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  )٣٩.ص(سورة الحج 
َ يَاأَيُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْك(( اُكْم إِنَّ هللاَّ ِ أَْتقَ َد هللاَّ َرَمُكْم ِعْن
  )).ٌم َخبِيٌر َعلِي

  )١٣آية  ٤٩سورة الحجرات ص(
  

  االمبريالية األمريكية والتمييز العنصري الصھيوني
  

  :مقدمة
  

د  لقد كانت سمة النصف الثاني من القرن العشرين ھي سمة االنفتاح والتعاون دون تعصب وانغالق، فلم يع
وق االنسان ومن المفارقا. القھر وھو مالزم لالنغالق وسيلة للتفاھم بين الشعوب أتي إعالن حق ت حقاً أن ي

ذي  ١٩٤٨العالمي الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في العاشر من كانون أول عام  في نفس العام ال
ه ي وحقوق ى حساب شعب فلسطين العرب رائيل عل ة اس ام دول ه قي ن في د . أعل ذ وج وق وجدت من إن الحق

ومنذ اعالن الدستور األمريكي في . شكل متواصل بتغير المفاھيماالنسان، إال أن مفھوم ھذه الحقوق تبدل ب
آواخر القرن الثامن عشر إلى بيان حقوق االنسان إبان الثورة الفرنسية، ثم االعالن العالمي لحقوق االنسان 
وق االنسان  اق حق ع ميث م المتحدة، ويق ة لألم ة العمومي ه الجمعي ا سبق حيث اتفقت علي دالً م الذي جاء مع

اة العا لمي ھذا في ثالثين مادة تتضمن أنواعاً متعددة من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بھا كل منھا بحق الحي
  .والحرية والمساواة والكرامة إلى جانب الحقوق السياسية واالقتصادية والفكرية والتعليمية
ن ھ لوك وم ال وس ه أفع ا يصدر من ان وم ه االنس د في ا يعتق ين م ة ب افة طويل ة مس ة إن ثم ي معالج ذا ينبغ

ة في  ا ذاتي ذه العوامل ليست موضوعية بالضرورة وإنم ه االنسان وھ د في ا يعتق ذ م العوامل المعوقة لتنفي
م المتحدة واعتبرت أن الصھيونية شكل من  القرار التاريخي الذي أصدرته دول العالم ممثلة في ھيئة األم

دة ( ١٠/١١/١٩٧٥ والمؤرخ في ٣٣٧٩أشكال التمييز العنصري في قرارھا رقم  ار الصھيونية عقي باعتب
ة ة عنصرية خاطئ رار ) عرقي ي الق اء ف م "وج القرار رق ذكر ب ة ت ة العام ي ) ١٩٠٤(إن الجمعي الصادر ف

كالھا،  ٢٠/١١/١٩٦٣ ل أش دة لتصفية العنصرية بك م المتح ة لألم ة العام ن عن تصريح الجمعي ذي يعل ال
ة من وخصوصاً عندما حددت، بأن كل عقيدة تنادي بالت ة وخاطئ دة كاذب ي، ھي عقي التفوق العرق فرقة أو ب

   .الناحية العلمية واالجتماعية
  

م  ا رق اريخ ) ٣١٥١(وتذكر الجمعية العامة بقرارھ ة والعشرون بت دورة الثامن بالتحالف  ١٤/١٢/١٩٧٤ال
ا المي الصادر ع رار اعالن الع ا ذكر بق  ١٩٧٥م الظالم بين العنصرية في جنوب أفريقيا والصھيونية، كم

ى  ارة إل ث وردت اإلش اء حي اواة النس يك بصد مس ي المكس تالل (ف د واالح تعمار الجدي ى االس القضاء عل
  ).األجنبي والصھيونية والتمييز العنصري والعرقي بجميع أشكاله

  
ؤزراً  راميھم ونصراً م دافھم وم داً ألھ لقد كان ھذا القرار شراً مستطيراً على زعماء الصھيونية ومقتالً أكي

  .للعرب واالنسانية ستنعكس أثاره على األحداث في المستقبل المنظور
  

د  ١١/١٢/١٩٩١لم يدم ھذا القرار طويالً، فقد أصدرت الجمعية العمومية قراراً يلغي قرارھا األول في  بع
م  ا بمصير األم ن وتفردھ دة ومجلس األم م المتح ات األم ى منظم رة عل يطرة األخي ي وس دخل األمريك الت

  :لھيئة الدولية لمصالحھا، وقد عللت الغاء القرار بالظاھرات التاليةوتوظيف ا
  
ى  -١ ة فرضت عل ام عرفي ن أحك طين م رب فلس ى ع ة عل راءات المفروض ف االج رائيل بتخفي ام اس قي

  .الخ...مثل التعليم وحق الملكية ١٩٤٨الفلسطينيين العرب منذ عام 
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  .دة ومناصرتھا لھا والتھديد بقطع تمويل المنظمة الدوليةدعم الواليات المتحدة إلسرائيل في األمم المتح -٢
د  -٣ ا بع د أن كانت قطعتھ ى إسرائيل بع ة إل ه من عودة السفارات األجنبي ا أفرزت د وم معاھدة كامب ديفي

  .، وكذلك الحال بالنسبة لمعاھدة العقبة مع المملكة األردنية١٩٦٧عدوان 
دول الم -٤ ة ضغط الواليات المتحدة على بعض ال ات المالي الم والوعود االقتصادية والمعون رددة في الع ت

  .لھا في حال التصويت لصالح إبطال القرار
  

رف  د إعت وھن(لق اييم ك رائيل ح كان ) اس التمييز العنصري ضد الس رائيل ب ي اس ا ف ة العلي عضو المحكم
ه  طين بقول ي فلس رب ف رية ال(الع ة والعنص در أن الموضوعات البيولوجي خرية الق ن س ا وم ي روج لھ ت

  ).النازيون وأدانتھا محكمة رونغبرغ ھي األساس الذي ما زال يؤخذ به في منح الجنسية االسرائيلية
  المؤلف

   
  الفصل األول 

  االمبريالية األمريكية والتمييز العنصري الصھيوني
  

  :تعريف الصھيونية والتمييز العنصري
  

اريخ المعاصر وھو مصطلح ھي التعبير األكثر وضوحاً عن العنصرية : الصھيونية ا في الت ومرتبطة بھ
اوي(استعماري حديث  رط بالعبث ) طوب ين مزيف مف ة وحن ة وھلوسات تاريخي ى شطحات ذھني وم عل يق

ييد  اء بتس ذي سعى ھؤالء الزعم نقص ال ذنب وال ده ال ة بعق والتضليل ومشاعر مشتركة عند زعماء الحرك
  .حكمة شعب هللا المختار في احتقار األمم األخرىذواتھم عن طريق االختيار واإلصطفاء والتشبث ب

رن التاسع  وأول ما أطلقت تسمية صھيون إنما أطلقت على منظمة إرھابية أسسھا يھود روسيا في نھاية الق
تعمارية ذات ) عشاق صھيون(عشر، فسمي أعضاؤھا  ية اس ة سياس ا لبثت أن أصبحت مؤسسة دولي وم

وھا اضطھاد ا ذ مؤسس ي، اتخ از تنظيم ي جھ م ف ومي لھ يس وطن ق ي تأس م ف يم عملھ ة لتنظ ود ذريع ليھ
  .وھو ثيودور ھرتزل) ١٨٩٨بال (فلسطين بزعامة رئيس الحركة في مؤتمر 

  
وقد مارست بعض دول أوروبا االستعمارية ھذه الظاھرة معتمدة على نبوءات التوراة التي أفرزتھا التعاليم 

د ي تھوي ة األخرى ف ات اليھودي ونية والمنظم ن  الماس زأ م زءاً ال يتج ت الصھيونية ج ا كان يحية ولم المس
دت الصھيونية في  د ول ا، فق اليبھا ومارست أعمالھ االمبريالية العالمية إذ نشأت في أحضانھا وتشربت بأس

ة . أوج ازدھار االمبريالية التي سيطرت على المعمورة اليبه باستخدام الحيل وكان من الطبيعي أن تتبنى أس
وة لطبتش في الشعب الفلسطيني وطروه من وطنه وتوطين اليھود القادمين من أنحاء شتى والمراوغة ثم الق

  .على الكرة األرضية وممارسة التمييز العنصري داخل اسرائيل وخارجھا
ي  ة الت ات اليھودي ق النظري ن طري ألة العنصرية ع ن الصھيونية مس ة ع ة األمريكي ت االمبريالي د ورث لق

تغالالً و دين اس تغلت ال ا اس ى م ة تتبن ت اإلدارة األمريكي ى بات تعمارية حت ا وأغراضھا اإلس ياً لحركتھ حش
  .تريده اسرائيل إلستغالل كل األساطير واألحداث المنقوله عن كتبھم والتي تعج بالتفوق العنصري

  
دات  ة(وھناك مشاعر مشتركة ومعتق ة في ) ايديولوجي اء اسرائيل واألصولية األمريكي د زعم راسخة عن

  .واحتقار األمم األخرى. وأرض الميعاد والسامية) الشعب المختار(نظريات القائمة على العرق تبني ال
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  :االيديولوجية الصھيونية العنصرية

  
ة من  ارتبط مصير الھدف النفسي والتاريخي والديني للحركة الصھيونية بمصير الخدمة المتواصلة المقدم

ا ة من قبل كافة الكوادر الصھيونية من فنانين وأدب اد األدب الصھيوني يشكل حلق ويين ويك اء وترب ء وعلم
ة  زة غسل األدمغ ولھم أجھ ى عق حلقات الوصل بين التنظير الفكري الصھيوني وبين ھؤالء الذين امتدت إل

  .االستعمارية الصھيونية
  

دماج الكامل والتفاعل الموحد والموجه ى االن ا حت رة تمازجھم ز األدب الصھيوني وفك ى  إن أھم ما يمي إل
تركة داف مش دة وأھ ات واح ار . غاي ع األفك عوب إذ تجتم ة للش رة العدائي وه النظ ن وج د م ه واح ي وج وف

االتھم  ان إلكساب مق دين في بعض األحي وءات وال ة مع توظيف النب ار األدبي الفلسفية والسياسية مع األفك
تديمة ة المس م شرعية العاطف يم الصھيونية السياسي . وأدبھ زل زع د نھل ھرت ود لق ين منظرين يھ من مع

دعوة . سبقوه وواصل مھمته مع عدد من المفكرين اليھود الذين تواجدوا في أوروبا وال يخفى علٮأحد أن ال
ج  رات والحج أت التبري ة ھي اكل الدولي حون بالمش زمن مش ن ال رور م د م اءت بع ود ج تات اليھ ع ش لجم

 ً   .للنظريات االستعمارية على مدى أكثر من مئة وخمسين عاما
  

ام  ا الحاخ تند عليھ راً من الخطوط األساسية التي اس دنا كثي زل، لوج ه ھرت ا إلي وإذا تناولنا بالتحقيق ما دع
وذلك في خلق األيديولوجية الصھيونية ولم يكن يھودا القالي ھذا ليخرج بھذه األفكار دون االستناد ) القالي(

تع ير اس ى خرج بتفس تندات حت راح يبحث عن المس ي ف ى أساس دين وراة إل ول الت ث تق وراة حي ماري للت
ه) ارجع يارب إلى ربوات ألوف اسرائيل( ك بقول ديني : وفسر ذل رى أن الشعور بالحضور ال ود ي أن التلم

نا يجب أن نعمل  ى لخالص نفوس اً وكخطوة أول ود مع اً من اليھ االلھي يتم إذا تم وجود اثنين وعشرين ألف
ى األرض ال اً إل د عن فلسطين على إعادة اثنين وعشرين ألف ول سبب البع مقدسة ويحرض العواطف ويق

ا( وت . واحسرتاه ھذا الخالص سيكون مختلفاً بسبب خطايان اء البي ا بن رة ويتوجب علين ة ومقف أرضنا خرب
ره من . وحفر اآلبار زل وغي ا ھرت وھذه المقاالت المغلوطة والكاذبة كانت معيناً من المستندات اعتمد عليھ

ذ آالف يدعون فلسطين باألرض ا ي يقطن أرض فلسطين من ة بوجود شعب عرب لقاحلة رغم قناعتھم التام
  .السنين

  
ام آخر  ول حاخ ديني المشوه يق تبعد ) زفي ھيرش كاليشر(وضمن فكرة الخالص المزيف والتفسير ال يس

رى  داً (الحاخام قيام دولة وتحقيق حلم شعب عن طريق عمل الھي وي بط من السماء متجس ن يھ رب ل أن ال
دملكي  امر شعبه بالتق أة وي دير فج بط الق ن يھ تند ) يحقق حلم الشعب اليھودي أل ذا إن يس ام ھ يحاول الحاخ

ه استعماري دي من منطق وتوجي بما يري ة ويفسرھا حس ففي . على التوراة فيورد بعض النصوص الديني
رع إسرائيل، ويكون في(سفر أشعيا يقول النبي نفسه  وم إن  في المستقبل يزھر يعقوب، يزھر ويف ك الي ذل

ي شعب اسرائيل في األرض المقدسة ة ليقتن ده ثاني د ي رى أن النبي ) السيد يعي ول ن ذا الق ى ھ ق عل وكتعلي
د حصل وانتھى . يعقوب قد أزھر مجده بسبب ولده يوسف حينما أصبح ذا شأن في مصر وھذا اإلزدھار ق

تفسير التوراة مرة أخرة وبتفسير جديد  لكن الصھيونية ترى أنه كلما فشل اليھود في قضية ما فإنھم يعيدون
  .يؤكد لليھود أن المستقبل معھم وأن الرب لن ينساھم ما داموا شعبه المختار

ا أرض ) كاليشر(ويظھر التناقض على أشده في ماطرحه  حينما يقول في بحث آخر لتصوير فلسطين بأنھ
عب ال ش ة وب رين . قاحل ن المفك اء م ي تصريحات الزعم ده ف ا نج ذا م ؤولين إذ وھ ن الصھايبنة والمس م

ه أرض(بقولھا . صرحت جولدا مئير يس ل ا دامت . فلسطين أرض بال شعب ووجدت  لشعب يھودي ل وم
ارة ذات  ة وت ارة ھي أرض قاحل والھم فت زارع وحسب أق اً وم ود أن يشتروا كروم كذلك فكيف يمكن لليھ

  دعا إلى ھذه األفكار االستعمارية في  إن الحاخام ليشر الذي. كروم ومزارع وھذه ھي مبررات استعمارية
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ا  ى أفكارھ ا وعل ة عليھ استيطان فلسطين يشكل مع الحاخام القالي بؤرة صالحة وقوية استند منظرو الحرك
  .سرة بداية خط أليديولوجية إستعمارية إستيطانيةيبسو ١٨٩٧لتجسد الفكرة وجعلھا في مؤتمر بال 

  
فات الر ين الفلس ھيونية ب رة الص ن الفك وديوم ي اليھ ة والتعصب العرق ة . جعي ية حلق ذه القض كل ھ وتش

اتھا  ى تناقض ي عل يين وھ رين السياس ره بعض المفك ا ينظ ين م ة وب ة اليھودي ار الديني ين األفك الوصل ب
ه  التحرر (الواضحة تشكل بؤرة مزدوجة للعداء العنصري والتبريرات االستعمارية ويقول بنسكر في كتاب

وھر المشكلة في أن اليھود الذين يسكنون بين األمم المختلفة يكونون عنصراً ال أن ج(( ١٨٨٢عام ) الذاتي
  )).وأن العنصر ھذا ال يمكن أن تھضمه أية أمة. يمكن أن يذوب في ھذه األمم

  
ا من تناقضات . فضمن ھذا النص يطرح الداعية بنسكر أفكاراً تكاد تشكل أضخم رصيد للصھيونية تحملھ

ة ولكي ال يترك مجاالً ل ذا الداعي رات ھ ود أخذت تظھر تنظي ل اليھ لشك في قضية استعمار فلسطين من قب
ماه  راس أس ي ك ين واآلخر ف ين الح ع ب االت تجم ى شكل مق ذاتي(عل ن ) التحرر ال دداً م ه ع يطرح خالل

  : األمور يمكن أن نكتشف نحواھا
  .صرخنة العنصرية -١
  .اعترافه بسقوط الشخصية اليھودية وتعفنھا -٢
  .رافه بموت العنصر اليھودي من خالل أسلوب تحريضياعت -٣
   .اريخية الستعالء اليھود غيرھمتبريراته الدينية والت -٤
  

ة(لقد وقع ھذا الداعية في تناقضات كثيرة فيما نظر له لذلك يقول  اة القومي . اليھود يفتقرون إلى صفات الحي
ت ة مشتركة وعادات وأرض مش ة دون لغ ول أيضاً ) ركةإذ ال يمكن أن تكون أم ود ال (ويق إن أخطاء اليھ

ود أنفسھم ) يمكن أن تعتبر معاٍص كبيرة ا اليھ اعتراف الكاتب بالخطاء والجرائم التي ارتكبھ ا ب وه ھن وين
إن الشخص الذي ال يقول إن الشعب اليھودي ھو : (بحق غيرھم من الشعوب، وبتناقض ھذه األقوال بقوله

ون أع د أن يك ار الب عب هللا المخت ىش ه ) م اء (ويوضح عنصريته بقول وج والنس ود والزن ر اليھ إن تحري
 ً ا دم وليسوا زنوج ى عرق متق ود ينتمون إل الزنوج في ) واجب ألنھم شعب حر، لكنه مستعبد إن اليھ إذن ف

  .نظره ال يستحقون التحرير كاستحقاق تحرير اليھود ألن اليھود عرق من عنصر آخر يعلو وال يعلى عليه
أنه : "بالدرجة الثانية بعد ھرتزل تقلباً بين االختيارات ففي بداية عھده السياسي يقول) ردوماكس نو(ويأتي 

ة ة قومي ار اليھودي ا" من الخطأ اعتب ابعين ألوروب ود ت اً لوجود اليھ ان متحمس زل . وك ه التقى بھرت ر أن غي
ى ووجد في دعوته المالذ األخير ألفكاره المغروسة في الالشعور اليھودي إذ أصبح م ن المتطرفين وتبن

ادة  يس مجرد وطن ) جابونسكي(وجھة نظر التحريفين بقي ة في فلسطين ول ة يھودي ام دول ى قي داعي إل ال
ودي  ون يھ ل نصف ملي ب بنق ى نطاق واسع إذ طال ة عل رة الجماعي ق الھج وردو بتحقي ب ن ومي إذ طال ق

م أن فلسط وردو يعل اً أن ن دد مباشرة لكي تصبح فلسطين يھودية بالفعل علم ك الع تيعاب ذل ا اس ين ال يمكنھ
دأ ) حتى لو أدى ذلك إلى عذاب الكثيرين أو عدم تمكنھم من البقاء في فلسطين(من اليھود فيقول  ذا المب وھ

  .العرب وإحاالل اليھود مكانھم الذي يقر به يتناسب كثيراً مع فكرة تھجير
  

ام  ؤتمر الصھيوني األول ع ذا في الم وردو ھ رز ١٨٩٧وفي خطاب ن ي  يب ة الصھيونية ف داف الحرك أھ
ى أنفسھم ياداً عل وا أس ود من . إنشاء وطن قومي لليھود يجمع اليھود ليكون ك ينسى أن تخلص اليھ ومع ذل

ة . العبودية المزعومة سيجعلھم يستعبدون غيرھم من سكان البالد المراد استعمارھا ثم يعترف بأن قيام دول
ال اقتصادية صھيونية سيؤدي ربط االقتصاد العالمي وتقد مه ألن اليھود سيكونون تجاراً جادين للقيام باعم

ة  ذلك خدم ى حد سواء، ك تخدم مصالح األوروبيين، وستعمل الصھيونية بھذا خدمة اليھود والمسيحيين عل
ى. الحضارة واالقتصاد العالمي الھم بالتعاطف  وسيقدر العالم األوروبي الصھيونيين ويعمل عل انجاح أعم

   .معھم
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  :ية األدب واألدب الصھيونيصھيون

  
الشك أن ثمة عالقة بين الفكر والسياسة واألدب لدى الحركة الصھيونية منذ نشأتھا حتى وقتنا الحاضر وال 

ر ن اآلخ ا ع ن فصل أي منھ رة . يمك ور الفك ل أن تتبل ى قب ي حت ه أدب سياس ھيوني بطبيعت األدب الص ف
دين لمصالحھم وانصب الصھيونية سياسياً وكان ھم اليھود القديم ھو زعز دين المسيحي وتسييس ال عة ال

اً  ياً وفكري اً ونفس تعبدين عقلي تھم وأصبحوا مس ذين غسلت أدمغ ود ال ر اليھ تعينين بغي اؤھم مس ابھم وأدب كت
ر من دول  ة في كثي ة السياسية واألدبي للحركة الصھيونية، وقد تغلغل الفكر السياسي العنصري في األدمغ

. ھذا التغلغل دخول المعترك خدمة لألھداف العدوانية المعتمدة على النظرة العرقية العالم الغربي حتى بات
  .وإن العالقة القائمة بين األدب االستعماري واألدب الصھيوني عالقة جدلية ال يمكن فصلھما

  
روز ولو عدنا إلى األدب الصھيوني لوجدنا أن أدبھم يعبر عن انتھازية اليھود ونظرتھم العرقية حتى قبل  ب

تندات  ه من مس د ل ان ال ب ة ك ى النظرة العرقي اده عل ذا األدب واعتم ة ھ الفكر السياسي ويعني ذلك انتھازي
ع صورة اليھودي الطيب . يرتكز عليھا حتى يضمن تحيز بعض الكتاب األوروبيين وغيرھم دأ بتلمي وقد ب

ثم تطور . النظرة لدى األوروبيينالذي يتميز بالعفة والطھارة والمروءة واستطاع بعض األدباء تثبيت ھذه 
بالً  ة يجد تق ك نظرات عدواني األدب عندھم إلى ايديولوجيا مع تطور الفكر االستعماري الغربي، بما في ذل

  .لدى الكثيرين من أدباء الغرب
  

تيطان  راً إلس وريس تبري ون ب ة اكسودس، الخروج للكاتب الصھيوني لي وعلى سبيل المثال نجد في رواي
ة  اليھود أرض رر إقام فلسطين حيث يورد كثيراً من صور مذابح النازيين لليھود والتي ھي بحسب رأيه تب

ھيونية  ة الص ال األدبي ن األعم ر م د الكثي د نج رائم فق ك الج ل تل ن مث د م ى األب م إل تقل يحفظھ ان مس كي
ال اليھ ح أطف ديون ذب م يري زعمھم أنھ م وطردھم ب رر قمع الفلسطينيين وذبحھ ة تب ائھم واالمبريالي ود ونس

وم  ة التي يق ة االجراءات اإلجرامي اندة اإلدارة األميركي ة ومس السيما بعد انطالقة االنتفاضة األولى والثاني
  ).قطاع غزة -الضفة لقريبة (بھا الحبش االسرائيلي في األراضي العربية المحتلة 

  
ى قضية حضا ة حيث نجد في وقد يلجأ األدب الصھيونية لتبرير احتالل اسرائيل وعدوانھا إل رية مزعوم

ى إخراج الشعب العربي : (الرواية نفسھا قول بوريس ادرة عل دة ق إن اسرائيل تقف اليوم أداة جبارة ووحي
اس ) من العصور المظلمة ين أن ھذا ھو التزييف المطلق لألدب الصھيوني للصراع واالدعاء بأنه صراع ب

  .من بتطور الشعوبيؤال يريدون اقتحام العلم والمعرفة وبين شعب يھودي 
  

ة  م للحرك ھم وأدبھ خروا أنفس د س راھم وق ود ن ر اليھ ن غي رين م فة ومفك اً وفالس ن المؤسف ان كتاب وم
م نسخة أخرى عن  اً ھ الصھيونية واسرائيل وھم أعرف الناس بعدم شرعية وجود اسرائيل، وھؤالء طبع

ة الً وسياس راً وعم ھيونية فك ع الص ة م تعمارية المتالزم ة االس ام أن األدب  السياس ذه األي رى ھ ن ن ونح
ل  رر قت دوان وتب رر الع ة تب رة أدبي الصھيوني أصبح الرصاصة القاتلة من كونه أدباً فقد نجد إنجازات كثي

  .لممثلة في ھيئة األمم المتحدةالشعوب واضطھادھا وتحدي القوانين واألعراف الدولية ا
  

الم إن األدب الصھيوني واالمبريالي يصبان في نھر واحد في رد بالع ى . احتقار للشعوب والعدوان والتف حت
ل السلطة بسبب  اً قاسية من قب ادة التي لقيت حرب ة الج أن السلطات االسرائيلية حاربت المحاوالت األدبي

) ملكة الحمام(حتى اآلن وقد عرضت مسرحية باسم  ١٩٦٧نقدھا الالذع للوضع القائم والمستجدبعد حرب 
ان وصف المسرحية إذ تعرضت بالنقد التجاھات  ى أن موشي داي ة حت السلطة وكشفت عن مثالب الحكوم

ه مصالح  ه علي ا تملي ة ويسير حسب م دأ األدب الصھيوني يخضع بشكل فرضي للرقاب د ب ذرة وق ا ق بأنھ
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ة  ائل المادي تى الوس ه بش ي محاربت دواً ينبغ زام ع ذا االلت ن ھ ارج ع ھاينة األدب الخ ر الص لطة ويعتب الس
ى قناعة والمعنوية وعلى  ه إل التوتر والخوف ليصل ب ه في جو مشحون ب األديب عندھم أن يجعل مجتمع

  .تامة بأنه إن لم يقاتل من أجل وجوده فسيبقى ھكذا في عام الضياع ومصيره يقف على كف عفريت
ى  ا عل ر أمريك ة شيطانية أن تجب ة خبيث ائل دعائي ك من وس ا تمل ا بم د استطاعت الصھيونية ومنظماتھ وق

ى العمل ضمان ال ل عل حرية لليھود من خالل العمل على بقاء الجنسية األمريكية لليھودي وحصوله بالمقاب
د اً من كل قي م وجود اليھودي حراً ومنعتق م الصھيونية، ومن ث ابھم . والسعي الحثيث لتحقيق حل إذ أن كت

ضطھاد العرقي النازي وعلماءھم اليھود عكسوا النظرة العرقية االستعمارية في األدب الغربي مستغلين اال
ات  رتس (ألجل استعمار فلسطين وأشھر قصة االضطھاد التي حدثت في القرن التاسع عشر كانت دعاي بي

ود ) سمولنكسين حيث قضى حياته في روسيا القيصرية محاوالً تغيير أسلوب حياة اليھود وتحولھا من الرك
جديدة للدين بحيث يكون ذلك بمثابة الخطوة إلى الحركة واالنخراط في التوجه العرقي والكشف عن مالمح 

  .األولى نحو استعمار فلسطين
  

  :اختيار فلسطين
  

ه ديل الممكن ل ان . لم تكن التمايزات داخل الحركة الصھيونية تجري حول المشروع الصھيوني وب د ك فلق
  .على البديل أن يوجد بالضرورة خارج المشروع وأن يقدم بالضرورة مشروعاً بديالً له

  
ة غي ة والروحي ا ينھل مصادره الثقافي ر أن الجماعة اليھودية في فلسطين لم تنقسم حول الصھيونية فكالھم

ان يجنح بسرعة  الم ك من الثقافات األوروبية السائدة بين الحربين العالميتين على وجه الخصوص، وفي ع
ايير السلطة الغاشمة والعنصرية و ه مع ون، وتستوطن في ة نحو العنف المجن عفلكي دم . القم ة ال وكانت لغ

د ة بع ي مازالت حي رة الت ك الفت اموس تل ة وازدراء األضعف ھي ق د والبطول وق والحدي م . والتف م تنقس ول
بل حول تيار نيوكولونيالي أكثري أو مسيطر، تمثله ما : الصھيونية حول مشروعين أحدھما غير صھيوني

ة أصطلح على تسميته بالصھيونية العملية أو البراغماتية،  وتيار فاشي تحتله الصھيونية التصحيحية بزعام
رن . فالديمير جابوتسكي األدب الروحي لليكود اليوم إذ تأثر ھذا الرجل بموسوليني في العشرينات من الق

ر . الماضي وظلت بصمات ھذا الثائر واضحة لديه ولدى أتباعه ذلك دعوة لتحري د أن الصھيونية ھي ك بي
ودي ولكن من  ات(اليھ ل من ) االنحراف ر قلي ر غي ه نف ه ومثل ذي انخرط في اني ال ار االنس ا التي ي يمثلھ الت

اليون  ه راديك ذي لعب ر ال دور الكبي ة لل ذلك معارضة قوي ي ك ا، وھ ي أوروب ود ف رين اليھ ين والمفك المثقف
ا ي أوروب انية ف ة االنس يوعية الليبرالي تراكية والش ات االش ي الحرك ود ف تراكيون يھ ك أن . واش ي ذل ويعن

دالتر ى ماضي أسطوري مجي ودة إل رن التاسع عشر والع ة الق كانت . اجع الصھيوني كان جذرياً في نھاي
ة  ررات اإليديولوجي دم المب ى تق اكن أخرى حت اء صفة رسمية لالتجاھات الفاشية في أم اء المطالب بن لبن

  .جديدة وصرخة حرب تطالب الجماھير باقتفاء أثرھا امبراطورات
  

ه اآل ر المشكوك في ة اسرائيل من غي ل تأسيس دول ا السياسية أجمعت قب ن أن الصھيونية بمختلف تياراتھ
على أفراغ فلسطين من سكانھا العرب ولو بالقوة والقھر وبعد إنشاء الدولة على تأسيس ھذا اإلفراغ تستغل 
ؤر ول الم ا يق ة كم رارات فظاع ر الق ع، وإن أكث ر الواق ة األم ه بذريع ره وإدانت ى تبري وانين، وعل خ الق

ل أوبسرفاتور الفرنسية  ة نيوقي ل (االسرائيلي بيني موريس في مقابلة صحفية مع مجل م يكن الطرد ب إن ل
ران  ١٦فقد قررت الحكومة االسرائيلية في : منع الفلسطينين من العودة: بعد ما حدث بعد ذلك مباشرة حزي

ل حوالي ثالث( ١٩٤٨ ة اسرائيل، وقب د أي بعد شھر واحد من إعالن تأسيس دول ابيع من احتالل الل ة أس
ة وطرد سكانھا راره ). والرمل ى الكنيسة إلق ة اإلسرائيلية إل رار الحكوم ة االسرائيلية ق م حولت الحكوم ث

ذه المشكلة ھي (القاضي  د لھ أنه ال يمكن إعادة الالجئين العرب إلى األراضي االسرائيلية وإن الحل الوحي
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ا عادت فلسطين ( ٣٠/٧/١٩٧٣في   Timeدايان لمجلة  الذي صرح موشي. توطينھم في البالد العربية م
  ).موجودة انتھت كان علي أن أقول آسف ولكنني غير أسف في الواقع

  
  ):الالجئون(االستيطان العنصري 

  
 ً ا املين وظيفي اريخ تتحقق في عمل ذي شقين متك انتھم في الت دايات أن مك ذ الب : لقد اعتقدت الصھيونية من

ى أوالھما ھو صناعة أمة  ة االستعمارية وعل دول الغربي دعم من ال ى أرض فلسطين ب ة عل سياسية يھودي
ث الم الثال دان الع د باسم بل ا بع في . شاكلة ما فعلته ھذه الدول وما كانت تفعله في المناطق التي عرفت فيم

د عرب ي حين أن ثانيھما يتمثل في امتالك فلسطين وتھويدھا أي تحويل طابعھا البشري والحضاري من بل
والشقان متفقان على األساليب القمعية فيه يجتمع االستيطان االستعماري . اسالمي ومسيحي إلى بلد يھودي

بالد . واالستئصال التدميري للسكان األصليين في آن واحد ولم يستطع الصھاينة أن يروا في رفض أھل ال
ة وعداء للسام ة بربري ة رجعي ر حرك م غي د لھ ك من االدعاءات ية والفلسطينيين للمصير الذي يع ر ذل غي

   .المزيفة
  

ين  اء الالجئ در اختف ت تق ة كان ھيونية المتعاقب م (إن اإلدارات الص يموت ومعظھ ھم س حقھم بعض يتم س س
ة بالد العربي راً في ال ر فق ي عن . سيتحولون إلى قمامة بشرية وحثالة المجتمع ليلتحقوا بالطبقات األكث وغن

ان صرح القول أن المقصود تمني اختفاء الفل ا ك ذا م ر، وھ سطينيين وتوقع ذوبانھم في الجسم العربي الكبي
ال  اور إذ ق رئيس أيزنھ ة ال ي حكوم تر داالس ف ون فوس ي ج ة األميرك ر الخارجي ه وزي ية "ب تحل قض س

اك من  يس ھن دون خارج فلسطين ينسونھا ول ذين يول اء سيموتون وال فلسطين مع مرور الزمن إذ أن اآلب
لقد زھق الباطل وأعاد الفلسطينييون تشكيل حركتھم السياسية حول ". ود العودةمبرر للحديث عن شعب ي

ان  ذي ك تالع إذ خرجوا من سيرورة التحول ال ة االق ر المصير وتجاوزوا محن ودة وحق تقري مطلبي الع
يتمناه العدو الصھيوني واألمريكي إلى تحدي بطولي شمل كفاح الفلسطينيين في الداخل والخارج واسمعوا 

دأ االسرائيليون بط والتھم للقاصي والداني ولم تعد التسمية سيرورة قمامة بشرية في نظر االسرائيليين وب
زالھم  ة اخت ابين(سياس ال ) ارھ رد واالعتق ال والط ك باالغتي وادرھم وذل اداتھم وك ى تصفية قي ل عل والعم

  .والتجويع وغير ذلك من األساليب القمعية
  

  :حول مشروع
  

ل إن تمسك شعب فلسطي ا دالئ د كل االجراءات الصھيونية ضدھم كلھ ن وتشبتھم بحقوقھم في فلسطين بع
طينيون  ا دام الفلس تقرار فم ان واس يش بأم م الع دد حلمھ ھيوني وتب روع الص ل المش ا بفش وحي جميعھ ت

عب ودين كش تظل . موج ل، وس اءلة والتآك رة المس ي دائ تمرار ف ي باس ھيونية ھ ة الص رعية الدول إن ش ف
  .ولى للمشروع الصھيوني في حالة دائمة من المراجعة والنقدالفرضيات األ

  
ة ) الياھوھاكرملي(لقد اعتقدت الجماعة المنتظمة في إطار الحركة الصھيونية كما قال  ة القومي عضو اللجن

ام  ي ع ؤتمر حزب ي م ودي ف ومي اليھ أن  ١٩٣٨للصندوق الق االكراه((ب ا ب ذ كلھ ة تتق اريع الخلقي )) المش
ان ضرورياً لنجاح مشروعھا، من والمعنى الحقيق أن الجانب الشرير في الصھيونية ك اد ب ذا االعتق ي لھ

ادروا . ناحية وبأنھم أدركوا ضرورته من ناحية ثانية م غ القول أنھ تھم ب أما تحميل الفلسطينين مسؤولية نكب
ذباً / طوعاً تلبية لنداء قادتھم اً في الشر وك ه إمعان اً أو تقليداً لھم فھو ال يعدو كون ذات وھرب ى ال فاضحاً عل

ا . إلى األمام وإال لماذا يصرون اليوم على التنكر لھذه القضية قضية الالجئين الفلسطينيين، وعلى عدم حلھ
   .عدل وأولويات كل منطق إنساني؟وفقاً لمبادئ ال
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ه وفي إن الشر يولد الشر والعنف يولد العنف واإلرھاب يولد اإلرھاب والمظلوم البد له من استرداد ح قوق
ام  ة ع دة األميركي ات المتح ة الوالي يس جمھوري ان رئ اه تروم اب ألق ين  ١٩٥١خط ن الالجئ م ع تكل

ول  طينيين بق اً "الفلس دة وفرص اً جدي ارھم بيوت ن دي ردين م اس المش ن الن دد الضخم م ذا الع د ھ الم يج م
ال ة من الع ذه البقع ة اقتصادية فسوف يؤلفون قوة في ميسورھا أن تصبح ھدامة في ھ ة الحيوي م ذات األھمي

  .بالنسبة لنا
  

ل خصب النتشار الشيوعية (أما دون بيرتيز فوف يقرر بعد الرئيس ترومان بعدة سنوات أن  ين حق الالجئ
يوعية اربون الش ي الماضي يح ان العرب ف د أن ك وم إذا ) بع ه ل يس علي وم ل ل مظل ذا شيء طبيعي لك وھ

  .عدل وانعدمت األخالق في رد المظالماستغل كل الوسائل الستعادة حقوقه إذا فقد ال
   
  :الفصل الثاني 

  الماسونية وااليديولوجية الصھيونية في محاربة المسيحية
  

نغ  ل ليس روكلين لمحف ي ب م ف تاذ األعظ وال األس ن أق اؤن" Lessingم ن البن ة . نح ن عائل در م ا ننح انن
يفر ( ة) (Luceferلوس يس األبالس ن الص) (رئ اً ع ث عوض عارنا المثل ن وش اً ع ل عوض ليب والمحف

  ).الكنيسة
  

ة  ى الكنيسة المسيحية بصلة ومحارب ا يمت إل إنه أمر موجه إلى كل يھودي ليبذل الجھد في محاربة كل م
ائس المسيحية، القديسون يجب .. كل من يخدموھا إن كل يھودي ملتزم بالقيام بكل قدرته بحرق وإفناء الكن

اً كل الشعب المسيحي، وأن أن يُشتموا والرھبان أن يقتلوا، أننا ن أمر كل يھودي أن يلعن ثالث مرات يومي
رائھم وكھم وأم ع مل اءھم م ن هللا إفن ب م ولھم . يطل يح بق ون المس م ينعت ن (إنھ ه اب ة إن ن زاني و اب ن (ھ اب

  .من أقوال التلمود). دابة شقيةإنه ابن ) (Benpenderasبندايرس 
  

ا في ) Tehikaا تشيك(وفي المعھد الذھبي أرسلت  ١٩٢٠في عام  ى كل محافلھ اً سرياً إل ة تعميم المركزي
اً عن  يراً مرحلي ة تفس دين معطي دين ورجال ال المقاطعات واألقاليم السوفيتية تشرح موقف الحكومة تجاه ال

وخطة العمل تلك . طبعاً كانت الحكومة البلشفية في ذلك الوقت مؤلفة معظمھا من القادة اليھود. كيفية العمل
   :يليلى بماتتج

  
  .يجب أن نعمل على إلغاء إقامة كنائس جديدة سوفيتية -١
  .حملة ضد الدين ومتابعة تشويھھا في كل البالد السوفيتية -٢
تانت،  -٣ وريين، بروس ك، غريوغ وذكس، كاثولي انوا ارث الھم أن ك دين واعتق ال ال ن رج ات ع تحري

  .معمادينين انجيليين وحتى المسلمين
دبير ُحِرقَت الكنائس واعتُ  -٤ ة كانت من ت ذه االجراءات القمعي ى الموت وإن كل ھ بوا حت ذِّ قَِل الُكھان وُع

  .اليھود
م  -٥ ُحرمت الكنائس من أتباعھا وفتح التعاون مع الملحدين في لندن وباريس والذين كانوا على اتصال دائ

  .مع محافل الكرملين بشكل خاص
  

إذ كان رؤساءھا جميعھم من . الموسكونية) دون إله(لذلك كانت الماسونية على صالت وثيقة مع معاھدات 
. اليھود حتى يالحقوا تنفيذ برامجھم الخالصي المؤدي إلى السيطرة على العالم بفعل تفكيك الدول المسيحية

حيفة  ر (إن ص ر الح ايلي ) Freethinkeالمفك رت م رار نش رين األح ان المفك ة بلس ة باالنكليزي الناطق
ة أن نھاية عھد المسيح تقترب وإن المسيحية ھي معتقد خسيس يجمع البشرية في يعرف جيلنا تمام المعرف(
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يا ) دون اله(، وعلى رأس حركة )نھاية المسيح البد آتية، ألن دارِوْن وفرويد قد أتيا. شبكة مخجلة في روس
ان  ة  Jarovaliskigubelmannكان اليھودي جاروفالسكي غويلم ات الدولي ان يمول كل الجمعي ذي ك ال

ةا ا الغربي ى أوروب إن كل نشاطات الماسونية . لمناھضة للفاشية والنازية وامتدت ھذه العصبة بتفرعاتھا إل
لقد حصرنا اھتمامنا (وفي مقاالتھم يقولون . المضادة للدين كانت مموھة تحت شعار تعاليم فلسفية وأخالقية

ن تمضي س. في اسقاط طبقة دمير الكھان المسيحيين وإفشال مھمتھم، وھكذا ل تم ت ى ي وى بضعة سنين حت
دين المسيحي وذھم . ال ى درجة أن نف ي إطارات ضيقة إل روس ف ة واالكلي ة االكليركي وسوف نضع الطبق

د . سيتراجع بالقدر الذي تتقدم في السباق ة، وھي تنحل ويجم لقد جعلنا الشبيه غير اليھودية تعيش في غيبي
  .لماً أننا نحن الذين أوجدناھاندرك أنھا خاطئة ععقلھا وكل ذلك بتوجيھھا وفق نظريات ومبادئ نحن 

  
دما (( ابوي ولكن عن بالط الب ذا ال ى ھ م إل ة تشير لألم د خفي اً، أن اصبع ي عندما يحين تدمير الفاتيكان نھائي

دماء ذا االنشغال . تنقض الشعوب على ھذا البالط، سوف ننتصب مدافعين عنده منعاً من اھراق ال ر ھ وعب
ا في  ً نكون قد دخلن ا دميره نھائي د ت ه إال بع يال نخرج من بالط ك ى قلب ال نھم إل ة م ك . غفل ذا يصبح مل وھك

