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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 نه يسلط الضوء على  ويحيط به، أذ أ 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

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

، 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 

إن معاداة إسرائيل شكل من ": "آالن فنكلورت"حيث يقول أحد أبرز المدافعين عن إسرائيل في فرنسا 

، وإن ما يقوم به الفلسطينيون ضد إسرائيل جريمة إنسانية؛ فما بالك بالعداء واالنتقاد "العنصرية والالسامية

  !المثال؟الذي يصدر من جهات فرنسية على سبيل 

 

  أن العداء إلسرائيل يعني العداء للسامية

 

العداء للسامية تاريخيا ال عالقة له بالعداء للصهيونية، من حيث إن العداء للسامية كان تاريخيا موجودا قبل 

  والدة الفكرة الصهيونية، وقبل إنشاء دولة إسرائيل؛ وهنا يمكننا الحصول على فك ارتباط تاريخي

 

       ، أي قبل إعالن قيام دولة إسرائيل ١٨٧٩ء للسامية ظهر ألول مرة بألمانيا سنة مصطلح العدا

  بحوالي سبعين عاما

  

الصهيونية بنت شرعيتها على استثمار هذا العداء عن طريق المطالبة بالوطن القومي الذي من شأنه أن 

 لضرورة إقامة هذا الوطن باعتبار يوقف العداء للسامية، وخاصة المحرقة النازية هي التي أعطت الشرعية

  حركة تحرر قومي"أن الصهيونية أصبحت بالنسبة ليهود الشتات عبارة عن 
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كان من المفترض أن يكون عددنا اليوم خمسمائة مليون؛ ولكننا اليوم ثالثة عشر : "ويضيف كيركرمان

  "وبفضل ستة ماليين شهيد بنيت إسرائيل.. مليونا

 

ينيين كشعب مقاوم في أواسط القرن العشرين، وخاصة من خالل االنتفاضتين األولى غير أن بروز الفلسط

والثانية ضد االحتالل، هو الذي سحب من إسرائيل صفة الضحية ليعطيها صفة الجالد؛ وبالتالي فإن القول 

  إن نقدها معناه عداء للسامية أصبح ال معنى له

 

ع العربي اإلسرائيلي مبتغى ال غنى عنه، لدعم إسرائيل  ماليين مسلم بفرنسا عن الصرا٦تحييد حوالي 

  : سياسيا في فرنسا؛ وهو األمر الذي ال يمكن تحقيقه إال عن طريق وسيلتين

 

، على حد تعبير الكاتبة "بتهمة معاداة السامية"حول الصراع العربي اإلسرائيلي " تسميم كل نقاش"األولى هو 

  ؛ "جيديث بيتلر"اليهودية الفرنسية 

 

المجمع "وأما الثانية فهي الدعم الكامل والمتواصل إلسرائيل على شاكلة رحلة المساندة التي ينظمها كل من 

، وهي رحلة دعم "كلنا إلى إسرائيل "، والتي عنوانه "جوزيف ستريك"والحبر األكبر ليهود فرنسا " المركزي

  مع إسرائيل؛ " الوحدة والسياحة والتضامن"جماعية شعارها 

 

؛ كما تبدو مظاهر التضامن المطلق مع إسرائيل من خالل الحفل الذي ٢٠٠٤-٢-٢٩-٢٢نظم ما بين وت

          ، والذي أثار احتجاج "التشحال"، دعما لجيش الدفاع اإلسرائيلي ٢٠٠٤ مارس ٨أقيم يوم 

  االتحاد اليهودي الدولي للسالم

 

، ال بل يقفون على رأس المنظمات اإلجرامية يصف إسرائيل آدم شامير اليهود بأنهم لصوص ومجرمون

          العالمية الخطيرة، ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إنهم لصوص الشعب األميركي الذين لم 

  يعرف مثلهم في تاريخه

 

 دوالرا، أي ما ١٥٠٨٩٠متوسط الثروة لليهود في الواليات المتحدة تصل إلى "إذ يذهب الباحث إلى أن 

   دوالر٤٨٢٠٠ثالثة أضعاف متوسط الثروة لألميركيين التي تبلغ يعادل 
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ويستعرض الكاتب أسماء اليهود الذين تحكموا في بورصة وول ستريت وكانوا سببا في اندالع أزمات مالية 

  سوداء دون أن يشعروا بذرة من الرحمة في حق اآلخرين

 

من % ٥٠"منظمات اإلجرامية الخطيرة، ومنها أن أكثر من ذلك يورد الكاتب إحصائيات عن زعامة اليهود لل

كبار المجرمين الذين يديرون العمليات هم من اليهود، كما أن المجرمين اليهود هم الذين نظموا ومولوا 

القسم األكبر من عمليات ترويج المخدرات بالواليات المتحدة، وهم الذين كانوا يدافعون عن الطائفة اليهودية 

  "عدات الالزمةويقدمون لها المسا

 

وال يقتصر الحال على أميركا، بل في روسيا أيضا يتربع اليهود على زعامة اللصوصية الكبرى، وعلى قمم 

  القنوات اإلعالمية الضخمة يجلس اليهود إلحكام القبضة على العقول واألفئدة

 

 األربعة الكبرى للسينما، هم والمديرون التنفيذيون للقنوات الثالث الرئيسية للتلفزيون ومديرو اإلستديوهات

  "يهود، وكذلك الحال بالنسبة لمالكي المجموعات الصحافية الكبرى، وعلى رأسها نيويورك تايمز

 

وما ذلك إال ألن اليهود سيطروا على وسائل اإلعالم والسينما فتمكنوا وفق تعبير الكاتب اإلسرائيلي شامير، 

  من تحويل الناس إلى بهائم مدجنة

 

ذلك تولى يهود كبار تدجين العالم إعالميا واقتصاديا، وضرب إسرائيل لذلك مثلين اثنين هما ولبلوغ 

  جابوتنسكي وسورس اللذان يقومان بمهمتين مختلفتين لمصلحة نظام يهودي عالمي واحد

 

 في يعتبر الكاتب اإلسرائيلي إسرائيل آدم شامير من الكتاب المزعجين لدولة إسرائيل ولوبياتها المنتشرة

أوروبا وأميركا، نظرا الطالعه على أسرار البيت اليهودي والصهيوني، ونظرا أيضا ألسلوبه النافذ وبالغته 

  الساحرة وعالقاته المؤثرة ودفاعه عن الحق الفلسطيني في الوجود

 

    ولكن الواليات المتحدة فقط هي الدولة الوحيدة التي نجد فيها وسائل اإلعالم والسياسيين يؤيدون 

  إسرائيل وسياساتها
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          اليهودية تتمتع بقوة هائلة في الواليات المتحدة وتسيطر على ) اللوبي(فجماعات الضغط 

  مفاتيح االقتصاد واإلعالم هناك

 

ويقول الكاتب وأستاذ العلوم السياسية اليهودي بنيامين جينسبرج إنه منذ الستينيات أصبح لليهود تأثير قوي 

  حياة االقتصادية والثقافية والفكرية والسياسية في الواليات المتحدةعلى ال

 

وقد لعب اليهود دورا رئيسيا في النظام المالي األمريكي خالل الثمانينيات، كما أنهم كانوا من بين المستفيدين 

د المؤسسات الرئيسيين من موجة االندماجات التي شهدها مجتمع األعمال األمريكي الذي أدى إلى انخفاض عد

  االقتصادية والشركات العاملة في السوق األمريكية وتضخم حجم هذه المؤسسات

 

واليوم وفي حين أن اليهود ال يزيدون عن ثالثة في المئة تقريبا من إجمالي سكان الواليات المتحدة فإن أكثر من 

 وأكبر أربع شركات لالنتاج السينمائي نصف مليارديرات أمريكا من اليهود، كما أن رؤساء أكبر ثالث شبكات تلفزيون

في الواليات المتحدة من اليهود، كما أن أصحاب أهم الصحف األمريكية وأوسعها انتشارا وأكثرها نفوذا وتأثيرا وهي 

  كما أن الدور والنفوذ الذي يمتلكه اليهود في السياسة األمريكية متساويان. نيويورك تايمز، يهود

 

لهائل لليهود والذي يتجاوز نفوذ أي جماعة عرقية أو دينية أخرى يتركز بشكل أساسي على وأضاف أن هذا النفوذ ا

  صناعة السينما والتلفزيون واإلعالم بشكل عام

 

وأشارت إلى أن اليهود هم أصحاب الحصة األكبر من التبرعات التي يحصل عليها المرشحون في أي انتخابات 

  نتخابيةبالواليات المتحدة لتمويل حمالتهم اال

 

 ولو أدرك الشعب األمريكي حقيقة النفوذ اإلسرائيلي على الحكومة األمريكية فسوف ينتفض انتفاضة مسلحة لتصحيح 

  . هذا الوضع ولكن الشعب األمريكي ليس لديه أي فكرة عما يحدث في دوائر صناعة القرار بواشنطن

 

ليوم بلغ أوجه، فإسرائيل والمنظمات اليهودية تتعاون مع والحقيقة أن خطر النفوذ اليهودي في الواليات المتحدة ا

         اليمين المحافظ الموالي للصهيونية في الواليات المتحدة من أجل توجيه السياسة والمواقف األمريكية 

  في اتجاه المصالح اإلسرائيلية
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ريكي وأن جماعات الضغط الصهيونية هي العامل هي ان اليهود يشكلون القوة الفعالة األولى في المشهد السياسي األم

الرئيسي في رسم سياسات الواليات المتحدة المؤيدة إلسرائيل، ثم أن المصالح اإلسرائيلية والصهيونية قد ال تتطابق 

  بالضرورة مع المصالح األمريكية

 

ا هو تحويل منطقة الشرق وكما يوضح واضعوا األيديولوجية الصهيونية وصانعوا السياسة فإن الهدف األكبر له

وهو مشروع يرتدي قناع التبشير بنشر ) منطقة أميركية إسرائيلية مشتركة لالزدهار االقتصادي(األوسط إلى 

  الديمقراطية في الشرق األوسط على متن اآللية العسكرية األميركية

 

نابع من تعاطف معظم األميركيين ) اإليباك(أن التأثير القوي التحاد المنظمات اليهودية األميركية المناصرة للصهيونية 

  "مؤامرة يهودية ظالمية"مع إسرائيل وليس من 

 

اللوبي اليهودي في واشنطن سببت مؤخرا أضرارا أكثر مما قدمت فوائد في الغرب، " أسطورة"ويرى فوكسمان أن 

             بضغط خاصة في أعقاب الفشل األميركي في الحرب على العراق، وتنامي المزاعم بأنها جاءت

  أنصار إسرائيل في واشنطن

 

وهي نواة اللوبي وجسده )  إيباك(للشؤون العامة ” اإلسرائيلية“وعلى سبيل المثال اذا تم إجبار اللجنة األمريكية  

ا، أو أجنبية يمكننا أن نتوقع استقالة أعضائها ومؤيديها وأنصاره” لدولة“تقريباً  على تسجيل نفسها كوكيل رسمي 

انسحابها وتوقف المانحين والمتبرعين عن تقديم مساهماتهم المالية الكبيرة لها، األمر الذي سوف يضعف نشاطاتها 

  ويحد من أعمالها ويهز القاعدة المالية للوبي اليهودي بشكل مؤثر

 

    الة في دفعنا وجّرنا كان اللوبي اليهودي المتغلغل بقوة في السلطة التنفيذية والكونجرس وخارجهما األداة الفع

  الى شن الحرب على العراق

 

إن دعم إسرائيل، بلد التوراة، يجد صدى خاصاً لدى المسيحيين اإلنجيليين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في المعسكر 

  !الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس جورج بوش ، وإن ذلك أمر مهم للغاية 

 

تأييد اليمين : أن مفتاحي الدعم الحالي إلسرائيل في أمريكا أمران، هما : هووخالصة األمر الذي يجب أن تفهمه 

 ١١المسيحي الذي يتغلغل في إدارة بوش والكونجرس ، والحملة على اإلرهاب بعد الصفعات التي تلقتها أمريكا في 

لشارون وإسرائيل  – ومن ورائه الكونجرس –سبتمبر، واتهمت المسلمين والعرب بها ، وأن انقياد بوش األعمى 

  عموماً يعود باألساس لهذين السببين
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أن : "وإذا كان المتدينون يحرصون على إسرائيل ألسباب دينية أساساً ، فالسياسيون يضيفون لهذا حجة أخرى هي 

سرائيل هي الحليف االستراتيجي في المنطقة والسد المانع في وجه اإلسالم المتطرف والكاره ألميركا من إ

  "متوسط حتى البحر العربيالبحر ال

 

والحقيقة أن أكثر من أربع منظّمات أمريكّية للمسلمين قد سعت خالل السنوات الماضية لتكتيل المسلمين 

 وجعلهم قّوة ذات نفوذ في موسم االنتخابات كما يفعل اللّوبي اليهودّي، وال نقول إنّهم نجحوا، ولكنّهم حقّقوا 

  ادر إيجابّيةعلى األقل بو

 

زو العراق، حسب وجهة نظر الكاتب، كان يهدف إلى خدمة مصالح إسرائيل بالدرجة األولى عن طريق فغ

         تدمير القوة اإلقليمية المنافسة إلسرائيل في المنطقة حتى لو كان ذلك على حساب المصالح 

  األمريكية في المنطقة

 

للعالقات بين الغرب والعالم اإلسالمي بهدف خلق بيئة دولية متوترة بل إنه يمتد ليشمل عملية تخريب منظمة 

  تخدم المصالح اإلسرائيلية في المنطقة

 

الرسوم الكرتونية المسيئة في الدنمارك كانت عمالً متعمداً من قبل أنصار إسرائيل في الدنمارك التي ترتبط 

وترسانتها النووية مصدره معلومات التحريض على إيران . استخباراتها بعالقات قوية مع الموساد

  استخباراتية إسرائيلية تروجها جماعات وشخصيات تابعة للوبي الصهيوني األمريكي

 

      مؤخًرا بقبول" إسرائيل"فقد نصح ، اليهودي المتعاطف مع الصهيونية، وأما الدكتور هنري كيسنجر

  حل الدولتين بسرعة
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العـداء  = العـداء إلسـرائيل     .. فرنسا

 للسامية 

 إسالم أون -١٩/٣/٢٠٠٤ - *  هادي يحمد- باريس 

 الين

هل انتقاد إسـرائيل والـتهجم علـى المـشروع          

يوازي االنتقـاد  الصهيوني كفكرة وممارسة أصبح     

يـساوي  ؛ وبالتالي فهو عمل     والتهجم على اليهود  

 !؟معاداة السامية

يؤرق الكثير مـن النخـب      مثل هذا السؤال أصبح     

وتحديدا المعـسكر المـساند للقـضية       -الفرنسية  

 إذ أصبح   -الفلسطينية في العاصمة الفرنسية باريس    

من السهل أن يقع تحويل وجهـة أي انتقـاد إلـى            

! وإبرازه كعمل معاد للسامية   السياسات اإلسرائيلية   

هل اكتسح المعسكر اليميني    ما الذي يحدث حقيقة؟     

  جديدة في الميدان الفرنـسي؟     الصهيوني أراضي 

هل استولت إسرائيل على مـصطلح      : وبعبارة أدق 

معاداة السامية نهائيا، أم أن األمر يتعلـق بعـدم          

  فهمنا نحن لحقيقة هذا المصطلح؟

  المطاردة الحقت جميع المشارب واأللوان
طالت قائمة المتهمين بالعداء للسامية في األشـهر        

وثقافية وفكريـة   األخيرة بفرنسا شخصيات سياسية     

طـارق  "اتهـم المفكـر السويـسري       كثيرة؛ فقد   

 )١(بالعداء للسامية، بعد كتابتـه لمقـال      " رمضان

ينتقد فيه دعم مثقفين يهود فرنـسيين للـسياسة         

  .اإلسرائيلية

مة معاداة السامية أشخاصا ال عالقة      كما تالحق ته  

لهم بالوسط اإلسالمي، كالممثل الهزلي الفرنـسي       

 الذي ولد مـن أب كـاميروني وأم         "ديدوني مباال "

الحلـف  "فرنسية، والذي تلفظ بعبارات من قبيـل        

هـاي  "، ومن قبيـل كلمـة       "األمريكي الصهيوني 

فـي  " هاي هتلـر  "المحيلة للتحية النازية    " إسرائيل

وقـد ألغيـت العديـد مـن        . ية مباشرة حصة تلفز 

عروض ديدوني في العديد من المدن الفرنـسية،        

  .بسبب هذه التهمة

رئـيس حـزب    وتطارد تهمة معاداة السامية أيضا      

، الـذي   "محمد الناصر األطـرش   "مسلمي فرنسا   

تهجم من خالل مظاهرة مناصرة للحجـاب فـي         

ــوم  ــاريس ي ــرائيل ٢٠٠٤-١-١٧ب ــى إس  عل

اليهود يمتلكون كل شيء    " إن   :والصهيونية، قائال 

  ".بينما ال يملك المسلمون شيئا في فرنسا

وقد مست تهمة العداء للسامية منظمـات علمانيـة         

ـ  الحركة ضد العنـصرية ومـن أجـل        "فرنسية، ك

 )٢( التي اتهمت في تقريـر     "الصداقة بين الشعوب  

حركـة  "أعدته منظمـة غيـر معروفـة سـميت          

، فيمـا تعهـدت     "المغاربيين الالئكيـين بفرنـسا    

المنظمات اليهودية اليمينية بنـشره علـى نطـاق         

وقد تركزت التهم في هذا التقريـر علـى         . واسع

عالقات المنظمة بالجمعيـات المـساندة للقـضية        

التي قام بها رئيـسها      )٣(، وباالتصاالت الفلسطينية

طـارق  "بـالمفكر السويـسري     " ميلود عوينيـت  "

؛ كما ربط التقرير عداء المنظمة للـسامية       "رمضان

بمشاركتها في تظاهرات حقوقية حـول القـضية        

نتفاضـة الفلـسطينية    الفلسطينية إبان انـدالع اال    

  .الثانية، أو ما يعرف بانتفاضة األقصى

وتالحق تهمة معاداة السامية أيضا قنوات تلفزيـة        

لحـزب اهللا   " المنـار "كقنـاة   معادية إلسـرائيل،    

، التي ُمنع بثها علـى التـراب الفرنـسي          اللبناني

قانون البث الـسمعي البـصري      "بمقتضى تعديل   
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طنية الفرنسية  ، حيث صادقت الجمعية الو    "الفرنسي

، ٢٠٠٤-٢-١٢على مشروع تعديل للقانون يـوم       

أي قناة تحـض علـى الكراهيـة        "تُمنع بمقتضاه   

؛ وقـد   "ومعاداة السامية على األراضي الفرنـسية     

اتهمت القناة بمعاداة السامية لحربها اإلعالمية على       

الذي احتجـت   " الشتات"ولبثها مسلسل   إسرائيل،  

  . العالمعلى بثه المنظمات اليهودية في

وتالحق تهمة معاداة السامية أيضا منظمات غيـر        

فرنسية عاملة بفرنسا، مثل االتهامات الموجهة في       

فـرع  - االتحاد العام لطلبة تونس   هذا الصدد إلى    

 من قبل اتحاد الطلبة اليهود بفرنسا بمعاداة        -فرنسا

، حيث لـم تـشفع توجهـات المنظمـة          )٤(السامية

الطالبية التونسية اليسارية والتقدمية من اتهمامهـا       

 رئـيس   "يوناثان عرفـي  "بمعاداة السامية من قبل     

تنظيم اتحاد الطلبة اليهود بفرنسا؛ وذلك على خلفية        

المنظمة التونسية لتظاهرة بمناسبة يـوم األرض       

  .شمال باريس" سانت ديني"عة في جام

الناظر في قائمة األشخاص والمنظمات والهيئـات       

والقائمـة  -والمؤسسات المتهمة بالعداء للـسامية      

 بالنظر إلى اقتصارنا علـى      -ليست بالتأكيد مكتملة  

االتهامات التي تمس شخصيات اعتبارية ومنظمات      

ال تقتصر على تيـار     ذات ثقل، سيالحظ أن التهمة      

" مسلمين"فهي تمس   ؛  أيديولوجي معين سياسي أو   

ــالميين"و ــانيين"و" إسـ ــساريين"و" علمـ " يـ

غير أن الجامع في كل التهم آنفة       ... "كاثوليكيين"و

علـى  " الـتهجم "و" انتقاد"الذكر هو وبشكل أساسي     

مـساندة القـضية    إسرائيل، أو االنخـراط فـي       

بشكل ما؛ ومن هنـا بالـذات، وكمـا         الفلسطينية  

ــا أن الت ــالعرب همــة ستلتــصق ســنرى الحق ب

، باعتبـار   والمسلمين والمغاربة بـصفة خاصـة     

ــع  ــاريخي م ــافي الت ــافتهم، والتحــامهم الثق كث

  .الفلسطينيين

غير أن الحرص على انتقاد إسرائيل وحدها، كدولة 

احتالل، لم يمنع من إلصاق تهمة العداء للـسامية         

يفرقـون  بكل هؤالء، لدرجة إعالنهم صراحة أنهم       

، وأنهم الساميون   رنسيين وإسرائيل بين اليهود الف  

بالقوة، بالنظر لعدائهم إلسرائيل؛ وهنا بالذات يبرز       

الخلط المتعمد بـين العـداء للـسامية والعـداء          

: العـداء للـسامية   "، كما بينه كتـاب      للصهيونية

 الذي كتبه مجموعة من     )٥("االبتزاز الذي ال يطاق   

  .المثقفين اليهود الفرنسيين

ولكن هل الربط بـين العـداء للـسامية والعـداء           

سياسي تـستعمله إسـرائيل     " ابتزاز"إلسرائيل هو   

 وبالتـالي   )٦(والمناصرون لها من داخل الدياسبورا    

فال عالقة حقيقية بين العداء إلسـرائيل والعـداء         

روابط حقيقيـة   للسامية؟ أم أن األمر يتعلق بوجود       

بين إسرائيل والمشروع الصهيوني وبين العـداء       

على " الوصية"تصبح فيه إسرائيل    ، بحيث   للسامية

 ضدهم  كل يهود الشتات، وبالتالي فالعداء الموجه     

  هو عداء لها؟

  إسرائيل والسامية في جعبة واحدة
ال شك أن الزيارة التي قام بها الرئيس اإلسرائيلي         

-٢-١٩ -١٦ إلى فرنـسا بـين       موشي كاتساف 

" وصـية "إسرائيل   أعطت انطباعا قويا أن      ٢٠٠٤

لهم وأنها تبذل كل    " حامية"، وأنها   على يهود فرنسا  

 بمكافحة  )٧(ةما في وسعها إلقناع الحكومة الفرنسي     

هذا المعنى وهذه الوصاية    . ظاهرة العداء للسامية  

 وهو ما أكـده  تفهمها وتتبناها الحكومة الفرنسية؛  

بأن فرنسا  المسئولون الفرنسيون للرئيس كاتساف،     

 العداء للسامية بفرنسا، وبالتالي     جادة في مكافحة  
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فهم يمنحون ضمنيا وصـراحة إلسـرائيل هـذه         

  .الوصاية

والحقيقة، فإن هذا االعتراف بوصاية إسرائيل على       

يهود فرنسا، وبالتالي وصايتها على مصطلح العداء 

للسامية، جاء علـى لـسان المـسئولين اليهـود          

ففي كلمتـه   . الفرنسيين ذاتهم، وبتأكيد غير مسبوق    

، قـال   موشـي كاتـساف   أمام الرئيس اإلسرائيلي    

رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا      

 في االستقبال الذي حـضره      -" روجيه كيركرمان "

-٢-١٧يوم  أربعة آالف شخصية يهودية فرنسية      

إنه مـن   ": - في قصر المؤتمرات بباريس    ٢٠٠٤

الضروري أن يوجد ملجأ لليهود ضد هذه اآلفـة         

دنا، متمثلة في العداء للسامية؛ فإسرائيل      التي تهد 

هي المكان المثالي لهذه الحماية األبدية لليهـود،        

؛ فهـذا االرتبـاط بـين        ")٨(ولذاكرتهم، ولقيمهم 

ية إسـرائيل   إسرائيل ويهود الشتات، وبالتالي وصا    

على الدياسبورا، وبالتالي حمايتها والتحدث باسمها      

ال يأتي من طرف المسئولين اإلسرائيليين في تـل         

أبيب فحسب، بل من قبل يهود الشتات أيضا، ومن         

الحكومات التي تستضيف الجاليات اليهودية؛ وهو      

بين إسرائيل  " فك االرتباط "ما يضع مريدي مقولة     

ي فك االرتباط بـين العـداء       ويهود العالم، وبالتال  

إلسرائيل وللمشروع الصهيوني والعداء للسامية في      

  .موقف حرج

إذا ذهبنا بهذا التحليل إلى أقصاه، لخلصنا لنتيجـة         

أن انتقاد إسرائيل ومعاداتهـا تعنـي فـي         مفادها  

؛ وهي النتيجة التي يسعى     جوهرها معاداة للسامية  

إلى ترسيخها اليمين الـصهيوني المتطـرف فـي         

فرنسا، برفض أي انتقاد إلسرائيل على اعتبار أنه        

معاداة للسامية، حيث يقول أحد أبرز المدافعين عن        

إن معـاداة   ": "آالن فنكلـورت  "إسرائيل في فرنسا    

وإن ،  )٩(؛"إسرائيل شكل من العنصرية والالسامية    

ما يقوم به الفلسطينيون ضـد إسـرائيل جريمـة          

إنسانية؛ فما بالك بالعداء واالنتقاد الذي يصدر من        

  !جهات فرنسية على سبيل المثال؟

المماهاة بين المشروع الصهيوني وإسرائيل وبـين       

العداء للسامية هو مساحات األرض الجديدة التـي        

 في اكتـساح     اليمين الصهيوني  -وقد نجح -يحاول  

الكثير منها، حيث يـذهب الفيلـسوف الفرنـسي         

إلى إخراج كل الـذين     " بير أندري تاقيف  "اليهودي  

ال يساندون إسرائيل من حظيرة االنتماء للـشعب        

بالكائنـات مـن أصـل      "اليهودي، واصفا إيـاهم     

  .أي إنهم لم يعودوا يهودا، ")١٠(يهودي

أن العداء إلسـرائيل    خالصة الطرح آنف الذكر،     

؛ وهو األمر الذي يحاول نفيـه       يعني العداء للسامية  

معسكر كبير داخل النخبة الفرنسية؛ وبكتابه الـذي        

ـ  ، يطـرح   " هل من الممكن نقد إسرائيل؟    "عنونه ب

 بين العداء للـسامية     فكرة الربط " روبار بونفياس "

