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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

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

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

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

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

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

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

  .اس والمهملحّساعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

لى قتل فبسبب من دور المرابين اليهود والتجار وأصحاب المصارف فيها دعت الجمعيات العمالية والحرفية إ

  اليهود وإفنائهم ألنهم يحتكرون المال والسلع واالستثمار

 

إذاً لم تكن البعثات التبشيرية بعثات حضارية كما يدَّعي الغرب، بل بعثات استطالعية للحمالت االستعمارية 

لصلة تمثل العنصرية االستيطانية بأجل صورها والتعاون وثيق ا) دولة توراتية(ولم تكن باألساس إال لبناء 

       بين المصالح االستعمارية وبين اليهود واألوروبيين، لتوجيه األنظار إلى أعداء وهميين تحولوا 

  فيما بعد إلى أعداء حقيقيين

 

إن ملفات وزارة الحربية الفرنسية ووثائق الحملة الفرنسية على مصر والرؤية االستراتيجية الخطيرة 

    نما كان العالم ينتقل من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر حي-لنابليون بونابرت ويهود فرنسا

   اليهودي لحملة بونابرت على مصر وبالد الشام- تدلل صفحاتها على الدور االستعماري-

 

وكيف يمكننا التساؤل اآلن في القرن الحادي والعشرين عن دور الواليات المتحدة النزيه في عملية السالم 

وهي التي كرست جهودها لدعم تصورات االستيطان اليهودي منذ أكثر من مئتين سنة، إنه في المنطقة، 

التساؤل المشروع عن تضافر القوى والشركات العالمية لدق مسمارها في نعش االمبراطورية العثمانية، 

يق مع وظهور دور الواليات المتحدة على مسرح األحداث العالمية ودفعتها المصالح االحتكارية والتنس

  االحتاكرات اليهودية بشكل مريب لتحقيق المآرب المشتركة
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فمن الضروري التآمر على السلطان وتقطيع أوصال دولته بمساندة مصطفى كمال أتاتورك، وشكلت حملة 

نابليون حينذاك إحدى الحمالت األوروبية العسكرية إلخراج أوروبا من مأزقها لصالح إقامة الكيان اليهودي 

الشام ضد محمد علي باشا ونظامه القوي وضد االمبراطورية العثمانية والسلطان في لعبة قديمة لما في بالد 

  يسمى بتوازن القوى في البلقان أيضاً

  

 -تآمرت الحركة اليهودية والصهيونية على ستالين واالتحاد السوفيتي، فدفعت بزعمائها في اللوبي اليهودي

 والتآمر من الداخل على االتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية الروسي وباألخص بيريا لقتل ستالين

         ومنظومة الدول االشتراكية كقطب سياسي عالمي ) حلف وارسو(لتأكيد ستالين على تشكيل 

  جديد ضد بريطانيا وأميركا

 

ها قد تمكنت من الوصول إلى كانت الحركة اليهودية العالمية برئاسة غولدمان فرع الواليات المتحدة وأقوا

عبر صديقه الحميم وشريكه السابق في محل للخرداوات / شهر آب/ ١٩٤٥الرئيس هاري ترومان عام 

في والية منيسوتا األمريكية، وتحت تأثير عامل الصداقة والضغط المعهود أصدر ترومان ) إيلي جاكوبسن(

 ألف ١٠٠بأن تسمح الواليات المتحدة بإرسال قراراً اتخذه بدون علم الوزارات واإلدارات في حكومته 

  يهودي مسلح ومدرب بكل عتاد الحرب الحتالل فلسطين

 

وكانت ثورة أكتوبر االشتراكية العظمى قد فضحت الحكام، لما يخططون له فكشفت عن مؤامرة وعد بلفور 

لتجزئة /  بيكو-سايكس/ة  وأوصلوا وثائق اتفاقي١٩١٧عبر البحارة السوفييت الذين قدموا لميناء حيفا عام 

  المنطقة إلى دويالت من أجل خلق الكيان االستعماري الصهيوني القادم وتوسيع النفوذ االستعماري

 

إن الشعوب العربية واإلسالمية ال يمكنها مطلقاً نسيان األدوار الخطيرة ألسرة روتشيلد في بناء الدولة 

ها لشراء أراٍض واسعة في فلسطين والضغط على العبرية وبخاصة بجمعها للتبرعات الضخمة ومساهمت

العرش البريطاني الستصدار وعد بلفور المشؤوم ومن خالل مؤسستها الستثمار األراضي الزراعية في 

  فلسطين وجنوب سوريا ولبنان

 

بير فيها وإذا انتقلنا من إفريقيا وآسيا إلى أميركا الالتينية فإن المنظمات الصهيونية العالمية لعبت الدور الك

الملياردير اليهودي الذي يمتلك بمفرده ) أوراسيو(وباألخص في البرازيل ودول أخرى ودفعت بنشاطات 

عشرات الشركات السياحية والصناعية والتجارية، وجهازاً إدارياً واستخباراتياً ضخماً بحيث يقدر نشاطه 

وعلى أنه يملك مع عائلته مدينة الزراعي فقط بمساحة تزيد عن مساحة لبنان وفلسطين بنسبة الضعف، 
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              وتسمى ) سير آدي نوفا(كاملة بكل ما تعني الكلمة من معنى في البرازيل واسمها 

  البرازيل) تل أبيب(عند يهود أميركا 

 

عام ومن المعروف عند التدقيق أكثر أنه نظمت مجموعة كبيرة من الرأسماليين اليهود الكبار حفلة عالمية 

 وفي شهر آب بالتحديد، من أجل وضع خطة عالمية لغزو العالم بطرق جديدة ومركزة، باعتبارهم ١٩٦٧

من أصحاب المليار وأسسوا االتحاد الدولي ألصحاب المليارات اليهود ومركزه في الواليات المتحدة ولندن 

  :والبرازيل ووضعوا خططاً مستقبلية خطيرة كان أهمها

 

 ١٩٤٤ق والشهود والتأكيد بأن رودولف كاستنر قام في معسكرات االعتقال النازي عام إذ تم جلب الوثائ

أس إلبادتهم وهو مسؤول عن مقتل . بدفع آالف اليهود الهنغار والرومان للموت وسعى إلى دفع الـ أس

فرضهم  ألف يهودي من هنغاريا ورومانيا بموافقة قادة الجستابو والمنظمة الصهيونية العالمية بعد ٥٩٠

وسوق هؤالء اليهود بالقطارات بعد إقناعهم أنهم مهاجرون إلى أميركا، " بودابست"للنظام الفاشي في غيتو 

  ):الغدر(في كتابه بعنوان )  بن هتيا(وبالخداع تم سوقهم إلى حتفهم وكتب الصهيوني 

 

طى على قسم كبير من وقد اعترف كاستنر أمام محكمة نيورينبرغ التي حاكمت المجرمين النازيين بأنه غ

 والصهيونية حقيقة وعدم كشف حقيقة دفع اليهود إلى المذابح -أجهزة األمن والمباحث المشتركة النازية

  بمؤامرة دنيئة منه كي يكونوا عبرة لغيرهم ليهاجروا إلى فلسطين قبل فوات األوان
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  اللوبي الصهيوني العالمي

  ماري وقضية فلسطينالحلف االستع

دور مجموعات الضغط واللوبي الصهيوني في 

  قضايا السياسة في المنطقة والعالم

  محمد علي سرحان: تأليف

٢٠٠١  

  اإلهداء

  إلى كل من منحني محبته وثقته

  .إلى والدي ووالدتي

  إلى راما وريما وماري أحباء روحي لنبحث

  .دائماً عن الحقيقة ألننا سنجدها دافئة كالشمس

  فهرسال

  المقدمة

الصهيونية العالمية من بنيامين فرانكلين     : الباب األول 

  .إلى نابليون بونابرت ووعد بلفور

اللوبي الصهيوني في الواليات المتحـدة      : الباب الثاني 

  .ومجموعات الضغط اليهودية في أمريكا

الصهيونية العالمية في روسيا القيصرية     : الباب الثالث 

  ).البروتوكوالت(ومسألة 

دور اللـوبي الـصهيوني فـي فرنـسا         : الباب الرابع 

  .وتصريحات جوسبان الخطيرة

جماعـة  (أكذوبة ضحايا الهولوكوست    : الباب الخامس 

  ).مراجعة كتاب التاريخ

  .التطبيع استراتيجية صهيونية جديدة: الباب السادس

حكومات الكيـان الـصهيوني تـرفض       : الباب السابع 

  .منطقةعملية السالم، وتشجع الحرب في ال

 اإلسـرائيلية وأزمـة     -العالقات التركية : الباب الثامن 

  ).حرب المياه ضد العرب(المياه في المنطقة 

الستار النووي اإلسـرائيلي وخطورتـه      : الباب التاسع 

  .على المنطقة العربية

منظمة إيباك وتأثيرها علـى الـرئيس       : الباب العاشر 

  ). غيت-فضيحة مونيكا(األمريكي بل كلنتون 

هنري كيسنجر وانتقـاد حكومـة      : ب الحادي عشر  البا

  ).تصورات جديدة لألمن القومي األمريكي(باراك 

الـصهيوني المتعـصب ليبرمـان      : اباب الثاني عشر  

  .مرشح للرئاسة األمريكية

  .مالحق الكتاب: الباب الثالث عشر

  .كلمة أخيرة

  المقدمة

بحـث  الكتاب الذي بين أيدي القـارئ دراسـة و        

 للوبي الـصهيوني العـالمي    سياسي واسع عن ا   

وتأثيره مع الحلف االستعماري على فلسطين الذي       

ثيـو  " نشأ بين مؤسس الحركة الصهيونية العالمية       

وبين " الدولة اليهودية "صاحب كتاب   " دور هرتزل 

الدول الكبرى التي كانت لها مصلحة فـي بعـث          

وتهجيرها بالتخطيط المـسبق    " المسألة اليهودية "

أوروبـا  ، رغم أن    طقتنا العربية من أوروبا إلى من   

 والمحارق ضد اليهـود     تتحمل مسؤولية المجازر  

وليس شعوبنا ودولنا وأوطاننا، ألن تلـك المـسألة      

 نفسه هي ذات منشأ أوروبـي       هرتزلكما يوضح   

بكل المقاييس بطبيعتهـا وتناقـضاتها وخالفاتهـا        

  .ومآسيها وبمساعيها الشاملة

أسـبابها  "تتكشف من خالل الدراسة هذه برأيـي        

.  وتتحملها أوروبا أدبياً وأخالقياً وقانونياً     "األوروبية

النظــام النــازي ولالمبراطوريــات األوروبيــة و

 الدور الكبير فـي إشـعال النـار تحـت           الهتلري

رمادها، وأدت إلى حدوث المـشاكل والحـروب        

والمؤامرات والدسائس والفتن الرهيبة بهدف إشاعة      
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بـدعم تـصوراتها    الفوضى والتخلص منها نهائياً     

التوراتية األصـولية المـستمدة مـن العنـصرية         

واالستيطان أنتجتها كمادة غنية لهمجيتها، واستناداً      

على عقليات منغلقة التي نضحت بهـا الحـروب         

 إلينـا   حملة نـابليون بونـابرت    الصليبية ودفعت   

والتآمر على شعوبنا بالتخطيط للمؤامرات الدولية      

 الفاشية والعنـصرية    المحاكة جيداً مع المنظمات   

واالتحادات الصهيونية وحتى مع أثرياء اليهـود       

  .قبيل هرتزل بمئات السنين

التاريخ حافل بمسلسالت تثبت حقـائق ال منـاص         

 اعترف بنفسه هرتـزل منها، من أهمها أن الدكتور    

فكرة الدولة اليهودية هي فكرة بسيطة وباهتة       بأن  

سـاط  بالنسبة له ولغيره سرعان ما شجعتها األو      

االستعمارية المتعاونة مع شـركة آل روتـشيلد        

وعـد  (، وتمخضت عنها وعود بريطانية      وغيرها

ووعد بلفور تـشرين ثـاني      ) (١٩١٧كامبو أيار   

ــةودور ) ١٩١٧ ــسة األمريكي ــة الكني  والحرك

ــة ــشجيع -الدبلوماســية البريطاني ــة بت  األمريكي

االستيطان اليهودي على أرض فلسطين ألسـباب       

  .اآلن بعد عشرات السنين من التآمرتتراءى أمامنا 

ال يمكن تغطية الموضوع من جميع أطرافـه وإال         

 لكـن البحـث     موسوعة كبيـرة  احتاج فعلياً إلى    

والدراسة فيه احتاجت إلى وقت وجهد ليسا قليلـين         

وبخاصة أن تسليط الضوء على اللوبي الصهيوني       

العالمي وحقيقته والدور األميركي واألوروبي فـي       

شريد شعبنا له دالالت عميقة، وما نعانيه       اقتالع وت 

اليوم من الكيان الصهيوني االستيطاني االستعماري      

وأساليبه ضد شعوبنا العربيـة، واقترافـه ألبـشع         

المجازر والقتل واإلرهاب تعيد ألذهاننـا طبيعـة        

التي ال تختلـف عـن      وأهداف الحركة الصهيونية    

 بل هي أشد وطـأة منهـا علـى حياتنـا            النازية

تقبلنا ألنها تقتلع وتستوطن وتـسرق تاريخنـا        ومس

وأرضنا وبيوتنا وتزّور الحقائق من أجـل إقنـاع         

غيرنا بأنهم عادوا من الشتات إلـى مـا يـسمى           

  !..؟"أرض الميعاد"بـ

" النيل إلى الفرات  "ويطرحون شعارهم الخطير من     

بأسلوب همجي ومتعصب ال تحده حدود وانطالقـاً      

الذي " اء صهيون بروتوكوالت حكم "من دستورهم   

 ويـستندون   أخطر كتبهم الدينية السرية   يعتبر من   

بحقـد  " شعب اهللا المختـار   "عليه على أساس أنهم     

أعمى بربري ومتوحش معادي لكل الشعوب وأمم       

  .األرض وباألخص شعبنا الفلسطيني

لقد أعربت معظم الدول العربية عن استنكارها من        

ني في  الدور المؤثر الذي يمارسه اللوبي الصهيو     

 الواليات المتحدة ومجموعات الـضغط اليهوديـة      

التي وجدت في محاوالت جر دولة عظمـى إلـى          

سياسة العداء المستمر للعرب وحقـوقهم العادلـة        

بتشجيع سياسة إسـرائيل العدوانيـة والعنـصرية        

واالستيطانية، حيث أكد البيان الختامي الصادر عن       

، بـي االتحاد البرلمـاني العر   لمجلس  ) ٣٤(الدورة  

انتقاداته لمحاولة جر مجلس الشيوخ األمريكي بعد       

نقـل الـسفارة    الكونغرس األميركي للموافقة على     

، مشيراً إلى أن تلـك      األميركية إلى القدس العربية   

المحاولة تتعارض كلية مـع قـرارات الـشرعية         

الدولية وأن السالم واالحتالل متناقضان ال يلتقيان       

خطر لـ اللـوبي    وتوضح تلك المحاوالت الدور ال    

الصهيوني منذ زمن بعيد فـي دعـم الـسياسات          

العدوانية ضد شعوبنا العربية بدءاً من اغتـصاب        

 حتى تـأمين مـستلزمات الـدعم        ١٩٤٨فلسطين  
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العسكري والمالي واألمني في حروب إسرائيل ضد 

  .العرب

ورغم أن العرب اختاروا السالم كاستراتيجية ثابتة       

ضي العربية المحتلة   لهم على أساس استرداد األرا    

بالكامل على قاعدة العدل والـشمولية ومرجعيـة        

) ٣٣٨-٢٤٢(مدريد وقرارات الـشرعية الدوليـة    

في جنوب لبنان وحق عودة الالجئين إلى       ) ٤٢٥(و

إال أن كل ذلـك     ) ١٩٤(ديارهم وأراضيهم بقرار    

  .كان حبراً على ورق

من هنا يمكننا الدخول في هذا الكتاب لنعطي رؤية         

ر مجموعات الضغط واللوبي الـصهيوني      دوعن  

 ومدى تأثيرهما على السياسة الخارجية األميركية     

ودعمهما للكيان الصهيوني ويعتبر الكتاب أساسـاً       

، لمـا يحتلـه   اللوبيات الصهيونية في العـالم    عن  

ــف   ــار أن الحل ــة باعتب ــن أهمي الموضــوع م

االستعماري غير المقدس تشكل بين الدول الكبرى       

لصهيونية منذ زمن بعيد، وال يـزال       تحت النجمة ا  

تشابك مصالحهما االستراتيجية مؤثراً على مصير      

والـدول  ومستقبل األجيال والـشعوب العربيـة،       

الكبرى تحاول توفير الفرص والمناخـات لجعـل        

الدول والشعوب العربية تابعة وغير مهيئة للوحدة       

سنجد في . أو التطور أو مواجهة الكيان الصهيوني

كـشف  ذا الكتاب ما يمكـن اعتبـاره        محتويات ه 

حقــائق وأدوار مجموعــات الــضغط اليهوديــة 

واللوبي الـصهيوني علـى اإلدارات األمريكيـة        

وفرنسا وروسيا ودول أخـرى بهـدف الـشراكة         

الكاملة مع المـشروع الـصهيوني االسـتعماري        

واالستيطاني في منطقتنا ومنـاطق أخـرى مـن         

  .العالم

 القـضايا التـي     قدمت في هذا الكتاب العديد مـن      

 ومنظماتـه   خفايا الدور الصهيوني العالمي   تكشف  

ثيـودور  المتعددة للوصول إلى أهداف خطط لهـا        

والحجج الواهية  " الدولة اليهودية " في كتابه    هرتزل

الـسلطان عبـد    التي استند عليها وضغطه علـى       

 إضافة إلى   الحميد الثاني لالستيالء على فلسطين،    

ودراسـتها بـشكل    أمور تاريخية جرى تحليلهـا      

موضوعي محاوالً تسليط األضواء على ما يهمنـا        

من طبيعة اللـوبي الـصهيوني العـالمي وتتبـع          

 نـابليون   مسارات عديـدة ألدوار مثيـرة لعبهـا       

فشل الحملـة الفرنـسية      قبيل هرتزل، و   بونابرت

الملـك فـاروق    ( ودور كل مـن      على بالد الشام  

ك وحرصهما المشتر ) والملك عبد العزيز آل سعود    

على استبعاد المؤامرة الدولية عن فلسطين وشعبها       

في تحريك  ) التروست االستعماري اليهودي  (دور  و

السياسة الخارجية األمريكية تجاه بالدنا أو اتجاه       

إيران وباكستان والهند أو تجاه روديسيا والكونغو       

  .وجنوب أفريقيا

) لجنة البحث اليهوديـة العالميـة     (إضافة إلى دور    

يقة عن دورها العالمي سابقاً والحقـاً       وتفاصيل دق 

بعد انهيار االتحـاد الـسوفييتي، والتطـرق إلـى       

وماذا تعنيه تحركات يهود مصر     " كيواله"احتفاالت  

أو يهود إيران وآسيا الوسطى وارتباط الحاخاميـة        

في االسكندرية بالحركة الصهيونية ومخططاتها مع      

عبتهـا  التي ل " كامب ديفيد "بريطانيا ودور اتفاقيات    

لضرب منجزات العهـد الناصـري، ال شـك أن          

الشعب المصري ضمن أمته العربية ودوره فيها له        

أبعاد وأدوار قومية غير سهلة، وفي هذا المجـال         

أدخل ألعّرف القارئ العربي بالدور الكبير الـذي        

 أواخر القرن   الحركة الصهيونية الروسية  مارسته  
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 جـادة   التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ودور     

اليهودية في تجميـع العناصـر      " جيليني شيفسكي "

المعادية لثورة أكتوبر منذ البداية والتحريض الذي       

 وجماعاته السرية، ودور كـل مـن        دينكينقام به   

رئيس المجلس الثـوري العـسكري    " دزيرجنسكي"

، إضافة إلى امتداد األعمـال      "موسى أورتيسكي "و

 ١)بيريا(ور  السرية للحركة الصهيونية السيبيرية ود    

 وكشف عـصابة    ستالينوزير الداخلية ومستشار    

وعصابة لجنة األطباء العليا في موسكو      " اليونكر"

