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  اإلهــداء
  
إىل مجيع الشهداء من أبناء أمتنا العربية واإلسالمية الذين مضوا يف سبيل اهللا مـن أجـل      

) الذي بارك اهللا حولـه (ختليص األرض املقدسة، أرض فلسطني وقدسها ومسجدها األقصى 
اليهود، أولئك الشهداء األبرار من عسكريني وفدائيني ومـدنيني أبريـاء   من براثن الصهاينة 

وإىل أبطال االنتفاضة رجاالً ونساًء، واىل أولئك أطفال احلجـارة الطيـور   . وجنود جمهولني
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وإىل مجيع الذين سيقضون شهداًء علـى  . حبجارة من سجيل" إسرائيل"األبابيل الذين ميحون 
من أجل حترير فلسطني والقدس الشريف حاضراً ومستقبالً  –نة الطريق إىل اجل –هذا الطريق 

دي هذا الكتاب، الذي انبلج من فجـر انتفاضـتهم وخـط مبـداد     . من حبرها إىل رها 
أولئك ااهدون الذين وضعوا أقدامنا على طريق النصر املبني . بطوالم اليت رمسوها بدمائهم

وال تحسبن الَذين قُتلوا يف سبِيلِ  . "س الصبح ببعيدالطريق إىل فلسطني، لينفلق الصبح، ولي
ـَلْ أَحيـاٌء عند ربِّهِم يرزقُونَ  فَـرِحني بِمـا آتـاهم اُهللا مـن فَضـله       *اِهللا أَمواتـاً ب

ع فوأَالَّ خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَذرشبتسيـونَ ونزحي مال هو هِمآل (".لَي
  ).170 -169: عمران

  املؤلـف                                                                     
  
  
  
  
  
  

  احملتـوى
  

  الصفحة        املوضوع 
  4                      اإلهـداء
  8-7            املقدمـة

  23-9                  حنن واليهود
  28-23                 واليهود) أوربا(الغرب 
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  : املقدمـة
للبحث العلمي قواعده ومناهجه املعتربة املصونة، ومن أُسس كتابة البحث أو املقالـة          

كتاباً أو موضوعاً ذا صـلة وثيقـة    أن ال يدع الكاتب –علمية كانت أم أدبية  –الرصينـة 
لكن  لكل قاعدة شواذها والشاذ هنا عن قواعـد  . بعمله أو قريب الصلة منه إال ويطلع عليه

البحث العلمي وأدبياته املعتمدة، ما يتعلق يف البحث عن تاريخ اليهـود يف أي عصـر مـن    
هـام واخلرافـات   حيث أن هذا التاريخ ضبايب تعتـوره األهـواء واألو  . عصورهم التارخيية

وعلـى  . واألساطري وجيايف احلقيقة ويرهب الرأي اآلخر، طاملا ال ينحاز ألساطريه وأهوائـه 
ويتعارض مع الفكـرة  ) اإلسرائيليات(ذلك، فأي حبث علمي ال تتفق نتائجه مع املوروثات 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



9

والعقيدة الصهيونية لن جيد قبوالً عند هذه الفئة، مهما بلغت درجـة مصـداقيته وحياديتـه    
من جهة أخرى، هنـاك أحكـام بشـرية    ! وحجيته العلمية ومكانة صاحبه وهويته ومعتقده

تارخيية جدلية يف حماكمات عادلة نزيهـة،مل يطعـن فيهـا ومل    ) قضايا(صدرت حبق ملفات 
العدالـة  (يستأنف عليها، فما بالكم يف قضية حكم فيها أحكم احلاكمني يف حمكمته اإلهليـة  

رى حباهلم مع اهللا ومع خلقه من البشر، فاستحقوا لعنة اهللا إىل يوم ضد من فصموا ع) املطلقة
واملَسكَنةُ وباُءوا بِغضبٍ مّن اِهللا ذَلـك بِـأَنهم    ذلةلأضرِبت علَيهِم : "قال اهللا تعاىل .الدين

ريِ احلَقبِغ بِيِنيلُونَ النقتياِهللا و ونَ بِآياتكفُروا يونَ    كَانـدعتواْ يكَـانواْ وصا عبِم ذَلك. "
  )    61:البقرة (

إذاً ماذا ميكن للمؤرخ  أن يفعل يف مثل هذه احلالة، إذا أراد أن يعمل قاضياً ويوكـل          
إليه احلكم يف قضية قد حكم فيها اهللا، وصادق على هذا احلكم مخسة وعشرون من أنبيائـه  

وليائه الصاحلني املؤمنني، حكماً يسري تنفيذه على كل خملـوق  ورسله واآلالف من قضاته وأ
يولد من أمة حممد يف أدىن األرض وأقصاها إىل أن تقوم الساعة، فأنى للمؤرخ بعد هـذا أن  
حيكم أو يفيت يف قضية أفىت وحكم فيها خري احلاكمني، حكماً مربماً ال ميكن نقضه، حىت لو 

ومعهـا الدول العظمـى والصـغرى يف   " الفيتـو"نقض استخدمت الواليات املتحدة حق ال
  ؟؟            !!جملس األمن الدويل 

التارخيي إلثبات فكـرة سـابقة يف   ) املقال(ال عجب إذاً إن خرجنا من إسار البحث         
علـى  .. قضية حمكوم فيها سلفاً حبكمٍ ال يأتيه الباطل، جيسد احلق والعدالة والرتاهة املطلقـة 

من ذلك سنلتزم منهج البحث التارخيي املوضوعي، انتصاراً وتأكيداً حلكم اهللا وقضائه الرغم 
  ).8:التني" (.أَليس اُهللا بأَحكَم احلاكمني.  " العادل

  
  
  

  :حنن واليهود 
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وضعت هلا البداية ومازالت تبحث على من –للعرب مع اليهود ألف حكاية وحكاية         
ية ذات شجون تتراجع أمامها قصص وحكايات شهرزاد، مع أـا  إا حكا –يضع هلا النهاية

قد تتفق مع بعضها البعض يف الشكل كوا خمتلقة من حمض اخليال لكنها ختتلف يف الدواعي 
فاحلكاية اليهودية حكاية سادية تنم عن قوم يدعون أم من دون سائر خملوقات . واألهداف

م الصارخة، يقف احلليم منهم حرياناً حيث ال يعرف ، ولشدة ساديته"شعب اهللا املختار"اهللا 
هلم اجتاهاً أو قراراً أو موقفاً واضحاً فهم مع الشيء وضده تـراهم مـع موسـى وهـارون     

وميقتونه يف آن واحد، ميجـدون أنبيـاءهم   ) عليه السالم(وعليهما، يدعون حب النيب داود 
) عليه السـالم (وجترأوا على نبيهم موسى  ويلعنوم يف الوقت نفسه، قوم قُلَّب حريوا األنبياء

أن يروا اهللا جهرةً، قوم لعنهم اهللا يف كتابه ولعنهم الناس ولعنوا أنفسهم، قوم لئَام لو أخـذوا  
يف وقـت  .. أعداء السـماء .. األرض ومن عليها لقالوا هل من مزيد مع أم أعداء األرض

املية ومحل إىل الدنيا رسالة اهلدى واحملبة رغم ذلك عندما شع نور اإلسالم برسالته الع. واحد
والسالم والتسامح، سار العرب املسلمون الفاحتون على هدى رسالة اإلسالم وخطَى نبـيهم  
الكرمي وتعاليم دينهم احلنيف الذي حيضهم ويلزمهم باتباع سياسة التسامح جتاه أهل الذمة من 

وبذلك يضـمنون رعايـة   . الضرائب مسيحيني ويهود، شريطة أن يكونوا مساملني ويدفعوا
وسيتمتعون باملقابل حبرية ممارسة طقوسهم الدينية، وإعفاء . ويكونون يف ذمتهم. املسلمني هلم

ال ينهاكُم اُهللا عـن الـذين ملْ   . "الدولة اإلسالمية هلم من أي واجبات عسكرية أو سياسية
ارِكُم أنْ تبروهم وتقِْسطوا إلـيهم إنّ اهللا حيـب   يقاتلوكُم يف الدينِ وملْ يخرِجوكُم من دي

وصفوة القـول أن  )... "يهودي(يقول الدكتور سليمان التاجر ). 8: املمتحنة "(.املُقِْسطني
اليهود مل ينقطعوا عن الشام ال سيما عند فتح املسلمني هلا إذ ثبتت أقدامهم فيها وتوفرت هلم 

هد بذلك كبار املؤرخني األوربيني ويف طليعتـهم مرجعيـات   كما ش. أسباب اهلناء والرخاء
بارون وبولياكوف وبرنارد لـويس علـى أن   .و.يهودية معرفية مشهود ألكادمييتها أمثال س

اإلسالمية والدولة العربية يف األندلس والسلطنة العثمانية يف األندلس شـكلوا  -اخلالفة العربية
ها اليهود اهلاربون من الدول األوربيـة الطـاردة   على مر الزمن دار السالم اليت كان يقصد

لكن لألسف كل آيات التسامح والرمحة اليت أبداها العرب لليهود ومساعدم هلم يف  )1(.هلم
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خمتلف امليادين إبان النهضة العربية اإلسالمية العظيمة مل تثمر يف نفوس هؤالء القوم املسكونة 
  ..بكل ألوان الكراهية واحلقد املتوارث

مل يغلبنا اليهود ال يف املاضي وال يف احلاضر ولن يكون يف املستقبل ومـا النكسـات           
واهلزائم وألوان القهر املعتمة ودياجري الظلمات القامتة اليت حتيط بنا من كل جانب وأراضـينا  

بريطانيا (اليت احتلت، ما كان اليهود أن حيققوها ويستلبوها بغري حراب الغـرب وأموالـه 
ـ 1315(ومع قيام احلركة الصهيونية سنة ) وفرنسا وأمريكا خباصة عملـت  ) م1897/هـ

يف عيـون  " واستصـغاره "املاكينة اإلعالمية اليهودية  الصهيونية، على تشويه صورة العريب 
الغرب، مستغلة روح التعصب والتزمت الذي توارثته أوربا نتيجة احلروب الصـليبية وروح  

اليت بقيت كامنة ناراً حتت رماد، وقد ساعد هؤالء القتلة املنبـوذين   العداء للعرب واملسلمني
ضد العرب، أم كانوا عهدئذ حتت حكم الدولـة  ) املسيحي(على تأليب الرأي العام الغريب 

لكن من يـتمعن  ! العثمانية اليت كانت يف أسوأ حاالا على كافة األصعدة ومكروهة أوربياً
ذور التارخيية لألمة العربية وتراثها اإلنسـاين اخلالـد يهـزأ    ويتفحص ويبحث عميقاًً يف اجل

بأكاذيب اليهود وأضاليلهم، وبالغرب وبنفاقه املفضوح لليهودية والصهيونية الذي سريتد عليه 
) الصهيوين(حقاً إن من يتبع الديك . وباالً ونكاالً، ألن الظلم مرتعه وخيم -ولو بعد حني –

 مأواه نّيكُن الق!  
يعلم الغرب أكثر من غريه أننا أمة حكمنا الدنيا ألف سنة، فحكمناها بنـور احلـق           

والعدل والشهامة والعلم والتسامح وكنا نوراً وهاجاً ميأل اخلافقني يشع منا نور العلم وبريـق  
املعرفة، وكان حلضارتنا العربية اإلسالمية أثر عظيم يف احلضارة األوربية يف كـل النـواحي   

فكنـا  ) منها اليهـود (ة املادية منها واملعنوية وعاش بني ظهرانينا أكثر من ستني ملّة واألصعد
أنه عندما سقطت غرناطـة  : ويكفي أن نضرب هلم مثالً على ذلك .. أرأف م من أنفسهم

أصدر على إثرهـا امللـك   ) م1492/هـ898(سنة  –أحد معاقل املسلمني يف األندلس  –
ـ 910ت(وزوجته امللكة ايزابيال ) م1504/هـ910ت(االسباين فرديناند  ) م1504/هـ

قراراً بطرد اليهود من اسبانيا، عندها سدت دول أوربا وأممها أبواا يف وجه اليهود، ومل جيد 
اليهود أمامهم من مالذ آمن حينذاك، ويد متسح دموعهم وتبلسم جراحهم سـوى العـرب   
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نيا عاىن اليهود فيها كذلك من تسلط القوط وقبل فتح العرب اسبا!! والدولة العثمانية املسلمة
احملتلني للبالد منذ القرن اخلامس امليالدي حىت الفتح العريب سنة ) األملان -اجلرمان (الغربيني 

فلم جيد يهود اسبانيا خرياً من العرب املسلمني لتخليصهم مـن حمنتـهم   ) م711/هـ92(
إليهم من أبناء ملتهم يهود املغرب  ومعيشتهم الضنكة بعد أن وصلت أخبار عدهلم وتساحمهم

صلى اهللا (يضاف إىل هذا سياسة التسامح اليت اتبعها رسول اإلنسانية حممد بن عبداهللا ! العريب
مع اليهود، وما أظهره من عدل وحكمة يف معاملتهم دون أن ينتظر أي بـادرة  ) عليه وسلم

ام ودسائسهم، مع ذلك مل وفاء منهم، فصرب واصطرب عليهم حىت طفح الكيل بغدرهم وخيان
لنفسه وإمنا غضب عندما انتهك اليهود حرمـات اهللا  ) صلى اهللا عليه وسلم(يغضب الرسول 

وسعوا يف األرض فساداً فباؤا بغضب من اهللا ورسوله، فأطفأ اهللا نارهم وأعمى بصـائرهم،  
ثر عليه ملقى وهنا حيضرنا ذلك اَألعرايب الربيء الذي رق قلبه على ذئب رضيع ع. وأخزاهم

يف الربية، فحمله إىل خيمته وأعاشه بني غنمه وأرضعه من شاة حلوب فلمـا اشـتد عـوده    
  ) :ولحالنا(فأنشد اَألعرايب راثياً حلاله .. فالتهمها) أمه(وبرزت أنيابه انقض على مرضعته 

 "ربيب نا ولدشـاتل قلبِي        وأنـت ي وفجعتشويهت أَكلت  
بد يتغُذ ذيب أنّ أباك أَنباك فينـا         فَمن يتبـا وررِه!"  

  
لقد أنكر اليهود كعادم اجلميل الذي أسدته إليهم احلضارة العربية اإلسالمية، والذي         

وقبلوا أن يكونوا خملب قط ! بفضله ارتقوا إىل مستويات إجتماعية واقتصادية وعلمية مرموقة
تعمار الغريب يف قلب العامل اإلسالمي وخنجراً يف خاصرته، ليحولـوا  ومعول هدم لقوى االس

ومن مث ضمان هيمنـة هـذه   .. دون وحدته واإلبقاء على تقسيمه إىل قسمني شرقي وغريب
القوى االستعمارية على مقدرات بالدنا وأمتنا وشل حركتها ملنعها مـن اللحـاق بركـاب    

ذه القوى االستعمارية أن أمتنا أقـوى علـى   يف الوقت الذي تعرف فيه ه. احلضارة والتقدم
مواجهة هذه التحديات مبا متلك من خصائص حضارية عاملية تعلـو هامـات احلضـارات    

فإنه ال يعـرف هلـذه   " احلضارة اليهودية"وإذا كان غرضنا هنا سرب أغوار . اإلنسانية مجيعها
ـ  ود يف حالـة إفـالس   احلضارة غور، واليبتل يف مائها عقدة أصبع، بل من الثابت أن اليه
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حضاري منذ أن عرفتهم احلضارة اإلنسانية، وال يتعدى سجلهم فيها إال يف اجلوانب السلبية 
املظلمة اليت تنضح بسفك الدماء والفنت والفساد وشراء الذمم والفساد يف األرض واإلرهاب 

األخالقـي  والتهديد واالغتياالت يف جنح الظالم وإشعال احلروب وإفتعال القالقل والتحلل 
كما سـيتم تفصـيله    –ومع أنه أصبح من الثابت أيضاً . واالجتماعي والغدر ونقض العهد

ومل ترتل مـن  ) عليه السالم(أن توراة اليهود املوجودة بني أيدينا مل يكتبها موسى  –الحقاً 
السماء مكتوبة، ويتفق اجلميع عن أن كتابتها من قبل أحبار وكهنة وبأيدي كتاب خمـتلفني  

ثقافات خمتلفة متباينة استمرت قروناً طويلة، وأن عملية التنقيح واإلضـافة واحلـذف    ذوي
إال أن اليهود ما زالوا يصرون منذ التخطـيط لقيـام كيـام    .. استمرت أكثر من ألف عام

ـ 1315(العدواين اإلجرامي يف مؤمتر بازل سنة  إىل إعـالن قيامـه سـنة    ) م1897/هـ
من جمازر ومـذابح مروعـة داخـل فلسـطني     وما صاحب ذلك ) م1948/هـ1368(

وخارجها وانتهاج سياسة إجرامية يف ضرب االنتفاضة وتفريغ األرض من سـكاا وهـدم   
غازات سامة، رصـاص،  (البيوت واحملاصرة االقتصادية وقتل النساء واألطفال بكافة الوسائل 

علـى هـذه    كلها تقوم على نصوص التوراة وتعتمد اعتمـاداً كـامالً  ) اخل.. ضرب مربح 
   ) 2(.النصوص التوراتية الواضحة اليت تدعو إىل اإلبادة والطرد للفلسطينيني

: إن احلضارة كما عرفها املفكر العريب املسـلم مالـك بـن نـيب مـا هـي إال               
على اليهود يف التاريخ القـدمي،  ومبحاولة تطبيق هذه املعادلة . حضارة= وقت +إنسان+تراب

فإذا ما اجتمع عنصر تساقطت العناصر األخرى من هذه العناصر الثالثـة  جند أا ال تكتمل 
فليس مـن أحـد   .. له طرز من الفن يعرف به" شعب"واليهود ال حضارة هلم، فكل . مجيعاً

، أو اإلفريقي، أو الصيين، أو )املصري(خيطئ التعرف على قطعة الفن اإلسالمي أو العريب، أو 
فأين الفن اليهودي يف كـل  .. مر يف األدب والفلسفة وغريهااألوريب، أو اهلندي، وكذلك األ

هذا ؟ قد يقول املتعصبون منهم أم منحوا العامل ما هو أقوى من الفن، منحـوه التوحيـد   
احلقيقة أن اليهود حىت يف مقدسـام قـد   . والنبوة، والكتب املقدسة واحلياة الروحية املنظمة

مـن  –وه واغتصبوه، ووجدوا يف احلضارات السابقة اعتدوا على تراث غريهم من األمم فنهب
اكتشـف  .) م.ق 1900(يرجع إىل حنو سنة  –محورايب) تشريع(شرائع السومريني وقانون 
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) أخذت منه أيضاً مـزامري داود وأناشـيده  (وتوحيد أخناتون  -)م1902/هـ1320(سنة 
مادة دمسة للسرقة  -رقوابتهاالت مصر القدمية، وايران، واهلند، وأساطري وعقائد ومالحم الش

باجلملة إن ما تكّون هلـم مـن   . تشي ا مصادرهم ومؤلفام وشخصيتهم الثقافية اليهودية
تراث مبهم يف ما بعد، ال يشكل يف مظهره وجوهره سوى تراث قصصي اسطوري دخلـت  

هلـم  واليهود يف حماولتهم الدائبة لكي جيدوا . فيه عناصر كثرية من تراث الشرق األدىن القدمي
" احلضـارة اليهوديـة  "دوراً يف صنع احلضارة اإلنسانية، قاموا بإعادة عملية ربط وتتابع بني 

هذه احلركة هي اليت كانت دف إىل إحياء ما يسمى بـالوعي  . املزعومة واحلضارة املسيحية
القومي اليهودي، وبعد جناح احلركة الصهيونية يف سرقة فلسـطني العربيـة وزرع الكيـان    

الصهيوين فيها، بدأ اليهود حياولون سرقة التاريخ والتراث والفن والتقاليد اإلسالمية  اليهودي
    )3(. وينسبوا إىل أنفسهم

عن احلضارة مرده إىل موقف العداوة الذي وقفـه  " إسرائيل"والسبب الرئيس يف بعد         
يف شعورهم الـدائم   اليهود من مجيع أمم العامل مع ضعفهم وقلة عددهم وهو الذي كان سبباً

وهذا أدى بدوره إىل مضاعفة اخلوف خبوفهم أضعافاً مـن االنـدماج   ... باخلوف من اآلخر
مدعني أن هذا اإلندماج يعد ديـداً لتـراثهم املزعـوم    ) غري اليهودية(باتمعات األخرى 

ور وهي يف احلقيقة ما هي إال عقدة مرضية يف شخصية اليهود أساسـها الشـع  . وضياعاً له
الدفني بالبناء اهلش الذي ال يستطيع الثبات أمام احلضارات الراسخة الشاخمة اليت شادا األمم 

إن أي نظرة متفحصة دقيقة للدراسات اآلثارية واملصادر العلمية الرصينة وثيقـة  .. األخرى 
الصلة، سوف تثبت للباحث أن ليس لليهود حضارة خاصة م، وأن حضارم املزعومة ليس 

 فتاتاً من تراث األمم وسقط متاعها، وأن كتبهم األساسية مل تكن إال إقتباسات مـأخوذة  إال
من ثقافات هذه األمم اليت عاشوا يف كنفها وأم اليوم حياولون سرقة تارخيها وتراثها لتشكيل 
تراث وثقافـة يهودية خمترعة، ال يلبث زائفها أن يذوب طالؤه ويتعرى كذبه لتظهر احلقيقة 

  )4(. طال الزمنتشف اجلوهر واألصل مهما ويك
إن أمة التقى على أرضها آدم وحواء وجاء من رمحها كـل األنبيـاء، وخصـها اهللا            

برساالته الثالث وخبامت األنبياء وإمامهم، وصانعة احلضارات وملهمتها وخمترعة األجبـديات،  
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ونرباسها، أمة ال ن وال حتـزن  وخرجية أساتذة للبشرية وقادة عظـام هم قـدوة اإلنسانية 
ألا أمة متلك كل مقومات النصر على أعداء الرساالت السـماوية،   -بأمر اهللا-ولن متوت 

رساالت احلق واخلري والعدل واإلنسانية، وحسبها مثالً حيتذى على هذا النهج، أن وضـعت  
والصـليبيني والتتـار    اية أبدية لقوى الظلم والطغيان من جبابرة اليونان والرومان والفرس

.. مرض عضال وحالة ميئوس منها) البائس(وخيطئ من يظن أن واقع أمتنا الراهن )... املغول(
فقد أثبتت هذه األمة العظيمة على الدوام، أن ضعفها مؤقت، وسباا سنةٌ، وصحوا يقظـة  

أمة ! حتت قدميه عمالق تفيق الدنيا على إيقاع خطواته، ويظن الظامل حلظتئذ أن األرض متيد
جعلها اهللا خري أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، منـها تنبـع مكـارم    
األخالق واإلميان ومقومات العلم والعدل واحلضارة، جسدت معانيها ومفاخرهـا ومآثرهـا   

ـ  . ومثلها العليا رموزاً عظيمة تشاركنا بتمجيدها اإلنسانية مجعاء د إن أمة تؤمن بـاهللا الواح
بشخصيتها العربية اإلسالمية الفاضلة النبيلة، أُمة وارثة  القهار، أمة صاحلة قوية بدينها بعدهلا 
: األنبيـاء  " (.أَنَّ اَألرض يرِثُها عبادي الصـالحون . " بإذن اهللا للماضي واحلاضر واملستقبل

105.(  
واإلسالمية قادرة علـى مقاضـاة    قد ال يطول اليوم، الذي ستكون فيه األمة العربية        

يف العامل الواليات املتحدة وحلفائها، بتحميلها كافة التبعات واملسئوليات ) اليوم(سيدة القوة 
على كل ما اقترفته حبق شعوا بعامة والشعب العريب الفلسطيين . األخالقية والقانونية واملادية

اء إحنيازها األعمـى حلثالـة مـن    خباصة، من أذى مادي ومعنوي على خمتلف األصعدة، جر
البشر، تعبث وتعيث فساداً يف األرض وخراباً يف بالدنا خباصة وبالد العامل بعامة بأسـلحتها  

ومازال الغرب وعلـى  .. ودعمها املادي واملعنوي السخي هلذه احلثالة) التكنولوجية(وتقنياا 
دنيا يف حياة حرة كرمية، ويعطي هلذه رأسه الواليات املتحدة سادراً يف غيه متجاهالً حقوقنا ال

ونتيجة للغنج والدالل الغـريب  . احلثالة أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا التارخيية فيها ظلماً وعدواناً
حتول اجلرو إىل ذئـبٍ ضـارٍ   " اإلسرائيلي"املفرط، من قبل الواليات املتحدة خباصة، للجرو 
أنيابه حىت من هم حمسوبون عليه من أبنـاء  يعض كل من يراه أمامه دون متييز ومل يفلت من 

إن على الواليات املتحدة اليت مكنت هلـذ  !! جلدته املنصفون، هذا إن كان له أبناء جِلدة ؟؟
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وهو الوحش الذي قتل صاحبه خمترعـه يف  (بعد أن اخترعته بريطانيا " فرانكشتاين"الوحش 
وحسبنا، أن الظامل سوف .. ن أو لندن عليها أن تفككه وتعيده إىل خمترباا يف واشنط) النهاية

