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 الحضارة  مهد فلسطين،

لزراعة وحضارة الصناعة.  ا حضارة  هي    :الحضارة الحالية إلى طريقه في رئيسيتين حضارتين عبر البشري  الجنس مر 

من بدء حضارة الزراعة، شاركت مجاميع كثيرة في تطوير حضارة  من الناس  وفيما تمكنت مجموعة صغيرة جدا  

من النواحي  مستقرا  مجتمع أن يسهم في تكوين حضارة إال إذا كان  ويشير التاريخ إلى أنه ليس بإمكان  الصناعة.  

على جمع   اإلنسان األول الذي عاش يستطع. لذلك لم  ةاالقتصادي  من النواحيمنتجا  و   ، االجتماعية والسياسية

م حضارة أو يؤسس لقيام  ين يقأ الفواكه والخضار وصيد الحيوانات واألسماك، وال املجتمع البدوي الذي تبعه  

وفيما استمر املجتمع األول نحو مائة   البقاء.و   متطلبات االستقرارا على إنتاج  م هوقدرة أي من  حضارة لعدم استقرار

نحو عشرين ألف سنة قبل ظهور املجتمع الزراعي.    البدوي   ر املجتمع البدوي، استمر املجتمعألف سنة قبل ظهو 

ذلك البدوي   ،مع  املجتمع  عصر    من عام ألفي نحو قبل نجح  في  الزراعبدء   الحيوانات من العديد تدجين ة 

؛ األمر الذي  خرل  مكان من حركته وتسهيل أعدائه، محاربة على قدرته وتعزيز حياته، نوعية لتحسين واستخدامها

  .ةالحضار  ميالد و  النباتات، حياة دورة  الكتشافمهد السبيل  

 عصر بدء و  حياته وثقافته طوير ت من اإلنسان  يتمكن أن  قبل  سنة  آالف  عشرة نحو الزراعي  العصر استمر

 الحياة في أن  حين فيو    .عشر الثامن القرن  من  الثاني النصف في اتضحت مكوناته  الذي ةالصناع عصرهو    جديد

بالتغير،  و  هادئة كانت الزراعي العصر الفالح خاللها  يشعر  لم   مزدحمة الصناعي العصرحياة    كانت مستقرة 

والتحول.    دائم التغير عصر فيس يعيشون  ناال  أصبح  ،حضارتي الزراعة والصناعة عكس علىو  الن،  أما  قة.ومره 

  القرن العشرين   تتسعينيا  منتصف في  وثقافته وجهه ومكوناته  عن يكشف بدأالذي    العصر هذا  ولقد أطلقت على

ال  إلى مسيرة   تحول ت الحياة في تغيير مكونات الحياة والثقافة، ما جعل  التطور  هذا ولقد تسبب  اسم عصر املعرفة.

ضعف  مع    الفوض ىاألخرى؛ األمر الذي فتح املجال لشيوع     جوانبفيها في ال  جانب يؤثر كل  تتوقف عن التغير،  

 التي الوحيدة الحقيقة الدائم هو  التغير جعل  الفوض ى وقراءة املستقبل، األمر الذي   تلك  القدرة على التحكم في 

 . املعرفة عصر في تتغير ال

 ولدت، ومتى ،في التاريخ اإلنساني  مرة ألول  الحضارة  فيه ولدت الذي  املكان تحديد إلى الدراسة هذه تهدف 

ة سن ألف   12نحو   قبل  النباتات حياة دورة اكتشاف مع الحضارة ولدتلقد     .وتطورها والدتها عن املسؤول ومن 

  . ولقد في التاريخ   علمية   معرفة   أنتج  من أول  هو  العظيم   االكتشاف بهذا  قام الذي الشخص في فلسطين، ما جعل
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 قام    إذ .  الهمجية إلى الحضارة  عصر البداوة إلى عصر الزراعة، ومن  إلى انتقال البشرية من  هذا االكتشاف  أدى

االستقرار وتغيير نمط حياته  مع انتقاله إلى عصر الزراعة بتطوير نمط إنتاج اقتصادي دائم جعل بإمكانه    إلنسانا

 أي ولد اإلنسان املتحضر. ،في التاريخ  وهكذا ولدت الحضارة ألول مرةوثقافته وسبل التعامل مع غيره من الناس. 

نمط إنتاج  ختلفة كثيرا عن  امل  جتماعية اال   ههياكلو   هواقتصادتبلورت مكونات املجتمع الجديد بثقافته  بالتدريج  و 

 إنتاجية، أكثر واقتصادا ،من السابق  وأمنا متعة أكثر حياة أسلوب الحضارة  تعنيو   .  املجتمع البدوي وطريقة حياة  

وإنسانية تجعل    أمانة  رث من النواحي العلمية والتكنولوجية، ولكن ليس من الضروري أن تكون أك  تطورا أكثر وثقافة

  هم.  لحقوق  واحتراما  من الناس  تعاطفا مع الغير  أكثر  أبنائها

 الزراعة؟  اكتشف من

 الفرات نهري  بين الواقعة  الجغرافية املنطقة في الزراعة  اكتشاف أمرين: األول  على القديمة العصور  مؤرخو  يتفق 

  أريحا  مدينة  أن هو  الثاني األمر  و  صر.  وم وفلسطين ولبنان وسوريا واألردن العراق  تشمل التي املنطقة في  يأ والنيل،

 تاريخ  يعودو   ح.نتم   اقتصاد بنظام اجتماعي و  تظهر زراعية مستوطنة  وأول  العالم في مدينة أقدم هي   فلسطين في  

امل  10نحو    إلى زراعية كمستوطنة أريحا الذيالسلطان عين نبع كان" .يالدآالف سنة قبل  سمى    أصبح الحقا ،  ي 

 انتهت امليالد، قبل 9600 عام حوالي ية. في  الناطوف الثمار وجامعي الصيادين ملجموعات مخيم شعبي بمثابة  ،أريحا

 هم قادمر الذي في عين السلطان؛ األ  إقامتها مدة تمديد من وفيةط النا املجموعات مكن ما والبرد، الجفاف حاالت

 من اكتشاف  املستوطنات تلك سكانهذا مكن  و 1م." الدائ واالستيطان السنة مدار على السكن إلى املطاف نهاية  في

 الحضارة.   األرض، ما جعل الزراعة تقود إلى االستقرار وميالد  زراعةتطوير فن و  النباتات  حياة دورة

على   مدينة أدنى أريحا  يجعل ما األردن، نهر  غور  في البحر سطح  مستوى  تحت مترا 258 عمق على أريحا تقع"

 كيلومترات 10 نحو ويروي الدقيقة، في النقية  املياه من جالون  آالف  10 نحو السلطان عين  نبع نتج وي   .سطح األرض 

تسببت تربة أريحا   قدل و  .من أريحا   كيلومترات  10 بعد على الواقع  األردن  نهر صب في  وي ،متعددة قنوات عبر مربعة 

الذي   أريحا طقسمن ناحية ثانية، تسبب    2." لالستيطان جذابا مكانا أريحا في جعل  الوفيرة الينابيع ومياه الخصبة

   الفاكهة. و   الخضرواتأريجا واحة لزراعة  أصبحت الربيع في االعتدال  و  والشتاء، الخريف في يتميز بغياب البرد

عتقد"  في معروف وقائي جدار أقدم  بها التي واملدينة العالم في املأهولة املدن أقدم من واحدة أريحا أن وي 

نة س آالف  9  إلى أولها تاريخ  يعود أريحا، في  متتالية مستوطنة  20من  أكثر بقايا الثار علماء اكتشفولقد    3."   العالم
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امليالد،   يعني قبل  املستوطنة    ما  التي أشرفت عليها    الحفريات ولقد جاءت  ألف سنة.    11نحو    هذه هو أن عمر 

مختلفة دولية  مكنت  ل  منظمات  زراعية  كمستوطنة  أريحا  أن  نحو  تثبت  األولى  الخطوة  إتخاذ  من  اإلنسان 

 النخيل أشجار نعم،   5."   النخيل أشجار  بأنها "مدينة  أريحاصف  تف  الدينية، أي التوراة،  اليهود  كتبأما    4الحضارة." 

