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 لإلرهاب الصهيوني العنصري   حركة كاخ نموذج 
 ليلية في علم االجتماع السياسي دراسة تح 

 علي احمد خضر . د                                                    
 المقدمة :

اإلرهاب الصهيوني متجذر في التاريخ ويجري في دماء اليهود منذ خلقهم 
 . ءهمبيااهلل وتحدوا خالقهم وقتلوا أن

ففييي أييييام  الحييية ميييا وأييي ا اإلرهييياب أربييير اهلل ت يييال   يبييي  بيييا ميييريم 
و انيييل البيييمة البيييارلا فيييي ربيييالت  موابييياا  ، ربيييوق رقييييب القليييب نبيييير ال اأفييية

الضيي فاء ورد ا تبييار المضييأهديا الييذيا أييالهم اإلرهيياب ومجييارال ال اصيييا 
دل بيييييا أيييييدي و انييييل اليهودييييية قييييد فبيييي ، حتيييي  يهتييييدوا وبالقبيييياا حتيييي  يلينييييوا

رهابيييا   يييا ح يييام الرومييياا  ، اتبا هيييا بييير  ييياا أحبارهيييا ق يقليييوا قبيييوا قليييوب وار
فلما جاء البيد المبيح  لي  البالم هجير رجيار اليديا ورجيار اليدنيا  ، األشداء

واحيي   ، وبييدأ جانييب الفاييال الفقيييرا ينييت   ، جمي ييا ولييلم الحييياا مييء الضيي فاء
لنييام يبيتفيقوا وبالمشيرديا يتجم يوا واا اإلرهابيوا اليهيود وحيرا  المليالم با
وتشييريد تالمذتيي   ، فقيرروا قتيير المبييح ، األرض توشي  اا تميييد تحيل أقييدامهم

وو يير اإلرهييابيوا تنفيييذ خأييتهم اليي  فرقيية مييا  بيييدهم أو  ، ومصييادرا ت اليميي 
 .. .  فييروا اليي  أقأييار ب يييدا اجنييدهم ل ييا اهلل أنقييذ المبيييح وا هيير تالميييذ  الييذي

لييي  ليييم يوقيييب اإلرهييياب بحيييرب فييياجرا  لييي  الديانييية الجدييييدا فقيييد تتبيييء بييييد اا ذ
.. .  الروميياا  يير مييا يييدر  ليي  أهلهييا وينتمييي اليهييا بييالتحريب والقتيير أو النفييي

لقد تلافرل جهود اإلرهابييا المبتبديا و راهيتهم لإلبالم خالر قيروا  دييدا 
دااييرا  وحتيي  يومنييا هييذا  ليي  محنيية ال ييرب فييي فلبييأيا خاصيية ووقييو هم فييي

إرهياب وابييء يصييدر  يا ذوي ت بييب وجبييرول  لي  ميير التيياريخ فقيد جييهم فييي 
ويبيييول للمييي   ، وانأليييب يهيييير الر يييب والفيييل  (فلبيييأيا)صيييميم األمييية ال ربيييية 

                                                           
 جام ة الموصر لية اآلداب -مدر / قبم اقجتما /.
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رهابيي  ألبييياد  ذو  وفييي الوقييل الييذي .. .   (يااألمييير ي )القييوا المترأربيية  يوار
و تيب  ، المقيد  اا قد ذبح الصليبيوا ا هر ما بيب يا أليب مبيلم فيي بييل 

خيلييي  تخيييوض بحيييرا ميييا دمييياء   قاايييد الصيييليبييا الييي  البابيييا يبشييير  بييي ا بيييناب
المبييلميا حيييا ابييترج وا البيييل بقيييادا صييال  الييديا  أاغييير  .. .  المبييلميا

ولقييد حفييل الرييرب  .. .  أ لنييوا  فييوا  امييا وبييمحوا ق ييدااهم بييالهجرا موفييوريا
اذ اآلفيياب األذليية وابيي نوهم دور للمبييلميا حبييا صييني هم فابييتجلبوا اليهييود شييذ

ال ييرب بفلبييأيا وتر ييوا األلييوب فييي ال ييراء اليي  يومنييا هييذا يحصييدهم اإلرهيياب 
 . الصهيوني

نموذجييا  حيييا  لإلرهيياب الصييهيوني يفييرض نفبيي  للدرابيية  ، ومنلميية  ييا 
 (ا يييرب  يييدو  ) ليي  األقييير ضييما المبيييدأ القاايير  ، والت ييرب  ليييي  مييا قبلنيييا

وللتبلح بميا يم يا التبيلح بي  ضيد  ، صهيوني  أوقل شب  ا  مب ال داء الل
 . في تحقيب األأما  اقبت مارية منلمال ال دو الصهيوني أدوات  الحر ية

ولتحقييب ذلي   ، لقد جاء البحث لي الج هيذا الموضيو  ميا منليار ال ليم
مباحييييثل  المبحييييث األور ب نييييواا اإلأييييار ال ييييام  ةفقييييد تضييييما البحييييث أرب يييي
ي الب يييد التييياريخي  أميييا المبحيييث الهاليييث فيتنييياور الب يييد لموضيييو  البحيييث والهيييان

األيييييييديولوجي أمييييييا الرابييييييء فقييييييد تضييييييما مواقييييييب  ييييييا  مييييييا الصييييييرا  ال ربييييييي 
  . وب د ذل  الخاتمة ، الصهيونيي

 المبحث األول / اإلطار العام 
 تحديد مشكلة البحث : -1

يم يييا أا نحيييدد مشييي لة البحيييث ميييا خيييالر المحييياور الرايبييية      
 يب ومت  لهرل هيذ  الحر ية  بير  ؟بحث ل ما هي حر ة  ا  اقتية في ال

وما هيي أييديولوجيتها التيي تتبناهيا ميا اجير البييأرا واللهيور  لي   ؟التاريخ 
البييياحة البيابيييية فيييي األرض المحتلييية ؟ وميييا هيييي مواقيييب هيييذ  الحر ييية ميييا 
الصيييييرا  ال ربيييييي الصيييييهيوني ؟ وميييييا هيييييي أأما هيييييا المبيييييتقبلية ومشييييياري ها 
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تييي يم ييا أا تنفييذها هييذ  الحر ييية فييي المنأقيية ؟ ومييا هييي اآلهيييار التوبيي ية ال
اقجتما ية والبيابية واققتصادية والهقافية التي يم ا أا تتر ها هذ  الحر ية 

 . نتيجة مماربتها الت بفية  ل  الش ب الفلبأيني
 أهمية البحث : -2

 ونيييييي  محاوليييييية لفضييييييح المخأأييييييال  فيييييييتتجليييييي  أهمييييييية هييييييذا البحييييييث      
التي تتبناها هذ  الحر ة في المنأقة ال ربية بصورا  امة  هاة و شفاقبت ماري

