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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 البد  وهو ملف،اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدةوهو لفات الساخنة والمهمة  ملفاَ من الميتناول هذا العدد

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

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

  .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 

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

  .اس والمهملحّساعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

تي يالحظ في السنوات األخيرة من القرن العشرين بأن إدارة بل كلينتون هي من أبرز اإلدارات األمريكية ال

اعتمدت بشكل رئيس على تلك القيادات النشطة في مجموعات اللوبي الصهيوني التي تتبنى الرأي 

اإلسرائيلي وتدعمه، منهم وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ومستشار األمن القومي إضافة إلى دينس روس 

         ضغط  الفلسطينية، ودوره الصريح في منظمة إيباك، وفي ال-مبعوث المفاوضات اإلسرائيلية

  على السلطة الفلسطينية وابتزازها

 

يالحظ هنا أن مجموعات الضغط اليهودية أثرت بشدة على الرئيس ترومان، بعد أن قدمت الجمعية العامة 

وباالعتراف األمريكي الرسمي ) ١٨١(لألمم المتحدة مستنداً قانونياً لبناء الدولة اليهودية بقرار التقسيم 

وأخرى عربية على أراضي هي باألساس فلسطينية عربية كانت تحت االنتداب البريطاني منذ بدولة يهودية 

  بداية عشرينات القرن الماضي

 

ولنتذكر بأن هنالك تعاوناً وثيق الصلة جرى بين بريطانيا ـ والواليات المتحدة لدعم الصهيونية العالمية 

          ا على شركات وبنوك من أجل ومؤسساتها وبأن سبعة بارونات من أسرة روتشيلد سيطرو

  :األهداف ذاتها، وهي

 

واستخدمت الصهيونية العالمية كل األفكار االشتراكية والرأسمالية والمسيحية وحتى بعض التيارات 

  اإلسالمية المرتبطة ببريطانيا لتمرير مؤامراتها الدولية باتجاه احتالل فلسطين والسيطرة عليها
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هيونية العالمية مدعومة من منظمة بناي بريث وايباك إلى دعم الصحافة العبرية وعملت الحركة الص

والصهيونية وشجعت المطبوعات اليهودية والروايات والمسرحيات واألغاني واألفالم الهوليودية وتم توزيع 

لوا بأنهم غزاة ومتوحشون احت"ماليين الكتب والنشرات والبيانات والقصص التي تصف اإلسالم والعرب 

  "القدس بالقوة وبسفك الدماء

  

وعند دراسة االتجاهات األساسية ألنشطة منظمات اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة فإنه ال يمكننا 

نسيان الدور المركزي لها بالنسبة إلى التجمعات الضاغطة اليهودية الموجودة في تركيا وأذربيجان وإيطاليا 

ت خلق مجموعات أخرى تستند باألساس على العنصر اليهودي أو وفرنسا وبولونيا وروسيا ومحاوال

  ؟!الماسوني فبعرف الصهاينة الماسوني الجيد يهودي جيد

 

ويضمن اللوبي الصهيوني بكل أشكال الضغط واالبتزاز أغلبية أعضاء الكونغرس األمريكي ومجلس الشيوخ 

حسب الواشنطن بوست لها " إسرائيل"فإن مساعدة أكانت المتعلقة بروسيا، أو بإيران، أو بمنطقتنا العربية، 

  قاعدة شعبية واسعة في مجلس الشيوخ األمريكي

 

وتلعب الشركات الصناعية الحربية والبنتاغون األمريكي أدواراً مركزية متقاطعة مع شبكات الدعم األمريكي 

اضية عن طريق أشخاص إلسرائيل، فيتم تغطية الممارسات العدوانية واإلرهابية إلسرائيل عبر عقود م

   وجماعات في داخل وزارة الدفاع األمريكي أو في إدارة الشركات العالمية فوق القومية المتخصصة

  باإلنتاج الحربي وبالسالح

 

، فيلعب دوراً مهماً في "ستاندارد أويل اوف انديانا"الملياردير شريك الكارتل النفطي ) جاكوب بالوشتاين(أما 

  تينة ومناطق النفط في العالمداخل أمريكا الالي

 

تشير "، و"جنرال الكتريك"الذين يشتركون باحتكارات عالمية مثل ) آل الزار(و) آل هوهنهايم(ويذكر أيضاً أن 

، فهو نائب )فريد الزار( مليار دوالر أما ٢٢، ومؤسسات صناعية أخرى يتجاوز رأسمالها "مهانهاتان بانك

، هو )وجيفري الزار(، "جونيت"هو عضو مجلس مدراء ) رالف الزار(ورئيس اللجنة اليهودية األمريكية 

  رئيس المجلس اليهودي القومي للكشاف

  
  
 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٣٠  من٣                                          ٢٠٠٨ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                        )٨-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

وتسيطر عائالت  يهودية في أمريكا الالتينية على مقدرات اقتصادية ضخمة منها روز نفالد، وسبنسر، 

  وستون، أو روز نفالد، سيرز، روبك وبنوكهم المعروفة في تلك المناطق

 

كذلك هنالك بعض أمراء دور القمار وعالم الغانغستر الذين يالحقهم األنتربول الدولي ويتنقلون بين و

الواليات المتحدة وإسرائيل، وال ننسى هنا الدور الكبير ألسرة روتشيلد، وأسرة الزار، وأسرة صموئيل، 

تحدة ولهم فروع لشركاتهم تبلغ وأسرة كالبين، الذين يشكلون أكبر احتكارات أميركية في خارج الواليات الم

   فرع في أنحاء العالم٥٠٠

 

  :وعلق أرئيل شارون في صحيفة يديعوت أحرونوت

برج حصن عسكري يمكنهم االعتماد عليه لحماية النفط وطرق إيصاله ) إسرائيل(إن األميركيين يعتبرون "

  " إلى الغرب وأمريكا، حتى وإن كان ذلك بالوسائل الحربية

 
 

بصيغها المعروفة المخزون العنصري ومنظومة مشتركة ) بروتوكوالت صهيون(التوراة إضافة لـلقد شكلت 

لتمنح القاتل، واإلرهابي اإلسرائيلي كفرد وكمؤسسة نيل رضى اليهودية بتعاليمها الشوفينية، يدعو رب 

وا ويقتلوا الشعوب اليهود موسى وطائفته  بقتل األطفال والنساء والحيوانات وقلع األشجار ويدعوهم ليتجند

  " والملوك والرؤساء

  
  

  : رابي إبراهام هكوهين الشخصية اليهودية الدينية المتعصبة الذي قالمولعل تعليقات ال

غير (وبين الحيوانات ) اليهود(إن الفرق بين اليهودي وغير اليهودي هو فرق نوعي كالفرق بين البشر "

      ودي عوباديا يوسف متهماً شعبنا الفلسطيني بأنه ، وهذا ما يفسر تصريحات الحاخام اليه)اليهود

  !من الثعابين السامة؟
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  الباب الثاني

اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة 

  مجموعات الضغط اليهوديةو

  )) معهد األمن القومي- وإيباك-بناي برث((

 الصهيوني في -لمحة عن اللوبي اليهودي. ١

  الواليات المتحدة

يقصد عادة باللوبي الـصهيوني فـي الدراسـات         

واألبحــاث التــي تتنــاول أحــزاب ومنظمــات 

 الصهيونية في داخل -ومجموعات الضغط اليهودية

رها، وكيفية تعامل هؤالء في     الواليات المتحدة وغي  

مختلف مناطق تأثيرهم على أنـشطة الـوزارات        

ــضائية  ــة والق ــة التنفيذي والمؤســسات األمريكي

والتشريعية، بالرغم من وجود مجموعات أخـرى       

للضغط تختلف مبادئها وأهدافها منها مجموعـات       

كوبية ويونانية وصينية وعربية، فـي مـساحات        

سـواء أكـان اتجـاه      التأثير بالسياسة األمريكية،    

 الـصهيوني أو اتجـاه قـضية        -الصراع العربي 

قبرص الشمالية أو في الحصار المستمر على كوبا        

في فرض تجاه واحد على العمل الرسمي األميركي  

إال أن الطائفـة اليهوديـة الكبيـرة فـي          وتبنيه،  

 ماليين تمثـل    ٦الواليات المتحدة والبالغ عددها     

، ولهـا   ألمريكيمن عدد السكان والمجتمع ا    % ٢

تأثير مباشر وغير مباشر علـى مجمـل اإلدارات         

األمريكية المتعاقبة في واشنطن، فإننا نحاول سبر       

لخلفية التاريخية لدور مجموعات الـضغط      غور ا 

إيباك وبناي بريـث،    ، مثل    الصهيونية -اليهودية

مركزهـا  (وجويش إبل، وجويش أنتيتـي سـنتر        

 ومـدير   هانـا مائير كا الذي أسسه الحاخام    ) تيكفا

 التناقضاتإضافة إلى   " مايك غوزوجسكي "المركز  

بين الحركة الصهيونية العالمية وإسرائيل مع بعض      

" منظمة جونيت العالميـة   "مجموعات الضغط مثل    

لجنة البحث اليهودية األمريكيـة     "ودور  " هياس"و

التي تتقصى وتتابع كل من يكتـب أو        ،  " العالمية

 العالم، سـواء    يحرض على اليهود الصهاينة في    

أكان ذلك إبان االتحاد السوفيتي الـسابق أو فـي          

 وطبيعـة   المرحلة الحالية ضد العرب والمسلمين،    

الخالفات حول مركزية الكيان الـصهيوني ودور       

اللوبي الصهيوني في دعم عنـصرية وعدوانيـة        

م حتـى   ١٩٤٨ضد العرب منـذ عـام       " إسرائيل"

  .١اآلن

 حـول   متعددةقراءات وتحليالت   ال شك أن هنالك     

طبيعة األدوار التي قام بها اللوبي الصهيوني فـي         

الواليات المتحدة األمريكية في مراحـل متقدمـة        

للتأثير على السياسة الخارجية والحربية وفـرض       

قياداته على مراكز التأثير الحساسة ومواقع القرار       

هنري كيسنجر، مـادلين أولبرايـت، ولـيم        (مثل  

في صـياغة القـرار     وهي المراكز األهم    ) كوهين

األمريكي، رغم التحذيرات الخطيرة التي أطلقهـا       

حول دور اليهود الخطيـر فـي       بنيامين فرانكلين   

مؤسـس الواليـات     باعتباره   ٢م١٧٨٩البالد عام   

  .المتحدة وأحد واضعي دستورها

يالحظ في السنوات األخيرة من القرن العشرين بأن 

مريكية  هي من أبرز اإلدارات األ     بل كلينتون إدارة  

                                                 
دار / الجوهر الرجعي للصهيونية:  انظر بهذا الصدد 1

/ ٨٥مجموعة مقاالت ص / التقدم موسكو

٨٦/٨٧/١٩٧٥.  
/ صحيفة لبنانية/  انظر الكفاح العربي 2

نجمة الحلف المقدس تحت ال/ م١٢/١٣/١/٢٠٠١

  .للكاتب محمد علي سرحان/ الصهيونية
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التي اعتمدت بشكل رئيس علـى تلـك القيـادات          

النشطة في مجموعات اللوبي الصهيوني التي تتبنى       

الرأي اإلسرائيلي وتدعمه، منهم وزيرة الخارجيـة       

ووزير الدفاع ومستشار األمن القومي إضافة إلـى        

 - مبعوث المفاوضـات اإلسـرائيلية     دينس روس 

اك، وفي  الفلسطينية، ودوره الصريح في منظمة إيب     

  .الضغط على السلطة الفلسطينية وابتزازها

انتقلت مراكز الـصهيونية العالميـة وأجهزتهـا        

القيادية من أوروبا إلى الواليـات المتحـدة بعـد          

  ).م١٩٤٥-م١٩٤٠ (الحرب العالمية الثانية

وحصلت عمليات تقارب واسعة بينها وبين األجهزة 

متحـدة  السياسية والدعائية واالقتصادية للواليات ال    

بعد اختيارها كمركز للصهيونية العالمية، بسبب أن       

هـي  وجود المنظمات اليهودية الـصهيونية فيهـا        

األكثر تعـداداً واألضـخم نفـوذاً مـن النـواحي           

 ومكَّنها ذلـك التـزاوج مـع        السياسية والمالية، 

 والقيام بنشاط   المجمع األمريكي الصناعي الحربي   

يهـودي  ألن األمريكيين مـن أصـل       واسع جداً،   

يملكون ويديرون الـشركات الـضخمة والبنـوك        

، والمصارف العالمية وشركات االتصاالت والتأمين    

فهم يسيطرون فعلياً على أهم الـشركات المتلفـزة         

إضافة " الواشنطن بوست "وأهم الصحف األمريكية    

إلى أضـخم جهـاز إداري، وأشـهر المنظمـات          

" بنـاي بريـث   "و" يونيتد جـويش إبـل    "اليهودية  

 وتحويل مركز الصهيونية العالميـة إلـى        "باكإي"و

الواليات المتحدة األمريكية كونها اسـتفادت مـن        

تحويل الشركات واالستثمارات والبنوك من أوروبا      

 قبل وفي خالل الحـرب العالميـة الثانيـة،        إليها  

وبالتالي اختيار الرؤيا السياسية التي تبنتها الدوائر       

مريكية فتغير مع األوالكنيسة المورمانية األمريكية 

ذلك قوة تأثير اليهود والصهاينة علـى المـسرح         

  .٣العالمي

كتب الملحق العسكري األمريكي في بيروت عـام        

م ضــمن اهتمامــات البعثــة الدبلوماســية ١٩٤٦

األمريكية بالمنطقة، ما يمكن ذكره وتحليلـه عـن         

 للمنظمات والهياكـل    الميول الشيوعية المتـسربة   

اليهوديـة الكبـرى ضـمن      العمالية واالشتراكية   

 الكتلة النقابية العمالية اليهوديـة    فلسطين بما فيها    

وتخوفت األجهزة األمريكية والغربية    " الهستدروت"

