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  29/4/2001: التاريخ

 
ونية، وخصوصاً في الفترة األخيرة، يعتقد العالم أن هناك عالقة منذ قيام الدولة الصهي

ولذلك وبما أننا نطبق .  إسرائيل وبين الشعب اليهودي" بالتزييف"بين الدولة التي تسمي نفسها 
 : شريعة الشعب اليهودي بدون تغيير، وجدنا أن علينا العودة وتوضيح النقاط التالية

 
من يطبق قوانين الدين اليهودي، أي التوراة المقدسة كلمة تطلق على كل " يهودي "– 1

 . وشعائرها
 الشعب اليهودي عاش كشعب عندما كانت له دولة خاصة، وكذلك بقي بالعيش – 2

 . كشعب بعد تشتيته، ألن أمتنا تتوحد من خالل تمسكها بالتوراة
ة،  األرض المقدسة أعطيت للشعب اإلسرائيلي بشرط تطبيق الشعائر التوراتي– 3

وعندما أخلوا بذلك سحبت منهم هذه األحقية وخرجوا للشتات، ومنذ ذلك الوقت منعت منا 
بمنع توراتي شديد، إقامة مملكة لنا باألرض المقدسة أو بأي مكان آخر، فقط علينا أن نكون 

 . موالين للممالك التي نعيش تحت سلطتهم
ودي متفرق في كل أنحاء  هذا الوضع قائم منذ ألفي سنة تقريباً، والشعب اليه– 4

 . المعمورة ودائماً حافظ اليهود على مواالتهم للدولة التي عاشوا بها
 الشعب اليهودي يشكر كل الممالك التي وفرت لهم الحماية وحرية العبادة بشكل – 5

حر، وبشكل خاص نشكر الشعوب اإلسالمية، ألن دوالً أخرى الحقت اليهود وقتلوهم، بينما 

 .ا أبوابهم وتقبلونا بصدور رحبةالمسلمون فتحو
 العالقات بين الشعبين العربي واليهودي كانت دائماً عالقات محبة وسالم وصداقة – 6

وتثبت الحقيقة أنه تقريباً في كل الدول العربية عاش آالف اليهود لمئات السنين .  سادت بينهم
 . من خالل إحترام وتقدير متبادل

األجيال مالمسة تراب األرض المقدسة، والسكن فيها،  اليهود تطلعوا وعبر جميع – 7
ولكن بهدف إقامة الشعائر الدينية بها، والتمتع بقدسيتها، ولكن ال سمح اهللا لم يكن لهم هدف 

مع اإلشارة إلى آباءنا وفي هذه األرض المقدسة .  سياسي أو سلطوي فذلك أمر حرم علينا
 . ض، كل يساعد األخر لمصلحتهم المشتركةعاشوا بجوار الشعب الفلسطيني سكان هذه األر

 حتى قبل مئتي سنة، حافظ الشعب اليهودي على التوراه والشرائع بدون كلل – 8
وقياداته كانوا حاخامي التوراه، الذين قادوا الشعب من خالل التعاليم الدينية، وكانوا موالين 

 وألسفنا بدأت في هذه الفترة . للممالك التي عاشوا بها وقوانينها، وصلوا لحفظ هذه الممالك
تظهر نظريات جديدة في أوروبا، نظريات حرية ومساواة، ويهود قلة تجاوبوا مع األفكار، 
وتركوا شيئاً فشيئاً التمسك بالتوراة والشعائر، باإلضافة لذلك عملوا على زعزعت القيادة 

لي المئة سنة الروحية للشعب، وعلى أساس هذا التناقض ولدت فكرة الصهيونية قبل حوا
 . والتي أسسها يهود ضالين، تركوا التوراة والشرائع

 منذ نشوء الصهيونية، خرجت ضدهم الجموع اليهودية بقيادة الخاميين بحرب – 9
ضروس، ليس فقط ضد العلمانية، ولكن باألساس ألنها تتناقض وطريق الشعب اإلسرائيلي، 

 . ل مرحلة الشتاتوالذي هو ملزم بالتصرف بها من خالل التوراه خال
الصهاينة تحرشوا باألمم، وطلبوا سلطة سياسية على األرض المقدسة بالرغم من رفض 

" األورثوذكس"العرب الفلسطينيين سكان األرض القدماء، مع العلم أن زعماء اليهود 
 . المحافظين عارضوا هذه الفكرة بكل قوة

التوراه، استمروا في  الصهاينة الذين رفضوا سماع صوت الحاخامات وراي – 10
.  المعروف" وعد بلفور"طريقهم حتى إستطاعوا التأثير على حكومة بريطانيا باإلعالن عن 

وألسفنا منذ ذلك الوقت بدأت تتدهور العالقات ".  وطن قومي لليهود في إسرائيل"وذلك بإقامة 
الصهاينة يريدون الجيدة بين العرب واليهود سكان البالد، وذلك عندما فهم الشعب العربي أن 