و ذل  ت تي أهمية هذا البحث ما خالر التحليير  ، والفلبأينية بصورا خاصة
ال لمي واأل اديمي لالبتراتيجيال التي تتصب بها هذ  الحر ة ضما بيياقال 
وآليييييييال م ينيييييية حتيييييي  تييييييتم ا الشيييييي وب ال ربييييييية مييييييا مواجهيييييية المخأأييييييال 
يجاد قنيوال وبيبر ت ياوا  والتوجيهال الف رية التوب ية ال دوانية لهذ  الحر ة وار
 ربيييي مشيييتر  لمواجهييية مهييير هيييذ  الحر يييال والحيييد ميييا نواياهيييا الخبيهييية تجيييا  

و يييذل  تييي تي أهميييية هيييذا البحيييث ميييا  ونييي  ميييا  ، الشييي ب ال ربيييي الفلبيييأيني
لموضيو  وت هيراتي   لي  الدرابال اقجتما ية القليلة والنادرا التيي تناوليل هيذا ا

الواقييء ال ربييي فييي فلبييأيا بيابيييا واجتما يييا ضييما بييياقال  لمييية يم ييا اا 
 . ندرجها ضما اختصاص  لم اقجتما  البيابي

 أهداف البحث :   -3
يهييدب البحييث اليي  إيضييا  خأييورا اإلرهيياب الييدولي وان  ابييات   ليي           

 ية  يا  الي  أرضيها بوصيب البالد ال ربية فضال  ا فلبأيا التيي تنتميي حر 
 ياا يبي ا فيهيا ويخأيأ وميا لار الي  اآلا  (Meir Kahane) ميااير  اهانيا

اتبا ييييي  يخأأيييييوا ميييييا اجييييير أيييييرد أهلهيييييا ال يييييرب منهيييييا بحبيييييب مخأأيييييال 
المقدبية  –بحبيب ل مهيا  -التي تؤ د التمبي  بحقوقهيا  . الصهيونية ال المية

   . األرض ال ربية المقدبة في
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 منهج البحث:  -4
وهو ما انبب المناهج لم الجة  ، يقوم البحث  ل  المنهج التاريخي         

التيييييي ميييييا شييييي ا التحليييييير  ، ه يييييذا موضيييييو  قرت يييييال   لييييي  الحقيييييااب الموهقييييية
  . وي رض لها ، اقجتما ي اا ي تمدها

 تحديد المفاهيم:  -5
ول لنييييييا إذ نقييييييدم ت ريفييييييال لإلرهيييييياب وال نصييييييرية نخفييييييب مييييييا وأيييييي ا   

 . هر الباحهيا فضال  ا المتلقياايبحث في موضو  اهقر   الموضو  بوصف 
  (Terrorism )اإلرهاب : 

التخويييييب بييييالبأ  أو القهيييير بوبيييياار شييييت  ))لريييية ي نييييي  ، اإلرهيييياب  
وقد ي وا ما حب المقهور أو المللوم إرهاب  (1)نقورل ارهب فالنا إذا أخاف ((

فقييد وصييب المبييلموا   ييدو  دف ييا ليي   ييا النييير منيي  أوردا لمللميية نالتيي  لييذل 
وا يدوا لهيم ميا ابيتأ تم ميا قيوا وميا ربياأ ))المؤمنوا ب نهم يرهبوا  دو اهلل 
أميا فيي اقصيأال  البيابييل  . (2)((.. .  الخير ترهبوا ب   دو اهلل و دو م

فقد اتخذل ال لمة ببيال لها في  المنا الم اصر فراحل تحتر لها م انا رايبا 
فاإلرهيياب إذا  ، ب واحييدا مييا الهيير بييمات فييي  صيير أصييبحل ليياهرا اإلرهييا

  . (3) لمة تب ث في النفو  ش ور الر ب والفل  والهور
ول ير الم ني   ، إق أا اإلرهاب اخيذ فيي  صيرنا الحاضير م ني  آخير

التيييي بييييأرل  لييي  مفاهيمهيييا  ، الجدييييد ارتيييبأ بأبي ييية هقافييية ال يييالم الحاضييير
 ، ييييييال المتحيييييدا األمري ييييييةالتقنيييييية ميييييا جهييييية ومفييييياهيم الحضيييييارا الجدييييييدا للوق

                                                           
بيرول  ، دار اآلداب ، ترجمة ريموا نشاأي ، اإلرهابيوا والفداايوا ، وقا ، غوشي   (1)
  . 5ص  ،  1968 ، 

(2)  
Richard Rosenthal , Deep undercover in the Jewish efnse Leaque, leapfrog 

press.  wellfleet, Massachusetts , 2000 , P. 87. 
 ، ب اليييدولي وان  ابيييات   لييي  فلبيييأيا واليييدور ال ربيييية اإلرهيييا ،  ليييي بييي يد ، بيييدراا  ( 3)

   . 1ص  ،  2002 ، برداد  ، مر ل الدرابال الدولية ، جام ة برداد 
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اقتحييياد البيييوفيتي  لمييي  الواقفييية لهيييا بالمرصييياد )خاصييية ب يييد بيييقوأ القيييوا الو 
 . (1)الذي  هيرا ما باند الش وب المقهورا واا  اا بدافء أيديولوجي ، بابقا(

 ، اصبح اإلرهاب فيي لير هيذ  الهقافية الجدييدا هيو  ير ميا يقيب ضيدها
مصييالح الوقيييال ضييد فالبلييد الييذي يقييب  ، اا  ليي  هويتهييفليياحم ، أو يواجههييا

فييي نليير الرييرب إنمييا هييو بلييد إرهييابي  ، المتحييدا  ليي  أرضيي  وضييما جررافيتييي 
 نلييراو  ، برييض النليير  ييا  ونيي  يييدافء  ييا نفبيي  ، والوقيييال المتحييدا خاصيية

قيييوا اإل يييالم األمري يييي اليييذي يبييياند  اإل يييالم األوربيييي وييييد مها بالت  ييييد لهقييير 
ح اإلرهيييياب هييييو مييييا بيييييا ا هيييير مفيييياهيم الحضييييارا اصييييب ، الصييييهيوني لييييد ما

 . الم اصرا
إا اإلرهاب بهذا الم ن  ج ر  ر ميا يتخيذ النضيار الهيوري فيي وقيل 

وليذل   . (2) اا في  المنأب اللاهري لألمور يفتيرض اقبتبيالم  ميال إرهابييا
اصيبح مجييرد وصييب أي شيي ب مناضيير ميا اجيير ابييت ادا حييب مضييا  وارض 

قنييي  مصيييألح انحيييرب  يييا م نيييا  الييي  جانبييي   ؛ميييةمرتصيييبة للميييا لييي  أو جري
ف صيييبح اإلرهييياب ييييرادب ال يييدواا وال نيييب البيابيييي خاصييية  ؛البيييلبي وحبيييب

 . وتجاول الحد ال  ما يولد ردود األف ار ال  بية الرهيبة
وقيييد ي يييوا إرهييياب دولييية تضيييفي  لييي  نفبيييها الحيييب بمماربيييت  وتمن ييي  

مد ومية  ( 3)مبلأة  ليهم  ل  ر اياها وقد ي وا ما جهة خارجة  ا األفراد
 اإلرهيياب الصييهيوني المييد وم مييا الوقيييال المتحييدا  ، مييا قييوا متبييلأة جبييارا

 . (4)األمير ية
                                                           

    . مادا  نصر ،  2/637 ،  1أ ، أهراا  ، الم جم الوبيأ  مجمء اللرة ال ربية  (1)
 ، بية للدرابال والنشر المؤببة ال ر  ، الموبو ة البيابية  ،  بد الوهاب  ، ال يالي   (2)

   . 391ص  ،  1974 ، بيرول 
(3)  A Dictionary of Modern Politics M OP.  CIT, PP.  279-280.  

