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)   ٌٌُ َا َوَلـَُْم أْـْ ََهنََّم َكثجريًا م جَن اِلجن ج َواإلْنسج ََلُْم قـُُلوٌب الَ يـَْفَقُهوَن ِبج َوَلَقْد َذرَأنـَا ِلج
ْم أ ـــَ     الَ  ْ  هـــُ َب َكاُنــــَْأا،ج  ـــج ا أولَاــج َاُأوَن ِبـــجَ ـــْ ا َوَلـــَُْم الاَذاٌن الَ يََ ُروَن ِبـــجَ يـُْبصــج

 ) (179أولَاجَب ُهُم الَغافجُلوَن )
 ( 179{ : 7) القرآن المجيد : األعراف }
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 ( 12ـ  1المقدمة … … …  … … … … … … … … … … … … ) 
 
 
 

 الفصل األول 
 

 ( 41ـ  13… … … …  )  … …الدين .. بين الحقيقة والوهم واالعتقاد   
 
( 20( ـ الــدين وميكاكيكــا الكــم )19(  ـ  موقف الفكــر البربــ  مــن الــدين )14الدين بين الوهم واالعتقاد )  ]

( ـ القضــية الديكيــة والبرهــان 24( ـ الــدين وتعريفــ  )21حتمية وجود البرهان العلم  على صــحة الدياكــة )
لميــة  و كوكيــة البـــهي ا ل ــ  ( ـ عا32( ـ ظــاهرت تعــدد األديــان سس وتف)ــيرها )28العلم  علــى حقيقت ــا )

 [( 36األخير )  ي الدين ا )هم  ( ورؤية غربية مبلوطة )
 
 

 

 الفصل الثاني 
 

البعث والجـزاء وتشـكيل الضـمير الـديني واألز.قـي .. بـين اليهوديـة والمسـيحية 
 ( 67ـ  42واإلس.م  … … … … … … … … … … …  … … … ) 

 
(  ـ  البعث والجـزاء 46دية ) الع د القديم من الكتاب المقدس ( )البعث والجزاء ف  الدياكة الي و  ]

(  ـ مـن ااكــرت التـاري. سس والضـمير الـديك  53ف  الدياكة الم)يحية ) الع دين القديم والجديـد ( )
 [( 63البعث والجزاء سس ف  الفكر ا )هم  )(  ـ 59واألخهق  ف  الفكر الم)يح  البرب  )

 
 
 

 
 الثالثالفصل 
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 ( 83ـ  68)  ) أو اإلل  في الديانة المسيحية (  … …  … … … … … الزـروف 
 
 
 

 الفصل الرابع
 

 ( 96ـ  84) أو جنة الزلد وأهلها في الديانة المسيحية (  ...  …  ) أورشليم السمائية 

 
 
 

 الفصل الزامس
 

 ( 123ـ  97العقيدة األلفية السعيدة  … … … …   … … … …  … ) 
 
(  ـ العقيـدت األلفيـة 101(  ـ الككي)ـة األروواك)ـية وك ايـة العـالم )99من معالم الفكـر البربـ  )]  

(  ـ البعد ال)يا)  للعقيدت األلفيـة 113(  ـ  ا بادت المقد)ة سس ف  الكتاب المقدس سس )104ال)عيدت )
المقد)ـة سس ومصـير   (  ـ ا بادت118( ـ  رماجدون كووية سس و رماجدون بيولوجية )117ال)عيدت )

 [( 120عرب المكطقة )
 
 
 

 الفصل السادس
 

 ( 147ـ  124الغيبوبة .. وغسيل المخ   … … … … … … … … … ) 

 

إسـرائيل ( ـ  127( ـ حقيقـــة األمــر سس )126( ـ محاوالت تف)ير علم الكفس )125ظاهرت ت)تحق التأمل )  ]
(  ـ 137( ـ المــال سس وتحــول الفكــر )131) واألســطورة وال.عقــل .. والزــواء الــديني فــي الفكــر الغربــي

(  ـ  البعد الــديك  سس فــ  القــرار األمريكــ  بكقــل 141(  ـ  زيارت للقدس سس )138الو)ائل سس وغ)يل الم. )
 [( 146( ـ الخاتمة سس )144( ـ الص يوكية العالمية سس وعقدت اكتقام شمشون )142)فارت ا إلى القدس )

 
 

 الفصل السابع
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…     د .. وتاريخ بني إسرائيل فـي الكتـاب المقـدس ) القصـة الكاملـة ( أرض الميعا

 ( 214ـ  148…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  … ) 
 

( ـ  عـورة نـوح .. والجـنس السـامي أو شـعب   150] طوفان نوح .. وزرافة إعادة تكوين البشـرية )
(  ـ  من هو إسـرائيل !  .. وقصـة أسـره ل لـ  163هي بها )( ـ  أرض الميعاد والوعد اإلل157المزتار )

( ـ موجز تاريخ بني إسرائيل فـي الكتـاب المقـدس ) القصـة الكاملـة ( .. ومفهـوم اإلبـادة المثاليـة 166)
(170  ) 
 

( ـ كــزوب بكــ  إ)ــرائيل مــن  رإ ككعــان إلــى  رإ مصــر 170}  ول ظ ور لبك  إ)رائيل ف  التاري. )

(  ـ 176( ـ هل بكو إ)رائيل هــم بكــات  هرامــات مصــر حقــا     )  ( )173مو)ى )   وحتى خروج م  مع  

(  ـ  د)تور الحرب فــ  179رحلة التي  سس وغزو بك  إ)رائيل للمدن الفل)طيكية سس ومف وم ا بادت الموالية )
د إبــادت )ــكاك ا ـ (  ـ  توزيع المدن الفل)ــطيكية ـ بعــ 181(  ـ  إبادت المدن الفل)طيكية )180الكتاب المقدس )

(  ـ القتلــة ال 189(  ـ  ومازالت هكاك  رإ لــم تفــتد بعــد سس )187بالقرعة سس بين  )باط بك  إ)رائيل سس )
(  ـ  داود سس ومملكتــ  193(  ـ  وــم يتــابع التــاري. حركتــ  )190يروون القتلــى سس إال فــ  شــرب البــاب سس )

ـ  وم يلجأ داود إلى الفل)طيكيين  كقــاام مــن القتــل    (197(  ـ   غرب م ر ف  التاري. )194المزعومة سس )
 ( {204(  ـ )ليمان ومملكت  )198سس وم يبدر ب م  )

 
(  ـ  الجمعيـات والحركـات الصـهيونية التـي 209(  ـ  القوميـة والـدين )207تزييف التاريخ الفلسطيني )

(  ـ  التحول في النمـوذج 210حملت على عاتقها مهمة هدم المسجد األقصى وبناء هيكل سليمان مكان  )
 ( [212اإلسرائيلي )

 
 

 الفصل الثامن
 

 ( 255ـ  215البشرية الضالة .. إلى أين !  …  … … … …  … …   ) 
 

( ـ ثـم مـاذا 218( ـ برامج وكالة الفضاء األمريكية .. ومنتهى آمـال البشـرية )215] الحيرة .. والتزبط )
(  ـ  الحـوار .. وعـودة علـى بـدء 222التواصـل .. واالتصـال )   ( ـ221بعد هذه البرامج الطموحة ..!  )

( ـ موقف الدين اإلس.مي .. من اليهودية والمسـيحية 228(  ـ  الحل بين يدي البشرية المعاصرة )224)
يل .. هـذا إن كـان فـيهم (  ـ ورسالة إلى عق.ء بنى إسرائ231(  ـ  القرآن المجيد .. العهد األزير )230)

 ( [251(  ـ  التحول في النموذج الديني )247(  ـ  العولمة ونهاية التاريخ )233)  عق.ء .. 
 