يلقى عقابه مهما عىت وعربد ومهما طال الزمان، فإن اجلرائم ضد األفـراد واجلماعـات ال   
تسقط بالتقادم فما بالكم باجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية، ممثلة يف شعب بريء، جعلـه  

إنـه اليفلـح   ! صهيونية الغامشة؟لليهودية ال –تبادالً ملصاحل شريرة  –الغرب قرباناً يتقرب به 
  .حيثُ أَتى) الظاملُ(

األمريكـي   –للقارئ العريب بعامة والغريب  –يف هذا السياق  -إن خري معلومة نقدمها        
خباصة، للداللة على األخطار اليت حتيق بالواليات املتحدة شعباً وحكومة لتركهم احلبل علـى  

الزعيم الوطين األمريكي بنجامني ) نبؤة(هو خطاب ) يهود أمريكا( -للوحش القنبلة-الغارب
أحد أبرز واضعي دستور الواليات املتحدة األمريكيـة  ) م1790/هـ1205ت (فرانكلني 

لنضرب به خري مثال ألحفاده من زعماء الواليات املتحدة لعل ) م1789/هـ1204(سنة 
ات األوان مـن أذرع  نبؤته تكون صرخة يف آذام توقظهم من سبام وختلصهم قبـل فـو  

الصهيوين األخذة باإللتفاف حول أعناقهم، عنق الواليات املتحـدة،   –األخطبوط اليهودي 
أيهـا  ) : " النبـؤة (وفيما يلي نص اخلطاب التارخيي .  دفعاً إىل شفري اهلاوية واملوت الزؤام

 كل أرض يف. هناك خطر عظيم يتهدد الواليات املتحدة األمريكية هو خطر اليهود: السادة 
حلَّ ا اليهود أطاحوا باملستوى اخللقي وأفسدوا الذمة التجارية فيها، ومل يزالوا منعـزلني ال  
يندجمون بغريهم وقد أدى إحساسهم باالضطهاد إىل العمل على خنق الشعوب مالياً كما هو 

ـ   1700منذ أكثر من . احلال يف اسبانيا والربتغال ون سنة وهم يندبون حظهم العـاثر، ويعن
بذلك أم قد طردوا من فلسطني، لكن أيها السادة، لن يلبثوا إن ردت إليهم الدول فلسطني، 
أن جيدوا أسباباً حتملهم على أال يعودوا إليها، ملاذا ؟ ألم طفيليات ال يعيش بعضهم علـى  

بعد إذا مل ي: أيها السادة .. بعض، والبد هلم من العيش على غريهم ممن ال ينتمون إىل عرقهم 
فإن سيلهم سيتدفق إليها يف غضون مائة سـنة  ) بنص دستورها(هؤالء عن الواليات املتحدة 

إىل حد يقدرون معه أن حيكموا شعبنا ويدمروه ويغريوا شكل احلكم الذي بـذلنا يف سـبيله   
أنكم إن : إنين أحذركم أيها السادة . دماءنا وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية
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تبعدوا اليهود ائياً فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم يف قبوركم، إن اليهود لن يتخذوا  مل
  ".)5(! مثلنا العليا ولو عاشوا بني ظهرانينا العمر كله

ويكفي فرانكلني صدق نبؤته، ما حتقق اليوم منها على أرض الواقـع يف الواليـات           
، بات واضـحاً أن حكومـة   )النبؤة(ن على خطابه فبعد مضي قرنني ونيف من الزم. املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية وشعبها أصبح ألعوبة بيد اليهود الصهاينة الذين أطـاحوا فعـالً   
باملستوى اخلُلقي لساسة البالد وقادا وجمتمعها، وأفسدوا الذمم التجارية وقطعـوا أواصـر   

وأمعنوا تشويهاً يف صـورة  .. ادية واملعنويةالوشائج األسرية، وسيطروا على مقدرات البالد امل
لكن حسبنا أن مثة صحوة أمريكية تشهدها الواليات املتحدة اآلن تفضـح  . أمريكا يف العامل

وما زالوا سادرين يف غـيهم  .. انتهازية وسادية وجشع وخيانة اللويب اليهودي الصهيوين فيها
االجتماعية والثقافية واالنتمائية للمجتمع وحتقيق أهدافهم الرامية إىل تقويض األسس الدينية و

) املتـأخرة (ومن وحي هذه الصحوة األمريكية . األمريكي وصوالً إىل ديد حريته واستقالله
يف صـحيفة   -الذي أصاب بكلمته يهود أمريكا مقتالً يف عقر دارهـم –كتب تشاريل ريس 

نيني لـن حيصـلوا علـى    الفلسطي"، أي يف فلوريدا حيث يتقاعدون، أن "اورالندو سنتنل"
وقامت عليه قيامة يهودية أمريكيـة مل  " ؟ !استقالهلم حىت حيصل األمريكيون على استقالهلم 

  )6(.ألنه جترأ على قول كلمة حق... تقعد بعد
قصة تعود إىل اواسط الثمانينات، فقد دعي الـدكتور كلـوفيس مقصـود    "وهناك         

إىل  -شقيق رئيس بلدية القدس ايهـود اوملـرت؟  –وريتشارد موريف وديبلوماسي إسرائيلي 
. احلديث يف كلية ويزيل، قرب داالس، يف تكساس، عن الرتاع بني الفلسـطينيني وإسـرائيل  

وأعطي كل مشارك عشر دقائق، قبل تلقّي األسئلة من اجلمهور، وكـان ضـمن حـديث    
سـئلة فوقـف   مث جاءت األ. بيوت الفلسطينيني" إسرائيل"الدكتور مقصود اشارة إىل نسف 

وسأل الديبلوماسي اإلسرائيلي كيف يـربر أن يـدفع    -من طالب الكلية–طالب أمريكي 
وثارت ثائرة . األمريكيون مساعدات إلسرائيل من أموال الضرائب، وهي تدمر بيوت الناس

الديبلوماسي اإلسرائيلي، وهدر كالرعد وهاجم الطالب وامه بالالسـامية وإنـه يصـدق    
وأعطي الدكتور مقصود حق الرد على . وكذب كلوفيس مقصود ومبالغاته. ةالدعايات العربي
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يا صديقي، إذا كان هذا ما يفعله اإلسرائيلي بكـم  : "الرد فخاطب الطالب األمريكي قائالً 
  )7("بعد كل مساعداتكم هلم، فلك أن تتصور ماذا يفعلون بنا ؟ 

ومـا  . اللعنات) الواليات املتحدة(هله حقاً لقد جلب الولد اليهودي الشرير أل                
الـيت  –) البنتاغون(فضائح التجسس اليهودية على احلصون السرية األمنية لإلدراة األمريكية و

إال خري دليل على معىن الوفاء عند هـذا   -مازالت روائحها الكريهة تزكم أنوف األمريكيني
  :وصدق فيهم قول الشاعر .. الولد الشرير

  ! "مايةَ كل يومٍ         فلما اشتد ساعده رمانِيأعلمـه الرِ" 
  

  :واليهود ) أوربا(الغرب 
حبق الشعوب العربية عامة والفلسطيين خباصة،  -بأسلحة الغرب –إن ما اقترفه اليهود         

من جرائم ومذابح تعجز عن حصره الدات واملوسوعات ولو حصرناها عدداً، وما مـذابح  
العزل يف دير ياسني، وقبية وقانا وكفر قاسم وصربا وشاتيال واخلليل واحلـرم  وجمازر املدنيني 

إال مناذج ..  واألراضي احليةوقصف وتدمري املدن والقرى واملخيمات ... الشريف وحبر البقر
مصغرة عن روح الشر واجلرمية املتأصلة يف نفوس هؤالء السفاحني الـذين يـرون يف القـوة    

اليتيمة خلراب األرض بتمكني عصابة من شذاذ آفاق بإقامـة دولـة    الغامشة واإلرهاب اللغة
يف –هذا يف الوقت الذي الجند فيه العرب واملسـلمني  . خارجة عن قوانني األرض والسماء

بادئني بأي عدوان أو إساءة حبق اليهود بل عاشوا بيننا عـرب هـذه    -كل عصورهم التارخيية
ويكفي امجاع املؤرخون علـى  . ية واإلنسانية مصانةالعصور مكرمني يف أمان وحقوقهم الدين

أن اليهود شعروا بالطمأنينة يف ظل الدولة العربية اإلسالمية منذ البداية، فقد منحهم العـرب  
املسلمني حرية مل يروها حىت يف عهد سليمان نفسه، كما كفلوا لليهود على الـدوام حريـة   

" اإلسـرائيلي ) "الفلسـطيين (الصراع العريب  وعلى الرغم من تفاقم. ممارسة شعائرهم الدينية
الـذي كـان   –) م1917/هـ1336(املعاصر، وما صاحبه من إعالن وعد بلفور املشؤم 

 -إحدى دوافع احلكومة الربيطانية من ورائه، التخلص من يهود بريطانيا خباصة وأوربا بعامـة 
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هكذا كان موقـف  !!  إال أن الشعب العريب الفلسطيين خباصة ميز بني اليهودي و الصهيوين
أما موقف الغرب منهم، فعلى العكس . العرب واملسلمني كدينهم املتسامح الرحيم من اليهود

من موقف العرب واملسلمني متاماً، فتارخيهم ال يعرف لغة التسامح مـع اليهـود، وكـانوا    
املـذابح   يكرهوم بالوراثة، وبالتايل كان الغرب السباق دائماً يف اضطهاد اليهود و اقتراف

بدافع الكراهية هلم أوالً وبسبب ما اقترفه اليهود أنفسهم من خيانات وفظائع حيث . حبقهم 
  !! اللعنة تطاردهم داخل هذه اتمعات الغربية وتنصب على رؤسهم من كل حدب وصوب

ونكأ اليهود مع الغرب جرحاً ال يندمل بإبتزازهم الدول األوربية مبا يعـرف حـديثاً           
وقد أفرد الكاتب اليهودي نورمان ) احملرقة(لغرب خباصة والعامل بعامة صناعة اهلولوكوست با

كتاباً ذا العنوان ينعي فيه على شعبه اليهودي تزوير  -أستاذ يف جامعة نيويورك–فنلكشتاين 
وتضخيم ضحايا احملرقة اليهودية من أجل االبتزاز املايل الرخيص وخري دليل على ذلك، تقدمي 

وأخـاف  (ملنظمات اليهودية دعوة ضذ البنوك السويسرية هددت فيها باملقاطعة االقتصادية ا
يف الوقت الذي مارست فيه بعض البنوك األمريكية ضـغوطاً  ) هذا التهديد سويسرا وأرعبها

على البنوك السويسرية مبقاطعتها وإمعاناً يف إرهاا قام بعضها بسحب أمواله من هذه البنوك، 
مليـون دوالر   600ضعت سويسرا هلذ االبتزاز والتخويف واإلرهاب بعرضـها  وعندما خ

مليارات دوالر فـأكثر   3اعتربته املنظمات اليهودية إهانة، وقال رئيس املؤمتر اليهودي يريد 
  .من أجل أن تتوقف النشاطات املعادية ضد البنوك السويسرية

خيططون اآلن للحصول علـى  " كوستصناعة اهلولو"ويقول املؤلف إن القائمني على         
مثل النمسا اليت يدعي رئيس املؤمتر اليهودي العـاملي أن  ... تعويضات من دول أوربية أخرى

كما تطالـب بعـض   .. فيها أمواالً ليهود ليس هلم ورثة تقدر قيمتها بعشرة مليارات دوالر
الف بناية تقول أا تعود بولندا بإعادة ستة آ –بأسلوب إرهايب  –املنظمات اليهودية العاملية 

ليهود، هذا إىل جانب مطالبتها بتعويضات مالية ليهود تدعي أم كانوا ضحايا حملاكمـات  
كما أن هذه املنظمـات اليهوديـة   ... بولندية عنصرية ترتب عليها فقدان املال واملمتلكات 

ورثة هلم كمـا  ختطط للحصول على أموال من دول أوربا الشرقية بدعوى أا تعود ليهود ال 
يف املئة من القطع الفنية يف الواليات املتحدة بت   50أن املدير العام للمؤمتر العاملي قال بأن 
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ويقول املؤلف أن األموال اليت حصلت عليها هذه املنظمات بإسم اهلولوكوست ! من يهود ؟
عة مليـارات دوالر  خيالية إذ صرح رئيس املؤمتر اليهودي العاملي أن موازنة املؤمتر تقدر بسـب 

   )8(".إن اهلولوكوست أصبح أكرب لص يف تاريخ اإلنسانية"ويعلق املؤلف على ذلك بقوله 
:  هل اليهودية التلموديـة ديـن؟  إسرائيل شاحاك يف كتابه ) اليهودي(يقول الكاتب         

هناك مقاطع مهمة من تلمود اليهود ال تصلح إال كمبادئ لعصابات عنصـرية ولصوصـية   "
فاملافيا ال ترتكب اجلـرائم إال عنـد   . موية حاقدة أشد سوءاً من كل تصوراتنا عن املافياود

إا . أما التلمودية فتدعو إلبادة الشعوب من أجل اإلبادة البحتة. الضرورة من أجل املصلحة
بالديانة السمحة، بل هي ال تشكل قواعد لدين مساوي أو غري مساوي وإمنا هي استهتار مميت 

من وحي تاريخ اليهود هذا الذي مل يرعوا فيه حرمة  )9("ال تغتفر لكل من هو على إميان إهانة
هللا وال ألنبيائه ورسله وكتبه، حيث قصة موسى وهارون عليهما السالم، خري دليـل علـى   
نفاقهم وتقلبهم وعدم ثبام على احلق واتباعهم اهلوى، ومن أصدق من القرآن الكرمي قـيالً  

ففـي  .. ومبا أن الشيء من معدنه ال يستغرب. فجور اليهود وغلظتهم وكفرهم وشهادة على
-79(للميالد أحبط تيطس الذي أصبح إمرباطوراً لإلمرباطورية الرومانية سـنة  ) 70(سنة 
بعد أن انتقل -باألرض  -مبساحتها الصغرية–فتنة يهودية مت على إثرها تسوية القدس ) م81

مث قام بتوزيـع   -فلسطنيني إىل أجزاء أخرى من املدينة املقدسةسكاا العرب األصليون من ال
الغريبة عن األرض املقدسة وعن الديانة اليهودية احلقة علـى  ) صاحبة الفتنة(اجلالية اليهودية 

يف الوقت الذي فر فيه قلة منـهم  ) اخلاضعة لإلمرباطورية الرومانية وقتذاك(خمتلف دول أوربا 
بضة الرومانية مثل املناطق الداخلية للجزيرة العربية الـيمن واحلجـاز   إىل مناطق بعيدة عن الق

على سبيل املثال، و لعل من هنا جاء اجلزيرة العربية الداخلية خباصة وأوربا بعامـة اليهـود   
  )10(.واليهودية
أحد تالميذ املسـيح االثـين    –أما عن خيانتهم للمسيح فذهب يهوذا األسخريوطي         
 )11(، فقد باع معلمه بثالثني درمهاً من الفضة ليصبح امسـه عنوانـاً للخيانـة    مثالً  –عشر 

باجلملـة، مل  ! وليصبح اليهودي يف العامل املسيحي منبوذاً عدواً للعذراء وسافحاً لدم املسـيح 
بتعاطف أو ) م20/هـ14(حيظ اليهود يف أوربا طوال العصور الوسطى وحىت بدايات القرن 
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من شعوب أوربا خباصة والغرب بعامة، وما جـرى هلـم يف احلـربني    شفقة أو رمحة ظاهرة 
خري دليـل علـى أن   ) موسوليين(والفاشية اإليطالية ) هتلر(العامليتني على يد النازية األملانية 

األوربيني كارهون لليهود بالوراثة، لكن ما ذنب الشعب العريب الفلسطيين حىت يقدم كـبش  
لأليدولوجيات الغربية احلاقدة، اليت سعت إىل تعويض اليهـود   فداء على مذبح الصهيونية مثناً

عن اجلرائم اليت ارتكبها الغرب حبقهم، باقتراف جرمية أبشع من كل جرائمه الـيت كانـت   
ضحاياها شعوباً بريئة مساملة، بتكرار اجلرمية نفسها  بإعطاء أرض ال ميلكها، وطرد شـعبها  

لقد جنح االسـتعمار  . حقوا وليسوا  أهالً أن يسكنوهااملسامل منها إىل قوم غرباء مهج اليست
واستمرارها، على مـدى  مؤقتاً يف زراعةـ جسم غريب يف قلب الوطن العريب متوقفة حياته 

قدرته على ديد االستقرار والوحدة السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية لشعوب األمـة  
اليت فشلت زراعته  يف منطقتنا، ولفظـه اجلسـم    التجربة) الدولة(لكن هذا اجلسم .. العربية

العريب، تفرض على صاحب التجربة أن يعيد حساباته، ويتجنب تكرار أخطائه، خصوصاً بعد 
إن لكل طاغية وجبار ايـة وإنّ اهللا  ! أن ثبت  أا جتربة حتقيقها من النوع املستحيل والعقيم

  .يمهِل وال يهمل
  

  :تارخيية واهلوية الدينية اليهود واليهودية اجلذور ال
قبل احلديث عـن تـاريخ   –لعل من حسن العرض املتفق مع منهج البحث التارخيي         

أن نتناول بإجياز اخللفية التارخييـة   -القدس اليت خصها اهللا سبحانه وتعاىل بالقداسة والتعظيم
على مدى أكثر مـن   للعدو الذي واجهته شعوب أمتنا العربية واإلسالمية واألجيال املعاصرة

، هذا العدو املغتصب الذي ضرِبت عليه الذلة واملسكنة -صابرة حمتسبة-قرن ومازالت تواجه 
. إىل يوم الدين، العدو الذي جبِلَ على الغدر من اخللف وحبك املؤامرات والعمل يف الظـالم 

فاقـد الشـيء ال   إن –العدو الذي ال يستطيع فعل شيء باعتماده على نفسه وقدراته الذاتية 
فلوال املساعدات الالحمدودة والدعم املتواصل من دول الغرب وعلى رأسها الواليات  -يعطيه

املتحدة ملا استطاع هذا العدو، أن يقف على قدميه الطينيتني حلظة واحدة، واإلعالم الغـريب  
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نـدي  الصهيوين هو الذي رسم هالة اليهودي العاملي اخلارق وسوق صـورة اجل  –األمريكي 
جمرم مسـألة ال  " يهودي"الذي ال يقهر، وأدخل يف روع الناس أن قتل جندي " اإلسرائيلي"

  رِهرم  –تغتفر، وذبح شعب عريب بأَسمسألة فيها نظر –بسالح هذا ا !  
يجمع املؤرخون العدول الثقاة يف الشرق والغرب أن يهود هذا الزمان ال ميتون بصلة         

وإذا ما صح بوجود يهودية نقية ) لقب يعقوب عليه السالم) (بين إسرائيل(ألوىل إىل اليهودية ا
اليت اعترف ا القرآن الكرمي  )12()عليه السالم(فإا ال تتعارض مع معتقدات سيدنا إبراهيم 

وأن .. "لكن من املؤكد أن التوراة مل تصل سليمة إلينا على اإلطالق. وهي الوحدانية احلنيفية
ومل تنــزل مـن السـماء    ) عليه السالم(راة املوجودة بني أيدينا مل يكتبها موسى هذه التو

والكتاب على مدى ألف عام، وأضافوا إليهـا وحـذفوا   مكتوبة، إمنا كتبها األحبار والكهنة 
منها ونقحوا وبدلوا وعدلوا ما شاءت هلم األهواء، وأخذوا من أسـاطري األمـم األخـرى    

وقد أكدت الدراسات التارخيية  )13(..." وهلم ومشارم وأهواؤهموخرافاا ما شاءت هلم مي
. م.ان الذي وضع التوراة كان احلاخام عزرا وزمرته يف القـرن اخلـامس ق  "املوثقة علمياً، 

مسـتندين  ) عليه السالم(سنة على نزوهلا على موسى  800وكان ذلك بعد مرور أكثر من 
النقل امللفوظ، وإىل طموحات اليهـود الدينيـة    إىل ما مسعوه من اليهود اآلخرين من خالل

والتوراة اليت كتبها عزرا وزمرته كانت بلهجة عربية ساكنة غري معلولة ومصورة . والسياسية
ذلـك أن التـوراه اليهوديـة    .. كالعربية، علماً أن العربية ظهرت بعد موسى بسبعمائة سنة

  )14(!" ليفيهوشريعتها ووحيها أصالً نزلت يف مصر وباللغة اهلريوغ
القبيلـة  : املوسـوم  ينفي الكاتب و املفكر اليهودي املعروف آرثر كيستلر، يف كتابه         

مربهناً باألدلة . بيهود التوراة) اليوم(، أي عالقة ليهود الدولة العربية الثالثة عشرة ويهود العامل
ود اليوم مل ينحدروا من القطعية واحلجج العلمية املفحمة، بأن القسم األعظم والغالب من يه
" القبيلة الثالثة عشـرة "أسباط اليهود اإلثين عشر الوارد ذكرها يف التوراة، بل ينحدرون من 

امليالدي وامتد سلطاا من البحر األسود إىل حبـر   3وهي دولة اخلزر اليت قامت يف القرن (
حىت اليوم، وبذلك يسقط  اليت ما زال تارخيها يشوبه الغموض) قزوين ومن القوقاز إىل الفولغا

أحد أهم مرتكزات الدولة العربية الدينية يف ربط وجودها بروابط دينية حتت الدعوة العرقيـة  
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ويرى كيستلر أن اخلـزر اعتنقــوا  . الدينية القائلة باحلقوق التارخيية لليهود بأرض فلسطني
لتصبح اليهودية ) م740/هـ123(اليهودية، بعد أن اعتنقها ملكهم وحاشيـته يف العـام 

ويرجح أن يكون هذا ردة فعل على تقدم اجليوش العربية اإلسـالمية  . الديانة الرمسية لبالدهم
اليت ) بيزنطة(عرب القوقاز واألصقاع األخرى القريبة وديدها لإلمرباطورية الرومانية الشرقية 

  ).ربا الشرقيةعلى أو(وقفت هذه القبائل ردحاً من الزمن حائالً دون االستيالء عليها 
كما يرسم كيستلر خريطة جديدة ليهود اليوم ويؤكد أم اخلزر املنتشرين بني اـر          

والقوقاز والدون والفولغا وأوكرانيا وجنوب روسيا وبولندة، ويتضح أن الدور القيادي لنمو 
ملهـاجرين  وتطور اتمع اليهودي يف أوربا الشرقية إمنا يعود إىل العنصـر اخلـزري ألول ا  

وبعد أن يسلط كيستلر الضوء على األدلة التارخيية لزوال شعب اخلزر ... الوافدين إىل الغرب
ال ينكر أن هناك .. بعض بلدان أوربا الغربية منها والشرقيةموطنه التارخيي وإعادة انتشاره يف

ة اخلـزر يف  لكـن مسـامه  . يهوداً من أصول خمتلفة سامهوا يف اتمع اليهودي العاملي حالياً
  )15(...التركيب الوراثي لليهود مسامهة جوهرية بل ومهيمنة

إسـهام  ) كباحث يهودي أدرى بذهنية ملته وشعاا(إن الدراسة اليت قدمها كيستلر         
يشيد صرحاً جديداً من احلقائق التارخيية ويهدم األفكار اليت تأصلت يف الفكـر  . علمي كبري

للدولـة  " قابلة للنقاش، واليت تؤكد علـى الطـابع الـديين    املعاصر بوصفها مسلمات غري
اليت تضم شتات املنحدرين من األسباط اإلثين عشر، بينمـا هـي   " الدولة"وهي " الصهيونية

احلقيقة تضم غالبية يهـود آخرين اعتنقوا اليهوديـة يف ظروف تارخيية وسياسـية معقـدة   
الذين هاجروا بعد تدمري القدس يف عصر  -الطارئون–وخمتلفة، بينما لقي اليهـود اآلخرون 

الرومان مصرياً يكفي أن نذكر مثالً واحداً من بني أمثلة عديدة أوردها كيستلر وهـو إبـادة   
اتمعات اليهودية العريقـة يف فرنسـا واملانيـا علـى أثـر الطـاعون األسـود سـنة         

ليهود لقـرنني  من ا –حسب تعبري املؤلف–مما جعل غرب أوربا نظيفاً ) م1347/هـ748(
عليـه  (مث هل يهودية التلمود ويهودية الصهيونية هـي يهوديـة موسـى    " ) 16(..الزمانمن 

؟ إن أسفار التوراة ذاا شاهدة على نقض اليهود لشريعة موسى، وعلى اسـتحقاقهم  )السالم
الـيت حتتـل القـدس    –كما ان اليهودية املعاصرة ! لعنة اهللا بسبب خروجهم على التوحيد 
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ولـيس  " بيولوجي"فاملعيار فيها " هو املولود من أم يهودية"تعرف اليهودي بأنه  -وفلسطني
دينياً وبذلك أصبح يهود اخلزر واإلشكناز ال عالقة هلم ببين إسرائيل والعربانيني والساميني هم 

فأين العالقـة بـني   !! حىت لوكانوا مالحدة أو أبناء زىن" البيولوجي"اليهود وفق هذا املعيار 
وبني يهودية " العنصرية البيولوجية"بل وأين العالقة بني هذه اليهودية .. ودية وبني القدساليه

   )17(! ؟)عليه السالم(شريعة موسى 
وانسجاماً مع هذه الدراسة العلمية الرصينة لكيستلر، جاءت دراسـة التقـل عنـها            

اع دولة إسرائيل القدميـة  اختر: موضوعية وجدية، للباحث اإلجنليزي كيث وايتالم، بعنوان 
تاريخ مملكة بين إسرائيل "وخالصة ما توصلت إليه هذه الدراسة أن ..  وإخفاء تاريخ فلسطني

يف احلقيقة ال يعرف التاريخ أمة وضعت تارخيها ودونته بيـدها  "! أكذوبة سياسية حديثةجمرد 
ا تقدم كيف أن اليهـود  كما فعل اليهود، فقد صاغته يف إطار األساطري والغيبيات، ورأينا فيم

جلأوا يف تدوين نشأم األوىل إىل مزيج من اخلرافات واملأثورات الشعبية لألمم القدمية، الـيت  
وإذا سلمنا ... أضافوا إليها ما تبقى يف ذاكرم من احلكايات الفولكلورية منذ بداوم األوىل

أنفسهم قد اختلفوا وتباينـت   جدالً ذا التاريخ األسطوري الذي دونه اليهود، جند أم هم
أن النيب أشعيا علـى  ) 19/18:أشعيا(آراؤهم عند حديثهم عن أصوهلم األوىل، فقد جاء يف 

لسـان  (ينسبهم إىل كنعان، ويسمي اللغة العربية نفسـها  .) م.ق 586(أيام السيب البابلي 
آراميـاً   كـان أيب (على لسان موسى نفسه ) 26/5:اصحاح(بينما جاء يف التوراة ). كنعان
أما كنعان فألنه ناصب اليهود العداء، فقد جعلوا نسبه يف أسـاطريهم  . وليس كنعانياً) تائهاً

التارخيية، يف حام بن نوح أيب العبيد، كما يزعمون، الذي ال يولد له من سـاللته إال سـود   
ة أن كنعان سـالل ) 10، 9: اصحاح (هذا مع العلم بأنه قد ورد يف سفر التكوين . "الوجوه

إذاً أين العالقة بني يهود اليـوم وبـني    )18(".سامية لعلها أنقى يف ساميتها من اليهود أنفسهم
؟ من الواضح أن هؤالء اليهود املعاصرين قوم ال ديـن هلـم وال   )عليه السالم(يهودية موسى 
إن إسرائيل "  –انظر فيما تقدم–يقول الكاتب اليهودي إسرائيل شاحـاك !  جنس وال هوية

على اليهود بقدر ما هي خطر على الشعوب األخرى، ويضرب شاحاك مثاالً على ذلك خطر 
اليت تنم عن الكره والوحشية حنـو  ) اإلسرائيلي(األفكار السائدة لدى الرأي العام اليهودي : 
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إن مـن  .. ويضيف شـاحاك !     لكنهم جيتهدون يف إخفائها عن العامل اخلارجي ؟.. األغراب
  )19(".تبىن الكره واالحتقار لغري اليهودطبيعة اليهودي أن ي

" وال أديب يفيد سوٍء         فال أدب طباع إذا كان الطباع"!!  