 فـي داخـل الحركـة       ازدياد النفوذ اليساري  من  

العمالية اليهودية المعادية إلى حـد مـا للوكالـة          

واللتـين اسـتغلتا    اليهودية والحركة الصهيونية؛    

 برعايـة   ودية العالمية إلى فلـسطين    الهجرة اليه 

واضحة منهما، واستثمر قادة الصهاينة من مختلف       

التعـاطف  االتجاهات العلمانية والدينية خـصوصاً      

األوروبي واألميركي المتزايد مـع اليهـود بعيـد         

 مسألة  بشكل بشع  واستغلوا   الحرب العالمية الثانية  

 بالدعاية اإلعالميـة رغـم أن       ٤"المحرقة النازية "
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  .محمد أحمد نابلسي"اليهودي 
ديفيد أرفينغ يخسر / ٨، ص ٥/٥/٢٠٠٠/  الحياة 4

الدعوى في المحكمة العليا، ويؤكد أن اليهود يستحقون 

كره الناس وأنهم جلبوا الهولوكوست على أنفسهم، 

يهود فشل الدعوى المؤرخ أرفينغ على المؤلفة استقبل ال

وناشر كتابها بنفوين، وهي ) دبوراه لبشتات(اليهودية 

التي تدرس تاريخ اليهود الحديث والهولوكوست في 

إحدى كليات الواليات المتحدة دعم لبشتات حشد واسع 

وقد أكدت من اليهود وأثريائهم إلنجاحها في الدعوة، 

د بالغوا جداً في نسبة القتلى مجرى المحكمة بأن اليهو

 وأن قتالهم غير الماليين في الحرب العالمية الثانية

األوربيين الذين ذبحوا على مذبحة بيريسا؟ أما باراك 
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لحرب أتت على عشرات الماليين مـن شـعوب         ا

الدول المشاركة بها في أوروبـا، لكـن الملحـق          

أن العـرب   العسكري األمريكي ذكر في تقـاريره       

 والـدول التـي     ناقمون على اليهود والـصهاينة    

تدعمهم وهم بذلك يهددون المصالح الحيوية للدول       

الكبرى، ونصح قيادة أركان القـوات األمريكيـة        

 الحركة اليهودية والصهيونية،    زعماءالتعاون مع   

وطالب بأن يقدر هؤالء حجم المساندة من القـوات         

م ١٩٤٨األمريكية لحماية الدولة اليهودية بعد عام       

ودعم العصابات الصهيونية بكـل أنـواع الـدعم         

إضافة لدفع البوارج والقطع الحربيـة األميركيـة        

للوجود قبالة موانئ حيفا ويافـا عنـد االسـتعداد          

ستمر الغتصاب فلسطين وجعلها وطناً ليهـود       الم

  .٥ حتى اآلن-م١٩٤٧العالم منذ 

يالحظ هنا أن مجموعات الضغط اليهودية أثـرت        

بشدة على الرئيس ترومان، بعد أن قدمت الجمعية        

العامة لألمم المتحدة مستنداً قانونياً لبنـاء الدولـة             

وبــاالعتراف ) ١٨١(اليهوديــة بقــرار التقــسيم 

 الرسمي بدولة يهودية وأخـرى عربيـة        األمريكي

على أراضي هي باألساس فلسطينية عربية كانـت        

تحت االنتداب البريطاني منذ بداية عشرينات القرن       

، ووجهت الوكالة اليهودية العالمية نـداء       الماضي

ليهود الواليات المتحدة إلرسال الـسالح والمـال        

وأوفد ) م١٩٤٨ -م١٩٤٧(والمتطوعين فوراً عام    

                                                                       

                                                

إن : "فكان أول المهنئين لدبوره لبشتات الذي قال لها

الحكم نصر للعالم الحر ضد قوى الظالم التي تحاول 

ير التربية فأكد أن ، أما وز"إزالة ذكرى الهولوكوست

قرار المحكمة البريطانية سيترجم للعبرية ويدرس في 

  .مدارس ومعاهد الكيان الصهيوني
5   

للواليات المتحدة ليطلب   ) شرتوك ( شاريت موسى

رعاية للوكالة اليهودية رسمياً وعلـى أن تحـصل     

باإلذن للمشاركة في مجلس األمن الدولي، وأيـدت        

الخارجية األمريكية، مشاركة الوكالـة اليهوديـة       

يسمح بالمناقشات العامة في األمم المتحدة على أن        

 طينبموجب ذلك لليهود باستيراد السالح إلى فلس      

بموافقة األمم المتحدة بهدف تنظيم ميليشيات ضمن       

الدولة اليهودية تحت حجج حماية نفسها من العرب        

  .٦ألن اليهود فيها بسطاء وليس لديهم السالح

وعملت المنظمات الـصهيونية اليهوديـة منهـا،        

الكونغرس اليهودي األمريكـي، لجنـة فلـسطين        

 األمريكية اليهوديـة، المجلـس الـدولي للنـساء        

اليهوديات، منظمة العمال الصهيونية في أمريكـا،       

المنظمــة الــصهيونية األمريكيــة والمحــافظون 

الصهاينة في أمريكا، ومنظمة حداش التي تـضم        

 ألف عضو فيهـا الوقـوف ضـد         ٣٠٠أكثر من   

م ١٩٤٩اإلدارة األميركية ووزارة خارجيتها عـام       

لرفضها خطة إسرائيلية لتطـوير حـوض نهـر         

 ألـف   ٢٠٠لية إلعادة إسـكان     ، وخطة دو  األردن
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خيـري  . ت/ ٧٥موسكو  / دار التقدم /  رايفسكي -بوند"

محـاوالت الـصهيونية    : "، جاء فيها  ٨٤الضامن، ص   

واستعدادها لبناء دولة يهودية    طرد العرب من فلسطين     

أعرب العمال اليهود في روسيا االتحادية االشـتراكية        

عن موقفهم بالدفاع عـن الـوطن االشـتراكي ضـد           

الصهيونية واالمبريالية ويدافعون عن حقـوق العـرب        

القومية في فلسطين وهي حقوق تاريخية بينما تتأسـس         

ــة    ــت الحماي ــبة تح ــصهيونية الغاص ــة ال الدول

بوندرايفسكي من الكتاب اليهود الروس     ! ؟..."يةالبريطان

  .وضع الكثير من الحقائق في كتابه
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 بأساليب الضغط واالبتـزاز   فلسطيني في األردن و   

تظاهر اليهود وأضربوا واعتصموا أمام الخارجية      

األمريكية معتبرين الرفض األمريكي على الخطـة       

جزءاً من قطع المساعدات األمريكية إلسرائيل بعد       

) إسرائيل(قيامها وهي محاولة إلجبار دولة صديقة       

ة مواردها بعـد أن قطعـت الخارجيـة         بعدم تنمي 

األمريكيـــة المـــساعدات عـــن إســـرائيل 

  .م١٩/١٠/١٩٤٩

تصاعدت حجم االنتقادات والمعارضـة اليهوديـة       

الصهيونية للسياسة األمريكية الغامضة تجاه بدايـة       

ولكنها نجحت إلى   المشاريع اليهودية في فلسطين،     

حد كبير فيما بعد لنيل رضى الحكومات األمريكية        

ضغط السياسي والمالي واألمني وبأسـاليب ال       بال

أخالقية للوصول إلى أهداف الحركة الـصهيونية       

  .واألحالم التوراتية بدعم الكيان الصهيوني

 وغيره إلخراج الصهيونية    حاييم وايزمن لقد خطط   

من مأزقها بدعم فكرة الوكالـة اليهوديـة إلقنـاع          

العرش البريطاني، وحكومتها إضافة إلى الواليات      

المتحدة ودول أخرى لتوافق على أنشطة مراكـز        

وعمل وايزمان إلقنـاع    القوى اليهودية في بلدانها،     

يهود الواليات المتحدة باعتبـارهم أكبـر تجمـع         

 ماليين وتمكـن    ٦يهودي عالمي إذ يبلغ عددهم      

من إقناع زعماء وحاخامات اليهود فـي أمريكـا         

بضرورة العمل ضمن أهداف الحركة الـصهيونية       

  .لمية ومساندتها بكل شيءالعا

  اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة. ٢

  )التأثير المبكر على مراكز القرار(

 الدور الخطير في إحياء     لكنيسة المورمانية لعبت ا 

المنظمات الـصهيونية فـي الواليـات المتحـدة،         

إلى ) أوريسون هايد ( تلميذ   جوزيف سميث فأرسلت  

التوراتية ببعـث   القدس من أجل استكمال النبوءات      

 عاماً  ١٦٠م أي قبل    ١٨٤٠إسرائيل من جديد عام     

له طابع رسـمي حملـه      " كتاب سري "ومن خالل   

هايد نفسه من وزير خارجية الواليـات المتحـدة         

إضافة إلى كتـاب    . شخصياً إلى الحاخامات القدس   

بـأن يقـوم    ) أيلينوي(سري آخر من حاكم والية      

عم قنصل الـسفارة األمريكيـة فـي القـدس بـد          

االستيطان اليهودي في فلسطين بأي شكل حتى وإن 

 وفـي عـام     الدسائس والفتن كان ذلك من خالل     

م آب أي بعد عشرة أعوام مـن بنـاء أول           ١٨٥٠

 فـي   بتـاح تكفـا   ) لليـشوف (مستوطنة زراعية   

ضواحي القدس، وعمل على تأسيس مـستوطنات       

جديدة، ودعا اليهود للهجرة من خالل تشجيع مـا         

  :يلي

لحفالت الرسمية وغير الرسـمية تحـت       إقامة ا -أ

إشراف الـصهيونية سـراً مـع اسـتخدام العلـم           

  .البريطاني

ملتقيات الصداقة والمحبة واألنشطة الـسياحية      -ب

ولجان اآلثار واالستـشراق بتـشجيع قـوي مـن        

  .أوروبا وأمريكا

تشجيع نشاطات الكنيسة البروتستانتية في الدول      -ج

  ).الجامعات األمريكية(العربية 

ــسيحية   و ــرون الم ــود يعتب ــة أن اليه بخاص

 ألن اليهودية   البروتستانتية هي الفكر األسمى لهم    

مسألة الهوتيـة   على أنها   " الحريديم"تطرح نفسها   

بالنسبة إلى ألمانية ومسألة تحرر ذاتي سياسـي        

، بالنسبة لفرنسا ومسألة علمانية بالنسبة ألمريكا     

وعلى أثر النشاطات اليهوديـة الـصهيونية فـي         

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٣٠  من٩                                          ٢٠٠٨ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                        )٨-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

لواليات المتحدة توفر لها مناخ العـداء القـومي         ا

والعرقي والـديني وحظيـت معظـم الـصحف         

 ٧والمجالت ووسائل اإلعالم والمؤسسات األمريكية    

باستشارات ونفوذ قوي للمنظمات الصهيونية مـن       

اتحاد العمل األمريكي، والمؤسسة الثقافيـة      : مثل

األمريكية، واتحاد الذهب واتحاد النحاس ومدرسة      

ند ومؤسسة العمل األمريكي وصناديق الـدعم       را

 والبوندس نيتشر اليهود في كنـدا وشـمال         المالي

والكومنولـث  ، والكـونغرس األمريكـي   ، أمريكيا

الصهيوني األمريكي والوحدة الطبيـة األمريكيـة       

ولجنـة الطـوارئ    ، واتحاد الـشباب الـصهيوني    

، ومنظمة جونيت العالميـة   ، الصهيونية األمريكية 

الشركات المتفرعة عن اندماج شركات      إضافة إلى 

أسرة روتشليد وأسرة الزار في أوروبا وأمريكـا        

 فوق القومية ومن فروعها شركة      )R.M(المسماة  

التي تـساند إسـرائيل بـصنع       ) فيليبس العالمية (

التقنيات الحديثة في مجال القوة الجويـة والطاقـة         

النووية إضافة إلى الكارتل النفطي فـي أمريكـا         

  .٨نيةالالتي

   اليهودي العالمي-دور المجلس المسيحي. ٣

كذلك قامت مجموعة من المستوطنين التي تـسمى        

 مـن   الجالية األمريكية التابعة للقنصلية األمريكية    

التجار ورجال األعمال المسيحيين األمريكيين منذ      

م والمقيمين في مـدن حيفـا       ١٨٥٠-م١٨٤٠عام  

اء ويافا ومدن أخرى بإرسال رسائل خاصة ألعض      

الكونغرس األمريكي هدفها إثارتهم ودعوتهم كـذباً       
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ورياًء لتخليصهم من أوضاع وصفوها بأنها رهيبة       

وال تحتمل وذلك باالتفاق المسبق مع الحاخاميـات        

 وسالونيك وإيطاليا وفرنـسا،     -اليهودية في تركيا  

فأرسل أكثر مـن سـبعين شخـصاً        واالسكندرية،  

 فـي   ريكيرسائل مغرضة بعد موافقة السفير األم     

الباب العالي العثماني وجاءهم الرد مـن أعـضاء         

الكونغرس، بالتشكيك بمحتوى الرسائل المرسـلة      

ــأن المــشروع  ــالموقعين عليهــا مؤكــدين ب وب

االستيطاني اليهودي ال يعني أمريكا وهـو غيـر         

ناجح، لكن رغم ذلك فإن أعضاء الكونغرس أكدوا        

م أنهم سيرسلون مجموعات يهودية لالستطالع وأنه     

لتـدارس  ) مـاين (سيصلون ميناء يافا من واليـة       

الموضوع مع بريطانيا لتبيـان نجـاح مـشروع         

الرسائل المرسلة إضـافة إلـى تـشجيع هجـرة          

وجاءت ذروة تلك األعمـال     المجموعات اليهودية،   

بعد ضغوطات اللوبي الصهيوني ومنظماته علـى       

الكونغرس وزعماء أمريكيين وال يمكـن إغفـال        

لقرن التاسع عشر في المنطقة     أحداث وتطورات ا  

  .أو في أوروبا

م كـان   ١٨٦٥-م١٧٨٤ بالمرسـتون أما اللـورد    

سياسياً كبيراً ومدافعاً نزقاً عن فكرة هجرة اليهـود         

واستيطانهم في األراضـي الفلـسطينية المقدسـة        

 ولتأديـب الكنيـسة     استكماالً للحروب الـصليبية   

الشرقية واإلسالم وكانت االمبراطورية ومجمعهـا      

الستعماري القديم في لندن مشغولة تماماً بترتيـب        ا

إذ كان وال يزال الشغل الشاغل لهم       كل ذلك بدقة،    

  .احتالل واستثمار المنطقة العربية واإلسالمية

أما في القارة األمريكية فقد تحققت بشكل تلقـائي         

عملية اندماج اليهود وبخاصة في البرازيل فكانوا       

وكان ن الضخمة،   يملكون المزارع ومعاصر الزيتو   
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الزنوج يرسلون بأعداد كبيرة كعبيد يعملـون فـي         

