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Êƒ«¡سüال ô£ÿا

ف �ل�سهيونية.   تعرِّ

  تبيِّن ن�ساأة �ل�سهيونية.

د مقومات �ل�سهيونية.   تعدِّ

د �أهد�ف �ل�سهيونية.   تحدِّ

  تبيِّن عالقة �ل�سهيونية باليهودية.

ن �آثار �ل�سهيونية على �لعالم �لإ�سالمي.   تبيِّ

  تبيِّن �لموقف من �ل�سهيونية.

: ¿Cر�¢ اóال óعH Öخي ال£الCمن∂ ا ™bوàي

Jعjô∞ الüس¡»fƒ»ة

ûfساأI الüس¡»fƒ»ة

ø«£ل�سa ∫Óة لحت«fƒ«¡سüال äاQôÑe

مة, ت�سعى �إلى تهجير يهود �لعالم �إلى فل�سطين, ليت�سنى لها  الüس¡»ون»ة: حركة �سيا�سية عن�سرية يهودية عالمية منظَّ

من خالل �لتو�سع �لإقليمي تحقيق �أهد�فها في نقطة �لم�سرق �لعربي.

ت�ستمد �ل�سهيونية في تبرير �حتاللها لفل�سطين على حقوق �خترعها �ليهود, و�أهم هذه �لحقوق:

)تيودور  �ل�سهيوني  �لزعيم  عقد  حين  �لميالدي,  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خر  في  ن�ساأت  حديثة,  حركة  �ل�سهيونية 

هرتزل( )�لموؤتمر �ل�سهيوني �لأول( في مدينة بال ب�سوي�سر� عام 1897م-1315هـ , ولكن جذورها �لتاريخية تعود �إلى 

�لقرن �لثامن ع�سر �لميالدي حين تالقت �لم�سالح �ليهودية مع �لم�سالح �ل�ستعمارية, حيث قامت عدة محاولت للعودة 

باليهود �إلى فل�سطين, و�إقامة دولة يهودية فيها, ومن �أهم تلك �لمحاولت:

1  دعوة �لمفكرين �ليهود �إلى �لعمل من �أجل �لعودة �إلى فل�سطين و��ستعمارها.

2  قيام �لزعماء �ليهود بحركات �ل�ستيطان في فل�سطين.

حتى توجت تلك �لمحاولت بظهور �لحركة �ل�سهيونية ب�سورة ر�سمية.

»æjالد ≥ë1      ال

وم�سمونه » �لوعد �لإلهي« لأنبياء بني �إ�سر�ئيل – عليهم �ل�سالم – بتمليكهم ون�سلهم ما بين �لنيل �إلى �لفر�ت«.
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وهذ� �لحق -�لمزعوم- �ساقط؛ لأن )�لعهد �لقديم( قد ثبت تحريفه, فال ي�ستبعد �أن تكون هذه �لوعود من �لتحريف 

�لذي د�خل �أ�سفاره, ثم �إن هذه �لوعود - على فر�س �سحتها- م�سروطة بطاعة �هلل تعالى, وهم قد ع�سوه وخالفو� �أمره, 

ومما �أمرو� به: ت�سديق �لنبي محمد ], وهم لم يفعلو� ذلك.

وم�سمونه �أن ��ستيطان �ليهود �لقدماء فل�سطين, و�إقامة كيان �سيا�سي فيها, في فتر�ت ق�سيرة ومتقطعة من �لزمن, 

يعطيهم �لحق في �إقامة دولة قومية لليهود �لمعا�سرين في فل�سطين«.

ا لما ياأتي: وهذ� �لحق – �لمزعوم- �ساقط �أي�سً

CG  �أن �لعرب �أول من ��ستوطن فل�سطين, ولم ينقطع وجودهم فيها على مر �لتاريخ �إلى يومنا هذ�.

و�لرومان(, وحكم  و�ليونان,  و�لفر�س,  و�لعر�قيون,  تعاقب على حكمها عدة دول)�لم�سريون,  قد  فل�سطين  �أن  ب  

�ليهود �سمن هذه �لدول, وقد ��ستقر �لأمر فيها للم�سلمين, �لذين فتحو� فل�سطين وهي تحت حكم �لن�سارى �لرومان, ل 

�ليهود, فهم �أحق �لنا�س بها.

