
  

 اإلرهاب الصهيوني
  »حقائق وصور«

  داد ـــــــإع
  الودعاني  بن عبد اهللاعبد الرؤوف

  
  
  

  )حقوق الطبع للباحثين عن الحقيقة(
  ـــــــــــــــــ

  هـ١٤٢٥
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  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  )لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا(
  مـــــدق ا العظيـــــــص

  ]٨٢: املائدة، اآليةسورة [
  
  
إن اليهود أضر بنا من جيوش العدو، إهنم أخطر من العدو مائة مرة، أخطر على حرياتنا «

  »وعلى القضية اليت نعمل مجيعاً لكسبها، إهنم أخطر عدو على سعادة أمريكا
  جورج واشنطن

  
  
ا فيهـا  هناك خطر كبري ضد الواليات املتحدة األمريكية من اليهود، ففي كل أرض عاشـو            «

إن اليهود خطر عظيم على هـذه  ... دمروا املستويات املعنوية للناس الذين يعيشون بينهم      
  »البالد وجيب أن يبعدوا عنها حبكم دستورها

  بنيامني فرانكلني
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 m  
  

ب وخطـره وآثـاره وضـرورة مقاومتـه،         الناس اليوم عن اإلرها   يتحدث  
  العـالم اهتمامـاً    يخطـط لـه، وازداد    ومقاومة من يقترفه أو يـشجع عليـه، و        

االتـه، وعمـت   باإلرهاب، حين شاعت ممارسته وانتشرت أحداثـه وتنوعـت ح     
و جماعـة   رة، وأصبح كـل مظلـوم فـرداً أ        نحاء المعمو أخطاره، في كثير من أ    

  .ليه، حتى يدفع عن نفسه خطر العدوان والطغيانام عيبرر اإلقد
القـرآن  وقد وردت كلمة اإلرهاب أو ما يشتق منها في كثيـر مـن آيـات              

، ويـسلب   التخويـف والتفزيـع   الكريم، وهي تعني في هذا المجـال وأمثالـه،          
األفراد أو المجتمع ما هو ضروري لهـم مـن األمـن واالسـتقرار، والتفـرغ                
ــة المعاصــرة   ــة العربي ــاجم اللغ ــي مع ــتمعهم، وف ــسهم أو مج ــة أنف لخدم

اإلرهابيون وصف يطلق علـى الـذين يـسلكون سـبيل العنـف واإلرهـاب               «
  .)١(»ق أهدافهم السياسيةلتحقي

واإلرهاب ال يقتصر على األهداف الـسياسية، بـل هـو فـي ممارسـاته               
  .المعاصرة يشمل تحقيق أهداف اقتصادية، أو اجتماعية أيضاً

 اإلرهابيـة فـي جميـع أنحـاء         وفي السنوات األخيـرة زادت العمليـات      
 أنهـا لـم      إال ؛قبـل التـاريخ    دم، بل ومنذ مـا     وإن كانت موجودة منذ الق     العالم،

ضراوة والخطر العـام الـذي أصـبح يهـدد العـالم            لاتكن على هذا النحو من      
  .بأسره

ومن المعروف أن الباحث فـي أي موضـوع البـد وأن يواجـه بعـض                
إلرهـاب يجـد    االصعوبات وبعـض المـشكالت، والواقـع أن الباحـث فـي             

ـ      الصعوبات   سبب الـنقص الواضـح فـي       والمشكالت أكبر مما يتصور وذلك ب
 التـي تكـاد دراسـتها تعـد علـى      ،سات العربية إلحصاء ظاهرة اإلرهاب    الدرا

  .أصابع اليدين
                                                

  .٣٧٦، ص ١ج. ، لمجموعة من الباحثينالمجمع الوسيط) 1(
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وبكل أسف تفوقت المراجع األجنبية على العربيـة فـي هـذا المـضمار،              
وبكل أسف أيضاً يجد الباحث المنـصف أن المراجـع األجنبيـة تتعمـد البعـد                

تحيـز  عن الحقائق وإلصاق تهم اإلرهـاب بـالعرب والمـسلمين، بـل إنهـا ت              
وذلك بفضل نجاح اإلعـالم الـصهيوني وغيـره وسـيطرته علـى المكتبـات               

ن اإلرهـاب مقتـرن بالكفـاح الفلـسطيني         أاألجنبية، وجعل الغربيين يعتقدون ب    
ره من الكفـاح اإلسـالمي فـي مختلـف البلـدان، وانعكـس ذلـك علـى                يوغ

الدراسات األكاديمية في بعض الـدول األجنبيـة وخاصـة الواليـات المتحـدة              
  ..ألمريكيةا

 وأن يجـد المتـصفح      كون التوفيـق حليفـاً لـي فيمـا كتبـت          وأملي أن ي  
  ..والقارئ له الفائدة المرجوة
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  تمهيد
  

إن الظروف المحيطة ببني البشر ترغمهم علـى االتحـاد والتعـاون فيمـا              
بينهم، فالرجل من الناس ال يتحد مع زمالئه مدفوعاً برغبتـه بقـدر مـا يتحـد                 

 فهـو ال يحـب      طـة بـه،   قاليد والظروف القـاهرة المحي    التمعهم بحكم العادة و   
 ألن  ؛ى العزلة، ولذلك تراه يتحد مـع غيـره مـن النـاس            المجتمع بقدر ما يخش   

أشـياء كثيـرة يمكـن أن يؤديهـا         ن هنـاك    اعتزاله يعرضه للخطر، وكذلك أل    
  .كمل وجه بالتعاون أكثر مما يؤديها باإلنفرادعلى أ

ـ ولذا قامت الجماعات واتحـدت، وق       التنـافس عليهـا     ت الـدول وبـدأ    ام
وعلى سلطانها تـارة بالـسلم واألحـالف والتعـاون، وتـارة أخـرى بـالعنف         

  .واإلرهاب وسفك الدماء
انــة البــشر ر مثلنــا لكــنهم ال يعرفــون مــاهي مكإن اإلرهــابيين بــش

ري يشعر كأنـه هـو كـل شـيء فـي هـذا              وأهميتهم في الكون، والكائن البش    
هـا المنظـر    من بالنسبة لـه النقطـة التـي يـرى           الكون؛ ألن وعيه بالذات هو    

وهـو أيـضاً أنـاني بمعنـى أن الباعـث           . الشامل الروحي والمـادي للكـون     
  .الطبيعي عنده هو أن يتخذ من الكون أداة لخدمة أغراضه على أنه يدري

آلخـر، ويمكـن    اإلرهاب متالزمـان يكمـل كـل منهمـا ا         فالصهيونية و 
  .لعملة واحدةن الصهيونية واإلرهاب وجهان إالقول 

ـ      » اإلرهـاب الـصهيوني   « عنـوان هـذا البحـث        راومن هنا جـاء اختي
لنكشف من خالله بعض جرائم الصهيونية، وكانـت أهـم أبوابـه علـى النحـو           

  :التالي
  .مفهوم اإلرهاب -
 .اإلرهاب الصهيوني -

 .دوافع اإلرهاب الصهيوني وعدوانيته -
 .الفرق بين اإلرهاب والمقاومة -

 .إلرهاب الصهيونيبلدوزر ا» آرييل شارون« -
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 .نماذج من ممارسات إسرائيل اإلرهابية -

 . الوحشيةر ومشاهد من المذابح اإلسرائيليةصو -
 .التوصيات خاتمة وتحتوي على النتائج و -

ألقـصى وأرضـه إلـى رحـاب        متضرعاً إلـى اهللا أن يعيـد المـسجد ا         
  .المسلمين، إنه سميع مجيب
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   األولالفصل
  

  :يلي ويحتوي على ما
: مفهوم اإلرهاب.  
 :خلفية اإلرهاب.  
 :تاريخ اإلرهاب الحديث.  
 :؟هل اإلسرائيليون إرهابيون  
 :الصهيونية واإلرهاب.  
:  العامة (صفات اليهود–ة النفسي.(  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٨

  مفهوم اإلرهاب:  األولالمبحث
  

يف الجامع الشامل لإلرهاب، كان مجـال بحـث ومناقـشات فـي             إن التعر 
عدة مناسبات دولية، بحيث أصبح تحديد التعريـف الـشامل لإلرهـاب، يـشكل              

يقـوم بـه المكـافحون مـثالً         صعوبة بين بعض الدول، فالبعض منها يعتبر ما       
عمالً إرهابياً، بينما البعض اآلخر يعتبره بعكس ذلك تمـاً، بـل يعتبـره عمـالً                

  .وعاًمشر
واإلرهاب يختلف معناه وفـي تعريفـه، وذلـك حـسب المجـاالت التـي               
نبحث فيها، فاإلرهـاب فـي العالقـات الفرديـة بـين النـاس، يختلـف عـن                  

  .اإلرهاب بين المجتمع والسلطة، وعن اإلرهاب بين دولة ودولة أخرى
  

  :تعريف اإلرهاب
  :المعنى اللغوي لإلرهاب

يـة وهـي كلمـة مـشتقة أقرهـا          اإلرهاب كلمة حديثة فـي اللغـة العرب       
بمعنى خـاف، وكلمـة إرهـاب هـي مـصدر           ) رهب(المجمع اللغوي وجذرها    

الفعل أرهب، وأرهبه بمعنى خوفه وقد خلـت المعـاجم العربيـة مـن كلمـات                
 ألن تلك الكلمـات حديثـة االسـتعمال، ولـم تكـن فـي               ؛اإلرهاب واإلرهابي 

  .األزمنة القديمة
و المتفجـرات أ  القتـل وإلقـاء      رعب تحدثـه أعمـال عنـف ك        :اإلرهابو
  .التخريب
 مـن يلجـأ إلـى اإلرهـاب بالقتـل أو إلقـاء المتفجـرات أو           :اإلرهابيو

  . تقويض أخرىأوالتخريب إلقامة سلطة 
 نـوع مـن الحكـم االسـتبدادي يقـوم علـى سياسـة               :الحكم اإلرهابي و

الشعب بالشدة والعنف بغية القضاء علـى النزاعـات، والحركـات التحريريـة             
  .تقالليةواالس

مـشتق مـن معنـى الخـوف والفـزع       ) إرهـاب (من هنا يتبين أن لفـظ       
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والرعب وإن كانت الرهبة في اللغة العربية عـادة مـا تـستخدم للتعبيـر عـن                 
الخوف المشوب باالحترام ال الخوف والفزع الناجمين عـن تهديـد قـوة ماديـة              

  .)١(أو حيوانية أو طبيعية؛ فذلك إنما هو رعب أو ذعر وليس رهبة
  
  :اصطالحاًو

 أن اإلرهـاب  معجم المصطلحات للعلـوم اإلداريـة واالجتماعيـة   ورد في  
بث الرعب الذي يثير الجسم والعقـل، أي الطريقـة التـي تحـاول بهـا                : (هو

جماعة منظمة أو حـزب أن يحقـق أهدافـه عـن طريـق اسـتخدام العنـف،                  
ـ          ين وتوجه األعمال اإلرهابية ضـد األشـخاص سـواء أكـانوا أفـراداً أو ممثل

  ).للسلطة ممن يعارضون أهداف هذه الجماعة، أو مؤسسات ومرافق
اإلرهـاب وسـيلة لنـشر      : (معجم الدبلوماسية والـشؤون الدوليـة     وفي  

الذعر واللجوء إلى القتل واالغتيـال، واالعتـداء علـى الحريـات الشخـصية              
إلرغـام األفـراد علــى الخـضوع واالستـسالم لهــا، والرضـوخ لمطالبهــا      

صرفاتها الكيدية، وقـد يـستخدم اإلرهـاب لترويـع المـسالمين            التعسفية، أو ت  
  .)٢( )بغية تحقيق أغراض وفرض سيطرة

كـل عمـل عنـف يوجـه نحـو          «: فاإلرهاب هو : الفقه القانوني أما في   
أشخاص غير محددين من أجل إجبار مجموعـة أعـم علـى اتخـاذ موقـف أو           

  .»فعل ما كان يمكن اتخاذه لوال هذا الضغط على إرادتهم
أنـه اسـتخدام    «:  فـي تعريفـه لإلرهـاب      المفكر القانوني تونتون  يقول  و

الرعب كعمل رمزي، الغاية منـه التـأثير علـى الـسلوك الـسياسي بواسـطة               
  .)٣(»وسائل غير اعتيادية، ينتج عنها استخدام العنف أو التهديد الجدي

  
  

                                                
  .٥٥، ٥٤: ص. لمحمد عبد العزيز السماعيل. إلرهابيونوااإلرهاب ) 1(
  .٤١ص . عبد الرحمن أبكر الياسين/ لواء. اإلرهاب سرطان المجتمعات المعاصرة)2(
  .المصدر موقع هيئة دعم المقاوم اإلسالمية". االنترنت"الشبكة العنكبوتية ) 3(
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  خلفية اإلرهاب:  الثانيمبحثال
  

ذب اإلرهـابيون أفعـال     هي خلفياتـه؟ وكيـف نـشأ؟ ولمـاذا اسـتع           ما
  اإلرهاب كأحد أساليب العنف؟

تشير بعض المصادر أن األعمال اإلرهابية ترجـع إلـى القـرن الـسابق              
لميالد المسيح عليه السالم من قبـل بعـض المتطـرفين اليهـود ضـد الحـاكم         
الروماني في القدس في الثلث األول من القرن الـسابق علـى مـيالد المـسيح،                

حركـة دينيـة يهوديـة      ) م.ق٧٣-٦٦( بـين عـامي      حيث ظهرت في الفتـرة    
تـضم مجموعـة منظمـة تنظيمـاً قويـاً مـن اليهـود              ) سيكاري(أطلق عليها   

، )الزيلـوت (المتطرفين، تشكلت في تنظيم سري منبثـق عـن طائفـة تـسمى              
وتشير بعض المصادر أن عملياتهم كانت تتم فـي وضـح النهـار، بـل كـانوا                 

ـ حتفاالت ال ب عملياتهم أثناء اال   يفضلون ارتكا  ـ  يت ـ   ت مجموعـة مـن     رضم أكب
) سـيكا (الناس، وكانوا يستخدمون نوعـاً مـن الـسيوف القـصيرة بالمـسماة              

وبهم، وعـرف عـنهم أيـضاً تـدمير      يقتلون بها وسـط الزحـام ليـسهل هـر         
 صور والمنـازل والمحـالت العامـة ومخـازن الغـالل وتلويـث مـصادر            الق

  .المياه
ـ نلمتتبع لعمليات اإلرهاب سوف يجد      ن ا إ سه يـدخل بحـراً متالطمـاً ال        ف

يستطيع الخروج منه بسهولة ليس ألن الوضـع مـن الـصعوبة مـا يستعـصي           
معه البحث، لكن تداخل المصالح وفـر لـه مظلـة يـستظل تحتهـا، زد علـى                

ال أنـه لـم يلـبس    في الزمن فهو قديم وليس حـديثاً، إ    ذلك أن له قنوات متأصلة      
 قرن الماضـي، بـل فـي النـصف    ن ال لي إال في فترة زمنية وجيزة م      لباسه الحا 

  . المحدثة على الساحة الدوليةالثاني منه، فبرز كأخطر الجرائم
ـ        نفهو قديم أل   يخ، ولكـن تراكمـات     ار جريمة والجريمة قديمـة بقـدم الت

الزمن الثقافية والتقلبات الفكرية واالجتماعيـة ومالهـا مـن اتجاهـات سياسـية              
حتــى صــبغت الجريمــة واقتــصادية حولــت الفكــر اإلجرامــي لــصالحها 

  .بصبغتها
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وأخذ اإلرهاب أشكاالً متـشعبة المـسارات، فهنـاك اإلرهـاب الـسياسي             
الذي تمارسه الدول الكبرى علـى شـكل ضـغوط علـى الـدول الـصغيرة،                 
وهناك اإلرهاب الفكري المـبطن فـي صـورة قلـب مفـاهيم معلنـة أو فـي                  

ـ          ـ         صورة إعالم موجه يخفي فـي طياتـه ني رض ات سـيئة أو هـو مقدمـة لف
 عـن طريـق غـزو األفكـار         ؛ية أو فرض إرادات غير مرئيـة      اتجاهات سياس 

  .وتشبيعها بآراء ظاهرها حسن النية، وباطنها أغراض ومكاسب مدسوسة
وقد يكون إرهاباً اقتصادياً لتحقيـق أهـداف توسـعية والحـصول علـى              

  .منافع بأساليب غير تقليدية وفرض قيود على االقتصاد ورؤوس األموال
هاب الذي تمارسه الجماعـات المتطرفـة والمنظمـات المنحرفـة           أما اإلر 

فأشكاله عديدة ومسمياته جمة، فينـدرج تحـت مظلـة العنـف المـنظم، فمـن                
خطف الطائرات واألفراد إلى السطو المـسلح واحتجـاز الرهـائن واسـتغالل             
األوضاع وابتزاز المواقف وغير ذلك كثيـر إال أنـه ومهمـا تعـددت أشـكاله                

 تجد إرهاباً ليس له أسباب تدفعه وتـؤجج نيرانـه، وهكـذا ارتمـى       فإنه يندر أن  
  .اإلرهاب في أحضان المنافع، وفي رحابها يتيه الحل وتعتم الرؤية

ومن هذا المنطلق بـرزت االتجاهـات اإلرهابيـة تفـسر األمـور تبعـاً               
لهواها ورغباتها ومع بـروز االنفتـاح الفكـري خرجـت مجموعـات كثيـرة               

هـدد باسـتخدام العنـف إذا لـم تحـصل علـى مبتغاهـا               تدعو إلى التحرر وت   
والمهادنة في أوضاعها حتـى أن المنظمـات اإلرهابيـة أصـبحت تلجـأ إلـى                

  .ت ذاتها وتكريس أهدافهايتكتيكات مختلفة لتثب
وهكذا فإن اإلرهاب مثله مثـل أي فكـرة تبـدأ بـسيطة ومـع تراكمـات             

  .صروناألفكار وتطور الزمان، يترعرع وينشأ له مؤيدون ومنا
وفي ظل هـذا تـدرجت خلفيـة اإلرهـاب مـن الماضـي القـديم إلـى                  

  .)١(العصور الحديثة خاصة بعد أن ازدهرت األفكار الحديثة

                                                
  )بتصرف. (اإلرهاب سرطان المجتمعات المعاصرة) 1(
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  تاريخ اإلرهاب الحديث:  الثالثمبحثال
  

من المالحظ أن الكثير مـن المـصادر الغربيـة تحـاول بـشتى الطـرق               
 بـل بالتحديـد     بـين اإلنـسان العربـي     واألساليب أن تربط بـين اإلرهـاب و       

ـ        )اإلنسان العربي المـسلم   ( جهـود الكتـاب    (ة  ، بينمـا تقـف الجهـود العربي
يدي وهذا ما يأسف له، رغـم أن الفكـر الـسياسي العربـي              مكتوفة األ ) العرب

  . الغربية ذات األهداف الشيطانيةمشهود له بحسن معالجته للظواهر
 العـرب   والكتاب الغربيون يحاولون تأليب الـرأي العـام العـالمي ضـد           

والمسلمين وإلصاق تهمـة اإلرهـاب بـالعرب والمـسلمين رغـم أن التـاريخ               
  .يشهد بأن اإلرهاب وجذوره غربي األصل

واإلرهاب الحديث أصبح يمارس بشتى الطرق وفـي جميـع دول العـالم              
تقريباً فأوربا أخضعت حديثاً جميع األجانب لرقابـة بوليـسية مـستمرة للوقايـة              

