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ذكرت يف بعض مقااليت على شبكة هجر هذا العنوان فطلب مين بعض األخوة أن أضع هذا البحث بني ايديهم ، 
ومل تقدم املكتبة الشيعية حبوثا مستفيضة ألنه يمثل رؤية شيعية ألحداث عصفت بالعامل يف اواسط القرن العشرين 

هذا إذا عرفنا بأن كل الذين كتبوا او اكثرهم هم من العلمانيني او من مذهب اهل السنة واجلماعة الذين . فيها 
مل يذكروا بني ثنايا حبثهم اهتمام هتلر باجلنود املسلمني يف جيشه وال ذكروا زيارة رجل الدين الفلسطيين احلسيين 

ر وهو الذي ظهر فيما بعد يف شكوى اقامتها إسرائيل ضد ياسر عرفات وطالبته بتعويضات مالية قدرها إىل هتل
 ١.ات هذا املبلغ للخزينة العربية مليارين دوالر الشتراك الفلسطينيني يف عملية ابادة اليهود ، وقد دفع ياسر عرف

حبثت يف األصول التأسيسية هلذه األسطورة اليت أنا يف حبثي أعاله ايضا حتاشيت ذكر مثل هذه الوقائع ألين 
تسببت وال تزال يف استرتاف اموال الشعوب يف أكرب عملية قرصنة وبلطجة يف القرن العشرين ظهر من خالهلا 

عجز البشرية متاما أمام الغطرسة اليهودية واخلداع اليهودي واليت كان مثنها مصادرة دولة وجري سكاا جهارا 
سمع ومرأى كل انظار العامل فقد دخلت قضية فلسطني كل زاوية من زوايا األرض ، ومل يتسائل أو عيانا على م

مل جيرأ أن يتسائل أحد عن أسباب منح ارض فلسطني كتعويض لليهود عن جرمية قامت على األرض األوربية 
املشرق ألن سخف عقوهلا وهذا مما يضحك الثكلى وجيعل كل أعراس الدنيا حتتفل بالثوب األسود وتنبذ البياض 

 . بلغ حدا أا تعاقب األرض على جرمية ارتكبها املريخ

قمت بزيارة لبعض . بدأت اقلب الفكر وأنا يف إيران ولكين عندما أقمت يف أوربا يف تسعينات القرن املاضي 
ار ، مث حبث يف املعسكرات النازية اليت زعم اليهود أم أبيدوا فيها وصورت بعض الصور ، وهي مفتوحة للزو

  . أرشيفات بعض املكتبات هناك مستعينا ببعض االخوة االعزاء ممن يجيد لغة ذلك البلد
                                                             

ولكن ألن . أنا ال أتبىن رايا ولكين اقول بأن الكثري من املؤرخني كانوا يرون أن هتلر مل يكن رجال سيئا  )١(
اليهود هم الذين كتبوا تارخيه فقد سودوا صفحاة هذا الرجل لكي يتم مترير عملية القرصنة على فلسطني 

وكذلك من قبل فقد كتب اليهود تاريخ روما وصوروا القيصر نريون بأنه رجل جمنون احرق روما . 
شعة ، وقد وذلك ألن نريون حاول حتجيم دورهم واحلد من خطرهم فكروهوهوصوروه بتلك الصورة الب

انطلت كل خدع اليهود على الناس ألن يف يد اليهود املال واالعالم والبغاء وهي من أقوى األسلحة 
 . للسيطرة على العقول وشراء الذمم
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مستل من كتايب األسرى عرب التاريخ الذي وضعته يف ثالث جملدات ) صفحة ٥٠(يف واقع األمر أن هذا البحث 
األسر اإلسالمي الذي رشحت قانون : يف أكثر من ثالث آالف صفحة وهو موسوعة حوت أيضا وألول مرة 

وكذلك . بعض اشراقاته من كتاب علي عليه السالم الذي كان معلقا يف ذباب سيفه إبان حكمه يف الكوفة 
والذي أرسلته إىل )) القتل على ا هلوية منودجا . حملات من فترة االضطهاد الديين يف أوربا : (نشرته يف كتايب 

بدو ضاع منهم وذلك ملضي فترة سنتني على ارساله ، وهو موجود عندي جهة خريية لطباعته ، ولكنه على ما ي
وهو الكتاب الذي ضمنت بني دفتيه حبث اسطورة احملارق النازية وابادة اسرى . واحلمد هللا على شكل قرص 

ة اليهود ، وهو كتاب قيم جدا حتتاجه املكتبة االسالمية ألنه يضع النقاط على حروف عمليات الذبح على اهلوي
ولكن ماباليد حيلة والعمر شارف على . واحلروب الطائفية يف كل العامل واسباا وعللها ومن الذي يقف ورائها

  . ايته

  . هذا البحث مل أنشره كبحث مستقل إال هذه املرة وعلى صفحاة شكبة هجر املباركة وذلك لسببني

ألخوة املتفضلني أبو جعفر الباقر واالخ حممد هو استجابة لطلب الكثري من االخوة وخصوصا ا: السبب األول 
حسن ، واألخ العزيز مطر ، واألخ الكسندر ، واالخ ابن قبة وغريهم من األعزاء الذين فاتين أن أذكر أمسائهم 

اسأل اهللا هلم أن يرزقهم ويطيل يف أعمارهم مقابل كل دقيقة تذهب من عمرهم يف خدمة اإلسالم واملذهب . 
 . احلق

حيث وكما يعلم االخوة أن الشيعة . هو البد من وجود رؤية متثل وجهة نظر شيعي على األقل : ثاين السبب ال
علما ان البحث يف هذا اال شائك ومعقد جدا وذلك للعراقيل اليت وضعها . هلم مدرستهم وثقافتهم اخلاصة 

جايسو ((من ذلك هو سن قانون  وال يوجد ادل. الصهاينة أمام كل من تسول له نفسه اخلوض يف هذا املوضوع 
. السيئ الصيت الذي يحاكم العقل البشري على كل ما يبحث فيه وخصوصا احملرقة النازية لليهود )) فابيوس

فكان هذا القانون مبثابة الضربة القاضية للدميقراطية الغربية اليت يتشدقون ا ، واليت يحاولون اآلن خداعنا ا ، 
  .عة الفوضى اليت ختلق املربرات إلسرائيل لضرب تلك الشعوبالسقاط احلكومات واشا

  . أضع البحث بني يدي االعزاء وهللا الكمال وحده
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  : أسطورة احملارق النازية ألسرى اليهود

اهلائلة اليت ليس خافيا على أحد أن زعماء الصهيونية ومؤسسيها ، حياولون على الدوام وعرب وسائل اإلعالم 
يسيطرون عليها، تصوير اليهود على ام شعب مضطهد وام يتعرضون إىل محلة ضارية من قبل الشعوب 

يف هذا البحث . اخل وللصهيونية أهداف خبيثة تكمن وراء هذه الصورة اليت تشيعها وسائل إعالمهم ...االخرى
، وما زالوا خيدعونه ا وإىل أبد اآلبدين وهذا ما  سنتناول قضية من أعجب قضايا اليهود اليت خدعوا ا العامل

هذا العامل الذي يتعرض إىل أكرب عملية ابتزاز شهدها . تدلنا به تصرحيات كبار الشخصيات اليهودية يف العامل 
التاريخ اإلنساين املعاصر يتواطأ مع اليهود فيها حكام خونة عمالء مههم بطوم اليهمهم من أمر اممهم شيئا 

  .يهود بارعون يف اختراع واختيار اخلونة والعمالء من سفلة األمم ورعاا وان احاطتهم الزعامة باهليبة واملنعةوال

من الذي يصدق أن دول احلضارة والتقدم والرقي واالزدهار يف أوربا والغرب هذه الدول اليت يريدوننا أن 
وتدفع التعويضات لضحايا ليس هلم وجود ! أبدا نتخذها قدوة لنا ، تقوم بدفع الغرامة على جرمية مل حتدث 

: من احملكمة الفرنسية والذي جاء فيه ) روجيه غارودي(وهذا ما بينه نص قرار احلكم الذي صدر على ! إطالقا 
بصرف النظر عن صحة املعلومات الواردة يف الكتاب حيكم روجيه غارودي وبيار ديوم الناشر للكتاب بالسجن 

وسوف نرى ماهو هذا القانون الذي سنته فرنسا بلد . عارضوا قانون جايسو فابيوس والغرامة ، ألم 
  .الدميقراطية واحلرية والتسامح املزعوم

و احملكمة هنا ال تصدر حكمها على غارودي ألنه تعرض للهولوكوست وإمنا ألنه خالف قانون جايسو السئ 
شك أو اعتراض على املعلومات الواردة يف كتاب  وهذا يدلل على أن احملكمة ال يوجد لديها أي. الصيت 

  . غارودي حول أسطورة احملارق النازية لليهود

ومن الذي يصدق أن هذه األكاذيب تكون السبب وراء تأسيس دولة على أرض ليست هلا ، وتسلبها من أهلها 
  . عوباعتاد على العيش شراذم مشتتني بني األمم والش. فتصبح هذه الدولة لشعب بال أرض 
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مل أكن أتصور كيف تقوم دولة إسرائيل لوال التعويضات األملانية : يف مذكراته  ١)) ناحوم كولدمن (( يقول 
  . النمساوية

  . أن إسرائيل هي مثن اهلولوكوست ، إا نتيجة اهلولوكوست: ويقول هرتزل وبن كوريون 

قيقة مهما كلف الثمن، ومن هنا أنطلق عندما تصبح األسطورة حقيقة واخليال واقع ، البد من كشف احل
الكثريون من الشرفاء ، للكتابة عن سر هذه اللعبة كما سترى يف ثنايا هذا البحث وانطالقا من هذا الواقع كان 

  . هذا البحث الذي نسلط فيه الضوء على بعض خفايا هذه اللعبة

  .ة يليها احللقة الثاني

 

  

  

  

  

                                                             

ولد ناحوم جولدمان يف ليثوانيا ونشأ ودرس . قال عنه غالة الصهاينة، ناحوم جوملان رئيس بال دولة )١(
انضم اىل الشبيبة الصهيونية حينما كان عمره مخسة  .ه يف القانونيف أملانيا حيث حصل على الدكتورا

حضر مجيع املؤمترات الصهيونية منذ عام  .كان احد اعضاء مجاعة الصهاينة الرديكاليني.عشر عاما 
م مبباركة الزعيم االيطايل ١٩٣٦ساهم يف تأسيس املؤمتر اليهودي العاملي عام  .م١٩٢١

هاينة الذين كانوا يقولون، اذا مل يوجد اضطهاد ضد اليهود يف البالد كان جولدمان من الص.موسيليين
ان كثريا من زعماء الصهيونية .اليت يقيمون فيها، فإن علينا ان نوجده ألجل ان يتوجهوا اىل فلسطني

كانت هلم عالقات مع هتلر مثل حاييم وايزمان قبل صعود االول اىل قمة السلطة، وان النازيني كانوا 
وقد ثبت بعد انتهاء  .من بيوت املال الصهيونية وهو ما ساعدهم كثريا يف الوصول اىل السلطة يمولون

ماليني دوالر من البنك  ١٠م على مبلغ  ١٩٢٩احلرب العاملية الثانية أن النازيني قد حصلوا يف سنة 
دوالر،  مليون ١٥حصلوا على مبلغ  ١٩٣١بأمستردام، ويف عام  "مندلسون أند كامباين"الصهيوين 
 .مليون دوالر ١٢٦م بعد ان اصبح هتلر مستشارا ألملانيا، أرسل له الصهاينة مبلغ  ١٩٣٣ويف عام 

  وقد اشار اىل هذا ناحوم جولدمان يف مذكراته
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عندما تصبح األسطورة حقيقة واخليال واقع ، البد من كشف احلقيقة مهما كلف الثمن، ومن هنا أنطلق 
الكثريون من الشرفاء ، للكتابة عن سر هذه اللعبة كما سترى يف ثنايا هذا البحث وانطالقا من هذا الواقع كان 

  . يا هذه اللعبةهذا البحث الذي نسلط فيه الضوء على بعض خفا

من املعروف أن اليهود اعتادوا طوال آالف السنني على العيش شراذم ، ال جيمعهم عرق وال لون وال منشأ 
واحد ، مشتتني ـ بدو رحل ـ يبحثون عن الكأل واملاء ، وام مىت ما وجدوا االمن واألمان واألرض اليت تدر 

د زعمهم ـ اندجموا يف تلك األرض يكيدون ألهلها حىت ـ كما وعدهم الرب على ح)) لبنا وعسال (( عليهم
جيب أن ال خيتلط اليهود مع القوميات والشعوب األخرى ، ويأتلفوا : (( وهذا ما قاله هرتزل . يطردوهم منها 

إن اليهود إذا أحسوا باألمن يف اتمع الذي يعيشون فيه فأم سيذوبون فيه وهذا ما ليس يف صاحلنا . معها 
  ١.))أبدا

 أن بن كوريون مل يكن يسامح اليهودي الذي يقبل باالندماج)) : حوار طويل(( وقد ذكر مشعون برييز يف كتابه 

.  

  . حنن ضللنا دائما أجساما غريبة يف اتمعات: ويعترف بن كوريون قائال 

ها على اإلطالق هو ففي استقرار اليهود اكرب خطر يهدد األهداف واالستراتيجية الصهيونية ، واليت من أمه
وقد ذهبت احملاوالت األوىل جلمع اليهود هباء على رغم املغريات اليت يسيل هلا . جتميع اليهود يف ارض واحدة 

. لعاب اليهودي وان الكثري من اليهود وزعمائهم الدينيني يف خمتلف نقاط العامل مل حيبذوا الذهاب إىل ارض امليعاد 
ودية وقادا عارضوا الفكرة الصهيونية يف ترحيل اليهود إىل فلسطني بل وقفوا وان عدد كبري من احملافل اليه

وقد اعتمد هؤالء على مصادرهم واستدالالم معتربين فكرة ارض امليعاد الدينية دخيلة وغريبة . ضدها بشدة 
د مزاعم هؤالء بل إن األمر يتعارض معه يف األساس ، والتوراة نفسها تؤي) ع(على الدين الذي أتى به موسى 

أو ما أطلق  -فكما تذكر التوراة فإن بين إسرائيل متنوا حياة العبودية يف مصر على الدخول إىل أرض فلسطني 
بكى الشعب وتذمر على موسى : (( ، اليت وهبها يهوه هلم فقد جاء يف سفر العدد  -عليه فيما بعد أرض امليعاد

                                                             

  . ١٩٩٦/ متوز /  ٣٠/  ١٢١٨٢: جريدة احلياة ، العدد  )١(
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أليس خري لنا أن نرجع إىل . ب إىل هذه األرض لنسقط بالسيف ملاذا أتى بنا الر. وقال ليتنا متنا يف مصر 
ملا أطلق فرعون الشعب مل يهدهم : (( إضافة إىل ذلك فإن الرب مل يشأ أن يهدهم إىل هذه األرض )) ١مصر

  ٢)).الرب يف طريق أرض فلسطني مع أا قريبة

، إال مبساعدة الدول االستعمارية ومن هنا ومل يدخل اليهود إىل فلسطني إال بعد أربعة آالف سنة ومل يدخلوها 
أن إسرائيل قد تكون أحدث دول العامل ، ولكن الشعب اليهودي : ((  يقول الزعيم الصهيوين ديفيد بن غوريون

  ٣)).له وجود عمره أربعة آالف عام متتالية

من مؤمتر بال ، قد أقر بيانا عاما  )٢٨(م الذي انعقد قبل ) ١٨٩٧( وكان مؤمتر حاخامات فيالدلفيا املنعقد عام 
ختاميا عارض فيه بشدة وحزم الفكرة الصهيونية يف نقل اليهود إىل فلسطني وتأسيس الكيان الصهيوين وان هذه 

أو ما يسمى بأرض امليعاد  )أورشليم( الفكرة تتعارض واألحكام الدينية لليهود الذين يؤمنون إميانا قاطعا بأن
اء كما وعدهم الرب بذلك كما جاء يف تورام ومنها على سبيل املثال ما ورد يف ليست يف األرض وإمنا يف السم

وأنا يوحنا رأيت املدينة املقدسة أورشليم اجلديدة نازلة من السماء من عند اهللا مهيأة : (( رؤيا يوحنا الالهويت
  ٤)).كعروس مزينة لرجلها هلا سور عظيم وعال وكان هلا اثنا عشر بابا

باإلميان لىب إبراهيم دعوة اهللا فخرج إىل بلد وعده اهللا به مرياثا ، خرج وهو ال : (( د يف العربانيني وكذلك ما ور
وأقام يف اخليام مع إسحاق ويعقوب . وباإلميان نزل يف ارض امليعاد كأنه يف ارض غريبة . يعرف إىل أين يذهب 

  ٥)) .أسس واهللا مهندسها وبانيها شريكيه يف الوعد ذاته ، ألنه كان ينتظر املدينة الثابتة على

ظهرت أورشليم مدينة اهللا احلي ، من أورشليم : (( ويف وصف لكيفية نزول أورشليم ذكرت العربانيني 
أمام بين إسرائيل يتقدمهم موسى عليه السالم وسط ظواهر طبيعية )) السماوية وآالف املالئكة يف حفلة عيد

                                                             

 . ٣-١:  ١٤عدد  )١(

  . ١٨- ١٧:  ١٣خروج  )٢(
   . م ٢٠٠٠الثامنة عشر السنة  ١٠٢جملة التوحيد العدد  )٣(
طبعة  ٨ـ  ٢:  ١٣وإجنيل املورمون ، سفر أثري ، اإلصحاح ، .  ٣ـ  ١:  ٢١يوحنا اإلصحاح ،  )٤(

 . الطبعة العربية ١٩٨٥أمريكا سنة 

  . ١٠-٨:  ١٠عربانيني  )٥(
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  ١)).مرعوب مرتعد أنا: (( خموفة حىت أن موسى خاف فقال 

اليت اخترعوها يف )) أورشليم((والدليل على أن اليهود كانوا ينتظرون أورشليم النازلة من السماء ، وليس 
هو حبثهم الدائب عن وطن قومي حيميهم من االضطهاد، فكانوا يبحثون عن رقعة جغرافية دون حتديد .فلسطني 

  .ك تدل على ذل تصرحيات كبار علمائهموتورام و.ملنطقة معينة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

   . ٢١:  ١٢ عربانيني )١(



٩ |  
 

!  
 

يبدو أن ختصيص هذه البقعة بالذات من أفريقيا يذكرنا ، مبا قام به اآلراميون من بناء مدينة يف أفريقيا باسم 
واليت يعتقد أا القدس القدمية اليت أقيم فيها اهليكل ومما يؤيد ذلك هو االكتشافات ))  قادس(( جزيرة قادش أو

اليت تعين قلعة األحجار فقد وجد )) زميبابوي((األثرية اليت قام ا العلماء يف أفريقيا ، وخصوصا يف منطقة 
ليمان يف عهد بلقيس ملكة سبأ وقد العلماء األثريون أن هذه القلعة هي من مجلة األبنية اليت كان يبنيها النيب س

عرف ذلك مبقارنته لنوع اخلشب املستعمل يف البناء وخصوصا يف األبواب والشبابيك مع خشب قلمه الرصاص 
  .فوجد أنه من نوع خشب شجرة األرز املوجود يف لبنان وما جاورها

لتخريب شامال حبيث أدى إىل ولكن عامل اآلثار هذا الحظ أن هناك ختريب متعمد لتاريخ هذه اآلثار كان ا
  . طمسها متاما ، حىت أنه كاد أن يقضي على معظم اآلثار التارخيية وإىل األبد

ولرمبا كان التخريب متعمدا ، ألن اليهود يدعون بأن اهليكل يف فلسطني ويقع مكان املسجد األقصى ، وظهور 
ات اليت متت يف فلسطني خالل قرن كامل حبثا ولكن كل احلفري(( دليل يف مكان آخر ال يتناسب وما يدعونه ، 

 ١ ))الذريع عن أي دليل مهما كان تافها على وجود إمرباطورية سليمان العجائبية فلم يكن حظها غري الفشل 

والشيء الذي مل جيدوا له تفسريا هو وجود تلك الصور على جدران مملكة قادش اليت متثل أفريقيا أسود ينحين 
واملعروف أن ملكة سبأ هاجرت من اليمن إىل هذه املناطق لتلتحق  . ضاء الواقفة أمام عرشهاأمام ملكة سبأ البي

  . بسليمان فتكون له زوجة

مث حاول اليهود إنشاء وطن قومي هلم يف جنوب العراق يف العقد األول من القرن العشرين وقد حاول اإلنكليز 
ليت قام ا أبناء اجلنوب والزال اليهود حيلمون بالوصول مساعدم على ذلك ولكنهم فشلوا للمقاومة العنيفة ا

إىل الفرات يدفعهم إىل ذلك تارخيهم فيها ، حيث تعترب الطائفة اليهودية يف العراق من اقدم الطوائف اليهودية يف 
  . العامل

يضاف إىل ذلك أن مجيع احلروب والغزوات اليت كانت تتعرض هلا فلسطني كانت حتدث من قبل دول قوية هلا 
كياا ، واليهود كانوا شراذم ال جيمعهم عرق وال وطن وأكثر هذه احلروب كانت صليبية مسيحية الطابع ، ومل 
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ا الكثري من أمواهلا وخرية رجاهلا ، من تكن يف يوم ما يهودية ، فاملطالبة بالقدس وكما هو معروف كلف أورب
أجل إرجاعها إىل حضرية الدين املسيحي ، وكثريا ما كانت شراذم اليهود املوجودين يف فلسطني تتعرض للقتل 

من قبل الغزاة ، على الرغم من قيام اليهود مبساعدة هؤالء الغزاة ، والتواجد اليهودي يف فلسطني حاله حال من 
وهل يعين وجود . ١اخل...العراق ومصر واجلزيرة العربية وقربص وروما وأفريقيا من ا ليهود يتواجد يف اليمن و

النصارى أو املسلمني يف مكان ما ، أن هلم حق تارخيي يف هذا املكان أو ذاك ، فاليهود كانوا يبحثون دائما عن 
  . بقعة يستقرون ا من دون تعيني للمكان

اينة على إقامة وطنهم القومي يف فلسطني استنادا إىل روايات واهية دسها أحبار وإزاء هذا اإلصرار من قبل الصه
بتأسيس الدولة الصهيونية على الورق أمال يف قيام ذلك على األرض يف يوما ما  )هرتزل(اليهود يف التوراة ، قام

م وقال هرتزل )  ١٨٩٧آب  ٢٩(  وحتقيق نبوءة التوراة ، وكان ذلك يف مؤمتر بال الصهيوين املنعقد بتاريخ
لو حدث أن قلت ذلك : (( مث علق على ذلك بقوله . كان ما فعلته هو أنين أسست الدولة اليهودية : حينها 

وعلى الرغم من ورود نصوص ، يف التوراة  ٢)).بصوت عال يف ذلك احلني ، ألغرق العامل كله يف ضحكة واسعة
مصر إىل النهر الكبري ر الفرات كما هو وارد يف سفر تدعي من أن يهوه أوعد إبرام بأن يعطيه األرض من 

 التكوين ، إال أن البحث الدائم من قبل اليهود عن وطن يسكنونه بدون تعيني بقعة معينة ، يكذب ادعاء التوراة

. 

