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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 البد  وهو ملف،اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدةوهو  ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة يتناول هذا العدد

الجوانب المختلفة لقوة ونفوذ  ويحيط به، أذ أنه يسلط الضوء على  أن يلّمالصهيونيي بالتحّد ومهتملكل متابع 

وتأثير هذا األخطبوط، النافذ والمتمكن والذكي والمنظم والصبور واللجوج في الوصول الى أهدافه، وهي 

  .ل، كدولة عظمى في المنطقةتسخير إمكانيات أكبر وأعظم دولة في العالم، لمصلحة أمن وقوة وبقاء إسرائي

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث 

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون  ذات العالقة كتبوال

  .اس والمهملحّسافة لهذا الموضوع عوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختل

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

كانت الصهيونية تجد في التغلغل الفرنسي في مصر وتركيا وفيما بعد في سوريا ولبنان ضالتها لالقتراب 

  بشكل كبير من قناة السويس واستغالل نفط المنطقة

 

 في فلسطين وسوريا ولبنان وحتى مصالح الموارنة جزءاً من وفرنسا اعتبرت مصالح الكاثوليك وكنائسهم

والصهيوني يضر بمصالح الكنيسة الكاثوليكية كثيراً –مصالحها الحيوية، واعتبر شارلمان الدور البريطاني 

  بينما تدعم بريطانيا البروتستنت وتسعى إلى خلق تيارات إسالمية موالية لها

 

أن المشروع الصهيوني يدعم الوجود الفرنسي ودوره في المنطقة وفيما بعد وجدت الحكومة الفرنسية 

  فأرسلت موافقتها على ما تقدم به سوكولوف آنذاك

 

وتتوضح هنا تساؤالت المسؤول الفرنسي في أوجها الحقيقي إلى أبعد من ذلك بكثير من المعاناة والضغوط 

قافة األمريكية والصهيونية عليها رغم أن التراث، التي تعانيها الثقافة الفرنسية مثالً من الهيمنة الرهيبة للث

          والثقافة الفرنسية متوغالن في التاريخ كحضارة ولغة وحضوراً عميقاً في التاريخ الثقافي 

  العالمي أو الفرانكفوني

  

يلي اإلسرائ–ولعل بناء مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب دليل ساطع على طبيعة التعاون الفرنسي 

  والتغاضي عن امتالك إسرائيل لترسانة من األسلحة النووية الخطيرة
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كذلك فإن رئيس البرلمان الفرنسي االشتراكي له دور مميز في منظومة عمل اللوبي الصهيوني الفرنسي 

والعالمي وعالقاته المكرسة خصيصاً لدعم تصورات إسرائيل االستعمارية وتصورات اليهودية العالمية 

  ي الصهيوني األمريكيواللوب

 

لنالحظ أن في فرنسا نقيضين يعمالن باتجاهين مختلفين تماماً إزاء مصالح ومشاكل وهموم المنطقة العربية، 

لكن يبدو أن التأثير الصهيوني آخذ باالستمرار نتيجة التفكك والتشرذم في داخل الجاليات العربية وعدم 

            قضايا وتقصيرها في مواجهة كل أشكال وجود مواقف موحدة لها باتجاه العديد من ال

  الدعاية واالبتزاز الصهيوني

 

وإذا رجعنا قليالً إلى الوراء لقراءة صفحات التاريخ السياسي لفرنسا وللرئيس ديغول، فإننا نجد أن الجنرال 

العربية وشعوبها حتى ديغول أدرك بعمق أهمية عالقات دولة تمثل ركيزة في أوروبا مثل فرنسا مع الدول 

  ١٩٦٧مع الدول اإلسالمية وشعوبها بعد موقفه التاريخي عام 

 

لذلك تعتبر كل من االستراتيجية الفرنسية واالستراتيجية البريطانية كل على حدة أو مجتمعتين المنقذ الحقيقي 

ها وقبله دور بابوات لما يسمى بالمسألة اليهودية في أوروبا، وال ننسى هنا دور نابليون بونابرت بإحيائ

اتفاقية (روما وباريس في الحروب الصليبية، وحتى أنهما توحدتا تجاه ضرب وتقسيم المنطقة من خالل 

على وجه التحديد، التي قدر لها أن تقسم سوريا الطبيعية والمنطقة لمصلحة إنشاء ما يسمى ) بيكو-سايكس

  )اليهودي-الوطن القومي(

 

انيا واالنتداب البريطاني على فلسطين ومصر والعراق لم يحل مشاكل المنطقة ونعيد لألذهان أن دور بريط

  بقدر ما زرع فيها المشاكل المتتالية كسلسلة المتواليات الهندسية

  

من هنا فإنه إذا نظرنا بكل موضوعية إلى التوقعات الحالية في فرنسا على صعيد داخلي فإن ترجيحات معينة 

 االنتخابية القادمة لرئاسة الجمهورية الفرنسية سيضمن أصوات التجمعات تؤكد أن جوسبان  في حمالته

 الصهيوني في فرنسا وأوروبا من أجل -اليهودية في فرنسا واالستيفاء أيما فائدة من دعم اللوبي اليهودي

  ومساندتها مالياً واقتصادياً ودبلوماسياً "أمن إسرائيل"تشجيع سياسته ألجل ضمانة 
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      الصهيونية في أوروبا تركز على المحرقة النازية –لتعويضات ظلت الدعاية اليهودية ورغم نيل ا

  ولفت أنظار أوروبا والعالم

 

وكانت دور النشر األلمانية معظمها تابعة لليهود الذين طبعوا فيها مجموعة كتب باللغة اليديشية أو األلمانية 

  حسب آرائهمالتي تؤيد األفكار الماركسية أو الصهيونية 

 

حتى أن الصهيونية المرتبطة بالجستابو تعاونت من أجل تسليم الشيوعيين واالشتراكيين واليساريين اليهود 

مقنعين ) شتيرن وآرغون، وبيتار(للنازية، وكرس هؤالء جل وقتهم للتعاون مع األفكار النازية من عصابات 

 الفاشي في -الصهيوني–ن وبناء الرايخ النازي هتلر وغيره بإمكانية انتصار النازية في الشرق وفلسطي

  ! فلسطين فيما إذا انتصرت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية؟

  

على صدوهم ورؤوسهم وأيديهم ) النجمة الصهيونية(لقد طلبت المنظمات الصهيونية من اليهود بوضع 

نة حينما فرض الحزب النازي عليهم لتمييزهم عن باقي السجناء األوربيين، واستشعر اليهود بالذل والمها

بوضع النجمة الصهيونية الصفراء على صدورهم وبيوتهم ومعسكرات االعتقال باعتبارهم خونة وجواسيس 

           وتآمروا على قتل الفوهور هتلر عدة مرات رغم أنه يحقق مطامع الصهيونية بالقضاء 

  على االتحاد السوفييتي

  

معسكر اعتقال جماعياً لليهود في مستعمراتهم في مصر، ) ٢٧( أسست ١٩٠٤عام لنجد أن بريطانيا 

وسيناء، والهند، وأستراليا، وجنوب إفريقيا وتم احتجاز مئات اآلالف منهم وماتوا جوعاً دون أن تتحرك 

 نجد أي ذكر الصهيونية العالمية إلنقاذهم، ألنهم أرادوا السفر إلى الواليات المتحدة أو البقاء في أماكنهم فال

  !لهؤالء في الدعاية الصهيونية أو في اإلعالم الغربي؟

  

طبيعة العالقات السرية التي نشأت بين أقرباء هتلر من طرف والدته من ) جماعة مراجعة التاريخ(أكدت 

اليهود وبينه لوضعهم في مناصب حزبية وأقنية عالية جداً وبأن العديد من اليهود كانوا مستشارين له لهم 

  حق التصرف المطلق وأن هتلر ساعد هآفارا على تهجير اليهود إلى فلسطين سراً

  

 وقع هتلر اتفاقية بين الحكومة النازية ومندوبين عن الحركة الصهيونية العالمية والوكالة ١٩٣٧وفي عام 

ليهود من اليهودية من أجل تسهيل سيطرة الصهيونية النازية على الحكم األلماني وبالتالي تسهيل هجرة ا

ألمانيا وأوروبا إلى الرايخ في فلسطين وتأمين نقل ممتلكاتهم وأموالهم ووثائقهم وكل ما يمتلكونه عبر 
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  )شركة هآفارا التجارية(

  

لقد وقف العديد من الباحثين والعلماء والكتاب يستنكرون أكاذيب الصهيونية حول المحرقة النازية التي يشاع 

     يين يهودي، إذ لم تحتو ألمانيا مطلقاً على هذا العدد الضخم من اليهود مال) ٣(فيها بأن هتلر أحرق 

  وال حتى أوروبا نفسها

  

يحتوي )  علماني-توراتي( سياسي –إن المشروع الصهيوني الذي طرح شعاراً استعمارياً ذا طابع ديني 

  .."حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"أيضاً على حرب اقتصادية وشعار 

  

أما في فترة إدارة الرئيس األمريكي بل كلنتون أثر اللوبي الصهيوني بشكل ملحوظ وواضح على اإلدارة 

األمريكية وبخاصة في صياغة السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية والعالم، ولعبت وزيرة 

        سة خلط األوراق وكسب باعتبارها يهودية تشيكية، سيا" مادلين أولبرايت"الخارجية األمريكية 

  الزمن في العملية السلمية

  

 وبداية عام جديد ظهر جلياً في االنتخابات الرئاسية األمريكية دور اللوبي ومجموعات ٢٠٠٠وفي نهاية عام 

الضغط اليهودية الصهيونية في الضغط واالبتزاز على الشعب والحكومة األمريكية حتى تم ترشيح آل غور 

  نائباً له في المعركة االنتخابية" جوزيف ليبرمان"ئيس األمريكي السيناتور اليهودي المتطرف نائب الر

  

ويظهر فعلياً أن سياسة الواليات المتحدة لجورج بوش يقودها اللوبي الصهيوني ويؤثر بشدة على إدارة 

  منطقةالبيت األبيض وعلى سجل التوجهات السياسية الدولية إزاء شعب فلسطين أو شعوب ال

  
  
  
  
  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٦  من٥                                        ٢٠٠٨ -تشرين األول

 



 التحدي الصهيوين                        )١٠-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  لكتروينعنوان املركز األ

  

  المحتويات
  
  
  
 

  ٧....................................................................................................................................الباب الرابع

  ٧.........................................................................................................دور اللوبي الصهيوني في فرنسا

  ٧..............................................................................................فرنسا في الصهيوني اليهودي اللوبي دور

  ٨.................................................................................................الفادح الخطأ وارتكاب جوسبان مواقف

  ٨.................................................................................................................................٢٠٠٠ شباط

  ١٢...............................................................................................:والعشرين الحادي للقرن فرنسية رؤية

  ١٤..................................................................!المعاصر؟ التاريخ قاهر إذاً فيدرين هوبير بعرف الغرب-أوالً

  ١٥.................................................................................................الفرنسي الصهيوني اللوبي دور :نياًثا

  ١٦........................................................................................!المنطقة؟ تجاه لفرنسا واحد صوت هناك هل

  ٢٠................................................................................................................................الباب الخامس

  ٢٠..............................................................................................................أكذوبة ضحايا الهولوكوست

  ٢٦...............................................................................................................................الباب السادس

  ٢٦................................................................اطعة ومحاوالت تبديد المقلتطبيع إستراتيجية الكيان الصهيونيا

  ٢٦.....................................................................................للمنطقة؟ جديدة إستراتيجية التطبيع يكون حينما

  ٢٩....................................................................واإلرهابية االستعمارية      إسرائيل حقيقة لطمس جديد نظام

  ٣٠...............................................................................................قديم استعماري صهيوني كحلم التطبيع

  ٣٢.....................................................................................ونتائجه وأهدافه طبيعته بيريز شمعون مشروع
 
 
 
 
 
 

  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٦  من٦                                        ٢٠٠٨ -تشرين األول

 



 التحدي الصهيوين                        )١٠-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  لكتروينعنوان املركز األ

  الباب الرابع

  لوبي الصهيوني في فرنسادور ال

تصريحات جوسبان المعادية للعرب والمقاومة 

  المشروعة

) ١(  

  دور اللوبي اليهودي الصهيوني في فرنسا

  ١٩١٧/ ٥/ ٢٥من وعد كامبو الفرنسي 

  ٢/١١/١٩١٧إلى وعد بلفور البريطاني 

إذا ما نظرنا إلى تاريخ السياسة الخارجية الفرنسية        

فإننا لن نستغرب   ) ريبو(منذ عهد رئيس حكومتها     

تأثير الحركة الصهيونية العالمية علـى الحكومـة        

 حيث عمـد    ،الفرنسية بعيد الحرب العالمية األولى    

إلـى  " سـوكولوف "مسؤول تلك الحركة في فرنسا      

إجراء لقاءات رسمية مع رئيس الوزراء الفرنسي       

وكذلك مـع سـكرتير عـام وزارة        " ريبو"حينذاك  

رغـم أن   م،  ١٩١٧ر   أيا ٢٥في  ) كامبو(الخارجية  

فرنسا لم تؤيد مشروع هرتـزل إلقامـة الـوطن          

، بـسبب   القومي اليهودي في فلسطين في البداية     

خوفها من ردود الفعل العربية ضدها في المشرق        

استمرت الضغوطات الصهيونية   والمغرب العربي،   

متعددة األشكال عليها إلبقاء المصالح اليهوديـة       

،  العربيـة  متشابكة مع مصالحها فـي المنـاطق      

وللتقرب أكثر فأكثر من األراضي المقدسة، إال أن        

ال تحبذ لذلك الوجود اليهودي المرتبط      فرنسا كانت   

 ألن يؤثر على    بشكل وثيق مع المصالح البريطانية    

نفوذها في بـالد الـشام التـي أرادت وخططـت           

كانت الصهيونية تجد في التغلغـل      للسيطرة عليها،   

ما بعد فـي سـوريا      الفرنسي في مصر وتركيا وفي    

ولبنان ضالتها لالقتراب بشكل كبير من قناة السويس        

، ورغم تنـاقض المـشروع      واستغالل نفط المنطقة  

الفرنسي السياسي والثقافي مع المشروع الـصهيوني       

حاولت اإلدارات الفرنسية التهرب بشكل أو بآخر من        

مساندة التغلغل اليهودي في البدايـة ألنهـا تـضر          

لكن سـرعان   ) الفرانكوفوني(ها  بمصالحها ومشروع 

ما وجدت فيه الوسيلة والهـدف لالسـتمرار فـي          

وفرنسا اعتبرت مصالح الكاثوليك وكنائسهم  المنطقة،

في فلسطين وسوريا ولبنان وحتى مصالح الموارنـة        

 الدور  شارلمانواعتبر  ،  جزءاً من مصالحها الحيوية   

والصهيوني يـضر بمـصالح الكنيـسة       –البريطاني  

ية كثيراً بينما تدعم بريطانيـا البروتـستنت        الكاثوليك

 والهدف  ،وتسعى إلى خلق تيارات إسالمية موالية لها      

من كل ذلك رغبة بريطانيا إبقاء فلـسطين ومـصر          

تحت النفوذ البريطاني ألجل غيـر مـسمى، وأدى         

وبريطانيا في لندن    –االتفاق بين الحركة الصهيونية     

يد في فلسطين   لكي تكون بريطانيا صاحبة النفوذ الوح     

والستمرار الضغط اليهودي على الحكومة الفرنسية      

منها استصدار بيان رسمي تعطف " سولوكوف"طالب 

فيه فرنسا أيضاً كما عطفت جاللة الملكة البريطانية        

وحكومتها على اليهود بقيام دولتهم المنـشودة فـي         

 لتهجير اليهود من أوروبا وأمريكا وروسيا       ،فلسطين

 ،امة المـستعمرات فـي فلـسطين      ودول أخرى وإلق  

وطلب دعم بريطانيا وفرنسا المادي والمعنوي ألجل       

وفيما بعـد وجـدت الحكومـة       ذلك دون تحفظات،    

الفرنسية أن المشروع الـصهيوني يـدعم الوجـود         

الفرنسي ودوره في المنطقة فأرسلت موافقتها على ما 

  .تقدم به سوكولوف آنذاك

كرسـون  إننا موافقون على مـشروعكم الـذي ست       "

الجهود فيه لبناء الدولة اليهودية في فلسطين، إنما        
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ال بّد من توفير استقاللية األماكن المقدسة وتمرير        

  !..؟"مصالح فرنسا في المنطقة

) ريبـو (تضمنت ردود الحكومة الفرنسية برئاسة      

 استندت  مغالطات تاريخية ودينية عنصرية   حينذاك  

ــصادي   ــسياسي واالقت ــدين ال ــى البع ــا عل فيه

ستعماري ومصالحها في المنطقة ولـيس علـى        اال

البعد التاريخي الحقيقي لهـا، وعلـى أن فرنـسا          

المـصالح القوميـة اليهوديـة فـي        (ستدافع عن   

، التي لها مصلحة فيها منذ قرون عديـدة         )فلسطين

وأن فرنسا ستدافع عن ذلك الشعور اليهودي بكـل         

المـشروع  (المحافل وبالتعويض لضمان انتـصار      

وتضمنت الردود موافقة فرنسا علـى      ) الصهيوني

 ال بل جاءت رسالة كامبو سـكرتير        "وعد بلفور "