قتـل  ؛ والسؤال لمـاذا     التي قتلت ستالين مسموماً   

دور  ونعود إلى دراسـة      !ستالين من قبل اليهود؟   

، ومحاوالت الـضغط    اللوبي الصهيوني في فرنسا   

بوعد عتراف   لال غانديالصهيوني على   -اليهودي

، ثم نظرة على وضع التسوية قبيل انتخابات        بلفور

أزمة المياه كجزء من الحـرب      ، ومواضيع   ١٩٩٩

التسليح ، وأخيراً كشف بعض الحقائق عن       السرية

  .النووي اإلسرائيلي

لقد تطلع اليهود والصهاينة إلى أدوار فعالة علـى         

بدعم بريطانيا والواليات المتحـدة     المسرح الدولي   

 لتأمين الموارد األولية ومناطق اسـتثمار       المطلق

 وطرق المواصالت االستراتيجية، والسيطرة     النفط،

، ١٩١٨على اإلنتاج الزراعي والصناعي منذ عام       

أعتقد بأن األمم الحليفـة قـد       : " قائالً ولسونعلق  

قررت وضع حجر األساس النبعاث الدولة اليهودية 

ا فـي   في فلسطين بتأييد تام من حكوماتنا وشعوبن      

  !؟"الواليات المتحدة وبريطانيا

لنجد أن الجهد المبذول من أجل إخراج الكتاب في         

صورة شاملة عن   أبواب موثقة يهدف إلى إعطاء      

                                                 
  .المؤلف/ ٢٢/٤/٢٠٠١ راجع صحيفة تشرين  1

 الـذي نـشأ وال      حقيقة اللوبي الصهيوني العالمي   

يزال إلى يومنا هذا بين الحركة الصهيونية العالمية        

اء المتبلورة في أدائها ووظيفتها وبرامجها مـع أد       

وسلوكيات وأهداف الدول الكبرى التي سعت منـذ        

اللحظات األولى للمؤتمر الـصهيوني األول إلـى        

إخراج السيناريو المطلوب  والمتفق عليه الستبعاد       

عـن أوروبـا فـي الحـربين        " المسألة اليهودية "

دور الـصهيونية   العالميتين األولـى والثانيـة، و     

شعال تلك  والماسونية العالمية واألثرياء اليهود بإ    

، ورغم ضحايا رحى المعارك التي ذهب       الحروب

وباألخص بين  )  مليون ٤٠(فيها الماليين من البشر     

يغالي اليهود المتعـصبون    ) ١٩٤٥-١٩٤٠(أعوام  

فلم تكرس  ) المحرقة النازية (والصهاينة في قضية    

بينما لـم يـسلط     (الدعاية الغربية إال للقتلى اليهود      

وا أو قتلـوا نتيجـة      الذين مات ) الضوء على غيرهم  

البرد واألمراض والجوع في السجون والمعتقالت      

النازيــة كغيــرهم مــن الــسجناء الكاثوليــك أو 

ــتراكيين أو  ــساريين أو االش ــوذكس أو الي األرث

  !.الماركسيين أو الليبراليين؟

ولعل اتهام ألمانيا بالمحرقة النازية وابتزازها طيلة       

 لرفـع   فينغديفيد أر السنوات الماضية دفع المؤرخ     

دعوى قضائية في محاكم بريطانيا ضـد الكاتبـة         

وتأييد أثريـاء   ) دبورة لبشتات (اليهودية المتعصبة   

 الـذي اعتبـر ربحهـا       أهودا باراك اليهود لها مع    

بأن أرفينغ  للقضية انتصاراً للعالم الحر، بينما أكد       

الستجرار عطف الـدول     المحرقة خدعة صهيونية  

 ير اليهود إلى فلـسطين    الغربية الكبرى لتأييد تهج   

ودعم الحركة الصهيونية وخفايا العالقة التي تربط       

ــستابو ــرع الج ــات ) ١١/١١٢( ف ــع المنظم م

 - وهاشـومير وهاتـسعير    -أرغـون (الصهيونية  
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ومع غولدا مائير أو مع شركة هآفارا لها        ) وشتيرن

  .٢دالالت هامة

لقد لعبت الدول الكبرى بحلفها المقدس مع الحركة        

المسألة "لعالمية أدوار خطيرة الستبعاد     الصهيونية ا 

عن أوروبا باتجـاه المنطقـة العربيـة        " اليهودية

واإلسالمية كي تبقى تلك المناطق ملحقة بالمصالح       

كعامــل جــوهري للتــوتر وعــدم االســتعمارية 

، فما العمل إليجاد الوسـائل      االستقرار في المنطقة  

 والطرق الستعادة حقوقنا القومية المشروعة وإعادة     

بناء دولة فلسطين الديمقراطية؟ لعل تأنيب الضمير       

 وزير الخارجية شلومو بن عـامي  الذي أعلن عنه    

هنـري  وعلق عليـه الـسيد      ) السابق(اإلسرائيلي  

 المسؤول في المجلس اليهودي األمريكـي       سيغمان

تعبر عما أحدثته انتفاضة األقصى ودماء شـبابها        

من هـزة عنيفـة فـي نفـوس         ) جرحى وشهداء (

ض، ودعوة سـيغمان لإلسـرائيليين الـساسة        البع

كبدايـة  والقيادة التخاذ أفكار شلومو بـن عـامي         

 كـشعب وكمـشكلة     لالعتراف بالحق الفلسطيني  

" الصهيونية العالمية "وطنية كبرى تتحمل إسرائيل و    

مسؤوليتها، وإعادة الحق المغتصب إلى أصـحابه       

الشرعيين ربما يخفف المعاناة والجهـود باتجـاه        

ديدة تجد الحلول طريقها نحو االعتـراف       وقائع ج 

من قبل حكام بريطانيا والواليات     ) بمسألة فلسطين (

إذاً كم من الشجاعة وتأنيب الضمير يلزم       . المتحدة

" ريتشارد مورفي"لقد كانت رؤية . لغزاة ال يفهمون

مساعد وزير الخارجية األميركي األسبق وكبيـر       

 صحيفة  الباحثين في مجلس العالقات الخارجية في     

ــستقبل" ــة " الم ) ١٤م ص ١٨/١٠/٢٠٠٠(اللبناني

                                                 
  انظر، مقابلة هامة مع الكاتب نورمان فنكلستين في 2

  .م٣/٤/٢٠٠١مجلة اآلداب، 

متناقضة وهشة إلى حدود بعيدة جداً فهو في الوقت         

أن الواليات المتحدة ما    : "نفسه الذي يؤكد فيه على    

للتوصل ) إسرائيل(زالت تدعم بكرم وسخاء جهود      

إلى األمن القومي وأنها القوة المتفوقة في المنطقة،        

  !؟"بأنها مهددةإال أنها ال تزال تشعر 

، فهو يؤكـد    مورفيلنالحظ كم هي متناقضة تعبيرات      

وفـي الوقـت نفـسه      )) قوة متفوقـة  " ((إسرائيل"بأن  

إن القوى المتفوقة هـي التـي تهـدد دول          )) مهددة((

وشعوب المنطقة، ال بـل وتمـارس سياسـة اإلبـادة           

والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، والمـضحك       

األميركيين واإلسرائيليين  ((بأن  في آرائه تلك ما يظهر      

كيـف  )) يتعرضون إلى أعمال العنف   )) ((والفلسطينيين

يمكن تفسير هذه الرؤيا السخيفة لكبير الباحثين، إذ من         

أين تتأتى أعمال العنف على األطراف الثالثة المذكورة        

هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكنه تغطية أعمال          

نـزف  ((موية بإيقـاف    اإلرهابية والد " إسرائيل"حكام  

بقصد طمس حقيقة العدوان اإلسرائيلي     )) الدماء كأولوية 

على الشعب الفلسطيني في الـضفة والقطـاع خـالل          

 ألـف جـريح     ٣٠انتفاضة األقصى إذ هنالك أكثر من       

ومشوه وأصحاب عاهات دائمة بفعل ممارسات جـيش        

) ٦(االحتالل الوحشية المقصودة إضافة إلى أكثر مـن         

!  أين هي اتفاقيات جنيف والقانون الدولي؟      !آالف شهيد؟ 

إن الذي يتخبط في عملية السالم اآلن هـي الواليـات           

المتحدة وسياستها الخارجية الفاشلة ال بل وسياسة حكام        

الفاشية، والفارق هنـا أن الـسياسيين فـي         " إسرائيل"

اإلدارات األمريكية كالغزاة الصهاينة ال يفهمـون، إال        

نصائح للرضوخ للصهاينة الغزاة    إعطاء التوجيهات وال  

  .من قبل سماسرة األوطان والشعوب

  محمد علي سرحان

  ١٠/١٠/٢٠٠١دمشق 
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  الباب األول

الصهيونية العالمية من بنيامين فرانكلين إلى 

  نابليون بونابرت ووعد بلفور

  تحذيرات بنيامين فرانكلين. ١

 في  بنيامين فرانكلين حذر مؤسس الواليات المتحدة     

ام المجلس التأسيـسي األمريكـي عـام        خطابه أم 

م أي بعد إعالن الدستور األمريكي في عام        ١٧٨٩

ال : "م، مخاطباً السادة النبالء في ذلك الوقت      ١٧٨٧

تظنوا أن أمريكا نجحت في االبتعاد عن األخطـار         

فهي ما دامت مهـددة     بمجرد أن نالت استقاللها،     

بخطر جسيم ال يقل خطورة عن االستعمار نفسه،        

 وسـوف   تي ذلك الخطر من تكـاثر اليهـود       وسيأ

يصيبنا ما أصاب البالد األوروبية التي تساهلت مع        

اليهود الذين سعوا للقـضاء علـى تقاليـد أهلهـا           

ومعتقداتهم وفتكوا بحالتهم المعنوية وشبابها ألنهـم       

األفكـار الخاصـة بالماسـونية      أشاعوا الرموز و  

  التي كرسوها بـين النخـب      اإلباحية والالأخالقية 

الحاكمة ثم أفقدوهم الجرأة على العمل وجعلـوهم        

، بمـا   "ينحون باتجاه الكسل والتقاعس والفوضـى     

حاكوه من فتن وحيل لمنافسيهم بالـسيطرة علـى         

، فـأذلوا   ٣المؤسسات االقتصادية واألمنية والمالية   

أهلها وأخضعوهم لمشيئتهم وقدرات خفية أسـاؤوا       

الخـتالط  فيها لإلنسانية والتقدم البشري ورفضوا ا     

بالشعوب التي يعايشونها، بعد أن كتمـوا أنفاسـها         

                                                 
/  انظر بهذا الشأن تاريخ الواليات المتحدة األميركية 3

األهلية /  ت اميل بيدس-هنري كوماجور والن نيفينز

، كما تمخضت ١٢٧ص / ١٩٥٦/للطباعة بيروت 

أميركا الثائرة عن زعيمين كبيرين هما جورج 

  .واشنطن وب فرانكلين

والحقوا خيرة أبنائها وأمـسكوا بزمـام حياتهـا         

  .ومستقبلها

  )١٣٥٠-١٣٨٤(المذابح األوربية ضد اليهود . ٢

يمكننا الرجوع قليالً للتاريخ الوسيط فـي أوروبـا         

 بين  المذابح األوروبية المرتكبة ضد اليهود    لمعرفة  

م حيث أدت الفتن المـشبعة      ١٣٥٠-م١٣٤٨أعوام  

بالحقد األعمى إلى نتائج رهيبة ضد يهود أوروبـا         

فبسبب مـن   ،  ستراسبورغ بالنمسا وباألخص في   

 دور المرابين اليهود والتجار وأصحاب المصارف     

فيها دعت الجمعيات العمالية والحرفية إلـى قتـل         

اليهود وإفنائهم ألنهم يحتكـرون المـال والـسلع         

 ممثلي الطبقات الغنية في مجلس      ، ولكن واالستثمار

المدينة المذكورة رفضوا الحملة ضدهم ألن اليهود       

وممثلي مجلس المدينة جنوا األرباح الخيالية مـن        

الكنيـسة واألمـراء    الربا والتجارة اليهودية، أما     

 أيدوا الحملـة ضـدهم التـي قادتهـا          والفرسان

الجمعيات الحرفية للتخلص من ديون الربا واحتكار       

فشبت الحرائق في أمـالك     واق والمصارف،   األس

 بل وأحرق البعض منهم أحياء في أنحـاء         اليهود

 ضمن الساحات العامة وفـي      الزاس وستراسبورغ 

وبعد أن ذبحت بورجوازية المدينـة      م  ١٣٤٨عام  

" نيـدلينفن "جميع اليهود في المدينـة المـسماة        

، استولوا على جميع أمالكهـم وطـردوهم منهـا        

يون اليهود المفروضة عليهم،    وتحرر هؤالء من د   

ورغم أن إدارة مجلس المدينة المذكورة قاومت تلك 

األعمال إال أنها رضخت ألنشطة الطبقة الجديـدة        

عهود اليهود المظلمة بدأت    : "سيسيل روث ويقول  

من عصر النهضة األوروبيـة، ولهـذا نؤكـد أن          
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عصر النهضة بدأ من نقطة الفتك باليهود أنفسهم        

  .٤"ومالحقتهم

  :وانقسم اليهود إلى قسمين

االندماج فـي المجتمعـات     فرض عليه   : قسم أول 

 إلى الحد بتغيير ديانته اليهوديـة إلـى         األوروبية

روسـيا، واسـبانيا،    المسيحية كما حـصل فـي       

فـي  ) يهود الـدونما  (، وكما حصل مع     والبرازيل

 والـدخول فـي معتـرك       االمبراطورية العثمانية 

ماعيـة والـسياسية    المنافسات االقتـصادية واالجت   

القادرة بالهيمنة على مواقع القـرار أساسـاً فـي          

  .الحرب الخفية

 في أوروبا الشرقية  " الغيتو"غادر أسوار   : قسم ثان 

وانخرط باألفكار والعمليات الثورية والراديكالية إال     

أنه دعا إلى الهجرة اليهودية على أساس االعتراف        

حيث قـدم    هرتزلبالدولة اليهودية التي دعا إليها      

تفسيرات جديدة لمسار المسألة اليهودية تختلف عن       

تفسيرات االتجاه الديني المتعصب الذي لم يـرض        

بأي شكل تسويغ مفهوم الدولة بالعلمانية ألن الوعد        

، أي مـن    )الحريـديم (الرباني لم يكتمل بعد، وهم      

  .٥)الخلوتصيم(

هذا ما يفـسر التنـاقض بـين االتجـاه الـديني            

  :المتعصب كأحزاب

فـاألولى ال   ) حركـة شـاس   (، و )ناطوري كارتا (

تقف ضـد المـشاريع     تعادي العرب بشكل فج بل      

                                                 

                                                

 ما الذي تغير في /موسى الزعبي/ انظر بهذا الصدد  4

ص / ١٩٩٥/ لبنان/الحضارة الغربية دار الشادي 

)٢٥- ٢٤.(  
 والموسوعة البريطانية ٨/١٠/٧١ عل همشمار  5

  .١٩٦٥الكبرى 

 برمتها وضد االستيطان بينمـا الثانيـة    الصهيونية

تعادي العرب بشكل خطير وتؤيد االستيطان بكـل        

أشكاله هذا التشتت الواسع في الحركـة اليهوديـة         

ـ        ه الدينية والحركة الصهيونية العلمانية لـه خلفيات

الدينية والروحية والسياسية واالسـتعمارية فحتـى       

أقرب حلفاء اليهود في أوروبا رفضوا مـشاركتهم        

 الـذي ال    اللورد شافتـسبري  فهذا  . في برلماناتهم 

يمثـل االحتكـارات    يمثل أياً من االتجـاهين بـل        

، دعا اليهود إلـى الهـروب مـن القتـل           الكبرى

هـم،  والمحارق والمذابح التي أعدها األوروبيون ل     

أي باختصار الهروب من جحيم أوروبا إلى مكان        

  .٦آمن يقيمون عليه دولة يهودية خاصة بهم

 اليهـودي االحتكـاري     شافتـسبري لقد عارض   

آل صاحب رؤوس األموال الضخمة مـع أبنـاء         

عدم دمج اليهود    وشركاتهم الواسعة إلى     روتشيلد

 والدعوة إلـى    في المجتمع األوروبي أو البريطاني    

روسيا مدني، فهؤالء اليهود القادمون من      التحرر ال 

ال يـستحقون   وآسيا الوسطى وبولونيا وهنغاريـا      

العيش في أوروبا ألنهم أصحاب فـتن ومـشاكل         

تجعل أوربا المتحضرة بؤرة فساد لهم بكـل مـا          

 أدموند روتشيلد يحمله الفساد من معنى، لقد ركز       

أرض " لتهجيرهم بالقوة إلـى      اللورد شافتسبري و

على أساس ما ورد في التوراة أو ما ورد         " الميعاد

في كتاب هرتزل وبهذه الصورة شكلت الزعامـة        

اليهودية وزعيم الصهيونية العالمية هرتزل رؤيـة       

مشتركة، رغم أن التناقض لم يكن لـه أن يظهـر           

كان هنالك تفاهم كرسه فيما     على السطح مطلقاً بل     

 بعد بن غوريون وغولدا مـائير وييغـال آلـون         

 
/ هاشم حمادي/  الصهيونية في روسيا القيصرية 6

  ).١٩-١٨ص (وزارة الثقافة دمشق / ١٩٧٦
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لهاغاناه والمنظمات الصهيونية فـي مـا       بتوحيد ا 

ـ  بعـد عـام    " جيش الـدفاع اإلسـرائيلي    "يسمى ب

  .٧م١٩٥٠

م بدأ بشكل واضـح فـي       ١٩٢٠أما مع بداية عام     

تاريخ منطقتنا العربية انتقال أنشطة الصهيونية إلى       

مرحلة متصاعدة من أعمال العنـف واإلرهـاب         

وحملت عقيدة إجرامية متمثلة بالهجوم واالقتحـام       

تي أعدت بشكل مدروس ومخطط له سلفاً بـسفك         ال

الدماء والتدمير وتنشيط عمل األيدي الخفية المتمثلة      

والدفاع القومي ونـادي    )      الهاغاناه(بمنظمات  

النبي موسى وحزب جابوتنسكي وبيغن وأرغـون       

وشتيرن واتسل وليحي وفي عام الدماء األول قتل        

صـديق جابوتنـسكي بعـد      ) يوسف ترامبـدور  (

  .باكات مع العرباشت

) المؤسسة العسكرية (وعملت بريطانيا على تأسيس     

شـالوم  . ب(بعيد انتدابها فـي فلـسطين وعـين         

مديراً عاماً لـشرطة طبريـا وشـمال        ) شطريت

فلسطين ثم مديراً لشرطة تل أبيـب ثـم وزيـراً           

بمـساعدة بريطانيـا عـام      " اإلسرائيلية"للشرطة  

ونـة  سعت بريطانيا بشكل مستمر متعا    م، و ١٩٣٣

بين استخباراتها والمنظمـات الـصهيونية إلـى        

  .تهجير اليهود

) سـرايا الليـل الخاصـة     (م  ١٩٣٨وأقيمت عـام    

بمباركة القوات البريطانية ومساندتها وتـم تنفيـذ        

المجازر والمذابح بحق الشعب الفلسطيني حينـذاك       
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، اللواء ميشيل حداد، ص ١٩٨٧رية، دمشق العسك

٣٩-٣٨.  