  .وبين العداء إلسرائيل للمساءلة وللدحض

ألـف  وبالرغم من العريضة التي وقعها حـوالي        

 والتي يبدي فيها    ٢٠٠٣ في صيف    يهودي فرنسي 

موقعوها تمايزهم عن السياسة اإلسرائيلية وعـدم       

التي تدعم مبدأ فك إريل شارون توافقهم مع حكومة  

لـشتات، وعـدم   االرتباط بين إسـرائيل ويهـود ا     

موافقتهم على تسوية العداء للـصهيونية بالعـداء        

االتحـاد  "للسامية، وهو األمر الذي يـدافع عنـه         

الذي يبدي تقاربا واضحا    " اليهودي الدولي للسالم  

ــساندة  ــسية الم ــسارية الفرن مــع األحــزاب الي

فإن هذا الخط داخل الجالية اليهودية      -للفلسطينيين  

 اليوم الذي جمـع فيـه       الفرنسية يبقى هامشيا؛ ففي   
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حوالي أربعـة   موشي كاتساف   الرئيس اإلسرائيلي   

آالف يهودي فرنسي، حاملين للرايات اإلسـرائيلية       

في قـصر المـؤتمرات فـي       " الهاتاكفا"ومنشدين  

، لـم يجمـع االتحـاد       ٢٠٠٣-٢-١٧باريس يوم   

اليهودي الدولي للسالم إال بضعة أنفار ال يتجـاوز         

مع الذي أقامه بـساحة     عددهم أصابع اليد، في التج    

في قلب باريس، احتجاجا علـى بنـاء        " ال باستيل "

  .جدار الفصل

  "إسرائيل"العداء للسامية كان موجودا قبل 
ولكن بصرف النظر عن الوقائع، هناك ما يـشير         

العداء للسامية تاريخيا ال عالقة له بالعـداء        إلى أن   

من حيث إن العـداء للـسامية كـان          للصهيونية،

جودا قبل والدة الفكرة الصهيونية، وقبل      تاريخيا مو 

إنشاء دولة إسرائيل؛ وهنا يمكننا الحصول على فك        

  .ارتباط تاريخي

، يقول   " هل لليهود مستقبل؟  "في كتابهما المعنون    

جون "و" إستر بنباسا "الباحثان اليهوديان الفرنسيان    

مصطلح العـداء للـسامية      بأن   "كريستوف إتياس 

، أي قبل إعالن    ١٨٧٩ سنة   ظهر ألول مرة بألمانيا   

 غيـر أن    قيام دولة إسرائيل بحوالي سبعين عاما،     

الكاتبين يقران أن العداء للسامية كفعل كان سـابقا         

أيضا النعقاد المـؤتمر الـصهيوني بمدينـة بـال        

السويسرية؛ وهما يذهبان إلى أن ممارسة العـداء        

للسامية كانت مالصقة لوجود الـشعب اليهـودي        

ر أن ما حدث تاريخيـا هـو أن         طوال تاريخه؛ غي  

الصهيونية بنت شرعيتها على استثمار هذا العـداء       

عن طريق المطالبة بالوطن القومي الذي من شأنه        

أن يوقف العداء للسامية، وخاصة المحرقة النازية       

هي التي أعطت الشرعية لـضرورة إقامـة هـذا          

الوطن باعتبار أن الصهيونية أصـبحت بالنـسبة        

؛ "حركة تحـرر قـومي    "رة عن   ليهود الشتات عبا  

وهو األمر الذي أشار إليه رئيس المجلس التمثيلي        

موشي أمام " روجيه كيركرمان"للمؤسسات اليهودية 

يجـب  "، قائال في االجتماع اآلنف الـذكر        كتساف

الصهيونية كفكرة نضجت هنـا     القول والتأكيد بأن    

، هي حركـة التحـرر      في باريس من قبل هرتزل    

:  ويـضيف كيركرمـان    ".وديالقومي للشعب اليه  

كان من المفترض أن يكون عددنا اليوم خمسمائة        "

وبفـضل  .. مليون؛ ولكننا اليوم ثالثة عشر مليونا     

  ".ستة ماليين شهيد بنيت إسرائيل

" اتيـاس "و" بنباسا"من هذا المنطلق بالذات، يقول      

-" المحرقـة "بأن تقديم إسرائيل كونها الملجأ من       

 الذي منحها صفة الملجأ      هو -التي أتت على اليهود   

غير أن بـروز الفلـسطينيين      الذي تجب حمايته؛    

كشعب مقاوم في أواسط القرن العشرين، وخاصة       

من خالل االنتفاضـتين األولـى والثانيـة ضـد          

االحتالل، هو الذي سحب مـن إسـرائيل صـفة          

الضحية ليعطيها صفة الجالد؛ وبالتالي فإن القـول        

  .صبح ال معنى لهإن نقدها معناه عداء للسامية أ

ال شك أن هذا الخلط بين العداء للسامية والعـداء          

للصهيونية لم يكن بالفكرة المستحدثة، غير أن هذا        

بعد الخلط اتخذ تطورا نوعيا واستثمارا ال مثيل له         

، وخاصة أمام   اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية   

حساسية الرأي العام الفرنسي والغربي عموما من       

  . الحافالت اإلسرائيليةاستهداف

في هذا اإلطار، يتذكر الجميع هنا في فرنسا كيف         

 المجلس التمثيلي للمؤسـسات     -الكريف-استطاع  

استثمار إحـدى العمليـات ضـد       اليهودية بفرنسا   

 ليخرج في شوارع بـاريس  المدنيين اإلسرائيليين، 

 ١٥٠ مظاهرة جمعت حـوالي      ٢٠٠٢-٤-٧يوم  
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ضـد  "رة يومهـا    ألف متظاهر؛ وكان شعار المسي    

  ".ضد أعداء السامية.. اإلرهاب

على الساحة الفرنسية بالذات، وقع استعمال مقولة       

العداء للسامية ومساواتها بالعداء إلسرائيل، عندما      

الكفة الحظ اليمين اليهودي الفرنسي المتطرف أن       

بدأت تميل للفلسطينيين داخل الوسـط الـسياسي        

 اليهـودي   ، حيث يقول الكاتب   والمجتمع الفرنسي 

بأن الخلط كان متعمدا من     "،  "أريك هزان "الفرنسي  

قبل بعض قادة الطائفة اليهودية الفرنسية بين أعداء        

يقول -وقد برز ذلك    .. للسامية والعداء للصهيونية  

بتحالف ضمني بين اليمـين المتطـرف        -الكاتب

اللذين اجتمعا على الكراهيـة      واليمين الصهيوني 

الخشية كانت واضـحة    ": "هزان"؛ ويضيف   "للعرب

بالنسبة لهؤالء، وهم يرون الرأي العام الفرنـسي        

" هـزان "ويتهم  ". وهو يميل إلى صف الفلسطينيين    

ياسة التطهير العرقي تجـاه     إسرائيل بممارسة س  

، واإلعالن عـن مـشاريع الترحيـل        الفلسطينيين

 حيث يستـشهد    -"الترنسفير"-الجماعي بال خجل    

ـ   مؤسـسي حـزب     أحـد " (شالميت ألوني "بقولة ل

، حيث كتب هذا األخير مقاال في جريدة        )ميريتزاذ

نحـن  : "يقول فيه حرفيا  ) ٢٠٠٣ مارس   ٦(هارتز  

ال نمتلك غرف غاز وال أفرانا لتذويب لحم البشر،         

فـي  " غير أن هناك طريقة واحدة للتطهير العرقي      

إشارة إلى انعدام الحلول أمام القادة اإلسرائيليين في       

  .؛ ولم يبق إال التطهير العرقيمواجهة الفلسطينيين

  أداة لمحاصرة الصوت المسلم" الخلط"
من الواضح أيضا أن هذا الخلط بين معاداة السامية         

محاصـرة  ومعاداة إسرائيل المقصود منـه هـو        

، المساند بطبيعـة    الصوت العربي والمسلم بفرنسا   

تركيبته الثقافية والدينية للقضية الفلـسطينية؛ وإال       

ذا التناقض الذي يبديه رئيس المجلس      فبماذا نفهم ه  

في " روجيه كيركرمان"التمثيلي للمؤسسات اليهودية 

فبعد الخطاب الـذي    . أقل من أربع وعشرين ساعة    

 ليلـة   موشي كاتساف ألقاه أمام الرئيس اإلسرائيلي     

إسرائيل بقـرة   "، والذي يصف فيه     ٢٠٠٤-٢-١٧

، نجده ينحي بالالئمة في مقال نشره بجريدة        "أعيننا

أي الشباب  (بأنه   "٢٠٠٤-٢-١٨بتاريخ  " لوفيقارو"

يعمـل منـذ    ) المهاجر من أصل عربي وإسالمي    

ثالث سنوات على توريد صراع يبعد عنا أربعـة         

آالف كيلومتر، عن طريق الخلـط بـين العـداء          

لن نستغرب كثيرا من    ". للصهيونية والعداء للسامية  

مثل هذا التناقض السياسي الواضح لكيركرمـان،       

أكبر المساندين إلسرائيل داخـل قـادة    يعتبر  الذي

، إذا علمنا أنه هو صاحب      الجالية اليهودية الحالية  

 عندما  ٢٠٠١النصيحة الذهبية إلريل شارون سنة      

من الضروري أن تعين وزيـرا للدعايـة        : "قال له 

ـ   " للبروبجنـدا "أي وزيـرا  " جـوبلز "السياسية كـ

ة بالنـسب " جـوبلز "كالوظيفة التي كان يقوم بهـا       

  .ألدولف هتلر

 ماليين مسلم بفرنسا عن الـصراع       ٦تحييد حوالي   

العربي اإلسرائيلي مبتغى ال غنـى عنـه، لـدعم          

إسرائيل سياسيا في فرنسا؛ وهو األمـر الـذي ال          

األولى هـو   : يمكن تحقيقه إال عن طريق وسيلتين     

حول الصراع العربي اإلسرائيلي    " تسميم كل نقاش  "

ى حـد تعبيـر الكاتبـة       ، عل "بتهمة معاداة السامية  "

وأما الثانية فهي    ؛"جيديث بيتلر "اليهودية الفرنسية   

الدعم الكامل والمتواصل إلسرائيل علـى شـاكلة        

المجمـع  "رحلة المساندة التي ينظمها كـل مـن         

جوزيـف  "والحبر األكبر ليهود فرنـسا      " المركزي

، وهـي   "كلنا إلى إسرائيل    "، والتي عنوانه    "ستريك
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ـ     الوحـدة والـسياحة    "عارها  رحلة دعم جماعية ش

-٢٩-٢٢مع إسرائيل؛ وتنظم ما بين      " والتضامن

؛ كما تبدو مظاهر التضامن المطلق مع       ٢٠٠٤-٢

 مـارس   ٨إسرائيل من خالل الحفل الذي أقيم يوم        

، "التشحال"، دعما لجيش الدفاع اإلسرائيلي      ٢٠٠٤

  .والذي أثار احتجاج االتحاد اليهودي الدولي للسالم

 قاتلـة   هي تهمـة  " معاداة السامية "ال شك أن تهمة     

 بالنظر ما تحمله هذه التهمة فـي        سياسيا وثقافيا، 

ذكريـات  الضمير الجمعي األوربي واإلنساني من      

، توازي آالم الماليين من ضحايا النازية من        مؤلمة

اليهود وغيرهم من الذين ال ذنب لهـم، إال أنهـم           

انتموا إلى دين أو عرق معين؛ غير أنه ليس مـن           

قبول أن تتحول دماء الماليـين وجثـثهم إلـى          الم

أو لتصفية حسابات سياسـية مـع   ، وسيلة ابتزاز 

؛ وهو األمر الـذي تعهـد       الخصوم األيديولوجيين 

 -وعلى أحسن وجـه   -اليمين الصهيوني بالقيام به     

بإلصاق تهمة المعـاداة للـسامية لكـل الناقـدين          

للسياسات اإلسرائيلية، عن طريـق هـذا الخلـط         

ين العداء للصهيونية والعـداء للـسامية،       المتعمد ب 

وهو ،  ودفع الخصم ألن يستسلم لمصيره المحتوم     

ترك نقد إسرائيل جانبا، واالنخـراط فـي إثبـات          

مستميت أنه غير معـاٍد للـسامية، وأنـه يحـب           

  .اليهود، ولكنه يكره إسرائيل

   كاتب عربي مقيم بفرنسا* 

(1) Tareq Ramadan , “Nouveaux 
Intellectueles Communaiteres”, 
Oumma.com. 

(2) Rapport “Les Liaisons 
Dangereuses du Mrap’’ , 
Mouvement de Maghrebin Laique 
de France , Fevrier 2004. 

جلوس ميلود عوينيت بجانب طارق رمضان ) ٣(

" اإلسالموفوبيا" في ندوة حول٢٠٠٣-١١-١٥يوم 

 .نظمها المنتدى االجتماعي األوربي

(4) Information Juive , N 234 , 
Janvier 2004, “L’ Antisemitisme 
Dans Les Universities , Un 
Entretin Avec Yonthan Arfi ,” page 
15. 

(5) ANTISEMITISME: 
L’Iintolerable Chantage , Israel- 
Palestine ,U ne Affaire Francaise ? 
La Decouverte , Paris 2003. 

كلمة عبرية تعني يهود الشتات أو : الدياسبورا) ٦(

 .الجاليات اليهودية التي تقيم خارج إسرائيل

الندوة الصحفية التي عقدها كل من الرئيس ) ٧(

ئيلي موشي الفرنسي جاك شيراك والرئيس اإلسرا

-٢-١٦كاتساف في قصر اإلليزية بباريس يوم 

 والتي تعهد فيها الرئيس الفرنسي بمكافحة ٢٠٠٤

  .العداء للسامية

(8) Discours , Roger Cukierman 
President CRIF ,M ardi 17 Fevrier 
2004 , Palais Des Congres De 
Paris. 

(9) AU NOM DE L AUTRE , 
Reflexions Sur L’Antisemetisme 
Qui Vient , Alain Finkielkraut , 
page 27 , Gallimard , Paris 2003. 

(10) La Nouvelle Judeophobie , 
Pierre- Andre Taguieff.  
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  دراسة في الكاباال.. الجنة

  ٢٨/٨/٢٠٠٦ – الجزيرة نت - حسن السرات/عرض

هذا الكتاب لم ينزل إلى المكتبات واألسواق بعـد،         

ألنه يترقب مآل الدعوى القضائية المرفوعة ضـد        

في فرنسا من لـدن     " الوجه اآلخر إلسرائيل  "صنوه  

، وهي الدعوى ذاتهـا     "الكريف"المنظمة اليهودية   

  ".القلم"ر المرفوعة ضد دا

والكتابان معا مـن تـأليف الكاتـب والـصحافي          

آدم اإلسرائيلي ذي األصـل الروسـي إسـرائيل         

 الذي يتعرض لمضايقات شديدة مـن بنـي         شامير

نقـد الذع ضـد الدولـة       قومه على ما خطه من      

  .الصهيونية ومن تأييد واضح لحقوق الفلسطينيين

زوال قد تنـاول    " الوجه اآلخر إلسرائيل  "وإذا كان   

، وتمجيـد فلـسطين     الدولة العبرية عاجال أو آجال    

كما يدل  " الجنة"تاريخا وأرضا وإنسانا، فإن كتاب      

دراسة في التكوين   على ذلك عنوانه التفسيري هو      

النفسي والديني والتصوري للشخصية اليهوديـة      

بناء على مستويات أربعة لما ترمز إليـه كلمـة          

  ".باالالكا"في الكتاب الديني اليهودي " الجنة"

وهذه المستويات هي العالقة مع المال، والعالقـة        

مع الخطاب، والعالقة مـع النـشاط الـسياسي،         

  .وأخيرا العالقة مع العقيدة

ويفصل إسرائيل شامير دراسته لليهودي واليهودية      

في مجموعة من المقاالت المنفـصلة والمتتابعـة        

علـى طريـق    " مقاال يفتتحهـا بمقـال       ١٣بلغت  

فـي  .. درس في الحضارة"ها بمقال   وينهي" السويس

، وبينهما مقاالت متنوعـة مثـل       "المطعم الصيني 

" عـوالم وآلهـة   "، و "بيشال"، و "نكون أو ال نكون   "

  "..لعنة أو مباركة"و" األرض المقدسة"و

  

  

  

  

  

  دراسة في الكاباال.. الجنة:  الكتاب-

  إسرائيل آدم شامير:  المؤلف-

  ١٦٠:  عدد الصفحات-

  القلم فرنسادار :  الناشر-

  ٢٠٠٥/األولى:  الطبعة-

  أخطر من المحرقة
يصرح الكاتب منذ البداية أن القصد من الكتاب هو         

وهذه مهمة صعبة   ". فهم وتفسير ما يردده اليهود    "

أن اليهود ليس لهم قادة معينون مـسلم        للغاية، ل 

 ليست لهم   .بهم يقررون جميعا إستراتيجية موحدة    

  ".لقيادةقيادة عامة وال موقع مركزي ل

ويردف إسرائيل شامير متحـدثا عـن مـن هـو           

اليهودي، ليس اآلن فحسب، ولكـن منـذ قـرون          

ذ أن األغلبية الساحقة من اليهـود بعـد         مضت، إ 

ــي المجموعــات  ــدمجت ف ــت وان ــشتات ذاب ال

  .والجماعات التي حلت بها

ويضرب الكاتب لذلك كثيرا من النماذج واألمثلـة        

اندمج ماليين من   ففي القرن العشرين،    "المعاصرة،  

 في المجتمعات التي    -بنجاح هم وحفدتهم  –اليهود  

  .يعيشون فيها

يـديث  بعض منهم قبلتهم الكنيسة الكاثوليكية، مثل إ      

، وقبلتهم الكنيسة األرثوذكسية، مثـل األب       شتاين
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وآخرون أيضا دخلوا في اإلسـالم      . ألكسندر ماين 

  .نيتا غوالنمثل صديقي اإلسرائيلي الرائع 

 تزوجوا من خارج اليهودية   ثيرون جدا   وآخرون ك 

  .فقطعوا كل صلة لهم باليهود

الزواج ومن المعلوم في شريعة اليهود وتقاليدهم أن 

، بل إن هذا الـزواج،      بغير اليهودية عالمة فارقة   

كما قالت رئيسة الوزراء الصهيونية السابقة غولدا       

  ".أخطر من المحرقة"يعتبر مائير، 

 إليوت أبراهامز  كال من    ومن ثم يخبرنا الكاتب أن    

مدير مكتب الشرق األوسط بالبيت األبيض علـى        

وديبـوراه  عهد الرئيس الحالي جـورج بـوش،        

 الذي كتب وحاضر كثيـرا ضـد نفـاة          ليبسدات،

ضـد الـزواج    الهولوكوست، قاما بحملة ضـخمة      

أي األمميين مـن    " (الغوييم" و المختلط بين اليهود  

  ).غير اليهود

المخيف أوقف فـي العقـود      " النزيف"غير أن هذا    

األخيرة، وتنافس المرشحون للرئاسة األميركية سنة 

والجذور النقية  " الطهارة العرقية " في إظهار    ٢٠٠٤

  ".تلوث األنساب"والبراءة من 

ينحـدر مـن    "صرح بأنه   ويسلي كالرك   فالجنرال  

 وهيالري كلينتون ،  "ساللة طويلة من أحبار مينسك    

 ماكس روزنبيرغ،  كان لها جدتان تزوجت إحداهما    

 متأخرا أن أجداده األقـربين      جون كيري بينما علم   

آل ألمه وأبيه، كانوا يهودا غيروا االسم العائلي من 

  . أثناء حملة أمركة األسماءالكوهن إلى آل كيري

  لصوص الشعب األميركي
لـصوص  ل آدم شامير اليهود بأنهم      يصف إسرائي 

، ال بل يقفون علـى رأس المنظمـات         ومجرمون

اإلجرامية العالمية الخطيرة، ويذهب إلى أبعد مـن        

ذلك فيقول إنهم لصوص الشعب األميركي الذين لم        

  .يعرف مثلهم في تاريخه

ويسوق الكاتب على ذلـك الـشهادات والحجـج         

والنمــاذج، معتمــدا علــى دراســات ومقــاالت 

ينقل في البداية مقـاطع مـن دراسـة         . قيقاتوتح

أنجزت مؤخرا في الواليات المتحـدة األميركيـة        

األستاذ المـساعد فـي علـم       ليزا كيستير   على يد   

إذ يذهب الباحث إلـى أن      االجتماع بوالية أوهايو،    

متوسط الثروة لليهود في الواليات المتحدة تـصل        "

 دوالرا، أي ما يعادل ثالثة أضعاف       ١٥٠٨٩٠إلى  

 ٤٨٢٠٠متوسط الثروة لألميـركيين التـي تبلـغ         

  .دوالر

ويستعرض الكاتب أسماء اليهود الذين تحكموا في       

بورصة وول ستريت وكانوا سـببا فـي انـدالع          

أزمات مالية سوداء دون أن يشعروا بـذرة مـن          

  .الرحمة في حق اآلخرين

أكثر من ذلك يورد الكاتب إحصائيات عن زعامة        

ية الخطيـرة، ومنهـا أن      اليهود للمنظمات اإلجرام  

من كبار المجرمين الذين يديرون العمليات      % ٥٠"

هم من اليهود، كما أن المجرمين اليهود هم الـذين          

نظموا ومولوا القسم األكبر من عمليـات تـرويج         

المخدرات بالواليات المتحدة، وهم الـذين كـانوا        

يدافعون عن الطائفـة اليهوديـة ويقـدمون لهـا          

  ".المساعدات الالزمة

 وميكي كوهن  كان يقدم األسلحة للصهاينة،      فموردر

كان يجمـع األمـوال لإلرهـابيين اليهـود فـي           

 رأس المافيا األميركية   ومايير النسكي ،  "اإلرغون"

  .اغتال مصّدرا لألسلحة ألنه باعها للعرب
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 معروف بعدائـه    ويليام بييرس ورغم أن الدكتور    

اليميني لليهود فإن ذلـك ال يمنـع المؤلـف مـن            

  .ستشهاد بأقواله ودراساته عن اليهوداال

ويسترسل إسرائيل آدم شامير مع ويليام بييرس في        

، فال  أسماء كبار المجرمين وجرائمهم بأميركا    ذكر  

أكبـر  يذكر سوى اليهود، ويذكر من بينهم صاحب        

 شـالوم فـايس   سرقة في تاريخ الواليات المتحدة    

 ٤٥٠الحاخام األرثوذكسي الـذي اسـتولى علـى        

ناشـيونال  "والر مـن شـركة التـأمين        مليون د 

  ".إيريتاج

العالقـة بـين    ويمضي الكاتب بعد ذلك إلى تبيان       

، وبعـد   اليهود وكبـار المجـرمين واللـصوص      

استعراض حاالت ووقائع وأسماء يخلص إلى قاعدة 

  .كبار اللصوص هم أحباء اليهودمفادها أن 

وال يقتصر الحال على أميركا، بل في روسيا أيضا         

هود على زعامة اللـصوصية الكبـرى،       يتربع الي 

وعلى قمم القنوات اإلعالمية الضخمة يجلس اليهود       

  .إلحكام القبضة على العقول واألفئدة

أستاذ البروفيسور بنيامين غرانـسبيرغ     وينقل عن   

العلوم السياسية بجامعـة جـون هـوبكينز قولـه          

من سكان  % ٢رغم أن اليهود ال يمثلون سوى       " إنه

نـصف المليـارديرات    ، فإن نحو    الواليات المتحدة 

والمديرون التنفيذيون للقنوات   . األميركيين هم يهود  

الثالث الرئيسية للتلفزيون ومديرو اإلسـتديوهات      

األربعة الكبرى للسينما، هم يهود، وكذلك الحـال        

بالنسبة لمالكي المجموعات الـصحافية الكبـرى،       

  ".وعلى رأسها نيويورك تايمز

  