لـدعم حـدود   ) كوعد كامبو(عام وزارة الخارجية  

الدولة اليهودية على كل فلسطين حتى صيدا ونهر        

 مـن   لوعد كامبو مضافاً  ! الليطاني وسهل حوران  

فرنسا قبيل وعد بلفور البريطاني بأشهر وكتأييـد        

هيونية وبدعم وجودها غير المـشروع      للحركة الص 

في فلسطين والذي بررته لها فرنسا وبريطانيا دون        

النظر إلى المصالح التاريخيـة الحقيقيـة للـشعب         

حيث تتحمل كل منهما اآلن التعويض       ،الفلسطيني

 عما ارتكب ضـده مـن      الكامل للشعب الفلسطيني  

جرائم عن كل المآسي التي تعرض لها ذلك الشعب         

م، وعن طرد الـشعب الفلـسطيني       ١٩١٧منذ عام   

م بالتـآمر   ١٩٤٨وإحالل يهود العالم محله عـام       

والعنف واإلرهاب الـدولي والتخطـيط المـسبق        

  .١والمبرمج
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جاء فيها لمـا كانـت      / ٥٣-٥٠(ص  / ٢٠٠/بيروت  

قد أصـبحت مـصدر     ) العهد القديم (صفحات التوراة   

)٢(  

  مواقف جوسبان وارتكاب الخطأ الفادح

  ٢٠٠٠شباط 

  )التصريح األرعن واألحمق(

 نائـب رئـيس حـزب       فيليب دوفيلييه أعلن السيد   

 أن رئيس الوزراء الفرنسي     "التجمع من أجل فرنسا   "

ارتكب خطًأ فادحاً إزاء تـصريحاته فـي        جوسبان  

 شـباط   ٢٦-٢٥فـي   ) إلسـرائيل (أعقاب زيارتـه    

حينما وصف أعمال حزب اهللا والمقاومـة       م  ٢٠٠٠

 األمر الذي حدا بــ      ،اللبنانية بأنها أعمال إرهابية   

 وقصر اإلليزيه اإلشارة     جاك شيراك الرئيس الفرنسي   

، السريع بعدم الرضى عنـه مطلقـاً        إلى  التصريح    

ألنه يؤثر على دور فرنسا الحيادي في عملية السالم         

ويضرب بالعمق عالقاتها مع شعوب ودول المنطقة       

وباألخص مع لبنان وسـوريا، وحاولـت الجهـود         

الرسمية الفرنسية وضع المسألة على محمل الجد في        

 جوسـبان الرئاسة ووزارة الخارجية بينما لم يكترث       

 مـن   جاك شـيراك   حصل فعاد الرئيس الفرنسي      بما

زيارته لهولندا وحضوره رئاسة المجلة األسـبوعية       

لمجلس الوزراء في قصر اإلليزيه بحضور جوسبان       

م وحاول الرئيس   ٢٠٠٠/  شباط ٢٩بتاريخ األربعاء   

الفرنسي ترميم التصدعات الخطيرة التي نتجت عـن   

 
معلومات تاريخية في المذهب البروتستاني وبالتالي صار       

أكثر الكتب شيوعياً بين عامة البروتستانت ومـسؤوليهم،        

التـوراتي وأخـذ    فقد اقتصر تاريخ فلسطين على النص       

األوربيون تلك القصص كمادة تاريخية وهاجروا بها إلى        

+ ديفيد  (مستخدمين أسماء يهودية    ) أميركا(القارة الجديدة   

 م  ١٩٦٤ آذار   ٦ –لندن  / جويش كرونيل ) ٢)/ (بينامين

  .من أجل طرد السكان العرب من الساحل السوري
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 هوبير فيـدرين  ذلك أما وزير الخارجية الفرنسي      

عمل على إحداث بعض التوازن من خالل التأكيد        

على أن سياسة فرنسا في الشرق األوسط داعمـة         

لمسيرة التسوية السلمية بكل وضـوح وال يوجـد         

تغيرات عليها مطلقاً رغم موافقته من حيث المبـدأ         

على ما صرح به جوسبان دون المساس بموقفـه         

بتجريم إسرائيل وحكومتها علـى جمـود عمليـة         

  .التسوية

إال أن الرأي العام الفرنسي والـصحف الفرنـسية         

شعروا " الريبويليك دوسنتر "واإلعالم بشكل عام و     

بالصدمة الحقيقية لما تعرض له رئيس حكـومتهم        

من أبناء الشعب الفلسطيني في جامعـة بيرزيـت         

 فتعرض آلالف   ،وهو يهم بالخروج لركوب سيارته    

ن أ" لوباريزيـان "الحجارة منهم، فأكدت صـحيفة      

وأكـدت مـع وسـائل    جوسبان في قلب اإلعصار  

إعالمية فرنسية كثيرة أن تصرف جوسبان كـان        

 تصرفاً خاطئاً وثقيالً على الرأي العالم الفرنـسي       

وتورط بتصريحات دفعه إليها رئـيس الحكومـة        

، وقام بـإعالن تـصريحه دون       باراكاإلسرائيلية  

خجل أو مسؤولية ودون االلتفات إلى انعكاسـاتها        

  .٢رة فيما بعدالخطي

ليبرتيـه  " فقد أكد فـي صـحيفة        أوليفيه كوت أما  

أن جوسبان ارتكب حماقـة دوليـة ال        " دوليسست

 لقد أمدت مجمل الـصحافة الفرنـسية        ،سابق لها 

والعالمية ووسائل اإلعالم بمادة صحفية وإعالميـة      

وأعلنت بـأن    ،ال بل وسياسة من الدرجة الممتازة     

تـي أطلقهـا    التصريحات الرخيصة المجانيـة ال    

، إذاً لماذا   جوسبان عّرضت سمعة فرنسا لإلساءة    
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يصرح بمثل تلك التصريحات وفـي هـذا الوقـت          

  .بالذات؟

البعض أكد بأن رئيس الوزراء الفرنسي حاول مـن         

 كسب اليهود فـي فرنـسا     خالل تصريحه األرعن    

باعتبارهم جمهور انتخابي يمكن كـسب أصـواتهم،        

ـ       ع الجمهـور   واتضح بشكل جلي التناقض الواسع م

الـذي وقـف ضـد تـصريحات        والشارع الفرنسي   

 له وللجمهورية الفرنسية المحترمة     جوسبان المخزية 

وبين النخبة فـي الحـزب االشـتراكي الفرنـسي          

المعروفين بالمواقف المعرقلة لعمليـة الـسالم فـي         

الشرق األوسط ودورهم فـي الدوليـة االشـتراكية         

يجية الكونيـة   المتناغمة إلى أبعد الحدود مع االسترات     

 وفي مـؤتمر الدوليـة      ١٠/١/١٩٩٧األمريكية ففي   

االشتراكية الذي انعقد في نيودلهي كرست مـواقفهم        

المعادية لالنفراج ولجم سباق التـسلح فـي البحـر          

األبيض المتوسط، وسجل الحزب التقدمي االشتراكي      

اللبناني تحفظه على مواقف الدول االشـتراكية مـن         

ادعاءهـا بأنهمـا يـسعيان      إيران أو من العراق، و    

للحصول على المزيد من أسـلحة الـدمار الـشامل          

والتسلح النووي دون أن تتعرض للترسانة النوويـة        

اإلسرائيلية وضرورة إزالتها وااللتزام بمعاهدة نزع      

األسلحة النووية وأسلحة الـدمار الـشامل وتحقيـق         

السالم العادل والشامل بانـسحاب إسـرائيل غيـر         

وب لبنان واألراضي العربية المحتلة المشروط من جن

  .٣على أساس قرارات الشرعية الدولية

 ليونيل جوسبان لقد تعرض رئيس الحكومة الفرنسية      

لهجوم شديد بالحجـارة رشـقه بهـا المتظـاهرون          

الفلسطينيون، بسبب تصريحاته الرعناء غير مأسوٍف      

 
  .إيران إلى أين؟ مصدر سابق"ظر بهذا الشأن  ان3
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عليه في جامعة بيرزيت بعد مغادرته مبنى كليـة         

العتذار الذي قدمه ياسر عرفـات       ورغم ا  ،الحقوق

بروتوكولياً لجوسبان إال أن تـصريحاته أثـارت        

 ليس في فرنسا فحسب بـل       عاصفة سياسية كبيرة  

في المنطقة العربية، األمر الـذي دفـع بـالرئيس          

الفرنسي والذي يحدد هو سياسة فرنسا الخارجيـة        

معتذراً بأن فرنسا ال زالت تـدين وجـود         أساساً،  

، وأنـه   لية واحتاللها لجنوب لبنان   القوات اإلسرائي 

بسبب مواقف حكومة إسرائيل مـن المحتمـل أن         

تتعرض المنطقة ألعمال حربية واسعة بعد فـشل        

  .عملية السالم فيها

ومن المعروف أن الحكومة الفرنسية تقدم هبـات        

وتبرعات ومساعدات سـخية لجامعـة بيرزيـت        

، وال تـزال فرنـسا      وجامعات فلسطينية أخـرى   

ك شيراك تؤيد الحق العادل والمشروع      بزعامة جا 

للشعب الفلسطيني وبخاصة إقامة الدولة الفلسطينية      

المستقلة وال يفهم من تصريحات جوسبان أي تغيير   

في المواقف الفرنسية من الحقوق العربية العادلـة،    

وفي غمرة الحدث الـذي زج نفـسه بـه رئـيس            

احتجت العديد مـن    الحكومة الفرنسية بهذا الشأن،     

 على تـصريحات    دول العربية والجامعة العربية   ال

جوسبان التي ال تميز األسود مـن األبـيض وال          

القاتل من الضحية وال اإلرهـاب مـن المقاومـة          

الوطنيــة المــشروعة، إال أن وزيــر الخارجيــة 

 أكـد بـأن تلـك       السيد عمرو موسـى   المصرية  

التصريحات تعتبر هفوة وهي ال تعتبر مؤشراً عن        

ـ     سياسة الفرنـسية تجـاه المنطقـة       تغيير ما في ال

  .العربية

م ١٩٩٦لقد أكدت فرنسا تعهدها باتفـاق نيـسان         

والذي حدد طبيعـة سـلوك المقاومـة اللبنانيـة          

المشروعة ضد االحتالل الصهيوني لجنـوب لبنـان        

لالنسحاب ) ٤٢٦ و   ٤٢٥(وضرورة تطبيق قرارات    

وبات من الواضح أن الموقف السياسي      الكامل منه،   

سي الفرنسي النشيط في المنطقة يتنـافى       والديبلوما

وهي تعرقل تلك المواقف    ،   مع تصريحات جوسبان  

الفرنسية التي تعتبر سياسة موضوعية وتستند علـى        

تحركات إيجابية تتجاوز السلبيات التي تعرقل عملية       

السالم العادل والشامل، والمنطقة العربيـة رسـمياً        

  .س شيراكوشعبياً يشهدان المواقف اإليجابية للرئي

تم التأكيد من الزعماء العرب على أن هنالك فارقـاً          

كبيراً بين المقاومة الوطنية المشروعة ضد االحتالل       

وبين اإلرهاب الذي تمارسه مجموعات إرهابية لهـا        

أهداف خاصة بها، وأن المقاومة ال تخرج عن نطاق         

الشرعية الدولية والشرعية الوطنية والمواقف العربية      

س الوزراء الفرنـسي تغاضـى عـن        حتى أن رئي  

مجموعة أعمال عدوانية ووحشية ارتكبهـا جـيش        

االحتالل الصهيوني ضد الشعب اللبناني في مجزرة       

 وقـوات   تحت مرأى من المجتمـع الـدولي      ) قانا(

الطوارئ الدولية فأين كان جوسـبان حينـذاك ولـم          

نسمعه يتفوه بكلمة واحدة مما لحق بالشعب اللبنـاني         

  .ةفي تلك المجزر

ففي الوقت الذي تعرضت فيه لبنان ولسنوات طويلة        

لهجمات جوية وبحرية إسرائيلية بضرب المنـشآت       

االقتصادية الحيوية كالكهرباء والبنى التحتية األخرى      

وجدنا الموقف األرعن والال مسؤول لجوسبان الذي       

حرَّف الحقـائق والوقـائع وزّور اإلرادة الفرنـسية         

 فيها ما جرى لـ لبنان      بتصريحات مشؤومة لم يتفهم   

ورغم أن اعتـذاره     ،وشعبه طيلة السنوات الماضية   

عن التصريح الذي أدلى به لم يرتح له أحـد فـي            

 -، ألن الجالية اليهودية واللـوبي اليهـودي       المنطقة
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الصهيوني في فرنسا جعال الموقف الفرنسي نفسه       

والسبب يعـود   في حالة انقسام وذهول لما حصل،       

اضـحة للحركـة الـصهيونية      إلى الضغوطات الو  

المهيمنة في الحزب االشتراكي الفرنسي والمؤثرة      

على موقع القرار فيه إذا لم نقل على موقع قرار          

الحكومة الفرنسية ذاتها فـي عهـد االشـتراكية         

  .الفرنسية

وتجاهل جوسبان بتحريض من رئـيس الحكومـة        

اإلسرائيلية باراك بأن صالحيات تحديد الـسياسة       

رنسية وسياسـة الـدفاع هـي مـن         الخارجية الف 

اختصاصات رئيس الجمهوريـة الفرنـسية وفقـاً        

للدستور الفرنسي ذاته وليست من اختصاص رئيس  

الحكومــة، واعتبــرت مــصادر اإلليزيــه تلــك 

التصريحات بأنها انحراف صريح عن دور رئيس       

الحكومة من حيث الـشكل والمـضمون وتعتبـر         

 المنطقة  ضربة قاصمة لسياسة فرنسا الخارجية في     

العربية ومن المؤسف حقاً أن تكـون تـصريحاته         

 بينما جـاء الـردع      ساري اشتراكي صادرة عن ي  

، وال نستغرب   رئيس ديجولي ليبرالي  والتوبيخ من   

مطلقاً التأييد الذي وجده جوسـبان مـن أنـصاره          

رئـيس  " جاك النج : "ومؤيديه في باريس وبخاصة   

لجنة الشؤون الخارجية فـي الجمعيـة الوطنيـة         

والمرشح لعمدة باريس، كمـا     " البرلمان الفرنسي "

بينمـا أعلـن    " لوران دوميناتي "فعل الشيء نفسه،    

 أنـه توجـب علـى جوسـبان         هيرفيه دوشاريت 

االعتذار وسحب كالمه الطائش وغير المـسؤول       

واستطاعت العديـد مـن الشخـصيات الـسياسية         

واإلعالمية واالجتماعية الفرنسية كشف النقاب عن      

في بين مراكـز القـوة فـي الدولـة          الصراع الخ 

 أي بين القوى المناهـضة للـصهيونية        ،الفرنسية

وبين المؤيدة لها، ألن رئيس الدولة يحق لـه رسـم           

السياسة الخارجية بينما ال يحق لرئيس الحكومة ذلك        

مطلقاً الذي حاول تجاوز وتهميش رئيس الجمهورية       

بأسلوب طائش ومزعزع للجهود الكثيفة التي تقـوم        

 فرنسا في االتحاد األوروبي، وحـوض البحـر         بها

المتوسط، والبرلمان األوروبي من أجل قضية السالم       

 -في المنطقة العربية وبخاصة تجاه الشراكة العربية      

ومحاوالت شيراك دعم موقـف فرنـسي       .األوروبية

  .٤متميز على صعيد دولي وإقليمي

أما الحكومة اللبنانية فقد طالبت وهي محقة تمامـاً،         

ضيحات رسمية عما صدر من تصريحات غيـر        بتو

المؤيـدة لإلرهـاب    ) لونيل جوسبان (موضوعية من   

والعدوان اإلسرائيلي على لبنان وشعبه، ممـا دفـع         

 إلى  فيليب لوكوريته السفير الفرنسي في لبنان السيد      

سـليم  تسلم رسالة من رئيس الوزراء اللبناني السيد        

  من ثالث صفحات حملـت عتبـاً واسـتياءً         الحص

كبيرين وطلب من فرنسا خطوة سـريعة لتـصحيح         

مواقفها من لبنان نتيجة ما تعرضت له من تـشهير          

ألن وكذب ونفاق وتضليل علـى لـسان جوسـبان،          

إسرائيل تستغل تصريحاته بالقيـام بالمزيـد مـن         

األعمال اإلرهابية والعدوانية ضد الشعب اللبنـاني       

  .وبنيته التحتية

رنـسي فـي لبنـان      في الوقت الذي كان السفير الف     

 قبل يوم واحد من تـصريحات جوسـبان         لوكوريتيه

ينقل رسالة رسمية للحكومة اللبنانية وموقفاً فرنـسياً        

 آالف جندي فرنـسي ضـمن   ٥٠٠٠متقدماً إلرسال   

نطاق القوات الدولية لنشرها على الحـدود الدوليـة         

من هنا نجد أن التصريح األرعن       ،لدعم جهود السالم  
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 قد زلزل بعمـق الـصداقة       واألحمق لـ جوسبان  