م ١٧٦٨مزارعهم من إفريقيا وظهر مرسوم عـام        

التي حرق وإتالف كل الوثائق     شهر آذار هدف إلى     

تؤكد بأن المسحيين الجدد الرأسماليين واإلقطاعيين      

ليسوا من اليهود بل هم مسيحيون وأظهرت الوثائق        

 لهم حقوقهم الكاملة بامتالك     الجديدة بأنهم مسيحيون  

العقارات واألراضي والمصانع والبنوك كغيـرهم      

مغلقاً " الغيتو اليهودي "لكن في ألمانيا وإيطاليا ظل      

  .دوراً مرابياً متجوالًيلعب 

 وبـاألخص   الحركات التبشيرية المسيحية  ولعبت  

الـدور  ) المجلس المـسيحي العـالمي لفلـسطين      (

كـة الـصهيونية    المخطط له كجزء من أذرع الحر     

 فهم في الخفاء يهود وفي العلن مسيحيون      العالمية  

كما حصل في كنيسة البرازيل وكنـائس أخـرى         

مهمة هؤالء بتأمين أنشطة خفية لليهودية العالميـة        

وزيادة نفوذها ودورها في الحياة اليومية والرسمية       

 شخصية عـام    ١٥٠٠فإذا ما نظرنا إلى عضوية      

المجلـس  (ا إلـى    م من األمريكيين انضمو   ١٩٤٢

مع ثلث أعـضاء    )  الصهيوني العالمي  -المسيحي

الكونغرس األمريكي وهؤالء وقعوا مذكرة في تلك       

أهمية دعم المنظمـات العـسكرية      السنوات على   

واإلرهابية الصهيونية بالمال والسالح والتغطيـة      

 كـاهن   ٥٠٠، إضـافة إلـى      اإلعالمية والتدريبية 

لرئاسـة  مسيحي وقعوا عريضة وصلت إلى مقر ا      

لتحقيـق مطالـب    ) داالس(األمريكية فـي عهـد      

 ١٧٥إضافة إلى أكثر من     الصهيونية في فلسطين    

ممثل سينمائي من ممثلـين قـدامى وجـدد فـي         

إضافة إلى  . هوليود ينتمون إلى المجلس المذكور    

جامعات ومراكز أبحاث مثل كولومبيا يونفرسيتي      

 حيـث تخـرج     وستانفورد وهارفارد واكوسفورد  

غال آلون وحاييم السكوف وموشي أولنيك      ييمنها  

عائلة يهودية من أوروبا الشرقية      (ويوسف الشيخ 

  !). ؟...وهو مسؤول كبير في البنك الدولي

يهوشفاط هركابي وجاد يعقوبي    وتخرج منها أيضاً    

من جامعة بركلي    تشخنون وريمون هرال ويوسف  

 وشمعون بيريز ويوسي ساريد واورانميـر مـن       

ة العليا في مـدارس البنتـاغون       الكليات العسكري 

  .الحربية

ــروابط والجمعيــات  أضــف إلــى النــوادي وال

الصهيونية التي وضعت تحـت تـصرفها بنـوك         

ــى  ــة خــدمتها إل ومؤســسات وشــركات لتأدي

البناة األحرار في   "، و "بناي بريث "الصهيونية منها   

، الذي تنتمي إليـه     "الروتاري األمريكي "، و "أمريكا

فة إلى المشافي ودور نشر     مادلين أولبرايت، إضا  

عالمية كبـرى والمجـالس الثقافيـة والنـوادي         

الموسيقية والرياضـية والمؤسـسات الخيريـة       

ومنشأة عليط وهي مركز دولي إسرائيلي مـوالي        

  ).اللوبي الصهيوني األمريكي(لـ

عمدت الوكالة اليهودية ومجلس الطوارئ فيها إلى       

ـ    االستفادة من    ات الصحافة األمريكيـة والمطبوع

 وروابط التحريض والدعاوي وبلغ عـدد       الحديثة

م، أكثر من   ١٩٢٧الصحف العبرية والموالية عام     

ألف عائلـة مهتمـة بالـصحافة والنـشر         ) ٥٣٥(

ومن والدعاية وتمتلك مؤسسات متوسطة وضخمة،      

، "، ريكونستر كشنـست   "كونغرس ويكلي "المجالت  

، "بنـاي بريـث منثلـي     "، و "جويش سـبكتاتور  "و

 ووسـائل اإلعـالم األميركيـة       وزودت الصحف 

مـن  % ١٠، وأن   ببيانات ووثائق كاذبة وملفقـة    

أعمدة األخبار في الصحافة األمريكيـة وعـددها        

 أعيدت طباعتها في الـصحف األمريكيـة        ٣٣٠٠
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أما الصحيفة  مراراً لكسب الرأي العام األمريكي،      

الوحيدة التي اتهمت بمناهضة الـصهيونية فهـي       

  !!...الشهيرة حتى اآلن، "نيويورك تايمز"صحيفة 

 فقد ألـف كتبـاً تمجـد        القس نورمان مكّلين  أما  

  : الصهيونية منها

الـسياسة  "، وكارل فريـدريك     "سيفه هائل سريع  *"

، إضافة إلى توزيع الكتب     "األمريكية نحو فلسطين  

والبيانات الـصهيونية علـى مكتبـات الكنـائس         

والمؤسسات ومكتبات المؤسسات والدوائر الرسمية     

ولنتذكر بأن هنالـك    . يكية كمكتبة الكونغرس  األمر

تعاوناً وثيق الـصلة جـرى بـين بريطانيـا ـ      

والواليات المتحدة لـدعم الـصهيونية العالميـة        

ومؤسساتها وبأن سـبعة بارونـات مـن أسـرة          

روتشيلد سيطروا على شركات وبنوك مـن أجـل         

  :األهداف ذاتها، وهي

ة شركة الخطوط الحديدية الشمالية، ومجلس إدار     *

  .الخطوط الجوية الفرنسية إضافة إلى بنوك فرنسية

  .شركة حديد إسبانيا ـ مدريد ـ سراغوس*

أفران الصهر العالي وشركات بترولية وصناعة      *

  .الكيميائيات في فرنسا

الرابط السري بين مؤسسة روتشيلد     ) R.M(رمز  *

العالمية والشركات العالمية النمـساوية والهنديـة       

وسيطرت مؤسسة  ية واأللمانية   والبلجيكية والهولند 

أسرة روتشيلد على كل مـا يتعلـق بالكهربـاء          

ومؤسساتها وخطوط الحديـد فـي ألمانيـا ودول         

  .أخرى

مولت البنوك األوروبية ألمانيـا قبيـل الحـرب         *

، وفي خاللها منحوا قروضاً سريعة      العالمية الثانية 

لتمويل عمليات التخريب واإلبـادة ضـد شـعوب         

  .النمسا ويوغوسالفيا والعربروسيا وألمانيا و

وضعت الواليات المتحدة األميركية يـدها علـى      *

بحماية  بنوك آل روتشيلد فـي       " تروست مورجان "

بريطانيا والعالم فصار الرمـز بـين الـشركات         

) R.M(،  )مورجـان (األمريكية وأسرة روتـشيلد     

التي كان لها الدور األعظمي في بنـاء معاهـدة          

  ).اتوالن(حلف الشمال األطلسي 

من نيويـورك، وتـل أبيـب،       )R.M(لقد جعلت   *

مراكز وأوكار السيطرة على العـالم بكـل        ولندن،  

، ودعـت   االتجاهات بهدف ترانـسفير اليهـودي     

ادوارد  "الوكالة اليهودية عـن طريـق األمريكـي       

 تنظيمـات   "حاييم أرلوزوف "، والروسي   "نورمان

 عـام   هاشـومير صهيونية عسكرية وإرهابية مثل     

راف الهستدروت العالمية التي انضوى     م بإش ١٩٢٠

، حيـث كـان     هبوعيل، أحـدوت، وبيتـار    تحتها  

  .  الدور الهائل في ذلك كلهلوايزمن وبن غوريون

واستخدمت الـصهيونية العالميـة كـل األفكـار         

االشتراكية والرأسمالية والمسيحية وحتى بعـض      

التيارات اإلسالمية المرتبطة ببريطانيـا لتمريـر       

ليــة باتجــاه احــتالل فلــسطين مؤامراتهــا الدو

  .والسيطرة عليها

وبهدف إنجاح الدعاية الصهيونية على المـستوى       

العالمي وتضليل الرأي العالم األمريكـي شـكلت        

التـي تتقـصى    " لجنة البحث اليهوديـة العالميـة     "

وتالحق كل من يكتب ضد اليهود والصهيونية في        

، ويعـود لهـا     )موشي ديكنز (العالم وكان مديرها    

بة كل ما يتعلق بالمسألة اليهودية في أوروبـا         مراق

الشرقية والغربية إضـافة إلـى الـدول العربيـة          
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واإلسالمية وضغطت اللجنة على عضو المحكمـة       

وعلى عدد من رجال الدين     ). دوغالس. أو(العليا  

والسياسة بالترهيب والترغيب حتى أنها تتعاون مع       

نيـة  المافيا والمنظمات الصهيونية العسكرية واليم    

لوضع شخصيات يهودية في الواليـات      المتطرفة  

، "المركز الروسي  "المتحدة ضمن األماكن المتنفذة   

 فـي إنجـاح     س غوريفتسن .جامعة هارفرد د  في  

حتـى أنهـا    خطط لجنة البحث اليهودية العالميـة       

إلـى  " ميخائيـل غورباتـشوف   "تمكنت من جذب    

مراكز األبحاث األمريكية كمتواطئ مع لجنة البحث 

  .هوديةالي

وهم بذلك يعملون في مختلـف مجـاالت العلـوم          

والتكنولوجيا والسياسة واالقتصاد والبيئة حتى أنها      

قامت بقواتها وعصاباتها بقتل عـشرات العلمـاء        

العرب الذين تخرجوا مـن الجامعـات األمريكيـة      

ـ   برتب ومراكز علمية رفيعة    أسرة ( ويعود أيضاً ل

ة الصهيونية  نائب رئيس اللجن  ) الزار وفريد الزار  

األمريكية المسيطرة على كل ما يتعلـق بالحيـاة         

السياسية واالقتصادية والثقافية في أمريكا الالتينية      

من خالل االحتكـارات    ،  "لجنة البحث "يتعاونون مع   

، "تـشيز ماناهتـان   "، و "جنرال الكتريـك  "العالمية  

، "دور القمـار  "ودور المسرح واألوبرا والغانستر     

حدة األميركية وأمريكا الوسـطى     في الواليات المت  

  . والجنوبية

، في تطوير   "ستاندارد أويل أوف أنديانا   "واستخدام  

الهجرة اليهودية مـن أمريكـا تحـت الـشعارات        

التوراتية ـ والصهيونية بتشجيع القتل واإلرهـاب   

  .٩المنظم

  م١٩٤٣منظمة بناي بريث ومؤتمر بتسبرغ  . ٤

اً وتعـداداً   عملت المنظمات الصهيونية األكثر نفوذ    

ولم في الواليات المتحدة في مختلف مناحي الحياة،        

، تترك شيئاً في الحياة العامـة إال وتتـدخل فيـه          

واستندت تلك المنظمات على الطائفـة اليهوديـة،        

المرتبطـة باالحتكـارات    والمسيحية الـصهيونية،    

، هو األضخم فـي     العالمية ويتبع لها جهاز إداري    

اعيـد وتنـسج العالقـات      أنحاء العالم، وتنظم المو   

المتعددة سياسياً واقتـصادياً وثقافيـاً للمـسؤولين        

اللجنة اإلسرائيلية األمريكيـة    (األمريكيين إذ تعتبر    

المسجلة رسمياً هي مـن أقـوى       ) للشؤون العامة 

  : التجمعات اللوبي اليهودي ومنها

الكونغرس اليهودي األمريكي رئيـسه الـسابق       *

  ).آرثر هيرتس بورك(

كارمي (التحادات اليهودية رئيسه السابق     مجلس ا *

  .م١٩٣٢)شوارتس

المؤتمر اليهودي لشؤون األمن القـومي رئيـسه        *

  ).شتيرن.ش(

مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى رئيسه      *

  .م١٩٥٩) كينث بيالكين(

                                                 
/  الوجـه الحقيقــي ألعـداء الــشعوب اإلســالمية  -9

 استطاع عبـر    ١٥٩ص/١٩٨٥جريجوريبوندرايفسكي  

بالواليـات المتحـدة    / المحكمة العليا عضو  / برانديس

والصديق الشخصي للرئيس ولسون من ضمان النشاط       

الخارجي للبيت األبيض بضمان التأييد لقيام وطن قومي      

  . ليهود العالم
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تتخذ تلك المنظمات األعالم والنجمة الصهيونية في       

ريكـي  مختلف أنشطتها، أما الكاتب اليهـودي األم      

، المعروف بعدائه للدولة الصهيونية     "ألفرد ليلنتال "