هو أن يعلّم الدين واألخـالق والسـمو   " املقدس"إم يزعمون أن الغرض من كتام        
) سابقوزير خارجية بريطاين (الروحي، لكن على العكس من كل ذلك، يقول ارنست بيغن 

والعهد القـدمي كتـاب ال يـدعو إىل    .. إن العهد القدمي هو أشد الكتب بعداً عن األخالق"
وابنـه البكـر   ) سبحانه(السمو األخالقي والروحي والديين بل يدعو إىل صلة خاصة بني اهللا 

وهو كتاب يدعو إىل القسوة والقتل وسفك الدماء يف كل سـفر مـن أسـفاره    ! إسرائيل؟
  )20(" !!الذي ميكن أن يطلق عليه سفر اازر" وعيش"وخباصة سفر 

املتلهفة –يف حتقيق حلم الصهيونية وأمم الغرب " دولة إسرائيل"إذاً ال عجب أن ختفق         
يف مجع شتات يهود العامل، البالغ عـددهم   -أصالً للتخلص من يهودها املقيمني على أراضيها

يون يهودي، مل يخـدع منـهم بـاهلجرة إىل    وفق آخر اإلحصاءات احلديثة، ثالثة عشر مل
جاؤوا من أكثــر ) يدعون اليهودية(فلسطني أكثر من ثالثة ماليني مهاجر صهيوين غريب 

من مائة بلد، تتحكم فيهم فوارق اجتماعية وطبقية ومذاهب ايديولوجية ودينيـة متنـافرة،    
يت هذا التناغم بـني هـذه   فمن أين يأ.. تفتقر مجيعها ألي تناغم أو انسجام خلقي أو خلقي

) اليهـود الشـرقيني  (األجناس من الفالشا والروسي والبولندي واري واالملاين واالسباين و
أي أم خليط بشري عجيب ال ميلك سبباً واحداً من أسبـاب تكـوين  ) على سبيل املثال(

ديد يف جامعة حيفا لقد دلت نتائج حبث أكادميي ج.. اتمعات املتمدنة القابلة للبقاء واحلياة
إىل ) روسـيا (يف املئة من القادمني اجلدد من دول االحتاد السـوفيييت سـابقاً    41على أن 

يف   50ليسوا يهوداً، علماً أن معطيات وزاريت الداخلية واالستيعاب أفـادت أن  " إسرائيل"
ة اليت دفعت ولعل حوافز اهلجر... ليسوا يهوداً" إسرائيل"م إىل 1999املئة من القادمني عام 

البحث عـن  (املستعر يكمن يف اجلانب االقتصادي " اإلسرائيلي"هؤالء إىل القفز إىل اآلتون 
.) اخل.. هرباً من ارتكاب جرائم أو اضـطهاد  (ومن مث ألسباب سياسية وأمنية ) فرص عمل
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ا هذا مما يؤكد أن اهلجرة اليهودية إىل فلسطني كانت جرياً أكثر منـه ) 1انظر ملحق رقم (
ورأس مالية فاشية وليربالية، مجع بينـها  ) روسية(هجرة، ووطناً بديالً ألوطان أوربية قيصرية 

العداء لليهود والرغبة يف جريهم من أوربا وتوظيفهم، بالتنسيق مع احلركة الصهيونية كمادة 
والقـوى   إن الرأمساليني األوربيني الرافضني إلدماج اليهود يف جمتمعام... استيطانية متحركة

الصهيونية املسيطرة داخل احلركة الصهيونية نفسها غالباً ما حتالفت مع قوى أوربية خمتلفـة  
كانت تفضل تقدمي الدعم لدولة يهودية بعيدة عن أوربا على أن تفتح أبواا ليهـود أوربـا   

إن مئات األلوف من اليهود اهلاربني من هتلر جلأوا إىل فلسـطني ألن الـدول   .. املضطهدين
رفضت إيواءهم وقد ماثلت عملية نقل اليهود إىل فلسـطني يف  " إسرائيل"األوربية اليت تساند 

لقد "ظل االنتداب الربيطاين عملية نقل ارمني الربيطانيني إىل املستعمرتني أوستراليا وغويانا 
حىت الواليات ".. أفرغت أوربا يف فلسطني عناصر من الصنف الذي اعتربته غري مرغوب فيه

املتحدة األمريكية كان ميكن أن تكون أرض استيطان املهاجرين اليهود، خصوصاً أا كانت 
اخليار األول آلالف اليهود املهاجرين من روسيا ومن املانيا وشرق أوربا خصوصاً إبان املـد  

لكن الواليات املتحـدة  ) م20/هـ13(النازي بني عقدي الثالثينات واألربعينات من القرن 
نفسها من كثافة اهلجرة اليهودية إليها، فأغلقت هي األخرى أبواـا يف وجـه   خشيت على 

مادام حضورنا إىل الواليـات  " دولة اليهود"وهنا يتساءل هرتزل يف كتابه . املهاجرين اليهود
املتحدة غري مرغوب فيه على الرغم من تيار قوي حيملنا غرباً عرب البحر إليها، فأين سـيكون  

باً فيه؟ ومساءلة هرتزل هذه تثبت أن فلسطني مل تكن خيـاراً بقـدر مـا    إذاً حضورنا مرغو
 –وخالصة الكالم ،فإنه مما ال شك فيه ان اليهـود احلـاليني   . كانت وجهة إجبارية لليهود
ال ميتون بصلة اىل العربانيني اإلسرائيليني القدماء املتحدرين من  –الثالثة عشر مليون يهودي 

إذ ام حالياً أخالط من شعوب األرض املتهودين الـذين تسـوقهم   ) عليه السالم(إبراهيم 
أن هلم أصول إسرائيلية، هم يف احلقيقة يهود مـن  ) اليوم(أما الذين يفترض . دوافع استعمارية

  )21( .الدرجة الدنيا

وحبثنا عن أصول هـذه اموعـة البشـرية    ) كتام املقدس(وإذا رجعنا إىل التوراة         
بنـو  (مث قيل هلـم  ) عربيون(جند أا مسيت عرب التاريخ بأمساء خمتلفة، فقد مسوا أوالً الغريبة، 
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وعربي مشتقة يف األصل من فعل شائع يف كـل اللغـات   ). باليهود(وأخرياً عرفوا ) إسرائيل
تطلـق علـى أي   ) عربي(وكانت هذه الكلمة . السامية، هو فعل عبر، مبعىن ختطى واجتاز

وليست مقصـورة  .. من البشر اجر من العراق فتعرب ر الفرات إىل الشامإنسان أو جمموعة 
! وال ندري ملاذا قصر املستشرقون لقب عربي على اليهود وحـدهم  ... على اليهود أنفسهم 

علماً بأن إبراهيم أبو العرب عن طريق ابنه إمساعيل مل يرتبط امسه وأمته بالعربانيني على الرغم 
لسبب يرجع فيما يبدو إىل أخذ املستشرقني مبا جاء يف سـفر التكـوين   وا. من عبوره النهر

بقصة يعقوب بـن   -الذي ينسب إليه العربيون–من ربط العبور ) 21، 31/17: اصحاح (
إسحاق بن إبراهيم الذي كان كأبيه قد عاد إىل العراق ليتزوج كوصية أبيه وجـده، وبعـد   

اآلرامي، فعرب النـهر  ) البان(ابتز أموال محاه بعد أن ) راحيل(قضاء مدة هناك قام مع زوجه 
قترتبط بقصة أسطورة تزعم أن يعقوب نفسه " بين إسرائيل"أما تسمية ! واستقبل جبل جلعاد 

بينما كان يف طريقه إىل أرض كنعان، وحىت إذا ما انتهى من عبور ر الفرات ) عليه السالم(
وجـد  ) 29-32/25(لتكوين احملرف وقد أرخى الليل سدوله، تقول األسطورة، يف سفر ا

فلما ! فصارعه حىت مطلع الفجر ؟! رجالً يف انتظاره ليس كالبشر، قيل أنه ملك من السماء 
أراد االنطالق طلب منه يعقوب أن يباركه فقال له ما امسك ؟ قال يعقوب، قال ال يكـون  

لكن ! أيضاً تعلو  امسك يعقوب فيما بعد بل إسرائيل ألنك كما علوت عند اهللا، فعلى الناس
) 13-35/9(ففي هذا السفـر  -على يد واضعيه–ما يلبث سفر التكوين أن يناقض نفسه 
وظهر اهللا ليعقوب بعدما رجع مـن فـدان آرام   : "رواية أخرى عن الرواية السابقة تقـول

امسك يعقوب ال يكون من بعد امسك يعقوب، بل إسـرائيل يكـون   : فباركه، وقال له اهللا 
ـْم وأكثر ستكون منك أمةوق. امسك واألرض . وملوك من صلبك خيرجـون .. ال له اهللا، إن

مث ارتفع اهللا عنـه يف املوضـع الـذي    .. اليت جعلتها إلبراهيم وإسحاق لك أجعلها ولنسلك
فهي تسمية حديثة ) اليهود(أم تسميتهم ). تعاىل اهللا عما يفترون علواً كبرياً". (خاطبه اهللا فيه

. ومـا بعـدها  .) م.ق 1000( عهد داود وسليمان وأبنائهما، حوايل سنة نسبياً، ترجع إىل
وبغض النظر عن كـون  . وترجع تسميتهم باليهود نسبة إىل القبيلة اليت تنتمي إىل سبط يهودا

مبـا فـيهم   –فإن مدونو التاريخ يف الشرق والغرب ! هذا التاريخ اليهودي خرايف أم حقيقي؟
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لشعب العريب الفلسطيين األصيل يف بالدهم فلسطني قبل ال ينكرون وجود ا -مؤرخون يهود
  .العربانيني وبين إسرائيل واليهود بآالف السنني

بدورها دولة عصابة تستقطب عصابات املرتزقـة  " إسرائيل"يف ضوء هذه احلقائق فإن         
ـ  ) من يهود العـامل (وبالتايل فإن هذه املاليني العشرة ) املافيات العاملية( ذورها متمسـكة جب

! لألسباب نفسـها؟  –" إسرائيل"وترفض ) الشرقية-الغربية(األمريكية واألسيوية -األوربية 
وطناً هلا وال تثـق   –مهما أظهروا هلا من آيات النفاق والوالء الزائف وأغرقوها باملال احلرام 

التارخييـة  قادرة على العيش واحلياة يف ضوء احلقائق واملسلّمات  " دولة"يف الوقت نفسه، أا 
اليت مل تقو أبداً . يف املنطقة) املزارع االستعمارية" (الدول التجارب"اليت تنطبق على مثل هذه 

الدوام حبر خضم اليؤمن غضـبه وال  على البقاء، وسط حميط عريب إسالمي واسع كان على 
  !يكبح طوفانه ضد أعدائه، مهما طال سكونه أو قصر

بعد أن فشلت األسلحة النوويـة و   -"إسرائيل"لثقة مبستقبل وانعكاساً ملشاعر عدم ا        
أسلحة الدمار الشامل أن متنح أمناً وسالماً للعصابات الصهيونية، أو دئ الرعـب واهللـع   
الكامن يف نفوسهم من الشعب العريب الفلسطيين وحميطه العريب اإلسالمي، أخذ قادـا مـن   

تخفون يف أطقم أنيقة وربطات عنق منمقة، وينادون جمرمي احلرب خيلعون بزام العسكرية وي
وهـذا بـدوره     -سالم من يصدح بصوت عالٍ يف الربية لتسكني خوفه وفزعـه –بالسالم 

اليت يصـل  " حركة السالم اآلن"انعكس على املشهد السياسي يف الشارع اليهودي متثل يف
ط جيش وجنود وأمن عدد أعضائها إىل أكثر من مائيت ألف شخص منهم عدد كبري من ضبا

متقاعدين إىل جانب مشاركة شخصيات فعاليات سياسية واقتصـادية  ونقابيـة وفكريـة    
  .اخل... وأكادميية واجتماعية وثقافية وفنية ودينية وبيئية وعسكرية 

يقدمونه على كـل  -ومن رحـم هذا املناخ احملتقن القلق وافتقاد اليهود ألهم عنصر         
اآلخذة يف التجذر " طائفة ناطوري كارتا"عنصر األمن، برزت ظاهرة  وهو -شيء يف حيام

احلاخـام موشـيه   ) وزير خارجيتـها (فرئيس هذه الطائفة " اإلسرائيلي"واالزدياد يف اتمع 
ويشارك أبناء الشـعب الفلسـطيين   ". إسرائيل"هريش املعادي وطائفته للصهيونيةو) موسى(

فهريش يعتـرب  . رحى االنتفاضة ويزورهم يف املستشفياتانتفاضتهم ويقدم التربعات املالية جل
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نفسه مثل أفراد طائفته يهوداً فلسطينيني رئيسهم ياسر عرفات وحكومتهم منظمة التحريـر  
ويعتقد أتباع هذه الطائفة وعددهم حوايل مخسني ألفاً يف فلسطني وحوايل مائيت .. الفلسطينية

ة ملحدة وهي عصيان للرب الذي ينهى اليهـود  ألف يف الواليات املتحدة أن الصهيونية فكر
ويرى أن االنتفاضـة حـدث عظـيم ال ميكـن وصـفه      ... عن إقامة دولة هلم يف فلسطني

وأضاف حنن نعتقد أن الدولة الصهيونية تضر باليهود أكثر مما تضر بالعرب وحنن .. بالكلمات
صاصة اقتطعها من صـحيفة  وقد دلّل هريش على فخره باالنتفاضة بق! سنقاومها إىل ما الاية

عليها صورة ليهود من طائفته وهم يتظاهرون إىل جانب العرب يف نيويورك احتجاجاً علـى  
ألمريكا وتأييداً لالنتفاضة الباسـلة يف  ) السابق" إسرائيل"رئيس وزراء (زيارة إسحاق شامري 

باإلنكليزيـة  وظهر فيها يهود مبالبسهم السوداء وهم يرفعون يافطة كتبوا عليهـا  . فلسطني
  )22(".دم الفلسطيين ليس ماء"و " الصهيونية مثل النازية"

دولة تنقصها كـل مقومـات   " إسرائيل"بأن "ويعترف احلاخام اليهودي برييل وين         
يف نظره هو جمرد تقليد بائس لكل احنرافـات  " اإلسرائيلي"اتمع الوطين أو القومي فاتمع 

ذ ليس له برنامج خاص به وال نسق أصيل من القيم كما ينقصـه  ومساويء اتمع الغريب، إ
بأا دميوقراطية فيه كثري من املبالغة اليت تدعو إىل " إسرائيل"التماسك الداخلي، بل أن إدعاء 

اإلشفاق على األقل ألا تقوم على فرض كل التقاليد وكل التاريخ وكل النظرة اليهودية إىل 
) اتمعي واحلكـومي (على كل السلوك " إسرائيل"النفي تسيطر يف  احلياة فعقلية اإلنعزال أو

وتتمثل يف أوضـح  " إسرائيل"موجودة وقائمة يف ) الغيتو(على السواء، وال زالت املعازل أو 
مظاهرها يف الفصل أو العزلة القائمة بني األوربيني ويهود الشرق األوسط وهـي معـازل ال   

فمأسـاة  . ل العامل الغربية خباصة اليت يعيش فيها اليهودختتلف يف شيٍء عما هو موجود يف دو
الذي ال يعـرف جمتمعهـا    –أم يف الواليات املتحدة " إسرائيل"اليهود سواًء يف الغرب أم يف 

هي العجز عن االندماج أو باألحرى عدم الرغبة يف االندماج مع اتمـع   –لالنفتاح حدوداً 
نطقة اجلغرافية والثقافية اليت فرضوا أنفسـهم عليهـا،   الذي يعيشون فيه أو مع اجلريان يف امل

الشكوك يف عقول اآلخرين حـوهلم وكانـت   وقدرم العجيبة على خلق األعداء هلم وإثارة 
ويبدو أا ستكون مأسـام يف  .. هذه هي مأسام يف املاضي كما أا مأسام يف احلاضر 
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ي الذي ينحو دائماً حنو اإلنعزال وفرض النفـي  املستقبل القريب والبعيد نتيجة لتكوينهم العقل
  )23(.على الذات

يا ترى أي تاريخ يقرأ الغرب وسيدته الواليات املتحدة، لقد مضى على استقالل هذه        
 -)م1776) يوليو(متوز  4/هـ1190(استقلت يف سنة  -سنة وبضعة أشهر  224الدولة 

علـى  .. بريطانيـا ) االستعمارية الكـربى (م واستقالل الواليات املتحدة جاء عن وطنها األ
وجند . خطأً" باهلنود احلمر"حساب شعوب العامل اجلديد سكان األرض األصليني الذين مسوا 

أوجه شبه إىل حد التطابق بني قوى االستعمار االستيطاين قدميها وحـديثها، حيـث كـان    
سكان األصليني واحداً مـن  على حساب ال) العامل اجلديد(مشروع استيطان القارة األمريكية 

أهم مشاريع االستعمار االستيطاين املتزامن مع بروز األطماع التوسعية للسيطرة على العـامل  
وقد بدأ بذلك االستيطان جرة كثيفة من الطبقات الدنيا املسحوقة لشعوب القارة األوربية، 

دف السيطرة على  الذين مارسوا كل أشكال القتل واإلبادة ضد السكان األصليني، وذلك
مناجم الذهب واملوارد الطبيعية يف القارة اجلديدة، ويف حماولة يائسة لتفريغ األرض من سكاا 
احملليني وإفنائهم وتدمري حضارم القدمية، لكن إرادة اهللا وإرادة احلياة وإرادة الشعوب فـوق  

ا هم سكان البالد األصليني وه.. وصانعي املوت وأعداء احلياةإرادة املستوطنني واملستعمرين 
يتكاثرون ويفرضون لغتهم وهويتهم وثقافتهم يف طول القارة وعرضها ويكفـي االسـتعمار   

اية االستعمار الفرنسي يف اجلزائـر   –على سبيل املثال ال احلصر  –االستيطاين خزياً وعاراً 
يات املتحدة وربيبتـها  فهل تعي الوال. وبلدان املغرب العريب، وبريطانيا جلنوب أفريقيا ومصر

وهل سر هذا التحالف االستراتيجي بني   )24(!الدرس حىت ولو جاء فهمه متأخراً ؟" إسرائيل"
تنبع من هذا املفهوم األيديولوجي الثقـايف  ) 51الوالية الـ(أو " إسرائيل"الواليات املتحدة و

) األبـدي (ة لكن من يضمن للواليات املتحدة سكوت شعوب األرض اجلديد!! االستعماري
؟ فإن دوام احلـال من احملـال، وأن العـدل أساس املُلك وبقاؤه !على استعمارها ألرضهم

  ؟؟!!
  

  !"ومـن       ملك األرض وولَّى وعـزلْ )ُ هرقـل(أين نـمرود و" 
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وأَين مـا حازه قارون من ذهبٍ      وأيـن إرمٍ وعاد وساسـانُ؟"
  قاتلـه       وأم كسرى فمـا أواه إيـوانُو" دارا"دار الزمـانُ على 

  "أمر ال مرد له      حىت قضوا فكأَن القوم ما كانوا ) الظاملني(أتى على 
  

بدالً من انكباـا   -على األقل-حبذا لوتعيد الواليات املتحدة قراءة التاريخ مرة ثانية         
اسكندر املقدوين وبعده طغاة " ذو القرنني"أن لعلها تكتشف " اليهود"النهم على قراءة تاريخ 

متأثرين –الرومان جاءوا إىل بالدنا غزواً وجاسوا خالل الديار ألكثر من ألف سنة وانصرفوا 
طوفـان  (مـروا يف بالدنـا،   ) املغول(ومثلهم جبابرة الفرس والتتار  –بنا أكثر مما تأثرنا م

تعلمهم لغتنا وبكتابتهم حبروفنا وأقالمنا واختاذهم فاحتويناهم طوفاناً باعتناقهم ديننا وب) بشري
ثقافتنا بديالً لثقافام السابقة، حىت أصبحوا جزءاً ال يتجزأ من أمتنا اإلسالمية ايـدة، أمـا   

فبعد مائيت سنة رجـع الصـليبيون إىل   ) عدوان الغرب الالمربر على الشرق(احلركة الصليبية 
يبة والفشل، والزالت أثار هذه احلركة تتفاعل سـلباً يف  بالدهم خبفي حنني، جيرون أذيال اخل

الوالية األمريكية احلـادي  "إذا ماذا تنتظر !! جمرى سري  تاريخ العالقات بني الشرق والغرب
سوى املصري نفسه؟ فإذا شـاءت األقدار أن تكون بالدنا العربية بعامة )"إسرائيل(واخلمسني 

  .  غزاة فإا مل تكن هلم أبداً مقر بل قرب وفلسـطني خباصة ممراً للطـامعـني ال
"كناطحِ صخرة يوماً ليوهنها        فلم يضرها وأوهى قرنه الوعلُ " 

  
وللعربة والذكرى يكفي أن ننعش ذاكرة الواليات املتحدة وحلفائها كيف كانـت            

وعسفت وجتـربت ونغصـت    اليت ظلمت أمتنا) بيزنطة(اية اإلمرباطورية الرومانية الشرقية
سـنة  ) فـاتح القسـطنطينية  (عليها معيشتها، فقصم اهللا ظهرها على يـد حممـد الفـاتح    

ويف هذا عربة ملن أراد أن يعتـرب  .حيث مل تقم هلا بعد هذا الفتح قائمة) م1453/هـ857(
 بدون الغرب وسيدته الواليات املتحدة ال تقوى على الصمود" إسرائيل"إن أمتنا تعلم أن !! 