 الفرنسية العريقة والـصداقة اللبنانيـة       -العربية

  .الفرنسية بشكل مؤسف

والمشكلة األساسية التي استفزت الشعوب العربيـة       

ودولها ومسؤوليها وباألخص المعنيين بتصريحات     

 الخطيـرة أنهـا جـاءت بعـد         -جوسبان النارية 

) إسـرائيل (وزير خارجية   ديفيد ليفي   تصريحات  

خطيرة التي هدد فيها بأنه سيقوم بإعطاء األوامر        ال

، وواجهت تلـك    بحرق األرض واألطفال اللبنانيين   

 -التصريحات لديفيـد ليفـي االسـتنكار العربـي        

نفسها " إسرائيل"والعالمي الواسعين وحتى في داخل 

 تهديـدات   منون شاحاك واسحق ليفـي    حيث أيد أ  

 وقد  ديفيد ليفي من على مبنى الكنيست اإلسرائيلي      

طالبت األمهات األربعة، والوزيران يوسي بيلـين       

 بإقالـة   )ميماد(ويوسي ساريد ومنظمة أو حركة      

ديفيد ليفي مـن الحكومـة فـوراً ألنهـا تـذكر            

 أيـام الحـرب     الفاشيين والنـازيين  بتصريحات  

العالمية الثانية، مما يؤكد على التنـاغم المقـدس         

 متـشابك   -لحلف مقـدس صـهيوني وأوروبـي      

واألهداف تحت النجمة الصهيونية المعبرة  المصالح  

 عاماً  ٥٢فعالً عن أن عصر الكيان الصهيوني بعد        

عـصر أدولـف    على اغتصاب فلسطين الذي هو      

 الذي ال ترضى به بأي هتلر وهوالكو وجنكيز خان

شكل الـشعوب والشخـصيات المناضـلة ضـد         

محكمـة  (العنصرية والفاشية، األمر الذي يؤكد أن       

وهيئة األمـم ومنظماتهـا لحقـوق       ) العدل الدولية 

اإلنسان تصم آذانها وتغمض عينيها وتغلق فمهـا        

مما تسمعه من هؤالء مجرمي الحروب الـداعين        

 ٥إلى القتل وسفك دماء األبرياء من النساء واألطفال       

التي تجري على المـأل     ) جوسبان-ليفي(، إنها نغمة    

في عصر ما يسمى عصر العولمة األمريكي، الـذي         

له الجديدة بمنطق متطرف لهتلر الصغير      يفرض ظال 

  .٦على منطقتنا وعلى أوروبا قبل أية منطقة أخرى

) ٣(  

  :رؤية فرنسية للقرن الحادي والعشرين

  )أوروبا والتبعية المشروطة ألميركا(

أكد في  " هوبير فدرين "أما وزير الخارجية الفرنسية     

، في  المعهد الفرنسي للعالقات الدولية   حديث له في    

تحليالته السياسية عـن الـدور األمريكـي        معرض  

قـوة  المركزي في السياسة الدولية واصفاً إياها بأنها        

، فرغم أنها كذلك فهـي      مفرطة في النفوذ والسيطرة   

أمة ال غنى عنها بالنسبة ألوروبا والعالم كله، فحسب         

رؤياه يجب أن تبقى هي األمة المتفوقة، وأنه ال بـد           

دة ضـاغطة ومـؤثرة     من إخماد جذوة أية قيادة جدي     

عليها، فإن األميركيين الذين لهم دورهم فـي نـسج          

خيوط الحياة الـسياسية واإلعالميـة علـى صـعيد        

البشرية ال ينكرون اإلفالس التـام ال بـل والكامـل           

ألوروبا أكان ذلك في إدارة شؤونها الداخلية الخاصة        

أو في إدارة العالقات الدولية، إال أنـه يؤكـد بـأن            

لفرنسيين يعملون بجهد كبيـر ليـشكال       األوربيين وا 

 ويظهر هنا الدور الفرنسي جلياً وعلى أن     قوة عظمى 
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انظـر  . ١٠٩-١٠٨ ص –م  ١٩٩٥دمـشق   /والعنصرية  

  !.م، آه يا وطني٢٣/١٠/٢٠٠٠صحيفة المجد األردنية 
، فشل   انظر بهذا الصدد، إيران إلى أين؟ محمد سرحان        6

المقاطعة األميركية إليران ودور شركة توتال الفرنـسي        

  .١٠٥/١٠٦ص . األمريكي" داماتو"وقانون 
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أوروبا تتجاهل التناقض فيما بين دولهـا وإعـادة         

تعزيز دور أوروبا الموحدة في وجه ليس الواليات        

المتحدة الصديقة الحميمة لها بل في وجـه قـوى          

 وتحالفات دولية أخرى قد تشكل خطراً عليهما معاً       

 –معلالً أن مجرد التفكير بقيام شـراكة أوروبيـة          

أمريكية غير مؤقتة واالنتقال إلـى التعدديـة فـي          

النظام العالمي ذي القطب الواحد أمر يحتاج إلـى         

برهنة عميقة وبخاصـة أن الـسياسة الخارجيـة         

ألوروبا الموحدة والـدفاع األوروبـي المـشترك        

مية وتشكيل قوة الردع األوروبية، تتمحور حول أه      

وهو الخروج من القطب األمريكي نظرياً وعملياً،       

بهذه الصورة ينتقد ما توصـل إليـه صـاموئيل          

 وغيره مثل هنري كيسنجر وزبيغينـو       ٧هنتغتون

أو ما فكر به    " صراع الحضارات "بريجنسكي حول   

أو التقاطع الشامل   " نهاية التاريخ "فوكوياما حول   

ـ        ات للمصالح بين الشرق والغرب مع بقاء الوالي

 المتحدة القطب المهيمن على أوروبـا والعـالم،       

بهدف تدعيم التصورات الكونية الـشاملة للرؤيـا        

 والتهديـد   (Universalite)األمريكية الـشمولية    

 ودورهما  روسيا، والصين ينبثق هنا من دول مثل      

في مجلس األمن، والدول الصناعية الكبرى، كيف       

قاً من  يمكن للعالم الحر المضي في قرن جديد انطال       

المبادئ والقيم الرئيسة حـول االقتـصاد الحـر،         

والديمقراطية، والحريات العامة، ودولـة القـانون       

واالنتخابات الحرة والنزيهة واإلعالم الحر وقضاء      

مستقل واحترام حقوق اإلنسان بعد أن أجبر التاريخ       

التاريخ بالمعنى الذي (للرضوخ وتدجين الشعوب و  
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العولمة األميركية تجتاح أسوار الصين، محمـد علـي         

  .١١ص / سرحان

ة النظام االشتراكي العـالمي     يريده العالم الحر إزاح   

  ).عن طريقه

فانهيار االتحاد السوفييتي كان بمثابة انكسار للمعادلة       

التطورية للنهوض البشري وبخاصة أن الـسوفييت       

بمساعدة أوروبا وأمريكا قضوا على النظام النـازي        

الهتلري وكلف ذلك عشرات الماليين مـن القتلـى،         

لـوي عنـق    كيف ترسم السياسة الدولية بعد ذلـك ب       

والحركـة الـصهيونية    ) إسـرائيل (التاريخ وإقحام   

العالمية لتصحيح مسار التاريخ على أهوائهما وأهواء       

هوبير فيدرين، ولونيل جوسبان، فال ننسى أنه فـي         

إحدى تصريحات األول على ما تلقاه جوسبان مـن         

استخفاف وازدراء وطيشه غير المحدود، أكد فيدرين       

) جوسـبان (لفرنـسية   أن من حق رئيس الحكومـة ا      

التصريح بما يريده ضد الشعب الفلسطيني واللبناني       

أي من حقه أن يتفوه بكلمـات هـي أساسـاً رؤيـا             

لتصحيح مسار التاريخ بالمفهوم األمريكي الصهيوني      

 -على قياسـات الرغبـة والمـصلحة األوروبيـة        

 الصهيونية، لكن عن أية قـيم يتحـدث          -األمريكية

قتصاد الحر وديمقراطيـة    فيدرين؟ وهل أخالقيات اال   

الغرب والنظر لحقوق اإلنسان هي بدايـة المقيـاس         

  لفهم التاريخ وحركته وصيرورته؟

إنها بال شك قيم ومبادئ تتمخض عنها ازدواجيـة         

، فيدرين وغيره   المعايير وتقاطع المصالح والرغبات   

في أوروبا أو الواليات المتحدة يحللـون األحـداث         

باتهم دون النظر بدقـة     والمسائل على أهوائهم ورغ   

إلى ماهية التاريخ وحركته، وال يحتمـل تـأويالت         
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منافقة ووصولية تبقى تدور في الفلـك األمريكـي         

  .٨وكأن المسألة قدر محتوم ليس إال

من هنا ال يعني أن جوسـبان صـحح بخطاباتـه           

المعادية إلى شعوب المنطقة مسار التاريخ لمنطقة       

كيـسنجر  الشرق األوسط كما ال يمكـن لهنـري         

وباعترافاته أن يضمن النتائج لمباحثات سلمية على       

وإن تـم   )  كارتر - السادات -بيغن(شاكلة مباحثات   

التخطيط لها في البيت األبيض؛ لتحويـل مـسار         

التاريخ في مـصر مـن قبـضة عبـد الناصـر            

والناصرية وما تعنيه شموليتها العربية إلى قبـضة        

هيونية أنور السادات، والساداتية، برؤياهـا الـص      

، كما قامت الـصهيونية     الصهيونية العربية إلقامة  

وإال ماذا نفسر مشروع شمعون بيريز      األوروبية،  

، في الشرق األوسط الجديد أال يعني هذا المشروع       

مشروعاً أوربياً أمريكياً مشتركاً لتغييـر المـسار        

التاريخي للمنطقة لـصالح إسـرائيل ومـشاريعها        

  .العدوانية واالستيطانية

الغرب بعرف هوبير فيدرين إذاً قاهر التاريخ -أوالً

  !المعاصر؟

أما فيما يتعلق بالعدالة الدولية فإنه يؤكد على ارتقاء 

الحق والعدل وتقدمهما، لكن بدون ذكر أين ذلـك         

العدل والحق يتقدم؟ وعن أي عدل وحق يتحـدث         

فيدرين أهو عدل أميركا أم عدل إسرائيل أم عـدل          

 والهرسك ضـد اإلسـالم      حلف الناتو في البوسنة   

  والمسلمين أو ضد األقليات؟
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ـ     بـاريس، معهـد    ) إيفـري (د  خارجية فرنسا في معه

  .العالقات الدولية الفرنسي

وال بد من معاقبة الخـارجين عـنهم إذ توجـد دول     

كثيرة موقعة على إنشاء محكمة الجنايـات الدوليـة         

باعتبارها سلطة جديدة فـي     ) محكمة العدل الدولية  (

العالم إلبراز الحق، الممنوح بدايـة فقـط، للقـضاء     

ية وهي تمامـاً    الغربي الذي يمارس سلطة فوق قوم     

 التي تتحكم بهيئـات     الشركات فوق القومية  كسلطة  

وصناديق مالية دولية، واألمر ال يختلف هنا كثيـراً         

يريـدون  ) أوروبا والواليات المتحـدة   (ألن الغرب   

أحكام الهيمنة والسيطرة حتى في مجـال محكمـة         

، ولنالحظ هنا ما هي الدروس المستفادة العدل الدولية

ير الخارجية الفرنسي وهو يتكلم عن      إذاً من آراء وز   

الغرب كلوحة شاعرية رومانسية تريد تحقيق الحـق        

والعدالة في العالم عن طريق تعريفاتها مثالً لإلرهاب      

فيتهم المناضلون والشرفاء الذين يـسعون لتحريـر        

أوطانهم من االستعمار االستيطاني الصهيوني أو من       

ن، كـي   الوجود العسكري األمريكي بأنهم إرهـابيو     

محكمـة  (تتسلط محكمة الجنايات الدولية بدالً مـن        

في معاقبة مجرمي الحـرب وتجـار       ) العدل الدولية 

السالح والقتلة والسفاحين في يوغسالفيا لـيس فـي         

أقول بصراحة إذاً ليعاقب أصحاب مجازر      ،  "إسرائيل"

صبرا وشاتيال ومجزرة قانـا ومجـازر انتفاضـة         

أرئيـل  لـدولي   وأولهم السفاح والمجـرم ا   األقـصى 

 فهل تستطيع أوروبا وأمريكا تعقبه وأمثالـه        شارون

ومعاقبتهم، وبخاصة أنـه لـم يحتـرم المقدسـات          

اإلسالمية في القدس، أي فخر هذا الذي يتحدث عنه         

 إذا ما نظرنا للدور الفرنسي التاريخي       هوبير فيدرين 

) م١٩١٧(م بوعد كـامبو     ١٩١٧في دعم وعد بلفور     

م ١٩١٦ عام    بيكو –ة سايكس   اتفاقيوبالتالي إنجاز   

وأي مستوى لتلك الديمقراطية والعـالم الحـر فـي          

أوروبا والواليات المتحدة الـذي يـسمح بتـصدير         
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المسألة اليهودية كلية إلى فلسطين وطرد سـكانها        

لصالح يهود العالم ليحلوا محلهـم وأولهـم يهـود          

فرنسا وأوروبا الغربية والشرقية ويهود أمريكـا،       

 إذا ما نظرنا إلـى تـواتر   ة مزيفـة  ديمقراطيإنها  

التخلف األوروبي في معالجة األزمـات الدوليـة        

وتبعية ذلك الموقف وتذييلـه لـصالح       واإلقليمية  

، إذاً أيـن    ٩األمريكيـة -االستراتيجية الصهيونية   

تكمن المأثرة الحقيقية في الموقف الحـالي لـدول         

وبين ) المأثرة الحقة (أوروبا والواليات المتحدة بين     

للحلف المقدس تحـت أقـدام      ) الصفاقة والوقاحة (

وتتوضـح هنـا تـساؤالت      الصهيونية العالميـة،    

المسؤول الفرنسي في أوجها الحقيقي إلى أبعد من        

ذلك بكثير من المعاناة والـضغوط التـي تعانيهـا         

الثقافة الفرنسية مثالً من الهيمنة الرهيبـة للثقافـة         

، اثاألمريكية والصهيونية عليها رغـم أن التـر       

والثقافة الفرنسية متوغالن في التاريخ كحـضارة       

ولغة وحضوراً عميقاً في التاريخ الثقافي العـالمي        

، فالسياق التاريخي وروح الـزمن،      أو الفرانكفوني 

والحتمية التاريخية ال يمكنها أن تجعـل الغـرب         

غرباً والشرق شرقاً والعكس صحيح بعيـداً عـن         

وة فيدرين هي   المؤثرات الحضارية المتبادلة، ودع   

نفسها العقلية األوروبية المنغلقة بأوهام الماضـي       

وبالتأكيد أن تفوق وتقدم أوروبا في مجاالت عديدة        

ال يمكنها بشكل قسري وبفلسفة صورية أن تـضع         

تطورها الشامل وباألخص الصناعي والعلمي أمام      

 لتقـول بـأن الـدول     باكستان والهنـد والـصين    

تكون متحـضرة،   والشعوب األخرى ال تستحق أن      

فاإلصالح والتغييـر يعنـي التطـور والـسلفية         
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والعقليات الجامدة تريد االنغـالق وإيقـاف عجلـة         

التاريخ، فالشجاعة الفكرية والسياسية مهمة للتخفيف      

من القيود والضوابط واالستبداد والطغيان، لكن كيف       

يمكننا تصديق حكومات غربية في أوروبا وأمريكـا        

طف من جملهـم وحـواراتهم     يتنصلون عند أول منع   

وكالمهم عن الحق والعدالة والديمقراطيـة والتقـدم        

والتطور إذا كانت فرنسا نفسها هزأت بقدر لم يسبق         

له مثيل من مواقف رئيس حكومتها جوسـبان فـي          

معرض ترجيح كفة االحتالل الصهيوني العنـصري       

على كفة الحكومة والشعب اللبناني ومقاومته الباسلة       

  .م إثر زيارة جوسبان للمنطقة٢٠٠٠في شباط 

  دور اللوبي الصهيوني الفرنسي: ثانياً

اللـوبي  إضافة إلى ذلك علينا أن ننظـر إلـى دور           

 ودور االسـتخبارات الفرنـسية      الصهيوني الفرنسي 

وتعاونها مع إسرائيل وأجهزتها األمنية فـي تـأمين         

الدعم المادي والمعنوي والعسكري والسياسي لحكام      

الذي بنتـه فرنـسا     ) مفاعل ديمونا (د  إسرائيل وتجدي 

طـائرات الميـراج    كهدية سخية إلسرائيل أو بتقديم      

وغيرها لدعم ديمقراطية الكيان المزعومـة وليـدة        

الديمقراطية األوروبية ووريثتها في المنطقة العربية      

رغم الناقضات بين أصحاب القرار والنفوذ في فرنسا 

ليـة أليـست    وسلوكهم تجاه العالقات اإلقليمية والدو    

الحقـد الـدفين     مأخوذة عـن     جوسبانتصريحات  

 التي كانت وال تزال حرباً همجيـة ولكـن          للصليبية

  ١٠بوسائل سياسية أخرى ضد دولنا وشعوبنا
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)٤(  

  االستراتيجية الفرنسية

  !هل هناك صوت واحد لفرنسا تجاه المنطقة؟

الحظنا أنه في السياسة الخارجية الفرنسية تفـاوتٌ        

 جهة الديغوليين مواقف الرسمية بين    ملحوظٌ في ال  

ومواقفهم تجاه المنطقة العربية في قضايا عديـدة،        

وعلى اعتبار أن   جهة االشتراكيين الفرنسيين    وبين  

االشتراكية الفرنسية ال تنتمي لالشتراكية الدوليـة       

فحسب بل ولها دور مميز فيها تاريخياً أكان على          

صـعد  صعد السياسات الداخلية والحزبية أم على       

وتاريخ االشـتراكية   السياسات الخارجية والدولية،    

الفرنسية هو تاريخ متعدد وانتهازي في كثير من        

بمـا   ال بل ومضلل في كثير من األحيان؛         األمور

فيها انتماؤها ودفاعها عن سياسـة االحتكـارات        

الفرنسية والعالمية على الـسواء ودورهـا فـي         

  .المنظومة االستعمارية في العالم

هنالك تناقضاً صارخاً في كثير من المواقف       يظهر  

بالنظر إلى األوضاع المعيشية، والوجود العربـي       

في فرنسا والنظرة إليه نظرة فوقية متعالية تتوافق        

مع التحدي العنصري المتفاقم في أوروبـا ضـد         

، وبين سياساتها الموزعة بين تأييد النظم       "األجانب"