   .لعالم ورئيس الكنيسة العالميةاليھود بابا ا
  

داً دون أن ((ويقول ادوارد روموق  زداد عدد المسيحيين واح ة المسيحية ي في كل مرة يعتنق يھودي الديان
  )).ينقص عدد اليھود

اً وبفضل تموجات إن التحوالت الخادعة  ا كانت مصيبة البشرية حق للزعامات الصھيونية الماسونية منھ
ى المجتمعات المسيحية . الحية الذكية وكياسة النمر الوحشية وبلھوانات القردة انقض اليھود دون رحمة عل

  . ليفرجوا عن حياتھم العضوية
  

ى وس دخول إل م ال د لھ ذي مھ ى وقد استفادوا بنوع خاص في حقل الطب ال وا عل ائالت حيث وقف ط كل الع
  . جميع أسرارھا

  
ى أ ا عل ك ايطالي ا درج مل ين إن مرشد األمبر بيمونت كان يھودياً كما أن طبيب الملك يھودياً أيضاً كم ن يع

  .طبيباً يھودياً للبابا
  

ان (الولد الطبيعي البنة  pie x1إن البابا بيوس الحادي عشر  اً أصيالً م) Lipmannليبم ان يھودي داً ك . رت
وھذا البابا خليفة بطرس القديس الينسى رباني ميالن الكبير الذي علمه العبرية، كان ھذا الرباني يتلقى من 

ولما كانت الفاشية تحرم . إن تنصيبه على الكرسي البابوي يدل على نفوذ اليھود في الفاتيكان. البابا التھاني
اً وقف ر الغي زواج  زواج االيطاليين من غير اآلربين يعتب انون ال افح ضد ق ا بيوس الحادي عشر يك الباب

ود  ات اليھ ر رغب ان يثي الذي يحرم التزاوج مع اليھوديات وھذا الكفاح للبابا وھو يحمل الصليب والتوراة ك
  .في السيطرة على العالم

  
عقد للقيام وعندما يعترف اليھود يوماً من األيام بالمسيح لمصلحة ما، فإن ھذا المسيح سيأخذ صفة المسخ الم

بكل قبيح في خدمة البطريرك العالمي، التوسعي الرأسمالي إن بيوس الحادي عشر ھذا أوصى كرادلته قبل 
ى ) pacelliوفاته أن ينتخبوا باسيلي  وا األوامر إل ذين تلق ة ال رى الكرادل خلفاً له، وفي قرقعة األسلحة، انب

وم نجد أن خ اني عشر والي يلي ليصبح بيوس الث ة ينحدرون من العرق انتخاب باس ين الكرادل مسة من ب
  .اليھودي

  
ان  تثمرون في أضعاف اإليم داد، يُس رة االرت تھم السوداء ثم دين المسيحي بجب ومن الواضح أن رجال ال

  .المسيحي لدى اآلريين بفعل تقاليد سليمان وموسى وصموئيل متعددي الزوجات
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يقة، وھكذا يظھر بيوس الحادي عشر والثاني عشر إن أقوال كال ماركس لم تكن في يوم من األيام أكثر حق
ق ى تحول عمي ديموقراطي إل دة . على الملعب العالمي، وتعرض مركز النقل اليھودي ال د المعاھ ل وبع فقب

  .األلمانية السوفياتية كان قطبا اليھودية يتمركزان في الجمھورية األميركية واالتحاد السوفيتي
ة فانقطاع العالقات السوفيتية األم ة وھي عملي ام المظلم ك المھ ام إقطاعي الصھيونية تل ريكية كان من مھ

يش  ث يع ي حي اعي والسياس ام االجتم ث النظ ن حي دود م ى أقصى الح ة إل ا(مرن دثون ذوو ) أنبياؤن المح
ران في  روس واألوك ه في يقظة ال الخبرات في الغش، فاليھود لم يعودوا بحاجة للعمل في ظل موسكو ألن

ود يخشون . ة بواسطة الجيش األلماني الذي غزى فيھا فكرة القومية واالشتراكيةالمناطق المحرر ان اليھ ك
م تحوالً في قلب  ى ال يجلب لھ تجھض ) الساللة(من ھذا الخط السياسي واالحتكاك بالنازية حت ة ف اليھودي

  ).الجمھورية العالمية(بسرعة 
  

د حرب  تالين بع ً  ١٩٣٩إن الموقف الذي اتخذه س ا دو نحريب و يب ى درجة أن االنكل ريكين زادوا من  -إل أم
تعال ود لالش رائيلية تع ة، وإذ بحرب اس دول العربي ليحھا ضد ال رائيل وتس اعداتھم إلس ات . مس إن الوالي ف

اند  ال ) حصون اسرائيل(المتحدة األمريكية بجميع وسائلھا ستس رأس الم دفاع عن ال وھو عمل أساسي لل
  .لسلم لم يبالوا مطلقاً باحتجاجات الزعماء العربإن مفسدي ا. المتقدم على الصھيونية

  
و  ونية االنكل ية  -إن الماس إن  -فرنس ذلك ف ة، ول ة اآلري ة لسحق عمالق ر كافي ا غي در أن قواھ ة تق األميركي

رميم  ق مشروع مارشال ت حمايتھم للبابا، إنما ليصبحوا حماة الفاتيكان، وھم يرغبون بال رحمة وعن طري
ابيوس الحادي عشر . العظيمة الواليات المتحدة األميركيةالجمھورية العالمية  وبمناسبة الميالد استقبل الباب

  .وأثناء الموعظة شجب سياسة القمع) Sacrecallegeالكلية المقدسة (أعضاء 
  

ال ا ق ة كم وانين الدولي وقي للق ى الحق ى : إن المعن ذار إل ه ان ه، أن ة بحت ارات جماعي ل اعتب د انتھكت بفع ق
يس حزب ) Coughlinكوغلين (لذلك ألم بوجه البابا علناً توبيخاً لألب موسيلنتي و ة المسيحية(رئ ) الجبھ

م  ك الوقت أل ذ ذل امية؟ ومن ة أي ضد الس أه ضد العرقي في الواليات المتحدة؟ وذلك بسبب التنظيم الذي أنش
ه بال د أصبح يشار إلي ادام ق ان يتمكن األب كوغالن من أن يلقي أي حديث في اإلذاعة، م وة بن ل ق من قب

   .المراقبة اليھودية
ل  دة، وروزفلت ذو العق ول السنة الجدي لقد تبادل البابا والرئيس روزفيلت تبادال برفيك التھاني بمناسبة حل
ا وضعت  لم، كم ر الس ف اآلالم ونش ى تخفي ل عل ان ليعم ى الفاتيك ه إل ثالً عن ل مم اطئ، أرس ر الخ الكبي

الجي ھيس (وكان الجاسوس . وليكية كلما دعت الحاجة إلى حماية اليھودالبروستانتية نفسھا في خدمة الكاث
Alger Hiss (ين ت الحميم اري روزفل د مستش ي . أح دخول ف أن ال ؤمن ب ي ي ام األوروب رأي الع أن ال

  .الماسونية أقل شبھة بنظر السدة المقدسة من االنتماء إلى أية كنيسة مسيحية
  

ة وخالل الحرب الكونية الثانية وفي الو ر مالئم ة لحاشية روزفلت وغي قت الذي كانت فيه الظروف مالئم
انين ى . للياب ل الحصول عل ن اج ة م ة األمريكي ال بالحكوم ط لالتص ان يتوس ى الفاتيك ادو إل ل الميك أرس

مية ات رس نح مفاوض بيل م ي س بقة ف روط المس ت . الش ر أن روزفل ت تعتب ي كان ان الت إن إدارة الفاتيك
ن أي شافي آالمھ) فقيرھا( ذه اإلدارة ل ول ھ ا تق ا أعطت األمر باھمال الطلب ألن الرأي العام األمريكي كم

ة . يستطيع الموافقة على بحث سلم باالشتراك مع الكنيسة الكاثوليكية ل الذري ان بالقناب ا الياب وضربت أمريك
   .ةة األمريكيبأمر من الرئيس ترومان، وعرضت للتھمة مجرمي سياسة الحرب في الواليات المتحد

  
ة وھو  ١٩٥٠وفي روما في مطلع السنة المقدسة  أن الكنيسة الملكي طرق بيوس الثاني عشر ثالث مرات ب

  ).الرب الذي منح اسرائيل القوة(والجوقة تجيب ) افتح لي باب العدالة(الحامل رسم الصليب قائالً 
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دس المسيح في اسرا ليم حيث قُ ادة أورش دأت فأع د ب اء إن سنة اسرائيل المقدسة ق ع أبن ن (ئيل تحت وق ب
فعل يوافق البابوات على الكره والشتائم التي يحتويھا . يبدو كعالقة شؤم) Filo Ben penderasبنديراس 

اه . التلموذ ومن الطقوس الدينية ابوس المقدسة تج م تسلك السدة الب تلك الشتائم الموجھة ضد المسيحيين؟ أل
وم يالطس النبطي؟ فمسيحية الي ا سلك ب م  يسوع كم ون وھ د صرفھا الالھوتي ھل ھي مسيحية يسوع؟ لق

  .يغيرون وجھھا باضطراد
  

ان  ة الفاتيك وق مدين ليس البابوات فقط حرفا ھدف السيد المسيح، ولكن َعلَم نجمة داود قد ارتفع ألول مرة ف
ا ع ٢٧/٣/١٩٥٣في  تقبله قداسة الباب ان حيث اس ة اسرائيل للفاتيك ر خارجي ارة وزي داً لزي ك تمجي ى وذل ل
  .انفراد

  
ذي يسمى أعضاؤه  دولي وال وراة ال وه(إن اتحاد طالب الت اء صھيون) شھود يھ ون توجيھات حكم . يطبق

وھذه الجمعية تتابع في جميع البلدان وتحت مراقبة الماسونية الصھيونية ) تھويد المسيحية(وأول ھدف لھم 
ول  خلق بؤر للمؤامرات والدسائس إنھم يطبقون أقوال النبي حزقيال في وا (االصحاح السادس حيث يق اقتل

  ).دمروا الشيوخ والشبان والعذراوات واألوالد والنساء
  

  :تھديد الديموقراطيات
  :النشاط الصھيونية في أوروبا

  
دنا أن  إذ تتبعنا الحروب والخالفات التي وقعت بين الدول األوروبية على مدى القرون الثالثة الماضية لوج

دول والمحرض والممول الصھيونية المعززة بالما اد ال تن وإفس ارة الف سونية كانت الالعب األساسي في إث
دول  ين ال ل ب ة التغلغ يلد الخمس تل روتش اء اميس تطاع أبن د اس دول وق ك ال ين تل روب ب ام الح ر لقي األكب

را ي انكلت ة ف ا -األوروبي ا -أللماني ة -النمس د -فرنس ات المتح ى الوالي تيل إل د امس ل حفي ا وأرس م ايطالي ة ث
اءه  ة طلب أبن ه المني ا جاءت األمريكية وكانت خطة األب الشيطانية أن علم أوالده طرائق التجارة والفن ولم
داً واحدة  وا ي ى أن يكون ة عل الخمسة وبناته الخمس أيضاً وكانت توصية لھم أن يعملوا بصمت وبسرية تام

ا في فوضى مطلقة حتى تتحقق في مساعدة بعضھم البعض ليقضوا على الممالك والعروش ويجعلوا أوروب
ورة الفرنسية  ان نشاطھم وحماسھم للث د ك ات، وق ك والحكوم ذه الممال ى ھ راً عل أھدافھم في السيطرة أخي
ان نشاطھم  ا وك ا تأكل أبناءھ كبيرة وبعدھا كانوا يوجھون الزعامات ضد بعضھا وأخذت الثورة في فرنس

رة فھ ابليون كبي اتھم مع ن ى البريطانيين يبقى في الظل وكانت عالق د عل ق الھن ى قطع طري م حرضوه عل
ود باسترجاع أرضھم  د وعد اليھ ان ق ومولوا الحملة وبعد رجوع نابليون مھزوماً وفشل في مھمته التي ك
ابليون  ة ن ز ضد حمل اونوا مع االنكلي د تع ا فق أنھم في أوروب وھيكلھم خابت آمالھم فيه رغم أنه رفع من ش

ن  على انكلترا إذ كان نابليون ال اب ان نات و وك ة واترل ز في معرك اة االنكلي قد أعد جيشه بشكل كامل لمالق
ى أن  امستيل روتشيلد قد عمد إلى الحيل الشيطانية فاستطاع أن يغري قائد جيوش نابليون وھو ماسوني عل

را وعندما اقتربت ساعة الحرب لم تطاوع ناتال أن يبقى في انك. يخذل نابليون وعين له سكرتيرة يھودية لت
ولم يؤمن على خطته سوى أن يكون في المعركة فذھب وأجرى االتصاالت الالزمة فاستطاعت السكرتيرة 

دة  د الجيش الفرنسي م رال قائ أخير الجن زم  ٢٤ت أة وھ ة بالمفاج ز فرض المعرك تطاع االنكلي اعة واس س
ابل ال إال الجيش الفرنسي في معركة واترلو علماً أن كل اآلمال كانت تعترف بقوة جيش ن ان نات ا ك يون، فم

يھم  ة وعل ورجع إلى لندن وتوجه فوراً إلى قرب كاتدرانتة بعد أن أبلغ معاونيه أن بريطانيا خسرت المعرك
د  ا حصل وبع ذا م عار وھ أرخض األس ندات بالبورصة ب راء الس د وصلت  ٢٤ش اء ق ت األنب اعة كان س

و ة واترل ح معرك ھا رب أن جيش ا ب عب البر. بريطاني رح الش د ف ي وق ارتھم ف وا خس أ ونس ذا النب اني بھ يط
ه استرليني خالل . البورصة ين جني ذا خمسة مالي ح المرابي ھ د رب بعدھا ارتفعت السندات بشكل كبير وق
  .سرقھا واقتنصھا بالحيلة والدھاء والخسة من أموال الشعب االنكليزي. يوم وليلة
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ة % ٩٣إذ كان  ١٩١٧كما تدخلت الصھيونية والماسونية بثورة اكتوبر البلشفية  من أعضاء الحركة الثوري
القياديين من اليھود، واستطاعوا بواسطة الجيش األحمر االنتقام من العھد القيصري ونظامه وقتل عشرات 
املتھم بشتى  اآلالف من المواطنين السوفييت ومالحقة القيادة القيصرية في جميع أنحاء البالد والتشفي بمع

  .لرحمة واإلنسانيةاألساليب التي ال تعرف ا
  

ا  ا مم دم األوضاع في ألماني و االقتصادي وتق ة النم ه الرأسمال الصھيوني في عرقل كما ال ننسى ما اقترف
ى . جعل الحزب النازي يصب جحيم غضبه عليھم ويبيد منھم مئات األلوف ة األول ام الحرب العالمي وما قي

وا عل م وانعم ذين آووھ ة لل ك إال بتدبيرھم ومكائدھم وخيان تقرار تل دم اس دافھم بع وا أھ يس إال أن يحقق يھم ل
  .الدول حتى يخلوا لھم الجو بتحريك سياسة تلك البلدان ألغراضھم

  
ة (وفي حديث لھتلر يقول  ا الرذيل ة رأين ة األلماني ويض صرح الدول نھم تق ود نصب أعي ذ أن وضع اليھ من

ا اتجھت ة كيفم بيبة األلماني ق الش ة والخالعة وإني و. تنصب شراكھا في طري ا عرش اإلباحي جدت ورأين
بيبة  ينتصب في دور العرض السينمائية والمرابع والحانات وحتى في الساحات العامة وكيف يرجى من ش

   .ي الدفاع عن مؤسساته وتقاليدهھذا شأنھا إن تھب للزود عن الوطن وأن تستميت ف
  

ة ونحن في ھذا الوضع اإلجرامي للنازية نستنكر كل اإلجراءات ال تي حدثت ضد شعب أعزل ضمن دول
م  ذين ل ة والمفسدون في األرض ال ادة الصھيونية والرأسمالية اليھودي وم ق عليھا حمايته ورعايته، وإنما نل

  .يراعوا الدولة التي ترعاھم وتدير شؤونھم مھما كانت سياسة تلك الدولة
   

  :االيديولوجية الصھيونية ومجاالت نشاطھا
  

ة تحقق إن اليھودية ال تبلغ ذ ذا أن البرجوازي ي ھ م يكن يعن ال المجتمع البرجوازي، ول روتھا إال مع اكتم
ة حسب  ة فتصبح اليھودي ي اليھودي ا ف اء صھيون(ذاتھ والت حكم ة ) بروتوك ليمان كعب ل س ويصبح ھيك

ذوب وتصبح مسيحية، . االمبريالية العالمية األولى ة لت ة العالمي ا بالبرجوازي وال بل إن اليھودية تحقق ذاتھ
ة ذات  ة مطلق ة برجوازي ام دول ذي يتحدث عن قي ي ال ى فالترتيب الھيغل يصبح لمشروعھا الخاص أي معن
ى حاخامات تجاوزھم الغرب  يس إل ين ول الروح البونابرتية، يحتاج إلى بنى وعالقات برجوازية في التعي

دماج في المجتمعات التي فاليھودي إما أن يكون داخل التاريخ العالمي من خالل االن. في القرون الوسطى
يد  ة الس ر في خدم راس موت أخي يعيشون فيھا، أو أن يكونوا خارج التاريخ من خالل أوھام محاصرة كمت

  .العالمي، المتبدل بين عقود وأخرى
  

اج أنفسھم  اً انت ز التطبيق يحاول االسرائيليون عبث ا ھو في حي ى للمشروع الصھيوني كم راءة أول وفي ق
حضار مصطنع لعناصر الدولة والمجتمع حيث ليس بمقدور حالة خارجية جبرية انتاج كدولة ومجتمع باست

ذه  ين اصطدام ھ ة، وب ه االقليمي الي وحاجات ام االمبري انون الع ي ظل الق ة وف وانين داخلي ذه العناصر كق ھ
ي ة والموضوعية في المحيط العرب ة الذاتي اج الشروط العدائي و. المحاولة مع انت إن كل حل يھ ذا ف دي وك

اليھودي ال  ودي، ف يس حل اليھ المي ول يد الع خارج االندماج في المجتمعات التي يعيشون فيھا ھو حل الس
  .يمكن أن يعبر عن نفسه في حالة خاصة إال في إطار قانون السيد العالمي
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ة  إن التجرب ي ف ي الماض اعي ف رب اإلقط رق والغ ل الش ة داخ ذه الحال ل ھ ن مث ود ع ر اليھ ا عب ومثلم
ى االسرائ درة عل درة أو عدم الق ى الق يلية تؤكد ھذا االستنتاج في كل المجاالت التي من شأنھا أن تؤشر عل

اص  انون خ ياغة ق اعي (ص ي -اجتم ه -سياس ى ذات ور عل ديولوجي متحم ة ) اي رى أن التجرب ث ن حي
ة خاصة خار ات االسرائيلية في المجاالت المختلفة تؤكد أن إسرائيل ال يمكن أن تنتج لليھود تجرب ج معطي

  .وحاجات المركز االمبريالي العالمي في المجاالت التي تشكل أي كيان
  
  .في المجال االجتماعي، حيث تبرز التكوين الالقومي الخاص -١
  .ةيا الطائفية للوظيفة الكالونياليفي المجال االيديولوجي، حيث تبرز اإليديولوج -٢
رز اسرائيل كمشروع غ -٣ ه في المجال السياسي حيث تب اً من موقع ايش مع المحيط انطالق ل للتع ر قاب ي

  ).الواليات المتحدة األمريكية(داخل االعتبارات االمبريالية في الشرق 
اعي : في المجال االقتصادي -١ طبعاً لم يتم تطور الكيان والمجتمع الصھيوني وفق قوانين الصراع االجتم

ل ي، ب ة داخل ائض قيم د ف ة تولي اس حرك ى أس داخلي أو عل ارات  ال ي االعتب ان ف ع الكي اس موق ى أس عل
ي  ي ف ود األمريك ة للمصالح والوج ائض القيم د ف ة تولي امش حرك ى ھ ة، وعل ة للمنطق ية األمريكي السياس

  .المنطقة
  

بشكل ) الھستدرون(وھنا نرى أن كل شيء جرى بالمقلوب، القوى السياسية يشكل المجتمع واتحاد العمال 
  .الطبقة

  
ى ا دلي عل ات إلصالح يقول بول فن ات المتحدة خالل الثمانين ه الوالي ذي بذلت ر ال ود الكبي رغم من المجھ ل

ى  د عل ا يزي ي م د بق رائيل، فق تراكية اس دعم % ٦٠اش ى ال داً عل رائيلي معتم اط االقتصادي االس ن النش م
تنتاج نفسه. المالي وما يتصل بذلك من االنفاق الحكومي ى االس ، إذ وقد توصل بنك االستيراد والتصدير إل

ك  ١٩٩١ورد في دراسة له عام  ديون عوضاً عن ذل أن اسرائيل قامت إجراء اإلصالحات واستخدمت ال
ً ) لتمويل نفقات دفاعية كبيرة( بيا ع نس وإذا . إلى جانب إنعاش إجتماعي واسع النطاق ومستوى معيشة مرتف

ادة ات ا -ازدادت قيمة القروض الجديدة زيادة ح د من فمن المحتمل أن تواجه الوالي ة العق لمتحدة في نھاي
ة م ة األميركي ذا تصبح الحكوم ستوردة القرن العشرين وضعاً تفوق فيع دفعات تسديد الديون المطلوبة وبھ

  .لرأس المال من اسرائيل
  

ى  راً خاصاً إل ونغرس تقري د أصدر الك ة اإلقتصادية، (لق ن الناحي ذاتي م اء ال ع باالكتف رائيل ال تتمت أن اس
ة خاسرة ) عدات الخارجية واالقتراض للمحافظة على اقتصادھاوتعتمد على المسا ل بشركات حكومي المثق

د  ع الضرائب وتحدي ن داف ى الصناعيين م دم إل ة ضخمة تق ات مالي ة ضخمة ومعون ة حكومي وبيروقراطي
ى القطع ) مواد استھالكية، وتعرفتھا وغيرھا(صارم لألسعار  ة التجارة وضوابط عل ى حري ود عل من القي

  .من أراضي اسرائيل% ٩٣ي، وھيمنة الحكومة على أسواق رأس المال وامتالكھا األجنب
  

 ً كيف تقوم الواليات المتحدة راعية االقتصاد الحر بتقديم مساعدات غير مشروطة : ويضيف فندلي مستقربا
ى  ذي يسيطر عل ه الھستدرون ال ال في اد العم لبلد يخضع اقتصاده لسيطرة مركزية ولنفوذ غير عادي التح

  .العديد من المشاريع والشركات والمؤسسات االقتصادية
  

أنه من األفضل بكثير (ويتابع الفرد ليلنتال تعليق أحد األمريكين على الدعم األميركي السرائيل ويرى معه 
وفر السرائيل  ة وي ذلك أرخص من جھ ورك ف ة نيوي للواليات المتحدة أن تنقل جميع االسرائيليين إلى مدين

ة،  الحدود اآلمنة ال أو مؤسسة تعاوني من جھة أخرى، وقد فات فندلي أن الھستدروت ليس مجرد اتحاد عم
  ).أبرز تعبير عن اسرائيل(بل ھو كما قال بن غوريون 
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وفير الشروط  كما أن االقتصادي االسرائيلي في صورته التي أدھشت فندلي ولينتال ھو القادر وحده على ت

ة السيا ة للوظيف ة الداخلي رائيل االجتماعي ى اس دفق عل د ت ة، لق ية الخارجي ين  ٥٣س ون دوالر أمريكي ب بلي
  .١٩٩٥من إجمالي المساعدات األمريكية الخارجية لعام % ٢١و ١٩٩١-١٩٤٨أعوام 

ة أساسية  ة كرافع ة وتحطيم الدول د شروطھا الداخلي ي تبدي إن تقليص المساعدات والمعونات الخارجية يعن
  .للمشروع االمبريالي

  
ر ة إن دور اس وم الطبق ي تق ة الت ات االجتماعي وى والفئ دور الق ادل ل ة مع ة االمبريالي ل المنظوم ائيل داخ

  .السائدة بعزلھا وإعدادھا وفق أطر أثنية أو طائفية أو عرقية الستخدامھا كمطرقة ضد الطبقات األخرى
دعى يكون ھناك إن الرساميل األجنبية ھي التي تشكل أساس االقتصاد االسرائيلي وبدونھا ال يمكن أن  ما ي

   .باالقتصاد االسرائيلي
  
  :في المجال االجتماعي -٢
  

إن تطور عالقات االنتاج والقوى المنتجة وبالتالي تطور المستوى المعيشي في اسرائيل يتحدد في ضوء 
ذي يتكون في فلسطي ن المساعدات األمريكية والوظيفة العدوانية االسرائيلية داخل المنطقة، وبالتالي فإن ال

  .ليس أمة بل دولة في معسكر عدواني
  

ال  اً أمث اة السياسية واالقتصادية مع ى الحي فرب اسرائيل ھو رب الجند، وجنراالت إسرائيل يسيطرون عل
  ).الخ..شارون -ايتان -بارليف -رابين -دايان -يادين (
  

  .سرائيلي بمجملهولم يأت ذلك بمحض الصدف بل كان النتاج الطبيعي للتكوين االجتماعي األسبارطي اال
إن الذي نراه في اسرائيل ليس حركة صراع اجتماعي لألكثرية االجتماعية المقھورة اليھودية العربية ضد 
ة  ين األكثري طين وب ي فلس ة ف ة العربي ين األقلي ة صراع ب ل حرك ة ب ة الحاكم ة اليھودي ة البرجوازي األقلي

  .اليھودية بمختلف طبقاتھا
  

الوعي . ن داخل مجتمع واحدوالصراع ال يجري بين نقيضي ه الخاصة ف ا وحدت ين لكل منھم بل بين مجتمع
ة الجماعة  اقض خارجي حيث عالق ا ھو تن اقض األساسي ھن الطبقي يتنحى أمام الوعي االستيطاني والتن
اج أو  يلة انت االستيطانية بالشعب الفلسطيني كله والصراع على األرض ال يجري من أجل استخدامھا كوس

  .لحق التملك البرجوازي بل كوطن إلقامة مجتمع اصطناعي خاص منفصل وغريبكسلعة تخضع 
ر  ة أكث ة الخارجي ه اإلمبريالي وليس من قبيل المصادفة أيضاً أن نرى نجاح المشروع الصھيوني في وظيفت

ة من الحاالت . من نجاحه في استكمال شروطه الداخلية دواني كحال وظيفي الع ه الخارجي ال وبسبب تكوين
ل ) ال تسوية(افية السياسية للصراع الدولي واإلقليمي تكوين الجغر دي الثابت ب ليس في بعده النظري التقلي

ود ) االنتفاضة -العراق -أفغانستان(وفي بعده الجديد كما عكسته التطورات الدولية واإلقليمية األخيرة  ويع
   .تيطان ورقعة الھيمنةقعة االسالبعد األول إلى أزمة التكامل بين تھويد األرض وتھويد الشعب وبين ر

  
د الشعب  د األرض لصالح تھوي ي عن تھوي ي(إن التخل اء العرق ا ) النق راخ أو العكس كم ا يطالب المع كم

ا  ا، كم يطالب الليكود مسألة مستحيلة في الفكر الصھيوني وال يستطيع أي حزب صھيوني أن يجيب عليھ
د موجات أن الجمع بينھما صعب جداً في ظل صمود الشعب الف لسطيني على أرضه من جھة في ظل تزاي

رة المسارين  وى الصھيونية الرئيسية حول فك ه تعارضات الق ا تطلق المھاجرين اليھود من جھة ثانية، وم
  .المقترحين لعملية التسوية، كما يحصل اآلن فكرة االنسحاب من قطاع غزة المزعومة من قبل شارون
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ث ال الثال ا المج التطورا: أم ت فيتصل ب ه إذا كان ة أن ان مالحظ م بمك ن المھ ث م ة حي ة واإلقليمي ت الدولي

ور  وفيتي والحض اد الس ار االتح وء انھي ي ض ة ف ة األمني ا الخارجي ن أھميتھ اً م دت جانب د فق رائيل ق إس
رابطين شديدي الصلة  دفين مت دعاة إسرائيلية لھ ك م األمريكي المباشر في الشرق األوسط والخليج فإن ذل

رائيل ة إس ود  بحاج رائيلي المنش ف اإلس ق التكي ا وف ادة تركيبھ ة وإع وم المنطق ة لعم ك طويل ة ف ى عملي إل
 ً   : وھما. أمريكيا

  
ق : األول داخل عن طري حاجة إسرائيل إلى تعويض ما فقدته خارجياً من خالل المزيد من الخطوات في ال

  .استكمال الكيان لشروطه الخاصة بما في ذلك رفع قدراته الذاتية
  

اني ية  :الث ة السياس ز إقليمي للھيمن ذه الخطوات كمرك ل ھ ر مث ھا عب اج نفس ادة إنت ى إع رائيل إل حاجة إس
  ).الشرق األوسط الجديد(االقتصادية في المنطقة 

  
ع  اطي م تعدة للتع ة األخرى مس ة األطراف المأزوم ا بقي رائيل كم ل إس ذي يجع و ال بق ھ ا س ل م إن مجم

ة. راف العربيةمناخات التسوية كمناخات فك ارتباط لألط املة وعادل . وليس كعملية تركيب لتسوية دائمة ش
د،  دولي الجدي ى تكييف نفسھا مع الوضع ال ذي يساعد اسرائيل عل فالتعاطي مع مناخات الفك فقط ھو ال
ل المعضلة  ى األردن من خالل تحوي ا إل ة وتصدير خطرھ ل الخسائر الممكن ا بأق وعلى امتصاص أزمتھ

  .مة اسرائيلية إلى أزمة أردنيةة تدريجياً من أزالديموغرافية الفلسطيني
  
عندما يوصف الفكر الصھيوني بأنه فكر انعزالي انتحاري مركب : في المجال الكولونيالي االيديولوجي -٣

على عالقة عدائية موضوعية بالمحيط، فألن  االيديولوجيا الوحيدة التي تالئم الجيتو االسرائيلي الجديد في 
ه الشروع وھي ايدي ولوجيا العھد القديم تماماً كما كان الجيتو القديم داخل أوروبا اإلقطاعية يعبر عن عدائيت

  .للمحيط من خالل اإلصالح الديني الذي أعاد اعتبار العھد القديم كايديولوجيا للمال
  

ة من الرموز وايعيش المواطن في اسرائ(يقول اسرائيل شاحاك  ا ساطير التي نسجھاليل داخل شبكة كثيف
 ً   ).الصھاينة من التراث الديني اليھودي وأعطوھا مضموناً قوميا

  
ة داوود وھي رمز ) الطاليت(فعلم بالده أبيض وأزرق لون  -١ وھو شال الصالة اليھودي تتوسطه نجم

  .قبالي، ويتحدث نشيده القومي عن عودة إلى وطنه، تذكر المرء بالعودة في العصر المشيخاني
  
ه ) إرتس إسرائيل(واسم األرض ) لاسرائي(اسم الدولة  -٢ ة في الوقت ذات ة قومي ا تسميات ديني وھي كلھ

أو مكان االجتماع وھو اسم ) كنيست(والبرلمان الذي يجتمع فيه ممثلو الشعب اليھودي في اسرائيل يسمى 
  ).بيه كنيست(ليھودي الذي يطلق يذكر المرء في المعبد ا

  
فال يحق . ون الزواج االسرائيلي إلى قوانين وتقاليد القرون الوسطىباالستناد إلى سفر التثنية ينتمي قان -٣

  .لليھود الزواج من غير اليھود وال يعترف بالزيجات المدنية التي تتم خارج اسرائيل
  
ا . ١٩٥٢يعتبر قانون الجنسية االسرائيلي الذي أقر  -٤ اً اسرائيلياً فيم دخل اسرائيل مواطن إن كل يھودي ي

  .المقيم في فلسطين منذ مئات السنين أن يثبت ذلك يترتب على العربي
  
  .إن أكثر األراضي في اسرائيل ھي إما ملك للصندوق القومي اليھودي أو خاضعة إلدارته -٥
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ة الرأسمالية العنصرية  ا العدواني ة في وظيفتھ ى المفارق ة تنطوي عل ة العدواني ديولوجيا التوراتي وھذه االي

  .ھا اسرائيل خالل إنتاج شروط وظيفتھا الداخلية والخارجية على حد سواءمسوغاتھا الفكرية التي تحتاج
فمن ناحية الشروط الداخلية عندما يتحدث بول فندي أن اسرائيل ليست دولة علمانية بل دولة طائفية تعامل 

ة المسلمين والمسيحية داخلھا كمواطنين من الدرجة الثانية باإلضافة إلى القانون القضائي للمحاكم ال حاخامي
. إذ يخضع كل المقيمين لسلطة تلك المحاكم في مجال العالقات األھلية واالجتماعية ١٩٥٣المعمول به منذ 

البوليسية إزاء  -فليس ألن اسرائيل دولة اليھود الدينية بل ألن ذلك من ضروراتھا كدولة الغرب السياسية 
  .المنطقة

  
ديولوجيا أما على الصعيد الخارجي فليست اإليديولوجيا ال ل اي ل الرأسمالية ب ا قب ة م ديولوجيا ديني طائفية اي

ل الرأسمالية ا قب ة م ى المرحل يس إل ة الرأسمالية ول ى المرحل رد إل ؤمن . كولونياليه، فالطائفية عامل ت إذ ت
ة  ا التبعي دة عالقتھ ى قاع داخلي عل وازي ال ا البرج دة تحالفھ ي وح ي ف كھا الطبق يطرة تماس ة المس الطبق

  .ة ووظيفتھا اإلقليميةباالمبريالي
  

ر  إن التنظيم االجتماعي الذي يلغي الشروط الضرورية للمتاجرة يجعل وجود اليھودي مستحيالً وأن تحري
  .اليھود إنما يتم من خالل القضاء على النظام الرأسمالي العالمي

  
غربية إلى قضية السامية إن قيام الدولة اليھودية عقد المسألة اليھودية ولم يحلھا وحولھا من قضية السامية 

م  دة رق م المتح ة األم رار ھيئ روا ق رين اعتب ى أن كثي رب حت د الع ر  ١٩٧٥ - ٣٣٧٩ض ذي اعتب وال
م  ة ول ة بالنسبة للنازي ورمبرغ الدولي ة ن م محكم اثالً لحك ز العنصري مم الصھيونية شكالً من أشكال التمي

  .بل طريقاً للحرب وصليباً جديداً لليھود أنفسھمتصبح اسرايل طريقاً للسالم وال نھاية للتاريخ في المنطقة 
  ما المجاالت التي تبنتھا الحركة الصھيونية في مجال التمييز العنصري؟: سؤال

  
ة واستغالل المشاعر ): اليھودية قومية(اعتبار أن : أوالً  ة اليھودي وم بالديان يحاول الصھاينة ربط ھذا المفھ

ى ذل بيالً الدينية على الدوام كلما وجدوا إل د درج . ك س رنيين الماضيين، فق وة الق ة ھي ق ا كانت القومي ولم
وتھم، إذ  ا ق تمدوا منھ الم ليس ود الع ى يھ الصھاينة إلى محاولة خلق قومية من الديانة اليھودية، وفرضھا عل
دمير  ن ت قان وال يمك ان متالص ة متالزم ھيونية واليھودي ى أن الص د عل ا تؤك اءھم كلھ وال زعم أن أق

  .بدون تدمير اليھودية الصھيونية
  

دة األصولية من  ذه العقي ي ھ تھا تبن ا وساس دعم وتحرض جنراالتھ أليست المدارس التلمودية االسرائيلية ت
ه وبيرس  مجازر مناحيم بيغن وموشي دايان وعنجھيته وغولدا مائير وحقدھا األسود واسحاق شامير ولؤم

  .ء الحمائم والصقورومراوغاته ثم شارون وإجرامه وغيرھم الكثير من زعما
  

ة  رغم من اختالف اللغ ى ال دة عل ة واح ى أم ون إل ا يكون م ينتمون حيثم ة الفكر اليھودي أنھ ر دھاقن ويعتب
أنا ال أطلب من : والعرق ولذلك قاوموا خطر االندماج والتذويب، وقد أورد ھرتزل تعريفاً لألمة عندما قال

من أناس ينتمون أحدھم إلى اآلخر بصلة لحمتنا تبقى  األمة لغة مشتركة واضحة وجلية نحن وحدة تاريخية
ة . بحكم وجود العدو المشترك ة لألم ويستخدم االيديولوجيون المعاصرون من الصھاينة مصطلح الالمكاني

مع أنه ليس لھذه األمة المزعومة ال أرض مشتركة وال لغة وال ) أي خارج نطاق المكان لألرض(اليھودية 
  .مزجة مشتركةاقتصاد أو ثقافة وال أ
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د  ة البون ة لجماع ارب االنعزالي د، وح زب موح ي ح ادحين ف ع الك ا وجمي ن البروليتاري ين ع ع لين د داف لق
اول  ي ح ة الت ة اليھودي ة والقومي ة اليھودي رة األم فه فك ل س ذلك ب ين ب ف لين م يكت ومي، ول ا الق وانحرافھ

ود أن اليھود في ال(كما قال لينين أيضاً . الصھاينة التعكز عليھا ة وال يشكل اليھ دن ال يشكلون أم عالم المتم
ة الصھيونية  القاطنون في روسيا وغاليسيا أمة وقد درس كارل ماركس المسألة اليھودية قبل ظھور الحرك

ائالً . وفضح في كتابه المسألة اليھودية ا (وقد فند ماركس مفھوم القومية اليھودية ق ة إذ أنھ ة وھمي ا قومي أنھ
ل ابحث عن سر  قومية التاجر قومية ه ب رجال المال، وتابع قوله يجب أال تبحث عن سر اليھودي في دين

الدين في اليھودي الواقعي في المصلحة العملية والمنفعة الشخصية في المتاجرة والمال الذي أصبح بفضله 
  .قوة عالمية

  
و لعل آخر من يتكلم استاذ علم الوراثة في إكرون والية أوھاي) الھاوزرت Alhawzarnبروفسور لا(يقول 

ة واحدة شتى شعوب  عن خصائص وراثية مميزة ھو ھذا الدين الموصوف بالموسوية حيث جمع في بوتق
  .م شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وغرب آسيا.األرض المعروفة والتي كانت تقطن منذ األلف الثالث ق

  
دين  ياتھم ھي رابطة ال ى مختلف جنس دعي إن الرابطة التي تجمع اليھود عل ا ت ة كم وليست رابطة القومي

ة  ة األخرى بغي رة الحركات القومي الصھيونية والتي تبغي من وراء ذلك ادماج الحركة الصھيونية في دائ
اطع  ١٨٧٨وإن ما يقوله الحاخام ھرمان أدلر حاخام إنكلترا . الحصول على ھدفھا عن ھذا الطريق لدليل ق

ود ه  على صحة الرابطة الدينية التي تربط اليھ ود ال (بقول ان أصبح اليھ ذ غزو فلسطين بواسطة الروم من
ا يش فيھ ي نع بالد الت ياً لل ي سياس ود ننتم ا كيھ ياً، وإنن اً سياس ون مجتمع ز أو . يكون اطة إنكلي ل بس ا بك إنن

ذا الشأن  ا ال نختلف في ھ ا ولكنن فرنسيون أو ألمان إننا نمارس بالضرورة بعض العقائد الدينية الخاصة بن
وا ع الم وطن ونطالب م ة ال اھمة في رفاھي ي المس اركھم ف ا نش ا أنن ن آخر، كم ون أي دي ذين يعتنق طنين ال

  ).بحقوق وواجبات المواطنين
  

  :لقد ظھر على المسرح السياسي العالمي زعماء يھود عارضوا الصھيونية ودعاتھا منھم
ة ا -أ واطن مخلص للمملك ا أي م ؤمن بھ ة اللورد اليھودي مونتاغو ال يمكن أن ي ه ال توجد أم لمتحدة، ألن

د آخر أي  أي بل ة ب أن أسرة يھودي يھودية، إن أفراد أسرتي مثالً عاشوا في ھذا البلد منذ أجيال ال يربطھم ب
ة ة نفس الديان درجات مختلف ون ب ونھم يعتنق وال . رابطة أو رأي أو رغبة، وال يحملھم أي شيء أكثر من ك

ود زي واليھ ودي اإلنكلي أن اليھ ول ب ول يصح الق ا ال يصح الق اً كم دة تمام ة واح ان ألم ي ينتمي ي المغرب
إنني على استعداد لحرمان كل . بالمسيحي اإلنكليزي والمسيحي الفرنسي بأنھما ينتميان ألمة أو جنس واحد

ة،  ر قانوني ا غي ة الصھيونية باعتبارھ اً لتحريم المنظم اً قوي صھيوني من حقوقه المدنية، بل إنني أجد دامغ
ً وضارة لمص   ).الح االنكليز واليھود معا

ا  -ب امين كادونم ونغرس األمريكي(من أقوال بني ه ) عضو الك ى (بقول ر أن يسعى إل ى ھتل ادة عل من الع
فھل . افنائنا بعد أن تبنى شعاراتنا الداعية للتطرف العنصري والتي يتغنى بھا وكأنھا من مبتكراته الخاصة

  .المختار ھي من صميم عقائدنا وتقاليدنا؟غاب عنه أن دعوته للعرق الممتاز والعنصر 
ان : (من أقوال نعوم سوكولوف -ج م ألم را أنھ ا وانكلت إن من يزعم بأن أبناء قومنا الذين يعيشون في ألماني

بالد  ك ال واطنين تل وإنكليز بحكم اقامتھم في بالد تلك األقوام وإن انتسابھم للجنسية اليخولھم أن يصبحوا م
دماج، وطالما يعتنقون المو ل االنصھار واالن ة، والتي ال تقب سوية المبنية على العنصرية والقومية المتطرف