 ثالثمائـة   ٣٧٠لمانيـا الغربيـة حيـث طـردت         من اإلرهاب وتعـدت ذلـك أ      
وسبعون لبنانياً وقام السفراء العرب في باريس بالتحـذير مـن تـصاعد العـداء             
العنصري للعرب، ومن أعمال اإلرهاب الحديث مـا حـصل للفرنـسيين حيـث             
اغتيل الملحق العسكري الفرنسي فـي لبنـان، وأخـذت تـدابير أمنيـة مـشددة        

) اإلرهـاب األسـود   (أطلق في ذلك الوقـت أسـم        حيال زوار باريس األجانب و    
على ما يجري في فرنسا وأدانـت ذلـك دول كثيـرة ودعـت لمواجهـة هـذا                  

وأمثلة اإلرهاب األسود كثيـرة وخـصوصاً فـي فرنـسا حيـث             اإلرهاب دولياً   
  .م١٩٨٦في العاصمة الفرنسية عام ) البوليس(تم تفجير مقر 

ـ        ديث بـشتى أنواعـه،   وال شك أن دول أوربا تعـاني مـن اإلرهـاب الح
 )الجـيش الجمهـوري االيرلنـدي     (م بهـا    فبريطانيا تعاني من العمليات التي يقو     

وفرنسا تعاني من منظمة العمل المباشر وكـذلك بلجيكـا تعـاني مـن منظمـة                
  .العمل المباشر البلجيكية

ومن المعلوم أن اإلرهـاب لـيس وسـيلة متفقـاً علـى اسـتخدامها فـي                 
ية بل ال تقرهـا معظـم الحركـات الـسياسية وتنظـر             سية الرئيس االتيارات السي 
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الكفـاح الـشعبي المـسلح      عالم إلى   لاالتحريرية والثورية الرئيسية في     الحركات  
ـ          ضد االستعم  ليمة لمقاومـة   ار واالحتالل على أساس أنه وسـيلة مـشروعة وس

لي ونـص عليـه      تقرير المصير الذي أقره القـانون الـدو        العدوان وتحقيق مبدأ  
 فعلى القـارئ عـدم الخلـط بـين الكفـاح المـسلح وبـين            المتحدة ميثاق األمم 

  .)١(األعمال اإلرهابية

                                                
  .٣٩ص . محمد عبد العزيز السماعيل. اإلرهابيوناإلرهاب و) 1(
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  هل اإلسرائيليون إرهابيون؟:  الرابعمبحثال
  

  !.لماذا الحديث عن اإلرهاب؟ وهل عند اليهود إرهاب ما؟
أمـوس  (احد صقور إسـرائيل، والـذي رمـز لـه الكاتـب اإلسـرائيلي         

إنهـم يطلقـون علينـا      : ( بقولـه  ١٩٦٧صرح عقب حرب    ) Z(بالحرف  ) عوز
لـم  أاليوم اصطالح اليهود النازيين، وهذا الوصف ال يخيفنـي وال أبـالي بـه،               

يقتل الرئيس األمريكي هاري ترومان نصف مليـون يابـاني بالقنابـل الذريـة،              
إننـي أريـد إلسـرائيل أن    . فلماذا أكون أنا أفضل منه من الناحيـة األخالقيـة؟         

لذي يضم مجموعـة مـن الزعمـاء األقويـاء الـذين ال             ي ا دتنضم إلى هذا النا   
يراعون المبادئ واألخالق، وحينئذ سيهابنا العالم بـدالً مـن أن يعطـف علينـا،           

ن في العراء ويصفوننا بأننا أمـة مـن الكـالب المـسعورة،             وولكن أتركهم يعو  
دعهم يدركون أننا دولة متوحـشة تحمـل بـين ذراعيهـا المـوت والخطـر،                

نا ال نتورع عـن إثـارة حـرب عالميـة ثالثـة إذا قتـل أحـد              دعهم يعلمون أن  
 سـيكتب التـاريخ     سفرائنا في الخارج، ماذا لو قتلنا مليونـاً أو سـتة ماليـين؟            

عنا في كتابه صفحتين مجللتين بالسواد، ولكـن ثمـن ذلـك سـيكون عظيمـاً،                
مليونـاً، أمـة تـدعو إلـى     ) ٢٥(سيأتي إلينا يهود الشتات ونصبح أمة تعـدادها     

أمة تمتد حدودها من قنـاة الـسويس وحتـى آبـار البتـرول فـي                حترام،  اال
، وبعد ذلك سينسى التـاريخ مـا ارتكبنـا مـن فظـائع إلقامـة         الخليج والعراق 

سـفاح مذبحـة ديـر ياسـين،        " منـاحيم بـيغن   "وآل األمر إلى    )!!. تلك الدولة 
، فكانـت   ١٩٨٣ و ١٩٧٧وأصبح رئيساً لوزراء دولة إسـرائيل مـابين عـامي           

، وضـم مرتفعـات     ١٩٧٨لقد تم غـزو لبنـان فـي عـام           .. ائج شيئاً رهيباً  النت
، ودمـر المفاعـل     ١٩٨٠، ضـم القـدس الـشرقية عـام          ١٩٨١الجوالن في   

 ١٩٨٢، وتـم غـزو لبنـان للمـرة الثانيـة عـام          ١٩٨١الذري العراقي عـام     
  ...!!.و

 ١٩٨٣رئيساً لـوزراء دولـة إسـرائيل، وذلـك عـام          " شارون"ثم أصبح   
إن إسـرائيل اليـوم قـوة عـسكرية         «: ات تهديدية، من ذلك قوله    فأطلق تصريح 
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ناً مـن قواتنـا، وإن       مجتمعة هي أقـل شـأ      لعربيةالدول ا كبرى، وإن كل قوات     
إسرائيل لتستطيع االستيالء خـالل أسـبوع واحـد علـى منطقـة تمتـد مـن                 

وإن آبـار البتـرول الـسعودية هـي فـي           .. الخرطوم إلى بغداد فـالجزائر،      
ولكـي ننهـي   «!!. »رات اإلسرائيلية، وإنه مـن الممكـن تـدميرها      متناول الطائ 

التـي فـي أيـدي العـرب،      ولكي نسقط ورقة البترول  القضية الفلسطينية نهائياً،  
ن يتقدم ويحتـل الكويـت مـروراً بـاألردن، وإن           فإنه على الجيش اإلسرائيلي أ    

وانتخـاب ياسـر     حـسين يـؤدي إلـى سـقوط الملـك         سوف  ) عمان(احتالل  
ـ   ن قبـل البرلمـان األردنـي رئيـساً للجمهوريـة الفلـسطينية، وإن              عرفات م

الرحلة من عمان إلى الكويت تستغرق يومين فقـط، وبعـد أن تحتـل إسـرائيل                
  !!.»الكويت لن يعود النفط سالحاً عربياً، وسيصبح نفطاً يهودياً

  ثم ماذا؟
ماذا فعل اإلسرائيليون في سـيناء؟ وجنـوب لبنـان، ومـن الـذي دمـر                

  .؟!رية عربية فلسطينية وسويت باألرض بواسطة البلدوزرق) ٣٨٥(
منـزالً للعـرب خـالل فتـرة حكـم حـزب            ) ٢١٢٨٧(ومن الذي دمر    

وماذا حدث في مجـازر صـبرا وشـاتيال، ومجـازر تـل الزعتـر؟               ! العمل؟
  !.؟..ومذبحة قانا و

  ؟ولكن هل العنف واإلرهاب وليد هذه العصور المتأخرة
 نصوص التـوراة إلـى مايخـدم فكـرة العنـف            أبداً، فالمسألة أنهم حولوا   

  :واإلرهاب، ليكون ذلك قراراً شرعياً لما يفعلونه تجاه اآلخرين ومن ذلك
لقد زعم اليهود أنهم شعب اهللا المختـار، وأرادوا أن يكـون ذلـك الـزعم                

ألنـك  : (.. من أصول عقيدتهم، فحرف حاخامـاتهم التـوراة ووضـعوا فيهـا           
فاك الرب لتكـون لـه شـعباً خاصـاً علـى            شعب مقدس للرب إلهك وقد اصط     

وإذا اسـتطاعوا احـتالل أراضـي       ). جميع الشعوب التي علـى وجـه األرض       
: الغير بالقوة والحيل، فهناك نص محرف في تلمـودهم يـضفي شـرعية لـذلك              

إن موسى عبدي قد مـات واآلن قـم فـاعبر نهـر األردن، أنـت وجميـع                 (.. 
لبني إسـرائيل، وكـل مكـان تطـأه         هؤالء الشعب إلى األرض التي أنا معطيها        
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  ).أخامص أرجلكم لكم أعطيته كما قلت لموسى
إنهم يعتبرون الحل الوحيد مع اآلخرين هـو افتراسـهم ومـص دمـائهم              

هوذا شـعب كلبـوءة يقـوم، وكـشبل يـنهض ال يـربض              : (.. وأكل خيراتهم 
  ).حتى يأكل الفريسة ويشرب دم الصرعى

ــشريد ــالتهجير والت ــم: (... وإال ف ــن وإن ل ــل األرض م ــردوا أه  تط
وجهكم كان من تبقونه مـنهم كـإبرة فـي عيـونكم، وكحربـة فـي جنـوبكم،                  

  ).يضايقونكم في األرض التي أتم مقيمون بها
  :وحقيقة نظرة اليهود لآلخرين تدل بوضوح على عنفهم وإرهابهم

والخارج عن دين اليهـود حيـوان علـى العمـوم، فـسمه كلبـاً أو                (... 
  ..)!!. والنطفة التي هو منها هي نطفة حيوانحماراً أو خنزيراً،

! المرأة غيـر اليهوديـة هـي مـن الحيوانـات          ): آباربانيل(وقال الحاخام   
وخلق اهللا األجنبي على هيئة اإلنسان ليكون ذلـك الئقـاً لخدمـة اليهـود الـذين        

 ألجلهم، ألنه ال يناسب األميـر أن يخدمـه لـيالً ونهـاراً حيـوان                خلقت الدنيا 
رته الحيوانية، كال ثم كال، فإن ذلـك منابـذ للـذوق واإلنـسانية              وهو على صو  

كل المنابذة، فإذا مات خادم يهـودي أو خادمتـه وكـان مـن المـسيحيين فـال                  
يلزمك أن تقدم له التعازي بصفة كونه فقد إنـساناً، ولكـن بـصفة كونـه فقـد                  

يبـالغ فـي مـدح       حيواناً من الحيوانات المسخرة لـه، وعلـى اليهـودي أن ال           
لمسيحيين وال يصفهم بالحسن والجمال، إال إذا قـصد أن يمـدحهم كمـا يمـدح               ا

  ).اإلنسان حيواناً، ألن الخارج عن دين اليهود يشابه الحيوان
حيـث العنـف    ) بروتوكـوالت حكمـاء صـهيون     (وهكذا ولدت نصوص    

 سياسـات الخـداع والمكـر، ومـن         تبـاع ا، وال بأس من     والعدوانية واإلرهاب 
يجب أن يكون العنف هـو األصـل، وأن يكـون الخـداع             : (... تلك النصوص 

والمكر الطريقة التي تسير عليها الحكومات التـي ال تريـد أن تـضع تيجانهـا                
  .على أقدام عمالء سلطة جديدة

، ولـذا يجـب علينـا أال        إن الشر هو الوسيلة الوحيـدة لبلـوغ الخيـر         
 الـسياسة   والخيانة، وإنه مـن الـضروري فـي       ) الرشوة(نتردد باستعمال الغش    
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االستيالء على أمالك اآلخرين بـال تـردد، إذا كنـا بهـذه الوسـيلة نـستطيع                 
  .إخضاعهم واستهالك السلطة

وإن قسوة معتدلة وغير ضعيفة هـي العامـل الرئيـسي لقـوة الحكومـة،               
فعلينا أن نتبع برنامج عنف ومكر، وليس ألن مـصلحتنا فـي ذلـك، بـل ألنـه             

  ).واجبنا، وبفضله نحصل على الغاية
  .)١( !!؟فهل بعد ذلك إرهاب ما

                                                
  ).بتصرف. (محمد عمر الحاجي/ د. اإلرهاب الصهيوني) 1(
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  الصهيونية واإلرهاب:  الخامسمبحثال
  

  العقاب الجماعي
سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي إلـى وسـائل كثيـرة إرهابيـة              عمدت  

ممنوعة دولياً وإنسانياً، ومن ذلك، إقـدامها علـى إغـالق الجامعـات العربيـة               
 مـن الـتعلم،   في فلسطين المحتلة، مما يترتـب عليـه حرمـان آالف الطـالب        

كما يترتب عليه مؤاخذة كثيرين عن أعمال ال عالقة لهـم بهـا، علـى فـرض                 
والعقـاب الجمـاعي محظـور وفـق القـانون          . صحتها واسـتحقاقها للعقـاب    

م الـذي وقعـت عليـه       ١٩٤٩الدولي، وميثاق جنيف الرابـع الـصادر عـام          
 في نفس الـسنة قـد اهـتم بحمايـة المـدنيين فـي وقـت الحـرب،                   إسرائيل

 ال«: لـي  ي حتالل العسكري، وجاء في المادة الثالثـة والثالثـين نـصه مـا            واال
يجوز أن يتعـرض أي شـخص محمـي للعقـاب، علـى ذنـب لـم يرتكبـه                   

كما أن العقوبات الجماعية، وجميـع تـدابير التخويـف أو اإلرهـاب             » شخصياً
  .)١(محظورة أيضاً

                                                
  .٣٢، ٣١ص . عبد الحميد السائح. اإلرهاب أنواعه وأخطاره) 1(
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  صفات اليهود العامة:  السادسمبحثال
  

ائفة من صفات اليهود، وذلـك مـن بـاب فـضحهم            أورد القرآن الكريم ط   
ی ا أیھ ا ال ذین      (: ، من ذلـك قولـه تعـالى       مكرهم وخداعهم وتحذير المسلمين من    

آمن   وا ال تتول   وا قوم   ًا غ   ضب اهللا عل   یھم ق   د یئ   سوا م   ن اآلخ   رة كم   ا ی   ئس الكف   ار      
  .)١( )من أصحاب القبور

 أحـرص   ولتجـدنهم : (، قـال تعـالى    ومن أنهم أكثر الناس تعلقاً بالـدنيا      
هـو   الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألـف سـنة ومـا               

  .)٢()زحزحه من العذاب أن يعمر واهللا بصير بما يعملونبم
، قـال   وأنهـم صـم وعمـي     ،  وأنهم يكذبون ،  ومن ذلك أنهم قتلة األنبياء    

لقد أخذنا ميثاق بني إسـرائيل وأرسـلنا إلـيهم رسـالً كلمـا جـاءهم                : (تعالى
ال تهوى أنفسهم فريقاً كـذبوا وفريقـاً يقتلـون، وحـسبوا أال تكـون                 بما رسول

كثيـر مـنهم واهللا     فتنة فعموا وصموا ثم تاب اهللا علـيهم ثـم عمـوا وصـموا               
  .)٣()بصير بما يعملون

، وذلـك عـن طريـق    ومن ذلك أنهم صانعوا الفتنة والسادين طريـق اهللا   
ـ          ذب وتحريـف الكـالم     اإلشاعات والشبهات وكتمان الحق، أو عن طريـق الك

والتجسس وأكل المال الحرام ونقض العهـود والمواثيـق، كمـا فـي قـول اهللا                
قل يا أهـل الكتـاب لـم تكفـرون بآيـات اهللا واهللا شـهيد علـى مـا                    : (تعالى

تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اهللا مـن آمـن تبغونهـا عوجـاً          
  .)٥()٤( )وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عما تعملون

  

                                                
  .١٣: سورة الممتحنة، آية) 1(
  .٩٦: سورة البقرة ، آية) 2(
  .٧١، ٧٠: سورة المائدة ، آية) 3(
   .٩٩، ٩٨: ن ، آيةسورة آل عمرا)  4(
  ١٠، ٩ص . محمد عمر الحاجي/ د. لصهيونياإلرهاب ا) 5(
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  :ما يلي» صفاتهم النفسية«ومن 
  .الشك وعدم الثقة باآلخرين •
الحذر وعدم االستجابة أليـة دواعـي خيـرة إال إذا كانـت تخـدم                •

  .مصالحهم الذاتية فقط
  .البخل المقرف •
  .الجفاء والبرود والالمباالة •
 .االنغالق وعدم التكيف •

  .الكتمان والتحفظ والتربص •
  

هـذه الـصفات النفـسية تتجـسد        ومن المعروف حسب علم الـنفس أن        
  :كسلوك عملي لدى كل من يتصف بها على النحو التالي

  .انغالق ومزيد من العزلة -١
 .امتناع عن التعاون والكراهية -٢

 .ابتزاز وانتهازية -٣
 .التواء ونفاق وكذب وغدر -٤

 .تزمت ومناوءة وغش -٥
 .عدوانية وتدمير وخديعة -٦

وك مـشين تعتبـر   وبما أن هذه الحاالت النفسية وما ينجم عنهـا مـن سـل           
نقائص الصقة بـاليهود ال مجـال إلنكارهـا أو التنـصل منهـا، فـإن اليهـود          
حاولوا بدأب متصل التعويض عنها باالدعاء أنهـم شـعب اهللا المختـار الـذي               

  .يجب أن تدين له جميع األمم بالخضوع المطلق في نهاية المطاف
  :واليهود في ذلك ينطلقون من قاعدتين

: والثانيـة ، ذاتهم هم وهذا منـاقض لإليمـان بـاهللا،    عبادة الذات : األولـى 
  . وهذا مناقض للعدالة االجتماعيةاالستحواذ على المال

وبموجب ذلك فـإن مـن يحـاول أن يعتـرض سـبيل اليهـود هـذه أو                  
 فرقـة، أو    يناقضهم في شيء منها سواء كـان شخـصاً فـرداً، أو جماعـة أو              
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دي والـذي يعنـي فـي جميـع          أو أمة فإنه يعرض نفسه لالنتقـام اليهـو         شعباً،
و  أو كالهمــا مــن قبــل اليهــود أة أو الجــسديةاألحــوال التــصفية المعنويــ

وكالءهــم أو عمالءهــم حتــى لــو كــان المعــارض يهوديــاً يريــد الخيــر 
  .)١(واإلصالح لليهود

                                                
  .٢٧، ٢٦سعد خلف العفنان، ص . جذور اإلرهاب وأهدافه) 1(
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   الثانيالفصل

  
  :يشتمل على اآلتي و

: لمحة عن تاريخ اليهود القديم وإفسادهم في األرض.  
 :جرائم الحرب.  
 :الكيان الصهيوني.  
 : إسرائيل"لمحة تاريخية عن كلمة." 

