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فلسطين

حو� لكاتب
�لد عدنا� ��قطا� عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل السم ملستعا� ها��� ��. 
موضيغ  ملؤلفا) '  من  كب-,  عد1,  ملاضي كتب  لقر�  من  لثمانيا)  �منذ 
Cتلفة، Aميانية �علمية �سياسية، Aال جانب @لك يوجد للكاتب مؤلفا) ' غاية 
لصال)  �تفضح  ִדم، I1عا �تفند  لتطو�،  نظرية   Kتبا� Mيف  تكشف  ألOية 

خلفية، بني لد��ينية �أليديولوجيا) لّدموية.
 UA لكرمي   �Wلقر نو�   XيصاA �عماله هو   Iلرئيسي من �� ملؤلف  �هد] 
لتفك- �لتفّكر ' قضايا Aميانية �ساسية  UA لنا\ بذلكلعا_، �1فع  Kش` بقا
مثل �جو1 هللا تعاU ��حدنيته، �ليو� آلخر، �كذلك كشف ألسس ملتها�نة 

لنظم جلاحدين �سلوكياִדم ملنحرفة. �UA حّد آل� ترجم للكاتب mو ٢٥٠ مؤلفUA j ٥٧ لغة Cتلفة، �هي 
 Xسو] تكو� كليا) ها��� �� خال Uهللا تعاحتضى باهتما� بالغ من قبل شر�ة �سعة من لقّرI. �بإ@� 
 Xلعد� sلصدلعا_ UA مرتب لسكينة �لسال� � Iاm�لقر� لوحد �لعشرين، �سيلة للبلوu باإلنسا� ' ش` 

لكرمي. �Wلقرلتعريف ֲדا '  Iجا wل x1لسعا� Xجلما�

�خرy بني إلسرئيليني �ملسلمني لفلسطينيني. �كا�  xمر xئرلكتا} كانت الشتباكا) 1 �ثناI تأليف هذ
لنا� على ألطفاX �يعملو� على  لفلسطينني بال ��ة �يطلقو�  جلنو1 إلسرئيليو� يقصفو� Cيما) ملدنيني 
ملدنيني  لفلسطينيني فيستهدفو� بد��هم  لر1يكاليني  �ما بعض  لعيش.  فيه   sمكا� ال يطا UA حتويل فلسطني

لعمليا) النتحا�ية لw ينفذ��ا.  Xمن خال Xألطفا� Iلنساإلسرئيليني، فينشر�� لرعب بني 
حلقد �لغضب بني لطرفني �يتوقف نزيف لّد� ��ّل لسال� ' منطقة  �مد هذ ���هدفنا mن ملسلمني 
أل�سط. فنحن ُنعا�� ضر} Aسرئيل للمدنيني ألبرياI �نعا�� كذلك عتما1 لعنف من قبل بعض  sلشر

لر1يكاليني لفلسطينيني.
�� يفهم  xأل�سط، هو ضر�� sلشر�هم شر� لكي ُيوضع حّد �ذ� الشتباكا) ��ل سال� حقيقي ' �
لدئر بني لفلسطينيني �إلسرئيليني  Kلصر ��لطرفا� 1ينْيهما فهما صحيحا �يعمال مبقتضى ما جاI فيهما. @لك 
�نه ال م��  Xحلا�خذ صبغة لصرK بني ملسلمني �ليهو1، �بالتا� كأمنا �صبحت عبا�x عن ”حر} 1ينية“. �
�نفسهم   Iألنبيا ��بو�  حد، � mو  على  باهللا  يؤمنو�  ملسلمو� � فاليهو1  لدينية.  حلر}  هذ�  لتوصل  Aطالقا 
�عدI لبعضهم لبعض، بل كانو حلفاI لبعضهم  �يكنو� �م الحتر�، �يتبعو� ملبا�1 نفسها. فهم _ يكونو

لبعض عندما كا� لكفر منتشر �كا� لنا\ ينفر�� من لدين. 
 كا� ملسلمو� �ليهو1 يؤمنو� @A :(1ليهوإلسرئيليني (�UA �يع  UA I��فقا �ذ� ألسس نفسها نتوجه بالند
لوحد خالق لكو� ��يع لكائنا)، فنحن �يعا عباA� �1ليه مرجعنا �يعا، فلما@ يتخذ بعضنا لبعَض  Uباهللا تعا

آلخَر �عدI؟...
 sسحاA� هيم�نُفَسهم ��ترمو�م. فاليهو1 يولو� �Oية خاصة لسيدنا Aبر Iألنبياملسلمني �ليهو1 �بو�  �A
ليهو1 �م.  فلما@ نبلّل  �ألنبياI ال يقل عن حتر Iملسلمني �ؤال ��يوسف �موسى �1�1 عليهم لسال�، �حتر

لدموK؟...� Iبالدما Iألنبيا Iعا� عليها هؤال wلهذ� أل�ضي ملبا�كة 
 UA لفهم. فتعالو لعا_ يكمن ' هذ ' xملنتشر yألخرAّ� حل ملشكلة لفلسطينية �لعديد من لصرعا) 
ألمرين  لذين عانو Iألبريا��لئك � ،لذين قضو Iألبرياكلمة سوI بيننا �بينكم، �لنصل UA حّل، �ليكن ��لئك 

حافز قوّيا لنا ح` نصل UA حل ' �سرK �قت.      
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�حضه  تّم  قد  !لعلمّي  !لّسند   ألّ عاطفي  عناٍ�  عن  سو'  -لك   يكو
�Aبطاله. �ال شك � هذ> !لخصائص نابعة من قو5 حكمة !لقر1 �ُحججه 
 B!لثنا�لى نيل !لمديح A !عمله هذ B!�� !لكاتب ال يسعى من�لّد!مغة.  !
Aنما هدفه �غايته هد!ية !لناN �!لسير بهم في طريق !إليما، كما �ّ ليس 

   .Q�ّمكسب ما �بح �� Qّ� هّمه تحصيل
�على ضوB هذ> !لحقائق، فإ !لذين يساهمو في نشر هذ> !لكتب 
!لحقيقة  في  هم  لهد!يتهم  �سيلة   لتكو قر!Bتها  على   Nلنا!  �يحثو

يقدمو خدمة للدين ال تقّد� بثمن.
�على هذ! !ألساN، فإّ !لعمل على نشر !لكتب !لتي ثبت بالتجرية �نها  
تشو] !أل-ها �ُتدخل !لبلبلة على !ألفكا� �تزيد من !لّشكوY �!لترّ�� 
ُيعتبر  !لقلو\،   من  !لشبها[  في طر�  قوّيا �حاسًما  تأثيًر!   تملك   �ال 
 Yلتتر تكن  لم  !لمؤلفا[   هذ> � !لو!ضح  �!لوقت. �من  للجهد  َمضيعًة 
كل هذ! !لتأثير لو كانت تركز على بيا !لقو5 !أل�بية للكاتب �كثر من 
��نى  لديه  !لناN. �من  في هد!ية  !لمتمثل  !لسامي   bلهد! تركيزها على 
شك في -لك فيمكنه � يتحّقق من � !لغاية !لقصو' هي �حض !إللحا� 
�نشر �خالg !لقر1 من خالf تأثير هذ! !لجهد �Aخالصه �نجاحه.     

 hليو! !لسائدين  �!لفوضى  !لظلم   � �هي  مهمة،  حقيقة   Y!��A يتعين 
!لفكر  َسببه تحّكم  !لمسلمو من �-'  له   jيتعر �نحاB !أل�j �ما  في 
هذ!  من   kلخال! يضمن   Qلذ! �!لطريق  !لعالم.   شؤ� في   Qإللحا�!
 BجالA � !إليما �بيا حقائق   Qإللحا�! بالفكر  !لهزيمة   gلحاA كّله هو 

!لتمسك  على  قا��ين   Nلّنا! ُيصبح  بحيث  !لقر1نية   gألخال!
Aلى  جّر>  مزيد  من  له  ُير!�  �ما  !لعالم  حالة  Aلى  �بالنظر  بها. 

!لفسا� �!لّشر�� �!لدما� فإنه من !لضر��Q !لُمسا�عة قد� 
ُيقضى  فقد  �Aال   ،Q��ضر هو  بما   hلقيا! Aلى   nلمستطا!
!ألمر �الَ[ حين مناk.  �خالf !لقر !لو!حد �!لعشرين، 
يحيى -من   تكوُ كلّيا[ ها��  bتعالى سو !هللا   �بإ-
 Nبالّنا  fنهوضها بهذ> !لمهّمة-  !لوسيلة للوصو fخال

 fلعد!�  gلصد!�  hلسال!� !لسكينة  مر!تب  Aلى 
لنا  ��ضحها  !لتي  �!لسعا�5   fلجما!�

!لقر1 !لكريم. 
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حوf !ملؤلف
يتكو !السم !لمستعا� للكاتب من "ها��" � "يحيى" في -كر' موقر5 للنبيين 
�مًز!   bلغال! على   Qلنبو! !لخاتم  يظهر  بينما  �!إللحا�،  !لكفر  ضد  جا�ال  !للذين 
ال�تباt !لمعاني !لتي تحتويها هذ> !لكتب بمضمو هذ! !لخاتم. �يشير هذ! !لخاتم 
!لنبوA Qلى �ّ !لقر1 !لكريم هو 1خر !لكتب !لسما�ية، ��ّ نبينا محمد صلى !هللا 
عليه �سلم هو خاتم !لنبيين. �قد !تخذ !لكاتب لنفسه !لقر1 !لكريم �!لسنة !لّنبوية 
�ليًال �مرشًد!، �في جميع !لمؤلفا[ �خذ !لعهد على نفسه بنسف جميع !ألسس !لتي 
تقوh عليها !لنظم !إللحا�ية �Aبطاf كل !لمز!عم !لتي تقوh عليها !لحركا[ !لمناهضة 

للّدين. �يعتبر هذ! !لخاتم !لذQ َمهر به كتبه بمثابة Aعالٍ عن �هد!فه هذ>.    
تد�� جميع كتب !لمؤلف حوf هدb �ئيسي هو تبليع نو� !لقر1 ��سالته لجميع 
!لناN، �حثهم على !إليما بوجو� !هللا ��حد!نيته �!ليوh !آلخر، �عرj تهافت !لنظم 

!إللحا�ية �فضحها على !لمإل.  
تحضى كتب ها�� يحيى بقبوf �!هتماh كبيرين في شتى �نحاB !لعالم؛ من !لهند 
!لبوسنة، �من Aسبانيا Aلى  Aلى  Aلى �ند�نيسيا، �من بولونيا  Aلى �مريكا، �من Aنكلتر! 

!لبر!yيل، �من ماليزيا Aلى Aيطاليا، �من فرنسا Aلى بلغا�يا ���سيا.     
!للغا[:  تلك  بين  �من  !ألجنبية،  !لّلغا[  من  !لعديد  Aلى  !لمؤّلف  ُكتب  ترجمت 
�!لعربية  �!أل���ية  �!لبرتغالية  �!إلسبانية  �!إليطالية  �!أللمانية  �!لفرنسية  !إلنكليزية 
�!أللبانية �!لر�سية �!لبوسنية �!إل�يغو�ية �!الند�نيسية �!لماال�ية �!لبنغالية �!لصربية 
�!لبلغا�ية �!لصينية �!لسو!حلية (لغة مستعملة في تنز!نيا) �لغة !لهوسه (لغة منتشر5 في 
Aفريقيا)، �لغة !لّديولهي (لغة مستخدمة في مو�يس) �!لد!نما�كية �!لمجرية �غيرها 

من !للغا[. � هناA Yقباf كبير على قر!5B هذ> !لكتب بهذ> !للغا[. 
لقد �ثبتت هذ> !لمؤلفا[ جد!�تها، ��جد[ تقدير كبيًر! في كافة �نحاB !لعالم. �قد 
كانت سبًبا في هد!ية كثير من !لناA Nلى طريق !إليما �ساهمت من جانب 1خر في 
تقوية Aيما كثير من !لمؤمنين. �كل من يقر� هذ> !لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضو} 
 Qلذ! g!لصد�!لسهولة !لموجو�5 بين ثنايا سطو�ها �لحكمة !لبالغة !لتي تكمن فيها !
يميز �سلوبها �!لعمق في تنا�f !لقضايا !لعلمية. �ما يمّيز هذ> !لمؤلفا[ �يضا ُسرعة 
تأثيرها �ضما نتائجها �عدh !لقد�5 على نقض ما فيها ��حضه.  �كل من يقر� هذ> 
!لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو بإمكانه بعد -لك !لّدفاn عن !لفلسفا[ !لما�ية 

�!آل�!B !إللحا�ية �!ألفكا� !لُمنحرفة !ألخر'. 
فلن  !لمؤلفا[  مطالعة هذ>  بعد  !لنظريا[  تلك  منافح عن  نافح   �� �A-! حد{ 
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﴿ َيا َ�يَُّها #لنَّاُ! ِ�نَّا َخَلْقَناُكْم ﴿ َيا َ�يَُّها #لنَّاُ! ِ�نَّا َخَلْقَناُكْم 

ِمْن َ.َكٍر َ�ُ�نَثى َ�َجَعْلَناُكْم ِمْن َ.َكٍر َ�ُ�نَثى َ�َجَعْلَناُكْم 

ُشُعوًبا َ�َقَباِئَل ِلَتَعاَ�ُفو# ِ��َّ ُشُعوًبا َ�َقَباِئَل ِلَتَعاَ�ُفو# ِ��َّ 

َ�ْكَرَمُكْم ِعْنَد #هللاَِّ َ�ْتَقاُكْم ِ��َّ َ�ْكَرَمُكْم ِعْنَد #هللاَِّ َ�ْتَقاُكْم ِ��َّ 

#هللاََّ َعِليٌم َخِبٌ= ﴾#هللاََّ َعِليٌم َخِبٌ= ﴾

(١٣ ،A#حلجر# Dسو�)(١٣ ،A#حلجر# Dسو�)
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لكتا�، كا� لشر� أل	سط– 	لمر� �خر�-  �ثنا� كتابة هذ
لجيش  يقو"  فبينما  لمسلمين. 	 /سرئيل  بين   0للصر مسرحًا 
إلسرئيلي بقصف مساكن لمدنيين لفلسطينيين بال 7حمة 	/طال� 
يطا�،  ال  مكا�  /لى  فلسطين  تحويل   C	ُيحا	  Cألطفا على  لنا7 
إلسرئيليين  من  لمدنيين  لفلسطينين  ألصوليين  بعض   Iيستهد
لنسا� 	  Cألطفا قلو�  في  لرعب  النتحا7ية  بهجماتهم  	يثير	� 

 .Cلعز
كال  كرهية  تترجع   �� هو  كمسلمين-  نحن    -Rنتمنا ما 
لطرفين لآلخر 	�� يتوقف هد7 لدما� 	�� يحل لسال" في لشر� 
ألبريا�؛ كما  إلسرئيلية على   U�العتد نرفض  أل	سط. 	نحن 
	تفجيرهم  إل7ها�  لفلسطينيين  ألصوليين  بعض   Vنتها نرفض 

لإلسرئيليين ألبريا�.  
 C/حال	0 لصر ألساسي إلنها� هذ Xلشر	حسب �7ينا فإ� 
لسال" لحقيقي في لشر� أل	سط هو فهم كال لطرفين لمعتقدته 
 0لفهم لصحيح 	لمخلص 	تطبيقها. 	آل� يبد	 للناظر �� لصر
ليهو` 	لمسلمين،  بين  لفلسطيني هو "حر� `ينية"  إلسرئيلي- 
 على لرغم من �نه ال يوجد �b سبب لحصوC حر� `ينية من هذ
ألنبيا�  	يحبو�  نفسه،  باإلله  يؤمنو�  لمسلمو� 	 فاليهو`  لنو0. 
فهم  نفسها.  ألخالقية   e`لمبا 	يحملو�  	يحترمونهم،  �نفسهم  
ليسو �عد� لبعضهم لبعض؛ بل على لعكس من hلك  شركا� في 
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ند!A Bلى 
!إلسر!ئيليين
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أل`يا�.  �عالم ينتشر فيه إللحا` 	معا`
لتالي /لى إلسرئيليين (	جميع ليهو`): �لمبا`e، فإننا نوجه لند Rبنا� على هذ	

لمسلمو� 	ليهو` يؤمنو� بإله 	حد هو خالق لكو� كله 	خالق جميع ألحيا�.  (١
	كلنا عبا` هللا 	/ليه لمصير. /�h، فنحن لم نكن �عدً� لبعضنا لبعض؟ 	لكتب لمقدسة 
لتي نؤمن بها مختلفة عن بعضها لبعض، 	لكننا نّتبعها إليم ننا بأنها 	حي من عند هللا. 

 يخاصم بعضنا لبعض آلخر؟ hلما ،�hفإ
٢) هل يفضل إلسرئيليو� �� يعيشو مع لملحدين 	عبد� ألصنا" بدًال من لمسلمين؟ 
لتي تصف لظلم لفظيع لذb ما7سه عبد� ألصنا" على ليهو`.  Uفالتو7� مليئة بالفقر
 Cمثا� (من  لال`ينييو� 	 لملحد	�  ما7سه   bلذ لظلم   0	�نو لجماعية  إلبا`�   �� كما 
لستالينية)  لحقبة  /با�  لشيوعية مثل 7	سيا  لمعا`ين للسامية 	ألنظمة  لقوميين  لناwيين 
ليهو` 	ما7ست لظلم ضدهم إليمانهم  Rلال`ينية كانت تكرلقو�  Rضح للعيا�. فهذ	

باهللا. 
/برهيم  مثل  هللا  فأنبيا�  	يحترمونهم.  �نفسهم  ألنبيا�  يحبو�  ليهو` 	 لمسلمو�   (٣
يحضْو�  	هم  ليهو`،  /لى  بالنسبة  كبير�  مكانة  لهم   `	`	 	موسى  	يوسف  	/سحا� 
 باألهمية نفسها عند لمسلمين. 	أل7{ لتي عا| فيها هؤال� ألنبيا� لمبجلو� 	نشر	
  كا� ألمر على هذh/ ،�h/ .`ليهوفيها 7ساالتهم تعتبر مقدسة عند لمسلمين كما عند 

ألماكن بالدمو0 	لدما�؟  Rنغر� هذ hلنحو، فلما
ألساسية إلسرئيل تعتبر مقدسة لنا نحن لمسلمين. "فإسرئيل"، هو  e`لمبا �/ (٤
سم لنبي يعقو� لذb يمتدحه لقر��  لكريم 	لذb يحترمه جميع لمسلمو�. 	نجمة 
لنبي. 	لقر�� لكريم ينص على �� لكنائس �ماكن  لسدسية تعتبر 7مزً لهذ `	سيدنا `
للعبا`� يجب على لمسلمين �� يحموها 	يدفعو عنها (سو�7 لحج، ٤٠)، /�h؛ فلم ال 

يعيش �صحا� كافة أل`يا� معًا 	بسال"؟ 
أل7ضي  لتو7� تأمر ليهو` بتحقيق لسال" 	الستقر7 في أل7{، ال �� يحتلو (٥
لحاخا"  Cكما يقو	لشعو�". لدما�. 	تفيد بأ� لشعب ليهو`b "نو7 لبقية  	يهد7	
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فلسطين

باهللا   يؤمنو !لذين  !إلسر!ئيلي  !لجيش  �فر!�  فعلى  �لذلك  �!حد.  بإله   يؤمنو �!ليهو�  !لمسلمين   ّA
Aيمانا صا�قا � ال ينسو! بأ !هللا تعالى حرyA hهاg ���!} !ألبرياB �!لظلم �!ستخد!h !لعنف ��مر بالرفق 

     .h!لّسال�لتسامح !�
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ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

يعتبر� هذ> !أل�j ��ضا مقدسة. �يجب � تسو�  ��يا سما�ية  يوجد في فلسطين �صحا\ ثالثة 
في هذ> !أل�j !لمحبة بدf !لعد!�5 �!لسالh بدf !لدh �!لرحمة بدf !لدموn، �هذ> مسؤ�لية تقع على 

عاتق كل من يؤمن باهللا.
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فلسطين

`	في 	يس: 
لشعو� 	 لنا�  جميع  مع  بسال"  يعيش  بأ�   b`ليهو لشعب  يأمر  لقدير  هللا   �/”
wما�  في كل  تعالى  هللا  عبدنا  لقد  يسير:  جبنا 	  �/ أل7{.  	جه  على  تعيش  لتي 
جبنا تجاb� R /نسا� 	�b مجموعة بشرية  	 -�بتوضع.   نحن– كيهو` مؤمنين بالتو7

١ مستضعفة �� نشعرها بالرحمة 	�� نجعلها تشعر بشعو7نا هذ نحوها“.
ال  قد  فإنهم  آل�  يعاملونهم  كما  لفلسطينيين  معاملة  في  إلسرئيليو�  ستمر   h/
لذين  لفلسطينيو�  �ما   .Rفعلو تعالى عندما يحاسبهم على ما  هللا  يوجهو  �� يستطيعو� 
يقتلو� لمدنيين إلسرئيليين ألبريا� فهم �يضًا قد ال يستطيعو� موجهة هللا عند محاسبتهم 
 b`لتي تؤ Uلعمليا Rلطرفا� هذلهم على جرئمهم. �ال تستدعي مرضا� هللا �� يوقف 

/لى عنف شيطاني؟ 
لمسلمين  نحن  يدعونا–  فاهللا عز 	جل  لحقائق،   Rفي هذ لتفكير  /لى  ليهو`  ندعو 

:�ليهو` 	لنصا�7- /لى كلمة سو	
﴿ ُقْل َياَ�ْهَل !ْلِكَتاِ\ َتَعاَلْو! Aَِلى َكِلَمٍة َسَو!Bٍ َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم َ�الَّ َنْعُبَد Aِالَّ !هللاََّ 
َ�َال ُنْشِرYَ ِبِه َشْيًئا َ�َال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َ�ْ�َباًبا ِمْن ُ��ِ !هللاَِّ َفِإْ َتَولَّْو! 

(٦٤ ،َفُقوُلو! !ْشَهُد�! ِبَأنَّا ُمْسِلُموَ ﴾(سو�f1 5 عمر!
�نكم  بما  لكتا�:  �هل  من  ليهو`  /لى  لتالي   �لند فنوجه  نحن؛  �ما 
تؤمنو� باهللا 	تطيعو� 	حيه، تعالو نتحد في " /يما�"  مشتر�. 	لنحب هللا 
لمستقيم. فلنجلب  Xخالقنا 	7بنا، 	نتبع �	مرR، 	ندعو هللا �� يهدينا لصر

لدمو0 	لدما�. 	 �لحب 	لرحمة 	لسال" ألنفسنا 	لأل7{ بدًال من لعد
لعالم.  في   Uالشتباكا	 لقضايا  من  	كثير  لفلسطينية  لقضية  حل  يكمن   هذ في 
لحل. فالمئاU من ألبريا� لذين ُيقتلو� 	ُيعذبو� كل يو"  تعالو فلنمض معًا لتحقيق هذ

ألمر عاجل ال يحتمل لتأخير. يذكر	ننا بأ� تحقيق هذ
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ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

مدينة سال" ليتمكن فيها �صحا� أل`يا� 
لتعبد 	 لدينية  �ماكنهم  wيا�7  من  لثالثة 
فيها في جو من لسال" 	لطمأنينة. 	عند 
تحقيق هذين لشرطين يكو� إلسرئيليو� 
لوجو`  بحق   عترفو قد  لفلسطينيو� 	
 تقاسمو قد  	يكونو�  آلخر،   Iللطر
حل  /لى   	توصلو فلسطين  7ضي �
 -Cللجد /ثا�7  ألكثر  لقضية  بخصو� 
	هي 	ضعية مدينة لقد�- بشكل يرضي 

�صحا� أل`يا� لثالثة. 
لكتا�،   لقا`مة من هذ  Cلفصوفي 
لفلسطينية  لقضية  في  نبحث   Iسو
يومنا  /لى  تا7يخها  بدية  من  	نحللها 
 Rجهة نظرنا هذ	لمحافظة على  هذ مع 
	ما  لسابقة.  لسطو7  في  hكرناها  لتي 
ألفكا7 	  U	لعد تنتهي   �� هو،   Rنرجو
 Uستمرلتي  7wلمجالمسبقة 	لجرئم 	
يحصل   ��	 نقطا0   �	` عامًا   ٥٠ منذ 
لوطن  على  لمظلو"  لفلسطيني  لشعب 
لسال"  له  يضمن   bلذ يستحقه   bلذ
ألمن 	لرفاهية، 	�� تتخلى /سرئيل عن 	
 Uلتي �سا�سياساتها لعد	نية الحتاللية 
 ��	 ليهو`  	لموطنيها  لمنطقة  لشعو� 
تنعم باألمن `خل حد	`ها لمشر	عة حتى 

عا" ١٩٦٧ بالدخوC في سال" مع كافة جيرنها.
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فلسطين

كيف تحل !لقضية !لفلسطينية؟
 Cطو  "` حما"  في  أل	سط  لشر�  �غرقت  لتي  لفلسطينية  لقضية  حل  باإلمكا� 
لتي hكرناها سابقًا. 	بالنسبة  لتسامح 	لوسطية   e`لمنصرمة ضمن مبا لخمسين عامًا 

/لينا، فإ� لسال" لمنشو` يجب �� يستند على هذين لشرطين: 
-١ على /سرئيل �� تنسحب من كافة أل7ضي لتي حتلتها في حر� ١٩٦٧، بما 
فانسحا�  لتا7يخ.  hلك  منذ  لمستمر   Cالحتال تنهي   �� 	عليها  لشرقية،  لقد�  فيها 
7U مجلس ألمن في ألمم لمتحد� لمتعلقة لعدلة لد	لية 	قر Uئيل من مقتضيا/سر
باألمر 	مفهو" لعدلة �يضًا. 	يجب العترI بكامل لضفة لغربية 	غز� على �نها �7ضي 

لد	لة لفلسطينية لمستقلة. 
لقد� لشرقية تحتوb على معابد مهمة لأل`يا� لسما	ية لثال�، 	يجب تسليمها  ٢-
لمدينة بوضعية خاصة 	�� تتحوC /لى   Rتتمتع هذ لفلسطينية. 	لكن، يجب ��   �7لإل`

�!لنصا�'  !ليهو�  مع  !لحر\   fبد �طمأنينة   hفي سال !لعيش   !لفلسطينيو  !لمسلمو يريد 
!لمخلصين. �لهذ! !لسبب فهم �!ئما يتضرعو بالّدعاB لتحقيق هذ> !لغاية.



ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

لحكم  من  خر	جها  منذ   b� أل	لى،  لعالمية  لحر�  منذ 
بالسال"  فترتها  من  فتر�   b� في  فلسطين  تنعم  لم  لعثماني، 
 bلذ لجماعي  لتقتيل 	  7wلمجا	 لإل7ها�  	نتيجة  لطمأنينة. 	
 فقد	 ألبريا�   Iال� فإ�  لقر�؛  يقا�7  ما  منذ  /سرئيل  ما7سته 
ماليين   �� /لى  /ضافة  معاقين،  /لى   تحولو لكثيرين 	 حياتهم 
لفلسطينيين ألبريا�، لذين ال hنب لهم مطلقًا، نزحو من بيوتهم 
لالجئين حيث �جبر	 على لعيش فيها في  Uطانهم /لى مخيما	�	
ظر	I تسو`ها لمجاعة 	لمهانة. 	على لرغم من لعنف 	لظلم 
لعالم كله /ال �� جميع محا	الU /يجا`  لذb يستمر �ما" �نظا7 
لحل لدئم 	تأسيس لسال" لذb تحن /ليه لمنطقة با�U بالفشل.  
لغربية، فقد �ثبت  C	لدلسال" لمصطنعة لتي 7عتها  U�ما مسير
لزمن �نها ال تنفع سو� /كسا� /سرئيل مزيدً من لوقت للقيا" 

 .7wلمجابمزيد من 
في  نعايشها  لتي   �ألحد  �� نبين   �� علينا  شئ،  كل  قبل 
عربية-  حربًا  تكو�   �� من  بكثير  �كثر  معا�  تحمل  فلسطين 
 Uقو غتصبت  مسلم  شعب  كفا�  تشهد  ففلسطين  /سرئيلية، 
إلسرئيلية �7ضيه 	حقوقه جو7ًً، 	هو يكافح في حر�  Cالحتال
لصر0 تحتوb على  	جو`. ثم /� أل7ضي لتي يجرb فيها هذ
�ماكن مقدسة بالنسبة /لى إلسال". 	مدينة لقد�- لتي تعتبر �	لى 
لقبلتين 	معرV سيدنا محمد صلى هللا عليه 	سلم- تزيد من �همية 



فلسطين

!لمقدمة!لمقدمة!لمقدمة



ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

في ظل لكثير من لمصاعب، 	 لظلم 	لضغط يما7سا� على لفلسطينيين في غز�، 	في 
لضفة لغربية 	في كل مكا� من لقد� لشرقية فقط ألنهم " مسلمو�".

لوضع    هذ يضع   �� حيًا  	جدنًا  خله ` في  يحمل  /نسا�  فعلى كل  لسبب،   	لهذ
نصب عينيه. 	بال شك، فإ� مسؤ	لية لتصرI 	كأ� شيئًا لم يحد� ستكو� كبير� بعد 
قر�� �خبا7 لظلم 	لوحشية في لصحف 	مشاهدتها في �جهز� لتلفزيو� يوميًا. 	لقر�� 
لمسؤ	لية 	يبين �� عليه ��  Rبهذ �لوجد Uلكريم يذكر كل /نسا� مؤمن يستمع لصو

يكافح من �جل لمستضعفين:
 Bِلنَِّسا!�َ fِ!ْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمْن !لرَِّجا�ِفي َسِبيِل !هللاَِّ َ ﴿َ َما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَ
اِلِم َ�ْهُلَها َ�!ْجَعل  َ�!ْلِوْلَد!ِ !لَِّذيَن َيُقوُلوَ َ�بََّنا َ�ْخِرْجَنا ِمْن َهِذِ> !ْلَقْرَيِة !لظَّ
(٧٥ ،Bسو�5 !لنسا) ﴾ !!ْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًر�ِليָדا َ�َلَنا ِمْن َلُدْنَك َ
لمظلومين  لمساعد�  ألمر 	يسعو�   يد7كو� هذ لكريم مسؤ	لية من  لقر��  	يبين 

باآلية لكريمة لتالية:
﴿ َ�ْلَتُكْن ِمْنُكْم ُ�مٌَّة َيْدُعوَ Aَِلى !ْلَخْيِر َ�َيْأُمُر�َ ِباْلَمْعُر�bِ َ�َيْنَهْوَ َعْن 

(١٠٤ ،!ْلُمْنَكِر َ�ُ�ْ�َلِئَك ُهْم !ْلُمْفِلُحوَ ﴾ (سو�f1 5 عمر!
لمسؤ	لية هي، `عو� لعالم كله /لى إليما� باهللا 	تذ	� لذ� 	إلحسا� بعظمة  Rهذ	
 Uجه �خالقيا	تقف في 	لدين  b`لتي تعا�خال� لدين 	شن كفا� فكرb ضد لعقائد 

لقر��.
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فلسطين

لليهو` 	لمسلمين فقط،  ليست مهمة  فلسطين   �� لمسلمين. كما  /لى  بالنسبة  فلسطين 
فقط  حد 	 `ين  �صحا�  قبل  من  لقد�  على  لسيطر�  فبسط   لذ �يضًا.  لنصا�7 	 بل 
العترI بوجو` `ين 	حد فيها `	� غيرR خطأ شنيع. 	على فلسطين �� تكو� �7ضًا 	
يعيش فيها �صحا� أل`يا� لسما	ية لثال� معًا في طمئنا� 	هد	� يمكنهم من لقيا" 

بعبا`تهم كما يشا�	�. 
في �يامنا هذR، تشهد فلسطين صرعًا مريرً بين لشعبين لموجو`ين فيها، فمن جهة، 
لشعب  /با`� جماعية ضد  بإجر� عملية  كامًال   ًتجهيز لمجهز  إلسرئيلي  لجيش  يقو" 
نتحا7ية  Uلمتطرفة بعمليالفلسطينية  Uلجماعالفلسطيني، 	من لجهة ألخر�، تقو" 
لقا`مة من لكتا� مد�  Cلفصوموجهة ضد لمدنيين إلسرئيليين. 	سوI نبحث في 
خطأ محا	لة حل لمشاكل لموجو`� بالعنف، كما 	سنعر{ كيف يمكن تحقيق لحل 

لمنشو`. 
مع هذ، علينا �� نضع حقيقة هامة في العتبا7، 	هو �� لشعب لفلسطيني لمسلم 
لشعب  فيه  يتعر{   bلذ لوقت  ففي  كله.  لعالم  �عين  �ما"  لظلم 	 للسحق  يتعر{ 
	بينما  كامًال،   ًتجهيز لمجهز  إلسرئيلي  لجيش  لرصا�  يو"  كل   Cألعز لفلسطيني 
يتعر{ لمسلمو�– بما فيهم لنسا�- ألنو0 عديد� من لتعذيب في لسجو� إلسرئيلية، 
لضخمة.  Uجبالقيا" بالكثير من لو يقع على عاتق كل مسلم يؤمن باهللا 	ليو" آلخر 
لوجباU هو مكافحة لال`ينية كفاحًا فكريًا شرسا، أل� لال`ينية تشكل �سا�  Rهم هذ�	

لظلم 	لقمع لتي نعيشها على 	جه أل7{.  0جميع �نو
لنا� لمستضعفين في فلسطين  Iلسطو7 �� كفا� �ال Rهذ �	نتم تقر��	 ال تنسو
إلسرئيلية لمحتلة  Uفي سبيل عد" لتخلي عن تربهم مستمر بكل شد�، 	قد تكو� لقو
لالجئين لفلسطينيين، �	 �� ألطفاC يتوجهو� /لى مد7سهم  Uمخيما 	لمد� �تقصف 
لتي �خرجت  Uلعائاللمر	حية، �ما  Uتحت 	بل لرصا� لمنهمر عليهم من لطائر
 Uلمخيما قبل خمسين عامًا فهي تحا	C موصلة حياتها في   ًبيوتها 	�7ضيها جبر من 

18



ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

بل   ،b`ليهو لشعب   	� لدين  نتقا`  يتم  لكتا�، ال   في هذ
 �ألحد  �� hلك  عنها.  لمدفعين 	 لعنصرية  لصهيونية  لعقيد� 
لزعما� لصهيونيين  Uفعاليا Vلتي تشهدها فلسطين ليست /ال نتا
لعقيد�. فالعقيد� لصهيونية هي  Rبه بما تمليه عليهم هذ 	ما قامو
مد7ستهم  حديقة  في  لالعبين   Cألطفا /مطا7   �7	 لكامنة  لقو� 
بوبل   Cلحقو في   Uلعامال لنسا�   Iتستهد لتي 	 بالصو7يخ، 
 b`0 /لى جز� عالرصا� 	لتي حولت لتعذيب 	لعنف 	لصر

من لحيا� ليومية لفلسطينية. 
مع هذ، هنا� لكثير من لمفكرين 	لسياسيين 	علما� لتا7يخ 
في لعالم ممن يقفو� في 	جه لعقيد� لصهيونية. كما �� لكثير من 
/سرئيل  	لد	لة  للصهيونية  بانتقا`تهم  لمعر	فين  لمفكرين  هؤال� 
من لنصا�7، فإ� بعضهم من �تبا0 لدين ليهو`b بل 	�كا`يميو� 
إلسرئيلية �يضًا. فإ`	7` سعيد- 	هو منحد7  Uلجامعايعملو� في 
لمعر	فين  أل	سط  لشر�   �من خبر نصرنية-  مقدسية  عائلة  من 
بانتقا`هم للعنف لذb تما7سه /سرئيل على لفلسطينيين، 	هو من 
لدعين /لى �نه ال يمكن جلب لسال" /لى لشر� أل	سط سو� 
تشا	مسكي  نوعا"  �ما  لصهيونية.  لعقيد�  عن  /سرئيل  بتخلي 
 C	لدليهو`b، فقد كر� معظم كتاباته 	كتبه النتقا` لصهيونية 	

لدعمة لها.
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نظرA 5لى !ليهو�يةنظرA 5لى !ليهو�يةنظرA 5لى !ليهو�ية



ليهو`  لُمَعْنو� "تصحيح خطأ:    Benny Morris لبر	فسو7  ليفي على كتا�  جدعو� 
 Correcting A Mistake: Jews and) فلسطين//سرئيل، ١٩٣٦-١٩٥٦  في  لعر� 	
١٩٥٦-١٩٣٦ ,Araps in Palestine/Israel) في مقاC في لصحيفة يدعو /لى لكشف 
عن ألكاhيب لمقدسة إلسرئيل. 	يعبر عن مشاعرR تجاR ما قر�R في كتا� Morris من 

:Cلسرية فيقو�عماC 	حشية تشهد لها شها`U شهو` لعيا� 	لوثائق 
" نحن شعب جيد (لكننا 7تكبنا �مو7ً سيئة للغاية). نحن محقو� جدً (لكننا 7تكبنا 
لقبائح)، نحن  لظلم). نحن جميلو� (لكن �عمالنا كانت سببًا لكثير من  من   ًكثير
�بريا� مع �ننا كذبنا كثيرً 	�شعنا بين �نفسنا 	بين لعالم ألكاhيب 	لمعلوماU نصف 
لجيد� فقط. لكن، 	باستثنا�  بالحقيقة، علمونا جونبنا  لم يخبر	نا  لصحيحة فقط. 

hلك كله، فإ� هنا� كثير من لجونب لمظلمة لتي ال خبر لدينا عنها لبتًة".٣
فهو  إلنسا�  بحقو�  لُمِخلة  	مما7ستها  لصهيونية  للعقيد�  لمعا7ضين  �شهر  �ما 
لبر	فسو7 لكيميائي /سرئيل شاحا�، 	هو يهو`b من موليد بولند 	كا� قد �قا" �كثر 
لصهيونية على  قبل 	فاته عا" ٢٠٠١. 	يصف شاحا� خطر  من ٤٠ عاما في /سرئيل 
لثالثة  	ثقل   b`ليهو لدين   ،b`ليهو بالتا7يخ  لمعنو�  كتابه  في  لعالم  شعو�  جميع 
 Jewish History, Jewish Religion and the Weight of Three) "عا Iال�

:Cفيقو (Thousand Years

على  على كونها مصد7 خطر  تقتصر  يهو`ية- ال  `	لة  �نها  عتبا7  “/سرئيل –على 
لعالم، 	على  نفسها 	جيرنها، بل 	تحتوb على خطر عظيم جدً على جميع يهو` 

لعالم 	شعوبها".٤ C	` كافة	ألخر� كل لشر� أل	سط 	لمناطق 
�ما /يا� با� لقائل" �نا من إلسرئيليين لذين يكرهو� /سرئيل" فهو من ألكا`يميين 
معه،   bجر� bلذ لصحفي  للقا�  لر�b. 	في  لجد`  لمؤ7خين  لذين يشاطر	�  ليهو` 
إلسرئيليين بالظلم لمما�7 على لشعب لفلسطيني  ��جا� على سؤC حوC عد" كتر

 :Cملي� بالعبر� فقا �بجو
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!إلسر!ئيليو يعا�ضو !إل�ها\ !إلسر!ئيلي.
لذين  إلسرئيليين  ألكا`يميين  من  مجموعة   Uلثمانينا  "�عو بدية  منذ   Uظهر
يدعو� �نفسهم �"لمؤ7خين لجد`" �خذU على عاتقها hكر "ألكاhيب لمقدسة" لتي 
	توجه  ألكاhيب.   Rبهذ لمتعلقة  لحقائق  	hكر  إلسرئيلية  لد	لة  سياسة  عليها  تستند 
�في شاليم،  با�،  /يال�  بني مو7يس،  مثل:  �كا`يميين  تتكو� من  لتي  لمجموعة   Rهذ
ليهو`  قبل  با7	¶ كيمرلنج، سيمحا فالبا� 	جويل مقدC 7`	` فعل من  تو" سيجف، 
لصهاينة. فهؤال� ألشخا� يذكر	� – 	منذ سنوU عديد� – ألكاhيب لمقدسة لتي 
لصمو` في منطقة  C	لة صغير� تحا	ئيل `تزعم �� لعر� عر� �`نى من ليهو` 	�� /سر
إل7هابيين لمسعو7ين لذين يستحقو� لتأ`يب. 	من �هم هؤال� لمؤ7خين  �مليئة باألعد
ختلقته /سرئيل بقوله:" نحن  bلذلتا7يخ  Rتجا Rجهة نظر	يلخص  bلذتو" سيجيف 
لمحقة  Uالنتقا` R٢. هذ ليس لنا تا7يخ حقيقي، ليس لنا سو� لميثولوجيا (ألساطير)"
لعالم إلسالمي صاU7 ُتذكر – 	بصوU عاCٍ- من قبل  لتي لم تكن ُتذكر سو� في 

لكثيرين من ألكا`يميين لمشهو` لهم بالنزهة لتا7يخية. 
آلثا7 لوحشية للعقيد� لصهيونية /لى لصهيونية  	ينظر هؤال� ألشخا� لذين شاهد	
على �نها /حد� لعقائد الستعما7ية لمستند� /لى عنصرية لقر� لتاسع عشر. 	يذكر	� 
بأ� ُألسطو�7 لقائلة بأ� /سرئيل `	لة صغير� 		حيد� محاطة باألعد� ليس لها نصيب من 
لدفا0  C	لة صغير� ها`ئة تحا	ئيلية �نها ليست `إلسر Uلمما7سالحقيقة. فلقد �ثبتت 

عن نفسها، بل هي `	لة حتالC عد	نية للغاية 	تما�7 
سياساU قمعية 	تناصر لعنف. 

	هو  إلسرئيلية  هآ7تز  صحيفة  ُكّتا�  �حد  	يعلق 

!لديانا[  �صحا\  لد'  مقدسة  ��ضا  تعتبر  !لتي   Nلقد!  A
 Nحتى يما� hمدينة للسال !لسما�ية !لثالثة، يجب � تكو

فيها !لجميع عبا�تهم.
!لدين  !ليهو�،  ”تا�يخ   gشاحا Aسر!ئيل  للُمؤّلف  كتا\   
تا�يخ  فيه   f�تنا �قد   ،“hعا  b1ال !لثالثة  �محنة   Qليهو�!

!ليهو� بر§ية مختلفة.
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لوثائق 	لحقائق لتا7يخية لتي جرU في فلسطين يتم تها" hلك بأنه معا`� للسامية، كما 
لتهمة �يضًا. 	قنا� BBCC تشكل مثاًال على hلك.  Rلكتا� بهذ	يتهم كاتب لمقالة �	 
لقنا� 	لعاملين فيها بأنهم معا`	� للسامية ألنهم   bئيلية مديرفلقد تهمت لد	لة إلسر

عو برنامجًا حوC مجز�7 صبر 	شاتيال لتي جرU عا" ١٩٨٢. h�
لتشويه  	مناصريها  للصهاينة  	سيلة  لسامية   �بمعا` التها"  توجيه  فإ�  لوقع؛  	في 
سمعة �b شخص ينتقدهم. حتى �� لصهاينة �	جد	 مفهومًا لتشويه سمعة منتقديهم من 
لتهمة  Rنفسه). حيث يتم توجيه هذ Rيكر bلذ b`ليهو) ’Self-hating Jew‘  :`ليهو
لليهو` لذين ينتقد	� /سرئيل إلعطا� نطبا0 عنهم بأنهم "خونة 	طن" مصابو� بمشاكل 
لمناهضة  UلفعالياالتهاماU هو 	�`  Rلصهاينة من توجيه هذ Iبالتأكيد فإ� هد	نفسية. 

للصهيونية في مهدها قبل ستفحالها. 
عقيد�   �� hلك  منطقيًا.  غير   �ًفتر تعتبر  للمسلمين  لعنصرية   Uالتهاما  Rهذ توجيه 
 Rلتا7يخ يثبت هذلمسلمين تمنعهم من مناصر� �b فكر �	عقيد� قائمة على لعنصرية. 	
لعالم  يعهدها  لم  �مو7  لعنصرية  من  لنابعة  لسامية   �	معا` لتفتيش  فمحاكم  لحقيقة. 
ليهو`  بين  أل	سط  لشر�  شهدها  لتي   Uعالصر	  Uباالضطر �ما  قط.  إلسالمي 
 ،bلعنصر لصهيوني  بالفكر  ليهو`  بعض  /يما�  فسببها  لعشرين  لقر�  في  لمسلمين 	

	لذلك فهي ليست من مسؤ	لية لمسلمين. 

 !لجنو� !إلسر!ئيليو يرفضو
!لعمل في !أل�!ضي !لمحتلة

بد  �نه ال  ليبويتز، 	هو �حد �شهر مثقفي /سرئيل بعد حر� ١٩٦٧،  �فا` يشعياهو 
على /سرئيل �� تنسحب من أل7ضي لتي حتلتها 	/ال فإ� لدما� لن تتوقف عن لنزيف. 
لمحتلة  أل7ضي  في  لعاملين  من   bجند �بدها ٥٠٠  لتي  لجر��  فإ�  ليبويتز  	حسب 
لذb لن  Cالحتال Iلوحيد إليقاأل7ضي" هي لطريق  Rلعمل في هذبقولهم "نرفض 

يؤ`b /لى شئ سو� /لى `ما7 لشعب إلسرئيلي.(٦)
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 Rهذ	 لعدئي.  لفكر  تلقيح  من   ًجد طويلة  مرحلة  ثمر�  ألمر   هذ لوقع،  في   "
ألطفاC 	تستمر طوC حيا� ليهو`، hكو7ً 	/ناثًا. 	/نه من  Uلمرحلة تبد� في حضانا
 Rتتسبب هذ	لقو�. لصعب جدً �� تنزعو فكرً تم غرسه بآلية تلقيح ألفكا7 بالغة 
آللية في /كسا� لشخص 	جهة نظر بدئية فاشية ضد غيرR من لبشر ممن يعتبرهم 
�عد�R، حتى 	لو لم يكن هؤال� ألعد� قد 	لد	 بعد. 	تجعله يفكر كالتالي: هؤال� 
ألشخا� �عد� لنا نحن إلسرئيليين ألنهم بدئيو� 	مسلمو� 	معا`	� للسامية، ال 

ألننا حتللنا �7ضيهم".٥
	ال يقتصر لعامل لمشتر� بين جميع هؤال� لمفكرين 	إلسترتيجيين 	لكتا� على 
معا7ضة لصهيونية 	لعمل ضدها، فأحد لعناصر لتي تجمع بينهم �نهم متهمو� بكونهم 
/لى  باالستنا`  ينتقدها   	� لصهيونية  في  يبحث  كتا�    	� مقالة  فكل  للسامية.  معا`	� 

منذ  !لصهيونية  !أليد�لوجية   !إلسر!ئيليو  fألطفا! معظم  يتعلم 
تأثير! سلبيا جد! على   Yتتر !لصغر. غير � هذ> !إليديولوجية 

.gلعر! hلشبا\ فيما يتعلق بمفهو!
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لذين  wمال�هم  لمحتلة  أل7ضي  في  لعسكرية  لخدمة   �أل` لرفضو�  لجنو`  	يحذ7 
يخدمو� فيها بقولهم: 

"/نكم عندما تشا7كو� في لقتل `	� محاكمة (لتبخير، كما ُيسمى في لجيش)، 
لشعب، 	عند /طالقكم لنا7 على لمدنيين لعزC، 	قلعكم �شجا7  Uعند نسفكم لبيو	

لزيتو� فإنكم تكونو� قد 7تكبتم �فعاًال تعتبر جرئم حسب لقانو� لد	لي".٧
لذb تر`` طويًال قبل 7فض لخدمة لعسكرية في أل7ضي  ،�	7	� Iسا� bلجند�ما 
لوحشية خالC خدمته لعسكرية. 	يسر`  Uلعمليالمحتلة، فيقوC /نه شاهد كثيرً من 

�	7	� ما شاهدR 	يقتر� لحل لتالي:
لبطولة  قصص  سر`  في  يتسابقو�  لجنو`  كا�   ،Uبالحافال غز�  /لى  hهابنا  "�ثنا� 
	�يهم كا� يضر� �فضل فلقة في النتفاضة (من لمفيد لتذكير �� لفلقة في لجيش 
إلسرئيلي تعني لضر� حتى لقتل). 	مع مر	7 لزمن، كانت لالمنطقية 	لكرهية 
لجيش إلسرئيلي ُيحوِّلو� لجيش /لى  Uالالستفزw تز``، 	باw`يا`ها كا� جنر	
منظمة /7هابية بالمعنى لحرفي.... �بعد فتر5 !كتشفت �نني لست �حيدً!. فنحن 
 نؤمن باهللا، �نعتقد �نه ال مكا للعنصرية في !لدين، �!إليما بالعنصرية كاإليما
 ضاللة عبا�5 !ألصناh هذ> A .لدين! باألصناh، �عبا�5 !ألصناh ال مكا لها في 

٨ ستؤ�Q بهم Aلى !لنا�".

قسم من بيا !لجنو�
أل	مر   �� نؤمن  لمحتلة  أل7ضي  في  لعاملو�  لجنو` 	 لصاعقة   Uقو نحن 
 Rحمايتها. هذ 	لتنا �	لصا`�7 لنا ال عالقة لها بتاتًا بالدفا0 عن `لعسكرية  Uلتوجيها	
لتوجيهاU ما هي /ال �	مر تهدI إل`مة سيطرتنا على لشعب لفلسطيني لألبد. نحن 

نر� �� الحتالC يؤ`b /لى نتائج `موية لكال لطرفين. 
تتعا7{ مع  لبلد   نترعر0 في هذ تعلمناها 	نحن  لتي  لقيم  �� جميع  لقد الحظنا 

أل	مر لموجهة لنا �ثنا� �`ئنا لخدمة لعسكرية في أل7ضي لمحتلة، 
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لجنو`  من  مجموعة  قامت  ألقصى،  نتفاضة   7	�  Cشتعا  Uشهد لتي  لفتر�  في 
يقا�7  ما  	قَّع  لثاني  كانو�  شهر  سط 	� ففي   ،Rهذ ليبويتز  فكر�  بإحيا�  إلسرئيليين 
إلسرئيلية  لصحافة  نشرتها  مفتوحة  7سالة  على  لجنو`  هؤال�  من  	عشر	�  لخمسة 
لخدمة لعسكرية في أل7ضي لمحتلة. 	في لوقع؛ فإ� موقف  �	7` فيها 7فضهم �`
 ١٩٨٢ عا"  ففي  إلسرئيلي.  لجيش  في  نوعه  من   C	أل يكن  لم  إلسرئيليين  لجنو` 
إلسرئيلي للبنا�، �علنت مجموعة من لجنو` إلسرئيليين – لكنها �قل  Cالحتال	�ثنا� 
لعسكرية في لجيش إلسرئيلي أل� �عضا� لمجموعة  لخدمة  �`� �نها ترفض   -عد`ً
لتي يقو" بها لجيش إلسرئيلي ضد لمدنيين في  7wلمجايرفضو� �� يكونو جز�ً من 
لبنا�. 	كا� مصير لجنو` لرفضين لذين سمو �نفسهم باسم Yesh Gvul (لكل شئ 

حد) هو لزV بهم في لسجن. 
ما،  عقوبة   يوجهو فلم   ،٢٠٠٢ لثاني  كانو�  في  بيانهم   نشر	 لذين  لجنو`  �ما 
		صل عد`هم /لى ٢٥٠ جنديًا حتى شهر شباX. 	فو� hلك كله، القى لجنو` `عمًا 

لدين 	لشعبين إلسرئيلي 	لفلسطيني.  C7جا	ألهلية  Uلمنظمامن قبل 
`	� 7حمة  لفلسطيني  لشعب  يعامل  إلسرئيلي  لجيش   �� لجنو`  بيا�  في   `7		
لجا7ية تنافي لكرمة إلنسانية، 	عال	� على hلك، فإ� هذ ال  �ألحد ��	 Iنصا/ 	�
لجنو`:" لن نخد" في لجيش إلسرئيلي في حد	`  Cيقو	ئيل. عالقة له بالدفا0 عن /سر
ما بعد ١٩٦٧ من �جل الستمر7 في الحتالC 	تهجير لنا� من �	طانهم 	تجويعهم 

	/هانة مجتمع بأكمله".
	في تصريح إلحد� لصحف إلسرئيلية، يقوC شوكي سا`يح، 	هو �حد لموقعين 
لقتلهم،  لفلسطينيين   Cألطفا يستهدفو�  إلسرئيليين  لجنو`  شاهد  �نه  لبيا�،  على 
عربي  من  لعالم  نظفنا  نحن  يقولو�(ها   كانو لجنو`   �� غضبي  �ثا7   bلذ 	يضيف:" 

�خر)". 
لقائلة بأ� لفلسطينيين هم لبا`ئو�  U�ما لمالw" �7ييل شاتيل، فيجيب على ال`عا�
بإطال� لنا7، فيقوC:" كنا نحن من يبد� /طال� لنا7، 	كانو يضطر	� للر` علينا". كما 
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	لقد فهمنا �� الستمر7 في الحتالC سيؤ`b بالجيش إلسرئيلي /لى فقدنه لقيمه 
إلنسانية، 	بالمجتمع إلسرئيلي للدما7، 

لشرعية  غير   Uلمستوطنا  ��	 ملكًا إلسرئيل  ليست  أل7ضي   Rهذ  �� نعلم  	نحن 
سيتم /خالÁها في �خر ألمر ال محالة، 

/نشا�  في   7الستمر حر�  في  نشا�7  لن  بأننا  نصر�  لبيا�،   بهذ نحن، 
 ،Uلمستوطنا

عليهم  نحكم   ��	 �	طانهم،   V7خا لبشر  	نهجر  نحتل   ��	 نحا�7   �� نرفض 
بالمجاعة 	إلهانة، في ما بعد لحد	` لتي تم تعينها في ١٩٦٧، 

لدفا0  جب عسكرb يأمر به لجيش إلسرئيلي عد	 bلقيا" بأنصر� بأننا نرفض 
لضغط لمما�7 على لفلسطينيين ال عالقة له 	 Cالحتالعن 	طننا، كما 	نعلم �� /`مة 

 .لمبد�. 	لن نكو� جز�ً من هذ بتاتًا بهذ

نظر5 !لمسلمين Aلى !ليهو�
 ًإل7ها� لذb تما7سه /سرئيل على لمسلمين، فإنه من لطبيعي 	لمشر	0 جد �w/
�� يشعر لمسلم بر` فعل تجاهها. لكن، 	كما هو لحاC في كل لموضيع؛ يجب عد" 
 �� مسلم  كل  على  يجب  فكما  مسبقة.  �فكا7  	فق   Iلتصر 	عد"   Cلعد عن  لتخلي 
يعا`b 	يناهض لحركة لصهيونية، فهو مطالب بالوقوI �ما" مما7سة لظلم على ألبريا� 

من ليهو`.
تعتبر مخالفة  ليهو`ية   �معا` فإ�  لعنصرية  ألفكا7   0�نو لحاC في كافة  	كما هو 
لبشرية 	لتعذيب 	لظلم  7wلمجا 0ألخال� إلسال". فالمسلم يقف في 	جه كافة �نو
مبر7  غير  �b هجو"  على  يوفق  ال  لمسلم 	 لجذ	7.  	 لعر� 	 لدين  عن  لنظر  بغض 
ال على ليهو` 	ال على غيرهم. 	لقر�� لكريم يلعن من يسعى في أل7{ فسا` 	يظلم 
لفعل لمحق ضد لصهيونية /لى  `7 Cيجب �� ال يتحو ،لنا� 	يقتل بغير حق. 	لهذ

 .Cألشكا"عد� لليهو`" بأb شكل من 
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RADİKAL, 18.2.02فلسطين

 �فض !لجنو� !إلسر!ئيليين ��!B �ظيفتهم في !أل�!ضي A
في �سائل  !الحتالf �جد[ صد!ها حتى  !لو!قعة تحت 
�!لمجال[  !لصحف  بعض  �فر�[  !لغربية. �قد   hإلعال!
لمجلة   عنو! في   Bجا� !لمو!قف.  لهذ>  مهما  حيز! 
في  للحر\  !لمنا�ئة  !لحركة   ”  :The Nation“”
 Houston“” صحيفة  �نشر[  تّتسع“،  في  Aسر!ئيل 
 ]����� !لجنو�،   Bهؤال �حد  مع   Bلقا  Chronicle
!إلسر!ئيلي:   Qلجند!” عريض:   عنو! في  !لتالي   !لعنو!

.“fخالقي تأبى علّي !الحتال�
على  صفحة  �نشأ�!  �صو!تهم   Bهؤال ُيسمع  �لكي 
!لعنف  من  !لمخلصين  !ليهو�  فيها  �حذ��!  !ألنترنت، 

�!لكر> !ليهو�Q ألّ !هللا تعالى حرh -لك. 

hجليش من �جل !لسال! � عصا



ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

-لم تجابه Aسر!ئيل !الحتجا« من !لمسلمين فقط، فيما يتعلق 
بسياسة !الستيطا غير !لمشر�عة !لتي تما�سها في !أل�!ضي 
!لفلسطينية، بل �!جهت !ألمر نفسه من !ليهو� �!لمسيحيين. 
�!لمظاهر5 !لتي في !ألعلى شأنها شأ !لمظاهر![ !ألخر' تم 

تفريقها نتيجة !لتدخل !لوحشي للعساكر !إلسر!ئيليين.

 ،Nلد[ في !لقد�غا�5 كرمي:”�نا فلسطينية عربية، -
فلسطين هي بلدQ !ألh، �لكنني ال �ستطيع � �عو� Aلى 

.١٩٧٣ هناY“ !لمكا: !لسفا�5 !إلسر!ئيلية، لند

Aسر!ئيل   jتتعر -ال 
لالنتقا� من مسلمي فلسطين 
Aلى  يقف  بل  فحسب، 
 hلسال! �نصا�  �يضا  جانبهم 
 ينتقد� !لذين  !ليهو�  من 
!لسياسة !لتي تتبعها Aسر!ئيل. 
باستمر!�   يقومو �هم 

بتنظيم !لمظاهر![.

�مريكا.  �مريكية، �لد[ في  -Aلين سيغيل: ”�نا يهو�ية 
�Aسر!ئيل ليست بلدQ !ألh، �لكنني �ستطيع � �عو� Aلى 

.١٩٩٢ هناY“  !لمكا: !لسفا�5 !إلسر!ئيلية، لند

1973 1992

!ليد في !ليد بين !ليهو� 
hلمسلمين من �جل !لسال!�



فلسطين

 ،Vلزنو �لسامية 	ما شابهها من �فكا7 عنصرية (معا` �	من جهة �خر�، فإ� معا`
 Rهذ	 لدين.  عن  لخا7جة  لباطلة  ألفكا7 	 لعقائد  من  نابعة   Uال ضالال/ هي  ما  لخ) 
لسامية  �جتماعية مختلفة تمامًا عن �خال� لقر��. 	معا` Vhتدعو /لى نما Uلمعتقد
تحمل في جذ	7ها لحقد 	إل7ها� 	لقسو�. 	على لعكس من hلك، فإ� لقر�� يعلم 
لعفو /� قتضى 	 Cلنا� بالعد لبشرية لحب 	لر�فة 	لرحمة. 	يأمر لمسلمين �� يعاملو

ألمر، حتى 	لو كانو �عد�هم. 	يقوC عز 	جل في لقر�� لكريم:
 Nََفَكَأنََّما َقَتَل !لنَّا jِ�ََْفَساٍ� ِفي !ْأل �نَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َ�ْ�َ ﴿

َجِميًعا ﴾.  (سو�5 !لمائد5، ٣٢).
ستصغا7ها  يمكن  ال  جريمة  تعتبر   -حدً	 كا�  	لو   –�bبر /نساٍ�  قتل  فإ�   ،	لذ

بأb شكل.  
 .0لصر	 0لنز ليس  �عر� 	شعو� مختلفة على 	جه أل7{  لهدI من 	جو` 
لخلقية  Uقا	لفرلخلق إللهي 	تكريس لغنى لثقافي. 	 Cهدفه /ظها7 جما Iفاالختال

ال �همية لها عند هللا عز 	جل. 	لمؤمن 
هو  لإلنسا�  لوحيد  لفضل   �� يد�7 
تقوb� ،R مخافته هللا عز 	جل 	/يمانه 

هللا عز 	جل: Cيقو	به. 
﴿ "َياَ�يَُّها !لنَّاAِ Nُنَّا َخَلْقَناُكْم 
َ�َجَعْلَناُكْم  َ�ُ�نَثى  َ-َكٍر  ِمْن 
 َّAِ ِلَتَعاَ�ُفو!  َ�َقَباِئَل  ُشُعوًبا 
 َّAِ َ�ْتَقاُكْم  !هللاَِّ  ِعْنَد  َ�ْكَرَمُكْم 
(سو�5   .﴾ َخِبيٌر"  َعِليٌم  !هللاََّ 

!لحجر![،١٣).
	كما �� لقر�� لكريم ال يفر� بين 
�صحا�  يدعو  فإنه  لمختلفة   �ألعر
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ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

 يخبر !هللا عز�جل في !لقر1 !لكريم � هناY جماال في !ختالb خلق !لناN من حيث �جناسهم. غير �
 !لصهيونية شأنها شأ بقية !أليد�لوجيا[ !لُعنصرية تظل عائقا �ماh !لبشر في � يعيشو! في طمأنينة ��

!لنظر Aلى !ختالb �عر!قهم �لغاتهم ���يانهم.
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فلسطين

لمختلفة /لى �� يعيشو في سال" 	طمئنا� في لمجتمع نفسه، فإنه يؤكد علينا  Uلديانا
�مرً �خر 	هو �� ال نصد7 �حكامًا جماعية على لبشر باالستنا` على �عرقهم �	 شعوبهم 
ألخيا7. 	لقر�� يخبرنا بهذ بوضو�، 	 7�	 `ينهم. ففي كل مجتمع /نساني يوجد ألشر
فبعد �� يحدثنا لقر�� لكريم عن عصيا� قسم من �هل لكتا� هللا عز 	جل 	`ينه يخبرنا 

:Cستثنا�، فيقو�� هنا� 
َيْتُلوَ 1َياِ[ !هللاَِّ 1َناBَ !للَّْيِل  َقاِئَمٌة  َ�ْهِل !ْلِكَتاِ\ ُ�مٌَّة  ﴿ َلْيُسو! َسَو!Bً ِمْن 
 bِ�ِباْلَمْعُر  َ�َيْأُمُر�َ َ�!ْلَيْوhِ !ْآلِخِر  ِباهللاَِّ   ُيْؤِمُنوَ  (١١٣)َيْسُجُد�َ َ�ُهْم 
اِلِحيَن.َ�َما  َ�َيْنَهْوَ َعْن !ْلُمْنَكِر َ�ُيَساِ�ُعوَ ِفي !ْلَخْيَر!ِ[ َ�ُ�ْ�َلِئَك ِمَن !لصَّ
 ،َيْفَعُلو! ِمْن َخْيٍر َفَلْن ُيْكَفُر�ُ> َ�!هللاَُّ َعِليٌم ِباْلُمتَِّقيَن ﴾. (سو�f1 5 عمر!

.(١١٣-١١٥
بمعايير  نفكر  لذين  لمسلمين  نحن   - لنا  لممكن  غير  من  فإنه  سبق،  لما  	نتيجة 
ليهو` بسبب `ينهم 	معتقا`تهم.  b`نعا �� - Rنخشا	هللا تعالى  Iنخا	لكريم لقر�� 
لفلسطيني- إلسرئيلي ننظر /لى لألمو7 من 	جهة لنظر  0	لذ، 	عند لبحث في لصر
أليديولوجية لصهيونية لتي  Iبل نستهد ،b`ليهولشعب �	 لدين  Iال نستهد	  ،Rهذ
بالشعب  لناwية  فعلت  للدما� – كما  عنصرية سفاكة  `	لة  ليهو`  من  تنشئ   ��  C	تحا

أللماني في لسابق. 
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كما �سلفنا من قبل، فإ� فلسطين كلها - 	لقد� خصوصًا-  
لسما	ية لمستند� /لى لوحي.  Uلدياناتعتبر مقدسة لد� جميع 
لبشرية 	تحذيرها  7hلك �� معظم ألنبيا� 	لرسل لذين بعثو إلنذ

أل7ضي �	 �قامو فيها فتر� على ألقل.   Rفي هذ عاشو
ألثرية   Uلحفريا باالعتما` على  لمؤ7خو�   Cحسب ما يقو	
لتي – فلسطين  /لى  هاجر  /برهيم  سيدنا  فإ�  لمقدسة  لنصو� 	
كانت تدعى �7{ كنعا� حينها- عا" ١٨٠٠ قبل لميال` يصاحبه 
�بناRÁ 	عد` قليل من تابعيه. 	تفيد كتب لتفسير �� سيدنا /برهيم 
عا| 	معه سيدنا لوX في لمنطقة لتي تسمى لخليل حاليًا. 	يصف 

لنا لقر�� لكريم هجر� سيدنا /برهيم هذR على لشكل لتالي: 
Aِْبَر!ِهيم.  َعَلى  َ�َسَالًما  َبْرً�!  ُكوِني  َناُ�  َيا  ُقْلَنا   ﴿
ْيَناُ>  َ�َنجَّ !ْألَْخَسِريَن.  َفَجَعْلَناُهْم  َكْيًد!  ِبِه   !��ُ!�َ�َ�َ
 .﴾ ِلْلَعاَلِميَن  ِفيَها  َباَ�ْكَنا  !لَِّتي   jِ�َْْأل! Aَِلى  َ�ُلوًطا 

.(٦٩-٧١ Bسو�5 !ألنبيا)
َبا7َْكَنا  لَِّتي  ْأل7َِْ{   "  �� /لى  لمتعد`�  لتفسير  كتب  	تشير 
 }7� ألنبيا� ٦٩-٧١ هي  في سو�7   U`7	 لتي  لِْلَعاَلِميَن"  ِفيَها 

فلسطين.  
/برهيم،  سيدنا  قد	"  قبل  ألصنا"  يعبد	�  لكنعانيو�  	كا� 
عزيز.   bقو حد 	 /له  عبا`�  بضر	�7  /برهيم  سيدنا  �بلغهم  حيث 
/سماعيل  بنه  �سكن  /برهيم  سيدنا   �� لتا7يخية  لمصا`7  	تفيد 
في مكة 	جو7ها، بينما �بقى بنه لثاني /سحا� في �7{ كنعا�. 



فلسطين

Qلتا�يخ !ليهو�!Qلتا�يخ !ليهو�!Qلتا�يخ !ليهو�!
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لمملكة لتشمل نهر لنيل  R` هذ	حد Uمتدمملكة قوية. 	في عصر بنه سيدنا سليما� 
لعصر، شهدU مملكة /سرئيل تقدما  جنوبًا 	نهر لفرU شماًال بما فيها سو7ية. 	في هذ
لمعماb7، حيث �مر سيدنا سليما�  Cلمجاكبيرً في جميع لمجاالU، 	خصوصًا في 
بإنشا� قصر 7ئع (	معبد في آل� نفسه) في لقد�. 	بعد 	فا� سيدنا سليما�، �7سل هللا 
هللا عز 	جل في  تعالى /لى بني /سرئيل كثير من لرسل، لكنهم كذبو معظمهم 	عصو

كثير من ألحيا�. 
حتلتها  ثم  قسمين.  /لى  مملكتهم  نقسمت  /سرئيل،  بني  عم   bلذ لفسا`  	بسبب 
لد	C. 	في عصر لحكم لر	ماني  Rما /حد� هذ	كانت 7	ستعبدتها. لوثنية 	 C	لد
لفلسطين، بعث هللا عز 	جل سيدنا عيسى نبيًا عليهم ليدعوهم لنبذ ستكبا7هم 	خيالئهم 
	معتقا`تهم لباطلة 	تر� معصية هللا 	�� يؤمنو به 	�� يعبد	R 	حدR. لكن قليًال منهم �من 

به، فيما عصاR �كثرهم، 	لقر�� لكريم يخبرنا بأ�:

عليه  يوسف  سيدنا  بعد   - Aسر!ئيل  بنو   jتعر
!لسالh- طيلة سنو![ لظلم كبير من قبل !لفر!عنة.
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لبيت لحر" 	جوR7، 	كتب  لقر�� لكريم يخبرنا �� بعضًا من بني /برهيم ستوطنو	
لمكا� هو 	`b مكة،  لتفسير توضح �� هذ

 hََِّبْيِتَك !ْلُمَحر ِبَو!ٍ� َغْيِر ِ-nٍ�ْyَ Q ِعْنَد  ﴿ َ�بََّنا Aِنِّي َ�ْسَكنُت ِمْن ُ-�ِّيَِّتي 
ِمْن  َ�!yُ�ْْقُهْم  Aَِلْيِهْم   Qَتْهِو  Nِلنَّا! ِمْن  َ�ْفِئَد5ً  َفاْجَعْل  َال5َ  !لصَّ ِلُيِقيُمو!  َ�بََّنا 

!لثََّمَر!ِ[ َلَعلَُّهْم َيْشُكُر�َ ﴾ (سو�A 5بر!هيم، ٣٧).
	فيما بعد، هاجر �حد �بنا� سيدنا /سحا� (	هو يعقو�) 	برفقته �بنائه ( 	كا� منهم 
سيدنا يوسف) /لى مصر (	تجد7 لمالحظة �� �بنا� سيدنا يعقو� يلقبو� ببني /سرئيل). 
	بخر	V سيدنا يوسف من لسجن، 	توليه /`�7 شؤ	� خزئن مصر، عا| بنو /سرئيل 

في مصر في �من 	طمأنينة. 
من  لظلم شديد   	تعرضو لزمن.  بمر	7   Uتغير في مصر  /سرئيل  بني  �	ضا0  لكن 
 Vبإخر  Rمر�	لنبو� لسيدنا موسى  لفتر�، 	هب هللا عز 	جل   Rفي هذ	عنة. لفر نظا" 
بني /سرئيل من مصر. 	hهب سيدنا موسى للقا� فرعو� 	`عوته لتر� ضالالته 	إليما� 
باهللا 	حدR 	عبا`ته، 	�� يسمح لبني /سرئيل تر� مصر 	لخر	V /لى مكا� �خر. لكن 
بسيدنا  �منت  لتي  لقلة  هد`  /سرئيل  بني  سبيل  يخلي   ��  Cبد	 ستكبر، 	 �بى  فرعو� 

 .I7جلهم من خال�	مهم موسى بالصلب 	بقطع �قد
	على لرغم من �� فرعو� �بى �� يسمح لبني /سرئيل بالخر	V من مصر، /ال �� هللا 
لتي 	هبها لسيدنا موسى- �خرV بني /سرئيل من مصر حيث  Uتعالى – 	بفضل لمعجز

ستقر	 في شبه جزير� سينا� 	شر� بال` كنعا� في لعا" ١٢٥٠ قبل لميال` تقريبًا. 
كنعا�  بال`  /لى  بقومه  بالرحيل  موسى  �مر  	جل  عز  هللا   �� لكريم  لقر��  	يخبرنا 

باآلية لتالية:
�! َعَلى  َسَة !لَِّتي َكَتَب !هللاَُّ َلُكْم َ�َال َتْرَتدُّ ﴿ َياَقْوhِ !ْ�ُخُلو! !ْألjَ�َْ !ْلُمَقدَّ

َ�ْ�َباِ�ُكْم َفَتْنَقِلُبو! َخاِسِريَن ﴾ (سو�5 !لمائد5، ٢١)
	بعد 	فا� سيدنا موسى، عا| ليهو` في بال` كنعا� (�b فلسطين). 	حسب لمصا`7 
لعا" ١٠٠٠ قبل لميال` ليؤسس  7ستلم حكم بني /سرئيل بجو `	لتا7يخية فإ� سيدنا `
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!ْبِن  َ�ِعيَسى   �َ��ُ!�َ  ِلَساِ َعَلى  Aِْسَر!ِئيَل  َبِني  ِمْن  َكَفُر�!  !لَِّذيَن  ُلِعَن   ﴿
َمْرَيَم َ-ِلَك ِبَما َعَصْو! َ�َكاُنو! َيْعَتُد�َ ﴾ (سو�5 !لمائد5، ٧٨).

	بعدها، سلط هللا عز 	جل لر	ما� على ليهو` 	شتتهم بأيديهم من كل فلسطين.
لحقائق لتا7يخية هو تفنيد لمزعم ليهو`ية بأ� فلسطين  Rهدفنا من سر` جميع هذ
لموضو0 بشكل �كثر تفصيًال في   لموعو`� لهم. 	سوI نخو{ في هذ هي أل7{ 

لحقيقية للصهيونية.  Iقسم ألهد
تفسر لصهيونية مفاهيم "شعب هللا لمختا7" 	"أل7{ لموعو`�" بوجهة نظر عنصرية. 
"مختا7" 	هو صاحب   b`ليهو لنسل  ينحد7 من  /نسا�  فإ� كل  لعقيد�   Rحسب هذ	
أل7{ لموعو`�" 	مالكها. بينما لصحيح عند هللا تعالى �� �سا� لتفاضل بين لنا� "
هو إليما� 	لتقو� بغض لنظر عن لعر� �	 لقومية. 	لمتمسكو� بدين سيدنا /برهيم 

�فضل عند هللا تعالى، مهما كانت قوميتهم �	 نتماÁهم لعرقي. 
لحقائق يؤكدها هللا تعالى في لقر�� لكريم بشكل خا�، فاهللا تعالى يخبرنا  Rهذ	
ليهو` لذين يصفو� �نفسهم بأنهم "�بنا� /برهيم"، بل لمسلمو�  �� 	7ثة /برهيم ليسو

لقائمو� على `ين /برهيم لخليل. 

﴿ Aِْ- َجَعَل !لِذيَن َكَفُر�! ِفي ُقُلوِبِهم !لَحِميََّة َحِميََّة !لَجاِهِليَِّة َفَأْنَزfَ !ُهللا 
َسِكيَنَتُه َعَلى َ�ُسوِلِه َ�َعَلى !لُمْؤِمنيَن َ�َ�ْلَزَمُهْم َكِلَمَة !لتَّْقَو' َ�ُكاُنو! َ�َحقَّ 

ِبَها َ�َ�ْهَلَها َ�َكاَ !ُهللا ِبُكلِّ َشْيBٍ َعِليًما ﴾ سو�5 !لفتح: !آلية ٢٦
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!لصهاينة  بشد5   يعاضو يهو�  فيه  يوجد   Qلذ! !لوقت  في 
يّدعي  !إلسر!ئيلية  !لّد�لة  سياسة  كذلك   �يعا�ضو
!لمتطرفو !ليهو�: ”� !أل�j !لموعو�5 هي ��j !ليهو�، 
!لمجلة   bفي غال �يالحظ  !ألبد“.  Aلى  لهم  تبقى   bسو�
!ألمريكية ” “Washington Report (على !ليمين) !لشعا� 
!لخاطئ  !العتقا�  هذ!  �بسبب  !ليهو�.   Bهؤال يرفعه   Qلذ!

يما�سو �بشع !لجر!ئم في تلك !أل�!ضي. 

َ�!لَِّذيَن 1َمُنوْ!  !لنَِّبيُّ  !تََّبُعوُ> َ�َهـَذ!  َللَِّذيَن  ِبِإْبَر!ِهيَم   Nِلنَّا! َ�ْ�َلى   َّAِ  ﴿
(٦٨ : َ�!هللاُّ َ�ِليُّ !ْلُمْؤِمِنيَن.﴾ (f1 عمر!
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ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

بالنسبة  مقدسة  قلبها-  تعتبر  لتي  لقد�  	باألخص   – فلسطين 
فإ�  لنصا�7، 	 لليهو`  	خالفًا  إلسالمي.  لتا7يخ  بد�  منذ  للمسلمين 
لسال" 	الستقر7 للمنطقة.  Cلمسلمين لها كا� سببًا في /حالتقديس 

لفصل، سنعر{ بعض ألمثلة لتا7يخية على hلك.  	في هذ
في لفصل لسابق عرضنا لتا7يخ ليهو`b بشكل مختصر. 	تعد بعثة 
نبي هللا عيسى (صلى هللا عليه 	سلم) لليهو` نقطة مهمة بالنسبة /ليهم. 
 V7لتشريد خا/ال �� ليهو` �نكر	 7سالته 	نبوته فعاقبهم هللا بالظلم 	
سيدنا  خطى  على  يمشو�  �نهم  يدَّعو�  لذين  لنصا�7  �ما  فلسطين. 
عيسى، فقامو بتحريف عقيدته مع مر	7 لزمن 	�سسو ألنفسهم `ينًا 
مختلفًا. 	بعدها، بعث هللا عز 	جل محمدً خاتم ألنبيا� ها`يا 	معلما 

للبشرية. 
	مسر�  لقبلتين  �	لى  فهي  لسببين،  للمسلمين  مقدسة  لقد� 	
هللا عز  Cيقو ،	معرV سيدنا محمد (صلى هللا عليه 	سلم). 	في هذ

	جل في قر�نه لكريم: 
 hِ!ْسَر' ِبَعْبِدِ> َلْيًال ِمْن !ْلَمْسِجِد !ْلَحَر�َ Qلَِّذ! ﴿ ُسْبَحاَ
Aَِلى !ْلَمْسِجِد !ْألَْقَصى !لَِّذQ َباَ�ْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن 1َياِتَنا 

(١ ،B!سو�5 !إلسر) ﴾ ِميُع !ْلَبِصيُر Aِنَّه ُهَو !لسَّ
�كثر  تصف  لكريم،  لقر��  في   U`7	 لتي  ألنبيا�  َقصص  	في 
	في  لمقدسة.  أل7{   	� لمبا7كة  لبال`  بأنها  فلسطين   }7�  Uآليا
لسابقة، يصف هللا تعالى فلسطين بأنها "أل7{ لتي با7كنا  V�ية لمعر
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ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

أل7{ لمقدسة. 	تشر� لمؤ7خة 	خبير� شؤ	� لشر�  Rعلى بد� عهد جديد في هذ
 Holy”  لمسمىأل	سط إلنجليزية كا�7 7مستر	نغ لفتح لعمرb للقد� في كتابها 

لحر� لمقدسة" قائلة: ” “War

“`خل عمر لقد� على ظهر ناقة بيضا�، 	كا� /لى جانبه بطرير� لمدينة ليوناني 
صفرنيو�. 	كا� طلب عمر أل	C هو لذها� /لى تلة لهيكل لقائمة على �نقا{ 
هللا  (صلى  محمد  فيه صديقه   Vعر  bلذ لمكا�  في  	صلى  سليما�  (هيكل)  معبد 
لحا`ثة ببالغ  Rلبطرير� يشاهد هذلمعرV. 	كا� 	 �عليه 	سلم) في حا`ثة إلسر
ألماكن  يشاهد   �� بعدها، طلب عمر  ألخير�" 	شيكة.  أليا" "  ��  ًمعتقد لدهشة، 
 R`عا	بالصال�.  �hلمؤ �hّ� �� لقيامةلمسيحية لمقدسة، 	صا`I توجدR في كنيسة 
لصال� في لكنيسة، لكن عمر 7فض لعر{ بلباقة موضحًا �نه /�  �لبطرير� بأ`� أل`
صلى في لكنيسة فإ� لمسلمين فيما بعد سيرغبو� في تخليد لحا`ثة بإنشا� مسجد 
 Vخر ،�	 جامع في لموضع لذb صلى فيه عمر، 	�� هذ معناR هد" لكنيسة. 	لهذ
 عمر من لكنيسة 	صلى في مكا� يبعد عنها قليًال. 	معلو"؛ �نه يوجد في يومنا هذ

مسجد صغير قبالة لكنيسة باسم لخليفة عمر.

جامع سيدنا عمر �ضي !هللا عنه.



فلسطين

لسال"   عليهما   Xلو	هيم /بر لنبيين  لتي تصف هجر�  ألنبيا�  �ياU سو�7  �ما  حولها". 
فتصف فلسطين بأنها أل7{ لتي با7كنا فيها للعالمين، 	من جهة �خر�، فإ� كثيرً من 
 ألنبيا� من نسل /سرئيل عاشو في �7ضي فلسطين 	جاهد	 فيها في سبيل هللا 	ستشهد	

�	 توفو �	 `فنو فيها، لذ فهي مقدسة عند جميع لمسلمين. 
لسال" 	لطمأنينة في  Cحال/ 	بشكل عا"، فإ� لمسلمين 	حدهم كانو من ستطاعو

٢٠٠C عا" ألخير�.  Cفلسطين خال

عدf عمر بن !لخطا\ �سالمه في فلسطين
خالية  لمنطقة  بقيت  لر	ما�،  يد  على  جا	7ها  	ما  لقد�  من  ليهو`  طر`  بعد 
بعد  �خر�  مر�  ألنظا7  محط   U7صا	  U`عا لقد�  لكن  طويلة.  مد�  لسكا�  من 
إلمبرطو7 قسطنطين /مبرطو7 7	ما لشرقية في لدين لمسيحي. 	�نشأ لر	ما�  Cخو`
/قامة   �	`  Cتحو كانت  لتي  لقانونية  لمونع   	7فعو لقد�،  في  لكنائس  لمسيحيو� 
ليهو` في لمنطقة. 	بقيت فلسطين جز�ً من إلمبرطو7ية لر	مانية لشرقية (إلمبرطو7ية 
لفتر� تعر{ لحكم لبيزنطي لفلسطين لالنقطا0  Rفي هذ	لسابع، لبيزنطية) حتى لقر� 
مر�  عليها  سيا`تهم   	بسطو  عا`	 لبيزنطيين  لكن  لفر�،  حتلها  حيث  قصير�  فتر� 

�خر�.  
نتهت  لفتح   لفلسطين. 	بهذ  ًمنعطفًا مهما جد لفتح إلسالمي عا" ٦٣٧  	شكل 
لمقدسة،  أل7ضي   Rهذ في   7wلمجا	 لنهب 	 لتهجير 	  Uعالصر	 لحر	�  عصو7 
نتهى كذلك لعهد لذb تناقلت فيه لعقائد لمختلفة لحكم على فلسطين 	ما صاحب 	
 .7نتهاكاU لحيا� لبشر 	كرمتهم ، 	حل فيها لسال" 	الستقر	 7wلتناقل من مجا هذ
	ببد� لعهد إلسالمي بد� عهد ستطاعت فيه لعقائد لمختلفة لتعايش مع بعضها لبعض 

 .7الستقر	 C`لمتبافي جو من لسال" 
فتحت فلسطين على يد لخليفة لثاني سيدنا عمر بن لخطا� 7ضي هللا عنه، 	كا� 
قويًا  `ليًال  لعقائد الخر�  لد� �صحا�   Rنظير قل   bلذ للقد� 	تسامحه  `خوC عمر 
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لمسلمين، ستطاعو فعال لوصوC /لى لقد� عا" ١٠٩٩. 	نتيجة حصا7 طويل للمدينة 
ستمر مد� خمسة �سابيع، سقطت لمدينة في �يديهم 	7تكبو مجز�7 يصعب /يجا` نظير 
 Cحسب ما يقو	لمدينة. لها في تا7يخ لعالم، حيث hبحو جميع لمسلمين 	ليهو` في 
�حد لمؤ7خين: " -بحو! جميع !لعر\ �!ألتر!Y !لذين صا�فوهم ... �جاًال كانو! �� 
 ،ًلوحشية مفتخر Rجيلس، فكا� يصف هذ١ �ما 7يموند من  ٠ نساBً، قتلوهم كلهم ".