  

  حمار المسيح
هو كتاب يحدثنا عنه إسـرائيل آدم       " لمسيححمار ا "

سيفي شامير، وهو من تأليف إسرائيلي آخر يدعى        

  .راشليفسكي

وقد أكد هذا الكاتب في كتابه أن المؤسسة الدينيـة          

تعتبر أن عامة اليهود ليسوا سوى      ) الكاباال(لليهود  

، إذ كتب عليهم أن يحملوا المـسيح        "حمار للمسيح "

  .فتهمدون أن يفهموا طبيعة وظي

ويعلق آدم شامير مؤكدا أن الكتاب حقق انتـشارا         

كبيرا جدا في إسرائيل وبيعت منه نسخ قياسية على    

  ".ال سامي"الرغم من اتهام صاحبه بأنه 

غير أن آدم شامير يرى أن سـيفي راشيليفـسكي          

أخطأ عندما قصر تهمة كراهية األمميـين والـنهم         

" المسيححمار "نحو السلطان المطلق والقيام بوظيفة    

على اليهود المتدينين، ألن الصهاينة أيضا يقومون       

بل إن اليهود جميعا، فـي نظـر        بالوظيفة نفسها،   

إسحاق آدم شـامير، يحملـون المـسيح فـوق          

  .ظهورهم كمثل الحمار يحمل أسفارا

واليهود يفعلون هذا، كما يفسر شامير، بطريقـة ال         

حال نفسية وليست   " حمار المسيح "وعي فيها، ألن    

  .خصا من شحم ولحمش

  الوحش األوربي الضاري
يوافق إسرائيل آدم شامير كاتبا آخر هو المـؤرخ         

 في اعتبـار    جواشيم مارتيو المناهض للصهيونية   

الصهيونية وحشا يهوديا أوروبيا ضاريا انـسلخ       

  .مامن الدين انسالخا تا

الوحش لكن شامير يمضي أبعد من ذلك فيرى أن         

، وأنه خاض معركة طويلة في      أضخم مما يبدو لنا   

أوروبا فاستطاع تهويدها وإفراغها مـن األلوهيـة        
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والتدين ليبقى له المجال فسيحا ويتمكن من قطـع         

وإغراقه في الفوضى   الصلة بين اإلنسان واأللوهية     

  .شاء، وبذلك يفترس ما شاء كيف يوالمادية

وليس لليهود عباقرة يتميزون بشيء ال يوجد عنـد         

اآلخرين حتى تمكنوا من توجيه الفكر الغربي، بل        

نجحوا في جعل   هم قوم عاديون، كما يحلل الكاتب،       

برنامج عملهم برنامجا عالميا يتبناه األوروبيـون       

  .واألميركيون

ففي الحرب  : ويقدم الكاتب بعض النماذج عن ذلك     

ة ألقيت قنبلة نوويـة علـى اليابـان         العالمية الثاني 

فمسحت من الخريطـة مـدينتين كبيـرتين همـا          

، وتعرض اليهود في الوقت     هيروشيما وناغازاكي 

، هتلرنفسه لمحرقة على يد الزعيم األلماني النازي        

ير أن اإلعالم ركز أكثر على اليهود المعـذبين          غ

ولم يركز حتى بالقدر ذاته على اليابانيين الغابرين        

  .مح البصرفي ل

 اشـتهر فـيلم     ١٩٦٨وقبيل علو اليهود في سـنة       

، غير أنه بعد ذلـك طمـس        "هيروشيما هي حبي  "

  ".الئحة شنايدلر"الفيلم وطغى عليه فيلم 

وما ذلك إال ألن اليهود سـيطروا علـى وسـائل           

اإلعالم والسينما فتمكنـوا وفـق تعبيـر الكاتـب          

اإلسرائيلي شامير، من تحويل الناس إلـى بهـائم         

  .نةمدج

  ماذا يريدون في األرض المقدسة؟
ماذا يريـد   : يتساءل الكاتب في خواتيم كتابه المثير     

 ويورد تصريحا مـن     اليهود في األرض المقدسة؟   

 بن غوريون تصريحات مؤسس الدولة الصهيونية     

 يعـرض فيـه رؤيتـه       ١٩٦٢عـام   " لوك"لمجلة  

حيث يتوقـع إقامـة     المستقبلية للكيان اإلسرائيلي،    

 والمحكمـة العليـا     ١٩٨٧المية سنة   الحكومة الع 

لإلنسانية في القدس وبناء هيكل سليمان بالمدينة       

  .المقدسة ذاتها

ولبلوغ ذلك تولى يهود كبار تدجين العالم إعالميـا         

واقتصاديا، وضرب إسرائيل لذلك مثلين اثنين هما       

 اللـذان يقومـان بمهمتـين       جابوتنسكي وسورس 

  .احدمختلفتين لمصلحة نظام يهودي عالمي و

وحتى ال تصبح األرض قاعا صفصفا، والبـشرية        

خبرا مؤسفا، يستنهض الكاتب همم العقالء فـي        

هذا العالم ويستحث الـضمير العـالمي إليقـاف         

الوحش قبل فوات األوان مقترحـا قيـام دولـة          

  .ديمقراطية واحدة تشمل اليهود والفلسطينيين

ففي النهاية ال فرق بـين األهـالي الفلـسطينيين          

د المهجرين من الناحية البيولوجية، فكلهـم       واليهو

آلدم وصبغياتهم الجينية متطابقة حسب دراسة قام       

أنطونيو أرنئيـز   بها بروفيسور الجينات اإلسباني     

  .فيلينا

لكن الفروق بينهم دينية وثقافية، وليس مستحيال أن        

يتصالح أبناء إبراهيم مرة أخرى ويتجنـب العـالم         

  .مصيرا كالحاً

 في آخر كلماته أن ليس بعد صلب        ويضيف الكاتب 

  .المسيح عليه السالم إال البعث والعودة من جديد

  القصاص العادل
يعتبر الكاتب اإلسرائيلي إسرائيل آدم شامير مـن        

الكتاب المزعجين لدولة إسرائيل ولوبياتها المنتشرة      

ي أوروبا وأميركا، نظرا الطالعه على أسـرار        ف

البيت اليهودي والصهيوني، ونظرا أيضا ألسـلوبه     

النافذ وبالغته الساحرة وعالقاته المؤثرة ودفاعـه       

  .عن الحق الفلسطيني في الوجود
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لذلك تشن ضده حمـالت اإلسـكات والتـشويه         و

 من العلو والظهور رغـم      والتشويش لمنع صوته  

 المقاومة الفلسطينية داخـل     اعتراضه على أساليب  

  .األرض المحتلة

والسؤال الذي ينتصب في النهاية هو كيف يمكـن         

استثمار مثل هذه المواقف لفائدة الحق الفلـسطيني        

  والحق اإلنساني في االختالف والتعايش؟

ثم هل يمكن فعال للوحش إذا طغى وعال أن يتخلى          

عن طغيانه وعلوه ويعترف بمـا اقترفـت يـداه،          

  في حقه القضاء العادل بما يراه مناسبا؟ويحكم 

وهل سيقبل المجرم بالحكم إذا صدر وينفـذ فيـه          

العقاب المنتظر؟ فإن جرائمه ال تعد وال تحـصى،         

ومفاسده ليست تنسى إال بقصاص عادل للذين كانوا 

.أظلم وأطغى

  هامة ديمي مارك فيبر يحذر في دراسةاألكا

 النفوذ اليهودي في أمريكا يهدد استقرار العالم

  

  ٢٣/٨/٢٠٠٥ –مجلة الجزيرة 

  أشرف البربري - إعداد

ن الصهيوني منذ أن اعترفت الواليات المتحدة بالكيا

 على إعـالن قيامـه، أدرك   واحد بعد أقل من يوم

أن النفوذ اليهـودي علـى اإلدارة       العرب والعالم   

   .أقوى كثيراً مما كان يبدو على السطح األمريكية

لنـدن   منوالحقيقة أن اليهود قرروا نقل تركيزهم 

بعـد أن   إلى واشنطن منذ الحرب العالمية الثانية       

دخلت مرحلـة  البريطانية  أدركوا أن اإلمبراطورية

   . وأن المستقبل أمام الواليات المتحدةالغروب

اتجه اليهود إلـى  ) تغيير الجياد(الستراتيجية  ووفقاً

 بسط نفوذهم علـى مفاصـل الحيـاة الـسياسية    

واالقتصادية واإلعالمية فـي الواليـات المتحـدة        

اليهـود   بهدوء دون ضجيج حتى فوجئ العالم بأن

دون ئيسي للسياسة األمريكية    أصبحوا المحرك الر  

   .الملف الملغوم أن يجرؤ الكثيرون على فتح هذا

مارك فيبر مدير معهد المراجعة التاريخيـة       ولكن  

جامعـة ألينـوي األمريكيـة     وأستاذ التاريخ في

وجامعة ميونيخ األلمانية وجامعتي بورتالند ستيت      

 قرر فتح هذا الملف الشائك في االمريكيتين وأنديانا

 اللـوبي (نظرة على : ة متميزة تحت عنواندراس

والتي نشرت في موقـع ديفيـد       ) اليهودي القوي 

   .ديوك على شبكة االنترنت

األمريكي دراسته بالقول إنه علـى   استهل المؤرخ

 تنتهـك إسـرائيل القـوانين الدوليـة       مدى عقود   

   .التي تحظى باحترام أغلب دول العالم الراسخة

الصادرة  القراراتتتجاهل باستمرار عشرات كما 

 المتعلقـة باحتاللهـا     عن منظمة األمـم المتحـدة     

القتـل خـارج    لألراضي العربية وارتكاب جرائم

إطار القانون ضد النشطاء الفلسطينيين باإلضـافة       

المتكررة علـى الـدول    إلى اعتداءاتها العسكرية

   .المجاورة

 وينظر أغلب دول العالم إلى السياسات اإلسرائيلية

 السياسات القمعية ضد الفلـسطينيين      وبخاصة تلك 

   .باعتبارها سياسات إجرامية مستفزة
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وهذا االجماع الدولي يتبّدى في هذا العدد الكبيـر         

تدين إسرائيل والتي  من قرارات األمم المتحدة التي

   .تصدر بأغلبية كاسحة

 المتحـدة  كوفي عنان األمين العام لألمـم وقد قال 

مـن  (النـسحاب   العالم كله يطالـب إسـرائيل با      (

أعتقد أن العالم كله  ، وال)األراضي العربية المحتلة

   .يمكن أن يكون على خطأ

الدولة الوحيدة التي  ولكن الواليات المتحدة فقط هي

نجد فيها وسائل اإلعـالم والـسياسيين يؤيـدون         

   .إسرائيل وسياساتها

ومنذ عقود تـزود الواليـات المتحـدة إسـرائيل          

بما في  مالي ودبلوماسيبمساعدات عسكرية ودعم 

ثالثـة مليـارات    ذلك مساعدات سنوية تصل إلى      

   .دوالر

   السؤال الحائر

فلماذا تظل الواليات المتحـدة الدولـة الوحيـدة         

   المؤيدة إلسرائيل؟

 الجنـوب إفريقـي ديزمونـد توتـو     يحاول القس

 ١٩٨٤الحاصل على جائزة نوبـل للـسالم عـام          

السبب في ذلك السؤال بالقول إن  االجابة على هذا

الحكومة اإلسرائيلية وضعت نفسها    الموقف هو أن    

   ،أمريكا فوق في

اليهودية تتمتـع بقـوة     ) اللوبي(فجماعات الضغط   

المتحدة وتسيطر على مفـاتيح   هائلة في الواليات

، فـرغم أن اليهـود ال       االقتصاد واإلعالم هنـاك   

من إجمالي سكان ثالثة في المئة من  يشكلون أكثر

 المتحدة اال انهم يتمتعون بنفوذ وتـأثير الواليات 

يتجاوز ما تتمتع به أي جماعة عرقيـة أو دينيـة           

   .أخرى مهما كان عدد أفرادها

الكاتب وأستاذ العلوم الـسياسية اليهـودي    ويقول

لليهود  إنه منذ الستينيات أصبحبنيامين جينسبرج 

تأثير قوي علـى الحيـاة االقتـصادية والثقافيـة          

   .المتحدة سية في الوالياتوالفكرية والسيا

وقد لعب اليهود دورا رئيسيا في النظـام المـالي          

 كما أنهم كانوا من بين ،الثمانينيات األمريكي خالل

 المستفيدين الرئيسيين من موجة االندماجات التـي 

شهدها مجتمع األعمال األمريكي الـذي أدى إلـى         

والـشركات   انخفاض عدد المؤسسات االقتصادية

 السوق األمريكية وتضخم حجـم هـذه   في العاملة

   .المؤسسات

 ثالثـة  حين أن اليهود ال يزيدون عن واليوم وفي

  تقريبا من إجمالي سكان الواليات المتحدةفي المئة

،  نصف مليارديرات أمريكا من اليهود     فإن أكثر من  

تلفزيون وأكبـر   كما أن رؤساء أكبر ثالث شبكات

واليـات  أربع شركات لالنتاج الـسينمائي فـي ال       

أصحاب أهم الـصحف   المتحدة من اليهود، كما أن

األمريكية وأوسعها انتشارا وأكثرها نفوذا وتـأثيرا       

كما أن الدور والنفوذ . ، يهودتايمز نيويوركوهي 

 الذي يمتلكه اليهـود فـي الـسياسة األمريكيـة    

   .متساويان

مرة ثانية فإنه في حين يشكل اليهود حوالي ثالثة         

سكان أمريكا فإنهم يشكلون  ليفي المئة من إجما

 في المئة ممن تعتبرهم هذه الدراسـة        ١١حوالي  

المجتمع األمريكي، في الوقت نفسه فإن  النخبة في

  في المئة من نخبة٢٥اليهود يشكلون أكثر من 

 في المئة من    ١٧الصحفيين والناشرين وأكثر من     

بـشكل   قادة جماعات المصالح العامة التي تعمـل 

 فـي المئـة مـن كبـار         ١٥ن  تطوعي وأكثر م  

   .المسئولين في أجهزة الحكومة المختلفة
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 المدير السابق للجنـة     ستيفن شتايناليت وقد أشار   

القومية وهي واحدة من  اليهودية األمريكية للشئون

منظمات يهودية عديدة في الواليات المتحدة إلـى        

مع الثقـل  ) سياسي هائل ال يتناسب نفوذ(وجود 

   .أمريكاالحقيقي لليهود في 

الهائل لليهود والذي يتجاوز  وأضاف أن هذا النفوذ

نفوذ أي جماعة عرقية أو دينيـة أخـرى يتركـز           

على صناعة الـسينما والتلفزيـون    بشكل أساسي

   .واإلعالم بشكل عام

اليهود (عنوان   تحت١٩٩٥وفي كتاب صادر عام 

أوضح كاتبان يهوديان   ) والمشهد األمريكي الجديد  

 أن في ،ليبست وإيرل راب مورسيمشهوران هما 

العقود الثالثة الماضية شكل اليهود في الواليـات        

من نصف أعضاء قائمة أهـم مئتـي    المتحدة أكثر

مفكر في أمريكا وعشرين في المئة مـن أعـضاء      

في الجامعات األمريكيـة الكبـرى    هيئة التدريس

 وأربعين في المئة من المشاركين في أهم شركات

 ٥٩نية في نيويورك وواشنطن و    االستشارات القانو 

خمسين  في المئة من مخرجي وكتاب ومنتجي أهم

 وأكثـر   ١٩٨٢ حتى   ١٩٦٥فيلما خالل الفترة من     

ومنتجي أهم   في المئة من مخرجي وكتاب٥٨من 

   .المسلسالت التلفزيونية

   دعم يهودي لمرشحي الرئاسة

 اإلسـرائيلية  جيروزاليم بوستتوقفت صحيفة  وقد

النفوذ  عند هذه الظاهرة وتحدثت عنواسعة النفوذ 

اليهودي في الواليات المتحدة الذي ال يتناسب على        

لليهود فـي المجتمـع    االطالق مع الوزن النسبي

   .األمريكي

وأشارت إلى أن اليهود هم أصحاب الحصة األكبر        

التبرعات التي يحصل عليها المرشحون في أي  من

تهـم  حمال انتخابات بالواليـات المتحـدة لتمويـل   

   .االنتخابية

وأشار أحـد أعـضاء منظمـة مـؤتمر رؤسـاء           

الكبرى واسعة التأثير في الحياة  المنظمات اليهودية

اليهود قدموا أكثر من خمـسين      األمريكية الى ان    

المئة من التبرعات التي حصل عليها الرئيس  في

 األمريكي السابق بيل كلينتـون لتمويـل حملتـه   

   .م١٩٩٦االنتخابية عام 

  الكاتب والناقد الفني األمريكيمايكل مايديد يقول

ليس من المنطق محاولة إنكار     (اليهودي المعروف   

على الثقافـة   حقيقة النفوذ اليهودي وسيطرة اليهود

   .في الواليات المتحدة) الشعبية

المنتجـين   في أي قائمة بأسـماء أهـم  (ويضيف 

المنفذين في كـل شـركات االنتـاج الـسينمائي          

   .)األغلبية د أن اليهود يشكلوناألمريكي ستج

 في  درسوا ظاهرة النفوذ اليهودي   ومن بين الذين    

 جوناثـان جولـدبرج  بعناية بالغة  الحياة األمريكية

اليهودية األمريكية  ) فوروارد(رئيس تحرير مجلة    

   .النفوذ في المجتمع اليهودي األمريكي واسعة

 قوة(وصدرت تلك الدراسة في كتاب تحت عنوان 

م، وفـي هـذا الكتـاب قـال         ١٩٩٦عام  ) اليهود

رؤساء  وبخاصة بين في صناعة اإلعالم: جولدبرج

شركات االنتاج السينمائي في هوليـوود تجـد أن         

يسيطرون علـى تلـك    اليهود من الناحية الرقمية

، والحقيقة أن هوليوود في القرن العشرين       الصناعة

   .لسيطرة اليهود مجتمع خاضعهي 
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درجة أقل المخرجـون مـن      فالكتّاب والمنتجون وب  

الشريحة األكبـر مقارنـة بـأي     اليهود ويشكلون

انتماءات عرقية أخرى وبما ال يتناسب مـع عـدد          

وأشار الكتاب إلى أن الواليات المتحدة،  اليهود في

  في المئة من المشاركين فـي ٥٩اليهود يمثلون 

، وبالطبع فإن دمج النفوذ     صناعة السينما األمريكية  

الـصناعات   يوود مع نفوذهم فـي اليهودي في هول

يعطيهم نفـوذا   األكثر ربحية في الواليات المتحدة      

اليهود قاعدة مهمة الختيـار   ، ويشكلسياسيا هائال

المرشحين الديموقراطيين للعديد مـن المناصـب       

   .والتشريعية في الواليات المتحدة الشعبية

   صورة زائفة عن اليهود

الترفيـة  سيطرتهم على صناعة اإلعالم و وبفضل

 تقدم اليهود في صورةفإن أغلب األعمال الدرامية 

االشــخاص النــاجحين ذوي العقليــة المتفتحــة 

  وللناس من حولهم والمتحضرينوالمحبين للخير

الذين يستحقون دائما التعاطف والمساندة في حـين        

يظهـرون   أن العرب والمسلمين على سبيل المثال

ود غالبا فـي    في األعمال الفنية التي تنتجها هوليو     

   .قتلة صورة إرهابيين أو فشلة أو

ورغم أن غالبية األمريكيين يتأثرون بهذه الصورة       

األعمال الفنية فهناك الـبعض   البراقة لليهودي في

وأعربـوا عـن   ممن لم تبهرهم تلك الصورة بـل      

   .رفضهم لها

مـارلون  ومن هؤالء الفنان األمريكـي األشـهر        

رحيلـه   ية قبـل  الذي قال في مقابلة صحفبراندو

أشعر بغضب شديد تجاه بعض اليهود فهم     : بسنوات

تجاه صناعة السينما  يعرفون تماما حقيقة مسئوليتهم

فاليهود هم الذين يـديرون هوليـوود       األمريكية،  

عليهم أن يتحلوا بقدر أكبر مـن   ويمتلكونها لذلك

   .الحساسية تجاه معاناة الشعوب األخرى

لى الممثل األمريكي التصريح النار ع وقد فتح هذا

 الذي قدم مجموعة من أعظم األفالم فـي تـاريخ  

السينما األمريكية فقد شنت المنظمـات اليهوديـة        

االنتـاج   وفرضت عليه شركاتحملة شرسة ضده 

   السينمائي

مقاطعة جعلته يظل بال عمل سنوات طويلة وهـو         

   .النجم الشهير

في ظل كل هذه المعطيات أصبح تدخل جماعـات         

األمريكي على  ليهودية في صناعة القرارالضغط ا

وأصبح عامالً مهمـاً  كافة األصعدة مسألة واضحة    

   .في الحياة األمريكية

 عن خطـر    شارلز ليندبره  تحدث   ١٩٤١ففي عام   

   .األمريكية النفوذ اليهودي في اإلعالم والحكومة

وكان شارلز قد حقق شهرة عالميـة عنـدما قـام           

 بالطـائرة عـام   باريس برحلته من نيويورك إلى

 ليصبح أول إنسان في العالم يعبر المحـيط         ١٩٢٧

وفي الحادي عشر مـن  . بمفرده األطلنطي طائرا

 ألقى الرجل كلمة أمام حـوالي       ١٩٤١سبتمبر عام   

لمعارضة دخول الواليات المتحـدة    شخص٧٠٠٠

   .الحرب الدائرة في أوروبا في ذلك الوقت

يكـا  ثالث مجموعات يريدون توريط أمر وقال إن

في الحرب وهـم البريطـانيون واليهـود وإدارة         

، وأضاف أنه األمريكي فرانكلين روزفلت الرئيس

الدولة  بالنسبة لليهود فإن خطرهم األكبر على هذه

يتمثل في ملكيتهم الواسعة وتأثيرهم على      ) أمريكا(

واإلذاعـة والحكومـة    صناعة السينما والصحافة

   .األمريكية
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 أنصاره منذ أكثر مـن      وواصل الرجل حديثه أمام   

لما كان اليهود غير أمـريكيين  عاما فقال إنه  ٦٤

فـي   وال يحبون أمريكا فإنهم يريدون توريطهـا 

   .الحرب

ويقول ال يمكن أن نلومهم على تطلعهم لما يرونـه          

علينـا أيـضا أن نهـتم     محققا لمصالحهم ولكـن 

بمصالحنا نحن، وال يمكن أن نسمح ألحكام مسبقة        

   .يادة دولتنا نحو الدماربق ألناس آخرين

نشر الباحـث   ) العالقة الصهيونية (وتحت عنوان   

 دراسة تـساءل  ألفريد ليلينتالاألمريكي  اليهودي

 فيها عن الكيفية التي يمكن بها فرض الـصهيونية 

وفي محاولة لإلجابة على    . على الشعب األمريكي  

) الرابطة اليهودية( التساؤل قال الباحث اليهودي إن

 التام بين اليهود األمـريكيين وقـدرتهم        والتضامن

في أي مواجهة ساعدت فـي   على حشد كل قوتهم

وصول اليهود إلى هذا القدر من القوة والنفوذ فـي         

   .األمريكي المجتمع

   تغطية إعالمية منحازة

اليهـود علـى    ويضيف ليلينتال انه نتيجة لسيطرة

اإلعالم في الواليات المتحـدة أصـبحت تغطيـة         

فـي شـبكات    لـسطيني اإلسـرائيلي  الصراع الف

والمجالت األمريكية منحـازة   التلفزيون والصحافة

   .إلى الجانب اإلسرائيلي

وأشار إلى أن استخدام وسائل اإلعالم األمريكيـة        

العمليات الفلـسطينية   في وصف) اإلرهاب(لتعبير 

ضد اإلسرائيليين مجرد نموذج واضح لتأثير النفوذ       

   .يكياإلعالم األمر اليهودي على

أيضا لعبت السيطرة اليهودية على الحياة الثقافيـة        

في الواليات المتحدة دورا مؤثرا فـي   واألكاديمية

 الطريقة التي ينظر بها الشعب األمريكـي إلـى  

وال يمكن أن نجد قضية تاريخية تؤكـد        الماضي،  

اليهودية فـي   هذه الفكرة أكثر من قضية المحرقة

   .)ستالهولوكو(عهد النازية بألمانيا 

في الجامعة العبرية  يقول أستاذ التاريخ اإلسرائيلي

 المتخصص في فتـرة     يهودا باوير بالقدس المحتلة   

الهولوكوست تحول إلى حاكم رمـزي   المحرقة إن

للحياة الثقافية في الواليات المتحـدة مـن خـالل          

من الكتابات واألعمال الفنية الموثقة وغير  طوفان

   .واألساطيرالموثقة والمليئة بالحقائق 

فال يمكن أن يمر شهر دون ظهور عمل فنـي أو           

لـه   كتاب يتحدث عن مأساة المحرقة وما تعرض

   .اليهود من معاناة

وبالطبع فإن المجموعات العرقية والدينية األخرى      

الواليات المتحدة يدفعون ثمنا باهظا لهذا النفوذ  في

   .مباشر األمريكي سواء بشكل مباشر أو غير

 المثال أدى التركيز المبالغ فيـه علـى         فعلى سبيل 

الحرب العالميـة الثانيـة إلـى     معاناة اليهود أثناء

تشتيت االنتباه عن معاناة ماليـين الـضحايا فـي          

العالمية الثانية من األمـريكيين والـروس    الحرب

   .وغيرهم من شعوب دول الحلفاء

للترويج ) التعليمية(فإن الحملة اإلعالمية و وبالطبع

مباشـر   لمحرقة والممولة جيدا صبت بشكللفكرة ا

   .في صالح إسرائيل

 أستاذة التاريخ اليهودي الحـديث  باوال هيمان تقول  

جامعة ييل األمريكية إن إسرائيل تستخدم قضية  في

لسياساتها  المحرقة من أجل التصدي ألي انتقادات

في األراضي الفلسطينية المحتلة، كما تستغلها من       

أمـا   .الـدولي معهـا   لتعاطفأجل حشد التأييد وا
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 الباحث اليهودي الذي يقـوم      نورمان فرانكليشتاين 