 .الزراعية أريحا   منتجات أشهر هي فروت والجريب  والبرتقال والبطيخ  املوز  ومزارع

اليونسكو، ملنظمة  عامي   بين السلطان عين نبع من بالقرب أريحا في دائمة مستوطنة أول  تطورت" وفقا 

املخلوط   الطين  من دائرية  مساكن  أقيمت أريحا،  وفي  سنة.  ألف   11كثر من أأي قبل  6." امليالد قبل  9000و 9500

 و  القشب
 
 وكان أمتار 5 نحو منزل  كل طول  كان قبل لصقها بعضها ببعض بمادة طينية.    الشمس في لتجف ركتت

 عبر واستخدموها أسالفهم  عن التقنيات  هذه الفلسطينيون  ورث ولقد  والقش أيضا.  الطينمن   بفرشة  مسقوفا

   معا ومدنهمعلى مغادرة بيوتهم وقراهم   الفلسطيني الشعب نصف  حوالي  اإلسرائيليون  أجبر أن وبعد   .التاريخ 

 الالف يزال ال  صغيرة منازل  لبناء    والتقنيات املواد  نفس واستخدموا أريحا، حول  الالجئين آالف  استقر  ، 1948

  .اليوم حتى فيها يعيشون 

 خالل .  األرض  تحت واسعة ولديها مقبرة مستطيلة بأبراج معززة واسعة دفاعية بجدران محاطة أريحا كانت

 مدى أكبر إلى وصلت حيث كنعان، منطقة في ولكن مرموقة  صغيرة مدينة أريحا كانت األوسط، البرونزي  العصر

 يينالكنعان  عهد في األكبر الحضري  التوسع عكست أريحا أن  يبدو. و امليالد  قبل 1550 إلى 1700 من الفترة في لها

 كانت مسكونة   مستوطنة كأكبر أريحا  بمدينة االعتراف تم" كينيون،  كاثلين اكتشافات وبسبب ت.  الوق ذلك في

 مياه ضد دفاع بمثابة "  األغلب  دوره، إال أنه كانو   ومع تباين وجهات النظر حول الجدار  7." التاريخ  في باستمرار

وقد احتفالية ألغراض  البرج استخدام  مع الفيضانات،    .امليالد قبل 8000 عام حوالي والبرج الجدار بناء تم . 

 وبقي امليالد قبل 8300 عام حوالي بناؤه تم أنه إلى 1983و 1981 في املنشورة الكربون  تواريخ  تشير للبرج، وبالنسبة

يقول   آالف سنة.   10األمر الذي يعني أن البرج أقيم قبل أكثر من    8." امليالد  قبل  7800   عام حتى االستخدام قيد

أن يوم، والبرج الجدار بناء الخبراء  مائة  من  ألكثر  يعملون  رجل  ملائة  يشير    يحتاج  املنظومة   تطور  مدى  إلىما 

 هو ما فليس معروفا، لكن  الفترة تلك  خالل  أريحا سكان  عددو  هوية  . "أما لسكان أريحا في ذلك الزمن  جتماعيةاال 

  9البرية."  الحيواناتأنهم كانوا يصطادون  و    ،والشعير والبقول   القمح  أنهم قاموا بتدجين   السكان أولئك عن معروف
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 أقدم لها التي املدينة" هي أريحا قال إن الذي املؤلف يه ستروتين ميشال تشير السجالت التاريخية إلى أن  

، إال  املذهلة التاريخية  الحقيقة  بهذه  اعترفت وإن ميشال ستروتين،    لكن     10." العالم  تاريخ  في معروف وقائي  جدار

 إلسرائيل، ملك األرض  أن إذ ادعت  ،القراء ضمائر تزوير محاولة دون  على حقيقتها  قصةال رواية من تتمكن لم  أنها  

 دولة سبقت تأسيس و  ،سنة آالف 7 من  بأكثر اليهودية  ت ظهور الديانة سبق  رويها بنفسها ت التي القصة أن  حين في

  ه سارق ومجرم كون  ناملستعمر االستيطاني ليس بوسعه االعتراف بالحقيقة أل سنة. لكن   ألف 11  بنحو  إسرائيل

من  ي األرض  حرمه  ملكية  الحقيقةتزييف    دون ادعاء  لكن  إن    الحقيقة.  تقول  ملك  العلمية  لشعب  لاألرض 

 ني ستروت كتاب  مراجعي  أحدصف  ي  .  سنة ألف  11منأكثر   قبل األرض  تلك في  وازدهر الفلسطيني الذي ولد وترعرع  

 جغرافيتها نقشت جميلة ألرض  بليغ تكريم إنه  ة.  الحضار  فجر منذ والناس  الطبيعة فيها تفاعلت أرض "    نهابأ  أريحا

املراجع  معو  ."11قلبها  على ي   ،بإعجاب وعاطفة  والطبيعة واألرض  أريحا عنث  يتحد  هذا  أن  أنه ال   هوية  ذكرإال 

  .حتى يومنا هذا   ، وحرصوا على بقائها رائعة ومعطاءةالحضارة فجر منذتلك  مع تفاعلوا الذين الناس

 بإمكان   جعلت  ، ليفةاأل الحيوانات كثرة  و  الخصبة،  واألراض ي املياه  ووفرة  السنة، مدار على  "إن دفء األجواء 

 مسارها ومتابعة كثب، عن الطبيعة مراقبة من املستقر  اإلنسان مكن وهذا  .البدوي أن يعيش حياة شبه مستقرة

 معظم قضاء ،وثقافته هة عمل طبيع ، بحكمالقبلي الرجله كان على  أن وبما النباتات.  حياة دورة واكتشاف املوسمي،

 وبالتالي النباتات حياة دورة اكتشاف عن مسؤولة كانت املرأة أن عتقدي   الطعام، عن رعي املواش ي والبحث في وقته

 زراعة  في وقتها معظم تقض ي التقليدية  الزراعية املجتمعات معظم في املرأة تزال ما واقعالوفي    12." الزراعة بدء عصر

يقول جارد    بة.الصع واألوقات  الباردة للمواسم عليها والحفاظ  ،طعاملل املنتجات وإعداد النباتات،  ورعاية  األرض،