  ).ولذا فھم يھود وسيظلون يھوداً مھما زعموا
اب : مؤتمر مونتريال -د ين للكت راءتين مختلفت ا يعارض اآلخر بشأن ق انقسم المؤتمر إلى قسمين كل منھم

اءالمقدس وھما القراءة السياسية القبلية للصھي ة لألنبي ة والعالمي راءة الروحي رة . ونية والق ازت األخي د ف وق
ة، أن : باألكثرية وجاء النص كمايلي ة يھودي ى إنشاء دول اورة تھدف إل ة كل من أننا نعارض معارضة كلي

ا ونحن  محاوالت من ھذا النوع تبرز تصوراً خاطئاً لمھمة اسرائيل التي كان األنبياء اليھود أول من أعلنھ
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د إصالحي . ھدف العبرية ليس سياسياً وال وطنياً بل ھو روحي نؤكد أن ة عھ ) مساني(إن الھدف من إقام
  .يتالقى فيه الناس جميعاً ويعترفون بأنھم ينتسبون إلى طائفة واحدة كبرى لبناء مملكة هللا على األرض

ـ ھ -ھ تھا للص را معارض ا وانكلت ا وفرنس ا والنمس ي ألماني ت ف ؤتمرات الحاخام ت م ية تابع يونية السياس
ا  ات الصھيونية دورھ دھا لعبت اللوبي ة، وبع ة الثاني رة الحرب العالمي ى فت ة حت المستلھمة بالعقيدة اليھودي

ة . البارز في خدمة مصالح الدول االستعمارية وبشكل خاص في الواليات المتحدة األمريكية وكانت المنظم
ومي العالمية قد جرفت معارضة اليھود األوفياء للتراث ال اء اسرائيل، وطالبت بإنشاء وطن ق روحي ألنبي

  .لھم في فلسطين، بل وإقامة الدولة اليھودية
دنمرك  -و ون ال ا زار من غوري وأخذ  ١٩٦٢عارض اليھود في أوروبا تدخل الصھيونية في شؤونھم فلم

ول  ود (يحث أھلھا من اليھود للھجرة إلى اسرائيل وقف رئيس الجالية اليھود في الدانمرك ليق ا نحن اليھ أنن
إننا جزء أصيل من الشعب . الدنمركيون ال نريد مكاناً آخر نعيش فيه حياة أسعد من حياتنا ھنا في الدانمرك

 ً   ).الدانمركي نحن دنمركيون أصالً ثم يھود ثانيا
  

 ً   )التفوق على الشعوب األخرى: (شعب هللا المختار: ثانيا
ا ورد في تلك فكرة عرقية سخيفة تعتمد على أساطير تور دن، كم م أرقى عرق متم اتية تقول بأن اليھود ھ

كتاب الفلسفة المدرسي االسرائيلي إنھم أي اليھود خير عرق في العالم وھو شعب هللا المختار بين الشعوب 
ا . بسبب عرقه وتربيته م ويطالب كاھان ع األم ويشير سوكولوف إلى أن اليھود يشكلون أنقى عرق بين جمي

  .ھودية من جميع الشوائب التي علقت بھابتطھير األمة الي
  

ك  ارن ذل ز ويق ة للشعب اليھودي الممي ة والتاريخي وق الطبيعي وم عن أسطورة الحق ويتحدث روجيه دي ل
ذي  أ للصھاينة نفس المصير ال وم وتنب ابع بل بادعاءات النازية األلمانية حول تفوق وبقاء العرق اآلري ويت

ا يستحقه النازيون، فالفاشية كانت ت ا وشعوب دني قوم على نظرية العرق أيضاً وتقسم العالم إلى شعوب علي
  .وإن األلمان يتربعون في قمة الھرم الساللي باعتبارھم أسمى العروق وأغناھا

  
د نفى عن  ار أيضاً وق رة الشعب اليھودي المخت ه نقض فك ة، فإن ة اليھودي رة األم ين فك ومثلما دحض لين

ى  اليھود ال اليھود صفة الشعب، فأشار إل ود ف د اليھ وفر عن ة ال تت وم الشعب يتطلب شروطاً معين أن مفھ
روس  ود وال ونيين اليھ م البول يملكون أرضاً وال لغة مشتركة وال جامع يجمع يھود األلمان مع الفرنسيين ث

  .والخصائص الميزة لليھود ال تحمل معھا أي شيء من خصائص القومية
  

ة وا ات التوراتي ا الدراس وراة وإذا تتبعن ي الت اء ف ا ج ت م ھيونية وظف دنا أن الص ة لوج ات العرقي لنظري
ة دم مصالحھا ومصالح اإلمبريالي ياً يخ اً سياس ة توظيف ات العرقي يحية . والنظري ديانتين المس رى ال ا ن بينم

ة  ل األربع واإلسالم يوجھان كل اھتماماتھما نحو وحدة اإلله وسالم البشر والمساواة بين الناس ففي األناجي
ار تر ين اإلطھ دين ب ارين والمبع ين المخت ز ب ع دون تمي و األب للجمي اة ھ ب الحي ذي يھ ز أن األب ال ك

  .واألنجاس
  

أنتم تعلمون إنه محظور على ) "كورنيليوس(واقتداء بيسوع صرح بطرس وھو يدخل إلى منزل قائد المئة 
الحمال ). (أقول عن أحد إنه نجس أو دنسفقد أراني هللا أن ال (اليھودي أن يخالط أجنبياً أو يدنو منه أما أنا 

ة وعمل ) ٢٨-١٠الرسل  ويضيف في الحقيقية قد علمت أن هللا ال يجابي الوجوه بل إن من اتقاه في كل أم
الذي ) الشعب المختار(وھكذا قضي على امتيازات ). ٣٥-٣٤-١٠أعمال الرسل (الخير يكون مقبوالً عنده 

ذا يعطيه هللا النصر على كل شعب ال يتب ة الصھيونية تعي ھ عه ويأمره بإبادته وأنني على يقين بأن الزعام
وتعلم أنه يمكنھا ذلك عن طريق توظيف اإلدارات اإلمبريالية لتحقيق مطالبھم وأغراضھم كما يحصل اآلن 
إن اإلسالم  ذھبھا ف ذا ھو م م السودان وإذا كانت المسيحية األصلية ھ تان وفلسطين ث راق وأفغانس في الع
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يَاأَيُّھَا النَّاُس إِنَّا ((بقول هللا تعالى ) ١٣سورة األحزاب آية (ى منھج الحرية والمساواة والسالم ففي جرى عل
ِ أَتْ  َ َعلِيَخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ   )).ٌم َخبِيرٌ قَاُكْم إِنَّ هللاَّ

روم  ة (ويقول أيضاً في سورة ال َل ( ٢١آي ا َوَجَع ُكنُوا إِلَْيھَ ا لِتَْس ُكْم أَْزَواًج ْن أَْنفُِس ْم ِم َق لَُك ِه أَْن َخلَ ْن َءايَاتِ َوِم
  ).بَْينَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك آَليَاٍت لِقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 

نص القرآن الكريم على أن داوود لعن بني إسرائيل ألنھم عصوه ويقول تعالى  )٧٨آية (وفي سورة المائدة 
  ).َصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدونَ لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َذلَِك بَِما عَ ((
  

ي إس ر بن ي أكث داء والعصيان متأصالن ف ى واالعت ا عل تند فيھ ي اس ر داوود الت م عصوا أوام رائيل ألنھ
ى  دل عل ذا ي ة، وھ ة معين م يحدد بفئ التوراة الحقيقية واعتدوا على الناس واألنبياء، واالعتداء شامل وعام ل
ى لسان المسيح  ى لسان داوود وعل وا عل ذلك لعن أنھم كرروا االعتداءات حتى باتت مالصقة لطبيعتھم، ول

  .عليھما السالم
  

  :العداء للسامية: ثالثا
  

ام  ة بالنظ غائن دون عالق ة وض رد كراھي و مج امية ھ بب الالس ھيونية أن س ة الص دعي اإليديولوجي ت
ذلك (االجتماعي، ويؤكد ھرتزل ذلك عندما يقول  امية ول اً الس ود سراً أم علن ا اليھ الشعوب التي يعيش فيھ

رن التاسع  ويجمع الكثير من الباحثين والمؤرخين) فاالسامية أبدية بعينات من الق امية في الس ظھور الالس
د استخدمھا بسمارك نفسه  عشر على أنھا جزء من ايديولوجية عنصرية انتشرت بادئ األمر في ألمانيا وق

رانيھم ين ظھ ود ب دماج اليھ ى ان ه إل ا  -رغم دعوت ة منفصلة وال يمكن ألفرادھ ود أم ر اليھ امية تعتب فالالس
ة . يشون فيھااإلندماج بالشعوب التي يع ذا المنطق تصور الصھيونية الحرب ضد الشعوب العربي ومن ھ

وحقيقة األمر أن الصھيونية ليست . باعتبارھا حرب قومية، وتنعت قرارات األمم المتحدة بالظالمة والمذلة
ة التي  ة اليھودي تحرر وطني أو نزوعاً قومياً، بل ھي حركة رجعية باألساس تعبر عن مصالح البرجوازي

ة . تغلھا اإلمبريالية العالمية لتكون أداة بيدھا ضد الروافد الثالثة للعملية الثورية العالميةتس االشتراكية حرك
وطني ة التحرر ال زال إحدى أدوات . الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية وحرك إذ كانت الصھيونية وال ت
ة ا م عملي ة وجزءاً ن ة العربي ديولوجي االستعمار األساسية في المنطق لتخريب االقتصادي والسياسي واإلي

  .واإلجرام ضد حركة التحرر الوطني
  

ان  ورجي كنع ول ج ذور (يق ي ج ة ف ة، فالصھيونية قائم ة العام ذات اليھودي ي ال ودة ف أن العنصرية موج
ة، ) اليھودية والديانة اليھودية قومية تجسدت في الحركة الصھيونية ة حديث ر الصھيونية نظري وھي ال تعتب

  .ومعاصرة وإنما ھي قديمة قدم التعاليم اليھودية
  

الختم الصھيوني وتسعى بكل السبل طرد  ع كل يھودي ب رد طب وتحت حجة الالسامية كانت الصھيونية ت
 ١٩٤٨وقد دمرت اسرائيل عند غزوھا لفلسطين . سكان فلسطين العرب واستقدام اليھود الصھاينة بمكانھم

ارات  ٥٨٥قرية عربية من أصل  ٤٨٧أكثر من  ى األرض من عق ا عل ى أراضيھا وم ة واستولت عل قري
  .ومؤسسات إلى المستوطنين اليھود األغراب
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  :الفصل الثالث

  ممارسات الصھيونية للتمييز العنصري
  
ائداً : على مستوى الدولي -١ ان س ا ك ا م لقد تغلبت عند البدء على أفكار رواد الحركة الصھيونية ومفكريھ

ا ن نزع ي عصرھم م تعمارية ف ات االس ذه الحرك ذوة ھ ذت ح ذي ح ل ال ان المث تعمارية فك ة اس ت غربي
م يجد سوى  زل ل ذه النزعات نجد أن ھرت ي في ) رودس(الغربية، عن ھ ل لالستعمار األوروب ر ممث أكب

وب  أفريقيا وعلى اسمه دعيت روديسيا، وھي موطن من مواطنين التمييز العنصري والذي تجمعھا مع جن
الة في . التمييز العرقي في الفترة الماضية قبل االستغالل أفريقيا ظاھرة ى رودس رس زل إل د كتب ھرت وق

ه ) أن ما أبغيه في فلسطين ھو أمر استعماري(قال فيھا  ١١/١/١٩٠٢ ا يسعى إلي ن أن م ه أن يعل ا من ورج
  ).ھرتزل ھو صحيح قابل للتطبيق

  
ي للج تعمار الفرنس ي االس راً ف د خي زمن يج اييم واي م أن ح ھيونية ث ة الص ه الحرك به ب ونس ليش ر وت زائ

  ).إن ما يستطيع الفرنسيون القيام به يستطيع اليھود القيام في فلسطين(ودورھا في فلسطين فقال 
يا وتالحم إسرائيل العضوي مع نظام  ة سميت العنصرية في روديس وكم تعاطفت الصھيونية مع حكوم

دتھا إذ منحت إسرا. التمييز العنصري في جنوب أفريقيا ة وأم ئيل جنوب أفريقيا المساعدات والخبرات الفني
ة  ذه الدول ا مع ھ الم بقطع عالقاتھ م المتحدة دول الع ذي حظرت األم بالسالح والعلوم النووية في الوقت ال

  .العنصرية
  

ر  ا في الجزائ اعدة فرنس ك في مس تعمارية ضد تحرر الشعوب وذل دول االس ع ال د وقفت الصھيونية م لق
  .١٩٥٦اطأت مع بريطانيا وفرنسا في معركة السويس عام والمغرب وتو

  
تلم  ذ أن اس رتبط بحلف استراتيجي من ة ت ة ومتوافق ة فھي متكافل أما عالقة الصھيونية مع اإلدارة األمريكي

  .رونالد ريغان رئاسة البالد ويمكن إيجاز العالقات بينھا بمايلي من األقوال واألفعال
  
داب كانت الواليات المتحدة ور -١ ة االنت ى حكوم اء الھجرات الكثيفة إلى فلسطين وضغطھا المتواصل عل

  .١٩٤٧وكانت ھي الدولة العاملة بتقسيم فلسطين . اإلنكليزية على فلسطين
  .أي اعترفت بھا بعد ساعتين من اإلعالن ١٩٤٨أول دولة في العالم اعترفت بقيام دولة إسرائيل  -٢
د ال -٣ رائيل ض ات إس ن ممارس كوتھا ع اطق س ى المن وء إل اد واللج رد واإلبع ن الط طيني م عب الفلس ش

  .العربية المجاورة
م المتحدة  ١٩٥٢إعالنھا  -٤ د في األم أي جھ م ب م تق عن حماية إسرائيل ومساعدتھا في كل المجاالت ول

  .لتطبيق قراراتھا الخاصة بعودة الالجئين والتعويض عليھم
  .وكانت ضد القرارات الدولية التي تدين إسرائيل ١٩٦٧ لم تقم بأي لوم إلسرائيل في عدوانھا عام -٥
دات واشتراكھا في  -٦ اد والمع ل العت ة لنق ساندت إسرائيل في حرب يوم الغفران ووضعھا الجسور الجوي

  .رصد القوات السورية والمصرية عن طريق األقمار االصطناعية
ان  -٧ رائيل للبن زو إس اء غ ة عل ١٩٨٢أثن ت اإلدارة األمريكي د أعطت كان ارة وق ذه الغ بق لھ م مس ى عل

إلسرائيل كل الوسائل الضرورية من رصد ومعدات وإعالم حتى أن الرئيس ريغان كان مغتبطاً ومسروراً 
  .جداً لحصار بيروت وردد قائالً لقد باتت معركة ھيرمجدون قريبة وبادية للجيل القادم

ة  -٨ تخدام اإلدارة األمريكي ر ٣٠اس د الق و ض ق الفيت رة ح رائيل م ا إس ب فيھ ي تطال ة الت ارات الدولي
  .بتوصيات قانونية متفق عليھا في ھيئة األمم المتحدة
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دھا  -٩ تنفق الواليات المتحدة على إسرائيل ثالثة مليارات دوالر سنوياً لتحسين أوضاعھا االقتصادية وتم
د االسرائيلي في التجسس مع الموسا C.I.Aباألسلحة والمعدات العسكرية والخبرة الفنية إلى جانب تعاون 

  .ونقل المعلومات
التعاون الحاصل بين البنتاغون وإسرائيل بحيث باتت إسرائيل ھي الموجه األساسي لسياسات اإلدارة  -١٠

ين إسرائيل برئاسة المتشدد . األميركية الخارجية والمتعلقة بالشرق األوسط اً ب اون جلي ذا التع د ظھر ھ وق
وش ة شارون وبين اإلمعة جورج ب يس اإلدارة األمريكي ادين السياسية . رئ ع المي اون يشمل جمي ذا التع وھ

  .والعسكرية والمخابراتية إذ انكشف الغطاء وتعرت أمريكا أمام العالم
ات المتحدة في  -١١ دعم للوالي التعاون مع أمريكا في حربھا في كوريا وفيتنام وجواتيماال ثم توجت كل ال

ة . راء ھذا الغزو من أوله إلى آخرهغزو العراق، وكانت الصھيونية و كما أن وجودھا في األراضي العربي
المحتلة تحدياً للقرارات الدولية وامعاناً في حصار وتخريب المنطقة وبشكل خاص في فلسطين واآلن في 

  .العراق
دان -١٢ ات المتحدة بشكل خاص ضد بعض البل م المتحدة والوالي  إن الصھيونية تحاول جاھدة إثارة األم

إلخضاعھا والنيل منھا ليخلوا لھا الجو الكامل لوقف انتفاضة الشعب ) محور الشر(التي تتھمھا باالرھاب 
  .العربي في فلسطين وتھيئ الجو لشرق أوسط جديد تكون فيھا مملكتھم العتيدة

اك انصر أخ(وقوف اإلدارة األمريكية بجانب اسرائيل بكل العوامل والظروف تعمل بالقول المألوف  -١٣
 ً أن ) ظالماً أو مظلوما ة ب ا واقف اً أنھ اه الطرفين علم اذ موقف عادل تج الين وال تسعى التخ وھي تكيل بمكي

ة ة . الحل بيدھا وال تريد حل الموضوع إال بالشروط االسرائيلية المجحف ر دول يس أكب ام رئ ذه األي رى ھ ون
م في العالم يقف على منبر األمم المتحدة ليصب جام غضبه على الشعب  ين أم وم ب د المظل الفلسطيني الوحي

ل شارون ات المجرم أريي ل والمغتصب . األرض ويتھمھم باالرھاب وعدم االنصياع لرغب ه يمجد القات إن
ل  دمير وقت ومي من ت ة شارون الي دافع عن شرفه في أرضه ونسي ارھاب حكوم ي ي ول الت دين المقت وي

ة الصھيونية  وتشريد والمجازر الجماعية أمام أنظار العالم ومسامع الشعوب إذ التقت المخططات االجرامي
راق وفلسطين وھي  ابه الحمالت العسكرية في الع ام تش ذه األي رى ھ ة العنصرية ون مع اإلدارة األمريكي
م المتحدة  دين واألم اء البل تسير على نسق واحد طائرات تقصف األحياء المدنية ودبابات وآليات تحصد أبن

ران بشأن ال يصدر منھا حتى إدانة ي دات إلي ه إلصدار التھدي املين مع نما األمين العام يوظف نشاطه والع
المشاريع النووية وتھديدات أخرى إلى الخرطوم بشأن دارفور بالسودان وكأن العراق وفلسطين في كوكب 
ة لحفظ األمن والسال م آخر وقد بات واضحاً فشل ھذه الھيئة الدولية باتخاذ اإلجراءات الضرورية والالزم

  .الدوليين
  
  :ممارسات الصھيونية للتمييز العنصري داخل المنطقة -٢
  

ل  ل يجع ب ب ابيين فحس ن وإرھ حايا جالدي ن الض ل م ھيوني أن يجع نھج الص ن الم ود م يس المقص ل
م أن تغطى  الفلسطينيين إرھابيين يطردون من التاريخ، ويحلل سلب حقوقھم في الحياة والممتلكات، إذ المھ

  .ة للسكان الفلسطينية والعرب عموماً بأنواع شتى من الدعايات والتبريرات الكاذبةأي مذبحة متعمد
  
ام  -آ ي ع ا  ١٩٤٠ف اني بفلسطين إلصدار كتابھ داب البريط ة االنت ن حكوم تياءھا م ارت الصھيونية اس أث

ة ھي التي منحتھم ا ة البريطاني م أن الحكوم لوعد األبيض في وقت الھجرة اليھودية في فلسطين ونحن نعل
َوُوجَدْت في فلسطين أصالً لتنفيذ وعد عودتھم لكن رأت حكومة االنتداب وھي على أبواب الحرب العالمية 
اني  ى تكسب ود العرب في الحرب ضد المحور األلم الثانية أن تنصف شعب فلسطين بوقف الھجرة حت

الي ي تحمل م. االيط ا الت فينة باتري ان س د طلبت من رب رة ق ك الفت ي تل ى وكانت ف م عل ود أنھ اجرين يھ ھ
وم . استعداد الستقبالھم في جزيرة رودس ا ي اء حيف ا توقفت في مين فينة باتري دالً  ٢٥/١٢/١٩٤٠لكن الس ب
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ا . من جزيرة رودس ى وعودھ اظ عل ى فلسطين للحف اجرين إل ولم يسمح االنكليز آنذاك للسفينة بانزال المھ
  .لعرب فلسطين القاضي بوقف الھجرة

  
ة التي وصفتھا فوجدت الھاغانا  ة البريطاني اخرة سيخرج الحكوم ر الب التي يتزعمھا ابن غوريون أن تفجي

ن  ا م ن فيھ اخرة بم دمروا الب طين، ف ود إال فلس ال لليھ أن ال مج ر ب اء للغي م اإليح امية أوالً ث ذاك بالالس آن
ً  ٢٥٢الالجئين اليھود باإلضافة إلى طاقم الباخرة اإلنكليزي مما أدى إلى قتل    .يھوديا

  
دالً ) أي المھاجرين(لقد ضحت بھم وأدعت أنھم  اد ب اه أرض الميع فجروا الباخرة وتفضيلھم الموت في مي
والھدف الثاني ھو إحراج الحكومة البريطانية أمام دول العالم وبشكل خاص . من ذھابھم إلى أرض أخرى

د ك الالب ة وكسب رأي شعوب تل ا في الحقيق. الدول االستعمارية األوروبي ل بينم ة مجرد قت ة كانت العملي
رر الواسطة(جماعي ألبناء دينھم متبعين أسلوب  ة تب ا بوضع ) الغاي ام غواصون من عصابة الھاجان إذ ق

  .األلغام تحت الباخرة ثم زودوا الباخرة بالخبز الموجود بداخله القنابل حتى يزيد التفجير قوة وتدميراً 
ددھم آ -ب راق وع ي الع ة ف ة اليھودي ت الطائف ذاك كان يش ) ١١٠(ن د الع ون برغ خص يتمتع آالف ش

د صرح . والبحبوحة ر حضوري سامون ق وق (وكان الحاخام األكب نفس الحق ود العرب يتمتعون ب أن اليھ
وعند قيام إسرائيل . والواجبات واالمتيازات في العراق منذ ألف سنة ولھذا فإنھم يعتبرون أنفسھم عراقيون

ام بدأت األعمال اإلرھابية  ١٩٤٨عام  اء، ففي ع رھم بالبق روا تفكي أخذ  ١٩٥٠ضد يھود العراق حتى يغي
ة م التجاري نھم وحرق محالتھ اء دي وت أبن ى بي ل عل اء القناب يس . الصھاينة بإلق ى الكن ة عل ت الھجم وكان

لين ن المص رات م رح العش خاص وج ة أش ل ثالث ث قت داد حي ي بغ ودي ف ت . اليھ ادة اتھم اك كالع وھن
ين من الصھيونية العراق أمام  ى اثن اء القبض عل ة إلق وات األمن العراقي الرأي العالمي، بينما استطاعت ق

ر  م خب ر العمالء وعم ى خب يم عل وات األوان حيث خ د ف دامھم ولكن بع الفاعلين االرھابيين اليھود وتم إع
  .كما يحصل اآلن ولم يتغير األسلوب. تفجير الكنيس

  
أن تفوق المسلمين في لبنان مصطنع ويمكن أن يقلب ( في يومياته ٢١/٥/١٩٤٨كتب ابن غوريون في  -ج

  .بسھولة على أساس أن تقام في لبنان دولة مسيحية ويكون نھر الليطاني في حدھا الجنوبي
  

ه ١٦/٩/١٩٤٨وفي  ان بقول ا بقي : ((أوضح الجنرال موشي دايان طريقة إنشاء دولة مسيحية في لبن كل م
رتبة نقيب نكسبه إلى جانبنا ولو عن طريق الرشوة ليقبل اإلعالن علينا عمله، ھو العثور على ضابط ولو ب
يقيم . عن نفسه كمخلص للسكان المارونيين حينئذ سيدخل الجيش االسرائيلي لبنان ويحتل األراضي التي س

اً  ة كلي ة وسوف تضم األراضي اللبناني فيھا نظاماً مسيحياً حليفاً إلسرائيل، سيجري كل شيء بسھولة فائق
  .لإلسرائي

  
ام  د واستطاعوا ع ذ زمن بعي ان  ١٩٨٢لقد راودت ھذه األفكار السياسية االسرائيلية من وب لبن احتالل جن

وإقامة عمالء لھا ومنذ ذلك الوقت لم يغمض للجيش االسرائيلي وتابعه الجنرال لحد معارضة أھل الجنوب 
ا وجيشھا ى أرھقت اسرايل بزعاماتھ ة حت ين وقامت المقاوم ذا الوضع المھ ون الخروج  ھ وصاروا يتمن

م  م دع دي رغ ام الصمود والتح دافھم أم لت أھ ي حزب هللا وفش ة ف ة الممثل د المقاوم وا تحت تھدي وخرج
وم في السراء والضراء أليست اإلدارة  ة ومشاركتھا الھم اإلدارات األميركية السرائيل في المحافل الدولي

  سالمي بشكل عام؟األميركية مكروھة لدى شعوب العالم والشعب العربي واال
  
ره  -ء ال في تقري دة ق م المتح دولي لألم ادوت، الوسيط ال ه سيكون من األخالل بأبسط (إن الكونت برن أن

ى حين أن  وتھم، عل ى بي ودة إل المبادئ أن يمنع ھؤالء المساكين الضحايا من الالجئين الفلسطينيين من الع
ة لي بالد األجنبي رة من ال ذ المھاجرين اليھود يصلون بكث ين المجذرين في األرض من الي المحلي ددوا األھ ھ
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رى  دم الق ى جانب ھ ه إل ى أوسع نطاق وم عل من (قرون، ونرى بعد ذلك عمليات النھب الصھيونية التي تق
ة رورة حربي ة أو ض دة). دون حاج م المتح ي األم مية ف ة رس ر كوثيق ذا التقري ع ھ د وض وم . وق ي ي وف

اع ١٧/٩/١٩٤٨ ادوت ومس ت برن ل الكون ل عصابات اغتي ن قب دس م ة الق ي منطق يرو ف ل س ده الكولوني
  .الصھاينة

  
وم  -ھـ اھرة يصرح ي ة البريطاني في الق ر الدول وين وزي وردات  ٩/٦/١٩٤٢كان اللورد م في مجلس الل

. أن اليھود ليسوا بنسل العبريين القدماء وال ھم أحفادھم وليس لھم حق شرعي في األرض المقدسة(بقوله 
وم ولما كان من أعض اء الھجرة المعتدلة إلى فلسطين فقد اتھم بأنه ال سامي وعدو صلب ال يتزحزح وفي ي

ة اسحق  ١٦/١/١٩٤٨ تيرن وھي مجموع ة ش ن منظم د أعضاء م ى ي اھرة عل ي الق وين ف ورد م ل الل قت
  .شامير

  
ي  نوات أي ف دة س د ع ا  ٢٢/٧/١٩٧٥وبع د فيھم ذين نف اتلين ال دي الق ن أن جس تار ع د س فت االوكالن كش

دفنھما في ا ك ل دة األبطال(إلعدام في القاھرة قد تم تبادلھما بعشرين سجيناً مصرياً وذل د ) آب في القدس وق
  .سعت الحكومة البريطانية منوھة أن إسرائيل تكرم القتلة اإلرھابيين وتجعل منھم أبطاالً 

  
ة ال ٢٢/٧/١٩٤٦في  -و ان الحكوم راً ألرك ة كان جناح فندق الملك داوود في القدس مق عسكرية البريطاني

د عن  ا يزي ل م يھم  ١٠٠فقامت مجموعة آرغون اإلرھابية التابعة لمناحيم بيغن بتفجير الفندق وقت إنسان ف
ود  اردة الجن ة بمط ة االرھابي ذه المجموع ت ھ ا قام ود كم رب ويھ ن ع رين م وظفين اآلخ ز والم اإلنكلي

ى ج داب البريطانيين وقتل العديد منھم وإعدام آخرين بتعليقھم عل ام سلطة االنت ون إلرغ دوع أشجار الزيت
وقد حكمت الحكومة البريطانية بانكلترا باالعدام على رئيس ھذه العصابة . البريطاني على مغادرة فلسطين

تقبل رسمياً بحجة أن  ١٩٧٧وفي عام  وزراء االسرائيلية واس اً لل زار ھذا االرھابي بريطانيا بصفته رئيس
  .مضى عليه أكثر من عشرين عاماً حسب دستورھمالحكم سقط بتساقط الزمن إذ 

  
دكتور  -ز ول ال لم يق المي للس ل(في مجلس التجمع الع ان في  Tample) تامب اقفة اإلنجليك ر األس وھو كبي

ربما كان من الضروري أن تنشب حرب عالمية مريعة حتى تتوطد سلطة (نيويورك و حليف اليھود مايلي 
ى يخرج حلف ولذلك علينا  S.D.Nاألمم المتحدة  تقبل حت ل المس أن نضحي بقسم من الجيل الحاضر وجي

اني ) جنيف قوياً كما حدث في الحرب العالمية الثانية التي كانت ضرورية لبعث المجلس المذكور فالشق الث
ة ونية اليھودي لطة الماس يخ س ح لترس ا رب رى إنم ة الكب رب العالمي ن الح اءل. م ن نتس نجبر : ونح ل س ھ

ى اإلقت ال الشعوب عل ة واألعم تار الثقاف ربط تحت س ة ت ة المقنع تالت اليھودي رن؟ إن التك ع ق ل رب ال ك ت
ى  ود الشعوب إل م، وھي تق ة الحك ع أنظم اد جمي ة المخصصة إلفس ية المالي ل القضايا السياس ة، ك الخيري

سلم وھكذا وفي جحور السرية، يصار إلى بحث ال. التروي والخراب من أجل تأمين سيادة إسرائيل العالمية
م وزرع  ر جو األم ة تعكي ة بغي ة عادي ال تجاري ا أعم ا وكأنھ اطي بھ ة والتع والحرب والحرية والديمقراطي
ك وتنھب  الخالف بين الشعوب ورشي الخونة حتى يستفيدوا ھم من ھذه الخالفات وبذلك تسلح الشعوب تل

ى شعوب ل عل ى إسرائيل ب أال تسلط عل اء أموالھا في معدات وأجھزة حربية مشروطة ب ى أبن ھم فقط أو عل
  .السيادة إلسرائيل في المنطقة جلدتھم كل ذلك من أجل تأمين

   
وديين في كل ((مايلي   seelineكتب سيلين  ه اليھ علينا أن نتعلم كيف نقتفي األثر ونكشف التأثير والتوجي

ةتقلبات العالم حيث تھيأ المذابح الجماعية والتھديم العضوي السرش الموجه ضد النفوس وا اد اآلري . ألجس
ا  ة وتباھيھ ة اليھودي م اإلمبريالي ون ونغ ن ل ة ع اة اليومي اتنا للحي ي ممارس ف نكشف ف تعلم كي يجب أن ن

يجب أن نتعلم كيف نولج في األعمال لنكشف في غياھب الظالل . الجريء وعن الدعاية اليھودية الماسونية
ى ھل نستبعد . وعبر المتاھات وبين الكوارث وراء كل  الحركات ائمين عل وريط الق اد في ت انخراط الموس
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ول الفصل في التحريض  C.I.A؟ والصاق التقاعس على ٢٠٠١/أيلول ١١عملية  اد الق حتى يكون للموس
  .على محاربة االرھاب بأيدي الجنود األمريكيين المغرر بھم؟

  
وم  ازي ي ى الحزب الن الة إل ه رس اني يوج اد الصھيوني األلم ن  ٢١/٦/١٩٧٣إن االتح ا يعل ذا (فيھ ي ھ ف

ا  ة أعلنت األخيرالظرف الذي تنشأ فيه دولة جديد ة طائفتن ود مالءم ا ن ركم أنن د أن نخب ي، نري بالمبدأ العرق
ة مع  ات واضحة غربي ة عالق ا بإقام مع ھذه البنى الجديدة ثم إذا أخذنا نحن بمبدأ القومية اليھودية يسمح لن

ألننا نحن . ا كنا نريد التقليل من قيمة ھذه المبادئ األساسيةولم. الشعب األلماني ومع قضايا القومية العرقية
ذين  ويتھم وال ذين يعون ھ ود ال اء الشعب اليھودي وإن اليھ ى نق اء عل أيضاً ضد الزواج المختلط ومع البق
ذي ينبغي أن  دم ال م متحررون من الن ة ألنھ ة األلماني ة الدول اً في بني تكلم باسمھمن يمكن أن يجدوا مكان ن

  ).منه اليھود المتمثلون أو المذنبونيعاني 
  

ة  ى إنشاء دول دعوھم حرصھم عل ذين ي اء الصھاينة ال ناً توجھات الزعم بالً حس لقد تقبل القادة النازيون تق
  .اسرائيل في فلسطين مع حرص النازيين على التخلص من اليھود

  
دة ة القائ ات الطبق ى رأس أولوي ا عل ود أوروب اذ يھ ن انق م يك ل تأسيس د. ل ع ب ذي يتمت و ال رائيل ھ ة اس ول

وم  راث أن ي ال اكت رائيل ب ة اس د لدول ون أول قائ ن غوري ن اب د أعل ونھم، وق ي عي ى ف ة العظم باألولوي
ا (أمام قادة الصھاينة لحزب العمل  ٧/١٢/١٩٣٧ ود في ألماني ال اليھ اذ كل أطف ين انق ر ب ان تخي و ك ه ل أن

  .ائيل فإنه سيختار الحل الثانيإلى اسروأخذھم إلى انكلترا أو انقاذ نصف األطفال بحملھم 
  

ة والغرب ففي نيسان  ى  ١٩٤٤كان الزعماء الصھاينة يقومون بدور الوسيط بين النازي ان عل رح ايخم اقت
يارة شحن لتستخدم حصراً في ) Brantبرانت (المفوض الصھيوني  مبادلة مليون يھودي بعشرة آالف س

 ً م  الجبھة الروسية وقد لعب شامير دوراً واضحا ل أنھ ون وشاريت ب في ھذا الموضوع بدعم من ابن غوري
ر  ة ھتل ي غاي ك ھ ت تل ا إذ كان اذ أوروب وت الفرصة إلنق ى ال يف ت حت ى روزفل ياً إل داًء شخص لوا ن أرس
ز  ون واالنكلي م األمريكي دما أعل ؤامرة أخفقت عن لتحقيقھا، وقبل الصھاينة أن يقوموا بھذه الوساطة لكن الم

  .قادة السوفييت بھا
  

ة  اً من ضحايا النازي ى تجاھل عذابات خمسين مليون ود عل اً من اصرار اليھ لقد ضاق البريطانيون ذرع
انوا يستطيعون المساعدة في  ذين ك ود، وبصورة حصرية ألولئك ال والمطالبة بتقديم العون لطوائف اليھ

  .إنشاء دولة قوية في فلسطين
  

دول لقد عرضت مفوضية المؤتمر اليھودي العالمي في لن ا وال ه الباب دن فكرة إصدار تصريح مشترك يوقع
دي : ((وقد علق عليه أحد العاملين في وزارة الخارجية البريطانية بقوله. الغربية ين أي أترانا نكون أدوات ب

  .ھؤالء الناس؟ ولم كان على البابا أن يدين اليھودية ربما يدين استخدام القنابل المحرقة ضد بالدنا
  

ابيين وأن ألق ١٩٨٥في عام  اً يصف عرب فلسطين باالرھ م المتحدة بيان ة األم ى مندوب اسرائيل في ھيئ
ه . ممارستھم لإلرھاب كانت قبل قيام اسرائيل ة بقول ة العربي ثالً للجامع را مم د الف دكتور محم وھنا وقف ال

اب ليحي لمؤلف( دن وردت في كت ة الصھيونية في لن ا العصابات االرھابي ة ترتكبھ يد إن أبشع جريم ه الس
Aliev  دأت أفكر (وھو زميل  اسحق شامير إذ يقول كان يبدو لي أنني استنفذت حرب االرھاب العادية وب

ك . بطرق لمحاربة البريطانيين ان ذل وليرا وك بدأت أفكر بتلويث مصادر  مياه الشرب في لندن بجراثيم الك
أنھا الحاق ال ١٩٤٧في مطلع عام  ة من ش اً جرثومي دو أن حرب ان يب ا وك ان بريطاني ة تھز كي ضربة القوي

ا ر بالدن اريس ھو . وتدفع إلى األمام قوة نضالنا من أجل تحري ى ب ا إل ك أفضل رجالن أرسلت من أجل ذل
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اريس) برتران( ة ب اه في بلدي ى . الذي كان مسؤوالً عن دائرة المي دن للتعرف عل ى لن د ذھب بإجازة إل وق
ة اه وكيفي دن بالمي وليرا ففي  مصادر المياه التي تغذي لن ا بجراثيم الك ذه المصادر وتلويثھ ى ھ الوصول إل

ه عدد   ان يعمل في ذه الجراثيم إذ ك معھد باستر في باريس التي كان من المقرر أن يزودوني بكميات من ھ
ة  لوب منظم ين ألس اء المتحمس ن األطب ر م ي(كبي ق ) ليح ى لتحقي ة المثل ه الطريق ا ويعتبرون ي حربھ ف

ة بحاجة إلى مئات الزجاجات التي تحتوي على أقوى الجراثيم وذلك حتى تتمكن من االستقالل، كانت المھم
  .إيصال ھذه الجراثيم إلى كل بيت في لندن

  
وليرا ألف زجاجة من جراثيم الك ة وتحضيرھا. إذ طلبت من األطباء تزويدي ب اء بجمع الكمي دأ األطب . وب
ة و وا بالمھم دن وفرزت عشرة رجال من خيرة الشباب لكي يقوم اه في لن راغ الجراثيم في مصادر المي إف

د أن صدر  وقد وضعت الزجاجات بعد تجھيزھا في حقائب، وكانت جاھزة للنقل غير أن العملية أوقفت بع
  .١٥/١/١٩٤٨إنھاء االنتداب في  قرار تقسيم فلسطين وإعالن بريطانيا

  
  

او القدس(لقد كان مؤلف كتاب  ى  ١٨٦١ام والمنشور ع ١٨٧٥ -١٨١٢موزس ھيس ) روم ه عل رد في ي
نظرية ذوبان اليھود في المجتمعات األوروبية وأكد على أنه ال يمكن إيجاد حل ما دام اليھودي الزال ينكر 

  .قومية
  

ود دمشق  ا يھ ة التي ارتكبھ ا  ١٨٤٠وقد عاش ھذا المفكر الجريم وا الراھب المسيحي األب توم إذ اختطف
  .كما تمليه عليھم كتبھم المقدسة وورد ذلك مفصالً وذبحوه واستعملوا دمه في شرابھم الديني و

  
وم الخامس من شھر شباط  ود بدمشق  ١٨٤٠والقصة كانت أنه في مساء الي ا لحارة اليھ طلب األب توم

وب مريض وفي  د المطل ا شاھد أن الول دعوة في الحال، ولم ألجل تطعيم ولد للوقاية من الجدري فلبى ال
إجراء ال م ب م يق د المريض دار درجة من الخطر ل القرب من بيت الول ان ب دير وك ى ال ه ورجع إل يم ل تطع

داوود الھراوي، وكان ھذا الرجل موصوفاً بالتقى والصالح في دمشق وكان النصارى يبالغون في اعتباره 
دخل  ه ف وإجالل مركزه وكان صديقاً لألب توما فلما رآه ماراً أمام منزله استدعاه للدخول، فلبى األب دعوت

ه . ھناك أخ داوود وعمه واثنين من عظماء اليھود وحاخامتھمووجد  ق علي فلما صار في إحدى الغرف أغل
ى  وه إل م نقل ه ث ه ورجلي ديالً وربطوا يدي ه من الباب وانقض الجميع عليه كالذئاب الكاسرة ووضعوا في فم

تعدادات الال ل وأخذوا في االس ة لذبحهغرفة بعيدة عن الشارع وألقوه ھناك إلى أن أظلم اللي ا جاء . زم فلم
ع فجاء  ذبح القسيس، فخاف الرجل وامتن حضرة الحاخام استدعوا حالقاً يھودياً اسمه سليمان وآمروه أن ي
ه ومضى  كين وذبح ذ الس ا وأخ راوي صديق األب توم ور داوود الھ ود الرجل الوق ين اليھ ي ب الرجل التق

اب  ة للكت ه العربي ة ترجمت ي مقدم ف نصر هللا ف دكتور يوس ع ال ن واق روع م ادث الم اً الح ول ملخص يق
ذبح صديقه،  التخفيفات الرسمية التي قدمھا المؤرخ الفرنسي في كتابه ويذكر كيف ارتجفت يد القاتل وھو ي
اولون  ان الحاضرون يتن ا وك ة األب توم ليمان الحالق قابضاً لحي ان س فتقدم أخوه ھارون فأكمل الذبح وك

يضاء أرسلت فيما بعد إلى الحاخام باشا يعقوب العنتابي وبعد أن تمت الدم في إناء ثم يضعونه في زجاجة ب
د  وا الجسد وسحقوا العظام بي م قطع ا ث ه واحرقوھ ه عن جثت ة نزعوا ثياب ذه الحال تصفية دم الذبيح على ھ
ذه  م بھ وا أنھ ة وظن ي العافي ام موسى أب ـزل الحاخ الھاون وطرحوا االنقاض في المصارف المجاورة لمن

  .د دفنوا السر في بئر عميقلة قالوسي
  

اب  ١٩٤٠شباط  ٦وفي صباح اليوم التالي  وا الب داس وطرق ادتھم الحضور لسماع الق ذين كانت ع جاء ال
ى حارة  اً إل ا عشية البارحة متوجھ م شاھدوا األب توم مرات ومرات دون أن يجيب أحد وقال بعضھم أنھ
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اس وسار بعضھ. اليھود التحري عن فوقع الھيجان والشك في نفوس الن البوا ب ة وط ى سراي الحكوم م إل
  .وجوده