هيوني االســتعمارية االســتيطانية كالكيــان الــص

وباألخص في التعاون الفرنسي اإلسرائيلي ببنـاء       

وهي جزء  م وما بعدها،    ١٩٥٦مفاعل ديمونا عام    

مكون من سياسة الدولة االشتراكية في سياستها       

الخارجية حيث تقف مع الكيان الصهيوني وحزب       

العمل باعتبارها سعياً إلى إطالق منظومة الشرق       

 أوسطية ومشروعها االقتـصادي الـذي طرحـه       

، وشبكة العالقات االشتراكية الدولية     شمعون بيريز 

في أوروبا لها آفاقها الخاصة جلها خيانـة الطبقـة          

العمالية األوروبية والعالمية ولجوؤها إلـى أسـاليب        

لمصالح االحتكـارات األوروبيـة     السمسرة والوكالة   

 مما أثر بشدة على الطبقة العاملة األوروبية        والعالمية

ية واألممية الثانية والنـصف التـي       منذ األممية الثان  

وصفها زعماء كبار مثل روزا لوكـسمبورغ بأنهـا         

  !.أممية صفراء

هنالك بعض الدالالت السياسة الهامة التي ال بـد         و

  :من تسليط األضواء عليها

عدم وجود رؤية مبدئية تجـاه قـضايا الـشعوب           *

وحركات التحرر الوطني والديمقراطي فـي الـدول        

  .ةالنامية والفقير

التضليل السياسي واإلعالمي والثقافي البشع فـي        *

منظومتها األيديولوجية تجاه الحركة العمالية والنقابية      

وأحزابها وموقفها من األحزاب اليمينيـة المتداخلـة        

والعقيمة ضد الجاليات العربية التي تتخـذ ضـدها         

أساليب غير إنسانية ولعل األحداث األخيرة في مدينة        

 أي ضد   ئريين والمغاربة والتوانسة  لجزاضد ا ) ليل(

 وقتـل الطلبـة     ،الشعب العربي المغربي المهـاجر    

الجامعيين عمداً أثر بعمق على المواقـف المخزيـة         

لالشتراكيين الداخلية حيث طالبت رئيسة لجنة حقوق       

اإلنسان في فرنسا معاقبة رجال الشرطة الذين عمدوا        

 قصداً وعن سابق إصرار على قتل بعض الطلبة أو        

أحدهم دون أي مبرر، حيث تشهد المدن األوروبيـة         

في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها ظـاهرة العنـف         

  .والعنصرية ضد الشعوب المضيفة لديها

ضرب الحقوق المشروعة والعادلة العربية ضمن       *

 مـع سياسـات     استراتيجية استعمارية متفق عليها   

االحتكارات العالمية لمنـع تطورهـا االقتـصادي        
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جتماعي وتقدمها العلمي وأدى إلـى تعاونهـا        واال

المخزي السياسي واألمني مع إسرائيل وبـاألخص       

ولعل اتصاالت زعماء إسـرائيل     مع حزب العمل،    

مثل بن غوريون وييغـال آلـون مـع زعمـاء           

االشــتراكية الفرنــسية كــرس عمليــاً التفــوق 

، وهـي سياسـات     الصهيوني في المنطقة العربية   

خدمـة أطمـاع الكيـان      وظيفتها االسـتراتيجية    

  .الصهيوني وتحقيق مآربه المباشرة وغير المباشرة

جعلت االشتراكية الدولية عموماً واالشـتراكية       *

البلـد  والصهيونية بخاصـة إسـرائيل      –الفرنسية  

 في وظائفها االقتصادية، ودعمـه لهيمنتهـا        المدلل

ولعل االتصاالت السرية على دول وشعوب المنطقة 

ن بيريز الزعيم السابق لحزب     والعلنية بين شمعو  

العمل مع القيـادة االشـتراكية الفرنـسية حمـل          

 أسبقية الدعم األمريكـي     مبررات صهيونية مؤكدة  

–وأهميته بالنسبة إلسرائيل على الدعم األوروبي       

الفرنسي ورغم ذلـك فـإن ألوروبـا وأحزابهـا          

دوافـع  االشتراكية أو قـل نـصف االشـتراكية،         

تهـا واسـتمرارها مـع      استراتيجية لتطوير عالقا  

ولعل بناء مفاعل   ،  حزب العمل والكيان الصهيوني   

ديمونا النووي في صحراء النقب دليل ساطع على        

اإلسرائيلي والتغاضـي   –طبيعة التعاون الفرنسي    

عن امتالك إسرائيل لترسانة من األسلحة النوويـة        

  .الخطيرة

قدمت االشتراكية الفرنسية أكثـر مـن غيرهـا       *

مــة والواســعة لتطــوير الكيــان الخيــارات الها

الصهيوني ودعم ما يسمونه بالمنـشآت الزراعيـة    

و ) الكيبـوتس (والصناعية االشتراكية المسماة بـ     

ولعله من المؤسف حقاً أنه حتى بعض       ) الموشاف(

الزعماء من االتحاد السوفييتي زاروا إسرائيل في       

بداية الخمـسينات وأثنـوا علـى تلـك المنـشآت           

على أنقاض شعب آخر تم طرده      ائمة  االستيطانية الق 

أندريه  ومن هؤالء الزعماء حسب قراءاتي       وتشريده

غروميكو وزير الخارجية السابق الـسوفييتي فـي        

  .عهد بريجينيف

تسعى الدول األوروبية لكي تكون إسرائيل دولـة         *

متفوقة عـسكرياً وتكنولوجيـاً ملحقـة بمنظومـة         

يمياً أمنياً في   االستراتيجية الغربية وجعلها مركزاً إقل    

  .المنطقة العربية

كذلك فإن رئيس البرلمان الفرنسي االشتراكي لـه         *

دور مميز في منظومة عمـل اللـوبي الـصهيوني          

الفرنسي والعالمي وعالقاته المكرسة خصيصاً لدعم      

تصورات إسرائيل االستعمارية وتصورات اليهودية     

، لكـن وزيـر     العالمية واللوبي الصهيوني األمريكي   

اخلية الفرنسي له توجهاته الحيادية تجاه العـرب        الد

باعتباره متفهماً للمواقف العربية والبعـد الحقيقـي        

للقضايا العربية ويطالب مراراً بتعديل االسـتراتيجية       

الفرنسية كي تكون أكثـر حياديـة تجـاه العـرب           

  .وقضاياهم العادلة

لنالحظ أن في فرنسا نقيـضين يعمـالن باتجـاهين          

 إزاء مصالح ومشاكل وهموم المنطقة      مختلفين تماماً 

 لكن يبـدو أن التـأثير الـصهيوني آخـذ           ،العربية

باالستمرار نتيجة التفكك والتشرذم في داخل الجاليات       

العربية وعدم وجود مواقف موحدة لها باتجاه العديد        

من القضايا وتقصيرها في مواجهة كل أشكال الدعاية 

  غـارودي   روجيه  ولعل كتاب  ،واالبتزاز الصهيوني 

األســاطير المؤســسة "كمفكــر وكاتــب فرنــسي 
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 الذي وضع فـي إحـدى مكتبـات         ١١"للصهيونية

 بعد  نجح الصهاينة في إزاحته من المكتبة     باريس،  

سلسلة تهديدات وممارسات عنصرية حاقدة ال ترى       

  .األمور إال من منظارها الخاص فقط

جـاك  لقد أكد السيد رئيس الجمهوريـة الفرنـسية         

مصلحة فرنسا التحـدث بـصوت       أنه من    شيراك

واحد وينبغي أن ينتبه السياسيون الفرنسيون مـن        

المغاالة التي تـدفع بهـم إلـى تأييـد الـصهاينة            

غالبة أو مغلوبة، ولعـل جولتـه فـي         " وإسرائيل"

وتعرضه الضفة الغربية ومدينة القدس قبيل سنوات       

لإلهانات على أيدي أجهزة الشرطة اإلسـرائيلية       

عّرضت فرنسا بكـل مـا      . قدسومخابراتها في ال  

تحمله من دور هام في دعمها إلسرائيل منذ بدايـة          

الخمسينات إلى إهانة تاريخية سيـسجلها التـاريخ        

السياسي للمنطقة، عوضاً عن اإلهانات المثيرة التي 

تلقاها أيضاً وزير خارجية بريطانيا العظمى علـى        

  .نتنياهوأيدي رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق 

رجعنا قليالً إلى الـوراء لقـراءة صـفحات         وإذا  

، فإننا نجد   وللرئيس ديغول التاريخ السياسي لفرنسا    

أن الجنرال ديغول أدرك بعمق أهمية عالقات دولة        

تمثل ركيزة في أوروبا مثل فرنـسا مـع الـدول           

العربية وشعوبها حتـى مـع الـدول اإلسـالمية          

 وقدرته  م،١٩٦٧وشعوبها بعد موقفه التاريخي عام      

فكرية والعسكرية واالستراتيجية في فهم ظروف      ال

المنطقة العربية، بعيداً عن العقدة األوروبية تجـاه        
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/ أكد غارودي / ٨٨ ص -١٩٩٦للصهيونية، دار عطية    

باحثات موسوليني مع زعماء الحركة الصهيونية      بأن م 

هدف تفريغ اليهود من أوروبا نهائياً على أساس الحـل          

  .الجذري

اليهود والمـسألة اليهوديـة والـصهيونية وكيانهـا         

ويختلف كل مـن الـديغوليين عـن االشـتراكيين          

، والرئيس الحـالي    بواقعيتهم في الكثير من األمور    

فسها، إلى حـد    لفرنسا يتبع االستراتيجية الديغولية ن    

كبير، وهو يؤكد بعد زيارة جوسبان رئيس الحكومة        

م بأنـه مـن مـصلحة       ٢٠٠٠إلى الكيان الصهيوني    

فرنسا التحدث على صعيد السياسة الخارجية بصوت       

واحد وينبغي أن ينتبه جوسبان نفسه إلى هذه الناحية         

  ".الحساسة جداً

لقد استندت الحركة الصهيونية منذ مؤامراتها األولى       

على الدور  ) بال(وفي سويسرا   ) كاتوفيج(ي بولونيا   ف

 على اعتبـارات أن المـسألة       ،األوروبي بشكل عام  

اليهودية كانت مشكلة المـشاكل فـي أوروبـا وأن          

الفقراء والكادحين اليهود استغلوا أبشع استغالل أكان       

بالنظر إليهم كفئة اجتماعية أو كديانة تنغلـق علـى          

 المجتمع األوروبي يدبر    بينما) الغيتوهات(نفسها في   

لهم االندماج في عملية التطور والنهضة الصناعية،       

أو في دور الرأسماليين اليهـود الكبـار محتكـري          

البضائع والمواد األولية واألمـوال والـذهب فـي         

روسيا، وبريطانيا، وفرنسا نهاية القرن التاسع عشر       

حيث زجت النساء والفتيات اليهوديات بشكل خاص       

عمال وصراعات كانـت تقـف وراءهـا        في أتون أ  

الحركة الصهيونية الوليدة في ذلك الحين أو الحركة        

والوعـود  ) المـسيحية (الصهيونية غيـر اليهوديـة      

والنشاطات السرية والعلنية التي قطعت العهد إلنقـاذ      

البؤرة اليهودية من العزلة الداخلية في داخل أوروبا        

في أوروبا  وما تعرضوا فيها للقتل التنكيل وباألخص       

  .الشرقية والنمسا وإسبانيا وروسيا

لــذلك تعتبــر كــل مــن االســتراتيجية الفرنــسية 

واالستراتيجية البريطانية كل على حدة أو مجتمعتين       
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المنقذ الحقيقي لما يسمى بالمسألة اليهوديـة فـي         

 نـابليون بونـابرت   وال ننسى هنـا دور       أوروبا،

 بإحيائها وقبله دور بابوات رومـا وبـاريس فـي         

وحتى أنهما توحدتا تجاه ضرب     ،  الحروب الصليبية 

) بيكـو -اتفاقية سايكس (وتقسيم المنطقة من خالل     

 التي قدر لها أن تقسم سـوريا        ،على وجه التحديد  

الوطن (الطبيعية والمنطقة لمصلحة إنشاء ما يسمى       

ستعمارية اال إضافة إلى الدوافع     ،)اليهودي-القومي

طقة على أنها منطقة متعددة ال تزال تنظر إلى المن     ال

 عداك عما عبـر     ،مصالح حيوية للدول األوروبية   

 عند زيارتـه    البابا يوحنا بولس الثاني   عنه قداسة   

وتصريحاته باعتذار  لألراضي الفلسطينية المقدسة    

الكنيسة الكاثوليكية عن أخطـاء ارتكبتهـا عبـر         

، ورده على بعض المقـاالت      التاريخ تجاه اليهود  

 التي نشرت فـي الـصحف       والدراسات والنداءات 

اللبنانية والعربية لفضيلة اعتـذاره لـيس لليهـود         

فحسب بل لشعوب المنطقة وبـاألخص لـضريح        

 وما فعلته الحمالت الفرنجية صالح الدين األيـوبي   

 ١٢)الحمـالت الـصليبية   (التي وصمت نفسها بـ     

ولعل زيارته الـدعم الكبيـر لقـضايا الـشعوب          

كن لفرنسا أن تقوم    واإلنسانية العادلة اآلن، وما يم    

بتقديم اعتذار رسمي تجاه سوريا وشعبها      به أيضاً   

بالتحديد مما قام به الجنرال غورو وتهجمه على        

ضريح صالح الدين األيـوبي الرمـز اإلسـالمي         

، وبخاصـة أن    العظيم في تاريخ شعوب المنطقـة     

اعتذار فرنسا الرسمي ومن قبل حكومة جوسـبان        

نتدابات االسـتعمارية   حقيقة اال نفسها تعيد لألذهان    

 التي نذرت نفـسها لخدمـة        البريطانية -الفرنسية
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  .٢٧-٢٦ ص١٩٩٥سوريا / دار الشادي

األطماع الـصهيونية ودورهـا فـي بنـاء الكيـان           

واعتماد الرؤية التوراتية في إيقاظ الفتنة      الصهيوني  

 علـى أسـس عنـصرية       داخل المنطقـة العربيـة    

واستيطانية أثرت وال تزال على معـالم الخريطـة         

قتصادية والبشرية للمنطقـة    السياسية والجغرافية واال  

 واالستعمارية  -كما خططت له الضواري االحتكارية    

إلبقائها رهينة في االسـتراتيجيات الكونيـة للـدول         

  .اإلمبريالية الصناعية الكبرى

ونعيد لألذهان أن دور بريطانيا واالنتداب البريطاني       

على فلسطين ومصر والعراق لـم يحـل مـشاكل          

 المشاكل المتتالية كسلسلة    المنطقة بقدر ما زرع فيها    

 التي ضربت بالعمق اسـتقرار      ،المتواليات الهندسية 

وأمن شعوب ودول المنطقـة وأن مـصير وحيـاة          

الشعب الفلسطيني وغموض مـستقبله والمـؤامرات       

التي تحاك ضده باألخص اآلن في تـشتيت قـضيته          

وملفات القدس والسيادة والالجئـين الفلـسطينيين       

 والفرنـسي   -ور البريطـاني  يعود باألساس إلى الد   

بالتآمر المقصود والمخطط له مسبقاً على الـشعب        

 مع زعماء الحركة الصهيونية العالميـة   الفلـسطيني 

فضالً عن التآمر مع كبار الرأسماليين اليهـود فـي          

من هنـا فإنـه إذا نظرنـا بكـل          أوروبا وأمريكا،   

موضوعية إلى التوقعات الحالية في فرنـسا علـى         

 ترجيحـات معينـة تؤكـد أن        صعيد داخلـي فـإن    

 في حمالته االنتخابيـة القادمـة لرئاسـة         ١٣جوسبان

الجمهورية الفرنسية سيضمن أصـوات التجمعـات       

اليهودية في فرنسا واالستيفاء أيما فائدة مـن دعـم          

 الصهيوني في فرنسا وأوروبا مـن       -اللوبي اليهودي 

" أمـن إسـرائيل   "أجل تشجيع سياسته ألجل ضمانة      
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  !.يتللمنطقة وردود أفعال أبناء جامعة بيرز
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 وهنا علـى     واقتصادياً ودبلوماسياً،  ومساندتها مالياً 

الدول العربية وشعوبها أن تتنبه جيداً وتسعى بكل        

 لدراسة دور جوسبان الـسياسي القـادم      إمكاناتها  

والعمل على عدم االستهانة من دوره المؤثر على        

  .العالقات العربية مع فرنسا

كذلك فإن اللوبي الصهيوني الفرنسي له استراتيجية       

 فـي   إيباك وبنـاي بريـث     من   تختلف عن غيره  

  :الواليات المتحدة األمريكية فهو يدعم بالمطلق

مشروع شمعون بيريز في الـشرق األوسـط         *أ

الجديد على أسس المشاريع االقتصادية العمالقـة       

  .المستحدثة

تشجيع الدور األمني والعسكري اإلسـرائيلي       *ب

ظالمـة  (الجديد الذي يقدر له الدفاع عن إسرائيل        

  ).ةأو مظلوم

تطوير المركز اإلقليمي إلسرائيل بدعم الدول       *ج

األوروبية وفرنسا لتوسيع مشروع الشرق األوسط   

  .ليطال آسيا الوسطى والهند

وإذ كان ماهو مطروحاً مع دول المنطقة الـشراكة         

  .١٤األوروبية
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السوري في اللقاء التشاوري لوزراء الـدول العربيـة         

ــطية   ــة المتوس ــشراكة األوروبي ــين بال -١١المعني

  :م جاء فيها١٢/٤/٢٠٠١

نحن نطالب بالسالم العادل والشامل ولكن هذا الـسالم         "