، عالية  سكانية  كثافة بكميات كبيرة تسمح بتواجد الغذاء  توفر   يعني  والحيوانات  النباتات"إن تدحين    دايموند 

فائض   عد  حيوانيةنقل  ووسائل    غذائيفتوفر  سياسية   مستقرة مجتمعات  ولنم مسبقا  شرطا ي  أنظمة   ذات 

  13ا."تكنولوجي  قادرة على االبتكارو  ،اقتصاديا ومعقدة ، اجتماعيمركزية، تتصف بوعي 

 الزراعة، وطورت النباتات،  حياة دورة اكتشفت التي التاريخ  عبقرية  هي الفلسطينية املرأة  أن إلى  يشير وهذا

 متحضرين إلى البعض بعضهم يقتلون  متوحشينالهمجية إلى الحضارة، من كونهم   من البشر تحول  في وتسببت

 العلمية، املعرفة أم الفلسطينية املرأة اعتبار يجب لذلك، .بسالم  معا ويعملون  منازل   في ستأنسون العيش  ي

 صانع الفلسطيني  املجتمعاعتبار  و  ،اإلنسانية  الحضارة طورت التي  الحاضنة الفلسطينية األسرةاعتبار  و 

 وال حضارة،  وال العالم، في علمية معرفة هناك تكن لم دائمة، زراعية كمستوطنة أريحا تظهر أن قبلإذ   .التاريخ
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 في القديمة املواقع من الكثير اكتشفوا الثار علماء أن شك ال .تاريخ  هناك  يكن لم  وبالتالي منتج، اجتماعي تنظيم

الذي    الوضع عن فكرة إعطاء على قادرة تكون  قد واملواقع الحجارة أن من الرغم على. لكن  العالم أماكن عديدة من

 وليس ،ال تتوقف عن املسير  عملية التاريخ  ألن ،تاريخية حقبة قصة تحكي أن تستطيع ال نها، إال أفي زمنهاكان قائما  

 يسجل التاريخ  وبدأ الحضارة،  نحو األولى  خطوتها البشرية اتخذت العلمية،  املعرفة  اكتشاف ومع وآثار.   حجارة 

  مرت بها مختلف الشعوب والدول منذ ذلك التاريخ.   التي واملآس ي اإلنسانية اإلنجازات

 7000 من  أكثر قبل حدث فلسطين في دائمة بشرية مستوطنات  تكوين أن أعاله املذكورة  املعلومات  وتثبت

يكن    ا تاريخيا، مع اعتقادي بأنه لمعلى افتراض أن هذا حدث   فلسطين،ل العبرانيين و وغز  اليهودية ظهور  من سنة

آالف سنة، وقبل ظهور اإلسالم ومعظم الديانات    9املسيحية بنحو  وقبل ميالد النبي عيس ى وظهور   ،سوى أسطورة

 .الفلسطينيين باستثناء الحضارة، بوالدة شعب أو دولة أو دين ألي عالقة ال لذلك، آالف سنة.  10األخرى بنحو  

قام  زراعيةمستوطن  وبناء النباتات، حياة دورة واكتشاف  عقولهم باستخدام  الفلسطينيون  لقد   في دائمة ات 

 فلسطين.  ب املحيطة املناطق إلى الحضارة و  الزراعة انتقلت فلسطين، ومن تطوير الحضارة اإلنسانية.و  أراضيهم،

 في  تأسست  إذ  التاريخ،  في إمبراطورية  أول  كانت  األكادية  اإلمبراطورية  أن  القديمة اإلمبراطوريات  تاريخ  يخبرنا 

وكانتامليالد قبل  2154 عام  في وانتهت  امليالد قبل  2334 عام في  العراق  أقدم ثاني  الشورية اإلمبراطورية  ؛ 

 من أجزاء  وشملت  ، امليالد قبل 605 عام  وانتهت امليالد  قبل 2025 عام تأسست  ، إذ  التاريخ  في  ظهرت  إمبراطورية 

 عام  وانتهت  امليالد قبل  1894 عام ظهرت  التي البابليةاإلمبراطورية   ذلك  بعد   ت. وجاءوإيران وسوريا وتركيا العراق

التي    ةثييالح اإلمبراطورية هي األقدم الرابعة اإلمبراطورية د وسيطرت على معظم العراق. وقد كانت  امليال  قبل 1595

 . أما   وتركيا والعراق سوريا من أجزاء على   سيطرتو   امليالد قبل 1178 عام وانتهت امليالد قبل 1600 عام تأسست

 1077 عام وانتهت امليالد قبل 1550 عام  تأسست التي  املصرية اإلمبراطورية هيف األقدم الخامسة اإلمبراطورية 

 آالف 7 من احتاجوا ألكثر فلسطين حول  الناس أن يعني وهذا 14، وشملت معظم أراض ي مصر ومدنها. امليالد قبل

فلسطين  الحضارة ميالد  بعد سنة  توسعلل  وجيوش وسياسية اجتماعية نظم وبناء إمبراطوريات لتأسيس في 

   .  العالم من أجزاء  عدة السيطرة على و 

إال   التاريخ، في شهرة هاأكثر   وربما اإلمبراطوريات أطول  من واحدة كانت الرومانية اإلمبراطورية أن حين "في

 فيالتي تكونت   خرى األ  اإلمبراطوريات ظهرت بعد مرور نحو ألفي عام على زوالإذ   ؛العهد مقارنة بغيرها حديثة أنها
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 غزو  في قوة ورغبة العديد من الدول  ازدادت ،ة  الزراعةحضار  نمو ومع .بها املحيطة واملناطق  النهرين بين بالد ما

 ذلك، مع15كلما سقطت إحداها."  وترث بعضها بعضا  ،، ما جعلها تحكم نفس األراض يوالبعيدة القريبة األراض ي

  والحضارة  العلمية  املعرفة رأس مسقط فلسطين، حول   الرومانية اإلمبراطورية ان فيه بم اإلمبراطوريات،  تلك ظهرت 

ر إلى  لتظه أريحا تأسيس بعدآالف سنة    8في التاريخ أكثر من    واألقدم األولى اإلمبراطورية لذلك احتاجت اإلنسانية.

  الوجود.

 ني والبابلي ني الشوريشملت   مختلفة، مجموعاتلحكم   التاريخ  حقب  معظم طوال   فلسطين خضعت

مع ذلك لم يحاول الفلسطينيون  16.  ني اإلسرائيلي والن ن،ي واملصري واألتراك والعرب والرومان ني واليوناني والفرس

 تكوين إمبراطورية بسبب كونهم مزارعين أكثر تحضرا ورفاها من جيرانهم.  