 

 ( 260 - 256) … … … … … … … … … … … … … … الزاتمة 
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 م.حق الكتاب 
 

 الج.لة "   " .. وهل المسيحية ال تعرف إللهها اسما ..!  لفظالملحق األول : 

 ( 271ـ  263… … … … … … … …  … … …  … … …  …… … …  )  

 

 ( 284ـ  272… )   الكتاب المقدس .. األسفار وتاريخ التدوينالملحق الثاني :  

 

والتنــاقض  األنساب من آدم إلى عيسى كما وردت فى الكتاب المقدس ..الملحق الثالث : 

 ( 290ـ  285في فترة بقاء بني إسرائيل في مصر … … … … … … …  ) 
 

 ( 303ـ  291… … … …   )  …اإلس.م .. القتال واالنتشار   الملحق الرابع : 

 

من صور محاوالت تحريف الــدين اإلســ.مي .. وشــعب   المزتــار الملحق الزامس :  

 ( 331ـ  304… … … …    )  …… … … … … … … …   …… … … …    …
 
( ـ شــعب ا المختــار سس األمــة 313(  ـ  كبوءات مــن و)ــط الكتــاب المقــدس )304من دعائم التحريف )  ]

 [( 329يات ديكية )( ـ ووك325(  ـ تحريف الكتب ال)ماوية )318ا )همية )
 

 ( 337 - 332… … … … …  … …   ) : مجموعة الزرائط  الملحق السادس 
 

( : 2( ـ خريطــة )332( فــ   رإ فل)ــطين والمــدن المجــاورت ) ( : رحـــهت إبــراهيم )  1خريطــة ) ]

( : خــط )ــير خــرو  بكــ  3(  ـ خريطــة )333)يكاء وفل)طين ف   وكاء تواجد بكــ  إ)ــرائيل فــ  مصــر )
( :  رإ الميعــاد قبيــل دخــول بكــ  4( ـ خريطــة )334رائيل من مصر ف  الطريق إلى  رإ الميعاد )إ)

( : القدس سس والكفــق األزمــة 6( ـ خريطة )336( : فل)طين ف   يام الم)يد )5( ـ  خريطة )335إ)رائيل )
(337 )] 

 

 ( 339ـ  338… … … … … … … )   قائمة ببعض المراجع المزتارة 
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 المقدمة
 

( اإلســرائيلية  1ال زــ.ف ـ ا ن ـ علــى أن .. الصــواريخ النوويــة ) وربمــا الهيدروجينيــة       

.. وال يبقــى ســوى الضــغط   2موجهة ـ في الوقت الحاضر ـ نحو عواصم ومــدن الــدول العربيــة  

وإبادة شعوبها .. على األزرار .. لكي يتحقق حلم بني إسرائيل ـ األزلي ـ في تدمير مدن المنطقة 

هــذا الفعــل   الغــرب علــى     ولكن ـ بديهي ـ يلـزم تأييــدا األرض وما عليها إلى األبد .. لكي يرثو

 التدميري الهائل ..  

 
  عـن معهـد أبحـاث السـ.م فـي السـويد   ذكـر فيـ  أن إنتـاج وتطـوير   1995في تقرير سنوي صدر فـي يوليـو    1

بلوتونيـوم لصـالا األغـراض األسلحة النووية قد توقف في العالم باستثناء إسرائيل والهند اللتين تواصـ.ن إنتـاج ال
( 440العســكرية . وقــد قــدر التقريــر أن مزــزون إســرائيل مــن البلوتونيــوم الصــالا لوغــراض العســكرية بنحــو )

( كيلوجراما .  ومازالت إسرائيل  مستمرة فـي تطـوير برنامجهـا النـووي .. لصـنع 350كيلوجراما .. والهند بنحو )
 ا ن ( .. مدعومة في هذا من الواليات المتحدة األمريكية ..   القنابل الهيدروجينية ) وربما أنتجتها  

 
يقول الـدكتور " شـاى فيلـدمان " الزبيـر اإلسـرائيلي فـي الشـئون اإلسـتراتيجية فـي كتابـ  : " الـردع النـووي    2

اإلسرائيلي " عن قدرة إسرائيل النوويـة علـى االنتقـام : " إن أعظـم ميـزة واضـحة فـي الـدول العربيـة هـي تجمـع 
استراتيجية في كل دولة .. حيث يتجمع فيهـا أهـم   مناطق ذات قيمة  5  -  3األهداف الحيوية فيها .. فيما ال يزيد عن  

المنشآت والتجمعات السكانية والمراكز العلمية والصناعية والتجارية والسياسية والدينية " . وبتدمير هذه المناطق 
% من سكانها .. إلى جانب أن هذا التدمير سوف يتـرك أثـرا بعيـد المـدى علـى   30  -  20سوف يترتب علي  تدمير  

لتي تتعرض لهذه الضربات النووية .. نظـرا ألن آمـال هـذه الـدول تتركـز فـي المحافظـة علـى هـذه األهـداف الدول ا
المحدودة .. من أجل مستقبل أفضل .  ويضيف فيلدمان : " إن إسرائيل عنـدما تريـد مهاجمـة الـدول العربيـة فإنهـا 

وأن أماكنها المزتارة في تلك الدول هي كـا تي    تقصد بذلك : مصر ـ سوريا ـ العراق ـ األردن ـ السعودية ـ ليبيا ..
 : 
 

 مصر : القاهرة ـ اإلسكندرية ـ الجيزة ـ أسوان ) السد العالي ( . •

 سوريا : دمشق ـ حلب ـ حمص . •

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ..  ..  .. 

 السعودية : الرياض ـ جدة ـ مكة ـ الطائف . •
 

السد العالي نوويا ـ في مصر ـ سوف يؤدي إلى حدوث فيضان هائـل يتسـبب فـي إغـراق ويضيف قائ. .. إن ضرب  
وادي النيل .. ويدمر المدن والقرى في  .. ويحدث تلوثا لورض والكائنات الحية بالغبار الـذري الـذي سـوف يحملـ  

ليين قـادرين علـى ماء الفيضان . كما وإن وجود صحراء سيناء كفاصل واسع بين إسـرائيل ومصـر يجعـل اإلسـرائي
 ضرب أهداف مصرية في الدلتا والوادي دون أن يزشوا تلوث أرضهم بالغبار الذري ..   

 
: علـى حسـب تقـدير المزـابرات األمريكيـة   1991ويقدر عدد الـرؤوس النوويـة التـي تمتلكهـا إسـرائيل حتـى عـام  

(CIA( بحــوالي )رأس نوويــة . وعلــى حســب تقــدير المعهــد الــدولي لل80 - 60 )( دراســات االســتراتيجيةIISS )
( ـ وهـو التقـدير المبنـي  Frank Bernaby( رأس نووية ونيوترونية . أما تقدير فرانك برنـابي ) 100بحوالي )

( والذي تتضـمن معلومـات " فـانون " حـول صـناعة األسـلحة  1986على تقرير صحيفة " صنداي تايمز " ) عام  
(  قنبلة هيدروجينية . أنظر تذييل رقم 35( رأس نووية .. باإلضافة إلى )200  -  100النووية ـ فيتراوح العدد بين )

 .. من الفصل السادس لرؤية قدرات الصواريخ النووية إلسرائيل .. ومفاهيم أزرى . 32   31
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ومحال أن يأتي هذا التأييد سياسيا .. ولكن  يمكن أن يأتي دينيا وعقائديا ..   وهنا تطفــو حركــة 

جدا ـ إلى الســطا .. لتأهيــل هــذا العــالم الغافــل لقبــول إسرائيل ـ والتي تمارسها منذ فترة طويلة  

مثل هذه األحداث .. باستزدام عمليات غسيل المخ المنظمة التي تجريها على جموع هــذا الغــرب 

الغافل .. حتــى جعلتــ  يعتقــد فــي األســطورة .. ويــؤمن بالزرافــة .. وحتــى جعلتــ  يعتقــد فــي أن 

ة .. ن هذه المنطقة وإبادة شعوبها بالمعركــة المرتقبــ ز.ص  وسعادت  .. لن يتحققا إال بتدمير مد

 " معركة األرماجدون " ..  