 وعلى الرغم من وجود تلك الوعود وبكثرة يف التوراة ، إال أن اليهود الذين يؤمنون إميانا كبريا بتورام مل
يكونوا يفكرون بالتجمع يف بقعة معينة ، لعلمهم بأم مىت ما جتمعوا انصبت عليهم الويالت من كل جانب وام 

يؤمنون أميانا قاطــعا من ان اهللا كتب عليهم حياة التشرذم والشتات كما يذكر كتام املقدس وذلك عقابا 
  : حبق اإلنسانية واليك نتفا مما جاء يف تورامهلم على ما اقترفوه من قتلهم األنبياء واقترافهم اجلرائم 

  ٣)).رأيت كل إسرائيل مشتتني على اجلبال كخراف الراعي هلا((

قال هامان للملك أحشويروش إنه موجود شعب ما مشتت ومتفرق بني الشعوب يف كل بالد : (( ويف استري 
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  ١)) .مملكتك وألسنتهم مغايرة جلميع الشعوب

من . (( رسالة يعقوب وجهها إىل مجيع شعب اهللا املشتت يف العامل كله:ء يف شرح مقدمتها ويف رسالة يعقوب جا
 )) . يعقوب عبد اهللا والرب يسوع املسيح إىل املؤمنني املشتتني من عشائر بين إسرائيل

  ٢)). ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا : (( وقد أيد القرآن الكرمي ذلك حينما قال

الذي افهمه من ذل اليهود وهوام الذي عنته اآلية ام مشتتون يف شرق األرض وغرا : (( وقال الشيخ مغنية 
، وموزعون بني الدول مع األقليات ، فهم دائما تابعون غري متبوعني ، وحمكومون غري حاكمني يف دولة مستقلة 

  . هلا كياا وشأا بني الدول

إا دولة يف االسم فقط ، أما يف الواقع فإا قاعدة من قواعد أما إسرائيل اليت قامت أخريا يف تل أبيب ف
وقد ظهرت هذه احلقيقة بأوضح معانيها بعد عدوان إسرائيل على  .االستعمار ، متاما كمطاراته وثكناته العدوانية 

، ولو لقد أوجد االستعمار إسرائيل ليتخذها أداة لتحقيق مآربه .  ١٩٦٧حزيران سنة  ٥األراضي العربية يف 
ان العزيز يستمد قوته . وهذا هو الذل واهلوان بعينه  ... ختلى عنها يوما واحدا لتخطفها العرب من كل جانب
  .من نفسه ويذود عن كيانه بساعده ، ال بسواعد الناس

قاعدا وذا يتبني معنا ان املراد حببل من الناس املساعدات املادية واملعنوية اليت متد الدول االستعمارية ا 
 ٣ )) .إسرائيل ، ومن أجل هذا نؤمن إميانا ال يشوبه ريب بأن دولة إسرائيل ستزول بزوال االستعمار ال حمالة 

وهناك الكثري من اآليات الدالة على مالزمة حياة الشتات والتشرذم يف بين إسرائيل واىل يوم القيامة حيث جيئ 
يسقطون بالسيف يف بيوم وتترمل يف املخادع نساؤهم ويهلك  عندما يقترب يوم نكبتهم حيث((م تعاىل لفيفا 

  ٤)).والرضيع واألشيب على السواء. الفىت والفتاة معا

لكننا . وقد يعتقد البعض ان حياة التشرذم والشتات إمنا حدثت ألجداد اليهود وان هؤالء ال دخل هلم بذلك 
 تعاىل عندما أمر موسى أن يكتب اخربه إن ما يكتبه ليس نقول له ، إن ما مكتوب يف توراة اليهود خيربنا بأن اهللا
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خاصا ببين إسرائيل يف زمنه بل ميتد إىل ذريتهم حيث يبقى منقوشا يف ذاكرم ال متحوه األيام وال تزيله السنني 
سى من ألنه لن ين. فاآلن اكتب هذا النشيد ولقنه بين إسرائيل ليكون يف ذاكرم : (( فقال تعاىل خماطبا موسى 

  ١))ذاكرة ذريتهم 

والبد لنا هنا من وقفة حنلل من خالهلا الروايات الواردة يف التوراة واليت تؤكد على أن الرب قد وهب بين 
إسرائيل أرضا أدسم من أرضهم ، تدر عليهم لبنا وعسال وحددها هلم ، مستندين يف ذلك على روايات التوراة 

ونثبت من خالل هذه الوقفة أن كل ما ذكرته التوراة ال أساس له من  نفسها وبعض روايات تارخيية وجغرافية ،
وكما ستشاهد أن هذه الروايات تسئ إىل الرب نفسه وذلك لعجز هذا  -الصحة ، وأنه موضوع من قبل الكهنة

هذا الرب الذي كان دائما يف خدمة بين إسرائيل ، يهرول أمامهم ، يضر اآلخرين  - الرب عن تنفيذ وعوده 
ل م من أجل خدمة شعبه املدلل املختار ، ماحنا إياهم دماء الشعوب وأرضهم وأمواهلم وأعراضهم يفعلون وينك

  !ا ما يشاءون، ال بل يأمرهم بعدم الشفقة ، واإلبادة 

  

  
                                                             

 .٢١-١٩: ٣١، اإلصحاح ، التثنية  )١(

 

 
 

هذه هي البقعة اليت كانوا مشتتني فيها حبثا عن الكال واملاء ، مل يكونوا حيددوا اي منطقة تكون دولة 
  . هلم ولذلك فقد حددوا تلك املنطقة اليت كانت حمل بداوم واليت متتد من النيل إىل الفرات
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:   
 

أعطي هذه األرض ، من ر مصر إىل النهر الكبري ر لنسلك : يف ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائال (( 
  ١)) .الفرات

  ٢)) .هذه األرض تقتسموا بالقرعة ... بتخومها ) كنعان( أرض . هذه األرض اليت تقع لكم نصيبا  ((

من أمامك وضربتهم ) أصحاا(مىت أتى بك الرب إهلك إىل األرض اليت أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد  ((
  ٣)).ال تقطع هلم عهدا و ال تشفق عليهم) .  تبيدهم( ترمهم فإنك 

وهناك العديد من الروايات اليت على شاكلة هذه وكلها تؤكد على أن الرب قد قطع عهدا مع إبرام اآلرامي بأن 
لقه فهو إله ظامل مغتصب حلقوق خ. يعطيه ارض اآلخرين إذا هاجر إليها بعد قتل أهلها وإبادم وحترميهم بالسيف

  ! من أجل سواد عيون هذه الشرذمة القليلة

فالذي نستخلصه من روايات التوراتني املكتوبة والشفوية ، فإن رب التوراة دائم التجوال ، والغدو والرواح بني 
وجتعل هذه الروايات الرب يهرول يف ! اليهود وكأنه واحد منهم يعيش معهم تاركا العامل إىل مصري جمهول 

ائيل متوسال إليهم أن يعبدوه ، وطيلة الوقت يقوم هذا الرب خبدمة بين إسرائيل ، فهو يأمرهم أعقاب بين إسر
يتآمر هذا الرب معهم  -وكما ختربنا التوراة  - ويقول هلم وخيطط هلم مبا فيه نفعهم وأشد الضرر لآلخرين، بل 

 -أقدام شعبه املدلل تصبح  على أولئك اآلخرين مث تصف لنا التوراة بأن الرب أخربهم أن كل أرض تطأها
ملكا أبديا هلم ، ال أرض أهلها املساكني ، فالرب وطبقا لروايات التوراة إله قبلي المه إال  -مبوافقة الرب 

  ) . بين إسرائيل( مصاحل هذه القبيلة 

أور  -هذا الرب عندما قطع مع إبرام اآلرامي ميثاقا بأن يعطي لنسله أرضا أدسم من أرضه اليت هو فيها 
وكانت غربته : (( اليت هاجر منها إبرام وسكن مغتربا يف أرض الفلسطينيني بناءا على أوامر الرب  -الكلدانيني 
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الذي  ٢) .آراميا تائها(إبرام اآلرامي هذا وصف يعقوب نفسه بأنه كان  ١)). يف أرض الفلسطينيني أياما كثرية
حتول فيما بعد إىل إبراهام العرباين وجد أن هذه األرض تدر لبنا وعسال كما أخربه الرب وهي أدسم من أرضه 

وعلى الرغم من أن الفسلطينيني أكرموا وفادته كثريا عندما هاجر إليهم حىت )) أور((السابقة اليت كان يسكنها 
إال أن إبراهام  ٣)).وفضة وعبيدا وإماء ومجاال ومحريا عظيما وأعطاه الرب غنما وبقرا((أصبح بفضل كرمهم له 

فعندما كرب .حىت أنه مل يشأ أن يصاهرهم. هذا مل يشعر بأي حب أو مودة للفلسطينيني الذين أحسنوا إليه إطالقا 
استحلفك بالرب إله السماء وإله األرض أن ال تأخذ البين : (( ابنه إسحاق ، استحلف رئيس عبيده قائال له 

فبغض النظر عما يذكره هذا  ٤)).الذين أنا ساكن بينهم -نسبة إىل كنعان بن نوح  _ ة من بنات الكنعانينيزوج
إال أن كتبة . النص من الكره الغريب الذي يكنه إبرام للناس الذين أكرموه وفتحوا له ولساللته أبواب أرضهم 

غربة إلبرام الذي مل يشعر بأي انتماء هلذه  التوراة يعترفون يف هذا املوضع بأن أرض كنعان مل تكن إال أرض
  .األرض ، وأن انتمائه احلقيقي ظل ألرضه أرض اآلراميني

إىل إبرام العرباين . ومن اجلدير باملالحظة أن إبرام وإسحاق ويعقوب وعلى رغم تغيري اسم اجلد، إبرام، اآلرامي 
، ذكرت بأن هؤالء آراميني هاجروا إىل أرض ) كوينسفر الت( إال أن التوراة وباعتراف الذين دونوها أنفسهم يف 

 ! . ومل يكن إبرام وحده الذي حتول إىل إبرام ، بل إسحاق حتول فيما بعد إىل إسرائيل . كنعان

نعود للعهد الذي قطعه الرب إلبرام لنرى ما هو مثن األرض اليت اغتصبها تعاىل من أصحاا ووهبها إلبرام 
  . استعراض النص التورايت املتعلق ذه اهلبة لتستبني لنا حقيقة ذلك الثمن ونسله ، والبد لنا هنا من

ألين لك ولنسلك أعطى مجيع  . فأكون معك وأباركك. تغرب يف هذه األرض . اسكن األرض اليت أقول لك  ((
خنت كل ما فتخنت و... من أجل أن إبراهام مسع لقويل  .هذه البالد وأيف بالقسم الذي أقسمت ألبيك إبراهام 

 )) . طالته يداه

هذا هو مثن األرض اليت وهبها تعاىل إلبرام ونسله ، نعم هذا هو مثن إبادة شعب بكامله وإزالته من على وجه 
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مىت أتى بك الرب إهلك إىل األرض اليت أنت داخل إليها لتمتلكها وجرد أصحاا من أمامك : (( أرضه 
  )) . هلم عهدا والتشفق عليهمالتقطع ) تبيدهم (  وضربتهم فإنك حترمهم

فبحسب حكاية التوراة ، باع الرب أرض كنعان مبن عليها وما عليها إلبرام ونسله بثمن خبس هو تلك القطعة 

من العضو التناسلي ، فيا له من كرم حتلى به رب اجلنود لشعبه  - القلفة - من اجللد اليت تطريها الشفرة

  ! . املختار

ة أخطئوا عندما حاولوا أن جيعلوا مسألة اخلتان خاصة م وأا مكرمة خصهم ا رم ، ويبدو أن كتبة التورا
  . ألنه كان غري خمتون) ع(حىت أم صورا اإلله مهتما ذا األمر إىل درجة أنه حاول أن يبطش بنبيه موسى 

وقطعت غرلة موسى ، لوال أن صفورة أخذت صوانة (( فعندما التقى الرب موسى يف الطريق هم بأن يقتله 
وأما : (( وان هؤالء الكهنة الذين كتبوا التوراة ، كتبوا على لسان الرب أنه قال إلبراهام ١)) .فانفك اإلله عنه 

  ٢)) .الذكر األغلف الذي ال خينت يف حلم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها

لكوم من القبائل الرحل اليت يشتتها  -ويبدو أن كتبة التوراة الذي كانوا يعيشون حالة التشرذم والشتات 
قد غفلوا على أن اخلتان وقبل ظهور إبرام كانت عادة مصرية قدمية لرمبا أخذها  - اجلفاف ، وجيمعها الكأل

فعلى حائط ) ليسو بشر( املصريون من الديانات التوحيدية اليت كانت سائدة ، فقد اعترب املصريون غري املختنني
نك نقوش من عصر الفرعون مرنبتاح تتضمن قائمة بأمساء أسرى من مجاعة مغرية من حبر من جدران معبد الكر

  . إجية قطعت أيديهم ألم وجدوا غري خمتونني

 

                                                             

  . ٣٤:  ٤خروج  )١(
  . ١٤:  ١٧تكوين  )٢(
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  . اخلتان عادة مصرية سبقت ظهور موسى بآالف السنني ولرمبا اخذه املصريون من الديانات التوحيدية

 

، الذين مل يعرفوا احلضارة ، ومل تكن هلم ثقافة لرمبا حاولوا الدخول وملا كان اليهود من البدو األجالف الرحل 
إىل مصر للتزود من خرياا بعد جماعة أصابتهم ، وجدوا أن تلك الغرلة اللعينة تقف حجر عثرة يف طريقهم ألم 

ع كهنتهم لو دخلوا مصر وهم غري خمتونني سوف تقطع ايديهم ، ففضلوا قطعها بدال من املوت جوعا ، فاختر
أو لرمبا حاول اليهود التساوي مع الشعب املصري املتحضر . هذه األسطورة بعد قرون لتربير عملية بتر الغلف 

الذي كان يعترب الغري خمتنني ليسوا بشرا ، فحاولوا رفع هذا العار عنهم فعمدوا إىل غلفهم اليت كانوا يعتزون ا 
قال ...وكان بعد ما انتهى مجيع الشعب من االختتان  : (( يت اآليتحيث نشم ذلك من النص التورا.كثريا فبتروها

  .نعم انه دحرجة عار وليس عهد الرب إلبراهام ١ )). الرب ليشوع اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر

ويبدو أن الرب ويف غمرة النشوة اليت سببتها له مسألة غلفة إبراهام ونسله ، كان قد نسى عهده السابق الذي 
وهي احلكاية اليت متسك  - إلبرام بإعطائه ونسله كل األرض اليت يهاجر إليها من ر مصر إىل ر الفرات قطعه 

فعاد يف هذه الغمرة إىل وعده القدمي بإعطائهم كل أرض كنعان شرط أن يبتروا تلك  -ا اليهود إىل هذا اليوم 
  . الغلف

ة على اختيار أرض فلسطني دون غريها من األراضي كوطن ولرمبا نعزوا سبب إصرار الكهنة الذين كتبوا التورا
قومي هلم ، فإضافة إىل تعرفهم إىل هذه األرض أيام كانوا بدوا رحل يبحثون عن الكأل واملاء وأم اكتشفوا أن 

إضافة إىل ذلك فإن الفلسطينيني أذاقوا اليهود األمرين عرب انتصارات . هذه األرض هي أدسم أرض شاهدوها 
انتصر عليهم يابني ملك كنعان وضايقهم مثاين  :حققوها ضدهم ، مع تكرار هذه اهلزائم مرة تلو األخرى كبرية 

 تابوت(مث هزمهم الفلسطينيون هزائم متتالية انتهت بأخذ . مث استعبدهم العمونيون والفلسطينيون . عشر سنة 
  ٢.من بين إسرائيل وأخضعوهم وحكموهم أربعني عاما  )العهد

اليت يعتربها اليهود قلب إسرائيل النابظ والواقعة يف القدس ، هي مما ادعاه ) أورشليم( در اإلشارة إليه أن ومما جت

                                                             

 . ٩:  ٥يشوع  )١(

  . ٢١:  ٥راجع ، صموئيل األول  )٢(
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فلفظة أورشليم آرامية وقد . اليهود من انه احلق التارخيي هلم ، وهذه من أكاذيبهم اليت زرعوها يف التوراة 
سى بقرون أخرى ، وعندما اشتقت العربية من وجدت كثري من النصوص السابقة لعصر موسى بقرون ، وبعد مو

واالدعاء القائل من أن املدينة عربية يهودية ادعاء )) يروشالييم ((اآلرامية حرف أسم املدينة الكنعاين القدمي إىل 
: وخاطبها من قبل ذلك قائال   ١)).أبوك أموري وأمك حثية: (( باطل بنص التوراة ، ألن حزقيال خاطبها قائال 

ومن هنا يتضح أن املدينة ليست عربية وال يهودية وعلى ضوء هذه )) . جك ومولدك من أرض كنعانخمر(( 
ادعاء باطل من  - األساس التارخيي ، القانوين ، التورايت -احلقائق فإن األساس التارخيي الذي ادعاه اليهود 

) القدس(االدعاء اليوم من أن مدينة  وأنأساسه استنادا إىل ما جاء يف نصوص التوراة ونصوص جغرافية تارخيية ، 
قلب إسرائيل النابض وعاصمتها التارخيية ملفق ال يقوم عليه الدليل ومثلما لفق مؤلفو التوراة أصوال وآباء 

ومنهم من بتر غلفته فأستحق أن يكون إبرا هام بدال من إبرام  .وأبطاال منهم من خلع حق اإلله وانتزع الربكة 
اخل فقد لفق اليهود أورشليم كمدينة ... رقة النبوة من أبيه فاستحق أن يكون إسرائيل ومنهم من احتال يف س

 ) . الغلف( مقدسة وتارخيية استحقوها بتل من 

هذه املدينة مل يدخلوها أبدا مع وعود الرب هلم ومواثيقه اليت قطعها معهم وذلك ألن الرب عندما أخرجهم من 
ولكنهم . مل يصلوا إليها ألم هربوا بعد أن رأوا اجليش الفلسطيين .  مصر باجتاه األرض اليت أو عدهم ا

ملا أطلق فرعون : (( قالوا أن الرب هو الذي أرجعهم . وكعادم يف إلقاء تبعات جبنهم على كاهل الرب 
)) رجعواالشعب مل يهدهم الرب يف طريق أرض فلسطني مع أا قريبة ألنه قال لئال يندم الشعب إذا رأوا حربا وي

 اخل ... والعجب كل العجب أن خيتار ا إلله شعبا جبانا رعديدا ويناديهم يا أبنائي وأحبائي  ٢.

ألقى مؤلفو التوراة مسألة جنب بين إسرائيل يف حجر الرب كما هي عادم يف كل تلفيقام اليت يلوذون فيها 
ابل مقاتلني فلسطينيني خوف غري مفهوم أو فخوف يهوه على شعبه املختار من أن جينب إذا ما ق. بسلطة الرب 

معقول إطالقا ، وذلك بالنظر إىل أنه يف كل مواجهة بني اليهود وبني أهل البالد املغتصبة كان الرب ينصر شعبه 
  . ليذحبهم وينهب ثروام ويستعبدهم)) يدفع إىل يدهم كل أعدائه((نصرا مؤزرا حيث 

ن من أن بين إسرائيل كانوا شعبا رعديدا جبانا ال طاقة هلم على القتال وقد أخربتنا التوراة كما أخربنا القرآ
                                                             

  . ٣:  ١٦حزقيال  )١(
  . ١٨و  ١٧:  ١٣خروج  )٢(
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سوى التآمر والغدر ، فالقرآن حيكي عنهم أم قالوا ملوسى عندما جاء م إىل األرض الدمسة اليت طاملا حلموا ا 
ت وربك فقاتال إنا فأذهب أن... قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها : (( 

  ١)) . هاهنا قاعدون

بكى الشعب وتذمر على موسى وقال ليتنا متنا يف مصر (( التوراة حتكي صدق جنب هذه الشراذم الرحل عندما 
  ٢ )).ليس خريا لنا أن نرجع إىل مصر . ملاذا أتى بنا الرب إىل هذه األرض لنسقط بالسيف

  . الكفاح واجلهاد فهم يفضلون حياة الذل والعبودية على حياة

مل يقدر أن يدخلهم األرض اليت (( نصوص كثرية تتشابك فيما بينها ومنها نص يؤكد على أن الرب لسبب ما 
  ٣)).أرض كنعان((كلمهم عنها 

ونتيجة لتخلي الرب عن مواثيقه ووعوده الكثرية لبين إسرائيل وخصوصا فيما يتعلق باألرض الدمسة اليت أو 
عاش بنو إسرائيل مشتتني يعيشون على أحالم مسيانية . ن أصحاا األصليني ويسلمها هلم عدهم بأن يسلبها م

وإن مل يكن ذلك أمرا إهليا ، فإمنا هو نابع . مريضة يتطلعون إىل األرض اليت طاملا سال لعام من أجلها فلسطني
الرحل وراء املرعى واملاء  من صميم حياة هذا الشعب الذي كان يعيش بال وطن أصال ، بل يعيش حياة البدو

هذه اجلحافل اجلائعة العارية اليت تعيش بال وطن التائهة يف القفر ، ماذا فعلت . كما ختربنا التوراة نفسها 
لقد صب اليهود كل تراكمات السنني على رأس الفلسطينيني وعملوا : باألخص بساللة كنعان يف فلسطني اليوم 

مصادرة األرض ، وطرد من استطاعوا من شعبها ، ولوحق هذا الشعب : فيا من مبا دونه أحبارهم يف التوراة حر
بعدم اإلبقاء على الشعوب اليت تؤخذ  -ال تطبخ جديا بلنب أمه  - بالتحرمي واإلبادة ، تنفيذا لتعليمات اإلله 

  ٤)).كالشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهال . ال تشفق أعينكم وال تعفوا: (( أرضها 

نعم اقتلوا فقط للهالك ، ال لشيء آخر ولنفترض أن إله التوراة هذا خال قلبه من الشفقة على عباده الكبار من 
إله غريب نراه يتلمظ لدماء .النساء والرجال ولكن ما ذنب الطفل الرضيع الذي الزال بعد يرقد يف لفائفه 

                                                             

  . ٢٤ – ٢١املائدة  )١(
 . ٣-١:  ١٤خروج  )٢(

  . ٢٨:  ٩تثنية  )٣(
  .٦:  ٩حزقيال  )٤(
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  ١)) . وطفال رضيعاوال تعفوا عنهم بل اقتل رجال وامرأة : ((  خملوقاته

وهو إذا كان ادعاء اليهود بأن هجرم من مصر إىل فلسطني مع نبيهم . وهنا البد من اإلشارة إىل أمر مهم 
متنحهم احلق يف متلك األرض ومصادرا من أهلها وإبادة سكاا وتصبح ) جدهم املزعوم( موسى أو هجرة إبرام 

اء والصاحلني من أرضهم إىل أراض أخرى طلبا لألمان الذي يكفل هلم ملكا أبديا هلم ، فماذا تعين هجرة األنبي
 . وضعا أفضل لنشر الدعوة اإلهلية

هاجرا من العراق أور الكلدانيني إىل فلسطني فهل يعين هذا أن اهللا منحهم هذه األرض ) ع(فهذا إبراهيم ولوط 
 ، فما عليهم إال قتل أهلها وأبادم وتشريدهم يف الرباري والقفار، لتصبح ملكا أبديا هلم ولنسلهم من بعدهم ؟ 

فهل . طهاد قريش هلم إىل املدينة واستوطنوا فيها هاجر وأصحابه من مكة بعد اض) ص(وهذا رسول اهللا حممد 
 ؟ . بطرد سكاا أو إبادم وتشريدهم واغتصاا لتصبح ملكا تارخييا هلم ) ص(قام الرسول 

فمئآت األلوف من األنبياء هاجروا من موطنهم إىل أماكن أخرى وكانوا دعاة .إننا ال نرى ذلك يف أي هجرة 
هم مل يصادروا أرضا ومل يبيدوا قوما، بل كانوا نعم الرتالء وأحسن الدخالء ، خملصني لرسالة السماء ، ولكن

  . جلبوا اخلري والسالم للبلد الذي يدخلونه

وترك األرض اليت مت اضطهادهم فيها ، حاهلم حال ) ع(ولكن اليهود عندما أمرهم اهللا تعاىل باهلجرة مع موسى 
األرض اجلديدة، واموا موسى وأخيه بالتواطؤ مع فرعون على  رفضوا التوجه إىل. من سبقوهم من املهاجرين 