أن يأخذوا السلطة من يدهم، وأضيف لذلك الخوف من أن الشعب اليهودي يرغب بأخذ 



لوقت، أن عليهم التوضيح أمام قادة الشعب العربي، أننا  قادة اليهود رأو في ذلك ا– 11
نحن اليهود المتدينين ال توجد لنا رغبة بالسلطة، ورغبتنا باإلستمرار بالعيش مع العرب 

الحاخام األكبر .  بسالم وحبة مثلما كان حتى اآلن، بدون رغبة في تولي أي سلطة أو قيادة
وجد أن من األفضل " يوسف حيم زونفلد، المرحومالحاخام "لليهود المتدينين في ذلك العصر 

تنظيم وفد لزيارة الشريف حسين وأبنيه فيصل ملك العراق واألمير عبد اهللا، وليوضحوا 
أمامهم موقف اليهود المتدينين، والقول وبشكل جلي أن اليهود المتدينين يعارضون وبقوة 

 الوفد إستقبل بإحترام كبير، ومن المهم اإلشارة أن.  سلطة صهيونية على األرض المقدسة
وكذلك تم التعهد له أن كل الدول العربية مفتوحة أمام اليهود، ولكن بشرط أال يطلبوا حقوقاً 
سياسية وهذا الشرط، كذلك بالنسبة ألرض إسرائيل، واحد من أعضاء الوفد البروفسور 

 . دفع ثمن هذا العمل حياته" يسرائيل يعقوب دهاني"

 اليهود المتدينون إمتنعوا حتى هذا اليوم من أخذ أي مخصصات من السلطة – 14
للمؤسسات التعليمية، أو لكنسها أو أية مخصصات أخرى كما أنهم ال . الصهيونية ومؤسساتها

 للكنيست أو للبلدية، ونحن ال نخدم بجيشهم حتى أننا ال نتحدث باللغة يشاركون في اإلنتخابات
كل ذلك نفعله من " وهي ليست اللغة التي كتبت بها التوراة " الصهاينة"العبرية التي أوجدها 

 . خالل عدم إعترافنا بسلطتهم المعارضة للتوراة وكذلك المعارضة لإلنسانية

ينون أظهروا إحتجاجهم وبإستمرار على إستيالء الصهاينة على  اليهود المتد– 12
األرض المقدسة وذلك من خالل التمرد على األمم الجارة، وطرد الفلسطينيين سكان األرض 
القدماء من بيوتهم وأراضيهم واعتبروا ذلك أعماالً بربرية وعنيفة ال تتفق وتصرفات الشعب 

 . اليهودي
عترفوا أبداً بالسلطة الصهيونية، وكذلك بعد نجاحهم في إقامة  اليهود المتدينون لم ي– 13

دولتهم، واستمر اليهود المتدينون باإلعالن الدائم أن الصهيونية ال تمثل الشعب اليهودي، وأن 
الذي يستخدمونه مزيف، ألنه وحسب التوراه يمنع علينا التمرد على أي " إسرائيل"األسم 

طة، وننتظر اليوم الذي يعترف به كل العالم ببملكة الخالق، شعب، وتمنع علينا إستخدام أي سل
 .ويقوم هدف النبي يشعياهو

 . وهكذا وصلت األمور لما هي عليه.  المسجد األقصى من يدهم

 حول المسجد األقصى والسلطة عليه، ونحن  في الفترة األخيرة تجدد الحديث– 15

 : بدورنا نود أن نوضح مايلي
 . حسب التوراة يمنع علينا منعاً مطلقاً دخول أرض المسجد األقصى–أ 

ال يوجد للشعب اإلسرائيلي أي حق أو ملكية على هذا المكان المقدس، والذي هو بملكية 
لكبير الذي يعود فيه الحق ألصحابه الشعب المسلم أو أي مكان مقدس آخر، وننتظر اليوم ا

 . مثلما كان بأيام سابقة ويكون نوراً ألملهم ومملكتهم
 

 ال يوجد للصهاينة حق أو ملكية، حتى على ذرة تراب واحدة بكل األرض – 16
المقدسة، وهم كذلك ال يمثلون الشعب اليهودي، وليس لهم الحق بالحديث بأسمهم، لذلك ال 

اتهم أو أعمالهم، أي عالقة أو ترابط للشعب اليهودي، وذلك ألن يوجد لكالمهم أو إعالن
إستيالئهم على األرض المقدسة يتعارض وشرائع اليهودية، وكذلك هم ال يتصرفون كيهود 

 . ويدنسون بتصرفاتهم قدسية األرض

نوقع ونسأله بركته وسالمه في األعالي، وليصل خيمة سالمه على هذه وها نحن 
 .األرض وهذه المدينة الي اختارها

 نحن نعود ونوضح، أن رغبتنا العيش بسالم مع جيراننا العرب والفلسطينيين – 17
اإلنقالب الصهيوني، ومثلما يعيش اليهود هذه األيام بكل أنحاء العالم، متقبلين مثلما كنا قبل 

 . سيادة السلطة التي يعيشون تحت لوائها
كل هدفهم المحافظة على أرزاقهم وأقامة شعائرهم الدينية بقلوب مؤمنة والتمتع من 

 . قدسية هذه األرض والتي هي مقدسة وغالية ومهمة لكل األديان
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