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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 أنه يسلط الضوء على  ويحيط به، أذ  أن يلّمالصهيونيي 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

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

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

  .اس والمهملحّساعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  : األفكار الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم

فاليهود يملكون ويستخدمون قوة هائلة، ونفوذهم أقوى من نفوذ أي مجموعة عرقية أو دينية أخرى رغم 

من تعداد الواليات المتحدة، وكما أوضح الكاتب اليهودي وأستاذ العلوم السياسية % ٣أنهم يشكلون أقل من 

نيات إلى إمتالك وإستخدام النفوذ القوي بنواحي الحياة األميركية توصل اليهود منذ الستي«بنيامين غنزبرغ 

  االقتصادية والثقافية والفكرية والسياسية

 

ولعب اليهود دوراً مركزياً في الشئون المالية األميركية خالل الثمانينيات وكانوا من بين المنتفعين الرئيسيين 

ما اليوم فرغم أن اليهود يصل عددهم بالكاد إلى حوالي أ. من عمليات اندماج وإعادة تنظيم الشركات الكبرى

  من تعداد السكان إال أن قرابة نصف مليارديري هذه األمة من اليهود% ٢

 

ومن اليهود أيضا المديرون التنفيذيون ألكبر ثالث شبكات تلفازية وأربعة من أكبر استوديوهات السينما 

  يمز أكبر الجرائد وأعظمها أثراًوأكبر دار إلصدار الصحف وجريدة النيويورك تا

 

كما ان صنع السياسة األميركية الخارجية يخضع إلى حد بعيد لتأثير جماعات الضغط اليهودية وأهمها لجنة 

  )إيباك(الشئون الخارجية األميركية اإلسرائيلية 

  

ظاهرة القوة بل أن هذا اللوبي نفسه ليس سوى أحد األجزاء األوضح نسبياً في ظاهرة أكبر بكثير هي 

  اليهودية في الواليات المتحدة
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، ازدهر رأس ١٩٧٣وبعد أن فك الرئيس األميركي األسبق ريتشارد نيكسون ارتباط الدوالر بالذهب عام 

المال المضارب، مما دفع بالمصالح اليهودية إلى األمام قطاعاً بعد قطاع في االقتصاد المتعولم والمضارب 

  ات والتسعينياتبتسارع كبير في الثمانيني

 

  تعد منظمة ايباك أخطر اللوبيات المسيطرة على القرار السياسي األميركي

 

 ليست سوى جزء من اللوبي اإلسرائيلي الضاغط في اإلدارة األميركية بشقيها التشريعي » إيباك«و

  والتنفيذي كما هو معروف

  

رئيس الوزراء الماليزي السابق محاضر محمد في عبارة قالها » اليهود يقومون اليوم بإدارة العالم بالوكالة«

، وهي تتأرجح بين الخطأ والصواب، إذ تمثل تشخيصا ٢٠٠٣افتتاح القمة اإلسالمية التي عقدت في أكتوبر 

حقيقيا لواقع نعيشه في نظر البعض، فيما تبدو في نظر آخرين عبارة مبالغاً فيها أو مجرد شماعة نعلق 

  نا بشكل صحيح مع الواقع الدولي الذي نعيشهعليها تقصيرنا، وعدم تعاطي

 

االتحاد األوروبي مضافا إليه جمهوريات االتحاد (وطبقا لهذا التوزيع فإن اليهود في القارة األوروبية بأكملها 

 مليون نسمة، لكنهم مع ذلك يلعبون ٢ال يتجاوز عددهم ) السوفييتي السابق والدول غير المنضمة لالتحاد

 يستطيع المسلمون لعبه في الحياة األوربية رغم أن أعدادهم في القارة تصل إلى عشرة دورا مركزيا ال

  أضعاف عدد اليهود في أقل التقديرات

 

 ٢١٥قبل ) مؤسس الواليات المتحدة(والنفوذ اليهودي في أوروبا ليس جديدا فقد أشار إليه بنيامين فرانكلين 

نظار إلى تكاثر اليهود في الواليات المتحدة ومحذرا من أن م الفتا األ١٧٨٩عاما في خطاب شهير ألقاه عام 

تساهلت مع اليهود الذين سعوا للقضاء على تقاليد أهلها «يصيبها ما أصاب البالد األوروبية التي قال إنها 

  »ومعتقداتهم، كما أذلوا أهلها وأخضعوهم لمشيئتهم والحقوا خيرة أبنائها وأمسكوا بزمام حياتها ومستقبلها

 

وبعد الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على دول المحور بزعامة ألمانيا النازية بدأ عهد جديد للوبي 

اليهودي وأخذ نطاق عمله يتسع ويتنوع ويشمل كل أوجه الحياة السياسية والثقافية واالجتماعية، إلى حد 

) ١٩٩٠لذي استصدروه في فرنسا عام عبر قانون غايسو ا(قدرتهم على مالحقة المؤرخين معنويا وقضائيا 

  إذا ما أنكروا أو شككوا في جرائم النازية ضد اليهود
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وتحدد منظمات الضغط اليهودية ثالث أولويات، هي مكافحة معاداة السامية والحفاظ على ذكرى محرقة 

  ات لسياستهاوضمان عدم صدور أي انتقاد) في الحق والباطل(اليهود أما األهم فهو التضامن مع إسرائيل 

 

تعود جذور هذا التغلغل إلى منتصف القرن الثامن عشر عندما كان االتحاد الصهيوني العالمي نشطا بشكل 

حيث عمل على التواصل مع يهود روسيا من خالل التجار .سري في الواليات المتحدة األميركية وأوروبا 

الذين علموهم كيفية التواصل بطريقة ال تلفت والسياح والصحفيين األجانب باإلضافة الى الطلبة والفنانين 

  انتباه الجهات الروسية الرسمية

 

وينظر متابعو الشأن الروسي بارتياب إلى الدور الذي لعبه المارشال الفريني بيريا اليهودي الذي رأس 

انت البوليس السياسي السري أيام ستالين فقد أسس بيريا منظمة يهودية سرية داخل وزارة الداخلية، ك

، وأتبعها بجهاز طبي سري سمي اللجنة الطبية العليا وكان هدفها القضاء على القيادات M.V.Pتعرف باسم 

السوفييتية التي تخالف ستالين الرأي، وتعقب الكتاب والصحفيين والحزبيين والروس الذين يعلنون 

  اعتراضهم على السياسات الستالينية

 

ة اليهودية حتى توقفت في عهد بريجينيف بسبب بعض أبناء وما أن بدأت مالحقة المنظمات السري

المسئولين الذين عملوا بالتجارة مع دول أوروبية معينة وكان لهم حسابات مصرفية خيالية وكان عدد من 

  قادة هذه المنظمات يعملون كوسطاء

 

ار خاصة المالية ومنذ سبعينيات القرن الماضي سعى مؤتمر اليهود الروس بجد للهيمنة على مواقع القر

واالقتصادية الى أن صعد الى الكرملين آخر رئيس لالتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف فوجد أن 

 المؤسسات المالية والصناعية يملكها الصهاينة، فنصحه صديقه الكسندر ياكلوف بمسايرة المصالح 

  اليهودية وهذا ما فعله غورباتشوف

 

 في بداية عهد يلتسين أيضا إيجور جايدار القائم بأعمال رئيس الحكومة ومن أبرز أقطاب اللوبي اليهودي

 ١٩٩٢الروسية في أعقاب انهيار االتحاد السوفييتي، وظل حتى سحب الدوما الثقة منه في ديسمبر عام 

   عاما٣٦وتولى جايدار منصبه الخطير بينما كان عمره 

 

ير جوسينسكي رئيس المؤتمر اليهودي الروسي، ومن أبرز مليارديرات الخصخصة الصهاينة أيضا فالديم

ونائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي وهو مؤسس ومالك مؤسسة موست المصرفية االقتصادية 
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وكذلك الملياردير رومان أبراموفيتش المعروف باسم ملك األلومونيوم لسيطرته على مصانع ضخمة .الضخمة

  لأللومنيوم ضمن أنشطة أخرى

 

 من الشواهد الى ارتباط عدد من أفراد تلك المجموعة بالمافيا وفي إطار تكوين الصهاينة وأشارت الكثير

  لإلمبراطوريات االقتصادية المالية بدأ المليارديرات الصهاينة يتجهون للسيطرة على اإلعالم

 

مجاالت الفنون واستغل اليهود الديمقراطية األسبانية بعد سقوط الجنرال فرانكو فازداد نفوذهم وتغلغلوا في 

  والسينما كما سيطروا بشكل ملموس على وسائل اإلعالم

 

 ألف نسمة إال أن نفوذهم امتد إلى كل المجاالت من ٤٠ومع أن مجمل تعداد يهود أسبانيا ال يزيد على 

الرياضة، إلى تجارة اللوحات الفنية مرورا بشركات المقاوالت الكبرى واإلنترنت واالتصاالت أما صداقاتهم 

  فتمتد من ملك أسبانيا إلى السياسيين واألدباء والفنانين

 

أما يهود فرنسا فتجمعهم رابطة قوية بإسرائيل فثالثة أرباع العائالت لها قريب في الدولة العبرية حسب 

  نتائج تحقيق أجراه الصندوق االجتماعي اليهودي الموحد

 

ة تتفادي الهفوات ألن ذلك يمكن أن يفتح عليها وجماعات الضغط في ألمانيا تفعل ما شاءت، إذ أن الحكوم

نيران جهنم بسبب الماضي النازي أللمانيا، واليهود من ناحيتهم ال يريدون أن يشفى األلمان أبدا من عقدة 

  الذنب، فبقاؤها يجعل المساس بأي يهودي كارثة قومية كبرى

 

ل أيضا في صياغة التعبيرات التي تستخدمها وال تتوقف ضغوط اللوبي عند حد تغيير مواقف الحكومات، بل تتدخ

 طلبت هيئة اإلذاعة البريطانية من كافة مراسليها ٢٠٠١وسائل اإلعالم، فحينما اشتدت انتفاضة األقصى خالل عام 

  عدم وصف عمليات القتل اإلسرائيلية للفدائيين الفلسطينيين بأنها عمليات اغتيال

 

موقف األوروبي من فرض عقوبات على منتجات المستوطنات الصهيونية كما هذا النوع من الضغوط ألغى بجرة قلم ال

  جعل اقتراحات من نوع الحد من التجارة األوروبية مع إسرائيل مجرد أحالم صيفية ال يمكن تحققها على أرض الواقع

 

ق مباشر، فصناع وهناك طرق مستحدثة للتأثير في القرارات الحكومية، إذ أن األمر ال يستدعي ضغوطا تمارس بطري

السياسية ودوائر صنع القرار أصبحوا يعتمدون أكثر فأكثر على مراكز األبحاث ومؤسسات الفكر والرأي، ومن ثم 
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  اتجهت اللوبيات اليهودية إليها

 

مثلت نهاية الحرب الباردة و تفكك االتحاد السوفييتي البداية الحقيقية لتغلغل الكيان الصهيوني في بعض الجمهوريات 

إلسالمية القابعة في آسيا الوسطى ضمن صراع المصالح و بسط النفوذ و االلتفاف على العالمين العربي و اإلسالمي ا

  و البحث عن موطئ قدم في مواقع كانت محرمة على الدولة العبرية و الواليات المتحدة األمريكية سابقا

 

من استراتيجية أمريكية غربية للولوج في قلب آسيا ومن المفيد اإلشارة إلى أن االستراتيجية الصهيونية هي جزء 

الوسطى و القوقاز لالستحواذ على مواقع الثروة و مصادر الطاقة المستقبلية في هذا الجزء المهم من العالم و قطع 

  الطريق أيضا على الصين كقوة دولية صاعدة و العب رئيسي في الساحة الدولية

 

ا تسميه اإلرهاب قد شكلت مظلة جديدة إلطالق يد الكيان في نشاط عسكري و الواقع أن الحرب األمريكية ضد م

استخباري محموم في آسيا الوسطى في وقت بدأت فيه واشنطن بتأسيس قواعد عسكرية في أوزبكستان و غيرها من 

         هذه الدول ضمن استراتيجية تستهدف توسيع الهيمنة األمريكية في آسيا و بسط نفوذها و استكمال 

  حلقات السيطرة و الهيمنة العالمية

 

إذا كانت الحرب األفغانية األخيرة قد سلطت الضوء بقوة على االستراتيجية األمريكية للهيمنة على آسيا الوسطى ، 

فإن هذه الحرب قد كشفت بوضوح أيضا عن عمق و خطورة التغلغل الصهيوني في المنطقة ، و عن رسوخ التحالف 

داف و دقة تنسيق المواقف و األعمال بين الواليات المتحدة و الكيان الصهيوني في تلك المنطقة ذات و انسجام األه

  األهمية االستراتيجية الكبرى

 

وجدير بالذكر أن هذه اللوبيات منظمة بصورة ممتازة و للمخابرات الصهيونية تغلغل عميق داخلها منذ العهد 

  ة الوزارة مباشرة هو جهاز الفافيت المسئول عن تنظيم هذه الجاليات، السوفييتي من خالل جهاز خاص يتبع رئاس

  الخ.. وتهجير المطلوب هجرتهم من بين أفرادها ، و تجنيد الجواسيس من بينهم 

 

  و هو جهاز . ويمثل الفافيت ذراعا قوية للتغلغل الصهيوني في كل جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق 

  بة مستقلةخطير يستحق كتا

 

ثم باعت الدولة الصهيونية دور اللوبيات اليهودية في الجمهوريات السوفييتية السابقة للواليات المتحدة ، باعتبارها 

  أدوات لتسهيل السيطرة األمريكية و فتح األبواب أمامها ، و الضغط على الحكومات المحلية إذا تلكأت في ذلك
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ياسته تجاه دول آسيا الوسطى من العامل الخاص و هو وجود الجالية اليهودية هذا و يستفيد النظام الصهيوني في س

في المنطقة عامة و مدينة بخارى خاصة منذ خمسة و عشرين قرنا تقريبا، األمر الذي ساعد على تنشيط عالقات 

  الكيان مع المنطقة بعد انهيار الشيوعية

 

 االستراتيجي كانت خالل السنوات الماضية بعد سقوط االتحاد و يمكن القول إن دولة الكيان في المجالين األمني و

السوفييتي تلعب دور الشريك الصغير للواليات المتحدة األمريكية و تمثل مصالحها في المنطقة لمواجهة النفوذ 

  اإليراني في آسيا الوسطى و بحر قزوين

 

 بقاء اليهود في هذه الدول تركيزاً على اتباع حيث تراجعت دولة الكيان في السنوات األخيرة عن دعم الهجرة فترجح

االستراتيجية الجديدة في آسيا الوسطى ، و تسعى هذه االستراتيجية نحو ضم آسيا الوسطى بالتدرج إلى منطقة 

  الشرق األوسط باعتبار دول آسيا الوسطى عنصراً جديداً مهما للشرق األوسط الواسع

 

في إثبات قدراتها على فتح خطوط عسكرية و ) اإلرهاب(حته واشنطن لمكافحة الملف الذي فت) إسرائيل(و قد استغلت 

  استخباراتية لتمهيد الطريق ألمريكا

 

إذا كانت معظم المؤشرات تدل على أن الكيان الصهيوني قد بدأ تغلغله في آسيا الوسطى مع انهيار االتحاد السوفييتي 

         هذا الحدث بكثير و ذلك من خالل اليهود الموجودين فإن الواقع يقدم لنا صورا لمقدمات تاريخية تسبق

  في المنطقة منذ العهد السوفييتي

 

أوزبكستان و طاجيكستان و تركمانستان و قيرغيزستان و (إن الثروات الهائلة التي تمتلكها الدول الخمس في وسط 

  ت استراتيجيةلهي بحد ذاتها فاتحة للشهية الصهيونية قبل أية حسابا) كازاخستان

 

األداة األكثر إغراء ألولئك لممارسة السياسة التي يمثلونها و ينتظرون " اإلرهاب"لهذا كانت الحرب ضد ما يسمى بـ 

اللحظة المناسبة لتطبيقها في بقاع العالم ، و بتفسير أوضح بالسيطرة على منابعها في مناطق استراتيجية كما في 

  رها مفتاح السيطرة على القارة بأكملهاالسيطرة على آسيا الوسطى باعتبا

 

إن مفتاح السيطرة على يوراسيا كما يذكر بريجنسكي هو السيطرة على جمهوريات آسيا الوسطى و مفتاح السيطرة 

بسكانها األكثر تجانساً من سواهم في الدول المجاورة من الناحية العرقية و » أوزبكستان«على آسيا الوسطى هو 

  مليون نسمة ٢٥البالغ عددهم 
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ة السياسية في اليهود ملوك اللعب

  الواليات المتحدة

 – صحيفة البيان اإلماراتية – لهيب عبدالخالق:بقلم 

٢٩/٧/٢٠٠٤ 

 الـذي يمثـل المـصالح       التغلغل اليهـودي  لعب  

 السياسية األميركية مفاصـل االدارة  االسرائيلية في   

دوراً مهماً دائماً في سياساتها وسياسـة رؤسـائها         

وتعـد   .عـالم سواء تجاه الشرق األوسط أو تجاه ال      

طبيعة ومدى التأثير اليهودي ـ الـصهيوني فـي    

 أحد أكثر الموضوعات جدليـة    السياسة األميركية   

في الواليات المتحدة، مما دفع الكثير مـن كتّـاب          

وحتـى الكثيـر ممـن      . االتّجاه الّسائد األميركيين  

 لتجاهل ذلك الدور المحـدد      كتّابا ليبراليين يسمون  

، ية صنع القرار السياسيعملالذي يلعبه اليهود في 

، ونفوذهم  فاليهود يملكون ويستخدمون قوة هائلة    

أقوى من نفوذ أي مجموعة عرقية أو دينية أخرى         

من تعداد الواليات   % ٣رغم أنهم يشكلون أقل من      

المتحدة، وكما أوضح الكاتـب اليهـودي وأسـتاذ         

توصل اليهـود    «بنيامين غنزبرغ العلوم السياسية   

ستخدام النفوذ القـوي    إمتالك و إ منذ الستينيات إلى  

بنواحي الحياة األميركيـة االقتـصادية والثقافيـة        

  . والفكرية والسياسية

 فـي الـشئون الماليـة        مركزياً ولعب اليهود دوراً  

األميركية خالل الثمانينيـات وكـانوا مـن بـين          

المنتفعين الرئيسيين من عمليات انـدماج وإعـادة        

 فرغم أن اليهود    أما اليوم . تنظيم الشركات الكبرى  

مـن تعـداد    % ٢يصل عددهم بالكاد إلى حوالي      

نصف مليارديري هذه األمـة     السكان إال أن قرابة     

  . من اليهود

ومن اليهود أيضا المديرون التنفيذيون ألكبر ثالث       

شبكات تلفازية وأربعة مـن أكبـر اسـتوديوهات         

السينما وأكبر دار إلصـدار الـصحف وجريـدة         

.  الجرائـد وأعظمهـا أثـراً      النيويورك تايمز أكبر  

ودور اليهود ملحوظ أيضا في الحيـاة الـسياسية         

 Benjamin بنيـامين غنزبـرغ  . »..األميركية

Ginsberg»    العناق القاتل ـ اليهـود والدولـة «

  . ١/١٠٣ الصفحتين ١٩٩٣جامعة شيكاغو 

قوة اللـوبي    عن   مارك ويبر عدها  أوتذكر دراسة   

ليهود يـشكلون    في الواليات المتحدة، أن ا     اليهودي

فقط من تعداد السكان بالواليـات المتحـدة،        % ٣

ممن تطلق عليهم هـذه الدراسـة       % ١١ويشكلون  

% ٢٥ولكنهم يشكلون ما يزيد على تسمية الصفوة 

% ١٧من الصفوة بالصحافة والنشر وأكثر مـن        

من رؤساء المنظمات التطوعية والعامة المهمـة       

  . من المناصب الرسمية المهمة% ١٥وأكثر من 

أعظم من قوة أي مجموعـة      ويعد اللوبي اليهودي    

، رغم ان هذه القوة ال      عرقية أو ثقافية في أميركا    

النفـوذ  تتناسب مع عـددهم، ويـستخدم اليهـود         

 ويتركز هذا النفوذ وهذه القوة بـصورة        االقتصادي

هوليوود والتلفاز وفـي مجـال      غير متناسبة في    

ع الشركات  قطا، مثلما يجد له منفذا قويا في        األخبار

لبيـت   في أميركا وينفذ الـى ا      والصناعات المهمة 

 قطاع المـال واالعمـال     عن طريق تأثير     االبيض

  . على السياسة االميركية

األدميرال تومـاس   وربما يصح االستشهاد بما قاله      

 الرئيس السابق لهيئـة  Thomas Moorer مورر

األركان المشتركة بالجيش األميركي عن الـتحكم       

 فقـال   ،سرائيلي في الواليات المتحـدة    اليهودي اإل 

 كـان،    أياً  رئيسا أميركياً  لم أر أبداً  «بحنق واضح   
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يقف في وجههم ـ اإلسرائيليين ـ، إن ذلك يحير   

يعلـم  .  على ما يريدون   العقل، فهم يحصلون دائماً   

اإلسرائيليون دائما ما هو جار، وقد وصلت يومـا         

  . إلى درجة االمتناع عن تدوين أي شيء

 األميركيون مدى سيطرة هـؤالء النـاس        لو علم 

 ال شـك أن     .على حكومتنا لحملوا السالح وثاروا    

من مقابلـة   » مواطنينا ال يعلمون شيئا عما يجري     

بول  وردت بكتاب    ١٩٨٣ أغسطس   ٢٤مع مورر   

، األفــراد »مــن يجــرؤ علــى الكــالم «فنــدلي

الناشـر  «والمؤسسات يواجهون اللوبي اإلسرائيلي     

 Lawrence Hill  ،1985 ١٩٨٤لـورنس هـل   

  . »١٦١صفحة 

ويشير الباحثون الى ان التأثير اليهودي في السياسة      

االميركية يصب في مصلحة اسرائيل التي تحظى       

بدعم الحدود له من قبل الحكومة االميركيـة ايـا          

 وعـدت   سواء جمهوريـة ام ديمقراطيـة،     كانت  

السياسة الداخلية األميركية هي المفتاح الرئيـسي        

كما ان صنع   ،  دعم األميركي إلسرائيل  لفهم سر ال  

السياسة األميركية الخارجية يخضع إلى حد بعيـد        

لتأثير جماعات الضغط اليهوديـة وأهمهـا لجنـة         

  ). إيباك(الشئون الخارجية األميركية اإلسرائيلية 

 تعتمد على عدة    إيباك إن قوة    دوارد تيفنان إويرى  

 يستة ماليين يهود  عوامل رئيسية، أولها أن هناك      

يقومون بالتصويت في االنتخابات بـشكل منـتظم        

من اليهود يشاركون   % ٩٠بدرجة عالية، فحوالي    

في االنتخابات، عالوة على ذلك فـإن األصـوات         

مركـزة فـي واليـات رئيـسية مثـل          االنتخابية  

 كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وفلوريدا وأوهـايو     

  . وتعتبر واليات أساسية للفوز في االنتخابات

قدرة إيبـاك علـى جمـع       العنصر الثاني فهو    أما  

 بارز في   التبرعات من حوالي عشرة آالف عضو     

 الواليات المتحدة، وتخصص هذه التبرعات عـادة      

 فـي الكـونغرس     للمرشحين الموالين إلسـرائيل   

  . األميركي

 أن األموال اليهودية ليـست      إدوارد تيفنان ويؤكد  

 فـي الـسيطرة علـى       القوة الفاعلة الوحيدة  هي  

 فهناك  ،كونغرس وبالتالي على السياسة الخارجية    ال

 على مختلف المستويات في     التنظيم والتحرك أيضا  

نحو منظم ويثير التعاطف    المجتمع األميركي على    

 بما يجري في الشرق األوسط من خالل        والتعريف

 تتسرب بالتدريج   معلومات من صنع وتلفيق اليهود    

إلى عقـول ماليـين األميـركيين فـال يـصبح           

وحده هو المتحيز بل يكـون سـلوكه        ،  كونغرسال

 من شالل منهمر من المعلومات المـضللة      مستمداً  

منحه اليهود الحياة والنشاط، كما يرى الـبعض أن         

تأييد إسرائيل من قبل أعضاء الكـونغرس الـذين         

 ال يوضح   معونات مالية من اليهود   يحصلون على   

 ـ  أين يقع السبب وأين تقع النتيجة، القوة اليهودية

ال تتلخص فقط في أيباك أو      الصهيونية في أميركا    

بل أن  ،  اللوبي الصهيوني في الكونغرس األميركي    

هذا اللوبي نفسه ليس سوى أحد األجزاء األوضـح   

نسبياً في ظاهرة أكبر بكثير هـي ظـاهرة القـوة           

  . اليهودية في الواليات المتحدة

، تلمس القـوة اليهوديـة ـ    األيباكفباإلضافة إلى 

سيطرتها على وسائل اإلعالم    هيونية مثالً في    الص

، كما ان المال اليهودي تركز تقليدياً فـي         والترفيه

، ال في الصناعات الثقيلـة      القطاعات غير المنتجة  

مثل صناعة السيارات مثالً أو في البناء أو الفوالذ،         
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المصارف والتمويل واألسـهم والـسندات      بل في   

