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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 يلّم الصهيونيي بالتحّد لكل متابع ومهتم

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

  .تسخير إمكانيات أكبر وأعظم دولة في العالم، لمصلحة أمن وقوة وبقاء إسرائيل، كدولة عظمى في المنطقة

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

  .والمهماس لحّساعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

ويسيطر الصهاينة في الواليات المتحدة على المؤسسات المالية واالقتصادية واإلعالمية و محطات التلفزة 

  والمؤسسات اإلعالمية، للتأثير على القرار السياسي األمريكي

 

ذي مكن الصهيونية من تهديم ملكية العائلة في في اليونان ال) سونيا بولوس(ولعل موضوع مصنع عائلة 

إنتاج الفوالذ والنسيج ونواحي أخرى، لصالح الملكية اليهودية، شجع على تهديد الصناعة الوطنية لـ 

اليونان بدعم صريح من اللوبي اليهودي األمريكي، ولعل وجود مادلين أولبرايت ودنيس روس وروبرت 

ودان جليكمان في اإلدارة األمريكية، يظهر مقدار الدور الصهيوني روبين ووليام كوهين ومارتن أنديك 

  ومنظمة إيباك في إحاطة الرئيس األمريكي نفسه بسياج من اليهود الذين ينظمون مواعيده وعالقاته

 

والهيئات ، وكما هو مالحظ فإن السيطرة الصهيونية المبكرة على مراكز القرار السياسي في الدول الكبرى

  كل المحطات االنتقالية المروعة لتنفيذ المصالح والتصورات الصهيونيةالدولية ش

 

ال يزال اللوبي الصهيوني األميركي يلعب دوراً في السياستين الخارجية والداخلية، وحتى ضمن األجهزة 

نفسها في تحقيق المصالح اإلسرائيلية على مدى أعوام عديدة، وال يزال هنري كيسنجر الالعب األساسي 

ؤثر على السياسة الخارجية األمريكية، إضافة إلى مجموعة شخصيات يهودية تؤثر بوضوح على الم

اإلدارات األمريكية، آراء وتحليالت صاحب جائزة نوبل للسالم هي الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني أوال 

  وأخيراً وأمن شعوب المنطقة فهو غير معني بها
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          :  يعادي الصهيونية ويصف الكونغرس األمريكي بأنهاليميني األخضر) بات بيوكانان(أما 

  )أرض أمريكية تحتلها إسرائيل(

  

وحسب الدراسة فإن عودة البنوك والشركات الخاضعة لسيطرة اليهود ستحدث تغيراً شامالً في نظام العمل 

الجدد في تنظيم العمل وإجراء بعض التنازالت من جانب الحكومة إلطالق حرية أصحاب الشركات ، في مصر

  ومن ثم التحكم في مصير العمال

 

وتؤكد الدراسة أن أحد األهداف الرئيسية لعمل هذه الشركات هو إخراج ثروة مصر القومية إلى الخارج عن 

بإنشاء ، الموجود فيها مركز الشركة بدال من استثمار االرباح في مصر، طريق تصدير أرباحها للبلد األم

  ديدة وافتتاح مشروعات اقتصادية تمتص البطالة المتزايدة في البالدمصانع وشركات ج

 

أما رئيس الغرفة التجارية محمود العربي فاعتبر أن من يتعامل مع ا ليهود مثل الخائن ألن اليهودي ال عهد 

  وقال إن إجباره على هذا التعاون غير وارد إطالقاً ألنه سيكون على جثته، له وال أمان

  

  ومساندة الحركة الصهيونية هناك، ئيون فكان لهم دور كبير في هجرة يهود إيران إلى فلسطينأما البها

 

     الصهيوني بسبب الظروف والتشرذم – العربي لم يرتق بعد إلى مصاف عمل اللوبي –إال أن اللوبي 

 التدخل بالشؤون وبخاصة أن التجمعات العربية جديدة العهد في ،والمناخات الصعبة والتمييز العنصري

  وليس لديها المال والخبرة للتأثير على المجتمع األمريكي وبمختلف األعراق واالثنيات فيه، السياسية
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  الباب العاشر

إيباك وتأثيرها على الرئيس األمريكي 

   كلنتون

  )) غيت-قضية مونيكا((

)١(  

   َمْن يحكم َمْن في الواليات المتحدة األمريكية 

  ! ؟١إيباك أم الدستور 

منذ سبع وثمانين وسبعمائة وألـف، قـام بعـض          

األمريكيين الذين أسـماهم الدسـتور األمريكـي        

لرجال الشجعان األحياء منهم، واألمـوات ممـن      با

ناضلوا إلحاطة الواليات المتحدة األمريكية بهالـة       

من القداسة، كرسوا أنفسهم لمهمة عظيمة، وأن هذه 

األمة بعون اهللا ستجعل الحرية تولد من جديد وأن         

حكومة الشعب من قبل الشعب، ومن أجل الـشعب         

  .لن تختفي من العالم

ي الذي وضعه حفنة من القـادة       والدستور األمريك 

األمريكيين على أرض استوطنوها واستغلوا شعبها      

استطاع الشعب األمريكي فيما بعد     ) الهنود الحمر (

من بناء دولة قوية سياسياً واقتـصادياً، وتمكنـت         

الواليات المتحدة أن تكون دولـة لهـا سـطوتها          

العالمية، لكن مع تنامي المجتمع العسكري والمالي       

ري الضخم وسيطرته فيما بعد على أوروبـا        واإلدا

بعد الحرب العالميـة الثانيـة، تمـادت الـسياسة          

الخارجية لهذا البلد في الهيمنـة، والـسيطرة فـي     

رغم أن منطق الدستور وروحـه      أصقاع األرض،   
                                                 

م، ١٧/٤/١٩٩٩تاريخ :  انظر بهذا الصدد األسبوع األدبي 1

  ).٦٥٥(العدد 

متناقضة تماماً عن األفكار المحددة فيه عن السياسة  

 ، التـي  الخارجية التي اتبعتها حكومات هذه الدولـة      

صارت مهددة لحقوق اإلنسان في العالم، فالمـساواة        

والحرية كلمات لها مدلوالتها العظيمة فـي الثـورة         

الفرنسية، والحرية هي أحد المثل العليا التي ذكـرت         

في ديباجة وثيقة الدستور، ويحق لجميع البشر التمتع        

والواضح عند قراءة   . بها وبمواقع متساوية وإنسانية   

التنـاقض بـين األفكـار      حظ  نصوصه وديباجته يال  

 الذي يـشهد فـي      المدونة فيه وبين التطبيق العملي    

عقود متتالية مقدار الهمجية، التـي انطـوى عليهـا          

أسلوب الممارسة الداخلية، ضد الفقراء من البـيض        

والزنوج والتفرقة العنصرية والدينية التـي أثـرت        

بعمق طبيعة النظام السياسي في الواليـات المتحـدة         

وأهمها تفجير أو كالهومـا الـذي       (يما بعد،   نفسها ف 

  ؟)..قامت به مجموعة يهودية متطرفة

  دستور مبهم وإيباك خارج القانون -أوالً

وجدت الجمهوريات في العالم القديم وفي روما كمـا         

في اليونان وبالد الرافدين، وتـشريعات حمـورابي        

دليل واضح لشرعة اإلنسان القديم، أما فـي العـالم          

يبدأ الحكم الدستوري بإقامته في الواليات      الحديث لم   

م ١٢١٥م، بل بدأ في إنجلترا عام    ١٧٨٧المتحدة عام   

بالبراءة من أولئك الذين يصوتون ألعضاء البرلمان       

مواطنين يحكمون أنفسهم بأنفسهم ورعايا للملوك في       

هذا التناقض الواضح فـي أن يحكـم        نفس الوقت،   

يـا الملـوك   اإلنسان نفسه بنفسه، ثم يكون من رعا     

، ذلك أن الدستور اإلنجليـزي      منطق غريب وعجيب  

كان مكتوباً بشكل رسمي، بينما الدستور األمريكي لم        

يكن مكتوباً بل وضعت مسودته من رجال المـؤتمر         

  .Constitutional conventionالدستوري 
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وحاولت الواليات المتحدة األمريكية ُبعيد الحـرب       

في حراسة بوابـة    العالمية الثانية من وضع نفسها      

 حينما تمت كتابة مستودة ميثـاق  ١٩٤٨العالم عام   

األمم المتحدة في سان فرانسيسكو، وما أسموه حين        

التجربـــة  "Rehearsal The Great ذاك ب

كيف صارت تلك التجربة العظيمة بعـد       " العظيمة

 على أسـاس أن حكومـة       نصف قرن من الزمان؟   

 الواليات المتحـدة مقيمـة فـي صـميم الـشعب          

األمريكي، أما الذي يقيم في واشـنطن فهـو إدارة          

حكومتنا، والموظفون واإلداريـون مـن رئـيس        

جمهورية ووزير خارجية فمـا دون هـم األدوات         

التي يحكم بها الشعب األمريكـي نفـسه، تنقلـب          

المسألة إلى أن الشعب األمريكي هو نفـسه مـن          

رعايا الملوك وإدارتهم اإلقطاعية، لتصبح المسألة      

 ودول في العالم من رعايا الحكومة تلـك،         شعوب

وكما دّون في الدستور على سبيل  المثال حقيقـة          

معلنة على أنها واضحة بنفسها في وثيقة إعـالن         

جميع البشر متساوون بحكم الطبيعـة،      االستقالل،  

 على صعيد التطبيق العملي فهل هذا القول صحيح؟

وألول وهلة، يحتوي على معنى ومعزى إنـساني        

ق لكنه يتضمن تناقضات مثيـرة أولهـا فـي          عمي

السياسة الخارجية، وثانيها في لّي عنـق مجلـس         

األمن وهيئة األمم وضرب مواثيقهما وقراراتهما،      

والكيل بمكيالين تجاه قـضايا الـشعوب العربيـة         

ونقل العالم إلـى نفـق      واإلسالمية الحيوية ثالثاً،    

نظـام  (جديد من العبوديـة األمريكيـة الجديـدة         

  .رابعاً) ولمة األمريكيالع

األحداث التاريخية التي مـرت علـى حكومـات         

الواليات المتحدة، أحداث داخلية وخارجيـة تـدلل        

إما أن تدور في فلك جميع البـشر        : كلها على أنها  

المتساوين بحكم الطبيعة، أو أن الحكومات نفسها لـم      

تكن لتدرك في برامجها أن ذلك ممكن في الـسياسة          

  .هي في السياسة الداخليةالخارجية، كما 

ال يمكننا أن نتحدث عن سياسة داخلية فيها الكثير من  

المواضيع التي يمكن تدوينها، التي تخترق الدسـتور        

إنما سنتحدث عن   األمريكي نفسه من ألفه إلى يائه،       

الخرق العظيم للدسـتور األمريكـي فـي مختلـف          

 ، ولعل جوهرها الصارخ إلقاء القنابل النووية      القارات

 عنـد انتهـاء الحـرب    هوروشيما ونغـازاكي  على  

العالمية الثانية، وانتـصار دول الحلفـاء ضـد دول          

المحور وألمانيا الهتلرية وقبيل ذلك،بدون أي مبـرر        

يذكر، وأين هي النظرة اإلنسانية في وجميع البـشر         

متساوون، حينما ألقيت القنابل النووية على مـدنيين        

 واشنطن من الـشعب     سالمين آمنين، ولماذا ال تعتذر    

الياباني إزاء هذه الجريمة الرهيبة الكونيـة، وأيـن         

دالالت الدستور األمريكي المؤسس عليهـا، جميـع        

؟ في ما يجري اآلن     ..البشر متساوون بحكم الطبيعة   

أو ! ؟..في المنطقة العربية وضد الـشعب العراقـي       

واستخدام اليورانيوم المـشع    ! ؟..الشعب الفلسطيني 

  .رب أمريكا ضد العراق وشعبهوالناضب في ح

ال يمكننا الحديث عن تعويـضات ماليـة ومعنويـة          

للشعب الياباني في هذه المدن وغيرها، إنما يمكننـا         

الحديث عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفيتنـامي       

مثالً، وما هي مصلحة الشعب األمريكي فـي ذبـح          

وقتل مئات اآلالف من النساء واألطفال في ذلك البلد، 

وكيف ينظر الشعب األمريكي حامل لـواء الحريـة         

والعلم والتقدم التكنولوجيا اآلن، بعد نصف قرن من        

الذي مارسـته   ) جنون العظمة (الزمن على األسلوب    

حكومات واشنطن، إذا أردنا حصر نسبة التعويضات       

واالعتذارات المالية والمعنوية واألخالقية إلى شعوب      
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متحدة عليها أن تـدفع     ودول العالم، فإن الواليات ال    

ثمن تدخالتها العسكرية والسياسية تصرفاتها خارج      

حدودها إلى أصدقائها أكثر من أعـدائها، وإلـى         

الشعوب والدول اآلسيوية واإلفريقية واألمريكيـة      

أكثر بكثير مما هو موجود فـي خـزائن البنـوك           

الفيدرالية والمركزية لمدة كبيرة، كي يتم تنظيـف        

ها بالدستور األمريكي وباألفكار    خروقات لم يلتزم ب   

األساسية التي فيه، ودفع ثمن واضـح وصـريح         

 ولعل أبرز !.؟"جميع البشر متساوون بحكم الطبيعة  "

وأضخم جريمة في القـرن العـشرين الجريمـة         

  احــتالل فلــسطين وتــشريد أهلهــا،-الدوليــة

والمنصوص عليه في الدستور األمريكي واضـح       

ات المتحدة تجعـل    وصريح، بينما حكومات الوالي   

من نصوصه الواضحة دستوراً مبهماً، وحكومات       

بحكم الدستور نفسه خارجة عن القانون كما يـدلل         

على ذلك الوضع المكـشوف لممارسـات بعـض         

ودور اللوبي الصهيوني ومنظمة    الرؤساء أنفسهم،   

إيباك والمنظمات االخرى جعلـوا مـن الدسـتور         

ث ال نجد    بحي !األمريكي حبراً عل ورق وليس إال؟     

رئيس الواليات المتحدة الذي هو حارس أمين على        

تطبيق الدستور بعد القسم المقدس، إال وهو متورطٌ        

وأخيـراً  إما بقضايا سياسية أو اجتماعية أو مالية،        

قضايا أخالقية يقف وراءهـا وال يـزال اللـوبي          

الصهيوني الذي يتمتع بنفـوذ مـالي وسياسـي         

ـ    ،  خيالي ى حكومـات   وحكومة مهيمنة وسرية عل

الواليات المتحدة األمريكية نفسها بحيث صـارت       

الواليات المتحدة ألعوبة بيد الصهيونية األمريكية      

، وأفـضل مـن     كما تحدث عنها بنيامين فرانكلين    

اليهودي "صاحب كتاب   هنري فورد   كتب عن ذلك    

، ودوره في الواليات المتحدة ولعله أهـم        "العالمي

ومـن  ) شومـسكي مع نعوم ت  (الشخصيات األمريكية   

كبار األغنياء فيها ممن حـاولوا حمايـة الدسـتور          

والشعب األمريكي من براثن طغمة مالية وعسكرية       

تمتهن الفضائح، وتخطط لهـا وتـورط رؤسـاءها         

وزعماءها بها، دون محاربة المسبب الحقيقـي لهـا         

واقتالعه من الجذور، وعلى مـا يبـدو أن الـشعب        

ا  أمام ما حـصل      والحكومات األمريكية ال كرامة له    

ويحصل، لذلك فإن أساطين اليهودي العالمي، تكرس       

، وكـل شـيء     )والمال والجنس واإلعالم  (الفضيحة  

) الحكومة السرية العالمية(تقريباً في سبيل هدفها في 

التي تؤدي دورها من خالل الحرب السرية، وهي ال         

تلتزم ال بقانون وال بسلطة وال بـأي شـيء عـن            

والحق والعدالة، فكل ما دّون عـن       المساواة والحرية   

الحق الطبيعي لإلنسان في الدسـتور األمريكـي أو         

غيره، تقف عند حدود مصالح آنية وربما بعيدة عن         

والحكومات المرتبطة سـراً بالحكومـة      الزعامات،  

السرية العالمية، بزعامة قادة اللـوبي الـصهيوني        

  .ودستوره، وبروتوكوالته الصريحة

مونيكـا لوينـسكي اليهوديـة      (وبخاصة أن فضيحة    

مسؤولة العالقات الدولية في حزب المبام وسكرتيرة       

، أعطت البعد لـيس االجتمـاعي والنفـسي         )مكتبه

، بـين   )الكاثوليكي(للقضية ضد الرئيس بل كلينتون      

أطراف شمالها وجنوبها فقرائها وأغنيائها، وليس من       

باب المصادفة أن يخطط للرئيس األمريكي، تدفعـه        

 أمريكية إلى دفة    -جتماعية وسياسية صهيونية  حالة ا 

الرئاسة، وليس من باب المصادفة أيضاً أن يـصرح         

فـي حالـة إقالـة      نائب الرئيس أيضاً أنه     ) إيغور(

بشكل لـم   " إسرائيل"كلنتون فإنه سيعمل على دعم      

، وحسب  يسبق له مثيل في تاريخ الواليات المتحدة      

ئاسة فـي   الدستور األمريكي يتسلم نائب الرئيس الر     
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حالة اإلقالة أو الوفاة أو أي ظرف قاهر ال تجعلـه           