:Cيقو	
”لقد تحققت مشاهد 7ئعة تستحق لرÁية، حيث كا� بعض 7جالنا – 	كا� هؤال� 
ألعد�. 	كا� لبعض يصو� ألسهم عليهم 	ير`	نهم  �	Á7 كثرنا 7حمة- يقطعو��
قتلى، �ما آلخر	� منا فكانو يلقو� بهم في لنا7 �حياً� 	يستمتعو� بقتلهم 	تعذيبهم 
أل7جل. حتى �نه كا� 	 bأليدلمقطعة 	 �	Áلمدينة بالر 07متألU شو .Cفتر� �طو
يصعب لمشي `	� لتعثر فيها 	لوقو0 من كثر� ألعضا�. لكن كل هذR بقيت خفيفة 
 حصل هنا�؟ لو حدثتكم بالحقائق لما hفي هيكل سليما�. ما Rبالمقا7نة مع ما فعلنا

�سابيع-  بعد حصا� �!h خمسة  !ستولو! عليها-   � بعد   Nلقد! !!لصليبيو جميع خز!ئن  نهب 
�قتلو! !لمسلمين �!ليهو� بوحشية بشعة.

45



فلسطين

	�مر عمر بإنشا� مسجد كبير �خر في موقع تل لهيكل تمامًا. 	لسنوU طويلة، كا� 
لمدينة. 	قا"  Uلموقع كمزبلة إللقا� فضال لمسيحيو� قد تعو`	 على ستخد" هذ
لمسلمو� بتنظيف لمكا� من ألتربة 	أل	سا¶ لمتركمة، 	كا� عمر يشا7كهم في 
لموقع، ستوطن إلسال"  لتنظيف بيديه. 	بإنشا� لمسلمين لمسجدهم في هذ Cعما�

٩ في لمدينة لتي تعتبر ثالث �قد� مدينة في كل لعالم بالنسبة /ليهم". 
فلسطين.  كل  	في  لقد�  في  لحضا�7" " ستوطنت  لمسلمين  بقد	"  	باختصا7، 
 7wلمجا 	ترتكب   ،Uلمقدسا فيها  ُتحتر"  ال  لتي  لبربرية 	 لوحشية   Uلمعتقد  Cفبد
لعا`لة  ثقافته  إلسال"  	بسط  مختلفة،   Uعتقا` لها  أل�  سو�  لشي�  ال  بعضها  بحق 
لمتسامحة. 	لعصو7 عديد� بعد لفتح لعمرb، عا| لمسلمو� 	لنصا�7 	ليهو` في 	
 Cشخص من �جل `خو b� 7لمسلمو� /جبا C	لم يحا	ما�. �	كل فلسطين في سال" 
لتسامح، 	�نه نابع من طبيعة إلسال"، `خل بعضهم  إلسال". 	لما ��7 �هل لكتا� هذ

إلسال" بمحض /7`ته. 
لهد	� 	الستقر7 في فلسطين طيلة فتر� لحكم إلسالمي فيها. لكن، 	في  " هذ`	
خر لقر� لحا`b عشر، `خلت لمنطقة قو� محتلة خا7جية 	عانت فلسطين لمتحضر� 	�

بربرية 		حشية لم ُيَر مثلها من قبل. 	قد كا� لصليبيو� هم هؤال� لبربر�. 

�حشية !لصليبيين �عد!لة صال} !لدين !أليوبي
لنصا�7  م  نظَّ فلسطين،  في  	�ما�  سال"  في  تعيش  لثالثة  أل`يا�  كانت  	بينما 
لذb �علنه لبابا �	7بانو�  �لمسلمة. فنتيجة للند C	لدأل	7	بيو� حملة "صليبية" ضد 
لثاني في جتما0 كليرمونت بتا7يخ ٢٥ كانو� أل	C ١٠٩٥، توجه ما يزيد على لمائة 
لمسلمين"،  من  لمقدسة  أل7ضي  تحرير   " بدفع  �	7	با  �نحا�  جميع  من  7جل  �لف 
7حلة  نهاية  	في  للشر�.  ألسطو7ية   Uلثر	 على   Cلحصو 	هو  �همية،  �كثر  	بدفع 
7تكبوها بحق  لتي  لنهب 	لسلب   Uعمليا	7 wلمجا لكثير من  طويلة 	مضنية، 	بعد 
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�حضا� لعدC مر� �خر�. 
لتي �سرb فيها  -Vلمعر	 �`خل صال� لدين لقد� في يو" صا`h Iكر� إلسر
لسما�- منهيًا  /لى  فيها  به   Vعر	لقد�  /لى  هللا صلى هللا عليه 	سلم من مكة  Cبرسو
لصليبي لها. كانت hكرياU قتل لصليبين لكل لمسلمين  Cالحتالبذلك ٨٨ عامًا من 
يقتص   �� ينتظر	� خائفين من   كرتهم، 	لذلك كانوh ماثلة في  لقد�  عشية `خولهم 
صال� لدين فيقو" بقتلهم كما فعلو هم �	C `خولهم لمدينة. لكن صال� لدين لم يقم 
بإيذ� �b منهم. 	لم يكتف بذلك؛ فلقد �مر لالتين (لكاثوليك) بتر� لمدينة، 	سمح 
لأل7ثوhكس- لذين لم يكونو يحملو� صفة لصليبية – بالبقا� فيها 	لتعبد فيها كيفما 
 :Cلثاني للقد�، فتقويشا�	�. 	تصف لمؤ7خة إلنجليزية 7مستر	نج لفتح إلسالمي 

“في ٢ تشرين أل	C ١١٨٧ `خل صال� لدين 	جيشه لقد� فاتحًا، 	ستبقى لمدينة 
لذb كا� قد قطعه  Rلدين بوعدلثمانمائة لقا`مة ...  	�	فى صال�  Uمسلمة للسنو
إلسالمية   e`لمبا	 يتوفق  بما   7wمجا bبأ يقو"   �� لمدينة `	�  	�خذ  للمسيحيين 
مبالغ  تعيين  	تم  حد�.  	 نهب  عملية  تحد�  	لم  �b مسيحي،  يقتل  فلم  لسامية. 
ضئيلة للغاية إلخال� سبيل ألسر�. 	كما �مر لقر�� لكريم؛ تم /خال� سبيل معظم 
ألسر� `	نما `فع �b `ّية.  	كا� شقيق صال� لدين لملك لعا`C قد طلب من 
صال� لدين �� يمنحه �لف �سير لخدمته لكنه عا` 	�خلى سبيلهم لّما ��7 حالتهم 

لتي يرثى لها”. ١٢
	لقد سا07 �غنيا� لمسيحيين لتر� لمدينة حاملين معهم ممتلكاتهم لثمينة على لرغم 
	/خال�  `ينهم  �تبا0  من  لحر�  �سر�  جميع  فدية  لدفع  كافية  كانت  ثر	تهم   �� من 
سبيلهم. �ما كبير ألساقفة هرقل؛ فدفع فدية لعشر� `نانير، مثله مثل لباقين 	تر� لمدينة 

(١٣) .Uلتي حملتها عد� عربابثر	ته 
لمسيحيين  	كما هو 	ضح، فإ� صال� لدين 	من تحت /مرته من لمسلمين عاملو
 Rهم تجاÁلرحمة، حتى �نه عاملهم برحمة فاقت ما قا" به ملوكهم 	�مر	 Cلعدبمنتهى 

/خونهم من تبا0 لدين لمسيحي. 
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فلسطين

صدقتموني. على ألقل سأقوC لكم �� 7تفا0 لدما� لمسفوكة في هيكل سليما� 
	صلت /لى حد 7كب 7جالنا". ١١

خالC يومين، قتل لجيش لصليبي ما يقا�7 لـ ٤٠ �لف مسلم بالطر� لوحشية 
ألمن  عهد  نقضا�  فلسطين   Uشهد لمخيفة،  لمجز�7   Rبهذ	  ١ ٢ .Rعال� لمذكو�7 

لسال" لذb سا` منذ فتح سيدنا عمر لها. 	
لقد� عاصمة للمملكة لالتينية لتي متدU حد	`ها  bلبربر	�علن لجيش لصليبي 
لمملكة لتي لم تجلب لفلسطين سو� لدما7، لم  Rنطاكيا. لكن هذمن فلسطين /لى 
جميع  	ّحد   bلذ  – أليوبي  لدين  صال�  ستطا0  حيث   .ًكثير تعمر   �� لها  يكتب 
معركة  في  لصليبية  لجيو|  على  يتغلب   �� أل	سط –  لشر�  في  لمسلمة   Uيال	لد
لصليبيا� 7ينو `b شاتليو� 	لملك   �لقائد لمعركة، مُثل  حطين عا" ١١٧٨. 	بعيد 
غوb �ما" صال� لدين. 	حكم صال� لدين على 7ينو `b شاتليو� باإلعد" لما شتهر 
 bلملك غو �به من شناعاU 7تكبها ضد لمسلمين. لكن صال� لدين نفسه �طلق سر
لمعركة، 7جعت �7ضي فلسطين /لى  Rنتيجة هذ	لم يكن قد قا" بما قا" به 7ينو.  bلذ
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ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

�!لحكم !لعا�f �!لمتسامح في فلسطين
لعثماني  لحكم  عهد   ًبد عا" ١٥١٤،  للقد� 	حوليها  لثاني  لسلطا� سليم  بفتح 
لتابعة   Uلواليا باقي  في   Cلحا عا". 	كما هو  لـ٤٠٠  يقا�7  لما  ستمر 	 لفلسطين 
 Uللد	لة لعثمانية، حقق لحكم لعثماني في فلسطين لسال" 	إلستقر7 	تعايش لمعتقد

لمختلفة مع بعضها لبعض. 
لنظا" �نه  كا� نظا" لملل هو لنظا" لمعموC به في لد	لة لعثمانية. 	�هم ما يميز هذ
كا� يسمح للنا� من مختلف لعقائد �� يعيشو حسب ما تمليه عليهم عقيدتهم 	قونين 
لنظا" 	جد لنصا�7 	ليهو` – لذين يصفهم لقر��  لعقائد 	شرئعها. 	بفضل هذ Rهذ

لكريم بأنهم �هل كتا� – لتسامح 	ألمن 	لحرية في �7ضي لد	لة لعثمانية. 
/سالمية  `	لة  من كونها  لرغم  على  لعثمانية –  لد	لة   �� hلك  في  ألهم  لسبب 	

مسلمين   كانو 	حكامها 
�ّيا  تجبر  تكن  لم  فهي    -
في   Cلدخو على  موطنيها  من 
لعكس،  على  بل  إلسال"، 
 Rهذ  I�هد من  كا�  فقد 
 7لد	لة تحقيق ألمن 	الستقر
بما  موطنيها،  لكل  الطمئنا� 	
لحكم 	 لمسلمين،  غير  فيهم 
ضمن  يرضيهم  بما   Cبالعد
	للمقا7نة؛  إلسالمية.   �7إل`
لعهد  في  لعظمى   C	لد فإ� 
في  بمفاهيم   7تد كانت  نفسه 

بعد � فتح !لسلطا سليم !لقدN �ما 
جا��ها عاh ١٥١٤ h عاشت فلسطين 

.hٍسال�في �من  hطيلة ��بعمائة عا



فلسطين

عندما !ستولى ملك �نكلتر! �يتشا�� !أل�f على قلعة 
�كر! نفذ مجا�y �هيبة في حق !لمسلمين. �!لصو�5 
في !ألسفل تبين Aعد!h مئا[ !لمسلمين !ألسر'. �ما 
عن  مفصولة  ��§�سا  �جسا�!  فتصو�  !لثانية  !للوحة 

بعضها !لبعض.  

لمسلمين  	سماحة  لصليبيين  	حشية  لفلسطينية  لمد�  باقي   Uلقد�، شهد 	بعد 
لذb يقدمه لتا7يخ إلنجليزb على �نه بطل  C	ألتباعًا. 	مثاC على hلك، لملك 7يتشا7` 
لنسا�- في 	 Cألطفالملك ٣٠٠٠ مسلم- من بينهم لكثير من  كبير، حيث قتل هذ
لوحشية بأ" �عينهم،  Rهذ قلعة عكا عا" ١١٩١. 	على لرغم من �� لمسلمين شاهد	
لعنف ضد  Cستعما/ال �نهم لم يتبعو قط ألسلو� نفسه مع �عدئهم. 	لم يلجأ	 /لى 
	ُكْم َعِن لَمْسِجِد  لمدنيين ألبريا� متثاًال ألمر هللا تعالى "َ	َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ� َقْوٍ" َ�ْ� َصدُّ
لعنف غير لمبر7 ضد جيو|  لَحَرِ" �ََْ� َتْعَتُد	..." (سو�7 لمائد�، ٢) . كما �نهم تجنبو

لصليبيين لتي هزموها. 
حقيقة  للعالم   �ظهر لصليبية  لوحشية  بعد  جا�   bلذ 	تسامحهم  لمسلمين   Cعد
لمختلفة فر� لتعايش  Uتا7يخية مر� �خر�، 	هو �� لنظا" لوحيد لذb يعطي للمعتقد
لحقيقة تّمت لتدليل  Rهذ	إلسالمية.  e`لمبافي 	ئا" في فلسطين هو لنظا" لقائم على 
لعثماني.إلمبرطو7ية  لعهد  أليوبي 	خاصة في  لفتح  عليها على مد� سبعة قر	� منذ 

لعثمانية 
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ها�� يحيى (عدنا ��قطا�) فلسطين

يِن َ�َلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن  ﴿ َال َيْنَهاُكْم !هللاَُّ َعْن !لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي !لدِّ
َّ !هللاََّ ُيِحبُّ !ْلُمْقِسِطيَن  ﴾(سو�5 Aِ َلْيِهْمAِ !ُتْقِسُطو�ُهْم َ�َتَبرُّ ِ�َياِ�ُكْم َ�ْ

!لممتحنة، ٨)
 َطاِئَفَتاِ ِمْن !ْلُمْؤِمِنيَن !ْقَتَتُلو! َفَأْصِلُحو! َبْيَنُهَما َفِإْ َبَغْت Aِْحَد!ُهَما ْAِ�َ ﴿
 ]ْBََفا  َفِإْ !هللاَِّ  َ�ْمِر  Aَِلى   Bََتِفي َحتَّى  َتْبِغي  !لَِّتي  َفَقاِتُلو!  !ْألُْخَر'  َعَلى 
!ْلُمْقِسِطيَن ﴾ (سو�5  ُيِحبُّ  !هللاََّ   َّAِ َ�َ�ْقِسُطو!   fِِباْلَعْد َبْيَنُهَما  َفَأْصِلُحو! 

!لحجر![، ٩)
 b`فتؤ لمطلقة  لسلطة  �ما  لفسا`،  /لى   b`لسلطة تؤ  ": Cتقو قاعد� سياسية  هنا� 

�ظهر[ !ألبحا{ !لتي �جريت حوf !لفتر5 !ألخير5 
!لحيا5  مستو'   ّ� لفلسطين  !لعثماني  !لحكم  من 

!لتجا�ية �!لصناعية كا متطو�! Aلى حّد بعيد.
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فلسطين

	جو`  تحمُّل  تستطع  لم  مثًال  إلسبانية  فالمملكة  لتسامح،  	عد"  لظلم 	 لقسو�  غاية 
لوحشية ضد   7wلمجا من  لعديد  قترفت 	 إليبيرية  لجزير�  في شبه  ليهو` 	 لمسلمين 
لمختلفة على ليهو`  Xلضغوأل	7	بية تما�7  C	لدكال لمجتمعين. 	كانت لعديد من 
/ال  لشي�،   ليهو`b)، ال  لحي  	هو  غيتو،  (جمع   Uغيتوها في  لعيش  على  	تجبرهم 
لكونهم يهوً̀، 	في بعض ألحيا� كا� ليهو` يتعرضو� لمذبح 	مجا7w جماعية. كما 
 Uعالصر  U`� فلقد  �يضًا،  لبعض  بعضهم  يستطيعو� تحمل   يكونو لم  لمسيحيين   ��
بين لبر	تستانت 	لكاثوليك /لى تحويل �	7	با /لى حما" `" في لقرنين لسا`� عشر 
لسابع عشر. �ما حر	� "لثالثين عامًا" لتي جرU في ألعو" ما بين ١٦١٨ –١٦٤٨ 	
فكانت في �ساسها صرعًا بين لكاثوليك 	لبر	تستانت، 	كانت نتيجتها تحويل �	7	با 
لحر� ثلث سكانها لبالغ  Rفي هذ Uحدها ما	في �لمانيا 	خربة.  }ٍلوسطى /لى �7

.�h �� عد`هم ١٥ مليونًا
	في مقابل 	حشية نظيرتها أل	7	بية، كانت �	مر لقر�� لكريم 	توجيهاته لسبب 
إلسالمية ألخر� ألنظمة حكم سمت بالتسامح  C	لدألهم في /نشا� لد	لة لعثمانية 	
لسالطين 	 أليوبي  لدين  	صال�  عنه)  تعالى  هللا  (7ضي  عمر  سيدنا  فتمسك   .Cلعد	
في  لسبب  هو  لسمحة  لكريم  لقر��  بتعاليم  لمسلمين  لحكا"  من  	غيرهم  لعثمانيين 
لغربيين. 	لتسامح 	لعدC في  لتي يخضع لها لكثير من  لحميد�  Cلخصا Rجو` هذ	

لكريمة لتالية:  Uآليالنظا" إلسالمي نابع من 
 Nَِحَكْمُتْم َبْيَن !لنَّا !-َAِ�َ َلى َ�ْهِلَهاAِ ]ِ! !ْألََماَنا�ُتَؤ�ُّ َّ !هللاََّ َيْأُمُرُكْم َ�ْAِ ﴿
َبِصيًر!  َسِميًعا   َكاَ !هللاََّ   َّAِ ِبِه  َيِعُظُكْم  ا  ِنِعمَّ !هللاََّ   َّAِ  fِِباْلَعْد َتْحُكُمو!   ْ�َ

(٥٨ ،Bسو�5 !لنسا)﴾
!ِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَد!Bَ ِهللاَِّ َ�َلْو َعَلى َ�نُفِسُكْم  ﴿ َياَ�يَُّها !لَِّذيَن 1َمُنو! ُكوُنو! َقوَّ
 َيُكْن َغِنيָדا َ�ْ� َفِقيًر! َفاهللاَُّ َ�ْ�َلى ِبِهَما َفَال َتتَِّبُعو! ْAِ !ْألَْقَرِبيَن�ْلَو!ِلَدْيِن َ! �ْ�َ
 َتْلُو�! َ�ْ� ُتْعِرُضو! َفِإَّ !هللاََّ َكاَ ِبَما َتْعَمُلوَ َخِبيًر!﴾ ْAِ�َ !َتْعِدُلو !ْلَهَو' َ�ْ

(١٣٥ ،Bسو�5 !لنسا)
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تعالى  باهللا  لمؤمنو�  هم   Rهذ لفسا`  قاعد�  عليه  تنطبق  ال   bلذ لوحيد   Vhلنمو	
/يمانًا صا`قًا 	لذين يخافونه 	يتقونه حق تقاته 	يتمسكو� بدينه في سبيل مرضاته. 	أل� 
لسلطاU 	لو كانت  Cال يتبدلو� بتبد	 �	خالقهم غير مرتبطة بالمجتمع، فإنهم ال يتغير�

هللا تعالى في قر�نه لكريم: Cتسلطًا. يقو	كثرها قو� � Uلسلطا Rهذ
َ�َ�َمُر�!  !لزََّكا5َ  َ�1َتْو!  َال5َ  !لصَّ َ�َقاُمو!   jِ�َْْأل! ِفي  نَّاُهْم  َمكَّ  ْAِ !لَِّذيَن   ﴿
ِباْلَمْعُر�bِ َ�َنَهْو! َعْن !ْلُمْنَكِر َ�ِهللاَِّ َعاِقَبُة !ْألُُموِ� ﴾ (سو�5 !لحج، ٤١) 
هللا تعالى يضر� سيدنا `	` مثاًال على لحاكم لمثالي لذb يخر هللا ساجدً 	يتو� 	
لنبي لكريم كا� يمتثل أل	مر هللا في تسليم  /ليه حتى �ثنا� حكمه في قضايا شعبه، فهذ

تا" 	تضر0 كامل لنيل 7ضاR حتى بين �تباعه لقا`مين /ليه ليحكم بينهم. 
�حكا"  من  نابع  لمتوضعين 	 لرحما� 	 لعا`لين  بالحكا"  إلسالمي  لتا7يخ  متال� 	
فيظلم  يتكابر  	ال  بنفسه  يغتر  	ال  يفسد  ال  لمسلم  فالحاكم   .بهذ تأمرهم  لتي  لقر�� 
فإ�  لسلطاU. 	بالطبع، 	 Uإلمكانيا له  �تيحت  هللا عز 	جل مهما  Iلنا�، ألنه يخا
�عد` هؤال�  لكن  �يضًا،  لفاسدين" " لحكا"  من   Vhنما على   bيحتو إلسالمي  لتا7يخ 
لوحيد لذb قّد" للعالم  bلعقائد	تأثيرهم بقي محد	`ً. 	بالنتيجة، فإ� إلسال" هو لنظا" 

نظامًا /`7يًا عا`ًال 	متسامحًا 	Á7	فًا. 
 Cألفكا7 تعتبر مثاًال حيًا على عد	 U	فلسطين لتي عاشت تأثير لكثير من لمعتقد
إلسال" 	سماحته. 	كما �فدنا من قبل، فإ� /`�7 سيدنا عمر 	صال� لدين أليوبي �	 
�يضًا.  لمسلمين  غير  �7ضت  �نها  لد7جة  	متسامحة  عا`لة  كانت  لعثمانيين  لسالطين 
لمنطقة  V	لعشرين، /لى خرلنظا" لعا`C في فلسطين 	لقد� حتى لقر�  	�ستمر هذ
 7wلمجالمسلمين حيث ظهرU على لساحة لفوضى 	لحر	� 	إل7ها� 	 bمن �يد

مر� �خر�.
جلب لحكم لعثماني لهد	� 	الw`ها7 	لطمأنينة للشر� أل	سط.  	عاشت لقد� 
 Cلعثماني �طولتي كانت، 	ما تزC، مركزً لأل`يا� لسما	ية لثالثة – تحت لحكم  –
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لقاعد� فإ� من يملك مقا`ير ألمو7 ال بد 	�� تنحط  Rحسب هذ	لمطلق". /لى لفسا` 
لقاعد� سا7ية  Rبالتأكيد؛ فإ� هذ	لسلطة. لتي تتيحها له  Uإلمكانا�خالقه 	مبا`RÁ بفعل 
لحد	` 	  Xلضغو �خالقهم حسب  يحد`	�  لكثيرين   �� hلك  ألكثرية.  عند   Cلمفعو
الجتماعية لمفر	ضة عليه. 	بمعنى �خر؛ فإ� لكثيرين ال يرتكبو� لجرئم �	 �مو7ً ال 
تتفق 	ألخال� لعامة بسبب خوفهم من شجب �	 معاقبة لمجتمع لهم. 	لسلطة تضفي 
يفسد	�،  ما  فسرعا�   	لهذ عليهم،  لمفر	ضة  لحد	`  من  	تخفف  قو�  على صاحبها 
لحكا"  يكونو�   b�) 	يتناwلو� عن �خالقهم بشكل سريع. 	/� كانت سلطتهم مطلقة 

لمطلقين للبال`) فسيسلكو� جميع لطر� إلشبا0 غر	7هم. 

!ألمن  معه  يجلب   كا !لعثماني  !لفتح   A
�!لحضا�5 �!الستقر!�. �!ليوh يوجد في جميع 
!لچشما[  مثل  عثمانية  �ثا�  فلسطين   Bنحا�

�!لجسو� �!ألسو!g �!لجو!مع. 

با\ !لذخير5، !لقر !لّسا�N عشر

سوg !لعمد!
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لتعايش جنبًا " بمبد�  �يضًا  	قبولهم هم  ليهو`"  �عنا� كل  لبحر" 	"ضر�  في  /سرئيل 
7` سعيد، فإ� /عا`� /حيا� نظا" لملل لعثماني هي 	`/ Cكما قا	ليهو`". /لى جنب مع 
بهد	�  لحيا�  لمنطقة  شعو�  تستطيع  لنظا"   بهذ فقط  لقضية.  لحل  لوحيد�  لطريقة 
	بريا`�  /نشائه  /عا`�  فإ�  لسابق  في  للمنطقة  لرفاهية  لنظا"   هذ جلب  	كما  	سال". 

لشعب لتركي سيعو` 	يجلب جو لرفاهية 	لسال" نفسه.
لخو{ في هذ، يجب  لفصل ألخير. لكن، 	قبل  لحل في   سنناقش تفاصيل هذ
�� نعو` /لى لماضي 	نر� تا7يخ لظلم 	لفوضى لتي حلت بفلسطين بعد خر	جها من 

إلسالمية.  �7نطا� إل`

.h!لّسال�لّتسامح !� hلى !أل�!ضي !لتي يدخلونها !لنظاA معهم كا !لعثمانيو يجلبو



فلسطين

عهو` ستقر7ها في كل تا7يخها. حيث ما�7 لمسلمو� 	لمسيحيو� 	ليهو`، 	بكل 
مذهبهم، شعائر `ينهم كما يشا�	�، 	عاشو عا`تهم 	�عرفهم حسب ما نصت عليهم 
لسال" 	الw`ها7 	 Cلعدلنظا" 	 Cحال/ شرئعهم. 	هذ كله نابع من �� لعثمانيين عتبر	
لتسامح في لمناطق لوقعة تحت حكمهم 	جبًا /لهيًا يجب تحقيقه من خالC حكمهم 	

لمناطق.  R7تهم لهذ`/	
لحقيقة. 	من هؤال� خبير شؤ	�  R/لى هذ �	لسياسيين يشيرلكثير من لمؤ7خين 		
لشر� أل	سط لمشهو7 عالميًا /`	7` سعيد. 	هو من عائلة مقدسية 	مفكر ُيد7ِّ� في 
ألمريكية. 	في حو7 له مع صحيفة هآ7تز إلسرئيلية، 	في سبيل /نشا� سال"  Uلجامعا

:Cيقو	لعثماني". ئم في لشر� أل	سط يقتر� سعيد لعمل "بنظا" لملل `	 C`عا
”كما تستطيع باقي ألقلياU في لعالم لعربي لحيا�؛ فإنه من لممكن ألقلية يهو`ية �� 
لنظا" بشكل ناجح جدً في إلمبرطو7ية لعثمانية.  تعيش (بين لعر�). لقد عمل هذ

	نظامهم هذ يبد	 �كثر /نسانية بكثير مما نمتلكه نحن آل�“. ١٤
ففي  لعثمانية.  لد	لة  عن  نفصالها  بعد  "/نسانية"   �7`/ فلسطين  تشهد  لم  	بالفعل، 
باتبا0  لعر�  بسحق  لبريطانيو�  قا"  لثانية، 	 أل	لى  لعالميتين  لحربين  بين  ما  مرحلة 
لتي  لصهيونية  تقوية  /لى   عمد	 ألخر�  لجهة  	من  جهة،  من   " تسد  فر�   " سياسة 
�سا�U /ليهم فيما بعد. 	لقد 	جه لعر� لصهيونية بر`	` فعل قوية، 	شهدU فلسطين 

 .١٩٣٠ "/ثر hلك موجهاU بين لشعبين عتبا7ً من �عو
ستعملوها  لكنهم  لعر�،  محا7بة   Iبهد /7هابية   Uمنظما بتأسيس  لصهاينة  قا" 
لضر� إلنجليز �يضًا فيما بعد. 	في عا" ١٩٤٧ خرجت بريطانيا من فلسطين لعجزها 
 Cالحتاللحر� بد�  Rبنشو� هذ	مية لصر0"  /لى حر� `" Cبعدها تحو	7تها، عن /`

لت مستمر� حتى آل�. w7 ماwفقه من مجاإلسرئيلي 	ما 7
لعقيد�  تر�  ليهو`  على  يجب  �خر�،  مر�  "/نسانيا"  أل	سط  لشر�  يرجع  	حتى 
 X	بشر	 لعر�  مع  لتعايش " مبد�   Cقبو	 فقط"  لليهو`  "فلسطين   Iهد	 لصهيونية 
 �لتي تتعا7{ مع إلسال" مثل "/غر Iمتسا	ية". 	يجب على لعر� �يضًا تر� ألهد
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TÜRKİYE, 15.4.95

ZAMAN, 30.8.01

TÜRKİYE, 7.01.96

TÜRKİYE, 8.10.01

 !لمثاf !لعثماني � هناY !ليوh !لعديد من �جاf !لتا�يخ �!لسياسة يعتبر�
يمثل  نمو-جا مهما من �جل حّل مشكلة !لشرg !أل�سط.

ليتخذ !لنظاh !لعثما� مثاال

Nحلل !لعثما� ملدينة !لقد!

Çن � حاجة �A !لعثمانيني



AKŞAM, 8.11.01فلسطين

ORTADOGU, 10.11.01

ORTADOGU, 10.11.2001

مع y�f! !لد�لة !لعثمانية تصاعد !لعنف

!لغر\، يبحث عن !لنظاh !لعثما�

!لعاÉ !لغرÈ يتشو�A g !لعهد !لعثما�



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

�لصحفي  �لتي طرحها   – �لصهيونية  �لمصا��  من  كثير  تصف 
بأنها  عشر-   �لتاسع  �لقر"  &%�خر  في  هرتز)  ثيو�%�  �لنمسا%, 
عقيد: قو8ٍ %�%لٍة مشر%عة تهد5 3لى 3نشا2 �%لة مستقلة لليهو�. 
�آل"  حتى  �لصهاينة  بها  قا8  �لتي  %�لنشاطا=  �لفعاليا=  لكن 
%تصريحا= Aعما2 �لصهاينة تكشف لنا &" �لصهيونية تحمل معاٍ" 

&عمق بكثير في نفوB كثير من �ليهو�. 
قبل  عا8 ٧١  �لر%ما"  يد  على  فلسطين  من  �ليهو�  تشريد  بعد 
لعقيد:   Bسا& حجر   "Bلقد 3لى  �لعو�:   " فكر:  شكلت  �لميال�، 
�لتي  �لثانية  �لعقيد:  &ما  �لعالم.  &نحا2  كل  في  تشتتو�  �لذين  �ليهو� 
فيه  يعو�%"  �لذ,  �ليو8  يأتي   "&% بد  &نه ال  فهي  �ليهو�  بها  يؤمن 
&قويا2 يحكمو" �لعالم كله، تمامًا كما كا" �لحا) في عهد �لنبي 
�ليهو�ية  �لدينية  �لكتب   Uلحلمين، تشتر� سليما". %لتحقيق هذين 

شر%طًا ثالثة، %هي: 
- عو�: �ليهو� 3لى �أل��ضي �لمقدسة مر: &خرW بعد &" يكونو� 

قد تشتتو� في جميع &نحا2 �لعالم. 
حائط   Wسو منه  يبق  لم  �لذ,  سليما"  هيكل  بنا2  3عا�:   -

%�حد.
- مجي2 ملك (�لمسيح) يجعل من �ليهو� حكامًا للعالم. 

%�لتطر5  �لصهيونية  %&سس  قو�عد   U%لشر�  bهذ %تشكل 
%مجي2  �لعالم.  بشأ"  نظرهم  %جهة  تحد�  �لتي  %هي  �ليهو�,، 



فلسطين

�لصهيونية



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

عبا��= &ضيفت %حرفت فيما بعد. 
بأنهم  �ليهو�  تصف  �لتي  لآليا=  �لخبيث  �لتأ%يل  هو  �لصهيونية  �كائز  &هم  %من 
كانو� "مختا�ين" في فتر: من �لفتر�=. %في هذ� �لموضوh يقو) �هللا عز %جل في كتابه 

�لكريم: 
ْلُتُكْم  َفضَّ َ�َ�نِّي  َعَلْيُكْم  َ�ْنَعْمُت  �لَِّتي  ِنْعَمِتي  �ْ.ُكُر��  2ِْسَر�ِئيَل  َبِني  َيا   ﴿

َعَلى �ْلَعاَلِميَن ﴾ (سو�9 �لبقر9، ٤٧)
ِمْن  َ�َ�َ<ْقَناُهْم   9َ َ��لنُُّبوَّ َ��ْلُحْكَم  �ْلِكَتاَ@  2ِْسَر�ِئيَل  َبِني  Bَتْيَنا  َ�َلَقْد   ﴿

ْلَناُهْم َعَلى �ْلَعاَلِميَن ﴾ (سو�9 �لجاثية، ١٦) يَِّباGِ َ�َفضَّ �لطَّ
%تبين لنا هذb �آليا= &" �هللا &نعم على �لشعب �ليهو�, %جعله حاكمًا 
لباقي �لشعوj في فتر: سابقة من �لفتر�=. لكن هذb �آليا= ال تتحدi عن 
&" �هللا �ختا�b �ليهو� كما يدعيه �لمتطرفو" �ليهو�. فاآليا= تحدثنا &" �لكثير 
من �ألنبيا2 جا2%� من هذ� �لنسل %&" �ليهو� بسطو� حكمهم على &��kٍ %�سعة 
%&" �هللا فضلهم على �لعالمين في 3حدW �لفتر�= ألنهم �ستلمو� مقاليد �لحكم 
 bفقد%� هذ ،kلفتر:. %بانتها2 حكم �لنبيين ��%%� %سليما" على �أل�� bفي هذ

�لخصوصية. 
�لمهتدين.   bلعبا�% لألنبيا2  "�الصطفا2"  صفة  يستعمل  �لكريم   "oلقر�%
حيث تفيد �آليا= &" �لرسل يختا�%" %يوجهو" 3لى �لصر�U �لمستقيم %&" 

�هللا ينعم عليهم. %بعض �آليا= �لمتعلقة بهذ� �لموضوh هي كالتالي: 
﴿ َ�َمْن َيْرَغُب َعْن ِملَِّة 2ِْبَر�ِهيَم 2ِالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َ�َلَقْد �ْصَطَفْيَناHُ ِفي 

اِلِحيَن ﴾ (سو�9 �لبقر9، ١٣٠) ْنَيا 2ِ�َنَُّه ِفي �ْآلِخَر9ِ َلِمْن �لصَّ �لدُّ
ْن َحَمْلَنا  ﴿ ُ�ْ�َلِئَك �لَِّذيَن َ�ْنَعَم �هللاَُّ َعَلْيِهْم ِمْن �لنَِّبيِّيَن ِمْن ُ.�ِّيَِّة TَUَB َ�ِممَّ
ُتْتَلى   �.َ2ِ َ��ْجَتَبْيَنا  َهَدْيَنا  ْن  َ�ِممَّ 2ِ�َْسَر�ِئيَل  2ِْبَر�ِهيَم  ُ.�ِّيَِّة  َ�ِمْن  ُنوٍ\  َمَع 

ًد� َ�ُبِكيָדا ﴾ (سو�9 مريم، ٥٨)   َعَلْيِهْم BَياGُ �لرَّْحَماِ� َخرُّ�� ُسجَّ
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على  �ليهو�ية  �لحاكمية  %فرضه  �لمسيح 
كل �لعالم لها &هميتها �لخاصة في �لتعاليم 
�ألساسي   Uلشر� لكن  �ليهو�ية.  �لدينية 
لتأسيس �لحاكمية �ليهو�ية في �لعالم هو 
%تصف  �لمستقلة.  �ليهو�ية  �لد%لة  �لمسيح 3قامة  مجي2  عقيد:  �ليهو�ية  �لموسوعة 

– %هي �لعقيد: �ألكثر 3ثا�: للجد) بين �ليهو� &نفسهم %�لحا�ثة �لتي تحظى على �لقسم 
�ألكبر من �عو�تهم %صلو�تهم لكي تتحقق- فتقو): 

 :%�q لحاخاما= متفقو" على &" �لمسيح ملك سو5 ينقذ 3سر�ئيل %يحكمها في�
�لشعب  يرجع  %سو5  3سر�ئيل،  &عد�2  �لمسيح  %سيهز8  �إلنسانية.....  تا�يخ  (قمة) 
�ليهو�, 3لى &��ضيه مر: &خرW %يقربهم من يهوb. %سيكو" نبيًا %جنديًا محا�بًا %قاضيًا 

%ملكًا %معلمًا للتو��:. ١٥
�لقيا8 بتحليل صحيح للعنف %�لظلم �لمما�B في 3سر�ئيل في يومنا  لنا  لكي يتسنى 
�ليهو�  من  �لمتطرفو"  بها  يؤمن  �لتي  �لمسيح  عو�:  عقيد:  فهم  �لمهم  من  فإنه  هذ�، 
%لكنه  لهم   ً %مخلِّصا  منقذ�  سيكو"   – 3ليهم  –بالنسبة  ألنه  كبير   Bبحما %ينتظر%نه 
سيعني �لظلم %�لعذ�j لباقي �لشعوj.  %لذلك فإ" نظر: �لصهاينة 3لى �لشعوj %�لديانا= 

�ألخرW تحكمها بعض �ألحكا8 %�لعبا��= �لو���: في �لتو��: �لمحرفة. 
�لتي  �لتو��:   "& �العتبا�  بعين  �لموضوh، يجب �ألخذ  �لخوk في هذ�  لكن، %قبل 
 kحي لسيدنا موسى (عليه �لسال8) ثم تعر%& jيقبل بها �ليهو� كتابًا مقدسًا لهم هو كتا
للتحريف %�لتبديل من قبل �لناB فيما بعد. %لذلك، فكما يتضمن هذ� �لكتاj عبا��ٍ= 
تشرy �ألخالx �لحقيقية للدين فهي تتضمن عبا��= منحرفة للغاية من �لو�ضح جد�ً &نها 
&ضيفت من قبل بعض �ألشخاz فيما بعد. %�آليا= �لتي يتخذها �لصهاينة �ليًال لهم هي 

 يظهر في هذH �لصو�9 �لزعماd �لّصهاينة �هم: 
 ،Tمند�لستا�  gهرتز  ��Uثيو�  �Uنو� ماكس 
�هي  �لَمْبكى،  �حائط  �لفال\  جانبهم  �2لى 

صو�9 تمثل ”�لرlية �لصهيونية“. 
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%�لمحبة %�لتر�حم %�ألخالx �لحميد:: 
بالعد)  بوجه مسكني %ال حتتر8 %جه كب}.  تأخذ%�  �لقضا2. ال  ترتكبو� جو�� ~  ال 
حتكم لقريبك. ال تسع ~ �لوشاية بني شعبك. ال تقف على �8 قريبك. �نا �لرj. ال تبغض 
 ،١٩ jخا� ~ قلبك. �نذ��� تنذ� صاحبك %ال حتمل الجله خطية. (�لتو��:، �لال%يين، با�

(١٥-١٧
قد �خ�� �يها �النسا" ما هو صا�. %ما�q يطلبه منك �لرj &ال �" تصنع �حلق %حتب 

(٦-٨ jلتو��:، ميخا، با�) لر�ة %تسلك متو�ضعا مع ��ك�
ال تقتل . ال تز" . ال تسرx . ال تشهد على قريبك شها�: A%� . ال تشته بيت قريبك . 
ال تشته �مر&: قريبك %ال عبدb %ال �مته %ال ثو�b %ال �ا�b %ال شيئا مما لقريبك . (�لتو��:، 

(٢٠، ١٣-١٧ jلخر%�، با�
%�إلسال8 ينظر 3لى �لحرj على &نها %سيلة للدفاh. %في حالة �لحرj على مجتمع فإنه 
يجب حماية حيا: �ألبريا2 %حقوقهم &ثنا2 �لحرj. فأ, &مر يتعلق بقتل �لنسا2 %�ألطفا) 
%�لمسنين ال يمكن له &" يكو" نابعًا من �لدين بل من �لخر�فا= �لتي تم �ختالقها باسم 
�لدين. فاهللا عز %جل يلعن �لمفسدين ممن يرتكبو" هذb �لمجا�A %يؤكد بأ" �لتفاضل بين 

 :Wليس بالقومية &% بالنسب &% �النتما2 �لقبلي، بل بالتقو Bلنا�
َ�َقَباِئَل  ُشُعوًبا  َ�َجَعْلَناُكْم  َ�ُ�نَثى  َ.َكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  2ِنَّا   oُلنَّا� َياَ�يَُّها   ﴿
(سو�9   ﴾ َخِبيٌر  َعِليٌم  �هللاََّ   َّ�2ِ َ�ْتَقاُكْم  �هللاَِّ  ِعْنَد  َ�ْكَرَمُكْم   َّ�2ِ ِلَتَعاَ�ُفو� 

(١٣ ،Gلحجر��
%�لوحشية  بالتسلط  تأمر  �لتي  �لمحرفة  �لتو��:  عبا��=  من  يتخذ%"   q3 %�لصهاينة، 
�لمنتظر سيكو"  �لمسيح  يؤ�يه   "& يأملو"  �لذ,  �لد%�   "& فيه  فمما ال شك  لهم،  �ليًال 
 The Universal Jewish) �ليهو�ية  �لعالمية  �لموسوعة  %توضح   .bالتجا� بهذ� 
Encyclopedia ) &" �%� �لمسيح – �لذ, يؤمن �لصهاينة &نه سو5 يحقق �لحاكمية 

�ليهو�ية على كل �لعالم- سيكو" كالتالي: 
على  من  (يمسحها  يمحقها محقًا   %& �ألمم  باقي  يحتل   "& 3ما  �لمسيح،  عند مجي2 
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 qٍِصَر� 2َِلى  َ�َهَدْيَناُهْم  َ��ْجَتَبْيَناُهْم  2ِ�َْخَو�ِنِهْم  َ�ُ.�ِّيَّاِتِهْم  Bَباِئِهْم  َ�ِمْن   ﴿
ُمْسَتِقيٍم. َ.ِلَك ُهَدt �هللاَِّ َيْهِدs ِبِه َمْن َيَشاdُ ِمْن ِعَباHِUِ َ�َلْو َ�ْشَرُكو� َلَحِبَط 
 9َ َعْنُهْم َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ�. ُ�ْ�َلِئَك �لَِّذيَن Bَتْيَناُهْم �ْلِكَتاَ@ َ��ْلُحْكَم َ��لنُُّبوَّ
ِبَكاِفِريَن ﴾(سو�9  ِبَها  َلْيُسو�  َقْوًما  ِبَها  ْلَنا  َفَقْد َ�كَّ  dِِبَها َهُؤَال َيْكُفْر  َفِإْ� 

(٨٧-٨٩، Tألنعا�
لكن �ليهو� �لمتطرفين، %باالستنا� 3لى بعض �لعبا��= �لو���: في �لتو��: 
سو�هم.   "%� لنسلهم  &عطيت  عرقية  خاصية  �الصطفا2   "& ير%%"  �لمحرفة 
%لهذ�، فلقد طو�%� مفهومًا محرفًا بأ" �ليهو� متفوقو" بالوال�: %&" بني 3سر�ئيل 
�لمحرفة  �لتو��:  من  �لتالية  %�لسطو�  ألبد.  3لى   jلشعو� فوx جميع  يعتبر%" 

تو�� هذ� �لمفهو8 بشكل %�ضح: 
٢٤/٢٠),(�لتو��:،   jبا �لال%يين،  ١٢/١٤),(�لتو��:،   jبا تثنية،  (�لتو��:، 

(٦/٨٢-٨ jلمز�مير، با�
%لوجهة �لنظر هذb �¤ية منحرفة &خرW، %هي تصوير مز�عم �الصطفا2 %�الختيا� على 
&نها "&%�مر لتطبيق �لوحشية على باقي �لشعوj". %�لصهاينة يستند%" على بعض عبا��= 
�لتو��: �لمحرفة كمصد� لهذb �لمز�عم. %بنا2 على هذ�، فإنه من �لطبيعي على �ليهو� &" 
يقومو� بخد�h �لشعوj %�لديانا= �ألخرW %&" ينهبو� %يسلبو� &مو�لهم %ممتلكاتهم 3%" 
لز8 �ألمر قتلهم، بما في qلك نسائهم %&طفالهم. هذ� مع &نه من �لبديهي &" هذb �لمظالم 
تتنافى مع &بسط مبا�¥ �لدين �لحقيقي. فاهللا تعالى يأمر �لناB بالعد) %�الستقامة %�لسال8 

%حماية حقوx �لمظلومين. 
 Wألخر� �لعبا��=  مع   kتتعا� لهم  �ليًال  �لصهاينة  �تخذها  �لتي  �لعبا��=   "& كما 
�لو���: في �لتو��: �لمحرفة. حيث &نها تحتو, على عبا��= تشجب �لعنف %�لظلم &يضًا. 
لكن �لصهيونية �لعنصرية &شاحت بوجهها عن كل هذ� %كونت عقيد: قائمة على �لحقد 
كتابهم  في  �لو���:  �لعبا��=   bهذ �لمخلصو"  �ليهو�  يتبع   "& �لطبيعي  %من  %�لكر�هية. 
�لمقدB بدًال من �لتأثر بالعقيد: �لصهيونية. %هذb هي بعض �لعبا��= �لتي تمدy �لسال8 
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�ليهوU يكذبو� �لمز�عم �لصهيونية
%تستند �لعقيد: �لصهيونية �لنابعة من �لد��%ينية �الجتماعية على مز�عم 3عالمية كاqبة. 
هذ�  %معنى  �لمز�عم.   bهذ &حد  شعب"  بال   kأل�  k�& بال  "شعب  شعا�  يكو"  %قد 
�لشعا� هو &نه يجب 3عطا2 فلسطين �لتي يصفونها بأنها "&�k بال شعب" لليهو� �لذين 
�لعالمية هذ�  �لصهيونية  �لمنظمة  �ستغلت  بأنهم "شعب بال &�k". %قد  &نفسهم  يصفو" 
�لشعا� بإصر�� في �لسنو�= �لعشرين �أل%لى من �لقر" �لعشرين بهد5 3قناh �لر&, �لعا8 
في �لد%) �لغربية – %بريطانيا خصوصًا- بمنح فلسطين للصهاينة، %قد &ثمر= �لمساعي 
�لصهيونية في هذ� �لمجا) 3عال" بريطانيا %عد بلفو� �لشهير عا8 ١٩١٧ %�لذ, ينص على 
&" "حكومة صاحب �لجاللة �لبريطانية تنظر بعين �لعطف 3لى 3قامة %طن قومي لليهو�". 

هذ� مع �لعلم &" شعا�"شعب بال ��z أل�z بال شعب" غير صحيح، 
%ال   "k�& "بال  فيها  كانو�  �ليهو�  ال  �لصهيونية  فيها  ظهر=  �لتي  �لفتر:  في 

فلسطين كانت "بال شعب".....
في  %سال8  &من  في  يعيشو"  كانو�  منهم  �لكثيرين  أل"   ،k�& بال  �ليهو�  يكو"  لم 
مختلف �%) �لعالم. %لم يكن للطو�ئف �ليهو�ية – %باألخص في �لد%) �لصناعية- شي2 
تشكو منه. حتى &" �لكثيرين منهم لم يفكر%� قط في تر� �لد%) �لتي يعيشو" فيها %�لرحيل 
3لى فلسطين. %هذb �لحقيقة ظهر= جلية عندما جوبه ند�2 �لصهاينة "بالهجر: 3لى فلسطين" 
بالصمت من قبل �ألكثرية. حتى &" �لسنو�= �لتي تلت هذ� �لند�2 شهد= 3نشا2 �ليهو� 

�لمنا%ئين للصهيونية لمنتديا= %جمعيا= لمكافحة �لصهيونية. 
%على �لرغم من &" �لصهاينة �ستطاعو� ضما" بسط �لسيطر: �لبريطانية على فلسطين 
%تسهيل �لهجر: �ليهو�ية 3ليها %من َثم 3كساj نشاطاتهم �لصفة �لرسمية من خال) %عد 
بلفو�، 3ال &نهم &صيبو� بحر� شديد نتيجة عد8 �غبة �ليهو� في �لهجر:. %عبا��= حاييم 

%�يزمن �لتالية تصف هذ� �لموقف بدقة: 
فتحت  �ألخير: كلما  �لعشر  �لسنين  %في  �لمفعو)....  بلفو� سا�,  %عد  فإ"  %�آل" 
فأنا &شعر  �لقا�مة؟"  �لمر:  �لرياy في  &ين ستهب  صحيفة تسا%�ني �ألفكا� نفسها؛ "من 
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%جه �أل�k) &% يجبرها على تغيير �ينها. %مهما حدi لهم فإ" هذb �ألمم لن تكو" 
مصد� A3عا� إلسر�ئيل بعد qلك �لتا�يخ. ١٦

�لصهيونية.  جذ%�  تكّو"  �لتي  هي  �ليهو�ية  �لديانة  على  �لقائمة  �لعنصرية   bفهذ  ،�q3
&ما �لمفكر �إلسر�ئيلي 3سر�ئيل شاحا� في كتابه "�لتا�يخ �ليهو�,، �لدين �ليهو�,: ثقل 
 Jewish History, Jewish Religion: The Weight of)  " عا8  oال5  �لثالثة 
Three Thousand Years) فيصف هذb �لعنصرية بأنها "�لعقيد: �ليهو�ية" . %بسبب 

هذb �لعقيد:، حر5 �لمتطرفو" �ليهو� �ينهم %&فسد%b ليحولوb 3لى عقيد: عنصرية، %لهذ�، 
فإنهم ينظر%" 3لى باقي �ألمم نظر: عد�ئية. %بما &" �لحركة �لصهيونية (�لتي هي جز2 من 
فلقد  فيها،  يهو�ية  �%لة  %3قامة  فلسطين  3لى   hلرجو� 3لى  تهد5  �لعنصرية)  �لعقيد:   bهذ
��تكبت مجا�A %حشية كبير:. %&ما �لسبب �لثاني في بربرية %%حشية �لصهيونية فهي &نها 
ليس  فاالستعما�  �لتاسع عشر.  �لقر"  في  &%�%با  �لتي سا�=  �الستعما�  عقيد:  من  نابعة 
�لتي  �لعقيد:   bفهذ نفسه.  �آل"  في  فكرية  بل هو عقيد:  %�قتصا�,،  نظا8 سياسي  مجر� 
تؤمن بأنه يحق لألمم �لصناعية في �لغرj &" تستعمر %تحتل &��ضي �ألمم �لمتخلفة في هذ� 
�لمجا) ليست 3ال نتاجًا طبيعيًا للد��%نية �الجتماعية �لتي تؤمن بـ" �لصر�h من &جل �لبقا2 
 jأليديولوجية، �ستعمر= بريطانيا �لهند %جنو� bفي 3طا� هذ%  ."jعلى �لحيا: بين �لشعو
3فريقيا %مصر %&نشأ= فرنسا مستعمر�ٍ= لها في �لهند �لصينية %شما) 3فريقيا %غويانا. &ما 

�لصهاينة، فاستلهمو� من هذb �ألمثلة قر���تهم الستعما� فلسطين باسم �ليهو�. 
�إلنجليز,  �الستعما�ين  من  &فضع  �لصهيوني  �الستعما�  �الستعما�   "& %يتضح 
 Uلمستعمر: للحيا: (بشر�  jين �الستعما�ين �عترفا بحق �لشعوqلك &" هاq .لفرنسي�%
 bلرضو· �لتا8 لهم)، حتى &نهما &سهما في مجاال= �لتعليم %�لقضا2 %�لبنية �لتحتية لهذ�
�لشعوj.  &8 �لصهيونية، كما سنرW فيما بعد، ال تعتر5 للشعب �لفلسطيني بحق �لحيا: 
%ما�ست "�لتطهير �لعرقي" ضدb، %لم تقد8 للشعب �لفلسطيني &, مساهمة 3يجابية، 3%" 

جاA �لتعبير، فهي لم "تتر� في فلسطين حجر�ً فوx حجر". 
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منذ &قد8 �لعصو�. 
%صلت &عد�� �ليهو� �لذين هاجر%� 3لى فلسطين بين �ألعو�8 ١٩٢٠-١٩٢٩ 3لى ١٠٠ 
&لف، %بما &" عد� سكا" فلسطين في تلك �لفتر: كا" ٧٥٠ &لفًا فإ" هذb نسبة ال يستها" 

١ %كانت �لمنظمة �لصهيونية تشر5 على �لهجر: 3شر�فًا كامًال.  ٨ بها.
فلسطين، كما  &��ضي  3لى  فو� %صولهم  �لمهاجرين  �ليهو�  يستقبلو"  �لصهاينة  كا" 

كانو� يفرضو" عليهم مكا" 3قامتهم %نوh %ظيفتهم �لتي سيعملو" فيها.
يبخلو"  لفلسطين %ال  �ليهو�ية  �لهجر:  �لصهيونية يشجعو"  �لحركة  %كانت مسئولو 
&��ضي  ��خل  في  حثيثة  %جهو�  بنشاطا=  %قامو�  كما  �لمتعد�.  %�لدعم  بالعو"  عليها 
فلسطين %في &%�%با %�%سيا. %نتيجة لذلك، ��A= نسبة �ليهو� %�لمستوطنا= �ليهو�ية في 
فلسطين بشكل مطر�. %����A تسا�h %تير: �لهجر: 3لى فلسطين مع تسلم �لناAيين لمقاليد 

�ألمو� في &لمانيا %مما�ستهم ضغوطًا متصاعد: على �ليهو� فيها.   
من �لحقائق �لتي بقيت مخفية في �لتا�يخ &" �لصهاينة قدمو� �لدعم للحمال= �لناAية 
 9Uإلبا� ”�حشية   jكتا في  �لنظر  �لرجا2  �لمعلوما=،  من  (لمزيد  للسامية  �لمعا�ية 

�لجماعية“، ها�%" يحيى، ��� فو��) للنشر).
�لـ١٠٠   A%يتجا لم يكن  �لذ,  �ليهو� –  �لمهاجرين  �لرسمية &" عد�  �لقيو�  %تفيد 

�لخا�جية  �<ير  ��سلها  �لتي  �لرسالة   Hهذ عرفت 
 Uلبريطاني في تلك �لفتر9  �لسير ��ثر بلفو� 2لى �للو��
��تشيلد  بـ”�عد بلفو�“. �على �ليمين تظهر نسخة 

�صلية من �لّرسالة، �في �ألعلى يظهر �لسير بلفو�.
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بالخو5 من &" تأتي �لحكومة �لبريطانية في &, لحظة %تسألني قائلة:
" قل لنا &ين هذb �لمنظمة �لصهيونية؟ &ين صهاينتكم هؤال2؟". لقد كانو� يعرفو" &" 
�ليهو� يعا�ضوننا. نحن حفنة من �ليهو� �لذين يحا%لو" �لبقا2 على �ألقد�8 في جزير: 

صغير:. ١٧ 
�لعنف ضد بني جلدتهم إلجبا�هم  �للجو2 الستعما)  %&�W هذ� �ألمر بالصهاينة 3لى 
على �لذهاj 3لى فلسطين. حيث �ستعملو� %سائل &�= 3لى �نتشا� �لقلق في �لد%) �لتي 
�لمختلفة  �لحكوما=  مع  %�لعمل  للسامية  �لمعا�ية  �لجها=  مع  %�لتعا%"  فيها  يعيشو" 
معلوما=  على  �لحصو)  سبيل  (في  �لد%).   bهذ من  �لرحيل  على  فيها  �ليهو�  إلجبا� 
 ،Soykırım Vahşeti) �لجماعية“  �إلبا�:  ”%حشية   jكتا في  �لنظر  �لرجا2  مفصلة، 
�لرعب في شعبها %ال  تثير  فو��) للنشر، ٢٠٠٢). %بهذ� تحولت �لصهيونية 3لى حركة 

 .bضد jتتو�نى عن مما�سة �إل�ها
شعب  ضد  �لصهاينة  ما�سه  ما  هو  %�لكبير  �لحقيقي  �لظلم  فإ"  شك،  %بال  لكن، 
�لصهيونية حا%لت  لدخو)  �أل%)  �ليو8  فمنذ  بال شعب".  "&�ضًا  �عتبر%ها  �لتي  فلسطين 
تحويل �لشعب �لفلسطيني 3لى "�لعد8" فعًال. %تعرk مسلمو فلسطين للمضايقة %�لتهجير 
للبال�  �لقا�مين  �ليهو�  &ما8  �لمجا)  فتح  باستمر�� في سبيل  %�لبيو=  �أل��ضي  %مصا��: 
تماشيًا مع �لمبا�¥ �لصهيونية &% خوفًا من �لتيا��= �لمعا�ية للسامية. %قد تسببت حمال= 
�الحتال) %�لتهجير �لتي ����A &%��ها –%�لتي تمخضت عن 3نشا2 �%لة 3سر�ئيل- في فقد�" 
مليو" فلسطيني مسلم  �لـ ٣,٥   jيقا� ما  فإ"  �لمسلمين لحياتهم. %�آل"،  �آلال5 من 

يكافحو" للبقا2 على �لحيا: كالجئين يعانو" &%ضاعا صعبة للغاية. 
تغيير  في  �ألعو�8 ١٩٢٠  منذ  �لصهيونية  نظمتها  �لتي  �ليهو�ية  �لهجر:  تسببت  %لقد 
qلك  منذ  �لجائر   hللصر� �لرئيسي  �لسبب  %صا�=  مر�حل  عد:  على  �لسكانية  �لنسب 

�لحين. %�إلحصائيا= �لمتعلقة بتعد�� �ليهو� تعرk هذ� �ألمر بشكل %�ضح. 
%تشير هذb �أل�قا8 3لى �لكيفية �لتي قامت بها قوW �ستعما�ية خا�جية ليس لها &, 
حق شرعي في فلسطين باغتصاj حقوx %&��ضي �لشعب �لذ, عاÀ %يعيش في فلسطين 
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باحتال) %تدمير %تهجير �لسكا" �لمحليين في �ألحيا2 
ال   %& جبر�ً   %& طوعًا  للصهاينة  &��ضيها  تسلم  ال  �لتي 
%ضع  %بعد  لالستسال8.  3شا�:  �لبيضا2  �ألعال8  ترفع 
هذ� �لقر�� قيد �لتنفيذ، لم تتمكن سوW &�بعة &حيا2 &% 
قرW من �فع علم �الستسال8 �ألبيض. &ما باقي �ألحيا2 

٢١ .yلمد"  فتم 3فر�غها من سكانها بقو: �لسال�%
قرية  �لـ٤٠٠  قر�بة  ُمِسحت  �لشكل؛  %بهذ� 
فلسطينية من �لخا�طة في �لسنو�= ما بين ١٩٤٨-

�لفلسطينيو"،  تركها  �لتي  �لممتلكا=  &ما   .١٩٤٩
قانو�   " بموجب  عليها  يدهم  �ليهو�  %ضع  فلقد 
 Uمال� �صحا@ �ألمال� �لذين يعيشو� خا�� �لبال�
(قانو� �مال� �لغائبين)". %بهذ�؛ فلقد �ستطاh �ليهو� 
&��ضي  من   ٪٦ Wيمتلكو" سو يكونو�  لم  �لذين   –
فلسطين قبل ١٩٤٧- &" يحتلو� قر�بة �لـ٩٠٪ من 
كامل �أل��ضي عشية �إلعال" �لرسمي عن قيا8 �%لة 

ع�� 
ليه�� 
لمهاج�ي� 
لعا�  

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

4944
4075
9553
30327
42359
61854
29727
10536
12868
16405

تمكنت حمالG �لتهجير غير �لشرعية �لتي 
جميع  �غم  �لّنجا\  من  �لصهاينة  نظمها 

�لعر�قيل �لتي �ضعت �مامها.
�أل��ضي  2لى  �ليهوUية  �لهجر9  تكثفت 
�لحماية  ظل  في  كبير9  بوتير9  �لفلسطينية 
�لتي  �لكبير9   Uلجهو� �بسبب  �لبريطانية، 
حو�لي  تمكن  �لصهيونية   Gلمنظما� بذلتها 
في  �الستيطا�  من   sUيهو �لف   ٢٣٢

.Tفلسطين بين عامي ١٩٣٠ �١٩٣٩

 British Government, The political History of Palestine under the
 British Administration, Palestine Toyal Commision Repory, Cmd,

 .5479, 1937, p.279

3" ��جر�= غ} �لشرعية �لÄ نظمها 
�لوصو)   ~ جنحت  قد  �لصهاينة 
كل  �غم  �لفلسطينية  �أل��ضي   Æ3

�لعر�قيل �لÄ %ضعت &مامها.  
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&لف في سنو�= �)١٩٢٠ – %صل 3لى ٢٣٢ &لف في �لثالثينا=. ١٩  
%بحلو) عا8 ١٩٣٩، كا" عد� �ليهو� في فلسطين ٤٤٥ &لفًا، فيما كا" عد� سكانها 
١,٥ مليو" نسمة. %قبل ٢٠ عامًا من ١٩٣٩، كانت نسبة �ليهو� ال تزيد على �لـ١٠٪، 
لكنها %صلت 3لى ٣٠٪ في هذ� �لعا8. %با�Aيا� &عد�� �ليهو� ����A= مناطق �ستيطانهم 
بشكل سريع &يضًا. حيث %صلت نسبة �أل��ضي �لتي &صبحت بيد �ليهو� عا8 ١٩٢٠ 3لى 

�لضعف في عا8 ١٩٣٩. 
بحلو) عا8 ١٩٤٧ كا" في فلسطين ٦٣٠ &لف يهو�, %مليو" %٣٠٠ &لف فلسطيني. 
%منذ قبو) �ألمم �لمتحد: بقر�� تقسيم فلسطين في ٢٩ تشرين �أل%) ١٩٤٧ 3لى 3عال" 
قيا8 �%لة 3سر�ئيل في ١٥ &يا� ١٩٤٨،�xمت منظماG �إل�ها@ �لصهيوني باحتالg ثالثة 
�لفلسطينيو�  لها   zتعر �لتي  ��لمجا<�   Gللمد�هما �نتيجة  فلسطين.  ���ضي  ��با� 
�ثناd .لك �نخفضت �عد�U �لفلسطينيين �لذين كانو� يعيشو� في خمسمائة مدينة �قرية 
�ُنزِّ\  منهم  قسم  قتل  تم  حيث  �لف.  2لى ١٣٨  �لفًا  من ٩٥٠  فلسطين  في  �بلد9 

�لقسم �آلخر.٢٠
%حين يصف �لمؤ�· �إلسر�ئيلي �لمشهو� 3يال" باj سياسة �الستعما� �لتي �نتهجتها 
لتهجير   jمكتو غير  مخطط صهيوني سر,  عن   iيتحد فإنه  عا8 ١٩٤٨  في  3سر�ئيل 
�لعرj خا�� فلسطين. %ينص هذ� �لمخطط على &" تقو8 �لوحد�= �لعسكرية �لصهيونية 

عد� �ليهو� �لمهاجرين

(سبتمب�-�كت�ب�) 1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

5514
9149
7844
7421
12856
33801
13081
2713
2178
5249

بد�G هجر9  بلفو�  �عد  2عال�  بعد 
�لفلسطينية،  �أل��ضي  2لى  مكّثفة 
 Uليهو�  Uعد تبين  �لجانبية  ��للوحة 
بين  ما  فلسطين  �2لى  هاجر�  �لذين 
١٩٢٠ �T١٩٢٩. �في هذH �لفتر9 
2لى فلسطين نحو ١٠٠ �لف  هاجر 

 .sUيهو

 British Government, The political History of Palestine under the  
 British Administration, Palestine Toyal Commision Repory, Cmd,

  .5479, 1937, p.279

 �لعا8  
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

تأسيس  هو  �لوحيد  %�لحل  فيها.   jلعر� تو�جد  &ثنا2  �لبلد  هذ�  في  مستقل  كشعب 
�لغربي &,  يتو�جد في شطرها  �لتي ال   Wلكبر� 3سر�ئيل  �ألقل  �لكبرW، على  3سر�ئيل 
عربي. %لتحقيق qلك فإنه ليس لدينا &, خيا� سوW تهجير �لعرj 3لى �%) �لجو��. 
علينا &" ننفيهم كلهم. يجب &" ال تتو�جد &, قرية يعيش فيها �لعرj. علينا &" ننفيهم 

3لى �لعر�x %سو�ية %شرx �أل��" (�أل��" حاليًا). ٢٣
%في هذb �ألثنا2، كا" �ئيس بلدية تل &بيب �لجنر�) شلومو الحا� يقو): " علينا �� 
نستمر في �لمجا<�  2لى �� يقبل �لفلسطينيو� �� يعيشو� كعبيد في هذH �أل��ضي". 

٢٤

%في بد�يا= �لحرj �لعالمية �لثانية تسببت حمال= �لتهجير �ليهو�ية في ��تفاh  %عي 
�لبريطانية كانت تقمع جميع  �لقو�=  �لظالمة. لكن  �لمما�سا=  �لفلسطيني ضد  �لشعب 
منظما=  بسبب  �ألمرَّين  يعاني  �لفلسطيني  �لشعب  بالغ. %كا"  بعنف  �لمقا%مة  حركا= 

 ،T١٩٠٠ Tعا في  نشاطا كبير�  �لصهاينة   dلزعما� طبقه   sلذ� �لهجر9  برنامج  عِر� 
 g�U لسوفياتي �لسابق �من� Uفريقيا �من �التحا� gفالمهاجر�� �لذين قدمو� من شما

.Uمختلفة في �لشر� �أل�سط غير�� �لمو�<ين في نسبة �لسكا� لصالح �ليهو

 �لمغر@
 1 954-1955

 230000=
 �لجز�ئر 

130000=1962 

230000
1954-1955

�لبال� �لتي بد&= منها �لهجر:

سو�يا
30000 �لعر��

125000

1950-1951

�ليمن
52000

1948-1950

عد� �لمهاجرين �ليهو�
�نتها2 �لهجر:

jلمغر�

 تونس
130000

40000
1953-1954

مصر
66000
1956

تركيا
80000 ��سيا

80000
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فلسطين

3سر�ئيل. ٢٢
%كا" قد%8 كل قافلة &% فو� من �لمهاجرين �ليهو� 3لى فلسطين يعني حد%i �لمزيد 
من �لظلم %�لعنف %�لضغط على �لشعب �لفلسطيني �لمسلم. qلك &" �لمنظما= �لصهيونية 
�لعصو�  مئا=  منذ  عليها   Àعا �لتي  &�ضه  تر�  على  �لفلسطيني  �لشعب  تجبر  كانت 
 bلقا& jللصحر�2 في سبيل 3سكا" %توطين �لقا�مين �لجد�. %في خطا y%لهجر: %�لنز�%
�ئيس ��ئر: �لهجر: جوAيف %يتز عا8 ١٩٤٠ يصف فيه %جهة نظر �لصهاينة تجاb �لشعب 

�لفلسطيني، فيقو): 
في هذb �للحظة، ال محل لشعبين مختلفين فوx هذb �أل��ضي. ال يمكن لنا &" نعيش 

يظهر  �ليمين  على  �لصو�9  في 
2لى  يهاجر��  �لذين   Uليهو�
�ما   ،١٩٣٠  Tعا في  فلسطين 
 Uفتعو �ليمين  على  �لصو�9 
 Uلليهو �هي   T١٩٤٧  Tعا 2لى 
�لم  فلسطين.   2لى  �لقاUيمين 
يعر�  �لفلسطيني  �لشعب  يكن 
 dسيحد� مع هؤال sبعّد ما �لذ
�لمهاجرين، فحتى عدU �لسكا� 

.Uتغير لصالح �ليهو
70



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

بعد �لحرj �لعالمية �لثانية شهد= فلسطين حركة هجر: كبير: بسبب %قوh �أل��ضي �لفلسطينية تحت �النتد�j �لبريطاني. %قد 
 jلفتر: تشكلت لجا" كثير: لتقسيم �أل��ضي �لفلسطينية بين �لعر� bلك �لتوتر �لمستمر للوضع في �لمنطقة. %في هذq نتج عن
�لبريطاني %�لمسؤ%) عن  �لخا�جية  �لتي شكلها %Aير  �لمعر%فة تلك  �للجا"  بين  �لمشكلة. %من   aليهو� من &جل حّل تلك�%
�لهند ”�للو�� 3ير) بيل“، %قد سميت  هذb �للجنة بـ”لجنة بيل“، %كذلك �للجنة �لمشتركة �لبريطانية �ألمريكية %�لتي سميت 
بـ”لجنة مو�يسو" -كر��,“. %�قترy بيل &" ترفع &نكلتر� �نتد�بها عن فلسطين %يتم تقسيمها بين �لعرj %�ليهو�، في حين 
 yفقط بيد �ألنكليز %تكو" تحت �عاية �ألمم �لمتحد: في �لمستقبل. &ما مخطط مو�يسو" –كر��, فيقتر Bتبقى حيفا %�لقد
تقسيم  لتحقيقها، %هي  �لمخططو"  �لمخططا= هنا� حقيقة مهمة سعى   bمناطق. %في جميع هذ &�بعة  3لى  �أل��ضي  تقسيم 

�أل��ضي �لتي ظلت لمد: قر%" &��ضي 3سالمية. في حين &نه ليس من حق &حد &" يفعل qلك �q3 �فض �لمسلمو" تقسيمها.

غز9 �لخليل

مصر �U
أل�

�

Uية
هو

 �لي
طق

منا
�ل

ربية
 �لع

طق
منا

�ل
�لية

�لد
ق 

ناط
�لم

sUمو�يسو� كر�

sUلمخطط �ليهو� مخطط �المم �لمتحد9

تقسيم �أل��ضي �لفلسطينية
لجنة بيل

يوليو 1937
لبنا�

سو�ية
حيفا

تل �بيبنابلس

 يافا يافا

لبنا�

سو�ية
حيفا

نابلس

2سر�ئيل 2سر�ئيل

غز9

غز9 �لخليلغز9 �لخليل

مصر مصر

مصر �U
أل�

�

�U
أل�

�

�U
أل�

�

نيسا� /�بريل 1946

لبنا� لبنا�

سو�ية سو�ية

2سر�ئيل 2سر�ئيل

نابلس

حيفا حيفا

نابلس

 يافا يافا

هبر��

تل �بيب

تل �بيبتل �بيب

زية
جلي

�ألن
ق 

ناط
�لم



فلسطين

%يتم تضييق   ،Wلجهة �ألخر� �إلنجليز من  �لجنو�  �لصهيونية من جهة، %ضغط   jإل�ها�
�لخناx عليه من �لجهتين. 

&جل  من  كافحو�  مسلم   ١٥٠٠ على  يزيد  ما  ُقتل  �لبريطاني،   jالنتد�� عهد  %في 
بسبب  &يضًا  �لكثيرين  %حبس  �عتقا)  تم  كما  �لبريطانيين.  �لجنو�  يد  على  �الستقال) 
معا�ضتهم لهذ� �النتد�j. %مع &" �لشعب �لفلسطيني كا" يعاني مصاعب جمة في %طنه 
 jلمصاعب كانت ال شي2 مقا�نة بإ�ها� bلكن هذ ،jلتي ما�سها �النتد�� Uبسبب �لضغو

�لمنظما= �لصهيونية. 
قامت  �لتي  �لعسكرية  �لعمليا=  %%حشية   j�3ها تفاقم  �لبريطاني،   jالنتد�� %بانتها2 
بها �لمنظما= �إل�هابية ضد �لشعب �لفلسطيني �ألعز) ليشمل مد�هما= �لقرW %حرقها 
%صف �لمدنيين �ألبريا2 %3طالx �لنا� عليهم �%" �لتفريق بين طفل %�مر&: %عجوA باإلضافة 
3لى مما�سة &نو�h ال تصدx من �لتعذيب �لجسد, %�غتصاj �لنسا2 %�لبنا= في &عما� 

�لطفولة. 
%نتيجة لهذ�، تر� قر�بة �لـ٨٥٠ &لف مسلم بيوتهم %&%طانهم عا8 ١٩٤٨ %لجئو� 3لى 
�لضفة �لغربية %شريط غز: %لبنا" %�أل��". %�ليو8، تبلغ &عد�� �لذين يعيشو" في مخيما= 
�لالجئين قر�بة �لمليو" ناyA. %يعيش قر�بة �لـ ٣,٥ مليو" فلسطيني كالجئين بعيد�ً عن 

&%طانهم %&�ضهم. 
 hنو�& شتى  �لالجئين  مخيما=  في  �لمقيمو"  �لفلسطينيو"  يعاني  هذ�،  يومنا  %في 
��مت  ما  %�لكهربا2   bلميا� %يستعملو"  �إلنسانية،  �حتياجاتهم  &بسط  لتحقيق  �لمصاعب 
3سر�ئيل تسمح بذلك، %يقطعو" كيلومتر�= طويلة في سبيل �لوصو) 3لى &ماكن عملهم 
حيث يعملو" ساعا= طو�ال بأجو� منخفضة للغاية. %لزيا�: &قربائهم من �لالجئين �لذين 
يعيشو" في مخيما= &خرW ال تبعد سوW ١٠-١٥ �قيقة &% للخر%� 3لى &عمالهم فإ" 
�حلتهم هذb تتحو) 3لى كابوB بالمعنى �لحقيقي للكلمة. qلك &" نقاU �لتفتيش �لمتكر�: 
تفرk على �لفلسطينيين �لكشف عن هوياتهم عند كل نقطة تفتيش، %في كل مر: يمر%" 
بهذb �لنقاU �لقريبة من بعضها �لبعض يتعرضو" للتحقير %�ألWq �لجسد, %�للفظي. 3ضافة 
3لى qلك تغلق 3سر�ئيل �لطرx بحجة " تحقيق �ألمن " مما يمنعهم من �لذهاj 3لى &عمالهم 
&% حتى �لوصو) 3لى �لمستشفيا= لتلقي �لعال�. %في &ثنا2 هذ�، يعيش شعب �لمخيما= 
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باألخالx �لكريمة �غم ما لحقهم من مصائب، %في هذ� �لصد� يقو) �هللا عز %جل:  
﴿ ...َ�نِّي َال ُ�ِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َ.َكٍر َ�ْ� ُ�ْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض 
َفالَِّذيَن َهاَجُر�� َ�ُ�ْخِرُجو� ِمْن Uَِياِ�ِهْم َ�ُ��ُ.�� ِفي َسِبيِلي َ�َقاَتُلو� َ�ُقِتُلو� 
َألَُكفَِّر�َّ َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َ�َألUُِْخَلنَُّهْم َجنَّاGٍ َتْجِرs ِمْن َتْحِتَها �ْألَْنَهاُ� َثَو�ًبا 

ِمْن ِعْنِد �هللاَِّ َ��هللاَُّ ِعْنَدHُ ُحْسُن �لثََّو�ِ@﴾ (gB عمر��، ١٩٥)
%�خا2  &ما"  في  �لفلسطيني  �لشعب  فيه  يعيش  �لذ,  �ليو8  يأتي   "& بد  فال  %لهذ�، 
 "oلك &" �لقرq .Bلعظيمة بين �لنا� "oلقر� xبانتشا� &خال Wسال8. %هذ� غير ممكن سو%
يصف &خالقًا تدعو� �لناB 3لى �لتنافس في �لخير�= %�لدفاh عن �لسال8 %�لعفو %�لتسامح 
%�لمحبة %�الحتر�8 %�لتر�حم. %في �أل%ساU �لتي تسو� فيها &خالx �لقرo" ال مكا" للعنف 

كا� شعا� �لمهاجرين 
 :Hتعلمو sلذ� Uليهو�

”نعمل بيٍد �نحمل 
 .“tلّسال� باليد �ألخر�

�بعد فتر9 قصير9 �خذ 
�لصهاينة مكانهم في 

�فع هذ� �لّشعا�. �في 
�لوقت �لذs يرفع فيه 
 oلبعض شعا� ”�لقد�

لنا“، كا� �لبعض �آلخر 
يمطر �لقرt �لفلسطينية 

بالقنابل.
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فلسطين

�لضر5%   b3لى هذ %باإلضافة  �العتقا).   %& %�لتجريح  %�لقتل  %�لصو��يخ  �لقصف  خو5 
�لقاسية، فإ" �ليهو� �لمتطرفين �لمقيمين في �لمستوطنا= �لمحيطة بالمخيما= �لفلسطينية 
يشكلو" تهديد�ً مستمر� للشعب �لفلسطيني �لمسلم، حيث يتعرضو" – %بشكل متكر� 

– لطلقا= نير�" %�عتد��2= هؤال2 �لمتطرفين.
%بالتأكيد، فإ" تر� �لشخص للمكا" �لذ, نشأ %كبر فيه %تعرضه للتهجير من %طنه 
 jهي سنة �هللا في خلقه. %في �لتا�يخ، تعرضت �لشعو bمر غاية في �لصعوبة. لكن هذ&
�لمسلمة ألنو�h كثير: من �لضغط %�لتهجير عن �لديا� %�أل%طا" على يد �لمنكرين. فكثير�ً 
ما �ضطهد �لحكا8 �لظالمو" كثير�ً من �لشعوj �لبريئة ال لشي2 3ّال ألنها مؤمنة &% ألنها 
من قومية &خرW. %�لقرo" �لكريم يصف حا) �لمسلمين في كثير من �لبال� %من ضمنهم 
%�لمتمسكين  �بهم  �لقانطين من �حمة  غير  �لصابرين  في عو"  فاهللا  �لفلسطيني.  �لشعب 

كانت �لشرطة 
�ألنكليزية تتدخل بكل 
 Gعنف لمنع �لمظاهر�

�لتي تقوT من �جل 
�الحتجا� على �لهجر9 

 Tية. ففي عاUليهو�
T١٩٣٣ فقد عدU كبير 

من �ألشخا� حياتهم 
 Gلعمليا� Hفي هذ

(٣٠ شخصا) �جر\ 
�لكثير�� (٢٠٠ 

شخص).
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين
من  �لقريب  �لبر�جنة  بر�  بمخيم  هائل  Uما�  لحق 
�لذs ضربته  �لحصا�  بعد ثال� سنو�G من   Gبير�
لهذ�  هـي  ��لصو�9  �لمخيم.  هذ�  على  2سر�ئيل 

 .T١٩٨٨ Tلمخيم لعا�

77

�لمسلمين  بين  �لتعا%"  مشاعر  من  تقّو,   "oلقر�  xخال& �لحيا: حسب   "ّ3 ثم   .hلصر��%
 xيتمكنو" بفضلها من مكافحة �لظلم مكافحة فكرية. %لهذ�، فإ" �لحيا: حسب &خال%
�لقرo" ليست مهمة من &جل فلسطين فحسب، بل من &جل 3سعا� �لعالم كله %تطهيرb من 

 .xألخال� bلمظالم. %تقع على عاتقنا مسؤ%لية 3بد�2 &قصى �لجهد لنشر هذ�
�لالجئو"  يعانيها  �لتي  �لمعانا:   Wمد  jلكتا� من  �لقا�مة  �لفصو)  في  %سنو�� 
�لفلسطينيو"، لكن %قبل هذ�، نبحث في %سائل �إل�هاj �لتي �تبعتها �لصهيونية لنفي هذ� 

�لشعب �لمسلم %تهجيرb من %طنه ، &, &ننا سنبحث في �إل�هاj �لصهيوني.