  . والعمالت الصعبة

ريتـشارد  رئيس األميركي األسـبق     وبعد أن فك ال   

، ١٩٧٣ ارتباط الـدوالر بالـذهب عـام         نيكسون

ازدهر رأس المال المضارب، مما دفع بالمـصالح        

اليهودية إلى األمام قطاعاً بعد قطاع في االقتـصاد         

المتعولم والمضارب بتسارع كبير في الثمانينيـات       

  . والتسعينيات

بـيض  داخل البيـت األ   ونجد النفوذ اليهودي اليوم     

 كما لم يوجد من قبل، وهي الظاهرة     ووزارة الدفاع 

، بيـل كلينتـون   التي أفصحت عن نفسها في ظل       

الرئيس ولكنها أيضاً الظاهرة التي تفاقمت في ظل        

، والمسئولون األميركيون مثـل     الحالي بوش االبن  

 ريتشارد بيرل وبول ولفوويتز ودوغـالس فيـث       

بل هم  ،  وغيرهم ليسوا أعضاء في اللوبي اليهودي     

 العضوية في الحلقة الداخلية التـي       اأعضاء كاملو 

، وهم صـهاينة إلـى      تصنع السياسة في واشنطن   

 فـي الوقـت     نتانياهودرجة أنهم كانوا مستشاري     

  . نفسه الذي عملوا فيه في الحكومة األميركية

  ملوك اللعبة السياسية 
تعد منظمة ايباك أخطر اللوبيات المسيطرة علـى        

 وهو  بول فيندلي ، ويرى    األميركي القرار السياسي 

 »إيباك«ملك الكابيتول هيل هو     سيناتور سابق، أن    

أشهر ما في الكونغرس األميركـي      : (فنجده يقول 

اللجنة األميركية ـ اإلسـرائيلية للـشئون العامـة     

فما أن يـذكر    » إيباك«والتي تعرف اختصاراً بـ     

هذا االسم أمام أي شخص في مبنـى الكـونغرس          

ن يتعاطون بسياسات الشرق األوسـط      بواشنطن مم 

» ايبـاك « أن لم نقل يمتقع فـ       حتى يتجهم وجهه  

صاحبة السلطة الغالبـة بـين المجموعـات        هي  

بـول  ). ( ـ اللوبيات ـ فـي واشـنطن    الضاغطة

  ). السلطة الباغية/ فيندليمن يجرؤ على الكالم 

ليست سوى جزء من اللوبي اإلسرائيلي      » إيباك«و

ألميركية بشقيها التـشريعي    الضاغط في اإلدارة ا   

، وهي من ناحية التأثير     والتنفيذي كما هو معروف   

المباشر على السياسة العامة هـي األهـم، وفـي          

العقدين األخيرين من القـرن الماضـي عمقـت         

غدت تتحكم فعالً بالكـابيتول     ووسعت نفوذها حتى    

 ويكاد جميع   بشأن السياسة الشرق أوسطية،    هيل

 يطيعونهـا بـال     لنوابأعضاء مجلسي الشيوخ وا   

 الن معظمهـم يعتبـر      استثناء وينفذون أوامرها،  

وذات الممثلة المباشرة للكـابيتول هيـل       » إيباك«

القدرة السياسية التي تتيح أمامهم فرص النجـاح        

  . في االنتخابات أو تقضي عليها

للـسلطة الباغيـة    مرادفاً  » إيباك«وهكذا أصبحت   

كلمـة مـديح    ، وتردد منشوراتها الدعائية     المرعبة

أنها أقـوى   «:  فقالت نيويورك تايمز نشرتها عنها   

التجمعات ذات المصلحة المشتركة في الـسياسة       

الخارجية وأحسنها إدارة وأكثرهـا نفـوذاً فـي         

 ماكلوسـكي ، وقـال النائـب الـسابق        »واشنطن

  . »أن إيباك ترهب الكونغرس: بصراحة أكثر

رابطـة   «منظمة بيناي بيـرث   و» إيباك«وتشكل  

الجزء األبرز للعيـان    ،  »ة االفتراء بالحقيقة  مكافح

ويعتمد في نفوذه إلى    يحكم أميركا    الذي   من اللوبي 

حد بعيد على المؤسسة التي بناها يهود أميركا على         

 ٣٠٠وتعمل بواسطة أكثر من     مستوى الوطن كله    

  . تجمع وطني

ونشاط اللوبي اليهودي في واشنطن مجهود خطير       

يهوديـة التـي تتطلـع      الشأن بالنسبة للمنظمات ال   
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. سـي . سـتيفن ويـرى   » إيبـاك «بازدياد لقوة   

 الواشنطن بوست ، محرر االفتتاحيات في     روزنفيلد

إيباك هي القوة السياسية اليهودية الرئيسية      «: أن

  . »في أميركا اليوم

غايتها بالعمل التـشريعي، إال     » إيباك«يحدد ميثاق   

، وبمـرور   تمثل اآلن أيضا مصالح إسـرائيل     أنها  

سنين تغلغل اللوبي اليهودي والموالي إلسـرائيل       ال

اعمـق  » إيبـاك «في نظام الحكم بكامله، فتركت      

انطباع هناك، حتى أن رئيس الواليات المتحدة كان        

يلجأ إليها كلما واجهته مشكلة سياسية معقـدة لهـا          

عالقة بالنزاع العربي ـ االسرائيلي بدايـة، ثـم    

ـ        ا يتعلـق   تطور األمر إلى استشارة سياسية بكل م

  . بالسياسة الخارجية األميركية على مر الرؤساء

الـضاغط ـ   » إيبـاك « للوبي الرباعي األساسيو

دوغـالس  :  ـ يتـألف مـن   بول فينـدلي حسب 

بلومفيلد، ورالف نوريبنـدغر، واسـتر كـورتز،        

، وكلهم باسـتثناء ليفـي اسـتقل        ليفي. وليسلي ل 

 بالسياسة الخارجية لسيناتور أو نائب قبل االنضمام      

تقاسم هـؤالء األربعـة فيمـا بيـنهم         اليباك، وي 

، إذ على كل من     أعضاء مجلسي النواب والشيوخ   

 ٣٠ أن يراقب بعناية حوالي    المفاتيح األربعة أولئك  

مشرعاً ويركزون على المشرعين الذين يأتون من       

من % ٣الواليات االثنتي عشرة التي يشكل اليهود       

رنيـا،   نيويورك، نيوجيرسي، كاليفو   :سكانها وهي 

ماساشوســتس، أوهــايو، الينــوي، متــشيغان، 

  . بنسلفانيا، ميريالند، ديالوير، فلوريدا، كونكتكت

سجالت وثيقة عن كل عضو فـي       » إيباك«ولدى  

، ويراقب مفـاتيح    مجلس النواب ومجلس الشيوخ   

االنتخابات، رعاية مشاريع القوانين، توقيع » إيباك«

» يباكإ«الرسائل وحتى القاء الخطب، وال تنتصر       

لقضايا إسرائيل في الواليات المتحدة فحسب بـل        

ولمطامعها أيضا، ويذكر انه في العقدين الماضيين       

أطلق اللوبي اإلسرائيلي برنامجاً توسـعياً دوليـاً        

لخدمة مصالح إسرائيل بتوفير مساعدات أميركيـة       

لبلدان أخرى صديقة إلسرائيل أو تـشكل قواعـد         

كامالً عـن تمـدد     دولية لها، وهذا يعطي انطباعاً      

دولياً وحجم  » إيباك«النفوذ اإلسرائيلي دولياً بتمدد     

بـول فينـدلي ـ مـصدر     (الدعم األميركي لذلك 

  ). سابق

وتلتقي مبادئ اللوبي اليهودي ـ اإلسرائيلي مـع   

مبادئ الحزب الجمهوري وبالذات المتطرفين منه      

وهم أقصى يمينه رغم أنها تلتقي مع مبـادئ كـل          

ية األميركية، ونقرأ هذه المبـادئ      األحزاب السياس 

في كل سياسة لرئيس جديد، عبر دعمـه المطلـق          

للكيان الصهيوني وبذل الجهـود المطلقـة لوقـف       

  . المقاومة

ونجد في سياسة اإلدارة األميركية الحاليـة سـمة         

التطرف اليميني الذي التقـى بـالتطرف اليمينـي         

اإلسرائيلي، فـانتج إطـالق يـد إسـرائيل فـي           

ت، واجبارالعرب على االعتراف بواقـع      االغتياال

علـى أن اإلدارات    . إسرائيل وما تريده هي ال هم     

األميركية جميعها أكدت أن سياساتها واحدة تجاه       

  :  بما يليإسرائيل وعناصرها ثابتة يمكن تلخيصها

ـ أهمية مصالح الواليات المتحدة االستراتيجية ـ  

 الحيوية في المنطقة وعلى رأسـها أمـن الكيـان         

  . الصهيوني

ـ ومن أهم مسئوليات اإلدارة األميركية حماية هذا        

الكيان باعتباره قاعدة الغرب المتقدمـة عـسكرياً        

  . وثقافياً
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ـ منح التأييد األميركي المطلق للكيان الصهيوني،       

 إنما هو حالة شعبية فالدعم      وهو ليس تأييداً نخبوياً   

وتأييـدهم  % ٨٥الشعبي للكيان الصهيوني فـاق      

وم االرهاب الفلسطيني الذي يستوجب القيـام       لمفه

% ٧٣باغتياالت دفاعاً عن إسرائيل بلغ مـايفوق        

  . وهو مؤشر على التحالف األميركي ـ الصهيوني

هكذا نجد أن العالقة االستراتيجية بـين الواليـات         

 ثوابت وعـرى ال تنفـصم     المتحدة واسرائيل هي    

 يستخدمها اليهود لتحقيق مصالحهم االسـتراتيجية،     

وال يمكن بعدها النظر الى ضغط اليمين الجمهوري 

األميركي على اليمين االسرائيلي على انه مؤشـر        

تغيير في سمات الـسياسة األميركيـة الحاليـة او          

السابقة او المقبلة، ديمقراطية كانت ام جمهوريـة،        

الن هذا الضغط اسقط رؤساء اميركيين سـابقين        

 خـسر   لعل اقربهم للذاكرة هو بوش االب الـذي       

السباق االنتخابي الرئاسي لوالية ثانيـة لـصالح        

كلينتون عندما هدد اسرائيل بقطـع المـساعدات        

  . عنها

    منظمات اللوبي اليهودي تحبس 

  أنفاس أوروبا

 مطـاردة المـؤرخين إلـى مطـاردة نتـائج           من

    الرأياستطالعات 

 – صحيفة البيان اإلماراتية – لهيب عبدالخالق:بقلم 

٢٩/٧/٢٠٠٤ 

عبارة » اليهود يقومون اليوم بإدارة العالم بالوكالة     «

قالها رئيس الوزراء الماليزي الـسابق محاضـر        

محمد في افتتاح القمة اإلسالمية التي عقدت فـي          

، وهــي تتــأرجح بــين الخطــأ ٢٠٠٣أكتــوبر 

والصواب، إذ تمثل تشخيصا حقيقيا لواقع نعيـشه        

في نظر البعض، فيما تبدو في نظر آخرين عبارة         

بالغاً فيها أو مجرد شماعة نعلق عليها تقصيرنا،        م

وعدم تعاطينا بشكل صحيح مع الواقع الدولي الذي        

فهل صحيح أن اليهود يـسيطرون علـى        . نعيشه

أم أن   القرار الدولي ويوظفونه لخدمة مصالحهم ؟     

يحسن  نفوذهم يتركز في الواليات المتحدة وحدها؟     

لم والذين بداية أن نلقي نظرة على توزع يهود العا     

 مليون  ١٥ و ١٣تختلف التقديرات بشأنهم ما بين      

  . نسمة

من عدد السكان في أميركـا      % ٢,٠٩فهم يمثلون   

ــشمالية و ــطى   % ٠،٠٣ال ــا الوس ــي أميرك ف

فـي  % ٠,٣٤في أميركا الجنوبيـة و    % ٠،٨٨٥و

فـي إسـرائيل     % ٨١,٥٦أستراليا ونيوزيلنـدا و   

فـي  % ٠,١٦في أوروبـا الموحـدة و     % ٠,٢٥و

ت اآلسيوية التي كانت ضـمن االتحـاد        الجمهوريا

في البلـدان اآلسـيوية     % ٠،١٣السوفييتي سابقا و  

  . في أفريقيا % ٠,١٦األخرى و

وطبقا لهذا التوزيع فإن اليهود في القارة األوروبية        

االتحاد األوروبي مضافا إليه جمهوريات     (بأكملها  

االتحاد السوفييتي السابق والدول غيـر المنـضمة        

، لكنهم   مليون نسمة  ٢يتجاوز عددهم   ال  ) لالتحاد

مع ذلك يلعبون دورا مركزيا ال يستطيع المسلمون        

لعبه في الحياة األوربية رغم أن أعدادهم في القارة         

تصل إلى عشرة أضعاف عدد اليهـود فـي أقـل           

   .التقديرات

ال وجه للمقارنة بين نفـوذ الحركـة        صحيح أنه   

 الصهيونية في أوروبا ونفوذهـا فـي الواليـات        

أنـشط مجموعـات     لكنها مع ذلك تبقى      المتحدة،

، وهناك اتجـاه    وأكثرها تماسكا  في القارة،    الضغط
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إلى توحيد اللوبيات اليهودية في البلدان األوروبيـة        

 على  مركزا موحدا للتأثير  حتى تشكل في المستقبل     

  . سياسات االتحاد

ويتوزع اللوبي اليهودي في عـدة دول باالتحـاد         

يطاليا، بريطانيا، بلغاريا، بولندا،    ألمانيا، إ أبرزها  

تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، فرنسا، النمسا، المجر،     

  . هولندا

وربما كان ماضي الممارسات األوروبية مع اليهود       

منذ بداية النهضة وحتى نهاية الحـرب العالميـة         

الثانية هو ما أكسب الـدعاوى اليهوديـة وضـعا          

ي يهودي  خاصا، وجعل األوربيين يتجنبون انتقاد أ     

 ممـا   بسبب سياساته أو ممارساته أو نمط حياتـه،       

سهل ترسيخ عدة مغالطات ربما يكـون أكثرهـا         

إضرارا بالعرب أن العداء إلسرائيل مـن جانـب         

، بمعنى  يعني عداء لليهودية كدين   شخص أو دولة    

آخر كل من ال يتفق مع ما تفعله إسرائيل أو ينتقد           

لشيء اآلخـر   ، أما ا  معاديا للسامية سياساتها يكون   

الذي قوى شوكة مجموعات الضغط اليهودية، فهو       

 وينبغـي أن    اليهود ضحية ترسيخ فكرة مفادها أن     

  .!! ينظر لهم كذلك مهما فعلوا ومهما كان موقعهم

وتتميز مجموعات الضغط اليهوديـة سـواء فـي         

  بالتماسك الشديد  أوروبا أو غيرها من بلدان العالم     

س التمثيلـي   فـالمجل وبكونها عـابرة للحـدود،      

 استطاع على سبيل    للمنظمات اليهودية في فرنسا   

 ذات »محامون بال حدود«المثال أن يوظف منظمة     

االهتمام العالمي بحيث تتحرك كصدى أو كظل له        

أنا أمثل ذراع   : يوما بالقول مائير كاهانا   كما تفاخر   

جـاك  رابطة الدفاع اليهودية في فرنسا، كمـا أن         

ي فرنسا قال إلحدى     ف حزب حيروت  رئيس   كوبفير

.. المـوت للعـرب   : الصحف في بداية االنتفاضة   

  . حيروت هو الفرع الفرنسي لليكود

والنفوذ اليهودي في أوروبا ليس جديدا فقد أشـار         

) مؤسس الواليات المتحـدة    (بنيامين فرانكلين إليه  

م ١٧٨٩ عاما في خطاب شهير ألقاه عام        ٢١٥قبل  

 الواليات المتحدة   الفتا األنظار إلى تكاثر اليهود في     

ومحذرا من أن يصيبها ما أصاب البالد األوروبية        

تساهلت مع اليهود الـذين سـعوا       «التي قال إنها    

للقضاء على تقاليد أهلها ومعتقداتهم، كمـا أذلـوا         

أهلها وأخضعوهم لمشيئتهم والحقوا خيرة أبنائهـا       

  . »وأمسكوا بزمام حياتها ومستقبلها

  دوافع 

 أبرزها  ،شاء اللوبيات اليهودية  هناك عدة دوافع إلن   

ضمانة نفـسية وعـزاً     إعطاء اليهود في أوروبا     

 يتسلحون به لتأمين حريـاتهم ومـصالحهم،        قومياً

السيطرة على اقتـصاد أوروبـا ووسـائل        وكذلك  

 لدعم مـصالحهم الشخـصية ومـصالح        إعالمها

  . إسرائيل العليا

ال يتكرر اضـطهادهم    ويحاول اليهود التغلغل حتى     

التي أذلتهم على مدى قرون طويلة بدأت       ارة  في الق 

 ميالدية حينما دعت الجمعيات العمالية      ١٣٤٨بعام  

إلى قتل اليهود    ستراسبورج بالنمسا    والحرفية في 

المـرابين والتجـار وأصـحاب      وإفنائهم بـسبب    

 الذين احتكروا المال واالستثمار والسلع      المصارف

   .كبلوا المجتمع كله بالرباو

نشاء جماعات الضغط منـذ وقـت       وبدأ التحرك إل  

 حـين   ١٧٩١مبكر، وكانت أولى الثمار في عـام        

يتيح مـساواة اليهـود     اصدر حكام فرنسا قانونا     

في فرنسا نفسها وفي كل األراضـي        (بالفرنسيين
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وبسبب ) التي تسيطرعليها جيوش نابليون بونابرت    

هذا القانون وصل اليهود إلى مراكـز عليـا فـي         

  . جمهوريةالدولة منها رئاسة ال

نداء نابليون الشهير   ويقول عدد من المؤرخين إن      

 كان الدافع إليـه هـو       ١٧٩٩ أبريل   ٤ في   لليهود

 في فرنسا وخارجها    األموال اليهودية االستفادة من   

  . وتعبئة اليهود في جيشه

الوجود الـسياسي واالقتـصادي المـنظم       كما أن   

 أتاح لهم أن يلعبوا دورا فـي        لليهود في بريطانيا  

 البريطانيـة أوائـل     الصناعة الحربية م تطوير   دع

القرن العشرين، وهو األمر الذي انعكست آثاره في        

  . السياسة البريطانية

  نطاق عمل 
وبعد الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على       

دول المحور بزعامة ألمانيا النازية بدأ عهد جديـد         

للوبي اليهودي وأخذ نطاق عمله يتـسع ويتنـوع         

شمل كل أوجـه الحيـاة الـسياسية والثقافيـة          وي

واالجتماعية، إلى حـد قـدرتهم علـى مالحقـة          

 قـانون غايـسو   عبر  (المؤرخين معنويا وقضائيا    

إذا مـا   ) ١٩٩٠الذي استصدروه في فرنسا عـام       

. أنكروا أو شككوا في جرائم النازية ضد اليهـود        

لروجيه جـارودي أو    ولعل القارئ يذكر ما حدث      

وغيرهما، فـأول مـا تحـاول        فوريسون روبرت

التدمير المعنوي للكاتب   جماعات الضغط فعله هو     

والتدمير المالي لدار النشر والمكتبات التي تتجرأ       

، والمالحقات القضائية للكاتب    على عرض الكتاب  

  . ودار النشر

خنق كل صوت يطرح    ويحاول اليهود بشتى السبل     

 أو حتى بشكل غير مباشـر محـاوالت         بصراحة

نفوذ  اليهودية داخل أي بلد من البلدان أو         السيطرة

اليهود الواسـع والمهـيمن علـى االقتـصاد أو          

هيكـل الوجـود     فيها وذلك فضال عـن       السياسة

العداء ، إذ عادة ما تشهر الفتة       اليهودي في العالم  

وانتقل اليهود مـن ذلـك       . إزاء أي قضية   للسامية

 على النحو الذي    تزوير التاريخ وتفصيله  أيضا إلى   

  . رغبوني

 ،وتحدد منظمات الضغط اليهودية ثالث أولويـات      

هي مكافحة معاداة السامية والحفاظ على ذكـرى        

محرقة اليهود أما األهم فهو التضامن مع إسرائيل        

وضـمان عـدم صـدور أي       ) في الحق والباطل  (

 ٣وربما يكون ما حـدث يـوم        . انتقادات لسياستها 

ر فقد أدى نـش    خير مثال على ذلك      ٢٠٠٣نوفمبر  

نتائج استطالع للرأي أجرته المفوضية األوروبية      

إلى حملة واسعة النطاق شنها اللـوبي اليهـودي     

ضد األوروبيين بصفة عامـة، تحـت ذريعـة أن          

  . القارة أصبحت معادية للسامية

ــة  وعلــى الفــور انتفــضت الحكومــات الغربي

إلعالن البراءة من استطالع    والمفوضية األوروبية   

مثل أكبر خطر على    إسرائيل ت  الذي أكد أن     الرأي

إدانـة  ، وأدت الـضغوط إلـى       السالم العـالمي  

 بدال من القول أن السياسات اإلسرائيلية       االستطالع

هي السبب، وأن الجماهير األوروبية عبرت عـن        

  . رأيها دون انصياع لضغوط أحد

المطالبة بالتعويضات عن ممارسات العهد     وتدخل  

هوديـة، وكـان     في نطاق عمل اللوبيات الي     النازي

بدفع مبالغ  ) قبل سنوات قليلة  (آخرها مطالبة النمسا    

 مليار دوالر كتعـويض     ٢٠باهظة تصل إلى نحو     

، فقدها اليهود في النمـسا    عن ممتلكات مزعومة    

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٤٨  من١٥                                        ٢٠٠٩ -كانو الثاين

 



 التحدي الصهيوين                        )١٤-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  ركز األلكتروينعنوان امل