وواصفاً الحركة الصهيونية بأنهـا حركـة نازيـة         

مؤكداً جديدة ال تختلف عن هتلر والهتلرية بشيء،        

أن األمريكيين ال يدركون بالضبط طبيعـة النظـام       

 فهم يعتقدون بأنه ديمقراطـي      ،"إسرائيل"القائم في   

وال يمـت  ذلـك  لكنه ـ بكـل تأكيـد ـ غيـر      

 وعلى األمريكيين أن ينظـروا      للديمقراطية بصلة 

بجدية إلى حكام إسرائيل وطبيعتهم العدوانية ضـد        

الشعب الفلسطيني والشعوب العربيـة المجـاورة       

وباألخص النظر إلـى مـشكلة اليهـود العـرب          

  .١٠الشرقيين حيث التفرقة العنصرية

 لعب الدور األبرز في تجميـع       هنري مونسكي أما  

ت األحزاب في مجلس يهودي أمريكي أسماه       عشرا

مجلس الطوارئ األمريكي واسـع االنتـشار فـي      

الواليات المتحدة وشكل مؤتمراً ضم في صـفوفه        

حزباً ومنظمة يهوديـة اختـارت      ) ٣٤(أكثر من   

، على أسـاس مـن      مؤتمر بتسبرغ مندوبيها إلى   

تجميع يهود أمريكا كلها لتشكيل مجموعة ضـغط        

أمنيـة وكتـب الـصحافة      سياسية واقتـصادية و   

هنري م، أن مؤتمر  ١٩٤٣األمريكية واليهودية عام    

 كان مؤتمراً تاريخياً رغم اعتراض اللجنة       مونسكي

اليهودية األمريكية ولجنة العمال اليهودية األمريكية      

عليه ألنه دعا إلى الهجرة إلى فلـسطين ووقـف          

، لمكدونالد الذي دعا إلـى      "الكتاب األبيض "بوجه  
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، التي )أي أبناء العهد الجديد(بناي برس الدولية 

 لها مكاتب في القدس م، ويوجد١٨٤٣تأسست عام 

  . وباريس وروما ولندن

، ويـستخلص مـن     "إسـرائيل "ة إلى   رفض الهجر 

  :١١األنشطة تلك المؤيدة والرافضة مايلي

 ـ ســتلعب جميــع المنظمــات واالتحــادات  ١

لـدور  والمجالس والمؤتمرات اليهودية األمريكية ا    

  .الضاغط على الحكومات األمريكية

 ـ مساندة صناديق المـال والـدعم اليهـودي     ٢

رف والسيطرة على البنوك والمصا   لإلنعاش المالي   

  .األمريكية

 ـ استبعاد الجمعيات اليهودية الخيريـة غيـر    ٣

، "إسـرائيل "الصهيونية والتي ال تعترف بوجـود       

  ".هياس"، و"جونيت العالمية"ومنها 

 ـ اعتبر المجلس اليهـودي األمريكـي الـدين     ٤

اليهودي ديناً إنسانياً ذا قيم ومبادئ شاملة ولـيس          

 قومياً ورفض متطلبـات المـؤتمر الـذي عقـده         

 دعمـاً   لمكدونالـد  وأيد الكتاب األبيض     مونسكي

وعملـت الحركـة    . للحريديم بـآرائهم الربانيـة    

الصهيونية العالمية مدعومة من منظمـة بنـاي        

بريـث وايبــاك إلــى دعــم الــصحافة العبريــة  

والــصهيونية وشــجعت المطبوعــات اليهوديــة 

والروايــات والمــسرحيات واألغــاني واألفــالم 
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مؤسسة / ٧٦/سلسلة دراسات رقم / الواليات المتحدة

/ ١٠٧ص/ ١٩٨٦قبرص ـ /الدراسات الفلسطينية 

سنة تأسيس العصبة الصهيونية المناهضة لالفتراء 

 العهد  ـ وتعني أبناء١٩١٣التابعة لبني بريث ـ 

م ـ كمنظمة ماسونية ١٨٤٣اليهودي التي تأسست عام 

بلداً تعمل ضد االفتراء ) ٤٢(تنتسب إليها منظمات في 

الموجه لليهود في روسيا وأوربا والبلدان العربية أول 

  ). لينغ ستون(رئيس لها 
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اليين الكتـب والنـشرات     الهوليودية وتم توزيع م   

والبيانات والقصص التي تصف اإلسالم والعـرب       

بأنهم غزاة ومتوحشون احتلوا القـدس بـالقوة        "

، ووضعت كل التعابير الال أخالقية      "وبسفك الدماء 

لكسب الرأي العام األمريكي لصالح دعم الهجـرة        

اليهودية وإنشاء الكيان الصهيوني وكـان لموقـف        

 أن تآمرا مـع دول      متحدةروزفلت وهيئة األمم ال   

كبرى لالعتراف بقـرار التقـسيم الجـائر رقـم          

قسم بالدنا فلسطين إلى دولة     م الذي   ١٨١/١٩٤٧

  .يهودية ودولة عربية

من هنا، ومما تقـدم علـى مـا ينتظـر العـرب             

والمسلمون من الدور األمريكي اآلن في عمليـات        

 مـؤتمر مدريـد   التسوية الحاصلة في المنطقة منذ      

 وغيرهما لطالمـا أن الواليـات       سلووأوم،  ١٩٩١

محكومـة  المتحدة األميركية وبريطانيـا وفرنـسا       

جميعهــا بتحــالٍف اســتعماري تحــت النجمــة 

، فالدور األمريكي غير حيادي مطلقـاً       الصهيونية

وهو يسعى دائماً إلى كسب عامل الزمن لـصالح         

حكومات صهيونية خارجة عن القـانون الـدولي،        

حدة في عهـد الـرئيس      وإن تمكنت الواليات المت   

كامـب  من جر مصر إلى     كارتر وهنري كيسنجر    

 كي يصعب على العرب القيام بأيـة أعمـال          ديفيد

عسكرية ضد إسـرائيل فـي أجـواء الالسـالم          

والالحرب فإن الـصهيونية العالميـة والواليـات        

دينس روس  المتحدة وباألخص األدوار التي لعبها      

لسالم  في ضرب عملية ا    ووزيرة خارجية كلينتون  

خلق تيار  في المنطقة فإن لك يرجع إلى محاوالت        

صهيوني عربي عمل منذ سنوات للتطبيع الثقافي       

واالقتصادي مع إسرائيل وحكامها بحجة إعطائها      

 ولكن هيهات فالبد لنا من إعـادة        الفرصة للسالم 

قراءة التاريخ الذي نكشفه من جديد فبدون ذلـك ال     

 المـستقبل  يمكننا التسابق علـى امـتالك ناصـية      

والتحرر والتقدم وإعادة األمة إلى أوج الحـضارة        

اإلسالمية والنهضة القومية بمـضامينها العلميـة       

والثقافية واإلنسانية العظيمة، فمن الصعب جداً أن       

تقع أمتنا وقواها المناضلة والمتنورة تحـت فكـي         

كماشة المصالح الصهيونية واألمريكية فالبد مـن       

بكثيـر مـن الدرايـة      ي  تحطيم الحلف االستعمار  

والصبر والكفاح ومعرفة العدو وأهدافه ونوايـاه       

 فكيف تناسى الشعب األمريكـي تحـذيرات    جيـداً 

  !...؟١٢فرانكلين وهنري فورد

مؤتمر فندق بلتمور الصهيوني في : أوالً 

  نيويورك

م، عقد في ذلك الفنـدق      ١٩٤٢في شهر أيار عام     

مـؤتمر  "مؤتمر صهيوني طارئ أطلق عليه اسـم        

، وحضرته وفود مـن كـل المنظمـات         "ليتمورب

الصهيونية المتفرعة عـن الحركـة الـصهيونية        

العالمية في أميركا وكندا وآخرون من أوروبا منهم        

، وقـد   حاييم وايزمان، وبن غوريون، وغولدمان    

الحاخام سـتيفنس وايـز وهيلـل سـيلفر         رفض  

 إعطاء المؤتمر أيـة صـفة       وإسرائيلغولد شتاين 

 تحديـه لالنتـداب     ن غوريـون  بتشريعية  وأعلن    

  :البريطاني قائالً

إن اليهود لم يعد بمقدورهم االعتماد علـى اإلدارة         "

، في تـسهيل    )صاحبة الكتاب األبيض  (البريطانية  

  ". إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين
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  .١٥٩ص / اإلسالمية 
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إال أنه تم انتخاب إدارة جديدة  للصهيونية العالمية         

ول إنشاء  ووجهت رسالة إلى الرئيس األمريكي ح     

، فـي القـرار     كومنولوث يهودي فـي فلـسطين     

السادس، وفي القرار السابع أعلنت الحرب ضـد        

ألمانيا وتحت قيادة اإلدارة األمريكيـة ـ واإلدارة   

  . البريطانية معاً

ويمكن القول إن التعاون الوثيـق بـين الحركـة          

الصهيونية العالمية والواليات المتحدة لم يؤثر على       

 اللـورد هاليفـاكس   يطانيا وكـان    عالقاتها مع بر  

البريطاني قد سمح آلالف المهجرين اليهود بالنزول  

رغم على السواحل الفلسطينية باالتفاق مع بريطانيا       

أن اليهود غير الصهاينة عارضوا هجرة هـؤالء        

إلى فلسطين ودعوهم لالنـدماج فـي المجتمـع         

  .البريطاني ووقفوا ضد برنامج بلتمور

م وافقت بريطانيا ـ وأمريكا  ١٩٤٤إال أنه في عام 

على تشكيل قوة عسكرية يهودية إرهابية وشـكلتا        

اللواء اليهودي في الجيش البريطاني ـ وتـدرب   

هذا اللواء أيضاً في إيطاليا من أجل غزو واحتالل         

فلسطين وفي خالل هذه الفترة شـهدت الواليـات         

المتحدة نشاطاً صـهيونياً محمومـاً يـتالءم مـع          

  : ة وكلفت كالً منمتطلبات المرحل

ـ لجنة الطوارئ األمريكية للشؤون الـصهيونية،       

، بمهمـة   "مجلس الطوارئ "وصار اسمها فيما بعد     

 ونظمـت    لدعاية للقضية الصهيونية في أمريكـا     ا

ـ    ) ٧٦(اللجنة في     ٣٨٠والية أميركية ورفدت بـ

لجنة صهيونية على المستوى المحلـي والهـدف        

دعم فكرة الـوطن  استقطاب المسيحيين البريتانيين ل   

، وباألخص بين رجال الدين )القومي ـ اليهودي (

األمريكي وحققت الحملة الصهيونية نجاحاً واسـعاً       

  .في تأسيس مجلس للسيطرة على زعماء العالم

ودعـم  ( مجلساً صهيونياً  لواليات أميركية       ٣٣ـ  

في مختلف مناطق   ) الرموز الصهيونية  الماسونية   

  .الواليات األمريكية

  .لس المنظمات الصناعيةـ مج

ـ مجلس الكونغرس األمريكي الذي أيد كل تلـك         

التجمعات الصهيونية ونشاطاتها الداخلية والخارجية 

 ممثالً للجنة األمريكية لفلسطين في      ١٤٣وقد وقع   

 شخـصية   ١٥٠٠م، وانـضم إلـيهم      ١٩٤٢عام  

بتشكيل جيش  أميركية للتوقيع على عريضة تطالب      

م وصلت إلى مقـر  ١٩٤٣ زفي صهيوني محارب، 

 كاهن يهودي ومـسيحي     ٥٠٠الرئاسة تظاهرة من    

عرضت على نائب الرئيس مطالـب الـصهيونية        

  . باحتالل فلسطين

م قدمت إلـى مجلـس الـشيوخ        ١٩٤٤وفي عام   

 ولكن  برنامج بلتمور والنواب مشاريع قرارات عن     

لذي كان نائباً  لرئيس األركان وله تأثير         مارشال ا 

دعا إلى رفـض إقـرار   كي قوي في الجيش األمري 

  :  ألنهاتلك المقررات

أ ـ ستكون خطيرة على جهود الحلفاء في خـالل   

  .الحرب

ب ـ معارضة اليهود غير الصهاينة في أمريكـا،   

إال أن مقررات بلتمور أدخلت في مقررات الحزب        

  . الجمهوري حتى اآلن

ج ـ والحزب الديمقراطي وأصـدر الكـونغرس    

ن القـرارات المؤيـدة     األمريكي عدداً ال يحصى م    

  . ١٣لمقررات الصهيونية العالمية
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وظهر فيما بعد مـشروع التقـسيم ففـي عـام           

م، قدمت بريطانيا اقتراح بتقسيم فلـسطين       ١٩٤٧

  : إلى ثالثة أقسام بتأييد األمم المتحدة

  . ـ قسم عربي١

  .  ـ قسم يهودي٢

  . ـ والقدس منطقة دولية٣

مم المتحـدة  وأعلن وفد من الواليات المتحدة في األ  

موافقته الرسمية على مشروع التقسيم أما الـرئيس        

الذي كان مسانداً  لهذا القـرار ويتـصل         ترومان  

بالدول للضغط عليها للموافقة على القرار وبخاصة       

 فـي   فاير سـتون الليبرالـي    اتصاله باالحتكاري   

إفريقيا لإلطارات المطاطية للضغط على حكومتها      

  .متذرعاً بأوهام عديدةللموافقة على قرار التقسيم 

بهذا الشكل ضمنت بريطانيا ـ والواليات المتحدة  

آفاقاً جديدة لتوزيـع األدوار لالعتـراف الـدولي         

بالكيان الصهيوني وأسقطت من حسابات هـؤالء       

 وفي عام   حقوق العرب ومصير الشعب الفلسطيني    

  : يزنهاورم قال آ١٩٥١

 ليس هناك، فيما يتعلق بالقيمة الخاصة لألرض      " 