 

م هييييد  ، النمييييوذس اإلبييييراايلي للماربيييية البيابييييية  ، ) الييييد تور (  ، حامييييد  ، ربيييييء   (4)
  . 90ص  ،  1975 ، القاهرا  ، البحوث والدرابال ال ربية 
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 مييا  ، واخيييرا قبييد مييا صييياغة ت ريييب إجرااييي لمفهييوم اإلرهيياب مفيياد 
هدافييييي  البيابيييييية أو اقجتما يييييية يقيييييوم ميييييا ي تميييييد اإلرهييييياب أبيييييلوبا لتحقييييييب أ

ف يييار ميييا شييي نها اا تلحيييب الهليمييية باقمييياب واإلرادا اققتصيييادية الخاصييية ب أو 
ل ييي يبييفر  ، وتشيييء حاليية فلي يية ووابيي ة مييا الخييوب لييدا فاييال مييا النيييا 

وما أف ار اإلرهاب البارلا فيي هيذا المجيار  . ذل   ا تحقيب أهداب مربومة
مييا قامييل بيي  الصييهيونية ومييا تقييوم بيي  مييا مييذابح  ليي  أبييا   نصييري لأييرد 

ة  ربيية ترميي أينهم والحياب الهليمية بمقياومتهم وب ير مقاوميالفلبأينييا ميا و 
وييي تي فييي هييذا اإلأييار الف يير الرهيييب  . المحافليية  ليهييااليي  تحرييير األرض أو 

الذي قام ب  أمهارل ميااير  اهانيا وبييرا رشياروب وبيارو  وغولدشيتايا وبيير  
 ، الحييييرم اإلبراهيمييييي ، صييييبرا وشييييتيال ،  فيييير قابييييم ، فييييي مييييذابح دييييير يابيييييا

 . الحصرقانا،  وهذا  ل  ببير المهار ق مذبحةو 
  Racismالعنصرية 
ال نصير( اليذي ي نيي األصير والجين  )أما ال نصرية فم خوذا ميا    

وال نصييرية مييذهب يقييوم  (1)يقييارل فييالا مييا ال نصيير اآلري أو البييامي الوبيييأ
  ، ل  اق تقاد وبتفوب جن   ل  بوا  ويؤ د  ل  نقاء الدم أوالصفاء ال رقي

يتبناهيييييا د اتهيييييا لتبريييييير التميييييايل اقجتميييييا ي واققتصيييييادي أولتحقييييييب غاييييييال 
وبيييل ل بيييبير القهييير واإلرهييياب واقضيييأهاد فيييي التييياريخ الم اصييير  ، بيابيييية

 التفرقييية ال نصيييرية ضيييد البيييود فيييي أمري يييا والتفرقييية ال نصيييرية فيييي جنيييوب ))
الصييهيونية  أمييا ، أفريقيييا فقييد اشييتهرل بييالتمييل ال نصييري ضييد األ هرييية البييود

   . (2)فوريهة النالية في وجودها ال نصري وبلو ها حيار  رب فلبأيا((

                                                           
إحبييياا محميييد  . ترجمييية ومراج ييية د ، م جيييم  ليييم اقجتميييا   ، ميتشيييير  ، ديييين ا    (1)

    .  170ص ،  1981 ، بيرول  ، دار الألي ة للأبا ة ، الحبا 
مجييييييالر  ، مييييييا ملفييييييال اإلرهيييييياب الصييييييهيوني فييييييي فلبييييييأيا  ، غييييييالي  ، البيييييي دي (   2)

  . 218ص  ،  1985 ، بيرول  ،  1أ ،  1983-1936ومماربال 
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أميا فييي قييامو  البيابية الحديهيية نجييد ال نصيرية هييي أي م تقييد بيابييي 
. أو اجتما ي يبرر التمييل في م املة األفراد وفقا ألصولهم ال رقيية أوالبياللية

يء ال نصرية ب نها التبليم وفي موضء آخر  رب الباحث الد تور حامد رب(  1)
لمجتمييييء ميييييا المجتم يييييال دوا يابيييييية م ينيييية لفرييييييب مييييا األفيييييراد أو بحقييييوب ب

 . (2)اآلخريا بما يبول البيادا  ليهم
الجييين  هيييو اصيييأال  األبيييتاذ ميتشيييير  لييي  اا ال نصييير أو  ميييا يؤ يييد 

ال وامير  هيايألب  ل  مجمو ة ب انية تتمييل بصيفال بايولوجيية مشيتر ة تقرر 
الواحيدا  يا ل ن  ق توجد  وامر وراهية تفصر الجما ال ال نصيرية   ،الوراهية

وميا  .  ما ق توجد فوارب  نصرية وراهية بيا أبناء ال نصر الواحد األخرا، 
الجييييدير بالييييذ ر ب نيييي  لييييي  هنييييا  ارتبيييياأ بيييييا الصييييفال الوراهييييية البايولوجييييية 

إق أا اقختالفييال  ، والقييدرال الذ ااييية أو الملايييا الحضييارية لألجنييا  البشييرية
قد تيؤدي فيي  ، اللاهرية في الملهر الأبي ي والبايولوجي لألفراد أو ال ناصر

الييذي يييدفء اليي  اق تقيياد بمبييدأ  ، لييروب م ينيية اليي  لهييور الييو ي ال نصييري
اقختالفييال  إا لل نيي  مييا الخأيي  القييور ، وال نصيير اليييرديء ، ال نصيير الجيييد

اقفيييراد تتييي هر باقختالفيييال ال نصيييرية  اقجتما يييية والحضيييارية والبيييلو ية بييييا
ت تميد ا تميادا  بييرا  لي   ، الموروهة أالما اا الفروب الحضارية واقجتما يية

 . (3)ال وامر البياية واللمنية والجررافية
مييذهب " لواقا يم ييا ت ريييب ال نصييرية ت ريفييا إجراايييا ييينص  ليي  انهييا