 

إن الصراع العربي اإلسرائيلي ـ فــي واقــع األمــر ـ جــزء يســير يطفــو علــى الســطا .. مــن       

صـراب سس يلعـب الـدور   ة بأســرها .. بعلــم وبغيــر علــم ..  صراع ديني هائل تتورط في  البشري

ويتم هاا الفصل سس بكوب مـن عمليـات   فصل االعتقاد عن الجذور التي أدت إلي  ..الرئي)  في  سس  

غ)يل الم. المكظمة سس الت  تجري ا إ)رائيل على عالم غافل عن حقيقة وجودم سس حتى جعلت مـن 

 عتى األ)اطير خرافة سس حقيقة واقعة يمكن التصديق ب ا سس والتضحية من  جل ا بالكفس والمال سس 

ولعــرض قضــية االعتقــاد والجــذور معــا فــي صــفحة واحــدة .. أقــدم هــذا      عقل اات  سسالوحتى ب

الكتاب .. لرؤية صورة متكاملة عن أهم قضايا الفكر المعاصر .. والتــي يمكــن أن تمثــل الزلفيــة 

األساسية التي تقع تقريبا زلف كل صراع قائم ـ ا ن ـ بين اإلنســان وأزيــ  اإلنســان .. والتــي ال 

بدون فهمها ـ واستيعابها جيدا ـ أن يتحقق الســ.م .. تحــت أي زعــم .. علــى هــذا الكوكــب يمكن  

 المحدود .. كوكب األرض ..

 

وحتــى ال يزطــف الفهــم أو الحســاب مــع األنظمــة البشــرية القاصــرة ـ فكريــا ـ والمتربصــة        

 وتجكـب الفتكـة الطائفيـة ـ، البد ل  من  ن  شير  وال إلى  ن اال)تقرار والتعايش ال)ـلم  باإلس.م  

كما يدعون ب اا ـ ال يأت  قط بطمس الحقائق بين األديـان ، فالحدود العقدية يجب  ن تكون حا)مة 

س  مـا  ألنهــا غايــات مــن زلــق اإلنســان( وكما يطلب مكا التبليـ  ب ـا ،   وبارزت كما يريدها ا )  

بضـمان مـن شـرب ا ومك اجـ  سس الـاي  الطريق إلى تجكب الفتكة فقد كان سس وكما يكون دائمـا سس

" لهــم مــا لنــا وعلــيهم مــا  ى :  " الذمــة "يعطى  هل الكتاب حقوق م االجتماعية كاملة بمقتضى  

بفكــر أو فلســفة " وهو ما يعكى بلبة معاصرت و قل تعميميـة مـن هـاا المعكـى ال)ـابق    علينا " ..

 الم)اوات ف  الحقوق الاي يقول ب  الدين س سس ألن القبول ال يعك  قبول ا زر " ) د. مي.د حنا (

 

" الديانــة ال يوجـد قط بمف وم  المطلـق إال فـى  فكر أو فلسفة " قبول ا زر "  وعموما فإن        

فيجب فقط  س ومن هاا المكظور يمكن  ن ي)ود األمن وال)هم والت)امد االجتماع  س  اإلس.مية "  

كمـا يكببـ    ة شــيء .. والســ.م االجتمــاعي شــيء آزــر .التنب  إلى أن الحسم فى القضايا العقدي
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( علـى الفـرد   هـو حتميـة فكريـة يفرضـ ا المـولى )    فكر أو فلسفة " قبول ا زــر "العلم بأن  

ف  اعتكاق  ما يشاء من  ديان ، ف   الحرية " إيمان الفرد " الم)لم ، ألن هاا الفكر مرتبط بحرية 

( للفرد ف   عم معاكي ا سس فه إكرام فـى الـدين سس تحـت   الشخصية المكفولة من جاكب المولى )  

  ي زعم سس كما جاء فى قول  تعالى :

 

َ الر ْشُد مجَن اْلَغي ج ... ) ( ٌَّ  )(  256اَل إجْكَراَه ِفج الد جينج َقد تَـَّب
 ( 256{ : 2) القرآن المجيد : البقرت }

 

    وهكاا يصبد إيمان الفرد وكفـرمرؤية الحق سس على الرغم من وضوب   3  أي ال إكراه في الدين

( فـى هـام الحيـات الـدكيا سس ألك ـا محـور   هى الحرية الشخصية المكفولة ل  من جاكب المـولى )

ابــتهء )  و اختبــار ( الفــرد س  وتصــل حريــة ا يمــان ـ فــ  الفكــر ا )ــهم  ـ إلــى مكطقــة الكفــر 

فولة  يضا ـ لإلك)ان ـ بضمان من شرب ا  ومك اجـ  المباشر  سس وهو ما يعك   ن حرية الكفر مك

 سس كما جاء ف  قول  تعالى سس

 

 
 البد من اإلشارة هنا إلى بعض الحقائق التالية ..   3
 

تـاريخ البشـرية تعتـرف بحـق رعاياهـا فـي اعتنـاق ديـن الحقيقة األولى  : أن السلطة اإلس.مية هي أول سلطة في  
مزالف لدين الدولة . وجاء هذا ـ أول ما جاء ـ عند دزول المسلمين بيت المقدس بدون إراقـة دمـاء نفـس واحـدة   
حيث " أّمن " عمر بن الزطاب ) في عهده العمري ( المسيحيين على كنائسهم وصلبانهم وعقيـدتهم وحـريتهم فـي 

 العبادة .
 
لحقيقة الثانية : هي قيام حضارة إس.مية في أسبانيا ) األندلس ( علـى مـدى ثمانيـة قـرون   لـم يجبـر المسـلمون ا

ز.لها مسيحيا واحدا على اعتناق الدين اإلس.مي   كما لم تغلق في أثنائها كنيسة واحدة فـي وقـت كـان المسـلمون 
ن رادعهم في هـذا الـدين اإلسـ.مي نفسـ  أو الـب.  أو " يملكون إبادة جميع المزالفين لهم بدون زسائر   ولكن كا

العهد اإللهي األزير " . وظلت األقليات المسيحية تنمو وتترعرع في حماية المسـلمين حتـى اسـتطاعوا بعـد ثمانيـة 
قرون من الحضارة .. هزيمة الدولة األم واالنفصال عنها .. وفي غضون ثمانيـة أعـوام فقـط .. بعـد سـقوط الدولـة 

س.مية .. اندثر من على وج  البسيطة شعب األندلس المسلم تماما .. ثمانيـة م.يـين مسـلم أبيـدوا بالكامـل ـ فـي اإل
   كمـا تـم هم نـاطق واحـد باللغـة العربيـة .. غضون ثمانية أعوام فقط ـ لم يبق منهم مسلم واحد .. كما لم يبـق مـن