منطقة أكثر أهمية من الناحية االستراتيجية مثـل        

فلسطين وسوريا ولبنان ومصر فهـذه المنطقـة        

ــدة   ــات المتح ــصالح الوالي ــة م ــة لتلبي عظيم

والصهيونية وهي تساهم فـي بنـاء مجهودنـا         

  . ١٤"العالمي

                                                 
المؤرخ بارنت ليتفينوف أنه كـان بإمكـان      /  انظر -14

ترجمة المثل العليا للصهيونية إلى الواقع فـي كتابـه          

ألن العقيدة الصهيونية ال تعـرف      ) الطريق إلى القدس  (

مركـز األبحـاث    / ٢٣١ص/ تهويد فلسطين / الرحمة

  . ١٩٧٢/ تبيرو/الفلسطيني 

تأسس في لندن : الصندوق االستعماري اليهودي  ـ  

ــدره ١٨٩٩ ــرأس مــال ق ــه ٤٠٠,٠٠٠م ب  جني

هو الهيئة المالية الرئيـسية للمنظمـة       استرليني و 

  . الصهيونية العالمية

 خـصص لـشراء     :الصندوق القومي اليهودي  ـ  

األراضي وتفرع من الصندوق االستعماري نفسه،      

عدد من الشركات والمصارف إلقامة فروع لها في        

االسكندرية وبيروت واسطنبول وبعـض المـدن       

) يالنمـساو (الفلسطينية وترأس اليهودي البروسي     

 تنسيق عمليات شراء األراضي بشكل      آرثر روبين 

كامل وسمي مكتب فلـسطين لـشراء األراضـي         

  :ودعمت  تلك الشركات والمصارف أحزاباً مثل

الحـزب االشـتراكي    : حزب بوعالي تـسيون   ـ  

الماركسي الروسي األصل والعالمي االنتشار كان      

  . دافيد بن غوريونمن زعمائه 

لالسـتيطان  (ط   على التخطـي   آرثر روبين وعمل  

التواصـل  (فهو الـذي بنـى نظريـة        ) المركزي

، لترسيخ الوجود اليهودي في فلـسطين       )الجغرافي

النتشار ) الجيو ـ سياسية (وهو الذي وضع الخطة 

المستعمرات الصهيوني في الثالثينات على شـكل       

  : باإلنجليزيةNحرف 

االستيطان الساحلي فـي حيفـا      :  الضلع األيسر  ـ

  .ويافا وعكا

في بحيرة طبريا وصفد وأعالي     : لضلع األيمن اـ و 

  .حوالي نهر األردن والجوالن

ـ وربط بين الضلعين األيـسر واأليمـن بـضلع          

مرج بـن عـامر     (استيطاني عبر السهل الداخلي     

  ).والحولة
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أ ـ األول يؤمن االتصاالت عبر الساحل مع دول  

  .العالم المساندة

  .نهارب ـ والثاني يؤمن السيطرة على المياه واأل

ج ـ والثالث يؤمن المناطق الزراعية والصناعية  

  .القومية

متناقضة إلى حد ما ألفكـار      ) روبين(وكانت رؤيا   

 باستيطان فلسطين بشكل عشوائي،     إدموند روتشيلد 

عد  اهتدى فيما ب   روبينعلى أسس رأسمالية، إال أن      

لبناء مراكز استيطانية تعاونية على أسس وحـدات        

السوفخوزات مستفيداً من   ) الكيبوتس(و) الموشاف(

 علـى أن تـرتبط تلـك        والكلخوزات الـسوفيتية  

المستعمرات بالمؤسسات المركزية الصهيونية على     

أسس استيعاب  الشبيبة العمالية والطالئعية وإبعاد       

اشر وتأسـست   الرأسماليين اليهود عن التأثير المب    

أول مستعمرة كيبوتسيه نموذجيـة عـام       ) دغانيا(

  .١٥م١٩١٠

 النظرية االشتراكية الماركسية    بن غوريون وحرفَ  

على أن تتخلى الصهيونية عـن مبـدأ الـصراع          

الطبقي من أجل وحدة العمل القومي اليهـودي ـ   

) هأدامـا (الصهيوني وتبنى بشكل مباشر كيبوتس      

ا عـن مبـادئ     اللـذين عبـر   ) هعفودا(وكيبوتس  

الصندوق القومي اليهودي بعيداً عن أفكار أسـرة        

  . روتشيلد الرأسمالية

                                                 

                                                

/ مجلة الدراسات الفلسطينية /  وليد الخالدي-15

ص ) ١٩٤٨-١٨٩٧(بناء الدولة اليهودية / ٣٩/١٩٩٩

 تأسس الصندوق االستعماري الصهيوني في ٦٩- ٦٥

، لشراء األراضي فلسطين وأقام فروعاً )١٨٩٩(لندن 

له في بيروت واسطنبول واالسكندرية وترأس مكتب 

ي خطط للمستعمرات فلسطين آرثر روبين وهو الذ

  ).N(على شكل حرف 

المساعدات المالية واالقتصادية : ثانياً 

  والتكنولوجية العسكرية 

 ال يمكن حـصرها     لمساعدات األمريكية إلسرائيل  ا

فقد جعلت إسرائيل أكبر قوة عسكرية في المنطقـة         

مريكي أصحاب  بسبب الدعم البريطاني الفرنسي األ    

م، بخاصة  ١٩٥٣العدوان الثالثي على مصر عام      

وأن  ـ طائرة الفي ـ هي مشروع فرنسي أساساً   

 المدير العـام    جوزيف شيرلوفسكي جلبه إلسرائيل   

للمؤسسة الفرنسية لصناعة معدات الطيران، وكان      

 تصدير السالح   ديغول سنة وعندما حظر     ٧٠عمره  

جر م، هــا١٩٦٨إلســرائيل كــانون  األول  

 إلى تل أبيب وعـين مـديراً عامـاً          شيرلوفسكي

لتحقيق رغبـة رئـيس الـوزراء       ) لشركة ماترا (

رجـل  ( الذي أطلق عليه     ليفي أشكول اإلسرائيلي  

وكان شيرلوفسكي يتكلم اللغة اليديشية      ،  )التوربين

 شهادة جلهـا    ٣٦٠وهو يحمل   اليهودية األوروبية   

في الطيران وعلوم الطيران وأدار مـصنع بيـت         

 فنياً وموظفاً وبـسبب سياسـة       ١٣٥٠لشمس مع   ا

 وضغوطه المستمرة لكي يستقر نهائياً      مناحيم بيغن 

 ١٢في إسرائيل رفض شيلوفسكي وتخلـى عـن         

  .مليون دوالر ورفض لقب رئيس فخري إلسرائيل

 ١٦الخبير فـي علـم الطيـران      ) موشي اريتر (أما  

 وأحـد   معهد التخنيـون بحيفـا    والبروفسور في   

التي  لها ميزات عـسكرية      ) فاعر(صانعي طائرة   

ومدنية فقد كلفته القيادة الصهيونية ببناء محركـات        

وكان لـه دور جديـد فـي تطـوير          نفاذة جديدة،   

 
 يذكر هنا موشي أرينز لعب الدور الهام في -16

مشروع طائرة الالفي التي تكلف أموال باهظة، إذ تم 

وضعها في طي الكتمان بعد موقف جورج شولتز 

  !... منها؟
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الصواريخ اإلسرائيلية الجديـدة مـع األمريكـان        

  .والبنتاغون

دوراً مهماً في الـصفقات     ) مصانع سولتام (وتلعب  

ي التجارية بين الجيش األمريكي والجيش اإلسرائيل     

 الئحة بأسماء   صحيفة ستيتمان البريطانية  ونشرت  

الشخصيات األمريكية المتورطة بـشبكة التجـارة       

  : الحربية اإلسرائيلية

  .ريتشارد بيرلـ مساعد وزير الدفاع 

  .ـ ومساعد آخر لوزير الدفاع ستيفان بريان

ـ وعـضو مجلـس الـشيوخ األمريكـي رودي          

ؤون بوشوتيز رئيس اللجنة الفرعية، المكلفـة بـش       

  . الشرق األوسط

رئـيس الوفـد األمريكـي      وماكس كيبلمـان    ـ  

  .لمحادثات مدريد حول األمن األوروبي

  .مستشار جورج شولتز: وميخائيل اليونـ 

 المشرف على اللجنة اليهودية     غوردن ساشنر ـ و 

  . المساعدة إلعادة انتخاب الرئيس ريغان

وهؤالء  األشخاص جميعـاً يـشكلون المؤسـسة         

ؤون األمن القومي، ومركزها واشنطن     اليهودية لش 

وهي واجهة تجارية للسمسرة مع الواليات المتحدة،       

وشكلت جامعات أوروبية وأمريكية بـؤر لتعلـيم        

  : منهاالقيادات الصهيونية 

  جامعات لندن

، واللواء احتياط   ابا ايبن :جامعة كامبردج درس في   

ـ  حاييم هرتسوغ وزئيف بوفين    ) روفائيل( الملقب ب

ـ  شفتيسومارك مو  وممثل أرباب  ) عليت( الملقب ب

  .العمل في مجلس إدارة شركة العال

حاييم  مع   جامعة اكسفورد  درس في    وييغال آلون 

 في جامعـات    موشي أولنيك  وكذلك تعلم    السكوف

عائلة تحمل اسـم     (يوسف الشيخ بريطانية وكذلك   

الشيخ جاءت من أوروبا الشرقية وآسيا الوسـطى،        

  ). الدولي اآلنوهو مسؤول كبير في البنك

يغال البـاز ودان تولكوفـسكي وعيـزرا        وكذلك  

  .وايزمن وإسحاق موداعي

  جامعات أمريكا

  : تعلم العديد من الزعماء الصهاينة في

جامعة كولومبيا، وستانفورد، وهارفارد، وجامعة     

  : كولومبيا ومنهم

حاييم بارليف، ومئير عميـت، واهـرون دورون،     

  .وغيرهم

  : تعلم فيهاأما في جامعة هارفرد 

يهو شفاط هركابي، وجاد يعقوبي،     اللواء االحتياط   

 في جامعـة    يوسف تشخنوبر  وتعلم   وريمون هرال 

شـمعون بيريـز    بركلي وأعضاء بارزون مثـل      

 تعلمـوا فـي الكليـات       ويوسي ساريد واورانمير  

  العسكرية العليا داخل البنتاغون

  النوادي والروابط والجمعيات الصهيونية * 

رف هـؤالء وقـت الدراسـة       وضعت تحت تـص   

مصاريف وتنقالت وقضايا عامة وبخاصـة أنهـم        

يقضون ساعات طويلة فيها أيام العطل الرسـمية        

 بني بريـث، والبنـاة األحـرار الماسـونية،      : مع

محفـل جميـع أنحـاء      . (والروتاري األمريكـي  

، إضافة إلى إدارات المشافي ودور النشر       )األرض

دي الرياضـية،   الكبرى، والمجالس الثقافية والنـوا    

ومنشأة . والمؤسسات الخيرية عوضاً عن هوليوود    
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 وهي المركز الدولي اإلسـرائيلي المـوالي        عليط

  .١٧ألمريكا

لجنة البحث اليهودية العالمية في الصحافة : ثالثاً

  واألدب العالمي 

بالنـشاط  كرست الصهيونية في أمريكـا دورهـا        

الدعائي وتوفير مناخات العداء القومي والعرقـي       

المؤسسة عليها فـي بروتوكـوالتهم      ين الشعوب   ب

وهـو أحـد أهـم      والكونغرس األمريكي اليهودي    

 ويهـتم   المنظمات المتنفذه في الواليات المتحـدة     

بالدعاية واإلعالم ضد الدول االشتراكية الـسابقة       

وضد الدول العربية واإلسالمية حالياً، ونشأته على       

لـه  نفقة الوكالة اليهودية، وتخصص بجزء من عم      

 البحث عن وضع األقليات اليهودية في العـالم       في  

). لجنة البحث (وشكلت لجنة يهودية عالمية تسمى      

 ولها أهداف تبرر ما يسمى موشي ديكتروومديرها 

  . اضطهاد اليهود في العالم الرأسمالي

ـ         المـسألة  "وتراقب هذه اللجنة كل ما يتعلـق بـ

 المنشورة  في الصحافة في دول أوروبا      " اليهودية

الشرقية وروسيا، وحتـى كتـب األدب والـشعر         

والقصة في بولونيا والمجـر وبلغاريـا وفرنـسا         

 ويعـود لهـا     وكندا، والنمسا، والواليات المتحدة،   

تنظيم العالقات واالتصاالت والحوارات مع العلماء      

والخبراء في الواليات المتحدة واسـتطاعت هـذه        

ميخائيـل  اللجنة قبيـل سـنوات عديـدة وضـع          

 كمستشار ألحد أهم المراكز البحثيـة       شوفغوربات

األمريكية وتستقبله مع مراكز أبحاث ومؤسـسات       

أخرى على نفقتها إلجراء حوارات معه معظمهـا        

                                                 

                                                

/  راجع متخذو القرارات في الكيان الصهيوني -17

  /.١٣٥ص/ مؤسسة األرض / ١٩٨٠دمشق 

العداء لالتحـاد الـسوفييتي الـسابق       يصب في   

  .وأضاليل أخرى

وهنالك تركـز اللجنـة علـى نـشر المقـاالت           

والدراسات في أكبر وأهـم المجـالت والـصحف         

مجالت التـايم، فـورين أفيـرز،        مثل   األمريكية

الدوريـة  ) كومنتري ماغـازين  (اينوليور ودورية   

، وتقدم لها استشارات  ١٨اليهودية واسعة االنتـشار   

خاصة عن طريق المنظمات الصهيونية و اليهودية       

  .المحلية في داخل الواليات األمريكية

ويعود إلى اللجنة البحث في إنجاح هجرة أكثر من         

، عبر مواصلتها وسي إلى إسرائيلمليون يهودي ر

في الدعاية والتحـريض عـن طريـق المـؤتمر          

اليهودي ـ األمريكي واستطاعت جـذب مختلـف    

األسر واألشخاص إليها ممن يعملون فـي الطـب         

والعلوم، والتكنولوجيا، والسياسة هذا من جانـب،       

مناخات  ومن جانب آخر استطاعت أيضاً من توفير 

 وبخاصة عضو    العليا الضغط على أعضاء المحاكم   

دوغـالس  .أوالمحكمة العليا في الواليات المتحدة        

حتـى أنهـا    وعدد من رجال الـدين والـسياسة        

استطاعت من فـرض مرشـح نائـب الـرئيس          

م، يهودي متعصب مثـل     ٢٠٠٠األمريكي لرئاسة   

، والتأثير أيضاً على مسار االنتخابـات       )ليبرمان(

ــورج    ــد ج ــور ض ــصالح آل غ ــة ل األمريكي

  ).بناال(بوش

وتعمل لجنة البحث على توفير كل إمكانيات الدعم        

لوضـع أغنيـاء    المادي والمعنـوي والعمليـاتي      

 
تعويضات "ظر ما كتبه رئيس تحريرها حول  ان-18

/ ، م٢٠٠٠أيلول / ، فضيحة متنامية "الهولوكوست

  . ف. دعماً آلراء الكاتب نورمان
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وشخصيات يهودية في الواليات المتحـدة  فـي         

