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 اموالًات اممتحدة اإلبراهٌمٌة 

 "امشرق األوسط"وامسٌطرة عنى 

د. كمال سالمة
1 

 مقدمة

ما زالت كثيخ مغ السرصمحات التي تتخدد مغ حيغ إلى 
وبعس الجساعات الجيشية آخخ في األوساط اإلسخائيمية 

وأرض  ،مثل أرض السيعاد تمظ السترييشةو  الييػدية؛
ومغ السحيط  !الكبخى، ودولة مغ الشيل إلى الفخات "إسخائيل"

 .إلى الخميج

تؤكج أىجاف دولة  السرصمحات السزممةوجسيع ىحه  
 ./استعساري تػسعية قائسة عمى أساس استيصاني

                                                           
جامعة المدس المفتوحة فيً ررٌحيا. رسيتا  مدٌر د.كمال سالمة هو   1

جامعً وكاتب ومحلل سٌاسً ومدّرب، ومي  الكيوادر المتمدمية  فيً 
حركة فتح، عضو مجلس اإلدارة فً ركادٌمٌة فتح الفكرٌية ااكادٌمٌية 
الشييٌد عممييا  ررويررٌييةض، وعضييو لجبية التعرييية الفكرٌيية فييً حركيية 

 فتح.
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باستخجام مرصمحات بخاقة  "إسخائيل"ومشح سشػات بجأت  
 "إسخائيل"تكػن ؼيو  2"شخق أوسط ججيج"وأكثخ حجاثة مثل 

ركيدة أساسية وعزػ شبيعي في السشصقة، ومغ أجل قبػليا 
في  مغ قبل جيخانيا العخب والسدمسيغ وتحقيق أحالميا

الديصخة؛ ابتكخت الرييػنية وحمفائيا السخمريغ فكخة 
يسية[ في سعييا السدتسخ إلى  ]الػاليات الستحجة االبخـا

الديصخة عمى أكبخ مداحة مسكشة بذتى الصخق والػسائل؛ 
وأخحت بالفعل بعقج تحالفات واتفاؾيات في شتى السجاالت 

 "إسخائيل"مع الجول العخبية بذكل معمغ وغيخ معمغ، وتقػم 
بتشفيح ىحه السخصصات بجعع كبيخ مغ تيار اليسيغ 
السديحي )السديحية الرييػنية( الحي تعاضع دوره في 

                                                           

مصطلح "الشرق األوسط الجدٌد" لشمعو  رٌرز، ريٌس الوزراء  2 
الصيٌوبً األسرك، وهو عبوا  كتاره ال ي ترجمته الدار األهلٌة 

م. اما مصطلح الشرق األوسط  اته 1994للبشر فً عما  عام 
مصطلح الشرق ه، لرول استخدام ل حسب الموسوعة الحرة، فإ 

شر فً مكتب اليبد األوسط كا  فً خمسٌبٌات المر  التاسع ع
ض. إال ر  المصطلح رصرح British India fficeالررٌطابً ا

معروفاً على بطاق واسع عبدما استخدمه الخرٌر االستراتٌجً فً 
لتمٌٌز المبطمة  1902الرحرٌة األمرٌكٌة رلفرٌد ماٌر ماها  فً عام 

 .ألهداف استعمارٌة الوالعة رٌ  شره الجزٌرة العررٌة واليبد
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االدارات االمخيكية ووصل ذروتو في ادارة الخئيذ دونالج 
 تخامب. 

 بداًة امفكرة

عشجما قام سيج نريخ السعتقل  1990بجأت الفكخة في عام 
يال الحاخام مائيخ كيانا )ما في الػاليات الستحجة بتيسة اغت

يسية )أبشاء سيجنا  زال معتقاًل لغاية اآلن( بصخح فكخة االبخـا
يع( لتذكل قاعجة انصالق  لحل القزية الفمدصيشية مع [ابخـا

يع بدالم "اسخائيل" ، وقج 3]وامكانية التعاير مع أبشاء ابخـا

                                                           
 فكر مضلّل رما فٌه فكرة "ررباء ارراهٌم" الفاسدة، ومحاولةكلّه   3

امررٌالٌة استعمارٌة صيٌوبٌة للخلط المتعمد خاصة لدى الجيلة فً 
رمتبا، إلظيار ر  محتلً فلسطٌ  العررٌة م  هؤالء وما هم م  

، وال م  ربً إسرءٌل اٌمترح د.زٌاد مبى رسميا ري ا ]ررباء ارراهٌم[
ا ع  إسرايٌل الٌومض المدماء المبدمرٌ ، ال الشكل إسرءٌل تمٌٌز

جٌبٌا وال لومٌا. رل ر  محتلً رالدبا فلسطٌ  الٌوم -عرلٌا وال ورامٌا
هم م  لرايل مم شعوب ولومٌات متعددة اعتبمت الٌيودٌة كدٌابة 
ركررها م  المومٌة الخزرٌة وسط آسٌا واالوررٌة. ل ا ال عاللة للبرً 

سرءٌل المدٌمة رمحتلً فلسطٌ  الٌوم. اما ٌعموب، وال عاللة لمرٌلة إ
الدٌبً لتراث ما فال ٌؤهل رتاتا لالحتالل رو ادعاء -االبتساب الروحً

ملكٌة مكا  حصول ه ه الحدث الترامً رو  ان. فكما ال ٌحك 
للمالٌزي المسلم او الصٌبً المسلم المطالرة رمكة والمدٌبة او 

لٌيودٌة م  ري لومٌة كا  االبتساب لمرٌش، ال ٌحك لمعتبك الدٌابة ا
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و نريخ عجة رسائل مغ داخل الدجغ إلى الحكػمات وجّ 
لستعاؾبة حتى جاءه الخد مغ قبل ديظ تذيشي األمخيكية ا

نائب الخئيذ االمخيكي جػرج بػش االبغ بأن رسالتظ قج 
وصمت، وفي بجاية التدعيشات تحجث جػرج بػش األب عغ 

وقامت  !نطام عالسي ججيج قائع عمى فكخة الدالم والجيغ
وزارة الجفاع األمخيكية بجعع بخنامج دراسات الحخب والدالم 

أن الجيغ مجخل أساسي لرياغة الشطام  والحي يعتبخ
العالسي الججيج، وأن ىحا السجخل مسكغ أن يحقق فكخة 
االتحاد اإلقميسي في مشصقة الذخق األوسط، وكان اليجف 
الحؿيقي مغ الفكخة ىػ ىجف سياسي، ولكغ اليجف السعمغ 
يتع تقجيسو  بأنو تقارب بيغ االديان وتالقي تاريخي وثقافي 

 4بيغ الذعػب. 

                                                                                                      

ً لاالدعاء رامتالن  رة رمل م  فلسطٌ . رويٌرها. او االبتساب المر
 الورامً المومً للبرً ٌعموب رو المرٌلة المبدمرة.