السياسية في جامعة سيتي األمريكية  بتدريس العلوم

  إن)صـناعة الهولوكوسـت  (في كتابـه   فيقول

تجـريم أي   إسرائيل تستخدم هذه المأساة من أجل       

   .انتقاد لليهود

م بالحرية المطلقة في اسـتخدا  ويشعر اإلسرائيليون

   .أي وسائل قمعية وغير إنسانية ضد الفلسطينيين

 يقـول  آري شـافيت كتب الصحفي اليهودي  وقد

 إيماننا بأننا نسيطر على البيت األبيض ومجلـس 

الشيوخ األمريكي ووسائل اإلعالم األمريكية يجعلنا      

أرواحنا على  نشعر بأن أرواح اآلخرين ال تساوي

   .اإلطالق

الرئيس األسبق لهيئة    توماس مورير أما األدميرال   

المشتركة األمريكية فتحدث بوضوح عـن   األركان

إنه  النفوذ اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة بالقول

لم ير رئيسا أمريكيا مهما كان استطاع التـصدي         

يحصلون على مـا   ، فهم دائما)اإلسرائيليين(لهم 

يريدون، واإلسرائيليون يـدركون تمامـا كيـف        

أدرك الشعب األمريكي  ولو .ستمضي األمور دائما

حقيقة النفوذ اإلسرائيلي على الحكومة األمريكيـة       

انتفاضة مـسلحة لتـصحيح هـذا     فسوف ينتفض

الوضع ولكن الشعب األمريكي ليس لديه أي فكرة        

. دوائر صناعة القرار بواشـنطن  عما يحدث في

 والحقيقة أن خطر النفوذ اليهودي فـي الواليـات  

، فإسـرائيل والمنظمـات     المتحدة اليوم بلغ أوجـه    

المـوالي   اليهودية تتعاون مـع اليمـين المحـافظ   

للصهيونية في الواليات المتحدة من أجـل توجيـه         

اتجـاه المـصالح    السياسة والمواقف األمريكية في

   .اإلسرائيلية

 وهذا الحلف غير المقدس بدأ بالفعل في تـوريط 

الواليات المتحدة التي تشكل أقوى قـوة عـسكرية         

الحروب ضـد   ية في العالم في سلسلة منواقتصاد

أعداء إسرائيل دون أن يكون ألمريكا أي مصلحة        

   .في تلك الحروب

السفير الفرنسي لدى بريطانيـا القـول    وقد صدق

 عندما اعتبر إسرائيل أخطر تهديد للـسالم فـي  

لماذا يظـل العـالم فـي       : العالم، وتساءل السفير  

   .؟)هودالي( مواجهة األخطار بسبب هؤالء الناس

والخالصة التي نجد أنفسنا أمامها، يقول الباحـث        

اليهود يشكلون القـوة الفعالـة    ان، هي مارك فيبر

األولى في المشهد السياسي األمريكي وأن جماعات       

الصهيونية هي العامل الرئيسي في رسـم   الضغط

أن  سياسات الواليات المتحدة المؤيدة إلسرائيل، ثم

هيونية قـد ال تتطـابق      المصالح اإلسرائيلية والص  

   .بالضرورة مع المصالح األمريكية

ورغم ذلك فإن الدوائر الصهيونية تستطيع دائمـا        

تبني المواقف التي  توجيه الحكومات األمريكية إلى

تخدم المصالح اإلسرائيلية على حساب المـصالح       

   .األمريكية

الكاتب دراسته بالتأكيد على انه مادام النفوذ  ويختم

واإلعـالم فـي    لى دوائر الحكم والمالاليهودي ع

فسوف تستمر  الواليات المتحدة قائما بهذه الصورة      

المنظم للـشئون العامـة    عملية التدمير اليهودي

   .وحقائق التاريخ

في وضع حد  ومادام هذا النفوذ قائما فلن يوجد أي أمل

لمأساة الشعب الفلسطيني الذي يعـاني مـن مختلـف          

أيدي اإلسرائيليين الـذين   ىصنوف القمع واالمتهان عل

  .يتحركون تحت مظلة الحماية األمريكية
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 نفوذ إسرائيل في الواليات المتحدة
  ٨/٣/٢٠٠٧ – أمل الشريف/عرض

  

هـذا هـو   " هل قضية إسرائيل هي قضية أميركا؟     "

المبدأ الذي يظهر على لسان كل مرشـح سياسـي          

لمنصب الرئاسة في البيت األبـيض أو لعـضوية         

الذي كان شعار حملة الرئيس بـوش       الكونغرس، و 

ومنافسه جون كيري فـي االنتخابـات الرئاسـية         

  .السابقة

مـدى سـيطرة المنظمـات      وتعكس هذه المقولة    

 الموالية إلسرائيل على السياسة     اليهودية األميركية 

األميركية تجاه الشرق األوسط، وهو ما يتعرض له       

 بكتابـه األخيـر     جيمس بتراس الكاتب األميركي   

  ". إسرائيل في الواليات المتحدةنفوذ"

الكـونغرس واإلدارة   هذا النفوذ الذي يطغى على      

 بل وعلـى    )البنتاغون(األميركية ووزارة الدفاع    

المواقع اإلستراتيجية بالواليات المتحدة سواء فـي       

 من  قطاعات المال واإلعالم والنقابات واألكاديميات    

أو مـن يـسميهم     ) المحافظين الجدد (خالل سطوة   

  ).أتباع إسرائيل(راس الصهاينة بت

شــبكة ويــستعرض الكتــاب كيــف اســتطاعت 

من الجناح اليميني ذات الـوالء      المحافظين الجدد   

المزدوج بعد وصولهم إلى مراكز إستراتيجية فـي        

خـوض  عهد الرئيس بوش االبن دفع واشنطن إلى        

 ضـد مـصالحها االقتـصادية       حرب في العـراق   

سرائيل، ولتأكيد  والنفطية بالشرق األوسط لحساب إ    

  .هيمنتها العسكرية في المنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  نفوذ إسرائيل في الواليات المتحدة:  الكتاب-

  جيمس بتراس:  المؤلف-

  ١٨٧:  عدد الصفحات-

أتالنتا، وفرنوود /دار كالريتى برس:  الناشر -

  كندا/بوكس

 ٢٠٠٦/األولى:  الطبعة-

  خضوع مذل
األميركي وأوضح بتراس كيف أن اللوبي اليهودي       

نجح في حشد الكونغرس للموافقة علـى فـرض         

عقوبات ضد سوريا، وهم يبذلون جهدا كبيرا من        

  .أجل المواجهة العسكرية الوشيكة مع إيران

لمنظمة إيباك  ويعتبر المؤلف أن االجتماع السنوي      

 الذي يحضره كبار الزعماء الـسياسيين       اليهودية

ـ        ضية األميركيين، بالرغم من تورط المنظمة في ق

هو أكبـر مظهـر     تجسس كبرى لحساب إسرائيل،     

مقزز لخضوع السياسيين األميركيين المذل للنفوذ      

ــالت   ــات الحم ــعيا وراء تبرع ــصهيوني س ال

  .االنتخابية

تقـديم نظـرة    ويحاول هذا الكتاب عبر فـصوله       

تحليلية وتوثيقية للضغوط التي تمارسها إسرائيل      

اسة عبر اللوبي اليهودي األميركي لتشكيل الـسي      

  .األميركية في الشرق األوسط
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 لصالح  ريتشارد كوهين فقد أوضح استطالع أجراه     

مـن تمويـل    % ٦٠ أن   صحيفة واشنطن بوسـت   

من تمويل الجمهوريين يؤتى    % ٣٥الديمقراطيين و 

من هذه المؤسسة الموالية إلسرائيل، وغالبـا مـا         

يركز اللوبي اليهودي على موضوع واحـد وهـو         

 ومؤسـساتها وسياسـاتها     لالتأييد المطلق إلسرائي  

واغتــصابها لألراضــي ومفاهيمهــا العــسكرية 

  .والسياسية لتحديد أعدائها

واألمر المثير للدراسة هو أن المساعدات األميركية       

 مليارات دوالر ١٠ و٣إلسرائيل التي تقدر بما بين 

 لتعود ثانيـة للـوبي      سنويا تتعامل معها إسرائيل   

 لبنكيـة اليهودي األميركـي عبـر التحـويالت ا       

وصفقات مربحة بين متبرعي اللـوبي اليهـودي        

ممـا  األميركي والشركات والبنوك اإلسـرائيلية،      

يعنى أن دافعي الضرائب األميركيين يمولون شبكة       

اللوبي اليهودي األميركية لصالح قوة دولة أجنبية       

  .هي إسرائيل

وتتم ممارسة هذا النفوذ المالي لهذا اللوبي علـى          

 إما بمكافأة الموالين إلسـرائيل      األحزاب األميركية 

أو بمعاقبــة المعارضــين لهــا، وذلــك بتمويــل 

شن حمالت قذف   المرشحين المؤيدين إلسرائيل أو     

دعائية ضد المعارضين عبـر وسـائل اإلعـالم         

  .الصديقة لليهود

 ال يـساعد    نفوذ المالي للوبي اليهـودي    إن هذا ال  

فقط على تحقيق امتيازات خاصة لـصالح بعـض         

 ولكـن لتحقيـق األهـداف االسـتعمارية         األفراد،

التوسعية لدولة إسرائيل وتفوقها اإلقليمي في منطقة       

  .الشرق األوسط
  

  منطقة أميركية إسرائيلية

 األيديولوجيـة الـصهيونية     اوكما يوضح واضعو  

 السياسة فإن الهدف األكبر لها هو تحويل        انعووصا

منطقـة أميركيـة    (منطقة الشرق األوسـط إلـى       

وهـو  ) إسرائيلية مشتركة لالزدهار االقتـصادي    

مشروع يرتدي قناع التبشير بنشر الديمقراطية في       

الشرق األوسـط علـى مـتن اآلليـة العـسكرية           

  .األميركية

بى ( كمن جذور نفوذ اللوبي اليهودي في مؤتمر      تو

ارتفاع نسبة األغنياء مـن     األميركي إلى   ) إيه سى 

  .العائالت اليهودية بين األثرياء األميركيين

 فإن مـا    مجلة فوربس األميركية  ووفقا لما نشرته    

من المليارديرات األميـركيين    % ٣٠و% ٢٥بين  

من اليهود، وإذا أضفنا إليهم مليـارديرات اليهـود         

 الماليـة   من األصول % ٣٠الكنديين الذين يملكون    

نستطيع أن نـدرك حجـم      في سوق المال الكندي     

وعمق نفوذ اللوبي اليهودي الذي يملي الـسياسة   

األميركية تجـاه الـشرق األوسـط سـواء فـي           

  .الكونغرس أو داخل اإلدارة

إن سيطرة إسرائيل على الواليـات المتحـدة لهـا       

عواقب وخيمة على الـسلم والحـرب العـالميين،         

صاد العـالمي ومـستقبل     واستقرار وزعزعة االقت  

  .الديمقراطية في الواليات المتحدة

إن هدف اللوبي اليهودي األميركي لـيس مجـرد         

الضغط على الكونغرس للحصول على مـساعدات       

مالية في الميزانية األميركية أو إعفاءات ضـريبية        

استثنائية محدودة أو إصدار تشريع لتحقيق مصالح       

ضمان دفه هو   اقتصادية أو إقليمية محددة، ولكن ه     

التأييد األميركي لحروب إسرائيل العدائيـة ضـد        

 أو  ١٩٧٣ أو ١٩٦٧ سـواء عـام      الدول العربيـة  
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 ثم  ١٩٩١، والحرب األميركية في العراق      ١٩٨٢

 والعمليات العسكرية ضد لبنان وفـى       ٢٠٠٣عام  

 والتهديد العسكري المتواصـل ضـد       ٢٠٠٦غزة  

  .سوريا وإيران

يـة األوروبيـين    أن أغلب وليس من قبيل المفاجأة     

يدركون أن إسرائيل تمثل التهديد األكبـر للـسالم      

، وأن اللوبي اليهودي األميركي يـستخدم       العـالمي 

معاونيه في وسائل اإلعالم لتـرويج االدعـاءات        

الصاخبة واتهامات معاداة السامية الشائعة في جميع 

مستويات المجتمع األوروبي مما يؤثر على اإلدارة       

  .األميركية

ر ذلك في استجابة واشنطن لهـذا النفـوذ         وقد ظه 

وإكراه إدارة الرئيس األميركـي جـورج بـوش         

ألوروبا على دعم موقفه المنـادي بـالحرب فـي          

  .منطقة الشرق األوسط

وفى نفس الوقت يبدو طغيان إسرائيل من خـالل         

تفويضها لهذا اللوبي اليهودي فـي التـأثير علـى          

ط، كما  سياسات الواليات المتحدة في الشرق األوس     

تجنب اإلعالميين والمثقفـين الحـديث      يتجلى في   

عنه خشية التعرض للحروب الكالمية واالبتـزاز       

المؤسسي ونبذهم من جانب زمالئهـم المـوالين        

  .إلسرائيل

وفي مواجهة طغيان إسرائيل واللوبي الموالي لهـا        

تقع على المثقفين األميركيين مـسؤولية كـشف        

وعالقاتـه  مدى سلطة وحجم ثروة هذا اللـوبي        

، وتأكيد حريـة الحـوار      بدولة إسرائيل التوسعية  

والنقد لمحور اللوبي اإلسرائيلي، واالستفادة مـن       

هذه الحرية لتحديـد وتنظـيم سياسـة خارجيـة          

ديمقراطية بعيدا عن الحروب االستعمارية وخوض      

  .حروب بالوكالة لصالح الغير

  الحرب الخفية
ويركز الكتاب في الفصلين األول والثـاني علـى         

، ودور المـسؤولين    النفوذ الصهيوني في أميركـا    

الحكوميين الموالين للوبي اليهودي فـي تـوريط        

شن حرب ضد العـراق مـن       الواليات المتحدة في    

وسيه باول  رمسفيلد ومرؤ  أمثال   المحافظين الجدد 

فولفتس ودوجالس فيث وأبراهام شولسكى فـى       

  .البنتاغون

لنزاع داخـل الـصفوة     كما يتناول الفصل الثالث ا    

، وبخاصة بين أتباع    السياسية في اإلدارة األميركية   

إسرائيل وأعضاء الجهاز اإلداري التقليدي الـذي       

 الـذي كـشف     فضيحة سكوتر ليبى  بلغ ذروته في    

ا من زوجها الذي فضح     انتقامCIAهوية عميلة لـ    

أكاذيب الرئيس بوش والمحـافظين الجـدد حـول      

امتالك العراق أسلحة الدمار الشامل كذريعة لغزو       

  .بغداد

النفوذ الصهيوني ال   أما الفصل الرابع فيوضح أن      

، بل ينعكس   يقتصر على اللوبي اليهودي األميركي    

 الذين يتحاشون دائما اإلشارة     الصحفيينأيضا على   

  .تباع إسرائيل داخل اإلدارة األميركيةإلى دور أ

وعلى سبيل المثال يوضح الفصل الخامس أنه في        

الوقت الذي فشل فيه الصحفي والمحقق األميركي       

 في كـشف الـصلة بـين        سيمور هيرش الشهير  

الصهيونية اإلسرائيلية وشن الحرب ضد العـراق،       

كشف استطاع جهاز المباحث الفيدرالية األميركي      

 بـين مـوظفي مـؤتمر كبـرى         ثالثة جواسيس 

 لهــم صــالت المنظمــات اليهوديــة األميركيــة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21E9BDAE-1580-49E9-9732-02C584822D2F.htm
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بالمسؤولين اإلستراتيجيين في اإلدارة األميركيـة      

  .وعمالء الموساد في السفارة اإلسرائيلية بواشنطن

وفى الجزء الثاني من الكتاب يعالج الفصل السادس        

دور التعذيب واالغتيـاالت وممارسـات اإلبـادة        

امــل فــي خطــة بنــاء  كعمــل متكالجماعيــة

  .اإلمبراطورية األميركية اإلسرائيلية

كما يناقش الفصل السابع بوجـه خـاص الغـزو          

الوحشي اإلسرائيلي لقطاع غزة كنمـوذج جلـي        

لسياسة التطهير العرقي باستخدام إرهـاب الدولـة        

ــدنيين   ــة للم ــة التحتي ــدمير البني ــصف وت بالق

الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إفالت إسـرائيل مـن         

عقاب كان عامال مساعدا على تماديها في سياستها     ال

اإلجرامية وسببا في شن هجوم اإلبادة الجماعيـة        

  .ضد لبنان

كيف لعب اللـوبي اليهـودي      والفصل الثامن يبين    

دورا رئيسيا في تأكيـد الـدعم األميركـي غيـر           

المشروط ألعمال الهولوكوست اإلسرائيلية ضـد      

دور تاسع  ، كما يوضح الفصل ال    قطاع غزة ولبنان  

وكالء إسرائيل األميركيين في إعـداد الواليـات        

 وعواقـب ذلـك     المتحدة لشن حرب ضد إيـران     

  .الوخيمة المحتملة

  الحرب النفسية واأليديولوجية
ـ (أما الفصل العاشـر المعنـون        ة الرسـوم   بأزم

 ) الكاريكاتيرية فى سياسـات الـشرق األوسـط       

فيناقش استخدام إسرائيل سالح األيـديولوجيا فـي        

أزمة الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد صـلى اهللا        

كوسيلة لخلق استقطاب بين المسلمين     عليه وسلم   

وتبريـر  ،  والغرب لزيادة حدة التوتر في المنطقة     

دة ضرب إيـران والـصمت عـن أعمـال اإلبـا          

  .اإلسرائيلية في األراضي المحتلة

كيفيـة اسـتخدام    وفى الجزء الثالث يحلل الكاتب      

، السالح النفسي واألساس األخالقي ضد المقاومة     

دور في الوقت الذي يحلل الفصل الحـادي عـشر          

خبـراء  (إسرائيل واللوبي اليهودي مـن خـالل        

 الذين وضعوا خطط القتل والتعذيب ضد       )اإلرهاب

واإلسالميين ورجال المقاومة والشعب    الفلسطينيين  

  .العربي

كما يوضح كيـف أن خبـراء اإلرهـاب قـدموا           

تبريرات على أساس الخبـرة العلميـة وانتمـائهم         

تقديم أشـكال مـن     لمؤسسات أكاديمية عريقة في     

 واالعتقـاالت الجماعيـة     التعذيب غير اإلنـسانية   

التعسفية والعقاب الجماعي للشعوب ضد خـصوم       

  .ستعمارإسرائيل واال

ويقدم الفصل الثاني عشر على النقيض من الحجج        

المنحازة منظورا آخر لموقف االنتحـاريين حـين        

يركز على أن التأثير السلبي لألضـرار الماديـة         

والنفسية والوجوديـة نتيجـة ممارسـات القـوى         

االستعمارية ضد الشعوب كان السبب في إشـعال        

ـ      " االنتحارية"العمليات   دم في مواجهـة الظلـم وع

  .التوازن الكبير في ميزان القوى العسكرية

وفى الجزء الرابع نرى في الفصل الثالث عـشر          

الحوار السياسي الدائر حول أهمية نفوذ اللـوبي        

اليهودي فـي تـشكيل الـسياسة االسـتعمارية         

وتفنيـد  ،  وعالقتها بجماعات المـصالح    األميركية

محاولة الباحث نعوم تشومسكي تقليل أهمية دور       

ي اليهودي وتأثيره على السياسة األميركيـة       اللوب

  .نقطة نقطة
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ــب  ــد الكات ــة ١٥ويفن ــة خاطئ  فرضــية علمي

لتشومسكي توضح مغالطاته حول مـدى النفـوذ        

اللوبي اليهودي األميركـي، وتـشكيله للـسياسة        

  .الخارجية األميركية في الشرق األوسط

للـدور الـشهير ألصـحاب      كما يقدم رؤية نقدية     

 ية في قلب عاصمة المال والنفط     المصالح االقتصاد 

واشنطن بشأن تشجيعها لشن الحرب ضد العراق،       

وحقيقة أن إسرائيل هي المستفيد األول من غـزو         

العراق للتخلص من عدوها اللدود صـدام حـسين         

الذي كان عقبة أمام مشروع إقامة منطقة ازدهـار         

  .أميركي إسرائيلي في الشرق األوسط

ـ      صل الرابـع عـشر     وأخيرا يناقش الكاتب في الف

إمكانيات مواجهة الصهيونية واسـتعادة حريـة       

الحوار حول السياسة األميركية في منطقة الشرق       

، وكيف أن التحول من السياسة العـسكرية        األوسط

األميركية في الشرق األوسط إلى سياسة خارجيـة        

إذا لم يـنظم الـرأي      ديمقراطية لن تقوم لها قائمة      

ره أغلبية ديمقراطيـة    العام األميركي نفسه باعتبا   

قادرة على مواجهة زعماء األحزاب والكـونغرس       

إمـا أن يكـون     "واإلدارة األميركية بالخيار التالي     

 !".والؤكم ألميركا أو لمنظمة إيباك

اللوبي اليهودي بأمريكا : كاتب إسرائيلي

  مجرد أسطورة

  شبكة محيط– ٢٠٠٨ يوليو ١٢

 اللـوبي   :األكاذيب األكثـر قـتال    "في كتابه الجديد    

الصادر في  " اإلسرائيلي وأسطورة التحكم اليهودية   

 رئـيس منظمـة     أبراهام فوكسمان واشنطن أشار   

التي أنشئت عام   " مناهضة التشهير ضد اليهودية   "

أن التأثير القوي التحـاد      ومقرها نيويورك    ١٩١٣

المنظمات اليهودية األميركية المناصرة للصهيونية     

 األميركيين مـع    نابع من تعاطف معظم   ) اإليباك(

  ".مؤامرة يهودية ظالمية"إسرائيل وليس من 

وينوه الكاتب إلى استطالع جرى في العام الماضي        

من األميركيين قالوا إنهم يناصرون     % ٤٨بيَّن أن   

منهم عبروا عـن تأييـدهم      % ١٣إسرائيل مقابل   

  .للعرب

 كما نقلـت عنـه   - في بداية كتابه  فوكسمانيقول  

معـاداة الـسامية    "إن  : -ية  السعود" الوطن"جريدة  

ظهرت في أمريكا من جديد بعد أن كادت تخمـد،          

متخذة من الهجوم على اللوبي اليهودي وسـيلتها،        

وإن هناك حملة منظمة تدار اآلن للتحريض ضـد         

إنّنا نواجه اآلن   .. اليهود وليس ضد إسرائيل فقط    

 يفوق ما واجهنـاه     خطراً على سالمة وأمن اليهود    

انتـشار  ن القرن الماضي والسبب     في الثالثينات م  

 من جديد ولكن هذه المرة      فيروس معاداة السامية  

وعودة الحديث عن حـل   .. بطريقة أخطر وأسرع    

الدولتين، ومعه تصاعد الضغوط األمريكية علـى       

نتيجة إسرائيل لتقر بدولتين يهودية وفلسطينية هو       

 في الكتابات مباشرة لتصاعد موجة معاداة السامية  

  !"األخيرة

يمـي   الرئيس األمريكي األسبق ج    فوكسمانويتهم  

: فلسطين: افتتح هذه الحملة بكتابه   " بأنه الذي    كارتر

، حيث جاء هذا الكتاب في      "سالم ال فصل عنصري   

 في الواليـات     موجة معاداة السامية الجديدة    إطار

  ".المتحدة

ويقول الكاتب إن فكرة الكتاب جـاءت فـي ظـل           

ر حول انـشطار    مزاعم شاعت بعد هجمات سبتمب    
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ورهم في دفع   والءات اليهود األميركيين، وحول د    

  .الرئيس جورج بوش نحو الحرب في العراق

حيـال اليهـود ال     " األفكار المسبقة "ويرى أن بقايا    

تزال قائمة في أوساط األميركيين، في حين يثيـر         

تعاطف اليهود األميركيين مع إسـرائيل شـكوكا        

عاطف أميركيين  حولهم أكثر من تلك الناجمة عن ت      

  .من أصول أخرى مع بلدانهم األصلية

جـورج  ويقول وزير الخارجية األميركية األسبق      

 إن  أبراهام فوكسمان  في سياق تقديم كتاب      شولتس

" لكنه يعتبـر أن     " شرعية"انتقادات أفعال إسرائيل    

موضوع مختلف ومن شأنها أن تكـون       " األكاذيب

نـسانية  وأساسا لممارسات قاسـية وغيـر إ      " قاتلة"