ملاذا أصعدمتانا من مصر؟ من أجل أن منوت حنن وأوالدنا ومواشينا : (( إبادم فصرخوا يف وجههم قائلني 
. ففجر اهللا هلم يف سيناء اثنيت عشر عينا قد علم كل أناس مشرم ، وأنزل عليهم من طعام اجلنة )) . بالعطش

خري لنا : ((عندما تراءت هلم أرض اهلجرة رفضوا الدخول إليها حيث جبنوا وختاذلوا وصرخوا مجيعا باكني و
حتت حكم فرعون الذي مفضلني العيش حتت نري العبودية والذل )) . البقاء يف مصر على أن منوت بالسيف

بديا هلم وألبنائهم ؟ بعد أن فكيف أصبحت األرض اليت رفضوها ملكا أ)) يستحيي نساءهم ويقتل أطفاهلم ((
 ! رفضوا الدخول إليها جبنا وخوفا ، كما تذكر تورام وما خطته أنامل أحبارهم

  . يليه احللقة اخلامسة

                                                             

  . ٣- ١:  ١٥صموئيل األول  )١(
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 اخلوف يطاردهم ال يريدهم أحد على أرضه حىت رم ميقتهم 

القدم على حياة اخلوف ملا حيملونه يف داخلهم من حقد وغدر وسوء نوايا جتاه الشعوب اعتاد اليهود ومنذ 
وأما  : ((مصدر ثقافتهم واهلامهم ماذا يملي عليهم ليل ار .تصور كتاب مقدس كما يزعمون .. األخرى 

لشيخة والشاب الشعوب اليت يدفعهم الرب إىل يدك فحرمهم حترميا بالسيف ال تشفق عينك وال ترحم الشيخ وا
والعذراء والطفل الرضيع وحىت احلمري واحليوانات حبد السيف واحرق مدم واجعلها تال مأوى للثعالب لكي ال 

 .من الذي مسع مبثل هذا ويف أي ديانة أو جمتمع غري جمتمع اليهود وديانته الفاسدة))  تقوم هلم قائمة أبدا

تداعي (( فتداعت عليهم األمم  . الكثري من الويالت واملصائب ونتيجة هلذه النفسية املريضة عانت منهم األمم
، فشنت عليهم اهلجمات ومل تترك هلم جماال للراحة وقد بشر األنبياء مجيعهم بدمار هذه )) األكلة على القصعة

هلا  فقد كانت حتيط بإسرائيل أمم قوية حماربة.األمة على مر األزمان والكتاب املقدس ملئ مبثل هذه النبوءات 
مصر واحلبشة ، ومن الشمال الشرقي آرام وأشور ، وجتاورها : كياا حيث كانت حتدها من اجلنوب الغريب 

وكل هذه األمم كانت تظهر العداء للكيان اليهودي لسوء نواياه ، فلم تترك  . فلسطني وعمون وموآب وأدوم
ما شعروا باألمان أصبحوا مصدر خطر داهم هذه األمم اليهود ينعمون بالراحة واألمان وذلك ألن اليهود مىت 

  . لألمم ااورة ، فشنت عليهم هذه األمم الغارات تلو الغارات

مث عصوا الرب فتاهوا يف صحراء سيناء أربعني )) .  تستحيي نسائهم وتذبح أبناءهم(( أذلتهم احلضارة املصرية 
  . عاما وتكررت املأساة وبدون رمحة

ماذا يكون لكم يوم (( : عاموس يف التوراة نبوئته املرعبة الويل ململكة إسرائيل الشماليةففي املرة األوىل أعلن 
  ١)). يكون ظلمة األنوار. الرب 

  ٢)) .ام يزرعون الريح وحيصدون الزوبعة: (( وأعلن النيب هوشع تقييمه إلعمال اليهود فقال 

شعب ضال قلبهم وهم مل يعرفوا سبيلي ، : ((  وقد اقسم اهللا تعاىل بأنه سيسلب الراحة منهم فأقسم قائال
                                                             

  . ٨:  ٥،  ٧: ٣عاموس ، اإلصحاح ،  )١(
  . ٧:  ٨هوشع ، اإلصحاح ،  )٢(
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  ١)). فأقسمت يف غضيب ال يدخلون راحيت

! من النيب فيهم إىل الكاهن ميارسون الكذب ويقولون سالم سالم : (( ووصفهم تعاىل أروع وصف حينما قال 
  ٢)) وما من سالم ، ال يستحون وال يعرفون اخلجل فلذلك يسقطون مع الساقطني

. ال أحد يدعوا فيكم بالعدل . شفاهكم تنطق بالكذب وألسنتكم ذي بالشر . أيديكم بالدماء تلطخت  ((
. وإىل سفك الدماء الربيئة . حتبلون وتتمخضون باملكر . وتنطقون بالكالم الباطل . تتكلون على احلجج الفارغة 

  ٣)). وال يف مسالككم عدل. طريق السالم ال تعرفونه . ويف مسريكم خراب وهدم . أفكاركم أفكار اإلمث 

فقال تعاىل . مث قرر تعاىل أن ال يعطيهم جماال للراحة ، ألم مىت ما شعروا بالراحة واألمان عاثوا يف األرض فسادا 
وبنون ال أمانة . ألم جيل متقلب.ألن الذي خلقهم باعهم . بنو إسرائيل اليتعضون ألن ال بصرية فيهم : (( 
  ٤)). وما هيئ هلم سريع. نكبتهماقترب يوم . فيهم

وحتققت النبوءات ، فكان هجوم اجليش اآلشوري الذي دمر مملكة إسرائيل الشمالية وإىل األبد وأباد اليهود إبادة 
 . شبه تامة

حىت أن (( مث نشأت مملكة يهوذا اجلنوبية ، فطغى اليهود جدا وسفكوا الدم الربيء وعبدوا األصنام وسجدوا هلا 
  ٥)) .  يشأ أن يغفريهوه ، مل

وصارت يهوذا مذنبة بسفك الدماء إىل أقصى حد ، وكان شعبها قد فسد من جراء السرقة ، والقتل ، والزنا ، 
  ٦)). مغارة لصوص(( احللف كذبا ، السري وراء آهلة أخرى ، ورجاسات أخرى ، وكان هيكل اهللا قد صار 

  ٧)). شمال وكسر عظيمآيت بشر عظيم من ال: (( فأعلن اهللا تعاىل بأنه 

                                                             

  .١٠:  ٩٥مزمور ،  )١(
  .١٢ـ  ١٠،  ٨إرمياء ، اإلصحاح ،  )٢(
  . ٨:  ٥٩إشعياء ، اإلصحاح ،  )٣(
  . ٢٨:  ٢٣التثنية ، اإلصحاح ،  )٤(
  . ٤ـ  ٣: ٢٤؛  ٢١ـ  ١٦: ٢١ملوك ، اإلصحاح ، ٢ )٥(
  .١٢ـ  ٨:  ٧؛  ٣١ـ  ٣٠:  ٥؛  ٣٤: ٢إرمياء ، اإلصحاح ،  )٦(
  . ٦:  ٤إرمياء ، اإلصحاح ،  )٧(
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  ١)) . لتسحق أورشليم اخلائنة وهيكلها(( وهكذا جاء الكلدانيني من بابل 

م . ق ) ٦٠٧( سقطت املدينة سنة . وبعد حصار شديد أكل فيه اليهود بعضهم بعضا وحىت اجلرذان واحلشرات 
وذا ، مجيعهم أمام عينيه ، يف أيدي جيش نبوخذ نصر اجلبار فقتل ملوك اليهود وأوالد صدقيا وكل أشراف يه

مث احرقوا املدينة بالنار ونقضوا أسوار أورشليم . وأعمى عيين امللك صدقيا وقيده بسالسل حناس ليأيت به إىل بابل 
  ٢.مث قام نبوزرادان رئيس شرطة نبوخذ نصر بسيب بقية الشعب الذي جنا من السيف إىل بابل 

 . نو مدينتهم وهيكلهامث ارجع كورش التائبني منهم إىل وطنهم وب

وقعوا يف شرك االرتداد وعادوا إىل موبقام . ويف القرن األول امليالدي وقع اليهود الذين ردهم كورش 
 ويف سنة. خترقها جبيشه اجلرار وحاصر املدينة مث ا)  غالوس (ومسلكهم الرديء فتقدمت الفيالق الرومانية بقيادة 

)  تيطس( عاودت الفيالق الرومانية اهلجوم بقيادة القائد )  فالفيوس يوسيفوس (بعد امليالد وكما يذكر تاريخ  ٧٠
فقتل حتت التعذيب اكثر من مليون يهودي عذم حىت .فدمر املدينة وهيكلها تدمريا كامال وسويا باألرض . 

وبعد سقوط  .خارج بوابات املدينة لتأكلها الوحوش الضارية ) ستمائة ألف جثة  (املوت ورميت حنو أكثر من 
املدينة ، أخذ إىل األسر أكثر من سبع وتسعون ألف يهودي ، مات كثريون منهم يف حلبات الصراع يف مباريات 

  ٣.املبارزة أو مصارعة األسود

سجني يف اليوم على ) ٥٠٠(أن الرومان كانوا يعلقون أحيانا : يقول الربوفيسور غرتس يف كتابه تاريخ اليهود 
وكانت األحوال السائدة يف غاية الرداءة فقد املال قيمته  .طع أيدي أسرى يهود آخرين وكانت تق. األخشاب 

وكان الرجال يتقاتلون بشراسة يف الشوارع على صاع من الطعام وأكثره . الشرائية ومل يعد بإمكانه شراء اخلبز 
واجلثث الغري ... للكالب  إثارة لالمشئزاز ، حقنة من التنب ، قطعة من اجللد ، أو أحشاء حيوان تطرح عادة

 . مدفونة املتزايدة بسرعة جعلت هواء الصيف احلار والرطب مميتا ، ووقع السكان ضحية املرض وااعة والسيف

 

بشن محلة على مملكة إسرائيل واحتلها ، وقد فرض جزية )  تفالت فالسر( م قام امللك . ق ) ٧٣٢(ويف سنة 

                                                             

  . ٢٣:  ٥٠إرمياء ، اإلصحاح ،  )١(
 .٩ـ  ٦:  ٣٩إرمياء ، اإلصحاح ،  )٢(

  . الفصل التاسع عشر ٢حروب اليهود ، ج: كتاب  )٣(



٢٣ |  
 

  ١.كبرية عليهم 

فدمر مدم وأفىن عاصمتهم من السكان . م قام سرجون الثاين جوم كاسح على اليهود .  ق)  ٧٢١( ويف سنة 
 . وسىب اآلالف منهم وساقهم إىل منطقة اخلابور ومنطقة املوصل والرمادي

م خضع اليهود حلكم اإلسكندر املقدوين الذي استوىل على الشرق بعد انتصاره على . ق )  ٣٣٣( ويف سنة 
 . ةالدولة الفارسي

 . قبل امليالد وقد فرضوا على اليهود ضرائب هائلة ٢٠٣مث قام السلوقيون بإخضاع مملكة يهوذا سنة 

فذبح اليهود يف . م قام اليهود بالتمرد على انطيوخوس مؤيدين ملصر ، فصمم أن ينهي ذلك .ق ١٦٧ويف سنة 
مث كانت . عقاب اخلتان ومنع السبت وصار املوت . كل مكان ، وب اهليكل ، وحظرت ممارسة الدين اليهودي 

اإلهانة العظمى عندما بىن بأمر من انطيوخوس ، مذبح لآلهلة زيوس داخل اهليكل وأمر اليهود أن يقدموا حلم 
  ٢.مث أجرب ا ليهود يف كل أحناء البلد أن يطيعوا العادات والذبائح الوثنية أو ميوتوا. اخلرتير ذبيحة إلله اليونانيني 

مث استوىل عليهم . ميالدية  ٦٧سنة )  شكيم( وهدم عاصمة مملكتهم )  فاسباسيانوس( لقائد الروماين مث دمرهم ا
 . ميالدية واحرق مملكتهم وذبح معظم السكان وباع الباقي ٧٠سنة ) تيطس(

سكاا م دم املدينة بكاملها على رأس اليهود فذبح جزءا من  ١٣٥سنة )  ادريان( مث قام اإلمرباطور الروماين 
 . وباع جزءا وشرد اجلزء الباقي منهم

ويف أيام القاضي باراق ، سيطر امللك الكنعاين يابني بقسوة على اإلسرائيليني مدة عشرين سنة ، وسيسرا هو قائد 
أربعة ماليني يهودي ال يستطيع القاضي باراق أن جيمع منهم إال عشرة آالف مقاتل ، . احلشود الكنعانية اجلرارة 

مركبة حربية وتعرب ر قيشون اجلاف ، وحتدث  ٩٠٠ن على جبل تابور ، فتندفع فيالق سيسرا تتقدمهم جيتمعو
 ٣ .ازرة

بقتاهلم فهدم حصوم وقتل ) ص(ويف عصر الرسالة اإلسالمية تآمر اليهود مع أعداء اإلسالم فقام الرسول األكرم 
  . بعضهم وأجلى البعض اآلخر

                                                             

  .١٦٣أورشليم ، وأرض كنعان ، إلبراهيم الشريقي ص : كتاب  )١(
  .٦٨: ص تاب املكابيون ، موشيه بريملان طبع لندن ،  )٢(
 . ٨-٦:  ٥راجع قضاة  )٣(
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لة الصليبية األوىل اخلراب والدمار على اتمعات اليهودية يف راينلند ، فقتل آالف م جلبت احلم ١٠٩٦ويف سنة 
الرايب ( اليهود ، يف مذحبة مجاعية قام ا الصليبيون ، وكان من نتائج هذه ازرة موت العامل اليهودي الكبري 

  . مفسر التوراة ، والذي مات كمدا مما حصل لليهود)  سليمان الراشي

امليالدي تعرض اليهود لعمليات القتل والتشريد على أيدي الصليبني الذي الحقوا اليهود يف كل ) ١١(القرن ويف 
م احرقوا اليهود يف كنيستهم مع ان ) ١٠٩٩(وعندما استوىل الصليبيون على بيت املقدس عام . أحناء أوربا 

 . وكاد اليهود أن يفنوا يف هذه ازرة. ملقدس اليهود قاموا خبيانة املسلمني ومساعدة النصارى على احتالل بيت ا

 

ومن اجلدير .مث جاءوا إىل األندلس هاربني من املذابح يف أوربا ، فأحاطهم أمراء املسلمني بعطف ورعاية بالغني 
باملالحظة أن اليهود مل يشهدوا فترة سادها اهلدوء ، وحصلوا فيها على األمان وعمهم الرخاء ، غري فترة وجودهم 

  . ع املسلمني الذين رعوهم حق الرعاية ووفروا هلم جو األمان والسالمم

مث . قام كاثوليك اشبيلية مبهامجة اليهود وأفنوهم عن بكرة أبيهم وكان القتلى باآلالف منهم ) ١٣٩٠( ويف سنة 
ومن مل يعتنقها مت  مث أجربوهم على اعتناق النصرانية. تتابعت اازر يف كل من بلنسية وقرطبة وطليطلة وبرشلونة
  . طرده من اسبانيا وذلك بعد خروج املسلمني من األندلس

م  ١٤٢٠م ويف سنة  ١٣٨٠وطردوا من تشيكسلوفاكيا سنة  .م  ١٣٧٠وقد طرد اليهود من بلجيكا سنة 
 مث من نابويل ، وسردينيا ، وروسيا حيث تعرضوا ألكرب. م طردو من هولندا  ١٤٤٤طردوا من النمسا ويف سنة 

  ١.كتاب اليهود يف القرآن . م  ١٩١٩عملية اضطهاد يف أوكرانيا سنة 

بتطهري ))  الربينا مكاشوف((وحنن على أعتاب األلفية الثالثة وعند اية القرن العشرين ، يطالب اجلنرال الروسي 
  . الكرملني من اليهود ألم يسيطرون على الدولة

أيدي النصارى وغريهم من األمم فكثرية وال عد هلا وخصوصا حماكم وأما املذابح اليت تعرض هلا اليهود على 
التفتيش اليت أفنتهم يف بعض مناطق األندلس وغريها من بلدان أوربا ناهيك عن املذابح اليت تعرضوا هلا من بين 

ئات جلدم ، وآخرها ، االنفجار الذي دمر أحد مقرام يف األرجنتني يف بوينس آيرس والذي ذهب ضحيته امل
هم وراء االنفجار، فسارع ))  اليهود ((وقد أعلنت احلكومة األرجنتينية احلقيقة وان  . منهم بني قتيل وجريح

                                                             

  . ٩٤كتاب اليهود يف القرآن ، عفيف طبارة ، ص  )١(
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 . باام احلكومة بأا معادية للسامية ) سيمون فييسنتال(معهد 

األرض ، وال إذن من كل ما تقدم تبني ان املذابح اليت تعرضت هلا هذه الشرذمة قدمية قدم مؤامرام على هذه 
ينخدع القارئ الكرمي مبا تقوم به الصهيونية من خلق األساطري حول احملارق املزعومة بعد أن اطلع على ماضي 

  . والزال احلبل على اجلرار. هذه األمة امللئ بالدماء فهؤالء القتل هلم عادة وكرامتهم من اهللا االبادة 

عهدا جديدا من الرعب واخلوف ، كل ذلك من اجل سواد وهكذا يعيش اليهود على أيدي إخوام الصهاينة 
  . اليت ستكون مقربم األخرية بإذن اهللا.عيون الدولة العربية لدفعهم إىل اهلجرة إليها

فمن اجل حتقيق فكرة إنشاء الدولة العربية ، عمد الصهاينة إىل زعزعت أمن مجيع يهود العامل ، وإيذائهم ونشر 
ملنع اندماجهم وذوبام يف بقية اتمعات وإقناعهم بضرورة الذهاب إىل ارض امليعاد يف )  معاداة السامية (فكرة 

 . فلسطني

فقام الصهاينة مبالحقة اليهود يف كل مكان ودمي قبورهم وتفجري أماكن عبادم وإخافتهم وبث الرعب فيهم عرب 
يف بغداد ومقتل العشرات من ١٩٤٨عام ))  مشتو ((فتم تفجري كنيسة  . وسائل اإلعالم اليت يسيطرون عليها

 ١)  .املعروفة علي بابا( اليهود العراقيني ، فبدأت على الفور عمليات الترحيل حتت عنوان 

من )  استروما (وكذلك منع سفينة  . واليت كان على ظهرها مئات اليهود ١٩٤٠عام )  باتريا( مث أغرقت سفينة 
 اخل  ...رومانيني وغرق مئات اليهود ال ١٩٤٢الرسو عام 

انوي إرسال الشبان اليهود : (( وقد صرح ابن غوريون رئيس وزراء الكيان الصهيوين عقب هذه احلوادث قائال
إىل البلدان اليت تقطنها نسبة كبرية من اليهود ليقوموا بدورهم يف تصعيد حالة معاداة اليهود حيث رأينا أن هذه 

 ٢)) .! لى اهلجرة إىل فلسطنياألعمال هي اكثر نفعا يف دفع اليهود ع

وحىت اليهود الذين استقروا يف الدولة اللقيطة إسرائيل ، مل يشعروا باألمان ، فعندما أنتخب بنيامني نتنياهو لرئاسة 
خصص من هذا الكتاب ثالث فصول أكد فيها أنه ال ميكن احلفاظ )) أمن وسالم (( وزراء إسرائيل أصدر كتابه 

: أي أنه دعى إىل مصادرة احلريات الثالث . تئصال اإلرهاب مع احلفاظ على احلريات على األمن والسالم واس
  . حرية التعبري وحرية العبادة وحرية الرأي

                                                             

  . ١٠٧، ص  ١٩٩٤،  ١٢السنة  ٧٣جملة التوحيد العدد  )١(
  .١٤٢ص  ١٩٩٧،  ١٥، السنة  ٨٦: التوحيد ، العدد  )٢(
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وقد اثبت اليهود براعتهم يف إشعال نار الفنت ، واستثمار ذلك من أجل منافعهم الشخصية ، وما حرب البلقان 
كوسوفو إال واحدة من هذه املؤامرات اليت ختفي وراءها أسرارا رهيبة  اليت أشعلوا نارها حبجة الدفاع عن مسلمي

)) حرب البلقان: (( م مقاال حتت عنوان  ١/٤/١٩٩٩فقد نشرت صحيفة الثورة السورية الصادرة بتاريخ . 
أكدت فيه هذه الصحيفة بأن إسرائيل قامت بنقل يهود يوغسالفيا إىل إسرائيل حبجة احلفاظ عليهم من القتل 

كما أن الصهاينة أحدثوا جماعة افريقيا من أجل نقل حفنة من يهود الفالشا إىل إسرائيل فراح جراء هذا .اإلبادة و
  .العمل مئآت األلوف هلكوا جوعا

ولكن ما حدث يف احلرب العاملية الثانية كان أدهى وأمر ، فقد اثبت اليهود بأم من أقذر خملوقات اهللا على 
 يوم ما على وجه هذه األرض من هو يف درجة االحنطاط والدونية اليت ميتلكوا ، ولعل اإلطالق ، وال يوجد يف

أننت ما موجود يف نفسيتهم املريضة ، هو استعدادهم إلبادة اجلنس البشري من أجل حتقيق أهدافهم املسيانية 
بشر وذلك ألجل سواد عيون حفنة من وما قيام احلرب العاملية الثانية إال لعبة راح ضحيتها املاليني من ال. املريضة 

لدفعهم إىل اهلجرة من أوربا إىل فسلطني لتأسيس دولة إسرائيل كما سترى يف احللقة )  اليهود ( شراذم خلق اهللا
  ... التالية
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 التعاون مع النازية إلخافة اليهود .احلركة الصهيونية 

 

 
 

ولعل اخطر ما قامت به الصهيونية من اجل حتقيق أهدافها اإلجرامية التعاون مع احلركات العنصرية اليت قامت 
 يف فكان هلم الدور األكرب.بإنشائها ومنها النازية لغرض محل اليهود على مغادرة جمتمعام والرحيل إىل فلسطني 

قيام احلرب العاملية الثانية من أجل حتقيق ذلك والذي كان له األثر الكبري يف محل يهود أوربا إىل مغادرا مع 
 . أمواهلم هربا من الذبح

فبينما كانت احلرب العاملية حمتدمة تطحن املاليني كانت السفن والبواخر حتمل اليهود من كافة أحناء أوربا إىل 
ولتربير عملية اختفاء اليهود من أوربا بأعدادهم . سرا حبجة إنقاذهم من االنتقام النازي فلسطني مع ثروام 

 . الكبرية ، أشاعوا فكرة إعدام اليهود يف غرف الغاز واحملارق املزعومة

 منشأ األسطورة 

يف أملانيا وهزمت قوات هتلــر هناك اتضحت ) اوشويتز(عندمـا سيطرة القوات السوفياتية على سجن 
للقوات املنتصرة فداحـــة الوضع يف ذلك السجن ، فأتصل قائد اجليش السوفيايت مبوسكو واخرب جوزيف 
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اتصل ستالني بوزير إعالمه وطلب منه أن يستغل الفرصـة ليعرض القضــية  . ستالني بالوضع يف السجن
اازر اليت بشكل مبالــغ فيــه وذلك حلاجــة فــي نفسه، وخرجت وسائل اإلعالم، تتحدث عن 

تعرض هلا اليهود على أيدي هتلر، ولكن مببالغة كبرية كـان الرقم الذي طرحـه السوفيت لقتلى اليهود على 
) ٢,٥(مليون يهودي ، ومبرور السنوات أستقر رقــم الضحايا اليهود عند حوايل ) ١١(أيدي هتلر يتجاوز 

) اوشويتز( مشكوك يف صحته ألن اغلب املعتقلني يف وهذا اخلرب أيضا . مليون إنسان وهــو رقم كبري بال شك 
فقد جاء يف . يؤكدون بأم قد نقلوا من هذا املعسكر إىل معسكرات أخرى قبل وصول القوات السوفيتية 