 أقدم مصري  كتاب من مأخوذ  اليهودية األمثال كتاب إن الضمير فجراب كت في برستيد هنري  جيمس ول يق

 بفلسطين املحيطة البلدان في املتحضرة  التنمية  أن االكتشاف  هذا ة. "ويثبت  األخالقي الحكمة  يتحدث عن  بكثير

 من بكثير أقدمو  أوسع إنساني ماض  من مستمد األخالقي تراثنا نما يعني  أ .السنين من آالف عدةسبقت العبرية ب 

أيضا   يقول  كما    ."17منهم وليس العبرانيين خالل من إلينا جاء وقد  العبرانيين،  إلى اإلنسان صعودن "إبرستيد 

 اإلنسان  لتجربة نتيجة  ذلك وكان ي،التقليد الوحي عصر بدء من طويل  وقت قبل حدث االجتماعية املثالية

  18." العالم مصدر يقع  خارج   من يكن ولم االجتماعية

 تطور الحضارة 

العصر   بطرق  بالتفكير الزراعيعامل  لل سمح  ما التجارية، واملراكز واملدن القرى  ظهرت الزراعي، خالل سنوات 

وتحول   عملية في  الدخول  إلى  الزراعي   املجتمع  دفع وهذا .وأمنا وإنتاجية اجتماعية أكثر  جعلته خالقة   تطور 

 املادية األشياء على التركيز من الزراعي  اإلنسان انتقل القبلي، اإلنسان عكس وعلى للغاية.  بطيئة ولكن مستمرة،

.  االجتماعية واملسؤولية الذاتي الوعي  مفاهيم وتطوير ،والصدق والحقيقة لعدالةكا اإلنسانية القيم اكتشاف إلى

 األخالقي، وغير األخالقي والسلوك والخطأ، الصواب بين يتعرفون على الفرق  البشر بدأ التطور حين  هذا  حدث  وقد 

 في تعيش  عائلة  جودومما أسهم في حدوث هذا التطور و   .بها االلتزام ويحاول   القيم  هذه يعي أهمية  ضمير  وتطوير 

تبادل الحب  و  هالرجل لزوجت  وحب ه بمنزل املرء  تعلق لقد جاء  و  .يملكونها   مزرعة من  بالقرب أو في يقع واحد  منزل 

  معا الطعام وتناول  سويا،  العمل  في هم ليبني أسرة تقض ي معظم وقتها  أطفال و   الوالدين بين  
 
    .البعض بعضها  سلي وت
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 ذلك وبحلول  ة. الحضار  والدة  على سنة  آالف  6 بعد مرور نحو   يأ  الزراعي العصر منتصف في الدين  ظهر

 وتستغل ، ومصادر املياه  الزراعية األراض ي أفضل على تسيطر رئيسية مؤسسة أصبح  قد  اإلقطاع  كان الوقت، 

 التركيز يستبدل أن الدين حاول  الوضع، هذا مواجهة  وفي .والفقراء  الضعفاءستهين ب وت والخدم،  الزراعيين العمال 

 واستعباد  واالستغالل  الظلم  ويمكن القول أن .للحياة واملعنوية  األخالقية  الجوانب على بالتركيز املادية األشياء على

والتعاطف مع   واألخالق والصدق العدالة إلى تهودعو  الدين ظهور  في تسببت التي الرئيسية القوى  كانت  الضعفاء

 إلى املحلي  املجال من  بالل  اإليمان نقل  مصر في تون اإخن امللك  عهد  في  تماملثال، سبيل على و  .الفقراء والضعفاء 

 على وبناء .الحياة ما بعدفي اإلنسان ومصير األرض  على الحياة في يتحكم واحدا كيانا  للا إذ أصبح  ،الكوني املجال

 . ولذلك قال إخناتون التوحيد نحو الديناألمر الذي تسبب في تحول   وواحدا، وعامليا أبديا للا تون اإخن جعل ذلك،

 عندما واإلسالم  واملسيحية اليهودية  اعتنقتها رسالة وهذه   مصائرهم؛ في  يتحكم الذي للا على يعتمدوا  أن  للمؤمنين

 قرون.    بعد  ظهرت

 في نةآالف س  12نحو   قبل  الزراعة اكتشاف   مع بدأت  التي اإلنسان تحضير عملية تكتمل لم ذلك، مع

ستعمار استيطاني مثل أمريكا الشمالية واستراليا وإسرائيل ال   جاءت نتيجة، ألن بعض املجتمعات التي  فلسطين

التقليدي.   الزراعي  اإلنسان  بتجربة  تمر  فترات   التي الفوض ى  وبسبب لم  بها  فإن  الح االنتقال  تتصف  ضاري، 

انهيار  الذي تمر به البشرية اليوم  املعرفة ة لعصرالصناع  عصر  من االنتقال في   القديم املجتمع ركائز يتسبب 

 الكثير ضياع في تسببركائز جديدة تحل محل املتقادمة؛ األمر الذي   تصور  فيما يقف املجتمع عاجزا عن    ءببط

  .البعيد املاض ي في تتحقق  وغيرها من قيم إنسانية والضمير  األخالق مجال  في  التقدم من

 الحياة طريقة وبسبب استحوذت على والء كل فرد فيها.  التي األمة هي القبيلة كانت  القبلي، العصر خالل

 شخصية أن وبما .القبلية الثقافة تشكيل في وبالتالي ،املجتمعية الحياة في رئيسيا دورا األسرة تلعب لم ةالقبلي

وضميره،  لم يستطع تطوير سلوكياته  القبليإن ف  ،ةالزراع عصر خالل البيوت القروية في  طورات قد الفرد وضميره

 األسرة أصبحتفيما   املجتمع، وحدة العشيرة أصبحت الزراعي، العصر في.  وحشيةما جعل تصرفاته تتصف بال

 للمتعة، الرئيس ي املصدر  والرجل واملرأة لبعضهم البعض، وألرضهم وجيرانهم   ألطفالا  حب ما جعل   املجتمع؛ قلب 

 بيت  وبناء  منها، بالقرب أو امزرعته في العيش على نمط اإلنتاج الزراعي األسرة    أجبر ة. لقدالحيا  جوهر يكن لم إن

 األسرة أفراد جميع فإن،  حينئذ  لألطفال مدارس توجد لم أنه وبما .واحد كفريق املهام  معظم وأداء فيه، عيشت

 ويسعون لتحقيق هدف مشترك واحد.    معا يعملون  كانوا
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  ما مع تعاقب األجيال ن األخالقي الوعي طويلة فترة منذ يسمى كان الذي الش يء أن التاريخية   الوثائق "تثبت

 مرة ألول  العالم دخلت فقد    البشرية النفس في  تكمن التي العليا  القيمأما    .الخبرة  ذوي  الشيوخ ارشاداتو  وتأمالت

ن  يك  األمر الذي يعني أنه لم  ة.األسري  حياتنا في  باستمرار  نتبادلها  التي  لة يالنباملشاعر  و  اللطيفة  التأثيرات خالل  من

 وأجواء الشمس أشعة إن  قبل قيام األب واألم واألطفال بخلقها. مكان أي  في   تلك القيم واملشاعر  باإلمكان وجود

 ري إليرك ناي ش   يقول  19 الذات." نسيان جمال  عن وكشفت اتيالسلوك تلك خلقت التي هي  البشرية البيوت  أقدم 

 قبل مغزى  ذي  ش يء  أي يحدث لم أنه  في  التفكير له غفر ي   أن يمكن  القديم التاريخ  في  يتخصص لم شخص أي " إن

 ملدة  ازدهرظهر و  املتحضر العالملكن   .عام بشكل الغربي الكالسيكي العصر حين بدأ  امليالد قبل الخامس القرن 

 الزراعة استغرقتها التيإن الفترة هذه تمثل املدة    20مرة"    ألول  الكالسيكيين اإلغريق ظهور  قبل سنة  3500استمرت