 : المنظمة الصهيونية العالمية–الحركة الصهيونية .  
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لمحة عن تاريخ اليهود القـديم وإفـسادهم فـي          :  األول مبحثال
  .األرض

  
  : قوله تعالى في سورة اإلسراءتناول القرآن الكريم

وقضينا على بني إسـرائيل فـي الكتـاب لتفـسدن فـي األرض مـرتين        (
 عبـاداً لنـا أولـي بـأس         مك فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا علي      اً،ولتعلن علواً كبير  

 ثـم رددنـا لكـم الكـرة علـيهم           ، خالل الديار وكان وعداً مفعوال     اشدد فجاسو 
حـسنتم ألنفـسكم     أحـسنتم أ   إن  ،م أكثر نفيـراً   كم بأموال وبنين وجعلنا   كوأمددنا

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد اآلخـرة ليـسوءوا وجـوهكم وليـدخلوا المـسجد                
 عـسى ربكـم أن يـرحمكم وإن         ،كما دخلوه أول مرة وليتبروا مـاعلوا تتبيـرا        

قـرآن يهـدي للتـي هـي         إن هـذا ال    ،هنم للكافرين حصيرا  عدتم عدنا وجعلنا ج   
  .)١( )جراً كبيرا الذين يعملون الصالحات أن لهم أنأقوم ويبشر المؤمني

  .فذكرت اآليات فساد بني إسرائيل في األرض
وقد كثر حديث الناس في العـصر الحاضـر عـن هـذه اآليـات بـسبب                
اغتصاب اليهود ألرض فلسطين اإلسـالمية، وإقـامتهم دولـة إسـرائيل فيهـا،              

ـ              ع أن جميـع    مع اعتدائهم الـشرس المتكـرر علـى األراضـي العربيـة، وم
المفسرين قد ذكروا أن مرتي اإلفساد المذكورتين في اآليـات قـد وقعتـا قبـل                

م، فقـد حـاول بعـض       القبل بعثة المصطفي عليـه الـصالة والـس        اإلسالم، و 
 أن يربط بين هذا اإلفساد وبين المرات الكثيرة مـن اإلفـساد التـي قـام                 ابتالك
  .ي إلى اآلن في الوطن العربها اليهود، ومازالوا يقومون بهاب

ولعله من الخير واإلنصاف للحـق والتـاريخ أن نـستعرض مـا يمكـن               
 أن نعـرف لمحـة   آليـات ومعناهـا العـام، ويحـسن أوالً    فهمه من جو هـذه ا   

 اليهود بأرض فلسطين في غـابر األزمـان، فـنحن نعـرف             تاريخية عن عالقة  
) طـالوت (من حديث القرآن الكريم فـي سـورة البقـرة أن اهللا تعـالى اختـار             

                                                
  )٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤( اآليات .سورة اإلسراء) 1(
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 اسـتطاع أن يحـرز لهـم النـصر علـى            –ل، وأن طـالوت     يملكاً لبني إسرائ  
ن قبـل، ولقـي جـالوت مـصرعه علـى يـد       م جالوت الذي قهر بني إسرائيل   

 ٢٤٦داود، وتنظر في ذلك اآليات الكريمة في سورة البقـرة مـن اآليـة رقـم                 
  .٢٥١إلى اآلية رقم 

ـ                ١٠٥٥نة  واستمر طالوت ملكاً على بني إسـرائيل سـنين، ثـم مـات س
 قرابة أربعـين سـنة، ثـم جـاء بعـد داود ابنـه        م، وتولى الملك بعده داود   .ق

م وفي عهد داود وسـليمان قـوى شـأن بنـي            . ق ٩٧٥سليمان الذي توفي سنة     
الـذي  ) رحبعـام (إسرائيل، وكثرت أموالهم وأوالدهم وجاء بعد سـليمان ابنـه           

لمملكـة إلـى    كثرت في عهده االضطرابات والفـتن، ممـا أدى إلـى انقـسام ا             
األولى مملكة يهـوذا، وعاصـمتها أورشـليم وملكهـا هـو رحبعـام              : شطرين

 أخـو  )يربعـام (واألخرى هي مملكة إسرائيل، وعاصـمتها الـسامرة، وملكهـا           
  .)رحبعام(

م، كمـا قـضى     . ق ٥٥٨ على مملكـة يهـوذا سـنة         )بختنصر(وقد قضى   
ن م، ولكـن حـدث أ      ق ٧٢١سرجون ملك آشور على مملكـة إسـرائيل سـنة           

 )قـورش ( ملك بابـل، وبعـد انتـصار         )بختنصر( ملك الفرس    )قورش(حارب  
  .أذن لليهود بالعودة إلى أورشاليم، ولكن قسماً منهم لم يعد

م، وأزال حكــم الفــرس، . ق٣٣٣ ســنة )االســكندر المقــدوني(وجــاء 
وحينما مات االسكندر بعد ذلك بعـام قـسمت مملكتـه بـين قـواده، فـصارت                

  . ملك مصر)ليموسبط(أورشاليم من نصيب 
 على أورشـاليم، وظلـت حتـى سـنة          )الرومان( م، استولى    ٦٣وفي سنة   

م، ثـم   ٦٢٨م، حيث استولى عليها الفرس، ثم عادت إلـى الرومـان سـنة              ٦١٤
 في الـسنة الخامـسة عـشر للهجـرة،          اإلسالم في عهد عمر بن الخطاب     فتحها  
  .)١(م٦٣٦

  

                                                
  .١٢٥- ١٢٢ص . محمد عبد العزيز السماعيل. اإلرهاب واإلرهابيون) 1(
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  جرائم الحرب: الثانيمبحث ال
  

رتكبها الـسياسيون والعـسكريون فـي حالـة الحـرب           هي الجرائم التي ي   
 وتكون لهـا نتـائج سـيئة علـى       عة، يشجبها القانون الدولي،   بوسائل غير مشرو  

وقـد أطلقـت هـذه     . الصعيد الدولي بما تجر على العالم مـن ويـالت ودمـار           
ب العالميـة  ئع التي ارتكبها النـازيون فـي الحـر     العبارة بنوع خاص على الفظا    

عنها وقـع ماليـين الـضحايا بـين المـدنيين والعـسكريين،             األخيرة، وأسفر   
ـ  كبير من أوربا وبقية البلـدان ال وتدمير قسم   اشـتركت فـي هـذه الحـرب     يت

وقد عوقب مجرموا الحـرب وأعـدموا، ومـازال بعـضهم هـاربين متخفـين               
تالحقهم األنظمة لمحاكمتهم وإدانتهم واالقتصاص منهم علـى ماقـاموا بـه مـن           

الكيـان  وقـد حـاول     . تمح بعد آثارها من مخيلـة اإلنـسانية       أعمال وفظائع، لم    
ـ ) ايخمـان (غراضـه فخطـف     الصهيوني استغالل ذلـك أل      وأعدمـه   هوحاكم

 إدانـة سـكرتير هيئـة األمـم المتحـدة      سط دعاية صهيونية واسعة، وحـاول     و
  .حاولة كانت فاشلةإال أن الم) كورت فولدهايم(لسابق ا

 العدوانيـة التـي ارتكبتهـا       األعمـال وتقع تحت هـذه التـسمية أيـضاً         
 وأدانتهـا المحكمـة التـي تـشكلت فـي      "فيتنام"الواليات المتحدة األمريكية في    

  .كراسل وسارتر وسيمون دي بوفوار من كبار مفكري الغرب ستوكهولم
ئـيس وزراء الكيـان     منـاحيم بـيغن ر    يم السفاح   وقد جرت محاوالت لتقد   

رفه مـن جـرائم ضـد عـرب         تة كمجرم حرب نظراً لما اق     مك للمحا الصهيوني
  !!.فلسطين إال أن تخاذل بعض العرب صعب هذه المهمة
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  الكيان الصهيوني:  الثالثمبحثال
  

 أعلن عـن قيـام كيـان صـهيوني          ١٩٤٨في الخامس عشر من أيار عام       
 وجـاء فـي المـادة األولـى         باسم دولة إسرائيل  على جزء من فلسطين عرف      

 أن  ١٩٤٩ياسية الـصادرة عـام      للقانون األساسي الذي يوضح الـسلطات الـس       
فيمـا نـصت المـادة الثانيـة أن دولـة إسـرائيل             ) إسـرائيل (اسم الدولة هو    

جمهورية مستقلة ديمقراطية ذات سـيادة وكانـت دولـة االنتـداب البريطانيـة              
لـى  إ، قـد أحالـت فلـسطين    ١٩٤٨ أيار مايو ١٥قبل انسحابها من فلسطين في     

  .١٩٤٧األمم المتحدة عام 
لمتحدة أخذ الموضـوع الكثيـر مـن المناقـشات والمـداوالت           وفي األمم ا  

المختلفة أسفر في النهاية عـن اتخـاذ قـرار بتقـسيم فلـسطين إلـى دولتـين                  
 ١٨١إحداهما عربية واألخرى يهوديـة وبموجـب قـرار التقـسيم هـذا رقـم                

 فقـد اعترفـت األمـم المتحـدة بوجـود      ١٩٤٧ تشرين الثاني   ٢٩والصادر في   
رغـم  ) ٢ كيلـو متـر  ١٤,٤٠٠ (احة من فلسطين تقدر بـِـ ودية على مس دولة يه 

وكـان يقطـن فـي هـذه        . كان من العرب  ) الدولة(أن حوالي نصف سكان هذه      
عربي، يمتلـك العـرب مـا يزيـد         ) ٥٠٠,٠٠٠(يهودي و ) ٥٥٠,٠٠٠(المنطقة  

  .في تلك الدولة من عقارات على ثلثي ما
لـة آسـيوية   وهكذا ورغم معارضة الدول العربية وعـدم موافقـة أيـة دو      

أو إفريقية على قرار التقسيم، فقد برز إلـى الوجـود وعلـى الـصعيد الـدولي             
  ).دولة إسرائيل (بسبب هذا القرار كيان جديد عرف فيما بعد بِـ

بطلـب إلـى    ) إسـرائيل (م، تقـدمت    ١٩٤٩ مارس   –وفي الرابع من آذار     
 مجلس األمن لقبولها عضواً في األمـم المتحـدة، وقـد اتخـذ مجلـس األمـن                

عـضواً فـي األمـم      ) إسـرائيل ( القاضـي بقبـول      ١٩٤٩ لعام   ٦٩قراره رقم   
 أعـضاء بجانـب القـرار فيمـا عارضـت مـصر          ٩المتحدة بعد أن صـوت      

  .وامتنعت بريطانيا عن التصويت
وهكذا فقد حققـت الحركـة الـصهيونية انتـصاراً هامـاً وكبيـراً علـى                

ول الـذي عقـد     الصعيد الدولي والذي خططت له منذ المـؤتمر الـصهيوني األ          
  .م١٨٩٧في بال عام 
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  لمحة تاريخية عن كلمة إسرائيل:  الرابعمبحثال
  

) ايـل (ومعناهـا جنـدي و    ) اسـر (من أصل كنعاني مـن      ) إسرائيل(كلمة  
  .كلمة ذات داللة دينية خاصة) ايل(ومعناها االله و

ألول مـرة فـي الـشواهد التاريخيـة علـى           ) إسـرائيل (وجاء ذكر كلمة    
بعـد غارتـه علـى فلـسطين سـنة          ) مرنبتاح( فرعون مصر    السلة التي نصبها  

م إذ يقول نـسفت عـسقالن واكتـسحت جـزر ودمـرت إسـرائيل               . ق ١٢٢٥
واقتلعت جذورها فأصبحت فلسطين أرملـة العـصر وقـد اسـتخدمت الكلمـة              

) داود(و) شـاؤول (أيضاً لإلشارة إلى مملكة إسـرائيل القديمـة والتـي حكمهـا      
  ).سليمان(و

) الموسـوية (أو  ) اليهوديـة (شائعة لهـذه الطائفـة هـي        وكانت التسمية ال  
إال أن هـذه    ) العبرانيـون (و) اإلسـرائيليون ( اسـم    أتباعهـا كما أطلـق علـى      

االصطالحات والتسميات أخذت حـديثاً تـستقر علـى مفـاهيم محـددة بحيـث              
) اإلسـرائيلية (تعنـي اللغـة و    ) العبرانيـة (تعنـي الديانـة و    ) اليهودية(أصبحت  

وتبعاً لذلك أطلـق علـى الكيـان الـصهيوني الـذي أقـيم فـي                تعني القومية،   
  ).دولة إسرائيل( اسم ١٩٤٨فلسطين عام 
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  الحركة الصهيونية:  الخامسمبحثال
  

 الهادفـة السـتعمار فلـسطين    إيـديولوجيتها عبرت الحركة الصهيونية عن    
  :وإقامة يهود العالم فيها، بتنظيمات سياسية مختلفة كان أهمها

  
  :نية العالميةالمنظمة الصهيو

 تقـوم علـى القـيم الدينيـة اليهوديـة والخبـرة             إيديولوجية –الصهيونية  
، وتـدعوا جميـع يهـود       )بالقوميـة اليهوديـة   (التاريخية التي تشكل الـشعور      

لهـم فيهـا، وكلمـة      ) وطـن قـومي   (العالم إلى التجمع في فلـسطين إلقامـة         
ـ  يتعود إلى اسم حـصن قـديم يقـع علـى مرتفـع شـرق              ) صهيون( دس،  الق

وذهـب الملـك ورجالـه إلـى     (وذكرت كلمة صهيون ألول مرة فـي التـوراة    
أورشاليم، إلى اليوسيين سكان األرض وأخـذ الملـك حـصن المدينـة حـصن               

  .)١( )صهيون

                                                
  .١٣٨ص . عبد العزيز السماعيلمحمد . اإلرهاب واإلرهابيون)1(
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   الثالثفصلال
  

  :ويحتوي على ما يلي
: العنف والقمع.  
 :األراضي المحتلةيالقمع اإلسرائيلي ف .  
 :أساليب القمع.  
 :اإلرهاب الصهيوني اإلسرائيلي. 

 :مخططات اليهود والماسونية.  
 :الوصايا العشر.  
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  العنف والقمع: األول مبحثال
  

أول دراسة للعنف بذاته تعـود للقـرن التاسـع عـشر، وابتـداء               :العنف
  :ناول العنف يتم من خالل ثالثة وجوه رئيسيةمن ذلك التاريخ سنجد أن ت

  :سانيف الوجه الن-١
والخـروج عـن الحالـة      " الالمعقـول "أي من حيث أن العنف يتخذ سـمة         

  .الطبيعية
  : الوجه المعنوي واألخالقي-٢

أي من حيث أن العنف يمثل انتهاكاً لممتلكـات اآلخـرين، وتعـدياً علـى               
  .أرزاقهم وحرياتهم

  : الوجه السياسي-٣
من حيث أن العنف هو استخدام للقـوة بهـدف االسـتيالء علـى الـسلطة               

  .أو االنعطاف بها نحو أهداف غير مشروعة
وهذا الوجه الثالث هو الذي نجده مـضمراً فـي التعريـف الـذي يقدمـه                

العنـف هـو االسـتخدام غيـر        «: الفلسفي للعنـف فهـو يقـول      " الالند"معجم  
  .»وةالمشروع، أو على األقل غير المشروع للق

  
  :القمع

القمع محاولة إكراه وإجبار فرد أو جماعـة علـى ممنوعـات، مفروضـة              
من قبل مؤسـسة أو سـلطة، تتعـارض رغبـاتهم وتطلعـاتهم، بحجـة عـدم                 

  .اإلخالل بالنظام، والحفاظ على األمن
، تطيع أيـة جماعـة التهـرب منـه طـويالً       إن وجود القمع هو واقع ال تس      

يعرف القمع عـن قـرب، سـواء كـان هـذا            د له وأن    وكل تنظيم اجتماعي الب   
األخـالق والعـادات     (يـاً أو داخل ) الـخ ..  الجـيش      –الشرطة  (القمع خارجياً   

  ) الفردية منها والجماعيةوالتقاليد،
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  .القمع اإلسرائيلي في األراضي المحتلة:  الثـانيمبحثال
  

، فـإن   )١٩٦٧(فيما يتعلق باألراضي التي احتلتها إسـرائيل فـي حـرب            
ت اإلسرائيلية، في سياسة القمـع التـي اتبعتهـا، سـارت علـى نفـس                السلطا

، ١٩٤٨ا فـي إسـرائيل بعـد عـام           اتبع ضد الفلسطينيين الذين بقو     النمط الذي 
األراضي المحتلة لم تعـد جـزء مـن دولـة إسـرائيل،             أن  مع فارق واحد هو     

عروفـة، أنهـم    بحيث أن سكانها ال يعتبرون، حتـى مـن الناحيـة النظريـة الم             
وون مـع المـواطنين اإلسـرائيليين أمـام القـانون، وعلـى هـذا، فـإن                 تسام

، بأيـة حقـوق   )١٩٦٧(الفلسطينيين في األراضي المحتلة لم يتمتعوا منـذ عـام           
وليست هناك من سلطة تمكـنهم مـن اللجـوء إليهـا            . أو بأية مؤسسات انتخابية   

فكـل حركـة مـن    : أو هيئة يستأنفون أمامها ما يصدر ضـدهم مـن قـرارات          
 العــسكري مك عمــل يقومــون بــه خاضــع لمــشيئة الحــااتهم وكــلحركــ

اإلسرائيلي، الذي باستطاعته أن يوقف من يشاء، ويـسجن مـن يـشاء، ويبعـد               
 معرضـة   من يشاء دون أن يخشى مالحقة القانون، فمنـازل الـسكان العـرب            

، ومحاصـيلهم للنهـب والحـرق، وأشـجارهم         للهدم، وأراضـيهم للمـصادرة    
هـذه  . ي مقدورهم دفع ذلك، أو حتـى االحتجـاج عليـه          للقطع، دون أن يكون ف    

 األراضـي المحتلـة منـذ أكثـر مـن          هي األوضاع التي ال تزال سـائدة فـي        
ثالثين عاماً، وذلك على الرغم من المحاوالت التي كانـت تبـذل هنـا وهنـاك                
لمعالجة الوضع، منها المحاوالت التي قامـت بهـا منظمـة العفـو الدوليـة، أو              

لدولي، أو المنظمـات الخاصـة أو األفـراد أو اللجنـة التـي              الصليب األحمر ا  
شكلتها األمم المتحدة لتقصي الحقائق فـي األراضـي العربيـة المحتلـة، لكـن               
السلطة العسكرية اإلسرائيلية رفضت التعـاون مـع أيـة محاولـة مـن تلـك                
المحاوالت، بل رفـضت دخـول لجنـة األمـم المتحـدة المـشار إليهـا إلـى                 

، كما شنت حملة مـن االفتـراءات علـى األشـخاص الـذين              األراضي المحتلة 
تقدموا بشهادتهم أمام اللجنة المـذكورة، كـذلك رفـضت الحكومـة العـسكرية              

الخاصـة بحمايـة المـدنيين زمـن     (االعتراف بـأن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة      
، تنطبق على سكان األراضـي المحتلـة، وذلـك علـى الـرغم مـن                )الحرب

 الـدولي بموقفهـا مـن ضـرورة منـع الظلـم             تشبث منظمة الصليب األحمر   
  .الصهيوني عن الفلسطينيين العرب في فلسطين
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  .أساليب القمع:  الثـالثمبحثال
  

  :هناك عدة أساليب يتبعها اإلسرائيليون في القمع منها
  .   االعتقال الكيفي-أ
 .  نسف المنازل-ب

 .  منع التجول-ج
 .  اإلبعاد-د

 .هـ مصادرة األراضي والتعذيب
  
  .ذا عدا قوانين الدفاع اإلسرائيليةه
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 اإلرهاب الصهيوني اإلسرائيلي: ـع الرابمبحثال
  

اإلرهــاب الــصهيوني، أي اســتخدام العنــف واإلكــراه بطريقــة غيــر 
مشروعة وألهداف غير عادلة، يمتد بجذوره إلـى العقيـدة الـصهيونية، وإلـى              

لـى طبيعـة   األهداف التـي حـددتها الـصهيونية منـذ نـشأتها التنظيميـة، وإ            
فكـرة الـصهيونية    األهداف اإلمبريالية التي من أجلها قـام الغـرب بتـشجيع ال           

