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 اسرائيل جرائم على التغطية في االميركي الدور
 

 :مدخل - 1
 إسـرائيل)و المحتلة فلسطين في العربية البلدان وسط الرابضة (الشرقية إسرائيل) بين اليوم القائم الحلف إن
 األمـــريكيين ســـب   أمـــا(. الشـــر محـــور) يســـمى بـــ ن األحـــال  أجـــدر هـــو األمريكيـــة  القـــارة فـــي القابعـــة (الغربيـــة
 مـن األصـلي الهـد  علـى التعمية قبيل من فهو( إيران و كوريا  و العراق ) على قبل من المسمى هذا بإطالق
 .والعالم المنطقة في والمسلمين اإلسالم على اليهودية األمريكية الحرب
 وللبشــرية والمسـلمين للعــرب الصـهيوني اليهــود  العـداء وخلفيــات دوافـع يعلمــون  جميعـا والنــا  نعلـم نحـن 
 عقليــــات علــــى مســــيطرة تــــزا  ال(المختــــار الشــــعب) بـــــ يســــمى لمــــا الموهــــوم العنصــــر   التفــــوق  فعقــــدة ؛ جمعــــاء
 وخــال  قــديما   اليهــود  التــاري  مــر علــى حــدث ومــا أنفســهم  ويصــدقون  دائمــا   يكــذبون  الــذين اليهــود ومعتقــدات
 عمليـة بصـورة لنـا يجل ِّـي داميـة  سـوداء صـفحات مـن حـدياا  ( اإلسرائيلي العربي الصراع) بـ يسمى كان ما تاري 
: إحـداهما: أخـريين عقـدتين عـن دائمـا   العقـدة هـذ  تتفك حيث ؛ اإلسرائيلي التفوق  عقدة بها ترجمت التي الكيفية
 أو(العامــــة) أو(الجــــوييم) أو(األغيــــار) أو(األمميــــين) بـــــ اليهــــود يســــميهم ممــــن اآلخــــرين بــــدماء االســــتهانة شــــدة
 والعقــدة. اليهــود غيــر مــن المحتقــرة األخــر   البشــرية األصــنا  المترادفــات  تلــك كــل فــي تعنــي التــي (الكــوفريم)

 .اليهود  رفات من التراب حفنة على بل اليهود   الدم قطرة على الحرص شدة: هي األخر  
  

 :االجرام عقيدة في اليهود حلفاء االنكلوساكسون  - 2
 ال اليهـود أن مـن الـرغم فعلـى إلسرائيل  األمريكي الشعبو   الدعم في األو  السبب هو الديني التطر  إن
 نفسـهم األمـريكيين مـن% 84 ُيعـر   حيـث كبيـرة طائفـة اإلنجيليـة الطائفـة فـإن األمـريكيين  مـن% 1.4 يتعدون 
ـا ارتباط ـا معتقـداتهم وتـرتبط إنجيليـين  أنفسـهم% 37 يعتبـر حين في مسيحيون  ب نهم  والدولـة اليهـود بوجـود وثيق 
 ال "علمانيــا" نظامــا المتحــدة الواليــات فــي الحكــم نظــام يعتبــر األمريكــي الدســتور أن مــن الــرغم وعلــى.  اليهوديــة
ــديني العرقــي التنــوع بحكــم الحكومــة أو الدولــة فــي معينــا   دينــا   يتبنــى  مــن أنــ  إال والمــذهبي  الطــائفي وحتــى وال
 مـع بعيـد حـد إلـى الدينيـة خلفيتـ  فـي يشـتر  متـدين بروتسـتاني شـعب معظمـ  فـي األمريكـي الشـعب أن المعلوم
 وصـــو  مـــع الـــدور هـــذا تفـــاقم وقـــد السياســـية الحيـــاة فـــي أساســـيا دورا الـــدين ويلعـــب التلموديـــة  اليهوديـــة العقيـــدة

 مـــن نستشـــف  مـــا وهـــذا الصـــهاينة مـــع العالقـــة فـــي ومحـــدد أســـا  عامـــل وهـــو الســـلطة إلـــى الجـــدد المحـــافظين
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 سـنة الكنيسـت أمـام لـ  خطـاب فـي صـراحة   أعلـن كـارتر" "جيمي الرئيس: فماال األمريكيين  الرؤساء تصريحات
 أمريكـــا عالقـــة إن: قالـــ  ممـــا وكـــان األســـا   فـــي دينيـــة عالقـــة هـــي وإســـرائيل أمريكـــا بـــين العالقـــة أن م1979
 ألنهـــا تقويضـــها؛ يمكـــن ال عالقـــة وهـــي فريـــدة  عالقـــة تـــزا  وال كانـــت لقـــد خاصـــة  عالقـــة مـــن أكاـــر بإســـرائيل
ـــلة ـــد قـــام حـــين وكـــذلك  (األمريكـــي الشـــعب ومعتقـــدات وديانـــة وأخـــالق وجـــدان فـــي مت صَّ  بزيـــارة ريغـــان" "رونال
 فقـط  أمـة ليسـت إسـرائيل "إن: قـائال   خطـب واشـنطن فـي بريـت" "بنـي االنتخابيـة  حملتـ  أثناء اليهودية المنظمة
 أساســها علــى ُبنيــت التــي القــيم ذات عــن نــدافع إنمــا الوجــود  فــي إســرائيل حــ  عــن دفاعنــا ففــي رمــز؛ هــي بــل
 .أمتنا"

 األجنـــا  جميـــع ضـــد عدائيـــة مواقـــف ويمارســـون  يظهـــرون  يزالـــون  وال األنجلوساكســـون  المســـيحيون  كـــان
 اإلنجليــــز وهــــم األنجلوساكســــون  يمالــــ  مــــن أبــــر  أن بجــــالء بــــدا حيــــث وحــــدهم؛ المســــلمين ضــــد ال البشــــرية 
ــديهم واألمريكــان   العنصــر   التفــوق  عقــدة مــن الشــب  فــي كايــرا   وتقتــرب تصــرفاتهم علــى تســيطر أخــر   عقــدة ل
 مــن الكتــاب أهــل مــن والضــالين المتطــرفين تصــرفات أكاــر فــي تتحكمــان اللتــين العقــدتين أن ويتبــين. اليهــود 
 البقيـــــة) بـــــ يســـــمى مــــا إلـــــى االنتســــاب بـــــدعو   تتصــــالن البروتســـــتانت  نصــــار   وبالـــــذات والنصــــار   اليهــــود
 الشـعب) بقيـة إلى االنتساب احتكار في الطائفتان تتنافس حيث إسرائيل  بني أو( ع) يعقوب أبناء من(المختارة
 جيــل منهــا يخــر  حتــى تنقــر  لــن أنهــا يعتقــدون  التــي الســاللة تلــك.  إســرائيل بنــي أســبا  ســاللة مــن( المختــار
 مــن واحــدة جريمــة هــو انمــا( إســرائيل) المجــرم الطــاغوتي والكيــان.  العــالم نهايــة أحــداث سيشــهد الــذ  الخــالص
 اإلنجليزية السواب  صحيفة في مدون  فهو اخر   جرائم من عن  ويتولد يصدر ما وكل ساكسون  األنجلو جرائم

 .  األمريكية
 مع والحاضر الماضي في األمريكيون  بها تعامل التي الطريقة وقائع تصدم  األمريكي للتاري  المراقب إن
 األمميين أو( الجوييم) إلى اليهود نظرة بين كبير فرق  اليوجد ان  يكتشف ما سرعان إذ ؛ األخر   العالم شعوب
 مــن تنطلقــان النظــرتين فكــال إلــيهم  األنجلوساكســون  نظــرة وبــين واألعــرا   والــدماء األرواح المســتباحي العــوام
 لحياتهـا تكـون  ال بحيـث األمـم رجلي  تحت وتركع الشعوب كل ل  تخضع أن بد ال متفوقا   جنسا   هنا  أن مقولة
 بــالخيرات الشــعب ذلــك تمــد مــا بقــدر إال أهميــة ألرضــها تكــون  وال  (المختــار الشــعب) تخــدم مــا بقــدر إال قيمــة

 أصال   الحياة لهذ  ضرورة فال المختار  للشعب العليا المصالح مع(األغيار) حياة تعارضت إذا أما والخدمات 
ــل أن بــد ال قيامتــ  فــإن   المزعــوم الشــعب هــذا أبنــاء مــن أحــد حيــاة تهديــد علــى مــنهم أحــد تجــرأ مــا إذا وأمــا  ُتعجَّ
 . والتنكيل والقتل اإل هاق وسائل من وسيلة أ  أو استرقاق أو إغراق أو بإحراق
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 األنجلـــو للقيـــادات نصـــائح تضـــمن (يوردجـــا ) كتبـــ  (العمـــالق: )بعنـــوان كتـــاب صـــدر م 1664 عـــام فـــي
 الحمــر الهنــود إبــادة "إن: فيــ  جــاء الجديــدة  األمريكيــة القــارة إلــى البروتســتانت للمهــاجرين المتزعمــة ساكســونية
 يجعـــل وهـــذا عـــراة  برابـــرة  همـــج  فهـــم تمـــدينهم؛ أو لتنصـــيرهم محاولـــة أ  مـــن بكايـــر أرخـــ  مـــنهم والخـــالص
 فإنهـــا اإلبـــادة وأمـــا طـــويال   وقتـــا   ت خـــذ فســـو  تمـــدينهم محاولـــة أمـــا ســـهل  علـــيهم النصـــر إن. صـــعبا   تمـــدينهم
 المحاصــيل  بحــرق  بــالتجويع  بالمفاجــ ة  بــالقوة : كايــرة علــيهم االنتصــار تحقيــ  ووســائل الوقــت  هــذا تختصــر
 والكـــالب الســـريعة بالجيـــاد المطـــاردة: األخيـــرة المرحلـــة وفـــي. الصـــيد شـــبا  بتمزيـــ  والبيـــوت  القـــوارب بتـــدمير
 ! العارية" أجسادهم تنهش ألنها تخيفهم؛ التي المدربة
 (األطهـار البروتسـتانت: )أنفسهم يسمون  لمن (البرلمان) التشريعية الجمعية أصدرت م  1730 عام وفي 
 مقابـل جنيهـا   40 مقـدارها مكافـ ة بتقـديم قـرارا   ف صـدرت الحمـر  الهنـود من تبقى لمن اإلبادة عملية يقن ن تشريعا  
 عامــا   عشــر خمســة وبعــد مــنهم  واحــد كــل أســر مقابــل جينهــا   40و أحمــر  هنــد  رأ  مــن مســلوخة فــروة كــل

 صـدور مـن عاما   عشرين بعد جديدة (تسعيرة) البروتستانتي البرلمان وضع ثم! جني  100 إلى المكاف ة ارتفعت
 أسيرة جنيهات  105: الرجا  من أسير جني   100: فوق  فما عاما   12 عمر  ذكر رأ  فروة: األولى القرارات
 . جنيها   50: طفل رأ  فروة أو امرأة  رأ  فروة جنيها   55: طفل أو النساء من

 تسـتخدم كانـت بطانيـات برمـي( آهرست جفر  ) األصل البريطاني األمريكي  القائد أمر م 1763 عام في
 المـر  نشـر بهـد  إلـيهم الجـدر   مـر  لنقـل الحمـر  الهنـود تجمعات أماكن في الجدر   عال  مصحات في
 أمــر انتهــى قليلــة عقــود وبعــد. مــنهم األلــو  عشــرات مــوت عنــ  نــتج الــذ  الوبــاء انتشــار إلــى أد  ممــا بيــنهم؛
 مــن المنــافقين أيــد  علــى لهــم المنظمــة اإلبــادة بعــد الفنــاء  يشــب  مــا إلــى األمريكيــة القــارة فــي األصــليين الســكان
 !  جمعاء للبشرية والسالم والديموقراطية بالمحبة التبشير أدعياء
( الســمر) العبيــد مــن ماليــين عــدة اســتيراد األمريكيــون  قــرر( الحمــر) العبيــد مــن األمريكيــة القــارة فــرا  بعــد
 وحشـرهم« العبيـد» الصـطياد اإلفريقيـة السـواحل يجوبـون  بحـارة إلـى البقر رعاة فتحو ( المختار الشعب) لخدمة
 لـم حيـث! الحمـر الهنـود حـ  فـي األولـى الجريمـة آثـار بهـا يعـالجون  أخر   إجرام عمليات في الشحن  سفن في
 األوربيــــون  جلــــب وقــــد!  الجديــــدة المتوحشــــة الحضــــارة صــــرح لبنــــاء العاملــــة األيــــد  مــــن يكفــــي مــــا لــــديهم يبــــ   