 ن يصلا ألن يحول إلى كنيسة ..  كا تدمير المساجد بطريقة وحشية .. ولم يبقى منها إال ما
 

الحقيقة الثالثة : والتي ال يحاول أحد ذكرها ا ن .. هي أن محاكم التفتيش ظهرت فـي جنـوب أوربـا ـ أوال وأزيـرا ـ 
الستئصال اإلس.م من أسبانيا والبرتغال وصقلية وكريت وجنوب إيطاليـا وفرنسـا..      وإذا تحـدث الغـرب ـ ا ن ـ 

اكم التفتيش ال يذكرون المسلمين بحرف واحد .. إنما يروجون بـأن ضـحايا هـذه المحـاكم كـانوا مـن عن ضحايا مح
وى مسلمين أجبروا على التنصر اليهود .. والمذاهب المسيحية المنشقة .. بينما هم ـ في حقيقة األمر ـ لم يكونوا س

نيسـة والدولـة الكاثوليكيـة .. بتعتـيم كامـل    وهكذا جرت أول أضزم إبادة جماعية لشعب مسلم كامل على يد الك.. 
امل في غضون ثمانيـة أعـوام فقـط حتى ا ن ..     ثمانية م.يين مسلم ومسلمة في أسبانيا والبرتغال .. أبيدوا بالك

    وهي الجريمة التي يتستر عليهـا الغـرب ويزفيهـا ا ن بمهـارة فائقـة .. بحـذفها مـن ذاكـرة التـاريخ .. ليبقـى ..
) أنظر كـذلك :    ي الغرب من إبادتهم بالكامل ..  ن على هذا الحال من ال.وعي .. ومن ال.فكر.. حتى ينتهالمسلمو

 الفصل الثاني من هذا الكتاب ( .
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ْلَيْكـُفرْ مجن رَّ ـ جُكْم  احلَق  َوُق    ( ْليـُْؤمجْن َوَمن َشااَل فـَ  )( 29... )  َفَان َشااَل فـَ
 ( 29{ : 18) القرآن المجيد : الك ف }

 

مبايرت لما كألف  ـ كحن ـ من قواكين مادية سس ف   قـواكين ولكن هام الحرية يحكم ا قواكين ـ إل ية ـ  

 البايات من الخلق سسس ليتحقق فيكا قول  تعالى سس

 

َبْت َوُهْم اَل يُْظلـَُاوَن ) ( ََ  )( 281... ُثَّ تـَُوِفَّ ُك   نـَْفٍس َما َك
 ( 281{ : 2) القرآن المجيد : البقرت }

 

 سس 4فقط ـ كحن العالم ا )هم  ـ فى البهي ا ل   وب ام المعاك  يكحصر بل ويقتصر دوركا 
 

)  ( ٌُ ََْلْينـَا إجالَّ الَباَلُغ اْلُابج  )( 17َوَما 
 (  17{ : 36) القرآن المجيد : يس }

 

والتقصير فى هذا الب.  اإللهي بهذه المعاني ال يزرجنا فقط ـ نحن المسلمين ـ عن معاني الرأفة 

والرحمة با زرين   بل يزرجنا أيضا عن معاني رأفة ورحمة   بنا .. ألننا أصبحنا مسؤولين ـ 

ن وبشكل مباشــر ـ عــن هــ.ك أقــوام لــن يحققــوا الغايــات مــن زلقهــم . كمــا يزرجنــا أيضــا ـ نحــ 

المسلمين ـ عن معاني سنن الغايات من زلقنا بالمفهوم المطلق لهذا المعنى . فينبغي العلم   بأن 

مســئولية " الــب.  اإللهــي الحــق " لــيس فقــط أمــرا يحتمــ  علينــا مفهــوم األزــوة اإلنســانية .. 

ـ ومحاولة انتشال البشرية من ض.ل هي متردية في  ا ن   بل هو أمر حتمــي .. يفرضــ  علينــا  

 ( كما جاء في قول  تعالى  .. نحن المسلمين ـ المولى ) 

 

يًدا   ( هج َْلــيُكْم شــَ ََْلى الناسج َويـَكوَن الرَُّسوُل  ( 143) …وَكَذلجَب َجَأْلناُكم أمًة َوَسطًا لجتُكونُوا ُشَهدااَل 
( 

 ( 143{ : 2) القرآن المجيد : البقرت } 

 

    قد وصل للبشرية من خهلكاسس  لوالش ادت ف  هاا ال)ياق تعك  بأن البهي ا 

 

 
توجد مفاهيم أزرى أساسية .. حـول هـذا الـب.  اإللهـي األزيـر ) العهـد األزيـر ( .. فـي الفصـل األول مـن هـذا    4

 الكتاب .
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ــي         ــديني ... فــى الصــراع العرب ــاب .. " البعــد ال ــى هــذا الكت ــأتي إل ــديم   ن وبعــد هــذا التق

 فصول  على النحو التالي بعد ..اإلسرائيلي "  والذي تأتي 

 

؛  وهـو فصـل  )ا)ـ  والزم الفصل األول : " الدين .. بــين الحقيقــة والــوهم واالعتقــاد "       

حتى ال  يفقد هاا الكتاب مشروعيت  قبل  ن يبد  سس  و قبل الشروب فى قراءت  س ف و فصـل يكـاقش 

مـن  " قضــية وهميــة"لي)ـت  " القضية الدينية "حقيقة الدين سس ومدى صحت  ، ليكت   إلى  ن : 

غير قابلـة للبرهكـة  و لبيـر البرهكـة ،   " قضية اعتقادي  "صكع خيال ا ك)ان ، كما و ك ا لي)ت  

ل ـا براهيك ـا العلميـة الرا)ـخة التـى ت)ـمد بـالحكم القطعـ  علـى " قضية علمية كلية "  بل هى  

سبية " قضية نولي)ت  " قضية مطلقة "صحت ا  و بطهك ا س وب اا المعكى تصبد القضية الديكية 

) الــاي ابتدعــ   " أو " أيديولوجيــة فكريــة " تعنــي " صــراع الثقافــات " أو الصــدام الحضــاري

وصــار المحــرك الكظــري لمجمــل ال)يا)ــة  1993عــام  صــموئيل هــانتجتونالمفكــر األمريكــ  : 

الخارجية للواليات المتحدت األمريكية ف  الحقبة الحالية ( س كما يبـين هـاا الفصـل ـ  يضـا ـ معكـى 

 مية الدياكة ا )همية  و كوكية البهي ا ل   األخير سعال

 

" التحــول فــي النمــوذج الــديني : وكان يمكن  ن يكت   هاا الفصل بمكاقشة مـا ي)ـمى بــ :         

Paradigm shift in Religion " 5   والاي يعك  ف   قل معاكيـ  تحـول رؤيـة ا ك)ـان للقضـية

إلـى  " التدين فحســب "مف وم المطلق ، واالكتقال بالدين من حيز الديكية من المف وم الك)ب  إلى ال

سس وهـو مـا   " وجود الغايات من زلق اإلنسان .. وحتميــة تحقيــق اإلنســان لهــذه الغايــات "حيز  

يعك  تحقيق ال)هم على األرإ بأشمل و ب ى معاكي  سس ولكن تم تأجيـل هـام المكاقشـة إلـى ك ايـة 

 لمفاهيم قد اكتمل كضج ا سالكتاب حتى تكون معاك  هام ا

 

الفصل الثــاني : " البعــث والجــزاء وتشــكيل الضــمير الــديني .. بــين اليهوديــة والمســيحية       

هو فصل يبحث ف  تشكيل الضمير الديك  ف  الفكر البرب  والاي تحتل في  ا بادت واإلس.م " ؛ و

الجـزاء علـى كحـو عـام  و عـدم البشرية موقع القلب س ويكت   هاا الفصل بأن غياب فكر البعـث و

هو الذي أدى إلى هذا االنهيار األز.قي وضوب الرؤية الكتابية في  سس إلى جاكب عوامل  خرى سس  

كما كاقش هاا الفصل  يضا وجود الكصوص الديكية التـ    في الفكر الغربي الذي نراه علي  اليوم .