ــآ ــتلخص بالت ــي ت ــا،  والت ــة وتحرره ــاهير العربي ــضة الجم ــى نه مر عل
فالصهيونية، من حيث هي حركـة اسـتطيانية، قامـت علـى أسـاس اسـتقدام                
 اليهود إلى فلسطين وإنشاء مستوطنات علـى األراضـي العربيـة، وبنـاء قـوة       

 ضـمن خطـة، إلجـالء       –ليـة العالميـة      مدعومة من قبـل اإلمبريا     –مسلحة  
علـى ارض   ) نقيـة (عرب فلسطين بـالقوة وإنـشاء دولـة يهوديـة خالـصة             

ومن هنا فقد بدء اإلرهاب الـصهيوني مـع الغـزو الـصهيوني فـي               . فلسطين
وبـالرغم مـن    . أواخر القرن الماضي ومازال مستمراً باستمرار ذلـك الغـزو         

 تحـاول باسـتمرار لـصق تهمـة         تناإلعالم الغربية والصهيونية كا   ل  أن وسائ 
فـإن دراسـة التـاريخ المعاصـر للـصهيونية،          اإلرهاب بالثوار الفلسطينيين،    

تظهر أن الكيان الصهيوني، قد تبنى اإلرهـاب الفـردي واإلرهـاب الرسـمي              
  .على حد سواء

إعـالن الدولـة    فمع اقتراب نجاح المخطـط الـصهيوني الرامـي إلـى            
ـ ناأخـذ الـصهاينة يزرعـون الق      و اإلرهاب الصهيوني حـدة      ة ازداد ليهوديا ل ب

وفـي  . في أسواق الخـضار والمقـاهي العربيـة المزدحمـة بالنـاس           الموقوتة  
ات تكـررت مثـل هـذه األعمـال ضـد العـرب وفـي مطلـع                 يثالثينلانهاية  

اطـؤ   نتيجـة تو   االربعينيات شن اإلرهابيون حملـة إرهابيـة ضـد اإلنجليـز،          
حت وطأة متطلبات الحرب فـي إعـالن الدولـة الـصهيونية، فقتلـوا              هؤالء ت 

اللــورد مــوين المعتمــد البريطــاني فــي القــاهرة وقــد كرمــت الحكومــة 
كمـا امتـد نـشاطهم عـام      . اإلسرائيلية ذكرى القتلة الذين أعدموا فـي مـصر        

، ليشمل الوسيط الدولي الكونت برنـادوت بـسبب وقوفـه ضـد ضـم               ١٩٤٨
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دية المقترحـة بموجـب قـرار التقـسيم الـصادر فـي             يهوى الدولة ال  النقب إل 
  .١٩٤٧ نوفمبر –تشرين الثاني 

 ابريــل عــام – نيــسان ١٠-٩ووقعــت أول مجــازرهم الكبــرى ليــل 
قدموا على قتل المئات مـن النـساء واألطفـال والـشيوخ فـي               عندما أ  ١٩٤٨

عـرب  الـسكان ال  بأعصاب باردة لبـث الرعـب فـي قلـوب           قرية دير ياسين    
كمـا مـارس الـصهاينة      .  وهجـر أراضـيهم    على مغادرة بيـوتهم   وإرغامهم  

قـرى  لاين جميعـاً فـي الـساحات العامـة فـي            إعدام العرب المدنيين الـسالم    
وبعـد إعـالن الكيـان الـصهيوني أصـبح      . ١٩٤٨والمدن التي احتلوها عـام     

رسمي الوحيـد فـي العـالم الـذي         لاب الصهيوني يتميز بكونه اإلرهاب      اإلرها
ية في الدولة، ثـم تـذهب تـشرحه للـرأي العـام             مس أجهزة ر  تخطط له وتنفذه  

. يـة لهـا بـاعتزاز وافتخـار       لااسطة الصحافة ووسائل اإلعـالم المو     الغربي بو 
فلـسطين،  ألقطـار العربيـة المجـاورة ل      انتقل اإلرهاب في الخمسينيات ضد ا     و

 قامـت القـوات النظاميـة       ١٩٥٣كتوبر من عـام      تشرين األول، أ   ١٥-١١في  
 وفـي   شخـصاً ثـم دمـرت القريـة،    ٧٥مهاجمة قرية قبية، وقتلت   الصهيونية ب 

 مارس من العام التالي، قامـت تلـك القـوات بمهاجمـة قريـة               - آذار ٢٩-٢٨
 ٨ شخصاً ثم دمرت القريـة، وبعـد أقـل مـن عـام، وفـي       ١٤غالين، وقتلت   

 هاجمت القوات الـصهيونية قطـاع غـزة حيـث قتلـت      ١٩٥٥ فبراير   –شباط  
خرين ولكي ال تسلم جبهـة مـن الجبهـات العربيـة             آ ٣١ شخصاً وجرحت    ٣٨

من اإلرهاب الصهيوني قامت القـوات الـصهيونية النظاميـة بمباغتـة قريـة              
 وقتلـت  ١٩٥٥ ديـسمبر  – كـانون األول  ١٢-١١البطحية فـي سـوريا فـي        

 ثم عـاودت تلـك القـوات الهجـوم علـى قـرى       ٢٨خمسين شخصاً، وأسرت    
 أكتــوبر – تــشرين األول ١١-١٠الــضفة الغربيــة، فهاجمــت قلقيليــة فــي 

  . آخرين٣١ مدنياً وجرحت ٤٨، حيث قتلت ١٩٥٦
 تـشرين   -٢٩وقبل ساعات من بدء العدوان الثالثي علـى مـصر مـساء             

ــوبر –األول  ــصهي ١٩٥٦ أكت ــادة ال ــارت القي ــرب  اخت ــمية ع ونية الرس
ة الواقعين تحت سـيطرتها هـدفاً إلرهابهـا فهاجمـت عـرب             األراضي المحتل 
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 ١٩٥٦ شخـصاً، وكـان احتاللهـا لقطـاع غـزة            ٤٩ت مـنهم    كفر قاسم فقتل  
وقـد تقـرر    . مناسبة لممارسة الصهاينة متعة إرهاب العـرب وقـتلهم جميعـاً          

ـ ، إذ أ١٩٦٧ك وعلى نطاق أوسع عـام   ذل د عـدد مـن المـراقبين الـدوليين     اف
اعيـة، كمـا    ت اإلعـدام الجمـاعي والقبـور الجم       بأنهم شاهدوا بأم العين عمليا    

اينة رموا باألسرى المـصريين فـي صـحراء سـيناء بـدون             أن الجنود الصه  
ـ اطيء خالفاً لكـل األعـراف الدوليـة    ماء أو طعام ليواجهوا الموت الب    سياسية ل

  .)١(باإلرهابيين والعسكرية ومع هذا كله يصر الغرب على تسمية العرب
  

  

                                                
  .١٥٧، ١٥٦ص . محمد عبد العزيز السماعيل. اإلرهاب واإلرهابيون) 1(
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  .مخططات اليهود والماسونية:  الخامسمبحثال
  

ملتويـة مـن الحيلـة والمكـر سـعياً لمـا       لجأ اليهود لعنهم اهللا إلى طرق       
تصبوا إليه آمالهم وأهدافهم من بـسط نفـوذهم فـي األرض، ومـد سـلطاتهم                
علــى العــالمين، ووضــع نــصب أعيــنهم هــدفين رئيــسيين ليــصلوا إلــى 

  :مايريدون
ــبعض، : (دف األولـالهــ تجزئــة أمــم األرض، وإغــراء بعــضها ب

  ).شعوبهاوإثارة الحروب بينها وإشعال نيران الفتن بين 
إفـساد عقائـد األمـم وتحطـيم مفاهيمهـا وأخالقهـا            : الهدف الثـاني  

  .ونظمها وإبعادها عن صراط اهللا
والغاية المتوخاة من هـذا كلـه هـو فقـد هـذه األمـم عوامـل قوتهـا                   

حتـى التقـوم    : يهـود ونفـوذهم   لومجدها، ثم بالتالي لتكون دائماً تحت سيطرة ا       
 ومن حيلهم التـي اتخـذوها لتجزئـة األمـم     .ألي أمة قائمة كيان وقوة في العالم      
ـ            وإفسادها تأسيس الجمعيات السري     ية، ولعـل مـن أهـم هـذه الجمعيـات، وف

يقول األستاذ عبد الـرحمن حبنكـه فـي كتابـه           ) الجمعية الماسونية (القمة منها   
 المحاطـة   –لقـد أثبـت تـاريخ هـذه الجمعيـة           : ٢١٩صفحة  ) مكائد يهودية (

يـات الـسرية العالميـة      ع أنها من أخطـر الجم     –يمة  أهدافها الحقيقية بسرية عظ   
 تـاريخ األمـم، وأثـرت تـأثيراً مباشـراً علـى             ي لعبت أدواراً خطيرة ف    يتال

مصائر كثير من الشعوب، وتحكمـت فـي سياسـة معظـم دول العـالم، مـن                 
 دخلـت إليهـا   أنها قد كانت فريـسة خديعـة يهوديـة        حيث لن تشعر هذه الدول      

دي الـذي   تـي تـديرها أصـابع المكـر اليهـو         ية ال فل الماسون عن طريق المحا  
ر الحقيقـي للعمليـات   بقت الذي يكون فيـه هـو المـد        يحكم إخفاء نفسه، في الو    

فـي البلـد    : الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والحربيـة وغيرهـا        
بلـد عـدد    لاونية، ولو لم يكن لليهـود فـي هـذا           الذي تنتشر فيه المحافل الماس    

ئهم لما استطاعوا أن يفعلوا شـيئاً لـصالح الـدهاة مـن أحبـار               كبير من عمال  
  .اليهود وحكامهم
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  »الوصايا العشر«:  السادسمبحثال
  
  ..يجوز قتل الفلسطيني حتى لو كان مدنياً -١
ت ماليـين الفلـسطينيين     رائيل الـصهيونية قتلـت وجرحـت وشـرد        فإس

ـ           ـ     صغاراً وكباراً منذ النكبة الفلسطينية وحتى يومنا هـذا، ول زم م تعتبـر أو تلت
  .وقانونية ودولية وحتى ربانيةبأية شعارات وقوانين إنسانية 

  
  .. يجوز ذبح الفلسطيني سواء كان طفالً أم عجوز-٢

وما عملية قتل األطفال الفلسطينيين والعجـزة سـوى خيـر دليـل علـى               
فمئـات أو حتـى آالف      . عقلية بني صهيون في بالد العرب المحتلـة فلـسطين         

عمليـة إعـدام    ( وحـشية    لسطينيين قتلوا بدماء باردة وبطرق سـادية      األطفال الف 
  .ال يمكن أن تكون من أفعال وبنات أفكار البشر) الطفل محمد الدرة

  
  .. يجوز حرق الفلسطيني سواء كان رجالً أو امرأة-٣

الصهاينة لم يتوانوا في يوم من األيـام عـن القيـام بتلـك األفعـال وأي                 
اعهم مـع الـشعب الفلـسطيني واألمـة العربيـة           نظرة سريعة على تاريخ صر    

تظهر ذلك بالتواريخ والصور والبـراهين، ونكتفـي هنـا بـذكر عمليـة قتـل                
حرق المواطن الفلـسطيني عـصام حمـد مـع          من  وتعذيب وسلخ جلد وتشويه و    

  .بداية االنتفاضة الفلسطينية الثانية
  
  .. يجوز هدم منازل الفلسطينيين على رؤوس سكانها-٤

 دولة الصهاينة المتغطرسة منـذ قيامهـا علـى أرض فلـسطين             لقد هدمت 
المغتصبة عشرات آالف المساكن الفلسطينية، باإلضـافة لقيامهـا بعـد وأثنـاء             

 مدينـة وبلـدة     ٥٠٠ بتـدمير وهـدم حـوالي        ٦٧ و ٤٨سـنتي   والنكسة  النكبة  
ـ   فسياسة  . فلسطينية سطينية ومحـو وجودهـا الملمـوس جـزء         هدم الكينونة الفل
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ي مـن عمليـة بنـاء الدولـة الـصهيونية، ألن أصـل الفكـرة                ساسي ورئيس أ
الصهيونية مؤسس على استئـصال واجتثـاث اآلخـر للحلـول مكانـه ولـبس               

  .ثوبه
  
  .. يجوز دفن المعاق الفلسطيني تحت ركام بيته-٥

ألنه ليس بوسع جـيش يهوشـع ويهـوه وشـارون أن يـسمح للعـائالت                
وقتـه  " األخالقـي "أن يـضيع الجـيش   بنقل المعاقين قبل البدء بعملية الهدم، وال        

في نقل المعاقين من البيوت المعدة للهدم والتفجيـر فـي قطـاع غـزة               " الثمين"
فبيـوت المعـاقين تتحـول    .. ٤٨والضفة الغربية وحتى في أراضـي فلـسطين      

فالفلـسطيني يعـرف   .. في زمن الصهاينة إلى قبور ومن ال بيت له ال قبـر لـه          
الغريب ال بيت لـه وال قبـر، ومـصيره جحـيم         بيته ويعرف قبره، لكن المحتل      

  .في الدنيا وجهنم في اآلخرة
  
  .. يجوز قصف األحياء المدنية الفلسطينية-٦

ق اليهـود إلـى بابـل ونينـوى وبـالد الهنـد والـسند،             يوذلك لتعبيد طر  
فالمدارس والمعسكرات الطالبية والكشفية والـصيفية تعتبـر عنـد الحاخامـات            

 االستــشهاديين، لــذا يجــوز تفجيرهــا وتقطيــع معــسكرات لالنتحــاريين أو
  ..أوصال من فيها من أطفال وشبيبة ورجال

  
 يجوز إبادة الفلسطيني مثلمـا أجيـزت عمليـة إبـادة الهنـدي               -٧

  ..األحمر في أمريكا
لكن الفلسطيني لـيس هنـدياً أحمـر وال اسـترالياً أصـلياً وال عبـداً أو                 

ة، يدافع عـن بلـده بمـا عنـده مـن      مملوك، إنه فدائي منذ الوالدة وحتى الشهاد   
  ..إيمان بالحق وعبادة
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 يجوز ارتكـاب المـذابح والمجـازر فـي مقدسـات ومخيمـات              -٨
وبلدات ومدن الفلسطينيين تمهيـداً لعـودة الهيكـل المزعـوم ألصـحابه             

  ..المزعومين
 لكن الهيكل مجرد حلم وليس هنـاك أي دليـل علمـي أو تـاريخي علـى                

ـ       وجوده تحت المسجد األقصى،    يخ واآلثـار الـصهاينة     ار فقد عجـز علمـاء الت
عن اكتشاف أي اثر له في القـدس وعلـى هـؤالء أن يتـذكروا أن أجـدادهم                  
هذا إن صحت التسمية، كانوا بدواً رحل، يحملـون كتـابهم وألـواحهم الدينيـة               

ونينـوى حتـى بـالد      ا في بالد اهللا الواسـعة مـن بابـل           المقدسة ويمضون به  
  .السند والهند

  
  .. قتل المدنيين الفلسطينيين في الحرب يجوز-٩

 دينية يهودية صـدرت عـن حاخامـات الـدم والعنـف             ىفبحسب أحدث فتو  
في زمـن الحـرب هـذه األيـام،         "والبطش واإلرهاب واالستيطان يجوز لليهودي      

لـن يردعنـا مـن ينـادون بالتقليـد          .. يحذر التفريق بـين الجمهـور والجـيش       
ولن نتأثر بمن بلغـوا الـدرك األسـفل، منطقيـاً           النصراني القائل أدر خدك الثانية،      

وأخالقياً، من خالل تفـضيلهم لحيـاة األعـداء علـى حياتنـا، الفطـرة، التقاليـد                 
اليهودية والقانون الدولي يقفون إلى جانب دولتنا التي تتعـرض إلـى هجـوم مـن                
قبل حيوانات مفترسة، تحطم جمـاجم األطفـال وتقتـل وتهـشم جثـث الرجـال                

  ".سنين، الذين ال ذنب لهم إال كونهم ينتمون إلى شعب إسرائيلوالنساء والم
بعد كل هذا السرد وكل هذه الـدعوات لقتـل البـشر لمجـرد أنهـم فـي                  

عتقـد انـه لـم يعـد هنـاك مـا            أ ،أمكنة من المحتمل أن يتواجد فيها مقاومون      
نضيفه على كلمات وفتاوى شـياطين اإلرهـاب مـن الحاخامـات الـصهاينة،              

ن كالوحوش، يريدون الفتـك بالفلـسطينيين وقتـل أكبـر عـدد             فهؤالء يتصرفو 
اقهم أحيـاء ودملهـم     اقون لشرب دماء الفلـسطينيين وإحـر      منهم، وحتى أنهم تو   

 هـذا يـشفي غلـيلهم       بيـوت، عـلَّ   هم تحت التراب وأنقاض المنـازل وال      ودفن
ة عمالً بقناعـات صـهيونية ال تعتـرف بغيـر لغـة             ويؤكد انتقامهم من المقاوم   

  .وسيلة لتثبيت كيان الصهاينة على أرض فلسطين المغتصبةاإلرهاب 
ا، يعتبـرون  حاخامات كمثل الذين كـذبوا الكذبـة وصـدقوه   ثم إن هؤالء ال  
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رهـابي، ويعتبـرون فلـسطين إسـرائيلهم وبلـدهم          أنفسهم ضـحايا واآلخـر إ     
كمـا يعتبـرون أن الفلـسطيني       .  سنة في بالد الـدنيا     ٢٠٠٠المحرر بعد غياب    

ـ عليهم، مع أن العالم كلـه يعـرف أن العكـس هـو               الذي يعتدي    هو صحيح، ال
 بالحقيقـة األكيـدة يهـابون       ورغم أن معظم هؤالء العارفين مـن أهـل العـالم          

ة والصراع خوفاً من سـيف معـاداة الـسامية          يبالسر والجهر بحقيقة القض   البوح  
المسلط على رقابهم، وتأثراً بالتربية األوروبيـة والغربيـة التـي جعلـتهم منـذ               

ـ     لصغر صهاينة مـن دون أن يـد    ا ل رون، حيـث تتـداخل فـي التربيـة عوام
ـ     المحارق والنازية و   ة المعتمـدة علـى كتـاب       الحرب العالمية والتعـاليم الديني

وبنـاء علـى   . لةأأنهم يتجمدون عند حدود التطرق لتلـك المـس        إال   العهد القديم، 
جـز  فة للع ضـا العجز المزمن وكل تلـك األشـياء باإل       تلك القناعات المتجمدة، و   

ميــة الالعربــي المــذهل واالنحيــاز األمريكــي الغربــي ودور الماكينــة اإلع
 فـي تغذيـة التطـرف الـصهيوني         الصهيونية التي أدت وتـؤدي دوراً هامـاً       

ساسي في بـروز حاخامـات قتلـة        ة مشروع إسرائيل، وكذلك أنها عامل أ      وخدم
ـ    قائية اليهـود  تنر الذين يؤمنون با    على غرا  ووحوش ى أسـاس    وبـشريتهم، عل
  .جب إبادتهاالبشر ليسوا سوى وحوش وحيوانات يأن باقي 

تلك المجموعة من الحاخاميين الذين وقعـوا بيـان الـدعوة بجـواز قتـل               
اإلصـرار، ألنهـا تـستغل العقيـدة        المدنيين الفلسطينيين إرهابيـة مـع سـبق         

دينية في تبرير قتل المدنيين واألبرياء، فمثـل هـؤالء ال فـرق بيـنهم وبـين                 ال
، الـذي قـال علـى       هنغبـي ابي المـستقيل أو المقـال       وزير العنصري اإلره  ال
أن يضربوا حتـى المـوت كـي ترتـاح مـنهم            ألسرى المضربين عن الطعام     ا