عانى الشعب اليهودي من األكاذيب أكثر      "ويضيف  

  ".من أي شعب آخر في التاريخ

اللوبي اليهودي في   " أسطورة" أن   فوكسمانويرى  

واشنطن سببت مؤخرا أضرارا أكثر ممـا قـدمت         

فوائد في الغرب، خاصـة فـي أعقـاب الفـشل           

األميركي في الحرب على العراق، وتنامي المزاعم       

  .أنصار إسرائيل في واشنطنبأنها جاءت بضغط 

 وفـق   أوري أفنيـري  في المقابل نفى الـصحفي      

األكاذيـب األكثـر    "مزاعم كتاب   " فضائية الجزيرة "

وقال إن جماعات اللـوبي اإلسـرائيلي فـي         " فتكا

واشنطن تتجاوز كافة المعايير بقوة نفوذها، مشيرا       

إلي قدرتها على إخراس كل انتقاد إلسرائيل فـي         

  .اإلعالمالكونجرس ووسائل 

صحة مزاعم الكتاب وأشار إلـى أن       أفنيري  ونفى  

ما بحوزته من معلومات وشهادات كثيـرة تؤكـد         

عكسها، وأشار أفنيري إلـى أنـه زار الواليـات          

فوجـه  المتحدة للمرة األولى في نهاية الخمسينيات       

انتقادات كثيرة إلسرائيل لم يسمح بنـشر كلمـة         

  .واحدة منها

لوبي الـصهيوني فـي      أن منظمات ال   أفنيريوأكد  

واشنطن تعمل عالنية اليوم وهي تتنافس في أيهـا         

أكثر تأثيرا ومن يرهب أكبر عدد من الـصحفيين         

هنا يكمن الخطر سيأتي يوم     "والسياسيين وأضاف   

وينفجر هذا الضغط في وجوه اليهود في الواليات        

 ".المتحدة

 كيف نواجه اللوبي الصهيوني في
  أمريكا؟

  عقل عقل: ترجمة/ جيمس بتراس 

  ٢٠٠٦- ١٠-١٤ /الخليج

” اسـرائيل “ المؤيد ل    قوة اللوبي الصهيوني  كانت  

نفوذه وتأثيره النافـذ فـي      في الواليات المتحدة و   

الكونجرس والبيت األبيض والحزبين الجمهـوري      

 ومجمل السياسة الخارجية األمريكية     والديمقراطي

في الشرق األوسط موضوعا لمقاالت كتبها عـدد        

الصحافيين فـي اآلونـة األخيـرة،       من الكتاب و  

وأسهب بعضهم في وصـف جماعـات الـضغط         

والجمعيات والهيئات اليهودية التي تتكتل في النهاية      

، اضـافة الـى     ”اسرائيل“لتشكل اللوبي الموالي ل     

مجموعة من المعاهد والمؤسسات ذات الطبيعـة       

مراكـز البحـث    “ تحت اسم      التي تشكل  الدعائية

دعاية لهذا اللوبي ونـشاطاته   بوقاً لل   ”والدراسـات 

” إسـرائيل “وما يروج له من دفاع عن سياسـات         

وكذلك يمتد نفوذ هذا اللـوبي علـى        . ومصالحها

اإلعالم الجماهيري والشعبي من صناعة الـسينما       

والتلفزيون في هوليوود الى اإلعـالم المقـروء        
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والمطبوع من صحف ومجالت ودوريات اضـافة       

  .ونالى محطات اإلذاعة والتلفزي

إن هؤالء الكتاب والمحللين المنتقدين يبـدون بمـا       

يسبح ضد التيار في يعبرون عنه من مواقف، كمن      

 وطرحهم الجريء والمطول لما يتمتع به       أحاديثهم

قوة هائلـة    من   - أو اليهودي    -اللوبي الصهيوني   

 في إعاقة وإجهاض أي جهـد يـستهدف         وأساسية

ياسة التصدي لنفوذه وتغيير دفـة أو اتجـاه الـس         

  .االمريكية

كلي المعرفة،  رغم الصورة القوية لهذا اللوبي بأنه       

وعليم بكل شيء، ومحيط بكل مـا هـو علمـي،           

، فإنه يتجاهل العديد مـن      وشامل األهمية والتأثير  

، كمـا يتجاهـل قـضايا       مظاهر ضعفه وهشاشته  

تتـيح  أخرى مهمـة ومـؤثرة ومثيـرة للجـدل،          

كيل حركة  لمعارضي هذا اللوبي إمكانية تنظيم وتش     

ويمكـن القـول ان     . مضادة في الواليات المتحدة   

مواقف منتقدي اللوبي   بذور هذه الحركة تكمن في      

 تجاه عدد من القضايا، كمـا       اليهودي ومعارضيه 

يمكن لتقـارير او تحلـيالت هـؤالء المنتقـدين          

نقاط ارتكاز او   لتصرفات وأفعال اللوبي ان تكون      

 للـضغط   انطالق لحشد وتنظيم الجهود وتوجيهها    

من أجل إصدار تشريعات وقوانين تفرض قيـودا        

  .ورقابة على نشاطات اللوبي اليهودي

  خطوات يجب القيام بها
يمكن بذل المزيد من الجهـد للـضغط علـى           -١

، وإرغامـه علـى     ”اسـرائيل “اللوبي المؤيد ل    

وهناك . تسجيل نفسه كوكيل لقوة أو دولة أجنبية      

مرتكزة علـى   جملة كبيرة من المؤشرات واألدلة ال     

وثائق حكومية عامة، وعمليات مراقبـة، ورصـد        

ومتابعة، وشهادات وإفادات ومقـابالت إعالميـة       

تظهر أن قـادة هـذا اللـوبي يتلقـون األوامـر            

، ويقومون  ”اإلسرائيلية“والتعليمات من الحكومة    

لتـصبح  ” اإلسـرائيلية “بدور المحول للسياسات    

، أو لتـشكيل وصـياغة تـشريعات فـي          امريكية

لكونجرس االمريكـي تـستند الـى األولويـات         ا

، وكذلك تنـسيق وبـث المعلومـات        ”االسرائيلية“

، بل بلغ نقلها من الحكومة االمريكية الى تل ابيب و

 التجسس على الواليـات المتحـدة     األمر الى حد    

 .  الموسـاد   ”االسرائيلية“لمصلحة االستخبارات   

وعلــى ســبيل المثــال اذا تــم إجبــار اللجنــة 

ــ ــرائيلية “ ةاألمريكي ــة  ” اإلس ــشؤون العام لل

 علـى     وهي نواة اللوبي وجسده تقريبـاً       )إيباك(

أجنبية يمكننـا   ” لدولة“تسجيل نفسها كوكيل رسمي     

أن نتوقع استقالة أعضائها ومؤيديها وأنصارها، أو       

انسحابها وتوقف المانحين والمتبرعين عن تقـديم       

 مساهماتهم المالية الكبيرة لها، األمر الذي سـوف       

يضعف نشاطاتها ويحد من أعمالها ويهز القاعـدة        

لـيس هـذا    . المالية للوبي اليهودي بشكل مـؤثر     

وحسب بل ان اعـضاء العديـد مـن الجمعيـات           

في إطار ذلك اللوبي    ” اسرائيل“والهيئات المؤيدة ل    

قبل التحـالف مـع وكيـل       سوف يترددون كثيرا    

  .رسمي لجهة اجنبية، وسيتوقفون عن ذلك

لثة وهي ان المسؤولين االمـريكيين      وثمة نتيجة ثا  

سواء جاؤوا باالنتخاب او بالتعيين سوف يصبحون       

قيـادة الجهـود لتنفيـذ      أكثر ترددا وإحجاماً عن     

برنامج عمل لمنظمة مرتبطة رسميا وفعليا بجهة       

، أو المشاركة في وضـع او تنفيـذ هـذا           أجنبية

البرنامج بسبب اآلثار والقيود القانونية والتشريعية      

  .نه يمثل سياسة غير محببة او مفضلةولكو
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تنظيم حملة قوية واسعة لسحب االستثمارات       -٢

من الـشركات االمريكيـة التـي تـزود النظـام           

 ومـواد   ،بأسلحة الـدمار الـشامل    ” اإلسرائيلي“

ومعدات البنـاء لترسـيخ االسـتعمار وتوسـيع         

 كما ان اي    .في فلسطين ” االسرائيلي“االستيطان  

هدف الـصناعات العـسكرية     مقاطعة ال بد أن تست    

التي تعود الى بيوت الخبرة ومعاهـد الدراسـات         

واألبحاث التابعة للوبي الـصهيوني، وصـناديق       

التوفير ومعاشات التقاعد االتحادية على مـستوى       

الحكومة والوالية، وكذلك االموال التي يتم ضخها       

بحيث يعاد توجيهها   ” االسرائيلية“في االستثمارات   

اجية وصناعية وخدمات اجتماعيـة     الى مجاالت انت  

توفر وظائف وفرص عمـل وخـدمات صـحية         

  .لألمريكيين

 يضم ملفـات    إنشاء بنك للمعلومات والبيانات    -٣

تفصيلية لكل المـسؤولين الـسياسيين المعـروفين        

بمواقفهم المساندة منذ وقت طويل وعلى الـدوام ل         

والملتزمين بدعم مصالحها من خـالل      ” اسرائيل“

  .امل والصريح مع اللوبي الصهيونيتعاونهم الك

دور قـوة هـذا     ويمكن لهذا البنك ان يركز على       

، وتـشكيلها   اللوبي والجماعـات المرتبطـة بـه      

وتوجيهها لتـسخير الـسياسة االمريكيـة لخدمـة         

وإعـداد قائمـة    ” اسرائيل“السياسات التوسعية ل    

بالقوانين والتشريعات المهمة التي تـم وضـعها        

والتي تـصب فـي النهايـة        لخدمة اهداف اللوبي  

وسياسـاتها  ” اسـرائيل “وبشكل تلقائي لمـصلحة     

وأهدافها، وحصر ورصد مجموع الهبات والمـنح       

والمعونات والقروض والضمانات المالية وما يـتم       

من تكنولوجيا من خالل ذلـك      ” اسرائيل“تحويله ل   

وعدد االحتفـاالت والمـآدب واللقـاءات       اللوبي،  

يمهــا لــصانعي والزيــارات التــي ينظمهــا ويق

، اضافة الى جمع المعلومات     السياسات والقرارات 

ــستويات عــن  ــع الم ــى جمي ــشاورات “عل الم

بــين قــادة اللــوبي والتعليقــات ” واالتــصاالت

ــة  ــة اليهودي ــة الديني والمالحظــات ذات الطبيع

والمنظمات الـصهيونية العالميـة، وكـذلك عـن         

نفسها، كما يمكن لبنك المعلومات هـذا       ” اسرائيل“

كيفيـة قيـام اللـوبي     ر أسس وقواعد توضح     توفي

 من خالل   ”االسرائيلية“بخدمة السياسة الخارجية    

تحريف االولويات االمريكيـة داخليـا وخارجيـا        

ودوره فـي إسـكات     وإخراجها عـن مـسارها،      

. وتقويض النقاش والحوار الديمقراطي الـداخلي     

وبكلمات أخرى يمكن للحملـة المـضادة للـوبي         

، صراع االفكار زءا مهما من    الصهيوني ان تكون ج   

وخدمة هذا الـصراع إللغـاء ورفـع الوصـاية          

وتمكيننا نحن األمريكيين مـن اسـتعادة       األجنبية،  

واللوبي المؤيد  ” إسرائيل“حريتنا في مناقشة دور     

لها في الشؤون السياسية للواليات المتحـدة دون        

  .خوف أو قيود أو تردد

ـ        -٤ اتذة مساندة ودعم المقاطعة العالميـة ألس

ــات  ــرائيليين“الجامع ــادل ” اإلس ــرامج التب وب

األكاديمي والبحثي مـع المعاهـد والمؤسـسات        

 التـي تـدعم اسـتمرار       ”اإلسرائيلية“والمراكز  

استعمار الفلسطينيين واحتاللهم وقمعهم وقهـرهم      

وتسهم في ذلك، وخاصة علمـاء الـنفس الـذين          

يتوجب عليهم تكثيف ضغوطهم على مستوى العالم       

المتـورطين فـي    ” اإلسـرائيليين “ظرائهم  الدانة ن 

أساليب التحقيق مع السجناء السياسيين والمصحوبة      

غالباً بالتعذيب النفسي والجسدي وانتهاكات حقوق      

  .اإلنسان
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يجب إصدار تشريع يحظر ازدواجية الجنسية       - ٥

 األمريكية وخاصة أولئك المرتبطين  ”اإلسرائيلية“

، وحرمانهم من   ةبالدوائر العسكرية واالستخباراتي  

شغل وظائف أو مراكز حساسة في الحكومـة أو         

القيام بدور حاسم في تسمية المرشحين الـسياسيين        

وتبّين في حاالت كثيرة ان أمـريكيين       . ألي حزب 

كانوا يعملـون فـي     ” اإلسرائيلية“يحملون الجنسية   

 كانوا  مناصب ووظائف تكنولوجية رفيعة وحساسة    

 سرية ومهمة للغاية    يتمكنون من الدخول إلى برامج    

وكـذلك األمـر    تؤثر في األمن القومي األمريكي،      

بالنسبة لمـسؤولين فـي البنتـاجون مزدوجـي         

الجنسية يعملون على تطـوير سياسـات معينـة         

، ولـو كانـت تكلفتهـا       ”إسرائيل“ودفعها لخدمة   

  .عالية بشرياً ومالياً بالنسبة للواليات المتحدة

 من االمتيازات   القيام بجهد منظم ومركز للحد     - ٦

” إسـرائيل “الخاصة والكبيرة التي تحصل عليها      

في مجال االسـتثناءات واالعفـاءات الـضريبية        

، وفي مجال الحصول على     والتجارة والتكنولوجيا 

الجنسية األمريكية، وكلها مجاالت تضع مزيداً من       

العبء على كاهل دافعي الـضرائب األمـريكيين        

على حساب  ” رائيلإس”وتزيد من القدرة التنافسية ل    

” اإلسـرائيليين “المنتجين األمريكيين وتسهل هجرة     

واألهم من كـل    . على حساب الجماعات األخرى   

المطالبـة بوقـف أو     شيء، وقبل أي أمر آخـر،       

والتـي  ” إسرائيل”تقليص المساعدات األمريكية ل   

، وغيرهـا مـن     تصل إلى ثالثة مليـارات دوالر     

 إلـى   المعونات والهبات وضمانات بقروض تصل    

يصل فيهـا معـدل     ” لدولة“عشرة مليارات دوالر    

 ألـف دوالر سـنوياً، وهـذه        ٢١دخل الفرد إلى    

من مجمل  % ٤٠المساعدات والهبات تشكل وحدها     

المساعدات الخارجية التي تقدمها الواليات المتحدة،      

ومن باب الضرورة واألولويـة أن يـتم انفاقهـا          

نحـو  مجاالت الرعاية الصحية ل   وتوزيعها لتغطية   

 يفتقرون إلى تـأمين صـحي        مليون أمريكي  ٤٥

شامل، أو تقسيمها وتوزيعها على دول في افريقيا         

وأمريكا الالتينية وآسيا حيث يقّل دخل الفرد عـن         

  . دوالر سنويا١٠٠٠ً

دعم الجهود لرفع الحظر األمريكـي علـى         - ٧

البضائع والسلع والخدمات والمساعدات الماليـة      

يني واالعتراف بحكومـة    األمريكية للشعب الفلسط  

حماس التي تم انتخابها بصورة ديمقراطية حـرة        

، وكـذلك االنـضمام إلـى البرلمـانيين         ونزيهة

األوروبيين واللبنانيين وحكومات الشرق األوسط،     

واألغلبية الساحقة مـن دول العـالم الثالـث فـي           

العتراف بحزب اهللا كحـزب سياسـي قـانوني         ا

 وغيرها من   تيمارس دوره الشرعي في االنتخابا    

مراحل ومظاهر الحياة السياسية، عالوة على أنـه        

وهنـا وبـشأن هـذه      . حركة اجتماعية في لبنـان    

القضايا فإن اللوبي الصهيوني وأنصاره ومؤيديـه       

، مجرد أقلية ضئيلة مقارنـة باألسـرة الدوليـة        

ومـن  . واألغلبية الساحقة من الرأي العام الـدولي      

ية بشأن لبنان   خالل سيطرته على السياسة األمريك    

وفلسطين فقد أسهم ذلك اللوبي في عزل الواليـات         

المتحدة وتفجير غضب جماعات ومنظمات حقوق      

اإلنسان، وأعطى مصداقية ووزناً حقيقياً العتقـاد       

معظم شعوب وحكومات دول العالم بأن واشـنطن        

  .”اإلسرائيلية“خادمة لصانعي السياسة ما هي إال 

ط وإحـضار   العمل على إثارة قـضية ضـب       - ٨

وتقديمهم إلى المحكمة   ” اإلسرائيليين“المسؤولين  

الدولية لجرائم الحرب أو غيرهـا مـن المحـاكم          
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، لما ارتكبوه مـن مخالفـات وانتهاكـات         الجنائية

خطرة التفاقات جنيف وبروتوكـوالت محاكمـات       

ومن شأن توجيه اتهامات صريحة لهـم       . نورمبرغ

 يجعـل   بارتكاب جرائم في العديد من المحاكم ان      

مـدنيين  ” اإلسرائيليين“كثيراً من مجرمي الحرب     

وعسكريين يتخوفون ويترددون بل يرفضون السفر      

إلى الخارج خشية تعرضهم لالعتقال والمالحقـة       

  .القضائية

وفوق ذلك وبطريقة مماثلة يمكن تجميع وحجـز        

وأصـوله الماليـة    ” إسـرائيلي “حسابات بنـك    

انيين الذين   تعويضات للمدنيين اللبن   وأرصدته لدفع 

 ألفـاً مـن بيـوتهم       ١٥تم تدمير ما ال يقل عـن        

ومنازلهم، وتعويضات أخرى عن أضرار وخسائر      

مادية لحقت بلبنان تصل إلـى عـشرة مليـارات          

كما يجب تشجيع أسر وعائالت المـدنيين       . دوالر

اللبنانيين وجنود حفظ السالم التابعين لألمم المتحدة       

األخير، على  ” يلياإلسرائ“الذين قتلوا في العدوان     

السعي للحصول على تعويض مادي في الواليـات        

  .المتحدة ومن خالل المحاكم في بلدانهم

حويـــــل مـــــسألة المـــــزاعم ت - ٩

بأن المخاطر النووية في    ” اإلسرائيلية “ األمريكية

المنطقة ناجمة عن عمليات تخصيب اليورانيـوم       

التي تقوم بها إيران إلى جزء من قضية مترابطة         

 وتشكل مطلباً عاماً وهي إخـالء الـشرق         اً،منطقي

وهـذا يـسلط    . األوسط برمته من األسلحة النووية    

لما ال يقـل    ” إسرائيل“األضواء على حقيقة امتالك     

 قنبلة نووية تجـسد الخطـر الحقيقـي         ٣٠٠عن  

الندالع حرب نووية في الشرق األوسط وفـي أي         

وال يخفى على أحد أن حملة اللـوبي        . مكان آخر 

ي ضد إيران إنما ترمـي إلـى احتفـاظ          الصهيون

باحتكارها لألسلحة النووية كوسـيلة     ” إسرائيل“

للقضاء على أي تحديات ألهـدافها وسياسـاتها        

  .التوسعية

دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها   - ١٠

من منظمات وهيئات التفتيش والرقابـة التابعـة        

لألمم المتحدة إلى التحقيق فـي اتهامـات بـأن          

تقوم بتصنيع وتخزين قنابـل نوويـة       ” إسرائيل“

وأسلحة كيماوية وبيولوجية في خرق للمعاهـدة       

ومما ال شك فيه    .. الدولية لحظر االنتشار النووي   

أن هذا سيضع اللوبي اليهودي في موقف دفـاعي         

” إسـرائيل “يضطر من خالله للدفاع عما تقوم به        

من خداع وتضليل بشأن تكتّمها على ما لديها مـن          

  .سلحة دمار شاملأ

تنظيم حمالت مقاطعـة لوسـائل االعـالم         - ١١

المرئية والمقروءة وغيرها التي يقتصر نـشاطها       

بشكل رئيسي علـى إبـراز التقـارير واالخبـار          

واجراء مقابالت مـع المـسؤولين      ” االسرائيلية“

واليهود واالمريكيين الموالين لتل    ” االسرائيليين“

سائل علـى بـث     وارغام تلك المرافق والو   أبيب،  

التقارير واالخبار المنتقدة لها، واجـراء مقـابالت        

وتنظيم لقاءات مع منتقديها، وتشمل هذه الحمـالت        

ايضاً تنظيم ندوات وحلقات نقاش وحوارات مائدة       

” اسـرائيل “مستديرة، ومنتديات تـشمل منتقـدي       

واللوبي الصهيوني جنباً الى جنب مع المتحـدثين        

ا، ومقاضاة مـسؤولي    باسمها ومسؤوليها وانصاره  

واعضاء اللوبي أمـام المحـاكم بتهمـة القـذف          

والتشهير بسبب اتهاماته لمنتقديه بمعاداة الـسامية،       

ألن األمر ال يتوقف عند هذا الحد بل يصل الـى           

تهديد هؤالء المنتقدين بفقدان الوظيفـة ومـصدر        

الدخل او حق التعيين أو الترقية، وتنظيم واطـالق         
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ـ     انونيين والمحـامين لتحـدي     فرق من الخبراء الق

الحصانة التي يتمتع بها اولئك المفتـرون القـساة         

ومحترفو التضليل وإثارة جرائم التمييز والكراهية،      

وتأجيج روح العداء من اولئك المذهبيين المؤدلجين       

  .”اسرائيل”في دعمهم المتعصب ل

طلـب وتجنيــد اعالميــين مــن مــذيعين   - ١٢

ن ومعلقـين   ومحرري اخبار وصحافيين ومحللـي    

ومقدمي برامج متمكنين من التعامل مـع قـضايا         

الشرق األوسط وتنظيم جهودهم وتركيزها سياسياً      

 فهـذا   وتنظيمياً لخدمة هذه القضايا وتوضـيحها،     

سيساعد في تركيز الرأي العام وتوجيهه لالطـالع        

على السياسة االعالمية األحادية الجانب المنحـازة       

ـ  ” اسرائيل”بقوة ل  عاف وسـيلة وأداة    وبالتالي اض

  .دعائية مهمة لذلك اللوبي

يجب دعم إصدار تشريع يحظر على االفراد        - ١٣

ازدواجية الجنسية وبالتالي ازدواجية الوالء ومـا       

يترتب عليه من منع هؤالء من شـغل المناصـب          

. الحساسة في السلطتين التنفيذيـة والتـشريعية      

وكما علمنا وشهدنا فإن كثيراً من صناع الـسياسة         

القرارات المشهود لهم بالتزامهم القوي بمـصالح       و

يقودون بالدنا الى حروب كارثية فـي       ” اسرائيل“

  .الشرق األوسط

مساندة اصدار تـشريع يلغـي المواطنـة         - ١٤

والجنسية لذوي العالقة بالنشاط العسكري لجهـة       

 ويقوم اللوبي   .او حكومة اجنبية او المشاركين فيه     

االمـريكيين الـى    اليهودي بإرسال آالف اليهـود      

للمشاركة في أعمـال وأنـشطة مدنيـة       ” اسرائيل“

ــة“واخــرى  ــون بقــوات الجــيش ” أمني ويلتحق

، ويعودون معبئين عقائدياً وسياسـياً      ”االسرائيلي“

  .للعالم” االسرائيلية“بالنظرة العسكرية 

 إحدى الوسائل التـي يلجـأ إليهـا اللـوبي      - ١٥

 الصهيوني للتـأثير ومـد النفـوذ وشـراء والء         

لـوالئم  المشرعين والمسؤولين االمريكيين هـي ا     

” اسرائيل“ والممولة لصالح    واالحتفاالت المدفوعة 

خاللهـا فـي    ” اسرائيليون“حيث يتألق مسؤولون    

المحاضرة والدعاية لتعبئة هؤالء االمريكيين مـن       

ــة  ” االســرائيلية“مــشرعين ومــسؤولين بالدعاي

والدفاع والترويج لعقيدة الدولة الصهيونية وأهدافها      

وقد تم طرح مسودة قانون يحظـر شـراء         . عنها

تذاكر تلك الوالئم والمآدب أمام الكونجرس ولكـن        

تم وقفه وسحبه بأغلبية حققتها جهـود اللـوبي         

  .اليهودي

ومن الواضح تماماً أن هذه المسألة تشكل مجـاالً         

للفساد والسيطرة األجنبية على سياستنا الخارجيـة       

ا الشأن، وتعتبـر منطقـة      وإثارة الجدل الواسع بهذ   

حساسة بالنسبة لحملة إلعادة وتكـريس االخـالق        

  .واالنضباط في السياسة العامة

 تـم   ٢٠٠١ايلول ، / سبتمبر ١١ منذ احداث    - ١٦

القبض على مئات الجواسيس والعمالء الـسريين       

وترحيلهم، كما تم توجيه االتهام لعدد ” االسرائيليين“

ـ         ريكيين من زعمـاء اللـوبي والمـسؤولين االم

ــصالح   ــسس ل ــوميين بالتج ــسكريين والحك الع

، ورغم ذلك لم تصدر أي بيانات رسمية        ”اسرائيل“

او ايضاحات عبر وسائل االعالم، لـذا يجـب ان          

المساواة في التعامـل    تنصب حمالت الجهود على     

وغيـرهم مـن    ” االسـرائيليين “بين الجواسيس   

، ويجب إلقاء القبض على كل      الجواسيس والعمالء 

ل في مجال التجسس واالستخبارات ويلجأ      من يعم 

او يتخذ منهـا مقـراً أو       ” االسرائيلية“الى السفارة   

مالذاً، حتى ولو كان موظفاً فيها، ومراقبة حركـة         
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ونشاط العاملين في تلك السفارة وليس ترك الحبل        