 كانت الزراعي  العصر  أسرة  أن شك ال عملية التحضر في تلك القارة.   بدء ل أوروبا شمال إلى فلسطين من  كي تسافر 

، فيما  الحميدة  والسلوكيات الضمير تطوير  من  البشر  لتمكين ، ولكن من دون وعي،ونهارا  ليال عملت التي  القوة

   ى مواقفنا من بعضنا بعضا.عل إنساني طابع إضفاء  في قياديا دورا الدينلعب 

 عقيدة عنصرية تفرق  إلى تحول  حيث إيجابيا، منه أكثر سلبيا الناس سلوك على مع ذلك، كان تأثير الدين

العنصرية الت اليهود  مارس  املثال،  سبيل فعلى .األخرى  الديانات  أتباع  ضد  في وذبحوهم  الكنعانيين ضد فرقة 

، الرومانية اإلمبراطورية عهد في واضطهدتهم  اليهود ضد التفرقة املسيحية ، ومارستسنة 4000 نحو قبل فلسطين

 الهندوس يقوم واليوم،  .فتوحاته  خالل منهم الكثير وقتل واليهود املسيحيين ضد التفرقة اإلسالمومارس  

 بقتل الصهاينة وم ويق  الفلبين، في املسلمين بقتل املسيحيون  ومويق وميانمار، الهند في املسلمين بقتل والبوذيون 

 . ، ويقوم املسلمون بقتل من يتهمونهم بااللحاد في أفغانستان وسوريا والعراق فلسطين في واملسيحيين املسلمين

  فة املعر  عصر وفي   .للمجتمع األساسية الوحدة بوصفها عشيرةال محل األسرة حلت الصناعي، العصر اللخ

التي   عيالصنا العصر في األسرة محل ، ما جعله يحل  الجديد املجتمع وحدة إلى الفرد تحول الخذ بالتطور بسرعة 

 واصلةم ال يستطيع الفردلكن   .حلت محل العشيرة في املجتمع الزراعي والتي حلت محل القبيلة في املجتمع البدوي 

بنفسه،سلوكيات  تطوير ال   بقضية يهتم أو األكبر املجتمع مع يتفاعل ما نادرا ألنه ه وال ضميره  تخص مجتمعا 

 لعبته الذي الدور  تؤدي أن  الصناعي العصر في التي ظهرت    األسرة بوسع يعد  لم نفسه، الوقت  وفييتفاعل معه.  

 الثقافات؛طوير  لت كافية  فترة معا  تواجد لل ، وليس لديهم وقت مشتركة مهام  يمارسون  ال  ها أفراد  ألن  سابق وقت في
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و   ومعظم املدارس، إلى يذهبون  فاألطفال يركضون  اءثري األ وحتى هم،بيوت  نفقات تغطيةل يعملون  الباء األمهات 

  .األطفال ورياض  للمربيات  األطفال  تربية  تاركين والسلطة، املالرة و الشهخلف 

بوصلة اإلبحار في مستقبل   وفقدان ، املعرفة عصرل  الصناعة عصر من اليوم    يأخذنا الذي االنتقال إن

. األمر مكان  كل في الناس معظم حياة تجتاح غامضة  عاصفة لخلق معا  تضافرت والشهرة  املال وشهوة مجهول،

 أعتقد لهذا   .عقالنية روية و ب ، والتصرفبعمق للتفكير وجماعة ودولة ما كان لديها من وقت فردالذي سلب كل  

 تقودنا التي تلك مثل وفكريا أخالقيا ومفلسة واقتصاديا سياسيا فاسدة جماعية قيادة قط لديه يكن لم عاملنا أن

 التنازل عن  فرصة    الكبرى  للشركات ليتيح املجال   الصناعي املجتمع  ركائز  انهيار  جاء ذلك، على وعالوة .اليوم 

لذلك أصبح    .األرباح تحقيق و متاجرة  لل سلعةمجرد   ؛ قابل لالستغالل  ا كائن بوصفه   عميل ها والنظر لكل أخالقيات

 ؛ األمر الذي جعل البشريةعليه السيطرة أو  فهمه يستطيعون  ال افتراض ي عالم في سجناء رناعص  في البشر معظم

  .املجتمعية الحياة وتدير التجارية األعمال تحكم نظم التي الترتيبات تغيير دون  عليها  التغلب  يمكن ال أزمة واجهت

ثانية،     من  جزءا  تكون  أن  يمكن  ال  فإنها  معينة، معتقدات  يعكس موقف هي  العنصرية أن  بمامن ناحية 

بتلقينها  يقوم    قذرة  أيديولوجية إنها  البشر؛ جينات بهدف    مبكرة  سن في والد والبنات  لأل    أناس جهلة وموتورين 

 دينية وطوائف  عنصرية أسر في  يولدون  الذين  األطفال  لهذا نالحظ أنو  .ضدهم  والتمييز الخرين  كراهيةل جرهم  

 مجموعة من ينتقل معديا  مرضا  العنصرية  اعتبار ون بالعنصرية وغياب الضمير. األمر الذي يوجبفيتص مغلقة 

 من كثيرال في يصبحون تفرقة  ال   لعنة من أنفسهم تطهير ينجحون في    الذين  العنصريون    .خر ل  جيل  ومن خرى، أل 

 الذين اليهود فإن ولهذا  من قبل أقرب الناس إليهم.   منبوذين يكن لم إن األصلية، مجتمعاتهم في غرباء األحيان

األمر الذي   ؛أنفسهم يكرهون  يهود بأنهم متهمون  العادلة قضيته ويدعمون  الفلسطيني الشعب  بحقوق  يعترفون 

 إسرائيل قيام  ب تحتفل  وأن يدعمهم، من وكل الفلسطينيين جميع تكره أن يجب  صالحا، يهوديا تكون  يعني أنه كي

ا حرمان  ت أن يجب كما  وقراهم؛ منازلهم في الفلسطينيين ألطفالبقتل  في   حقوقهم من الفلسطينيين سهم 

 تي طردهم الصهاينة منها بقوة السالح. ال ومنازلهم أراضيهم إلى العودة في حقهم ذلك في بما اإلنسانية، 

 عصر األخالق والضمير

  ي  
اإلنسان   كان وقت إذ جاء   ؛الجذابة الشخصية وعصر  السلوك بأنه "صعود الضمير فجر  برستيد جيمس فعر 

 إدرك اإلنسان حين هائال تقدما كان ، ال غير. لذاغريزة مسألة فعلهي ما كان حين لسلوكألهمية ا  مدرك غير فيه
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 كان  21رفضه."  أو عليه املوافقة  يجب أمر السلوك  الوعي بأن إلى وصل حين أكبر وتقدما  ، سلوكهأهمية   مرة ألول 

 اجتماعية قوة أصبح  الضمير، تطور  ومع .البشر حياة  في البناء الضمير إدراك دور  نحو كبيرة خطوة التمييز هذا

 . ويضيف  ودورها  تلك القوة  وجود من بينة على أصبحت التي  واملجتمعات نتجه،ت  التي املجتمعات ثقافة في تؤثر