  
وقد اھتم باألمر أنذاك قنصل فرنسا بدمشق وأعطى الموضوع جل اھتمامه فظھر أثناء التحقيق أن الحالق 
م جرى  اليھودي دعي ليالً عند التاجر اليھودي ھرواي فنظر إلى األب توما وھو مكبالً ومطروحاً أرضاً ث

ة في كل  ما جرى وعند وجود الجثة ان يلبسھا الراھب وھي معروف ة التي ك عثر أيضاً على قطعة الطاقي
زم  ه يل اث أن ام ب رھم الحاخ ام أخب ة بأي ل الواقع ه قب الوا أن ين وق ن المتھم بعة م رف س ق واعت اء دمش أنح
و  االستحصال على دم بشري الستعماله في عيد الفصح القريب وتبرع آنذاك داوود الھراوي تلبية األمر ول

  .فه ماال يقدركل
  
ذه السطور .عزيزي القارئ ھذه الحادثة اإلجرامية ليست غريبة وما أكثر غيرھا  - فقد حصل مع كاتب ھ

ممشوق القامة أبيض اللون أشھب يناھز الستين من ) واكس(أن تعرض للموت على يد رجل يھودي اسمه 
   ٠العمر

ا ان فيھ ا إذ ك ة في عك القرب من المزرعة الحكومي ان عمري ال  كنت أسكن ب ود وك ون عرب ويھ موظف
ّر .يتجاوز الثالثة عشرة عاماً  اً من حظائر الماشية م ادة وكنت قريب وبينما كنت أتمشى في المزرعة كالع

ي واستغربت ) مستر واكس(بجانبي  رق في عين ار تب ين فأحسست الن وضربني على وجھي بقوة وحقد دف
د أ بقاً وبع اً لھذا السلوك، ولكن الرجل يعرفني مس ا مروان وھو يضحك مازح اداني ي ن مشيت خطوات ن

  :وكان بجانب براد التخزين ويقول لي معتذراً قائالً 
دأت أقلب  دخلت وب ي أواخر الصيف ف اراً ف ان الطقس ح راد وك ي الب ال ف د من البرتق ا تري ذ م أدخل وخ

ة  ي الصناديق حتى أخذ ما أريد ثم خرج مسرعاً من الغرفة وأغلق الباب فعرفت اللعب ه في قتل وأدركت نيت
ة  ة معزول م يسمعني أحد ألن الغرف اب ول متجمداً في البراد وھرعت إلى الباب وبدأت أصرخ وأضرب الب
راد  ّر بجانب الب ل وبالصدفة م اب بالصراخ والعوي تماماً وبدأ البرد يسري في جسمي وأنا ال أبتعد عن الب

ة حارس المزرعة، وكان الموظفون قد تركوا أعمالھم وغادر وا المزرعة وقد سمع الحارس أصوات عميق
اح وأخرجني  ذھب وأحضر المفت ي ف ا بن الي ال تخف ي داخل البراد فاقترب من البراد وأجابني بصوته الع

ه أخرجني. وأنا أرتجف داً أن وم . ولما سمع مني القصة طلب مني أن ال أخبر أحداّ وأن ال أخبر أح وفي الي
ده دراجة  واختبأت في) نقيفتي(التالي حملت  ذا المجرم عن م أن ھ بيارة بيضون قرب المزرعة وكنت أعل

وازاتي  ى م عادية عليھا موتور صغير يستعملھا في ذھابه وإيابه إلى الشغل ولما امتطى دراجته وصار عل
ى ال  ريح حت ه وھربت أسابق ال ى األرض ھو ودراجت وراً عل ع ف ه فوق ا أقصد قتل ى رأسه وأن ضربته عل

ه ورأسه يعرفني أحد وبعد  ى عمل داً إل ه عائ د أسبوعين رأيت م أجده وبع أيام صرت أتفقده في المزرعة ول
  . مغطى بضماد وبعد فترة وجد ھذا المجرم مقتوالً على الطريق بين عكا ونھاريا

  
  :الممارسات اإلجرامية الصھيونية

  
  :ي فلسطين بما يليإنطالقاً من طبيعة العدو اإلجرامية نستطيع إيجاز ما قامت به قوات االحتالل ف

  
ام : أوالً  ل  ١٩٤٨ضد العرب الفلسطينيين في ع دمت سلطات االحتالل وعصاباتھا بقت من سكان  ٢٥٣أق

يس عصابة اآلرغون يغن رئ وكانت الضحايا من . قرية دير ياسين على يد السفاح مجرم الحرب مناحيم ب
  .النساء واألطفال ولم يكن بيتھم أي مسلح

  
وات الصھيونية وحصدت وك: مزرعة كفر قاسم - م الق وتھم إذ تصدت لھ ى بي دين إل ان العمال العرب عائ

  .أكثرھم بدون سابق إنذار أو سبب سوى أنھم عرب بقوا في منازلھم ولم يتركوھا 
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أخذت العصابات الصھيونية المسلحة جميع شبان القرية إلى جھة غير  ١٩٤٨مجزرة الطنطورة في عام  -

وا حوالي  معلومة وقريبة من القرية  ١٩٧وطلبوا منھم حفر خندق طويل ثم أطلقوا عليھم النار بغزارة وقتل
د  ذه المجزرة عن ة لھ ابر الجماعي د استطاع طالب يھودي أن يكشف المق ة وق عربياً من خيرة شباب القري

الته من معلومات أبطلت السلطات . تقصيه المعلومات للحصول على شھادة الماجستير د أن نشر رس وبع
  .تهرسال

  
دنيين العزل حيث راح العشرات من الضحايا نتيجة  - مجزرة قيبية وھي من المجازر العسكرية ضد الم

  .الحقد الدفين المزروع في قلوب العنصريين
  
امي  - زة ع ازر غ دفعي ١٩٦٧ – ١٩٥٦مج كان بالقصف الم ادة الس رائيلي بإب ل الجيش اإلس ث عم ، حي

در  ي تق ث الضحايا الت ت جث ران وبقي ةوالطي وث البيئ راض وتل تعفن واألم ات عرضة لل د . بالمئ ا وج كم
  .  ١٩٦٧+  ١٩٥٦األسرى من جنود مصر وقد طمرت جثثھم في مقابر جماعية في الحربين 

ة في  - ران اإلسرائيلي مدرسة آمن ان حيث ضرب الطي ا في لبن مجزرة بحر البقر في مصر ومجزرة قان
ة وذ تنزاف بحر البقر قتل فيھا طالب المدرسة بالجمل اء حرب االس ك أثن ا جاءت  ١٩٦٧ل ا مجزرة قان أم

ذه  ران اإلسرائيلي ھ المجزرة في حضن المراقبين الدوليين على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية إذ ضرب الطي
ر من  ل أكث يس حزب  ١٠٠المدرسة وقت وزراء ورئ يس ال ريس رئ د شمعون بي ك في عھ اك وذل ل ھن طف

  .٢١/٢/١٩٧٢العمل آنذاك وكانت المجزرة يوم 
  

  :أساليب االنتقام الجماعي على أعمال المقاومة الفلسطينية
  
م  ١٩٧٨احتالل جنوب لبنان عام  -آ م ث ق عمالء لھ ه عن طري ه وإدارت م باقتطاع جزء من وتأسيس حلمھ

ك حصلت مجازر  ١٩٨٢اجتياح لبنان  اء ذل ان وأثن ة الفلسطينية في لبن روت بحجة طرد المقاوم ى بي حت
اتيال ات وشعب  صبرا وش ة ونساء آمن ل وطفل ين طف ين شخص ب ر من ألف د من الفلسطينيين أكث حيث أبي

دالً  ة وب اريخ المنطق ذه المجزرة األبشع في ت أعزل وذلك تحت سمع ونظر شارون سفاك الدماء وكانت ھ
ى  إن السلطات العنصرية في إسرائيل رفعت من اسمه حت من معاقبة شارون ومحاكمته كمجرم حرب ف

يس ات رئ وزراء ب اً لل م رئيس ود المتعصب ث زب الليك اراك . ح ل ب د أن فش م بع ى الحك ه إل اءوا ب د ج وق
إذ كان شارون ھو نفسه الذي أشعل نارھا عقب . بالتصدي لإلنتفاضة الثانية التي تدخل اآلن عامھا الخامس

ع  ع ٢٠٠٠زيارته ھو وزباينته المسجد األقصى في نھاية ربي ى اآلن يتب ك الوقت حت ذ ذل وحش  ومن ذا ال ھ
رى وقطع  دن وق أقصى أساليب البطش واإلرھاب ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من حصار م
دم  ة وھ ة الزراعي ة وتجريف الترب ادة المقاوم ال ق اومين واغتي ازل المق وت ونسف من دمير البي الطرق وت

ين في قطاع ح ومخيمات الالجئ ين ورف ة  المنازل بالجملة مثل ما حصل في مخيم جن غزة والضفة الغربي
إلى جانب قلع األشجار وقد اھتدى إلى عملية شيطانية بإقامة جدار عنصري بين الضفة والحزام األخضر 
ابتلع فيھا قسم كبير من أراضي الضفة إلى ما ھناك من مشاريع إجرامية ضد الشعب العربي في األراضي 

  .المحتلة والزالت العملية قائمة حتى اآلن
  

دد در ع د ق نھم  وق ة آالف شھيد م ة حوالي أربع اء  ٧٦٤شھداء االنتفاضة الثاني ر من النس طفالً وعدد كب
  .والشيوخ إلى جانب المناضلين الذين يتحدون قوات االحتالل وإليكم جدوالً يبين ذلك

   
   ٢٨/٩/٢٠٠٤عدد شھداء االنتفاضة الثانية حتى 

  .شھيداً  ٣٥٤٨
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  .منزالً  ٤٥٠٠  عدد البيوت التي نسفت 
ً  ٥٢٠٠٠    الجرحىعدد    .مصابا

  .أسير ٨٠٠٠    عدد المعتقلين 
  

وال زالت عمليات القتل والتجويع قائمة حتى اآلن وكل ھم شارون ھو تركيع عرب فلسطين وإنھاء القضية 
ة اإلرھاب  ة في محارب ة الحالي حسب إرادته وقد التقت مصالح ھذا اإلرھابي مع مصالح اإلدارة األميركي

  .المزعوم
  

  :اإلرھاب
  

درجت إسرائيل على وصف المقاومة الوطنية باإلرھاب، حتى بات الكفاح ضد الظلم والتعسف واالحتالل 
  .يدعى إرھاباً يطبق على األفراد والجماعات أو الدول الساعية إلى محاربة االستغالل والظلم

  
وم المزي ذا المفھ ق ھ د طب م، وق م الصھاينة وإعالمھ وم وزوره ھ ذا المفھ وار إن أول من شوه ھ ى ث ف عل

ا في أراضيھم  تيطانية التي أقامھ وات االحتالل والمستعمرات االس ى أرضھم ق اتلون عل فلسطين الذين يق
وبيوتھم، ونسي المزورون ما قامت به وتقوم السلطات والمنظمات الصھيونية ضد الشعب الفلسطيني من 

يكم سلب أرض وقتل وتدمير وأھم مشاريع الصھيونية ضد شعب فلسطين ھو االس ى األرض وإل تيالء عل
  .١٩٤٨جدوالً بين األراضي التي استولى عليھا الصھاينة عام 

  
ً  ٤٢٠.٦٠٠. حصل عليھا اليھود في زمن الحكم العثماني -أ   .دونما
   
ً  ٥٠٠.٠٠٠منحتھا حكومة االنتداب من أمالك العرب المسجلة باسم الدولة   -٢   دونما
ً  ٦٢٥٠٠٠داب من أصحابھا، عائالت غير فلسطينية اشتراھا الصھاينة بمساعدة حكومة االنت -٣   .دونما
ا  -٤ ود وإم راء بموجب عق ا بالش طينيين أم رب الفلس زارعين الع ا الم ن مالكھ ا الصھاينة م حصل عليھ

  دونم ١.٨٠٦.٦٠٠  .بموجب آجار أو بموجي قانون نزع الملكية لألراضي البور
  .١٩٤٨العرب عام مساحة األراضي التي انتزعھا الصھاينة من مالكھا  -ب

  عدد الدونمات        موقع األراضي
ً  ٦.٤٧٩.٠٠٠في الجليل األعلى واألوسط الجنوبي  -أ   دونما
  :١٩٦٧مساحة األراضي التي انتزعھا الصھاينة بعد عام  -ب

  مستوطنة ١٤دونماً أقاموا عليھا      ٧٤٧٥٠رام هللا 
  مستوطنة ٣٠دونماً أقاموا عليھا  ١٥٥.٠٠٠  أريحا وغور األردن

  مستوطنة ١٩دونماً أقاموا عليھا  ٢٤.٠٠٠نابلس وجنين وطولكرم 
  مستوطنة ٨٠دونماً أقاموا عليھا  ٨٥.٠٠٠بيت لحم وبين ساحل 

  مستوطنة ٢٠دونماً أقاموا عليھا    ٥٥.٦٥٠الخليل  
  مستوطنة ١١دونماً أقاموا عليھا  ٦١.٢٠٠   قطاع غزة

  أربعة ماليين دونم  ٤.٠٠٠.٠٠٠النقب  
وع  وطين  ٤.٤٥٦.١٥٠المجم روع ت ي  ١٥٠-١٢٠مش ذه األراض حاب ھ رد أص د أن ط توطنة بع مس
١٩٧٨.  

  :البيوت التي دمرھا الصھاينة في فلسطين المحتلة -٣
  .قرية عربية في فلسطين بعد نزوح أھلھا ٤٠٠دمر الصھاينة   ١٩٤٨عام 
  .دمر الصھاينة البيوت العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة  ١٩٦٧عام 
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ً  ٤١    ضائھافي رام وق   بيتا
ً  ٣١٧      في القدس   بيتا

ً  ٣٨٢    في الخليل وقضاءھا   بيتا
ً  ٠٨٩    في نابلس وقضائھا   بيتا

ً  ٠٥٣    في طولكرم   بيتا
ً  ٠٣٤    في جنين وقضائھا   بيتا
ً  ١٧٧     في غزة وقضائھا   بيتا

  
م يستكن الفلسطينيون و: المبعدون -٤ ة وقطاع غزة ل د أن احتلت إسرائيل أراضي الضفة الغربي أخذ بع

اون وجل  دم التع د والتجريح والتحدي وع ابھون سلطات االحتالل بالنق ة يج اطق المحتل اء في المن الزعم
إلى جانب قادة ) دكاترة ومھندسين وأساتذة(ھؤالء الزعماء كانوا من المتعلمين والمثقفين ورؤوساء بلديات 

اد م اإلبع ال ث تالل باالعتق لطات االح ابلتھم س د ق ة وق ات الوطني امي  الجبھ ذ ع دين من دد المبع غ ع د بل وق
  .مبعداً  ٩٣٩ -١٩٧٧ -١٩٦٧

دة  ان الصھيونية وأفئ ليست ھذه الممارسات سوى النھج وال النموذج العنصري المتوقد والمغروس في أذھ
ا يوصف  رام م ن التعصب واإلج ا م دو الصھيوني فيھ اء الع اة زعم االت عن حي رأت مق د ق ديھا وق مري

ه وھو وبشكل خاص رئيس وزراء إسر ارن(ائيل الحالي شارون وقد شھد شاھد من أھل وري م ول ) الني يق
نھم  ال م ل الفلسطينيين وبشكل خاص األطف عندما كنا أطفاالً كان شارون يبدو في غاية السعادة والتلذذ بقت

أن شارون طلب منه أن تكون حصيلة القتلى من األطفال الفلسطينيين ذكور : ويستطرد الشاھد في مذكراته
د  ٢٠اث وإن شخصاً احتفاالً بعيد ميالده العشرين، وقد شاھد شارون سيدة فلسطينية تحمل طفالً رضيعاً وق

ا  باغتھا واختطف الطفل وقام بجمع الحطب وأوقد النار ثم ألقى الطفل في النار أمام أعيننا دون رحمة وكلم
د أن  اً وسعادة وبع و فرح ا نسمع قھقھات شارون تعل ل كن ا ازداد صراخ الطف ل نظر إلين ار الطف أكلت الن

إن ما حدث يعبر عن قتل فلسطيني واحد وليس أكثر فاألم قتلت بشكل عابر ولم يتم التخطيط : شارون وقال
اك شاھد . فھي ليست ضمن العشرين المطلوب قتلھم .لھا ل وھن وبعد ذلك اتجھنا إلى منطقة قريبة من الخلي

ن ست سنوات فقامت المجموعة باختطافھم على حين غرة شارون خمسة أطفال يلعبون ال تزيد أعمارھم ع
ات الفلسطينيات في  ال والفتي ى من األطف غ عدد القتل ى بل ار حت اءھم في الن ذيبھم وإلق ثم طلب شارون تع

يالد شارون  وم م ً  ١٥الساعة الحادية عشر والنصف من ي اك شھادة أخرى ھي .شخصا ن (وھن لعوزي ب
وان ) زمان اً بعن ام الضوء األحمرش(الذي وضع كتاب ه يتحدث عن مجازر ) ارون قيصر إسرائيل أم في

  .شارون في صبرا وشاتيال وقبيبة
  

رو(لقد أجرى القاضي اإلسرائيلي مع  ود المصريين ) أريبة بي ذين شاركوا في مذبحة الجن أحد الضباط ال
بور جماعية أسير وطمرھم بق)) ٣٦٥((إن شارون قتل عدداً من األسرى المصريين ( ١٩٥٦األسرى عام 

  ).إلى جانب ثالثة آالف من المدنيين العزل بعد أن داھمتھم المدرعات والدبابات
  

د ستون(لقد أوضح القاضي  م ) ريتشارد غول ة لألم ام السابق في محاكم جرائم الحرب التابع المدعي الع
دة  ه  ١٩٩٢/١٩٩٦المتح اً لق((بقول زمين طبق ان مل ي يكون د السياس كري والقائ د العس رب القائ وانين الح

ل  روح ب ابة بج اب واإلص ل واالغتص ن القت زل م واطنين الع المة الم منا س أن يض ف ب دة جني ولمعاھ
  )).ومسؤوليتھم تمتد إلى معرفة الخطر وحمايتھم منه

  
  :تمارس إسرائيل حرمان العرب في األراضي العربية المحتلة من المياه وفق األساليب التالية
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د  -١ ا عن رة طبري ر من ضخ مياه بحي دت أكث ا فق رة ألنھ ازدادت ملوحة البحي ب، ف ى النق ة إل ع الطابق موق
ازدادت  ٣ألف م ٤٠٠ ري ف ة غور بيسان لل ى منطق ر أنابيب إل رة عب اه البحي سنوياً إلى جانب ذلك جر مي

  .ملوحة وادي األردن
  :تعطيش سكان الضفة الغربية وقطاع غزة باألساليب التالية -٢
  ).الميكروست(رية في الضفة بشبكة المياه الرسمية ق ١٤٠عدم ربط أكثر من  -١
عدم التصريح للمواطنين العرب بحفر آبار حفاظاً على مخزون المياه في الضفة الغربية الستغاللھا في  -٢

  .مشاريعھم المائية
  .إغالق العديد من اآلبار القديمة وعدم التصريح ألصحابھا بتعميق وتطوير تلك اآلبار -٣
د بعض  -٤ ج تزوي اه تع ن المي ات م ا زود األردن بكمي ة، كم اه الملون طينية بالمي كنية الفلس ات الس التجمع

  .بالطفيليات والمواد الملونة حتى أن سكان عمان جابھوا الحكومة باالحتجاجات وأسقطوھا
ن  -٥ ر م مم أكث م  ٤٠٠تس ة وأكلھ اه الملون ربھم للمي ة ش زة نتيج اع غ ي قط طيني ف ان فلس ل وإنس طف

  .( )المروية بتلك المياه مما تسبب بإصابات تناولت أمراض الكبد واألمعاء الخضراوات
ذا الشعب في  -٦ رة ھ زاع ذاك ر القناعات واالتجاھات النفسية وانت دة بتغيي حاولت إسرائيل وتحاول جاھ

ل من  ق جي ارف من أجل خل ر المع ديل الكتب المدرسية ودوائ ال تع محو نضاالته، وذلك على سبيل المث
  .ضائع ال يعرف عن ماضية سوى الذل والمھانة الشباب

ام  ان  ١٩٤٨ومنذ احتالل الصھيونية لفلسطين ع دة ثم انون الطوارئ م عاش عرب إسرائيل تحت ظل ق
ى السكان  ر يحظر عل ى سجن كبي ل والمثلث إل ا الجلي وعشرون عاماً ونتيجة لھذا اإلجراء تحولت منطقتن

اطق دون أخ ذه المن ي ھ دخول ف روج أو ال ذه الخ ل ھ رفض مث ان ي ذي ك كري ال اكم العس ن الح ذ إذن م
رار  م المتحدة بلغي الق رار األم د صدور ق دريجياً وبع األذونات في أكثر الحاالت وقد توسع ھذا اإلجراء ت
ذا اإلجراء سمة واضحة للتحدي  ان ھ السابق التاريخي الذي وصف الصھيونية بالتمييز العنصري، وقد ك

  .العادات والقيم وعززوھاإذ حافظ عرب إسرائيل على 
  

ك  ١٩٦٧وعقب ھزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران  واحتالل إسرائيل ألراضي جديدة وما رافق ذل
ا  ى م ا يصاحبه من عذاب نفسي وجسدي إل ة وم االت الجماعي ات الشخصية واالعتق من مصادرة للحري

ى خدم ام الحصار االقتصادي باإلضافة إل ال العرب، رافقه من خطر التجول وأحك ات الھستدروت للعم
ا . ومحاولة االختراق للمنظمات وإثارة الخالف بين منظمة التحرير واألنظمة العربية ائعات ومالھ وبث الش

ة  روح المعنوي دمير ال زة لت ة وقطاع غ واطني الضفة الغربي ين م ة ب ية وإحباطات وطني ؤثرات نفس ن م م
كما أنھا تحاول التأكيد للمواطنين العرب بأن إسرائيل . امدوتغيير االتجاھات والمثل العليا لھذا الشعب الص

وطن  رة في ال لھا اليد الطولى في ضرب أي جھة في الوطن العربي وأن إسرائيل تعرف كل صغيرة وكبي
  .العربي، وبث الشائعات السلمية وضرورة خلق شرق أوسط جديد

  
ات تحاول إسرائيل تضخيم مظاھر التطبيع مع العرب مستندة إلى ول ا االستراتيجي الوالي ا وحليفھ ي نعمتھ

كل خاص  ي وبش ان العرب ت البني ة وتفتي ات العربي ى الحكوم ارس الضغط عل ي تم ة الت دة األمريكي المتح
واب  رائيل األب ت إس راق اآلن ومنح تالل الع ا اح م لھ يج، وت رائيل وأراضي الخل ي إس ا ف ز قواتھ تمرك

ً المشرعة للصھيونية دخول العراق واالستفادة م   .ن خيرات البالد سياسياً واقتصادياً وعسكريا
  

كما تحاول سلطات االحتالل اإليحاء لكل عربي بأن التعاون مع إسرائيل يؤمن له الطمأنينة والعيش الرغيد 
  .والرافض ھو إرھابي ينبغي إبادته

  
نوات وبش ذ س طين من ي فلس ذ ف ة تنف ي الحقيقي ا ف ة إنھ ة وكالمي دات ليست نظري ذه التھدي كل خاص إن ھ

دن  داھم الم رى جيش االحتالل ي وم واحد وإال ن االنتفاضة الثانية والتي دخلت عامھا الخامس ولم يمض ي
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دوان مستمر  ة للشعب العربي الفلسطيني، أن الع والقرى ويھدم ويجرف الترب ويقضي على البنى التحتي
س  تخدم نف دة وتس ات المتح تخدمت الوالي د اس ة وق ى بالجمل ھداء والجرح ي والش رائيلية ف اليب اإلس األس

ة . الشعب العراقي ا العمالق ورغم ھذا كله ھل استطاعت الدولتان الغازيتان بجيوشھما الجرارة وطائراتھم
  وآلياتھما المتعددة من قتل روح النضال العربي؟

  
  :التمييز العنصري في إسرائيل

  
ام  د ع اجرين بع م المھ رقيين  ١٩٤٨إن معظ ود الش ن اليھ انوا م فا(ك امي ) رديمالس ين ع رة ب وخالل الفت

ا  ١٩٦١ -١٩٤٨ ا وأمريكي ون % ٤٧كانت نسبة اليھود القادمين من أرورب ة يمثل يا وأفريقي ود آس ا يھ بينم
ا % ٥٣ ا وألماني دكتوراه من بريطاني ة ال وعلى ھذا نجد سكان المغائر القادمين من أطلس المغرب مع حمل

ذ ود المتعصبين ال ا وتشيكولوفاكيا فضالً عن اليھ ى جانب م وم السبت إل اب ي ين يرفضون إشعال عود ثق
ل  ود األوائ يمن واليھ ن ال ادمين م ات الق في الغ برا(ض أنھم ) الص ف ب ة الطوائ ى بقي اھون عل ذين يتب ال

ا  رغم مم ى ال ة عل ود في المجتمعات الغربي ر اليھ المؤسسين للدولة وال تخفي الصھيونية حماسھا في تھجي
  :ت عنصرية بين الشرقيين والغربيين من اليھود تتجلى بمايلييثيره ھذا الحماس من حساسيا

  
البھم  -١ ى مط ول عل ة الحص م بغي ابي لھ مي المح اه الرس ون االتج ود الغربي اجرون اليھ تغل المھ يس

  .والتسھيالت الخاصة بھم عن طريق تكتلھم في جمعيات ضاغطة تتولى متابعة مطالبھم
  

ز إن قطاع اليھود الشرقيين ھو القطاع الك ربيين لالضطھاد والتمي ود الغ امل الذي يتعرض من جانب اليھ
  )مؤسسات ومختلف النواحي االجتماعية -إدارات -عمل  -اسكان -تعليم (العنصري في شتى الميادين 

كلون  فرديم يش رد الس اء الف ن أبن يم م ابلين للتعل رى أن الق ثالً ن يم م ي التعل نھم ال % ٦٠فف كان لك ن الس م
وى  كلون س امي م% ٢٥يش ين ع الب ب والي  ١٩٩٩/١٩٧٠ن الط ي % ٣٥وح ام الدراس ي الع ف

ن  ١٩٧١/١٩٩٩ ات ع ى بعث ات الحاصلون عل ة الجامع بة طلب اوز نس ة% ٨وال يتج ذه الفئ اء ھ ن أبن . م
  .وينطبق ھذا أيضاً على إعداد الخريجين من الجامعات

  
واطني إسرائيل يعيشون م% ٢٠تقول التقديرات الخاصة إلشارة اإلسكان الصھيونية أن : في السكن ن م

ر من  رة وإن أكث اء فقي اء من التخشيبات % ٨٠في أحي اك أحي ود الشرقيين وھن اء من اليھ ذه األحي من ھ
ل أبيب ومع أن ) للسفرديم(واالكشاك  وب ت في ضواحي بعض المدن وأھمھا على سبيل المثال ھي في جن

ة ا ى مدين ة عل ى المرتفعات المطل ألف من مساكن السلطات الصھيونية بنت عل اً يت ة مخيم لناصرة العربي
م  عصرية مريحة للمھاجرين الجدد القادمين من أوروبا وخاصة من بولونيا إال أن عدد المھاجرين ھؤالء ل

فطرحت الحكومة فكرة إسكان اليھود الشرقيين فيھا إال أن السلطات رفضت . يكن كافياً لملء تلك المساكن
  .ظر المھاجرين الجدد من أوروبااإلقتراح وظلت البيوت خالية تنت

  
ل : في العمل ات يمث ى ب نخفض حت ى % ٤٠تدل المؤشرات أن دخل األسرة الشرقية م من دخل % ٥٠إل

ا  ة أم ل مفتوح واب العم فاري وإن أب به الس ا يكس عفي م ب ض كنازي يكس ل االش ة، فالعام رة الغربي األس
اليھودي الشرقي الحصول على عمل جيد االشكنازي حتى عندما تتساوى الكفاءات وبات من الصعب على 

  .يتطلب مسؤولية ما
  

ة أو في المناصب  إن الفارق الكبير بين السفرديم واالشكناز يتجلى واضحاً في المؤسسات السياسية الحاكم
  ..)وزارات -مصارف  -شركات (العليا 
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زاوج دماج والت كنا: االن اليھود االش اھرة، ف ذه الظ ي ھ كل واضح ف ز بش رز التميي ن يب اوزون م ز ال يتج
ول  كي يق ف ال وأن جابونتس م وكي ون بھ ام وال يختلط كل ع فرديم، بش رقيين ((الس ود الش ره اليھ ي أك أنن

تيقظ (ويقول أيضاً )) ألنھم يشبھون العرب) السفرديم( ائم يس ة التي تجعل الن بيه بالقمل إن العداء للسامية ش
  ).من عضھا ال أكثر

  
ى فلسطين كلما كثرت المذ(ويقول ھرتزل  -٦ ابح أصبح قدوم اللحظة المالئمة لحل مشكلة ھجرة رجالنا إل

  ).أسرع
  .أنه لو لم يكن ھتلر موجوداً لتوجب علينا إيجاده: نحن الصھاينة نقول

  
ط، وكانت ال -٧ دين فق ه في ال اً ل رى في اليھودي رجالً مخالف إذاً ھتلر في البداية يحدث ھو عن نفسه وي

ا . ايات المعادية لليھودترضيه نغمة الجرائد والدع ه م ين ل ا تب ديداً لم ياً ش اً نفس ك انقالب د ذل ه عانى بع ولكن
ى  اه عل ؤتمرات، فتفتحت عين ينفثه اليھود من سموم في بالده وما يقترفونه من تخريب، وما يحاكونه من م

  .ھذه المثالب والمخاطر الشيطانية الجارفة،وبدأ يالحقھم ويصب لعنته عليھم
  

اد وراء أحداث أليس من المس ول /١١تبعد أن يكون الموس تح  ٢٠٠١/أيل ى تف ورك وواشنطن حت في نيوي
ة الشرق  ى منطق ا في حروب للسيطرة عل المجال للتدخل األمريكي ومعاداة العرب واإلسالم وتجر أمريك

  .األوسط النفطية؟
ا ظھر  -٨ ا فتقلب الشعوب عليھ م في إن ما تخشاه الصھيونية ھذه األيام أن ينكشف أمرھ المجن وتالحقھ

  .كل مكان
   
  :الصھيونية تقف ضد حركات التحرر في العالم-٩
  

ة  ه ھؤالء الصھاينة لبقي ة يكن أي كراھي ود أنفسھم ف ين اليھ إذا كان ھذا حال التعصب والتمييز العنصري ب
الي وحك ؤازرة لالستعمار البرتغ تھم الم ومتي األعراق والشعوب والجنسيات ثم الديانات؟ لقد جاءت سياس

جنوب أفريقيا وروديسيا في السابق حيث كانت الحكومتان عنصريتان فتوجت الصھيونية عداءھا لحركات 
  .التحرر العالمية

  
ر الصھيوني  د عب تقاللھا وق رد خاي (إن إسرائيل شأنھا شأن االستعمار تقف ضد تحرر الشعوب واس م

لى جانب تصريحات األمم المتحدة والمنددة لمدة طويلة امتنعت إسرائيل التصويت إ(عن ذلك بقوله ) كونين
لالستعمار ولم تصوت ضد جنوب افريقيا فيما يتعلق بالتمييز العنصري، كما أنھا ظلت تقف مع االستعمار 

  ).القومية العربية أو الوحدة العربية(ضد ثورات الشعوب في فيتنام وكمبودية والجزائر واآلن العراق ثم 
  

ى أراضيھم لقد حاول الصھاينة ويحاولو ن طمس حقيقة وجود عرب فلسطين وتبرير طردھم لالستيالء عل
ة  اة، بحيث يصورون العرب في النھاي ي للحي وم األوروب وممتلكاتھم بأن يضعوا ھذه الحقيقة ضمن المفھ
ذي ال  دي أي الشعب المتخلف ال ادري النيوزيلن ي األفريقي والم وكأنھم الھندي األحمر األمريكي أو الزول

  .وال قوة ليعيش، بل ينبغي أن يزاح جانباً أمام تقدم قوى اإلنتاجحول له 
  

رغ  دم والسالم والتف اً للتق إن حركات المقاومة العربية تسعى على الدوام تحرير أراضيھم من االحتالل طلب
كل للبناء واإلنتاج وھو المفھوم الذي تعارضه إسرائيل وال تستسيغه الصھيونية ألنھا تقف على الدوام أمام 
  .تقدم في المنطقة عن طريق افتعال األزمات والتعامل مع اإلمبريالية والرجعية حيثما كانت وأينما وجدت
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  :الجدار العنصري العازل -١٠
  

ة القدس الشرقية  ع مدين ة جدار عازل حول جمي رة إقام ون فك منذ قيام دولة االغتصاب راودت بن غوري
د حرب ة إلسرائيل وبع ذه  ١٩٦٧ والغربية كعاصمة أبدي ة وقطاع غزة راودت ھ واحتالل الضفة الغربي

اد  ق إيج الفكرة أذھان الكثيرين من الزعماء والمسؤولين الصھاينة وقد تبنوا ھذه الفكرة الشيطانية من منطل
م  ان العنصري ث ة الكي رى فلسطينية تنضم لدول حدود يسھل الدفاع عنھا، ثم لتغطية اغتصاب أراضي وق

تقبل زرع مستوطنات جديدة م نثورة كبؤر سرطانية، في جسم الضفة الغريب والقطاع لعرضھا في المس
اً الستمرار اغتصاب . كأمر واقع كالعادة دداً ودعم ويعتبر رئيس الوزراء الحالي شارون أكثر الزعماء تش

الم  تراتيجيته الواضحة المع ة واس ي المنطق ل ف تقبلية للح ه المس طينية تحت رؤيت ة الفلس األراضي العربي
ق ل ة الطري ى خارط اء عل طينيين، والقض ة للفلس وية النھائي ية للتس ة والسياس ة االيديولوجي واحي األمني لن

اً  ة جغرافي ة األوصال ممزق ة فلسطين مقطع ا يسمى بدول ق م داد بخل المزعومة قبل أن ترى النور ثم االع
ق معزولة عن بعضھا لوجود الحواجز والمعابر اإلسرائيلية لتشكل جزراً منفصلة ي تم تواصلھا عن طري

ل  ابلس  -١البوابات والحواجز اإلسرائيلية مث ة ن ين  -٢كتل ة رام هللا  -٣جن ة بيت لحم  -٤كتل ة  -٥كتل كتل
  .الخليل

  
ام ١٠-٥كم غربي وشرقي بعمق ١٦٠ويتم ذلك حسب مخطط شارون بطول  ذا الحزام ع ذ ھ دء تنفي م وب ك

م  ٢٠٠١ كري رق ر العس رقي بم. س/١/١بموجب األم ط ش ة وخ ة خمس أحزم ر األردن وإقام اذاة نھ ح
ام الصمت العربي % ٥٠عرضية بين الحزامين الطوليين لتقضم أراضي  ة وأم من مساحة الضفة الغربي

ام  دار الفصل العنصري من ع ذ مخطط ج دء بتنفي ين الب دود  ١٩٩٤الرسمي استطاع اسحق راب ى ح عل
د  ٢٠٠٢إال أن الحكومة اإلسرائيلية قررت في حزيران . ١٩٦٧ ة يمت بناء حاجز آخر حول الضفة الغربي
رق ٣٦٠بطول  اً حيث اخت ر قاسم جنوب دة كف ى بل كم تبدأ من قرية بيت سالم أقصى شمال غرب الضفة حت

أراضي الضفة الغربية الفلسطينية وأدى بقطع التواصل بين العديد من المدن والقرى التي أصبحت محاطة 
ارھم والقصد . أيضاً بالمستوطنات اإلسرائيلية وارد عيشھم إلجب ك عزل السكان وقطع م الشاروني من ذل
اة . بشكل تلقائي النـزوح عن قراھم ى حي د سيؤثر بشكل سيئ ومباشر عل ذا الجدار العنصري الجدي إن ھ

ون في  ٢١٠.٠٠٠ ذين يقطن م ال ل وھ ى األق اء  ٦٧فلسطين عل ة أن بن ي الحقيق ا ف ة بينم دة ومدين ة وبل قري
ى ح م المتحدة الجدار ھذا سيؤثر عل ر مكتب األم انين ألف فلسطيني حسب تقري تمائة وثم ر من س اة أكث ي

  .لشؤون اإلنسانيةلتنسيق ا
  

يحرم الفلسطينيين  دار التوسعي العنصري س ام الج اه الفلسطينية أن قي لطة المي ا أضافت س ن % ٩٥كم م
بئر  ٢٣بئراً منھا  ٣١ن وفقدا ٣مليون م ٣٦٢المياه التي يستخدمونھا من الحوض المائي الغربي ومقدارھا 

ا ١٣تقع مباشرة على مسار الجدار و تفادة . بئراً أخرى تقع بالقرب منه تمنع إسرائيل الوصول إليھ أو االس
  .من المياه المستخرجة من الحوض المائي% ٢٥ويمثل  ٣مليون م ١٠٠من مياھھا وھي تضخ سنوياً 

  
  :لعنصريأقوال بعض الساسة المفكرين حول الصھيونية والتمييز ا

د  ة للعمي ي موعظ ابر(ف ول ) س كري "يق ار العس ذ االنتص ل من ذي حص أ ال ن الخط ق م ه القل ب علي غل
د  ١٩٧٢وبحلول عام . اإلسرائيلي رى العمي ة وي كانت القدس قد أصبحت تحت السيطرة اإلسرائيلية الكامل

ويتابع قوله أن الحلم ) تزالوال (إن مأساة البشر األخالقية تكررت بمعاملة إسرائيل للمدنيين العرب " (سار
م صوت  قد تبدد، فاآلن صار المظلومون ظالمين يبعدون العرب يسجنون دون توجيه تھمة عليھم وليس لھ

  ).وال ھناء في المدينة التي ھي مع ذلك عاصمتھم الدينية
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دي ول فن ال ب رب دا: (ق يحيين الع لمين والمس ل المس ة تعام ة طائفي ل دول ة ب ة علماني رائيل دول ا إس خلھ
ه  ول ب امين المعم اكم الحاخ انون القضائي لمح ى الق ة، باالضافة إل ة الثاني ن الدرج واطنين م إذ  ١٩٥٣كم

ود  يخضع كل المقيمين لسلطة تلك المحاكم في مجال العالقات االجتماعية فليس ذلك ألن إسرائيل دولة اليھ
  .المنطقة الدينية، بل ألن ذلك من ضرورات دولة الغرب السياسية البوليسية في

  
  ).اليھود في أمريكا(يقول الكاتب األمريكي روبرت وليافر في كتابه 

يھم  ٢٥٠٠اليھود قوم متعصبون مضى عليھم أكثر من (( سنة وھم متمسكون بفكرة تعصبية لعينة توحي إل
الم ويبشر بھا رجال الدين اليھود. وھذه الفكرة ينقلھا األسالف إلى األحفاد.  بأنھم شعب هللا المختار ي، والع

ا ھو  عند اليھود وھو شيء غريب عنھم واليھودي ال يخلص وال يؤمن إال لشيء واحد ھو يھوديته، وكل م
  )).غير يھودي ھو غريب عنه ال تربطه به أية صلة

  
ع  لقد أجمع كثير من الكتاب اليھود وغيرھم على أن حب التحكم ليس مجرد رغبة طارئة وإنما ھو في الواق

  .م ودينھم ومعتقداتھممن صميم طبيعتھ
  

  :وھاھو غوستاف لوبون يقول
  .إن التاريخ لم يعرف شعباً مارس الذبح كما مارسھا اليھود األجالف

  
راث الجرائم  داوة وضعف أحوالھم جبلت نفوسھم الشريرة بت إن الھزائم التي منيت بھا إسرائيل وحياة الب

  .القذرة
  

دم لم يقدموا شيئاً لإلنسانية سوى الخرافات الت دوا عن التق م جم نين، فھ ي شغلت شعوب األرض آالف الس
  .في الصناعة والفن والعلوم

  
  .ويقول برنار الزار وھون من أوثق الباحثين في علم االجتماع

  
ده في االسكندرية ( ل المسيح وبع ان قب ان ومك ود ظھر في كل زم اوأة لليھ اً بالمن يتراءى لي شعوراً عام

ورميه وأنطاكية وبالد العرب وفارس وفي أوروبا القرون الوسطى وأوروبا الحديثة أي في كل قطر سكنه 
اً عرضياً أ. اليھود ذا انتشاره ال يمكن أن يكون طارئ ل يجب أن يتراءى لي أن شعوراً ھ اً ب اً وفني و نزوع

  ).يرجع ألسباب عديدة وأصول بعيدة
  

ات  ي األقلي الً ف ون فع ذين يتحكم ود ال يارفة اليھ اريين والص ة االحتك ھيونية حرك د أن الص ن المؤك م
ارات  ر االحتك ه خي ا في المي، لم االستعمارية األمريكية والفرنسية واإلنكليزية، ويسيرون دفه االقتصاد الع

  .كي والفرنسي واإلنكليزي بالذاتوالوجود اإلمبريالي الصھيوني وعلى حساب الشعب األمري الرأسمالية
  

يم  إننا على ثقة بأن الصھيونية سائرة نحو الزوال ألنھا ضد إرادة الشعوب وضد الحقيقة والتاريخ وضد الق
ا ل العلي ا، وإن مزي. والمث ذور فنائھ ا ب ي طياتھ ل ف تعمار وتحم كل ذروة االس ا تش ين إنھ وعي ب ن ال داً م