شـكيل ضـمير ديكـ  ي)ـمد بإبـادت تحإ بشكل مباشـر علـى ا بـادت البشـرية سس والتـ   دت إلـى ت

س كما يم ـد هـاا   " مبدأ الدارونية االجتماعية "الشعوب على كحو كامل سس والاي م د إلى ظ ور  

معركــة الضمير الديك  سس إلى حدوث المجزرت البشرية ال ائلة والمتوقعة سس والمتمولـة فـ  فكـر سس  

 
 لثامن من هذا الكتاب للتعريف والمفهوم العام .أنظر الفصل ا   5
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لفيـة ال)ـعيدت سس وللعـودت الواكيـة لل)ـيد سس والتـ  تموـل المقدمـة الضـرورية للعقيـدت األ  األرماجدون

 الم)يد إلى األرإ ، وحكم ا ـ مع من يتبقى من البشر ـ لمدت  لف )كة )عيدت س

 

، وهو فصـل يخـدم فكـرين الزـروف " ) أو اإلل  في الديانة المسيحية (  الفصل الثالث : "        

ر الديك  الم)يح  ، وإلى  ي مدى  )ا)يين : الفكر األول مك ما سس مكرس لبيان األ)طورت ف  الفك

يمكن لإلك)ان تقبل مول هام الووكيات الفكرية م ما بلبـت حجـم الهمعقوليـة في ـا سس      مـا الفكـر 

يكبع من كفس ال)فر األ)طوري الاي   معركة األرماجدونالواك  : ف و التركيز  )ا)ا على  ن فكر  

ال)بعة قرون سس    وهـو مـا يعكـ  بحتميـة يقول بأن ا ل  هو الك الخروف األ)طوري الشكل اي 

 )طورت فكر العقيدت األلفية ال)عيدت سس وبالتال  بحتمية  )طورت معركة األرماجدون الت  تم د ل ـا 

 هام العقيدت ، طالما و ن هاا ال)فر كف)   )طورت ف  مجمل  س

 

وهـو  المســيحية ( أورشــليم الســمائية " ) أو جنــة الزلــد وأهلهــا فــي الديانــة الفصل الرابع : "  

فصل تدور معاكي  حـول بيان ضياب خهص الفـرد الم)ـيح  سس مـن خــهل الكصـوص الكتابيـة ) 

الكتاب المقدس ( سس وعدم وجود مكان ل  ف  الفردوس ا ل   س وبالتال  لـم يعـد لديـ  إال خـهص 

رت البشرية التـ  تتوقـع مب م سس يدفع  دفعا لإليمان والتم)ك بالعقيدت األلفية ال)عيدت كحل بديل للفط

(  The Logical flow of the chapterخهصا لإلك)ان بشكل ما  و بـخخر س والترتيـب المكطقـ  ) 

ل اا الفصل كان يمكن  ن يأت  على كحو مباير لما تـم التقـديم عليـ  ، ولكـن فـ  هـام الحالـة كـان 

 يمكن  ن يكون الفصل  قل وضوحا عّمـا قدم ب  س

 

وهـو فصـل مخصـص لشـرب كشـأت هـام :    العقيــدة األلفيــة الســعيدة "س : "  الفصل الزــام      

والعقيدت األلفية ال)ـعيدت هـى   العقيدت ـ ال)عيدت ـ وكصوص ا األ)طورية المت افتة الت  ت)تكد إلي ا س

العقيدت الت  تكادي بالعودت الواكية لل)يد الم)يد إلى األرإ سس وحكم ا لمدت  لف )ـكة مـع األبـرار 

ــي ــن الم) ــا حيين س م ــع أهميته ــ  ـ وترج ــ  قضــية الصــراب   العرب ــا المحــرك األول ف ال لكوك 

ا )رائيل    ف  المكطقة العربية وحـدها ، بـل لكوك ـا ـ  يضـا ـ القضـية التـ  )ـوف يمتـد  ورهـا 

ففي الحقيقة وكما سنرى ؛ أن هذه العقيدة األلفية السعيدة يمكــن أن لتشمل البشرية بأ)رها سس     

ولة المسئولية المباشرة عن قيام حرب عالمية ثالثة )معركة األرماجدون( .. وتدمير تكون المسئ

رافيــة ال أســاس لهــا مــن البشرية بأسرها ) إنسان وحضارة ( تحت دعاوى فكرية أســطورية وز

وعلى الرغم من هام األهمية البالبة ل ام القضية بالك)بة لكـل شـعوب األرإ سس إال     الصحة ..  

ويأمل الكاتـب  ن يكـون فـ     لكافية والمتكاملة حتى اآلن سس   ك ا ـ بكل  )ف ـ لم تحظ بالدرا)ة ا

 هاا الفصل الكفاية س
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بهل األموــل وهــو فصــل يبــين اال)ــت:  الغيبوبــة .. وغســيل المــخ "الفصــل الســادس : "       

ـ علـى الـرغم   للترويج لفكر العقيــدة األلفيــة الســعيدة )رائيل سس للخواء الديك  ف  الفكر البرب   

من عدم إيماك ا ب ا ـ والك لخدمة  هداف ا ومطامع ا ال)يا)ية ف  مكطقـة الشـرق األو)ـط سس وفـ  

لديكيـة ـ فـ  الواليـات العالم  جمع س ويبـين هـاا الفصـل كيفيـة قيـام إ)ـرائيل بت)ـخير المكظمـات ا

المتحدت ـ والت  تعمل تحت ظهل الككي)ة ) الككي)ة ا كجيلية البروت)تاكتيكية على وج  الخصوص 

( للترويج ل ام العقيدت لتكوين ضمير ديك  جماع  يكادي بوجوب دعم إ)ـرائيل ماديـا ومعكويـا سس 

كطقة كشـرط  )ا)ـ  للعـودت الواكيـة لتحقيق كبوءات الع د القديم سس والت  تحتم إبادت شعوب هام الم

لل)يد الم)يد س وتمارس هام ال يئات الديكية عمل ا بأ)لوب دعائ  يصل ف  معكام إلـى حـد إجـراء 

عمليات غ)يل م. مكظمة ومخططة ) وبتمويل هائل ( سس على الشعب األمريكـ  بصـفة خاصـة ـ 

يات إبادت شعوب هـام المكطقـة ) وعلى البرب الم)يح  بصفة عامة ـ  كحو دفع م : إما للقيام بعمل

مكطقة الشرق األو)ط ( بأكف) م سس تحقيقا لكبوءات الع د القديم سس  و على األقـل سس تأهيـل الشـعب 

األمريك  بصفة خاصـة ـ كف)ـيا وفكريـا ـ والبـرب الم)ـيح  بصـفة عامـة سس لقبـول هـاا الفكـر ـ 

كمـا يعـرإ لمنطقــة وتــدمير مــدنها .  شــعوب هــذه ا  ا بادي ـ إاا ما قامت إ)رائيل بكف) ا بإبـادت

الفصل  يضا  يمان الكخبة الحاكمة ف  الواليـات المتحـدت األمريكيـة ب ـام العقيـدت وإلـى  ي مـدى 