والغرب يعلم وسيدته الواليات املتحدة  أن حق العرب . أمام أقل دولة عربية أو شعب عريب
كشمس النهار ال حتتـاج إىل دليـل، وإن    -من البحر إىل النهر –يف فلسطني كل فلسطني 
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ال يضريهم أن يقبلـوا  " دولة إسرائيل"العرب الذين قبلوا بالعيش املشترك مع اليهود قبل قيام 
واحلريات اليت تنص عليها ) باعتبارهم فلسطينيني( اليهود منهم مبنحهم حق املواطنة باملساملني

لكن لن يعطي الشعب العريب الفلسطيين وأمته العربيـة اإلسـالمية   . شرعة حقوق اإلنسان
عدوة  –" إسرائيل"ودوهلم هذه الفرصـة وهذه احلقوق لليهود املساملني إال بعد إزالة دولـة 

والتحقق من حموها مـن   -واحليوان والنبات واجلماد وكل لون من ألوان احلياة اهللا واإلنسان 
  !الوجود 

  
  أيها املـارونَ بني الكلمات العابرةْ" 

  آنَ لكم أن تنصرفُوا
  وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا

  فلنا يف أرضنا ما نعملْ
  ولنا املاضي هنا

  ولنا صوت احلياة اَألولْ
  احلاضر، واحلاضر واملستقبلْولنا 

  ولنا الدنيا هنا واآلخرةْ
  فاخرجوا من أرضنا
  من بِرنا من بِحرنا

  من جرحنا.. من حلمنا .. من قمحنا 
  من ذكْريات الذَاكْرةْ

  "أيها املـارون بني الكلمات العابرةْ 
  
  

  :عروبة القدس وإسالمها تارخيياً 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



33

  
  :اً عروبة القدس تارخيي -) أ(

هي العاصمة اَألبدية التارخيية القدمية لفلسطني العربية، أنشأها منذ فجـر  مدينة القدس        
والكنعانيون يف التوراة  –التاريخ أجداد الفلسطينيني اليبوسيني العرب الصرحاء من بين كنعان 

 وهـم الـذين   –هم أبناء كنعان بن حام بن نوح وهم أول من سكن فلسطني يف التـاريخ  
األلف الثالـث قبـل   (هاجروا من جزيرم العربية بزعامة شيخهم سامل اليبوسي يف حوايل 

تسمى القدس أورشـليم  ! أي قبل جميء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى إىل الدنيا) امليالد
نسبة إىل أهلها اليبوسـيني،  ) يبوس(وكانت أيضاً تسمى ).. "مدينة السالم(مبعىن ) أورسامل(

وهو أول ) مليكاصادق(طون الكنعانيني العرب الصرحاء، ومن أهم ملوكهم وهم بطن من ب
وقد عرفت عرب التاريخ بإمسها الكنعاين ... من اختطها وبناها، وكان وديعاً مؤمناً حمباً للسالم

أي مدينة السالم وقد ورد ذكرها يف الكتابة اهلريوغليفية املصرية والبابليـة حتـت   ) أورسامل(
وأمـا اليبوسـيون   ) : 15/63: اصـحاح  (كما ورد ذكرها يف يوشـع  ) يروسليمو(اسم 

بعد أن استوىل عليهـا داود عنـوة   –الساكنون يف أورشليم فلم يقدر بنو يهودا على طردهم 
فسكن اليبوسيون مع بـين   -.)م.ق 1000(وانتزعها مـن أيدي اليبوسيني حوايل سنـة 

جاءت فيه هذه الوقائع على لسان يوشـع  أي اليوم الذي .. يهودا يف أورشليم حىت هذا اليوم
وإسم أورشليم ليس عربياً أصـيالً،  ". واليت حتدث ا الراوي بعد وفاة يوشع بأجيال وأجيال

مكان يف حمافظة (فقد كان هذا االسم قبل دخول بين إسرائيل إليها بشهادة نص تل العمارنة 
صعوبة يف كتابة امسها باللغـة   وبدليل أن اليهود وجدوا) عثر عليه حديثاً –أسيوط يف مصر 

أما اسم القدس فقد رافق املدينة منذ بداية تارخيها، أي منذ ما قبـل بـين   ) يروشاالمي(العربية 
القدس واختذوها عاصـمة لدولتـهم،   ) يبوس(إسرائيل، أي عندما أقام فيه الكنعانيون مدينة 

ـ    -ملْكـي صـادق   (و وأقاموا فيها ألول مرة أماكن عبادة بعد أن آمن أحد ملـوكهم وه
حنــو  ) عليـه الســالم  (بدعوة التوحيد اليت دعا إليها سـيدنا إبراهيــم   ) ملكيصادق
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عليـه  (ليتبعه شعبه العريب الفلسطيين على دينه، كان هذا قبـل الـنيب داود   .) م.ق1800(
وهكذا فإن فلسطني كانت أول مكان مقـدس   )25(.حبوايل ألف سنة) م.ق961ت)(السالم

د احلياة الدينية ويعرف اإلميان باهللا، ويكفي فلسطني شرفاً أن قام فيها إبـراهيم  يف العامل يشه
من هـاجر، كمـا   ) عليه السالم(ورزق على أرضها املباركة بإمساعيل ) عليه السالم(اخلليل 

خصها اهللا بالقداسة والطهارة بأن جعل ثُلـةً من أنبيائه الكرام يقيمون ويعيشون على أرضها 
لوط وإسحاق ويعقوب وذو الكفل وأيوب وصاحل وزكريا وحيىي واليـاس  : ـم املباركة منه

واليسع واشعيا وارميا وحزقيال ودانيال وداود وسليمان وعيسى بن مرمي صلوات اهللا وسالمه 
وزادها اهللا تكرمياً وشرفاً وبركة بصعود خامت املرسلني وإمام النبـيني حممـد   . عليهم أمجعني

سبحانَ الذّي أَسرى بِعبده ليالً مـن اَملسـجِد   "  )26(..ىل السماءإ) صلى اهللا عليه وسلم(
  البصـري ـميعالس نا إنه هوآيات نلنريه م لَهوكْنا حارالذي ب األقْصى جِداحلرامِ إىل اَملس. "

  ).1:اإلسراء (
رة بالسـكان  ومدينة القدس، كانت معمو) كنعان(مما تقدم يتضح أن أرض فلسطني          

شيئاً مذكوراً وأن موسى عليه السالم حني خرج ؤالء ) يعقوب(قبل أن يكون بنو إسرائيل 
إنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا منها فـإن يخرجـوا فإنـا    : "لفتح كنعان بأمر من اهللا قالوا له 

نت تعج بأهلها األصليني يتضح من شرطهم على نبيهم أن البلد كا) 22: املائدة ." (داخلُون
: " وجتلت وقاحتهم على موسى نبيهم عليه السالم بقـوهلم لـه   . وهم طارئون غرباء عليها

لقد كانـت أرض كنعـان   ) 24: املائدة " (.فاذْهب أَنت وربك فَقَاتال إنا هاهنا قاعدون
ا دخلها الغزاة مبا فيهم بنو قدمي الزمان مأهولة بأهلها مل يغادروها أبداً، وحينممنذ ) فلسطني(

عاشوا مع أهل فلسطني إىل أن رحلوا وطردوا منها وظلت األرض  –لفترة وجيزة  –إسرائيل 
ولد وعاش ومات ودفـن  ) " عليه السالم(موسى " نيب اليهودية"إن )  27(.ألصحاا األصليني

وديـة وشـريعتها   يف مصر ومل تر عينه فلسطني أو القدس يف يوم من األيام وإن تـوراة اليه 
انظر فيما (ووحيها نزلت يف مصر وباللغة اهلريوغليفية وقبل وجود اللغة العربية بسبعمائة سنة 

ومل تشهد القدس عرب تارخيها الطويل شيئاً من ذلك يف يوم من األيام فـأين العالقـة   ) تقدم
  ) 28( ! الروحية اليت يتحدثون عنها بني اليهودية وبني القدس ؟
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دخلـوا أرض كنعـان   " بنو إسرائيل"أن ) السويسرية(يف موسوعة املعرفة العاملية  جاء        
" بنو إسرائيل"وهنا أخذ  -أكثرهم وافد من جزيرة العرب  –وكانت مأهولة تعج بالسكان 

فإذا كنا ال نعرف الوسيلة اللغوية . عن السكان األقدمني األصليني يف فلسطني احلضارة واللغة
لعشائر اخلارجة من مصر يف سيناء، فإن من املؤكد أم تعلموا من السـكان  اليت تعاملت ا ا

وهكذا مل يكـن  " العربية"األقدمني األصليني يف فلسطني هلجة كنعانية عرفت فيما بعد بإسم 
أقدم من سكن فلسطني، بل أن اللغة العربية اليت عرفوا ا يف التاريخ هي هلجة " بنو إسرائيل"

  )29(.م أرض فلسطنيتعلموها عند دخوهل
ت (يف القدس، ظهـر الـنيب داود   ) الفلسطينيني(وبعد ألفي سنة من عهد اليبوسيني         
وحكما املدينة عهدذاك لفترة مل ) عليهما السالم) (م.ق 935ت(وابنه سليمان ) م.ق 961

ومل يكن لليهـود  . تتجاوز السبعني عاماً من أصل مخسة آالف سنة هي عمر القدس الشريف
حكم مبعىن الكلمة يف القدس وفلسطني سوى هذه الفترة الوجيزة نسـبة إىل عمـر القـدس    

القدس، زوراً وتاناً سواء يف وهلذا احلكم الوجيز هول اليهود للعامل بأن هلم إرثاً يف . الطويل
بعـد  "وقد جاء يف موسوعة املعرفة العاملية أنـه  ... كتبهم أو نشرام أو وسائلهم اإلعالمية

وانتـهى  .) م.ق 1030(الذي بـدأ حـوايل سنة ) عليهما السالم(م داود وسليمان حكـ
وعلى ذلك فإن الفترة الـيت  .. واندثر" بين إسرائيل"قد متزق ملك .) م.ق 920(حوايل سنة 

-1030(قامت فيها لليهود قائمة يف فلسطني القدمية ال تتعدى كلها قرناً واحداً من الزمان 
كن اعتماده خالل ستة آالف سنة أو تزيد من وجـود الشـعب   هي كل ما مي.) م.ق 920

  )30(". العريب الفلسطيين األصيل يف هذه البالد
" مبملكة اليهـود "عرفت ) عليه السالم(ورغم أن هذه الفترة الوجيزة حلكم النيب داود         

بنـه سـليمان   ورغم أن اليهود مزهويني مبا بلغته هذه اململكة، من رقي يف عهد النيب داود وا
الذي شيد اهليكل الذي يدعون، إال أن أياً من البحوث األثرية مل تعثر على أي دليـل يؤيـد   

قد يكون من الصحة مبكان مـن الوجهـة الدينيـة    ! وجود هذه اململكة أو اهليكل املزعوم
و قام بعد استيالئه على القدس من اليبوسيني ببناء حصـن أ ) عليه السالم(والتارخيية أن داود 

مفهوم ) يكل(أمت بناؤه من بعده ابنه سليمان، مسي ) مسجد(شبه قرية صغرية بىن يف وسطها 
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اشترى أرض هذا املسـجد  ) "عليه السالم(ذلك العصر، وتشري املصادر التارخيية إىل أن داود 
لكن من غري املؤكد على اإلطالق أن هـذا  ". من ماله اخلاص، من عريب يبوسي يدعى أرنان

فقد عجز اليهود يف فلسطني منذ أن أهداها هلـم  .. و القدس العربية اإلسالمية حتديداًاملكان ه
عن اكتشاف أي أثر أو دليل يدعم هذه ) م1948/هـ1368(سنـة ) املستعمرين(اإلجنليز 

الرواية ويؤيد دعواهم، علماً أم استعانوا بأبرز علماء اآلثار خربة يف العامل واألكثـر أهليـة   
  )31(! واألثري بالذاتذا احلقل التارخيي ودراية يف ه

وإىل جانب فشل اليهود يف العثور على أي أدلة تارخيية أو اكتشافات آثاريـة تؤيـد           
مزاعمهم بوجود أي إرث هلم يف القدس أو فلسطني، فإن ما زعموه طـويالً بـأن املسـجد    

كذبه وزيفـه، ذلـك أن   األقصى بين على أنقاض هيكل سليمان؟ قد ثبت بالربهان والدليل 
حائط "بأن مايسميه اليهود ) م1929/هـ1348(اللجنة امللكية الربيطانية قد حكمت سنة 

وال عالقة لـه   –جزء من املسجد األقصى ومعراج رسول اإلسالم-هو حائط الرباق " املبكى
وتكثـيفهم  .. ولقد مضى ثلث قرن على احتالل اليهود للقـدس الشـرقية   .يكل سليمان 

والتنقيب وتقليب باطن األرض حبثاً عن أي أثر أو دليل على دعواهم هذه لكنـهم مل   البحث
فأين العالقة إذن بني اليهوديـة  . يعثروا يف كل هذه املنطقة على أدىن أثر هلذا اهليكل املزعوم

الدويل ) الوثيقة(وألمهية هذا التقرير ! واليهود وبني مدينة القدس أو فلسطني العربية املسلمة ؟
وخطورته، قامت مؤسسة الدراسات الفلسطينية بترمجته ونشره كامالً، وجـاء يف مقدمـة   

ـ 1349(انتهت اللجنة الدولية من وضـع تقريرهـا يف : "التقرير  كـانون األول   1/هـ
حيث كانت اللجنة شكلت يف أعقاب االضطرابات اليت وقعـت يف  –) م1930) ديسمرب(

وحازت استنتاجات اللجنـة علـى    -)م1929) اغسطس(آب /هـ1348(فلسطني يف 
موافقة احلكومة الربيطانية وموافقة عصبة األمم فأصبحت وثيقة دولية يف غاية اخلطورة، أمـا  
خالصة استنتاجات اللجنة فهي أن حائط املبكى بالذات أثر إسالمي مقدس وأنه بكل حجر 

صقة له داخل أسوار املدينـة  ومدماك فيه، طوالً وعرضاً، مبا فيه الرصيف املقابل واملنطقة املال
القدمية، ملك عريب ووقف إسالمي خالد، وأن ال حق إطالقاً ومشوالً لليهودية يف ملكية أيـة  

  )32( .ذرة من ذراته
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بني اليهود أنفسهم حول مكان اهليكـل   -ما زال ناشباً  –هذا فضالً عن أن خالفاً         
نسـبة إىل   –" السـامريون "أن طائفة ) يهودي( املزعوم نفسه، يقول الدكتور سليمان التاجر

أن اإلسرائيليني ظلوا إىل القرن الثالث من دخوهلم : "تقول  -جبل السامرة يف نابلس فلسطني
اجلنويب ويقربـون عليـه   " نابلس"أرض كنعان فلسطني يقدسون جبل جرزمي الذي هو جبل 
فلما ورث اإلمامة الكربى ... اجلبل قرابينهم اعتقاداً منهم أن يوشع أقام هيكل العبادة يف هذا

عزي بن حبقي وكان حديث السن فحسده الكاهن األعظم عايل ورفض أن ) احلاخام(اإلمام 
يكون له مرؤساً وأخذ يدس الدسائس حىت جنح يف استمالة فريق من اإلسـرائيليني فهجـروا   

الشعوذة وأعمـال  وكان ماهراً يف  -قرب القدس- )33()سلوان ؟(جرزمي وانتقلوا إىل سيلون 
السحر، فعظم حوله اجلمع فأقام هيكالً وادعى أنه األصل وأوجب تقديسه وصرف الوجـوه  

ونتيجة لذلك تعمقت اخلالفات بني اليهود واستشرت، فاغتنم الفلسـطينيون  ... عن جرزمي 
وعندها مات الكـاهن  ... أهل البالد فرصة انشقاق اإلسرائليني فزحفوا عليهم وأحاطوا م 

 وخلفه صمويل املشعوذ، فطلب منه اليهود أن يقيم عليهم ملكاً يدير شـئوم وجيمـع   عايل
فأقام عليهم شاول امللك وكان من ) العرب الفلسطينيون(مشلهم املمزق دفعاً خلطر أهل البالد 

لعدم اعتبارهم هيكل سـيلون  .. أعمال هذا امللك اشهار احلرب على سبطي يوسف والوي 
مامه منهم مبا فيهم إمامهم األكرب شيشي بن عزي وخرب حمل عبادم وذبح كل من وجده أ

وظـل ال  . يف جرزمي واحتل منطقتهم فتشتت قسم كبري من الذين سلموا من القتل منـهم 
وقـد حـاول   . يوسف والوي اثنني وعشرين عاماً ال جيرأون على التظاهر بشعائرهم الدينية

ومع –ك باحترام جرزمي وبناء اهليكل فيه فلم ينجح كاهنهم األكرب باير اقناع داود حينما ملَ
 -"القـدس اآلن "أن الروايات اليهودية تزعم أن داود وابنه سليمان أقاموا اهليكل يف يـابيس  

وادعى هو وابنه سليمان أنه احملل املختار، إال أنه ال يوجد دليل يف أسفار التوراة اخلمسة على 
  )34(.ذلك

أعلنـت السـلطات   : "يف هذا السياق على املوضوع نفسه قائالً يعلق كيث وايتالم          
قيل أنه ميثل ذكرى تأسيس " 3000القدس "اإلسرائيلية عن إقامة مهرجان أطلقت عليه اسم 

واملفروض أن هذا البناء مت منذ " ململكة إسرائيل"ملدينـة القدس لتكون عاصمة " امللك داود"
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مـن  ) عليـه السـالم  (نعرف أخبار النيب داود  وحنن. م.ق 1005ثالثة آالف عام أي يف 
الكتابات اليت جاءت عنه يف املصادر الدينية، ولكننا ال نعرف أي شيء عن امللك داود نفسه 

العامليني بـاحلفر يف كـل شـرب يف أرض    من مصادر التاريخ، وعلى رغم قيام رجال اآلثار 
من الفخار حتمل اسم هذا امللـك  فلسطني، إال أن واحداً منهم مل يعثر ولو على قطعة صغرية 

حىت لو سلمنا جدالً بنصوص احلوليات التارخيية املعتمدة فإا مجيعها جتزم على أنه ) 35(..." 
. يف املئة من عمـره  2مل تكن لليهود حصة يف حكم القدس سوى نسبة ضئيلة للغاية أقل من 

)36(  

كلـم  56س اليت تقع على بعـد  لقد توصل املؤرخون واألثريون إىل حقيقة أن القد        
متراً عن سطح البحر، كانـت مدينـة    743شرقي البحر املتوسط فوق هضبة جبلية ترتفع 

أما املدينة القدمية احلالية اليت حتيط ا األسوار، وهلـا سـبع   . صغرية يف األزمنة القدمية) قرية(
سـلطان العثمـاين   فقد بناهـا ال .. بوابات وتضـم األماكن املقدسة للمسلمني واملسيحيني

اليت كانـت  ) القرية(أما املدينة ).... م1566-1520/هـ974-927(سليمان القانوين 
ال  –، فكانت على شكل قلعة حتـيط ـا األسـوار    )عليه السالم(قائمة يف زمن النيب داود 

املنطقـة  "وعلى األرجح أا  –ألف متر مربع أي حوايل عشرة أفدنة  44تتجاوز مساحتها 
وهي على شكل مستطيل أكثر . ل اجلزء اجلنويب الشرقي فقط من املدينة القدمية احلاليةاليت حتت

أجزائه اتساعاً ال يتجاوز عرضه مائة متر حيده من الشرق وادي كدرون ومن الغـرب وادي  
وهي  –أما األرض املقدسة : حنوم الذي ينحين شرقاً جنوب املدينة ليلتقي مع وادي كدرون 

اآلن قبة الصخرة واملسجد األقصى ويقع على جزء أكثر ارتفاعاً خلـف   املسطح الذي حيمل
فكان يقع خارج أسوار القدس ومل تكن عليه أبنية يف ذلك الزمـان   –مدينة األزمنة القدمية 

الـذين كـانوا   ) فلسـطينيني (وإمنا كانت الصخرة اليت أقيمت فوقها القبة مذحباً ليبوسيني 
  )37(". ن الزمـانيسكنون القدس يف تلك احلقبة مـ

علـى  ) عليه السـالم (مع أن األدلة التارخيية واألثرية مل تؤيد قصة استيالء النيب داود         
مل تتجـاوز يف أوج  "فإن القـدس  ) غري العلمية(القدس، لكن حىت لو صحت هذه الفرضية 

وغريهـا،   مملكة النيب داود كيلومترين مربعني، فكل اخلرائط واملعلومات، من مصادر يهودية
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وزادت مساحة القـدس بعـد   . تظهر أن هذه املدينة كانت ضمن هذين الكيلومترين املربعني
ومنذ االحتالل اإلسـرائيلي سـنة   . ألفي سنة إىل ستة كيلومترات مربعة حتت احلكم األردين

 73توسعت القدس يف كل إجتاه فقد أصبحت مساحة بلدية القدس ) م1967/هـ1387(
كيلومتراً مربعاً، ومساحة منطقـة القـدس    230ومساحة القدس الكربى كيلومتراً مربعاً، 

كيلـومتراً   950كيلومتراً مربعاً، ومساحتها مع القدس الغربية  650) متروبوليتان(العاصمة 
القدس اليوم تزيد مساحة على ربع الضفة الغربية، وإذا ترك االحتالل وشأنـه فقـد  . مربعاً

  )38(".ربية كلهايطلق اسم القدس على الضفة الغ
كما (باإلضافة إىل كل ما ذكر، فإن قصة استيالء داود على مدينة القدس اليت مل ترد         

إال يف كتب العهد القدمي مل تؤيدها األدلة اليت عثر عليها األثريون يف املوقع نفسـه، يف  ) رأينا
بين (ن قصة دخول داود الوقت الذي أكدت فيه املصادر التارخيية املصرية ونتائج احلفريات أ

)  م.ق 1450ت (إىل القدس استوحاها كتبة العهد القدمي من حياة حتتمس الثالث ) إسرائيل
إننا يف الوقت الـذي  . بعد أن قاموا بإجراء اإلضافات والتعديالت عليها وأدخلوها يف قصتهم

جنـد يف الوقـت    إىل القدس،) بين إسرائيل(ال جند فيه دليالً تارخيياً يدعم قصة دخول داود 
كما أوردها سفر صموئيل الثـاين   –دخول آخر  –نفسه، أكثر من دليل قصة هذا الدخول 

  )39(!! موجودة يف املصادر املصرية قبل عصر داود خبمسة قرون منسوبة إىل حتتمس الثالث
ـ          ول ويؤكد كيث وايتالم أن الدالئل األثرية ليس فيها ما يؤيد القصة التوراتية اليت تق

واليت كانـت أسـاس   ... العاشر قبل امليالدإن داود استوىل على مدينة القدس خالل القرن 
مل تكن سوى قصة أسطورية ذات طابع ديين منظوم . االدعاء الصهيوين حبقهم يف هذه األرض

  )40(.وليست حقيقة تارخيية
للمصـادر   أما فيما يتصل بتسمية األرض املقدسة جببل صهيون فهي تسمية ترجـع         

. فكلمة أون أو عيون مصرية، تعين املدينة املقدسة. املصرية، وال عالقة هلا باللغة العربية إطالقاً
وكانت هذه الكلمة بداية تطلق على عني مشس فقط، ألا كانت أقدم املـدن املقدسـة يف   

جلدباء، مثـل  فهي يف اللغة املصرية القدمية تعين الصحراء أو املنطقة ا" صا"أما كلمة ... مصر
ومن الطبيعي أن يطلق املصـريون علـى   ). يف مصر(جنوب حبرية املرتلة " صا احلجر"مدينة 
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مدينـة  ) كان تعبد ا امللك املصري سبعة شـهور ) (العرب(منطقة مقدسة لدى الكنعانيني 
فقد أمسوهـا  ) فلسطني(ومبا أا تقع يف منطقة جبلية خارج احلدود املصرية " أون"مقدسة أي 

" صهيون"و" صي يون"أو املدينة املقدسة للصحراء وصارت هذه الكلمة يف العربية " ا أونص"
يف ضوء ما تقدم فإن القصة اليت وردت يف سفر صموئيل الثاين بـدخول داود   )41(.يف العربية

عند بداية القرن العاشر قبل امليالد وحتويله منطقة الصخرة املقدسـة إىل مركز ) بين إسرائيل(
إسرائيل، ليس هلا أي دليل من املصادر التارخيية، وتكون مدينة القدس ظلـت يف  دة لبين للعبا

يف تلك الفترة من الزمان ومل خيرجوا منـها أو  ) الفلسطينيني(أيدي أصحاا األصليني العرب 
  )42(. خترج منهم يف أي عصر من عصور التاريخ

ذي حيتشد فيه مؤرخو العـامل وأثريـوه   أليس من السخرية والعبثية، أنه يف الوقت ال        
للبحث يف كتب التاريخ واملخطوطات والوثائق والنقوش واآلثـار املنقولـة وغري املنقولـة  

اليت أخذها أصالً  –) عليه السالم(للبحث عن أي قدس يدعيها اليهود؟ أهي قدس النيب داود 
؟؟ أقول ألـيس مـن   !!الم أم هي قدس العروبة واإلس –من اليبوسيني العرب الفلسطينيني 