بنـي البـشر   إسرائيل، مثل هكذا كالم حين يصدر عن ناس مفترض أنهـم مـن       
 لكـن المـشكلة فـي أن        م جـرائم الحـرب الدوليـة      كيجب محاكمتهم أمام محا   

  ..بشريوني يعج بمثل هؤالء الهالكيان الص
  

  : الوصية العاشرة واألخيرة-١٠
يجوز التجسس على أمريكا وعلى بوش وعلـى كلينتـون ويجـوز لبنـات              
صهيون ممارسة الجنس مع صـناع القـرار العـالمي حتـى ال يـضيع الحلـم              

  ..)١(الصهيوني

                                                
  موقع منتديات صوت فلسطين". االنترنت"من الشبكة العنكبوتية ) 1(
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  الرابع فصلال
  

  :ويشمل اآلتي
:  الستعالءعقدة ا(أسباب حقد اليهود.(  
 :دوافع اإلرهاب الصهيوني وعدوانيته.  
 :مكافحة اإلرهاب.  
 :الفرق بين اإلرهاب والمقاومة.  
 :أبرز اإلرهابيين من قادة إسرائيل.  
: اإلرهاب الصهيوني" بلدوزر" أرييل شارون.  
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  ).عقدة االستعالء(سباب حقد اليهود أ:  األولمبحثال
  

بعض الذين تناولوا المـسألة اليهوديـة بالبحـث والدراسـة ردوا أسـباب              
لـى  كمـا يـسميها اليهـود إ      ) الغـوييم (أو  حقد اليهود على األمـم والـشعوب        

االضـطهاد الـذي تعـرض لـه اليهـود          عوامل معينة ومن أبرز هذه العوامل       
الفرعون رعمــسيس وانتهــاء علــى أيــدي الظلمــة المتــسلطين ابتــداء بــ

  .دولف هتلربالنازي أ
ـ      كما أن بعض الدارسـين     راف الـسلوكية اليهوديـة      وهـم يقـررون انح

قـد ردوا أسـباب ذلـك       يهود أنفسهم من أمثال موسـى مندلـسون         خاصة من ال  
ـ   إلى انعزال اليهود     ية خاصـة بهـم فـي أي بلـد يتواجـدون            كنفي تجمعات س

بلـدان  فـي ال  ) الجيتـو ( تـسمى اليهوديـة أو       ، فقد كانت لليهـود حـارات      فيه
  .األوروبية يحتمون بها وينطلقون منها في عدوانيتهم على اآلخرين

  حقـد  ردوا أسـباب  نهم   فـإ  ض اآلخر مـن الدارسـين والبـاحثين       أما البع 
ـ  تعالءة االس إلى عقد اليهود على البشرية     نهـم  ي يـزعم اليهـود بموجبهـا أ        الت

ـ       شعب اهللا المختار، وأنهم ليسو     سب، وإنمـا هـم     ا أفضل الـشعوب واألمـم فح
لهـاً  كع له جميـع األمـم، وأن إلسـرائيل إ         شعب اهللا المختار الذي ينبغي أن تر      

ال يحـق لهـا أن تنتـسب إلـى إلـه           .. بهائم.. مم رعاع ، وان بقية األ   )فقط(لهم  
  .وييم إطالقاًإسرائيل الذي ال يتعرف بالغ

 إن اليهود تعرضوا للظلم واالضطهاد والعزلـة فـي فتـرات كثيـرة مـن              
باعتبـار أن   التاريخ، وإن هذا ولد فيهم الشعور بـالنفور والحقـد ضـد األمـم               
  .الحقد والنفور هما وليدان شرعيان للظلم واالضطهاد حسب علم النفس

ن سـراً   هو معنى أن يظل اليهود يحقـدون علـى األمـم ويعملـو             لكن ما 
على خراب العالم في األوقات التي ال يكـون هنـاك اضـطهاد أو ظلـم واقـع                  

  .ضدهم؟
أال يدل ذلك على أن الحقد ضد البشرية هو طبيعـة فـي اليهـود ولـيس                 

كما أنه توجد أمـم لـم تظلـم اليهـود أو تـضطهدهم، بـل                . رد فعل معاكس؟  
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ـ يهود منها كل خير في األوقـات العـصيبة          بالعكس من ذلك لقي ال     ي مـروا   الت
لـم    مـن المكائـد الحاقـدة مـا    يهود وجهوا لهالابها مثل العرب، ومع ذلك فإن     

  .وه لغيرهايوجه
وحقـد  . أصـيل فـيهم؟   أال يدل ذلك على أن حقد اليهود هو حقد طبيعـي            

  ئهم والصالحين فيهم، هم أنفسهم على ماذا يدل؟اياليهود على أنب
  الة متوارثة فيهم؟أال يدل على فساد الطبع اليهودي وأن الشر أص

ننا يجب أن ننصف البشرية بـأن نـضع النقـاط علـى الحـروف               لذلك فإ 
فيما يتعلق بعقدة االستعالء لدى اليهود الناجمـة عـن العديـد مـن مركبـات                

 طبعـوا عليهـا فـصارت سـيكولوجية ثابتـة         النقص في الطبع اليهودي التي      
ـ ، ينطلقون منا في سلوكهم اإل   ة لهم فيهم ومميز  هـو خيـر    ل مـا نحرافي ضد ك

ضـطهاد أو   لـم واال  الحيـاة البـشرية، سـواء تعرضـوا للظ        وحب وجمال في    
  .عوملوا بالعدل والمساواة

مـا  قيـل أو      إن كـل مـا      خطـوة،  ةووتوضح لنا سيرة بني إسرائيل خط     
 عقدة االستعالء لدى اليهود وحقـدهم الـدفين ضـد البـشرية             يمكن أن يقال عن   

 ن سبب هو أقـل مـن الحقيقـة التـي          وإضمارهم الشر لجميع األمم بسبب وبدو     
  .)١(ع سيرتهم ضد أنفسهميشهد بها اليهود أنفسهم من واق

  
  

                                                
  .٢٤، ٢٣جذور اإلرهاب وأهدافه، سعد خلف العفنان، ص ) 1(
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  .دوافع اإلرهاب الصهيوني وعدوانيته:  الثـانيمبحثال
  

أن تكـون   : إن دوافع اإلرهاب كثيـرة ومتنوعـة، لكـن أهـم مـستوياتها            
  .على المستوى الفردي أو أن تكون على المستوى الوطني والدولي

عـادة مـا تتعلـق بـاألمور النفـسية لـدى            : المـستوى الفـردي    فعلى
  .ونحو ذلك.. الشخص، كالعوامل الوراثية، والضغوط العصبية المفاجئة

 تقـصر اإلمكانيـات     أو قد تتعلـق بالجوانـب الماديـة، خاصـة عنـدما           
ادية المتاحة عن تلبية متطلبات الفرد وحاجياته، وعنـدما تـزداد الهـوة بـين               الم

  .اإلرهابية يلجأ البعض إلى ممارسة األنشطة نياء، وعندئذالفقراء واألغ
 :فعـادة مـا تكـون دوافـع اإلرهـاب فيهـا        : المستوى الوطني أما على   

الحرمان االجتمـاعي، أو االقتـصادي، أو الظلـم الـذي تعانيـه الـشعوب، أو           
  .الدوافع االنفصالية، أو الدوافع العنصرية، أو الدوافع الدينية، ونحو ذلك

فعـادة مـا تكـون دوافـع اإلرهـاب فيهـا            : المستوى الدولي  وأما على 
 رعاية بعض الدول واألنظمة الـسياسية لإلرهـاب، أو وجـود بـؤر            : ممثلة في 

و وجـود أوضـاع دوليـة غيـر عادلـة، أو            للتوتر في مختلف مناطق العالم، أ     
  ..وجود أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

  
هاب فيـه مـزيج مـن التـي تتعلـق            فدوافع اإلر  يان الصهيوني كالوأما  

ـ . )١(الفـردي بالمستوى الدولي والمستوى الـوطني والمـستوى     د تراوحـت  ولق
ــنظم   ــسياسات والممارســات العنــصرية لهــذه ال ــة وراء ال ــدوافع الحقيقي ال

  .)٢(السياسية مابين دوافع دينية وقومية واستعمارية توسعية ودوافع نفسية

                                                
  .٤٠، ٣٩ص . محمد عمر الحاجي/ د. اإلرهاب الصهيوني) 1(
  .٨٣ص . عبد الناصر حريز. النظام السياسي اإلرهابي اإلسرائيلي) 2(
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  .مكافحة اإلرهاب:  الثـالثمبحثال
  

جميع دول العالم تقف حـائرة أمـام اإلرهـاب وتحـاول أن تجـد طرقـاًُ         
ا باإلرهـاب المـضاد أو بـالطرق االسـتخبارية الحديثـة،            مكافحته، إم جديدة ل 

ومع هذه المحاوالت الدولية الجادة، فال يزال خطـر اإلرهـاب أبـشع وأوسـع               
من أن ينحصر أو ينحسر، لكونه في سباق مـع الـدول فـي اسـتخدام أحـدث                  

  .)١(وسائل التقنية لمزاولة أعماله ونزواته في سريةال
وحيث أن موضوعنا يبحث في اإلرهاب الـصهيوني فإنـه ال سـبيل إلـى               
حل المشكالت مع الكيان الصهيوني إال بوحدة العـرب والمـسلمين، ومـن ثـم               
بالجهاد المقدس، وهذا هو الطريـق إلـى الوصـول للعـزة وتحريـر األرض،               

أذن للـذين يقتلـون بـأنهم ظلمـوا وإن اهللا علـى             : (مصداق ذك قوله تعـالى    
 الذين أخرجوا من ديارهم بغيـر حـٍق إال أن يقولـوا ربنـا اهللا                ،نصرهم لقدير 

ولوال دفع اهللا النـاس بعـضهم بـبعض لهـدمت صـوامع وبيـع وصـلواتٌ                 
ومسجد يذكر فيها اسـم اهللا كثيـراً ولينـصرن اهللا مـن ينـصره إن اهللا لقـوي         

  .)٢()عزيز
لطريق إلـى التحريـر، وعلـى الـرغم مـن كـل مـا يـضعه               هذا هو ا  

أال : (وهـذا نـداء اهللا لألمـة اإلسـالمية        .. المستكبرون من تهويالت وتخويفات   
تلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بـإخراج الرسـول وهـم بـدءوكم أول مـرٍة                اتق

 قـاتلوهم يعـذبهم اهللا      ،أتخشونهم فاهللا أحـقُّ أن تخـشوه عـن كنـتم مـؤمنين            
  .)٣()م ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنينبأيديك

: لكن ذلك لن يحدث إال إذا طبقنـا سـنة اهللا فـي كونـه وخلقـه، وهـي                  
  .)٤()يأيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم(

                                                
  .١٨٢ص . محمد عبد العزيز السماعيل. اإلرهاب واإلرهابيون) 1(
 ٤٠-٣٩: سورة الحج، اآلية) ٢(

 ١٤ - ١٣ : ، اآليةالتوبةسورة  )٣(

 ٧: ، اآليةمحمد سورة )٤(
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  .الفرق بين اإلرهاب والمقاومة:  الرابـعمبحثال
  

ـ       القتل الذي    ات اإلرهـاب، يعتبـر     هو إزهاق روح اآلدمي، وأعلـى درج
جريمة كبرى في نظـر الـشرائع الـسماوية والوضـعية، إذا كـان عـدواناً أو        

من قتل نفـساً بغيـر نفـس أو فـساد فـي األرض              : (نتيجة عدوان، قال تعالى   
  .)١( )فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً

لطغيـان، فإنـه مـن بـاب        وأما إذا كان القتل لرد العدوان ومنع األذى وا        
الدفاع عن النفس أو المال، وهو مبرر شـرعاً وقانونـاً، وقـد اعتبـره ميثـاق                 

مـن قتـل دون مالـه       : ، وفي الحديث الـشريف    )٢(األمم المتحدة من باب الدفاع    
، وإذا كان اإلسالم يعتبر من قتل دفاعاً عـن مالـه شـهيداً فكيـف                )٣(فهو شهيد 

وذلـك ألن المـال عـصب الحيـاة،         بمن قتل في سـبيل وطنـه ومقدسـاته؟          
  .والوطن ضروري لإلنسان يفتديه بنفسه، وكل ما يملك

والجريمة التي فيها اعتداء مباشر علـى المجتمـع فـإن اإلسـالم ينظـر               
إلى آثار تلك الجريمة ويعاقب على مثل هـذه الجـرائم عقابـاً شـديداً يتناسـب                

بـرة بمقـدار مـا      مع ما تحدثه تلك الجريمة من إفـزاع اآلمنـين، وليـست الع            
ارتكبه المجرمون فعالً، وإنمـا هـي فـي مقـدار مـا أحدثتـه مـن ترويـع                   

  .)٤(وإفزاع
كله يتبين أن هناك فرقاً كبيراً بـين اإلرهـاب الـذي هـو فـي                ومن هذا   

حقيقته اعتداء موجه ضد األبرياء من النـساء واألطفـال والرجـال أو التهديـد               
ل اإلزعـاج، وإقـالق راحـة       بهذا االعتداء، أو أية وسيلة أخـرى مـن وسـائ          

اآلخرين، وسلبهم أمنهم وطمـأنينتهم، وهـذا مرفـوض مـن كـل ذي ضـمير               
حي، وال يجوز اإلقدام عليـه وال المـساهمة فيـه، وال التخطـيط لـه، ال مـن            

                                                
  .٣٢: اآلية. سورة المائدة) 1(
  .األمم المتحدة، ميثاق ٥١المادة ) 2(
  .٢٥٥٩ ورقم الحديث ٣٧١، صفحة ٢ ج، للعجلونيكشف الخفاء) 3(
  . من سورة المائدة٣٣، عند تفسير اآلية ١٥١ص . المنتخب في تفسير القرآن) 4(
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  ٤٧

حكومات وال من أفراد وال من مؤسسات أو جماعـات، مهمـا كـان اسـمها أو                 
ن أو التنميـة    م العمـرا  ك للتدمير ويحـول دون تقـد      صفتها، وهو يعرض األمال   

أكـد شـمول    الضرورية لتأمين غذاء ومصالح األفراد والجماعـات، وبـذلك يت         
 المـشروعة التـي    وبـين المقاومـة  –ة أو اجتماعيـة   اإلرهاب لحاالت اقتصادي  

أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ألنها دفاع عـن ظلـم وقـع أو منـع                
  .ظلم هدد بوقوعهوقوع 

ــناوإذا  ــادتين استعرض ــاق٥٦ و٥٥ الم ــن ميث ــم الم م ــدة األم ، تح
والممارسات الصهيونية مع الشعب العربـي الفلـسطيني، نجـد أن الـصهيونية             

هـاك نـصوصهما بمنـع الـشعب        تنها إسرائيل، تعمل باستمرار على ا     التي تمثل 
 يـات األساسـية، وذلـك بحرمانـه مـن     فلسطيني من استعمال حقوقه في الحر     ال

مـة دولتـه المـستقلة علـى أرض     اقمـصيره، وإ استعمال حقـه فـي تقريـر       
  .)١(وطنه

                                                
  .١٨، ١٧ص . عبد الحميد السائح. اإلرهاب أنواعه وأخطاره) 1(
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  .أبرز اإلرهابيين من قادة إسرائيل:  الخامسمبحثال
  

تتكــون دولــة إســرائيل مــن مجمــوعتين أو ثــالث مجموعــات مــن 
 ٢٠العصابات اإلرهابية التي تـسمي نفـسها أحزابـاً سياسـية وتبلـغ حـوالي              

  :منظمة إرهابية وهي
  ).الهمعراخ(مجموعة  -١
 ).الليكود(مجموعة  -٢

 ).المتدينين(مجموعة  -٣
وبعض هذه العصابات متطرفـة جـداً، وبعـضها اآلخـر متطرفـة جـداً               

  .جداً
إن أبرز القادة في إسرائيل، هـم قبـل أن يكونـوا رؤسـاء منظمـات أو                 
أعضاء في الكنيسة والحكومة اإلسرائيلية، أو رؤسـاء للحكومـة نفـسها كـانوا              

ـ      شع الجـرائم اإلرهابيـة والـدعوات    إرهابيين محترفين اقترنـت أسـماؤهم بأب
  .التصفوية

بطـل مذبحـة ديـر ياسـين الرهيبـة،           )بـيجن (فهناك على سبيل المثال     
 لحكومـة االنتـداب      الـذي كـان مقـراً      دق داود في القدس   ومهندس تفجير فن  

البريطانية على فلسطين والذي قتل فيـه حـوالي خمـسين شخـصية إنجليزيـة               
  .وعربية ويهودية

  . قاتل الوسيط الدولي الكونت برنادوت)يراسحاق شام(وهناك 
 بطلـي مجـازر مخيمـات عـين         )أمير دروري ( و )ارييل شارون (وهناك  

  .الحلوة وصبرا وشاتيال
 المطـارد مـن قبـل العدالـة األمريكيـة           )مائير كهانـا  (وهناك الحاخام   

حيث فر من أمريكا إلى إسـرائيل بعـد أن اتهـم بقتـل عـشيقة لـه، فـصار                    
  .سرائيلزعيماً من زعماء إ

 كهانا يعيث فساداً وإرهاباً في فلـسطين، حيـث اقـتحم أتباعـه              إن المجرم 
مبنى جامعة بير زيت، وقتلوا الطلبة واشـتهروا بـزرع القنابـل والمتفجـرات              
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  .في أسواق المدن العربية والمساجد فيها، وباغتيال رؤساء البلديات
فـي   إلـى نـسف المـدن العربيـة          ةو هو صاحب الـدع    )كهانا(والمجرم  
ؤوس ساكنيها مرة واحدة، وإخـراج جميـع بقيـة العـرب مـن         رفلسطين على   

  .)١(فلسطين بشكل عاجل

                                                
  ).بتصرف(جذور اإلرهاب وأهدافه، سعد خلف العفنان، ) 1(
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ــثال ــسادسمبح ــارون :  ال ــل ش ــدوزر"أريي ــاب " بل اإلره
  .الصهيوني

  
 المحتلـة، درس    بفلـسطين  )١(م فـي قريـة مـالل      ١٩٢٨ولد شارون سنة    

س العلـوم  التاريخ في الجامعة العبرية، والقانون فـي جامعـة تـل أبيـب، ودر            
  .العسكرية في كلية األركان العليا في بريطانيا

اشترك في كل الحروب التي شنتها إسرائيل ضـد األمـة العربيـة، كمـا               
  .كان أحد ثالثة خططوا ونفذوا الغزو الصهيوني الغاشم على لبنان

  .تقلد عدة مناصب عسكرية رفيعة
 ،- رغـم جبنـه    –اشتهر شارون بكراهيتـه للعـرب، وولعـه بـالحرب           

  ".رائيل الكاملةبأرض إس"يؤمن 
ـ           هور، ال يخ  عرف عنه حبه للظ    ي في أطماعه فـي تـسلم دفـة القيـادة ف

الكيان الصهيوني، جاف، حـاد المـزاج متقلبـه، ال تعـوزه الوسـيلة لتحقيـق                
  .)٢(الغاية

له أحاديث وتـصريحات وأقـوال كثيـرة توضـح بجـالء تـام تعطـشه              
العبريـة يبـدأ مـن باكـستان إلـى          فهو يرى أن األمن القومي للدولـة        . للدماء