يمكن  ن تتأور قرارات ا ب اا ا يمان س كما يكـاقش هـاا الفصـل ـ  يضـا ـ ر ي علمـاء الـكفس حـول 

 ذا تحليل الكاتب لهذه الظاهرة اإليمانية .وكتصديق الجماهير ل ام المزاعم الديكية الخرافية سس 

 

الفصــل الســابع : " أرض الميعــاد .. وتــاريخ بنــي إســرائيل فــي الكتــاب المقــدس ) القصــة       

: وهو فصل ي)قط سس بل وي)حق سس  ي حق تاريخ  لبك  إ)رائيل ف  المكطقـة بشـ ادت    الكاملة (

كمـا يبيك ـا لكـا الكتـاب المقـدس ـ فـ   ح)ـن   الكتاب المقدس كف)  س فكشـأت دولـة إ)ـرائيل القديمـة

 حوال ا ـ ه  مجرد غزو همج  ـ لبك  إ)رائيل ـ للمدن الفل)طيكية وإبادت )كاك ا به رحمـة وبـه 

 " وعد إلهي أســطوري "ضمير  خهق  إبادت تامة سس واال)تيهء على  رض ا لمجرد االعتقاد ف   

 ن البزو ا )رائيل  القديم للمدن الفل)ـطيكية ،  دس "" الكتاب المقبتملك األرإ سس     ويبين لكا 

عن معنــى غــزو " الهكســوس " لدولــة مصــر الفرعونيــة ف   ح)ن معاكي  ، ال يتجاوز معكام سس  

القديمة وقيامهم باحت.لها .. إلى أن جاء الملك " أحمس " وطــردهم مــن الــب.د . ويعــرض هــذا 

إعــادة تكــوين البشــرية .. شــعب   المزتــار .. الفصل لمواضيع كثيرة منها .. قصــة الطوفــان و

لماذا الوعد اإللهي بأرض الميعاد !  وهل اليهود هم بناة أهرامــات مصــر حقــا !   وغيرهــا مــن 

المواضيع الهامة . كمــا يســعى هــذا الفصــل ـ أيضــا ـ إلــى الــدعوة .. أو إلــى التــرويج لفكــر .. " 

قبول " اليهود " بالتعايش السلمي بين شعوب   التحول في النموذج اإلسرائيلي " .. والذي يعني
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ف ـاا هـو التـاري.     تحــت مظلــة الدولــة الفلســطينية ..   المنطقة .. كبنــي إســرائيل .. فحســب ..

  م سس وشعوب ودول هام المكطقة سس الحقيق  ل م سس والاي يجب  ن يعلم  العال

 

هــو فصــل يكــاقش م)ــيرت الفكــر والفصــل الثــامن : " البشــرية الضــالة .. إلــى أيــن !  " :       

البشــري سس ومــا يمكــن  ن يكت ــ  إليــ  مصــير البشــرية س  كمــا يضــع ـ هــاا الفصــل ـ الــكقط علــى 

الحروف بالك)بة للصراب البشري سس إلى  ين سس    ولمااا سس    كما يعرإ لل)ـع  الـدؤوب الـاي 

( ، ف  محاولـة معرفـة  NASAيبال  ا ك)ان ، والاي يتمول ف  برامج وكالة الفضاء األمريكية ) 

ا ك)ان لمكاك  الصحيد ف  باكوراما الوجود سس ومكاك  من كائكات  خرى يتوقع وجودهـا فـ  هـاا 

الكون س وعلى الرغم من وضوب الرؤيـة فـ  هـام المحـاوالت المباولـة ، إال  ك ـا ـ كمـا )ـكرى ـ 

 ك)ان اآلن سس     بيكما الحـل تترك ا ك)ان ف  كفس مكاك  الحال  سس وكفس التي  الاي يعاك  مك  ا

الحقيق  والقاطع يقف شامخا بـين يديـ  سس وال يريـد ا ك)ـان  ن يوليـ  االهتمـام الـهزم والدرا)ـة 

 الكافية حتى يمكك  التحقق من هاا الحل س

 

كما يوج  هاا الفصل كداء إلى عقهء بك  إ)رائيل ) هـاا إن كـان في ـا عقـهء ( سس ليخبروكـا عـن 

داف م الديكية الحقيقية سس وهل )تقودهم هام األهداف إلى تحقيق البايات من خلق م سس  م رؤيت م أله

)تقودهم إلى خ)ران وجودهم ومصيرهم معـا سس    ويكت ـ  هـاا الفصـل بضـرورت ف ـم ا ك)ـان 

. فــ. كحل ال بديل عك  سس لك  ي)ود ال)هم علـى األرإ    " التحول في النموذج الديني "لمعكى  

معنى .. لتحقيق الســ.م علــى األرض ـ تحــت أي زعــم ـ مــا لــم يــدرك اإلنســان حقيقــة   سبيل وال

كمـا كـاقش هـاا وجوده .. وحقيقة وجود الغايــات مــن زلقــ  .. وحتميــة تحقيقــ  لهــذه الغايــات .  

 العولمة ونهاية التاريخ " الفصل ـ  يضا ـ   

 

ت بني إسرائيل في المنطقة تحــتم أن ثم تأتي زاتمة الكتاب .. لتبين أن تاريخ وطبيعة تطلعا      

يكون الصراع المحتدم في منطقة الشرق األوسط صراعا دينيا في جــوهره .. يتــورط فيــ  العــالم 

ظاهرم ال)طح  الب)يط صراب )يا)  بين العرب وإ)ـرائيل ، وباطكـ  الخفـ    صراع ..  بأسره .

ة ) مـع الشـيطان ( علـ  إبـادت سس صراب ديك  هائل سس يمول تحالف الص يوكية العالميـة والم)ـيحي

ا )هم والم)لمين على كحو جاري س  و هو ـ ف  الحقيقة ـ هـو صـراب وهوـ  األطـراف سس يموـل 

تحالف الي ودية والم)يحية على ا )هم من جاكب سس ويقـف مكـ  الشـيطان وراء هـاا التحـالف سس 

يطان فـ  كـه الجـاكبين س وصراب خف  بين الي ودية والم)يحية من ج ة  خرى سس ويقف مكـ  الشـ

وفي جميع هذه الصراعات تلعب األسطورة والزرافة .. وال.عقل الغربي .. وال.وعــي اليهــودي 

 .. وغفلة العالم اإلس.مي .. الدور الرئيسي فيها .
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ولتكامليــة الكتــاب .. وإزــراج معانيــ  مــن حيــز المحليــة إلــى حيــز العالميــة .. كــان هنــاك        

ضرورة ملحة ألن يحوي هذا الكتاب ستة م.حق أزرى غير هــذه الفصــول .. تــأتي علــى النحــو 

 التالي بعد ..