 األصــفاد  فــي بــ فواجهم جــاؤوا المســترقين  األفارقــة مــن مليونــا   12 عــن يقــل ال مــا األمــر أو  فــي واألمريكيــون 
 دون  مــن أمريكــا  فــي الجديــد العــالم أراضــي إلــى هــءالء جلــب فــي توســعا   األوروبيــة الــدو  أكاــر البرتغــا  وكانــت
ق  لــم التـي اإلفريقيــة( المخلوقـات) لتلـك الضــمانات أدنـى تـوفير  فئــران مـع التعامــل مسـتو   إلـى معهــم التعامـل ي ـر 
 الكارثـة وهـو  لألفارقـة حصـل مـا فظاعـة يحكـي تقرير م 1987 عام اليونسكو منظمة عن صدر فقد المعامل.
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 الرقيـ  تجـارة فـي أبنائهـا من فقدت إفريقيا أن: في  جاء وقد أمريكا؛« تعمير» أجل من بهم حلت التي اإلنسانية
 تـــم الــذين األفارقــة مــن مليونــا   وعشــرين خمســة عـــن يقــل ال مــا أن التقــارير وذكــرت نســمة  ماليــين 210 نحــو
 هلــك قــد ؛(داكـار) الســنغالية العاصـمة مواجهــة فـي الواقعــة(جـور جزيــرة) مـن أفــوا  فـي القــارة أنحـاء مــن شـحنهم
 هنـا ويـذكر!   المواشـي شـحن سـفن داخـل العـذاب رحـالت فـي لقـوا ممـا الجديد العالم إلى يصلوا أن قبل أكارهم
 بـالتعوي  األفارقـة مطالـب م2000 عـام(دوربـان) مـءتمر فـي أحبطـت التـي هـي..  بالـذات وأمريكـا أمريكا  أن
 المغرضـين أو المغفلـين مـن كايـر يـزا  ال هذا كل ومع!  اعتذار مجرد لهم يقدم أن رفضت بل لهم  حدث عما
  شءون  في التدخل عن مشغولين األمريكيون  بقي وقد -!  العبيد محررة هي أمريكا إن:  قائلين عقيرتهم يرفعون 
 نشـوب بعـد قـرروا ثـم( بريطانيـا) المختار الساكسوني الشعب من األصلي للجزء ذلك تاركين قرون  ثالثة العالم
:  النــوو   الاــ ر:  اولهــا قاتلــة دمويــة االنفتــاح ذلــك بدايـة وكانــت العــالم  علــى ينفتحــوا أن الاانيــة العالميــة الحـرب
 خســـارة فـــإن البشـــر مـــن مليونـــا   خمســـين عـــن يقـــل ال مـــا العـــالم أفقـــدت الاانيـــة العالميـــة الحـــرب أن مـــن فبـــالرغم
 األمريكـي(هـاربر بيـر  مينـاء) علـى(الكاميكا ا) بطائرات اليابانية الهجمات بعد جند   آال  لخمسة األمريكيين
 مــن الهائــل الكــم هــذا(المختــار) األمريكــي الشــعب يخســر مــرة فــألو  ؛ عقلهــم األمــريكيين أفقــدت م1945 عــام
 المـدنيين اليابـانيين رؤو  علـى يصـب قاسـيا   حقـدا   واالنتقـام الـرد يكون  أن بد ال فكان واحدة  معركة في الدماء
 األنجلــو األمريكيــون  أقبــل أمريكــي  جنــد  آال  الخمســة دمــاء فمقابــل ؛ حــدث مــا وهــذا العســكريين  قبــل مــنهم

 بتنفيـذ الوقـت  ذلـك في األمريكي األركان رئيس( مارشا  جور ) الجنرا  ف مر المجنون  االنتقام على ساكسون 
 إللقــاء أمريكيــة طــائرة 334 إطــالق فــتم الســكان  الكايفــة اليابانيــة للمــدن النطــاق واســع تــدمير   قصــف عمليــات
 نحــو وتشــرد شــخ   ألــف 100 نحــو ســاعات فــي ولتقتــل مربعــا   مــيال   16 مســاحت  مــا لتــدمر الحارقــة القنابــل
 المشــهد ذلــك خــتم ثــم.   أخــر   يابانيــة مدينــة 64 و طوكيــو شــمل مســتعر جحــيم عمليــات فــي آخــرين  مليــون 
 األمريكيــون  أقــدم فقـد ؛ األمريكــي العهـد مجــيء قبـل عهــد بـ  للبشــرية يكـن لــم دمويـة أكاــر آخـر بمشــهد الـدمو  
 الســالح  هــذا اســتعما  إلــى الشــامل الــدمار أســلحة اســتعما  فــي التعقــل إلــى بالــدعوة اليــوم المتظــاهرة القــوة وهــم
 حصــدت وناكــا اكي  هيروشــيما مــدينتي فــوق  نــوويتين قنبلتــين أســقطوا عنــدما اســتعمال  إلــى البشــر أســب  وكــانوا
 . وطفل وامرأة  رجل أو وعسكر   مدني بين تفري  أدنى بال األرواح من اآلال  عشرات بسببها
 مــن األمــريكيين خــو  بســبب الشــمالية وكوريــا أمريكــا بــين أ مــة وقعــت الاانيــة العالميــة الحــرب انتهــاء بعــد
 األمريكيــون  وعــز  الكوريــة  األراضــي فــي ذلــك بســبب فتــدخلوا آســيا  شــرق  جنــوب فــي الســوفييتي النفــوذ انتشــار
 مـن نوعـا   نفسـ  الوقت في بعات ولكنها ودمارا   نارا   أشاعت طاحنة حروب في البالد وأغرقوا الشعبية  الحكومة
 المعــرو   األمريكــي الكاتــب تشومســكي  نــاعوم يقــو (.  المختــار الشــعب)  عمــاء قلــوب فــي النفســي االرتيــاح
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 سـقط صغير واحد إقليم وفي..  قتيل ألف 100 خاللها سقط ضروسا   حربا   أشعلنا: »الحرب تلك نتائج واصفا  
 بــالد  حكومــة أن كيــف الكاتــب ذلــك ويصــف  «الفالحــون  بهــا قــام ثــورة أثنــاء القتلــى مــن ألفــا   40 إلــى ألفــا   30
 ُياــر لــم: »ويقــو . الذاتيــة مصــالحها وبــين أمريكــا بــين تحــو  أنهــا تبــين مــا إذا الديمقراطيــة «القــيم» علــى تــدو 
 فـي عسـكر   بـانقالب تهـتم لـم بينمـا المتحـدة  الواليـات حكومة احتجا  من قليال   إال كولولمبيا في فاشي انقالب
 صـعدت عنـدما حكومتنا في التهبت والعداوة المرارة ولكن بنما  في بالفاشية للمعجب السلطة بعودة وال فنزويال 
 معاديــة ديكتاتوريــة أنظمــة بقيــام أمريكــا ت بــ  لــم وبينمــا  «غواتيمــاال تــاري  فــي ديمقراطيــة حكومــة أو  للســلطة

 مـــن بالعديـــد - تشومســـكي قـــا  كمـــا - األمريكيـــون  أطــاح فقـــد الغربيـــة  األغـــرا  تخـــدم دامـــت مـــا للديمقراطيــة
 ..    اإلجرامية مصالحهم تخدم ال األنظمة تلك أن لهم ظهر عندما(فعال الديمقراطية) الحكومات
 عـــام إيـــران فـــي حـــدث كمـــا بعضـــها  وأســـقطت البرلمانيـــة  الحكومـــات بعـــ  حكومتنـــا أعاقـــت: »يضـــيف
 القتـل يكـن فلـم طبيعيـة  اإلسـقا  أسـاليب تكـن ولـم م 1972 عـام تشـيلي و م 1945 عام وغواتيماال م 1953
 غواتيمـاال  أو السـلفادور فـي اإلرهـابيين وكالئنـا عمـل أو نيكـاراجوا  فـي حركناهـا التـي القـوات عمـل هو العاد 
 وفـ  أثـدائهن  قطـع بعـد أقـدامهن  مـن النسـاء تعليـ : السـاد  والتعـذيب القسوة قتل واضحة بصفة كان ولكن 
 .. « !   يموتوا حتى بالجدران األطفا  ورطم خوا ي   على وتعليقها الرؤو  وقطع بكارتهن 
 الحــرب أثنـاء هـاربر بــر  مينـاء حادثـة فـي اليابــانيين يـد علـى أمريكـي (جنــد  آال  خمسـة) قتـل واقعـة إن
 ألـف 55: وهـي فيتنـام فـي األمريكـان بهـا منـي التـي الخسـارة قصـة أكاـر ومشـهورة جدا   مشهورة الاانية العالمية
 الشــهرة ســبب أمــا(. فيتنــام عقــدة) اســمها مزمنــة عقــدة األمــريكيين عنــد ســبب ممــا العســكريين  الغــزاة  مــن قتيــل

 لهـذا!  المختـار للشـعب ومنتسبون  غالبيتهم  في!  ساكسون  أنجلو..  بي  أمريكيون  القتلى أن وهو فمعرو  
 بلـ  فقـد ؛ الاـ ر فـي فـ فرطوا الفيتناميين من ث روا فقد االنتقام  في ف سرفوا اليابانيين من األمريكيون  انتقم فمالما
 مجلــة ولكــن المشــهور الــرقم هــو هــذا مليــون  مــن أكاــر م1957 عــام الحــرب انتهــاء عنــد الفيتنــاميين القتلــى عــدد
 كافيـا   يكـن لـم هـذا ولكـن قتيـل  مليـون  6. 3 بلـ  الحقيقـي العـدد أن(م8/10/1997) فـي نشـرت تـايمز نيويور 
 األســـب  األمريكــي الــرئيس أن م 2002 مــار  أو  فــي األمريكيــة الســلطات كشــفت فقــد الــدمو   الظمــ  إلرواء
 القنبلـة اسـتخدام أفضـل إننـي: »  م1972 أبريـل شـهر فـي كيسنجر مع هاتفية مكالمة في قا  نيكسون  ريتشارد
 هـذ  تزعجـك هـل: »  بغضـب نيكسـون  فقـا «  جـدا   خطر خيار هذا أن أعتقد: » كينسنجر علي  فرد  «النووية
 الشــهرة يســتح  فــال م 1973 م 1952 عــامي بــين حــدث مــا أمــا«.  جــرأة  أكاــر تكــون  أن أريــد  أنــا ؟ الفكــرة
 األمريكيـون  قتـل لقـد إسـرائيلية  أو إنجليزيـة أو أمريكيـة  (مقدسـة) دمـاء عـروقهم في تجر   ال القتلى ألن أيضا ؛
 الحـــرب بدايـــة وفــي وكمبـــود   وروســـي وفيتنــامي وكـــور   صـــيني ماليــين عشـــرة  هـــاء المــذكورين العـــامين بــين
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 وتشوي  وتعذيب شخ   ألف 160 مقتل في م1963 عام منتصف حلو  حتى الحرب تلك تسببت الفيتنامية 
 أحيــاء  وهــم شــخ  آال  ثالثــة نحــو بطــون  وبقــر امــرأة  ألــف 31 نحــو واغتصــاب شــخ   ألــف 700 نحــو
 عـام هـانو   مدينـة قصـف وتسـبب السـامة  بـالمواد قريـة 46 ومهاجمـة الموت  حتى آخرين آال  أربعة وإحراق
 وفي أفرادها  أحد أو لعائلها عائلة ألف 300 وفقدان الدائم  بالصمم طفل ألف30من أكار إصابة في م1972
 .  م1986 إلى 1966 بين ما الفترة في مزارع ألف 150 من أكار األمريكي الجيش قتل غواتيماال
 مجــا ر فــي األشــخاص مــن اآلال  مئــات ُقتــل فعلـي  شــب  أمريكــي بتواطــء: والعمالــة..  بالوكالــة القتـل إن
ــل وهنــدروا   والســلفادور ونيكــاراغوا أندونيســيا فــي عديــدة  كــان أنــ  إال أمريكيــة  غيــر ب يــد كــان وإن هــءالء وقت 
 وسـوريا والفليبيـين وأفغانسـتان فلسـطين فـي اآلن يحـدث مالمـا أمريكي وتدريب أمريكية ومشورة أمريكية  ب سلحة
 اإلفريقيـة  القـارة دو  مـن وغيرهـا وناميبيـا ومو مبيـ  أنجـوال في أيضا   المجا ر وتكررت. وغيرها ولبنان والعراق
(  المختـار الشـعب) مـن والمـدعومين شعوبهم  من الملفوظين الطغاة من عددا   األخيرة السنوات في العالم وعر 
 باكسـتان  فـي (بوتـو) و الفلبـين  فـي (ماركو ) و تشيلي  في (بينوشي ) و نيكاراجوا  في (سومو ا: )أماا  من
 فــي( فرانكــو)و إندونيســيا  فــي (ســوهارتو) و هــايتي فــي (دوفاليــ ) و فيتنــام فــي (ديــيم)و كوبــا فــي  (باتيســيتا) و