فكرة التمارب الدٌبً رٌ  الدٌابات المالث رالعمك االستعماري   4
الميٌم  جاءت فً ظل تعمٌك الخالف الدٌبً رٌ  الشٌعة والسبة فً 

بطمتبا العررٌة االسالمٌة، رشكل رلحم الم هب فً كل تفاصٌل م
الصراع ردال م  ر  ٌكو   و وجية رعدو واحد وواضح هو العدو 
الصيٌوبً ال ي هو م  ٌكّرس العداء لالمة لٌس للرباء الدٌبً 
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 االبراهٌمٌة وامدبنوماسٌة امروحٌة

قامت الحخكة الرييػنية وتيار اليسيغ السديحي 
والحكػمات األمخيكية الستعاؾبة مشح سشػات بجعع الفكخة 
يسية والعسل عمييا وتصػيخىا مغ خالل لجشة خاصة  االبخـا
تابعة لػزارة الخارجية األمخيكية، ومغ خالل تػفيخ دعع 

ا مؤسدات أكاديسية؛ وكان مالي لسؤسدات مختمفة ومشي
لجامعة ىارفارد دور كبيخ في تصػيخ الفكخة والتي عسمت 

أصجرت وثيقة  2015عمييا لدشػات شػيمة؛ وفي العام 
أرض السدار والسدتشجة إلى رواية العيج القجيع، والسقرػد 

يع في مشصقة الذخق األوسط والتي  5بيا رحمة سيجنا ابخـا
والسجيشة السشػرة ولسرخ،  بجأت مغ تخكيا وصػاًل إلى مكة

الكبخى لغاية  "اسخائيل"وىحا السدار الحي يذكل خخيصة 
                                                                                                      

للمحتلٌ ، رأبيم ٌيود، وإبما ركل وضوح ورال لرس لمبطك االحتالل 
الٌه السعً ضم  الفكر التوسعً  واالستعمار والعبصرٌة مضافا

 ال.ت.فض االستعماري لليٌمبة والسٌطرة والتمدد.
بالحظ استخداميم لمصطلح "الشرق األوسط" على تارٌخ لدٌم!   5

لم ٌك  فٌه ممل ه ا المصطلح رتاتا، وابما كابت المبطمة واضحة 
ربيا مبطمة عررٌة، وفً سٌاق المصطلحات التارٌخٌة المعتمدة 

ل ا ٌجًء عكس مصطلح جدٌد على سٌاق لدٌم لتصوٌر ربه المدٌمة، 
 ما كا  عررٌا حتى رالزم  المدٌم.
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وؼيسا بعج قامت جامعة فمػريجا في صياغة الفكخة  6اليػم،
يسي  وتقجيسيا بذكل آخخ حيث تحجثت عغ االتحاد االبخـا
يسية قاعجة لحل الخالفات القائسة اليػم  الفجرالي، وأن اإلبخـا

ي ]أبشاء[بيغ  ودياناتيع الثالث الييػدية والسديحية  7عابخـا
واالسالم، وذلظ مغ خالل التخكيد عمى القزايا السذتخكة 

  !في األديان واالبتعاد عغ ما ىػ مختمف عميو

وعمى سبيل السثال أن اإلسالم يعتخف بالجيانات الثالث 
وأن السديحية تعتخف بالييػدية وبالتالي فإن السذتخك بيشيع 

                                                           
طرعا ه ا المسار التوراتً الخرافً المفترض الرراهٌم التوراة،   6

ال صلة له رالحمٌمة العلمٌة التارٌخٌة اآلمارٌة، فلم ٌمرت الرتة، كما لم 
ي ٌسحروبه على ٌمرت م  خرافات التوراة رما ٌسمى "الوعد" ال 

ربفسيم الٌوم!؟ وكأ  المولى عز وجل تاجر رراضً او عمارات 
وطارو، جل وعال. وإبما ورد  كر ه ا المسار المشكون فٌه جغرافٌا 
فمط فً التوراة التً لم تعد  ات لٌمة ككتاب تارٌخ. عدا ع  ر  
االبتساب الروحً إلرراهٌم ارواالبرٌاء علٌه السالم ري كابت جغرافٌا 

لته ال ٌعطً ألحد حك راحتالل فلسطٌ ، عوضا ع  ا  ارراهٌم جو
 علٌه السالم كا  مسلما حبٌفٌا.

مصطلح تضلٌلً كلٌا اررباء ارراهٌم!؟ض، فال رحد ٌعرف حمٌمة   7
االبتساب ه ا علمٌا، رما االبتساب الروحً ألي كا  فال صلة له 

 رحمايك األرض: هبان احتالل ٌجب ر  ٌزول.
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سا أن السذتخك بيغ األديان الثالث ىي ك 8ىي الييػدية،
يع والحي  9احتخام قجسية االديان، وأن مدار سيجنا إبخـا

يرل إلى عذخة دول تقخيبًا يذكل تاريخ مذتخك بيغ 
شعػب السشصقة، مع مخاعاة الذعػب األصمية )السقرػد 

                                                           
افتراضيييم، وهييو افتييراض يٌيير صييحٌح، فالدٌابيية  الممصييود هيي ا  8

الٌيودٌة الباشية فً مراحل متمدمة م  التارٌخ التيوراتً هيً الدٌابية 
التً رشار لييا الميرآ  الكيرٌم روضيوح ريالتحرٌف والكي ب والتزوٌير 
مرارا وتكرارا، وهً الرواٌة التً ال ٌشكل فٌيا المشيترن التيارٌخً 

ة ميي  حجييم المتبييالض والمختلييف مييع المييرآ  الكييرٌم اال بسييرة ضيييٌل
علٌييه، ممييا ادعيياه كتريية التييوراة. وجيياء المييرآ  الكييرٌم لٌفضييح كيي ريم 
وٌعدل رالرواٌات كليا. فميا هيو ريالمرآ  الكيرٌم مي  رواٌيات األبرٌياء 
واضح ودلٌك وٌتبالض فيً كمٌير مي  المواضيع ميع اكا ٌيب التيوراة 

رٌياء جمٌعيا رميا وخرافاتيا التً لم تجد صيفة سيٌية اال ورلصيمتيا راالب
  فٌيم ارراهٌم ممارل تبزٌه المرٌلة الوم إسريٌل المدماءض. ل ت ف

ليو كيا  اإلسيرايٌلٌو  الٌيوم الي ٌ  ٌيّدعو  ورامية الميدٌم الٌييودي   9
ٌحترمو  الدٌابات! لما دمروا ميات المساجد والممارر اإلسيالمٌة فيً 

األلصيى  فلسطٌ  عبد ايتصاريا وحتى الٌوم، ولميا دبسيوا المسيجد 
رلف متر مررع مممال كل مادار حوله السور، ولما عملوا على  144

التسييامه كمييا هييو حاصييل رالتحاماتييه المتكييررة، فييً ممدميية لاللتسييام 
المكيييابً ميييم هدميييه وإلامييية اليٌكيييل الموهيييوم، ولميييا شيييموا المسيييجد 
االرراهٌمييً بصييفٌ ، وهييو لييٌس للٌيييود رييل ربيياه المسييلمو  رالعيييد 

رم ال ي ارتكروا فً داخله رفظع جيرايم العصير، المملوكً، وهو الح
ولمييا اطلمييوا عييى يٌيير الٌيييود االغوٌٌم/األيٌييارض كصييفات الفحييش 

 واالحتمار حتى الٌوم...الخ. ل ت ف
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تحجيجًا(، ومغ أجل تعديد فكخة ما ىػ مذتخك  10الييػد
جية قائسة عمى الجبمػماسية يجب العسل بصخيقة غيخ تقمي

ما تدسى عشجىع الخوحية التي تدتشج عمى عقيجة ججيجة ىي 
يسية[  .]العقيجة االبخـا

 وامسٌاسة ]اممفترض["مسار ابراهام امدًني" 

حدبيع،  11الكبخى  "إسخائيل"ىحا السدار يتفق مع خخيصة 
ويحقق ليا إزالة الحجود السػجػدة حاليا والتي لع تقع 

                                                           
 ات الخلط الممصود دوما رٌ  االٌيودض واإسرءٌلض المدٌم،   10

وااسرايٌلض الٌوم. فالٌيودٌة دٌابة كابت ومازالت تعتبميا كافة 
اكابت دٌابة مفتوحة مم ايلمت فً عصورالحمة، وا  كا  الشعوب 