داً من الشعور  الجماھير الشعبية في كل مكان ومزيداً من التضامن والتعاون بين الشعوب المتحررة، ومزي
اداً  ة التي تعمل إفس ا الخفي بالمسوؤلية والعمل الجدي على كشف الحقيقة وإدراك طبيعة ھذه الحركة وقوتھ

  .يف تشاءلشعوب العالم من خالل الدول االستعمارية وتسيرھا ك
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ة  ة الدولي المي داخل المنظم ام الع رأي الع م المتحدة مجرد تطور في ال ة لألم ة العام رار الجمعي لم يكن ق
م المتحدة ة األم ان . فحسب وال تظاھرة إعالمية كبيرة أو ضغط أو ممارسات الدول العربية في أدمغ ل ك ب

زال من  ه الشعب الفلسطيني وال ي ذلك سكان األراضي  ١٩٤٨إقراراً لواقع أليم عانى من وم، وك ى الي حت
  . ١٩٦٧العربية المحتلة منذ عام 

  
ي الضفة  ز العنصري ضد العرب الفلسطينيين ف ر والتميي واع العنف والقھ د مارست إسرائيل شتى أن لق

اق الصھاينة العنصريين : وقطاع غزة والجوالن السورية وعبرت جولدا مئبر عن حقيقة ما يجول في أعم
م.د دولة ثنائية القوميةإنني ال أري(( ق دائ ل يھودي أم : دولة أضطر فيھا إلى أن أكون في قل رى ھل الطف ت

  )).غير يھودي؟
  
  

  :الفصل الرابع
  ارتباط اإلدارة األمريكية بالصھيونية والتمييز العنصري

  
بالزنوج أي  إذا تجاوزنا فترات االستعمار االستيطاني في الواليات المتحدة وتوابعه في قتل الھنود والتسلط

د  د وضع الدستور األمريكي العتي إذا تجاوزنا القرون الثالثة سادس عشر وسابع عشر وثامن عشر أي عن
ة  اً وشعوباً، فھي الدول الم حكام نجد أن أمريكا قد أتى عليھا بعد ذلك حين من الدھر كانت محط أنظار الع

ة في الجد والعمل والس د تخلصت من االستعمار الناشئة التي مرت بخبرات واسعة وعميق ياسة أيضاً وق
ديون -اسبان(اإلنكليزي أوالً ثم الفرنسي ثانياً ثم البؤر االستعمارية األخرى  ا ) ھولن تھا وقادتھ رغ ساس وتف

ات  بالد وأصبحت الوالي اء ال ل ألبن ة والعم المة والحري د يضمن الس تور عتي اس دس ى أس د عل اء البل لبن
ذھب المتحدة تستقطب كل الرواد من الع الم أجمع حيث ھاجر ماليين البشر إلى أراضي المن والسلوى وال

اج الصناعي  ة من حيث اإلنت ة العالمي األصفر وباتت الواليات المتحدة األمريكية تتحكم باألسواق التجاري
رد في  ى أصبح كل ف ا حت ابھم بھ الم وإعج ات المعاصرة اقتنصت حب الع والزراعي والحيواني ثم التقني

ار أي نشاط في العالم يتم ة في اختي رة عمل وحري اواة ووف نى أن يكون أمريكياً لما يسمعه من عدالة ومس
وم  ن عل ة م ديث النعم عب الح ذا الش ة ھ ن ثقاف زودا م م ليت ا طالب العل أ إليھ ا لج اة أفضل كم وير حي تط

  .ومنجزات واختراعات
  

ه  ولين السياسية أو أن ال  ١٨٦١في سنة إذا كان إعالن االستقالل ھو أساس فلسفة لنك ي رأي (ق م يكن ل ل
ارة  ى أن عب ولين عل ان يصر لنك ي اإلعالن وك دة ف ق عن اآلراء المتجس داً ال ينبث ال (سياسي أب أن الرج

اء ) جميعاً خلقوا سواسية أن اآلب اده ب ذا من اعتق وى ھ يض، وق نھم السود والب اً م اس جميع ى الن ق عل ينطب
رق أو المؤسسين تطلعوا إلى القضاء المبرم على ا ة ال ى كلم م يشيروا إل م ل لرق، ويكمن ھنا السبب في أنھ
ام  ولين في ع اً  ١٨٥٤العبد في الدستور ويقول لنك ا يخفي (متھكم ذا ال أخفي األمر في الدستور مثلم ولھ

ل ى أم ى الموت عل ـزف حت . الشخص المبتلي كيساً دھنياً أو سرطاناً ال يجرؤ على إزالته فوراً خشية أن ين
  ).ن اإلزالة يمكن أن تبدأ في نھاية وقت معينرغم ذلك بأ

  
ادئ  الم وھي المب ام في الع د وھ كانت ھذه المبادئ التي من أجلھا جعل أمريكا تناضل في سبيل شيء فري
ات  ادئ تصبح الوالي ذه المب دون ھ التي حارب في سبيلھا أو استشھد أبطال الثورة الذين يجلھم لنكولين، وب

  .اطي قمعي آخرالمتحدة مجرد نظام أوتوقر
  

ى ) تحرير الرق(إن إعالن الرق  ساعد كنتيجة طبعية تجنيد القوات السود في الفوز بالحرب والمحافظة عل
ً . االتحاد   .وكان ھم لنكولين األكبر ھو المحافظة على االتحاد ويأتي بعدھا تحرير الرق ثانيا
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املة وفي خطاب توليته الرئاسة للمرة الثانية، عبر لنكولين عن عزم أ زام بسياسة الحرب الش كيد على اإللت

روة  ى أن تتالشى كل الث ذه الحرب أن تستمر إل الى لھ ى إذا أراد هللا سبحانه وتع حتى النصر الشامل، حت
ى أن تسدد كل قطرة  رن وإل التي جمعت من كدح الرقيق الذين عملوا بالسخرة على مدى قرنين ونصف ق

  .راق بحد السيفدم أريقت بالجلد أو أي قطرة دم أخرى ت
  

ي  ي أوعزت للنب ة هللا الت ل أن حكم رواد األوائ ا ال د بررھ ر فق ود الحم ة للھن ادة الجماعي ا اإلب وإذا تجاوزن
موسى عليه السالم بأن يھرب من مصر إلى أرض الميعاد أرض كنعان ھي نفسھا التي رضيھا هللا لھؤالء 

ى الرواد بالخروج من الظلم واالضطھاد األوروبي إلى أرض  ة بيل يس جامع تايلز رئ القفار وقد قال إزراس
ة " الواليات المتحدة رفعھا هللا إلى منـزلة المجد والشرف"في موعظة عنوانھا  ه األميركي إن إسرائيل اإلل

ليرتفع بك عالياً فوق جميع األمم التي خلقھا شرفاً ) (٢٦:١٩(ھذه ما ھي إال تحقيق لما جاء في سفر التثنية 
  ).ولتصبحي شعباً مقدساً عند ربك هللا وسمعة وإيماناً،

  
ة  -١ ى الجالي ة إل ولى رئاسة الجمھوري دما ت وفي رسالة بعث بھا جورج واشنطن قائد الثورة األمريكية عن

ى  تھم من مصر إل داة رحل ة اإلسرائيليين غ اً حال ا مقارن ال فيھ ا ق ة جورجي اليھودية في مدينة سافانا بوالي
ريكيين  ة األم ان بحال ول أرض كنع دة ا(المعاصرة فيق ات المتح دف أراد هللا للوالي ق الھ ة أن تحق ألميركي

  ).نفسه
  
ال  -٢ ة في احتف ة األمريكي ة خاطب األم اً للجمھوري وفي احتفال بمناسبة انتخاب توماس جيفرسون رئيس

ا وا(قائالً  ٤/٣/١٨٠٥تولية السلطة بتاريخ  م حياتن ذي يحمك ى عون الخالق ال ذي ولسوف احتاج أيضاً إل ل
ابر –قاد آباءنا  زمن الغ ة  -كما قاد بني إسرائيل في ال ة مليئ من أوطانھم األصلية وغرسھم في أرض طيب
  .بالخير

  
ول  ة فيق ل للشعار الرسمي للدول ا عمل هللا (لخص شروود جناحي النسر المحت ك األرض(مثلم ى ) مال عل

ا) شعبه(إحضار كنيسته  ى أجنحة النسور وأعطاھ اب عل ى  من األرض اليب ا إل اً لھ ة ميراث األرض الطيب
لھا ى الكنيسة ونس ا إل د أعطى هللا أمريك ى . األبد فق ادھم إل ان وق تبداد والطغي م واالس د خلصھم من الظل فق

  ).كنعان الطيبة التي أعطاھا إياھا إلى األبد
  

ة ث اب األمريكي ى أرض اليب ة إل ل الكنيس ذي حم و النسر ال ة ھ دة األمريكي ات المتح عار الوالي رة وش م دائ
ا المجلس االتحادي  ائق المتصلة بتطور شكل الشعار التي أقرھ ين الوث الشمس التي تعلو رأس النسر، تب
والتي تحوي على ثالث عشرة نجمة تحتل الواليات األولى المتحدة وھي مرصوفة بشكل عشوائي داخل 

إذا النجوم الثالث عشرة صيغة الشعار النھائية وألوانه ف ٢٠/٦/١٧٨٢لكن المجلس أقر في . قرص الشمس
  .تشكل نجمة داوود في قرص الشمس

  
ة  وھذا الشعار مازال معتمداً بشكل أساسي حتى اآلن ويظھر على الوثائق الفدرالية ووثائق مؤسسات الدول
ر  ة وبعض دوائ ة األمريكي ة ووزارات الخارجي رئيس الجمھوري ذي ل المختلفة كما ھو شعار المكتب التنفي

  .الوالياتاألمن في عدد من 
  

  .ألول مرة) النظام العالمي الجديد(وقد ألحق بالشعار ھذا عبارة 
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ولما كانت الثقافة األمريكية قد انبثقت من الديانة البروستانتية بكل تفرعاتھا فقد التزم قادة حرب االستقالل 
تور وب ون واضع الدس اس جيفرس ال توم ة أمث ن الدول دين ع ر بفصل ال ي المبك ر األمريك امين والفك نج

ع من شأن  ذي رف ذا الدستور ال ةً لھ ات المتحدة وفِيَّ ولين وبقيت الوالي فرانكلين وجون آدمز ثم ابراھام لنك
كل خاص  يون وبش دأ السياس ود إذ ب ة عق ل ثالث ى قب ة حت ة والديموقراطي اواة والحري دل والمس بالد بالع ال

ات الرئاسية الحزب الجھوري يتعاطف مع رجال الدين والكنائس ألخذ نصائحھم و ودھم في سباق االنتخاب
ال  ق الم ن طري ا ع رة قوتھ يع دائ ن توس ھيونية م ة الص ات اليھودي ت المنظم د تمكن ونغرس، وق والك
ه  ة الشعب األميركي وعواطف ى أدمغ والمساعدات للكنائس والشركات العمالقة واإلعالم من السيطرة عل

اص كل خ ھيوني وبش وبي الص ود الل تد ع ان اش د ريغ ذ عھ ة ( ومن ؤون االجتماعي ة بالش ة الخاص اللجن
اغون بشكل أساسي ) إيباك(والتي تدعى ) األمريكية اإلسرائيلية ى البت ة باتت تسيطر عل إذ أن ھذه المنظم

  .من ناحية مريديھا من موظفين وقادة وسياسيين حتى أن بعض أعضاء السناتورز
  
  .من يعارضھا أو ينتقد إسرائيلينوه بأن ايباك صوتاً مرعباً مسلطاً على األعضاء ترھب  -٤
  
ل أخذ  -٥ ونغرس األمريكي قب ى الك رار يخص الشرق األوسط ويعرض عل ويقول آخر ليس ھناك من ق

  .موافقة رئيس وزراء إسرائيل
  
ان  -٦ ة األرك اً لھيئ ان رئيس ام ك وبي الصھيوني أي ى سلطة الل راً عل يذكر األميرال توماس مودر مثالً مثي

تركة اء. المش ي أثن ام  فف رائيلية ع ة اإلس رب العربي فارة  ١٩٧٣الح ي الس ق ف ور، ملح اي غ اء مردخ ج
اإلسرائيلية الذي أصبح فيما بعد رئيساً لألركان في القوات اإلسرائيلية طالباً منه أن تزود الواليات المتحدة 

و زة بصواريخ ج ائرات مجھ رائيل بط ه اس -إس ق علي ة يطل ا عالي ن تكنولوجي دبابات م م أرض مضادة لل
ودر لغور ) مافرك( ولم يكن لدى الواليات المتحدة حينذاك سوى سرب واحد مجھز بھذه الصواريخ فقال م
اع ( ه إلقن ا نجرب ا مازلن أستطيع أن أعطيكم ھذه الطائرات، فليس منھا سوى سرب واحد أضف إلى ذلك أنن

اد وع من العت ذا الن ى ھ ا إل د. الكونغرس بحاجتن د ل اكم السرب الوحي ة وإذا أعطين ونغرس القيام ام الك ينا أق
ائالً ) علينا ه غور ق د رد علي الكنغرس(وق ل ب ا أتكف ا الطائرات وأن ودر عن . أنت تعطين د أن توقف م وبع

  .وذھب سرب أمريكا الوحيد المزود بصواريخ مافريك إلى إسرائيل" ھكذا فعل"الكالم تابع يقول 
ى السالح، فمواطنولو عرف الشعب األمريكي مدة قبضة ھؤالء على حكومته لھ يئاً ب إل ون ش ا ال يعرف ون

  .عما يجري
  
د  ١٩٧٦في كانون األول  -٧ دفاع دونال ر ال ى وزي راً إل ى الشرق األوسط تقري رفعت ھيئة نقل األسلحة إل

م (رمزفيلد ختمته بالقول  د ل ر أن رمزفيل ى إسرائيل غي د من األسلحة إل ع مزي يس من الضروري بي أنه ل
ل يرسل التقرير إلى وزار ة الخارجية وكانت إدارة فورد في آخر أيامھا وكان من المحتمل أن يعطي تحوي

ارھم  ديموقراطيين باعتب ى ال وبي الصھيوني إل از الل ر فانح رب الخب م تس ن ث مية وم ة رس ر كوثيق التقري
  .األفضل

  
ول اإلداري -٨ اً ويق ونغرس مع انتغون والك ة في الب ون في إن اللوبي الصھيوني ضغوطه مستمرة ومتتالي

ة  ھذه الدوائر يجب على المرء أن يتذكر دائماً الطابع المستمر لھذا الضغط ويتصور موظفوا الشؤون العام
ون  م ينفق ة أنھ وزارة الخارجي ى ب عبة الشرق األدن ي ش ة، % ٧٥ف ود يھودي ع وف ل م ي التعام تھم ف ن وق م

ة كل سنة د مع السلطة التنفيذي ى مواعي وبي اإلسرائيلي وحده في و. ومئات من ھذه الوفود تحصل عل الل
ودھم في  ذلون كل جھ م يب ات المتحدة في الشرق األوسط فھ ى سياسة الوالي أثير عل الميدان من حيث الت

  .الضغط لتلبية مطالبھم وما أكثرھا
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ابق  ي الس ھم ويضرب دبلوماسي شغل ف ى أنفس مين عل ازالوا منقس ي م ن أصل عرب ركيين م إال أن األمي
عندما تتقدم جماعة تتھم بانحياز الواليات المتحدة (رة الخارجية مثالً على ذلك ويقول منصباً رفيعاً في وزا

  .إلى جانب إسرائيل طالبة موعداً لالجتماع، غالباً ما يبدأ أفرادھا باألمم المتحدة والشعب العربي الفلسطيني
  

ا ة المج دول العربي اق عن اإلدعاء بأن النزاع العربي اإلسرائيلي ناجم عن رفض ال د اتف ورة إلسرائيل عق
اذ  ١٩٦٧سالم معھا من أنجع ما تروجه حمالت الدعاية التي تقوم بھا إسرائيل لألراضي العربية عام  باتخ

أن الفلسطينيين شعب منفصل،  رف ب راراً يعت ـزاع، إذ تبنت ق الم للن وم الع ر مفھ ية لتغيي أول خطوة رئيس
  الجمعية العامة وأشار القرار إلى أن. ويؤكد على حقوقھم الثابتة

اق  -١ ة بمقتضى ميث وقھم الثابت ار حق ين من عرب فلسطين جاءت نتيجة إلنك اعترفت بأن مشكلة الالجئ
جعل العالم يعترف  ٢٥٣٥وعليه فإن القرار ھذا ذو الرقم ) األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

دو انون ال ا . ليبأن الفلسطينيين شعب له حقوق أساسية بموجب الق ة في قراراتھ ة العام د حددت الجمعي وق
امي  ين ع ذتھا ب ي اتخ ة الت ا  ١٩٧٣-١٩٧٠الالحق ية بقولھ وق الفلسطينيين األساس ة (حق ة العام أن الجمعي

م المتحدة اق األم اً لميث ر المصير طبق اوية وحق تقري وق متس أن لشعب فلسطين حق ا أكدت . تعترف ب كم
ر المصير(تعيدوا الجمعية على حق الفلسطينيين في أن يس وق ) حق تقري ديھم وأعلنت أن حق يلة ل أي وس ب

العودة ين ب ر المصير وحق الالجئ ين حق تقري ربط ب ة تشمل ال رارات . الفلسطينيين الثابت ذا تكون الق وھك
دولي (الدولية لھا أساس قانوني وأخالقي لحركة الكفاح الفلسطيني كما ھو حاصل اآلن  لقد دعم المجتمع ال

اح وحق  -حق  تقرير المصير  -دعماً كامالً بإقراره لھم بالحقوق األربعة حق العودة  الفلسطينيين حق الكف
  .الحصول على ما يساعد كفاحھم

د  -٢ ا ظلت تؤي ذكورة، لكنھ رارات الم ى إسرائيل في التصويت ضد الق ات المتحدة إل لقد انضمت الوالي
الذي يخول الفلسطينيين الحق في  ١٩٤٨لعام  ١٩٤بشكل روتيني القرار األول للجمعية العامة وھو قرار 

ذين (العودة أو التعويض على من ال يرغب إذ نص القرار على  ين الفلسطينيين ال أنه يجب أن يسمح لالجئ
ة،  ك في أول فرصة ممكن وا ذل رانھم أن يفعل رانھم جي يرغبون في العودة إلى بيوتھم والعيش بسالم مع جي

دم ا ارون ع ذين يخت دفع لل موإن ي ت بھ ي لحق رار الت م واألض ن أمالكھ ات ع ودة تعويض ي . لع وف
ويض ١٢/٥/١٩٥٢ ودة أو التع ا لصيغة الع رة أخرى دعمھ دة م ات المتح دت الوالي ذه . أك ين ھ رق ب والف

  .ھو أن القرار يؤكد حق الفلسطينيين بالعودة ٣٠٨٩الصيغة والقرار رقم 
  

ة العام راف الجمعي و اعت ند للموقف الفلسطيني ھ ام وآخر س طينية  ١٩٧٤ة ع ر الفلس ة التحري أن منظم ب
ودعا القرار منظمة التحرير إلى المشاركة في مناقشة القضية الفلسطينية فكانت ) ممثلة للشعب الفلسطيني(

ات . ھذه أول مرة تدعى فيھا منظمة غير حكومية إلى االشتراك في مناقشات الجمعية العامة ومع أن الوالي
را ى الق ت عل دة اعترض ام المتح ي ع ت ف ا أعلن ي  ١٩٧٥ر إال أنھ ـزاع العرب طيني للن د الفلس أن البع ب

ى  د التوصل إل اً إال بع ائي ممكن رار النھ ن يكون الق ـزاع ول ك الن رة محور ذل واح كثي اإلسرائيلي ھو من ن
 اتفاق يحدد مكانة عادلة ودائمة للعرب الذين يعتبرون أنفسھم فلسطينيين وبدأ المحللون األميركيون يصفون

  .الفلسطينيين بأنھم شعب وليس بأنھم الجئون أو إرھابيون أو خاضعون لالحتالل
  
ة إلدعاء إسرائيل  -٤ ى معارضتھا الثابت رن عل أما مدينة القدس فقد ظلت الواليات المتحدة طوال نصف ق

ز  ب كرم ل أبي ي ت وم ف ى الي فارتھا إل اء س ي إبق دول األخرى ف ذوھا ال ا، وحذت ح ة كلھ ي المدين ا ف حقھ
ران  رب حزي ى ح ة حت ة قائم ذه السياس ت ھ رائيل وبقي دي إس تھا تح ة  ١٩٦٧لمعارض دلت السياس إذ تب

األميركية بين حين وأخر إذ نرى بعض المسؤولين وأعضاء في الكونغرس متحمسون لدمج القدس وجعلھا 
دم اال رائيل بع ا إس دة ومطالبتھ م المتح رارات األم اً أن ق رائيل علم ة إس د لدول د الموح ل البل راف بك عت

ا بقيت . التغييرات التي أقامتھا في القدس واعتبرتھا الغية ه طالم الم كل ى تحدي الع ادرة عل لكن إسرائيل ق
  .الواليات المتحدة األميركية تحتضنھا وتدافع عنھا وتشجعھا على طلب المزيد من مخالفات وتحديات
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ام  ي ع تنكر  ١٩٩٠فف رت دول(اس ة ) روب يم األقلي اس وزع ل كنس يوخ ممث س الش ي مجل ة ف الجمھوري

ر مناقشة(تصرف الكونجرس بطريقة غير مسؤولة عندما تبنى قرارات  ة ومن غي ) في خمس عشرة ثاني
ة اإلسرائيلية . الذي يعلن أن القدس عاصمة إسرائيل ١٩٩٠وكان دول يشير إلى قرار  وھو موقف الحكوم

ة والفلسطينية دول العربي اً موقف ال اقض تمام ذي ين ق بقضية كانت واألك. ال رار يتعل ة ھو أن الق ر أھمي ث
حكومتنا وكثرة المراقبين خارجھا ترى تركه للمفاوضات يبين األطراف المعينة التخاذ قرار فيه وليس من 

ل طرف واحد وى . قب وذج األق ا األنم فارات إليھ ل الس دس ونق ديموقراطي يضع ضم الق ان الحزب ال وك
ون و ل كلنت إن للمرشحين للرئاسة ومع أن بي اك الصھيونية ف ة إيب اون مع منظم م بالتع ى سدة الحك صل إل

ل  ة العم ارون حري ى ش ده وأعط ف وال ن موق ى ع ن تخل وش االب ورج ب ة ج وري برئاس زب الجمھ الح
  .والتحدي الصارخ لحقوق الفلسطينيين ونزع ما تبقى لھم من مقام، بالجدل فيا بينھم

  
ً (ويقول  اع رع) لست جانحا ى اجتم ه عل ق ل ة في تعلي د المشاريع األمريكي ة "اه في معھ إن شكاياتھم عام

ً (تقريباً فيقولون مثالً  ا ر توازن ر إنصافاً وأكث دوا (أو ) نريد من الواليات المتحدة أن تكون أكث دكم أن تب نري
ر بالفلسطينيين دھا الئحة محددة ) اھتماماً أكث أتي وبي ة التي ت ود اليھودي اً للوف د، خالف ر تحدي ذا من غي ھك

تثناء التجمعات بالمط ادة صوته باس الب وفي جميع قضايا السياسية الخارجية ال يرفع الشعب األمريكي ع
اليھودية فھي مستعدة ومطلعة احسن اطالع وتعمل متضامنة متكافلة فيصعب على دواوين الموظفين أن ال 

  ).تستجيب
  

  :خيانة إسرائيل ألمريكا
  

ا بكل  رغم الدعم الھائل والمساندة الالمحدودة التي ة إلسرائيل وحمايتھ ات المتحدة األميركي دمھا الوالي تق
ى  ع عل ى يطل ة حت ة يوظف عمالءه لكشف األسرار األمريكي اكر للنعم الوسائل فإن اللوبي الصھيوني الن
ى  د عل ي ال تعتم ط فھ رق األوس ة الش ي منطق كل خاص ف اريع وبش ن مش ه م ا تخطط ل ا اإلدارة وم نواي

دافھا دون أن المواثيق والتحالفات الور ى أھ ى الخطوات التي توصلھا إل ة عل قية بل ھمھا أن تكون مطمئن
ي  فينة ليبرت ة الس إن حادث ا ف ا أكثرھ ا وم يعرف بھا أحد وإلى جانب قضايا التجسس اإلسرائيلي على أمريك

  . يعطينا بشكل قطعي تآمر اإلدارة األميركية على الشعب األمريكي بالتغطية على مأساة ليبرتي
  

  ):وھو جميل بثينة(تذكرت قول الشاعر حين قال لقد 
  خليلّى فيما عشتما ھل رأيتما   فنيال بكى من حب قائلة مثلي

  
فينة التجسس في  ١٩٦٧حزيران  ٨في  -١ شنت الطائرات وزوارق الطواربيد اإلسرائيلية ھجوماً على س

د عن ال يناء وتبع ر حوالي األسطول السادس األمريكية والتي كانت موجودة مقابل س ومتراً إذ دام  ١٥ب كيل
ا  ١٠٠ثقباً منھا أكثر من  ٨٢١الھجوم ساعتين على فترات وقد أصيبت السفينة بـ ثقب بفعل الصواريخ كم

اراً واشتعلت  ٢٥قدماً في الھيكل وقتل  ٤٠أن الزوارق الخمسة أطلقت خمسة طوربيدات أحدث إحداھا  بح
َع اإل ى . رسالالنار بالسفينة وتعطلت محركاتھا َوقُِط ومع أن طائرات االستكشاف اإلسرائيلية تعرفت عل

ة ع وحصلت الكارث وم وق إن الھج اعات ف ل ضربھا بس فينة قب ائرات . الس أن الط فينة ب ھود الس اد ش د أف وق
ا أن  ات كانت واضحة وضوح الشمس كم م والكتاب فينة ألن العل ة الس ين بمعرف ى يق رائيلية كانت عل اإلس

اع أمكن لضباط السفينة مشاھدتم بالعين المجردة وقد أدعت إسرائيل أن السفينة لم الطيارين كانوا على ارتف
ذا  د أصر المصدر األمريكي أن إسرائيل قامت بھ فينة مصرية وق ا س روا بأنھ د فك يتھا وق تعلن عن جنس
رف  ورية ويع والن الس زو الج ي غ رائيل ف ة إس فينة خط ذه الس ل ھ ة أن تنق فينة مخاف ى الس وم عل الھج

  .يون ويتخذوا اإلجراءات المناسبةالسور



٤١  
  القوميين العرب حركة 

 

  
ات وشھادات  ١٧مازال جيمس اينس الضابط البحري المتقاعد حالياً بعد  ه التحقيق سنة يستغرب ما آلت إلي

ة  فينة المنھك ذي استطاع أن يوصل الس ام ماكجوناجل ال ابتن ولي الجنود والضباط على السفينة وشھادة الك
ة إذ أن الحادث أخفي عن ا. إلى إيطاليا ة األمريكي دأ المسؤولون في الحكوم لجمھور وقبل أن يعلم الناس، ب

  .يروجون رواية ترضي إسرائيل
  

وعملت ايباك مع أعضاء الكونغرس على كتمان القصة، وأمر الرئيس لندون جونسون باسدال الستار على 
نسون من البيت سنة على خروج جو ١٦الحادث حتى أنه بقي مجھوالً لدى الكثيرين على الرغم من مرور 

  .األبيض كما أن الذين قضوا وأصيبوا فيه لم يحظوا بالتكريم الذي يستحقون
  

زال  ويثني األميرال المتقاعد توماس مورر على نشاطات إنيس وكتابه الذي وصفه عن حادثة ليبرتي وال ي
ونغرس في يطالب بالتحقيق ويھزأ بنظرية الخطا في تحديد ھوية السفينة ويعرب عن أمله في أن يحق ق الك

و (الحادثة، فإذا لم يفعل فإنه يفضل إعادة التحقيق الذي إجراء األسطول ويضيف  ك فعالً ول أود أن أرى ذل
  ).أنني أشك في أنه سيحصل

  
في الحقيقة إن التعتيم لم يكن ألسباب (وسئل مورر لماذا أقرت إدارة جونسون بالتعتيم فأجاب بكل صراحة 

وليس لدي أدنى شك في ذلك، ويمكن أن يكون ھناك داع آخر؟ فقد خشي . ليةخاصة بل ألسباب سياسية مح
  ).الرئيس جونسون ردة فعل الناخبين اليھود

  
ا  ة م ه إذا عرف حقيق ويقول مورر أن الھجوم كان متعمداً من غير شك وإن الشعب األمريكي سيجن جنون

  .يجري
  
  :اعات وزارتي الدفاع والخارجيةاختراقات إسرائيل لدف 
  

اونين من  وبي الصھيوني والمتع تتسرب األخبار إلى إسرائيل عن طريق عمالئھا والمتعاونين معھا من الل
 ً   .األمريكان في وزارتي الدفاع والخارجية ثم الكونغرس أيضا

  
ؤمن  ي ت وات واإلجراءات الت ا للق ادة العلي ه القي دفاع وفي ر وزارة ال و مق اء ضخم وھ اغون بن ع أن البت وم

الم مضطربلألمريكيين ا ألف من . ألمن في ع ة في نفس الحي بواشنطن ويت اء وزارة الخارجي ع بن ويق
وف  اً أل دفق يومي ين تت ذين المبني ر ھ ة وعب از العصبي للشبكة الدبلوماسية العالمي ثماني طوابق يضم الجھ

و تحقيق الرسائل التي تتناول أھم أسرار الدولة وال يستطيع أحد الدخول أي منھما من غير تعريف خاص أ
ة  ١٩٨٣مسبق في شخصيته وفي آواخر عام  أضيفت للمبنى دشم من اإلسمنت المسلح وتقف شاحنات ثقيل

ا  ان ھم ذان المبني د المتعصبين وھ وم أح باً لھج واجز إضافية تحس ة ح ون بمثاب تراتيجية لتك ع اس ي مواق ف
  .وجياخر ما توصلت إليه التكنولحافظتان تحفظ فيھما أثمن أسرار الدولة بواسطة أ

  
اد ال تصدق  إن التسربات إلسرائيل تك ائق والمعلومات السرية ف لكن مع الحرص الشديد للحفاظ على الوث

  .فإن السوس بدأ ينخر في ھذه اإلمبراطورية من داخلھا
  

أجورين  ـين(فاللوبي الصھيوني له شبكة استخبارات تضم عدة متطوعين أو م ا بالمعلومات ) ودي يزودونھ
ذه الش تطيع ھ رائيل، وتس ة بإس األمور المتعلق ل ب ي تتعام ة الت لطة التنفيذي ام الس ل أقس ى ك بكة الوصول إل
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راح سياسي  إنھم يحجمون عن وضع أي اقت ذا التسرب ف وبسبب معرفة الرسميين مھما كانت درجتھم بھ
  .يكون في صالح الواليات المتحدة األمريكية

  
 ً ا د المسؤولين بمعارضته طلب ثالً إن صرح أح و حدث م ين اإلدارات  فل اع خاص ب رائيل خالل اجتم إلس

الحكومية، أو فعل ما ھو أسوأ من ذلك ووضع معارضته في مذكرة تستعمل داخل مكتبه، عليه أن يفترض 
ع  ه أن يتوق اك وعلي ة إيب أن ھذه المعلومات ستصل إلى السفارة اإلسرائيلية إما مباشرة أو عن طريق منظم

  .ما يزور سفير إسرائيل وزير الخارجية أو الدائرة الحربية في البنتاغوناالنتقادات الحادة من رؤسائه عند
دبابات  ١٩٧٣في حرب يوم الغفران عام  دمرت القوات المصرية والسورية أعداداً ھائلة من المركبات وال

دفع . اإلسرائيلية ذخيرة ٩٠وقد طلبت إسرائيل دبابات م م يجدوا ال ى إسرائيل ل ات إل ا وصلت اآللي م ولم م
ذائف  ٩٠لالزمة فطلبوا من البتاغون إرسال قذائف من عيار ا ذه الق ملم واعتذرت أمريكا ألنھم لم يجدوا ھ

دكم  رد من إسرائيل يوجد عن دفاع والشيء الغريب والعجيب جاء ال  ٥٠٠٠في أي من مخازن وزارة ال
ا في. قذيفة من ھذا النوع في مستودع مشاة البحرية في ھاواي ول ويمضي المتحدث بيانك اواي (ق ا ھ راجعن

ذائف . فإذا ھذه موجودة فعالً  ى ق ر اإلسرائيليون عل د عث ا ٩٠لق ور عليھ م نستطع العث م ل دير . مل ول م ويق
ا ) (ريتشارد ھيلمز(االستخبارات األمريكية المركزية  اً م ون تمام م يعرف ي أنھ وا ل لقد كانت طريقتھم ليثبت

ة وقد أدرك ھيلمز إبان خدمته أنه لم تكن ) يريدون ون لعب م يتقن ة، إنھ ة أسرار مھم ى إسرائيل أي تخفى عل
  .الحصول على األسلحة

  
ابرة ) لس جانكا(ويتحدث  ر في سياسيات الشرق األوسط عن مث ابقاً والخبي دفاع س ر ال نائب مساعد وزي

ول ) ال(إنھم ال يقبلون إطالقاً (مطالب إسرائيل فيقول  ا ويق ابع جانك داً ويت ا ع(كجواب وال يستسلمون أب لين
ذين  الھم ال ديھم رج ي ول داً وحضور كل أن ندرك أن اإلسرائيليين يعملون في البنتاغون بطريقة احترافية ج
اعلون مع  م يتف ى أسفل، وھ ى إل ى كل المستويات من أعل م صداقات عل أوا لھ ا وأنش يعرفون جيداً نظامن

 ً   .النظام بطريقة مستمرة تضمن التواصل والضغط معا
د . إذا كان يذكر مرة أخفقت فيھا إسرائيل في الحصول على ما تريده من البتاغونولما سئل جانكا عما  وبع

  ).كال لم أذكر خالل ھذه المدة الطويلة(أن فكر فترة أجاب 
  

اغون (إن االختراق للوثائق والمعلومات ھي سرقة ويقول أحد المسؤولين  ضبط أحياناً إسرائيليون في البنت
د أن وبحوزتھم وثائق لم يسمح بھا  ات سالت المھمالت بع ين محتوي ون ب م يبحث ألحد، وأحياناً ضبطوا وھ

ب وق المكات ا ف رائيليين أن . أفرغوھ ؤولين اإلس ن المس دد م ن ع ب م ال طل ذه األعم بب ھ ه بس ول أن ويق
ادرة  رة تغطي المغ ل م ي ك رائيل ف ت إس اً بالتجسس وكان ة إطالق يھم أي تھم ه إل م توج بالد ول ادروا ال يغ

ذا ) ية أو غير ذلك من أسباب شخصيةألسباب عائل ولم تصدر الواليات المتحدة األمريكية أي إعالن عن ھ
  .الموضوع وتجسس إسرائيل على حكومتنا يفوق كثيراً ما أقّر به عالنية حتى اآلن

  
ار أن ) المسؤول(ويتابع جانكا  ى اعتب دات التي أرادت إسرائيل شراءھا عل وم الئحة بالمع أنه تلقى ذات ي

ا، فمضى حسب ) بات بقالة إسرائيل(تاغون البن رخيص بھ ى الت فقد افترض أن اإلسرائيليين قد حصلوا عل
  .اإلجراءات المتبعة ووزع نسخاً من الالئحة على مختلف األقسام لمراجعتھا وتقييمھا وفقاً للروتين

  
ك من ھذه المواد واحد(إال أن قسماً أعاد لي الالئحة في الحال وعليھا مالحظة تقول  داً ال يحق ل ة سرية ج

ة . حتى أن تعرف بوجودھا ام الرمزي ع نسخ الطلب وكل اإلشارات واألرق إتالف جمي وجاءتني تعليمات ب
  .المتعلقة بتلك المادة والتي لم أكن أعرفھا
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ا  م بھ ى عل وقد كانت نوعاً من اآلالت اإللكترونية للتشويشن وتعتبر سرية جداً إال أن اإلسرائيليين كانوا عل
رات . حصلوا على مواصفاتھا الدقيقة والثمينة ورقمھا السري الرمزيو وا في المختب م تغلغل وھذا يعني أنھ

  .التي ھي أشد مرافقنا الحساسة
  

  :األصوات المعارضة في أمريكا وخارجھا للسياسة األميركية
  

اص اإلدار كل خ ة وبش ات اإلدارات األمريكي اد سياس ي انتق ات ف ات وبيان درت تعليق د ص ة لق ة الحالي
  .الالمسؤولة ويمكن إيجاز البعض وما أكثرھا

ديات  -١ الم والمنت ق األف ن طري نطن ع ة واش دوا سياس ذين انتق ركيين ال انين األمي ين والفن أصوات المثقف
ا ة خارجھ وات المعارض ن أص وى م دة أق ات المتح ل الوالي ذه داخ ة ھ ت المعارض ة وكان إن . اإلعالمي

انوا يعارضون الس لطات المعارضين ك ن الس ا م ذي تعرضوا لھ وة الحصار ال اويھا إال ق وة ال تس لطة بق
  .أيلول/١١األميركية بعد إحداث 

ودود) بيترجروس(عالم االجتماع األمريكي  -٢ م . إذ يصف بالده منذ ثالثين عاماً بأنھا الدولة الفاشية ال ول
  .يسمح بنشر كتابه

اً عن أحداث  الذي يوصف) غورفيدال(الروائي المؤرخ األمريكي  -٣  ١١بأنه ضمير أمريكا إذ كتب كتاب
فيقول لماذا نحن مكروھين إلى ھذه الدرجة ويقول في كتابه ) حرب دائمة من اجل سالم دائم(أيلول عنوانه 
امين : الذي منع نشره ال جورج واشنطن وبني ار من أمث اء الكب ة التي أسسھا اآلب ة األمريكي إن الجمھوري

الم . وابراھام لنكولن وآخرين عديدين فرانكلين وتوماس جيفرسون ة في الع فھذه الجمھورية كانت أول دول
واطنين ع الم ى جمي انية عل وانين اإلنس ق الق يني . تطب وش وتش ة ب ى مزرعة لجماع ا تحولت اآلن إل ولكنھ

أكثر،  ر ف واطنين أكث ة الم ومي لمراقب ورامسفيلد يسرحون فيھا ويمرحون فقد أسس ھؤالء وزارة األمن الق
ات المتحدة  ١١ا أصدروا القانون الوطني بعد كم ع دخول الوالي ات ويمن ذي يقلص الحري أيلول مباشرة ال

ه  دة ألن ا بش وق اإلنسان في أمريك ات حق ه جمعي ذي تعترض علي انون ال على الكثير من األجانب وھو الق
ذكرنا بالمكا انون ي ذا الق ة أن ھ ة األميركي ية للجمھوري ات األساس ى الحري ارض عل رى أن يتع ة إذ ن رثي

رن العشرين وأوضح  ينات الق ركيين في خمس انين األمي المكارثية لم تنته وعادت من جديد في مالحقة الفن
دون  ركيين ب ر األمي ى غي القبض عل دة ب ريعات الجدي مح لتش ة إذ تس ة ومعلن دة مقنن ة الجدي أن المكارثي

اة الخاصة ضمانات وتحويلھم إلى المحاكم السرية فضالً عن إجازة التنصت ع ة والحي لى المكالمات الھاتفي
ة  ات المتحدة في السنوات القليل وباسم ھذا القانون فقد منعت شخصيات عربية وإسالمية من دخول الوالي
ه  ار األصولي ال تعطي ه أصولي أو متعاطف مع التي ة بأن ه السلطات األميركي تبه ب ان من تش الماضية فك

ال العنف أو  إشارة دخول ألمريكا وضمن ھذا اإلجراء م بأعم ة لھ ذين ال عالق اء ال يذھب الكثير من األبري
رف و . التط راق ھ تان والع ى أفغانس روب عل ذه الح ي ھ ه ف وش وجماعت دف ب دال أن ھ ول في رى غ وي

وقراطي خادع ال يخفى  ه بخطاب إنساني أو ديم ه يغلف حروب الم، ولكن السيطرة على منابع النفط في الع
  .ب إلى ھناك لنشر الديموقراطية، ولكنه في الواقع يريد شيئاً آخرعلى أحد، فھو يزعم أن يذھ

  
تخلص من  دول األخرى في مساعدتھا لل ى ال رن الماضي إل ونحن أمة العرب التي فتحت ذراعيھا في الق

ام  اھون ع ذ مراسالت حسين مكم اني من م العثم ا للشريف  ١٩١٦الحك تخدمتھا بريطاني ي اس والوعود الت
نفس  رب ب ين والع طين حس ي فلس ود ف ومي لليھ ن ق يس وط داً بتأس ود وع ي لليھ ت تعط ي كان ت الت الوق

ا ا وبريطاني دولتين فرنس ين ال راق ب ام والع الد الش يم ب ى تقس ور باإلضافة إل د بلف م من . والمسمى بوع وك
الوعود الكاذبة والمتسلسلة التي خانت فيھا دولة كبرى حلفاءھا من العرب وغدرت بھم لصالح الصھيونية 

ى مصر لتخليص الشعب و ه جاء إل ال يفوتنا ما وعد به نابليون عند حملته على مصر إذ أعلن إسالمه وأن
ان يبعث  ا ك اً من فرنس المصري من سلطة المماليك في الوقت ذاته وھو على ظھر أسطوله البحري قادم

تعيدوا م ود ليس دھا لليھ دس ويعي يحرر الق ه س م بأن ى الصھاينة يعلمھ د إل ه العتي اء بيان ي بن ابر ف دھم الغ ج
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ار عب المخت ودة للش دھم وأرضھم الموع المية . معب ة واإلس عوب العربي ى الش تعماري عل ذب االس إن الك
ون  ة يعرف ام المنطق ووعودھم الزائفة ومرواغاتھم الالأخالقية استوعبتھا الشعوب ولست ادري إذا كان حك