بموافقة بريطانيا وتتحمل المسؤولية كاملـة عنهـا        

  .٨حتى اآلن

  ين الشعب خارج أرض فلسطينمحاوالت تكو. ٣

الدولـة  "عند مراجعة وثـائق فلـسطين وكتـاب         

لهرتزل يالحـظ الباحـث والمحلـل أن        " اليهودية

بمغالطات تاريخية وسياسية   مشروع هرتزل اتسم    

إضافة إلى كونه ماأل واستجر عطـف       . كبيرة جداً 

الدول األوروبية والسلطان العثماني للوصول إلـى       

ل والضغوط السياسية لشراء    أهدافه التوراتية بالما  

وطن ليهود العالم، هؤالء اليهود منذ آالف السنين        

لم يجمعهم جامع وال سـوق مـشتركة وال إنتـاج           

مشترك وإن تشابهت أعمال المـرابين الجـشعين        

منهم، ولم يكن لديهم وطن أو أرض توحدهم فـي          

أمـة  "أو  " شعب يهـودي  "إطار ما أسماه هرتزل     

ة واألمة الفرنسية مـشكلتان     فاألمة األلماني " يهودية

منذ آالف السنين وتتمتع كل منهما بميزات حقيقية،        

الحلم التـوراتي   "أما ادعاء هرتزل فذلك نابع من       

الممزوج بحلم صهيوني وأحباء صهيون في " الديني

التخلص من االضطهاد والفقر الذي تعرضوا له في 

  .٩أوروبا في القرون الوسطى

 
المنطقة العربية في ملف / صالح زهر الدين.  د 8

/ المركز العربي لألبحاث/ المخابرات الصهيونية

  .٧٧-٧٦ ص ١٩٨٥

من النضال إلى  (Yahoo Daslo teskyراجع أيضاً 

/ المجلد الثاني تل أبيب/ تاريخ الهاغاناه) الحرب

  ).٤١٥ و١١٩( ص -سطينيةمؤسسة األبحاث الفل
/ ١٩٨٧./ ف.ت.م/ دائرة اإلعالم/ وثائق فلسطين  9

  .١/١٢/١٣/٢٢/ ١٠ص /حسين العودات 
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هودية تجمع يهود الشتات،    ولعل تبنيه إلقامة دولة ي    

إذ كيف يمكـن    ) التهجير(بضمان عامل جوهري    

للتهجير أن يؤسس لدولة تحمل ميزات الشعب، أو        

األمة، وهو يؤكد بأن ما جـاء فـي كتابـه مـن             

العقائديات وكان كتابه مجرد فكرة متواضعة لم يدر 

كيف ستستقبله الطائفة اليهودية وأكبر برهان على       

  .١٠ة كيان لليهود في األرجنتيناقترح إقامذلك أنه 

 كي  رشوة السلطان عبد الحميد الثاني    وهو يحاول   

" الشعب اليهـودي  "يأذن له بمسألة اعترافه بحقوق      

في اإلجراءات التي اقترحها فإن تقـدمات اليهـود         

ستصبح ضريبة سنوية تدفع إلى صاحب الجاللـة        

وسيبدأ بضريبة مائة ألف جنيه مـثالً       (*) السلطان

  . رأي هرتزل سنوياًتزداد حسب

بهذا الشكل تمكنت الدول األوروبية ومصالح أغنياء 

اليهود من التخطيط جيداً للتخلص مـن المـشكلة         

اليهودية بدعم انبثاق الهوية اليهودية الجديدة التـي        

وفرت لها الظروف من خالل اضطهاد اليهود في        

 فأراد مـن اليهـود أن    اسحق دوتيشر أوروبا، أما   

وديتهم في أرض اللـبن والعـسل       يتعرفوا على يه  

لمجرد أن يهاجروا إلى الدولة اليهودية بعـد عـام          

مطار بن  م، إذ ال بد لهم أن يعرفوا ذلك في          ١٩٤٨

 حيـث سيـساعدهم موظفـوا الهجـرة         غوريون

واالستيعاب بمعرفة يهوديتهم في أرض الدولة، فهم       

) صـهاينة (إذا قبل مجيئهم إلى الدولة ليسوا يهوداً        

 مزعومة ليس إال، والهجرة والتهجير      بل يهوديتهم 

هي بالنسبة للدولة مضاعفة عدد الـسكان مـرات         

وليس عبـر   ) التهجير(ومرات عبر الحبل السري     

                                                 

                                                

رسالة هرتزل إلى ) ٢٢( نفس المصدر السابق ص  10

  .٤/٦/١٨٩٧سيدني ويتمان 

تكوين الشعب واألمة تكويناً طبيعياً، وقانون العودة       

م خطط له منـذ     ١٩٥٠اإلسرائيلي الذي صدر عام     

 هرتـزل  حتـى    بونـابرت زمن بعيد جداً من أيام      

 يحق لكل يهودي أن يهاجر فوراً إلـى         تضمن بأنه 

الدولة ضمن إجراءات إدارية وقانونية وأسطورية،      

، عبرت أفواج   ١١وأرض الميعاد ) الهاالغاه(حسب  

المهاجرين اليهود وتدفقها عن اعتبارات خاصة فهم       

يأتون بمهاجرين جدد إلى فلـسطين تحـت تـأثير     

الدعاية الصهيونية، واإلسرائيلية إلعادة مزجهم في      

جتمع هو ليس مجتمعهم، وفي وطن هـو لـيس          م

وطنهم، تختلف فيه التركيبة الديمغرافية الـسكانية       

عما كانوا عليه في روسيا أو الواليات المتحـدة أو     

في أي مجتمع سكاني آخر، فتتحول المـستوطنات        

إلى جزر ومعسكرات مسلحة لها تركيبـة كيانيـة         

) توبـالغي (سياسية واجتماعية وعقائدية شبيه تماماً      

اليهودي سابقاً وهي ال تستطيع االنسجام مع الوسط        

العربي بل تضع العراقيل أمامه وتحاول االعتـداء        

عليه ونسف جذوره التاريخية في إطار دائم مـن         

حالة العنصرية واإلرهاب المنظم والطوارئ ضمن      

الـسياسي والـديني    : إطار من الصراع المفتـوح    

 ذلك  واالجتماعي وحتى الصراع العسكري وظهر    

جلياً في انتفاضات الشعب الفلـسطيني المتكـررة        

م في انتفاضتين   ٢٠٠٠م و ١٩٨٧وباألخص أعوام   

متــواليتين ظهــر فيهمــا االحــتالل الــصهيوني 

العنصري مشجعاً ألعمال المستوطنين اإلجراميـة      

ضد القرى والمدن الفلسطينية، عوضاً عن الصراع       
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الحلقة الخامسة / إسرائيل من الداخل/ ٨/١/٢٠٠١

الشريعة (الهاالغاه تعني !. ة القدس برسخدم

  ).اليهودية

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٤١  من١٤                                          ٢٠٠٨ -آب

 



 التحدي الصهيوين                        )٧-١٦(اتيجياملتابع االستر                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 السياسي والعقائدي الداخلي وطيبعـة االنتمـاءات      

الدينية والحزبية والفارق بين العلمانية والدينية في       

  .معالجة أمور الحياة المختلفة

ويعتبر المجتمع اإلسرائيلي مختبراً بشرياً غريبـاً       

  :في تركيبته فتتوزع اللوحة على

ــود   % ٤٠- ــن يه ــون م ــون وأميركي أوربي

  ).الخلوتصيم(و) األشكنازيم(

  ).يهود سود(أفارقة % ٢٠-

ــود % ١٧- ــن اليه ــرب م ــسفارديم(الع ) وال

  ).الحريديم(و

  .من الشعب الفلسطيني% ٢٠-

ويالحــظ ازديــاد اليهــود الخلوتــصيم الــروس 

والشرقيين واالشكنازيم بسبب من التواتر الطـائفي      

والطبقي واإليديولوجي بلوحـة الفسيفـسائية ذات       

الطابع العرقي والديني، وهنالك صراع حقيقي بين       

حـافظين واليهـود    اليهود األرثوذكس واليهود الم   

العلمانيين الذين يمثلون األغلبيـة فـي الواليـات         

المتحــدة وإســرائيل والــصراع المفتــوح بــين 

اعتبـر المفكـر اليهـودي      ) النصية(و) الحسيدية(

أن اليهود بـسبب مـن      " اسحق دويتشر "البولوني  

البيئة المحيطة المعادية لهم استمروا كونهم يهـود        

 أما الذين ذابوا    وبوصفهم يملكون ميزات يهوديتهم   

في المجتمعات فقد منحتهم الحياة التجدد والوقوف       

بوجه إسرائيل على اعتبارها تمثل غيتـو يهـودي         

كبير انتقلت باليهود من الغيتو الصغير إلى الغيتـو         

  .١٢األكبر

كثيرة هي أساطير اليهود وخرافاتهم التي تتجلى في 

 بين تفسير االنقسام الداخلي حول تفسيرات توراتية

                                                                                                 
  . نفس المصدر السابق 12

 توراتي مـستند علـى      ١٣خيالي وتفسير ماساداوي  

أحداث خيالية تحض على طقوس بدائية حباً بالقتل        

، وذلك  واالنتقاص من جميع بني البشر    واإلجرام،  

ما نجده في العصر اإلسالمي، ودور اليهود فيـه         

حتى نهاية العهد العثماني وموقف الـسلطان عبـد         

عدم تخليه عن شبر مـن أرض       الحميد ضدهم، و  

  .طينفلس

ظهرت بينهم أيضاً حركات مريبة في ظل اإلسالم        

أبـو عيـسى   "لعل أشهرها حركة الداعية اليهودي     

الذي عاش في عهد الخليفة األمـوي      " األصـفهاني 

الذي دعا أبناء طائفته إلـى      عبد الملك بن مروان     

التجمع في كيان له صفة سياسية وعقائدية به، وبعد   

 يودجـان ) عيالـدا (أو  ) الراعي(وفاته جاء بعده    

كذلك ) اليودجانية(وتنسب إليه طائفة يهودية تدعى      

عمر بن عبـد    ظهر في سوريا أيام الخليفة العادل       

ادعى أنه المسيح ودعا    ) سيرنوس( يهودي   العزيـز 

 ملتزماً بالحرية المطلقة وإلغاء   مجتمع فوضوي إلى  

سلطة الخليفة وتعطيل الشرائع الـسماوية وإباحـة        

  .النساء دون زواج

المولود في  ) داوود الرائي  (كردستان يهوذا  قام   كما

م باستخدام علوم السحر ١١٦٣مدينة آمد بكردستان    

والشعوذة وعلوم الدين اليهودي ومـارس عملـه        

بإتقان وادعى أنه المسيح المنتظر ودعا الحـتالل        

فلسطين وإعالن دولة إسرائيلية وأشاع الفوضى في       

منـورة  المجتمع اإلسالمي، وظهر في المدينـة ال      

م مـدعياً بأنـه     ١٤٩٠ داوود الرأوبينـي  ) خيبر(

الوريث الشرعي للعرش اليهودي في خيبر التـي        

احتلها الرسول األكرم وتعاون مع بابا روما وملوك 

 
  . من عقيدة ماسادا 13
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أوروبا ومدوه بالسالح واألموال لطرد المـسلمين       

 فـي الفاتيكـان     كليمنت السابع وقابل  ) خيبر(من  

 وبحضرة  م واستقبلوه باحتفال ضخم رسمياً    ١٥٢٤

ملك البرتغال، رغم أن اليهود حينها دخلـوا فـي          

 ديجـو بيريـز  المسيحية في اسبانيا والبرتغال، أما     

فقد قام المسيحيون بحرقه ألنـه      ) سالمون مولخو (

ارتد عن المسيحية إلى اليهودية بتهمة الكفر وألقي        

 الذي اتهم بالـسحر  داوود الرأوبينـي القبض على   

 أيدي اإلسبان وسـجن  والشعوذة والكذب فسقط بين   

  .١٤ثم قتل مسموماً

إضافة إلى ذلك كله فشلت محاوالت الدعوة إلـى         

إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، قبيل هرتزل لم        

يتمكن هؤالء اليهود المشعوذون القيام بأية حركـة        

األسر اليهودية بعـد    تذكر من أجل ذلك، حتى أن       

، محاكم التفتيش في إسبانيا هربت إلى أمـستردام       

 أي إلى غرب أوروبـا حتـى        وفرانكفورت ولندن 

شرقها أو إلى الواليات األوروبية الداخلية، إيطاليا       

  .وشمال أفريقيا وإيران والعراق

 دليـل علـى     عائلة يوسـف النـسيء    وقصص  

. محاوالت تجميع أنفسهم لتشكيل مجموعات ضغط     

طبيب السلطان  ) موشيه هامون (وعالقة يوسف مع    

ة تمثل حالة التشرد والضياع     العثماني بالقسطنطيني 

يوسـف  (موشيه هامون   والبحث عن الذات ووالد     

من الهاربين من محاكم التفتيش اإلسـبانية       ) هامون

م، فكان موشيه ووالـده مقـربين مـن      ١٤٩٢عام  

 وحصال على   السالطين بايزيد الثاني وسليم األول    

حظوة كبيرة في حضرتهما، وتمكن موشيه من أن        
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 ١٩٩٨آذار / ٢٥٧العدد / مجلة الفيصل/ حسن ظاظا

  /.٣٥/٣٦/٣٧/ص 

في أوساط االمبراطورية، أما    يكون له نفوذ واسع     

من أغنياء لـشبونة    ) غراسيا ( يوسف النسيء  خالة

أكبـر أغنيـاء   والبندقية، فقد صار مع خالته مـن      

وأطلـق علـى المعبـد      وتجار الشرق اإلسالمي    

) معبـد غراسـيا منـديس     (اليهودي في استانبول    

ـ   وخططا فيمـا   ) ريتا ابنة خالته  (وتزوج يوسف ب

 سليمان الثاني وحكمه    بعد للسيطرة على السلطان   

، قبل ظهور هرتزل بـ     وبمساعدة موشيه هامون  

ثالثة قرون الحتالل أجزاء من فلسطين في سـبيل         

  .الوصول إلى أحالم توراتية بائدة

طالب يوسف النسيء من الـسلطان تقـديم إقلـيم          

 قومياً لليهـود مـن      -ليكون ملجأ يهودياً  ) طبريا(

يل جزيرة  تعسف وظلم اإلسبان وأعطاه أيضاً أرخب     

نيكسوس في اليونان حتى سمى نفسه حاكماً ودوقاً        

  .١٥لطبريا ومتصرفاً ببحر إيجه

عند ) م١٦٥٨-م١٦٤٨(في نفس تلك الفترة تقريباً      

  بوغدان شميلي نزاكـي    التمرد القوزاقي الذي قاده   

ضد بولونيا ويهودها المقيمين في أمـالك النـبالء         

ة من  الكاثوليك في بولونيا، تجذرت محاوالت عديد     

 لطرد اليهود واقتالعهم وقـتلهم    الشعوب وقياداتها   

الدســائس لمــا أدوه مــن أدوار خطيــرة عبــر 

  .١٦والمؤامرات، واحتكار التجارة

هنالك العديد من المواضيع والتواريخ التي يمكـن        

كشفها في سلسلة األحداث التاريخية التي ترصـد        

الغيتو اليهودي أو دور زعامات يهوديـة حاولـت         
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  .حسن ظاظا بمجلة الفيصل. سلسلة دراسات د
 بيير باسكال، تمر البوكاتشوف، دار جولياء،  16

  .١٩٧١باريس، 
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شكيل تجمعات، أو وطن ما فـي أمـاكن         الدعوة لت 

قبـل  متعددة، وتوجهاتها لجعل فلسطين توراتيـة       

 حتـى إن أفكـار هرتـزل    هرتزل بمئات السنين،  

كانت مجـرد   ) الدولة اليهودية (األولية عما يسمى    

 فحسب وهي دعوات مأخوذة عـن       أفكار متواضعة 

 فـي المـستعمرات     مـصالح البارونـات   ارتباط  

 وبخاصة  شركات اليهودية مصالح ال البريطانية مع   

، وباألخص بعد ظهور الـنفط   آل روتشيلد شركات  

حيـث  م  ١٩٣٦ وعام   -م١٩١٧واكتشافاته في عام    

كرست المصالح المشتركة للهيمنة علـى منـابع        

النفط وتطوير مواقفها االسـتراتيجية فيمـا بعـد         

وال تزال ركيزة متقدمـة لتلـك       " إسرائيل"وكانت  

  .المصالح

، كعـالم   اسرائيل شـاحاك  ودي  إال أن المؤرخ اليه   

اجتماع في المجتمع اإلسـرائيلي اليـوم، حـاول         

التأريخ للمسألة اليهودية بشكل مثير فعالً، فـاعتبر        

اتساع حركة التنوير والتحرر اليهوديين، من ظلـم        

المحاكم الحاخامية التـي ال تقبـل إال بـشهادات          

اليهود وال تقبل بأي شكل كـان شـهادات غيـر           

 أنه أكد بأن النساء اليهوديـات       اليهود أضف إلى  

ممنوعات من الشهادة أمـام تلـك المحـاكم وأن          

المجتمع اليهودي يعتبر المـرأة غيـر اليهوديـة         

واعتبر انتهاك حرمة يوم السبت من قبل       ) عاهرة(

أي طبيب وما شابه إلنقاذ حياة أي شخص يهودي         

مسألة إنسانية ودينية أما إنقاذ غيـر اليهـودي،         

  ).الهاالغاة(ين اليهودي وفذلك معاٍد للد

كذلك فإن بيع األراضي لغير اليهـود فـي دولـة           

ممنوع قطعاً ويعتبر خارجاً عن الشريعة      " إسرائيل"

  .اليهودية

اليهود لم يكونوا منذ زمن بعيد جداً ضحايا للحقـد          

غير العقالني ومعاداة السامية بل احتلـوا مراكـز         

بقـة   تحولوا إلى ط   تشردهم الثاني اجتماعية، فبعد   

وسطى ورجال نـبالء وأمـراء وحـاكمين بـين          

الفالحين واألقنان، فـإن الكثيـر مـن الثـورات          

واالنتفاضات التي قـام بهـا فالحـوا        والتمردات  

إنمــا كــان ضــد ) بولونيــا(أوروبــا الــشرقية 

مضطهديهم المباشـرين أي التجـار وأصـحاب        

  .األموال والمصارف من اليهود

في العصر الذهبي   أما التعاون الذي قام في إسبانيا       

فقد ازدهر بـشكل    ). اليهود واإلسالم (لإلسالم بين   

واسع بعد انهيار الخالفة األموية ونشوء الممالـك        

) غرناطـة (والمدن البربرية الصغيرة مثل مدينـة       

حيث كانت فئات التجار والضباط يحكمون السكان       

  .العرب المحليين

 عين طبيبه الخاص    صالح الدين األيوبي  لكن القائد   

حاكمـاً   (ابن ميمون يهودياً وهو المؤرخ والطبيب     

وفرض على مجتمعه   ) ومتصرفاً بالمجتمع اليهودي  

) الغيتـو ( يهودية صارمة وحظـي      -قوانين دينية 

بحكم ذاتي مستقل، وهذا الحكم كان يخدم النخـب         

الحاكمة اقتصادياً ومالياً داخلياً وخارجياً، رغم أن       

نونية واالجتماعية  للغيتو حياته الخاصة الدينية والقا    

في مدن عربيـة أوجـدت تـشريعات األحـوال          

الشخصية خاصة بزواج وحياة اليهود فيهـا، دون        

  .وجود ألية ظاهرة اضطهاد ضدهم

لقد تأثر شاحاك بالعلماء والفالسفة اليهـود أمثـال         

 ضمن التصورات العلمانيـة التـي كـان     سبينوزا

يقودها مع الشعراء واألطباء والفالسفة حيث شهد       

عبر معاناة واسعة من االضطهاد األوروبي      هؤالء  

  .التاريخ وليس من االضطهاد اإلسالمي أو العربي
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لقد اعتبر شاحاك بأن معظم مواقف اليهود كانـت         