وعن العمل القسري لعمال الـسخرة اليهـود فـي          

  . المصانع النمساوية خالل العهد النازي

اوية مبلـغ   وانتهت القضية باعتماد السلطات النمس    

 مليون دوالر وبتقديم المستـشار النمـساوي        ٨٠٠

 قـال فيـه إن      عتذارا لليهـود  إ فولفجانج شوسيل 

أموال العالم أجمع ال يمكنها تعويض ما سِلَب بالقوة 

  . منهم أثناء الفترة النازية

 سبتمبر دخل تشويه العرب واإلسـالم،       ١١وبعد  

وتزوير الثقافة والتراث والحضارة في المنطقـة       

العربية وإبرازها مشوهة ومرفوضة فـي العـالم        

  . الغربي ضمن نطاق عمل اللوبيات

  حمالت 
بعض هناك نماذج لحمالت دعائية سبق وأن شنتها        

وسائل اإلعالم العالمية الواقعـة تحـت سـيطرة         

 منها الحملة التي شـنتها      جماعات الضغط اليهودية  

رئـيس الـوزراء    دوائر اللوبي اليهـودي ضـد       

 وحاولت ادانته عبر البيان     اضر محمد الماليزي مح 

 ١٧الختامي لقمة االتحاد األوروبي التي عقدت يوم 

 لوال تدخل الرئيس الفرنسي الـذي       ٢٠٠٣أكتوبر  

أكد أنه ال مكان لهذا في بيان صادر عـن القمـة            

األوروبية مما جعله موضع هجوم من الـصحافة        

اإلسرائيلية وتلك التابعة للوبي الـصهيوني علـى        

هر، واتهم خاللها بالسير على درب العداء       مدى أش 

  . للسامية

أعقبت ذلك حملة على نتائج االستطالع األوروبي       

والذي اتهمت القارة بسببه بأنها تعاني مـن أسـوأ          

حاالت مناهضة السامية منـذ الحـرب العالميـة         

 قادة  حذر المجلس اليهودي العالمي   الثانية، ووقتها   

ر حينمـا يعـاملون     أوروبا قائال إنهم يلعبون بالنا    

إسرائيل باعتبارها الدولة الشريرة الوحيـدة فـي        

منطقة الشرق األوسط، وطالب البعض بعدم تمثيل       

االتحاد األوروبي في اللجنة الرباعية التي تحـاول        

  .  اإلسرائيلي-الوساطة في الصراع العربي 

شيري بلير زوجة    تعرضت   ٢٠٠٢وفي يونيو عام    

تقادات حادة عنـدما     الن رئيس الوزراء البريطاني  

ــات  ــدافع وراء العملي ــا لل عبــرت عــن تفهمه

االستــشهادية وقالــت إن ســبب إقــدام الــشباب 

الفلسطيني عليها هو الشعوره باليأس وفقدان األمل،       

ونجحت الحملة العدائية ضد شيري في إرغامهـا        

  . عن تصريحاتها وتقديم اعتذارعلى التراجع 

وم اللوبي ولم تسلم هيئات وشخصيات دولية من هج

 فقد تعرض مركـز زايـد       الصهيوني في أوروبا،  

 تحت  للتنسيق والمتابعة لحملة بدأت في بريطانيا،     

ادعاء أنه يستضيف شخصيات ويصدر دراسـات       

 كمـا رفعـت دعـوى       تحض على معاداة اليهود،   

إبراهيم نافع رئيس تحرير صـحيفة      قضائية ضد   

األسـقف ديزمونـد     بنفس الذريعة وهوجم     األهرام

 بسبب مقال نشرته    الفائز بجائزة نوبل للسالم    توتو

، وشبه فيها   صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبون   له  

األجواء التي يعيشها الفلسطينيون بما كان يعانيـه        

في جنوب إفريقيـا قبـل تفكيـك نظـام الفـصل            

  . العنصري

كما ال ينسى أحد الحملة العاتية التـي اسـتهدفت          

ـ      ك المركـزي   جريتا دوزينبرج زوجة رئيس البن

والتي ترأست منظمة أوقفوا االحـتالل،    (األوروبي

وذلك لمجرد  ) وزارت المدن والمخيمات الفلسطينية   

أنها رفعت علما فلسطينيا فـوق شـرفة منزلهـا          

الدكتور غازي بأمستردام، والحملة التي تعرض لها 

 السابق فـي بريطانيـا      القصيبي السفير السعودي  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٤٨  من١٦                                        ٢٠٠٩ -كانو الثاين

 



 التحدي الصهيوين                        )١٤-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  ركز األلكتروينعنوان امل

 بعنـوان   حيـاة صحيفة ال بسبب قصيدة نشرها في     

 آيـات  الشهداء، ويثني فيهـا علـى االستـشهادية       

منظمة نواب اليهـود    وقد بدأت الحملة    . األخرس

، وكتبت رسالة إليه تعرب فيهـا عـن         البريطانيين

غضبها، ولم تنته تلك الحملة العاتية إال بعد نقلـه          

  . من لندن وتعيينه وزيرا للمياه في السعودية

 طفلـة مـصرية     ولم يكن في الحسبان أن تتسبب     

 عاما في تحريك كل أعشاش الـدبابير        ١٥عمرها  

، لكن ذلك حدث حينما ألفت      في المجتمع األوروبي  

 التي تقيم مع أسرتها في إيطاليا بتأليف        رندة غازي 

حالم (رواية نشرت ضمن سلسلة للمراهقين بعنوان       

   . دار فالماريون بباريسنشرتها ) بفلسطين

منظمات اليهودية في   فقد طالب المجلس التمثيلي لل    

 مدعيا أنها تمجـد اإلرهـاب،        بمنع الرواية  فرنسا

منظمـة  وتحض على الكراهية العرقية وتحركت      

 مطالبة وزير الداخلية الفرنسي     محامون بال حدود  

بتطبيق القانون ومنع الكتـاب وأثـارت الروايـة         

) الليكـرا (الرابطة الدولية ضد العرقية والال سامية   

 فيه وزيري العدل والداخلية     فأصدرت بيانا طالبت  

بتنظـيم  ، كما دعت جهات صهيونية      بمنع الكتاب 

  .أمام دار فالماريون التي نشرت الروايةمظاهرة 

  

  

  

  

  

   

 في انهيار االتحاد السوفييتي ثم قطف ثمار        تسبب

    الخصخصة

اللوبي اليهودي في روسيا من العمل 

  السري إلى صناعة القيادات

 –البيان اإلماراتية  صحيفة –ناهد صادق:بقلم 

٢٩/٧/٢٠٠٤ 

 ١٩٩١فضح انهيار االتحاد السوفييتي نهاية عـام        

حجم التغلغل الضخم للوبي الصهيوني في الحيـاة        

، حيث  السياسية واالقتصادية والثقافية في روسيا    

سيطرته على مختلف جوانب الحياة بشكل      تكشفت  

يفوق في قوته وأساليبه الملتوية نظيره األميركي       

تعود جـذور هـذا     .ضرب بسطوته األمثال  الذي ت 

التغلغل إلى منتصف القرن الثامن عشر عندما كان        

االتحاد الصهيوني العالمي نشطا بشكل سري فـي        

حيث عمـل    .الواليات المتحدة األميركية وأوروبا   

على التواصل مع يهود روسيا من خالل التجـار         

والسياح والصحفيين األجانب باإلضافة الى الطلبة      

انين الذين علموهم كيفية التواصل بطريقـة ال        والفن

فـي عـام    . تلفت انتباه الجهات الروسية الرسمية    

 فـي   حركة عصبة اليهود الـسرية     نشأت   ١٨٦٩

ذراعـا  روسيا وكانت حركة منظمة وقوية لكونها       

، وأعلنت هـذه    روسية لالتحاد الصهيوني العالمي   

تحـسين الحيـاة    الحركة أن هدف إنـشائها هـو        

 وحـثهم علـى الهجـرة       يهود الروس المعيشية لل 

  . لفلسطين

 عملت المنظمات اليهودية السرية     ١٩٠٢وفي عام   

التروسـت  على إنشاء جمعية دولية مساهمة تسمى       

 أسـرة روتـشيلد    بدعم من    االستعماري اليهودي 

باالشتراك مع الحكومة البريطانية التي كـان لهـا         
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بنـاء التروسـت االحتكـاري      الدور األكبر فـي     

لذي يعمل في العلن باالستثمار وفي السر   ا اليهودي

  . بقضايا أمنية وعسكرية لصالح الصهيونية العالمية

 في العمل سرا قبيل     حركة عصبة اليهود  ونشطت  

علـى إطـالق    » ١٩١٧ «الثورة البلشفية وأثناء  

  : كوادرها من الشبان في اتجاهين 

يعادي الثورة ويعمل في     .. ألول مع القيصرية  ا -

يتار المرتبطة بشكل سري بمركـز      منظمة ب إطار  

 الذي كان   قيادة جيش المتطوعين لتحرير موسكو    

بعض أعضائه يشغلون مراكز قيادية في الجـيش        

وفي المؤسسات والمدارس العـسكرية الروسـية       

تنظـيم  وعمل مركز قيادة جيش المتطوعين على       

 وكان يهدف الى الـسيطرة      المؤامرات ضد الثورة  

ـ على موسكو لعدة ساعات      ة إثـارة الرعـب     بغي

  . والفساد في صفوف الثورة والجيش األحمر

كوادر عصبة  الذي توزع عليه أما االتجاه الثاني -

 حيـث   ضد القيصرية ومع الثورة    فقد كان    اليهود

تمـسكهم  أظهر شبان هذا االتجـاه مـن اليهـود          

 وأخفوا عملهـم لحـساب      بالنضال الطبقي الثوري  

ف أمر هؤالء   واكتشالمصالح االحتكارية اليهودية،    

 إذ اتضح ما راكمه اليهـود       ،بعد أعوام من الثورة   

تافريشيـسكا  من أمالك في مدن روسـية مثـل         

 ٣٣٨، والـذي بلـغ      وبيزصربيا وتيرينوسالفسكيا 

 فابريقة تصل رؤوس أموالها الى      ١٦٢٧مصنعا و 

  .  مليون روبل٣٠٠ ملياراً و١٨

وينظر متابعو الشأن الروسي بارتياب إلى الـدور        

 اليهودي الـذي    المارشال الفريني بيريا  به  الذي لع 

 فقـد   سـتالين رأس البوليس السياسي السري أيام      

أسس بيريا منظمة يهوديـة سـرية داخـل وزارة          

، وأتبعهـا   P.V.Mالداخلية، كانت تعرف باسـم      

بجهاز طبي سري سمي اللجنة الطبية العليا وكـان     

هدفها القضاء على القيادات السوفييتية التي تخالف       

ين الـرأي، وتعقـب الكتـاب والــصحفيين    سـتال 

والحزبيين والروس الذين يعلنون اعتراضهم على      

  . السياسات الستالينية

وحينما أشيع عن بعض األطباء اليهود بأنهم قتلة        

 معهم  مأجورون أوقفهم الحزب الشيوعي للتحقيق    

بتهمة التآمر ضد االتحاد السوفييتي، إال أن المحاكم        

 التـي   يـات اليهوديـة   ضـغوط اللوب  برأتهم بعد   

 بمساعدة بيريا شخصيا   وكذلك   الرشوةاستخدمت  

لوديـا  «الـدكتورة   إال أن ناشطة شـيوعية هـي        

 ظلت تالحق هـؤالء األطبـاء سـراً         »تيماشوك

لتعرفهم باألسماء، وكان لها الدور األساسـي فـي         

كشفهم ووضع ملفهم أمام أعضاء المكتب السياسي،       

ـ         باب وعوقبت بسبب ذلك حيث سحب منهـا ألس

غامضة وسام لينين والسوفييت األعلى الذي كان       

   .قد منحه لها ستالين شخصياً 

 فـإن قيـادة الـشرطة        دور بيريا المشبوه   وبسبب

السياسية السرية الروسية ناصبته العداء وخاصـة       

دوره فـي قـضية     بعدما زادت شكوكها بـسبب      

م أعلـن مجلـس     ١٩٤٥يوليـو   ١٠، وفي   االطباء

فضيحة وقـوف بيريـا      السوفييت األعلى تفاصيل  

 ونجح في إماطة    خلف عصابة في وزارة الداخلية    

اللثام عن النشاطات اإلرهابية التي كانـت تنفـذها         

 فـي   لصالح االحتكـارات اليهوديـة    هذه العصابة   

  . بريطانيا والواليات المتحدة

 أقيل بيريا من جميع مناصبه    وبعد تكشف الفضيحة    

لرئيس مجلـس   الحزبية والتنفيذية بعد أن كان نائبا       

  . الوزراء ووزيرا للداخلية
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تطـوير  وقد عمل بيريا طوال سنوات نفوذه على        

وضع اليهود داخل األجهزة اإلداريـة والحزبيـة        

والعسكرية واألمنية ومالحقة الـشرفاء الـروس       

، لدرجة أن أي ضابط أو مسئول       ونفيهم واعتقالهم 

نزيه في الحزب كانت تشن ضده حمالت بوليسية        

  . خالقية لتحطيمهودعائية وأ

وقد كشفت تفاصيل الفضيحة األخيرة التي سـاهم        

فـي تفجيرهـا كيفيـة تمكـن بيريـا          خروشوف  

وهوالشخص الوحيد الذي الزم الزعيم السوفييتي      «

فـي  دس السم   مع عصابته من    » قبيل وفاته بأيام  

، وبعد أن شكلت لجنـة مـن        شراب ستالين وقتله  

ـ   تسعة أطباء لتشريح جثة ستالين       ه قتـل   تبـين أن

وخوفا من افتضاح أمر بيريا فـي قتـل          مسموما

ستالين عمد بواسطة أجهزته وبمساعدة المنظمات      

الصهيونية السرية إلى قتل األطباء التسعة عبـر        

مسلسل إرهابي منظم وبشكل منفرد في ظـروف        

  . غامضة

وما أن بدأت مالحقة المنظمات السرية اليهوديـة        

ض أبناء   بسبب بع   بريجينيف حتى توقفت في عهد   

المسئولين الذين عملوا بالتجارة مع دول أوروبيـة        

معينة وكان لهم حسابات مصرفية خياليـة وكـان         

 .عدد من قادة هذه المنظمات يعملـون كوسـطاء        

وعلى امتداد عقود عملت المنظمات اليهودية ضمن       

لتحريـك ثـورة    » بشكل سري «االتحاد السوفييتي   

وكـان   مضادة مدعومة من االحتكارات العالميـة     

أسر روتشيلد والزار وفـارحي،     أبطال تلك الحقبة    

وقمحي وقارح وروسـو وإبـراهيم زاده وجـاك         

  . كوهين

مؤتمر اليهود  ومنذ سبعينيات القرن الماضي سعى      

 بجد للهيمنة على مواقع القـرار خاصـة         الروس

المالية واالقتصادية الى أن صعد الى الكرملين آخر 

  غورباتـشوف  ميخائيـل رئيس لالتحاد السوفييتي    

فوجد أن المؤسسات المالية والـصناعية يملكهـا        

 الكـسندر يـاكلوف   الصهاينة، فنـصحه صـديقه      

بمسايرة المـصالح اليهوديـة وهـذا مـا فعلـه           

  . غورباتشوف

 وهو صهيوني من خالل صـداقته       ياكلوفوشكل  

 األداة الصهيونية الفاعلة في التـأثير       لغورباتشوف

ث عمل علـى    على السياسة الخارجية الروسية حي    

 غورباتشوف مع إدجار برونجمان   توثيق عالقات   

 آنـذاك،   لمؤتمر اليهودي الدولي  الذي كان يرأس ا   

وكذلك مع العديد من األثرياء اليهود الذين بـدأوا         

يتوافدون على مكتبه في الكرملين وعلى الرغم من        

أنه لم يحصل من هؤالء األثرياء على أي وعـود          

 رفع كل القيود علـى      إال أنه لدعم البيروسترويكا،   

هجرة اليهود وفتح الباب على مـصراعيه أمـام         

انتشار المنظمات الصهيونية بـشكل علنـي فـي         

  . االتحاد السوفييتي

» قبيل االنهيار بـسنوات   «ومنذ أواخر الثمانينيات    

بدأ االنفتاح الـسوفييتي بـشكل رسـمي علـى          

بـوريس   تم انتخـاب     ١٩٩١، وفي يونيو    إسرائيل

التي أعلنت استقاللها عـن     «وسيا   رئيسا لر  يلتسين

» االتحاد السوفييتي في ديسمبر من العـام نفـسه        

وشكلت سياسة يلتسين بيئة خصبة لمزيـد مـن         

ــسياسية   ــاة ال ــي الحي ــصهيوني ف ــل ال التغلغ

  . واالقتصادية الروسية 

حيث انه ربط نفـسه بطـاقم مـن المـساعدين           

 الـذين تقلـدوا المناصـب       والمستشارين اليهود 

أنـاتولي تـشوبايس    في مقدمة هؤالء    الوزارية و 

 الشهير وأول رئـيس للجنـة       مهندس الخصخصة 
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حكومية عينت إلدارة ممتلكات الدولة وكان عمره       

 تعيش والدته   يهودي متعصب  سنة وهو    ٣٤آنذاك  

  . نصف الوقت في إسرائيل

ومن أبرز أقطاب اللوبي اليهودي في بداية عهـد         

ل رئـيس   القائم بأعمـا إيجور جايداريلتسين أيضا   

الحكومة الروسية فـي أعقـاب انهيـار االتحـاد          

السوفييتي، وظل حتى سحب الدوما الثقة منه فـي         

 وتولى جايدار منصبه الخطير     ١٩٩٢ديسمبر عام   

  .  عاما٣٦بينما كان عمره 

، ظـاهرة الطفـل اليهـودي المعجـزة       وانتشرت  

وتجسدت بين أقطاب اللوبي الصهيوني الروسـي       

 اصبح نائبا لـرئيس      الذي بوريس نيمتسوف مثل  

، حينما كان عمره     تشيرنوميردين الوزراء األسبق 

نائبا لـرئيس   نيمتسوف   عاما واستمر    ٣٦ال يزال   

يفجينـي  الوزراء في حكومة السياسي المخضرم      

  . يلتسين، وذلك بضغط من بريماكوف

ومن أبرز مليارديرات الخصخصة الصهاينة أيضا      

ي  رئيس المـؤتمر اليهـود     فالديمير جوسينـسكي  

الروسي، ونائب رئيس المؤتمر اليهودي العـالمي       

 المـصرفية   مؤسسة موسـت  وهو مؤسس ومالك    

رومـان  وكذلك المليـاردير    .االقتصادية الضخمة 

 المعروف باسـم ملـك األلومونيـوم        أبراموفيتش

لسيطرته على مصانع ضخمة لأللومنيـوم ضـمن      

  . أنشطة أخرى

 أصبحوا بمرور الوقت مـن أقـرب        هؤالء الثالثة 

 ضمن  بوريس يلتسين قربين إلى الرئيس السابق     الم

أنـاتولي  دائرة ضيقة أهـم اعـضائها اآلخـرين         

 رئـيس الـديوان     تشوبايس وأليكسندر فولوشين  

ليلتـسين و ليـوتين وتاتيانادياتـشنكو       الرئاسي  

وقد ظلت هذه البطانة    .  نفسه ويلسينا ابنة يلتسين  

تحكم روسيا فعليا لسنوات من خـالل سـيطرتها         

س الذي كان مريـضا أغلـب الوقـت         على الرئي 

متجاوزة كل مؤسسات الدولة الدستورية وهيئاتها      

  . المنتخبة

وأشارت الكثير من الشواهد الى ارتباط عدد مـن         

أفراد تلك المجموعة بالمافيا وفي إطـار تكـوين         

الصهاينة لإلمبراطوريات االقتصادية المالية بـدأ      

المليارديرات الصهاينة يتجهون للـسيطرة علـى       

ــتمكن . اإلعــالم  مــن تكــوين بيريزوفــسكيف

 بحلـول أوسـاط     إمبراطورية إعالميـة ضـخمة    

التسعينيات، من خالل امتالكه لحصة مسيطرة من       

أسهم القناة األولى للتلفزيون الروسي، التي تحظى       

من المشاهدين في وقت الذروة وكذلك       % ٣٧بـ  

 الجريدة المـستقلة ـ   -جريدة نيزافيسيما باجازيتا

مجلـة  كما بسط سـيطرته علـى       . نفوذواسعة ال 

 أكثر المجالت األسبوعية توزيعا، فضال      أوجوتيوك

عن السيطرة أو ممارسة نفوذ قوى على مجـالت         

  . وصحف أخرى أقل أهمية

 فقـد تمكـن مـن بنـاء          فالديمير جوسينسكي  أما

إمبراطورية إعالمية تضم قناة تليفزيونية مـستقلة،       

كما أسس  من الروس وقت الذروة،     % ١٨يشاهدها  

 اليوم ـ اليومية واسعة االنتـشار   جريدة سيفودنيا

، »صدى موسـكو  « وضم الى إمبراطوريته إذاعة     

  . فضال عن حصص في صحف وإذاعات أخرى

 فقد جاء   فالديمير بوتين أما الرئيس الروسي التالي     

 وحاشـيته بعـد أن       يلتـسين  إلى الحكم باتفاق مع   

 أصبح استمرار األخير في الـسلطة أمـرا غيـر         

ويذكر أن بوتين هو ربيب كاردينال العائلة        ،مقبول

أناتولى تشوبايس الذي جاء به من بطرسـبورج        
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، ووقف وراءه عبر مراحل صـعوده       إلى الكرملين 

وكـان مـن    المتتالية حتى أصبح رئيسا للدولـة،       

المتفق عليه أن الرئيس الجديد لن يفتح ملفـات          

الفساد، وسيواصل خدمة مصالح أولئـك الـذين        

  . ا به إلى عرش الكرملينجاؤو

إلى ما بعد   ..  بذلك كله لعدة أشهر    بوتينوقد التزم   

 وسـانده   ٢٠٠٠ مـارس    ٢٦انتخابه رسميا فـي     

 بحمـاس فـي حملتـه       أباطرة اإلعالم الـصهاينة   

إال أن التذمر الواسع من فساد وبلطجة        ،االنتخابية

اللوبي الصهيوني التي تجـاوزت كـل الحـدود         

 كلها   القوى السياسية  ضغوط من جهة، و   المعقولة

دفعت  ،تقريبا عدا اليمين المتطرف من جهة أخرى      

بوتين للتفكير في ضرورة التغيير ولـو بـصورة         

 ، الذي يقف على قمته    محدودة لتجميل وجه النظام   

مكافحـة  وما أن بدأ الحديث عن بـديهيات مثـل          

التهرب الضريبي ومكافحة الجريمة المنظمة حتى      

 ومتصاعدا مع كل مـن      أخذ الصدام شكال تدريجيا   

واألخير كان رئيـسا     «بيريزوفسكي وجوسينسكي 

فقد هاجمت الصحف   . الروسي» للمؤتمر اليهودي 

 بـوتين وقنوات التلفزيون التي كان يملكها االثنان       

الذي اتخذ خطوات نحو إعادة النظام ألجهزة الدولة        

فاتجـه بـسرعة وحـزم     . ومحاولة توطيد سلطتها  

 التهرب مـن الـضرائب      لمالحقتهما قضائيا بتهمة  

ومن سداد ديونهما الضخمة للبنوك والمؤسـسات       

واضطر المليـارديران الـصهيونيان      ،االقتصادية

للهرب إلى الخارج وتم توجيـه ضـربة قاصـمة          

، فاضـطر   إلمبراطوريتهما االقتصادية واالعالمية  

 لبيع شركته البترولية التي كان يملكها       بيريزوفسكي

، رومان أبراموفيتسن  إلى حليفه الصهيوني اآلخر   

الذي هرب أجزاء كبيرة من ثروته للخارج عـام         

٢٠٠٣ .  