قرر ) ١٩٤٥/  ١٩٤٤(أنه يف شتاء سنة ) :  اوشويتز( وهي يهودية كانت معتقلة يف ) ايفا يوسفسون( مذكرات 
يف اجلزء الشمايل من أملانيا مث ) برغن بلزن(فتم نقلنا إىل . تز ، ألن الروس كانوا يقتربون األملان إخالء اوشوي
 !! ؟. فكيف يدعي الروس بأم وجدوا األمر فادحا يف هذا املعسكر اخلايل ) .برونشفايك(أرسلنا إىل معسكر 

ادعاه الروس من جمازر حبق اليهود يف فبعد الصيحة اليت أطلقها ستالني هبت مجيع وسائل اإلعالم لإلطالع على ما 
ولكنهم منعوا حبجة وأخرى واجل املوضوع إىل حني الفراغ من تعقب ارمني ، . معسكرات االعتقال النازية 

واليهود  -وانشغل اإلعالم مبحاكمات نورمبوغ الشهرية ومالبساا ، إىل أن مت حبك األسطورة بصورة متقنة 
أكوام هائلة من األحذية ، وتالل من شعر األسرى ووضعوها إىل جانب بعض حيث مجعت  -بارعون يف ذلك 

الذي أقامه اليهود يف ))  ملتحف احملرقة(( واليت أصبحت فيما بعد املادة الرئيسية  .األفران بصورة سينمائية بارعة
وضاع األسرى يف هذا املتحف الذي ال حيتوي إال على جمموعة كبرية من الصور اليت متثل أ)) !!  أمريكا ((

 ((ولكن ملاذا أمريكا بالضبط تصبح مكانا . معسكرات االعتقال النازي ، وأكوام الشعر واألحذية املذكورة
أخيشى على  . وأمريكا تبعد عشرات األلوف من الكيلومترات عن مكان اجلرمية احلقيقي!!  )) ملتحف احملرقة

كال ، فأملانيا بعد احلرب أصبحت مقاطعة يهودية ! ؟إىل أمريكا الزائرين من بقايا النازية فتم نقل آثار احملرقة 
لليهود وحىت اليوم ، فرئيس مجهورية )) طعمة خالصة ((    كيف ال وقد سلمت أملانيا  . ومكانا آمنا بالنسبة هلم
ىل جيش إضافة إ))  هيلموت كوهل(( ومستشارها العتيد اليهودي )) روفان هريتزوك(( أملانيا املوحدة اليهودي 

تدر لبنا  ((حىت أصبحت أملانيا ومبساعدة هؤالء . من اليهود يشغلون الوزارات وبقية مناصب الدولة احلساسة 
على الدولة العربية اللقيطة يف فلسطني ، فيوما تعويضات عما حلق اليهود على أيدي النازية ، تقدمها )) وعسال 

. مليار دوالر )) ١٥((يوما أموال مودعة يف البنوك تقدر ب و . مليار دوالر)) ٧٠((أملانيا إلسرائيل تقدر ب 
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ويوما آخر أكوام من الذهب يف بنوك سويسرا يزعم أا من مدخرات اليهود األملان يف فترة ما قبل احلرب العاملية 
  . كل هذه األموال تسلم إىل الدولة اللقيطة. الثانية 

وهي بعد مل ميض على تأسيسها حفنة قليلة من السنني ؟ ومن الذي ممثال ليهود العامل ، )) إسرائيل((فمىت أصبحت 
قرر ذلك ؟ أكثر يهود العامل الزالوا متمسكني بوطنيتهم على الرغم من حالة اإلرهاب املنظم اليت تقوم ا 

  . عصابات الصهيونية لدفعهم إىل اهلجرة مع أمواهلم إىل فلسطني

هل طالبت الفاتيكان حبقوق هؤالء واعتربت نفسها ممثلة هلم ؟ كال مل ف. هؤالء هم النصارى يذحبون يف كل مكان 
حىت ان الفاتيكان مل حتتج على املذابح اليت حدثت يف رواندا ألتباعها )) لكل وجهة هو موليها (( حيدث ذلك 

  .واليت راح ضحيتها أكثر من مليون قتيل يف املعارك الطاحنة اليت جرت بني اهلوتو والتوتسي

بت إيران أو األزهر يف مصر أو علماء احلجاز يوما أنفسهم ممثلني للمسلمني وطالبت حبقوقهم املغتصبة يف وهل نص
فلسطني ، أو أفغانستان اليت قتل فيها على أيدي اجليش األمحر الروسي اكثر من مليون مسلم ، وقعوا مدافعني عن 

سريا هو الذي ميثلهم يف كل أحناء العامل وعلى كل  أال يدل ذلك على ان لليهود تنظيما. بالدهم ضد الغزاة الروس
اليهود أن ينفذوا أمر هذه التنظيمات شاءوا أم أبوا وعلى رغم أنوفهم ، والرافض من اليهود هلذا الواقع يتعرض 

 . للقتل على أيدي عصابات الصهيونية

ي جهة أو دولة أو مجعية أو أية مل يسمح أل(( وعلى الرغم من مرور عشرات السنني على هذه األسطورة إال انه 
 )) . مااوزن(( و)) رافينسربوك((جلنة خرباء يف العامل أن يؤكد وجود غرف الغاز املزعومة يف 

 ٢٨يف ))  لوي داركييه دي بيليبوي )) (( فيشي(( ويؤكد املسؤول السابق عن املسائل اليهودية يف حكومة 
زعومة يف غرف الغاز واإلبادة اجلماعية ليست سوى كذبة تارخيية أن اازر امل ١٩٧٨) أكتوبر( تشرين األول 

(( لقد أقنعتين أربع سنوات من التمحيص باطروحة : (( وقد قال روبريوفوريسون . بل غش وتزوير  .. واحدة
، وهو مقاوم معتقل صادق وشجاع ، وأربع سنوات من األحباث الشخصية يف أماكن كثرية منها )) بول راسينيه

بأن غرف الغاز اهلتلرية ليست سوى تزوير بل )) ماجدانيك(( و ))  بريكينا(( و ))  اوشفيتز(( و)) سترووف(( 
ألنه مل يكن مثة وجود ألمر  ان اليهود مل يستطيعوا إبراز أي مستند خطي أو مكتوب مؤرخ وموقع من هتلر ،

  ١))كهذا

                                                             

  .١٤٢ص  ١٩٩٧،  ١٥، السنة  ٨٦: التوحيد ، العدد  )١(
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فمن املعروف   . يف أمريكا وليس يف مكان اجلرمية )) رقة متحف احمل(( وهناك أمر مهم وخطري للغاية أال هو وجود 
ان املتحف يقام على مسرح اجلرمية ليكون شاهدا حيا على معاناة اإلنسانية يف تلك احلرب كما فعلت أملانيا مع 

على ))  رودسهامي(( خملفات حماكم التفتيش ، وحماكم الساحرات اليت كانت على أراضيها ، حيث أقامت متحف 
  ١.الراين ، يف أملانيا حيث عرضت فيه أدوات التعذيب الرهيبة هلذه احملاكم  ر

الرهيب الذي قتل فيه عشرات األلوف من األبرياء على أيدي اخلمري )  تول سلينك( وكذلك بالنسبة إىل سجن 
حتت سياط  احلمر يف كمبوديا ، فقد مت حتويل هذا السجن إىل متحف حيوي آالف الصور للضحايا الذين هلكوا

  . التعذيب

حيث مت نقله إىل مكان يبعد آالف من الكيلو مترات عن مكان ))  متحف احملرقة ((ولكننا نرى العكس مع 
واليهود اليوم . احلادث وكأم بذلك حياولون صرف أنظار الناس عن األماكن املزعومة اليت عذب فيها اليهود 

ووضعوها يف صناديق زجاجية ))  أكوام األحذية ((لنواجذ على قد عضوا با))  متحف احملرقة (( وكما نرى يف
لتكون شاهد على ما تعرضوا له من قتل وإبادة على أيدي النازية ، كيف يغفلون عن املعسكرات اليت عذبوا فيها 

 !!؟؟   وهي الزالت بعد موجودة متال أحناء أوربا بزعمهم أال يثري ذلك الريبة والشك على أسطورة احملرقة 

ومن املفيد أن نذكر هنا سهولة إعداد مثل هذا السيناريو ، واليهود بارعون يف ذلك ، فعندما دعا املتحف الدويل 
لألحذية يف مدينة رومانس الفرنسية الناس إىل تقدمي ما عندهم من أحذية قدمية واليت مت االحتفاظ ا على مدار 

فجمعت خالل فترة شهر واحد تالل من .رع الناس إىل ذلك القرون إلقامة معرض لألحذية القدمية والتارخيية سا
فتم اختيار األلوف منها للمعرض وارجع . األحذية حىت أن سكان احلي اشتكوا من رائحة األحذية املهترئة البالية 

  ٢.الباقي 

 

                                                             

  . ربية أمريكا بروكلنيم الطبعة الع ١٩٩٨/ نيسان / ٨جملة اليقضة عدد  )١(
  .M.P.C \199\ 5\6\1998   الة الثقافية متاحف )٢(
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  . يزعم اليهود أن ماليني األحذية هذا تعود لضحايا احملارق النازية لليهود
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اليهود متحف خاص برعوا يف جتسيده حيث نصبوا مكانا زعموا فيه بأن أحد العوائل اليهودية قد  وكذلك أقام
ففي زيارته هلذا املتحف قال الرئيس الفلسطيين ياسر عرافات بأنه تأثر بشدة بزيارة املتحف الذي . اختبأت فيه 

 . ازي أثناء احلرب العاملية الثانيةوأسرا من جنود االحتالل الن) آن فرانك(اختبأت فيه الفتاة اليهودية 

وآن فرانك يهودية هولندية مت ترحيلها مع أسرا ، وأا مل متت بغرف ا لغاز وأن قصة آن فرانك مثال منطي حيث 
مل يتم قتلها بالغاز وال أبوها وال أمها وال أختها ، لقد ماتت فرانك بالتيفوئيد ، وكان أبوها معتقال يف أوشويتز 

  . وس من هذا السجنوحرره الر
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ولكن عرفات مل يتأثر بشدة إىل ماليني النازحني الفلسطينيني الذين طردم عصابات الصهيونية من أراضيهم ، 
  . ! والذي الزالوا خيتبئون من مالحقة الصهيونية هلم يف شىت بقاع األرض
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  ... حماكمات نورنربغ

 

قبل الدخول يف هذا املوضوع البد من االشارة إىل شيئ عجيب غريب وهو أن كل فصول حماكمة ارمني النازيني 
مل تأت على ذكر حمارق اليهود أو غرف الغاز إمنا كانت احملاكمة حول جرائم النازيني من تدمري وختريب كما ترى 

 . يف هذا الفصل

كانت من ستالني املعروف بيهوديته حىت اللحظات األخرية، فستالني ال يعرفه أتباعه فكما أسلفنا فإن بداية الصيحة 
ابن احلاخام اليهودي املتعصب ومبجرد إذاعة إعالم ستالني لنبأ احملارق ))  كاي موردخاي(( إال بامسه احلقيقي 

إسكات كل من يشعرون املزعومة ، سارع اليهود لطمس احلقيقة قبل اكتشافها من قبل الرأي العام فقاموا ب
خبطورته من القيادات النازية وخصوصا تلك اليت كانت جتهل حقيقة اللعبة اليت أشعل اليهود من اجلها فتيل تلك 

جمرمي (( احلرب اهلائلة ، فبمجرد إطالق ستالني لصيحته تلك ، قامت حماكمة نورمربغ الشهرية مبحاكمة 
له صلة باملعتقالت والسجون النازية ـ وشكلوا من أجل ذلك  مث استمرت مطاردة كل من. وإعدامهم )) احلرب

ـ فمنهم من سكت خوفا على حياته ، ومنهم من اختفى عن )  مناحيم هوفمان(منظمة خاصة يف فرنسا يرأسها 
األنظار، وفعال مت تصفية أولئك الذين كانوا من املمكن أن يصبحوا شهود نقض ضد هذه األسطورة يف يوم ما 

يف باحة  ١٩٨٧عام )) !!  منتحرا(( مساعد هتلر الذي وجد)  رودولف هيس( ن مت اغتياله منهم هووكان آخر م
ويبدوان . عاما يف سجنه االنفرادي ) ٤٢(عاما بعد أن قضى ) ٩٨( سجنه االنفرادي يف سبانداو عن عمر يناهز

  . اليهود قد أزعجهم عمره الطويل فقرروا تصفيته فوجد مشنوقا حببل

الذي كان حاكما ملدينة بوردو الفرنسية إبان  ))جيمس بابون (( ن اختفوا عن األنظار فترة طويلة ومن الذي
عاما ) ٨٩(عن عمر يناهز  ١٩٩٩احلرب العاملية الثانية ، املتهم جبرائم ضد اليهود ، حيث مت القبض عليه عام 

هم إىل جهة جمهولة ، وقد تبني فيما بعد يهودي من مدينة بوردو وقاد) ١٥٠٠(ويتهمه اليهود بأنه اعتقل أكثر من 
 . أن هؤالء قد مت إبعادهم إىل فلسطني

وحنن على أعتاب األلفية الثالثة ، واملطاردة مازالت مستمرة لكل من تسول له نفسه والو تلميحا إىل أسطورة 
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( علنا عام ) هايدر(  احملارق لئال ينهار احللم الكبري يف تأسيس الدولة العربية ، وقد أهني الزعيم النمساوي
وأجربوه على االعتذار ألنه جترأ على البحث يف أسطورة املذابح النازية لليهود ومل يتركوه وهددوا  (١٩٩٩

أنه : ((حفل عام وقال أمام اجلمهور  ظهر يف) م ١٩٩٩/  ١١/ ١٢(  حكومته بالسقوط إن هو مل يعتذر، وبتاريخ
  ١)) .ضحايا النازية نادم على ما قال ألن قوله سبب أذى لذوي 

 هل مت تصفية اجلميع ؟ 

 

 
 

جلسة ، زادت صفحات ) ٤٠٠(عقد فيها  ١٩٤٥تشرين الثاين  ١٠بدأت حماكمات نورمبورغ جلساا بتاريخ 
وبلغ عدد الوثائق  -مجيعهم من اليهود  - شاهد  )٣٠٠(ألف صفحة وأدى الشهادة ) ١٥( التحقيق فيها على 

ويف مبىن قصر العدل يف مدينة نورمبورغ الذي حتيط به الدبابات مت ) ١٩٤٦( عامألف وثيقة ، ويف ) ٣٠٠(
غورنغ ، ريبنتروب ، كاتيل ، كالتابرويز ، روزنبيوغ ، فرك مزيك ، : إصدار حكم اإلعدام على كل من 

 اخل  ... سترايشر ، سوكيل ، جودل ، سايس انكارت ، بورمان

الكبار العاملني يف ميدان األسلحة اجلرثومية والذرية ونقلوا إىل أمريكا مع  وقد مت إعفاء بقية العلماء والعسكريني
الذي كان يرأس افضع التجارب على ) ولترسيغريس(املصانع واملختربات ، وكان من بينهم الطبيب اليهودي 

ألسلحة الذي كان يرأس فريق العمل يف ا) شريبري( وكذلك الطبيب اليهودي ) . داشو( املعتقلني يف معسكر 
الذي صنع أول قنبلة ذرية يف لوس الموس يف أمريكا والعامل األملاين  ) روبرت اوبنهامير( والعامل الذري . اجلرثومية 

                                                             

  . نشرة أخبار الساعة العاشرة والنصف لندن m.b.c وكالة األنباء اخلربية )١(



٣٦ |  
 

 .أبو الصواريخ واألقمار الصناعية وغريهم) فون براون( 

مث نقل ستالني . عامل أملاين كبري ) ٥٠٠(ومل يكن هذا األمر حكرا على أمريكا وحدها ، فقد أخذ الروس قرابة 
  ١.عامل ومنهدس مع عائالم ، مت ترحيلهم يف ليلة واحدة  )٦٠٠٠( من طاقة أملانيا الصناعية ، فضال عن% ٤٠

وقد استفادت أمريكا وحلفائها من خربات هؤالء يف ضرب اليابان بالقنبلة الذرية األوىل اليت صنعها أوبنها مير، 
ومل يستنكر أحد عليهم هذه اازر الرهيبة حبق البشرية . وتدمري غابات فيتنام باألسلحة اجلرثومية والبايولوجية 

 )) .. !! أولياء اهللا وأحبائه(( اليهود وحدهم وكأن اليابانيني والفيتناميني ليسومن البشر ، و

ولكن امللفت للنظر يف حماكمات نورنبورغ أنه مل ترد قضية حمارق اليهود ضمن االامات املوجهة رمي النازية ، 
ة ومل يرد ذكر غرف الغاز واازر اجلماعية لليهود على الصورة اليت نقلها الصهاينة فيما بعد ، فقد كانت احملاكم

  : تدور على احملاور التالية

فضح ما قام به احلزب النازي وما هيأه ، ونفذه من حرب عدوانية وجرائم بشعة ، وكذلك عدد ضحايا النازيني 
   ٢.يف املناطق اليت احتلتها قوات هتلر 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . ٢٧/٨/١٩٩٨تاريخ  ١٨٣العدد ) ٨(نقال عن جريدة نداء الرافدين ، السنة  )١(
  . فتح اهللا حممدم جلربت ترمجة . من كتاب حماكمات نورنبورغ للدكتور ج  )٢(
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تعترب املذكرات اليت يكتبها قادة اجليوش واجلنود لعمليام احلربية نوعا من األدلة اليت تبني حقيقة العمليات احلربية 
  . وما يتبعها من قساوة أو رمحة أثناء هذه العمليات

. ها وقيمة هذه األدلة اليت تقدم كشواهد على تصرفات اإلنسان موقوفة على مصدرها اكثر من وقوفها على عدد
فإننا نعلم يقينا إن ملوك اآلشوريني كانوا يفقئون عيون األسرى بأيديهم ، وقد مت معرفة ذلك عن طريق اهتمام 

ومثلها . هؤالء امللوك بتصوير أنفسهم وهم يقومون ذا العمل فيما حنتوه من الصور على جدران قصورهم 
ومذكرام وال يزال بعض هؤالء املعتقلني من اليهود  االعترافات األملانية املستخلصة يف دفاتر األسرى األملان

 . وغريهم أحياء وهم يروون أحداث تلك الفترة بكل صراحة

 فماذا كتب هؤالء يف مذكرام ؟ 

 واىل عام) ١٩٤٠(وهو يهودي املاين تنقل يف مخسة معسكرات اعتقال من عام ))  ماكس ليبستر((  يروي
زاكسنهاوزن ، نوينغاما، أوشفيتس ، بونا ، وبوخنفالد ، وقد كان : رها ومن هذه املعسكرات اليت زا) ١٩٤٥(

وقد محلت والدي أنا نفسي جثته : يف معسكر زاكسنهاوزن يقول  ١٩٤٠معه والده الذي مات خالل شتاء سنة 
 . إىل حمرقة اجلثث
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النازية من معسكر آشويتز ، هذه اموعة من الصور متثل صورة ماكس ليبستر شاهد حي ناجي من اسر القوات 
وكذلك خرائط معسكر آشويتز وتبدو فيه عملية التزوير واضحة حيث مت اضافة أقسام أخرى بعد اية احلرب 

  . حيث مت العثور على اخلارطة األصلية للمعسكر. العاملية الثانية حيث مل تكن موجودة باألساس 

هم من املنصفني لو رفع عنهم غطاء اخلوف والقتل من قبل من اجلدير باملالحظة هنا أن بسطاء اليهود وغري -
التنظيمات السرية اليهودية ، لتكلموا حبرية تامة أماطوا فيها اللثام عن الكثري من احلقائق، واليت الزالت خمفية 

 .فائقةبعناية 
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كنا :  ١٩٤١م الذي كان معتقال يف معسكر االعتقال زاكسنهاوزن قرب برلني عا))  ن دربايل. خ  ((ويقول 
  . ضربة عصا ٢٥ جنرب على مشاهدة السجناء وهم خيضعون لعقاب جسدي مثل

مدام جنفياف ديغول ابنة شقيق رئيس فرنسا شارل ديغول اليت كانت عضوا يف املقاومة الفرنسية ألقي القبض 
رف للغاز، إمنا مل تذكر أي شئ عن وجود حمارق أو غ ١٩٤٤عليها وأودعت يف معسكر االعتقال رفنسربوك سنة 

  .ذكرت أن الذي ميوت كان يدفن يف مقربة خارج املعسكر اليت كانت معتقلة فيه

مورينغن ، رفنسربوك زاكنسهاوزن ، شفريين ، فالتهامي ، هايل : ادعى اليهود بأم عذبوا يف معسكرات االعتقال 
  . ،هوينبك ، اوشويتز ، بوكنولد

  . فقد كان أكثرها معروفا قبل قيام احلرب العاملية الثانية بسنوات طويلةهذه املعسكرات مل تكن سرية أو خمفية 

مجيع الشهود أكدوا وجود األفران ولكنها حلرق جثث املوتى من الذين يتوفون يف املعسكرات نتيجة للجوع أو 
تى ، وهذا األمراض ، ومل يذكر أحد من الناجني انه شاهد حرق األحياء بل أكثرهم يؤكدون على حرق جثث املو

ما جرت عليه العادة يف مجيع أحناء أوربا ، حيث الزالت حترق جثث املوتى يف أفران الغاز أو الكهرباء وتقوم بذلك 
ويتم حرق الكثري من . إىل ذويه حيث حيتفظ به للذكرى  ) املرحوم( شركات تشرف عليها الدولة ، ويرسل رماد 
)  استيقظ(   أو الدفن،وخصوصا اهولني اهلوية ، وقد نشرت جملة املوتى الذين ال ميلكون أجور مراسم التشييع

ابتدأت أعداد متزايدة من الناس حبرق جثث موتاهم لتخفيض الكلفة اليت : (( والواسعة االنتشار مقاال جاء يه 
ت املتحدة األمريكية ووفقا لالحتاد الوطين ملديري املآمت ، كان معدل كلفة املأمت التقليدي يف الواليا. يتطلبها الدفن 

كما تقول ))  دوالر ٢٠٠٠و  ٥٠٠يكلف حرق اجلثة بني  ((وبالتباين ،  ١٩٩٦دوالر سنة )  ٤,٦٠٠( 
وذلك يعتمد على نوع الصندوق الذي جيري اختياره للحرق (( ، )  باإلنكليزية( صحيفة شيكاغو صن تاميز 

تطلب حرق اجلثة قطعة أرض ملقربة وبالطة ضريح ، وفضال عن ذلك ال ي)) .  والقارورة اليت حيفظ فيها الرماد
وقالت الصحيفة أن حرق اجلثث يف  . يف املئة أيضا إىل كلفة الدفن التقليدي ٤٠األمر الذي ميكن أن يضيف 

  ١ )) . الواليات املتحدة أمر شائع جدا

  . ختفى على أحدوالزالت بعض الدول يف الشرق أو الغرب متارس عملية حرق اجلثث وبصورة ال تكاد 

مئات من جثث املوتى حيث نصبت احملا رق يف كل مكان ، فعلى صوت )  بنرياا املقدسة (فهذه اهلند حترق يوميا 
                                                             

 . الطبعة العربية ، بروكلني أمريكا.  ٢٩، ص ١٩٩٩) أكتوبر( جملة استيقظ ، عدد تشرين األول  )١(



٤٠ |  
 

لتجاهد الروح اليت ال متوت أبدا يف سعيها أن تصبح واحلقيقة : فرقعة النار ، ينشد الربامهان املانترا السنسكريتية 
  . املطلقة واحدا

يون ميارسون عادة حرق اجلثث ، وخصوصا يف الصني لكيال يشغل امليت حيزا من األرض هم حباجة وهؤالء البوذ
فأمام ألسنة اللهب األزرق تودع األم ولدها وهي ترى أعمدة الدخان تتصاعد يف السماء حاملة روح ولدها . إليه 

  . فهذا ما تعلمت أن تؤمن به. لسماء لقد أراد اهللا أن يكون معه يف ا. ابين سعيد أكثر اآلن : ختاطبه قائلة  .