»îjQالتا ≥ë2      ال

اأg``دا± الüس¡»fƒ»ة

»eÓسSEال ºل≈ العالY ة«fƒ«¡سüال QاKاآ

تتمثل �لأهد�ف �ل�سهيونية في منطقة �لم�سرق �لعربي من خالل �ل�سعي للتو�سع �لإقليمي عبر ثالث مر�حل متعاقبة, وهي:

CG  دولة �إ�سر�ئيل في فل�سطين.

ب  دولة �إ�سر�ئيل �لكبرى في منطقة �لم�سرق �لعربي.

ê  �لحكومة �ليهودية �لعالمية, لل�سيطرة على �لعالم �أجمع.

وقد نجحت �ل�سهيونية بم�ساعدة �لقوى �لدولية كافة في تحقيق �لمرحلة �لأولى, وذلك باإقامة دولة �إ�سر�ئيل فيما بين 

عامي 1948-1967م/1367-1387هـ على كامل �لأر��سي �لفل�سطينية.

ول تز�ل �ل�سهيونية تعمل جاهدة في �سبيل تحقيق بقية �أهد�فها �لمرحلية �لأخرى, وهي �إقامة دولة �إ�سر�ئيل �لكبرى 

في منطقة �لم�سرق �لعربي كما جاء في �لوعد �لإلهي �لمزعوم من �لنيل �إلى �لفر�ت.

 من �أبرز �آثار �ل�سهيونية على �لعالم �لإ�سالمي ما ياأتي:

�لم�سجديـن  �لقبلتيــن, وثالث  ولى 
ُ
و�أ  [ �لــر�ســـول  �لأق�ســى, م�ســـرى  �لم�سجــد  �لتــي تحوي  1 �حـتــالل فل�سطين 

�ل�سريفين.

2  تقتيل وت�سريد �سعب فل�سطين, وممار�سة �أ�سو�أ �أنو�ع �لعن�سرية �سد من �آثر �لبقاء في وطنه.

3  �حتالل بع�س �لمناطق �لعربية �لأخرى كالجولن وجنوب لبنان.

ر�ت و�لأمر��س �لجن�سية وغيرها في كثير من �لبالد �لإ�سالمية. 4  �نت�سار �لمخدِّ
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المøe ∞bƒ الüس¡»fƒ»ة

�إن مو�جهة �ل�سهيونية تتم بعدة �أ�ساليب, �أهمها:

1  تفنيد �دعاء�ت �ل�سهيونية حول �أحقية �ليهود في فل�سطين, كما ذكرنا ذلك في مقومات �ل�سهيونية.

�ل�سعي في منا�سرة �ل�سعب �لفل�سطيني, ومد�فعة ما يقع عليه من �لظلم و�لعدو�ن, و�لقتل و�لت�سريد و�لإذلل.  2

من  �أعد�ئها  ت�سلط  من  ت�سلم  حتى  و�لمعنوية,  �لمادية  �لقوة؛  باأ�سباب  �لأخذ  على  �لإ�سالمية  �لدول  ت�سعى  �أن   3

�ل�سهاينة وغيرهم. 

•É`````°ûf1

ثالث  ل  و�سجِّ �لفل�سطينية  �لق�سية  �أحد�ث  تتبع  �لإ�سالمي.  �لعا⁄  يف  وجر�ئمها  �ل�سهيونية  ف�سائح  تعددت 

‰اذج من جر�ئم �ل�سهاينة يف فل�سطني:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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فت �ل�سهيونية كالv ‡ا يلي للو�سول لأهد�فها وحتقيق ططاتها: َبنيِّ كيف وظَّ

�لÈ�مج �لرتفيهية لالأ�سرة 5

اC�س∏وÜ الàوX»∞الو�س»∏ة

�لمال 1

�ل�سيا�سة 2

�لمر�أة 3

�لمخدر�ت

�لإعالم

4

5

Ω

1  بين كيف ن�ساأت �ل�سهيونية.

2  ما �أهد�ف �ل�سهيونية؟

ا من �آثار �ل�سهيونية على �لعالم �لإ�سالمي. 3  �ذكر بع�سً

4  ما �لموقف من �ل�سهيونية؟