د وھاھي اإلدارة األمي. ذلك ويقرأون التاريخ ويأخذون العبر ا بكل حق د كشفت عن عوراتھ ة ق ة الحالي ركي
أليست أعمال اإلرھاب المنظم والمركزة ضد ) إرھابيون(وصالفة في تحديھا للعرب والمسلمين باعتبارھم 

ة  ة الحمل ى طبيع دوانياً عل اً ع التطرف برھان اً ب اً باألصولية وأحيان لمين والموصوفين أحيان العرب والمس
ملة اإلعالمية العالمية المؤيدة للصھيونية والتي تالحق من تصفھم باألصوليين أليست الح. الصليبية الجديدة

ك  د ذل لمين في فلسطين خاصة وعزلھم عن محيطھم وبع برھاناً حاسماً لتجزئة الحرب ضد العرب المس
ل أليس سماح إسرائيل وأجھزة اإلعالم المناصرة لھا في أنحاء العالم تجاه مناقشة القضية الفلسطينية من ك

اً حاسماً  ة اإلسالمية برھان ا العربي ا في طبيعتھ المنطلقات القومية واالجتماعية والطبيعية وتحريم معالجتھ
  على إعادة تقويم قصة جھاد شعب فلسطين؟

  
ى  ١٩٦٧بالرغم من تأكيدات إسرائيل لواشنطن في حرب : والمستوطنات -٥ بأنھا لن تسعى لالستيالء عل

ي ذارا. األراض ن ان الرغم م رائيل وب إن اس ة ف ن األراضي المحتل ي ع دة بضرورة التخل م المتح ت األم
ة  ع األراضي المحتل ى جمي ا عل ى بسط نفوذھ ة وإل ا عاصمتھا األبدي أن القدس كلھ سارعت إلى اإلدعاء ب

ي  بوع ف د أس ي األراضي /٢٧وبع رائيلية ف تعمرة اس ة وأقامت أول مس اً المدين وز ضمت إسرائيل فعلي تم
اجوالن قرب القنيطرة المحتلة بالجوالن روم ھ ول ٢٤وفي . أسموھا مستعمرة مي يس  ١٩٦٧/أيل ن رئ أعل

رائيلية تيطان االس ي اشكول حول خطط االس اء : وزراء اسرائيل ليف د بن أن اسرائيل سوف تعي ه ب ال في ق
ام  يم ع ة خصصت للعرب بموجب خط التقس ذا  ١٩٤٧المستوطنات في منطقة عتسيون، وھي منطق وھك

د أقامت مستوطنات في أراضي مصر واألردن  ١٩٦٧ل نھاية عام دواليك ولم تح حتى كانت اسرائيل ق
  .وسوريا باإلضافة إلى المستوطنات المقامة والمخطط إقامتھا في الضفة وقطاع غزة

  
  :صدرت احصائية لوزارة الخارجية األمريكية تقول ١٩٩٢عام ) أيار(في شھر مايو 

  .فلسطينيي ١٥٥٠٠٠و يھودي ١٢٩٠٠٠يوجد في القدس الشرقية 
  .مستعمرة في الضفة ١٨٠يھودي يعيشون في  ٩٧٠٠٠يوجد  
  .مستوطنة بقطاع غزة ٢٠مستوطن يھودي في  ٣٦٠٠يوجد 
  .مستعمرة بالجوالن ٣٠مستوطن يھودي في  ١٤٠٠٠يوجد 

  .من أراضي الضفة الغربية% ٥٥ويقول التقرير أنه خالل ربع قرن أمكن مصادرة ملكية 
  .من أراضي قطاع غزة% ٤٢أنه خالل ربع قرن أمكن مصادرة ملكية ويقول التقرير 

  .ويقول التقرير أنه خالل ربع قرن أمكن مصادرة ملكية كل أراضي الجوالن السورية
ـ ١٩٩٢في عام  ة وسمح ل ا وفي  ٦٠٠شجعت حكومة شامير استيطان القدس العربي ة فيھ مستوطن لإلقام

ى شقة في ان في حكومة شامير وأحد الزعماء المتطرفين علاستولى آربيل شارون وزيراإلسك ١٩٨٧عام 
  .الحي اإلسالمي لسكنه

  
ة  ي األراضي العربي ة ف تعمرات اليھودي ة المس ر إقام ان تعتب يء ريغ ل مج ة قب ت اإلدارات األميركي ظل

  .المحتلة انتھاكاً لمعاھدة جنيف الرابعة وبالتالي غير قانونية
  

ا ا ب ه وفي عھد نكسون صرح سفير أمريك يد تشارلز يوست بقول إن الجزء الخاص من (ألمم المتحدة الس
ذي وضع تحت سيطرة إسرائيل في حرب  دس ال ام  ١٩٦٧الق ة يخضع ألحك اطق المحتل ره من المن كغي

  .القانون الدولي الذي تحدد حقوق والتزامنات الدولة المحتلة
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ي  م ال ٢٣/٣/١٩٧٦وف دى األم ادة ل وق الع فير ف كرانتون س يم س أن صرح ول ن ب س األم ي مجل دة ف متح
وإن ادعاء إسرائيل بأن جميع القدس لھا إدعاء باطل . مستوطنات اسرائيل في المناطق المحتلة غير قانونية

ى  وأثر بيان سكرانتون ھذا ھاجت وماجت إسرائيل رسمياً وقد ردت وزارة الخارجية للواليات المتحدة عل
ا  ي(ھذه االحتجاجات بقولھ م يفعل سكرانتون ش ات ل ا الوالي اد عرض السياسة التي اتبعتھ ه أع ئاً سوى أن
  :المتحدة منذ زمن طويل

ر  ارتر ووزي الرئيس ك توطنات ف ة للمس ات المعارض داً للبيان ر اإلدارات تردي ت أكث ارتر كان إن إدارة ك
  .خارجيته سايروس فانس صرحاً علناً بأن مستوطنات إسرائيل غير قانونية

  
ر أ ه يعتب الم كل دوليوقد ظل الع انون ال ة للق ة ظلت . ن المستوطنات وضم القدس مخالف فاألسرة األوروبي

ة  ١٩٦٧تعتبر المستوطنات اليھودية في المناطق المحتلة بعد عام  ر قانوني ك القدس الشرقية غي ا في ذل بم
ة مت ا إسرائيل تشكل عقب تيطان التي تتبعھ ة بوجه السالم ففي نظر القانون الدولي وإن سياسة االس ي نامي

  .المنطقة
  

وبمجرد أن علن ربيغان بأن المستوطنات ال تتنافى مع القانون الدولي رأى بوش األب أن ال يرجع عقارب 
ر . الساعة إلى الوراء ى أن اإلدارة ال تعتب ه يشيرون ضمناً إل لكن خالل رئاسته ظل المسؤولون في إدارت

ة ويؤ ر قانوني ل وغي الم فحسب ب بيل الس ي س ة ف توطنات عقب ول المس ذا فيق ى ھ ر عل د بيك ا نصف (ك كن
  ).أنھا عقبة في طريق السالم(ولكننا اآلن نقول . مستوطنات إسرائيل غير قانونية

  
لبية  ة أو س ة إيجابي ات المتحدة بطريق دت الوالي  ٦٨٠على الرغم من دعم واشنطن الثابت إلسرائيل، فقد أي

ن ھذه القرارات ما يدعو إلى إسرائيل بالحسنى قراراً لم يسبق لھا مثيل وجميعھا ينسب أخطاء إسرائيل ودي
ولوال شفاعة الواليات المتحدة إلسرائيل لكان . إلى عمل أو عدم عمل شيء، وبينھا ما يدين بشدة تصرفاتھا

  .من الممكن للسجل الرسمي لتصرفات إسرائيل أن يعكس بصورة أوضح تجريم الدول لھا
  

رارات التي كانت األمم المتحدة والزالت في طليعة المد افعين عن حقوق الفلسطينيين إذ تبنت الكثير من الق
ا  ة وانتھاكاھ وق الفلسطينيين في األراضي المحتل ا لحق ة وانتھاكاتھ تدين احتالل اسرائيل لألراضي العربي
ا  وب أفريقي ع جن ابقة م ا الس ا وعالقاتھ مة لھ دة عاص دس الموح ا بالق ة ومطالبتھ ف الرابع دة جني لمعاھ

  .العنصرية
ام لق ي ع رائيلي وأصدرت ف تالل اإلس دة معارضتھا لالح ت األم المتح م  ١٩٨٢د أعلن رار رق  -ي س(الق
ا (الذي يقول ) ٩/١ أن سجل إسرائيل وأعمالھا تؤكد بشكل قاطع أنھا دولة عنصرية غير محبة للسالم وأنھ

ن تتولى تسوية النزاع بشكل لم تقم بالتزاماتھا التي نص عليھا ميثاق األمم المتحدة ولو سمح لألمم المتحدة أ
رارات مجلس األمن  م المتحدة، ومختلف ق اق األم االلتزام بميث نھائي فإنه الشك في أن إسرائيل ستؤمر ب

  .وھذا ما ظلت إسرائيل عشرات السنين ترفضه. وسيكون عليھا بعبارة أخرى أن تنھي احتاللھا
  

م الم دة ال تسمح لألم ات المتح ى أن الوالي ود السبب إل إن ويع العكس ف ة وب ور المنطق ي أم دخل ف دة الت تح
ا يساعد  ذا م نوياً وھ ين دوالر س ة أو خمسة بالي اإلدارة األميركية زادت من مساعدتھا إلسرائيل إلى أربع

اء مستوطنات . إسرائيل على مضاعفة التسلح وبناء المستعمرات حتى أن جورج بوش األب وقف ضد بن
م جديدة فإنه لم يصر على إزالة المستو دد إسرائيل بوقف المساعدات إذا ھي ل م يھ ه ل طنات القديمة كما أن

  .تفعل ذلك ولم تلتزم بقرارات األسرة الدولية
  

مرة لمنع مجلس األمن من  ٢٩في حين أن واشنطن شاركت في اتخاذ القرارات فإنھا استخدمت حق الفيتو 
ك الوقت  ١٩٧٠ھذا الحق عام  وكانت أول مرة استخدمت فيھا أمريكا. تبني قرارات يدين اسرائيل ومنذ ذل
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المي في ا رأي الع دولي، تكرر استخدامھا له، كما يقول المراقبون بسخرية لحماية إسرائيل من ل لمجتمع ال
  .وھذه القرارات

  
ول/١٠ -١ ان التصويت  ١٩٧٢/أيل ورية وك ان وس وب لبن ى جن رائيل عل ات إس ن ھجم س األم أدان مجل

  .مريكا وامتناع عضو عن التصويتضد واحد وھي أ ١٣لصالح القرار 
وز/٢٦ -٢ دم : ١٩٧٣/تم ى ق ا عل تقلة وحمايتھ ة مس ة دول ر المصير وإقام ي تقري طينيين ف د حق الفلس أك

  .لصالح القرار ضد واحد وامتناع عضو ١٣وكان التصويت . المساواة مع غيرھا
انون أول/٨ -٣ وب لب: ١٩٧٥/ك ى جن ا عل ة وھجماتھ رائيلية جوي ارات اس ة لغ دنيين إدان ا للم ان وقتلھ ن

  .لصالح القرار ضد واحد وامتناع عضو عن التصويت ١٣األبرياء وكان التصويت 
ان التصويت : ١٩٧٦/كانون الثاني/٢٦ -٤ ر مصيره وك  ٩دعا القرار إلى حق الشعب الفلسطيني في تقري

  .ضد واحد وامتناع ثالثة عن التصويت
ر: ١٩٧٦/آذار/٢٥ -٥ م  استنكر قيام اسرائيل بتغيي ة األم ل غالبي ة من قب ا دولي وضع القدس المعترف بھ

ً  ١٤وكان القرار    .لصالح القرار ضد واحد وھو الواليات المتحدة طبعا
  .أقر حقوق الشعب الفلسطيني الثابت التي ال يمكن المساس بھا: ١٩٧٦/حزيران/٢٩ -٦

  ).صويتأعضاء عن الت ٤(ضد واحد وامتناع  ١٠وكانت نتيجة التصويت لصالح القرار 
لصالح  ١٠وكانت نتيجة التصويت . أقر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: ٣٠/٤/١٩٨٠في  -٧

  .من التصويت ٤القرار ضد واحد وامتناع 
اني/٢٠ -٨ انون الث ة : ١٩٨٢/ك ت نتيج والن وكان ات الج ن مرتفع رائيل م حاب اس س بانس ب المجل طال

  .ن التصويتع ٤لصالح القرار ضد واحد وامتناع  ٩التصويت 
ين، : ٢/٤/١٩٨٢ -٩ ة وقطاع غزة المحتل ة اسرائيل للفلسطينيين بالضفة الغربي أدان المجلس سوء معامل

رار  ة التصويت لصالح الق ت نتيج دة جنيف المتحضرة وكان وكالت معاھ د ببروت ضد  ١٤ورفضھا التقي
  .واحد
ى : ٢٠/٤/١٩٨٢ -١٠ ار عل ق الن رائيلياً أطل دياً اس لماً  ١١أدان جن رم مس ي الح الة ف ؤدون الص م ي وھ

رار  راع لصالح الق ة وكانت نتيجة االقت ة القدس القديم  ١٤الشريف بالقرب من المسجد األقصى في مدين
  .عضواً ضد واحد وھي الواليات المتحدة األمريكية

ان وكانت نتيجة : ٨/٦/١٩٨٢ -١١ م تنسحب من لبن حث المجلس على فرض عقوبات على إسرائيل إذا ل
  .ضد واحد ١٤لصالح القرار التصويت 

ان وضرورة اإلسراع : ٢٦/٦/١٩٨٢ -١٢ حث القرار إسرائيل على توقف قصف المناطق المدنية في لبن
  .ضد واحد ١٤في سحب قواتھا المحاصرة لمدينة بيروت وكانت نتجية االقتراع 

سحاب من حث المجلس على قطع المساعدة االقتصادية عن إسرائيل إذا رفضت االن: ٦/٨/١٩٨٢ -١٣
  .أعضاء عن التصويت ٣ضد واحد وامتناع  ١١لبنان الذي احتلته وكانت نتيجة االقتراع 

ة : ٢/٨/١٩٨٣ -١٤ طين المحتل اطق فلس ي من رائيلية ف متعمرات االس ة الس تمرار إقام س اس أدان المجل
  .لتصويتعن ا ١وامتناع  ١ضد  ١٣بوصفھا عقبة في طريق السالم وكانت نتيجة االقتراع لصالح القرار 

ول/٦ -١٥ ى : ١٩٨٤/أيل ا عل ان وحثھ ي لبن رائيل ف ا إس ي اقترفتھ ية الت زرة الوحش س المج تنكر المجل اس
  .ضد واحد وھو الواليات المتحدة ١٤االنسحاب وكانت النتيجة لصالح القرار 

ا أدان الوحشية االسرائيلية في جنوب لبنان وشجب سياسة القبضة الحديدية التي تتبع: ١٢/٣/١٩٨٥ -١٦ ھ
  .عن التصويت ٣ضد واحد وامتناع  ١١وكانت نتيجة االقتراع لصالح القرار : إسرائيل للقمع

وكانت نتيجة التصويت . شجب انتھاك إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة: ١٣/٩/١٩٨٥ -١٧
  .عن التصويت ٣ضد واحد وامتناع  ١٠لصالح القرار 

اناستنكر العنف االسرائي: ٢/١٩٨٦ك/١٧ -١٨ وب لبن رار . لي في جن راع لصالح الق وكانت نتيجة االقت
  .ضد واحد وامتناع ثالثة أعضاء عن التصويت ١١
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د : ٢/١٩٨٦ك/٣٠ -١٩ ة وتھدي استنكر المجلس األعمال التي تقوم بھا إسرائيل في القدس الشرقية المحتل
  .ناع عضولصالح القرار ضد واحد وامت ١٣حرمة األماكن المقدسة، كانت نتيجة التصويت 

ة في : ٦/٢/١٩٨٦ -٢٠ رار  ٤/٢إدانة خطف إسرائيل لطائرة ركاب ليبي ذا الق وكانت نتيجة التصويت لھ
  .ضد واحد وامتناع عضو من التصويت ١٣
استنكر المجلس الھجمات االسرائيلية على لبنان وممارساتھا واجراءاتھا ضد شعب : ٢/١٩٨٨ك/١٨ -٢١

  .لصالح القرار ضد واحد وامتناع عضو واحد ١٣وكانت نتيجة التصويت : لبنان المدني
ا : ١/٢/١٩٨٨ -٢٢ اتھا إزاء االنتفاضة الفلسطينية وانتھاكھ ي عن سياس ى التخل رائيل إل ا المجلس اس دع

م المتحدة في  يس لألم ناد دور رئ ة وإس دة جنيف الرابع زام بمعاھ لحقوق االنسان في ظل االحتالل وااللت
  .صوتاً لصالح القرار ضد واحد ١٤انت النتيجة مفاوضات السالم في المستقبل وك

ا : ١٥/٤/١٩٨٨ -٢٣ دين وأدان اطالقھ ى عودة الفلسطينين المبع ة عل ى الموافق حث المجلس اسرائيل عل
م المتحدة وكانت نتيجة التصويت  ة األم لمية تحت رعاي ى تسوية س ا إل دنيين ودع ضد  ١٤النار على الم

  .واحد
  .ضد واحد ١٤س غارة اسرائيل على لبنان، كانت نتيجة التصويت أدان المجل: ١٩٨٨/أيار/١٠ -٢٤
ان وكانت النتيجة  ١ك/٩استنكر غارات الكوماندوز االسرائيلية في : ١٩٨٨/كانون أول/١٤ -٢٥ ى لبن عل
  .مع القرار ضد واحد ١٤
وق : ١٧/٢/١٩٨٩ -٢٦ رام حق رائيل احت ن اس ب م طينية، وطل ة الفلس رائيل لالنتفاض ع اس تنكر قم اس
  .ضد واحد وھو الواليات المتحدة ١٤فلسطينيين االنسانية وكانت نتيجة التصويت لصالح القرار ال

انية وكانت النتيجة : ٩/٦/١٩٨٩ -٢٧  ١٤عبر المجلس عن أسفه النتھاك اسرئيل حقوق الفلسطينين االنس
  .ضد واحد

سطينين أثناء االحتجاج طلب من إسرائيل إعادة الممتلكات التي صادرتھا من الفل: ٢/١٩٨٩تشرين/٧ -٢٨
ريبة ى الض ة . عل ى االنتفاض رائيل عل اض اس ة انقض ائق بمراقب ي الحق ة تقص ماح للجن ب الس ا طل كم

  .لصالح القرار ضد صوت واحد أمريكي ١٤الفلسطينية وكانت نتيجة التصويت 
ألراضي دعا المجلس إلٮتأليف لجنة لتقصي الحقائق عن سوء معاملة الفلسطينين في ا: ٣١/٥/١٩٩٠ -٢٩

  .ضد صوت أمريكا ١٤المحتلة وكانت نتيجة التصويت لصالح القرار 
  

ة  ١٩٩٠وقد وصل عدد االعتراضات األمريكية بعد أربعة عشر سنة من عام  د عن ثالث ا يزي ى اآلن م حت
ف  س بوق ية مجل ى توص دة عل ات المتح راض الوالي ان اعت ا ك ن آخرھ س األم ي مجل اً ف ر اعتراض عش

راقبين اعتداءتھا على المدن ا طلب إرسال م يين في قطاع غزة ورفع الحصار المضروب على القطاع، كم
وال ير األح ى س ين لإلطالع عل رار . دولي د صوت المجلس لصالح الق اع  ١٢وق د وامتن صوتاً ضد واح
ي  ك ف ويت، وذل ن التص وين ع اء . ٥/١٠/٢٠٠٤عض اع أعض رار بإجم ى الق روض أن يحظ ان المف وك

ازر ف المج ن لوق س األم ن  مجل بوعان م ا أس ى عليھ ي مض رائيلية الت ى  ٢٨/٩/٢٠٠٤االس حت
ن  ١٢/١٠/٢٠٠٤ ر م ھيداً و ١٢٠راح ضحيتھا أكث ن  ٤٠٠ش ر م دم أكث ذه  ٧٦جريح وھ زالً خالل ھ من

  .الفترة
  

ذ  الم بانصافه  ٣٧إن ھذا العداء األمريكي للشعب الفلسطيني القابع تحت االحتالل من اً وھو يطالب الع عام
رى اإلدارة  واسترداد حقوقه ك ن ورفع الظلم عنه بانسحاب القوات االسرائيلية المحتلة من أراضيه ومع ذل

ي  الم العرب طينيين والع اه الفلس ريتھا تج ھيونية وعنص ن الص داً م د حق ت أش ولية بات ة األص األمريكي
ذه اإلدارة ور ة ھ ومين وبمنھجي ف المظل المة موق ع بس ت تقتن الم بات اً أن دول الع المي علم ھا واإلس فض

ذه  راد ھ دوان األمريكي وانف التعاون بشكل إيجابي لحل المشاكل العالمية التي أصبحت اآلن تتزايد ضد الع
  .اإلدارة بسياستھا الغيرمرغوب فيھا لدى الشعوب في المنطقة والعالم أجمع
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ة  ة إن ما قدمناه من ممارسات اإلدارة األمريكية في الدفاع عن الصھيونية ونصرة اسرائيل ظالم أو مظلوم
ة الشرق األوسط وأصبحت الشعوب  يجعل ھذه اإلدارة تفقد مصداقيتھا في الحل المقترح للسالم في منطق
و  ه ول اوم تصرفاته وأھداف وم إال أن يتحدى الظالم ويق تكن الكره والحقد لھذه اإلدارة ولن يكون أمام المظل

  .ربيةأدى ذلك إلى عمليات فدائية ضد االحتالل ومستعمري األرض الع
  

ا في سجل  ران العرب وإذا وقفن دعو باستمرار لمناقشة السالم مع الجي أما اسرائيل والسالم فإنھا كانت ت
ازالت وكانت  ديم تن رفض تق ى السالم وت زال تفضل األرض عل اسرائيل الرسمي تبين لنا أنھا كانت وال ت

يس أمريكي من تر ا كل رئ اريخ اسرائيل التي عرفھ ه إذ تضايق ھذه ھي الحال طوال ت ان ومحاوالت وم
اثالً إذ إكتشف . ترومان من إسراف اسرائيل في مطالبھا االقليمية اور اسرائيلياً مم كما واجه الرئيس آيزنھ

  .تماماً تشبت االسرائيليين بموقفھم الرافض ألي تنازالت مھما كانت من أجل الحصول على السالم
  

ى تعاطف  ولم يبذل الرئيسان كندي وجونسون أي مساعي جدية بحثاً عن السالم ويعود ذلك إلى حد بعيد إل
  . جونسون القوي مع اسرائيل

  
ى مستشار  ذكرة إل ه بعث بم ى حد أن اً من التصلب الصھيوني إل أما الرئيس نكسون فقد وجد نفسه محبط

ائيل إننا اآلن أصدقاء اسر(متذمراً من اسرائيل يقول فيه  ١٩٧٣األمن القومي ھنري كسنجر في أوائل عام 
ة . الرئيسين الوحيدين في العالم ليم بحقيق تھم مع التس ومازلت انتظر منھم أن يقدموا ولو ذرة واحدة من جھ

ا ة من جھتھم ه الكفاي ا في دما م م تق ى . أن األردن ومصر ل د حان الوقت لنكف عن التستر المزري عل فق
اد  ى االعتق ا في الماضي إل تھم أعمالن انبھم بغض موقف اسرائيل المتعنت لقد دفع ى ج ا سوف نقف إل بأنن

  .النظر عن مدى ما يبدونه من الالعقالنية
  

ى  كما ضاق الرئيس فورد ذرعاً برفض اسرائيل تقديم تنازالت كبرى للتوصل إلى اتفاق ثان حول سيناء إل
لقد أصبت (جاء فيھا  ٢١/٣/١٩٧٥حد أنه بعث برسالة شديدة اللھجة إلى رئيس الحكومة اسحق رابين في 

  ).بة أمل عندما علمت بأن اسرائيل لم تتحرك بقدر ما نستطيعبخي
  

بما فيھا سياستنا (وأضاف فورد بأنه سيكون على الواليات المتحدة إعادة تقويم سياستھا في الشرق األوسط 
  .إذا لم تبد إسرائيل المزيد من المرونة). تجاه إسرائيل

ه أطالب رابين بتقديم (وسجل كيسنجر المالحظة التالية  ى حد أن إلى تنازالت فيقول بأن إسرائيل ضعيفة إل
ازالت ألن إسرائيل . ال يستطيع أن يفعل ذلك ديم تن ى تق يس مضطراً إل ه ل ول بأن ه أسلحة يق وعندما أقدم ل

  ).قوية
  

ين إسرائيل ومصر  ارتر لتحقيق السالم ب رئيس ك ذل ال ه  ١٩٧٩وقد سببت الجھود الفنية التي ب اً بين نزاع
رائيل ين إس ارتر  .وب ول ك ة (ويق ن إقام يغن ع ن ب رب يعل ع الع اح م ق بعض النج ا نحق ا أنن دا لن ا ب كلم

  . مستوطنات جديدة أو يدلي باستفزازات جديدة وھذا السلوك ھدد فرص السالم تھديداً خطيراً 
  

ام  الم ع ادرة للس دريغان قامت المب رئيس رونال ن ال ي زم دمت إدارة  ١٩٨٢وف ول إذ تق ن أيل ي األول م ف
وإلى  ٢٤٢بخطة للسالم تدعو إسرائيل إلى انسحاب على كل الجبھات في ضوء قرار األمم المتحدة  ريغان

يئاً عن  يئاً فش تجميد االستيطان وإلى حكم ذاتي كامل للفلسطينيين وقد بدأت اإلدارات األمريكية بالتراجع ش
ي الضفة الغرب طينية ف ة فلس ام دول ث رفضت قي دة حي م المتح رارات األم ق ق ا تطبي زة، كم اع غ ة وقط ي

  . أصرت على بقاء القدس موحدة وأضافت إن التزام أمريكا بأن اسرائيل ھو التزام صارم
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 ٨/٨/١٩٨١طرح ولي العھد السعودي األمير فھد بن عبد العزيز في : ١٩٨١خطة األمير فھد للسالم عام 
ا وقد أشارت بالتح. أول خطة سالم شاملة تقدمھا المملكة العربية السعودية ى أنھ د إل د حق كل دول (دي تؤك

ام . المنطقة في العيش بسالم ا في ع ة التي احتلتھ ى انسحاب اسرائيل من كل األراضي العربي ودعت إل
ة  ١٩٦٧ اء دول ة وإنش اطق المحتل ي المن ي أقيمت ف توطنات الت ة المس ى إزال رقية وإل دس الش ا الق ا فيھ بم

  .فلسطينية عاصمتھا القدس الشرقية
  

ة اسحق شامير بخنجر مسموم وقد رفضت اسر ر الخارجي ور ووصفھا وزي ى الف ائيل المقترحات ھذه عل
د من المستوطنات في  ادرة بإنشاء المزي يطعن وجود اسرائيل في الصميم، كما أعلنت أنھا سترد على المب

  .الضفة الغربية
  

اس للسالم في ١٩٨٢خطة فاس العربية للسالم عام  ذي  تبنى زعماء الدول العربية خطة ف ة ال ؤتمر القم م
ي  ي المغرب ف د ف بتمبر/٩انعق ى المقترحات السعودية : ١٩٨٢/س د عل د بعي ى ح وكانت الخطة ترتكز إل

طينية  ر الفلس ة التحري وي لمنظم اس الق ؤتمر ف د م ان تأيي ا فك ه الخالف الرئيسي بينھ ا وج د أم ر فھ لألمي
اً باس د للفلسطينيين وتضمنت الخطة اعتراف ل الوحي ة مجلس بوصفھا الممث رائيل ضمنياً من خالل مطالب

ة ع دول المنطق الم لجمي ديم ضمانات س دولي بتق ن ال اس . األم ة ف رائيلية رفضت خط ة االس ن الحكوم لك
ى إسرائيل . للسالم في اليوم التالي وقال وزير الخارجية اسحاق شامير أنھا بمثابة إعالن الحرب مجدداً عل
  .وال وزن لھا وال قيمة

  
ر في  ١٩٨٨رير الفلسطينية للسالم عام خطة منظمة التح ة التحري أعلن المجلس الوطني الفلسطيني لمنظم

دولي  ١٩٨٨/تشرين الثاني/١٥ ا في اجتماعه  ٣٣٨-٢٤٢نبذ االرھاب وقبول قراري مجلس األمن ال ودع
دة  اق األم المتح ار ميث ي إط طينية ف ر الفلس ة التحري د تصميم منظم ي، وأك ؤتمر دول د م ر عق ع عش التاس

  .مبادئ الشرعية الدولية وشروطھاو
  

ا  ل (لكن إسرائيل رفضت مقترحات المنظمة على الفور بقولھ زعم تمثي ة التي ت رة أخرى تثبت المنظم وم
  .الشعب الفلسطيني بأنھا غير قادرة على االعتراف بالواقع أو غير راغبة فيه

  
ة كأساس ل ٢٤٢تبنت إدارة بوش األب القرار  ١٩٨٩خطة بوش للسالم عام  لسالم وحثت األطراف المعين

أن : باالعتدال في مواقفھا للبدء بعملية السالم ة جيمس بيكر اسرائيل ب ر الخارجي ذا ھو أوان (وأبلغ وزي ھ
دارس  وا الم تيطاني ودع اط االس وا النش رى أوقف رائيل الكب واقعي إلس ر ال ن التصور غي اً ع ي نھائي التخل

  . نين بوصفھم جيرانكم جديرون بالحقوق السياسيةمدوا أيديكم إلى الفلسطي. تستأنف التدريس 
  

أن  ين ب ى يق ه عل ديم الجدوى ألن ه ع ذا الخطاب بأن ى وصف ھ ة إسحاق شامير إل يس الحكوم لقد بادر رئ
  .منظمة إيباك ستحاسب بيكر حساباً عسيراً 

  
ترا ١٩٩٠ موخالل عا ك في تولد شعور باالحباط لدى إدارة جورج بوش األب بسبب رفض اسرائيل االش

ي  توطنات وف ة المس ل إلقام ه مثي بق ل م يس امج ل ذ برن ه بتنفي ت ذات روعھا بالوق الم وش ة س أي عملي
ائالً  ١٩٩٠/حزيران /١٣ اً بالمستوطنات االسرائيلية ق دياً في (ندد بيكر علن دما تفكرون ج ا عن اتصلوا بن

ى ولكن إسرائيل تجاھلت مالحظات بيكر وواصلت نشاطھا الطموح في إقام. السالم ة المستوطنات حت
  .نھاية ذلك العالم
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ي  ر ف ن حصول بيك الرغم م وز/٢٢وب ة  ١٩٩١/تم ة العربي ان والمملك ة مصر واألردن ولبن ى موافق عل
  .السعودية وسوريا على الجلوس ألول مرة وجھاً لوجه مع اسرائيل، فإن شامير رفض الفكرة

  
ى إجراء م ٤٣لقد سمعت اسرائيل طوال ((وقال بيكر  اً إل ا وتوجد اآلن عام فاوضات مباشرة مع جيرانھ

ر رداً من شامير  ا اآلن ننتظر بأمل كبي ذه المفاوضات مباشرة وإنن ى إجراء ھ ة للتوصل إل فرصة حقيقي
ان رد شامير . رئيس الحكومة االسرائيلية أس ((وك م يي ة ومع أن بيكر ل ازالت االقليمي ي ال أؤمن بالتن إنن

د امير ب دن لكن ش ات مدري دأت محادث أخير وب ر ووضع خطة للت ة التحري ع منظم اوض م وره رفض التف
ران  ات حزي ه في االنتخاب ا ھزمت حكومت اء المستوطنات وكم ا نشط في بن والتأجيل في المفاوضات بينم

تيطان  ١٩٩٢ ا اس تم خاللھ صرح بقول ال كنت سأجري مفاوضات حول الحكم الذاتي لمدة عشر سنوات ي
  . عنصف مليون يھودي في الضفة والقطا

   
  :الفصل الخامس

  إحراج اإلدارة األميركية
  

ذھول ر الدھشة وال ا . إن قائمة العمال االسرائيلية التي تتعارض مع مصالح الواليات المتحدة تثي وإذا تناولن
ات  ع العالق مل جمي رائيلية يش اوزات االس اق التج د أن نط دة نج ى ح ات عل ذه الممارس ن ھ ل صنف م ك

  ).أي األساليب الشيطانية(سية، اقتصادية كما تشمل جوانب الخداع المختلفة خلقية، عسكرية، سيا(الخاصة 
  
فمن الناحية األخالقية تسبب إسرائيل حرجاً واضحاً للشعب األمريكي بمواصلة احتاللھا الوحشي لنحو  -١

  .مليوني ونصف مليون فلسطيني واحتفاظھا بأراضيھا بقوة السالح
  

م ويزداد ھذا اإلحراج عندما تعارض  ة األم الواليات قرارات مجلس األمن أو تمتنع عن التصويت في ھيئ
ى الصعيد العسكري  از األمريكي الصارخ إلسرائيل وعل الم يشھد االنحي المتحدة التي تدين إسرائيل والع
دة  ى أھداف بعي ة عل تواصل اسرائيل خلق االضطرابات باالعتداء على جيرانھا بما في ذلك غاراتھا الجوي

ة والتي عنھا مثل  ع أسلحتھا ضد االنتفاصة في األراضي المحتل ى جانب استخدام جمي تونس والعراق إل
ى والجرحى والمسجونين  ٢٠٠٠مازالت قائمة منذ مطلع عام  ى اآلن وذھب ضحيتھا اآلالف من القتل حت

زارع وجرف الترب وتل ويث باإلضافة إلى تدمير البيوت والبنى التحتية في الضفة والقطاع وتخريب الم
ة ات . البيئ اً أن اإلمكان ة علم ي المنطق ل تطور حضاري ف دمار وعطل ك ق ال رائيل خل ام اس م أن قي والمھ

  .متوفرة ولوال وجود إسرائيل لكانت البالد العربية تنعم بالسعادة والرخاء منذ نصف قرن ويزيد
د انون ال اك الق ون إسرائيل بانتھ ولي بضبط تصدير وفي خمس حاالت أخرى منفصلة اتھم رؤساء أمريكي

دفاع المشروع  ر ال انون ألغراض غي ذا الق ام ھ األسلحة، عندما استخدمت أسلحة تزودت بھا بموجب أحك
نفس ن ال وات . ع ة الخط لطة التنفيذي ونغرس والس ذ الك م يتخ ية ل ھادات الرئاس ذه الش ن ھ رغم م ى ال وعل

ان  ى إسرائيل والتي ك انون عل ة التي يحددھا الق يمكن أن تشمل وقف المساعدات الالزمة لفرض العقوب
  .العسكرية

  
دة الحد من انتشار السالح  ى معاھ ع عل ى إسرائيل للتوقي ذلك عن ممارسة ضغط عل امتنعت واشنطن ك

ة حلة النووي ا لألس ع تطويرھ ووي أو من ة . الن رائيل والظالم ازة إلس ة المنح ة األميركي وب السياس إن عي
دور للعرب جعلت جميع الحكومات العربية واالسال ى أن تلعب ال ات المتحدة عل درة الوالي مية تشك في ق
  .الذي اسندته إلى نفسھا وھو دور الوسيط النـزيه
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ر عادي شل  -٢ ع الضرائب األميركي بشكل غي أما على الصعيد االقتصادي فإن استنـزاف إسرائيل لواق
دنھا الملي ذا القدرة األميركية على إعادة بناء بنيتھا التحتية المتدھورة وم ة ھ رة وبلغت قيم اء الفقي ة باألحي ئ

الطبع الخسارة الفادحة  ٧٧ما ال يقل عن  ١٩٦٧االستنـزاف منذ عام  رقم ب ذا ال ون دوالر وال يشمل ھ بلي
ديمھم  ة االسرائيلية وتق ركيين سندات الخزين التي تمنى بھا الخزينة األميركية بسبب شراء المواطنين األمي

ع ھبات تقدر بعدة باليين من الدو اً من دف ة لمصلحة إسرائيل المباشرة تھرب ى المنظمات اليھودي الرات إل
ة إلسرائيل . الضرائب أضف إلى ذلك سلسلة القوانين التي سنھا الكونجرس كإجراء مضاد للمقاطعة العربي

و  در بنم تحد كثيراً من النشاط التجاري األمريكي في العالم العربي، فتسبب خسارة لالقتصاد األميركي تق
ً ب   .ليون دوالر سنويا
  

ا : واعتماداً على التحالف االستراتيجي األمريكي االسرائيلي ا أمريك ي نعمتھ ى ول ادت إسرائيل عل د تم فق
ال  ركيين، ومارست أعم ن األمي ى م قوط جرحى وقتل ي س ابق تصور وتصميم ف رائيل عن س فقامت إس

ال  ذه األعم ين ھ اً ومن ب ا غالي ام تجسس دفعت الواليات المتحدة ثمنھ ون الشھيرة في ع  ١٩٥٤قضية الف
د  أن قبضة عب ة علٮ وى الغربي ة للق عندما اعتدى عمالء اسرائيليون على منشآت أميركية في مصر للبرھن

  .الناصر على مصر كانت ضعيفة إلى حد ال يمكن االعتماد عليه
  

ة  فينة األميركي ى الس ي(وقد شرحنا سابقاً االعتداء االسرائيلي عل ام ) ليبرت ذي تسبب في  ١٩٦٧في ع وال
ل  رح  ٣٤مقت اً وج ة  ١٧٢أمريكي الم األميركي ظ الس وات حف دة لق رائيلية المتعم رين، والضغوط االس آخ

ام  ان ع ي لبن ة ف ة للبحري رال  ١٩٨٤- ١٩٨٣التابع ة الجن وات البحري د الق د رد قائ ارو(وق ذه ) ب ى ھ عل
ه  ركيين أيضاً في من الوا(االستفزازات مستنكراً ممارسات الجيش االسرائيلي بقول ادة األمي ي وللق ضح ل

ذ  البحر والبر أن الصدامات التي تقع بين جنود البحرية والجيش االسرائيلي تجري وفق مخطط دقيق وتنف
اء ى الغب وي عل رائيلية تنط ية إس راض سياس ود ) ألغ ا جن تبك فيھ وادث اش اني ح رال ثم ذا الجن دد ھ وع

. الموجھة إلى الجنود األميركيين من قبل الجنود االسرائيلين البحرية مع الجيش االسرائيلي سببھا االھانات
ه  رال قول ابع الجن الم (ويت ظ الس ون بحف ذين يقوم ون ال رض األميركي اذا يتع ور لم تطيع أن أتص ال أس

  )لمضايقات خطرة من قبل حليف بالدھم؟
  

اد(صرح بيل كلنتون  اً يمكن االعتم أن اسرائيل تبقى صديقاً قوي اً استراتيجياً  علينا أال ننسى ب ه وحليف علي
  )مستقراً 

  
إن التجربة المرة ال تجيز القول بأن اسرائيل كانت صديقة للواليات المتحدة وكيف نجيز القول بأنھا صديق 
ام اسرائيل  دور حول قي اك قضايا أخرى ت والرد فھن ى قضية الجاسوس ب يمكن الوثوق به؟ وباالضافة إل

  .كية بلغت حد االنتھاك الفعلي للقوانين األميركيةوأنصارھا بأعمال ضد المصالح األمير
ة  دات عسكرية بقيم ران مع ع اي ة بي ركيين بمحاول م من األمي م اسرائيليون وشركاء لھ د اتھ ون  ٢.٥فق بلي

د إسرائيل  وا بتزوي ا اتھم ات المتحدة السرائيل كم دمتھا الوالي دات ق دوالر ذكر بأنھا كانت في األصل مع
 ً ا الخاصة  عن طريق البحر وخالفا ى التكنولوجي ة الحصول عل للقوانين بأدوات تفجير قنابل ذرية وبمحاول

ال واسعة لنطاق شملت شركة  ة احتي ام بعملي م القي ة ث ل العنقودي دبابات والقناب ة ال بصناعة مواسير مدفعي
ى  د عل ا يزي تغل م رائيلي اس و االس ي سالح الج راالً ف ك وجن رال الكتري وال ٤٠جن ن أم ون دوالر م  ملي

  .المساعدات العسكرية السرائيل لغير األغراض المخصصة لھا
  

عاماً واعترفت شركة جنرال الكتريك أمام المحكمة  ١٣وحكم على العميد االسرائيلي رامي دمتان بالسجن 
ي  ادي ف وز/٢٢االتح ى  ١٩٩٢/تم روعة إل ر مش وال بطرق غي ب األم ال وبتھري ا باالحتي بصحة اتھامھ

ت ال ة ووافق ارف أجنبي درھا مص ات ق ع غرام ى دف ركة عل ال  ٦٩ش ية االحتي مل قض ون دوالر وتش ملي
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ركات ذه الش ع ھ تمراً م ي الزال مس ث والتقص رى والبح ركات األخ ن الش دداً م ذه ع خمة ھ وإن . الض
ة  التحقيقيات جارية مع ھارولد كاتز الذي يحمل الجنسية المزدوجة األميركية واالسرائيلية وله عالقات جم

ع ا ي القضية م دة ف ات المتح ماح للوالي رائيلية رفضت الس لطات االس ران الس ي األم م ف ركات، والمھ لش
نحن ھنا نقدم لھم المحركات ونمنحھم المساعدات (باستجواب كاتز مما حدى بالنائب العام األمريكي القول 

نھم ا أن أم اھم يزعمون ب ال وھ ومي يحول الفنية ولدينا برنامج واسع النطاق لمنحھم مبالغ طائلة من الم لق
  ).دون اطالعنا على أمر يعترفون ھم أنفسھم بأنه جريمة

  
ة  دفاع األميركي وزارة ال ا ب اغون(وقد تغلغل الفساد حتى في المراتب العلي ام ). البنت اعترف  ١٩٩١ففي ع