ولم يكن هبان حتى الٌوم فً دولة الكٌا  حاخام خاص رالتيوٌدض. 
كما المسٌحٌة واالسالم. رما اليهود مطلقا شعبا بل جماعة دينية 

إسرءٌل المدٌمة فيً لرٌلة مبدمرة كموم عاد وممود وترع ولوم 
-الٌوم فٌحاولو  رابتساريم الروحًبوح....الخ. واما محتلً فلسطٌ  

الدٌبً للمرٌلة المدٌمة المبدمرة، ورابتساريم للدٌابة الٌيودٌة روحٌا 
إسماط رحداث تارٌخ التوراة المزور وكابه حصل راالمس فٌعطً 

 ل ت ف -هؤالء المستعمرٌ  ألبفسيم رحمٌة فً فلسطٌ 
خً خرٌطية "إسيرايٌل" الكريرى الميدعاة فٌييا خيالف ولغيط تيارٌ  11

كرٌر حٌث لم ٌمرت ردلة وجيود إميارة موحيدة للمرٌلية المدٌمية. كميا ر  
 ات اإلميارتٌ  اٌسييموبيا تعظٌمييا مملكتيً اسييرايٌل وٌيييوداض مختلييف 
على مولعيما الجغرافً فً فلسطٌ  رو الٌم  المدٌم، عدا ع  ابمطاع 
صلة هؤالء الموم الٌوم ورامٌيا رأوليين الميوم المبيدمرٌ  الميدماء. وميا 



10 
 

بتخسيسيا بذكل نيائي حتى اليػم، وىحا السخصط  "اسخائيل"
ما  حػل 2013وباما عام أيتفق مع ترخيحات باراك 

كسا تحجث كػششيخ أن  !العالسية "إبخاىام"رض أ أسساهُ 
الحجود الدياسية ليذ ليا ؾيسة في السدتقبل، وفي اتفاق 

تع تدسيتيا والبحخيغ التصبيع اإلسخائيمي مع اإلمارات 
يسية )اتفاؾية ابخاىام( في داللة واضحة بالسعاىجة  اإلبخـا

لتبشي ىحه الفكخة، والتي عبخ عشيا كػششيخ بأنيا بجاية عيج 
يسي  ججيج، ومشح فتخة يػجج ترسيع لبيت العائمة اإلبخـا

 !بستحف المػفخ في أبػ ضبي يجدج ىحه الفكخة

إلى إنذاء نسػذج  "إسخائيل"كسا تدعى الػاليات الستحجة و 
كيان  "إسخائيل"األديان الثالث وبيحا تكػن  عقائجي مغ

                                                                                                      

رشييأبه الرجييوع للرحاميية والمفكييرٌ  والعلميياء رممييال طوميياس  ٌمكيي 
طومسو  وكٌث واٌتالم والعرب رمميال فيرهللا ص صيالح دٌيب ورحميد 

الجغرافٌيية الييدرش وكمييال الصييلٌرً وفاضييل الررٌعييً اميي  المدرسيية 
الٌمبٌةض، وعيالء رروعيامر وعزاليدٌ  المباصيرة وزٌياد مبيى وفيراس 

امي  مدرسية الجغرافٌيا  .اليخ..السيواح وفيؤاد عرياس وحسيبً الحاٌين
العررٌة الفلسطٌبٌةض.ورٌضا لعلمياء اآلميار اإلسيرايٌلٌٌ  ربفسييم امميال 
زيٌييف هرتييزوس وإسييرايٌل فبكلسييتاٌ  وبٌييل رشيير سييرٌلررس، ورٌضييا 
شييلوم وسييابد فييً كتارٌييه اليييامٌ  : خرافيية الشييعب الٌيييودي وخرافيية 

 ررض إسرايٌل...والكمٌر. ل ت ف
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في الػاليات  12ىي السخكد[ شبيعي في ىحا الشسػذج
يسية  ]السييسشة[يزسغ مكانتيا  السفتخضة! ]الستحجة اإلبخـا
جل نجاح ىحا الشسػذج يجب أومغ  13في الذخق األوسط،

العسل مغ خالل الجبمػماسية الخوحية عمى تغييخ ثقافة 
التاريخ السذتخك ما يدسػنو والتخكيد عمى  ،الذعػب

، والتخمز مغ بعس الشرػص وتأويالتيا في 14بيشيع
                                                           

" المركز؟ وصٌغة االرراهٌمٌة وكٌف ال تكو  "إسرايٌل12 
التضلٌلٌة تبسب للدٌابة الٌيودٌة الحالٌة واستغالليا سٌاسٌا ربيا 
األصل! رٌ  كافة الدٌابات المختلفة ع  الٌيودٌة رصال، خاصة 
رتفسٌرها وتاوٌالتيا االستعمارٌة الصيٌوبٌة السٌاسٌة. والمصطلح 

ض لم ٌتم استخدامه رحد  اته ري الوالٌات المتحدة االرراهٌمٌة المفتر
رسمٌا حتى اآل  ولكبه حسب المؤلف رطرٌك التطرٌك على الوالع 
الفعلً ري راإللرار رمرجعٌة "إسرايٌل" وهٌمبتيا على كل دول 

 ل ت ف المبطمة العررٌة والجوار.
دٌفٌد ر  يورٌو ، فً  "إسرايٌل"كتب رول ريٌس وزراء ل  13

إسرايٌل تؤم  ر  لوتيا لٌست فً امتالكيا للسالح »م كراته: 
البووي، وإبما فً تفتٌت مالمة جٌوش عررٌة كرري وهً االعراق، 
وسورٌا، ومصرض وتحوٌليا إلى دوٌالت متباحرة على رسس دٌبٌة 

تل ررٌب تؤم  رأ  بجاحيا فً  لن ال »، مبوًها إلى ر  «وطايفٌة
على  كاييا رمدر ما ٌعتمد على جيل الطرف اآلخر ويرايه ٌعتمد 
 ل ت ف -«وعمالته

وهييم وخرافيية الشييعوب المرترطيية رأدٌييا  رالمبطميية، ووهييم ربيييا   14
"شييعوب" وربيييا رصييٌلة فٌيييا! الممصييد مبيييا كمييا ٌمييول الكاتييب محمًييا 
محاولييية إدمييياهللا رترييياع الٌيودٌييية رصيييفتيم شيييعب ليييدٌم جدٌيييد!. وهييي ا 
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وتعديد فكخة التعاير بيغ الذعػب عمى حداب  !العقائج
وعمى حداب أن االحتالل ىػ  السجن واألماكغ السقجسة،

والعسل عمى رفس السخجعيات الجيشية  االصل وليذ الجيغ،
ل ديغ ليدػا بعمساء ديغ، ورفس العخيقة واستبجاليا بخجا

الدشة واألثخ وصحيح البخاري ومدمع، وتػضيف سياسييغ 
يؤمشػا بالفكخة، ومغ أجل تحقيق ىحه الفكخة ال بج مغ اتيام 
السخجعيات الجيشية كاألزىخ الذخيف وغيخىا مغ السؤسدات 
الجيشية بالتقميجية والخجعية ومسارسة التحخيس واإلرىاب الخ 

 مغ السدسيات.