يستمر في الرئاسة، ولماذا لم يكن تصريح نائـب         

الرئيس قبل أي اعتبار آخر، إنـه سـيعمل علـى           

تطبيق الدستور األمريكي أوالً وليس دستور اللوبي       

ــة  ــاء اليهودي ــوالت حكم ــصهيوني وبروتوك ال

  !العالمية؟

سرائيل إلى الدرجـة    والخوف من منظمة إيباك وإ    

، وإذا كـان    التي يضعهما فوق أي اعتبـار آخـر       

القانون بشكل عام في الواليات المتحدة هو قـانون         

ــؤامرات،   ــائس، والم ــحاب الدس ــاء أص األقوي

والميكافيلية المعاصرة تتوجه نحو الضعفاء فقـط،       

فإن الدستور األمريكي يوحي إلى محاسبة الرئيس       

ه للدسـتور ربمـا،     األمريكي نفسه في حال اختراق    

وربما تكون هذه الظاهرة في الدستور نفسه تعبـر         

عن الديمقراطية الليبرالية في مجتمع أمريكي مـن        

المفترض أن يكون حضارياً ودولـة أمريكيـة ال         

يمكن فيها إهمال المثل العليا للدستور، ولألفكـار        

والمبادئ اإلنسانية المستمدة من إعالن االستقالل،      

اوون أمام القـانون، رغـم أن       وجميع الناس متس  

السياسة ومؤسساتها تـرغم الـسياسيين بحرفيـة        

القانون، وبالتالي تتجاهل روحه ومعانيه، إن العبرة       

أن الواليات  التي يجب أن نستخلصها من هذا كله        

المتحدة والمجمع العسكري والمالي والـصناعي،      

والنفوذ اليهودي فيها يظهر مقدار السيطرة ظلماً       

، ان في داخل الواليات المتحدة نفـسها      على اإلنس 

حيث مجلس الشيوخ فيها هو أقرب إلـى مجلـس          

اللوردات في بريطانيا ومقـدار الـسيطرة علـى         

شعوب العالم ألجل تحقيق أهداف هي ليست مـن         

روٍح الدستور األمريكي بقدر مـا هـي تحقيـق          

السياسة بوسائل أخرى أكثـر تعـصباً وهمجيـة         

رات وعجلتهـا   وشراسة ألجـل مـصلحة االحتكـا      

  . ٢ومصلحة اللوبي نفسه 

الدور المهدد والمسيطر " منظمة" إيباك -ثانياً

  والفاضح

إنه أخطبوط عالمي يسيطر علـى وقـائع وأمـور          

واسعة، معروفة وغير معروفة أصابعه في كل مكان        

بطريق مباشر أو عن طريق وكالء، لهـم دورهـم          

الخاص في العديد من القضايا ضمن أوروبا وروسيا        

  .آسيا والبلدان النامية كلهاو

لن أتحدث هنا عن النفوذ الصهيوني في روسـيا أو          

تركيا أو اليونان أو في ألمانيـا أو اليابـان أو فـي             

إنما نتحدث  إندونيسيا، أو في بعض الدول األخرى،       

عن الدور اليهـودي ذي الطـابع الفّعـال الرافـد           

، وحسب بعـض    للصهيونية العالمية ومنظمة إيباك   

عملـت علـى توقيـع      " إيباك"ر العربية أن    المصاد

 والية أميركية   ٢٢و" إسرائيل"اتفاقيات اقتصادية بين    

 مبادرة تشريعية خـالل األربعـين       ٣٠ودافعت عن   

عاماً السابقة، لالعتراف بالقـدس عاصـمة للكيـان         

الصهيوني، وإيباك كمنظمة لها أدوار متعددة علنيـة        

المجتمـع  وخفية تلعب درواً مهدداً ومسيطراً ضمن       

األمريكي نفـسه، ومنهـا العالقـات االسـتراتيجية         
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يسيطر إن تأثير مناصرة إسرائيل : (٣٠٥ ص -سابق

على جميع ميادين الحياة في الواليات المتحدة كونها 

لتأمين استمرار ) وروحياً(تشكل مركزاً مالياً وسياسياً 

 علماً أن القسم -الدعم الثقافي والمادي ورفاهية اليهود

الدعائي النسائي في النداء اليهودي هو أكبر العناصر 

  ص-التنظيمية والدعائية في عمل اللوبي الصهيوني

١٣٩  .  
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والشراكة مع إسرائيل ودعم أعضاء في الكونغرس       

األمريكي الذين يضعون نـصب أعيـنهم الـدعم         

الشامل إلسرائيل والعمل علـى تغييـر الـسياسة         

األمريكية الرسمية تجاه أية قضية تمس مـصلحة        

إن الكيان الصهيوني من قريب أو من بعيد، حتى و        

جاء ذلك من الرئيس األمريكي نفسه، إضافة إلـى         

الدور الكبير في دعم كـل تـصورات إسـرائيل          

وحكوماتها ودعمها دون أية ترددات أو مناقشة من        

  . ٣قبل الجانب األمريكي 

ولعل أخطر ما هدد موقع ودور الرئيس األمريكي        

، الذي سرب معلومات خاصـة      )بوالرد(موقفه من 

كي إلسرائيل، وهي معلومات    باألمن القومي األمري  

تمس األمن القومي العربي بالصميم، ولـم نجـد         

الدول العربية تحتج لدى الواليات المتحدة رسـمياً        

على هذه التـصرفات مـن شـريك اسـتراتيجي          

  .لواشنطن نفسها، ولم يقفل ملفه بعد

قد وضعت نفـسها ضـحية      ) مونيكا غيت (وكانت  

ه وليس  من وضع ) بوالرد(إلخراج صديقها الحميم    

إنقاذ الدستور األمريكي، أو الرئيس األمريكي بـل        

نفسها من فضيحة العصر، فضيحة     " إسرائيل"إنقاذ  

والموقف األخالقي للرئيس األمريكي من     ) بوالرد(

له، رغم الضغوطات الكبيـرة      القضية كان محرجاً  

التي تلقاها، وسيتلقاها فيما بعد باعتباره كاثوليكيـاً        

  .صهيونية رعايتها الكبيرةأمريكياً وستمنحه ال

ويسيطر الصهاينة في الواليـات المتحـدة علـى         

المؤسسات الماليـة واالقتـصادية واإلعالميـة و        

محطات التلفزة والمؤسسات اإلعالمية، للتأثير على      
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  .٧٢. ص/٢٠٠٠ بيروت -دار الطليعة

، إضافة إلى وجود دولـة      القرار السياسي األمريكي  

صهيونية لها دستورها الخاص، وبروتـو كوالتهـا        

ومهمة مثـل الواليـات المتحـدة       ضمن دولة كبيرة    

األمريكية، وهذا الشيء موجود في روسيا وألمانيـا        

  .وتركيا وفرنسا ودول لها دورها العالمي واإلقليمي

فـي  ) سونيا بولـوس  (ولعل موضوع مصنع عائلة     

اليونان الذي مكن الصهيونية من تهديم ملكية العائلة        

في إنتاج الفوالذ والنسيج ونواحي أخـرى، لـصالح         

ملكية اليهودية، شجع على تهديد الصناعة الوطنيـة      ال

لـ اليونان بدعم صـريح مـن اللـوبي اليهـودي           

ولعل وجود مادلين أولبرايـت ودنـيس       ،  األمريكي

روس وروبرت روبين ووليام كوهين ومارتن أنديك       

ودان جليكمان في اإلدارة األمريكية، يظهر مقـدار        

ئيس الدور الصهيوني ومنظمة إيباك في إحاطة الـر       

األمريكي نفسه بسياج من اليهـود الـذين ينظمـون          

، ودوره في داخل الواليات المتحدة      مواعيده وعالقاته 

وخارجها، وال يمكنه اإلفالت بأي شكل من األشكال        

وبنايبريـث والمجلـس القـومي      " إيباك"من قبضة   

 اليهودي ال يهمهم الدستور األمريكي وال       -األميركي

ل يهمهم دوماً أن تكـون      الشعوب األمريكية نفسها، ب   

فوق الدستور بأساليب ال تخرج عن المألوف       ) إيباك(

بل تدخل في نطاق تحقيق مـآرب قريبـة و بعيـدة            

المدى وإن أمكن تعريض الرئيس نفسه للفضائح، أو        

لما شابه كي ينصاع لإلرادة الـصهيونية وإن كـان          

  ).الغوييم(ماسونياً من 

بـدعم مـن     مونيكا غيـت  الدستور األمريكي يساند    

الكونغرس األمريكي ومجلس الشيوخ، كي تكون ذات 

أهمية أكثر من رئيس الدولة، وهي مواطنة أمريكية        

من أصول يهودية، باعتبار أن هنالك سوء تـصرف         

اجتماعي وأخالقي قام به الرئيس، وهو ال يمثل نفسه         
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بل يمثـل الـشعب والدولـة األمريكيـة، وهـذا           

ية وأخالقية هامة   الحساب،له أبعاد قانونية وتشريع   

في داخل الدستور الديمقراطي األمريكـي وفـي        

الحكومة األمريكية والمؤسسات نفسها التي تـستمد       

  .قوتها منه

الهدف سياسي بالدرجة األولى من هذه المـشكلة،        

ومن جهة ثانية فإن هجوم اليهود الروس اليوم على    

، وإظهار روسيا بأنها    )يفجني بريماكوف (و) بوتين(

ر ورئيسه كذلك، فإن التركيز على رئـيس        بلد منها 

الحكومة الروسية الجديد الذي بدأ يلعب دوراً مميزاً  

محاصرة خيوط الهجوم الصهيوني فـي روسـيا        

ووأده وإخراج روسـيا مـن وضـعها المـريض       

والمضطرب، تمكن هؤالء من اسـتبعاده نهائيـاً        

يظهر أن التاريخ ال يمكن أن يلوي عنقه أبداً بـل           

 دون ثمن، لكن الشعوب وزعمائها      على حين غرة  

الوطنيين قادرون على السير بخطى حثيثة، وتأثير       

الـرئيس  (بعض الرأسمال اليهودي وأصحابه على      

إيجـور جيـدار، وياسـتر      مـن خـالل     ) يلتسين

. جيمسكي، وتشوبايس، وياسنين، وكوميسار، وب

، وإذا  بيرزوفيسكي، وعوينسيكي وجورج سورس   

ـ  بريماكوف وبوتين استطاع   ن إيقـاف التيـار      م

الصهيوني المالي التجاري والدعائي، ومحـاوالت      

السيطرة على موقع القرار السياسي، فـإن حنكـة         

الجيورجي هي قادرة على إزاحـة االضـطرابات        

والفساد والفوضى التي قام بها االصالحيون بمـن        

 المجسد للعقلية الصهيونية التـي    غورباتشوففيهم  

ضع بين روسياـ   حطمت أركان دولة عمالقة، والو    

والواليات المتحدة ليس من السهل مقارنته، بل إن        

، بيـل كلنتـون    بكل تأكيد هـو لـيس        بريماكوف

والحرب التي تشنها الصهيونية العالمية في مختلف       

البلدان ال تستمد قوتها إال في االضطرابات والميـاه         

اآلسنة، والدستور األمريكي والمجتمـع األمريكـي       

ريكي بعقلية الكوبوي وراعي    بؤرة واضحة لنشاط أم   

البقر المتطلع إلى السيطرة على العالم، وجمع الذهب        

والمال والنفط، وبين الصهيونية العالمية التي تستغل       

هذه النقاط األساسية فـي العقليـة األمريكيـة، وإذا          

استطاعت النفاذ إلى عقلية الروس وغيـرهم، فـإن         

ـ        اء الفضائح المنظمة التي يرسمها ويخطط لها زعم

الصهيونية العالمية يمارسها الـبعض فـي البلـدان         

النامية ألجل التخريب والفساد والوصول إلى مآرب       

، ولكـن بأسـاليب     "إيبـاك "هي نفسها مآرب منظمة     

  .أخرى أكثر خسة ودناءة وتقليداً أعمى

والدستور األمريكي بكل ما حفل من بنود وتعليالتهم        

ـ       ه فـي   المواطن األمريكي، وحقه في ممارسة حيات

داخل الواليات المتحدة نفسها، وهو الدور الذي يتمتع        

به أي مواطن يتمتع بالمواطنة الكندية واأللمانيـة أو         

الفرنسية، إنما هل يخول الدستور األمريكي الحكومة       

األمريكية أو الحكومة الروسـية، االعتـداء علـى         

الشعوب واقتالعها من أراضـيها وبالدهـا طمعـاً         

السـتراتيجي، وقـصف المـدن      بخيراتها وموقعها ا  

واألحياء بآالف القنابل والصواريخ ضـد األطفـال        

والنساء والكبير والصغير، بينما يطمئن بيل كلنتـون        

قد ولى في الواليات    ) عصر العبودية (أهل إفريقيا أن    

المتحدة وإفريقيا والعالم، فهل ذلك صـحيح؟ كيـف         

يمكن الحفاظ على كرامة اإلنسان والشعوب في عالم        

  ... قوي يحطم فيه الضعيف؟؟ ال
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  الباب الحادي عشر

هنري كيسنجر ينتقد السياسة التضليلية 

  !ألهودا باراك في العملية السلمية؟
 -اعتبر مهندس اتفاقيات كامب ديفيد في عهد بيغن       

 بأن المـساومات    هنري كيسنجر ، كارتر، السادات

التي لم يفلح بها بـاراك وتـصرفاته إزاء عمليـة           

انت مضللة وغير مفهومة ألنها محكومة      ك، السالم

والتي نهجها أساسا  بعـد      " التدمير الذاتي "بسياسية  

أن اطمأن الرأي العام اإلسرائيلي وشريحة كاملـة        

ويالحظ هنا أن   ، فيه على التكيف مع عملية السالم     

كيسنجر الذي له دوره المميز في رسم الـسياسة         

تـزال  الخارجية االمريكية لفترة طويلة والتـي ال        

مؤثرة في المنطقة لجأ مؤخراً إلى شئ من صحوة         

فهو يؤكد على التوالي أن     ، العارف ببواطن األمور  

إدارة بل كلنتون و إدارة باراك فاشلتان فـي إدارة          

، عملية السالم ألنهما مارستا التـضليل والخـداع       

وهذا االعتراف الجديد من كيسنجر ال بد أن يضع         

منطقـة العربيـة    متخذي وصانعي القرارات في ال    

إدارة أمريكية جديدة   مع  التصورات الفعلية للتعامل    

ال تأخذ باالعتبار مصلحتها ومصلحة شعوبها فـي        

وبخاصـة أن وزيـر الخارجيـة       ،عملية الـسالم  

طلب من إدارة جـورج     "االمريكية األسبق كيسنجر  

دراسة هدف السالم فـي المنطقـة       ) االبن(بوش  

للتعـايش  العربية ووجهـات المقاربـة الجديـدة        

ووجـب أن ال     ، السلمي قبل إطالق دبلوماسيتها   

 مؤكـداً بـأن الواليـات       ٤تخضع للضغوط الدولية  

المتحدة االمريكية بعهـد كلنتـون تورطـت فـي          
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  /.هنري كيسنجر/

تفصيالت غير عادية للمفاوضات ولم تعد اهتماماتها       

كافية لألهداف الكبيرة ألنها اسـتنفذت مـصداقيتها        

اسة اإلسرائيلية  لصالح فرض نتائج خاطئة لتأثير السي     

   ٥.عليها

من الواضح أن حكومات الكيان الصهيوني أكان في        

) شـارون ( أو فيما بعد   نتن ياهو أو عهد باراك    عهد  

إضـافة  ، ابتزت الدول األوربية والوياليات المتحدة    

إلى ابتزازها الواضح لهيئة األمم المتحـدة وأمينهـا         

ة من أجل تمرير السياسات اإلسرائيلية المغرق     ، العام

  .بالعدوانية واإلرهاب الرسمي

وكما هو مالحظ فإن السيطرة الـصهيونية المبكـرة         

، على مراكز القرار السياسي فـي الـدول الكبـرى         

والهيئات الدولية شكل المحطات االنتقالية المروعـة       

التي تظهـر   ، لتنفيذ المصالح والتصورات الصهيونية   

 اآلن على أنها هي التصورات الحقيقية للسالم بعرف       

ذلك االنتقـال   ،األمريكي المقدس _ الحلف الصهيوني 

أثر بعمق على مجريات العمليـة الـسلمية بمنطقـة          

وضربت بعمـق علـى     ، حيوية مثل الشرق األوسط   

مجريات العملية المصالح القومية العليـا للـشعوب        

في وخالل عشر سنوات مـرت      ، العربية واإلسالمية 

رات لم تظهر قد   ، حتى اآلن  ١٩٩١من مؤتمر مدريد    

خارقة لراعيي مؤتمر السالم لإلقالع بسياسة التعايش       

السلمي التي سعى لها العقالء وأصـحاب الواقعيـة         

رغـم أن الراعـي الرئيـسي للمـؤتمر         ، السياسية

الواليات المتحدة لعب دورا    ) ٢٠٠٠-١٩٩١(السلمي

هشاً من خالل ضرب أسس العملية حتى كامب ديفيد         

ري كيسنجر غيـر    ويبدو أن ما لمح إليه هن     ، )٢(رقم

 ودينس روس بتأيـد     –ما مارسته مادلين أولبرايت     
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ــسالم اإلســرائيلي ــشامل ، ال ــسالم ال ــيس ال ول

إلى ذلك فمنذ اتفاقيات أوسلو حتى كامـب        ،والعادل

كرست الغطرسة الـصهيونية أعمالهـا      ) ٢(ديفيد  

ومارست الخداع والتضليل حتى انتفاضة األقصى      

اك قبل أيام من    وما أعلن عنه أهودا بار    ، المباركة

 وخطابة الخاص باجتماع سري     ٢٠٠١االنتخابات  

" اللجنـة األمنيـة المـصغرة   " ضمن ما يسمى ب  

يجب تحطيم االنتفاضة وطرد شبابها إلى      : " وقوله

وعلـيهم  ، فلم يعد لهم عمل لـدينا     ، الدول العربية 

العمل في مصر ودول أخرى كي يعرفوا طبيعـة         

   .٦"..األجور والعمل فيها

_ عبد ربه _ أبو مازن (م تستطع جماعة أوسلو     إذاً ل 

وبأطرافها المتعددة من معرفة نوايـا      ) أحمد قريع 

باراك وخططه المسبقة الذي لم يوافق أساساً على        

وضع المنطقة في تجاه قطار التسوية على أسـس         

ومبادئ مؤتمر مدريد للسالم القائم على القرارات        

 إضافة إلى الحـق الـدولي     ) ٣٣٨-٢٤٢(الدولية  

فإن سياسة الجماعة تلعب    ، )١٩١(لقضية الالجئين   

لبحث إمكانيات  " الواقعية" بآفاقها سياسة التبريرات    

االنسحاب اإلسـرائيلية المتدرجـة مـن الـضفة         

، كسياسة متماهية بالمتسلط الـصهيوني    ، والقطاع

مارست هي األخرى التـضليل والخـداع علـى         و

  . ةالشعب الفلسطيني ولم تقدم له الحلول الصحيح

، لنر أية مكاسـب حققتهـا طاولـة مفاوضـاتهم         

وبالمقابل أية مكـسب تحققـه القيـادة الميدانيـة          

وكانت محاولتها كست رضـى     ، النتفاضة األقصى 

" الرئيس بيـل كلنتـون    " الراعي األمريكي األوحد    
                                                 

 تصريحات أهواد باراك في اجتماع اللجنة االمنية  6

خل منظمة مصدر خاص من  دا/ المصغرة في حكومته

  .التحرير الفلسطينية

بإحضاره إلى المجلس التشريعي وإجراء تـصويت       

 وفقـاً ، على إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني أمامـه      

ولكسب ود تعـاطف رئـيس      ، لسياسة حسن النوايا  

والذي لم يأبه أساساً لذلك التطـور    ، الواليات المتحدة 

لنجد أن كلنتون رحـل     ، جماعة أوسلو الذي اتخذته   

ولكن ماذا كسبنا من    ، ورحلت معه سياساته المضللة   

ألم تـشق اتفاقـات أوسـلو       ! إلغاء الميثاق الوطني؟  

 وكامب ديفيد رقم    وواشنطن وواي ريفر وشرم الشيخ    

ولـم  ، الشعب الفلسطيني بين الداخل والخـارج     ) ٢(

يستوعب هؤالء ماذا يعني أيـضاً مـشاركة شـعب          

 في انتفاضة األقـصى التـي       ٤٨منطقة غالية علينا    

زلزت الشارع العربي واإلسالمي من األطلسي حتى       

كيف ال يدرك هؤلالء أصـحاب الرؤيـة        ، أندونيسيا

 و القدس و االجئـين ال       الواقعية بأن قضية فلسطين   

 أصر كلنتون على حماية مصالح وأمـن       ، تتجزأ ابد

إسرائيل وتحـدى المـشاعر العربيـة واإلسـالمية         

بتهديداته لالنتفاضة وللشعب الفلسطيني بنقل السفارة      

ً مـن الكـونغرس           األمريكية إلى القـدس تـشجيعا

  .األمريكي وبقرار منه

إلى نقطة  لقد رجعت قيادة أوسلو الواهمة والحالمة       

 وعاشت فـي    ١٩٩١أي ما قبل عام     ، ما قبل البداية  

ال بـل   . دوامة خطيرة وضعت نفسها وشعبها بهـا      

وضربت الموقف القومي العربـي الـداعي لوحـدة         

  ،المسارات السلمية

وأدت مراوغاتها ومداورتها إلـى تقـديم تنـازالت         

مشينة و مهلكة حتى كادت تضيع من بـين أيـديها           

بل تمـس   ، الفلسطيني وحده ملفات ال تمس الشعب     

، كل الشعوب العربية واإلسالمية وهي ملفات القدس      

وتطبيـق قـرارات الـشرعية      ، والالجئين والسيادة 

وتساهلت بشكل مقيت مع حكومة بـاراك و        ، الدولية
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نسقت معه في مجاالت أمنية واقتـصادية أثـرت         