  .على الغارب كما هو الحال اآلن

 يجب إصدار تشريع يتزامن مع حملة ضغط        - ١٧

دامى المحاربين الذين شاركوا فـي      من جماعات ق  

بدء جلـسات   كل الحروب لحمل الكونجرس على      

لـسفينة  ” االسـرائيلي “استماع حول القـصف     

، بحيـث   المراقبة واالستطالع االمريكية ليبرتـي    

يتمكن جميع الشهود وخاصة الرئيسيين البـارزين       

منهم من االدالء بأقوالهم، ويتعـين علـى لجنـة          

لتحقيق في تـستر ادارة     ااالستماع في ضوء ذلك،     

الرئيس األمريكي األسبق ليندون جونسون علـى       

دور اللوبي الصهيوني في قضية قصف الـسفينة        

  .ليبرتي وقضايا أخرى

دعم وتأييد االحزاب السياسية والمرشحين      - ١٨

لفلـسطين، ومـا    ” اسرائيل“المعارضين الحتالل   

تحصل عليه من مساعدات مالية مؤكدة تصل الى        

 ودعم منتقـدي برنـامج       دوالر سنوياً،   مليارات ٣

. عمل اللوبي المؤيد للحروب في الشرق األوسـط       

كما يجب دعم الـسياسة التـي تـضع المـصالح           

األمريكية على رأس أولوياتها وتعـارض تقـديم        

المساعدات المالية المجانية لدعم سياسـة التوسـع        

واالستيطان واالستعمار وتحويل تلك المـساعدات      

االت إعادة اإلعمـار والتأهيـل      وتوزيعها في مج  

وتنشيط المناطق الصناعية داخل الواليات المتحدة      

وتجنب التدخل العسكري في الشرق األوسط سواء       

  .أو لتحقيق المصالح اإلمبريالية” إسرائيل“لمصلحة 

  

  

على حـساب مـصلحة     ” اسرائيل“في خدمة   

  أمريكا
هل يمكننا وقف جهود اللوبي الصهيوني ومحاوالته  

ذراع أمريكا والضغط على حكومتنا إلرسـال       ليَّ  

المزيد من جنودنا الى الشرق األوسط ليموتوا من        

؟ نعم يمكننا ذلك، ولكن من      ”إسرائيل الكبرى “أجل  

الواضح الى حد بعيد أن هذا لن يكون يسيراً بسبب          

في ” إسرائيل”التدفق الكبير لألموال على اللوبي و      

حيـاز  ظل إخفاقات الكـونجرس وتراجعـه، واالن      

المخيف لوسائل اإلعالم وما يغلب من جبن ونذالة        

على صناع الرأي والوعي العـام الـسياسي مـن          

لكن ورغم كل شـيء فقـد انطلقـت         . األمريكيين

البداية بمبادرة من مسؤولين عسكريين حـاليين       

ومتقاعدين أبدوا معارضتهم لصانعي الـسياسات      

والقــرارات فــي البنتــاجون ووزارة الخارجيــة 

جرس إضافة الى مؤسـسات دينيـة مـن         والكون

ــسية    ــة وأرثوذك ــة كاثوليكي ــائس مختلف كن

وبروتستانتية، انتقدت بكل قـوة وجـالء سـجل         

في حقوق اإلنسان وأيدت فرض أشكال     ” إسرائيل“

  .عدة من المقاطعة ضدها

وقد عبرت اتحادات ونقابات العمال الرئيسية فـي        

كندا وجنوب افريقيـا ودول االتحـاد األوروبـي         

رق األوسط عن معارضتها للنزعة العسكرية      والش

وعمليات التطهير  ” إسرائيل”والعدوانية التوسعية ل  

كمـا  . العرقي وسياسات تفريغ األرض من سكانها     

يدعم اساتذة الجامعات في بريطانيا وايرلندا حملـة        

لمقاطعة األكاديميين والمعاهـد والجامعـات فـي        

عها حتى  واألساتذة والمعاهد المتعاونة م   ” إسرائيل“

في الواليات المتحدة رغـم الحمـالت الدعائيـة         

الضخمة التي يقوم بها اللوبي اليهودي والتـي لـم        
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تفلح في تخفيف معارضة األغلبية من األمـريكيين        

األخير على لبنـان وكـذلك      ” اإلسرائيلي“للعدوان  

الحرب األمريكية المستمرة في العراق والتي يعتقد       

تدبير ذلـك اللـوبي     كثير من األمريكيين أنها من      

  .وتخطيطه

واللوبي المؤيد لها ” إسرائيل“وتثير مسألة معارضة    

وانتقادهما وتأييدهما والتعاون معهما جدالً سياسـياً       

وفكرياً يجسده تقاطع بين مختلف ألـوان الطيـف         

االيديولوجية والفكرية والـسياسية فـي الواليـات        

  الدور المهيمن للوبي في    االمتحدة إذ أثار معارضو   

رسم السياسة األمريكيـة فـي الـشرق األوسـط          

غيظ وحنق الكثير من الكتـاب      لمصلحة تل أبيب    

والصحافيين المحافظين التقليديين والمـسؤولين     

من مدنيين وعسكريين إضافة الـى الـسياسيين        

. البارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهـوري     

ويتمتع اللوبي بدعم وتأييد قيادتي الحزبين وجميـع      

مات اليهودية والهيئات والمؤسسات الدينيـة      المنظ

والليبراليين وغير الليبراليين من اليهـود وغيـر        

اليهود والمحـافظين الجـدد وأقطـاب اإلعـالم         

والصحافة والمـسيحيين المتـشددين المتعـصبين       

  .”المتصهينين“للصهيونية 

هناك قضيتان خطرتان وعلى جانب كبيـر مـن         

 الحـديث عـن     األهمية تطرحان نفسيهما بقوة لدى    

األولـى  : اختبار القوة بين المعارضين والمؤيدين    

، والثانية  الحرب أو السالم في الشرق األوسط     هي  

كان اللوبي اليهودي   ،  حول من يحكم أمريكا   السؤال  

المتغلغل بقوة في السلطة التنفيذيـة والكـونجرس        

وخارجهما األداة الفعالة في دفعنا وجّرنا الى شـن         

فهو جماعة الضغط الرئيسية    ،  الحرب على العراق  

الرائدة القوية التي تدفعنا نحو التورط في حرب مع         

إيران ستولد حتماً مواجهة كبيرة وخطرة في منطقة 

الشرق األوسط بأسرها وتؤدي الى سلسلة هجمات       

مسلحة في الغرب وتضع أمننا القومي في حالة من         

الشلل والعجز وتفضي الى أزمة خطرة للغاية فـي        

لطاقة ستؤدي بدورها على ما يبـدو الـى         النفط وا 

  .حالة من الكساد والركود على نطاق واسع

وتتجاوز قوة اللوبي وتأثيره في شن الحروب بكثير        

قوة أي مؤسسة أو دائرة منتخبة أو قائمـة بـشكل           

دستوري وقـانوني ألن المـسؤولين فـي هـذه          

المؤسسات والدوائر ورغم أنهم منتخبـون ومـن        

سي الرأي العام والـوعي     معهم من صانعي ومؤس   

الشعبي يشعرون بمخاوف هائلة تجعلهـم ضـعفاء     

مقابل انتقام اللوبي وأنصاره وقدرته علـى الـرد         

  .والممارسة السياسية بشكل لصوصي إجرامي

والقضية الخطرة الرئيسية الثانية هي اننا نحـن        

كأمريكيين نواجه خسارة السيطرة على العمليـة       

اللوبي اليهودي مسخّرة  فقوة السياسية الخاصة بنا،

” إسـرائيل “بشكل مطلق ومن دون أي قيود لخدمة        

التي تطلب وتملي وتأمر ويتولى هو التنفيـذ مـن          

عدة مئات اآلالف مـن     شبكته العمالقة المكونة من     

العاملين والناشطين في شتى المجـاالت ومئـات        

ماليين الدوالرات التي تتدفق على اللوبي ومنـه        

  .”إسرائيل“الى 

جه فريقنا نحن المدافعين عن حـق الـشعب         ويوا

األمريكي في التقرير الحر لسياساتنا فـي الـشرق      

األوسط بحيث تكون حرة بعيدة عن تحكم وتـأثير         

 يواجـه    تل أبيب واللوبي المؤيد لها وتـدخالتهما      

تهديداً وتحدياً خطراً وحقيقياً في فقدان حريتنا فـي         

ـ       . االختيار وتراجعها  ار نعم حريتنـا فـي أن نخت

ونقرر من ندعم ونؤيد في الشرق األوسط من دون         
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مواجهة عقوبات سياسـية وماليـة واجتماعيـة،        

.. والمقاطعة العامة واللصوصية واإلجرام السياسي    

وفي واقع األمر فإننا نحن الطرف األقوى عسكرياً        

واقتصادياً مستعمرون سياسياً وثقافيـاً، وكـسائر       

ـ        ي لنـا   حركات التحرر الوطني في العـالم ينبغ

الصراع والكفاح لتحريـر أنفـسنا مـن طغيـان          

واستبدادها وتحكمها بحياتنـا الـسياسية      ” إسرائيل“

وفي الخمسينات من   . وسياساتنا في الشرق األوسط   

القرن الماضي واجهنا المكارثية التي اتخذت مـن        

محاربة الشيوعية حيلة وذريعة لجّرنا وتوريطنا في       

ه نواجـه   وفـي أيامنـا هـذ     . حرب عالمية ثالثة  

اللصوصية واإلجرام السياسي للصهيونية التي تتخذ   

من معاداة السامية حيلة وذريعة لدفعنا نحو حرب        

عالمية جديدة ضد الدول والشعوب اإلسالمية التي       

  .”اإلسرائيلي“ترفض التوسع 

انفورميـشن كليرينـغ    “المقال منشور على موقع     *  

  ”هاوس

 اليهودي في السياسة األميركيـة  التأثير

  أسبابه دينية..
 ٢٤/٤/٢٠٠٢ – محمد جمال عرفة - االسالم اليوم 

يعرفه الكثيرون هو أن الحزب الجمهـوري   ما ال

 الذي ينتمي إليه الرئيس األمريكي بـوش يـضم  

الذي ) التحالف المسيحي   (أعداداً كبيرة مما يسمى     

يؤمنون بما   مليون أمريكي، وهؤالء٢٠يضم قرابة 

المــسيحية (أو ) يةالــصهيونية المــسيح(يــسمى 

أن نهايـة العـالم    فكرةالتي تقوم على ) اإلنجيلية 

الكبـرى  ) هرمجيـدون (ستقوم عندما تقع معركة     

       والـشر  ) المـسيحية  يقـصدون بـه  ( بين الخير 

 ،  )يقصدون به المسلمين أساساً وباقي األديـان      (

 وتجمع كـل  السيد المسيح نزولوأنه سيسبق ذلك 

  المحتلة تمهيداً للعودة الثانيةيهود العالم في فلسطين

للمسيح وتأسيسه مملكة األلف عـام، وبعـد قيـام          

المسيحية تنظر  الدولة الصهيونية، أخذت الصهيونية

ولذلك يؤيدون إلى إسرائيل كإشارة تؤكد معتقداتها، 

ويدعمونها بالمـال والـسالح    إسرائيل ويحمونها

ــرى   ــة الكبــ ــل المعركــ   ؟!لتعجيــ

نجح بفضل بوش األب  ون أنوما ال يعرفه الكثير

 الذي يطلـق    هذا التحالف المسيحي البروتستانتي   

بالتخلص من االنحالل وعودة  شعارات عامة تتعلق

تدريس الدين المسيحي في المدارس األمريكيـة ،        

اإلجهاض ، حتى أنه قبل حرب العراق عام  ومنع

 تُـشّبه العـراق ببابـل    أطلق تصريحات ١٩٩٠

الـتخلص مـن    حدث عن   ، وت القديمة في اإلنجيل  

 وأن بوش االبن نجح بفـضل هـذا  ، أشرار بابل 

 . التحالف وال يزال مـديناً لـه ويـردد تعاليمـه    

) ستيفن هيس(  أن- ثالثاً–وما ال يعرفه الكثيرون 

المؤرخ المتخصص في الرئاسة األميركية خطـب       

 ١٧(بواشـنطن يـوم    في حفل السفارة اإلسرائيلية

عيـد اسـتقالل     (بمناسـبة ) ٢٠٠٢أبريل الجاري   

اغتصاب فلسطين مع   الذي هو ذكرى–) إسرائيل

إن دعم إسـرائيل،    :  قائالً   -فارق التوقيت العبري  

صدى خاصـاً لـدى المـسيحيين     بلد التوراة، يجد

اإلنجيليين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في المعـسكر        

 الذي ينتمي إليه الرئيس جورج بوش ، الجمهوري

 ! وإن ذلـــك أمـــر مهـــم للغايـــة   

الديموقراطيـة الوحيـدة فـي     وشبه إسرائيل بأنها

الشرق األوسط التي كانت حليفاً مهمـاً للواليـات         

 فضالً عن أنها في -خالل الحرب الباردة  المتحدة

 . منطقـــــة اســـــتراتيجية جـــــداً
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أن : الذي يجـب أن تفهمـه هـو    وخالصة األمر

مفتاحي الدعم الحالي إلسرائيل في أمريكا أمران،       

ليمين المسيحي الذي يتغلغل فـي إدارة  تأييد ا : هما

بعـد   بوش والكونجرس ، والحملة على اإلرهـاب 

 سـبتمبر،   ١١الصفعات التي تلقتها أمريكـا فـي        

انقياد بـوش   واتهمت المسلمين والعرب بها ، وأن

 لـشارون   – ومن ورائـه الكـونجرس       –األعمى  

 . لهذين الـسببين  وإسرائيل عموماً يعود باألساس

ون الـذين يطلـق علـيهم اسـم         وهؤالء المسيحي 

جمـع  دوراً حاسـماً فـي    يلعبـون ) المحافظين(

 ،  التبرعات المالية لحمالت الجمهوريين االنتخابية    

األسـتاذ فـي الجامعـة     (ليشتمان أالنوقد كتب 

مقاالً في دورية جامعيـة     ) األمريكية في واشنطن  

أن المسيحيين األصوليين الذين يشكلون  يؤكد فيه

  الجمهوري في الكونجرس وفيأغلبية في الحزب

األوساط الرفيعـة فـي اإلدارة مؤيـدون بـشدة          

يتحدث  إن صديقاً من هؤالء كان: ، وقالإلسرائيل

أمامه مع أفراد عائلته، ويؤكد على ضرورة تأييـد         

المقدس يقول بأن هذه  حكومة شارون؛ ألن الكتاب

  .!!لليهود) فلسطين(األرض 

ــافظون ــون  المح ــسيحيون يتغلغل  ! الم
 –ل إن هناك سياسيين أمريكان منتخبين يعتقدون        ب

 بأن العودة للتقسيم التـوراتي  -يقول ليشتمان  كما

باللغـة   الضفة الغربية وغـزة ( ليهودا والسامرة 

إن : حتى يصل للقول  ! هو الحل المعقول    ) العبرية

ال يؤيدها فقط هؤالء  هذه الصورة الشائعة إلسرائيل

يدها أيضا جماعة   ولكن يؤ األصوليون المسيحيون،   

بالمحافظين (كبير وأقل تديناً تسمى  قوية ذات نفوذ

، ويحتل أفراد هذه الجماعة مناصب عاليـة        )الجدد

نائب وزيـر  ) بول فولفوفيتش: (الحكومة، منهم في

بوش،  الدفاع األمريكي، وديك تشيني نائب الرئيس

وكالهما يطالب بإنهاء الحكم الفلـسطيني وطـرد        

يحكـم بعـض    عميل إلسرائيلعرفات، واإلتيان ب

ــاً  ــاً ذاتيـ ــسطينية حكمـ ــدن الفلـ  ! المـ

إسـرائيل   وإذا كان المتدينون يحرصـون علـى  

ألسباب دينية أساساً ، فالسياسيون يضيفون لهـذا        

هـي الحليـف    أن إسـرائيل : "حجة أخرى هـي  

االستراتيجي في المنطقة والسد المانع فـي وجـه         

ـ    اإلسالم المتطرف والكاره ر ألميركـا مـن البح

ــي   ــر العربـ ــى البحـ ــط حتـ  ."المتوسـ

قـال هـذا    ديك تـشيني فنائب الرئيس األميركي 

األسبوع أثناء حفل استقبال في السفارة اإلسرائيلية       

الـصداقة بـين إسـرائيل     إن هذه: "بمناسبة عيدها

قـيم ومـصالح    والواليات المتحدة ولـدت مـن       

اإلسرائيليين موجودون في الخطوط  ، وإننتقاسمها

 ، وهو ما قد"عركة اإلرهاب منذ عقوداألمامية في م

يفسر التحفظ األميركي حيال أي دعـوة لمطالبـة         

الفلـسطينيين   اإلسرائيليين بوقف الهجـوم علـى  

؛ ألنهم خرجوا   - من وجهة نظرهم     -) اإلرهابيين(

سبتمبر بضرب أمريكا،  ١١كمهللين ومبتهجين يوم 

 ؟!في حين نكس اإلسـرائيليون أعالمهـم حزنـاً          

 فـي  جيـرارد بيكـر  األميركي  محللوقد كتب ال

: يقـول ) ٨/٤/٢٠٠٢(صحيفة نيويورك تايمز يوم     

عوامل دفعت هذه اإلدارة األميركية  إن هناك ثالثة

 لتأييد إسرائيل ذكر منها ذات العوامل السابقة حول

والمـصالح   ،   دور األصولية المسيحية الصهيونية   

ضـد   إسرائيل خط مواجهـة  في اعتبار األمريكية

 الذي يكره أمريكا لظلمها، وأضاف عليـه        اإلسالم

ــو    ــاً ه ــامالً ثالث ــبح ع ــبتمبر ١١ش  .س

لقد نجـح شـارون واليمـين       :" وشرح لك بقوله    
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بـين خـاطفي    اإلسرائيلي بشكل بارع في الـربط 

) االنتحـاريين (الطائرات في نيويورك والمفجرين     

البداية تمنعت إدارة بوش  في حيفا وتل أبيب، وفي

غيرها من الجماعـات    عن وضع حركة حماس و    

اإلرهابية ،ولكن مع الوقـت   ضمن قائمة الحركات

تغلب المنطق الذي يحكم الحرب ضـد اإلرهـاب         

مستشاريه إلى تبنـي الموقـف    واتجه بوش وكبار

  ."اإلسرائيلي بشكل كامل

البيت األبيض  من الصعب أن نجد في: "ويضيف 

من يقول كالماً مغايراً، فقد انحسر الجدل السياسي        

ولو بسيط إلسـرائيل يعامـل    جة أن أي انتقادلدر

 فوراً كأنه يساوي التأييد لإلرهاب أو الدعم لحركة

، والمحافظون الجدد يزدادون تغلغالً في      ...القاعدة

فإن المأساة التـي   موقع القيادة، ولو انتصر هؤالء

 . " نـشهدها اآلن علـى األرض سـوف تتفـاقم    

  بأصبحت حامل رسائل إسرائيل للعـر  أمريكا
 ١١ والحقيقة التي ال يجـب إغفالهـا أن أحـداث   

سبتمبر وضعت اإلدارة األمريكية في يد ليس فقط        

قـوت  أيـضا   اللوبي الصهيوني في أمريكا، ولكن

شوكة هذا التيار اليمينـي المـسيحي المتطـرف         

 ، اإلدارة األمريكيـة  وأتباع التحالف المسيحي في

يـل  وقد استفاد الصهاينة من هذه األحداث في تحو       

الكراهية من جانب الغرب واألمريكـان   المزيد من

، وسعوا للتركيـز    تجاه العرب والمسلمين  عموماً  

فرحة الفلسطينيين وإطالق نفيـر سـياراتهم    على

  ابتهاجاً بضرب أمريكا

في دراسـة  ) توني سميث(السياسي  ويقول الخبير

االرتباطات الخارجية للـسياسة األمريكيـة      حول  

رقية فـي صـنع الـسياسة    المجموعات الع وقوة

أو  إن تكون صديقاً إلسرائيل،: "الخارجية األميركية

موالياً إلسرائيل يعني على ما يبدو أمراً بسيطاً جداً         

أن تقـرر شـروط    هو أن إسرائيل وحدها ينبغي

عالقاتها مع جيرانها العرب، وأن على الواليـات        

، "هذه الشروط مهما كانت المتحدة أن تصادق على

ذا ما حدث بالضبط عقب حملة شارون       ولألسف ه 

 وزيـر  كولن بـاول كانت مهمة  اإلرهابية، حيث

الخارجية األمريكي تقتصر علـى نقـل رسـائل         

لرفع الحصار عن عرفات وعن  وشروط إسرائيل

  !!كنيسة المهد

األمريكية إلسرائيل تزيد  المساعدات العسكرية

 ! عــن ميزانيــة أربــع دول عربيــة% ٣٠
تحالف المـسيحي المـوالي   هذا ال ومعظم عناصر

إلسرائيل، في واشنطن والمتغلغل اآلن في حكومة       

. يؤيدون التمويل األميركي الضخم إلسرائيل بوش

األمن   في مجلةستيفن وولتوفي هذا الشأن يقول 

إن إنفـاق إسـرائيل     ) "٢٠٠١عدد شتاء   (الدولي  

نـصف    كان أقـل مـن  ١٩٦٧العسكري في عام 

لكل من مصر والعراق    النفقات الدفاعية المجتمعة    

النفقات العـسكرية   واألردن وسوريا، أما اليوم فإن

هي أكثر بثالثين بالمائة من النفقـات       اإلسرائيلية  

 .للدول العربية األربع المـذكورة  الدفاعية مجتمعة

ومعروف أن الدولة العبرية تتلقى الحصة األكبـر        

ثالثة مليـارات  (برنامج المساعدات األميركية  من

وما تبقـى   نوياً، ثلثاه مساعدات عسكرية،دوالر س

مساعدات اقتصادية، وقد تجاوز مجموع المساعدة      

سبعين مليـار   ١٩٧٩ األميركية إلسرائيل منذ عام

ــصادية   ــساعدة االقت ــب الم ــى جان دوالر، وإل

اليهودي اإلسرائيلي حماية  والعسكرية يطلب اللوبي

دبلوماسية أميركية غير مشروطة إلسـرائيل فـي        

رفض : والمنابر الدولية األخرى، مثل المتحدةاألمم 
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 ، وعدم إدانتها علىمساواة الصهيونية بالعنصرية