﴿ َ�ِلُكلٍّ ِ�ْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقو� �لَخْيَر�Gِ َ�ْيَنَما َتُكوُنو� َيْأGِ ِبُكم 
�ُهللا َجِميًعا �2َِّ �َهللا َعَلى ُكلِّ َشْيdٍ َقِدير﴾ سو�9 �لبقر9: �آلية ١٤٨ 



فلسطين

يعاني �لفلسطينيو� �لقاطنو� في 
�لبنا�   Gبير� في   Gلمخيما�
��أل��U ظر�فا صعبة للغاية منذ 
عد9 سنو�G. فقد �صبح �لجو� 
��لظر��  �لُمعدية   zألمر���
2لى  2ضافة  �لقاسية،  �لطبيعية 
�العتد�G�d �إلسر�ئيلية �لمتكر�9 
جز�d من حياتهم �ليومية. �يبد� 
�لوضع �لمز�s �لذs يعيش فيه 
�لتي   Gلمخيما� في  �لالجئو� 

�نشأتها �ألمم �لمتحد9.
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تعتبر �جو�  �لصهيونية   �� �لكتا�، �كرنا  �لسابق من  �لفصل  في 
�ليهو2 لفلسطين "هدفًا مقدسًا"، *لذ�؛ فهم يصفو� �لحر� �لتي سيتم 
خوضها لتحقيق هذ� �لهد7 بكونها "حربًا مقدسة". *عقيد3 �لحر� 
*�لتعليمية  �لتد�يسية  �لمقر��;  في   ً كبير�  حيز�ً  تأخذ  هذ<  �لمقدسة 
للشعب �إلسر�ئيلي. *@عماC 2*لة Bسر�ئيل �لبا�@ين يركز*� على تلقي 
�ألطفاJ �ليهو2 تد�يبًا صهيونيًا بين فتر3 *�خرH. *تصريح *@ير �لتعليم 
�إلسر�ئيلي ليمو� ليفنا� في �عنف �ياP �نتفاضة �ألقصى �لذO قاJ فيه 
 ��  Jلألطفا بد  *ال  Bسر�ئيل،  �من  تحقيق  في   Pها عنصر   Uلمد���"
يتلقو� تربية صهيونية" مثاJ على �لك. ٢٥ *في نظاP �لتعليم �إلسر�ئيلي 
�لذO �عدته �لكو��2 �لصهيونية يحتل كتا� يشو� (�حد كتب �لتو��3 
�لمحرفة) مكانة *�همية خاصة. *في هذ� �لكتا�، تمد[ �لمجا@� �لتي 
قاP بها (�* �لتي َيّدعى �نه قاP بها) يشو� ضد �لشعب �لفلسطيني. *يعبر 
�*جيه غا�*O2 عن هذ� �لمفهوP في كتابه (ملف �لصهيوينية...) على 

�لشكل �لتالي: 
في سبيل @يا32 �*�� �لحر� �لمقدسة، يكر� �لحاخاما; �لعسكريو� 
مفر�2;  �حد  *هو  �لقديم.  �لعهد  من  يشو�  بكتا�  �الستشها2 
�لتعليمي في �لمد��U �إلسر�ئيلية. *في هذ� �لكتا�، يتم   cلمنها�
في  *�لمسنين   Jألطفا�*  Cلنسا� *�بح  قتل  *جو�  على  �لتأكيد 

�أل��ضي �لتي تم �الستيالC عليها في �أل�e �لمقدسة. ٢٦
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�إل�ها� �لصهيوني�إل�ها� �لصهيوني�إل�ها� �لصهيوني
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 Cلنسا�* Jلهر�*�;. قتلنا شخصًا *�حد�ً على �ألقل من كل بيت. *تّم حبس �لرجا�*
في �لبيو; *منعنا عنهم �لماC *�لطعاP. *بعدها جاC خبر�C �لتفجير *فجر*� �لبيو; بما 
�لبيو;، *في  فيها من �لسكا�. *في هذ< �ألثناC، �مر �لقائد بحبس �مر�تين في �حد 
هذ< �ألثناC، كا� �حد جنو2نا يحدثنا �نه �غتصب BحدH �لنساC �لعربيا; قبل قتلها. 
 ،Pيا� لعد3  �لمنطقة  تنظف  للتو)  �لنساC (*كانت قد *ضعت مولو2ها   HحدB جعلنا*
*�لذين  عاليًا  عسكريًا  تد�يبًا  تلقو�  �لذين  �لعسكريو�  �لقا32  *طفلها.  هي  قتلناها  ثم 
 ً�Cلى قتلة منحطين. كما �نهم لم يكونو� جزB ئعو�" تحولو��� Jيوصفو� بأنهم "�جا
من هذ< �ألحد�l أل� �لقد� ساقهم Bليها �غمًا عنهم. بل على �لعكس، كانو� يطبقو� 
�لمجا@� *�لتطهير �لجسدO بكل *عي. *بالنسبة Bليهم، فكلما كا� هناm عر� �قل 

على *جه �أل�e، كلما كا� �لك �فضل.....٢٩
*�لمثاJ �لذO �كرنا< هنا ما هو سوH حا2ثة بسيطة من �لمشاهد �لوحشية �لتي تتكر� 

في فلسطين منذ خمسين عامًا. 
قبل قياP 2*لة Bسر�ئيل، كانت عصابا; �لهاغانا< *Bيرغو� *شتير� تقوP بعملية طر2 

ير8 �لمسؤ�لو� �إلسر�ئيليو� �نه من �لضر��2 تعليم �لمبا+* �لصهيونية لألطفا# منذ �لصغر. 
��لمعاملة �لقاسية �لتي يتعر= لها �لشعب �لفلسطيني على يد �لجنو+ �إلسر�ئيليين هي نتيجة 

للتعليم �لذ2 تلقوB بشأ� تفّوقهم �لعنصر2.
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�أل��ضي  شعب  يعاملو�  �لنحو  هذ�  على  تد�يبهم  يتم  �لذين  �إلسر�ئيليو�  *�لجنو2 
شهر�ً  عشر3  �لثامنة   �*2  Jفاألطفا �لمقدسة.  عقائدهم  عليهم  تمليه  ما  حسب  �لمحتلة 
�لمر*حية (�لحو�ما;)  �لطائر�;  �ثناC نومهم في �سرتهم جر�C قصف  �لذين يستشهد*� 
بالصو��يخ، *قتل �لبنا; �لصغا� �ثناC عملهن في �لحقوJ 2*� �2نى سبب *جر[ طال� 
في  عا2يًا  �مر�ً  �ضحت  �مو�  �2ئمة  بدنية  Bعاقة  *Bعاقتهم  لبيوتهم  عو2تهم   Cثنا�  Uلمد���
فلسطين. *�لسبب �لكامن *��C هذ< �لمآسي �إلنسانية �لمتكر�3 هو هذ< �لتربية �لصهيونية. 
�لتربية  �لتي �جريت على �لشعب �إلسر�ئيلي تشير بما ما ال شك فيه �� هذ<   lألبحا�*
�لخبير   �� �لك  على   Jمثا* �2مغتهم.  في غسل  �قصى حد  Bلى  *فّعالة  مؤثر3  �لصهيونية 
�لنفساني في جامعة تل �بيب c. تما�ين *ّ@� على طال� �لصف �لر�بع *�لثامن فقر�; 
 Jبها يشو� ضد سكا� ��يحا *سألهم �لسؤ� Pلتي قا� �لتا�يخية  �لمذبحة  مكتوبة تصف 
�لتالي:" في حالة �حتالJ �لجيش �إلسر�ئيلي لقرية عربية، هل يجب �بح �لعر� كما �بح 

يشو� �أل�يحيين؟" فتر�*حت نسب �إلجابة بـ" نعم" ما بين ٦٦٪  *٩٥٪. ٢٧
*يؤكد �*جيه غا�*O2 على �� كتابي ”يشو�“ *”�لعهد �لقديم“ عمومًا يشكال� 

 :Jمنبعًا لإل�ها� �لصهيوني، فيقو
�لصهيونية �لسياسية �ستنبطت مفهوP "�لوعد" *�لوسائل �لتي يجب �تباعها لتحقيق هذ� 
"�لوعد" من كتا� يشو� �لذO ينص على �� �لر� �مر يشو� بذبح باقي �لشعو� 
فإ�  مشابه،  *بشكل  له.  �لر�  بمعونة  �إللهي  �ألمر  هذ�  حقق  يشو�   ��* *Bفنائها 
�لفر�;  Bلى  �لنيل  من  �لممتد3   "  Hلكبر� "Bسر�ئيل   *  " �لمختا�  �هللا  " شعب  مفاهيم 

مستند3 على كتا� يشو� *تشكل �لعقيد3 �ألساسية للصهيونية �لسياسية. ٢٨
Bسر�ئيلي   Oجند مذكر�;  �إلسر�ئيلية  �2فا�  صحيفة  نشر;  سبق،  ما  على   Jكمثا*
 Oقرية �2يمة �لفلسطينية. **صف هذ� �لجند Jفي عملية عسكرية �ستهدفت �حتال mشتر�

 :Jلعملية *ما نتج عنها من مشاهد *حشية، فقا�
قتلنا ما بين ٨٠ Bلى ١٠٠ �جل *�مر�3 *طفل. قتلنا �ألطفاJ بسحق ��*سهم بالعصي 
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فقط. 
*نسائهم  بيوتهم  لحماية  فعًال  يكافحو�  �لتا�يخ  �لك  بعد  �لمسلمين   �� *�لحقيقة 
*�طفالهم من �إل�ها� �إلسر�ئيلي. *كما قلنا من قبل، فإ� هذ� �إل�ها� ما هو Bال سياسة 
 International Herald سر�ئيل بمنهجية. *في مقالتها �لمنشو�3 في صحيفةB 2*لة تتبعها
�لطر�@  على  �لوحشية  لويس  فلو��   �لصحفية  �أل*سط  �لشر�  ، تصف خبير3   Tribune

:Jإلسر�ئيلي، فتقو�
بالنسبة Bلى �لمسؤ*لين �إلسر�ئيليين فإ� �لقتل *�لذبح *سيلة �عدJ بكثير من �لمحاكمة 
*�كثر *ضوحًا *�كثر قطعية. *يصف مساعد *@ير �لدفا� �لسابق �فر�ئيم سنيح سياسة 
 Pلقيا� J*هابي �* حا�B شخص في نشا� O� mشا� �B ":Jسر�ئيل بكل *ضو[ ، فيقوB

به يحب قتله. فهذ< *سيلة فعالة *قطعية *عا2لة في �آل� نفسه".  ٣١

ال يفّرC �لجنو+ �إلسر�ئيليو� 
من  �لعز#  بين  �لمتعصبو� 
فالجميع  ��ألطفا#،   Iلنسا�

هدK لرصاصهم.



فلسطين

�لفلسطينيين من ���ضيهم. *قبل عاP ١٩٤٨، ما�U �ليهو2 بو�سطة هذ< �لعصابا; �Bهابًا 
قل مثيله. *عا*2*� *ما�سو� �إل�ها� نفسه بو�سطة �لجيش �إلسر�ئيلي بعد هذ� �لتا�يخ. 
: (C��@هو مناحيم بيغن، *فيما بعد �صبح �ئيسًا للو ) Jكا� �ئيس عصابة ��غو� قد قا*

" يجب �� نشن حربًا على �لعر� بحيث يضطر�� فيها للدفاL عن بيوتهم �نسائهم 
 COحر� �لصهاينة كانت موجهة ضد �لشعب �لمدني �لبر �� O�  .(٣٠) "طفالهم فقط��
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R+باS�

يتعر=  مكا�  كل  في 
�لشعب �لفلسطيني لنير�� 
�إلسر�ئيلي،   Wلرصا�
 Lحيانا عند �حد �لشو���
 Cحيانا في �حد �ألسو���
ليال،   Yلنو� عند   Zمر��
عبو�  عند  �خر8  ��حينا 

نقا[ �لتفتيش.



فلسطين

في �لشو��L قتل

�لجنو+ �إلئيليين،   Kلفلسطينيين هم هد�  �S
 ��  Rمر�� �مامهم  �لذ2  كا�   �S يهمهم  �ال 

شيخا �� طفال �� �ضيعا.
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TÜRKİYE, 7.8.01

GÖZCÜ, 19.5.01

CRESCENT INT., 16.8.01

W. REPORT, 4-5.1993
'سر$ئيل قصفت بالقنابل مدينة غز�



فلسطين

 Hبا32 منظمة. فالقرB بريئة في فلسطين. فالجيش �إلسر�ئيلي ينتهج سياسة C2*� �� ُتر�� فيه 2ما Pمنذ سنين طويلة ال يمّر يو
تقصف *�لبيو; تهدP *�لمساحا; �لز��عية ُتحر�. * *لألسف �لشديد فإ� هذ< �لمظالم �لتي تنشرها *سائل �إلعالP من Bلى 
 Crescent“ ” لمنشو� في مجلة� Jلعالم حّتى تفعل شيئا ملموسا. *لعل �لمقا� J*2 ضمير mخر لم تكن كافية لكي تحّر�
هذ<  يكشف  �إلسر�ئيلية“  �لجر�ئم  على  �لسكو;  بسبب  �لفلسطينيين  من  �لقتلى  �عد�2  ”تز�يد  بعنو��   International
�لحقيقة. *من جابها حذ�; مجلة ” “The Washintong Report of Middle East Affairsفي مقاJ ُنشر 
فيها بعنو�� ”�لمد�فع في Bسر�ئيل تحل محّل حقو� �إلنسا�“ من �� �لعنف في �أل��ضي �لفلسطينية سو7 يتز�يد �كثر. �ما 

�ألخبا� �ألخرH �لو��32 في �لصحف �لتركية فهي تعرe خطو�3 �لوضع في �لمنطقة. 

CUMHURİYET, 22.5.01

ZAMAN, 20.5.01

طلقاZ قاتلة

Sسر�ئيل تضر� بشكل عشو�ئي
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TÜRKİYE, 13.10.01

MİLLİ GAZETE, 13.5.01

YENİ ŞAFAK, 28.11.01

Yأل���نيو� Yسر�ئيل تستخدS

Iمن �لدما Rcd فلسطني

�لقنابل تتهاطل على �لقر8 �لفلسطينية

MİLLİ GAZETE, 18.5.01

فلسطني تشتعل



فلسطين

علينا �� نوضح هنا �� Bسر�ئيل – كما قاJ �فر�ئيم سنيح - ال تكافح ضد �لعناصر �لتي 
تعتبرها �Bهابية فقط، بل �نها تستهد7 شعبًا بأكمله. 

�لتي  �لمظالم  من  قسم صغير   Hليست سو �كرناها  �لتي  �لتفاصيل  هذ< 
�لمسلمو�  يعرفها  �مو�  هي  �لمما�سا;  هذ<  لكن  Bسر�ئيل.  2*لة  بها  قامت 
معرفة جيد3، *�لك �� مثاJ فرعو� في �لقر�� يشبه تمامًا ما تقوP به 3��2B 2*لة 
Bسر�ئيل �لصهيونية ضد �لشعب �لفلسطيني �لبرCO. ففي �لك �لعهد، �ستهد7 
 Cلى �لك، فإ� *جهاB قتلهم بوحشية. *باإلضافة* Cفرعو� �لمظلومين *�لضعفا

قوP فرعو� �بد*� ��تباطًا قويًا بأ��ضيهم *�فتر*� على سيدنا موسى �نه 
.(١١٠ ،Kألعر�� Rسو�) ﴾ "ُيِريُد َ�ْ� ُيْخِرَجُكْم ِمْن َ�ْ�ِضُكْم" ﴿

*�لكاتب �لصحفي يو�O �فنرO ينبة Bلى هذ� �لتشابه. *يذكر �فنرO في مقالته بعنو�� 
"The Murder of Arafat”  (مقتل عرفا;) �� عدP نسيا� �لعهد �لذO �ستعبد فيه 
 Oفإ� �لظلم �لذ Oلى �فنرB ليهو2 في مصر هو من �لمعتقد�; �ألساسية لليهو2. *بالنسبة�

تما�سه Bسر�ئيل على �لفلسطينيين يشبه �لظلم �لذO ما�سه فرعو� عليهم: 
�B �ألحد�l �لتي نشاهدها �ليوP تثبت لنا �� شا�*� تحوB Jلى شبه فرعو� *نحن Bلى 
�لضغوطا; *�لمضايقا;  �عطى هذ<  �هللا   �� �لقديم يخبرنا  *�لعهد  �لقديمة.  شعب مصر 
�لتي سيقومو� بها.  للرحلة �لطويلة  �ليهو2 كي يستجمعو� قو�هم *متانتهم �ستعد��2ً  على 

*هذ< هي بالضبط حالة �لفلسطينيين في يومنا هذ�". 
*في �لقر�� �لكريم يخبرنا �هللا عز *جل �� فرعو� كا� يذبح �لمستضعفين *�لمظلومين، 

:Jفيقو
 #ِo ِمْن َ�نَجاُكْم   pْSِ َعَلْيُكْم  ِنْعَمَة �هللاَِّ  �pُْكُر��  ِلَقْوِمِه  َقاَ# ُموَسى   pْSِ�َ  ﴿
ِفْرَعْوَ� َيُسوُموَنُكْم ُسوIَ �ْلَعَذ�ِ� َ�ُيَذبُِّحوَ� َ�ْبَناIَُكْم َ�َيْسَتْحُيوَ� ِنَساIَُكْم 
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مسبقًا ضد �لشعب �لفلسطيني منذ عاP ١٩٤٧ Bلى يومنا هذ�. 

*مع �� �أل�قاP �لتي سنو�2ها هنا لها �هميتها في BعطاC فكر3 عن �لوحشية �لصهيونية، 

Bال �نها غير كافية في تصوير مدH �لضر� �لذO �صا� �لشعب �لفلسطيني. *عمومًا، فإ� 

 ،Jبشكل يومي. *على سبيل �لمثا lألخبا� تصلنا تباعًا عن مد�هما; *تقتيل *عنف يحد�

�لـ ٢٠٠٠  يقا��  �آل�  Bلى   ٢٠٠٠ J*أل� منذ تشرين  قتلو�  �لذين  �عد�2  فإ� مجمو� 

�لرقم). *بمعنى �خر  ليسو� ضمن هذ�  �لعسكرية  �لدفاعي  �لد��  شخص (ضحايا عملية 

فإ� �لجر�ئم �إلسر�ئيلية تحدl يوميًا *بشكل منتظم. 

في  �ألنكليز-  فيهم  حياتهم-بمن  شخصا   ٩٢ حو�لي  فقد 
�لهجوY �لذ2 نظمه �لّصهاينة بالقنابل على فندC كنج +���+.
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َ�ِفي pَِلُكْم َبَالIٌ ِمْن َ�بُِّكْم َعِظيٌم. pْSِ�َ َتَأpََّ� َ�بُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألyَِيَدنَُّكْم 
َ�َلِئْن َكَفْرُتْم �Sَِّ َعَذ�ِبي َلَشِديٌد ﴾ (سو�S Rبر�هيم، ٦-٧)

*في �لك �لعهد، ما�U فرعو� ظلمه على بني Bسر�ئيل، *تخلص بنو� Bسر�ئيل من ظلم 
يدعو�  �لذين  Bسر�ئيل   Cشبه @عما� فما  في عصرنا هذ�،  �ما  �هللا.  بإ��  فرعو� **حشيته 
Bلى �لعنف بفرعو�. �ما ما يجب على �لفلسطينيين �� يقومو� به، فهو �لتمسك بما نصح 
به �هللا عز *جل بني Bسر�ئيل في �لك �لعصر: �لصبر *�العتما2 على �هللا *عدP �النحر�7 

عن طريقه. 

�لمجا�y �إلسر�ئيلية
كنا قد �كرنا بعض �لمذ�بح �لجماعية �لتي ��تكبتها عصابا; �إل�ها� �لصهيوني مثل 
هاغانا< * شتير� *��غو� *�لجيش �إلسر�ئيلي ما بين ١٩٤٨-١٩٨٢. *لم تكن �O من 
�لعسكرية ضد *حد�; �* جماعا; منظمة مسلحة. *�لتا�يخ �إلسر�ئيلي  �لعمليا;  هذ< 
مليC بعمليا; �لعنف *�لتقتيل �لجماعي ضد �لمجموعا; �لبشرية �لمجر32 من �لسال[. 
 Oبالتعذيب �لجسد Cمن هذ< �لمجا@�، تفجير فند� �لملك �2*2، *قتل �لفالحين �ألبريا*
�لمستمر في قرية 2ير ياسين عاP ١٩٤٨، *مجز�3 قرية كبيا عاP ١٩٥٨، *مجز�3 صبر� 
*شاتيال بقيا32 ��ييل شا�*� �لتي �ستشهد فيها قر�بة �لـ ٣٠٠٠ مدني، *�لهجوP �لمسلح 
�لـ٨٠٠،  على  يزيد  ما  فلسطينيا *جر[  فيه ١١  �ستشهد   Oلذ� �ألقصى  �لمسجد  على 
*مذبحة صال3 �لفجر في مسجد Bبر�هيم �لخليل عاP ١٩٩٤، *مذبحة قانا *�خيرً�- *ليس 

 .١٩٩٩ Pعا Oفيها ٤٠٠٠ جند mخرً�- مذبحة �لنفق �لتي �شتر�
�برياC لم يكن  �لمذ�بح *�لمجا@� ليسو� سوH مدنيين  �لذين ماتو� في هذ<   Uلنا�  �B
�لكتا�  �لقا2مة من   Jلفصو� �لتي سنو�2ها في  �نفسهم. *�لمجا@�  �لدفا� عن  بإمكانهم 
ال تشكل Bال جز�Cً صغير�ً *يسير�ً من �لعنف *�إل�ها� �لمما�U بطريقة مد�*سة *معد3 
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�لفند�. 
مذبحة ناصر �لدين، ١٩٤٨

�لبلد3  �هالي  على  عشو�ئيا  �لنا�  *�طلقو�  �لعر�  �لجنو2   Uلبا في  �إل�هابيو�  تخفى 
�لبلد3 من  �لمذبحة سوH ٤٠ شخصًا، *محيت  �لذين خرجو� الستقبالهم، *لم ينج من 

�لخا�طة تمامًا.   
مذبحة �لطنطو�R، ١٩٤٨، ٢٠٠ شهيد

يعيش في �لطنطو�3 �ليوP قر�بة �لـ١٥٠٠ مستوطن، لكن هذ< �لقرية شهد; مذبحة 
 Pلى �أل�قاB كاتز :" بالنظر Oلمؤ�¬ �إلسر�ئيلي تيد� J١٩٤٨. *يقو Pكبير3 للمسلمين عا

فإ� �لمذبحة هي من �كبر �لمجا@� بال شك".
مذبحة جامع +هما�، ١٩٤٨، ١٠٠ شهيد

�علنت *حد3 �لصاعقة (�لكوماند*@) �لتاسعة *�لثمانين بقيا32 *@ير 2فا� Bسر�ئيل فيما 
*بعدها  �ما�.  في  سيكونو�  للجامع  يلجئو�  من   �� �لعر�  للسكا�  �2يا�   موشي  بعد 
نفذ; عملية تقتيل جماعية ضد �لمسلمين �لملتجئين في �لجامع. *�ضطر ٦٠ �لف مسلم 
نفسه، *في  للمصير   eلتعر� مدينتهم خوفًا من   mتر Bلى  *�لرملة  �للد  من سكا� مدينتي 

�لطريق،  فقد ٣٥٠ شخصًا حياتهم بسبب سوC حالتهم �لصحية.
مذبحة �لد��يمة، ١٩٤٨، ١٠٠ شهيد

هذ< �لمذبحة من �كبر �لمجا@� في تا�يخ Bسر�ئيل، *معظم �لقتلى فيها هم من �لذين 
تجمعو� في �لجامع ألC�2 صال3 �لجمعة. *في هذ< �لمذبحة ُ�غتصبت �لنساC �لفلسطينيا; 

*نسفت �لبيو; على ��*U ساكنيها. 
مذبحة �لحولة، ١٩٤٨، ٨٥ شهيدً� 

�لبيو; *من ثم  �لجنو2 �إلسر�ئيليو� ٨٥ فلسطينيا في �حد  �لمذبحة، حشر  في هذ� 
�حرقو� �لبيت بمن فيه. *�ضطر قسم كبير من سكا� �لحولة �لمر*عين للهجرB 3لى بير*;. 

*لم يبق من سكا� �لحولة- ��; �لـ١٢ �لف نسمة- سوH ١٢٠٠ شخص.  
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بعض �مثلة �حد�� �لقتل �لجماعي 
��إل�ها� �إلسر�ئيليين منذ نصف قر�

حا+ثة تفجير فندC �لملك +��+ ١٩٤٦
قامت عصابة ��غو� �إل�هابية بتنفيذ هذ< �لمجز�3 تحت علم *بصر �لمسئوJ �ألعلى 
للحركة �لصهيونية في �لك �لوقت، بن غو�يو�. *في هذ< �لمد�همة، قتل ٩٢ شخصًا كا� 

من بينهم بريطانيو� *فلسطينيو� *يهو2. *جر[ ٤٥ شخصًا �خرين بجر*[ بليغة. 
مذبحة بلدR �لشيخ، ١٩٤٧، ٦٠ شهيدً� 

بعد  �لثانية  �لساعة  في  �لشيخ  بلد3  بمد�همة  Bسر�ئيلي  �Bهابي  مابين ١٥٠*٢٠٠   Pقا
منتصف �لليل لمد3 ��بع ساعا;، *قتلو� ٦٠ فلسطينيًا من بينهم �لنساC *�ألطفاJ *�لمسنين 

 .Pلذين فوجئو� بالمد�همة *هم نيا�
مذبحة يهيد�، ١٩٤٧، ١٣ شهيدً� 

بلباU جنو2  تخفو�  �لذين  �لصهاينة   Pقا *فيها  �ليهو2ية،  �لمستوطنا;  �*لى  من  يهيد� 
�النتد�� �لبريطاني بإطال� �لنا� على �لمسلمين. 

Iمد�همة خسا�، ١٩٤٧، ١٠ شهد�
قاP مسلحو عصابة هاغانا< �لمحملين في شاحنتين بمد�همة بلد3 خساU قر� �لحد*2 

�للبنانية *قتلو� كل من صا2فو� في �لطريق. 
مد�همة قز�Ry، ١٩٤٧، �ستشها+ خمسة �طفا#

 .Jهاجم �إل�هابيو� �ليهو2 بيتًا �ختا�*< عشو�ئيًا. *كانت �لنتيجة مقتل خمسة �طفا
مذبحة فندC سمير �ميس، ١٩٤٨، ١٩ شهيدً�

�لنز*[  على  *Bجبا�هم  �لمسلمين  على  �لخنا�  تضيق  هو  �لعملية  هذ<  هد7  كا� 
�2فيد  �*J �ئيس 2*لة إلسر�ئيل،  �لتي �شر7 عليها  �لعملية   ;2�* ،Uلقد� *�لهجر3 من 
�لتي @�عها �إل�هابيو� في  �لقنابل  لتفجير  نتيجة  Bلى �ستشها2 ١٩ شخصًا  بن غو�يو�، 
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حتى   yتجا� �لفلسطينيو�  له  يتعر=  �لذ2  �لّظلم   �ّS
�آل� �كثر من نصف قر�. ��بما لن يكو� باإلمكا� 
�لعثو� �آل� على عائلة لم تفقد على �ألقل ��حد� من 
�لعديد  �هنا�  �إلسر�ئيليين.  �لجنو+   Wبرصا �بنائها 
�صيبو� بإعاقاZ بدنية، �كما يبد� في �لصو�R فهنا� 

�لكثير ممن ُيو�صلو� حياتهم بوجوB مشّوهة.  

R+لشعب �لفلسطيني يتعّر= لإلبا�



فلسطين

مذبحة �لصالحة، ١٩٤٨، ١٠٥ شهيد
مأل �لجنو2 �إلسر�ئيليو� جامع �لبلد3 بسكانها *�طلقو� �لنا� عليهم Bلى �� لم يبق منهم 

�حد على قيد �لحيا3.
مذبحة +ير ياسين، ١٩٤٨، ٢٥٤

�لعالمي   Pلعا�  Oلر�� في  تتحكم  �لتي  �لعالمية   Pلصحافة *�إلعال� �� *سائل  ليس سر�ً 
في   lيحد ما  حقيقة   Hير ال  �لعالم  فإ�  �لسبب  *لهذ�   ،Cعميا مناصر3  Bسر�ئيل  تناصر 
Bسر�ئيل. *على �لرغم من هذ� فإ� هناm �حد�l ظلم *عنف شهد عليها �لتا�يخ �إلسر�ئيلي 
�لعربية  *سجلت تفاصيلها مؤسسا; 2*لية. *من هذ< �ألحد�l مجز�3 قرية 2ير ياسين 

�لتي �شتركت في تنفيذها عصابا; شتير� *��غو�.
في �لليلة �لفاصلة بين ٩ * ١٠ نيسا� ١٩٤٨، �فا� �هالي قرية 2ير ياسين على �صو�; 
 ،lما يحد لهم فرصة فهم  تعطى   �� �لقرية. *2*�   mبتر تأمرهم  �لتي  �لصو;  مكبر�; 

تعرضو� للتقتيل على �يدO �لمسلحين �لصهاينة. 
*�ألمم  �لد*لي  �ألحمر  �لصليب  مفتشو  �جر�<   Oلذ�  Oلتحر� تقا�ير  �ظهر;  *قد 
�لمتحد3 �نه تم Bضر�P �لنا� في �لبيو; �*ًال *�� �لسكا� �لذين حا*لو� �لهر*� من �لنا� 
*�للهب قتلو� بو�بل �لطلقا; �لنا�ية. *في �لهجوP، بقر; بطو� �لحو�مل *ُ�خرجت �ألِجّنة 
(َجمع جنين) من بطو� �لحو�مل *طرحت على �أل�e. *تم تقطيع �عضاC �لضحايا، *قتل 
�ألطفاJ سحقًا *�غتصبت �لنساC. *في هذ< �لمذبحة قتل ٥٢ طفًال �ماP �عين �مهاتهم ثم 
فصلت ��*سهم عن �ألجسا2. كما قتل ما يزيد على �لستين �مر�3 بتقطيع �عضائهن. ٣٢. 

*تصف BحدH �لنساC �لناجيا; من �لمذبحة هذ� �لمشهد قائلة: 
��يت �حد �لجنو2 يمسك �بنتي �لحامل في شهرها �لتاسع. *�سند �لجندO بندقيته على 
�قن �بنتي *�فر® فيها طلقاته �لنا�ية. لقد تحولو� كلهم Bلى سفاحين. *�خرc بعدها 

خنجر< *بقر بطن �بنتي *�خرc جنينها من بطنها.٣٣
 (Cحيا� Pهم �ليو*) لناجين� Jألطفا�* Cلم يكتف �لسفاحو� بما فعلو�، بل �جبر*� �لنسا*
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شتير�. 
*مجز�3 2ير ياسين �لتي *صفها مناحيم بيغن قائًال: "لوال �نتصا� 2ير ياسين لما كانت 
هناm 2*لة Bسر�ئيل". *هذ< �لمذبحة �لالBنسانية ليست Bال مثاًال على �لسياسة �لوحشية �لتي 
تنتهجها Bسر�ئيل ضد �لشعب �لفلسطيني لتر*يعه *�Bهابه *Bجبا�< على �لنز*[ من ���ضيه 
 Jيقو ،Jلتتا[ �لفرصة إلسكا� *�ستيعا� �لمزيد من �لمهاجرين �لجد2. *في هذ� �لمجا
�حد @عماC �لصهيونية Bسر�ئيل �لد�2: " لوال +ير ياسين، لكا� هنا� نصف مليو� عربي 

يعيشو� في ���ضي Sسر�ئيل. �بالطبع، لما كانت هنا� +�لة Sسر�ئيل". (٣٦)
لقد كا� �لزعماC �لصهاينة يعتبر*� عمليا; �لتطهير �لعرقي هذ< مبا��2; ال بد منها 
 mسر�ئيل. *لقد �ستمر; هذ< �لعمليا; بعد 2ير ياسين.  �جبر �لكثير*� على ترB 2*لة Pلقيا

2يا�هم، �ما من لم يتركوها فتعرضو� لمجا@� مشابهة لما *قع ألهالي 2ير ياسين. 
مجز�R قبية، ١٩٥٣، ٩٦ شهيد�

*من �لمجا@� �لتي ��تكبها �لصهاينة بغرB eخالC �لقرH �لعربية *Bجبا� سكانها على 
*لقد  �أل�2نية.   �لحد*2  على  *�لو�قعة  نسمة  �لـ ٢٠٠   ;�� قبية  قرية  مجز�3   ،Cللجو�
�ظهر; تحقيقا; �لمفتشين �� سكا� �لقرية تعرضو� لوحشية غير عا2ية. ففي ١٣ تشرين 
 Cلنسا� من  معظمهم  مدنيًا   ٦٩ *قتل  �لبيو;  مئا;  تهديم  تم   ١٩٥٣ (�كتوبر)   J*أل�
 C��@لو� �ئيس  بقيا32  كانت  (�لتي   ١٠١ �لوحد3  من   Oجند  ٦٠٠  Pقا فلقد   .Jألطفا�*
ثم 2خل  �لقرH *من  بباقي  �تصالها  �لقرية *قطع طر�  ��ييل شا�*�) بمحاصر3  �لحالي 
�لجنو2 �لقرية في �لساعة ٤:٠٠ صباحًا *نسفو� �لبيو; *قتلو� �لمدنين بكل بر*32 �عصا� 
*بشكل مخطط له مسبقًا. *بعد �لمجز�3، صرَّ[ ��ييل شا�*� �لذO قا2 �لعملية �لعسكرية 
بنفسه *قاJ بكل بر*32 �عصا�:" لقد تلقينا �مر�ً صريحًا للغاية، كا� علينا �� نحوJ قبية 

 ٣٧."Hلى عبر3 لغيرها من �لقرB
*يصف تقرير سفير �أل��2 لدH �ألمم �لمتحد3 �لدكتو� يوسف هيكل �لمجز�3 على 

�لشكل �لتالي:
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�لمستوطنا;  في  *عرضوهم  �لشاحنا;  في  *حملوهم  مالبسهم،  كل  من   Oلتعر� على 
*هم عر�3. 

 O2 mلصليب �ألحمر �لد*لي جا� lلمجز�3، @�� مبعو� l*حد من حد�* Pبعد يو*
�ينير قرية 2ير ياسين *شاهد �لجثث �لمقطعة بعينه، *قاJ:" لقد كا� �لمشهد مر*عًا".٣٤ 
�ثناC �لهجوP، �جبر �لجنو2 ٢٨٠ مسلمًا من بينهم �لحو�مل *�ألطفاJ على �لمشي في 
*قامو�  �غتصبوهم  �لشابا;  قتل  *قبل  بالرصا±.  �ميًا  كلهم  قتلوهم  ثم  عر�3،  �لشو��� 
بقطع �ألعضاC �لتناسلية للرجاJ. *كانت �لتقا�ير تتحدl عن طفلة صغير3 فصل جسدها 

من �لوسط Bلى قسمين.٣٥ 
علينا �� نوضح بأ� �لجماعا; *�لتنظيما; �لمسلحة �لتي ��تكبت هذ< �لمجا@� لم 
تكن خا�جة عن سيطرB 3سر�ئيل بالمر3 كما لم تكن تفعل بما تقوP به 2*� �لرجو� Bلى 
جها; صهيونية عليا. فلقد كانت تتحرm بتوجيه كامل من 2*لة Bسر�ئيل بالذ�;. ففي 
�لك �لوقت كا� مناحيم بيغن- �لذO صا� �ئيسًا للو@��C في Bسر�ئيل فيما بعد-  يتزعم 
عصابة  مع  بالمشا�كة  �لتا�يخ  في  نظيرها  قل  �لتي  �لمجز�3  هذ<  مرتكبة  ��غو�  عصابة 

في �ليوY �لذ2 تال �لمجز�R �لتي ��تكبت في 
قرية +ير ياسين ��جه �لنا� في تلك �لمنطقة 
��جسا+�   Rمبقو� �بطونا  مقطوعة  ���سا 

.Iألطفا# �نسا Rمبعثر
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بدC تنفيذ �لحظر. *قاJ عمد3 �لقرية للجنو2 �إلسر�ئيليين �� معظم سكا� �لقرية يعملو� 
خا�جها *�نه لم يتمكن من Bخبا�هم بتقديم موعد حظر �لتجوJ لهذ� �لسبب. *في هذ< 
في  �لفلسطينيو�  �لفالحو�  *بد�  �لقرية.  مدخل  عند  حو�جز  بتكوين  �لجنو2  بد�   Cألثنا�
مدخل  Bلى  منهم  �أل*لى  �لمجموعة   ;Cجا* لقريتهم،  *�عمالهم  حقولهم  من  �لرجو� 

 :Jلى �حد شهو2 �لعيا� *هو عبد �هللا سامر بد�، حيث يقوB لقرية. *هنا 2عونا نستمع�
جئنا Bلى مدخل �لقرية حو�لي �لساعة ١٦:٥٥. *��ينا عند مدخل �لقرية ١٢ جنديًا 
ينتظر*� قد*P �لقر*يين  متأهبين *على ��سهم قائدهم. سلمنا عليهم. *سألونا:" هل �نتم 

��ضو� ؟". �جبناهم:
" نعم". *في هذ< �ألثناC، صف �لجنو2 صفًا *�حد�ً. *عندها صا[ قائدهم :"�طلقو� 

�لنا�". *بد� �لجنو2 يمطر*نا بو�بل نير�نهم. ٤٠
*بالتأكيد، فإ� عبد �هللا بد� – �لذO نجى من هذ< �لمجز�3 �لمخيفة بتقليد �لموتى- 
�لتي  �لسيا��;  كافة  �لجنو2  �*قف  فلقد  �لوحشية.  هذ<  *�جه   Oلذ� �لوحيد  يكن  لم 
 Cهؤال بين  من  *كا�  �لنا�.  عليهم  *�طلقت  بها  من   Jنز�* �لقرية.  حد*2  Bلى   ;Cجا
 ١٥*١٦ بين  �عما�هم  تتر�*[   Jطفا�
*من  �لحو�مل،   Cلنسا�* *�لبنا;  عاما 
يطلقو�  �لجنو2  كا�   ،Hألخر� �لجهة 
 �*2��� �لذين  �لقرية  سكا�  على  �لنا� 
حالما  *�لصيا[  �لضجة  �سبا�  فهم 
تطأ �قد�مهم خا�c بيوتهم بحجة �نهم 

من جديد �جليش �إلسر�ئيلي يقتل 
�ألطفا# �ألبرياI � كفر قاسم
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﴿ (�pَS�َ ِقيَل َلُهْم َال ُتْفِسُد�� ِفي �َألْ�ِ= َقاُلو� Sِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَ� َ�َال 

(١١-١٢ :Rلبقر� Rسو�) ﴾ �َنَُّهْم ُهم �لُمْفِسُد�َ� َ�َلِكْن َال َيْشُعُر�Sِ

بيوتهم بشكل  في  �لسكا�  قتل  تم  للقرية  �إلسر�ئيلية  �لعسكرية  �لوحد�;   Jبدخو  "
��لقنابل  �أل�توماتيكية  �ألسلحة  فيها  �ستعملت  �لتي  �لعملية   Bهذ �في  منظم. 
�لسكا�...... �تم نسف ٤٠  فيها من  بالديناميت بمن   #yلمنا� �ليد�ية، نسفت 
ستة  �نهبت  �لماشية  من  ��سًا   ٢٢ �pبح   .Bلميا� �خز��  �لقرية  �مد�سة  منزًال 

+كاكين".٣٨
 lلكاثوليكية �ألمريكية �لو�سعة �النتشا� مجاًال لألحد�� The Sign فر2; مجلة�*
�لالBنسانية �لتي حدثت في �لقرية. *قاJ محر� �لمجلة ��لف غو�ما�: " لقد كا� �إل�ها� 
 R+ببر� �إل�ها�  يستعملو�  لم  �لناyيين  حتى  لكن  قبل،  من  للنا@يين  �لسياسي  �لسال[ 

�عصا� ��حشية كما �ستعمله �إلسر�ئيليو� في قبية". ٣٩
 مجز�R كفر قاسم، ١٩٥٦، ٤٩ شهيد�

�ثناC �لعملية �لعسكرية �لتي شنتها Bسر�ئيل ضد مصر بتا�يخ ٢٩ تشرين �أل*J (�كتوبر) 
١٩٥٦، ��تكبت مجز�3 في قرية كفر قاسم �لتي لم يكن بها سوH �لمدنيين *�لفالحين 

�لعزJ، *نتج عن �لمذبحة مقتل ٤٩ مدنيًا من بينهم �لنساC *�ألطفاJ *�لمسنين. 
 Hبدعو  ً�Cمسا  ١٦:٠٠ �لساعة  نحو  2*�يا;  في  �إلسر�ئيلية  �ألمن  قو�;  خرجت 
تحقيق �ألمن. *�بلغو� �لعمد �� تنفيذ حظر �لتجوJ في �لقرH �لحد*2ية سيبد� في �لساعة 
١٧:٠٠ بدًال من �لساعة ١٨:٠٠ كما جر; �لعا32. *كانت قرية كفر قاسم �لو�قعة على 

مقربة مستوطنة بتا[ تكفا BحدH هذ< �لقرH �لحد*2ية. 
قبل  2قيقة   ١٥ بـ   O� �لساعة ١٦:٤٥  في   Jلتجو� بحظر  �لقرية  سكا�  Bخبا�  تم 
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�خلو� بحظر �لتجوJ، أل� �لجنو2 �إلسر�ئيليين كانو� قد تلقو� �*�مر بقتل من خر� �لحظر، 
ال �عتقالهم. 

 HحدB هذ< �لحا2ثة �لتي *�2; في سجال; �لبرلما� �إلسر�ئيلي بكل تفاصيلها تعد*
�ألمثلة �لتي توضح �لسياسة �لتي تنتهجها 2*لة Bسر�ئيل ضد �لشعب �لفلسطيني �لمسلم. 

مجز�R خا� يونس، ١٩٥٦، ٢٧٥ شهيدً� 
*جد  *قد  مدنيًا.   ٢٧٥ *قتل  لالجئين  يونس  خا�  مخيم  �إلسر�ئيلي  �لجيش  �2هم 
�لنا� على  لفلسطينيين �طلقت عليهم  مسئولو �ألمم �لمتحد3 �لذين @��*� �لمخيم �جسا�2ً 

�لجهة �لخلفية من ��*سهم *�يديهم مكبلة خلف ظهو�هم.٤١
مجز�R غزR، ١٩٥٦، ٦٠ شهيد�

 Jألطفا� بينهم  من  شخصًا   ٦٠ مو;  �لك  عن  *نتج  غز3،  مدينة  �لصهاينة  �2هم 
 .Cلنسا�*

مذبحة �لفكهاني، ١٩٨١، ١٥٠ شهيد�
 ١٥٠ �لك  نتيجة  *�ستشهد  لبنا�،  في  �لفكهاني  منطقة  �إلسر�ئيلية  �لطائر�;  غز; 

شخصًا *جر[ ما يزيد على �لـ ٦٠٠ شخص. ٤٢
مذبحة �لحرY �إلبر�هيمي في �لخليل، ١٩٩٤، ٥٠ شهيد�

حدثت هذ< �لمذبحة في ٢٥ شبا� ١٩٩٤ في مدينة �لخليل في فلسطين. حيث شن 
يهوO2 صهيوني هجومًا على مصلي �لحرP �إلبر�هيمي في �لخليل بينما هم يصلو� صال3 
�لفجر. *في هذ� �لهجوP، �ستشهد �كثر من ٥٠ شهيد�ً *جر[ ما يقا�� من �لـ ٣٠٠ 

مسلم. *توفي بعض �لجرحى �ثناC نقلهم Bلى �لمستشفى، بينما توفي �لبعض �آلخر فيه. 
مدينة  قر�  ��بع  كريا;  مستوطنة  من  مستوطن   O2يهو �لمذبحة  هذ<  ��تكب 

�لخليل. 
*فيما بعد، علم �� �لجاني ضابط �حتيا� في �لجيش �إلسر�ئيلي *ينتمي Bلى منظمة 
 Oلز� Oكاهانا يعيش" �لصهيونية �إلسر�ئيلية. *قالت �لمصا�2 �إلسر�ئيلية �نه كا� يرتد "
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منذ SنشاI مخيم خا� يونس �حتى �آل� تعر= هذ� �لمخيم 
للقصف بالقنابل مر�Z عديد فتحو# Sلى خر��، �بالرغم 

من pلك يعيش فيه �ليوY حو�لي ١٣٠٠٠٠ الجئ.   

TIME, 7.3.94

 Yلحر� على  هجوما  �ليهو+  �لمتطرفو�  نفذ   ١٩٩٤  Yعا في 
�إلبر�هيمي، �قتلو� فيه ��بعين مصّليا �جرحو� �لمئاZ منهم. �قد 

���+Z مجلة ”�لتايمز“ هذ� �لموضوL على غالفها �لخا�جي.

TIME, 7.3.94



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

�لعسكرO للجيش �إلسر�ئيلي ساعة تنفيذ �لمذبحة. 

2خل �لجاني �لجامع �ثناC صال3 �لفجر *كا� �لمصلو� مشغولو� بأC�2 صالتهم، *�ختبأ 

*��C �حد �عمد3 �لمسجد *�نتظر Bلى �� �كع �لمصلو� فأمطرهم بو�بل من �صا± بندقيته 

�آللية. 

كا�  فهو  *حيد�ً،  يكن  لم  �لجاني   ��  l2لحا� *قت  �لعيا�  شهو2  شها�2;  *تفيد 

مشغوالً  بالضغط على @نا2 بندقيته. *�� �لصهاينة خلفه كانو� مشغولين بتعبئة *تغيير مخز� 

�صا± �لبندقية حاJ فر�غها من �لرصا±. 

بعد �لمجز�3، �حا� جنو2 �الحتالJ بالحرP �إلبر�هيمي *ضربو� حصا��ً حوله *منعو� 

 Pلحر� Jلصحفيين من 2خوله. كما �ستشهد عد2 �خر من �لمسلمين �لذين تجمعو� حو�

�ألطفا#  يعت�  �إلسر�ئيلي  �جليش 
�لرضع �عد�I له �يضا �يقتلهم � 

�ز�R قانا بدY با�+ +�� ��ة.
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في �لمجز�R �لتي ��تكبها �لجنو+ �إلسر�ئيليو� 
�لّرضع،  �ألطفا#  حتى  منهم  ينُج  لم  قانا  في 

فهم �يضا �عد�I لد8 �لعساكر �إلسر�ئيليين.

مشاهد ال تنسى 
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�لمؤ2ية Bلى جامع صبر� *شاتيال �تذكر مشهد �لسيد نو�O �* �لـ ٩٠ عامًا بلحيته 
�لزقا�  *في  جثته.  بجانب   eأل�� على  *عصا<   Cلبيضا� *عمامته  *بيجامته   Cلبيضا�
�لضيق ��يت جثتين المر�تين �لقيتا على �أل�e،  بجانب قد�ين للطعاP، *2ماغيهما 
بسبب   Cقا�@  Jطفا� منها جثث  مقربة  *على  بطنها  بقر   Hخر� *�مر�3   .eأل�� على 
تعمل  ما@�لت  �لساعا;  *كانت  �لمتجمد.   Pلد� فو�  يتطاير  *�لذبا�  فسا2ها...... 
في ��سغ (جمع �سغ) �لجثث. *كا� علي �� �@يح �لقطع *�ألعضاC �لمتناثر3 ألصعد. 

*في مقربة مني، ��يت فتا3 جميلة ما يز�J �لدP يسيل من ظهرها. ٤٥ 
@يا�ته   Cثنا� صا2فها  �لتي  �لمشاهد   Jحو له  �خر   Jمقا في  فسك  �*بر;   Jيقو*
لجرحى �لمجز�3 �لذين تلقو� �لعالc في �لمستشفيا;:" هنا (في مستشفى با�بر) لم يكن 
ما شاهدته من �لنو� �لذO يمكن للمرC �� ينسا< بسهولة. @يا�3 مستشفى با�بر كانت 

٤٦ ."Oتشر[ ما�� يمكن للسال[ �� يفعله في �لجسم �لبشر
 Cلشيو¬ �كثر من غيرهم كافية إلعطا�* Jألطفا�* Cلها �لنسا eهذ< �لوحشية �لتي تتعر

هذB �لمجز�R �لبشعة �لتي ��تكبت في مخيم صبر� �شاتيال كانت بأمر من �ئيس 
.Rفي تلك �لفتر Lير� للدفاy� إلسر�ئيلي ��ييل شا��� �لذ2 كا�� I��yلو�
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الستنكا� �لحاl2 نتيجة Bطال� �لجنو2 �إلسر�ئيليين �لنا� عليهم. ٤٣
 Iقانا، ١٩٩٦، ١٠٩ شهد� Rمجز�

 Cبالما مليئة  2لو)  (جمع   C2ال في   Jألطفا� لوضع  "�ضطر�;  *شاتيال،  مجز�3 صبر� 
لكي �نقذهم من �للهب *�لنا�. *بعد نصف ساعة، عندما �خرجتهم من �لدالC كانت 
�جسا2هم ما تز�J تحتر�. *حتى في ثالجة �لموتى كا� �لحريق �2خل جثثهم مستمر�ً" 
�لطبيبة �مل شمعة، مستشفى با�بر، ٢٩ تمو@ ١٩٨٢، بعد Bطال� �لجيش �إلسر�ئيلي 

قنابل فسفو�ية على غر� بير*;. ٤٤ 
منذ نهاية �لحر� �لعالمية �لثانية *�لصهاينة يما�سو� �لمجا@� �لمنظمة �لتي تسببت في 
B@ها� ��*�[ �ال7 �ألبرياC من �لشعب �لفلسطيني إلجبا�< على ترm ���ضيه.  *مجز�3 
�لتا�يخ  للبنا� عاP ١٩٨٢ 2خلت  �إلسر�ئيلي   Jإلحتال� Bبا�  �لتي حصلت  صبر� *شاتيال 
على �نها من �كبر *�شمل �لمجا@� �لتي شهدتها �إلنسانية. *في هذ< �لمذبحة �لمخيفة، 
�لتي حصلت بمساعد3 *توجيه قو�; �لكتائب �لمسيحية، قتل �كثر من ٣٠٠٠ شخص 
 �� Bلى  �شا�;  بالمجز�3  �لمتعلقة  *�لتحريا;   lألبحا�*  .Jألطفا�*  Cلنسا� من  �كثرهم 
*@ير �لدفا� حينها ��ييل شا�*� هو �لمسئوJ عنها. *بسبب هذ< �لمجز�3 �لدموية، �طلق 

على شا�*� لقب " سفا[ لبنا� ".
للو@��C في Bسر�ئيل، يصف  لبنا� �ئيسًا  Bنتخا� سفا[  بعد  �لتي كتبها  �لمقالة  *في 
�لمشهد  فيسك  �*بر;  �لصحفي  �أل*سط  �لشر�  خبير 

:Jحد من �لمجز�3، فيقو�* Pبعد يو >�� Oلمريع �لذ�
بالنسبة Sلى سكا� صبر� �شتيال فإ� شا��� بعد ١٨ 
جثثًا  خلفه  تر�  سفا�  سو8  ليس   ١٩٨٢ �يلو# 
منتفخة، ��طفاًال �نساIً �غتصبن �عذبن ثم قتلن. �بعد 
�ماP عيني  �لمذبحة ما تز�J ماثلة  ١٨ عامًا فإ� مشاهد 
*�نا �تجوJ في هذ< �لشو���. فعلى مقربة مني في �لطريق 
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صب	� �شاتيال



فلسطين
 �	مج



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

٤. *�لمعر*7 بأنه لم يتو�� عن تشريد ١٦٠ �لف  ٨ �لمسلم �نه:" حشر3 يجب سحقها"
فلسطيني من �لقدU لوحدها. *من بين *سائله إلنز�J �لعقا�، تفجير بيو; �لفلسطينيين 
*تهديم مخيما; �لالجئين بالجر�فا; (�لبلد*@�) *�عتقاJ �لمئا; من �لشبا� �لفلسطينيين 
2*نما �O سبب ثم تعريضهم للتعذيب �لجسدO *�لمعنوO. *في �لفتر3 �لتي كا� شا�*� 
 cمئا; �لفلسطينيين *�عتقل �لمئا; منهم *طر2هم خا� Jمسئوًال فيها عن �من غز3، �غتا
فلسطين، *نسف في غز3 *حدها  ٢٠٠٠ منزJ *نّز[ -*للمر3 �لثانية- ١٦ �لف الجئ. 
*باإلضافة Bلى ضحايا صبر� *شاتيال فإ� عد2 ضحايا �الحتالJ �إلسر�ئيلي للبنا� كا� ١٤ 
�لف شخص خالJ عد3 �سابيع (كا� منهم ١٣ �لف مدني). كما حّوJ نصف مليو� فر2 

 .H*لى �شخا± بال مأB
في  �نقطا�   �*2 �لمسلم  �لفلسطيني  �لشعب  له   eيتعر  Oلذ� �لظلم   �B
 mهنا فإ�  �لك،  *بجانب  �آل�.  حتى  مستمر�ً   J�@ما �لماضية  عامًا  �لخمسين 
�لكثير من �لمذ�بح �لتي نذكرها هنا *�لتي تعرe فيها �لمسلمو� في فلسطين 
*�عد�2  �لمذ�بح  على هذ<  �ألمثلة  بعض  يومي. *هاهي  تباعًا *بشكل  للمو; 
�لسمو� عاP ١٩٦٦ ، ١٨ شهيد�. مذبحة عيثا�*�، ٩  فيها؛ مجز�3   Cلشهد��
شهد�C. مذبحة كونين، ١٦ شهيد�، مذبحة حانين عاP ١٩٧٦، ٢٠ شهيد�ً. بنت 
 ،١٩٧٩ Pمذبحة �لعباسية عا ،C١٩٧٨، ٨ شهد� Pجبيل ٢٣، مذبحة عدلو� عا
فيها ٢٠ فلسطينيًا. *بجانب  ٨٠ شهيد�ً. *مذبحة صيد� عاP ١٩٨٠ *�ستشهد 
�لك، فإ� �لكثيرين منذ سنو�; طويلة يفقد*� حياتهم يوميًا �* يتحولو� Bلى 
مقعدين *في كل يوP تنسف بيو; �لكثيرين *ينفى �لكثير*� خا�c ���ضيهم 
*�*طانهم. *كما هو *�ضح فإ� هد7 2*لة Bسر�ئيل هو �نتهاc سياسة تطهير 
عرقية لتضييق �لخنا� على �لفلسطينيين *Bخر�جهم من ���ضيهم *Bجبا�هم على 

قبوJ مطالبهم. 
�لعالم.  كل  �نظا�   Pما� �لجماعية  *�إلبا32  للتقتيل   eيتعر شعب   mهنا
*لكن، *�لحاJ على ما هو عليه، فإ� �لكثير من �لد*J �لكبرH تغض نظرها عن 
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فكر3 عن عقيد3 �لزعماC �إلسر�ئيليين. فلقد كانت �كثر �لنساC �لمقتوال; قد �غتصبن قبل 
تتجا*@  ال   Jطفا� قتل  كما  �جنتها،   Cعضا�*  Jصا*� قطعت   * بقر;  *�لحو�مل  قتلهن. 
قد   Jلرجا�  ����* �عين  *كانت  عائالتهم.  �عين   Pما�  Pعو�� �أل�بعة   *� �لثالثة  �عما�هم 
�لفرنسية في ١٣ شبا�   Le Monde لنا� عليهم. *نشر; صحيفة� قطعت قبل Bطال� 
 O١٩٨٢ *هو نها2 حما2 �لذ P٢٠٠١ مقابلة مع �حد �لناجين من مجز�3 صبر� *شتيال عا

يبلغ ٤٢ من �لعمر حاليًا، *يقوJ حما2: 
.... حاصر; �لقو�; �لمسلحة �إلسر�ئيلية �لمخيم ليلة �أل�بعاB Cلى صبا[ �لخميس. 
*كا� هدفهم هو محاصر3 �لطر7 �لشرقي. *كا� �لفد�ئيو� قد �حلو�. *لم يبق هنا 
سوH �لشبا� 2*� �لـ ١٥ *١٦ من �لعمر..... *في ليلة �لخميس @�2; شد3 �لقصف 
Bلى �لضعفين. عندها فهمنا �� �ألسلحة �لخفيفة لن تفيد شيئًا. *قر� كبا� �لسن *�هل 
�لحل *�لربط �� يذهبو� Bلى �لجانب �إلسر�ئيلي *يخبر*< �� �لمخيم سو7 يستسلم. 
 cفعو� �لعلم �ألبيض *خرجو� بسيا�3 نحو �إلسر�ئيليين. لكنهم لم يعو2*�. عندها خر�
 cيعد من خر *لم  �يضًا  يعو2*� هم  *لم  نفسه،  باالتجا<  �ألسلحة  *بأيديهم  �لشبا� 
للبحث عن كال �لمجموعتين. عندها تيقنا �� علينا �� نترm �لمكا� فو��....... هر� 
مئا; �ألشخا± �كضًا نحو قاعة �الحتفاال; في شماJ �لمخيم، كا� �لمكا� مكتظًا 
�لقصف، *صرنا نسمع  �نقطعت �صو�;   ،Cننا كدنا نختنق. *في هذ< �ألثنا� لد�جة 
�صو�; Bطال� نا� متقطعة. *بعدها �ختر� �لصمت صو; نحيب BحدH �لنساC قا2مًا 
من جهة �لجامع. كا� شعرها شعثًا، *كا� لباسها �لممز� ملطخًا بالدماC، كانت تبد* 
*كأنها ُجنَّت للتو. كا� �طفالها �لصغا� مستلقين على حضنها *��*سهم مفصولة عن 
�جسا2هم.... كانو� قسا3 جد�ً. �ستعملو� �لخناجر *�لسال[ �ألبيض لتنفيذ جر�ئمهم 
بصمت،.....*بعد �� �نهت �لكتائب �عمالها �لقذ�3 في �لمخيما;، توجهت صو� 
مستشفى غز3 إلنهاC �عماJ قذ�3 �خرH هناm. �خرجو� �لجرحى *�ألطباC *�لممرضا; 
للخا�c *قتلوهم. *فيما بعد، علمنا �� �عد�2 ��لقتلى *�لمفقو2ين كا� بين ٣٠٠٠-

٣٥٠٠. ٤٧
هذ< �لمشاهد �لمرعبة هي من منجز�; ��ييل شا�*� �لمعر*7 بمقوالته �لمستهتر3 
�لفلسطيني  �لشعب  عن   Jقا  Oلذ�*  ." �لعر�  �عر7  *�نا  يعرفوني  �لعر�   ":Jمثا� من 
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�في  �لعر�  َبين  َشاُ���  َ�ْ�ِييل   Kُُيْعَر
”�لجز��“،  بلقب  �لعالم   Iنحا� جميع 
صحة  يؤكد   Rلمستمر� بجر�ئمه  �هو 

هذB �لصفة.

MİLLİ GAZETE, 22.4.01

ظر*فهم *�حو�لهم - مأمو�*� بمناصر3 �لمظلومين *�لمستضعفين. *في هذ� 
�لوضع، فإ� B@�لة �لظر*7 �لتي �B ;2لى �إلساB 3Cليهم Bسا3C جذ�ية ستكو� 
 �B �خر  *بمعنى  �لمظلومين.   Cلهؤال تقديمها  يمكن  مساعد3  *�فضل  �ثمن 
�لمساعد3 �لكبرH �لتي يمكن تقديمها للشعب �لفلسطيني ( �لذO يكافح في 
حر� *جو2 ) هو Bعال� كفا[ فكرO ضد �لفكر �لال2يني �لذO هو منبع لكل 

فوضى *صر�� *�لذO هو �ألساU �لحقيقي للصهيونية.

 .Iشا��� ال يرتو2 من �لدما

شا���: �ن نو�جههم بال ��ة.



فلسطين

�لالBنسانية *�لوحشية في فلسطين، *ال تتعدB Hجر��Cتها " شجب"   lألحد��
سياسة �لعنف �إلسر�ئيلية بين �لحين *�آلخر. 

 Pلنظا�  " كتابه  في  فيصف  تشومسكي،   Pناعو �لمشهو�،  �أل*سط  �لشر�  خبير  �ما 
�لعالمي: قديمه *جديد<" نظر3 2*لة Bسر�ئيل Bلى �لشعب �لفلسطيني *تقييم خبر�C �لتخطيط 

:Jألمريكيين لهذ< �لنظر3، فيقو�
يشكو�  يكونو�  لم  �ألمريكيين  �إلستر�تيجيين  فإ�  �لفلسطينيين،  Bلى  بالنسبة  �ما 
�لالجئين  بخصو±   ١٩٤٨  Pعا �إلسر�ئيلية  �لد*لة   Cخبر� �جر�<   Oلذ� �لتقييم  في 
�لفلسطينيين، *�لذO يتضمن �*با� �لالجئين *�ندماجهم في مكا� �خر �* سحقهم. 
�* ينضمو�  �لمجتمع  2نيا في  Bلى �2جا;  فبعضهم سيموتو�، *�كثرهم سيتحولو� 
Bلى �لطبقا; �ألكثر فقر�ً في �لد*J �لعربية. لذلك ال �2عي للشعو� بالقلق من �جلهم. 
*مع تطو� �ألحد�l، تحولت هذ< �لتقييما; Bلى حقائق ملموسة في يومنا هذ�، 2*� 

٤٩ .Jتتغير �* تتبد ��
�لخبر�C �إلسر�ئيليين *�ألمريكيين هذ< تحققت في يومنا هذ�. *ما @�لت  �B توقعا; 
سياسة �لعنف *�لتر*يع �لتي �نتهجتها Bسر�ئيل ضد �لشعب �لفلسطيني �لمسلم منذ سنو�; 
قيامها �أل*لى حتى �آل� مستمر3 *بكل شد3. *مسلمو فلسطين يعيشو� محنًا تشابه �لتي 
مّر بها �لكثير من �لمسلمين طو�J �لتا�يخ. *�هللا عز *جل يذكر �لمسلمين في �لك �لعهد 

(بني Bسر�ئيل) بظلم فرعو� في كتابه �لعزيز: 
ُيَذبُِّحوَ�  �ْلَعَذ�ِ�   Iَُسو َيُسوُموَنُكْم  ِفْرَعْوَ�   #ِo ِمْن  ْيَناُكْم  َنجَّ  pْSِ�َ  ﴿
 Rِمْن َ�بُِّكْم َعِظيٌم ﴾(سو� Iٌِلُكْم َبَالpَ ُكْم َ�ِفيIَُكْم َ�َيْسَتْحُيوَ� ِنَساIََ�ْبَنا

(٤٩ ،Rلبقر�
*بال شك، فإ� �هللا تعالى في عو� �لصابرين. *سنته في �لكو� �� �لخال± 
قليلة. *لكن،  Bيمانًا خالصًا مهما كانت قو�تهم ضعيفة *Bمكانياتهم  للمؤمنين 
علينا �� ال ننسى �� هذ� �المتحا� ليس للمسلمين في فلسطين فقط؛ بل *لكل 
من يعر7 *يشهد هذ� �لظلم *يسكت عليه. �لك �� �لمسلمين – مهما كانت 
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جذ*�ها. *سّبب �نتخا� �لجميل قلقًا للفلسطينيين �لقاطنين في �لمخيما;. 

لكن Bسر�ئيل - �لتي تعهد; للفلسطينيين باألما� – *قفت يوP �لمذبحة Bلى جانب 
صبر�  مخيمي  �إلسر�ئيلي  �لجيش  قصف  �لمذبحة  فقبل  قو�ها.  بكل  *2عمتهم  �لكتائبيين 
�لمخيم لضما�  منافذ  �غلقت جميع  �لسيطر3 عليهما. *بعدها  �ياP لضما�  لعد3  *شاتيال 
ليل  �لليل *تحويلها   Jإلنا�3 طو�� قذ�ئف  *بإطالقها  �* 2خوله.  عدP خر*O� c شخص 
�لوقت  للكتائبيين  *فَّر;  ساعة،  لمد3 ٤٠  بأO شكل  �لتدخل   Pعد* نها�   Bلى  �لمخيم 
*�إلمكانيا; �لتي مكنتهم من ��تكا� مجا@�هم �لمريعة. *ساعد; على حد*l �لمجز�3 
 �B لى �لمنافذ *تهديدهم بالقتلB Jسهلت �ستمر��ها بإ�جاعها كل من �ستطا� �لوصو*
لم يرجعو�. *�لنتيجة، كما يقوJ كين:" كانت �كاP �لحجا�3 تحتوO على �طفاJ ُسِلخت 
�لناجين  �لعيا�  �لتناسلية". *يصف �حد شهو2  عت �عضا�هم  جلو2 ��*سهم *شباٌ� قطِّ

 :Jمن �لمذبحة، ، *هو نبيل �حمد، ما حصل، فيقو
�لملقا3  �لحيا3. لكن، *بعد ��يتي لألجسا2  قيد  �� �جد عائلتي على  كنت �مل 
في �لشو��� تقبلت فكر3 �نني سأكو� سعيد�ً �B �ستطعت Bيجا2 جثثهم. ها �نتم 
تر*� ما حصل. لقد @جو� بهم في �حد �لبيو; *قتلوهم ثم نسفو� �لبيت عليهم 
*مر�*� �لجّر�فة (�لبلد*@�) على �كاP �لبيت، *لذ�، فإننا نحفر �لركاP لكي نستطيع 
�ستطعنا  *بذلك   Pلركا� بين  من  �قربائي  �حد  شعر  سحبنا  جثثهم.  Bلى   Jلوصو�

معرفة مكانهم. 
ليس من �لممكن تعريف �لمجز�3 �لتي قاP بها �لكتائبيو�. *�لمعلوما; �لتي �2لى بها 
للنظر،  للمسلمين بشكل ملفت  �لو�ضح  �لكتائبيين   Cللبرنامج تصف عد� ضابط Bسر�ئيلي 
 Jمسئو *بين  بينه   Hحديثًا جر يائير   Pيو�� �إلسر�ئيلي  �لمظال;  كتيبة  قائد  يسر2  حيث 

:Jكتائبي، فيقو
قاJ لي:" ��يد منك معر*فًا، ��يد �� تأتي لي بالمزيد"، فقلت له:" بالمزيد من 
ما��؟" ،  فأجابني قائًال:" �سمعني، �عرB 7نكم ستدخلو� بير*; �لغربية عاجًال 

�P �جًال. ��يد منك �� تحضر لي مزيد�ً من �لدP �لفلسطيني. ��يد �� �شربه".
�لدفا� �إلسر�ئيلي حينها ��ييل شا�*� على علم بكل مرحلة من مر�حل  كا� *@ير 
هذ< �لمذبحة �لتي حصلت تحت �لمظلة �ألمنية للجيش �إلسر�ئيلي. *يصف كين 2*� � 
جاC ��ييل شا�*� Bلى بير*; صبا[ يوP �أل�بعاC *هو ير22 بإصر�� قناعته بأ� �لمخيما; 
من  �لخبر3   O*لذ �ستشا�ته  *بعد  �لفلسطينية.  �لتحرير  لمنظمة  تابعة  قو�;  على   Oتحتو
 ،Pيو�*�،  �تخذ قر��< �لمشئو Uضباطه، بمن فيهم قائد بير*; *مخيما; �لالجئين عامو

*هو: 



فلسطين

�لمتهم   "  The Accused برنامج �ثا�  ��ييل شا�*� مسئوJ عن مذ�بح صبر� *شاتيلال 
" �لذO ���عته قناBBC 3 في ١٧ حزير�� ٢٠٠١ �لر�O �لعاP �لعالمي حوJ �لمذبحة �لكبير3 
�ثا� �سئلة حوJ 2*� ��ييل شا�*� في   Oلبرنامج �لذ� �لتي حدثت في صبر� *شاتيلال. *في 
هذ< �لمذبحة �لتي قتل فيها ٣٠٠٠ شخص، سر2 شهو2 عيا� ناجو� من �لمذبحة �لوحشية 
�لدفا� حينها  �لبرنامج هو �� *@ير  �لتي خرc بها  �ياP. *�لنتيجة  �لتي تعرضو� لها مد3 ثالثة 

��ييل شا�*�، مسؤ*J عن �لمذبحة *تجب محاكمته عليها. 

" �لمتهم " يذ�L على 
�لرغم من ضغط Sسر�ئيل

كين  فرجل  �لصحفي  �عد<   Oلذ� �لبرنامج  في   mشا�
في  شا�كو�  كتائبيو�   Cعما@* �لمذبحة،  من  نجو�  �شخا± 
*حقوقيو�  �إلسر�ئيلي  �لجيش  من  *مسؤ*لو�  ��تكابها، 
*�كا2يميو�. لكن �لبرنامج قوبل بضغو� *�2*2 فعل قوية من 
Bسر�ئيل *�لجماعا; �ليهو2ية حتى قبل ��Bعته. *ظن �لجميع �نه سو7 لن يبث في �إل��عة في 
�للحظة �ألخير3. لكن، *على �لرغم من "�ال7 �لرسائل �إللكتر*نية *�سائل �لتهديد *تحذير�; 
�لمقاطعة" حسب كين، تمت ��Bعة �لبرنامج. *بسبب �إلعجا� *�الهتماP �لذO القا< �لبرنامج، 

�عا2; �لـ ��B BBCعته �كثر من مر3، كما ���عته قنو�; تلفزيونية كثير3 في �لعالم. 

�لحقائق �لتي كشفها �لبرنامج
�لعر�  ضد  بعيد  �مد  منذ  حر�  حالة  في  كانت  �لتي   - �لمسيحية  �لكتائب  كانت 
تأسيس  Bسر�ئيل كانت – *منذ  لكن  ��تكبت مذبحة صبر� *شاتيال.  �لفلسطينيين- هي من 
�لكتائب –هي �لتي 2عمتها *نظمتها *سلحتها. *في �لبرنامج، *صف كين �لعالقة بين �لكتائب 

*Bسر�ئيل على �لشكل �لتالي: 
كا� بشير �لجميل – �* �لشخصية �لقيا2ية �لتي ال تعر7 �لرحمة – يتزعم �لكتائب 
�لتي �جر�ها   ;�Cللقا� لبنا�. *في  *في  �آل� نفسه كا� �لحليف �أل*J إلسر�ئيل في 
من  �لفلسطينية  �لقضية  B@�لة  في  �غبته  �إلسر�ئيليو�   m�2� معه،  �إلسر�ئيلي  �لموسا2 

��يا# شا��� هو �لمسؤ�# 
عن مجز�R صبر� �شاتيال.
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حقيقة  Bال  تكن  لم  �لبرنامج  �ثبتها  �لتي  �لحقيقة  *هذ< 
ير22ها، *منذ سنو�;، شهو2 �لعيا� *�لمطلعو� على �ألمو� 
لر2*2  �لبرنامج  �لرئيسي إلثا�3 هذ�  �لسبب  عن قر�. لكن 
�ئيس  تتهم  عبا��; *تصريحا;  �لمختلفة هي *�*2  �لفعل 

*@��B Cسر�ئيل �لحالي في قنا3 مثل �لـ  BBCأل*J مر3. 

تهديد�Z بالقتل لمن �علن �� شا��� مجرY حر� 
*بعد ��Bعة �لبرنامج حدثت �مو� غريبة جد�ً، كا� �ستا� جامعة بيرستو� �لبر*فسو� 
�لدكتو� �يتشا�2 فالك �لذO �كد على *جو� محاكمة شا�*� على �نه مجرP حر� قد 

قاJ في �لبرنامج: 
عليه  *جب   *� يمتلكها  معلوما;  على  �تهامه  يمكن  �نه  قطعيًا  �عتقد  �نا   "

�متالكها". 
*بعد هذ� �لتصريح، بد� فالك باستالP تهديد�; بالمو;. *خالJ فتر3 قصير3 فرضت 
�إلسر�ئيلية  �لد*لة  لجأ;   ،Hخر� مر3  لحمايتهما.  *عائلته  منزله  على  �لحماية  �لشرطة 
صر[  فقد  فالك،  �ما  �ألفو�<.  *تكميم  �لحقائق  إلسكا;  *�لضغط  �لعنف  *سائل  Bلى 
لصحيفة The Independent �� ضمير< مرتا[ *�نه قاJ �لحقائق فقط. *بعد �لبرنامج، 
�ثير موضو� محاكمة شا�*� �* عدمه. *شا�m في �لنقا¹ حقوقيو� عالميو�. لكن هذ< 
قبل  حدثت  مجا@�  تناقش  كانت   Hلكبر�  J*لد�  �� �لك  مخلصة.  تكن  لم  �لنقاشا; 
عشرين عامًا كانت ساكتة عنها *قت حد*ثها، بينما هي تغض �لطر7 عن مذ�بح تتكر� 
منذ نصف قر�. فالد*J �لتي لم تتطر� للمذ�بح �لتي حصلت *قتها *لم تقم بأO عمل 

إليقا7 شا�*� *قتها تصرفت بعد �لبرنامج *كأنها تسمع بالمجز�3 أل*J مر3. 
�ما في �لحقيقة، فإ� �لمعضلة ال تنبع من شا�*� نفسه، بل من عقيد3 2*لة Bسر�ئيل 

MİLLİ GAZETE, 28.6.01

�لبر�فيسو� �يتشا�+ 
فالك، جامعة برينستو�

ZAMAN, 28.6.01
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على  �إلشر�7  عن  مسؤ*لة  �إلسر�ئيلية  �لدفا�  قو�;  ستكو� 
 Pللقيا �لكتائب   Jسا�B *يجب  �لمنطقة.  في  �لموجو32   Hلقو�

بالعمليا; �لعسكرية في �لمخيما;.
للتحدl بشأ�  �لكتائب  قو�;  �ئاسة  Bلى مقر  *بعدها، �هب 
عملية بير*; �لعسكرية، *صا72 �لك مقتل @عيمهم، *طلب 
من �لكتائب �لقتاJ في مخيما; �لفلسطينيين. بر�يكم؛ هل من �لممكن آل�ييل شا�*� 
�لالجئين  Bلى مخيما;  �لكتائب  �Bساله  عند   lفيما سيحد بسيطًا  *لو شكًا  �� يشك 

فلسطينيين، Bلى مخيم ال يمكنه �لدفا� عن نفسه".
*جه كين هذ� �لسؤ�J لكثير من �لمسؤ*لين. لممثل �لواليا; �لمتحد3 �ألمريكية في �لشر� 
لمجرمي  �لمتحد3  �ألمم  محكمة  في  �لسابق  �ألعلى   Pلعا� للمدعي  ��2بر،  مو�يس  �أل*سط، 
*كانت  �خرين......  *لمسؤ*لين  فالك  �يتشا�2  للبر*فسو�  جولدستو�،  �يتشا�2  �لحر� 
�إلجابة �لمشتركة لكل هؤالC �� ��ييل شا�*� مسئوJ بالد�جة �أل*لى عن هذ< �لمذبحة *�نه 
تجب محاكمته على �نه مجرP حر�. *على سبيل �لمثاJ، قاJ جولدستو�:" �B كا� �لشخص 
�برياC ..... فهذ�  قتل مدنيين   *� Bلى جر[   O2لوضع سيؤ� بأ�  �أل*�مر على علم  �لذO �صد� 
بالنسبة Bلي معنا< �� هذ� �لشخص مسؤ*J عن هذ� �ألمر مثله مثل منفذO �أل*�مر، ال بل *�كثر 
". *�فر2 �لبرنامج لمكالمة هاتفية مع �لصحفي �إلسر�ئيلي �*� بن يشاعي  �لذO صا�2 على 
قناعة جولدستو� *قاJ �نه �جرH مكالمة هاتفية بينه *بين ��ييل شا�*� في �ليوP �لثاني للمجز�3. 

*يقوJ بن يشاعي: 
*جدته في بيته نائمًا، *�ستيقظ من نومه *قلت له:" �ستمعو� لي، هناm حكايا; تتعلق 
بحاال; قتل *مذ�بح في �لمخيما;. كثير*� من ضباطنا يعرفو� �لك *هم من قاJ لي 
هذ�. *�B كا� �لضبا� يعلمو� هذ� �ألمر فهذ� معنا< �� �لعالم كله سيعلم به. بإمكانك �� 
توقف ما حدl حتى �آل�". لم �كن �عر7 �� �لمذبحة كانت قد بد�; قبل ٢٤ ساعة 
في �لو�قع. كنت �ظن �نها بد�; للتو. *قلت له:" �نظر*�، ما @�J �مامنا *قت إليقا7 

هذ�. �عملو� شيئًا بهذ� �لخصو± ". لكنه لم يجب بأO �2 فعل. 
منذ  يدعيه  مما  �لعكس  *على  شا�*�،  ��ييل  فإ�  *باختصا�، 
 Pسنين، كا� على علم بالمذبحة �لجا�ية. *كا� قد �تخذ قر�� �لقيا
في  �لد�ئر3  �لمذبحة  إليقا7   Cشي  Oبأ يقم  *لم  �لكتائب  مع  بها 

�لمخيما; �لو�قعة ضمن حد*2 مسئوليته.  



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

نفسها.  *لفهم هذ< �لعقيد3 �لتي تشكل منبعًا لكل هذ< �لوحشية، علينا �� نتفحص �ألسس 
*�لقو�عد �لتي تشكل هذ< �لد*لة. 

هل سيحاكم شا��� على �نه مجرY حر�؟
في �ليوP �لذO بثت فيه �لـ BBC برنامج " �لمتهم "، �فع ٢٨ من ناجي مجز�3 صبر� 
�نه  على  لمحاكمته  ��ييل شا�*�  �لبلجيكية ضد  �لمحاكم   Hلد قضائية   H2عو *شاتيال 
مجرP حر�. *سبب �فع �لدعوH في هذ< �لبلد �� قو�نينها تسمح بمحاكمة �O شخص 

يثبت تعديه على حقو� �إلنسا� في �O بلد في �لعالم.  
*�حتو; عريضة شكوH �لدعوH �لمرفوعة على �2لة مهمة تلقي �لضوC على �لتا�يخ 
�لدموO إلسر�ئيل *��ييل شا�*�. *في �لعريضة �لتي �حتو; على معلوما; *�2لة مهمة 
�� شا�*�  تثبت  لجا� مختلفة   lبحا�* *تقا�ير  مؤ�خين *كتا� مشهو�ين  كمؤلفا; 
كا� على علم بالمجز�3 *�نه كا� يدعم من قاP بها *حتى �نه كا� ينسق معهم شؤ*نها 

على قدP *سا�. *من هذ< �إلثباتا; *�لمعلوما;: 
١. �لمؤ�خو� *�لصحفيو� متفقو� في �لر�O على �� شا�*� *�لِجَميِّل توصال 
Bلى �تفا� في �الجتما� �لذO عقد�< في ١٢ �يلوJ (سبتمبر) في بكفايا على �� 

تقوP قو�; لبنا� بإ@�لة �لمخيما; �لفلسطينية. 
 Jسا�B @٢. تفيد �لمعلوما; �لمختلفة �� شا�*� كا� قد �قتر[ بتا�يخ ٩ تمو

�لكتائب Bلى �لمنطقة. 
 Warrior ييل شا�*� نفسه في سيرته �لذ�تية �لتي كتبها بعنو���� J٣. يقو

(�لمحا��) �نه �تفق في Bجتما� بكفايا على Bجر�C هذ< �لعملية. 
٤. قاJ ��ييل شا�*� في �لبرلما� �إلسر�ئيلي في ٢٢ �يلوJ (سبتمبر) ١٩٨٢ �نه 
تم �تخا� قر�� في ١٥ �يلوJ بدخوJ �لكتائب Bلى مخيما; �لالجئين �لفلسطينيين 
في بير*;. . *حسب ما يقوJ شا�*� فإنه صد� قر�� بمنع �لجيش �إلسر�ئيلي 
من 2خوJ مخيما; �لالجئين *تفويض �مر تنظيف �لمخيما; للكتائب *لجيش 
له"   Jقا* هاتفيًا  شا�*�  بآ�ييل   O�*2  Jلجنر�� �تصل  لبنا�.. .... 
 2� *كا�   ." 2خولهم  نسقنا  لقد  �لمخيما;،  من  يقتربو�  (�لكتائب)  �صدقا�نا 

شا�*� كالتالي:" مبر*m! �*�فق على عملية �صدقائنا ". 
( من �جل قر�3C �لنص �لكامل لعريضة �لدعوH *تفاصيل شها�2; �لمتضر�ين، �نظر 

 ( http://www.mallat.com/complaint.htm في
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فلسطين
YENİ ŞAFAK, 19.6.01

 Zمساحا �يضا  �ألجنبية   Yإلعال� �سائل  خصصت 
��ييل  بها   Yقا �لتي   �yلمجا� عن  للحديث  Sخبا�ية 
شا��� في صبر� �شاتيال. من pلك صحيفة ”لوموند“ 
Le Monde �لفرنسية �لتي ���+Z �� ”��ييل شا��� 
يستعد للدفاL عن نفسه في مو�جهة �لعد�لة �لبلجيكية“، 
 Zصحيفة ��شنطن بوست �� �لنقاشا Zفي حين �عتبر

�لمتعلقة بمجا�y صبر� �شاتيال قد �ثيرZ من جديد.

نقاشا  سي“  بي  �لـ”بي   Rقنا فتحت 
شا���  محاكمة  Sمكانية  حو# 
كمجرY حر� بعد �� تمت محاكمة 

ميلوسوفيتش بهذB �لّتهمة.

RADİKAL, 19.6.01

LE MONDE, 28.6.01

+�� �حلسا� جاI على شا���

�خلناC يضيُق
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MİLLİ GAZETE, 5.08.01

محاكمة شا�*�. *Bسر�ئيل �B لن تتخل عن هذ< �لعقيد3، فلن تجلب Bلى �لشر� �أل*سط 
�O شيC سوH �لدP *�لمو; *�لدما�. 

هذ<  كانت   �B لكن  شك.  بال  مهمة  محا*لة  �لسابقة  �لمجا@�  موضو�  Bثا�3 
�لمحا*ال; نابعة من شعو� مخلص فإ� �الهتماP �لعالمي ظهر �با� Bثا�3 �لموضو� يجب 
Bلى �نتهاC �لظلم �لو�قع على �لشعب �لفلسطيني. *لذلك، فإ� ما يجب  �� يبقى مستمر�ً 
Bلى  �لصهيونية  �لعقيد3  �� تضطر  Bلى  2*لية  تعامل *تجريد  �تبا� سياسة حظر  عمله هو 

�لتوقف عن ��تكا� مجا@�ها. 

1- Benny Morris, The Righteous Victims, New York, A. Knopf, 1999,p. 540
2- Schiff & Ya’ari, Israel’s Lebanon War, New York, Simon and Schuster, 1984, p. 251
3- A. Sharon, Warrior: An Autobiography, Simon and Schuster, New York, 1989, p. 498
4- Sharon à la Knesset, Annexe au rapport de la Commission Kahan, The Beirut Massacre, The 
Complete Kahan Commission Report, Princeton, Karz Cohl, 1983, p. 124. (Ci-après, Kahan 
Commission Report).
5- Kahan Report, p. 125: “mopping-up”
6- Amnon Kapeliouk, Sabra et Chatila: Enquête Sur un Massacre, Paris, Seuil, 1982. 

ZAMAN, 5.08.01

YENİŞAFAK, 5.08.01

�ل¬. ». سي. خضعت �ماS Yسر�ئيل.

�قابة على �ل¬. ». سي. 
من قبل Sسر�ئيل

Yإلعال� � Z�cتغي



فلسطين

 Iَ�َما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَ� ِفي َسِبيِل �هللاِّ َ��ْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن �لرَِّجاِ# َ��لنَِّسا ﴿
َ�ْهُلَها  اِلِم  �لظَّ �ْلَقْرَيِة   Bَِهـِذ ِمْن  َ�ْخِرْجَنا  َ�بََّنا  َيُقوُلوَ�  �لَِّذيَن  َ��ْلِوْلَد�ِ� 
(٦٨ Iلنسا� )﴾ َ��ْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َ�ِليָדا َ��ْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصيًر�

شا�*�  عالقة  *بر�هين  �2لة  بعض  Bال  ليست  �كرناها  �لتي  �لمعلوما;  هذ< 
على   Oتحتو (�لمحا��)   Warrior �لمسما3  �لذ�تية  ��ييل شا�*�  *سير3  �لِجَميِّل.   –

�لكثير من �لمعلوما; �لمفصلة حوJ �لمذبحة �لتي جر; على يد �لكتائب. 
*من جهة �خرH، فإ� �إل2عاC بأ� �لجنو2 �إلسر�ئيليين لم يستطيعو� 2خوJ مخيم 
في  يحصل  بما  خبر  لديهم  يكن  لك  *بأنه   ،Pيا� ثالثة  لمد3  *Bشر�فهم  تحت سيطرتهم 
�لمخيم *�� �إلسر�ئيليين �مد*� �لكتائب بكل �حتياجاتهم �للوجستية (بما فيها �لجر�فا; 
Bال  ليست   ;�Cال2عا� هذ<  كل  طيبة،  بنية  سكانها)   U*�� على  �لبيو;  نسفت  �لتي 

مقوال; مضحكة ال تمت للحقيقة بأية صلة. 

محاكمة �oييل شا���، هل ستغير شيئًا؟ 
محاكمة شا�*� بسبب ��تكابه لمجز�3 صبر� *شاتيال عاP ١٩٨٢ تعتبر �مر�ً مهمًا.  
Bال �� �لكفا[ �لمحق *�لعاJ2 �لذO بد�< ناجو مذبحة صبر� *شتيال لم يجد �لدعم �لكافي 
من �لعالم. *لم تقدO� P جهة – سوH بعض جمعيا; حقو� �إلنسا� – لهؤالC �لناجين 

�O 2عم. *�ألهم في �لموضو� �� �لمذ�بح في فلسطين ما @�لت مستمر3. 
في هذ< �ألياP، يتم Bخر�c �لمئا; من �لفلسطينيين من بيوتهم *تهجيرهم من ���ضيهم 
في  �لد�3  �لطفل محمد  قتل  @�لت مشاهد  *ما   .Pلركا� �نقاe من  Bلى  بيوتهم  *تحويل 
حضن *�لد< ماثلة في شاشا; �لتلفا@ *صفحا; �لجر�ئد. *�لجنو2 �إلسر�ئيليو� يرتكبو� 
�لجريمة تلو �ألخرH *هجومَا بعد هجوP.  *كل هذ< �ألمو� تحدl بأ*�مر *توجيها; 
��ييل شا�*�. لكن، �B �هب شا�*� *جاC شخص �خر محله فإ� هذ< �لمجا@� ستظل 
�لوحشية �إلسر�ئيلية تستند على عقيد3 متجذ�3 ال يمكن �جتثاثها بمجر2  مستمر3، أل� 
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SABAH, 25.1.02

HÜRRİYET, 25.1.02

1- The Independent, 25 Ocak 2002
2- The Independent, 25 Ocak 2002
3- The Independent, 25 Ocak 2002

نصا� با� �ألسلحة �لمتبقية من �لحر� �ألهلية �للبنانية للميليشيا; �لقر*�طية *هاجر بها 
باغتياJ نصا�، Bال �� حصوJ هذ<  �لبر�@يلية  �لمافية   Pتها� �لرغم من  �لبر�@يل. *على  Bلى 

�لحو�l2 بتتابع يعطي فكر3 *�ضحة عن �لفاعل �لحقيقي لها. 