بسبب ،بعمق على مستقبل الشعب الفلسطيني برمته     

ي األميركيى مبعوثه المـدلل     اعتمادها على الراع  

  ٧المنحاز بشدة للمصلحة اإلسرائيلية" دينس روس"

لقد تراجعت حكومة الليكود في عهد نتن ياهو كما         

في عهد حكومة بـاراك عـن تطبيـق العهـود           

ألن ، والمواثيق واالتفاقيات مع السلطة الفلسطينية

مواقفها كانت ضعيفة لم تكرس جهـوداً إضـافية         

أكان على صعيد تحـسين     ٨،واقفهالتحسين أدائها وم  

الوحدة الوطنية أم على صعيد تأمين العمق العربي        

 ابتـزاز   مـادلين أولبرايـت   وحاولت  ، واإلسالمي

القيادة الفلسطينية الستمرار المزيد من التنـازالت       

، منها لمصلحة سالم باراك وخططـه اإلرهابيـة         

كبديل عن بيت الـشرق     ) أبو ديس (والذي قدم قرية  

قدس الشرقية كي تكون عاصمة الكيـان       في قلب ال  

الفلسطيني بينما يطالب الجانب الفلسطيني بالقـدس       

مـدعوماً مـن    ، الشرقية عاصمة لدولة فلـسطين    

االدارة األمريكية وظهـر ذلـك جليـاً باتفاقيـات          

  ).  محمود عباس-بيلين(

وأظهرت تبعات المفاوضات السلمية بين حكومـة       

اقية كامب ديفيـد    باراك والسلطة الفلسطينية بعد اتف    

أن اإلدارة والشروط الصهيونية هي المهيمنة      ، )٢(

على مجمل الرحلة التفاوضية بمحـاوالت إغفـال        

، وعدم االلتزام بالـشرعية الدوليـة     ، ملفات حيوية 

وتلكؤ باراك وحكومته في تطبيق االنسحابات على       
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  .١٣١٤مالعدد٣١٠٦٨/١/٢٠٠١ص/ الهدف

إضافة إلـى التـضليل     ،مراحل كما كان متفقاً عليها    

" كساعي بريد  " دينس روس ها  والمراوغة التي مارس  

للتضييق على طلبات السلطة الفلـسطينية بتحقيـق        

وأريد منها أن تكـون الـشرطي       ، االتفاقيات الموقعة 

حركة "السرائيل ضد المنظمات الفلسطينية المكافحة      

وضــد التحــالف " والجهــاد اإلســالمي، حمــاس

حيث طالبـت   ، "والديمقراطية، الشعبية" الديمقراطي  

والتي هي قيادة السلطة    ، ف.ت. قيادة م  تلك الفصائل 

أساساً بالعودة إلى االلتزام ببرامج الوحـدة الوطنيـة    

ف التي أجهضت فاعليتها الواليات     .ت.وتفعيل دور م  

 كيسي وتنت المتحدة واتفاقيات أوسلو من خالل دور       

ولم يستطع الموقف الفلسطيني    ، ووكالة السي آي إيه   

مة باراك مـن    المعارض التفاقيات السلطة مع حكو    

إيقاف االندفاع غير الواقعي والمتسرع لجماعة أوسلو 

بسبب من تشابك المصالح الشخصية وتغليبها علـى        

وربطت تلك الجماعة فـي     ، المصلحة الوطنية العليا  

حقيقة األمر تصوراتها ومصالحها مـع المـصلحة        

 الصهيونية بتقديم تنازالت إثر     –والمشيئة األمريكية   

ثير عوامل عديدة لعبت فيها مصر      التنازالت تحت تأ  

دور العراب و الحاضية لتحركات ومواقف جماعـة        

  .أوسلو حتى ما قبل انتفاضة األقصى

 –لم يدرك أحباب الواليـات المتحـدة األمريكيـة          

وأحباب اتفاقيات أوسلو وأخواتها بأن منطق القـوة        

على خليفـة دور    (هو الذي تستخدمه حكومة باراك      

وبـامتالك  ) يش اإلسـرائيلي  باراك كجنرال في الج   

الجيش اإلسرائيلي ترسانة أسلحة متطـورة يهـدد        

ومناطق السلطة مـع صـديقه      . فيها الدول العربية  

بينما ركائز القوة ال تتمتع بها      ، الحميم اريئيل شارون  

لقد أفـشلت قـضايا المـسارات       ، السلطة كما يجب  

السلمية واستمرت إسرائيل بصلفها وتعنتها بصراعها      
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،  مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية     المكشوف

إلى أن جـاء    ، بدون تحقيق أدنى المطالب المتقدمة    

اندحار الجيش اإلسرائيلي من جنوب لبنان الـذي        

وكـان حـزب اهللا     ، شكل بداية اندحار إسـرائيل    

السيد حسن نـصر اهللا     والمقاومة اللبنانية بزعامة    

الدور المهم في تحرير جنوب لبنان مـع اختـراق     

 بـاحتالل   ٤٢٥وقـرار  ائيل التفاقيات نيسان    إسر

وسـجل  ، وعدم االنسحاب منهـا   ، )مزارع شبعا (

، حزب اهللا ضربات قاضية بفعل الجهاد والمقاومة      

وألول مـرة فـي     . إضافة للدور الهام الذي لعبـه     

في دحر فلول الجيش الصهيوني     . المنطقة العربية 

بهزيمة نكراء واصل فيها جهاده الوطني لتحريـر        

هذا األسلوب الذي أكده السيد حسن      ، ب كامالً الجنو

نصر اهللا والمقاومة في جنوب لبنان صار رمـزاً         

  .ومعادلة يحسب حسابها، لدحر الصهاينة وجيشهم

إضافة إلى التفاعل الشعبي العربي واإلسالمي مع       

المسجد ( جاءت االنتفاضة الشعبية في     ، حزب اهللا 

مختلف لتلهب حماسة التفاعل الشعبي في      ) األقصى

العواصم العربية تأييداً للفعل الوطني والجماهيري      

  : الفلسطيني والذي أدى إلى–اللبناني 

إسراع الويالت المتحدة ومصر وجامعـة الـدول        

العربية للتأكيد على عملية السالم كحل ال بديل عنه         

  .بالشكل والمضمون

 والقاهرة على امتـصاص نقمـة       –إقدام واشنطن   

ك الشعبي على طول الوطن     الشارع العربي والتحر  

العربي واإلسالمي بعقد قمة شـرم الـشيخ بـين          

واشنطن و أحبابها في خالل األسابيع األولى مـن         

  . إنتفاضة األقصى

اشتداد المجابهة والمعاناة للشعب الفلسطيني وللسلطة      

التي وجدت نفسها وألول مرة وجهاً   ، الفلسطينية ذاتها 

حـتالل فـي    لوجه مع طائرات ودبابات وزوارق اال     

إعالن حرب غير مسبوقة على أراضـي الـسلطة         

مما حدا بالرئيس المصري حسني مبارك      ، الفلسطينية

وياسر عرفات لإلسراع بعقد القمة العربيـة لتـأمين         

، الدعم العربـي الرسـمي لالنتفاضـة الفلـسطينية        

أظهرت ، حضرها الملوك والرؤساء واألمراء العرب    

على لسان األمير ولي    فيها المملكة العربية السعودية     

العهد عبد اهللا ألول مرة حزماً واضحاُ تجاه الواليات         

المتحدة محمالً إياها انتهاك إسرائيل لعملية الـسالم        

والقتل و التدمير وتأمين الدعم األمريكـي الرسـمي         

 و  -لحكومة باراك اإلرهابية مركزاً على دور باراك      

بهـدف  ، شارون في تأجيج أحداث المسجد األقصى     

دنيس األماكن المقدسة اإلسالمية والمـسيحية فـي        ت

  ٩.القدس ومنع قيام الدولة الفلسطينية

 وما تمخض   ٢٠٠٠ المؤتمر اإلسالمي في الدوحة      -

عنه من قطع دولة قطر لعالقاتهـا التطبيعيـة مـع           

 -إسرائيل على إثر انسحاب المملكة العربية السعودية    

 وسوريا من المـؤتمر فـي حـال ظلـت       –وإيران  

  10.القات بين قطر ودولة الصهاينة الغاصبة قائمةالع

 دور القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة في تحديـد      -

وعـدم إيقـاف    ، أهداف ومطالب الشعب الفلسطيني   

وانسحاب جيش  ، االنتفاضة حتى تفكيك المستوطنات   

االحتالل من الضفة والقطـاع وإيقـاف اإلرهـاب         

ـ   ، والبطش واالغتيـاالت الـصهيونية     تم وحتـى ي

االستقالل الفلسطيني وتكـريس الـسيادة الوطنيـة        
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وإعـالن  ، الفلسطينية على أراضي الضفة والقطاع    

مع . القدس الشرقية كاملة عاصمة للدولة الفلسطينية

 وباراك إلى السلطة بعدم إعالن      –تهديدات كلنتون   

الدولة إال من خالل طاولـة المفاوضـات ولـيس          

أو بالعمـل   ) ةاالنتفاض(بالعمل الجماهيري السلمي    

، الجماهيري المسلح أو بالعصيان المدني الـشامل      

ومن جراء ذلك قتلت سلطات االحـتالل بأسـاليب     

معظمهم ،  مواطن فلسطيني  ٥٠٠وحشية أكثر من    

أطفال وشباب وتالميذ وطالب مدارس وجرحـت       

 ألف مواطن فلسطيني في الشهر      ١٤٠٠٠أكثر من   

أي أكثر  ، األول والثاني والثالث النتفاضة األقصى    

مما سقط من شهداء وجرحى في انتفاضـة عـام          

١٩٨٧.  

 عدم قبول الواليات المتحدة بما أعلن عنه فـي          -

يخ بتعيين لجنة دولية    شالقمة العربية أو في شرم ال     

، للتحقيــق بالمجــازر والمــسبب الحقيقــي لهــا

، الحقـائق ) لتقـصي (باختصارها إلى لجنة دولية     

بوجود خـافيير  و، المشكلة من دون نيلسون مانديال  

سوالنا وسليمان ديميريل والـسيناتور األمريكـي       

وما تمخض عـن تقريـره مـن        ) جورج ميتشل (

  .مغالطات كبيرة

تلك اللجنة التي عملت على استالم تقـارير مـن          

الطرفين دون أن تدرس على األراض ما ترتكبـه         

سلطات االحتالل من مجـازر هـي بـالقوانين و          

فماذا يعني لجنة   ، االعراف الدولية خرق فاضح لها    

ووضـع الكيـان    ، دولية بدون تنفيذ قرارات دولية    

الصهيوني وجيشه عند حـدود إيقـاف أنـشطته         

وإخراجه من األراضي المحتلة بـالقوة و تـسعير         

عمليات االستيطان التي تؤدي إلى إجهاض نـشاط        

  ؟.اللجنة الدولية من مضمونها وفعاليتها

يفيد فشل ألن   إن كامب د  ،  مفارقات العملية السلمية   -

صانعي السياسة األمريكيين واإلسـرائيليين ضـللوا       

الرأي العام األمريكي والعالمي بشأن طبيعة عمليـة        

بينما افتتح باراك و كلنتون وعرفات كامـب        ، السالم

من % ٩٢وعرض باراك على عرفات   ) ٢(ديفيد رقم   

على أساس التخلي   ، أراضي الضفة الغربية والقطاع   

والقـدس  ، واضـيع االجئـين   الكامل للسلطة عن م   

هذا ما عبر عنه كيـسنجر      ، عاصمة لدولتها المستقلة  

نفسه منتقداً العملية السلمية وموقف كلنتون وبـاراك        

  .منها

 أخيراً المفارقة التي تستوجب هنا التأكيد عليها بأن         -

كيسنجر اعتبر قيام دولة فلسطينية ورقـة لـم تعـد           

ه في الكيان المساومة عليها مطلوبة من باراك أو غير

ألنها باتت أمراً محتومـاً ألنهـا قائمـة         ، الصهيوني

وبخاصة أن بيغن في اتفاقيات كامب ديفيد       ، باألساس

فـي  ١٩٧٨األولى عرض االسـتقالل الفلـسطيني       

مباحثاته مع أنور السادات وكارتر على أساس حكـم    

  ١١.ذاتي انتقالي تقام بعدها الدولة الفلسطينية المستقلة

،  بشكله العام في اتفاقيـات أوسـلو       كان هذا مفهوماً  

وفي ، كرئيس دولة ) جرنحسب كيس ( ويعامل عرفات   

المستقبل المنظـور سـتحظى الدولـة الفلـسطينية         

بما فيها الدول األوربية حتـى      ، باعتراف الدول كلها  

وأن لم ترض الواليات المتحدة بذلك فإن معارضتها        

  .ستكون لبعض الوقت

موقـف المـسؤول    هناك إذاً دالالت واضحة علـى       

والسياسي األمريكي هنري كيسنجر مما يحدث فـي        
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إال أن نواياه تتركز أساساً علـى       ، فلسطين المحتلة 

، الكيفية التي يمكن فيها إخراج إسرائيل من مأزقها       

وبتصوراته أن كامب ديفيد األولى والثانيـة هـي         

  .               الخالص وإن جرت الرياح بما ال تشتهي السفن؟

ري كيسنجر وتـصورات جديـدة لألمـن         هن -٢

  القومي

مايكل (نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقالة بقلم       

السفير األمريكي الـسابق فـي الخلـيج        ) ستيرنر

العربي والنائب السابق لوكيـل وزارة الخارجيـة        

األمريكية لشؤون الشرق األوسط وجنوب آسـيا،       

حيث قدم بعض الشخصيات الدبلوماسية والسياسية      

 مجدداً تقاريرهم الهامة، لصوغ المبـادئ       واألمنية

العامة التي يجب أن تحكم الـسياسات األمريكيـة         

الخارجية وبخاصة تجاه الشرق األوسط، وكـذلك       

تجاه مهام جديدة عالقـة أسـاءت إلـى الـسياسة           

الخارجية األمريكية نفسها، وتجدر اإلشارة هنا أن       

مركـز  صـفحة أصـدره     ) ١٦٠(التقرير المطول   

 الـذي   الستراتيجية الدولية بواشـنطن   الدراسات ا 

ساهم في إعداده وصياغته خمسون خبيـراً علـى         

مستوى عاٍل تحت إشراف مستشار األمن القـومي        

ــبق  ــسكي(األس ــو بريجن ــاثوليكي) (زبينغن ) ك

، )والـسيناتور هـاملتون   ) (والسيناتور لوجـارد  (

إضافة إلى مقالة هامة لوزير الخارجية األمريكـي        

الذي يتمتع بنفوذ أمريكي    ) رهنري كيسنج (األسبق  

وعالمي كبيرين، نشرتها أيضاً الواشنطن بوسـت،       

هدفت تلك التقارير بمجملها خلق فرضيات وتحليل       

معطيات مختلفة تستهدف باألساس خلـق إجمـاع        

 وأمني جديد حول األهداف التي يجب أن        -سياسي

تسعى واشنطن إلى تحقيقها، وتحدد على أساسـها        

همة فـي المـستقبل القريـب       الجذور والقضايا الم  

وبخاصة اتجاه سنياريوهات الحرب والـسالم فـي        

  .الشرق األوسط

مايكـل  (على أساس ما قدمـه الـسفير األمريكـي          

تعرضت يبدو أن السياسات الخارجية السابقة ) ستيرنر

 مما جعلها دائماً إلى ضغوطات من اللوبي الصهيوني

 على األغلب سياسات غامضة غير متكاملة المعـالم       

واألهداف أي أنها مضطربة، وفوضوية وغير جدية       

بالتعامل مع دول المنطقة، أو من خالل الضغوطات        

المستمرة من منظمة إيباك هذا الدور المضطرب أدى 

إلى وجود تحديات كبرى حسب التحليالت جميعهـا        

على األمن القومي األمريكـي، بحيـث التحركـات         

ت  واألمنية األمريكيـة، بحيـث ظهـر       -العسكرية

 واألمنية األمريكيـة مغرقـة      -التحركات العسكرية 

بالتأييد لسياسة إسرائيل، وهذا ما يؤيده مايكل ستيرنر 

وانتقده بشكل الذع في تحليالته، فالسياسة األمريكية       

  :الموجهة ضد كل من

بسبب ادعاءات امتالك السالح الكيميائي     :  العراق -

دة بعد الحظر الدولي الشديد عليه والخوف من العـو        

  .إلى اجتياح الكويت

بسبب ما تدعيه واشـنطن أنهـا تحمـي         :  إيران -

اإلرهاب األصولي، وتحذير دول الخليج من تطلعها       

األصــولي العــدواني تجاههــا وفقــاً للتــصورات 

  .األميركية

وما يشاع عنها مـن قـضايا حـول طـائرة           : ليبيا

  .١٢لوكربي، أو امتالك السالح والمصانع الكيميائية 
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بسبب فقرها، وعدم انسجام قياداتها مع      :  السودان -