الجرائم التي ترتكبها ضـد الـشعب الفلـسطيني         

 أمريكا رفضت صدور(والشعوب العربية األخرى 

  .)مجازر جني قرار من مجلس األمن بالتحقيق في

) نالبنتاغو(األمريكية  بل لقد أصبحت وزارة الدفاع

أبرز معقل لجماعة إسـرائيل فـي حكومـة         اآلن  

األميركيين الـصهاينة مـن    ، وهم من اليهودبوش

أتباع الصهيونية المسيحية ، فإلى جانب نائب وزير   

وكيـل  ) دوغالس فيث(، هناك ) وولفويتز( الدفاع

 وزارة الدفاع للشؤون السياسية الذي دعـا عـام  

 استراتيجية من أجـل (في ورقة بعنوان  - ١٩٩٧

المنـاطق   إسرائيل إلى إعـادة احـتالل  ) إسرائيل

الخاضعة إلشراف الـسلطة الفلـسطينية، وتوقـع        

في الدم سـيكون   الثمن"حمامات الدم الحالية بقوله 

مرتفعاً وجاء شارون لينفذ ما كتبه فيث بـالحرف         

 ؟!هو حملة الجدار الواقي  الواحد تحت عنوان آخر

ميركيـة  وربما لهذا منحت المنظمة الصهيونية األ     

) فيـث ) (١٩٩٧ أكتوبر ١٣(المتطرفة في  اليمينية

 المحـسنين ووالده جوائز ووصفتهما بأنهما مـن  

 .اليهود البارزين والنشطاء المـوالين إلسـرائيل      

وزير الـدفاع   مساعد) بيتر رودمان(وهناك أيضاً 

، نائـب   )بيتر بـروكس  (لشؤون األمن الدولي ، و    

والباسفيك ، اآلسيوية  مساعد وزير الدفاع للشؤون

 الذي يوصف بأنه من غالة اليهود) دوف زاخم(و

  .األميركيين

ولو تم إحصاء عدد اليهود أو أتباع الـصهيونية         

والكونجرس وجهاز األمن  المسيحية في الحكومة

القومي األميركي فسوف نجد العجب، ويكفـي أن        

ــماء   ــض أس ــذكر بع ــاكلة  ن ــى ش  : عل

لموظفين من كبار ا  ) يهودي أميركي  (إليوت أبرامز 

مستشاره  (ولويس ليبي،  في مجلس األمن القومي

الـذي يعـد مؤيـداً      ) وزير الدفاع لألمن القـومي    

ومعادياً للقضايا العربية، ومن دعاة شن  إلسرائيل،

  .الحرب على العـراق لإلطاحـة بنظـام حكمـه    

أما في وزارة الخارجية األميركية فهناك مـساعد        

 ن بولتونجو وزير الخارجية لشؤون نزع السالح

وهو من أشـد رمـوز اليمـين        ) يهودي أميركي (

مخالفات عهـد   المحافظ المؤيدين إلسرائيل، ومن

كما أن هناك مدير التخطـيط      . ريغان وبوش األب  

يهودي  (ريتشارد هاس السياسي بوزارة الخارجية،

، وقد عمل سابقاً في عهد ريغان وبـوش         )أميركي

مي، في مجلس األمـن القـو   مديراً للشرق األوسط

واألعجب أن مسؤولي المكاتب المختلفـة للـدول        

اإلسرائيلية في -الشؤون الفلسطينية العربية ومكتب

الخارجية األمريكية هم من المـوالين إلسـرائيل،        

معهد واشـنطن لـسياسات   الذين عملوا مع  ومن

 الذي يعد المؤسسة الفكرية للوبي الشرق األدنى

حاليـاً  اليهودي اإلسرائيلي الذي يتـولى إدارتـه        

  دينيس روس

ندركها أن هنـاك نفـوذاً    والخالصة التي يجب أن

ألنصار إسرائيل والفكـر التـوراتي منـذ نـشأة          

وأنه ظل يتغلغل يوماً بعد يـوم   الواليات المتحدة ،

دون أن يوازيه نفوذ ومصالح عربيـة موازيـة ،          

أنصار هذا اللوبي ال يتورعـون عـن    واألهم أن

ي والسعي إلسـقاطه    مهاجمة حتى الرئيس األمريك   

خالف مـصالح إسـرائيل ، ولكـن العـرب      إذا

 ال يـستفيدون مـن      – على العكـس     –والمسلمين  

النفوذ التي في أيديهم أبرزها سالح الـنفط   أسلحة

 ألـف ( واألرصدة العربية التي وصلت تريليون 
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دوالر في بنوك أمريكا وفق آخر إحصاء       ) مليون  

   ؟!رسمي 

الخبيـر   (م فـولر جراهـا  .دعلى صعيد آخر أكد 

السياسي والمدير السابق لوكالـة االمـن القـومي         

أن إدارة الرئيس األميركي ) األميركية بالمخابرات

، بـسبب   ورطة حقيقية وتخـبط   جورج بوش في    

لسياسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييـل   تأييدها

 شــارون وعدوانــه الوحــشي علــى الــشعب

 فـي لقـاء بمركـز دبـي         -الفلسطيني،وأضاف  

 أن اليمـين )  أبريل الجـاري ٢٢(حافة يوم للص

المسيحي الذي يحكم أميركا االن، يتعـاطف مـع         

 إسرائيل على أساس أسطورة دينية، تقول بـأن 

المسيح سيهبط في إسرائيل ويجعل شعبها يتحكم       

 !! في باقي شعوب العالم

  اليهودّي في االنتخابات األمريكّية التأثير

  ٢/١١/٢٠٠٤ - االسالم اليوم-عوض الغنام

يقّدر عددا أفراد الجالية اليهودّيـة فـي الواليـات          

، ويقـّدر  ) مليون نسمة٥,٨(األمريكّية بـ المتحدة

 ٦ -٤(بين  عدد أفراد الجالية اإلسالمّية بما يتراوح

تعـداد يهـود ومـسلمي      أّن  : أي).. ماليين مسلم 

ذلـك ال تخلـو أّي    ، ومعأمريكا يكاد يكون واحًدا

ئاسّية أو برلمانّية من الحـديث      انتخابات أمريكّية ر  

، وتنـافس  الـصوت اليهـوديّ   قّوة ونفـوذ عن 

ال يذكر أحـد الـصوت      المرشّحين عليه؛ في حين     

ــالمي ــا  اإلســ ــه تمامــ  .ويتجاهلــ

وقد لخصت إحدى عضوات الكونغرس األمريكّي      

 هذا اللّغـز عنـدما   -) فاينستاين ديانا( وتُدعى -

 فـي   ينأسباب تجاهلها تجّمعات المسلم   ُسئلت عن   

 رغـم أنّهـم   -) كاليفورنيـا (في واليتها  جوالتها

 يمثلون حوالي نصف مليون مسلم في كاليفورنيـا 

لماذا يجب أْن ألتقي بهم؟ إنّهم ال : " فقالت-وحدها 

سبق أْن قاله نواب   وما قالته هذه المرأة"!ينتخبون

مؤكّدين بذلك ما هو معـروف      .. كونغرس آخرون 

ة اإلسالمية في أمريكـا  الجالي سلبّية من أبناءمن 

 ؛ وهو االنتخابات،تجاه هذا الحدث الهام والخطير

وكأنّهم أخذوا معهم في هجرتهم ألمريكـا نفـس         

االنتخابات فـي   السلبّية التي كانوا يواجهون بها

بالدهم مع الفارق بـين االنتخابـات األمريكّيـة         

ــات ــة واالنتخابـــــ  !اليهودّيـــــ

م لهم حـقّ    أربعة ماليين مسل  فهناك ما ال يقل عن      

مسلم أسـود مـن أصـل     ، منهم مليوناالتصويت

ال يصّوت سوى بـضعة آالف      أمريكّي، ومع ذلك    

األمريكّية، واألخطر أنّه  من هؤالء في االنتخابات

ال يوجد أي تنظيم أو ترتيـب لكيفّيـة توزيـع أو            

كمـا يفعـل    (سـالمي الـصوت اال  االستفادة من

ها نـواب   باستثناء حاالت قليلة نجح خالل    ).. اليهود

الكونغرس بدعم من المسلمين األمريكان كمـا   من

 الذي قـال عـام  ).. توم ديفيس(حدث مع النائب 

إنّه فاز بفضل دعم الجاليـة      : م عقب فوزه  ١٩٩٤

اليهودّيـة   ، واألغرب أّن الجـاليتين اإلسالمّية له

 -كاليفورنيا(واإلسالمّية تتركزان في واليات مثل      

 - مريدالند-وركنيوي - تكساس- إلينوى-ميتشجان

 مقعـدا فـي     ١٩٢، وهي واليـات لهـا       )فرجينيا

أقل بقليـل  : أي.. مقعدا ٤٣٥الكونغرس من أصل 

 .من نصف عدد أعضاء مجلس النواب األمريكـي       

أكثر من أربـع منظّمـات أمريكّيـة     والحقيقة أن

 للمسلمين قد سعت خالل السنوات الماضية لتكتيل

وسـم  المسلمين وجعلهم قـّوة ذات نفـوذ فـي م         
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نقول إنّهم  االنتخابات كما يفعل اللّوبي اليهودّي، وال

 نجحوا، ولكنّهم حقّقوا على األقل بوادر إيجابّيـة،       

) التحالف اإلسالمي األمريكـي ( وقد سعت منظمة

لعقد ما يشبه دورات تدريبّية لمسلمي أمريكا إليجاد        

، وال شّك أّن هذا النشاط من النشطين سياسياً جيل

تزايـدهم   لمين، وكثرة الحديث عـن المتزايد للمس

جعل الكثير من نواب الكونغرس     وقوتهم المستقبلّية   

روبـرت  (أّن النائـب    إلى حـدّ يعترف بأهّميتهم

من نيويورك سـعى فـي االنتخابـات        ) توريسيلي

أصـوات المـسلمين فـي     األخيرة للحصول على

ــواتهم  ــة أصـ ــاً بأهميـ ــة معترفـ  ..الواليـ

ــصّوت  ــن يـــ ــسلم؟ لمـــ  المـــ

ف ممثلـي الهيئـات والمنظمـات       ورغم اعتـرا  

، الناخبين المـسلمين  سلبّية لدىاإلسالمّية بوجود 

وأهّمية زيادة مشاركتهم خصوصا بعـد األحـداث        

وجـرى اتّهـام المـسلمين     التي شهدتها أمريكـا 

بالمسؤولية عنها، والنّظر إليهم كإرهـابّيين إال أّن        

آراء وجيهة تُقال سبباً لهذه الـسلبّية، وعـدم    هناك

) بوش وكيـري (أنّه ال فارق بين : منها.. مشاركةال

مــن حيــث مــساندتهما إلســرائيل وتجاهلهمــا 

نواب معّينـين   عدم االتفاق على، ومنها للمسلمين

  .للتصويت

 للمسلمين في االحتفاالت) بوش(رغم توّدد الرئيس 

اإلسالمّية مثل رمضان والعيـد، وتهنئـتهم بهـذه         

دعا إليهـا   طرالمناسبة لدرجة ترتيب حفلة لعيد الف

مائة أسرة مسلمة في البيت األبيض بل، ومبـادرة         

باالتـصال بالمنظّمـات    مسؤولي حملته االنتخابّية

اإلسالمّية األمريكّية لبحـث طلـب تأييـدهم ِلــ      

مـسلمي أمريكـا لـن يغفـروا      إال أّن؛ )بـوش (

، وإصـداره   تضخيمه لقضّية اإلرهـاب   ) بوش(لِـ

ـ     لقانون اإلرهـاب  ات الـذي ضـيق علـى الهيئ

والمنظّمات اإلسالمّية فضالً عن قراره بحظر جمع       

جانب الجمعّيات اإلسالمّية اسـتجابة   التبّرعات من

 لرغبة إسرائيلّية تزعم أّن هذه األمـوال تـذهب  

للحركات اإلسالمّية التي تنفّذ تفجيرات ضّد أهداف       

موقفه من القـضّية   أمريكّية وإسرائيلّية، فضال عن

 واالحتالل  لوضع في العراق  الفلسطينّية وتطّورات ا  

ــي  ــو أمريكــ ــستان األنجلــ  .ألفغانــ

؛ فقـد أّيـد     )بـوش (عن  ) كيري(كذلك ال يختلف    

والعراق في البداية رغم أنّه  الحرب على أفغانستان

حاليا يحاول التراجع عن تلك المواقف؛ إال أنّه لـم          

دعم إسرائيل أكثر ممـا  في حملته االنتخابّية  يخِف

المسلمين،  تجاهله للناخبين إضافة إلى )بوش(يفعل 

حتـى ال يفقـد أصـوات اللـوبي         وابتعاده عنهم   

معروفًا كالعادة لمـن    الذي لم يكناليهودّي المنظّم

سيصّوت في االنتخابات؛ فاليهود دائما ما يظهرون       

دعمهم لهمـا، وال يعلنـون اتجاهـات     للمتنافسين

 تصويتهم إال بعد النتائج فيعلنون أنّهـم صـّوتوا  

  للفائز؟

وقد رّجح الخبراء األمريكّيون أْن يصّوت اليهـود        

أكثر اتساقاً في مواقفه مع  ألنّه كان) بوش(لصالح 

  إذْ قّدم لها دعماً غير محدود، وتوقّعوا أْنإسرائيل

منهم له، وفي هذا الّصدد لوحظ أّن       % ٨٠يصوت  

إّن : يقولـون  كُتّاباً وزعماء يهودا أمريكيين كتبـوا 

صداقّية كبيـرة فيمـا يتعلـق       ال يتمتّع بم  ) كيري(

حيالها تقلّبت عّدة مـرات؛   ؛ إذْ إّن مواقفهبإسرائيل

في حين ذكر آخرون أنّه كان أحد المصّوتين فـي          

  .مــنح قــروض إلســرائيل ضــّدالكــونغرس 

متى يصبح الصوت المسلم ذا نفوذ      : ويظل السؤال 

  االنتخابات األمريكّية؟ كبير ونافذ في
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ل أم الشعب إسرائي.. أمريكا  من يحكم

  !األمريكي ؟

 ٢٢/٥/٢٠٠٢ –اإلسالم اليوم  

الطرفان يشتبكان باأليدي أمام فندق واشـنطن   كاد

أبريـل    مـن  ٢٢ بوسط العاصمة األمريكية ليلـة 

كانت إيباك تعقد مؤتمرها الـسنوي      الماضي حيث   

 فقـد   ، المنظر مهيبا ومع ذلك كان الثالث واألربعين

مية صغيرة على   قررت عدة منظمات عربية وإسال    

 تحدي تلـك  اإلسالمي ـ األمريكي  المجلسرأسها 

المنظمة التي يبعث اسمها الرعب بقلوب مئات من        

ونساء الكونجرس والشخـصيات الـسياسية    رجال

أمام  فدعت للتظاهر ضد إسرائيل  . األمريكية عموما

المؤتمر وبدًءا من الساعة السادسة بعـد الظهـر         

فلـسطين   حـدث فـي  صار المشهد امتداًدا لمـا ي 

    .  وبصورة رمزية بالطبع ، التاريخية

الـشجعان   فهناك حشد صغير من الشباب المـسلم 

 آلة سياسـية إعالميـة جهنميـة      الذين يواجهون   

يفعل مواطنـوهم    بالضبط مثلماإيباك وهي  ، بالفعل

اآللـة  الفلسطينيون والعـرب عنـدما يواجهـون        

  . لمحتلة في األرض االهائلة العسكرية اإلسرائيلية

  الباحث محمد السيد سعيد الدكتوربهذه الكلمات بدأ 

السياسي رسالته من واشنطن لـصحيفة األهـرام        

للطـامعين    .. مخيف بكل تأكيد"القاهرية حيث قال 

في المناصب السياسية العليا في الواليات المتحـدة        

وبالبقـاء فـي الـساحة     والذين يهتمون بمستقبلهم

لوب المتبع في معاقبة الساسة     فاألس  ! السياسية وإال 

الذين يجرؤون على المواجهـة هـو    األمريكيين

بالضبط من نفـس أسـلوب مواجهـة الـشعب          

 أي باختصار اإلبـادة   : المقاومين الفلسطيني وله

 البد أن ذلك أيضا وليس التعصب وحده يفسر هذا

الحضور السياسي األمريكي الكاسح لمؤتمر اإليباك    

   . هذا العام

أو باألحرى (   شرفىعلالمسائي  ر الحفلفقد حض

 نصف أعضاء مجلس الشيوخ المؤتمر  ) فلنقل عار

 من أعضاء مجلس النـواب األمريكـي         ٩٠ ونحو

 . األبـيض  إضافة إلى أبـرز شخـصيات البيـت   

إن غرس الرعب ليس مجرد نتيجـة أو حـصيلة          

  . حققتها اإليباك للقدرات والنجاحات المهولة التي

  . تيجية مرسـومة وواعيـة بـذاتها      إنه أيضا استرا  

إليباك تقول عن المنظمة إنهـا   فالدعاية اإلعالمية

 أي جماعة ضغط     (  واحدة من أكبر خمس لوبيات    

للتعامل مع الكونجرس األمريكي بـدءا   مخصصة

 من لحظة الترشيح مرورا بالعمليـة التـشريعية  

والرقابية للمجلسين ووصوالً إلى إثابة أو عقـاب        

وتفخر   . إسرائيل عضاء على مواقفهم منمختلف األ

المنظمة بأنها تأتي في المرتبة الرابعة من قائمـة         

 منظمة للقوة أو السلطة في  ٢٥  مجلة فورشن ألهم

  . النظام السياسي األمريكي

األول من حيث القوة في مجـال   فخر بأنها اللوبي 

 وتركز دعاية اإليباك عن نفسها       . السياسة الخارجية 

 ألفًا  ٥٥  وقد بلغت عضويتها من النشطاء أن ىعل

الخمـسين   ينتشرون في فروع ممتدة في الواليات

ـ    للدولة األمريكية   فـرع فـي      ٢٠٠ ى إضـافة إل

المحترفون فـي   الجامعات األمريكية أما الموظفون

فقد تم تجنيدهم بالعشرات من بين أبرز         ، المنظمة

والـسياسية والدبلوماسـية    الشخصيات الحكومية

  .ألكاديمية اليهوديةوا

نـشطاء فـي    ويتواصل هؤالء بصورة يومية مع 

المجتمعات المحلية في عموم الواليـات المتحـدة        
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الـصحف   ويحللون بصورة يوميـة مئـات مـن   

ومحطات التلفاز والتقارير األكاديميـة والخطـب       

دقيقة بدقيقة مع  السياسية إضافة إلى عالقة متصلة

ـ      ف المنظمـات   أجهزة الدولة اإلسـرائيلية ومختل

كـل أرجـاء الكـرة     اليهودية والـصهيونية فـي  

 وال يغنيهم ذلك كله عن التواصل ثانيـة          . األرضية

 حيث يملكون حضورا دائما  ، الكونجرس بثانية مع

   . في جميع مجاالت العمل

 الكونجرس هيئة مالكي لليهود
وهنا يتركـز   ..ويضيف الدكتور السيد سعيد قائالً      

لمنظمة باعتبارها لوبي قبل كـل  ل اإلنجاز األساس

عقـدت   وحتى مايو فـي العـام الماضـي           . شيء

 جلسة عمل مـع   ٢٠٠٠ بصورة رسمية  المنظمة

 أو فـي     ،  سواء في مواقـع األعـضاء      الكونجرس

 مبادرة تشريعية  ١٠٠ صدور أسفرت عن  واشنطن

  لمصلحة إسرائيل بدءا مـن في المتوسط كل عام

االستخباراتي مرورا  المجال العسكري إلي المجال     

التكنولوجية والماليـة   بالتعاون العلمي والمساعدات

  . إلسرائيل

  الشك إذاً في أن هذا جهاز مخيف تراكمت لديـه 

خبرة احترافية في ابتزاز الكونجرس والتالعـب       

انتهازية وفـذة   بالنظام السياسي األمريكي بصورة

  . في الوقت نفسه

 لعربيـة وبالمقارنة معهـا تـصبح المنظمـات ا   

واإلسالمية وغيرها من منظمات المواطنين علـى       

والـسياسية   اختالف مللهم الدينية وخلفياتهم المدنية

مجرد ذرات صغيرة تهيم فـي      وانتماءاتهم الثقافية   

  . االتساع والتعقيد فلك جغرافي وثقافي بالغ

وإيباك ال تخشى مـن اإلعـالن عـن برامجهـا           

تمر الذي انفض وبمناسبة المؤ  . وخططها يوًما بيوم

 أعلنت هـذه الخطـط دون أي         ، لتوه في واشنطن  

 القوانين الثالثةالجانب التشريعي تبرز   فعلى ، لبس

 التي بدأت التحرك فعال في الكونجرس وهي مـن 

أغرب ما يكون بالنسبة ألي مجلس تشريعي فـي         

طبيعـة    غرابتها وحدها تصف . أي مكان في العالم

ـ     وبي اليهـودي فـي     العالقة بين الكونجرس والل

األول هيئة مالكي  يجعلالواليات المتحدة علي نحو 

  .لليهود واإليباك

 مشروع قـانون مـسئولية   هذه التشريعات هي 

  ، أو التزامات السالم في الشرق األوسـط       ،   عرفات

من التهـذيب   واالسم األخير محاولة إلضافة شيء

أو اللغة ذات الطبيعة العامة علـي قـانون شـاذ           

  . للعقاب السم شخصا واحدايخصص با

شروع قـانون مـساءلة      أما التشريع الثاني فهو م    

المشروع ذو األولوية وهـو    وأخيرا يأتي . سوريا

  .قرار يعبر عن تضامن الكونجرس مع إسرائيل

القرار األخير تأكيد الكونجرس ما   ويشمل مشروع

 وزيادةحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يسمى 

سكرية واالعتراف بدور إسـرائيل     المساعدات الع 

 كطليعة مواجهة متقدمة للحرب ضـد اإلرهـاب  

وإدانة الهجمات االنتحارية المنـسقة مـن جانـب         

   لإلرهاب عرفات ومطالبته بتفكيك البنية األساسية

ويضيف الدكتور سعيد قائالً كان من المنطقـي أن         

الحالي ومداوالته على هـذه   تركز أعمال المؤتمر

  . ثة للهجوم الذي تخطط له اإليبـاك      المحاور الثال 

الهجوم على سوريا والدول العربية عموما  فيحظى

   . عرفات لمكانة التالية مباشرة للهجوم على
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ـ        فكـرة   ىوتناسقت الكلمات لكي تركز الحملة عل

سواء ضد عرفـات أو   تشريع العقوبات األمريكية

    . سوريا

ة أو بـاألحرى    أالحظ هنا مدى الوقاحـة والجـر      

 حيث يطالب المؤتمر بزيادة  ، والثقة بالنفس البتذالا

وتطبيـق   المساعدات العسكرية إلسرائيل من ناحية

العقوبات ضد الفلسطينيين وسـوريا مـن ناحيـة         

  .أخرى

 هدف صهيوني..تفكيك المجتمع الفلسطيني
  ، أما األهداف األوسع لإليباك في مؤتمره األخيـر       

طرق والتقنيات وتشمل مئات من ال فهي أوسع كثيرا

البتزاز المجتمع والدولة األمريكية ووضعهما فـي       

ولكـن الهـدف     . يشبه دور الخدم إلسـرائيل  دور

 المحدد هو تفكيك المجتمع الفلسطيني وتفريغـه 

  ، وتخريبه من الداخل وتعظيم الضغوط بكل السبل      

جانـب   خاصة من خالل استهداف منظماته مـن 

  . ات إرهابيةالواليات المتحدة وإسرائيل كمنظم

أهـداف اللـوبي ال     هذه الوقاحة في اإلعالن عن

تعني أنه شفاف بأي معني أو أنه يسمح بتسرب أية          

الطابع الـدقيق لعالقاتـه    معلومات ذات قيمة عن

بأعضاء مؤتمر اإليباك بالنسبة لحمـالت التبـرع        

  ، المستوى القومي ومستوى الواليـات  المالي على

  ، ى هـذه المعلومـات  ال يسمح باالطالع علفإنه 

خاصة فيما يتعلق بإنفاقه على الحمالت االنتخابيـة        

أسلحة اإليباك هـي   فأبرز  . للمرشحين سلبا وإيجابا

الدعاية السلبية ضد المرشحين للمناصـب العامـة        

  . المستويات على جميع

 ويمكن القول إنه نادًرا ما استهدف إسقاط مرشح          

  .  النهايةتحقيق أهدافه في دون أن ينجح في

ويؤدي ذلك بالـضرورة إلـى هلـع المرشـحين          

 وفـي   . للمناصب الرئاسية والبرلمانيـة  المحتملين

 وقت انطلق فيه التعصب الـذي تـشجعه اإلدارة  

  ، اليمينية الراهنة إلسرائيل وضد األهداف العربيـة      

بـين الهلـع    ال نعرف بالضبط التناسـب الـدقيق  

ـ       رائيل فـي   والتعصب في حملة التأييد الواسع إلس

  . الكونجرس

يبدو في القضايا األخـرى محترمـا     فهناك رجل 

 ذلـك هـو      ، بقدر ما يمكن ألعضاء الكـونجرس     

زعيم األغلبيـة الديمقراطيـة فـي     توماس داشل

  تحدث أمام المؤتمر عن أن االلتزاممجلس الشيوخ

مطلقًـا  األمريكي نحو إسرائيل يجـب أن يكـون         

  .ويجب تعزيزه

 اإلسرائيليأمريكا واللوبي 

 ١٠/٧/٢٠٠٧ -  صحيفة الرياض– صالح النملة. د

  قوة إسرائيل في الواليات المتحدة. جيمس بيتراس

دور اللوبي موضوع هذا الكتاب يتحدث عن 

، والكاتب المتحدة المؤيد إلسرائيل داخل الواليات

عالم اجتماع يساري  وهو جيمس بيتراسهو 

 إلى أن يشير المؤلف .شهير في الواليات المتحدة

حالة الصمت بين سبب كتابته لهذا الكتاب هو 

تجاه التأثير الكبير للجماعات  المثقفين األمريكيين

، وذلك الصهيونية على الحياة العامة األمريكية

الخوف من سطوة تلك الجماعات المنظمة  بسبب

ودعم  واستخدامها ألسلحة االتهام بمعاداة السامية

إسرائيل في الواليات اإلرهاب لكل من ينتقد تأثير 

  .المتحدة
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ويبدأ الكاتب باإلشارة إلى فوز حماس باالنتخابات 

عامة تعتبر األكثر  الفلسطينية من خالل انتخابات

ولكن هيمنة . نزاهة في تاريخ المنطقة العربية

السياسة واإلعالم في  اللوبي الصهيوني على

الواليات المتحدة أدت إلى معاقبة حكومة حماس 

من قبل الحكومة األمريكية  الفلسطينيوالشعب 

 ويعتقد الكاتب أن ما حدث هو .واالتحاد األوروبي

تجليات هيمنة الجماعات المؤيدة إلسرائيل  إحدى

 في الواليات المتحدة وأوروبا على السياسات
ويؤكد الكاتب . الخارجية الغربية تجاه المنطقة