 بــن مــن اإلســرائيليون  المافيــا  عمــاء وهــم األمريكيــون  واحتضــنهم العــالم رفضــهم آخــرون   عمــاء وهنــا  إســبانيا 
 واحـدا   أمريكـا (أحـرار) يعتبـر لـم حيث نتنياهو إلى بارا  إلى ديان إلى شارون  إلى بيغن إلى رابين إلى غوريون 
 عــن يحــاكم كــي للعدالــة لتقديمــ  مــنهم أ  باعتقــا  شــعبها يطالــب ولــم إرهابيــا   المجــرمين الســفاحين هــءالء مــن
 .الوحشية اإلرهابية سجالت  على يحاسب أو اإلنسانية  ضد جرائم 
 

 :وتتحداهم المجرمين تكشف ايران في االسالمية الثورة - 3
ـــات عالقـــات توثقـــت لقـــد ـــذ بإســـرائيل المتحـــدة الوالي  نوعيـــة وتطـــورات تحـــوالت شـــهدت ولكنهـــا إنشـــائها  من
 بعد مباشرة ا   1980 عام الطرفين بين استراتيجي تحالف بإنشاء االستراتيجية االتفاقية توقيع منذ استراتيجية
 تقـدم الحـين ذلـك منـذ المتحـدة الواليـات أن إلـى المختلفـة المعلومـات وتشـير ايـران  فـي االسـالمية الاورة انتصار
 الكامـل والقـانوني السياسـي بالغطـاء الـدعم هـذا ويتماـل العـالم  فـي دولـة أ  ب  تحظى ال خاصا دعما إلسرائيل
 وتجاهلهــا  المتحــدة األمــم قــرارات وإهمــا  الــدولي  القــانون  بخــرق  يتعلــ  فيمــا االجرامــي اإلســرائيلي الســلو  لكــل
 وكــذلك ســبب  وأل  ضــدها إجــراء أ  اتخــاذ مــن المتحــدة األمــم فــي مءسســة وأ  الــدولي األمــن مجلــس ومنــع
. والعربيـة الغربيـة الـدو  مـع الخارجيـة عالقاتها في سياسيا ودعمها بل لها   والعسكرية السياسية الحماية توفير 
ـــة السياســـة لطبيعـــة ونظـــرا ـــي اإلســـالمي العـــالم تجـــا  األمريكي ـــى والعرب ـــة قاعـــدة عل ـــتحكم واالســـتعمار الهيمن  وال
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 وحـدة أ  تشـكل لمنـع والسـعي الصـناعية  الـدو  لسـلع اسـتهالكية منـاط  وبوصـفها السياسـي  والقرار بالاروات
 طبيعـــة فـــإن األمريكيـــة  اإلرادة تتحـــد  عظمـــى إقليميـــة قـــوة تشـــكل أن يمكـــن عربيـــة أو إســـالمية منفـــردة قـــوة أو

 اســـتقرار تهديـــد واســـتمرار والفلســـطينيين  العـــرب مواجهـــة فـــي والحـــروب واإلرهـــاب والعنـــف اإلســـرائيلية العدوانيـــة
 التحديــد وجــ  علــى اإلســرائيلي -العربــي بالصــراع يتعلــ  فيمــا اإلســرائيلية -األمريكيــة العالقــات يجعــل المنطقــة 
 التعريــ  تطــاب  عــن النظــر بصــر  مشــتر  عــدو ضــد ثنــائي لتحــالف االســتراتيجي  الصــعيد علــى متطابقــة 
 القــد  إلــى الســفارة نقــل واشــنطن قــرار وكــان. لمصــالحهما تهديــد مصــدر بوصــف  األقــل علــى ولكــن التفصــيلي 
 عهـد فـي خاصـة إلسـرائيل االنحيـا  على ت كيدا للفلسطينيين بالنسبة للنكبة السبعين الذكر   مع تزامنا وافتتاحها
 حصــانة الجديــدة وإدارتــ  ترامــب وأضــا . الــدولتين حــل مبــدأ وإســقا   كوســيط األميركــي للــدور وإنهــاء ترامــب 
 فـي ويـ تي السـابقة  اإلدارات كل األميركي الرئيس بها تجاو  والسياسي العسكر   الصعيد على إلسرائيل جديدة
 ورد كمـا إلسـرائيل  معاديـة ألنهـا  2018 األو  كـانون  فـي اليونسكو من المتحدة الواليات انسحاب السياق هذا
 . األميركية الخارجية و ارة بيان في

 االسـالمية الاـورة قيـام وبعد البهلوية  اإلمبراطورية عهود في آسيا في األمريكية  المزارع إحد  إيران كانت
 ؛ حلفائهم ومصالح بمصالحهم ضارا   التطور هذا األمريكان اعتبر م 1979 عام الخميني االمام بقيادة المظفرة
 بخرقــة الهــائج األمريكــي الاــور وتحــد  بمعاكســة للمستضــعفين وفاءهــا تمــار  أن ايــران فــي الاــورة حاولــت فقــد
 ثمـاني فوجهـوا الاقيـل  المـزاح ذا  لهـم يـرق  لـم األمـريكيين ولكن  (الرهائن احتجا ) بعملية آنذا  عرفت حمراء
 ورجــا  الكومانــدو  مــن قــوة مــع(هيركــوليس) نقــل طــائرات وســت األمريكيــة  للبحريــة تابعــة هليوكــوبتر طــائرات
 األمــــريكيين الجواســــيس إلنقــــاذ محاولــــة فــــي اإليرانيــــة (طــــبس صــــحراء) إلــــى األمريكــــي الجــــيش فــــي المظــــالت
 سـالت عنـدما رعـب إلـى اإلخفـاق وتحـو  أخفقـت  العملية ولكن كارتر  الرئيس عهد في ذلك وكان المحتجزين 
 ثـار وهنـا. أخـر   أمريكية بطائرة اقلتهم التي النقل طائرة اصطدام بعد األمريكيين  الجنود من(فقط) ثمانية دماء
 لألصـولية الرسمي السياسي البقر راعي ريغان بالكاهن وجيء كارتر  ف سقط  (المقد ) لدم  األمريكي الشعب
 إال األمـريكيين تكلـف ال بطريقـة األمريكية  الهيبة الستعادة االنتقام علنا   قرر الذ  الحدياة  األمريكية اإلنجيلية
 نشـبت حيـث األولـى  الخلـيج حـرب فـي هـذا حـدث وقـد اإليـرانيين  مـن القتلـى آال  إحصـاء علـى الصـبر عناء
 صــدام المجـرم مسـاندة نحـو سياسـيا   مـيال   أمريكـا وأظهــرت. عربـي رجعـي صـهيوني أمريكـي بتواطـء الحـرب هـذ 
 إيـران قبـل للعراق الشر تضمر كانت ذات   الوقت في ولكنها.   لها  التابعة الدو  من مساعدت  لضمان حسين
 األمريكـــي اليهـــود  يـــردد  كـــان مـــا هـــو الحـــرب تلـــك مـــن األمريكـــي الموقـــف جـــوهر وكـــان ذلـــك بعـــد ظهـــر كمـــا

 « !  إيران تنتصر وأال العراق  يهزم أال الحرب تلك تجا  سياستنا(: » كيسنجر هنر  ) المخضرم
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 تلـك بعد قويا   خر  ولكن  إيران  على مكتمل وغير صعبا   نصرا   - تكتيكي أمريكي بانحيا  - العراق حق 
 مـن بـد ال وكان  (إسرائيل) حليفتهم من العراق قرب بسبب علي  الصبر األمريكيون  يستطع لم ما وهذا الحرب 
 ضــفتي قــرب تســيل وهــي العــراقيين دمــاء رؤيــة فــي واإلســرائيليين األمــريكيين لــد  الســادية الرغبــات يشــبع إجــراء
 أر  اتســاع وواســع المحرفــة  التــوراة  قــدم قــديم العــراق مــع البروتســتانت والنصــار   اليهــود فا ــ ر الفــرات  و دجلـة
 لـــم حيـــث ؛ الكويـــت غـــزو فـــي العراقـــي للبعـــث والمحـــر  المشـــجع الشـــيطان دور األمريكيـــون  ولعـــب.   الســـبي
 االنتقــام وكــان الحــرب  وقامــت. العبــث ذلــك وراء مــن جميعــا   وللعــرب لــ  يــدبر مــا بخطــورة البعــث هــذا يكتــرث
 أوردتهــا بكلمــات الحــرب تلــك حقيقــة اإلنجليــز يصــف. القــرون  مئــات إلــى يعــود رجعــي بــ ثر كــان وإن مروعــا  
 معنـى بكـل نوويـة الحـرب كانـت: »  فيهـا جـاء حيـث النـار  إطـالق وقـف إعالن بعد البريطانية التايمز صحيفة
 المطــورة األســلحة أحــدثت لقــد تكتيكيــة  نوويــة ب ســلحة األمريكــي واألســطو  البحريــة جنــود تزويــد وجــر   الكلمــة 
  نتـــ  ســـالح وهـــو(BLU-82) المســـماة الهـــواء وقـــود متفجـــرات أمريكـــا واســـتخدمت النـــوو   الـــدمار يشـــب  دمـــارا  
 مئــــات تبلــــ  مســــاحة فــــي شــــيء لكــــل حــــارق  نــــوو   دمــــار ذات انفجــــارات إحــــداث علــــى وقــــادر رطــــل 15000
 آال  سـتة الـدبابات أطلقـت حيـث ؛ مـرة ألو  المستنفد اليورانيوم قنابل وبريطانيا أمريكا واستخدمت«. الياردات
 الطاقـة لهيئـة السـرية التقـارير أحـد وقـدر القنابل  هذ  من اآلال  عشرات الطائرات أطلقت بينما يورانيوم  قذيفة
 من وألقي المنضب  اليورانيوم من طنا   ب ربعين العراق على ألقي ما مقدار الصحيفة قالت كما البريطانية الذرية
 أعلنــت حســبما شــخ  ألــف 52 عــن يقــل ال مــا بســببها قتــل قنبلــة  ألــف 80 إلــى 60 بــين مــا الحارقــة القنابــل
 مـن يقـاتلون  كـانوا ألنهـم ؛ العـراق أر  علـى يـذكر دم لهـم يسـل فلم األمريكيون  أما نفسها  األمريكية السلطات
 واليهـود األنجلوساكسـون  ألمزجـة النتائج هذ  راقت وقد األر   على العراقي الطيران سالح شلوا أن بعد الجو 
 .    الحرة شعوبهم على(السارة) أخبارها وينشرون  مناظرها ويتشهون  العراقية الدماء في يلغون  راحوا الذين
 الجنـــود دفـــن: ) بعنـــوان تقريـــرا   م1991 االو  كـــانون  شـــهر فـــي البريطانيـــة الغارديـــان صـــحيفة نشـــرت فقـــد
 قولـ  األمريكـي الجـيش في الاانية الوحدة قائد( مارينوم بانتوني) األمريكي العقيد عن في  نقلت (أحياء العراقيين
 آال  الطريقــة بهــذ  قتلنـا قــد نكـون  أن المحتمــل مــن: »أحيـاء الخنــادق فـي العــراقيين طمــر عمليـات يصــف وهـو
« !  بالســالح ممســكة وأذرعهــا التــراب تحــت تتملمــل وهــي الجنــود أذرع مــن العديــد رأيــت لقــد..  العــراقيين الجنــود
 كـان حيـث القتـل؛ عمليـات لمجريات األمريكيين رصد في بالكم االهتمام على غطى بالكيف االهتمام أن ويبدو
 سـئل فقـد قتلـوا؛ (نـاجح) سـالح وبـ   سـقطوا كيـف وإنمـا ؟ القتلـى من سقط كم هو ليس دائما   المطروح السءا 
 لست: »فقا  العراقيين من القتلى عدد عن األمريكي الجيش ألركان رئيسا   الحرب وقت كان الذ  (باو  كولن)