وعـدم تعاملهـا مـع      ) البنك الـدولي  (تصورات  

الشركات األجنبية، وحمايتها للقيادات األصولية في      

  .المنطقة

مع تزايد المد الديني اإلسالمي ضد واشنطن، رغم        

، أكد عكس )أوكالهوما(أن التفجير الذي حصل في 

 أن منظمـة    ما ذهبت إليه اإلدارة األمريكية وتبين     

يهودية متطرفة كانت وراءه، مما زاد الـصعوبات        

أكثر صعود نتن ياهو بسياسته الهجومية ورفـضه        

تطبيق اتفاقيات أوسلو أو االلتزام بمؤتمر مدريـد،        

إلى تزايـد المعارضـة األوروبيـة للممارسـات         

الصهيونية المساندة من قبل واشـنطن، وبالتـالي        

ة نـسبياً عـن     اتخاذ أوروبا رسمياً لمواقف مستقل    

سياسة واشنطن تجاه عملية السالم، وجاءت العملية       

فـي عهـد    ) قانا(الجوية اإلسرائيلية الوحشية في     

شمعون بيريز خطوة خطيرة تجاه المنطقـة فـإذا         

كانت الحمائم تتصرف بهذه الـصورة الوحـشية        

فكيف سيتصرف الصقور إذا، وظهـور موقـف        

أوروبي، وباألخص فرنسي متميز تجـاه عمليـة        

السالم، مما دفع باألمين العام لهيئة األمم من نشر         

التقرير الخاص بالعملية العسكرية اإلسرائيلية فـي       

الذي قدمه قائد قوات الطوارئ الدولية فـي        ) قانا(

لبنان، مؤكـداً أن العمليـة الجويـة اإلسـرائيلية          

استهدفت مباني هيئة األمم وقوات الطوارئ، فضالً       

كل شيء تحـت حجـج      عن استهدافها للسكان قبل     

فـي جنـوب    ) حزب اهللا (مالحقة أنصار ومقاتلي    

  .لبنان

أتاح ذلك الموقـف األمريكـي الـداعم لـسياسة          

إسرائيل، والمتساهل إزاء كل ممارساتها اإلرهابية      

إلى وجود فراغ سياسي في المنطقة، قدر لفرنـسا         

أن تلتقط حلقته الجوهرية وتلعبـه بـشكل منقطـع          

ارجيتها ومقارعته بكـل    النظير، أكان عبر وزير خ    

معنى الكلمة لـوزير خارجيـة الواليـات المتحـدة          

جـاك  "كريستوفر، أو من خالل زيـارة الـرئيس         "

لسوريا والمنطقة وموقفه تجـاه المحاصـرة       " شيراك

األمنية التي مارستها قوات الشرطة اإلسرائيلية ضده       

في زيارته إلى القدس القديمة والذي أظهر الموقـف         

ربي بشكل إيجابي وداعـم للقـضايا        واألو -الفرنسي

العربية، مما حدا باالتحاد األوروبي إلـى تطـوير         

سياسته للمنطقة بدفع المزيد من ثقله السياسي، معلالً        

ذلك أنه ال يمكن أن يبقى داعماً لتطلعـات المنطقـة           

اقتصادياً وموقفه الـسياسي غائبـاً تمامـاً عنهـا،          

حـل  وباألخص في تحريك عملية السالم ومحاولـة        

لـذلك يـرى العديـد مـن        . القضايا الساخنة فيهـا   

المسؤولين األمريكيين ضرورة إعادة النظـر فـي        

سياسات واشنطن تجاه مختلـف قـضايا المنطقـة،         

وبخاصة تجاه عمليـة الـسالم، وتجـاه العـراق،          

ومحاوالت عزله عن العالم في الوقت الذي سـعت         

ث هيئة األمم إليه إلرجاعه إلى الحظيرة الدولية، بحي       

نجحت سياسة بطرس غالي في هـذا المجـال مـع           

مواقف فرنسا وروسيا والصين ضد مواقف أمريكيا       

وحتى في محاوالت عزل إيران، األمر الذي زاد من         

نفوذها السياسي في المنطقة وبخاصـة فـي لبنـان          

إضافة إلى فشل كريستوفر فـي تـوفير المناخـات          

  .السلمية في المنطقة

لجديدة التي قدمها بقالب    أما هنري كيسنجر بأفكاره ا    

أكثر تحديداً من العموميات، التي تحدث عنها ستيرنر        

فإنه اعتبـر أن    مع غموض األول ووضوح الثاني،      

سياسة الخطوة خطوة باتت قديمـة، وأنـه علـى          

واشنطن حسب آرائه القيام بتقديم رؤيـة شـاملة         
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وواضحة وأن تسعى إلى تعبئة برنامجها الجديـد        

جديدة مقبولـة أكثـر لـدى       وشعبها تجاه معالم    

  .الشعب األمريكي أو الشعوب األخرى

  :يمكن تلخيص أفكاره بالشكل التالي

 -تقديم رؤية شاملة لحـل الـصراع العربـي        -١

اإلسرائيلي على أساس أن سياسة الخطوة خطوة لم        

تعد نافعة في ظروف المنطقة الجديدة، وأنه ال بـد          

  .ينمن إيجاد سياسة جديدة للقرن الواحد والعشر

أن تقوم واشنطن بإيجاد رؤية سياسـة جيـدة          -٢

على أساس الموازنـة بـين شـرعية األطـراف          

المفاوضة وباألخص الطرف الفلسطيني مع حساب      

  .على أساسها) أمن إسرائيل الخاص(

تحميل ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية       -٣

المسؤولية الكبيرة في إيصال األمور إلى ما هـي         

باره دعا إلى إضراب عـام بعـد        عليه اآلن، باعت  

افتتاح النفق في القدس، أو دعوته لإلضراب، قبل        

فتحه أثر على مشاعر المسلمين والمسيحيين وأدى       

إلى تـوتير األجـواء كلهـا بـسبب التـصرف           

  .الصهيوني

كذلك يجد كيسنجر أن انتخاب بنيامين نتن ياهو  -٤

رئيساً لوزراء إسرائيل جاء ليدلل على أهمية إعادة        

لنظر في العالقة بين ضرورات األمن اإلسرائيلي       ا

 وشرعية المفاوض الفلسطيني وبـالطبع      -القصوى

تقف هذه اآلراء التبريرية إلى جانب تصرفات نتن        

ياهو الفاشية لتحميل الطرف الفلسطيني وبالتـالي       

  .األطراف العربية المسؤولية الكاملة

رفض نتن ياهو لمقابلة ياسـر عرفـات فـي           -٥

، على أن رئـيس     "إسرائيل"التفاوضية مع   العملية  

السلطة الفلسطينية لم يعط الشرعية بعد لقبوله طرفاً   

أساسياً في المفاوضـات، ممـا أدى إلـى تفجيـر           

األوضاع، والغريب في هذا المنطق أنه كيف كـان         

اسحق رابين يلتقي مع ياسر عرفات أو مع شـمعون          

بيريز لالتفاق على قضايا مـصيرية تهـم الـشعب          

لسطيني، وتضع حداً لمأساته، وتجاوبت سياستهما      الف

رغم انزعـاج أوسـاط فلـسطينية     ! مع هذا الطرح؟  

عديدة وشخصيات فاعلة من األسـلوب الفلـسطيني        

  .التفاوضي المخزي مع حكام إسرائيل

الغريب في منطق هنري كسينجر األعرج والمرواغ       

في اعتماده لرؤيـة مـشوهة للوقـائع والمعطيـات          

ن تجاه الطرف الطرف الفلسطيني نفسه      السياسية، أكا 

أو تجاه سوريا ولبنان، باعتبار أن تصرفات الجـيش     

اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وقتـل المئـات        

وذبح اآلالف والرد الفلسطيني مـن قبـل الـشرطة          

الفلسطينية المعادي للتسلط واإلرهاب الصهيوني، قد      

 حدد بالضبط آفاق التعايش بين الطـرفين، ونـسف        

بالتالي الكرامة والشخصية الفلـسطينية بالـصميم،       

إضافة إلى التعنت والهجـوم الشخـصي المتكـرر         

للقيادات اإلسرائيلية على شخصية الـرئيس حـسني        

مبارك وشخصية الرئيس حافظ األسد، مما يكـشف        

مقدار االضطراب والخلل في الخطاب السياسي لدى       

  .المقربين من رئيس الوزراء اإلسرائيلي

كيسنجر أيضاً وبشيء من الموضوعية أن خبرة يؤكد 

ضئيلة وال بد من    ) ب.ب(رئيس الوزراء اإلسرائيلي    

إعطائه فرصة ودفعه إلى التـصرف الـسلمي، ألن         

قدرته على المناورة الـسياسية ضـعيفة ومهلهلـة         

ويالحظ أن ثمة فارقاً كبيراً بـين رؤيـة كيـسنجر           

 حيـث   زبيغنو بريجنـسكي  لألمور، ورؤية خصمه    

األخير بصدق نوايا رئيس الوزراء اإلسرائيلي      شكك  

ورغبته بالسالم، وحمله المسؤولية الكاملة في تعثـر        
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عملية السالم في المنطقة، وبالتـالي فـشل لقـاء          

واشنطن األخير بين الواليات المتحدة وإسـرائيل        

واألردن والسلطة الفلسطينية، وقال مستشار األمن      

  :القومي األسبق

 قبل كل شيء امتحـان هـام        إن لقاء واشنطن هو   "

لدراسة مصداقية نتن ياهو ورغبته الحقيقيـة فـي         

السالم كما أنه كان اختباراً لمقدار نجاح الـسياسة         

  ".الخارجية للرئيس كلنتون

من هنا نجد أن الخطاب السياسي لبريجنسكي أدق        

وأهم من الخطاب السياسي لهنري كيـسنجر، ألن        

  :بريجنسكي حدد بشكل دقيق ما يلي

رئيس الوزراء اإلسرائيلي هو المسؤول عـن        -أ

األحداث األخيرة التي شهدتها األراضي المحتلـة       

  .وليس ياسر عرفات أو أي طرف عربي آخر

إن نتن ياهو ال يقدم لعملية السالم سوى الكالم          -ب

الفارغ والمراوغ، في حين يتصرف على األرض       

بصورة تخرب عملية السالم برمتهـا وبخاصـة         

 المستوطنات ورفضه االنسحاب من     سياسة توسيع 

الخليل وبالتالي شق النفق تحت جنح الظـالم فـي          

القدس القديمة ، مما يؤكد أن هذا الرجل مذبـذب          

  .ومخطئ في كل تصرفاته

يتضح من كل ما تقدم أن ثمـة اختالفـات حـادة            

ظهرت كانعكاس لما حصل في المنطقة بين الساسة 

 واألخطاء  األمريكيين، ودفعهم إلى تحليل الظروف    

التي وقعت بها واشنطن في دعم نتن ياهو، كـان          

من الممكن أن يحّول المنطقة إلى منطقة اسـتقرار         

وازدهار كبيرين، إال أن واشنطن ال تـضع ثقلهـا         

) ب.ب(بالشكل المطلوب للضغط علـى حكومـة        

  .وتصوراتها الجديدة

لذلك تعتبر استراتيجية واشنطن في المنطقة مـستمدة     

ستمر للعـرب وقـضاياهم، وبالتـالي       من العداء الم  

تـدعمها  ) كدولة ديمقراطية (اعتبار إسرائيل الضحية    

بكل السبل واإلمكانيات، من منطلـق أنهـا الحمـل          

الوديع لكن األحداث األخيرة كشفت بما ال يدع مجاالً         

أو ) حـزب العمـل   (للشك، بأن إسرائيل في عهـد       

 دولة إرهابية متسلطة تنهج األسلوب    ) حزب الليكود (

الفاشي التوسعي ضد العرب وال تقيم وزناً لحقـوق         

اإلنسان الفلسطيني أو العربي، أو للرأي العام العالمي 

  .أو حتى لمالحظات المسؤولين األمريكيين

  رؤية قديمة في أفكار كيسنجر

بستند وزير الخارجية األمريكي األسبق في تحليالته       

مـة  السياسة واألمنية االستراتيجية على رؤيـاه القدي      

البالية، التي لم يأت بجديد فيها وهي معـالم لرؤيـا           

 نفسه في الواليات المتحدة، فمن      ١٣اللوبي الصهيوني   

الواضح أن المنظور األمني المباشر وغير المباشـر        

بالذي اعتمدت عليه تحليالت غيره مثل ستيرنر، أو        

تقرير مركز الدراسات االستراتيجية الدولي انطلقت      

  :من نقطتين جوهريتين

 إن واشنطن ترى المنطقة جـزءاً ال        :النقطة األولى 

يتجزأ من مصالحها القوميـة، وأن أي تـدخل فـي           

شؤونها الداخلية والخارجية يمـس األمـن القـومي         

األمريكي مباشرة، خوفاً على مصالحها االستراتيجية      

النفطية والمالية والكونية االتصاالت فيها، إنما لحماية 

  .أي شيء أخرالمصالح األمريكية قبل 
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 إشراف واشنطن على عملية السالم      :النقطة الثانية 

كراٍع لها في الشرق األوسط، يظهر تماماً أنهـا ال          

تجد مصلحة أخرى أهـم مـن مـصالح األمـن           

اإلسرائيلي، وأن أي مشروع يهدد أمـن إسـرائيل        

يهدد بالتالي األمن القومي األمريكي، مما يؤكد أن        

ر إلى المنطقة ال    أي مشروع أو رؤى أمريكية تنظ     

يمكنها أن تكون حيادية إزاء عملية السالم، وكمـا         

قال ستيرنر أن خطأ السياسة الخارجية األمريكيـة        

إنها تقع تحت ضغوطات داخلية، والمقصود هنـا        

ضغوطات منظمة إيبـاك الـصهيوينة واللـوبي         

  .الصهيوني

من هنا فإن تحليالت وآفاق كيسنجر تتحـدد سـلفاً          

إلسـرائيل ولـيس للعـرب أو    كتحليالت مناصرة   

  .للقضايا السلمية الحقيقية

 -لقد علل هنري كيسنجر التقارب بين إسحق رابين       

وياسر عرفات في شبكة المفاوضات السلمية، بأنها       

جاءت العتبارات آنية ومرحلية ودون األخذ بعين       

االعتبار القضايا البعيدة حيث وجـد رابـين فـي          

 بدولـة   المفاوضات وسيلة لتحقيق قبـول عربـي      

إسرائيل وأمنها، أما ياسر عرفات دخل فـي تلـك          

المفاوضات لضمان نفسه في الحياة السياسية أمـام        

معارضيه، قبل أي شيء آخر، على أنه لـم يـتم           

تحديد هوية السلطة الفلـسطينية بعـد، وحـدودها         

ومصير الخليل والقدس المستقبلي عوضـاً عـن         

  .مصير الالجئين أيضاً

نصار السالم في إسـرائيل     بعكس ما كان يتوقعه أ    

مـن أن   " شـمعون بيريـز   "ومعهم إسحق رابين و   

مشكلة الحدود لن يكون لها أهميـة تجـاه قـضايا         

أخرى بينما يرى نتن ياهو وجماعته العكس تماماً        

أن مصير السلطة وحدودها وأمن إسرائيل هو الذي        

  .يحدد القضايا األخرى بالضبط

نجر إلى  كل هذه العوامل مجتمعة دفعت بهنري كيس      

تقديم رؤيته القديمة والجديـدة، ومطالبـاً واشـنطن         

بصياغة رؤياه الجديـدة والـشاملة لحـل        ) كلنتون(

مشاكل المنطقـة، أمـا تقريـر معهـد الدراسـات           

تحديات "قدم بعنوان   / بواشنطن/االستراتيجية الدولية   

حيث تنطلق التقريـر    " القيادة األمريكية للقرن القادم   

  :من

ات المتحدة بشكل أساسي على نفط       اعتماد الوالي  -١

بداية القرن  % ٧٠الخليج سيزيد من احتياجاتها بنسبة      

  .الحالي

أن تكون واشنطن طرفاً رئيساً في حماية أمـن          -٢

واستقرار الخليج على أساس أن ال تتدخل أيـة قـوة       

  .أخرى بالسيطرة على تلك المنطقة االستراتيجية

 نقطة ارتكاز تعتبر منطقة الخليج بالنسبة لواشنطن-٣

أساسية لحماية أمن واستقرار المنطقة، لكي تـؤدي        

وظيفتها للمصالح االسـتراتيجية األمريكيـة، ومـن        

الواضح أن المنظور األمني غير المباشر الذي تعتمد        

عليه الشخصيات األمريكية ومراكز األبحـاث فيهـا        

وفقاً للتقرير المقدم من معهد الدراسات االستراتيجية،       

تصورات كيسنجر أو تصورات سـتيرنر،      أو وفقاً ل  

تتركز على حث الرئيس األمريكي كلنتـون علـى         

اختيار رجاالت جدد في مجلس األمن القومي علـى         

معرفة ودراية في التعامل مع القـضايا الخارجيـة،         

، )١٩٩١(وبخاصة بعد استقالة وليام وبـستر عـام         

) ١٩٨٧(الذي كان يتولى إدارة الوكالة منـذ عـام          

رت غيث مديراً لالستخبارات الخارجيـة      وعين روبي 

 شهراً، وقبل أن يعين بيل      ١٤لمدة  ) سي آي إيه  (الـ  
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كلنتون بعيد انتخابه رئيساً جيمس ولسي في مكانه،        

  عبر فضيحة  )  شهراً ٣٣(منصبه بعد   ) وولسي(فَقَد

وعين جون وويتش مكانه، وكـان      ) الدريش أيمز (

وويتش عكف على اعتماد نظام صـارم وأعفـى         

نين من المسؤولين من مهامهما، ألنهما لم يحترما        اث

اإلجراءات الجديدة، ورغم أنه سـعى ألن يعمـل         

 معـاً ممـا     CIA والـ   FBIجهاز األمن الداخلي    

أتاح اعتقال هـارولود نيكـسون المـسؤول فـي          

) الـدريش أيمـز   ( بعد شهور من اعتقال      CIAالـ

  .ومن العام نفسه

ال يزال اللوبي الصهيوني األميركي يلعب دوراً في        

السياستين الخارجية والداخليـة، وحتـى ضـمن        

األجهزة نفسها في تحقيق المصالح اإلسـرائيلية       

على مدى أعوام عديدة، وال يزال هنري كيسنجر        

الالعب األساسي المؤثر على السياسة الخارجيـة       

األمريكية، إضافة إلى مجموعة شخصيات يهودية      

تؤثر بوضـوح علـى اإلدارات األمريكيـة، آراء         

وتحليالت صاحب جائزة نوبل للسالم هي الحفـاظ        

على أمن الكيان الصهيوني أوال وأخيـراً وأمـن         

  .شعوب المنطقة فهو غير معني بها

  الباب الثاني عشر

  ٢٠٠٠ى االنتخابات األمريكية حّم

   ليبرمان مرشح ونائباً للرئيس
 االنتخابـات   ٢٠٠٠ شهد العالم كله نهايـة عـام      

األمريكية في نهاية عهد بل كلنتون، التي تعود إليه         

أساساً أكبر حملة دعم سياسة واقتـصادية وماليـة         

واستيطانية لحكومة اإلرهابي ايهود باراك، وفاقت      

في دعمهـا للكيـان الـصهوني جميـع اإلدارات          

األمريكية السابقة، فرغم سعي إدارته للـسالم فـي         

ط إال أنها التزمـت بالمعـايير       منطقة الشرق األوس  

المزدوجة المكشوفة التي ترجح كفة إسرائيل علـى        

كفة المصالح والحقوق العربية كاملـة، أمـا همـوم       

واشنطن كانت وال تـزال، ضـمان أمـن ووجـود           

فـضيحة مونيكـا    "إسرائيل وتمسكت إدارة صاحب     

كبقية اإلدارات السابقة ال بـل وأكثـر بقليـل         " غيت

ألمن وهيئة األمم لصالح همجية     بساستها في مجلس ا   

اإلرهاب الصهيوني فـي جنـوب لبنـان والـضفة          

والقطاع، والسماح عملياً بالسياسات غير الـشرعية       

مزارع (وغير القانونية لمصادرة األراضي اللبنانية      

بالضغط على أمين عام هيئة األمم للدفاع عن        ) شبعا

هذا المو قف، واتهام حـزب اهللا بالقيـام بأعمـال           

 وما يـسمونه الخـط األحمـر        ٤٢٥سة لقرار   معاك

واألزرق، ولم تلعب مـادلين أولبرايـت وال حتـى          

دينيس روس الصهيوني أي دور حيادي على المسار        

الفلسطيني أو اللبناني، وحتى بعد أن وافقت سـوريا         

بعهد الرئيس الراحل األسد في مطلع التسعينات على        

م تطبيع  المطالب الدولية بتوفير ضمانات أمنية مع عد      

العالقات، فيما إذا انسحبت إسرائيل إلـى خطـوط          

  .١٩٦٧الرابع من حزيران 

ويدرك العديد من المطلعين أن الرئيس حافظ األسـد         

لم يوافق على الشروط اإلسرائيلية األخـرى، كفـتح    

للكيان المستعمر والسبب العوائق    " سفارة في دمشق  "

