
 
 

  
  املهندس عدنان الرفاعي

  
 هو أدب سياسي عنصري ، يستمد صوره املتطرفـةَ وأهدافَـه      األدب الصهيوينُّ 

العدوانيةَ من تطرِف الِفكِر اليهودي الذي متّت صياغته حسب أهواِء الـذين حرفـوا              
سماويةَ اليت أُنزلت على موسى عليه السالم ، باتجـاِه الِفكـِر            الديانةَ ال بعض جوانب   

  ..اليهودي املتطرف 
 الذي زرع يف أذهاِن معتنقيِه ِفكرةَ التفوِق العنصري علـى           والِفكر الصهيوينُّ  ..

ـ               لَكَه ،  كلِّ شعوِب األرِض ، يدعي املَسكَنةَ والذُّلَّ ، لتربيِر مسلَِك اإلجراِم الـذي س
  ..كنتيجٍة لتفاعِل النفوِس اخلَِربِة الذليلِة مع ِفقْداِن الشعوِر باألمن 

فاألدب الصهيوينُّ كان مرآةً تعكس حقيقةَ الِفكِر الصهيوينِّ ، الذي كان بدوِره            
  ..مرآةً تعكس حقيقةَ التطرِف الديين اليهودي 

ليهودي كريهةً لدى كلِّ اتمعـاِت      ونتيجةً هلذا الفساِد الفكري بدت صورةُ ا      
            هومكائد هدسائس فرولدى كلِّ من ع ، فيها اليهود أعمـالٌ    .. اليت عاش وقد أُلِّفَت

 ومن أبرِز هذه األعماِل     ..أدبيةٌ كثريةٌ تعكس كراهيةَ الشعوِب لليهوديِة ِفكراً وسلوكاً         
:  

  ..ري وليم شكسب: مسرحيةُ تاجِر البندقيِة لـ  -
 .. جيوفري تشوسر : حكايةُ الراهبِة للشاعِر  -
 ..توماس ديكر : مسرحيةُ املُوِمِس الشريفِة لـ  -
 ..تشارلز ديكرت : روايةُ أوليفر تويست للكاتِب  -
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هذه الكراهيةَ فراحت تـسعى إىل تغـيِري هـذه    أدركت احلركةُ الصهيونيةُ   و ..
لغريب ، وعبر ممارسِة كلِّ األساليِب غِري األخالقيـِة         الصورِة ، عبر االخنراِط يف اتمِع ا      

فاحلركـةُ  .. لشراِء األقالِم والضمائر ، ولتشويِه احلقائِق وقلِبها رأساً علـى عِقـب             
ابتزت عواطف الناِس حنو اليهوِد ، إلبـراِز        ، و  عزفَت على وتِر االضطهاِد      الصهيونيةُ

  .. جيب تعويضه عما أملَّ به اليهودي كمضطَهٍد مسحوٍق
فقد استطاع اليهود أنْ يوِهموا اتمع الغريب بشكٍل عام واألمريكي          .. وهكذا  

بشكٍل خاص ، أنهم جزٌء من هذا اتمِع ، ومن ثقافِتِه ، وذلك عبر جمموعٍة كبريٍة من                 
، فتم تسويق األدِب اليهودي علـى       الصحِف والّاِت اليت أداروها يف تلك اتمعاِت        

  ..أنه متصلٌ بالثقافِة الغربيِة ، وليس مستقالً عنها 
وهكذا متّ قَلْب صورِة اليهودي الشريِر ، لدرجٍة أصبح فيها بعض كتاِب الغرِب             

حـىت عنـدما    : [ يتمنونَ لو كانوا يهوداً ، فها هي الكاتبةُ اليزابيث هاردويك تقولُ            
متلكتين الرغبةُ يف نشداِن أن أُصبح مثقّفةً يهوديـةً يف          ) كنتاكي  ( ت طالبةً يف بلدي     كن

  ] ..مدينِة نيويورك 
               بعـض م للحقائِق مل تنطِل على مجيِع الناِس ، فقد بقيلَ اليهوِد وتزيفَهِحي ولكن

           الناِس األحراِر ، بعيدين عن تأثِير املد رين وبعضاِب املتنوهيوينِّ  الكتفها هـي   .. الص
صورة (( م ، يف نسخٍة من كتاِب       ) ١٩٦٢( تكتب عام   ) كاترين آن بورتر    ( الكاتبةُ  

 كلُّ إنساٍن فيما عدا اليهود يعلم        )) : [ألربت ميمي   : (( وهو من تأليف    )) اليهودي  
تـالني واألدعيـاِء    أنّ اليهود ليسوا شعب اِهللا املختار ولكنهم مجاعةٌ من السخفَاِء واحمل          