 آالفـا   مـنهم وأن الحـرب  تلـك جـراء مـن قتلـوا ألـف مئتي أن باو  عند مهما   يكن لم!  نعم« ! ! إطالقا   ب  مهتما  
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 أن الحقـا   الدبلوماسـية ورئـيس سـابقا   أمريكـا فـي الحـرب أركـان رئـيس عنـد المهـم كان وإنما انسحابهم  أثناء قتلوا
 . األمريكية القتل وسائل من المختلفة األنواع(فاعلية) مد  يعر 
 اآلال   مـنهم فقتـل الكويـت  مـن انسـحابها أثنـاء العراقيـة القـوات مـن أرتـاال   األمريكـي الطيـران قصف  لقد
 عمليـات فـي المشاركين الطيارين أحد ووصف  (الموت طري : )االنسحاب في سلكو  الذ  الطري  سمي حتى
 وكيــف! يهــرب؟ فــ ين برميــل  فــي ســمك علــى النــار أطلــ  كــ نني األمــر كــان: »بقولــ  حــدث مــا القــوات قصــف
 فقـد ؛ العسـكريين علـى مقتصـرا   األمـر يكـن ولـم«!  ؟ األهـدا  عشرات تصيب الواحدة والضربة الصيد نحصي
 مـن اختبـائهم أثنـاء العامريـة  ملجـ  فـي األر  تحـت قضـوا أربعمائـة مـنهم المدنيين  من آال  ثمانية نحو قتل

 يقولـون  كمـا ألنهـا إال لشـيء ال(النظيفـة الحـرب: )وصـف الحـرب تلك على األمريكيون  أطل . الهمجي القصف
 يجنـــب الـــذ (الـــذكي) اإللكترونـــي التســـليح أدوات باســـتخدام الـــدقي  العســـكر   التصـــويب اســـتراتيجية علـــى تقـــوم

 هـذ  أدمنوا لقد(! بريئة) عسكرية ضحايا سقو  عن يسفر(قد) الذ ! !  المباشر العسكر   االحتكا  األمريكيين
 مـن الصـهيوني األنجلوساكسـوني الـنهم إشـباع فـي الدمويـة رغبـاتهم تحقـ  ألنهـا الحـرب؛ تلـك بعد القذرة النظافة
 (!  المختار الشعب) دماء من قطرات سيالن من واالرتعاد االرتعاب وتجنبهم (األمميين) دماء

 الحصـار حرب وهي بالعراقيين  فتكا   وأكار لألمريكيين  أمنا   أكار كانت أخر   حرب الحرب هذ  تبع وقد
 في إحسا  من نبضا   المتجمدة دماؤهم تحر  لم طفل  مليون  عن يقل ال ما فقط األطفا  من بسببها قتل التي
( أولبرايــت مــادلين) الســابقة اليهوديــة األمريكيــة الخارجيــة و يــرة إن بــل(اإلنســانية) ومنظمــاتهم األمــريكيين عــروق 
 مســو  هنــا  وهــل -(فقــط) طفــل مليــون  نصــف وقتهــا وكــانوا - الحصــار ضــحايا عــن م1996 عــام ســئلت لمــا

 ثمنــا   يســتدعي ألنـ  ؛ صــعبا   كـان الحصــار قـرار: » أجابــت ؟ الدوليـة الشــرعية فـي الجمــاعي القتـل لهــذا مشـروع
 فــي نفســ  األســلوب اســتخدموا ولهــذا« ! !    دفعــ  الضــرور   مــن كــان الــامن هــذا ولكــن الضــحايا  مــن باهظــا  
 الطغيــان مــن البلقــان شــعوب تحريــر أجــل مــن خاضــوها أنهــم األمريكــان ادعــى التــي كوســوفا و البوســنة حــروب
 وإال البلقـان  منطقـة علـى االستراتيجية السيطرة في الصرب محل يحلوا أن أرادوا الحقيقة في أنهم مع الصربي 
 ســكان علــى أمريكــا ألقــت فقــد ؛ القلــوب تــدمي األمريكيــة الحــرب تلــك آثــار مــن البلــدان تلــك أهــالي شــكاية فــإن
 حـاالت أن عـن تتحدث واألنباء المنضب  اليورانيوم من أطنان عشرة من أكار -«  تحريرهم»  أثناء - البلقان
 بعــــــد - يشــــــعرون  والبوســــــنة كوســــــوفا ســــــكان بــــــدأ حيــــــث ؛ مخيفــــــة مســــــتويات إلــــــى قفــــــزت قــــــد الــــــدم ســــــرطان

 .منها الفرار يمكن ال التي اإلشعاعات فرائس أصبحوا أنهم - األمريكي(التحرير)
 بــدماء االســتهانة عقيــدة أن تبــين واإلســرائيلية  واألمريكيــة اإلنجليزيــة العســكرية المغــامرات تــاري  باســتقراء
 أن أمـامهم األحوا  كل في الحل فليس المزعومين(المختارين) دماء نز  من الهلع عقدة إال تبطلها ال اآلخرين



 
30/10/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(74رقم )                  

    
       
 

12 
 

 عمليــات أو(نظيفــة حــرب) خــال  مــن آمــن بانتقــام لهــم الظــرو  ســمحت إذا إال يكــون  ال فهــذا ؛ وينتقمــوا ياــ روا
 الـدم بورصـة مـن دفعـ  يتعـين ثمنـا   هنـا  أن هـءالء تـيقن إذا أما ؛ خاطفة جوية ضربات أو  (جراحية) عسكرية
لــى الشـر   مـن وأهـم الاـروة  مـن أغلـى عنــدهم الحيـاة ألن ؛ ويفـرون  وينسـحبون  يتراجعـون  فعنـدها(المقـد )  وأو 
نَُّهم  ]  والمصالح  السيطرة مشروعات كل من د  ل ت جِّ ر ص   و  ل ى النَّا ِّ  أ ح  ي اة   ع  ـن   ح  مِّ ين   و  ُكوا الَّـذِّ ـر  ( 96:  البقـرة[) أ ش 
  . 

 الســفير تعــر  عنــدما -.   عمليــا   تفســيرا   اآليــة هــذ  تفســر والمعاصــرة القديمــة التاريخيــة األمالــة تــزا  وال
 الــرد وكــان بالعمليــة  الفلســطينيين( إســرائيل) اتهمــت اغتيــا  عمليــة إلــى م 1982 عــام بريطانيــا فــي اإلســرائيلي
 أخـــــــذت أن بعـــــــد وذلـــــــك بيـــــــروت؛ العاصـــــــمة واحتـــــــل لبنـــــــان أر  اإلســـــــرائيلي الجـــــــيش اجتـــــــاح أن اليهـــــــود 

 األمريكــي الســالح وباســتخدام  (هــيج ألكســندر) آنــذا  األمريكــي الخارجيــة و يــر مــن األخضــر الضــوء(إســرائيل)
 يجـدوا لـم ألنهـم ؛ المـدنيين مـن معظمهم والفلسطينيين اللبنانيين من شخ  ألف 17 نحو لبنان في اليهود قتل
 على وصمموا اليوم  يحدث كما بالفلسطينيين اليهود واست ثر مريبا   دوليا   وسكوتا   مطبقا   عربيا   صمتا   إال وقتها
 قـادة مـن الظـاهر التواطـء جانـب فإلى ؛ المعركة في وحدهم اليهود يكن ولم لبنان  من وإخراجها المقاومة إنهاء
 مــع بالتنسـي  اللبنــاني الكتائـب حــزب فنفـذ المعركـة  تلــك إلـى العــرب قـادة بعـ  انضــم فقـد ؛ اليهــود مـع الغـرب
.  أعـــز  ولبنـــاني فلســـطيني 1800 نحـــو أرواح حصـــدت التـــي شـــاتيال و صـــبرا مذبحـــة شـــارون  اليهـــود  الســـفاح
 بـالبرود المـذابح بمراقبـة لبنـان فـي الـدم شـهر   طوا  اكتفى الذ  األمريكي الدور إلى اإلشارة هو هنا والمقصود
 لبنـان إلـى قـواتهم األمريكيـون  أرسـل ثـم(! الـنفس ضـبط) بــ لليهـود وآخر حين بين(المناشدة) بع  مع المعهود 
 واحـدا   شـيئا   ولكـن. والكذب والتضليل النفاق في األمريكية العادة هي كما السالم حفظ باسم االحتال  يشب  فيما
ــر ( المــارينز) األمريكيــة البحريــة مشــاة قــوات معســكر تفجيــر تــم إذ ؛ هنــا  اآلمــن الوجــود األمــريكيين علــى عكَّ
 األمريكيـون  انسـحب إذ بـالفرار؛ قـرار أسـرع اتخـاذ إلى(الدم عقدة) دواعي دفعت وهنا.  المئات منهم فقتل هنا  
 فيــ  تتصــر  كيــف(إســرائيل) وإلــى سياســيا   مشــكلتها تحــل كــي لســوريا لبنــان تــاركين لبنــان مــن قياســية بســرعة
 ذلـك بعـد أيضـا   دفعـتهم التـي هـي باإلسـرائيليين الخـاص جانبها في وحدها(الدم عقدة) أن هنا ويذكر..  عسكريا  
 الخسـارة هـذ  ضآلة رغم الجنود من كايرا   خسروا أن بعد المحتل اللبناني الجنوب من الكلي شب  االنسحاب إلى
 . اللبنانيين بخسائر مقارنة
 فـي قـدم مـوط  لنفسـها تـءم ِّن أن أرادت عنـدما المتحدة فالواليات أعجب؛ كان الحا  فإن الصوما  في أما
 برحيــل الصــوما  فــي حلَّــت التــي بالفوضــى تعللــت اليهــود؛ ولدولــة لهــا اســتراتيجيا   األهميــة البــال  اإلفريقــي القــرن 
 األمريكيـــة الطريقــة علــى القتـــل تمــار  راحــت التـــي الســريع التــدخل قـــوات وحشــدت بــر   ســـياد الهزيــل العميــل
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 عـن يقـل ال مـا(األمـل إعـادة) عمليـة فـي الجـوعى وإطعام األوضاع تهدئة باسم الصوماليين من فقتل المعهودة 
 دماء من المزيد لدفع استعداد هنا  كان بل أولبرايت مذهب على دفع  من بد ال كان ثمن وهو. صومالي ألف

 كمـــا اإلفريقــي  القـــرن  منطقــة فـــي إســرائيلية أمريكيـــة اســتراتيجية بمصـــلحة يتعلــ  كـــان األمــر ألن الصــوماليين؛
 كما الما   من استراتيجي بمخزون  فقرها رغم الغنية المنطقة تلك في مستقبلية اقتصادية بمصالح أيضا   يتعل 
 فــي بعضـها ُسـحل أمريكيـة  جاـة عشـرة ثمـاني مــن انبعاـت األمريكـي الـدم رائحـة أن إال. وقتهـا التقـارير أظهـرت
 السـاب  األمريكـي الـرئيس فقـرر الصـوما   أر  على الشيطان وساو  األمريكان ذلك ف نسى مقديشو  شوارع
 ! رجعة غير إلى ألغاها ثم األمل  إعادة عملية في النظر إعادة كلينتون  بيل
 تـزا  ال الصـهيوني األنجلوساكسـوني الـدم عقـدة أن ؛ الشـك يقبـل ال بمـا لتابـت أفغانسـتان أحـداث وتجيء 
 أمنـوا عنـدما وجسـارة وجـرأة  شراسـة بكـل وقـاتلوا قـاتلوا فـاألمريكيون  ؛ إيجابـا   أو سـلبا   األمريكي التحر  في تتحكم
 المكشــوفة األفغانيــة المــدن علــى الجبــان الجــو   القصــف فاســتمر الــدم  مــن خســارة أ  وقــوع الســحاب فــوق  مــن
 مـــن ُجلهـــم أفغـــاني ألـــف عشـــرين عـــن يقـــل ال مـــا ساكســـون  األنجلـــو أوقـــع حتـــى الحـــرب  بـــدء بعـــد شـــهر طـــوا 
 لـيس أن جيـدا   األمريكيـون  يعلـم التـي 2001 ايلـو  هجمـات ضـحايا مـن أمريكـي قتيـل(2700) لــ ث را   المدنيين 
 ال حتــى أكاـر يسـتمر أن لـ  مقـررا   وكــان الرهيـب  القصـف اسـتمر لقـد.  جمــل وال ناقـة فيهـا األفغـانيين للمـدنيين
 علـى الفرصـة فـوت ممـا المـدن  من طالبان قادة انسحاب قرار لوال أصول   على قائما   شيئا   أفغانستان في ُيبقي

.    يرتــو   أن يريــد ال جديــد دمــو   لســعار العنــان فيهــا أطلقــوا التــي(المطلقــة العدالــة) عمليــة إلكمــا  األمــريكيين
 بريـة مواجهـات فـي األر  إلـى النـزو  إلـى مضـطرين أنفسـهم األمريكيـون  وجـد عنـدما كايـرا   اختلف األمر لكن