كالباحـث  (السخرية والعبثية وسط هذا االحتشاد العاملي للباحثني عن مملكة داود يف القدس
أن يكون من يبذلون العناء حبثاً من أجل تأكيد أهوائهم االسـطورية،  ) عن إبرة يف كومة قش

نه، ويرونـه يف  ويسخرون م" امللك داود) "نبيهم(ال يعترفون هم أصالً مبؤسس هذه اململكة 
فـأم يـرون أن    -ومبا أم مع الشيء وضـده   -عيوم رجالً كاذباً، جباناً، قاطع طريق 

مملكتهم مل تقم إال على يده ويفخرون مبا بلغته هذه اململكة من رقي يف عهده وعهـد ابنـه   
بصـورة  ) عليه السـالم (رغم ذلك تقوم التوراة بتصوير داود ) ... م.ق 935ت (سليمان 

والنسل، قاطع طريق، وهو ملك جبار يهلك احلرث .. فهو كاذب حقري خمادع. ة مزريةحقري
وهو بعد ذلك حقود، خيطف امرأة قائده وحليلة جاره فيزين ا، بل يبعث بـذلك القائـد   
الشجاع إىل ميدان املعركة، ويوصي القائد األعلى بأن يدفعه للقتال مث يتخلى عنـه فجـأة   

ىت يتمكن داود من أخذ زوجته وضمها إىل العديد العديـد مـن   ليسقط بسيوف األعداء، ح
  )43(. زوجاته وحمظياته
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إن التاريخ حيكي لنا أن اليهود عاثوا فساداً يف مدينة القـدس بعـد داود وسـليمان            
لقد أقاموا التماثيل الوثنية وعبدوها يف مدينـة اهللا، وقتلـوا   .. زمناً طويالً ) عليهما السالم(

ء الذين وهم عن ذلك وأسكتوهم، وملؤوا أرض املدينة بالرجز والزىن واملوبقات، ومل األنبيا
إن هـذه  ... يرعوا أي حرمة هللا ولرسله وآليات التوراة اليت أنزلت لتهديهم سواء السـبيل  

عليه (املدينة املقدسة ضجت إىل اهللا شاكيةً فجور اليهود فيها، وإن املسجد الذي بناه سليمان 
لعبادة اهللا والذي حرفوا امسه إىل هيكل قد أصبح بيتاً لألوثان وللفجور، وللصفقات ) المالس

واستجاب اهللا دعوة سكاا .. التجارية احملرمة حىت مت هدمه املرة بعد األخرى فوق رؤوسهم 
د، الذي غدر به اليهو–) عليه السالم(بربكة دعوة ونبؤة املسيح ) احلُنفَاْء(العرب الفلسطينيون 

فكانت دعوته  -وباعوه بثمن خبس دراهم معدودة للمحتلني الرومان ألرض فلسطني يومذاك
) أوالدهـم (ونبؤته بأن خترب بيوم، وال جتمع كلمتهم، وال تؤلف قلوم، وال يوحد مشلهم 

وما هي إال ليلة أو ضحاها حىت بلـي الظـامل بـأظلم، فهـدم     ) 39-23/38إجنيل متى (
يوم على رؤوسهم وشرد أهل الفتنة يف املعمورة، معترباً إيـاهم جاليـة   اإلمرباطور تيطس ب

غريبة األطوار انعزالية تعشق خلق الفنت والعمل يف الظـالم ونشـر الفسـاد واإلفسـاد يف     
  )44(.األرض
. فهل يكون بعد هذا حق لليهود يف القدس أو فلسطني أو حق ادعاء أي إرث فيهـا         

ايار حكم داود وابنه سليمان، توالت على القدس وفلسطني خالل  على أي حال، فإنه بعد
وفرعيهـا   –) أدومية وأراميـة (عدة غزوات شنتها قبائل عربية ) م.ق 332-970(الفترة 

واملصريني ومجيعهم نزحوا من اجلزيرة العربية بعد نزوح الكنعـانيني   -األشورية والكلدانية 
اليت ذكرها ." إرم ذَات العماد"عرب البائدة عاد األوىل منها إىل فلسطني وترجع أصوهلم إىل ال

ومن أهم الغزوات اليت تعرضت هلا فلسطني واستهدفت اجلالية اليهودية فيهـا  . القرآن الكرمي
تعرضـوا  .) م.ق 721(الغزوة اليت وقعت يف عهد امللك اآلشوري سرجون الثاين يف سـنة  

 562-605(وأتبعها ملك بابل نبوخذ نصر الثـاين  . اشبه ما تكون بالفناءخالهلا إىل مذحبة
ففـر  .) م.ق 586(بغزوة اخرى فاحتل فلسطني واعمل سيفه باليهود وسباهم سنة .) م.ق
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بعـدها مـن   على إثرها قسم منهم إىل فارس وآسيا الوسطى حىت بدا ذكـرهم قـد زال  
  )45(.التاريخ

  
  ) :غربية(من قوى أجنبية ) القدس(الصراع على فلسطني   -) ب(
  

فلسطني لتـدخل  ) م.ق 323 -356(احتل اسكندر املقدوين ) م.ق332(يف سنة         
ومعها القدس حتت السيطرة اليونانية مث مالبث أن ورث الرومان عن اليونان السـيادة علـى   

 –م .ق63(سـنة   700ألكثر من ليستمر اإلحتالل الروماين هلا .) م.ق 63( فلسطني سنة
ضطرابات ام الرومان اليهود بافتعاهلا، قام علـى إثرهـا القائـد    نتيجة قالقل وا). م641

بتدمري مدينة القدس وسواها يف األرض، مث حظّر على اليهود اإلقامة فيهـا  ) تيطس(الروماين 
، وأتبع ذلك أمراً بتشتيتهم يف بلدان أوربية خمتلفـة  )مستحيالً(وجعل سكناها هلم أمراً حمرماً 

وبذلك ختلصت فلسـطني منـهم   .. حىت ال تقوم هلم قائمة) لرومانيةيف نطاق االمرباطورية ا(
ملدة ألف   -سياسياً وسكانياً ودينياً–فيها  -الطارئ الغريب–متاماً، وانتهى الوجود اليهودي 

ـ 1368(حىت سنة ) فلسطني(تاريخ طردهم من القدس ) م70(سنة، مـن  ) م1948/هـ
لتقيم عليهـا  . ال يستحقون املرور فيها) لَمم(م عندما أهدت بريطانيا أرضاً ال متلكها إىل قو
، لتكون خملب قط "إسرائيل"امسوها " دولة مسخ"مبباركة غربية على رأسها الواليات املتحدة 

وقوة تدخل سريع لصاحل هذه القوى اإلستعمارية يف منطقة الشرق األوسط لفـرض هيمنـة   
أليس يف ! وية بالقوة كلما دعت الضرورة هذه القوى االستعمارية على مقدراتنا املادية واملعن

اخلُزاةُ الظاملني ى فيهنيا مكانٌ يثوويف الد للطاغني مثوى 46(.جهنم(  
هادريـانس  أعاد اإلمرباطور  -القرية–بعد مرور حوايل سبعني سنة على تدمري القدس         

من –مسح لسكاا األصليني و  )47(".إيليا كابيتولونيا"بناءها وأطلق عليها إسم ) م138ت (
ومل يبطل قرار سـلفه اإلمرباطـور   . بالعودة إليها -العرب الفلسطينيني الذين بقوا يف اجلوار

  .تيطس بتحرمي اإلقامة على اليهود فيها
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) الذي رفعه إليه) (عليه السالم(يف هذه األزمنة شرف اهللا فلسطني بنبيه الكرمي عيسى         
 -) عليه السـالم (منذ ميالد املسيح  –لكن القدس ظلت . لعذراء مرميوباركها بأمه البتول ا

) م337ت (مدينة وثنية على الديانة الرومانية، حىن اعتنـق اإلمرباطـور قسـطنطني األول    
وأشـارت علـى   ) م320(هيالنة بزيارة للقدس سنة ) القديسة(وقامت أمه امللكة . املسيحية

، حيث )م326(ة القيامة، اليت بناها بنفسه سنـة ولدها اإلمرباطور قسطنطني بتشييد كنيس
بدأ الطابع املسيحي للقدس وفلسطني يغلب على الطابع الوثين عليها بالتدريج حـىت الفـتح   

  )48()...م637/هـ16(العريب اإلسالمي للمدينة سنة 
  

  :إسالمية القدس تارخيياً  –) ج(
صرحية ما قبـل التـاريخ   ية خالصة رأينا فيما تقدم أن فلسطني وقدسها الشريف عرب        

وبعده وأن أهلها العرب الفلسطينيني عاشوا فيها قبل الفتح اإلسالمي بأكثر من ثالثـة آالف  
والقدس الشريف مسلم منذ فجر اإلسالم عندما فتح العرب املسلمني القـدس سـنة   .. سنة

وعشـيته كانـت   وقبل هذا الفتح املبني . منها) البيزنطيني(وطردوا الروم ) م637/هـ16(
وأصحابه ملدة تصل إىل ) صلى اهللا عليه وسلم(فكان النيب حممد . القدس مهوى أفئدة املؤمنني

شهراً يتوجهون عند إقامة صلوام ناحية القدس ال مكة، فكانت القدس أُوىل القبلـتني   16
وهناك الكـثري مـن اآليـات القرآنيـة     . وثالث احلرمني الشريفني الذي تشد إليه الرحال

واألحاديث النبوية اليت تتحدث عن قداسة هذه األرض الطاهرة أرض الرسل واألنبيـاء أرض  
  .اإلسراء واملعراج، حيث أسري بالنيب من مكة إىل القدس ومنها عرج إىل السماء

) رضي اهللا عنـه (وملكانة املدينة وقداستها وعراقتها لبى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب         
ملدينة صفرونيوس بتسلم مفاتيح مدينة القدس بنفسه إيذاناً باستسالمها، فعامل رغبة بطريرك ا

.. أهلها بكل الرمحة واالعتدال واملساواة اليت مل يسبقه إىل مثلها فاتح من الشـرق والغـرب  
يف امللحـق  ) املخطوطـة (انظر نص العهدة " (بالعهدة العمرية"وكتب هلم وثيقة أمان معروفة 

فمن خرج فهـو آمـن   .. ها أماناً ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وصلبامأعطاهم في) "2رقم
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) فـاتح القـدس  (وشهد على ذلك خالد بـن الوليـد   ". ومن أقام آمن.. على نفسه وماله
ويف هـذا  ). رضي اهللا عنهم(وعبدالرمحن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أيب سفيان 

مل حيدث قـط يف التاريخ املؤسـف للفتوحـات   ") : بريطاين(يقول السري ويليام فيتزجريالد 
حىت تاريخ فتح القدس، ونادراً منذ ذاك أن أظهـر فاتح تلك املشاعر النبيلة السـخية الـيت   

ومن اجلدير باملالحظة، أن املسيحيني طلبوا من خليفة املسلمني عمر  )49("أظهرها عمر للقدس
لى القرار الروماين القدمي مبنـع عـودة   أن يضيف إىل املعاهدة شرطاً يبقي ع) رضي اهللا عنه(

  )50(! اليهود الغرباء إىل املدينة املقدسة أو الرتول فيها
من هذه الرؤية العربية اإلسالمية الصافية لألراضي املقدسة، تبوأت فلسطني والقـدس          

ـ 40-11(الشريف مكانة كرمية وعظيمة يف عهد اخللفاء الراشـدين   ) م661-632/هـ
". للبيـت احلـرام  "كمقابل " البيت املقدس"ذه املكانة أطلق على القدس الشريف وتأكيداً هل

يكفـي أن  . املكانة نفسها) م750-661/هـ132-40(وكان للقدس يف عهد األمويني 
اُألموية، نصب نفسه مؤسس الساللة ) م680-661/هـ61-40)(رضي اهللا عنه(معاوية 

سدةً دهم  -وبعده خلفاؤه –اً، متخذاً القدس تشريفاً لعهده وتربيك. فيها خليفة للمسلمني
عبدامللك بـن  ) اخلامس(وعلى خطى معاوية، بىن اخلليفة اُألموي .. التارخيي العريب اإلسالمي

فـوق  (قبة الصخرة ) مسجد)(م685/هـ66(سنة ) م705-685/هـ86-65(مروان 
-86(يـد بـن عبـدامللك    مث شيد الول) الصخرة اليت عرج منها النيب عليه الصالة والسالم

وأصبحت تعرف املنطقـة   –الذي باركنا حوله  –املسجد األقصى ) م715-705/هـ96
  )51(. باسم احلرم الشريف أو احلرم القدسي) قبة الصخرة واألقصى(احمليطة باملسجدين 

حمـل األمـويني ظلـت    ) م1258-750/هـ656-132(عندما حلَّ العباسيون         
ة اليت حتظى باهتمام خلفائهم على الدوام، رغم ما سببته احلروب الصليبية القدس املدينة األثري

مـن تأثري بالغ انعكس فوضى على جممـل أحـوال   ) م1291-1095/هـ448-690(
وسلب فيها الغـرب  -انقطع فيها تسلسل احلكم العريب اإلسالمي لفلسطني  –العامل العريب 

لكن على الرغم من ذلك مل ) م1187-1099/هـ583-493(سنة  88الصلييب القدس 
تألُ الدولة العباسية والقوى اإلسالمية جهداً من أجل ختليص القدس وفلسطني مـن بـراثن   

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



45

ما أرادت، أن قيـض اهللا هلـا صـالح    -بعد أن أعدت هلم من قوة  –الصليبيني وكان هلا 
ـ 590ت (الدين  ليوقـع هزميـة نكـراء بالصـليبيني يف حطـني سـنة       ) م1193/هـ

لقـد تـرك   .. كانت بداية النهاية لطردهم من بالد العرب واملسلمني) م1187/هـ583(
العباسيون بصمات واضحة يف تاريخ فلسطني العريب اإلسالمي، فقد زار اخلليفـة العباسـي   

القدس مرتني وأمـر بإصـالح   ) م775-754/هـ159-137(الثاين أبو جعفر املنصور 
تلف الـذي أصـاما جـراء زلـزال سـنة      املسجد األقصى وقبة الصخرة املشرفة بعد ال

ـ 169-158(وأعاد املهدي ثالث اخللفـاء العباسـيني   ). م747/هـ130( -775/هـ
كمـا زار القـدس   ) م775/هـ158(ترميم املبنيني املقدسني مرة أخرى سنـة ) م785

كذلك حظيت القدس بعناية واهتمام املأمون سـابع  .. خصيصاً للصالة يف املسجد األقصى
أعظم وأعلم خلفاء بين عباس الذي أمر ) م833-813/هـ218-198(باسيني اخللفاء الع

  )52(.بإجراء ترميمات كربى يف مسجد قبة الصخرة املشرفة وحميط األقصى الشريف
انتقلـت السـيادة  ) م1258/هـ656(ويف أعقاب سقوط اخلالفة العباسيـة سنة         

ومـن مكـرور   ) م1517-1260/هـ923-659(إىل املماليك ) القدس(على فلسطني 
القول، أن املماليك هم الذين طهروا الوطن العريب من أخـر اجليـوب الصـليبية سنــة     

أنزلوا هزمية ساحقة جبيوش املغول اجلرارة يف موقعة عني جـالوت  كما ) م1291/هـ690(
اعتنق املغول اإلسالم بعـد  ) (م1260/هـ659(سنة ) قرب الناصرة(التارخيية يف فلسطني 

  ).ذلك
سـنة   –قـرب حلـب    –حىت إذا ما هزم العثمانيون املماليك يف موقعة مرج دابق         
والوطن العريب ملدة أربعة قرون ) القدس(انتقلت السيادة على فلسطني ) م1516/هـ922(
وقد حافظ العثمانيون على اإلرث العـريب  . إليهم) م1924-1516/هـ922-1343(

اصة، وعلى الرغم من نظام االمتيازات األجنبيـة أول  اإلسالمي يف فلسطني بعامة والقدس خب
-1520/هــ  974-927(أبرمها ســليمان القـانوين    –اختراق أوربية –معاهدة  
واليت جنـم  ) م1547-1515/هـ954-921(مع ملك فرنسا فرنسوا األول ) م1566

ت الفرصـة  عنها يف النهاية حتقيق األطماع االستعمارية األوربية يف الوطن العريب عندما حان
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لكن على الرغم من هذه املعاهدة وإفرازاا السلبية، كان .. بتفكك الدولة العثمانية وضعفها
.. للدولة العثمانية مواقفها التارخيية من اليهود وأطماعهم االستيطانية الغـادرة يف فلسطـني

ـ 1327-1291(وخري مثال على ذلك موقف السلطان عبداحلميد الثـاين   -1874/هـ
الذي رفض كل أشكال الترغيب والترهيب للتنازل عن شرب واحد من فلسـطني  ) م1909
، املدفوعني من قوى استعمارية ظاملة اختذم مطية معول هدم لتدمري األمن والسـالم  لليهود

)53(.واالستقرار يف البالد العربية متهيداً الستعمار هذه القوى الغشومة للوطن العريب برمته

  

  :التاريخ احلديث واملعاصر  جهاد شعب فلسطني يف
نتيجة لظهور تيارات سياسية وقومية وتنافس استعماري بني الدول األوربية الكـربى          

يف أواخر القرن التاسع عشر، زادا اشتعاالًً تقلبات داخلية اجتماعية وفكرية خطرية وانقالب 
اصة ظاهرة القومية األوربية صناعي رأمسايل هائل، استغل فيها دهاقنة اليهود هذه الظروف، خ

إلقامة دولة ) أي أرض(إجياد أرض : أوالً !  املتأججة،  دف ضرب عصفورين حبجر واحد 
يكونوا بتحقيق هذا اهلدف قد ختلصوا مـن اضـطهاد اتمعـات    : يهودية دينية هلم، ثانياً 

أن تكـون أرض   األوائل مصـرين ) اليهود(مل يكن الصهاينة ! األوربية وخطر االندماج فيها
فلسطني هي أرض الدولة اليهودية املوعودة، بل حلموا بأي أرض وبأي موقع، لكن التدهور 
العام املفاجئ الذي أصاب الدولة العثمانية، عجل بانعقاد املؤمتر الصـهيوين األول يف مدينـة   

ـ 1315(بازل بسويسرا سنة  السـتعجال تنفيـذ املخططـات السـرية     ) م1897/هـ
والقوى االستعمارية الطامعة مبقدرات العامل العريب وموقعـه  " كماء صهيونلربوتوكوالت ح"

االستراتيجي، فكان اختيار فلسطني يتناسب مع تلك املخططات وقد سـاعدت األحـداث   
الصهيونية كأداة لتنفيذ  -والتطورات السياسية واملصاحل الغربية آنذاك، على استغالل اليهودية

من مكـر  ) الرخيصة(وكان للصهيونية العاملية وسائلها . د العربيةمآرا االستعمارية يف البال
وبعد فشل اليهود يف إقنـاع  .. ودهاء ونساء ومال، اليت تسعفها يف الوصول ألغراضها الدنيئة

إن بيت املقدس : "السلطان عبداحلميد الثاين ببيعهم أراضٍ يف فلسطني، بتلقيهم منه الرد التايل 
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ولست مستعداً أن أحتمل تارخيياً وصمة بيـع  ) رضي اهللا عنه(عمر الشريف افتتحه لإلسالم 
بعدها استقر  )54(".األراضي املقدسة لليهود وخيانة األمانة اليت كلفين املسلمون باحلفاظ عليها

باسـتخدام  ) اليهـود (رأي اليهود على خلع السلطان عبداحلميد الثاين، وجنحت الصهيونية 
يهود األندلس الذين فروا مـن  " (الدومنة"تقنعت ا مجاعة يهود  اليت" مجعية االحتاد والترقي"

خبلع السلطان عبداحلميــد سنــة   ) أنظر فيما تقدم وقارن –حماكم التفتيش الكاثوليكية 
لتبدأ فلسطني وقدسها الشريف فصالً جديداً من تارخيها املأسـاوي  ) م1909/هـ1327(

لكن إىل حني، فإن بعد الليل فجراً، وإن بعد . جعاًالدامي الذي  مازال مستمراً نزفاً ودمعاً وو
  ...عسرٍ يسراً، وإن غداً لناظره قريب 

  
  العني بعد فراقها الوطنــا          ال ساكنـاً ألفت وال سكنا"

  ريانـةً بالدمـع أقلقَهــا          أال حتس كـرى وال وسنـا
  ا الذي أغرى بِك الزمنايا موطناً عبثَ الزمانُ بــه          من ذَ

  "عطفُوا عليك فأَوسعوك أذى          وهم يسمونَ األذى مننــا
  

ـ 1337-1333(مع اندالع احلـرب العامليـة األوىل              ) م1918-1914/هـ
فُصمت العروة الوثقى بني العرب والعثمانيني من جهة، ودخلت األقطـار العربيـة ومعهـا    

علـى أسـاس    -وعد الـذئب للشـاة  -ق مظلم، ووعدت بريطانيا فلسطني وقدسها يف نف
بكيان ) العثمانية سابقاً(باستقالل الواليات العربية  –يف تسويات ما بعد احلرب  –االعتراف 

لكن بريطانيا الـيت أظهـرت   . عريب واحد ومن ضمنها فلسطني وعاصمتها القدس الشريف
واتفقت من وراء ظهر العرب مـع فرنسـا   دائماً للعرب ما ال تبطنه، حنثت بالوعد والعهد 

السرية، اليت وزعت التركة العثمانية يف ) م1916/هـ1335(بتوقيع اتفاقية سايكس بيكو 
البالد العربية بينهما فكانت فلسطني حصة االستعمار الربيطاين، مث مل تلبـث بريطانيـا أن   
ــنة  ــهيونية بإصــدارها س ـــات الص ــع العصاب ــتراتيجي م ــا االس  كشــفت حتالفه

وعد بلفور املشؤم، الذي كان أحد أهم أهداف بريطانيا من ورائـه  ) م1917/هـ1326(
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التخلص من يهودها على حساب الشعب العريب الفلسطيين واألمة العربية واإلسالمية، وهـو  
الوعد الذي يعد مبثابة إعالن حرب مفتوحة ضد حاضر أمتنا ومسـتقبلها، والـذي مـازال    

عب العريب الفلسطيين، ظهر األمة العربيـة واإلسـالمية، أقـض    خنجراً مغروساً يف ظهر الش
مضاجع أطفالنا ونسائنا وأمهاتنا، وسبب جراحاً مثخنة وويالت ومصائب وليل مدهلم طويل 

أم عمدوا بدمائهم الزكيـة الطريـق إىل    –عزاؤنا فيهم  –) جنوداً جمهولني(وضحايا أبرياء 
ر احلرية يلوح باألفق القريب مسبوغاً بدماء أحرارنا الوطن إىل القدس إىل األقصى، وهاهو فج

  ..شهدائنا، خفاقاً بلوانا
  

  إذا ـدم جمـد واستبيح حمى  عذر لمن مات ال عذر لمن سلما"
  "سيان عند ابتناِء اد يف وطنٍ     من حيملُ السيف أو من حيملُ القلما

  
) إدمونـد (بيد اجلنرال الربيطاين اللنيب ) م1917/هـ1336(بسقوط القدس سنة           

ـ 1356(واحتالل بقية فلسطني سنة ) م1936/هـ1355ت ( أعربـت  ) م1918/هـ
احلركة الصهيونية عن ارتياحها الكبري، وأصبح حتقيق حلمها بإنشاء وطن قومي لعصابات من 

بدأ نظام عـاملي  وما أن طويت صفحة الدولة العثمانية، و. شذاذ اآلفاق الصهاينة قريب املنال
جديد يلوح باألفق بزعامة الواليات املتحدة األمريكية وأمها الرؤوم بريطانيا، وبعـض دول  

ألغراض استعمارية قذرة تدمريية مل تراع فيهـا   –أوربا االستعمارية، أخذت بريطانيا تشجع 
ر إىل كل من يدعي اليهودية والصهيونية من أمم أوربا والعامل أن يهـاج  –أي خطوط محراء 

وما أن كشف الشعب العريب الفلسطيين بكل فئاتـه   -ختلصاً منهم يف املقام األول–فلسطني 
الغربية اخلبيثة حىت هب هبة عمالق واحـد، حمـوالً    -وأطيافه السياسية املؤامرة الربيطانية 

  .األرض حتت أقدام احملتلني إىل مجرٍ ولظى
حىت سقوط فلسطني ) م1919/هـ1338(م وقد بدأت األحداث تتسارع منذ العا        

مبباركة بريطانيا والواليات املتحدة  –بيد العصابات الصهيونية ) م1948/هـ1368(العام 
ومبساعدما املادية واملعنوية، ورغم كل أساليب الترويع والقمع   واإلرهاب واالعتقال الـيت  
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وطنني الصهاينة اهلمج املختبئـة  الربيطاين وقطعان املست) االنتداب(مارستها قوات االحتالل 
وراءها لتركيع الشعب العريب الفلسطيين  وأمته العربية واضعاف إرادته للتنازل عن حقوقـه  
املشروعة يف وطنه إال أن كل هذه األساليب اإلجرامية مل تفت من عزمية الشـعب العـريب   

ف لليأس لغة وال للموت الفلسطيين وإصراره على التمسك بثوابته الوطنية فقاتل ببسالة ال تعر
فقدم قوافل الشهداء بال حساب، ومل يضن بالغايل والنفيس بالروح والدم مـن أجـل   . رهبة