ها التي وضعتها إسرائيل في عملية السالم واستمرار      

بسياسة االستيطان في الجوالن والضفة القطاع ويعد       

ذلك خرقاً للقانون الدولي الذي يحرَّم بناء مستعمرات        

على أرٍض تم االستيالء عليها بالقوة والحرب، فـإن         

الرئيس كلنتون وعلـى عكـس سياسـات اإلدارات         

السابقة لم يعارض استمرار المستوطنات رسمياً، انما       
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مريكية إلى القدس إذا لم تنجح      هدد بنقل السفارة األ   

كامـب   عملية السالم على المسار الفلسطيني بعد       

  ).٢(ديفيد 

وأكدت حكومة كلنتون أن القرارات التي وصـفت        

إسرائيل بالعنصرية، الصادرة عـن هيئـة األمـم         

المتحدة بأنها قرارات خاطئة، رغم أن معظم تلـك         

ل القرارات الدولية ال تزال حبراً على الورق من قب        

الطرف اإلسرائيلي من بناء المستوطنات، وتهجير      

سكان القدس، انتهاك حقوق اإلنـسان الفلـسطيني        

والعربي، و تطوير ترسـانة األسـلحة الـشاملة،         

وإعادة احتالل القدس الشرقية والضفة والقطـاع،       

وضرب اتفاقيات أوسلو بعرض الحائط ومواجهـة       

" ىانتفاضة األقـص  "االنتفاضة الشعبية الفلسطينية    

بكل روح فاشية، وبأسلوب نازي جديد، مما دفـع         

 ١٤كل من الرئيسين الفرنسي والتركـي وآخـرين         

لالحتجاج الرسمي على سياسة بـاراك وحكومتـه        

ضد الفلسطينيين المفرطة في العنف، فـي أمـاكن         

العبادات وباألخص في داخـل الحـرم القدسـي         

  . الشريف

ـ        ين إضافة إلى التعاون االستراتيجي ويثق الصلة ب

الواليات المتحدة وإسرائيل في مختلف المجـاالت       

الحربية، والتقنيات الحديثة، والتقدم التكنولـوجي،      

ودعم الجيش الصهيوني بكـل متطلبـات الـدعم         

الذي يجعل من إسرائيل أقوى     ) المادي والمعنوي (

من الدول العربية المجاورة لها بعـدة أضـعاف،         

                                                 
 وقف الرئيس التركي سيزار موقفاً شهماً وإيجابياً  14

من أحداث انتفاضة األقصى وأكد أن أسلوب الجيش 

اكن اإلسالمية اإلسرائيلي في قتل الناس داخل األم

  .المقدسة تعتبر أسلوباً متوحشاً

  ١٠م ص ٢٠٠٠/ آب/ ١٠/انظر االتحاد الظبيانية -

ر دوالر  مليـا  ٤٥وتستخدم في ميزانيتها العـسكرية      

من إجمـالي المـساعدات األمريكيـة     % ٤٠وتتلقى  

  .الخارجية

وعلى أساس ما تقدم يتبارى المرشـحون للرئاسـة         

األمريكيــة لتقــديم المــساعدات، والــدعم للكيــان 

الصهيوني أمام التجمعات والمؤسـسات اليهوديـة،       

ــة   ــتمرار العالق ــسب أصــواتها واس ــرض ك بغ

ية الجديدة على   االستراتيجية، وتنطوي الحملة االنتخاب   

جاذبية خاصة للرئيس األمريكي القادم، الذي يضمن       

األمن القومي األمريكي وتطوير الجيش ودعم الكيان       

الصهيوني، وأثرت تلك االنتخابات حـسب مؤشـر        

على عمل وأنشطة شركات عالمية كبرى،       " ناسداك"

كما تؤثر على حركة الدول األوروبية ودول العـالم         

دوائر الـسياسية واالقتـصادية     األخرى إضافة إلى ال   

العالمية ويبدو هنا أن هيمنـة النمـوذج األمريكـي          

وجاذبيته الديمقراطية واقتصاده لعب دوراً مهماً فـي        

الحركة والتفكير اإلنساني فيما يبـدو، فقـد حثـت          

المسيرات في فيالدلفيا لمؤتمر الحزب الجمهـوري       

وديك تشيني كمرشحين ) االبن(باختيار المرشح بوش 

  .لرئيس ونائبهل

إضافة إلى تظاهرات لوس أنجلس في خالل مـؤتمر         

الحزب الديمقراطي ضد اختيار ألبريت آل غور لـ        

جوزيف ليبرمان لمنصب نائب رئيس، والسبب مـن        

تلك المسيرات والمظاهرات المعادية لكال المؤتمرين      

تردي األوضاع االقتصادية والمعيشية واالجتماعيـة      

 الذي تقوده واشنطن فأحـداث      لطبيعة النظام العالمي  

التي قادهـا الحـزب اليـسار األمريكـي،         " سياتل"

وباألخص في خالل مؤتمر التجارة العالمية أواخـر        

وأكدت على طبيعـة تهمـيش وعـزل        ،  ١٩٩٩عام  

معظم أبناء الشعب األمريكي عن الحياة الـسياسية        
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ــمالية   ــائالت الرأس ــصالح الع ــم م ــا ته كونه

  .واالحتكارية الكبرى فقط

، والـذي   يرالف نادر من أصل لبنان    ال أن دخول    إ

 كمرشح لمنـصب الـرئيس عـن        ١٩٣٩ولد عام   

حزب الخضر للحفاظ على البيئة واإلنسان وهـو        

أحد أهم منظمي مظاهرة سياتل، وبسبب انخفاض       

أجور العمال األمريكيين بدالً من رفعها، مما أدى        

إلى ظهور فقراء جدد على قارعة الطرقات والتي        

ضع المرأة والطفل األمريكـي بـشكل       أضرت بو 

ملحوظ جداً، وأظهرت االنتخابـات األمريكيـة أن       

من أفراد المجتمع األمريكي هم من األميين       % ٥٠

  .ال يقرؤون وال يكتبون

اليمينـي األخـضر يعـادي      ) بات بيوكانـان  (أما  

: الصهيونية ويصف الكونغرس األمريكـي بأنـه      

صـطدم   وحينما ا  )أرض أمريكية تحتلها إسرائيل   (

الرئيس جورج بوش األب مع الكيان الـصهيوني        

 مليـار،   ١٠واللوبي، دعاه إلى تجميد قرٍض بقيمة       

بسبب االستمرار ببناء المستوطنات فـي الـضفة        

والقطاع والجوالن، وألب الرأي العام األمريكـي       

على أنه احتقر آل غور ألنه اختـار        "إسرئيل"على  

 حـظ   ليبرمان اليهودي المتعصب نائبـاً لـه، وال       

الجميع كيف تربص كل حزب بـالحزب اآلخـر،         

وكل زعيم بالزعيم اآلخر في االنتخابات األمريكية       

حتى أن المحاكم القضاء األمريكي والمحاكم العليا       

الفيدرالية تدخلت لحسم االنتخابات بعـد تجاوزهـا    

  .١٥للفترة القانونية 
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أعضاء الكونغرس األمريكي مجموعة من العاهرات، 

غير قادرين على الوقوف مع المصلحة الوطنية العليا 

لعل اختيار نائب الرئيس األمريكي آل غور لنائبـه         

، ٢٠٠٠حملة انتخابات الرئاسة األمريكيـة      ليبرمان ل 

وهي في حال فاز بالرئاسة األمريكية ألهم األسباب،        

العالقات الحميمية التي تجمع آل غور مع جماعـة         

، اللوبي الصهيوني المتنفذة فـي اإلدارة األمريكيـة       

كـرئيس  ) مارك غينـسبيرغ  (وباألخص اختياره لـ    

والذي يحمل للطاقم السياسي في الخارجية األمريكية،     

 اإلسرائيلية، فتربطهما عالقـات     -الجنسية األمريكية 

وطيدة مع مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية، ووليام       

كوهين وزير الدفاع، ووزير المالية روبين، وكبيـر        

، )تينـت .ج(موظفي وكالة االستخبارات المركزيـة      

رئيس مجلس األمـن القـومي      ) صموئيل بيرغر (و

األمن القومي، والمستشار   مستشار  ) ساندي برغر (و

، إضافة إلى مستشاري آل     )راهام عموائيل (السياسي  

غور أنفسهم، وأولهم ليون فويرت مستـشار لألمـن         

القومي وجوزيـف ليبرمـان المستـشار الـسياسي         

الخاص، إضافة إلى مارتن بيريز صـاحب جريـدة         

  ). ريبابليك-نيو(

ات ويالحظ من خالل الحياة السياسية العامة في الوالي

المتحدة عدا عن المناسبات الكبـرى، كاالنتخابـات        

العامة الفيدرالية أو غيرها التـأثير الكبيـر للـوبي          

الصهيوني ومنظماتـه، علـى اإلدارات األمريكيـة        

والبيت األبيض، حيث نسبة العاملين فيهما تتجـاوز        

ومــن هنــا يــأتي اختيــار الحــزب ، %٤٥الـــ 

اسـي  الديمقراطي لمرشح يهودي في النظـام الرئ      

األمريكي ألول مرة بهدف تغطية آل غور سياسـياً         

وأمنياً من الفضائح التي يمكـن أن تـصيبه مـن           

، ودسـائس المنظمـات الـصهيونية فـي         مؤامرات

 
صلحة اللوبي الصهيوني للواليات المتحدة  بعيداً عن م

  .الذي يعتبر تأثيره قوياً
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مونيكـا  (الواليات المتحدة كما حصل في قـضية        

، إال أن الحزب الديمقراطي وآل غور أخطأا        )غيت

خطأ فادحاً باختيارهمـا يهوديـاً متعـصباً بهـذه          

لصورة، وبخاصة أن قـضية اغتيـال الـرئيس         ا

األمريكي األسبق جون كنيدي ال تزال في األذهان،        

وتستطيع منظمة إيباك أو بناي بريت بالتعاون مع        

ليبرمان أو بدون التعاون معه باجترار المبـررات        

واألكاذيب لقتل آل غور في حال أنه فاز بالرئاسة،         

بـضة  فكيف سيكون مصير الواليات المتحدة في ق      

  .؟١٦جوزيف ليبرمان " اليهودي العالمي"

يبدو أن الشعب والقضاء والنـاس الفـاعلين فـي          

االنتخابات األمريكية، استشعروا هذا الخطر الداهم      

لم تجف حبرهـا    ) مونيكا(إليهم وبخاصة أن قضية     

وأوزارها بعد من ملفـات القـضاء األمريكـي،         

فاألفضل الركون إلى جورج بوش الـذي وضـع         

) ديك تـشني  ( من أصول أمريكية نائباً له       أمريكياً

وإن كانت عناصر اللـوبي الـصهيوني ال تـزال          

تهيمن بشكل أواخر علـى الحـزب الجمهـوري         

  .١٧ أيضاً األمريكي
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الغرباء في ) ٤٠ص(مفيد عرنوق : ت١٩٩٠/ النضال

أوصى يهوه جميع اليهود بإبادة جميع : "فرنسا جاء فيها

الغوييم ولكن يسوع طرد التجار ) goims(األمم 

اليهود متحدين على رأس المنبوذيين من المعبد، يصبح 

كل شيء، وعندما تتبدد ثروة أوروبا والعالم لن يكون 

  !..في األسواق سوى المصارف اليهودية
 وتقرير خاص ١٣/٥/٢٠٠٠/ انظر الكفاح العربي  17

  .من واشنطن مستقبل التعاون االستراتيجي؟

  مالحق الكتاب 

  )١(ملحق رقم 

  ١٨اليهود قادمون ودورهم في مصر
هذا الشعور نفسه تسلل إلى المواطن العـادي بعـد          

لـى سـوبر ماركـت      الحملة التي شنها التجـار ع     

الذي افتتح عدة فـروع منـذ فبرايـر         ، "سينسبري"

ويهدف ، على اعتبار أنه ملك لليهود ٢٠٠٠الماضي 

إلى السيطرة على السوق وتدمير الصناعة والـتحكم        

وباتـت التحـذيرات    ، في اإلنتاج المحلي والمستورد   

وجبة دسمة في األيام الماضية على مائدة االقتـصاد         

أن أي شركة عالمية سـتدخل  على اعتبار  المصري  

 ستسعى للسيطرة على السوق   ، السوق في أي مجال   

% ٥٠ومن ثم تـصبح النـسبة المـستهدفة حـوالي         

وهذا ما  ، وغالبيتهم يهود والبقية للمصريين   ، لألجانب

يتوقع حدوثه في مجال الصناعات الغذائية بعد دخول        

إلى جانب سينسبري   " جاينتس" و  " مترو"و  " كارفور"

وعلى .  المصرية خالل الشهرين القادمين    في السوق 

اليهودي هـي التجـارة وليـست       " ملة" اعتبار أن   

فإن هناك تأكيدات بأن أي تـاجر يهـودي         ، الجنسية

دخل السوق المصرية تحت أي مسمى لن يخرج منها 

ألنهم بطبيعتهم لن يتخلوا عن االسـتثمار       ، بسهولة

ات  بعد فتح المجال أمام االستثمار     في مصر بأي حال   

ويؤكد اليهود أن مصر بالنسبة لهـم تمثـل معنـى           

وكان لصالت اليهود ذات األصل األجنبـي       ، خاصاً

تأثير قـوي علـى     ، بأقاربهم في أوربا  ،  في مصر 
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ووصل التغلغل اليهـودي فـي      ، االقتصاد القومي 

داخل المؤسسات المالية في البالد فـي النـصف         

لدرجة إغالق البورصة   ، األول من القرن العشرين   

ومعظم البنوك في األعياد والمناسبات     ، والجمـارك 

و ، ومنـشه ، عادا"وكان لعائالت   ، الدينية اليهودية 

ــراري، ســوارس ــاوي، و ه ــو، و قط و ، ورل

، وأصالن، وأجبون، و جاتينيو ، وجرين، سموحة

نفوذ ضـخمة فـي البنـوك       " وباتون، ومصيري

  .والشركات

من مجرد عامـل فـي      ) موسى سيرنوس (وتحول  

حيـث  ) أشهر ثري يهودي في مصر     (مصنع إلى 

كان يمتلك عدة مصانع للقطن وذلك كان له نفـوذ          

والعودة لألصـل   ، في شركة مصر لحلج األقطان    

لتصدير األقطان وشركة الغل األهلية والمـصرية       

لتقسيم األراضي وشركة حلج وكـبس      ، البريطانية

هذا إضافة إلى نفوذ اليهود عامـة علـى         ، القطن

لملـح والـصودا والمحاريـث      شركات التأمين وا  (

الهندسية ولجنة بورصة مينا البصل وأيضاً شركة       

  ).وكروان بروبري، إيموبيليا العقارية

فقد يأتي اليوم الـذي يحقـق فيـه         ، ال يدري أحد  

وهذا ، اليهود حلمهم باستعادة بعض نفوذهم القديم     

ما حدث فعال في خالل الشهور الماضية بعد دخول 

اء حـصص فـي بعـض       بنوك عالمية عديدة لشر   

مما جعـل الحكومـة     ، البنوك المشتركة في مصر   

تؤجل بيع أي  حصص في بنوك  القطـاع العـام            

، " القـاهرة  -اإلسـكندرية -مصر-األهلي"األربعة  

لخوفهم من دخول مستثمرين يهود لهم      حتى اآلن   

  .أغراض بعيدة عن المتعارف عليها

، ما زال   ومثال بنك مصر الذي أسسه طلعت حرب      

 يهودي  –كحصن منيع أمام أي تعاون مصري     قائماً  

ومستقبالً حيث شارك في رأسمال البنك والذي       ،حالياً

 مـستثمراً بيـنهم     ١٢٥ جنيه مصري    ٨٠,٠٠٠بلغ  

يهوديان من عمالقة الرأسمالية هما يوسف أصالن       

فيما %٢,٥وبلغت نسبتهما ، قطاوى ويوسف شكوريل  

وعلى الرغم  ،  نفسه بالنسبة نفسها   طلعت حرب ساهم  

ن ضآلة نسبة اليهود إال أن حرب خضع لتهديداتهما         م

بسحب أموالهما من البنك عندما أراد فتح فرع للبنك         

وخـشية  .في فلسطين مثل فروعه في البلدان األخرى      

ترجع إلى صـالت اليهـود القويـة        ) طلعت حرب (

وبالتالي فإن  ، بالبنوك والشركات األوروبية األمريكية   

اقتصاد بنك مصر   ذلك سينعكس على تسويق وتنشيط      

وقـد  ، بالسلب إذا سحب قطاوى و شكوريل أموالهم      

، يتكرر هذا األمر بالنسبة لرجـال األعمـال حاليـاً         

والمرتبطين بأنشطة مشتركة مع الشركات والبنـوك       

اليهودية سواء في مصر أم في إسرائيل أم فـي أي           

  .مكان أخر

والخوف يتكرر على اعتبار أن دخول المؤسـسات        

، يفرض واقعاَ جديداَ على البالد    ، مصراليهودية إلى   

وهذا ما يؤكده رئيس شعبة المستوردين فـي اتحـاد          

 الـذي ال يـستبعد أم       مصطفى زكي الغرف التجارية   

مـن زاويـة    ، يجتهد اليهود للدخول إلى مصر بقوة     

  . شراء شركات حكومية مهمة

 أن أكبـر اسـتوديو      –والكالم لزكي   _ البد أن نعلم    

كـان  " عنتر فوتوهاوس "هرة  ومعمل تصوير في القا   

،  في الستينات  عنتر نفتال إبراهيم  ملكاً ليهودي يدعى    

بطريقـة أو   ) عائلة نفتـال  (وتسعى  ، وباعه آلخرين 

بأخرى حالياً السترداد المحل ظناً منهم أن القـانون         

واألمر نفـسه   ، المصري يمكن أن يعطيهم هذا الحق     

فري وجروبـي و صـيدناوي      "ينطبق على صالون    

وكلها كانت ملكا لعائالت يهودية شهيرة      "  وشكوريل
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والسراي ، جاردن سيتي والقصر العالي   تسكن في   