 تسمح ال بحيث ؛ العسكرية خططهم تعديل إلى الدموية العقدة دفعتهم حيث الكاذبة ( العدالة) عملية الستكما 
 أشـبا  وراء الخلفيـة الصـفو  فـي محتجبـا   يظـل بـل الرجـا   علـى األمريكـي الجند  يظهر ب ن أبدا   الخطط هذ 

 واألخـذ والتحـو  التحـر  هـذا كـل ومـع. غيـرهم بـدنيا دينهم إضاعة ارتضوا الذين األفغان المنافقين من الرجا  
 بشــرية خســائر فخســروا األمــريكيين  علــى حــل العقــدة شــءم أن إال المزعــوم( المقــد ) للــدم الحمايــة أســباب بكــل
 يتكرر ال حتى الخارجية  و ارات في السرية للوثائ  أكارها وتركوا ببعضها  اعترفوا بالطبع حساباتهم وف  كبيرة
 أو  فــي الــدم عقــدة رأينــا وكمــا.   ولبنــان الصــوما  أحــداث فــي حصــل كمــا الغاضــب األمريكــي الشــعبي الهلــع
 أحــداث فــي رأيناهــا فقــد - دمهــم لــيس الــدم ألن - القتــل فــي اإلســرا  مــن مزيــد إلــى األمــريكيين تــدفع الحــرب
 مقتــل عــن ُكشــف أن فمــا ؛ الحركــة فــي والشــلل التفكيــر فــي بالخلــل األمــريكيين تصــيب األخيــرة( غرديــز) معركــة
 اليــوم فـي والمفـاج  السـريع القـرار جـاء حتـى األمريكـي  الغــي أو الـوغى سـاحة فـي الـدم(معصـومي) مـن ثمانيـة
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 مجمــوع مــن جنــد  600 نحــو فانســحب المعركــة  تلــك فــي المشــاركة األمريكيــة القــوات نصــف بســحب التــالي
 . الجبا  مناطحة مهمة إكما  الشما  لمغاوير وتركوا الباقون  انسحب ثم جند   1200

 اإلباء  أشد أبت   اإلرهاب مكافحة باسم اإلسالم على العالمية الحرب أعلنت التي أمريكا أن هنا العجيب
 الحكومــة بحمايــة المكلفــة كابــل فــي العاملــة الدوليــة القــوات فــي المشــاركة أو اإلدارة تتــولى أن الحــرب بدايــة منــذ
 إال رايتهـا  الصـليبية والرايـة حربها  اإلجرامية والحرب أمريكا حملة الحملة أن فمع ؛ األمريكية األفغانية العميلة
 واألعجـب الساكسـوني  الـدم قطـرات مـن مزيد صب عليها يجر أن يمكن شيء في الرئاسة منصب تريد ال أنها
 تمنعتـا الساكسـونية  البروتسـتانتية األغلبيـة ذات الـدو  مـن بالمناسـبة وهما وألمانيا بريطانيا من كال أن هذا من
 ب  سيقوم الغا ية القوات تلك في الرئاسة(شر ) قبو  أن ويبدو الدولية  للقوات الرئاسة منصب قبو  من أيضا  

 القوات تسليم إلى متوج  اآلن فالكالم ؛ بدأت منذ الحرب تلك في العادة جرت كما الكافرين عن نيابة المنافقون 
 ضـد المعركـة مـن األولـى المحطـة فـي الصـليبية القـوات إدارة(سـابقا   اإلسـالمية الخالفـة) التركية للحكومة التابعة
 التــي الــدم عقــدة تكــون  أن نتوقــع!  ؟ المعركــة تلــك مــن القادمــة الفصــو  فــي يحــدث أن يمكــن مــاذا!   اإلســالم
 األمريكيــون  يـر   فعنـدما ؛ األيـام قريـب فــي منهـا سـتخرجهم التـي نفسـها هــي أفغانسـتان  إلـى باألمريكـان جـاءت
 ســيكملون  أنهــم نظــن فــال أفغانســتان  فــي المظلــم طــريقهم مــن المنظــور األفــ  فــي أضــاءت قــد(الحمــراء الشــارة)

 الحـرص مـن اليهـود عليـ  جبـل مـا أن نعرفـ  فالـذ  ؛ بعـد  المتوقعـة والغنـائم المكاسـب كانـت مهمـا في  المضي
د  (: }البروتســـتانت) المتهـــودون  النصـــار   عـــنهم ورثـــ  قـــد الحيـــاة  علـــى ـــُدُهم   ي ـــو  ـــرُ  ل ـــو   أ ح  مَّ ـــن ة   أ ل ـــف   ُيع  ـــا س  م   ُهـــو   و 

زِّحِّ ِّ  ّللاَُّ  ُيع مَّر   أ ن الع ذ ابِّ  مِّن   بُِّمز ح  ير   و  م ُلون   بِّم ا ب صِّ  ( .96:  البقرة{)ي ع 
 فلــن ؛ فلســطين فــي اإلســرائيلية الحــرب عــن يقــا  أن يمكــن أفغانســتان فــي األمريكيــة الحــرب عــن يقــا  ومــا
 اليهــود أن النـا  مـن كايـر يعـر  ال وقــد.   اإلسـرائيلي الـدم مـن مقابـل نزيــ  إال الفلسـطيني الـدم نزيـ  يوقـف

 عشرة اثنتا تمالها تنقر  أن يمكن ال ذرية تركوا قد(األسبا ) عشر االثني يعقوب أبناء ب ن يءمنون  والنصار  
 .  الزمان آخر في المخل  قيادة تحت العالم تسود حتى موجودة القبائل هذ  من(بقية) وستظل قبيلة 
 ومـن يعقـوب نسـل مـن منهم يخر  أن منتظرين  "إسرائيل بني" أسبا  في المعتقد هذا على اليهود ظل لقد
 النصــار   بــ  آمــن ولكــن بــ   يءمنــوا فلــم  - الســالم عليــ  - عيســى ُأرســل حتــى الزمــان  آخــر نبــي داود؛ ذريــة
ــذين  بنــي كفــار وصــف اليهــود علــى ثبــت بينمــا ؛ وقتهــا إســرائيل بنــي مــن للمــءمنين امتــدادا   يمالــون  أصــبحوا ال
 بنــي مــن بــ  آمــن حيــث ؛ إســرائيل بنــي فــي عيســى إرســا  عــن - تعــالى - هللا إلخبــار مطــاب  وهــذا إســرائيل 
ن ــت} اليهــود هــم قســم وكفــر النصــار   هــم قســم إســرائيل ــة   ف آم  ــن   طَّائِّف  ــر ائِّيل   ب نِّــي مِّ ــر ت إِّس  ف  ك  ــة   و  ن ا طَّائِّف  ين   ف   يَّــد   الَّــذِّ
ُنوا ل ى آم  م   ع  ـُدو ِّهِّ ـب ُحوا ع   بعـد أيضـا   كفـر إسـرائيل بنـي مـن النصـراني القسـم ولكـن(. 14:  الصـف{)ظ ـاهِّرِّين   ف   ص 
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 في منهم دخل من إال كفارا   ونصار   يهود من إسرائيل بني من بقي من وظل عيسى  في األلوهية بادعاء ذلك
 ظلــت األســبا  ســاللة بقايــا إن الكــريم  القــرآن نصــوص وفــ  القــو   يمكننــا وهنــا الخاتمــة  البعاــة بعــد اإلســالم
 - تعـالى - هللا خـاطبهم فقـد ؛ إسـرائيل بنـي كفـار مـن ونصـار   يهـود شـكل فـي القرآن تنز   مان حتى موجودة
:  بعبارة ومرة باليهود  ألص  الخطاب يكون  حين(إسرائيل بني يا: ) بعبارة مرة الوحي من موضع من أكار في
 أو تهـودوا ممـن إسـرائيل بنـي غيـر مـن أو إسرائيل بني من والنصار   اليهود الخطاب يعم عندما(الكتاب ياأهل)

 تعـالى -هللا قـو  القـرآن تنـز   مـان حتى إسرائيل بني بقاء على الدالة المواضع ومن.  األمم سائر من تنصروا
ــر ائِّيل   ب نِّــي ي ــا: } - ُكــُروا إِّس  تِّــي   اذ  م  ــتُ  الَّتِّــي نِّع  م  ل ــي ُكم   أ ن ع  ُفــوا ع  ــدِّ  و أ و  ه  ُكم   ُأو ِّ  بِّع  ــدِّ ه  :  البقــرة{ ] ف ــار ه ُبونِّ  و إِّيَّــا    بِّع 
ـل  : } - تعالى - وقول [ . 40 ـر ائِّيل   ب نِّـي س  ـن   آت ي ن ـاُهم ك ـم   إِّس  ـن ب ي ِّن ـة   آي ـة   م ِّ م  ـة   ُيب ـد ِّ    و  م  ِّ  نِّع  ـن   ّللاَّ ـدِّ  مِّ ـا ب ع  ت ـ ُ  م  اء   ج 
يدُ  ّللاَّ   ف إِّنَّ  دِّ ق ابِّ  ش  ل م  : } - تعالى - وقول [ .  211:  البقرة{ ] العِّ ل م  ُ  أ ن آي ة   لَُّهم   ي ُكن أ و  ر ائِّيل   ب نِّي ُعل م اءُ  ي ع  { إِّس 
ل ـى ي ُقـ    الُقـر آن   ه ذ ا إِّنَّ : } - تعالى - وقول [  97:  الشعراء]  ـر ائِّيل   ب نِّـي ع  ا ـر   إِّس  ت لُِّفـون   فِّيـ ِّ  ُهـم   الَّـذِّ  أ ك  { ] ي خ 

 فيــ  هــم الــذ  أكاــر ونصــار   يهــود مــن(إســرائيل بنــي) علــى يقــ  وســيظل قــ َّ  إذن فــالقرآن[.  76:  النمــل
 .يختلفون 

ــديني اإلصــالح) حركــة بعــد الكاثوليكيــة للنصــرانية اليهــود  االختــراق حــدث وعنــدما  الســاد  القــرن  فــي(ال
 بهــا أصــبحت النصــرانية  الديانــة علــى جذريــة«  إصــالحات(»لــوثر مــارتن) بموجبهــا أدخــل التــي للمــيالد عشــر

ـــة النصـــرانية ـــة المخترق ـــة مـــن جـــدا   قريب ـــة الديان ـــوثر مـــارتن جعـــل حيـــث ؛ اليهودي ـــاب ل ـــوراة  كت  حرفيـــا   مرجعـــا   الت
 علـيهم أطلـ  الـذين النصـار   بـ  يـدين للتـوراة  الحرفيـة النصـوص مـن اليهـود بـ  يـدين مـا كـل ف صـبح للنصار  
 الفكــر علــى متمــردا   ليصــبح البروتســتانتي الفكــر(كــالفن جــون ) وصــا   (البروتســتانت: )اســم التحريــ  ذلــك بعــد

 ودينيـا   عرقيـا   البروتستانتي التميز بدعو   الكاثوليك أقدام تحت من البسا  يسحب أن ب  واستطاع الكاثوليكي 
ـــل مـــن وتمكـــن ـــد نق ـــار الشـــعب) معتق ـــى الحرفـــي التـــوراتي بشـــكل (المخت ـــة إل ـــدة  البروتســـتانتية الديان  حتـــى الجدي
 االمتــداد يمالــون  وحــدهم أنهــم يستشــعرون  اإلنجليــز طليعــتهم وفــي المــذهب بهــذا تــدين التــي الشــعوب أصــبحت
 األنجلوساكســــونية باســــم عليــــ  والوصــــاية العــــالم قيــــادة عــــن وحــــد  المســــءو (المختــــار هللا شــــعب) لـــــ الطبيعــــي
 للمـيالد عشـر السابع القرن  منذ الباحاين بع  بدأ لقد!  الطرافة من تخلو ال غريبة قصة ولهذا.  البروتستانتية
 مــن تبقــى لمــن الطبيعــي االمتــداد هــي(ساكســونية األنجلــو) الشــعوب أن إلثبــات الهوتيــة تاريخيــة أبحاثــا   يجــرون 
 هجـرة فرضـية إثبـات هـءالء وحـاو  المختـارة  األسبا  قبائل بع  من بقية إال ليسوا وأنهم إسرائيل  بني أسبا 
 حتـى تكـاثروا وأنهـم األعـداء  بطـش مـن فـرارا   أوروبـا إلـى - السـالم علي  - بعيسى آمن ممن إسرائيل بني بقايا