إنقاذ فلسطني، وقامت قياداته الوطنية بتنظيم حركته اجلهادية داخـل وخـارج فلسـطني،    
من اليهود وحتولت املدن والقرى والبلدات إىل براميل بارود ضد الربيطانيني وقطعام الذئاب 

الصهاينة، وعمت االنتفاضة واإلضراب الشامل كل أحناء فلسطني ووصلت الذروة بالعصيان 
املدين واإلضراب العام الذي استمر ألكثر من ستة أشهر، دخـل التـاريخ باسـم الثـورة     

لكن املؤامرات الدولية وغيـاب موقـف   ).. م1936/هـ1355(الفلسطينية الكربى عام 
ـ 1365-1358(اح احلرب العاملية الثانية العـاتية عريب موحد، وهبوب ري -1939/هـ

كانت أكرب من أن تستوعبها قدرات الثورة الفلسطينية آنذاك فخمـدت شـرارة   ) م1945
لكن الشعب العريب الفلسطيين مل ختمد شرارته ومل يستكن للظلم والطغيان، وظـل  ... الثورة

ة النكبة حمبطاً ال حول له وال قـوة،  حيتضن قضيته يف عروقه على الرغم أنه وجد نفسه عشي
لقد واجه الشعب العريب الفلسطيين بيديـه  ! ليس من نصري له إال اهللا وأمته العربية واإلسالمية

العاريتني حلفاً أطلسياً غربياً مدججاً بآالت املوت وأسلحة الدمار الشامل، هذا احللف الذي 
حرة كرمية مستقرة آمنة علـى أرضـه يف    يقف عدواً ضد تطلعات هذه األمة النبيلة إىل حياة

حىت أمساء املواقع اجلغرافية الفلسطينية، يقول املؤرخ األمريكي . هذه البقعة املقدسة من العامل
ـ 1368(منذ العـام " إسرائيل"بدأت : تومـاس طومسن  عمـالً مربجمـاً   ) م1948/هـ

مة أخـرى، فـإن الشـعب    بكل. ودؤباً يف كافة أحناء فلسطني لتجريدها من أمسائها العربية
والقوى الغامشة املتحالفة معها لوجوده ما زال موجوداً وقويا " إسرائيل"الفلسطيين رغم إنكار 

أو " اإلسـرائيلي "ومتشبثاً بأرضه وحقيقته، سواء منهم اخلاضـعني لإلحـتالل العسـكري    
مـوقفهم  الفلسطينيني املنتشرين يف نواحي العامل يف الشرق والغرب وهم لن يتزحزحون عن 

من الواقع " إسرائيل"وما داموا متمسكني حبقهم فلن تغري . ومن ورائها" إسرائيل"مهما فعلت 
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ففي يومٍ من األيام ستعود فلسطني إىل أرضها وأهلها ألن السالح والضغط ال يغلبـان  "شيئاً، 
لة وخارجها شعبا قويا متعلماً واعياً مؤمناً باهللا مثل الشعب الفلسطيين، فهو داخل األرض احملت

  )55(". يزداد مع األيام قوةً وتزداد الدنيا إقتناعاً حبقه وأرضه

ـِدا"   أخي جـاوز الظاملونَ املدى           فحق اجلهاد وحق الف
  "فجرِد حسامك من غمـده            فليس له بعد أَنْ يغمـدا

  
ـ 1368(بعد النكبة املأساة نكبة سنة          واقـتالع الشـعب العـريب    ) م1948/هـ

الفلسطيين من أرضه أرض آبائه وأجداده العرب املسلمني وجلوئه يف خميمات الشتات، بقيت 
القدس الشرقية ضمن األمالك العربية الفلسطينية حيث ما لبثت أن أصبحت حتت السـيادة  

الـذي أُبـرم يف   ) امشيةاململكة األردنية اهل(األردنية يف إطار وحدة الضفتني الشرقية والغربية 
حيث اسـتوىل  ) م1967/هـ1387(أعقـاب احتالل فلسطني وبقيت بيدها حىت حرب 

العدو الصهيوين مبساعدة علنية مفهومة من الواليات املتحدة ودول أوربية متحالفة معها على 
قد امتشق السـالح  " 67عدوان "وكان الشعب الفلسطيين قبل. مدينة القدس وباقي فلسطني

وأول منظماته ) م1964/هـ1384(فوفه وأنشأ منظمة التحرير الفلسطينية سنـة ونظم ص
) العاصفة(وجناحها العسكري ) فتح –حركة التحرير الوطين الفلسطيين (الفدائية بعد النكبة 

  )56().م1965/هـ1385(سنة 
لتحرير تكون وقد جاء يف ثنايا ميثاق املنظمتني، أن الوحدة الوطنية والتعبئة القومية وا        

الشعارات الثالث للفلسطينيني طوال كفاحهم املسلح، واعتبار الكفاح املسلح هو الطريـق  
الوحيد لتحرير فلسطني، وأن مصري األمة العربية بل الوجود العريب بذاته رهن مبصري القضـية  

لصهيوين الفلسطينية، وأن اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية يف فلسطني حىت بدء الغزو ا
هلا يعتربون فلسطينيني، أما الصهيونية فهي حركة سياسية مرتبطة ارتباطاً عنصرياً باإلمربيالية 
العاملية ومعادية جلميع حركات التحرر والتقدم يف العامل وهي حركة عنصـرية تعصـبية يف   

ائيل هـي  تكوينها، عدوانية توسعية استيطانية يف أهدافها، وفاشية نازية يف وسائلها، وأن إسر
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أداة احلركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية لإلمربيالية العاملية ونقطة ارتكاز ووثوب هلا يف 
  )57(.قلب الوطن العريب لضرب أماين األمة العربية يف الوحدة والتحرر والتقدم

يتة أمام حماوالت الصهاينة املستم –وجتلت الوحدة الوطنية الفلسطينية بعروا الوثقى         
بشق وحدة الصف العريب اإلسالمي املسيحي الفلسطيين وفك اللُحمة لشراكتهم األبديـة يف  

ببيـان مطارنـة القـدس     –الدفاع عن املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس وفلسطني 
بتأكيدهم بأن املسلمني واملسيحيني الفلسطينيني كانوا ومازالوا وسيبقوا يف خندق واحد ضد 

فقد صرح الناطق بإسم الكنيسة األرثوذكسية يف القدس واألراضي . هيوين املشتركالعدو الص
الشعب الفلسطيين مبسلميه ومسيحييه يقف يف خندق "املقدسة االرمشندريت عطا اهللا حنا، أن 

ال مييـز  " اإلسرائيلي"وأضاف أن االحتالل " اإلسرائيلي"واالحتالل واحد يف مقاومة العدوان 
سلم ومسيحي إذ تطاول االعتداءات املساجد والكنائس ومنازل املسـلمني  يف عدوانه بني م

إن قوات االحتالل متارس عـدواا ضـدنا كمسـلمني    "وقال "... واملسيحيني على السواء
واعترب االرمشندريت عطا اهللا حنا الذي ". ومسيحيني إلخراجنا وجرينا من أرضنا إىل اخلارج

عن القدس ممثلني عن كل الطوائف إىل القمة اإلسالمية  كان ضمن الوفد اإلسالمي املسيحي
أن احلل الوحيد هو حترير كل األراضي احملتلة وإقامة الدولـة الفلسـطينية   ) قطر(يف الدوحة 

  )58(. وعاصمتها القدس

"كَبالر تاصحتىغ ىاخلَطْبفقد طَم      ها العربيقُوا أيوا واستفتنبه  
لُلِ بِاآلمعالت يمفـلَبـَا س   ـالِ تخدعكُم      وأنتم بني راحـات القن

بـرالت اقَتكُمتواش املَهـد كَاكُمفَقَـد      ش ما هـذَا املَنام اهللا أكَرب  
مألست"أمة ريا ذَهبوا"خموا أينزا وعرقَا وغَربوا شتَـ      حيف اَألرضِ أفت  

د السن بِحـطلُبنبلأَر نـبِهلَنـا يف ج يبخي ـا        فَلَننبأرم ُيف"  
  

ومن املؤمل أن الشعب الفلسطيين مل يترك وشأنه يف خوض معركة حترر بـالده وأُسـيَء        
فهم ثورته وثواره يف كثري من األحايني مع أن قيادام السياسية املمثلة يف منظمـة التحريـر   

 67ويف أعقاب حـرب  . لتدخل يف الشئون الداخلية ألية دولة عربيةالفلسطينية ملتزمة عدم ا
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املعلوم منها واهول  –املأساوية اشتد عضد الثورة الفلسطينية، ومل يكن يف حسابات اجلميع 
ويلفت أنظار العامل جمـدداً إىل  أن خيرج الشعب العريب الفلسطيين مرة أخرى من القمقم  –

يف الوقت الذي أخذ يتخلص فيه مـن التبعيـة   . شروع يف وطنهأصالة ثورته الوطنية وحقه امل
والوصاية واستقل بقراره الوطين مع احتفاظه بعروته الوثقى مـع شـعوب أمتـه العربيـة     
واإلسالمية الكرمية ودوله اليت تساند احلق العريب يف فلسطني وتدعمه حىت استرداده كـامالً  

عب العريب الفلسطيين وشعوب األمة العربيـة  إن أحداً ال جيهل ما تعرض له الش. غري منقوص
خباصة من اعتداءات وحشية متواصلة مـن  ) دول الطوق(يف الدول العربية ااورة لفلسطني 

مع هذا فقـد   -ينحين أمامها عتاة النازيني والفاشيني وعباقرم يف اإلجرام–العدو الصهيوين 
أبواب هيئة األمم املتحدة والواليـات   طرقت دولنا العربية ومعها منظمة التحرير الفلسطينية

يف العامل وكافة الدول املعنية بالصراع العريب ) حىت اللحظة(سيدة القوة  –املتحدة األمريكية 
يف الشرق األوسط، سعياً إليقاف هذا العدوان الغادر، والبحـث يف الوقـت   " اإلسرائيلي"

اا األليمة، ومع أن أرفف هيئة نفسه، عن حلول ناجعة جتنب املنطقة ويالت احلروب وتداعي
بإمتياز، مثقلة بامللفات العربيـة املتعلقـة   " إسرائيل"األمم والواليات املتحدة خباصة، حليفة 

بالقضية الفلسطينية، اليت تغص بالوثائق واخلرائط واملخطوطات واألدلة الثبوتية  اليت تؤكـد  
  :لكن ..  ملشروعة يف فلسطنيالثابتة وا) حقوق العرب(حقوق الشعب العريب الفلسطيين 

  
  أنى لشاك صوته أن يسمعا        أنى لبِاك دمعه أن ينفعـا"

  صخر أحس رجاَءنا فتصدعا       وأتى الرجاُء قلوبهم فتقطّعا
يفور عجبوا، فمن الصخـورِ        نبعال ت  

ــورِ        بِال شعوركالقب م قلوبولـه  
سملْترِ ال تعشمل ي فوجدته ـهبترج       من يوماً رجاًء عند"  

  
حىت األسنـان " إسرائيل"لقد متكنت الواليات املتحدة وحلفاؤها الغربيون من تسليح         

وأن ) دمار شـامل (متلك أسلحة نووية ) 51الـ(املزرعة  -وأصبح من املسلمات أن الوالية 
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املزرعـة، أصـبحت غـري     -بني الدول العربية وهذه الوالية ) الكالسيكية(احلرب النظامية 
متكافئة، نتيجة الختالل ميزان القوى وعجز الدول العربية عن الدخول مع الواليات املتحدة 
وحلفائها  يف مضمار سباق التسلح، لذا استجدت صياغات جديـدة يف الصـراع العـريب    

، أي فرض الواقع بـاالعتراف باحملتـل   ساوت بني ارم والضحية) األمريكي –اإلسرائيلي (
اليت أُخترعت أصالً حلماية املصاحل االستراتيجية للواليات املتحـدة  " دولة إسرائيل"الصهيوين 

وبضغوط متواصلة حممومة على العرب، فضالً عن ! والغرب يف هذه املنطقة احليوية من العامل
الغربية اليت قادا الواليات املتحدة أن اخلالفات بني الدول العربية سهلت جناح هذه الضغوط 

مـع  (واليت أمثرت اتفاقيات سالم بني الكيان الصهيوين وبعض الدول العربية ومن ضـمنها  
  .منظمة التحرير الفلسطينية نفسها) األسف
) اإلسـرائيلي (من أجل عيـون جروهـا   -هكذا وببساطة شطبت الواليات املتحدة         

عامل اجلغرافية السياسية والتارخيية ورضيت لشذاذ آفـاق مـن   فلسطني من خريطة ال -املدلل
خمتلف األمم والقوى االستعمارية العنصرية اللئيمة احلاقدة  أن تغتصب أرضها وتشرد شعبها 

فهل دستور بالد احلرية اليت تتشدق فيـه الواليـات   . وتطارده يف املنايف أذى وإرهاباً وقتالً
عالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص على حق الشـعوب  املتحدة، وميثاق هيئة األمم واإل

بالكفاح املشروع العادل لنيل حريتها ينطبق على فئة دون فئة يف عـرف اإلدارة األمريكيـة   
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل من مصلحة الغـرب وسـيدته   !! واللويب الصهيوين فيها 

ن مليار عريب ومسلم يرتبطون بقضية فلسـطني  الواليات املتحدة أن يسـتعدوا عليهم أكثر م
إرتباطاً مادياً وروحياً وتارخيياً من أجل عصابة خارجة عن القانون ال يزيـد عـدد أفرادهـا    

مليون شخص، فأين منطق العدالة واإلنسانية يف هـذا التحيـز    13طاحلهم مع صاحلهم عن 
ن كل القـوانني الوضعيــة   األعمى من الواليات املتحدة وحلفائها لدولة عصابة خارجة ع

  !!أال يكفي الواليات املتحدة الدرس الفيتنامي وحده ؟؟.. واإلهليـة
  "هيهات، فالنفس الذليلة لو غَدت      خملوقةً من أعنيٍ ملْ تبصـرِ"
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اهللا أكرب، االنتفاضة طريقنا إىل النصر من البحر إىل 
  :النهر 

األمل يف مصداقية ونزاهة أصحاب احلل والربط مـن   من رحمِ اليأس العريب، وخيبة        
وعلى رأسها الواليات املتحدة اليت جاهرت بالعداء الصريح ضد الشـعب   -الدول الكربى 

العريب الفلسطيين وحقوقه التارخيية يف بالده، متخلية بذلك عن دورها كحكم حمايد منصـف  
العـادلني يف العـامل والـدفاع    وراع للسالم عدل شريف كان واجبه محاية األمن والسالم 

املشروعة، خيار شعب سالحه إميانه باهللا مث حجر من ) املقاومة(ولد خيار االنتفاضة  -عنهما
اجلبان، ليزلزل األرض حتت أقدامــه، وليجعل مـن  " إسرائيل"سجيل يدك به رأس جيش 

ة تتصدر القضية الفلسطيني) م1987/هـ1408(سنة ) انتفاضته األوىل(قصف احلجر األول 
جدول االهتمامات الدولية بعد أن كانت يف ذيلها، وأصبح ما يعرف بقضية الشرق األوسط، 

اللواء طفل احلجارة ويتحكم مبصريها، لقد عوض اهللا أمتنا وشـعبنا  ) اجلنرال(ميسك بزمامها 
ار وقودها دماء األحر) طري أبابيل(أطفال احلجارة انتفاضة ) الكالسيكية(عن اجليوش النظامية 

إن ". وال يبين املمالـك كالضـحايا  "تضيء مساء الوطن ال تنطفئ وال تنضب تبين املمالك 
االنتفاضة بأطفاهلا وصبياا وفتياا وفتياا ورجاهلا وشيوخها ونسائها، صـغارها كبارهـا   

  .تعرف كيف تنىب املمالك ويسترد الوطن ويحرر اَألقصى من براثن ودنس احملتلني إىل اَألبد
  

"ـهفوق راحت هوحر          ـهسالمت لْ عـنال تس  
ــهايتيتلظَّـى بغ            خافـق بـني جنبيـه  
من شرارته تـى          أُضرِمجمةَ الدرأَى فَح من  
ـهطرفـاً من رسالت           جهنــم محلتـــه  

  ..مر حني، فكاد يقتلُه اليأس، إمنا
  لبــابِ واقـف            والردى منه خائفهو با
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 هخجـالً من جرأَت          فأهـدأي يـا عواصف"  
لقد كرم اهللا أمتنا وشعبنا باالبقاء على جذوة االنتفاضة متقدة وشعبنا ال يضريه أن         

العربية  جيعل كل أيامه انتفاضة وجهاد يف سبيل اهللا، إن القلق الذي يساور غالبية البالد
وبعض شعوب أمتنا على االنتفاضة والشعب العريب الفلسطيين ليس له ما يربره، يف احلقيقة مل 
جيلب على الشعب العريب الفلسطيين وقضيته الويالت وإطالة عمر هذه املأساة غري تردد 

ومن يقف وراءها من دول " إسرائيل"الدول العربية يف إختاذ قرار صارم وموقف حازم من 
ب،الذي أدى إىل اضعاف موقف قيادة الشعب الفلسطيين واضطرارها القبول إىل الدخول الغر

يف إتفاقيات سالم غري عادلة تعطي تنازالت عن أراض مقدسة من الوطن العريب للعدو 
املغتصب وهي التنازالت واالتفاقات اليت ال ترضي الشعب العريب الفلسطيين، وال شعوب 

هما كان سقفها،إن الشعب الفلسطيين ال يرضى بأقل من حترير كامل أمتنا العربية اإلسالمية م
إن سالح احلجر بعد اإلميان باهللا الواحد . ترابه الوطين مهما طال االنتظار وبلغت التضحيات

القهار الذي حيمله الشعب العريب الفلسطيين بيده وبني ضلوعه كفيل برفع اإلحراج عن 
املكبلة بإتفاقيات سالم وهدنة دولية وإقليمية وتعفيها من  الدول العربية والسلطة الفلسطينية

التفريط بثمانني باملائة من أرض فلسطني املقدسة لعدو مسعور لن يشبع مه يف التوسع 
لندع حجارة االنتفاضة الطري . واالستيطان حىت لو بلع العامل العريب برمته واإلسالمي معه

فإن " جيش ابرهة األشرم الثاين" "إسرائيل"أس جيش األبابيل تنهال حجارة من سجيل على ر
لألقصى رب حيميه، ولفلسطني أطفاهلا رجاهلا األشاوس صانعو فجر احلرية فجر العودة إىل 

عند انبالج صبح هذا الفجر أرضاً حبجم قرب تدفن نفسها " إسرائيل"فلسطني حيث لن جتد 
  .فيه إىل األبد

  دعا بامسها اهللا واستشهداوقبـل شهيداً على أرضهـا         "
  فلسطني يفدي حماك الشباب          فجلَََّ الفدائي واملفتـدى
  "فلسطني حتميك منا  الصدور          فإما احلياةُ وإما الـردى
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هاهم أطفالنا رجالنا نساؤنا يواجهون بصدورهم أحدث األسلحة يف العامل من بنادق         
وحصار بري وحبري ) أمريكية(ات ودبابات وطائرات وصواريخ و رشاشات ومدرع

لقد شاهد العامل بأمجعه مشهد الطفل حممد الدرة ووالده الذي خيتزل جنب ورعب . وجوي
العدو املدجج بكل أنواع األسلحة الفتاكة من طفل بريء، إن مثل هذا العدو ال خييف إال 

ى االتفاقيات اليت أبرمت بني السلطة نفسه، الريب أن االنتفاضة هي مبثابة انقالب عل
، هذا االنقالب الذي يعين رفض الشعب العريب الفلسطيين التنازل عن ذرة تراب "إسرائيل"و

وإذا كانت االنتفاضة قد ولدت بقرار من الشعب فإا لن تتوقف . واحدة من تراب وطنه
ة للقتل العمد بدمٍ بارد للطفل حقاً لقد هزت العامل الوقائع املصور. إال بقرار منه) بإذن اهللا(

وهي استحضرت تلك الوقائع األليمة املصورة جلنود يهود يهشمون، .. الشهيد حممد الدرة 
كان ذلك أثناء انتفاضة أوخر . طرقاً بأعقاب بنادقهم يدي فىت فلسطيين مث جيهزون عليه

اللئيم امللطخة أياديه بدماء الثمانينات وما أكثر اجلرائم اليت سبقتها واليت ستليها من هذا العدو 
وها هي صغرييت، ابنة الثالثة عشرة اليت تعيش منذ نعومة أظفارها يف الطرف ... "شعبنا وأمتنا 

عن ) م1948(بعيداً عن فلسطني متطرين أسئلة عما حدث يف عام ) فرنسا(اآلخر من العامل 
فية حول رقبتها وتعلن قبله وعن بعده وعن جواره وجتادل فيما أوصلنا إىل هذا مث تلف كو

وهي إذ عادت مساًء، الحظت أن العديد من الطالب من أصول . أا لن ترتعها بعد اليوم
   )59(". عربية وبعض الفرنسيني كانوا مثلها يف الباحة يرتدون الكوفية

"نكِسرأنْ ي للقيد ـدـي          وال بللليـلِ أنْ ينج دوال ب"  
  

وقت نفسه وإنصافاً للحقيقة والواقع، فإن االنتفاضة ال ميكن هلا أن تنظم لكن يف ال        
صفوفها وتقف على قدمني من فوالذ وتواصل مسريا حىت حتقيق أهدافها دون دعم سخي 
متواصل من كافة الدول العربية واإلسالمية وشعوا من مال وسالح وأي وسائل عون متاحة 

اخل، فضالً عن مقاطعة عربية إسالمية للعدو، .. اء وتطبيبأخرى من إمداد ومتوين ونقل وإيو
والسماح للراغبني من املتطوعني من أبناء األمة العربية واإلسالمية اجلهاد يف فلسطني 

إن الشعب العريب . بتسفريهم ورعايتهم ورعاية أسرهم أثناء غيام يف حال استشهادهم
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ل دفاعاً عن أرضه ومقدساته مهما طالت به الفلسطيين لن تثنه كل الصعاب عن مواصلة القتا
  .السنني وتضاعفت من أجلها التضحيات جيالً بعد جيل

"األولُ مات الصف  
 الدبابات الثاين داسته والصف  

    الغارات الثالثُ أكلته والصف  
  والسابع والسادس واخلامس الرابع والصف....آت"  

  
والغربية أن سبب انتفاضة ) لألسف(اإلعالم العربية منها من الظلم أن تصور وسائل         

للمسجد " متثال املآتة األمريكي أريل شارون"الشعب العريب الفلسطيين األخرية زيارة ارم 
األقصى، إن انتفاضات وثورات الشعب العريب الفلسطيين ضد الظلم واملخططات االستعمارية 

لكن ما مييز . ة مستمرة منذ أكثر من مائة سنةالصهيونية اليت استهدفت فلسطني العربي
) الثانية)(م2000/هـ1421(وانتفاضة سنة ) األوىل) (م1987/هـ1407(انتفاضة سنة 

عرفها العامل احلديث ) من الغري(بأما جاءتا حتت االحتالل الغاشم وواجهتا أعىت قوة مسلحة 
اب السائبة املسعورة بقتل شباب واملعاصر، إن طلب متثال املآتة القش شارون لقطعانه الذئ

لالنتفاضة بتكسري عظامها لتهديدها أمن ) أيهودا(االنتفاضة وأطفاهلا، وإنذار باراك 
يدل على الرعب واهللع الذي دب يف أوصال باراك وشارون والقادة الصهاينة "!! إسرائيل"

  .منذ أول حجر اال على رأس أول جندي من عصابام
 "نِساملُد معز درعوت ثُورا تهتذْوبِج رها       أبشنار دمخيأن س"  

  
ومن اجلدير ذكره هنا، أن هذا اإلفراط اليهودي يف إظهار القوة والتباهي بإمتالك         

أقوى األسلحة الفتاكة يف املنطقة وحبهم للقتل وسفك الدماء والتهويل بأسلحة الدمار 
ذلك أن مثة نقطة مهمة يف السيكولوجية اتمعية اليهودية البد من الشامل مل يأت من فراغ، 

جيب أن تربح املعارك كلها فإذا "حيث أن العقيدة الصهيونية القتالية مبنية على مبدأ .. فهمها
وهي عقيدة وضعت لتعظيم احلافز القتايل يف كل ! خسرنا معركة واحدة فقد انتهينا ؟
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لكن إذا حصلت . ا دامت ناجحة يف إحداث األثر الذي نتوخاهمعركة، وتظل إجيابية التأثري م
هزمية واحدة ما، فإن األثر املعاكس يصبح رهيباً، ألنه مبين على أن جمرد هزمية واحدة كافية 

للعدو الصهيوين، هذا ) األمين(هذا هو اهلاجس  )60(.خلسارة احلرب، أو احلروب كلها
ل هذا الكيان املهتريء املنهزم جسدياً ونفسياً من الذي لن يزول إال بزوا) الوسواس(اهلاجس 

