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الرحيمالرحمناللهبسم

...الاساطيرعلىتقومدولةإسرأئيل

يعقوبنجد،الزمانماضىفىسياسىكيانلهايقومأنفقبل

حقعلىمعتديا،ألمهمنالبركةيغتصبالإسرائيليةالقبيلةأصل

يميزفلمبصرهكلقدكانالذىلألمهمخادعا،عيسوالأكبرأخيه

التىالقصةهذهفىالمقدسةأسفارهمتقولهماهذاإن!ولديهلِنن

يغتصبيعقوب:عنوانتحتالمسكونيهَالفرنسيةالترجمةتضعها

27،.:التكوينأسفر)اخوه(جمسوبهاوعدالتىالبركد

الإسرائيلية.الأسفارفىبهالمسموحالمقدسالاغتصابإنه

:عنوأنتحتتأتىأخرىأسطورةعقلذىكليصدمثانيةومرة

"بقى:الأسطورةتقول.32(:ادنكوفىأ!نر!اللهيصارعيعفوب

لاأفهوأىولا.الفجرطلوعحتىإنسانوصارعهوحدهيعقوب

الفجر.طلعقدلأنهاطلقنىوفال..فخذهحقضربعليهيقدر

اسمك؟ما:فقال.تباركنىلمإناْطلقكلا)يعقوب(فقال

لأنكيعقوببعدمافىاسمكيدعىلا:فقال.يعقوبفقال

منذاسرائيلاسمهصاروقد.ومدرتأوالناساللهمعجاهدت

الوقت.ذلك

العرل!ةالترجمةوهىالحمسة!الضريعةاكعبحاشيةوتقول
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مصارعة:عنوانتحت؟المسكونيةالفرنسيةالترجمةعنالمأخوذة

ىأالجسدىالصراعهوالغامضهَالروايةهذهفى"المقصود:الله

يعرفحينلكنه،أولأالفالبيعقوبفيهليدواللهمعصراع

..!بركعهأاغتصب،الساميةخصمهطبيعة

البركةواغتصابثانيةمرةالمقدسالإسرائيلىالاغتصابإنه

.روفكون!أنىالله"قتاتلهم...العالمينربهن

انهارتهماسرعانالقديمالتاريخفىدولةلإسرائيلكانتلقد

الاستعمارزرعالحديثالعصروفى.عابرةذكرىمجردوصارت

علىهدفينليحققالعرلىالعالمقلبفىاسرائيلدولةالغرلي

العرلىالعالموحدةيمنعغريببشرىحاجززرع:أولهما:الأقل

.والاستغلالللنهبقابلامهلهلاضعيفافيستمر،وقوته

المسيحىالعالملِنالتقليدىالعداءمشكلةحل،وثانيهما

المسيح.منالإجرامىموقفهمبسببواليهود

المتحدةللأمالعامةالجمعيةأصدرت4791نوفمبر92ففى

عربيةدولةإلىفلسطينبتقسيميقضىالذى181وةمالقرار

دولىلنظاميخضعمستقلاكياناالقدساعتبارمعيهوديةودولة

.خاص

قيامهامنذولكنها.اسرائيلدولةقامتالقرارهذافبموجما
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وتحتقرهابل،المتحدةالأمقراراتلجميعتتنكروهىالأنوحتى

لأمهادالًماالعاقةالإبنةهى)سرائيل)ن.عنهاالحديثوترفض

شر-يرةأسرائيليةطيعة)نها،الحيلةماولكن.ولدتهاالتىالشرعية

تدمهاالتىاليدوتعضبل،الجميللهايقدممنلكلالتنكروهى

اسعيا:النبىلسانعلىالربيقولهماهذأإن.استطاعتإن

قانية،يعرف.الثورعفىفعصواهمأما.ونسعأتهمبنين"رليت

.2-3(:اتس01((يعرففلااسرالًيلأما.صاحبهمعلفوالحمار

حدإلىبصاحبهاتصلالتىالعمياءالقوةعلىتقوماسرائيلإن

أشدقوىمنفكم.التاريخدروسمنضميئاتتعلمولم،الجنون

مثل:والسقوطالانهيارإلىالغشومالقوةاستعلاءبهاأدىبطشامنها

وكان،م476عامسقطتالتىالغرسِةالرومانيةالامبراطورية

الظلامعصور:باسمأوروباتاريخفىيعرفمابدأيةسقوطها

The Dark Ages،الذىالثالثالألمانىالرايخسقوطثم

القوةباستخدامالشعوبفوقالاستعلاءنظريةعلىهتلراقامة

جنوبفىالبغيضالعنصريةالتفرقةنطامانهيارثم،الغشومالطالمة

تقومالذىكذلكتماما،استيطانىاستعمارعلىقاموالذىافريقيا

قرونا.امتدوجبروتسطوةبعدانهاروالذىاسرائيلعليه

خطىعلىتسيراسرائيلأنهـوناليهودالمفكر-شمنعددا)ن
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يقول.المحتومالدمارهىالنتيجةوكانالقوةأعمتهمالذ-شالطعاة

يتعلمواأناليهودغالبيةفضلت"لقد:بوررهارتناليهودىالمفكر

مساريسا-ولاالتاريخمسارانعلىهتلربرهنولقد..هتلرمن

منقدرعلىشعبأىيكونوعندما.القوةمسارولكنالعقل

كانالمىالحالةهىوهذه.عقابدونيقتلأنيستيمفإنهالقوة

نحاربها((.أنعلينا

اندا:القدسفىالعبريةالجامعةرئيسهاجنيرجرداسويقول

هىوهذهالبنادقفوهاتعبريتكلمالجديداليهودىالصوت

اليهوداكيتادمنالربليحفظنا.اسرائيللأرضالجديدةالتوراة

التىتلكملحدةيهوديهَإنها:الجضونهذاإلىاسرائملرشعب

!ودجميعويتحمل.الشتاتيهودمنكبيرجزءعلىطغت

.!البررذاالغلطةهذهمسئوليهَاهويكا

الفزوأثناءألمبتلبجامعةالاستاذكوهينبنيامينويقول

الجليللأهالىالسلاملضمانتماْنهقيلالذىللبنانالإسرائيلى

الجد-برةالأكاذيبهذه!إن:السفاحسارونالأكبرمسمولهوكان

الحربهذهأنالواضحومن.كالمجنونتجعلنىكجوبلزبشخص

هماليهودهؤلاءإن.سىءبأىلهاعلاقةلاالضاريةالشرسة

."والوحشيةالضراوةمنالكمهذاجراءمنأنفسهمضحايا
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بقيتماتفعلهولسوف،الشىءنفساسرائيلتفعلواليوم

التىالأتصىانعفاضةففى.العمياءالقوةعلىقامتدولةلأنها

فىالقدسىللحرمشاروناريللبنانسفاحتدنيسعقببدأت

اطفالضدالإجراميةقواهااسرائيلاستخدمت،5002سبتمبر

للفلسطنيينيمتحجرأوسجروكلوالشيوخوالنساءالحجارة

الاممتجدلمبالعارمجللدولىونفاقخسيستقاعسوفى.بصلة

!للقوةالمفرطأألاستخداماسممهلمااستحياءعلىإدانةإلاالمتحدة

لاالذىإسرائيلجيشقِئلمنالأعزلالفلسطنمىالشعبضد

خدفبهيتوارىوأبوه-الدرةمحمدالطفلمقتلإن...يقهر

الأخرىالخازىبجانبوذلككلهالعالمضميرهزتد-ساتر

المدنيينسحبمثلالمتحضرالمالمجيوثنعنهاتترفعالتى

صرخاتوسطبجثثهموالتمعيلالشوارعفىالفلسطنيين

منمذعورينفرواالذ-ينإسرائيلجنودمنهيستريةوضحكات

بضععنعددهمفىدلمالذيناللهحزبمقاتلىأماملبنانجنوب

المجاهدفى.منمئات

أعماللبعضتلخيصبمجملههوالكتيبهذافإنوأخيرا

منها:واخصسابقة

السلامموتمرإلىالتوراةمنرسالة،
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السامية!اسطورةواخترعتالأناجيلحرفتاسرائيل"

إعادةإلىالفلسطنيةالقضيةبهاتمرالتىالظروفدعتفلقد

حلفرضبهاروادالتىالمستميتةالمحاولاتظلفىوخاصةالتذكرة

ويسلبهمالدوليةالشرعيةتراراتيتخطىالفلسطنيينعلىظالم

المثمروعة.الأوليةحقوقهمابسط

التاريخحقائق-اسراثيلممل-تتجاهلالمحاولاتهذه)ن

9191عامفرساىمعاهدةتوقيعفعند.منهاالقريبوخاصة

منالمحاهدةبتلكلحقوماالأولىالعالميةالحربانتهاءعقب

الإلمانىالشعبعلىالمنتصرونالحلفاءفرضهامدمرةعقوبات

!،عامأعشر-شبعدسنلتقى":الألمانالجنرالاتأحدمال،المهزوم

لدولالقوةغرورأدىفلقدفعلاةحدثماهوهذاكانولقد

العالميةالحربيشعلأناسمطاعهتلرمثلسخصظهورإلىالحلفاء

بنارها.كلهالعالماكبموىالتىالضروسالمانية

أخرىلحربكامنةشرارةهوانماالعدلعلى!وملاحلاان

القريب-العولمةعصرفى-يصيبانلابدواضطرابوتدمير

والبحيد.

كما-الاسراثيليالعرليالصراعلإنهاءالوحيدالحلان

التىالدوليةالشرعيةقوانينخارجينمأنيمكنلا-يقولون

http://kotob.has.it



التى1991مدريدمؤتمرومبادى3،المتحدةالامعنصدرت

.السلاممقابلالأرض:أقرت

...الهواءفىدخانفهوذطثماعداوكل

يَنقَلِبُونَ!مُنةَلَبمأَئَظَدُوأأَئَذِيئَوَسَيَعْلَرُ)

الوهاببأحمد
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الإلهىالعهدحقيقة

فلسطينوأرض

الإلهىالعهد

اسماعيلبمولدالبضرىتحقيق

ا!عهدتجديد

إبراهيمنسر

بالأرضالوعدمفهومحقيقة

11

ا=

طإ،ا

!
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الإلهىالعهد

بأنإلهىوعدجاءهكنعانأرضفىإبراهيماستقرأنبعد

إبراهيمنسلكانالوقتذلكحتى.الأرضتلكولنسلهلهتكون

عقيما:زالماأنهإذ،الفيببظهر

وانظرعينيكارفع.عنهلوطأعتزالبعدلابرامالربوقال"

جميعلأن،وغربأوشرقاَوجنوبأسمالأفيهأنتالذىالموضعمن

واجحل،الأبدإلىولنسلكلكأعطهاترىأنتالتىالأرض

ترابيحدأنأحداستطاعإذاحتى.الأرضكمرابنسلك

وعرضهاطولهاالأرضفىامعققم.يعدأيضأفنسلكالأرض

ممرابلوطاتعندوأقاموأتىخيامهابرامفنقل.أعطيهالكلأنى

.[أ-18ا:34تكركأأ0"حبرونفىالتى

،كعيرةبذريةليشرهالرؤيافىلإبراهيمالفهوحىجاءئم

فىابرامإلىالربكلامصارالأمورهذه"بعد:ميثاقاَمعهويقطح

السيدأيها:إبرامفقال:لكترسأناابرامياتخفلا:قائلاالرويا

..نسلاتعطنىلمإنك..عقيماماضوأناتعطنىماذا.الرب

-وثك.هوأحشائكمنيخرجالذى:قائلاَإليهالربكلامفإذا

نإالنجوموعدالسماءإلىانظر:وقالخارجإلىأخرجهئم
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...نسلكيكونهكذا:لهوقال.تعدهاأناستطعت

أعطىلنسلك:قائلاَميثاقأابراممعالربقطعاليومذلكفى

تكرتأ((الفراتنهرالكبيرالنهرإلىمصرنهرمنالأرضهذه

o1:\-nI.،

نهرمنتمتدمساحهَبهايقصدهناالموعدأرضأنوواضح

باسم:يعرفماهوالاخيروهذا،غربأمصرنهرإلىشرقاًالفرات

المطر.أئناءالماءفيهيسير!خور"مجرىوهو.العريشوادى

يحدثقدلبسكلأزيلأنالاستطرادهذامنأردتولقد

المقصودأنخطأأحديفهملاحتى،"مصرنهر"عنالكلامعند

فىاشتراكهماسوىالاثنينبيناطلاقاعلاقةلاإذ،النيلنهرهو

نهر.:كلمة

000
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إسماعيلبمولدالبشرىتحقيق

حتىمنهحملتأنماالتى،المصريةهاجرمنإبراهيمتزوج

حتىفاض!هدتها،سارةالأولىزوجتهقلبفىالغيرةدبت

...البريهَفىالماءعينعلىالربملاكفوجدها.وجههامن)هربت

..الكثرةمنيعدفلانسلكأكئرتكثيرا:الربملااتلهاوقال

قدالربلأن)سماعيلاسمهوتدعينابنافتلدينحبلىأنتها

..يسكنإخوتهجميعوأمام..وحشياإنسانايكونوإنه.لمذطثسمع

هاجرولدتهالذىابنهابرامودعا،ابنالابرامهاجرفولدت

.(أ:6-616تكوشأ((سنةوئمانينستابنابراموكانإسماعيل

555
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العهدبَحديد

يجددلإبراهيمالوحىجاء،عاماعشربئلا8لةإسماعيلمولدبعد

منتحللمنإلالحطلهالا،للميثاقعلامةالختانويقرر،العهدله

تسعابنابرامكانولما":القتلبذلكفاسمحق،اللهعهد

أمامىسرالقدهـ.الفهأنا:لهوقاللابرامالربظهرسنةوتسعين

جدأكثيرأوأكثركوشكدِنىعهدىفأجعل.كاملاوكن

أجيالهمفىبعدكمننسلكوببنوببنكبينىعهدىوأقبم

.بعدكمنولنسلكلكإلهالأكون،أبدياعهدا

كنعانأرضكل،غربتكأرضبعدكمنولنسلكلكوأعظى

إلههم.وأكونأبدياملكأ

منونسلكأنتعهدىفتحفظأنتوأما.لإبراهيماللَّهومَال

فيكون،غرلتكملحمفىفتختنونذكركلمنكميختن.بعدك

فىيختنلاالذىالأغلفالذكروأما.وببنكملينىعهدعلامة

.عهدىنكثقدإنه.شعبهامنالنفسلخثفتقطعغرلتهلحم

بلساراىاسمهاتدعولاامرأتكساراىلإبراهيماللهوقال

...ابنامنهاأيضأوأعطكوأباركهاسارةاسمها

لحموختن..بيتهولدانوجميعابنهإسماعيلإبراهيمفأخذ

.(17تكوفىأ1ختنحينسنةوتسعينتسعابنإبراهيموكان..غرلتهم
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إبراهيمنسل

زوجتهمنإسماعيلالبكربولدهرزقإبراهيمأنسبقمماعرفنا

إبراهيمرزقكذلك.سنة86آنذاكإبراهيمعُمروكانهاجر

سنة.1..أنذكعمرهوكانسارةزوجتهمناسحقالمانىبولده

والذىإبراهيمأييهحياةفىالوحيدالابنكان)سماعيلأنأى

سنة.14لمدةشكولاالحبكليحبهكان

أبناءمنهاأنجب،قطورةتدعىثالثةزوجهَ)براهيماتخذثم

والأردنفلسطينفياستقرتوشعوبلقبائلآباءكانوا،كئيرت

إليهمأصهرالذينالمديانيونمنهموكان،العربيةالجزهـةوشبه

قيلورةاسمهازوجةفأخذإبراهيم!وعاد:الأسفارتقول.موسى

وشوحا.ويشباقومديانومدانويقشانزمران:لهفولدت

ولطوشيماشوريمنbI.)بنووكان.ودادانشبايقشانوولد

جميع.والدعةوابيداعوحنوكوعفرعيفةمديانوبنو.ولأميم

.(4-ا:25تكركأأ!قطورةبنوهؤلاء

اسمهيحملنسلامنهنأنجب،سرارىلإبراهيمكانوكذلك

لإبراهيمكانتاللواتيالسرارىبنو"أما:مجدهفيويشارك
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أرضإلىشرقاابنهاسحقعنوصرفهمعطاياإبراهيمفأعطاهم

.(25:6تكوفىألأحيبعدوهوالمح!رق

بعدوهو،شأنهفيالربلهقألالذيإبراهيمنسلهوهذا

((.الأرضهذهأعطى"لنسلك:الغيببظهر

يخالفأنهـيدإسرائيليزعمأيقبول-إذن-يمكنولا

القبيلةفيالالهي(("الوعديحصرأنفيحاولالواضحةالحقائق

هذامثلتبطلكثيرةشواهدفلدينا.عداهممنويطردالإسرائيلية

لأييهالشاغلالشغلكانإسماعيلأنبوضوحوتبينبل،الزعم

ذلك:منونذكر.حياتهنهايةحتىإبراهيم

الربظهر،اسماعيلمولدمنعاماعشرثلاثةبعد-ا

باسحقويبشرهلهعلامةالختانويجعلالعهدلهيؤكدلإبراهيم

يكلاأناللهفدعاالفرصةتكإبراهيماغتنمولقد.سارةمنوليدا

إسماعيل:فيخيراووعدهلهاللهاستجابوقد.برعايتهإسماعيل

منهاأيضاوأعطكأباركها..امرأتكساراىلإبراهيمالله!قال

أمامك.يعيشإسماعيلليت:إبراهيمومَال.ابنا

02(.أ-17:5أتكوفى!فيهلل!سمعتقد..اللهفقال

علىإبراهيمحرضتنهافاٍإسحقسارةولدتأنوبعد2-

-ولدانآنذاكلهكانإبراهيمأنومع.إسماعيلوابنهاهاجرطرد
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يفارقهحينإسحقبولدهيتعزىأنيمكنكان-وإسحقإسماعيل

:الاستياءأشدوساءهكثيراأغضبهسارةكلامأنإلا،إسماعيل

فقالت.يمزحلإبراهيمولدتهالذيالمصريةهاجرابنسارة"ورأت

..اسحقابنىمعروثلاالجاريةابنلأن؟وابنهاالجاريةهذهاطرد

.1(9-أ:21تكركأأ((ابنهلسببإبراهيمعينىفيجداالكلامفقبح

إنماأبيهفيميراثهمناسماعيلحرمانفيسارةرغبةإن3-

الضمائرذووهـفضها،والعدوانبالظلمتتسم،جامحةرغبةهي

بقولها:آنذاكموقفهالأسفاروصفتالذيإبراهيموأولهمالسليمة

اسماعيل."ابنهلسببإبراهيمعينىفيجداالكلام!قبح

لبنيموسىبهاجاءالتيالربشريعةترفضهارغبةوهي

:تقولوالتى،بعدفيماإسرائيل

مكروهة،والأخرىمحبوبةأحدهما:امرأتانلرجلكان"إذا

للمكروهة،البكرالإبنكانفإن.والمكروهةالمحبوبه،بنينلهفولدتا

بكراالمحبوبةابنيقدمأنلهيحللا،لهكانمالبنيهيقسمفيوم

ليعطيهبكراالمكروهةابنيعرفبل.البكرالمكروهةابنعلى

حقله،قدرتهأولهولأنه،عندهيوجدماكلمنائنيننصيب

.17،-21:15!نثنيةكاالبكورية
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تزوجقديعقوبفإن،موسىعلىالتوراةتنزلأنقبلومن4-

ابراهيمزواجتناظربطريقة-تزوجكما،وراحيلليئة:الأختين

الأربعالنسوةهولاءومن.وبلهةزلقة:جاريتيهما-هاجرمن

الاسرائيلي،الكيانبناءفيجميعااشتركواالذيناسرائيلبنوجاء

الذينوهم،الجاريةوبنو،الحرةبنويسمونمنبينتقرقةدون

يشوع-أيامبعدفيما-كنعانأرضاقتسموا

555
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بالأرضالوعدمفهومحفيفة

الأصليين،ومالكيهاسكانهايينغرديافلسطينفيإبراهيمعا!ق

،سارةزوجهموتفاجأهإذاحتى.قدمموضعفيهايمتلكلم

ل!تهوموتىزوجهجثمانليوارييمتلكهامقبرةعنلمحثانطلق

،مقبرةمنهمليشترىحثبنىإبراهيمكلمهذاوفي.اللاحقينمن

نأفوضوهفقد،بينهميعيئ!صالحكرجليوقرونهكانوالمالكنهم

مقابل.دونمنهمهبةمقابرهمأفضليختار

أماممنإبراهيموقامعليهاويمكيسارةليندبإبراهيمإأتى

أعطوني.عندكمونزيلغريبأنا:قائلاحثبنيوكلمميته

أماممط.منميتيأدفنمعكمقبرملك

أنت،سيديياإسمعنا.لهقائلين)براهيمحثبنوفأجاب

مناأحديمنعلا.ميتكادفنقبورناأفضلفي.ييننااللهمنرئيع!