  ] ..وصناِع الضجيج  
 ..               ـِة ، بـدأتةُ من قَلِْب احلقائِق يف الثقافـِة الغربيهيونيالص وبعد أن متكّنت

هذه املرحلةُ  .. مرحلتها التاليةَ اليت كانت النتيجةَ املدروسةَ مسبقاً للحلقاِت السابقِة هلا           
لسطني العربيِة ، والبدُء بتنفيِذ ذلـك ، إلقامـِة          هي الدعوةُ العلنيةُ إىل االستيطاِن يف فِ      

  ..الوعِد التورايتِّ املزعوِم فوق أرِضها ، وذلك بقتِل أصحاِبها وتشريِدِهم 
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وقد قدمت الصهيونيةُ مشروعها االستيطاينَّ العدواينَّ هذا على أنه أمر يريده اُهللا            
إنما ليصبح اليهود شعباً مقدساً ، وِليكُونَ الكيـانُ         تعاىل ، ليس حللِّ مشكلِة اليهوِد ، و       

  : ذلك بقوِلِه ) يهودا أميتال ( وقد خلّص احلاخام .. اليهودي أداةً يف يِد اخلاِلِق 
إنّ الصهيونيةَ ال تبحثُ عن حلٍّ ملشكلِة اليهوِد بتشييِد دولٍة يهوديٍة ، وإنمـا              [ 

عد شعب إسرائيلَ ال ليصبح أمةً ِمثْلَ األمِم ،          اخلاِلِق الذي ي   ِدبتشييِد دولٍة هي أداةٌ يف ي     
 اِهللا احلي ساً ، شعبشعباً مقد ما ليصبحوإن.. [ ...  

وهكذا يصبح اغتصاب األرِض العربيِة ، وتشريد أهِلها منـها ، وقَـتلُهم ،              .. 
       خاِلفاً ، يهيوينِّ ، أمراً إهليالزعِم الص بسح      من خياِلفُه هوأواِمر دافيد ( يقولُ  ..  اخلاِلق

  ) : بن غوريون 
 ]              ِة هو االرتباطُ بأرِض امليعاِد ، وإنّ اليهـوديركٍن من أركاِن اليهودي إنّ أهم

  ] ..احلقيقي هو الذي يعود إليها 
ِة وحسابه نصوصاً   واألفكار الصهيونيةُ هذه ، نتيجةٌ طبيعيةٌ ملا متّ تلفيقُه يف التورا          

فما تماِرسه الصهيونيةُ ليس أكثر من ترمجٍة حرفيـٍة علـى أرِض            .. مقدسةً ِمن السماِء    
   ) :٥٤-٥٣( الواِقِع للنص التايل من سفِر العدِد 

وإنْ ملْ تطردوا سكّانَ األرِض من أماِمكُم يكُن الذين تستبقونَ منهم أشواكاً يف             [ 
  ] ..م ومناِخس يف جواِنِبكُم ، ويضايقونكُم على األرِض اليت أنتم ساكنونَ فيها أعيِنكُ

وقام األدب الصهيوينُّ بدوٍر كبٍري يف إهلاِب الشعوِر العدواينِّ اهلادِف إىل جتميـِع             
 يريـده اُهللا  اليهوِد يف ِفلسطني العربيِة ، عن طريِق ربِط هذا العمِل العدواينِّ بأمٍر مقدسٍ            

  ..تعاىل 
يذكِّر اليهود بسين التيِه ،     ) آخر موتى الصحراِء    ( يف قصيدِتِه   ) بياليك  ( فها هو   

  :ويدعوهم لالستقراِر يف بالٍد حتضنهم ، وبأنّ القوةَ سبيلُهم إىل ذلك 
  قُوموا تائهي الصحراِء ، اخرجوا من القفراِء

  ما زالت الطريق طويلةً
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  ما زالت احلرب عظيمةً
  كفاكُم حتركاً ، تشرداً يف األرِض القاحلِة
  وأمامكُم طريق كبريةٌ ممتدةٌ، واسعةٌ ،

  ألربعني سنٍة فقط نتيه بني اجلباِل
  ويف الرماِل دفنا ست ِمائِة ألِف جثٍَّة

  لن توِقفَنا جثَثُ الضعفاِء
 امليعاِد املزعوِم ، حمذِّرهم من رفِْع أصواِتهم قَبـلَ          إىل أرضِ ) بياليك  ( ويدعوهم  

  ..حتقيِق هدِفِهم ، وللعمِل بسريٍة ِللوصوِل إىل اهلدِف املنشوِد 
  قُوموا إذن ، أيها التائهون

