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 عبد الستار قاسم
يعيث الصهاينة المجرمون في األرض الفساد، ويقتلون ويعذبون ويدمرون ويهدمون، وهـم فـي              

شـرحت فـي    . غطرستهم ماضون بخاصة ضد الشعب الفلسطيني الذي سينهض بالتأكيد وسيعود         
قاصهم من قدر األنبياء وشرفهم     الحلقتين السابقتين مسألة تطاول الصهاينة على رب العالمين، وانت        

وحرصهم على إيصال الرسالة، وفي هذه الحلقة سأشرح موقف هؤالء الصـهاينة المقـدس مـن                
 .الشعوب األخرى، ووصايا ربهم حول طرق التعامل مع هذه الشعوب

بينت سابقا بأن الرب هو رب العبرانيين فقط، وهو ال يرى نفسه وال يشعر بوجوده إال من خاللهم                  
وهنا سأبين كيف أن الرب غاضب باستمرار على الشعوب األخرى، ويوظف نفسه لحراسـة              هم،  

 .بني إسرائيل الميامين
لكي يتلذذ بنو إسرائيل    : واضح في التوراة أن الشعوب األخرى موجودة في األساس ألمرين وهما          

ـ               م عنـدما   في االنتصار عليها عندما يكونون في طاعة الرب، ولكي يعاقب الرب بني إسرائيل به
يقف األجانب يرعون غنمكم ويكون بنو الغريـب        : "فمثال يقول الرب  . يعصونه ويخالفون تعاليمه  

تأكلون ثـروة األمـم وعلـى       . أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام الهنا       . حراثيكم وكراميكم 
شـعوب  ولكن إذا رجعتم ولصقتم ببقية هؤالء ال      : " ويقول) 6-5: 61إشعياء،  ." (مجدهم تتأمرون 

وأولئك الباقين معكم وصاهرتموهم ودخلتم إليهم وهم إليكم فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم ال يعـود                
يطرد أولئك الشعوب من أمامكم فيكونوا لكم فخا وشركا وسوطا على جوانبكم وشوكا في أعيـنكم                

 )13-12: 23يشوع، ." (حتى تبيدوا عن تلك األرض الصالحة التي أعطاكم إياها الرب إلهكم
يقول الصهاينة  . رب الصهاينة ال يتمتع برحمة أو شفقة، وهو عبارة عن سفاح يعشق سفك الدماء             

 : هنا تظهر أخالقهم في التعامل مع اآلخرين. إن اإلسالم انتشر بالسيف إن المسلمين سفاحون قتلة
ـ                 " ديكم واجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر، فإني أدفع علـى أي

ال يسكنوا في أرضك لئال     . ال تقطع معهم وال مع آلهتهم عهدا      . سكان األرض فتطردهم من أمامك    
غضب الـرب    )23-21: 33خروج،  ." (إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا      . يجعلوك تخطئ إلي  

على مديان فطلب من موسى االنتقام، وأمره بتجهيز جيش من اثني عشر ألفا، ألفا من كل سـبط                  
فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق             . "سباط إسرائيل من أ 
. خمسة ملوك مديان وبلعام بن يعـور قتلـوه بالسـيف    . آوي وراقم وصور وحور ورابع    : قتالهم

. وسيى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكـل أمالكهـم              
 لم يعجب هـذا     )11-7: 31عدد،  ...." (جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار       وأحرقوا  

إن هؤالء كـن    . وقال لهم موسى هل أبقيتم كل أنثى حية       "األمر موسى على اعتبار أنه غير كاف        
. لوباء في جماعـة الـرب     لبني إسرائيل حسب كالم بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور فكان ا            

لكـن جميـع    . ة عرفت رجال بمضاجعة ذكر اقتلوها     ذكر من األطفال، وكل امرأ    فاآلن اقتلوا كل    
 )18-16: 31عدد،  (.األطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة رجل ابقوهن لكم أحياء

حين تقرب من مدينة لكـي تحاربهـا اسـتدعها          : "  فهي كالتالي  رب إسرائيل الحربية  أما وصايا   
 وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويسـتعبد            فإن أجابتك إلى الصلح   . للصلح

وإذا دفعها الرب إلهك إلى يـدك فاضـرب         . وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها       . لك
جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء واألطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمهـا                

هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منـك جـدا         . أعطاك الرب إلهك  لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي      



نصيبا فال  وأما مدن هؤالء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك         . التي ليست من مدن هؤالء األمم هنا      
تحريما الحثيين واألموريين والكنعـانيين والـرزيين       )  تقتلها أي(تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها       

 )17-10: 20تثنية، ...." (والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك 
هناك تحذير مستمر للعبرانيين من نساء األقوام األخرى ألنهم يغوين األنبياء واألفراد ويقدنهم إلى              