نقيياء الييدم أو الصييفاء  يقييوم  ليي  اق تقيياد بتفييوب جيين   ليي  بييوا  ويؤ ييد  ليي 

                                                           
 ، بيييييرول  ، جييييوهرا وتاريخييييا وتجلييييا  ، اإلرهييياب الصيييهيوني   ، أدييييب إحبيييياا  ، مرتضييي    (1)

 .  253ص  ،  2003
System in Israel ,The west Thames m law.  The Political Point New 

York 1991 , P. 13    
 ،هيودي مااير  اهانا وغالا التأرب األصولي الي ،ورفااير جرجي ، بيموا ، فيليب (    3)

  5-3ص 1982 ،بيرول  ، األواار للنشر  ،ترجمة  اادا  م  لييي 



 

 1180 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

يتبناهيييا د اتهيييا لتبريييير التميييايل اقجتميييا ي واققتصيييادي او لتحقييييب  ، ال رقيييي
يد ضيد اللنيوس فيي جنيوب و ل  ببير المهار حر ة اقبآرته . "غايال بيابية 

 . الحر ة النالية والصهيونيةافريقيا او 
 البعد التاريخي  .. .  المبحث ) الثاني( حركة ) كاخ(

 النشأة :
 ارتبأل الحر ة الصهيونية بارض فلبيأيا  بير الديانية اليهوديية التيي ق

غييييير اا الحر يييية الصييييهيونية ال المييييية ت نييييي الصييييهيونية فييييي اصيييير نشيييياتها.  
حيد اليتم ا ميا توجيي   ، بوصفها البلو ي الخأير قد امتيدل فبلريل بييأرتها

 ميييا  ، دهابيابييال دور  بييرا  الوقيييال المتحييدا األمير يييية الوجهيية التييي ترييي
و ليي   خابييال ال اميية والراابييية بوجيي  خيياص، بام انهييا التيي هير  ليي  بييير اقنت

الصييحافة األمير ييية خاصيية بالمل ييية ال اميية وبالمبيياهمة فضييال  ييا بيييأرتها 
هنييا  ا هيير مييا مايية  ، وفضييال  ييا هييذا ففييي أمير ييا وحييدها ،  لي  اإل النييال

اير وتبيث الضيروا وخمبيا منلمة صيهيونية ت مير  لي  مبيا دا ود يم إبيرا
ومييييا هييييذ  المنلمييييال  ، والتشييي ي  لقييييوا التحييييرر الوأنييييية فييييي الييييبالد ال ربييييية

اليذي   The  American Jewish Councilالمجلي  اليهيودي األمير يي 
 Veterans براابة  ولدشتايا وجم ية قدام  المحياربيا  1924ت ب   ام 

Association   ليي  يهييود ومج 1896مييا يهييود أمري ييا التييي ت ببييل  ييام
وجم ييية ال ميير  1936الييذي أبيي   ييام   Jews World Councilال ييالم 

ومؤببية ملراحيي   Missionary Associationاليديني لمبيا دا المبشيريا 
وبيييواها ميييا الجم ييييال  Al – Mizrahic Corporationللبييييدال 
(( والتيييييي تقيييييب فيييييي أقصييييي  اليمييييييا achحر ييييية  ييييييا   دوت ييييي)) . الصيييييهيونية

ب مييييا ا هيييير الحر ييييال اإلرهابييييية الصييييهيونية تأرفييييا فييييي الصييييهيوني المتأيييير 
فقيأ  ، فاشيتها و نفها و نصريتها وق يقتصر إرهاب هذ  المنلمة  ل  ال رب

وخيييالر البييينوال التيييي  ، بييير يمتيييد أحيانيييا ليشيييمر ب ضيييا ميييا اليهيييود اليبيييارييا
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نمييييل داخلهييييا شييييب ة م قييييدا مييييا  (1972 ييييام  )مضييييل  ليييي  ت بيبييييها منييييذ 
اا مؤبييي  هيييذ   يييية المبيييلحة و لييي  مختليييب المبيييتويال. بالمجمو يييال اإلرها

مااير  اهانا( المشهور بمواقف  )الحر ة ول يمها الروحي هو الحاخام اإلرهابي 
ال نصييرية المتأرفيية ضييد ال ييرب وينحييدر الحاخييام  اهانييا مييا  االيية حاخامييية 
 ،  انل تقيم في صفد وهاجرل في مأليء القيرا ال شيريا الي  الوقييال المتحيدا

بالتبيو (( وبيمي ))فيي الحيي النيوييور ي  1932لد فيي اقور ميا اب  يام و 
احييد حاخامييال  ، وقييد قييام والييد  الحاخييام تشييارلل  اهانييا ، مييااير مييارتا  اهانييا

وقد ا مر مااير هذ  الهقافية  ، الحي بتهقيب مااير بت اليم الصهيونية ال ب رية
 ا ( فيي اللرية )م ن   اا . ()((بيتار ))في اأار  مل  ضما حر ة الشبيبة 

تيييي صييياغل شييي ارها  لييي  ه يييذا( وهيييو ابيييم لجما ييية ميييااير  اهانيييا ال)ال برييييية 
 يييا ( خيييرا بالبييييب و تيييب تحتهيييا  لميييييية )ل ييييد تمبييي  بيييالتوراا وأالنحيييو التيييالي

ال برية بم ن  اا الببير الوحيد لتحقيب اآلمار الصهيونية هيو التيوراا والبييب 
هيييياجر اإلرهييييابي  اهانييييا اليييي   . ()التوراتييييية(أي ال نييييب المبييييلح والييييديباجال )

وب د فترا قصيرا ما هجرت  بدأ ابيم  يلهير فيي  1969فلبأيا المحتلة  ام 
واجهيية البيابيية الصييهيونية وربمييا ي ييود البيييبب فييي ذليي  اليي  ت بيبيي  لحر يييية 

 ا (  حلب بيابي ما اجر الفول في انتخابال لل نيبل ال اشيرا فيي قاامية )
 ا ( ل ني  فشير فيي الحصيور  لي  األصيوال التيي تم ني  )مبتقلة تحمر ابم 

،  وب ييد رفضيي  ()ي ال نيبييللصييهيونالبرلميياا ا  مييا الحصييور  ليي  مق ييد فييي
                                                           

التأرب الصهيوني وجدلية الصرا  ال ربي  ، )الد تور (  ، احمد صدقي  ، الدجاني   (1)
   . 128-127ص  ،  1986 ، القاهرا  ، المبتقبر ال ربي  ، اإلبراايلي 

مجلييية الدرابيييال  ، لبيابيييي اإلبيييراايلي حر ييية  يييا  فيييي المشيييهد ا ، احميييد  ، خليفييية (    2)
 . 186،  ص  1994،  بيرول ،   84نية ،  الفلبأي

  ابييم  1949ال نيبييل األييب  ليي  البييلأة التشييري ية اإلبييراايلية فييي آذار  ييام
يتمتء هذا المجل  ب همية  بيرا ويؤدي دورا  بيرا ومهما في الحياا البيابيية  ، ال نيبل 