، الكبرى والشيخ األربعيني وميدان إسماعيل باشا     

وفي الحي الالتيني فـي اإلسـكندرية وشـوارع         

  .الفراعنة وكليوباترا واإلبراهيمية

، محمد مصطفى محمد  محور أخر يطرحه الزميل     

أول ماجستير عن اقتصاد    وهو باحث حصل على     

وأن اليهود لهم شعور مـزدوج      اليهود في مصر،    

ويكرهونهـا  ، فهم يحبونها كـأرض   ، تجاه مصر 

لذلك فلن يهدأ لهم بال إال إذا حققـوا مـا           ، كشعب

، يسعون إليه مـن تـدمير االقتـصاد المـصري         

راجع تحـذيرات   (، ويجعلون من أفراده عبيداً لهم    

  ).فرانكلين

ـ     ودة البنـوك والـشركات     وحسب الدراسة فإن ع

الخاضعة لسيطرة اليهود ستحدث تغيراً شامالً فـي     

وإجراء بعض التنازالت من ، نظام العمل في مصر

جانب الحكومة إلطالق حرية أصحاب الـشركات       

الجدد في تنظيم العمل ومن ثم التحكم في مـصير          

  .العمال

وسيمركز اليهود القادمون بقـوة إلـى االقتـصاد         

حرصاً على التعايش   ، ئة معينة المصري في أيدي ف   

على اعتبار  ،  بصفة خاصة ) إسرائيل(السلمي مع   

أن ازدهار إسرائيل هو الهـدف الثـاني لوجـود          

علماً بأن الـشركات    ، الشركات اليهودية في مصر   

والبنوك المتوقع قدومها تحمل صـفة أوروبيـة أو      

، لكنها في النهاية خاضعة للنفوذ اليهودي     ، أمريكية

البية الشركات متعددة الجنـسية أو      ومعروف أن غ  

عابرة القومية يهودية ومتخصصة في تصنيع المياه       

وشركات صناعة  ، والصناعة اإللكترونية   ، الغازية

  .وفي المجال الزراعي، السيارات

وتؤكد الدراسة أن أحد األهداف الرئيسية لعمل هـذه         

الشركات هو إخراج ثروة مصر القومية إلى الخارج        

الموجود فيهـا   ، ر أرباحها للبلد األم   عن طريق تصدي  

، مركز الشركة بدال من استثمار االرباح في مـصر        

بإنشاء مصانع وشركات جديدة وافتتاح مـشروعات       

  .اقتصادية تمتص البطالة المتزايدة في البالد

مما يدل على نية اليهود السيئة أنه في سبتمبر عـام           

من كبـار صـناع     " ١٥" وصل إلى القاهرة     ١٩٩٨

برئاســة ،  والنــسيج اليهــود فــي العــالمالغــزل

للتـسويق والقامـة    ، وهو أمريكـي  ) ثيوذورهانس(

، مشروعات مشتركة مع رجال األعمال المـصريين      

المهندس سـليمان  ورفض وزير الصناعة في وقتها    

 مقابلة الوفد وهو ما أغـضب رجـل أعمـال           رضا

واعتبره تصرفاً غير الئٍق من مسؤول يعرف       ، شهير

  . بين اليهود والمصريين حالياًتماماً العالقة

بعد الزيادة بأيام فؤجئ الوسط االقتصادي بقيام رجل        

) ١٥(أعمال مصري بشراء مصانع غـزل ونـسيج       

بسعر منخفض فيمـا اعتبـره      ، مصنعاً من إسرائيل  

مؤامرة صريحة للسيطرة على صناعة الغزل    البعض  

 ورغم ذلك أكد رجل األعمال القائم عليهم        ،في البالد 

ال مؤامرة وأن اليهـود لـو أرادوا اإلضـرار          بأنه  

،  سـاعة  ٢٤بالصناعة لفعلوا ذلك فـي أقـل مـن          

من الذين تصدر إليهم مـصانع الغـزل        % ٩٠كون

أو يحتكـرون   ، منتجوهـا يهـود   والنسيج المصرية   

ورأى أن ما يحـدث هـو عمليـة         ، السوق العالمية 

  .تحكمها مؤشرات اقتصادية ال هوى أفراد

ال أعمال لهـم موقـف      وعلى عكس ذلك هناك رج    

بعـد أن شـدد     ، واضح من مسألة التعاون مع اليهود     

عند زيارته إلى   " وليم ديلي " وزير التجارة األمريكي    

مصر في أكتوبر الماضي على ضرورة التعاون مع        
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واليهود ال غبار   ، أياً كان نوعه  ، االستثمار األجنبي 

عليهم وعرض فكرة إنشاء مشروع سياحي ضخم       

لكـن  ، هوداً ومصريين وأردنيين  يضم مستثمرين ي  

كما رفضت مصر   ،مصر أجلت الفكرة إلشعار آخر    

فكرة أخرى بدعم أمريكي إلقامة جامعـة للغـزل         

والنسيج في مدينة السادس من أكتوبر على غـرار         

 مليون  ٨٠بقيمة مبدئية   ، اإلسرائيلية" شنكار"جامعة  

، دوالر على أن تكون شركة الـدلتا اإلسـرائيلية        

ي المنطقة الحرة في مدينـة نـصر        والتي تعمل ف  

وتعهـد المـسؤول    ، شريكاً أساسياً في المـشروع    

 مليـون دوالر    ٣٠األمريكي بـدعم الجامعـة ب       

وإنشاء مدينة للعمال واستقدام    ، للدراسات واألبحاث 

  .أساتذة متخصصين

وسبب رفض مصر للمـشروع هـو أن القطـاع          

الخاص انقسم على نفسه في المشاركة وطلب دعم        

 معنوياً لكن الحكومة لم تتحمس للمشروع       الحكومة

واكتفت بأن هناك شركة في مجال الغزل والنسيج        

  .تعمل في مصر هي الدلتا وهذا كاف

اشترطت أن تكون هي دولة     " اسرائيل"والغريب أن   

المنشأ بالنسبة لمنتجات الغزل والنسيج المـصرية       

باعتبار أن لها مناطق حرة مـع       ، المعدة للتصدير 

فيما أن مـصر    ، لعالم وبخاصة أمريكا  جميع دول ا  

فاليهود خارج إسرائيل يشاركون    ، تفتقر لذلك العمل  

مصانع غزل ونـسيج فـي كفـر الـدوار          ) ٤(في

فيمـا  ، والمحلة الكبرى ومدينة العاشر من رمضان     

 مصانع وتعتمـد    ٨يشارك اليهود اإلسرائيلون في     

وال ، خطتهم على تدعيم المصانع مقابـل اإلنتـاج       

تيراد أقمشة من الخارج وللعمل أيـضاً       مانع من اس  

 من كبار المنتجين المصريين في      ٦هناك قائمة ب    

  .هذا المجال يتعاملون مع إسرائيل مباشرة

في إطار نهضة مصر التكنولوجية تتحفز العديد من        

، الشركات للدخول إلى السوق المصرية للمرة األولى      

ومنها شركاء عالء الدين المتخصصة فـي أنظمـة         

ية األمنية للكمبيوتر وهي شركة يمتلكها يهودي       الحما

المتخصصة في إصدار   " وانديفون"من أصل أمريكي    

كاتالوجات ونشرات صحيفة وهي أيضاً ملك يهودي       

وكذلك شركة أكـسنت المعنيـة      ، يعيش في إسرائيل  

بتطوير برامج الناشر المكتبي وتسوق منتجاتها تحت       

 علـى   حرصـاً ، غطاء صنع في أمريكا أو بريطانيا     

  .دخولها السوق المصرية

بدأت فـي الفتـرة     ) كورالتي(أيضاً هناك مجموعة    

سـعياً للـدخول فـي      ، األخيرة تطور من إنتاجهـا    

مشروعات متقدمة لالتصاالت وتطوير أحد مـصانع       

وقام رئيسها بنجامين جاون أخيراً بزيارة      ، األسمنت

  .والتقى العديد من رجال األعمال، القاهرة

ئـيس جمعيـة رجـال األعمـال         ر – سعيد الطويل 

 يحذر من التعاون مـع اليهـود علـى          –المصريين  

ولم يبد أي مخاوف من دخول اليهـود        ، أساس ديني 

والمصري لن يسمح   ، إلى مصر ألن البقاء لألصلح      

ورجـل  ، والتحكم فيه في بلده   ، ألحد بالسيطرة عليه  

األعمال دائما ما يسعى إلى المكان الذي يربح مـن          

 ما أدراك أن هذه الشركة يهوديـة؟        وتساءل، خالله

، الشركات العالمية دائماً ما تأتي إلى السوق العربية       

وصاحبها ينتمي إلى أية جنسية إال اليهوديـة ومـن          

  .الممكن أن يكون رأس المال كله يهودياً

وتساءل أيضاً هل تعلم أن أغلـب الـواردات مـن           

، إسرائيل ال يتم الكشف عنها عند قدومها إلى مصر        

مشيراً إلـى أن الـسلعة      ، اً مشاعر المستهلك  حرص

األول وضع ماركـة علميـة أو       : تدخل عن طريقين  

أو اسم دولة معينة بـدالً مـن        ، أسماء أخرى وهمي  
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والثاني شطب البيانات على السلعة لعدم      ، إسرائيل

ويعتبر الطويل أن ما يثيـر      ، الكشف عن مصدرها  

ين الضجة بشأن التعاون مع اليهود بعض التجار الذ       

والذين تتملكهم عقدة من التطوير     ، عفا عليهم الزمن  

  .والتحديث ويفضلون البقاء كما هم

مع ما قاله سـعيد     " هاني رزق "يتفق رجل األعمال    

ويرى أن التعاون قـائم بـين أي رجـل          ، الطويل

المهـم  ، حتى لو كان في نهاية العالم     ، أعمال وآخر 

 ينفي  أن هناك ربحاً وتقديراً للجهود التي تبذل وال       

، في هذا المجال مادام في إطار يخدم بلده        ، تعاونه

محمـود  أما رئيس الغرفة التجاريـة      ،وال يضرها 

 فاعتبر أن من يتعامل مـع ا ليهـود مثـل        العربي

وقال إن  ، الخائن ألن اليهودي ال عهد له وال أمان       

إجباره على هذا التعاون غير وارد إطالقـاً ألنـه          

  .سيكون على جثته

  )٢(ملحق رقم 

تحركات الزعماء اليهود من آسيا 

  الوسطى  إلى واشنطن

هنالك عدد كبير من اليهود في آسـيا الوسـطى          

ينشطون باتجاه التنسيق الكامل    ، وسيبيريا الغربية 

مع جماعات اللوبي والـضغط الـصهيوني فـي         

وبخاصة الوفد اليهـودي مـن      ، الواليات المتحدة 

 الذي زار الواليـات المتحـدة بهـدف         أذربيجان

التصال مع الكونغرس األمريكي لرفـع الحظـر        ا

المالي واالقتصادي الـذي فرضـته المـساعدات        

 ١٩٩٢االقتصادية األمريكية على أذربيجان عـام       

، أرمينيـا بسبب طبيعة العالقات السيئة بينها وبين       

وقد وجهت اهتمامات الوفد اليهودي األذربيجـاني       

قادة مع  ،  اآلذرية من جديد   -لدعم العالقات األمركية  

المنظمات اليهودية األمريكية كان ذلك فـي خـالل         

وتمت ، ١٩٩٨النصف الثاني من شهر تشرين الثاني       

عدة لقاءات مع أعضاء في الكـونغرس األمريكـي         

  .ووزارة الخارجية األمريكية أيضاً

الوفـد اليهـودي    (حسب المعلومات والمعطيات فإن     

انقسم إلى قسمين في إطار اللقـاءات مـع         ) اآلذري

  : لوبي الصهيوني األميركيال

اللجنـة  ( و ) بناي بريث (التقى مع منظمة    : قسم أول 

  ). األمريكية–اليهودية 

 –التقى بلجنة الشؤون العامة اإلسرائيلية      : قسم ثاني 

  .وعصبة مكافحة التشهير باليهود). إيباك(األمريكية

أن يهود أذربيجـان    : "  أكد بوريس إيخيلوفسكي لكن  

ون علـى مـصادر ماليـة و        وآسيا الوسطى يعتمد  

وينسقون مـع اللـوبي اليهـودي       ، إقتصادية خاصة 

مؤكداً أنه ال يمكن التنـسيق      "  و االميركي  –الروسي  

الذي كان مسؤوالً كبيراً في جهاز      ، حيدر علييف مع  

مـع عـدم    ، ) في. جي.كي(األمن الروسي المسمى    

ذكر صفقات األلماس المصدرة إلسرائيل وأرباحهـا       

  .ليار دوالرم٢التي تقدر ب 

الخالف بين يهود أذربيجان وبين اللـوبي األرمنـي         

القوي في الويالت المتحدة علـى تـسوية المنـاطق          

فيلجـأ  ، ) وآذربيجـان  –أرمينيـا   (الحدودية بـين    

) وبناي بريث ) (إيباك(أيخيلوفسكي ألبناء جلدته في     

لحل المسألة سلمياً ودعـم التجمـع اليهـودي فـي           

  .يبيريا الغريبةأذربيجان وآسيا الوسطى وس
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  )٣(لملحق رقم ا

األميركية لمكافحة  –اللجنة العربية 

  العنصرية
 األمريكية في الواليـات     -اعتمدت اللجنة العربية  

المتحدة على خطوات عمليـة أحيانـاً لمواجهـة         

والدعاية الصهيونية التي تقلب الحقـائق      ، التشهير

وتضليل الرأي العام األمريكي بما تجده من تأييـد         

األخطـر فـي مواجهـة      ،  النطاق إلسرائيل  واسع

أن مكتبة الكونغرس األمريكي    ، الدعاية الصهيونية 

قامت بإصدار كتيب بمناسبة مـا يـسمى العيـد          

أي خمسون عامـاً علـى      ، "لإلسرائيل"الخمسيني  

، النكبة وتشريد الشعب الفلـسطيني مـن وطنـه        

ويضم برنامج المكتبة االحتفالية إلحياء المناسـبة       

فالم السينمائية و التلفازية و الموسيقا و ويتضمن األ

  ".أشعار صهيونية"

إال أن اللجنة العربية قدمت شكوى عاجلة إلى إدارة 

تم بموجبها إعادة تقييم الكتيب مـن قبـل         ، المكتبة

وأكد مدير العالقات العامـة بـأن       ) لجنة خاصة (

وصيغ بكلمات غير مناسبة و     ، الكتيب غير متوازن  

واعتبرت لجنـة مكافحـة     ، عنصرية ضد العرب  

بأن مكتبة الكـونغرس    ،  األمريكية -التمييز العربية 

تجاهلت فـي مناسـبات عديـدة مأسـاة الـشعب         

وكانـت  ، وحقوقه التاريخية في وطنه   ، الفلسطيني

إدارة مكتبة الكونغرس وضعت الكتيـب منـشوراً        

بعد حذف أجزاء منه التـي      ، )شبكة االنترنت (على

أمـا  ، افحة التمييز اعترض عليها العرب ولجنة مك    

اليهوديـة أكـدت بـأن      " عصبة مكافحة التشهير  "

رغم أن اإلشـارات    ،الشكوى العربية ال تعني شيئاً    

التي قدمها العرب حول وضع الشعب الفلـسطيني        

وتخلف ، في بدايات القرن العشرين من حياة مأساوية      

، وتراجع في مختلف مناحي الحياة صـحيحة تمامـاً        

  .شهيرأيدتها عصبة مكافحة الت

الجدير بالذكر أن مكتبة الكونغرس األميركي تجمـع        

عبر أشخاص في مختلف أنحاء العالم الكتب المؤلفة        

حنان لتضعها في المكتبة  كمراجع أساسية مثل كتب         

، وبعض أعضاء اتحاد الكتـاب العـرب      ، عشراوي

محمود درويش وسـميح القاسـم ونـزار        وأشعار  

  .قباني

  )٤(ملحق رقم 

  ي إيراناليهود ودورهم ف

  ١٩من العصر الذهبي إلى المنفى االختياري

، تحتل إيران مكاناً مميزاً في التاريخ اليهودي القـديم  

 الـذي رعـاه     العصر الـذهبي لليهـود    ففيها عرف   

في ، السبي البابلي  زمن مرحلة    كورشاإلمبراطور  

هذا العصر ازدهرت أوضاع اليهود مما أظهر فرقاً        

 تعرضت فكـرة    وفي الوقت نفسه  ، وطوائف متعددة 

لعـدة تحـويرات وثـارت عـدة        ) أرض إسرائيل (

تساؤالت حول مسألة هل يمكن اعتبار أن التواجـد         

) المنفى القهـري (اليهودي في بالد فارس له  طبيعة       

أم ، )التفوسـود ) (المنفى االختياري (أم  ، )الجالوت(

  .؟)الدياسبورا(كان بداية مرحلة يهود الشتات 

ذي أصدرته دار بيسان في ال) اليهود في إيران(كتاب  

بيروت الشهر الماضي من تأليف الكاتـب مـأمون         

يتمحور حول الوجود اليهودي فـي إيـران        ، كيوان
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كاشفاً عن خلفيات االهتمام اإلسرائيلي حالياً بيهود       