 ميخائيل خودوركوفسكي أما الملياردير الصهيوني    

النفطيـة  » يوكـوس «رئيس وأكبر مالكي شركة     

 ثانية كبرى شركات النفط الروسية والذي       ،العمالقة

 مليارات دوالر بما يجعله أغنـى       ٤،٨تبلغ ثروته   

 قد تم القبض عليه بـتهم كثيـرة       ف ،أغنياء روسيا 

أبرزها تهربه من دفع ضرائب تبلغ قيمتهـا نحـو          

  . خمسة مليارات دوالر

أن أغلب التهم الموجهة لهؤالء الصهاينة      ويالحظ  

التي أدت الخصخصة  .متصلة بثروة النفط الروسية   

إلى وقوع نسبة ضخمة من أسـهمها فـي أيـدي           

 ،مليارديرات اللوبي الصهيوني بـصورة أساسـية      

لالندماج بين   كان التخطيط جاريا     ١٩٩٨ومنذ عام   

 ثاني أهم شركات النفط التي يسيطر عليها        يوكوس

، وأخـرى أصـغر منهـا هـي         خودوركوفسكي

 أهم مالكيها، وكان بيريزوفسكيالتي كان » سينفط«

المليـاردير الـصهيوني    شريكه األصغر فيها هو     

، والذي أصـبح مـسيطرا      هورومان أبراموفيتسن 

  . بيريزوفسكيكة بعد هروب على الشر

وتعثرت المفاوضات طويال حتى وصلت إلى اتفاق       

 هـو   تكوين عمالق نفطي  العام الماضي، من أجل     

 التي كان مقررا لهـا أن تـصبح         ،سينفط يوكوس

أكبر شركة نفط في روسيا ورابع أكبر شركة نفط         

 فقد تقدمت شركة    ،وهنا ظهر األميركان  . في العالم 

من % ٤٠ بعرض لشراء    يةاكسون موبيل األميرك  

أسهم الشركة التي لم يتم اندماجها بصورة نهائيـة         

فتقدمت بعرض لشراء   » شيفرون«شركة  أما  !! بعد

  . من أسهم الشركة الجديدة % ٢٥
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وهكذا كان مقررا أن تمتلك شـركتان أميركيتـان         

أي .. من أسهم الشركة المقـرر قيامهـا      » %٦٥«

بر شـركة   يضع أك األمر الذي   . .ثلثي األسهم نحو  

 !!نفطية روسية تحت سيطرة أميركية ـ يهودية  

لم يكن من الممكن أن تسمح      وبديهي أن أمراً كهذا     

، ألنه يتصل مباشرة بقـضية      به الحكومة الروسية  

استراتيجية بالغة الخطورة تمس األمـن القـومي        

وكـان البـد مـن ضـرب        .للبالد فـي الـصميم    

واحتجاجا على هذا تقدم رئـيس      .. خودوركوفسكي

  بـوتين   باستقالته، فقبلهـا   فولوشينديوان الرئاسة   

وهكذا تخلص بضربة واحدة من اثنين      على الفور،   

من أخطر رجال اللوبي الصهيوني فارتفعت شعبية       

خاصة وأن اللوبي الصهيوني مكروه بشدة      . بوتين

  . من الشعب الروسي

 في ألفاظ السياسيين واإلعالميين وتفـتش       تتدخل

    أحياناًنواياهم 

اذج مجتمعات أوروبية تسيطر عليها نم

  جماعات الضغط

 – صحيفة البيان االماراتية – مجدي شندي:بقلم 

٢٩/٧/٢٠٠٤  

 علـى أغلـب الـدول       الجاليات اليهوديـة  تتوزع  

األوروبية، غير أنها تحاول التمركز في العواصـم       

األكثر تأثيرا في القرار األوروبي ولـذلك تنـشط         

 هذا التقرير   ريد،لندن وباريس وبون ومد   أكثر في   

اذج لوجود جماعات الضغط اليهوديـة      نميعرض  

أسـبانيا  ، ربما كانت    في عدد من الدول األوروبية    

التي طرد منها   تحظى باهتمام خاص، فهي الدولة      

 عام مع تفتت الدولة اإلسالمية في     ٥٠٠قبل  اليهود  

األندلس نهاية القرن الخامس عشر، ومنذ منتصف       

دأت الجاليـة اليهوديـة     خمسينات القرن الماضي ب   

افتتاح أول معبد يهودي فـي      إعادة نشاطاتها، فتم    

   .طليطلة وبرشلونة تلته معابد أخرى في مدريد

بعدها بدأ تغلغل الجالية في كل شـئون المجتمـع          

وامتد من العاصمة إلي مدن ومناطق أخرى ضمت        

، وكالعـادة اسـتخدم     سبتة ومليلة وجزر الكناري   

ا نفوذهم لتمتـين الوجـود      اليهود من خارج أسباني   

أصحاب اليهودي في الداخل ونشط في هذا المجال        

بنوك وتجار لوحات فنية ومسئولون في شـركات        

 مـاكس مـازن   ، وكان   عمالقة ومتعددة الجنسيات  

أول رئيس للجمعية اليهوديـة المـسمى صـاحب         

 فرانكـو عالقات غامضة ومريبة بوزارات حكومة    

 من رجال   وتمكن من خالل ذلك من مصادقة عدد      

المال واألعمال في أسبانيا إضافة إلى أبرز نجـوم         

وجرى الكشف بعد ذلك عـن      الصحافة واإلعالم،   

  . عمالته للموساد

وبدأت عالقات شراكة فقد قام زعـيم القـوميين         

الكاتلونيين مع رئيس الجالية اليهودية بإنشاء أول       

بنك وطني في برشلونه خالل الخمسينيات، ويعـد        

ن بين اكبر ثالثة بنوك فـي منطقـة         البنك اليوم م  

  . دول المجموعة األوروبية

وامتدت العالقات وتوطدت يوما بعد يوم لدرجة أن        

زعيم كاتلونيا الحالي أرسل أوالده إلـى إسـرائيل         

للمشاركة في الكيبوتز وهـو الـرئيس الـشرفي         

واسـتغل اليهـود الديمقراطيـة      للجمعية اليهودية،   

فرانكو فازداد نفوذهم   األسبانية بعد سقوط الجنرال     

وتغلغلوا في مجاالت الفنون والسينما كما سيطروا       

  . بشكل ملموس على وسائل اإلعالم
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 ٤٠ومع أن مجمل تعداد يهود أسبانيا ال يزيد على          

ألف نسمة إال أن نفوذهم امتد إلى كل المجاالت من          

الرياضة، إلى تجـارة اللوحـات الفنيـة مـرورا          

اإلنترنت واالتصاالت  بشركات المقاوالت الكبرى و   

أما صداقاتهم فتمتد من ملك أسبانيا إلى السياسيين        

  . واألدباء والفنانين

وال ينتمي اليهود األسبان كغيرهم من اليهود فـي         

أرجاء العالم إال إلى ديانتهم اليهودية ويقول أحـد         

 الـذي   السياسي اليهودي موخيكـا   زعمائهم وهو   

 ثم تحالف   تقلب بين الشيوعية والحزب االشتراكي    

إن الشيء   ،مع حكومة اليمين قبل سقوطها األخير     

المؤكد الوحيد هو أنني انتمي فقط إلحدى قبائـل         

  . بني إسرائيل اإلثنتي عشرة

وحصد يهود أسبانيا نشاطهم وحيويتهم في المجتمع       

 وأثناء االحتفال بمـرور     ١٩٩٢األسباني ففي عام    

 كريستوف كولـومبس  خمسة قرون على اكتشاف     

العام نفسه طـرد فيـه المـسلمون مـن          (كا  ألمير

 أعلن الملك األسباني اعتـذاره لليهـود      ) األندلس

الذين طردوا في ذلك العام وقـرر أن يعيـد لهـم            

االعتبار بمنح الجنسية لكل من يرغب فيها مـنهم         

ولم يـذكر بكلمـة واحـدة       دون تدقيق أو إثبات،     

المسلمين الذين طردوا من هناك وهـم الغالبيـة         

  . القصوى

أما يهود فرنسا فتجمعهم رابطة قويـة بإسـرائيل         

 العائالت لها قريب في الدولة العبرية       فثالثة أرباع 

حسب نتائج تحقيق أجراه الـصندوق االجتمـاعي        

وفي كل عام ينتقـل عـدد مـن         . اليهودي الموحد 

اليهود لالستقرار بشكل نهائي في فلسطين المحتلة،       

ـ         اك عـام   وقد بلغ عدد النازحين من فرنسا إلى هن

 شخص، وفي العام السابق     ٢٣٠٠ أكثر من    ٢٠٠٣

 شخصا حسب إحـصاءات الوكالـة       ٢٥٦٦له بلغ   

وترددت أنباء عن محاوالت إسـرائيلية      . اليهودية

لتهجير العدد األكبر مـن يهـود فرنـسا خـالل           

  . السنوات القليلة المقبلة

وأيا كانت الحكومة الموجودة فـي تـل أبيـب أو         

 اليهودية فـي فرنـسا      ممارساتها فإن المجموعة  

تشعر بتضامن كلي مع دولة إسرائيل حسب قـول         

 رئيس المجلس التمثيلي لمنظمات     روجيه كوكيرمان 

فرنسا اليهودية، ويشير كوكيرمان إلـى أن هـذا         

 ٢٠٠٢التضامن ظهر عمليا خالل صـيف عـام         

يمثلون حوالي ( ألف يهودي فرنسي ٥٨حينما قصد 

ة عطلـة   لتمـضي إسرائيل  ) من يهود فرنسا  % ١٠

  . هناك بالرغم من انعدام األمن

ويستطيع المجلس التمثيلي لمنظمات فرنسا اليهودية      

 أبريـل   ٧ كمـا فعـل فـي        حشد عشرات اآلالف  

،حينما دعا إلى مظاهرة شارك فيها عشرات       ٢٠٠٢

اآلالف للتنديد بما يعتبره اليهود مظـاهر لمعـاداة         

السامية في فرنسا والتعبير عـن تـضامنهم مـع          

في الوقت الذي كانت تتعرض فيه لضغوط .إسرائيل

  . دولية بسبب ارتكاب قواتها لمجزرة جنين

وفي بلجيكا هناك لوبي يهودي قوي كشفت عنـه         

محاولة تقديم شارون للمحاكمة أمام إحدى المحاكم       

البلجيكية، فرغم أن يهود بلجيكا فوجئوا بما حـدث         

ولم يكونوا مستعدين له واستخفوا برافعي الدعوى       

ائية، إال أنهم بدأوا حشد صـفوفهم، وشـنوا         القض

هجوما مضادا وتمكنوا من تغيير القوانين البلجيكية       

التي تتيح مثول شارون أمام المحكمة، ورغـم أن         

الرأي العام البلجيكي كان متعاطفا مع القـضية إال         

 استطاع حشد تأييـد سياسـي       اللوبي اليهودي أن  
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ن كون  فبدأ السياسيون البلجيك يتحدثون ع    مضاد،  

  . القضية مؤذية للعالقات البلجيكية ـ اإلسرائيلية

ثم بدأ الحديث عن العالقات العسكرية واالقتصادية       

خمـس  المتينة بين بلجيكا وإسرائيل، وكيـف أن        

، صادرات إسرائيل إلى أوروبـا تـذهب لبلجيكـا        

وتذكرت الحكومة فجـأة أن عـصب االقتـصاد         

 ، وأن أصـدقاء   يتركز فـي يـد اليهـود      ) الماس(

ومن ثم  من تجارته،    % ٨٠إسرائيل يتحكمون في    

فإن االستمرار في محاكمـة شـارون لـه كلفـة           

، وكـان   سياسية واقتصادية ال يمكـن احتمالهـا      

  . المخرج في قانون يتغير لتهدأ الجلبة التي حدثت

  ألمانيا 
لم يكن متوقعا أن يطل أستاذ جامعي يشغل كرسي         

اشـة  التاريخ المعاصر في جامعة ميونيخ مـن ش       

يجب التمييز بين الحرب (التليفزيون األلماني ليقول   

الوقائية ومكافحة اإلرهاب، إذا كنا نكافح اإلرهاب       

، ألن اإلرهاب أمر ال يصبح التعذيب أمرا مشروعا

وإذا حاولنـا أن    عالقة له بأسس نظامنا المتحضر      

  ). نقاومه بأساليب الجنتلمان فسنفشل

ـ        ل أذنيهـا،   لم تصدق المذيعة التي تحـاور الرج

 يحتل موقعا معنويا    ميخائيل وولف سوهن  فمحدثها  

يجعله مؤثرا في جيل كامل من المؤرخين، فسألته        

نعم ( فأجابها بالقول    هل أنا أسمع جيدا؟   : باندهاش  

أنا أصر على أن التعـذيب أو التهديـد         يا سيدتي،   

بالتعذيب في سياق مكافحة اإلرهاب هما أمـران        

  ) . مشروعان

قـومي   هذا يصف نفـسه بأنـه     ميخائيل سـوهن  

 وتصفه إحدى الصحف بأنه ذلـك       جرماني يهودي 

، هذا نموذج   المتآمر مع اليمين الراديكالي   اليهودي  

، فهـو  نماذج رجال اللوبي اليهودي في ألمانيا  من  

رغم منصبه العلمي المحترم إال أنه ال يتورع عن         

  . لي الحقائق طالما أن ذلك يحقق الغرض المبتغى

ضغط في ألمانيا تفعل ما شاءت، إذ أن        وجماعات ال 

الحكومة تتفادي الهفوات ألن ذلك يمكن أن يفـتح         

، الماضي النازي أللمانيـا   عليها نيران جهنم بسبب     

واليهود من ناحيتهم ال يريدون أن يشفى األلمـان         

أبدا من عقدة الذنب، فبقاؤها يجعل المساس بـأي         

  . يهودي كارثة قومية كبرى

ن كان شعارا مخيفا فـي كافـة         وإ معاداة السامية 

له وقعه الخاص في    أرجاء القارة األوروبية إال أنه      

 وال يهم إذا ما اتهمت به ما إذا كان المـتهم            ألمانيا

على حق أم على باطل، كما ال يشفع لـه كثيـرا            

فالنائـب األلمـاني مـارتين      موقعه وال مكانتـه،     

 عضو الكتلة البرلمانيـة عـن الحـزب         هوهمان

يمقراطي في البوندستاج ـ البرلمـان   المسيحي الد

أدلى بتصريح قـال فيـه إن يهـودا    األلماني ـ  

، شاركوا في مذابح الثورة البلشفية في روسـيا         

وفي هجمات الشيوعيين على خصومهم بعد الحرب 

وألن ما حدث ال يمكـن تحميـل        العالمية األولى،   

 فإنه ينبغي أن يعامل األلمان      مسئوليته لليهود كلهم  

منطق، إذ ليس من اإلنصاف أن يتم التركيز بنفس ال

إبادة جماعيـة ضـد     ) كلهم(على ارتكاب األلمان    

ارتكب فيه اليهود جرائم مماثلـة      اليهود، في وقت    

بمجرد صدور هذا التصريح    ،  في روسيا البلشفية  

، إذ أن   قامت الدنيا ولم تقعـد    من النائب األلماني    

هود جماعات الضغط اليهودية اعتبرتها تشبيها للي     

، فبناء على طلب من رئيـسة الحـزب    بالنـازيين 

  . تم طرد النائب من الحزب أنجيال ميركل
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 لم يشفع لـه اعتـذاره،       اعتذر الرجل وحتى عندما   

فبعدها اجتمع به عدد من زعماء الحزب للتأكد من         

أن اعتذاره كان نابعا مـن اعتقـاده بأنـه أدلـى            

وخرجوا من االجتماع قائلين    بتصريحات خاطئة،   

   !! اعتذاره مرفوض ألنه تم ألسباب تكتيكيةإن

حتى ذلك لم يعجب قـادة اللوبيـات اليهوديـة إذ           

، وقـال رئـيس     انتقدوا التباطؤ في إقالة النائـب     

المجلس المركزي لليهود في ألمانيا أن طرد النائب        

  . األلماني كان البد وأن يتم فورا

تأييـد أحـد    وكان للقضية تداعيات أخرى فبسبب      

لجيش لتصريح هوهمان ويدعى الجنرال     جنراالت ا 

بيتـر   قام وزير الدفاع األلمـاني  ،راينهارد جونتل 

، خالل ساعتين فقـط    بتسريحه من الجيش     شتروك

أضـر  معتبرا أن الجنرال المطرود مـن الخدمـة         

، حـدث ذلـك العـام       بألمانيا االتحادية وبالجيش  

  . محاكمات نورمبرجالماضي فقط وليس أثناء 

  رالسياسي تأثير على القرا
سطوة جماعـات الـضغط الـصهيونية       في ضوء   

 كان طبيعيا   الموجودة داخل المجتمعات األوروبية   

أن يتأثر القـرار الـسياسي الجمـاعي والفـردي          

للعواصم األوروبية، وال سيما إذا كان األوروبيون       

ومـن ثـم   بصدد قضية تكون إسرائيل طرفا فيها،     

ـ       ة عـن   يمكن فهم دوافع امتناع البلدان األوروبي

التصويت في أي قرارات تدين إسرائيل مهما كانت        

  . درجة هذه اإلدانة

ويبدو أن الزعماء العرب والحكومات يتوقعون من       

أوروبا مواقف مبدئية لم يعد لها وجود فـي عـالم         

قمة نـيس    الذي سبق    مارسيليااليوم ففي اجتماع    

 كان هناك رد فعل غاضب من الجانـب         األوروبية

وبيين بسبب ضـعف مـوقفهم      العربي على األور  

وهشاشته تجاه الممارسات اإلسـرائيلية فامتنعـت       

سوريا وعدة بلدان عربية عن حضور القمة مبدية        

الشك في تحقيق أي أهداف إيجابية من هذا اللقـاء          

العربي األوروبي، وكانت كلمات وزراء الخارجية      

العرب تحمل رسالة شديدة اللهجة ألوروبا، وتؤكد       

  . خالقي تجاه الشعب الفلسطينيأن موقفها ال أ

صحيح أن الفترة التي عقدت فيها قمة نيس كانـت          

مشحونة بالغضب الشعبي األوروبي والذي كـان       

غيـر أن   يمكن أن يساند رأي الحكومات العربية،       

إسرائيل التي يمارس ساستها عملهـم بحرفيـة        

شنت حملة ديبلوماسية وإعالمية شاركت     ،  شديدة

م أوروبيـة تخـضع     فيها صحف ووسـائل إعـال     

لضغوط اللوبي اليهودي في أوروبا، وسرعان ما       

تغيرت الموازين ومعها عواطـف الـرأي العـام         

  . األوروبي

ورغم المواقف الفرنسية المتقدمـة والتـي يـرى         

البعض أنها شجاعة، إال أن باريس لم تفعل شـيئا          

وقف بيع أسلحة مكافحة الشغب وقمـع       أكثر من   

تـستطع الحكومـة    ، ولـم    المظاهرات إلسـرائيل  

الفرنسية المضي إلى ما هو أبعد من ذلك في تأييد          

خوفا من أن يطـيح بهـا اللـوبي          ،الحق العربي 

اليهودي الذي يحظى بنفوذ كبير في دوائر المـال         

  . واإلعالم والحكم في فرنسا

وال تتوقف ضغوط اللوبي عند حد تغيير مواقـف         

، بل تتدخل أيضا في صياغة التعبيرات       الحكومات

لتي تستخدمها وسائل اإلعالم، فحينمـا اشـتدت        ا

 طلبـت هيئـة     ٢٠٠١انتفاضة األقصى خالل عام     

اإلذاعة البريطانية من كافة مراسليها عدم وصـف        

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٤٨  من٢٥                                        ٢٠٠٩ -كانو الثاين

 



 التحدي الصهيوين                        )١٤-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  ركز األلكتروينعنوان امل

عمليات القتل اإلسرائيلية للفدائيين الفلسطينيين بأنها      

  . عمليات اغتيال

) ٢٠٠١أغسطس  ٤عدد   (صحيفة اإلندبندنت وتقول  

ف علـى قـسم الـشرق        المشر مالكوم دويننج إن  

األوسط في البي بي سي أرسـل تعميمـا لكافـة           

إن تعبيـر االغتيـال يجـب أن        (المحررين يقول   

يستخدم لألحداث التي يقتل فيها مسئولون سياسيون       

كبار، أما فيما عدا ذلك فهناك كلمات كثيرة لوصف         

وتشير الـصحيفة فـي     ) موت المدنيين مثل القتل   

ذعانا لضغوط اللوبي   نفس العدد إلى أن ذلك كان إ      

  . اليهودي في أوروبا

هذا النوع من الضغوط ألغى بجرة قلـم الموقـف          

األوروبي من فـرض عقوبـات علـى منتجـات          

المستوطنات الصهيونية كما جعل اقتراحات مـن       

نوع الحد من التجارة األوروبية مع إسرائيل مجرد        

. أحالم صيفية ال يمكن تحققها على أرض الواقـع        

ون الـسياسيون أصـبحوا شـديدي       وحتى المسئول 

الحرص حتى لو تعلق األمر بألفاظ تصريح سياسي 

فمجرد نطق كلمة مقاومة قد يمثل جريمـة        عابر،  

  . تستدعي عقابا من جماعات الضغط الصهيونية

وهناك طرق مـستحدثة للتـأثير فـي القـرارات          

الحكومية، إذ أن األمر ال يستدعي ضغوطا تمارس        

ياسية ودوائـر صـنع     بطريق مباشر، فصناع الس   

القرار أصبحوا يعتمدون أكثر فأكثر على مراكـز        

األبحاث ومؤسسات الفكر والرأي، ومن ثم اتجهت       

  . اللوبيات اليهودية إليها

معهـد   الباحث الرئيسي فـي      جيمس ماكغان يقول  

 إن العولمة قد غّيـرت     أبحاث السياسة الخارجيـة   

نظرتنا إلى العالقات الدولية وفتحت عملية صـنع        

، ولبـرامج   لتشكيلة جديدة من الالعبـين    السياسة  

كانت العالقات الخارجيـة فـي      . العمل، ولنتائجها 

ــي  ــيين  الماض ــصرياً للدبلوماس ــداناً ح ، مي

، لكنـه أصـبح علـى       ن، والدول والبيروقراطيي

صانعي السياسة اليوم، عندما يعمدون إلى صياغة       

السياسة الخارجية، أن يأخذوا في الحسبان تـشكيلة      

لـذلك يتحـول    منّوعة من الالعبـين الـدوليين،       

السياسيون أكثر وأكثـر نحـو مجموعـة مـن          

  . المؤسسات المتخصصة لتلبية حاجاتهم

 لقد استجابت منظمات األبحاث والتحلـيالت فـي       

مؤسـسات  «السياسة العامة، والمعروفة عموماً بـ   

، لحاجة صـانعي الـسياسة غيـر        »الفكر والرأي 

المحدودة إلى المعلومات والتحلـيالت المنتظمـة       

وحتى هذا الميدان الجديد تستغله . المتصلة بالسياسة

اللوبيات الصهيونية بطريقة مثيرة لإلعجاب، أمـا       

اندهاشنا نحن فمغيبون عن كل ما يجري، ثم نبدي         

  .وإحباطنا من مواقف اآلخرين
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منطقة جديدة للصراع و : آسيا الوسطى