  غادروا القفراَء
  كي ال تغيضوا ِبخطُواِتكُم الصحراَء

  ونائميها
طَاهخ توبقلِبِه ص عمسكلُّ شخٍص ي!   
  :شخص بقلِبِه ، يسمع صوتاً يقولُ 

 ذاهب اليوم إىل أرٍض جديدٍة أنت باذْه!  
 يف تصويِر اليهوِد بأنهم غُربـاُء       – عبر الشعِر وغِريِه     –وساهم الِفكْر الصهيوينُّ    

  :تقولُ ) حدفاه هركايب ( ومضطَهدون ، فها هي الشاعرةُ الصهيونيةُ 
  ..رباه 

  لظلمةُ إىل هذا املدى موِحشةٌا
  ..أُفُق أسود كلوحٍة على جبيين 

  كم علي أن أسقُطَ 
 عأن أتراج كم علي  

  فما أكثر الكواكب ِضدي
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وتقوم بتصويِر اليهوِد على أنهم شعب بال أرٍض ، وأنّ احلاقدين قاموا بطـرِدِهم              
  :وال مكانَ يعودونَ إليه 

ناِلكمن ه وبعد ذلك  
  ..طَردوين 

  بأقصى ِحقِْدِهم .. هكذا 
  أبعدوين

  ..وأنا 
  ملْ يعد يل ما أرِجع إليه
  ال مدينةَ أبعثُ فيها حيايت

  وال رقْعةَ أرٍض
  ِلدفين يف ممايت

واملسرحيات الصهيونيةُ وظِّفَت هي اُألخرى إلهلاِب الشعوِر اليهـودي حنـو           .. 
    ِة إىل ِفلسطنيرمظلومون ، وبالتايل ال            اِهلج بأنّ اليهود العاملي وحنو تضليِل الرأِي العام ،

ليئـاه  ( فالكاتبـةُ الـصهيونية   .. بد من مساعدِتهم للعودِة إىل أرِض امليعاِد املزعـوِم     
تعـيش يف   ) النا  ( فتاةً يهوديةً امسها    ) صاحبة القصر   ( تصور يف مسرحيِة    ) غولدبرغ  

ا وتعاين من اإلحباِط واالضطهاِد ، وال يأتيها اخلالص إالّ بالـذهاِب للعـيِش يف               أوروب
  ..إسرائيلَ ، وذلك عبر حواٍر بينها وبين من يريد إنقاذَها وختليصها 

  ..أنا ال أريد العيش هنا ، ال أريد العيش بشكٍل عام ، أريد أن أموت : النا 
ساعدتِك يف اخلروِج من هنا ، سـافري معنـا إىل إسـرائيلَ ،              أتينا ِلم : دوراه  

  ..وسنرحب بِك هناك ، ستعملني وتتعافني وتصِبحني حرةً ورائعةً ِمثْلَ كُلِّ الشباِب 
وقد وظِّفَت هذه املسرحيةُ وغريها إلثارِة الرأِي العام العـاملي ِضـد األملـاِن ،               

كِْر األورويب ، وبالنهايِة لالبتزاِز ، حىت لليهوِد أنفِسهم ، وبالتايل لدفِْعِهم            والتأثِري يف الفِ  
 حنو اهلجرِة إىل ِفلسطني..  
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ومل يتوانَ الِفكْر الصهيوينُّ عن تصويِر اليهودي بالضعيِف املُضطَهِد الذي سـلبه            
لَّ شـيٍء ، حـسب      ك ) النصارى( صحاب الصليِب   أو) املسلمون  ( أصحاب اهلالِل   

يف ( يف قصيدِتِه   ) أوري تسفي غرينربغ    ( الزعِم الصهيوينِّ ، وهاهو الشاعر الصهيوينُّ       
  :يقولُ ) تلك الليلة 

  هنا السهلُ 
  هنا مقر كارهي دافيد

  هنا كما يف ليِل املستنقعاِت
  تعفَّن.. هنا دودةُ خشٍب 

  :هنا التفكري بالفكرِة 
  ..د ألبناِء اهلالِل والصليِب مدينةُ دافي
  ..هباٌء .. وكلُّ ماٍل ..  كلُّ صالٍة –ال جزَء لنا فيها 

وحىت تكْتِملَ حلقات الِفكِر الصهيوينِّ يف استالِب األرِض العربيِة وطرِد أهِلهـا            
ـ            ريب ، وخلْـِق  منها وقتِلهم وإقامِة الكياِن املُغتِصِب فوقَها ، ال بد من تشويِه صورِة الع

تبايٍن بينه وبني اليهودي ، ففي حني يصور العريب على أنه عدو التقـدِم واالزدهـاِر ،                 
 واحلضاري لِّصِقذُ واملُخاِهللا تعاىل واملُن ه ابنعلى أن اليهودي رصوي ..  