ال يتحقق بسبب التعنت اإلسرائيلي وتـوطين اليهـود         

هاجرين في األراضـي العربيـة بـسياسة الـضم          الم

  ..".واالقتالع واالستيطان واالغتياالت

  الباب الخامس

  أكذوبة ضحايا الهولوكوست

  ))الصهيونية تبتز ألمانيا وفرنسا وأوروبا((

)١(  

  أكذوبة الهولوكوست والدعاية اليهودية

  الصهيونية تبتز ألمانيا وأوروبا مجدداً

 كسبت الصهيونية العالمية إلى اآلن معركتهـا ضـد        

ألمانيا وفشلت كل الدعاوى القـضائية التـي أثبتهـا          

ديفيد (ولعل قضية   بعض األلمان في محاكم أوروبية      

يل المؤرخ األوروبي المشهور كانت خير دل     ) أرفينغ

 الـصهيوني علـى تبريـر       -على التعاضد اليهودي  

، وبسبب مـن النفـوذ      المحرقة النازية بشتى السبل   

السياسي والمالي واالقتصادي لليهودية العالمية فـي       

بريطانيا وفرنسا وروسيا وبعض الـدول األخـرى        

ظلت المسألة اليهودية تنفخ في األبـواق اإلعالميـة         

ظرنـا إلـى    الموالية للـصهيونية، رغـم أنـه إذا ن        

المؤامرات والدسائس التي حاكها زعماء الـصهاينة       

 ومقتـل عـدد   السلطان عبد الحميد ضد األرمن أيام    

 مليون أرمني في أبـشع      ٣ مليون إلى    ٢يتراوح بين   

سنجد أن اليهود في البـاب العـالي    ،صور اإلجرام 

كانوا وراء تلك المذبحة وبـاألخص المجموعـات        

فـي  ) النور(محفل  الماسونية المنضوية تحت لواء     

، وهذه الجريمة طوتهـا صـفحات       أنقرة واستنبول 

 تحاول طمـس معالمهـا    التاريخ ألن الدول الغربية     

رغم ما أقدمت عليه فرنسا مؤخراً بتجـريم تركيـا          

بشعة وأقر ذلك التجريم في     بمقتل األرمن في مذابح     

  انتصار الحلفاء    ٢٠٠١البرلمان الفرنسي بداية عام     

في الحرب الثانية والقضاء علـى الجـيش النـازي          
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الهتلري وعلى أثر انتهاء الحرب اتفق زعماء تلك        

الدول بإنشاء كيان استعماري يهودي فـي بالدنـا         

على أساس االعتراف بدولة يهودية ودولة عربيـة        

تحاد السوفييتي هذا اإلعالن المدعوم من      وتأييد اال 

 وتمكنت إسرائيل من ابتزاز ألمانيـا       ،األمم المتحدة 

الغربية إلى حدود غريبة جداً ولم تستطع ابتـزاز         

 معـاد   هوريش هوينكر ألمانيا الشرقية حينما كان     

للصهيونية ووصمها بأنها وريثة النازية، وبالعكس      

  !.لسامية؟وجهت االتهامات لهونيكر بأنه يعادي ا

وشكلت التعويضات األلمانية إلسرائيل فيمـا بعـد        

نقطة تحول هامة ومصدر مالي وعـسكري هـام         

وعقـدت اتفاقيـات    " الدولـة العبريـة   "لدعم بناء   

 هآفـارا مـع هتلـر     التعويض كامتداد التفاقيـة     

 إذ ،١٩٥٢بــالتعويض المباشــر والنقــدي عــام 

استطاعت إسرائيل من بنـاء قوتهـا العـسكرية         

صادية وشكلت التعويضات ثمنـاً لخـسارة       واالقت

الشعب األلماني معارك الحرب العالمية رغـم أن        

ورغـم نيـل     ، مليـون قتيـل    ٤٠ضحايا الحرب   

الصهيونية في  –التعويضات ظلت الدعاية اليهودية     

أوروبا تركز على المحرقة النازية ولفـت أنظـار         

 مليون قتيـل    ٤٠، وتناسي أكثر من     أوروبا والعالم 

لحرب عليهم فـأرادت الـصهيونية      قضت رحى ا  

العالمية وبريطانيا ابتزاز أوروبا كلها فعملتا علـى        

من اليهود فقط   مراكز تذكارية لضحايا النازية     بناء  

في لندن، ونيويورك وأوتاوا وأمستردام والقـدس،       

وإضافة إلى ذلك إنهاك كرامة الشعب األلماني تـم         

 بناء مركز أو نصٍب تذكاري في وسط برلين لهذا        

الغرض بدعم من وزراء الـدفاع والمـال بـدعم          

بريطانيا والواليات المتحدة رغم أن ألمانيا خسرت       

بمفردها في الحرب العالمية الثانية ال يقـل عـن          

 مليون قتيل   ٤٠مليون شخص من ضمن الـ      ) ١٣(

  .معظمهم من الشباب 

ست بريطانيا دورها في الحرب للتـرويج إلـى         كّر

ية الصهيونية العالمية وتـم     المحرقة النازية مع الدعا   

االستمرار بمسلسل االبتزاز واإلرهاب المسلط على      

 ٥,٣ حيث أضيفت مبالغ تقدر بــ        ،الشعب األلماني 

مليار دوالر تعويضات عن أعمال السخرة التي قـام         

بها اليهود لخدمة الجيش األلماني إضافة إلى ابتـزاز         

ية البنوك الفرنسية والنمساوية والهولندية والسويـسر     

مليار دوالر كتعويـضات عـن      ) ٢(بدفع أكثر من    

حسابات بنكية ومصرفية وضعها اليهود فـي تلـك         

  .الدول قبيل الحرب العالمية الثانية

عمل تحت المجهود العسكري فـي خدمـة الجـيش          

ألـف  ) ٧١٤(النازي ضمن المعتقالت والمعسكرات     

 معتقالً أو معسكراً في     ٢٠يهودي كعمال سخرة في     

ة من ألمانيا والنمسا وإيطاليا، ويعتبـر       مناطق مختلف 

شهود عيان من الناجين آالف اليهود وغيـرهم مـن          

األوروبيين الذين شـاهدوا مـوت زمالئهـم فـي          

المعتقالت والمعـسكرات بـسبب الجـوع والبـرد         

وبعد موتهم تم حرق بعـضهم بـسبب        واألمراض،  

وغيرها من األمـراض    ) كالطاعون(أمراض خطيرة   

حرب هرب اليهـود مـن ألمانيـا        ، وقبيل ال  المعدية

والنمسا وفي السنوات األولى منهـا إلـى سويـسرا          

وكان من بين الهاربين قبيل      ،وأمريكا ودول أخرى  

الذي كان زعيمـاً    ) آنشتين(الحرب العالم اليهودي    

، وكانت  في النمسا وألمانيا  ) البيت اليهودي (لمنظمة  

هذه المنظمة جمعية خيرية وسياسية سـرية تتـوزع        

بروتوكـوالت  (ا وعلى اليهـود كتـب سـرية         عليه

المطبوعة في بريطانيا وفرنسا ولم يكن عدد اليهـود         

 ليتجاوز ١٩٣٩في فترة وجود آنشتين في ألمانيا عام        
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إال إنه كان لهم نفـوذهم       ، ألف شخص  ٨٥٠الـ  

السياسي واالقتصادي في النمسا وألمانيا بـشكل       

 وكانت دور النشر األلمانية معظمها تابعـة       ،قوي

لليهود الذين طبعوا فيها مجموعـة كتـب باللغـة          

اليديشية أو األلمانية التي تؤيد األفكار الماركسية أو 

، باعتبار أن ماركس كان     الصهيونية حسب آرائهم  

يهودياً علمياً متفوقاً بآرائه على اآلراء الـصهيونية      

العنصرية برزت الخالفات الشديدة بين االتجاهين      

تبطة بالجستابو تعاونت من    حتى أن الصهيونية المر   

أجل تسليم الشيوعيين واالشـتراكيين واليـساريين       

وكرس هؤالء جل وقتهم للتعـاون       ،اليهود للنازية 

شتيرن وآرغون،  (مع األفكار النازية من عصابات      

مقنعين هتلر وغيـره بإمكانيـة انتـصار        ) وبيتار

–النازية في الشرق وفلسطين وبناء الرايخ النازي        

لفاشي في فلسطين فيما إذا انتصرت       ا -الصهيوني

   ! .ألمانيا في الحرب العالمية الثانية؟

وفي خالل الحرب التقى األسـرى مـن مختلـف          

الجنسيات والقوميـات واألديـان مـن الـروس         

والبولونيين والبوسـنيين والفرنـسيين الكاثوليـك       

واألرثوذكس والمسلمين في معسكرات االعتقـال      

لى أن تـم تخـصيص       إ ،النازية إلى جانب اليهود   

 شركة هآفـارا  معسكرات خاصة لهم باالتفاق مع      

لتهجيرهم بشكل كلي بعيد الحرب إلـى فلـسطين         

وانتقاماً مـن   ) هتلر(و  ) موسى هس (باالتفاق مع   

اليهود وباألخص الشيوعيون منهم الـذين عملـوا        

ــتراكيين   ــسوفييتي أو االش ــاد ال ــصالح االتح ل

و مـع   والديغوليين الذين عملـوا مـع فرنـسا، أ        

الليبراليين والنبالء الذين عملوا مع بريطانيا، بـدأ        

 إلى معـسكرات  ١٩٤١األلمان بإرسال اليهود عام     

اعتقال خاصة بهم وأجبروهم على وضع النجمـة        

 وبعد أن أدرك األلمـان أن     ،السداسية على صدورهم  

اليهود األمريكيين يقفون مع الحكومة األمريكية فـي        

عمال اإلجباريـة   الحرب ضدهم وفرضت عليهم األ    

وانتزعت حقوقهم نهائياً وطـرح النـازيون أفكـار         

عنصرية حول نقاء العنصر الجرماني بطرد اليهـود       

-بدونيتهم من ألمانيا وكانـت المؤرخـة اليهوديـة        

ذكرت ذلك في كتاباتها عـن      ) منة أرندت (األمريكية  

 للتدخل فـي    اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة    

ء، بعـد أن أقنعـت الواليـات        الحرب لصالح الحلفا  

المتحدة األمريكيـة واحتكارييهـا بـدعم إمكانياتـه         

وتطلعاتها الحتالل االتحاد السوفيتي والتخلص مـن       

  .النظام الشيوعي في موسكو

لقد طلبت المنظمات الصهيونية من اليهـود بوضـع         

على صدوهم ورؤوسهم وأيديهم    ) النجمة الصهيونية (

 واستـشعر   ،وربيـين لتمييزهم عن باقي السجناء األ    

اليهود بالذل والمهانة حينما فرض الحزب النـازي        

عليهم بوضع النجمة الـصهيونية الـصفراء علـى         

صدورهم وبيوتهم ومعسكرات االعتقال باعتبـارهم      

خونة وجواسيس وتآمروا على قتل الفوهـور هتلـر         

عدة مرات رغم أنه يحقق مطامع الصهيونية بالقضاء    

  .على االتحاد السوفييتي

 إلى مؤتمر دولـي فـي       ١٩٤١دعت سويسرا عام    

أيلول لتدارس المسألة اليهوديـة ورفـضت الـدول         

األوروبية فتح أبواب هجرة اليهود األلمـان الـذين         

دون وضع قيود مـسبقة علـيهم       ) اليديشة(يتحدثون  

وباألخص بضغط وابتزاز من الحركـة الـصهيونية        

فبعض الدول طلبت تسفيرهم إلى أميركا واألرجنتين       

 وبعض الدول وجهتهم للهجرة إلى فلسطين       والبرازيل

وحتى وإن عملت الوكالة اليهودية العالمية وسـعت        
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تهديد كل يهودي ال يفكر بالهجرة إلى فلسطين إلى 

  .بالقتل

وكانت الدول األوروبية قبيل الحرب وبعدها بقليل       

وإعـادة  ) الالسـامية (ال تريد الدخول بتفاصـيل      

اً أن معسكرات االعتقـال     علمالمسألة من بداياتها    

اليهودية كانت منتشرة في دول أوروبيـة كثيـرة         

 أسـست  ١٩٠٤لنجد أن بريطانيا عام   ،  غير ألمانيا 

ــي ) ٢٧( ــود ف ــاً لليه ــال جماعي معــسكر اعتق

مستعمراتهم في مصر، وسيناء، والهند، وأستراليا،      

وجنوب إفريقيا وتم احتجاز مئـات اآلالف مـنهم         

رك الصهيونية العالمية   وماتوا جوعاً دون أن تتح    

 ألنهم أرادوا السفر إلى الواليات المتحدة       ،إلنقاذهم

أو البقاء في أماكنهم فال نجد أي ذكر لهؤالء فـي           

  .!الدعاية الصهيونية أو في اإلعالم الغربي؟

 معـسكراً   ٢١إضافة إلى ذلك كانت روسيا تقـيم        

لالعتقال الجماعي معظم ضحاياها من شعوب آسيا       

) منطقة شمال القفقاس  (قاس المسلمين   الوسطى والقف 

وتم نفيهم إلى أدغال سيبيريا وقتـل مـنهم اآلالف          

 )بيريـا (الجنرال الكبير مستشار سـتالين      على يد   

وابتدأ بمسؤولياته الخطيرة مـن عـام       ١٩٢١عام  

وقبل ذلـك   كرئيس لجهاز الشرطة السرية      ١٩٢١

كضابط صغير مسؤول عن أحـد الـسجون أيـام          

وقد نـصحته   اليهودية المؤقتة،   القيصر والحكومة   

بريطانيا والصهيونية العالمية باالنضمام للبالشفة     

، كي يفيدهم فيما بعد بالتآمر والتجسس لحسابهما      

وكان مشهوراً بدوره اإلجرامي الخطير في سجون       

 تحت حجج   وقتل ماليين البشر  القيصرية والبلشفية   

  .ستالين أنها أوامر من 

طبيعة العالقـات   ) يخجماعة مراجعة التار  (أكدت  

السرية التي نشأت بين أقرباء هتلر مـن طـرف          

والدته من اليهود وبينه لوضعهم في مناصب حزبية        

وأقنية عالية جداً وبأن العديـد مـن اليهـود كـانوا            

مستشارين له لهم حق التصرف المطلق وأن هتلـر         

  على تهجير اليهود إلى فلسطين سـراً،       هآفاراساعد  

ظمات صهيونية فـي فلـسطين      وكانت مساعداته لمن  

تفوق مساعدات بريطانيا والواليات المتحدة معتقـداً       

أنه سينتصر في الحرب، وسوف يسيطر على قنـاة         

السويس وسكك الحديد من بغداد ونفط الخليج وباكو،        

 وقع هتلر اتفاقيـة بـين الحكومـة         ١٩٣٧وفي عام   

النازية ومندوبين عن الحركة الـصهيونية العالميـة        

اليهودية من أجل تسهيل سيطرة الصهيونية      والوكالة  

النازية على الحكم األلماني وبالتالي تـسهيل هجـرة       

اليهود من ألمانيا وأوروبا إلى الرايخ فـي فلـسطين          

وتأمين نقل ممتلكاتهم وأموالهم ووثائقهم وكـل مـا         

 إذ نقل مـع     ،)شركة هآفارا التجارية  (يمتلكونه عبر   

ـ   ) ١٣٣(اليهود إلى فلسطين     ه اسـترليني   ألـف جني

 ألف مارك ألماني بإذن وباتفاق مـع     ٢٤٠وأكثر من   

  .هتلر نفسه

لقد وقف العديد من البـاحثين والعلمـاء والكتـاب          

يستنكرون أكاذيب الصهيونية حول المحرقة النازيـة       

ماليين يهودي،  ) ٣(التي يشاع فيها بأن هتلر أحرق       

إذ لم تحتو ألمانيا مطلقاً على هذا العدد الضخم مـن           

  .هود وال حتى أوروبا نفسها الي

حاربتهـا  ) جماعة مراجعة التاريخ  (في ختام أعمال    

المنظمات اليهودية واللوبي الصهيوني فـي أوروبـا    

وأمريكا عبر الدعاية وتقـديم الـشكاوي القـضائية         

بكـشف  إلجراء تعتيم شامل على آرائهم ومـواقفهم        

 ديفيـد أرفينـغ    هذا ما فعله     أكذوبة المحرقة النازية  

 لكن قبل الدخول في ذلك علينـا        بوره لبشتات دضد  
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تسليط األضواء على انكسارات ألمانيا في الحربين       