  التوغل الصهيوني

جميع المقاالت التالية من األسبوع : مالحظة  (

  )٢٥/١/٢٠٠٢السياسي في جريدة البيان اإلماراتية 

  كاتب مصري / محمد فراج أبو النور . د: بقلم 

حـاد  مثلت نهاية الحـرب البـاردة و تفكـك االت         

السوفييتي البداية الحقيقية لتغلغل الكيان الصهيوني      

في بعض الجمهوريات اإلسالمية القابعة في آسـيا        

الوسطى ضمن صراع المصالح و بسط النفـوذ و         

االلتفاف على العـالمين العربـي و اإلسـالمي و          

البحث عن موطئ قدم في مواقع كانـت محرمـة          

ألمريكيـة  على الدولة العبرية و الواليات المتحدة ا      

  . سابقا 

ومن المفيد اإلشارة إلى أن االستراتيجية الصهيونية       

هي جزء من استراتيجية أمريكية غربية للولوج في 

قلب آسيا الوسطى و القوقاز لالستحواذ على مواقع        

الثروة و مصادر الطاقة المستقبلية في هذا الجـزء         

المهم من العالم و قطع الطريق أيضا على الصين         

ية صاعدة و العب رئيسي فـي الـساحة         كقوة دول 

لذا فالتحرك الصهيوني هو جزء مكمـل       ،  الدولية  

لألدوار األمريكية ، و قد ظهـر جليـا التنـسيق           

العسكري و االستخباري األمريكي الصهيوني في      

بعض بلدان آسيا الوسطى ضمن النشاط المـضاد        

لروسيا و الصين و غيرهما من الدول اإلقليميـة         

    .الفاعلة كإيران

الغيـاب العربـي    ويشير بعض المحللين إلـى أن       

 عقب اندثار اإلمبراطورية الحمراء قـد       اإلسالمي

فتح الباب على مـصراعيه أمـام دولـة الكيـان           

دخلــت هــذه الجمهوريــات الــصهيوني التــي 

بمشروعات عمالقة و قدمت مساعدات اقتـصادية       

 و كثفت الزيارات الرسمية في سـباق        و عسكرية 

س بصمات قوية ، كما سعت إلـى        مع الزمن لتأسي  

 من بعض تلك الجمهوريات     تنظيم هجرات يهودية  

إلى الكيان الصهيوني الستغالل الموروث الـديني       

في بناء جسور من العالقات السياسية و االقتصادية     

  . و االجتماعية 

لحرب األمريكية ضـد مـا تـسميه        و الواقع أن ا   

ـ        اإلرهاب ان  قد شكلت مظلة جديدة إلطالق يد الكي

في نشاط عسكري استخباري محموم فـي آسـيا         

الوسطى في وقت بدأت فيه واشنطن بتأسيس قواعد     

عسكرية في أوزبكستان و غيرها من هذه الـدول         

ضمن استراتيجية تستهدف توسيع الهيمنة األمريكية 

في آسيا و بسط نفوذها و استكمال حلقات السيطرة         

  .و الهيمنة العالمية 

عى اليوم إلى كـسب مواقـع       إن الدولة العبرية تس   

جديدة في العالم و توسيع رقعة عالقاتها السياسية و 

مصالحها االقتـصادية إذ تـضع دولـة الكيـان          

الصهيوني نفسها في إطار التحـرك األوروبـي و         

منظومـة  «األمريكي في إطار مـا يـسمى بــ          

 ، زاعمة أنها دولة ديمقراطيـة       »الحضارة الغربية 

ملها مع بقية الشعوب    ذات مسلكية حضارية في تعا    

رغم الممارسات اإلرهابية الهمجية التي تنتهجهـا       

ضد الشعب الفلسطيني األعزل ، لذا تحـاول تـل          

  . أبيب أن تجمل وجهها الخارجي أمام العالم 

المناخ الدولي الحالي يخدم توجهات     وال ريب أن    

 ، بل و يبرر مسلكيتها الفاشـية        الدولة الصهيونية 

ع و بمعايير مزدوجة تكشف بمنطق غريب غير مقن 
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زيف االدعاءات الغربية بتبنـي المثـل و القـيم          

  .اإلنسانية و التعايش السلمي بين الشعوب 

خلقت بيئة خصبة ألن تنطلق     هذه األجواء الدولية    

 ضمن اسـتراتيجية متحركـة تخـدم        دولة الكيان 

بؤرا عدائيـة ضـد     مصالحها و تضع من خاللها      

فـي تعبئـة ثقافيـة       العالمين العربي و اإلسالمي   

لمحطـات  مضادة ، لذا كانت آسيا الوسطى مـن ا        

في االستراتيجية الصهيونية ، فقد سعت تل       الجديدة  

 في  التعاون العسكري و األمني   أبيب إلى أن يكون     

مقدمة اهتماماتها و يصبح من األولويات في أجندة        

أسواقا العالقات الثنائية ، كما حرصت أن تجد لها         

  .اعاتها العسكرية  لتصريف صنجديدة

أمام ذلك يتحتم على الدول العربيـة و اإلسـالمية          

االلتفات جيدا إلى آسيا الوسـطى و جمهورياتهـا         

اإلسالمية و العمل على بناء قاعدة من المـصالح         

المشتركة معها من شأنها أن تعزز نسيج العالقات        

السياسية في إطار اسـتراتيجية مـستقبلية تقطـع         

االلتفـاف األمريكـي    الطريق علـى محـاوالت      

الذي يـستهدف العـرب و المـسلمين        الصهيوني  

  . كشعوب و حضارة و كيان 

استراتيجيات متناغمة ، التحرك الصهيوني في      

  آسيا يتم تحت المظلة األمريكية
إذا كانت الحرب األفغانية األخيـرة قـد سـلطت          

الضوء بقوة على االستراتيجية األمريكية للهيمنـة       

فإن هذه الحرب قـد كـشفت       على آسيا الوسطى ،     

بوضوح أيضا عـن عمـق و خطـورة التغلغـل           

الصهيوني في المنطقة ، و عن رسوخ التحالف و         

انسجام األهداف و دقة تنسيق المواقف و األعمال        

بين الواليات المتحدة و الكيان الصهيوني في تلـك         

  .المنطقة ذات األهمية االستراتيجية الكبرى 

افتضح أمـر   ية الحرب   وخالل أسابيع قليلة من بدا    

مشاركة القوات الخاصة الصهيونية فـي الخطـة        

األمريكية الختطاف الترسانة النووية الباكـستانية      

..  ضد حكم الجنرال مشرف    في حالة وقوع انقالب   

اشتراك وحدات صهيونية بـصورة     ثم انكشف أمر    

ثـم أشـارت    . مباشرة في القتال في أفغانـستان       

ن القـوات الخاصـة     التقارير إلى انتقال وحدات م    

 لدعمها فـي مواجهـة      أوزبكستانالصهيونية إلى   

هجمات إرهابية محتملة بعد أن كانت تلك الوحدات        

 ، في محاولة قيرغيزسـتان قد توقفت لعدة أيام في      

  . للتمويه على وجهتها النهائية 

 تـشير  أمثلة أخيرة بـارزة   وليست هذه الوقائع إال     

وني متعـدد   عمق الترابط بين التغلغل الصهي    إلى  

الجوانب فـي آسـيا الوسـطى و االسـتراتيجية          

بينمـا   . األمريكية الهادفة للهيمنة على المنطقـة     

يرجع التعاون الوثيق بين واشنطن و تـل أبيـب          

للتغلغل في دول آسيا الوسطى إلى سنوات طويلـة         

الـشهور  وبصورة أكثر تحديدا إلـى       .. مضت  

 فـي   التالية مباشرة النهيار االتحـاد الـسوفييتي      

فقد تم االتفاق علـى تنـسيق        . ١٩٩١ديسمبر عام 

العمل بين الطرفين في تلك المنطقة في لقاء بـين          

 و  جـورج بـوش األب    الرئيس األمريكي األسبق    

في إسحق رابين   رئيس الوزراء الصهيوني الهالك     

 و اتفق بوش و رابين على أن يـشمل          ١٩٩٢عام  

و التعاون بين الطرفين مختلف القضايا الـسياسية        

االقتصادية و العسكرية و األمنية بما فيهـا منـع          

وصول أسلحة أو تكنولوجيات نوويـة أو تقليديـة         

متطورة ورثتها دول آسيا الوسطى عـن االتحـاد         
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السوفييتي السابق إلى الدول العربية أو إلـى دول         

  .مارقة مثل إيران 

  تحالف قديم 
 ريتشارد أرميتـاج   قام   ١٩٩٢و في أواخر يوليو     

ير الخارجية األمريكية المـسئول عـن       مساعد وز 

تنسيق المساعدات للجمهوريات السوفييتية الـسابقة      

بزيارة إلى تل أبيب ناقش خاللها مـع المـسئولين          

الصهاينة تفاصيل االتفاق المذكور و كيفية وضعها       

 واتفق الطرفان على قيام الواليـات       ،موضع التنفيذ 

بتمويل مشروع صهيوني في دول آسـيا       المتحدة  

 تركز في البداية ، في مجاالت الزراعة و         لوسطىا

الري و إدارة المياه ، و نقل تكنولوجيا صـهيونية          

في هذه المجاالت إلى تلك الدول ، و تدريب خبراء       

تكوين فريق أمريكـي    كما اتفقا على    .. من أبنائها   

 لبحث مختلف أوجـه التعـاون       صهيوني مشترك 

وتنــسيق الجهــود فــي المنظمــات و  الممكنــة 

بتقديم المنح و القروض    المؤتمرات الدولية المعنية    

و المساعدات االقتصادية و الفنيـة لـدول آسـيا      

 ، و مفهوم أن األمر يتعلق بضمان نصيب  الوسطى

للكيان الصهيوني في تنفيذ البرامج الدولية الهادفـة        

أي بـضمان فـرص أكبـر       . لمساعدة تلك الدول    

  . للتغلغل الصهيوني في آسيا الوسطى 

عن وضع إمكانيـات الـسفارات      أرميتاج   أعلن   و

األمريكية في مجـال المعلومـات و االتـصاالت         

وتوصيل الرسائل تحت تصرف الكيان فـي تلـك         

البلدان التي لم يكن لتل أبيب سفارات فيها آنـذاك          

   !! .طاجيكستان وقيرغيزستان و تركمانستانمثل 

        

ولسنا بحاجة إلى استعراض مختلف أوجـه هـذا         

    . إذ تناولتها مقاالت أخرى في هذا الملف        التغلغل  

غنائم الكيان الصهيوني النووية فـي      وانظر مثال   

ــستان ــاير ٨ - كازاخ ــان ٢٠٠٢ ين  ، و الكي

 -١٢ -الصهيوني أقصر الطرق إلى قلب أمريكا       

نـشير إلـى أن      ، و حسبنا هنـا أن        ٢٠٠٢يناير  

اقتحم التغلغل الصهيوني في دول آسيا الوسطى قد        

 لم يكن للكيان الصهيوني     مجاالت بالغة الحساسية  

أن تقتحمه دون طلب أو ترحيب ، أو على األقـل           

ومن بين هذه المجـاالت      . ضوء أخضر أمريكي  

التغلغل األمني و المخابرات الصهيونية في بلدان       

،   قيرغيزسـتان  مثل أوزبكستان و كازاخستان و    

و هو تغلغل تزايد بصورة     . فضال عن أفغانستان    

 في المنطقة ، و بروز الخطر األصوليملحوظة مع 

اكتسابه طابعا متزايدا العداء للواليات المتحدة بعد       

، و خاصة بعد    خروج طالبان عن طاعة واشنطن      

 ، ثم تحالف األخير مـع       تنظيم القاعدة تحالفها مع   

ه االثنين لضرب المـصالح     ، و توج  تنظيم الجهاد 

  . األمريكية 

هذا أمر غير مـألوف فـي       و غني عن البيان أن      

لكنه مفهوم في ظل عالقـات       .. العالقات الدولية 

و قد  . التحالف العضوي بين أمريكا و الصهيوني       

استمرت هذه الروح و تعززت خـالل الـسنوات         

التالية من العمل المشترك أو المستقل ، بين البلدين         

في آسيا الوسطى ، و التي شـهدت مزيـدا مـن            

ل التغلغل الصهيوني متعدد الجوانب في مختلف دو      

  . آسيا الوسطى 

ومن بين هذه المجاالت أيضا التكنولوجيا النووية ،        

أكثر بلدان آسيا الوسطى     كازاخستانو خاصة في    

 ، حيث أعطت الواليات     تقدما من الناحية العلمية   

المتحدة للكيان الصهيوني الضوء األخضر لـشراء       

   .لمعالجة خام اليورانيوممجمع نسيلينا الضخم 
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  استراتيجيات متناغمة 
و الواقع أن الواليات المتحـدة ترحـب بالـدور          

الصهيوني في آسيا الوسطى و تدعمه سياسـيا و         

 يخدم مصالحها و يجيء فـي       ماديا ألن هذا الدور   

 كخلفيـة   إطار استراتيجيات للهيمنة على المنطقة    

لمحاولة من خلفيات االستراتيجية األمريكية الهادفة      

   . العالمالهيمنة على 

وتتمثل أهم أهداف الواليات المتحدة من الهيمنـة        

  : على آسيا الوسطى فيما يلي 

بصورة تمنعها مـن     حصار روسيا و إضعافها    -

استعادة دورها كقوة عظمى في المستقبل المنظور       

على األقل ، و عزلها عن مجالها الحيوي في آسيا          

  .الوسطى و القوقاز 

 الضخمة آلسيا   يعيةالسيطرة على الثروات الطب    ـ

الوسطى و بحر قزوين و خاصة الثروات الهائلـة         

من النفط و الغاز ، و خطـوط نقلهمـا لألسـواق            

  .العالمية 

القوة المرشحة  ،   طويق الجناح الغربي للصين   ت ـ

 خالل العقود المقبلة ، و ضـرب        لمنافسة أمريكا 

 ، المنـاوئ    بكين و موسـكو   التحالف الناشئ بين    

  .ت المتحدة بالهيمنة على العالم النفراد الواليا

 استكمال تطويق إيران من الشمال و الـشرق        ـ

تمهيدا إلخضاعها للسيطرة األمريكية ، أو ضربها       

إذا اقتضى األمر و تصفية برنامجهـا النـووي و          

  . الصاروخي 

منع تسرب التكنولوجيا و المـواد و الخبـرات        ـ

 ، و كذلك تكنولوجيا الصواريخ و غيرهـا       النووية  

من األسلحة التقليدية أو فوق التقليديـة المتطـورة         

الموروثة عن العهد الـسوفييتي مـن دول آسـيا          

 إلى  كازاخستان و أوزبكستان  وخاصة     الوسطى  

إيـران و كوريـا الـشمالية و     الدول المارقة مثل    

 حتى و   -وكذلك إلى الدول العربية            ،   العراق

يـان   حرصا على احتفـاظ الك     -إن كانت معتدلة    

  .الصهيوني بتفوقه العسكري النوعي 

 وجود نظم حكم مواكـب ألمريكـا و الغـرب          ـ

 أو نتيجة نموه    -عموما، تقوم على اقتصاد السوق      

بتدفق رؤوس األموال    بما يسمح    -بصورة حثيثة   

و الغربية على هذه البلدان ، و سيطرتها        األمريكية  

  .على أسواقها 

ليـة فـي    تصفية الحركات األصـولية الراديكا     ـ

 بما يضمن أمن الواليات المتحـدة داخـل         المنطقة

أراضيها و مصالحها في الخارج، و كذلك أمـن و          

مصالح حلفائها ، و استقرار النظم الموالية لها في         

و هو الهدف الذي تضاعفت أهميته في       .. المنطقة  

  .  سبتمبر ١١السنوات األخيرة و خاصة بعد أحداث       

 الوحيدة في العالم أن و إذا كان بوسع القوة العظمى   

 -    تطرح على نفسها مثل هذه األهداف الكبرى        

 بمـا   -بغض النظر عن مدى النجاح في تحقيقها      

 والعالم ،   تغييرات كبرى في خريطة آسيا    تعنيه من   

 التي تـدرك حـدود      -فإن دولة الكيان الصهيوني     

إمكانياتها كدولة صغيرة و رغم تأييدها لألهـداف        

 كان مـن الطبيعـي أن       -ا لها   األمريكية و خدمته  

     تركز اهتمامها على تحقيق أهداف أكثر تواضـعا        

وأقرب إلى تحقيق مصالحها المباشرة و أهـدافها        

وفي مقدمتها تنشيط الهجرة اليهوديـة      الخاصة ،   

واالستناد إلى نفـوذ الجاليـات       ،   من تلك البلدان  

           اليهودية القوية فيها لتعميق التغلغـل الـسياسي        

، واالقتصادي والثقافي واألمني الصهيوني فيهـا       

  .وانتزاع مواطئ أقدام متزايدة االتساع في أسواقها
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بمنع تسرب التكنولوجيا   كما تهتم دولة الكيان بشدة      

و الخبرات النوويـة و الـصاروخية و األسـلحة          

 من تلك البلـدان إلـى الـدول         التقليدية المتطورة 

ران و العـراق و     إيالعربية و اإلسالمية و خاصة      

عرقلة تطـور   ، مع الحرص على    مصر و سورية  

   . عالقات الدول األخيرة ببلدان آسيا الوسطى

ومع بروز طالبان و دعمها للمنظمات األصـولية        

الراديكالية في المنطقة ، و تزايد مخاوف أنظمتها        

من هذا الخطر الزاحف ، تقـدمت دولـة الكيـان           

لعمـل ضـد    لتعرض خدماتها و نقل خبرتها في ا      

حماس و الجهـاد و     المقاومة اإلسالمية الفلسطينية    

تحت دعوى نقل خبرة مكافحة      ،اللبنانية حزب اهللا  

فرصـة  األمر الذي أتاح لها     ،   "اإلرهاب األصولي "

كبيرة للتغلغل األمني واسع النطاق في بلدان مثـل         

   . أوزبكستان وقيرغيزستان

يكية وألن كل هذه الجهود تنسجم مع المصالح األمر

في المنطقة ، فإن الواليات المتحدة اهتمت بتعزيز        

تعاونها و تنسيق جهودها مع دولة الكيان بدرجـة         

و أعطـى تـولي     . متزايدة طوال الفترة الماضية     

 وزارة الخارجية األمريكية عـام      مادلين أولبرايت 

 ، و خاصة    دفعة كبيرة جديدة لهذا التعاون     ١٩٩٧

افحة ما يـسمى     و مك  مواجهة الخطر اإليراني  في  

علـى أن يكـون التعـاون وفقـا         " اإلرهاب" بـ  

لتوجيهات أولبرايت من خالل وزارات الخارجية و       

الدفاع و المخابرات ، و أن يتم تركيـز الجهـود           

 الصهيونية في تلك المرحلة علـى       -    األمريكية

 بجعلها شريكا للغرب و  أوزبكستان بالدرجة األولى  

األصـولية  "هـة   خاصة أمريكا والكيان فـي مواج     

، و  " ! اإلرهاب الدولي "و ما يسمى بـ     " اإلسالمية

اإليراني في آسيا الوسطى و بحر قزوين       " الخطر"

وتم تكليف السفيرين األمريكي و الصهيوني في .. 

  . طشقند بمتابعة تنفيذ توجيهات أولبرايت 

  شريك فاعل 
 فقد تحقق التغلغـل الـصهيوني فـي آسـيا           نوإذ

ستراتيجية األمريكيـة التـي     الوسطى في إطار اإل   

 دور الشريك - و ال تزال   –لعبت فيها دولة الكيان     

 لكن من الضروري هنا اإلشارة إلـى أن         ،األصغر

الدولة الصهيونية شريك أصغر يسعى باسـتمرار       

 ، و ال    إلى تنظيم دوره و توسيع مجـال حركتـه        

تغيب مصالحه الخاصة أبدا عـن مجـال رؤيتـه          

 ،  كاء شديد من نقاط قوية    يؤدي دوره مستفيدا بذ   و

اللوبيات اليهودية في دول    فقد وظفت دولة الكيان     

             لفتح األبواب أمام تغلغلها الـسياسي       آسيا الوسطى 

معرفة واالقتصادي و األمني و الثقافي على أساس        

وجدير بالذكر أن هذه     . ممتازة بأوضاع تلك الدول   

ات اللوبيات منظمة بـصورة ممتـازة و للمخـابر        

الصهيونية تغلغل عميق داخلها منذ العهد السوفييتي       

من خالل جهاز خاص يتبع رئاسة الوزارة مباشرة        

 المـسئول عـن تنظـيم هـذه         جهاز الفافيت هو  

الجاليات، و تهجير المطلوب هجرتهم مـن بـين         

  .الخ .. أفرادها ، و تجنيد الجواسيس من بينهم 

ي فـي    ذراعا قوية للتغلغل الصهيون    الفافيتويمثل  

و هـو   . كل جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق      

كما اسـتفادت   . جهاز خطير يستحق كتابة مستقلة      

دولة الكيان من عالقاتها الوثيقة بالواليات المتحدة       

 و معها الحركة الصهيونية العالميـة       –لتقدم نفسها   

كوسيط لدى أمريكا و الغرب الجتـذاب رؤوس         -

إلـى بلـدان آسـيا      األموال اليهودية و الغربيـة      

 ، و تحسين صورة أنظمتهـا القمعيـة و          الوسطى

الفاسدة في اإلعالم الغربي الذي تملك فيه الحركـة     
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الصهيونية نفوذا بالغ القـوة ، حتـى أن الـرئيس           

 يتحدث عن دولة الكيان      إسالم كريموف  األوزبكي

ثـم باعـت    ! . على الغـرب    » نافذتنا«باعتبارها  

يـات اليهوديـة فـي      الدولة الصهيونية دور اللوب   

الجمهوريات السوفييتية السابقة للواليات المتحدة ،      

باعتبارها أدوات لتسهيل السيطرة األمريكية و فتح       

األبواب أمامها ، و الضغط على الحكومات المحلية       

وهذا حـق ال مـراء فيـه          .. إذا تلكأت في ذلك   

ورقة صهيونية قوية في مساومات تل أبيب مع        و

للحـصول علـى مكاسـب و        الحليف األمريكـي  

و النتـزاع   .. امتيازات إضافية في آسيا الوسطى      

أمريكي و دولي لمشروعات ينفذها خبراء صهاينة       

في المنطقة ، و يفتحون بها األبواب أمام شـركات   

  . التي لديها بدورها ما تقدمه لدول المنطقة ..بالدهم

وخالصـة القـول إن الـدعم األمريكـي للـدور      

 في آسيا الوسطى لم يكن تعبيرا الصهيوني المتنامي

عن ضعف عاطفي مزمن من جانب العم سام تجاه         

الدولة الصهيونية بسبب اللوبي اليهودي األمريكي      

وإنما ألن الكيان الصهيوني عرف كيـف       العتيد ،   

ينتزع لنفسه مكانـا فـي إطـار االسـتراتيجية          

، و كيف يـصبح شـريكا       األمريكية في المنطقة    

يفا مفضال للواليات المتحدة في     فاعال ، و من ثم حل     

و ال عـزاء    .. هذه المنطقة المهمـة اسـتراتيجيا       

تسعى أمريكا و دولة الكيان      . للعرب و المسلمين  

إلى االلتفاف على بعض القوى اإلقليمية و الدولية        

و السيطرة على الثروات الطبيعيـة فـي آسـيا          

   .الوسطى

  

  