الصهيونيةُ ( له بعنوان   يف مقاٍل   ) يشعيا هو بن بورات     ( يقولُ الكاتب الصهيوينُّ    
يقولُ مـربراً فَـشلَ     ... نشرته صحيفةُ يديعوت أحرونوت     ) حركةٌ أخالقيةٌ أم عنيفة     

ربما حـدثَ ذلـك بـسبِب املـستوى احلـضاري           : [ العرِب يف التقدِم واالزدهار     
  ] ..واالقتصادي واإلنساينِّ ألولئك العرِب ، كانوا حثالةَ البشريِة 

متّ تصوير العريب باخلائِن والكاذِب واملنافِق واملرائي والـذي توجهـه           .. وهكذا  
  ..غريزته اجلنسيةُ ، والذي يِحب املالَ ويحـنثُ بوعوِدِه 

عن أسـٍري عـريب   ) خريف أخضر ( يف جمموعِتِه القصصيِة  ) نتان شاحم   ( يقولُ  
  :على ِلساِن اجلندي اليهودي الذي أسره وقَع يف قبضِة اليهوِد ، وذلك 
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بصعوبٍة بالغٍة منعت األسري من تقبيِل يدي ، ولقد نفَّذَ كلَّ ما أمرته ِبِه ، لقـد                 [ 
أحضر املاَء ، كما كان ينفّذُ كلَّ ما أطلبه ِمنه ، وكان يعود يف كلِّ مرٍة كالكلِب العاِئِد                  

  ] .. إىل كوِخِه 
فالعريب    هرصوخيونُ أصدقاَءه ، ألجِل أنْ ينـالَ  ) نتان شاحم (  كما ي جبانٌ خائن

وبينما كان يسري يف الطريِق ، يدوس فجـأةً         : [ ..... إعجاب آِسِرِه ، ولذلك يقولُ      
               هوأحرقنا جثّت ، نعاً عندما أطلقنا عليه الرصاصا معه صِد األلغاِم ، ولقد أحسنعلى أح

  ] ..فيما بعد 
: [ العرب بأنهم   ) مشوئيل يوسف عجنون    ( يِصف  ) األمس األول   ( ويف روايِة   

مزعجون وقذرون  ) .. أرِض إسرائيلَ   ( ال كرامةَ هلم ، وأنهم قتلةٌ ، وهم سبب خراِب           
  ] ..، يخشونَ اليهود ، يكرهون احلضارةَ ، يشبهون الكالب يف جلسِتِهم 

نةُ عداَءهم وكُرههم للعرِب ، بل راحوا يصوغونَ ذلك أشعاراً          ومل يخِف الصهاي  
  :يقولُ يف قصيدِتِه ) أفرامي سيدوم ( فالصهيوينُّ  املتطرف .. ورواياٍت ومسرحيات 

  يا أطفالَ صوٍر وصيدا
  ألعنكم.. إني أمكم 

  ألنكم خمربون
  ستنامون حمطّمي العظاِم
  يف احلقوِل والطُّرقَاِت

  ..ال تسألوا ملاذا
 ه الِعقَابفإن  

  واآلن حانَ ِعقَابكُم
  كلُّ النساِء يف صيدا وصوٍر

  كلُّ احلوامِل.. كلُّ األمهاِت 
  كلُّ املُسنني وكلُّ األراِمِل
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  هاحنن قادمون لنعاِقبكُم
  ..لنقتص ِمنكم 

ِف الصهيوينِّ ، وحقيقةَ    يرسم حقيقةَ التطر  ) يهونتان غيفن   ( والشاِعر الصهيوينُّ   
دماُء صـربا   ( احلِقِد واإلجراِم الذي تدعو إليه ومتاِرسه الصهيونيةُ ، وذلك يف قصيدِتِه            

  ) :وشاتيال 
  هناك يف مقهى بكرياِت مشونة

  كان جمهور غفري يجِلس أمام الشاشِة الصغريِة
  رأينا األسرى الفلسطينيني يف طريِقِهم إىل املعتقِل

ورهاجلُم صرخ  
  صرخت أنا أيضاً 

  !اقتلوهم 
  احصدوهم
  اذحبوهم
  ! ..اقتلوهم 

  ...نريد أن نرى دماًء يف صربا وشاتيال 
فاألدب الصهيوينُّ ظاللٌ ملا متّ تلفيقُه إىل التوراِة ، وحسابه نـصوصاً            .. وهكذا  