  .العالميتين األولى والثانية

لقد التزمت ألمانيا بتعويضات للدول المتضررة في       

الحرب العالمية األولى وفرض عليها بالقوة إعادة       

لتركيا واإلمبراطورية  ) الذهب(كميات ضخمة من    

ية وروسيا وهنغاريا حيث اتفق في اتفاقيات       النمساو

 من قبل الحلفاء ضد الـدول       ٢٨/٦/١٩١٩فرساي  

  .اليابان وألمانيا وإيطالياالمهزومة وهي 

لقد وجدت الواليات المتحدة من واجبها التعـويض        

على القطاع العام فيها، بينمـا أدخلـت بريطانيـا          

تعويضات على خسائر األفراد وفرضـت فرنـسا        

 مليار مارك   ٢٢٠ا تعويضات تقدر بـ     على ألماني 

ذهبي، إال أن الكونغرس األمريكي رفض التصديق       

فرنسا، بريطانيا، أميركـا،    (على لجنة التعويضات    

ــا ــان، بلجيكــا، ) إيطالي إضــافة إلــى دول الياب

ويوغسالفيا، إذ اقتصرت اللجنة على الدول األربع       

 من  ١٩٢٠األولى وعقدت اللجنة اجتماعاً لها عام       

  .جها توزيع التعويضات على الدولنتائ

  %).٥٢(فرنسا  -

  %).٢٢(بريطانيا  -

  %).١٠(إيطاليا  -

  %).٨(بلجيكا  -

ــسالنيا   - ــا ويوغ ــان وروماني ، %٠,٧٥الياب

  .للبرتغال% ٠,٧٥و

مليـار  ) ١٣٢(وقدرت قيمة التعويضات تلك بــ       

مليار مـارك   ) ٢(مارك ذهبي على أن تدفع سنوياً       

 قيمة الصادرات األلمانية  ربع  ذهبي باإلضافة إلى    

 مليار مارك ذهبي أي عليها دفـع        ٤المقدرة آنذاك   

، وعقدت فرنـسا     عاماً تقريباً  ٤٥تعويضات لمدة   

 لـدفع   ١٩٢٢في  ) لوشور-راتنو(اتفاقاً مع ألمانيا    

زرع التعويضات نقـداً وهـدفت مـن وراء ذلـك           

  .الخالفات بين الدول التي تدفع لها التعويضات

 بين دول الحلفاء المنتصرة     ١٩٤٥كذلك ألزم مؤتمر    

على هتلر في الحرب العالمية الثانية بأن تدفع ألمانيا         

 مليـار دوالر كتعـويض عـن        ٢٠مبالغ قدرت بـ    

خسائر الحرب، وألزمـت بإعـادة كـل المحـالت          

المسروقة بما فيها اللوحات الفنية القديمة غالية الثمن        

 من  وألزمت إيطاليا بإعادة كل ما تم نهبه من الحرب        

  .أموال وذهب وأثاث من قبلها

إذاً تم ابتزاز ألمانيا الضعيفة بسبب فشلها بـالحرب         

، واســتغلت الحركــة العالميــة األولــى والثانيــة

الصهيونية العالمية النزاعات والخالفات فيمـا بـين        

الدول واستطاعت تحريك أيديها الخفية عبـر شـتى         

األســاليب، حتــى فيمــا إذا نظرنــا إلــى مــسألة 

كوست التي استغلتها جيداً بدعم مـن الدعايـة        الهولو

البريطانية والفرنسية واألمريكية، وسـنجد أن هـذا        

الحلف االستعماري ظل وال يزال يتالعب بمـصير        

الشعوب والتحوالت السياسية في  أوروبا والـشرق        

األوسط والعالم لمصلحة اليهـود والـصهاينة بكـل         

  .المعايير الالأخالقية والالقانونية

التي رفعها  )  ديفيد ارفنيغ (جلت قضية المؤرخ    لقد ت 

وناشر كتابها  )  دبوره لبشتات (ضد المؤلفة اليهودية    

 إذ قدم المؤرخ أرفينغ مئات الوثائق وجلـب         بنغوين

الخبراء من أكثر من مكان في العالم لكي يثبت لهـا           

المحرقة (أن كتابها مدموغ باألكاذيب واألضاليل عن       

يهـود لنـدن    ) دبـوره (فزت  وبالمقابل است ) اليهودية

وأثرياءها ويهود أوروبا والواليـات المتحـدة مـن         

مجموعات الضغط واالبتـزاز اليهوديـة واللـوبي        

الصهيوني المتنفذ في أوروبا وأمريكا إلثبات عكـس        

قد دعم  ) سبيلبرغ(ما أثبته ديفيد أرفينغ وكان الثري       
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لبشتات مالياً وإضافة إلى حكومة العدو الصهيونية       

وقد وجهت الدعاية   ) أيخمان(ب أرفينغ عن    ضد كتا 

الصهيونية ضده ألنه كتـب التـاريخ والحقـائق         

 إذ  ،ملموسة وواقعية عما يسمى بالمحرقة النازيـة      

أكد أن اإلنسان العاقل ال ينكر دور الهتلرية في قتل  

اليهود وغيرهم ووضعهم في معـسكرات اعتقـال        

 كن الحركة الصهيونية واليهود وإسرائيل بالغوا     ل

، مستنكراً المـزاعم    في عدد الذين ماتوا أو قتلوا     

" اوسـيفيتز "القائلة بأنه استخدمت غرف الغاز في       

وأكد أن اليهود مـاتوا كغيـرهم بـسبب         ضدهم،  

الجوع وأعمال السخرة واألمراض وأحرق مـنهم       

  .العديد كما أحرق من غيرهم

 من أنـشط الكتـاب اليهـود        دبوره لبشتات تعتبر  

ات المتحدة وهي ملتزمة بكـل      الصهاينة في الوالي  

ماهو تحريفـي وشـوفيني لـصالح العنـصرية         

الصهيونية، وتؤسس العداء لليهود بفضل تعـصبها       

المتطرف والمعادي للـشعوب األوروبيـة غيـر        

متناسية أدوار أوروبا السابقة في قتل وحرق اليهود        

وهي متطرفة حقودة تدافع عن     ) نيدلنفن(في مدينة   

نشطتها الفاشية اإلرهابيـة    العصابات الصهيونية وأ  

واستغلت المحاكم البريطانية كعادتها قضية المؤرخ      

البريطاني مؤكدة بأنه ال يمكن إنكار وجود غـرف     

حيث زعمت  الغاز في معسكرات االعتقال اليهودية      

لبشتات، والقاضي البريطاني بأن ألمانيا النازيـة       

 ماليين يهودي في غرف الغاز بينما لـم         ٣حرقت  

لمانيا قبل وفي خالل الحرب أكثـر مـن         يكن في أ  

 وهذه األكذوبة ال تنطلي على أحد       ،مليون يهودي 

إال المتضامنين تاريخياً مع الـصهيونية العالميـة        

 المـشؤوم   وعد بلفور وباألخص بريطانيا صاحبة    

 وصاحبة االنتداب على فلسطين والتآمر مع       ١٩١٧

 وعصاباتهما الغتـصاب    بن غوريون وغولدا مائير   

أهـودا  ( لقد كان رئيس الورزاء اإلسرائيلي       فلسطين

من أوائل الذين هنؤوا دبوره لبشتات علـى         ) باراك

  :والذي قال فيها) أرفيننغ(انتصارها في قضية 

إن الحكم الذي أصدره القاضي البريطـاني نـصر         "

للعالم الحر ضد قوى الظالم التي تحاول إزالة ذكرى         

ل مستمرة  أسوأ درجة أدركتها اإلنسانية وأن إسرائي     

ــرون    ــذين ينك ــك ال ــد أولئ ــضال ض ــي الن ف

  !؟"الهولوكوست

إذاً ماذا نقـول عـن تـصرفات بـاراك الفاشـية            

كمال ناصر وكمال   واإلرهابية، بذهابه لبيروت وبقتل     

 وماذا نقول عن جـزار      عدوان وأبو يوسف النجار؟   

 وعـن   صبرا وشاتيال أريئيل شارون   وسفاح مجازر   

يـة ونحـالين    مذابح دير ياسين وكفـر قاسـم وقب       

وحواسه وهدارا الكرمل والمذبحة اليهودية المخطط      

تلـك  ) الرفيـزي  (لها سلفاً مع إدارة مصفاة حيفـا      

اإلدارة البريطانية التي سوغت لنفسها التـآمر مـع         

العصابات الصهيونية لقتل العمال العـرب بالقنابـل        

اليدوية؟ ماذا نتحـدث عـن المحرقـة الـصهيونية          

سين عاماً ضـد الـشعب      المكرسة منذ أكثر من خم    

 شلومو بن عامي  الفلسطيني ماذا نقول عن اعترافات      

) عكيفا ألدار ( حيث أكد    ٢٠٠٠ تشرين الثاني    ٢٨في  

في صحيفة هآرتس في جلسة للحكومة اإلسـرائيلية        

بأن وزير الخارجية اإلسـرائيلية اعتـرف وبـشكل         

  :رسمي

الشعب الفلسطيني واقع تحت االحتالل وهو محتـل        "

  " .مواجهة محتليهومحاصر في 

عن قول شلومو بن عامي     ) عكيفا ألدار (لعل ما ذكره    

هنـري  نصف الحقيقة، والحقيقة الكاملة علق عليها       
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 لقد وجد اإلسرائيليون أنـه مـؤلم لهـم          سيغمان  

االعتراف بالظلم الذي وقع على الفلسطينيين نتيجة       

قيام الدولة اليهودية ألنهم اعتبروا االعتراف بذلك       

يخي وسياسي وقانوني لشرعية المشروع     إسقاط تار 

الصهيوني كله على أنه قائم على الباطـل ولـيس          

  .على شيء آخر 

أن " أهودا بـاراك  "ليس من حق حكومة اإلرهابي      

تطالب الفلسطينيين االلتـزام بالخـضوع للقـانون        

الدولي، وهي تخترق القـانون الـدولي وجميـع         

ـ       ي االتفاقيات الموقعة لصالح الشعب الفلسطيني ف

حق العـودة وتقريـر     الداخل والخارج وباألخص    

 عن سنوات القهر والقتـل      المصير وحق التعويض  

والتهجير، وتحديد الحقـوق التاريخيـة للـشعب         

الفلسطيني بمعانيها اإلنسانية والتحررية، لقد أكـد       

هنري سيغمان رداً على دبـورة لبـشتات وعلـى          

شارون وباراك بأن يحذوا مع مثقفـي وسياسـي         

حذو شلومو بن عامي وان يحّولوا أفكاره       " لإسرائي"

واإلقرار الخافت لوزير الخارجية فيتحول إلى فعل       

سياسي بنَّاء وإنساني وليس إلى فعـل عنـصري         

  .وبربري متوحش

ال يمكن تناسي قضية أن النازية األلمانيـة لعبـت          

دوراً خطيراً في تدمير مقـدرات دول وشـعوب         

أوروبـا  بشكل فاشي بغزوها الهمجـي الحـتالل        

واالتحاد السوفييتي طمعاً في بحر قـزوين ونفـط         

باكو والمنطقة، وكرست النازية المقوالت والثقافة      

العنصرية المعادية لجميع البشر تحت مـا يـسمى         

وهي المقوالت الصهيونية   ) العرق الجرماني (تفوق  

العنصرية نفسها المعادية لشعوب وأمم العالم تحت       

 فتحت هـذا الـشعار      )معاداة السامية (ما يسمونه   

نهضت المسألة اليهودية من تحت رمادها وحركتها       

الدول الكبرى إلبراز دورها ووزنها وقوتهـا فـي         

  .العالقات الدولية

والشعوب األوروبية وأحزابهـا التقدميـة حاربـت        

الهتلرية ودافعت عن نفسها أيـضاً، أمـا الحركـة          

 والصهيونية فلم تدافع عن أوروبا وبلدانها     –اليهودية  

بل دافعت عن يهوديتها فقط، حتى في خالل الحرب،         

ودفعت باآلالف للهجرة لتحقيق أهـدافها العنـصرية        

الضيقة، ولم تدافع عن اإلنسانية والبشرية في الحرب        

  !.؟...مطلقاً

أمنـون  أيدها كل من    ) هتلر صغير (أما تصريحات   

 من علـي منـصة الكنيـست        شاحاك واسحق ليفي  

وساط العربية والروسـية    اإلسرائيلي، لكن أكدت األ   

ودول  أخرى بأن تصريحاته تعيد لألذهـان الوجـه          

النازي لحكام إسرائيل بينما علقت روسيا عبر ناطق        

تزيد مـن   ) أي تصريحات ديفيد ليفي   (حكومي بأنها   

حدة التوتر وتدفع للمزيد من القلق، وال تقدم عمليـة          

السالم إلى األمام أية خطوة مـع زيـادة التطـرف           

 وحرب اإلبادة ضد الـشعب الفلـسطيني        الصهيوني

  .وشعوب المنطقة

  الباب السادس

ومحاوالت  ستراتيجية الكيان الصهيونيإلتطبيع ا

  تبديد المقاطعة

)١(  

  ستراتيجية جديدة للمنطقة؟إحينما يكون التطبيع 

ما من شك أن التطبيع أو االنفتاح االقتصادي الـذي          

ـ         مالية قادته وال تزال العقليـات االقتـصادية للرأس

اليهودية العالمية يستهدف بشكله العام استجرار الدول  

العربية منفردة ومجتمعـة، إلـى وقـائع سياسـية          
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واقتصادية وثقافية ال بـل وديموغرافيـة جديـدة،         

خاصة بمشاريع لها أبعادها االستعمارية الخطيرة      

، مع المركز االحتكاري   وهدفها الربط االقتـصادي   

وبخاصة أنه  ة المركزية،   العالمي وبالربيبة اإلقليمي  

ال يمكننا بأي شكل من األشـكال فـصل الـرؤى           

االقتصادية عن اآلفاق السياسية أو االسـتراتيجية       

الخطيرة مثل قضايا المياه والمستوطنات والهجرة      

في مياهنا وخيراتنـا    " إسرائيل"، وإشراك   اليهودية

بمشاريع مشتركة زراعية وكهربائية وسياحية، وال      

يفـصل   الوطن العربي يستطيع أن      يوجد عاقل في  

فكالهمـا مرتبطـان    بين االقتـصاد والـسياسة      

  .١٥ببعضهما البعض برابطة ال تنفصل

إن المشروع الـصهيوني الـذي طـرح شـعاراً          

 -تـوراتي (سياسـي    –استعمارياً ذا طابع دينـي      

يحتوي أيضاً على حرب اقتصادية وشعار      ) علماني

 .."حدودك يا إسرائيل من الفـرات إلـى النيـل         "

فرض يتحول الشعار في    ) األغورا(المرسوم على   

 مـن إسـرائيل الكبـرى إلـى         التطبيع مع العرب  

أكان بسياسة الحرب الـسرية  . ؟)إسرائيل العظمى (

دعه يعمـل دعـه     (والتدمير العسكري أو بسياسة     

جعل إسرائيل نسيجاً طبيعياً مـن      أو بسياسة   ) يمر

ت تاريخ المنطقة وحاضرها وهذا ما تريده سياسا      

  . واشنطن أساساً

إن ألوان اإلرهاب والقمع واالستيطان والتوسع هي       

األلوان الدامية للفاشية الصهيونية النازية الجديـدة       
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 دور ١٤/١٥/ م٢٠٠٠/ حزيران/ ١٣العدد /الثالثة 

اإلعالم في النصر أو الهزيمة، راجع ملفات الشرق 

ورا وحدة األوسط في أعداد متتالية للمجلة ألهميتها اإلغ

  .حساب نقدية إسرائيلية صغيرة

، كي تفرض نفسها مشروعاً اقتـصادياً       ١٦في منطقتنا 

تنموياً اعتيادياً على المنطقـة مـن خـالل تطـوير          

هدفها تمويه دور إسـرائيل     مشاريع عملية ونظرية    

 ضـمن  مـشروع      ي الـشرق األوسـط    الحقيقي ف 

الشرق (مروراً بالسوق   ) كامب ديفيد (إلى  ) هارفرد(

 التـي اسـتهدف مـن ورائهـا التطبيـع           )أوسطية

 وإدخـال   االقتصادي أوالً ثم التطبيع الثقافي ثانيـاً      

محطات استعمارية استيطانية وعنصرية في نـسيج       

الحياة اليومية والمستقبلية للمنطقـة ثالثـاً وبالتـالي         

عتراف لها بمزايا فريـدة وخطيـرة ال يمكنهـا          اال

بمفردها أن تقوم به إال بمساندة العمالء والمرتزقـة         

  :هذا إن دل على شيء فإنه يدلل على مسألتين

  المسألة األولى *

إن العرب من المحيط إلى الخليج ومن الخليج إلـى          

عاجزون عن إنتاج وقائع سياسـية جديـدة        المحيط  

 ومن يتحالف   ة الخارجية بوجه المخططات الصهيوني  

معها وبالتالي عدم إنتاج وقائع اقتصادية أو سياسـية         

أو استراتيجية عربية متكاملـة بوجـه األخطبـوط         

اإلمبريالي الصهيوني تؤثر علـى األمـن القـومي         

العربي ومستقبله وال تزال فكـرة الـسوق العربيـة          

المشتركة تساور البعض في أحالمهم وهم يـدركون        

مقومات الجوهرية التي يحتاجون إليها     أنهم يملكون ال  

والقرارات المتخذة كثيرة لكن علـى أرض الواقـع         

والفعل نجد الالمباالة واإلرهاصات التـي ضـربت        
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الذي هدد بحرق لبنان وقتل أطفاله ونسائه ) ديفيد ليفي(

حيث ايد أمنون شاحاك وزير السياحة وإسحق ليفي وزير 

االستيطان تصريحات ديفيد مما يذكرنا بتصرفات هتلر 

المستقبل /في جنوب إفريقيا والنازية ونظام األبارتهيد 

  .١٤م ص١٣/٥/٢٠٠٠
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بالعمق التضامن العربي، بالتآمر المثير على بعض       

الدول العربية تحت حجج وأكاذيب تـسوقها لهـا         

لضرب القلعة العربيـة    الواليات المتحدة وإسرائيل    

  .١٧ داخلها وهضم عرى الوحدة العربيةمن

هنالك أطنان من القـرارات التـي تحـدد كيفيـة           

المواجهة والتحدي بكـل مـستوياتها العـسكرية        

والسياسية واالقتصادية بشتى السبل واإلمكانيـات      

ولكن هيهات نجد أن صناعة المـستقبل القـومي         

والسعي والكفاح إليه حالة، وصـناعة األكاذيـب        

والعلنية والتجـاوب   رية السرية   والخطط االستعما 

معها كثيرة وهي حالة مؤسفة يتـشرذم الـصف         

العربي من خاللها وتضعف مـن قوتـه وهيبتـه          

النضالية ويضرب وحدة الشعوب العربية ويضعف      

  .تماسكها

فإذا كانت القرارات المتخذة بشأن السوق العربيـة        

المشتركة أو التضامن العربي قرارات فوقية بـل        

لق واقع عربي جديد يـدعم البنـى        موسمية فإن خ  

ــم روح   ــسياسية ودع ــصادية وال ــة االقت التحتي

الديمقراطية والسير باستراتيجية متكاملة هي أجزاء      

هامة من محطة المواجهة التي حاول قطار التطبيع        

اختراقها والوصول إلى العمق العربي من خاللها،       

رغم اإلمكانيات الواسعة للوطن العربي في مواجهة 

  .وع اإلسرائيلي برمتهالمشر

  لمسألة الثانيةا *

إقناع دول وشعوب المنطقة مـن قبـل العقليـات          

" إسرائيل"االستعمارية واالقتصادية والسياسية بأن     

                                                 