MİLLİYET, 25.1.02

مت SسكاZ �لشاهد

�غتيا# لشاهد مهم � �ز�R ص�� �شاتيال

Bختفى ¯مال بأسر���



فلسطين
هل تتم تصفية من يشهد ضد �oييل شا���؟

��ييل  بلجيكا حيث ستجرO محاكمة  Bلى  �لعالم  �نظا�  فيه  �لذO شد;  �لوقت  في 
شا�*� عن 2*�< في �لجر�ئم �لتي قاP بها في صبر� *شاتيال، جاC; �خبا� مثير3 للغاية من 
جها; مختلفة من �لعالم. فلقد �2; حو�l2 غامضة حصلت في �ماكن مختلفة من �لعالم 

.١٩٨٢ Pلى مو; �شخا± شا�كو� بأنفسهم في مجز�3 صبر� *شاتيال عاB
على �لرغم من �� �لمحكمة �لبلجيكية لم تكن قد �صد�; ��يًا بخصو± محاكمة 
في  �لمحكمة *محاميهم كانو� مستمرين  من  �لناجين   �� Bال  �* عدP محاكمته،  شا�*� 
عيا�  شها�2;  هي  �أل2لة  هذ<  �هم  فإ�  شك،  *بال  شا�*�.  تدين  جديد3  �2لة  تقديم 
من  قسط  لهم  كا�  �لذين  �ألشخا±   �� Bال  ��تكابها.  في  شا�كو�  من   Pقو��* �لمجز�3 

 .Hهم شهو2 �لدعو� CخفاB شهر قليلة. *بذلك تم� Jتكا� �لمجز�3 قتلو� تباعًا خال��
�حد  *هو  غامض،  سير   l2حا في  توفى   Oلذ� غانم،  جا�  �لشهو2،   Cهؤال *من 
�قر� �صدقاC @عيم �لكتائب �لذO قا2 �لمجز�B 3يلي حبيقة. فقبيل ��U �لسنة �لميال2ية، 
�صطدمت �لسيا�3 �لتي كا� غانم يقو2ها بشجر3 على قا�عة �لطريق بطريقة غريبة للغاية. 
*لمد3 �سبوعين  بقي، غانم مغميًا عليه قبل �� يلفظ �نفاسه �ألخير3. *فيما تسبب �نفجا� 
قنبلة مز�*عة في سيا�3 �حد �قسى �لزعماC في تا�يخ لبنا� *�كثرهم 2موية، Bيلي حبيقة في 
موته فو��ً. *فو��ً �تجهت �ألنظا� نحو Bسر�ئيل على �عتبا� �نها �لمستفيد �أل*J من �غتياله. 
�لك �� حبيقة كا� قد صر[ (قبل �غتياله �٢٤ ساعة ) بأنه مستعد لإل2الC بشها32 ضد 
��ييل شا�*� في  بلجيكا �B �ستدعى �لوضع. *كا� حبيقة قد قاJ في تصريح صحفي:

 ً�Cفي صبر� *شاتيال، هذ< �أل2لة ستلقي ضو lحقيقة ما حد J2لة جديد3 حو� Oعند "
جديد�ً على تقرير لجنة كاها�". (١)

للغاية.  موقف صعب  في  شا�*�  �لشأ� سيضع  بهذ�  تصريحًا   �� فيه  *مما ال شك 
�لعسكرية  �لمخيما;  �لقو�; �إلسر�ئيلية *في  �لك �� حبيقة شخص تم تد�يبه على يد 
�إلسر�ئيلية. *هو �لذO قا2 �لكتائب ال�تكا� �لمجز�3 في مخيمي صبر� *شاتيال *بتوجيه 
�لمجز�3  بالتحقيق في  �لتي تم تكليفها  تقرير لجنة كاها�  بأ�  شا�*�. *علينا �� نذكر 
في Bسر�ئيل كا� قد �*�2 �سم حبيقة *�شا� Bلى �� *@ير �لدفا� �إلسر�ئيلي *قتها ��ييل 

شا�*� *Bيلي حبيقة مسؤ*ال� مسؤ*لية مباشر3 عنها. (٢)
Bال ضحايا  هم  ما  *شاتيال  صبر�  مخيما;  في  قتلو�  �لذين  �لمدنيين  فإ�  *باختصا�، 
�نه  حبيقة  عن  �لمعر*7  *من  Bسر�ئيل.  حماية  تحت   mتتحر كانت  �لتي  حبيقة  كتائب 
قائًال: " ال  �لمدنيين،  بالمعتقلين  �لذO سأله عما يجب فعله  �جا� �حد مسلحي كتائبه 

تسألني �سئلة تافهة مثل هذ< مر3 �خرH"، *�نه �مرهم بقتلهم كلهم. (٣)
*بعد �غتياJ حبيقة، جاC 2*� �حد مساعديه، *هو ميشيل نصا�. *من �لمعر*7 �� 
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�ألماكن �لتي فّر Sليها 
�لالجئو� Zلمخيما� Zخا�° �لمخيما Lلمجمو�

�أل�+�
�لضفة �لغربية

Rغز
لبنا�
سو�يا

Lلمجمو�
83.311

385.707

320.934

170.417

253.997

517412

683560

346164

337308

صحيفة yما�، ٦ ما�� ٢٠٠١

�لخمسين  �عما�هم  تتجا*@  �لذين  �لفلسطينيين  �لالجئين  معظم  فإ�  هذ�،  *قتنا  *في 
*لد*� في مخيما; �لالجئين. *هي �ماكن يعيش فيها �لمسلمو� �لفلسطينيو� حيا3 محفوفة 
بالصعوبة �لبالغة *�لبؤU. *في معظم �ألحيا� يعيش هؤالC �لالجؤ*� في *حد�; سكنية ال 
تزيد مساحتها على �لـ ٦٠ P. *تفتقد �كثرها للبنية �لتحتية. كما �� معانا3 معظم �لسكا� 
من �لبطالة مشكلة كبير3 �خرH. *�لمسلمو� في هذ< �لمخيما; يعيشو� على مساعد�; 
�ألمم �لمتحد3 *�لمنظما; �لخيرية �ألخرH، *هي معونا; – *لألسف – ال تفي Bال بأقل 

�لقليل من �حتياجاتهم. 
من  هائلة  �عد�2  فيه  تعيش   Oلذ� غز3  مخيم  في  يكو�   �� يمكن  ما  �سو�  *�لوضع 
�لالجئين. فنسبة �لفقر في �لمخيم هي ٩٨٪، *نسبة �لبطالة ٦٠٪. *�لتركيز �لعالي جد�ً 
للسكا� في غز3 يضاعف من صعوبة �لعيش فيها. فمتوسط �لتركيز �لسكاني في غز3 هو 
٢٥٠٠ فر2/كم٢، *عند مقا�نة هذ< �لنسبة مع �لنسبة في تركيا (٨٠ فر2/ كم٢)  يمكننا 
كل  تركو�  �ألشخا±   Cهؤال كل   �� عن  ناهيك  �فضل.  بشكل  �لمشكلة  �بعا2  تصو� 
ممتلكاتهم *�عمالهم خلفهم *لجئو� Bلى هذ< �لمناطق. عند �خذ هذ< �ألمو� بعين �العتبا� 

يمكن للمرC تصو� مدH صعوبة حيا3 �لمسلمين �لفلسطينيين. 
*في كتابه �لمسمى �The Israeli Connection (�لصلة �إلسر�ئيلية) يصف 
بر*فسو� علم �لنفس �إلسر�ئيلي في جامعة حيفا بنجامين بيت حالحمي *ضع �لمسلمين 

 :Jسر�ئيل لهم، فيقوB 3في غز3 *نظر
�لتركيز   �� O� ،كتابة هذ< �لسطو� فإ� عد2 سكا� غز3 هو ٥٢٥٠٠٠ نسمة Cثنا�
يزيد  ممن   Cألصّحا� غز3  سكا�  *معظم  كم٢.  نسمة/   ٢١٥٠ هو  فيها  �لسكاني 
�عما�هم على �لـ ٨ �عو�P يعملو� في Bسر�ئيل بأجو� يقل متوسطها عن ٤٠٪ من 
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مخيماZ �لالجئين
بقبوJ �ألمم �لمتحد3 لقر�� ١٨١ عاP ١٩٤٨ تحوJ مئا; �آلال7 من مسلمي فلسطين 
Bلى  فلسطين  تقسيم  على  �لقر��  *ينص  *طنهم.  عقر  في  *طن  بال  *شعب  الجئين  Bلى 
قسمين؛ ٥٥٪ من ��e فلسطين، *هي �أل��ضي �ألكثر خصوبة تعطى لليهو2، *ما تبقى 
�نسحا�  *بعد  للفلسطينيين.   mتتر منها   ٪٤٥ O� فلسطين،  في  غير خصبة  ���ضي  من 
�لبريطانيين من �لمنطقة، �حتل �ليهو2 قسمًا �خر من �أل��ضي �لتي خصصت للفلسطينيين، 
�لغربية.  *�لضفة  غز3  قطا�   Hسو للفلسطينيين  يبق  فلم  فلسطين.  ���ضي  من   ٪١٥  O�
*بهذ� �الحتالJ، �ضطر مليو� مسلم فلسطيني Bلى ترm 2يا�هم *كل ما يمتلكونه *�لهجر3 

 .Hلى �ماكن �خرB ]*لنز�*
*لجأ قر�بة ثلث هؤالC �لالجئين Bلى �لضفة �لغربية *ثلث Bلى قطا� غز3 *باقي �لثلث 
 (١٩٦٧) Pلعربية �لمجا*�3. *في حر� �لستة �يا� J*لى �أل��2 *سو�ية *لبنا� *باقي �لدB
 Hحتل �لجيش �إلسر�ئيلي �لضفة �لغربية *قطا� غز3، فاضطر �لمسلمو� للهجر3 مر3 �خر�
من هاتين �لمنطقتين لد*J �لجو��. *يقد� عد2 �لفلسطينيين �لمشتتين في كل �نحاC �لعالم 

بـ ٣,٥ – ٤ ماليين فلسطيني. 

 Zلهجما� Zجبر�
�إلسر�ئيلية 

�لفلسطينيين على 
مغا+�R ��ضهم �لتي 

ُ�ِلد�� �ترعرعو� 
فيها.
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�لبا�. فلقد كا� هناm فر� حضا�O *مدني با�@ بين �لمخيم *�ألماكن �ألخرH �لتي 
تحيط به لد�جة �نني ��2كت بأنني *صلت Bلى �لمخيم �لذO �بتغيه. كنت �سمع عن 
مدH �لبؤU �لذO تعوP فيه �لمخيما;، لكنني كنت �عتقد �نه مبالغ فيه. *�آل�، �نا 
�شاهد بعيني كل هذ< �لمناظر. فما يدعى بأنه طريق لم يكن سوH شيC يتمايل *ينا*� 
بين �كاP �لقمامة *�لحجا�3 *�ألنقاe..... *في �أل@قة �لمتفرعة من �لشا�� �لرئيسي 

بالمحال;  يعج   Oلذ�)
@�لت  ما   (Pليو� �لتجا�ية 
معالمها  على  تحمل  �ألبنية 
�ثا� �لرصا± *حر�ئق �لبا�*2. 
��يت  هذ�،  من  مسافة  *على 

 Lلى �أل�ضاS  Rلعالم بال مباال� ينظر 
�لقاسية �لتي يعاني منها �لفلسطينيو� 
 Bمهريرy� بثلجه  �لقا��   Iلشتا� في 

.Bلصيف �لقائض بحر��
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�ألجو� �إلسر�ئيلية. *يدفعو� ضريبة �لدخل *ضريبة �لتأمين �الجتماعي على �جو�هم، 
لكنهم ال يستفيد*� من �O حق ألنهم محر*مو� من حقو� �لمو�طنة..... فحسب 
�لمفهوP �إلسر�ئيلي فإ� غز3 هي �مز �لبؤU *�لمعانا3 *�لفقر، لكن يجب عدP �لر�فة 

٥٠ ......Cعلى مو�طني غز3، ألنهم �عد�
 Jفر�2 بعض �لمساحة النطباعا; مو�طنة �مريكية من �صل فلسطيني خالB من �لمفيد*
علي مخيم  ياسمين صبحي  �لطب  طالبة  عاP ١٩٩٩. *تصف  �لمخيما;  لهذ<  @يا��; 

شاتيال بالشكل �لتالي: 
سنو�;   P�2  Oلذ� �إلسر�ئيلي   Jالحتال�* �ألهلية  �لحر�  �ثا�  شاهد;  �لطريق   Jطو
 Oلى �لمكا� �لذB O2للبنا�. كنت �عتقد �نني سأشاهد بابًا �* مدخًال �* مخرجًا يؤ
يسمى بالمخيم. لكنني لم �� شيئًا من هذ� �لقبيل. كما �نه ال يوجد �2ِ� �صًال لهذ� 

�S �كثر �لمتأثرين 
من �لالجئين 

�لموجو+ين في 
�لخياY هم بالشك 

 Iلشيو± ��لنسا�
��ألطفا#.

124



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

 ;Cجا �نه  يظنو�  �نهم  لد�جة  تصد�،  ال  لضغو�  يتعرضو�   Uلنا� �ألخبا�...... 
من  سئمو�  *سئمو�.  �لحيا3  هذ<  من   Uلنا� مل  لقد  هم....  *Bما  نحن  Bما  نهايتهم؛ 
�ستفز�@�; Bسر�ئيل، من نتانة �لمسئولين، من �تفاقيا; �لسالP �لتي تحا*J تأسيس 2*لة 
عنصرية في هذ< �أل��ضي �لتي تجز� �لضفة �لغربية Bلى مائتي جزير3 صغير3..... *بينما 
كل هذ< �ألمو� تحدl، تسير �لحيا3 حسب *تيرتها كما هو معتا2 تمامًا. �إلسر�ئيليو� 
 .Uلمد��� يتوجه �طفالهم نحو  بينما  Bلى �عمالهم   يستيقظو� كل صبا[، *يذهبو� 
*يخرجو� متنزهين نحو �لمطاعم �* �لمسا�[. *ال يعنيهم �O شيC يحدl هنا. *كأ� 
�@*�جهم *�باCهم *�بناCهم �لذين يعذبوننا *يقتلوننا *يتركوننا معاقين جسديا �ناU ال 
عالقة لهم بهم، *كأنهم جنو2 مستأجر*� من بعيد..... ال �حد يريد سما� �تفاقية 
�لثقيلة. حسنًا، ثم ما��؟ مر3 �خرH سيستعملو�  جديدB .3سر�ئيل ستسحب مد�فعها 
بينما  �لمدنيين.  لقتل  �لالكريموجين  *غا@  �لمطاطي  *�لرصا±  �لحقيقي  �لرصا± 

سنبقى نحن نفتح �عيننا في مكا� تما�U فيه �لتفرقة �لعنصرية. 
كيف سننظر �ليوP في *جه �P حا@P؟ لقد �نضم �بنها مصطفى Bلى قو�فل �لشهد�C. لقد 
�حرقت �لرصاصا; �إلسر�ئيلية صد� مصطفى *ساعديه *حولت جسمه Bلى فحم. لقد 
��*نا جثته في �لمستشفى. لقد كانت عظامه جلية بسبب �حتر�� جسمه. لقد حولت 

 .Cلى �شالB لرصاصا; �أل�بعة للقناصين �إلسر�ئيليين جثته�
كنت طفلة صغير3 في عما� Bبا� حو�l2 �يلوJ �ألسو2 ١٩٧٠، *كنت في فلسطين 
طو�J فتر3 �إلنتفاضة تقريبًا. *لكن، *للمر3 �أل*لى، �صو�; �لرصا± هذ< ال تخيفني 
بعد �آل�. *أل*J مر3 في حياتي فهمت بشكل �فضل لما�� يكافح �لفلسطينيو� – �لذين 

قضو� حياتهم تحت �الحتالJ- ضد �إلسر�ئيليين *�سلحتهم بالحجا�3.... ٥٢
*باإلضافة Bلى كل هذ< �لظر*7 �لمأسا*ية، فإ� �لعنف �إلسر�ئيلي ما@�J مستمر�ً بكل 
جموحه في �لمخيما;.  *يعطي �لكاتب Norman Finkelstein (*هو يهوO2 *لد 
 The Rise and في �حد غتويا; بولند�) �مثلة على هذ� �لعنف �إلسر�ئيلي في كتابه

 :J(سطو� فلسطين *�فولها) فيقو Fall of Palestine

�كثر �مثلة �لعنف �إلسر�ئيلي تكر��ً� في �لمخيماZ هي �إلبا+R �لجماعية. �لجنو+ 
 yلغا� قنابل  �يلقو�  �لغبا�  من  �yبعة  مثيرين   Zلمخيما� يد�همو�  ��لمستوطنو� 
 Zبيو �بو��  ثم يحطمو�  �لنا�ية   Zلطلقا� يطلقو� ��بًال من  ثم   Lللدمو �لمسيل 
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بتلك  تذكر  فيها-   Oتذكا� نصب  بإقامة  �لمخيم  لسكا�  يسمح  لم  -�لتي  �لمقبر3 
�لذكريا; �لسيئة (�لمجز�3 �لتي قتل فيها ما يقا�� �لـ ٣٠٠٠ شخص في مخيمي 

صبر� *شاتيال). ٥١ 
*يعتبر مخيم �لدهيشة لالجئين *�لو�قع بالقر� من بيت لحم من �لمخيما; �لمهمة 
في �لمنطقة. *قد �فر2; مجلة Le Monde Diplomatique  �لصا3�2 في تشرين �لثاني 
(نوفمبر) ٢٠٠٠ بعض صفحاتها لمذكر�; منى حمز3 محيسن �لتي تعمل مدير3ً للعالقا; 
�لعامة *مدير3ً تقنيًة في مشر*� Across Borders (عبر �لحد*2) �لتابع لجامعة بير @يت. 
�لفلسطيني،  للشعب  �لحقيقي  �لوضع  تعكس  محيسن  مذكر�;  تسر2ها  �لتي  *�لوقائع 

*منها:
في �لدهيشة، �لجميع ممنوعو� من �لذها� للقياP بأعمالهم، باستثناC من يعمل في بيت 
لحم. *�لفلسطينيو� �لقاطنو� في �لمنطقة � منقطعو� عن بعضهم �لبعض بالدبابا;. 
نشاهد  *نحن  تمر   Pأليا�  .Uلقد�  *� �لخليل  Bلى  لحم  بيت  من  �لتوجه  يمكننا  ال 

مناyلهم  هدمت   �� بعد   Yخيا في  حياتهم  �لفلسطينيو�  يو�صل 
�سلبت منهم هوياتهم، �هم يأملو� �� يعو+�� يوما Sلى +يا�هم.
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�� يهيئو� �لظر*7 �لمناسبة الستيعا� �ليهو2 �لموجو2ين حاليًا *�لذين سيأتو� فيما بعد. 
*يقوJ شا�*� في هذ� �لصد�B ":2 ��2نا �� يبقو� يهو�2ً (يقصد �ليهو2 خا�c فلسطين) 
عليهم �� يعيشو� هنا. علينا �� نبذJ قصا�H جهدنا لكي يأتي جميع �ليهوB 2لى هنا". ٥٤ 
*هذ< �لتصريحا; بحد ��تها كافية إلثبا; �ألهمية �لتي توليها Bسر�ئيل الغتصا� �لتر�� 

�لفلسطيني. 
�لعالم،  �نظا�   Pما� �لظلم  ألنو��  �لفلسطيني  �لشعب  فيه   eيتعر  Oلذ� �لوقت  *في 
*باألخص �لالجئين �لذين يعيشو� في ظر*7 صعبة للغاية *يعانو� �قسى ظر*7 �لحيا3 
*تهد2هم �لقنابل �إلسر�ئيلية بالقصف في �O لحظة. لكن، علينا �� ال ننسى �� �هللا عز 
في  �لمؤمنين   Cهؤال Cهللا عز *جل عن جز�� *يخبرنا  لحظة.  في كل  �لمؤمنين  مع  *جل 

سو�J� 3 عمر�� قائًال:
ِفي  َ�َصاَبُهْم  ِلَما  َ�َهُنو�  َفَما  َكِثيٌر  ِ�بِّيُّوَ�  َمَعُه  َقاَتَل  َنِبيٍّ  ِمْن  َ�َكَأيِّْن   ﴿
َكاَ�  َ�َما  اِبِريَن.  �لصَّ ُيِحبُّ  َ��هللاَُّ  �ْسَتَكاُنو�  َ�َما  َضُعُفو�  َ�َما  �هللاَِّ  َسِبيِل 
َقْوَلُهْم Sِالَّ َ�ْ� َقاُلو� َ�بََّنا �ْغِفْر َلَنا pُُنوَبَنا Sِ�َْسَر�َفَنا ِفي َ�ْمِرَنا َ�َثبِّْت َ�ْقَد�َمَنا 

َ��ْنُصْرَنا َعَلى �ْلَقْوYِ �ْلَكاِفِريَن. َفآَتاُهْم 
 Rِْنَيا َ�ُحْسَن َثَو�ِ� �ْآلِخَر �هللاَُّ َثَو�َ� �لدُّ
َ��هللاَُّ ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنيَن﴾ (o# عمر��، 

(١٤٦-١٤٨
لنا  يحق  ال  فإنه  �لكتا�  بد�ية  في  قلنا  *كما 
 Oلذ� �لظلم  نتجاهل   ��  – �لمسلمين  نحن   –
 Pننا  �� لنا  يجو@  *ال  �لفلسطينيو�.   منه  يعاني 
في �سرتنا قريرO �لعين *�� ننشغل بأمو�نا �ليومية 
*�لسعي لتحقيق ��حتنا بينما �ألبرياC يموتو� يوما 
قر�نه  في  بالحل  يخبرنا  *جل  عز  *�هللا   .Pيو بعد 
-١٥ (�لمائد3  بتنفيذ<  �لمسلمين  *يكلف  �لكريم 

١٦). *في هذ< �آلية يبشرنا �هللا عز *جل �� �لظلم 
ال بد *@�ئل عن �لمؤمنين *�لخال± *�لحل ال يأتي 
Bال باالعتصاP بالقر�� �لكريم بكل قو3 *�لذ*2 عن 
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F i l i s t i n

 Zجر�) Wيضربو� بعض �ألشخا� Zما يقتحمو� �لبيو R+لمخيم �نو�فذها، �عا�
�لعا+R على �� يأخذ�� شخصًا �� شخصين كرهائن). ٥٣ 

*�ليوP، *�لشعب �لفلسطيني �لذO يعيش حيا3 �لالجئين ليس له سوH مطلب *�حد، 
*هو �لعوB 32لى *طنه. *كا� �حد �لمحا*� �ألساسية لمباحثا; �لسالP هو عو32 �لالجئين. 
لكن Bسر�ئيل تتبع سياسة متعنتة للغاية بهذ� �لخصو±. *كا� شعا� �ئيس �لو@��C �لحالي 
��ييل شا�*� في �النتخابا; هو " ال لتقسيم �لقدU، ال لرجو� �لالجئين ". *هذ� �لشعا� 

يثبت نظرB 3سر�ئيل لالجئين ما P�2 شا�*� في سد3 �لحكم. 
*كما قلنا في بد�يا; �لكتا� فمثلما �� BنشاC �لد*لة �ليهو2ية هد7 مقدU للصهاينة، 
فإ� حمايتها *تقويتها هد7 مقدU �خر بالنسبة Bليهم. *لتحقيق �لك. يؤمن �لصهاينة بأ� 
عليهم �� يزيد*� من �عد�2 �ليهو2 *من �قعة �لمستوطنا; تبعًا لذلك. *لذلك؛ كا� ��ييل 
شا�*� قد صر[ للصحافة في ���� ٢٠٠١ بأ� على Bسر�ئيل �� تستعد الستقباJ قر�بة 
 O2يهو مهاجر  �لمليو� 
 ١٠-١٢ �لـ   Jخال
عليهم   ��* �لقا2مًا.  عامًا 

يتأثر  من  �كثر  هم  �ألطفا# 
�لصعبة  �لصحية   Kبالظر�
�لظالم  �القتصا+2  ��لحصا� 

��لنقص �لشديد في �أل+�ية.



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

 Pلرغم من عد� Bليها -على  ينظر  �لفلسطيني فهو  للشعب  تسبب مصائب *مآسي مؤلمة 
قبوB Jسر�ئيل �سميًا بهذ� �ألمر- على �نها �B ;�*2سر�ئيلية لمعاقبة �لمدنيين �لفلسطينيين. 
*مع �� Bسر�ئيل لم تعلن صر�حة عن �لك، Bال �� �لهدK �ألساسي لمثل هذB �لضغو[ 

هو Sجبا� �لشعب �لفلسطيني على �لتخلي عن كفاحه.(٥٥)
*باقي   Cلما�*  C�*لد�  Jصو* �لفلسطينية  �لسكنية  بالمناطق  �لمحيطة  �لحو�جر  *تعيق 
*ميا<  �لتحتية  �لبنية  من  محر*مة  �لمناطق   �� *بما  للشعب.  �ألساسية  �إلنسانية  �لمو�2 

يعيش �لشعب 
�لفلسطيني في 

خوK مستمر بسبب 
�لتفتيشاZ �لتي يمكن 

�� تطاله في كل 
 Zحين، �تعتبر عمليا
�لتفتيش �لتي تشمل 

بيوتهم �سيا��تهم 
��ماكن عملهم شكال 
من �شكا# �لتعذيب.
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حقو� مسلمي كل �لعالم *مكافحة �عد�C �خال� �لدين مكافحة فكرية. 

�لحياR تحت �لضغط
تجبر Bسر�ئيل �لشعب �لفلسطيني على �لعيش تحت �لحصا� �لمستمر كوسيلة لمو�صلة 
بالمقا�نة مع حجمه، يعيش  ضغطها عليه *تر*يعه. *في �أل��ضي �لتي تعتبر صغير3 جد�ً 
�لشعب  فإ�  �لحقيقة،  (*في  إلسر�ئيل.  �لمستمر3  �لسيطر3   تحت  �لفلسطيني  �لشعب 
في  محصو��ً   Cبالبقا عليه   Pمحكو* �لحالي.  �لوقت  في   e��  O� يمتلك  ال  �لفلسطيني 

�لمجاال; �لضيقة �لتي ال تسمح Bسر�ئيل له Bال بالعيش فيها �2خل �أل��ضي �لمحتلة). 
ما  *�غم  غز3.  منطقة  من   ٪٤٠* �لغربية  �لضفة  من   ٪٩٧ تحتل  Bسر�ئيل  *ما@�لت 
يبد* *كأ� �لفلسطينيين يعيشو� تحت سلطة �لحكم �لذ�تي، Bال �� Bسر�ئيل تضع حظر�ً 
شديد�ً على حركاتهم في �لضفة �لغربية *قطا� غز3. *منذ ���� (مايو) ١٩٩٣ *Bسر�ئيل ال 
تسمح للفلسطينيين في هذ< �لمناطق بالتحرm *�لتنقل في �لقدU �لغربية *Bسر�ئيل Bال بإ�� 
خا± يصد� منها. *كما �� هذ� �لحظر ال يحد من فعاليا; �لشعب �لفلسطيني فحسب 

بل *يغتصب حقوقه �إلنسانية �ألساسية كحرية �لتعليم *�لصحة *�لعبا32.
*لتنفيذ سياسة �لحصا�، تقوB Pسر�ئيل بحشد جنو2ها *قو�تها باستمر�� حوJ �لمناطق 
�لتي يعيش فيها �لشعب �لفلسطيني. *تقيم نقا� تفتيش بين هذ< �لمناطق. *باإلضافة Bلى 
 mحاطة مناطق �لشعب �لفلسطيني باألسالB سر�ئيل في �آل*نة �ألخير3 فيB لك، شرعت�
�لشائكة *�سو�� �إلسمنت �لمسلح *�لحفر �لعميقة في طر� �لمو�صال; �لرئيسية. *تشهد 

نقا� �لتفتيش هذ< حو�l2 قتل متكر�3 نتيجة عد�ئية �لجنو2 �إلسر�ئيليين. 
�لمصرية   Pألهر�� صحيفة  في  كتبها  مقالة  في   Graham Usher �لصحفي  *يصف 
�لحصا� �إلسر�ئيلي �لمفر*e منذ عاP ٢٠٠٠ على �لفلسطينيين *مدH حجم تأثرهم منه، 

 :Jفيقو
   توجد في �لضفة �لغربية *حدها ٩٠ نقطة تفتيش عسكرية *١٦٣ حاجز تر�بي. *في 
كل يوP يتخبط قر�بة �لـ ٣٠ �لف فلسطيني في �لحو�جز �لتر�بية �ثناC �هابهم ألعمالهم 
*�حد  متر  با�تفا�  سو�تر  هي  �نتشا��ً  �لتر�بية  �لحو�جز  �نو��  *�كثر  Bسر�ئيل.......  في 
من خليط �لتر�� *�لحصى *تحيط بها حفر بعمق متر *�حد �يضًا. *تقطع هذ< �لسو�تر 
*�لحو�جز على �لطر� �لمؤ2ية Bلى كل مدينة �* قرية �* مخيم. *حيث �� هذ< �لسو�تر 
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يتنافس �لجنو+ �إلسر�ئيليو� فيما بينهم بهدK مضايقة �لفلسطينيين �تعذيبهم ��العتد�I عليهم، �لذلك 
.Zيمنعو� �لفلسطينيين حتى من �شد �لضر��يا� C+ينصبو� �لحو�جز لهذ� �لغر= �يحفر�� �لخنا

 ٨ بتا�يخ   R�+لصا�  Washington Report مجلة   Z+���
�لكبر8،  ”Sسر�ئيل  فيه   Iجا كبير�  عنو�نا   ٢٠٠١ سبتمبر 
�ألمل �لكبير لشا���“، �قالت بأ� هدفه هو توسيع حد�+ 

Sسر�ئيل.

W. REPORT, 8-9.01

W. REPORT, 4-5.94

MİLLİ GAZETE, 12.6.01

�ملريض لفض �نفاسه أل� 
Sسر�ئيل ¿ تسمح له بالعال°



فلسطين

�لشر�، فإ� صها�يج �لميا< ال تستطيع �لوصوJ للمخيما; بسبب �لحو�جز هذ<. *في 
هذ< �ألحو�J، يضطر �لكثير*� لسد حاجتهم من �لميا< عن طريق تجميع ميا< �ألمطا�. 

�لمخيما;.  في  �لفلسطينيين  عن  �لتعليم  حق  تمنع  فإسر�ئيل  �لك،  Bلى  *باإلضافة 
�لك �� معظم �لمعلمين *�لمد�سين يأتو� Bلى مخيما; �لالجئين *�لقرH �لفلسطينية من 
خا�جها. *�لحصا� �لمفر*e على �لفلسطينيين يمنعهم من مما�سة مهنتهم. كما �نه يؤثر 
تستطيع  مز�*عاتهم ال  تنقل  �لتي  �لشاحنا;   �� فبما  �لفلسطينيين،  �لمز��عين  سلبيًا على 
�لمر*� عبر �لحو�جز *�لحفر، يضطر �لمز��عو� لنقل منتجاتهم من مكا� Bلى �خر على 

ظهو�هم. 
*جدعو� ليفي صحفي Bسر�ئيلي قضى حياته في �أل��ضي �لمحتلة شاهد على �لمعانا3 
�لمخيما;  في  �لحيا3  ليفي  �لمحتلة. *يصف  ��ضه  �لفلسطيني في  �لشعب  بها  يمر  �لتي 
 :Jفيقو ،(يرتدين �لسو�2 Cنسا) Women in Black لمحاصر3 في مقالة عنو�نها� Hلقر�*
�لضفة �لغربية محاصر3 مر3 �خرH، �لمد� *�لقرH محاطة، �ما �لطر� �لرئيسية فمفتوحة 
لليهو2 فقط..... سائقو �لشاحنا; ينقلو� �لمعلوما; فيما بينهم عن طريق �إلشا��; 
*�لتلويح، لكن هذ< �إلشا��; ليست تقا�ير عن حركة �لمر*�. بل هي �سائل حيا3 
�لشاحنا;.  �لجنو2  يتبع  ما  *عا32  *�لجنو2.  �لمستوطنو�  يفعله  ما   Jحو مو;   *�
فأحيانًا يقطعو� �لطريق عليها بإيقا7 سيا��; �لجيب �لسريعة �مامها *�حيانًا يمزقو� 
تمزيق  عليهم  يفو;  ال  *بالتأكيد،  �لسكين.  بضربا;  �لسيا��;  (عجال;)  Bطا��; 
�إلطا� �الحتياطي. *�حيانًا يحجز*� �كا� �لسيا��; O� �*2 مبر�، *�حيانًا ينزلو� 
 JكماB على  �جبر*هم  �لذين  �لركا�  يالحقو�  *�حيانًا  ضربًا،  *يكيلونهم  �لسائقين 
�حلتهم مشيًا على �ألقد�P. *في �حيا� �خرH، يطلقو� �لنا� على �لركا� *يقتلونهم. 
تمامًا كما فعلو� يوP �ألحد �لفائت مع فاطمة �بو جيش �لتي جاC; للزيا�3 من �لقرية 

�لمجا*�3. ٥٦

 Rأل��ضي �لفلسطينية �لمحاصر�� Zلمستوطنا�
*عال*3 على �لك، فإ� هناm حصا�� من نو� �خر قد ال يمكن ��2Bكه للوهلة �أل*لى، 
*هو تحديد �قعة �أل��ضي �لتي يمكن للشعب �لفلسطيني �� يعيش �2خلها بالمستوطنا; 
منهجية بخصو± *BنشاC مستوطنا;  تتبع سياسة  فإسر�ئيل  باستمر��.  Bنشا�ها  يتم  �لتي 
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�لفلسطيني  �لشعب   Iلتقا�  �S
 Cنطال� يعني  �إلسر�ئيليين  بالجنو+ 
صوZ �لرصاW، �في �لنهاية يكو� 
في  �لضحايا  �كثر  هم  �لفلسطينيين 

.Zلمو�جها� Bهذ



فلسطين

حو�جز  �ضع  من   Kلهد� كا� 
من  �لتقليل  هو  �لمسلحة  �ألسمنت 
�لذ2  هو  �لعكس  �لكن   Zلمو�جها�
�لذين  �لفلسطينيو�  �يعيش  حصل. 
يحا�لو� �� يصلو� Sلى مو�قع عملهم 
 Zطلقا ��بل  تحت  مد��سهم  �Sلى 

�لرصاW للجنو+ �إلسر�ئيليين.
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*�لمستوطنا; �لموجو32 في �أل��ضي �لفلسطينية كانت من �كثر نقا� �الحتكاm �لتي 
هد�; فيها �لدماC في �نتفاضة �ألقصى. فالرسالة �أل*لى �لتي ���2 �لمقا*مو� �لفلسطينيو� 
Bيصالها كانت *�ضحة  للغاية: على Bسر�ئيل �� تختا� بين �لسالP *�لمستوطنا;. باإلضافة 
Bلى �لك، فإ� هذB �لمستوطناZ تصنف حسب قو�نين محكمة جر�ئم �لحر� �لد�لية 
ميرتز  من حركة  سريد  يوسى   .P �لبرلما�  نائب  *يصف   ." جريمة حر�   " �نها  على 

�ليسا�ية �لوضع في �لمستوطنا; على �لشكل �لتالي: 
�لعاصفة، *منذ نشوئها تشكل خطر�ً  قلب  �لمستوطنا; في  تقع  �لحالي،  �لوقت  في 
كبير�ً على سكانها *�لجنو2. *يجب تشتيت هذ< �لمستوطنا; بأسر� شكل ممكن 

*O� �*2 تأخير. ٥٨
كتب مدير �لمركز �إلسر�ئيلي لحقو� �إلنسا� *�لمخابر�; (بيت سلم) في �أل��ضي 
�لمحتلة Bيتا� فلنر مقاًال حوJ مستوطنة "معاله �2*ميم" في �لضفة �لغربية بعنو��" في Sفريقيا 
�لجنوبية يسمو� هذ� فصًال عنصريًا". *في مقالته يشير فلنر Bلى �نه في كل مر3 تؤسس 
*�نها  بالقو3  ���ضيهم  من  �لفلسطينيين  بطر2   Pتقو �إلسر�ئيلية مستوطنا; جديد3  �إل3��2 
توظف �ستثما��; ضخمة في هذ< �لمناطق *تحض �ليهو2 على �الستيطا� فيها عن طريق 
 C��@* ئيس� mيشا� Oنه في �لوقت �لذB تقديم �لتشجيعا; �لمغرية. *في مقاله، يؤكد فلنر
�لك �لعهد �يهو2 با��m في مباحثا; �لسالP كا� قد قاJ عند �هابه الفتتا[ معاليه �2*ميم:" 
�S �2 بيت تنشئونه هنا هي �قعة من +�لة Sسر�ئيل. ��لحكومة �لجديدR ستستمر في 
تقوية +�لة Sسر�ئيل في كل �أل�قاZ، �سنبقى نحن مستمرين في تقوية �تنمية معاليه 

�+�ميم". *يصل فلنر Bلى نتيجة مفا2ها: 
على �لرغم من �لملصقا; �لفخمة *موقع �إلنترنت �لضخم �لذO يشر[ قصة نجا[ 
من  �غتصبت   mمال� على  �نشئت  �لمؤسسة  هذ<  �2*ميم،  معاليه  في  سكنية  تنمية 

�لفلسطينيين، فو� ���ضي قرH �بو2يس *�لعيز�ية *�لعيسوية *�لطو� *عناتا". ٥٩

ظلم نقا[ �لتفتتيش
في �لو�قع، *منذ �ألياP �أل*لى لـ" مسير3 �لسالP" *حتى �آل�، *Bسر�ئيل تما�U سياسة 
�لخد�� *�لمر�*غة. فبموجب �تفاقيا; �*سلو �لتي 2خلت حيز �لتنفيذ منذ عاP ١٩٩٣ فإ� 
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فالموقع  Bسر�ئيل  Bلى  بالنسبة  �لمستوطنا; مهم  في  �لمستوطنين  تعد�2   �� جديد3. كما 
�لذO �نشأ; عليه هذ< �لمستوطنا; مهم جد�ً. فالمستوطنا; تقع في مو�قع حيوية للغاية 
�2خل �أل��ضي �لمحتلة في �لضفة �لغربية *قطا� غز�B* .3 تم �لتخلي عن هذ< �لمناطق 
للفلسطينيين في �لمستقبل فإ� Bخر�c �لمستوطنين منها �مر ال تقبله Bسر�ئيل �لبتة. *Bلى 
�لفلسطينية حق �إلشر�7 عليها. *معنى هذ� كله *�ضح  للشرطة  ليس  فإنه  جانب �لك 

جد�ً، *هو �� Bسر�ئيل لن تتخلى عن �لمناطق �لو�قعة تحت �حتاللها Bطالقًا. 
يسكنها  �لتي  بالمناطق  تحيط  فهي  �يضًا،   Hخر� �همية  �لمستوطنا;  *لمو�قع 
يسر  بكل   Hخر� Bلى  مستوطنة  من  يمر   �� مستوطن   Oأل يمكن  فبينما  �لفلسطينيو�. 
�نه  Bال  �لفلسطينية،  باأل��ضي  �لمر*�   �*2* Bسر�ئيل  �نشأتها  �لتي  �ألنفا�  عبر  *سهولة 
 Jيجب على �لفلسطيني من مخيم ما �� يمر بعد3 نقا� تفتيش للجنو2 �إلسر�ئيليين للوصو
�فترضنا  *لو   .Pيو Bلى عمله في صبا[ كل  للذها�   *� �قربائه في مخيم �خر  �حد  Bلى 
فإنها ستتكو� من جز� منفصلة عن   Pليو� �لفلسطينية  �لد*لة  �نه �علن عن تأسيس  جدًال 
بعضها �لبعض تتخللها مناطق تحت �لسيطر3 �إلسر�ئيلية. �ما كيف سيتم �سم حد*2 هذ< 
�لد*لة *كيف سيتطو� �قتصا2ها *كيف ستضع �ستثما��تها في مجاال; �لصحة *�لتعليم 
Bلى  فإنها تهد7  �لوضع  بتطبيقها لهذ�  �� Bسر�ئيل  �لبديهي جد�ً  فهو �مر مجهوJ. *من 
 cنسف �لقضية �لفلسطينية �لتي لم تستطع نسفها فعليًا عن طريق سياسة �لتذ*يب *�الندما
�لزمني. حيث تخطط Bسر�ئيل لصنع مجتمعا; فلسطينية بعيد3 *منعزلة في سبيل قطعها 

عن بعضها �لبعض ثقافيًا *�جتماعيًا مع مر*� �لزمن. 
*على ��e �لو�قع، فإ� BنشاB Cسر�ئيل للمستوطنا; في *سط �لمناطق �لتي يعيش فيها 
�لشعب �لفلسطيني بتركيز عاJٍ يشكل سببًا �ساسيا للصر�� �لد�ئر حاليًا. *يصف �ئيس 
تحرير مجلة   Le Monde Diplomatique �لفرنسية �لمعر*7 بكتبه �لمتعلقة بالشر� 

 :Jأل*سط، �آل� كريش �لوضع في �لمستوطنا;، فيقو�
هذ<  تبتلع   Pيو كل  *في  �لفلسطينية....  �أل��ضي  قلب  في  �لمستوطنا;  تقع   ....
يتم  �*يد�ً. *في سبيل "حمايتها"  �لفلسطينيين �*يد�ً  ���ضي  من  �لمستوطنا; مزيد�ً 
تمركز �ال7 �لجنو2 في �لمنطقة *BنشاC نقا� تفتيش ال تحصى  *مناطق �ستصغا� 
*تحقير من كل �ألنو�� للفلسطينيين. *يتم BنشاC طر� �لمستوطنا;. فمجر2 *جو2ها 

يكفي لو�2 فكرB 3نشاC 2*لة فلسطينية قوية *�2ئمة. ٥٧
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S �SلقاI �لقبض على �حد �لفلسطينيني من قبل �جليش �إلسر�ئيلي هو بالنسبة للمعتقل يعÁ �حتمالني �ثنني Sما 
سجن بال Ãاية �� �� “�لفاعل �هو#”. �لذلك فإ� �كثر ما Âيف �لفلسطيÁ هو SلقاI �لقبض عليه من قبل 

�جليش �إلسر�ئيلي.
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Bسر�ئيل تعتر7 بسلطة �لحكم �لذ�تي �لفلسطينية. *على �لرغم من عدP *ضو[ حد*2ها، 
�لبعض،  يظن  *قد  �لمستقلة.  �لفلسطينية  �لد*لة  Bثا�3 موضو�  Bلى   ;2� �لمباحثا;  فإ� 
*سيلة  تكو�   ��  Hتتعد لم  �التفاقية  هذ<  لكن  Bيجابي.  تطو�  هذ�  بأ�  �أل*لى،  للوهلة 

جديد3 لمما�سة �لظلم على �لشعب �لفلسطيني �لمسلم. 
�لغربية.   للمسلمين في غز3 *�لضفة  �لمعيشية   Jألحو�� ;Cلذ�تي، سا� �لحكم   Jبقبو
فقبل �لتوقيع على �التفاقية كا� بإمكا� �لفلسطينيين �لتنقل على ���ضيهم �لمحتلة �* Bيجا2 
�كثر  *�لتنقل  للحركة  *تحديد�ً  *�جهو� حصا��ً  لكنهم  @هيد3،  بأجو�  *لو  عمل  فر± 
من  قيد;  (فيز�)   J2خو بتأشير3  �لمعابر  عبر  عبو�هم  *�بط  قبل. كما   O� من  صر�مة 
باستظها�  للتفتيش *Bلز�مهم  يتعرضو�  �لذين كانو�  فالفلسطينيو�  �لحركة.  قد�تهم على 
*تفتيش  سيا��تهم  من  �لترجل  على  Bجبا�هم  *يتم  مر3،  كل  في  �لشخصية  �لبطاقا; 
مالبسهم *تحقيرهم �ثناC �لك صا�*� تحت سيطرB 3سر�ئيلية كاملة بعد هذ< �التفاقيا;. 
*�ألخبا� �ليومية �لتي نسمعها حوJ "مو; فلسطيني مسن بسبب عدP سما[ �إلسر�ئيليين 
بعبو� سيا�B 3سعا7" �* " *فا3 سيد3 لم يتم �لسما[ لها بالذها� Bلى �لمستشفى" ليست 

Bال نتيجة هذ� �لحصا�. 
*يصف مساعد *@ير �لتجا�3 �لفلسطيني سليما� �بو كر¹ في مقابلة تلفزيونية كيف 

 :Jغير �لحصا� حياته، فيقو
هل تعر7 كيف جئت Bلى هنا؟ لقد كانت �لمنطقة بين بيتي *�لمطا� مليئة بالدبابا; 
به  بأنني مشتبه  Bسر�ئيل   Jقتلوني؟ حينها ستقو لو  �إلسر�ئيلية. من كا� سيحاسبهم 
*�نني قتلت لهذ� �لسبب. �لجنو2 �إلسر�ئيليو� لم يسمحو� للوفد �لمر�فق لي بالذها� 
Bلى �لمطا�. *�آل� �نا ��هب Bلى بيتي؛ لكن �بني �خبرني بالهاتف �� �لطر� مغلقة. 

*لست �عر7 هل سو7 �صل Bلى بيتي �P ال. ٦٠
 Jحو للبرلما�  تقرير�ً  خانبائي  بشير  �أل*�*بي  �لبرلما�  في  �لبريطاني  �لنائب  �عد 
�نطباعاته عن @يا�ته لفلسطين *نتائج �لسياسة �لعد*�نية *�لظالمة �لتي تما�سها Bسر�ئيل، 

*يقوJ خانبائي: 
لقد �ستعملت Bسر�ئيل قوتها لوضع يدها على كل شيC، �حرقت �أل��ضي *هدمت 
�لبيو; *�عتقلت ماليين �ألبرياC *قامت بعمليا; تعذيب *قتلت بعضًا منهم. *لم تعر 
�لقو�نين �لد*لية باًال، فعاقبت شعبًا كامًال *�*عته بفرضها حظر �لتجوJ عليه. **@��3 
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تحت �لحصا� 



فلسطين

في  �لفلسطينيو�  �لمو�طنو�  يعيش 
سفرهم �عند �لذها� Sلى �عمالهم �عند 
بيع محاصيلهم �حتى �ثناI�+� I عبا+�تهم 
للجنو+  �لعسكر2  �لحصا�  �قع  على 

�إلسر�ئيليين.

�لحياR كلها 
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 :Jسر�ئيل: شعب يتكو� من �لمستعمرين(�لمستوطنين))، فيقوB
�إلسر�ئيلي  �لجيش  بين  �لتفريق  بوجو�  يعتقد*�  عندما  �لخطأ  في  �لكثير*�  يقع 
*�لمستوطنين – *كأنهما ليسا *جها� لعملة *�حد3 – حتى �ننا نشهد مر�جعة بعض 
جماعا; حقو� �إلنسا� �لمشهو2 لها بالحيا2ية للجيش �إلسر�ئيلي لحماية �لفلسطينيين 
من هجما; �لمستوطنين. بينما �لمستوطنو� �إلسر�ئيليو� ��لجيش �إلسر�ئيلي ليسا 

Sال جز�I من �إلستر�تيجية �لعد�ئية �لتي تهدS Kلى تقوية �لد�لة �ليهو+ية.٦٣
*�لقسم �ألكبر من �لمستوطنين �ليهو2 �لذين يعيشو� في ما يقا�� �لـ ٢٠٠ مستوطنة 
�لتي �سسها  �لمنظمة –  �لتوجيها; منها(*هذ<  �تبا� منظمة كا¬ �إل�هابية *يتلقو�  من 
مجا@�  *با�تكا�  �ألقصى  �لمسجد  لتفجير  بمحا*لتها  معر*فة   - كاهانا  مائير   Pلحاخا�
�لمعلوما;، يرجى �إلطال�  �لمشهو�3 عاP ١٩٩٤، لمزيد من  �لخليل  �Bهابية كمجز�3 
 �� �لمعر*7  *من  للنشر)   Jفو�� �لجديد،  �لماسوني   Pلنظا� يحيى،  ها�*�  كتا�  على 
�لمستوطنين �لمسلحين �2ئمًا *بمساعد3 �لجيش �إلسر�ئيلي *تغطيته، يهاجمو� مخيما; 
 Oمز�  Jيقو* عبا2تهم.  *�ماكن  بيوتهم  في  �ضر���ً  *يسببو�   Cألبريا� *يقتلو�  �لالجئين 

با�*2 في مقالته:
�نصتو� مر3 *�حد3 لألخبا� �لتي ال تستتر على �لتعا*� �لقائم بين �لوحد�; �لعسكرية 
�طلق  فيما  فلسطينيًا  متظاهر�ً  قتلو�  �إلسر�ئيليين  "�لجنو2  *�لمستوطنين.  �إلسر�ئيلية 
لالجئين  مخيمًا  قصف  �إلسر�ئيلي  "�لجيش  �لمز��عين"،   على  �لنا�  �لمستوطنو� 
بطلقا; �لمد�فع *�لمستوطنو� قطعو� �لطريق �لرئيسي �لمؤB O2لى �لمخيم"، " �علن 
�لجيش �إلسر�ئيلي ���ضي �لفلسطينيين منطقَة عسكريًة، فيما نشط �لمستوطنو� في فتح 
مناطق جديد3 لهم"، "�لجيش �إلسر�ئيلي لم يمنح �لمز��عين �لفلسطينيين �إل�� لحصد 

مز�*عاتهم، �ما �لمستوطنو� فقتلو� مز��عًا كا� يعمل في مز�عته للزيتو�". ٦٤  
للهجما;  مساحة  �لتركية  �لصحافة   ;2�*� �ألقصى،  النتفاضة  �أل*لى   Pأليا� في 
تا�يخ ١٠  *في  �لمستوطنين.  مع  بالتعا*�  �إلسر�ئيلي  �لجيش  بها   Pقا �لتي  *للمد�هما; 

تشرين �أل*J (سبتمبر) ٢٠٠٠ كتبت صحيفة Yeni Şafak  ما يلي: 
شهد; مدينة �لناصر3 في شماB Jسر�ئيل هجومًا مفاجئًا في منتصف �لليل شنه �ليهو2 
�لمدعومو� من �لجيش �إلسر�ئيلي على �ألماكن �لتي يقطنها �لمسلمو� في هذ< �لمدينة. 
*�ستشهد في �لمد�هما; فلسطينيا� Bلى جانب جر[ �لمئا;.... *�فا2 شهو2 �لعيا� �� 
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�لدفا� �إلسر�ئيلية �كبر �لو@���; *�كثرها غنى، حيث تشر7 هذ< �لو@��3 على جميع 
�لمطبوعا; �لتي تو@� في فلسطين، *كل �لو���2; *�لصا��2;، *تحركا; �ألفر�2 
 Cكافة �أل��ضي سو� Pلمباني *�لبيو; *�ستخد�� CنشاB* ،;جميع *سائل �لمو�صال*
�لخاصة منها �* �لعامة. *تؤمن حماية �لمستوطنا; �لتي تنتشر في �أل��ضي �لفلسطينية 
 ٣٠-٤٠ Hنتشا� �لفطر. *على �لرغم من �� بعض  هذ< �لمستوطنا; ال يسكنها سو�
 Pمنذ �لعا e*لمفر� Jال �� مئا; �لجنو2 يحرسونها. *لقد تسبب حظر �لتجوB شخصًا
بالشلل  �لسياحة  �لزيتو� *Bصابة  �لعماJ من جني  *منع   Uلمد��� Bغال�  في  �لماضي 

*فقد�� �كثر من ١٢٠ �لف شخص ألعمالهم. ٦١

�Sها� �لمستوطنين
 Uلمما�� �لعنف *�لظلم  �لمستوطنو� �إلسر�ئيليو� �حد �هم عناصر سياسة  لقد كا� 
على �لشعب �لمسلم في فلسطين. *بانتهاC �لحر� �لعالمية �لثانية، شهد; فلسطين هجر3 
يهو2ية كثيفة Bليها نتج عنها نز*[ �لشعب �لفلسطيني عن ��ضه جبر�ً *BنشاC مستوطنا; 

يهو2ية جديد3 على ���ضيه. 
�لتي  �أل��ضي  �قعة  لتوسيع  كأ3�2  �لمستوطنا;  �إلسر�ئيلية  �لد*لة  �ستخدمت  لقد 
 ;2�@  ،Jلمثا� سبيل  فعلى  تسا�عًا.  تز2�2  �لسياسة  هذ<  فإ�  هذ�،  يومنا  *في  �حتلتها.  
�لمستوطنا; بنسبة ٥٠٪ منذ �لتوقيع على �تفاقية �*سلو عاP ١٩٩٣. *ال تتو�نى Bسر�ئيل 
عن 2فع مبالغ طائلة سنويًا في سبيل تطوير �لمستوطنا;، فلقد �علن متحدl �سمي باسم 

�لد*لة �إلسر�ئيلية بأنه تم تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليو� 2*ال� لتطوير �لمستوطنا;. ٦٢
نو�حي.  �لفلسطيني من عد3  �لشعب   Pما� عائقًا مهمًا  �ليهو2ية  �لمستوطنا;  *تشكل 
فمن جهة، يقف �لمستوطنو� عائقًا مهمًا �ماP �حالP �لفلسطينيين في �لرجو� Bلى ��ضهم 
تضييق خنا�  يتو�نو� عن  فهم عد�ئيو� ألقصى حد *ال   ،Hألخر� �لجهة  �لمحتلة. *من 
�لشعب �لفلسطيني في حياتهم �ليومية بشكل جدO يومًا بعد يوP. *قد �عتا2 �لمستوطنو� 
*�لجيش �إلسر�ئيلي على شن هجما; على �لمدنيين �لفلسطينيين في شكل تحالف بينهما. 
*خبير �لشر� �أل*سط �لكاتب �مزO با�*2 يصف �لتعا*� �لقائم بين �لمستوطنين *�لجيش 
�لواليا;  �لتي نشر; في مجلة The Palestine Chronicle  في  �إلسر�ئيلي في مقالته 
(كشف    Exposing Israel: A Nation of Colonialists بعنو��  �ألمريكية  �لمتحد3 
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Bال �نهم يسببو� �ألضر�� *�لخسائر لممتلكاتنا *لبيوتنا، *يخيفو� �ألطفاJ..... *هذ� 
ما حصل في هذ< �لمد�همة. *�ثناC �لحا2ثة *طو�J ��بع ساعا; �جتمعت عائلتي في 
�لمجا*�   Jلمنز� في  جير�ننا  سمعنا  *فجأ3،   . �ألمو�  تهد�   �� ننتظر   Jلمنز� صالو� 
 " �لمسجد  يحرقو�  �لمستوطنو�  ساعد*نا،   " يصيحو�   – مسيحيو�  *هم   – لنا 

*سمعناهم يصيحو� مثلنا:" �هللا �كبر". ٦٦
 PعالB *سائل  في  باستمر��  تقر�ها  منها،  �شد  هو  *ما  بل  *مثيالتها،   lألحد�� هذ< 
�لقضية  Bلى  تنظر  �لتي  �لغربية   Pإلعال� **سائل  �إلنترنت  *صفحا;  �لمسلمة   J*لد�
�ليومية  �لحيا3  من   Cجز Bلى   lألحد�� هذ<  تحولت  *قد  قلتها)  (على  بحيا2  �لفلسطينية 

للشعب �لفلسطيني منذ ما يزيد على �لـ٥٠ عامًا. 
بالجيش   Pلمدعو� �لمستوطنين  �Bها�  2نكر  �منو�  �إلسر�ئيلي  �لصحفي  *يصف 

�إلسر�ئيلي، قائًال:
" هناm حقيقة بسيطة؛ �B �لعربي �لذO يحا*J قتل �ليهوO2 فلن يكلفه هذ� �ألمر شيئًا 
 �S +لجنو� لتعنيف  يتعر=  فإنه لن  �لعربي  �لذ2 ينو2 قتل  �ليهو+2  سوH حياته. �ما 
قاY بذلك بما يتناسب ��أل��مر �لعسكرية. �ما �لجنو+ �إلسر�ئيليو�، فلن يعتقلوB، �لن 
يمنعوB من قتل �لعربي، �لن يطلقو� �لنا� في �لهو�I �� على قدميه بسبب فعلته �لدنيئة 
هذB. �بالتأكيد فإنهم لن يصيبوB بطلقاتهم �� يقتلوB بسببها. �كل هذB �ألمو� سا�ية 

في عاY 1948 غا+� هذ� 
�لفلسطيني �لمنطقة �لتي كا� 

يسكن فيها ��غلق محل عمله 
�عندما �جع في عاY 1967 �جد 

�� محله قد �ستولى عليه �حد 
�لمستوطنين �إلسر�ئيليين. �هذ� 

�لوضع يتعر= له �لعديد من 
�لمو�طنيين �آلخرين.
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ما يزيد على �أللف Bسر�ئيلي هاجمو� حا�3 يقطنها �لعر�. *�نهم قذفو� �لبيو; بالحجا�3 
 Cسما ;Cضا� �إلسر�ئيلية  �لشرطة   �� �لمصا�2  *تفيد  باألسلحة.  �لعر�  بعض  *هاجمو� 

�لمدينة بالقنابل �لمضيئة لتسهل عمل �لمستوطنين. 
فلقد  �حيانًا،  �لعالمية  �لصحف  في   lألحد�� هذ<  بعض  تظهر  قلتها،  من  *بالرغم 
�فر2; مجلةThe Washington Report – *هي من �لمجال; �لنا3�2 �لتي تتبع سياسة 
محايد3 بخصو± Bسر�ئيل – في صفحاتها شها32 شاهد عيا� مسلم حوB JحدH هذ< 
�لمد�هما;. *تصف سما[ جبر، �لقاطنة في �لمناطق �لمجا*�3 للقدU حيا3 �لفلسطينيين 

 :Jتحت �لحصا� فتقو
منذ �ندال� �نتفاضة �ألقصى لم نخرc خا�c بيوتنا في �لليل. *في كثير من �ألحيا� 
�لنها� �يضًا. *حتى لو �صيب �حد من �فر�2 عائلتنا  �لبيت حتى في  �لبقاC في  نفضل 
 Cحتجنا شر�� �B* .لى �لطبيب �* �لمستشفىB شديد فإننا ال نستطيع �لذها� eبمر

�لحليب من �لبقالة فعلينا �� ننتظر. ٦٥
جير�نها  �طلقه  بإنذ��  بد�;  *�لتي  عاشتها  �لتي  �لمرعبة  �لليلة  جبر  سما[  *تسر2 

صائحين " �لمستوطنو� يهاجمو�"، بينما كانت جالسة مع عائلتها، *تقوJ جبر: 
 mعا32 �متالB �� لى فلسطين بشكل غير شرعيB �*Cيؤمن �كثر �لمستوطنين �لذين جا
�أل�e �لمقدسة *�جب 2يني مقدU. كما يصفو� �نفسهم بأنهم شعب �هللا �لمختا�. 
�لهيكل  تلة  على   Cالستيال� Bعا32  بوجو�  فيؤمنو�  كاهانا  مائير   Pلحاخا� �تبا�  �ما 
هي   Cهؤال �لمختا�*�  فيه  يعيش  مكا�  *�قر�  سليما�....  هيكل   CنشاB *Bعا32 

مستوطنة نيفا جاكو�......
ليلة �لهجوP كا� �لظالP حالكًا، عند �لنظر خا�c �لنو�فذ لم نكن نرH شيئًا، لم نكن 
من   Cًند� سمعنا   ،Cألثنا� هذ<  *في  �لنا�.  Bطال�  *�صو�;  �لصرخا;   Hسو نسمع 
سماعا; �لجامع يدعونا لتجميع �لحجا�3 *�لزجاجا; لحماية �نفسنا من �لمستوطنين 
�لحجا�3 من  �لخر*c من منا@لنا. كنا نسمع �صو�; �ألطفاJ *هم يجمعو�   Pلعد*
*�ألهم   J*أل� �لو�جب  هو  �لحجا�3  جمع  فيها،  نعيش  �لتي  �ألماكن  في  �لشو���. 
لألطفاJ..... �لمستوطنو� ال يظهر*� في �لنها� بتاتًا – *كما �لذئا� تحب �لضبا� 
– فهم يحبو� �لظالP *ينتظر*� قد*P �لليل. *هم مسلحو� تسليحًا كامًال، *عا32 ما 
يتم حمايتهم من قبل �لجنو2 �إلسر�ئيليين. *مع �نهم ال يجرC*� على قتلنا في �لعا32، 
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�لذين  هم  �إلسر�ئيليو�  �لجنو+  فقط  ليس 
 #yلمنا� �يهدمو�   Z�Iالعتد�� ينفذ�� 
للفلسطينيين  �لجمة  �لمصاعب  �يسببو� 
pلك  في  يشا�كو�  �يضا  �لمستوطنو�  بل 
بشكل كبير. فكل مستوطن هو بالنسبة Sلى 

�لفلسطينيين عبا�R عن عسكر2.
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YENİ MESAJ, 7.6.01

�ليهو+  �لمستوطنو�  يشن 
على   Z�Iعتد�� باستمر�� 
�بيوتهم  �لفلسطينيين  ���ضي 
�لمدنيين  �يقتلو�  �حقولهم 
�لعز#. �هؤالI ليسو� عساكر 
بل هم مدنيو� �ضعت �لد�لة 
��طلقت  �يديهم  في  �لسال� 
نشر  خبر  �في  �لعنا�.  لهم 
 Cسبا” فيه   Iجا  ١٩٩٧ Yعا
�إلسر�ئيليين  �لجنو+  بين 
�جل  من  ��لمستوطنيين 
(في  �لفلسطينيين“.  تعذيب 

�ليسا� Sلى �ألسفل).

YENİ MESAJ, 15.7.01

YENİ MESAJ, 21.7.01

W. REPORT, 10-11.97

�ليهو+ �عتد�� على �لقرية �لفلسطينية

شا��� ال يتوقف 
Zقامة �ملستوطناS عن
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Sلى   ١٩٤٨  Yعا منذ 
يتغير  لم  �آل�  حد 
Sلى  بالنسبة   Iشي  2�
فال  �لفلسطيني،  �لشعب 
�لسلمية   Zلمفا�ضا�
�قف   Zعمليا �ال 
منعت  �لنا�   Cطال�
مما�سة  من  �إلسر�ئيليين 

�عتد��Iتهم...

Iلم يتغير �2 شي
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�لمفعو# على �لعربي �لذ2 يحا�# قتل Sٍسر�ئيلي. 
*يقوJ 2نكر في مكا� �خر من مقاله:" Sسر�ئيل تدعو جميع �لمستوطنين �لمتطرفين 

لقتل �لعر�. �هي تتعهد بأنها لن تمس شعرR �2 يهو+2 يقوY بذلك". ٦٧

�لتعذيب في �لسجو� �إلسر�ئيلية
 �*2 Jسر�ئيل إل�ها� *تر*يع �لشعب �لفلسطيني هو �العتقاB من �لوسائل �لتي تتبعها*
�لمحكمة عمد�ً. *قد   Pما� مثولهم  Bطالة مد3  *�لعمل على  مبر��; *حبسهم   O� تقديم 
تقرير�ً  �لد*لية  �لعفو  �العتقاJ ألسابيع. *كمثاJ على �لك، نشر; منظمة  فتر�;   Jتطو
في ١٤ حزير�� ٢٠٠٠ حوJ �عتقاJ �لطفلة سعا2 حلمي غز�J ��; �لخمسة عشر عامًا 
 J*سر�ئيل. **�2 في �لتقرير �� �لطفلة -�لتي �عتقلت في كانو� �ألB بتهمة �لتهجم على
(2يسمبر) ٢٠٠٠ لم يتم تقديمها للمحاكم �إلسر�ئيلية Bلى ساعة Bعد�2 �لتقرير (�O لمد3 

عامين تقريبًا) ٦٨
على  حكم  سجين،  �لف   ١٣ �لـ  على  يزيد  ما  �إلسر�ئيلية  �لسجو�  في  يوجد 
بشكل  �آلخرين   Jعتقا� يتم  �لمساجين،   Cهؤال Bلى  *باإلضافة   .Pباإلعد� ١٤٠٠منهم 
قاسية  ظر*7  في  �ألشخا±   Cهؤال سجن  *يتم   .lألحد�� في   mالشتر�� بتهمة  متكر� 
�حد  قطامشة  *�حمد  ضدهم.   Pتها�  O� توجيه   �*2 سنو�;-  لعد3  *بعضهم   – للغاية 
هؤالC �لفلسطينيين �لمعتقلين *قد بقي قيد �العتقاJ 2*� �� تثبت �O تهمة ضد< Bلى �� 

٦٩ .Pعنه بعد سجنه ستة �عو� cفر�
 Pألعو�� بين  �إل��2يين"  "�لمعتقلين  �عد�2  *صلت  �لمعتقلين،   Cهؤال Bلى  *باإلضافة 
تعتقلهم  �لذين  �ألشخا±  هم  �إل��2يو�  *�لمعتقلو�  �لفًا.   ٢٠ Bلى   ١٩٨٩-١٩٩٨
 .Jلمحاكم *2*� تحديد فتر3 �العتقا� Pلسلطا; ��; �لصالحية 2*� �لحاجة لجلبهم �ما�
*بفضل هذ< �إلجر��C;، يمكن للسلطا; �إلسر�ئيلية �عتقاJ �لفلسطينيين *حبسهم لمد3 
طويلة B �*2بالغهم بالتهم �لموجهة Bليهم *2*� محاكمتهم. *في هذ< �ألثناC، ال يسمح 

للمعتقلين بر�ية محاميهم �* �*يهم �* �قربائهم. 
*�لمعلوما; �لتالية تعطي بعض �لتفاصيل �لمتعلقة بأعد�2 �لمعتقلين �لفلسطينيين *فتر�; 
 Oيحتو  Oلذ� �لنقب  في   Cلصحر�� في سجن  �لفلسطينيين  يتم سجن  ما  عا32  �عتقالهم. 
في �2خله على مئا; �لفلسطينيين �لذين سجنو� بتهم ملفقة مثل "حيا@تهم ملفا; سرية" 
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�لميا<  *تسكب  باستمر��.  �لمعتقل  ضر�  *يتم 
�لليالي  في  �لعر�3  �نصا7  �لمعتقلين  على  �لمثلجة 
 Pلبا�32. *تحدثت مع �حد �لذين �عتقلو� لمد3 عا�
  ،Pيا� بعشر3  بعد خر*جه   Pلخيا� في سجن  *�حد 
*قاJ لي:" �ثناC �ستجو�بي ضربوني بأعقا� بنا�2 
 .Oظهر على  ثم  �*ًال  ��سي  على  �لكالشنكو7 
 Oلعسكر� بحذ�ئه  �قني  على  �حدهم  ضغط 
فانكسر; عظمة �قني. فقد; �لقد�3 على �لسمع 
مشاكل   Oعند ��ني.   Cغشا �نفجا�  بسبب  جزئيًا 
 cعال يوجد  ال  �نه  لي   Jقا *�لطبيب  �لتنفس  في 
 ."Oعمر  Jطو مريضًا  سأبقى  *�نني  هذ�  لمرضي 

كل هذ< �ألحد�l صحيحة، *�لصليب �ألحمر �لد*لي *منظمة �لعفو �لد*لية *جمعية 
حقو� �إلنسا� كلها تصا�2 على صحتها.       ٧١

 Pما� مثولهم  قبل  جماعيًا  �لفلسطينيين   Jعتقا� فيها  يتم  �لتي  �ألماكن  تحولت  *لقد 
�لمحاكم (*تسمى بـ "مخيما; �لمو;" ) Bلى مر�كز تعذيب حقيقية للشعب �لفلسطيني. 
�لكاتب نو�ما� فلكنشتاين مشاهد�; �لصحفي �إلسر�ئيلي ��O شافيت في �حد  *يو�2 
فيه،  يحاكمو�   Oلذ�  Pليو� �لفلسطينيين  من  كبير  عد2  ينتظر  �لتي  �لمو;  مخيما; 

:Jفيقو
,كا� من بينهم شبا� كثير*� تبد* على سماتهم �نهم صغا� جد�ً. كا� للسجن ١٢ 
برc مر�قبة. *كا� �لشين- بيت (*حد3 �ألمن �لد�خلي �إلسر�ئيلية) يعطي �لجنو2 قائمة 
بأسماC �صدقاC �ألطفاJ �لمعتقلين هنا. *كا� �لجنو2 يخرجو� للصيد *يرجعو� بكثير 
من �ألطفاJ �لذين تتر�*[ �عما�هم بين �لـ ١٥-١٦ عامًا. عند قد*مهم Bلى هنا، كا� 
�ألطفاJ يضغطو� على �سنانهم *عيونهم تنظر في فز�. *كا� *�ضحًا �نهم تعرضو� 
لضر� مبر[ Bلى �� *صلو� Bلى هنا...... ��يت شابًا ُ�*قظ من نومه في سرير< *جلب 
 Jلى هنا، كانت قدما< عا�يتا�، كا� جريحًا، *كا� يرتعد كالمصر*�، *كا� يقوB
بأنه تعرe للضر� على ظهر< *قلبه *بطنه. كانت �أل*��P �لحمر�C �لبشعة با2ية على 
جسمه. عندها �لتفت �لطبيب نحو< *صا[ في *جهه:" �S كنت ستموZ، فلم ال؟ 
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للتعذيب  �لسجن  هذ�  في  �لفلسطينيو�   eيتعر* �لخاصة.  �لعالقا;  بعض  "Bقامتهم   *�
بنوعيه، �لنفسي *�لجسدO. *باإلمكا�، في هذ� �لسجن، ��ية �لمرضى بأمر�e خاصة 
�* ��ية �لمسنين بين �لمعتقلين. *�ختيا� Bسر�ئيل لوسط �لصحر�C إلنشاC �لسجن بسبب 
سوC �ألحو�J �لمعيشية فيه باإلضافة Bلى صعوبة @يا�3 �قا�� �لمعتقلين لهم لصعوبة طر� 
�لصيف *ال  لحمايتهم من حر  تكفي  فيها ال  �لمعتقلو�   Pينا �لتي   Pلخيا�* �لمو�صال;. 
 Cلشديدين في تلك �لمنطقة. *عال*3 على هذ�، فعلى �لرغم من �� �نتها� Cمن بر2 �لشتا
فتر�; �عتقاJ �لمعتقلين فإنه ال يمكنهم �لتخلص من �لسجن بدعو3��2B �� H �لسجن تقر� 
�نتهاC عقوبته يعطونه  �لمعاقبة". فالمعتقل �لذO يستعد للخر*c من �لسجن عند  "Bعا32 
�لسنو�;  من  بقيت  ما  عقوبة  بسبب   Hخر�  Jعتقا� فتر3  سيقضي  �نه  فيها  كتب  *�قة 

�لسابقة. ٧٠
 *� �أل*لى  �الستجو��  فتر3  في   Cلمتكر� سو��* �ليومي  �لتعذيب  Bسر�ئيل   Pتستخد*
خالJ فتر3 �العتقاJ. *قد �ثبتت صحيفة Sunday Times بالشهو2 *�لوقائع *�لوثائق 
 C١٩٧٧جا Pنشرته عا Jسر�ئيل في سجونها في مقاB سائل �لتعذيب �لرهيبة �لتي تنتهجها*

ثمر3 بحث طويل *مستفيض. 
في  يطبق  �لعقل  يقبله  *ال  يطا�  ال  تعذيبًا   �� مقالها  في  �لصحيفة  �كر;  فلقد 
 Uالستجو�� �لر*سي في �لقد�* Jهللا *�لخليل *غز3 *مركز �العتقا� P��* سجو� نابلس
(موسكفيا) *يونا *�لرملة *صرفند *نفحة. *باإلضافة Bلى �لتعذيب �لمتكر� *�لمنهجي، 

فإ� �إلسر�ئيليين يستخدمو� *سائل �لتعذيب �لتالية؛
*هو  مثلج   Cما  eحو في  �لمعتقل  جسم  *غمر   Cبالكهربا �لتناسلية   Cألعضا� صعق 
عاٍ� *تعصيب عيو� �لمعتقلين بينما تقوP �لكال� �لمد�بة تد�يبًا خاصًا بالهجوP عليهم 
�لسليمة  *�ألظافر  �ألسنا�  *خلع  �لجسم   Cعضا� مختلف  في  �لسجائر   CطفاB* *نهشهم 
للمعتقلين. كما *تم �عتقاJ بنا; بعض �لمساجين *�غتصبن �ماP عيو� �بائهن. حتى �� 
بعض �لمساجين كانو� يعذبو� لكي يجبر*� على �لدخوJ في عالقة جنسية مع بناتهم. 

بالتعذيب  �لمشهو�   Pلخيا� سجن  فيسك  �*بر;  �أل*سط  �لشر�  خبير  *يصف 
:Jفيه، فيقو Uلمما��

 .Cلتناسلية *�أل�جل بالكهربا� Cمكا� ال يطا�. حيث يتم فيه صعق �ألعضا Pسجن �لخيا
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�الستجو��. *لهذ�، كانت �لشين –بيت تعتقل �لفلسطينيين عشو�ئيًا *تتعامل معهم كما 
تشاC *تعذ� �لمعتقلين إلجبا�هم على قبوJ �لتهم �لموجهة Bليهم *تسجن من كا� "يقبل" 

بالتهم منهم لسنو�; عديد3. 
*يكتب �حد �لكتا� �إلسر�ئيليين �لمناهضين للصهيونية، جدعو� ليفي، لقا�Cً �جر�< مع 
�حد �لمعتقلين �لفلسطينيين �لذO �مضو� في �لسجن سنو�; طويلة *تعرضو� فيه لتعذيب 

 :Jلشين- بيت، فيقو�
كا� عمر �نيما; يعاني من �آلالP �ثناC �لجلوU، كما �� �لوقو7 على قدميه *�لمشي 
قد  معه، كا�   Cللقا� �جريت  عندما  �سابيع،  قبل  �يضًا.  �المًا  له  يسبب   cلد�� �* صعو2 
�خلي سبيله من �لسجن للتو بعد �ستجو��  �لشين –بيت P�2 ٤٥ يومًا ليًال *نها��ً *قضى 
يكو�  ما  *�قر�  محطمًا  �نيما;  كا�   .....Pلعا� *نصف  عامين  لمد3  بالسجن  حكما 



فلسطين
ُمت". ثم �لتفت لي �قا# ضاحكًا:" ال مانع عند2 �� يموتو� جميعا". ٧٢

*�حد �سبا� �نتشا� �لتعذيب *مشر*عيته في Bسر�ئيل هو سما[ �لقو�نين �إلسر�ئيلية 
 Cثنا� �لتعذيب  بمما�سة  بيت)  (شين-  Bسر�ئيل  في  �لد�خلي  �ألمن  لسلطة  قريب  لوقت 

 �لحبس �إل+��2 

�لمتبقو� حتى 
 Rلفتر� Iنتها�

�لقانونية  �لمحاكمو� �لمستجوبو�
�لعد+ �لجملي 

للمعتقلين Yليو� �لشهر

يناير 2001

شبا[ 2001

ما�� 2001

�بريل 2001

ما� 2001

ما� 2001

2001 yتمو

3
4
8
15
5
15
4
11
8
8
10
14
11
17

737
719
747
761
751
787
757
812
725
820
748
823
813
849

571
202
557
223
74
248
572
279
574
302
574
291
582
284

37
5
41
8
44
12
42
16
44
12
39
16
45
21

131
496
129
514
132
513
142
506
151
495
174
504
184
535

-
16
-
16
1
14
1
11
1
11
1
12
1
9

�لتا�يخ
 Wلعد+ �لجملي لألشخا�

�لمعتقلين  �لمحاكمو�

 �لمتبقو� حتى 
 Rلفتر� Iنتها�

�لقانونية 

3 يناير

8 فبر�ير

5 ما��

4 �بريل

8 مايو

10 يونيو

11 يوليو

16

15

10

10

9

16

16

6

6

3

3

3

4

7

10

9

7

7

6

12

9

�لمعتقلو� �لذين تقل �عما�هم عن �لـ18 عاما

هذB �أل�قاY تم �لحصو# عليها من تقرير للمنظماZ �لتابعة 
للصليب �ألحمر ��ألمم �لمتحدR، �قد تم Sعد�+ها من 

.“Yإلنسا� �إلسر�ئيلية ”بيت سال� Cمنظمة حقو



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين
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فلسطين

للركاP..... *في �لسجن كا� �نيما; قد �خذ نصيبه من �لمما�سا; �لر*تينية للشين- 
بيت كالتجليس على شكل �لضفد� *�لمنع من �لنوP *�لتعريض للموسيقى �لصاخبة 2*� 
مكبلتا�.  يد�<  بينما  *�لضغط على خصيتيه  نتنة  بر�ئحة  في كيس   Uلر�� توقف. **ضع 
 .lألشخا± ال 2خل لهم في �ألحد�� Cمع �نيما;، فإ� معظم هؤال Jكما هو �لحا*

(٧٣)
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

ث� تع�ي�

�ألحيا�  �غلب  في  �لد�خلية  �عضا�هم   Yتستخد �إلسر�ئيليين  �لجنو+  يد  على  يقتلو�  �لذين  �لمسلمين   �S
�لطيبي.  �حمد  �إلسر�ئيلي  �لكنيست  في  �لعربي  �لنائب  عنها  تحد�   Zلحاال�  Bهذ� .“Iألعضا�  Rتجا�” في 
�في �لصو� �لموجو+R في �ألسفل تظهر جثث لمو�طنيين فلسطينيين قتلو� في مخيم خا� يونس، �قد �ثبتت 

�لتشريحاZ �� �عضاIهم �لد�خلية تعرضت للنهب. 



فلسطين
�عتقال ��ال



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

كما  �@قهم.  مو�2  على   Jلحصو� من  *لمنعهم  لديهم  �لمتوفر3  �القتصا2ية  �إلمكانيا; 
عائال;  من  لكثير  �أل*حد  �لقطا�  *هو  غز3،  قطا�  في  �لسمك  تمنع صيد  Bسر�ئيل   ��
يعملو�  �لذين  �لفلسطينيين  �لمتكر�3 على  �إلسر�ئيلية   ;�Cالعتد�� �لمنطقة. *تسببت  هذ< 
 O2لفر� �لدخل   eنخفا� *بالتالي  �لز��عي   cإلنتا�  eنخفا� Bلى  *حقولهم  مز��عهم  في 
لكثير من �لمز��عين. *من جهة �خرH، تشر� �لحكومة �إلسر�ئيلية قو�نين جديد3 تجبر 
هذ<  تصدير   *� فقط  �إلسر�ئيليين  للتجا�  محاصيلهم  بيع  على  �لفلسطينيين  �لمز��عين 
مشهو�3  غز3  فإ�  �لك،  على   Jكمثا* فقط.  �إلسر�ئيلية  �لشركا;  بو�سطة  �لمحاصيل 
ببرتقالها �لذO تعوJ عليه �لكثير من �لعائال; لقو; يومها، *Bسر�ئيل تضع حد*�2ً *عقبا; 

صا�مة تحوJ 2*� بيع هذ< �لمحاصيل، مما يؤB O2لى تلف *�مي �كثر من نصفها. 
*يعلق نوعاP تشومسكي على هذ< �أل*ضا� قائًال:

ال   Kظر� تحت  Sسر�ئيل  في  �لعمل  سو8   Zخيا��  2�  Rغز شعب   Yما� ليس   "
 Zبديلة لصالح �لصناعا Zفي صناعا Zيعمل �طفالهم �نسا�هم في �لبيو �� �� Cتطا

�إلسر�ئيلية، تمامًا كما كا� �لوضع في �ألياY �أل�لى للثو�R �لصناعية". (٧٦)
�ما سا�� �*O �لباحثة في شؤ*� غز3، فتوضح �لهد7 �ألساسي للسياسة �لتي تنتهجها 

Bسر�ئيل في غز3 على �لشكل �لتالي: 
...... تحويل بعض �لمناطق في غزB 3لى صناعا; جانبية ال تخدP سوH �لصناعا; 
يتعلق  تغير   Oكثب أل عن  *�لمر�قبة  سيطرتها   eفر من  Bسر�ئيل  لتتمكن  �إلسر�ئيلية 

باأل�e *�لميا< *ما تم تركه من مجاال; لسلطة �لحكم �لذ�تي. ٧٧
يسهل  للغاية  �خيصة  عاملة  يد�ً   Pتقد �لغربية  �لضفة  *كانتونا;  غز3  قطا�   �� بما 
�ستغاللها فإ� جعل هذ< �لمناطق تعتمد �عتما�2ً �قتصا2يًا كامًال على Bسر�ئيل يشكل عنصر�ً 
�لمتضر�ين من حظر  �لفلسطيني من �كثر  �لسياسة �إلسر�ئيلية. *كا� �القتصا2  مهمًا في 
�لتجوJ �لمفر*e على �لمخيما; *�لحصا� �إلسر�ئيلي �لمفر*e عليها. فحسب تقرير 
�لفلسطيني خسائر  �القتصا2  تكبد  (2يسمبر)   J*أل� في ٥ كانو�  �لصا�2  �لمتحد3  �ألمم 
 Jلعر� للتجو� Jسر�ئيل للمز��عين *�لعماB كثر من ٥٠٠ مليو� 2*ال� �مريكي بسبب منع�
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�لحصا� �القتصا+2
BحدH *سائل Bسر�ئيل إل�الJ �لشعب �لفلسطيني *تركيعه، *بخاصة في �لضفة �لغربية 
*قطا� غز3، هو *ضع �لشعب في حالة من �لتبعية �القتصا2ية لها. *بهذ< �لطريقة تضمن 
Bنسانية  مقاييس  حسب  للحيا3  �لفلسطيني  �لشعب  Bمكانيا;  �2نى   Jستئصا� Bسر�ئيل 
معقولة *منعهم من �لوقو7 على قدمهم لوحدهم. فحسب �لمفهوP �لصهيوني فإنه على 
�لفلسطينيين �� يعيشو� حيا3 2نيئة *سافلة، كما �� �حتياجاتهم ال تعني �O شيC بالنسبة 
Bلى Bسر�ئيل. فانعد�P �الستثما��; في �لضفة �لغربية *قطا� غزB 3لى هذ� �ليوP بينما ينعم 
هذ<  على  مؤشر�ً  Bال  ليست  مستوطناتهم  في  �لكماليا;  �نو��  بكل  �ليهو2  �لمستوطنو� 

�لحالة.
�ألكبر  �لموقع  تحتل  غز3  قطا�  في  �لمقامة  �لمستوطنا;  فإ�   ،Jلمثا� سبيل  فعلى 
 cلسيا�* �لشائكة   mباألسال محاطة   Cخضر� مناطق  *هي  غز3،  ساحل  من  *�ألفضل 
بالحركة *�لنشا�  �لحكومية *تعج  �ألبنية  �لو��فة *بد�خلها  �لمكهر� *تملؤها �ألشجا� 
*تثير  مز�ية  �لفلسطينية  �لمخيما;  مشاهد  فإ�  هذ�،  من  بعد خطو�;  *على   .Oلتجا��
�ألسى في �لنفوU. *�أل2هى *�ألمر �� �لمستوطنين يحتكر*� ميا< هذ< �لمنطقة �لصحر�*ية 
في �لز��عة *ملC �لبركة �لصناعية �ماP فند� فخم في �لمستوطنة، فيما ال ُيمنح �لفلسطينيو� 

سوH حق �الستفا32 من �آلبا� شبه �لناضبة.  ٧٤
 Oلعسكر� *�لمر�سل  �لصحفي   Jيقو غز3،  قطا�  بشأ�  Bسر�ئيل  سياسة  *بخصو± 

�إلسر�ئيلي @�ئيف شيف بتا�يخ ���� ١٩٩٣: 
على �لرغم من علمنا بأ� جو2تها تنخفض عامًا بعد عاP، �ستمرينا في سرقة ميا< غز3، 
 Cشي O� 2جو* Pتصرفنا *كأننا نريد من سكانها �� يفقد*� �مالهم *�� يشعر*� بعد*
�لتر��  �ستمرينا في سرقة مصا�2  �لمستوطنين،  لمزيد من  �ماكن  يفقد*نه. *إليجا2 

�لشحيحة في قطا� غز3. ٧٥
 CنشاB *هو  �لفلسطيني،  �لشعب  على  �لخنا�  لتضييق   Hخر� *سيلة  Bسر�ئيل  *تتبع 
�خر  من  لتحرمهم  للفلسطينيين  �لتابعة  �لخصبة  �لز��عية  �لمناطق  على  �لمستوطنا; 
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حرC مز��L �لزيتو� 
غابر  منذ  �لفلسطيني  �لشعب  �كبر مصا�2 2خل  من  *ما@�لت  �لزيتو� كانت  مز��� 
�لعصو�. لكن �لفلسطينيين �ضطر*� لترm مز��� @يتونهم كما �ضطر*� لترm ���ضيهم *كل 
بعضها  يعو2 عمر  *�لتي  �لفلسطينيين،   Oبأيد بقيت  �لتي  �لزيتو�  مز���  �ما  يملكو�.  ما 
فلقد  سنة،  �لف  من  �كثر  *حتى  �لسنين  لمئا; 
 Oيد على  *�لتخريب  للخلع  معظمها   eتعر

يدفع �ألبرياI من �لفلسطينيين ضريبة �لحصا� �القتصا+2 �لذ2 تطبقه +�لة Sسر�ئيل.
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�لفلسطينيين  عن   Bلميا� مصا+�  Sسر�ئيل  �غلقت 
 Iلنفسها بكمية �لما Zلموجو+ين في �لخليل ��ستأثر�
يمتلكها  �لتي   Bلميا�  Zلى خز�ناS  Zكلها. كما عمد
في  فا+حة  �ضر��  في  تسبب  مما  �+مرتها  �لفالحو� 
�لمجا# �القتصا+S� .2لى �لجانب تظهر صو�R لفال� 

فلسطيني �قد تعر= العتد�S Z�Iسر�ئيلية.