ميتك.تدفنلاحتىعنكقبره

..قائلاوكلمهمحثلبنىالأرضلشعبوسجدإبراهيمفقام

لهالتيالمكقيلةمغارةيعطنيأنصوحربنعقرونمنليالتمسوا

..إبراهيمالحثىعقرونفأجاب.كاملبثمنحقلهطرففيالتي
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فيهالتيوالمغارة،إياهوهبتكالحقل،اسمعني.سيدييالا:قائلا

وكلمالارضسعبأمامإبراهيمفسجد..ميتكادفن..وهبتهالك

..هناكميتيفأدفنمني.خذالحقلئمنأعطك:قائلاعفرون

أربع.حثبنيمسامعفيذكرهاالتيالفضةلعفرونإبراهيمووزن

23:1أتكون((شاقلمئة -1)r.

أرضفيلموتاهموطما)براهيملامتلاكالكاملةالقصةهيتلك

يتوارثهملكاالموتىمقابراعتبارصحإن-كنعانأرض-الموعد

امتلاكه.ويتنازعونالأحياء

إلهية،وعوداتلقىإبراهيمأنتقررالقديمالعهدأسفارإن

،كنعانأرضيمتلكسوفسخصيابأنه،الوضوحكلواضحة

نعيدأنبناويحسن.أبدياملكالهانسلهتملكإلىبالإضافةهذا

:أخرىمرةالنصوصهذهكتابة

"uمنوانظرعينيكارفع.عنهلوطاعتزالبعدلابرامالربل

جميعلأن،وغرباوشرقاوجنوباشمالافيهأنتالذيالموضع

....الأبدإلىولنسلك،أعطهالك:ترىأنتالتيالارض

أعطها((.لكلأنيوعرضهاطولهاالأرضفىامققم

له:وقالإبرامالربظهرسنةوتسعينتسعابنابرامكانإولما
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ول!نكسِنيعهديفأجعل،كاملاوكنأماميسر.2القداللهأنا

غربتك،ارضبعدكمنولنسلكلكوأعطى..جداكثيراوأكثرك

.أبديا،ملكاكنعانأرضكل

يكنلمكنعانأرضمن)براهيمنصيبأنسبقمماعرفناولقد

معمفاوضاتبعد،الخاصبمالهاشتراهاللموتىمقبرةسوى

فييمتلكلم)براهيمأنالأسفارتؤكدوبذلك.الأصليمالكها

.الأحياءمنهيستفيدشيئا-كنعانأرض-فلسطين

العهدأسفارتقولهمامعالمفهوموهذاالقولهذاويمفق

أخرجلهومَال،إبراهيملأسناالمجدإله)ظهر:)المسيحية(الجديد

فخرج.أريكالتىالأرضإلىوهلمعشيرتلثومنأرضكمن

نقلههناكومن،حارانفيوسكنالكلدانيينأرضمنحينئذ

فيهاساكنونأنتمالتيالأرضهذهإلىأبوهماتبعدما

.)فلسطين(

ه،.أ-:7السرأعمالأ((قدموطأةولاميرائافيهايعطهولم

:الأسفارتقولإذ،إبراهيمبنإسحقمعالحالكانوكألك

الأرضهذهفيتغرب..مصرإلىتنزللاوقالالربله"ظهر

أعطىولنسلكلكلأني.وأبارككمعكفأأكون)فلسطين(

6لكوفى"البلادجميع
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أرضفىعاشقد)سحقأنكذلكالأسفارمننعلملكنا

ثروتهوكانت.مدمموضعفيهايمتلكلم،متجولاغرلماكنعان

محاصيل.منفىرعهاالتيالأرضتغلهوماوالعبيدالمواشيفيتتركز

والأذىللطردتعرضفقدشيئاالأرضمنيمتلكلماسحقولأن

الأصليين:سكانهاجانبمن

ضعفمئةالسنةتلكفيفأصابالأرضتلكفياسحق"وزرع

أبيهعبيدحفرهاالتيالاَباروجميع..الفلسطنيونفحسده..

لاسحق:اببمالكوقال.تراباوملاؤهاالفلسطنيونطمهاإبراهيم

ونزلاسحقفمضى.جدامناأقوىصرتلأنكعندنامناذهب

تكوفىأ!هناكوأتامجرارواديفي

أنهالأسفارتقولإذ،اسحقبنيعقوبمعالحالكانوكذلك

علىمنصوبةسلموإذاحلماإرأى:القديمالعراقإلىذهابهفي

أنا:فقالعليهاوادَفالربوهوذا..السماءيمسورأسهاالأرض

عليهامضطجعأنتالتيالأرض.إسحقوإلهإبراهيمإلهالرب

.13،ا-28:2أتكو-ش!ولنسلكلكاعطها

تقول،العراقمنوأولادهالأربعبزوجاتهيعقوبعادأنوبعد

فيمااسمكيدعى"لااللهلهوقال"وباركهلهظهراللهأنالأسفار

أعطتالتيوالأرض..أسرائيلأسمكيكونبليعقوببعد

.12(9-:635لكو-كأ"بعدكمنولنسلك.أعطهالكواسحقإبراهيم
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عاشواوبنيهيعقوبانهوالأسفارتؤكدهالذيالشىءلكن

وأن،شيئافيهايمتلكوالم،مستضعفينغرباءكنحانأرضفي

وموافقتهم.أهلهابرضاءمرتبطةكانتمنهابقعةأيفيإقامتهم

نأحدثفلقد.يحقوبابنةدينهاغتصابقصةمنذلكويتضج

الأرضرئيسالحوىحموربن"شكيمفرآهارومذاتدينةخرجت

وأحب..بدينهنفسهوتعلقت.وأذلهامعهاواضطجعوأخذها

..زوجةالصبيةليخذمائلا:أباه..فكلم.الفتاةولاطفالفتاة

يعقوببنو6لىو.معهليتكلميحقوبإلىشكيمأبوحمورفخرج

...جداواغتاظواالرجالوغضب.سمعواحينالحقلمن

اخوىولاويشمعونيعقوبأبنىأنالثالثاليومفيفحدث

بأسرهاالمدينةعلىوأتياسيفهواحدكلأخذا)الشقيقين(دينه

وسبوا..السيفبحدابنهوشكيمحمورومتلا.ذكركلومتلا

.البيوتفيماوكلونسائهمأطفالهموكلثروتهمكلونهبوا

عند)يايبتكريهكماكدرتمانى:ولاوىلشمعونيعقوبفقال

عليفيجتمعون،مليلنفروأناوالفرزينالكنحانيينالأرضسكان

02،.2-:734صدش،وييتيأنافأبادويضربونني

تطع4سوىكنعانأرضفيثميئايعقوبامتلكأنيحدثولم

عليهاويقيمخيمتهفيهالينصبالخاصبمالهاستراهاصغيرةأرض
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أرضفيالتيشكيممدينةإلىسالمايعقوب"أتى:للهمذبحا

بنييدمنخيمتهفيهانصبالتيالحقلقد4وابتاع..كنعان

91(.-61:18لكو!33قسيطةبمئةشكيمألىحمور

عنهارحلحتىبالأرضيعقوبعلاقةكلتلككانتلقد

اللهتوفاهأنإلى،يوسفابنهسلطانأياممصرإلىالصغيرةبقبيلته

قدكانلوصيةتنفيذا،كنعانبأرضالمكفيلةمغارةفيودفن

إلىبنوهحمله.أوصاهمكماهكذابنوهله:"وفعلبنيهبهاأوصى

معإبراهيماشتراهاالتيالمكفيلةحقلمغارةفيودفنوهكنعانأرض

هومصرإلىيوسفرجعثم..الحثىعفرونمندَبرملكالحقل

.411-705:21لكرين1خوتهلا

منها:نذكر،الوضوحكلواضحهَمحددةنتائجإلىالاَنونصل

،كنعانأرضمنهمأييمتلكلمويعقوبواسحقإبراهيمأن-أ

صنعمنهوإنمابذلكالهيةوعودمنالتكو-شسفرفينجدهماوأن

.كتاباتمنخلفوهفيماالدقةاعوا2لمالذينالإسرائيليينالكتبة

.الأوقاتمنوقتأيفىالملكيةتلكحدوثينفيالتاريخيالوالعإن

."سفرمؤلفىأنيقررونالمسكونيةالفرنسيةالترجمةعلماءان

كتبةعملمنهوإنما،الوعودهذهبهجاءتالذى!التكوين

القديم.الأدنيالشرقأساطيرمنمعلوماتهماستقواعديدين
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مؤلفويتردد"لم:يقولوننجدهممصادرهعنالحديثفعند

يستقواأن،والبشريةالعالمبدايةيروونوهم،المقدسالكتاب

الأدنيالشرستتقاليدمنمباسرةغيرأومباشرةبطريقةمعلوماتهم

فىالنظرأعادواالذ-شالمؤلفينعلىأيضايدلالآثارعلمإن.القديم

لمالأخيرةاللمساتعليهوأضفواالتكوينسفرمنالأولىالفصول

المصادرمعالجةاعادةأحسنوابل،عميانمقلد-شمجرديكونوا

.لم)1(أيديهملِننالمتوفرة

السماءإلى"انظر:فيهاللهلهقالالذىإبراهيمنسلإن2-

..نسلكيكونهكذالهوقال.تحدهاأناستطعتإنالنجوموعُّد

ترابينندأنأحداستطاعإذاحتىالأرضكعرابنسلكواًجعل

أكمر"تكئيرا:اسماعيلأملهاجروقاليُنبند((أيضافنسلكالأرض

((.الكثرةمنيعدفلانسلك

أصحابفهم.إسماعيلأبناءالعربعلىإلاينطقلاهذاإن

القبيلةنسلبهميقارنأنيمكنولا،البشرمنالكاثرةالكثرة

.العصورعبروالذوبانللهلاكتعرضتوالتىالمتشرذمةالإسرائيلية

العربهؤلاءأنتمبت-وحاضراماضيا-التاريخحقائقأنكما

دائمةإقامةبهاوأقامواالأرضهذهتملكواالذينهمالإسماعيليين

.ليروت،المشرقدار:الخمسةالثمريحةكب)1(
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فيهمتحققالذينغيرهمدونفهم.التاريخمدىعلىمنقطع4غير

لإبراهيم.اللهوعد

هي،العصورمرعلىإسراثيلبنيمسمكلةكانتلقد3-

النسبذلكمثلصحإن-إبراهيمإلىجسديابانتسابهمالتعلق

علىللاستعلاءكافياشرطاذلكواعتبار-الحديثةالعصورلأبناء

5002فمنذ-كنعانأرض،فلسطين-بتملكوالمطالبةالناس

قائلا:(المعمدان)يوحنازكريابنيحمىفيهمصرخسنة

الآتي.الغضبمنتهربواأنأراكممن:الأفاممطأولاد!يا

لناأنفسكمفيتقولواأنتفتكرواولا،بالتوبةتليقأثمارافاصنعوا

الحجارةهذهمنيقيمأنقادراللهأنلكمأقوللأني.أباإبراهيم

فكل.الشجرأصلعلىالفأسوضمتقدوالاَن.لإبراهيمأولادا

01(.-أ:3أمنى((النارفيوتلقيتقطعجيداثمراتصنعلاسجرة

بهمالمسيحتنديدفيسبباالخاطئةالمفاهيمتلككانتولقد

حسبأنهمرغم،الشيطانأبناءالحقيقةفىاعتبرهمأنهحتى

..قطلأحدنستعبدولمإبراهيمذريةإنناأجابوهدا:إبراهيمأبناءالجسد

نأتطلبونلكنكمإبراهيمذريةأنكمعالمأنا..يسوعأجابهم

عندرأيتمماتعملونأنتم..فيكملهموضعلاكلاميلأنتقتلونى

كنتملويسوعلهمفقال.إبراهيمهوأبونالهوقالأجابوا.ألمكم
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تطلبونالآنولكنكم.إبراهيمأعمالتعملونلكنتمإبراهيمدأولا

هذأ.اللهمنسمعهالذيبالحقحدثكمقدإنسانوأناتقتلونيأن

لمأنمالهفقالوا.أبيكمأعمالتعملونأنتم.)براهيميعملهلم

إبليس،هوأبمنأنتم:يسوعلهمفقا!...ؤنأمننولد

البدءمنللناسقثالاكانذاك.تعملواأنتريدونأييكموشهوات

.44(-8:31أكلحنا((الحقفييثبتولم

بنيعلىالشرجلبقدالخاطئةالمفاهيمهذهبمثلالتعلقإن

القا-للةائارهيحدثيزالولا-القرونعبر-الناسوعلىإسرائيل

.اليومحتى

555
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بفلسطينالإسرائيلىالتاريخموجز

ويشوعموسىقيادةتحتإسراثيل5

بالفزوالأمريتلقىيضوع5

إسرائيلدولةإقاهةصدالرب5

يعاولمملكة5
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jيسيناءإلىبهموعبر،مصرمناسرائيلبنىموسىأخرج

ينعمونآمنامكاناربوعهالنلهميجدحتى،فلسطينإلىطريقه

إبراهيمابائهماله،الواحدالالهفيعبدون،العقيدةبحريةفيه

.ويعقوبواسحق

،بالخيراتتنعمأرضاالوقتذلكفيفلسطينكانتلقد

وقد.وعسلا"لبناتفيض"أرضبأنهاموسىأسفاروصفتها

إلىالمضطربةالقبليةالنظممنتطورتقويةشعوبفيهااستقرت

المدندويلاتمنعدداتقيمأنفاستطاعت،مسمقرةحكمنظم

عنها.وتدافعتحميهاجيوشولها،أميرأوملكمنهاكلرأسعلى

مئةستبنحوالأسفارعددهمتقدرالذين-للاسرائيليينكانوما

.بالحربإلاالقويةفلسطينشعوبلينمكانألهميجدواأن-ألف

العدةيعدوبدأموسىلواءهاحملالتيالمهمةهيتلككانتلقد

تحقيقها.أجلمن

لأهمنعرضوالذي،بفلسطينالاسرائيليالتاريخل!دأهناومن

الاسرائيليةالأسفارعلىالأولىبالدرجةمعتمدين،الختلفةمراحله

حسبماعليهمحجهَتكونوقد،اسرائيللبنيحجةهيالتي

قليل.بعدالدراسةهذهمنيستبان
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ويشوعموسىقيادةتحتإسرائيل

:والإحصاءالتعئة

اللائقينالأفرادبتعبئةللحربعدادللاٍالأولىالخطوةموسىبدأ

تائلا:..سيناءبريةفيموسىالربإكلمفقد.العسكريةللخدمة

بعددآبائهمولموتبعشائرهماسرائيلبنيجماعةكلاحصوا

كل،فصاعداسنةعضرينابنمنبرأسهذكركل،الأسماء

17(.-':أأعدد((أجنادهمح!سب..اسرائيلفيللحربخارج

:والاستطلاعالتجسس

أرسل:قائلاموسىالرب"كلمحينالتاليةالخطوةكانتثم

فارانبريةمنموسىفأرسلهم..كنعانأرضليتجسسوارجالا

كنعانأرضليتجسسواموسى.فأرسلهم..الربقولحسب

وانظروا.الجبلإلىواطلعواالجنوبإلىهنامناصعدوالهموقال

ضعيف؟أمهوأقوى؟فيهاالساكنوالشعب؟هيماالأرض

مأأجيدة؟فيهاساكنهوالتيالأرضهيوكيف؟كثيرأمقليل

؟حصونأمأمخيمات؟فيهاساكنهوالتيالمدنهيوما؟رديهَ

وتشددوا؟لاأمسجراأفيها؟هزيلةأمأسمينةالأرضهيوكيف

.02،-ا:13عددأالأرضثمرمنفخذوا
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عجبولاوجهأفضلعلىمهمتهمجواسيسهموسىلقنلقد

أيديعلىوتعلم،فرعونلمتفيموسىترلىفقد،ذلكفي

العالم.عرفهادولةأولوأقامواجيقأولنظمواالذينالمصرينن

بكلموسى:هتهذبتقول)ذالجديدالعهدأسفاربذلكوتضهد

22،.:7الرصلأعصال1،المصريننحكمة

موسى:علىانقلابمحاولة

اسرائيلولبنيلموسىوقدمواكنعانأرضمنالجواسيعىدعا

مماوكانالأرضثمارمنبعيناتمصحوبا،مهمتهمعنتقرررا

تفيض)نهاوحقا،إليهاأرسلتناالتيالأرضإلىذهبناإقد:قالوه

معتزالأرضفيالساكنالشعبأنغير.ثمرهاوهذا،وعسلالبنا

.هناكعناقبنيرأيناقدوأيضا..جداعطمةحصينةوالمدن

واليبوسيونوالحيثيون،الجنوبأرضفيساكنونالعمالقة

البحرعندساكنونوالكنعانيون،الجبلفيساكنونوالأموريون

:وقالموسىإلىالشعبأنصتكالبلكن.الأردنجانبوعلى

صعدواالذينالرجالوأما.عليهاقادرونلأنناونمتلكهانصعدإننا

فأشاعوأ.مناأشدلأنهمالشعبالىنصعدأننقدرلا:فقالوأمعه

التيالأرض:قاثلينأسرائيلبنيفيتجسسوهاالتيالأرضمذمة

الشعبوجميع.سكانهاجملأرضهيلنتجسسهافيهامررنا
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بنيالجبابرةهناكرأيناوقد.القامةطوالأناسفيهارأيناالذي

