
 

 

  های فلسطینفرازی از فراز و نشیب

دو هزار و پانصد سال پیش از میالد حضرت مسیح چند 

به سوی سواحل جنوبی دریای  قبیلة عرب از جزیره العرب

سکنا  مدیترانه کوچ کردند. برخی از این ها در فلسطین

گزیدند و از راه کشاورزی معیشت می کردند. به این عده 

می شود و به همین جهت سرزمین فلسطین را  کنعانیان اطالق

 .ارض کنعال نامیده اند

بعد از گذشت صدها سال حضرت ابراهیم خلیل از 

هجرت نمود، و بعد از تولد  عراق به ارض کنعان« اورکلدان»

 اسحاق و یعقوب و سپس فرزندان و عشیرة یعقوب و بنی

اسرائیل شکل گرفتند و پدید آمدند. بنابراین قبل از شکل 

یان در آن منطقه یهود، کنعانیان و یبوس گیری بنی اسرائیل و

فرزندانش از جای دیگر  زندگی می کردند و حضرت ابراهیم و

 .به آن دیار رو آورده بودند

بعد حوادث و درگیری های فراوانی در این منطقه اتفاق 

در شهر ناصرة فلسطین به عیسی افتاد، تا این که حضرت

گروه یهودی  رسالت مبعوث شد، زین پس بنی اسرائیل به دو

پس از تجزیه امپراتوری روم در سال حی تقسیم شدند، و مسی

میالدی، فلسطین یکی از ایاالت مسیحی نشین روم  593

 .یدشرقی، بیزانس گرد

به رسالت بعد از گذشت چند قرن پیامبر اسالم

هـ . ق. در  71میالدی برابر با  856مبعوث شد و در سال 

بیت المقدس شدند.  زمان عمر، خلیفة دوّم سپاهیان اسالم وارد

در  مسلمانان با مردم فلسطین پیمان صلح امضا کردند، آنان را

اسالم را  پذیرش دین آزاد گذاشتند و چون حقانیت دین

تمدن  خیگوستاولبون، تار )آنان مسلمان شدند. مشاهده کردند، اکثریت

بنابراین از قرن هفتم میالدی به بعد  (733ص  اسالم و عرب،

را تشکیل می دادند، و اولین پیروان سه دین بزرگ  فلسطینیان

دوّمی مسیحیان و سومی یهودیان  جمعیت مذهبی را مسلمانان،

جمعیت بودند. این  در اختیار داشتند و مسلمانان حائز اکثریت

 7999امر حدود پانصد سال دوام یافت تا این که در سال 

هـ . ق( اروپائیان در قالب جنگ  395میالدی )برابر با سال 

 .را تصرف کردند سطینهای صلیبی فل

از جمعیت پانصد هزار نفری ملت فلسطین  7669در سال 

 %3یهودی بودند؛ یعنی کم تر از  تنها بیست و چهار هزار تن

به نام  یک روزنامه نگار یهودی اتریشی 7698در سال 

کتابی نوشت و جنبش صهیونیستی به راه « تئودور هرتسل»