ال يقاتلونكُم جميعاً إال يف قُرى محصنة أو من ورآِء .. "الداخل كجدار آيلٍ إىل السقوط 
  ).14:احلشر " (.جدرٍ بأْسهم بينهم شديد حتسبهم مجيعاً وقُلوبهم شتى

 –يف الوقت الراهن على األقل  –لكالسيكية غري ممكنة إذا كانت احلرب النظامية ا        
واالنتفاضة يف هذا اإلطار خترجنا من هذا . فإن احلروب الشعبية أثبتت جدواها بديالً عنها

املأزق فهي حق مشروع للشعب العريب الفلسطيين للدفاع عن حريته ومكتسباته وحقه يف 
بعد أن جربت دولنا العربية كل الوسائل الوجود واحلياة الكرمية على تراب وطنه، خصوصاً 

السلمية للوصول إىل حقوقها املشروعة دون جدوى، فالوقوف على أبواب األمم املتحدة 
والشكوى لس األمن واستعطاف الدول الكربى وعلى رأسها الواليات املتحدة من أجل 

إال فتات من قرارات  احلصول على حقوقنا التارخيية الثابتة يف فلسطني،مل تعطنا يف النهاية
يف . قبل أن جيف حبـرها" إسرائيل"واهية وسقط متاع من إتفاقات سالم تنكرت هلا 

احلقيقة إن من يتشدق بالسالم العادل والشامل يف املنطقة، هم أنفسهم أعداء السالم الشامل 
، ففقدوا أن يكونوا طرفاً" إسرائيل"والعادل، الذين رفضوا أن يكونوا حكَماً ورضوا مع 

. بذلك صدقيتهم واحترامهم وثقة العرب واملسلمني م خباصة والعامل احلر املتمدن بعامة
والعمل الفدائي إجيابيات كبرية وصغرية، فالعمل الفدائي الفلسطيين ) لالنتفاضة(وألن 

واللبناين منوذج حي شاهد ينغص على الصهاينة حلمهم التورايت الزائف، فاسترخاص األنفس 
إذ ينبغي أال حيس هؤالء الصهاينة النازيون اجلدد باألمان، ألن احساسهم . أمر مشروعفيه 

مواطنهم (باخلوف املستمر سيدفعهم إىل اهلجرة املعاكسة من أرض األحالم إىل أرض الواقع 
وسيرتع ممن بقي منهم تلك األحالم التلمودية الكاذبة لكي يؤمنوا حبقوق اإلنسان ) األصلية

سطيين، ويفكك كيام العنصري الصهيوين، ويدركوا أن العنصرية والنرجسية العريب الفل
إن السالم العادل والشامل لن  )61(.التلمودية الطاغية ال ميكن أن يتعايشان مع مفهوم السالم

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



59

هذا اجلسم الغريب من األرض العربية من " إسرائيل"يكون عادالً وال شامالً إال مبحو دولة 
فرصة للواليات املتحدة وحلفائها قبل فوات األوان أن تفكك هذه  إا.. أرض فلسطني

املزرعة وترحل ا بعيداً عن أرضنا عن حبرنا عن رنا عن ترابنا عن ذاكرتنا، وإال، " الدولة"
فأطفالنا أبطالنا انتفاضتنا تتكفل مبحوها عن األرض، وساعتئذ لن جيد من تبقى من جمرمي 

بآخر طائرة عمودية، أو رمبا قارب جناة أمريكي ينقذهم من احلرب وقتاً كافياً للحاق 
ويومئذ سيفرح املؤمنون بنصر اهللا، وسيصطف حرس شرف ميثل أحرار . مصريهم احملتوم

القائد األعلى املهيب الطفل الرجل الصخر احلجر الذي حرر " اجلنرال"العامل يستعرضه 
األخبار يف وسائل اإلعالم العاملية  متصدراً امسه عناوين.. فلسطني من البحر إىل النهر

املسموعة واملقروءة واملرئية، يف القارات اخلمس، ليصبح امسه يف الوقت نفسه، رمزاً خالداً 
  ..                         نضعه وسام شرف على صدورنا يوم العز والفخار

  
  تسألُ عنه الصحف الكُربى" 
  ...باملمحاة ؟ " ئيلإسرا"كيف صيب مثل الوردة ميحو   
  تسألُ صحف أمريكـا  
  كيف صيب غزاوي، حيفاوي، عكاوي، نابلسي،  
  ،شاحنة التاريخ يقلب  
  "ويكسر بلّور التوراةْ   

  
قد ترتكب الدول العربية ومعها السلطة الفلسطينية خطأً جسيماً كارثياً لو أقدمت         

وجيشها " إسرائيل"إن أي مراجعة لسجل قادة  على وقف االنتفاضة أو حاولت إجهاضها،
احلافل جبرائم احلرب ضد املدنيني خباصة، يعرف منطق اإلبادة اإلجرامي الذي ينتهجه 

من قَتلَ نفْساً بغريِ نفْسٍ أَو فساد : " الصهاينة ضد الشعب الفلسطيين، يقول عز من قائل 
لقد أزهق هؤالء األشرار أرواح ) 32: املائدة " (...يف اَألرضِ فكَأَمنا قَتلَ الناس جميعاً

مئات اآلالف من أبناء الشعب العريب الفلسطيين ومثلهم وأكثر من أبناء األمة العربية 
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فماذا تبقى مستوراً عند هذا العدو من نوايا حنونا لنكشفه، إن . واإلسالمية ظلماً وعدواناً
ء  لن يرمحنا مهما بالغنا يف مساملته العدو الذي وضع نفسه فوق قوانني األرض والسما

إنه ملن احلكمة أن تعطي دولنا العربية واإلسالمية . وموادعته فمىت كان الذئب صديقاً للغنم
وشعوب أمتنا ايدة كل أسباب البقاء واالستمرار لالنتفاضة اليت أثبتت أنه على الرغم من 

ضد أطفال  -ختبئ وراء حلف الناتوامل -استخدام القوة املفرطة الغامشة للعدو الصهيوين
احلجارة إال أا فشلت متاماً يف إرهاب طفل صغري كبري ر العامل بشجاعته وهو يواجه 
الدبابة بصدره الشامخ كعالٍ من اُألطُمِ فارضاً يف الوقت نفسه قضيته العادلة على أجندة 

مات الدولية وحقوق زعماء العامل وشاغالً جداول أعماهلم وحرك كل ساكن مللفات املنظ
  !اإلنسان الراكدة 

لقد كُتب على الشعب الفلسطيين أن يفتدي الشعوب العربية واإلسالمية بدمائه يف "        
تلك املرحلة اليت تشهد إحدى أكرب مالحم النضال من أجل احلرية يف مواجهة أشد القوى 

حيات املطلوبة من الشعب ورمبا تكون التض. بطشاً وشراسةً وعنصريةً وغطرسةً يف التاريخ
الفلسطيين يف تلك املرحلة أكرب من قدرة الشعب الفلسطيين على حتملها بالنظر إىل حال 
الضياع اليت مير ا العاملان العريب واإلسالمي لكن هذه التضحيات باتت لألسف ضرورية، بل 

شروعة ال لكي حيصل الشعب الفلسطيين وحده على حقوقه امل. هي ألمل الوحيد الباقي
ولكن أيضاً لكي تتحرر اإلرادة العربية واإلسالمية من كل القيود اليت تكبلها وما أكثر هذه 

    )62(." القيود
ما أشبه اليوم بالبارحة، ففي النداء املوجه من رئيس الوفد العريب اإلسالمي    

 الفلسطيين السيد عبد القادر املظفر إىل الشعوب والدول العربية واإلسالمية سنة
) القامتة(جند أن التاريخ يعيد نفسه وأن أحداث األمس تكرر صورا ) م1922/هـ1341(

أن الشعب الفلسطيين : "... اليوم، وكأا أحداث الساعة، جاء يف هذا النداء الصرخة 
سنة يعلن  1300العريب اإلسالمي الذي قام حبراسة املسجد األقصى والصخرة املشرفة منذ 

سالمي أن هذه األماكن املقدسة يف خطر عظيم من االعتداء الصهيوين للعامل العريب واإل
وإنا كحراس أمناء ساهرين على ما عهد اهللا به إلينا من حفظ ثالث احلرمني الذي . الفظيع
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شرفه اهللا باإلسراء وأول قبلة لإلسالم قد أوقفنا أنفسنا للدفاع عنه وحقنا فيه حق املصري 
والتركي واألفغاين واهلندي واجلاوي وكل من نطق بالشهادتني  واحلجازي واملغريب والفارسي

وللصهيونية يف فلسطني أطماع وأماين لو . يف مشارق األرض ومغارا ال أقل وال أكثر
كانت وباالً على العرب واملسلمني وشراً مستطرياً فاجلمعية  –ال قدر اهللا  –حتققت 

وسلب املسجد األقصى من املسلمني الصهيونية تسعى لتأسيس ملك لليهود يف فلسطني 
رامية من اختاذ فلسطني قاعدة لبسط ) عليه السالم(زاعمةً أنه مبين على أنقاض هيكل سليمان 

) بنتويتش(النفوذ اليهودي على اجلزيرة العربية والشرق بأمجعه وقد فضحت نوايا املستر 
كومة فلسطني والسكرتري القضائي يف ح" كتاب فلسطني اليهودية"الصهيوين صاحب 

ومن قبله حاييم وايزمان، املخططات الصهيونية الرامية إىل ترويج فكرة ) اليهودية(الربيطانية 
إىل ما وراء دجلة ) سيناء(متتد من صحراء التيه ) الوطن القومي اليهودي(أن حدود فلسطني "

ملقدس وقد وقد بلغ غرور هؤالء القوم بأمانيهم حداً جعلهم يصورون بيت اهللا ا". والفرات
علت أسواره العالمة الصهيونية واستوى تاج صهيون فوق القبة املشرفة مكان اهلالل وهذه 

إن هذه األحالم لن تتحقق إن شاء اهللا مادام يف األمة العربية . الصور يوزعوا بني بين قومهم
قدس ويعلمون واإلسالمية من يشعر ذا اخلطر ومادام يف أحناء املسكونة جيلّون هذا البيت امل

حق العلم أنه أول القبلتني وثالث احلرمني الشريفني وأن احملافظة عليه واجب ديين على كل 
لقد إضطرب العامل املسيحي يف الشرق والغرب هلذا احلادث . مسلم ومسلمة وعريب وعربية

املزعج الرهيب فارتفعت أصوات رجال الدين وكثري من رجال السياسة بإستنكاره 
) وعد بلفور(عليه حىت أن جملس األعيان الربيطاين أنكر على حكومته الوعد واالحتجاج 

بأكثرية ساحقة فمـا بال الشعوب العربية واإلسالمية ال تزال صامتة وهي أحق باإلنكار 
لقد دىن الوقت الذي يتم فيه حتقيق األماين الصهيونية أو فشلها، ! وأجدر باالحتجاج ؟؟

ينظر جملس مجعية األمم يف صك اإلنتداب لفلسطني م حيث 1922تـموز  15وموعده 
احلاوي وعد بلفور املشؤوم أو القضاء املربم على العروبة واإلسالم يف فلسطني وقهر األمة 

فنستصرخ العامل العريب واإلسالمي أمجع ليفكر يف ذلك اليوم الرهيب . العربية واإلسالمية
الحتجاج على هذا االغتصاب الشائن املخالف الذي سيكون يوماً مشهوداً يف تارخيه ويبادر با
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إىل نصرة هذا الدين وهذه القضية ندعوكم أيها العرب واملسلمون بقلوب . للحق والعدالة
وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث :"دامية وأفئدة منفطرة وقد قال اهللا تعاىل

  )63(.البالغ وما على الرسول إال. هذه رسالتنا إليكم". والعدوان
  

  ضحك اد لنا، ملّـا رآنا        بدمِ اَألبطالِ مصبوغاً لـوانا"
  انشروا اهلولَ، وصبوا ناركُم       كيفما شئْتم  فلن تلقُوا جبانا
  شرف للموت أنْ نطعمـه        أَنفُساً جبارةً تأْبـى اهلـوانا

  لَثَمتـه خبشوعٍ  شفَتــانا     إنّ جرحاً سالَ من جبهتها   
والقدس منذُ احتلما       كعبتانا وهوى العربِ هـوانا) مكةٌ(

  قُم إلىاألبطالِ نلْمس جرحهم      ملسـةً تمسح بالطيبِ يـدانا
  قُم نجع يوماً من العمرِ هلُم      هبـه صوم الفصحِ هبه رمضانا

  ".لـذي ماتوا لـه     حقُنـا، منشي إليه أين كَانـاإمنا احلق ا
  

إن أطفالنا رجالنا جبال أطواد شاخمة بالكربياء والوطنية والعروبة واإلسالم، فليبارك         
وأن . اهللا فيهم وليحفظهم من عدوهم الذي مل يعرف التاريخ البشري مثيالً جلرائمه من قبل

صمتها األبدية مدينة السالم القدس، وسالم على األقصى يكحل عيوم برؤية فلسطني وعا
).. عيسى عليه السالم(الذي بارك اهللا حوله، مسرى خامت األنبياء وإمامهم وموطن املسيح 

سالم عليك يا فلسطني وعلى شعبك اَأليب ااهد وعلى كل من جياهد معك ومن أجلك يف 
غى وجترب واهلزمية للمعتدين والنصر سبيل خالصك من الطاغني، واهللا أكرب على كل من ط

ـِن . " للعـرب واملسلمني أم حِسبـتم أنْ تدخلوا الَجنةَ وملّا يأْتكُم مثَلُ الذين خلَواْ م
 هعآمنـوا م ولُ والذينسلَ الرقـوى يلُوا حتِلْزراُء وزالبأساُء والض مهـتسم كُـملقَب

  ).214:البقـرة" (. أال إنَّ نصـر اِهللا قَريب مىت نصر اِهللا
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-1933خريطة تظهر اهلجرة الصهيونية إىل فلسطني الفتـرة مـا                    بـني    :  1ملحق رقم 
  .م، من حمتلف دول العامل1945
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  . Organization of the Islamic..Al-Quds, op., cit. , p.77من كتاب جلنة القدس، انظر

  
  

  
  

هذا ما أعطى عبد اهللا عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء : "  2ملحق رقم 
أعطاهم أماناً ألنفُِسهم وأمواهلم ولكنائٍسهم وصلبانِهم . من األمان

مدهال تو همسكنائ كنسال ت هها، أنلتر مسائبرئيها وها وقيمسو .
زهاوحي نمنها وم قَصتنال ي . نٍء ميش نال مو لبهمص نال مو
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 سكُنال يم، ونهم دأح ضارال يو ،ينهملى دهون عكرال يو ،هموالأم
  .بإيلياء معهم أحد من اليهود

. دائنوعلى أهل إيلياء أن يعطو اجلزية كما يعطي أهل امل        
 آمن م فَإنهنهم رجخ نوص فَماللصوم وها الرنخرِجوا مهم أن يليعو

منهأملغوا مبحىت ي مالهو على نفسه . عليهو ،م فهو آمننهم أقام نمو
ومن أحب من أهلِ إيلياء أنْ يِسري . مثلُ ما على أهلُ إيلياء من اجلزية

فسه وماله مع الرومِ وِيخلي بيعهم وصلبهم، فإُم آمنونَ على بِن
أنفُِسهم حىت يبلغوا مأمنهم، ومن كان بِها من أهلِ األرضِ فَمن شاَء 
 اراَء سش نة، وِمياجلز ناء ملِ إيليلى أهثلُ ما عم ليهعو ،دم قَعهنم

موم، ومع الر دحصٌء حىت ييم شهنؤخذُ مه، ال يلإىل أه عجاء رش ن
همصادة . حمذوله وسة رمذد اهللا وهاب عا يف هذا الكتلى معو

  ."اخلُلفاء وذمة املؤمنني إذا أعطوا الذي عليهم من اجلزية
  

  هـ                    15شهِد على ذَلك          كَتب وحضر سنةْ 
خالد بن الوليد  عمرو بن العاص   عبدالرحمن بن عوف   معاوِية بن أَبِي 

  سفْيان
                                                                               

  عمر بن اخلَطَّاب
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  . Organization of the Islamic.. Al-Quds, op., cit. , p.37من كتاب جلنة القدس، انظر * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهلوامــش
  

انظر كـذلك  . 212م، ص1971، دار العلم للماليني، بريوت، 2، ط6انظر حممد كرد علي، خطط الشام، ج-1
ىل التحول من جمموعـة مطـرودة إ  (اإلنقالب الصهيوين الثقايف والسياسي على التاريخ واجلغرافيا "عفيف فراج، 
.21م، ص 2001) يناير(كانون الثاين  22، 13827العدد ) جريدة(، يف احلياة )"مجاعة طاردة

انظر حممد علي البار، املدخل لدراسـة التوراة العهد القدمي، دار القلم والـدار الشـامية، دمشـق وبـريوت،     -2
بـني   –مي انظر كذلك مصطفى حممد طه، التاريخ اليهودي القـد . 23-22، 17، 16، 15م، ص 1990

، كـانون األول  41، الـد  7تصدر عن شركة أرامكو السعودية، العدد ) جملة(يف القافلة  –احلضارة والواقع 
ايضا ظفر اإلسالم خـان،  .  8أنظر هنا ص .  11-8م، ص 1993) يناير(م وكانون الثاين 1992) ديسمرب(

وعن تسامح املسلمني نع اليهود الذين فـروا  . م1989، دار النفائس، بريوت، 7ط –تارخيه وتعاليمه  –التلمود 
راجع شهادة امنون كوهني الكاتـب  ) املسيحي(من اإلضطهاد الديين يف اسبانيا وغريها من دول العامل األورويب 

-Ammon Cohen, Jewish Life under Islam:املنصـف يف كتابـه البحثـي   ) اليهـودي (األورويب 
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Jerusalem in the Sixteenth Century-Cambridge, Mass. and London, Harvard 
University Press, 1984.

وآخرون، ) رئيس اللجنة العلمية االستشارية(كذلك انظر حممد فؤاد إبراهيم . 11انظر طه، املرجع السابق، ص -3
اً أيض. 419ص. ت.، ترادكسيم، جنيف، ترمجة دار األهرام، القاهرة، د3ج) السويسرية(موسوعة املعرفة العاملية 

وعن تعاليم اليهود اخلبيثة ومكرهم وخططهم الشيطانية لتقويض مفهوم العدالـة  . 16البار، املرجع السابق، ص 
والسالم واحلق يف العامل، وتكريس مفهوم مبدأ القوة واألنانية والغطرسة والسادية والشر بسوداوية مفرطة بـدالً  

العامل املادية خباصة، وإجياد جكومة ظالم عاملية تسـعى  عنها، وصوالً إىل اهليمنة والسيطرة على مقدرات شعوب 
لتحقيق أغراضها مبحتلف األساليب والوسائل اجلهنمية خدمة ملصاحلها فقط، انظر حممد خليفة التونسـي،اخلطر  

. وما بعـدها  103م، ص1982، دار الكتاب العريب، بريوت،6ط –بروتوكوالت حكماء صهيون  -اليهودي 
، الدار السـعودية للنشـر والتوزيـع، جـدة،     3اخلطر الصهيوين على العامل اإلسالمي، طأيضاً ماجد كيالين، 

. وانظر هنا وهناك. وما بعدها 127م، ص1989
وانظر الدراسة العلمية املتميزة لـ غوسـتاف لوبـون، اليهـود يف تـاريخ     . 11انظر طه، املرجع السابق، ص -4

وللتوسع انظر العمل العلمـي  . ت.سى البايب احلليب، القاهرة، داحلضارات االوىل، ترمجة عادل زعيتر، الناشر عي
، دار 4ط –حقائق تارخيية تظهرها املكتشفات اآلثاريـة   –الرائع ملؤلفه أمحد سوسه، العرب واليهود يف التاريخ 

.وما بعدها 18وما بعدها وص  3م، ص1975العريب لإلعالن والنشر، دمشق، 
كـانون   5عدد اخلميس، ) جريدة(، يف الشرق األوسط !!! "يامستر رجيان.. ليس بعد" انظر خالد حممد خالد، -5

الوارد هنا منقول عن جملة فلسطني، الصادرة عـن  ) الكامل للخطاب(النص . 10م، ص1985) ديسمرب(األول 
دة العلمية هنا تعذر التوثيق للما) م؟1959(سنة ) احلاج أمني احلسيين(اللجنة اإلعالمية التابعة للهيئة العربية العليا 

لرقم العدد والصفحة والتاريخ بسبب حصول تلف يف النسخة املصورة للنص املأخوذ من الة نفسها، ولصـعوبة  
عن دور اليهود يف العصور احلديثـة، يف  . احلصول على نسخة بديلة من مظّاا، نرجو من القارئ الكرمي املعذرة

واملتفقة مع رؤية فرانكلني عن اليهود، .. يت ال تستثين احملارم أو األطفالنشر الرذيلة يف الواليات املتحدة والعامل ال
، دار القلم والدار الشامية، دمشـق وبـريوت،   1انظر حممد علي البار، املدخل لدراسة التوراة والعهد القدمي، ج 

 وعن توجهات اتمـع . 134-129كذلك التونسي، املرجـع السابق، ص . وما بعدها 361م، ص 1990
األمريكي ونظرته حول القضايا العربية بعامة والفلسطينية خباصة ومدى تأثره بالدعايا اليهودية الصهيونية حيـال  

انظر ادوارد سعيد، القضية الفلسطينية واتمع األمريكي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بـريوت،  . هذه القضايا
.وما بعدها 7انظر هنا ص 32 - 1م،ص1980

كـانون األول   22، 13799العـدد  ) جريـدة (يف احلياة ) عموده اليومي" (عيون وآذان"ازن، انظر جهاد اخل-6
).األخرية( 24م، ص 2000) ديسمرب(

.انظر اخلازن، املرجع نفسه-7
 –أجرأ كتاب يف نقد تعامل اليهود مع قضية احملرقة وملحقاا  –صناعة اهلولوكوست "انظر جعفر هادي حسني، -8

كـذلك التونسـي، املرجـع    .  8م، ص 2000) سبتمرب(أيلول  29، 13715، العدد )جريدة(، يف احلياة "
، ص 3عن تاريخ اليهود أيضاً راجع موسوعة املعرفة العاملية، املرجـع السـابق، ج  . وما بعدها 174السابق، ص

434-435 .
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ملؤلـف نفسـه،   انظر سامي عصاصة، قراءة يف كتاب إسرائيل شاحاك، هل اليهودية التلمودية ديـن؟ الناشـر ا  -9
لعلنا الجند عجباً يف تنكر اليهودية . وما بعدها 14م، صفحة الغالف، انظر أيضاً وقارن املرجع نفسه، ص1998

ال يؤمنون بيوم ) اليهود(لألديان السماوية وفصم عراها مع اهللا اخلالق وأنبيائه الرسل الكرام إذا علمنا بأن اليهودية 
للمزيد عن هذه اجلزئية خباصـة والعقيـدة ! لدنيا عندهم هي األوىل واالخرة ؟؟وأن احلياة ا) اليوم األخر(البعث 

، 1امللل والنحـل، ج ) م1153/هـ548ت ) (أبو الفتح حممد بن عبدالكرمي(اليهودية بعامة، انظر الشهرستاين 
. 2، 1وللتفاصيل والتوسع انظر البار، املرجـع السـابق، ج  . 219-218م، ص 1982دار املعرفة، بريوت، 

. م1974مكتبة ضة مصر، القاهرة،  –نشأم وعقيدم وجمتمعهم  –كذلك انظر زكي شنودة، اليهود 
، إصدار جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   2انظر حممد بيومي مهـران، دراسـات يف تاريخ العرب القدمي، ط-10

ن االسكندر األكـرب  كذلك انظر مصطفى العبادي، مصر م. وما بعدها 448م، ص 1980اإلسالمية، الرياض،
.179م، ص 1975إىل الفتح العريب، مكتبة األجنلو املصرية، القاهـرة، 

. 752م، ص 1986، دار املشـرق، بـريوت،   28انظر لويس املعلوف وآخرون، املنجد يف اللغة واألعالم، ط-11
 World Book (The)راجـع  ) كنيسـتها (ووحـول اخليانـة اليهوديـة للمسـيح يف عيـون غربيـة      

Encyclopedia,vol.11,World Book International,A. Scott Fetzer, Co., London, 
Chicago, 1994, pp.100,157 .   كذلك انظر الدراسة العلمية عن شخصية األسخريوطي وأبعـاد خيانتـه

.م1982للمسيح للباحث ليونيد اندرييف، يهوذا األسخريوطي، دار إبن رشد، بريوت، 
إن  -يف تفسري قوله ) خمطوطة(رسالة : يف كتابه ) م5953/1546ت (لصاحلي توصل مشس الدين بن طولون ا-12

ما كانَ إبـراهيم يهوديـاً وال   "الذي وصفه اهللا عز وجل بأنه ) عليه السالم(إال أن إبراهيم  –إبراهيم كان أُمة 
اهام الذي وصفته التوراة هو غري ابر) 67:آل عمران ." (نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كانَ من املُشركني

) املخطوطـة (انظر عرض للكتاب الرسالة . نظراً إىل ما دخل على الكتب اليهودية من حتريف وتشويه عرب القرون
م، يف احليـاة  1997اليت حيققها ألول مرة حممد خري رمضان يوسف، الصـادرة عن دار ابن حزم، بـريوت،  