مجال السينما والفن، والقانون، والعلم، والثقافة،      

، بهدف إنجاح الدعايـة     الخ.... والقضاء، واألمن، 

عام األميركـي   الصهيونية العالمية لتضليل الرأي ال    

واألوروبي بمعادات العرب والمـسلمين وسـابقاً       

ــسوفييتي   ــاد ال ــادات االتح ــادات مع واآلن مع

، ويلعـب   اإلسالميين ووصفهم بأنهم إرهـابيون    

مركز دراسات مشاكل الشرق األوسط في جامعـة        

 دوراً مهماً في هذه العملية مع إدارة لجنة         تل أبيب 

 في جامعـة    البحث اليهودية األمريكية ولعب أيضاً    

 كمدير لمركـز لقـسم      غوريفتسن. س.د/هارفرد

دوراً مهمـاً   ) تل أبيـب  (الروسي مع الجامعة في     

استخدام علمـاء الـنفس والفلـسفة       وخطيراً في   

والسيوسيولوجيا واالقتـصاد والحقـوق لتـوفير       

 ويــدعى هــؤالء أســاليب ومناخــات للدعايــة،

لمؤتمرات سنوية أو ما شابه في عشرات الجامعات        

ريكية، ويسيطرون على عمداء الكليـات فـي        األم

الواليات المتحدة وبدعم إسرائيل من أجل معـاداة        

العرب وأصدقائهم من روسيا إلى إيران إلى إنشاء        

شبكة أمريكية ـ يهوديـة عالميـة  لمعـاداة دول     

ودراسة مشاكلهم لإلمعـان فـي      وشعوب المنطقة   

وبالتـالي إثـارة    ،  التخريب والتضليل واالفتـراء   

كلة اليهودية في بالدهم كما حصل في إيران        المش

  . مؤخراً

وعند دراسة االتجاهات األساسية ألنشطة منظمات      

اللوبي الصهيوني في الواليات المتحـدة فإنـه ال         

يمكننا نسيان الدور المركزي لهـا بالنـسبة إلـى          

التجمعات الضاغطة اليهودية الموجودة في تركيـا       

يـا وروسـيا    وأذربيجان وإيطاليا وفرنـسا وبولون    

ومحاوالت خلق مجموعات أخرى تستند باألساس      

على العنـصر اليهـودي أو الماسـوني فبعـرف          

  ..؟!الصهاينة الماسوني الجيد يهودي جيد

ويضمن اللوبي الصهيوني بكل أشـكال الـضغط        

واالبتزاز أغلبية أعضاء الكـونغرس األمريكـي       

ومجلس الشيوخ أكانت المتعلقة بروسيا، أو بإيران،       

حسب " إسرائيل"نطقتنا العربية، فإن مساعدة     أو بم 

الواشنطن بوست لها قاعدة شـعبية واسـعة فـي          

  .١٩مجلس الشيوخ األمريكي

وتلعب الشركات الصناعية الحربيـة والبنتـاغون       

األمريكي أدواراً مركزية متقاطعة مـع شـبكات        

الدعم األمريكي إلسرائيل، فيتم تغطية الممارسات      

رائيل عبر عقود ماضـية     العدوانية واإلرهابية إلس  

عن طريق أشخاص وجماعات في داخـل وزارة        

الدفاع األمريكي أو في إدارة الـشركات العالميـة         

فوق القوميـة المتخصـصة باإلنتـاج الحربـي         

، ال بل ويحرضون على إدامـة أعمـال         وبالسالح

العنف واإلرهاب الذي يقوم بها جـيش االحـتالل         

 الصهيوني ضد الـشعب الفلـسطيني والـشعوب       

  .العربية

الملياردير شريك الكارتل   ) جاكوب بالوشتاين (أما  

، فيلعـب دوراً    "ستاندارد أويل اوف انديانا   "النفطي  

مهماً في داخل أمريكا الاليتينة ومناطق النفط فـي         

، وهو من الشخصيات المتنفـذة فـي تلـك          العالم

المناطق الذي يدعم أنشطة الحركـة الـصهيونية        

ه لذلك العمـل وهـو      العالمية ويكرس وقته وجهد   

مشارك في العديـد مـن المـؤتمرات اليهوديـة          

م وفي أحـد    ١٩٥٤-م١٩٤٦والصهيونية منذ عام    

المؤتمرات تحدث باسم الوفد اليهودي ـ األمريكي  

                                                 
19- Washington Post. 21,x,1971. 
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في الملتقى الصهيوني العالمي بعد الحرب العالمية،       

ودعم العديد من المنظمات اليهودية مثل الصناديق       

دة لدعم إسرائيل المـسماة     المالية األميركية الموح  

ومجلس االتحاد اليهودي للـصناديق     ) جونيت(بـ

ويرمز إلى بالوشتاين أنه مـن الرجـال        الخيرية  

الكبار الذين ساهموا في بناء الكيان الـصهيوني        

  ...، وغيره"بن غوريون"مع معرفته الدقيقة بـ 

الذين ) آل الزار (و) آل هوهنهايم (ويذكر أيضاً أن    

، "جنرال الكتريك "ات عالمية مثل    يشتركون باحتكار 

، ومؤسـسات صـناعية     "تشير مهانهاتان بانـك   "و

فريد ( مليار دوالر أما     ٢٢أخرى يتجاوز رأسمالها    

، فهو نائب رئيس اللجنة اليهودية األمريكية       )الزار

، "جونيت"هو عضو مجلس مدراء     ) رالف الزار (و

، هو رئيس المجلـس اليهـودي       )وجيفري الزار (

  .٢٠فالقومي للكشا

وتسيطر عائالت  يهودية في أمريكا الالتينية على        

مقدرات اقتـصادية ضـخمة منهـا روز نفالـد،          

وسبنسر، وستون، أو روز نفالد، سـيرز، روبـك         

  .وبنوكهم المعروفة في تلك المناطق

وكذلك هنالك بعض أمـراء دور القمـار وعـالم          

الغانغستر الذين يالحقهم األنتربول الدولي ويتنقلون      

اليات المتحدة وإسرائيل، وال ننـسى هنـا        بين الو 

الدور الكبير ألسرة روتشيلد، وأسرة الزار، وأسرة       

صموئيل، وأسرة كالبين، الـذين يـشكلون أكبـر         

احتكارات أميركية في خارج الواليـات المتحـدة        

 فرع فـي أنحـاء      ٥٠٠ولهم فروع لشركاتهم تبلغ     

  .العالم
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، من أهم تلـك الـشركات       "فيليبس"وتعتبر شركة   

وتساند إسرائيل في صنع التقنيـات الحديثـة فـي          

  . المفاعالت النووية في إسرائيل

 ٢١"كيبـوتس "هنالك أيضاً في البرازيل مستوطنات      

ومعسكرات للشبيبة اليهوديـة المدربـة عـسكرياً        

وقتالياً ويرسلون كعصابات وشـلل للخدمـة فـي         

الجيش البرازيلي، وكذلك والك رورنـدولف فـي        

، الـذي   "اوتوموتوريس بوليفيا "بوليفيا مالك شركة    

يتعاقد مع الجـيش الحكـومي لـسنوات طويلـة          

ــسالح اإلســرائيلي ــات وبال ــدهم بالتقني  ٢٢لتزوي

  . واألميركي

أهم المنظمات الصهيونية في الواليات : رابعاً 

  المتحدة 

  .م١٨٦٦تأسس عام .  ـ اتحاد العمل األميركي١

 ـ المؤسسة الثقافية األميركيـة تأسـس عـام     ٢

  .م١٩٣٩

 ـ الجمعية اإلسرائيلية األميركية تأسست عـام   ٣

  .م١٩٥٤

 ـ اللجنة االقتصادية األميركية من أجل فلسطين  ٤

  .م١٩٣٢تأسست عام 

 ـ لجنة الشؤون الصهيونية العامة تأسست عام  ٥

  .م١٩٥٤

 ـ مؤتمر المنظمات الـصناعية تأسـس عـام     ٦

  .م١٩٣٥

                                                 
 اتحاد شبيبة للعمل بالصناعات والحرف وله -21

  . أهداف مزيفة لخدمة الصهيونية
أكاديمية العلوم السوفييتية / ية الصهيونية الدول-22

  .م١٩٨٠/م٩٧
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 ـ اتحاد أو رابطة اليهود األميركية مـن أجـل    ٧

  .م١٩٥٧رائيل تأسس عام إس

المجلـس  ( ـ اللجنـة األميركيـة اإلسـرائيلية     ٨

  ).م١٩٤٢المسيحي ـ اليهودي في فلسطين 

األميركية ألجل إسرائيل ) موجين دوفيد( ـ لجنة  ٩

النجمة الـسداسية  (أعمال لجان الصليب األحمر أو  

  ).الحمراء

 ـ الكومنولوث الصهيوني األميركي تأسـس   ١٠

  .م١٩١٤عام 

  .م١٩٠٦للجنة اليهودية األميركية  ـ ا١١

 ـ الوحـدة الطبيـة الـصهيونية األميركيـة      ١٢

  .م١٩١٦

  .م١٩٤٠ ـ دائرة الشباب ١٣

  .م١٩١٦ ـ مجلس الشباب ١٤

  .م١٩٦٣ ـ اتحاد الشباب الصهيوني األميركي ١٥

  .م١٩٣٩ ـ لجنة الطوارئ للشؤون الصهيونية ١٦

كونغرس ( ـ لجنة الطوارئ للشؤون اليهودية  ١٧

  ).م١٩٤٣يهود األميركيين ال

) جونيت( ـ لجنة التضامن اليهودي األميركي  ١٨

إلنقاذ اليهود من روسيا ودول أوروبـا الـشرقية         

  .م١٧/١١/١٩١٤

 ـ لجنة اإلنقاذ المركزية للـصناديق الماليـة    ١٩

  .م١٩١٥األميركية 

لها مهام جديدة في منطقة الشرق ) جونيت( ـ  ٢٠

مية تـسمى إدارة ا     األوسط والدول العربية واإلسال   

إلنقــاذ األميركيــة إلســرائيل وهيئــة الــصليب 

  !..األحمر؟

، "دائرة الجيش اليهودي: " ـ جماعة بيرغسون ٢١

، ومكتب اإلرشاد في عام     "اللجنة العبرية الوطنية  "و

  ).م١٩٤٧-م١٩٣٩(

الدفاع  عن ( ـ الكونغرس اليهودي األميركي  ٢٢

، حـضره هنـري     )اليهود في أوروبا وفلـسطين    

  ).بناي بريث. (سكي رئيس منظمةمون

رئيـسه جوليـان   :  ـ الكونغرس األميركـي  ٢٣

م ـ  ١٩١٨(ولـويس مارشـال وهنـري شـولد     

ــودي  )م١٩٢٢ ــونغرس اليه ــشكل اآلن الك ، وي

األميركي العالمي له دور في نشر الدعايـة عـن          

  . المحرقة، والالسامية المزعومتين

 ـ جمعيات إنعاش اللغة العبريـة وجمعيـات    ٢٤

  .ف الثقافي في نيويوركالتحال

  . ـ اتحاد النحاس٢٥

  . ـ اتحاد الذهب٢٦

  . ـ مدرسة رائد٢٧

  . ـ مؤسسة العمل األميركي٢٨

  . ـ معهد الشعب اليهودي في شيكاغو٢٩

 ـ اتحاد المستوصفات اليهوديـة والمـشافي    ٣٠

  .والعيادات واللجان الطبية

 ـ صناديق الدعم المالي للمشافي ودور العجزة ٣١

األطفــال ودور الرياضــة والمــسابح ومــدارس 

  .والمسارح ومراكز الموسيقا واألعمال الفنية

والنداء اليهودي العالمي الموحد / س/ ـ اليوند ٣٢

  ). الصندوق الموحد. (م١٩٥١

 ـ المنظمات الصهيونية فـي معظـم المـدن     ٣٣

  .األميركية
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 ـ مراكز صهيونية عالميـة لخدمـة البريـد     ٣٤