قامت وهي تودع القرن العشرين حبرق جثث جون  -اليت أقامت متحف احملرقة على أراضيها  - أمريكا نفسها 
كندي االبن وكل من زوجته وشقيقتها وهن من عائلة بسيات األمريكية املشهورة ، وذرت رمادهم يف البحر بناء 

فلماذا هذه املبالغة حول احملارق املزعومة لليهود . رقوا نتيجة حتطم طائرم يف احمليط على وصية العائلة ، والذين غ
  ! . ؟ وهذه احملارق الزالت متأل أرجاء أوربا والغرب

يف : ولعل اغرب ما كتب عن هذه احملارق املزعومة هو ما ذكرته افتتاحية جريدة نيويورك تاميز اليت جاء فيها 
سنة ، وجدوا أشخاصا حنفاء كعيدان الكربيت يعملون ) ٥٠(الذي اكتشف قبل )  فيتساوش( معسكر املوت يف 

باإلكراه ، أوالد بترت أعضائهم من اجل التجارب انونة يف املختربات ، وبقايا أربع غرف غاز وأفران حلرق 
وأكوام زوج من األحذية  ) ٤٣٠٠٠( ووجدوا. عشرون ألف شخص يوميا) ٢٠٠٠٠( اجلثث كان يقتل فيها 

 ! . حتت إشراف يهودي)  صحيفة نيويورك تاميز( من الشعر البشري 

ألف أسري كل يوم على زعم الصحيفة فيكون جمموع ما قتل فيه طيلة ) ٢٠٠٠٠( فإذا كان يقتل يف هذا السجن 
يف احلربني  وهذا شئ ال يقبله العقل ، ألنه ميثل جمموع ما قتل !! معتقل)) مخسني مليون  ((سبع سنني ، اكثر من 

 ! . العامليتني األوىل والثانية تقريبا

 مث ملاذا يسلط الضوء على اليهود دون سواهم من املاليني الذين حصدم احلرب ؟ 

 قتلى من قوميات واديان أخرى 

: (( هو عني الواقع فقد قال غارودي  )) األساطري املؤسسة للدولة العربية(( الشعار الذي رفعه غارودي يف كتابه 
وذلك بعد أن رأى بأم عينيه أن مخسني مليون قتيل أوريب يف احلرب  )) ملاذا هذه التفرقة العنصرية بني املوتى 

العاملية الثانية مل يطالب أحد بدفع التعويضات هلم ، بينما قامت الدنيا حلفنة من اليهود قيل أم قتلوا يف هذه 
  . احلرب
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وقد عاىن هؤالء . من جمموع معسكرات االعتقال % ١٠أن النصارى شكلوا ) تلف غاريب( ر املؤرخ األملاين يذك
اضافة إىل مئات األلوف من أعداء النازية السياسيني ، والشيوعيني ، ) SS( أسوأ االضطهاد من وحدات احلماية

مليون سالين سقطوا يف هذه احلرب مل ) ١٧ (إضافة إىل (( واملعارضني للحرب ، والغري آريني وخصوصا الغجر ، 
  ١.اخل ))...  يذكرهم أحد إطالقا

 

 
 

 . الغجر تعرضوا إلبادة ونسائهم مت تعقيمهن لكي ال يلوثن العنصر اآلري البريجندي النقي

 

أن أوامر القبض على هؤالء كانت تصدر استنادا إىل املادة األوىل من قانون رئيس )  راجب (يذكر املؤرخ 

                                                             

  . ١٤٠: ، ص  ١٩٩٧،  ١٥، السنة  ٨٦التوحيد ، ع ،  )١(
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إننا نلقي القبض عليك يف : والذي جاء فيــه ١٩٣٣فرباير  ٢٨اجلمهورية حلماية الشعب والدولة الصادر يف 
 . سبيل املصلحة العامة واألمن والنظام والسبب هو االشتباه يف نشاط معادي ضد الدولة

ويفاجئ بالقرع . كان بريئا  أثار هذا القرار الرعب والفزع يف أملانيا كلها فكل فرد كان مهددا مهما: يقول براج 
 . على الباب يف منتصف الليل ووضع فوهة املسدس بني أضالعه مث يقتادوه إىل معسكر االعتقال

إضافة إىل االشتباه اخلطري الذي أودى حبياة مئات األلوف من املسلمني الذين مت إعدامهم إذ ظنتهم دائرة الفرز 
  ١.!!االشتباه متعمداهذا إن مل يكن )) ختام (( يهودا بسبب 

من أن ضحايا )  جواديكا(ويدلنا على أن قتل املسلمني يف أملانيا كان متعمدا هو ما ذكرته املوسوعة اليهودية 
أي مسلم باألملانية ، وان هؤالء املسلمون قد مت إبادم يف ))  ميزملان((  اإلبادة النازية احلقيقيني كانوا يسمون

يف أملانيا وفيما بعد برر النازيون عملهم هذا بأن املسلمني كانوا كاليهود خيتتنون معسكرات االعتقال النازي 
  ٢.فحصل االشتباه م 

ضد الغجر يف كافة أحناء أملانيا  ٨/٢/١٩٤٣شخصيا بتاريخ  (SS) وال ننسى احلملة اليت قادها مهلر قائد قوات
إن وجود أولئك الغجر يف أملانيا يشكل خطرا على  :بناءا على نصيحة أحد األطباء النازيني ، الذي قال هلملر 

نقاوة دماء األملان فقبض على اآلالف منهم حيث مت تعقيم نساؤهم لكي ال ينجنب بينما قتل اآلالف من الرجال 
 ) !  نصف مليون غجري( بالرصاص وقد بلغ جمموع قتالهم 

فبحلول نيسان من . ملعتقلني بإغراقهم يف البحرولو كان هناك غرف للغاز ملا فكر األملان التخلص من السجناء وا
. واحلرب على وشك النهاية حيث كان احللفاء الغربيون يتقدمون من الغرب والسوفيات من الشرق  ١٩٤٥عام 

 . ، مث يركبوهم يف سفن ويغرقوا يف وسط البحر))  لوبيك(( قرر األملان أن ينقلوا مجيع املعتقلني إىل ميناء خليج 

يفكر يف وسيلة للخروج من )  وليم براون( لذي رافق هذه األسطورة جعل املخرج السينمائي األمريكي التخبط ا
الذي اظهر فيه بأن اليهود كانوا جيمعون يف بيوت خشبية ) احلريق ( مأزق احملارق النازية ، فقام بإخراج فلم 

) ديفيد حاهاك  ( و الروائي اليهوديوكاتب هذه القصة ه. مث تضرم فيها النار)  زرائب احليوانات(  كبرية
))  كلود كليسنمان(( للكاتب الفرنسي ))   ,holocausre(( وكذلك فيلم احملرقة. املعروف باسم ديفيد بن 

                                                             

  .١٩٧٩كتاب أسرى احلرب عرب التاريخ تأليف عبد الكرمي فرحان ، طبع بريوت األوىل  )٢(
  . ١٩٩٨العاشرة ، مارس السنة  ٩٥جملة الفرقان ، العدد  )٣(
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الذي بني فيه أن قتل اليهود كان يتم عشوائيا حيث يتم إعدامهم رميا بالرصاص عند تقدم القوات النازية ألن 
  . األسرى معهمهؤالء ال جمال عندهم ألخذ 

أخرجه املخرج اإليطايل روبريتو بيديين والذي حصد أكثر من سبع جوائز  - )  احلياة حلوة( الفلم الكوميدي 
الذي يعرض تراجيديا حمرقة اليهود على أيدي النازية بصورة ساخرة  -يف قاعة هوليود  ١٩٩٩أوسكار سنة 

 .  كانت تعرض احملرقة بصورة مأساويةمضحكة كوميدية ، على العكس من األفالم السابقة واليت

فقد بلغ عدد اجلوائز املمنوحة يف  ! والغريب يف جوائز األوسكار أا منحت لألفالم اليت تعرض ظالم اليهود فقط
جائزة خصصت كلها ملثل هذه األفالم ، وكان آخر هذه األفالم وليس أخريها ، ) ١٠٠٠(هذا اال أكثر من 

، والذي !! للمخرج آليا كاران والذي حصد أكثر من ثالث عشر جائز أوسكار ) أيان إنقاذ اجلندي ر( فلم 
 . يشري إىل بعض مآسي اليهود

واليت راح ضحيتها أكثر من )  آنيت بافليج( وملاذا تناسى العامل املذابح اليت حصلت يف يوغوسالفيا على يد اجلزار 
مؤامرة يقودها الفاتيكان إلجبار اليوغوسالف على فقد أكتشف األمريكان . نصف مليون مواطن يوغساليف 

اليت )  أوستاشي( الذي شكل قوات )  آنيت بافيج( اعتناق الكاثوليكية ، وأنيطت املهمة بالدكتاتور اليوغوساليف 
وبلغ من قسوة هذه العصابات أا كانت تتبارى فيما بينها أيهم )  اليوغوستاش (انبثقت عنها فيما بعد عصابات 

سجينا بسكينه يف  ١٥٠٠يع أن يذبح أكرب عدد ممكن من السجناء بسكينه ، ففاز بيتر بيزريتا حيث ذبح يستط
  . ليلة واحدة

على اجلميع اعتناق الكاثوليكية ، والرافض إما الترحيل أو : مث أصدر الرئيس اليوغساليف قانونا جديدا جاء فيه 
لدينا ثالث : هذا القانون وفيما إذا رفض الشعب تطبيقه قال  وعندما سئل وزير األديان اليوغوساليف عن. القتل 

فلماذا أمهل العامل هؤالء القتلى من القوميات األخرى ، ومتسك بأسطورة نسجتها خميلة . ماليني رصاصة هلم 
  ؟. اليهود املريضة 
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لس اليهودي األوريب حول مفهوم أثريت قضية بني الس اليهودي األمريكي ، وا ١٩٩٨يف سنة 
فقال الس اليهودي األمريكي أن التعويضات تعين دفع املال لذوي الضحايا على ان تدفع يف )) . التعويضات((

يل والتعويض املعنوي ، ولكن جملس اليهود األوربيني اعترضوا حيث قالوا أن التعويض هو التعويض املا. إسرائيل
  . عرب ويد الثقافة األوربية وتركيز ا لذاكرة ، وعلى أثر ذلك افتتح متحف التراث اليهودي يف باريس

 

 
 

 صورة بكامرييت ألحد األفران املزعومة

 

، اختذت من هذا يتضح أن األبعاد اخلطرية اليت رافقت أسطورة التعويضات املالية لليهود على جرائم مل حتدث أبدا 
أشكاال أخرى كلما تقدم الزمن ، وبانت من حتت طيات ثياا القذرة خطط جهنمية ، يراد منها إركاع شعوب 

والويل كل الويل ملن يشكك ذه األسطورة اليت قامت عليها كل اآلمال املسيانية . بأكملها حتت سيادة اليهود 
لو اارت ألار كل البناء الذي قاموا بتشييده طيلة هذه  املريضة لليهود ، ألن اليهود يعرفون أن هذه األسطورة
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 . السنني

من هنا كانت فرنسا القاعدة اليهودية املتقدمة هي أول دولة تصدر قانونا حملاكمة الفكر على ما يقول فكان قانون 
  . السيئ الصيت ، الذي ضل اليهود يلهثون وراء إصداره سنوات طويلة)) جايسو فابيوس(( 

يف فرنسا لويب صهيوين موال إلسرائيل : الذي أى عهده بعبارة )) شارل ديكول(( يهودية وهذا ما قاله  فرنسا
 .ميارس نفوذه على كل مؤسسات الدولة وخاصة على وسائل اإلعالم

ى املوالية هلتلر وكان آخرهم فرانسو ميتران ، فسع)) فيشي((كثري من زعماء فرنسا ، مل يعترفوا حبكومة اجلنرال 
ولكن جاك شرياك هو أول رئيس مجهورية فرنسية يعترف مبسئولية الدولة . اليهود بإسقاطهم بكل الوسائل 

. الفرنسية عن حكومة فيشي لكي يصبح رئيسا لفرنسا وكان هذا الثمن باهضا كلف خزينة فرنسا امواال طائلة
يتران بقوة ، وكانوا يؤكدون بأن ديكول ، وديستان، وبومبيدو ، وم: االعتراف حبكومة فيشي رفضه كل من 

  . حكومة فيشي ال متثل فرنسا ألا حكومة احتالل

واالعتراف حبكومة اجلنرال فيشي يعين االعتراف باجلرائم النازية ـ املزعومة ـ ضد اليهود، ومن هنا جاء اعتذار 
ة اليهودية على جرمية مل يرتكبها لألم ١٩٩٩شرياك لليهود خمزيا عن اجلرائم املزعومة فقد قدم شرياك اعتذاره عام 

الشعب الفرنسي ، ومل ترتكبها احلكومة الفرنسية ، ولكن شرياك مل يقدم اعتذاره لألمة العربية عن قتل وإبادة 
 ) . ١٩٦٢ – ١٩٥٤  ( مليون ونصف املليون عريب يف اجلزائر بني عامي

ة يف إسرائيل ، اقر مبدأ التعويضات الفرنسية وعلى ضوء اعتراف شرياك ذه احلكومة ، واعتذاره لألمة اليهودي
  .لليهود فاصبت املليارات على اخلزينة العربية يف اسرائيل

فكيف قام شرياك باالعتراف ذه احلكومة ؟ مع إصرار كل رؤساء فرنسا على عدم اإلعتراف بذلك واخلضوع 
يهود كما قال ستروب حاخام فرنسا ، من إذاعة واإلنصياع هلذا االبتزاز املايل لليهود مع أن فرنسا أصبحت بيد ال

أن كل يهودي فرنسي هو إسرائيلي وأنه يقدم مصلحة إسرائيل على مصلحة فرنسا حىت  ١٩٩٠:  إسرائيل عام
  .وان ولد على ارضها ومنح جنيستها فهذا ال يعين شيئا بالنسبة لليهودي

 

دفع التعويضات ألحفاد ضحايا النازية ) ١/٢٠٠٠/ ١٠( بتاريخ )) جوسبان (( أقر رئيس وزراء فرنسا 
عندما طلب من أهل الضحايا أن يكتبوا رسائل ))  كرايسفيلد(( املزعومني ، بعد خوفه من الفضيحة اليت قام ا 
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رسالة هي األكثر  )٢٥٠(رسالة ) ٧٥٠(إىل جوسبان يطالبونه بالتعويضات عن أهلهم فأختار كرايسفيلد من بني 
 ) . اإلتاوة( العام ، وضغط على احلكومة الفرنسية اليت أصدرت أمرها بدفع التعويضات تأثريا على الرأي 

 

أن التعويض احلقيقي هو أن تقيم احلكومة : ولكن كرايسفيلد متادى يف طلبه رافضا مبدأ التعويضات املالية قائال 
ليف من خزينة الدولة يعين اهلولوكوست على أن تدفع نصف التكا))  الشوا(( الفرنسية مؤسسة لتخليد 

 .الفرنسية

 

 االبتزاز املايل للنمسا

 

مت ابتزاز النمسا حبجة أا قامت بانتخاب الزعيم يورج هايدر ) ٢٠٠٠(ويف النمسا أيضا ويف بداية هذا القرن 
هم ولغرض ضمان الدفع من النمسا ، والضغط عليها أطلق اليهود حتذير . املؤيد لألفكار النازية املعادية لليهود

للعامل كله بعدم تأييد حكومة هايدر متجاهلني وجوده ـ حفنة من اليهود املشردين تتحدى أكثر من مخسة 
 ! لن نسمح بتعيني هايدر ولو قبل العامل كله)) :  بيلني ((مليارات إنسان ـ فقال الزعيم اليهودي 

( حمذرا شعب الواليات املتحدة عام ويبدو أن حتذيرات الرئيس األمريكي بنيامني فرانلكني ذهبت سدى حيث قال 
هنالك خطر عظيم يتهدد الواليات املتحدة ذلك هو اخلطر : م والذي كان واعيا ملخططات اليهود فقال ) ١٧٨٩

وقد مت ما حذر منه فأمريكا اليوم يهودية حىت النخاع ، وقد كان موقفها من قضية التعويضات عجيبا . اليهودي 
 . ومحاسيا

أخربت الزعيم ))  مادلني أولربايت(( املتحدة األمريكية وعرب لسان وزيرة خارجيتها اليهودية فالواليات 
النمساوي أن عليه أن يدفع التعويضات لليهود عن اجلرائم النازية يف النمسا إذا أرد أن جيلس على كرسي النمسا 

ب احلكومة اجلديدة عن رفضها سنراق. سنراقب مدى التزام احلكومة اجلديدة بوعودها بالتسامح : وقالت 
 . سنراقب تعويض سياسات النازي النمساوي يف أقرب وقت ممكن. العنصرية ومعاداة السامية

وطالب راهني شون رئيس جلنة ا لتعويضات يف الكنيسة اإلسرائيلي بتعيني منسق حكومي يف النمسا ملطالب 
  . التعويض

سنراقب التعويضات النمساوية عن  )) : إسرائيل سنجر(( املي يف حني قال األمني العام للمؤمتر اليهودي الع
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 .احملارق وإذا مل تدفع النمسا سنسقط احلكومة

ولكن وياللهول من قتل الزعيم النمساوي يورج هايدر يف حادث سيارة مدبر بعد أن رفض االنصياع ملطالب 
  .ة النازية لليهودالصهيونية وابقى على عالقات جيدة مع العرب واملسلمني وشكك باحملرق

 

 
 

  من الذي اغتال الزعيم النمساوي يورج هايدر حيادث سيارة مدبر ؟؟؟؟؟

فال عجب إذا استخدمت هذه الشراذم العامل املسيحي . واهللا أنا يف حيايت ويف هذا ا لعمر مل أمسع مبثل هذه الصفاقة 
هم قليل وهم لقمة صغرية يف افواه الشعوب برمته من أجل ضرب كل مناطق العامل ، ألن اليهود يعرفون بأن عدد

ولذلك فهم يبحثون عن العمق البشري دائما من أجل حتقيق اهدافهم اخلبيثة للسيطرة على العامل واستعباده 
واستحماره ومن هنا فهم بارعون يف دفع الشعوب للقتال نيابة عنهم واألعجب من ذلك أن تنقاد هذه الشعوب 

املنشور  )) بني برنار ليفي وعبد اهللا بن سبأ ((ولكن قد يزول عجبك إذا قرأت مقالة  .دبصورة عمياء إلرادة اليهو
 . على شبكة هجر على هذا الرباط

4&highlih p://hajrhajr.dyndns.org/hajrvb/showthread.php?t=40301437

ght=  

 

ولكن الفرق أننا نعاصر فترة حياة برنار ليفي وتأثريه املريع على حركة الشعوب املسلوبة ارادا وكأن هناك امرا 
  .الغثاءإهليا أن تكون هذه الشعوب على كثرا كاا 

  



٤٨ |  
 

 
  

 . اليهود جزارو الشعوب

حييط ذه األسطورة ، والصهاينة بارعون يف إسكات أي صوت حياول التشكيك يف ال يزال الشك والغموض 
جرائم النازية املنعقد بتاريخ  من))  التحقق ((معانام املزعومة ، فعندما دعيت إسرائيل حلضور مؤمتر

دول عديدة  يف بولندا مبناسبة الذكرى األربعني للمذابح اليت وقعت لليهود ، واليت دعيت إليها) ١٤/٤/١٩٨٣(
، امتنعت إسرائيل عن احلضور حبجة حضور منظمة التحرير الفلسطينية ، حيث قررت هذه األخرية وضع إكليل 

وهذا السيناريو نفسه يتكرر هذه األيام يف لبنان عندما دعت جهات . ! من الزهور على نصب ضحايا النازية 
فتحركت كل القوى الصهيونية ) ٢٠١٢(ة لليهود عاملية امريكية منها لعقد مؤمتر التحقق من حمارق النازي

والعملية هلا من حكام الدول العربية ملنع هذا املؤمتر ، فلو كانت مسألة احملارق النازية لليهود صحيحة وادلتها 
 متوفرة فلماذا خياف اليهود من التحقيق فيها ؟

احلقيقة هم جزاروا الشعوب ،وهم قتلة  هؤالء اليهود الذين يتباكون على أسطورة ليس هلا أساس من الصحة ، يف
ولعل أخطر ما تداولته صحف هذه األيام ـ خصوصا بعد رحيل نظام مبارك ـ عن جرائم . األنبياء واملصلحني 

أسري يف حريب عام ) ٦٠٠٠٠(اليهود املروعة حبق أسرى احلرب املصريني والفلسطينيني ، قيامهم بقتل أكثر من 
الدكتور حلمي الشعراوي مدير مركز البحوث العلمية يف مصر بنشر تقرير يتكون فقد قام .  ١٩٦٧- ١٩٥٦

أثارت على ضوءه مصر القضية وطالبت األمم املتحدة بالتحري عن مصري  ١٩٩٥صفحة يف عام ) ٦٠٠(من 
د وحل ١٩٦٧من إعطاء أجوبة واضحة عنه منذ عام ) الدولة اللقيطة( هذا العدد اهلائل من األسرى الذي تتهرب 

  . هذا اليوم

قائد وجندي إسرائيلي قاموا بقتل هذا العدد اهلائل من اجلنود املصريني ) ٩٠٠( فقد ذكر التقرير بأن أكثر من 
مقربة مجاعية يف سيناء وقرب العريش ، بعد تعذيب بشع وقد دفن بعضهم ) ٧٠٠(والفلسطينيني ودفنوهم يف 

  . أحياء

املثل ، حيث كان العرب وخصوصا الفلسطينيون يكرمون األسرى اليهود وياليت هؤالء اليهود عاملوا أسرانا ب
مع جمموعة كبرية من الضباط اليهود ، ومن ذوي الرتب )) آريل شارون(( ومن ذلك ، وقوع . وحيسنون إليهم 
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ويف معركة باب ) ١٩٤٨/ أيار/ ٢٥( ففي تاريخ . املختلفة أسرى بيد اجليش األردين، حيث كان شارون جرحيا 
(( لواد على مشارف مدينة القدس يف املعركة اليت جرت بني الكتيبة األردنية الرابعة والكتيبة اإلسرائيلية ا

واليت انتصرت فيها الكتيبة األردنية انتصارا باهرا على اليهود ، وقع أريل شارون أسريا بيد ))  الكسندروين
ة بتسجيل أمساء األسرى اليهود وكان من بينهم آريل آمر الكتيب))  حابس اايل(( اجليش األردين وقام املقدم 

  ١)).شارون الذي كان جرحيا حيث تلقى العالج ومت تبادله مع جمموعة من األسرى األردنيني 

 

ولكن شارون وغريه من القادة اليهود تنكروا هلذه املعاملة اإلنسانية ، وقتلوا األسرى املصريني والفلسطينيني وقد 
  : ور حلمي الشعراوي بعضا من أمساء الذين شاركوا بقتل األسرى ، ومنهمأورد تقرير الدكت

  . مدين) ٨٠٠( ألف أسري عسكري و ) ١٦٠٠٠(قتل على يديه أكثر من : موشي دايان  - ١

  . آالف أسري عسكري) ٨٠٠٠( قتل على يديه أكثر من : آري بريو   - ٢

  . يأسري عسكر ) ٧٠٠( قتل على يديه أكثر من : شاكو   - ٣

  . أسري عسكري) ١٠٠٠( قتل على يديه أكثر من : عزرا كادي   - ٤

  ٢.أعترف بقتل أسرى مصريني وفلسطينيني مل حيدد عددهم وذلك بأمر من عزرا وايزمن : أيهود باراك   - ٥