ويحر راي  ال نيبل محر  ، الجمهورية راي  يجري اختيار  وما خالل  ، في ابرااير 
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تقدم بش وا وا تراض  لي  لجنية  1984الحادية  شرا بنة  في اقنتخابال، 
اقنتخابييييال فييييالري قييييرار اللجنيييية األور وه ييييذا خيييياض اقنتخابييييال ونجييييح فييييي 

 . ()د في ال نيبلالحصور  ل  مق 

                                                                                                                                     

ون  م   1949الراي  في حالة مرض  أو غياب  وب د اق تماد  ل  قانوا اقنتقار ل ام 
فقيييد د يييل المييادا األولييي  ميييا هييذا القيييانوا الييي  ت يييويا  ، لدولييية إبييرااير  ا  صيييرير  ا  دبييتور 

ة  برية ت ني )الجم يية ( وهيي و نيبل  لم ، (  ضوا 120برلماا  نيبل م وا ما )
ابييم  يياا يألييب فييي القييرا الخييام  قبيير الميييالد  ليي  البييلأة ال ليييا التييي  انييل تمتليي  

وقيييد ا أييي  غيييياب الدبيييتور  ، الحيييب فيييي تفبيييير القيييوانيا والتشيييري ال المت لقييية بالدييييييا 
ال نيبييل بييلأة  بيييرا جييدا وي لييب  ليي  ذليي  ال هييير مييا المتخصصيييا فييي هييذا المجييار 

. للمليد انلر . ل  بقولهييم ل اا بام اا ال نيبل اا يبا أي قانوا يشاء  ل  ذ
  . 187-186المصدر نفب  ،  ص (   1)
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 صبة الدفا  اليهودي( التي أببها  اهانا في نيويور  )لقد  انل 
 ا ( ل اهانا نفب  لتبدأ نشاأها في لحر ة ) ا  جذرا أو اباب 1968بنة 

مء هجرت  مء جما ة ما اتبا   ال  فلبأيا وبهذا  1971إبرااير بنة 
 . (1)1972قبير انتخابال  ( ا  )تحولل  صبت  ال  حر ة 

 المبحث الثالث : البعد األيديولوجي    
بن   اهانا شهرت  الواب ة بحضور جنالال اإلبراايلييا ضحايا 

المول لل رب( و اا ) ما يد ي لذل  فقد رفء ش ارل  ، اإلرهاب ال ربي
وقد تل م أخو  ب د مقتل  في    )اقنتقام مفهوم يهودي مقد (، يؤ د مقولت
 اا يشرب  ل  م بد في الحي اإلبالمي و   . الد وا لقتر ال رب 1990
 ا ( موجودا في  تابال مؤببها ول يمها )إا أيديولوجية حر ة  .بالقد 

وهي أيديولوجية أصولية دينية مشتقة ما أصور الديانة  ، مااير  اهانا
و نصرية فاشية  فلبأينييا ال رب، وممتلجة ب راهية شديدا لل ، اليهودية

الحر ال اليمينية ال نصرية المتأرفة في  مبتقاا ما أف ار ومماربال
  -وينص برنامجها األيديولوجي  ل  ل . (2)الوقيال المتحدا

وهذا يتألب اا  ، إا الحدود لدولة إبرااير هي ما النير ال  الفرال  -1
تقوم إبرااير باحتالر أجلاء واب ة ما بورية ولبناا ومصر وال راب ما 

 . (3)إبرااير ال برااجر إ مار الحدود الأبي ية لدولة 
 أرد المواأنيا ال رب ما فلبأيا.   -2
المواأنوا ال رب الموجودوا في إبرااير بواء ب اا لألراضي المحتلة  -3

يم نهم البقاء في دولة إبرااير في  1948او ب اا أراضي  1967ل ام 
                                                           

 ، مر ييل يافييا للتوهيييب والخييدمال،  امييا 40القضييية الفلبييأينية فييي ، احمييد بيي يد، نوفيير(   1)
  . 91ص ،  987 ، يافا

(2)
Yael Yishai , Challenge groups in Israeli Politics , 1981 , page 

548.   
 

  . 189 -187ص  ، المصدر البابب  ، احمد  ، خليفة  ( 3)
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حار موافقتهم  ل  اا ي ونوا بال مواأنة أو أية حقوب أي اا  ليهم اا 
ي ني )دية ودفء الضرااب وبيمن وا ما اإلقامة في القد  يقبلوا بال بو 

وما التصويل في انتخابال  ، ال رب( وما شرر الولااب المهمة
 ما بيمن وا ما اقختالأ باليهود في  هير ما األما ا ، ال نيبل

ال امة  حمامال البباحة والمدار  ومنء اللواس المختلأ ود ل الحر ة 
  . (1)ار اإلبالمية ذل  ال  إلالة جميء اآله

 . ت  يد توبيء اقبتيأاا بالقدر المم ا  -4
ضم الضفة الرربية وقأا  غلا ال  دولة إبرااير وأرد ب انها   -5

  . وترحيلهم
مدينة القد  مل  خالص لليهود وبضرورا اا ي وا ب انها ما اليهود   -6

 . فقأ
ترفض الحر ة وجود هوية لش ب فلبأيني أو قضية فلبأينية   -7

 . (2)امة دولة فلبأينيةوترفض إق
 ، تشجء الحر ة  ل  الهجرا ال  إبرااير وتهجير ال رب خارس فلبأيا  -8

 )وقد حددل  ، و ملل  ل  إنشاء صندوب الهجرا لتحقيب هذا الهدب
  -هالهة حلور للوجود ال ربي في فلبأيا متمهلة فيل ( ا 

                                                           
(1  )  
Donprets and Sammy Smooha , Israel’s tenth Knesset Elections 

– Ethnic upsurgence and dedline of Ideology The middle east 

Journal , 1981 , P. 92.   