كينيا، أي أن إسرائيل يجب أن تتحكم في هذه المنطقـة الـشاسعة التـي تـضم                 
وهو يـرى أن كـل مـا يتعـارض مـع            . مجموعات من األمم الكثيرة المختلفة    

: فهـو يقـول   . هذه الفكرة اإلمبريالية إرهـاب ودواء اإلرهـاب هـو التـصفية           
  .»الحل الحاسم لإلرهاب هو تصفيته«

التصفية بـدالً مـن الحـوار هـي جـوهر سياسـة إسـرائيل قـديماً                 و«
  .»وحاضراً ومستقبالً

يـدة الـشرق   رجألستاذ عماد الدين أديب نـشرت فـي   ي مقالة ل جاء ذلك ف  

                                                
  .١٤ص ". مترجم عن العبرية"محجوب عمر / د. شارون هذا الرجل وحياته) 1(
  .عوزي بنزيمان. آرئيل شارون بلدوزر اإلرهاب الصهيوني) 2(
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  .م٦/١٠/١٩٨٦يخ اراألوسط بت
ما سـئل عـن مبـرر قتلـه         وارييل شارون هو الذي قال ذات مرة عنـد        

أنهــم ســيكبرون «: حــضان أمهــاتهم فـي صــبرا وشــاتيال لألطفـال فــي أ 
  .»ويصيرون رجال منظمات

يخ ريـدة الـشرق األوسـط بتـار       ج لألستاذ علي الدجاني فـي       وفي مقالة 
  :م يقول٢٤/١٠/١٩٨٦

م ضابطاً ف الجـيش، وقـد قـام سـنتها           ١٩٥٣وأرييل شارون كان عام     «
بحملة عسكرية على قرية قبية العربية، داخل الـضفة الغربيـة المحتلـة، ليلـة               

 سفح دماء ستة وستين شخصاً عربيـاً بيـنهم عـدد كبيـر              م حيث ٥/١٠/١٩٥٣
إلـى مجلـس األمـن عـن        وكتب مراقب الهدنة الـدولي      . من النساء واألطفال  

إن الرصـاص مـزق أجـساد المختبئـين وراء       : قريـة فقـال   مشاهداته فـي ال   
األبواب وانهارت المـساكن المفجـرة علـى رؤوس أصـحابها، بينمـا فتكـت               

  .»رواحهممن حاولوا النجاة بأقنابل بأجساد البنادق وال
 حملـة قتـل علـى خـان يـونس،           ٣١/٨/١٩٥٥وقاد شارون بنفسه ليلة     

لـشرقي مـن    اوقرية بني سهيلة في سيناء، وأخرى مثيلة لهـا علـى الـشاطئ              
 كبيـر مـن الـضحايا       م سـقط خاللهـا عـدد      ١٩/١/١٩٥٦ليلة  بحيرة طبرية   

خـالل غـزو قنـاة    اآلمنين، هذا باإلضافة إلى قتل مئات األسـرى المـصريين          
  .م١٩٥٦السويس عام 

وهو في نفس الوقت صاحب التهديد الـدموي الـذي قـال فيـه متبجحـاً                
إن إسرائيل صاحبة جيش أقوى من جميع الجيـوش العربيـة، وفـي مقـدوره               «

اقتحام الدول العربية من الخرطـوم إلـى بغـداد، فـالجزائر، ولديـه األسـلحة         
  .» العربية إلى خراب يبابالنووية التي تستطيع تحويل أراضي الدول

إن شارون مثل غيره من قادة إسـرائيل وزعمـاء المنظمـات اليهوديـة              
 خلـف األبـواب   يسمون ضـحاياهم مـن األبريـاء إرهـابيين حتـى النـساء        

  .مهاتهم المختبئاتواألطفال في أحضان أ
ـ        ويقترفون هذه األ   ة أن ذلـك مـن   عمال اإلجراميـة ضـد األبريـاء بحج
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  .رائيل، ومن دواعي استقرارهالة إسمتطلبات أمن دو
ومن أساليب دولة إسرائيل مـا ذكـره مؤلـف كتـاب جـذور اإلرهـاب                

أن بعـض الفلـسطينيين ممـن دخلـوا سـجون           ) سعد خلف العفنـان   (وأهدافه  
إسرائيل، رووا له أسلوب مبتكر فـي تعـذيب الـذين ال تلـين عـرائكهم أمـام        

عنـه قـط، حيـث      اإلذالل واإلرهاب داخل السجون، وهو أسلوب لـم يـسمع           
يوضع المعتقل الذي يراد تليينه أو الـتخلص منـه نهائيـاً فـي أسـطوانة مـن               
الحديد الرنان يتسع قطرها لـشخص واحـد فـي وضـع الوقـف رأسـياً، ثـم         

ـ  لابانية إسرائيل تلك األسطوانة من      ق ز طري ف لمـدة تكفـي لتمزيـق       خارج بعن
يمـوت ذلـك   ن الخاليا الدماغيـة والنخاعيـة الحـساسة فـي الجـسم، فإمـا أ          

المعتقل، أو يفقد القدرة على الحس والتفكيـر والتمييـز، أو يـصاب بـالجنون،               
  .وعندما تفحص جئته تكون سليمة من أية آثار للتعذيب
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  اخلامس فصلال
  

  :يلي ويحتوي على ما
: القتل أمر مزروع في قلوب وعقول اليهود.  
 
 :إلرهابيةنماذج من ممارسات إسرائيل ا.  

  .»صبرا وشاتيال« مذبحة مخيمي /أوالً
  .»المسجد األقصى« مذبحة /ثانياً
  .»دير ياسين«مجزرة  /ثالثاً
  .!؟»خبر قانا«وهل أتاك / رابعاً

 
: »صور ومشاهد من المذابح اإلسرائيلية الوحشية«.  
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  .القتل أمر مزروع في قلوب وعقول اليهود:  األولمبحثال
  

 - وعبـر التـاريخ    – الباحث أن يكتـب فـي جـرائم الـصهاينة            لو أراد 
  .مجلدات وكتباً، لما أسعفه الوقت في ذلك

والسبب أن تاريخهم مليء بـالجرائم والمجـازر، كيـف ال، وهـم الـذين               
  !تطاولوا حتى على األنبياء عليهم السالم، فقتلوا عدداً منهم

 –ه وتعـالى     سـبحان  –وصلت وقـاحتهم بـأن اتهمـوا اهللا ذاتـه           بل لقد   
وهـو  إننـا أغنـى مـن اهللا        : واوقـال ! قليـل ال ال  اهللا بخيل ال يعطي إ     نإ: فقالوا

ـ          ! بحاجة إلينا  صفات الـسيئة فـيهم،     وقد فضحهم القرآن وبـين أمثـال تلـك ال
لقد سمع اله قول الـذين قـالوا إن اهللا فقيـر ونحـن              : (مصداق ذلك قوله تعالى   

ء بغيـر حـٍق ونقـول ذوقـوا عـذاب           أغنياء سنكتب ما قالوا وقـتلهم األنبيـا       
  .)١()الحريق

وقالت اليهود يـد اهللا مغلولـة غُلَّـت أيـديهم ولعنـوا بمـا           : (وقوله تعالى 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا مـنهم مـا أنـزل إليـك                 

ـ   ةويانا وكفراً وألقينا بينهم العدا    من ربك طغ   ى يـوم القيامـة كلمـا        والبغضاء إل
 اهللا ويـسعون فـي األرض فـساداً واهللا ال يحـب              ناراً للحرب أطفأهـا    أوقدوا

  .)٢()المفسدين
وحب اليهود الصهاينة للقتل أمر متجـذر فـي طبـائعهم ونفوسـهم علـى              

وعـدواناً  الرغم من أن الشرائع السماوية كلها، تعتبر قتل الفـرد الواحـد ظلمـاً         
اهللا أكبـر مـن حرمـة كـل         يعادل قتل الناس كلهم، وبالتالي فحرمة النفس عند         

  !!المقدسات، حتى المسجد الحرام والكعبة
من أجل ذلـك كتبنـا علـى بنـي إسـرائيل            : (مصداق ذلك قول اهللا تعالى    

أنه من قتل نفساً بغير نفٍس أو فساد فـي األرض فكأنمـا قتـل النـاس جميعـاً                   

                                                
  .١٨١: آية. سورة آل عمران) 1(
  .٦٤: آية. سورة المائدة) 2(
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  .)١() أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاًومن
  .األطفالولم يسلم من جرائم القتل حتى 

إن قتل اليهود لألطفال المسيحيين الـصغار، بعـد تعـذيبهم والتمثيـل             (بل  
تهمـة ثابتـة، تمتـد جـذورها األولـى إلـى تعـصبهم              ..!! بجثثهم وهم أحياء  

  .)٢( )الديني

                                                
  .٣٢: آية. سورة المائدة) 1(
  .٦٧ص . محمد عمر الحاجي/ اإلرهاب الصهيوني، د) 2(
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  .نماذج من ممارسات إسرائيل اإلرهابية: انيـالثمبحث ال
  

  .»صبرا وشاتيال«مذبحة مخيمي / أوالً
  

  المخيما صبرا وشاتي
 لتـوفير المـسكن   ١٩٤٨ مخيماً في لبنان، تم إنـشاؤها عـام         ١٢اثنان من   

لالجئين الفلسطينيين الذين طردهم اليهـود مـن مـدنهم وقـراهم، والمخيمـان              
متالصقان، ويبعدان عن وسـط بيـروت حـوالي ميلـين، ويحتـل المخيمـان               

 كيلو متـرات مربعـة، كـان يـسكن فيهمـا قبـل الغـزو                ٣ مساحة تقدر بِـ  
 ألـف نـسمة، يقـع شـاتيال فـي الجـزء             ٩٠ حـوالي    ١٩٨٢ائيلي عام   اإلسر

الجنوبي من مدينة بيروت، ويـشكل األطفـال دون سـن البلـوغ فيـه نـسبة                 
 ١٤١٠، وفيـه أكثـر مـن        %٢٥من السكان، ونسبة األمية تقـل عـن         % ٤٧

  .اسمنت والبقية من الطين والخشب% ٨٩مسكناً، منها 
  :المجزرة

 وشـاتيال علـى مايبـدو مـن بدايـة       وضعت خطة اقتحام مخيمي صـبرا     
، وذلك بهـدف إنهـاء مخيمـات الالجئـين الفلـسطينيين           ١٩٨٢غزو لبنان عام    

  .في بيروت، ودفع الفلسطينيين على الهجرة على خارج لبنان
وقد اقترح ارييل شارون وزير حرب إسرائيل على بـشير الجميـل بعـد              

قتحـام المخيمـات بحجـة      تسلمه الرئاسة في لبنان أن تتولى القوات الكتائبيـة ا         
 مقاتلين فلسطينيين لم يغادروا بيـروت، وأن إسـرائيل سـتؤمن لهـم         البحث عن 

تطويق صبرا وشاتيال، ويبدو انه رفض ذلـك، ولكـن بعـد اغتيالـه بـساعات                
، ١٩٨٢ سـبتمبر    ١٥قليلة بدأت عملية اقتحام بيروت الغربيـة فجـر األربعـاء            

شـارون ورفائيـل ايتـان رئـيس        وقد سميت خطة االقتحام التي وضعها أرييل        
، وتم بعـد ذلـك إغـالق مـداخل المخيمـات            )الدفاع الحديدي (األركان بخطة   

  .والطرق المؤدية إليها
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  :كيف نفذت الخطة والمذبحة
، حـوالي الـساعة     ١٩٨٢ سـبتمبر    ١٦تنفيذ االقتحام مساء يوم الخمـيس       
 القتحـام    سـبتمبر بـدأ االسـتعداد      ١٦الخامسة مساء، فمنذ الصباح الباكر يوم       

المخيمين، وتم ذلـك بـين إيتـان رئـيس األركـان، ودروري القائـد األعلـى           
لقوات الشمال، وشـارون، وفـادي افـرام قائـد القـوات اللبنانيـة، وتحـرك                

 مسلح من الكتائب إلى بيروت الغربيـة، وكـان قـد تـم االنتهـاء مـن                  ١٥٠٠
س يـوم  وضع خطة االقتحام في الساعة الثالثة بعد الظهر، وقبـل غـروب شـم           

  . سبتمبر بدأت عملية االقتحام١٦الخميس 
كل مـن بـيغن وشـارون وشـامير          إال   لم يكن يعرف بالعملية قبل بدايتها     

وإيتان، وقد وافقت الحكومة اإلسرائيلية على العملية بعـد بـدايتها بنـاء علـى               
اقتراح من مناحيم بيغن رئيس الوزراء حينئذ فـي اجتمـاع عقـد مـساء يـوم                 

  . سبتمبر١٦
 ساعة، حيـث كـان الجـيش اإلسـرائيلي          ٣٦مرت المجزرة حوالي    واست

ة يل مهمــيطلــق القنابــل المــضيئة لــيالً لتــسهيحاصــر المخيمــين، بــل و
خفاء العدد الكبيـر مـن الجثـث بعـد انتهـاء            المليشيات، كما تعاون معهم في إ     
  .العملية، وبالبلدوزرات اإلسرائيلية

 قتحمـوا المخـيم بحـوالى     تائب الـذين ا   عدد قوات الك  ويقدر سكان المخيم    
 ألف مسلح وكان اإلسرائيليون يـشاهدون المجـزرة فـوق ثـالث أسـطح               ١٢

  .ح متر فقط من موقع المذاب٣٠٠ بعد عمارات تقع على
ر فرجـون بالمنـاظي    كـان الجنـود اليهـود يت       ١٧/٩لجمعـة   وفي صباح ا  

ة مدرعـة   على المذابح التي ينفذها الكتائب في المخيمـين، وقـال جنـود وحـد             
ـ          قريب ز بـين الرجـال والنـساء       ة أنهم شاهدوا القتل في المـدنيين بـدون تميي

  .واألطفال
ـ            ى مـا قامـت     وظهر الجمعة هنأ رفائيل إيتان قيادة القـوات اللبنانيـة عل

 صـباح   اتفق معهـم علـى أن يغـادروا المخـيم،          و به من عمل في المخيمات،    
ـ                ١٨السبت   و  سبتمبر، كما طلب إليـه شـارون أن يهنـئهم علـى العمـل وه
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 سـبتمبر   ١٨تبـدأ يـوم الـسبت       يصادف عيد رأس السنة العبرية لليهود حيث        
١٩٨٢.  

  :قصة المذبحة
 سـبتمبر  ١٥كنا وزوجي وطفلـي نهـم بـالنوم ليلـة        : امرأة تروي فتقول  

بعدمنا انتهينا من ترتيب األغراض التي خربها القـصف، وكنـا نعـيش حالـة               
لكـن  .. طـوق المخـيم    ي – حـسب ظنهـا      –من االطمئنان ألن الجيش اللبناني      

 اقترب إذ دخـل عـشرات الجنـود والمقـاتلين يطلقـون النـار               الهول كان قد  
ينـا حاولنـا    نا نـستطلع األمـر ولمـا رأينـا مـا رأ           ويفجرون المنازل، فخرج  

الهرب لكنهم استوقفونا، ودفعوا زوجي وأبـي وأخـي وأداروا ظهـورهم إلـى              
 مـن الرصـاص     هم بوابـل  الحائط وأجبروهم على رفع أيـديهم، ثـم أمطـرو         

ه حفـرة    ولما صرخنا أنا وأمـي شـدونا مـن شـعورنا باتجـا             فسقطوا شهداء، 
وامر صدرت لهم بالحـضور إلـى مكـان آخـر           عميقة أحدثها صاروخ، لكن أ    

وتـروي امـرأة أخـرى كيـف        .  ثم هربنـا   تركونا دون أن يطلقوا علينا النار     ف
سـه  وا رأان فانهـالوا عليـه بالفـأس فـشق     دخلوا بيتها وعندها طفل من الجيـر      

لما صرخت أوثقوني بحبـل كـان بحـوزتهم ورمـوني أرضـاً             : قسمين وتقول 
 ثالثة منهم على اغتصابي، وتركوني فـي حالـة غيبوبـة لـم اسـتفق        ثم تناوب 

إال في سيارة إسعاف الدفاع المدني، ويقول عجـوز فـي الـستين مـن عمـره                 
  !.ما فائدة الحياة بدونهم؟ ليتني مت معهم: فقد كل عائلته
ــان ب ــك ــسطيع ــسحقون الفل ــشيات ي ــال الملي ــسيارات ض رج نيين بال

العسكرية حتى الموت، وكانوا يرسمون الصليب على جثـث القتلـى، وقـد قـام       
بتـصوير عـدد مـن الـشاحنات        " بترسـون "مصور تلفزيوني دانماركي يدعى     

  .المحملة بالنساء واألطفال والمسنين متجهة إلى جهة مجهولة
 تـم اغتـصاب عـدد كبيـر مـن            كمـا  وقد تم قتل الناس بدون تمييـز،      

لبيـضاء كنايـة عـن االستـسالم        هناك العديد من الناس رفع األعـالم ا       النساء،  
ـ            ط األ خصوصاً ـ   فال والنـساء غيـر أنهـم كـانوا مـن ال  يضحايا األوائـل ف

المذبحة، بما في ذلك أكثر من خمسين امـرأة ذهـبن للتعبيـر عـن االستـسالم             
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  .ن جميعاًتلوهقوأنه ليس هناك مسلحون بالمخيم ف
 ١١:٣٠الهجوم علـى مستـشفى عكـا كـان صـباح الجمعـة الـساعة                

صباحاً، حيث تمت عمليات قتـل لألطبـاء والمرضـى، وممرضـة فلـسطينية              
 تم اغتصابها عـشر مـرات ثـم قتلـت وعثـر      -١٩ – إسماعيلتدعى انتصار  

وقـد قتلـوا العديـد مـن المرضـى والجرحـى            . على جثتها بعد ذلك مشوهة    
ليه، ثم أجبـروا أربعـين مريـضاً علـى          السكان الذين لجأوا إ   ض العاملين و  وبع

الصعود في الشاحنات ولم يعثر لهم على أثـر، وقتـل الطبيـب علـي عثمـان،       
والطبيبة سامية الخطيب داخـل المستـشفى، وأفرغـوا رصاصـات فـي رأس              

  . عاماً ويدعى موفق أسعد١٤طفل جريح يرقد في السرير وعمره 
مقابر الجماعية فـي منتـصف النهـار جنـوب          وقامت البلدوزرات بحفر ال   

 شاتيال تحت سمع وبـصر اإلسـرائيليين، كمـا هـدموا العديـد مـن المنـازل               
  !بالبلدوزرات، وقد تمت هذه المذبحة في مناسبة السنة العبرية الجديدة

ه بعـد   م فـي بيـروت مـا رآ       ي مراسل مجلة التـا    ويروي روبرتو سورو  
ـ      «: دخوله المخيمات فيقول   وى أصـوات الحـزن والجثـث،    لم يكـن هنـاك س

حيث الجثث مكومة فوق بعضها من األطفال والنـساء والرجـال، بعـضهم قـد               
أصاب الرصاص رأسه، وبعضهم قـد ذبـح مـن عنقـه، وبعـضهم مربوطـة         

لى الخلف، وبعضهم أيـديهم مربوطـة إلـى أرجلهـم، بعـض أجـزاء               إأيديهم  
تهمـا  الرؤوس قد تطايرت جثة امـرأة تـضم طفلهـا إلـى صـدرها وقـد قتل                

رصاصة واحدة، وقد تمت إزاحة الجثث مـن مكـان إلـى آخـر بالبلـدوزرات       
اإلسرائيلية التـي اسـتعملها الكتائـب، ووقفـت امـرأة علـى جثـة ممزقـة                 