وأشارت د. ـبة جسال الجيغ استاذة العمػم الدياسية أن 
عمى  "يلئٕاسخا"الرييػنية العالسية تجرك ٔان استسخار بقاء 

قيج الحياة في ىحه السشصقة العخبية مخىػن بتغييخ عسيق في 
كيانا غخيبا  االسخائيميةثقافة شعػبيا؛ والحي تعتبخ الجولة 

                                                                                                      

ٌر صحٌح فً المبطمة ألبه ٌمفز ع  حمايك التارٌخ االدماهللا رالطرع ي
روال رفرضٌة صحة التيوراة فميط التيً سيمطت ككتياب تيارٌخ، وٌمفيز 
ع  البمايض الدٌبٌة التارٌخٌة مابًٌا، وٌمفزع  رصل المشكلة/ المضٌة 
فً المبطمة التً ميا هيً ردٌبٌية ريل رياحتالل ررض، رياحتالل ررضيبا 

ٌابييييية رالموضيييييوع االحتالليييييً فلسيييييطٌ  العررٌييييية، وال عاللييييية للد
 االستعماري المبالض لكل الشرايع الدولٌة. ل ت ف
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ية شعػبا كالسيكية ومعاديا ليا، وألن شعػب السشصقة العخب
متجيشة بالفصخة وتذكل فييا العقيجة الجيشية والسػروث الثقافي 
العقائجي الثقافة العامة والجسعية، فٕان ٔاى تغييخ فى تمظ 
الثقافة الجسعية ىػ مخىػن بتغييخ فى العقيجة الجيشية لتمظ 
الذعػب، وبالتالي فان ٕانذاء نسػذج عقائجى مػازي يبجو 

ة لػ كان ىحا الشسػذج نابعا في األساس ٔامخا مسكشا خاص
مغ األديان والسحاىب القائسة عمى ٔارض الػاقع في 
السشصقة؛ وىى ٔاديان ومحاىب متقاربة في كثيخ مغ السفاـيع 
االخالؾية واالندانية؛ وفي ٔاحيان ٔاخخى السفاـيع العقائجية، 
وىحه الػسائل جسيعيا تدعى إلى تحقيق االىجاف 

غ ىحا السخصط تجاىل بالسصمق أنو في الدياسية، ولك
السقابل لجى العخب والسدمسيغ روايتيع الجيشية الخاصة التي 
تختمف في مزسػنيا وأىجافيا الدياسية واالخالؾية 
والتاريخية عغ روايتيع ذات االىجاف الدياسية لمديصخة 

 . "الذخق االوسطالسشصقة العخبية وجػارىا "عمى 
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 وامسالم 15"ارض" "اسرائٌل"

السخصصات الرييػنية واالمخيكية التي تجفع باتجاه فكخة 
يسية ال تيجف إلى تحقيق الدالم العادل  الػاليات اإلبخـا

والجول  "اسخائيل"القائع عمى قخارات الذخعية الجولية بيغ 
بحجود عام  16والجولة الفمدصيشية "اسخائيل"العخبية؛ وبيغ 

                                                           
ربظر كتاب اإلسرايٌلً "شلومو سابد" المعبو  خرافة ررض   15

إسرايٌل، فال ررض كابت ري ا االسم وال ٌحزبو ، وكابت ررض 
كبعا  جلٌّة، وررض فلسطٌ  ساطعة على األلل مب  جاء اروالتارٌخ 

لرل المٌالد وحدد االللٌم روضوح المسمى  5ر "هٌرودوت" فً الم
فلسطٌ . ولم ٌجد اي شًء م  رواٌات التوراة الخرافٌة.   وربظر 

عشر خرافات ع  »للمفكر اإلسرايٌلً رٌضا: "إٌال  رارٌه" ركتاره: 
، وم  الخرافات العشرة التً ٌ كرها ر  "فلسطٌ  كابت « إسرايٌل

رال شعب"، وٌشٌر  ررضا فارية"، ور  "فلسطٌ  كابت ررضا
لتحوٌر الدٌابة الٌيودٌة ألسراب استعمارٌة روال واستراتٌجٌة الحما، 
 كما ٌشٌر لخداع اإلسرايٌلٌٌ  ربفسيم راألساطٌر التضلٌلٌة حول 

 الحك الدٌبً فً األرض، الفلسطٌبٌة.
فً االعالم الصيٌوبً اإلسرايٌلً المضلل رطرٌعته، وال ي   16

كراالستعماري الدٌبً التارٌخً الررٌطابً ٌجترح رواٌته ردعم الف
وم  مم االمرٌكً ٌرسم الفكرة وٌحفر الخبادق حوليا مم ٌسورها 
فتصرح صعرة المبال روعصٌة على االختراق مم صعرة البمض 
والتحطٌم. ال سٌما ولدرة االجتزاء والتحرٌف االلمعٌة التً تمتع ريا 

لى درريم م  رتراع كيبة الٌيود ال ٌ  سطروا التوراة، وم  سار ع
راالبحراف بحو  16الم هب المسٌحً/الرروتستابتً مب  المر  

التوراتٌة. فٌما رصرح الحما رأحد تجلٌاته رالم هب رو رالكبٌسة 
الصيٌوبٌة التً تؤم  رخرافات التوراة وعودة المسٌح/ -االبجٌلٌة
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ما عادة وعاصستيا القجس، بل تدعى إلى فكخة است 1967
وفي كتاب  17"!أرض السيعاد"و "إسخائيل"رض بشي يدسػنو أ

العػدة إلى مكة آلفي ليبكغ ضابط االستخبارات االسخائيمي 
الدابق أشار إلى أن ارض الجديخة العخبية يجب أن تعػد 
لمذعػب األصمية )بشي إسخائيل( حدب ما ورد في العيج 

يسية18القجيع ال تعتخف  ، لحلظ فالػاليات الستحجة االبخـا

                                                                                                      

المسٌاه عرر إلامة دولة "إسرايٌل". والى  لن ٌالحظ فً االعالم 
ضلٌلً الصيٌوامرٌكً رٌضا عدم  كر كلمة فلسطٌ  رو ررض الت

فلسطٌ ، وابما ٌ كر الفلسطٌبٌو ، الفلسطٌبٌٌ ، الفلسطٌبٌة ري 
مبسورٌ  لفلسطٌ  المريمة! و لن أل  األسم مجردا ري فلسطٌ  
ٌعطً الدالالت المالث وركررها ورهميا األرض، مم الشعب، مم 

  بفضل الكتارة ع  اإلسرايٌلً الدولة رو السلطة اوالحكومة. ل ا بح
مبسورا رو ربعته دولة او كٌا  االحتالل او على األلل  كر دولتيم 

 ل ت ف الٌوم رٌ  لوسٌ  "إسرايٌل" حتى تصرح فلسطٌ  عٌبا.
ال ٌوجد ررض لتكو  وعدا م  ص ألحد كمكافأة رردٌة، أل  لٌمة   17

ولٌست  االبسا  عبد ص فٌما ٌعمل. فً عاللة  اتٌة شخصٌة
جماعٌة. ما ٌمطع رزٌف فكرة الوعد مبطمٌا ودٌبٌا عدا ع  زٌفيا 
ًٌْرا  ةٍ َخ تارٌخٌا وصلتيا التً تتعدى الزم . افََمْ  ٌَْعَمْل ِممْمَاَل  َرَّ

ا ٌََرهُض ةٍ َشرًّ ٌَْعَمْل ِممْمَاَل  َرَّ صدق ص العظٌم، -ٌََرهُض، ا َوَمْ  
فً كتاره فلسطٌ  ولتفاصٌل اكمر ٌمك  مراجعة ركر رروركر 

 ورساطٌرالٌيود والمرآ  الكرٌم.
ال ٌبفكو  اإلشارة ألتراع الدٌابة الٌيودٌة رمسمى "شعب"!؟ وال   18