ياض أخذت أطلق النار على رؤوس القادة الفلسطينيني حىت رأيت ب)) ! أمن وسالم (( ننت ياهو قال يف كتابه  - ٦
 . هذا الكالم رفعه كشعار حلملته االنتخابية اليت أوصلته إىل احلكم يف إسرائيل. أدمغتهم على احلائط 

فهل ستقوم املنظمات الدولية بالتحقق من هذه اجلرائم اليت ارتكبتها عصابات اهلاغانا؟ و االقتصاص من القتلة 
  وأحباءه ؟ ارمني ، أم أن اليهود معفيون من ذلك لكوم أولياء اهللا

 إذن ما هي احلقيقة ؟ 

نعم فقد استخدم هتلر اليهود يف جيشه استخداما واسعا واعتمد ! قد تفاجأ إذا علمت أن احلقيقة عكس ذلك 
إضافة إىل ذلك أن اليهود هم الذين أوجدوا املربر . عليهم إلدارة قطاعات واسعة من اجلبهة الداخلية واخلارجية 

) ١٩٣٨نوفمرب  ٦(رب العاملية الثانية يف حادث السفارة األملانية املشهور يف باريس بتاريخ هلتلر إلشعال فتيل احل

                                                             

  . ١٩٩٨السنة العاشرة ، مارس  ٩٥جملة الفرقان ، العدد  )١(
  .١٢/٤/١٩٩٩مقال نشرته جريدة تشرين السورية ليوم  )٢(
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على احلدود البولندية واليت ) جليوتز( وحادثة مبىن اإلذاعة األملانية يف ) هرتسل جراي سبان ( على يد اليهودي 
لسبب يف غزو أملانيا لبولندا وبداية واليت كانت ا) ١٩٣٩أغسطس  ١٠(وجمموعته بتاريخ ) الفرد فوجوك( نفذها 

  ١ .احلرب العاملية الثانية 

 

 
 رغم ادعاء اليهود بأن هتلر أبادهم يف أوربا ، إال أن هذه السفن املليئة باليهود

 تقد الدليل على سر اختفاء اليهود من أوربا  ١٩٤٨املتجهة إىل فلسطني عام 

 

ضابطا كبريا من اليهود يف اجليش ، وكان من ) ٧٧( بتعيني  أن هتلر مسح شخصيا) برايان ريج( ذكر املؤرخ 
الذي جتري )  هيدريش( وكان املشرف العام على مجيع املعتقالت يف أملانيا هو نائب مهلر . جنراال ) ٢٥(بينهم 

الدماء اليهودية يف عروقه والذي شكل فرق إرعاب اليهود داخل املعسكرات ومن اليهود أنفسهم وكان يطلق 
وكانوا يتمتعون بامتيازات معينة منها توزيع الطعام ، وجلد السجناء من ) الكابوس(م داخل هذه املعسكرات عليه

  . بين جلدم

                                                             

 . كتاب تاريخ احلرب العاملية الثانية، سلسلة قادة حرب ، اجلنرال مهلر، طبع بريوت األوىل )١(
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وقد ذهب الكثري من احملللني السياسيني إىل أن احلرب العاملية الثانية مل تكن حربا أملانية إمنا كانت مكيدة صهيونية ، 
 ١  )) . جتالند(( ساطيل ، كما أفصحت عن ذلك معركة كان اليهود فيها قادة اجليش واأل

 

 
 

  عرب خلق نظام)) هتلر(( املعروفة جدا مع ) اإلسرائيلية(إضافة إىل ذلك هناك التعاون الوثيق بني ا لقيادات 

))L,HAVARA   (( الذي مسح لليهود األغنياء باالتفاق مع))وكل الوكالة ))  غولدا مائري(( و )) ابن غوريون
  ٢.اليهودية ، باستيداع أمواهلم يف بنك برلني ، على أن يتم استعادا الحقا ، عندما يذهبون إىل فلسطني 

ومن األمور املعروفة للخاص والعام ، وقوف اليهود إىل جانب هتلر يف احلرب ، ومل يكونوا ضده أبدا ، وقد أشار 
:  قائال)  إسحاق شامري( االعتقال النازي إىل وحشية وهو أحد الناجني من معسكر )) إسرائيل شاماك (( الدكتور 

 ٣ )). خالل احلرب العاملية الثانية بأسرها شن شامري حربا إرهابية ضد قوات احللفاء اليت كانت حتارب هتلر(( 

فهو يورد كل تفاصيل التعامل الصهيوين مع ))  املليون السابع(( أما تومسي كيف الكاتب اإلسرائيلي يف كتابه 
  . ألا ختصب اهلجرة اليهودية إىل فلسطني))  القوة املخصبة ((أن الصهيونية كانت تسمي النازية : هتلر فيقول 

ومن املعروف أن أول من كسر احلصار االقتصادي على أملانيا هي شركة اهلافارا اإلسرائيلية ، وذلك بأمر من 

                                                             

 . ١٩٩٦،  ٧٠: ص  ١٤، السنة  ٨٢: جملة التوحيد ، العدد ) ١(

  . ١٤٧: ، ص  ١٩٩٧،  ١٥، السنة  ٨٦التوحيد ، ع ، ) ٢(
  . م ١٩٩٣هـ ،  ١٤١٣، رمضان ١١،  ٦٤: جملة التوحيد ، العدد ) ٣(



٥٢ |  
 

  . إسحاق شامري

  . يف يومياته أن اليهود قدموا أمواال طائلة لتمويل احلزب النازي يف أملانيا))  برول(( وقد قال املستشار األملاين 

 . وبني مدى تعاوم مع السلطات النازية اهلتلرية. يضاف إىل ذلك االتفاق الذي فضح الصهاينة يف حماكمة أخيمن 

 

يهودي منتقني من النخبة إىل  )١٦٨٠( من بأن يوافق أخيمن على هجرة فقد حصل هذا االتفاق بني أخيمن وكاست
ألف يهودي أقنعهم أخيمن بأم يتم ترحيلهم إىل معسكر أوشويتز وأن هذا املعسكر ) ٥٠٠٠٠( إسرائيل مقابل 

يهودي من النخبة من أجل  ١٦٨٠جمرد حمطة انتظار فقد ضحى أخيمن خبمسني ألف من اليهود البسطاء مقابل 
  .لق الدعاية اليت سوف يستثمرها اليهود فيما بعد لتحقيق حلمهم املزعون بتأسيس الدولة العربيةخ

فقد . التعاون مع النازية بلغ حدا أن يقوم اليهود بتربئة موسوليين حليف هتلر من مة الفاشية ومساعدة النازية 
أنه ليس شبيها تلر ، وأنه يربئ : ين وقال من األكادميية الفرنسية مدافعا عن موسولي )) جان ماريلو(( كتب 

كل ذلك ألن موسوليين أيد قيام دولة إسرائيل ، واستقبل . موسوليين من معظم م الفاشية ، وأنه مل يكن فاشيا
  . اليهود يف إيطاليا كمحطة للعبور إىل فلسطني

أن أوربا اليت ولدت بعد احلرب العاملية : حىت أنه من الشائع جدا القول الذي يدور على ألسنة املفكرين والساسة 
  . الثانية هي أوربا يهودية الفكر والوعي

والدليل على ذلك أن للويب الصهيوين حتدى مجيع األوربيني ، واستطاع منع وضع صورة شكسبري على العملة 
ور اليهود يف مسرحيته ألن اليهود يتهمونه أنه ضد السامية ومعاد لليهود ، ألن شكسبري ص))  اليورو(( األوربية 

  . اليهودي))  شايلوك(( من أم أناس مرابني جشعني يأكلون من أحشاء الناس وذلك عرب شخصية 

وكذلك استطاع اليهود أن حياكموا الفكر الديين املسيحي يف أوربا كلها ، ومل تستطع الكنائس األوربية أن ترد 
ملارتن لوثر صاحب املذهب اللوثري الذي يتبعه ))  كاذيبهماليهود وأ(( على اليهود ، فقد منع اليهود كتاب 

  . غالبية األوربيني الربوتستانت

(( بريطانيا الدولة العظمى ، وصاحبت الدميقراطية استطاع اليهود أن يتحكموا فيها حيث منعوا عرض مسرحية 
ألوىل اليت يتم منع مسرحية من لبريدشن اليت تطرقت إىل ذكر اليهود يف أحد فصوهلا ، وهذه املرة ا))  اهلالك

 . العرض يف بريطانيا
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  . النخبة من الكتاب واملفكرين األوربيني حوكموا ألم تعرضوا إىل اليهود يف حبوثهم

  ! كل األار حتول لكي تصب يف إسرائيل: وأخريا وليس آخرا قال كاتب غريب 

وذلك لتعاقب الزعماء اليهود عليها حىت أا أصبحت فأملانيا كما هو املعروف أصبحت بعد احلرب مقاطعة يهودية 
  . أكرب بقرة حلوب يف أوربا لدفع التعويضات ، اليت قامت عليها الدولة العربية

))  برونو كرايسكي: (( والنمسا حليفة هتلر استلمها بعد احلرب اليهود ، حيث عني أول مستشار هلا يهودي هو
النمسا على جرائم اإلبادة لليهود وذلك ألن كرايسكي كان يسخر خزينة وعلى ضوء ذلك مت تأجيل حماسبة . 

النمسا خلدمة الدولة العربية على الرغم من أن الشعب النمساوي كله نازي ، وأودولف هتلر كان منساويا ولد 
 عند انتخاب يف مقاطعة براوناو يف مشال النمسا على احلدود األملانية النمساوية ، ومل تثار قضية التعويضات إال

سبعة ((  من النمسا))  إسرائيل((حيث طلبت ) ٢٠٠٠(يف بداية عام ))  هايدر(( الزعيم النمساوي اجلديد 
  . تعويضات عن أسطورة احملارق)) مليارات

التعاون النازي اليهودي ، أصبح شائعا حىت أنه كتب حوله مئات الكتب يف العامل ولكن ال حياة فيمن تنادي ام 
  . خملب الرعب والشر يف العامل اليهود
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الوثائق التارخيية تشري على أن اليهود والنصارى هم الذين أوقفوا هتلر على رجليه وتلقى الدعم الكنسي منهم 
 !!  حىت أوصلته هذه الكنائس إىل مرتبة املبعوث من قبل اهللا

الكنيسة الكاثوليكية اتفاقات مهمة كثرية مع النازيني ، وعلى رأس هذه االتفاقيات أبرمت  ١٩٣٣فمنذ سنة 
إن هذه املصافحة مع البابوية هي عمل بركة : من الكنيسة الرومانية إىل الفوهرر هتلر ) فوهلا بر( كتب الكردينال 

  . فليحفظ اهللا مستشار الرايخ هتلر . ال تقاس

 

 
 

ى زعامة روحية يف العامل املسيحي ـ على اجلنود األملان وهم يرتدون وشاحا يف ومل يعترض الفاتيكان ـ أعل
، وتعين اهللا معنا ، وهم ميارسون املذابح حبق املاليني ، وتبني فيما بعد أن )مثوت مني أونس( وسطهم منقوش عليه 

 !! هذا احلزام هو من وحي الكنيسة ، وأحد هداياها املهمة جلنود الرايخ

كنائس العامل املسيحي إىل جانب هتلر وموسوليين ومباركتهم هلم حروم وأعماهلم مما ال يستطيع أحد إن احنياز 
وذلك لوجود مئات اآلالف من ا لوثائق اليت تثبت تعاون الكنائس الفاضح مع هؤالء الطغاة ومن هذه . إنكاره 

للوثريون بالنازيني ، وشكرت الرب اإلله م إنه جيب أن يرحب ا ١٩٣٤الوثائق ما أصدرته الكنيسة اإلجنيلية سنة 
 ! . على منحه األملان حاكما تقيا أهال للثقة
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  . هتلر مرسل إلينا من اهللا: وكتب أسقف بروتستانيت لرجال دينه 

وكذلك وافقت الكنيسة املنهجية األملانية األسقف ديبيليوس يف أن هتلر أنقذ أملانيا من الثورة البلشفية الوشيكة ، 
  . السالم واالستقرارجالبا 

  . وأوصت كنيسة املورمون الواقع مقرها يف أمريكا مؤمنيها بأن مقاومة هتلر انتهاك للشريعة املورمونية

  .وقالت الكنيسة الكاثوليكية ملؤمنيها أن من واجبهم املقدس أن يطيعوا الدولة اجلديدة

ثبت أوال يف وجه غضب الشيطان النازي ،  إن من: وذكر قسيس بروتستانيت حقيقة الكنائس املسيحية فقال 
  ١.واجترأ على املقاومة على أساس اإلميان ، مل يكن الكنائس العظمى، بل هذا الشعب املفترى عليه واملستهزأ به 

إن موسوليين : موسوليين زعيم الفاشية يف إيطاليا قائال  ١٩٤٠وقد مدح البابا يوحنا بولص الثالث والعشرين سنة 
  . ناية اإلهليةتوجهه الع

وحىت يف حالة اعتذار كنائس العامل املسيحي عما اقترفته من جنايات حبق البشرية ، كان هذا االعتذار ذنبا كبريا 
 : فقد اعترف رئيس جممع الكنائس الربوتستانتية يف أملانيا أنه! وذلك ألن هذه الكنائس مل تعتذر إال لليهود فقط 

  ٢.نه حىت النظام الالهويت املسيحي والكنيسة سامها يف النفور، الضغينة حنو اليهود ذا اإلدراك املر صرنا نعرف أ

  ! واليت تعين أن اخلالص هو بواسطة هتلر ، هي من مبتدعات الكنيسة))  هايل هتلر(( بقى أن نعرف أن عبارة 

السامية حيث أن هتلر قد قام على ضوء هذا التأييد للنازية والفاشية فقد أوقعت الكنيسة نفسها يف ورطة معاداة 
بإبادة اليهود على زعمهم فكيف يتم تربير مواقف الكنيسة من مة معاداة السامية ، وهنا البد من تربئة ساحة 

وكان البد من صوت . هتلر أوال ، حيث تتنصل املسيحية على ضوء هذه التربئة من مسئولية جرميتها بصورة آلية 
حيث صرح هذا األخري قائال )  الكردينال لوستيجر( ، فعمدوا إىل اليهودي املتنصر  قوي مدوي للقيام ذه املهمة

  ٣)).!أعتقد أن عداء هتلر للسامية ينتمي إىل ال سامية التنوير ال إىل ال سامية مسيحية: (( 

ومن املعروف ال بل املشهور أن البابا األعظم زعيم الكنيسة الكاثوليكية بيوس الثاين عشر قد أوقف كافة 
الراحل  –" بيوس الثاين عشر"امكانيات الكنيسة مع هتلر وموسوليين مما دفع اليهود إىل وضع كتابات تندد بالبابا 

                                                             

  . م ١٩٩٥/ أيلول / ٨جملة استيقظ ، الطبعة العربية بروكلني أمريكا  )١(
  .نفس املصدر السابق  )٢(
  . قربص ١٩٩٢الطبعة العربية األوىل . كيبل احلركات األصولية املعاصرة يف الديانات الثالث ، جيل  )٣(
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 . ياد فاشيم"عروفة باسم داخل النصب التذكاري لشهداء حرب النازية وامل - ١٩٥٨عام 

 

 
 

ومن الالفت للنظر إنه يف ذروة احلملة النازية على اليهود يف خمتلف أحناء أملانيا مل يذكر لنا املؤرخون شيئا عن 
فقد ذكر هؤالء املؤرخون . يف تلك الفترة.احملارق املزعومة ، كل ما ذكروه أن عشرات اآلالف من اليهود ابعدوا 

ى األوامر الصادرة إليه من هتلر شخصيا ، أرسل برقية مستعجلة من مقر قيادته اجلستابو يوم بأن مهلر وبناءا عل
)) ممتلكات((للقبض على اليهود يف بالد الرايخ على أن يكون هؤالء من اليهود الذين هلم  ١٩٣٩/ نوفمرب/ ٩

ام من يهود بولندا الذين  وفور القبض عليهم مت إبعادهم إىل بولندا حبجة)) .  صحة جيدة(( والذين هم يف 
ولكن احلكومة البولندية رفضت قبوهلم ، فاضطروا إىل . يقيمون بطريق غري مشروع وألقاهم األملان على احلدود 

اإلقامة يف املنطقة احملرمة بني البلدين حتت قساوة اجلو وتلقباته مما جعلهم يقبلون بأي حل إلنقاذ انفسهم وعندما 
فتم نقلهم بواسطة البواخر إىل هناك . فلسطني وهم على هذه احلالة املزرية وافقوا فورا  عرض عليهم الذهاب إىل

فقد استعان )) ! اعتقال اليهود الذين هلم ممتلكات والذين هم يف صحة جيدة  ((وهنا يتضح معىن قول هتلر. 
 .اإلرهابية)  اهلاغانا( الصهاينة مبا ميلكه هؤالء من مال وشباب يف تأسيس الدولة العربية وتكوين فرق 

كان هدف هتلر وضع كل اليهود خارج أوربا ، وانه مل يقل أبدا بقتلهم : (( ))  روجيه غارودي(( وقال املفكر 
وعندما أشري عليه بصعوبة تنفيذ ذلك ، أعلن أنه )). مستوطنات بعيدة(( أو حرقهم ، وكان يريد فقط إبعادهم إىل 

ومل يقل هتلر أبدا  . من احلرب ، ألن هتلر كان يعتقد أنه سيكسب احلرب سيعاجل هذه املشكلة بعد االنتهاء
موثقة شهادام بالوثائق التارخيية الدامغة ))  مؤرخون يهود ((بضرورة إبادم وقتلهم وقد أتى غارودي بشهادات 
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  ١)) . تنفي حصول احملرقة أو مقتل هذا العدد من اليهود

وذلك ألن غارودي كان أحد املناضلني الفرنسيني ضد النازية أيام املقاومة ، وكان وشهادة غارودي هنا هلا أمهيتها 
وهذا السبب هو الذي دفع  ٢.سجينا مع اليهود يف السجون اليت ادعى اليهود فيما بعد بأم قد أبيدوا فيها 

على أثر حتركه هذا  غارودي للتحرك لكشف احلقيقة ألنه رأى جتنيا فاضحا تكمن خلفه اهداف بعيدة الغاية فكان
 )) األساطري املؤسسة للدولة العربية : (( ان اصدر كتابه الشهري الذي اقض مضاجع اليهوك 

بدأ األملان بتنفيذ خمطط هتلر حيث بدأ عملية نقل اليهود من أوربا إىل فلسطني يف  ١٩٤٦/ أغسطس /٢٢ويف 
 جاب اليهود لذلك بعد محلة الترويع اليت حدثت هلمرحالت سرية ، إي بعد انتهاء احلرب العاملية مباشرة وقد است

. 

ويف اعتقادي أن هتلر إمنا قام باعتقال اليهود ، و مجعهم يف معسكرات خاصة ناشئ من خوف هتلر منهم ملا جبلوا 
عليه من عدم والء لوطن معني ، وخيانام املتكررة عرب التاريخ فقام هتلر بتصفية الداخل من خصومه ليتفرغ 

وقد قامت . ربه املدمرة واحتالل العامل ، ومن هنا قام هتلر بتلك االعتقاالت الواسعة يف صفوف معارضيه لشن ح
الصهيونية بتشجيعه واستثمار ذلك يف إخافة اليهود وزعزعت أمنهم يف كافة أحناء العامل هو جزء من خمططات 

٣.مل االسالميالصهيونية السرية اليت قامت عليها الدولة الصهيونية يف قلب العا 

 

 

 

 

 

                                                             

  . ١٤٠، ص ١٩٩٧،  ١٥:، السنة  ٨٦:التوحيد ، العدد  )١(
  . طهران ١٩٩٨، نيسان  ٢١٣: جملة الوحدة ، العدد )٢(
  . كتاب تاريخ احلرب العاملية الثانية ، سلسلة قادة حرب ، اجلنرال مهلر ،طبع بريوت األوىل )٣(



٥٨ |  
 

 

 

كما بينا سابقا فإن الستالني دورا كبريا يف تعظيم ما حدث لليهود على أيدي النازية ، وانه سخر مجيع وسائل 
  . وقد كان له غرضا كبريا من وراء ذلك. إعالمه إلشاعة مظامل اليهود املوهومة 

استطاع ستالني أن يشغل اإلعالم العاملي واىل يوم الناس هذا بقضية ال أساس هلا من الصحة حماوال بذلك حتقيق 
 . هدفني

  . إخافة اليهود من اهول لدفعهم للهجرة إىل فلسطني وخصوصا يهود أوربا وروسيا األثرياء بالتحديد: األول 

ليت ارتكبها اجليش األمحر يف روسيا وخارجها ، وخصوصا عندما نصحه التغطية على اازر اجلماعية ا: الثاين 
زعماء ثالث دول أن حيد من حرية اجليش األمحر واسرافه يف سفك الدماء والنهب والسلب واحلرق فقال قولته 

  .إننا نسرف كثريا يف القاء املواعظ على جنودنا ، فلنعطهم قليال من احلرية: املشهورة 

يت أطلقها ستالني لتوجيه أنظار العامل إىل مظلومية اليهود وما حققه هؤالء فيما بعد من فوائـد مالية فبعد الصيحة ال
هائلة ، فقد بدأت معلومات جديدة تتسرب من وثائــق الثورة البلشفية، تقول هذه املعلومات اليت رشحت من 

أن سبب قيام ستالني واعالمه بطرح قضية أرشيف وكالة االستخبارات السوفياتية بعد سقوط االحتاد السوفيييت ،
حمرقة اليهود هو انه أراد التستر على ما قام به من جمازر مريعة قدرها خرباء التحقيقات اجلنائية العاملية فيما بعد أن 

( ماليني مسلم من مجهوريات آسيا الوسطى لقوا حتفهم يف الفترة ما بني ) ١٠-٩(ستالني قام بقتل ما بني 
على أيدي جهاز االستخبارات السوفيتية ، وقد يبدو يف هذا شئ من اخلرافة ولكن أرشيف  )١٩٦٠-١٩١٧

  ١.حيتوي على هذه احلقائـق املؤملة (K , B , G )احلزب الشيوعي و الـ

ولرمبا يكون هذا الرقم غري مبالغ فيه قياسا لتصرحيات ستالني اليت أوردا جملة الدولة والقانون عدد كانون الثاين 
جيب نبذ العقيدة اإلسالمية ألا عقيدة بالية حمشوة باألساطري الفارغة ، ويسرين أن : (( حيث قال ) ١٩٥٠( نة س

أعلن أن االحتاد السوفييت سجل نصرا كبريا بالقضاء على هذه العقيدة واستئصاهلا من الوجود ، فلم يبق من 
  ٢))ساجدهم يف طريق الزوالأتباعها إال قلة يف طريق التصفية إىل االضمحالل كما أن م

                                                             

  . ١٩٩٨العاشرة ، مارس السنة  ٩٥جملة الفرقان ، العدد  )١(
  .١٢/٤/١٩٩٩مقال نشرته جريدة تشرين السورية ليوم  )٢(
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 غابة كاتني مشال موسكو كشفت بعد هالك ستالني عن هياكل لآلالف اجلنود األسرى

 الذين قضوا حنبهم يف رصاصة يف الرأس كما يبدو من الثقوب يف اجلماجم

 

لم ، فماذا مليون مس) ١٠٠( فإذا كان يف مجهوريات آسيا الوسطى وغريها من بلدان االحتاد السوفييت آنذاك 
؟ فكم قتل هذا !فلم يبق من أتباع هذه الديانة إال قلة يف طريق التصفية إىل االضمحالل  : يعين قول ستالني

 السفّاح ؟ 

فهل سيذكر التاريخ ظالمــة املسلمني هذه والتحقيق يف السجل الدموي الذي فاق ما تعرض له اليهود يف 
يثبت هلا أساس أصال ؟ أمل يكن هناك تغطــية للحقائـق  أسطورة ذحبهم على أيدي النازيــة واليت مل