  تغلغل سياسي اقتصادي و أدوار مشبوهة 

الشريك األصغر .. ة الصهيونية الدول

  ألمريكا في آسيا الوسطى

كاتب و محلل سياسي / ليونيد سيوكيانين . د: بقلم 

  روسي 

من العوامل الجديدة المؤثرة على األوضـاع فـي         

التغلغـل الـصهيوني فـي آسـيا        الشرق األوسط   

 و آثار النشاط الصهيوني علـى ميـزان         الوسطى

لتغلغل بصورة  القوى في المنطقة بعد ظهور هذا ا      

 أي بعـد سـقوط      منذ عشر سنوات تقريبـا    جلية  

قيـام خمـس دول إسـالمية       االتحاد السوفييتي و    

 ، بدأت تلعب دورها الخارجي فـي آسـيا          مستقلة

هـدفاً فـي    الوسطى و في الوقت نفسه أصـبحت        

 و األنظمة اإلقليمية بما     استراتيجية القوى الدولية  

  . فيها الكيان الصهيوني 

 النظام الصهيوني في سياسته تجـاه       هذا و يستفيد  

دول آسيا الوسطى من العامل الخاص و هو وجود         

 مدينة بخارى الجالية اليهودية في المنطقة عامة و       

 األمـر   ،خاصة منذ خمسة و عشرين قرنا تقريبـا       

الذي ساعد على تنشيط عالقات الكيان مع المنطقة        

  . بعد انهيار الشيوعية 

إذا زال المـانع عـاد      «ية  ووفقا للقاعدة الفقهية الكل   

 أدى سقوط الحاجز الحديدي الـشيوعي       »الممنوع

 إلى   فتح باب هجرة اليهود من آسيا الوسطى       إلى

الكيان الصهيوني و الدول الغربية بوتائر سريعة و        

ذلك على أساس تشجيع هذه الهجرة من دولة الكيان 

يبقى اآلن في بخارى    و على سبيل المثال     . نفسها  

، أما عدد المهاجرين إلـى       يهودي  آالف ٨حوالي  
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، و إجماال يبقـى     !  ألفا   ١٥٠الكيان فبلغ أكثر من     

 يهودي ، أما     ألف ٣٠في أوزبكستان أقل من     اآلن  

عدد اليهود الذين هاجروا من آسيا الوسطى منـذ         

  . !  ألف ٢٠٠فيبلغ م ١٩٨٨عام 

عدم هناك أسباب كثيرة لهجرة اليهود هذه و بينها         

مين الظروف الثقافية و الدينية     مراعاة السلطة لتأ  

و المالئمة لليهود القاطنين فـي هـذه المنطقـة          

إضافة إلى ذلك يجب األخذ بعين االعتبار الظروف        

االقتصادية المتأزمة و مستوى المعيـشة المتـدني        

حيث ال يتجاوز معدل الراتب الشهري في المنطقة        

  .  دوالراً ٩٠

ـ          يا والالفت أن تقديرات أوضاع اليهـود فـي آس

الوسطى حاليا تتباين و تتفاوت إذ يطرح المحللون        

و الخبراء آراء مختلفة بهذا الصدد و لكن الخالف         

في الرأي يعود غالبا إلى استعمال المعايير المختلفة     

لصياغة هذه التقديرات، فيرى الذين ينظرون إلـى        

أن تأريخ الجالية اليهودية    األمر من داخل المنطقة     

 ، أما الـذين     ب من النهاية  في آسيا الوسطى يقتر   

يعاملون القضية من خارج المنطقة فيحكمون وضع       

اليهود بمعيار حرية الهجرة و على هذا األسـاس         

يقيمون التغييرات التي تمت خالل عشر سـنوات        

ولكن مما ال يـدع مجـاالً       . ماضية تقييما إيجابيا    

تعلق أهمية  للشك أن دولة الكيان كانت و ال تزال         

 ليس فقط ما يتعلق ببقاء      يا الوسطى بالغة على آس  

دور دول آسـيا    اليهود في المنطقة فحسب ، بـل        

 الوسطى في ميزان مصالح النظـام الـصهيوني       

  .االقتصادية و العسكرية و االستراتيجية 

التعاون بين  و لنبدأ من مجال االقتصاد و نقول إن         

 بوتـائر   الكيان الصهيوني و آسيا الوسطى يتطور     

يل المثال قـام وزيـر األشـغال        مقنعة ، فعلى سب   

 بالزيارة لكـل    أفيجدور ليبرمان القومية الصهيوني   

 و  كازاخستان و قيرغيزستان و أوزبكـستان     من  

استهدفت هذه الزيارة طرق توسيع التبادل التجاري       

بين الكيان و بين هذه الدول الثالث استمراراً فـي          

تطوير العالقات االقتصادية ، فقد بلغ حجم التجارة        

ثنائية بين الكيـان و كـل مـن كازاخـستان و            ال

 سـنويا   عشرين مليـون دوالر   أوزبكستان حوالي   

إضافة إلى قيام عشرات من المشاريع المشتركة ،        

و ال يقتصر اهتمام دولة الكيان الصهيوني بالتعاون        

االقتصادي مع هذه الدول على استعمال إمكانيـات        

وني السوق الواسعة لسلعها بل يحاول النظام الصهي      

 في هذه المنطقـة و      جذب الكوادر المؤهلة العاملة   

يولي األهمية الخاصة علـى تـشغيل الخبـراء و          

المختصين في مراكزها العلمية بما فيها المشاريع       

المتعلقة بالبرامج النووية ، كما يجـب أال نهمـل          

وجــود احتياطــات اليورانيــوم الــضخمة فــي 

   . أوزبكستان

 ما عـدا    -سطى  و من البديهي أن دول آسيا الو      

 ترد على اهتمام الكيان بالتعـاون       -تركمانستان  

 و ربما باالهتمام األكثر األمـر       االقتصادي بالمثل 

الذي يدل عليه إعداد البرنـامج الخـاص بطـرق          

تطوير التعاون مع الكيان الصهيوني و الذي أقرته        

الحكومة األوزبكية بعد زيارة رئيس أوزبكـستان       

 شـهر سـبتمبر عـام        للكيان في  إسالم كاريموف 

و من النقاط الواردة في هـذا البرنـامج          . ١٩٩٨

األصول التاريخية الطويلة للتعـاون     (التأكيد على   

بــين الــشعبين األوزبكــي و اليهــودي و بــين 

، األمر الذي يشير إشارة واضـحة       ) !!! دولتيهما

إلى وجود المصالح المشتركة الواسعة بـين آسـيا         

ال تنحـصر فـي     الوسطى و بين الكيان و التـي        
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التعاون االقتصادي وحده بل تتجاوزه لكي تـشمل        

فمـا هـو هـذا      المجال السياسي و االستراتيجي،     

  .؟ المجال و ما هي المصالح السياسية الثنائية 

و إجابة على هذا االستفسار علينـا أن نـذكر أن           

آسيا الوسطى منطقـة إسـالمية ذات خـصائص         

 ألن دول    عن معظم الدول اإلسالمية و ذلك      تميزها

آسيا الوسطى تعتبر بموجـب دسـاتيرها أنظمـة         

علمانية غير دينية ، فقد سبق للرئيس األوزبكـي         

» مسلم علماني «مثال أن صرح أكثر من مرة بأنه        

و من األخطار التـي تراهـا هـذه األنظمـة           ،  ! 

كتهديدات لمصالحها القوميـة مـا يـسمى بــ          

 أو تطرف بعض الجماعات     »األصولية اإلسالمية «

سالمية األمر الذي يكون مجاالً مهما للتعـاون        اإل

فيـستفيد   ،بين هذه الدول و بين الكيان الصهيوني      

النظام الصهيوني من قلق دول آسـيا الوسـطى         

 من أجل تثبيت مواقفـه      بخطر الجماعات المتطرفة  

في المنطقة ، ضمن هذا اإلطار تتجه بعـض دول          

آسيا الوسطى إلى التعاون مع أي نظام يـساعدها         

و في  . لى مواجهة هذه األوضاع و منها روسيا        ع

الحقيقة تتعاون روسيا مع دول آسيا الوسطى فـي         

مواجهة بعض الحركات األصولية و لكـن لهـذا         

التعاون حدوداً مرتبطة مع طبيعة عالقات روسـيا        

 أما الكيان فيعتبر إيران عدوها األول     ،  ! مع إيران   

ئمـة  ، و على هذا األساس تتبلور الظروف المال       ! 

إذ تهـتم دولـة     لتعاون الكيان مع آسيا الوسطى ،       

 و اسـتمرارها    الكيان ببقاء دول المنطقة علمانية    

في مكافحة ما يسمى باإلرهـاب و تحقيقـا لهـذا           

الهدف نجحت دولة الكيان في إقامة العالقات مـع         

أنظمة آسيا الوسطى في مجال األمن و تصر اآلن         

صة بـاألمن   على فتح قنوات تبادل المعلومات الخا     

تحت مظلـة   بينها و بين دول آسيا الوسطى و ذلك         

   .»مكافحة اإلرهاب«

و يمكن القول إن دولة الكيان في المجالين األمني         

و االستراتيجي كانت خالل السنوات الماضية بعد        

سقوط االتحاد الـسوفييتي تلعـب دور الـشريك         

الصغير للواليـات المتحـدة األمريكيـة و تمثـل          

منطقة لمواجهة النفوذ اإليراني في     مصالحها في ال  

 ، أما اآلن فتغيـرت      آسيا الوسطى و بحر قزوين    

 ١١األوضاع تغيراً جذرياً و ذلـك بعـد أحـداث           

 - أو بـاألحرى     -سبتمبر الماضـي و التغلغـل       

الدخول األمريكي المباشر للمنطقة فـال شـك أن         

 أمريكا ستبقى في آسيا الوسطى لفترة طويلة و قـد      

 ، و   الكيان كشريك صـغير لهـا     تستغني عن دور    

مما يؤكد على اآلفاق البعيدة للتعاون بين أمريكا و         

 تقديم  آسيا الوسطى استعداد اإلدارة األمريكية على     

 مليون دوالر لدعم بعض البرامج االقتصادية  ١٠٠

  .و اإلنسانية و االجتماعية ألوزبكستان 

و قد تؤدي هذه التغيرات الطارئة علـى أوضـاع          

 ، و في الحقيقة     تغيير دور الكيان فيها   ى  المنطقة إل 

 سـبتمبر و    ١١قد بدأت هذه التغييرات قبل أحداث       

حيـث   ،   سياسة تشجيع هجـرة اليهـود     تتناول  

تراجعت دولة الكيان في السنوات األخيرة عن دعم        

الهجرة فترجح بقاء اليهود في هذه الدول تركيـزاً         

 ،  على اتباع االستراتيجية الجديدة في آسيا الوسطى      

و تسعى هذه االستراتيجية نحو ضم آسيا الوسطى        

بالتدرج إلى منطقة الشرق األوسط باعتبـار دول        

آسيا الوسطى عنصراً جديداً مهما للشرق األوسـط     

 ، و تبذل دولة الكيان كل ما في وسعها من           الواسع

أجل دخول هذه الدول للشرق األوسط وفقا للشروط        

 من هـذه    التي تعكس مصالح النظام الصهيوني و     

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٤٨  من٣٤                                        ٢٠٠٩ -كانو الثاين

 



 التحدي الصهيوين                        )١٤-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  ركز األلكتروينعنوان امل

 األمر الذي مـن     بقاء هذه الدول علمانية   الشروط  

 ، و إذا دخلـت      تقليص دور الدول اإلسالمية   شأنه  

آسيا الوسطى الشرق األوسط األوسع على أسـاس        

تغير ميزان القـوى فـي المنطقـة        هذه الشروط   

 أما أداة تحقيق هذا الهدف فهي ،حتماًلصالح الكيان 

ألصـولية أو   قلق آسيا الوسطى بخطر الجماعات ا     

، و إن دولة الكيان تسعى إلى    ! بوهم هذا الخطـر   

، !تغيير ميزان القوى في الشرق األوسط لصالحها        

و على هذا الصعيد ال تقتصر دولة الكيـان علـى           

تلعب دورها  لعب دور الشريك الصغير ألمريكا بل       

 و تسبق في هذه اللعبة دول الشرق األوسط         الخاص

الدول العربية فـي    األخرى و قبل كل شيء تسبق       

التعاون مع آسيا الوسطى و نجحت بعض البلـدان         

في تطوير عالقاتها االقتصادية مع آسيا الوسطى و        

ــا سياســيا و اســتراتيجياً  ــم تطوره ــا ل   . لكنه

إدراك الـدول العربيـة و اإلسـالمية        لذا البد من    

 في هذه المنطقة المهمة     لطبيعة التحرك الصهيوني  

 عالقـات سياسـية و      من العالم و البـدء بنـسج      

اقتصادية متطورة تبنى على قاعدة من المـصالح        

المشتركة و بما يهيئ لقطع الطريق على النـشاط         

  .الصهيوني المشبوه في آسيا الوسطى 

  جراهام دولك خبير الشئون اآلسيوية في هولندا 

جندي تسهيالت ألمريكا في ) إسرائيل(

  آسيا الوسطى

  كيسعيد السب. د: حوار / أمستردام 

الختراق منطقة وسـط آسـيا      تسعى دولة الكيان    

 ، و ذلك على محـاور مختلفـة   خالل العقد األخير 

ظاهرها توطيد العالقات السياسية و االقتـصادية ،   

و باطنها لها مآرب أخـرى ال نـستطيع الجـزم           

 ، و توجد    بمعرفة حقائقها و أهدافها غير المعلنة     

 ثمة مؤشرات تجعل من يراقب سـلوكيات النظـام    

 سواء في منطقـة     يتوجس من نواياها  الصهيوني  

الشرق األوسط أو المنـاطق ذات التـأثير علـى          

» الدويلـة «المصالح العربية و اإلسالمية و تلـك        

سياسـة التطويـق المبكـر إلحكـام        الدخيلة تتبع   

 فـي   الحصار حول مصالح العـرب و المـسلمين       

  . العالم، و ليس في بالدهم فقط 

فـي  » الملف الـسياسي  «حول هذه القضايا التقى     

فـي الـشئون    » جراهام دولك «أمستردام الخبير   

اآلسيوية في محاولـة لكـشف حقـائق التغلغـل          

  : الصهيوني في وسط آسيا فقال 

مبكراً لمنطقة آسيا الوسطى ، ) إسرائيل(لقد تنبهت "

و وضعت لنفسها مكانا في مختلف الجمهوريـات        

 السوفييتية السابقة منـذ منتـصف الـسبعينيات و        

استطاعت رسم خريطة اسـتراتيجية تتناسـب و         

أهمية هذه المنطقة من حيث توافر المواد األساسية        

لصناعة الطاقة و تصنيع األسلحة الذرية النووية ،        

و تمكنت بمساعدة أجهزة االستخبارات األمريكيـة       

رسميا ، و بأساليب غير شرعية من االقتراب لنظم         

ية خاصـة   الحكم و كبار رجاالت األحزاب الشيوع     

في جمهوريات االتحاد السوفييتي السابقة ، لشراء       

التقنية الصناعية المتقدمة و المفكـرين و العلمـاء         

بالمال ، و كانت تقوم بدور عمالة مزدوجة لحساب         

أمريكا في مقابل الحصول أيضا على الـسالح و         

العتاد العسكري ، و من ناحية أخرى فقد اعتبرت         

يا يمكن لها أن تكون     أن مناطق وسط آس   ) إسرائيل(

بديال عن الصداقة و التحالف مع أمريكا في حالـة          

و األمر الثالـث هـو تخويـف        حدوث خالفات ،    
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اإلدارة السياسية لواشـنطن مـن وراء الـستار         

  " . بتوطيد عالقاتها مع وسط آسيا

في وسـط   ) إسرائيل(ما هي بالتحديد مصالح     

  آسيا ؟
فـي  الهدف االسـتراتيجي     أولى مصالحها هي     -

 فـي الـدول التـي       تخويف العرب و المـسلمين    

) إســرائيل(تتـصارع معهـا ، و بينهــا و بـين    

صراعات لها جذور تاريخية ، انطالقـا مـن أن          

) إسـرائيل (يكون الميزان العسكري فـي صـالح        

فـي وسـط آسـيا لـديها        » أوزبكستان«دائما، و   

 الذي يـستخدم فـي      احتياطي كبير من اليورانيوم   

  .وية و توليد الطاقة صناعة األسلحة النو

 من الناحية الجغرافية  ) اإلسرائيلي(الوجود  : ثانيا  

ـ ترى فـي آسـيا      ) إسرائيل (–مهم جدا ، فهي     

منطقة عمق و ذلك المتداد البحر األحمر ، كشريط         

و ليست أوزبكستان وحـدها     له إطاللة عسكرية ،     

بل إريتريـا و    ) اإلسرائيلي(التي تحظى باالهتمام    

  .أثيوبيا 

نمـو الـدعوة    مـن   ) اإلسرائيلي(الخوف  : ثا  ثال

 هو أمر مثار للقلق الدائم ، فكما تعـرف          اإلسالمية

تقـود  بعد الحرب العالمية الثانيـة      ) إسرائيل(أن  

 في  سياسة وئام بين المسيحية الغربية و اليهودية      

لم تتمكن من   معظم دول العالم ، و هو األمر الذي         

ـ فعله مع اإلسالم   ا نـشاهد أن   و المسلمين ، و كلن

تشعر بالخطر من الكفاح ضد وجودهـا       ) إسرائيل(

الورقة ، و هي متأكدة أن      من األرضية اإلسالمية    

األخيرة التي تشكل خطراً عليها هي األحـزاب و         

  .المنظمات اإلسالمية 

لهذه األسباب و غيرها ال تستبعد أن يكـون لــ           

تيمـور   ، أو فـي      دور في الشيـشان   ) إسرائيل(

 ،  منطقة البلقان دونيسيا،أو حتى في     في إن  الشرقية

أو يمكـن أن    ) إسـرائيل (و باختصار كل ما يهدد      

) إسـرائيل (يهددها من قريب أو بعيد ، تتبع معـه     

  . كما ذكرت لك من قبل سياسة التطويق المبكر

تكثف ) إسرائيل( سبتمبر هل جعلت     ١١أحداث 

  من سياستها وسط آسيا على نحو ما ذكرت ؟
الملـف  ) إسـرائيل (استغلت   و قد .. ـ بدون شك    

في إثبات  ) اإلرهاب(الذي فتحته واشنطن لمكافحة     

قدراتها على فتح خطوط عسكرية و اسـتخباراتية        

 ، و اسـتعانت فـي ذلـك         لتمهيد الطريق ألمريكا  

 لتأسيس قواعد عسكرية    أوزبكستانبعمالء لها في    

أمريكية ، و لدينا معلومات تفيد بأن أمريكا تستعد         

عسكرية أمريكية قوامها حوالي ثالثة     لتمركز قوات   

آالف جندي و ضابط ، لديهم معدات تكنولوجيـة         

متطورة ، و أجهزة اتصاالت حديثة جداً ، كما أن          

لها مصالح سياسية و عسكرية     أمريكا لم تخف أن     

 ، و توضـح     في آسيا الوسطى و المحيط الهادي     

ذلك كافة نتائج القراءات السياسية األمريكية ، و قد         

مدت أمريكا على الكيان الصهيوني التي مهدت       اعت

خطـة مرسـومة     ، و إن هذا تم وفق        لها الطريق 

 ، و إن لـم تكـن عمليـة الهجـوم            طويلة المدى 

 سبتمبر  ١١بالطائرات على المباني األمريكية في      

أو اختلقت تبريـرات    «قد حدثت ، لوجدت أمريكا      

تسعى أمريكا بكل لتنفيذ ذات السيناريو ، و » أخرى

قاتها و قوتها العسكرية و االقتـصادية لقطـع         طا

 ، و منعها من تحقيق هـدفها        الطريق على الصين  

في السيطرة على آسـيا و منطقـة الباسـفيك ، و            

تعلم ذلك جيداً و تلعب الدور الذي تريده        ) إسرائيل(
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و خاصة  نيابة عن واشنطن    أمريكا في العالم كله     

  . في منطقة الشرق األوسط 

من وقت آلخر لـذكر منطقـة       تعود في حديثك    

الشرق األوسط ، بينما نتحـدث عـن وسـط          

   ؟ آسيا
ربما يكون عندكم في الثقافة العربية ما يتطابق         -

إذا «أو ربما يتشابه مع ما نقولـه فـي الـسياسة            

كـل مـا تفعلـه      ... » عرف السبب بطل العجب   

اآلن ، و ما ستفعله في المستقبل ، و ما          ) إسرائيل(

لماضي يصب في قالب واحد     تكون قد فعلته في ا    

، و  بتأكيد الوجـود    نستطيع تلخيصه فيما يعرف     

دفع الخطر بعيداً عنها ، فهي تتحرك على كافـة          

سياسيا ، ثقافيا ، عـسكريا ، و دينيـا          : المحاور  

  .أيضا 

منذ قيام ثورة الخميني اإلسالمية فـي       ) إسرائيل(

إيران و هي تتحالف مع كل من يقف ضد اإلسالم          

، و لعل هذا هو أحد أهم أسباب وحدة         نو المسلمي 

الهدف مع أمريكا في آسيا الوسطى و منطقة بحر         

و منعها   للتصدي للتأثير اإليراني  قزوين ، و ذلك     

 من تحقيق هدف فرض النفـوذ مـن         - إيران   -

يمكـن لهـا أن تعيـد صـحوة          خلفية إسالمية 

، و هو ذات الشيء الذي تقوم       للحضارة الفارسية   

 تركيا ، و تـسعى مـن خـالل          في) إسرائيل(به  

تعاونها مع حكومة أنقرة أن تكون لهـا عيـون و     

آذان في منطقـة متاخمـة للحـدود الـسورية و           

العراقية، لذلك فأنا بالفعل أعـود لـذكر منطقـة          

الشرق األوسط في حديثنا و هو أمـر ال يـدعو           

  .للغرابة 

دوراً أكبر من حجمهـا     ) إسرائيل(ألم نعط لـ     

   ة من خالل طرحنا هذا ؟و قدراتها الحقيقي
ال تكشف الغيب أو تعلم     ) إسرائيل(لكن  ..  ربما   -

قراءات علميـة و     ، هي فقط تتعامل مع       المجهول

، و أنا هنا ال أتحدث عن استراتيجية تحسبها جيدا 

فقط أرصد  .. أو أشير لألضعف    .. من هو األقوى    

الواقع، فمنذ انتهاء حرب الخليج الثانية التي نشبت        

تقـرأ  ) إسرائيل(و  » غزو العراق للكويت  بسبب  «

جيدا العقل السياسي إلدارة الحكم في واشـنطن و         

أن أمريكا لـديها مـشاكل ، و        ) إسرائيل(عرفت  

  .لعبت على وتر تقديم المساعدة للحليف األمريكي 

هل لك أن توضح هذا األمر و مـدى عالقتـه           

   في وسط آسيا ؟) إسرائيل(بتغلغل 
انية و أمريكا تبحـث عـن        بعد حرب الخليج الث    -

  : مخارج ألزماتها التي تشمل 

 تنتج   و الذخيرة األمريكية   مصانع األسلحة      .١

  . منتجاتها» أي بيع«و ال تستطيع تصريف بغزارة 

الذي تحول لركود هدد    الكساد االقتصادي        .٢

  .بحدوث أزمة ال تنتظرها أمريكا 

فـي  طفرة تقنيـة عاليـة جـدا         حدوث       .٣

  . لوجيا الحرب الرقمية تكنو

 األمريكي الذي   غليان في صفوف الجيش        .٤

  . يريد التدريب عمليا على التطورات الجديدة 

) إسرائيل(إضافة لما سبق فإن أمريكا و من ورائها 

تراقب عن كثب الخطوات السريعة التي بدأ االتحاد        

 ،  نحو تطور قواتـه العـسكرية     األوروبي يعدوها   

 موحد مـستقل فـي      ش أوروبي سعيه لتكوين جي  

.. القرار عن حلف شمال األطلنطـي و أمريكـا          
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حقيقة كونه قوة اقتصادية جديدة يمكن لها أن تناطح 