�لفلسطينية  �لز��عة   �� �نه معر*7  Bال  يو�2 هذ�،  لم  �لتقرير   �� *نقل محاصيلهم. *مع 
تضر�; بنحو ١٢٠ مليو� 2*ال� بسبب منع �لتجوJ �لذO تفرضه Bسر�ئيل على �لشعب 
�لفلسطيني. *بالتأكيد، فإ� Bسر�ئيل بفرضها �لحصا� �لعسكرO على �لشعب �لفلسطيني 

من جهة، *�لحصا� �القتصاO2 من �لجهة �ألخرH ال تعتر7 له بحق �لحيا3. 
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مغلقة  �ماكن  في  �لفلسطينيو�  يعيش 
�الحتال#   Zقو� قبل  من   Rمحاصر�
�إلسر�ئيلية، �هي مناطق تعاني من �لفقر 
��لضعف �لشديد في �لبنية �لتحتية، �ال 

.Iيسمح لهم بز��عة �� بنا

��لفق	 �ل�� يعي& فيه �لفلس�يني�



فلسطين

فيها  يعي&  �لتي   )��لمنا  ��

�ل*�ل   �ع تختل+  ال   ��إلس	�ئيلي�

�أل�	�بية م� حي3 �لث	�2 ��لح*�ثة. 

�لمحتلة  �لفلس�ينية  ��أل	�ضي 

�لسحا�  نا�حا6   ��آل فيها  �نشئ6 

�لفاخ	�  ��لفنا*(  ��لم��ني2 

��لمغا�6 ��ل�	( �لح*يثة.

��ل	فاهية �لتي يعي& فيها �إلس	�ئيلي�
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من ناحية يعيش �إلسر�ئيليو� 
حياR ال تنقصها �+نى �سائل 
ثانية  ناحية  �من  �لرفاهية، 
�لفلسطينيو�   Lيصا�
 Kلظر���  Lلجو�� �لفقر 
Sلى  Sضافة  �لصعبة  �لصحية 
من  �إلسر�ئيلية   Z�Iالعتد��
.Rعلى قيد �لحيا Iجل �لبقا�

�س	�ئيل



فلسطين
�فلس�ي
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 Lبأنه لم يبق منها سو8 �لجذ� Yلى مز��عهم في صبا� �حد �ألياS هابهمp عند
Sليها  ��لمستوطنين  �لجنو+  +خو#  بعد  �أل�=  على  جانبًا  �لمطر�حة  �لخا�ية 

�تخريبها.(٧٨)
 Pفي �النتفاضة �أل*لى، قطع �لجنو2 �إلسر�ئيليو�  ٩٠٠٠٠ شجر3 @يتو� في �ألعو�*
ما بين ١٩٨٨-١٩٩٢بحجة �� �ألطفاJ �لذين يرمونهم بالحجا�3 كانو� يختبئو� خلف 
�ألشجا�. *حتى هذ� �ليوP، فإ� �لجيش �إلسر�ئيلي قطع ١٨١ �لف شجر3 @يتو� *خر� 

٣,٥ مليو� كم٢ من �أل��ضي �لز��عية تقريبًا. 
*كثير�ً ما تطلق �لمر*حيا; �إلسر�ئيلية �لنا� على �لنساC *�ألطفاJ �لعاملين في مز��� 
يتعرضو�  ألنهم  بمز��عهم  �لمر*�  مجر2  من  �لفلسطينيين   Jطفا� *يمتنع  كما  �لزيتو�. 
للضر� كلما 2خلوها. *عال*3 على �لك فإ� Bسر�ئيل ال تمتلك �O مبر� لقتل �* مضايقة 
 O� لم يقذفوهم بالحجا�3 *لم يشا�كو� في Cلمز��� هؤال� Jلعاملين في مز��عهم. فعما�
نشاطا; �* �عماJ ُتعتبر معا2ية إلسر�ئيل، فهم لم يقومو� سوH بالعمل في �خر ما تبقى 
لهم من ��ضهم لكي يحملو� لهم *لعائالتهم قوتهم �ليومي، مع هذ�، فإسر�ئيل ال تسمح 
لهم بمجر2 مز�*لة عملهم هذ�. *مع �� @��عة حقوله *���ضيه *�ستثما� مز��عه من �بسط 
�أل@ما;  من  يعاني   Oلذ� �لفلسطيني،  للشعب  تسمح  ال  Bسر�ئيل   �� Bال  �ألصيلة  حقوقه 

�الجتماعية، �لعمل في مز��عه ليو�جه بذلك �@ما; �خرH �قتصا2ية *معيشية. 
لتخريب  �إلسر�ئيلية  �لسياسة   �� بوضو[   Hنر �لوضع،  هذ�   Pما� بتعمق  �لتفكير  عند 
مز��� �لزيتو� �* �أل��ضي �لز��عية �لعائد3 للفلسطينيين ال تأتي نتيجة هجما; عرضية �* 
 O� سر�ئيلية شاملة مد�*سة *معد3 مسبقًا. فلتعويضB ستر�تيجيةB من Cطا�ئة، بل هي جز
شجر3 @يتو� مقطوعة، يجب �النتظا� مد3 ٦-٧ سنو�; �خرH �يثما تنمو شجر3 @يتو� 
�خرH محلها *تثمر هي �ألخرH. *بما �� قسمًا كبير�ً من �لشعب �لفلسطيني يعوJ على 
�لوحيد سيضطر*�  يفقد*� مصد� �@قهم  �لذين   Uلنا�  Cفإ� هؤال �لزيتو� *قطفه  @��عة 
للبحث عن �عماJ يومية يقيمو� بها �*2هم، *بدًال من �لعمل في �لز��عة سيتحولو� Bلى 
�لمد�   Jتتحو *بذلك  Bسر�ئيل.  في  �لرخيص  �لعمل  يستجد*�  يومية   Jعما� في   Jعما
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متكر�  بشكل  فيها  *�لعاملين  هي  يهاجمونها  �لذين  *�لمستوطنين  �إلسر�ئيلي  �لجيش 
 Theفيقطعو� قسمًا من �شجا�ها *يحرقو� ما لم يستطيعو� تقطيعه. *لقد شرحت مجلة

Washington Report  هذ� �ألمر على �لشكل �لتالي: 

 Bهذ �صحا�  فالفلسطينيو�  �لبالغة.  لألضر��   eتتعر �لزيتو�  �شجا�  �ال7 
يفاجئو�  يعولو� عليها لمو�صلة حياتهم قد  �جيا#، ��لذين   Rألشجا� منذ عد�

تتوسع �لمساحاZ �لز��عية لإلسر�ئيليين يوما بعد 
��ال  تتعر=  فهي  �لفلسطينيين   Lمز�� �ما   ،Yيو
.Zلى طرقاS لكp لالحتال# ثم يتم تحويلها بعد
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﴿ �pَSِ�َ َتَولَّى َسَعى ِفي �ْألَْ�ِ= ِلُيْفِسَد ِفيَها َ�ُيْهِلَك �ْلَحْرَ� َ��لنَّْسَل َ��هللاَُّ َال ُيِحبُّ 
�ْلَفَساَ+ ﴾(سو�R �لبقرR، �آلية ٢٠٥)

ْلِم  ( �هو �إلسالY ) َكافًَّة ﴾(سو�R �لبقرR،�آلية  ﴿ �يدعو �لنا� أل� يْدُخُلو� ِفي �لسِّ
.(٢٠٧

Zلبيو� Yهد
 O�� ،بيت حليم �لخيا� سلما�  �بو<  ير�فقه  �لسو�  عاP ١٩٨٤، *عند �جوعه من 
مهنى بيت حليم جر�فة *�قفة مكا� بيته *�� بيته �لمكو� من طابقين قد ُهدP. *في 
�لعربية  �لتي صا2فت عملية �لهدP هذ<، كانت بلدية �لقدU تستملك �أل��ضي   Pأليا�
 Jبشكل مريب. *قد كافح مهنى من خال (لشرقية� Uمدينة بجانب �لقد) جيلو Jحو
�أل*��� �لعقا�ية �لتي بحو@3 عائلته منذ �لد*لة �لعثمانية *�النتد�� �لبريطاني �نه يمتلك 
�لمحاكم   Hلد مهنا  �ثبت  *لما   .mالستمال� من  �لتخلص  فاستطا�  �أل��ضي  هذ< 
�إلسر�ئيلية �� هدP بيته يعد غير قانوني حتى بالنسبة Bلى قو�نين Bسر�ئيل �لتي تعتبرها 
غير شرعية، �عتذ�; بلدية �لقدU لمهنا بسبب "�لخطأ" �لحاصل *�عطته حافلة عاطًال 
عن �لعمل كتعويض عن هدمها للبيت. لكن �لمحاكم �إلسر�ئيلية لم تمنح مهنا Bعا32 
BنشاC بيته �* تصليحه. فكا� على مهنا Bما �� يترm ���ضيه *Bما �� يعيش في �لحافلة. 

*قا2< خيا�< Bلى "�لرجل �لذO يعيش في �لحافلة".٧٩
�لو�قعة �لتي �كرناها هنا ليست Bال مثاًال على مئا; �لحاال; �لتي تتكر� في �أل��ضي 
�لتي ترجع من مكا�  �لفلسطينية  �لعائال;  �لفلسطينية. *عال*3 على هذ� فإ� �لمئا; من 
لتناJ حافلة عاطلة  ما *ترH �� منا@لها هدمت مع ما فيها من �غر�e ليست محظوظة 
بيو;   Pبهد Bسر�ئيل  تكتفي  ال   ،Jألحو�� من  كثير  *في  منزلها.  عن  تعويضًا  �لعمل  عن 
 U*�� على  *هدمها  �لبيو;  بنسف   Pتقو* بل  فجائية   mستمالB بقر���;  �لفلسطينيين 

سكانها **�2هم فيها �حياCً بدعوH �لقياP بعمليا; عسكرية. 
 Pيشير تقرير منظمة �لعفو �لد*لية �لصا�2 بتا�يخ ١٤ حزير�� (يونيو) ٢٠٠٠ �نه تم هد*
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*�لقرH �لفلسطينية كلها من قطاعا; منتجة Bلى مصا�2 لليد �لعاملة �لرخيصة �لتي يسهل 
�ستغاللها لصالح �لصناعا; �إلسر�ئيلية. 

*�لبطش على شعو�  �لظلم  ما�سو�  �لظالمين   Pلحكا� بعض   �� *�لتا�يخ شاهد على 
 .Pسر�ئيل فيها �لشعب �لفلسطيني �ليوB قعت تحت حكمهم. *بالطريقة نفسها �لتي تعامل*
*�لقر�� �لكريم يخبرنا بأ� "�لمفسدين" هؤالC ال يكتفو� بإيذ�C �لشعو� بالظلم *�لبطش 
فقط، بل *يهلكو� �لحرl *�لنسل �يضًا عند تبوئهم لكرسي �لحكم �* �ستالمهم لمقا2ير 
على  يقضو�   �� �لوسائل  *بكل   U*مد�* منظم  مخطط  *فق  حا*لو�  �نهم   O� �ألمو�. 

�لشعب *�� ير*عو< من خالJ مما�سة �لقتل �لفعلي *�لقضاC على محاصيله *حرثه. 
﴿ �pَSِ�َ َتَولَّى َسَعى ِفي �ْألَْ�ِ= ِلُيْفِسَد ِفيَها َ�ُيْهِلَك �ْلَحْرَ� َ��لنَّْسَل َ��هللاَُّ 

(٢٠٥ ،Rلبقر� Rسو�) ﴾ +ََال ُيِحبُّ �ْلَفَسا
في   Pليو� Bسر�ئيل  تما�سه  �لكريم  �لقر��  Bليه  �شا�   Oلذ� *�لنسل   lلحر�  mهالB*
فلسطين بشكل متكر� *مخطط، فمن جهة تما�U �لتطهير �لعرقي *�لمجا@� �لبشرية على 
�لشعب �لفلسطيني، *من �لجهة �ألخرH تقطع شر�يين �لحيا3 لهذ� �لشعب عن طريق Bيقا� 

�أل�H �القتصاO2 *�إلضر�� بالمز�*عا;.

�لتابعة  �لزيتو�  حقو#  تتناقص   Yيو بعد  يوما 
للفلسطينيين بسبب �الحتال# �إلسر�ئيلي.
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مؤخر3 ��سه من مسافة قريبة. *هذ� يشير Bلى �� مقتله لم يكن عرضيًا �* تصا2فيًا، بل 
كا� مدبر�ً. 

*باإلضافة Bلى �لك فإ� Bسر�ئيل تمنح �لفلسطينيين �لمقيمين في �لقدU �لشرقية *ثائق 
�خرH. *مع  *ثيقة   cيخر  �� *ثيقته  مد3 صالحية  �نتهت  من  مؤقتة *تصعب على  Bقامة 
�نتهاC مد3 �لوثيقة يفقد �لفلسطيني صاحب �لوثيقة حقه في �لبقاC *حقه في �O ضمانا; 
�جتماعية من �O نو�، *يصبح غير �من *غريبًا نوعًا ما في ��ضه. *تهدB 7سر�ئيل من 
 3��@* Pلى تهجير �لشعب �لفلسطيني عن ��ضه جماعا; كانو� �* �فر��2ً. *تشير ��قاB لك�
�إلقامة  فقد; حق  فلسطينية  عائلة   ١,٦١٤ �� للعاP ١٩٩٦ *حد<  �إلسر�ئيلية  �لد�خلية 

٨١ .Uفي �لقد
حا�2ً  تسا�عًا  ���ضيهم  من  �لفلسطينيين   cإلخر� �إلسر�ئيلية  �لمحا*ال;  *�كتسبت 
خالJ �لعاP ٢٠٠١.  *يصف �*بر; فسك في كتابه ”عيد �لفصح في �أل��ضي �لمقدسة: 
 Pشهر نيسا� من �لعا Jلتي حصلت خال� lألحد�� “Pلفلسطينيو� يشاهد*� بيوتهم تهد�

 :J٢٠٠١، فيقو
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٢٦٥٠ منزًال فلسطينياً  في �لضفة 
�لغربية *�لقدU في �لفتر3 ما بين 
كانو�  *حتى   ١٩٨٧ بد�يا; 
*نتيجة  (يناير)١٩٩٩.   J*أل�
١٦٨٠٠فلسطينيا  فإ�  لذلك 
 Jيشكل �ألطفا* .H*ًبقو� بال مأ
٧٣٠٠ من هؤالC. *يشير �لتقرير 
 J@لمنا� �عد�2   �� Bلى  �يضًا 
بعد  تر�جعًا  تال�  لم  �لمهدمة 

٨ ٠  .١٩٩٣ Pسر�ئيل عاB* ;لتوقيع على �تفاقية �*سلو بين عرفا�
*تقوB Pسر�ئيل بهدP �لمنا@B �*2 Jخطا� سكانها من قبل بذلك، حيث تتقدP �لجر�فا; 
�لتي يحرسها �لجنو2 �إلسر�ئيليو� �لمسلحو� بأحدl �ألجهز3 *يطوقو� �لمنزJ *يمهلو� 
 Cمنه. *بانتها c*لخر�* Cسكانه بأ� �مامهم ١٥ 2قيقة ألخذ ما يستطيعو� �خذ< من �ألشيا
مدمر3  �لجر�فا;  تلج  ثم  خا�جًا   lألثا�* باألمتعة  *يقذفو�  �لبيت  �لجنو2  يقتحم  �لمد3 
�لبيت.  *�B حا*J �لسكا� �لوقو7 بوجه �لجنو2 فإنهم يضربو� ضربًا مبرحًا 2*� �حمة، 

*في بعض �ألحيا� يطلق �لجنو2 عليهم �لنير��. 
*مثاJ على �لك فإ� �لجنو2 �إلسر�ئيليين �طلقو� �لرصا± على �لمتظاهرين *قتلو� @كي 
�لعيسوية  قرية  في  �لفلسطينيين   J@لمنا Bسر�ئيل   Pهد خلفية  على  عامًا  �لـ ٢٨   *� عبيد 
�لنا� على  �لقريبة من �لقدU.  *حسب تقرير منظفة �لعفو �لد*لية فإ� عبيد قتل باطال� 

 �� يريد  �لفلسطيني  �لمو�طن   �S
�منيته  بأ�  للعالم  صوته  يسمع 
�لوحيدR هي �� يما�� +ينه بحرية 
بيته بسالY ��� ال  ��� يسكن في 
يرسلهم  عندما  �طفاله  على   Kيخا
في  oمنا  يكو�   ��� �لمد���  Sلى 

pهابه Sلى عمله.
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�إلسر�ئيلية  �لشرطة  تمنح  ال 
سو8 ١٥ +قيقة للفلسطينيين 
بيوتهم  من  يخرجو�  لكي 
 Rلتي كانو� يقيمو� فيها لمد�
منذ  يناضلو�  �هم   ،Zسنو�
�ضع  �جل  من  قر�  نصف 
�خال#  �لظلم.  لهذ�  حد 
تم   Rألخير� �لعشر   Zلسنو��

هدY ٣٠٠٠ منز#.



فلسطين

..... كيف يمكن ألحد ما �� يبر� هدB Pسر�ئيل للبيو; بشكل *حشي خالJ �حد 
�ياP �لعيد �لمقدسة في غز3؟ هناm ٣٥ جريحا، هناm طفل بتر; ساقه بسبب قذيفة 
بسبب  بالشلل   Hليسر� يد<  �صيبت  من   mهنا  �� كما  �إلسر�ئيلية،  �لمدفعية  �طلقتها 
شظية �صابت عظمة كتفه. هذ< �لهجما; �لتي تشن على بيو; �لمو�طنين �لمدنيين، 

هل هي تر�جيديا �P جريمة حر�؟ 
"لم  �فح  في  �لمدنيين  بيو;   Pهد  �� بإعالنه  كبير3  كذبه  �طلق  �إلسر�ئيلي  �لجيش 
يكن سوH من �جل عمل هندسي". كما �نه �علن �� �لبيو; �لتي هدمتها �لجر�فا; 
*�لدبابا; كانت غير مسكونة. لكن هذ� لم يكن صحيحًا بتاتًا، لقد كا� �إلسر�ئيليو� 
يد�كو� جيد�ً بأ� �لمنا@J �لمهدمة كانت بيوتًا مستقلة يقطنها �لسكا�. يوP �لسبت 
*جهو�  �نهم  حتى  للد�*�،  �لثاقبة  بالطلقا;  لهم  �لسكنية  �لوحد�;  �قر�  ضربو� 
نير�نهم هذ< نحو سوبرما�كت يعمل على بعد ٣٠٠ متر منهم. *لذ�، فقد تر�كض 
مئا; �لرجاJ *�لنساC *�ألطفاJ �لفزعين في �لشو��� �لمجا*�3 *هم يتصايحو�. �ما 
صبا[  �لفلسطينية   Jتقو*  ....l2لحا� باستصغا�  مشغولة  فكانت  �لغربية  �لصحافة 
�ألسبو�  في  يونس  في خا�   lلإلسر�ئيليين، كما حد بالنسبة  @عنو�:" كا� هذ�- 

�لماضي عندما هدمت ٣٠ بيتًا- ليس Bال بد*�ٍ� �منية". ٨٢
جميع �ألحد�l �لتي �كرناها حتى �آل� *�لمعلوما; �لتي �*�2ناها تثبت بجالC حقيقة 
*�لشعب  فلسطين.  تشهد<   Oلذ� �لظلم  لكل  �ألساسي  �لهد7  هم  �لمسلمو�  *�ضحة: 
�لفلسطيني لم يهجر من ���ضيه Bال ألنه مسلم، ألنهم قالو� "�بنا �هللا". *لهذ� �لسبب نفسه 
فإنهم يجابهو� خطر �النقر�e. *�لشعب �لفلسطيني �خذ على عاتقه حماية ���ضيه �لتي 
يمتلكها منذ �ال7 �لسنين *�أل��ضي �لمقدسة �لتي ُتركت �Bثًا للعالم �إلسالمي. *عال*3 
على �لك، فإ� حماية هذ� �إل�l مسؤ*لية �لمسلمين في كل �صقا� �أل�C�@B* .e هذ� 
�لوضع، فإ� مسؤ*ليا; كبرH تقع على كاهل �لبشر �*O �لضمير �لحي، *باألخص من 
يد�كو� �خال� �لقر�� �لكريم *يعيشونها. باإلضافة Bلى �لقيم �لمعنوية �لتي تربطنا بهذ< 
Bيقافه Bال  �لعالم، ال يمكن  �نظا� كل   Pما� يوميًا   Oيسر Oلذ� �لظلم   Pفإ� نظا �أل��ضي، 

بمساعي �لمسلمين �لمخلصين.
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على  يعترضو�   �� للفلسطينيين  يحق  ال 
بالسال�  �لمدججين  �إلسر�ئيليين  �لجنو+ 
�لذين يريد�� هدY بيوتهم. ��لشيI �لوحيد 
ما  يأخذ��   �� هو   Bيفعلو  �� يمكن  �لذ2 

�ستطاعو� �ينجو� بأ���حهم.
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�لغر� يتغاضى عما يحصل 
هناm نقطة مهمة يجب �لتأكيد عليها عند ��2ستنا للسياسة �إل�هابية إلسر�ئيل *هي: 
بينما كل هذ< �لمجا@� �لكبير3 تحدl *�الغتياال; *�لنفي *�لتهجير ساٍ� على قدP *سا�، 
لما�� يبقى �لعالم ساكتًا. *�لسبب �لوحيد لهذ� �� Bسر�ئيل *�للوبي �ليهوO2 يتحكمو� في 

�لجزC �ألكبر من *سائل �إلعالP �لمكتوبة *�لمرئية في �لعالم. 
على   �� لد�جة  كبير  هذ<   Pإلعال� *سائل  على  *�إلسر�ئيلي   O2ليهو� �للوبي  *تأثير 
�ألخبا� �لتي تتنا*J فلسطين �� تستعمل �سلوبًا *عبا��; خاصة لحماية Bسر�ئيل *�لدفا� 
عنها خالJ شرحها لألحد�l. فعلى سبيل �لمثاJ، كثير من �لصحف *�لقنو�; �لتلفزيونية 
ال تستعمل عبا�3 "�أل��ضي �لفلسطينية �لمحتلة" �* "�أل��ضي �لتي �حتلتها Bسر�ئيل" Bال ما 
 Oفإ� �لهجما; �إلسر�ئيلية ال بد *�� توصف بأنها "�2 فعل عسكر Hند�. *من جهة �خر
Bسر�ئيلي"، *هذ� يترm في �هن �لمستمع �* �لقا�Û بأ� "�لفلسطينيين كانو� هم �لبا2ئو� 

بالهجوP، �ما Bسر�ئيل فاضطر; للدفا� عن نفسها *�2; بالمثل". 
*في �لغر�، تتنا*J �لصحافة موضو� قتل Bسر�ئيل لألطفاJ �لفلسطينيين على شكل:

"�ثناB Cطال� �لنا� �لمتباJ2، قتل �حد �ألطفاJ �لفلسطينيين". *هذ� بد*�< يترm �نطباعًا في 
�هن �لمستمع بما معنا< :" لو لم يحد� �العتد�I �لفلسطيني على Sسر�ئيل لما ُقتل هذ� 
�*بر;  �أل*سط  �لشر�  في   The Independent مر�سل صحيفة   �� ٨. حتى  ٣ �لطفل"
 �� عن  لخبر  قر�Cتكم  عند  �أل*سط،  �لشر�  في   ": بالموضو�  يتعلق  فيما   Jيقو فيسك 
�شتباكًا مسلحًا حصل فهذ� معنا< �� Bسر�ئيل قتلت طفًال فلسطينيًا". ففي مفهوP �لصحافة 
�لطرفين".  بين  نا�  *Bطال�  مسلح   mشتبا�"  J2*مًا خال يموتو�  �لفلسطينيين  فإ�  �لغربية 
*هد7 *سائل �إلعالP هذ< هو BخفاC حقيقة �� �لقناصة �إلسر�ئيلية تستهد7 �لفلسطينيين 

*تقتلهم بد�ٍ� �* بغير ��2. 
�لمحللين  من  �لكثير  قبل  من  معر*7   Pإلعال� *سائل  على   O2ليهو� �للوبي  *تأثير 
بمظهر  Bسر�ئيل  Bظها�   J*تحا �لتي  �لتفكير،  فطريقة  �أل*سط.  �لشر�   Cلسياسيين *خبر��
له   eيتعر *ما  �لفلسطيني  �لشعب  ضد  تما�سها  �لتي  �لوحشية  عن  *�لتغاضي   COلبر�
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SABAH, 3.5.01

YENİ MESAJ, 10.7.01

YENİ MESAJ, 10.7.01

Sسر�ئيل تدمر مناy# �لفلسطينيني

 Z�Iتتو�صل �عتد�
�جلش �إلسر�ئيلي 

على �ملو�طنني 
�لفلسطينيني، �� 
 Yلوقت نفسه تقو�

 Yֲדد Zجلر�فا�
�ملناy# � �لقد�. 

Zباجلر�فا Rغز � #yريب �ملناÏ
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MİLLİ GAZETE, 12.7.01

YENİ ASYA, 10.7.01

RADİKAL, 11.7.01

AKİT, 10.7.01

�ليهو+ Ðرقو� �يدمر��

+ما� منظم

�جلر�ئم �لصهيونية ال تتوقف
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BORNEO BULLETIN, 25.8.01

W. REPORT, 12.98

 Borneo Bulletin مجلة   Z+���
Sسر�ئيل  قبل  من   #yلمنا�  Yبهد يتعلق  خبر� 
 Washington مجلة  �ما  �ألعلى).  (في 
في غالK صفحتها   Z+��� فقد   Report
 #yلمنا� Yفيه ”هد Iأل�لى عنو�نا عريضا جا�
(Sلى   .“R+لمعقو� ��آلما#  فلسطين  في 
في  نفسها  �لمجلة  في   Iجا كما  �لجانب)، 
موضوعا   ١٩٩٨  Yعا في  �لصا+�  عد+ها 
على  �إلسر�ئيلية   Zلقو��  Iستيال� حو# 
على  �لنا�   Cطال�� �لفلسطينية  �أل��ضي 
(في  pلك.  على  �لمحتجين  �لمو�طنيين 

�ألسفل)

W. REPORT, 12.97

179



فلسطين

�لفلسطينيو� من تر*يع، منتشر3 في كل 2*لة من J*2 �لعالم �لغربي، *خاصة في �لواليا; 
 I am Being بعنو��  مقالته  في  �ألمر  هذ�  فيسك  �*بر;  *يوضح  �ألمريكية.  �لمتحد3 
Vilified for Telling the Truth About Palestinians  (لقد تمت �إلساB 3Cلي ألني 

:Jقلت �لحقيقة بشأ� �لفلسطينيين)، فيقو
سو�C كا� من �لمحيط �ألكا2يمي �* كا� محلًال �* صحفيًا، فإ� كل من تجر� على 
�لك  على   Jمثا* �لصريح.  *�لتهديد  �لشديد  �لضغط  من  نصيبه  يأخذ  Bسر�ئيل  �نتقا2 
�ألكا2يمي �لفلسطيني �لناجح 2B*��2 سعيد �لذO يعمل بر*فسو��ً في جامعة كولمومبيا. 
فهو يتعرe لتهديد *ضغط ال يصد� من قبل �لمنظمة �لصهيونية في �لواليا; �لمتحد3 
من  لطر2<  �ألمريكية  �لمتحد3  �لواليا;  في   O2ليهو� �للوبي  من  شرسة  *لحمال; 
يعيشها  �لتي  �لمأسا3  �ثا� موضو�  *ظيفته كبر*فسو� في جامعته، ال لشيB Cال ألنه 
 Jالحتال�  Jخال طويلة  لسنو�;  Bسر�ئيل  ما�سته   Oلذ� *�لظلم  �لفلسطيني  �لشعب 
يعتبر �حد   Oلذ�  ،O2ليهو� �تفاقية �*سلو "للسالP".....*نوعاP تشا*مسكي،   UفالB*
�كبر فالسفة عصرنا �لحالي، يتعرe حاليًا لتيا� من �إل@عاc *�لمضايقة �لوقحة بسبب 
تحليالته �لو�قعية حوJ �الحتالJ �إلسر�ئيلي *نظرته �لناقد3 للموقف �ألمريكي �لد�عم 
إلسر�ئيل 2*� قيد *ال شر�.... فالواليا; �لمتحد3 تتبع سياسة ال تتسم بالحيا2ية على 
�إلطال� في �لشر� �أل*سط، لد�جة �� صحيفة *�حد3 �* صحيفتين فقط تستطيع �� 
تنشر خبر�ً ال يتماشى **جهة �لنظر �ألمريكية. *ال يمكنكم في �O *قت من �أل*قا; 
�� تر*� مقاًال لنوعاP تشا*مسكي منشو��ً في صحيفة �لـ New York Times. *يعبر 
تشا�لي �يس، �حد كتا� صحيفة Orlando Sentinel عن هذ� �لوضع بشكل جيد 
عندما يقوJ منتقد�ً: " Bلى �� يكسب �ألمريكيو� �ستقاللهم، لن يتسنى للفلسطينيين 

�� يحصلو� على �لك".
بعد�  �خذ  �إلسر�ئيلية  بالقو�عد  �لتقيد  على  �لصحافة  Bجبا�   �� *�ألمر  .....*�أل2هى 
أل�  مضطر3  *هي  *صريح.  علني  بشكل   Jالحتال� تحت  *�قعة  فالصحافة  عالميا.  
ر بأ� Bسر�ئيل محاطة بالفلسطينيين بدًال من �� تقوB �� Jسر�ئيل تحتل �أل��ضي  تذكِّ
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

*�الغتياال;  �لمذ�بح  تنشر  ال  ما  فعا32  بعناية؛  �لحقائق   CخفاB �لغربية   Pإلعال� مؤسسا; 
*�لجر�ئم *�الحتالJ *�لتهجير *�لظلم �لذO تقوP به Bسر�ئيل �*ال يتم �إلشا�B 3لى �لك. 
*�B تم طر[ �لموضو� فإنها تتعامل معه بطريقة تجعل معها Bسر�ئيل بريئة مما يحصل. 
*حسب قر���; �ألمم �لمتحد3 *قو�نينها فإ� Bسر�ئيل 2*لة باغية تحتل ���ضي �لغير. لكن 

�إلعالP �لغربي يظهرها *كأنها "�لد*لة �لتي تمثل �لسالP *�الستقر�� في �لمنطقة ".
�لتي  �لكا�بة  *�لمعلوما;  �ألخبا�  مجابهة  *في  �ألقصى  النتفاضة  �أل*لى   Pأليا� *في 
�بصرها بعينه، ال يتمالك فيسك من �� يسأJ نفسه قائًال:" لما�p نحن محاصر�� �ألخبا� 
�لكاpبة نفسها؟ �ال يقر� �لمر�سلو� كتب �لتا�يخ، �� �ال يمتلكو� ملفاZ تذكرهم بما 
بها  يقومو�  �لتي   Zفاالقتباسا �ألقل؟  على  �إلسر�ئيلية  �لعربية –  �لحر��  في  حصل 

.٨ ٥ �عبا��تهم �لفخمة ��لخا�جة من قالب ��حد كلها تشابه �ألخر8....."
*في �لفتر�; �لتي شهد; �شتد�2 �إل�ها� �إلسر�ئيلي ضد �لفلسطينيين، فإ� �لغر� لم 
يتو�� من �لوقوB 7لى جانب �لطر7 �إلسر�ئيلي لد�جة �� *سائل Bعالمه لم تكترl بما 
حصل للفلسطينيين في تلك �ألثناC من مجا@� *عمليا; قتل *لم تنشرها. *بعض �لصحف 
�لغربية تعاملت مع �ألحد�l *كأنها �لمتحدl �لرسمي باسم Bسر�ئيل، *فتحت صفحاتها 
 Pللجنا3 �لذين ��تكبو� �لمجا@� بأنفسهم *نشر; معهم �لمقابال; �لصحفية. *يصف نوعا
تشومسكي كيف �� صحيفةNew York Times  �ظهر; ��ييل شا�*� �لملقب بسفا[ 

 :Jها�، فيقو�B فيما بعد على �نه خبير C��@صبح �ئيسًا للو� Oلبنا� *�لذ
مكافحة  موضو�   Jحو ��يه  ألخذ   Cلخبر�� �حد   New York Times �لـ  2عت 
�إل�ها�. *كا� عنو�� �لمقاJ �لذO كتبه �لخبير في �لصحيفة هو "جاC *قت سحق 
�لقتلة �إل�هابيين "، كما كا� �لمقاJ مليئًا بعبا��; على شاكلة "�*قفو� قتل �إلسر�ئيليين 
�لتجا�3  *@ير  هو   Jلمقا� كاتب   �� �لصحيفة  كتبت  �سمه،  كتابة   Jبد*  ."Cألبريا�
�إل�هابية  �لسير3   �B   .٨٦ شا�*�  ��ييل  هو  �لشخص  *هذ�  �إلسر�ئيلي.  *�لصناعة 
لشا�*� تمتد من سنو�; �لـ ١٩٥٠، لتشمل مقتل ٦٩ فالحًا في قبية *٢٠ مدنيًا 
هذ<  (في  �لسبعينا;   Pعو�� في   Cسينا في  �إل�هابية  �لعمليا;  *كل  �لبريج  مخيم  في 
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فلسطين

 Jبد lلفلسطينية، كما �نها تذكر �� �لفلسطينيين مسؤ*لو� عما يحل بهم من كو���
ر 2*مًا بأ� عرفا; فو;  �لقوJ بأ� Bسر�ئيل تما�U عليهم �لظلم. *هي (�لصحافة) تذكِّ
�لفرصة �لر�ئعة �لتي قدمت له خالJ كامب 2يفيد لحكم ٦٠٪ من ���ضيه من ٩٤٪. 
*بدًال من طر[ �ألسئلة حوJ قتل �لجيش �إلسر�ئيلي لألطفاJ،  تتسائل �لصحافة 2*مًا 

عن سبب تقديم �لفلسطينيين �طفالهم ضحايا عد�*تهم إلسر�ئيل". ٨٤
تتو�نى  ال  �لغربية   Pإلعال� *سائل  من  �ألعظم   Cلجز� فإ�  فيسك،  �*بر;   Jقا *كما 
�لمئا; من  *تتعمد  بإسر�ئيل.  متعلقًا  �لموضو�  يكو�  عندما  �لكا�بة  �ألخبا�  تقديم  عن 

 Zعبا�� فلسطين   Lشو�� في  تنتشر 
تقو# ”�قتل جميع �لعر�“.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

�لفلسطينيين  مهاجمة  �خبا�  نقلت   ،Cستثنا�  O�  �*2* �لغربية،   Pإلعال� *سائل  جميع 
لليهو2 �لذين يتعبد*� �ماP حائط �لمبكى كما لو كانت *سائل �إلعالP هذ< متحدثًا 
�لفلسطينية  �إلنسا�  حقو�  *جمعيا;  �لعيا�  شهو2  لكن  Bسر�ئيل.   باسم  �سميًا 
�أل2لة  *كل  �إلسر�ئيلية.  �لر*�ية  كذ�  �ثبتت  فيديو  �شرطة   lثال* *�إلسر�ئيلية 
بد�;  �لتي  هي  �إلسر�ئيلية  �لشرطة   �� *تثبت  �لعر�،   Jقو�� تدعم صحة  �لصحيحة 
ممثلو  فحص  �لثاني،  تشرين   ٩ *في  با�32.  بأعصا�  �لفلسطينيين  *قتلت  �لصر��  
 .P مجلس �ألمن في �ألمم �لمتحد3 �حد هذ< �ألشرطة. *�ثبت �لسفير �لسوفيتي يولي
 .Pبأ� �لفلسطينيين كانو� �لبا2ئين بالهجو Cلشريط كذ� �إل2عا� Jنتسو7 من خال*�*
*على �لرغم من هذ�، Bال �� �للجنة �إلسر�ئيلية 2عمت *جهة �لنظر �لرسمية *�فعت 
يكتفو�  *لم  �لصالحيا;.  بكامل  ليصبح ضابطًا  �لفلسطينيين  قتل   Oلذ� �لشرطي  �تبة 
برفع �تبته، بل *@�2*� مرتبه �يضًا. لقد كا� هذ� BيحاCً �سميًا لباقي �فر�2 �لشرطة �� 
هذ< هي مكافأ3 من يقتل �لفلسطينيين..... *�أل2هى *�ألمر �� �لعشر�; من �لكتا� 
 lلفهم هذ< �ألحد� Cشي Oسر�ئيل لم يقومو� بأB لصحفيين �ألمريكيين �لمقيمين في�
*كتابتها. *لم يقومو� بأO تحقيق �*بحث، �* �نهم لم يقومو� Bال بتحريا; بسيطة. 

فلقد كانو� قد قبلو� تمامًا �لر*�ية "�لرسمية" �لتي �خبرهم �إلسر�ئيليو� بها. ٨٨
�لظلم �لذO تما�سه Bسر�ئيل في فلسطين  لكن، علينا �� ال ننسى �� �لساكتين على 
�* من يدعمو� �لظلم خفية يتحملو� *@� مسؤ*لية عظيمة  تماما مثل مايتحمله منفذ* 
 Jسيكو� �لخسر�� بال شك، يقو eلظلم. فاهللا تعالى يخبرنا �� مصير �لمفسدين في �أل��

�هللا عز *جل:
ِبِه  �هللاَُّ  َ�َمَر  َما  َ�َيْقَطُعوَ�  ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمْن  �هللاَِّ  َعْهَد  َينُقُضوَ�  َ��لَِّذيَن   ﴿
 ﴾ �ِ� َ�ْ� ُيوَصَل َ�ُيْفِسُد�َ� ِفي �ْألَْ�ِ= ُ�ْ�َلِئَك َلُهُم �للَّْعَنُة َ�َلُهْم ُسوIُ �لدَّ

(سو�R �لرعد، ٢٥). 

183



فلسطين

�لعمليا;، تم تهجير *نفي عشر�; �آلال7 من �لقر*يين Bلى �لصحر�C *هدمت قر�هم 
*بيوتهم بالجر�فا; لفتح مزيٍد من �ألماكن للمستوطنا;) *�حتالJ لبنا� لرفع �لتهديد 
�لمترتب على �لسياسة �لتي كانت منظمة �لتحرير �لفلسطينية تما�سها، * لعل �لمذ�بح 
�لتي ال مثيل لها في صبر� *شاتيال خير مثاJ على �لك �إل�ها�..... ففي هذ< �لبيئة 
من �ألخالقيا; �لمتد�عية *�لثقافة غير �لمحايد3 من غير �لمستغر� على �كبر صحيفة 

في �لعالم �� تظهر لنا شا�*� على �نه شخص �كا2يمي. ٨٧
�لمتعلقة  �ألخبا�  لكتابة  *بسيطة  سهلة  *سيلة  تتبع  �لغربية   Pإلعال� مؤسسا;  معظم 
 C���* ;لد�ئر3 في فلسطين. فهي تأخذ �لبيا� �لرسمي إلسر�ئيل *تو�2 �ستنتاجا� lباألحد�
�ما  �لوكاال; �إلسر�ئيلية.  �لو��32 من  بالمشاهد  �لخبر  �لو@��C �إلسر�ئيلي *توشح  �ئيس 
خبير3 شؤ*� �لشر� �أل*سط �ألمريكية �لحاصلة على جائز3 شرفية في هذ� �لمجاJ كريس 
�لمتحد3  �لواليا;  لرئيس  صحفية  مستشا�3  سنو�;   lثال لمد3  عملت  *�لتي  هالسل 
�ألمريكية ليند*� جونسو� *�لتي تكتب في عد3 @*�يا في لصحف في مختلف �نحاC �لعالم 

 :Jلد�ئر3 في فلسطين ، فتقو� lلغربية لألحد�� Pفتصف نشر *سائل �إلعال ،
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لفلسطينيين  بعض  كفا�  �ال  هي  ما  حقيقتها  في  
النتفاضة 
 �
لحجا)' ضد جيش من $فضل جيو 
لذين ال سال� لهم سو+ 

لطر6 
آلخر على حجا)'  ير7  
لكفا�،   

لعالم تجهيز
ً. :في هذ
:يصو?  بل  ال  
لقذ
ئف، : 
لصو
)يخ :  Dبالرصا 
لفلسطينيين 
قتل  عن  يتو
نى  :ال   ،Gضد ما  شيئا  يفعل  ال  من  نحو  سالحه 


لعشر
L بدK با)7.

النتفاضة على 
لمسر� 
لسياسي 
لعالمي عاK ١٩٨٧؛  Lظهر
مقا:مة  حركة  
لفلسطينيين  
لشبا?  بعض  7شن   Kلعا
  
هذ ففي 
بالحجا)' 
حتجاجًا على مقتل ٦ $طفاV فلسطينيين من قبل 
لجنو7 

لحركة حتى عاK ١٩٩٣. :كاY )7 فعل  Lستمر

إلسر
ئيليين. :
:بما  للغاية،  عنيفًا  
لفلسطينيين  
لشبا?  ضد  
إلسر
ئيليين  
لجنو7 

لعنف يولد عنفًا"، تفاقمت 
ألمو) مر' " Y$ لقاعد' تنص على
 Y$
$)جل  تكسير  مشاهد  تسببت  :قد  
أل:سط.   bلشر
 في  $خر+ 
$نظا)  بالحجا)' جلب   Vألطفا
  e:f( تحطيم: 
لشبا?  :سو
عد 

لمنطقة. :قد جابه 
لشعب 
لفلسطيني برمته،  Gلعالم كله نحو هذ


لعنف :
لبطش 
إلسر
ئيليين  ،Vألطفا
بشبابه :شيوخه، :على )$سهم 

النتفاضة 
أل:لى بوسائل  Yئيليو
بالحجا)'. :قد :
جه 
لجنو7 
إلسر

لسو
عد :كسر : gأليد
غير مسلحة، منها 
لضر? 
لمبر� :كسر 
 Kلعا
 
لبناb7. :في  
لبطن :
لر$e :سحقه بأعقا?  
لعظاK :ضر? 
١٩٨٩، $g في 
لسنة 
لثانية لالنتفاضة، كاY هناj  ١٣$لف طفل 


لفلسطينية.  Yلسجو
فلسطيني معتقل في 
يعتبر  $سبابه، ال  
لعنف، مهما كانت  �لى   lفاللجو :بال شك، 
حًال. لكن هناj بعض 
لحقائق 
لتي يجب $Y تؤخذ بعين 
العتبا) 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

في حماية نفسها :
لدفاq عنها، لكن ما يحصل في فلسطين تجا:r حد 
لدفاq عن 
لنفس 
 qلدفا

لسال� في سبيل  Vالستعما Y:ئيليين ال يلجأ

لجنو7 
إلسر Y$ على Vبكثير. :كمثا
بيت ساحو)  قرية  في  يعيش   gلذ
 فنكلشتاين   Yنو)ما  Gما شاهد فقط :هو  $نفسهم  عن 


هللا :  K

لمسيحية قر
بة )
:فجأ'  حرقه.   Y:يريد سيا)'  �طا)   Vحو ملتفين   Y:لجلز
 مخيم  من   Vألطفا
  Yكا
ظهرL سيا)'، :فتحت $بو
بها بسرعة :ترجل منها $)بعة )جاV (مستوطنوY $: جنو7 
 .Lالتجاها

لنا) حو
ليهم :في كل  bبإطال 

لمدني) :قامو gلز
 Yيلبسو Yئيليو
�سر
 Kليو
:$حد 
ألطفاV خلفي $صيب برصاصة 7خلت من ظهرG :خرجت من بطنه. :في 
 

ضطر: 
إلسر
ئيليين  
لجنو7   Y$ تكتب   Jerusalem Postلـ
 صحيفة  كانت  
لتالي، 


لنا) لحماية $نفسهم. ٨٩ bإلطال

لعالم تطو)
ً بالحجا)'  �لقد نجحت 
نتفاضة 
لشعب 
لفلسطيني 
لذg يقا:K $كثر جيو

لجنو7  قتل  مشاهد  $ثبتت  :قد  منه.  
لبقعة   Gهذ �لى  
لعالم  $نظا)  تشد   Y$ في  
لمقاليع :
 .Vالحتال

لمد
)e مد+ بشاعة سياسة 
إل)ها? 
لتي تما)سها 7:لة  Vئيليين ألطفا

إلسر

لمرحلة حتى قبوV �سر
ئيل بالجلوe على مائد' 
لمفا:ضاL في $:سلو.  Gهذ Lستمر
:

 Lعرفا ياسر  �سر
ئيل  قبلت   ،Lلمباحثا
  Gهذ :في 
أل:V مر' كطر6 )سمي للتباحث معه. 


التفاقية :$هميتها بالنسبة  7
سو6 نبحث في مو

لكتا?.  من  
لقا7مة   Vلفصو
 في  
لفلسطينيين  �لى 
تخطوها  خطو'   g$  Y$  Yآل
 حتى  
لظاهر  لكن 
من  مزيد  �لى   Vتتحو  "Kلسال
" سبيل  في  �سر
ئيل 

لضغو� :
لصعوبة للشعب 
لفلسطيني. :كل : Kآلال

تخريبها  يتم   Kلسال
 باسم  تجر+  
لتي   Lلمباحثا

تحويلها  يتم   :$ �سر
ئيل  قبل  من  بآخر   :$ بشكل 
 ،qلموضو
  
�لى هذ  bلتطر
 :قبل  لكن،  لصالحها. 


النتفاضة.  Vنزيد من معلوماتنا حو Y$ علينا
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 -Yئيليو

إلسر فالجنو7   ،lفقبل كل شي 
النتفاضة.  تشهد  
لتي  
أل)
ضي  في  
لنظر  عند 

ألمم 
لمتحد'- قو
L محتلة يجب عليها 
النسحا? من  L
(
حسب ما تنص عليه قر
 Kئيل في عد

لمناطق 
لتي 
حتلتها )عاية للقو
نين 
لد:لية. :)غم كل هذ
، �Y )غبت �سر

لمناطق، يجب $Y ال تحقق �لك عن طريق قتل  Gجدها في هذ

العتر
� على تو l
�بد
 lللجو

لناe. :من 
لمتفق عليه عند 
لحكماl كما $نه من 
لخطأ بالنسبة �لى 
لفلسطينيين 

لحق  V:7 لفلسطينيين. :لكل

إلسر
ئيليين على قتل  K
�لى 
لعنف، :من 
لخطأ $يضا �قد

يرمو�  �لفلسطينيو�  كا�  �لذ$  �لوقت  في 
كانو�  بالحجا�*  �إلسر�ئيليين  �لجنو0 
�ألتوماتيكية  باألسلحة  عليهم  ير��0  هم 
يمو�  �لسبب  �لهذ�  �لحي،  ��لرصا; 
من  عد0  يو=  كل  �الشتباكا�  هذ@  في 

�لفلسطينيين.



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

يتجنبا   �� �لطرفين  على  ينبغي 
�جل  من  �Eلك  �لعنف   Hستعما�
في  يسيل  �لذ$  �لد=  حما=  �قف 
Jسر�ئيل  على  �ينبغي  فلسطين. 
لأل��ضي  تضع حد� الحتاللها   ��
للفلسطينيين  �تسمح  �لفلسطينية 
على  مستقلة  �0لة  بتكوين 
من  �لوحيد   Qلشر� �هو  ��ضهم، 

�جل تحقيق سال= �0ئم.



فلسطين



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين


لسالK، بد$ عهد  Lأل:لى بمباحثا
بتتويج 
النتفاضة 
 Kللسال  Vلوصو
 سبيل  في  
لصبر : 
النتظا)  من  جديد 

الستقر
).  لكن فتر' 
النتظا) هذG توقفت فجأ' بسبب :
 Kلتي قا

الستفز
rية  Y:(ييل شا(�  "Yيا)' "سفا� لبناr
 .Vالحتال
بها للمسجد 
ألقصى يصحبه 
لمئاL من جنو7 
فتيل   Vشعا� في  
الستفز
rية  
لزيا)'   Gهذ تسببت  :لقد 


النتفاضة 
لثانية 
لتي سميت بانتفاضة 
ألقصى. 

لمصائب : 
لمآسي   L7
r 
ألقصى،  
نتفاضة  :مع   
 .L

لتي لم تكن 
أل)
ضي 
لفلسطينية تخلو منها منذ سنو

لشبا?   Lمو $خبا)  تو
لي  نشهد   ،Kأليا
  Gهذ :في 

نتفاضة   lبد فمنذ  
لمقدسة.  
أل)
ضي  في   Vألطفا
:
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين


لقتلى   7
$عد :صلت   ٢٠٠١  V:أل
  Yكانو تا)يخ  �لى   ٢٠٠٠  Vيلو$ شهر  في  
ألقصى 

لعسكرية  L

لفلسطينيين �لى ٩٣٦(�حصائياL منظمة 
لصحة 
لفلسطينية) ٩٠. $ما 
لوحد
 Vألطفا

إلسر
ئيلية، فكانت مشغولة طو
V فتر' 
النتفاضة بقصف 
لمدنيين، :من ضمنهم 

 .Lلمر:حيا

لخا)جين من مد
)سهم، بالقذ
ئف 
لتي تطلقها 
 :$ لقتلهم  بل  
لفلسطينيين،  $سلحتهم إليقا6   Yيستخدمو 
إلسر
ئيليين ال  
لجنو7   Y�
تركهم معاقين جسديًا.  :يصف مساعد :rير 
لتجا)' 
لفلسطيني سليماY $بو كر� مشاعر 

:Vالنتفاضة فيقو
 Gلفلسطيني تجا

لشعب 

لصهيونية ضد  
لذg ما)سته �سر
ئيل  
لظلم  نتيجة   Llالنتفاضة جا
 Gال7' هذ: ....

لمسجد  :$:لها   – بمقدساته  متمسك  شعبنا   Yأل: 
لفلسطيني.  :شعبنا  مقدساتنا 
�سر
ئيل   Yفإ 
لشريفين-  
لحرمين  :ثالث  
لمسجدين  ثاني  
لقبلتين،  $:لى  
ألقصى؛ 

ما)ست ظلمها عليه. ٩١

لشبا? 
لذين يكونوY ٧٠٪ من 
لشعب 
لفلسطيني،  من �ثا) : Vألطفا
:لقد عانى 
كما  
لمذ
بح، : 
لسجن :  Lالعتقاال
: 
لنفي : 
لهجر' :  Vالحتال
:  ١٩٤٨  Kعا 
لنز:� 

لبقاl على 
لحيا'  
تعلمو
 $Y يعاملو
 معاملة �نساY من 
لصنف 
لثاني في عقر 7
)هم. :تعلمو



فلسطين

يوجد �ليو= في �لسجو� �إلسر�ئيلية �لعديد من �ألطفاH �لفلسطينيين، �قد تم �لقبض عليهم في �الشتباكا� 
�لتي تتم مع �لجنو0 �إلسر�ئيليين، �هم يتعرضو� ألشكاH عديد* من �لتعذيب، �هناW �لعديد من منظما� 

حقوZ �إلنسا� �لتي نشر� Eلك بالتفصيل غير �� H�0 �لعالم لم تهتم كثير� بهذ@ �لتقا�ير.



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

F i l i s t i n



فلسطين

H a r u n  Y a h y a

لمد*  عمل  �لذ$  هيد]  كريس   Hقا
 Zلشر� شؤ��  عن  مسؤ�ال  سنو�� 
 The Times صحيفة  في  �أل�سط 
�تحد`  معه  نشر   bلقا في  �ألنجليزية 
فيه عن �لجنو0 �إلسر�ئيليين �لذين كانو� 
��يت  ”لقد  با�0:  بد=   Hألطفا� يقتلو� 
�ألطفاH �هم يقتلو� في �لبوسنة، ���يت 
 ،Hلعصابا� �هي تفتح �لنا� على �ألطفا�
���يت فرZ �لمو� �هي تقتل �لعائال� 
لم  �لكن  �لسلفا��0،  �في  �لجز�ئر  في 
في  فلسطين)  (في  هنا  مايحد`  مثل   ��
�$ مكا� fخر، لقد كانو� يعتبر�� �لقتل 

ضربا من ضر�j �لرياضة“١.



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

من  فقد:
 حياتهم هم  
لذين  من  
ألقصى، ٢٩٪  
نتفاضة  :في  للغاية.  في ظر:6 صعبة 

لسا7سة عشر' من 
لعمر. كما $Y ٦٠٪ من 
لجرحى هم من 
ألحد
� ما  Y:7 ما Vألطفا

 Vألطفا

لثامنة عشر'. :في 
لمناطق 
لتي تشهد 
شتباكاL مسلحة كثيفة، ال يقل عد7  Y:7


لمجر:حين على 
لعشر'. 7

لمقتولين على 
لخمسة في كل يوK، :ال تقل $عد

لنا) على  bمن �طال ،Vلعز

لمدنيين  Yلذين يستهدفو
 ،Yئيليو
:ال يتو
نى 
لجنو7 
إلسر

لفلسطينيين ال  Vألطفا
 Y$ لرغم من

لذين يلعبوY في ساحاL مد
)سهم. :على  Vألطفا

 Yئيليو

لذg يفرضه 
لجنو7 
إلسر Vلتجو

لذها? �لى مد
)سهم بسبب حظر  Yيستطيعو
�لى مد
)سهم في  
لذها?  
إلسر
ئيلية عند   L
l

العتد  Yجهو
يو فإنهم   ،Kلعا
  Kيا$ معظم 
 Vما تعر� له $طفا ،L
l

العتد Gفيها مفر:ضًا. :من هذ Vلتجو

لتي ال يكوY حظر  Kأليا

 Yيلعبو Vألطفا
 Y٢٠٠١، حيث كا (e(ما) (

لمد)سة 
إلبر
هيمية في 
لخليل في ١٥ ��
في ساحة 
لمد)سة في فتر' 
الستر
حة 
لد)
سية :تعرضو
 لو
بل من 
لنير
Y $طلقه 
لجنو7 

لحا7ثة ليست 
أل:لى :ال 
ألخير' :هي  مثاV على 
لظلم 
إلسر
ئيلي.  Gهذ: .Yئيليو

إلسر

٩٢


لمشاهد 
لال�نسانية 
لتي تتكر) في 
نتفاضة  Yلصحفي ):� $ند)سو
:يصف 
لكاتب 
 :Vفيقو ،The Palestine Chronicle في Lلتي نشر

ألقصى، في مقالته 

ليس هناj شخص لم يسمع بأY فلسطينيا حديث 
لز:
� قد 
ستشهد ال لشيl سو+ 

لشابة :هي $)مل.  e:لعر
ألنه شا)j في مظاهر' في 
لشا)q، تا)كًا خلفه r:جته 

�تهشم  سو�عدهم  تكسر  �لفلسطينيين   jلشبا� بأ�   lيعر لم  شخص   Wهنا هل 
بالفلسطيني  يعر6  $مريكي  مو
طن   jهنا �حشيًا؟هل  قتًال  يقتلو�   �� قبل  ��rسهم 
يوفر  $ين  من   Vيقو هناj شخص  بالرصاD؟ هل  قتًال   Kعد$  gلذ
  K
$عو 
لثمانية   :�
 l

لتشجيع من حكومة با)
j لالعتد Yلمتعد7'؟ :كيف يلقو

لمستوطنوY $سلحتهم 
 jلفلسطينيين؟ هل هنا
على 
لقر+ 
لفلسطينية :تخريب $)
ضيها 
لز)
عية :قتل 
لمدنيين 
شخص يعر6 بأY �ألطفاH �لفلسطينيين يقتلو� في نومهم بسبب �لقصف �لجو$ �� 
�نهم يقتلو� �ثناb نقلهم ألماكن �كثر �مانًا نتيجة تعرضهم لو�بل من �لطلقا� �لنا�ية 
للجنو0 �إلسر�ئيليين؟ �لجميع يعرفو� جيدً� بأ� �ألطفاH ال يقذفو� �لحجا�*. �لكل 

يعرl هذ�، لكن Jسر�ئيل ��لواليا� �لمتحد*، لسبب ما، ال تعرl هذ�! ٩٣

lلصهيونية تستهد� �vلمجا�
 �ألطفاH �يضا
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يستهدl �لجنو0 �إلسر�ئيليو� 
�ألطفاH �لفلسطينيين �يقتلونهم بال 
�حمة، �في �لصو�* طفل فلسطيني 

يحمل محفظته على ظهر@ �قد �صابه 
�لرصا; �إلسر�ئيلي (Jلى �ألسفل).

lلصهيونية تستهد� �vلمجا�
 �ألطفاH �يضا



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) MİLLİ GAZETE, 18.7.01فلسطين

AKİT, 17.5.01

YENİ ŞAFAK, 9.5.01

MİLLİ GAZETE, 21.7.01

YENİ MESAJ, 2.5.01

AKŞAM, 9.7.01

فلسطني، 
بكت �لطفل 
�لصغy خليل

ماتت ثقافة �لسال=

هذ� �لطفل �قم كم؟

jلفلسطينيو� يصرخو� من �لعذ�� Hألطفا�

Hسر�ئيل قاتلة �ألطفاJ

قتلة �ألطفاH �لرضع



فلسطين
MİLLİ GAZETE, 25.7.01RADİKAL, 2.5.01

CUMHURİYET, 23.5.01

W. REPORT, 1-2.99

W. REPORT, 4-5.93

�فقا للتفكير �لصهيوني فإنه ينبغي �ال يوجد �حد �جنبي في 
 Hأل��ضي ”�لموعو0*“. �لذلك فإنه ال مانع من قتل �ألطفا�
 The Washington Report لرضع. �����0 مجلة��
�لذ$   jلعذ��” عنو��  تحت   Hما�شا ��شل   bبإمضا مقاال 

يسببه �الحتالH �إلسر�ئيلي لألطفاH �لفلسطينيين“.

CUMHURİYET, 21.7.01

fخر �لضحايا طفل � �لشهر �لثالث من عمر@

يسممو� �ألطفاH باحللويا�

 Hألطفا�
 ��لفلسطينيو� 

مرمى �لنا�

Hمل�� �Eنبهم ��م كانو� جالسني 
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لمذبحة :ال 
لمذ
بح 
ألخر+  Gينسى، هذ Y$ إلسالمي لم ينس، :ال يمكنه

لعالم  Y�

لزيا)' 
الستفز
rية 
لتي قاK بها  Yلذلك فإ: .Yئيلي منذ نصف قر

لتي يرتكبها 
لجيش 
إلسر
�)ييل شا):Y للمسجد 
ألقصى كانت تحمل معاني $كثر بكثير من $r gيا)' قد يقوK بها 
 gلذ
$g سياسي �خر. فبجانب ما فعله �)ييل شا):Y في 
لسابق فإنه هو :حز? 
لليكو7 
 Lلمستوطنا

النسحا? من 
أل)
ضي 
لفلسطينية 
لمحتلة :rيا7'  Kلى عد� Yيتزعمه يدعو

لقدe مطلقًا :
تباq سياسة خا)جية قاسية  qفي موضو �
ليهو7ية :عدK فتح با? 
لنقا

تفق 
لعالم كالG على حقيقة :
حد' :هي $Y: شا):Y يناصر  Kليو
: .Vrلتنا
جد
ً ال تعر6 


لعنف :يدعو له في كل فرصة :ال يتو)q عن تطبيقه بنفسه. 

الستفز
rية للمسجد 
ألقصى بحر
سة  Y:(لعنف بزيا)' �)ييل شا
 Vعما$ L$قد بد:
يمنع   Yألقصى، :هو مكا
 
لمسجد   Vلدخو  Gهذ Y:(لشرطة. :محا:لة شا
 ١٢٠٠ من 
 Yلمسؤ:لو
 )$سهم  :على   – كله  
لعالم   Gعتبر
 
لعا7ية،   V

ألحو في  7خوله  من  
ليهو7 

لتوتر  rيا7'  �لى   Gهذ محا:لته  من   Y:(شا هد6  :قد  
ستفز
rيًا.  عمًال   -  Yئيليو

إلسر

:نجح  فيها،   Lالشتباكا
 فتيل   Vشعا�: $صًال  
لمتوتر'  فلسطين  تحقيق في  في  فعًال 
$همية  عن  تقل  ال  $همية  له  
لزيا)'  توقيت   Y$ �لك  هدفه. 
)ئيس   Yعال� من  
حد :  Kيو بعد  توقيتها   lجا فلقد  مكانها؛ 

لم تكن مجز�* صبر� �شاتيال بالنسبة Jلى شا��� هي �أل�لى 
�� �ألخير*، فهو لم يتغير منذ سنو��، �عندما يصبح �ئيسا 

للوb��v سوl يو�صل جر�ئمه من حيث �قف.
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AKSİYON, 14.10.01

كانت �لزيا�* �الستفز�vية �لتي قا= بها ��ييل 
�لسبب  هي   �ألقصى  �لمسجد  Jلى  شا��� 

�نطالZ �النتفاضة �لثانية.

�نتفاضة �ألقصى من Jبد�� �fييل شا���
 Kمن عا Yلتي حصلت في شهر نيسا

لدموية :7:
عيها  �
من $جل فهم $سبا? 
ألحد

لتا)يخي النتفاضة 
ألقصى.  
لتطو)  $نظا)نا نحو   Vنحو Y$ ٢٠٠١ بشكل خاD، علينا 
 gلذ

l �سر
ئيل في 
لوقت (r: هو )ئيس �

ألحد Gيقع في مركز هذ gلذ

لشخص :
 ،ً

لكتا?، :هو �)ييل شا):Y. :�)ييل شا):Y شخص يعرفه 
لمسلموY جيد 
كتب فيه هذ

لعنف. :
لعالم كله يعرفه جيد
ً بسبب ما 
)تكبه من مذ
بح ضد 
لشعب  gفهو من مناصر

لتي   (rلمجا
 بالعنف. :$كبر  
لمليئة  
الستفز
rية :بتصريحاته  $عماله  
لفلسطيني :بسبب 
قاK بها �)ييل شا):Y هي 
لتي حصلت قبل ٢٠ عامًا في لبناY �باY فتر' 
ستالمه منصب 
:rير 
لدفاq في �سر
ئيل حين 
حتلت �سر
ئيل لبناY :ما)ست 
لتعذيب 
لجسدg ضد �ال6 

لمدنيين 
ألبرياl :قتلت $كثر من ٣٠٠٠ $لف شخص، معظمهم قتلو
 بالحرb بالنير
Y في 

لتعر6 على جثث  
لممكن  لم يكن من  
لمذبحة،   Gشاتيال. :بعيد هذ: 
مخيماL صبر

لكثير من 
لقتلى بسبب 
لتشويه 
لحاصل فيهم من 
لقتل :
لتعذيب :
لحر:b. $ما 
لشخصية 

لعسكرية  L

لذg كاY قائد
ً عامًا للوحد j

لمذ
بح فهو $يهو7 با) Gفي هذ rلتي تبر

لثانية 


نتفاضة 
ألقصى.  lعند بد l
(rئيسًا للو( Yئيلية، :كا

إلسر

200
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لقدe بين 
لشعبين :من 
لممكن  Kقتسا

إلسر
ئيلي $يهو7 با)
j $نه من 
لممكن  l
(rلو


لتصريح كاY كافيا لشا):Y للقياK بعمله  

لوصوV �لى تفاهم مع 
لشعب 
لفلسطيني. :هذ

لمقدمةللفلسطينيين :ال يقبل  Lالrلتنا

الستفز
gr، �لك $Y شا):Y يشجب بشد' كل 

.eلقد
 Vحو �حتى بفتح با? 
لنقا

�لهدl �لحقيقي هو هد= �لمسجد �ألقصى
لكي نعر6 مد+ $همية 
لمسجد 
ألقصى :
لقدe بالنسبة للصهاينة، علينا $Y نفهم سر 

ليهو7 
لمتطرفين  Yلكتا? فإ
 Lيا

لمقدسة جيد
ً. فكما $شرنا في بد qلبقا
 Gتعلقهم بهذ
 g$) لمسيح. :هم

لصهيونية ما هي �ال مسير' ستؤg7 في 
لنهاية �لى ظهو)  Yبأ Yيؤمنو

ليهو7 
لمتطرفوY) يؤمنوY بوجو? تحقق ثالثة شر:� لظهو) 
لمسيح. :
لشر� 
أل:V هو 
 

لعالم :قياK 7:لة يهو7ية مستقلة، :قد تحقق هذ lليهو7 �لى فلسطين من شتى $نحا
 qجو(
 Lيا

لصهيونيوY من بد lلزعما
 
لتي نظمها ::جهها  
لمنظمة  
لهجر'  Vلشر� من خال


لماضي �لى :قتنا 
لحالي. كما $علن عن قياK 7:لة �سر
ئيل عاK ١٩٤٨. $ما 
لشر�  Yلقر


�صر��  توتر  في  �لفلسطينية  �أل��ضي  0خلت 
شديدين بعد �لزيا�* �لتي قا= بها شا���.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين


لهد6 
إلسر
ئيلي هو 
لذg تسبب في صبغ 
لقدe بالدماl في  
هذين 
لمسجدين. :هذ

لذg يؤمنوY بأنه يحتوg على 
لهيكل  Yلمكا
: eلقد
 Yألخير'. فاليهو7 يولو
 �

ألحد
 Kبه منذ هد 
:lبد 

لذg كانو Kلصيا

لمهدK  $همية كبر+ لد)جة $نهم لم يتوقفو
 عن 

 .١٩٦٧ Kضي عا

أل) Gعلى هذ 

لهيكل �ال عندما 
ستولو

لقدe بقد) ما هي مهمة جد
ً لليهو7 فإنها مهمة  Yلكتا? فإ
:كما $كدنا في بد
ية 

لتهويد   g$ ،7ليهو
 للمسلمين :
لمسيحيين بالقد) نفسه $يضًا. لذلك، فإY ما يطالب به 

لثال�، $مر غير ممكن.  :كما $شرنا في بد
ية 
لكتا?  Yلمهمة لأل7يا

لمدينة  Gلكامل لهذ


لثالثة في  Yأل7يا

لحل 
لالKr من $جل 
لقدe هو معا7لة يعيش من خاللها $صحا?  Yفإ

الستقر
). :عبر 
لتا)يخ، لم يستطع تحقيق �لك سو+ 
لحكم 
إلسالمي. : Kلسال
جو من 
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فلسطين

 Kلستة عا
 Kأليا

لشر� من خالV حر?  

لثاني فهو 
لسيطر' على 
لقدe، :قد تحقق هذ

لقدe عاصمة $بدية إلسر
ئيل. $ما 
لشر�  Y$ ١٩٨٠ Kئيل عا
١٩٦٧، كما $علنت �سر

لذg بقي مهدمًا ١٩ قرنًا :
لذg لم يبق منه  Yهيكل سليما lألخير فهو �نشا

لمتبقي :

 .(b
سو+ حائط :
حد (حائط 
لمبكى، 
لبر

لمسجد 
ألقصى  
لقديم.  
لهيكل   bفو Yسالميا� Y
lبنا 
ألياK، يوجد   Gلكن، في هذ

لبناlين  هذين   Kهد عليهم   Yبأ  Yيؤمنو 
ليهو7  من   Yلمتعصبو
: 
لمشرفة.  
لصخر'  :قبة 

لعالم  هو  
لمخطط   
هذ مو
جهة  في  يقف   gلذ
 
لوحيد  
لعنصر : هيكلهم.   lبنا إلعا7' 
 Kليهو7 هد

إلسالمي، :خاصة 
لفلسطينيين. :ما 7
مو
 موجو7ين فإنه من 
لمستحيل على 
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لكثير،  :غيرها    lلسما
: 
لسطح  تحت  ما   bبحقو �سر
ئيل  
حتفا¡  مع  للفلسطينيين 

لحلوV، فلقد 
حتلت 
لقدe $:ًال ثم ضمتها لها ثم  Gمن هذ gئيل لم تقبل بأ
لكن �سر
$علنتها "عاصمة $بدية". :من Y:7 تناVr �سر
ئيل عن سياسة 
لعنف 
لتي تتبعها منذ سنين، 

لسالK، ال يمكن  Vحتلتها :)ضاها بالتفاهم $ساسًا إلحال

نسحابها من 
أل)
ضي 
لتي :

حل مشكلة 
لقدe بتاتًا.

�العتد���b �لمتكر�* على �لمسجد �ألقصى 
 L
كما $شرنا من قبل، فإY للمسجد 
ألقصى :$)
ضيه مكانة خاصة بالنسبة �لى 
لمعتقد
�خالlها من خصائصها   
بالقدe كاملة، :حا:لو 
لصهاينة  فقط طالب  :لذلك  
ليهو7ية. 

لمسجد 
ألقصى  Kليهو7 بضر:)' هد

إلسالمية :
لمسيحية. :يؤمن 
لكثير من 
لمتطرفين 

لمسجد 
ألقصى،  Kبوجو? هد Yلصهاينة يؤمنو
بأسرq شكل ممكن. :
لقسم 
ألعظم من 

 Hمن بين �آلما
�لكبر� للصهاينة هي 
هد= �لمسجد �ألقصى 
�تشييد هيكل سليما� 

من جديد �لذ$ لم 
يبق منه سو� حائط 

��حد.
�في �لصفحة �لمقابلة 

يظهر �سم تمثيلي 
لقصر سليما� عليه 

�لسال=.
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لمسلمين :حتى  تلغي  بانتهاجها سياسية  �سر
ئيل –  $ما 

لظلم : 
إل)ها?  �ثا)'  سو+  تستطع  فلم   – 
لمسيحيين 

في 
لقدe :ماجا:)ها. 

لطرفين  بين  $جريت  
لتي   Lلمباحثا
 :جميع 

إلسر
ئيلي :
لفلسطيني كانت تتعقد عند تنا:V مسألة 
لقدe.  :قد تم طر� 
لعديد من 
 Gمن هذ: .Yآل

لقدe منذ نشوl 7:لة �سر
ئيل عاK ١٩٤٨ :حتى  
لحلوV حوV :ضع 
�سر
ئيلية  $)7نية-  ملكية   L
� منطقة   :$ 
لملكية،  منز:عة  منطقة   eلقد
  Yعال�  ،Vلحلو


لسطح  bلثالثة :منح حقو
 Yأل7يا
مز7:جة، تتم �7
)تها من قبل مجلس يضم $صحا? 
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�ما ألسبا? سياسية $: 7ينية. :مهما تكن $سبابهم، 
فإY هناj حقيقة ظاهر' :هي $Y �لصهاينة ير�� 
�ما=  كبيرً�  عائقًا  �ألقصى  �لمسجد  �جو0 

خططهم �لمستقبلية. 
ببعض   

ستعانو 
لصهاينة   Yفإ 
لسبب   
:لهذ

ألقصى  
لمسجد   Kلهد 
لمتطرفة   Lلجماعا

 Lلجماعا
 بعض   Y$ حتى  
لقريب.  
لماضي  في 

لغاية.   Gهذ لتحقيق  نفسها   L(نذ  Gهذ 
لمتطرفة 
 Lلجماعا
  Gهذ  Lنفذ  ،١٩٦٧  Kعا :منذ 

لمسجد  على   l

عتد  ١٠٠ من  $كثر  
لمتطرفة 
 

لذg كانو 
لمسلمين  
لكثير من  
ألقصى :قتلت 

يتعبد:Y فيه. 
 L

لقو) ”Armed Forces" لتي نظمتها منظمة

L هي 
لهجمة l

العتد Gلى هذ:$:
 

لحاخاK شلومو غو)ين في �? ($غسطس) ١٩٦٧. فلقد حا:V هذ 
لمسلحة) بزعامة 
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فلسطين

�لعثماني. ��ليو=  �لثالثة لمد* قر�� في �من �سال= في ظل �لحكم  �لديانا�   jعا� �صحا
�يضا يمكن �ستعاE *0لك �لعهد.
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لمسجد 
ألقصى  Kئيل فيما بعد، باقتحا

لذg $صبح )ئيسًا للحاخامين في �سر ،Kلحاخا


لنير
Y على  
لصهاينة  تا)يخ ٢١ �? ($غسطس) ١٩٦٩ $طلق  ير
فقه ٥٠ مسلحًا. :في 
 Yلمكو

لمسجد 
ألقصى مباشر' :قد تسبب �لك في تحطم $جز
l من منبر صال� 
لدين 

أل�+ بأماكن  bكتفت بشجب محا:لة �لحا
من 
لخشب :
لعا�. $ما 
ألمم 
لمتحد'، فقد 


لعبا7' فقط. 
 Yسولومو Yلمتطر6 جيرشو
 g7ليهو
:في ٣ ��
) (ما)e)١٩٧١، حا:V $نصا) 
لزعيم 

لمسلح 
لذg حصل  jالشتبا

لمسجد 
ألقصى. لكنهم 
ضطر:
 للتر
جع على �ثر  Kقتحا


لمسجد 
ألقصى 
لفلسطينيين. لكن سولوموY :$نصا)G لم ييأسو
 من  e
بينهم :بين حر

لهجوK على 
لمسجد في 
لذكر+ 
لثالثة لهجومهم 
أل:V. :لقد  
هزيمتهم هذG، :$عا7:

ندلع  gلذ
 jالشتبا

إلسر
ئيلية 
لمسلحة الستعماV :سائل :حشية لفض  L

لوحد Lلجأ
 Kلمسجد لهجو
 
لفلسطينيين :
لمعتدين.  :في عاK ١٩٨٠ تعر�  
لمسجد   e
بين حر
قاK به نحو ٣٠٠ من $نصا) حركة غو� $مونيم 
لمز:7ين باألسلحة 
لثقيلة. :بعد مضي 

لحا7ثة، $g في عاK ١٩٨٢، 7خل �سر
ئيلي يحمل جو
r سفر $مريكي  Gعامين على هذ
ببندقيته على  
لنا)  �لى 
لمسجد 
ألقصى :هو يحمل بندقية �لية من نوq ١٦-M :فتح 
 Vلم يسأ ،Y:جر� فيها كثير: Yستشهد فيها فلسطينيا

لحا7ثة 
لتي  Gلمصلين. :في هذ


إلسر
ئيليين  
لجنو7  يتخطى   Y$M-لـ  ١٦ 
لحامل  
لشخص   

ستطاq هذ $حد كيف 
 lلحا�7 تم �لقا

لمسجد. :بعد  ?
عند "
لحو
جز" 
ألمنية 
لتي تقيمها �سر
ئيل على $بو
 Vقا 
لسجن  بالسجن مد' قصير'. :لد+ خر:جه من  
لمعتدg :حكم عليه  
لقبض على 
 g7ليهو

لمعتدg بكل فخر بأنه " قاK بو
جبه". :في 
لعاK نفسه، هاجم $حد طال? 
لزعيم 


لمسجد 
ألقصى بالديناميت. Gلمشهو) مائير كاهانا

إل)هابي 
 (

لحد، ففي ١٠ �� 

إلسر
ئيلية على 
لمسجد 
ألقصى عند هذ Lلهجما
:لم تتوقف 

لمسجد 
ألقصى :تفجير  (
(ما)e) ١٩٨٣، حا:V $تباq منظمة غو� $مونيم تسلق $سو

لديناميت 
لذg $حضر:G معهم. :تم 
إلفر
� عن منظمي 
العتد
l بعد $شهر من 
عتقالهم.  
من   L

لعشر :بحوrتهم   Yلمتطرفو
 
ليهو7   V:حا 
لحا7ثة،   Gهذ من  :جيز'  فتر'  :بعد 
 Kلعا
 :في  
ألقصى.  
لمسجد   
ينسفو  Y$  Y:ها مدفع   ١٢: 
لديناميت : 
ليد:ية  
لقنابل 

لمسجد 
ألقصى  Kهد 

ليهو7 –
لذين $7)كو
 $نهم لن يستطيعو Yلمتطرفو
 V:١٩٩٦، حا
 Kلقيا
بقو' 
لسال�-  هدمه بزعزعة 7عائمه :$سسه عن طريق حفر نفق كبير تحته بدعو+ 
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نفذها  �لتي   ��bالعتد�� تسببت 
خسائر  في  �ليهو0  �لمتطرفو� 
في  �لصو�*  �في  �ما0ية.  بشرية 
�لترميم  عمليا�  تظهر  �ألسفل 
للمسجد �ألقصى Jثر عملية �لهد= 

�لتي لحقت به في عا= ١٩٦٧.
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بحفرياL $ثرية. 
 Kلصهاينة لهد
 Lألمثلة على محا:ال

لتي �كرناها هنا ما هي �ال بعض  �

ألحد Y�

لمسجد 
ألقصى. :لذ
، فإY )7 فعل 
لشعب 
لفلسطيني، 
لذg يد
فع عن 
لمسجد 
ألقصى 

الستفز
rية جدير' باالحتر
K �لى  Y:(يا)' شاr إلسالمي قاطبة، على
:فلسطين باسم 
لعالم 

لت مستمر' بكل r فقه $كثر من ١٢٠٠ ما

لتي بد$ها شا):Y ير Lالشتباكا
حد كبير.  :

لتي 7شنها شا):Y تشر� $بعا7 :سائل  �

لمتعقلة باألحد Lإلحصائيا
: Kأل)قا
قوتها. :


V يستعملها.r ما: Y:(ستعملها شا

لعنف 
لتي 
 

�نتفاضة �ألقصى باأل�قا=
 Vألطفا
 على   Yئيليو

إلسر 
لجنو7  $جا?  
ألقصى،  النتفاضة  
أل:لى   Kأليا
 منذ 
 Gهذ :في  
لمتطو)'.  
ألسلحة :  Lلدبابا
: 
لمر:حية   L

لطائر بقذ
ئف  
لفلسطينيين 

ستشهد $كثر من ١٠٠٠ مدني :جر� قر
بة 
لـ ٢٠ $لف �خرين. (
النتفاضة  ،�

ألحد
 Lبيو 
إلسر
ئيلية   Lفا

لجر هدمت  :قد   .(Kأل)قا
  Gهذ تتغير  :قد  مستمر'،  
لت r ما 

L7 نسبة 
لفقر لد+ r: لفلسطيني بخسائر )هيبة

لفلسطينيين :مز
)عهم، :مني 
القتصا7 
 Lلمستوطنا

لشعب 
لفلسطيني بنسبة ٥٠٪. :من جهة $خر+، بنت �سر
ئيل 
لمزيد من 

لحصا)   Kلفلسطينيين :�حكا
 
لخناb على  لتضييق  
لفاصلة   L

لعما): 
اللتفافية   bلطر
:


لمفر:� عليهم. 

l في (rلو
:في 
لوقت 
لذg يعاني فيه 
لفلسطينيوY من كل هذ
، كاY جو
? )ئيس 

�لك 
لعهد $يهو7 با)
j ملفتًا لألنظا): 
 Y� .+ألخر
ال تسألوني كيف ستنتهي 
الشتباكاL في غز' :
لضفة 
لشرقية :
لمناطق 

ستعماV كافة 
لوسائل 
لمتاحة ضد 
إل)ها? 
لفلسطيني جائز :مشر:q. �ال يهمني 

كم فلسطيني ما� �ثناE bلك. ما يهمني هو �من شعبي٩٤. 
 :Vحيث قا ،ً

إلسر
ئيلي �يتاY فهو $كثر تأثير V
$ما تصريح 
لجنر

لسنا نا7مين على $g شيl قمنا به. نحن جاهز:Y الستعماV كل شيl في سبيل تحقيق 

لسال� ضد 
لمتظاهرين  Vمر للجنو7 الستعما

أل: L(من شعبنا :جيشنا. لقد $صد$
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بني  �لذ$  �لمكا�   �� �لصهاينة  �عتقد 
�همية  يكتسي  �ألقصى  �لمسجد  عليه 
�لمتطرفين  من  �لعديد   Wهنا� خاصة، 
�ليهو0 يعتقد�� �نه من �لضر��$ هد= 
من   lلهد�� ��ال.  �ألقصى  �لمسجد 
�ألقصى  �لمسجد  تحت   Zألنفا� حفر 
تهد=  �ألقصى  �لمسجد  بأ�  �لزعم  هو 

بشكل طبيعي.

YENİ ŞAFAK, 10.6.01

MİLLİ GAZETE, 15.5.01

AKTÜEL, 3.9.96

هذ� �لنفق يقو0 
jحلر� �J

�ملسجد �ألقصى � خطر

�ملسجد �القصى على �شك �� ينها�



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

يعتبر �لمسجد �ألقصى هو 
مركز �لصر�� �لذ$ يد�� 
�لفلسطينية.  �أل��ضي  في 
�لمزيد  يو=  كل  �يحد` 
بسبب  �الشتباكا�  من 
�ألمن  قو��  كثافة 

�إلسر�ئيلية في �لمنطقة.

SABAH, 21.10.01

�لمتا�يس �إلسر�ئيلية �ما=
 �لمسجد �ألقصى



فلسطين


لخو6  q(خصوصًا كي نز e:fلر

لّصد:) : 
لتصويب نحو  
لفلسطينيين. :يجب 

لرهبة في قلو? 
لشعب ٩٥.:

$سسه   gلذ
 
لوطني  
الئتال6   lعماr $حد  من  صا7)  خطو)'  $كثر  تصريح   jهنا:

لديني  eحز? شا gيعتبر $حد منظر gلذ
�)ييل شا):Y، :هو 
لحاخاK عفو7
 يوسف 
بالصو��يخ.  نمطرهم   �� �يجب   ،jبالعر �لر�فة  عد=  يجب   ":Vقا حيث  
لمتطر6، 

�علينا �� نفني هؤالb �لمالعين، هؤالb �ألنجا� " ٩٦. 