ٌوجد شعب رو ي وال مسٌحً وال هبدوسً...الخ وال ٌيودي لطعا، 
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بالحجود الحالية بيغ الجول، فيي تدعى إلى ضع تخكيا 
في اتحاد فجرالي بدعامة اسخائيمية تخكية  "اسخائيل"وايخان و

في السخحمة األولى عمى اعتبار أنيسا دولتان تستمكان التقجم 
والرشاعي؛ ولجييسا القجرة  (التكشػلػجيالتقاني )العمسي و 

ثخوات العخبية التي لع يحدغ عمى ادارة السػارد البذخية وال
العخب استثسارىا في الدابق، كسا أنيا ال تعتخف بالفكخة 

بل أنيا تجعػ إلى إنذاء تحالف حػل  19القػمية والػششية
يسية، لحلظ فيي ال تعتخف بفكخة األماكغ  الفكخة االبخـا
السقجسة أو السجيشة السقجسة لمسدمسيغ بل تدعى إلى 

عل عشجما حاولت وكالة الغػث الغائيا، وقج حجث ذلظ بالف
الجولية لالجئيغ مشح سشػات إحجاث تغييخ في السشاىج 
الجراسية لمسخحمة االساسية في محافطة القجس واشالق اسع 
يسية عمى القجس الذخيف وقج ووجيت ىحه  السجيشة االبخـا

                                                                                                      

وٌررطو  رٌ  المرٌلة المبدمرة رالجدد المحتلٌ  م  شتى شعوب ورمم 
 ٌيودٌة.األرض التً اعتبمت الدٌابة ال

وم  حٌث رصاب الكاتب فإ  االبعزالٌٌ  العرب الٌوم ال ٌ    19
ٌطرلو  للتطرٌع ٌتخ و  م  تحمٌر الوطبٌة والمومٌة مدخال ليم 
لركوب موجة ما رسماه الكاتب الوالٌات المتحدة االرامٌة او 

 االرراهٌمٌة. ل ت ف
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الخصػة بغزب شعبي أدى إلى إفذال ىحه السحاولة، 
لعسل عمييا برست وىشاك محاوالت سياسية أخخى يتع ا

يسية.  لمتخويج لمفكخة االبخـا

 ما وراء امفكرة

يسية تتفاعل في أروقة  أصبحت فكخة الػاليات االبخـا
صشاعة الدياسة االمخيكية واالسخائيمية مشح سشػات، ويذيخ 
مجسػعة كبيخة مغ الباحثيغ إلى خصػرة ىحا السخصط، كسا 

ػاليات وال "اسخائيل"أن الحقائق عمى االرض تؤكج ججية 
الستحجة في تذكيل نطام اقميسي ججيج عمى أساس الفكخة، 
وىشاك بالفعل تحالف وثيق ومعقج بيشيسا في ىحا الذأن 
قائع عمى فكخة عقائجية والتي تطيخ مؤشخاتو في بخوز تيار 

خح أاليسيغ السديحي االصػلي في الػاليات الستحجة والحي 
بالطيػر مشح أواسط الثسانيشات في القخن الساضي، والحي 
يعخف بالسديحية الرييػنية ويتع دعسو مغ السديحييغ 
السحافطيغ والحخكة الرييػنية، وقج قال القذ السديحي 
االصػلي جيخي فالػيل وىػ مغ ابخز قادة التيار السديحي 
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 فيػ يقف ضج هللا"، "اسخائيل"االمخيكي " أن مغ يقف ضج 
 !فخض ديشي عمى كل مديحي" "اسخائيل"واعتبخ "أن دعع 

 خطورة امفكرة

تكسغ الخصػرة في محاولة القائسيغ عمى الفكخة إلى إعادة 
تذكيل الػعي االسالمي والعخبي والفمدصيشي ليكػن أكثخ 

بغصخستيا، وبسا يخجم تشفيح  " السحتمةاسخائيل"تؿباًل لػجػد 
السشصق في روايتيع  مخصصاتيا؛ ويدتشج ىؤالء إلى شئ مغ

 الجيشية ومغ خالل إجخاء مقاربات ديشية وفق ترػرىع
رض مدار أ، كسا وتطيخ خصػرتيا في أن ممكية السخيس

يع في رحمتو والحي حل ضيفَا فييا عمى مجيشة  سيجنا إبخـا
ليذ لذعػب السشصقة وسكانيا الحالييغ بل  ،الخميل وأىميا

يسية عالسية ام يػري رئيذ وقج أكج ولي !ىي ارض إبخـا
مبادرة مدار ابخاىام في ىحا الذأن أنو ال يػجج والء لمحجود 
ويجب أن يكػن الػالء لمفكخة وبالتالي ال تػجج ممكية 
لالماكغ السقجسة، وعمى السدتػى الدياسي قامت الػاليات 
الستحجة االمخيكية مغ أجل تحقيق ىحه الفكخة بصخح كثيخ 

نيا أن تشيي قخارات مغ السبادرات والرفقات التي مغ شأ
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الذخعية الجولية الخاصة بالعخب وبالحق الفمدصيشي؛ 
سكاي نيػز "كرفقة القخن حيث صخح جاريج كػششيخ في 

أن ىجف صفقة القخن إزالة  2019فبخايخ  28في  "عخبية
وقج أكج الخئيذ االمخيكي  20الحجود الدياسية الحالية،

أن صفقة تخامب أن صفقة القخن لمسشصقة ككل، وىحا يؤكج 
ما -القخن بالشدبة لفمدصيغ قج تكػن البجاية فقط، فخخيصة 

يع تقصع السجن الفمدصيشية مغ  -يدسػنو مدار ابخـا
السشترف، وىحا يعشي أنو ال تػجج اراضي فمدصيشية وفق 

ومغ السخاشخ ايزًا تييئة السشاخ السالئع  !ىحا السخصط
تصبيع تحقيق فكخة اللمشطام الدياسي الججيج، وىحا يقتزي 

مغ أجل قبػل  "اسخائيل"بيغ االنطسة العخبية وشعػبيا مع 
                                                           

ومما ٌدركه الجمٌع ر  ري فكرة سٌاسٌة للدول الحاكمة   20
ٌطرة على العالم ال تأتً م  عرث، وإبما تأتً لغرض تواصل والمس

هٌمبتيا وسطوتيا رل وتمددها، فالسٌاسة لدٌيا لٌست رخاللا فاضلة 
والتوزٌع هرات وال حموق إبسا ، ل ا فإ  تضعٌف رهمٌة الحدود 
السٌاسٌة والمعالم الدٌبٌة، وخلطة اكوكتٌلض االدٌا  ٌأتً فً مصلحة 

دٌا وسٌاسٌا وبفو ا عالمٌا، رمعبى آخر لو األلوى عسكرٌا والتصا
كا  الخٌر هو الممصد لكبت المبطمة خلوا م  األسلحة البووٌة ممال، 
ولكابت خالٌة م  االحتالل الصيٌوبً، ولكابت المبطمة تتعاو  فً 

ل  -االبتاهللا التمابً/التكبولوجً وال تحتكره الدولة اإلسرايٌلٌة...الخ
 ت ف 
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في السشصقة، وىحا ما حجث في تػؾيع  "إسخائيل"وجػد 
مغ جية واالمارات والبحخيغ  "اسخائيل"اتفاؾية ابخاىام بيغ 

 .مغ جية أخخى 

يسية إلى   إعادة قخاءة التاريخ وإعادة وتجعػ الفكخة االبخـا
في  21]الذعب الييػدي االصيل[صياغتو بسا يزسغ قبػل 