 سببا في بقاء هذا كان وربما .القديم األدنى الشرق  في  بدأ الناس على إنسانيطابع   إضفاء  عملية ن القول إ  برستيد

إذنا بضميرو   متحضرة بطريقةهم  وتصرف،  تاريخهم طوال مساملين الفلسطينيين  تشكيل وايحاول لم ضج، 

  العصور القديمة والحديثة.  في  أراضيهم غزوا الذين املتوحشين ملواجهة عدوا ستي لمو  جيرانهم، مثل إمبراطورية 

إقرار   بين فلسطين في حدث ما عليهم فقط أن يدرسوا    ،النبيلوالسلوك   الحضارة معنى الناس يفهم كيو 

 سيغيف توم يقول    .1949وبدء الهدنة في عام    1947  وفمبرشهر ن   في املتحدة األمم من قبل هيئة التقسيم خطة

 املئات وصل شاحنات،  جاؤوا في  ناملهاجرين اليهود الذي  من الالف عشرات بين اإلسرائلي أنه "من  واملؤرخ الصحفي

 اليهود  استيالء  تم التي البلدات في مهجورة ممتلكات في منازل  عن بحثا يوم، بعد يوما يافا إلى الهزيلة بممتلكاتهم

 في بقوا  الذين العرب أما .تقريبا  للسكن قابل منزل  كل على االستيالء  بالفعل تم وقد ش يء أي وجدوا قليلون  .  عليها 

قليال    اإلسرائيليين الجنود ألن ،للخوف وجيه سبب لديهم وكان .والخوف  واإلهانة بالهزيمة شعروا فقد إسرائيل،

 العرب ممتلكات ونهب سرقة تفشت وقد   .مسكونة تزال ما املنازل  كانت عندما حتى النهب، على ندم لديهم كان ما

 فيها شارك التي الجماعي النهب عملياتبشاعة  ب  غوريون  بن  فوجئقد  و  مباشرة، وبعدها 1948 عام حرب خالل

 22اليهود."  السكان قطاعات جميع

 مسؤولة حكومة عامين، من أكثر استمرت والتي نفسها، الفترة خالل هناك تكن لم ذلك، من النقيض على

 من الناس  لحماية شرطة هناك تكن لم وبالتالي ،تي لم تحتلها  العصابات الصهيونيةال الفلسطينية األراض ي عن

امرأة  طيني لحادثة سرقةفلس   يتعرض  لم والتشرد، الفقر  انتشار من  الرغم  على ولكن  .املجرمين تتعرض  ولم   ،

لحالة بحادثة  اغتصاب   فلسطينية  نسمع  ولم  الفلسطينيين  تجرب إن .واحدة قتل ،   األمن وانعدام  الفقر معة 

   إلى الطريق  وعلى   .واحدة أسرة ويتصرفون كأفراد يساعد بعضهم بعضا،  تعاطفا، أكثر جعلتهم والتشرد والخوف

السن،  يساعدون    الشباب كان،مجهول مستقبل   في  على    األطفال  وجد فيما  الكبار  يحملوهم  ، ظهورهمصبيانا 

 .ن أطفاله رضاع إ أثناء نلحراسته  رجاال املرضعات   ووجدت النساء
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 جدا وباردة ممطرة ليلة في  1948 يناير 22 يوم منزلنا من الفرار على وأجبرنا  للترهيب وعائلتي أنا تعرضت  

 إلى الطريق  فيو . القديمة البلدةفي الوحل حفاة شبه عراة حتى وصلنا   البرتقال  بساتين عبر مشينا . للغاية  ومظلمة 

 شخصا يتركوا لم بها مررنا التي القرى  سكان لكن .  وشوارع وكنائس ومساجد كهوفننا إلى النوم في  ر اضطر  ،املجهول 

 جئيينكغيرنا من الال   أقمنا .أمل أو طعام  أو  مال دون  1948 عام نهاية في أريحا وصلنا .  عطشانا أو جائعا واحدا

 قبل شهرا 17 نحو الكوخ ذلك في عشناة،  يم قد مالبساالخشاب ولففنا حولها   بعض باستخدام اصغير  اكوخ

 أنا قضيت  األشهر، تلك خالل .  بالطعام  دنا  يالتي قامت بتزو   الفلسطينيين الالجئين وتشغيل  إغاثة   وكالة وصول 

قضينا اليوم التالي  و  العائلة، إلطعام برية خضروات عن بحثا باملخيم املحيطة التالل تسلق  في يوما الكبرى  وأختي

 السابق.  اليوم في جمعناها التي  الخضروات لطهي  النار إلشعال  جافة شجيرات عن بحثا  الصحراءمتجولين في 

ثبتمن ناحية ثانية،  
 
 مجيةه  من نجوا الذين الفلسطينيين الكثير من أن التاريخية والحقائق الحكايات ت

 عندما املسيحية  واعتنقوا  اليهودية  ، وأن الكثير من هؤالء تركوا  اليهودية اعتنقوا القديمة  العصور  في  إسرائيل بني

 عندما السابع القرن  في اإلسالم واعتنقوا واملسيحية اليهودية نع ، وأن الكثير من هؤالء وأولئك تخلوا جاء املسيح 

 ربيع، اسم تحمل في فلسطين كبيرة إسرائيلية قبيلة هناك املثال، سبيل علىو  .أراضيهم  املسلمين جيوش احتلت

ة   عائل وهناك . كما أن  االسم نفس تحمل الغربية الضفة في بيرزيت  قرية في مسيحية عائلة وهناك عائلتي، اسم وهو

 ربيع أسر أفراد أن  يعني وهذا تماري. ، وعائلة يهودية صهيونية تعيش في فلسطين تحمل اسم  مسيحية  فلسطينية

  .تماري  عائالت فرادالحال بالنسبة أل  وكذلك قديمة، إسرائيلية  أو عربية قبيلة أحفاد من يكونوا أن املرجح  من

كنعانية   بحضارة  فوري اتصال  على  وجدوا أنفسهم  فلسطين، دخولهم  عند العبرانيين،"برستيد أن  يقول 

تشييدها  ت ، للغاية متقدمة و  مركبة السنين.    ومصرية  بابلية  عناصر   من  كبير حد  إلى م  عبر  مرتتراكمت   وقد 

 بأيدي الكنعانيين الثقافية العناصر من العديد تطوير خاللها تم طويلة اجتماعية بتجربة  الكنعانية الحضارة

للغة  اهي    وتبنوها   فلسطين في يون انالعبر  الغزاة  وجدها التي الكنعانية  اللغة شك، بال كانت، الواقع،  في و   .أنفسهم 

 وحشية متعة  فلسطين، إلى  اإلسرائيليين قاد  الذي  اإلله  "وجد ذلك،  مع  23القديم."  العهد لغة   بوصفها   التي وصلتنا 

،  حياة رعوية من  طويلة قرون نتاج  كبير حد  يقول برستيد أيضا أن العبرانيين كانوا إلىكما      24الكنعانيين."  ذبح  في

 والهمجية الوقحة  العادات معهم  يحملون  ، وقدجاؤوا فلسطين دخولهم قبل  الصحراء  هامش  على  كرعاة  عاشوا  