تحدة الواليات الم الفكرة السائدة عن تأثير اليهود في

في كونهم أكثر الشرائح االجتماعية ثراء وتنظيماً 

األكثر تأثيراً على السياسة  وبالتالي أصبحوا

  .الخارجية األمريكية تجاه المنطقة

يفرق الكاتب بين نوعين من اللوبي الصهيوني في 

اللوبي اليهودي  أمريكا، النوع أو الجيل األول من

، "عتدلونالصهاينة الم"هو ما اطلق عليه الكاتب 

األدوات السياسية الصهاينة على  ويعتمد هؤالء

  للضغط على اإلدارة األمريكية لتبنيواإلعالمية
سياسات خارجية داعمة إلسرائيل، هذا الصنف من 

الصهيوني  الصهاينة كان النوع السائد من اللوبي

أما . نهاية فترة رئاسة بيل كلنتونفي أمريكا حتى 

هو ما أسماه الكاتب  النوع الثاني من الصهاينة

، وهذا النوع من اللوبي "الصهاينة المتطرفون"

من اليهود والمسيحيين  خليطالصهيوني هو 

، كما المتطرفين المتحالفين مع اليمين اإلسرائيلي

تحالف الليكود، ويعتمد اتباع هذا اللوبي  يتجسد في

لحماية  الوسائل العسكرية بالدرجة األولىعلى 

النوع الثاني من . ية في المنطقةالمصالح اإلسرائيل

الكاتب، وإن كان ال  الصهاينة هو محور اهتمام

ا النوع من الصهيونية هذ. يتجاهل النوع األول

والعسكراتية ترعرعت في أحضان  المتطرفة

 اإلدارة األمريكية الحالية تحت الغطاء األيديولوجي
  .لحركة المحافظين الجدد

توضح أن السياسة الحاالت التي يستعرضها الكاتب 

العربي هي من  الخارجية األمريكية تجاه العالم

صنع اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة 

العراق هي صنيعة اللوبي  فالحرب على .األمريكية

فقرار غزو العراق هو نتاج . الصهيوني المتطرف

وولفيتز، أبرامز، (صهاينة البنتاغون  التعاون بين

، وبين الموساد )وفيث على سبيل المثال

أولئك الصهاينة . العراقية في الخارج والمعارضة

 بالتعاون مع الموساد هم من قاموا بنشر أكاذيب
أسلحة الدمار الشامل وعالقة النظام العراقي السابق 

محاولة العراق شراء  بتنظيم القاعدة وفبركة قصة

فغزو العراق، حسب وجهة . اليورانيوم من النيجر

يهدف إلى خدمة مصالح إسرائيل  ننظر الكاتب، كا

 بالدرجة األولى عن طريق تدمير القوة اإلقليمية
المنافسة إلسرائيل في المنطقة حتى لو كان ذلك 

  . المنطقة على حساب المصالح األمريكية في

تأثير اللوبي الصهيوني على السياسة الخارجية 

السياسات  األمريكية ال يقتصر على دعم

نطقة وتقديم المساعدات العسكرية اإلسرائيلية في الم

الهيمنة على عن طريق  واالقتصادية إلسرائيل

وال بابتزاز القادة ، الرأي العام األمريكي

منتقدي إسرائيل داخل  السياسيين واسكات

بل إنه يمتد ليشمل . الواليات المتحدة األمريكية

منظمة للعالقات بين الغرب والعالم  عملية تخريب

 لق بيئة دولية متوترة تخدماإلسالمي بهدف خ
فالموساد  .المصالح اإلسرائيلية في المنطقة
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 قبل ٩ -١١اإلسرائيلي كان لديه علم بهجوم 
 ولكنه لم يشرك المخابرات األمريكية في حدوثه

من  تلك المعلومات، كما أن هناك عدة حاالت

اعتقال مواطنين إسرائيليين في الواليات المتحدة 

بأعمال تخريبية  لة القياممحاواألمريكية بتهمة 

الرسوم الكرتونية . والصاقها بالعرب والمسلمين

كانت عمالً متعمداً من قبل  المسيئة في الدنمارك

أنصار إسرائيل في الدنمارك التي ترتبط 

التحريض . بعالقات قوية مع الموساد استخباراتها

 على إيران وترسانتها النووية مصدره معلومات
يلية تروجها جماعات وشخصيات استخباراتية إسرائ

 فمعظم. تابعة للوبي الصهيوني األمريكي
المعلومات التي تعتبرها اإلدارة األمريكية حقائق 

أساطير خلقتها  عن البرنامج النووي اإليراني هي

الدوائر الصهيونية األمريكية بالتعاون مع إسرائيل 

المتحدة للقيام بعمل عسكري ضد  لدفع الواليات

تتمكن إسرائيل من اكمال هيمنتها  إيران حتى

  .على المنطقة العسكرية

ويمتد تأثير اللوبي الصهيوني ليشمل كتاب اليسار 

الخارجية  األمريكي الذين ينتقدون السياسة

نعوم  ويعتقد الكاتب أن .األمريكية الحالية

اإلدارة  ، وهو من أشد منتقديتشومسكي

أ فقد أخط. األمريكية، متحيز لصالح إسرائيل

أداة بيد  تشومسكي حين اعتبر إسرائيل مجرد

الواليات المتحدة األمريكية لفرض هيمنتها على 

. مصادر الطاقة المنطقة بهدف السيطرة على

فالواقع أن الواليات المتحدة األمريكية هي أداة بيد 

بهدف خدمة مصالح إسرائيل  اللوبي الصهيوني

على حساب المصالح الحيوية األمريكية في 

سيمور الكاتب األمريكي الشهير  أما. نطقةالم

 فقد حاول أن يخفي دور الموساد وصهاينة هيرش

في سياسات التعذيب في العراق  البنتاغون

 وأفغانستان بالقاء اللوم على وزير الدفاع األمريكي
 والجيش األمريكي متجاهالً أن دونالد رامسفيلد

 في العراق عمليات التعذيب في السجون األمريكية

نسخة من وسائل التعذيب التي تستخدمها هي 

فالعمليات . الفلسطينيين إسرائيل في سجونها ضد

االنتحارية حسب وجهة نظر خبراء اإلرهاب هي 

في الشخصية وخلل في ثقافة  نتيجة اضطرابات

هذا . واقتصاديات المجتمعات العربية والمسلمة

تماماً وجهة النظر اإلسرائيلية ألنه  الطرح يخدم

 في األسباب الحقيقية لتلك العمليات التي يرىيخ
ردة فعل طبيعية ضد االهانة، التعذيب، الكاتب أنها 

يعتبر تلك   بل إنهانتهاك الحقوق اإلنسانية،

العمليات عبارة عن إفصاح عن التضحية بالفرد 

  .في سبيل انقاذ الجماعة

كيفية التعامل مع ينتهي الكتاب بمالحظات حول 

المتحدة  صهيوني داخل الوالياتنفوذ اللوبي ال

، يقدم الكاتب أطروحتين حول األثر األمريكية

؛ المحافظين أطروحة. السلبي للوبي الصهيوني

وهي حول دور اللوبي الصهيوني في اإلضرار 

مواردها المالية  بالمصالح األمريكية وإهدار

والعسكرية، والزج بها في صراع عبثي مع 

أطروحة اليسار أما  .العالمين العربي واإلسالمي

 فهي مواجهة اللوبي الصهيوني بهدف التقدمي

الديموقراطي للسياسة الخارجية  إعادة الوجه

األمريكية ذات العالقة بالحرب والسالم وحياة 

  .العرقية حول العالم الجماعات

بصعوبة مواجهة قوى بالرغم من اعتراف الكاتب 

درات وتتمتع بق ال زالت تهيمن على وسائل اإلعالم
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تنظيمية عالية وتحتل مناصب حساسة داخل 

إال أنه يبدي نوعاً  ،عملية صنع القرار األمريكي

تآكل التأييد من التفاؤل تجاه المستقبل مراهناً على 

 بسبب الحرب األمريكي للمحافظين الجدد الشعبي

الواليات  على العراق وتزايد التأييد الشعبي خارج

سرائيل المتحدة ألطروحات المعارضين إل

 .خصوصاً في أوروبا

  من يقود اآلخر؟. . وإسرائيل أمريكا

 -  االسالم اليوم– أسامة عثمان.د/ فلسطين

٢٤/١/٢٠٠٨  

ال يخفى أن حجم الواليـات المتحـدة األمريكيـة          

عليها نوعا من العالقات  يفرض، ودورها العالمي

وتتحـدد  ، أوالً، التي تمليها أهدافها االسـتراتيجية    

وفـي  . لحها الحيوية وغير الحيويـة مصا بموجبها

  ."إسرائيل"ضوء ذلك تنظر إلى العالم ومنه 

المتتبعــين لــسجل العالقــات األمريكيــة  لكــن

وثباتها  يثبتون خصوصية تلك العالقة" اإلسرائيلية"

على االنحياز الدائم والدعم غير المحدود للمواقف       

أو ، الواليات المتحـدة   مهما أحرجت،"اإلسرائيلية"

حتى ال  ، على األقل في العلن   ،  توجهاتها عارضت

الصهيوني من ذلك الغطاء؛ كما نبه  ينكشف الكيان

 عضوية تلك العالقـة غيُر واحد من المحللين إلى 

   .وارتدادها إلى معتقدات دينية مشتركة

السياستين مـن   وليس أدّل على مقدار التماهي بين

هذا الذي يجري في فلسطين على يد هـذا الكيـان           

ومـا  . وحتى اآلن، األولى منذ خطواته، امياإلجر

لـوال  ، كان له أن يتجرأ على تلك الجرائم الوحشية       

والصمت العربي ، التفويض األمريكي بل، الغطاء

  .المضمون

" بتفـوق   وال أدّل على مقدار العنايـة األمريكيـة  

واالقتصادي من نسبة الـدعم     ، العسكري" إسرائيل

المـساعدات   بالمقارنة مع حجـم ، الذي تحظى به

الخارجية السنوية المقدمة من الواليـات المتحـدة        

" إسرائيل"فإن دول العالم،  األمريكية إلى العديد من

مـن إجمـالي تلـك      % ٢٥تستحوذ على نحـو     

هـي قيمـة    (%60) منهـا نحـو  . المـساعدات 

قيمة المساعدات  %) ٤٠(المساعدات العسكرية، و  

   .االقتصادية

،  االئـتالف التساؤل يبقى عن مـساحة ذلـك   لكن

 ففي حين ُيبرز بعض الباحثين، المكاني والزماني

دور جماعات الـضغط اليهـودي فـي الطبقـة          

  وال يكاد يعتـرف بـسياسة  ،السياسية األمريكية

أمريكية خاصة تنبع من االسـتراتيجية األمريكيـة    

طرف آخر في  يرى، والبالد اإلسالمية، تجاه العالم

ن وجودهـا   الدولة الوظيفيـة المرهـو    " إسرائيل"

وهي مهمة . ُأنيطت بها وفعاليتها بتلك المهمة التي

ثروة استراتيجية،  " إسرائيل"تعاقدية نفعية بوصف    

وهي . وحارسا للمصالح الغربية، عسكرية أو قاعدة

   .ال غاية، بحسب هذه النظرة وسيلة

إن المنطلقـات  : الناحية النظرية يمكن القـول  من

إليهـا    تحـتكم والمحددات والدور والمخاوف التي

، االستراتيجية األمريكية في العالم والبالد اإلسالمية     

ــل ــا مث مثيالتهــا فــي الجانــب  ليــست تماًم

  ."اإلسرائيلي"

 هل ثمة اتفاق بين مـا تريـد  : السؤال الجوهري

أن تكون وبـين مـا تريـد        " إسرائيل"أمريكا من   

   أن تكونه؟" إسرائيل"
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ريكا مع فكيف تتعامل أم: الجواب بالنفي ثم إن كان

 أو المحاوالت التـي تتلـبس بهـا   ، ذلك الخروج

  ؟"إسرائيل"

قدرة أمريكا علـى تحجـيم      وسؤال آخر يتعلق ب   

   .في ذلك أو رغبتها، الكيان الصهيوني

، وقبل االقتراب من اإلجابة ال بد من مالحظة أمر        

أحد الرأيين السابقين وتغليبه  وهو أن االنحياز إلى

 إلى حالة سـكونية     ال يعني االطمئنان  على اآلخر   

ألن المتغيرات الفكرية والسياسية التي تحيط  ؛ثابتة

تـؤثر   وصانع قرارهـا ، براسم السياسة األمريكية

 فاإلدارة الحالية التي تتبنـى فكـر        ،سلبا أو إيجابا  

 ١١تمهلهـا أحـداث     والتي لم،المحافظين الجدد

سبتمبر قد صارت ملزمة في حدود أوسـع مـن          

؛ حتـى حكَـم   "اإلسـرائيلية " التماهي مع األهداف

بعض المحللين على الحرب األمريكية على العراق       

وكذا الحـرب  ، بالوكالة" إسرائيل"عن  حرببأنها 

 على اإلسالم ومناهجه؛ بالرغم من أن اإلحاطـة 

تقتضي مالحظة الخطط األمريكية السابقة ألحداث      

السيطرة علـى   برجي التجارة العالمية تجاه إحكام

  .نطقةالعراق والم

 الواضح أن األمر متوقف على النطاق الذي يحدث 

ذلك االختالف؛ إذ نجد أن أمريكا على تعاقـب   فيه

 تساهلت مع الكيان الـصهيوني فـي  سياسيها قد 

... وتركت لحلمه الكامل فيها أن يتمادى     ، فلسطين

االسـتيطان   ومواقفها باتت واضحة ومعلنـة مـن  

كثـر  والقدس الموحدة، حتى إنها اقتربـت مـن أ        

من المنادين ، وتطرفًا االتجاهات الصهيونية يمينية

، وأطلقت يد الكيان المجـرم    ". الوطن البديل "بفكرة  

، أو ال تحققه، تحقق حلمها، وما حولها في فلسطين

   ...وحقدا مريضا، قتالً مشتهى

خروجها عن نطاق فلسطين فهو من منطلـق   وأما

أمريكا  إنف" إسرائيل"الصفة الوظيفية التي تطلع بها 

مقابـل  ، تسمح لها ببعض االمتيازات والمكاسـب     

ولكنها ال تسمح لها  ,كما في العراق، خدمات تؤديها

  .أو حتى الشراكة معها، بتجاوزها

اليهـود مـن مـدى     مهما بلغ التعاطف مع،  لكن

بحسب اإلدارة الممسكة بالقرار األمريكـي؛ هـل        

ا القرار األمريكي بالرغم مم يمكن أن تسمح دوائر

يقال عن اللوبي اليهودي والمنظمـات األمريكيـة        

هل يمكـن أن تـسمح أمريكـا    " إيباك " ,اليهودية

ــدة    ــاد لألجن ــتالب واالنقي ــسها باالس  لنف

 وهي ترى الحركة العميقة لألمـة       !؟"اإلسرائيلية"

، النفوذ األجنبـي  اإلسالمية تتجه نحو االنعتاق من

وهي ترى كـذلك كيـف      ، وعلى رأسه األمريكي  

العالم اإلسـالمي   وفي،  صورتها في العالمتحولت

وكيف تطور عداؤها معـه     ، على وجه الخصوص  

  !!مباشرا ليصبح مكشوفًا وعسكريا

 ارتفعت في الواليات المتحدة مـؤخرا أصـوات        

الطبقـة الـسياسية    مفكرين وراسمي سياسة مـن 

تنتقد التأييد المطلق الذي تبديه اإلدارات      ، الشاملة

وباعثهم إلى ذلك االنتقـاد  ، "ئيلإسرا"لـ األمريكية

األمريكي في  اآلثاُر السلبية التي يجنيها من الدور

 ومنه العالم اإلسالمي الذي تنامى فيه الكُْره        ،العالم

وتعـسرت  ، المتحدة؛ فتأثرت مـصالحها  للواليات

  .وأضحت عالية الكلفة، مشاريعها

:  فـي كتابـه  بريجنـسكي المنتقدين   ومن أولئك

ثالثة رؤسـاء وأزمـة القـوة       : يةالفرصة الثان «

وهاجسه فيه الدور األمريكـي  » العظمى األمريكية

 و، في كتابه هذا يتناول سياسة كلينتـون . العالمي

، يشير إلى أسلوبه االنتهازي في صـناعة القـرار        
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العربي  وقيادة أمريكا من وسيط أمين في الصراع

  ."إسرائيل"إلى متحدث باسم " اإلسرائيلي"

تحت كلينتون  قد انحرفت. ة أمريكاويرى أن سياس

ـ  " سياسة متوازنة "من   وقد ". إسرائيل"إلى منحازة ل

كلينتون من مراكز تفكير ومعاهد  جرى تجنيد طاقم

ـ    ويظهر بريجنـسكي    ".إسرائيل"موالية ومؤيدة ل

وإيثاره له ، بالدور العالمي للواليات المتحدة انشغاله

ى الـرغم  عل" :حين يقول، في تقييمه ألداء كلينتون

من نجاحات كلينتون فـي العديـد مـن الملفـات           

يترك بصمة واضحة  وبخاصة االقتصادية إال أنه لم

  ."تاريخية على العالم

اللـذين   ويوجه انتقادا كذلك إلى بوش األب واالبن

جاءت استراتيجية  : "يقول... قربا المحافظين الجدد  

اإلمبريالية التي وردت  بوش كمزيج من الصياغات

 والتي أعـدها    ١٩٩١يقة األمن الوطني لعام     في وث 

الكثير (آنذاك في إدارة بوش األب   الدفاعامسئولو

 واألفكار) منهم عادوا في إدارة بوش كمستشارين

الصدامية الهجومية في نظرة المحـافظين الجـدد        

وقـد   .الذين يوجد لهم هوسه في الشرق األوسـط 

عاكـسة بـذلك    " الحرب على اإلرهاب  "سميت بـ   

الـسيطرة علـى    وم اإلمبريالية القديمة حولالهم

وكذلك رغبة المحافظين الجدد في     ، ثروات الخليج 

خالل القضاء على نظام  من" إسرائيل"تعزيز أمن 

  ."صدام حسين

 ويرجع بريجنسكي معاداة المسلمين ألمريكا إلـى 

ـ   واستمرارها على النهج   " إسرائيل"دورها الداعم ل

إن معـاداة  " :ييناالستعماري ألسالفها البريطـان 

أمريكا في العالمين العربي واإلسالمي ليست بسبب       

قال بوش وإنَّما لتمـاهي   كره المسلمين للحرية كما

سياسة أمريكا مع الماضي اإلمبريالي البريطـاني       

وبالتـالي انتقـد   ". اإلسـرائيلية " وحاضر السياسة

بريجنسكي أن فكرة الديمقراطية هي الحل لمعضلة       

ويطالب كـارتر فـي كتابـه     ".يمفي اإلقل أمريكا

 بدور أمريكي" سالم ال فصل عنصري.. فلسطين"

أكثر نزاهة واعتداالً؛ من أجل اتقاء الخطاب الناجح 

الـذين سيـسعون    "الراديكالية والمتطرفين"للقوى 

وحتـى ال يتـصاعد     ، لتقويض مكاسـب الـسالم    

معتبرا ، للواليات المتحدة الموجه" اإلرهاب العالمي"

هل الـذي تبديـه اإلدارة األمريكيـة إزاء        أن التسا 

المصادرة واستعمار األراضي الفلسطينية  سياسات

   .تعزز تلك المخاطر

 الذي قام عليـه  -هاملتون تقرير بيكركما ينطوي 

جمهوريون وديمقراطيون من ساسة كان هاجـسهم      

وما يسببه ذلك من أثـر  ، العراق مأزق أمريكا في

 علـى   - العالميـة  سلبي على موقع أمريكا وهيبتها    

مـن  " إسرائيل"إلى ما تمثله ، ولو تلميحية ,دالالت

 عنصر معيق لألهداف األمريكية الطامحـة فـي  

استقرار يضمن لها دوام مصالحها فـي المنطقـة         

  قد صرح بـأن جيمس بيكروكان . ووجودها فيها

أن تتخلى عن حلمهـا فـي دولـة         " إسرائيل"على  

أمريكا  جيةحين كان وزير خار، الكبرى" إسرائيل"

  .أيام بوش األب

اليهودي المتعاطف  ، هنري كيسنجر  وأما الدكتور   

مؤخرا بقبول " إسرائيل" فقد نصح، الصهيونية مع

دولية قد  ؛ ألن هناك متغيراتحل الدولتين بسرعة

تضرها كثيرا؛ ألن استمرار الوضع الحالي غيـر        

وهو يمكن واإلرهاب  ممكن؛ ألنه يزيد رقعة العنف

" إسـرائيل "أوروبا وأمريكا تشعران بأن     أن يجعل   

ومن ثم فهـي عـبء علـى     ,سبب في هذا األمر

   . الحضارة الغربية
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 ولم يكن ما يجري في الواليـات المتحـدة مـن   

بعيدة عن  " إسرائيل"توجهات ربما تبدو جديدة تجاه      

الـشعب   مركز تخطـيط سياسـات  "أعمال مؤتمر 

" ائيلإسر"الذي حضره باإلضافة إلى قادة      " اليهودي

ومفكرون ورجال أعمال  رؤساء الجاليات اليهودية،

يهود من جميع أرجاء العالم، للتباحث في المشاكل        

وانتهـى  . الوجود اليهودي في العـالم  التي تواجه

 جملةفقد ناقش المؤتمر . ٢٠٠٧ يوليو ١٢بتاريخ 

التحديات االستراتيجية التي تواجه اليهـود فـي        

التـداعيات   ، وكـان مـن أبرزهـا   العصر الحالي

الخطيرة للجدل الذي يدور حـول دور الواليـات         

أمريكـا وحتـى    المتحدة في العالم، سواء خـارج 

داخلها، وإمكانية أن يحـدث تغييـر فـي توجـه           

وتحديـدا فـي الـشرق     الواليات المتحدة العالمي،

" إسـرائيل "حيث تشير دراسة إلـى أن       األوسط،  

   .ستضرر من ذلك ستكون أكثر الدول التي

 أبدى المؤتمر قلقه من تعاظم الهجمات علـى         كما

في الواليـات المتحـدة وعلـى     الجاليات اليهودية

في الوجود كدولة يهودية، ممـا      " إسرائيل"شرعية  

تردي النفوذ السياسي جماعات الـضغط   يؤدي إلى

  .اليهودية

االحتفـاظ    فهل سينجح الكيـان الغاصـب فـي   

يـة  بأفضليته؟ بما يستخدم من شـعارات الديمقراط      

، يعتبر نفسه جزءا منه والعالم الحّر العقالني الذي

ـ         " التطـرف "في مقابل عالم إسـالمي يحفـل بـ

وغير ذلـك مـن خطـاب     "التخلف"و" اإلرهاب"و

يستهدف استدرار عواطـف الـشعب األمريكـي        

اإلحصاءات التي كشفت عن   علما أن،واألوروبي

ال تدل علـى    " إسرائيل"لـ، مثال، رؤية األوروبيين 

لتلك الشعارات التي ال يتوقف الكيـان   ر نجاحكبي

  .الصهيوني عن علْكها

قادرة علـى هـذا االنحيـاز      وهل ستبقى أمريكا

المطلق لكيان العدو في ظل متغيرات تحيط بمكانة        

وانـشغالها الكبيـر   ، المتحـدة الدوليـة   الواليات

وفي ظل صعود نسبي لقـوى      ، بمصالحها المهددة 

ومع ، كالصين والهندكروسيا واقتصادية  سياسية

وألنظمته  ,أوضاع غير مستقرة في العالم اإلسالمي

وفي ظّل تجاذبات في غير بلد من بلدان        ، الحاكمة

أمريكـا علـى    وعـدم قـدرة  ، المنطقة وجوارها

   !حسمها؟

لم يبلغ أن   ، من الواضح أن الكيان الصهيوني الهشّ     

وقصارى ما يطمح بـه أن  ، بقدراته الذاتية يتوسع

 يات المتحدة في صـراعات مـع دول  يزج الوال

 سبتمبر ١١وقد واتتها فرصة بعد هجمات ، المنطقة

لم ، عدوانًا فخاضت أمريكا على أفغانستان والعراق

و ال تسمح   " اإلسرائيلية" يكن دافعه الوحيد األهداف   

تضافرت حينها بتعميم حالة من  تلك المعطيات التي

ـ  " إسرائيل" االستالب األمريكي لصالح   عيد على ص

ويبـدو  ، وقضايا العالم اإلسالمي، العالمية القضايا

 من اإلمعان في األحـالم الحـديث عـن دولـة    

، الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات      " إسرائيل"

قـوة علـى    بعد أن أرغمت أمريكا األعظم منهـا 

خفض سقف األهداف التي صحبها خطاب يستعدي       

  ...كل قوة ليست معها

أو الهـامش  ، عالقة وقوتها اتساع ال  وال ريب أن

 أمريكيـا متـأثر بالطبقـة   " إسرائيل"الممنوح لـ

السياسية األمريكية المتشكلة والعقيـدة الـسياسية       

بحركـة األمـة    ,لإلدارة المتنفذة؛ المتأثر بـدوره 

  .اإلسالمية وصعود حركات المقاومة فيها والتغيير
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