و تنافس أمريكا عاجال أم آجال ، فلهذه األسـباب          

مجتمعة كان البد من حدوث تغير و قيام متغيرات         

 إحداث شبه ثـورة فـي الفكـر         جديدة من شأنها  

و  و إعـادة توزيـع األدوار ،          ، السياسي العالمي 

 ، و أكـدت     قرأت كل ذلـك أوال بـأول      ) إسرائيل(

ألمريكا أنها يمكنها مساعدتها فـي الوجـود فـي          

للسيطرة على مصادر النفط و منطقة آسيا الوسطى 

، بعد أن نجحـت أمريكـا و        نقله من بحر قزوين   

السيطرة علـى   من ورائها في    ) إسرائيل(استفادت  

 ، و ال يجـب أن       ة الخليج مصادر النفط في منطق   

ننسى رغبة أمريكا في خنق طموح الجمهوريـات        

الــسوفييتية الــسابقة فــي وســط آســيا ، تلــك 

ظمأ شديد الستعادة قوتها    الجمهوريات التي لديها    

 أو جزء منها ، فكان البد على أمريكـا و           السابقة

أال تضيعان نتـائج الحـرب البـاردة        ) إسرائيل(

  .ارد الشيوعي الطويلة ، التي أسقطت الم

  محاولة إحياء الموروث اليهودي 

االختراق الصهيوني آلسيا الوسطى 

  تهديد لألمن القومي العربي و اإلسالمي

  كاتب مصري / إبراهيم الصياد : بقلم 

ألقت الحرب األمريكية في أفغانستان الضوء على       

التي تعد مـن وجهـة النظـر        منطقة وسط آسيا    

ـ      صين و روسـيا و     االستراتيجية حزاما أمنيـا لل

و  . و الدول المحيطة ببحر قزوين     منطقة القوقاز   

 سبق الكثيرين   الحقيقة أن الكيان الصهيوني كان قد     

في إدراك أهمية هذه المنطقة منذ انهيار االتحـاد         

 في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي       السوفييتي

و ما تبع ذلك االنهيار من انفراط عقد مـا كـان            

  .ة االشتراكية يعرف بالمنظوم

فمن الثابت أن الدولة الصهيونية سـارعت قبـل          

غيرها إلى مد الجسور الدبلوماسية و االقتصادية و        

العسكرية لاللتفاف على دول الكومنولث المستقلة و       

 محاولة إحياء الموروث اليهـودي    استهدفت بذلك   

في هذه الدول و بصفة خاصة الـدول اإلسـالمية          

كمنستان و طاجيكستان   أوزبكستان و تر  منها مثل   

   ! .و كازاخستان و أذربيجان

إرسـال  و لم تكن هذه المحاولة التي تمثلت فـي          

 إلـى   بعثات ترتدي ثوب التعاون الفني و التنموي      

عملية تغلغل سياسـي و     دول آسيا الوسطي سوى     

المـد  (اقتصادي و عسكري و صهيوني تحاصـر        

في دول كانت متعطشة لالحتواء الديني      ) اإلسالمي

   ! .عد سنوات الحقبة الشيوعيةب

و يمكن القول إن دولة الكيان الـصهيوني سـعت          

 تحقيق هدف آخـر اسـتراتيجي     بشكل عملي إلى    

يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة العبرية و هـو          

للكيان إلى خـارج حـدوده      ) المجال الحيوي (مد  

التقليدية المتعارف عليها خالل النصف األخير من       

 بـاألحرى منـذ قيـام الكيـان         القرن العشرين أو  

 و كانت حـدود هـذا       ١٩٤٨الصهيوني في العام    

 شرقا انطالقا   العراق و إيران  المجال الحيوي هي    

) إسرائيل(من المعتقد الصهيوني التلمودي أن دولة       

   !! .النيل إلى الفراتالكبرى هي من 

و من المعتقد أن تصورا صهيونيا تبناه على وجه         

زير الخارجية الـصهيوني     و شمعون بيريز التحديد  

الحالي يرى أن التغير النوعي في العالقات العربية        

الصهيونية في العـشرين سـنة األخيـرة نحـو          
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المصالحة السياسية أو ما يسمى بالسالم سمح بنوع        

من الحصار أو التكبيل لفكـرة التهديـد العربـي          

للمجال الحيوي لدولة الكيان الصهيوني لألسـباب       

  : التالية 

 ضمنت دولة الكيان أنه رسخ فـي المعتقـد          :أوال  

 كانـت  ١٩٧٣العربي أن حرب أكتوبر في العـام       

آخر الحروب العربية الصهيونية و هي التي هددت        

المجال الحيوي التقليدي للكيـان بـصورة غيـر         

  .مسبوقة 

تكفل  ضمنت دولة الكيان أن المجتمع الدولي :ثانيا 

و هي قوة    السياسية و العسكرية     بتدمير قوة العراق  

العمق االستراتيجي لدول المواجهة مـع الكيـان ،         

  !! .مـــصر و ســـوريا و األردن و لبنـــان 

 زهد ليبيا    ساعد على انحسار الخطر العربي     :ثالثا  

لفكرة الوحدة العربية و تحويل جهودها إلى البعـد         

  .األفريقي

وفي ضوء ذلك كان البد من النظر إلى ما هو أبعد           

ي التقليدية التي لم يعد لها      من منطقة المجال الحيو   

تم التركيز تأثير يهدد أمن الكيان الصهيوني و عليه 

على منطقة وسط آسيا على اعتبـار أن الخطـر          

القادم يمكن أن ينطلق منها و هـذا مـن وجهـة            

  !! .النظر الصهيونية 

و هكذا نجد أن الفكر الصهيوني اكتشف أن فكـرة          

 بمعنـى    ، إقامة ما يسمى بالشرق األوسط الجديد     

تغلغل الكيان في المحيط العربي قد فشلت في إيجاد         

تعاون إقليمي حقيقي بين الدول العربية و الكيـان         

يضمن لتل أبيب اختراق األمة العربية من المحيط        

إلى الخليج األمر الذي جعل الـصهاينة يركـزون         

تقبـل بـسهولة    على التغلغل في مناطق أخـرى       

ـ     التعامل مع الكيان   و يمكـن   يا ،    و منها وسط آس

رصد عالقة الكيان بمنطقة وسط آسيا من خـالل         

  :مناقشة ثالثة اعتبارات موضوعية 

ال يوجد رصـيد     تؤكد العالقة التاريخية أنه      :أوال  

 عداء بين دول آسيا الوسطي و الكيان الصهيوني       

مما يعني أن الحديث عن إمكانات التعاون المشترك 

 مازالـت   و نقل التكنولوجيا الصهيونية إلـى دول      

تحكمها أنماط متخلفة في التنميـة موروثـة عـن          

 التـي   بات مقبوال من حكوماتهـا    الحقبة الشيوعية   

تتجنب تفسير ذلك بأنه نـوع مـن االختـراق أو           

  !! .التغلغل 

 لم تجد دول آسيا الوسطى و تحديدا الـدول          :ثانيا  

بديل آخر لقيـام تعـاون عربـي و         اإلسالمية أي   

ل مــع الكيــان إســالمي يحميهــا مــن التعامــ

و نالحظ في هذا الصدد أن الوجود       . !! الصهيوني

العربي و اإلسالمي في هذه الدول محدود للغايـة         

سياسيا و اقتصاديا و خـالل الـسنوات األخيـرة          

 إلى دول وسط     مشيخة األزهر بعثات دينية    أرسلت

أسيا اإلسالمية لم تحدث تأثيرا سوى على نطـاق         

 لم يصل إلى حد     و لم يتعد المسائل الفقهية   ضيق  

إحداث تغيير فكري يساعد على اكتشاف حقيقـة        

  .الدور الصهيوني في المنطقة 

 إن التحول من الشيوعية إلى الليبرالية فـي         :ثالثا  

هرولة دول آسيا الوسطى أدى في واقع األمر إلى         

 تلك الدول إلى أنماط الحياة الغربيـة الرأسـمالية        

 أذكر أنني   حتى و لو كانت هذه األنماط شكلية ، و        

 و هي الدولة األكثر قوة و منعـة         – روسيازرت  

 في أوائل التـسعينيات و      -في المنظومة المنهارة    

اصطفاف الروس أمـام مطـاعم الوجبـات        رأيت  

 و كذا التهافـت     السريعة مثل ويمبي و ماكدونالدز    
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على المشروبات الغازية ذات الصناعة األمريكية ،       

  ! .ي هذه المنظومة ؟فما بالكم بالدول األكثر فقرا ف

 تعاملت نفسيا مـع     لعل دولة الكيان الصهيوني قد    

 فاستفادت منها في معرفة اتجاهـات       هذه الهرولة 

مواطني هذه الدول و من ثم رصد طرق التغلغل و          

إذن ما يمكن أن نتـصوره فـي مجـال          ! . مداه  

 االقتصادي يصبح من السهل     - التغلغل   -التعاون  

االت أخرى ال تقل أهمية     أن نتوقع امتداده إلى مج    

مثل التعاون األمني و االستخباري و بيع األسلحة        

الصهيونية وكذلك اختـراق مجـاالت تنمويـة و         

اجتماعية مثل التدريب التقني و الصحة و التعليم و         

  ! .غيرها 

 أداء دور التـاجر   ومن هنا نجحت دولة الكيان في       

الذي يتعامل داخل أسواق عطشى لالستهالك و في        

ء دور المدرب الذي يحمل في جعبتـه أسـرار          أدا

التقدم الفني و الخروج من دنيا التخلف إلى عـالم          

  !! .الرفاهية االقتصادية و االجتماعية 

متسقة مـع   ومما الشك فيه أن هذه األدوار جاءت        

 تطلعات في الفكر الغربي عامة و األمريكي خاصة       

مرشـحة  إلى منطقة وسط آسيا على اعتبار أنهـا         

ون منطقة نفوذ تؤمن المصالح الغربيـة و        لكي تك 

 و كـأن    األمريكية ضد العمالق الصيني المتنامي    

المجال الحيوي الجديد للكيان هـو نفـسه منطقـة          

الدفاع في آسيا عن المصالح االستراتيجية للواليات       

  ! .المتحدة و حلفائها 

بالطبع لم يدرك الفعل السياسي العربي و اإلسالمي        

غل الصهيوني في وسـط آسـيا       أبعاد مخاطر التغل  

الذي في حقيقته يعد حصارا و تهديدا لألمن القومي         

العربي و اإلسالمي في منطقة شرق الخليج العربي       

لقد لعبت دولة الكيان دورا مـشابها       . إال متأخرا   

في السبعينيات و الثمانينيات من القرن الماضـي        

 و نجحت إلى حد     في دول أفريقيا جنوب الصحراء    

تحييد بعضها و ضمان التعاون مع أكثرها    كبير في   

إلى درجة أن هذه الدول في فترة من الفترات كانت 

الباب الخلفي للمهاجرين اليهود إلى دولة الكيـان        

  . و غيرهم مثل الفالشا 

و لعلي أحسب أن السيناريو يتكرر اليوم فـي دول          

 تسعى دولة الكيان إلى تفعيل حركـة        وسط آسيا إذ  

 من هذه الدول و حـثهم علـى         المهاجرين اليهود 

اإلقامة في المستوطنات اليهودية باألراضي المحتلة      

رغم الظروف األمنيـة الـسلبية التـي يعيـشها          

المستوطنون اليهود بسبب تداعيات انهيار عمليـة       

التسوية الصهيونية الفلـسطينية بـسبب سياسـات        

و السؤال البديهي الذي يفـرض      . شارون الخرقاء   

الجانب العربـي و اإلسـالمي      هل سيلزم   : نفسه  

الصمت و يهون من خطر االختـراق الـصهيوني        

  ! لمنطقة وسط آسيا؟

أعلم أن قضايا كثيرة ستطرح على جدول أعمـال         

مؤتمر القمة العربي القادم في العاصـمة اللبنانيـة         

بيروت بعضها يتسم بالحساسية الشديدة خاصة فيما       

علـى  يتعلق بالموقف العربي من الحملة األمريكية       

ما يسمى باإلرهاب و استمرار العدوان الصهيوني       

أتمنـى أن   على الشعب الفلسطيني بال رادع لكـن        

يدرج القادة العرب في أجندتهم مـسألة التغلغـل         

 ألن لها من وجهة     الصهيوني في دول وسط آسيا    

نظري عالقة مباشرة باعتبارات األمـن القـومي        

العربي من ناحية و تساهم في تكـريس ظـاهرة          

ستيطان اليهودي في فلسطين من ناحية أخرى ،        اال
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هذا التغلغل يعتبر تحديا يمثـل      و في الوقت نفسه     

   !جزءا من حالة العداء بين الصهيونية و اإلسالم 

إذا كانت دولة الكيـان الـصهيوني       .. نافلة القول   

تدعي أنه من حقها أن يكون لهـا مجـال حيـوي            

ي فإن من   تحدده وفق مصالحها العليا و أمنها القوم      

باب أولى أن يكون للعرب والمسلمين الحق نفـسه         

حتى و لو اصطدم المجاالن العربي اإلسـالمي و         

إن الصراع العربي الصهيوني مازال     . الصهيوني  

مستمرا و علينا نحن العرب و المسلمين أن نعـي          

مصالحنا و نحرص على أمننا القومي و أال ننخدع         

ون اإلقليمـي   بشعارات الكيان الصهيوني عن التعا    

حتى ال نرى أكثر من مواقع أقدامنا و هذا بالضبط          

  ! .ما يريده أعداؤنا لنا 

  الكتلة األكثر إثارة في التوازنات الجديدة 

دولة الكيان الصهيوني تتسلل إلى عمق 

  آسيا الوسطى من الباب الخلفي

  كاتب فلسطيني / محمد أحمد يوسف : بقلم 

تحاد الـسوفييتي   لم تكن آسيا الوسطى مع وجود اال      

السابق تشكل مشروعا خطيراً بذاته دون النظر إلى        

طبيعة العالقات التي تنضوي تحتهـا الدبلوماسـية        

انهيار االتحاد السوفييتي وضع    الروسية ، و لكن     

هذه المنطقة أمام منافسة قديمة تاريخيـا حديثـة         

 مما جعل عالم السياسة ينظر إلـى آسـيا          سياسيا

لة األكثر إثارة في التوازنات  الكتالوسطى على أنها    

الجديدة نظرا لموقعها الجغرافي أوال و االقتصادي       

 ، و إذا كان الحديث يكثر هذه األيام عن أهمية ثانيا

الحرب األفغانية أو   تلك المنطقة فإن ذلك مرده إلى       

في هذه الرقعة من    لنقل التدخل األمريكي المباشر     

ه واشنطن األرض و هو بالتأكيد سعي طالما انتظرت

لتدخل أجواء السياسة المباشرة في تلـك المنطقـة         

التي ازداد االهتمام بها ليس من قبل الجوار فقط ،          

و إذا كانت السياسة األمريكية قد أوجدت المبررات        

فإن ما يثير القلق هو التدخل الصهيوني في آسـيا          

الوسطى هذا التدخل الذي لـم ينتظـر الواليـات          

ل كان السباق في إيجـاد      المتحدة كي تشن حربها ب    

رزت بشكل واضح مـع انهيـار       صيغ متنوعة ب  

   . االتحاد السوفييتي

  التغلغل الصهيوني 
إذا كانت معظم المؤشرات تدل علـى أن الكيـان          

الصهيوني قد بدأ تغلغله في آسـيا الوسـطى مـع          

انهيار االتحاد السوفييتي فإن الواقع يقدم لنا صورا        

حدث بكثير و ذلـك     لمقدمات تاريخية تسبق هذا ال    

من خالل اليهود الموجودين في المنطقة منذ العهد        

 ، و نقرأ ذلك في الهجرة اليهودية مـن          السوفييتي

االتحاد السوفييتي إلى الكيان الـصهيوني ، ففـي         

 التي تعتبر الدولة الثانية تقدما بين دول        أوزبكستان

آسيا الوسطى استطاعت مكاتب الهجرة التي فتحت       

 ألفـا   ١٢٠ من يهودها البالغ عددهم      علنا أن تحمل  

 ألفا إلى فلسطين و خالل فترة زمنية قياسية ،          ٧٠

أما ما بقي منهم فألسباب عسكرية استخباراتية أو        

لنشاط اقتصادي يساعد على التغلغل بشكل أوسع و        

أكبر في المنطقة الغنية أوال بالنفط و المعـادن و          

ل الجوار،  ثانيا بمركزيتها الجغرافية بالنسبة إلى دو     

كما تعتبرها تل أبيب الجدار األمني الممتد حتـى         

  . باكستان حسب الرؤية الصهيونية 

لذلك فقد استطاع الكيـان الـصهيوني أن يـدخل          

مباشرة و بشتى الوسائل إلى عمق آسيا الوسطى و         

من خالل عدة حسابات خدمت تغلغله هذا ، و أول          
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 هذا   و اإلدارة األمريكية هذه الحسابات بال شك هو      

مـادلين  ما توضح بشكل مبـدئي أثنـاء رئاسـة          

 لوزارة الخارجية حينما قـدمت أشـكاال        أولبرايت

متعددة من المساعدات إلـى الكيـان الـصهيوني         

للدخول إلى عمق آسيا الوسطى و بحر قزوين ، و          

أتت الوسيلة الثانية من خالل العالقـات التركيـة         

أفادت الصهيونية المتعددة الجوانب و هذه العالقات       

كثيرا في فتح الطريق إلى العمق اآلسـيوي كـون          

 مما شكل   أوزبكستانتركيا تمتلك عالقات قوية مع      

التمهيد األولي الواضح و الصريح للكيان في تلـك         

 التي تمتلـك مـا    كازاخستانالمنطقة و خاصة في     

 ربع احتياطي العالم من اليورانيوم الخـام      يقارب  

ظر لهذه الثـروة    مما دفع الكيان الصهيوني إلى الن     

على أنها من الثروات المهددة نوويا في ظل وجود         

فـسعت  دول و تيارات إسالمية في تلك المنطقة ،         

دولة الكيان مباشرة إلى شراء مجمـع لمعالجـة         

 و الذي يعتبر من أكبـر   اليورانيوم في كازاخستان  

مجمعات اليورانيوم في العالم ، و أثناء تلك الصفقة         

ساؤل حول مدى مصداقيتها ألن     أثير الكثير من الت   

األرقام التي ذكرت ثمنا لها هي أرقام قليلـة جـدا           

بالنظر ألهمية هذا المجمع ، و في متابعـة لهـذا           

السعي فإن الكيان الصهيوني مـا لبـث أن عقـد           

 و بـدأ     طـشقند  مؤتمرا اقتصاديا مـشتركا فـي     

استثماراته خاصة في مجال االتصاالت و الزراعة       

وية و النفطية و قد أوكل معظم       و الصناعات الكيما  

مهام هذه االستثمارات إلى رؤوس األموال اليهودية 

الموجودة على الـساحة االقتـصادية فـي آسـيا          

إن الثروات الهائلة التي تمتلكها الـدول       . الوسطى

أوزبكـستان و طاجيكـستان و      (الخمس في وسط    

لهـي  ) تركمانستان و قيرغيزستان و كازاخـستان     

للشهية الصهيونية قبل أية حسابات     بحد ذاتها فاتحة    

 ، فباإلضافة إلى المخزون الهائل مـن        استراتيجية

اليورانيوم و الذهب و الفـضة و بـاقي المعـادن           

 في تقديراته   حجم احتياطي النفط  االستراتيجية فإن   

األولية يشكل بحد ذاته المقبالت المبدئية للتغلغـل        

 ٢٠٠الصهيوني ، فقد بلغ هذا االحتياطي حـوالي         

 من النفط إضافة إلى الكميات الهائلـة        مليار برميل 

 الذي شكل مع النفط سببا رئيسيا       الغاز الطبيعي من  

في ارتفاع معدالت النمو في كازاخستان على سبيل        

المثال إضافة إلى خط األنابيب النفطي الجديـد و         

زيادة إنتاج في األلمنيوم و لكن معدالت النمو التي         

 و  ٢٠٠١لعـام الماضـي     توقع لها أن ترتفع في ا     

الحالي لم تستطع الوصول إلى المستوى المطلوب       

بل إنها كادت أن تقع في كارثة حقيقية بعد أحداث          

الحادي عشر من سبتمبر في الواليات المتحدة ، و         

في هذا المجال يرى البنك اآلسيوي أن انعكاسـات         

الحادي عشر من سبتمبر على االقتصاد سـتكون        

خستان مما جعل الواليات    ملحوظة خاصة في كازا   

المتحدة و الكيان الصهيوني تسارعان في التدخل و        

تقديم المساعدات االقتصادية التـي البـد مـن أن          

تسترد عاجال أم آجال و بطرق مختلفة تخدم فـي          

النهاية التطلع الصهيوني في آسيا الوسطى و هـذا         

ما جعل األمر طبيعيا رغم اختالف معدالت النمو        

ولة و أخرى و رغـم أن بعـض         الواضحة بين د  

الدول تعاني مـن ارتفـاع فـي نـسبة التـضخم            

كأوزبكستان التي يتوقع لها البنك اآلسيوي أن تكون 

 بالمائـة   ١٠ حوالي   ٢٠٠٢نسبة التضخم فيها لعام     

و كل ذلك بسبب حماية الحدود و تعزيز األمن ، و           

أوزبكستان ذاتها هي الدولة األولى من      الواقع أن   

تحاد السوفييتي السابق التي تستقبل     جمهوريات اال 
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 و لكـن ثمـن هـذا        قوات أمريكية على أرضـها    

االستقبال ليس بالرخيص بل هو استقبال للقـوات        

األمريكية و الصهيونية معا و هذا ما كشفت عنـه          

التفكيـر فـي الـدخول      . بعض الصحف العالمية    

الصهيوني إلى آسيا الوسطى هل هو واقع أم مازال 

يل ؟ لقد بات واضـحا أنـه منـذ          في مجال األقاو  

استقالل تلك الدول عن االتحاد السوفييتي و قبـل         

ذلك بزمن طويل و حتى في المرحلة الحالية فإننـا         

ال يمكن لنا أن نتجاهل الدور الذي لعبتـه دولـة           

 هـذا   الكيان الصهيوني حتى في حرب أفغانستان     

الدور الذي حاولت الواليـات المتحـدة و الكيـان          

فاءه رغم كل التسريبات و الحقـائق       الصهيوني إخ 

التي ذكرتها وسائل اإلعالم ، و لكن إخفـاء هـذا           

الدور و التستر عليه لم يكن فقط من أجل مراعـاة           

شعور المسلمين كما يظن البعض بل ألن الـدور         

الصهيوني المقبل في آسيا الوسطى هو في حقيقـة         

األمر دور مـستقبلي لـه الكثيـر مـن األبعـاد            

 التي ترى دولة الكيان مـن خاللهـا         االستراتيجية

الكثير من المحددات األمنية و لكنها فـي الواقـع          

 لتشكل شبكة مـن التوسـع       تعيش في هذا اإلطار   

الصهيوني الذي يؤسس لتركيبة عالميـة هـدفها        

السيطرة على كل مكـامن القـوة فـي العـالم و            

الوصول إلى التدخل المباشر عند أية لحظة تراها        

  . الواليات المتحدة دولة الكيان أو 

  البحث عن األمن 
هل يتخيل المرء أن دولة الكيان الصهيوني يمكـن         

أن تبحث عن أمنها في آسيا الوسطى ؟؟ الرؤيـة          

العامة للكيان الصهيوني أنه يحاول دائما أن يبحث        

فكونه كيانا  !! عن أمنه حتى خارج الكرة األرضية       

 دخيال و مصطنعا و يعترف في قرارة نفسه بـذلك         

فهو يحاول أن يلعب دورا دوليا مهما في أركـان          

األرض قاطبة و دوره في آسيا الوسطى لـيس إال          

لعبة من هذه األلعاب و لكنها في هذا المكان بالذات     

تأخذ خصوصية لعل أولها أن اللعب سيكون هـذه         

معظم سكانها ينتمون إلى الديانـة      المرة بين دول    

ى ال تنحصر    و بالمقابل فإن آسيا الوسط     اإلسالمية

بذاتها في هذه الرقعـة الجغرافيـة بـل تتـشعب           

الجغرافيا فيها كما تتشعب السياسة و االقتصاد ، و         

لعل الحرب األفغانية األخيرة قد أوجـدت للكيـان         

الدافع القوي للدخول بشكل أمني إلى المنطقة أمام        

غياب شبه تام للدول العربية التـي اقتنعـت مـن           

ان الصهيوني بعيـد عـن      الواليات المتحدة أن الكي   

اللعبة و هنا باتت األفكار الصهيونية تطبق بـشكل         

أكثر اتساعا مما كانت تفعله في السابق في تدخلها         

اللعبة اآلن تأخذ أبعادهـا العـسكرية       . االقتصادي  

لكي تهدد األمن ليس في المنطقة فحسب بل لتمتـد          

إلى أبعد من ذلك ، فهذا المحيط الذي تسعى دولـة           

ستضع يـدها علـى     ن تكون حاضرة فيه     الكيان أل 

 التي تصفها بأنها غيـر   المناطق الحساسة األخرى  

آمنة و يمكن أن تؤثر عليها و هي البعيدة نـسبيا ،         

الوجـود  و لعل أول ما تنظر إليه دولة الكيان هو          

القـوة  خاصة في باكستان و بالطبع وجود   النووي  

 ، و يمكن أن يمتد ذلـك        العسكرية الكبيرة إليران  

الصين التي تشكل خطـرا     التخوف المخادع حتى    

 ، و رغم أن     ليس عليها بل على الواليات المتحدة     

 أقصد خطر الصين مـازال يكمـن        -هذا التفكير   

 و لكـن كيـف يمكـن للكيـان          –تحت الـسطح    

الصهيوني أن يحقق معادلة التهديد في تلك المنطقة        

بالذات ؟؟ إن الواليات المتحدة قد أعطت الـضوء         

 للكيان الصهيوني بشكل شبه علني خاصة       األخضر
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بعد أحداث أفغانستان ، حيث بات من الممكـن أن          