 همهإلل  كضحية األطفال قتل أول  مثل بدائية، ة  لحيا نصف وحشية ممارسات وحتى الصحراوية،  القبائل  لرجال

  25القبلي." 
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 تبناهم قبل اإلله الذي من  عوقبوا  لقد األلم؛ من  الكثير لها ت سبب  ألحداث تعرضت تلك القبائل مع ذلك، 

 فلسطين إلى مصر من إسرائيل بني رحلة مايلز جاك الكنعانيين. يصف موطن كانت التي فلسطين بأرض  ووعدهم

 تحررهم، بسبب وجيزة لفترة االبتهاج مصر، في األنين ،اإلسرائيليين معاناة هو األول  دي التصعلي:  "التا النحو على

 عبادة  في غرق  وأخيرا سيناء، في الرب  بهدوء ألوامر   الخضوع ثم االنكماش بسبب الخوف،   ذلك، بعد الشكوى 

 حرب شنقام للا ب حيث  اإللهي،  التشدد فهو الثاني التصعيد أما .  أنقذهم الذي  للا  على يد     مروع وعقاب األوثان

 هجوم فعلي على ثم به، التنبؤ يمكن ال الذي للعنف بعرض  إسرائيل إرهاب ثم إسرائيل، تحذير   ثم مصر، ضد

 الخائف، الراعي موس ى .للا مع املكثفة موس ى عالقة  هو والرابع ،  اإللهية  العدالة هو الثالث د يالتصع .  إسرائيل

  26" صديق إلى املرء يتحدث كما لوجه، وجها  للا، إلى التحدث إلى األمر به ينتهي

  الذعر  جعل  وسأ ،م أمامك اإلرهاب  سأرسل. "في الطريق إلى فلسطين  نلإلسرائيلي  للا قاله ما لزماي  خبرنا ي  

 م، وأطردأمامك  الطاعون   وباء أرسلس م يولون األدبار.أعدائك كل وسأجعل ،يقابلونكم الذين الناس كل يصيب

 الوحوش وتتكاثر قفرةم   األرض  تصبح  أن خشية واحدة، سنة في منهم أتخلص لن حتيين.وال والكنعانيين الهفتيين

ى يبق لن ، و آلهتهمال و  همو تعاهد  لن  .الخارج  إلى  يكم وسوف تطردوهم  إل األرض  سكان  سأسلم تؤذيكم. فيها و  البرية

ما يجعل عملكم بمثابة    آلهتهم،  وخدمة  ضدي تكاب خطايا ر اتسببوا في قيامكم بي أن  خشية أرضكم، في أحد منهم  

 إيذاء على صمم  ي واثق من نفسه. لذلك    غيرخائف و و  بغيض أنه اإلله هذا يثبت وتكرارا، مرارا 27فخ تقعون فيه." 

 .  وأقواله أفعاله سبب ب أرواحهم تسممت الذين األتباع بعض لكسب الناس  من ممكن عدد أكبر

 فلسطين إلى إسرائيل بني قاد الذي القديم الطبيعة إله وجد األخالقية، الرؤية هذه مثلتسوده   عصر "في

 الكوني اإلله ليس  بأنه يعترف  آلهتهم،  تخدمون  سوف  نكمإوحين يقول اإلله    28الكنعانيين." ذبح  في وحشية  متعة

 اليهود اتجه ذلك، معأن يكون عادال أو رحيما.  يمكن   ال الوحيد. لذلك القبلي اإلله حتى أو ،البشر كل خلق الذي

وجب  إال أنه  إلههم،     بحقهم في تغييرمع االعتراف  .  و الخالق للا هو إلههم أن زاعمين التوحيد، نحو الحق وقت في

 تعليماته، على بناء ارتكبوها  التي بالجرائم ه، واالعتراف  ووعود الظاملة  إلههم القبلي  أفعال من يتبرأوا  عليهم أوال أن  

 فقر. ال تشرد و العذاب و ن سنوات ال تعويضهم ع و  إلى أصحابه،  الفلسطيني الشعب إعادة ما سرقوه من و 

 الحرة  األمم ألنأن يكون مخلصا للرب،   ا يتحكم في غيرهواحد اشخص  أن عجب  "ال ،تيندال ماثيو يقول 

 لم الذين  الكنعانيين أن للرب، به  إسرائيل تعهدت  كهذا   عهد بموجب  كان. ولقد  للغاية  مخلصة كانت  واملستقلة 
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بإسرائيل،  ي أذى  أي  بإلحاق   كرب ليس للا يتصرف  هنا 29تماما."  تدميرهم  سيتم وأطفاال، ونساء رجاال قوموا 

أنها  أخرى   أمم  حساب  على حقوقا يمنحهم إسرائيل،بني  ل  كملك إنما  و  الكون، بعقابها مع   تستحق ال ، ويقوم 

 اإلسرائيلي.  شعبه أو أنبيائه أو للا ضد  خطأ ترتكب لم ألنها العقاب

إذ   البريطانيين؛ املستعمرين بمساعدة واحتاللها    فلسطين لتبرير قيامهم بغزو   شعارين  الصهاينة استخدم

 جرائمهم وتبرير  العاملي العام  الرأي خداع على  ملساعدتهم  هدية للصهاينة البريطانيون بصياغة شعار وتقديمه  قام 

"أرض  هذا   يقول  .فلسطين في  في الصهاينة ارتكبها التي الجرائم  وتشمل ."أرض  بال لشعب  شعب بال  الشعار: 

علىو  ،  ر مجاز عدة    وارتكاب ،فلسطين ألف   800 نحو تشريد في والتسبب فلسطين،  أراض ي   ٪78  االستيالء 

 الصهاينة "جعلوا إن يقول ف الثاني الشعار . أماألجيال  بائسة ينيالجئ مخيمات في ، ما اضطرهم للعيشفلسطيني

 إلى البرتقال من الصغيرة فلسطين صدرت  كما تقول الحقائق التاريخة،   ،  1936عام     في لكن     ."تزهر الصحراء 

 يقدر العالم  في زيتون  شجرة أقدم  األرجح  على  فلسطين تستضيف  ذلك، إلى جانب  آخر.   بلد أي من  أكثر أوروبا 

 واملسيحية اليهودية من أطول  لفترة لحم بيت من بالقرب البقعة هذه في وقفت "لقد   سنة؛ آالف  5 بنحو عمرها

 في وأرضها فلسطين عن لشعبه ينالعبري رب قاله ما إن   30املقدسة."  األرض  أنبياء  زمن  قبل ما  منذ  واإلسالم،

  .البرية في صحراء وليست األرض، على جنة كانت فلسطين أن إلى يشير القديمة العصور 

 العصور  في فلسطين استوطن من أول  كانت اإلسرائيلية القبائل أنة وأنصارها  الصهيوني  تدعي ذلك، مع

 اإلسرائيلي والبروفسور  املؤرخ  أيضا و  ومايلز،  برستيد قبل من  ذا االدعاءه  دحض من الرغم  على ، وذلك  القديمة

 أرض  واختراع  اليهودي، الشعب اختراع  :  املوضوع هذا  حول  كتابين ألف الذي أبيب تل جامعة  من ساند شلومو

  .، يثبت فيهما أن اليهود لم يكونوا يوما شعبا، وأنه لم يكن لهم يوما أرضا خاصة بهم إسرائيل