فيكناوهكذا،كالجرادأعيننافىفكنا.الجبابرةمنعناق

.err-13:27عددأ((أعينهم

الجماعةرؤوسعلىالصاعقةوقعالتقر-برلهذاكانلقد

محاولةبعضهموتزعَّم،وهارونموسىعلىفتذمروا،الاسرائيلية

مصر:إلىبهميرجعموسىغيررئيسأتقيمانقلاب

تلكالشعبوبكىوصرختصوتهاالجماعةكللارفعت

وقال.إسرائيلبنيجميعهارونوعلىموسىعلىوتذمرالليلة

هذافىمتناليتناأو،مصرأرضفيمتناليتنا:الجماعةكللهما

تصير،بالسيفلنسقطالأرضهذهإلىالرببناأتىولماذا.القفر

مصر.إلىنرجعأنلناخيراأليس.غنيمةوأطفالنانساؤنا

f-41:1أعددمصر!إلىونرجعرئيسانقيم:لبعضبعضهمفقال t

الاسرائيلي:التمردعقاب

متىوحتى،الشعبهذايهيننيمتىحتى:لموسىالرب"قال

..!؟وسطهمفيعملتالتيالآياتبجميعيصدقوننيلا

!؟علىالمتذمرةالشر-برةالجماعةلهذهأغفرمتىحتى

فيتكلمتمكمابكملأفعلن،الربيقول،أناحي:لهمقل

منكمالمعدودينجميع،جثثكمتسقطالقفرهذافي.أذني
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عفى.تذمرواالذين،فصاعداسنةعشرينابنمنعددكمحسب

بنوكم..فيهالأسكنكميديرفعتالتيالأرضتدخلوالن

تفنىحتىفجوركمويحملونسنةأربعينالقفرفيرعاةيكونون

هذهبكلهذالأفعلنتكلمتقدالربأنا..القفرفيجثثكم

.35(-14:11عددأعلًي،المتفقةالسرووةالجماعة

:الوبنيانةموسىاتهام

حلمماشيءبموسىلحقفقد،ذلكعلىالأمريقتصرلم

فلسطين،أرضعليهمحرمتوكما،المتمردةالاسرائيليةبالجماعة

حسبما-ربهبخيانةاتهامهنطرموسىعلىكذلكحرمتفقد

بهواختتمتتلقاهوحىآخرفيذلثوكان-الأسفاركتبةنرعم

هذاعباريمجبلإلىاصعد:قائلا..موسىالربداوكلم:حياته

أرضوانظر،اريحاقبالةالذيموآبأرضفيالذينبوجبل

كماقومكالىوانضمإليهتصعدالذيالجبلفيومت..كنعان

تومه.إلىوضمهورجبلئأخوكهارونمات

الأرضتنظرفأنك..اسرائيلبنيوسطفيخنتمانيلأنكما

52-2تثنبةأ((هناكإلىتدخللاولكنك،قبالتهامن 8، : )r.

الربفأراه،أريحاقبالة..نبوجبلإلى..موسىوصعد9

ولكنك،بعينيكإياهاأريتكقد..الربلهوقال..الأرضجميع
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..مواارأرضفيالربعبدموسىهناك.فماتتعبرلاهناكإلى

6،.-ا:rtنثيةأ!البومإلىقبرهإنسانيعرفولم

555
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بالغزوالأمريتلقىيشوع

بنيضوعكلمالربأن،الربعبدموسىموتبعدإوكان

أعبرقمفالآن.ماتقدعبدىموسى:قائلاموسىخادمنون

أكونموسىمعكنتكماالشعبهذاوكلأنتالأردنهذا

.6(-1:1أثوع!وتضجعتشدد..معك

زانية:باسثخدامالأرضتجسس

قائلاسراجاسوسينرجلينسطيممننونبنيسوع"فأرسل

اسمهازانيةامرأةبيتودخلافذهبا.وأريحاالأرضانظرااذهبا

..وخبأتهماالرجلينالمرأةفأخذت..هناكواضطجعاراحاب

قدرعبكموأنالأرضأعطاكمقدالربأنعلمتللرجلينلتuو

فالآن..أجلكممنذابواقدالأرضسكانجميعوأنعليناوقع

أنتماتعملابأنمعروفامعكماعملتقدلأني..بالربلياحلفا

وأخواتيوأخوتيوأميألىوتستحيامعروفاأليييتمعأيضا

واتيا..الرجلانرجعثم..الموتمنأنفسناوتخلصامالهموكل

ذابوقدكلهاالأرضل!دنادفعقدالربأن:وقالا..يشوعإلى

24(.-ا:2كوعأبسببنا((الأرضسكانكل
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:الغزوعمياتفيالحياةتدمير

بهاويقتحمالإسرائيليةالقبائليقودأنيشوعاستطاعلقد

بعضعلىويستوليفلسطينمنوالجنوسِةالشرقيةالأجزاءبعض

يقتحمونحينالاسرائيليينعادةمنوكان.وعاىأريحامملالمدن

الأسرىفيقتلونوالتخريبالقتلبهايوقعواأنالمدنإحدى

والبهائم.والشيوخالأطفالحتىحيةنفسلكلالموتويسوقون

وأخذوا..المدينةإلىالشعب"صعدفقد،بأريحاذلكفعلوا

حتىوشيخوطفلوامرأةرجلمنالمدينةفيماكلوخرمواالمدينة

ماكلمعبالنارالمدينةوأحرقوا..السيفبحدوالحميروالغنمالبقر

خزانةفيجعلوهاوالحديدالنحاسوانيةوالذهبالفضةإنما،بها

مالها.وكلأييهاوسِتالزانيةراحابيشوعواستحيى،الربييت

ذلكفييشوعوحلف..أليومإلىأسرائيلوسطفىوسكنت

المدينةهذهول!نييقومالذيالرجلالربقدامملعون:قائلاالوقت

.26(-6:02يثوعأ،أريحا

لجميعواحراقوتدميرقتلمنالشيءنفسالاسرائيليرنوفعل

علىاستعصتالهامةالمدنمنكثيرا.لكنغزوهاالتيالمدن

داودعليهااستولىالتى)أورسليم(ليوسيينهاومن،الاسرائيلن

له.عاصمةواتخذهاعاماوخمسينمائتينبنحوذلكبعد
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أيامفلسطينبأرضالإسرائيليينعلاقةفإن،حالكلوعلى

وممكنهم،أجزائهالبعضتخللبعملياتقيامهمتتعدلميشوع

متفرقة.قبائلهيئةعلىشعوبهاوسطالعي!قمن

..وشيوخهاسرائيلجميع9:دعاأنيشوعموتقبلوكان

أولئكبجميعإلهكمالربعملماكلرأيتمقدأنتم:لهموقال

..عنكمالمحاربهوإلهكمالربلأناجلكممنالشعوب

الباقينأولئكالشعوبهؤلاءببقيةولصقتمرجعتمإذاولكن

يطرديعودلاإلهكمالربأنيقينافأعلموا..وصاهرتموهممعكم

علىوسوطافخالكمفيكونونأمامكممنالشعوبأولئك

أعطاكمالتيالصالحةالأرضتلكعلىتبيدواحتى..جوانبكم

..إلهكمالربإياها

تكلمالذيالصالجالكلامجميعمنواحدةكلمةتسقطلم

الصالحالكلامكلعليكمأتىأنهكماويكون..عنكمالرببه

الربعليكميجلبكذلك،عنكمإلهكمالرببهتكلمالذي

التيالصالحةالأرضهذهعنلييدكمحتىالرديءالكلامكل

فتبيدون..إلهكمالربعهدتتعدونحينماإلهكمالربأعطاكم

16(.-23:2أدرع((أعطاكمالتيالصالحةالأرضعنسريعا

:هامتاننقطتانهناوتبرز
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علىبدئهامنذمتوقفةبفلسطينالإسرائيليين)مامةأن-الأولى

ماإذاحتى.اللهبعهدوالوفاءالسلوكوحسنالعقيدةصدق

غضبهبهماللهأنزل،المستقيمالصراطعنوانحرفواالعهدنقضوا

.الشعوببينهزؤاوجعلهمفلسطينمنواقتلعهم

الوعدمفهومحقيقةعنيقالعماالنظربصرفأنه-العانية

لووحمى-ميراثهاقتساملهميحقالذ-شوأبنائهلإبراهيمالإلهي

منواسقطاوحدهماسرائيلبنوهمالأبناءأوفكأنجدلاسلمنا

قبلالأخيريشوعكلامهنلوجدنأ-إبراهيمنسلمنعداهم

فلقد.الأمروانعهىأيامهفيتحقققدالالهيالوعدأن،وفاته

الذيالصالحالكلامجميعمنواحدةكلمةتسقط"لم:قال

.لكم!صارالكل.عنكمالرببهتكلم

أساسها،من"الكبرىاسرائيل!أرضعبارةينسفهذاإن

توسعفيالرغبةعنتعبيراإلاليستفهى.زيفهاويفضح

واسنداالمقدسةاسرائيلأسفارنصوصمنلهيجدلااستعماري

منذ،إسرائيلبنيعلىتحرمالأسفارهذهنصوصأنبل.دليلا

اللهجعلهامعينةأراضيعلىالاعتداءأوالتملك،موسىعهد

"أوصى:لموسىالربتالفقد.معينةلشعوبدائماموطنا

)أبناءعيسوابنياخوتكمبتخوممارونأنتم:قائلاالشعب
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لالأنيعليهمتهجموألا..سعيرفيالساكنين(عمومتهم

جبلاْعطتقدلعيسوالأني،قدموطأةولاأرضهممناْعطكم

..ميراثاسعير

لالأنيحرباعليهمتعرولاموآبتعادلا:الربليقال

..ميرأثاعارأعط!مَدلوطلبنيلأني.ميراثاأرضهممنأع!

فمتى.بعارموآببتخماليوممارأنت؟قائلاالربكلمني

لالأني.عليهمتهجمواولاتعادهملاعمونبنيتجأهإلىقربت

اعطمهاقدلوطلبنىلأنيميراثاعمونبنيأرضمنأعطك

.91(-2:4تثنيةأميراثاإ-

وسكن،الأردنشرقفيوالعمونيونالمواييونسكنلقد

البحرغربوجنوبموآبأرضجنوب،عيسوبنو،الادوميون

منذ-اسرائيلبنيعلىالملاثالمناطقتلكحرمتولقد..الميت

"طعاما:أهلهابرضاالعبور)مكانيةإلالهمفليمى-موسىعهد

بالفضةمنهمتبتاعونأيضاوماء،لتاكلوابالفضةمنهمتشترون

6(.:2تثنيةألتشربوا((

اسرائيلأرضلهيقالأنيمكنما-إذن-الأسفارليمفي

يخدعزائفوشعار،الد-شبأسمتضليلإلاذلكفما.الكبرى

والجاهلين.البسطاء
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اسرائيلدولةإقامةضدالرب

الزمانمنقرنينبنحويشوعبعد-حولهمالاسرائيليوننظرلقد

وإقامةالملوكتنصيبفيسبقتهمقدالفلسطنيةالشعوبأنفوجدوا

علىوتحافظشملهاتجمعأنبذلكواستطاعت،:الدولأيالممالك

فاجشعْكل5ذلكومنشيءإلىنفوسهمتطلعتوهناك.كيانها

أش!ذاهو:لهوقالوا.الرامةإلىصموئيلإليوجاءوااسرائيلشيوخ

عينهماقدصموئيل)وكانطريقكفييسيرالمو)بناكشختقد

فيالأمرفساء.الشعوبكسائرلنايقضيملكالنافاجعلمَاضيين(.

إلىصموئيلوصلى.لنايقضيملكاأعطناقالوا:إذصموئيلعيني

ماكلفيالشعبلصوتاسمع:لصموئيلالربفقال.الرب

أملكلاحتىرفضواإيايبلأنتيرفضوكلملانهم.لكيقولون

منأصعدتهميوممنعملواالتيأعمالهمكلحسب.عليهم

همهكذا،أخرىآلهةوعبدواوتركونياليومهذاإليمصر

عليهماشهدنولكن.لصوتهماسمعفالآن.أيضابكعاملون

91-8:4الاولأصموئبل((عليهميملكالذيالملكبقضاءوأخبرهم

الأولاليوممنذلإسرائيلمملكةإقامةضدالربكانلقد

-الربقولح!سب-يعنيهذاكانفلقد.ذلكفيللتفكير
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وكان،صموئيلومنهمأنبيائهطريقعنلهماللهلحكمرفضا

"لم:قالاذ،للهرفضا-الأمرحقيقةفي-لصموئيلرفضهم

.،عليهمأملكلاحتىرفضوااياىبل،رفضوك

صموئيل:تحذيررغمالمملكةاقاهةعلىالاسرائيل!ناصرار

.الربكلامبجميعملكامنهطلبواالذينالشعبصموئيل"كلم

بنيكميأخذ:عليكميملكالذيالملكقضاءيكونهذاولَال

ويجعل.مراكبهأمامفيركضونوفرسانهلمراكبهلنفسهويجعلهم

عسكرية(تنطمات)قادةخماسينورؤساءألوفرؤساءلنفسه

وأدواتحربهعدةويعملرن،حصادهويحصدونحراثتهفيحرثون

ويأخذ.وخبازاتوطباخاتعطاراتبناتكمويأخذ.مراكبه

ويعشر.لعبيدهويعطهاأجودهاوزيتونكموكرومكمحقولكم

عبيدكمويأخذ.وعبيدهلخصيانهويعطيوكرومكمزروعكم

ويعشر.لشغلهويستعملهموحميركمالحسانوشبانكموجواريكم

!ومناليومذلثفيفتصرخون.عبيدالهتكونونوأنتمغنمكم

ذلاثفيالربلكميستجيبفلالأنفسكماخترتموهالذيملككم

بل،لا:وقالواصموئيللصوتيسمعواأنالشعبفألى.أليوم

لناويقضيالشعوبسائرمثلأيضانحنفتكونملكعلينايكون

لصموئيل.الرب.فقال..حروبناويحاربأمامناويخرجملكنا

22ا!ولأصمرلًيل((ملكاعليهموملَّكلصوتهماسمع - 1 0 :.)A
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شاولمملكة

.م.ق209-0001

وس!يحا:ملكايفاولاخعيار

عشالًرأقلمنرجلا-اليهأوحىحسبما-صموئيلاختار

ولقدومسيحا.ملكافكان،عليهمملكاومسحه،الاسرائيليين

أذنكشفإوالرب:والسخريةبالهزؤيومأولمنذطثقوبل

أرسلالاَنمثلفيكدا:قائلابيومساولمجيءقبلصموئيل

..اسرائيللشعبيرئيسافامسحه:بنيامينأرضمنرجلاإليك

أليس:وقالوقئلهرأسهعلىوصبالدهنقنينةصموئيلفأخذ

هناكإلىمجيئكعند..رئيساميراثهعلىمسحكقدالربلأن

وأمامهمالمرتفعةهننازلينالأنبياءمنزهرةتصادفأنكالمدينةإلى

فتتنبأالربروحعليكفيحل.يتنبأونوهموعودونايودفرباب

فافعلعليكالاَياتهذهأتتو)ذا.آخررجلالىوتتحولمعهم

منذعرفوهالذينجميعراهولما..معكاللهلأنيدكوجدتهما

ماذا:لصاحبهالواحدالشحبقالالأنبياءمعيتنبأأنهقبلهوماأمس

معلا:ذهبولذلك؟!الأنبياءبنأيضاأشاول.قيسلابنصار

.01(،9الأولأصمرئبل"!الأنبياءلننأيضاأشاول
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المملكة:إقاهةعلىالاسرائيليينندم

فيلصوتكمسمعتقدهأنذاك:اسرائيللكلصموئيل!قال

الذيالملكذاهوفألاَن..ملكاعليكموملكتليمَلتمماكل

وقال..ملكاعليكمالربجعلقدذاوهوطلبتموهالذياخترتموه

لاحتىإلَهكالربإلىعبيدكعنصل:لصموئيلالشعبجميع

ملكا.لأنفسنابطلبناشراخطاياناجميعإلىأضفناقدلأننا.نموت

الشرهذاكلفعلتمقدأنكم.تخافوالاللشعبصموئيلفقال

قدلأنه..قلوبكمبكلالرباعبدوابلالربعنتحيدوالاولكن

.22(-ا:12الاْولأصرئيل((شعبالهيجعلكمأنالربساء

:يعارلجنون

يتعرىأنويتنبأالوحيعليهينزلحينشاولعادةمنكانلقد

اللهروحأيضاعليهفكان..هناكإلى)شاول("ذهب:ثيابهمن

أمامأيضاهووتنبأثيابهأيضاهوفخلع..ويتنبأيذهبفكان

إلاْولأصمرئبل((الليلوكلكلهالنهارذلكعرياناوانطرحصموئيل

91:23)14.

اللهرفضهأنبعدشاولملكعلىقضىماسرعانولكن

روحعليهوحلاللهروحفارقهوعندئذ.اكمسبهاخطئةبسبب

أحدفيهابرعموسيقيةحفلةلهعملتإذاإلايهدألاسرهـكان

:داودوهو،خدمه
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إلهكالربوصيةتحفظلم.انحمقتقد:لشاولصموئيلقال9

اسرائي!!علىمملكتكئبتقدالربكانالآنلأنهبهاأمركالتي

.[sit-13ا!ولأصوئبل((تقوملافمملكتكالآنوأما.الأبدإلى

قبلمنرديءروحوبغتهشاولعندمنالربروح!وذهب

شاولعلىاللهقبلمن)الرديء(الروحجاءعندماوكان..الرب

ويطبشاولروتاحفكان،سِدهوضربالعودأخذداودأن

.24(-14ت16الأولأصوئبل"الرديءالروحعنهويذهب

نأابنهيوبخحينفكان،لسانهبذاءةشاولعنعرفولقد

أمه:لعورةبالسفهيتعرض

ابنيا:لهومَال)ابنه(يوناثانعلىشاولغضبلاحمى

يسىابن)داود(اخترتقدأنكعلمتأما!المتمردهَالمتعوجة

.03(:02ولألاًأصموثبل((أمكعورةوخزيلخزيك

الروحأنالغدفيوكان9:الجنونمنبنوباتشاولأصيبثم

أصموئل"البيتوسطفيوجنساولاقتحماللهقبلمنءالردى

.18:011الأول

وتخلفهم:الاسرائيليينضعف

مستقرشعبعلىيملك-اسرائيلفيملكأولشاوليكنلم

فقطاسممجردذلكمننصيبهكلكانبلحدودذاتأرضفي
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شعوبلِننمتناثرةجماعاتيعيشونالاسرائيليونكانفلقد

"تجمع:عليهموانتصرتقاتلتهمماكثيراالتيفلسطين

فارسآلافوستةمركبةألفئلالة.اسرائيللمحاربةالفلسطنيون

رأىولما..الكحرةفيالبحرشاطىءعلىالذيكالرملوشعب

الشعباختبأ،تضايقالشعبلأن،ضنكفيأنهماسرائيلرجال

العبرانيينوبعض.والاَباروالصروحوالصخوروالغياضالمغاررفي

.-7(13:5الأولأسحرئل!وجلعادجادأرضإلىالأردنعبروا

أعدائهمتفوقإلى-يرجعوهزيمتهمالاسرائيليينضعفيكنولم

فنيا،الاسرائيلحِننتخلفإلىيرجعكانمابقدر،ونوعاكما

يستطعصانعأيبينهميوجدلمالحينذلكحتىأنهملدرجة

فييلجئونكانوابل،شحذهاحتىأو،وعدتهمأسلحتهمصنع

أعدائهم:إلىالفنيالعملذلك

يوجدولم..فرقثلائةفيالفلسطنننمحلةمنالخربون"خرج

يعمللئلاقالواالفلسطنيينلأن؟اسرائيلأرحزكلفيصانع

الفلسطيينإلىاسرائيلكلينزلكانبلرمحاأوسيفاالعبرانيون

كفتعندما،ومعولهوفأسهومنجلهسكتهواحدكليحددلكي

.والفؤوسالأسنانوالمثلثاتوالمناجلالسككحدود
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جميعبيدرمحولاسيفيوجدلمأنهالحربيومفيوكان

-13:17الأولأصموئيل((يوناثانومعشاولمعالذيالشعب

!22.