.21ص  م،1997) مارس(آذار  5، 12424، العدد )جريدة(
.7وانظر أيضاً عصاصة، املرجع السابق، ص. 17، ص 1انظر البار، املرجع  السابق، ج-13
 5، 12455، العدد )جريدة(يف احلياة! " القـدس الشريف ال إرث فيه لليهود" انظر عبد الوهـاب الـراوي، -14

، )جملة(، يف اتمع "القدس بني اليهودية واإلسالم"كذلك انظر حممد عمارة، . 21م، ص 1997) ابريل(نيسان 
وللدراسة واملزيد من البحث يف تاريخ القدس انظـر  . 38م، ص 2000) اكتوبر(تشرين األول , 1423العدد 

 Organization of the Islamicالدراسة البحثية املؤصلة املعمقة الصادرة عن جلنة القدس باللغة اإلجنليزيـة  
Conference Al-Quds Committee, Al-Quds A Historical document, publisher, 
Organization of the Islamic Conference Al-Quds Committee, Amman, N.D. pp. 26-

37.
، العـدد  )جريـدة (القبيلة الثالثة عشرة ويهود العامل، يف احليـاة  : حممود الورداين، عرض لكتاب أرثر كيستلر -15

، 7بروكلمان، تاريخ الشعوب اإلسالمية، طوقارن كارل . 16م، ص 1992) اغسطس(آب  10، 10775
.181م، ص 1977نقله إىل العربية نبيه فارس ومنري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، 
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للمزيد من التفاصيل عن اجلذور التارخيية لليهودية، انظر عبد الوهاب املسريي، من هو اليهـودي؟  . املرجع نفسه-16
فلسطني يف التاريخ وما تعرضت له من غزوات حىت ظهـور الصـهيونية   وعن . م 2000دار الشروق، القاهرة 

واالستعمار احلديث، انظر الدراسة العلمية الوافية ملؤلفها مجيل عبداهللا املصري، حاضر العامل اإلسالمي وقضـاياه  
.وما بعدها 299م، ص 1996، مكتبة العبيكان، الرياض، 3، ط1املعاصرة، ج

، أيضاً انظر وقـارن  10-9كذلك عصاصة، املرجع السابق، ص . 39لسابق، ص انظر حممد عمارة، املرجع ا-17
See Philip Graves, Palestine, the Land of Three Faiths, Jonathan Cape, London, 

1923, pp. 18-20 .
اختـراع دولـة   ) : "عثمـان (انظر أمحد عثمان وضحى اخلطيب، عرض لكتاب كيث وايتالم، بعنوانيه، األول -18

م، 1996) فربايـر (شـباط   2، 12032العـدد  ) جريدة(، يف احلياة "رائيل القدمية واخفاء تاريخ فلسطنيإس
ترمجة ممدوح عدوان، الناشر "  –طمس التاريخ الفلسطيين  –تلفيق إسرائيل التوراتية ) : "اخلطيب(الثاين . 21ص

م، 2000) اكتـوبر (األول  تشـرين  16، 13732، العدد )جريدة(م، يف احلياة 2000دار قدمس، دمشق، 
تـاريخ  : كتاب يدعو إىل إعادة النظر يف نتائج احلفريات اآلثارية "وجاء يف ثنايا عنوان عرض الكتاب . 20ص

راجـع كـذلك   ". فلسطني وحماوالت طمس تارخيهـا !".. "مملكة بين إسرائيـل جمرد أُكذوبة سياسية حديثة 
. 434ص ، 3موسوعة املعرفة العاملية، املرجع السابق، ج

اسرائيل خطر على اليهود بقدر ما هـي   –شاحاك يعري احلقيقة اليهودية العنصرية " انظر جعفر هادي حسني،  -19
.18م، ص 1995) مارس(اذار  14، 11710العدد ) جريدة(يف احلياة "  –حطر على الشعوب األخرى 

. 17، ص 1انظر البار، املرجع السابق، ج-20
يف املئة من املهاجرين إىل إسرائيل من االحتاد السوفيييت السابق ليسوا يهوداً  41"، انظر العـاد ليشم وماجد احلاج-21

انظر كذلك عفيف فراج، . 4م، ص 2000) نوفمرب(تشرين الثاين  23، 13770، العدد )جريدة(، يف احلياة "
ـ .  21املرجع السابق، ص  ليسـوا  "ود اليـوم  عن اجلذور التارخيية ليهود اليوم وأصوهلم انظر زهدي الفاتح، يه

م،كذلك راجع خنبة من املؤلفني، املوسـوعة امليسـرة يف األديـان    1983، دار النفائس، بريوت 2، ط"يهوداً
انظر هنا  575-565م، ص1989، إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، الرياض، 2واملذاهب املعاصرة، ط

عن اليهود واليهوديـة لغـةً   . 434، ص 3سابق، جراجع كذلك موسوعة املعرفة العاملية، املرجع ال. 574ص 
علماً أن اليهود ليسوا جنساً أو قومية بعينها بل أتبـاع ديانـة   . 876ومعىن، انظر املنجد، املرجع السابق، ص 

عليـه  (أبناء يعقوب " بين إسرائيل"واليهود يف العصر احلديث ال ميتون بصلة إىل . قد يعتنقها أي إنسان) حرفت(
 Cef. Worldوقارن . وثيقة الصلة باملوضوع، هنا وهناك) الكتاب(راحع البحث . لة وعرقاً وديناًسال) السالم

Book (The) op. cit., vol.11, pp.154-157   .
يف , " –طائفة يهودية ترفع األعالم الفلسـطينية   –ناطوري كارتا " انظر يوميات صحايف يعايش ثورة احلجارة، -22

.15م، ص 1988) ابريل(نيسان  3، 5708القبس جريدة العدد  
، العـدد  )جريـدة (، يف احليـاة  "العقلية اليهودية اإلنعزالية جتدد قدرا على إثارة الشكوك"انظر أمحد أبوزيد، -23

.10م، ص 2000) نوفمرب(تشرين الثاين  11، 13758
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، يف "ائيل مل تولد من فـراغ إسر: االستعمار االستيطاين يف التاريخ احلديث وحتمية اياره "انظر مسعود ضاهر، -24
انظر كذلك وقـارن خرييـة   . 10م، ص 2000) نوفمرب(تشرين الثاين  4، 13751، العدد )جريدة(احلياة 

وما بعدها  73م،ص1973قامسية، النشاط الصهيوين يف الشرق العريب وصداه، مركز األحباث الفلسطيين، بريوت،
العدوان الصلييب على بالد الشام، مؤسسة شباب اجلامعة، ايضا انظر وقارن جوزيف نسيم يوسف، . وهنا وهناك

– A.L. Tibawi , A Modern History of Syriaوقارن. وما بعدها 289م، ص 1984اإلسكندرية، 
including Lebanon and Palestine- Macmillan, St. Martin’s Press, 1969,pp.338ff. 

ابو الفرج عبـد  (بالقداسة والتعظيم، انظر ابن اجلوزي ) نه وتعاىلسبحا(عن فضائل مدينة القدس اليت خصها اهللا -25
، فضائل القدس، حتقيق جربائيل سليمان جبور، دار اآلفاق )م1200/ هـ 597ت  –الشيخ اإلمام  –الرمحن 

 أم مدينة داود؟ دار القلم  والدار الشـامية، .. هنا انظر حسن ظاظا، القدس مدينة اهللا. م1980اجلديدة، بريوت،
عن القدس وأورشليم وجبـل صـهيون   "أيضاً انظر أمحد عثمان . وما بعدها 41م، ص 1998دمشق وبريوت،
أيضاً انظر حممود . 22م، ص 1994) فرباير(شباط  4، 11312، العدد )جريدة(، يف احلياة "واملسجد األقصى

كذلك انظـر  . 13م، ص 1972العابدي، قدسنا، معهد البحوث والدراسات، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
، الناشر املؤلفـون أنفسـهم،   2وقضية، ط .. رفيق النتشة وإمساعيل ياغي وعبدالفتاح أبو علية، فلسطني تارخياً

راجع أيضـا سوسـه، املرجـع    . 21أيضاً الراوي، املرجع السابق، ص . ومابعدها 33م، ص 1988الرياض، 
.434، ص 3ية، املرجع السابق، جوما بعدها، كذلك موسوعة املعرفة العامل 46السابق، ص

كذلك انظر الدراسة العلمية الرصينة عن مكانة القدس يف تـاريخ  . وما بعدها 5انظر ظاظا، املرجع السابق، ص -26
– A.L., Tibawi , Jerusalemالعرب واإلسالم، Its place in Islam and Arab History – The 

Institute for Palestine Studies, (Monograph Sieries, No. 19), Beirut, 1969. 
وما بعدها، أيضاً مهران،  49وقارن النتشة وآخرون، املرجع السابق، ص . 16انظر ظاظا، املرجع السابق، ص -27

.419-418، ص3كذلك موسوعة املعرفة العاملية، املرجع السابق، ج. 439-438املرجع السابق، ص 
، دار اجليل، بـريوت،  2يضاً عبدالوهاب النجار، قصص األنبياء، طانظر أ. 21انظر عمارة، املرجع السابق، ص -28

كذلك انظر املوسوعة امليسرة يف األديـان واملـذاهب املعاصـرة ، املرجـع السـابق،      . 259م، ص 1985
مـع  ) نقالً عن مصادر يهوديـة (تتفق املصادر الغربية . 694كذلك انظر املنجد، املرجع السابق، ص .565ص

. مل يطأ بقدمه أرض فلسـطني ومل يرهـا  ) عليه السالم(والدينية العربية واإلسالمية، بأن موسى  املصادر التارخيية
مات ودفن يف منطقـة جبـل نبـو    ) عليه السالم(أن موسى ) اليهود(وأقصى ما توصل إليه الباحثون الغربيون و

Nebo  تتفق على أنه يقع عند احلـد  و -ختتلف املصادر اجلغرافية على موقعه–" الكثيب األمحر"يف الصحراء عند
الوادي اآلن ضمن حدود اململكة األردنية اهلامشية ويطل الـوادي علـى   (الفاصل بني صحراء سيناء ووادي عربة 

) مـؤاب (وترى بعض املصادر الغربية والعربية أن جبل نبو يقع يف مدينة مأدبـا  ) خليج العقبة على البحر األمحر
ا شرقي البحر امليت ويطل على فلسطني ومهما تعددت الروايات إال أا جتمع أن األردنية على بعد أربع أميال منه

انظر قصة موسى وسريته برؤيـة غربيـة يف    . عاش ومات يف مصر دون أن يدخل فلسطني) عليه السالم(موسى 
World Book (The) op. cit., vol.13, pp.631-632 .   بـووانظر موقع جبل نNebo   يف :New 

Oxford Atlas (The), Oxford University Press, London, 1975, p55(Index p169)
.419، ص 3انظر موسوعة املعرفة العاملية،املرجع السابق، ج-29
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.435، ص 3راجع كذلك موسوعة املعرفة العاملية، املرجع السابق، ج. 21انظر الراوي، املرجع السابق، ص -30
وانظر أيضا عبد الفتاح أبو علية، . 22ثمان، املرجع السابق، ص ، كذلك ع18انظر ظاظا، املرجع السابق، ص -31

-46م، ص 2000دار املريخ، الريـاض،   –دراسة تارخيية حول املسجد األقصى والقدس الشريف  –القدس 
50.

 الوثيقة والتحقيقات(للدراسة واالطالع على تقرير اللجنة امللكية الربيطانية . 39انظر عمارة، املرجع السابق، ص -32
تقرير اللجنة الدولية املقدم إىل عصبة األمـم عـام   –انظر كتاب احلق العريب يف حائط املبكى يف القدس ) الكاملة

م، ص 1968بـريوت،  ) 4(من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية، سلسلة الوثائق األساسية  -م1930
.وما بعدها 75ص وما جاوره،) الرباق(، وانظر قرار اللجنة امللكية حول حائط املبكى 8

جاء يف معجم البلدان لياقوت احلموي، أن سيلُونُ قرية من قرى نابلُس ا مسجد السكينة وحجر املائدة، ويقال -33
خرج منها مع اخوته فألقوه يف اجلب بني ) عليه السالم(وأن يوسف ) عليه السالم(أن سيلون مرتل يعقوب النيب 

انظر ياقوت احلموي، معجم البلدان، حتقيق فريد اجلندي، . ح ما رويسنجيل ونابلس من ميني الطريق وهذا أص
.274-273وانظر وقارن املرجع نفسه، ص . 340، ص.ت.، دار الكتب العلمية، بريوت، د3ج 

.215-214، ص 6للمزيد انظر كرد علي، املرجع السابق، ج-34
.20، 21انظر عثمان واخلطيب، املرجع السابق، ص -35
.21السابق، ص  انظر الراوي، املرجع-36
.20، 21انظر عثمان واخلطيب، املرجع السابق، ص -37
) ابريـل (، نيسـان  13516، العــدد  )جريدة(يف احلياة ) عموده اليومي(، "عيون وآذان"انظر جهاد اخلازن -38

).األخرية( 24م، ص 2000
.22انظر عثمان، املرجع السابق، عن القدس وأورشليم، ص -39
.20، 21لسابق، ص انظر عثمان واخلطيب، املرجع ا-40
.22، ص ..."عن القدس وأورشليم "انظر عثمان، املرجع السابق، -41
.20، 21انظر عثمان واخلطيب، املرجع السابق، ص -42
. See Graves, op., cit., pp. 20-21انظر كذلك . 346 – 345، ص 2انظر البار، املرجع السابق، ج-43
.10-9انظر ظاظا، املرجع السابق، ص -44
 Seeأيضـاً  .211، ص6انظر كذلك كرد علي، املرجع السـابق، ج . 21املرجع السابق، ص انظر الراوي، -45

Graves, op., cit., p. 21 .
التاريخ املصور للشعب الفلسطيين –وما بعدها،أيضاً وليد اخلالدي،قبل الشتات  80انظر ظاظا،املرجع السابق،ص-46

 ,See Gravesانظر كـذلك  . 27م،ص1987مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، –م1948 -1876

op., cit., pp. 21-24 .
مـن امسـه   ) إيليا" (إيليا كابيتولينا " أعاد هادريانس بناء مدينة القدس، وغري فيها كل شيء حىت امسها، فسماها -47

. الواقـع على أحد جبال روما السـبعة ) معبد جـوبيتر الكبري(من اسم الكابيتول ) كابيتولينا(و) ايليوس(األول 
انظر ظاظا، املرجع السـابق،  . حىت الفتح اإلسالمي هلا -)ء(مدينة إيليا–ظلت منذئذ تعرف بإمسها اجلديد  حيث
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دار  – 8يف سلسلة مصر والشـرق األدىن القــدمي    –أيضاً حممد بيومي مهران، بالد الشام . 134، 88ص 
 A. H. M. Jones, The Cities of theكـذلك  . 327م، ص 1990املعرفة اجلامعية، االسـكندرية،  

Eastern Roman Provinces, Oxford Press, London, 1937,pp.278-279.
كـذلك النتشــة   . 27أيضاً انظر اخلالدي، املرجـع السابـق، ص . 327انظر مهران، املرجع السابق، ص -48

. 60– 59وآخرون، املرجع السابـق، ص 
انظـر كـذلك   . 96 – 95جـع السـابق، ص   أيضـاً ظاظـا، املر  . 27انظر اخلالدي، املرجع السابق، ص -49

Organization of the Islamic.. Al-Quds, op., cit. , p. 37  . للمزيد عن بيت املقدس مكانة تارحيية
.وما بعدها 193، ص 5ودينية انظر ياقوت احلموي، املرجع السابق، ج 

.95انظر ظاظا، املرجع السابق، ص-50
.73 -71ذلك النتشة وآخرون، املرجع السابق، ص ك. 29انظر اخلالدي، املرجع السابق، ص -51
وما بعدها، وقارن  73أيضاُ النتشة وآخرون، املرجع السابق، ص . 29 -28انظر اخلالدي، املرجع السابق،ص -52

 ,Organization of the Islamic.. Al-Qudsانظر كذلك .  100 – 98ظاظا، املرجع السابـق، ص 

op., cit. , p. 38 .
، دار 8ط  –أو السلطان عبد احلميد الثاين واخلالفة اإلسـالمية   – املرجة، صحوة الرجل املريضانظر موفق بين-53

، أيضـاً  31– 30كذلك انظر اخلالدي، املرجع السابق، ص . وما بعدها 213م، ص 1996البيارق، بريوت، 
 Organizationانظر كذلك .  100 – 99وما بعدهـا، وص  87النتشة وآخرون، املرجـع السابـق، ص 

of the Islamic.. Al-Quds, op., cit. , pp. 39-40 .
 .Cef، قارن   See Graves, op., cit., pp. 33-35انظر كذلك. 214انظر بين املرجة، املرجع السابق، ص -54

Organization of the Islamic.. Al-Quds, op., cit., pp. 41-43, 44-49 . وقـارنCf.George 
Antonius,The Arab Awakening-The Story of the Arab National Movement-Hamish 

Hamilton, London, rep.1945.pp243ff.
- Sami Hadawi, Bitter Harvestانظر . 191 – 189انظر اخلالدي، املرجع السابق، ص -55 Palestine 

1914-1979 -, The Caravan Books, New York, 1979, pp. 7 ff.    كـذلك حسـني مـؤنس ،
، كذلك انظر  النتشـة  438م،ص1987ن، أطلس تاريخ اإلسـالم،الزهراء لإلعالم العربني القـاهرة وآخرو

، انظـر   .See Graves, op., cit., pp. 36 ffانظر كذلك . وما بعدها 176وآخرون، املرجع السابق، ص 
 ,Kenneth Craggايضا .Organization of the Islamic.. Al-Quds, op., cit. , pp. 69 ffكذلك

This Year in Jerusalem, Darton, Longman and Todd, London, 1982.pp.50ff. and 
passim.   . ،حوار مع املؤرخ توماس طومسن عن تاريح فلسطني القدمية بني العلم واحلرافات " أيضاً زياد مىن

.21م، ص 2001) مارس(آذار  19، 13882العدد ) جريدة(، يف احلياة "واألساطري 
-1319(شخصية امللك عبـدالعزيز يف تـاريخ فلسـطني احلـديث واملعاصـر      "مقبل ، نظر فهمي توفيقا-56

يف الة العلمية جلامعة امللك فيصل، عدد خاص مبناسبة مرور مائة عام علـى  )" م1953-1903/هـ1373
-50ص  م،1999، األحساء، )م1999) فرباير(شباط /هـ1419شوال (تأسيس اململكة العربية السعودية، 

51.
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راجع النتشة وآخرون، املرجـع  ) ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية(لإلطالع على بنود امليثاق الوطين الفلسطيين -57
 Organizationوعن مسألة القدس يف احملافل واملنظمات الدولية والقانونية انظر .  310 -305السابق، ص 

of the Islamic.. Al-Quds, op., cit. , pp. 111 ff.  .   وعن حاضر ومستقبل السياسـة الربيطانيـة يف
 .See Graves, op., cit., ppاليت وضعت بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل انظـر  ) القدس(األراضي املقدسة 

انظر املراسالت واإلتصاالت والتصرحيات والتقارير واملقترحات واإلتفاقيات املتبادلة املتعلقة بالقضية . 233,247
- Antonius, op.cit.,pp413: ية يف اعقاب احلرب العاملية األوىل يف كتاب الفلسطين ، وانظرها بالعربية .458

وعـن القـدس حتـت    . 447-401بين املرجة، املرجع السابق، ص : مع وثائق أحرى وثيقة الصلة يف كتاب
.وما بعدها 173االحتالل الربيطاين انظر ابو علية، املرجع السابق، ص

، 13761، العدد )جريدة(، يف احلياة " –نقاوم مع املسلمني يف خندق واحد–مطارنة القدس "ون، انظر حممد ن-58
. Cef. Hadawi, op., cit., pp. 153-155. 3م، ص2000) نوفمرب(تشرين الثاين  14

، 13724، العـدد  )جريدة(، يف احلياة "عودة الذاكرة إىل التواصل: الصغار يرتدون الكوفية "انظر لة الشهال، -59
 Cef. Hadawi, op., cit., pp. 78, 85, 85انظر أيضاً وقارن . 18م، ص2000) اكتوبر(تشرين األول  8

ff., 230 ff. .
، 13744، العـدد  )جريدة(، يف احلياة "حرب األقصى وجتديد منوذج اسبارطة اإلسرائيلي"انظر حسني معلوم، -60

.10م، ص2000) اكتوبر(تشرين األول  28
–اجلهاد منوذجـاً  : الثابت واملتغري يف اإلسالم "أيضاً انظر عبداهللا احلامد، . 51-50رجع السابق، انظر مقبل، امل-61

 19، 13796، العـدد  )جريدة(، يف احلياة "-انتزاع املسدس من ارم يكون بالتفوق التكنولوجي يف السالح
.21م، ص 2000) ديسمرب(كانون األول 

تشـرين   24، 13771، العدد )جريدة(، يف احليـاة "بعد انقضاء القمم مستقبل االنتفاضة"انظر حسن نافعة، -62
ومـا   305ومـا بعـدها، ص    235وقارن اخلالدي، املرجع السابق، ص . 9م، ص 2000) نوفمرب(الثاين 
   .ايضـاً .  Organization of the Islamic.. Al-Quds, op., cit. , p.121-123كذلك قارن .بعدها

Cragg,op.cit.,pp.127ff  .
، 2ط -مـن أوراق أكـرم زعيتـر    –) م1939-1918(انظر أكرم زعيتر، وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية -63

).بتصرف( 682م، ص 1984مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، 
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  ثبت بأهم املصادر واملراجع العربية واألجنبية
  

  : العربية)  أ
وآخرون، موسـوعة املعرفـة   ) رئيس اللجنة العلمية االستشارية(اد إبراهيم، حممد فؤ)1

جزء، ترادكسيم، جنيف، ترمجة دار األهرام، القـاهرة،   18يف ) السويسرية(العاملية 
.ت.د
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ـ 597ت –الشيخ اإلمـام  –أبو الفرج عبدالرمحن(ابن اجلوزي )2 ، .)م1200/ هـ
اجلديـدة، بـريوت،   فضائل القدس، حتقيق جربائيل سليمان جبـور، دار اآلفـاق   

.م1980
دراسة تارخيية حول املسجد األقصى والقـدس   –أبوعلية، عبدالفتاح حسن، القدس )3

.م2000دار املريخ، الرياض،  –الشريف 
.م1982اندرييف، ليونيد، يهوذا األسخريوطي، دار إبن رشد، بريوت، )4
ار القلم والـدار  البار، حممد علي، املدخل لدراسة التوراة العهد القدمي، يف جزئني، د)5

.م1990الشامية، دمشق وبريوت، 
، نقله إىل العربية نبيه فارس ومنري 7بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ط)6

.م1977البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، 
، دار 6ط –بروتوكوالت حكماء صهيون  –التونسي، حممد خليفة، اخلطر اليهودي )7

.م1982، الكاتب العريب، بريوت
إسرائيل خطـر  –شاحاك يعـري احلقيقة اليهودية العنصرية "حسني، جعفر هادي، )8

، العـدد  )جريدة(، يف احلياة "–على اليهود بقدر ما هي خطر على الشعوب األخرى
.م1995) مارس(آذار  14، 11710

أَجرأْ كتاب يف نقد تعامل اليهود مع  –صناعة اهلولوكوست "حسني، جعفر هادي، )9
أيلـول   29، 13715، العـدد  )جريـدة (، يف احليـاة  "–احملرقة وملحقاا قضية 

.م2000) سبتمرب(
أجزاء مع الفهارس، دار  7احلموي، ياقوت، معجم البلدان، حتقيق فريد اجلندي، يف )10
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  هذا الكتاب
دراسة علمية حتليليـة موضـوعية   .. حبث جديد يف أسلوبه ومنهجه         

سرائيلي قدمياً وحديثاً، وما ترتب تبحث يف اجلذور التارخيية للصراع العريب اإل
من نتائج زرع كيـان يهـودي    -يف تارخينا املعاصر خباصة-على هذا الصراع

جنم عنها آثار سلبية مـدمرة  ) فلسطني(صهيوين غريب يف قلب الوطن العريب 
على جممل حياة أمتنا العربية واإلسـالمية  ) إن شاء اهللا –إىل حني (انعكست 

والبحث يؤكد باألدلة العلمية . اقتصادياً وفكرياً وحضارياًسياسياً واجتماعياً و
التارخيية الدينية حق العرب واملسلمني يف فلسطني، وينفي مزاعم اليهود إرثهم 

إنه حبث رائد يف موضـوعه، نـاقش   . التارخيي والديين يف هذه البالد املقدسة
القضـية  بأسلوب علمي تارخيي ديين أديب ثقايف كافـة اجلوانـب املتعلقـة ب   

إنه حبـث  . الفلسطينية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وقدم هلا احللول املناسبة
ينشد احلق واحلقيقة اليت يتطلع إليها كل عريب ومسلم وكل صاحب إرادة حرة 

  .على هذا الكوكب
                                                                      

  الناشـر
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