إيران وعوامل الدفع و الجذب التي تشكل الوجـود         

  ،اليهودي هناك

ة هذا باالضافة إلى شرح  تطور األوضاع السياسي       

وعالقتهـا  ، و االجتماعية واالقتصادية في إيران      

بخاصة الـذين يعتبـرون إسـرائيل       ، بيهود العالم 

مع الـدور الـذي مارسـته المنظمـات         ، دولتهم

  .الصهيونية في داخل أوساط يهود إيران

في عهد رضا شاه تحسنت أوضاع اليهود بعد العام         

 حيث سن مجموعة من القـوانين المدنيـة         ١٩٢٥

وبسبب الدعم الخارجي   ، يهود اإليرانيون استغلها ال 

تحددت المكانة القانونية لهـم وتمتعـوا بـالحقوق         

القانونية جميعها والتي كانت ممنوحـة للمـسلمين        

ودخول ، حتى ذلك الحين من تولي المناصب     ، فقط

الجيش والمشاركة في االنتخابات دون السماح لهم       

  . بأن يكون منهم رئيس وزراء أو قاض

مهورية اإلسالمية حدد الدستور رؤية     في عهد الج  

  :متقدمة لألقليات

اإليرانيون الزرادشت واليهود والمـسيحيون هـم       (

ولهم أن يعملـوا وفـق      ،وحدهم األقليات  الدينية     

كل ذلـك شـرط     ) قواعدهم في األحوال الشخصية   

وعدم القيام بأي نوع من     ، التعامل باألخالق الحسنة  

  .’ةران اإلسالميالتآمر ضد اإلسالم أو جمهورية إي

  اليهود المتخفون

شاه زادت أحوال اليهود سوءاً في خالل فترة حكم         

القـرن الـسابع     (عباس األول وشاه عباس الثاني    

حيث أرغم عدد كبير منهم علـى اعتنـاق         ) عشر

وأضرمت النيران في كثير مـن الكـنس        ، اإلسالم

لذلك اعتبـر   ، وتحول بعضها إلى مساجد   ، اليهودية

 أن أهل السنة من المـسلمين هـم         مؤرخو إسرائيل 

             .األكثر تسامحاً من الشيعة تجاه اليهود

المؤرخ اإلسرائيلي عامالً   " صموئيل أتينغر "ويوضح  

أخر يحدد أوضاع اليهود في المكان الذي يعيـشون         

، حيث أثبت أنه كلما كانت السلطة مركزية أكثر       ، فيه

يخ أن  ويـذكر التـار   ، كان وضع اليهود مريحاً أكثر    

أعداداً من  يهود إيران واليمن فضلوا اعتناق اإلسالم         

ألسباب اجتماعية واقتصادية وبخاصة فتـرة حكـم        

 قرية قرب مدينة فرسفولين     ٣٠٠وهنالك  ، الصفويين

ويمكن ) المسلمون الجدد (اعتنق قيها اليهود اإلسالم     

تفسير حرص يهود إيـران علـى قطـع صـالتهم           

ــداء ا   ــساس بع ــي اإلح ــوائفهم ف ــع بط لمجتم

، وعدم االرتياح إزاء مساواتهم في الحقوق     ،اإلسالمي

ويبدو أن هذا غير بعيد عن يهود أوربا وأميركا فقد          

  .حرصوا على تغيير أسمائهم

  اقتصاديات  اليهود

من بداية القرن العشرين وتحت الظروف الداخليـة        

والظروف الخارجية التي   ، اإليرانية والذاتية اليهودية  

ت األجنبيـة ونـشاط الحركـة       تتمثل في التـدخال   

وتمركز اليهود بـصورة أساسـية فـي        ، الصهيونية

طهران نتيجة ازدهار الحالة االقتصادية، واالحساس      

باألمان هناك، كما جاءت أعداد كبيـرة مـن يهـود       

، العراق إلى طهران لتمثل طبقة مميـزة اجتماعيـاً        

لكنهم لم يندمجوا في مجتمع يهود إيران بل حـافظوا      

  .م وتقاليدهم الدينية ومؤسساتهم و مدارسهمعلى لغته

ارتبطت أوضاع اليهود باألوضاع االقتصادية لشعب      

حيـث أن   ، إيران حتى الحـرب العالميـة اآلولـى       

الظروف االقتصادية كانت متـدهورة ولـم يحـدث         

وهنـاك  ، تحسن في األوضاع إال أواسط الـستينات      
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 مليـونيراً   ١٢ تثبت وجود    ١٩٧٥إحصائية العام   

وبلغ يهود إيران في السبعينات     ،  في طهران  يهودياً

 من  ١٥شأوا حيث كانوا يعيشون في رخاء وبينهم        

 عائلـة   ١٠٠٠من بين   ، أصحاب المصانع الكبرى  

فبعد  .كانت تتحكم في اقتصاد إيران في ذاك الوقت       

 أمر الخميني بإعدام ما يزيد عن عشرة        ١٩٧٩عام  

إال أن  ، يهود كما ألقى بالعـشرات فـي الـسجون        

ؤوس األموال اليهودية في إيران ساعدت كثيـراً        ر

في الحفاظ على أمن اليهود في داخل النظام حيث         

  .كان يستفيد بشكل أو بأخر من هذه األموال

بعد قيام الثورة ظهرت في إيران منظمـة اسـمها          

أدانت الحركـة   ) منظمة المثقفين اليهود التقدميين   (

تـم  و، وأيدت نضال الشعب الفلسطيني   ، الصهيونية

جمعية يهود  (استبدالها بعد فترة بمنظمة أخرى هي       

وأصدرت ، التي أيدت الحكومة اإلسالمية   ) طهران

بياناً سياسياً أدانت   " على سبيل المثال     ١٩٨٦أواخر  

إال أن النشاط السياسي    ، "فيه مذابح صبرا وشاتيال   

، ليهود إيران كان محدودا دائما إن لم يكن هامشياً        

 النشاط الـسياسي شـكل      وفي مراحل الحقة اتخذ   

السمسرة السياسية بـين تـل أبيـب وطهـران          

  .وبخاصة في خالل فترة الشاه رضا بهلوي

  صهينة يهود إيران

ينقسم النشاط الصهيوني في البلدان اإلسالمية ومنها 

، األنـشطة الفرديـة   : إيران إلى ثـالث مراحـل     

  .واألنشطة السرية، واألنشطة العلنية

إيران نشاطاُ ملحوظـاً    في المرحلة االولى شهدت     

لكنه لم يكن صهيونياً تماماً إذ اقتصر على تأسيس         

  ).شالوم(وصحيفة تدعى ) رابطة تدريس العبرية(

ففـي  ، وفي المرحلة الثانية بدأ اليهود علنية نشاطهم      

 تأسست منظمـة الحفـاظ علـى لغـة          ١٩١٧العام  

اإلتحــاد ( تأســس ١٩١٨وفــي العــام ، الماضــي

 في طهران ١٩١٩ الذي عقد )الصهيوني ليهود إيران

حيـث قـام    ، المؤتمر الصهيوني األول ليهود إيران    

بجمع التبرعات المالية لصالح المؤسـسات القوميـة        

كان هدفها التبرع إلى المؤسسات القوميـة       ، اليهودية

وشـراء  ، والتبرع للمؤسسات الـصهيونية   ، اليهودية

  .األراضي في فلسطين

 رضا خان العـام     أما المرحلة الثالثة فكانت في عهد     

 حيث قامت السلطة بحظر النشاط الصهيوني       ١٩٢١

فأغلقت ، ووضعت أمامه العراقيل  ، بشكل غير واضح  

  . الصحيفة ومنعت اليهود من الهجرة إلى فلسطين

 بقدر كبير من    ١٩٤١سمحت السلطة اإليرانية العام     

فعـاد  ، الحرية لليهود بعد غزو قوات الحلفاء إليران      

شطتهم الصهيونية وسمح للوكالـة     اليهود لممارسة أن  

ومع تزايـد   ، اليهودية بتأسيس مكتب لها في طهران     

ثراء اليهود في الستينات قل حماسهم لأليديولوجيـة        

ومـع تـولي    ، الصهيونية والهجرة إلـى إسـرائيل     

 تم وقف كل األنـشطة      ١٩٧٩الخميني السلطة العام  

  .وقطعت العالقات مع إسرائيل، الصهيونية

  طينالهجرة إلى فلس

مرت عملية هجرة يهود إيران إلى فلسطين بخمـس         

، )١٨٨٠– ١٨١٢(الهجـرة الفرديـة     : مراحل هي 

  ). ١٩١٤- ١٨٨١( الهجرة بأعداد كبيرة

الهجـرة  ، )١٩٤٨– ١٩١٥(الهجرة غير الـشرعية     

ــة  ــة ،)١٩٢٥– ١٩٤٩(الجماعي ــرات الالحق الهج

وضمن هذه المراحل كانت إيران     ، )١٩٩٧– ١٩٥٣(
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ادمين من شرقي أوربا قبل وبعـد     معبراً لهجرة الق  

  . الحرب العالمية الثانية

وحالت الصعوبات االقتصادية واالجتماعية التـي      

وإحساسهم بخيبـة   ، واجهها المهاجرون في القدس   

وفي . األمل من واقعهم دون تزايد عدد المهاجرين      

 حدثت هجرة  واسعة عكسية لليهـود        ١٩١٧العام  

، مـصر من فلسطين حيث وصل عدة آالف إلـى         

قادمين من القدس وأغلـبهم مـن أتبـاع روسـيا           

وشكلت الحكومة المـصرية اإلنجليزيـة      ، وفرنسا

 ٥١كان مـن بيـنهم      ، وقتها لجنة لتقديم الدعم لهم    

  .يهودياً إيرانياً

 فكان لهم دور كبير في هجرة يهـود         البهائيونما  أ

ومساندة الحركة الـصهيونية    ، إيران إلى فلسطين  

تشكلت الهجرة غير الشرعية    في تلك الفترة    ، هناك

 ألف  ٤٠ليهود إيران إلى فلسطين في إطار هجرة        

والباقي من بخـارى و     ، يهودي نصفهم من اليمن   

، كردستان وأفغانستان والعراق وإيـران بـالطبع      

وساعد على ذلك تعيين هربرت  صموئيل اليهودي        

في منصب المندوب السامي في فلسطين في فتـرة         

  .االنتداب البريطاني

 ١٠٠ا فترة الهجرة الجماعية فشهدت وصـول        أم

 ألفاً من   ٥٥ألف يهودي من العراق و كردستان و      

ولم تكـن   ،  ألفاً من أفغانستان وإيران    ٣٢اليمن و 

 فقط بل بـسبب     ١٩٤٨هذه الهجرة نتيجة لحرب     

تدهور أوضـاع اليهـود فـي الـشرق سياسـياً           

  .واقتصادياً

 بلــغ عــدد اليهــود ١٩٩٤وطبقـاً إلحــصاءات  

 ألف يهودي يـشكلون     ١٣٥يين في إسرائيل    اإليران

ومعظمهم يتواجـد فـي     ، من سكان إسرائيل  % ٣

القدس وفي حيفا وتل أبيب وبئر السبع والمستوطنات        

وهم يعانون بشكل عام من التمييز الطائفي       ، الزراعية

بين يهود الغرب األشـكيناز ويهـود الـشرق مـن           

 ١٩٦٩ إلى   ١٩٤٩وفي خالل الفترة من     . السفارديم

، زيـر مردخـاي   ن هناك عضو كنيست واحد هو       كا

افرايم  شالوم و    بعدها جاء أخر من يهود إيران هو        

  .االن يعتبر كتساف واحدا منهم

أما أبرز منصب احتله يهودي إيراني فهو الذي تبوأه         

للكيـان  "حين تم اختيـاره رئيـساً       " موشيه كاتساف "

 وخـريج   ١٩٤٥وهو من مواليد إيران     ، "الصهيوني

العبرية في القدس وشغل مناصب عالية فقد       الجامعة  

عمل وزيراً لثالث مرات ونائباً لـرئيس الـوزراء         

  .وكاتباً في صحيفة يديعوت أحرنوت

يبدو أن العامل الديني ظل هامشياً في دفـع يهـود           

لكن نشاط المنظمات ، لهجرة نحو إسرائيل اإيران إلى   

الصهيونية العلني قبل قيام الجمهوريـة اإلسـالمية        

جعـل كـل يهـودي إيرانـي        ، مستتر بعد قيامها  وال

صهيونياً ومهاجراً إلى إسرائيل حصراً عندما تسمح       

  .له الفرصة للخروج من إيران

  إيران وإسرائيل

كانت هناك اتصاالت بين النظام في       ١٩٤٨قبل العام   

لكـن  ، إيران وقادة الحركة الصهيونية في فلـسطين      

ك رئـيس   إيران اعترفت بإسرائيل كدولة كما برر ذل      

اعتراف أمر واقـع    ( الوزراء اإليراني وقتذال بأنه     

ألن الدول العربية أساءت إلى     ، وليس اعترافاً رسمياً  

كرامة إيران حين لم تبلغها بالمفاوضات التي دارت        

  ).بين هذه الدول وإسرائيل حول اتفاقات الهدنة

 وأعقاب اغتيال رئيس الوزراء     ١٩٥١لكن في العام    

أعاد ، ران اعترافها بدولة إسرائيل   االيراني سحبت إي  
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الشاه عالقاته مع إسرائيل واعتـرف بهـا مـرة          

فنشط الرأسمال الـصهيوني فـي غـزو        ، أخرى

وترسـل إسـرائيل سـنوياَ      ، األسواق الإليرانيـة  

مجموعة خبراء يعملون فـي تطـوير الزراعـة         

  .ومصادر المياه وفتح الطرق وأعمال البناء

 ١٩٦٧ود إلى عام    أما التعاون في مجال النفط فيع     

حيث تم االتفاق على تصدير النفط اإليراني إلـى         

وتصديره كذلك عبر إسرائيل إلـى دول       ، إسرائيل

أوروبا الغربية وأمريكـا مـن البحـر األبـيض          

مـن  % ٩٠وكانت إيران تؤمن نـسبة      ، المتوسط

حاجات إسرائيل النفطية من النفط اإليراني وفـي        

سـرائيلية   وصلت قيمة الصادرات اإل    ١٩٧٨العام  

كانـت هنـاك    ،  مليون دوالر  ٣٠٠إلى إيران نحو    

زيارات عديدة لقادة الجيش اإلسرائيلي إلى إيران       

، جولـدا مـائير   ، ليفي أشكول : ورؤساء حكومات 

  .مناجم بيغن، اسحق رابين

: بالتـالي " إسـرائيل "بعد الثورة اإلسالمية تأثرت     

فقدت مصدر الغاز و أنبوب النفط العمالق المزود        

فقدت إسرائيل حليفاً ضـد     ، الخليج إلى أوربا  لنفط  

السيطرة على جنوب البحر األحمر وضد التغلغـل        

  .السوفييتي

 تواترت أنبـاء عـن موافقـة        ١٩٨٦وفي نهاية   

 ألف يهـودي    ٣٠ لهجرة نحو    حإيران على السما  

ثم عقـد خـامنئي    ، إيراني إلى إسرائيل عبر تركيا    

 للعمل  إجتماعاً مع بيريز وزير الخارجية ساعدتها     

على تحسين العالقات مع إيران وتزويدها بـصفقة        

كان ذلك فـي بدايـة الحـرب العراقيـة          . أسلحة

 تحدثت الصحافة عن صفقة     ١٩٨١وعام  ، اإليرانية

وادعـت صـحيفة    ، أسلحة إسرائيلية إلى إيـران    

 صـورة   ١٠٠٠بريطانية أن إيران سلمت إسرائيل      

م جوية للمفاعل النووي العراقي كانت طائرة فـانتو       

مما مكن إسرائيل من تخطـيط      ، إيرانية قد التقطتها  

  ٦/٦/١٩٨١الغارة الجوية على المفاعل العراقي في       

و أكد هذه المعلومات أرئيل شارون وزيـر الـدفاع          

  .اإلسرائيلي آنذاك 

يبدو أن استحقاقات العولمة و أمركة العالم بالنـسبة         

ستمس بالضرورة األسس الفكريـة     ، للشعوب والدول 

فـي  " إسرائيل"بينما تظهر   . رية لهذه الدول  والحضا

المقابل وبحكم ارتباطهـا بـالغرب علـى التطـور          

وهذه االستحقاقات ال بد أن تؤدي      ، والتكيف مع العالم  

إلى نوع من التغيير في األسس الإليدلوجية التي تقوم         

  .عليها

لكن هذه التغيرات ال تنعكس سلباً على أوضاع اليهود 

ومـدخال  ، هذه البلدان ذريعة  حيث تسعى لجعل يهود     

كنا ، إلمالء شروطها على الدول التي تناصبها العداء      

تستثمر في هذا السبيل نجاحاتها في عقـد اتفاقـات          

كمـا  ، تسوية مع بعض  الدول التي تناصبها العداء       

تستثمر في هذا السبيل نجاحاتها فيعقد اتفاقات تسوية        

طينية مع بعض الدول العربية ومنظمة التحرير الفلس      

  .حتى اآلن

تظهر حالة التنـاقض بـين الـسياسات الخارجيـة          

وصوالً إلى حالة من االستقرار الـداخلي       ، والداخلية

مع أداء دور إقليمي مبنى على قاعدة التعاون لحـل          

رغم أن إسرائيل تسعى    ، الصراع في الشرق االوسط   

إلدامة حالة التوتر وتحاول فرض نظم إقليمية أمنية        

ر المركزي حتى يتم اعتبارها مكانـاً       تلعب فيها الدو  

  .آمناً يغري بالهجرة إليه
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  )٥(ملحق رقم 

   رجل أعمال يهودي في تركيا٤٨أهم 

يعتبر الوجود اليهودي في تركيا قديماً إلى حد ما         

وشكل حيزاً مهماً علـى مختلـف الـصعد أبـان           

وفـي بـالط الـسالطين      ، اإلمبراطورية العثمانية 

وفيمـا  ، م في المنظمات  وفيما بعد دوره  ، العثمانين

، المنظمـات الـسرية الماسـونية     بعد دورهم في    

في فترة أنقرة   ) والمحفل الماسوني (، وتركيا الفتاة 

الذين دفعوا باتجـاه إلغـاء التعلـيم        ، و سـالونيك  

واللغة العربية لصالح نظـام علمـاني       ، اإلسالمي

، ونمـو أعمـالهم     مصطفى كمال اتـاتورك   يقوده  

تـصادية المـسيطرة علـى      الواسعة الماليـة واالق   

األوضاع العامة فـي الـبالد وربطهـا بأوروبـة          

والواليات المتحدة وإبعادها عن الـدول العربيـة        

بعد دخول تركيـا إلـى      ، واإلسالمية إلى حد بعيد   

حلف الناتو واعترافها بالكيـان الـصهيوني عـام         

ولعبت تلك العائالت إلى اآلن الدور األبرز        ١٩٤٩

  : تلك العائالتفي دعم ذلك الكيان ومن

 الشركة أو نوع العمل االسم

 profilo  جاك قمحي

 ALARKO  اسحاق أالتون

 ALARKO  عزيز قارح

 )قوتش(مؤسسة   برنار ناحوم

  مصرفي   ياكو روسو

 PERMA SHARP  جاك عمبرغر

 VAKKO  فيتالي هاكو

 SCRIKSS  حياتي روزنتال

 SCRIKSS  موريس يحيى

 SCRIKSS  أفرام ميتراني

 الصناعات الكيمائية  ربيلينالبي

  -  روفائيل ميمى

 -MANAJANS  جيفي ميدينا
THOMSON 

 -MANAJANS  ايلي آجيمان
THOMSON 

  CRIFICA- LINTOS  سادات سيالوم

  الشركة اإلعالمية ايزيدور باروخ 

 GISLAVED  كوهين.أ

 DERBY  رافائيل توريل

 PENTY  بيلمين. د

  خيوط  بيند كوهين

  خرضوات  بينييت.أ

  BEYBI  ألبير ليفي

جاكي ابراهيم  

  زاده

OR TEL  

ــد  لــوري فري

  بورال

  األخوة بورال

 YO-PI  هنري بينازوس

  صناعة العلف  متين نفارو

  صناعة الدجاج   اسحاق حامي 

ــلمون ر   زيت غليو. سـ
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  غليو