الحالية في  "إسخائيل"السشصقة وبالتالي قبػل دور دولة 
السشصقة، والعسل عمى تغييخ ثقافة شعػب السشصقة إلى 

يسية.   ثقافة ججيجة إبخـا

 

 
                                                           

شعب" ٌيودي تارٌخٌا، وهو ما حاول ال ٌوجد كما  كربا "  21
"بتبٌاهو" ر  ٌفرضه رالمابو  م  خالل: لابو  المومٌة الٌيودٌة 

. وم  الباحٌة السٌاسٌة الرحتة ٌمكببا المول 2018العبصري عام 
دولة اسميا  1948ربه تشكل فً فلسطٌ  المحتلة عام 

سٌاسٌا"اسرايٌل" فً جزء م  ررض فلسطٌ ، وفً سٌاق التعرٌف 
لمً هبان تشّكل لما ٌمك  تسمٌته "الشعب اإلسرايٌلً"، رو الع

بسرة لألسم األصلً لألرض ولٌس للدولة المايمة -"الشعب الفلسطٌبً
ل ت  -حالٌا"، م  المواطبٌ  الٌيود والمواطبٌ  الفلسطٌبٌٌ  العرب

 ف
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 امموقف االسالمي وامعربي

 1.7ال يسكغ تجاىل الثقل الدياسي والجيشي الكثخ مغ 
مميػن عخبي،  400اكثخ مغ مميار مدمع في العالع، مشيع 

تخبصيع عقيجة ديشية واحجة وتخاث اسالمي عسيق وتاريخ 
يعتد بو، وىؤالء ليع جسيعًا عقيجتيع الخاصة التي يؤمشػن 
بيا ويخفزػن تجاىميا أو إعادة صياغتيا وفق رواية 
اآلخخيغ، فجسيع السدمسيغ والغالبية العخبية يؤمشػن بديجنا 

يع عميو الدالم، ويؤم نبياء، باالضافة شػن بأنو جج األابخـا
إلى ايسانيع بكافة االنبياء كسا جاء في القخآن الكخيع فشحغ 
نؤمغ بالجيغ الييػدي الحي أندل عمى سيجنا مػسى عميو 
الدالم، ونؤمغ أيزًا بالجيانة السديحية التي أندلت عمى 
سيجنا عيدى عميو الدالم، ولكغ لشا الحق أيزًا أن نقػل 

يُع َيُيػِديًّا َواَل َنْرَخاِنيًّا َوَلِكغ  :تعالىما قالو هللا  ـِ "َما َكاَن ِإْبَخا
َكاَن َحِشيًفا مُّْدِمًسا َوَما َكاَن ِمَغ اْلُسْذِخِكيَغ".)سػرة آل عسخان، 

ْساَلُم َوَما اْخَتَمَف " :(، وقػلو تعالى67 ِ اإْلِ يَغ ِعْشَج َّللاَّ ِإنَّ الجِّ
 ِمْغ َبْعِج َما َجاَءُىُع اْلِعْمُع َبْػًيا َبْيَشُيْع الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِإالَّ 

ِ َفِإنَّ َّللاََّ َسِخيُع اْلِحَدابِ  سػرة آل )"َوَمْغ َيْكُفْخ ِبآَياِت َّللاَّ
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م والخحسة (، واالسالم أيزا يجعػنا إلى الدال19عسخان، 
عالى في سػرة قال ت والسحبة واحتخام اآلخخيغ والعفػ،

وَنُكع مِّغ  (109آية: البقخة) ْغ أَْىِل اْلِكَتاِب َلْػ َيُخدُّ "َودَّ َكِثيٌخ مِّ
ْغ ِعشِج َأنُفِدِيع مِّغ َبْعِج َما َتَبيََّغ  َبْعِج ِإيَساِنُكْع ُكفَّاًرا َحَدًجا مِّ
، َفاْعُفػا َواْصَفُحػا َحتَّٰى َيْأِتَي َّللاَُّ ِبَأْمِخِه ۗ ِإنَّ َّللاََّ  َلُيُع اْلَحقُّ

ْيٍء َقِجيٌخ"  وقال تعالى: في سػرة السائجة َعَمٰى ُكلِّ شَ 
يَثاَقُيْع َلَعشَّاُىْع َوَجَعْمَشا ُقُمػَبُيْع 13)آية: ( " َؼِبَسا َنْقِزِيع مِّ

ُفػَن اْلَكِمَع َعغ مََّػاِضِعِو ۙ َوَنُدػا َحطًّا مِّسَّا ُذكُِّخوا  َقاِسَيًة ۖ ُيَحخِّ
ْشُيْع ۖ َفاْعُف ِبِو ۚ َواَل َتَداُل َتصَِّمُع َعَمٰى َخاِئشَ  ْشُيْع ِإالَّ َقِمياًل مِّ ٍة مِّ

َعْشُيْع َواْصَفْح ۚ ِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ اْلُسْحِدِشيَغ"، والقخآن الكخيع 
والتاريخ االسالمي تػجج ؼيو شػاىج كثيخة  والحجيث الذخيف

  عمى تدامح وعفػ ورحسة االسالم والسدمسيغ باآلخخيغ.

إنكار الػاقع الرعب عمى  وفي السقابل ال ندتصيع اليػم
السدتػى االسالمي وتحجيجًا العخبي، وحالة مغ غياب 
الػعي وانحدار لمفكخ وتخاجع لمثقافة وغياب لمحالة 
الجيسقخاشية البشاءة، وضعف الخوابط السذتخكة لمعخوبة 
والسذاعخ القػمية والسذاعخ الػششية؛ وما تعانيو األمة 
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ات تدعى إلى تذػيييا االسالمية واألمة العخبية مغ مؤامخ 
 22وإضعافيا، وكل ىحا ساىع في تػليج الرخاعات الصائؽية

وحالة مغ التصخف لجى بعس الجساعات االسالمية، وان 
حالة انعجام الخؤيا في العالع العخبي ساىست في تػفيخ 
مشاخ خرب لحالة مغ الفػضى والحخوب العخبية العخبية 

يع العخبي؛ والحي والحخوب الجاخمية وما يدسى بثػرات الخب
مغ شأنو أن يخجم ىحه الفكخة ذات االبعاد الدياسية، حيث 

التخويج ليا في ضل ىحه البيئة الخربة يربح أكثخ سيػلة 
غيخ الدػية، فيي السشاخ السالئع لجعػة  في ضاىخىا تجعػ 
                                                           

م  الواضح ر  م  ر كى البزاع الطايفً اإلسالمً الٌوم هً   22
لعالم، ورال شن رتفرلبا وعمابا ع  رؤٌة الموى الميٌمبة على ا

االولوٌات كأمة عررٌة او إسالمٌة. كابت الرداٌة مب  الغزو الروسً 
م، ابفس عام تولٌع اتفالٌات كامب دٌفد، 1979ألفغابستا  عام 

والمورة االسالمٌة االٌرابٌةض مع التٌارات االسالموٌة المتطرفة 
دمت "الرعرع" االسالموي ورعض الرلدا  العررٌة ، مم كا  ر  استخ

عدوا لدمته رأفظع حلله رالماعدة وداعش..الخ، الى ر  تم استبفا  
الغرض مبه، فكا  ال رد ر  ٌظير البزاع الطايفً الشٌعً السبً، ال 
سٌما وتساوق الفكر الميٌم  لدى السادة االٌرابٌٌ ، وم  هك ا والع 

الفكارالميزلة ميدت له االمررٌالٌة االمرٌكٌة والصيٌوبٌة تصرح ا
ممل"االرراهٌمٌة" لارلة للتربً م  لرل االبعزالٌٌ  العرب ورصحاب 
العروش ال ٌ  خلت عموليم م  المعرفة االولٌة فكٌف رما هو رشد 

 ل ت ف. -وطاة وٌحتاهللا لعمٌك تفمه ال ٌتمبوبه وال ٌريروبه!
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إلى فكخة التدامح والتعاير والتصبيع  في السشصقة؛ وفي 
مميػن  400جرات ومريخ باششيا الديصخة الكاممة عمى مق

 23عخبي. 