 .التارخييـة يف منع أي تسرب للمعلومات عما حصل يف معتقالت روسيا الشيوعية

حيث ١٩٤٠ابريل ٥األمر اآلخر الذي دفع بستالني إلشاعة الفوضى اخلربية هذه هو للتغطية على ما حدث يف 
فقد غزا اجليش األمحر أراضي بولندا فوقع عشرات  ) كاتني( ة ارتكبت قوات الشرطة السرية الروسية جمزر

اآلالف من الضباط واجلنود البولنديني يف قبضة القوات الروسية اليت اقتادم إىل معسكرات ضخمة بينما أقدمت 
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أعلنت .الشرطة السرية يف عهد ستالني إىل إعدام اآلالف منهم ودفنهم يف غابة كاتني بالقرب من موسكو 
إىل أن  .يعين آالف مرة وحدة ))!! فروا إىل سيبرييا((لطات الروسية بعدها أن آالف اجلنود األسرى الس

باكتشاف أحد القبور اجلماعية هلؤالء األسرى حيتوي على ما يزيد عن أربعة آالف  ١٩٤٣تكشفت احلقيقة عام 
من اخللف ويف عنق كل واحدة  رفات ضابط بولندي يف كامل مالبسهم و هويا م العسكرية ورتبهم مقيدين

 . منهم رصاصة قاتلة

من األملان لالستفادة منهم يف بناء ) مليون أسري( إضافة إىل امتناع ستالني عن تبادل األسرى ، واحتفاظه بأكثر من 
ت ما دمرته احلرب ، وال يعرف مصري ثالث أرباع هؤالء التعساء واىل اليوم ، ولرمبا قام اجليش األمحر بدفنهم حت

  . اساسات البناء

ولرمبا كانت معسكرات األسرى يف روسيا اتعس حاال من مثيالا يف أملانيا ، وخصوصا جممع املعسكرات اهلائل يف 
عمل شاق ووجبات قليلة ، فكان : (( شرقي سيبرييا هذا السجن الذي يصفه أحد السجناء بقوله ) أنغرسك( 

ومل نكن جنرؤ أن . وسليم البنية إىل جثة حية ، فكثريون ماتوا شهران أو ثالث شهور كافية لتحويل رجل شاب 
 )) . حنلم بالنجاة

وحىت بعد اية احلرب العاملية الثانية استمرت الشرطة السرية األملانية املدعومة من السلطة الروسية واملعروفة ب 
لقي اآلالف حتفهم يف سجون هذه مبطاردة الناس واعتقاهلم بتهمة العمالة والتجسس ألمريكا وقد )) الشتازي(( 

ومل تتوقف هذه املطاردة اليت أرعبت الناس حىت )). براندنبورغ ((الشرطة ومن اشهر هذه السجون سجن مدينة 
 ) .١٩٦٠(سنة 

دخلت السجن وأخذوين إىل : (( فقد نقل أحد املعتقلني صورا مرعبة عن هذا السجن الرهيب فقال 
وكانت . سمعة واملعروفة بالزنزانات الغواصة بسبب موقعها يف سرداب غائر الرديئة ال) يوبوت تسلن(زنزانات

الزنزانة مغطاة باملاء ومظلمة ، واغلق الباب احلديدي خلفي بصوت حاد مرعب الناجي من تسلن يقضي بقية أيام 
ة السرية فون وراء عمليات الشرطومن املثري لالهتمام أن الروس هم الذين يق )) . عمره ميتا بني األحياء

كانت ) ١٩٦٠( وذلك ألن أملانيا الشرقية بعد تقسيمها وقعت حتت سيطرة الشيوعيني وحىت عام ) الشتازي(
التقارير اليت يرفعها بعض املسئولني تؤكد على أن الروس كانوا أسوأ بكثري من الغستابو النازيني ، وكان هؤالء 

ازي كانوا أعضاء مرعبني يف منظمة الشبيبة اهلتلرية ، حيث مت الشيوعيون يعلمون بأن الشرطة السرية األملانية الشت
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  . تدريبهم على كيفية التعذيب بوحشية

يف العهد ))  الشبيبة الثورية(( يف عهد النازيني ، إىل فرق )) الشبيبة اهلتلرية(( ومن سخرية القدر أن تتحول 
وتتسبب يف إزهاق أرواح املاليني ، بتهمة  الشيوعي الروسي ، لتشكل كابوسا مرعبا ، لشعوب روسيا الشيوعية

 ! . الرجعية والربجوازية

إن اازر اليت ارتكبها اجليش األمحر والفرق احلمراء السرية يف عهد لينني وستالني حبق املدنيني وخصوصا العمال 
وحرقهم يف والفالحني تفوق كل وصف ، فقد كانت معسكرات العمال الرهيبة يف روسيا مدفن ملاليني العمال 

أفران خاصة يستخدم فيها زيت اجلثث حلرقها واستخالص الشحوم البشرية من اجلثث لالستفادة منها يف تزييت 
).  الكسندرسوجلنسن( وقد ذكر حقيقة هذه املعسكرات السرية املؤرخ . اآلليات، وذر رمادهم كسماد للمزارع 

كان ذلك رد فعل الكرملني على . ومن مث نفيه خارج البالد  الذي مت جتريده من اجلنسية الروسية إمعانا يف معاقبته
ارخبيل (( يف عهدي لينني وستالني يف كتابه ) معسكرات العمال(لالوضاع يف ) سوجلنسن( ما كتبه وكشفه 

وعلى ضوء هذه احلقائق قدر بعض الباحثني قتلى اجليش األمحر يف . يف باريس  ١٩٤٣الذي طبع عام )) الكوالج
وعندما قيل إلستالني من  .إنسان وخصوصا بني صفوف املدنيني )) ثالثني مليون((  وستالني بأكثر من عهدي لينني

أننا نسرف يف إلقاء املواعظ : ((قبل بعض الزعماء أن جنوده يقتلون النساء واألطفال وبدون متييز أجاب ضاحكا 
  ١)).على جنودنا فلنترك هلم قليال من حرية التصرف

هذه مل تكن للجنود فقط ، فقد كان اإلرهاب على مستوى الدولة فمن اجل تغيري اخلارطة حرية التصرف 
السكانية مبا يتوافق واألحالم الشيوعية ، وخصوصا يف دعم معسكرات العمال عمد الشيوعيون يف عهد ستالني 

اليت حددا الدولة ، أو إىل استخدام أسلوب غريب ، يف إجبار السكان على هجر مناطقهم ، واالجتاه إىل املناطق 
السكن يف معسكرات العمال ، فمن هذه األساليب ، قيام املختربات الشيوعية بنشر أنواع من احلشرات السامة ، 

واملناطق اإلسالمية األخرى ) كازاخستان( ومنها العناكب السوداء املختلفة ، يف الكثري من القرى خصوصا قرى 
  . م هذه احلشرات الذي حيدث ألول مرةحيث ترك الناس قراهم هربا من هجو

والزالت آثار آالف القرى ماثلة يف خرائبها للعيان ، وقد أجريت الكشوفات على هذه األطالل ملعرفة أسباب 
هجر السكان هلا ، فتطابقت أقوال السكان مع ما موجود من بقايا هلذه العناكب ، إضافة إىل التقارير اليت عثر 

                                                             

  . كتاب تاريخ احلرب العاملية الثانية، سلسلة قادة حرب ، اجلنرال مهلر، طبع بريوت األوىل )١(
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 . املخابرات املركزية يف االحتاد السوفييت بعد سقوطه واليت تؤكد هذه احلقيقة عليها يف أرشيف وكالة

!!! قانون جايسو فابيوس السيء الصيت: ة عشر لثيليه احللقة الثا 
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قارة ذا احلجم االقتصادي  اجع حضاري وتقهقر فكري أصاب أوربا وهي على أعتاب القرن اجلديد،تر
والسياسي واالجتماعي والتارخيي مترغ مسعتها بالتراب من أجل حفنة من شراذم ال جيمعهم عرق وال أصل قضوا 

هل صحيح أن أوربا فعلت كل ذلك من . عمرهم مشتتني يف ارجاء األرض اخلوف يطاردهم والذبح يف أقفيتهم 
 ؟))الصهاينة((أجل 

  : تعال معي

ثرية ومنصفة كتبت عن املوضوع وكشفت النقاب عن املؤامرة الصهيونية اليت تقف وراء أسطورة حمارق أقالم ك
 روجيه( و املفكر املسلم الفرنسي وآخرهم وليس أخريهم ه ) Holocaust(   ـاليهود أو ما يسمى ب

فيه الشكوك حول حقيقة  الذي أثار))  ختيالت زائفة(( الذي فضح أالعيب الصهيونية يف كتابه األخري ) غارودي
أرقام احملرقة اليهودية يف أملانيا يف فترة احلكم النازي ، مث ذكر األساطري املؤسسة للدولة العربية يف فلسطني 

ومبجرد صدور الكتاب أثريت زوبعة إعالمية قاسية يقودها اللويب الصهيوين املهيمن على وسائل اإلعالم الغربية .
  . واألوربية

 
 

 
 

وحكم عليه بالسجن . ى رأس تلك االامات الكثرية املوجهة ضد غارودي ، انه من املعادين للساميةكانت عل
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السيئ الصيت الذي حيمي اليهود وحياكم كل من )) جايسو فابيوس((ومصادرة الكتاب وغرامة مالية، طبق قانون 
اليهود يلهثون وراء إصداره سنني تسول له نفسه بتتبع عورام أو التشكيك مبعانام هذا القانون الذي ضل 

فلم جيرؤ أحد  ١٩٩٠الذي قدمه يف مايو ))  جيسو فابيوس(( طويلة ، وواضع هذا القانون هو النائب الشيوعي 
على رده أو االعتراض عليه ، والذي يفرض قداسة على واقعة حدثت منذ اكثر من نصف قرن ، ويسبغ عليها 

لواحدة اليت ال جيوز أن يتم البحث فيها ، وجيعلها ختص جمموعة من البشر دون صفة ائية ورمسية بوصفها احلقيقة ا
 . غريهم

مث تبع هذا القانون اعتذار رمسي من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يف فرنسا تبعه إعالن التوبة من قبل البابا 
ا الكنيسة الكاثوليكية جتاه اضطهاد اليهود يوحنا بولص ، سائلة اهللا والشعب اليهودي غفران الالمباالة اليت أظهر

يف ظل حكومة فيشي يف فرنسا زمن احلرب وقرأ بيان االعتذار رئيس األساقفة اوليفييه دو برياجنيه ، وجاء يف 
اعترفت الكنيسة إا مسحت ملصاحلها اخلاصة أن حتجب أمر الكتاب املقدس باحترام كل إنسان خلق على : البيان 

ب أن تدرك الكنيسة أنه يف ما يتعلق باضطهاد اليهود ، وخصوصا يف ما يتعلق باإلجراءات املناهضة صورة اهللا ، جي
للسامية اليت اختذا سلطات فيشي كان خطا صمتت عليه الكنيسة ، وإا تعترف بأن هذا السكوت كان خطأ 

سبحان اهللا هل رأيت اكثر من ( . (وتدرك أيضا أن الكنيسة يف فرنسا قد فشلت يف مهمتها كمعلم لضمائر الناس 
ما هي : واهللا أين ألتسائل يف كثري من االحيان وأقول  .هذا اجلنب واخلنوع من قبل العامل األوريب والديين برمته

حقيقة هذه الشرذمة القليلة اليت تعترب من اصغر االقليات الدينية والعرقية يف العامل وأقلها لغة ولسانا ولكنها من 
 )) . ألرض شرا ومكر وخباثةأكثر شعوب ا

بإصدار قانون ) ١٩٩٤(فقد قامت أملانيا عام . ومل تكن فرنسا الوحيدة اليت أصدرت مثل هذا القانون أو االعتذار 
فرضته الضغوط الصهيونية اقره الربملان يتضمن جترمي إنكار وجود معسكرات اإلبادة النازية ، ويعاقب مرتكبه 

تكون أملانيا قد حسمت املسألة على أراضيها وأغلقت الباب بوجه كل من تسول بالسجن مخس سنوات ، وبذلك 
 . له نفسه التحقيق يف هذه املسألة

التاريخ الذي يقول يف كتابه بروفيسور يف ) جون وايس(غارودي مل يكن الوحيد الذي نشر احلقيقة ، فهناك 
تقال أو غرف الغاز أو احملارق املزعومة اليت يدعي مل يستطيع أحد إرشادنا إىل معسكرات االع) أيديولوجية املوت(

اليهود ام قتلوا فيها ، كل ما عثر عليه هو اساسات املصانع واملختربات اليت فككها األمريكان ونقلوها إىل 



٦٥ |  
 

 . بالدهم مع العاملني فيها من اخلرباء ليستفيدوا من خربام

ود ؟ أمل حيتل النازيون معظم أجزاء أوربا وفيها من اليهود ملاذا بالضبط أملانيا يقتل فيها اليه: ويضيف وايس 
روبريو (( أضعاف ما موجود يف أملانيا ؟ إننا نرى العكس إن يهود أملانيا ازداد عددهم بعد احلرب ، ويقدم 

 دليال على كذب االدعاءات اليهودية، هو أن عدد اليهود يف فرنسا اليوم ، واليت احتلها هتلر أربع))  فوريسون
سنوات ، هو أكثر بكثري مما كان عليه قبل احلرب، فكيف يزيد عدد اليهود يف فرنسا ؟ والذين مل يقتلهم ومل يبدهم 

بالغاز أو بغريه ؟ وكيف نفسر أن عدد اليهود املعتقلني يف فرنسا ، كان ربع اليهود يف العامل ، حبسب بعض 
أن الروايات املزعومة عن ) فوريسون(و فردية ، بينما يرى ومل تتم حبقهم أي عملية إبادة مجاعية أ... اإلحصاءات 

غرف الغاز خرافة اصطنعتها خياالت الناجني الذي أرادوا ويل ما حدث ليزيدوا أمهيتهم ويصنعوا بطولتهم أمام 
ن اجلامعة اتمع ، ونتيجة هلذا التصريح اخلطري ثار اللويب الصهيوين ثورة عارمة مل دأ إال بعد فصل الربوفيسور م

  ١.واذالله أمام طالبه وزمالئه

رسالة دكتوراه حول موضوع غرف الغاز ، وقد )) هنري روكيه(( ويف الثمانينات أعد باحث فرنسي آخر هو 
الفرنسية وحصل عنها على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا ، فقامت الدنيا ) نانت(نوقشت رسالته يف جامعة 
خرى ، وكانت النتيجة فصل األستاذ الذي اشرف على الرسالة وسحب درجة وثار اللويب الصهيوين مرة أ

  .وهو أمر مل حيدث من قبل يف تاريخ فرنسا اطالقا) روكيه( الدكتوراه من 

فقامت قيامة اليهود )  أسطورة اوشفيتز(  عنوانه) ١٩٨١( ويف أملانيا نفسها اصدر أحد قضاة هامبورج كتابا عام 
منوحة له ووجهت له مت بسحب شهادة الدكتوراه امل)  جريتنجن(  ختذته جامعةهناك أسفرت عن قرار ا

 .  واهللا انه ألمر يضحك الثكلى) .!! انتهاك الكرامة اإلنسانية(

فتعرض لعملية . بتدقيق الروايات الشائعة عن اهلولوكوست ) ديفيد إيرفنج ( ويف بريطانيا قام املؤرخ اليهودي 
والبد لنا من وقفة مع هذا املؤرخ الربيطاين الذي استمرت مطاردة أعماله ، . ليهود مالحقة وحصار من قبل ا

 . حيث صدر احلكم بالسجن عليه ٢٠٠٦وحماصرته وحماكمته حىت سنة 

 )) . ديفيد إيرفنج(( وقفة مع املؤرخ الربيطاين الربوفيسور 

 

                                                             

  . الصادرة يف الكويت ١٩٨٩السنة العاشرة مارس  ٩٥جملة الفرقان عدد  )١(
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املناهج الدريسية اجلامعية وحذت حذوها بعض كان مؤرخا فذا تفتخر به بريطانيا واعتمدت بريطانيا كتبه يف 
كتابا حول احلقبة األوربية من أوائل القرن احلايل وحىت ايته، من أشهر )٦٠ (اجلامعات األوربية، نشر أكثر من 

له خط خاص على األنتر نت ، كان ) كوبلز العقل املوجه للرايخ الثالث( وكتاب ) كتاب حرب هتلر( كتبه 
به حول احملارق النازية لليهود من أشهر املؤرخني الربيطانيني وأجنحهم ولكن عندما بدأ بنشر وحىت قبل نشر كتا

كتابه األخري حدثت املأساة وانطلق اخلبث اليهودي من عقاله، وقامت القيامة واهتزت أوربا حتت قدمي هذا 
ة حاكمته على أراضيها وهو مل املؤرخ الفذ وأصبح هذا املؤرخ مطارد يف كل مكان ، حىت أن بعض الدول األوربي
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 يطأها وأصبح مالحقا قانونيا من قبل تلك احملاكم فماذا يقول إيرفنج ؟ 

 

يف الساعة العاشرة و مخس دقائق بتوقيت ) ٢٧/٤/٢٠٠٠( يف لقاء أجرته معه قناة اجلزيرة الفضائية بتاريخ 
يف مدينة ميونخ يف أملانيا قال  ١٩٩٠يف عام كرينتش قال إيرفنج يف حمفل كبري ضم الكثري من املفكرين األوربيني 

أن غرف الغاز املوجودة يف أوشويتز أقامها البولنديون بعد اية احلرب العاملية الثانية يف عام : املفكر إيرفنج 
 وحكم عليه بعدم دخوله إىل أملانيا مث تبعتها كندا))  إهانة اإلنسانية((  ، وعلى أثر تصرحيه هذا أدين بتهمة ١٩٤٨

وإيطاليا والنمسا ، ومنعت هذه الدول كتب أيرفنج من التداول لقد سقط مؤرخ بريطانيا العظيم كأنه متثال شاهق 
بكرامتها اليت مرغها اليهود بإهانة أروع واكرب مؤرخ قدم هلا )) العطمى ((خر يف واد سحيق ومل تفكر بريطانيا 

 . خالصة فكره وأوقف عمره يف خدمتها

أنه ال حيب هذه الكلمة ألا أصبحت عالمة جتارية وموضوع يسوق للعامل : هلولوكوست يقول أيرفنج عن ا
أم يضخمون هذه األسطورة والكثري من األوربيني يعلمون جيدا أن اليهود جعلوا من احملرقة سالح . وللناس 

فإن عدد اليهود الذين  وإال. جللب التعاطف معهم لترسيخ وجودهم يف فلسطني وجلب املال من أملانيا وسويسرا 
قتلوا يف روسيا كانوا أكثر من الذين قتلهم هتلر كما يقولون ، فقد قتل ستالني اليهود على اجلبهة الشرقية يف 

 . ستونيا وال تفيا وغريها من املدن الروسية ، لدفعهم إىل اهلجرة إىل فلسطني

 : وقد قتل هتلر اليهود لسببني

اونوا مع احللفاء ضد أملانيا يف احلرب العاملية األوىل وخصوصا مع بريطانيا اليت كانت أن اليهود يف أوربا تع: األول 
 . متنيهم باملساعدة على قيام دولتهم املوعودة

االتفاق مع زعماء اليهود على التمادي يف إخافة اليهود لدفعهم إىل اهلجرة إىل فلسطني ، وقد زار آدولف : الثاين 
وقام بالتفاوض مع الزعماء الصهاينة لقد كان هتلر من أهم أصدقاء اليهود وبدون م  ١٩٣٧آخيمن فلسطني عام 

وقد عثر على وثائق كثرية وكلها تفيد بأن قادة اليهود وزعمائهم حاولوا التوصل إىل . هتلر لرمبا لن تقوم إسرائيل 
فيقوم . اهلجرة إىل فلسطني معاهدة مع آخيمن وقد كان مبوجب هذه املعاهدة أن يقوم آخيمن بتشجيع اليهود على 

هؤالء الزعماء مبساعدته على اإلمساك ببقية اليهود العدميي الفائدة وإرساهلم إىل أملانيا ، وهناك دليل وثائقي يف 
 . األرشيف األملاين
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ويقول أيرفنج أن عدد الستة ماليني يهودي الذين أبيدوا يف غرف الغاز والذي طرحته وسائل اإلعالم أصبح اآلن 
در قلق كبري لليهود أنفسهم ، فأغلب املؤرخني يؤكدون أن العدد املعقول لليهود الذين قتلوا يف أوشويتز ال مص

مائة ألف يهودي أغلبهم مات بسبب مرض التيفوئيد الذي كان ينقله القمل املنتشر يف ) ١٠٠٠٠٠( يزيد على 
 . املعسكرات ، وقد ذكرت ذلك وثائق األرشيف الربيطاين

(( عندما قرروا إقامة نصب تذكاري لضحايا احملرقة حتت اسم )) إسرائيل(( ت هذه املشكلة اليهود يف وقد اعترض
حيث قرروا تدوين أمساء ضحايا اليهود ، ولكنهم وعلى الرغم من اجلهود املضنية ، واألموال اهلائلة )) إياد فاشم 

مث توقفوا وذلك ألم مل يستطيعوا مجع ستة  اليت أنفقت مل يستطيعوا تدوين سوى مليونني اسم مشكوك يف أمرهم
ماليني إسم من الذين زعم االعالم الصهيوين بأن هتلر أبادهم وذلك ألن سجالت أوربا ليس لديها هذا العدد من 
قتلى اليهود بل أن الستة ماليني كانوا أحياء منتشرين يف أوربا ال بل أن كل سجالت أوربا تؤكد بأن الذين ثبت 

طبعا وهؤالء هم الذين مت ابعادهم . زيد عددهم على املائة ألف ، ولكن املفقودين أكثر من ثالث ماليني قتلهم ال ي
والتشكيك الذي ينقله إيرفنج حول عدد الستة ماليني يهودي الذين أبيدوا يعتمد على أساس علمي  .إىل فلطسني

اليت قال فيها )) روبرت جاكسون(( ن مذكرات بعضا م))  املعركة األخرية ((وثائقي ، فقد نشر أيرفنج يف كتابه 
مع قادة اليهود وسأهلم عن عدد اليهود يف أوربا قبل احلرب العاملية الثانية فقالوا له لقد  ١٩٥٦أنه أجتمع عام 

  !فكيف قتل هتلر ستة ماليني منهم ، وعددهم اآلن أكثر مما كان قبل ؟) . ستة ماليني( كان العدد يف أوربا 

 ! رون ذلك أيضاوآخرون ينك

اعم اليهودية، فعندما قام معهد ومل يكن األمر حكرا على أوربا ، فقد قام مفكرون وباحثون غربيون بتفنيد املز
بإعادة دراسة موضوع غرف الغاز ، هوجم املقر بالقنابل احلارقة وأصيب ) إعادة دراسة التاريخ يف كاليفورنيا(

 !! . ه الدراسةخبسائر فادحة وأحرق األرشيف املتعلق ذ

) ٥٠٠٠٠: ( بوتر مدير معهد دراسة التاريخ بلوس أجنلوس بعرض جائزة قدرها . وحني قام املؤرخ األمريكي د 
دوالر ملن يستطيع أن يثبت أن يهوديا واحدا قتل يف أفران الغاز ، قام اليهود بإضرام احلريق يف املعهد وتدمريه 

 !! . واختفى الرجل

يف الصفوف الثانوية )  اهلولوكوست(  األمريكية مبجلس النواب كريستينا جفري بتدريسوعندما قامت املؤرخة 
وأبدت مجيع وجهات النظر املختلفة ، عوقبت بفصلها من عملها كمؤرخة مبجلس النواب األمريكي ، ومل يغفر هلا 
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لتلفزيون اإلسرائيلي زلتها إال بعد أن أجربت على السفر إىل إسرائيل ومن هناك قدمت اعتذارا على شاشات ا
وهي باكية ألا أهينت يف بالدها وهي عاشر شخصية يف أمريكا وأهم مؤرخة لس النواب ، فلم تستطع أمريكا 