ت یهود در یک یهودیان در پی تشکیل دول انداخت که

آرژانتین، قبرس و چند نقطة  سرزمین برآیند. از این رو هند،

با توجه  دیگر از جمله فلسطین در نظر گرفته شد، و سرانجام

به نقشه های استعمار در آن زمان و قرار دادن یک دولت 

یهودی در قلب جهان اسالم، و ضربه زدن به  صهیونیسم و

گری خود می دانستند در  اسالم که بزرگترین مانع استثمار

 ؛ یعنی یک سال بعد، کنگرة صهیونیسم در شهر7691سال 

بازل سوئیس برگزار شد. طبق نقشة از پیش تعیین شده 

مهاجرت یهودیان از کشورهای  تناسب جمعیت فلسطین را با

سرشماری  دیگر به نفع یهود دگرگون نمایند. یهودیان که در

ین نقشه مهاجرت در سال بودند، با ا %3م که کمتر از  7669

افزایش پیدا کرد؛ یعنی از جمعیت  %77حدود  به 7973

پنج هزار تن یهودی  هفتصد و پنجاه هزار تن، هشتاد و

 (65ـ  67)رک: سیمای قدس: مصالی پیامبران، گلی زواره، ص.بودند

 اهداف تسلط بر فلسطین

اشاره مطالعه منابع مربوط به تاریخ فلسطین به وضوح 

دارد که تسلط بر این سرزمین با اهدافی رو به رو بوده است 

توانیم بپردازیم و از باب ها نمیکه در این مجال به همه آن

 شود.اشاره، به موارد محدودی پرداخته می

هم کردن ااین اهداف عبارتنداز یهودی کردن فلسطین، فر 

ت های فلسطین برای یهود، تسهیل مهاجرمسیر خرید زمین

یهودیان به فلسطین، ورود اجناس یهودی با هزینه سنگین، 

)سرگذشت فلسطین یا اعطای امتیاز دریای مرده به دو نفر یهودی 

بهره برداری  (،785ـ  739کارنامه سیاه استعمار، زعیتر، مترجم: هاشمی رفسنجانی، ص

 از احساسات یک خلق تیره بخت به نفع سرمایه داران یهودی



 

 

المقدس گرفتن بیت(، 77، ردونسون و دویچر، مترجم: هزار خانی، ص)درباره فلسطین

 (. 5شود، حکیمی، ص)فلسطین آزاد میاز مسلمانان 

گونه ذکر کرد که توان اینعالوه بر اهدافی که ذکر شد می

از دالیل مهم اصرار اسرائیل بر تداوم سیاست تالفی جویی 

به  ه استهمانا تمایل شدید دستگاه حاکمه صهیونیستی بود

امان بر کشورهای عرب در سراسر این که با اعمال فشار بی

)تروریسم مقدس اسرائیل، روکاچ، مترجم: اسعدی، جهان عرب رعب بپراکنند. 

 (791ص

 ها یا عقاید سیاسی صهیونیمحتوای پروتکل

پروتکل در لغت به معنی قرار داد، معاهده، سند و 

داران و ای است که سرمایهدر واقع نامه .تصمیمات است

صاددانان یهود برای ویران کردن بنای مسیحیت، قلمرو پاپ اقت

)رک: پروتکلهای دانشوران صهیون، اند. و در نهایت اسالم، تنظیم کرده

 (33ـ  35نویهض، مترجم: شیخی، ص
برای ما  ین شرح است: ها به اختصار به امحتوای پروتکل

هیچ حقی بدون اعمال قدرت وجود ندارد، اعمال نفوذ در 

یهود مافوق مذهب است، طال باید در اختیار و تصرف 

توان بر مطبوعات و افکار اسرائیل باشد، با این سرمایه می

عمومی دست یافت، با اعمال نفوذ باید مذاهب غیر یهودی را 

اد ترور الزم است، سیاست کوبید، برای پیشرفت مقاصد، ایج

با اخالق وجه مشترک ندارد، مطبوعات نماینده آزادی بیان و 

افکار عمومی است، اساس حکومت اشرافی که حامی ملت 

آید، سرمایه بر اثر گرسنگی است با راهنمایی ما به دست می

تواند گری نمیکند که اشرافیکارگر،  قدرت و نیرو حاصل می

تواند بدون ضرر به کسی وجود داشته ایجاد کند، آزادی می

گونه مذهب دیگری باشد، موقعی که حکومت ما فرارسد، هیچ

غیر از یهود را نخواهیم شناخت، ما با کودتایی که مقدمات آن 

)رک: کنیم. را فراهم خواهیم کرد، حکومت یهود را برقرار می

 (738ـ  735شناخت صهیونیسم، علم الهدی، ص

 لیلة القدر تاریخ در بهار قرآن

روز » :فرمایندمقام معظم رهبری درباره روز قدس می

های متمادی قدس از روزهای مهم و تعیین کننده است. سال

شود مسئله قدس فراموش بشود. روز قدس میاست که سعی 

درست تیری است به قلب این توطئه، حرکتی است برای 

 م خنثی کردن این توطئه خباثت آمیزی که استکبار و صهیونیس

اند تا به کلی طرفداران و همکارانشان دست به یکی کرده و

)بیانات مقام معطم «. مسئله فلسطین را به دست فراموشی بسپارند

   (77/79/7511رهبری، 
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