 

وهـو ملحـق   :  الملحق األول : " لفظ الج.لة   .. وهل المسيحية ال تعرف إللهها اســما "      

هـو إخـرا  معـاك   الهــدف األول منهمــا : )ا)  ف  كل كتب الكاتب سس ويخدم هدفين  )ا)يين : 

ومك  فكر الككائس   فالمفهوم العالمي ا ن ..هاا الكتاب من المف وم المحل  إلى المف وم العالم  س  

 ـوم سس ( ال يعتـرف األخرى ، غير الككي)ة األروواك)ـية سس ) كاووليـك سس بروت)ـتاكت سس شـ ود ي

إال كإلـ  فقـط لإل)ـهم وللم)ـلمين ) ويمكـن الرجـوب إلـى هـاا " ..    Allah"   :    با)م الجهلـة

المعكى للمعاجم والمو)وعات العلمية األجكبية ( س وهكا يصبد عرإ هاا الكتاب ب ـاا اللفـظ ـ  ي 

ــى    ــرجم إل ــاي ال يكببــ   ن يت ــة   ا   ، وال ــظ الجهل وف يت)ــم بالخصوصــية   ـ )ــ Godبلف

والمحلية الشديدت س بمعكى  ن العالم البرب  الم)يح  )وف يعتبـر هـاا العـرإ مـن خصوصـيات 

الدين ا )هم  سس وليس ل م صلة ب   و عهقة من قريب  و بعيد س بيكما الحقيقة ؛ والتـ  ال تـدري 

 سس بـل وت)ـتخدم  كلفـظ   ""  ب ا الككائس األخرى سس  ن الككي)ة األروواك)ية تقبل ب ـاا اال)ـم  

ف و بيان الحقيقة ـ والتـ  ال   أما الهدف الثاني من هذا الملحق :   للجهلة الخاص بإل  ا  يضا سس  

 تقبل الجدل ـ بأن الم)يحية ) كف) ا ( ال تعرف  ل  ا ا)ما س 

 

: وهـو ملحـق ضـروري الملحق الثاني : " الكتاب المقدس .. األســفار وتــاريخ التــدوين "        

والزم سس ألن التوويق خهل عرإ الكتاب ي)تلزم التعرإ لتاري. تـدوين  )ـفار الكتـاب المقـدس 

الكتــاب وهو األمر الاي ي)تلزم إدراج  ضمن هاا الكتـاب س كمـا بـالت محاولـة خاصـة لتلخـيص  

   كلمات قليلة سس  عطاء مكظور متكامل عك  للقارئ غير المتخصص سف المقدس

 

والتنــاقض األنساب من آدم إلى عيسى كما وردت فى الكتاب المقدس ..  الملحق الثالث : "        

: وهو ملحق  )ا)ـ  عكـد التعـرإ لقصـة إعـادت تكـوين " في فترة بقاء بني إسرائيل في مصــر 

( سس  س كما ي دف هاا الملحق  يضا إلى توضيد ك)ب مو)ـى ) البشرية لكف) ا عقب طوفان كوب

من يعقوب ) إ)رائيل ( سس وبيان  ن فترت إقامة بك  إ)ـرائيل فـ  مصـر ـ كمـا وردت فـ  الكتـاب 

وإال استلزم هذا أن تنجب أم موسى : " يوكابد " موســى المقدس ـ ال يمكن  ن تكون صحيحة سس  

 ( سنة ..   255وعمرها ) 
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وهو ملحق يعرإ للقتـال و حكامـ  كمـا ملحق الرابع : " اإلس.م .. القتال واالنتشار " :  ال      

جاء ف  المرجعية الديكية المطلقة سس  ي الدين ا )هم  س وهو ملحـق مكتـوب للمقابلـة مـع القتـال 

 و حكامــ  ا باديــة ـ بــه رادب  خهقــ   و إك)ــاك  يــاكر ـ فــ  الكتــاب المقــدس ، ولبيــان  ن الــدين

ا )هم  لم يكتشر بال)يف كما يدع  البرب ب اا سس بل اكتشر بالحكمة سس وبمكطق  العلم  الاي ال 

 يقبل الجدل س
 

الملحق الزامس : " من صور .. محاوالت تحريف الدين اإلســ.مي .. وشــعب   المزتــار       

سس   القــرآن المجيــدمــن زــارج  وهو يعرإ للمحاوالت الت  تبال لتحريف الدين ا )ـهم  سس  " :  

و )اليب تلك المحـاوالت مـع تفكيـدها والــرد علي ـا س كمـا يعـرإ هـاا الملحـق ـ  يضـا ـ لـبعإ 

( سس واألمـة ا )ـهمية سس وكيفيـة   الكبوءات الـواردت فـ  الكتـاب المقـدس سس عـن بعوـة محمـد )  

زــ.ل   ويبــين هــذا الملحــق أيضــا ـ فــي أضــيق الحــدود ومــنالتحقق من صـدق الـوح  ا ل ـ  س  

نصوص الكتــاب المقــدس ـ أن " شــعب   المزتــار " فــي حقيقــة األمــر لــم يتجــاوز معنــاه عــن 

  ية " .. وليس الشعب اليهودي ..  النبوءة الواردة عن " األمة اإلس.م
 

الملحق السادس : " مجموعة الزــرائط " .. وهــو ملحــق يعــرض لســت زــرائط أساســية .       

( في مــدن المنطقــة   والثانيــة والثالثــة .. لســيناء   الزريطة األولى تعرض لرح.ت إبراهيم )  

وفلسطين .. وكذا أرض الميعاد قبل دزول بني إسرائيل إليها . والزريطة الرابعة تبين زط ســير 

ي إسرائيل من مصر . والزامسة تبين فلسطين في أيــام المســيا ) وهــي مــأزوذة عــن زروج بن

س  وجميع هام الخرائط تبين  ن فل)طين ما قبل دخول بك  إ)رائيل إلي ا سس ومكا الكتاب المقدس (  

 يام الم)يد )  ي مكا  كور من  لف  عام ( سس ال تعدو عن كوك ا إ)ـرائيل المزعومـة والتـ  يـدع  

والخريطة األخيرت سس تبين القدس والكفـق األزمـة سس والـاي    اليوم بحق م التاريخ  في ا سس    الي ود 

 يتم حفرم بجوار الم)جد األقصى بحوا عن آوار لل يكل س

 

وبهذا العــرض الســابق .. ننهــي ملزــص أحــداث هــذا الكتــاب والترتيــب المنطقــي لفصــول        

ا حول توثيق هذا الكتاب .. فقــد كــان يمكــن أن يكــون وبنوده .. وتبقى كلمة أزيرة البد من ذكره

هذا التوثيق تاريزيا   ولكــن ـ كلنــا يعلــم ـ أن كتابــة التــاريخ هــو أمــر سياســي فــي المقــام األول 

واألزير .. ولهذا يمكن ـ دائما ـ التشكيك في  .. وهــو مــا يــزج بالكتــاب فــي دائــرة مــن الجــدل ال 

فــي التوثيــق علــى " الكتــاب المقــدس " فقــط  .. النســزة   يرغب فيها الكاتب . لهذا تــم االعتمــاد

المعتمدة أو األساسية لدى الكنيسة األرثوذكسية . وفــي أحــوال قليلــة جــدا .. عنــد عــدم وضــوح 

 معني معين بقدر كاف في النسزة السابقة .. كان يتم استزدام الترجمة الحديثة للكتــاب المقــدس
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  وهي نسزة معتمدة وصادرة عن  6كتاب الحياة "  والتي تأتي تحت عنوان " الكتاب المقدس ـ

الكنيسة األرثوذكسية أيضا . وفي أحوال أزرى كان يتم الرجوع إلى النســزة اإلنجليزيــة للكتــاب 

المقدس " نسزة الملك جيمس " ـ ونسخ إنجليزية أزرى ـ للتأكيد على عالمية معني بعينــ  فــي 

ال تكــون هنــاك زصوصــية مــا .. لمنظــور  أحـــد الموضــوعات ذات الحساســية الزاصــة .. حتــى

الكنيسة األرثوذكسية وحدها في هذا المعنى .. دون غيرهــا مــن الكنــائس األزــرى .  كمــا تجنــب 

الكتاب االستشهاد ببرتوكوالت حكماء صهيون تماما .. حتى ال يــدزل فــي دائــرة جــدل مصــداقية 

شهاد بها ـ كما يقول بهذا بكــل أســف المصدر .. وحتى ال يفقـد الكتاب مصداقيت  ـ إذا ما تم االست

 . 7.. بعض الكتاب والمفكرين المصريين 

ولهذا فقـد اقتصر التوثيق في هذا الكتاب ـ في األمور الدينية ـ على الكتاب المقدس فقط .. وفــي 

 بعض األحوال النادرة ) مرة واحدة فقط ( تم االستشهاد بالتلمود .