ال من الكراهية والحقـد،     ) العجز والقلق (نابعة من   

اعتبرت شريعة يهوديـة داخليـة      ) الهاالغاة(وأن  

ة أساسـاً   وموجه) الغيتو(ضمن المجتمع اليهودي    

إلى اليهود أكثر مما كانت موجهة إلـى األغيـار          

بما فيها اضطهاد النساء اليهوديـات      ) غير اليهود (

شاحاك لعب لعبـة    فإن  ) باروخ كيمر لينغ  (وحسب  

 والديانـة   -التـاريخ اليهـودي    (خطيرة في كتابه  

إال وهي لعبة عتـاة الـرجعيين حينمـا         ) اليهودية

 خالل المؤسسة   تطرق لتأريخ المسألة اليهودية من    

من دائـرة   ) الغوييم(اليهودية واستند على تعريف     

فهو قـد   " العبرانية"و" التلمودية"المعارف اليهودية   

واجه مشكلة أساسية تتمثل بشخصيته ودوره فـي        

التزامـه بالحركـة    (التأريخ لليهود مـن خـالل       

التي تسببت بطـرد الـشعب      ) الصهيونية العالمية 

اره، ذلك الـشعب    الفلسطيني من أرض وطنه ودي    

الذي ال يعتبر مـسؤوالً عـن المحرقـة النازيـة           

المزعومة وهو ال يستحق ذلك االضطهاد األميركي 

  .١٧واألوروبي واليهودي المفروض عليه حتى اآلن

الخطورة تكمن هنا برؤية شـاحاك أنـه اعتبـر          

اليهودية ديناً متجانـساً ولـيس بوصـفها نظامـاً          

 غير متجانس ونظـام     اجتماعياً دينياً مغلقاً ومعقداً   

لبنـاء  " الديا سـبورا  "استيطاني إرهابي ويستخدم    

دولته بالتآمر مع الـدول االسـتعمارية الكبـرى         

واأليدي الخفية أما أفكار اسرائيل شـاحاك التـي         

اعتمد فيها على أسس نظرية هالمية لم تكشف فعالً      

 حيـث   حقيقة الدور الخفي للصهيونية العالميـة     
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ة بأجلى صـورها فـي      كرست التصورات التآمري  

ألن شـاحاك اعتبـر أن تطـور        ) البروتوكوالت(

المسألة اليهودية جاء في إطار تـاريخي طبيعـي         

 وما تبعها، لكـن دور الحركـة        -للمسألة اليهودية 

الصهيونية العالمية لم تنشأ في سياق التاريخ بـل         

هي حركة معادية لتاريخ منطقتنا العربية ومحطمة       

طيني ألن تـاريخ    آلمال ومصير الـشعب الفلـس     

 والصهيونية هو جزء من تاريخ      -الحركة اليهودية 

التـي  ) المسألة اليهوديـة  (أوروبا نفسها وبخاصة    

 وانتقدها جيداً وهي أساساً     كارل مارك تحدث عنها   

غير تاريخ الشعوب العربية واإلسالمية ولم يكـن        

  .١٨منهجه منهجاً سليماً بل عقيماً

ة يمكـن أن    لذا أكد هرتزل وغيره أن الـصهيوني      

تكون حالً جزئياً جداً للمسألة اليهودية ألن جـزءاً         

صغيراً من يهود أوروبا يريـدون الهجـرة إلـى          

أينمـا كانـت تلـك األرض فـي         " أرض الميعاد "

  .األرجنتين، أو الكونغو، أو قبرص، أو فلسطين

إال أن بن غوريون دعا إلى تهجير يهود الـشتات          

ديـد فـي     الج -كلهم إلى أرض الكيان الصهيوني    

فلسطين متوجها برغبات بريطانيـا االسـتعمارية       

  .ومدعوماً منها

في فكر وممارسات القيادات    " الدياسبورا"إن حقيقة   

وبخاصـة أن اليهـود     الصهيونية كانت متناقضة،    

األغنياء في أوروبا الشرقية أو في بقيـة أنحـاء          

، بل فقراء   العالم ال يريدون الهجرة إلى تلك الدولة      

وهذا . هود هم الذين وجب تهجيرهم    ومضطهدو الي 
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، ١٩٩٨/ دار الشروق/ القاهرة/ الهدامة والسرية

  .أستاذ علم االجتماع بالجامعة العبرية
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نحـن مـدعوون أال     : (سمولنـسكن ما رمى إليه    

نحاول الذهاب إلى األرض المقدسة دفعة واحدة بل        

وأكد ). يرغب الرب أن تكون الهجرة على دفعات      

إن الفائض من اليهـود غيـر القـابلين         : (بنسكر

  ).لالندماج في وطن آمن ال تنتهك حرمته

الـصهيونية لبنـاء    ال ريب أن دعـوة الحركـة        

المستعمرات لم ينتج بنفسه نمطاً يوافـق طبيعـة         

وأخالق وعنصرية ذلك العقل اليهودي وشخصيته      

إال بكونه مشروعاً استعمارياً وعلى أن تكون الدولة 

اليهودية استيطانية وذات خصوصية فريدة، ركـز       

عليها هرتزل كدولة روحية وثقافية لليهود فقـط،        

ية خالصة معادية لشعبنا    هي بالتالي دعوات عنصر   

  .١٩الفلسطيني والشعوب العربية واألمم األخرى

  الحلف غير المقدس تحت النجمة الصهيونية. ٤

الدور الذي لعبتـه الـدول      عند القيام بالبحث عن     

الرأسمالية الكبرى للتخلص من المشكلة اليهودية      

 يالحظ بأنها خططت عن سابق إصرار       في أوروبا 

عبـر   والتضليل تـارة و    وعبر كل أشكال الخداع   

 الفعـال تـارة أخـرى،       التآمر المباشر والصريح  

فيهـا،  ) الغيتو اليهـودي  (حرصاً منها على تفكيك     

 لها أو عبر ترحيلهم بؤر توتر ومـشاكل   ألنه شكّل   
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 سلسلة ١٩٧٢ شباط - مركز األبحاث الفلسطيني- لغد

 برزت الصهيونية االستعمارية -٢٣١ص /٣٧رقم 

كاستجابة بين جماعات الغيتو القروسطية في أوروبا 

 وظهر أول بيان -خفاق مثلها العلياالشرقية بعد إ

صهيوني حول المشكلة اليهودية وحلها حينما نشر 

 دفعت ١٨٨١عام ) التحرر الذاتي(ليوبنسكر كتابه 

بنسكر وغيره للتأكيد على أهمية احتالل فلسطين 

  ).إلقامة كيان قومي ليهود العالم(

لالندماج وتهجيرهم ضمن الدول والمدن األوروبية      

بالنهضة الصناعية وتبني آراء ثورية أو ليبرالية       

رجوازيــة وإقطاعيــة رجعيــة أو تبنــي آراء بو

، فمن المذابح التي تعرضوا     أساسها ديني متعصب  

سـنجد أن   لها في أوغسبورغ إلى مذابح نيدلينفن،       

األوروبيين لم يتحملوا وطأة االضـطهاد الطبقـي        

واالقتصادي المفروض عليهم من المرابين اليهود      

  .وأصحاب المصارف مما أدى إلى الثورة عليهم

عهـود اليهـود    يؤكد أن   ) ثسيسيل رو (وإذا كان   

المظلمة قد بـدأت بعـصر النهـضة الـصناعية          

الدور  فهي جاءت لتدلل على      والتجارية األوروبية، 

 مـن جهـة وللغيتـو       الرجعي للمرابي اليهـودي   

 -اليهودي من جهة أخرى مما حـدا بـاألوروبيين        

 المتعـصبين   فئة األمراء البروجوازيين  وباألخص  

منافس اليهودي ألنه    إسدال الستار على ال    ٢٠مسيحياً

استغاللي وجشع ومتوحش إلى درجة أن الجمعيات       

 جـراء   تعرضت للجوع واإلفالس  الحرفية والمدن   

 لـه   اللورد شافتسبري ذلك الدور اليهودي وحديث     

  ).١٨٨٥-١٨٠١(مدلوالته أيضاً في أعوام 

 على مـصر    نابليون بونابرت أضف إلى أن حملة     

أ، فعالقته مـع    وبالد الشام حملت الفتنة قبل أن تبد      

لعبت حاخامات فرنسا الذين اجتمع بهم قبل حملته        

) فالورقـة اإلسـالمية    (الدور األهم فـي حملتـه     

المطبوعتان في باريس، وعـن     ) الورقة اليهودية (و

طريق حاخامات فرنسا لعبت الدور الخطيـر فـي     
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 ذكر ٣٧، ص ٣/٤/٢٠٠١ة اآلداب مجل" فنكلستين

ادوارد سعيد بأن هذا الكتاب يظهر الحقائق كما هي 

حول دور المؤتمر اليهودي العالمي في ابتزاز ألمانيا 

  .ودول أوربية ويبيع ويتاجر باليهود أنفسهم
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األحداث السياسية حينذاك بعد أن اقتنـع الـشعب         

سالمية ال لبس وال    الورقة اإل المصري وقيادته بأن    

نابليون ، وهم يرحبون بقائد كبير مثل غموض فيها

) قرأ القرآن الكريم وحفظ بعضاً مـن آياتـه        (ألنه  

ويحترم المسلمين واإلسالم، ولم يدرك هؤالء أنـه        

  .يدس السموم في العسل

 أنه على اليهـود االعتمـاد علـى         نابليونلقد أكد   

روبـا  فرنسا لكي تخلصهم من نير العبودية في أو       

وجور االضطهاد المسيحي المتعصب، باعتبار أن      

لفرنسا كما لروما أرثاً يهودياً ستدافعان عنـه، وإال     

ماذا نفسر التسلسل التـاريخي لألحـداث بنظـر         

 وعد بلفور البريطاني  األوروبيين، فقبل استصدار    

 أصـدر المـسؤول     ١٩١٧تشرين الثاني   ) ٢(في  

 أيـار    في شهر  وعد كامبو الفرنسي في خارجيتها    

التـأثير اليهـودي    ، كل ذلك يدل على      ١٩١٧عام  

  .والصهيوني الخطير جداً على األوروبيين

إذاً لم تكن البعثات التبشيرية بعثات حضارية كمـا         

يدعي الغرب، بل بعثات اسـتطالعية للحمـالت        

دولـة  (االستعمارية ولم تكن باألسـاس إال لبنـاء         

 صورها  تمثل العنصرية االستيطانية بأجل   ) توراتية

والتعاون وثيق الصلة بين المصالح االسـتعمارية       

وبين اليهود واألوروبيين، لتوجيه األنظـار إلـى        

  .أعداء وهميين تحولوا فيما بعد إلى أعداء حقيقيين

وكسبت الصهيونية معركة من معاركها منذ البداية،   

لكن لن تكسب الحرب كلها ولو لبعد حين وظهـر          

 تـزال وكيلـة     جلياً كـم كانـت الـصهيونية وال       

استعمارية مدللة ألوروبا وفيمـا بعـد للواليـات         

المتحدة، فهي تحرك مصالحها وتمثل القمة اإلدارية 

والسياسية المهيمنة على مواقع قراراتها وتحركاتها      

عبدة تحت أصبحت  بنيامين فرانكلين ألنها كما قال

  .النجمة الصهيونية

  توراتي لدعم الحلم ال-دور نابليون بونابرت: أوالً

 من القادة العسكريين القالئـل فـي        نابليوناعتبر  

العالم الذي استخدم مهاراته المتعـددة لغـزو دول         

المنطقة وباألخص مصر بما تحمله مـن تـاريخ         

وحضارة وموقع استراتيجي هام، ورغم مـا قيـل         

 من إيجابيات وسلبيات، إال أنهـا       نابليونعن حملة   

عــد تــشكل بالنــسبة لفرنــسا الباســتطاعت أن 

االستراتيجي لدعم وجودها في مختلف المنـاطق       

  .العربية

إال أن انكسارها في روسيا وانتقـال العديـد مـن           

اليهود للعيش في المدن الروسية، بعد أن استـسلم         

الجنود والضباط الفرنـسيين للـروس، اسـتطاع        

 أن يلحق هزائم عديدة بجيوش كبيرة، إال        بونابرت

الحربية (ثائق  أنه وحسب أهم المصادر العربية وو     

لعب هذا القائد العـسكري     )  والفرنسية -المصرية

، وحملتـه   أدواراً مثيـرة للـشك والريبـة      الكبير  

االستعمارية على مصر والساحل الـسوري قبيـل        

 وفـي العهـد العثمـاني       اتفاقيات سايكس بيكـو   

استطاعت أن ترسل منشورات ورسائل إلى الشعب       

ا طابع  الحملة العسكرية له  المصري والسوري بأن    

حضاري وإنساني ويهدف من ورائها دعم اإلسالم       

  .والمسلمين

ويقال إن رسالته إلى شيوخ مصر سبقته والتي أكد         

احترامه لإلسالم، وأنه مطلع علـى القـرآن        فيها  

الكريم الـذي يحترمـه ويجلـه ككتـاب مقـدس       

 وغيرها من أساليب    الخديعة وعبر هذه    للمسلمين،

يط المتطلـع إلـى     القائد العسكري األوروبي النش   
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توسيع نفوذ االمبراطورية الفرنسية، كشف النقاب      

بعيد حملته العسكرية على مصر وبعـد سـنوات         

طويلة أنه قدم ورقتـان واحـدة علنيـة للـشعب           

 سرية لليهود والحاخامات    المصري المسلم وأخرى  

  :في االسكندرية والباب العالي، وفرنسا وإيطاليا

لورقـة هـذه إلـى       وجه ا  :الورقة اإلسالمية -أوالً

درايـة واسـعة    المسلمين في مصر وأنـه علـى        

صديقاً عزيـزاً للخليفـة وولـي        ويعتبر   باإلسالم

، واعتناقه لإلسالم وحبـه     اإلسالم في الباب العالي   

للدين اإلسالمي والقرآن الكريم ال يضاهيه أي حب        

واهتمام آخر، ولم يستدرك المـصريون أن ذلـك         

، وبسبب  س فعلي ليس له أي أسا   الموقف لنابليون   

 وتعاملوا معـه    عاطفتهم وبساطتهم صدقوا كالمه   

على أساس أنه واحد منهم، وسيفيد اإلسالم، لكنـه         

إضاعة الوقت وتمرير الفـتن     هدف من وراء ذلك     

 والـصهيونية   -والمؤامرات لـصالح اليهوديـة    

  .٢١بالخبث والدهاء الذي فطر عليه

  شكلت الورقـة اليهوديـة     : الورقة اليهودية  -ثانياً

 قمة الدهاء والكذب فقد أظهرهـا    لنابليون بونابرت 

" أمام أسوار القدس وعكا ويافا موجهـاً الورقـة          

 لكـي يحزمـوا أمـورهم       ٢٢"كنداء ليهود العالم    

 باعتبارهـا أرض يهوديـة      للرجوع إلى فلسطين  

 أخرجهم منها العرب والمسلمون من مئات السنين،      

إذ لم توزع الورقة في فلسطين ومصر فحسب بل         

صلت إلى حاخامات الباب العالي وروما وباريس       و

  : أخرى وكان نداءه يرتكز علىودول أوروبية
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  . الكتاب األول٣٠-٢٩ص / ١٩٩٦حسنين هيكل 

 بخطابه كـي    مساندة نابليون بونابرت لليهود    -أ

يدعموا مشروعه االستعماري وإعطـائهم فرصـة       

الـذي  " والفريد" "شعب اهللا المختار  " تاريخية بأنهم   

كة ينتظر وجوده القومي في المنطقة العربية بمبار      

فرنسا وأخذ الثأر التاريخي من الشعوب اإلسالمية       

  .والكنيسة الشرقية

 ألنهم سـيحملون    إن فرنسا تقدم لليهود يدها     -ب

لها مساندة كبيرة وبالتالي سـترعى فرنـسا حلـم          

اليهود بالمستقبل للتخلص من نير العبوديـة فـي         

باعتبـار أن   أوروبا ومناطق أخرى مـن العـالم،        

د وإسـرائيل وسـتدافع     فرنسا تحمل إرث اليهـو    

  .عنهما بقوة

مدينــة القــدس  إن نــابليون أراد أن تكــون -ج

 وعلى أنه سينتقل إلـى      عاصمة لالحتالل الفرنسي  

، مدينة يهودية تابعة لـداوود    دمشق التي اعتبرها    

 الـذي   صالح الدين األيوبي  ويرجع تفكيره إلى أن     

ضـد الرومـان    انطلق من دمشق كعاصـمة لـه        

سيتم تأديبه وهو في     اليهود    وعمالئهم والصليبيين

  .، لذلك يجب استرجاع القدس ودمشق أيضاً!؟قبره

وهنالك كتب لبعض الكتاب اليهود الفرنسيين الذين       (

جوبر، وحلبون، وحرسـتا، وجبـال      يذكرون بأن   

، وغيرهـا قّدسـها     مقدسة" إبراهيم الخليل "برزة  

اليهود قبل آالف السنين، ويرجعون أسماءها إلـى        

ة، بينما تدحض الـسريانية والـسريان       اللغة العبري 

  ).واآلرامية مزاعم اليهود الكاذبة

إن ملفات وزارة الحربية الفرنسية ووثائق الحملـة        

الرؤيـة االسـتراتيجية    الفرنسية علـى مـصر و     

 حينمـا   -الخطيرة لنابليون بونابرت ويهود فرنسا    

كان العالم ينتقل من القرن الثامن عشر إلى القرن         
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ل صـفحاتها علـى الـدور        تـدل  -التاسع عـشر  

 اليهودي لحملة بونابرت على مصر      -االستعماري

  .وبالد الشام

 هي وثيقة إدانـة تاريخيـة       وورقة نابليون لليهود  

تشكيل " لنابليون وحملته االستعمارية والتي سبقت      

بعـشرات الـسنين     " اللوبي اليهودي في فرنـسا    

م وهي  ١٩١٧ في أيار من عام      وعد كامبو وسبقت  

 التاريخي السياسي شكلت بالنسبة للوكالة      في السياق 

نقطة ارتكاز لالستناد واالعتماد    اليهودية العالمية،   

 وبريطانيـة خطيـرة     -وعلى وثائق فرنسية  عليها  

تّدعي دفاع نابليون عن مقدسات مزعومة لليهـود        

  .والمسيحية في مصر وسوريا والباب العالي

 فرنسا وبريطانيا وأمريكـا   لقد سعت الدول الثالث     

التي سـاندت    " جمعيات سرية يهودية  "إلى تشكيل   

الجيوش االستعمارية الحتالل المـشرق العربـي       

ودعوة نابليون كانت صريحة إلى يهود العالم بأن        

تخلـد   " جمهوريـة يهوديـة   "هلموا إلى تـشكيل     

)  اليهوديـة  -المسيحية(بأعماقها المملكة الرومانية    

  .سالمفي العصور الحديثة انتقاماً من العرب واإل

 حاميـة االسـتيطان     شركة آل روتـشيلد   وكانت  

 واليهـودي فـي مـستعمراتها تـدعم         -األوروبي

تصورات اليهودية العالمية دون أدنى اعتـراض،       

 التي بدأ بتنفيذها فـي      بالمرستونووفقاً لتوجهات   

بالد الشام استدعت حاخامات القدس والباب العالي       

ن بإسم ما يسمى سكان اليهود في المنطقـة وكـا         

عددهم قليالً جداً بالنسبة إلى عدد الـسكان العـام،          

  :وذلك بطرح مطلبين أساسيين

تحـت الحمايـة     إعالن قبول يهـود العـالم        -١

 ال بل ودعا نابليون لها قبـل        االنجليزية والفرنسية 

  .بريطانيا بفترة مبكرة

 التوجه بالرجاء الخاص إلى حكومة بريطانيـا        -٢

 ر فلـسطين  تسهل لليهـود اسـتعما    العظمى بأن   

وتشجيع حركة االستيطان فيها، وكان نابليون غير       

بعيد عن تلـك األفكـار البريطانيـة، فقـد قـال            

  : في مذكراتهشافتسبري

ذهبت ومعي البارون روتشيلد لمقابلة بالمرستون      " 