شاولقُتل،والاسرائيليينالفلسطينيينيينالمعاركإحدىوفي

تمثيل:أسوأبجثتهومُئلأبنائهمنوثلاثة

أماممناسرائيلرجالفهربإسرائيلالفلسطنيونأحارب

وراءالفلسطنيونفضد.جلبوعجبلفيقتلىوسقطواالفلسطيين

أبناءوملكيشوعوايينادابيوناثانالفلسطنيونوضربوبنيهشاول

اسرائيلرجالرأىولما..الثلاثةوبنوهشاولفمات..شاول

وبنيهشاولوأنهربواقداسرائيلرجالأنالأردنعبرفيالذين

وفي.بهاوسكنواالفلسطنيونفأتى،وهربواالمدنتركواماتواقد

العلاثةوبنيهساولوجدواالقتلىليعرواالفلسطنيونجاءلماالغد

علىجسدهوسمروا..رأصهفقطعوا.جلبوعجبلفيساقطين

.01(-أ:31الأولأصمرئيل((شانييتسور
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فىاودمملكة

(م.ق69.-001)0

الدروعلَهزمالحجارة

ملكاَداوداختيار

عصابة!رئيسداود

الجنونيدعىداود

علىيلجالفلسطينننبينمرتزقداود

الإسرائيليينامحاربة

الأفرانفىالحربأسرىيحرقداود
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الدروعتهزمالحجارة

قتلمنذ-البسيطالجندي-داودعلىيحقدالملكشاولبدأ

رماهبحجرقتله،وأسلحتهبدروعهالمعتزطسالجبارالمحارب

سيفينزعداودفأسرع،الأرضإلىوجههعلىفسقطبالمقلاع

داودباسميهتفالشعببدأوهناك.رأسهبهويقطعجليات

دَتله.محاولاويطاردهبهيتربصبدأالذيشاولذلكفأغاظ

وذلث،داودبهايقتلماكرةحيلةعنشاولذهنتفتقولقد

كعلوهوألا،للمخاطرداوديعرضمهرنطربناتهإحدىبتزويجه

بغلفهاوالاذِانذكورتهمأعضاءوقطعالفلسطنِننمن1..

وقتلورجمالههووذهبداودقامحتىالأيامتكملداولم.للملك

الملك.لمصاهرة..بغلفهمداودوأتيرجلمئتىالفلسطنيينمن

وصاربعدداوديخافشاولوعادامرأةابنتهميكالساولفأعطاه

.92،-18:26الأولأصموئيلأالأيامكللداودعدواشاول

حياته.فيمنهالملكونزعشاولالربرفض،وأخيرا

ملكا:داوداختياو

ذلكتموقد،لشاولخلفايسىبنداودالنبيصموئيلمسح

وتعالدهناقرنكاملا..لصموئيلالرب"قال:إلهيأمرعلىبناء
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فأخذ..ملكابنيهفيليرأساقدلأني..يسىإلىأرسلك

الربروحوحل.إخوتهوسطفيومسحهدهنمرنصموئيل

.13(-ا:16الأمدأصومر((فصاعدااليومذلكمنداودعلى

بعداسرائيلفيالثانيوالمسيحالمانيالملكداودصاروهكذا

ومسيح.ملكأولشاول

الفلسطين!نناعندلاجىءداود

لمولذلك،منهوالتخلصداودلقتلمحاولاتهفيشاولاستمر

يجدولم،عدوهسطوةعنبعيداالهربمنبداالأخيرهذايجد

الاسرائيليين.أعداءالفلسطينيينبينإلاوأتباعههوبهيحتميملجأله

سأهلكإنىقلبهفيداود!قال:عاممنلأكثرلاجئاعندهمفبقى

أرضإلىأفلتأنمنليخيرسيءفلا،شاولييديوما

داودفقام..بعدعلييفتشفلامنيشاولفييأس،الفلسطنيين

ملكمعوكبنأخيشإلىمعهالذينرجلمعةوالستهووعبر

واحدكل،ورجالههوجتفيأخي!قعندداودوأقام.جت

نابالامرأةواليجايلاليزرعيليةأخينوعموامرأتاهداود،وبيته

أيضايعدفلمجتإلىهربقدداودأنشاولفاخبر.الكرملية

بلادفيداودفيهاسكنالتيالأيامعددوكان..عليهيفتش

.7،-أ:27الأولأصموئيل((أسهروأربعةسنةالفلسطينيين
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عصابةارئيسداود

عنالصادرةالمقدسللكتابالعرلمةالترجمةتقولفهكذانعم

المسكوشِةالفرنسيةالعرجمةعننقلا،ببيروتالمشرقدار

Chefde:بأنهوصفتهالتىع!.ه.)!العمهيرة Bande

يعيمنزعصابةوزعيمطريققاطعكانداودأنالأسفارلنافتذكر

الأرضأصحابالمجاورةوالقبالًلالشعوبعلىالسطوعلى

ويسلبرنوهسوةبعنفورجالههويغزوهمفكان،الأصليين

يخبرمنلمقىلاحتىمنهمحيةنفسكلويقتلون،أموالهم

والجزريينالجشوريينوغزواورجالهداود"صعد:بمذابحهم

داودوضرب،الأرضسكانقديممنهؤلاءلأن،والعمالقة

وحميراوبقراغنماوأخذ،امرأةولارجلايستبقولمالأرض

ولارجلاداوديستبق..لمأخيشإلىوجاءورجعوثياباوجمالا

فعلهكذامَائلينعنايخبروالئلاقالإذ،جتإلىيأتيحتىأمرأة

فصدق.الفلسطنيينبلادفي)قامتهأيامكلعادته.وهكذاداود

شعبهلدىمكروهاصارقد:قائلاداودجت()ملكأخيش

.12(-27:8الأولأصمرئل((الأبدإلىعبداليفيكوناسرائيل

قبلمنحتىدائماداودعادةكانتهذهأنالأسفارلناوتوكد

فرضعلىاعتادفقد.الفلسذنينعندلاجىءإلىيتحولأن
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استباحةثم،بالقوةوئرواتهمأموالهمواغتصابالناسعلىالإتاوة

هومارسهاالتيالعصاباتبأعمالالضيقمنشيئاأبدواإندمائهم

فىالقصةوتتلخص.ذلكعلىساهدخيرنابالوقصة،ورجاله

لمأنهنطرفيوذبائحهنابالخبزمنشيءفيطمعداودأن

لكن.ليستجدوهغلمانهفأرسل،قبلمنممتلكاتهمنشيئايسلب

فما.بداودعلاقةأومعرفةسابقلهتكنلملأنهذلكرفضنابال

وأهله.نابالقتليطبعصابتهرأسعلىخرجأنإلاداودمنكان

أياموبعد.داودغضببهاتردبهديهَأسرعتزوجمهعلمتولما

أصرئبل.امرأةإليهالمجايلالجميلةأرملتهداودفضمنابالتوفى

.2،42-:25الأول

!الجنونيدعيداود

فعلعنيترفعلاالذيالرجلصورةفيداودالأسفارلناتظهر

ملكأخيشأمامبالجنونتظاهرفلقد.مصلحتهفيههـىشيءأي

ويأتيلعابهيسيلوصار-لأجئاعندهيقيمأنقبل-جت

يخشىلاضعيفكإنسانبينهميقبلوهحتىالخبولينبحركات

إلىوجاءشاولأماممناليومذلكفيوهربداود"قام:بأسه

ملكداودهذاأليس:لهأخيشعبيدفقالجتملكأخيش

منجداوخافقلبهفىالكلامهذاداودفوضع..!؟الأرض
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لِنبالجنونوتطاهرأعينهمفيعقلهفغير.جتملكأخيش

لحيته.علىريقهويسيلالبابمصاريععلىيخرب!قوأخذأيديهم

إليَ.بهتأتونفلماذامجنوناالرجلترونذاهو:لعبيدهأخيشفقال

أصصوئبل((!؟عليليتجننبهذاأتيتمحتىمجانينإلىمحتاجألعلي

.،51-12:01الآول

الاسرائيلون!محاربةعلىيلجالفلسطينيينبينمرتزقداود

ترجعكبيرةسوداءببقعداودتاريخالأسفاركنبةلطخلقد

لامبدأعلىأقامهاالتيوسياسمهسلوكهإلى-زعمهمحسب

وراءعماالننلربصرف،الوسيلةتبررالغاية:بأنيقضيأخلاقي

علىكانفإنهعنهالفلسطينيينرضاعلىداوديحافظفلكي.ذلك

ضدمرتزقةكجنودورجالههوصفوفهمفيللحربتاماستعداد

ذلكالفلسطين!نروساءاستنكرولما.الاسرائيل!ننمنجلدتهمبني

أحدإلىيتوسلداودكان،القديمةعداوتهبسببلهمنهمبغضا

من-كنفهفىعايتزالذيجتملكأخيمقوهو-ملوكهم

الإسرائيليين.أعدائهعلىبالنصرويعده،للحربمعهلِخرجأنأجل

إلىجيوسهمجميعالفلسطنيونجمع":الأسفارتقولهذاوفي

-فىرعيل.فىالتىالعينعلىنازلينالإسرائيليونوكان.أخيش

فىورجالهداودوعبر،وألوفامئاتالفلسطينيينأقطابوعبر
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!؟العبرانيونهؤلاءما:الفلسطنيينرؤساءفقال.أخيشمعالسافة

ملكشاولعبدداودهذاأليس:الفلسطنيينلروساءأخيشفقال

شيئافيهأجدولمالسنينهذهأوالأيامهذهمعيكانالذيإسرائيل

الفلسطنيينروصاءعليهوسخط.اليومهذاإلىنزولهيوممن

الذيموضعهإلىفيرجعالرجلأرجع:الفلسطينيينرؤساءلهوقال

له:وقال:داودأخيشفدعا05الحربإلىمعناينزللاولهعينت

في!يودخولكوخروجكمستقيمأنتإنك.الربهوحى

إليجئتيوممنضرايخكأجدلملأنيصنيفيصالحالجي!ق

...بسلامواذهبارجعفالآن.اليوم

منعبدكفيوجدتوماذاعملتفماذا:لأخيقداودفقال

سيديأعداءوأحارباتيلاحتىاليومإلىأمامكصرتيوم

عينىفيصالحأنكعلمت:لداودوقالأخيشفأجاب.الملك

إلىمعنايصعدلاقالواالفلسطنيينروساءأنإلا.اللهكملاك

..معكجاءواالذينسيدكعبيدمعصباحافبكروالاَن.الحرب

إلىوررجعواصباحايذهبوالكيورجالههوداودفبكر.فاذهبوا

)لمحاربة-فىرعيلإلىفصعدواالفلسطنيونوأما.الفلسطنيينأرض

اسرائيلرجالفهرب.اسرائيلالفلسطنيونوحارب..الإسرائيلين(
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الاْولأصمرئل-جلبوعجبلفىقتلىوسقطواالفلسطنيينأماممن

92:1-،12

!الأفرانقيالحرباسرىيحرقداود

لهكانتفقد،داودمملكةفيالداخليةالاضطراباتالىاضافة

فيهاتعرضماوكثيرا،الفلسطنيةالشعوبمعمستمرةحروب

منكثيرارويقحروبهفيعنيفاداودالأسفارلناوتصور.للقتل

الأسرىيعاملوكان.العذابمنصنوفابأعدأئهوينزلالدماء

يقيسحبلايأخذثمأرضافينبملحونفيأمرهم،وحشيةمعاملة

لمنمرةبطولهلِقيسثم،القتللهمأرادالذ-شعددمرتينبطوله

أسراهيعذبداودكانماوكثيرا.لهعبيداليكونواالحياةلهمأراد

بطرحهمالاَخرالبعضويحرق.والنوارجبالمناشير)ربابتقطعهم

.الاَجر)1(منأفرانفي

،الأرضعلىأضجعهم،بالحبلوقاسهمالموالينن"ضرب

الموآديونوصار،للاستبقاءحبلوطولللقتلحبلينمنهمففاس

.2،:8الثانيأصمرئيل!الجزيةيؤدونلداودعبيدا

مع،ببيروتالمحرقدارعنالصادرةالكاثوليكترجمةحسب)1(

فيالثانيصموئيليناظرالترجصةهذهفيالثانيالملوكسفرأنملاحظة

البررتستانت.ترجمة
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وأخذ.وأخذهافحاربهاربهإلىوسارالشعبجميعداود"جمع

بالحجارةالذهبمنقنطاروزنهوكانرأسهعنملكهمتاج

جداوافرةغنيمةالمدينةمنوأخرج،داودرأسفوقفكانالكريمة

حديدمنونوارجمناسيرتحتووضعهمفيهاالذ-شالشعبوأخرج

صنعوهكذا.الاجرأتونفيمنهموطرح،حديدمنوفؤوس

.31(-12:92اثانىصمرنبلأ"عمونبنيمدنبجميع

بأنهالإسرائيليينمنعشيرتهويينزمانهفىداودعرفولهذا

"منرجلعليهخرج،أبشالومابنهثورةأثناءففى.دهاءرجل

بالحجارةوهـشق..يسبجيرابنشمعىاسمهشاولبي!عضيرة

يااخرجاخرج:سبهفىيقولوكان..الملكعبيدوجميعدإود

الذىشاولييتدماءكلعليكالربرد..قدالدماءرجل

وها،ابنكابشالومليدالمملكةالربدفعوقدعنهعوضاملكت

لأنيسبدعوه..الملكفقال.دماءرجللأنكبضركواقعأنت

ذاهو:عبيدهولجميعسِشاىلاداودومالداودسبلهقالالرب

الاَنبالحرىفكماللقتل(نفسىيطلبأحشائىمنخرجالذىابنى

.11،-16:5الئانيأصمونبلله"قالالربلأنيسبدعوه.بنيامينى

555
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أبيهمملكةيرثسل!مان

"البكر:منهمالبنينمنعدداالكميراتنسائهمنداودأنجب

الكرملية.أبيجايلمندانيئيلالثاني.عيليةاليزرأخينوعممنأمنون

أدونياالرابع.جشورملكتلماىبنتمعكةابنأبشالومالعالث

منيثرعامالسادس.أبيياالمنشفطاالخامس.حجيثابن

فيلهولدواوهؤلاء..حبرونفيستةلهولد.امرأتهعجلة

منأربعة.وسليمان،وناثان،وشوباب،شمعى:أورشليم

ويافيع،،ونافج،ونوجه،واليشامع،ويجار.عميئيلبنتبثشوع

بنىماعداداودبنوالكل.تسعة.واليفلط،وألياداع،وأليشمع

.9(-ا:rالأولالأيامأخبارأ"أختهمهىوثامار.السرارى

أخوهااغتصبها،لأبشالومشقيقةأختاهذهثاماركانتلقد

!ولم.92(-أ:13الثانيأصمرئيلوقتلهابشالومعليهفحقد،أمنون

23،:6اثانيأصرئيل((موتهايومإلىولدساولبنتلميكاليكن

أخيه:بقتلحكمهييدأسليمان

الأكبرأخيهوأولهمخصومهمنبالانتقامحكمهسليمانبدأ

كانوما.الكاهنوايياثارالجيشقائديوآبمثلشايعهومنأدونيا

حدثلكنه،الأخيربهقامتمردبسببأدونيالأخيهسليمانقتل
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الملكابنهالدىلهتتوسطأنسليمانأممنأدونياطلبعندما

دروكان.امرأةلهلتكونالجميلةالشونميةاييشجيعطيهلكى

..أدونيا"جاء:سايعهومنأدونياأخيهقتلهوذلكعلىسليمان

ثم.للسلامفقال.جئتأللسلامفقالت.سليمانأمبثشبعإلى

وجوهماسرائيلجعلوقدلىكانالملكأنتعلمينأنت:قال

له.صارالربقبلمنلأنهلأخىوصارالملكفدار،لأملكنحوى

الملكلسليمانقولى..فيهتردينىفلاواحداًسؤالاأسألكوالآن

الملكإلىبثشبعفدخلت..امرأةالشونميةابيشجيعطنىأن..