 ّ!يا رب من سيـساعدني مـن بعـده؟ كـل أوالدي قتلـوا             ! زوجي«وصرخت  
  »!ماذا سأفعل؟ يا رب يارب! زوجي ذبحوه

بيـوت  «: مـشاهداته ل عـن    وفي تقرير لمراسل الواشنطن بوسـت يقـو       
 إلى غبـار، جثـث مكدسـة فـوق بعـضها       لدوزرات وحولتها بكاملها هدمتها الب  

جثث تشير الثقوب التي تظهر فـي الجـدران إلـى أنهـم             لاأشبه بالدمى، وفوق    
في شـارع مـسدود صـغير عثرنـا علـى فتـاتين،             . أعدموا رمياً بالرصاص  
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ـ نكا! ! عاماً والثانيـة عـدة أشـهر       ١١األولى عمرها حوالي     ا ترقـدان علـى     ت
األرض وسيقانهما مشدودة وفي رأس كل منهمـا ثقـب صـغير، وعلـى بعـد                

 أطلقـوا   ٤٢٤ و ٤٢٢خطوات من هناك وعلـى حـائط بيـت يحمـل رقمـين              
 كل شارع مهما كـان صـغيراً يخبـر عـن قـصته، فـي              . رجال ٨النار على   

 جثـة فـوق بعـضها بعـضاً فـي أوضـاع غريبـة،          ١٦أحد الشوارع تتراكم    
في األربعين مـن عمرهـا بـين نهـديها رصاصـة،             ب منها تتمدد امرأة   وبالقر

ـ         وبالقرب من دكان صغير سق     ر ويـده   ط رجل عجوز يبلغ الـسبعين مـن العم
ممدودة في حركة استعطاف، ورأسـه معفـر بـالتراب يتطلـع ناحيـة امـرأة                

  .»!!ظلت تحت الركام
  

  المجرمون يتفاخرون بفعلتهم النكراء
ـ       أنهـم حيوانـات    «ال المقاومـة الفلـسطينية      مناحيم بيغن يقول عـن رج

، – أمـام الكنيـست اإلسـرائيلي        – ٨/٦/١٩٨٢» تسير علـى سـاقين اثنـين      
إن سـيوف وبنـادق المـسيحيين       «: ضابط كتائبي يقول بعد إعالن نبأ المـذابح       

وقـال شـهود    » ستالحق الفلسطينيين في كل مكان، وسنقـضي علـيهم نهائيـاً          
الشمس في حي ارسـال أمـام مقـر القيـادة        عيان أن المذبحة بدأت قبل غروب       

  .اإلسرائيلية
لقـد انتظرنـا سـنوات طويلـة        «: ضابط كتائبي صرح لمراسل أمريكـي     

كي نتمكن من اقتحام مخيمات بيـروت الغربيـة، لقـد اختارنـا اإلسـرائيليون               
ـ    : ألننا أفضل منهم في هذا النوع من العمليات        وعنـدما  . »ى بيـت  من بيـت إل

هـذه العمليـات ليـست مـن      «: ا أخذوا أسـرى، أجابـه     انوسأله الصحفي إذا ك   
  .»خذ فيه أسرىؤالنوع الذي ت

ـ أ«: اديو لندن نقل عن مراسله قولـه      ر  بينمـا كانـت عمليـات القتـل         هن
مستمرة طوق الجنود اإلسرائيليون بالدبابات وأطلقوا النـار علـى كـل شـيء              

  .»يتحرك
ـ                دخول وقد اعترف ارييل شارون أنـه اتخـذ قـرار الـسماح للكتائـب ب
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 سـبتمبر باقتحـام     ١٤المخيمين، وأن الحكومة اتخذت قـراراً منتـصف ليلـة           
 سـبتمبر بإشـراك المليـشيات فـي         ١٥ اتخـذت قـراراً يـوم        ابيروت، وأنه 

 عدم علمه بما يجري فـي المخيمـين علـى أيـدي             الدخول إلى بيروت، وادعى   
 ٢٦الكتائب من فظائع، وقد جاء ذلك فـي شـهادته أمـام لجنـة كاهـان فـي                   

  .)١(١٩٨٢توبر أك

                                                
  .٣٥ص. جواد الحمد. جازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطينيالم) 1(
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  )م١٩٩٠ أكتوبر ٨. (مذبحة المسجد األقصى/ ثانياً
  

  مدينة القدس
م، كانـت   ٧٥٠ قرناً ترتفع عـن سـطح البحـر          ٣٥مدينة عربية عمرها    «

ومرتفـع سـاحة الحـرم      ) يريتـا (حدود القدس القديمة هي مرتفع بيت الزيتون        
ـ    ٤ ومرتفع صهيون، وكان يحيط بهـا سـور يبلـغ محيطـه              )موريا( ه  كـم ول

 – بـاب الـساهرة      – بـاب العـامود      – باب الحديد    –باب الخليل   : سبعة أبواب 
 وبنايـات القـدس القديمـة       . بـاب القـدس    – باب المغاربـة     –باب ستنا مريم    

فة بالحجـارة ومـسقوفة     متالصقة تفصل بـين مجموعاتهـا حـارات مرصـو         
 مباني على جانبيها، وتتصف األبنيـة بـسماكة جـدرانها، وكانـت           لابعقود تربط   

 المـسلمون فـي عهـد عمـر بـن           وقـد فتحهـا   . سقوف المنازل بشكل قباب   
 م، وأعطـى األمـان ألهلهـا،    ٦٣٦/  هــ    ١٥الخطاب رضي اهللا عنـه عـام        

) فيمـا يعـرف بالعهـدة العمريـة         (وتعهدهم بأن ال يسمح لليهود بالعيش بينهم        
 القـدس، وبعـد معركـة        م احتـل الـصليبيون،     ١٠٩٩/ هــ   ٤٩٢م  عا يوف

  .م١١٨٧/  هـ ٥٨٣ح الدين األيوبي عام حطين حررها صال
وفي أواخر القـرن الماضـي امتـدت القـدس خـارج األسـوار، وفـي                

 احتل اليهود القدس الجديدة وامتـدت القـدس القديمـة باتجـاه             ٤٨أعقاب حرب   
الشمال والشرق، أما القـدس الجديـدة فامتـدت باتجـاه الغـرب، وفـي عـام                 

  . احتل اليهود القدس القديمة أيضاًم١٩٦٧
  

  الهيكل واألقصى
طنين وجـود هيكـل     وتزعم الـسلطات اإلسـرائيلية وعـصابات المـستو        

نـذ احـتالل مدينـة القـدس عـام          جد األقصى المبـارك، وم    سليمان تحت المس  
ــستو  م١٩٦٧ ــرائيلية والم ــسلطات اإلس ــدهم  وال ــع ي ــاولون وض طنون يح

ـ     والسيطرة   ه وإقامـة هيكـل سـليمان علـى         على المسجد األقصى تمهيداً لهدم
  .نقاضهأ
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، فقـد حفـرت     م١٩٦٧وقد بـدأت الحفريـات الكتـشاف الهيكـل عـام            
السلطات اإلسرائيلية نفقاً عميقـاً وطـويالً تحـت الحـرم أدخلـت إليـه سـفر            

 وأنشأت بداخله كنيساً يهودياً، وفي حفـل افتتـاح الكنـيس قـال كبيـر                التوراة
 تحـت   إننا نحتفل اليوم بافتتـاح هـذا الكنـيس وقـد أقمنـا هنـا              «: الحاخامات

الحرم مؤقتاً وغداً سنحتفل بهدم هذا الحرم وقيام كنيـسنا الكبيـر وإعـادة بنـاء                
يبقـى أحـد مـن هـؤالء الغربـاء فـي             هيكلنا على أرضه، وهي أرضنا ولن     

  .»بالدنا
  

  إحراق المسجد األقصى
 تم إحـراق المـسجد األقـصى بطريقـة ال يمكـن             م٢١/٨/١٩٦٩بتاريخ  

ـ  لية أن تكون بعيـد    للسلطات اإلسرائي   بقطـع الميـاه عـن       ، فقـد قامـت    اة عنه
عـرب مـن    لالحريـق وحاولـت منـع المـواطنين         منطقة الحرم فور ظهور ا    

االقتراب، ولكنها باءت بالفشل، وقـد ادعـت الحكومـة اإلسـرائيلية أن شـاباً               
 عامـاً هـو الـذي ارتكـب الجريمـة           ٢٨استرالياً يدعى دينيس مايكل وعمره      

 يمض وقـت طويـل حتـى أعلنـت          وزعمت أنها قبضت عليه وستحاكمه، ولم     
  .السلطات اإلسرائيلية أنه معتوه وأطلقت سراحه

تبلـغ  ) حـول مذبحـة المـسجد األقـصى       (إن المنطقة المعنية بالحديث     «
 ومعروفة باسم الحرم، وتـضم المـسجد األقـصى الـذي             دونماً، ١٤٠مساحتها  

ـ           صلي فيهـا النـساء عـادة،       يصلي فيه الرجال عادة، وقبة الـصخرة التـي ي
طة،  عن ذلك متحفاً ومـدارس وعيـادات طبيـة ومخفـراً للـشر             م فضالً وتض

ق أرشــيفية ومكاتــب، وجنــائن مزروعــة صــنوبراً ومكتبــة تحــوي وثــائ
  .»وزيتوناً
انية أبواب، ويحـرس كـل بـاب منهـا عـادة            والمنطقة مسورة ولها ثم   «

وحـدة  (حارس فلسطيني وشـرطيان إسـرائيليان، ويتمركـز حـرس الحـدود             
يقـع بـين بـاب      " المحكمـة "في مبنى يعرف بـ     ) إلسرائيليخاصة من الجيش ا   

السلسلة وباب المغاربة، ويستطيع حرس الحدود دخـول منطقـة الحـرم متـى              
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 ١٥وا، وهم يقومون بدوريات رتيبة داخـل الحـرم فـي مجموعـات مـن                شاؤ
  .» في العادة من دون استئذان األوقاف اإلسالميةعنصراً
  

  المذبحة
ـ       وقبيـل صـالة الظهـر    ١٩٩٠ن أكتـوبر عـام    في يوم االثنين الثامن م

وعلى أثر محاولة متطـرفين يهـود وضـع حجـر األسـاس للهيكـل الثالـث                 
هـالي القـدس لمـنعهم مـن       ي ساحة الحرم القدسي الشريف، هـب أ       المزعوم ف 
جموعـة   عن المسجد األقصى المقدس عنـد المـسلمين، فاشـتبكت م           ذلك دفاعاً 

مـع المـصلين الـذين بلـغ        " هيكـل مناء جبـل ال   بأ"المسماة  " غرشون سالمون "
ال لحظـات حتـى تـدخل جنـود         وما هـي إ    آالف مصلي،    ٥-٣عددهم ما بين    

حرس الحدود المتواجدين بكثافـة داخـل الحـرم القدسـي، وأخـذوا يطلقـون               
ة وشـيخ،   مين فقط ودون تمييـز بـين طفـل وامـرأ          النار على المصلين المسل   

، مـنهم  ١٥٠ثـر مـن    شـهيداً وجـرح أك  ٢١مما أدى إلى استشهاد أكثر مـن       
وقـد  .  شخـصاً داخـل وخـارج الحـرم        ٢٧٠ في حالة خطرة كما اعتقل       ٨-٦

ـ              ي مختلـف   روت دماء الشهداء والجرحى سـاحة الحـرم وتنـاثرت بقعهـا ف
لم يكـن أمـام الجنـود خيـار     «قدس ارييه بيبي أن    لاأرجائه، وزعم قائد شرطة     

آخر غير اسـتخدام الرصـاص الحـي لوقـف قـذف الحجـارة مـن جانـب                  
 وقد بلغ عدد الجنود المشاركين فـي المجـزرة مائـة جنـدي، غيـر             !!»لعربا

الحـي  طالق النـار    جراءات تحذيرية للمصلين وقـاموا بـإ      أنهم لم يقوموا بأي إ    
  .من األسلحة األوتوماتيكية دون انضباط

 بوضــع الحــواجز وات االحــتالل اإلســرائيلي قــد بــدأتوكانــت قــ
ـ لا كرية على مختلف الطرق المؤديـة إلـى       العس دس منـذ الـساعة العاشـرة       ق

فلـسطينيين  لا بنصف ساعة، وذلـك بهـدف منـع          قبل بدء المذبحة   يصباحاً، أ 
 من الوصول إليها، كما قامت بـإغالق أبـواب المـسجد نفـسه ومنعـت أهـل                

ـ القدس من دخوله، ولكن      ان قـد تجمـع اآلالف داخـل المـسجد قبـل تلـك            ك
والتيـار اإلسـالمي    الساعة بناء على دعوات ونداءات مـن خطيـب المـسجد            
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ادة يمـن اقتحامـه وربمـا بـسط الـس         هيكـل   لالحماية المسجد ومنع أمناء جبل      
  !.يهودية عليهلا

وروى نفر غير قليل ممن شـاركوا فـي إخـالء الجرحـى أن حـرس                «
الحدود اإلسرائيليين قد أمروهم بترك الجرحـى، كمـا أن مـنهم مـن أصـيب                

ى عـن إقـدام جنـود حـرس         خالل محاولته إنقاذ الجرحى، وثمة روايات أخر      
الحدود على ضرب الجرحى، كما قام حرس الحـدود بـإغالق األبـواب ومنـع             

  .»المصلين من الخروج منه
 حتـى كـان المـسجد األقـصى وقبـة           ١١:٣٠وما أن بلغـت الـساعة       

الصخرة مكتظين بالقتلى والجرحى ولم يـتم إخـالء سـاحة المجـزرة إال فـي                
ات مــن إطــالق الرصــاص  ســاع٦ عــصراً، أي بعــد حــوالي ٥الـساعة  

  .)١(والحصار من قبل حرس الحدود

                                                
  .٥١ص. جواد الحمد. المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني) 1(
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  مجزرة دير ياسين/ ثالثاً
  

 قامـت مجموعـة مـن    م١٩٤٨في صبيحة يوم الجمعة التاسع من نيـسان         
  !.اإلرهابيين اإلسرائيليين، بتنفيذ مجزرة لم يشهد مثلها التاريخ

، فـي الخامـسة     )ديـر ياسـين   (ة الصفر للهجوم على سـكان       عينت ساع 
  .ربع قبيل الفجر، والناس نيام آمنونوال

وكان اإلرهابيون قد وزعوا على شكل فـرق، كـل واحـدة لهـا هـدف                 
  .ومكان محدد

، تقـدمت إلـى بيـوت العـرب،         )دير ياسين (ولما وصلت تلك الفرق إلى      
ثم بـدأت عمليـات قـذف القنابـل اليدويـة إلـى المنـازل، تالهـا رشـقات                   

  .بالرصاص الحي
 أصـوات الجنـود اإلرهـابيين، وعلـى         على)  ياسين دير(واستيقظ أهالي   

  .صوات األسلحة والقنابلأ
  !وبدأت المجزرة
ـ نهاينة  البيوت، وراحـوا يطلقـون ال       لقد دخل الص   ران علـى الرجـال     ي

  !والنساء، بل وحتى على األطفال
راً فـي أيـدي إرهـابيين    ران المجـرمين، وقـع أسـي   وكل من فلت من ني   
ـ األسرى إلـى مكـان قريـب، وفُتحـت الن          اقتيد   آخرين من الصهاينة، ثم    ران ي

  !شهداءلتحقوا بموكب اللي.. عليهم من كل مكان
  .صهاينة بنهب كل ما يستطيعون نهبه من القرية العربيةثم قام ال

 سـكر، زيـت، طحـين، مـواد غذائيـة أخـرى             :لقد قاموا بجمع الغنائم   (
بكميات كبيـرة، وأيـضاً قطيـع أغنـام ودجـاج كثيـر، وذهـب وجنيهـات                 

  )!!سترلينية، ودوالرات، ومصاغا
ـ             ة، حيـث أعلـن     واستمر الحـال اإلجرامـي حتـى مـساء يـوم الجمع

ديـر  ( عن تنظيم مؤتمر صحفي لـشرح مـا حـدث فـي              اإلرهابيون الصهاينة 
  !ال الصحفيون اليهود واألمريكيون، لكن لم يدع إلى المؤتمر إ)اسيني
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 بمـا   –ن   وهـو مـن عـصابة األرغـو        – صرح قائد العمليات     وبالفعل،
  :يلي

ن أعلمكم أننا قمنا بحملـة تأديبيـة علـى قريـة ديـر ياسـين                يسوؤني أ (
تحـرش واسـتفزاز    العربية القريبة من هنا، لما كان شبابها يقومـون بـه مـن              

 ودمرنـا قـريتهم، ليكـون عبـرة     باألهلين اليهود فأبدناهم عـن بكـرة أبـيهم،       
  .لغيرهم

 النـساء واألطفـال   ويسوؤنا أن نعلمكم أننـا نعتـرف بتقتيـل عـدد مـن        
  ).تعرضوا لخطوط نيران بنادقنا ومدفعيتنا الرشاشة

ـ    ،)إنه إنجـاز رائـع    : (د قليل بالقول  بع) بيغن(وصرح   ه رسـالة    ثـم وج
تقبلـوا وتهانينـا علـى هـذا النـصر          «: ية جاء فيهـا   إلى قادة العملية اإلجرام   

حهم المدهش وانقلوا إلى الجميع أفراداً وقـادة، أننـا نـصافحهم فخـورين بـرو              
ر كمـا   سـرائيل، وإلـى النـص     خ في أرض إ   اريتغازية التي صنعت ال   القتالية ال 

ـ       ا سـنقتحم ونبيـد العـدو، ربنـا، ربنـا لقـد             في دير ياسين، كذلك في غيره
  .!!»اخترتنا للفتح

ـ اوفي صبيحة السبت توجـه عـدد مـن        شباب اليهـود ومعهـم بعـض    ل
ـ اجزرة، والجميع يحملون فـي أيـديهم        ن الم  مكا لىإالفتيات   سكاكين، وقـاموا   ل

  !باإلجهاز التام على الجرحى
 حـرق الجثـث، فـصبوا عليهـا البنـزين وأضـرموا             وحاول المجرمون 

لـى داخـل بعـض      إران، لكن ذلك العمل بـاء بالفـشل، فـسحبوا الجثـث             ينال
) ٢٥٠(ابـة   البيوت الواسعة، وكدسـوها وكـان عـدد الـشهداء األبريـاء، قر            

  .)١(ألطفال والنساءهول والصغار واضحية فيهم الشيوخ والك

                                                
  ..٨٠ص . محمد عمر الحاجي/ د. اإلرهاب الصهيوني) 1(
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  !؟)قانا(وهل أتاك خبر / رابعاً
  

بعد إطالق الكيان الـصهيوني شـعارات الـسالم والتفـاوض والتعـايش             
المـشترك، ومــع اقتـراب االنتخابــات اإلسـرائيلية، فــوجئ العـالم بتحــول     
الموقف اإلسرائيلي، تارة تحت تبرير الـرد علـى جماعـة حـزب اهللا، وتـارةً            

  ..!نان وسورية على القبول بالمفاوضات وتحت تبرير إجبار لب
فع المزيـد مـن الحـشود الـضخمة اآلليـة           رائيل بد  إس –  فعلياً –وبدأت  

 بحريـاً علـى مرافـئ الجنـوب         ية إلى جنوب لبنان، وفرضت حصاراً     والمدفع
ـ     حرومرفأ بيروت، وراحت الـسفن الب      ات تفتـيش  يـة اإلسـرائيلية تقـوم بعملي