 عــام كمبــرد  جامعــة مــن(ســادلر جــون ) األكــاديمي الباحــث ؛ ذلــك إثبــات حــاو  مــن أو  وكــان شــعبا   أصــبحوا
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 الشـــعب بـــ ن أوروبـــا فـــي اعتقـــاد ســـاد الكاثوليكيـــة  للكنيســـة ومواجهتهـــا الفرنســـية الاـــورة قيـــام وبعـــد.   م 1650
 بـن يوسـف بـن أفـرايم ساللة من يزعمون  كما ينحدر ألن  ؛ المختار الشعب يمال(ساكسوني األنجلو) البريطاني
 ساكســوني األنجلــو الشــعب بــ ن يقــين الــوهم ذلــك علــى وُبنــي المصــرية   وجتــ  مــن -الســالم عليهمــا - يعقــوب

ـل وقـد العـالم  فيملـك يعود حتى( ع) عيسى رسالة على أمينا   وغيرها بريطانيا في سيظل البروتستانتي  لهـذا أصَّ
 يعيـد أن البريطـاني الشـعب علـى يجب أن  عمليا   ذلك على وبنى م 1781 سنة المتوفى(ويلسون  جون ) المعتقد
 التاسـع القـرن  أواخـر وفـي التـوراة  بحسب إسرائيل بني من للصالحين مكتوبة ألنها(الميعاد أر ) على السيطرة
 أنجلـــو جمعيـــة) ماـــل«  إســـرائيلية األنجلـــو»  بالحركـــات ســـمي مـــا خـــال  مـــن عمليـــا   المعتقـــد هـــذا تحـــر  عشـــر
 األنجلـو مـن أفـوا  هـاجرت وعنـدما.   إسـرائيلية األنجلو(ميتروموليتان) وجماعة( أفرايم أنجلو) وجماعة(إسرائيل
 وهـو(مناشـي ) سـبط مـن مجموعـات المهاجرين بين ب ن اعتقاد ساد اكتشافها  إبان األمريكية القارة إلى ساكسون 
 مـن المقولـة تلـك إثبـات معاصـرون  أمريكيـون  بـاحاون  وحـاو   - السـالم عليـ  - يوسـف بن إلفرايم الااني األخ
 فــي فظلــوا اليهــود أمــا. بمصــر األكبــر الهــرم فــي الهيروغليفيــة الفرعونيــة اآلثــار مــن المســتمدة المعلومــات خــال 
 سـمي بسـبب  الـذ  المختـار السـبط قبيلتـ  تماـل الـذ (يهـوذا) نسـل مـن بعضهم انحدار بدعو   يحتفظون  المقابل
 ولـذلك بـذلك  إسـبانيا مـن أوروبـا إلـى قـدموا الـذين اليهـود وخصـوا التـاري   آخـر نبـوءات ب  وتتعل  يهودا   اليهود
 مـن لهـم اإلنجليـز قدمـ  مـا كـل مـن الـرغم علـى اإلنجليـز عليهـا ويجادلون  االصطفاء  دعاية على يزايدون  ظلوا
 ؛ حقـا   المختـار الشـعب هـم ساكسـون  األنجلـو بـ ن االعتقـاد لـديهم انـتعش فقـد ؛ أنفسـهم اإلنجليـز أما.   خدمات
 فـي لليهود«  مءقتا  »  سُتتر  التي المقدسة األر  على السيطرة نحو العالم في البروتستانت طائفة قادوا ألنهم
 المســيح أنصـار طليعــة فـي مـنهم جــزء أو اليهـود هــءالء سـيكون  حيـث ؛ المســيح يعـود ريامــا البروتسـتانت حمايـة
 األمريكــي الشــعب فتســلم الاانيــة  العالميــة الحــرب بعــد عالميــة كقــوة نجمهــا أفــل بريطانيــا ولكــن! !  يعــود عنــدما
ـــى أغلبيتـــ  فـــي أيضـــا   المنتمـــي ـــة هويـــة إل  رايـــة تســـلم البروتســـتانتي  ساكســـوني األنجلـــو األبـــي  الرجـــل وعرقي
 (. المختار الشعب) لدور الشرعي الوريث باعتبار  العالم على الجنس ذلك سيادة عن المسءولية
 مـن اآلخـر الوجـ  عـن المعبـر االجرامـي الـدمو   تـاريخهم بـبع  نذك ِّر عندما األمريكيين على نتجنى فهل
« السـعيد» الوجـ  علـى(التـاري  نهايـة) حتميـة لنصـدق أنفسـنا على نكذب أن علينا حتم هو وهل..  ؟ حضارتهم
 أن كلهـا البشرية على الواجب من وهل!    ؟(الحضارات صراع) من سوداء مرحلة بعد األمريكيون  يريد  الذ 
 وعســكريا   وسياســيا   وحضــاريا   ثقافيــا   لألنجلوساكســون «  اإللهــي لالختيــار»  انعكاســا   األمريكــي الموقــف فــي تــر  
 المختلفـة الشـرائح ومواقـف..  واحـدا   لـيس األمريكـي الشـعب أن صـحيح!   ؟ يفهمونـا أن أمريكـا ماقفـو يريـد كما
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 العــالم مــع التعامــل فــي الرســمي األمريكــي الموقــف إن  الفــم بمــلء نقــو  أن نســتطيع ولكننــا واحــدة  ليســت منــ 
 .   يقاتل أساسها فعلى. واالنتقام اإلجرام سياسة هي واحدة سياسة تمال 
 

 :االنكلوساكسوني اليهودي االجرام ضحية العربية القضايا – 4
 موقفهـا أن إال والـدو   القضـايا مـن العديـد إ اء سياساتها وتتبد  المختلفة األميركية اإلدارات مواقف تتغير
 إلســرائيل الالمحــدود ودعمهــا الفلســطينية وخاصــة العربيــة القضــايا مــن االخالقيــة وغيــر القانونيــة وغيــر العدائيــة
 علـى الـدعم هـذا يتزايـد بـل االطالق  على التبديل وال التغيير تعر  ال التي الاوابت من ُيعد واحتاللها وعدوانها
 فــي العربيــة االراضــي علــى اإلســرائيلي االحــتال  يشــن  جديــد عــدوان او جديــدة جريمــة كــل مــع ويتصــاعد الــدوام
 .اليمن الى وصوال ولبنان وسوريا فلسطين
 العـالم فـي االحـتال  لدولة والمءيدة المكررة والمواقف التصريحات عند إلسرائيل األميركي الدعم يتوقف وال
 والعسـكرية المالية بالمساعدات تزويدها إلى ذلك يتجاو  بل" النفس عن الدفاع" ذريعة تحت المتحدة االمم وفي

 حروبهـــا فـــي تســـتخدمها كـــي المتطـــورة الهجوميـــة االســـلحة ترســـانة كـــل لهـــا وُتفـــتح والدبلوماســـية واالســـتخباراتية
 ارتكبهــا التــي الجــرائم بعــ  إدرا  يلــي فيمــا ويمكــن.  والمســلمين العــرب علــى والمتواصــلة  المتكــررة وجرائمهــا
 :العقاب تستح  والتي سافر  بشكل وأعرافها الحرب لقوانين منافية تعتبر والتي اميركي بدعم الصهاينة
 أوسا  في دوليا المحرمة واألسلحة والنابالم الفسفورية القنابل السيما دوليا   المحرمة األسلحة استخدام -1
 .المدنيين
 وجنيـــف الهـــا  اتفاقيـــات مـــع األفعـــا  تلـــك تتعـــار  حيـــث الغـــدر  بطريقـــة ترتكـــب التـــي االعتـــداءات -2
 تلتـزم لـم مـا وهـو الهدنـة  فتـرات وخـال  النـار إطـالق وقـف أثنـاء القتا  الدولية  االتفاقيات تحر م كما. وملحقيها
 مجلـس قـرار رغـم عـدوانها واصلت حيث غزة ضد حربها ومنها العربية  البلدان ضد حروبها كل في إسرائيل ب 
 هـي اسـتمرت الـذ  النـار  إطـالق بوقـف المنفـرد وقرارهـا القتا   بوقف القاضي 2009 العام 1860 رقم األمن
 .اإلنساني الدولي القانون  علي  يعاقب الذ  الغدر باب من يعتبر الذ  األمر إعالنها  رغم بخرق 
 مواصـــلة مـــن تمـــنعهم عجـــز حالــة فـــي أصـــبحوا الـــذين والمقــاتلين المـــدنيين ضـــد الموجهـــة االعتــداءات -3
 المــدنيين مهاجمــة أ: منهــا الشــ ن بهــذا الحــرب وقــوانين لقواعــد منافيــة بربريــة أعمــاال   إســرائيل ارتكبــت وقــد القتــا  
ـــا  والنســـاء الشـــيوخ الســـيما ـــا   وقصـــف واألطف ـــائس والجوامـــع والمـــدار  المن ـــا  وريـــا  والكن  ومقـــر ات األطف
 .واإلنسانية الدولية المنظمات
 .عنها المدافع غير األماكن مهاجمة ب
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 واألمــــاكن والمتــــاحف األثريــــة والمرافــــ  كالمستشــــفيات خاصــــة بحمايــــة تتمتــــع التــــي األمــــاكن  ضــــرب - 
 .وغيرها اإلعالمية والمراكز المقدسة
 نصت كما الرهائن  قتل تحريم على الدو  لمختلف العسكرية القوانين معظم تن  حيث الرهائن  قتل -4
 واعتبـرت الحـرب  أسـر   ضـد القصـاص أفعـا  مـن فعـل كـل تحـريم علـى 1929 لسـنة األحمـر الصـليب اتفاقية
 إســرائيل قامــت فقــد الحصــر ال الماــا  ســبيل وعلــى الحــرب  جــرائم مــن جريمــة الرهــائن قتــل نــورمبر   محكمــة
 المصريين األسر   من ومئات قاسم كفر مذبحة في رهينة 49و ياسين دير مذبحة في رهينة 250 قتل بجريمة
 غـزة قطـاع ويعتبـر وشـاتيال  صـبرا مجـا ر فـي إنسـان 1000 ونحـو 1967 العـام وفـي 1956 العام سيناء في
 القـوانين تسـتوجب حيـث  "رهـائن"  بماابـة وسـكانها" رهينـة" المحتلـة والعربيـة الفلسطينية األراضي وجميع بكامل 
 العام جنيف التفاقيات طبقا   وممتلكاتهم  حياتهم على والحفاظ حمايتهم واالحتال  الحرب قوانين السيما الدولية 
 .اإلنساني الدولي القانون  وقواعد 1949
 1907 العـــام الهـــا  اتفاقيـــة وبخاصـــة الدوليـــة  االتفاقيـــات تحـــر م حيـــث الحـــرب  أســـر   معاملـــة ســـوء-5
 القاســية المعاملــة  1977 العــام بهــا الملحقــان البروتوكــوالن وكــذلك 1949 والعــام 1906 العــام جنيــف واتفاقيــة
 تحـر م كمـا. وأمـوالهم وشـرفهم شخصـهم علـى يقـع اعتـداء أ  تحـريم على االتفاقيات تلك وتءكد.  الحرب ألسر  
 اختطـا  أهمهـا الصـعيد  هـذا علـى كايـرة أمالـة هنـا  ولعـل. صـحية غير أماكن في حجزهم أو وتعذيبهم قتلهم
 75 من أكار بينهم فلسطيني 7000 من أكار يقبع حيث.  الفلسطينية والقيادات والو راء النواب من كبير عدد
 أشـد ممارسـة إلـى باإلضـافة سـيئة اعتقاليـة لظـرو  يتعرضـون  العمـر  مـن عشـر الاامنـة دون  طفل 254 أسيرة
 االعتقــــا " يســــمى مـــا ورهــــن محاكمــــة دون  مـــنهم كايــــر ويعتقـــل. ضــــدهم الالإنســــانية والمعاملـــة التعــــذيب أنـــواع
 .العادلة المحاكمة لمعايير األدنى للحد مراعاة دون  وحوكم اعتقل وبعضهم  "اإلدار  
 العالمي  العام للرأ  معروفة أصبحت واللبنانيون  الفلسطينيون  العرب المواطنون  قدمها التي الشهادات ان
 تركــ  ومــا ك ســر   اقتيــادهم جــر   الــذين أو المــدنيين الســكان بحــ  اميركــي بــدعم اإلســرائيلي االحــتال  فعلــ  لمــا