 !! . مباليينها األربعمائة أن تقف بوجه اليهود الذين سحبوها إىل إسرائيل لتقدم هلم اعتذارا

ية موضوعا وصفت فيه احملرقة بأا أكذوبة ال أصل هلا ، ثارت اليابان) ماركوبولو( ويف اليابان عندما نشرت جملة 
عاصفة من االحتجاجات يف مجيع أحناء العامل ،فقرر ناشر الة سحب نسخ العدد من السوق وتقدمي اعتذار علين 

 !! . ويف ليلة سوداء مظلمة أحرقت املطبعة

كانت تصرحيات وسائل اإلعالم كلها منصبة على عدم يف أملانيا نفسها وعندما انتهت احلرب ا لعاملية الثانية ، 
نسيان فضائع احلرب ولكنها مل تتطرق ولو بشكل جزئي أو يف إشارة عابرة إىل جرائم النازية حبق اليهود مع أن 

بل كانت جهود وسائل اإلعالم متوجهة إىل ضرورة االنتباه إىل . حماكم نورنبوك قائمة حبق جمرمي النازية يف حينها 
وهذه إشارة غامضة لرمبا كان . البعض قد يقوم بتزوير التاريخ ، وذكر أشياء ليست موجودة على أا حقائق أن 

القصد منها اإلشارة إىل ما سيقوم به اليهود من عمليات تزوير هائلة ، وإقحام أساطري ليس هلا أي أساس ضمن 
  . احملارق النازية لليهود بعد سننيمسلسل احلرب العاملية ، وهذا ما حدث حيث ظهرت للوجود أسطورة 

 Zeitschrift für Kondolenzschreibenالتعزية(( ذكرت جملة  ١٩٤٥/ أيلول /  ٢٦ففي عدد 

أنه قد تبذل حماوالت يف املستقبل لتحوير وقائع التاريخ : ((  الناطقة باألملانية آنذاك حتذيرا جاء فيه))    178
هل دمرت النازية ؟ أن مروجي الدعايات يعتقدون أن الناس ينسون : لة قائلة وإنكار ما قد حدث ، مث عقبت املقا

وهم ينوون حمو التاريخ املاضي ، فيظهرون باملظهر العصري اخلادع للمحسنني ، فيخفى سجلهم الدموي . بسرعة 
 )) .  الذي يدين جرميتهم

 ضد غارودي ، وذلك ألن هذا اإلعالم اعتاد على لعلنا ال نستغرب الزوبعة املثارة من قبل اإلعالم األوريب والغريب
ولكن الغريب يف األمر أن يقف بعض . طرفا فيها )  اليهود( التعامل بتطرف مقيت مع كل قضية تثار يكون 

العلماء احملسوبني على اإلسالم مواقف غري مشرفة من غارودي الذي طاملا وقف مع قضايا العامل اإلسالمي وأعتنق 
 . فيه واعجابا بأخالق نبيه الكرمي حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم هذا الدين حبا

وجمموعة من علماء الدين السعوديني يف الرياض ، وكان على ) اإلسرائيلي(فبعد اللقاء الذي مت بني وفد الكنيسة 
وكان نص )! بكفر غارودي(حيث بادر هذا األخري إىل اصدر فتواه الغريبة )  ابن باز( رأسهم مفيت السعودية 
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من أعداء اهللا الذين : (( واعترب ابن باز، غارودي )) أن غارودي كافر اصلي مل يدخل اإلسالم: (( الفتوى 
كم خرجت من علماء سوء ورميت م يف ساحة األمة )) جلعاد((هللا درك يا مركز  ١ )).يكيدون لإلسالم 

  . وحسن حسان والزغيب وغريهم كثري كثري كثرياإلسالمية من أمثال ابن باز وابن عثيمني والعرعور والعريفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .وتزامنت الفتوى مع احلملة األوربية ضد غارودي ٥٨٤نشرت الفتوى صحيفة املسلمون يف عددها  )١(
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. 

 

واآلن بعد أن مت خداع العامل بأسره والتمويه عليه وأسسوا لليهود دولة على أرض ليست هلم فهل شعر اليهود 
؟ فعلى الرغم من أن الصهاينة انشأوا على ارض فلسطني احلبيبة قلعة ))  ارض امليعاد(( باألمان على هذه األرض 

. ولكنهم مل يشعروا باألمان ))  دولة إسرائيل(( وأطلقوا عليها اسم . املوت والدمار ، وترسانة التخريب والتدمري
وحنن نتسائل وحيق لنا ذلك ، إذا كانت عملية نقل اليهود من أملانيا واحناء أوربا إىل فلسطني بغرض انقاذهم من 

براثن النازية ، فما بالنا نرى اكراه اليهود يف بقية أحناء العامل على اهلجرة إىل فلسطني ؟ هل كانت النازية يف العراق 
 ولبنان ودول املغرب العريب ومشال افريقيا وافريقيا وآسيا وغريها من بلدان العامل ؟؟؟  او سوريا

لقد بدأ األوربيون وبعض اخلونة من عمالئهم من املتأسلمني والعربان بدأوا مع اليهود يف عملية التدمري احلضاري 
ه وجلب اليهود من ارض لألرض واإلنسان ، واستبدال شعب مكان شعب وطرده من أرضه وتشريده من وطن

ياسر ((الشتات ليعيش الفلسطينيون حياة التشرذم والشتات يف خميمات خارج حدود وطنهم السليب وأوكلوا إىل 
، )) مصطفى كمال اتاتورك((ل معاليهودي املعروف بأن يقوم بدور املنقذ لفلسطني كما فعلوا من قب)) عرفات

 ١. من أيدي العثمانيني)) ! حمرر تركيا((

لما أن اليهود وهم يعيشون يف الشتات كانوا يسكنون يف دول لرمبا كانوا هم املسيطرون عليها ماليا واقتصاديا ع
ويعيشون يف نعيم دنيوي ، ولكنهم جاءوا م إىل ارض فلسطني ليعيشوا يف داخل أسوار حمصنة حييط م الرعب 

ولكن . لية وبناء هيكل سليمان املزعوم من كل جانب ومكان كل ذلك لتحقيق أسطورة ارض امليعاد اخليا
الصهاينة مل يقبلوا بفلسطني وحدها إن هدفهم مجيع األرض تكون ملكهم كما وعدهم الرب بذلك على زعم 

كل موضع تدوسه أخامص أقدامكم يكون لكم ، من الربية جنوبا إىل لبنان مشاال (( التوراة ،حيث جاء يف التوراة 
 ٢٤: ١١سفر التثنية ) .!! البحر غربا ، ال يقف إنسان يف وجوهكم ، ومن ر الفرات شرقا إىل

أن حدود : حني قال  ١٩٨٣وهذا ما أكده رئيس وزراء الدولة ا للقيطة اسحق شامري أمام اجتماع الكنيسة عام 
  . أي اليت حددا التوراة.إسرائيل هي احلدود التارخيية التوراتية 

                                                             

مصطفى كمال اتاتورك عزرا من يهود الدومنة الذين أعلنوا اسالمهم بتوقيت معني للكيد للدولة  )١(
  . العثمانية وعندما استولوا على احلكم عادوا إىل يهوديتهم باحتفال عظيم يف مدينة سالونيكي
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ىل هذه احلقيقة أكثر من مرة ، وأول من أشار إىل هذه املسألة هو الرئيس وقد أشار القادة العرب ومثقفوهم إ
حنو (( مقاال بعنوان ) إسرائيل( رأيت يف أحد االت التابعة جليش : ((  حيث قال)) مجال عبد الناصر(( املصري 
أ القاتل الذي وقع فيه واخلط . جاء فيها إذا أردنا أن نقضي على العرب ،فال بد لنا أوال أن حنتل سوريا))  دمشق

الصليبيون هو أم عندما احتلوا البلدان العربية مل حيتلوا سوريا بأكملها ، مما أدى ذلك إىل إتاحة الفرصة للعرب 
 ١.))ليحل حملهم صهاينة العاملجيب أن منحو العرب من على وجه الكرة األرضية . ألن يلملموا شتام مرة أخرى 

 

ن أجلها قامت الصهيونية حبياكة هذه األسطورة وإشاعتها هنا وهناك ومتابعة كل من بعد وضوح األسباب اليت م
يشكك فيها والقضاء عليه ، وبعد أن أصبحت هلم دولة يف فلسطني رغم أنف العامل ، ماذا فعل الصهاينة يف 

 . فلسطني ؟ وما هي أهدافهم اجلديدة على األرض اجلديدة ؟ لنر ذلك باختصار

 . األهداف اخلفية

بعد استيالء الصهاينة على فلسطني ، واستقر م املقام ، وشعروا بأمان جزئي ، حىت بدأت عدوانيتهم بالربوز على 
السطح ، ومراجعة بسيطة ألقواهلم وتصرحيام وشعارام تدل على مدى خبثهم ، ومكرهم وحقدهم على 

كما يفعل بعض زعماء العرب من ختدير  -البشرية ، ومل تكن تصرحيام هذه جمرد أقوال وشعارات زائفة 
  . بل كانت علمية حرب نفسية تكمن خلفها منظمات إرهابية عريقة بإجرامها - الشعوب مبثل هذه الشعارات 

منذ أن وطأ الصهاينة أرض فلسطني ، حىت الحت يف األفق بوادر املخطط الرهيب، وذلك من خالل تأسيس 
  : افها إخالء فلسطني من سكاا ، وكان من بني هذه املنظماتاملنظمات اإلرهابية واليت من أهم أهد

وهو ابن اليهودي املتطرف الذي أسس )) تسقي يهودا كوك(( منظمة غوش أمونيم ، وزعيمها الروحي  -١
 واليت حتولت فيما بعد إىل بؤرة للتطرف واحلقد والعنصرية ١٩٢٤عام )) مركاهداف(( املدرسة الدينية اليهودية 

.  

جنان ( وهو من زعماء غوش أمونيم وعضو الكنيست )) حاييم دروكمان(( حزب املغدال الديين ، وزعيمه  - ٢
  . واملتخرج من مركز هداف) بورات

تعد الساعد األمين ملنظمة غوش أمونيم استطاعت أن تقيم اثنيت عشر نواة استيطانية ، وهي )) آمانا(( منظمة  - ٣

                                                             

  . ١٩٩٦، طبع سنة  ١٢١: ص  ، ١٥: السنة  ٨٤: جملة التوحيد العدد  )١(
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  . مصادرة أراضيهم فإا تلجأ إىل العنف حينما تصطدم مع الفلسطينيني عند

من أهدافها طرد سكان )) تقدم اإلسكان واالستيعاب يف يهودا والسامرة وإقليم غزة ووادي األردن(( رابطة  - ٤
  . املناطق احملتلة من قراهم و أراضيهم

 عنصريتها وعنفها ، وتعترب هذه احلركة من أكثر احلركات اإلرهابية اليهودية تطرفا يف))  حركة كاخ (( - ٥
عراب العنف يف ) مائري كاهانا( وتتكون من جمموعات إرهابية مسلحة ومعقدة ، وزعيم هذه احلركة ومؤسسها 

الكيان الصهيوين واملشهور مبواقفه العنصرية املتطرفة جدا ضد العرب ، وأكثر أعضاء هذه املنظمة ال تتجاوز 
حماولة االستيالء على املسجد األقصى ، وتفجري قبة الصخرة ، : ية أعمارهم العشرين عاما ومن أعماهلا اإلجرام

  . واالعتداءات املتكررة على ألبا صات الفلسطينية ، وإحراق السيارات ، وسلسلة القنابل املفخخة

تأسست للرد على ما تسميه اإلرهاب العريب وهدفها األساس طرد العرب ) اإلرهاب ضد اإلرهاب( منظمة  - ٦
بأن أعضاء  ٢١/١٢/١٩٨٣الصادرة بتاريخ )) علل مهشار(( بشىت الوسائل ، وقد نشرت صحيفة  من بالدهم

هذه املنظمة تدربوا يف أمريكا يف مدينة بروكلني، وهاجروا إىل فلسطني بعد تدريبهم يف معسكرات تدريب رابطة 
 . الدفاع عن اليهود

ذات طابع إرهايب سري وقد قامت بعمليات كثرية وهي )  أمن التحرك على طريق يهودا والسامرة( رابطة  - ٧
 . ضد العرب يف فلسطني

جملس : ( وحتمل امسان آخران مها ) يوسف عانو( وتتميز بالغموض والسرية ، وزعيمها ) ماعتس ( منظمة  - ٨
 ) . جملس اهلاربني من جيش الدفاع( و ) ارمني الشباب

) يوري هلر( ة ، أعضائها هلم خربات عسكرية عالية وزعيمها منظمة ذات عمليات عنيفة شديد) اللرنرمي (  - ٩
  ) . افيغدور نفتسال(ويوجهها األب الروحي احلاخام ) يوئيل لرنر( ومؤسسها 

. من أهدافها إزالة املسجد األقصى وتشييد اهليكل الثالث لليهود ) االستيالء على املسجد األقصى( حركة  -١٠
 ) . ليفنجرموشيه : ( من زعمائها احلاخام 

 -مستوطنة  -إضافة إىل أعداد هائلة من املنظمات السرية ، ولرمبا بلغت املئات ، ولرمبا كان لكل مستعمرة 
  . منظمتها السرية اخلاصة ا ، وكلها تشكل ديدا مباشرا للمسلمني يف داخل فلسطني وخارجها

رى من زعمائهم الدينيني والسياسيني على أضف إىل ذلك ، التصرحيات اخلطرية اليت تصدر بني الفترة واألخ
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السواء ، فكلما شعر اليهود باألمان أكثر ، أصبح العامل يف خطر ، وذلك ألن اليهودي يكتم أعماله العدوانية ، 
فتضل نائمة يف داخله تغلي كاملرجل فإذا شعر باألمان تطايرت ديداته العدوانية هنا وهناك جالبة الدمار واخلراب 

  . ا كرهتهم الشعوب وحاربتهم وأبادم يف أكثر األصقاع، ومن هن

ففي فلسطني السليبة وعندما شعر اليهود بالقوة انطلق سيل التهديدات مهددا املنطقة والعامل بالويل والثبور وإليك 
  : نتفا من أقواهلم لنستدل بذلك على صحة ما ادعيناه

باستحالة التعايش بني العرب واليهود ضمن حدود الكيان ) جابو تنسكي( يؤمن اليميين الصهيوين املتطرف  -أ 
 . واحلل هو طرد العرب من أراضيهم. أن ال مكان للعرب يف الدولة اليهودية : الصهيوين ، وقد عرف عنه القول 

 

أن خطر االنسحاب من أراضي إسرائيل اليت حبوزتنا هو : يقول فيه  ١٩٧٥بيانا عام ) كوك( نشر احلاخام  -ب 
 . أعلى درجات األوامر التشريعية اليهوديةمن 

أن كل : املشهور بتعصبه العنصري ضد العرب ، ومن أقواله ) موشيه ليفنجر( من تالميذ هذا األخري احلاخام  -ج
من يرفض االنصياع لسيادتنا وحيرض ضد اليهود ويعارض عودم إىل مدينة اخلليل ، ال مكان له على أرضنا ، 

ية حولنا، وأن من يوافق من العرب على سيادتنا فأهال وسهال به ، يعيش هنا باحترام ، ولن وهناك عدة دول عرب
منس شعرة من شعر رأسه ، ولكن يعيش بدون حقوق سياسية ، له فقط حقوق إنسانية ، وفقط حق العيش جتارة 

كن ليس هنا ،فهذه دولة نعم ، زراعة نعم ، حقوق سياسية من يرغب يف ذلك فليفتش عنها يف الدول العربية ، ول
  . اليهود اليت عادوا إليها بعد ألفي سنة

إن موضوع املستوطنات استخدم بصورة غري مباشرة : ومن أقوال رئيس األمن السابق إبراهيم أحيطوف  -د 
كعش تفقيس نفساين لنمو إرهاب يهودي بني املستوطنني ، فقد اتضح للمستوطنني بأنه ال جيب اخلوف من جماة 

  . احلكومة أو من النشاطات املمنوعة ، وهكذا أقنعوا أنفسهم أن احلق يظل مع املتجاوزين للنظام والقانون مع

حنن نفضل تشتيت الشعب العريب وجعله يعاين املتاعب يف : مقاال جاء فيه ) دافيد روز نتشفايع( ونشر  -هـ 
ىل إبعاد العرب باملال أو بالتعويض ، فطريق األمالك واألرواح ، وجيب املبادرة إىل عمل حكومي منظم يؤدي إ

  . التعايش خطرة

موتوا أيها العرب نريدكم عدما أو الشيء نريدكم أن تكونوا : وأما اإلرهايب كاهانا فهو يقول بكل صراحة  -و
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لنتخلص من العرب يف إسرائيل ، فاحلل الوحيد هو أن ميوت العرب كل  . شيئا قد ختيله العقل على أنه موجود
  . العرب جيب على العرب أن ال يكونوا على البسيطة ،و جيب عليهم أن يكونوا يف اخليال كالسود وامللونني

  . احتالل أراضي العرب دومن بعد دومن: ووضع زعيم حركة االستيالء على املسجد األقصى خطته املشهورة  - ز

لبنان حىت : بأن حدود إسرائيل الكربى هي : فهو دائم القول ) يسرائيل أويئيل( والزعيم الروحي احلاخام  - ح 
  . ميناء طرابلس ، ومعظم سوريا، وجزء من العراق ، وكل األردن ، وجزء من الكويت ، وشبه جزيرة سيناء

  . واحلاخام كورن يطالب مبص دماء العرب -ط 

إنين أنظر إىل األرض : ان وقال بيوفال نئمان وزير العلوم والتطوير ورئيس اللجنة الوزارية لشئون االستيط -ي 
  . اللبنانية حىت ر الليطاين على األقل كنظري إىل أرض إسرائيل

فبماذا تفسر هذه التصرحيات من كبار رجاالت الدولة وسياسييها ، ومن أين ينطلق دعاة الصهيونية يف محلتهم 
عادام للشعوب من مبدأ الشعور الشعواء هذه ؟ قد ال أكتمك خربا إذا قلت لك بأن اليهود ينطلقون عادة يف م

باحلقارة والدونية اليت الزمتهم على طول التاريخ ، وما تصرحيام إال انعكاس صادق هلذا اإلحساس الغامر الذي 
ونتيجة هلذا الشعور العارم ملضاعفات هذه العقدة ، أحس دعاة الصهيونية باالنعزال والنقص ونظرات . يلفهم 

احلقد وحب  : فولدت عندهم عقدة احلقارة واليت نتج عنها. اتمعات األخرى إليهم الريبة الصادرة عن عيون 
لشعورهم بأن . الظهور والشهرة ، وحب التفاخر ، والتطاول على ألمم ، ونظرة االحتقار إىل الشعوب األخرى 

ل عزل اتمع اليهودي وبذلك تنطوي على حقد تارخيي ال يفتر أبدا ، حتافظ عليه من خال. العامل كله ضد اليهود 
  . واحملافظة على خصوصياته ، وعدم فسح اال خللق جو من األلفة مع اتمعات األخرى

ومن مميزات هذا احلقد أنه ال يربد وال يفتر ، مهما كان االنتقام ، فهو يظهر على القلوب واأللسن كما مر آنفا ، 
جتمهر ) ١٩٦٧( المهم ، أن الصهاينة عندما دخلوا القدس عام ولعل أكرب دليل على تارخيية عدائهم عدم نسيان آ

وتابعوا هتافهم . هذا يوم بيوم خيرب ، يا لثارات خيرب : اجلنود حول حائط املبكى وأخذوا يهتفون مع موشي دايان 
صارى وال نعلم بالضبط ملاذا استثىن اليهود الن. حطوا املشمش على التفاح دين حممد وىل وراح : بأسلوب قذر 

 من عدائهم وهتافام ، وهم قد أذاقوهم الويالت على مر التاريخ ؟ 

 مث عمدوا إىل إحراق املسجد األقصى ومل حيترموا مشاعر مسلم وال مسيحي 

فمن الذي أباد من ؟ أليس يف خلق أسطورة احملرقة ) احملرقة املزعومة ( واليوم وبعد مضي عشرات السنني على 
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  . ة على مذابح ستحدث يف فلسطني وأماكن أخرى من العاملمتهيدا للتغطية املسبق

نسل كهنة التوراة مع الشعوب  -مرحليا  - وال نظن بأحد حاجة إىل التنبه خلطورة التحالف الذي أفلح يف إقامته 
) يةاحلضارة ا ليهودية املسيح( األممية حتت ساتر االشتراك يف ديانة واحدة وحضارة واحدة باتت تعرف اليوم باسم 

أدرى الناس مجيعا باألهوال واملسوخ اليت تولدت ) اهلدف اآلين املرحلي ملخطط التوراة( ، فالبشر يف العامل العريب 
تراث مشترك من  ((والشعوب األممية الغربية حبجة الدفاع عن )) الشعب املختار (( عن ذلك التوحيد املفتعل بني 

 ))الدين واحلضارة 

اليهودي يقفون يف احملافل الدولية وفوق منابر األمم املتحدة مربرين جرمية اغتيال وإبادة واليوم وممثلو الشعب 
شعوب بأكملها أوهلا شعب فلسطني ، ويف أعقابه مرحليا شعب لبنان كمجرد استهالل ملخطط املذحبة الكربى 

كوبة ، يقف أولئك اليهود الذي تضمنه التوراة والذي سيتوسع مرحلة إثر مرحلة ليشمل بقية شعوب املنطقة املن
مستندين بظهورهم إىل جدار صلد متني من نتائج عملية غسل املخ وإماتة الضمري واإليهام واالحتيال على العقل 

فهل . اليت مارسها الكهنة اليهود عرب أسفار التوراة على عقول أجيال وراء أجيال من األمميني ، غربيني وشرقيني 
ملانيا أكرب ، أم املذابح الكربى اليت ستتعرض هلا األمم حتت قدمي إله إسرائيل واليت مذابح اليهود املزعومة يف أ

يعدها اليهود من ألد أعدائهم وخصوصا السائمة واجلوييم أعداء إسرائيل يف كل مكان بالعامل ، حيث ستسيل 
وهذا ما . علم كله لصهيوناجلبال بدمائها ويصعد ننت جيفها إىل عنان السماء فيلتذ به إله إسرائيل ، ويصري ال

  . هرجمدون ، يوم الدينونة الكربى ومعصرة غضب الرب على الشعوب: ذكرناه مفصال يف حبث 
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 آمني . دميو اللعن على أول من باع فلسطني أ

 أن أول من باع فلسطني لليهود هو امللك عبد العزيز آل سعود

 : لربسى كوكس هذا نصه عندما كتب تعهد كتايب ١٩٢٢عام ) العقري(يف مؤمتر 

اقر واعترف ألف مرة لسري برسي كوكس .. أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرمحن آل الفيصل آل سعود ( 
 , مندوب بريطانيا العظمى

المانع عندي من إعطاء فلسطني للمساكني اليهود أو غريهم كما تراه بريطانيا اليت ال اخرج عن رأيها حىت تصيح 
  ) . الساعة

لذلك ال تستعجب إذا وجدت اململكة تسري على درب امللك املؤسس ..يست تلك خيانة كربى ال تعادهلا خيانة أل
 . إىل اليوم وتضع يدها بيد أعداء العرب واملسلمني من يهود ونصارى
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  . وبيع فلسطني مببلغ مليون لرية ذهب انكليزي ١٩٢٢مؤمتر عقري عام 

  

  

  

من شبكة هجر الثقافية بعد إذن من مساحة  العمامة السوداء بنصه/ به مجعه العبد الفقري إىل ر
  .الشيخ مصطفى اهلادي حفظه اهللا وراعاه 
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