يلعب الدور االستخباراتي في آسيا الوسطى و يقيم        

له قواعد خاصة بهذا الشأن رغم أنه فعل ذلك منذ          

أمد بعيد و لكن الصورة اآلن باتت أوضح من ذي          

فالدور اآلن موجه بـشكل رئيـسي نحـو         قبل ،   

 التي مازالت رغم    ان و إيران و حتى روسيا     باكست

كل ضعفها الحالي مقارنة بالعهد السوفييتي تـشكل        

رعبا على الواليات المتحدة و بالطبع فدولة الكيان        

مقتنعة بهذا الرعب و إن كان ليس هو الهم األكبر          

  .بالنسبة لها

و في هذا اإلطار العام فإن الكيان الصهيوني فـي          

لتأسيس جدار أمني لـه بـل   حقيقة األمر ال يسعى     

بركانا قابال لالنفجار   يناور لكي يجعل من المنطقة      

 و هو بذلك يهدد أمن المنطقة عموما        في أية لحظة  

و هذا التهديد يمكن أن يطـال الـدول العربيـة و            

ضمن هذه األطر المتنوعة في التغلغل الـصهيوني        

 يبقى السؤال عن مدى استمرار      ،في آسيا الوسطى  

يونية ؟ الواقع أن ذلك و مـع األسـف          اللعبة الصه 

تؤسس عالقات مميزة   مستمر ، فقد استطاعت أن      

 في ظـل غيابـات   مع معظم دول آسيا الوسـطى    

متعددة منها غياب روسيا التي فقدت الكثيـر مـن          

تأثيرها في جمهورياتها السابقة خاصة بعد أحداث       

الحادي عشر من سبتمبر و ما تلتها من تطـورات          

غانية و محيطها بشكل خـاص و       على الساحة األف  

العالم عموما ، و ال ننسى أيضا الغياب العربي و          

اإلسالمي الذي مازال يفكر في تشكيل العالقات مع        

دول آسيا منذ استقاللها عن االتحـاد الـسوفييتي         

  .السابق 

  

  

الغياب العربي اإلسالمي عن الساحة اآلسيوية فتح      

  الباب على مصراعيه 

ية و التنفيذ صهيوني االستراتيجية أمريك

  و المصلحة مشتركة

  كاتبة عراقية / نوار القيسي : بقلم 

إن األوضاع العالمية التي نتجت عن انتهاء الحرب        

الباردة بين الكتلتين الغربية بقيادة الواليات المتحدة       

األمريكية و بين الكتلة الـشرقية بقيـادة االتحـاد          

 قد أسفرت عن ظرف مـوات     ) السابق(السوفييتي  

للدول اإلسالمية و شعوبها يمكنها من تحقيق قـدر         

من التقارب و التنسيق في السياسات ، قدرا لم يكن          

  . متاحا من قبل على مدى نصف القرن األخير 

الناظر في شأن بالد المـسلمين يـرى أن هنـاك           

 ،  مخاطر تعرضت لها هذه الـدول فـي الخـارج         

 تراوحت أحداثها ما بين غزو و احتالل و تغلغل و         

اختراق ، و ما قد يتهدد استقاللها و كل ذلك أصبح           

يتنوع نسبة لكل منها حسب الموقـع الجغرافـي و      

حسب األحداث التاريخية التي جرت منذ أواخـر        

و مثلما استغلت دولة الكيـان      . القرن الثامن عشر    

الصهيوني الحرب األمريكية على ما يـسمى بــ         

و صـعدت عـدوانها علـى الـشعب         " اإلرهاب"

سطيني ، و نجحت في ذلك ، فإنهـا اسـتغلت           الفل

القضية إياها لتخوض تغلغالً و اختراقـاً بطريقـة         

جمهورية آسـيا   «و بالتحديد في    » آسيا«أخرى في   

لتضرب أكثر من عصفور بحجر واحد،      » الوسطى

و ) أمريكية(و منطلقة في أن االستراتيجية العامة       

التنفيذ صهيوني و المصلحة المشتركة في عـالم        

وب تغييره برمته وفقاً لما يخدم مصالح القوى     مطل

  . العظمى و مصالحها بالدرجة األولى 
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فعندما انهارت اإلمبراطورية السوفييتية في لمحـة       

بصر بنهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضـي ،         

جمهوريات حملت من الكراهية فإنها خلفت وراءها   

ـ ( و لم تخلف ميراثاً ثقافيـا إيجابيـا          لروسيا د فق

اعتمدت تلك اإلمبراطورية على القوة فقـط فـي         

  ) .عالقتها مع تلك الجمهوريات و ال شيء سواها

و بزغ النظام الدولي الجديد مزججاً بأقواس النصر        

الغربي تارة و برياح الفكر الصهيوني تارة أخرى،        

المتالك ديناميكية الفكر و الثقافة ألحداث تحـول        

رب الصهيوني فـي   حقيقي في القيم ، و تنامي التقا      

منطقة آسيا الوسطى الذي ما كان أن يقـوم لـوال           

الغياب العربي و اإلسالمي عن الساحة اآلسيوية ،        

و بإلقاء حزمة ضوء سياسية على هـذا الواقـع ،           

يمكن االستنتاج بسهولة أن هناك افتقاراً لرؤيـة        

استراتيجية تعـزز األمـن القـومي العربـي و          

 ، و الذي    صهيونياإلسالمي في مواجهة الخطر ال    

يبدو أنه تراجع في أولويـات الـدول العربيـة و           

اهتماماتها ، السيما و أن عالقـات الـدول اليـوم      

 ، و   تحكمها المـصالح ال المبـادئ و العواطـف        

بجانب ذلك فإن هناك صورة غير واضحة المعالم        

لما يمكن أن يكون عليه العالم في مرحلة الحقـة ،     

نها هذه الـصورة    و إن أخطر الخطوط التي تتضم     

هو ما يتم فيه من استدراج للعقل العالمي و إمكانية          

السيطرة على منابع هذا العقل الذي يخلط بين الفكر 

الذي يقوم على الثوابت العقائدية و      ) االستراتيجي(

الذي يقوم على المتغيرات السياسية عند      ) التكتيكي(

البحث عن عمليات التسوية الراهنـة للمعـضالت        

 في دول ذات كم مـن التـداعيات السـيما           القائمة

االقتصادية منها ، حيث تستولي األحـداث بكـل         

جسامتها على عقول تلك المجتمعـات و ذاكرتهـا         

فتبدو الرؤى التاريخية و النظرية كما لو أنها سيل         

من المواعظ التي ال وقت لها ، إضافة إلى التشكيك 

في جدوى و جدية خطاب ال يقبل الترجمـة إلـى           

  .قع الوا

لهذا ، فالحرب التي نحياها اآلن مزدوجة ، فهـي          

تحريرها مـن    التي يتطلب    صعيد الذات أوالً على   

 قدرا كبيرا من الوعي و استدعاء التاريخ        االستالب

شحنة محركة و دافعة ، و ليس تراكم أحـداث و           

 ، و   مواجهة اآلخر أخبار ، و هي بالدرجة الثانية       

من محتواها أن   ال يمكن ألي ذات محتلة و مفرغة        

تستطيع التصدي لآلخر عندما يقترب منها مخترقا       

  .أو متغلغال أو متسلطا أو محركا لديناميكيتها 

و الحقيقة كانت توقعات الكثيرين من المحللـين و         

حروب المستقبل سـوف    المراقبين تذهب إلى أن     

 ،  يفجرها الصراع اإلقليمي و العالمي حول الطاقة      

دراسـات و أبحـاث و      و قد أجريت لهذا الغرض      

وضعت استراتيجيات وطنية تتناول سبل التعـاطي       

  .مع مثل هذا التحدي المقبل 

و إلى ذلك ، فإن أزمة مصادر الطاقـة العالميـة           

تشكل الوجه اآلخر ألزمة المياه العالميـة ، و إن          

كانت احتلت حيزا وافرا من متابعات و تحليالت و         

ــاث و  ــز األبح ــات و مراك ــات الحكوم اهتمام

الدراسات االستراتيجية ، فإنها لم ترق بصفة عامة        

إلى مستوى التحدي العالمي الذي يـشكل تهديـدا         

باندالع حروب تتورط فيها مجموعة من البلدان أو        

حرب عالمية يستهدف مفجروهـا إعـادة رسـم         

للخرائط االقتصادية و الجغرافية و السياسية طمعاً       

ـ     في االستحواذ و     صاب السيطرة على أحد أبرز أع

الدورة االقتصادية العالميـة أال و هـو مـصادر          

  .الطاقة و تحديداً النفط و الغاز 
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و لكن هذا هو ما حدث بالفعل فالجشع التوسـعي          

االستثماري و التهالك الجماعي مـن قبـل كبـار          

مستهلكي الطاقة لتغطية مراكزهم العجزيـة فـي        

مصادر الطاقة غير المتجددة السيما النفط و الغاز        

ين إمدادات آمنة و رخيصة منها إلى أسواقها        و لتأم 

، هذا إلى جانب المناخ الدولي المواتي الذي وفرته         

 ، كلهـا    ٢٠٠١هجمات الحادي عشر من سبتمبر      

عوامل محفزة و مشجعة للرؤوس الحامية المندمجة 

مصلحياً مع المجتمعـات الـصناعية الحربيـة و         

  .شركات البترول الدولية 

" اإلرهـاب "ا يسمى بــ     لهذا كانت الحرب ضد م    

األداة األكثر إغراء ألولئك لممارسة السياسة التي       

يمثلونها و ينتظرون اللحظة المناسبة لتطبيقها في       

، و بتفسير أوضـح بالـسيطرة علـى    بقاع العالم  

الـسيطرة  منابعها في مناطق استراتيجية كما فـي        

على آسيا الوسطى باعتبارها مفتاح السيطرة على       

  . ا القارة بأكمله

 األمن القـومي    بريجنسكي مستشار وبحسب رأي   

 - ١٩٧٧ جيمي كـارتر  السابق في إدارة الرئيس     

 و الذي يعمل حالياً رئيساً مشاركاً لمجلـس         ١٩٨١

إدارة قوة العمل االستشارية فـي مجلـس األمـن          

بالنسبة «القومي في إدارة الرئيس بوش فإنه يرى        

لرئيـسية  إلى أمريكا فإن المكافأة الجيوبولوتيكية ا     

و قد شدد على ذلك بريجنسكي في       » )يوراسيا(هي  

رقعة الشطرنج العظيمة التفوق األمريكي و      «كتابه  

  .»  استراتيجية-متطلباته الجيو 

ويوراسيا التي يقصدها هي كل المنطقـة الواقعـة         

شرقي ألمانيا و بولندا و تمتـد عبـر روسـيا و            

الصين إلى المحـيط الهـادي و تـشمل الـشرق           

إن مفتاح   ، و    و معظم شبه القارة الهندية    األوسط  

السيطرة على يوراسيا كما يذكر بريجنسكي هـو        

السيطرة على جمهوريات آسيا الوسطى و مفتـاح        

» أوزبكـستان «السيطرة على آسيا الوسطى هـو       

بسكانها األكثر تجانساً مـن سـواهم فـي الـدول        

 ٢٥المجاورة من الناحية العرقية و البالغ عـددهم         

 و التي سيتضح دورها المحوري فـي        ةمليون نسم 

خطة السيطرة على تلك المنطقة بعد تطوير شـبكة     

كازاخـستان و   أنابيب النفط و الغاز في كل مـن         

   .أذربيجان و تركمانستان

 تـسارع سياسـة     و ال غرو و الحـال هـذه أن        

 التي تشكل دولة الكيان الصهيوني      العالم» أرهبة«

تها في الحرب   إحدى أدواتها لجني أولى ثمار مكافأ     

يوراسيا ال سـيما    «في  » باإلرهاب«ضد ما يسمى    

فتقيم لها عالقات معها    » أوزبكستان و طاجيكستان  

و حضورا ثابتا و اعتمدت على تـردي الوضـع          

االقتصادي فيهما و استخدمت مختلف أنواع الدعاية 

الصهيونية و شركات تابعة لجهاز االسـتخبارات       

يث مع عدد من    الصهيونية فضال عن تعاونها الحث    

الدول االستعمارية ، و قد تبنت دولة الكيان عـدة          

خطوط للتحرك في وسط تلك الدول و من خـالل          

مجموعة من المبادئ و الركائز األساسـية التـي         

ترمي أوال إلى تحسين الوجه الصهيوني و جعلـه         

مقبوالً لدى تلك األوساط و إظهار أهمية اعتمـاد         

 فـي إعـداد و      هذه الدول على الكيان الصهيوني    

تأهيل كوادرها العسكرية إضافة إلى تقـديم كافـة         

التسهيالت التي تتيح بناء عالقات مع أنظمتهـا و         

إظهار مدى قدرتها على خدمة هذه الدول عملياً و         

  .عسكرياً 

جاء ليشير  » الربط اإلقليمي «و عليه ، فإن مفهوم      

إلى النقطة المحورية التي تلتقي فيهـا المـصالح         
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مع المصالح األمريكية في منطقة آسيا      الصهيونية  

الوسطى ، مع البحث في هذا اإلطار عن أفـضل          

طريقة للحفاظ على هذا النظام اإلقليمي و هذا يكمن 

في قيام شبكة من العالقات بين دول تلك المنطقـة          

و على كافة األصعدة مع الكيـان       » آسيا الوسطى «

الصهيوني و في تكـريس خـضوعها و تبعيتهـا          

األمريكية ، و فيما يبدو فإن التقاء كل من         للمصالح  

المصالح الـصهيونية و األمريكيـة عنـد نقطـة          

محورية تشير إلى األهمية التي ال يزال يتمتع بها         

البعد االقتصادي في تلك المنطقة ، هـذا االلتقـاء          

يؤكد من جديد على خطأ التركيز علـى المواقـف     

ــرات    ــال المؤش ــل أو إهم ــة و تجاه التكتيكي

اتيجية التي تتبدى بوضوح لـدى مختلـف        االستر

لذا فالمسألة إذاً ليست    . األطراف في هذه المنطقة     

في من يمأل األرض من السكان و لكن فـي مـن            

على األرض التي يملؤها هؤالء » السيادة«يكون له 

السكان و الموقف الغربي في تماثـل قـائم مـع           

الموقف الصهيوني حيث تحسم جميع القضايا التي       

ولة الكيان طرفا فيهـا لـصالح التحـالف         تكون د 

االستراتيجي الصهيوني و صارت كل المـصالح       

األخرى توضع جانباً ، هذا يعني إطالق يد الكيان         

و منحه األولوية في المواقف المرهونة ما دامـت         

  .الذريعة جاهزة و التغطية الغربية متوافرة 

ويأتي االختراق الصهيوني لمناطق عديدة في العالم       

صورة قوية ليعكس أبعاد ذلك االختراق ، ففي        و ب 

يمر فيه العالم العربي بحالة وهن نجد       الوقت الذي   

الكيان الصهيوني يرتب منذ عدة عقـود أدوات و         

 السـيما   وسائل و أساليب اختراق للعالم اإلسالمي     

في المناطق ذات األهمية االستراتيجية و إحـداث        

انا فجوات يسهل عليه من خاللها أن يحدث سـرط        

أو أوراما في الجسد اإلسالمي تسبب له الخلـل و          

و في هذا المنطلق فاالختراق الصهيوني . االهتراء 

جبهة الجمهوريات  امتد في العمق و يشار له على        

 و التي هـي ضـمن       اإلسالمية في آسيا الوسطى   

الجمهوريات االتحادية الخمس عشرة التي استقلت      

خستان و  كازا« و التي تضم     ١٩٩١في أواخر عام    

ــستان و   ــستان و تركمان ــستان و طاجك أوزبك

 و التي لم يمد العالم اإلسالمي يده لها         قيرغيزستان

بالقدر الكافي بعد خروجها من األسـر الـشيوعي         

فمدت دولة الكيان كافة مساعيها الستيعابها ، و قام         

 بزيـارة   عـسكر أكـاييف   » قيرغيزستان  «رئيس  

 دولـة   أول رئـيس   فكان   ١٩٩٣للكيان في يناير    

 منذ زيارة الرئيس    إسالمية يزور الكيان الصهيوني   

، و الجدير بالذكر    ١٩٧٧المصري لها في نوفمبر     

أن كال من قيرغيرستان و الكيان الصهيوني يقيمان        

، ١٩٩٢عالقات دبلوماسية فيما بينهما منذ ينـاير        

 فقـد زار الكيـان      نزاباييفأما رئيس كازاخستان    

ء على دعوة مـن      بنا ١٩٩٣الصهيوني في فبراير    

حكومة رابين التي تسعى إلقامة عالقات وثيقة مع        

كازاخستان باعتبارها أكبر و أهـم الجمهوريـات        

  . اإلسالمية في آسيا الوسطى 

 و هو أحد رجال األعمـال       شول إيرنبيرج وقد قام   

الصهاينة بتوقيع عقود مع حكومة كازاخستان فـي        

ـ  بمشاريع قيمتها مليارا دوالر    ١٩٩٢عام   ق  تتعل

بمشروعات خاصة بالري و االتصاالت و النفط و        

غيرها ، و قد مهد إيرنبيرج بهذه العقود المجـال          

أمام الحكومـة الـصهيونية السـتيعاب حكومـة         

كازاخستان و امتدت الصفقات االقتصادية إلى باقي       

الجمهوريات اإلسالمية في المنطقة و بأسلوب آخر       

 في االختراق ، كعرض الكيان علـى أذربيجـان        
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لحل النزاع القـائم    » أرمينيا«التوسط بينها و بين     

بينهما في الوقت الذي لم تفكر دولة إسالمية فـي          

القيام بذلك ، و قد أعلن المسئولون األذربيجـانيون         

التي أبدتها دولـة    " النوايا الحسنة "أنهم يعدلون عن    

  . الكيان في هذا الصدد 

 افتتحت دولة الكيان سـفارتها      ١٩٩٣و في يناير    

في باكو عاصمة أذربيجان و اسـتقبل الـرئيس         

األذربيجاني أبو الفـضل التـشي بيـه الـسفير          

الصهيوني في موسكو حاييم بارليف الذي كان في        

 زيارة لباكو بمناسبة افتتاح دولة الكيان لسفارتها      

حيث كرر عرض الكيان فـي تقـديم المـساعدة          

ألذربيجان و التي أشار المراقبون إلـى أن هـذه          

ت تعزز وضع دولة الكيان الـصهيوني و        التحركا

  . نفوذها أكثر في منطقة القوقاز و بحر قزوين 

وبجانب الدور الصهيوني فإن هناك شواهد أخرى       

تشير أيضا إلى الوجود األمريكي في منطقة آسـيا         

الوسطى كناية عن إجهاز للنفوذ الروسـي الـذي         

كانت تمتد جذوره هناك لقرون عديدة ، فقد ذكرت         

يويورك تايمز في العاشر من يناير الحالي    صحيفة ن 

أن القوات األمريكية المنتشرة في مكان بوسط آسيا        

 لها في تلك األمـاكن و       قوم ببناء قواعد ضخمة   ت

قاعدة تتسع لثالثة آالف    آخر هذه المشاريع إقامة     

 فضال عن توسيع القواعـد      جندي في قيرغيرستان  

ن و  المقامة أصال في كل من أوزبكستان و باكستا       

زيادة تجهيز تلـك القواعـد لتكـون ذات طـابع           

  . استراتيجي 

كما و أن قيرغيرستان تجاوزت أوزبكستان التـي        

فتحت مطار خان أباد لواشنطن ، بتقديم تنـازالت         

سيادية اتخذت صيغة مـنح حـصانة دبلوماسـية         

للقواعد و المنشآت األمريكية تجعلها في منأى عن        

ن األقرب بين هذه    القوانين المحلية ، أما طاجكستا    

إمـام  «الدول إلى روسيا فطالبتها بلسان رئيـسها        

 مليون دوالر كإيجار سنوي     ٢٠٠بـ  » رحمانوف

  .للقاعدة الروسية القائمة على أراضيها 

 وزير  سالم كريموف كذلك سأل الرئيس األوزبكي     

ماذا يمكـن   : الخارجية الروسي إيفانوف صراحة     

لنقديـة  أن تقدم روسيا بـدال مـن المـدفوعات ا         

األمريكيــة ، و بجانــب ذلــك فــإن المــسئولين 

األمريكيين لم يعودوا متحفظين على التصريح في       

الرغبة باإلقامة في تلك البقاع ، فقد صرح السفير         

 لـدى موسـكو فـي       ألكسندر فيرشـيو  األمريكي  

الخامس من يناير الحالي أن حكومته تنـوي بعـد          

ا مـساعدة دول آسـي    (إنجاز مهمتها في أفغانستان     

لين «الوسطى على تطوير الديمقراطية في حين أن    

 مساعد نائب وزير الخارجيـة األمريكـي      »باسكو

يشدد على الرغبة في إقامة عالقات طويلـة فـي          

  . مجال األمن مع تلك الدول 

وعليه فإن كل ذلك يجري في وقت تتزايـد فيـه           

السيطرة و االختراق الـصهيوني بمنطقـة آسـيا         

ة مشروعات مشتركة و    الوسطى و تشرع في إقام    

بمساعدة أطراف غربية و أجنبية أخـرى و إنـه          

عندما تتكشف أبعاد كل ذلك يكون الوقت المناسب        

للعمل اإلسالمي و العربي غيـر وارد أو متـوافر     

األولوية إذاً في عالم القـرن الحـادي و         . بالتأكيد  

العشرين ستبقى كما كانت في القرن العشرين و في 

ن القوى و بالتحديد مـوازين      موازي: كل القرون   

القوى العسكرية و المـصالح و مفـاتيح منـابع          

الطاقة ، و حول هذه األولوية يتبلور اآلن مفهوم         
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