أل:
مر تنفيذ
 كامًال. حيث تشير  Gهذ 

لجنو7 
إلسر
ئيليين نفذ: Y$ تشير �لى Kأل)قا
:
 lحياتهم $ثنا 

لتي $عدتها منظمة 
لصحة 
لفلسطينية $Y $كثر من $لف شخص فقد: Kأل)قا

 

لثامنة عشر. لكن 
ألهم من هذ Y:7 كانت lعما) ٢٣٪ من هؤال$ Y$: ،ألقصى

نتفاضة 
 .Lالشتباكا
$Y ٨٤٪ من 
لشهد
l كانو
 ممن ال 7خل لهم باالنتفاضة :لم يشا)كو
 في 
نا)ية حقيقية :٦٥٪ من   Lبطلقا 
لجرحى مصابين  من   ٪٣٣ Yلغربية، كا
 
لضفة  :في 
 Yغز'، فكا qمن جسمهم. $ما في قطا (e$لر

ألعلى (
لصد) : lلجز
هؤالl مصابوY في 
 lلجز
نا)ية حقيقية :٦٠٪ من هؤالl مصابوY في   Lلجرحى مصابين بطلقا
٣٧٪ من 

لجرحى في 
لمنطقتين 
لـ٢٠ $لفًا. :$صيب ٢٠٠٠  qمجمو bألعلى من جسمهم. :فا


لجرحى  g:

لتي تد Lلمستشفيا
شخص بعاهاL مستديمة. :�لى جانب �لك، تعرضت 
شخصا   ١٨٥٠ مجموعه  ما  
عتقل   gلذ
 
إلسر
ئيلي  
لجيش   L
l

عتد:  Lهما
لمد

لوقت 
لر
هن، يقضي ٩٠٠ شخص من 
لجرحى 
لمأسو)ين في : .Vألطفا
نصفهم من 


إلسر
ئيلية.  Yلسجو

لمستشفياL حياتهم في 
بناية   ٤٠٠٠ تعرضت  
إلسر
ئيلي،  
لجيش  يشنها  
لتي  
لعسكرية   Lلعمليا
 :بسبب 
هدمًا  منه   ٥٨٠ Kُهِد: منزال سكنيا،  من ٦٥٨٤  
ألكبر   lلجز
  Kهد :تم  بالغة.   (
ألضر
 Y$ كما .lلمهدمة ٣٠ جامعًا :١٢ كنيسة :١٣٤ بئر ما
كامًال. :توجد من بين 
لمباني 

لتد)يس فيها، :تم  ٦٦ مد)سة تعرضت ألضر
) بالغة بحيث لم يعد باإلمكاY مما)سة 

لجنو7 
إلسر
ئيليين حوّلو
 سبع  Y$ بالغة بـ٢٧٥ مبنًى مد)سيًا غيرها. حتى (
�لحاb $ضر

لجنو7 $كثر من ثالثين مبنًى مد)سيًا مما  bعسكرية. كما $حر Lلى مستو7عا� e(
مد

أل:لى النتفاضة  Kأليا
تسبب في $ضر
) ما7ية تقا)? 
لـ٤٠٠ $لف 7:ال) $مريكي. :في 


ألقصى، تم قتل ١٣٢ طفال $ثناl عو7تهم من مد
)سهم �لى بيوتهم. ٩٧
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

خالية  بشرية  كتل  عن  عبا�*  �صبحو�  �لصهيونية  �لعقيد*  على  نشأ��  �لذين  �إلسر�ئيليين  �لجنو0   �J
�لعساكر  مشاهد*  فيمكن  �لسبب  �لهذ�  بالحقد.  �مشحونة  ��لتسامح  ��لشفقة  ��لمحبة  �لرحمة  من 

�إلسر�ئيليين �هم يقتلو� �ألبرياb بد= با�0، بل �يتلذ��E بذلك �على �جوههم عالما� �لسخرية.

ما �لسبب في هذ� �لغضب؟



فلسطين


أل)قاK تؤكد حقيقة :
حد': :هي $Yّ �سر
ئيل تما)e سياسة �با7' مد):سة  Gجميع هذ
فليست   Yلمسؤ:لو
 يسوقها  
لتي  
ألمنية   L

لمبر) $ما  
لفلسطيني.  
لشعب  :منظمة ضد 
 Yئيليين ال يستعملو

لجنو7 
إلسر Y$ حة �لى

أل)قاK تشير صر Gال $كا�يب صريحة. فهذ�
 Lلفلسطينيين $: �صابتهم بإعاقا
$سلحتهم لتحقيق 
ألمن :
لقضاl على 
لشغب، بل لقتل 
جسدية. فالقسم 
ألعظم من 
لقتلى :
لجرحى هم ممن $صيبو
 في )f:سهم :ظهو)هم من 

لذg يريد تحقيق 
ألمن :
لقضاl على 
لشغب لن يصو?  gلجند
 Y$ لبديهي

لخلف. فمن 


لناe :ظهو)هم، :خاصة من خلفهم $ثناl هربهم. e:f( سالحه �لى

إلحصائي  للبحث   Gallup شركة  $جرتها  �حصائية  
سة (7 تشير  $خر+،  ناحية  من 

يَِّئُة �0َْفْع ِبالَِّتي ِهَي َ�ْحَسُن َفِإ�Eَ �لِذ$  ﴿ َ�َال َتْسَتِو$ �لَحَسَنُة َ�َال �لسَّ
َبْيَنَك َ�َبْيَنُه َعَد�َ�ٌ* َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم ﴾ سو�* فصلت: ٣٤



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين


7 فيها عنف 
نتفاضة 
ألقصى، :هي 
لد)
سة 
لتي r لتي
 Kأليا
على 
لشعب 
إلسر
ئيلي في 

لشعب 
إلسر
ئيلي  Y$ ٢٠٠ V:أل
نشرتها صحيفة معا)يف 
إلسر
ئيلية بتا)يخ ٨ تشرين 
 Y$ من  
لرغم  
لفلسطيني. :على  
لشعب  �سر
ئيل ضد  تما)سها  
لتي  
لعنف  يؤيد سياسة 
 ،Kلسال

لشعب 
إلسر
ئيلي يصنف على مستوياL مختلفة منها 
لصقو) :
لحمائم :$نصا) 
 g7قع عا
�ال $Y معظم 
إلسر
ئيليين ينظر:Y �لى 
لعنف 
لمما)e ضد 
لفلسطينيين على $نه :

إلسر
ئيلي  
لجيش   Yبأ يؤمن  
إلسر
ئيلي  
لشعب  
لد)
سة، ٧٪ من   Gمبر). فحسب هذ:

لمتبقي من 
لشعب، :هو ما  lلجز

لعنف 
لز
ئد عن 
لحد ضد 
لفلسطينيين. $ما  e(يما
:سائل  يتبع   Y$ عليه  :يجب  بل  محله  في  
لجيش  فعل   7(  Y$ فيعتبر  منه،  يشكل ٩٣٪ 

bيع �ألعما� للشهد�vتو �لعد0 %

�صغر من 15 عاما
18-16 عاما

29-19عاما

39-30عاما

49-40 عاما

فوZ �لخمسين عاما

151

138

656

171

68

73

11.7

10.7

51.0

13.4

5.3

5.7

مكا� �إلصابا� �لعد0 %

�لر�� ��لرقبة (بما في Eلك 10 �شخا; 
تمت Jصابتهم من �لخلف)

تمت  شخصا   24 Eلك  في  (بما  �لصد� 
Jصابتهم من �لخلف) 

�لبطن

في كامل �لجسم 

�لذ���

330

240

62

499

8

25.7

18.6

4.8

38.8

7.2

هذ@ �أل�قا= تشمل 
�لفتر* مابين سبتمبر 

٢٠٠٠ �ما�� 
٢٠٠٢، �قد تم 

�لحصوH عليها عن 
طريق �لوحد�� 

�لعاملة في �لمنطقة 
��لتابعة للصليب 
�ألحمر �لمنظمة 
�ألمم �لمتحد*، 

�قد تم Jعد�0ها من 
 HDIP قبل معهد

�لفلسطيني. 
 www. Hdip.)

(Org
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فلسطين



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) �لهدl �لوحيد: �لقتلفلسطين

 ��bنفسه: ”نحن نر0 على �العتد� jلمسؤ�لين �إلسر�ئيليين عن سبب هذ� �لعنف ير��00 �لجو�� Hعند سؤ�
�لتي تستهدفنا“. حسنا، �هؤالb �ألطفاH ��لرضع كيف �عتد�� على �لجنو0 �إلسر�ئيليين �بما�E �عتد�� عليهم؟ 

هؤالb �ألطفاH �لذين �صيبو� في �ماكن قاتلة كيف يمكنهم يحدثو� �$ ضر� للجند$ �إلسر�ئيلي؟



فلسطين

$كثر عنفًا :تشد7
ً ضد 
لفلسطينيين. :يؤمن ٦٠٪ من 
لمشا)كين 

أل)
ضي  خا)�  تمامًا   
يطر7:  Y$ 
لعر?  على   Y$  lإلحصا
 في 

إلسر
ئيلي $فر
ئيم  qلدفا

لصد7، قاr: Vير  

لمقدسة ٩٨. :في هذ
هذ@  "في  قائًال:  :حشية  بطريقة  
مر$تين  مقتل  على  معقبًا  سنيح 
�أل��ضي، نلعب �للعبة على طريقتنا �حسب �لقو�عد �لتي نضعها نحن. فليس هناW من 

.٩٩ "jهو معفى من �لعقا
:في  
لقو
عد؟   Gهذ  Y:7يحد 
لذين  هم  :من  
للعبة؟  قو
عد  تحديد  يتم  كيف  ��Y؛ 

لسؤ
V تكمن - كما قلنا من قبل – في 
لعقيد' 
لعنصرية  

إلجابة على هذ Yقع، فإ

لو

ليهو7،  :غير  
ليهو7  قسمين؛  
لبشرية  تصنف  
لعقيد'،   Gهذ فحسب  
إلسر
ئيليين.  للقا7' 

لتصر6 مع غير 
ليهو7 – حسب  rمحتملين. :ال يجو lً
:غير 
ليهو7 7
ئمًا ليسو
 �ال $عد


لنظرية – �ال بالعنف :
لقمع.  Gهذ
بزيا)ته  
ألقصى  
نتفاضة  فتيل  $شعل   gلذ
  ،Y:(ييل شا(� 
إلسر
ئيلي   l
(rلو
 :)ئيس 
 .Gلنظر هذ
 
لذين يؤمنوY بوجهة  
لقا7' 
إلسر
ئيليين  للمسجد 
ألقصى، $حد  
الستفز
rية 
 ،lgلتي �هب ضحيتها ٣٠٠٠ مدني بر
فشا):Y هو من 
)تكب مذبحة صبر
 :شاتيال 
:بلد
تهم  
لفلسطينيين  قر+  على   Lعتد
 
لتي   ١٠١ 
لعسكرية  للوحد'   ً
قائد  Yكا كما 

لمريع عليهم. :شا):Y من معما)يي 
لقمع :
لظلم  gلجسد
:قتلتهم بعد مما)سة 
لتعذيب 

�صبح �ألطفاH هدفا لرصا; �لجنو0 �إلسر�ئيليين، �هذ@ Jمر�* منها�* 
بعد �� �صاj �لرصا; �إلسر�ئيلي طفلها �لبالغ من �لعمر 6 �شهر.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين
SABAH, 22.5.01

AKİT, 17.7.01

TÜRKİYE, 11.6.01

�عتد�b على منطقة �خلليل

�ملد�فع �إلسر�ئيلية تنشر �ملو�

كل يو= قصف جديد “�EJ ¹ تكن هذ@ حرj فما�E تكو�؟



فلسطين
YENİ MESAJ, 7.7.01

�نتهج �إلسر�ئيليو� منذ بد�ية �نتفاضة �ألقصى �سلوبا يعتمد على �لشد*، �بالرغم من Jعال� �قف 
JطالZ �لنا� بين �لطرفين ��صل �لجيش �إلسر�ئيلي Jمطا� �لشعب �لفلسطيني بالقنابل.

YENİ MESAJ, 15.5.01

CUMHURİYET, 12.7.01

RADİKAL, 19.5.01

YENİ MESAJ, 19.7.01

�لقنابل ִדاطلت على �أل��ضي �لفلسطينية

Jسر�ئيل ال تو�فق على �قف JطالZ �لنا�

�لتطهy �لعرقي � فلسطني

هجو= غا�0 من قبل Jسر�ئيل

Jسر�ئيل �0لة عنصرية



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين
MİLLİ GAZETE, 6.7.01

YENİ ŞAFAK, 20.5.01

ZAMAN, 19.9.00

ORTADOĞU, 25.5.01

TÜRKİYE, 15.5.01

Jسر�ئيل �0�v من �Jهاֲדا

0بابا� Jسر�ئيل � غز*

غضب على �ملذ�بح

Jسر�ئيل ¾شى من 
�نتشا� خ¿ جر�ئمها



فلسطين

J �Jعال� �قف JطالZ �لنا� �� �لبد�ية في مفا�ضا� �لسال= التغير من �لوضع شيئا في فلسطين، أل� �أليد�لوجية 
 bسر�ئيل عن �أليد�لوجية �لصهيونية فإ� �لدماJ لم تتخل �EJ� ،إلسر�ئيلية فتحت على �لمسلمين حربا الهو�0* فيها�
��لدمو� ��لمظالم لن تتوقف �بد�. �كما يبد� في �لصحف �ألجنبية في �ألعلى جاb �لتعبير عن هذ@ �لمصا0ما� 

على �لنحو �لتالي: 
نيويو�W تايمز: ”فوضى في �قد� مكا� بالقد�“

��شنطن �يبو��: ”�لقانو� �لمقترÀ يمكن �� يحوH �لتعذيب �لمما�� على �لفلسطينيين Jلى قانو�“.
لو� �نجلو� تايمز: ”�لحاخا= يعتبر �العتد���b مشر�عة من �لناحية �لدينية“.

مدJ Hيست: ”Jسر�ئيل تشجع عمليا� هجر* جديد*“.
.“Hمباكت: ”جنو� �الحتالJ

NEW YORK TIMES, 30.7.01

W. REPORTS, 1.96

LOS ANGELES TIME, 29.7.01

MIDDLE EAST, 7.01 IMPACT, 7.01



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين
”Jسر�ئيل  بعنو��  مقاال   The News Tribune في صحيفة  bجا
تدخل �لضفة �لغربية“، ��عتبر� �� Jسر�ئيل بذلك تكو� قد نفذ� 
سياستها �لمتمثلة في �لقيا= بعمليا� خا�] �لحد�0. �من بين �لذين 
صحيفة  �ما  �لفلسطينية.  �لسلطة  مسؤ�لو  �لعملية  هذ@  شملتهم 
�إلسر�ئيلية  ”�لشرطة  بعنو��  مقاال  فأ���0   Herald Tribune
بعض  هي  �لمقاال�  �هذ@  �لفلسطينية“.  �لمكاتب  على  تستولي 

�لنماE] عن تلك �ألخبا�.

�لفلسطيني  كتبت صحيفة Seattle Post خبر� تحت عنو�� ”�لصو��يخ �إلسر�ئيلية تضرj مركز �ألمن 
 Crescent ما مجلة� �لفلسطينية.  �لسلطة  �ستهد�l موظفي  �يضا موضو�  �لصحيفة  �تنا�لت  في غز*“، 
Jسر�ئيل عن �جهها  تكشف  �خر�  �ماكن  Jلى  �لعالم  ينظر  ”فيما   Hيقو عنو�نا  فأ���0   International

�لحقيقي“، �بينت فيه �� Jسر�ئيل تو�صل �عتد��bتها بكل شد*.

THE NEWS TRIBUNE, 14.8.01

I.HERALD TRIBUNE, 11-12.8.01

SEATTLE POST, 6.9.01

CRESCENT INT. 1-15.11.01



فلسطين
THE NEW YORK TIMES, 24.8.01

بشأ�  �خبا��  �عد�0ها  بعض  في   �0��� فقد  إلسر�ئيل،  بوالئها  معر�فة  تايمز   Wنيويو� �� صحيفة  من  بالرغم 
�العتد���b �إلسر�ئيلية ��إل�هاj �إلسر�ئيلي �ما يتعرÈ له �لفلسطينيو� من معانا*. �في �لخبر �لموجو0 �عال@ 
ما مفا0@ �� �لجيش �إلسر�ئيلي �حتل �لخليل في خالH ساعتين. كما خصصت �لصحيفة مساحة للحديث عن 
”�لمصاعب �لتي تعترÈ �لفلسطينيين في حياتهم �ليومية“ �Eلك من خالH نقاQ �لتفتيش �صعوبة �لحصوH على 
�EJ للمر��. �في خبرها �ألخير كتبت مقاال بعنو�� ”حصيلة �ليو=: ثالثة قتلى �جل �طفال�“، �هذ� 0ليل على 

�� �لقتل يطاH �لفلسطينيين كل يو=.

THE NEW YORK TIMES, 21.8.01

THE NEW YORK TIMES, 20.8.01



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

�لى   Vتتحو Gلنظر هذ
 $يضًا. ::جهة  �ليهم  بالنسبة  للحيا' فقط، بل هي :جهة نظر 

لمجتمعاL قائمة على قاعد' : 7
سباb لقطع 
ألعناb، �لى حيا' 
جتماعية بين 
ألفر
يسمى  ما  على  تعتمد  
إلسر
ئيلية  
لنظر  فوجهة  :حشية.  غابة  في  لألقو+   lلبقا
  Y$
بالد
):ينية 
الجتماعية، $g �لى 
لفكر 
لقائل بتصنيف 
لعالم �لى شطرين، 
لحاكمين 


لمحكومين، 
لمسيطرين :
لمسيطر عليهم. ١٠١:
شامير،   bسحا� :هو  
إلسر
ئيليين،   lلزعما
 $شهر  $حد  من   L(صد 
لتي   V

ألقو:

فقت 
ألمم : Y$ الجتماعية. فبعد
مثاV �خر على طريقة 
لتفكير 
لمستند' �لى 
لد
):ينية 

لعنصرية، قاV شامير مقولة  q

لصهيونية هي نوq من $نو Yلقاضي بأ
 (

لمتحد' على 
لقر
:Vلفلسطيني فحسب، حيث قا
تلخص :جهة نظر 
لصهيونية �لى كل 
لعالم، ال للشعب 

�J مطالبة �لشعوj �لتي تكونت بنز�H �لبشر من �لشجر Jلى �أل�È بتسيير شؤ�� 
�فكاٍ� خاصة   jللبد�ئيين �� يكونو� �صحا به. كيف   Hلقبو� �مر ال يمكن  �لعالم 
بهم؟ قر�� �ألمم �لمتحد* يثبت �ألمر �Eته مر* �خر�، �هو �ننا مختلفو� عن باقي 

١٠٢.jلشعو�

لدموية  Lلعمليا

لكثير من  
$ما مناحيم بيغن، :هو $حد $شهر 
إل)هابيين 
لذين 
)تكبو
 Y

إلسر
ئيليين فيما بعد، فلم يتو lلزعما
 lساf( صا) $حد $شهر: ،Lأل)بعينيا
 K
في $عو

عن :صف 
لفلسطينيين بأنهم "حيو
ناL تمشي على قدمين". 
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لمما)e في فلسطين في يومنا 
لحالي. :يصف 
لصحفي 
إلسر
ئيلي يو)g �فنرg حيا' 
شا):Y :شخصيته في �حد+ مقاالته قائًال: 

قسمين؛  �لى  منقسمة  للعالم  فنظرته  
لكالسيكية.  
لصهيونية  بالمبا7¬   Y:(شا يؤمن 
 Yفإ :�ال   ،lعمل كل شي في   (
$حر �ليه  بالنسبة  
ليهو7 : 
ألغيا))، ) 
لغويم : 
ليهو7 
:نحن ضدها   .Lال حماقا� ليست  
لعالمية  
إلنسانية  
لقيم : 
ليهو7.   Yسيفنو (

ألغر
كلها، :كلها ضدنا نحن. :كما تقوV $غنية �سر
ئيلية �
ئعة 
لصيت: 
لعالم كله ضدنا، 

لكن هذ
 كله ال يهمنا ١٠٠.
�خر يحد7   ً
بيت حالحمي عنصر بنجامين  
إلسر
ئيلي  
لنفس  علم  بر:فسو)  :يصف 

 :Vلفلسطينيين، :يقو
 Gئيلي تجا
:جهة نظر 
لشعب 
إلسر

لمجتمع 
إلسر
ئيلي بوقوفه 7
ئمًا �لى جانب 
لمنتصرين :عدK )حمة 
لخاسرين  rيمتا
بتاتًا. " �Y كنت ال تريد $Y تكوY مثلهم، عليك $Y ال ترحم 
لضعفاl $بد
ً"، هذG هي 

لحالة 
لنفسية 
لتي توجه 
لحيا' 
إلسر
ئيلية..... فالضابط 
إلسر
ئيلي ال يكوY ضحية 
 ،eلنا

لحقيقة 
لوحيد' 
لتي يعرفها هو ضر:)' $Y يكوY فوb كل : .Vعلى $ية حا
:$Y يسيطر عليهم :يحكمهم... :
لتجربة 
لتي يكسبها 
إلسر
ئيلي لكونه �سر
ئيليا هو 
ليست شكال  فالحر?   .....Kلسال
 في  $مل   Y:7 7:مًا،  
لمحا)بة : 
لحر?،  خو� 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين


لفلسطيني منذ $كثر من  ?

لقمع 
لمما)e على 
لتر Yيكشف لنا بأ Gكل ما ما $:)7نا
٥٠ عامًا تحوV �لى ما يشبه 
إل)ها? 
لمقدe على يد �سر
ئيل :$Y ثمة سياسة :مخططًا 
فالحصا)  :�فنائه.  
ضيه ($ من  
لمسلم  
لفلسطيني  
لشعب  لطر7  تنفيذهما  يتم  مد):سين 

ألبرياl في  Vألطفا

ليهو7ية :تقتيل  Lلمستوطنا

لمضر:? :فتح 
لمزيد من  g7القتصا

 Lجميع عمليا: ،Yلسجو
 
لمسلمين في  
لمما)e على  
لتعذيب   q
:$نو 
لطريق  قا)عة 


إل)ها? هذG ليست سو+ مر
حل تم 
لتخطيط لها إلفناl شعب كامل. 
منذ  
لمنطقة  في  
لتي حصلت  
إلستر
تيجية   �

ألحد في كل   (:7 
لمخطط   
:لهذ

لحر? 
لعالمية 
أل:لى :حتى 
آلY. فأحد
� سلخ فلسطين من 
لسلطة 
لعثمانية :تسليمها 

لهجر' 
ليهو7ية 
لكثيفة :في 
لنهاية �قامة 
لد:لة 
إلسر
ئيلية على  lلبريطاني :بد
للحكم 

لسبب  

أل)
ضي 
لتي يمتلكونها ليست �ال حلمًا عنصريًا صهيونيًا قد تحقق. :لهذ Gهذ
�لغربية  �لضفة   "Yبأ  Vلقو
: كله  
لعالم  معاند'  من   Yيتمكنو 
إلسر
ئيليين   lلزعما
  Yفإ
�لتي 0خلوها".  �ألماكن  من  يخرجو�  لن  ��نهم  لهم   jلر� من  موعو0*   È��� �غز* 

إلسر
ئيليين مؤمنوY �يمانًا قويًا بالمفاهيم 
لتي تر7 في 
لتقاليد 
لصهيونية  lلزعما
:جميع 
 Gبهذ 
إلسر
ئيليين  
لعنصرg. :تمسك   bلتفو
: 
لمختا)  
هللا  
لموعو7' :شعب  كاأل)� 

لمفاهيم 
لدينية ليس نابعًا من 
لتدين 
لمخلص (
لتدين 
لذg يتجه نحو 
هللا) بل هو نابع 
 L

لعبا) :بعض  بها   Yيؤمنو 
لتي  
لفاشية : 
لعنصرية  
لعقيد'  بين  للتوفيق  محا:لتهم  من 
 g:لسما
 g7ليهو

لدين  Yلمحرفة. :بعبا)' $خر+، فهم يستغلو
 '

لشا�' 
لو
)7' في 
لتو)
في سبيل عقيد' 7نيوية. :لو كانو
 صا7قين في تدينهم لكانو
 تخلو
 عن :سائل 
لتعذيب 
7:في   Kلحاخا
  Y$ �لك  
لكتا?،  من   lلجز
  
هذ في  �كرناها  
لتي  
لوحشية : 
لقمع :

�ُكْم َعن �لَمْسِجِد �لَحَر�ِ=  َقْوٍ= َ�ْ� َصدُّ َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ�  ﴿ َ�َال 
�ِإلْثِم  َعَلى  َتَعاَ�ُنو�  َ�َال  َ��لتَّْقَو�  �لِبرِّ  َعَلى  َ�َتَعاَ�ُنو�  َتْعَتُد��   �ْ�َ
َ��لُعْدَ��ِ� َ��تَُّقو� �َهللا �Jَِّ �َهللا َشِديُد �لِعَقاjِ ﴾ سو�* �لمائد* :٢
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.bليهو0 �� جميع �لفلسطينيين �عد�� Hيعلم �ألطفا من �لغايا� �أل�لى �ستهد�l مر�كز �ألمن �لفلسطينية.

�لظلم يتو�صل في كل مكا�

�J �ظيفة �لجنو0 �إلسر�ئيليين عند نقاQ �لتفتيش هي تعقيد حيا* �لفلسطينيين �كثر فأكثر.

على  عالمة  هي  �لتي  �لشرقية  �لقد�   Hحتال�  �J
من   0�v  Wهنا �لموظفين   Hعتقا� �لفلسطينية  �إل��0* 
قد  Jسر�ئيل  تكو�  �بذلك  �لمنطقة،  في  �لوضع  توتر 

�كد� معا�ضتها للسال=.



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

 bيستدعي صيانة حقو 

لعد
لة هذ Kلمساعد' لمن هو في حاجة �لى �لك. :مفهو
: Yلعو

كال 
لجانبين :تقييم 
ألحد
� على $كثر من بعد :
لتفكير g$( Y:7 مسبق :
لحكم بما 

يقتضيه 
لحيا7 :مر
عا' 
لحق :
الستقامة :
لرحمة :
لر$فة. 

آلية 
لكريمة: Vكما تقو:

�ِميَن ِهللاَِّ ُشَهَد�bَ ِباْلِقْسِط َ�َال َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿ َيا َ�يَُّها �لَِّذيَن fَمُنو� ُكوُنو� َقوَّ
َشَنآُ� َقْوٍ= َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلو� �ْعِدُلو� ُهَو َ�ْقَرjُ ِللتَّْقَو� َ��تَُّقو� �هللاََّ �Jَِّ �هللاََّ 

َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَ� ﴾ (سو�* �لمائد*، ٨) 
فإY على 
لمؤمن $Y ال يتأثر بمشاعر 
لحقد :
لكر
هية :
لغضب عند 
تخا� قر
) ما:   
﴿ َ�َلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيbٍ ِمْن �ْلَخْوlِ َ��ْلُجوِ� َ�َنْقٍص ِمْن �ْألَْمَو�Hِ َ��ْألَنُفِس 

اِبِريَن﴾ (سـو�* �لبقر*، ١٥٥). ْر �لصَّ َ��لثََّمَر�ِ� َ�َبشِّ
 ،ً

لقر�Y$: Y يكوY صابر Lبه �يا Gيتصر6 :فق ما تأمر Y$ لمسلم
 كما يجب على 
متوكًال على 
هللا، :معتدال :$Y يتحاشى )7:7 
لفعل 
لمتسرعة. :عليه $Y ال ينسى – :لو 

هللا، عز :جل، يمتحن 
لمؤمنين : .lبتال
: Yمتحا

لحيا' 
لدنيا ليست سو+  Y$ – للحظة



فلسطين


هللا �: 
لقد)' 
لالمحد:7'، يأمر 
لشعب " :Vلمعر:6 بمناهضته للصهيونية، يقو
:يس، 

إلسر
ئيلي بأY يعيش في سالK مع جميع 
لناe :جميع 
لشعو? على :جه 
أل)�". 

�fلقر� Zبما يتناسب ��خال Àلكفا�

إلسر
ئيلية، فإنه من 
لمهم  Vالحتال

لتي تقوK بها 7:لة  L
l
عندما نبحث في 
العتد
 Y$ لمسلم

إل)ها?. على  

لتطرb للموقف 
لذg يجب على 
لمسلمين $Y يتخذ:G $ماK هذ

لكريم. فالمسلم 
لعاV7 في تعامله  Yلقر�

لتي $مر 
هللا بها في  bألخال
يقيم كل حياته على 

لحميد' في  bألخال
 Gيخضع لهذ Y$ ليومية :تجا)ته :عمله، عليه
 
لناe في حياته  مع 

لدفاq :حتى عندما يكوY منفيًا خا)� $)ضه. :عليه $Y يتوكل على  Lلحر? :في حاال



لحيا7 عنها قيد $نملة.  Y:7 هللا :توصياته

هللا :$Y ال يحيد عن 
لعدY$: V يتبع $:
مر 
:كما هو معر:6، فإY كلمة 
إلسالK تحمل معنى "
لسالK" نفسه في 
للغة 
لعربية.  

إلسالK كنمو�� للتسامح :
لسالK على :جه  bلبشرية ألخال

لكريم تدعو  Yلقر�
 Lفآيا
حقوقهم،  :صيانة  بينهم،  
لتفريق   Y:7  eلنا
 بين   Vبالعد يأمر  :جل،  عز  فاهللا،  
أل)�. 

لوقو6 �لى جانب 
لمظلوK ضد 
لظالم :مد يد : ،Vلظلم عليهم على $ية حا
 Vقبو Kعد:
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إلسر
ئيلية منذ  Vالحتال

لذين يعا)ضوY سياسة  Dألشخا
من $Y تحقق 
لفائد'. :حتى 

ضطر:
 لسحب 7عمهم : ،L
l

العتد Gلفلسطيني �ثر هذ

لشعب  Yيعا)ضو 
سنين صا):


لذg كانو
 يقدمونه لهم.
 Yفكما $شرنا من قبل، فإ ،L
l

العتد Gتبرير هذ Vلمعقو
:من 
لو
ضح $نه من غير 
سيدنا  :سير'   
لكريم   Yلقر�
 
سة (7 :عند   .Kإلسال
 تعاليم  مع  تتعا)�  
لطريقة   Gهذ
 l

إلسالK تخلو بتاتا من 
العتد bخال$ Y$ هللا عليه :سلم)، نر+ بوضو�
محمد (صلى 

لرسوV (صلى 
هللا عليه  Yفي فتح مكة $: في باقي معا)كه فإ Yكا l
على 
لمدنيين. :سو
:�كر  بهم  
لضر)   bلحا� :منع  بكل حساسية   Vلعز
 
لمدنيين  حيا'  على  :سلم) حافظ 

لموضوq قائًال: "سير�� على 0ين �سوH �هللا. Jياكم  

لمسلمين $كثر من مر' حوV هذ
��لمس بالشيوÐ ��لنساb ��ألطفاH. كونو� من �هل �إلصالÀ ��إلحسا�. ��هللا يحب 

�لمخلصين". ١٠٤. كما :كاY قد �كر قائًال:
" ال تقتلو� �ألطفاJ� .Hياكم ��لناسكين في �لمعابد. ال تقتلو� �لنساb ��لشيوÐ. ال 

تحرقو� شجر* �ال تقطعوها �ال تهدمو� بيتًا"١٠٥
يجب  
لمسلم  كفا�   Yفإ :سلم)؛  عليه  
هللا  (صلى  $حا7يثه  في  
ضح : هو  :كما 

لجها7   Y$ عا7ًال :متسامحًا. حيث   Yيكو  Y$  g$ 
لكريم،   Yلقر�
  Lيا� مع  ينسجم   Y$
 ١٩٠ 
آلية  في  يأمرنا  :جل،  عز  فاهللا،   .bإلطال
 على  
لغلو  على   gيحتو ال  
إلسالمي 
ُيِحبُّ  َال  �هللاََّ   َّ�Jِ َتْعَتُد��  َ�َال  ُيَقاِتُلوَنُكْم  �لَِّذيَن  �هللاَِّ  َسِبيِل  ِفي  (َ�َقاِتُلو�  
لبقر'  من سو)' 
$Y يقف في :جه  
لمسلم  فإ�Y، يجب على  
لوسطية. : V
�يانا لالعتد 7
عيًا  �ْلُمْعَتِديَن) 

لهمجية. :هذG �ية $خر+ : gلتعد

لظلم :
الستعماV غير 
لمبر) للسال� : q
كافة $نو


لتفاهم:: Kلسال
تأمر 
لمسلمين بأY يكونو
 �لى جانب 
ِميُع  �لسَّ ُهَو  Jِنَُّه  �هللاَِّ  َعَلى  ْل  َ�َتَوكَّ َلَها  َفاْجَنْح  ْلِم  ِللسَّ َجَنُحو�   �ْJِ�َ  ﴿

  (٦١ ،Hنفا�) ﴾ْلَعِليُم�

لمبا7¬ 
ألساسية. فالمسلم 
لذg يشكل  Gهذ lليهو7 على ضو
:يجب تقييم �سر
ئيل :
 bليهو7 بما يتناسب :$خال

لقر�Y يجب عليه $Y ينظر �لى  bبه $خال Gكل حياته بما تأمر

 .V

العتد: Vلعد

لقر�Y، من 

ليهو7 $صحا? عقيد' موحد' :$ناe ينتموY �لى  Yلكتا?، فإ
:كما $كدنا في بد
ية 
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المتحاY هو 
لر7 على هذ 

l هذr� لمهم
: .Lلصعوبا
بالحر:? 
لصعبة :
لقمع :كافة 

المتحاY بما يرضي 
هللا :
لتصر6 بما يقتضيه 
إلسالK مهما كانت 
لظر:6. 

:لذلك، فإY على 
لفلسطينيين $Y ال ينسو
 $Y جميع 
لمصاعب 
لتي يجابهونها هي 

لحميد'  bعية لألخال
عبا)' عن 
متحاY من )? 
لعالمين :$Y عليهم 
اللتز
K بأ:
مر 
هللا 
لد

لكفا� :
لجها7 
لموصوفة في 
لقر�Y في  bبطر 

لغلو. :$Y عليهم $Y يلتزمو Kعد: Vلعد
:
 Yتكو Y$: لكفا� ال بد

لنوq من  

إلسر
ئيلية :
لقمع :
لظلم. :هذ L
l
كفاحهم لالعتد


هللا عز :جل يقوV في كتابه 
لكريم: Y$ لكبير، �لك
 Dلخال
ثمرته 
لنجا' :
﴿ َ�َما َجَعَلُه �هللاَُّ Jِالَّ ُبْشَر� َلُكْم َ�ِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكْم ِبِه َ�َما �لنَّْصُر Jِالَّ ِمْن 

ِعْنِد �هللاَِّ �ْلَعِزيِز �ْلَحِكيِم ﴾ (Hf عمر��، ١٢٦).

Hعلى �ليهو0 �لعز bالعتد��
ُيْخِرُجوُكْم  َ�َلْم  يِن  �لدِّ ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  �لَِّذيَن  َعْن  �هللاَُّ  َيْنَهاُكْم  َال   ﴿
�ْلُمْقِسِطيَن﴾  ُيِحبُّ  �هللاََّ   َّ�Jِ Jَِلْيِهْم  َ�ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ�ُهْم   �ْ�َ 0َِياِ�ُكْم  ِمْن 

(�لممتحنة،٨)

لكفا� ضد  lلمدنيين $ثنا

آلية 
لكريمة توضح 
لطريقة 
لتي يجب 
تباعها مع  Gهذ

لشيو® : lلنسا
�سر
ئيل 
لصهيونية.  فاهللا، عز :جل، يمنع في �ياته 
لكريماL قتل 

لرسوV (صلى 
هللا عليه :سلم) $عطى $:
مر مفصلة : .lألبريا

لمسالمين : Vألطفا
:

لقا7ته 
لخا)جين للقتاV :حذ)هم من 
لتعر� للمدنيين. 

نتحا)ية على   Lهجما Yيشنو 
لفلسطينيين  بعض   Y$ 
ألخير'، شاهدنا  
آل:نة   :في 

لشيو®. :تا)' : lلنسا
: Vألطفا
: Vلعز
 Yلمدنيو

لمناطق 
لسكنية 
لمدنية 
لتي يقطنها 
 g7
نو $خر+  :تا)'  مد)سية  (باصًا)  حافلة  :تا)'  مقصفًا   Lلهجما
  Gهذ تستهد6 
�لى   ً

ستنا7  lألنبا
  Lكاال: :تفيد  
لمدنيين.  من   L

لعشر مقتل  في  :تتسبب  
لشبا?، 
 

لثامنة عشر' فقد:
 حياتهم :$Y ٢٧٢ طفًال جرحو Y:7 ٣٠ طفًال ما Y$ ئيلية
مصا7) �سر
من   ١٢١٦ Y$: 
لمدنيين  من   
كانو قتيًال  
لـ١٧٧  من   ١٢٨ Y$:  ،٢٠٠٠ Vيلو$ منذ 

لعالم كله ينظر  Y$ ً

لـ١٧٤٣ من 
لجرحى كانو
 من 
لمدنيين. (١٠٣). :من 
لطبيعي جد
$كثر  
لفلسطينية  بالقضية  تضر  $نها  �لى  �ضافة  فعل شاجبة،  بر7:7   L
l

العتد  Gلى هذ�
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:$هل  كتا?.  $هل  بأنهم  يدعوهم  
لكريم   Yلقر�
  Y$ كما  
هللا،  )سل  بو
سطة   Vنز 7ين 
 Vلحال
 مفاهيم  :�لى  
لوحي  �لى  
لمستند'  
ألخالقية  
لقيم  من  بكثير   Yيؤمنو 
لكتا? 
 Kلسائد' فيه. فطعا

لصد
قة هي  Lعالقا Y$ +لكريم نر
 Yلقر�

لحر
K. :عند تفحص :

لمسلمين حالV ألهل 
لكتا?؛ :يمكن للمسلمين  Kللمسلمين :طعا Vلكتا? حال
$هل 

من 
لرجاY$ V يتز:جو
 من نساl $هل 
لكتا?: 
َلُكْم  ِحلٌّ   jَْلِكَتا� ُ��ُتو�  �لَِّذيَن  َ�َطَعاُ=  يَِّباُ�  �لطَّ َلُكْم  ُ�ِحلَّ  �ْلَيْوَ=   ﴿
ِمْن  َ��ْلُمْحَصَناُ�  �ْلُمْؤِمَناِ�  ِمْن  َ��ْلُمْحَصَناُ�  َلُهْم  ِحلٌّ  َ�َطَعاُمُكْم 
َغْيَر  ُمْحِصِنيَن  ُ�ُجوَ�ُهنَّ  fَتْيُتُموُهنَّ   �EَJِ َقْبِلُكْم  ِمْن   jَْلِكَتا� ُ��ُتو�  �لَِّذيَن 
ُمَساِفِحيَن َ�َال ُمتَِّخِذ$ َ�ْخَد�ٍ� َ�َمْن َيْكُفْر ِباْإلِيَماِ� َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َ�ُهَو 

ِفي �ْآلِخَرِ* ِمْن �ْلَخاِسِريَن ﴾ (سو�* �لمائد*، ٥)

ألحكاK تدV على �مكانية تأسيس عالقاL جيد' :$:
صر قربى بين 
لمسلمين  Gهذ: ،

لطر6   Kطعا  L
7عو �جابة  
لطرفين  بإمكاY كال  $نه  �لى جانب  
ليهو7، : 
لمسيحيين :
كلمة  �لى  
لكتا?  $هل   Lآليا
 بعض  تدعو  
لكريم   Yلقر�
 من  �خر   Yمكا :في  
آلخر. 

 .l
سو
 V
باعتد 
لكتا?  $هل   
عاملو 
إلسالمي  
لتا)يخ  في  
لمسلمين   Yفإ 
ألسبا?،   Gلهذ:

لوضع :
ضح جد
 في عهد 
لد:لة 
لعثمانية 
لتي نحن :)ثتها. فكما هو  
:تسامح. :هذ

لخامس  Yلقر

ليهو7- 
لذين لم تكن �سبانيا تعتر6 بحقهم في 
لحيا' في  Yمعر:6، فإ

عشر - :جد:
 ضالتهم في 
لحيا' 
لسعيد' :
لمطمئنة في 
أل)
ضي 
لعثمانية. 
يجب علينا $Y ال يقتصر 
عتد
لنا :تسامحنا على $هل 
لكتا? فقط، بل :$Y يشمال 
 bلكريم يفر
 Yلكتا?. فالقر�

لمشركين :
لمنكرين 
لذين هم $بعد بكثير عنا من $هل 
 g7يعا من ال  بمعاملة  :يأمر  يعا7:نه،  من ال  :بين   Kإلسال
  Y:7يعا 
لذين  
لمنكرين  بين 


لدين معاملة حسنة. 
ُيْخِرُجوُكْم  َ�َلْم  يِن  �لدِّ ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  �لَِّذيَن  َعْن  �هللاَُّ  َيْنَهاُكْم  َال   ﴿
J(٨)ْلُمْقِسِطيَن� ُيِحبُّ  �Jَِّ �هللاََّ  Jَِلْيِهْم  َ�ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ�ُهْم   �ْ�َ 0َِياِ�ُكْم  ِمْن 
يِن َ�َ�ْخَرُجوُكْم ِمْن 0َِياِ�ُكْم  َيْنَهاُكْم �هللاَُّ َعْن �لَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي �لدِّ ِنََّما 
اِلُموَ�  َ�َظاَهُر�� َعَلى Jِْخَر�ِجُكْم َ�ْ� َتَولَّْوُهْم َ�َمْن َيَتَولَُّهْم َفُأْ�َلِئَك ُهْم �لظَّ

﴾(ممتحنة،٨-٩)
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فلسطين

�لفلسطينيين  مقا�مة  عند 
لالحتالH �إلسر�ئيلي عليهم �� 
�لكريم،   �fلقر� بآيا�  يلتزمو� 
 bألبريا� قتل  حر=  تعالى  فاهللا 
 Hألطفا��  Ðلشيو��  bلنسا��
��مر بالعدH ��لرحمة ��لشفقة 

��لتسامح.
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GÖZCÜ, 3.2.02

MİLLİYET, 3.12.01

ZAMAN, 28.1.02

�J �لمسلمين مثلما يند��0 بقتل �ألبرياb في فلسطين فهم كذلك يرفضو� قتل �لمدنيين �إلسر�ئيليين 
.jلذين ال عالقة لهم بالحر�

bبالدما Zسر�ئيل َتشرJ

�عب عملية �نتحا�ية � �لقد�

�لقد� ִדتز من جديد على �قع عملية فد�ئية



فلسطين


هللا   Yيخافو 
لذين  
لمسلمين   Y$ لنا  تكشف  
لكريم   Yلقر�
  Lيا�  Yفإ :باختصا)، 
كما  مختلفة.  عقيد'  $صحا?  $نهم  لمجر7  :كرههم  
ليهو7   '
معا7 يمكنهم  ال  :يتقونه 

لقمع :  Vالحتال
  Lسياسا بسبب  
إلسر
ئيليين  من  
لمدنيين   Kتها
 
لممكن  غير  من  $نه 
 Yيعا)ضو 
لذين  
إلسر
ئيليين  من  
لكثير  بوجو7  
لتذكير  يجب  $نه  (كما  
إلسر
ئيلية. 
يتحاشى جميع   Y$ لفلسطيني
 
لشعب  
لسبب، يجب على   

إلسر
ئيلي). :لهذ Vالحتال


لظالمة :
لقمعية إلسر
ئيل  Lلمما)سا

لغلو في كفاحه 
لعاY$: ،V7 ير7 على جميع  q
$نو

 .Yلقر�
 bلصهيونية بما تقتضيه $خال

 

�النتحا� مخالف لإلسال=
 Kإلسال

L على 
لمدنيين 
إلسر
ئيليين، يجب 
لتمعن في حكم l
عند 
لمظر �لى 
العتد
 ً
$فكا) تمتلك   Kإلسال
 عن  خاطئة   Lمعلوما لديها  
لتي   Lلجها
 :بعض  
النتحا).  في 
 Kإلسال
 Y$ فكما .Gالنتحا)ية هذ
 Lيسمح بالهجما ،Kإلسال
خاطئة للغاية عن $Y 7ين 
يمنع قتل 
آلخرين فإنه يمنع قتل 
لنفس $يضًا. ففي 
آلية 
لكريمة: َ�َال َتْقُتُلو� َ�ْنُفَسُكْم... 
 gلنفسه، أل  Yإلنسا
 فقتل  
النتحا) بشكل صريح.  
هللا، عز :جل،  K٢٩) يحر ،lلنسا
)
 K

النتحا) حر Y$ هللا عليه :سلم) يخبرنا
سبب كاY، $مر يحرمه 
إلسالK. فالرسوV (صلى 


لنا) قائًال:  G

لمنتحر مثو Y$:
عن $° هرير' )ضي 
هللا عنه عن 
لن¯ صلى 
هللا عليه :سلم قاV : (من تر7+ من جبل 
فقتل نفسه فهو ´ نا) جهنم يتر7+ فيه خالد
 ³لد
 فيها $بد
، :من حتسى ±ا فقتل 
نفسه فسمه ´ يدG يتحساG ´ نا) جهنم خالد
 ³لد
 فيها $بد
، :من قتل نفسه µديد' 

g(لبخا
 G
:( .(
فحديدته ´ يدG ·أ ֲדا ´ بطنه ´ نا) جهنم خالد
 ³لد
 فيها $بد
 Lلعمليا

النتحا) – :بناl على �لك  Yلشريف فإ
 gلنبو
:كما هو :
ضح من 
لحديث 

لقر�Y بشكل قطعي. :على كل مسلم  bمر يخالف $خال$ lألبريا
 eلنا

النتحا)ية- :قتل 


لتي تؤg7 �لى تشويه قضيه 
لشعب 
لفلسطيني 
لعا7لة.  Lلعمليا
 Gيعا)� هذ Y$
 Gلعقالنية هذ
يتوجب على 
لذين يدفعوY بالشبا? 
لفلسطينيين �لى طريق 
لمقا:مة غير 
 Kلد
:غير 
لمحقة $Y يد)كو
 بأنهم يلقوY بهم :بالشبا? 
إلسر
ئيليين في بئر ال قر
) له من 
 Vضي من خال

أل) Gالنتحا)ية يعني تدمير مستقبل هذ
 Lلعمليا

لقتل. :
الستمر
) في :

لذg يفجر نفسه بسحب  g(النتحا

أل)
ضي. فالشا?  Gلشبا? في هذ
تدمير مستقبل 
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ألطفاV سيكبر:Y :يصبحوY جنو7
ً في 
لجيش في  Yبأ Vنا $عا)� بشد' من يقو$

ألطفاV. هذ
 تصريح غير مقبوV بأg شكل : Lلبريئا
 lلنسا
سبيل تبرير هجماتهم على 
من 
ألشكاV. كما $نه يناقض توصياL سيدنا محمد مناقضة تامة. فاإلسال= يحر= تحريمًا 
 V:أل
  Yكانو  ٢٦ سي،  بي  
لبي  قنا'  ($خبا)   (١).bألبريا� ضد  �لعنف  مما�سة  قاطعًا 

.(BBC News, ٢٦ aralik ٢٠٠١)(٢٠٠١

لمتفجر
L على :سطهم   Yيربطو 
لذين   Y�  ":g:لطنطا
  Vقا له،  :في خطا? �خر 
:يفجر:نها بين 
لمدنيين ليسو
 على حق". :
لمفتي 
لعاK للملكة 
لعربية 
لسعو7ية 
لشيخ 

لدين 
إلسالمي 
لذين يد
فعوY عن :جهة 
لنظر  lلشيخ من علما
عبد 
لعزيز بن عبد 
هللا 
من   qنو  
هذ  ":Vيقو حيث  
إلسالمي،  
لدين  مع  تتناقض   Lلهجما
  Gهذ  Yبأ 
لقائلة 

 ."Kعلى �لك فهو محر lًالنتحا) :بنا


لدين   lعلما من  فهو   ،g:بد rكي  
لدكتو)   ،Yلند في  
إلسالمية  
لكلية  )ئيس  $ما 
 Yإلسالمية، :يصر� بأ
 bألخال

النتحا)ية مع  Lلهجما

إلسالمي 
لقائلين بعدK تناسب 
 6

ستهد Y$ بها بتاتًا، �ال Vلقبو

لشر:� 
لصعبة 
لتي يعيشها 
لشعب 
لفلسطيني ال يمكن 

 :Vلظلم $مر غير مناسب $يضًا، فيقو
 

l هذr� لمدنيين

 Yفهمًا خاطئًا. :$نا مؤمن بأ Kإلسال
 

ألشخاD فهمو lهؤال Yشخصيًا، $نا $عتقد بأ

 .Kإلسال

لمدنيين يرتكبوY جرمًا كبير
ً ألY هذ
 $مر يحرمه  Yلذين يهاجمو


لدين 
إلسالمي $Y مهاجمة 
لمدنيين $مر يتنافى منافا' تامة  lلكثير من علما
:لقد $فا7 

لتي :قع عليها : ٢٠٠١ Vلصا7)' في ٢٧ $يلو

لفتو+  Lلقد �كر: .Kإلسال
 bمع $خال

لذين يقوموY بهجماL �)هابية يرتكبوY جريمة  ":Y$ إلسالمي

لدين  lلكثير من علما



لتاليين: lلعلما

لفتو+  Gعلى هذ 

لحر
به بالنسبة لإلسالK". :من 
لذين :قعو

لشيخ يوسف 
لقرضا:g، )ئيس مجلس 
لسنة :
لسير' في قطر.


لنائب 
أل:V لرئيس 
لمجلس 
لعاK للوعا¡ في مصر.  ،gلبشر
 b(لقاضي طا


لعو
، بر:فسو) 
لشريعة 
إلسالمية في مصر. .e لدكتو) محمد



لدكتو) هيثم 
لخيا�، باحث �سالمي من سو)ية.

لشيخ فهمي هويدg، باحث �سالمي من مصر. 


لشيخ طه جابر 
لو
ني، 
لمجلس 
إلسالمي 
ألعلى لشماV $مريكا. 
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له �نب  :ليس  
لد
ئر'  بالحر?  له  مباشر'  
لذg ال عالقة   Vلمقتو
 
لشا? : 
لقنبلة  rنا7 
 .ً
سو+ 
لتو
جد في تلك 
لنقطة في تلك 
للحظة سيموتاY بطريقة لن تحقق 
لنجا� $بد

لطريقة 
لتي تضر باألبرياl من كال 
لطرفين :تدفع باالشتباكاL �لى  Gيجب �يقا6 هذ:

نقطة 
لال)جوq من $جل مستقبل 
ألبرياl سو
l كانو
 فلسطينيين $: �سر
ئيليين. 
:كاY )ئيس 
لسلطة 
لفلسطينية ياسر عرفاL قد صر� في مقاVٍ له نشر في صحيفة 
 l

عتد g$ تبرير rبشد' مبينًا $نه ال يجو L
l

العتد Gنه يشجب هذ$ New York Times

على 
لمدنيين مهما كاY سببه: 
 Lلجماعا

لتي تقوK بها  Lلهجما
قبل كل شيl، $)يد $f$ Yكد شجبي 
لشديد لكل 

لشعب 
لفلسطيني  Yال يمثلو Dألشخا
 lئيليين. هؤال

إل)هابية ضد 
لمدنيين 
إلسر
7:لة  �قامة  
لسالK هو  من  
لفلسطيني  
لشعب  �Y هد6  
لحرية....  في  مطالبهم   :$

لحيا' في جو : ١٩٦٧ Kئيل في عا
فلسطينية مستقلة على 
أل)
ضي 
لتي 
حتلتها �سر

لقمع   Yكا 
إلسر
ئيلي.....:مهما : 
لفلسطيني  
لشعبين  لكال   (

الستقر: 
ألمن  من 
 l
�ني $شجب 
إل)ها? سو  .Dألشخا
 lيبر) قتل هؤال فإY هذ
 ال   ً

لعنف شديد:
كاY �سر
ئيليًا $: $مريكيًا $: فلسطينيًا $: مهما كاY، فإني $شجب قتل 
ألبرياl بشد'، 
حتى لو كاY من قاK بذلك مو
طنوY فلسطينيوY..... :على 
لرغم من 
لقمع :
لظلم 

لمما)e على 
لشعب 
لفلسطيني منذ $)بعين عامًا فأنا $fمن بأY �سر
ئيل عندما تنظر 
 eنا$ $نهم  على  �ليهم  
لنظر  نظر
fها، :عندما تكف عن  $نهم  على  لفلسطينيين  �لى 
 .Kعندها سيتحقق حلمنا بالسال ،lما تشا 
$قل شأنًا يمكنها $Y تجبرهم على $Y يفعلو

١٠٧.Yيكو Y$ هو ما يجب:

علماb �لدين �إلسالمي �نظرتهم Jلى �لموضو�
 r

النتحا)ية 7ليل �خر على عدK جو Lلمتعلقة بالهجما

لدين 
إلسالمي  lعلما l
(�:
 lلعلما
 lهؤال e$( يأتي على g:ألكبر محمد طنطا
 Kإلما

لهجماL. :شيخ 
ألrهر  Gهذ

ئه غالبية مسلمي 
لعالم- قد (� Kتحتر gلذ
 – g:لطنطا
 Yها. :كاr

لد
عين لعدK جو

 :Vالنتحا)ية فقا
 Lلهجما
 Vحو V
$جا? على سؤ
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�J �لعنف مرفوÈ مهما كانت �لجهة �لتي يما�� ضدها. �ينبغي �� تكو� فلسطين مكانا fمنا يمكن �� يعيش فيه 
�صحاj جميع �أل0يا� �كافة �لشعوj بأمن �سال=. �من �لضر��$ عد= �لسماÀ لإلسر�ئيليين �ال للفلسطينيين 
أل� يكونو� سببا في مزيد من �لدماb ��لدمو�، ��فضل سبيل لوقف نزيف �لدماb هو �لوقوJ lلى جانب �نصا� 

�لسال=.

STAR, 11.3.02

فلس�ي�فلس�ي�

�س�
ئيل�س�
ئيل



فلسطين

�خالZ �لقر�f هي �لحل
 Kيلتز Y$ لفلسطيني

لسابقة من 
لكتا?، يجب على 
لشعب  Vلفصو
كما $سلفنا في 
مقا:مة خا)جة عن   g$: 
إلسر
ئيلي.    Vلالحتال مقا:مته   Vكاملة  خال Yلقر�
  bبأخال

لتي تر:جها 
لعقيد' 
لشيوعية- ال  "Lلعصابا

لقر�Y – :مثاV على �لك " حر?   bخال$

لسبب، يجب تقييم 
لوضع في فلسطين بشكل عقالني  
هي صحيحة :ال ناجحة. :لهذ


لكريم.  Yلقر�
 Lيا� lتيجية جديد' على ضو

قعي :يجب 
لتخطيط الستر::
يتقاتالY في ظر:6 غير متسا:ية. فالجيش 
إلسر
ئيلي   Yيوجد في فلسطين مجتمعا

لجوية  
لقو' :  .ً
قوية جد تقنية  بنية تحتية  :قو' :يمتلك   ً

لعالم تطو)  �$كثر جيو من 

أل)
ضي  :ميز' قصف  
لفلسطينيين  على   ً
كبير تفوقًا  تعطيهم   Yئيليو

إلسر يمتلكها  
لتي 
نظاميًا.  جيشًا   Yيملكو فال   Yلفلسطينيو
 $ما  خسائر.   gبأ 
لتكبد   Y:7 
لفلسطينية 

لشعب  
فتقا) :  .gلعسكر
  :$ 
لتقني  
لتجهيز  تمتلك  ال  
لموجو7'  
ألمنية   L

لوحد:
 gلذ

لقصف 
إلسر
ئيلي. :في 
لكفا�  Kلعسكرية يجعلهم بال حيلة $ما

لفلسطيني للقو' 

لشعب، ال يمكن )fية سو+ بضع شبا? :$طفاV ال يتعد:Y $صابع 
ليد :ال  
يقوK به هذ

لحر? غير 
لمتكافئة $Y تنتهي  Gلمحتمل لهذ
يمتلكوY سو+ 
لحجا)' :
لمقاليع. :من 

لفلسطيني ال  للشعب  
لعسكرية  
لمقا:مة   Yفإ 
لسبب   

لجيش 
إلسر
ئيلي. :لهذ لصالح 

لنجا� �ال بتحويلها �لى صعيد 
لكفا� 
لفكرg :7عمها بمشر:q تعليمي  rتحر Y$ يمكن

لشعب 
لفلسطيني بحاجة �لى كا7) متعلم، مثقف، على  Yلسبب فإ
 
قوg للغاية. :لهذ
 bفق $خال: jلد:لية :�لى جانب �لك يتحر

لدبلوماسية :
لسياسة : bية تامة بالحقو
(7

.Yلقر�


لمتعلمين : 
لمثقفين  من  كبير  عد7  على   gيحتو 
لفلسطيني  
لشعب   Yفإ :بالطبع، 

لوجهة  :توجيههم  
لشبا?  بتوعية   Yلمثقفو
  lهؤال  Kيقو  Y$ هنا  
لمهم : 
لنظر.   gبعيد

لصحيحة في سبيل 
لقياK بأنشطة تهد6 �لى 
لدفاq عن 
لقضية 
لفلسطينية على 
لصعيد 

لعالمي. :نشاطاL كهذG قد يكوY بإمكانها $Y تلعب 7:)
ً كبير
ً في )فع مستو+ :عي 

لثقافي   G
مستو :)فع  فأكثر،  $كثر  
لحقيقية   Kإلسال
  bخال$ 
لفلسطيني حسب  
لشعب 

لتعليمي :في شر� كفا� 
لشعب 
لفلسطيني للعالم كله على $حسن :جه. لكن، :على :
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 Lلهجما
 Gهذ Y$ ضح

لعالم.... :من 
لو lلمنتشرين في $نحا
تجميل صو)' 
لمسلمين 
 Zaman, ١٥ Eylül لفلسطينية. (١) ١

لقضية  Kئيل $كثر مما تخد
تخدK مصالح �سر

(٢٠٠٢ V١٥ $يلو ،Yلزما
٢٠٠٢(صحيفة 
 Yقد يكونو Yلقر�
 bلمد)كين ألخال

لشعب 
لفلسطيني 
لجاهلين :غير  7
:بعض $فر
 Vستغال
 'lتتم �سا ،

L 7:نما :عي بما يقوموY به. في يومنا هذr

الستفز Gمن هذ ً
lجز

لمستخدمة  
لطريقة   Yأل:  Lلتضحيا
 لتقديم  
لجاهز  
لفلسطيني  للشبا?  
لطيبة  
لنو
يا 


لنجا� لن يحالفها.  Yفإ Yلقر�
 bتتعا)� مع $خال
 Yللقر� 
لحقيقية   bألخال
لتبليغ  تعليم ضخمة  تدشين حملة  
ألسبا?، يجب   Gلهذ:

لتطر6. : 
لجهل   Kما$ للوقو6  
لشبا?،  :باألخص  كله  
لفلسطيني  
لشعب  تشمل 
 Lلجامعا
: e(

لمد Vلشعب من خال

لحمالL 7:) با)r في rيا7' :عي  Gلهذ Yسيكو:
 lهؤال Yلفلسطينية. �لك أل
::سائل 
لتعليم 
لجماعية، :هي $كبر مساعد' ممكنة للقضية 
 Kإلسال
 Yعند فهمهم بأ: ،Yلقر�

لحقيقي كما :)7 في  Kإلسال

لناe عندما يتعرفوY على 
 Y$ Yلعالمية من منظو) �سالمي سو6 يد)كو

لتفاهم :عند فهمهم للسياسة : Kلسال
7ين 
 Yلمقاصف لن يكو
: Lلباصا

لُعّجز في مو
قف : Vألطفا

النتحا)ية $: مقتل  Lلهجما

 qكثر سهولة باتبا$ ً

لتوصل �لى حل $مر Yصحيحًا $يضًا). :سيكو Yحًال (كما :لن يكو
 Vلعالمي :من خال
 
لمستو+  
لدبلوماسية على   Lلحمال
  Vعقالنية، من خال Lسياسا
 bألخال
 مع  يتناسب   gلذ
 هو   Gالتجا
  
بهذ فكريًا  كفاحًا   Y$ كما  
لتسامح. : 
لتفاهم 


لقر�نية.

لتي  �

لعشرين) :
ألحد Yلقر
) Kلمنصر
 Yلقر

لحر:? 
لكثير' 
لتي شهدناها في  Yّ�

لعنف ال يحل  Y$ +جليًا :لمر' $خر Lلعشرين $ظهر

لو
حد : Yلقر
 Lيا
حصلت في بد

لعنف  �يقا6  بها  
لتي يمكن  
لوحيد'  بالوحشية. :
لطريقة  بالعنف، :
لوحشية ال تحل 

لتفاهم :
لتسامح :
لتو
ضع :
لعقالنية، : Kلسال
هو سيا7' تعاليم 
لقر�Y  :$خالقه مثل؛ 

:بالتالي نشر �لك في 
لعالم كله. 

�لنتيجة
كما هو 
لحاV مع جميع 
لعقالl في 
لعالم كله، نحن $يضًا نتمنى $Y يتم �نشاl جو 
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لشعب 
لفلسطيني يعطي للعالم كله صو)' مختلفة للغاية عن 
لحقيقة  Yفإ 

لرغم من هذ

لمتطرفة  Lلجماعا

لتي تقوK بها : Yلقر�
 bلمنافية ألخال
 Lلنشاطا

لو
قع. :تتسبب :

ً كبير
ً. :كثير (

لنو
يا 
لسيئة 
لمعا7ية للسالK في 
إلضر
) بالقضية 
لفلسطينية �ضر L
� :$

لضر). :يشير  

لعالم يعبر:Y عن هذ V:7 لصحفيين في كثير من
من 
لمثقفين :
لكتا? 

:Vلحقيقة. :يقو
 Gفي فلسطين، كريم بالجي، �لى هذ Yلزما
مر
سل صحيفة 

النتحا)ية ال تتنافى مع مبا7¬ 
إلسالK فقط بل :تضر بالقضية 
لفلسطينية  Lلهجما
 Yّ�

لفلسطينية  فالقضية  
لفلسطينيين....  
لمتعقلين من  
لتفوG بهذ
 سو+  $يضًا. :ال يستطيع 
 

لقضية ال يحق لهم $Y يتصرفو Gلقائمين على $مو) هذ
 Y� .إلسالمي كله
قضية 
لعالم 
بد:
فع 
لخو6 على مصيرهم لوحدهم $: شعو)هم باالنتقاK $: بد:
فع 
العتد
7 بالنفس 

ليهو7 
ألبرياl $نهم يقدموY خدمة  Vألطفا
 Yلذين يقتلو
 Yئيو

لغر:). فقد يعتقد 
لفد :$
 Yيحا:لو 
لذين  عمل  تعقيد   Yيكو  Y$ يعد:  ال  يعملونه  ما   Yفإ 
لو
قع،  :في   .Kلإلسال
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لوقت لم  

لتي شوهدL حتى هذ L

لتطو) Y$ ١٩٩٩، �ال Kفلسطينية مستقلة حتى عا
 L
(
تؤ7 سو+ �لى rيا7' 
لقمع :
لظلم 
إلسر
ئيلي على 
لفلسطينيين. :على 
لرغم من قر

لمزيد من 
لمستوطناL :تهجير 
لفلسطينيين  lئيل مستمر' في �نشا

ألمم 
لمتحد' فإY �سر
 

لحد من حرية تحركهم.  :تغيير طريقة تفكير 
لمتطرفين سو
l كانو: ً
من $)
ضيهم جبر


لد
ئم.  Kلسال
�سر
ئيليين $: فلسطينيين شر� $ساسي لتحقيق 
شكلها  في  
إلسر
ئيلية   '(

إل7 مع   Kلسال
 تحقيق  
لممكن  من  ليس  $نه  
لو
ضح  من 
 Lنا

إل7
)' ترتكز على عقيد' تصف 
لفلسطينيين بأنهم "حيو Gعد هذ

لحالي، �� $Y قو
عائقًا  للعنف  
لمناصر'  
لمتطرفة  
لفلسطينية   Lلجماعا
 تعتبر  كما  قدمين".  على  تمشي 

لحالة، يجب على $صحا? 
لضمير 
لحي :
لحس  Gفي هذ: .Kلسال
جديًا �خر في :جه 
 Kلسال
: '

لمسا:: Vلعد
  gنفسهم، :على مناصر$  

لطرفين $Y يوحد: 
لسليم من كال 

لحالة فقط تكوY فلسطين $)ضًا ينعم فيها  Gلدعم. ففي هذ
في كل 
لعالم $Y يقدمو
 لهم 

 .Yألما
سكانها من جميع 
أل7ياY بالحيا' 
لمشتركة في جو من 
لطمأنينة :
 K

ألقو �لى   
ينظر:  Y$ 
أل:سط   bلشر
 في   Kلسال
 توفير   Y:يريد 
لذين  على  يجب 
 Y:7: ،lبينهم في شي  

لناY$ Y:7 e يفرقو  
$نهم عبا7 هللا ، :$Y يقيمو 
لمختلفة على 
 Kلمفهو
 

هللا حق تقاته. �لك $Y هذ Yلذين يتقو

لنظر �لى 
لحسب $: 
لعرb. :هؤالl هم 

لسما:ية 
لثالثة.  Yأل7يا
 �:( Yلمحبة يمثال
هو ما $مر به 
هللا سبحامه :تعالى. فاألخو' :

لمؤمنين باهللا 
لملتزمين بحد:G7 لن يجلب 
لطمأنينة :
الستقر
) لفلسطين  lهؤال bتفا
:

لفوضى في 
لعالم. :لقد لوحظ 
7rيا7 : L
فقط، بل :لجميع 
لمناطق 
لتي تعاني 
لتوتر

﴿ �Jَِّ �َهللا َيْأُمُرُكْم َ�ْ� ُتَؤ0ُّ�� �َألَماَناِ� Jَِلى َ�ْهِلَها �EَJِ�َ َحَكْمُتْم 
�Jَِّ �َهللا  ِبِه  َيِعُظُكْم  ا  ِنِعمَّ �َهللا   َّ�Jِ  Hِِبالَعْد َتْحُكُمو�   �ْ�َ �لنَّاِ�  َبْيَن 

  ٥٨ :bَكاَ� َسِميًعا َبِصيًر� ﴾ سو�* �لنسا
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لذg يقاK على  Kلسال

لطمأنينة 
لذg ُيريح كال 
لشعبين :بأسرq :قت. :لكن : Kلسال


لفاقة سيكوY سالما من : qلحكم عليه بالجو
تجريد 
لشعب 
لبرlg من جميع حقوقه :
 Y$ سالمًا حقيقيًا. �لك Yلن يكو qلنو
 
طر6 :
حد. :
ألهم من هذ
 $Y سالمًا من هذ

لفوضى.  تفاقم  �لى   g7لعكس، سيؤ
 
لطمأنينة، بل على : Kلسال

لسالK لن يحقق  
هذ
:لن يكوY ممكنًا تحقيق سالK يرضى به كال 
لشعبين �ّال من خالV خطة سالK تجعل من 


إلنساY هدفها 
ألساسي.  bعا' حقو

لمسا:
' :مر: Vلعد

﴿ �Jَِّ �هللاََّ َيْأُمُرُكْم َ�ْ� ُتَؤ0ُّ�� �ْألََماَناِ� Jَِلى َ�ْهِلَها �EَJِ�َ َحَكْمُتْم َبْيَن �لنَّاِ� 
َبِصيًر�   َسِميًعا  َكاَ�  �Jَِّ �هللاََّ  ِبِه  َيِعُظُكْم  ا  ِنِعمَّ �Jَِّ �هللاََّ   Hِِباْلَعْد َتْحُكُمو�   �ْ�َ

(٥٨ ،bسو�* �لنسا)﴾
 Kعا في  
حتلتها  
لتي  
أل)
ضي  من  تنسحب   Y$ �سر
ئيل  على  يجب  �لك،  :لتحقيق 
 '(

لشرقية للسيا7' 
لفلسطينية مع فتح 
لقدe للجميع، :
لقبوV بإ7 eلقد
١٩٦٧، :تسليم 

لحكم 
لذ
تي 
لفلسطيني لد:لة حر' مستقلة :
لقبوV بحق 
لعو7' لجميع 
لفلسطينيين �لى 
 Y$ 
لشر:�. هذ
، مع   Gتقبل بهذ 
لمتحد' )قم ٢٤٢ :٣٣٨  
ألمم  L
(

ضيهم. :قر($

لفلسطينيين في 
تفاقية $:سلو لعاK ١٩٩٣ كانو
 قد قبلو
 بالتخلي عن ٧٨٪ من $)
ضيهم 
لهم في   jتر gلذ
  lلجز
 
لوجو7 في  باالعتر
6 بحقهم في  يطالبوY �ال  إلسر
ئيل. :ال 

:سلو بأY يتم تأسيس 7:لة  Lتفاقيا

لطرفاY قد قبل في  Yضيهم. :كا

لـ٢٢٪ من $)

صفحة من �ألنترنت من مجلة تدعى 
مايكل  للحاخا=   TIKKUN“”
لو�نر، �هو يعيش في �مريكا. �هذ� 
�لضر��$  من  �نه  ير�  �لحاخا= 
بيد  فلسطين  في  �ألمو�   Wتر عد= 

�لمتطرفين من �لجانبين. 
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مشهد يمثل �عد�0 �لقتلى من �لفلسطينيين ��إلسر�ئيليين طيلة مد* �النتفاضة، �هو يكشف مر* �خر� فضاعة 
�لحرf� jالمها. �في �لوقت �لذ$ كا� فيه هذ� �لعرÈ متو�صال كانت �أل���À ُتزهق في فلسطين. �فيما كانت 

هذ@ �لمر�* �لمسّنة تجلس على �لكرسي جاbها نبأ مقتل عد0 من �قا�بها. 

عا� �تبا� �لديانا� �لثالثة في مر�حل مختلفة من �لتا�يخ �لمد* طويلة من �لّزمن في جو من �ألمن 
��لسال=. ��ليو= كذلك يمكن بناb جو من �لّسال= شبيه به.



فلسطين

ينبغي �� تكو� �أل��ضي �لمقدسة ��حة من �ألما� 
��لسال= لجميع �لنا�.

 bلشر
 في   Kلسال
 تحقيق  سبيل  في   Yيعملو 
لذين  
لمسيحيين : 
ليهو7   7
$عد في  كبير 
 Lلواليا

لتي تصد) في  Tikkun مدير تحرير مجلة Yفإ Vلمثا

أل:سط. :على سبيل 
نظرهم   Lبوجها 
لمعر:فين  
لدين   Vجا( من  ليرنر  ميشيل   Kلحاخا
 
ألمريكية  
لمتحد' 
 g7ئيلي بأنه ال $خالقي :$نه ال يؤ

إلسر Vالحتال

لمعتدلة. :
لحاخاK ليرنر - 
لذg يصف 
 Vحال�  Yبأ ير+  $يضًا-  
ليهو7ية  بالعقيد'  :يضر  بل  فقط  
لفلسطينيين  على  
لضغط  �لى 

لسالK، يجب �قامة  

أل:سط ليس صعبًا على 
إلطالb. :$نه لتحقيق هذ bلشر

لسالK في 

لمتطرفين.  gبأيد �

ألحد Kماr jلجهتين بدًال من تر
$حال6 بين 
لمعتدلين من كال 

لقدe هم $كثر من يسعى من $جل  
لمقيمين في   Yفإ 
لمسيحي  
لدين   Vبين )جا :من 

لبطريرb ميشيل صبا� كاY قد قاV في ١٢  Yعلى �لك فإ Vأل:سط. :كمثا
 bلشر
 Kسال

لفلسطينيين  Kئيليين :$منهم مرتبط بسال

إلسر Kسال Y�" ٢٠٠٢ في مدينة بيت لحم (
��

:$منهم " مؤكد
ً $Y شا):Y 7خل في 
لطريق 
لخطأ بلجوئه �لى 
لعنف. 

لوضع، فإY على 
لمسلمين $Y يتحملو
 مسئوليتهم. :عليهم $Y ينظر:
 �لى  

l هذr�:

لكريمة 
لتي تؤكد  Lباآليا lلكريم ملي
 Yفالقر� .Vعية للعد

ألمو) نظر' صحيحة :مر


لقر�Y يأمرنا بأY نعدV حتى مع $عد
ئنا، :
آلية 
لكريمة 
لتالية:: .Vلعد
على $همية 
�ُكْم َعْن �ْلَمْسِجِد �ْلَحَر�ِ= َ�ْ� َتْعَتُد��  ﴿ َ�َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ� َقْوٍ= َ�ْ� َصدُّ
َ�َتَعاَ�ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ َ��لتَّْقَو� َ�َال َتَعاَ�ُنو� َعَلى �ْإلِْثِم َ��ْلُعْدَ��ِ� َ��تَُّقو� �هللاََّ 

�Jَِّ �هللاََّ َشِديُد �ْلِعَقاjِ ﴾ (سو�* �لمائد*، ٢)

لمشركين في حالة 
لحر?. :في �ية  
لمسلمين بأY يكونو
 عا7لين حتى مع   تأمر 

$خر+ يتكر) 
ألمر مر' $خر+: 
ُكوُنو�  fَمُنو�  �لَِّذيَن  َياَ�يَُّها   ﴿
ِباْلِقْسِط   bَُشَهَد� ِهللاَِّ  �ِميَن  َقوَّ
َعَلى  َقْوٍ=  َشَنآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  َ�َال 
 jَُ�ْقَر ُهَو  �ْعِدُلو�  َتْعِدُلو�  َ�الَّ 
ِللتَّْقَو� َ��تَُّقو� �هللاََّ �Jَِّ �هللاََّ َخِبيٌر 
�لمائد*،  ﴾(سو�*  َتْعَمُلوَ�  ِبَما 

(٨
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

حسب  يسير   gلذ
  Kلنظا
 هو  
أل:سط   bلشر
 في   Kلسال
 لتحقيق  
لوحيد  
لطريق :

لنظاY$ K يحرe $)� فلسطين :يحميها،  Gعلى هذ: .Lآليا
 Gلتي تعلن عنها هذ

لمبا7¬ 

لنظاY$ K يؤسس نمو�جا يسمح للبشر من جميع  
:بدًال من طر7 
آلخر من $)ضه، على هذ
:فيها   'lمعطا: مبا)كة  فلسطين  فأ)
ضي  
لبعض.  بعضهم  مع   
يعيشو  Y$ 
لملل :  Yأل7يا

:)فاهية.  بحبوحة  في  
لبعض  بعضهم  مع   
ليعيشو 
لمسلمين : 
لمسيحيين : لليهو7  متسع 

7عاl $حد 
ألطر
6 بأY فلسطين له Y:7 غيرG ال يتعا)� مع 
لحقائق 
لتا)يخية فقط بل :
 Lشتباكا

لتي عشناها منذ سنو
L طويلة) �لى حر:? : �

ألحد Lكما $ظهر) g7يؤ:

لثالثة 
لسما:ية، يجب على  Yأل7يا

أل)
ضي 
لتي تعتبر مقدسة من قبل  Gمستمر'. :في هذ

ليهوY$ 7 يتعبد:
 في $7يرتهم :
لمسيحيين في كنائسهم :
لمسلمين في مساجدهم بحرية 

 .V7لمتبا
 K
تامة :$Y يؤسسو
 حيا' مشتركة قائمة على 
الحتر

لد:لة 
لعثماني،  Kلعثماني :مفهو

لملل  Kتطبيق نظا Vألمر يمكن تحقيقه من خال
 
هذ
 gقتصا7 قو
7
خل 7:لة �
L :حد' سياسية موحد' : Yآلما
في جو من 
ألخو' :
لصد
قة :
 Kلسال

لعثمانيين كانا قد $ثبتا $نه باإلمكاY تحقيق  '(

إل7 Kلتجربة :نظا
 Y$ لك� .Kمدعو

لمنطقة  V:7 هن. :ستستقبل

لمنطقة 
لتي صا)L بؤ)' لالشتباكاL في :قتنا 
لر Gفي هذ

لملموسة 
لتي سيتم قطعها في سبيل تأسيس 
التحا7 "
لعثماني 
لجديد" 
ستقباًال  L

لخطو

لو
حد :
لعشرين ألنه  Yلقر

التحا7 سيكوY حا7ثًا يترj بصمة في  
�يجابيا. كما $Y هذ
 gلذ

لشعب 
لوحيد  Yلعالم تقدمًا. :بال $7نى شك، فإ
 L
سيضم في بنيته $كثر حضا)


التحا7 هو 
لشعب 
لتركي، :)يث 
لد:لة 
لعثمانية. 
يستطيع $Y يقو7 هذ
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فلسطين

�لضفة 
�لغربية

غز*

Jسر�ئيل

سو�يا

مصر �0
أل�

�

لبنا�

�من  �لحاضر.  �لوقت  Jلى   Hالحتال� هذ�  �يستمر  عا= ١٩٦٧=،   jفي حر غز*  �قطا�  �لغربية  �لضفة  �حُتّلت 
�عو0*  �أل��ضي،  تلك  من  Jسر�ئيل   jنسحا� ضر��*  �أل�سط   Zلشر� في  �لسال=   Hإلحال �لالvمة   Qلشر��
مفا�ضا�  في  �أل��ضي  من  بنسبة ٢٢٪  �لفلسطينية  �لسلطة  قبلت  �قد  ���ضيهم.  Jلى  �لفلسطينيين  �لُمهّجرين 
��سلو. �ما �لباقي �$ نسبة ٧٨٪ فقد �ضيت بتركها لإلسر�ئيليين. �لكن مع �ألسف تو�صل Jسر�ئيل �جو0ها 

على تلك �أل��ضي، بل �تستمر في بناb �لمستوطنا� فيها.,

على Jسر�ئيل �� تنسحب من 
�أل��ضي �لفلسطينية �لتي �حتّلتها 

�لبحر �ألبيض �لمتوسط
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

لعبة �لسال� �إلسر�ئيلية
فتحت محا�ثا� ��سلو لعا� ١٩٩٣ صفحة جديد	 في تا�يخ 
&لفلسطينية  &لتحرير  منظمة  �ئيس  تصافح  حيث  &أل�سط،  &لشر3 
&لو�6&5  ��ئيس  كلنتو7  بيل  &ألمريكي  �&لرئيس  عرفا�  ياسر 
&لمحا�ثا�   7� معلنين  &لصحفيين  �ما�  �&بين  <سحا3  &إلسر&ئيلي 
&لمطولة نتج عنها &لتوقيع على &تفاقية لتصبح �&قعًا ملموسًا. �بهذ@ 
&التفاقية، يكو7 &لطرفا7 &إلسر&ئيلي �&لفلسطيني قد &عترفا ببعضهما 

&لبعض للمر	 &أل�لى في &لتا�يخ. 
 Nيا� بأ7   PماQ كله  &لعالم  في  سر�  &التفاقية  هذ@  �بفضل 
&لسال� ستهب �خير&ً في &لشر3 &أل�سط. كما شاعت في كثير من 
&أل�سا\ �7 &لصر&] &لعربي- &إلسر&ئيلي في &لشر3 &أل�سط سيصل 
<لى حل �&ئم ��نه سيجلب <لى &لمنطقة &لرفاهية �&لسعا�	. �حطم 
&لكتاa &لذ_ �عطى صو�	 سعيد	 للوضع &لجديد �&لذ_ �لفه �جل 
<سر&ئيل &لثاني شمعو7 بيريز &لمسمى بـ"&لشر3 &أل�سط &لجديد" 
��قا� مبيعاٍ� قياسيًة. �بد& أل�P �هلٍة �7 صو�	 <سر&ئيل "&لمسالمة" 

�قنعت &لكثيرين. 
�كنا قد fكرنا في كتابنا &لمسمى بـ"&لنظا� &لماسوني &لجديد" 
&لصا�� في شبا\ ١٩٩٦ �7 &لمنظر &لعا� لم يكن يعكس &لحقائق 
قد  &لو&قع. �كنا  في  مزيف"  <ال "سال�  ما هو  <سر&ئيل  ��7 سال� 
fكرنا في هذ& &لكتاa �7 <سر&ئيل كانت تستهدj من &تفاقها مع 
 kحما منظمة  �بين  بينها  &لفتنة  <ثا�	  &لفلسطينية  &لتحرير  منظمة 
��نه ال نية لديها مطلقًا لالنسحاa من &أل�&ضي &لتي &حتلتها ��نها 
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لعبة �لّسال� 
لد$ #سر�ئيل



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

ال يريد�7 &لتخلي عن &لعقيد	 &لصهيونية. 
�&لشر�\ &لال6مة لتحقيق &لسال� &لعا�P هي؛ &نسحاa <سر&ئيل &لكامل من &أل�&ضي 
&لنا6حين �&لالجئين <لى �طنهم �<عا�	 محاكمة &لمسلمين &لمسجونين   	�&لمحتلة، �عو
في &لسجو7 &إلسر&ئيلية محاكمة عا�لة ��تحديد &لوضع &لنهائي للقدk. �ما تز&P <سر&ئيل 
 �&لمو&ضيع. �مر �_ شي5 بخصوp هذ@  &لتناP6 عن  نظرها �عد�  تصّر على �جها� 

fلك هو &لعقيد	 &لصهيونية. 
&لعقيد	 فإنها لن تأبه بمفاهيم &لحق �&لعد&لة، �لذ&  �ما�&مت <سر&ئيل متمسكة بهذ@ 
فستكو7 غير عا�لة، �ظالمة حياP �_ مشر�] يتعلق بالفلسطينيين. "فالسال�" بالنسبة <لى 

<سر&ئيل &لصهيونية ال يعني سوv "هدنة تكتيكية" خالP حرa طويلة &ألمد. 
�عند <عا�	 &لنظر في &لمرحلة &لتي بد�� بتوقيع معاهد	 &لسال� بين <سر&ئيل �منظمة 

&لتحرير &لفلسطينية فإننا سوj نالحظ جميع هذ@ &لحقائق.
 