                                                
 انظر بهذا الصدد السياسة األمريكية في الخليج 17

/ ١٨١-١٨٠زهير شكر، ص.د) مبدأ كارتر(العربي 

  .معهد اإلنماء العربي

 إذا ما طبقت المشاريع التنموية      الحمل الوديع ستكون  

في الشرق األوسط علماً أن مراكز األبحاث العالمية        

اتيجية األمريكية  والجامعات األمريكية إضافة لالستر   

الرسمية وسياستها الخارجية تجد نفسها تبحث عـن        

هدف جديد يتمثل فيه عدو جديد لها فـي المنطقـة           

وتعمل على تجاوز تقنية التقارير األكاديمية وأساليبها       

االستشراقية وأحكامها السطحية والمباشرة وطرائقها     

بقرية عالمية تسيطر   الدعائية بنظام عالمي جديد أو      

ا وتحكمها واشنطن والشركات فوق القوميـة       عليه

 وباستخدام شتى   ومنها الشركات االحتكارية اليهودية   

األساليب الفكرية والفلسفية والعلوم اإلنسانية لخدمـة       

مآربهم االستعمارية الجديدة وضرب كل ما أنتجتـه        

بهدف التركيز  البشرية من فكر وفلسفة وسياسة وعلم       

إلرهاب اإلسـالمي   على محاربة اإلسالم ووصمه با    

واتهام اإلسالم السياسي المتنـور بـشتى األلفـاظ         

، رغم أن الواليات المتحدة تحمي وتـدعم        المتطرفة

وتساند اإلرهاب الرسمي والتطرف الديني اليهـودي       

بشكل لم يسبق له مثيل ضد الـدول        ) لدولة إسرائيل (

  .العربية واإلسالمية وشعوبها

آلسيوي الجديد  يظهر الدور الروسي، واألوروبي، وا    

الذي ال يتخطى السياسة الخارجية األمريكيـة التـي         

تحاول الهيمنة حتى على الدول الصديقة لهـا مـن          

الذي يفرض العقوبات حـسبما     ) داماتو(خالل قانون   

–تريد المـشيئة األمريكيـة بخاصـة أن الـسياسة           

الجيوبوليتكية األمريكية في آسيا الوسطى أو الشرق       

  .١٨الدول في المنطقةاألوسط من خالل بعض 

 )٢(  
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     نظام جديد لطمس حقيقة إسرائيل 

  االستعمارية واإلرهابية

استهدف النظام العالمي الجديد من خـالل سياسـة    

التطبيع وفرض اإلرادة لتقويض تطلعات الشعوب      

عامة وشعوبنا العربية خاصة وحركـة تحررهـا        

الوطني التي تسعى للنهوض بمشاريع اقتـصادية        

 وثقافية مستقلة بهدف الخـروج مـن        وتكنولوجية

مآزقها السياسية واالقتصادية ورغـم أن الـبعض        

أخضع اقتصاديات بالده لمرحلة جديدة من القوانين       

الرأسمالية الحرة وعبر خلق فئات مرتبطة معهـا        

ومع مصالحها تجاه سياسـة العـرض والطلـب         

والتنافس الرأسمالي الحر من خـالل التكنولوجيـا        

نترنت والسعي من أجل الحد      واإل وعصر الكمبيوتر 

من تدخل الدولة في االقتصاد الوطني إضافة إلـى         

طرح مشاريع الخصخصة التي هدفت وال تـزال        

إلى بيع القطاع العام وبيع جهد وعرق الماليين من         

الكادحين لصالح الخاص أو البنك أو البنك الدولي        

أو المؤسسات المالية، وتحرير التجارة الخارجيـة       

 - جميع أنـواع االسـتثمارات الداخليـة       وتسهيل

والخارجية المشجعة لقوانين التجارة الحرة واقتصاد 

ــا   ــصهيونية ودولته ــع ال ــاون م ــسوق والتع ال

االستعمارية كأمٍر واقع أو مع الشركات االحتكارية       

وتقوم تلك المشاريع أساساً على النقـاط       الكبرى،  

  :التالية

القـوي يأكـل     (شـريعة الغـاب   فرض سياسة    *

وإقناع الدول بمشاريع ضخمة سـياحية      ) الضعيف

وزراعية وصناعية وخدماتية هدفها طمس جوهر       

التطور االقتصادي الحقيقـي، وتبريـر التعـاون،        

ومـشاريعها  ) إسـرائيل (وحقيقة الـصراع مـع      

االستعمارية للسيطرة على مصادر المياه والـنفط       

والمال والقرار ال بل وطرح مشاريع اقتصادية يكون        

  .لنصيب األكبر فيهلها ا

إغراق العقل العربي بأوهام الـسالم والمـشاريع         *

 عن  طرح شعارات براقة  الوهمية الضخمة من خالل     

حقوق اإلنسان والديمقراطية والتعدديـة الـسياسية،       

واالنفتاح، والتطبيع بهدف جوهري يحقـق رغبـة        

بإعـادة إنتـاج    االحتكارات العالمية، والـصهيونية     

 حتى وإن تـم  ة بأساليب جديدةالسيطرة على المنطق  

فيهــا اســتخدام األســاليب االقتــصادية والعلميــة 

المستحدثة، وبخاصة بعد انتهـاء الحـرب البـاردة         

  .١٩وزيادة الهجرة اليهودية الروسية إلسرائيل

بحسب العقلية الصهيونية التي طرحهـا شـمعون         *

بيريز باالعتماد على االتحاد األوروبي فـي إيجـاد         

ي متعدد القوميات واألديان على     سوق الشرق أوسط  

غرار السوق األوروبية المشتركة من خالل التسوية       

السلمية بين إسرائيل والدول العربيـة قائمـة علـى          

أرضية مشروعات مشتركة تحولها الدول والشركات      

الكبرى إلى مشاريع ثنائية هدفها تطوير البنى التحتية        

                                                 
/ عبد الوهاب معلمي. د/٩٥ نفس المصدر السابق ص19

 الهجرة المكثفة لليهود السوفييت إلى إسرائيل في اندرجت

ورباتشوف ويالتسين ضمن استراتيجية غعهد 

غورباتشوف في الشرق األوسط والمفهوم الجديد لحقوق 

ورباتشوف ويالتسين غاإلنسان حيث تبين فيما بعد أن 

تباريا إلرضاء إسرائيل والواليات المتحدة في تدمير 

صهيونية واستثماراتها بشكل االتحاد السوفيتي وأدخلت ال

واسع في استثمارات ضخمة أثرت على استقالل وحياة 

الشرق / البالد وانتشرت الفوضى واألساليب الال أخالقية

انظر . /٨ سامي عمارة ص ١٢/١٢/٢٠٠٠/ األوسط

 الطغمة المالية فساد وعهر ٧/١٢/٢٠٠٠/ نضال الشعب

  .نوار خليل/ سياسي
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ــشاء  ــة، وإن ــصادية واالجتماعي األساســية االقت

ؤسسات تمويل وتنمية ومصارف وبنوك وتبـادل       م

الدار "معلومات مشتركة في المنطقة، ولعل مؤتمر       

م كـان يحقـق جـدول أعمالـه         ١٩٩٤" البيضاء

االقتصادي طموحات مؤسسات عالميـة وإقليميـة       

ألغراض التنمية والتطوير االقتصادي في المستقبل      

آخذين بعين االعتبار إنشاء بنك لإلنماء االقتصادي       

جلس للسياحة اإلقليمية وغرف للتجارة الـشرق       وم

أوسطية ومجالس اإلعمار والتنمية وتوليد الطاقـة       

الكهربائية ومجالس لمشروعات صناعية وزراعية     

وتحويل المناطق المحتلة إلى منـاطق اسـتثمارية        

دولية دون إرجاعها إلى البالد العربية التي تطالب        

لتفاهم لدعم ا ) مشروع مارشال (بها على أساس من     

العربي حـسب الرؤيـة األميركيـة       –اإلسرائيلي  

الصهيونية الهادفة بعد ذلك كلـه طمـس حقيقـة          

اإلرهابية والتوسعية لجعلها دولة تشارك     " إسرائيل"

بالتنمية االقتصادية كمركز إقليمـي لـه األهميـة         

  .واألفضلية في المنطقة العربية والشرق األوسط

  

  

 )٣(  

  ري قديمالتطبيع كحلم صهيوني استعما

بعد تلك البينات والمشاريع والخطط ومعرفة الجذر       

الحقيقي للمصالح الصهيونية في المنطقة العربيـة       

واالقتـصادي الـذي    –سنجد أن المردود السياسي     

ستجنيه إسرائيل العنصرية من وراء التطبيع مـع        

العرب أو في مشروع الشرق أوسطية يبدو حلمـاً         

ة االقتـصادية أو    بالمقابل مـا الفائـد    كبيراً جداً،   

السياسية التي سيجنيها العرب أنفسهم من تلـك         

 التي ستؤثر فيما إذا نفذت إلـى بالدهـم          المشاريع،

وعقلياتهم ونفسياتهم وتاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم،   

ال شك سيكون التأثير سلبياً وليس إيجابياً، وبخاصـة         

أن التطبيع حسب المفهوم الصهيوني يجب أن يسبق        

الدولة العنصرية الصهيونية من الناحيتين     السالم وأن   

السياسية واالستراتيجية ستقوض النظام العربي برمته 

وليس الوجود االقتصادي العربي فحسب على حساب       

استقرار ونمو مستقبل األمن القومي العربي واألمن        

وسـيجعل مـن    االقتصادي العربي وتهديد لهما بل      

لي لتفكيـك   التطبيع فرصة سانحة لالختراق اإلسرائي    

 أو جعله صهيونياً وضرب تطلعـات       النظام العربي 

الجماهير العربية بكل المقاييس لتطورها االقتصادي      

واالجتماعي المستقل، وسنجد البعض يقوم بتطبيـق       

وذلـك  األساليب الصهيونية ضد المواطن العربـي،       

بتطبيق بروتوكوالت حكماء صهيون بأسلوب فاضح      

  . ٢٠ومكشوف

الً كيف عملت بعض األنظمة العربية      إذا ما دققنا قلي   

للدخول في متاهات التطبيع االقتصادي مع إسـرائيل     

وفتحت بعض المشاريع التنموية مع التجار اليهـود        

وفتح السفارات اإلسرائيلية والمكاتب االسـتثمارية      

والتجارية الصهيونية في بالدها طيلـة الـسنوات         

واقـف   التي ستجد فيها أن هذا النوع من الم        الماضية
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 حول ٧٥العرب والنظام الدولي الجديد، ص/ ١٩٩٢

 الذي يوصم الصهيونية بالعنصرية، ٣٣٧٩إلغاء القرار 

طالب الرئيس جورج بوش األب بإلغاء القرار المذكور 

في خطاب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، أصدر 

ت م عملت إسرائيل والواليا١٠/١١/١٩٧٥القرار بـ 

المتحدة على تنظيم حملة دولية مركزة إللغاء القرار 

  .م موعداً أقصى لتحقيق هذا الهدف١٩٩٠٢وتحديد عام 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٦  من٣٠                                        ٢٠٠٨ -تشرين األول

 



 التحدي الصهيوين                        )١٠-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  لكتروينعنوان املركز األ

العربية المهرولة باتجاه أنشطة التطبيع الرخيـصة       

يبدو فيها أن هذا النوع مـن المواقـف العربيـة           

 الصهيونية مضللة   -المهرولة باتجاه أنشطة التنمية   

أن تلك المواقف عطلت    تماماً، ويتبادر إلى األذهان     

الموقف العربي الجماعي من ناحية، وضربت في       

عربياً ودوليـاً   " ئيلإسرا"الصميم إمكانية محاصرة    

ودبلوماسياً إلجبارها على تطبيق اتفاقيات مدريـد       

 بل  للسالم أو االنسحاب من جنوب لبنان والجوالن      

دعمت تلك المواقف الصهيونية التي لـم ترغـب         

قطعاً بااللتزام من طرفها بأي اتفاقية أن تصورات        

سلمية إال من خالل فوهات المـدافع واإلرهـاب         

 بل كسبت تأييداً أمريكياً خاصاً      والقتل الجماعي، ال  

جداً لتوسيع نطاق الضغط األمريكـي علـى دول         

خليجية وعربية إلبقـاء الـسفارات اإلسـرائيلية        

اإلجراميـة  ) قانا(مفتوحة في عواصمها بعد عملية      

 أولبرايـت . موكانت وزيرة الخارجية األمريكيـة      

عبرت بصراحة عن تلك المواقف بعـد تـسلمها         

األمريكية األمر الذي تظهر فيـه      وزارة الخارجية   

مقدار تأييدها إلسرائيل والصهيونية ضد العـرب       

  .وقضاياهم العادلة

وتظهر الواليات المتحدة محاوالت الضغط علـى       

دول المنطقة لقبول إسرائيل كدولة اعتياديـة بـين         

جامعـة  دول المنطقة وعلى أساس مـن تأسـيس         

ا مثل   مثله الشرق األوسط بدالً من الجامعة العربية     

أية دولة أخرى مثل تركيا وإيران وباكستان مـع         

الفارق الكبير أن تلك الهوة موجودة تاريخياً جـيالً         

دولة استعمارية استيطانية   " إسرائيل"بعد جيل بينما    

طارئة إلغفال الحقوق المشروعة، إغفال حقـوق       

الشعب العربـي الفلـسطيني األساسـية وحقـوق         

ترجاع أراضيها  الشعوب العربية في المقاومة واس    

وجعل الكيان الصهيوني كيانـاً يحظـى بالرعايـة         

األمريكية الخاصة والشاملة ويقوض عملية الـسالم       

  .ومستقبل المنطقة برمتها

ال تكتفي واشنطن بذلك بل وتسعى لفرض تصوراتها        

على العالم العربي وبخاصة في الـشرق األوسـط         

 بتمرير السلع والبضائع الصهيونية،   وشمال أفريقيا   

وتعامل أفرادها وشركاتها وتوسيع نطاق نـشاطها       

ض وهذا  التجاري والصناعي والمصرفي دون اعترا    

األمر الذي يدعم سيناريو األسواق العربية المفتوحة       

ابـتالع األسـواق    لألنشطة اإلسرائيلية التي تريـد      

 من أجـل واقـع إقليمـي جديـد ال تلتـزم             العربية

د الدوليـة   فيه بكـل االتفاقيـات والعهـو      ) إسرائيل(

واإلقليمية وباتفاقيـات مدريـد رغـم أن الهـاجس          

الصهيوني التاريخي كان وال يزال أن تقبل وترتضي        

" أي بالدولة الـصهيونية   "دول المنطقة باألمر الواقع     

ليس كأمر واقع فحسب بل وجعلها نسيج من شعوب         

ودول المنطقة وجلب مئـات اآلالف مـن اليهـود          

نية جديدة منافية لكـل     المهاجرين لخلق وقائع استيطا   

األعراف والقوانين والقيم الدولية وضرب قرار حق       

  ).١٩٤( العودة للفلسطينيين

الحلم الصهيوني الذي يحاول تجسيده رئيس الوزراء       

) شـارون (أو مـا يطرحـه      ) نتن ياهو (اإلسرائيلي  

 - إلثارة الخالفات األردنية   بالوطن البديل في األردن   

 على األراضي العربية    الفلسطينية في فرض السيطرة   

واحتاللها بالقوة وتغيير معالمها التاريخية هي نفسها       

التي ) غولدامائير وبن غوريون وييغال ألون    (تعاليم  

التفوق والقوة واإلرهـاب هـي األسـاس        تجد أن   

لديمومة الكيان الـصهيوني وتطبيـق الـشعارات        

، وزيادة عدد المهاجرين اليهـود، أمـا        االستعمارية

لصهيونية منذ العقود الماضي حتى اآلن      الشخصيات ا 
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تحاول فرض تصوراتها لعملية السالم من منظور       

القتل والتهويـد واالسـتيطان وسـعي حكومـات         

الشيخ بتهويد القدس وما حولها حيث أكد       " إسرائيل"

 مفتي القدس والديار الفلسطينية أنه      عكرمة صبري 

ال يعتبر واشنطن راعية لمـؤتمر الـسالم ألنهـا          

 وأكد على  بصورة خطيرة وبشعة إلسرائيل    منحازة

. ٢١مخاطر تهويد القدس عربياً وإسالمياً وعالميـاً      

واالعتداء على شعوب ودول المنطقة أما محاوالت       

المنطقـة  "إدخال مشروعات صهيونية بما يـسمى       

" اقتصاداً نموذجيـاً  "أو ما يراه البنك الدولي      " الحرة

سرائيل في منظمات إقليمية تبرز تلك السياسات إل      

أن تكون متساوية الحقوق والواجبات أمام جميـع        

دول المنطقة األمر الذي ينفي عنها كونهـا كيانـاً          

استعمارياً واستيطانياً ويجعلها بالمقابل دولـة لهـا        

  .وزنها اإلقليمي

 )٤(  

  مشروع شمعون بيريز طبيعته وأهدافه ونتائجه

قدم شمعون بيريز رئيس وزراء إسرائيل الـسابق        

الـصادر عـام    الشرق األوسط الجديـد     ه  في كتاب 

خطط اقتصادية شكلها العام تنموي ولكنهـا       ١٩٩٣

تخفي في ظاللها أو من ورائها رؤية جديدة للتعامل 

مع المنطقة وإذا كان مشروعه من أهم المـشاريع         

حزب العمـل   (االقتصادية السلمية المقدم من قبل      

من حيث الشمول والتفصيل إال أنه لقي ) اإلسرائيلي

معارضة كبيرة من الجانب العربـي رغـم أنـه          

مشروع بيريز عدله خبراء منـذ مـؤتمر مدريـد          
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م، تدويل القدس أخطر من تهويدها الشيخ ١٩٩٨