وكان روتشيلد متأثراً بشدة بفكرة هي أبعد درجـة         

 إلى خريطة   - األخير -من أفكار بالمرستون مشيراً   

طردتم : "أمام رئيس الوزراء البريطاني قائالً    كانت  

محمد علي باشا من بالد الشام وكان العثمـانيون         

، والسلطان العثماني ال ريب مهزوم، فحكمـه        قبله

في الشام ضعيف وهنالـك فوضـى، والطوائـف         

تتناحر وعليكم أن تضعوا في الحسبان بدالً من تلك         

وطـن قـومي    القوة حتى تضبطوا األمور هنالك،      

 في بالد الشام يساند تطلعاتنا في كـل         هود العالم لي

  !.؟" شيء

 هزيمة حاكم مـصر   كما استغلت اليهودية العالمية     

لتدفع بموجات يهودية للهجرة مـن أوروبـا إلـى          

استفاد من أحد   ) محمد علي باشا  (فلسطين، رغم أن    

ببناء المدارس  ) سيف(الضباط الفرنسيين ويدعى    

، وإذا كـان    سـان وسالح الفر  الحريبة والمدفعية 

لحرب والغزو هما وسيلتان من بالنسبة للبعض أن ا

 على الشعوب وجـزء مـن       أهم الوسائل للسيطرة  

فإنه من الخطـأ تـصوير      السياسة بوسائل أخرى،    

التاريخ على أنه مـؤامرة ويقـف مـع الكتائـب           

، فاألشد تورطاً في الخطأ تصويره على أنه        األقوى

كـار  مصادفة والتـاريخ البـشري مجموعـة أف       
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ومصالح وخطط وإرادات أمم وشعوب وزعمـاء       

وصراعات بين مصالح فئات وقوى تريد الهيمنـة        

 على غيرها لالسـتفادة منهـا وتحقيـق         والتفوق

مصالحها ونفوذها بشتى اإلمكانات بما فيها الوسائل 

  .العسكرية األكثر همجية

   الصهيونية المسيحية والتآمر الدولي:ثانياً

لسياق التاريخي نفسه بـأن     ال بد من اإلشارة في ا     

شـكلت  هنالك قضايا هامة في سياق تلك األحداث        

  :محطات هامة للعمل التآمري

 أول مستوطنة يهودية زراعية    بناء   ١٨٥٠عام  -١

  .في ضواحي القدس بدعم من القنصل األمريكي

 أول رئـيس وزراء     ذرائيلـي  قام   ١٨٧٥عام  -٢

 بـشراء حـصة     أسرة روتشيلد بريطاني بمساندة   

لخديوي ، حيث كان اقناة السويسي شركة مصر ف

 دائناً يريد بيع أسهمه فـي شـركة قنـاة           إسماعيل

 وكان المبلغ المطلوب في     لليهود األغنياء السويس  

  .ماليين جنيه ذهباً عداً ونقداً) ٤(حينها 

بعد سنة واحـدة مـن شـراء أسـهم          : ١٨٧٧-٣

 اليهودية  أسرة روتشيلد  عملت   الخديوي إسماعيل 

 أقدم مستوطنة لليهود في فلـسطين     لتمويل إنشاء   

ـ     فدان وهي مـستعمرة     ٢٥٠٠على مساحة تقدم ب

  ).بتاح تكفاه(

تذّرعت بريطانيا بوجود اضـطرابات     : ١٨٨٢-٤

 فقامت باحتاللها   أحمد عرابي في مصر ُبعيد ثورة     

 البارون ادمونـد روتـشيلد    في السنة نفسها إذ قام      

 ة جماعية إلـى فلـسطين     أول هجرة يهودي  بتنظيم  

  . ألف يهودي٢٤حتى وصل عددهم حينذاك إلى 

وخالل عشر سنوات قامت أسرة روتشيلد وأسرة       

الزار ببناء عشرات المستعمرات تمهيداً الغتصاب      

فلسطين كلها وتسريب عناصر مـن العـصابات         

  .الصهيونية إليها

من هنا ال يمكننا تجاهـل التـواريخ واألحـداث          

 وكيـف   في المنطقة بعد ذلك،   الخطرة التي ظهرت    

يمكننا التساؤل اآلن في القرن الحادي والعـشرين        

عن دور الواليات المتحدة النزيه في عملية السالم        

في المنطقة، وهي التي كرسـت جهودهـا لـدعم          

تصورات االستيطان اليهودي منذ أكثر من مئتـين        

سنة، إنه التساؤل المشروع عن تـضافر القـوى         

لـدق مـسمارها فـي نعـش        والشركات العالمية   

االمبراطورية العثمانية، وظهـور دور الواليـات       

المتحدة على مسرح األحداث العالميـة ودفعتهـا        

المصالح االحتكارية والتنسيق مـع االحتـاكرات       

، اليهودية بشكل مريب لتحقيق المآرب المـشتركة      

وهي التي كانت القوة االقتصادية والعسكرية البعيدة 

األولى والثانية أو بعيدة عـن      عن الحرب العالمية    

لتمرير صفقات السالح وأرباحهـا     المشاركة بهما   

، وأعطتها موارد اقتصادية خيالية بتهريب      الخيالية

بناء رؤوس األموال من أوروبا إليها مما أدى إلى         

  .قوتها العسكرية الضخمة

 اللـورد بالمرسـتون   كان  ) ١٨٦٥-١٧٨٤ (-٥

ن فكرة التهجيـر    مدافعاً سياسياً وفكرياً وروحياً ع    

اليهودي ومدافعاً عن فكرة االستيطان اليهودي في       

وكانت االمبراطورية البريطانية تتقاسم    بالد الشام،   

نفوذها مع فرنسا ضـماناً لـدحر االمبراطوريـة         

، وكرسـت بريطانيـا     العثمانية والقيصر الروسي  

جهودها خالل مئات األعوام لخدمة مآرب اليهـود        

بروتوكـوالت حكمـاء    (والصهيونية فطبعت لهم    
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 عن طريق الحاخامـات واللـوردات       ٢٣)صهيون

المتعاونين والمـشجعين لهجـرتهم واسـتيطانهم       

 إلى عـدم    بالمرستونلألراضي المقدسة، فقد دعا     

محاربة الـسلطان العثمـاني والـدعوة إلقناعـه         

بضرورة هجرة اليهود إلى فلسطين بعكس ما دعا        

 علـى    الذي حض على القضاء نهائياً     تشرشلإليه  

ألنهما ) محمد علي باشا  (االمبراطورية العثمانية و  

 وعلـى أنـه ال      يقفان عقبة أمام بريطانيا واليهود    

المدافع األول  يمكن االستفادة من الباب العالي ألنه       

فمن الضروري التـآمر    ومقدساتهم،  عن المسلمين   

على السلطان وتقطيع أوصـال دولتـه بمـساندة         

لـة نـابليون    ، وشكلت حم  مصطفى كمال أتاتورك  

حينذاك إحدى الحمـالت األوروبيـة العـسكرية        

إلخراج أوروبا من مأزقها لصالح إقامـة الكيـان         

 محمـد علـي باشـا     اليهودي في بالد الشام ضد      

ونظامه القوي وضـد االمبراطوريـة العثمانيـة        

والسلطان في لعبة قديمة لما يسمى بتوازن القـوى         

  .في البلقان أيضاً

العالمية وتنظيماتها السرية   كانت الحركة اليهودية    

تدفع بثقلها العالي باتجاه االنتقـال مـن روسـيا          

 نظـراً   ٢٤وأوروبا إلى الواليات المتحدة األمريكية    

لما يلقاه اليهود من تجريح ومذابح ومالحقـة مـن          

معظم الدول األوروبية كروسيا، وألمانيا، والنمسا،      
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أنه في السادسة عشر : ذكرت/ ٤٥ص / ١٩٨٨

نفسه حسب ما تقتضيه يستطيع المرء أن يكيف 

المحراب (الظروف من هنا لم أجد صعوبة بالنوم في 

  ).المزري

 وإيطاليا، وفرنسا، وقبل ذلك إسبانيا، وكانت قيـادة       

 تـدعم   هرتزل، وبـن غوريـون، وآل روتـشيلد       

لتركيـز قيـادة    إمكانات الوكالة اليهودية العالمية     

  . ألسباب كثيرةالحركة في الواليات المتحدة

  :المسألة األولى

 الصهيونية في أوروبـا     -إن قيادة الحركة اليهودية   

 قبيل  بريطانيا، وألمانيا والنمسا وبولونيا   ومركزها  

ى والثانية عملت على إنـشاء      الحرب العالمية األول  

جمعيات وبيوت لليهود لمساعدتهم وإعانتهم حيـث       

كان معظمهم مشردين في الشوارع واألزقة ذكرت       

بيت (كان هنالك في    .  في مذكراتها  غولدامائيرذلك  

في روسـيا   )  جمعية خيرية إلعانة اليهود    -اليهود

وألمانيا والنمسا يدفعهم األوروبيون للهجـرة إلـى        

المتحدة مـن جهـة وتـدفعهم قيـاداتهم         الواليات  

السياسية إلى الطريق نفسه علـى أسـاس تـأمين          

االستمرارية والمعيشة والحياة االقتصادية األفضل     

وكان منهم صبيان صغار تحولوا إلى حاخامـات        

وزعماء للحركة الصهيونية واليهودية في العـالم       

الذي هاجر  " الحاخام صموئيل هليل أيزاكس   " منهم  

  :يا إلى الواليات المتحدة ودعا منها إلىمن بولون

إقامة السالم العالمي لضمان حق اليهود فـي        -١

  .الشتات بالعيش الكريم

أن تقوم دولة إسرائيل برضى وموافقة كاملـة        -٢

من شعبها وشعوب بالد الشام وبدون ذلك ستبقى        

  .هذه الدولة عنصرية وفي منطقة معادية لها

 تكفل ليهود العالم    الهجرة إلى الواليات المتحدة   -٣

  .التطور االقتصادي أفضل من أي منطقة أخرى

للبيت ( كزعيم   -)آنشتين(كذلك فإن العالم اليهودي     

في ألمانيا والنمسا، وكقيادي معروف في      ) اليهودي

 قـد   -الحركة الصهيونية األوروبية ومن نشطائها    
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وطـرد  عدم الهجرة إلى فلسطين     دعا اليهود إلى    

صهيونية بذلك ترتكب حماقة    شعبها ألن الحركة ال   

ودعاهم للهجـرة إلـى     جديدة ضد شعب فلسطين،     

ألنها تؤمن ليهود العـالم العـيش       القارة الجديدة،   

 يدفع أبناء جلدته بـذلك      آنشتيناألفضل، وقد كان    

 والحزب الحاكم في    هتلر والنازية االتجاه خوفاً من    

وهـرب إلـى    ألمانيا بعد صعود هتلر لسدة الحكم،       

لمتحدة خوفاً من أن يستغله هتلر أبشع       الواليات ا 

، بينما خدم العاِلم اليهودي الواليات المتحدة استغالل

 فقـد قـدر     بـن غوريـون   مع علماء يهود، أمـا      

اإلغراءات العديدة والمدروسة ليهود أوروبا للهجرة 

إغراءات معادية ألهـداف    إلى كندا واستراليا بأنها     

تشيلد آلل رو  ووقف ضد دعوة     الحركة الصهيونية 

وغيرهم الذين كان لهم أهـداف أخـرى        وآنشتين  

لدفع اليهود للهجرة إلى أمريكا الـشمالية وكنـدا         

  .والبرازيل

  :المسألة الثانية

موجات الهجرة اليهودية من أوروبـا وبـاألخص        

أوروبا الشرقية، كان عليها أن تتحول إلى بناء ما         

فلـسطين  يسمى بالوطن القـومي اليهـودي فـي         

، وبينما كان   جنوب سوريا وسيناء  وجنوب لبنان و  

ينتقد بن غوريـون علـى هـذه        ) ناحوم غولدمان (

المسألة مؤكداً أنه يدفع المسألة اليهودية إلى حافـة         

دفع اليهود األحداث ! الهاوية بتجميعهم في فلسطين؟

قبيل الحرب العالمية الثانية كما حصل في الحرب        

 العالمية األولى بشكل مثير جداً، فـأدى اجتمـاع        

) الرئيس األمريكـي   (روزفلتبين  ) يالطا(مؤتمر  

 سـتالين و) رئيس الحكومة البريطانية  ( تشرشل  و

 لتقاسم منـاطق النفـوذ    ) رئيس االتحاد السوفيتي  (

وتأييد قيام دولة إسرائيل بدعمها بقرار خاص مـن   

، إال أن الرئيس األمريكي     )قرار التقسيم (هيئة األمم   

مرة أمريكية  قام بزيارة مصر، ورسا بمد    روزفلت  

في منطقة البحيرات المـرة بـالطراد األمريكـي         

  :لكن ماذا حصل بعد زيارته تلك ) كونيسي(

 روزفلت الملك عبد العزيـز آل سـعود        قابل   -١

باعتباره الحاكم األوحد آلبار النفط في الـسعودية        

 لعربي المتـوحش  والخليج، فوصفه روزفلت بأنه ا    

  !؟"المتوحش النبيل " ولكنه 

 ودعاه ألن يكون    روزفلت بالملك فاروق    التقى -٢

دور مهم في الهجرة اليهودية فـرفض الملـك         له  

 هذا العرض بشكل شديد، فوصفه روزفلت       فاروق

لكـن  ! ؟"المملوك المتوحش المزركش الشرقي   "بـ

روزفلت توفي بعد عودته إلى الواليـات المتحـدة         

فور رحلته لمصر والبحر األبيض المتوسط وخلفه       

إال أن المــشكلة األساســية ، )هــاري ترومــان(

والمأزق الحقيقي للسياسة األمريكية الخارجية هي    

أن تنامي قدرتها وقوتها فـي منطقتنـا العربيـة          

توافقت بشكل ملحوظ مـع تنـامي دور الحركـة          

، وكـذلك تنـامى دور      الصهيونية فـي المنطقـة    

مجموعات الضغط واالبتزاز اليهودية والصهيونية     

فسها وبمواقع اتخاذ القرارات    في الواليات المتحدة ن   

األمريكية فوصلت االستراتيجية األميركية للمنطقة     

وأمامها كيان استعماري استيطاني ساهمت بإنشائه      

إلى حد كبير ودعمت استراتيجيته العدوانية ضـد        

دول وشعوب المنطقة ولغزوها واحـتالل منـابع        

  !النفط فيها؟

من هنا نستطيع فهم طبيعـة نـشاطات الحركـة          

يهودية العالمية وتأسيـسها المبكـر لجماعـات        ال

الضغط اليهودية ليس في بريطانيا وفرنسا فحسب       

بل وفي الواليات المتحدة، إضافة إلى محاوالتهـا        
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المستمرة لالستفادة من الوجود اليهودي في اليونان       

ومن دول أخـرى    ) صقلية(ومن روما   ) سالونيك(

 مسبقاً  كالبرازيل لالستفادة المدروسة والمخطط لها    

عبر من مراكز القوى العالمية والقرارات الدولية،       

كل وسائل العنف واإلرهاب والخديعة واالفتـراء       

 وعليه استطاعت دفع بريطانيا للمنطقـة       والتضليل

لالنتداب على بعض دولها تحـت حجـج كاذبـة          

ودفعت فرنسا أيضاً الهدف نفسه، ممـا أدى إلـى          

دول تقسيم منطقة بـالد الـشام والخلـيج إلـى           

 ولعبت لعبتها الدولية في وعد بلفور عام        ودويالت

 وعـد بلفـور    الفرنسي قبيـل     وعد كامبو  ١٩١٧

، إال  ١٩١٦ التفاقيات سايكس بيكو  بأشهر، إضافة   

 ناشـد مـراراً     لملك عبد العزيـز آل سـعود      أن ا 

وتكراراً حكومة الواليات المتحـدة بأنهـا تـسعى         

يد جاهدة إلى تسوية قضية فلسطين على أساس تقال       

العدل والمساواة للدستور األمريكي وليس لدستور      

، ال أن تختـار     )البروتوكوالت(المنظمات اليهودية   

 وفـي   اليهود الملعونين في القرآن الكريم    مماألة  

 بمواقفه تلـك    الملك عبد العزيز  آخر الدنيا، وهدد    

بأن الواليات المتحدة إذا مـا      التي سجلها التاريخ،    

 وعد بلفور فإنها ستخسر     عبر" إسرائيل"أيدت قيام   

  .وجودها وصداقتها مع المملكة السعودية فوراً

وعلى الفور أرسـل مـساعد وزيـر الخارجيـة          

وبالطبع عائلة كرو عائلة     (جوزيف كرو األمريكي  

إلى وزير الخارجيـة األمريكيـة      ) يهودية عريقة 

  :الملك عبد العزيز آل سعودمذكرة يرد فيها على 

 المجلـس الـصهيوني     رئيس (ستيفن وايز . بأن د 

رئـيس الوكالـة     (ناحوم غولـدمان  . دو) العالمي

 يحتجون على   هرمان شولمان و) اليهودية العالمية 

سـتيفن  تصريحات وتهديدات الملك السعودي، أما      

 فكان حاخام أمريكا األكبر والذي فتح المسألة        وايز

  :على النحو التالي

إن أبواب فلسطين يجب أن تفتح أمـام اليهـود          " 

ورغماً "! بذلك الملك عبد العزيز أم لم يرض      رضي  

عن الملك عبد العزيـز والملـك فـاروق كـّرس           

روزفلت وبعده ترومان مواقفهما لتأييـد أهـداف        

  .٢٥الصهيونية واليهودية العالمية

جوزيـف  (أخذ مذكرة   روزفلت  والجدير بالذكر أن    

 اللذين وافقا   تشرشل وستالين، لعرضها على   ) كرو

 ودون أدنى موقف عملي مضاد على المذكرة شفهياً  

 الكولونيل والملحـق  هارولد هوسـنز  لها، وحسب   

العسكري بالمفوضية األمريكيـة بالقـاهرة وهـو        

الملك عبـد   (بالتالي منسق المفاوضات العربية مع      

ومع الواليات المتحدة أكـد     ) العزيز والملك فاروق  

 قـد قـال   ) بيريـا ( الذي كان يرافقـه      ستالينبأن  

س عدواً لليهـود والـصهيونية      بأنه لي  لروزفلت

 إال أن استلم    بيريا، فما كان من     وليس صديقاً لهما  

مـساعدات ماليـة كبيـرة        روزفلت وتشرشل  من

 حينما تحين الفرصة بـسبب      لوضع السم لستالين  

  ٢٦!موقفه هذا؟

تآمرت الحركة اليهودية والصهيونية على سـتالين       

واالتحاد السوفيتي، فدفعت بزعمائها فـي اللـوبي        

 لقتل سـتالين  بيريـا  الروسي وباألخص   -هوديالي

والتآمر من الداخل على االتحاد الـسوفيتي بعـد          
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 عام ٦١/٦٥/٩٨ص " الكتاب األول"حسنين هيكل 

١٩٩٦.  
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  .١٩٥٤/ القاهرة/ العليا لفلسطين
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الحرب العالمية الثانية لتأكيد ستالين على تـشكيل        