يسية تدتشج إلى رواية   التػراة فكخة الػاليات الستحجة االبخـا
عمع ، وىي رواية مغ وجية نطخ 24الييػدصيايشة لجى 
وعمساء التاريخ االجانب واإلسخائيمييغ والعخب،  ،اآلثار

                                                           
تماًما، وتحلٌل عمٌك. ففكر اليٌمبة ال لٌمة لالخالق والفضايل   23
الم والعدالة والحك عبده واال لكابت فلسطٌ  فً الحد االدبى والس

لد تجلت دولة، وها هً على  1948حسب التمسٌم الظالم عام 
% م  مساحة فلسطٌ  تتوكأ على ركتاف رمة تخلت ع  رحماليا 22

 راالبعزالٌة العررٌة والتطرٌع.
 ٌيييود الدٌابيية الٌييوم ٌعترييرو  االتبييااض كتيياريم الممييدس، وهييو مييا  24

ٌسمى العيد المدٌم لدى المسٌحٌٌ ، وتشتمل التبياا عليى المسيم االول 
وهييو التييوراة ري األسييفار الخمسيية االولييى، مييم مييا ٌلحميييا ميي  رسييفار 
رخييرى رمسييمٌ  ريٌسييٌ  همييا رسييفار األبرٌيياء، مييم األباشييٌد ات   اض 

كتارا. ومي  المعليوم ر  الطايفية السيامرٌة  39سفرا ري  39رإجمالً 
لمبسيورة للدٌابية الحميية ربظيرهم المرترطية رميدماء ربييً فيً فلسيطٌ  اا

إسرايٌل تعترف فمط راألسفار الخمسة االولى وربسخة ال تتطيارك ميع 
مييا هييً لييدى الٌيييودض. امييا الدٌابيية المسييٌحٌة وفييً مرحليية متييأخرة 
فضييمت للكتيياب الممييدس هيي ه التبيياا فٌمييا رصييرح لييدى المسييٌحٌٌ  مييا 

لمدٌم ري التباا والعييد الجدٌيد ري ٌسمى الكتاب الممدس رشمٌه العيد ا
 االباجٌل.
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وال صمة ليا  السدمسيغ محخفة ومشقػصةوأيزا مغ عامة 
 ىػ غدو استعساري. يباحتالل فمدصيغ الح

ونحغ السدمسػن لجيشا روايتشا الخاصة التي نؤمغ  
بسرجاقيتيا ومػضػعيتيا وعجالتيا والتي تعتخف بجسيع 
األديان وكافة الخسل، وىحا السػقف القائع عمى االعتخاف 
بكافة الكتب السقجسة يذكل أساس مقبػل لتبشي روايتشا 

اف بيا بػضػح، ويذكل نقصة انصالق صحيحة واالعتخ 
لمجسيع فالجيغ االسالمي قائع عمى الخحسة والتدامح 
والسحبة، وىحا يتصمب مغ السدمسيغ ومشطسة التعاون 
االسالمي وكامل ىيئاتيا وجامعة الجول العخبية العسل 
الفاعل لسػاجية ىحه الفكخة الرييػنية مغ خالل اصجار 

فكخة التخاث االسالمي، وتػضيح  السػاقف الخسسية، وتعديد
فسذكمتشا أرض محتمة  السػقف االسالمي مغ كافة االديان،

 ديان.أوليذ نداع 

ومصمػب أيزا مػقف واضح مغ السؤسدات الجيشية  
كاألزىخ الذخيف الحي يسثل مخجعية ديشية عخيقة لمسدمسيغ 
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في العالع ولسا يسثمو لمسدمسيغ مغ مئات الدشيغ، باالضافة 
الييئة العميا لمبحػث ) سع البحػث االسالميإلى مج

والحكػمات العخبية والسشطسات والسؤسدات  ،(سالميةاإل
العخبية، حيث أن ىحه السؤسدات قادرة عمى تػضيح 
السػقف االسالمي الرحيح بعيجًا عغ التصخف والجساعات 
التكفيخية وبعيجًا عغ رجال الجيغ، وىي مصالبة بالخد عمى 

ي مصالبة كحلظ بإعصاء عمساء الجيغ ىحه السخصصات، وى
السداحة الكاؼية لذخح السػقف الجيشي مغ القزايا السمحة 
في العالع االسالمي، والخد عمى االفكار السذبػىة ذات 
االبعاد الدياسية، ومصمػب ايزًا الخد عمى محاوالت 

والدشة  الحزاري  التذكيظ في التخاث االسالمي
خخ لمتذكيظ في كالسحاوالت التي تطيخ مغ وقت آل

الرحيحيغ، ويسكغ التػصية ايزًا بتذجيع وسائل االعالم 
 .السػثػقة في الخد عمى ىحه السؤامخات

والتعخيف بسفيػم الفكخ االسالمي والثقافة االسالمية  
وتقجيسيا بصخيقة تميق بيا، وابخاز مداىسات الحزارة 

االسالمية العمسية والحزارية في كافة السجاالت العخبية 
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مداىستيا العالسية، وىحا يتصمب خصاب واحج ومػقف و 
واقعية تطيخ ىػيتشا  واحج، لحلظ فالسصمػب اقتخاح مبادرات

العخوبية وقادرة عمى احجاث فخق يداىع في خمق حالة مغ 
ن والعخب ػ االستقخار في السشصقة، وىحا ما يشذجه السدمس

عامة، ففي مقابل ىحه السخصصات الدياسية ال بج مغ 
 المتيغأفكار وخصط قائسة عمى تحقيق العجالة والدالم 

وىحا ما  ،الرييػني الحتاللا، عجا ا الجسيعسيدعى إليي
 نحتاجو في عالع ال يقبل حالة مغ الفخاغ.

 امموقف امفنسطٌني

مي الفمدصيشيػن ال يختمف مػقفيع عغ السػقف االسال
والعخبي القائع عمى تحقيق العجالة والدمع العالسي واالقميسي 
ولكافة شعػب السشصقة، باالضافة إلى تشفيح قخارات الذخعية 
الجولية التي شال انتطار تصبيقيا والخاصة بالقزية 
الفمدصيشية كسا أعمغ الخئيذ الفمدصيشي محسػد عباس في 

 .2020-9-25كمستو في دورة االمع الستحجة في 
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وما زال الذعب الفمدصيشي متسدظ في الثػابت الفمدصيشية  
وعاصستيا  1967وإقامة الجولة الفمدصيشية عمى حجود 

القجس الذخيف وتفكيظ السدتػششات وحق العػدة واالفخاج 
عغ السعتقميغ تحؿيقًا لمدالم العادل، وىحه ىي قخارات 

ج التي الذخعية الجولية التي يقػم عمييا الشطام الجولي الججي
شالسا تحجثت بو الجول الكبخى، وما زال السػقف الفمدصيشي 

تجاه قخارات الذخعية الجولية، ولكغ مغ  اومتعاون اايجابي
االىسية معخفة أن الفمدصيشييغ ىع مغ يستمظ مفاتيح 