 مالحظات ختامية 

 األمريكي النموذج لديهم كان ، أوروبا  قادمين من  عشر التاسع القرن  في فلسطين إلى األوائل الصهاينة وصل حين

للتخلص   النازي  النموذج لدهم    مجازر النازية فكان  بعد  فلسطين  وصل أما من     .تباعه ال الجديد  العالم  استعمار في  

من   ممكن  أكبر عدد  أجل  و    .األمريكي  النموذج لتنفيذ  أداة النازي  النموذج  أصبح  لكلذ الفلسطينيين.من  من 

 أفريقيا جنوب من العنصري  الفصل نموذج إسرائيل قادة  استعار ،األرض   على حقائق إلى السياسة هذه ترجمة

على أرضهم   البقاء من تمكنوا الذين الفلسطينيين جزئةلت عالية بجدران محاطة متناثرة كانتونات إنشاء في املتمثل
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 ، ألن معظمهم يعيشون  الحقائق هذه  يجهلون  الذين األشخاص  لوم ومع أنه ال يجوز     .عليهم والسيطرة وفي بيوتهم،  

 واملعجزات الخيالعلى تضليلهم وإقناعهم باإليمان بالخرافات و  جاهدة تعمل وسياسية اجتماعية نظم ظل في

ويسكت   الصهاينة جرائم ها. إن من يعرفعن لكن يتغاض يو  يقةالحق من يعرف، إال أنه ال بد من محاسبة  والوحي

كل  ، ما يجعلهم شركاء في  االستيطاني  االستعماري  مشروعها  إلكمال والدعم املزيد من الوفت  إلسرائيل يوفرعنها  

 . بدينهم يؤمن  ال من و  يشبههم ال ملن  يةبشر مصابون بداء الكراه  هؤالءف ؛ترتكبها إسرائيل في فلسطين  جريمة

 على يحثناعيره، إال أنه   لتدمير العسكرية القوة استخدام في يتردد لم اإلنسان إن يقول   برستيدومع أن  

دأب   اإلنسان" أن برستتيد يدرك ذلك، مع .الدمار  من  تنقذنا  أن  يمكن التي الوحيدة  القوة ألنها  رناائضم  إلى اللجوء

 خمسة من  أقل قبل  أخالقية    اجتماعية كقوة ظهر أن الضمير  حين في  سنة،  ملليون  ربما  مدمرة  أسلحة على تصميم

إما    بأن يوحي وهذا    ."31سنة  آالف  البشر  تطوير   العسكرية القوة تطوير إبطاء على  في  اإلسراع   العملياتأو 

 السكان بحقوق  االعتراف دون  به  القيام يمكن ال  أمر  وهو الضمير، إلحياء والثقافية  والسياسية االجتماعية

 .في كل بقعة من العالم وجديدة قديمة محتلة  أرض  كل في األصليين

 من إسرائيل لحماية غيرها  و  واليونان  وبريطانيا وفرنسا وأملانيا أمريكا في عنصرية  قوانين سن اليوم يتم

 مبادئ تنتهك القوانين هذهمع أن و  البربري. إسرائيل سلوك ينتقد من كل وإسكات ،البشعة جرائمها عن املساءلة

التعامل  ترفض  التي  بالشركات راضر لحق  وت  الغرب  في التعبير حريةنتقص  ت نها إال أ اإلنسان، وحقوق  الديمقراطية 

األوروبيين معظم   أن يعني وهذا .  الفلسطينيين من تمت مصادرتها   أراض ي  على املقامة اليهودية  املستوطنات مع  

 في مواطن  يستعيد لن ،لذلك.   االستعمارية والسياسات  اإلسرائيلية الجرائم بسبب ثمنا يدفعون  واألمريكيين

كاملة  حريته الغرب   التاريخية  حقوقه ويستعيد  االحتالل من الفلسطيني الشعب تحرر ي  حين  إال وحقوقه 

    . في وطنه واإلنسانية

. إذ  2021مايو    رفي شه  اليهود عدد  تجاوز   فلسطين في الفلسطينيين دعدتشير االحصاءات السكانية إلى أن  

 منهم ،9,327,000 كان    اإلسرائيليين السكان عدد أن    اليهودية االفتراضية ملكتبةتقول املعلومات املنشورة على ا

 529308033   أما عدد سكان الضفة الغربية وغزة فقد بلغ  32عربي.   (٪21)1,966,000و   (٪74)يهودي  6,894,000

كما    34. يهود ٪ 49و عرب منهم  ٪51نسمة،  مليون   14,06فلسطين في  واليهود للعرب اإلجمالي العدد  يجعل هذا. و 

في السنة، وبالنسبة لعرب الضفة   %3.3 إلى أن معدل التزايد السكاني لعرب إسرائيل يبلغ    أبضا  تشير املعلومات
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 رب ع   عدد يصل. بناء على هذه األرقام، من املتوفع أن  لليهود%  1.5 ة بنسبة  مقارن ،السنة في %4.4الغربية وغزة  

 ن اليهود في فلسطين أصبحوا أقلية. وهذا يعني أيهودي  مليون  7.3 ب مقارنة ، 2025 عام  فيمليون    8.4 فلسطين

 فصل دولة الدولة املعنية  تصبح  حقوقها، من وتحرمها أغلبية  على أقلية تسيطر لكن حين.  االنكماش  في آخذة

  . وخارجها  فلسطين داخل اإلنسان حقوق  منظمات هأعلنتوهذا ما  عنصري،

 مليون  14.7 بنحو مقارنة نسمة، مليون  13.3 بنحو العالم في الفلسطينيين عدد يقدر أخرى، ناحية من

يبلغ  اليهود بين النمو معدل % سنويا، وأن4نحو  يبلغ الفلسطينيين بين السكاني النمو معدل أن بما لكن  .يهودي 

سنويا1.5 خالل   سي الفلسطينيين عدد فإن ،%  يحنفي    ذلكل  .العالم  في اليهود عددسنوات    4تجاوز   لن 

 كلما لذا .  بالفلسطينيين مقارنة تتقلص  خارجها  و  فلسطين في    يهودال  أعداد ولكن  يتقلصوا،ون ولن  الفلسطيني

خسرت إسرائيل املزيد من القوة   كلما الفلسطيني، الشعب مع سلمية تسوية إلى للتوصل اإلسرائيليين انتظار طال 

 جنوب مصير منقوة   تنقدهايجعل من شبه املستحيل أن   عنصري  فصل دولة إسرائيل  كون  إن.  صداقيةوامل

  الشباب  دعم قيام إسرائيل بممارسة التفرقة ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب الجرائم بحقه جعل  إن .أفريقيا

 التاريخ  ويخبرنا .سنوات قبل   متوقعا كان  مما بكثير أكثر لفلسطين وشعبها املتحضرين في أمريكا وأوروبامن اليهود  

 يسبق لمكما  األصليين، األرض  سكان إبادة دون  في البقاء من استطيانة استعمارية دولةأن نجحت  يسبق لم أنه

 .الطويل  املدى على إنسانية  حضارة  بناة ضد ثقافية حرب حقق انتصارا حاسما فيت  أن يةهمججموعة مل
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