 
الكنيسة األرثوذكسـية   ولكنـ  " الكتاب المقدس ـ كتاب الحياة " : هو نفس الكتاب المقدس العادي الصادر عن     6

مترجم بلغة عربية حديثة . والمعروف أن الكتـاب المقـدس قـد تـم ترجمتـ    عـن لغاتـ  األصـلية وهـي : العبرانيـة 
 . 1864أغسطس عام  23ية واليونانية   إلى العربية ألول مرة في والكلدان

 
يرى السيد الدكتور عبد الوهاب المسيري في كل كتاباتـ    ومنهـا كتابـ  : " اليـد الزفيـة "   أن " برتوكـوالت    7

وكوالت إلـى بل ويبرئ السيد الدكتور .. اليهود من هذه البروت    " وثيقة مدسوسة على اليهود ..    حكماء صهيون
( : " واإلشارة إلى البرتوكوالت واستزدامها في اإلع.م المضـاد   20حد قول  ) في الكتاب السابق ذكره ـ صفحة :  

للصهيونية هو أمر غير أز.قي ألنها وثيقة مزورة   وال توجد دراسة علمية واحدة ) سواء بالعربية أو بغيرها مـن 
قيقتهـا ـ هـو أمـر غيـر ى سيادت  أن اإلع.م المضـاد للصـهيونية ـ لبيـان حاللغات ( تثبت أنها صحيحة " .  وهنا ير

 أز.قي ..  
 
ولكن  أمام بعض الحقائق الدامغة .. يضـطر السـيد الـدكتور إلـى التراجـع .. وأن يتنـاقض مـع نفسـ  .. ومـن بـاب  

هنـاك وثـائق يتـداولها التهوين نجده يقول ) في نفس الكتاب .. وفي نفس الصـفحة أيضـا (  : " ومـن الطريـف أن  
بعض أعضاء الجماعات اليهودية تحتوي على آراء أكثر تآمرية من البروتوكـوالت   مثـل مـا يسـمى كتـاب التربيـة 
الذي يوزع في إسرائيل في الوقت الحالي . كما يحوي التلمود وتراث القبااله ) وهـي كتابـات يهوديـة الشـك فيهـا ( 

 مقطوعات عنصرية إلى أقصى درجة " .
 

والسؤال المطروح ـ ا ن ـ على السيد الدكتور عبد الوهاب المسيري : إذا كنـت تعلـم أن هنـاك كتابـات أشـد تآمريـة 
من البرتوكوالت وتوزع في دازل إسرائيل .. فمـا هـو وجـ  الغرابـة فـي أن تنسـب إلـيهم " البروتوكـوالت " وهـي 

بـات األقـل كتابـات األشـد تآمريـة البـد وأن تحـوي الكتافبـديهي أن ال   آمرية مما تروج ل  إسـرائيل ..! كتابات أقل ت
   وهنا يرد سيادت  ) في نفـس المرجـع وفـي نفـس الصـفحة ( علـى هـذا الموقـف الصـعب بأنهـا : " .. تآمرية .. 

كتابات ال يعرف عنها معظم أعضاء الجماعات اليهودية بدورهم شيئا   وال يتداولها في الغالب إال بعض العنصـريين 
ين في كل المجتمعات وبين أتباع كل العقائد " ..    ونسى سيادت  أن " التلمود " ـ الـذي تسـتند إليـ  هـذه الموجود

   وهكذا يدفع سيادت  بأن هـذه الكتابـات العنصـرية واألشـد تآمريـة من أساسيات العقيدة اليهودية .. الكتابات ـ هو  
ي دازـل إسـرائيل د عنها شيئا علي الرغم من أنها توزع فمن البروتوكوالت .. ال تعرف إسرائيل .. وال يعرف اليهو

 هافت ال يرقى إلى الرد علي  ..     وبديهي هو ك.م مت.. 
 

وكان يمكن أن أسترسل إلى ما وراء ذلك .. ولكن ليس هـذا من أهـداف هذا الكتاب .  وأعتقد أن في هذه العجالة ما 
وإن تسترت وراء العلم الـذي تقـول بـ  ..     وعمومـا شـكرا  يكفي إلسقاط بعض األقنعة عن بعض الوجوه .. حتى

ا الكتـاب للسيد الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي جنبني مراجع كان يمكن أن تثير جدال .. حول حقائق يطرحها هذ
 .. وال تقبل الجدل ..  



 19 

 

ـ كحن العالم ا )هم  ـ كقف اآلن فـ  مفتـرق الطـرق سس و مامكـا ويبقى  ن  شير سس إلى  ككا        

بشرية مبيب  فعه سس ال تدري  ين موقع ا من هـاا الوجـود سس وربمـا كاكـت صـادقة ـ  حياكـا ـ فـ  

)عي ا  كحو معرفة مكاك ا الصحيد ف  هاا الكون سس ولكـن ـ وبكـل  )ـف ـ ف ـ   ت)ـعى فـ  كـل 

لصحيد الاي يمكن  ن يقودها إلى خهص ا الحقيق  س وعكدما كشير الطرق الممككة سس إال الطريق ا

إلي ا ـ كحن العالم ا )هم  ـ إلى وجود مول هاا الطريق الصحيد سس كراهـا ـ بكـل  )ـف ـ تكتحـل 

ا سس حتـى ال األعاار سس بل وتفعل الم)تحيل سس لك  تصم  اكي ا سس وتبمإ عيكي ا سس وتلبـ  عقل ـ

 ترى هاا الطريق سس  

 

واآلن ؛ فإن عليكـا ـ كحـن العـالم ا )ـهم  ـ إمـا إدراككـا لحقيقـة دوركـا فـ  هـاا الوجـود سس       

واضطهعكا الواع  بضرورت تحقيق هاا الدور ل داية هام البشرية المبيبة فعه سس فتكجـو  وككجـو 

 هل سس فت لك سس وك لك مع ا سس  مع ا س وإما اال)ت)هم ل ا سس لتقودكا ه  إلى الض

 

و خيرا ربما كان هاا الكتاب هو الصرخة سس الت   طلق ا من األعماق سس ل ام البشرية البافلة       

ووجــود الطريــق الصــحيا الــذي يمكــن أن يقودهــا إلــى أقصــى لعل ا تتكب  إلى حقيقـة وجودهـا سس  

سس   كما يمكن  ن يقودها إلى  قص  معاك  الخـهص  درجات اإلشباع النفسي والمادي والروحي ..

وال)عادت األبدية المكشـودت سس ولكـن لكـ  يتحقـق هـاا األمـر سس فـإن الوقفـة الواعيـة ـ علـى جميـع 

 الم)تويات ـ  البد و ن تكون  مرا واقعا سس وقدرا محتوما سس للكل سس

 

 

َََّااواتج َوَما يف اُْرضج َوإََل اللَّـهج تـُْرَجُع اُُموُر )  (  )( 109َولجلَّـهج َما يف ال
 (  109{ :  3القرآن المجيد : آل عمران }) 