ه  ملفين بيزلي المساعد السابق لوزير البحرية األميركية أمام المحكمة االتحادية في الكسندريا بصحة اتھام
ركة  اعدة ش رة لمس ال كبي ة احتي اب عملي ازالت(بإرتك ى ) م ارتن عل بيري وم ركتي س رائيلية وش االس

على الحصول ) مازالت(كما اعترف بتورطه في مؤامرة لمساعدة . الحصول على عقود من وزارة الدفاع
وني على عقود من وزارة الدفاع لصنع طائرة االستطالع بال طيار في مقابل وعود بدفع رشاوي بق ة ملي يم

أن  كي ب ور أستروفس رائيلي فكت اد االس ل الموس ال عمي ازالت(دوالر، وق ناعات ) م ة للص ركة تابع ش
رائيلية ائية االس ة. الفض عة إلدارة الدول اديران الخاض ركة ت اث . ولش رق األبح د س اد ق از الموس وأن جھ

  .العاملة من دون طيار من شركات أميركية) مازالت(الخاصة بصناعة طائرة 
  

ة  ١٩٩١/تشرين أول/١٨وفي  نتين تحت التجرب ى س ع سنوات باالضافة إل ي بالسجن أرب ى بيزل م عل حك
  .ألف دوالر ٥٠وبغرامة قدرھا 

  
ة(وصرح أيضاً الرئيس دونالد ريجان بقوله  اً ) أن عالقتنا مع اسرائيل تخدم مصالحنا الخاصة المتبادل غالب

وكان الثمن الناجم الذي يدفعه األميركيون لذلك أكثر . اما كانت العالقة الخاصة في مصلحة اسرائيل وحدھ
ونجرس ة. من مجرد أموال وفساد والتفاف حول الك ى األرواح األميركي ك إل د تحول األمر وتجاوز ذل . فق

وتحول األميركيون إلى ھدف مشروع ألعداء إسرائيل بسبب توافق واشنطن العلني مع اسرائيل حيث أدى 
افرون ھذا االنحياز الصارخ إل ان والسودان وتعرض مس ا ولبن ين ايطالي ا ب ريكيين م ى قتل دبلوماسيين أم

ال  ن األعم ا م ائرات وغيرھ ف الط ات خط ي عملي رون ف رح آخ ھم وج ل بعض ر، فقت ون للخط أمريكي
ة دان العربي ان وھو يتحول في شوارع بعض البل وفي . االرھابية وال يستطيع أي أميركي أن يشعر باألم

دمت جما ان أق نوات لبن وال س ائن ط م كرھ ريكيين واحتفظت بھ اديميين أم از صحافيين أك ات علٮاحتج ع
ل . احتجاجاً على تأييد الواليات المتحدة السرائيل والغير محدود ا قت ـز  ٢٥٩كم ة المارين دياً من البحري جن

ائيلي بإخراج قوات الغزو االسر ١٩٨٤ -١٩٨٢آخرين أثناء قيامھم في الفترة بين  ١٥١األميركية وجرح 
ان ن لبن ن . م اني م الل النصف الث رائيل أدى خ ي إلس د األمريك ى التأيي لمين عل خط المس ع أن س والواق

  .الثمانيات إلى طرد جميع األميركيين تقريباً من لبنان الذي كان األميركيون يستمتعون العيش فيه
ونغرس و اغون كل المساعي إن اسرائيل تتلقى أسلحة أمريكية مجاناً وتعارض ھي ومؤيدوھا في الك البانت

ذا اإلجراء  د كلف ھ ذه األسلحة وق تقريباً لبيع أسلحة إلى البلدان العربية التي يفرض عليھا أن تدفع ثمن ھ
  .وبصورة مباشرة خسارة اآلالف من الوظائف األميركية

  
ع طائرات ف ا ببي ونجرس معارضة أمريك اون مع أعضاء في الك اك بالتع  ١٥-وقد استطاعت منظمة ايب

ر صفقة  ذ الطائرات وھي أكب ا لشراء ھ داً مع بريطاني الحربية للسعودية مما جعل السعودية أن تجري عق
ة  ا في البداي ة نحو  ٧أسلحة في التاريخ بلغت قيمتھ ا بلغت في النھاي ون دوالر ولكنھ ون دوالر  ٣٠بلي بلي

د ٢٥وكانت الصفقة لطمة قوية ألمريكيا إذ حرمت حوالي  ة لم ة أي خسارة ألف عامل ووظيف ة سنة كامل
  .ثالثة أرباع مليون وظيفة أمريكية خالل سنة واحدة
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ي : تمرد اسرائيل على اإلدارة األميركية ا ول دمھا أمريك لم يشعر االسرائيليون بامتنانھم للمساعدات التي تق
ا  يفلر بأنھ ا شر(نعمتھم بأساليب وصفھا المراسل الصحفي أرك س ين أشد الصفقات التي يوجھھ يك من ب

  :منھا) أصغر إلى راعيته الفنية
  
كان سيلفر يشير إلى ھجوم بيغن المذھل على صديق مخلص إلسرائيل وھو السفير األمريكي صموئيل  -أ

ام  إذ . ١٩٨١لويس على أثر تعليق الواليات المتحدة بشكل مؤقت للتحالف االستراتيجي الجديد الذي عقد ع
دنيينل(استدعى بيغن السفير إلى بيته وقال له  ا حول إصابات الم ي في وعظن م حق أدب اجم . يس لك د نھ لق

ارتكم . عدواً لنا ام وعب اريخ حرب فيتن ة ) عد الجثث(وقد قرأنا ت ة، ھل نحن جمھوري ة تابع ھل نحن دول
د  اؤا التصرف؟ لق ديھم إذا أس ى مفاصل أي سخيفة؟ ھل نحن صبيان الرابعة عشرة من العمر يضربون عل

رائيل  دونھا  ٣٧٠٠عاش شعب اس يش ب ا وسيواصل الع ع أمريك اھم م ذكرة تف دون م اً ب نة  ٣٧٠٠عام س
  .أخرى

  
ه  -ب وراً بقول يغن ف ه ب ان رد علي ى عدم غزو لبن غ عل ة األمريكي الكسندر ھي عندما حث وزير الخارجي
ة( ر الخارجي يدي وزي ز، س ود . صديقي العزي أن ادع اليھ وافقتي ب ى م ذي سيحصل عل د الرجل ال م يول ل

  .ى أيدي عدو متعطش للدماء وأن ادع المسؤولين عن سفك الدماء يتمتعون بالحصانةيقتلون عل
  
ام . كان جورج شولتز من أفضل أصدقاء اسرائيل بواشنطن -ج ات  ١٩٨٤وفي ع أن الوالي دد شولتز ب ھ

 ٢.٦مليون دوالر باالضافة إلى ھبة المساعدات العادية البالغة  ٨٠٠المتحدة ستتوقف ھبة الطوارئ البالغة 
فرد عليه جاد يعقوبي وزير االقتصاد ) بليون دوالر سنوياً إذا لم تفرض اسرائيل اجراءات تقشف اقتصادية

ه  رائيلي بقول عب (االس ؤولية الش دة أن مس ات المتح ن الوالي ي م ظ أخالق ى وع اج إل رائيل ال تحت إن اس
  ).اليھودي في أيدي الشعب اليھودي

  
ارثر اسرائيل ع -ء ةعندما حثت إدارة ك ى االنسحاب من الضفة الغربي ة موشي .ل ر الخارجي صرح وزي

ة (دايان بعجرفة وقال  أعرف أنكم أنتم األمريكيون تعتقدون بأنكم ستطروننا إلى الخروج من الضفة الغربي
الى صرخاتكم؟  ا بالمستوطنات؟ ھل تتع تفعلون إذا احتفظن اذا س اك في واشنطن م تم ھن ا وأن لكن نحن ھن

  أبقينا الجيش ھناك؟ ھل ترسلون قواتكم؟وماذا ستفعلون إذا 
  
رئيس  ١٩٩١حتى االھانات لم تتوقف، ففي عام  -ھـ دون وزارة ال اتھم رجبعام زئيفي الوزير االسرائيلي ب

  .وأنه معاد للسامية) كاذب(بوش األب بأنه 
  
ان عن بوش  ١٩٩٢وفي عام  -و ات المتحد(قال وزير العلوم يوفان نيم دينا في الوالي م يكن ل ل ل ة من قب

  ).نظام معاد لليھود والسرائيل كالنظام الحالي
   
  

  :توصيات واعية لحل مشكلة الشرق األوسط
  

ة  ة وجريئ ادة ملھم إن األزمة المتفاقمة في الشرق األوسط تتطلب من الحكومتين األمريكية واالسرائيلية قي
ة وجر: وصادقة للحل ة ملھم ق إدارات أمريكي ه عن طري ن تحقيق ذا ال يمك ة وصادقة للحلوھ ذا ال : يئ ھ

ؤون  اك بش ة ايب د لتصرفات منظم ازة وضرورة وضع ح ة منح ق إدارات أمريكي ه عن طري ن تحقيق يمك
  .األمن القومي األمريكي
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ـزيه في تسوية  ادل والن وب والع دور المطل ة ال م أظافر ھؤالء يمكن أن تلعب اإلدارة األمريكي وعندما تقل
م وإذا أخذت أي  المشكلة ضماناً ألمنھا وعالقاتھا مع الدول األخرى لتستعيد مصداقيتھا أمام الشعوب واألم

  :إدارة أمريكية ھذه المواقف يمكن االعتماد في حل ھذه األمور بمايلي
  
  .السماح للشعب الفلسطيني القابع تحت الحصار في األراضي المحتلة أن يقرر مستقبله السياسي -١
ى تشجيع أن تضع الواليات المتحدة حداً لتو -٢ اد فقط عل ى االنتھاكات االسرائيلية وعدم االعتم اطئھا عل

ه أي في غموض. عملية المفاوضات الدبلوماسية اً ال يكتنف ات المتحدة أن تتخذ موقف ى الوالي . إذ يتعين عل
وق اإلنسان، وأن . ويقوم على أساس من المبادئ داً النتھاكات اسرائيل لحق ا أن تضع ح ذا يتطلب منھ وھ

  .يھا تحقيق شروط ثابتة جديدة قبل القبول باستمرار لمساعدات بھاتفرض عل
ذا الھاجس  -٣ رك ھ ي أن نت ذا ال يعن ى األمن في سالمة حدودھا فھ رغم أن اسرائيل تبالغ في حاجاتھا إل

ق توسيع حدود اسرائيل . والخوف بدون حل يس عن طري بل ينبغي تخفيف ھذه الھواجس بحلول جذرية ل
ر ب اً تحت على حساب الغي ة أمني اطق المحتل تثنائية بوضع المن ة اس نح اسرائيل ضمانات عملي ل يمكن م

ين مصر واسرائيل يناء ب ه في س ا ھو معمول ب م المتحدة كم ة . إشراف األم رح حماي ان أول من اقت إذ ك
ة أساطير قديمة ووقائع جديد(العرب واالسرائيلين ھو السنانور وليم فوبرايت في خطاب رئيسي له بعنوان 

  ).في الشرق األوسط
ى أساس  -٤ دين عل ل للحل يمكن أن تكون القدس عاصمة للبل و قاب داً فھ ليس وضع القدس مھما كان معق

يادة  دعي الس دة أن ت ة فلسطين الجدي السياسية المشتركة غير المجزأة بحيث يمكن لكل من اسرائيل ودول
ولى اإلدارة الفعلي ث يت ن بحي ا، لك ة كلھ ة المقدس ى المدين ن عل دد م بق لع د س ب، ق ي منتخ س محل ة مجل

  .المسؤولين العرب أن تبنوا ھذا المفھوم
ى  -٥ غط عل ارس الض رى أن تم راف األخ الح األط لحتھا ومص ل مص ن أج دة وم ات المتح ى الوالي عل

ا  ق المساعدات جميعھ ة تعلي اسرائيل لتضع حداً النتھاكاتھا دون مزيد من التأخير وعلى الحكومة األميركي
  .توافق اسرائيل على سحب سلطتھا عن األراضي المحتلةإلى أن 

ينقذ اسرائيل من عبء (بإنذار اسرائيل خدمة لنفسھا  ١٩٧٧لقد أوصى جورج بول عام  -٦ ه س أ بأن إذ تنب
تقبل ـزاع العربي االسرائيلي ). يھدد رفاھھا في المس رك حل الن ان الشعب األمريكي أن يت د بإمك م يع إذ ل

ى للمصالح القوية التي  د عل تعمل داخل الحكومة وخارجھا، والتي كانت وراء التواطئ المدمر طيلة ما يزي
ة. ربع قرن ذه األزم ى مستوى ھ ة عل وا صرخة غضب أخالقي مدوي . وعلى مواطنينا أن ينھضوا ويطلق

ا السياسي ألغراضھم الخاصة  تغلوا نظامن ديداً اس اً ش زمين التزام واطنين الملت و أن الم ة ھ بب الكارث فس
  .ضيقة وأبواب النفوذ السياسي ذاتھا مفتوحة علٮمصراعيھا ألولئك الذين يُلھَموَن العودة إلى تراثناال

وكما ھو الحال بالنسبة لحقوق االنسان الكبرى التي تضيء تاريخنا، فإنه ينبغي أن يقوم بھذا اإلصالح وأن 
ى أن تھب اإلدا ابرون يصرون عل ى مستوى المجتمع مث زه عل ى تعزي رة وتقف في وجه القمع يعمل عل

ة ر الكرام عب . وتناص ير الش ي مص ق ف رانكلين تتحق وءات ف إن تنب دة ف ا العتي ك إدارتن ل ذل م تفع وإذا ل
  .األمريكي

داً بالنسبة : ١٩٧٣حول مقاطعة العرب للنفط عام  -٧ اعترف كيسنجر بأن عواقب المقاطعة كانت قاسية ج
ه لقد تضاعفت البطالة ع(للواليات المتحدة فقال  ا ب ندنا وساھمت المقاطعة في أعمق ركود اقتصادي مررن

وكان ھذا ثمناً باھظاً جداً لتأييد أمريكا الحتالل اسرائيل لألراضي ) منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
  .العربية
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  التدخل الصھيوني في الكليات والجامعات األميركية

  )تحدي الحرية األكاديمية(
  

وبي ال ك أن الل ات الش ات والجامع ه الكلي ذي تضطلع ب م ال دور الحاس اَ لل اً خاص ي اھتمام ھيوني يعط ص
ذا بسياسات الصحف  األمريكية في نشر المعلومات وتكوين اآلراء عن الشرق األوسط كما ينشط اللوبي ھ

رائيل د اس د وينتق ذه المعاھ ي ھ ن يقف ف ل م ا وبك اديمي . وتحريرھ ومي واألك وعي الحك د ال راً لتزاي ونظ
ام ال رول ع عار البت ع أس ب رف ط عق رق األوس عبي للش ة  ١٩٧٣ش ة اللجن ل منظم ات مث عت منظم وض

ة (واللجنة اليھودية األمريكية ) إيباك(األميركية االسرائيلية للشؤون العامة  برامج وسياسات خاصة لمجابھ
دعايات  ويشاركون في الجھود التشريعية المؤيدة إلسرائيل. انتقاد اسرائيل في المعاھد العليا وفي سياسة ال

ى كل . االنتخابية ه دّرب آالف الطالب عل ذكرون أن وعندما يجري تقديم َكْسلَْر للمستمعين في الجامعات ي
ا ة وغيرھ اريرھم واألشرطة المسجلة والصور التلفازي ة تق وإذا . النشاطات من محاضرات وندوات وكتاب

ى  أراد اتحاد الطلبة أو المجلس األكاديمي الذي يقرر من لَر يسعى إل إن َكْس ة ف يقوم بحجز القاعات الجامعي
  .اسرائيل في عضوية تلك الھيئة إدخال أصدقاء

  
يروي إدوارد سعيد أستاذ األدب المقارن في جامعة كولومبيا والذي يتكلم كثيراً في الجامعات مؤيداً القضية 

ام في جامعة واشنط) اللفلفة الذكية(الفلسطينية ويرد في قوله عن مفھوم  ل ع ن حيث ألقى محاضرة في أوائ
ع (فيقول  ١٩٨٣ ان في الواق ه ك امج ولكن ه برن ون وكان اب القاعة ووزعوا منشوراً أزرق الل وقفوا عند ب

ا ) كإرھابي(تنديداً بي  وفيه أقوال لمنظمة التحرير الفلسطينية وأشياء قلتھا أنا وقد خلطت بأشياء زعموا أنھ
ع ا .صدرت عن المنظمة حول ذبح اليھود ك ھي ترويعي وتروي لمستمعين كي ال والفكرة الكامنة وراء ذل

  .يدخلوا القاعة
  

تاذ الفلسفة  زعم أس دا حيث ت ويروي المؤلف والكاتب المرحوم إدوارد سعيد حادثة أخرى في جامعة فلوري
ال عيد ق ى س ة عل ة المحتج ى : (المجموع راً إل رطة أخي اع فاضطرت الش ى االجتم ويش عل اولوا التش ح

اطعون ) أستاذ الفلسفة(جه إخرا ل راحوا يق ئلة ب وا بالتحدي باألس م يكتف ال فل بح األعم ك من أق ان ذل د ك لق
  .ويقفون ويصيحون أنھا الفاشية بعينھا وعربدة صريحة

  
ي في كونيكتيكت ام . والحادثة الثالثة مع الدكتور سعيد حصلت في كلية ترنيت دعت  ١٩٨٢ففي خريف ع

ة س ي الكلي ان ف رة األدي وددائ لمين واليھ يحيين والمس ا للمس طين وأھميتھ ن فلس دما . عيداً ليحاضر ع وعن
اتذة  ارتفورد ومن أس ود في ھ اء اليھ اقترب موعد المحاضرة بدأت الدائرة تتلقى رسائل احتجاج من وجھ

 ً ل وقال المحتجون أن سعيداً مؤيد للفلسطينيين، وأنه أدلى بتصريحات معادية إلسرائي. الجامعة اليھود أيضا
ن  دائرة م ان ال ة لحرم ة وقامت حرك ن الرئاسل االحتجاجي داً م ان مزي رة األدي د المحاضرة تلقت دائ وبع

د بضعة أشھر ى بع دأ الضجة إل م تھ ة ول د . كرسي استاذية جديد قيمته مليون دوالر للدراسات اليھودي وبع
انھذلك سئلت الدائرة عما إذا كانت ال تزال تشعر بالحرية فتدعوا إدوارد سعيد  ا مجدداً فأجاب المتحدث بلس

  ).ال، ال أعتقد لن نغفل ذلك(
  

ري(سالح المقاطعة وقطع األرزاق، يلجأ اللوبي الصھيوني بالتعاون مع  اي بئ اك ورابطة مكافحة بئن ) ايب
ً بتتبع من ينتقد اسرائيل    .ليحطموه اجتماعياً واقتصاديا

  
ة برنستون إحداھما في  فالعالم األميركي إقبال أحمد الباكستاني األصل، يحمل وراه من جامع شھادتي دكت

ايمز ورك ت دة نشرت في نيوي االت ع ه مق راً عن الشرق األوسط ول ال كثي د كتب إقب . العلوم السياسية وق
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د  اديمي وبع ذه المجتمع األك د نب ويقول أحمد بما أنه منتقد للسياسة االسرائيلية ومؤيد لحقوق الفلسطينيين فق
ا  بين إسرائيل ١٩٦٧حرب  اح اسرائيل واحتفاظھ ا اجتي والعرب ألقى إقبال محاضرة في كورنيل انتقد فيھ

اتذة  ة أس ق سوى أربع م يب باألراضي العربية ويقول أنه خالل السنتين األخيرتين من وجوده في كورنيل، ل
ادة وكنت أجلس إلى مائدة الغداء في مطعم األساتذة الذي يكون ف(فقط يتكلمون معه ويتابع إقبال قوله  ي الع

مكتظاً فأجد نفسي وحيداً على مائدة تتسع لستة أشخاص وأن ثالثة من األساتذة الذين بقوا على صداقتھم لي 
  .ھم من اليھود

  
ال  دكتور إقب ا% ٥٠وبعد ذلك انخفض دخل ال ين . من المحاضرات التي يلقيھ وه من التعي م حرم ا أنھ كم

ول س اب.الدائم في أي جامعة ويق رئيس الس ة ونتكر ال ة روتجرز الجامعي وم السياسية في كلي دائرة العل ق ل
دوا أن السبب ( إنه أستاذ بارع جداً وإن اإلقبال على محاضراته مدھش ولكن اقتراح تعيينه الدائم أسقط ويب

  ).سياسي
  

ات  ض الجامع ى بع ات إل ات والتبرع ديم الھب راد تق ض األف ة وبع ات العربي ض الحكوم ت بع د حاول لق
ا األمريكية التي ت قدم برامج للدراسات العربية وقد سببت ھذه الھبات للجامعات الخاصة مشاكل كان وراءھ

ل  ى أصحابھا مث ات إل ا(الحركات الصھيونية حتى أن بعض ھذه الجامعات ردت ھذه التبرعات والھب ) ليبي
دفاعاً للتب ل ان ة أق ذه الحكومات العربي ا جعل ھ ول وعمان والكويت وغيرھا من الدول واألفراد مم رع ويق

ة) رودي( ذات ھو اإلحساس باإلھان ر . نحن نعلم أن سبب ھذا التصرف بال ا تعتب ى ھاديھ ة إل ادة الھدي فأع
 ً ا ا جميع داء علين ة . اعت ات العربي اً للدراس دخل برنامج ن أن ت ال يمك ة ف ة الحكوم ات األمريكي ا بالجامع أم

  .لواليات المتحدة األمريكيةللتعاون الفائق بين الحكومة االسرائيلية ووزارة التربية في ا
  

اً واستراتيجياً مع  اً وثيق رتبط، ارتباط إذا كان ھذا ھو وجه الواليات المتحدة األميركية وإداراتھا العتيدة الم
الصھيونية في جميع األمور الحياتية االقتصادية والعسكرية والفكرية فھل يبقى شيء من الشعارات التي 

ي الحري ادي ف ا وتن ا أمريك ة تحملھ ت منظم الم وإذا كان ة والس ة والمحب ة (ة والديموقراطي اك ومنظم إيب
ين الشعب ) المكافحة يئناي بئرت اون إيجابي ب تتدخالن في جميع الدوائر الحكومية والخاصة لقطع كل تع

ريم في  رآن الك اھم الق د نھ ذا السبيل وق ادرة في ھ العربي واإلسالمي والشعب األمريكي وتفسدان كل مب
م المفسدون ولكن ال "رة سورة البق م ھ وإذا قيل لھم ال تفسدوا في األرض قالوا إنما نحن مصلحون أال أنھ
  ). ١١البقرة آية" (يشعرون

َك (بعد أن ذبحوا البقرة لتدلھم على القاتل ومع ذلك ) ٧٤آية (وفي سورة البقرة  ِد َذلِ ْن بَْع وبُُكْم ِم ْت قُلُ مَّ قََس ثُ
ُرُج مِ فَِھَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أَ  قَُّق فَيَْخ ا يَشَّ ا لََم اُر َوإِنَّ ِمْنھَ ُر ِمْنهُ اأْلَْنھَ اُء َشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمْن اْلِحَجاَرِة لََما يَتَفَجَّ هُ اْلَم ْن

ا تَْعَملُونَ  ُ بَِغافٍِل َعمَّ ِ َوَما هللاَّ   ). َوإِنَّ ِمْنھَا لََما يَْھبِطُ ِمْن َخْشيَِة هللاَّ
  

ال اإلدارات األميركية في تبينھا السياسات االسرائيلية مھما كانت غير مرغوب فيھا فھل إذا كان ھذا ھو ح
ذه  ت ھ د أن تخل عوب بع ة الش نص محب ا وتقت ا وتحترمھ ذه اإلدارة وتحبھ م األرض تصديق ھ تطيع أم تس

ره اإلدارة عن مبادئ دستورھا العظيم وطيب شعبھا المغرر به من قبل الصھيونية وحقدھا المتأصل في  ك
  شعوب المعمورة؟

  
ا في  ام ودورھ ة بشكل ع اتھا العالمي ة وسياس فإذا تناولنا بالدراسة والبحث أساليب اإلدارة األميركية الحالي
منطقة الشرق األوسط لوجدنا األعاجيب بدليل أن سياسة ھذه اإلدارة وما سبقھا منذ عھد رونالدريغان حتى 

اء صھيون  د حكم ن مكائ دناھا نسخة م رية اآلن لوج دمت للبش ي ق اتھم العنصرية الت وتوصياتھم وتوجيھ
  :مايلي
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ى ( ل إل ين أصواتنا ضد كل مي تكلم رافع دول ولن ع ال قاء والبغضاء في جمي علينا أن نوجد التشويش والش
ا نكون بوسعنا أن  الظلم، وبذلك ينظر إلينا األخرون نظرة احترام بحيث لو فھمت دولة خطتنا وثارت علين

ةنحاربھا بواسطة  اً عام تثيرھا حرب ع فس ين الشعوب ) (البالد التي تجاورھا وإذا اتحد الجمي د أضرمنا ب لق
اغض  ذا التب ادة ھ دوام لزي ى ال األخرى نار التباغض الديني العنصري منذ عشرين جيالً، نسھر ونعمل عل

  ).نحن أقوياء وقوتنا تفوق الحد، والخوف علينا ألن هللا نفسه قد اختارنا لنحكم العالم
  

  :ممارسات السياسة األميركية بتوجيھات الصھيونية
  
  :١٩١٧دخول الواليات المتحدة  األمريكية الحرب عام : في العالم -١
  

تھم  ي صنع دمي وا ف ة الحرب إال أن الصھيونية رغب دة األميركي ات المتح دخل الوالي م ت م(ل ) عصبة األم
أن والحصول على فلسطين وقد تم ھذا ضد رغبة المسيح الذي حذر  يبقى مھجوراً (ب ـزلكم اليھودي س ) من

بھم فلسطين  ا بشرط أن تھ ود مساعدة أمريك ا اليھ دم لھ ى وشك أن تخسر الحرب ق را عل ولما كانت انكلت
الذي حكم البيت األبيض بھاتف سري وباروخ الذي ) برانديز(وأجبرت انكلترا على الموافقة ومن ثم شرع 

وى ر رئيس أق يس ال و ول ه ھ يوخ أن ر الش يفأخب ا وتش ي أمريك ل ف ى .. ج رھم إل دار أوام رھم بإص وغي
ا د ألماني يحاتھم ض وا ص م ليرفع حافة ولعمالئھ ھيونية . الص يح (وبفضل الص ر المس ا آوام دت أمريك تح

  ).ودخلت الحرب
   
  :ة وراء الحرب األھلية بأمريكاوقبل ذلك كانت الصھيوني -٢
  

دوره ١٨٧٦نة كان بسمارك يعلم حقيقة سر الحرب األھلية وصرح بھا س ذي نشرھا ب يم ال ال . لكونرادس ق
وى (بسمارك  ه الق وة قررت اويتين في الق دراليتين متس ين في ى دولت ة إل ات المتحدة األمريكي أن تقسيم الوالي

إذ تخوف أصحاب المصارف األوروبيون إن بقيت الواليات . المالية الكبرى في أوروبا قبل الحرب األھلية
اً . على استقاللھا االقتصادي والماليالمتحدة أمة واحدة وحصلت  الم رأس ة الع من أن تقلب سيطرتھم المالي

على عقب وسيطر الروتشيليديون الذين تنبئوا بغنائم كثيرة إذا ما استطاعوا إحالل ديموقراطيتين ضعيفتين 
ذات ة ب ة من نفسھا والمكتفي ة الواثق ة الواحدة القوي دؤوا . ھامعتمدتين على المال اليھودي مكان جمھوري إذ ب

ولم يشك لنكولين مطلقاً . إرسال مبعوثين الستقالل موضوع العبيد وحفر ھوة سحيقة بين جزئي الجمھورية
في ھذا التنظيم السري، فھو ضد الرق وانتخب ألجل ذلك بيد أن شخصيته منعته من أن يكون رجل حزب 

د ا. واح ؤالء الم ھولة أن ھ ف بس ه اكتش ة إلي ؤون الدول ت ش دما آل ين وعن ياطين األوروبي ليين الش
فقد جعلوا االنفصال بين الجنوب والشمال وشيكاً بغية استغالله . يريدون أن ينفذوا خططھم) الروتشيلديين(

ة ة ممكن تطيعون . ألقصى درج م يس نھم أنھ اً م يحه ظن زعجھم ترش م ي ولن، ول تھم شخصية لنك د أدھش لق
ا الخطر األعظم ھو غير أن لنكولن قرأ مؤمراتھم وتبين . السيطرة عليه يس بأسوأ عدو وإنم أن الجنوب ل

ارة ) اليد الخفية(خطر الممولين اليھود ولم يتستر على أفكاره وإنما راقب  م يرغب في إث ة، ول ة دقيق مراقب
الميين، بإنشاء  اب المصارف الع يم أظافر أرب ى تقل د عل ر، فعم موضوع يزعج الجماھير التي تجھل األم

ونكلن متخصصاً . ح للدولة باالقتراض من الناس مباشرة دون وسطاءنظام القروض بطريقة تسم م يكن ل ل
بالقضايا المالية غير أن حدسه الصافي كشف له أن مصادر أي ثروة تكمن في عمل األمة ونظام اقتصادھا 
تدانة من الشعب  ى حق االس ونغرس عل مغارض اإلصدار عن طريق الممولين العالميين، وحصل من الك

م تجنبت . الدولة له مباشرةببيع أسھم  ذا المشروع، ومن ث ل ھ وساعدت المصارف المحلية بفرح عظيم مث
ات المتحدة ستتجنب  ى أن الوالي ة األول الحكومة واألمة مؤامرات الممولين األجانب الذين فھموا من الوھل

  .وھذا ما حصلصبين لينفذ المھمة إشراكھم فقرروا اغتيال لونكلين وليس أسھل من أن يجدوا أحد المتع
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اً : فرنكلين روزفلت -٣ م يكن في األصل إال يھودي ة ول ة الثاني اء الحرب العالمي وھو الذي حكم أمريكا أثن
زمن  ١٦٢٠انحدر من عائلة يھودية ھجرت اسبانيا عام  ة من ال ة حقب وتشرد أفرادھا في األقطار األوروبي

دعى باأل ه ت ا وكانت عائلت ى أمريك رغ ثم انتھى بھا المطاف إل دعى روزنب م أصبحت ت امبو ث صل بروزك
ة  وفيما بعد روزنفلت وأخيراً روزفلت كما أن زوجته أيضاً يھودية معروفة تدعى ساره دوالنو عرفت طيل

ود الح اليھ ل لص ا بالعم ود . حياتھ زه لليھ ريته وتحي كه بعنص ى تمس راراً عل ل م د دل ت فق ا روزفل أم
اً ف اداً كلي د اعتم نھم والصھيونية إذ كان يعتم رة م د أحاط نفسه بزم ود وق ى اليھ ا عل ي إدارة شؤون أمريك

ات آخرين  ورك ومئ ة نيوي ان محافظ مدين ال الغواوردي مستشارين وماليين وكتاب وقضاة ومحافظين أمث
تھم ا دول ة وكانھ ون في تخطيط شؤون الدول اً يعمل انوا جميع ا وك ا . من أشھر رجاالت اليھود في أمريك أم

  .نحصر في إقرار وتوقيع ما يشرعه ھؤالء واإلشراف على تنفيذهمھمة روزفلت فكانت ت
  

د أن  ور بع ى الف ان الماسوني عل لقد رفعوا روزفلت في الماضي إلى سدة الرئاسة، وھم الذين ساندوا تروم
يل  اني بتھس داب البريط ة االنت ى حكوم ى فلسطين والضغط عل ود إل رة اليھ ي ھج ان ف ه والءه لوايزم قدم

انوا خلف ھجرة اليھود وإن ود ك ا أن اليھ ة االسرائيلية كم ھاء بريطانيا النتدابھا على فلسطين إلعالن الدول
ر ر منتظ اور الغي ود آليزنھ دعم اليھ ي ل عب األميرك تغرب الش د اس ة وق وزه بالرئاس اور وف ن . آيزنھ ولك

م  ف الحك دھم بتخفي ه وع ه ألن وا نجاح ود دعم اور وعرف أن اليھ اح آيزنھ د نج ور اتضحت بع ن األم ع
روس ة التجسس لحساب ال ان بتھم د تروم ود . الجاسوس اليھودي روزنبرغ الذي اعتقل في عھ ان اليھ وك

ة التجسس لحساب  يا بتھم يسعون لدى السوفييت في نفس الوقت إلنقاذ بعض اليھود الذين اعتقلوا في روس
و ى اليھ ام عل يفھم األحك ل تخف رغ مقاب م عن روزنب روس تخفيف الحك ي الغرب، فاشترط ال ين ف د المعتقل

م عن  ل أن يخفف الحك ات مقاب ى أن يساعدوه في االنتخاب ه عل وا مع بالدھم، فساوم اليھود آيزنھاور واتفق
  .الطرفين بتعھده على أكمل وجه فقام كل من. رونزبرغ

  
د من : الحرب العالمية الثانية -٤ انية فھي تري دة تحت شعار اإلنس تش عن مكاسب جدي ا تف كانت بريطاني

ا جھة أ ا إلضعاف محور روم ة تحاول أن تقترب من إيطالي ة ثاني  -ن تؤمن أبواب القسطنطينية ومن جھ
وفي أمريكا يدعو رجال الدين إلى االحتجاج على االضطھادات . ألمانيا وذلك خوفاً على تاجھا من الضياع

Cordell Hull ه في وضع رلين للتشاور مع فيره في ب دعو س ة ي ود في أمين سر الدولة البريطاني ية اليھ
ول ) Hover(ألمانيا والسيد ھوفر  ان المضطھدين ويق دين األلم خطت (الرئيس السابق للواليات المتحدة ي

يش، وروزفلت وھو من دم  ام محاكم التفت ى أي وراء حت ى ال اً إل ة وخمسين عام وراء أربعمائ ألمانيا إلى ال
بر آنئذ وكأنه جاء ليعطي أمثولة إلى البالد يھودي غضب ھو اآلخر من التدابير المتخذة ضد اليھود وقد اعت

ع الحظر االقتصادي إذا . التي نسيت بعض القواعد االنسانية البديھية ده أن يرف ر وع ى ھتل الته إل وفي رس
اقالً  ه ع ماناً ببقائ ي ض ان يعط ة . ك ى القطيع اً عل ون جميع انوا يعمل ائية ك ادات النس ين واالتح إن المنتخب

ى  الدبلوماسية واالقتصادية ا إل دفع ألماني دة ل ا(مع ألمانيا وكل األجھزة اليھودية كانت تسعى جاھ ) الكرنتين
ب  ة تلھ يطانية تدميري ا بمصطلحات ش ر أكاذيبھ ي فتنش اني األمريك وتر الجرم ن الت دث ع الصحافة تتح

ة الصھيونية. المشاعر وتذكي لھيب الحرب دة لخدم ة المجن  لقد ساد قلق كبير واضطربت الصحافة العالمي
و أن  وتلبدت األجواء بالغيوم السوداء منذرة بحرب ضروس، ونشطت الدعاية بكل وسائلھا بدون حدود ول

ان مصير ) Bogromيدالبوغروم (ھؤالء اليھود قد عذبوا صدفة على  وذبحوا كاألرمن في تركيا، فماذا ك
ي ألماني ات إال ف د أقلي ه ال توج ع أن ود، م ة من أجل اليھ الم؟ الحرب العالمي دان الع ا وبعض البل ا وروماني

  . األخرى
بينما اضطھاد . أميركية الرقيق -فرنكو-أما مذابح األرمن الرھيبة، فلم تكن لتحرك قلب الصھيونية األنجلو 

  .اليھود القاسي المشروع على يد ھتلر أوقع الرساميل المالية في لندن وباريس ونيويورك في حرج كبير
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ات فروزفلت بطل اليھود يجد في بھول و يلقي الخطاب ة فھ دول الدكتاتوري يود مساعداً ثميناً في حملته ضد ال
اع  ة، أطم عبر االذاعات في كل مكان رامياً إلى إقامة دفاعات ھائلة تواجه بحصونھا في كل أوروبا الغربي

  .األلمان وااليطاليين واليابانيين
  

ك  ا شراء الصحافة لقد شنت ھوليود حاضرة اليھود السينمائية حملة خطرة، فھي تمل ة بامكانھ واالً ھائل أم
ة ات الديموقراطي ى الحكوم ا عل رض أحالمھ م . وتف ر الس ث يقط ذه الصيدليات حي ي ھ اذا يحضرون ف م

راً  ك س د ذل ان الھدف . وتحمل عبواته صور اجمل النجوم؟ لم يع ة للجرم اً معادي ود ينتجون أفالم ان اليھ ك
دي ين ال ةالوحيد منھا، إحداث ھوة ھائلة تفصل ب دول الدكتاتوري الم . موقراطيات وال ذه األف د عرضت ھ وق

ذيب األرمن من أجل عدم جرح حساسية  الم تع ع عرض أف ا من الخيالية والخطرة ولقيت كل تشجيع بينم
  .مصطفى كمال

  
ام  H.Bibermanوفي أحد االجتماعات اليھودية السينمائية قال المخرج  ذا المخرج نحن  ١٩٣٩ع ال ھ ق

رئيس نجمع حتى تعلن ثو ى ال رتنا على النير النازي الذي يطمح إلى سيادة العالم وقرأ عريضة مرفوعة إل
ة في  ى األسرة الدولي ود إل ذه ال تع ا دامت ھ ا م روزفلت يطلبون فيھا قطع العالقات االقتصادية مع ألماني

لعريضة تحمل ستة وكانت ھذه ا. مراعاة حقوق اإلنسان واحترام القانون الدولي المتعلقة بالحريات العالمية
ع الم أجم ي الع ھورين ف ن المش ة وأصحابھا م ا يھودي اً كلھ ين توقيع دم . وخمس ت وراح يق أثر روزفل د ت لق

ة  ا النازي ة وكانت ألماني واد حربي ع م ى بي ه عل ر اإلذاعات عن عزم اً عب الخدمات للحركة الماسونية معلن
اً ال رح ا حرب ة أعلنت عليھ ة العالمي داً أن اليھودي ائل بالحصار االقتصادي تعرف جي ل الوس ا وبك ة فيھ م

ة ة الكاذب ل . والمالي وبالدعاي د اغتي د شاب يھودي اسمه ) vonrath(لق ى ي ة عل فارة األلماني مستشار الس
Merschell grzpan  وقد بدأت ألمانيا معاقبة اليھود بأعمالھم فاغتيال المستشار كان النقطة التي طفحت

  .المتحاربون راياتھم بھا الكأس فسقطت األقنعة ورفع
  

ين  ارب ب يھم الطريق إذ أصبح التق وا عل لقد حاولت ألمانيا التقارب من فرنسا لكن المروجين للحرب قطع
والذي كان على رأس الطيور الجارحة وھو تلميذ أمين  J.memdelblumفرنسا وإيطاليا مستحيالً بفضل 

أثر بحماس بمقا Cremieux Elgamberلمدرسة  ان يت ذي ك زج وال ا ل ا وايطالي رة ضد ألماني ه المثي الت
ان . فرنسا في حرب ضارية ر وموسوليني بأبشع الصور بقصد إقالق الشعوب، وك وكانوا يصورون ھتل

ة ة العالمي . المھاجرون اليھود المتآمرون على النظام تغص بھم المكاتب والكواليس ومصالح المالية اليھودي
ى لقد تلقى ھؤالء األمر العام من مروجي  الحروب ومحبيھا الذين راحوا يمطرون بذھبھم أكثر العاملين عل

ى ) Leon Blum(تسريع عجلة الحرب مثل  المنجرف بحرارة اإليمان الصھيوني، يدعو الديمقراطيات إل
را. تدمير االيديولوجية العرقية ا وانجلت وطن فرنس دفاع عن ال ألة ال خ..وھكذا لم يعد اليھود يتناولون مس . ال

ا الد ا وإنم ي ألماني غلون ف نھم يش اء دي ادام أبن ان، م ود جرم دس اليھ ديموقراطي المق ف ال ة والحل يمقراطي
ى  دفعون الشعوب إل م ي ف، فھ وة والعن د أصبحوا من أنصار الق ر فق د ھتل الجمھورية مراكز ھامة، أما بع

  .ھيونيالحرب السقاط األنظمة المعادية للسامية ألنھا وطنية وال تشكل أرضية صالحة للعمل الص
  
اد : الحرب الباردة -٥ ا واالتح بعد أن انتھت الحرب الكونية الثانية والتي أكلت األخضر واليابس في أوروب

وفيتي وذھب ضحيتھا  ة  ٥٠الس ت اإلدارات األمريكي وفيتياً، بقي اً س بعة عشر مليون ا س ان منھ ون إنس ملي
شريكھم االتحاد السوفيتي ) لشيوعية(فحة المتعاقبة بدءاً من ترومان حتى ريغان وبوش األب معنية في مكا

ى  ذه اإلدارات عل ة تراعي مصالحھا إذ شجعت ھ ة الحاكم ا مع األنظم في ھزيمة النازية، وكانت عالقاتھ
ب  ي قل رائيل ف ديمقراطي وزرعت اس اح السياسي وال ب باالنفت ت تطال ي كان عبية، الت ات الش ع الحرك قم

ة وسطوتھا واضعاف المحيط المنطقة العربية لتستخدمھا كحصان طرواده  رد علٮاالمبريالي ضد كل متم
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اً  ه ومطواع ه سوقاً لمنتوجات العربي وتبديد ثرواته وتمزيق وحدته وجعله تابعاً للسياساته االقتصادية وجعل
  .ألوامره

  
رى  اً أخ ولية وأحيان اً باألص لمين والموصوفة أحيان رب والمس د الع زة ض اب المرك ال االرھ أليست أعم