لالأنىأمىيااسألى:الملكلهافقال..أدونياعنلتكلمهسليمان

فأجاب.امرأةأخيكلادونياالشونميةاييشجلتعط:قالت.أردك

لأدونياالشونميةابيشجتسألينأنتولماذا:لأمهوقالسليمانالملك

وليوآبالكاهنولألحاثارله.منىالأكبرأخىلأنهالمكلهفأسألى

أدونيا.يقتلاليومإنه:قائلابالربسليمانوحلف.صرويةبن

!فماتبهفبطقيهوداعبنهوبناياسِدسليمانالملكفأرسل

.35،-2:13الأولالملركأ

الملك:وبيثالرببيتبناء

بالعمارةيهتمبدألسليمانالحكمأموراستقرتأنبعد

ذلكفيواستعان.لنسائهوقصوراللعبادةللربستافأقاموالتشييد

64http://kotob.has.it



يينأمثالهممنأىوجودلعدموغيرهملبنانمنالمهرةبالعمال

لمدةالبشرمنالآلافتسخيرالأعمالتلكامتضتوقد.الاسرالًيليين

تعلمأنتيقولصور()ملكحيرامإلىسليمان)أرسل:عاما52

بسببالَهُهالربلاسمل!تالمنيأنيستيملمأنهأليداود

كلمنإلهىالربأراحنيفقدوالآن.بهأحاطتالتىالحروب

والآن..إلهىالربلاسمل!تبناءعلىقائموهأنذا..الجهات

وأجرةعبيدكمععبيدىيكونلبنانمنأرزالىيقطعواأنفأمر

لمنناليسأنهتعلملأنكتقولماكلحسباياهاأعطينعبيدك

سليمانالملكوسخر.الصيدونيينمثلالخشبقطعيعرفأحد

وكان..رجلألفثلاثينالسخروكانتاسرائيلجميعمن

فىيقطعونألفاوثمانون،أحمالايحملونألفاسبعونلسليمان

.15(-ا:5الأولالملوك1"الجبل

.للربالبيتبنىأنهاسرائيلعلىسليمانلمكالرابعةالسنة"في

ذراعاستونطولهللربسليمانالملكبناهالذىوالبيت

هيكلقداموالرواق.ذراعاثلاثونوسمكهذراعاعشرونوعرضه

أذرععشروعرضهالبيتعرضحسبذراعاعشرونطولهالبيت

كلواكملسنةعشرةثلائةفيسليمانفبناهوأمابينه..الببتفدام

ذراعاخمسونوعرضهذراعممةطولهلبنانوعربيتوبنى.ببته
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ذراعاخمسونطولهالأعمدةرواقوعمل..ذراعاثلالونوسمكه

رواقوعمل..قدامهاآخرورواقا.ذراعاثلاثونوعرضه

وعمل..الرواقداخلآخرىدارفييسكنهالذىولمته..الكرسى

-أ:6الأولالمدوك1!الرواقكهذاسليمانأخذهاالتىفرعونلابنةلمتا

.8(،-أ:،37

الربلمت:البيتينسليمانبنىمابعدسنةعشريننهاية"وبعد

صور()ملكحيرامسليمانالملكحينئذأعطى..المكود!ت

المدنليرىصورمنحيرامفخرج.الجليلأرضفىمدينةعشرين

.1(،-9:01الأولالمدوكأ"عينيهفيتحسنفلمسليمانإياهأعطاهالتى

.!مملكتطواذفساملسليماننماسوةنهاية

فيسليمانأنذكرواحينمداهالأسفاركبةضلالبلغلقد

لمنيكانإذ،الكفرحدبهبلغبعيداضلالضلقدعمرهنهايهَ

لنمماءهإرضاءالقرأيينلهاويقدمالوئنيةللمعبوداتالنصب

سليمانالملكإوأحب:اهرأة1...عددهنبلغاللانىالكثيرات

وأدومياتوعمونياتموآل!ات:فرعونبنتمعكثيرةغريبةنساء

لبنيالربعنهمقالالذينالأمممن.وحثياتوصيدونيات

إلهتهم.وراءقلوبكميميلونلأنهمإليكمتدخلوالااسرائيل

النساءمنمئةسبعلهوكان.بالمحبةبهؤلاءسليمانفالتصق
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فىوكان.ملبهنساؤهفأمالتالسرارىمنمئةوثلاثةالسيدات

ولمأخرئالهةررأءقلبهأملننساءهأنسليمانشيخوخةزمان

سليمانفذهب.أل!هداودكقلبإلههالربمعكاملاقلبهيكن

عينىفىالشرسليمانوعمل..الصيدونيينالاهةعضتورثوراء

..المواتيينرجسلكموثىمرتفعةسليمانبنىحينئذ..الرب

الغريياتنسائهلجميعفعلىوهكذا.عمونبنىرجسولمولك

-8،.:ا11الأولالمدوك1لاَلهتهن((ويذبحنيوقدنكناللواتى

غضباستحقفقدسليمانعلىالمفترىالكفرلذلكونتيجة

المملكةلتمزيقتمهيداوالقلاقلالثوراتضدهفبدأت،وعقابهالله

إلهالربعنمالقلبهلأنسليمانعلىالرب!غضبوبعثرتها

هذافيوأوصاهالوحى(جاءه)حينمرتينلهتراءىالذياسرائيل

فقال.الرببهأوصىمايحفظفلم.اخرىالهةيتبعلاأنالأمر

عهدىتحفظولمعندكذلكأنأجلمن:لسليمانالرب

وأعطهاتمزيقاعنكالمملكةأمزقفإنيبهاأوصيتكالتىوفرائضى

وأمام..الأدوميهدد:لسليمانخصماالربوأدَام..لعبدلت

عبد..باطبن..وروبعاماليداعبنرزون:اخرخصمالهالرب

.9،26-:11الأولالمدوكأ!المكعلىيدهرفع..لسليمان
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فيالاسرائيليونأقامهاالمىالصغيرةالمملكةأننجدوهكذا

فىحتىالأياممنيومفياليهاتضملموالتى-فلسطينمنأجزاء

فلسطين-فيالاسرائيلىالتواجدممةيمثلكانالذيسليمانعهد

ويافا،وأشدودوعسقلونغزهحولالممتدالساحلىالسهلتضملم

فىمقيمةبقيتالتىبقبائلهالعرلىالشعبتطردأنتستيمولم

لأستئصالهمالاسرائيليينمحاولاتكلعجزتأنبعدأرضها

الباقينالشعب"جميع:الأسفارتقولسليمانعهدفعلى.منها

بنىمنليسواالذت،والبيوسيينوالفرزيينوالحثيينالأموريننمن

عليهمجعلالأرضفىبعدهممنبقواالذينأبناؤهم،اسرالًيل

.02،21-:9الأولالمدركأعبيدأتسخيرسليمان

،والإنهيارالتمزقفىبدأتماسرعانالاسرائيليةالمملكةهذه

تسمىأنلهاوحقالسنينمنعشراتبضعمنأكثرتعمروئا

.والفسادالدهاءمملكة

555
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المملكةانضقاق

نأتستطعلمالاسرائيليةالقبائل"إن:باركسجيمسيقول

إذاإلا،الإياممنيومفيقيمةلهاسياسيةوحدةدِنهافيماتقيم

فبعد.القديموالعراقمصرمنكلمبضةمنأفلتتقدكانت

هاتينمنكلكافتالميلادقبلمنالثانيالألفمرور

دأودتبعهئمساولظهروعندئذ،الضعفتعانيالامبراطورتيين

.إدارةونظمجيشاوأقامالأرضمنمساحةعلىاستولىحيث

انقسمتفقد،العمرقصيرةداودأقامهاالتىالمملكةكانتولقد

وأالجنوييةالمملكة،أحدهما:مسمينإلىسليمانابنهموتبمجرد

منداودعليهااستولىالتىأورشليماتخذتوقد،يهوذامملكة

الثانية،أما.بعدفيماأليهودإليهاوانتسب،لهاعاصمة،اليبوسيين

السامرةصارتوقد،اسرائيلمملكةأوالشماليةالمملكةفهى

وجودالنادرمنكانولقد.السامريونإليهاوانتسب،لهاعاصمة

سافر.عداءفىغالباكانتابلالصغيرتينالولايتينهاتينبينصفاء

واحدلسببالزمنمنفترةالبقاءاستطاعنافقد،حالأىوعلى

مدفىترغبلمالقديمةالأمبراطورياتمنأياأنوهو،فقط

.حسابها)1(علىحدودها

)1(01..J.Parkers: A History of the Jewish People, P
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المملكين:تدهير

،الزمانمنقرنيننحوالشمالمملكةأواسرائيلمملكةعاثت

مملكةأختهامنوقوةعدداأكثروكافتأسباطعثمرةضمتوقد

.م.ق1عامالأشوريونعليهاقضىأنالى،الجنوبمملكةأويهوذا

شعوبلننذروهثمكبيرسبيفيمعهموحملوهشعبهااقتلعووقد

لهمتبقولماليومحتىأئرلهميعرفولم.الاسوريةالأمبراطورية

علىأشورملك"صعد،المفقودينالعشرةالأسباط:هىتسميةإلا

.5،6-:17الثانيالملرك1أسور،إلىاسرائيلوسبى..الأرضكل

وبنيامينيهوذاسبطىضمتالتىالجنوبمملكةاستطاعتولقد

وئلالينمائةنحوالشمالمملكةأختهابعدالفناءعواملتقاومأن

وأخذوا.م.قه86عامالكلدانيرنعليهاقضىأنإلىعاما

بابملكعبدالئمرطرلًيمىأجاء:بابلأرضالىسباياشعبها

..أورشليمديوتوكلالملكودمتالربدمتوأحرقأورشليمالى

يهوذافسبى..الكلدايينجيوثىكلهدمهاأررشليمأسواروجميع

.9،12-:25االانيالملرك1"أرضههن

مصر:إلى-إرمياالنبىلمنهمومن-اليهودمنكثيرهربولقد

.26(:25اننيالمدوكأالكلدأنيين!منخافوالأنهممصرالى)جأءوا

كانتالزمانقديم"من:هيوشونفيلداليهوديالكاتبيقول

فىالسياسيةالاضطهاداتمنالهاربرلليهودالملجأهىمصر
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يدعلىأورشليمخرابمنالكثيرونهربفإليها.فلسطين

تعرضالذىالحادثوهو،الميلادمبلالسادسالقرنفىالبابليين

.تيط!(يدعلىالرومانخربها)عندمام07عامثانيةمرةاليهودله

تدفقوااليهوداللاجئينأنيوسفيوس)اليهودى(المؤرخمنفنعلم

الشيوخمن006نحوول!نهمالكارثةتلكإبانثانيةمرةمصرلحى

الىوصلواالنذرو-فىمنعددابأنالقولويمكننا)الغيور-فى(.

أ)1(ْهنالثطائفةلهموأقامواالأسكندرية

البابلى:السبى!ودبعفىعودة5-

كورشسمح.م.قه48عامفى5:بارك!جيمسيقول

البابليةالأمبراطوريةفىسبيتالتىللشعوب،بابلقاهرالفارسى

يهودعادأجلهمنالذىالغرضكانولقد.أوطانهاإلىبالعودة

ioعاموفى.صرفادينيابابلهنالسبى 1 o.الهيكلجدد.م

..افتتاحهوأعيد

بولايةالأكبرالإسكندرئر.م.ق332عامكان)ذاحمى

فبعد.لهاعصربدايةمرورهنT-5،مصرإلىطريقهفىيهوذا

يهوذاوخضعتالأمبراطوريةقوادهأقتسم.م.ق323عامموته

)1(924..H.Schonfield: The Passover Plot, P
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مصرلحكاميهوذاتبعيةاستمرتوقد.مصرحكمواالذينللبطالمة

قرن"نحو

الطويل:الشتات

أورشليمعلىبومبىاستولىأنمنذللرومانفلسطينخضعت

أيدىإلىوأدوموالسامرةاليهوديةانتقلتداوقد.م.ق63عام

للأقليمعاصمةتكونأنعنأورشليموكفت،الرومانالحكام

قيصرية.فىهيرودسقصرمنيحكمصارالذي)فلسطين(

اسسَبابهمهموكانفلسطينعلىالرومانالحكامتتابعلقد

الروماناحتقرفقد.للاضطرابيتعرضكانالذىوالنظامالأمن

يحقرونالرومانأناليهودووجد،وحيرتهملشكهماليهود

بينهاومنوالشغبالاثارةحوادثفبدأت،باستمرارعقيدتهم

منكانفما،القرىإحدىبجوارالموظفينصغارأحدعلىالسطو

أحدهزقذلكأثناءوفى.بملهاالقريةعاقبواأنإلاالرومان

دينية.غضبةإلىالحادثهذانقلباوعندئذا،التوراةمنصفحةالجنود

شخصفىخبيرجندياليهوديةإلىجاء67فبرايروفى

وكان.الأقليمعلىرومانفوذلشطعاملمدةواستمرفسباشيان

انتحارأنإلا68صيففىأورشليمعلىالزحفوشكعلى

القوادمنأربعةحاولفقد.أخرىبأمورسغلهنيرونالأمبراطور
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نأواضحاظهر96يونيةفىولكن،رومافىالسلطةتولى

الحربتركولهذا.الأمبراطورهووصارالقبوللقىقدفسبالم!يان

07سنةمايو01وفى.تيطسابنهإلىبذلكوعهداليهوديةضد

نداءووجهالهيكلحوائطأمامتيطسووقفأورشليمحوصرت

فقدذلكومعرفضواولكنهم،الاستسلامإلىيدعوهمالثوارإلى

وفى.سدىذهبتجهودهأنإلاالتدميرمنالهيكلانقاذحاول

بعضبقيتولقد.النيرانالتهمتهأنبعدتدميرهتمأغسطع!92

وأخيراسبتمبر26حتىوالاطلالالخرائببينالمقاومةجيوب

61وفى.يوماا9rدامحصاربعدكلهاأورشليماستسلمت

ئلاثآخراستسلمتحينالثواراخرعلىقضى73سنةأبريل

الأمبرأطوريةفىعبيدااليهودآلافييعوقد.بأيديهمكانتقلاع

وقرب.متفرقةأماكنإلىمنهماستطاعمنهربشماالرومانية

الغزواتلمحاحدىقامام()89-17تراجانالأمبراطورعهدنهاية

فإن،الفراتعبروعندما.الفارسيةالأمبراطوريةمنإجزاءفى

خلفهئاروافأنهم،الرومانجيولقرويةائارهموقدبابليهود

طوائفدعوا،كماأورسليموخرابالهيكللهدمالانتقامهـيدون

نأقبلطويلوقتومضى.الرومانضدالئورةإلىغيرهمأخرى
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فإنه،تراجتانام(38-1)17طدويانخلفولما.الهدوءيعود

للآلهرومانيامعبداأقامحينالأمبراطوريةأنحاءفىاليهودأثار

وأخيرا.جديدمنالقلاقلوبدأتالهيكلانقاضعلىجول!تر

الأقليةوأن.الأخيرعدوههواليهوديةدينأنالأمبراطوراقتنع

اليهوديةمحوقررولذلك.والأضطرابالقلاملمقرهىاليهودية

وكانت.الدينيةالشعائرمنأىوممارسةالختانوأبطل،كعقيدة

كخلفاءالثورةالَرِدِونوقاد،القلاملزيادةهىالطيعيةالنتيجة

الحقيقىالمحرككاناكيباالمعمرسيخهمأنقيلرتد.للفرليسين

دعىالذىباركواسباالعسكريةقيادتهاتولهاالتىالثورةظث

المنتظر.المسيح

الفترةفىساعدتالأدَليمطبيعةفإن،الماضىفىحدثوكما

الرومانية،القواتعلىالمتواليةالأنتصاراتبعضتحقيقعلىالأولى

جنوبشارقلعةداخلالحصارعلىالنهايةفىأجبرواالثوارأنإلا

عامين.لمدةأورشليم

قدوأورشليمالمهوديةكلمتىف!ن،نهائياعليهمتضىرعندما

بأسم:الأقليمتسميةوأعيد،الروهانيالقاموس!منتمامامحيتا

أورشليم،انقاضعلىكابيتياليناايلياعاصمتهوأقعمتفلسطين
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اليهود!)1(ْعلىدخولهارحرم

كلواندثرتوهيكلهابمبانيهاتماماأورشليمالروماندمرلقد

،جديدااسماتحملجديدةعاصمةانقاضهاعلىوأميمت،ممالمها

.م.ق351عامفىهذاحدث.اليهودعلىسكنهاوحرم

بقاياعنالبحثب!مكانيةالإدعاءعلىذلكبعديجرؤهن

منجصرالجبارةالحادثةهذهقبلبنىالذىسلمانهيكل

؟عام0001

...الأداطيرومخترعواالتاريخهزؤرواإلاأحدلا

555

)1(35J . Parkes : AHistory of The Jewish People, p
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بفلسطينالإسرائيلىللوجودالزمنىانحطظ

أسبانيافىالعربىالسياسىبالوجودمقارنا

القرنإلىالميلادقبلعشرلحادىاالقرنمنالخططهذايمتد

الأفقىالأسودالخطالزمنمحوويمثل،الميلادىعشرالخامعى

والسفلى.العلوىنصفيهافىرُسِم-الصفحةضيقبسببالذى

:هكذاويقُرأ

،.م(اق...أ-20)0شاولعهدعلىالمملكةإقامة-بدأت

)069-سليمانخلفهثمم(.قأ-.69..).داودخلفهثم

الأكبر:جزئينمملكتهانقسمتسليمانموتوبعد.م(.ق29ه

،(اسرائيلبنىإجمالىمن%)85أسباطعشرةوتضماسرائيلمملكة

وعاصمتها(وبنيامين)يهوذاسبطينوتضميهوذامملكةوالأصغر

أورشليم.

وسبوااسرأئيلمملكةالأشوريوناكتسحم.ق721عام-فى

تماماخبرهمانقطعالحينذطثومنذ.أشورفىوذزوهشعبهاكل

المفقودين.العشرةالأسباطباسميعرفونوصاروا

وسبوايهوذامملكةالبابليوناكمسحم.قه6Aعام-وفى

منأكثربعدفلسطينإلىعادتمنهمبقيةأنإلابابلإلىشعبها

السياسى.كيانهافقدتكأقليةلتعيشقرننصف
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وفى.الأغريقثمللفرسفلسطينخضعت،بابل-وبعد

واستطاعوا،المكاليننبزعامةبثورةاليهودقامعهدهمأواخر

ولايةفلسطينباعتبارصورياحكاممنذاتىحكمعلىالحصول

والمؤامراتالاضطراباتابلغتالفترةتلك.وفىلهمخاضعة

أشدها.الدمويةوالفتن

وفى.م.ق63عاممنبدءاللرومانفلسطينخضعت-ثم

51عامتماماوهيكلهاأورشليمتدميرتمعهدهم rوأقيمتميلادية

علىدخولهاوحرم،كالمتاليناايليااسمتحملعاصمةمكانها

اليهودية:كلمتىالرومانيالقاموسمنتماماومحيتاليهود

كلوفى.العالمفىطويلشتاتفىاليهودوتفرق،وأورشليم

علىينصالذىالعالمىالقانونيالمبدأنتذكرأنيجبذلك

لليهودتاريخىحقأى-!جدلاثم.وهن،بالعقادمالحق"سقُوط

فلسطين.فى

العرليالسياسىالوجود،الخططمنالأسفلالجزءويمثل-هذا

،ام294عامإلىميلادية711عاممنذامتدالذىاسبانيافى

قرونثمانيةقرابةاستمرتمزدهرةحضارةالعربأقامحيث

الحدبثة.الغرببةالحضارةعلبهفامتالذىالأساسهىوكانت

سيجريدالدكتورةالإلمانيةالعالمةكتابالىهنانشيرأنويكفى
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الشكرتقدموفيه.الغربعلىتسطعاللهشصى:هونكه

الحضارةعليهقامتميراثاكانواالذينورجالهاالإسلاميةللحضارة

الفردية.