  .عكرمة صبري مفتي القدس

هدف ضمن اإلطار التفاوضي متعدد األطراف والذي   

باألساس إلى تحقيق التعاون بين إسرائيل واألطراف       

حيـث  العربية على أساس مقابلة األرض بالـسالم        

 انبثق عنه العديد من اللجان عـن الميـاه، والبيئـة،          

والتنمية، والتسلح ومسألة الالجئين وعلـى أساسـه        

 إسرائيلية من الجوالن وجنـوب      -تجري انسحابات 

 ١٩٦٧لبنان واألراضي العربية المحتلة بعـد عـام         

ووفقاً للقرارات الدولية وإذا رجعنا قليالً إلى الـوراء         

فإن المفاوضات الثنائية هدفت إلى رفـع المقاطعـة         

ئيل من خـالل الـوهم      العربية االقتصادية عن إسرا   

الدعائي الذي بثه إعالم النظام اإلمبريـالي العـالمي         

بدعم من الواليات المتحدة األمريكية حينمـا قامـت         

بعض الدول العربية بالهرولة إلى أحضان إسـرائيل        

عبر إقامة عالقات تجارية وسـياحية ودبلوماسـية        

واالعتراف المتبادل، ورغم أن بعض الدول العربية       

 إال  -األوروبية– الضغوطات األمريكية    تجاوبت مع 

وحزب العمل لم يترجما السياسة تلـك       ) إسرائيل(أن  

على أرض الواقع إال بمزيد من التسلط واإلرهـاب         

  .المفضوح وبطلب مزيد من االمتيازات المتنوعة

 المـشروعات األمنيـة     ٢٢بيريـز يتضمن تـصور    

والمشروعات االقتصادية وهدف تلـك التـصورات       

ازيين القـوى الـسياسية واالقتـصادية       اإلخالل بمو 

ينـاط بإسـرائيل    باعتبارها تمثل الدور األبرز الذي      

القيام به إليجاد فرصة تاريخية مؤاتية لالنقـضاض        

نهائياً على مقدرات المنطقة العربيـة ومـصالحها        

وحدودها وطموحاتها من خالل االختراق االقتصادي      
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لمشروعات األوسطية والمتوسطي؟ محمد ا/ ٤/٥

قدم شمعون بيريز مشروعه في كتاب الشرق . األطراش
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، ومخططات إسرائيل وواشنطن    واإلرهاب النفسي 

تدعمها فئات أخرى تـساعد النظـام االحتكـاري         

والرأسمال اليهودي على التغلغل أكثـر      –العالمي  

)  واألمـن  -التنميـة (فأكثر بالمنطقة تحت حجـج      

والهدف المتـاجرة باإلنـسان واعتبـاره سـلعة         

لكي يتفـاقم المجتمـع العربـي ويحقـق         رخيصة  

األزمات للمواطن فيه، الذي يكتوي بنار األكاذيب       

ل والحروب االقتصادية والنفسية الخفيـة      واألضالي

والكمبرادور العميل لالحتكارات   بمساندة المأجورين   

  .واإلمبريالية العالمية ومشاريعها

 أثر  بل كلنتون أما في فترة إدارة الرئيس األمريكي       

اللوبي الصهيوني بشكل ملحوظ وواضـح علـى        

اإلدارة األمريكية وبخاصة في صـياغة الـسياسة        

، مريكية تجاه المنطقة العربية والعـالم     الخارجية األ 

مـادلين  "ولعبت وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة        

باعتبارها يهودية تشيكية، سياسة خلـط      " أولبرايت

 ولـم   األوراق وكسب الزمن في العملية الـسلمية،      

تتقدم تلك العملية خطوة واحدة منذ اتفاقية مدريـد         

، أو منذ اتفاقية أوسلو المـشؤومة عـام         )١٩٩١(

، وشكلت السياسة األمريكية الخارجيـة       )١٩٩٣(

استمراراً لخداع وتضليل دول وشـعوب المنطقـة        

ضـغطت  لصالح الكيان الصهيوني وحكامه، ال بل       

أولبرايت عبر مبعوثها على الجانـب الفلـسطيني        

 تـؤثر علـى     لكي يقدم مجموعة تنازالت خطيرة    

مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله ورفض قرارات   

أو قرار الجمعيـة    ) ٣٣٨-٢٤٢(ولية  الشرعية الد 

ببحث العودة لالجئين الفلـسطينيين     ) ١٩٤(العامة  

إلى ديارهم وأراضيهم بعد تهجيرهم بالقوة وبالتآمر       

في نكبة فلسطين أو في نكسة      ) ١٩٤٨(الدولي عام   

، وتصرفات أولبرايت ووزير الدفاع     )١٩٦٧(عام  

أثرت بعمق علـى مـصير      ) وليم كوهين (األميركي  

م في المنطقة العربية وأدخلتها في سياق الالسلم        السال

والالحرب، فالمنطقة واقعة بين فكي كماشة المصالح       

  .المشتركة لهما

إنما الحفاظ على األماكن الدينية العربية المقدسة في        

القدس وقضية الشعب الفلسطيني شغلت دول المنطقة       

وشعوبها لعقود عديدة نتيجـة للتواطـؤ األمريكـي         

هنري كيسنجر  ع حكام إسرائيل منذ سياسة      المستمر م 

 مستـشار   حتى ساندي برغـر    وزبيغنو بريجنسكي 

) ٢(األمن القومي وأعيد صياغة كامب ديفيـد رقـم        

 أنور الـسادات   أيام   كامب ديفيد بأقل مما كانت عليه     

بعد خسارة حليف للقضايا العربية االتحاد السوفييتي       

 دور ما،    الحالية من لعب   بوتينومحاولة روسيا أيام    

 حافظ األسـد  تجاه تلك القضايا وكان للراحل الرئيس       

الدور القومي البارز في إيقـاف عمليـات التطبيـع          

االقتصادي والثقافي الرخيصة بين بعـض العـرب        

وإسرائيل، واهتماماته القومية فـي تحفيـز الـدول         

العربية للتضامن العربي األشـمل وإحيـاء جبهـة         

د األولى وسـعيه    الصمود والتصدي، بعد كامب ديفي    

الحثيث إلعادة صياغة استراتيجية عربيـة تـستبعد        

المخططات األمريكية الموجهـة للمنطقـة لـضرب        

المنطقة العربية مع الدول اإلسالمية المجاورة كإيران       

  .٢٣وتركيا، برؤياه النافذة النابعة من صوت العقل

 وحاولت الدول العربية بكل إمكانياتهـا منـذ عـام          

طنـان مـن البيانـات       بإصدار أ  حتى اآلن ) ١٩٤٨(

 تدعو فيها العرب جميعاً إلى      واالستنكارات الواسعة 

مقاطعة إسرائيل وبضائعها وكـل مـا يتعلـق بهـا          
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الجديدة سياسة متوازنة انظر صحيفة تشرين 
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ويدعمها كجزء من نضال حركة التحرر العربيـة        

 -والدول العربيـة ضـد األنـشطة الـصهيونية        

  .واإلسرائيلية المهددة لألمن القومي العربي

مـن القـومي العربـي      مع وجود ركائز قوية لأل    

والمصير الواحد من خـالل الركـائز الـسياسية         

والعسكرية واالقتصادية والعلميـة والتكنولوجيـة      

والمصادر الطبيعية والبشرية بمواجهـة إسـرائيل       

  .باعتبارها العدو الرئيسي لها

لذلك اعتبرت الدول العربية السالم فـي المنطقـة         

دريـد  هدفها االستراتيجي وطالبت راعيي مؤتمر م     

بالضغط على حكـام    )  والواليات المتحدة  -روسيا(

إسرائيل بضمان التزامهم بالعملية الـسلمية وفقـاً        

لمرجعية مدريد والشرعية الدولية، وبما تعهدت به       

إسرائيل أساساً في مباحثات جنيف أيام المغـدور        

وباألخص القضايا التي تم التوصل     ) إسحق رابين (

ساس االنسحاب من   إليها في تلك المباحثات على أ     

 ١٩٦٧الجوالن لحـدود الرابـع مـن حزيـران          

وتحركت الدول العربية من خالل اجتماعات القمم       

العربية، واألنشطة السياسية والدبلوماسية المشتركة     

والمتعددة للتنبيه إلى خطـورة ممارسـات حكـام         

إسرائيل وتهديدهم المستمر لدول المنطقة خصوصاً      

راً السـتئناف   لـ سوريا ولبنـان، ودعـت مـرا       

المباحثات السلمية على أسس واضحة وعلى جميع       

المسارات لتحقيق السالم العادل والشامل، وكـان       

لمجلس جامعة الدول العربية العديد من الـدورات        

العادية وغير العادية لمعالجـة مـشكلة التغلغـل         

اإلسرائيلي في البلدان العربيـة، وطالبـت بقطـع         

خطـوات التطبيـع    العالقات مع إسرائيل وإيقاف     

االقتصادي والثقافي أو أي تعامل مـع إسـرائيل         

وإغالق مكاتب وبعثات العالقات معها حتى تنـصاع       

  .لمرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية

 سوغت مواقفها وسياسـاتها     بل كلنتون إال أن إدارة    

لمصلحة حكومة إسرائيلية تتنكـر لحقـوق العـرب         

متجـاوزة  وتحاول فرض مصلحتها علـى الجميـع        

القانون الدولي وقرارات األمـم المتحـدة ومجلـس         

 في مباحثـات الـسالم دور       أولبرايتاألمن، ولعبت   

المتفرج وساعي البريد وبررت إلسرائيل اعتداءاتها      

واستيطانها والذت بالـصمت واالنكفـاء وتركـت        

إسرائيل تنتهك عملية السالم وكل ما تم التوصل إليه         

ياسات العنـصرية   بانحياٍز صـريٍح وواضـٍح للـس      

وكيف ال وهي عضوة نشطة في منظمة       الصهيونية  

اليهـودي العـالمي    " الروتـاري "والنـادي   " إيباك"

 والمعروفة بدورها المنحاز كلية إلى حكومة بـاراك       

وسابقاً إلى حكومة نتن يـاهو متجاهلـة األسـباب          

الحقيقية التي أدت إلى تدهور عملية السالم وأسبابها        

 اليهودي في الـضفة والقطـاع       اإليغال باالستيطان 

ــدس  ــسكان الق ــسري ل ــر الق والجــوالن والتهجي

واالعتقاالت العشوائية واالغتياالت ومنـع الـشعب       

الفلسطيني من التعبير عـن إرادتـه الوطنيـة فـي           

 واعتبرتها دورة عنف يقوم     ٢٠٠٠انتفاضة األقصى   

بها شباب فلسطينيون وتمسكت مع غيرها في اإلدارة        

ويات أمن إسرائيل وتغليبها علـى      األمريكية بـ أول  

مصلحة الشعب الفلسطيني والعربي وضربت عملية      

  .٢٤السالم واستحقاقها

 وبـشيء   مادلين أولبرايت  أكدت   ١٩٩٧/ آب/٦في  

معروف من المراوغة والتضليل مـن علـى منبـر          

                                                 
/ نيسان/ي العربي  انظر بهذا الصدد المؤتمر القوم24
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والذي يـسيطر   ) نادي الصحافة القومي بواشنطن   (

عليه جماعات الضغط اليهوديـة فـي الواليـات         

إنها ملتزمة بمرجعية مدريد وبقـرارات       ":تحدةالم

وأكدت أنه البد مـن     " األمم المتحدة ومجلس األمن   

تحقيق الحقوق المشروعة للـشعب الفلـسطيني؟،       

وطالبت إسرائيل بوقف االستيطان بالضفة والقطاع      

لدفع عملية السالم إلى األمام، وبعد ثالث سـنوات         

تبديـد  من تصريحاتها تلك لم تستطع أولبرايت من        

السلوكيات اإلرهابية اإلسـرائيلية ووقفـت تنـدد        

بالعنف ومساواة القاتل بالضحية عندما شنت قوات       

االحتالل الصهيوني حمالتها الجويـة والبحريـة       

والبرية ضد الشعب والسلطة الفلسطينية في غـزة        

ورام اهللا ونابلس والخليل مـن خـالل انتفاضـة          

 ألمانيا  األقصى المجيدة، ودعمت محاوالت من قبل     

وكندا وأستراليا لتقديم عروض سخية للدول العربية       

والسلطة الفلسطينية لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني      

وتوطينهم في تلك الدول لالنتهاء من قضية فلسطين 

 ١٩٤ومع تجاوزهم الصريح والمتفق عليه لقـرار        

  . وجميع قرارات الشرعية الدولية

د ظهر جلياً    وبداية عام جدي   ٢٠٠٠وفي نهاية عام    

في االنتخابات الرئاسية األمريكيـة دور اللـوبي        

ومجموعات الضغط اليهوديـة الـصهيونية فـي        

الضغط واالبتزاز على الشعب والحكومة األمريكية      

 نائب الرئيس األمريكـي     آل غور حتى تم ترشيح    

" جوزيـف ليبرمـان   "السيناتور اليهودي المتطرف    

  .نائباً له في المعركة االنتخابية

حظ هنا أن المجتمع األمريكي ال يعاني من حالة         يال

استقطابات شديدة التباين الفكرية واأليديولوجية أو      

السياسية وال تظهر نقاط االختالف بين الحـزبين        

التي تكاد تكون ضئيلة    )  والديمقراطي -الجمهوري(

جداً، فالقضايا الفكرية والطبقية غائبـة تمامـاً عـن          

رة الصراع يشكل هامـشاً     االنتخابات األميركية وإدا  

طفيفاً على المستوى القومي وال يقتـرب البرنـامج         

االنتخــابي علــى مناقــشة مــستوى أداء وســلوك 

وأخالقيات حكام الواليات المتحدة كنظـام أو كفكـر       

بـل تلعـب عوامـل عائليـة        سياسي أو ما شـابه      

واحتكارية، وظواهر الضغط الخفي المالي الملتصق      

 للهيمنـة   ٢٥االلتـصاق بالمجتمع األمريكـي أشـد      

  .والسيطرة

يتضح بأن سياسة الواليات المتحدة في المنطقـة ال         

 أو  مـؤتمر مدريـد   ترتكز أساساً على ما تبنته فـي        

قرارات الشرعية الدولية، وتبتعـد عـن الـسياسة         

المحايدة بل تتعداها كثيراً إلى تأييد سياسة إرهـاب         

الدولة المعتمدة من قبل باراك أو شارون واألحـداث         

 أو  ١٩٤٨األخيرة في فلسطين أكان ذلك في أراضي        

 مليئـة بـالنواحي     ١٩٦٧أراضي الضفة والقطـاع     

الخطيرة الداعمة للكيان الصهيوني ففي الوقت نفسه       

عـن اعترافـه    ) األب(الذي يعاني فيه جورج بوش      

وحكومته بالدولة الفلسطينية فإنه يصرح على التوالي       

طيني فيدعم  ضد عملية السالم ومصلحة الشعب الفلس     

 بممارساته الفاشية واإلرهابية ويضيء     أرئيل شارون 

له الضوء األخضر، وال يندد مطلقاً بأعمال اإلبـادة         

الجماعية ضد الشعب الفلـسطيني وبنيانـه التحتـي         

  :والفوقي إذ ترتكز سياسته على

حرب (رية تشجع على    ز عالقاته في المنطقة الم    :أوالً

 المدنيين، وتعتبـر    ضد) اإلرهاب واإلبادة الصهيونية  

حرب شارون ضد شـعبنا حربـاً تـستخدم فيهـا           

                                                 
االمتداد العالمي للصهيونية وإسرائيل :  نذير جزماتي25
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 التحدي الصهيوين                        )١٠-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  لكتروينعنوان املركز األ

الطائرات الدبابات والـصواريخ لنـسف البيـوت        

واألحياء واالغتياالت بينما يعتقد الرئيس األمريكي      

يواجه آلة الحرب الصهيونية بالحجارة أو أن الذي 

، ومحـاوالت   بالعمليات االستشهادية هو إرهابـاً    

 الفلـسطينية المحتلـة     طرد االحتالل من األراضي   

إذ أثبتت  عمل ال يدخل في نطاق المقاومة الوطنية،        

األيام الماضية أن الرئيس األمريكي بوش أسـوأ        

  .بكثير من كلنتون ومادلين أولبرايت فعالً

ــاً ــدة فوضــوية :ثاني ــات المتح ــة الوالي  سياس

)Anarchisme (     وتشجع على الحرب والفوضـى

كون راعياً نزيهـاً    وهي بهذا االتجاه ال يمكنها أن ت      

لعملية السالم، وتوجب تدخل قوات دولية لحمايـة        

الــشعب الفلــسطيني مــن الهمجيــة والبربريــة 

ويظهر فعليـاً أن سياسـة الواليـات         ،اإلسرائيلية

المتحدة لجورج بوش يقودها اللـوبي الـصهيوني        

 ويؤثر بشدة على إدارة البيت األبيض وعلى سجل       

ء شعب فلـسطين أو   التوجهات السياسية الدولية إزا   

، وبهذا الشكل فإنـه ال يمكـن إال         شعوب المنطقة 

النظر لمقدار الضغط الصهيوني الـصريح علـى        

الحكومة األميركية وباألخص الجنـاح العـسكري       

والجنراالت فيها التـي تـدعم مـصالح شـارون          

على حساب قـضايا العـرب عمومـاً        " وحكومته"

  .ومستقبل عملية السالم برمتها خصوصاً
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