اإلسـكان والـزواج    والبرق والهـاتف والبنـاء و     

ومؤسسات تمويلية  للقروض الصناعية     ) الدعارة(و

  .والزراعية والتجارية والتقنيات الحديثة واألزياء

حداش . م١٩٠٤ ـ جمعيات هيهالوتز للهجرة  ٣٥

  ). الوحدة الطبية الصهيونية األميركية(

 ـ ينتشر اليهود في كندا وشـمال الواليـات    ٣٦

 موشـافاً   ٣٤ و  كيبوتـساً  ٩٤المتحدة بـ أكثر من   

 مستوطنة زراعية في المدن لممارسة شتى       ٤٠٠و

المهن وتجمعهم اتحادات ومنظمات صهيونية لهـا       

  . أهداف مركزية  وهي مراكز متطورة وتكنولوجية

 ـ منظمـة الـشرق األلمانيـة ـ اليهوديـة       ٣٧

م، أسست تحت إشراف الحكومة األلمانيـة،       ١٩١٥

بلفـور،  يث أصدرت ألمانيا وعداً مشابهاً لوعد       ح

ووعد كامبو الفرنسي لضمان استخدام الصهيونية      

  .في مشاريعها المنافسة لبريطانيا

 مـسؤول الدعايـة النازيـة       ألفرد روزنبـرغ  أما  

إنـه يجـب    : "م، قال ١٩٢٧ومنظرها األكبر عام    

تقديم كل المساعدات الممكنة للصهيونية العالمية      

حتى يمكن نقل اليهود من ألمانيا وأوروبـا إلـى          

  ". ن لالستفادة منهم فيما بعدفلسطي

الناطقة باسم  ) داس ستكوزكوريس (وكانت صحيفة   

ــة  ــابرات األلماني م ١٥/٥/١٩٣٥). د.س.ا(المخ

بأن رغبة الحكومـة األلمانيـة إعـادة        "صرحت  

اليهود لفلسطين الذين افتقدتهم منذ ألف وأربعمائة 

   !...؟"سنة وعلينا دفعهم إليها مهما كان الثمن

  ف المصطنع حول مركزية إسرائيلالخال: خامساً 

امتلك اليهود في أوروبا والواليات المتحدة ثروات       

كبيرة ال يستهان بها وعملت بريطانيا علـى دعـم      

المشروع التوراتي وحلم اليهود الحتالل فلـسطين       

عبد الحميد  فحاول زعماؤهم نيل مباركة السلطان      

 الذي رفض بشكل قاطع من مواقفه       الثاني العثماني 

بدئية الدينية أن يتنازل عـن شـبر مـن أرض           الم

وحتى تقف بريطانيا واليهودية العالمية     . ٢٣فلسطين

 حـاكم مـصر     الباشا محمد علي  حائالً بينه وبين    

ودوافعه بإنشاء دولة قوية تضم مصر وبالد الشام        

وحاولت بريطانيا نشر روح الصداقة والمحبة بين       

مات السلطان واليهود  بأي شكل وإنهم سيقدمون خد

  .جليلة لتركيا ضد باشا مصر حينذاك

 عن أن المـشكلة اليهوديـة ظلـت         هرتزلتحدث  

موجودة أينما يوجد اليهود وال توجد حيث هاجروا،        

لكنه يعتبر اليهود متأثرين ال بل وشـعب واحـد،          

رغم تأكيده بأنهم يهاجرون من مختلف البلدان وال        

وعلـى أنهـم    ، كـدين    "اليهوديـة "يجمعهم سوى   

 كغرباء في الدول التي يهاجرون إليهـا،      يعاملون  

، أن اليهـود    "الدولـة اليهوديـة   "ويؤكد في كتابه    

األثرياء  ليس لديهم مشكلة ويفرضـون قـوانينهم         

ومصالحهم مع مصالح األثرياء فـي دولهـم أمـا          

اليهود المهاجرون فهم مصدر المـشاكل والقلـق        

لغيرهم من األثرياء، ونالحظ أن هرتزل مؤسـس        

يونية العالمية أظهر يهوديته بوضوح     الحركة الصه 

من خالل عقليته اليهودية بتشجيع يهود العالم إلـى         

الهجرة بهدف إقامة دولة يهوديـة، مؤكـداً علـى          
                                                 

 انظر بهذا الصدد، الدولة العثمانية والهجرة -23

، ص، ١٩٩٣اليهودية لفلسطين، دار دمشق 

  . محمد علي سرحان. ٤٠/٤١/٤٢
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تنسيق العمل إلقامة تلك الدولة الجديـدة بتأسـيس         

الـشركة اليهوديـة    "و" جمعيـة اليهـود   "وكالتين  

، وركز على خيار مكان الدولـة بـين         "لالستيطان

 فكانت األخيرة تستهويه أكثر     ن أو األرجنتين  فلسطي

  .٢٤ألنها أجمل وأخصب بقاع العالم

لعل اختيار لندن كمركز رئيسي للشركة اليهوديـة        

لالستيطان كان سببه تعاون هرتزل مـع شـركة         

  .أسرة روتشيلد تحت حمايتهم وحماية إنجلترا

ووجه هرتزل رسـالته الـشهيرة إلـى روتـشيلد          

م، مؤكـداً   ١٥/٦/١٨٩٥بية  الستيطان أميركا الجنو  

إنه وجماعته من المهندسـين والفنيـين والعلمـاء         

  .٢٥والرؤساء سيختارون األهم في العالم

إذاً جميع التحليالت والخطابات لهرتزل كانت تؤكد       

على إنشاء دولة يهودية بالتعاون مع بريطانيا، وال        

يمكننا النظر إلى الخالفات بين الوكالة  اليهوديـة         

إال كونهـا   الحركة الصهيونية العالميـة     العالمية، و 

خالفات شكلية لها أبعاد سياسية خاصة بطبيعـة        

 سواء أكان تجاه التوجهات اليهودية ـ الصهيونية 

 أو اتجـاه الـسلطان أو اتجـاه         محمد علي الباشا  

بريطانيا نفسها، الـبعض يؤكـد أن الـصهيونية         

تعاونت مع االمبرياليـة العالميـة فـي إخـراج          

ستيطاني في فلسطين إلـى الوجـود،       المشروع اال 

وتناسى ذلك البعض ماقاله هرتزل آنفاً فرغم ذلك        

لعبت الوكالة اليهوديـة العالميـة عبـر الـشركة          

اليهودية االستيطانية التي أسـسها هرتـزل بكـل         

                                                 
/ ١٨٣٩/١٩٨٧/ انظر بهذا الصدد وثائق فلسطين -24

-٩ ص ١٩٨٧حسين العودات . ف.ت.دائرة الثقافة م

  .٤٥تى ص  ح١٠-١١- ١٢- ١٣-١٤- ١٥
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األحوال، الدور المهم في جميع األحوال بالتهجير،       

وشــراء الــسالح، والتــدريب الحربــي وبنــاء 

  .المستوطنات

افقت أنشطة الوكالة مـع الحركـة الـصهيونية         تو

وشكلت الحارس األمين للدور االستعماري المباشر      

على فلسطين وأداة تنفيذية لتحقيق أهداٍف رسـمت        

خيوطها جيداً تحقيقاً ألهداف اليهود والـصهيونية       

عبر التنسيق بإيجاد  وكالة لرعاية مصالح الطائفة        

البريطاني بل  اليهودية بما ال يتعارض مع االنتداب       

م ١٩١٧ وعد بلفـور  وبتعاون صريح بينهما عبر     

وكانت الوكالة تحاول تمثيـل الـصهاينة وغيـر         

الصهاينة من النواحي الدينيـة بينمـا عارضـت         

الصهيونية إلى حٍد ما الفكـر والنـوازع الدينيـة          

اليهودية غير الصهيونية فشكلت لنفـسها طريقـاً        

ن االنتداب  سياسياً وقومياً اكتسبت صفة الشرعية م     

وبهذه الصورة تتحمل بريطانيـا     البريطاني نفسه،   

المسؤولية التاريخية عن أنشطة والنفوذ اليهودي      

في مختلف أنحاء العالم االتجاهين فـي فلـسطين         

، "الوكالـة اليهوديـة   "أيام االنتداب وعلى أن دور      

ماهو إال لتبرير أهداف الحركة الصهيونية فيما بعد        

انيا ومراكز القـوى، رغـم      تجاه التعاون مع بريط   

حاييم وجود تيارات يهودية غير صهيونية، واجتمع 

 رئيس اللجنة اليهوديـة     ،"مارشال.ب"وايزمن مع   

األميركية باعتباره يمثل أكبر تجمع ليهود العـالم،        

وطلب منه ومن زعماء آخـرين االنـضمام إلـى          

الحركة الصهيونية العالمية ودعمها سياسياً وماليـاً        

رة اليهود من الواليات المتحدة، وشكلت      وتبرير هج 

عمليات الخداع والتضليل التي مارسـتها الوكالـة        

اليهودية كأداة بيد هرتزل والـصهيونية العالميـة        

إلقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين وإن كانوا غير        
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مقتنعين بالصهيونية أو أي اتجـاه آخـر ألجـل           

استيطان فلسطين وتطوير إمكانياتهـا السـتيعاب       

.                                                                                                                      آلخرينا

بالخداع والتضليل الذي مـورس حتـى انكـشفت         

م، ١٩٤٨أهدافه ومراميه بعد اغتصاب فلـسطين       

عد ذلك أعلن عن أن الوكالة اليهودية مـاهي إال          وب

الحركة الصهيونية العالمية ذاتها واعترفت المـادة       

، من قانون الدولة اليهودية المقامة بقـرار       )٤(رقم  

بأن الدولة تعترف بدور المنظمـة      ) ١٨١(التقسيم  

الصهيونية العالمية باعتبارهـا الوكالـة اليهوديـة        

طان والتطـوير،   المهيئة للعمل من أجـل االسـتي      

والهجرة، وقيادة العمل في مختلف أعمال الدولـة        

  . وهيئاتها أكانت داخل الدولة أم خارجها

هيمنت قيادة حزب العمل اإلسرائيلي على قيـادة        

، بما في ذلك    الوكالة اليهودية والحركة الصهيونية   

الـصندوق القـومي    " كيرن كيميت "سيطرتها على   

ن فلسطين وتمويـل    اليهودي الذي يعود إليه استيطا    

الكيبـوتس  (المشاريع االستيطانية وباألخص فـي      

ــاف ــستدروت  )والموش ــى اله ــيطرته عل ، وس

واألوضاع المالية واالقتصادية واستيعاب الهجـرة      

واإلسكان باستخدام األسلوب الليبرالي الديمقراطي     

برؤية ال تفرق بين الدولة التي قامت على أنقاض         

ية العالميـة   شعب آخر وبين المنظمـة الـصهيون      

 تجمع المعـراخ  م، وكان   ١٩٧٧ووكالتها حتى عام    

يعتبر نفسه ممثالً من غير منازع للطبقة العاملـة         

اليهودية وموظفي الدولـة وأنـشطتها، وفُـرض        

لعضوية المؤتمر الصهيوني العالمي مـن داخـل        

الدولة صراع صريح بين المعراخ والليكود وفقـاً        

ضمن الليكود  للدولة التي تت  % ٣٨النتخابات عامة   

 عضو عن   ٥٠٠ عضو من أصل     ٢٠٠والمعراخ  

بقية تجمعات اليهود وتنازع الحزبان على مقاعـد        

 في المؤتمر واكتسح الليكـود بانتخابـات        ٢٠٠الـ

 مقعـداً   ١٨٥م، أغلب المقاعد    ١٩٧٧الكنيست عام   

وأدى ذلك إلى وجود نفوذ قوي لليمين الصهيوني        

يذية للمؤتمر  في الدولة اليهودية داخل اللجنة التنف     

الصهيوني العالمي وفاز الليكود برئاسة المجلـس       

  . ورئيس اللجنة التنفيذية

وكان واضحاً أن الليكود بدأ يتمتع بنفوذ في داخل         

الدولة اليهودية وخارجها وبدأ تأثيره في المنظمـة        

العالمية واضحاً وبهذه الـصورة سـيطر حـزب         

الة الليكود كتكتل يميني متطرف على الدولة والوك      

اليهودية العالمية والمنظمة الـصهيونية العالميـة،       

األمر الذي تحول ضغط الليكود داخلياً وخارجيـاً        

للقبول  بآرائه، وتوجهاته وبدأت إشكاالت عديـدة        

حملت قيادات الليكود إلى فرض تصوراتها علـى        

بخاصـة؛ وأن الوكالـة     " إسـرائيل "اليهود خارج   

يـات عمـل    اليهودية والحركة الصهيونية لها آل    

ومؤسسات وأنشطة باتت مستقلة إلى حد ما عـن    

، وباألخص حينما رفضت تبعيتها     آلية عمل الدولة  

 رئيس  الحاخام شندلر إلسرائيل والكنيست رغم أن     

مجلس رؤساء المنظمات والمجالس اليهودية فـي       

الواليات المتحدة وكان مؤيـداً بـالمطلق لـسياسة      

ها الـسياسية  الليكود والدولة وحقها في تقرير شؤون  

واالقتصادية واألمنية والفكرية مع دعم عالقاتهـا       

الكاملة مع الواليات المتحدة، إال أن حركة العمـل         

الصهيونية لم تأبه لموقف الحاخام شندلر وطالبـت        

بحقوق متساوية بين الدولة وبين الحركة الصهيونية     

في الواليات المتحدة على أن ال تكـون إسـرائيل          

هود العالم ومنظماتهم، ودعوا إلى     مركزاً الهتمام ي  

 المتخذة في الدولة    حق انتقاد السياسة اإلسرائيلية   
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ومناقشة قرارتها وانتقادهـا علـى أسـاس النقـد          

والتدخل المتبادل فيما بينهما، وأكدت حركة العمل       

الصهيونية في الواليات المتحدة  علـى حقوقهـا         

بمناقشة وضع العمل والحريات العامة والمؤسسات      

مدنية، ووضع جميع اليهود في الدولـة إذا مـا          ال

تعرضوا إلهانات أو القمع، واإلرهاب مـن قبـل         

قيادة تلك الدولة موضـع المـساواة، وأدى هـذا          

الموقف إلى خالفات واسعة، شكلت حالة جديدة بين 

رواد الدولة اليهودية وبين منظمـات وتجمعـات        

يهوديــة تعــيش نمطهــا الــسياسي واإلعالمــي 

  .٢٦المالي في بالد بعيدةوالتنظيمي و

وحسب هرتزل مؤسس الحركة الـصهيونية فـي        

  :مشروعه المتضمن

 ـ دعوة رجال المصارف والبنوك اليهود الكبار  ١

ليشتركوا بـدعم الوكالـة اليهوديـة، والحركـة         

الصهيونية بمشروع إقامة الدولة مع مراعـاة آالم        

فقراء اليهود واإلسهام المبكر بدعم المسألة اليهودية       

  .ي أوروباف

 ـ تأسيس صندوق قومي يهودي يحقق استقالل  ٢

الوكالة اليهودية عن أصحاب المـصارف اليهـود        

  .٢٧الكبار أكانوا في أوروبا أو أميركا

 ـ توفير دعم الدول الكبرى على مشروع إنشاء  ٣

دولة يهودية في فلسطين وعلى بريطانيا أن تحقق        

وعهم توازناً دولياً يحافظ على أوضاع اليهود ومشر      

  . ودون أن تخسر شيئاً عليها أن تلتزم علناً بذلك

                                                 