جابوتنبييي ي فيلبيييوب  دي ييي ،  1940-1880ا موالييييد بولنيييدا لاييييب جابوتنبييي ي ل مييي (2) 
ال نب واإلرهاب فيي الحر ية الصيهيونية د يا اليهيود الي  ) اقحتفيال  لي  المقاتلية بالبييب 

للمليييد  . واا البيييب والتييوراا قييد نييلق  ليييهم مييا البييماء ( ، مليي  اجييدادهم اقواايير  000
 . 7ص  ، المصدر البابب  ، النحا   ، انلر
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 ةفلسطين بأيوتهدف الى تهجير العرب الفلسطينيين خارج  ، الهجرة -أوال :
 . سياسية أو عسكرية أو دموية إجرامية ، وسيلة ممكنة

مييا يبقيي  ب ييد  مليييال التأهييير ال رقييي يجييب  لييي  أا يتقييدم بألييب  -ثانيــا :
اليي  البييلأة األمنييية مييا اجيير الحصييور  ليي  الجنبييية اإلبييراايلية وذليي  ب ييد 

 . تقديم  للألب بخم  بنوال وب د إجراء تحقيب أمني شديد حور ذل 
ويييرا  اهانييا اا  ، اا ي ييوا ال يرب بيي انا ق يتمت يوا بحييب المواأنية-الثـا :ث

ليذا  ، رو  اليهودية وجوهرهيا ال مييب (يلوث )وجود ال رب في ارض فلبأيا 
فياا أييردهم شييرأ ضيروري للتبشييير بيياقتراب المخلييصك فقيد تنبيي ل  تييب اليهييود 

 )ح المقدبييية اا الخيييالص أي خيييالص الشييي ب اليهيييودي ي يييوا بلهيييور المشيييي
الييذي يييروا اا لمنيي  بييال قريبييا ويم ييا اا يتحقييب فييي هييذا الييلما او  (المبيييح

 الجير شرأ حدوث أمريا مهميا ل 
ـــاني ل ضيييم المنييياأب المحتلييية  األول ل إلالييية  ييير  بيييادا غريبييية ميييا جبييير والث

واجييالء جميييء أ ييداء  (الشييريب والمبييجد األقصيي  ، الحييرم القدبيييي )الهي يير 
  . (1)اليهود ما ارض إبرااير

الديمقراأية والقانوا ل اا الديمقراأية ف را غريبية  يا اليهوديية نبتيل فيي  -9
هيؤقء يجيب اا يخضي وا ،  قر اقغبار وقد تصلح لهم ل نهيا ق تصيلح لليهيود

ذا أأا يييل ح يييومتهم المنتخبييية ديمقراأييييا الشيييري ة فيييال ، لشيييري ة التيييوراا فقيييأ وار
ذا لييييم تف يييير ذليييي  فيييياا قوانينهييييا وبيابيييي ، ضييييرر منهييييا  ، اتها غييييير صييييحيحةوار

وما هنا ف ا  اهانا يهاجم بشدا إ الا اقبتقالر الذي  فر  ، وينبري رفضها
لبيي اا إبييرااير نلرييييا حقوقييا متبييياوية برييض النليير  يييا انتمييااهم ال رقيييي أو 

                                                           
 1990 ،  ماا  ، دار ال رمر  ، قرارال إبرااير المصيرية  ، يهوشراأ  ، هر ابي   ( 1)
 .  169ص  ، 
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 أنهياوبميا  ،أا ت وا ديمقراأية أوأا ت وا يهودية  إماودولة إبرااير  ، الديني
 . (1)ت وا يهودية فيجب ابتهناء ال رب ما النلام الديمقراأي أاملتلمة 

(  ل  ( صبة الدفا  اليهودي ))مبالة ال نب ل شدد  اهانا منذ ت بي   -10
أهمييية ال نييب أبييلوبا لتحقيييب األهييداب المرغييوب فيهييا متيي هرا فييي ذليي  بت يياليم 

را ميا اليذي  هيي ، ل يم الحر ة الصيهيونية التصيحيحية ( )فالديمير جابوتنب ي
وقد قبيم ميااير  اهانيا أ ضياء  صيبة اليدفا  اليهيودي الي   ، ابدا إ جاب  ب 

اليوح  أو  )وم ناهيا بال بريييية  (حييا )مجمو ال ما فاتييا أأليب  لي  األور 
وقييد  ، أو أهيير ال لييم والف يير (أهيير ال لييم )واألييب  ليي  الهانييية لقييب  (، الحيييواا

ر ول نييي  شيييجء اتبا ييي   لييي  تخليي   يييا هيييذا التقبييييم  نيييدما هييياجر اليي  إبيييرااي
تحييييل راييييية  ( ييييا  )لقييييد نشييييأل حر يييية  ، التصييييرب تجييييا  ال ييييرب  ييييالوحو 

األيديولوجيييية هيييذ  لم الجييية أمييير ال يييرب فيييي فلبيييأيا بوصيييفهم ال يييدو المفبيييد 
 )حتي  اا  اهانييا نفبي  وصيب النبييي  ، وال قبية أميام خيالص الشيي ب اليهيودي

التيييوراا اا إبيييما ير  قيييير فيييي )) ليييي  البيييالم فيييي إحيييدا خأبييييي   (إبيييما ير
((  وهييييذا جييييلء مييييا ...متييييوح  ي تييييدي  ليييي  الجميييييء والجميييييء ي تييييدوا  لييييي 

 (2)أيديولوجية الحر ة إلاء ال رب والفلبأينييا
لقييد تحقييب  ييوا حر يية  ييا  هييي الحر يية الوحيييدا التييي تمهيير الموقييب 
الصييهيوني الحقيقييي ودوا مواربيي  بحيييث ن تقييد انيي  ق يم ييا تحقيييب جييلء مييا 

ليييذا فييياا حر ييية  . صيييهيوني إق بحبيييب األيديولوجيييية التيييي تفيييردل بهييياالحليييم ال
 ، ت تقد أا ألمة إبرااير ت ما فيي اقبت ياد  يا الهقافية والتربيية اليهوديية ( ا )

وتييرا فييي أيييديولوجيتها اا  (تقدمييية)وتبنكييي األف ييار الرريبيية المبييتوردا المبييماا 

                                                           
جم ية  ، نلرا  ل  األحلاب والحر ال البيابية اإلبراايلية  ،  اميليا  راب  ، بدر (   1)

  .209ص  ،  1985 ، القد   ، الدرابال ال ربية 

-32ص  ،  1991 ، بيييرول  ، مجليية الجييير  ، جهيينم  اهانييا فييي  ، روبييرل  ، فريييدماا   (  2)
33  .   
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 ليي  فياا المخيرس الوحييد و  ،  ارهة قومية(())ابتمرار هذا الوضء بيؤدي ال  
 . (1)يقتضي ت ميب التهقيب  ل  التراث اليهودي ( ا )في نلر 

وهيي  ميا قلنيا نميوذس  – ( يا )وبناء  ل  األيديولوجية التيي ربيمتها 
لأليديولوجية الصهيونية حققوا أهيدافا مرحليية فيي ارت يابهم مجيالر  يا أرييب 

اامية الحر يال اإلرهابيية ال صابال اإلرهابية وحر ية  اهانيا  انيل فيي صيدر ق
ومييا أهييم أهييداب الحر يية تحقيييب الحلييم بدوليية إبييرااير ال بييرا مييا الفييرال اليي  

 . النير ولا يتحقب لها هذا ب ذا اهلل ت ال 
 المبحث الرابع : مواقف كاخ من الصراع العربي الصهيوني 

 ، منلميية صييهيونية متشييددا إرهابييية  نصييرية ( ييا )لمييا  انييل حر يية 
اور القضاء  ل  الوجود ال ربي في فلبأيا واا ارض ابرااير في نش تها تح