تقول . إنما هناك استثناء لهذا األمر    .  بالشريرات  بخاصة بنات كنعان اللواتي يوصفن     عبادة آلهتهن 
إذا خرحت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا، ورأيت فـي               : "التوراة

فحين تدخلها بيتك تحلق شـعرها      . السبي امرأة جميلة الصورة  والتصقت بها واتخذتها لك زوجة         
 في بيتك تبكي أباها وأمها شهرا من الزمان ثم بعـد            وتقلم ظفارها وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد      

ال تبعهـا بيعـا     . وإن لم تسر بها فأطلقها لنفسها     . ذلك تدخل عليها وتتزوج بها وتكون لك زوجة       
 )14-10: 21تثنية، ." (بفضة وال تسترقها من أجل أنك أذللتها

 المدينة، وحرموا كل ما     وصعد الشعب إلى المدينة  كل رجل مع وجهه وأخذوا         "أما بالنسبة ألريحا    
: 6يشـوع،   ." (في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف             

لقـد أحرقـوا    . لى كومة حجارة  إأما مدينة عاي الواقعة إلى الغرب من أريحا فتحولت          ) 20-21
ملـك عـاي    أما  . سمة ن 12000المدينة حسب ما هو وارد في التوارة وقتلوا كل سكانها البالغين            

دة فـي سـفر     وقصة عاي موج  . ( وصلبه على خشبه وأبقاه فترة من الزمن معلقا        فأمسك به يشوع  
 )8يشوع، اإلصحاح 

. لم يكن مصير ملوك أورشليم وحبرون ويرموث ولخيش وعجلون الذين اختبأوا في مغارة طيبـا              
دعا كل رجال إسرائيل وقـال   وكان لما أخرجوا أولئك الملوك إلى يشوع أن يشوع          : "تقول التوراة 

فتقـدموا  . لقواد رجال الحرب الذين ساروا معه تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤالء الملوك            
تشددوا وتشجعوا ألنه هكذا    . فقال لهم يشوع ال تخافوا وال ترتعبوا      . ووضعوا أرجلهم على أعناقهم   

ذلك وقتلهم وعلقهم على خمـس      وضربهم يشوع بعد    . يفعل الرب بجميع أعدائكم الذين تحاربونهم     
 )17-14يشوع، ." (خشب وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء

يتكرر مشهد قتل الناس واألنعام والملوك في مواقع كثيرة مثل لبنة ولخيش وحاصور، وذلك تبعـا        
  .ألوامر الرب

 
 مستويات التعامل مع اآلخرين

ألنها نجس وهي عبارة عن حيوانـات       من الواضح أن رب الصهاينة يفضل قتل الشعوب األخرى          
أما إذا فشل العبرانيون في القتل فعلـيهم طـرد الشـعوب            . بصورة بشر، وليست من عباد الرب     

وإذا لم يتسـن    . األخرى ألن بقاءها بين العبرانيين سيؤدي إلى اإلغواء وعبادة األنصاب واألزالم          
 . ذلك فللعبرانيين أن يستعبدوا اآلخرين ويأكلوا خيراتهم

م ضد الشعب الفلسطيني فأعملوا فيه القتل وسفك الدماء،         هقد مارس الصهاينة كل وصايا الرب إله      ل
ال يكـاد يمـر يـوم وال        . وطردوه من دياره واسترقوه من خالل العمل في مزارعهم ومصانعهم         

 حيـث   2008/تموز/16يمارس الصهاينة أوامر الرب، وكان آخر ممارساتهم اليوم فجرا الموافق           
لفات تعـود   وادعوا ملكيتها وصادروا م   بنابلس  هاينة باالعتداء على المحال التجارية للناس       قام الص 

ـ  واعتقلوا أفرادا من بلدية نابلس ومجلسها البلدي الذين ال عالقـة ل            للمرضى وألعمال تجارية،   م ه
 .بالسياسة

يهينـون  هؤالء األوغاد يمثلون بالجثث كما هو وارد في مواقع كثيرة بخاصة في سفر يشـوع، و               
لقد داسوا على رقاب الملوك     . وهم ال يحترمون صغيرا أو كبيرا وال ملكا وال إنسانا عاديا          . الموتى



ـ         . وقتلوهم ومثلوا بجثثهم   ن بعـدما   يوسنرى كيف سيكتب التاريخ عن إهانتهم للرئيس صدام حس
حيـاء قبـل    هؤالء الجبناء يؤمنون بأهمية دوس الرقاب وإهانة األ       . اعتقله األمريكيون في العراق   

 .قتلهم والتمثيل بجثثهم
على . لدينا مشكلة في أن بعض العرب وبعض المسلمين يتلقون ابتسامات صهيونية بصدر رحب            

هؤالء أن يقرأوا التاريخ وأن يقرأوا الكتب المقدسة لدى هؤالء الصهاينة إذا أرادوا التمييـز بـين                 
 .بروز أسنان أسنان الوحش وأسنان الحمل الوديع