ــر  ــوير ألبي م

  أرمادا

  تجارة القطن

  تجارة زيت القطن فيتال اسكينازي 

  تاجر  جاك ناتوس 

  صناعة أقمشة    كاسادو نيسم

  صناعة خيوط   داريو ليفي 

ياشــا تــشكيفا 

  شفيلي

 ISLONخيوط 

  مصور  عزت كهريبار

 TOLSAN  موريس ليفي

  خرضوات حديدية   سلمون حبيب

  مواد تصدير   روزا صرفاتي 

صامويل سامي  

  سيسا 

  وكالة استيراد

ــيش  الزار ديم

  عالم

  وكالة استيراد

  وكالة  ليون غرونبرغ

  شركة للدهانات   وب الملك يعق

رافائيـــــل 

  دوفينياس

KOROZAPLASTK 

 EMBOY TEKSTIL ايرول لودريلك 

بنـــــسيون 

  ايلنيكافي

 EMATEKSخيوط 

 ELESTROPORSELEN  بنسيون بينتو

 SAMOمطبعة   جاك كوهين 

استيراد و تـصدير الـسيارات        عائلة سنجر

 –األلمانية واألالت األلكترونية    

  خياطةوآالت التطريز وال

  كلمة أخيرة

سعت بعض الفعاليات السياسية واالقتصادية والحزبية 

ولجان لمكافحـة التمييـز     ، العربية لتشكيل جمعيات  

 واألمريكية حتـى    –العنصري عبر الهيئات العربية     

 اليهودية غير الصهيونية المعادية     –مع تلك الهيئات    

، أكان ذلك في فرنسا ، للعنصرية والهمجية الصهيونية  

، في الواليات األمريكية ألجل أهـداف مـشتركة       أو  

أهمها الحد من سباق التسلح والتسوية السلمية الشاملة        

 إال أن   ،اإلسـرائيلي _ والعادلة للـصراع العربـي      

 العربي لم يرتق بعد إلى مـصاف عمـل          –اللوبي  

 الصهيوني بسبب الظـروف والتـشرذم و      –اللوبي  

ـ ،المناخات الصعبة والتمييز العنصري    ة أن  وبخاص

التجمعات العربية جديدة العهد في التدخل بالـشؤون        

وليس لديها المال والخبرة للتـأثير علـى        ، السياسية

، المجتمع األمريكي وبمختلف األعراق و االثنيات فيه 

من غير المسموح عملياً أن يكون هنالك لوبي عربي         

التـشريعية والتنفيذيـة    " مؤثراً في السلطات الثالث     

 أنه حسب المعرفة العمليـة يـستفيد        إال، "والقضائية

العرب من اللوبيات المؤيدة للقضايا العربية يحـسب        

المجموعـات  +الطحـان +الجهشان(تقاطع المصالح   
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 المجموعــة الــسورية واللبنانيــة -20اإلســالمية

  ) والفلسطينية

باعتبارها من قيادات العمـل العربـي وتختلـف         

، كيينقراءتها السياسية بالنسبة للتعاون مع األمـري      

فاللوبي اللبناني أو   أو التعامل مع بعضها البعض      

أو الكوبي  ، اللوبي األرمني أو اليوناني أو الصيني     

ال ينفقون على رؤية واحدة تجـاه العديـد مـن           

 فهي أقل فاعلية من اللـوبي الـصهيوني         ،القضايا

رغم أهميتها القصوى في التعاون المشترك علـى        

 منظمـة   كـذلك فـإن   ، صعيد القـارة األمريكيـة    

البرلمانين العرب في األمريكيين من أصل عربـي       

 لها دور مهم فـي      ٢١،ومركزها دمشق في سوريا   

محاولة صناعة استراتيجية عربية مشتركة لـدعم       

التجمعات العربية في األمريكتين تحت اسم منظمة       

ويتمركز الدور العربي في الواليات     ، )فيا آر اب  (

ومتطورة مـع   المتحدة على إبقاء العالقات طبيعية      

ودعـم  ، الحكومة األمريكية والمجتمع األمريكـي    

 األمريكية باألخص في مجاالت     –العالقات العربية   

التجارة والمال والعلم والتكنولوجيا وتـدفق الـنفط        

السعودي والخليجي المدعومة أساساً مـن بلـدان        

والتي لها دور المهم في     ، مجلس التعاون الخليجي  

لكـن حتـى هـؤالء      ، كيةالعالقات العربية األمري  

يسعون إلقامة التجمعات واللجان اإلسالمية العربية      

األمريكية لتكون مجموعات ضغط ألجل المصالح      

                                                 

                                                

دافيد  /حقوق اإلنسان والسياسية الدوليةح

القاهرة الجمعية المصرية / ١٣٧ص/١٩٩٣/فورسايز

  .محاوالت الضغط واالبتزاز–للثقافة العالمية 
انظر مجلة الجذور الصادرة عن المنظمة رئيس  21

مجلس الشعب السوري أعداد ) ر رفعتسمي(تحريرها 

  /.١٣/٢٠٠٠و ١٢–شهر 

العربية وتأييد السالم العربي القائم علـى الـشرعية         

ولقد بلغت أدوار مهمة في المقاطعة العربية       ، الدولية

٢٢.ومقاومة التطبيع إلى حد ما

مريكـي والعـالمي نظـرة      لقد شكل الرأي العام األ    

سريعة متـرددة علـى حقيقـة التفجيـر الخطيـر           

الذي قامت به مجموعة أمريكية يمينيـة       ، واإلرهابي

 وثبـت   أوكالهومامتطرفة ضد المجمع التجاري في      

بالملموس من يقف وراء شن حملـة رهيبـة علـى           

وقـد أدان الـسياسيون     ، واتهامهم باإلرهاب ، العرب

عماء دينيون محـاوالت    والمسؤولون األمريكيون وز  

وأكـد نائـب الـرئيس      ، اتهام العرب بهذا العمـل    

إدانتـه لمحـاوالت التـشهير      " آل غـور  "األمريكي  

والهجمة العنصرية ضد العرب وغيرهم ممن لـيس        

  .لهم عالقة بما حدث

وقد استغلت المجموعات األميركية العنصرية هـذا       

الحادث لضرب سمعة العرب والمسلمين والتـشهير       

فع العرب الثمن غالباُ في مختلـف نـواحي         ود، بهم

الواليات المتحدة األمريكية في المطـارات والمـدن        

بسبب من الدعاية الصهيونية التي كرست       ،والحدود

وتوضـح  ، التهام المنظمات اإلسالمية بهذا الحادث    

بأن الدول العربية مع جالياتها في الواليات المتحـدة         

إن دل علـى    وهـذا   ، كانت بموقع الدفاع عن النفس    

، شيء فإنه يدلل على االنقسام و التـشرذم الغريـب         

ولـم  ، الذي تعيشه الجاليات العربية فـي المهـاجر       

تستطع تشكيل جبهة عربيـة وإسـالمية عريـضة         

بخاصة ، لمواجهة كل أشكال التشهير والتمييز ضدها     
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ضرورة ، لحزب البعث في سوريا بلقاء مع رفعت السعيد

وجود موقف عربي للمقاطعة العربية صحيفة المستقبل 

٢٥/٣/٢٠٠١.  
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ما دعـت إليـه مكتبـة الكـونغرس األمريكـي           

و صهيونية علـى شـبكة اإلنترنـت أ       ٢٣الحتفالية

واستطاعته بتغير بعض جملـه وبنـوده       ، مطبوعاً

وانتقادها لمكتبة الكـونغرس    ، لصالح قضايا عربية  

وإدانتها التي لم تف الشعب الفلـسطيني وحقوقـه         

الوطنية الحق الكامـل المنـصوص عليهـا فـي          

القرارات الشرعية الدولية منذ وقت طويل في تلك        

  .المطبوعات

بأن دراسة  ،  هنا ففي السياق نفسه ال بد من التأكيد      

في كتـابي   ، التطورات التاريخية للمسألة اليهودية   

جاءت من خالل ما هو موجود فعالً ولـيس         ، هذا

أو ما يعتقد أنه فكر سـردي أو        ، من خالل رغبات  

اختزالي إذ لم نزحزح األسس التي تقـوم عليهـا          

ألن الجماعـات   ، التصورات الموضوعية للتاريخ  

والحركة الـصهيونية   اليهودية األصولية المتعصبة    

العالمية بمختلف أطيافها رغـم إمكانياتهـا غيـر         

لم تنشأ في سـياق اكتـساب التـاريخ         ، المحدودة

والنيل منه لمـصلحتها    ، االستعماري والتعاون معه  

وأيـادي خفيـة تكـرس      ) جمعيات سرية (بل هي   

وال يمكننـا أن    ، التاريخ البشري لمصلحتها وحدها   

م الـنفس أو علـوم      ننظر إلى علم االجتماع أو عل     

التي ساهم بها   ، الفيزياء أو علوم العمران والهندسة    

بل هي مواجهة لها    " صهيونية"بعض علماء اليهود    

بل كان وال يزال للعلماء اليهود الحيـاديون        ، تماما

، ونوبـل ، مـاركس (دور مهم في التاريخ البشري      

لكن ال يمكننا إال أن نؤكد بأن أهـداف         ، )وآنشتين

ماري واأليدي الخفية بـين الحركـة       الحلف االستع 

الصهيونية العالمية والدول االستعمارية خارجة عن      

أهداف التاريخ والمسار البشري وإال كنا نعتبر كل        

                                                 
  ).٣(راجع الملحق رقم  23 

ما فعله االستعمار بالشعوب تقدما وحضارة ونتناسى       

لقد ضرب بالعمق تاريخ    ، أهدافه ومطامعه المتوحشة  

بعـد  ، هاوجذور، المنطقة العربية والمناطق األخرى   

ومـا فعلـه االنتـداب      ، )١٩٤٨(احتالل فلـسطين    

حيث تم إعادة   ، البريطاني في مصر وفلسطين والهند    

هـو غيـر    ) صهيوني-تاريخ جديد يهودي  (تشكيل  

تاريخ شعوب المنطقة العربية واإلسـالمية بهـدف        

وهو بكـل   ، استعماري واستيطاني بربري ومتوحش   

سـوى  " األمة اليهوديـة  "األحوال ليس ما يسمى ب      

بالنفط ، خدمة لمطامع ومصالح االستعمار بكل أشكاله  

وبموقع الوطن العربي إذ ال وجود هنالك لما يـسمى         

وبحسب هرتزل نفسه فإنه سـعى      ) باألمة اليهودية (

) دولـة يهوديـة   (ألن يكون مصير يهود أوروبا في       

تجلـب االسـتثمارات والتجـارة      ، أسسها استعمارية 

ألخرى بمعنـى آخـر     للطائفة اليهودية و الطوائف ا    

جعل هذه الدولة أو تلك األمـة المـصطنعة ربيبـة           

إننا بـصدد   ، للمصالح االحتكارية الرأسمالية العالمية   

كشف األيدي الخفية واألدوار التي ال يستهان بهـا         

للحلف المقدس الذي يكرس أليامنـا هـذه إعـادة          

ودولة بالعنف واإلرهاب رغماً    ، وأمة، تشكيل تاريخ 

ي ليست من نسيج المنطقة وتراثها بل       ه، عن التاريخ 

هي خارجة عن تاريخ المنطقة وتراثها وكما قال بن         

غوريون نفسه في مذكراته وهو الذي يعتبـر القائـد    

إن إسرائيل ليست دولة من الشرق       ":األهم إلسرائيل 

 يالحظ هنا بأن    !؟؟"األوسط بل هي جزء من الغرب     

 مـع   اليهود منذ الزمن الغابر حتـى اآلن يتمتعـون        

بالحرية فـي أداء    ، أقليات دينية أخرى المعترف بها    

ولها أن تعمل   ، مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون    

وفقاً لقواعد تعاليمها الدينية واألحوال الشخصية فـي        

أو فـي جمهوريـة     ، البلدان العربية كمصر وتونس   
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إيران اإلسالمية ويعامل غير المسلمين بـاألخالق       

اإلسالمي وتراعى حقوقهم   الحسنة والقسط والعدل    

بالمقابل كيـف يعامـل الفلـسطينيون       ٢٤.اإلنسانية

والعــرب مــن قبــل اإلســرائيلين فــي كيــانهم 

حيث ال توجد إال التفرقة     ، االستعماري االستيطاني 

العنصرية ومنع اإلسالم والمسيحية فـي فلـسطين        

وبحريـة  ، المحتلة من القيام بـشعائرهم الدينيـة      

 المحتل بعـرض    وتضرب حقوق الشعب  ، شخصية

وتهدم البيوت وتحرق المـساجد وتهـان       ، الحائط

الكنائس بوضع الماشية واألبقار فيها بشكل يـسئ        

وال يتمتعـون بـالحقوق     ، جداً للديانات األخـرى   

اإلنسانية والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة       

حتـى ان   ، والثقافية في مجتمع عنصري صهيوني    

ربانية مهانـة   بعض الطوائف اليهودية الشرقية وال    

الفهـود  (ولعل المعاملة التـي تلقاهـا    ، بشدة هناك 

خير دليل على عنصرية    ، واليهود الشرقيون ) السود

  .الكيان الصهيوني

 مخطـط ومنفـذ     أرئييل شارون حتى أن اإلرهابي    

 و قبية ونحالين  ومجـزرة       صبرا وشاتيال مجازر  

ال يتوانى  ، اآلالف من الجنود المصريين في سيناء     

 اتهاماته وتطاوالته على الرسول العربي      عن توجيه 

ويهدد المقدسات اإلسـالمية    ) صلعم(األكرم محمد   

وجـاء  ، ويشكك برحلة اإلسراء والمعراج   بالتهديم  

اليهوديـة  ) نيويوركـستر (ذلك كله في صـحيفة      

ــصهيونية ــصريحات ٢٥،ال ــال والت ــذه األعم  ه

العنصرية تعبر عن آفاق مريضة وريثـة عهـود         

                                                 

                                                

رضوان زيادة ، ياسياإلسالم والفكر الس  24

  .٢٠٠٠عام/١٩٦/١٦٧ص/

، صحيفة المجد األردنية 25 

  .الصفحة األولى/ ٣٤٦العدد/٢٩/١٦٧/٢٠٠١

ح العنصرية األوروبية من اإلسالم     بهدف االنتقام برو  

بينما لم يرتكب العرب والمـسلمون مـا        ، والمسلمين

ارتكبته أوروبا أساساً بحق هؤالء الغربـاء الغـزاة         

اليهود الصهاينة القادمين من أوحال شوارع وأحداث       

ألسباب تكمن في   ، أوروبا وخالفاتها التي اضطهدتهم   

ديان وهـم   طبيعتهم المعادية لكل الشعوب واألمم واأل     

ً و رياء على ما يـسمونه           ال يزالون محرضين كذبا

بتضليل الرأي العام العـالمي بينمـا       ، معاداة السامية 

باعتبارها ، يضطهدون الشعب الفلسطيني و مقدساته    

وأحرقوا المـسجد اآلقـصى     ، مهد األديان السماوية  

وأهانوا أنبياء اهللا بمن فـيهم نبـيهم        ، والقرآن الكريم 

أخيـراً شـهادة     –لعـل   ، سالم نفسه موسى عليه ال  

بنامين فرانكلين فيهم في العصور الحديثة للتـاريخ        

 على  السياسي الحالي في أمريكا وأوروبا خير دليل      

، وحشيتهم وبربريتهم وخروجهم عن تـاريخ البـشر       

فأي " شعب اهللا المختار  "وتكريس ما يسمونه مصالح     

خرافات تلك التي تـستند عليهـا التـوراة المزيفـة           

  ٢٦.خرافاتها األسطوريةب

وال تنفع ، في الوقت الذي يعتبر العرب جميعاً ساميين

دعاية الصهاينة عن العرب والمسلمين بمـا يـسمى         

ألن العرب وشعوب المنطقـة مـن       ) معاداة السامية (

التاريخ البعيد هم الساميون أمـا الـصهاينة ويهـود          

أوروبا فهم الغزاة المعـادون للـسامية وللـشعوب         

  .تعصبهم الفاشيبتطرفهم و

***                         
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  !القمح الفلسطينية واألساطير التي تروي عنه؟
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  : محمد علي سرحان

والـصراع  ، باحث وكاتب في الشؤون االستراتيجية     -

ــي  ــان  –العرب ــوار األدي ــضايا ح ــصهيوني وق  ال

  .والحضارات

له دراسات وأبحاث ومقاالت في الصحف السورية        -

واللبنانية والعربية ومشاركات واسعة في المـؤتمرات       

شـارك فـي مـؤتمرات      ، الفكرية والعلمية والندوات  

الحوار والسالم العالمي لألحزاب اليسارية والراديكالية      

واالشـتراكية فـي    ، والليبرالية، والعمالية و الفالحية  

  ).١٩٨٥-١٩٤٨(أوروبا 

ــصادية  - ــسياسية والقــضايا االقت ــوم ال درس العل

، واالجتماعية والفلسفية واإلسالم في آسيا الوسـطى      

ئة والفضاء وعلوم الحيـاة البـشرية فـي         وعلوم البي 

األكاديمية العليا بمدينـة    /الكلية العليا بإحدى المعاهد     

  .١٩٨٠موسكو

  . عضو االتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين -

  . عضو اتحاد الصحفيين السوريين -

عضو اتحاد إتحاد الكتاب العرب جمعيـة البحـوث          -

  .والدراسات

 عن مكتب اللجنـة الفلـسطينية       يعمل اآلن مسؤوالً   -

بـدائرة العالقـات     آسيوي_ للسلم والتضامن اآلفري    

  .بدمشق) ف.ت.م(القومية 

، االقتـصاد الـصهيوني وبـوادر االنهيـار       -مؤلفاته  

  .بيروت

  .دار الجليل/بدمشق . خطر السياسة األمريكية-

  .طباعة خاصة/استراتيجية السالم العالمي؟ دمشق -

لهجرة اليهوديـة إلـى فلـسطين       النظام العثماني وا  -

  .دار دمشق) م١٩٥٢-١٦٢٥(

  .خاص-١٩٩٩إيران إلى أين؟ طباعة عام -

اللوبي الصهيوني العـالمي والحلـف اإلسـتعماري         -

٢٠٠٢  

العرب والمـصلحة القوميـة فـي آسـيا الوسـطى            -

    ٢٠٠٢)التحوالت السياسية في العالم المعاصر(و

  .خرينشارك في تأليف بعض الكتب مع مؤلفين آ -

  :تحت الطباعة

  "دار الزاوية"، الستار النووي اإلسرائيلي -

  .الثقافة العربية والشباب العربي المعاصر -
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