.....بعدأما

علىاعتمادا-بفلسطينالإسرائيلىالماريخحقائقهىفهذه

اقامةأنرأينالقد.الرئيسيةمراحلههىوتلك)المقدسة(-الأسفار

قد-دولةبناءوليستأقامةمجرد-فلسطينفىالاسرائيليين

بحفظ،بعدهماجاءواومنويضوعمودىعهدمنذارتبطت

ولهذاأبديهَمنحةوليستمشروطةاقامةفهى.وشريعتهاللهعهود

وتذريةفلسطينمنطردصورةفىالاَلهىالعقاببهمينزلكان

فلسطينفىللاسرائيلييندولةأمامةفكرةأنرأيناولقد.الأمملِنن

لهمقالكما-تعنىكانتلأنها.الأوليومهامنذخطأكانت

علىحفاظاجاءواالذئانبيائهطريقعناللهلحكمرفضا-الرب

عبرعليهموبالاكاندنيويبحكمذلثواستبدال،موسىشريعة

وسليمانوداودشاولاقامهاالتىالدولةاصطغتفلقد.العصور

تلكفىتتردىواستمرتوالوثنيةوالكفربالدماءسنواتهاأغلبفى

اسرائيل-الصغيرتينالمملكتينعلىقضىأنإلىالمستنقعات

منبقىبمنلحقطويلشتاتمنذلكوراءمنكانوما-ويهوذا
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وتشريد.وقتلاضطهاداتمجملهفىكانشتاتوهو.الاسرائيليين

فىقيمةذىبشىءيسهمأنلهكانما،تاريخههذاشعباإن

منالإسرائيلىالفكريمثلهمابسببوذلك،الإنسانيةالحضارةبناء

القتلفىالاسرائيليينانغماسوبسبب،واستعلاءوانغلاقتعصب

جيرانهم.ودماءأنبيائهمودماءأنفسهمدماء:الدماءواراقة

للوجودالعامةالصورةبرسملردجوسنافتكفللقد

فىبهاختصهمالذىالفصلفىوذلك،بفلسطينالاسرائيلى

أطواراليهودقدماءيجاوز"لم:قالإذ،الأولىالحضارات:كتابه

خرجوعندما.الوحشيةطورمنتميزتكادلاالتىالسفلىالحضارة

ليستقرواباديتهممنفيهمللثقافيةأثرلاالذينالبدويونهؤلاء

طويل،زمنمنذمتمدنهقويةأممأمامأنفسهموجدوا،بفلسطين

فلم.مماثلهَاحوالفىتكونالتىالدنياالعروقجميعكأمرأمرهمفكان

لمأى،حضاراتهافىماأخسسوىالعلياالأعمتلكمنيقتبسوا

فقربوا.وخرافاتهاودعارتهاالضاريةوعاداتهاعيوبهاغيريقتبسوا

هوماالقرابينمنولمولكولبعللعشتروتقربوا:آسيةآلههَلجميع

معدنية،عجولايعبدونوكانوا..قبيلتهملالهقربوهمماجداأكئر

وكان،مولكنارمنمحمرةذرعانفىأبناءهميضعونوكانوا

التامعجزهماليهودواثبت.المقدسالبغاءعلىنساءهميحملون
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عناصرهاأحطاقتبسواالتىالحضارةفىتقدملمحادنيالاتيانعنالعجيب

منأخلاطأكانوا،ساولزمنحتىامةمنأقلاليهودوكان

القرىوانتهابوالفتحالغزوعلىحياتهاتقومجامحةعصابات

فإذا،أيامبضعةفىواحدةدفعةرغيداعيشاتقضىحيثالصغيرة

..والبؤسالتيهحياةإلىعادتالقليلةالأيامعذهمضت

وانطر.اليهودعطلكماالفنىالذوقمنعطلشعبانجدولا

منالكئيرحولهنشرالذى(سليمان)هيكلالمشهورهيكلهمإلى

قبلمنالمصرىالأشورىالطرازعلىأقيمبناءتجدهالمملةالأبحاث

ذلكقصورتكنولم.التوراةعليهتدلكماالأجانبمنبنالًين

الأشورية.أوالمصريةالقصورمندنيئهنسخغير)سلبمان(اطث

فيها.للرحمةأثرلاالتىاليهودوحشيةالتوراةقراءجميعويعرف

سفرنصوصيتصفحأنإلا،بذلكليقتنع،القارىءعلىوما

جميعبحرقيأمركانداودأنعلىتدلناالتى)صموئيل(الملوك

المنطمالذبحوكان.بالمناشيرونشرهمجلودهموسلخالمغلويين

يوقفونالأصليونالأهالىوكان.قلمهمافتحكليعقببالجملة

..واحدةدفعةبالقتلعليهمفيحكم

)زناواللواط،بالأموالزنابالأختالزنا:القرليذوىوسفاح
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البهائم،وموأقعةبالأنمى(الأنثى)زنىوالمساحقةبالذكعالذكر

..،الشعبذلكلِنشائعةكانتالتىالآثامأكثرمن

000
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العربىالحكمتحتليهود

لفلسطينالعربيالفتجا

الصليبيينمملكة

الصلبيين،حكمتحتاليهود

كاالحكمتحتفلسطينيهود

الإسرائيليونيسمعهل

سماحة
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حكومى:إسرائيلىمرجع

مرجعمنجاءقدمادتهمنكبيراوجزءأالمبحثهذاعنوانإن

وضعهالذى،الحديثاسرائيلأطلس:هوحكومىاسرائيلى

جأمعاتبمطابعوطبع،العلميةللترجماتالاسرائيلىالبرنامح

عامأعشرينمرورذكرىفىصدرودَد.6891سنةاسرائيل

الشبهاتمسموىفوقهرجعبذلكفهو.اسرائيلدولةإنشاءعلى

فيه.جاءبمايؤخذونعليهمحجةوهو،للاسرائيليينبالنسبة

لفلسطين:العربيالفتج

منطقةالواقعفىالسابعالقرنفىالعرلىالفتحموجة"شملت

المحيطعلىالمطلأفريقياساحلإلىشرقابغدادمنتمتدشاسعة

التىالمنطقةهذهضمنفلسطينوتدخل.غرباوأسبانياالأطلسى

فلسطينعلىكاملةسيطرةالمسلمونوسيطر،العرباكتسحها

iسنةيينماكلها 3 iالحكمتحتكانتعندما064وسنة

حالةفىتعيسمبعمرةيهوديةجماعاتالمسلمونووجد.البيزنطى

السابقة.الأجيالمارستهالذىوالاضطهادللقيودنتيجةمدقعفقر

سوىلهميكنولمالقرىفىالأرضبفلاحةيعملونوكانوا

فىالعربالفاتحونقورنماوإذا..والمقافةالأدبفىقليلنصيب

كانواالعربأننجد،السابقينالطغاةالحكاممنبغيرهمفلسطين
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عليهم!والعطفبلالسماحةمنكبيربقدراليهودالرعايأيعاملون

1912(-)9901الصل!ننمملكة

الىطريقهمسالكينالختلفةالبلادمنالصليبحاملو)وفد

آسياعبرطويلةمسيرةوبعد.ذهبواكلماحشودهموتزدادالسمرق

رأسعندالشمالمنفلسطينهاجموا،ولبنانوسورياالصغرى

تحرهـالاًرض:هووسعارهمهدفهمبأنيعلنونوكانوا.النافورة

فتقدموا!الكفرةالمسلمينمنالطاهرةالمسيحيةوالأماكنالمقدسة

المقدسهدفهمإلىرأساتوجهواثمالساحلىالسهلطولىعل

الصليبيونمرهـنجحوقتالضاريةحرببعد.أورسليممدينةوهو

عليهاواستولواالمدينةاخترقواثم،المنيعةالمدينةحصونتدميرفى

الاعظمالسوادالمعركةهذهفىوذبح.الدماءمنكثيرةاراقةبعد

لهمعاصمةالمقدسةالمدينهَالصليبيونواتخذاورشليميهودمن

لها.تكريماالجديدةدولتهمعلىأورشليماسمواطلقوا

الصليبيينعدووهو،الدينصلاحتحدىعاماثمانينوبعد

تحدى،جيوشهتقويةعلىوعملقواتهوحدأنبعد،اللدود

فىحطينعندعنيفةمعركةوفى.البلادعلىالمسيحييناستيلاء

ثم،سحقاوسحقهاالصليبيةالجيويقعلىقضى،الأسفلالجبل

صلاحلانتصاراتونتيجة.(المقدس)يي!أورشليمعلىاستولى
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بوجهوالجليلالساحلىالسهلفىالصليبيينحكمانحصر،الدفى

التىالمعاركسلسلةوفى.لهمجديدةعاصمةعكاوصارت،عام

علىمستمرةبنزواتالمماليكالسلاطينقامالسنينمرعلىحدثت

فىاستولواحتىوالصليبيينسيعرتتحتكانتالتىالمناطق

للحكمنهايةوضعواوبذلك1912سنةعكامدينةعلىالنهاية

.عام!ماكمىمدةاستمرأنبعد،المقدسةللارضالمسيحى

والمماليكالصل!يننحكمتحتالهود

:1912إلى9901سنةمرالصليبيينحكمتحت)أ-

يهوفىيةطوائفهناكوجدوافلسطينإلىالصليبيونجاءعندما

فىالعليااليدللمسيحيينأصبحوعندما.أجيالعدةإلىترجع

إلىحضرومد.اليهودبينفيهارحمةلابمذابحقامواالموقف

فىميمونابنموسىالكبيروالفيلسوفاليهودىالحالمفلسطين

تعمكانتالتىالقلاقلبسببمصرإلىذهبولكنه161هسنة

الخلاقه.حياتهسنىأحسنقضىمصروفى.الأثناءتلكفىالبلاد

:16o1سنةإلى9126سنةمنالمماليكحكمتحت2-

المجاورةمصرمنيتخذونكانواالذفىالمسلمينالمماليكإن

محلهموحلواالنهايةفىالصليبيينطردواالذ-شهم،لهممركزا

حتىسنة256لمدةكذلكواستمروا،فلسطينعلىالسيطرةفى

.العثمانيونالأتراكمحلهمحل
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وساد.معاملتهمويحسنوناليهودعلىيعطفونالمماليكوكان

أياموفى.حكمهمأيامفلسطينفىاليهوديةالطائفةيينالرخاء

لاسيلهناكوكان،البلادربوعوالهدوءالسلامسادالمماليك

.واليهودالمسيحمِنالحجاجمنينقطع

0184(-)1517العمانيايركىالحكمتحتذلسظينبهود

فىالمماليكالمسلمينمنالبلادعلىالأتراكالمسلموناستولى

النموفىاليهوديةالطائفةاستمرتعهدهموفى،1ه17سنة

السكانمنكبيرعدد)القدس(أورشليمفىوكان.والإزدهار

بيتأسواربناءأعادالذىالكبيرسليمانالسلطانوكعج،اليهود

بالقربأخرىكثيرةوقرىطبرية-السلطانذلكفتح-المقدس

أولصفدفىافتتحوقد.فيهاواستقرارهماليهودلإقامةمنها

آسيا.قارةفىللطباعةدارأولوهى)578سنةفىعبريةمطعة

سرقمنيهاجرونالاشكنازىيهودبدأعضرالسادسالقرنوفى

هوفلسطينفىالأتراكالحكامأشهرومن.فلسطينإلىأوروبا

حالعمهومستشاريهوكبيروزهـماليتهوكان،الجزارباثاأحمد

سوريا.منيهودياوكان،فارحى

باشاإبراهيمبقيادةالمصرىالجيشالبلادغزا1831سنةوفى

فلسطين.فىاليهوديةالمدنازدهرتعهدهوفى.علىمحمدأبن

حكمتحتثانيةمرةفلسطينعادتباشاإبراهيمطردوبعد
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أوربامنالمهاجرينعددازديادلوحظالتاليةسنةالأربحينوفى.الأتراك

يافافىجالياتأفريقياث!ماليهودأس!القرنأوائلوفىالشرقية

.إيهوديةجاليةأيةالواقعفىهناكيكنلمحيثوحيفا

ليينوالذى،الحديثاسرأئيلأطلسهناقتبسناهماهذا

الإسلامى،الحكمظلفىوالازدهاربالأمنتمتعوااليهودأنبوضوح

ذإ،فلسطينفىالصليبيةالممالكأيامالحالعليهانكالمخلافا

والتحذيب.بالقتلاليهودمعتحاملهاكان

000
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ا؟الاسرئيلبونيسمحهل

:اليهودمعوالمسلمينالعربسماحة

تؤكدهاحقيقةاليهودمعوالمسلمينالعربسماحةإن

و)نحتى،بهاالقائمينهويةكانتمهماوالأبحاثالدراسات

الصهاينة.اليهودمنكانوا

فىباريسفىالصادرةالحديمة،)الأزمنةمجلةأفردتفلقد

((الاسرائيلىالعرليالنزاع5عنخاصاعددا6791عاممنتصف

يينهم،الصهاينةالكتابهنلعددالمقالاتمنسلسلةتضمن

!اليهوديالعرلى"التعايشموضوعفىتكلمالذىرجواننسيم

:فقال

فىكانتوبعدهالإسلامنشوءقبلالعربيينالاتصالاتن)1

وضعلمدأالهلالامبراطوريةتقوموإينما،ومفيدةسعيدةالإجمال

فلسطينوضعخاصةبصورةذلكوكان،التحسنفىاليهود

حياةفىليس،تدخلواقدالبيزنطونالأباطرةكانحيث،ومصر

حياتهمفىأيضابل،فحسبوالاقتصاديةالاجتماعيةاليهود

مركزدائماكانتفبابل.كنيستهم)دارةوفى،والدينيةالمعيشية

الفتوحاتوطدته،متميزبوجوداليهوديتمتعحيث،التشتت

...أوضاعهوتحسيناليهودنفوذهنوزادتالإسلامية
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يينللقاءوفائدةأهميةالأزمنةأكمرالوسطىالقرونوكانت

قدكانواالذيناليهودلاقىأسبانياففى..المسلمينوالعرباليهود

بعضتجاههمأظهرحيث،بائسامصيراأجيالمنذهناكأقاموا

وصلوعندما.والتعسفالقسوةمنالكثيرالنصاريالملوك

بلظالميهممناليهودبتحرررفقطيكتفوالمأسبانياإلىالمسلمون

تعادلثقافة-ابزتاينافىدورالدكتوريقولكما-عندهمشجعوا

عصرأىوفىبلدأىفىرونقاالثقافاتأكتمروعمقهاغناهافى

اليهودمنالأكبرالقسمكانالعصرذلك.ففىالعصورمن

بأنالاعترافعلىاجماعوثمة..العرييةالسيطرةتحتيعيشون

وأن،اليهوديالتاريخكلفىازدهاراالفتراتأكثرولداللقاءهذا

كتابهففى.فيهجداللااليوماليهوديوالشعباليهوديةعلىأثره

مؤرخوهو-روؤنتالأروينالدكتورفىكد(والإسلاماليهودية1

فترةمنليسالحقبةهذهعدامابأنه-كامبردجفىومستشرق

التىالعصورمن،المضطربتاريخنافىوايجاليهَخلقاأكمركانت

.الهندىالمحيطإلىالمتوسطالبحرمنامبراطوريتهالإسلامفيهامد

منجعلتوالفنيةوالتجاريةالمقافيةالعربالفاتحينفنشاطات

وغيرمنهااليهودية،التاريخوكتب.تفتحاأوربابلدانأكثرأسبانيا

،الجددالأمولِننالخلفاءعاصمةقرطبةعنباحترامتتكلم،اليهودية
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ماديايكنلمالإشعاعوهذا..بارزاحضاريامركزاأصبحتالتى

الأدبورجالوالفلاسفةالشعراءيستقطبكانفالبلاط.فقط

،الدعوةهذهبحرارةاليهودلبىوقدْ،بسخاءوووعاهموالعلماء

وجدواالتى،العامهَللمقافةمتحمسينأنفسهمتلقاءمنوانصرفوا

الخاصة،ثقافتهمإحياءليعيدوا،إلهاممنإليهبحاجةكانوامافيها

تفككوعندمأ.الغربفىالشردَيةاليهودثقافةأضواءفانتعشت

يهودإلىاليهوديةللثقافةالهيمنةانتقلت،أخيراالبابلىالمركز

.أجيالخمسةمدةاستمرتحيث،اسبانيا

وصف(التاريخفلسفةفىنظرة:اليهودىالتاريخ1كتابوفى

.الألوانبأزهىاليهودىالتاريخمنالحقبةهذهدوبخوفسيمون

التاريخ،فىمئيللهيسبقلمالذىالموًاتىالمناخهذاوفى

وسطالمقيميناليهودمنعكسعلى-العرييةأسبانيايهوداستطاع

تاريخيعرفهالموعمقبوضوحوشرحهااليهوديةتجديد-المسيحية

...قبلمنشعبهم

يقيمونكانواالذ-فىاليهودوضعإيضاحمفيدالمدو،وللمناسبة

المسيحية.أوربابلدانفىنفسهاالحقبةفى

والحرية،بالسلامكليةيتمتعونأسبانيأفىأخوتهمكانفبينما
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وقت.كلفىلمحأزالتهميهددبركانفوقيعيشوناليهودهؤلاءكان

تقرلما،معزولينيعيشونانواوكللاضطهادالدائمتعرضهموبسبب

ففى،كبيرمنغلقفكرىنشاطإلىأنفسهمتلقاءمنمنصرفين

النضجذلكمننفحةأيةتصللم،الاَفاقهذهومعالظروفهذه

نأ-قبلمنبابلكيهود-أسبانيايهودعرفهالذىالروحى

عامبدأتالتىالصليبيةفالحملات.المشاريعويحققوايدركوا

فرنساليهودجيرانهميكنهامضاعرأيةبوضوحأظهرت،6901

اليهودىللشعبالمسيحيةتدفعهاضرليةأولتلكوكانت.والمانيا

.!القديمفىالدينتعليمهلقاء

:وايزمانحال!م

رئيسوأولالكبيرالصهيونىالقطب-وا-نرمانحاليمتكلملقد

مراعاةضرورةعلىكئيرةمناسباتفىوحث-اسرائيللدولة

العربقدمهمابسببيكنلمإن،فلسطينفىالعرلمةالمصالح

لمصلحةذلكيكونأنمنأقلفلا،الماضىفىمآثرمنلليهود

فىجاءفقد.لانشائهاغيرهمعيسعىكانالتىالصهيونيةالدولة

يلى:ما2391عامبلتيمورمؤتمرفىخطابه

السياسيةالقراراتنضعونحنطويلةسنواتعلينا"مضت
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سلامفىنعيشأنفى-اليهودنحن-نرغبأنناعلىتنصالتى

ولكن.جانبنامنالهدوءحملتمَراراتأصدرناوقد،العربمع

هذهلتنفيذوالحاسمةالفعالةالخطواتاتخاذفىنشرععندما

فهملأن،ناحيةكلمنللحملاتمناالواحديتعرضالقرارات

فىعلمناهمالكلموتأوحياةقضيةيعتبرالمشكلاتهذه

فلسطين.