ومنظومة الدول االشتراكية كقطب    ) حلف وارسو (

  .سياسي عالمي جديد ضد بريطانيا وأميركا

 رئيساً للواليـات    هاري ترومان لكن حينما أصبح    

حدة كان المـساند والـداعم األكبـر للحركـة          المت

) إيفان ويلـسون  (اليهودية العالمية وحسب مذكرة     

رئيس إدارة شؤون المنطقة العربية في الخارجيـة        

األميركية، بأن رئيس اللجنة التنفيذية إلى المؤتمر       

الصهيوني العالمي حـذر الحكومـة البريطانيـة        

 والحكومة األمريكية على التوالي مـن ترددهمـا       

بإعالن نواياهما المعادية إلقامة دولة يهودية فـي        

فلسطين، وأن الحركة الـصهيونية سـتتخذ كـل         

 العسكرية واإلرهابيـة  اإلجراءات العملية بما فيها     

على األرض لتحقيق أهدافها وبأنهم على اسـتعداد        

تـشكيل فيـالق    للقتال لتحقيق أحالمهم التوراتية و    

 وأمريكا  ، وبدون دعم بريطانيا   ومجموعات حربية 

ال يمكن تحقيق ذلك الحلم والذي سيكون مفيداً فـي       

  .المستقبل لهما

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمـؤتمر الـصهيوني        

ناحوم العالمي أنه يجد في القيادة اليهودية بزعامة        

 قيادة خائنة وجب عدم االعتراف بها من        غولدمان

 واألمريكية، وأنـه إذا لـم       -الحكومتين البريطانية 

فق بريطانيا وأمريكا على الخطـط العـسكرية        توا

وعـصاباتها  (للقيادة الـصهيونية فـي فلـسطين        

فإنهما معرضان للقتل أو يطـردان مـن        ) المسلحة

  .مواقعهم في الحركة الصهيونية

لنـاحوم   موجهـة    بن غوريـون  وكانت تهديدات   

 وزمالئه أيضاً وبعد أسبوع بالضبط عاد       غولدمان

 رئيس الوكالـة    ونديفيد بن غوري   ومعه   غولدمان

م إلى فلسطين متفقين    ١٩٣٧اليهودية العالمية عام    

على احتالل فلسطين وفـرض قـوانين الحركـة         

 والحركة الصهيونية على شعب فلسطين      -اليهودية

 بعصبية مطبقـة   بن غوريـون  بقوة السالح، ودعا    

الواليات المتحدة بأال تدفع بريطانيا للتـدخل أبـداً         

نتداب البريطاني الجنود   بهذه المسألة وأن يدعم اال    

والضباط اليهود لالنتساب في الجيش البريطـاني       

أينما كانوا وسحبهم جميعاً للخدمة في سيناء ومصر 

بـاحتالل فلـسطين مـع      وفلسطين للقيام بواجبهم    

  .ألن الوقت حان لذلكالعصابات الصهيونية 

 غولـدمان كانت الحركة اليهودية العالمية برئاسة      

حدة وأقواها قـد تمكنـت مـن        فرع الواليات المت  

/ ١٩٤٥ عـام  هاري ترومان الوصول إلى الرئيس    

عبر صديقه الحميم وشريكه السابق في      / شهر آب 

فـي واليـة    ) إيلي جاكوبـسن  (محل للخرداوات   

منيسوتا األمريكية، وتحت تأثير عامـل الـصداقة        

 قراراً اتخذه بدون    ترومانوالضغط المعهود أصدر    

ي حكومته بأن تـسمح     علم الوزارات واإلدارات ف   

 ألف يهودي مـسلح  ١٠٠الواليات المتحدة بإرسال    

  .ومدرب بكل عتاد الحرب الحتالل فلسطين

وساندت السفن والبوارج الحربية األميركية التـي       

 غـزو   حيفا ويافا وعكـا   كانت تتواجد في موانئ     

فلسطين ليالً، وعلى مسمع ومـرأى مـن جنـود          

 كما وافـق    وضباط االنتداب البريطاني وموافقتهم   

أسيادهم على تلك الهجرات المـسلحة والمنظمـة،        

 مما سـمعه    الملك عبد العزيز آل سعود    واستغرب  

من إذاعات وتقارير اسـتخبارية مـن بريطانيـا         

وما قرره ترومان ونقض ما تعهـد لـه         وأمريكا  

  !روزفلت سابقاً كل ذلك ذهب أدراج الرياح؟

ئيس ر) كليمنت أتلي (أما رئيس الوزراء البريطاني     

الحكومة العمالية كان متضرراً ومتأثراً جـداً مـن    
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النفوذ اليهودي والتأثير الصهيوني المـنظم علـى        

قواعد حزب العمال البريطاني، وحزب المحافظين، 

يواجـه  ) أرنـست بـيغن   (وكان وزير خارجيتـه     

ويتصارع مع زعيم اليهود الصهاينة في أكثر مـن        

  :لغولدمانمناسبة قائالً 

وراة جيداً، ولم أجد فيها ما يـشير        لقد قرأت الت  " 

إلى ضرورة أن يمتلك اليهود فلسطين ألنهم أقلية        

  ..."فيها

  :ورد عليه غولدمان

وأنا أيضاً قرأت التوراة ولم أجد فيها ما يدل على          "

ــا   ــق باحتالله ــة أي ح ــة البريطاني أن للحكوم

  .٢٧"؟..فلسطين

  ١٩١٧ وعد بلفور المشؤوم :ثالثاً

فل العرب والمـسلمون عـن      بعد كل ما تقدم ال يغ     

الظروف اإلقليمية والعالميـة وأنـشطة زعمـاء        

 والصهيونية العالمية ورؤسـاء     -الحركة اليهودية 

 الواليـات المتحـدة واالتحـاد       -الدول بريطانيـا  

ودورهم في تكريس ما أصدره     ) السابق(السوفيتي  

) أرثـر بلفـور   (وزير الخارجية البريطاني اللورد     

جـيمس  ( االنجليـزي    وتعهده للـزعيم اليهـودي    

ومجموعته االستعمارية وراعي اإلرهاب    ) روتشيلد

والقتل والعصابات الصهيونية بأن تصدر بريطانيا      

وعداً عن حكومة االنتداب البريطاني في فلـسطين        

فيما قبل االنتداب وفيما بعده حيث أرسلت رسـالة         

  :اللورد جيمس روتشيلدلـ 
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  . مركز األهرام الدولي-٢ - عام) ٤(

عطـف  إن حكومة صاحبة الجاللة تنظر بعـين ال       " 

إلى إنشاء وطن قـومي للـشعب اليهـودي فـي           

فلسطين وسوف تبذل قصارى جهـدها لتـسهيل        

  ٢٨..."وتحقيق هذا الهدف

وعلى أساس أن اليهود والصهاينة سيظلون أصدقاء       

الوطن القـومي   "مخلصين وموالين لبريطانيا فإن     

سيزدهر على حساب هؤالء العرب الذين      " اليهودي

 هربرت صـموئيل  كان  يكنون العداء لبريطانيا، لقد     

 وقت االنتداب وطبقـاً     ٢٩حاكماً عاماً على فلسطين   

العتقاداته الرسمية فإنه من خالل االنتداب ال بـد         

  .من تطبيق وعد بلفور

 قد فضحت   ثورة أكتوبر االشتراكية العظمى   وكانت  

الحكام، لما يخططون له فكشفت عن مؤامرة وعد        

ينـاء  بلفور عبر البحارة السوفييت الذين قـدموا لم       

 -سايكس/ وأوصلوا وثائق اتفاقية     ١٩١٧حيفا عام   

لتجزئة المنطقة إلى دويالت من أجل خلـق        / بيكو

الكيان االستعماري الصهيوني القادم وتوسيع النفوذ      

  .االستعماري

إن الشعوب العربية واإلسالمية ال يمكنهـا مطلقـاً         

نسيان األدوار الخطيرة ألسرة روتشيلد فـي بنـاء         

 وبخاصة بجمعها للتبرعات الضخمة     الدولة العبرية 

ومساهمتها لشراء أراٍض واسـعة فـي فلـسطين         

والضغط على العرش البريطاني الستصدار وعـد       

بلفور المشؤوم ومن خالل مؤسـستها السـتثمار        

                                                 
  .وثائق فلسطين:  راجع بهذا الصدد كتاب 28
مؤسسة األبحاث / االستشراق/  انظر ادوارد سعيد 29

م ألقى ١٩١٠أنه في عام / ٦٣لبنان ص / العربية

أرثر ج بلفور محاضرة في مجلس العموم البريطاني 

  !؟..جتها في مصر وفلسطينحول مشكالت يمكن معال

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٤١  من٢٨                                          ٢٠٠٨ -آب

 



 التحدي الصهيوين                        )٧-١٦(اتيجياملتابع االستر                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

األراضي الزراعية في فلسطين وجنـوب سـوريا        

، كذلك أنشأت الحركة الصهيونية العالميـة       ولبنان

سـابقاتها سـميت    تختلـف عـن     ) جمعية دولية (

وكان ذلك عام   ) التروست اليهودي االستعماري  (بـ

 بدور بالغ األهمية فـي      التروست، قام ذلك    ١٩٠٢

السياسة الخارجية للواليات المتحـدة وبريطانيـا،       

فوقف التروست ضد تحرر سوريا والعراق وإيران       

والجزائر وروديسيا والكونغـو والهنـد ووقفـت        

 العنـصري فـي     إسرائيل منذ نشوئها مع النظام    

  ).األبرتهيد(جنوب أفريقيا نظام الفصل العنصري 

 الهنـد والـصين   ووسعت الصهيونية أنشطتها في     

 -وحاولت مراراً إهانتهما مع قياداتهما التاريخيـة      

 ووقفت مع اسـتراتيجية      وصن يات صن   -غاندي

وتكتيك االحتكارات البريطانيـة فـي أندونيـسيا        

الـسابق  العـضو   ) ليسل روبـين  (وتايوان وكان   

جامعـة  لمجلس الشيوخ األمريكي واألسـتاذ فـي        

 أن انتقد بشدة األنظمة الحاكمة فـي آسـيا          هارفرد

وأفريقيا وتعاملها الفظ السري والعلني مع الحركة       

ــة   ــا األمريكي ــة ومنظماته ــصهيونية العالمي ال

إبـادة  والبريطانية وانتقدها ألنها لجأت عملياً إلى       

تحـت سياسـة     والتطهير العرقي    الجنس البشري 

  .تأييد االستعمار البريطاني

كذلك تحالفت المنظمة الصهيونية العالميـة فـي        

مـع  ) لـويس بنكـوس   ( ورئيسها   ١٩٦٧نيسان  

) بروذر بونـد  (المنظمة السرية الفاشية المسماة     

اإلخوة اليهود في جنوب إفريقيـا والتـي كـان          

  .يدعمها مجلس النواب اليهودي في جنوب إفريقيا

ن إفريقيا وآسيا إلى أميركا الالتينيـة       وإذا انتقلنا م  

فإن المنظمات الصهيونية العالمية لعبـت الـدور        

 ودول أخـرى    البرازيلالكبير فيها وباألخص في     

 لملياردير اليهـودي  ا) أوراسيو(ودفعت بنشاطات   

الذي يمتلك بمفرده عشرات الـشركات الـسياحية        

 والصناعية والتجارية، وجهازاً إدارياً واستخباراتياً    

الزراعي فقط بمـساحة     ضخماً بحيث يقدر نشاطه   

تزيد عن مساحة لبنان وفلسطين بنسبة الـضعف،        

وعلى أنه يملك مع عائلته مدينة كاملة بكل ما تعني          

سـير آدي   (الكلمة من معنى في البرازيل واسمها       

) تـل أبيـب  (وتسمى عنـد يهـود أميركـا     ) نوفا

  .البرازيل

تـت مـن    هنالك أيضاً تقارير ودراسات صحفية أ     

البرازيل تؤكد أن هنالك دولة إسرائيلية أخرى غير        

في الشرق األوسط بل في أميركـا       " دولة إسرائيل "

دولة أوراسيو اإلسرائيلية وهـي     الالتينية وتسمى   

وطن ثاٍن ليهود العالم بعد الكيان الصهيوني فـي         

  .فلسطين

 أوراسـيو والشيء الخطيـر الـذي سـعى إليـه          

يل بأنـه درب يهـود      كملياردير يهودي في البراز   

 ويهود أميركـا الالتينيـة والواليـات        ٣٠البرازيل

 فـي معاهـد    عصابات ومافيـا  المتحدة على شكل    

ومدارس عسكرية خاصة به ويرسلهم إلى الخدمة       

في الجيش اإلسرائيلي الحقـاً أو أنـه يـستخدمهم          

الموساد اإلسرائيلي وعصابات المافيا    بالتعاون مع   

بية حاملين جوازات   في بعض الدول العربية والغر    

سفر برازيلية تحت حجج التجارة بالورق أو بالبن        

تهريب صفقات  والشاي وما شابه ذلك، إضافة إلى       

، السالح واليورانيوم والمواد المـشعة إلسـرائيل      

حكومـة خفيـة فـي      ويكاد يشكل أوراسيو فعلياً     
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، لدعم المنظمـات الـصهيونية والمافيـا        البرازيل

اء العالم خدمـة لهـدف      التابعة له في مختلف أنح    

استراتيجي هو دعم إسرائيل بال حدود وتمجيـدها        

مالياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً حتى أن كل تدريبات 

جيشه السري تجري تحت مظلة النجمة الصهيونية       

ويتعاون بشدة مع اللوبي الصهيوني فـي       الزرقاء  

الواليات المتحدة وفي مختلف الـدول األمريكيـة        

 الفتن والمؤامرات ضد األنظمـة      ويعود له تنظيم  

الوطنية الثورية في أمريكا الالتينية وباألخص ضد    

  .كوبا

ومن المعروف عند التـدقيق أكثـر أنـه نظمـت           

مجموعة كبيرة من الرأسماليين اليهود الكبار حفلة       

 وفي شهر آب بالتحديـد، مـن        ١٩٦٧عالمية عام   

أجل وضع خطة عالمية لغزو العالم بطرق جديـدة       

 باعتبارهم من أصحاب المليار وأسـسوا       ومركزة،

االتحاد الدولي ألصحاب المليارات اليهود ومركزه      

في الواليات المتحدة ولندن والبرازيـل ووضـعوا        

  :خططاً مستقبلية خطيرة كان أهمها

 جهزة األمن والـشرطة    السيطرة التامة على أ    -١

في مختلف دول العـالم وبـاألخص فـي الـدول           

زعمـاء والمفكـرين    الكبرى، وتوريط بعـض ال    

  .٣١والكتاب

 تنشيط دور الوكالء والـشركات واألشـخاص    -٢

مل جنسيات وأسماء أميركية وأوروبيـة      اليهود بح 

  .وبرازيلية
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األب في أميركا الالتينية والشرق األوسط قضية مستر 

)X ( وتهريب الكوكائين إلى نيكاراغوا لضرب جبهة

  .الساندينو وزعيمها دانييل أرتيغا

 تأييد كامل لسياسة إسرائيل وتطوير إمكانياتها       -٣

 والتعاون المـستمر مـع      دعمها عسكرياً ومالياً  و

  .قياداتها

وروبـا  صهينة األجيال في كل أنحاء العـالم أ        -٤

 وإبراز المجتمع األمريكي    وأميركا وآسيا وإفريقيا  

كنموذج حضاري فريد وتوجيه االهتمـام للـدول        

  . مع إسرائيلللتطبيع الثقافي واالقتصاديالعربية 

الــصحف والمجــالت والمحطــات  اســتخدام -٥

 في خدمة المآرب الـصهيونية      الفضائية الخالعية 

عالمـي  الالأخالقية لتعزيز النشاط الـسياسي واإل     

الصهيوني وتم الضغط علـى رؤسـاء الواليـات         

المتحدة جميعهم والتأثير عليهم من خالل مجموعة       

من السياسيين والمتعاطفين معهم فـي الكـونغرس    

وقد فضح تشومـسكي سياسـة      ومجلس النواب،   

  .٣٢اللوبي الصهيوني في إحدى دراساته

 كيواله وفوج البغال ويهود االسكندرية :رابعاً

  والقاهرة

 وربطه بعـد     وعد بلفور   إن وصل خبر إعالن    ما

) تركيـا (مع  ) صهيونية بريطانية (سنوات بمعاهدة   

 ١٩٢٠ نيسان عـام     ٢٦لتأمين يهود العالم بتاريخ     

حتى عمت الطائفة اليهودية فـي مـصر الفرحـة          

الكبرى فكان نائب رئـيس الحركـة الـصهيونية         

قد دعـا إلـى اجتمـاع       ) ليون كاسترو (بالقاهرة  

. هـ( حضره   نادي ماكابي ني في    صهيو -يهودي

مندوب االتحاد العالمي للصهيونية السفاردية ) دجين
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أهمية يهود مصر   الذي ألقى كلمة فيه أيضاً شرح       

وأصدقائهم كحلقة وصـل مهمـة فـي الهجـرة          

 وكان ليون كاسترو قد ألقى كلمة رحـب         اليهودية

  .٣٣فيها بالضيف الزائر

 تشكلت فـي االسـكندرية لجنـة        ١٩١٨وفي آب   

من اليهود وجمعت مبالغ طائلة     ) إسرائيل(لنصرة  

ووضعت المبـالغ   ) المنظمة الزراعية (لـ اليشوف   

) اللجنة اليهودية لنصرة إسـرائيل    (تحت تصرف   

 الكولونيل البريطـاني    باترسونوقبل ذلك أوضح    

فوج عسكري يهودي مـن البغالـة       أهمية تشكيل   

زيون مول  ( في شهر نيسان وأطلق عليه       والحمير

 متطوع ومنهم بعـض     ٥٠٠وتتألف من   ) كوريس

 ١٥٠اليهود المستوطنين في فلسطين إضافة إلـى        

يهودياً من االسكندرية وكانت ألبستهم وخـوذاتهم       

تحت النجمة الصهيونية وخاطب باترسون اليهـود       

  :وفوجهم العسكري الجديد قائالً

مضى ألف عام وأكثر على عدم وجـود جـيش          "

أن تكونوا نـواة    نظامي يهودي واحد، لهذا عليكم      

هذا الجيش اليهودي ويتطلع إليكم يهـود العـالم         

 وليس واجبكم أن تكونوا من ضمن الجـيش    كلـه، 

البريطاني كقطعة عسكرية محترفة فيه فحسب بل       

ال بد أن تثبتوا للعالم أنكم كقطعة عسكرية محترفة         

فيه فحسب بل ال بد أن تثبتوا للعالم أنكم مقـاتلون           
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منشورات الدراسات / فؤاد حديد. ت" السفاردية

التقى ترامبدور . ٨٠/٨١/٨٢/٨٣/الفلسطينية فتح ص

بونتسكي في مصر بعد الحرب العالمية األولى جا

  .مسلح يهودي/ ٦٤٠٠/وتشكيل وحدات 

تكسبوا األرض  نتصار كي   ورجال قادرون على اال   

  .٣٤ "الموعودة

أثار تشكيل هذا الفوج العسكري الذي يحمل أعالم        

النجمة الصهيونية الحماسة بين يهـود القـاهرة        

  .واالسكندرية والمستوطنين اليهود في فلسطين

 وصل إلى االسـكندرية     ١٩١٥-١٩١٤وفي عام   

يهودياً روسـياً طـردتهم الـسلطات       ) ١١,٢٢٧(

ن فعملت الطائفة هنالك إلشـعال      التركية من فلسطي  

حماستهم والدعوة للتضامن مع اليهود، وكان لهـذا        

الحدث دعاية مثمرة وتحريض ال ينقطعان بخاصة       

وصلوا إلى ميناء االسـكندرية حفـاة       وأن هؤالء   

 وعملت جمعية النازحين اليهود الروس فـي        عراة

مصر بتنظيم إكسائهم ومساعدتهم فـوراً واعتنـى        

لصهيونية في مـصر بـأمورهم      زعماء الحركة ا  

  .الصحية والنفسية والمعيشية

القنـصل الروسـي    وحصل تناقض كبيـر بـين       

 حول وجود هـؤالء اليهـود       والقنصل البريطاني 

الروس في مصر طلب تسفيرهم فوراً إلى روسـيا         

إال أن رئيس المجمع اليهودي قدم طلب التماس من         

المندوب السامي البريطاني تجاهل طلب القنـصل       

وسي، فأمر البريطاني فـوراً بإرسـالهم إلـى         الر

الجيش البريطاني وتشكيل فوج البغالـة والحميـر        

لالنضمام كفوج مستقل ضمن الجيش البريطـاني،       

وتم تعليمهم على كل أنواع القتال والتفجيرات كما        

وافق قائد القوات المسلحة البريطانية علـى هـذا         
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" يمـوييس القطـاو   "االقتراح الذي أكد عليه فوراً      