كيف �لد سال� #سر�ئيل – منظمة �لتحرير �لفلسطينية 
تا�يخًا  &أل�سط  &لشر3  في  &لفلسطيني  &إلسر&ئيلي –  للصر&]  فإ7   jمعر� كما هو 
&لقر7  بد&ية  منذ  &لعربية  &إلسر&ئيلية-  للصر&عا�  مسرحًا  كا7  &أل�سط  فالشر3  طويًال. 
&لعشرين �حتى &آل7، �بإعال7 قيا� ��لة فلسطين تحوP &لصر&] <لى حر�a كبير	. �<لى 
عا�  �بعد  &لعربية،  مع جا�&تها  ��بعة حر�a كبير	  <سر&ئيل  عا� ١٩٦٧، خاضت  غاية 
 zلتي تعمل على تحرير فلسطين في فر& 	�١٩٦٧، بد�� &لمنظما� &لفلسطينية &لمتعد

ثقلها في هذ& &لصر&]. 
ظهر� &لمقا�مة &لفلسطينية بشكل �&ضح باحتالP <سر&ئيل لكامل &أل�&ضي &لفلسطينية. 
تكونت  &لتي   - فتح   – &لفلسطينية  &لتحرير  منظمة  نشاطا�   ��&�6& عا� ١٩٧٠  �بعد 
باتحا� &لعديد من &لمنظما� �&لجماعا� &لمختلفة. �حتى �عو&� &لثمانينا�، كانت فتح 
تقو� بالد�� &لرئيسي في كفاN &لشعب &لفلسطيني. �كا7 لسطو] نجم &لحركة &إلسالمية 
في فلسطين ��� كبير في تغّير &لمو&6ين، ال سيما ��7 فتح يسا�ية �تتلقى معظم �عمها من 
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فلسطين

"منا��	  �نه  على  &لسال�   Pستغال& ستسي5 
&نظر:  &لمعلوما�،  من  (لمزيد  تكتيكية". 
”&لنظا� &لماسوني &لجديد“، ها��7 يحيى، 

.(٥٠٨-٥٢٠.p ،١٩٩٦
��ثبتت &لسنو&� &لستة &لماضية �7 �جهة 
نظرنا هذ@ كانت محقة ��7 �ياN "<سر&ئيل 
&لمسالمة" لم تكن �&قعية. �&آل7، فإ7 &لعالم كله يقّر بأنها ما6&لت مستمر	 في سياستها في 
&الحتالP. �قد تسببت مسير	 &لسال� &لمزيفة في <شعاP فتيل &نتفاضة ثانية بسبب &ستمر&� 
&لمزيفة،  &لسال�  سينا�يوها�  �بعد جميع  �&العتد&5.  &لقمع  مما�سة سياسة  في  <سر&ئيل 
فإ7 &ستال� سفاN لبنا�Q 7ييل شا��7 منصب �ئاسة &لو�6&5 �ليل كاjٍ على �7 &لصهاينة ال 

يريد�7 &لسال�، ��7 هدفهم &ألساسي هو &الستمر&� في &لقمع �&لظلم. 
�بالتأكيد، فإ7 ضيا] فرp &لسال� �ظهو� شبح &لحرa �مر ال يريد@ �حد. �ما نريد@، 
بالتأكيد، هو سيا�	 &لسال� �&ألمن في &لشر3 &أل�سط. لكن على هذ& &لسال� �7 يكو7 
 aبه عد� &النسحا �عا�ًال. �ما ما تريد@ <سر&ئيل فهو &لحصوP على سال� غير عا�P ير&
من &لمناطق &لمحتلة �&نصيا] &لمسلمين &لكامل لشر�طها. �مر� هذ& �7 �كثر &إلسر&ئيليين 

لم تؤ4 مفا�ضا0 �لسال� �لتي جر0 بين �لفلسطينيين 
#سر�ئيل  تعّنت  بسبب  نتيجة  �ية  #لى  ��إلسر�ئيليين 

�عد� تقديمها ألية تنا=ال0.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

�تيح إلسر&ئيل &الهتما� بأهد&j تعتقد �نها �كثر �همية. 
نوعًا من  فتح كانت  <سر&ئيل عا� ١٩٩٢ مع  بد�تها  &لتي  &لسال�  فإ7 مسير	  �لهذ&، 
"&لتر&جع &إلستر&تيجي". �في &لو&قع، فإ7 مسير	 &لسال� هذ@ لم تكن سوv �سيلة تمويه 
�حد&�  �مر&قبي  &لمثقفين  على  &ألمر  يطل  �لم  &لحد&ثة.  بعد  ما  عصر  في   aحر تقنية 
� سعيد &لذ_ �&��شؤ�7 &لشر3 &أل�سط الكتشاj هذ@ &لحقيقة. �من هؤال5 &لمثقفين <
 ." B4منظمة &لتحرير &لفلسطينية بأنهم نسو& �نهم يتعاملو7 مع " شعب تلمو 	�&�حذ� <
� سعيد فإ7ّ من �&��(�&لتلمو�_ هو &ليهو�_ &لمتمسك بدينه تمسكًا شديد&ً ). �حسب <
&لمحتمل �7 &إلسر&ئيليين �عد�& مصيد	 (فخًا) خلف كل سطر �فاصلة في مسير	 &لسال�. 

١٠٨

&لضفة  <عطا5  على  تنص  &لتي  &التفاقية  بهذ@  &النتفاضة   jيقا> تنو_  <سر&ئيل  �كانت 

 Bبعد �� تم عقد �تفاقية �لسال� بين �لرئيس �لمصر
 G��=لو� �ئيس  �بين  �ليسا�)  (#لى  �لسا0�4  �نو� 
 Hمباشر �ليمين)  (#لى  بيغن  ميناحين  �إلسر�ئيلي 

�قدمت #سر�ئيل على غز� لبنا�.
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فلسطين

&التحا� &لسوفيتي �&لد�P &لعربية &ليسا�ية. �لعبت &لجماعا� &إلسالمية - &لتي نجحت 
في تنظيم نفسها جيد&ً في غز	 �&لضفة &لغربية – ���&ً �يا�يًا في &النتفاضة عا� ١٩٨٧ 
&لمنظما�. �بحلوP عا� ١٩٩٠  لها حظ &الستمر&� لوال نشاطا� هذ@  لم يكن  �&لتي 
كانت هذ@ &لمنظما� قد كبر� حتى �نها شرعت في منافسة حركة فتح. �بال شك، 
فإ7 هذ& &لوضع &لجديد ��v بإسر&ئيل <لى تغيير هدفها، حيث صا�� تستهدj &لحركة 
&إلسالمية بدًال من فتح &لتي �صيبت بالهز&P بعد &نهيا� &لكتلة &لشرقية &لتي كانت تساهم 

بالقسم &ألكبر من &لدعم &لمقد� لها. 
بعد هذ@ &لفتر	، &نتبهت <سر&ئيل <لى �نها ستضطر لمقا�عة حركتي مقا�مة مختلفتين، 
بفتح   Pلقبو& <ليها هو  بالنسبة  عقلية  &ألكثر  &لشي5  &ستر&تيجيتها. �كا7  تغيير  قر��  لذ& 
&لتيا�&� &لفلسطينية.  كممثل �سمي للقضية &لفلسطينية �&ستعماP هذ@ &لو�قة ضد باقي 
�بالتأكيد، فإ7 هذ& &ألمر كا7 يعني بأ7 على <سر&ئيل �7 تكف – �لو بشكل صو�_- 
عن سياسة &لحرa &لتي &نتهجتها لعشر&� &لسنين. �بمقتضى هذ@ &إلستر&تيجية &لجديد	، 

شهد� �عو&� &لتسعينا� بد5 محا�ثا� &لسال� بين <سر&ئيل �فتح.
 

"Mنظرية "�لسال� من �جل �لحر
"&لتر&جع من �جل شن هجمة �كثر شر&سة" كانت �&ئمًا <حدv &لحيل &لرفيعة في فن 
&إلستر&تيجي"  "&لتر&جع  حيلة  <لى  تلجأ  كيف  عرفت  تا�يخها   P&طو �<سر&ئيل  &لسياسة. 
على  &لتوقيع  من  �عو&�  ثالثة  بعد  ما حصل  fلك هو  على  &ألمثلة  ��حد  &ألمر.  لز�  متى 
&تفاقية كامب �يفيد للسال� بين مصر �<سر&ئيل عا� ١٩٧٩. حيث �مر �حد &لموقعين على 
&التفاقية، مناحيم بيغن، &لوحد&� &لعسكرية &إلسر&ئيلية باحتالP لبنا7 في صيف ١٩٨٢، 
�حد&�  �ظهر�  �قد  &أل�سط بصدمة كبير	.  &لشر3  �صاa مصدقي حكاية سال�  مما 
&لسال�. �كانت  مسير	  <لى  <سر&ئيل  بها  تنظر  &لتي  &لطريقة   ،vخر� مر	  �شاتيال،  صبر& 
&لتي ظهر� كالتالي: <سر&ئيل لم توقع على كامب �يفيد ألنها تريد &لسال� في  &لنتيجة 
&لشر3 &أل�سط، فالهدj &لوحيد من كامب �يفيد كا7 �فع عقبة مصر من �مامها. �بذلك 
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&لمتر�كة  &أل�&ضي  كانت  ��سلو  محا�ثا�  نهاية  �في  للفلسطينيين.  �&لقطا]  &لغربية 
للفلسطينيين �قل من ٢٢٪ من مجمو] فلسطين. �من جهة �خرv، تخلت <سر&ئيل عن 
قطا] غز	 للسيا�	 &لفلسطينية أل7 هذ& &لقطا] يحتو_ على قو	 ال يستها7 بها. �بذلك 
تلقي <سر&ئيل عن كاهلها مهمة &لسيطر	 على منظما� &لمقا�مة هذ@، �يكو7 على فتح 
�7 تتعهد بضبطها �&لسيطر	 عليها. �لهذ& &لسبب فإ7 <سر&ئيل لم تخسر في هذ@ &لصفقة 
�_ شي5، بل �على &لعكس، تكو7 هي &لطرj &لر&بح ��باحًا كبير	 �يضًا. �عال�	 على 
fلك فإ7 هذ@ &التفاقية �&التفاقيا� &ألخرv &لتي تبعت ��سلو ضمنت لها سهولة تهويد 

   .pبشكل خا kلقد&
�لم يكن مصا�فة �7 &ليهو� بد�5& بإنشا5 مستوطنا� جديد	 حوP مدينة &لقدk عقب 
&ستر&تيجية  من  جز5   vسو تكن  كلم  &لتطو�&�  هذ@  فكل  ��سلو.  &تفا3  على  &لتوقيع 

مد��سة تم &لتخطيط لكل خطو	 من خطو&تها بدقة.

قال %#��	# سعي# �لمتخص� في ش��� �لّش	� �أل�س� 
ثنا� �للقا� �ل�� 
ج	ته معه مجلة ” 
“International Socialist Review ”%ّنه* ي	ي#�� %سكا) ص�تي“.
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تغير �لزعماG �تغير0 �لحكوما0 في #سر�ئيل مر�0 �مر�0، بيد �� �العتد�0�G على �لشعب �لفلسطيني 
�عمليا0 �لقصف �لتي تطاله لم تتوقف في �B �قت من �أل�قا0. (من �ليسا� #لى �ليمين) شيمو� بيريز، 

موشيه 4يا�، #يهو4 با��S، بنيامين نتنياهو ���ياR شا���.
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قوP &لمسؤ�P:" بإمكاننا تحمل &تهاما� عامة بأننا نلجأ <لى 
&لعنف غير &لمبر� �� �ننا نستمر في بنا5 &لمستوطنا�. لكن 
ما ال نستطيع &لتعامل معه هو �7 يقد� &لتقرير �_ مقترحا� 
عملية. فالمطالبة بإ�ساP مر&قبين ��ليين قد يكو7 �حد هذ@ 
&لمقترحا�". �يقوP مسؤ�P <سر&ئيلي Qخر: "نحن مصر�7 
على �نه ال يجو6 للجنة �7 تتجا�6 حد�� مسؤ�ليتها. �هذ& 
معنا@ �7 على &للجنة �7 تسجل &لحقائق ��7 ال تخوz في 
�مو� �بعد من هذ&. نحن نعا�z �7 يتم تحويل &لمشكلة <لى 
قضية ��لية. كما �ننا نعا�z مناقشتها على هذ& &لصعيد من 

خالP <شر&� مر&قبين ��ليين".(٢)
�نشر &لتصريح كما ��&�ته <سر&ئيل بالضبط، فلم يحتو على �ية مقترحا� عملية �&كتفى بتوجيه 
&لدبابا�  &ستمر&�  فإ7  &لتقرير،  نشر  على  &لوقت  هذ&  كل  مر��  من  &لرغم  �على  عامة.   �&�&نتقا
&إلسر&ئيلية في قصف &أل�&ضي &لفلسطينية �ليل على مدv نجاN &لتقرير في جلب &لسال� للمنطقة. 

&لمظلو�  &لتامة �&لوقوj بجانب  &لحيا�ية  &لتز&�  �&ئم هو � P�لتحقيق سال� عا &لوحيد	  &لطريقة 
في �جه &لظالم مهما كانت &لظر�j. �عندما يكو7 &لموضو] متعلقًا بفلسطين فإ7 &لطرj &لظالم 
�&لطرj &لمظلو� �&ضحا7 �ضوN &لشمس.  فقبل كل شي5، على <سر&ئيل �7 تنسحب من &أل�&ضي 
&لفلسطينية &لتي &حتلتها ��7 تعيد كافة &لحقو3 &لتي &غتصبتها من &لشعب &لفلسطيني. �هذ@ &لحقيقة 

كثير&ً ما يذكرها �نصا� &لسال� قائلين: 
نحن &آل7 في خضّم حرa &الستقالP &لفلسطينية. �قد &ندلعت هذ@ &لحرa غير &لمبر�	 �&لوحشية 
بسبب &حتالP <سر&ئيل لأل�&ضي &لفلسطينية غصبًا �لقمعها �بطشها بمليونين من &لبشر بسبب هذ@ 
�&حد	:  بطريقة   vسو تتوقف  لن   aلحر& هذ@   .Pالحتال& هذ&  في  &الستمر&�  تريد  �ألنها   aلحر&
&النسحاa &إلسر&ئيلي من &أل�&ضي &لفلسطينية &لتي &حتلتها �&إلعال7 عن &لد�لة &لفلسطينية &لمستقلة 
�عاصمتها &لقدk &لشرقية. �بانتها5 &الحتالP �&لقمع في هذ@ &أل�&ضي، يمكن للسال� �7 يسو� في 

هذ@ &لمنطقة".(٣)
�ما�&مت هذ@ &لشر�\ لم تتحقق فإ7 محا�ثا� &لسال� �عر�z &لتفاهم ستكو7 بعيد	 عن تحقيق 
هدفها. �&لحمال� &لدبلوماسية في &لشر3 &أل�سط لن تفيد شيئًا على ��z &لو&قع ما �&مت <سر&ئيل 
لم تتخل عن &لعنف. fلك أل7 �صو&� &لمد&فع �&لدبابا� �&لصو&�يخ �على من صو� &لدبلوماسية 

في فلسطين.

جو�� متشل �ئيس لجنة متشل.

محا�ال0 �لتفاهم �لسطحية:
 تقرير ميتشل
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&لد�لية  &أل�سا\   Pخو� في  &أل�سط  &لشر3  في  توتر  من  �&فقها  �ما  &ألقصى  &نتفاضة  تسببت 
بها  قامت  &لتي  تلك  لالنتبا@  <ثا�	  &لمحا�ال�  هذ@  �كثر  �كانت  جديد	.   Pحلو  �إليجا سعي  في 
 Pلحلو& �تقديم  ��ضها  على  &لقضية  لبحث  ميتشل  جو��  &لسابق  &ألمريكي  &لسيناتو�  برئاسة  لجنة 
 aألسبا&  �<يجا هو  للتقرير  &ألساسي   jلهد& �كا7  ميتشل".  "بتقرير   jعر فيما  لها  �&لمقترحا� 
&ألساسية للتوتر &إلسر&ئيلي – &لفلسطيني �تقديم &لمقترحا� &لتي من شأنها �7 تمنع حد�� &شتباكا� 
مماثلة في &لمستقبل.  لكن، �على &لرغم من �7 تحضير &لتقرير &ستغر3 �كثر من ثمانية �شهر <ال �نه 
لم يثمر &لنتائج &لمرجو	. �شأنها شأ7 باقي &لمحا�ال� &لر&مية للسال� في &لشر3 &أل�سط، فإ7 تقرير 

ميتشل لم يتعّد �7 يكو7 محا�لة &سترضا5 سطحية.
لكن  &لطرفين.  <�ضا5 كال  منها   jلهد& كا7  عبا�&�  على   vحتو& ميتشل  تقرير  فإ7  �بالتأكيد، 
&لعامل &ألهم &لذ_ جعل من &لتقرير غير كاjٍ هو �نه لم يتطر3 <لى جوهر &لقضية ��نه لم يحتو على 
مقترحا� عملية �� مقر�&� صا�قة.  فبينما &تهم &لتقرير <سر&ئيل باللجو5 <لى &لعنف &لز&ئد عن &لحد، 
�جه &لالئمة للرئيس &لفلسطيني ياسر عرفا� باعتبا�@ &لمخّرa لمسير	 ��سلو، لكنه لم يتطر3 �بد&ً <لى 
من هو &لظالم �من هو &لمظلو�. فأعضا5 &للجنة &لذين �كد�& في بد&ية &ألمر على �نهم ليسو& في موقع 
&لقضا5، لم يتطرقو& �لو باإلشا�	 <لى &إل�هاa &إلسر&ئيلي �&لمذ&بح &لمستمر	 ضد &لشعب &لفلسطيني. 
�عند تفحص تقرير �عضا5 &للجنة &لذين �علنو& منذ &لبد&يًة �نه "لن يكو7 بإمكانهم �7 يصد��& �حكامًا" 
ضد �_ جهة، فإ7 ما يريد�7 قوله في &لو&قع �نه "ال يمكن <صد&� �_ قر&� عملي ملموk ضد <سر&ئيل". 
�يعلق خبير &لشر3 &أل�سط &لمشهو� �&نيل بايبس على &لحيا�ية &لمزعومة للتقرير قائًال :" لو طلب من 
لجنة ميتشل �7 تعد تقرير&ً في بد&ية &لحرa &لعالمية &لثانية لكانت قالت �نهم يشعر�7 باألسف لتعد_ 

هتلر على &لحد�� &لبولندية، �لكن هذ& لم يكن ليحصل لوال &ستفز&6&� �&�سو".(١)
&إلسر&ئيلية  ها�تز  لصحيفة   vلمستو& �فيع  <سر&ئيلي   Pمسؤ� تصريح  &لتقرير، كا7  تحضير  ��ثنا5 
 Pلمسؤ�& Nلسال�. فقد صر& Pلذ_ يمكن يصل <ليه &لتقرير في <حال& vمؤشر&ً قويًا على &لمد 	لمشهو�&
�نه من &لمحتمل جد&ً �7 &لتقرير سيتهم فلسطين بتخريب محا�ثا� &لسال� ��نه سيتهم <سر&ئيل باللجو5 
&لمستوطنا�، لكن &ألهم من هذ&، على حد  <نشا5  &لمبر� ��نها مستمر	 في سياسة  &لعنف غير  <لى 
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فلسطين
Mييل شا��� يستعد للحر�[

&لشهير	  &لدفا]  &ستر&تيجية  مجلة  نشر�   ،٢٠٠١ عا�  من  (يوليو)  تمو6  شهر  ��&خر  في 
Jane’s Defense خبر&ً يكشف &لطريقة &لتي يخطط بها شا��7 لجلب "&لسال�" لفلسطين. 
�حسب &لخبر فإ7 &لجيش &إلسر&ئيلي يقو� بإعد&� خطط لحرa يشا�� فيها ٣٠ �لف جند_ 
&لثقيلة.  &ألسلحة  بو&سطة  &لكثيف  &لقصف   Pباستعما�  F١٦  �  Fلـ١٥& طائر&�  بمشا�كة 
�كا7 هدj &لجيش &إلسر&ئيلي هو هجو� عسكر_ يقلع &لقو&� &لفلسطينية من جذ��ها بحيث 

ال يمكن لها لم شتاتها مر	 �خرv بتاتًا. 
�كانت محطة &لـCBS &لشهير	 قد fكر� &لنقطة &ألهم في هذ@ &لخطة �هي &لطريقة &لتي 
سيتم بموجبها �ضع &لمخطط قيد &لتنفيذ. مر	 �خرv، تعد &إل�&�	 &إلسر&ئيلية مخططًا يتناسب مع 
عقيدتها �ماضيها: سيشن &لجيش &إلسر&ئيلي حربه على &لفلسطينيين بعد تنظيم هجو� &نتحا�_ 
على �حد &ألماكن &لتي يوجد فيها &ليهو� بكثافة. <7 مخططًا كهذ& يكشف بوضوN �7 <سر&ئيل 
�كانت  &لصهيونية.  �هد&فها  تحقيق  سبيل  في  �قتلهم  مو&طنيها  بحيا	  &الستهتا�  عن  تتو&نى  لن 

&لـCBS قد �f&عت &لخبر بالشكل &لتالي: 
ينص &لتقرير على �7 مخطط &الحتالP سيوضع قيد &لتنفيذ عقب هجو� &نتحا�_ يمو� فيه 
�ناk كثير�7 على غر&� ما حصل في �حد &لمر&قص في تل �بيب في &لشهر &لفائت عندما &نفجر� 

قنابل ���� بحيا	 &لعشر&�.(٤)
 	��باإلضافة <لى fلك، فإنه كا7 متوقعا �7 حصو�Q Pييل شا��7 على &لسلطة سيؤ�v <لى 6يا
&لتوتر في &لمنطقة �سيؤ�_ <لى سلخ <سر&ئيل عن مسير	 &لسال� بشكل كامل. فالصهاينة كانو& 
قد �طلقو& &إلشا�&� &أل�لى للحرa بانتخابهم شخصًا يعرj على �نه "سفاN لبنا7 ". �لذلك 

فإ7 �خوP <سر&ئيل برئاسة شا��7 في حرa عامة &حتماP يجب عد� &الستهانة به.
<7 حربًا مثل هذ@ قد تكو7 عملية عسكرية محد��	 تستهدj &لقضا5 على &لسلطة &لفلسطينية 
��P &لجو&� للتحوP <لى حرa شاملة في &لمنطقة بكاملها. لكن &لر�_ &لعا�  vقد تشمل <حد�
&لعالمي لن يرv &لوجه &لحقيقي لهذ@ &لحرa بل سيرv &لوجه &لذ_ تريد <سر&ئيل ��يته فقط: 

�ما  &لسال�.   vيريد�7 سو ال  فاإلسر&ئيليو7  تكر&�ها.  يتم  &لتي  &لحكاية  نفس  &لحكاية هي 
&لفلسطينيو7 فهم �ناk ال يحققو7 �عو�هم �معتد�7 �مخربو7، كما �نهم مسؤ�لو7 عن مو� 
٩٥٪ من &لمو&طنين �ال يفهمو7 <ال &لعنف. �في &لليلة &لماضية كا7 &لمتحد� &لرسمي للجيش 

&إلسر&ئيلي قد قاP" &لعنف هي &للغة &لوحيد	 &لتي يفهمونها". (٥)
1- Daniel Pipes, Mitchell Report Missed It, The Washington Times, 30 May›s 2001

2- Aluf Benn, Israel Braces for Mitchell Report, Ha’aretz, 24 Nisan 2001
3- Yeni afak, 25 May›s 2001  4- CBS, 12 Temmuz 2001 5- The Independent, 13 Ekim 2001
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سوv خديعة كبرv. �كما هو &لحاP في كثير من &لمو&ضيع، فإسر&ئيل تستغل &لفلسطينيين 
 :Pبر� فيسك في هذ& &لمجا�� Pيضًا. �يقو� kلتحقيق منافعها في موضو] &لقد

 Rسيكو7 على �جا .kعلى &لقد j&يعني حق &إلشر &fما jلفلسطينية تعر& 	�&��&إل
بني  على   Hلسيطر�� �لسير،  مشكلة  مع  ��لتعامل  �لقمامة  يجمعو�   �� عرفا0 
جميع   H��4# على  �إلشر�[  حق  لإلسر�ئيليين  سيكو�  aلك   Gثنا� �في  جلدتهم. 

١٠٩.cلشؤ�� في �لقد�
�باإلضافة <لى fلك، فإ7 &تفاقية ��سلو ال تمنح حق &لعو�	 أل�لئك &لذين شر��& خا�� 
��&ضيهم بسبب &إل�هاa &إلسر&ئيلي. مع �نه من غير &لممكن حل قضية &لشر3 &أل�سط 

��7 عو�	 &لالجئين <لى ��طانهم. 
�في &لنهاية، فإ7 من &لو&ضح جد&ً �7 صو�	 "<سر&ئيل &لمسالمة" &لتي بد�� في &لظهو� 
في �عو&� &لـ١٩٩٠ �ظهر 6يفها عا� ٢٠٠٠ ال تعكس &لحقائق مطلقًا. �ما�&مت <سر&ئيل 
&لمسلمين  �تعتبر  ممتلكاتها،  �نها  على  &لفلسطينية  &أل�&ضي  باقي  �<لى   kلقد& <لى  تنظر 
&لفلسطينيين "حيو&نا� تمشي على قدمين"، �تنظر <لى &لعالم من �جهة نظر &الجتماعية 

&لد&��نية فإ7 &لشر3 &أل�سط لن ينعم بالسال� في �_ �قت من &ال�قا�.
 

طريق �لسال� في �لشرe �أل�سط 
<7 &لتا�يخ يقد� لنا &إلجابة على &لسؤ&P &لملح: ما هي &لطريقة &لتي سيأتي بها &لسال�، 
 	�&�&إل فإ7   ،aلكتا& من  &لسابقة   Pلفصو& في  �سلفنا  �كما  للمنطقة؟.   P�&لعا &لسال� 
&لوحيد	 &لتي جلبت &لسال� ألصحاa &أل�يا7 &لّسما�ية &لثال� طو&P &لـ٢٠٠٠ &لماضية 
ال  &لمسلمين  fلك أل7  &لعثمانية.  &لد�لة   	�&�> �باألخص  &إلسالمية،   	�&�&إل كانت  عا� 
يؤمنو7 بعقائد كالصليبية �� &لصهيونية. �&لمسلمو7 ال ينظر�7 <لى &لدنيا من �جهة &لنظر 
&الجتماعية &لد&��ينية كما يفعل &لصهاينة. �ال يجرمهم شنآ7 (عد&5) قو� على �ال يعدلو&. 
�&لمسلمو7 ينظر�7 <لى �صحاa &أل�يا7 &ألخرv على �نهم �هل كتاa، �يعترفو7 لهم 

بحق &لحيا	 �&لعبا�	، �يحترمو7 �جو�هم �يتسامحو7 معهم. 
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#لى �Bّ مد$ كانت ��سلو عا4لة؟
&لمناصر	  &لجماعا�  �بعض  &لغربية  &إلعالمية  &أل�سا\  قابلت  قبل،  من  �شرنا  كما 
&تفاقية ��سلو للسال� عا� ١٩٩٣ بحماk شديد. <ال  للسال� في &لشر3 &أل�سط توقيع 
�7 &لسنين &لتي مر� بعد &لتوقيع على &التفا3 �ثبتت عد� صد3 هذ& &لحماk. �كما هو 
&لحاP في كثير من &لمو&ضيع، &نتهجت �سائل &إلعال� &لغربية سياسة مناصر	 إلسر&ئيل. 
�كانت  &لمشر�عة.  بحقوقهم  لمطالبتهم  &لسال�   	&�بمعا &لفلسطينيين  &تهمت  �نها  حتى 
�سائل &إلعال� هذ@ تنشر تقييما� ��جها� نظر عن �7 <سر&ئيل �عطت فلسطين فرصة 

"&لحصوP على ��لة" ��7 &لفلسطينيين يرفضو7 هذ@ &لفرصة ��7 &كتر&�. 
تكن  لم  فإسر&ئيل  &لغربية.  &إلعال�  �سائل  عكستها  مثلما  تكن  لم  &لحقائق  لكن 
تعطي &لفلسطينيين حقوقهم، بل كانت تعطيهم نْزً�& قليال صغير&ً لكي ال يقفو& عقبة في 
لم  للفلسطينيين  ستعطيها  �نها  <سر&ئيل  �علنت  &لتي  فاأل�&ضي  شي5،  كل  قبل  �جهها. 
&لتي  &أل�&ضي  فإ7  fلك،  <لى  باإلضافة  &لفلسطينية.  &أل�&ضي  من حجم  &لـ٢٪  تتجا�6 
�عطيت للفلسطينيين محاطة بالجنو� &إلسر&ئيليين من جميع &لجها� �مفصولة عن بعضها 
تفصيًال  فإ7 هنا�  <لى fلك،  &ستخد&مها. �باإلضافة   �&ليهو لغير  &لبعض بطر3 ال يجو6 
 zٍ&�� صغير&ً يجب عد� تناسيه �هو �7 &أل�&ضي &لتي قبلت <سر&ئيل بمنحها للفلسطينيين
&لفلسطينية  "&لد�لة   �حد� يعطي  &التفا3  فإ7   ،vخر� جهة  �من  مثمر	.  غير  صحر&�ية 

&لمستقلة" ��جو&5ها �مياهها &لباطنية للسيطر	 &إلسر&ئيلية. 
 (�)  �  (a)  �  (�) <لى  &لفلسطينية  للمناطق  <سر&ئيل  تقسيم  &أل�سا\  بعض  تصف 
في  &لفلسطينية  للسيطر	  &لشا�]  تر�  لو  �نه  يتناسو7  لكنهم  منها.  مهم   P6تنا �نه  على 
سيكو7  �بالتأكيد،  &إلسر&ئيلية.  للسيطر	  يتر�  له  &لمجا��  &لشا�]  فإ7  مثًال،   kلقد&
&ليو� في &لضفة &لغربية �قطا] غز	 – �7 تدخل &لمناطق  بإمكا7 <سر&ئيل – كما تفعل 
&لفلسطينية متى تشا5 ��7 يقتحم جنو�ها &أل�&ضي &لفلسطينية متى شا�5&. �بالتأكيد، فإنه 

من &لمستحيل &لحديث عن ��لة فلسطينية في هذ@ &لحالة. 
&لعرz &إلسر&ئيلي للفلسطينيين بتر� جز5 من &لقدk ليكو7 تحت سيطرتهم لم يكن 
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&لسال�  يجلب  لن  &أل�سط  &لشر3  في  &لمسلمين  قو	  تنامي  فإ7   ،aألسبا& �لهذ@ 
�نشأ  تا�يخهم،   P&طو� �يضًا.  &أل�يا7  �لباقي  بل  فحسب،  &إلسالمي  للعالم  �&لطمأنينة 
مر	  يحد�   jسو ما  �هذ&  &لمسلمين،  غير  حتى  بها  �عجب   	�&�> �نظمة  &لمسلمو7 
�خرv. �&لمسلمو7 لن يتخلو& عن &لقدk بتاتًا، �لن يرضو& بها "عاصمة �بدية إلسر&ئيل". 
�كما قاP عرفا� "#� �لمسلم �لذB يتخلى عن �لقدc لْم ُيولد بعد". �&لحل &ألكثر 
 Nمنز�عة &لسال 	لفلسطينية ��7 تكو7 مدينة حر& 	�&�عقالنية هو منح &لقدk &لشرقية لإل
&لثالثة  &لديانا�   aصحا� تمثل  مؤسسة  قبل  من   Nلسال& من  �تجريدها  �&�تها > يتم 
بالتسا�_. �بالتأكيد، على هؤال5 &لذين يدير�7 شؤ�نها �7 يكونو& �ناسًا مد�كين ألخال3 
&لدين حق &إل��&� �يما�سونه في حياتهم. في قدk تتم <�&�تها بهذ& &لشكل، سوj يكو7 
&لمسيحيو7 �&ليهو� �حر&�&ً بقد� ما يكو7 &لمسلمو7 �حر&�&. �هذ& هو &لخالp &لحقيقي 

لفلسطين �&لشر3 &أل�سط. 

�لعثمانية.  لل#�لة  تبي� �لخ	ي�; �لم	س�مة باألل��� ��لم�ج�#; في �ألعلى 
�سع �لح#�# 
ثال=  في  ��ل	حمة  ��لتسامح  �لع#ل  نش	)  عا*   ٦٠٠ لم#;  �ستم	)  �لتي  �ل#�لة   G�ه�

قا	�) م� �لعال*، �ق# 
صبح) نم��جا يحت�O به لجميع #�ل �لعال*.
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باM �لشا� ٩٤٤/ ١٥٣٧ 

چشمة باM �لسلسلة ١٥٣٦/٩٤٣

�لباM �لذهبي ٩٤٤/ ١٥٣٧

باM �لجديد ١٥٣٧/٩٤٤

قلعة 4��4

باM �لشا� ٩٤٤/ ١٥٣٧ 

�آلثا� �لعثمانية  
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�الهتما	 بفلس�ي�  ت	  �لفت��  �لعثماني. �في ه��  �لعه�  �لخ�ي�� ت�ضح فلس�ي� في  ه�� 

�هتماما خاصا، �ل�ل+ ��تفع مست�( �لمعيشة في �لمن�قة ��تفاعا كبي��. �باإلضافة "لى 

�ل+ كان4 �لتج�بة �لعثمانية في ضما� �ألم� ��لسال	 لكل م� كا� يعي0 على تل+ �أل��ضي 

م� جميع �لشع�6 ��ل�يانا4 تمثل نم��جا غاية في �ألهمية.
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&لذ_  �&لتسامح  �&لعد&لة  &لسال�  منا    7>
&إلمبر&طو�ية  فتر	  في  طويلة  عصو�&ً   �سا

&لعثمانية يعتبر �ليًال ساطعًا على ما fكرنا. 
فبعد خر�� &لد�لة &لعثمانية، �على &لرغم 
من مر�� كل هذ@ &لسنو&� �على &لرغم 
لم  فإنه   ��سا &لتي  &ألنظمة  جميع  من 
�&لطمأنينة  &لعد&لة  تحقيق  باإلمكا7  يكن 

في &لشر3 &أل�سط. 
&لذ_  &لمسلم،  &لتركي  &لشعب   7� كما 

يعتبر ��يث &إلمبر&طو�ية &لعثمانية، مستعد –كما 
&لنظا�  توفير  عاتقه  على  يأخذ   7� &لماضي-  في  فعل 

منطقة   zأل�& تنافسها على �جه  &لتي ال  &لمناطق  لهذ@  في �&الستقر&�   vخر�
تنوعها &لعرقي �&لديني �في صعوبة <�&�تها. فتركيا تقع في موقع حساk جد&ً بالنسبة <لى 
&لناحيتين &لجيو-&ستر&تيجية �&لجيو-&قتصا�ية. كما �7 شعوa هذ@ &لمنطقة  &لمنطقة من 
تمتلك  �تركيا  عميقة.  عاطفية  بر�&بط  بتركيا  مرتبطة  <ليها  &لمساعد	  يد  مد  تنتظر  &لتي 
&أل�سط  &لشر3  في   	�&لموجو &لمجتمعا�  جميع  شمل  لّم  من  يمكنها  تا�يخيًا  تر&كمًا 
تحت سقف �&حد ��7 تديرهم بأكثر �شكاP &إل�&�	 عدًال �مر&عا	 للحقو3. ففي كل 
 vتستطيع �7 تشتت حساسية شعب �عطى للتا�يخ �جهته ��هد 	لعالم، ال توجد �ية قو&
ثقافة �تجربة ضخمة �مؤسس  �&لطمأنينة �هو شعب صاحب  �&لعد&لة  &لسال�  &إلنسانية 

حضا�	 متجذ�	 �غنية. 
��خالقه  �<يمانه  بصبر@  &لمسلم-  &لتركي  &لشعب  فإ7  &لماضي  في   Pلحا& هو  �كما 
ثقافا�  &لقا�مين من  &لبشر  &لظالم �سيوحد  &لمظلو� في �جه  &لحميد	- سيقف بجانب 
�جذ�� مختلفة في بوتقة &لعدP �&لتسامح، �سوj يعو� من جديد منا  &لسال� �&ألمن 

&لذين &شتا3 لهما &لعالم كله. 
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�هو  �&حد&ً:  شيئًا  لنا  تظهر  &آل7  حتى  fكرناها  &لتي  &لحقائق 
من  &لفلسطيني  &لشعب  حصا�  هو  إلسر&ئيل  &لحقيقي   jلهد&  7ّ�
<لى جحيم ال يطا3 لكي  &لممكنة �تحويل حياته  &لجها�  جميع 
يشعر بأنه لن يستطيع تحقيق �_ شي5 على ��ضه. �منذ تأسيسها 
�حتى &آل7، ماP&6 6عما5 <سر&ئيل من بن غو�يو7 �بيغن �شامير 
�نتنياهو �با�&� �شا��7 يتبعو7 &لسياسة نفسها. �هذ@ &لعقيد	 &لتي 
�ما�  &ألكبر  �&لعائق  &لصهيونية.  هي  �عد�&نية  توسعية  سياسة  تتبع 

&لصهاينة لتحقيق �حالمهم هو &لشعب &لفلسطيني. 
ما  منذ  كبير	  مجز�	  فلسطين  ��&ضي  تشهد  &لسبب،  �لهذ& 
��نما  كامل  شعب  على  &لقضا5  يتم  حيث  قر7  &لنصف   aيقا�
من   Nللنز� &لشعب  هذ&   zتعر عاٍ�  خمسين  �قبل  fنب.   _�
ما  كل  منه  �سلب  عليها  يعيش  كا7  &لتي  ���ضه  �مز&�عه  بيوته 
تعتمد  جديد	  ��لة  �نشئت  �&لمز&�]   zأل�& هذ@  �على  يملك. 
في عقيدتها على &إل�هاa �&لتخريب. �على &أل�&ضي &لتي �ضطر 
�مبا7ٍ  مصانع  �نشئت  عنها   Nلنز�& &لمسلم  &لفلسطيني  &لشعب 
�فنا�3 �تجمعا� تجا�ية <سر&ئيلية. �لكن <سر&ئيل لم تكتف بهذ& 
فقط، بل �لم تد] &لفلسطينيين يتنفسو& &لّصعد&5 حتى في &ألماكن 

&لتي نزحو& <ليها. 
�هؤال5 &لمسلمو7 &لعاجز�7 عن سد ��نى حاجاتهم &لضر��ية 
لمو&صلة حياتهم يتعرضو7 يوميًا للتعذيب �&لمعاملة غير &إلنسانية. 
<سر&ئيل  فإ7  عليهم   aلمضر�&  _�&القتصا &لحصا�  <لى  �باإلضافة 
�قد&مهم،  على   jللوقو يساعدهم  عامٍل   _� على  للقضا5  تسعى 



فلسطين

�لخاتمة�لخاتمة�لخاتمة
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كل مسلم �7 يقوP "قف" في �جه هذ& &لظلم، كل حسب <مكاناته. 
��كبر مساعد	 يمكن تقديمها لكل &لمسلمين &لمظلومين في �نحا5 &لعالم كلها، �ليس 
في فلسطين فقط، هي مكافحة نقطة &ال�تكا6 &ألساسية لكل هذ& &لظلم �&لوحشية، �هي 

" فلسـفة &لال�ينية ". 
&لمعا�ية   vلقو& �تعذيب  قمع  من  &لنا�"  "تحت  يعانو7  &لمسلمين  من  كثير  �بينما 
&لعالم  <سما]  �منها،  &لمسؤ�ليا�  من  &لعديد  عليهم  تقع  &لمسؤ�لين  باقي  فإ7  لإلسال� 
&لظلم،  لهم هذ&  &لتي تصنع   vلقو& &لمستضعفين �&لكشف عن  &لمسلمين  �صو&� هؤال5 
�هد� &ألفكا� &لتي تستند عليها هذ@ &لقوv من &ألساk �&الستمر&� في &لفعاليا� &لر&مية 
 Nبالكفا &إلسال�   jتستهد &لتي  &لدعايا�  كافة  �<سكا�  �نشر@  &إلسال�  تقوية  <لى 
هذ@.  بمسؤ�لياتنا  يذكرنا  فلسطين  في  ُيظلم   ��  Nُيجر  �� ُيقتل  ُمسلم  �كل  &لفكر_. 
ُتهد� على   jية لإلسال� سو�&لمعا &لعقائد  فإ7 كل  &لمسلمين بمسؤ�لياتهم هذ@  �بوفا5 
نقطة &ستنا�ها &ألساسية �على �هم �عائمها. �كما قاP &هللا عز �جل في &آلية &لكريمة:" 
َ�ُقْل َجاGَ �ْلَحقُّ َ�َ=َهَق �ْلَباِطُل ِ#�َّ �ْلَباِطَل َكاَ� َ=ُهوًقا. (سو�	 &إلسر&5 ، ٨١)" فإنه البد 

لألنظمة &لباطلة �7 تتها�v �ُتهد�.

%� �لمس��لية تقع 
على عات� كل م� 
يملV ضمي	� حيا 
م� 
جل 
� ينع* ه�� 
�ل�فل �لفلس�يني 
�ل�� يحمل ل�حة 
 Zها	عليها ”�إل Zكت
 Vع#�نا جميعا“، �ك�ل
�ل�فل �إلس	�ئيلي 
بمستقبل كله 
م� 
�سال*.
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&لتي تعيش على  &لتي تعيش على صيد &ألسما� يتم منع &لصيد فيها، �&لمناطق  فالمناطق 
فإنه  &لوضع،  هذ&  �في  بتصديرها.   Nلمسمو& &لمنتجا�  تحديد  يتم  &لمز��عا�  تصدير 
&لعمل في &لمصانع &إلسر&ئيلية بر�&تب   vلفلسطيني �_ خيا� سو& ال يوجد �ما� &لشعب 

منخفضة للغاية باعتبا�هم �نصاj عبيد. 
يتم  كأسلحة  �&لمقاليع  &لحجا�	   vسو يمتلكو7  ال  &لذين  &لفلسطينيو7  �&لشبا7 
معظم   7� لوحظ  �قد  &إلسر&ئيليين.   �&لجنو قبل  من  &لحقيقي   pبالرصا &ستهد&فهم 
&لخلف.  من   �� &لعنق   ��  kلر�& مناطق  في   pبالرصا �صيبو&  &الشتباكا�  في  &لمصابين 
كذلك  �تشمل  بل  بالحجا�	،  يرميهم  من  على  تقتصر  ال  &إلسر&ئيليين   �&لجنو �مجا�6 
قتله  تم  &لخبز ألسرته  &بتا]  &ألبا5  �7 �حد  �مثلة fلك  &لمدني &ألعزP كله. �من  &لشعب 
�ما� عيني �6جته &لحامل ��طفاله ��7 تقديم �_ مبر�&�. كما تطلق &لنير&7 على &لنسا5 
&لعامال� في &لحقوP من &لطائر&� &لمر�حية ��7 �ية �fيعة. �يفقد &ألطفاP &لر&جعو7 من 
&لمد&�k بيوتهم &لتخريب &لذ_ تقو� به &لجر&فا� �&لدبابا�. �يمنع &لجنو� &إلسر&ئيليو7 
 _�سيا�&� &إلسعاj من &لوصوP <لى &لجرحى �نقل &لمرضى <لى &لمستشفيا� مما يؤ

<لى &ستشها� &لكثير منهم. 
كثير& ما نسمع �خبا� &لمو� في فلسطين. �عند قر&5تكم لهذ@ &لصفحا� قد يكو7 
&لنسا5   jستهد& قتٌل  نسا5  هنا�  يكو7  �قد  &لنير&7،  عليه  �طلقت  فلسطيني  طفل  هنا� 
�&ألطفاP �&لشيو . �<6&5 هذ& &لوضع، فإنه ال يجو6 أل_ مؤمن مخلص �7 ينآv بنفسه 
 _ّ� �فعل". كما ال يجو6 لصاحب  جانبَا �يشاهد ما يحد� �يقوP:" �ماf& بوسعي �7 
ضمير �7 يقنع ضمير@ بالسكو� على مجا�6 بهذ@ &لبشاعة في فلسطين. �بالتأكيد، على 

َعْن  َ�َيْنَهى  �ْلُقْرَبى   Baِ  Gِيَتا#ِ�َ َ��ِإلْحَساِ�   Rِِباْلَعْد َيْأُمُر  �هللاََّ   َّ�#ِ  ﴿
 Hسـو�)  ﴾ ُر�َ�  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َ��ْلَبْغِي  َ��ْلُمنَكِر   Gِْلَفْحَشا�

�لنحل، �آلية ٩٠)
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فلسطين

لكي ينعم �ألطفاR �لفلسطينيو� ��إلسر�ئيليو� بمستقبل 
جميع  عن   Rبمعز #بقا�هم  ينبغي  ��لسال�،  �ألمن  فيه 
�لجميل   eلمشر� فالمستقبل  ��لصر��.  �لتوتر   Rشكا�

.Rهو من حق جميع �ألطفا
ملحق: ]خر �أل�ضا� في �أل��ضي �لفلسطينية �لمحتلة 
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�لكتا�، لم تكن بضعة 
شهر قد مضت  
ثنا� بد� �إلعد�� لهذ� 
على �نتفاضة �ألقصى. "منذ �أليا* �أل"لى النتفاضة �ألقصى "�إل��!� 
�إلسر�ئيلية كانت قد �تخذ- تد�بير في غاية �لقسو� ضد مظاهر�- 
�لشو�!C، "على �لرغم من هذ�، فإA �الشتباكا- �?���- كثافة، حيث 
قامت �لد"لة �إلسر�ئيلية بزيا�� ضغطها على �أل!�ضي �لفلسطينية !��ً 
�النتحا!ية.  �لعمليا-  ببعض  �لفلسطينيين  �ألصوليين  بعض  قيا*  على 
 -��"كاA �لمدنيوA من �لشعب �لفلسطيني �لهدN �لرئيسي لالعتد�
�لتي شنت من �لبر "�لبحر "�لجو. "كانت 
عنف 
يا* �نتفاضة �ألقصى 

هو ما حصل في بد�يا- �لعا* ٢٠٠٢. 
تنظيمها  تم  عملية عسكرية  
كبر  بأنها   Aلمسؤ"لو� يصفه  "فيما 
قر�بة  �إلسر�ئيلي  �لجيش  حشد   �ألخير�،  �لعشرين  �لسنو�-   Zخال
نذير�ً  �لحشو�  "فيما كانت هذ]  �لمنطقة.  في  
لف جند\  �لـ٢٠ 
�لمناطق    Zحتال� في  �إلسر�ئيلي  �لجيش   
بد �لمآسي،   Zبحصو
�لفلسطينية "�حد� "!�� �ألخرd. "في �لو�قع، كانت b!هاصا- هذ� 
�لوضع قد ظهر- قبل 
شهر. "كما كنا قد 
سلفنا في فصل "e!ييل 
 Zحصو تتوقع  �ألجنبية  �لمصا�!  كانت  للحر�"  يستعد   A"!شا
�لحكومة  من  �لمتسربة  �ألخبا!  "كانت   .Cلنو� هذ�  من   Zحتال�

�إلسر�ئيلية تفيد بأb Aسر�ئيل تستعد لحر� كبير�. 
 �ببد� �الحتالZ، شوهد- مناظر تشابه �لمناظر �لتي حدثت 
ثنا
قرية "في كل مخيم  للبناA عا* ١٩٨٢. "في كل  bسر�ئيل   Zحتال�
 Aسكا يسمع   ،��لبد "في  يتكر!.  نفسه   kلحو��� مسلسل   Aكا
 ��لمخيم 
صو�- �لدبابا- "�ألسلحة. ثم يتم ضر� مولد�- �لكهربا
�لتي توفر �لكهربا� مما يغرl �لمخيما- في �لظال* "يقطع صالتهم 
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�لملحق: �خر �لملحق: �خر 
�أل�ضا� في فلسطين�أل�ضا� في فلسطين

�لملحق: �خر 
�أل�ضا� في فلسطين
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F i l i s t i n

٦٠٠ !جل سجن منهم ٧٠ �"A تقديم 
 \ مبر!. "كانت مشاهد �لمدنيين �لعزZ �لذين 
�لتي تشهد على قسو� �لجيش   kمن �ألحد� �لتحقيق "عيونهم معصوبة "�حد�  A"ينتظر

�إلسر�ئيلي في تعامله مع �لمدنيين. 
�لمصو!ين  "عدسا-  �لتلفا?  شاشا-  على  �نعكست  هذ]،  �لتوغل  عمليا-  "في 
�لكثير من �لمناظر �لوحشية. "منها 
A �لجنو� �إلسر�ئيليين كانو� يد"سوA على جثة 
حد 
 Aلجنو� �إلسر�ئيليو� Zخر، �نهاe Aمامها، "في مكا
�لقتلى �لفلسطينيين "يلتقطوA �لصو! 
ضربًا على فلسطيني على �لرغم من �ستسالمه لهم ثم قتلو]، كما 
A �لدبابا- �إلسر�ئيلية 
قصد- �لمر"! من فوl سيا!�- �إلسعاN �لو�قفة على جانب �لطريق محولة bياها bلى 

شال� معدنية، 
ما �لمشهد �ألكثر bثا!� في �لنفوo فهو 
A �إلسر�ئيليين حولو� فلسطينيًا 
�لذ\ يما!سه  bلى 
A �إل!ها�  بالصو�!يخ. هذ� باإلضافة  له  bلى 
جز�� متناثر� بقصفهم 
�لجيش �إلسر�ئيلي في �لمناطق �لمحتلة كاA، كما هو �لحاZ ��ئمًا، يستهدN �ألطفاZ مما 

ثا! عاصفة حقيقية من �لشجب ال من �لفلسطينيين فقط، بل "من �إلسر�ئيليين 
نفسهم 
"من كل 
نحا� �لعالم. "من �إلسر�ئيليين �لمعر"فين بتنديدهم بالسياسا- �إلسر�ئيلية في 

�أل!�ضي �لمحتلة جدعوA ليفي. "يوجه ليفي 
سئلته �النتقا�ية نحو �لر
\ �لعا* قائال:
 A
  "
 �ألطفاZ؟   o"u! على  �لنا!   lبإطال صا�!  عسكر\  
مر   vهنا هل 
صالحياتهم  على   �بنا xلك   Aيفعلو �لجنو� 
�لممنوحة bليهم؟ "هل هذ� يغير شيئًا؟ 
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بالعالم �لخا!جي. "بعدها تشا!v طائر�- �لـF١٦ �لدبابا- في قصف �لمخيم. "عال"� 
على xلك، كانت هذ] �لعملية bشعا!�ً ببد� حصا! 
كبر بكثير. 

�إلسر�ئيلية  �لدبابا-  كانت  جهة،  فمن  حقيقية.  بحر�  يذكر   Aكا يحصل  ما  كل 
تدخل �لمدA �لو�قعة تحت �إل��!� �لفلسطينية مثل غز� "!�* �هللا "نابلس "طولكر* "تهد* 
 Fكانت طائر�- �لـ١٦ dعلى كل ما صا�فته في طريقها، "من �لجهة �ألخر o"تد"
تمطر سكاA �لمخيما- بالقنابل. 
ما !ئيس �لسلطة �لفلسطينية ياسر عرفا- فبقي محبوسًا 

نه صا! قيد �إلقامة �لجبرية على نحو ما. "في هذ] �أليا*  \
في �لمكاA �لذ\ يعمل فيه، 
�لعصيبة �لتي قتل فيها 
كثر من ٤٠ شخصًا، �ستهدN �لجنو� �إلسر�ئيليوA �لمد�!o ("من 
بينها مد!سة 
قامتها �ألمم �لمتحد� للمعاقين بصريًا) "سيا!�- �إلسعاN "�لمستشفيا-. 
�إلسر�ئيلي  �لجيش   A
 �لمنطقة  في   A"لموجو�� �ألجانب   Aلصحفيو�  Aلمر�سلو� 
فا� "
 Zحو حصا!�ً  ضربت  قد  كانت  �باباته   Aأل للمستشفى  �لفلسطينيين   Zخو� يمنع   Aكا
�لمستشفيا- "
نها كانت تمنع �خوZ سيا!�- �إلسعاb Nلى هذ] �لمستشفيا-. "!�فقت 

\ مبر! "
!سل �لعشر�-  A"� ألشخا�� Nالe Zلعمليا- �لعسكرية �إلسر�ئيلية �عتقا�
ممن  �لمخيم  في   Zلرجا� مع جميع  تحقيق  
جر\  كما  �إلسر�ئيلية.   Aلسجو� bلى  منهم 
تتر�"� 
عما!هم بين �لـ١٤ " ٦٠ عاما. "تم �عتقاZ �لكثيرين "بقيت 
عينهم معصوبة 
طو�Z يومين. "كمثاZ على هذ] �إلجر���- ما حصل في مخيم �لدهيشة �لذ\ 
عتقل فيه 
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A هنا& مبد� يطبق بأّ�  *

مو! غير عا�ية ال تحدk كل يو*؟  kهل هذ] �ألحد�
"كل من يرمي �لحجا�= يقتل، طفًال كا� �� �جال؟". �ليس هذ� �مر يجب �عتبا�* 
�لتي  �لطريقة   [�تسو "�حد  �إلسر�ئيلي شخص  �لجيش  في  يوجد  
ال  جريمة حر<؟ 

يتصرN بها جنو�]؟ ١١٠
�هللا   *�! في  يعيش  �لذ\   Adam Shapiro �ألمريكي   Aإلنسا�  lمناصر حقو  Zيقو"

"�صفًا �لجنو� �إلسر�ئيليين �لعاملين في �أل!�ضي �لمحتلة: 
�لجنو�  يعامل  �لطريقة  "بهذ]  bنسانية.  ال   Zفعا
 على  bقامته  يتم  
مر  هنا   Zالحتال�
�لفلسطينيين  Aلى  ينظر��  يجعلهم  تد�يبًا  يتلقو�  �لفلسطينيين- حيث   Aإلسر�ئيليو�

عتقد  لكني   ،Aإلسر�ئيليين سيئو� �لجنو�  بأA كل  
uمن  بشرً�. ال  ليسو�  �نهم  على 

نهم يتركوA جانبهم �إلنساني في �لبيت 
ثنا� قد"مهم لتأ�ية "�جبهم... فقط عندما 
تد!b vسر�ئيل بأA �لمصد! �ألساسي لالشتباكا- في �لمنطقة هو �الحتالZ، "عندما 
فقط عندها  بحرية،  بالحيا�  للفلسطينيين  �حتلتها "تسمح  �لتي  �لمناطق  من  تنسحب 
تكتسب �لكلما- �لتي نستعملها لتوضيح معنى �لحيا� معناها مر� 
خرb" .dلى xلك 

�لحين، تبقى كلمة "bنساA" عبا!�ً  مع "قف �لتنفيذ. ١١١
من  �لفلسطينية  �لفصائل  بعض   -��? حيث  
شد.  عنفًا  "ّلد  �إلسر�ئيلي  �لعنف   Aّb
"تير� �لعمليا- �النتحا!ية �لتي �ستهدفت �لمدنيين من �إلسر�ئيليين. "في �لمقابل، "بدًال 
من 
A يتبع e!ييل شا!"A "حكومته سياسة معتدلة، �?��� �لقمع "�لعنف �لمما!o على 

�لتي  �لصو�  �حدثت 
Aسر�ئيليين   Oلجنو بثت 
صو��  يلتقطو�  �هم 
بالقر<  �لبعض  لبعضهم 
�لفلسطينيين  �حد  من 
 Tفعا� O�O� *قتلو Uلذ�
 Vجا�� كافة  في  غاضبة 

�لعالم.
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في �لبد�ية يقو\ �لجنوO �إلسر�ئيليو� بإبعاO �ألحد �لفلسطينيين عن �لطريق، �بعد �� تأكد�� �نه ال يحمل معه 
�لسال_، طرحو* ��ضا ���ثقو* ثم نفذ�� فيه ُحكما ال �حمة فيه. �بالرغم من �ّ� هذ� �لمو�طن �لفلسطيني 

.Oلى قتله بد\ با�A بقي طريح �أل�` فقد عمد��� Oسلم نفسه للجنو�

على  شنتها  �لتي  �لعسكرية  �لحملة   Tخال Aسر�ئيل،  �ستخدمت 
�أل��ضي �لفلسطينية حو�لي ٢٠ �لف عسكرU. �عند حصا�ها 
للمد� �لفلسطينية كانت �لمد�فع تد�g كل ما يعتر` سبيلها.
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AKŞAM, 22.1.02

STAR, 28.2.02

SABAH, 5.12.01

SABAH, 5.12.01

Aسر�ئيل تقصف �ملبm �لذU يبعد عن عرفاl بـ 30 متر�

Tكر\ حتت �الحتال Tطو

�لصو��يخ تتهاطل على نابلس

Vعملية �عتد� qسر�ئيل تبد� �كA
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في  Aسر�ئيل   lعمد
�لعسكرية  حملتها 
تقريبا  �ألخير= 
جميع   Tحتال� Aلى 
�لفلسطينية  �أل��ضي 
�في  جديد.  من 
من  �يا\  خالT عشر= 
 lفقد �لمئا Tالحتال�
����حهم   Vألبر�� من 
�لتي   �sلمجا� نتيجة 

��تكبت.

HÜRRİYET, 13.3.02

YENİ ŞAFAK, 29.3.02

TÜRKİYE, 5.3.02

�ملخيماl �لفلسطينية �ثر بعد عني

�خلوw x ��\ �هللا من �ملجز�=

معاملة ناsية
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RADİKAL, 21.2.02

ORTADOĞU, 5.3.02

CUMHURİYET, 11.3.02

شا��� يعلن �حلر<

Aسر�ئيل تتوعد باحلر<

}جة شا��� تزO�O حد=



فلسطين

جاV في صحيفة ”“The Palestaine Chronicle �لتي تصد� في �مريكا مقاال كتبه جنيفر ال�نستن بعنو�� 
”�لتدمير في ��\ �هللا: �ليس نمو�� �لديمقر�طية �إلسر�ئيلية �مر� ��ئعا؟“ �تحث فيه عن �لوحشية �إلسر�ئيلية في 
��\ �هللا. �جاV في �لخبر �� من �لقتلى من يوجد في ��سه �كثر من ١٦ طلقة نا�ية، ��غلبهم ملقى على �جهه �ال 
يوجد سال_ بالقر< منهم. كما �لجنوO �إلسر�ئيليين يستهدفو� �ألطفاT �يضا بعملياl �لقتل �لعشو�ئية. �على 

.“Oمن �فح قتل طفل في �لعاشر= من عمر* بحجة ”�نه كا� يلعب بالقر< من �لحد� Oلحد��

بومو�  بيتر   O��� �ألعلى)  (في 
 The �ألنجليزية  �لصحيفة  مر�سل 
 \�� من  ��سله   Tمقا في   Observer
نصه:  ما  �إلسر�ئيلي   Tالحتال� بعد  �هللا 
لقد  �لقتلى،  جثث  عيني  بأ\  ��يت  ”لقد 
 Vصيبو� بالّرصا� في ���سهم“. ��لشي�
�نهم  �إلسر�ئيليين   Oلجنو� بين  �لمشتر& 
كانو� يطلقو� �لرصا� على �لفلسطينيين 
من مسافاl قريبة، �هذ� ما كا� ينبه له 

مر�سل �لصحيفة.

جاV في بيا� للجيش �إلسر�ئيلي �� عدO �لقتلى 
شخص.   ٢٠٠ Aلى  �صل  �يا\  عشر=   Tخال
  The Indipendent صحيفة lO����
مخيم  في  شخصا   ٣٠ من  �كثر  قتل  تم  �نه 
 ��  lكر�� ساعة،   ٤٨  Tخال في  ��حد 
�لجيش �إلسر�ئيلي �مطر �لمخيم بالنير�� عبر 

طائاl �لهليكوبتر.
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صا�خين  يتوسلو�   �� Aلى  �لفلسطينيين  ضر<  يجب  �لكنيست:"  مخاطبًا  �لفلسطينيين 
جزعًا من �لموl: نريد �لسال\". ١١٣. "لم تؤّ� هذ] �لطريقة bال bلى حلقة متو�صلة من 

 .�
A �لعنف ليس حًال أل\ شي kثبتت هذ] �ألحد�
�لعنف. "كما 
سلفنا من قبل، 
�لجيش �إلسر�ئيلي  بها  قا*  �لتي  �لعسكرية  �لعملية   Aفإ �لمتحد�،  
!قا* �ألمم  "حسب 
لمد� عشر� 
يا* تسببت في خسائر جسيمة في هد* ١٦٢٠ منزًال "
!بعة عشر� مبنًى عامًا، 

ما في جنين، فلقد مني ٥٥٠ منزًال من 
صل ٢٥٠٠ يقطنه ١٤ 
لف   .o!بما فيها �لمد�
بأضر�!  منها  ستة  
صيبت " كامًال،  هدمًا  منها  ثالثة  "هدمت  مختلفة،  بأضر�!  فلسطيني 
جزئية، "
ما �لباقي فكانت �ألضر�! �لتي 
صابتها متفا"تة. 
ما في مخيم بالطة، فلقد 
صيب 
٦٧٠ منزًال من 
صل ٣٧٠٠ يقطنه ٢٠ 
لف فلسطيني بأضر�!، "هدمت عشر� منها هدمًا 
كامًال، "
صيبت 
!بعة عشر� منها بأضر�! جزئية، "
ما �لـ٦٤٦ �لمتبقية فكانت �ألضر�! 
�لتي 
صابتها مختلفة. "في نو! �لشمس، تعر� مائة منزZ من 
صل ١٥٠٠ يسكنها ٨٠٠٠ 
تعر� ٣٠٠  فلقد  طولكر*،  في  
ما  منها.  ثالثة  "هد*  متعد��  بأضر�!  فلسطيني  مو�طن 
منزZ من بين ٢٩٠٠ يسكنها ١٦ 
لف فلسطيني ألضر�! مختلفة، كانت ٣٠ منزًال منها 
مصابة بأضر�! جسيمة "هد* تسعة منها هدمًا كامًال. 
ما �لخسائر �لما�ية فكانت تقا!� 
�لـ٣,٥ مليوA �"ال! 
مريكي. ("بما 
A �لعملية �لعسكرية كانت مستمر� 
ثنا� كتابة هذ] 

�لسطو!، فمن �لمحتمل 
A تتغير �أل!قا* الحقًا).١١٤
"�التحا�  �لمتحد�  �ألمم  قبل  من  إلسر�ئيل  حا��ً  شجبًا  شهد-  �لتي  �لفتر�،  هذ] 
 lطالb لوقف  "بتدخلها  لمبعوثها  �لمتحد�  �لواليا-   Zسا!b  dسو نشهد  لم  �أل"!"بي، 
�لنا!. "�نسحبت �لدبابا- �إلسر�ئيلية من �أل!�ضي �لفلسطينية مخلفة "!�ئها منطقة مدمرً�، 

"عقب xلك، بد
- �لمحا�ثا- �ألمنية بين �لطرفين. 
"في 
ثنا� �النسحا� �إلسر�ئيلي قصير �لمدd، كانت مبا�!� "لي �لعهد �لسعو�\ �ألمير 
 New York Times أل"سط �لتي نشر- في صحيفة� lلسال* في �لشر� Zعبد �هللا إلحال
�لمبا�!� على �نسحا� bسر�ئيل bلى حد"� ١٩٦٧ ( "هو ما  مثير� لالنتبا]. "تنص هذ] 
تنص عليه قر�!�- �ألمم �لمتحد� 
يضًا) مقابل تطبيع �لد"Z �لعربية عالقاتها مع bسر�ئيل. 
"قد قوبل هذ� �لعر� باإليجا� من قبل معظم �لفلسطينيين. لكن �لمتشد�ين سو�� كانو� 
في �لطرN �لفلسطيني 
" في �لطرN �إلسر�ئيلي نسفو� bمكانيا- "ضع هذ] �لمبا�!� قيد 
لصالح  للوقت  كسب  bلى  �إلسر�ئيلية  �لدبابا-  �نسحا�   Zتحو �لسبب،  "لهذ�  �لتنفيذ. 
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يد!كو�  حتى  خسائرهم  من  نزيد   A
 شا!"A:"علينا   Zقا �لصد�  هذ�  "في  �لفلسطينيين. 
بأنهن لن يكسبو� شيئًا باتباC هذ] �لوسيلة... علينا 
A نضربهم، "نضربهم، "نستمر في 
ضربهم bلى 
A نقتنع 
نهم فهمو� xلك". "عندما سأله �لصحفيوA "لما�x ال تحا"لو� حل 
تحل  ال  قضية  Aنها  للسياسة.  �قت  ال  قائًال:"  
جابهم  �لسياسية"   lبالطر �لمسألة  هذ] 
 dما نائب �لكنيست من حز� �لليكو� مائير شريت فأبد
سو� بالطر� �لعسكرية" ١١٢. 
�لفلسطينيين، "��فع عن نظريته تجا]  �عمه للعنف �لذ\ يما!سه �لجيش �إلسر�ئيلي ضد 

�لصحيفة   lنتقد�
�لمشهو�=  �إلسر�ئيلية 
�لعنف  سياسة  ”ها��تز“ 
�لحكومة  تنتهجها  �لتي 
 �A” �قالت  �إلسر�ئيلية 
يولد  �لعنف  من  �لمزيد 

مزيد� من �لمقا�مة“. 

 The صحيفة  �علقت 
  Washington Post
على �لوضع قائلة ”Aّ� �لوضع 
يسير باتجا* مزيد من �لتوتر 

في �لشر� �أل�سط“.

قال� مجلة ”�
 	يك�ن�ميس�“ 
� �ألم� تت��� في �لش�� ّ�

�أل�س� م� مج�� مصا�ما� 
 ��لى ح�". �	���� �لعن��

�لتالي: ”م� �النتفاضة �لى 
�لح�"“، �تنا�ل� �لعملية 

�لعسك�ية �إلس��ئيلية.
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قو�-  على  �لنا!   lبإطال
كانت  �لتي  �لفلطينية  �ألمن 
�ألبنية،  تلك  في  موجو�� 
 Zخال من  �لموظفين  "قتلو� 
!u"سهم  على  �لنا!   lطالb
�ستسالمهم.  من  �لرغم  على 
 Zتصا�  lطر قطع  سبيل  "في 
�لشعب �لفلسطيني مع �لعالم، 
�إلسر�ئيلي  �لجيش  
علن 
�لمدA "�لمخيما- �لفلسطينية 
عسكرية  "مناطق  �حتلها  �لتي 
 Nلهد�  Aكا "قد  مغلقة". 
 A
 Aألساسي من هذ� �إلعال�

A تخفي عن  -��!
bسر�ئيل 


نظا! �لعالم �لظلم �لذ\ ما!سته ضد �لفلسطينيين 
ثنا� عمليا- �الحتالZ هذ]. 
�لتي  �لتر"يع  �لكثير من مشاهد   A
 bال  �إلسر�ئيلية،  �لمنع  �لرغم من محا"ال-  "على 
سا�- في فلسطين �نعكست على شاشا- �لتلفزيونا- �لعالمية. "لقد كانت بعض هذ] 
�لمشاهد تستحق �خوZ �لتا!يخ، "منها: مشاهد �لفلسطينيين �لمقتولين bعد�مًا بالّرصا�، 
"مشاهد �ألسرd �لمقيدين �لمعصوبة عيونهم، "هم ُيساقوA من قبل جنو� �الحتالb Zلى 
 C!شمعة "شو� ��لمجهوZ، "من �لمشاهد �لُمخجلة 
يضا !ئيس �"لة يناشد �لعالم على ضو
فلسطين �لمقفر� "�لصامتة "�لمستشفيا- �لتي تتعر� القتحا* جنو� �الحتالZ "�لدبابا- 
�إلسر�ئيلية �لتي قتلت �لرهباA "�لر�هبا- "�لد!"C �لبشرية �لمتكّونة  من �لمنظما- �لمدنية 
 Aلصحفيو� نقلها  �لتي  �لمشاهد  �لفلسطينية. "كانت  �أل!�ضي  �لخر"� من  �لذين !فضو� 
�لمحاصر"A �ليًال على 
A !�* �هللا "�لمدA �لفلسطينية �ألخرd كانت تشهد مجز!� تحت 
 Aلمكا� في  معًا  جثتين  "ضع  bلى  �لمستشفيا-  موظفو  
ضطر  �لبد�ية،  "في   .Zالحتال�
مقابر  عن   kتتحد 
خبا!  بعدها   -
"بد �لقتل،  حاال-  لكثر�  "�حد�  لجثة  �لمخصص 
بالمعنى   *� حماما-  bلى  "قلقيلية  لحم  "بيت  طولكر*   Aمد "تحولت  للقتلى.  جماعية 

�ألمير �لّسعوUO عبد �هللا 
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كثر  جديد�ً  هجومًا  �إلسر�ئيلي  �لجيش  شن  يومين،   "
 بيو*  "بعدها  �إلسر�ئيلية.  �لد"لة 
شمولية، لكن �لهدN كاA مختلفًا هذ] �لمر�، لقد كاA �لهدN هو �لضفة �لغربية "بشكل 
خا� مدينة !�* �هللا �لتي يوجد فيها �لمقر �لرئاسي لياسر عرفا-. "قد تسببت هذ] �لعملية 
�لحبس  يشبه  بما  عليه  لياسر عرفا- "حكمت  �لرئاسي  �لمقر  �لتي حاصر-  �لعسكرية، 
�لجيش   Aفإ xلك  على  "عال"�  �لفلسطيني.  للشعب  كبير�  
ضر�!  في  "�حد�،  غرفة  في 
�إلسر�ئيلي لم يكتف باحتالZ !�* �هللا "حدها، بل "فر� سيطرته على باقي مدA �لضفة 
�لغربية "�حد� تلو �ألخرd. "لدd �حتالله لهذ] �لمدA، قطع �لجيش �إلسر�ئيلي �لكهربا� عن 
 Aفي �لمد Zنه يفر� حظر�ً للتجو
�لسكاA، "بانقطاC �لكهربا� �نقطعت �لميا] 
يضًا، "بما 
�لمحتلة فإA �لسكاA "�جهو� خطر �لمجاعة بسبب نقص �لُمؤA. "في هذ] �لظر"N �لصعبة 
للغاية حا"Z �لمرضى "�ألطفاZ "�لشيو� �لتمسك بالحيا�. "قا* �لجنو� �إلسر�ئيليوA بأسر 
 Aعما!هم بين �لـ١٤" ٥٠ عاما. كما قا* �لجنو� �إلسر�ئيليو
جميع �لرجاZ �لذين تتر�"� 

HÜRRİYET, 30.3.02

CUMHURİYET, 30.3.02
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خرقو� �لقو�نين �إلسر�ئيلية، هوجم �لبعض �آلخر بالقنابل �لمسيلة للدموC. "لم يتم �لسما� 
بعمل �لمنظما- �لخيرية �إلنسانية بأ\ شكل من �ألشكاZ. "ما عد* �لسما� لممثلي �ألمم 
 Cللدمو �لمسيلة  �لقنابل   lطالb" للمنطقة  "�أل�"ية  �لغذ�ئية  �لمو��  حملو�  �لذين  �لمتحد� 

عليهم سوd مثاZ على �لتعامل �إلسر�ئيلي مع هذ] �لمنظما-. 
"حاليًا، فإA �لمجا?! "�لعنف مستمر�A بكل شد� في �لشرl �أل"سط. "لكي يتوقف 
 Aباألمل لكال �لطرفين، فإ �نهر �لد* �لها�! من كال �لطرفين، "لتحقيق مستقبل مشرl ملي
على bسر�ئيل 
A تنهي �الحتالZ فو!�ً "
A تبد
 بالمباحثا- �لمشتركة بأسرC "قت. لكن، 
"�لطمأنينة   �"�لهد" �لسال*   Zحالb" لمنطقة� في  �لعد�"�-   �bنها  Aفإ قبل،  قلنا من  "كما 
فيها غير ممكن سوd بتغير طريقة �لتفكير تغير�ً جذ!يًا. "هذ� ممكن بلجو� كال �لطرفين 

 U� =Oلشبا� �لفلسطينيين- �لذين ال يملكو� في �لعا� Vلى هؤالA الستسال\ هو �لطريق �لوحيد بالنسبة�
سال_- للنجا= من �لقتل �إلسر�ئيلي. غير �� �الستسال\ �يضا ال يكو� في �حيا� كثير= كافيا للنجا= 
في  بالرصا�  �ميا  قتلو�  �لذين  �لفلسطينيين  من  مجموعة  �ألعلى  Aلى  �لصو�=  في  �ُير�  بأ���حهم. 

���سهم بالرغم من �ستسالمهم.
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�لكثير  �لمسيح "لد فيها، لم يجد  �لسيد   Aلتي يعتقد بأ� �لّصحيح. "في مدينة بيت لحم 
�للجو� bلى �لكنائس. "هذ� 
يضًا لم يكن عائقًا 
ما* �لجيش   dلفلسطينيين حًال سو� من 
�إلسر�ئيلي، فاألخبا! �لقا�مة من �لمنطقة كانت تشير bلى 
نهم 
طلقو� �لنا! على �لكنائس 

"حتى 
نهم قتلو� بعضًا من !جاZ �لدين �لمسيحي فيها.
�لذين  "�لصحفيين  �ألهلية  �لمجتمع  منظما-   �
عضا تجا]  �إلسر�ئيليين  موقف   Aكا"

!��"� �لقيا* بنشاطاتهم في �لمنطقة مؤشر�ً على �لوحشية �لالbنسانية لهذ� �الحتالZ. فلقد 

خرجت �إل��!� �إلسر�ئيلية بعضًا من �لصحفيين من �لمنطقة قسر�ً، كما بقي �لعديد منهم 
 �محصو!ين فيها، حتى 
نه كاA منهم من فقد حياته برصا� �لجيش �إلسر�ئيلي. 
ما 
عضا

نهم   dبدعو بعضهم   Zعتقا� تم  فبينما  شد�.  
كثر  لمتابعة  فتعرضو�  �لمدنية،  �لمنظما- 

RADİKAL, 2.4.02

RADİKAL, 2.4.02
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من �ألشياV �لتي �ثا�l غضب �لعالم خالT عملياl �لتوغل �ألخير= �لتي قا\ بها �لجيش �إلسر�ئيلي هو �ستهد�x �ألماكن 
�لمسيحية �لمقدسة برصا� �لجنوO �إلسر�ئيليين. �قد sعم �لجانب �إلسر�ئيلي �� ”�إل�هابيين“ �لفلسطينيين لجأ�� Aلى �لكنائس 
��خذ�� �لموظفين �لعاملين فيها �هائن. �لألسف لم يكن باإلمكا� �لحصوT على �ألخبا� من �لمنطقة سو� من �جاT �لدين 
�لموجوOين في هذ* �لكنائس، �بالرغم من �لك فقد �كد هؤالV بأ� �Oعاl�V �إلسر�ئيليين لم تكن صحيحة. �من هذ* �ألخبا� 
ما ���عته �لـبي بي سي تحت عنو�� ”حصا� بيت لحم يثير غضب �لكنيسة“. ��فقا لهذ� �لخبر فإ� �لمتحدª باسم �لكنيسة 
�لكاثوليكية في ��ما Oفيد جيكر-�بالرغم من كونه من جنسية Aسر�ئيلية- صر_ بأ� ”على Aسر�ئيل �� تتحمل مسؤ�ليتها �ما\ 
�لعالم“. �Aلى جانب ما قدمه جيكر من �Oله حوT �ستهد�x �لجنوO �إلسر�ئيليين للكنائس �بعض �ألماكن �لمقدسة �ألخر�، 
 Vلى �لكنيسة كانو� ال يحملو� �لسال_، �هم من �لشيو» ��لنساA من لجأ�� �A“gألمجد صبا�= �لر�هب في ”كنيسة نتيفيتا� Tقا
��ألطفاT، �قد Oفعهم Aلى �لك �لخوx من �لدباباl �إلسر�ئيلية. �نقلت شبكة Aسال\ ��� الين في ما ���Oته من �خبا� �� 
 lسيا�� Tإلسر�ئيليين لم يسمحو� بدخو� Oطال� �لنا� على �لكنيسة، ��� �لجنوA هنا& �لعديد من �لجرحى �لذين سقطو� بسبب

�إلسعاA xلى �لمنطقة، �لذلك لم يكن من �لممكن معالجتهم.  

�ألماكن �لمقدسة �يضا تتحوA Tلى 
�هد�x للجيش �إلسر�ئيلي

SABAH, 5.4.02

STAR, 5.4.02

هم ال يفرقو� بني جامع �كنيسة
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 O�O� lأل��ضي �لفلسطينية قد �ثا�� Tبها �حتال lOسر�ئيل ��عاA لعسكرية �ألخير= �لتي نفذتها� lال شك �ّ� �لعمليا
 l�Vسر�ئيل من �عتد�A أل���بي، ��لك لما ��تكبته� Oعديد= في �لعالم، مثل �ألمم �لمتحد= ��التحا lجها� T�O Tفعا�
صا�خة على حقو� �إلنسا� �من جر�ئم بالجملة في حق �لشعب �لفلسطيني �لما �تسمت به تلك �لعملياl من همجية 
��حشية. �Aلى جانب �O�O �ألفعاT �لرسمية، شا�& �آلالx بل عشر�l �آلالx في مظاهر�l مندO= بإسر�ئيل في شتى 
�ليهوO قد كتبو� في  �لمثقفين  بالعملياl �إلسر�ئيلية. �كا� عدO من  �لمندOين  بين  �لعالم. �كا� يهوO فرنسا من   T�O
جريد= لوموند �لفرنسية في عدOها �لصا�O بتا�يخ ٦ �بريل ٢٠٠٢  تصريحا بعنو�� ”ال تؤّيد�� Aسر�ئيل باسمنا نحن“. 
بغير �جه  �لتي �حتلتها  �لفلسطينية  بأ� تنسحب من �أل��ضي  Aلى �لحكومة �إلسر�ئيلية   Vلتصريح �جهو� ند�� �في هذ� 
حّق، عمال بقر���l �ألمم �لمتحد=. كما حذ�� من �� �لسياسة �لتي تنتهجها �لحكومة يمكن �� تقوO �لشر� �أل�سط 
فيها  �لتي نظمت في �ستر�ليا �شا�&  �لعد��نية تلك  �لمندO= بسياسة Aسر�ئيل   lلمظاهر�� بين  Aلى كا�ثة. �من  بكامله 

حو�لي ١٠ �الx شخص.

�ألماكن �لمقدسة �يضا تتحوA Tلى 
�هد�x للجيش �إلسر�ئيلي

ZAMAN, 7.4.02

�لعالم كّله يندO بشد= بإسر�ئيل  
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للتسامح "�العتد�Z "�لتقا!�، "بمعنى 
خر، بالعيش حسب �ألخالl �لتي 
مر �هللا بها. 

مذبحة جنين 
من  بو�بل  �لمر"حية  �لطائر�-  
مطرته  ثم  �لمخيم،  بتطويق  �لعسكرية  �لعملية   -
بد
"في  �لمخيم.  بيو-  لتهد*  (بلد"?!)  �لجر�فا-  توغلت  "بعدها   ،Cنقطا�  A"� �لقذ�ئف 
هذ] �ألثنا�، كانت �لدبابا- تطلق �لنا! على كل ما يتحرv. "عقب xلك، �عتقل �لجنو� 
�إلسر�ئيليوA جميع �لرجاZ تقريبًا "
!سلوهم جماعاٍ- bلى 
ماكن 
خرd. "بهذ] �لطريقة، 

 l�Vالعتد�� Aثر  كبير=  لخسائر  فلسطين  في   Tلألطفا �لمتحد=  �ألمم  �نشأتها  �لتي   gلمد��� تعرضت 
�ألخير= �لتي نفذتها Aسر�ئيل. فقد كانت مد�سة �لنو� (�هي �لمد�سة �لوحيد= للمعاقين بصريا في غز=) 
تفصيالl ��سع حوT هذ�  يقد\  �ألعلى  للقصف في ٥ ما�g عا\ ٢٠٠٢\. ��لخبر في  تعرضت  قد 
�لحدª. �حسب �لتصريح �لصا�O عن ���s= �لتعليم �لفلسطينية فإ� ٤٣٥ طفال قتلو� �ميا بالرصا� 
ما بين سبتمبر من عا\ ٢٠٠٠ �ما�g ٢٠٠٢\، من بينهم ١٥٠ طفال في مرحلة �لد��سة، بينما جر_ 

٢٤٠٤ �طفاT �خر��.

قصفو� مد�سة للمكفوفنيقصفو� مد�سة للمكفوفني عملياl عسكرية في 
�أل��ضي �لفلسطينية
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هذ* �لمشاهد مأخو�= من برنامج بث في �لتلفزيو� �إلسر�ئيلي. ��غم �لمنع �لشديد �لذU تتعر` له �سائل �إلعال\ 
فقد تمكن �لتلفزيو� �إلسر�ئيلي من بث هذ* �لمشاهد للجنوO �إلسر�ئيليين �هم يقومو� بعملية مد�هة. �في �لبد�ية تقد\ 
 Oها �لجنو�Oلفلسطينيين، فطرقو� �لبا<، �عندما تقدمت �لمر�= لفتحه با� Tsحد� مناA بحث في lللقيا\ بعمليا Oلجنو�
 Oلى �لمستشفى �فض �لجنوA خلو� �لبيت بعد �لك. ��غم توسل صاحب �لبيت بأ� ينقلهاO بضربها ضربا شديد�، ثم
�لسما_ بقد�\ سيا�= �إلسعاx. �فيما كانت �أل\ تلفظ �نفاسها كانت �بنتها �لصغير= تتابع �لمشهد ��لدمو� تنهمل من 

عينيها. �بعد �� قلب �لجنوO �لبيت ��سا على عقب لم يفوتهم �� يخربو� جد��� �لمنزT �يضا.