منليىأنهالكبارساستنالجميعواضحايكونأنويجب

سخيفة.بأقوالالإنطلاق:لحجردالعربمنالحلاصعليناالسهل

مهماولكن،القراراتنتخذونحنسنواتعلينامضتوقد

هذااستوعبلووحتى،اليهودىالقوميللوطنالنهايةفىحدث

فىالأغلبية-آملكما-لناوأصبحت،اليهودملايننالوطن

بصلةالينايمتونالذينالناسهؤلاءننسىألافيجب،فلسطين

وئامفى-الماضىفى-طويلامعهمعشناوالذئ،القردى

.أ)1(وسلام

قالفإنهلهارئيساوأ-نرمانوصاراسرأئيلدولةقامتأنوبعد

الدولةعلىسيحكمالعالمأنهنلِمَينعلىأنا9491:5عام

أْللعربسكعلهبمااليهودية

الفليسطينيةالقضيةوأوراقوثائقملف)1(
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التىالقاعدةوضعحينالحقيقةكبدهذهبقولتهوانرمانأصابلقد

وقعالذىالهائلالظلممقدارتتبينأنالأرضشعوببهاتستطيع

وبدأتإسرائيلدولةقامتمنذالمنكوبالفلسطنىالشعبعلى

الجماعىوالقتلالوحشيةوالمذابحالاضطهادمنصنوفابهتوقع

وممارسة،العبادةوأماكنالمقدساتعلىوالاعتداءالبيوتوهدم

الشعباقناععلىتعمللكىوالتدميرالإرهابصنوفكل

التقسيمقراربهاخصهالتىالارضفوقحياتهباستحالةالفسطينى

المستقلة-دولتهعليهاليقيم4791عامالمتحدةالأعمعنالصادر

تركهاإلىالمكافحالشعبهذافيضطر-العربيةفلسطيندولة

اسرالًيل.دولةتبتلعهلكىالمغعصبوطنهفقدلاجئا

الكلير،لهمقدمتالتىالعربيةال!دالاسرائيل!ونعضلقدحقا

وكلها،والعكريموالسلامالأمن:لهمقدمتههاأهممنوكان

أغلبيدعلىمنهاالحومانربانوا،كتيرااتقدراأشياء

.الأربرشوب

:جولدمانناحوم

باز!فىالعالمىالصهيونىالمؤتمرعقدإلىهرتزلتيودوردعا

أردت"إذا:يقولمذكراتهفىوكتب.7918عامبسويسرا
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للنشر،قابلةغيرسريةبهااحتفظكلمةفىالمؤتمرنتائجتلخيص

وكان.،اليهوديةالدولةأسستبازلفى:هكذاتكونفإنها

نأ:فيهافىعم،وعىبلاخلفهالصهاينةرددهاشهيرةقولةلهرتزل

أجلمنالصهيونىالعملدفعيجب،شعببلاأرضفلسطين

.اليهودىالسمعببذلكيقصدوهو.أرضبلالشعبوطناتحويلها

والبراهنِن.الأدلةمنكثيرإلىيحتاجلاالمقولةهذهكذبإن

رئيساكانالذىجولدمانناحومكتبهماهنانذكرأنويكفى

فىوذلك،السنينمنعشراتطيلةالعالميةالصهيونيةللمنظمة

أبريل12بتاريخ)1(اللندنيةلاالأوبزهـفر"صحيفةفىلهمقال

فيه:مَال،للسلامالوحيداسرائيلطريق:عنوانتحت،791-

مورالاًأكئركان،بفلسطيناليهودىالقومىالوطنتأسص!"عندما

.العربمعالعلاقاتأهمالهاهوالصهيونيةتاريخفىغفلة

دائما،اكدواقدوساستهاالصهيونيةالحركةمفكرىأنلىوسدو

فىاليهودىالقومىالوطنتأسيسضرورةعلى،واخلاصبرغبة

هذهظلت،الحظلسوءأنهسِد.العربمعوالوفاقالسلامظل

المسألةلحلالشهيرةهرتزلمعادلةحتى.الخيالحيزفىالمعتقدات

)1(.THEOBSERVER: Israel, s Only Way To Peace
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الىأرضبلاشعب:نقلمسألةأساسااعتبرهاوالتى،اليهودية

فىالعربلحقوقعمياءنظرةتمثلهذهكانت-شعببلاأرض

.والاضطرابالفزعوتعيرفلسطين

فقد.هرتزلأيامفىحتىسعببلاأرضاَتكنلمفلسطينإن

الزمن-بمضى-كانواالذينالعربمنالألوفمئاتيسكنهاكان

الدوليضمأكبرإطارداخلسياسيةكوحدةأوعاجلاأوآجلاان

.!.العريية

رسل:برتراند

-2الفترةفىبالقاهرةعقدالذىللبرلمانيينالدولىالمؤتمرتلقى

برتراندالراحلالبريطانيالفيلسوفكتبهارسالة0791فبرارو5

فىكتبهارسالةآخرتكوكانت،791.ينا-س31بتاريخرمل

فيها:ومَال،الطويلةحياته

منفلاكثر،خطرجدلهوالأوسطالشرقمشكلةتطور"إن

كلوعقب.السلاحبقوةتوسعتقداسرائيلأننجدعاماعشر-ش

.المفاوضاتتقترحنهافاٍالتوسعهذامنمرحلة

التىالاستعمارلقوىالتقليدىالأسلوبهوالواقعفىهذاإن

منيمكنمابأقل،بالقوةعليهحصلتماعلىقبضتهاتدعيمتريد

الأساسهويصبحجديدغزوكللأنوذلك.والصعابالمقاومة
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والتىالقوةمركزمنتمارسالتىالمقترحةللمفاوضاتالجديد

السابق.العدوانسرعيةعدمتتجاهل

دولةلأيةيحقلالأنهلا،إدانتهيجبالاسرائيلىالعدوانإن

الواقعفىهوتوسعكللأنولكنالغير،أراضىعلىتستولىأن

.عدوانمنمستقبلاالعالمبهسيسمحماتبينجديدةتجربة

التىبأعدادهمفلسطينحدودحوليعيشونالذيناللاجئينإن

الصحفيينأحدأخيراوصفهمقد،الألوفمآتبضععلىتربو

منكثيراوأن،"العالميةاليهوديةعنقفىالرحىداحجريمثلونبأنهم

،0791()سنةالسنينمنالثالثالعقدالاَندخلواتداللاجئين

المؤقتة.الإقامةسوىيملكونولادَلقةحياةيعيشونوهم

أعطىقدوطنهأنفىتكمنالفلسطينىالشعبمأساةإن

.جديدةدولةخلقأجلمناخرلثمعبأجنبيةقوةبواسطة

بصفةالمأوىفقدواقدالأبرياءمنالألوفمآتأنهىوالنتيجة

جديد.صراعكلفىتزداداعدادهمأنعلىعلاوةدائمة

هذهرؤيةتحملالعالميستطيعهذامنامحرالوقتمنكم

.؟!الطائشةالقسوة

طردواالذىوطنهمفىالحقكلللاجئينأنتماهاالواضجمن

.الاَنالدائرالصراعلبهوالحقهذاأنكاروأن،منه
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الأعدادوبهذهوطنهمنطردهيقبلالعالمفىشعبانجدلاإننا

نأالفلسطنىالشعبمنشخصأىيطباذنفكيف،الكبيرة

اللاجئنعودةإن؟!اخرشعبأىيحتملهلاالذىالعقابيقبل

تسودِةلأيهالأداسىالجوهرلفىأواينيسمفىاادائمةللاقامة

الاًوسظ.الضرقفىحقيقية

مابسبباصرائيلمعالتعاطفيجبأنهلنايقالماكثيرا

هذافىأرىلالكنى،النازىيدعلىأوربايهودلهتعرض

.والاَلامالمعاناةباستمراريسمحمعقولسببأىالافتراح

وأن،عنهالصفحيمكنلاأمرهواليوماسرائيلتفعلهماإن

الكبير.النفاقلهوالاَنيحدثلتبرهـماالماضىرعباستلهام

بالتعاصة،اللاجئينمنهائلةأعدادعلىفقطتحكملماسرائيلإن

بالعي!ثنالمحتلةالأراضىفىالعربمنالكثيرعلىفقطتحكمولم

علىأيضاخكمتاسرائيلولكن،عسكرىحكمظلفى

تبقىبأن،الاسمعمارةوطاًتحتمنخرجتالتىالعرييةالشعوب

العسكريةالمطالبعلىينفقمابسبب،مستمروفقرعوزفى

نإ.الوطنيةالتنميةمطالبعلىالسبقتنالوالتىالعرسِةللقوات

هىتسويةأيةنحوالأولىالحطوةتكونبأنيقفحىالعدل
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يونيوفىاحتلتهاالتىالأراضىجميعمناسرائيلانسحاب

6791.

الشرقلشعوبالعدلتحقيقفىتساعدعالميةلحملهَنحتاجإننا

.(والمحنالآلاممنالكثيرقاستالعىالأوسط

555
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أوليةحقائق

الفلسطينيةالقضيةعن

حتىالتاريخفجرمنذعرديةفلسطين5

الأسأفىالاسرائيلىالشعبخصائص5

المفدسة

للاسرائيليينملكاليستفلسألينأرض5!
ا-

-!)اورشليم(بالقدساليهودىللدينعلاقةلا5-

والمسجدللمسلمينملك.المبكىحائط5-

سليمانهيكلأنقاضعلىليسالأقصى

مصداقيتهفقدالأبد((!إلىمصطلح5-

المقدسةالأسفارفى

المقدساتعلىبالتحفظالأولىهممن5

ط11111111111111111111111111111ااااااااااااااا؟االدلنية11111ا-ا
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اليومحتىالتاريخفجرمنذعرديةفلسطين-أولا

كمابه:فى،رومابجامعةالاستاذ،تىهوس!ساباتينويقول

لكلمةالحديثبالتعريفأخذنا)إذا:القديمالتاريخفىالساميون

عناصرمنتتكونقدالناسمنمجموعةأنهلوجدنا((الشعب

لهاشخصيةوتكونلمنهافيماتتجانسلكنهامختلفةوأجناس

التاريخيةوالعواملواللغةالجغرافىالموقعبسببالمميزةخصائصها

والمقافية.

المتكلمةالشعوبعلى-للشعب-المقياسهذاطبقنافإذا

قدالجغرافىالموقعوهوالأولالعاملأننجدفإناالساميةباللغات

هىواحدةساميةمنطفةالشعوبهذهسكنتحيث،فعلاتحقق

تحدها)أهلة(دوائرأنصافهيئةعلىومناطقالعرلمةالجز-وةشبه

مجموعاتأنذلك،وسوريا(الرافدين)وادىالشمالهن

إقامتهامناطقحسبموزعةالمنطفةهذهسكنتالتىالشعوب

كالأتى:

والعبريونوالأراميون،الرافدلِنبلادفىوالأشوريونالبابليون

معهذا.العرييةالجز-يرةشبهفىالعربئم،سوريافىوغيرهم

إليهاالهجراتلإحدىنتيجةيعتبروناثيوسِافىالأحبايقبأنالعلم

.العريالجنوبساطىءمن
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الساميةاللهجاتتعددفرغم،اللغةوهوالمانيللعاملوبالنسبة

الحركةإلىنظرناوإذا.كبيرةبدرجةمتقاربةجميعاأنهاإلا

العاملإلىأى،ببعضهاوعلالَاتهاالمنطةةهذهلشعوبالتاريخية

وهو،العصورمرعلىيتكررواحداتجاهفىتسيرأنهانجد،الئاك

..المجاورةالمناطقإلىالعربيةالجزهـةشبةقلبمنهجرةحركة

الجزررةلف!بهسكانبأنهمالساميينتعريفيمكنناذلكوعلى

لفوىتجانسفىعاشواوقد،التاريخعصوراولفىالعربية

S)ْ(4وعنيموىواجمنماعى

كنعانأرضباسمالإسرائيليةالأسفارفىفلسطينوتعرفهذا

حاموبنو..ويافثوحامسام:نوحمواليدداوهذه:نوححفيد

وحئا،،بكرهصيدونولدوكنعان..وكنعانوفوطومصرايمكونن

.ا-18،:01أتكوين((والحوىوالجرجاشىوالأمورىواليبوس

فلسطين--أرضهمفىالساكنونكنعانأبناءهمفاليبوسيون

والتى،حولهاومايبوسمدينةموطنهموكانالتاريخفجرمنذ

نهايةوحتى.:28((-18أورشليم"هى:يشوعسفرعنهايقول

)منالقضاةعصر:باسمالاسرائيلىالتاريخفىيحرفما

)1(42,28..S.Moscati: The Semites in Ancient History, PP

601http://kotob.has.it



فى02رفمالأسرةيعاصروالذى،.مق0201إلى.مأق002

واحداسرائيلىمواطنييوسمدينةفىيكنلم،الفرعونىالتاريخ

لمالأيامتلك"فى؟القضاةسفرفىنقراْفنحن.الإطلاقعلى

:لسيدهالغلامقالليوسعندهموفيما...اسرائيلفىملكيكن

:سيدهلهفقال..فيهاونبيتهذهاليبوسيينمدينةإلىنملتعالى

:191اسراثيل((بنىمنأحدليسحيثغرليةمدينةإلىنميللا

.ا-113ا

العربيةالجزروةشبهمنخرجوا-وغيرهم-فاليبوسيون

التاريخفىالعبريونيظهرأنقبلمنفلسطينارضواستوطنوا

دعاهاالتى،ليوسهىالعاصمةوكانت.القرونبعشرات

أورشليم.:بعدفيماالاسرائيليون

555
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المبندس!الأسفاوفىالإسوائيلىالشعبنمصائصمن:ثاذيا

هلاكهفىسبباالتحجرهذاوكان،الرقبةصلبشمبأ-

:العصورعبر

شعبلأنكوسطكفىأصعدلاإنى:لموسىالرب"قال

واحدةلحظةصعدتإن..الطريقفىأفنيكلاحتىالرمبةصلب

.أ-ه،:33أخروجأفنيكم!وسطكمفى

وجدتإناللرب(وقال.وسجدالأرضإلىموسى!خر

سعبفإنه.وسطاالسيدفليسر،السيدأيهاعينيكفىنعمة

.8-9،:34أخروج!الرقبةصلب

عديمةأمةإنهم1فيهماللهيقولإذ،يعقلونلاقومهم2-

.28-92(:32أتثنية!بهذهلقطنواعقلوالو.فيهمبصيرةولاالرأى

.:3(اأضمياأ"يفهملاشعبى.يعرففلااسرائيلأما"

سعبلأنهاللهنببادةفىنوغينباركهأنيوبدلا3-شعب

اللهغيرتعبدأنالأخرىالشعوبمنأراداللهانفىعمبلمختار

وغيرها!والنجوموالقمرالشمسمثلمخلوقاتهمن

والقمرالشمسوتنظرالسماءإلىعينيكترفعدالا:موسىقال

الشعوبلجميعإلهكالربقسمهاالتىالسماءجندكلوالنجوم

قدوأنتم.وتعبدهالهاوتسجدفتغتر،السماءكلتحتالتى
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لهتكونوالكىمصرمنالحديدكورمنوأخرجكمالربأخذكم

.91-.2،:4أتثنية((ميراثشعب

!الألفاظبأقذعالتاريخعبرأنبياؤهثشمهشعب4-

((والزانيةالفاسقنسل،الساحرةبنىيا،هناإلى)تقدمواه

.57-3(اضياءأ

من:الأفاعىأولاد:يا(المعمدان)يوحنازكريابنيحيىقال5

ولابالتوبةتليقأثمارافاصنعوا،الاَتىالغضبمنتهربواأنأراكم

نألكمأقوللأنى.أباإبراهيملناانفسكمفىتقولواأنتفتكروا

.7-9(:3أمتى"لإبراهيمأولاداالحجارةهذهمنيقيمأندَادرالله

قتلهَأبناءأنكمانفسكمعلىتشهدون"أنتم:المسيحوقاله

الأفاعىأولادالحياتأيها.ابائكممكيالأنتمفاملاوا.الانبياء

.31err-:23أهتى((جهنمدينونةمنتهربونكيف

حلاللهغضبوأنالإنسانيةأعداءبأنهمبولسوصفهمومده

ماتناصرهمالتىالمسيحيةالطوائفتعىفهل.الأبدإلىعليهم

:؟المقدسةأسفارهاتقوله

نحن.وأضطهدونا،وأنيياءهميسوعالربقتلواالذين"اليهود

أدركهمقدولكن..الناسلكلوأضداد،اللههرضينغيروهم

أ-72:4،16سالونيكى-)1(((النهايةإلىالغضب
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الضعبفىرئيسيتينخاصيتينعلىالقرآنكدوقد5-

هما:الإسرائيلى

:الاستكبار(1)

فَفَرِيفاأتشَكبَزتُمأَننُسُكُمُثوَى+لَابِمَارَسُولم؟بَهُخأَفَكُلَمَا)

.87،:البقرةأسررة!ئَقْئُلُوتَوَريماكَذَبم

العهد:نقض)2(

لَاأكَزُهُمْبَلئِنهُغلَرليئنَبَذَ؟عَفداعهَدُو()أَوَسنلَمَا

11ك!ءصمة
..:البقرةأصورة!لِومِنوت

فليل-وهم-منهمالصالحينالقرآنميزفقدذلكومع)3(

قَاتمَةأ!نَهيراَئكِتَضأَئلِتِقسَوَآبر:)لَئسُو(فقال،عليهموأثنى

.113،:عمرانآلأصررة!يسجُدُونَوَهُتماَللِءَانَ!اَلئَهِءَايَميَيتَلُونَ
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نُزُلولكنهاللأسرائيلينملكاليستفلسطينأرض:ثالثا

:بشووطمؤقت

قائلا:سيناءجبلفىموسيالرب"كلم

التىالأرضإلىأتيتممتى:لهموقلاسرائيلبنىكلم

لىلأن.بتةلاتباعوالأرض..للربسبتاالأرضتسبتأعطكم

23(ْ(25:1ألاوور1عندىونزلاءغرداءوأنتمالأرض

وأجردالأملِننأذريكم..ميثاقىنكثتمبلفرأئضرفضتم"إن

أرضوتأكلكمالشعوببين.فتهلكون..السيفوراءكم

38(ْ"32"26:15ألاوووأأعدائكم

إلاقديمافلسطينأرضسعوبعلىينتصروالمالإسرالًيليون

الشوبتلكخطايابسبب

وتمتلكتدخللكىالإردنعابراليومأنت:اسرائيليا"إسمع

لا..السماءإلىومحصنةعطمةومدنامنكواعظمأكبرشعوبا

لأجل:قائلاأمامكمنالهكالربينفيهمحينقلبكفىتقل

..الأرضهذهلأمتلكالربأدخلنىبرى

بل،أرضهملتمتلكتدخلقلبكوعدالةبركلأجلليس

..امامكمنالهكالربيطردهمالشعوبأولئكإئملأجل

الأرضهذهإلهكالربيعطكبركلأجلليسأنهفأعلم
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.ا-6،:9أثهلمالرقبةصلبشعبلأنلش،لتمتلكهاالجيدة