 .االستقخار والدالم في السشصقة ككل

وبعس الجول  "اسخائيل"ولكغ ما زالت الػاليات الستحجة و 
تتجاىل ىحه الحؿيقة، ويبجو أن 25-بالتصبيع–ة العخبي

البعس لع يجرك بعج أن محاوالت القفد عغ الحقػق 

                                                           
التطرٌيع ٌكتب د.خلٌفة باجً الدها  فً مركز رمٌة للدراسات ر :  25

هو المؤامرة التيً تييدف إليى إضيعاف األمية العررٌية وتمسيٌميا إليى 
دوٌيييالت، وإريييادتيم جمٌعًيييا مييي  خيييالل مختليييف الوسيييايل العسيييكرٌة 

إ  مرتكرييً المييؤامرة هييم  وااللتصييادٌة واالجتماعٌيية وحتييى الممافٌيية.
ارمرٌكا، والغيرب، ورعيض اليدول العررٌية المبافمية. والخطير األكرير 
هو م  هؤالء المبافمٌ  ال ٌ  ٌتواطؤو  مع جيات سٌاسٌة فاعلة فً 

 العالم الغررً لتدمٌر العرب واإلسالم.
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الفمدصيشية مريخىا الفذل، وأنو لغ تشجح االفكار والخصط 
والرفقات التي تتجاوز القزية الفمدصيشية، والتي تعير 

في وججان كافة السدمسيغ والعخب ديشيًا وحقائقيا بسقجساتيا 
 وتخاثيا وتاريخيًا.ووششيا 

عمى السدتػى الجاخمي السصمػب فمدصيشيا لمػقػف أمام ىحه 
السخصصات الحي تدتيجف وجػدنا، إجخاء مخاجعات وششية 
جادة في كافة السجاالت وعمى عجة مدتػيات، واتخاذ 
خصػات عسمية مغ أجل رأب الرجع الفمدصيشي الجاخمي 

 .ية واالسالميةوإعادة بشاء الثقة بيغ كافة التيارات الػشش

والبجاية التي ال يختمف عمييا أحج تبجأ مغ خالل إجخاء  
انتخابات بخلسانية يذارك فييا كافة القػى الػششية 
واالسالمية، عمسًا أن الخئيذ محسػد عباس دعا الييا أكثخ 
مغ مخة، ولكغ السصمػب إرادة جادة مغ القػى الدياسية 

ػششية العميا الفمدصيشية تشصمق مغ قاعجة السرالح ال
لمذعب الفمدصيشي وليذ عمى قاعجة تحقيق مرالح جيات 
وأجشجات خارجية، حيث ستذكل ىحه الخصػة وحجة السػقف 
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الفمدصيشي ووحجة القخار الفمدصيشي السدتقل، وبالتالي وحجة 
الخصاب الػششي الفمدصيشي، كسا أنو عميشا اتخاذ سمدمة 

يشي الجاخمي خصػات مغ شأنيا تجعيع وحجة السػقف الفمدص
كالعسل عمى تفعيل القانػن وانفاذ القانػن، وتفعيل دور 
القزاء بصخيقة اكبخ واتخاذ خصػات أكثخ ججية في 
مجاالت الخقابة، وتحقيق التشسية وغيخىا مغ االجخاءات 
التي يشتطخىا الذعب الفمدصيشي بفارغ الربخ، كسا عميشا 

ـيع االنتساء تعديخ السذاعخ القػمية والعخوبة والػششية ومفا
 والػالء. 

وفكخة  27ومذخوع الزع 26"صفقة القخن "في مػاجية 
يسية الرييػنية؛ عميشا كفمدصيشييغ تفعيل العالقات  االبخـا
                                                           

المولف الفلسطٌبً الصلب للريٌس محمود عراس، والشعب    26
رحرار األمة والعالم كافة، ضد "صفعة الفلسطٌبً وم  وراييما 

المر " كما رسماها الريٌس رروماز ، صاحب الالءات التً سّدت 
عٌ  الشمس ع  "ترامب" رزعج ه ا المولف اإلدارة االمرٌكٌة 
المتحالفة دٌبٌا واستراتٌجٌا مع االحتالل الصيٌوبً، فأخرجيا ع  

ٌاسة العصا طورها رممارسة كل محاوالت التفتٌٌت لي ا المولف رس
والجزرة والضغط على هوامش االمة وابعزالٌٌيا، ورعض دوليا 
الخايفة والواجفة حٌث وجدت ضالتيا، ولك  ظل المولف الفلسطٌبً 

 م  ررض فلسطٌ  والدولة كالدود الشامخ. ل ت ف
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الفمدصيشية العخبية واالسالمية والعسل عمى تصػيخىا، 
وتشديق مػاقفشا مع كافة الجول الرجيقة ومشيا الريغ 

حاوالت الشيل مغ وروسيا وأوروبا، كسا عميشا الخد عمى م
مقجساتشا االسالمية وتحجيجًا في القجس والخميل، واضيار 
يسية  روايتشا الجيشية والػششية والدياسية، ورؤيتشا االبخـا
االسالمية الخاصة، ومػقفشا مغ فكخة الذخق األوسط 
الججيج، وتحجيج مػاقفشا بػضػح مغ كافة ىحه السحاوالت 

 .تخاثشاالتي تدتيجف إعادة صياغة تاريخشا و 

البعج روايتشا العادلة ب وفي رأيي الذخري عميشا أن نبخز 
الجيشي والتاريخي إلى جانب البعج الدياسي والػششي 
                                                                                                      

التً ٌمتبعو  ع  تسمٌتيا هك ا رل -مشروع ضم الضفة الغررٌة   27
هو مشروع  -ري ٌيودا والسامرةٌلجاو  لالسم المزور التوراتً 

ٌممل رالحمٌمة بياٌة ما ٌسمى الكٌا /الدولة فً مشروع التصفٌة 
للمضٌة الفلسطٌبٌة فً ورلة ترامب، سواء ارتدا رضم رجزاء رو فمط 
المستوطبات/المستعمرات، او كل الضفة راستمباء المد ، فيو رأي 

لغٌتوهات صٌغة ٌعرر ع  الفكرة الصيٌوبٌة المتمملة رالمعازل/ا
الفلسطٌبٌة التً لم ٌبفن العمل الصيٌوبً الميووس رالمعازل 
ٌتداوليا ممروبة رحلم التيجٌر للفلسطٌبٌٌ  وتفرٌغ ررض فلسطٌ  
ليم، وصوال لحلم "إسرايٌل" الكررى التً تضم كل رالد الشام 
واجزاء م  العراق وتركٌا وم  مصر والكوٌت والسعودٌة، سواء 

 التصادٌا او كليا معًا.ل ت ف سٌاسٌا او جغرافٌا او
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السدارات  هعع قزيتشا الفمدصيشية العادلة، وىحلجوالقانػني 
 الستشػعة ستعسل عمى تعديد مػقفشا الحي يشذج الدالم

بمة يتدعسيا مقا تزميمية في مقابل رواية ديشية 28الحؿيقي
اليسيغ السديحي والرييػنية التي وضفت دولة عطسى 

االستعسارية لتكػن أسيخة التعرب في خجمة أفكارىا 
 .والعشرخية السشاىزة لمذعػب التػسعيةاالحتاللية 

 

 انتهى

                                                           
فً كتٌب للمايد العرورً الفلسطٌبً هابً الحس  اوضح ر  ممافة   28

السالم تموم على ركايز: االعتراف والتعاٌش والعدالة والبدٌة، التً 
 ل ت ف-ردوبيا ٌصرح السالم رٌ  مبتصر و لٌل.