عملياl عسكرية في 
�أل��ضي �لفلسطينية



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

bلى خر�ئب. "�ألطفاZ يصيحوA �ستجد�ً� للما�، حتى 
A بعضهم 
ضطر لشر� بوله. 
حامد يلبس ثيابًا ليست له ألA �لجنو� �إلسر�ئيليين عر"] من كل لباسه، حتى �أللبسة 

صابت  �لتي  بالقذ�ئف  ثالثة 
شخا�  قتل  فيه  يقيم   Aلذ\ كا� �لبيت  �لد�خلية. "في 
ثمانية  
خرجو�  �إلسر�ئيليين  �لجنو�   A
 هو   �شي  

سو لكن  حامد":   Zيقو" �لبيت. 
شبا� "صفوهم صفًا "�حد�ً "
عدموهم !ميًا بالرصا�"، "�صفًا كل ما حصل بدقة 

حمد   *
�لتو 
خو] " حامد  �ستسلم  منهم.  "�حد  كل  bصابة  
ماكن  xكر  مع  متناهية 
لعد* "جو�  �لعلم �ألبيض. "xلك  للجنو� �إلسر�ئيليين !�فعين  مع 
خيه �ألكبر خضر 
"على  �ألعين  معصوبي  eخرين  فلسطيني   ١٠٠ مع  
!سلو� " لديهم.  eخر  خيا!   \


يديهم �ألغالb Zلى مركز سالم �لعسكر\. حيث ضربو� هناv "عرضت عليهم �لعمالة 
�لضفة  بقر�   Aمكا في  تركو�  ساعة   ٤٨  *�� �ستجو��  "بعد  �إلسر�ئيليين.  لصالح 

قد�مهم " �لسير  
جبر"� على "  ،A"يريد  Aمكا \
 bلى  يتوجهو�   A
 لهم  "قيل  �لغربية 
عا!ية..... كلى 
حمد معطوبة لتعرضه لضر� شديد على ظهر]، لذ� فهو نائم على 
بنفس  محظوظين  فليسو�   Aلباقو� 
ما   .Aمز!قتا فعينيه  خضر  
ما  
لمًا،   dيتلو �أل!� 
�لقد!. فبعض �لرجاZ ممن حوصر"� في �لجامع �ستعملهم �لجنو� �إلسر�ئيليوA �!"عًا 
ينا*  محمد  حية..... مصطفى  بشرية 
ظهر]  "على  �أل!�.  على  بطنه  على 

ما خالد فعظمتاA من عظا*  لفافا-. 
�لنزيف  من  "يعاني  مكسو!�   Cلضلو�
�لذ\  �لوحيد  "�لطبيب  �لد�خلي، 
 Aيستطيع مساعدتهم هو طبيب �ألسنا
�لذ\ يعتبر �لطبيب �لوحيد في �لمنطقة 
!كضه  بسبب  أليا*  ينم  لم  "�لذ\ 
مرضا]   Nإلسعا eخر  bلى   Aمكا من 
�لدكتو!   Zيقو" "مساعدتهم.... 
مذبحة".   k"حد من   Nنخا"l"!فا
�لجنو�   A
 eخر   Aعيا شاهد   Zيقو"
 Zألطفا�"  �"�لنسا  Zلرجا� بين  فرقو� 

.�كا� �لم�ني�� في جني� م�6 	خ�- ه�فا للجن�� �إلس��ئيليي



فلسطين

هدمتها  �لتي   A�!لجد� تحت  يمو-  "�لقصف  �لصو�!يخ  من  �لنجا�   Cستطا� من   Aفإ
 A
�لجر�فا-، "من لم يقتل بهد* �لجد!�A كاA �لجنو� يتكفلوA بقتله. "على �لرغم من 
 Nألمر �لقاضي بعد* �لسما� لسيا!�- �إلسعا� A
قو�نين �ألمم �لمتحد� تحّر* xلك، bال 
�لحصا!  مناطق  من  �لو�!��  "�لمعلوما-  �لموتى.  
عد��  تفاقم  bلى   d�
 �لمخيم   Zبدخو
َن بفعل �لنزيف �لدمو\ "هن ينتظرA حضو! سيا!�  ـْ كانت تثبت 
A �لكثير من �لنسا� ُمت


" �لطبيب. Nإلسعا�
تسمح  لم  �لمخيم،  في  �لعسكرية  �لعملية  
نهت  
نها  �إلسر�ئيلية  �إل��!�   Aعالb "بعد 

عضا� �لجمعيا- �لخيرية �إلنسانية بدخوZ �لمخيم. "تم �لتصريح  "
 �للصحفيين 
" �ألطبا
�لحد"�  من  بالقر�   Aمكا في  جماعيًا  �لفلسطينيين  جثث  �فن  �إلسر�ئيلي  �لجيش   Aبأ
 Z"لتي تحا� �لة على �لمجز!�
�أل!�نية. "في �لو�قع، فإA كل هذ] �لمحا"ال- ما هي bال 
�إلسر�ئيلي،  �لكنيست  في  
لقا]  �لذ\  خطابه  "في  �لعالم.  عن  bخفا�ها  جاهد�  bسر�ئيل 
�!تكب مجا?!  �لجيش �إلسر�ئيلي   Aبأ بيريز   Aلخا!جية �إلسر�ئيلي شمعو� �عترN "?ير 

:Zضد �لشعب �لفلسطيني، "قا
لو !
d �لعالم صو!� ما فعلنا هنا أل�x dلك bلى تشويه عميق  لصو!تنا �لخا!جية. 

\ منها ليس مبر!�ً  A
"مهما قتلنا من نريد قتلهم، "مهما خربنا 
"كا! �إل!ها�، bال 

لحصوZ تخريب بهذ� �لحجم. ١١٥
�لعد�  "بفضل  �لمخيم،  خا!�  �ألخبا!   Zيصاb �ستطاعو�  �لذين  �لفلسطينيين  "بفضل 
 Cستطا� �لمشاهد،  بعض  "�لتقا¡  �لمخيم   Zخو� �ستطاعو�  �لذين  �لصحفيين  من  �لقليل 
�لعالم سماC �ألخبا! �لمتعلقة بما يحصل في �لمخيم. "على �لرغم من محا"ال- bسر�ئيل 

خبا! �لمجا?! بنسخ  Zيصاb Aلفلسطينيو� Cغير �لشرعية للّتستر على ما يحصل، �ستطا
�أل"لى  �أليا*  "في  كله.  �لعالم  bلى  "منهم  للصحفيين  "bيصالها  �ليد  بخط  نسخ  عد� 
 Children scream for water Aخبر�ً بعنو�  The TimesZ� ، نشر- صحيفة�للمجز!


طفاZ يستجد"A �لما�) يشر� ما حصل في �لمخيم، "يقوZ �لخبر:)
مدينة  bلى   Zتحو 
نه  هو  حامد  عقل  في  تبلو!-  �لتي  �ألخير�  جنين  مخيم  صو!� 
للموتى.  "لقد شاهد هذ� �لطالب x" �لـ١٤ عامًا كل ما حصل 
ثنا� �لقصف �لشديد 
�لذ\ �ستمر ثالثين ساعة "�لحصا! �لمضر"� على �لمخيم، "ما تز�Z ترتعد فر�ئصه 

ثنا� ما حصل معه. �لجّر�فا- تسو\ قطع �ألجسا� �لبشرية باأل!�. "�لبيو- تحولت 
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ZAMAN, 9.4.02

TÜRKİYE,10.4.02
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299

Aسر�ئيل تستعد لتدم± 
²يم �لالجئني w جنني

�العتر�x باملجز�= 

Aسر�ئيل حتفر مقابر ³اعية

“AخفاV” �ثا� ¦ز�= جنني



فلسطين

في  �لالجئين  يعتر\  �لذ\   Nلخو�" قريبة......  غابا-  منطقة  bلى  
خذ"هم  
نهم "
لم  "شاتيال  صبر�  مخيمي  في  حصل  فما  �هم. �!" سيتركونه  ما  مستقبل  هو  جنين 

يمسح من �ألxهاA بعد.١١٦ 


ما !ئيس بلدية جنين، "ليد 
بو مويس، فكاA يقوZ بأA ما شاهد] "عاشه ال يمكن 
يمكن  عنها. كيف  �لتعبير  يمكن  عيني ال  بأ*  
يتها ! �لتي   kألحد��" بالكلما-:  "صفه 
�لتي  �لوحشية   A
 مويس  
بو   Zيقو" هذ�؟".  
فهم  ال  �لوحشية،  بهذ]  يقو*   A
  Aإلنسا
حصلت في جنين 
كثر تر"يعًا مما حصل في �ير ياسين قبل ٥٤ عامًا، "يسر� 
بو مويس 

:Zفيقو Palestine Monitor ما شاهد] لصحيفة

يت جثث 
طفاZ خرجت من بين !كا* �لحجا!�. "!
يت جثث 
ناo في �لـ٦٠ !
" ٧٠ من �لعمر. "عال"� على xلك، فإA هذ� ما !
يته في ساحة محد"�� سمح لنا 
 Aيقتلو "�لشيو�   Zألطفا�"  �"�لنسا  Zلرجا� من  �لمئا-  فبينما  فيها.....  ما   dنر  A

بوحشية فإA �لعالم �لحديث سيذكر صمته على هذ] �لوحشية ألجياZ طويلة "يخجل 

منها.١١٧-

بومويس، فإA ما حصل في جنين سيبقى صفحة مخجلة في تا!يخ �لبشرية.  Zكما قا"
"صفحا- �لمذ�بح �لتي ظهر- في �لصحافة مثاZ على xلك. فعلى سبيل �لمثاZ، تشر� 

صحيفة The New York Times �لمذبحة �لتي حصلت على �لشكل �لتالي:
سكاA �لمخيم يقولوA بأA �لكثير من �لمدنين قتلو�، "ال يمكن �لتعرN على �لجثث. 
من  متبقية  قطعة  من  xلك  !uية  
ستطيع  لرجل،  هنا  �لملقيين  �لجسدين  هذين  
حد 
 �
�لمر جثة   lفو يتطاير  "�لذبا�   .Aمهشمتا فهما  "يد�]   dليسر� قدمه  
ما  حذ�ئه. 
�لالبسة للسو��. 
ما �لجثة �لتي تبعد بضعة 
بو�� عنا فهي لشخص توفي عندما "قع 
 Nلتعر� �لحائط عليها. �لجثة متفحمة، "قسما- �لوجه تبدلت لد!جة يصعب معها 
على صاحبها. "bلى جانب xلك، توجد قطعة من حذ�� !ياضي تعو� لطفل. "ال يوجد 

سال� بجانب 
ٍ\ من �لجثث.١١٨
على  �لعالم  صمت  هاغلر،  جاستن   The Independent صحيفة  مر�سل  "ينتقد 
 The Camp That Became A Aهذ] �لمذبحة �لعلنية، "يستمر هاغلر في مقالته بعنو�

:Zفيقو ،(لى مسلخb Zلمخيم �لذ\ تحو�)  Slaughterhouse
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خالZ تسعة 
يا* تحوZ مخيم جنين bلى مسلخ. تم سجن ١٥ 
لف bنساA في ساحة 

مساحتها كيلومتر "�حد. �لنسا� "�ألطفاZ "�آلالN من �لمدنيين خافو� من �لصو�!يخ 

"�لجرحى  بيوتهم.  في  "�ختبؤ�  �لدبابا-  طلقا-  "من  عليهم كاألمطا!  تتساقط  �لتي 

تركو� ليموتو� ببطئ. "�لجيش �إلسر�ئيلي 
جبر سيا!�- �إلسعاN على �لرجوC "عد* 

�لخر"� من �لمخيم على �لرغم من 
A هذ] جريمة حر�. كشف �لصليب �ألحمر عن 


A �لناo ماتو� بسبب عد* سما� �لجيش بدخوZ سيا!�- �إلسعاb Nلى �لمخيم..... 


صو�-  يسكت  ال  هذ�  لكن  �أل�لة،   �bخفا في   Aإلسر�ئيليو�  Aلمسؤ"لو� ينجح  قد 

�لوحشية، "ال يمنعهم من شر� ما حل بهم..... "بعد 
A قصفت  �لناجين من هذ] 

�لنزيف  من  ساعا-  بعد  "شاشي  منير  توفي  منزله،  حائط  �إلسر�ئيلية  �لمر"حيا- 

 .[xإلنقا -��لدمو\. "�لجنو� �إلسر�ئيليين 
طلقو� �لنا! على سيا!� �إلسعاN �لتي جا


ما 
* منير مريم فخرجت bلى �لشا!C تطلب �لمساعد� البنها �لجريح �لنا?N، "�لجنو� 

طلقو� �لنا! عليها "قتلوها هي 
يضًا..... ١١٩  Aإلسر�ئيليو�

هذ] هي �لمعلوما- �لتي "!�- من جنين على �لرغم من �لمنع �لكامل لالتصاال-. 

"الشك 
A �لعالم سيشهد eثا!�ً لمذبحة 
خرd بعد !فع �لحصا! �لتا* عن �لمخيم. "�لطريقة 

�لطرفين "�لدموb" Cنها� �آلال*  �لمآسا� �إلنسانية "�لد* �لسائل من  �لوحيد� إليقاN هذ] 

هو bيقاN �لعنف "قفًا تامًا. "لتحقيق هذ�، يجب بالتأكيد على بعض �لفصائل �لفلسطينية 

 Aeلقر�  lخال
 مع  تتعا!�  "�لتي  �إلسر�ئيليين  �لمدنيين  �لموجهة ضد   -���العتد�  Nيقاb

 �معا!ضة تامة. "على bسر�ئيل 
A توقف – "بشكل تا* - هذ] �لعملية �لتي بد
تها للقضا

على �لشعب �لفلسطيني "
A تفي بالتز�ماتها �لتز�مًا كامال. 
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�ألندبندنت  صحيفة  كتبت 
”#سر�ئيل   �� عريض  بعنو�� 
�لكنها  �لقتلى  جثث  تدفت 
معالمها“.   Gخفا# تستطيع  ال 
كانت  �لشو���   �ّ� �aكر0 
مليئة باألجسا4، ��� من بينها 
��كد0  ممزقة،   Rطفا� جثث 
�لتي  �إلسر�ئيلية  �لجر�فا0   ��
تدفن  كانت   R=لمنا� تجر[ 
معها جثثا للقتلى، كما ���04 
تجمع  كانت  �لشاحنا0   ��

�لجثث ليتم 4فنها بعيد�.

 Sنيويو�” صحيفة  نقلت 
لبعض  شها0�4  تايمز“ 
�لفلسطينيين  �لمو�طنين 
حدثت  �لتي  �لمذبحة   Rحو
#حد$  �قالت  جنين.  في 
�باها  فقد0  #نها   Gلنسا�
�كانت  �=�جها،  ��بنها 
 :Rتقو� �لسيدH تصر¿  هذ� 
مليئة  كلها  �لشو���   ”
تحت  �لجثث  بالجثث، 
 Mلتر�� �تحت   Hلحجا��

�في كل مكا�“.

 cلو” صحيفة   04���
في  تايمز“  �نجلس 
”�لجيش   �� كبير  عنو�� 
 Mبا�تكا متهم  �إلسر�ئيلي 
جر�ئم“، �ال تقد� �لصحيفة 
�قما معينا �لكنها تقوR بأ� 
هناS �لمئا0 من �ألبرياG قد 
��عتبر0  حياتهم.  فقد�� 
جنين  مذبحة   �� �لصحيفة 
�كبر  من   Hحد�� هي 
في  ��تكبت  �لتي  �لمجا=� 
منذ  �لفلسطينية  �أل��ضي 

عا� �١٩٦٧.
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لقد ظهر� &لنظرية &لّد&��ينية، يعÆ نظرية &لتطو� ֲדدj �فض 
فكر	 &خللق، بيد �Ëا Ê تنجح f Éلك، �ُ&عتÇ �Èر� سفسطة 
خا�جة عن نطا3 &لعلم. �هذ@ &لنظرية تّدعي �7 &لكائنا� &حلية 
تولد� بطريق &ملصا�فة من &لكائنا� غÏ &حلية، �قد مت ��ها 
�نقضها بعد �7ّ �ثبت &لعلم  �7ّ &لكو7 �&لكائنا� &حلية حتتو_ 
على �نظمة غاية É &إلعجا6. �على هذ& &لنحو �ثبت &لعلم كذلك 
�7 &هللا تعاÓ هو خالق &لكو7 �خالق Òيع &لكائنا� &حلية.        
�هذ@ &لنظرية ال تقو� سوv على مناقضة &حلقائق &لعلمية 
�&ألكاfيب &لÔ ترتد_ لباk &لعلم �Òلة من &لتزييفا�، �قد مت 
&لقيا� Õملة �&سعة على نطا3 &لعاÊ لكي تبقى هذ@ &لّنظرية قائمة 
على �قد&مها، غÏ �7 هذ@ &حلملة Ê تتمكن من <خفا5 &حلقيقة.  
�نيا  É لثالثني سنة &ملاضية& Pلقد تعالت &ألصو&� خال
&لعلم تبّين بأ7 نظرية &لتطو� متثل �كÈ خديعة É تا�يخ &لعلم. 
�قد �ثبتت &ألÕا� &لÔ �جريت بشكل خاp &عتباً�& من عا� 
١٩٨٠ بأ7ّ &إل�عا5&� &لّد&��ينية عا�ية متاما من &لّصحة، �قد 
مت &لتصريح بذلك من قبل &لعديد من كبا� �جاP &لعلم.  ففي 
&لواليا� &ملتحد	 بشكل خاp، صرN &لكثÏ من علما5 &لبيولوجيا 
�&لكيميا5 &حليوية �علم &حلفريا� �غÏها من &لعلو� &ألخرv بأ7 
&لد&��ينية �صلت <Ó طريق مسد�� ��7ّ �صل &لكائنا� &حلية 
هو &خللق.  �&ليو� تؤكد &لتطّو�&� &لعلمية بأ7 &لكوÒ� 7يع 

   .Óلكائنا� &حلية قد ُخلقت من قبل &هللا تعا&
لقد تنا�لنا مسألة &Ëيا� نظرية &لتطو� ��الئل &خللق É مو&ضع 

�نهيا� �لّد���ينية�نهيا� �لّد���ينية



فلسطين

�نهيا� �لّد���ينية�نهيا� �لّد���ينية�نهيا� �لّد���ينية
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&لتطو�.
&لنقا\  هذ@  &لفصل  هذ&   É سنناقش 

&لثال� &لرئيسية:

�لعقبة �أل�Æ �لÄ  Å تذلل: 
Hصل �حليا�

&لكائنا�  �Ò 7يع  &لتطو�  نظرية   Pتقو
ظهر�  �حيد	  خلية  عن  تطو��  قد  &حلية 
منذ ٣,٨ ماليني  &لبد&ئية   zعلى سطح &أل�

سنة. �لكن كيف ميكن خللية �حيد	 �7 ينشأ  عنها &ملاليني من &ألنظمة �&ألنو&] 
&حلية؟  �<f& كا7 هذ& &لتطو� قد حد� فعًال فلماÊ &f تظهر عالئمه É &لسجال� 
&إلحاثية ، هذ& سؤ&Ê P تتمكن &لنظرية &إلجابة عليه. <ال �7 &لسؤ&P &أل�P &لذ_ 
&لÊ Ô جتد جو&با عليه حÚ &آل7، هو كيف نشأ�  &لنظرية،  يو&جه هذ@  بقي 

."Óخللية &أل�&"
تفسر نظرية &لتطو�، &لÔ ال تعترj باخللق �ال تقبل بوجو� خالق، نشو5 &خللية 
&أل�Ó على �Ëا �تت عن طريق &لصدفة &لÔ تتضمنها قو&نني &لطبيعة. حسب هذ@ 
&لنظرية تكو7 &ملا�	 &حلية قد نشأ� من ما�	 غÏ حية نتيجة للعديد من &ملصا�فا�، 

�من &ملؤكد �7 هذ& &لزعم ال يتو&فق مع �بسط قو&عد علم &ألحيا5.

Hتنشأ من �حليا Hحليا�
É هذ& &لكتاÊ ،a يتطر3 �&��ين <Ó �صل &حليا	. فقد كا7 &لفهم &لبد&ئي 
حلقيقة &حليا	 É عصر@ يعتمد على &إلفتر&z بأ7 &لكائنا� &حلية f&� بنيا� بسيطة 
 Ôلقر�7 &لوسطى، �&ل& É نتشر�& Ôلقد القت نظرية &لنشو5 &لتلقائي &ل .Üجد
 Ýسع&� Ýحلية جتمعت من تلقا5 نفسها لتشكل كائن حي، ��&ج& Ïغ �تقوP �7 &ملو&
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 Ó> لكن بالنظر�  .vخر� Pعما� É  لكf ُنو&صل jمن �عمالنا، �سو 	Ïكث
&ألÞية &لبالغة &لÔ يكتسيها هذ& &ملوضو] ��ينا �نه من &لفائد	 <ير&� ملخص لذلك 

É هذ& &ملوضع �يضا. 

�ال¹يا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية
بالرغم من �7 هذ@ &لنظرية تعو� É جذ��ها <Ó &لتا�يخ &إلغريقي &لقدمي، 
<ال �Ëا شهد� ��سع &نتشا� àا É &لقر7 &لتاسع عشر . كا7 �هم تطو� شهدته 
 É .ين "�صل &ألنو&]" &لذ_ صد� عا� ١٨٥٩��&�&لنظرية هو صد�� كتاa تشا�لز 
 Pقد خلقها &هللا. يقو zين �7 &ألنو&] &ملختلفة على &أل���&�هذ& &لكتاa ينكر 
�&��ين �Ò 7يع &لكائنا� &حلية àا جد مشتر� ��Ëا قد تنوعت �&ختلفت بسبب 

&ختالفا� طا�ئة متد�جة �تت عليها عÈ &أل6ما7.
�كما يقر �&��ين نفسه، فإ7 نظريته ال تقو� على �_ حقيقة علمية ثابتة، 
�&��ين É فصل مطوP من  jلك، يعترf على 	عال� ."z&فتر>" �بل <Ëا Çر
كتاa بعنو&7 "&ملصاعب &لÔ تو&جهها &لنظرية" �7 &لنظرية تتها�v �ما� &لعديد 

من &ألسئلة &حلرجة.
ستزيل  �Ëا  يظن  كا7   Ôل& &لعلمية  &الكتشافا�  على  Qماله  �&��ين  عقد 
&لعقبا� &لÔ تو&جهها نظريته، <ال �7 ما �ثبتته هذ@ &الكتشافا� جا5 عكس ما 

متنا@ &لرجل.
�تظهر هزمية �&��ين �ما� &لعلم &حلديث من خالP ثال� نقا\ �ئيسية:

١-لم تتمكن هذ@ &لنظرية بأ_ �سيلة من &لوسائل �7 تفسر كيف نشأ� 
.zعلى �جه &أل� 	لحيا&

٢-ال يوجد �_ &كتشاj علمي يدP على قد�	 "&لتقنيا� &لتطو�ية" &لتي 
.P&من &ألحو Pتفترضها &لنظرية على &لتطو� في �_ حا

٣-مايثبته &لسجل &إلحاثي  هو عكس &ال�عا5&� &لتي تقو� عليها نظرية 
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:áلتا& j&تنته <ال بالفشل، مما حد& بأ�برين تقدمي &العتر Ê ساته&��<ال �7 
 " لألسف، بقيت مشكلة منشأ &لخلية &أل�لى  �كثر &لنقا\ غموضًا في ��&سة 

تطو� &ألنظمة &لحية".١٢١
ãل &لتطو�يو7 بعد ��برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ &حليا	. �كا7 �كثر 
عا�  ميللر  ستانلي  &ألمريكي  &لكيميائي  ֲדا  قا�   Ôل& تلك  &لتجا�a شهر	  هذ@ 
 É 	�١٩٥٣. قا� هذ& &لعاÊ بدمج عد� من &لغا6&� &لÔ يفترË� zا كانت موجو
&ملنا  &لبد&ئي لأل�z، ��ضاj <ليها مقد&� من &لطاقة. من خالP هذ@ &لتجربة 
متكن ميللر من تركيب عد� من &حلموz &ألمينية (&جلزيئا� &لعضوية) &لÔ تتو&جد 

É تركيب &ل�Èتينا�.
 Èكانت تعت Ôثبت بطال7 هذ@ &لنظرية، &ل Úسنو&� ح 	متض عد Ê ال �نه> 
خطو	 �&ئد	 É تقد� نظرية &لتطو�، فاملنا  &لذ_ &ستخد� É هذ@ &لتجربة كا7 

åتلفÝ جدÜ عن &لظر�j &أل�ضية &حلقيقية.١٢٢
&ملنا  &لذ_ &ستخدمه É جتربته  �بعد فتر	 من &لصمت &عترj ميللر �7 

١٢٣.Ýحقيقي Ïكا7 غ
لقد باÒ �5يع æا�ال� &لتطو�يني É <ثبا� نظريتهم É &لقر7 &لعشرين 
بالفشل. يعترj &لعاÊ &جليولوجي با�& من معهد سكريبس É سانت ياغو ֲדذ@ 

&حلقيقة É مقالة نشرִדا Çلة "&أل�z" عا� ١٩٩٨:
"ها نحن &ليو� نغا�� &لقر7 &لعشرين ��7 �7 نتمكن من حل &لمشكلة &لتي 

بد�نا &لقر7 معها �هي : كيف بد�� &لحيا	 على &أل�z؟"١٢٤

Hللحيا Hلبنية �ملعقد�
&لسبب &لرئيسي &لذ_ ��قع نظرية &لتطو� É مأ36 "كيف بد�� &حليا	" 
هو �7 &لكائنا� &حلية، حÚ &لبسيطة منها، تنطو_ على بنيا� É غاية &لتعقيد. 
فاخللية &لو&حد	 من &لكائن &حلي �كثر تعقيدÜ من �_ منتج تقÆ صنعته يد &لبشر. 
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f Éلك &لزمن. من &العتقا�&� &لÔ نتجت عن هذ@ &لنتيجة هي �7 &حلشر&� 
 zنتعر  7� بنا  &لقمح. هنا èد�  تأé من   7&fجلر& &لطعا�، ��7  بقايا  تنشأ عن 
لتجربة مضحكة قا� ֲדا &لبعض، حيث مت �ضع بعض &لقمح على قطعة �سخة 

من &لقماë، �كا7 &ملنتظر �ê 7ر� جرÜf بعد برهة من &لزمن.
�من &ملنطلق f&ته كا7 يعتقد �7 &لديد&ì 7ر� من &للحم؛ <ال �نه Ê يلبث 
 aملها &لذباí ر� من &للحم بشكل تلقائي، �<مناì لعلم �7 �ثبت �7 &لديد&7 ال&

.	�بشكل يرقانا� ال ترv بالعني &ملجر
كا7 هذ& &العتقا� سائدÉ Ü &لزمن &لذ_ كتب فيه �&��ين كتاa "�صل 
&ألنو&]" ، فقد كا7 يعتقد بأ7 &لبكتريا جاÓ> �5 &لوجو� من ما�	 غÏ حية 

.Ýمقبو& علمي ��كا7 هذ& &العتقا
 Ôل& 	Ïاثه &لكثÕ�� ساته &لطويلة&��Ê يطل &لوقت حÚ �علن باستو� نتائج 
تدحض �ساk نظرية �&��ين. قاP باستو� æ Éاضرته &لÔ �علن فيها عن &نتصا�&ته 

É &لسو�بو7 عا� ١٨٦٤:
"ال يمكن �7 تستفيق نظرية &لنشو5 &لتلقائي من &لضربة &لصاعقة &لتي �صابتها 

بها هذ@ &لتجربة &لبسيطة." ١٢٠
قا�� &ملد&فعو7 عن &لنظرية &لد&��ينية &كتشافا� باستو� لوقت طويل. <ال 
�7 ماجا5 به باستو� باإلضافة <Ó ما كشف عنه &لتقد� &لعلمي من &لبنية &ملعقد	 
خللية &ملا�	 &حلية، �بقيا فكر	 �جو� &حليا	 على سطح &أل�z عن طريق &لصدفة 

É مأÊ 36 تستطع &خلر�� منه.

�ملحا�ال0 �لعاجزH � �لقر� �لعشرين
<P�� 7 من تبï موضو] منشأ &حليا	 É &لقر7 &لعشرين كا7 &لتطو�_ &ملشهو� 
�لكسند� ��با�ين. تقد� هذ& &لعاÊ بالعديد من &آل�&5 &لعلمية É &لثالثينيا� من fلك 
&لقر7، حا�P من خالàا <ثبا� <مكانية تطو� خلية &لكائن &حلي عن طريق &لصدفة. 
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ال شك �نه <f& كا7 من &ملستحيل �7 تنشأ &حليا	 من �سباa طبيعية، فال 
 jִדد Ôا قد "خلقت" بيد خالق. هذ@ &حلقيقة تلغي نظرية &لتطو� ، �&لË� بد

بالد�جة &لرئيسية <Ó <نكا� &خللق، من �ساسها.

�ألفكا� �خليالية لنظرية �لتطو�
&لنقطة &لثانية &لÔ تدحض نظرية �&��ين هي �7 كال &ملفهومني &للذين �ضعتهما 

&لنظرية كـ "تقنيا�  تطو�ية" ثبت �Ëا É &حلقيقة ال متلك �_ قو	 تطو�ية.
لقد &عتمد �&��ين É خدعة &لتطو� &لÔ خر� ֲדا على فكر	 "&إلصطفا5 
&لطبيعي". �قد ضمن هذ@ &لفكر	 É كتابه: "�صل &ألنو&] ، عن طريق &الصطفا5 

&لطبيعي..."
يقوP قانو7 &الصطفا5 &لطبيعي �7 &لكائنا� &حلية &لÔ متتلك خصائص قوية 
فقط هي &لÔ  ميكن �7 تبقى É معركة &حليا	. على سبيل &ملثاP، عندما ִדاجم 
&حليو&نا� &ملتوحشة قطيعÝ من &لغزال7، فإ7 &لغزال7 &ألقوv �&لÔ ميكنها �7 تركض 
بسرعة �كÈ هي &لÔ ستنجو& �تبقى على قيد &حليا	. �هكذ& يتشكل قطيع جديد 
من &ألقويا5 �&لسريعني فقط. �لكن، �لنفترz �ننا سلمنا ֲדذ& جدًال، فهل ميكن 
àؤال5 &ألقويا5 من قطيع &لغزال7 �7 يتطو��& بأ_ شكل من &ألشكاP ليصبحو& 

 �� Rمن �ألحو� Rحا Bلطفر�0 �لو��ثية ال يمكن بأ� �#
�� تظيف معلوما0 جديدH لـ DNA : فاألجز�G �لتي 
#ما  �ماكنها  من  تنز�  عندما  �لجينية  �لمعلوما0  تكو� 
�لـ  من  #لى قسم ]خر  تنتقل   ��  Mلها خر� �� يحد¾ 
تكسب   �� �بد�  يمكن  ال  �لو��ثية  فالطفر�0   ،DNA
�لكائن �لحي عضو� جديد� �� �� تمنحه خاصية #ضافية. 
عا4ية  غير  �مو�  �لو��ثية  �لطفر�0   Gجر� من  يحد¾  ما 
من   �aأل� تخر»    �� �لظهر  من  �لرجل  تخر»  كأ� 

�لبطن.      



فلسطين

 É جة تطو�@ �7 ينجح��فحÚ يومنا هذ& ال ميكن أل_ åتÈ كيميائي مهما بلغت 
تركيب خلية حية من خالP جتميع عد� من &ملو&� &لعضوية مع بعضها.

 7� �كثر بكثÏ من  لتركيب خلية حية هي  توفرها   aملطلو&  jلظر�&  7>
ُتعرz. فإمكانية تركيب �حد &ل�Èتينا� &لÔ تعتÈ حجر &ألساÉ k &خللية بشكل 
عشو&ئي هي ١ <Ó ١٠٩٥٠ �هذ& بالنسبة ل�Èتني مكو7 من ٥٠٠ ãض �ميÆ؛ 

�É &لرياضيا� يعتÈ �_ &حتماP �صغر من ١٥٠ مستحيًال!
<7 جز_5 &لـ DNA &لذ_ يتو&جد É نو&	 &خللية �&لذ_ êز7 &ملعلوما� 
&لو�&ثية، هو É حد f&ته بنك معلوما� معجز. فلو �7 &ملعلوما� &ملشفر	 É جز_5 
DNA قد �فرغت كتابة فإËا ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ ÇلدÜ من 

&ملوسوعا� كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
�هنا تنشا مشكلة �خرv مثÏ	: فجز_5 &لـ DNA ال ميكنه �7 يتضاعف 
<ال مبساعد	 بعض &ل�Èتينا� &ملختصة (&ألنزميا�)، �هذ@ &ألنزميا� ال ميكن �7 
تتشكل بد��ها  <ال من خالP &ملعلوما� &ملشفر	 É جز_5 &لـ DNA. �مبا �7 
كل منهما يعتمد على &آلخر ، فمن &لضر��_ �7 يتو&جد& É &لوقت نفسه عند 
عملية &لتضاعف.�هذ& يأé بالنظرية &لقائلة �7 &حليا	 قد نشأ� من تلقا5 نفسها 
<Ó طريق مسد��. �قد &عترj &ل�Èفسو� ليسلي ���جيل ، �هو تطو�_ مشهو� 
من جامعة سانت ياغو كاليفو�نيا ֲדذ@ &حلقيقة من خالP موضو] نشر Ç Éلة 

&لعلو� &ألمريكية عا� ١٩٩٤:
"من &لمستحيل �7 تكو7 &لبر�تينا� �&لحموz &آلمينية، �كالهما جزيئا� 
معقد	، قد نشأ� من تلقا5 نفسها في نفس &لوقت �في نفس &لمكا7. �ضف 
<لى عد� <مكانية تو&جد �حدهما ��7 &آلخر . �هكذ& �من &لنظر	 &أل�لى 
يجد �حدنا �نه من &لمستحيل �7 تكو7 &لحيا	 قد نشأ� من خالP عمليا� 

كيميائية بحتة"١٢٥
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.Pستقر� على هذ& &لطو& Úخر حQ Ó> فطالت �قبتها من جيل
 É 7 &لدبب غطست� Pكتابه فقا É ين مثاًال مماثًال��&� ��باقتفا5 �ثر@، ���

١٢٧."Pحيتا7 على مر &ألجيا Ó>  ثها عن &لطعا� فتحولتÕ 5ملا5 �ثنا&
<ال �نه ما لبثت �7 ظهر� قو&نني &لو�&ثة على يد &لعاÊ ماندÉ P &لقر7 
&لعشرين، مما �حبط �سطو�	 &متد&� &لصفا� عÈ &ألجياP. �هكذ& سقط &الصطفا5 

&لطبيعي كدعامة من �عاما� نظرية &لتطو�.

�لد���ينية �جلديدH ��لطفر�0
�من �جل &لوصوÓ> P حل، قا� &لد&��ينيو7 بتطوير "نظرية تركيبية جديد	" �� 
ما يدعى بـ "&لد&��ينية &جلديد	" Ë Éاية &لثالثينيا� من &لقر7 &لعشرين. �ضافت 
&لد&��ينية &جلديد	 نظرية "&لطفر&�"�هي تشوها� جينية تطر� على &لكائن &حلي 
�حتد� بفعل تأثÏ&� خا�جية مثل &لتعرÓ> z &إلشعاعا� ��خطاÉ 5 تضاعف 

&لـ  DNA، باإلضافة <Ó &لطفر&� &لطبيعية.
&لد&��ينية  هو   &لتطو�  نظرية  عن  &ليو�   Ýمد&فع يقف  &لذ_   �fلنمو&  �
أ7 &ملاليني من &ألحيا5 &ملتو&جد	 على سطح  &جلديد	.تقوP هذ@ &لنظرية &جلديد	ـ 
&أل�z قد جا�5 نتيجة لطفر&� طر�� على &ألعضا5 &ملعقد	  àذ@ &لكائنا� مثل 
&آلf&7 �&لعيو7 �&لرئا� �&ألجنحة، �_ <ضطر&با� ��&ثية. <ال �7 &حلقيقة &لعلمية 
 _�تأÉ é عكس &الجتا@ &ملطلوa. فالطفر&� Ê تكن É يو� من &أليا� <èابية تؤ

<Ó تقوية �تعزيز &لقد�	 &حليوية  &لكائن &حلي، �<منا  <Ë> Óاكها �<ضعافها..
 Üجد 	بنية معقد �&لسبب ��&5 هذ& ببساطة هو �7 جز_í DNA 5مل 
��_ تغيÏ عشو&ئي فيها سيؤ�_ ضر�Ü كبÜÏ. يشرN عاÊ &جلينا� �&نغاناتا7 

:áملوضو] كالتا&
"��ًال، &لطفر&� &لجينية نا��	 &لحد��. ثانيًا &لطفر&� في معظمها ضا�	 
�مهلكة في بعض &ألحيا7 ألنها تغير&� عشو&ئية ، ��_ تغير غير منظم، 
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خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
لذلك نقوP �7 هذ@ &لفكر	 ال قو	 تطو�ية àا. �&��ين نفسه كا7 قلقÝ بشأ7 

:Pكتابه �صل &ألنو&] حيث قا É ضعها� Ôهذ@ &حلقيقة &ل
"ال يمكن لقانو7 &الصطفا5 &لطبيعي �7 يحقق شيئًا مالم تحد� تغيير&� 

فر�ية <يجابية".١٢٦

Sالما� Uتأث
�&��ين &إلجابة على  Pابية"؟ حا�èإل& �&Ïلكن كيف حتد� هذ@ "&لتغ�
هذ& &لسؤ&P من خالP &لفهم &لبد&ئي للعلو� f Éلك &لوقت. فحسب نظرية الما�� 
 Pكتسبتها خال& Ôين، فإ7 &لكائنا� &حلية تو�� صفاִדا &ل��&�&لذ_ عاë قبل 
حياִדا <Ó &ألجياP &لتالية ، �هذ@ &لصفا� تتر&كم من جيل <Q Óخر لتشكل �نو&] 
جديد	 من &لكائنا� &حلية. فحسب الما��، &لز�&فا� هي كائنا� تطو�� عن 
&لظبا5 عندما كانت جتاهد من �جل &لوصوÓ> P &لثما� &لÔ حتملها &ألشجا� &لعالية، 

ليس هناB� S مكسب حصل لنظرية 
 �� Gالنتقا� Hمن فكر Gإل�تقا�� Gلنشو�
�الختيا� �لطبيعي. aلك أل� هذ� �آللية 
لم تعمل في يو� من �أليا� على تطوير 
 B� $لمعلوما0 �لجينية �� #غنائها لد�
 Bنو� من �ألنو��.   #نه ال يمكن أل
نو� ]خر مختلف  #لى  يتغير   �� نو� 
 �� يمكن  ال  �لتطو�   �� بمعنى  عنه؛ 
 �� سمكة،  فيصبح  �لبحر  نجم  يغير 
 �� ضفا�4،  فتصبح   Sألسما� يغير 
يغير �لضفا�4 فتصبح تماسيح �� يغير 

�لتماسيح فتصبح طيو��.    
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تقنيا� تطو� É &لطبيعة. �بانتفا5 �جو� هذ@ &لتقنيا� تنتفي عملية &لتطو�.

�لسجال0 �إلحاثية: 
ال 4ليل على �جو4 �شكاR مرحلية

É &حلقيقة ال يوجد �_ �ليل É سجل &ملستحاثا� على �كثر &ال�عا5&� 
�ضوحÉ Ý سينا�يو نظرية &لتطو�.

حسب نظرية &لتطو�، فإ7 كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، �_ �7 
&لكائنا� &لسابقة قد حتولت <Ó كائنا� �خرv، �كل &ألنو&] نشأ� ֲדذ@ &لطريقة. 

�حسب &لنظرية، فإ7 هذ@ &لتحوال� &ستغرقت ماليني &لسنني.
�<f& كا7 هذ& &الفتر&z حقيقي ، فمن &لضر��_ �جو� عد� كبÏ من &ألنو&] 
 �&ملرحلية &لÔ عاشت É فتر	 &لتحوP &لطويلة. على سبيل &ملثاP البد من �جو
كائن نصفه òكة �نصفه سلحفا	 íمل صفا� &لسلحفا	 باإلضافة <Ó صفا� 
&ألòا� &لí Ôملها �صًال. �� كائنا� نصفها طÏ �&لنصف &آلخر �6&حف، �_ 
حتمل بعض صفا� &لطيو� باإلضافة <Ó صفا� &لز�&حف &لÔ حتملها �صًال. �مبا 
�Ëا É &لطو� &ملرحلي، فهي كائنا� عاجز	 غÏ مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق &لتطو�يو7 

على هذ@ &ألشكاP &خليالية <سم "&ألشكاP &لتحولية"
لو كا7 هنا� حيو&نا� كتلك حقÝ، فيجب �7 يكو7 هنا� &ملاليني بل &لباليني 
منها �بشكل متنو]. �&ألهم من fلك èب �7 حتمل سجال� &ملستحاثا� بقايا 

�&��ين É كتابه "�صل &ألنو&]": Pهذ@ &ألحيا5 &لغريبة. يقو
&ألنو&]  نظريتي صحيحة، فالبد من �جو� عد�ً& كبيرً& من  "<f& كانت 
&لمختلفة &لتي تصنف ضمن فئة �&حد	، �هذ& &لوجو� ستثبته &لسجال� 

&إلحاثية".١٢٩ 
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عال�	 على &لمنظم ، في �_ كائن حي �&قييتنحد� به نحو &ألسو5 �ال 
ترتقي به <لى &ألفضل. فالهز	 &أل�ضية &لتي قد تصيب �حد &ألبنية على سبيل 
&لمثاP، ستتسبب في تغيير في &إلطا� &لعا� لها، �هذ& بالطبع ما لن يكو7 

تحسينًا في &لبنا5."١٢٨
 Ïتغي É كانت &لسبب 	طفر ��ليل على �جو _� aغيا Ýذ& ليس غريبà
&لشفر	 &لو�&ثية óو &ألفضل. على &لعكس فجميع &لطفر&� كانت ناكسة . �صبح 
�&ضحÜf> Ý �7 &لطفر	 &لÔ &عت�È من تقنيا� &لتطو� ال جتلب على &لكائن &حلي <ال 
&ملزيد من &لضعف �جتعله عاجزÜ. ( من &لتأثر&� &لشائعة للطفر	 É &لعصر &حلديث 
مرz &لسرطا7). �طبيعي �7 ال تكو7 تقنية مدمر	 من تقنيا� "&لتطو�"، كما 
ال ميكن لـ "&الصطفا5 &لطبيعي "  �7 ينجز شيئÝ بنفسه. �هذ& يعÆ �نه ال يوجد 

نظرية  �نصا�  من  هم  �لذين   Gألحيا�  Gعلما  �ّ#
مفيد   «aنمو عن  يبحثو�  �خذ��  قد  �لتطو� 
 Mلذبا� عرَّضو�  حيث  �ألحيائية  للطفر�0 
�نه  #ال  �لقر�،  بد�ية  منذ  �ألحيائية  للطفر�0 
يتم  لم  ��لمجهو0�4  �لمساعي  تلك  نهاية  في 
�لحصوR #ال على aباM مريض، �عليل، �غير 
 Hصو� �ليسا�  �على  �ألعلى  في  �يوجد  تا�. 
لذبابة فاكهة طبيعية، �في �ألسفل �على �ليمين 
للطفر�0  تعرضت  �خر$  فاكهة  aبابة  توجد 
في  �ما  ��سها،  من  �ألحيائية �خرجت سيقانها 
خرجت  قد  فاكهة  aبابة  فتوجد  �ليمين  �على 
�جنحتها بشكل مشو� �aلك بالطبع نتيجة لما 

تعرضت له من طفر�0 �حيائية.
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قد تطو�� عن �نو&] �جد� مسبقًا من خالP بعض عمليا� &لتحوP. �ما 
<f& كانت قد ظهر� بشكلها &لكامل ، فالبد �نها قد خلقت خلقًا.١٣١

على  &ملكتمل  بشكلها  نشأ�  قد  &حلية  &لكائنا�   7� تثبت  �&ملستحاثا� 
سطح &أل�z، �هذ& يعÆ �7 "�صل &ألنو&]" ليس كما يدعي �&��ين، <نه خلق 

�ليس تطو�.

قصة تطو� �إلنسا�
&ملوضو] &لذ_ íا�P مؤيد�& نظرية &لتطو� &لكال� به �&ئمÝ هو موضو] 
�صل &إلنسا7. يدعي &لد&��ينيو7 �7 &إلنسا7 &حلاá قد تطو� عن نو] من �شبا@ 
&لقر�	. �خالP هذ@ &لعملية &لتطو�ية &ملزعومة، &لÔ يفترË� zا &ستغرقت من ٤-٥ 
ماليني عامÝ، ظهر� "�شكاP حتولية" تفصل بني &إلنسا7 &حلديث ��جد&�@، كما 
يزعمو7. �حسب هذ@ &لصو�	 &خليالية &لبحتة، صنفت هذ@ &ألشكاÉ P ��بعة 

فئا�:
k١-��ستر&لوبيثيكو
٢-هومو هابيليس.
k٣-هومو ��يكتو
٤-هومو سابينس

 �يطلق &لتطو�يو7 على &جلد &أل�P لإلنسا7 " ��ستر&لوبيثيكوk" �يعÆ "قر
جنوa <فريقيا".�&حلقيقة هو �7 هذ& &ملخلو3 ليس <ال نوعا من &لقر�� &لقدمية 
&ملنقرضة. �ثبتت &ألÕا� &لو&سعة &لÔ �جر&ها عاملا &لتشريح ، &للو�� سوá �6كرما7 
�&ل�Èفسو� تشا�لز ��كسنا��، من <نكلتر& �&لواليا� &ملتحد	، على مستحاثا� 
 Ôل&   	�&لقر من  عا�ية  �نو&]   Ó>  �تعو &ملستحاثا�  �7 هذ@   kستر&لوبيثيكو��

&نقرضت �&لÔ ال حتمل �_ شبه مع &إلنسا7.١٣٢
�&لفئة &لثانية &لÔ يصنفها &لتطو�يو7 هي "هومو" �تعÆ "&إلنسا7" �حسب 
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]ماR ���4ين تتبد4
تدعم  مستحاثا�   �<èا  É  	�&جلا &لتطو�يني  æا�ال�  Òيع  من  بالرغم 
تصو�&ִדم É �جو� åلوقا� حتولية É منتصف &لقر7 &لعشرين  Ò Éيع �óا5 
&لعاÊ، <ال �Ëم è Êد�& � يÝ منها . لقد �ثبتت Òيع &ملستحا� &لÔ &كتشفت �ثنا5 
&حلفريا� &جليولوجية عكس ما قالت به &لنظرية &لد&��ينية متامÝ: لقد نشأ� &حليا	 

.áأل_ شكل حتو �فجأ	 �بتشكل تا� ال �جو
Qغر Derek Ager ֲדذ@  �يريك  &إلجنليز_   Êلعا& &لتطو�،  �حد علما5  �قر 

:Pحلقيقة عندما قا&
&لنقطة هي �ننا عندما قمنا بتقصي &لسجل &إلحاثي بالتفصيل سو&5 على 
مستوv &ألنو&] �� &لترتيب &لزمني &لمر	 تلو &لمر	، لم نجد تطو� تد�يجي 
 aمرحلة &نتقالية، �<نما ظهو� مفاجئ لمجموعة من &لكائنا� على حسا ��

١٣٠.vخر�
&لكائنا� &حلية قد ظهر�  &لسجل &إلحاثي يÈهن �Ò 7يع   7� Æهذ& يع
على &أل�z بشكل مفاجئ بأشكاàا &لتامة، ���7 �_ طو� حتوá، �هذ& عكس 
&إل�عا5 &لد&��يÆ متامÝ �<ثبا� قو_ على حقيقة &خللق. فالتفسÏ &لوحيد لنشو5 
&لكائنا� &حلية بشكل مفاجئ على سطح &أل�z بشكلها &لكامل ���7 تطو� عن 

قد خلقت خلقÝ. �يقر هذ@ &حلقيقة عاÊ �جد&� سابقني، <منا يعÆ �7 هذ@ &ألنو&] 
&ألحيا5 &لتطو�_ ��غالئس فيوتوميا:

&لتفسير&�  �بينهما  �&لتطو�،  "&لخلق 
&لمحتملة عن �صل &لكائنا� &لحية. فإما 
�7 تكو7 &ألنو&] قد ظهر� على سطح 
&أل�z بتكوينها &لكامل، �� ال تكو7. 
<f& لم يكن &ألمر كذلك فهذ& يعني �نها 
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�حد منهم ميكن �7 يكو7 جدÜ لآلخر. يفسر عاÊ &ألحيا5 &لقدمية ستيفن جا_ 
غولد Stephen Jay Gould من جامعة ها�فا�� &لنهاية &ملسد��	 &لÔ �صلت <ليها 

نظرية &لتطو�، بالرغم من �نه عاÊ تطو�_:
ماf& سيكو7 مصير فكرتنا <f& كا7 هنا� تز&من معيشي لثال� من فئا� 
&لهومو (&إلفريقي �&أل�ستر&لوبيثيكوk &لقو_ �&لهومو هابيليس) �ثبت �7 
�حد&ً منهم لم ينشأ عن &آلخر؟ �ضف <لى �7 �حد& من هؤال5 لم يثبت عليه 

١٣٦.zحياته على سطح &أل� 	فتر Pتطو�_ خال Pتحو _�
نقوP باختصا�، �7 سينا�يو &لتطو� &لبشر_ &لذ_ ينص على �جو� åلو3 
&خليالية  &لصو�  من  &لعديد  &ستخد&�  على  قا�  �&لذ_   �قر <نسا7 �نصفه  نصفه 
&لÔ ظهر� É &لكتب &لدعائية لنظرية &لتطو�، ليست <ال قصة ال �ساà kا من 

&لصحة &لعلمية.
�بالرغم من كو7 &لعاÊ سوá �6كرما7، &ألكثر شهر	 É &ململكة &ملتحد	، 
 Ôسنو&� �&ل 	ستغرقت عد& Ôاثه، &لÕ� ايةË É jال �نه &عتر> ،Ýتطو�ي Ýعامل
تنا�لت بشكل خاp مستحاثا� ��ستر&لوبيثيكوk ملد	 ١٥ عامÝ، �نه ال يوجد 

.�شجر	 بشرية تتفر] عن åلوقا� شبيهة بالقر�
 Ôا@ "طيف &لعلو�" يتد�� من &لعلو� &لò� صنف �6كرما7 &لعلو� ضمن طيف
يعتÈها علمية لينتهي É &لعلو� &لÔ يعتÈها غÏ علمية. �حسب طيف �6كرما7، 
فإ7 �كثر &لعلو� "علمية" – �_ &لÔ تقو� على بيانا� �معلوما� ملموسة- هي 
&لفيزيا5 �&لكيميا5، تليهما &لعلو� &لبيولوجية �É &لد�جة &ألخÏ	 &لعلو� &الجتماعية. 
&لعلمية" �&لí Ôتل مكاËا "&إل��&� &حلسي   Ïلعلو� "غ&  éلطيف تأ& �Ë Éاية 
&ملفر\" – �هي مفاهيم &حلاسة &لسا�سة �&لتيليباثي (&لتخاطر عن بعد) – �يليها 

"&لتطو� &لبشر_". �يشرN لنا �6كر عمله هذ&:
نحن هنا <f&ً نتحوP من &لحقيقة &لمسجلة موضوعيًا  <لى تلك &لمجاال� 
 �� &لمفر\،  &لحسي   �&��&إل مثل  &الفتر&ضي،  &لتي يشغلها علم &ألحيا5 
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نظرية &لتطو�، فإ7 ساللة &àومو �كثر تطو�Ü من ساللة ��ستر&لوبيثيكوk. �هنا 
&ملخلوقا�  هذ@  من  مستحاثا�  àد	  بتركيبهم   	Ïمث خطة  &لتطو�يو7  &ختر] 
��ضعها بترتيب معني. <ال �7 تلك &خلطة خيالية ألنه Ê يثبت �جو� �_ عالقة 
&لتطو�  نظرية  &ملعلقني على  �هم  �حد   Pيقو &ملختلفة.  &لفئا�  تطو�ية بني هذ@ 

<يرنست ماير É كتابه "من &ملناظر&� &لطويلة:
 " تعتبر &ألحجية &لتا�يخية &لتي تتكلم عن �صل &لحيا	 �� �صل &لهومو سابينس 

�حجية صعبة حتى �نها تتعا�z مع &الكتشافا� &ألخير	."١٣٣
 ،kلسلسلة &لتي �ضعها &لتطو�يو7 فإ7 &لفئا� &أل�بع: ��ستر&لوبيثيكو& Pمن خال�
هومو هابيليس، هومو ��يكتوk، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها &لبعض. 
<ال �7 &الكتشافا� &ألخير	 &لتي ظهر� على يد علما5 &لمستحاثا� &لبشرية 
قد �ثبتت �7 هذ@ &لفئا� &أل�بعأ�ستر&لوبيثيكوk ، هومو هابيليس، هومو 
��يكتوk، هومو سابينيس قد عاشت في بقا] مختلفة من &لعالم �في 6من 

�&حد.١٣٤
هذ&،  على  عال�	 
&لبشرية  &ألجز&5  فإ7 
فئة   É صنفت   Ôل&
 Ê  "kيكتو�� "هومو 
تنقرz حÚ �قت قريب 
&لنياند�تاليني  �ما   ،Üجد
فقد  �&àوموسابينيس 
�&حد  6من   É تعايشو& 

�É منطقة �&حد	.١٣٥
 jالكتشا& هذ& 
بأ7  &ال�عا5  يدحض 
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&لطبيعية. �ليفعمو& هذ& &ملزيج بقد� ما يشا��7 من &ألãاz &ألمينية، �&ل�Èتني 
(&حتماP تشكل &لوحد	 &لو&حد	 منه تصا�فيÝ بنسبة ١٠ قو	 ٩٥٠ ). �ليمّد�& 
هذ& &ملزيج باحلر&�	 �&لرطوبة بالنسبة &لÔ ير�Ëا مناسبة، �ليخفقو@ ما شا��& من 
&ألجهز	 &ملتطو�	، �ليقّيضو& على ��k هذ@ &لÈ&ميل صفو	 علما5 &لعاÊ، �لينتظر 
&لسنني  تريليونا�  بل  مليا�&�،  &خلÉ 5&È مكاËم هذ& �بشكل مستمر  هؤال5 
 7� É م مطلق &حلريةà جيل، �لتكن Ó> البن، �من جيل& Ó> aمن &أل aبالتنا�
يستخدمو& كافة ما يعتقد�É 7 ضر��	 �جو�@ من &لظر�j من �جل تشكل 
&لكائن &حلي. <ّنهم مهما فعلو&،  ليس مبقد��هم بالطبع �7 ُيخرجو& كائنا حّيا من 
تلك &لÈ&ميل. �ال يتأتى àم �7 يأتو& بو&حد	 من &لّز�&فا� �� &ألسو� �� &لنحل 
 ��� عصافÏ &لكنا�يا �� &لبالبل �� &لببغا�&� �� &خليل �� حيتا7 يونس �� &لو��
�� 6هو� &أل��كيد �� &لزنابق �� 6هو� &لقرنفل �� &ملو6 �� &لÈتقاP �� &لتمر �� 
&لطماطم �� &لشما� �� &لبطيخ �� &لتني �� &لزيتو7 �� &لعنب �� &خلو  �� &لطو&�يس 
�&� �� &لفر&شا� åتلفة &أللو&7 �ماليني من &ألنو&] &حلية من مثل  �� طيو� &لدُّ
هؤال5. بل ليس بوسعهم �7 يأتو& �لو ùلية من هذ@ &لكائنا� &حلية &لÔ �حصينا 

عد�Ü منها، ال بو&حد	 منها كاملة &خللق. 
Òلة ما نبغي قوله هو �7 &لذ�&� غÏ &لو&عية ليس بوسعها �7 جتتمع فتشكل 
 ú ،خلية حية، �ال تستطيع �7 تتخذ قر&ً�& جديًد& من بعد فتقسم &خللية نصفني
 ،ûبكيا7 &لعلما5 &لذين &خترعو& &ملجهر &إلليكتر� éتباًعا فتأ vتتخذ قر&�&� �خر
ممن ير&قبو7 بنية &خللية f&ִדا فيما بعد حتت &ملجهر. <7ّ &خللية تدa فيها &حليا	 فقط 
باخللق &ملعجز هللا عز �جل. �ما نظرية &لتطو� &لÔ تزعم عكس هذ&، فهي سفسطة 
تتناü متاما مع &لعقل �&ملنطق. �<7 <عماP &لفكر �لو قليال É &ملز&عم &لÔ طرحها 

&لتطو�يو7، ليظهر ýال5 هذ@ &حلقيقة مثلما É &لنمو�f &لو&�� �عال@. 
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&لتفسير &لتا�يخي للمستحاثا� &إلنسانية، �&لتي يبد� فيها كل شي5 جائز 
بالنسبة للتطو�_، حيث يكو7 &لتطو�_ مستعد&ً لتصديق &لعديد من &ألمو� 

١ ٣ ٧ &لمتناقضة في �قت �&حد.
&لتفسÏ&� &ملتحيز	   vمستو Ó> لبشر_ لتصل& &لتطو�  لقد &óد�� قصة 
لبعض &ملستحاثا� &لÔ &ستخرجها بعض &ألشخاp &لذين تعلقو& ֲדذ@ &لنظرية 

بشكل �عمى.

�ملعا4لة �لد���ينية
<Ó جانب كل ما تنا�لنا@ <Ó &آل7 من ��لة تقنية ، نو� �7 نوجزـ  <7 شئتم 
ـ �مبثاP �&ضح Õيث ميكن حÚ لألطفاP �7 يفهمو@ ، كيف �7 &لتطو�يني ��لو 

عقيد	 خرفا5 فاسد	 . 
تزعم نظرية &لتطو� �7 &حليا	 تشكلت æض صدفة؛ �عليه �طبقà Ýذ& &لزعم 
فإ7 &لذ�&� &جلامد	 �غÏ &لو&عية &جتمعت �شكلت ��ًال خلية، ú جا�5 &لذ�&� 
نفسها بطريقة �� بأخرv بالكائنا� &حلية �&لبشر. �لنفكر &آل7: <ننا حينما جنمع 
عناصر مثل &لكربو7 �&لفسفو� �&أل��6 �&لبوتاسيو� �هي &ملفر�&� &ألساسية 
É بنية &لكيا7 &حلي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر� كومة &لذ�&� هذ@ بأ_ 
من &لعمليا�، فإËا ال ميكن �7 تشكل كائنا حيا �&حًد&. �لنجر جتربة É هذ& 
&لصد� <f& ما شئتم ، �لنتنا�P بالبحث �&الستقصا5، باسم &لتطو�يني �حتت عنو&7 
"&ملعا�لة &لد&��ينية"، &لزعم &لذ_ ينافحو7 عنه É &ألصل، <ال �Ëم ال يستطيعو7 

�è 7هر�& به:
فليضع &لتطو�يو7 كميا� �فÏ	 من عناصر مثل &لفسفو� �&أل��6 �&لكربو7 
�&أل�كسجني �&حلديد �&ملاغنسيو� �هي &لعناصر &لÔ تتشكل منها بنية &لكائن &حلي، 
�&خل �عد&� هائلة من &لÈ&ميل &لعظيمة. �ليضيفو& حÓ> Ú هذ@ &لÈ&ميل ما ير�7 
 jلظر�& É Úال توجد ح ��&خل هذ& &ملزيج من مو& @��نه من &لضر��_ �جو
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هنا� فرقÝ شاسعÉ Ý &لنقا5 �&جلو�	. فضال �7 شاشة &لتلفا6 تبد_ لكم صو�	 
ثنائية &ألبعا�، É حني �نكم تتابعو7 مناظر ثالثية &ألبعا� f&� عمق. 

�منذ سنو&� طو&P يسعى عشر&� &آلالj من &ملهندسني لتصنيع شاشا� 
جها6 تلفا6 تعطي صو�	 ثالثية &ألبعا�، �&لوصوÓ> P جو�	 ��ية &لعني. نعم لقد 
�مكنهم تصميم نظا� تلفا6 ثالثي &ألبعا�، غÏ �نه ليس É &إلمكا7 ��يته ثالثي 
��7 &�تد&5 &لنظا�	. �مع �7 هذ@ &ألبعا� &لثالثة &صطناعية. فاجلهة &خللفية  �&ألبعا
تظل عكر	، �ما &جلهة &ألمامية فتبد� �كأËا صو�	 من ��3. �ال يتشكل �بد& 
منظر É جو�	 �نقا5 &ملنظر &لذ_ تر&@ &لعني. �íد� بالطبع �7 تضيع &لصو�	 

É &لكامÏ& �&لتلفا6.  
هذ&  تظهر   Ôل&� &لعني   É &إلبصا�  Qلية   7� يزعمو7  &لتطو�يو7  هم  �ها 
&ملنظر &لذ_ يتسم باجلو�	 �&لنقا5، <منا تشكلت مبحض &ملصا�فة . �&آلf> 7& ما 
قاP �حد لكم <7 &لتلفا6 &ملوجو� É حجرتكم، <منا قد تشكل نتيجة مصا�فا�، 
��7 &لذ�&� جتمعت �جا�5 باجلها6 &لذ_ يشكل هذ@ &لصو�	، ماf& تعتقد�7 
فيه؟! كيف لذ�&� غÏ �&عية �7 تصنع ما Ê يتأ� آلالj &ألشخاÇ pتمعني 

�7 يصنعو@ ؟! 
<7ّ &آللة &لÔ تشكل منظًر& هو �كثر بد&ئية مما تر&@ &لعني، لو �Ëا ال تتشكل 
مصا�فة، فإنه من &لو&ضح للغاية �7 &لعني �&ملنظر &لذ_ تر&@ بد��Þا لن يتشكال 
æض مصا�فة، �&حلاP كذلك بالنسبة لأل7f. فاأل7f &خلا�جية جتمع &ألصو&� 
&ملحيطة بو&سطة صو&7 &أل7f، �تقو� بتوصيلها <Ó &أل7f &لوسطى، لتقو� هي 
&ألخرv بتقوية &لذبذبا� &لصوتية �نقلها <Ó &أل7f &لد&خلية، لتقو� بد��ها بتحويل 
هذ@ &لذبذبا� <Ó <شا�&� كهربية، �<�ساàا <Ó &ملخ. �عملية &لسمع �يضا كما 

هو &لشأÉ 7 عملية &إلبصا� تتم É مركز &لسمع &ملوجو� É &ملخ. 
 aجوæ 7 &ملخ� ï7. مبعfلعني يسر_ كذلك على &أل& É _لوضع &لذ&�
كذلك عن &لصو� مثلما هو æجوa عن &لضو5، فالصو� ال ينفذ، �عليه فإنه 
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�aلعني ��أل� � H4لتقنية �ملوجو�
�ما &ملوضو] &آلخر &لذ_ Ê تستطع نظرية &لتطو� �7 تأé له بتفسÏ جا�6، 

 .7fلعني �&أل& É 	�فهو جو�	 &إل��&� &لفائقة &ملوجو
 P&ا6 عن سؤè7 جنيب بإ� ��قبل &لولو� <Ó &ملوضو] &ملتعلق بالعني، نو

هو: كيف تبصر &لعني ؟ 
<7 &ألشعة &ملنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية &لعني، 
�تقو� &خلاليا &ملوجو�	 هنالك بتحويل هذ@ &ألشعة <Ó <شا�&� كهربية، تصل 
<Ó نقطة تسمى مركز &إلبصا� موجو�	 باجلز5 &خللفي للمخ. �هذ@ &إلشا�&� 
&لكهربية، بعد Çموعة من &لعمليا� يتم &لتقاطها كصو�	 É هذ& &ملركز &لكائن 

É &ملخ. �بعد هذ@ &ملعلومة فلنفكر: 
�&خل &ملخ ظالًما �&مًسا، �ال يتأتى  7� ïعن &لضو5، مبع aجوæ 7 &ملخ>
للضو5 �7 ينفذ <Ó حيث يوجد &ملخ. �&ملوضع &لذ_ يسمى مركز &إلبصا� موضع 
حالك &لظلمة ليس &لضو5 ببالغه �صال، �لعله مظلم بد�جة Ê نصا�فها قط. <ال 

�نكم É هذ@ &لظلمة &حلالكة تشاهد�7 عاملا مضيئا متوهجا.
فضال عن كونه منظًر& على ��جة من &لنقا5 �&جلو�	 تعجز حÚ تقنية &لقر7 
 Ó> مبثلها. &نظر�& مثال éلعشرين ـ �غم كل &إلمكانيا� ـ �7 تأ&� _�&حلا
&لكتاa &لذ_ بني �يديكم &آل7، �&نظر�& <Ó �يديكم &لÔ متسك &لكتاú ،a &�فعو& 
��سكم �&نظر�& حولكم. ���يتم منظًر& ֲדذ& &لنقا5 �&جلو�	 É �_ موضع Qخر؟ <7 
شاشة �كثر �جهز	 &لتلفا6 تطوً�& �&لÔ تنتجها شركة �جهز	 &لتلفا6 &أل�Ó على 
مستوv &لعاÊ، ال ميكن �7 متنحكم صو�	 ֲדذ& &لقد� من &لنقا5. �منذ مائة عا� 
�Qالj &ملهندسني يسعو7 للوصوÓ> P هذ& &لنقا5، �من ú ُتشيَّد &ملصانع �&ملؤسسا� 
 Ó> ا�، �يتم تطوير &خلطط �&لتصميما�. �لتنظر�& ثانيةÕأل& vلعمالقة، �ُتجر&
شاشة &لتلفاÉ� ،6 &للحظة f&ִדا <Ó &لكتاa &لذ_ بني �يديكم، فسوj تر�7 �7 

320



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

ملن تعو4 حاسة �إلبصا� ��لسمع �4خل �ملخ ؟
من f& &لذ_ بد&خل &ملخ يشاهد عاملا مضيئا ملونا، �يسمع &لسيمفونيا� 
&إلنسا7   Æعي من  &آلتية  &لتنبيها�   7> &لو���؟   Ïعب �يتنسم   ،Ïلعصاف& �6قزقة 
��fنيه ��نفه متضي <Ó &ملخ É صو�	 <شا�	 كهربية. �<نكم لتطالعو7 تفصيال� 
كثÏ	 É كتب علم &ألحيا5 �&لطبيعة �&لكيميا5 &حليوية، بيد �نكم ال ميكن �7 
تصا�فو& É �_ موضع قط �هم حقيقة ينطو_ عليها هذ& &ملوضو] �ال �هي: من 
f& &لذ_ باملخ  يتلقى هذ@ &ألشا�&� &لكهربية �يد�كها على �Ëا صو�	 �صو� 
 Ó> 7 حاجة����&ئحة �<حساÿ 7> .kة حاسة توجد بد&خل &ملخ تلتقط هذ& كله 
عني �� �7f �� �نف، ملن تعو� هذ@ &حلاسة. بالطبع ال تعو� على ما يشكل &ملخ 
من �عصاa �طبقا� �هنية �خاليا عصبية. �هكذ& �àذ& &لسبب ليس مبقد�� 
&ملا�يني &لد&��ينيني ممن يظنو7 �7 كل شي5 ليس سوv ما�	، �è 7يبو& على هذ@ 
&لتسا�ال�، أل7 هذ@ &حلاسة <منا هي &لر�N &لÔ خلقها &ملوÓ عز �جل. فهي ال 
حتتا� <Ó عني حÚ ترv &لصو�	، �ال �7f حÚ تسمع &لصو�. �عال�	 على هذ& 
كله، فهي ليست Õاجة <Ó مخ كيما تفكر. <7 كل &مر� يطالع هذ@ &حلقيقة 
&لعلمية &جللية، عليه �7 يفكر É &هللا عز �جل &لذ_ Òع مبكا7 حالك &لظلمة 
 �� بعد	 سنتيمتر&� مكّعبة، &لكائنا� كافة بصو�	 ثالثية &ألبعا �&خل &ملخ يقدَّ

f&� �لو&7 �ظالP �ضياê� ،5شا@ �يلوf به. 

عقيدH ما4ية
&لتطو� ما هي  <7 ما تنا�لنا@ <Ó &آل7 بالبحث �&لتدقيق ليظهر �7 نظرية 
<ال 6عم يتعا�z بوضوN مع &الكتشافا� &لعلمية، �èاÉ 6عم &لنظرية ـ فيما 
يتعلق بأصل &حليا	 ـ &ملنطق &لعلمي. فليس ألية Qلية تطو� قط طرحتها &لنظرية 
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مهما بلغت شد	 &لضجيج خا�� &ملخ، فإ7 �&خله ساكن متا� &لسكو7. ��غم 
هذ& فإ7 �نقى &ألصو&� ُتلتقط É &ملخ. �لو �نكم تسمعو7 سيمفونيا� ���كستر& 
å Éكم &لذ_ ال ينِفذ <ليه &لصو�، فإنكم تشعر�7 بكل صخب �حد &أل�سا\ 
 kلصو� &لذ_ بد&خل &ملخ باستخد&� جها6 حسا& vما قيس مستو &f>� .ةã�&ملز

É تلك &للحظة، فسيتضح �نه ُيطبق عليه &لسكو7 &لتا�. 
فإ7  نقية،  على صو�	   Pحلصو&  É مال� &لتقنية  &ستخدمت  ما  �على óو 
&ملساعي نفسها تتو&صل منذ عشر&� &لسنني بالنسبة كذلك للصو�. �ُتعد �جهز	 
تسجيل &لصو� ��شرطة &لكاسيت �كثÏ من &ألجهز	 &إلليكتر�نية، �&ألنظمة 
&ملوسيقية &لÔ تلتقط &لصو�، بعض ÿا� هذ@ &ملساعي. �لكن على &لرغم من كل 
&لتقنيا�، �Qالj &ملهندسني �&خلÈ&5 &لعاملني Õقلها، Ê يتأ� &لوصوÓ> P صو� 
 Ôشرطة &لكاسيت &ل� �بنقا5 �جو�	 &لصو� &لذ_ تلتقطه &أل7f. �تأملو& �جو
تنتجها كvÈ شركا� &ألنظمة &ملوسيقية، فحينما يسجل &لصو�، حتما يضيع 
شطر منه، �� íد� تشوë بالطبع �لو قليال، �� �نه حينما تقومو7 بتشغيل شريط 
&لكاسيت فإنكم ال بد �7 تسمعو& له صريًر& قبل �7 تبد� &ملوسيقى. É حني �7 
&ألصو&� &لÔ من نتا� &لتقنية &ملوجو�	 باجلسم &إلنساû تتسم بأقصى ��جا� 
&لنقا5، �ال تشوֲדا شائبة. �ال تلتقط �7f <نسا7 �بًد& &لصو� بشكل به صرير �� 
تشويش. ��يا ما كانت طبيعة &لصو� فإËا تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ& 
&لوضع ال يز&P على f&� &لكيفية منذ �7 ُخلق &إلنساÓ>� 7 يومنا هذ&. �<Ó &آل7 
ليس ÿة جها6 بصر_ �� صوé من صنع بÆ &إلنسا7 يلتقط &لصو�	 �&لصو� 

 .7fناجح مثل &لعني �&أل� kبشكل حسا
&إلبصا�  عملية   É للغاية  عظيمة  حقيقة  ÿة  فإنه  كله،  هذ&  عد&  �فيما 

�&لسمع. 
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 3Èִדا؛ �_ باملطر &لساقط، �&ل&f 	�&ملا�	 &جلامد	 �بالتفاعال� &حلا�ثة �&خل &ملا
&خلاطف. �ما É حقيقة &ألمر فإ7 هذ& يتناü مع &لعقل �&ملنطق على &لسو&5. بيد 
 Ó> يà> Ïتفس Pخو��7 &لد&��نيني يستمرئو7 &ملنافحة عن هذ& &لر�_ ُبغية "عد� 

&لساحة" على حد تعبÏهم.
�ما من ال ينظر�Ó> 7 �صل &لكائنا� &حلية �f� ÉهاËم حكم ما�_ مسبق، 
فسوj يد�كو7 هذ@ &حلقيقة &جللية. �&لكائنا� &حلية كافة <منا هي من صنع خالق 
f_ قو	 �علم �عقل معجز. <نه &هللا &لذ_ خلق &لكو7 كله من &لعد�، �نّظمه 

بشكل ال تشوبه شائبة �� قصو�، �خلق &لكائنا� &حلية كافة �صّو�ها.
 

#� نظرية �لتطو� هي �شد 
Äتا�يخ �لعا � ÌUلسحر تأث�

يتعني هنا �7 نوضح �7 �ميا <نسا7 ُيعِمل عقله �منطقه ��7 �حكا� مسبقة 
��7 &لوقو] حتت تأثÏ �_ �يديولوجية، سيد�� بسهولة �يسر �7 نظرية &لتطو� �
&لÔ تذكرنا ùر&فا� &ملجتمعا� &لÔ عاشت مبنأv عن &لعلم �&حلضا�	، ليست 

سوv 6عم يستحيل تصديقه. 
 7� يعتقد�7  &لتطو�  بنظرية  يؤمنو7  من  فإ7  تبيانه،  &ملتقد�  &لنحو  �على 
&ألساتذ	 &لذين يفكر�7 �يعقلوê� 7ترعو7، �&لطالa &جلامعيني �&لعلما5 مثل 
 (Frank Sinatra) &لفنانني مثل فر&نك سيناتر&� ،(Einstein Hubble) ينستني هوبل>
�تشا�لتو7 هيستو7 (Charlton Heston)، يضاj <ليهم كائنا� مثل &لغزال7 
��شجا� &لليمو7 �6هو� &لقرنفل، سوê jرجو7 مع مر�� &لزما7 من مزيج من 
كثÏ من &لذ�&� �&جلزئيا� �&ملو&� غÏ &حلية &لÔ متأل برميال عظيما. ال سيما ��7 
من يؤمنو7 ֲדذ& &َخلَرj هم علما5 ��ساتذ	 ��ناk على قد� من &لثقافة �&لتعليم. 
 Ó> بالنسبة "Êتا�يخ &لعا É ÜÏًشد &لسحر تأث�" Ïذ& &لسبب فإ7 &ستخد&� تعبà�
 �� �نظرية &لتطو� سيكو7 &ستخد&ًما æ Éله. <f <نه ليس É تا�يخ &لعاÊ &عتقا
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�_ تأثÏ تطو�_. �تكشف &حلفريا� �7 &لكائنا� &حلية Ê متر مبر&حل بينية تلك 
&لÔ تستوجبها &لنظرية. �É هذ@ &حلالة يتعني تنحية نظرية &لتطو� جانبا باعتبا�ها 
فكر	 Çافية للعلم. ال سيما ��7 كثÏً& من &ألفكا� &لÔ ظهر� على مد&� &لتا�يخ، 
مثل فكر	 �7 &أل�z هي مركز &لكو7، قد ُحذفت من �جند	 &لعلم. É حني �7 
نظرية &لتطو� ُيتشبث ֲדا �بإصر&� É هذ@ &ألجند	، حÚ <نه من &لناk من يسعى 

إلظها� �_ &نتقا� موجه <Ó &لنظرية �كأنه هجو� على &لعلم ! ِلَم  هذ& <7f؟! 
<7 &لسبب É هذ& &لوضع <منا هو تكو7 عقيد	 جا6مة لنظرية &لتطو� ال ميكن 
&لنكوp عنها بالنسبة <Ó بعض &أل�سا\. �ìلص هذ@ &أل�سا\ <خالصÝ �عمى 
للفلسفة &ملا�ية، �تتبï &لد&��ينية كذلك ألËا &لتفسÏ &ملا�_ &لوحيد للطبيعة &لذ_ 

ميكن &إلتيا7 به. 
 (Richard Lewontin) لونتني ���حيانا يعترفو7 صر&حة ֲדذ&، �يعترj �يتشا�
 _�ـ عاÊ &لو�&ثة &لشهý Ïامعة ها�فر� �É &لوقت f&ته تطو�_ با�6،ـ  بأنه "ما

:Pيقو f> ،"ملقا� &لذ_ يليه& É Êعا ú ،Pملقا� &أل�& É
"<7 لنا <يمانا بالما�ية، �هو <يما7 &ستباقي (&عُتنق سلفا، �&فترضت صحته). 
�&لشي5 &لذ_ يدفعنا <لى &إلتيا7 بتفسير ما�_ للعالم، ليس هو �صوP &لعلم 
�قو&عد@، بل على &لعكس من fلك فإنناـ  بسبب من <خالصنا سلفا للما�ية 
ـ نختلق �صوP �مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ما�_ للعالم. �نظر& <لى كو7 
&لما�ية صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن �7 نسمح بدخوP تفسير <لهي 

١ ٣ ٨ <لى &لساحة".
�ُتعد هذ@ &لكلما� &عتر&فا� صرíة بأ7 &لد&��ينية مولو� íيا É سبيل 
 .	�&إلخالp للفلسفة &ملا�ية. �هذ& &ملولو� يفترz �نه ما من �جو� قط سوv &ملا
�àذ& &لسبب يعتقد�7 �7 &ملا�	 &جلامد	 عدمية &لوعي <منا خلقت &حليا	. �يذهبو7 
�&لنمو�  �&لز�&فا�  &لطيو� �&ألòا�  مثل  &ملختلفة  &حلية  &ألنو&]  �7 ماليني   Ó>
�&خل  من  تشكلت  <منا  �&لبشر   Pلبا& �حيتا7  �&أل6ها�  �&ألشجا�  �&حلشر&� 

324



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�) فلسطين

&لبشر  &لكثÏين من   �&عتقا  7� <ال  &ملنطقية،   Ïر&5 �&ألمو� غà&� jباَخلَر حافلة 
É كافة �óا5 &لعاÊ بأ7 &لذ�&� &لال�عية �&جلامد	 قد &جتمعت بقر&� فجائي، 
 Ïفأتت بالكو7 &لذ_ نر&@ يعمل بنظا� ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غ
عا�_ �نظا� متقن غاية &التقا7، �بكوكب &أل�z &لذ_ êتص بكافة &لسما� 
&ملناسبة للحيا	، �بكائنا� حية مز��	 بأنظمة معقد	 تفو3 &حلصر، ليس له من 

تفسÏ سوv �نه سحر.
كما �7 &هللا عز �جل ينبئنا من خالP تلك &حلا�ثة &لÔ �قعت بني موسى 
عليه &لسال� �فرعو7، بأ7 بعض &ألشخاp ممن ينافحو7 عن &لفلسفة &إلحلا�ية، 
يؤّثر�7 على &لناk مبا يصنعونه من &لسحر. فحينما قص موسى عليه &لسال� نبأ 
&لدين &حلق على فرعو7، طلب فرعوÓ> 7 موسى �7 يلتقي بسحرته É موضع 
 z&هم باستعر &���íتشد فيه &لناk. �حينما &لتقى موسى &لسحر	 �مرهم �7 يبا

:Pثة تقو�مها�&ִדم. �&آلية &لÔ تسر� هذ@ &حلا
ا َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ� َ�ْعُيَن �لنَّاcِ َ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا��G ِبِسْحٍر  ﴿ َقاRَ َ�ْلُقْوْ� َفَلمَّ

َعِظيٍم ﴾ (�ألعر�[:١١٦)
. �على óو ما تبدv متكن سحر	 فرعو7 مبا صنعو@ من خد] �7 يسحر�& 
 É ها7 &لذ_  �لقا@ موسىÈمنو& به. <ال �7 &لQ يعا باستثنا5 موسى �&لذينÒ kلنا&
مو&جهة ما �لقا@ هؤال5 على حد &لتعبÏ &لو&�� بالقر7Q &لكرمي "َتَلقََّف َما َيْأِفُكو7َ"، 

:Óتعا Pيقو ،@Ïّنه �بطل تأث� _�
﴿َ�َ�ْ�َحْيَنا ِ#َلى ُموَسى َ�ْ� َ�ْلِق َعَصاSَ َفِإ�aَ ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ�  َفَوَقَع 
�ْلَحقُّ َ�َبَطَل َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾ (�ألعر�[: 

 (١١٧-١١٩
�على óو ما ��� É &آليا�، � مع <��&� �7 ما فعله هؤال5 &ألشخاp &لذين 
سحر�& &لناk من قبل ��ثر�& عليهم <منا هو <فك، با��& بالذP �&لضعَّة. ���لئك 
&لذين يؤمنو7 مبز&عم خرقاÓ> 5 �قصى ��جة حتت غالj من &لعلم �بتأثÏ &لسحر 
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6عم Qخر سلب عقوP &لبشر مبثل هذ@ &لد�جة �حرمهم من فرصة &لتفكÏ بالعقل 
��7 �7 ير�& &حلقيقة &لÔ كانت  Pستاً�& �ما� �عينهم، حا Pملنطق، �كأنه �سد&�
 	��&ضحة ýال5. �<7ّ هذ& لغفلة �عد� بصÏ	 ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا
بعض &لقبائل &إلفريقية للطوطم �عبا�	 �هل سبأ للشمس �عبا�	 قو� <بر&هيم عليه 
&لسال� لأل�ثا7، &لÔ كانو& يصنعوËا بأيديهم، �عبا�	 قو� موسى عليه &لسال� 
للعجل &لذ_ صنعو@ من fهب. �هذ& &لوضع É حقيقته <منا هو ãاقة �شا� <ليها 
 kياته بأ7 من &لناQ من Ïكث É عز �جل Ó7 &لكرمي. �ينبئنا &ملوQلقر& É Óهللا تعا&
من سيستغلق عليه &لفهم �يتر��Ó> 7 حاP يعجز�7 فيه عن ��ية &حلقائق. �من 

:Óبني هذ@ &آليا� قوله تعا
﴿ِ#�َّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�Gٌ َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم َ�ْ� َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم 
 Mٌَعَذ� َ�َلُهْم   Hٌ�َِغَشا َ�ْبَصاِ�ِهْم  َ�َعَلى  َسْمِعِهْم  َ�َعَلى  ُقُلوِبهْم  َعَلى  �هللاُّ 

.(٦-٧ :Hلبقر�) ﴾عِظيٌم
�قوله �يضا :

﴿َلُهْم ُقُلوMٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ� ِبَها َ�َلُهْم ]�aٌَ� الَّ 
َيْسَمُعوَ� ِبَها ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاِ� َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�﴾ ( 

�ألعر�[: ١٧٩).
�ما É سو�	 &ِحلْجر فيخÈنا &هللا عز �جل بأ7 ��لئك &لناk قد ُسحر�& Õيث 

:Óسبحانه �تعا Pيقو f> ،�&لو ���& &ملعجز� Úم لن يؤمنو& حË�
ِ#نََّما  َلَقاُلوْ�  َيْعُرُجوَ�   ِفيِه  َفَظلُّوْ�   Gَِما �لسَّ مَِّن  َبابًا  َعَلْيِهم  َفَتْحَنا  ﴿َ�َلْو   

َر0ْ َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوٌ� مَّْسُحوُ��َ�﴾ (�لحجر: ١٤-١٥) ُسكِّ
�<7 &متد&� هذ& &لسحر بشكل مؤثر على قطاعا� عريضة من &لناk ֲדذ& 
&لقد�، �&بتعا� &لناk عن &حلقائق ֲדذ@ &لد�جة، �بقا5 هذ& &لسحر منذ ١٥٠ عاما، 
àو �ضع مثÏ للحÏ	 �&لدهشة بد�جة ال ميكن شرحها بكلما�، ألنه من &ملمكن 
�7 يستسيغ &لعقل &عتقا� شخص �� عد	 �شخاp لسينا�يوها� مستحيلة �مز&عم 
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا #الَّ َما َعلَّْمَتَنا

ِ#نََّك َ�ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾

 &لبقر	: ٣٢
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É عصرنا &لر&هن، �ينذ��7 حياִדم للدفا] عنها، فسوj يسقط شأËم �ُيذلو& 
ما Ê يتخلو& عن هذ@ &ملز&عم، �fلك حينما تظهر &حلقيقة ýال5 بكامل معانيها، 

�"يبطل تأثÏ &لسحر". 
�يشرN مالكو� موجريد� (Malcolm Muggeridge) &لذ_ ظل ينافح عن 
 ���نظرية &لتطو� حÚ ناهز &لستني من عمر@، �كا7 فيلسوفÝ ملحدÜ، �لكنه �
&لقريب  &ملستقبل   É لتطو�& نظرية  <ليه   v�&لذ_ ستتر &لوضع  بعد  من  &حلقائق 

قائال: 
 N&لمز& �"<نني �نا نفسي صر� مقتنعا بأ7 نظرية &لتطو� ستكو7 <حدv مو&
&لموجو�	 بكتب تا�يخ &لمستقبل ال سيما في &لمجاال� &لتي ُطبقت فيها. 
�سيتلقى جيل &لمستقبل بالدهشة �&لحير	 &عتنا3 فرضية متهرئة يكتنفها 

١ ٣ ٩ &لغموz بسذ&جة ال يصدقها عقل" .
�هذ& &ملستقبل ليس ببعيد، بل على &لعكس من fلك، فإ7 &لبشر É &ملستقبل 
&لقريب للغاية، سيد�كو7 �7 &ملصا�فا� ليست <Ýà �سوj يتم &العتر&j بأ7 
نظرية &لتطو� <منا هي �كÈ خدعة ��شد �نو&] &لسحر É تا�يخ &لعاÊ. �سرعا7 ما 
 7�Ïبا� &لكث� ،zا5 &أل�ó� Úش É kبد� هذ& &لسحر &لشديد ينحسر عن &لنا
ممن �قفو& على سر خدعة &لتطو�، يتسا5لو7 بدهشة �حÏ	 كيف &نطلت هذ@ 

&خلدعة عليهم.
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