 .عليهم الانسانية وآثار نتائج من اإلنساني الدولي القانون  لقواعد المخالف التعامل
ـــة ســـوء -6 ـــات تضـــمنت فقـــد والمرضـــى  الجرحـــى معامل ـــة االتفاقي ـــات وبخاصـــة الدولي  لعـــام جنيـــف اتفاقي
 لكـل خالفـا   إسـرائيل ولكـن الحـرب  بسـبب والمنكـوبين والمرضـى للجرحـى خاصـة حمايـة تقديم موضوع  1949
 مـنهم والـتخل  بتصـفيتهم تقـوم كايـرة أحيـان وفـي مزر   بشكل والمرضى الجرحى تعامل كانت االتفاقيات  تلك
 خصوصـا   غـزة  علـى عـدوانها فـي صـارخا   كان ما وهو للهال   عرضة وجعلهم لهم الال م الدواء تقديم عدم أو
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 بقصــف خصوصــا   وجماعيــا   بطيئــا   موتــا   يعنــي الــذ  الحــدود  وإقفــا  المعــابر إغــالق يعنــي مــاذا تعــر  وهــي
 .الصحية والمراكز المستشفيات
 مــزاعم قبــو  يمكــن ال إذ رومــا  نظــام حســب الجــرائم مــن الاالــث الصــنف فهــي اإلنســانية ضــد الجــرائم أمــا
 عليهـا تنطبـ  ال التـي تلـك المتحـدة  األمـم مياـاق مـن 51 المـادة حسـب الـنفس عن الدفاع مس لة بش ن إسرائيل
 شـابهها  ما أو دينية أو عنصرية أو سياسية ألسباب والترحيل واإلبادة واالسترقاق االغتيا  جرائم وتعتبر. بتاتا  
 ألســباب الجمــاعي العقــاب عمليــات أمــا. أيضــا   دوليــة الجــرائم هــذ  اعتبــرت وقــد. اإلنســانية ضــد موجهــة جــرائم
 أو الفلســطينيين العــرب المــواطنين بحــ  ســواء   العبريــة الدولــة امتــداد علــى مميــزة سياســة فهــي وعرقيــة عنصــرية
 معاقبــة علــى والعمــل غــزة علــى العــدوان فــي جلــي نحــو علــى ظهــر مــا وهــو. المحتلــة العربيــة األراضــي ســكان
 .ضدها والمقاومة حما  صواري  بحجة جماعي نحو على المدنيين السكان

 الحاكمـة السـلطات علـم مـن بـالرغم األبريـاء السكان من مجموعة على عقوبة إنزا  يعني الجماعي العقاب
 أو فــرد بــ  قــام المحتلــة  أو الحاكمــة الســلطة ضــد مــا لحــادث انتقامــا   ولكــن الســكان  هــءالء ببــراءة المحتلــة  أو

 !االحتال  لقوات التصد  أو السلطة تلك لمقاومة سواء   أفراد بضعة
 
 جماعيـة تهديـد ب عمـا  فتقـوم.  نطـاق أوسـع علـى تمارسـ  اإلسرائيلية السلطات فإن الجماعي اإلرهاب أما
 وتعريضهم العامة الساحات إلى وسوقهم منا لهم من النا  وإخرا  المواطنين إلرهاب عشوائية تفتيش وحمالت
 ذلــك حــدث وقــد الحصــار بفــر  خصوصــا   كــالتجويع  بحقهــم جماعيــة انتقــام عمليــات وممارســة الطبيعــة لقســوة
 وكـذلك عنهـا والميـا  الكهربـائي التيـار وقطـع بيروت مدينة ومحاصرة للبنان اإلسرائيلي االحتال  أثناء في أيضا  
 الظالم ثوب ارتدت التي غزة في حصل ما وهو االعتقا   معسكرات يشب  ما إلى وتحويلها المخيمات محاصرة
 .والميا  والدواء الغذاء وشح الكهربائي التيار انقطاع من وعانت
ـــدولي القـــانون  أن ـــا  إعمـــا  يحـــرم ال ـــادة واالســـترقاق االغتي ـــة أو عنصـــرية ألســـباب والترحيـــل واإلب  أو ديني
 مـا وهـو العامة  اإلنسانية والمبادئ العليا والُمال القيمة وصيانة اإلنسان شخ  حماية يستهد  فإنما سياسية 
 العام وملحقيها 1949 العام األربعة جنيف واتفاقيات  1948 العام اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن إلي  ذهب
 ذاتهــا العــدوان بجريمــة يتعلــ  فهــو الجـرائم مــن الرابــع الصــنف أمــا. المتحـدة األمــم هيئــة مياــاق أكــد   ومـا 1977
 الحمايـــة انتهـــا  وكـــذلك. الـــدوليين واألمـــن الســـلم وتهديـــد المتحـــدة األمـــم ومياـــاق الـــدولي القـــانون  قواعـــد وخـــرق 
 فــي والعـاملين والصـحفيين الطبيـة والطـواقم األطفـا  ماــل خاصـة بمكانـة يتمتعـون  ألشـخاص الممنوحـة الخاصـة
 .اإلنسان حقوق  مجا 
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 قتـل إ اء" بـالقل  شـعورها" عـن االحيـان بع  في واشنطن تصريحات من الرغم وعلى تقدم ما ضوء على
 خال  من ومشاركة المجا ر هذ  ارتكاب في متواطئة تكون  الواقع في فإنها ماال  والعرب الفلسطينيين المدنيين
 . الصهيوني للعدو المطلوبة التغطية وكل والدفاعية الهجومية األسلحة كل توفيرها
 مخـا ن  أبيـب تـل أمـام فتحـت بـل اإلسـرائيلية  الحديديـة للقبـة التمويـل  يـادة على فقط تواف  لم واشنطن ان
 باألســـلحة منهـــا بـــالتزود لهـــا وســـمحت المحتلـــة  فلســـطين داخـــل والموجـــودة األميركـــي للجـــيش التابعـــة الطـــوارئ 
 .المنطقة في اسرائيل اعداء ضد مذابحها لمواصلة الهجومية
 الــوطني  التشــريع أصــدقاء لجنــة فــي األوســط الشــرق  سياســة مختصــة) غولــد كيــت دعــت الســياق هــذا فــي
 النـار إطـالق وقـف أجـل مـن التحـر  إلـى األميـركيين المسـءولين( السـالم قضـايا عـن تـدافع ضغط جماعة وهي
. قالــت كمــا" واإلســرائيليين الفلســطينيين ضــد العنــف وإنهــاء" عنــ  الحصــار يرفــع بمــا غــزة قطــاع فــي دائــم بشــكل
 إضـــافية عســـكرية مســـاعدات علـــى نقـــا  وبـــدون  األميركـــي الكـــونغر  يوافـــ  أن المخـــز   مـــن إنـــ : " واضـــافت
ـــذ  الوقـــت فـــي إلســـرائيل ـــزا  مـــا كانـــت ال ـــى اإلســـرائيلية الهجمـــات ضـــحايا جاـــث ت  تحـــت مـــن تنتشـــل غـــزة عل
 بشــكل أميركــا تقــدمها عســكرية مســاعدات يتلقــى العــالم فــي بلــد أكبــر تعتبــر إســرائيل أن إلــى وُيشــار". األنقــا 
 وطبقــا  . ســنويا   دوالر مليــارات 3.1 قرابــة االحــتال  لحكومــة واشــنطن تقدمــ  الــذ  الــدعم ويصــل لحلفائهــا  سـنو  
 121 قــدرها ماليــة مســاعدات إســرائيل إلــى قــدمت واشــنطن فــإن الكــونغر  عــن صــدر حكــومي أميركــي لتقريــر
 شــكل علــى تقريبــا باتـت إلســرائيل األميركيــة المسـاعدات كــل أن التقريــر ويقــو . التـاري  مــدار علــى دوالر مليـار

 ماـل أخـر   بميـزات تمتعهـا عـن فضـال   كبيـرة  اقتصـادية مسـاعدات الماضـي في تلقيها برغم عسكرية مساعدات
 غيرهـا مـع يحـدث ال مـا وهو المالية  السنة من األولى يوما الاالثين خال  األميركية المساعدات لكامل تسلمها
 لنحــو يصــل أميركــي بتمويــل يطالــب اإلســرائيلي الــرئيس فــإن الكــونغر  أبحــاث خدمــة تقريــر ووفــ . الــدو  مــن
 مــن% 25و% 23 بــين مــا ذلــك ويشــكل حلفائهــا  لجميــع األميركيــة العســكرية المســاعدات إجمــالي مــن% 55
 يبقى الذ  السءا  أن لدرجة عميقة المتحدة للواليات إسرائيل تبعية باتت وقد. الشاملة ليةاإلسرائي الدفاع ميزانية
 .األمريكي؟ الدعم دون  من والغد اليوم وجودها على تحافظ أن لها يمكن هل: هو مطروحا
 العديــد أن كمــا. للجــد  مايــرة تعــد   المواضــيع هــذ  فــإن الســواء  حــد علــى واإلســرائيليين لألمــريكيين بالنســبة 
 علــى وذلــك األمريكيــة  الخارجيــة السياســة لخيــارات إســرائيلي احتــرام عــدم يعتبرونــ  مــا ينتقــدون  األمــريكيين مــن
 بشـكل ذلـك ويظهـر. لحليفتهـا واشـنطن تقدمـ  الذ  السخي والدعم البلدين  بين القوة في الهائل الفرق  من الرغم
 مــن القــدر بهــذا يكونــوا أن يتمنــون  فــال اإلســرائيليون  أمــا. المتشــددين مــن حكومــة إســرائيل تضــم   عنــدما خــاص
 يعتبــرون  أنهــم حيــث المتحــدة  الواليــات غــرار علــى لهــم ومســاندا صــديقا كــان لــو حتــى أجنبــي  لطــر   التبعيــة
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. والوجـود  القـومي أمـنهم ضـمان أجـل مـن ضـرورية أمـورا والتحـر  المناورة وحرية بلدهم في القرار اتخاذ حرية
 القــدرة مــن تمكينهــا بمعنــى إلســرائيل  العســكر   التفــوق  بضــمان قانونيــا نفســها واشــنطن ألزمــت لقــد الواقــع  وفــي
 الحفـاظ مـع نظاميـة  غيـر عسـكرية مجموعات أ  أو الدو  من تحالف أو تقليد  عسكر   تهديد أ  صد على
 تطـورا تفـوق  التـي األسـلحة توفير الدعم هذا يتضمن وعموما . األدنى حدها في والمادية البشرية خسائرها على
ـــــة المجموعـــــات أو التحالفـــــات أو األفـــــراد أولئـــــك أســـــلحة ـــــت األخيـــــرة  الســـــنوات وخـــــال . إلســـــرائيل المعادي  مال

. الخــام المحلــي النــاتج مــن بالمائــة وواحــدا اإلســرائيلية  الميزانيــة مــن بالمائــة ثالثــة حــوالي األمريكيــة المســاعدات
 مــن تزيـد مءلمـة بـإجراءات والقيـام الحـزام شـد علـى اإلســرائيليين الـدعم هـذا وقـف سـيجبر األرقـام  هـذ  ظـل وفـي
 الصـــحة غـــرار علـــى مجـــاالت فـــي العجـــز  مـــن أصـــال تعـــاني التـــي المحليـــة االحتياجـــات ميزانيـــة علـــى الضـــغط
 مســتحيال تحــديا الفرضــية هــذ  تشــكل لــن هــذا  كــل بــرغم ولكــن. االجتماعيــة التــوترات ســيءجج مــا وهــو والتعلــيم 
 مــن بالمائــة 20 مــن اكاــر األمريكــي الــدعم األخيرة غطــى الســنوات ففــي. اإلســرائيلي الــوطني لالقتصــاد بالنســبة
 حـوالي وشـكل( واألرامـل الجرحـى وتعـوي  الصـحية والرعايـة األجـور تتضـمن التـي) إسرائيل في الدفاع ميزانية
 لوقـف سـيكون  وبالتـالي . ألسـلحةا شـراء ميزانيـة كامـل تقريبا وغطى اإلسرائيلي  الجيش ميزانية من بالمائة 40
 ترتيـــب إعـــادة حـــا  فـــي إال اإلســـرائيلية  العســـكرية الوضـــعية علـــى كـــارثي تـــ ثير حصـــول   حـــا  الـــدعم في هـــذا