عامالعربهزمحيثالعشرينالقرنفىحدثماوهذا

.أحدأأربكيظلم"ولا:وأخطائهمبخظاياهم6791

وهمالإسرائيلىالعردىالصراعفىنحارقونالإسرائيليينإن

ولقد.التكوينسفرفىجاءتالتىالتوراتيةبنصوصهممقيدون

معلوماتهماستقوامؤلفينبفعلالسفرهذاجاءكيفسلفاررأينا

الصراعلهذاالعملىالحلإن.القديمالأدنيالشرقأساطيرمن

يبتعدأن-سمون.أاليهودىالصحفىيقولكما-يتطلب

صحيفةنشرتفلقد.التوراتيةالنصوصقيودعنالإسرائيليون

اعربلستونمقالا،7791أغسطس91فىبو!ست""واشنطن

محاولةسيماولاoاقوراةدبلوهتاسية9منتخوفهعنفيه

الغربية،الضفةعلىإسرائيلسيطرةاستمرارلتبرربالتوراةالإستشهاد

كانتالوسطىالقرونفىالتوراةأنيجهلمنثمة"ليس:قالإذ

الجماهيرأيدىعنبعيدةالكهنةوييقيها،الحر-سمنحرزفىتحفظ

الوقتيكونوقد.وفتنةشقاقبينهمويكونأفكارهمتضوسلئلا

علىجديدهنالحريرمنحرزفىالمقدس!الكابلحفظحأنقد

.أالإسرائيلىالعربىالنزاعينتهىأنإلىالأقل
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:)اًورشليم(بالقدساليهودىللد-فىعلاقةلا:رابعا

بهجاءالذىالكتابعلىتقومالتىالديانةتعنىاليهوديةإن

التوراة:باسميعرفماوهو،اللهمنوحيا،إسرائيللبنىموسى

بجبل-مصرأرضفىنزلتالتوراةوهذه.الناموسأوالشريعةأو

أيامعلىتكنلمالتىالعبريةاللغةغيروبلغة،سيناءفىالطور

منخلتقدالتوراةتكونأنالطيعىومن.بعدولدتقدموسى

علاقةفلا.تلميحاأوتصريحا)القدس(اورشليمعنحديثكل

.القدسفىبطقوسحديثاأوقديمااليهوديةيعتنقلمن

ترلىالذىفرعونلمتعليهخلعهمصرىاسمهموسىأنكما

الأسفارتقولهذاوفى.الكهنةوأبناءالامراءمدارسفىوتعلمفيه

فىمقتدراوكان،المصريينحكمةبكلموسى"تهذب:المقدسة

.22،:7الرصلأعمالأسفر((والأعمالالأقوال

/)القدسلعوسمدينةالإسرائيليينمنأحديسكنولم-هذا

سنة!.3.منجصرموسىبعدإلا(أورشليم

:حرامبلدالإسلامفىالقدسلكن

اَلمَ!حِدِ!تَلنلأبِعَبْدِهِءأَفرَىاَئَذِى)سُبْحَنَيقولفالقرآن

.ا،:ألاصاء1حَؤلَم!بَرَكنَااَئَذِىاَلأَقصَااَلمحمتبِدِإِلَ!أَتحَرَارِ

علىتقتصرولا-مكةكل-مكةتعنىالحرام"المسجد:فعبارة
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أسرىجندماللهرسولأنذلك.الحرامالمسجدبنيةأوالكعبة

مكةفىوإنما.الحرامالمسجدبنيةفينائماولاساكنايكنلمبه

.عامبوجه

-القدسكل-القدستعنى!الأقصى"المسجد:عبارةوكذلك

لله.الشعائروتقامفيهيصلىمسجدأومعبدأوهيكلعلىتقتصرولا

حرمأى،حراممسجدمكةكلأنالإسلامفىالمعلومومن

ىأ،أقصىمسجد-القدسكل-القدسفإنكذلك،مكى

قدسى.حرم

إلىإلاالرحالتشد"لايقولالذىدماللهرسولحديثثم

.(الأقصىوالمسجد،هذاومسجدى،الحرامالمسجدمساجدثلاثة

خلاقا،والإحترامالتبجيلموضعلهاالإسلامفىفالقدس

شيئأ.عنهاتعرفلاالتىلليهودية
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ليسالأقصىوالمسجدللمسلمينملكالمبكىحائظ:خامسا

:سليمانهيكلأنقاضعلى

حائطعنالاممعصبةإلىالمقدمالدوليةاللجنةتقر-سفىجاد

.)1(أ"19.ديسمبرفىمترا()03المبكى

فىزالماملكحولتدورالآنفيهانبحثالتىالمسألةإنلا

الشريف،الحرممنجزءفالبراق.عديدةقرونمنذالمسلمينتصرف

الكائنوالممرسليمانالملكعهدإلىيعودواحدحجرفيهوليس

محلسكانلمرورفقطأنشىءلكنهعاماطريقاليسالحائطعند

إلىومنالبراقمسجدإلىذهابهمفىالمسلمينمنوغيرهمالمغاربة

ليسإنهوبمابحتةإسلاميةالمحلةفهذهوبالتالى،الشريفالحرم

أيامافىالحائطعندوجودهمفإن،المكانذلكفىحقوقلليهود

نحوهمأبداهالذىالتسامحمَبيلمنأنهسوىيعنىلامعلومة

هولندىأحدهماوعضو-شالسويدوزهـخارجيةبرئاسةدوليةلجنةهى)1(

وإفقتوقد.391ديسمبيرفىتقرررهانضرت.سويسرىوالأخر

علىالمنتدبةالدولة-بريطانيةوحكومة،الأملعصبةالمموميةالجمعية

الحامىجورجالملكأمر.وصدراللجنةهذهمراراتعلى-فلسطين

إعتباراذلكبتنفيذالرسميةالجريدةمنخاصعددوصدر.بتنفيذها

.3191يونيو8يوممن
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يسنصعفلاولذالهمالمسيحيونأبداهمايفوقوالذىالمسلمون

بحقوقمطالبلتقديمكوسيلةالتسامحهذايستعملواأناليهود

.الاَنيفعلواأنيحاولونكمامطلقة

لاالشريفالحرممنجزءهوالذىالغرلىالحائطقدسيةإن

.منازعفيهينازع

علىالكريمالقرآنفىالقدسإلىالنبىاسراءذكروردوقد

:الاَفالوجه

المسجدإلىالحرامالمسجدمنليلابعبدهأسرىالذىإسبحان

القدسيةصريحاتوضحالأمورهذهأن"حولهباركناالذىالأقصى

فىالمسلميننظرفىلهالتابعةوالمبانيالشريفللحرمالتىالخاصة

انهمنآتفإنهوالرصيفالحائطتقدي!أما.العالمأقطارجميع

نفسهالحائطفيبراقهربطثمبهومرالنبىفيهنزل،البراقمحل

أصحابوقفألمحللهذاالمسلمينتقديسعلىوبناء،الإسراءليلة

أملاكهم.المجاورةالأهلاك

ومعاليهودوإدعاءاتمطالببشأنتراراتصدرأناللجنةعلى

الكائنالرصيفملكيةولاالحائظملكيهَيدعونلااليهودأن

اللجنةمحفر-الحتامىاليهودفرقىوكلاء)خطابأماهه

مسألةفىالتحقيقواجبهامنأناللجنةرأتفقد809(ص

القانونية.الوجهةمنالملكية
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أجرتهالذىالتحقيقإلىاستتاداالمقامهذافىتصرحفاللجنة

الأماكنمنجاورهومابهالتصرفوحقالحائظملكيةحقبأن

الحائظإنذلكللمسلمينعائدالقر-دهذافىعنهاالمبحوث

.!الشريفالحرممنيتجزألاجزءالكونهالمسلمينملكنفسه
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الأسفارفىمصداقيبنهفهدالأبد،"إلىمصيللج:سابا

المفدسهَ!

بيتهفىالكهانهَتبقىأنعالىالكاهنإسرائيلربوعدا-

الوعد!هذاعنتراجعحدثثم،الأبدإلى

إلهالربيقولوهكذا،لهوقالعالىإلى)نبى(اللهرجلجاء

الأبد.إلىأمامىيسيرونألمكوبيتلحتكأنقلتإني:اسرائيل

ذراعكفيهاأقطعأيامتأتىذاهو..لىحاشا،الربيقولوالاَن

لنفسىوألَيم..بيتكفىسيخيكونلاحتىأييكبيتوذراع

أصموئبل((ونفسىبقلبىماحسبيعمل)صموئيل(أميناكاهنا

.27-35(:2الأول

الشعبعلىسليمانملكلمقىأنإسرائيلربوعد2-

مملكتهأنقسمتفقد.ذلكغيرالواقعلكن،الأبدإلىالإسرائيلى

م.ق172عامالأولىعلىالأشوريونقضى:بعدهمنمملكتينإلى

.م.قه86عامالمانيةعلىالبابليونوقضى

5691عاممصرعلىوإسرالًيلوفرنساإنجلتراعدوانبعد3-

الأبد،إلىإسرائيلإلىسيناءيضملَانونأالإسرائيلىالكنيستأقر

الدولةأقامالذىالوزراءرئيس-جوريونبنتراجعأنلبثماثم

انسحابعلىأيزنهاورالأمريكىالرئيسأصرارأمام-العبرية
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الذىالبلطجةقانونإصدارمنمليلةشهوربعدسيناءمناسرائيل

الكنيستاأقره

إسرائيلقادةتصريحاتتكونسبقهاعلىوبناء4-

القدسبأن-ألخ..باراك-شارون-نتينياهو:المعاصرين

!الهواءفىدخانمنامحرليستلإسرائيلابديةعاصمة

دايا:قائلااباءهمأشعياالنبىبهشتمبمانشتمهمأننريدولا

نذكرهمولكن،3(:57أشاأ((والزانيةالفاسقنسل!الساحرةبنى

منينزعالجنودربالسيد!هوذا:فيهاقالالتىنفسهاْشعيابنبوءة

لهم،رؤساءصبياناواجعل..والركنالسنديهوذاومنأورشليم

لأن.سقطتويهوذاعئرتأورشليملأن..عليهمتتسلطوأطفالا

يصنعونلأنهملنفوسهمويل..الربضدوأفعالهمالسانهما

يا..عليهيتسلطنونساء،أولادظالموهسعبى..سرالأنفسهم

.ا،ا-ه:3أضمباأ!مضلونمرشدوكسعبى

قالهبمانذكرأنفيكفى..إسرائيلدولةفىالاَنيحدثماأما

الدينىساسلحزبالروحىالزعيم،يوسفعوفادياالحاخام

التى-الدينيةضلالتهبالأحرىأو-الدينيةموعطهفى،المتشدد

متطاولا،القدسوفى.0002أغسطس5السبتمساءألقاها

العربخلقأنيومكليندماللهأن:مَالًلاالإلهيةالذاتعلى

.إ!والفلسطين!نن
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صباحالإسرائيليةالإذاعةمنبنفسىالكلامهذاسمعتولقد

..ذلكبعدالإعلاموسائلنقلتهثم0002اغسطس6

التىتوراتهفىمابجهلالمضلالضالالإسرائيلىالمرشدهذاإن

روجمه.يقتلف!نهالرباسمعلىجدف"هن:بالرجمتعاقبه

.ا،ا-ه24:4ألاوترجما!الجماعةكل

000
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فىالدينيةالمقدماتعلىبالتحفظالأؤلىهممن:سابعا

!؟ورلثلبم()1القدس

موسىخيانةالأسفارفىيقرءونالذ-شالإسراشايونأ-

..51،:3تثنيةأ)للربوهارون

الكِنَبفىِوًادبهُز):القرآنفىيقرءونالذ-فىالمسلمونأم

اَلطورِجَانِبِمِنوَنَدَيخهُئبيما!رَسُولىكانَنُحلَصحا؟نَإِئ!موسَى

!!نجَلِئ!هَرونَأَضَاهزَحْمَئِنَاَمِنلُوَوَهَتنَائحاْ!وَقَرتجهُاَلأيَئَنِ

زناداودأمنفظائعالأسفارفىيقرءونالذينالإسرائيايون2-

أسفرالدماء"رجل:باسمشعبهوسطيعرفجعلتهومذابجوقتل

..(الثانىصرئيل

ذَادَأودَعدَنَاوَاَذكُز):القرآنفىيقرءونالذ-شالمسلمونأم

!وَاَقيِياىبأِلعَمِثقِديُتحْنَمَعَإُألِجَالَسَخَرنَاإئا!أَماَاسم7ائهُألائذِ

اَئحِكمَةَوَءَايخهُمُنكَه!وَشَدَدنَأأَؤَأب7ئَهلمتَحثُوَزةوَالظَئرَ

..؟!،!!أصلحطَابِوَفَضحلَ

وضلالهسليمانكفرالأسفارفىيقرءونالذينالإسراشايون3-

11ا!حاح-الأولالمدركأسفرالوئنيات((نسائهبسببأيامهاخرفى p...

تَنْلُوأمَاوَأتبَعُوأ):القرآنفىيقرءونالذينالمسلمونأم
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اَفمَن!ينَوَلبِهنسُلَثمَنُ!فَرَوَمَاسُلَعنَنَمُقكِفَىَالشَنطِينُ

.،201:البقرة!أكَفَرُوا

؟!..03،:أعىأوًأب!إِنَهُ،اَتعَئدُنِغمَسُلعَمنَنَلِدَاودَ)وَوَهَئنَا

ولمزوه--ثرالونرلا-بالمسيحكفرواالذينالإسرائيليون-4

.41(:8أكلحاؤناأمننولد"لم:الإنجيلسجلهما،قائلينأمةفى

اَنمَلَئ!ةُقَالَتِ)وَإدت:القرانفىيقرءونالذ-شالمسلمونأم

اَلفَلَمِب!لنِ!آعَكَوَاَ!طفَنكَوَطَهَرَكِاَضَطفَنكِاَللًهَإنًيخمَرلَمُ

أَنبَآحَنذَالِكَ!الزَبهِعِبمَعَوَاَجمعِىوَاَشحُدِىلِرَفِيِاَقْنُئِيَمَريَرُ

أَيُفُضأَقلَنَهُنملِقُقُوتَاِدلَدَيهِضكُنتَوَمَاإليلتلؤُحِيهِاَتغَيبِ

قَالَتِإد!يَخنَصِمُونَإِدلَدَتهِتم!نتَوَمَامَريَميَكفُلُ

أَئنُعِيسَىاَئسَجُأَشمُهُئِنْهُبِكَلِمَزيُبَشُركِاَلئَهَإِنَلئَرْلَيمُاَتمَببكَةُ

!؟،عمرانآلأ!!اَلمحقَرًبِينَوَمِنَوَاَلأَخِرَةِاَلذُنْيَافَىوَجِيثامَرلَيمَ

!؟الناسأهامَن

ينكرهالاcالنهاررابعةفىالشص!وضوحواضحةالإجابةإن

كليهما.أوأحدهما،البصيرةأوالبصرأعمىإلا

الدينةالمقدساتكلعلىبالتحفظالأؤلىهمالمسلمينإن

ذلك.فىغرابةولا،)أورف!ليم(القدسفى
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الفهردر

الصفحةالموضو!ا

مةلمقلىا

فلسطينوأرضالإلهىالعهدحقمقة

51.....................--.-.-.......................اسماعيلبمولدالبشرىمحقيق

0012...........................................-......بالارصْالوعدممْهومحقيقة

بفلسظينالإسرائيلىالتاريخموجز

000000000000000000000000000000000000000000043ويسوعموسىقيادةتحتاسرائيل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000093بالغزوالامريتلقىيضوع

44..........................................-..-.00000إسرائيلدولةإقامةضدالرب

123http://kotob.has.it



لموضوعا

(ق.م069-10051داودمملكة

عصابة!رئي!داود

الصفحة

00

?
0000000000000000000000000000000095الامْرادْمْىالحرباسرىيحروداود

ق.م(259-1659سليمانمملكة

0000000000036.......-........................اخيهبقتلحكمهييدادْ L-11

0000000000000000000000000000000000000000000000046الملكوسِتالربليتبناء

66..-..............................مملكتهوانقساملسليمالىْخاسرةنهاية
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الموفعوع

والضياعالسبى

الصفحة

VI

37..،..................................-..0000000000البابلىالسبىيهودبعمْىعودة

مقارنابقلسطينسرائيلىالاٍللوجودالزمنىالخطط

00000000000000000000000000000000000000087أسبانيادْىالعرلىالسياسىبالوجود

الإسلامىالعربىالحكمتحتاليهود

000000000000000000000000000000000098والمماليكالصليبيينحكمتحتاليهود

00000000009.......-.0000000العثمانىالتركىالحكمتحتفلسطينيهود

29...............-...000000000000000000000اليهودمعوالمسلمينالعربسماحة
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الموضح

ا؟الإسرائيليونيسمعهل

الصفحة

0000000000000000000000000000000059إسرائيللدولةرئيسأولمالىْوافىحاييم

00000000000000000079العالميةالصهيولْيةالمنظمةرئيسجولدمادْناحوم

0000000000000000000000000000000000000000000099رسلبرتراندالإنجليزىالفيلسو!

النللسطينيةالبنضيةعنأردحيلائق

.....................اليومحتىالتاريحْلْجرمندْعربيةفلسطين

.........المقدسةالأسفارلْىالإسرائيلىالشعبخصائص

............-............للاسرالًيليينملكاليستفلسطينأرصْ

..................ورسليم()1بالقدساليهودىللدينعلاقةلا

الأمصىوالمسجدللمسلمينملكالمبكىحائط

................................سليمالىْهيكلانقاصْعلىليس

المقدسةالأسفارفىمصدافيتهفقدالأبدلم"إلىمصطلح

........؟الدينيةالمقدساتعلىبالتحفظالأولىهممن
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+

بأ

الكعابهذافى

اليهوديةالدولةعلىسيحكمالعالمأنمنيقينعلىأنا)

للعربستفعلهبما

إسرائيللدولةرئيسأولوا-نرهانحاييم

والتىاليهوديةالمسألةلحلهرتزلْالشهيرةمعادلةحتى)

بلاأرضإلىأرضبلاشعبنقلمسألةأساسااعتبرها

فىالعربلحقوقعمياءنطرةتمعلهذ.كانت..شعب

!والاضطرابالفزعوتميرفلسطين

،هرتزلأيامفىحتىشعببلاأرضاتكنلمفلسطين)ن

.العربمنالألوفيسكنهاكانفقد

العالميةالصهيونيةالمنظمةرئيسبرلدمانناصم

قدوطنهأنفىتكمنالفلسطننىالشعبمأساةإن)

دولةخلقأجلمنآخرلشعبأجنبيةقوةبواسطةأعطى

تحملالعالميستطعهذامنأكمرالوقتمنكم..جديدة

!؟الغاشمةالقوةهذهروية

طردواالذىوطنهمفىالحقللاجئينأنتماماالواضجمن

.الاَنالدائرالصراعلبهوالحقهذا)نكارو!إنمنه

البريطانىالفيلسوفوسلبرتراند

+

ن!
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