                                                

/ محمد سليمان/  الكيان الصهيوني وحكم الليكود-26

  .دمشق/ ١٣٠/١٣٣ص / ١٩٨٦
. ٧/١١/١٨٩٦ يوميات هرتزل، خطاب في فيننا -27

  ". مصدر سابق"وثائق فلسطين 

 ـ التأسيس للبنك االستعماري اليهودي تقوم بـه   ٤

جمعية االستعمار اليهودي، واستخدام جهاز الدعاية      

اليهودية بدعم تصوراتنا، لم تعرض أسرة روتشيلد       

فكرة البنك ألنه سيعمل على حل المسألة اليهوديـة         

فلسطين أو خارجها في    سواء أكانت ضمن مشروع     

وخوفاً من أن يكـسب ذلـك البنـك         أنحاء العالم،   

عداوات ألنه يهـودي وجـب أن تبتعـد أسـرة           

  ٢٨ .روتشيلد  عنه مع تأمين دعمهم الخفي له

وضع هرتزل إذاً آلية االستيالء علـى فلـسطين،         

، "الدولة اليهودية "وميكانزم إقامة الدولة في كتابه      

ية وزعاماتها أكدت مراراً إال أن تلك اليهودية العالم

، ال تستطيع استيعاب كـل يهـود        )أي الدولة (أنها  

العالم، وبهذه الصورة برزت الخالفات بين  يهـود      

ــسادس   ــؤتمر ال ــي الم ــصهاينة ف ــرائيل ال إس

م، للوكالة اليهوديـة وبـين يهـود        ٣٠/٦/١٩٧٧

الخارج، حيث طالب المؤتمر اليهـودي العـالمي        

طلق وديكتاتوري  تطبيق قرارات التضامن بشكل م    

صارم لدعم إسرائيل فأوضحت أعمـال وأنـشطة        

  : الوكالة واليهود فيها

 ـ أن الوكالة اليهوديـة هـي وكالـة للـشعب      ١

اليهودي في الواليات المتحدة والعـالم وهـي أداة         

سياسية لهم جميعاً مهما كانت انتمـاءاتهم وعلـى         

حكام إسرائيل االعتراف بالطابع اليهودي للوكالة،      

انت على خالفات  معينة مع طبيعـة دولـة          وإن ك 

  . إسرائيل

مـاكس  ( ـ طالبت لجنة حوريف التي تزعمها  ٢

المـؤتمر بتطبيـق قـرارات وتوصـيات        ) فيشر

االستيعاب السكاني والهجرة لجـذب المهـاجرين       

 
   . يوميات هرتزل ، رسائله مصدر سابق-28
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الجدد وإن كانوا غير صهاينة، بـسبب أن دولـة          

إسرائيل حسب فيشر فشلت في عملية التنسيق مـع         

امة وزارة خاصة بها ألجل اسـتجرار       الوكالة إلق 

م، ألغيـت دائـرة     ١٩٧٦يهود جدد، ألنه في عام      

الهجرة في الوكالة اليهودية، وأقيمت  هيئة مستقلة        

تتقاسم المسؤولية العليا مـع الوكالـة، وحكومـة         

إسرائيل، بهدف استيعاب أعداد جـدد والتخطـيط        

 حينمـا تـولى رئاسـة       مناحيم بيغن لذلك، إال أن    

لغى الهيئة ووزارة االستيعاب، وأعلـن      الحكومة أ 

أهرون أبـو   (عن تشكيل هيئة عليا جديدة برئاسة       

على أن يكون هو رئيساً في ) حصيرة ـ ديفيد ليفي

  .اللجنة المشتركة بين الوكالة والدولة

واعتبر دور الوكالة اليهودية العالمية فـي الكيـان         

فحاول الليكود  ) دولة ضمن الدولة  (الصهيوني بأنه   

يم دور الوكالة باحتالل أهـم المراكـز فـي          تحج

  :م١٩٧٨في شهر شباط /٢٩المؤتمر الصهيوني 

  . ـ الصندوق القومي١

  . ـ رئاسة مجلس إدارة الوكالة اليهودية٢

  ).٢٩( ـ المؤتمر الصهيوني ٣

  . ـ دائرة الهجرة واالستيعاب٤

  . ـ دائرة التعليم العبري في الخارج٥

  .تها ـ الشبيبة والطالئع ومعسكرا٦

 ـ دائرة العالقات مع المنظمات الصهيونية في  ٧

  . الواليات المتحدة

وحصل خالفات معينة بـين  حكومـة الليكـود،          

وماكس فيشر الحتالل الليكود مراكز هامـة فـي         

الوكالة من خالل المؤتمر المذكور تجاوز الليكـود        

أيضاً عمليات تجنيد يهود الشتات في أنشطة تقـوم         

مما أثار ردود فعل قويـة لـدى        بها الوكالة نفسها    

فيشر وزعماء الوكالة في الخارج وحملت سياسـة        

الليكود المتطرفة الوكالة إلى تأييدها في اسـتيطان        

القدس والضفة والقطـاع فرفـضت، وحـصلت        

تحريضات من الوكالة اليهودية وأنـصارها عـام        

ـ  المؤتمر رقـم  (م  ١٣/١٢/١٩٨٢لبنان  /االجتياح ل

، )اسـحق شـامير   (و) اسحق نافون (ضد  ). ٣٠ـ  

 مجازر صبرا وشاتيال  لألكاذيب التي تفوها بها عن      

وتم طردهما من منصة    واجتياح  العاصمة اللبنانية     

 ولم يسمح لهما المؤتمر االسـتمرار فـي         المؤتمر

خداع الوكالة ومؤتمراتها ورفضت الوكالة اعتبار      

  !...  إسرائيل  وحكامها مركزية بالنسبة لها

ونغمان يعارض هجرة يهود إدغار بر: سادساً 

  أميركا

 رئيس الطائفة اليهودية فـي      ادغار برونغمان وأكد  

نيويــورك ضــمن المــؤتمر اليهــودي العــالمي 

م، أنه علـى حكـام إسـرائيل أن         ١٨/٢٢/١٩٨٠

بأن اليهود في الشتات ليسوا في المنفى بل        يفهموا  

 ولن يذهبوا إلى إسـرائيل      هم في بالدهم األصلية   

يسيطرون على  االضطهاد فهم   وليس لديهم شعور ب   

 أكبر دولة في العالم     كل شيء في الواليات المتحدة    

وليس من مصلحتهم الهجرة إلى  دولة صغيرة مثل         

يمـارس حكامهـا األسـاليب الفاشـية         "إسرائيل  

، "والعنصرية فضالً عن عداء الدول المجاورة لها      

واعترض مع غيره من زعماء اليهود في الواليات        

مبدأ شـامير ونـافون وشـارون       المتحدة  على    

بمركزية دولة  إسرائيل بالنسبة إلى يهـود العـالم          

وهو مبدأ غير مقبول من الجميـع واعتبـروا أن          

التجمع اليهودي في إسرائيل، هـو كـأي تجمـع          

بما يعني رفض الضغوطات التي     يهودي في العالم،    

تمارسها حكومات الليكود ضد المؤتمر اليهـودي       

  .العالمي في نيويورك
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بنـاي بريـث ـ وإيبـاك ـ      (مع وجود منظمات 

الذين دعموا استيطان اليهود في فلسطين      ) وهاتيكفا

المشاريع االستيطانية اليهودية   ) هياس(إنما لم تدعم    

إال في كندا وأوروبا الغربية وإفريقيـا والبرازيـل         

واألرجنتين واستراليا إضافة إلى منظمة جونيـت       

ي مختلف مناطق   العالمية التي لها أنشطة واسعة ف     

الواليات المتحدة  لدعم استيطان اليهود فيها وليس        

في إسرائيل وكان ذلك خالفاً صريحاً مـع قـادة          

  .الكيان الصهيوني

، )موشي أريتر وشارون وديفيد ليفـي     (لقد طالب   

محاصرة أعمال هياس وجونيت ألنهما منـشقتين       

، ومبــادئ هرتــزل والحركــة )إســرائيل(عــن 

 وطالبا بإيقاف أنشطتهما مهما     الصهيونية العالمية 

  . كلف الثمن

وعملت بعض المنظمات اليهودية بتأييـد حكومـة        

الليكود وبعضها انتقد بـشدة أسـاليبها العـسكرية         

الحكومة اإلسرائيلية  ) يهوذا شابير (العدوانية وانتقد   

مؤكداً على الحق بانتقاد ممارساتها غير الالئقة ألن        

سـتمرار  بيغن وغيـره يقـصدون مـن وراء اال        

دفـع الجاليـات    باالستيطان في الضفة والقطـاع      

اليهودية في الواليات المتحـدة إلفـراغ أماكنهـا         

 وركزت  وااللتحاق بمشروع إسرائيل االستيطاني   

علـى أن   ". جوزيـف .ب"رابطة مكافحة التشهير    

سياسة حكام إسرائيل في الضفة والقطـاع غيـر         

شرعية بكل المقـاييس ألنهـا مأهولـة بالـسكان          

  .٢٩ربالع

                                                 

                                                

، ١٩٨٦/ـ محمد سليمان " الكيان الصهيوني "-29

  .مصدر سابق

م وفد من مجلس النواب     ١٩٨١وبالمقابل زار عام    

األمريكي تحت ضغط جماعات اللوبي الصهيوني      

، لدعم التعاون مع إسرائيل وعلق أرئيل       )تل أبيب (

  :شارون في صحيفة يديعوت أحرونوت

بـرج حـصن    ) إسرائيل(إن األميركيين يعتبرون    "

عسكري يمكنهم االعتماد عليـه لحمايـة الـنفط         

ه إلى الغرب وأمريكا، حتى وإن كان       وطرق إيصال 

  .٣٠"ذلك بالوسائل الحربية

إلى أن  " روستو"وأشار العالم األميركي الصهيوني     

إسرائيل حليف مضمون للواليات المتحدة وتـشكل       

ركيزة استراتيجية لها في الشرق األوسط ومـساند        

فعال للمصالح األمريكية، لذلك فإن االسـتراتيجية       

رائيل في السلم والحرب معاً األمريكية تدافع عن إس

دون أي تردد، وهذا ما أكـده المحلـل الروسـي           

وليمة دسمة على حساب الغير     كاراسيف في كتابه    

كضمان ) إسرائيل(مؤكداً اتفاق البنتاغون مع حكام      

  .٣١للدفاع المشترك

ـ        بروتوكـوالت  (لقد شكلت التـوراة إضـافة لـ

بصيغها المعروفة المخزون العنـصري     ) صهيون

ة مشتركة لتمـنح القاتـل، واإلرهـابي        ومنظوم

اإلسرائيلي كفرد وكمؤسسة نيل رضى اليهوديـة       

يدعو رب اليهـود موسـى      ،  بتعاليمها الشوفينية 

وطائفته  بقتل األطفال والنساء والحيوانات وقلـع    
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Raj. Christopher, Arab – Israeli conflicts 
Us Dilemera, strategic analyses New 
Delhi, june. 1981. p. 124. 
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األشجار ويدعوهم ليتجنـدوا ويقتلـوا الـشعوب        

  ". والملوك والرؤساء

م ونهبوا  سبى بني إسرائيل نساء مديان وأطفاله     "

مواشيهم وأمالكهم، وأحرقوا جميع مدنهم وجميع      

حصونهم بالنار وأتوا إلى موسى والعازار الكاهن       

رابـي  م، ولعل تعليقات ال   "بالسبي والنهب والغنائم  

إبراهام هكـوهين الشخـصية اليهوديـة الدينيـة         

  : المتعصبة الذي قال

إن الفرق بين اليهودي وغير اليهودي هو فـرق         "

وبين الحيوانات  ) اليهود( بين البشر    نوعي كالفرق 

، وهذا ما يفسر تصريحات الحاخـام       )غير اليهود (

اليهودي عوباديا يوسف متهماً شعبنا الفلـسطيني    

  !..بأنه من الثعابين السامة؟

وال نجد في الواليات المتحدة ال من المـسؤولين         

وال من غيرهم تعليقاً واحداً على تلك الـسخافات         

، بخاصـة وأن    قها غالة اليهود  والشعوذة التي يطل  

 ال تعني شـيئاً للـرأي       ٣٢قتل األطفال بدماء باردة   

  .٣٣العام األمريكي أو األوروبي

ناصحاً ) دزرائيلي(وكان رئيس الوزراء البريطاني     

اإلنكليز أن يتخذوا من الغدر، والكذب، واالفتراء،       

دليل عمل لهم ضد شعوب المستعمرات وباعتباره       

ه سار على طريقة أبناء جلدته      يهودياً متعصباً فإن  
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 ٥/١/١٩٩٥، هـآرتس    "تعماري إلسـرائيل  الواقع االس 

هو أستاذ علـم االجتمـاع فـي جامعـة          ) شافير. غ(
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القتل واإلجرام في المجتمع الصهيوني صحيفة تشرين       

  .م٩/٢/٢٠٠١

فهـو مـن    ) الغـوييم (باعتبار كل أبناء البـشر      

المتنصرين نفاقاً ورياًء، كي يحقق مآربه اليهودية     

الدولية وانتماءه للمسيحية البروتستانتية تحقق له      

، الدوافع الخاصة للتأثير على العرش البريطـاني      

وتشجيع الحرب والهيمنة بكـل الوسـائل الدنيئـة         

ئيس لجماعته في بريطانيا، حينما طـالبوا       كهدف ر 

بعد الحرب العالمية األولى أن تعتـرف بريطانيـا         

العظمى بامتالك الجنسية البريطانية إلـى جانـب        

الجنسية اليهودية من أجل الوصول إلى المناصـب        

العليا مثل الوزارات والقضاء والجيش والمؤسسات      

األخرى لخدمة مصالحهم مادامت تؤدي إلى خدمة       

آرب الحركة الصهيونية العالمية بالسيطرة والنفوذ      م

  .٣٤في الدول الكبرى ولتحقيق الحلم التوراتي
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