وهييي مبييلمة مهميية مييا  ، مقدبيية يجييب اا تت اميير بحبييب األميير الصييهيوني
واا خالصيييهم ق ييييتم اق  لييي  هيييذ  األرض  ، ةمبيييلمال اقيديولوجيييية ال اخيييي

وخليييو اقرض ميييا أي  ربيييي  (المشييييحاني)و لييي  ييييد المبييييح وهيييو الخيييالص 
ا د ليييي  فقييييد احتييييدم الصييييرا  بيييييا الصييييهيونية وال ييييرب وغيييي لهييييذا 00فلبييييأيني 

صيييرا ا مرييييرا وليييم ييييلر محتيييدما ميييا دام فيييي األرض ال ربيييية  ربيييي او حتييي  
أبيلوبا  ، مبيلمة ال نيب ( يا )ليذل  فقيد للميل  ، يهودي مرترب  ا يهوديتيي 

النصييب األور ميييا  فييي ( اهانيييا)مبتداييية بمبيييرال نلمييييييها  ، لتحقيييب اهييدافها
للتحير   1948ل ال  المدا ال ربية في ارض فلبأيا المحتلية  يام الهمانينا

 ، ببيي انها واقنييا هم بيياا لييي  هنييا  مفيير لهييم مييا الرحييير  ييا ارض إبراايييير
وقد انتهل هذ  المبييرال بمصيادمال أهيارل ضيجال بيابيية وار الميية  بييرا 

                                                           
  .  37 – 36ص  ، المصدر نفب   (  1)
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فيييي إبيييرااير  ميييا أهيييارل أصيييداء دوليييية ليييذل  حليييرل البيييلأال  لييي   اهانيييا 
 . (1)ر ال  المدا والقرا ال ربيةالدخو 

حفيير بييجر  ، واليي  جانييب هييذ  األنشييأة ال لنييية ضييد  ييرب فلبييأيا
ب نشييأة بييرية إرهابييية وتآمرييية ضييد الفلبييأينييا شييملل اق تييداء  ليي   ( ييا )

األشيييخاص واألضيييرار بممتل ييياتهم وتخرييييب ميييلار هم وقأيييء أشيييجار ببييياتينهم 
 1980فقيييد صيييدر أمييير بييينة  بييير ؛واحيانيييا تقتييير ال يييلر ميييا ميييلار يا و ميييار 

ببييجا  اهانييا بييتة اشييهر لييم يييذ ر البييبب حينهييا ول ييا اتضييح فيمييا ب ييد أنهييا 
خأييأ ليي  ميء اتبا يي  وب ييد تلايييد  ، ببيبب  ميير تخريبييي ضييد المبيجد األقصيي 

 ، نقيير مر ييل نشيياأ  اليي  مييدا الضييفة الرربييية مييا فلبييأيا، نشيياأ  اقرهييابي
هياب  بير مقرهيا فيي مبيتوأنة  ا ( وميداا أوبء للتخرييب واإلر )حيث قا دا 

وبقيييي  اهانيييا يميييار  نشييياأ  فيهيييا حتييي   ، بيييالقرب ميييا الخليييير ( رييييال أربيييء)
 . (2) ل  يد مواأا  ربي  1990مصر    ام 

بتنليميييا بيييرييا مبييلحيا انشييي ء األور بييينة  ( يييا )لقييد ارتيييبأ ابييم 
ويييد    1989والهيياني فييي بيينة  (لجنيية األمييا  ليي  الأريييب)ويد يييي   1986

يا إرهابيييا ذلييي  أنهيييا مجهيييلا تيييواألولييي  هيييي اخأييير اقهن (دولييية يهيييوذا منلمييية)
ولهييا  ، بوبيياار إرهابييية حديهيية ووبييااأ نقيير واتصيياقل و ييوادر  الييية التييدريب

ميييا األهليييية لإلرهييياب  ييير وبييياال  ميييا أبيييلحة وميييواد تخريبيييية ومخييياب  بيييرية 
لبدايية  لنا في ا ( ا )لقد بدأ نشاأ  ، ألبلحة فردية مرخص بها وأخرا برية

وبيييارال المبييتوأنيا المبييافريا  ليي   (ايرييد)بتييوفير  موا بيية مبييلحة لباصييال 
هيييم ميييا لبيييث اا انتقييير الييي  ال مييير البيييري واخيييذ يييينلم  ، أرييييب الضيييفة الرربيييية

حمالل انتقامية إرهابية ضيد الفلبيأينييا وممتل ياتهم فيي الميدا والقيرا و لي  
وميييا المفييييد ، شيييخاصالأيييرب ال امييية قتييير وجييير  خاللهيييا  يييددا  بييييرا ميييا األ

                                                           
مجلييييييية شيييييييؤوا  ، الحر ييييييية الصيييييييهيونية فيييييييي أمري يييييييا ومماربييييييية ال نيييييييب، بييييييي دال ، حبيييييييا  ( 1)

    63،  62ص ،  1972، (8)4فلبأينية
(2)
Yael Ipid , P.  555 .   
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اا الجي  اإلبراايلي ل اا يصر ال  أما ا حوادث اإلرهاب ال اخي  ، اشارت 
وقييد تفيياقم أذا  ب ييد انييدق   ، ب ييد اا ي ييوا أ ضيياء التنليييم قييد غييادروا الم يياا

        . (1)اقنتفاضة الفلبأينية
أمييييا تنليييييم منلميييية دوليييية يهييييوذا فقييييد اختفيييي  تحييييل ابييييم دوليييية يهييييوذا 

التييي أخييذل  ليي   اتقهييا البيييأرا بييالقوا  ليي  أييية ارض يييتم التخلييي المبييتقلة 
وقييد برهنييل  ليي   .. .   نهييا والييدفا   نهييا وتجبيييد دوليية يهييوذا المبييتقلة فيهييا

إرهابيتها بحوادث مري ة قتلل فيها أ دادا ما الفلبأينييا وهربل ذخاار  بيرا 
يا اإلرهيابييا فقيد بهيذيا التنليمي ( يا )وليم ت تيب  .. .  ما األبلحة ألفرادها

ل( اإلرهيياب ضييد اإلرهييييياب و  . اا. ل)اقتييرا ابييمها بتنليميييا آخييريا همييا 
فقد  انل األول  موجهة ضد ال يرب واألخيرا  ، حملة  الخناجر (البي اري يم)

  . (2)ضد اليهود بتوجي  رباار تهديد لليهود غير اإلرهابييا أو مؤيدي البالم
اا ال نيب  ، رمتها ي ليم الشيباا اليهيودلقد أمض  مااير  اهانا حيات  ب

و اا يجد مت ة ب  ميار  ، وان  ب مر اهلل مقد  (مقد )بابم الش ب اليهودي 
 . ال نب واإلرهاب ضد ال رب
 ييا ( منييذ ت بيبييها  تفت يير المصييادمال ال نيفيية مييء )لقييد  انييل حر يية 

بلريل وتناميل أ ميار ال نيب لهيا حتي   ، ال رب واألحيلاب اليبيارية اإلبيراايلية
 1983و  1982 ا ( ذروتها في  يام )ال مليال اإلرهابية التي نفذتها حر ة 

ويذ ر واا  ومر  اتب مقار الفاشية الجديدا في إبرااير ونشرت  مجلة ه وقم 
اا مييا بيييا ال مليييال اإلرهابييية التييي قامييل بهييا  28/12/1983هالييية بتيياريخ 
 هذ  الحر ة ل

                                                           
رهياب الصيهيوني الم اصير ضيد الشي ب ال ربيي حقااب اإل ، نبير محمود  ، البهلي (    1)

 5ص  ،  2002 ، بريداد  ، جام ية بريداد  ، مر ل الدرابال الدوليية  ، الفلبأيني 
 .  