ـ   دقيق لكل السفن القادمة    ادرة مـن مـوانئ لبنـان، واسـتمر التهديـد            أو المغ
ـ والقصف اإلسرائيلي    وازدادت الغـارات الجويـة وخاصـة فـي         دة أيـام،    ع

ثـم اتخـذوا سياسـة      ! ية لبنانيـة   قر والليل، حتى طالت أكثر من أربعين     المساء  
ـ    – إسـرائيل    –ض المحروقة، فأطلقت مـدفعيتها      األر ذائف الثقيلـة،    مئـات الق

ـ     ملـم، وازدادت الطلعـات الجويـة والغـارات     )٢٤٠ (رابينها قذائف مـن عي
  ...!المكثفة و

 تتبجح بشكل علني أنهـا تريـد الـسالم مـع            ومع ذلك كله كانت إسرائيل    
لكن أي سـالم إجرامـي تحـاول أن تفرضـه علـى الـشعب المـشرد                 ! لبنان

  والمهجر من أرضه؟
  !أجل

لقد استمرت همجية الصهاينة وهي تنـزل جـام غـضبها فـي عمليـات               
  : يوماً، حيث كانت النتائج على الشكل التالي)١٦(د الغضب قرابة عناقي

وإحـداث دمـار    ! تشريد قرابة نصف مليون جنوبي لبناني مـن منـازلهم         
هائل في شبكة الطـرق والمنـشآت المدنيـة، وتـدمير كبيـر آلالف المنـازل                

  ...والفيالت والممتلكات والمؤسسات و
يتـام العـصيبة، الهجـوم      وكان من تلك المجـازر الـصهيونية خـالل األ         

الذي شنته المروحيات اإلسرائيلية على  عربـة إسـعاف فـي الجنـوب، ممـا                
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  !أسفر عن مقتل أربعة أطفال أبرياء وسيدتين
الشبكة األمريكية قبـل عـرض لقطـات لعربـة اإلسـعاف،            ولقد حذرت   

لقطـات سـوف     ضحايا الهجوم اإلسرائيلي، المـشاهدين مـن أن هـذه ا           ولجثث
  . بشاعتهاتروعهم من فرط

ائيلية، وامتنعــت وتناقلــت وكــاالت األنبــاء العالميــة الجريمــة اإلســر
نريـد أن نجنِّـب مـشاهدينا رؤيـة         : (... ثها، مبررة ذلك بالقول   إسرائيل عن ب  
  .)!!مشاهد فظيعة

  : حدثت مجزرة قانام١٨/٤/١٩٩٧يوم وفي 
ن مـا حـصل يمكـن أن يحـصل،          لم يكن في إمكان أحـد أن يتخيـل أ         «

قيقـة دمويـة،    ن تصور هذا االحتمـال، الـذي صـار ح         ن عاجزاً ع  فالخيال كا 
ة، فـالجنوب غـارق فـي الـدماء والنـار،            ال مثيل لها في األزمنة الحديث      ربما

 كـرات   عنـدما لمعـت فـي الـسماء       ) خميس أسـود  (حيث كان نهار الخميس     
نازحـاً مـن المـسنين      ) ٢٥٠(ويـان   وت اإلسرائيلية، لتحـول هنغـارين يأ      الم

 األشـالء،   كومـة مـن   ) قانا الجنوبيـة وجوارهـا    (فال، من بلدة    والنساء واألط 
  .لبنانية) صبرا وشاتيال(إنها 

في الساعة الثانية والدقيقة العاشرة، فتحـت المدفعيـة اإلسـرائيلية الثقيلـة             
حممها على المركز الدولي، الذي يضم نحـو مئـة عـسكري فيجـي فوقعـت                

ـ      ى، ووصـلت األصـداء   المجزرة، وتعالى صراخ من بقي حيـاً وأنـين الجرح
كـل مـا تـوافر مـن     ات اإلسعاف ولى كل لبنان، بل إلى العالم، وتدافعت سيار   إ

وسائل نقل إلنقاذ المصابين، الـذين غـصت بهـم المستـشفيات فـي صـور                 
وجميع مستـشفيات المدينـة، وجمعـت أكـوام أشـالء الجثـث فـي أكيـاس                 

ـ      ـ          وبطانيات، وانتشرت الجثـث المتفحم داءات ة فـي كـل مكـان، وأطلقـت ن
. بـاء الجـراحين    المستـشفيات باألط   ستغاثة عبـر وسـائل اإلعـالم لنجـدة        اال
ـ     تبوجا ـ         مدينة صور الثكلى س صوت يارات تـدعوا المـواطنين بمكبـرات ال
في فـي صـيدا أن شـاحنة بـراد نقلـت مـساء              لى الحذر، وأفاد مراسل صح    إ
دات المدينة، وتعـذر الحـصول علـى إحـصاء دقيـق            ارجثة إلى أحد ب   ) ٧٧(
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ت، ل التشويه الحاصل في الجثـث واإلربـاك الـذي أصـاب المستـشفيا             في ظ 
  !بوسنةلا لىإصدق هذا المشهد، فقد أعادني ال أ:  فرنسياً قاللكن مراسالً

  .. نيسان يوم مجزرة قانا، يوماً وطنياً للتذكير١٨واعتبر يوم 
الـرغم مـن   وليـة، وعلـى     لوسـاطات الد  ا، وعلى الرغم مـن كـل        لكن

 لـم يتوقـف الحقـد والغـضب اإلسـرائيلي علـى       نيـسان، التوصل إلى تفاهم    
 بـراً   –قـصف المـدفعي واالعتـداءات       مرت الطلعات الجوية وال   لبنان، بل است  
  ..!! واستمر سقوط الشهداء واحداً تلو اآلخر–وبحراً وجواً 

ال إلكــن، هــل حــصدت الهمجيــة اإلســرائيلية مــن عناقيــد الغــضب 
  !الغضب؟

مة اإلسـالمية، لكـن ذلـك لـم يـضعف           إنها استهدفت حزب اهللا والمقاو    
 –   بفـضل اهللا   – وآل األمـر     مـن ذي قبـل،    حزب اهللا، بل خرج أقوى شعبية       

  .لى دحر اإلسرائيليين من لبنانإ
وأرادت إسرائيل الضغط على سورية، مـن أجـل جرهـا إلـى مهزلـة               
مفاوضات السالم، لكن ذلك لم يحدث أبداً، بل خرجـت سـورية أقـوى بكثيـر                

  .من قبل
 لمتحـدة األمريكيـة موقفـاً متخـاذالً       سف له، أن تقف الواليـات ا      ؤومما ي 

نيكـوالس  (من مجزرة قانـا، فقـد صـرح النـاطق باسـم وزارة الخارجيـة                
إن المسؤولية في الجولة الحالية من القتـال تقـع تمامـاً علـى              «: بالقول) بيريز

حزب اهللا، لقد أطلق صـواريخ الكاتيوشـا علـى شـمال إسـرائيل، فجرحـت                
 رين، وأجبرت الناس على مغادرة كريات شـمونة، وأجلـى األطفـال عـن             الكثي

بقـاء فـي    شمال إسرائيل، بسبب القتال، واضطر الكثيرون إلـى الرحيـل أو ال           
ي أن على أولئك الـذين لهـم نفـوذ علـى            وإن رسالتنا ه  !.. المالجئ ليل نهار  
  !.»خدموا هذا النفوذ ومحاولة وقف القتالحزب اهللا أن يست

مواقـف الرسـمية األوروبيـة أحـسن حـاالً مـن الموقـف              ولم تكـن ال   
األمريكي، إذ لم تتجاوز الـدعوة إلـى التفـاهم وتطبيقـات قـرارات مجلـس                

  !األمن
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هو أفظع من ذلك، فلقد صـوتت الواليـات المتحـدة األمريكيـة              بل إن ما  
  .ضد قرار األمين العام لألمم المتحدة، واستخدمت الفيتو

 لما حدث فـي مجـزرة قانـا، وفـي هـذا             والقرار ليس إال مجرد توثيق    
 أمريكـا   –شيطان األكبـر فـي العـالم        لايلعبه  دليل واضح وفاضح للدور الذي      

ـ ،– إسـرائيل   –م الغدة الـسرطانية     كل بالدعم المطلق لت   – و يبـين وضـوح    وه
  .)١( !!سالم اإلسرائيلي األمريكيلادجل وزيف كل شعارات 
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  .» ومشاهد من المذابح اإلسرائيلية الوحشيةصور«
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إليـه إعـالم الغـرب الـذي تـسيطر عليـه اليهوديـة              صحيح ما يذهب    
العالمية من أن منطقة الشرق األوسط هي بؤرة لإلرهـاب فـي العـالم، ولكـن                

 أن العرب هم مصدر اإلرهـاب، بـل الـصحيح هـو أن اليهـود                ليس صحيحاً 
وحلفاؤهم الباطنيين هم مصدر اإلرهاب، وأن العـرب هـم ضـحايا اإلرهـاب              

  .اليهودي الباطني الذي تؤازره وتدعمه دول الغرب ووسائل إعالمه
إن هدف اليهودية العالمية والذين يقفون ورائهـا ويتعـاونون معهـا هـو               •

ة وإنشاء دويالت باطنية فيهـا وتهجيـر اليهـود إليهـا            تجزأة البالد العربي  
 .من جميع أنحاء العالم

يقتلـون ويحرمـون مـن حـق        فبأي حق يطرد العرب مـن ديـارهم و        
  ؟نفسهم أو يوصمون باإلرهابالدفاع عن أ

 من جميـع أرجـاء العـالم ليـزاح مـن أمـامهم              وبأي حق يهجر اليهود   
  هاباً؟هم بالقوة وال يسمى ذلك إرمواطنين من ديار

  وهل لهذا العمل اسم غير اإلرهاب؟
إن كل اإلرهاب في العـالم هـو إمـا إرهـاب صـادر عـن اليهوديـة                   •

  .العالمية وحلفاؤها، أو إرهاب مضاد له تماماً كالفعل ورد الفعل
 لنـشاط  بؤرة اإلرهاب في العالم وهـي نقطـة االرتكـاز        إن إسرائيل هي     •

ـ     إلرهاب الـدموي وتحالفاتهـا الدوليـة ا       شبكات ا  شرق لمـشبوهة فـي ال
م األخـرى التـي     األوسط وأمريكا مروراً بأوربـا وبكـل منـاطق العـال          

 . مآرب فيهالليهودية العالمية
إن التصريحات المتعمـدة وغيـر المتعمـدة والـصادرة عـن مختلـف               •

ـ         ن نوايـا النظـام     القيادات الصهيونية تظهر بجالء وتكشف بوضـوح ع
ـ    اليهودي التوسعية  حاجـة ملحـة    ن ثـم تغـدو ال      العدوانية العنصرية، وم

ة في التعامل مـع ذلـك النظـام الـصهيوني وعلـى             إلى إعادة نظر شامل   
ـ     ديكافة المستويات األكا   ة ومراكـز البحـوث     مية عبر المؤسـسات العلمي

 الـسياسية مـن جانـب القيـادات والمؤسـسات           وعلى مستوى الحركـة   
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السياسية، وبما يضمن الحفاظ علـى جـوهر ومقومـات األمـن القـومي              
 .ات العربيةللذ

فالصهيونية واإلرهاب متالزمـان يكمـل كـل منهمـا اآلخـر، ويمكـن               •
 .القول إن الصهيونية واإلرهاب وجهان لعملة واحدة

لعـالم أجمـع، أن     للعـرب والمـسلمين، بـل       لوكلما توالى الليل والنهار تأكـد       
  .إسرائيل ال يمكن أن تخرج من جلدها العدواني التوسعي واإلجرامي

تخلى عن اسـتراتيجية القتـل والـذبح، وعـن تـدمير المنـازل              وال يمكن أن ت   
  .فوق رؤوس اآلمنين

  .ذلك ألن العدوانية واإلجرام أمر متأصل في المجتمع اإلسرائيلي
لـة والفـداء، وتقـدم الـشهيد تلـو          ة تسطر مالحـم البطو    لفلسطينيافاالنتفاضة  

 للـشك   يـدع مجـاالً    شهيد، وتقدم آالف الجرحى، وهي بذلك تثبت بكل مـاال         ال
إال فمـا ذنـب      البـشر جميعـاً، و     هيونية المتمثلة بإسرائيل هـي عـدو      بأن الص 

ـ  .نـساء لااألطفال والشيوخ و   ـ     ؟ ولم رى اذا هـذا الحـصار الرهيـب لغالبيـة ق
  العرب ومناطقهم؟

، بـل تعمـد إلـى       ..ولماذا ال تتوقف الصهيونية عنـد اغتـصاب األراضـي و          
  كراهية العرب؟تربية تالميذها على روح االستعالء والتمييز و

  !أجل
، ولـذلك يتغـذى     إنهم يرضعون تالميذهم حليب الـبغض والحقـد والكراهيـة         

أولئك الصغار على فكرة أنهم أصـحاب الحـق والـشرعية، وأن الفلـسطينيين              
  .ليسوا إال غزاة ومحتلين

ـ النائب الليكودي الـسابق فـي الك      " كيدوف شيالغس "ولقد تقدم    ست بـاقتراح   ني
ن يقضي بالعفو العام عـن كـل يهـودي يقتـل عربيـاً،              ويدعو فيه إلى سن قان    

دون ولـة   ل ومقبـوالً، وللحي    قتـل اإلنـسان العربـي أمـراً عاديـاً          وذلك لجعل 
  !!دي ومعاقبته على جريمته الوحشيةمالحقة القاتل والمجرم اليهو

  
فهـل مـن    .. وتستمر الوحـشية اإلسـرائيلية    .. ويستمر الحقد الصهيوني  ... 

  ! أولئكم الوحوش؟أظافرقلّم ي )بجهادٍٍٍٍٍ خالص( يقظة عربية إسالمية
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  املصادر واملراجع
  

  القرآن الكريم .١
 .للعجلوني في الحديث الشريف". كشف الخفاء ومزيل االلتباس" .٢
 ..المنتخب في تفسير القرآن .٣
 . لمجموعة من الباحثينالمجمع الوسيط .٤
 )م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٣ (١ط. محمد عمر الحاجي/ د. اإلرهاب الصهيوني .٥
 )هـ١٤١٢ -٣ – ١. (محمد عبد العزيز السماعيل. رهاب واإلرهابيوناإل .٦
 .عبد الحميد السائح. اإلرهاب أنواعه وأخطاره .٧
دراسـة مقارنـة مـع النازيـة والفاشـستية          . (النظام السياسي اإلرهـابي اإلسـرائيلي      .٨

 -هــ   ١٤١٧ (١ط. عبـد الناصـر حريـز     / د. والنظام العنصري في جنوب أفريقيـا     
 ).م١٩٩٧

 ٣ط. جـواد الحمـد   ). ٢٠٠٠ -١٩٤٨(ر الصهيونية ضـد الـشعب الفلـسطيني         المجاز .٩
 ).٢٠٠٠ –عمان (
. ممـدوح الزوبـي  . الدعاية الصهيونية أو الطرق الخفيـة لتنفيـذ القـرار الـصهيوني           .١٠

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ (١ط
ترجمـة نخبـة مـن األسـاتذة،        . إيـالن هـاليفي   . إسرائيل من اإلرهاب إلى المجزرة     .١١

 .م١٩٨٦، ٢ط
 ).م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ (١ط. سعد خلف العفنان. رهاب وأهدافهجذور اإل .١٢
 ١ط. عبـد الـرحمن أبكـر الياسـين       / لـواء . اإلرهاب سرطان المجتمعات المعاصرة    .١٣

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(
 ).هـ١٤٢٤. (إبراهيم بن محمد المالك/ لواء د. كلنا في وجه اإلرهاب .١٤
ة، موقـع منتـديات     موقـع دعـم المقـاوم اإلسـالمي       " نترنـت اال"الشبكة العنكبوتيـة     .١٥

 .فلسطين
 ١٤٢٠ (١ط. عابـد توفيـق الهاشـمي     / د. أ. فضيحة بروتوكوالت حكمـاء صـهيون      .١٦

 ).م٢٠٠٠ -هـ 
 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ( ١ط. ترجمة أنطوان عبيد. مذكرات أرييل شارون .١٧
، ٢متـرجم عـن العبريـة، ط      . محجـوب عمـر   / تقديم د . شارون هذا الرجل وحياته    .١٨

 .م١٩٨٦
ترجمـة غـازي    . عـوزي بنزيمـان   . اإلرهـاب الـصهيوني   " بلدوزر"آرائيل شارون    .١٩

  .م١٩٨٦. ١ط. السعدي
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  توياتفهرس احمل
  

  الصفحة   املوضوع
  

  ٣  المقدمة
  ٥  تمهيد

    ٧  الفصل األول
  ٨  .مفهوم اإلرهاب :المبحث األول

  ١٠            .خلفية اإلرهاب: المبحث الثـاني
  ١٢          .تاريخ اإلرهاب الحديث: المبحث الثـالث

  ١٤         هل اإلسرائيليون إرهابيون؟: ابـعالمبحث الر
  ١٨          .الصهيونية واإلرهاب: المبحث الخامس
    ١٩  ). النفسية–العامة (صفات اليهود : المبحث السادس
  ٢٢                 الفصل الثاني
  ٢٣    .لمحة عن تاريخ اليهود القديم وإفسادهم في األرض :المبحث األول

  ٢٥            .جرائم الحرب: المبحث الثـاني
  ٢٦            .الكيان الصهيوني: المبحث الثـالث
 ٢٧        ".إسرائيل"لمحة تاريخية عن كلمة : المبحث الرابـع

    ٢٨  . المنظمة الصهيونية العالمية–الحركة الصهيونية : المبحث الخامس
  

  ٢٩                 الفصل الثالث
  ٣٠             .العنف والقمع :المبحث األول

  ٣١      .يلي في األراضي المحتلةالقمع اإلسرائ: المبحث الثـاني
  ٣٢            .أساليب القمع: المبحث الثـالث
 ٣٣        .اإلرهاب الصهيوني اإلسرائيلي: المبحث الرابـع
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  ٣٦        .مخططات اليهود والماسونية: المبحث الخامس
  ٣٧  .الوصايا العشر: المبحث السادس

  
  ٤١                  الفصل الرابع
  ٤٢        ).قدة االستعالءع(أسباب حقد اليهود  :المبحث األول

  ٤٤      .دوافع اإلرهاب الصهيوني وعدوانيته: المبحث الثـاني
  ٤٥            .مكافحة اإلرهاب: المبحث الثـالث
  ٤٦        .الفرق بين اإلرهاب والمقاومة: المبحث الرابـع
  ٤٨        .أبرز اإلرهابيين من قادة إسرائيل: المبحث الخامس
  ٥٠      .اإلرهاب الصهيوني" بلدوزر"أرييل شارون : المبحث السادس

  
  ٥٣                الفصل الخامس
  ٥٤      .القتل أمر مزروع في قلوب وعقول اليهود :المبحث األول

  ٥٦      .نماذج من ممارسات إسرائيل اإلرهابية: المبحث الثـاني
  ٥٦      .»صبرا وشاتيال«مذبحة مخيمي / أوالً
  ٦٢        .»المسجد األقصى«مذبحة / ثانياً
  ٦٦        .»ير ياسيند«مجزرة / ثالثاً
  ٦٨        !.؟»خبر قانا«وهل أتاك / رابعاً

  
  ٧٢    .»صور ومشاهد من المذابح اإلسرائيلية الوحشية«: المبحث الثالث

  ٨٢                   الخاتمة
  ٨٤                 مصادر ومراجع

    ٨٥                فهرس المحتويات
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