رھاناً على طبيعة الحملة الصليبية الجديدة؟ ثم أليست الحملة اإلعالمية المؤيدة للصھيونية والتي بالتطرف ب
ي  لمين ف ة الحرب ضد العرب المس اوالت تجزئ ى مح ماً عل اً حاس ن تصفھم باألصوليين برھان تالحق م

زة اإلعالم المناص. فلسطين خاصة وعزلھم عن محيطھم يس سماع إسرائيل وأجھ ك أل ا في وبعد ذل رة لھ
ا  ة، وتحريم معالجتھ ة والطبيعي ة واالجتماعي أنحاء العالم بمناقشة القضية الفلسطينية من كل الملفات القومي

  .دة تقويم قصة جھاد شعب فلسطينمن طبيعتھا االسالمية برھاناً حاسماً علٮإعا
  

  )االنتحاريون: (الحرب على اإلرھاب
  

ة في معظم األحيان يكون أولئك الشباب والشا ة المتعلم ة من الطبق ات انتحاري بات الذين يقوم أفرادھا بعملي
م في كل شيء  الذين حولوا أجسادھم إلى قنابل بشرية وبإراداتھم لمحاربة قوى كبرى ظالمة وعدوانية وھ

دافع ) حياتي ھي السالح(في كتابه بعنوان ) كريستوفر رويتر(ويرى الكاتب . يدفعون حياتھم ثمناً لھا ه ب أن
ا ارفھم اإليم م ومع ل ذويھ ن قب يانھم م ن الصعب نس ال وم ارب باألبط وى يصفھم األصدقاء واألق ن والتق

دى الوسط الغربي  ة ل ة كانت مجھول ه ومع أن الظاھرات االنتحاري وأحياناً المجتمع الذين يعيشون في ظل
ا أن بشراً يضحون ون  ولم تؤثر نسبياً في نفوس الغربيين في مطلع الستينات ولم يخطر ببالن اتھم ويقتل بحي
إال أن الظاھرة . بھا أرواحاً بشرية أخرى منطلقين من إيمان أن الشيء الذي له قيمة بالنسبة لھم ھو السالح

انتحارياً أنفسھم في  ١٩حيث فجر  ٢٠٠١/أيلول/١١غير المرئية والعنيفة ھزت مشاعر العالم ھي أحداث 
ا جعل الطائرات المتجه إلى البرجين في نيويورك وإلى مبن يض، مم ة دك البيت األب اغون، ومحاول ى البات

على ) الحرب ضد االرھاب(حكام الواليات المتحدة أمام حرب من نوع جديد، فانطلق بوش في دعوته إلى 
ة االسالم وكل  ى محارب نطاق عريض األمر الذي أفقده بعض حلفائه الغربيين، وكان المحرض لبوش عل

ارد ال ريتش اھم أمث ي ترع دول الت رب ال ى الع دين عل ھاينة الحاق ن الص رھم م ز وغي ول وولفيتي بيرل ب
ه  الم االسالمي وقول داء ضد الع د والع ريكيين بالحق عال صدور األم لمين وإش و (والمس ا فھ يس معن ن ل م

بانيا ) ضدنا يا واس ا وكراتشي واندونيس دار البيضاء والرياض ومومباس لقد توالت أحداث التفجيرات في ال
باحواليمن وتبين للج ام حرب اش ان . ميع أن ھذه الظاھرة قوة خفية ليس من السھل ھزيمته وأمتنا أم و ك ول

ة،  د التقليدي ارج القواع ة خ ذه المواجھ د أصبحت ھ ى فق وة عظم ون ق ذه الحرب يواجھ ون بھ ذين يقوم ال
  .للحرب التي عرفھا التاريخ

  
ب  ابع الكات ر(يت ر أنفس) رويت ون بتفجي خاص يقوم ؤالء األش ول أن ھ ت ويق ا كان ية مھم م قض ھم، لھ

دمين إذ  ى أخمص الق رأس إل ا كسجادة حين ننفضھا من ال ا وھزن ايديولوجيتھا مما أشاع الرعب في قلوبن
ديھم  ليس بأيدينا وسيلة للرد واالنتقام ضد ھؤالء المعتدين طالما أن ھؤالء يدافعون عن بقائھم بل ال رغبة ل

ا وحضارت ل أن أفكارن ى الطائرة على اإلطالق بالبقاء، ب اناً يصعد إل ا أن انس أت في حيثياتھ م ي ا ل نا وأمتن
وھذه أول مرة تحدث في تاريخ انشاء الطيران وكل ما كنا نفعله . وھو ينوي تفجيرھا من خالل تفجير نفسه

  .ھو فحص أمتعة الركاب وجيوبھم وثيابھم التي يرتدونھا  فقط
  

اس ال وال الن رددون أق ون ي ه، وقد طفق المفكرون الغربي ده نھايت ق االنسان بي ذي خل ون أن هللا ال ذين يؤمن
وإنھم ال يخافون الموت بقدر ما يخافون االستكانة والذل وأن ال خوف عليھم إذا كانوا مسلحين تسليحاً جيداً 

  .إنھا الترسانة التكنولوجيا الكبرى حيث يتم لتجنيد المھمة انتحاري من دون أي سالح تكنولوجي. أم ال
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درامي حيث ) ي ورھولآند(ويقول  ع المشھد ال دأ الھجوم ويرتف وة حين يب أن المنتحر يمر في لحظة الالق
ر  ل التفجي رة قب دقائق األخي دو ال ده وتغ ة عن لحظات (تسيطر فكرة الموت داخله وتصبح الحياة شيئاً ال قيم

ن ) فخر وشھرة ذي دخل مقھى ١٩كما حصل للشاب الفلسطيني محمد محمود نصار اب اً وال ا  عام في حيف
وھو مزنر بالمتفجرات، فدنا من النادلة ورفع قميصه وآراھا ما يحمل فتجمدت خوفاً وأصيب بالذعر كذلك 
ا سقط  رواد المقھى الذين تدافعوا للھرب، وقال لھم وھو يبتسم أنھا متفجرات وفجر نفسه وطار جذعه فيم

ى ن رواد المقھ دداً م ل ع اب وقت ى الب ه عل ت. رأس رائيل تكتم ن إس ي  لك ك ف ان ذل ر وك ى الخب عل
ول إلسرائيل  ١١قبل إحداث  ٢٠٠١/آب/١٢ ان يق أن الشھيد ك بكم إذا (أيلول بشھر وك انظروا كيف أرع

ون م تكن ظاھرة ) كنتم على حق لماذا ترتعب ة الموت(ل ى )ثقاف ا االستشھاد في سبيل هللا مقتصرة عل ؟ أم
ا أھداف أخرىجماعة أصولية بل على جماعات أخرى ال تنشد الذھاب إلى ا ل تحركھ د الموت ب . لجنة بع

ى خالف االنتحاريين األخرين ة . فماذا يحرك ھؤالء عل داء لالمبراطوري ل ھو الف ة ب ة الياباني ا الوطني إنھ
ام . اليابانية انيون ع ارون ياب ام طي ة ق ة الثاني ة ضد  ١٩٤٤وقبل أن تنتھي الحرب العالمي ات انتحاري بعملي

م عن قريب السفن األميركية منطلقين من ة ستلحق بھ وكانت . الفلبين رغم أنھم كانوا على علم من الھزيم
ب ل أبي ة في مطار ت ة . النية االنتحارية بھذا الشكل قد دعت أحد البابانيين إلى تفجير قنبل وكانت أول عملي

ً  ٢٤مما أوقع  ١٩٧٢انتحارية في الشرق األوسط عام  ا. قتيالً اسرائيليا ات الكاميك د ظلت عملي زي في ولق
  ).بالطيار الكاميكازي(أيلول  ١١ذاكرة العالم حتى وصف محمد عطا من قبل األميركيين بعد 

  
ومع ذلك ظل العرب في صف الدول الغربية معاداة للشيوعية ولم يكن أي دور للشيوعية في دول االسالم 

ة و ي السياس ارزاً ف يوعية دوراً ب زاب الش ا األح ب فيھ ة تلع دول الغربي ت ال ة إذ كان اطات العمالي النش
اون واضحاً  ان التع ة وك اد الشيوعية عن المنطق ا إلبع واالقتصادية وكذلك الحال في اسرائيل التي وظفوھ
تان ضد  ي أفغانس اربوا ف ي ح ف عرب رين أل ن عش ر م ى أن أكث بيل حت ذا الس ي ھ رب ف رب والغ ين الع ب

دريب والسالح ح ا ھي الممول األساسي في الت تان وأخرجت السوفييت وكانت أمريك تقلت أفغانس ى اس ت
ين . السوفيت من أراضيھا تن والبغضاء ب ولما رأت االمبريالية أن ھذا البلد خرج عن طاعتھم، زرعوا الف

فصائله واتھموا السلطة ھناك بالحكومة االرھابية وبدأ االستفزاز األميركي لھذا النظام الجديد يزداد ويقوى 
دي ين البل ى جاءت أحداث وبطبيعة الحال بدأ العنف ب ر حت بتمبر/١١ن يتصاعد أكث اء رئاسة  ٢٠٠١/س أثن

ارة ) ھو االرھاب(جورج بوش االبن الذي تراءى له أن الخطر الرئيسي على أمن ومصالح أمريكا  أو بعب
ا ) االرھاب االسالمي(أكثر صراحة  د أن االرھاب يزدھر فيھ ة التي يعتق لذلك جاء عزمه على تغيير البيئ

وءة العظمى وھي عودة المسيح لتأسيس ويقوى، فجاءت ال فرصة لإلدارة األصولية األمريكية لتحقيق النب
ة  ى نظري اً عل د كلي اونوه تعتم ون السياسيون أن خطة بوش ومع المملكة المتحدة العالمية لذلك يرى المحلل

ى ت وم إدارة بوش أيضاً عل ا تق ر كم دو األكب ى أن االسالم ھو الع ة عل ار صموئيل ھنتغتون القائم ذ أفك نفي
ز صاحبا مصطلح  ول وولفتي ة ) محور الشر(السياسي األميركي ريتشارد بيرل وب ذي اقترحوا مالحق وال

ة ة ايديولوجي رى فكري ة وأخ ة خارجي ي جبھ روبھم ف ن ح ا فضالً ع ل أمريك لمين داخ ت . المس د قام وق
ات المتحدة متجاوزة لمين في الوالي ال اآلالف من المس وانين  السلطات األميركية باعتق كل األعراف والق

ة قضائھا م األرض بدستورھا وعدال داياتھا . التي حببت أم ة والتي أخذت ب دأت الحرب االيديولوجي ا ب كم
ة وتكريس  غطاءاً جميالً يتمثل في نصرة المستضعفين في األرض ومحاربة الدكتاتورية ونشر الديمقراطي

أر الحادي حقوق االنسان، لكنھا ما لبثت أن قلبت ظھر المجن واست د أخذ ث نانھا السامة التي تري خدمت أس
ة . عشر من سبتمبر على طريقة الكاوبوي التكساسي ر البيئ ادة فعالً في تغيي وإذا كانت الواليات المتحدة ج

التي جاء منھا أسامة بن الدن، فعليھا أيضاً السعي لتغيير البيئة التي جاء منھا ھتلر وبيئة رامسفيلد وتشيني 
روريتشارد بي الم بتغيي ر الع ذه اإلدارة أن تغي ى ھ ى آخر عل نفسھا أو  رل وبول وولفونيز وشارون، وبمعن

  .لترحل إلى عالم آخر
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  :عوامل الحقد والبغض ضد العرب والمسلمين
  

ت  ن متزم د م ر أبع د أن األم م يع رب ل م والحضاري للع مح لالس ه الس ار الوج دؤوب إلظھ ل ال إن العم
دة  ن القاع د م امح وأبع ي ومتس رجين ف ار ب ن انھي ق م اد وأعم ات الجھ دى الصدر وحرك ان ومقت وطالب

ة  ا من البداي نيويورك وضرب البنتاغون في واشطنن العاصمة أو أنھا أحرق من أسلحة الدمار الشامل إنھ
ار  ة والتعصب والتعسف واحتق ة شھية االستيالء واالغتصاب وممارسة أشكال البربري ة حكاي ى النھاي إل

د واألح ي العقائ لمين ف رب والمس ق الع اط ح د إلحب ل والمتعم د المتواص تعالء العتي رى واالس اس األخ ب
اتھم . معامالت ندية ائھم وأدبي ر من شخصياتھم المسؤولة وزعم واه الكثي ولقد بدت البغضاء تصدر من أف

ام بواسطة  ذه األي اً ھ دھم أو جھ د وصلت ظاھرة التحريض عن راثھم الفكري والحضاري وق ونھم وت وفن
  .لعرب واالسالمعالمھم المتعصب ضد اإ

  
ل  اريخ التنزي ه في ت إن الدين االسالمي يؤكد في القرآن الكريم المكانة البارزة التي يحتلھا رسل هللا وأنبيائ

هِ (بقوله تعالى  ِ َوَمالئَِكتِ َّ ا َن بِ لٌّ آَم ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُك ُق  آَمَن الرَّ رِّ لِِه ال نُفَ ِه َوُرُس َوُكتُبِ
  ).نَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ بَْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغْفَرانََك َربَّ 

  
ل  ه مث رآن مثل نھم إذ أن الق ارزة بي ة ب مثل نوح وابراھيم وموسى واألنبياء، خاصة المسيح الذي يحتل مكان

ى ) يفوق الطبيعة(د السيد المسيح كفعل خارق األناجيل يقدم ميال ق عل ريم ويطل ويخص بالذكر أيضاً أمه م
  ).سورة مريم(اسم  ١٩السورة رقم 

  
ه  تمعن في اً دون ال ه جزاف دين وتشوه تعاليم ذا ال دين ھ د وت وءة محم وإن كانت اليھودية والمسيحية تنكر نب

ر الجذري ودراسته، فقد قام بعض العلماء بدراسة الدين االسالمي ، واختلفت وجھات النظر وحصل التغيي
وبات اليوم يتحقق على أعلى المستوى في العالم المسيحي فالوثيقة التي طبعتھا سكرتارية الفاتيكان لشؤون 
لمين والمسيحيين والتي  ين المس غير المسيحيين آثر مجمع الفاتيكان الثاني بعنوان توجيھات إلقامة حوار ب

ة  رة الثالث ت للم مية ١٩٧٠طبع ف الرس ي المواق ول ف ق التح ھد بعم ى . وتش ان إل ة الفاتيك د دعت وثيق فق
ا أو  ا الماصي إياھ ة التي ورثن ك الصورة البالي لمين، تل ا المس استبعاد الصورة التي يصور المسيحيون بھ

ة عن االسال. شوھتھا االفتراءات واألحكام المسبقة ة والوثيقة تنتقد أيضاً مفاھيم المسيحية الخاطئ م كالحتمي
  .وحرفية االسالم وتعصبه

  
ال  ار الكاردني ذكر كيف أث اعتين، وت د الجم ا عن ان ب ونيج (إن الوثيقة تؤكد على وحدة االيم ) koenigك

اھرة  ك في محاضرته الرسمية التي بجامع األزھر في الق ن ذل اعجاب مستمعيه بالجامع األكبر حين أعل
مؤاتية للتقارب بين الھيئة البابوية واالسم في لقاءات واجتماعات وقد لحقت تلك المبادرات لقاءات . ١٩٦٩

ودولي  ال بني دأھا الكاردني ان ب ين الفاتيك ة ب ود الديني ك الوف ق ذل اً، وراف راً واقع ادرات أم ك المب ت تل جعل
pignedoli  دھا بستة أشھر إلى السعودية إذ دخل ضيفاً على ملك السعودية المغفور له الملك فيصل، وبع

ت لمين اس ين مس دوات ب ا ن ة السعودية، جرى خاللھ ة العربي اء المملك ار علم ان كب ا رسمياً بالفاتيك قبل الباب
ة في االسالم وق االنسان الثقافي اح نحو . ومسيحيين حول حق ديانتين تسجل روح االنفت ين ال ة ب وأن العالق

ريحه  ي تص ادس ف ولس الس ا ب ا الباب ر عنھ ي عب الم الت ق ب(االس ه العمي المي ايمان المين االس دة الع وح
  .ي اللذين يعبدان الھاً واحداً والمسيح

  
ا الكتب  ين بعض الموضوعات التي تعالجھ رن الواحد والعشرين وب إن المواجھة بين حقائق العلم في الق

  .المقدسة تھم بالتالي األديان السماوية الثالثة معاً وليس ديناً واحداً على حدة
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ذا ونظراً لما يتھدد األديان ال اه ھ ان تج ذه األدي ارب ھ ثالثة من طغيان المادة ھذه األيام فمن الواجب أن تتق
ك ھو معالجة . الطغيان، وإن تؤلف بحكم ذلك جبھة واحدة متماسكة لخير البشر إن أھم السبل في تحقيق ذل

د أ صبحت الكتب المقدسة من خالل الدراسة النقدية الموضوعية وعدم التمسك بالحرفية المطلقة خاصة وق
ى . الكتب مشاعاً لكل البشر د من المسيحيين عل اس والعدي ال الن ام ھو اقب ذه األي والشيء الملفت للنظر ھ

ا أخذوه عن السلف في ذم  ألفوه سوى م م ي ذي ل دين ال ذا ال ى ھ شراء الكتب الدينية االسالمية للتعرف عل
  .االسالم والتعصب األعمى ضده

  
  :الحرب على العراق -٦
  

ى كشف سواء ثبت أن  اء نظرة عل يح الفرصة إللق ه يت تسليم السيادة كان انجازاً أو على األرجح فشالً، فإن
  .الحساب النھائي للحرب األنغلو أميركية في العراق

  
رار  ٢٠٠٣الشك أن االجتياح الوحشي الحتالل العراق في آذار  ل ھو تك اً ب ان مشروعاً استعمارياً بحت ك

د مصدق  أكثر عنفاً للمغامرة التي أقدمت عليھا كال الدولتين منذ خمسين عاماً حين قلبت نظام الدكتور محم
ام  ة ع و أميركي نفط األنغل أميم شركة ال ة . ١٩٥٣في ت ذ عملي ة وقتئ د سميت الحمل اً وق ة حق إذ كانت جريم

اه وتوقيف البطل ا وأمريكا إلى افتعال تظاھرات أجاكس لجأ إليھا عمالء بريطاني ا الش طھران ھرب خاللھ
وكانت النقمة قد كمنت في صفوف الشعب لدى عودة الشاه كدمية أميركية . لوطني مصدق وايداعه السجنا

وكذلك األمر بالنسبة إلى صدام حسين فالجريمة التي . ١٩٧٩ھي التي مھدت السبيل للثورة االسالمية عام 
وق ا اك حق ي انتھ ائس ف ي سجله الب ن ف م تك ا ل ا وبريطاني ي نظر أمريكي ا ف ه ارتكبھ ي تحدي ل ف ان، ب النس

راق  يش الع وة ج ن ق دوا م د أن تأك رائيل بع ى اس ره عل كرية وخط ية والعس ة السياس يطرة األميركي للس
ي  وي ثلث ي تح تراتيجية الت يج االس ة الخل ى منطق وفھم عل ة وخ ة االيراني رب العراقي ي الح ه ف وعظمت

را. االحتياطي النفطي في العالم اطي في الع ك أن االحتي د يضاف إلى ذل الم بع اني في الع ر الث ق نفسه يعتب
ى الحرب  ٢٠٠٣لذلك فإن حرب العراق عام . السعودية ود إل لم تكن مفاجئة بل ھي تتويج لمسار طويل يع

ى الغرب نفط إل د ال ة توري ى حماي ى . العالمية األولى الذي يھدف إل رز المحطات في السيطرة عل ولعل أب
ي ة ف ة االيراني راق كانت الحرب العراقي رن العشرين  الع ن الق ات م ة (الثماني ة الغربي ين كانت السياس ح

اك الطرفين ى انھ ؤدي إل ة ) الالأخالقية ترمي إلى إطالة الحرب قدر اإلمكان بحيث ت وكانت المحطة الثاني
ذي  اً في الوقت ال ران والعراق مع ھي سياسة االحتواء المزودوج األميركية التي كانت ترمي إلى تحييد اي

  .تبني حضوراً عسكرياً ساحقاً في الخليجأخذت أمريكا 
  

ة من  م المدعوم ة الحك داً مباشراً ألنظم ذي يشكل تھدي ثم جاءت الخطوة الغبية في اجتياح صدام للكويت ال
ام  ة عاصفة الصحراء ع ة لعملي ر الذريع ذي وف يج وال ي الخل ن  ١٩٩١الغرب ف ِرَج م راق وأُْخ زَم الع فَھ

اطق خط ى من يمه إل رى تقس ت وج الل الكوي ه خ م إذالل وي، ث ة  ١٢ر ج ات الدولي طة العقوب نة بواس س
والتي أدت إلى تدمير متعمد لدولة العراق ) بعملية الحرية للعراق(الصارمة ليعود فيواجه مرة ثانية سميت 

اتھا ونھبت  ة ٢٣وزارة من أصل  ١٧استبيحت كافة مؤسس ة الوطني وطني والمكتب ا نھب المتحف ال ، كم
عات وكل اإلدارات العامة يمكن أن يصل إليھا اللصوص والعساكر األجنبية وكل ذلك والمستشفيات والجام

دة التي حظيت بالحم. كان يحصل تحت سمع وبصرالقوات األميركية وزارة الوحي ة وكانت ال ة األميركي اي
  .ھي وزارة النفط

  
املة جر ة الش ى المنطق ة عل ا بمجموعة على أن ما سبق ليس كل الحكاية، فأھداف أمريكا الھيمن ى تطعيمھ

رائيل داف أخرى خاصة باس ود . أھ ن أنصار الليك ركيين م ن الصھاينة األمي ة م تطاعت مجموع د اس فلق
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دفاع، وفي  ى احتالل مراكز رئيسية في وزارة ال ة والوصول إل االسرائيلي التسلل إلى الحكومة األميركي
  .مكتب نائب رئيس الجمھورية ومجلس األمن القومي

دمرة في وإذا كانت إدار ى ھجمات القاعدة الم رد عل د لل ذه  ١١ة بوش تجھ نم بعض أعضاء ھ ول، اغت أيل
م ان . المجموعة الصھيونية وعلى رأسھا بول ولفوفتيز نائب وزير الدفاع، ليفرضوا األجندة الخاصة بھ وك
عراق الھدف السياسي والرئيسي في ھذه األجندة إزاحة صدام حسين وقلب نظامه وتدمير جيشه والسالح ال

ام  ة  ٢٠٠٣الذي بات خطراً على اسرائيل وحتى يدعموا حجتھم في الحرب على العراق ع اخترعوا نظري
مفادھا تغيير النظام وفرض الديموقراطية سيؤديان كما في لعبة الديمنو إلى انھيار أنظمة الحكم في سوريا 

وى في المن. وايران، وإلى ترويض السعودية ومصر ة بأسرھا لصالح اسرائيل وھكذا ينقلب ميزان الق طق
دمر  وأمريكا، ويتم الحفاظ على احتكار اسرائيل لألسلحة ولو كانت أسلحة دمار شامل، ويتاح لشارون أن ي

ة ى من الضفة الغربي ا تبق ى م الي عل تولي بالت ة ويس الھم الوطني يرة السالم . الفلسطينيين وآم وتوضع مس
اح الس ا يت رف ريثم ى ال رائيلية عل ة االس روت أن تفرض شروطھا العربي وة وجب ن ق ه م ا تملك رائيل وم

  .الجائرة على عالم عربي مھزوم
  

ومي في إدارة  ى مجلس األمن الق ار األصولي بالسيطرة عل ة من التي إلى جانب ذلك قامت مجموعة ديني
ة  ة وفي الوكال ادات في وزارة الخارجي بوش واستطاعت من خالل حرب مريرة أن تسكت أصوات االنتق

ال ) CIA(ية لالستخبارات المركز وفتنير وريتشارد (وأسماء ھؤالء معروفة في العالم بأسره أمث ول ولف ب
وتي ام ل د ورمز دوولي ي ودافي ويس ليب رل، ودوغالس فابت ول ل شھرة) بي رون أق ؤمن . وآخرون كثي وي

   .المنظرون من ھؤالء المحافظين الجدد أن مصالح أمريكا واسرائيل واحدة ومتشابھة ومتطابقة
  

أن صدام  وا ب آمرين أن يثبت ى المت ان عل ى العراق ك وحتى يدعموا وجھة نظرھم في ضرورة الحرب عل
ة  ١١يمتلك أسلحة دمار شامل وأنه على صلة بارھابي  أيلول وأنه يشكل خطراً وشيكاً وقد تطلب ذلك فبرك

ى وقد عھد بمھمة إفساد المخابرات األميرك. معلومات كاذبة ونشرھا على أوسع نطاق مكتب الخطط (ية إل
وھذا المكتب الذي ھو عبارة عن وحدة خاصة باالستخبارات في . الذي يرأسه ابراھام شولسكي) الخاصة

ة التي  وزارة الدفاع أنشأه دوغالس فايت وكيل الوزارة للسياسة الدفاعية وھو يعتمد على المعلومات الكاذب
و المھجر ا عراقي ه بھ ي وحزب. يغدي د الجلب ا أحم ان  ويوردھ ه وك ذي يتزعم راق ال وطني الع ؤتمر ال الم

  .الجلبي ھو الذي وقع عليه االختيار من قبل المحافظين الجدد ليرأس الحكومة بعد قلب نظام صدام
  

وفي سعيھم المحموم من أجل الحرب زعم المحافظون الجدد بأن القوات األميركية ستُستَْقبل بالورود كونھا 
ة لالنتشار في العراق وأھمل كل تخطيط جاءت لتحرير البالد ونتيجة لذل ر كافي ك جرى اعتماد قوات غي

رار بريمر  ا ق ا وأخطرھ ان أھمھ ر من األخطاء الفادحة ك ك عدد كبي ع ذل د الحرب وتب ه بع لما يجب فعل
ل نحو  ة وتحوي ين من وظائف الدول ع البعثي ألف  ٤٥٠الحاسم األمريكي بحل الجيش العراقي وطرد جمي

  . العمل شخص إلى عاطلين عن
  

ومع تصاعد المقاومة الشعبية تصاعدت عمليات القمع األمريكي وأبرزھا الغارات المروعة على الفالوجة، 
والمعارك الضارية ضد جيش المھدي الذي يتزعمه مقتضى الصدر والتوقيف العشوائي لعشرات اآلالف 

ةمن العراقيين، واالعتداء على السجناء وتعذيبھم حسب األساليب الصھيون ا ثمن . ية في فلسطين المحتل أم
داً  اً ج ان باھظ د ك ك فق ل عن : كل ذل ا ال يق دنيين وعسكريين و ١٧٥٠٠م ي م ل عراق ألف جريح  ٤٠قتي

اء  ب احص ي  ٣/٧/٢٠٠٤حس يش األميرك ن الج ى م دد القتل غ ع ل و ١٠٠٠وبل ا  ١٠قتي ريح أم آالف ج
ى اآلن  د بلغت حت ون دوالر باالضاف ١٥٠التكاليف المالية فق وال بلي ه من أم ا ستدعوا الحاجة إلي ى م ة إل

  .العام المقبل
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رارات الرافضة  ع الق د تحدت جمي رى ومجلس األمن وق دول الكب لقد تحدت أمريكا وبريطانيا معارضة ال
د  م المتحدة لق باالنفراد بھذه المغامرة التي تتعارض مع القوانين الدولية باعتبار العراق عضو مؤسسة لألم

ذا كسبت اإلدارة الح اك المحرض األساسي لھ ة ايب الية لحكومة الواليات المتحدة رضا الصھيونية ومنظم
ة شراً  ر وستكون العاقب الحرب وخسرت ھذه اإلدارة محبة شعوب األرض وكرھھا لھا بشكل منقطع النظي

  .على المعتدين للعوامل التالية
  
الم بالغطرسة  -١ ام دول الع ة ظھور الواليات المتحدة األميركية أم دولي متجاھل انون ال ى الق والخروج عل

  .معارضة روسيا والصين وفرنسا وھي الجبھة الرافضة لألسلوب األميركي
ا  -٢ ا أنھ ه طالم ة عن أن سياسة القطب الواحد ھو منطق ال رجع اع نفسھا ب ة اقن محاولة اإلدارة األميركي

  .تستطيع كسب التحدي بسھولة بعد سقوط بغداد
ا استجداء الواليات ال -٣ ا عن تحقيق مرادھ متحدة، الدول األوروبية بالتعاون بعد اشتداد المقاومة وعجزھ

فھي تحاول االستعانة بالدول األخرى واألمم المتحدة ھذه المرة وإن عودة أمريكا للتعاون مع األمم المتحدة 
  .ھو اعتراف صريح بعجز القطب الواحد

  .ألمريكي بالورود والرياحينفشل التوقعات بعد دخول بغداد أن يقابل الجيش ا -٤
دين وكيف ال  -٥ د تطورت األمور نحو التشدد لل دين، فق د عن ال اني بعي تبديل دستور البالد بدستور علم

ذا . وأن نوح فيلدمان الصھيوني نائب الحاكم بليمر المفوض بوضع دستور جديد للعراق د ھ م شيء عن وأھ
  .مة أغراض إسرائيل واالمبرياليةالصھيوني انتھاز ھذه الفرصة إلفساد الدستور لخد

دى  -٦ ا ح المي مم التبرول الع ا ب ة وتحكمھ ة األميركي دعم الخزين ي ل رول العراق ن البت ادة م ات اإلف توقع
ة لتواكب حاالت الحرب ذه الميزاني ع ھ رئيس بوش لرف . بالواقع استنـزاف الخزينة األمريكية واستجداء ال

ات ع نفق ات المتحدة جمي ا كسبت الوالي يج إذ  بينم وال دول الخل ر الكويت من أم د تحري ى عن ة األول الحمل
  .قدمت لھم فواتير نفقات الحرب وحصلت على ما تريد في عھد أبيه جورج بوش

  .أن يقبل العرب كل االمالءات األميركية واالسرائيلية والتوصل إلى عالم جديد في الشرق األوسط -٧
اس المفروض من لقد ضاع الحلم األمريكي ووصل الحال إلى أن  ود عب يتمكن عرفات من االطاحة بمحم

وات  تطع الق م تس راق، ول ي الع ة ف ة األميركي اع الورط ى ايق ك إال عل دث ذل م يح رائيل ول ا واس أمريك
د أن تنفسوا  زام السوريين بع دات ال األميركية تأديب دمشق وھي منشغلة بالعراق فيما لم يعد بامكان التھدي

ة ضغوط الصعداء بمالمح الورطة األ ك في السعودية التي وقعت تحت طائل ل ذل د حدث مث ة، وق ميركي
  .أميركية رھيبة بعد سقوط بغداد

نفط من  ٢٠٠٣في شھر آذار  -٨ تح خط ال ن أن ف دن أعل داد وھو في لن د سقوط بغ اھو بع ع نتني ان يتوق ك
ب يبدأ خالل وقت قري ر األردن س ا عب ى حيف و الملف اال. كركوك إل ك ھ م من ذل ا األھ ا أم ي إذ بينم يران

ة  ألة لعب دوا المس ون يتخلصون من الضغط المباشر لتغ ان االيراني تعمقت األزمة األميركية في العراق ك
ديھم وأن . مساومة على موقفھم من الحالة في العراق زال في أي وط الشيعة ال ت إذ أدرك األميركيون أن خي

ران . منه سوى طھراناستمرار طريقتھم السلمية في التعامل مع االحتالل لن يض وقد تعلم أمريكا موقف اي
لذلك لم تثير مسألة الملف النووي االيراني بشكل فعال حتى ال تثير ايران ألنھا تحسب أن ال يؤمن ذلك فإن 
وادة  دلع حرب ال ھ ان وتن ود األميرك ى اآلن في ترقب سيزعجون الجن الشيعة بالعراق الذين يعتبرون حت

وش العا زداد النع ا، وت افيھ ث جنودھ ل جث ا تحم ى أمريك دة إل نجاني أن . ئ ال رفس دي  ١٥٠إذ ق ف جن أل
  .أمريكي قد غدوا في فم السبع، داللة على امكانية اشعال العراق تحت أقدامھم

دة -٩ ات المتح ع للوالي ي الوض داً : ف كل تاكي دد يش افظين الج ة المح ى جماع اعد عل خط المتص أن الس
 ً ات المتحدة ال يمكن فھذه الز: للتحوالت الجديدة دوليا ة للوالي ة الدولي وي تكريس العبودي مرة التي كانت تن

  .أن تخسر معركتھا
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د في  -١٠ ع جدي ام واق ات المتحدة غدت أم دولي ھو أن الوالي داخلي واالقليمي وال إن معطيات الوضع ال
وم العراق أفشل كل مخططاتھا ووضعھا أمام استحقاق ينتظره العراقيون والدول المجاورة والع الم أجمع يق

  .على االنسحاب
  

م  ق األم لن تھدأ األمور في الشرق األوسط ويزداد غلياناً إذا لم تحل القضية في الشرق األوسط عن طري
  . المتحدة وااللتزام بالمواثيق الدولية في نشر األمن والعدل والنـزاھة في حل المشكالت وما أكثرھا

تاين -١١ ل والرش يد إيماتوي ال للس ي مق الك: ف راق فق ي الع ة ف ازات اإلدارة األميركي ب عن إنج د : ت يعتق
ات  ة في الوالي ة الناخب ة الھيئ ى غالبي ياً حت معظم العالم بأن السياسة األميركية في العراق كانت فشالً سياس
ادل  ذي يج وش ال ام ب زعج نظ ذا ال ي دو أن ھ تطالعات ويب ر االس ره آخ ا تظھ اً لم ك وفق د ذل دة تعتق المتح

ً وربما يؤم(   :وإذا راجعنا ھذه االنجزات نرى مايلي. بأن سياسته شكلت نجاحاً كبيراً ) ن حقا
ذا صحيح  - ة ھ ات الرجل سجيناً بانتظار المحاكم د ب حققت الواليات المتحدة اسقاط نظام صدام حسين وق

ة النجاحات وأواجه  بال ريب لكن حاولت جاھداً بالبحث عن األمور األخرى التي يمكن وضعھا في خان
يء أي ش روج ب ي الخ اً صعبة ف دة، . أوقات رى أو مؤك ة أخ داف أمريكي ة أھ ن ثماني ة م ت الئح د جمع وق

 ً   .ووجدت أن النقاط المسجل في كل منھا أما ھي موضع شك أو سلبية تماما
  

راق: أوالً  تقبل الع أثيره السياسي في مس دمير حزب البعث وت ً . ھوت ميا م حل الحزب رس د ت د سعت . لق لق
ة سلطات االحتال ذي (ل األميركي في البدء استئصال البعثيين من أي دور في المؤسسات العراقي الجيش ال

ة وزارات الحكومي ات المتحدة . فكك والشرطة التي أعيد تنظيمھا والجامعات وال دما وجھت الوالي لكن عن
ان الل د ك ه ورأت أن الحل الوحي ى ازاحت ادرة عل ر ق ا غي ى بعصيان مسلح في الفالوجة، وجدت أنھ جوء إل

ة،  وات األميركي د أن تنسحب الق اً بع ادة النظام محلي ة وإع ى ھدن القادة البعثيين السابقين بھدف التوصل إل
ون ( ) أن ھؤالء البعثيين السابقين لقبھم) نيويورك تايمز(اآلن ونعرف من صحيفة  د السكان المحلي ا بع فيم

نقل والئھم إلى مجموعة اسالمية متشددة تسيطر  بأنھم عمالء للواليات المتحدة وأجبروا على االستقالة أو
راق ي الع نية في غرب اطق الس ر من المن ى جزء كبي ا عل ط، وإنم ات . اآلن على الفالوجة فق إذاً تجد الوالي

ابقة في الفالوجة وضواحيھا  ة الس ى سقوط المجموعة البعثي دم عل المتحدة نفسھا في موقع استثنائي من الن
و ذي تق ف ال دو أن العن واريخ ويب ذفھا بالص رتھا وق ة ومحاص رب المدين ي ض كرية ف ه اإلدارة العس م ب

ة  ذه المدين د أن مصير ھ اوي المزعوم واعتق ة الزرق ى أصحابھا بحجة مالحق ون عل والطائرات تدمر البي
  .سيكون كارثة حقاً تصور اإلجرام بكل معانيه ومغازيه

  
 ً ية أن الواليات المتحدة في موقع أفضل اليوم مما السيطرة على مخزون النفط العالمي من الصعب رؤ: ثانيا

صادرات النفط العراقي في حالة اضطراب بسبب الھجمات الفدائية المتواصلة : كانت عليه قبل ثالثة أعوام
دما يستقر الوضع السياسي  ات المتحدة ستخرج عن ا إذا كانت الوالي ك (على األنابيب أم د يستغرق ذل وق

ى بنفوذ فعلي حي) بعض الوقت يا عل ا أو روس وذ فرنس ر من نف ة، أكب ه النفطي ال كيفية لعب العراق ألوراق
  .سبيل المثال، فھو أمر يبقى رھن المستقبل

  
 ً االسالميين على مھاجمة الواليات المتحدة أو بطريقة أخرى تحقيق أھداف ) االرھابيين(تقليص قدرة : ثالثا

ل . نبرغم جميع الھراء الذي يقال في بعض األحيا. عدائية م يسمح قب من الواضح أن نظام صدام حسين ل
ام  ي  ٢٠٠٣ع رة ف ات ح ذه المجموع ت ھ ة واآلن بات دة عراقي ن قاع اً م ل انطالق ات بالعم ذه المجموع لھ

ة  داف األميركي ا كانت درجة انجاز الھ د مشاركين جدد مھم ائن وتجني التجوال في العراق واحتجاز الرھ
اكن األخرى وال  ي األم ذا الخصوص ف داف بھ ي األھ م ف دم مھ ى تق راق أدى إل ول إن غزو الع ن الق يمك

  . األميركية
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 ً ا ذا : رابع غ ھ م تبل دة ل ات المتح د أن الوالي راق من المؤك ي الع ركيين ف ة لألمي تقرة موالي ة مس ق حكوم خل
ى دعم الجيش األميركي ويطمح عالوي أن يكون  راً عل الھدف بعد فالنظام المؤقت ھذا يعتمد اعتماداً كبي

ا سص د يخلقھ تقرة التي ق تبقى فعالً دام حسين الثاني وإذا بلغ مقصده فھل من المؤكد أن ندع الحكومة المس
  مواليه لألميركيين؟

  
 ً ى : انھاء التھديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل:خامسا ر عل م يعث يس فقط أن نظام بوش ل ذي ل األمر ال

راق ربما قضى كلياً على آخر بقايا برنامج خطر االنتشار أسلحة كھذه في العراق، وإنما أيضاً أن غزو الع
ا. النووي م تبطئ ا ول ا الشمالية جھودھم ران وكوري د . لذلك سارعت اي ة ق ا الجنوبي ن اآلن أن كوري د أعل لق

ا . تكون تتبع خطاھما ين عنھم ا متخلفت ايوان أن تكون ان وت ذه الحال فھل يمكن للياب ى ھ وإذا كان األمر عل
  .يمكن للواليات المتحدة أن تفعل؟ ماذا يمكن لألمم المتحدة أن تفعل؟ كثيراً؟ ماذا

  
 ً د : سادسا ر ق ك ال أرى أن الكثي نشر الديمقراطية في كل أنحاء الشرق األوسط، مھما يكن ما يعتبر معنى ذل

ذه اللحظ. أنجز إذا كانت الديمقراطية تعني انتخابات متعددة األحزاب من دون قيود ة أن يبدو مرجحاً في ھ
دول األخرى  د من ال انتخابات كھذه ستنتج في العراق ومصر واألردن والسعودية وأفغانستان وفي العدي
ات  ى انتخاب أن عل بطء وت أنظمة أقل ميالً بكثير إلى الواليات المتحدة من األنظمة الحالية لھذا يعمل بوش ب

ة، فقط إذا ) بوش(ة يبدو أن جماع. كھذه في العراق، وال يدفعھا قدماً بالسرعة القصوى تفضل الديموقراطي
  .أعطت النتائج الالزمة لكن الشعوب لسوء الحظ ال تنحو ھذا المنحى المفروض من الخارج

  
 ً الم: سابعا وى داعمي إدارة بوش . إقامة صداقات وممارسات نفوذ على الشعوب عبر المنطقة والع ى أق حت

ائج ت بنت تھا أت وا أن سياس دة الحظ ات المتح ي الوالي ة ف ى . معاكس لباً عل رت س د حطمت الصداقة وأث لق
ات المتحدة أال تسمح لمن . الشعوب في كرة أمريكا ى الوالي وتقول جماعة بوش أن ذلك ليس مھماً وأن عل

  .يسمون أصدقاء بامالء سياساتھم عليھا
  

 ً ع تثبيت مصداقية القوة العسكرية األميركية كرادع لجميع األعداء المحتملين للواليا: ثامنا ت المتحدة ولجمي
ان ين في كل مك وة العسكرية الساحقة. مثيري المشاكل المحتمل وة العسكرية خاصة الق . لكن استخدام الق

ا الصدمة ولكن ) صدمة ورعب(يؤدي غايته فقط إذا نتج عنه بحسب الكلمات الفريدة إلدارة بوش  لقد رأين
ة محشورة في ومن الصعب أن تكون مرعباً عندما تكون القوات . ليس الرعب ة العظيم المسلحة األميركي

 ً ا و يومي راق تنم ي الع عبية ف ة ش ل مقاوم ن قب ة م ن . الزاوي ون م دما يك اً عن ون مرعب ن الصعب أن تك م
ى أقصى حدودھا دة اآلن إل زة وممت ة متمرك من الصعب أن تكون . الواضح أن القوات المسلحة األميركي

ونمرعباً عندما يكون ھناك عسكريون ورجال استخب ة يحث ات المتحدة األميركي ائھم  ارات في الوالي رؤس
  .المدنيين على التعقل

  
**** 