  .٣٥باشا اليهود ورئيس مجمعهم باالسكندرية

وعند انتصار االقتراح اليهودي عمد اليهـود فـي         

مصر إلى إقامـة االحتفـاالت فـي االسـكندرية          

وازدانت أحياء اليهـود    ) كيواله(والقاهرة بذكرى   

بكل المظاهر االحتفالية، ولسوء طـالع المـسلمين        

تحيـا  ل(الذين يمرون بتلك األحياء هتفوا مع اليهود        

دون وعي أو وجل ويرد علـيهم       ) القومية اليهودية 

وكـان منـدوبان مـن      ) تحيا مصر حرة  (اليهود  

المسلمين واألقباط يحضران تلك االحتفاالت وفـي       

غمرة االحتفاالت أقام اليهود صالتهم المعهودة من       

أجل إحياء الدولة اليهودية فـي فلـسطين وتلقـى          

ـ         ذهب الصهاينة تبرعات سخية دون معرفة أيـن ت

  .تلك التبرعات

جهـاز  وأنشأت الحركة الصهيونية في االسكندرية      

مرتبط مـع   ) مكتب لالستعالمات  (مخابرات سري 

لمساعدة يهود مصر وإيران    المخابرات البريطانية   

 لتمكينهم من الهجرة بمـا      وسوريا ولبنان وإفريقيا  

في ذلك تأمين جوازات سفر لهم على وجه السرعة         

  .ات اليهودية في فلسطينلتسفيرهم إلى المستوطن

الحفـالت الـشعبية    نظمت الصهيونية المـصرية     

الطريقة (وعلى  ) الطريقة المصرية ( على   الراقصة

والمسابقات الفنية والمسرحية وتنظـيم     ) العصرية

ألعاب اليانصيب وغيرها بهدف استقطاب التبرعات 

  .والضرائب من تلك النشاطات للحركة الصهيونية

ائيلية العالمية تعادي الحركة    وكانت الرابطة اإلسر  

 الصهيونية وتدعو اليهود إلى البقاء في أوطانهم،      

الحاخـام  إال أن العضو البارز في تلك الرابطـة         
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رشح لرئاسة مجمع الحاخامية في مصر بعد       ناحوم  

الكيـرن  (أن اشترط عليه تأييد قيام إسرائيل وكان        

الصندوق القومي اليهودي يمتلك فروعـاً      ) كيميت

 وقام بشراء األراضي فـي      ١٩٣٣سكندرية  في اال 

فلسطين لتوطين يهود مصر فيها ومنها مـستعمرة        

  ).كفاريديدياه(

من المؤسسات والجمعيات التي نشطت في ذلـك        

  الوقت

  .١٩٢٣ رابطة الشبيبة اليهودية -١

  .١٩٢٥جمعية الدراسات التاريخية اليهودية -٢

  .١٩٣٠نادي الشبيبة اليهودية في االسكندرية -٣

  .لتعليم العبرية" مودان هايفري"مؤسسة -٤

  .مدرسة وايزو لتعليم العبرية لألطفال-٥

جمعية أصدقاء اليهود من المصريين واالنجليز      -٦

  ).بريتش ترامبيدور(

  .الجامعة العبرية في القدس-٧

-١٩٣٥). (كاديمـا (مؤسسة الصحافة ومجلة    -٨

١٩٣٧.(  

  ).١٩٤٨-١٩٣٤(مجلة الشمس العبرية -٩

شــومير ) ١٩٣٩-١٩١٩(رائيل مجلــة إســ-١٠

أسـسها ألبيـرت    ) الحـراس الـشباب   (هاتناعر  

  .موصيري

مجلة شومير هاتناعر بالفرنسية ومجلة لودور      -١١

 ١٩٢٨) ليللو ستراسيون جـويش   (ومجلة  ) الفجر(

تعنـى فـي األدب     ) دافييد براتـو  (أسسها الحاخام   

األوروبي واليهودي وبما يسمى بالنهضة القوميـة       

  .ونيةوالثقافية الصهي

الصوت اليهودي أنشأها   ) الفوا جويش (مجلة  -١٢

  ).١٩٣٤-١٩٣١( سهاتارازليسكي -ألبيرت

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٤١  من٣٢                                          ٢٠٠٨ -آب

 



 التحدي الصهيوين                        )٧-١٦(اتيجياملتابع االستر                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

صحيفة التريبيون جويش المنبـر اليهـودي       -١٣

  .جاك رابان، االسكندرية) ١٩٤٨-١٩٣٦(

لعبت معظم هذه الصحف والمجـالت والمـدارس        

والجامعات إلشاعة الفساد والفوضى واإلشـاعات      

ريب االجتماعي في مصر،    المغرضة من أجل التخ   

  .دون وجود مراقبة تذكر عليها

أحـدهما  : وفي المجتمع اليهودي في مصر خطان     

، بخاصة الـذين انفـصلوا عـن        معاد للصهيونية 

اليهودية وعينوا مسيحياً في مدارس التجمع لكـي        

يؤمن لهم دوراً مميزاً في داخل المجتمع المصري        

لجيل الذي  والحفاظ على امتيازاتهم العديدة وتلقى ا     

) لوثريـه (تعلم على يد المسيحية تعاليم مـسيحية        

وكان جيالً منشقاً عن اليهودية ومعظمهـم انتقـل         

وارتـد  للتعلم في المدارس التبـشيرية المـسيحية        

هؤالء عن اليهودية وهي التي ظلت تحافظ علـى         

  .نفوذها وامتيازاتها

بينما كان هنالك خط آخر كرس جهـوده العديـدة          

 أهـداف الـصهيونية العالميـة،       للمشاركة بصنع 

بيهـو اليـاهو    (والذي تصادم مع رئيس الحاخامية      

الذي دعا إلى   ) براتو. الحاخام األكبر د  (و) هازان

احترام عنصرهم الشرقي الجـوهري والروحـي       

ورفض هـؤالء تحويـل التبرعـات للحركـات         

الصهيونية، ألنهم بهذه الحالة سيعيـشون فقـراء        

 العلمانيـة ملحـدة ال      وكانت الصهيونية بتوجهاتها  

تعترف باألديان ومنها الدين اليهودي ممـا أثـار         

  .حفيظة الحاخامية المصرية بشدة ضدها

 من استعادة قوتها وجهودها     حركة الشبيبة وحاولت  

لدعم اليشوف والصهيوني وهي التي تعلمت فـي        

وعملت علـى نـشر     ) األليانس المسيحية (مدارس  

ت العبريـة   األفكار القومية والعنـصرية واللغـا     

واليديشية والفرنسية لتوسيع النفوذ الصهيوني الذي      

دفع الرابطة اليهودية العالمية للتدخل لدى السلطات       

) للجنـة التنفيذيـة   (في مصر كي يتبع اليهود فيها       

  .٣٦بن غوريونللحركة الصهيونية بزعامة 

النفوذ الصهيوني في بريطانيا وألمانيا : خامساً

  )١٩٤٥-١٨٥٠(وإيطاليا 

تطاعت المنظمة الـصهيونية العالميـة العمـل        اس

باتجاهات مختلفة رغم تناقض أفكـار المنظمـات        

الصهيونية المنضوية تحت لوائها، إنما كان هدفها       

دفع اليهود من أوروبا وروسيا وهنغاريا      باألساس  

ورومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا قبيـل وبعـد       

ترهيب الحرب العالمية الثانية للهجرة بالترغيب وال

لرأسـمالية  ، واعتبر التحالف بـين ا     إلى فلسطين 

اليهودية وشـركاتها العالميـة مـع الرأسـمالية         

،  واألمريكية المخرج للمسألة اليهودية    -األوروبية

وهم بذلك أسياد تلك المسألة وحمـاة االسـتيطان         

 اليهودي في جنوب إفريقيا والهند وفي       -األوروبي

ووفقـاً لتوجهـات    آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية     

شركات أسرة روتشيلد   شركات استعمارية من مثل     

ــسبري ــي آل الزار و) ١٩٣٣-١٨٥٠ (وشافت ف

 في ألمانيـا والنمـسا      شركة هافارا األرجنتين إلى   

عصبة وكاوتسكي والبوند في    إضافة إلى توجهات    

 قبل ذلـك    بالمرستون، الذي مكن    روسيا وبولونيا 

 بإنشاء  فساندت اليشو ودفع عمليات االستيطان و   

المستعمرات الجديدة في فلسطين، بتطبيق توجهات      

جديدة لليهود في العالم ال بد من تنفيذها شيئاً فشيئاً          

فقررت بناء المستعمرات في فلـسطين وإثيوبيـا        
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وإيران وتركيا وقبرص والتركيز علـى فلـسطين        

" اليـشوف "ضمن سياسة ركزت عليهـا شـركة        

االسـعتماري  لالستيطان االتحاد الزراعي اليهودي     

وكان لها أهمية كبيرة جداً في توجيـه اهتمامـات          

يهود أوروبا والعالم للهجرة لفلسطين تحديداً ودعم       

فيمـا  بالمرستون وأسرة روتشيلد وشركة هافارا      

، وشـركات التجـارة     اتحاد عمال صـهيون   بعد  

العمـل والتجـارة    (اليهودية، وتم التركيز على أن      

لـذا  ) ة العربيـة  العمل والتجار (هو ضد   ) العبرية

في ) العمل العبري (توجب التركيز منذ البداية على      

المستعمرات اليهودية وطرد العرب مـن الـسوق        

تحدي اليهود الذين يطرحون    اليهودي الجديد، وتم    

 ألنها تـضر بالعمـل العبـري،        شعارات شيوعية 

وشكلت رؤية بالمرستون رؤية برنامجية عنصرية      

الـصهاينة، وقـد    بنظر الشيوعيين واالشتراكيين    

اعتمد قادة الـصهاينة فـي أفكـارهم وسـلوكهم          

 The فـي كتابـة    أفكار ميكافيليالشوفيني على

Prince      الشعوب فـي عهـد      والذي يعتقد فيه أن

األشرار واإلرهابيين هم أحسن حـاالً مـن عهـد      

ومناحيم بـيغن    موسوليني وكان   الساسة األخيار، 

ها  ممن يؤيدون تلك األفكـار ويمارسـون       وشتيرن

 علـى   المنافية للقيم واألخالق اإلنسانية   وبخاصة  

، ولم يكـن لـشركات      الغاية تبرر الوسيلة  أساس  

أسرة روتشيلد وهافارا أو للمنظمـات اإلرهابيـة        

الصهيونية أي دور عالمي فحسب رغـم الفـارق         

الكبير بين مـصالح الـدول الكبـرى ومـصالح          

العصابات الصهيونية بل انساقت لتأييـد أعمالهـا        

  .رامية لتأمين مصالحهااإلج

وفيما إذا انتقلنا إلى الدور الـصهيوني ونفـوذه         

باتجاه ألمانيا النازية سنجد أن هنالك قضايا عديدة        

  :يمكن التركيز عليها وأهمها

  قضية كاستنر والجستابو* 

 قضية كاسـتنر  لقد أثبتت مجموعة وثائق وأحداث      

الدور الذي لعبته الحركة الصهيونية العالمية فـي        

، أجهـزة اسـتخبارات هتلـر     تعاون الوثيق مع    ال

 كان مفوضاً للوكالة    رودولف كاستنر بخاصة وأن   

اليهودية العالمية وهو دكتور في الحقوق من أصل        

روماني وعضو مهم فـي المنظمـة الـصهيونية         

العالمية ورئيس اللجنة التنفيذية التحـاد صـهاينة        

بنسلفانيا، وبالوقت نفسه شـغل منـصب رئـيس         

لصهيوني الهنغاري والـرئيس التنفيـذي      االتحاد ا 

إلنقاذ يهود هنغاريا ورومانيا في خـالل الحـرب         

في خالل  ) إيخمان(إال أن فضيحة    . العالمية الثانية 

إذ تـم جلـب      قد كشفت،    نيورينبرغالمحاكمة في   

 قام  رودولف كاستنر الوثائق والشهود والتأكيد بأن     

 بـدفع   ١٩٤٤في معسكرات االعتقال النازي عام      

ف اليهود الهنغار والرومان للموت وسعى إلـى        آال

أس إلبادتهم وهو مسؤول عن مقتل      . دفع الـ أس  

 ألف يهودي من هنغاريا ورومانيا بموافقـة        ٥٩٠

قادة الجستابو والمنظمة الصهيونية العالميـة بعـد        

وسوق " بودابست"فرضهم للنظام الفاشي في غيتو      

هؤالء اليهـود بالقطـارات بعـد إقنـاعهم أنهـم           

هاجرون إلى أميركا، وبالخداع تم سـوقهم إلـى         م

 فـي كتابـه     ٣٧)بن هتيا (حتفهم وكتب الصهيوني    

  ):الغدر(بعنوان 
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كان الكثير من يهود هنغاريا على بعـد ثالثـة          " 

أميال من حدود رومانيا وتحت حراسة الجـستابو        

النازية دفع بهم كاستنر إلى الموت دون وازع من         

  ...". الضمير أو الشفقة

أمام محكمة نيورينبرغ التـي     كاستنر  ترف  وقد اع 

حاكمت المجرمين النازيين بأنه غطى على قـسم        

كبير من أجهـزة األمـن والمباحـث المـشتركة          

 والصهيونية حقيقة وعدم كشف حقيقة دفع       -النازية

اليهود إلى المذابح بمؤامرة دنيئة منه كي يكونـوا         

عبرة لغيرهم ليهاجروا إلى فلسطين قبـل فـوات         

 مديراً  كاستنر عين   ١٩٤٨ إال أنه في عام      ،األوان

للعالقات العامـة بـوزارة التجـارة والـصناعة         

اإلسرائيلية ثم التحق بإذاعة إسرائيلية خاصة تبـث       

برامجها إلى هنغاريا ورومانيا لتضليل الرأي العام       

حاول فيما بعد أحد الـصحفيين اليهـود        . ٣٨هنالك

تعامـل مـع    التعرف على شخصيته واتهمه بأنـه       

، وأظهر ذلك في    لنازيين وجلب وثائق تدينه تماماً    ا

، إال أن األجهـزة     ٣٩قاعة المحكمـة اإلسـرائيلية    

باغتت الصحفي وسرقت منـه     السرية اإلسرائيلية   

 إلغـالق ملـف تعاونهـا مـع         الوثائق بالكامـل  

وقررت قتله بعد تهديده مـن      المخابرات النازية،   

مام قبل الموساد للتراجع عن الدفع بالقضية إلى األ     

، وهرب الصحفي إلى خـارج الكيـان        وإال سيقتل 

الصهيوني ولم يعد أحد يعرف عنه شيئاً، وقررت        

م ١٩٥٧األجهزة السرية اإلسرائيلية في آذار عـام        

واغتالتــه  لألبــد، رودولــف كاســتنرإســكات 

قررت قتله في    ورغم أن جراحه خفيفة      بالرصاص

بن غوريـون وغولـدا      وكان   إحدى المستشفيات 
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 المخططين لهذا العمل، ألنهـم أهـم        ونمائير وآل 

عناصر القيادة الصهيونية الذين عقدوا الـصفقات       

 لنقـل   األجهزة السرية األلمانيـة   واالتفاقيات مع   

األسلحة وإيرادات الممتلكات اليهوديـة التـي لـم         

  .٤٠يستطع اليهود بيعها

 -لنعود إلى االتفاق الذي وقع بين الوكالة اليهودية       

) ١١٢-١١(لجستابو تحت رقم    العالمية وبين فرع ا   

، الـذي كانـت     مكتب فلسطين المشترك    المسمى  

انتقاء أفضل اليهود األلمان المناسبين مـن       مهمته  

، إلرسالهم إلى   النواحي السياسية والمالية والفنية   

فلسطين والدول العربية وباألخص إلـى مـصر،        

واتفق الطرفان لكي يغادر هؤالء بمجموعات سرية       

ألرجنتين بضمانة الجالية اليهودية    إلى البرازيل وا  

الغنية والقوية فيها، ثم انتقلوا إلى جزر آزور بعلم         

ووصل منهم  ) ١٩٣٧-١٩٣٣(الطرفين بين أعوام    

 ألف يهودي ألمـاني، وكـان قـسم         ٤٠أكثر من   

جهـاز أمـن القـوات      أنشئ ضمن   ) ميلدنيشتاين(

، وأقام صالت قوية مـع      الخاصة األلمانية النازية  

 ١٩٣٧هوديـة العالميـة، وفـي عـام      المنظمة الي 

 تمـت   شاخت رئيس البنك األلمـاني    وبمبادرة من   

بتوسيع مجـال عمـل   هتلر الموافقة الشخصية من   

 والتقـى   ٤١ هآفـارا  -الجمعية التجارية اليهوديـة   (

زعيما المنظمة الصهيونية   ) ايزرمان وجولدمان (و

في خالل الثالثينات بـزعيم الفاشـية اإليطاليـة         

كان صاحب فضل    هتلر والذي    حليف) موسوليني(

 بتوسـيع   كبير على اليهود األلمـان واإليطـاليين      

 وتم بالتعاون - هآفارا-الصالت االقتصادية لجمعية
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فيما بينهم افتتاح مدرسة عسكرية بحرية صهيونية       

في مدينة تشيفيتا فيكيا، اإليطاليـة،      ) غير شرعية (

وظلت تنشط لصالح المنظمة الصهيونية، وأدخلت      

شـتيرن  جموعات مـن منظمـة يهوديـة        عليها م 

المنظمـة العـسكرية    ) (تزفاي ليـؤمي   (وآرغون

وهـي جماعـة انـشقت عـن        ) القومية إلسرائيل 

جابوتنسكي زعـيم بتيـار     . ف( برئاسة   الهاغاناه

اإلرهابيين الصهاينة اإلصالحيين وشـكلت فرقـة       

 في خارج وداخـل فلـسطين       ٤٢)الحرس األسود (

  .ية ضد العربويعود إليها مجموعة أعمال إرهاب

وزودت المــستعمرات اليهوديــة فــي فلــسطين 

بالمتخرجين من المدرسـة العـسكرية البحريـة        

، واسـتطاعت   اإليطالية باالتفاق مع موسـوليني    

ــا   ــي إيطالي ــصهيونية ف ــة ال ــادة اإلرهابي القي

وتشكيوسلوفاكيا ودول أخرى جمع أمـوال كبيـرة       

ــؤالء   ــدات له ــة وطوربي ــشراء زوارق حربي ل

) تـل أبيـب   (م إرسالهم إلى مينـاء      المتخرجين وت 

حماية أنفسهم من   لحماية المستعمرات تحت حجج     

 أكـدت أنهـم لـم     غولدا مائير ، وبمذكرات   العرب

يحلموا يوماً ما أن يكون لـديهم ذلـك األسـطول           

الجديد الحربي الذي اعتبر ميناء تل أبيب القريـب         

من يافا ميناء حيوي ألنشطة البحرية الـصهيونية        

  ٤٣.الخارجية عبر البحارواتصاالتها 
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منظمة شتيرن كاآلراغون انشقت عن الثانية عام 

وضمت العناصر ) أبراها شتيرن(م بزعامة ١٩٤٠

  .الفاشية المتشبعة بسلوك موسوليني
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المختص بــ   ) أبفيهر( رئيس جهاز    كاناريسأما  

 نسق أنـشطته    المخابرات المضادة أللمانيا النازية   

مع رجال المخابرات اإلسـرائيلي فـي المنظمـة         

الصهيونية العالمية، الضطهاد اليهود وأوضـحت      

وثائق الحرب العالمية الثانية، وبعـد أن اسـتولت         

تية حتى دخولها لبرلين، بـأن      عليها القوات السوفيي  

كان ذاتـه   )  ياكوف -يعقوب(هنالك شخص يدعى    

 أحـد قـادة المخـابرات الخارجيـة         مائير أميت 

اإلسرائيلية، وهو الـذي كـشف محطـة إذاعـة          

الشيوعيين األلمان السرية، بعد أن بـاءت جهـود         

الجستابو وجهاز أمن القوات الخاصة بالعثور على       

  .مكانه

وهاغاناه بيت  ) شتيرن(ابة  ألقيت المهمة على عص   

فـي ألمانيـا وإيطاليـا،      ) آرغون تسفاي ليؤمي  (و

مناحيم وزجت بمجموعات تلك العصابات بزعامة      

 الذي نسق بالكامل مع النـازيين والجـستابو         بيغن

لتحطيم ومالحقة اإلذاعة وأنصار السوفييت، وكان      

تلميذاً لـ بينو في مقر الصهيونية في ألمانيا بشارع   

ببرلين، وبيغن وبينو صديقان    )  شتراسه -ماينيكر(

  .حميمان باإلرهاب وسفك الدماء

وتم كشف المجموعة في اإلذاعـة عبـر اليهـود          

الموالين للنازية األلمانية وجواسيس مناحيم بـيغن       

وتم إعدامهم رمياً بالرصاص وأخذ بـيغن علـى         

 الذي كان بمدينة    موشيه أورباخ و) بينو(عاتقه مع   

يات التنسيق المـشتركة مـع      فيينا إلجراء كل عمل   

وصديق آخر لمناحيم بـيغن،     ) بولكيس(الصهيوني  

أما إيخمان فكان تحت تصرفهم دائمـاً فـي إدارة          

) ١١٢-١١(جهاز األمن الخاص بفرع فلـسطين       

وهو أحد أهم عمالء النازيين األلمان بعـد ذهابـه          

خلسة إلى الشرق األوسط، وكذلك الحال تم التقاط        
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ي الغيتوات فـي أوروبـا      مجموعات من الشباب ف   