 2003 ، الرياض  ، دار البياا للأبا ة  ، الهي ر المل وم  ،  بد الناصر  ، بليح (    2)
 . 51ص  ، 
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 . (1) 1982ص  في محاولة اقبتيالء  ل  المبجد األق -1
 . خأة تفجير قبة الصخرا -2
 60إأييالب النييار  ليي  المصييليا فييي القبيية وقتيير وجيير  ا هيير مييا  -3

 . مصليا
              . اق تداء  ل  حافلة  ربية قرب جبر هرت  في القد  -4
 . بلبلة القنابر المفخخة في القد  -5
ولقييييد ا تييييرب إبييييحاب رابيييييا إا مجييييلرا الحييييرم اإلبراهيمييييي فييييي  -6

هيذا )قيااال  (بارو   ولدشيتايا)جريمة ارت بها  1994بنة الخلير 
 ، الحيييييدث ق توجيييييد  لميييييال لوصيييييف  ولوصيييييب خأوراتييييي  ونتااجييييي 

جريميية قتيير بييافلة وبشيي ة لمصييلييا فييي م يياا مقييد  لييدا اليهييود 
 لي  اليرغم ميا  يوا ابيحب  . (2)(وال رب نفذها قاتير مختير  قلييا

 . هداب الصهيونيةرابيا احد قادا ال ياا الصهيوني والمنفذيا ق
أا القاتييييير ليييييي  مخيييييتال  قلييييييا  ، وقيييييد أشيييييارل المصيييييادر الصيييييهيونية

بالم ن  الصحيح الأبي بر هي ف لة شخص مريض نفبيا أريا  لي  البيأح 
ميييا داخييير إأيييار صيييرير ومحيييدود ونشييي  ونميييا فيييي مبيييتنقء مصيييادر  الروحيييية 

نفبييا   يا ( وليم ي يا  ولدشيتايا  مريضيا)إشارا الي  حر ية  .. .  موجودا هنا
وق  قليييييا فهييييو ضييييابأ احتييييياأ فييييي الجييييي  اإلبييييراايلي وأبيييييب ومييييا أ مييييدا 

تقاا مح م، المجتمء   . (3)نفذ جريمت  ب  صاب باردا وار
رهاب   يا ( )حر ة ولي  ما ش  اا ال مليال اإلرهابية الصهيونية وار

فقيييد ت ونيييل  ، قوبليييل بيييردود أف يييار ميييا ليييدا المقييياوميا الفلبيييأينييا ، خاصييية
مناضيييليا التيييي قيييادل المقاومييية الفلبيييأينية ميييا شيييار  الييي  شيييار  جما يييال ال

وضييي ب  ، وردل  لييي  حيييرب اإلرهييياب و لييي  اليييرغم ميييا اإلم انيييال الببييييأة
                                                           

  .  358ص  ، المصدر البابب  ، احباا أديب  ، مرتض    (1)
  .  209 ، المصدر البابب  ، وقا  ، غوشي   ( 2)
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بيجلل األ ميار الفداايية صيفحال راا ية للبأولية فيي  ، بيا هذ  الفيرب حيلالتب
ومييا لالييل  ، تيياريخ المقاوميية الفلبييأينية غييير م تمييدا فيهييا  ليي  مييوارد خارجييية

دم الملييييد ميييا األ ميييار البأوليييية التيييي أرهبيييل ال يييدو الصيييهيوني فيييي مواقيييء تقييي
  . ديدا

 الخاتمــة :
ما خالر جولة في مجمر أنشأة منلمال اإلرهاب الصهيونية وجدنا 

  ا ( )اا حر ة 
لمؤببييها الحاخييام الصييهيوني المتأييرب مييااير  هانييا ا هيير الحر ييال اإلرهابييية 

تها بييدأل م تمييدا  ليي  الشييباا الييذيا تقيير تأرفييا فييي فاشيييتها و نفهييا و نصييري
أ ميييييارهم  يييييا ال شيييييريا وتفت ييييير المصيييييادمال ال نيفييييية ميييييا الأيييييالب ال يييييرب 
واليبييارييا مييا اليهييود وتنييام  مبلبيير اإلرهيياب حتيي  بلييى أوس الخأييورا  ليي  
ال رب واليهيود ميا محبيي البيالم و لي  البيلأة التيي قيد تقيب فيي وجي  ب يض 

نييل غاييية الحر يية ومييا لالييل هييي نفبييها غاييية و ا ، بنييود مخأأيياتهم اإلرهابييية
الصيييهاينة حليييم إبيييرااير ال بيييرا ميييا الفيييرال الييي  النيييير متب ييية بيييبر اإلرهييياب 
وال نييب الييدموي لتحقيييب غاياتهييا ومآربهييا فييي اقبييتحواذ  ليي  األرض ال ربييية 
فلبيييأيا وليييم يبيييب  يييرب فلبيييأيا م تييييوفي األييييدي فقيييد لهيييرل الييي  الوجييييود 

اب وتقييض مضياجء الصييهاينة ميا غييير تراجييء أو حر يال نضييالية تقياوم اإلرهيي
ابتبييالم ولييم ت تمييد  ليي  أميير المخلييص مييا لييدا دور ال ييرب أو المبييلميا مييا 

 .داموا في ر اب أبياد ال الم المتخاذر
  
 لمصادر : ا

 المصادر العربية :  -1

  القرآا ال ريم* 
   . أب ة بوقب (، رهب)مادا  ، لباا ال رب، ابا منلور -1
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Abstract 

Kakh Movement as a Model for the Zionist 

Terrorism 

“Analytical study in the field of political 

sociology” 

                                                     Dr. Ali A. Kh.
 

 This study deals with Kakh movement as a typical 

model of the Zionist terrorism.  The study tries to answer the 

following questions: what is Kakh movement ? When did this 

movement appear ? What are the ideologies that are held by 

this movement ? What is its stance towards the Arab- Israel  

conflict ? What are its futuristic expansionist projects ? What 

are the cultural, political  and economic effects that might be 

caused by this movement?  Moreover.  The paper aims at 

exposing the colonial plots of this zionist movement.  
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