 ، ويعـري حقيقـةَ الفكـِر        مقدسةً ، فدائماً يشِعلُ كراهيةَ اآلخرين يف نفوِس اليهودِ        
  ) ..اليهودي مبا تعين الكلمة ( الصهيوينِّ 

  وبـالء           – كما يراه    –فالعريب هاينةُ ، مـرضوبالتايل الص ، وهـاهو  ..  اليهود
  :يقولُ ) ظننت أنك عدوي ( يف قصيدِتِه ) شلومو ابن شوشان ( الشاعر الصهيوينُّ 

  ظننت أنك عدوي
  ٌء أسود ومرضألنك بال

تصخرو تدفَس كتبِلع لكن  
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حامت فوقي األكاذيب  
  شبيهةً بسرِب غربان

            ِة ، اكتشفوا أوهـامهيونيافِة الصةَ اخلُراملهاجرين الذين كانوا ضحي بعض ولكن
 خلدمِة  الصهيونيِة ، بعد أنْ صدمهم الواقع ، فقد اكتشفوا أنهم ليسوا أكثر من أدواتٍ             

  ) :موشيه دور ( يقولُ ) هذا الضوُء الغريب ( ففي قصيدِة .. املشروِع الصهيوينِّ 
هذا الضوُء الغريب  
  يغِسلُ عيين بالنسياِن

  ..سبتمرب 
  ال

  ..فقط الطائرات تحفُر دروباً ثابتةً 
  يف فراٍغ يدعى مساَء

  كجميِع الطيورِ .. وطيور الكركي 
التدجني فُضرت  

يصور العريب باملتخلِِّف   ) إنْ جازت عليه كلمةُ أدب      ( وما فتئ األدب الصهيوينُّ     
             اليهودي رصواً ، وغِري القاِدِر على استيعاِب تكنولوجيا العصِر ، ومبقابِل ذلك يحضاري

تـاتني  يقـولُ يف تـصويِرِه لف     ) مناحيم تلمي   ( فالصهيوينُّ  .. مبنتِج احلضارِة وصاِنِعها    
لو عرف عدونا أنّ الـذي يقْـِصفُه        : [ صهيونيتني قامتا بقصِف القواِت العربيِة بدقٍّة       

  ] ..فتاتاِن عربيتاِن لكان أُغِمي عليه من ِفرِط اخلَجِل 
  :يقولُ ) اسحق سديه ( لـ ) جيوش العدو ( ويف قصٍة بعنوان 

ربيٍة ، لكن هذا األمـر مل ميـنعهم مـن           تقدم العرب ودون مقاومٍة يف قريٍة ع      [ 
  : اإلعالِن عن انتصاراِتِهم 

جيشنا العظيم دخلَ بئر السبِع ، جيشنا العظيم احتلّ جنني ، ِوحداتنا استولت             ( 
  ... ) ..على اللُِّد والرملِة ، وهكذا دواليك 
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ه األماكن كانت قرى    أخفوا عن شعِبِهم ، عمداً وعن سبِق إصراٍر ، أنّ كلَّ هذ           
عربيةً ، وملْ تكن مثّةَ حاجةٌ الحتالِلها، ولكن إذا كانت انتصاراتهم بغِري جدوى وومهيةً              
بغالبيِتها ، فإنّ االنتكاساِت اليت مِنيوا ا لدى هجوِمِهم على املراكِز اليهوديِة كانـت              

  ..كبريةً جداً 
النصِر علينا ، خاللَ أُسبوٍع أو أُسـبوعني ،         القادةُ العرب ، الذين كانوا واثقني ب      

فوِجئوا لرؤيِة انتكاساِتهم ، ذلك ألنّ هناك فرقاً بني جندي يذهب إىل القتاِل ـرِد أن             
محلوه بندقيةً ، وألبسوه ِبزةً عسكريةً وأرسلوه بقوِة األواِمِر ، وجندي يداِفع عن أرِضِه              

:  أنّ اجلندي ينبغي أالّ يفكّر ، وأن يكونَ جوابه الوحيـد             ففي عرِف القادِة العربِ   .. 
  ] ..حاِضر سيدي 

وهكذا نرى أنَّ األدب الصهيوين هو مرآة تعكس حقيقة التطرف اليهودي ،            .. 
 من  –، وذلك كأداة    إليهام الناس بأنهم على حق      ،  وحقيقة تضليل الرأي العام العاملي      

  ..روع الصهيوين على حساب األرض العربية لتنفيذ املش –مجلة أدوام 
  

 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق
 املهندس عدنان الرفاعي
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