مـن رومانيـا     (يـشبهون العـرب   الشرقية ممن   

وحظيوا باهتمام الجـستابو واألجهـزة      ) وهنغاريا

الــسرية للعــصابات الــصهيونية وبتأييــد مــن 

إلرسالهم إلى الدول العربيـة     )  وبيغن -كاناريس(

 وباألخص في القـاهرة حيـث أثبتـت         للتجسس

وعة  وجود يهود ألمان بضمن المجم     الفونفضيحة  

  .اإلرهابية حينذاك

كانـاريس بــ جابوتينـسكي      كذلك كانت عالقة    

 قوية جداً وقـد     ورازين وشتيرن وإسحاق شامير   

ـ    وقامت " إسحاق يزرنتسكي "كان شامير معروفاً ب

مجموعة مرتبطة بهؤالء اإلرهابيين سـميت بــ        

 -١٩٣٩مـن عـام     )  شتيرن -كاناريس(مجموعة  

المبعوث لقتل اللورد موين     بالتخطيط   ١٩٤٤حتى  

 للتداول مع الملك بقضايا معينة،      البريطاني للقاهرة 

 بقوة بالحادث ثم علـق      ونستون تشرشل وقد تأثر   

  :على ذلك 

إن بريطانيا هي مهندسة لمعماريين يهود نصنع       " 

لهم مستقبلهم، ونضمن ذلك المستقبل للصهيونية      

الجديدة، إال أن مقتل الوزير المبعوث البريطـاني        

من أسوأ أنواع اإلرهاب واإلجرام     في القاهرة هو    

  .٤٤..."على الطريقة النازية األلمانية

 وعالقاتهما مع   قضيتا كاستنر وكاناريس  لقد أثبتت   

قادة اإلرهاب النازي وبأن المنظمات الـصهيونية       

عملت خالل الحرب العالمية الثانية باتجاه واحـد        

ضد الـسوفييت وسـتالين والجـيش الـسوفييتي         

 والوثائق والسلوكيات الفاشية وفضحت تلك األعمال

 وغيرهما مع النـازيين     عالقات شتيرن، وآرغون،  
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وبقتل وتشريد اليهود األلمان والرومان والهنغـار       

وتسليم اليهود الموالين لموسـكو إلـى األجهـزة         

 فقد أكدت بـأن هـؤالء       غولدا مائير األلمانية أما   

المرتدين أنصار شتيرن وآرغون كانوا يتمـسكون       

  .٤٥وفينيبالعنف الش

 فضيحة الفون وشبكة موليسس في :سادساً

  القاهرة

 قدمت الواليات المتحدة عن طريق      ١٩٥٣في عام   

وزارة خارجيتها باقتراح إلقامة السالم بين العرب       

وإسرائيل لكي يتم نقاش المسألة في جامعة الـدول         

 في ذلك   صحيفة نيويورك تايمز  العربية، وكتب في    

كية تقـوم بـإجراء     الحين بأن هنالك شخصية أمير    

اتصاالت سرية ومباحثات دبلوماسية بـين مـصر    

وإسرائيل وبطرح موضوع القدس في االتصاالت      

 إال أن   إلعادة توطين الالجئين الفلسطينيين،   إضافة  

رالف (أكد بأن   ) أورباخ(النائب البريطاني العمالي    

هو المبعوث األميركي الذي يتـصل مـع        ) بانش

 كيفيـة إجـراء     مان ناحوم غولد  المصريين، وذكر 

 جمال عبد الناصر  االتصاالت مع الزعيم المصري     

من خـالل وسـيط أميركـي، باعتبـاره رئيـساً           

للكونغرس اليهودي الدولي وحصل علـى تأييـد        

 للقيام بدور كبير إلقامة عالقات مـا مـع          ترومان

مصر وحاولت كل من الواليات المتحدة وإسرائيل       

قيام الـسوق  ابتزاز الزعيم المصري من أجل تأييد     

المشتركة في الشرق األوسط برعاية أمريكية تضم       

إسرائيل كدولة عادية وعضوة في هذه السوق، إال        

، وحثـت إدارة    رفض الطلب األميركي  " ناصر" أن  

" غانـدي " أيضاً الزعيم الهندي     ترومان وغولدمان 

 
  .١١٩ مذكرات غولدا مائير، مصدر سابق، ص  45
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 بأن يعرضا الفكـرة     جواهر الل نهرو  إضافة إلى   

  .٤٦دئية منهعلى عبد الناصر وأخذ موافقة مب

 تحدث مـع    عبد الناصر إال أن المصادر تذكر بأن      

في خالل شهور متتالية لمناقشة عدد من       ) أورباخ(

) موسى شاريت(االقتراحات التي تقدم بها باألساس      

في تحقيق وفاق بين إسرائيل ومصر، وبخاصة بعد        

أن أطلقت مصر سراح السفينة اإلسـرائيلية التـي         

ناة السويس، كنوايا   احتجزتها وهي تحاول عبور ق    

حسنة إليقاف الحمالت المعادية للعرب بعد التوسط       

لكتابة تقرير سياسي   ) آفي شليم (األمريكي، وعمل   

 في تحقيق الوفاق بـين مـصر        دور شاريت حول  

 ١٩٨١ -١٩٨٠وإسرائيل، باعتباره باحثاً ما بين      

دراسات األمن الدولي في مركـز وود       في برنامج   

  ).D.C (رودلسون في واشنطن

 اعتبـرا تـصرفات     بيريـز وموشـي دايـان     أما  

بأنها تصرفات شخصية   )  موشي شاريت  -شرتوك(

 إلى أبعد   دايانوليست ذات مغزى أو فائدة، وذهب       

 سيجعل من   شاريتمن ذلك واعتبرها خطيرة، ألن      

األمم المتحدة والواليات المتحدة عنصراً حاسماً في       

، ال بـل    مـال عبـد الناصـر     المفاوضات مـع ج   

 رئـيس   دايانن في شؤون إسرائيل، فعمد      وتتدخال

أركان جيش االحتالل الـصهيوني إلـى تـصعيد         

-١٩٥٤(سياسة العدوان والتسلط بحرب محدودة      

على الحدود المصرية واألردنية والسورية     ) ١٩٥٥
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ورط م وأكد فيه ت١٩٧٦اإلسرائيلية في شيكاغو عام 

/ سوزان/ بن غوريون وموشي دايان في عملية

ونسف دور السينما والمؤسسات وهم الذين خططوا 

إيه اعتمدت . آي. لعملية الفون وكانت السي

  .المعلومات الواردة فيه

ومحاولة ضرب أهداف مدنية وعـسكرية بهـدف        

فرض شروط إسرائيل على تلـك الـدول وعلـى          

 وزيراً للدفاع أما    فوننامصر أساساً، وكان وقتها     

 شـاريت  فكان رئيساً لألركان معارضاً فكرة       دايان

 بن غوريـون  السلمية، وأدرك األخير بأن مواقف      

عدائية للسالم وللعـرب، إال أنـه حينمـا تـسلم           

دايان رئاسة الوزراء ازداد ذعر ورعب      ) شرتوك(

، وانتقد تصرفاتهما علناً بعـد مجزرتـي      ونـافون 

 تناقضات صارخة بـين     وحصلت) قبية، ونحالين (

المتجهة )  شاريت -شرتوك(أهداف رئيس الوزراء    

نـافون  نحو المفاوضات السلمية وبـين أهـداف        

 اللذين سعيا لتسعير نار الحرب والعداء ضد        ودايان

بارتكاب أرئيل شارون   ، وقام   وعبد الناصر العرب  

 ١٠١من خالل القوة الخاصة رقم   ) نحالين(مجزرة  

اع التـي تتبـع لرئاسـة       دون موافقة وزارة الـدف    

موش الوزراء بهدف معارضة تصورات وأهداف      

 امتـدت   ١٩٥٤وفـي عـام     ) شـرتوك  (شاريت

االعتداءات اإلسرائيلية إلى مدينة القاهرة المسالمة،      

بريطانيـا، والواليـات المتحـدة،      (بالتخطيط بين   

وعناصر يهودية تابعة للحركة الصهيونية     ) وفرنسا

 للقيـام   التجسـسية ) مولسس(العالمية عبر شبكة    

 إلحراج  بأعمال تخريبية ضمن العاصمة المصرية،    

القيادة المصرية ودفعها التخاذ إجراءات تخـرب       

ــصرية   ــة والم ــصرية البريطاني ــات الم العالق

 ال يعلم فيما يبـدو بهـذه        شاريتاألمريكية، وكان   

األعمال ألن أهدافه كانت تتجه بمسار آخر، بينمـا         

فأحـدثت  ،  موشي دايـان وشـارون    خطط لذلك   
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العملية ضجة كبيرة واختالالت في عالقة مـصر        

  .٤٧بالدول الغربية وأميركا

 فقد تسلم رئاسة الهستدروت وكان مـن        نافونأما  

 دايـان وشـارون    معارضاً أعمال    شاريتأنصار  

 مـن   نافون طرد   بن غوريون وبناًء على تعليمات    

الهستدروت، وبعد سلسلة أحـداث داخـل الكيـان         

 نـافون لعـضوية     يفي اشـكول  لاإلسرائيلي أعاد   

  .٤٨الهستدروت وحزب المابام

 قـراره الجـريء     عبد الناصر  تموز أعلن    ٢٦في  

والمخطط له، إعالن الـشركة العلميـة للمالحـة         

الدولية في قناة السويس شركة وطنية مؤممة حسب        

قوانين الثورة وتحويل جميع واجباتها والتزاماتهـا       

ات إلى ملكية للدولـة والـشعب، رغـم التحـذير         

البريطانية واألمريكية واليهوديـة العالميـة مـن        

 ١٨٨٨ضمن معاهدة عـام     تأميم القناة   محاوالت  

التي تتعلق بالمالحة ضمن القناة وتشاورت الـدول        

كريستيان بينـو   الثالثة بين وزير خارجية فرنسا      

 ووزيـر   أنتـوني ايـدن   ووزير خارجية بريطانيا    

كتـب  خارجية إسرائيل، وبعد ثالثة أسابيع عمل م      

وزير الدفاع األميركي تحـت ضـغط إسـرائيل         

وجماعات اللوبي اليهودي في الواليـات المتحـدة        
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  ).١٣٢-١٣١(سهيل زكار ص . د
. ١٩٧٧/ ١١شهر / ١٥ اللوموند الفرنسية العدد  48

عبر أمنون كابليوك في فلم نحن يهود عرب عن 

طبيعة العنصرية في إسرائيل باالصطدام بمقوالت 

صهيونية فاشية، حيث ال يمكن أن يكون اليهودي 

عربياً يهودياً، إما أن يكون عربياً أو يهودياً أما 

فهي احتقار لليهودي األسود، ومنهم ) شاكهور(

  .الفهود السود

عبـد  لضرب مصر بحرب رادعة تلجـم انـدفاع         

 نحو تحدي الـدول االسـتعمارية وإقامـة         الناصر

الوحدة العربية، ودفع بـالجيش اإلسـرائيلي إلـى         

 عبد الناصـر  مصر بالعدوان الثالثي إلسقاط نظام      

 جون فوسـتر داالس    وكان   ١٩٥٦يشه  وتدمير ج 

ولندن وبـاريس بالقيـام بأعمـال       / إسرائيل/يؤيد  

حربية، ودفع باللوبي الصهيوني لجمع المساعدات      

والتبرعات في الواليات المتحـدة لـدعم الجـيش         

اإلسرائيلي، بعد أن رفضت مصر عقـد مـؤتمر         

دولي لجعل قناة السويس ملكاً التفاقية دوليـة لهـا          

هيمن عليهـا إسـرائيل والواليـات       سلطة عالمية ت  

المتحدة وبريطانيا على قناة السويس وقام رئـيس        

لعبـد  بتوجيه إنـذار    ) متريس. ح(وزراء استراليا   

 بعد انتهاء أعمال المؤتمر الدولي وخططت       الناصر

وزارات الدفاع الفرنسية، والبريطانية، واإلسرائيلية     

 بن غوريون لشن حرب رادعة ضد مصر ومارس       

راته للجاليات اليهودية ومجموعات الضغط     بعد زيا 

في الواليات المتحدة، سلسلة أكاذيب لكسب الرأي       

العام األمريكي والطائفة اليهوديـة فـي أوروبـا         

وعند إعداد الخطـط    ،  لشن حرب رادعة  وأمريكا  

 مـع   ٤٩العسكرية نهائياً اتـصل بـن غوريـون       

 
/ ١٩٩٥/ كتابه عن بن غوريون/  زكي شالوم 49

استخدم أرشيف . باحث في مركز بن غوريون لألبحاث

واسع من الخطابات والمنشورات ومحاضر الجلسات 

  :في هيئات سياسية وصنع القرار وحدد فيها

إن إسرائيل تمثل : "نظرة بن غوريون للعالم العربي- أ

نقيضاً حضارياً ودينياً للعالم العربي من مختلف 

  ."الجوانب

الشعب الفلسطيني يمثل تهديداً دائماً إلسرائيل "-ب

عشت أعواماً : (كما قال بن غوريون..". واليهود
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أيزنهاور ألخذ قراره النهائي بالتدخل وباالتفـاق       

  :نيا زاعماًمع بريطا

إن عبد الناصر طوق إسرائيل بطـوق فـوالذي         (

وزار بن غوريون فرنـسا سـراً       " للحرب"مستعداً  

  ).لالنتهاء من خطة الحرب المشتركة

 الدور العالمي لشركة آل روتشيلد :سابعاً

  ١٨٥٠الصهيوني 

 الحاميـة   الشركات اليهوديـة العالميـة    اعتبرت  

ا فهي حامية الكبرى لكل المسألة اليهودية وتطوراته

االستيطان األوروبي عوضـاً عـن االسـتيطان         

اليهودي في آسيا وأفريقيا وأمريكـا الالتينيـة أي         

شركات وفقاً لتوجيهات   . باختصار في الدول الفقيرة   

ــرة الزار  ــسبري وأس ــشيلد وشافت ــرة روت  أس

وتوجهـات  ) البوند في روسيا وبولونيا   (وتوجهات  

 أعلـن ) العاليالدونما في الدول اإلسالمية والباب      (

عن توجيهات جديدة ال بد من تنفيـذها        بالمرستون  

في بالد الشام وإثيوبيا وإيران وتركيا فضالً عـن         

االتحاد الزراعـي   " اليشوف"فلسطين ضمن سياسة    

الذين أكدا مـع    اتحاد عمال صهيون     و الصهيوني

وبدعمه الخاص أنهـم ضـد العمـل        بالمرستون  

العمل (وم به   العربي، من أجل االستيطان الذي سيق     

لذا توجب منذ بدايات االستيطان اليهودي      ) العبري

في فلسطين طرد العرب من السوق الجديدة التـي         

هي باألساس سوقهم وأرضهم ألنها ضرورة هامة       

للسياسة االقتـصادية واالسـتيطانية للـصهيونية       

العالمية، رغم أن العنصرية شكلت المفهوم الرئيس       

                                                                       

                                                

عديدة مصحوباً بكابوس احتمال إبادتنا من جديد في 

  ...).المنطقة العربية

نه الفهـود الـسود     للعمل العبري حسب ما أعلن ع     

  .٥٠أساساً

لقد عمل حاخامات اليهود في االسكندرية والقدس       

  :والباب العالي قبيل القرن العشرين لتوطيد ما يلي

 إعالن قبول يهود العالم بما فيهم يهود مـصر          -أ

 فـي   بالحركة الصهيونية ودور القنصل البريطاني    

 باشا موييس القطاويالقاهرة ودور الحاخام األكبر 

مصر ورئيس مجمعهم باالسكندرية أصحاب     يهود  

  !؟٥١)كيواله(احتفاالت 

 التوجه بالرجـاء الخـاص إلـى الحكومـة          -ب

سهل لليهود استعمار   ت: " البريطانية العظمى بأن  

 وتشجيع حركة االستيطان مما أدى إلـى        فلسطين

 تشرين  ٢ (١٩١٧إعالن وعد بلفور المشؤوم عام      

روتشيلد شافتسبري وأسرة   بتشابك مصالح   ) الثاني

وكان لفرنـسا   " مع العرش البريطاني     وبالمرستون

أيضاً الدور نفسه بـأن أصـدر سـكرتير وزارة          

 
وهعوالم هزيه / ٨/١٠/١٩٧١ دافار  50

١٣/١٠/١٩٧١.  
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، يذكر هنا ٨٠/٨١الدراسات الفلسطينية ص / يدجد

بأن السلطان عبد الحميد والباب العالي طردوا بين 

م مجموعة من اليهود الروس ١٩١٥- م١٩١٤

 لالسكندرية ١١٢٢٧استوطنوا فلسطين قدر عددهم بـ

فعملت الطائفة اليهودية بمصر على استقبالهم 

وإكسائهم ألنهم طردوا عراة حفاة تماماً، وحاول 

القنصل الروسي استرجاعهم إلى روسيا لكن موييس 

قطاوي اتصل بالقنصل البريطاني ونسق معه لضمهم 

إلى الجيش البريطاني في سيناء ومصر ونجحا في 

ذلك فأعدت الحاخامية االسكندرانية هنالك احتفاالت 

  ".كيواله"لهم سميت 
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الـشبيهة  " وعد كـامبو   "كامبوالخارجية الفرنسية   

ولكن في شهر أيار من العـام       " لوعد بلفور " تماماً  

 -نفسه، تكامل التـآمر االسـتعماري البريطـاني       

صهيوني ودعماه  الفرنسي وساندا بقوة قيام الكيان ال     

باتفاقية خطيرة سميت اتفاقيـة سـايكس بيكـو         

التي قّسمت المنطقة إلى دول متفرقـة       ) ١٩١٦(

  .خوفاً من وحدتها ضد الكيان القادم

 حاكماً عاماً على فلسطين     هربرت صموئيل لقد كان   

وقت االنتداب البريطاني والعتقاداته الرسمية فإنه      

وعد  تطبيق   من خالل االنتداب البريطاني ال بد من      

، وبهذه الصورة تكامل الحلف االسـتعماري       بلفور

تحت النجمة الصهيونية بعد أن كان لذلك الحلـف         

خيوط وأصابع في كل مكان من أوروبا إلى أمريكا         

، فالشعوب العربية واإلسالمية ال     إلى الباب العالي  

يمكنها تناسي تلك األحداث التاريخيـة الخطيـرة        

واليات المتحدة في زرع    ودور بريطانيا وفرنسا وال   

الكيان الصهيوني االستعماري االسـتيطاني فـي       

محاوالت ضرب الوحدة العربيـة بـين المـشرق         

وحـدة  ، األمر الذي يفسر الوقوف ضـد        والمغرب

، مصر وسوريا ووحدة العمل االستراتيجي العربية     

 "واألخطر في الممارسات االنجليزية ما قـام بـه          

لوماسـي االنجليـزي    الدب" إدوارد لودفيج ميدفورد  

بتقديم نداء عالمي بالنيابـة عـن       غير اليهودي،   

اليهود إلنشاء كومنولث بريطاني في بالد الـشام        

  :على أساس من

فلسطين بمساحتها الـصغيرة ال تتـسع ليهـود         " 

العالم، ويستحسن توسيع نطاق الدولة تلك عبـر        

االستيطان ليس في فلـسطين فحـسب بـل فـي           

ويمكن إقناع االمبراطـور  األراضي المجاورة لها،  

مـن  " المحمـديين "العثماني بتهجير كل الـسكان      

فلسطين حتى نهر الليطاني وحتى درعا السورية       

وسيناء المصرية وإلى مناطق داخلية في شـمال        

  !؟"...العراق وسوريا
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