 في أخر   دولة أية هنا  تكن ولم. خطيرة واجتماعية اقتصادية تداعيات ل  سيكون  ما وهو الوطنية  األولويات
 العـالم أنحـاء جميـع فـي مايـل لـ  يوجـد ال درع بنـاء علـى إسـرائيل لمسـاعدة مسـتعدة المتحدة الواليات غير العالم
 علــى وعــالوة. مشــتركة رقميــة ســايبيرية هجمــات شــن فــي معهــا تنخــر  أن أو والقــذائف  الصــواري  مــن يحميهــا
 لـديها يجعـل ممـا الصـواري   إطـالق لمراقبـة الجوفضـائي العـالمي بنظامهـا إسـرائيل المتحـدة الواليات تربط ذلك 
ـــن المالجـــ   فـــي باالختبـــاء مســـتوطنيها وحمايـــة نفســـها حمايـــة علـــى ومســـاعدتها لتحـــذيرها الكـــافي الوقـــت  وتمك 
 مناورات إجراء العسكرية العالقة هذ  تتضمن كما. المضادة اإلجراءات واتخاذ االستعداد من اإلسرائيلي الجيش
 أن كمــا. العــالم فــي تطــورا التكتيكــات أكاــر مــن الــبع  تعلــم مــن اإلســرائيلي الجــيش لتمكــين مشــتركة  عســكرية
 التــي اإلســرائيلية  الخارجيــة العالقــات لتقويــة أد  مــا وهــو متعــددة  دوليــة أطرافــا جمعــت المنــاورات هــذ  بعــ 
 . بالغة إستراتيجية أهمية مناسبات عدة في اكتست
 حــرب ســمي مــا خــال  إلســرائيل المتحــدة الواليــات قدمتــ  الــذ  الالمحــدود الــدعم هــذا جعــل الحقيقــة  وفــي
 فيها تتعر  ال اإلسرائيلي العربي التاري  في عسكرية مواجهة أو  بماابة لبنان  ضد 2006 عام الاانية لبنان
 الحـــرب" ذروة إلـــى وإســـرائيل المتحـــدة الواليـــات بـــين األمنـــي التعـــاون  ويرجـــع .دبلوماســـية ضـــغو  أليـــة إســـرائيل
 فــي الســوفياتي النفــوذ ضــد صــد حــائط أنهــا علــى واشــنطن فــي اليهوديــة الدولــة إلــى ُينظــر كــان عنــدما  "البــاردة
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 المنطـ  أن إال الحـين  ذلـك منـذ تغيـر قـد العـالم أن مـن الـرغم وعلـى. العربيـة للقوميـة ومناه  األوسط الشرق 
 القــــو   ضــــد موا نــــة ثقــــل إســــرائيل تــــزا  وال. يتغيــــر لــــم المتحــــدة والواليــــات إســــرائيل بــــين للتحــــالف االســــتراتيجي
 ألســلحة اإلضــافي االنتشــار دون  حالــت أنهــا كمــا. السياســي اإلســالم فيهــا بمــا األوســط  الشــرق  فــي الراديكاليــة
 .وسوريا العراق من لكل النووية البرامج إحبا  طري  عن المنطقة في الشامل الدمار
 ووضــع النقاشــات إجــراء عنــد تقليــد  وغيــر كبيــر بتنســي  وإســرائيل المتحــدة الواليــات تقــوم اخــر   جهــة مــن
 عميــ   حــوار فــي البلــدين كــال انخــر  فقــد اإليرانــي  النــوو   البرنــامج يخــ  وفيمــا. اإلســتراتيجية المخططــات
 مــن أخــر   مســائل عــدة فــي بالتنســي  البلــدان قــام كمــا. ســنة 20 حــوالي مــدار علــى مســبوق  وغيــر وإســتراتيجي
 تتعلـ  ملفـات إلـى باإلضـافة وليبيا  وسوريا  العراق  في موجودة كانت التي الشامل الدمار أسلحة برامج: بينها
. الفلســـطينية القضـــية عـــن فضـــال وحمـــا   هللا حـــزب علـــى المســـلحة المنظمـــات وبـــبع  ســـوريا  فـــي بـــالحرب
 العالقــة هــذ  مــن بــدورها المتحــدة الواليــات فيــ  تســتفيد مجــا  وهــو اإلســتخباراتي  التعــاون  ذلــك  إلــى ويضــا 
 .الانائية

 يمكـــن ال والـــذ  إلســـرائيل  بالنســـبة عنـــ  غنـــى ال الـــذ  البلـــد الواليـــات تعـــد   الدبلوماســـي  المســـتو   وعلـــى
 المنــابر مــن العديــد فــي الدبلوماســي نفوذهــا اســتخدمت المتحــدة الواليــات أن إذ المنظــور  المســتقبل فــي تعويضــ 
 القتـل مـن المتنوعـة جرائمها ضد صدرت التي القرارات من ل  نهاية ال عدد من إسرائيل حماية أجل من الدولية
 .المعلنة غير النووية قدراتها يخ  فيما حمايتها إلى باإلضافة واالحتال 
 حــ  الســتخدام ممــاثال اســتعدادا األمــن مجلــس فــي العضــوية دائــم آخــر بلــد أ  ُيبــد لــم أخــر   جهــة مــن 
 لو حتى المحتملة  والعقوبات األممية  القرارات من إسرائيل لحماية المتحدة الواليات فعلت مالما الفيتو  النق 
  2011 وســــنة 1954 ســــنة بــــين الممتــــدة الفتــــرة وخــــال . واشــــنطن تعارضــــها التــــي بالسياســــات األمــــر تعلــــ 

 .بإسرائيل تضر أن ش نها من قرارات ضد مرة 40 النق  ح    المتحدة الواليات استخدمت
 الـذ  والغضـب القلـ  غـرار علـى األمريكـي للـدعم إسـرائيل تبعيـة يظهـر شيء فال الدولية  المحافل في أما
 إقامـة يدين الذ  األمن لمجلس قرار ضد مرة  ألو  التدخل عن واشنطن امتنعت عندما اإلسرائيليون  عن  عب ر

 للغطـاء حاجتهـا فـإن إسـرائيل  منهـا تعـاني التي الدولية العزلة تزايد ومع. 2016 األو  كانون  في المستوطنات
 .أوجها بلغت األمريكي الدبلوماسي
 يملـك وال وخطيـرة عديـدة تهديـدات يواجـ  المنطقـة فـي صـغير العـب بماابـة إسـرائيل كانـت األوقات  أغلب
 تواجههـا التـي األمنيـة المشـاكل لكـل النـاجع الحـل أصـبحت التـي المتحـدة للواليـات تامـة تبعيـة وفـي كبيـرا  نفـوذا
 .إسرائيل
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 عملت التي المتحدة الواليات عكس على إسرائيل مع للعمل استعداد  آخر بلد أ  ُيبد لم أخر   ناحية من
 بلــد يوجــد ال كمــا. الخاصــة أجنــدتها تخــدم شــرو  وفــ  جيرانهــا مــع التســوية تحقيــ  أجــل مــن عقــود  مــد  علــى
 الفلســطينيين؛ مـع النهـائي االتفـاق يكـون  أن فــي إسـرائيل رغبـة مسـاندة علـى كبيــر وتعـاطف بإصـرار عمـل آخـر
 .المهج رين للفلسطينيين العودة ح  لمطلب ورافضا لها  اليهودية بالطبيعة ومعترفا ألمنها ضامنا

 األراضـي أغلـب مـن باالنسـحاب إسـرائيل بمطالبـة ملتزمـة دائمـا كانت المتحدة الواليات أن من الرغم وعلى
 األمـن مجلـس قـرار أن أفـاد الـذ  اإلسـرائيلي االدعاء ساندت أنها إال  1967 سنة خال  عليها استحوذت التي
 التغييـرات بعـ  بإدخـا  يسـمح اإلسـرائيلية  العربية السالم لمفاوضات األسا  حجر يمال الذ   242 الدولي
 .االستيطانية البءر لبع  إسرائيل ضم غرار على الجغرافي  التقسيم مستو   على
 
 :إسرائيل جرائم خدمة فى األمريكى الالهوت -5

 مســاندة وراء الدافعــة األســباب حــو  التســاؤالت اإلســرائيلى بالكيــان األمريكيــة المتحــدة الواليــات عالقــة تايــر
 موقـــف تفســـير التحلـــيالت وتحـــاو  العربيـــة  األر  علـــى  االســـتيطاني لالحـــتال  ومخـــز   كامـــل بشـــكل أمريكـــا
 القـد  إبقـاء علـى «وديمقـراطيين جمهـوريين» - السياسـية انتماءاتها اختال  مع - واشنطن حكومات وإصرار
 ســواء الفلســطينى  للجانــب تنــا الت تقــديم عــدم علــى الصــهيونية للقيــادات األمريكــى والحــث  «الكيــان عاصــمة»

 التوقـف عـدم إلى وصوال   المستوطنات  وتفكيك الضفة من باالنسحاب أو  1967 حدود على بدولة باالعترا 
 .العرب من وغيرهم الفلسطينيين ضد اإلبادة جرائم ارتكاب عن

 ترتكـز إذ اإلسـرائيلية  األمريكيـة العالقـة وراء تقف واالستراتيجية واالقتصاديةُ  السياسيةُ  المصالحُ  ان الشك
 وصل لو حتى ثرواتها ونهب الضعيفة  الشعوب سرقة تستهد  استعمارية سياسات على واشنطن استراتيجيات
  2002 أفغانســتان قبلــ  ومــن 2003 عــام العــراق فــي حــدث كمــا جماعيــة إبــادة جــرائم ارتكــاب حــد إلــى األمــر
 أبر هـا والعـار  بـالخز   يصـيب ومـا الجبـين لـ  يند  بما ممتل  اإلجرامى المتحدة الواليات سجل أن عن فضال
 .وغيرهما والصومالى  الفيتنامى الشعبين ح  في الجرائم كذا وناكا اكى  هيروشيما جريمة
 وراء وحـدها ليسـت والسـيطرة واالسـتحواذ الهيمنـة وأهـدا  الجيوسياسـية والمصـالح االقتصادية العوامل لكن
ـــة العالقـــة ـــة  إيديولوجيـــة عوامـــل ثمـــة وإنمـــا اإلســـرائيلية  األمريكي ـــة رؤ   فيهـــا وظفـــت وعقائدي  ونصوصـــا توراتي
 وعرفـت باليهودية  ت ثرت أصولية   بروتستانتية   كنائُس  التوظيف هذا وراء ووقفت المقد   الكتاب من «مجتزأة »
 المسـيحى الالهـوت اسـتغال  كيفيـة فـي يتجلـى الذ  األمر  «الصهيونية المسيحية» باسم العالمية األدبيات في
ا فلسطين  فى المزعوم والح " الميعاد أر " بش ن الصهيونية الخرافات لت ييد  الكتـاب آيـات تفاسـير إلـى استناد 
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ا المقد    الكبـر   اإلشـارة وهـى فلسـطين فـى سـتدور معركـة بـ ن تقـو  التى   «هرمجدون » أسطورة على اعتماد 
 ضـرورية لخطـوة «المعيـاد أر » أنهـا يعتقد واحدة  منطقة في العالم يهود تجميع يلزم ولذا الزمان  نهاية على
 هـذا فـي. البروتسـتنتي المعتقـد حـد علـى عـام  أللـف تسـتمر التي مملكت  وإنشاء المسيح لعودة «تنصيرهم» قبل
 السياســة فــى الــدينى البعــد» كتابــ  فــى «الصــهيوينة المســيحية» الحســن يوســف الــدكتور الباحــث يعــر  الســياق
 مســيحيين  بــين المنتشــرة الصــهيونية المعتقــدات مجموعـة» ب نهــا «اإلســرائيلى - العربــى الصــراع تجــا  األمريكيـة
 حقــا   بوصــفها فلســطين فــى يهوديــة دولــة قيــام ت ييــد إلــى تهــد  بروتســتانتية  كنــائس وأتبــاع قيــادات بــين بخاصــة
 - الموعــودة األر  إلــى اليهــود عــودة أن باعتبــار مباشــر وغيــر مباشــر بشــكل ودعمهــا لليهــود  ودينيــا   تاريخيــا  
 الـدعم فـى الزاويـة وحجـر ثانيـة  المسـيح وعـودة الزمـان اكتمـا  وعلى التوراة  صدق على برهان هى - فلسطين
 علـى ُأطلـ  لـذلك التـوراة  وإسرائيل المعاصرة «إسرائيل دولة» بين الصلة هو إلسرائيل المسيحيين لهءالء الشديد
 .«المسيحية الصهيونية اسم األصولية الحركة فى الصهيونية االتجاهات هذ 

 العنصــــرية واإليــــدويوجيا «المســــيحية» المتســــامحة الديانــــة بــــين يجمــــع الــــذ  الصــــادم  المصــــطلح وبشــــ ن
 فــــي األرثــــوذكس الســــريان كنيســـة فــــي عقــــدت نـــدوة فــــي اليســــوعي نويهـــاو  ديفيــــد األب يقــــو   «الصـــهيونية»

 مـن أقـدم هـو الـذ  المسيحى الفكر من نوع إلى يشير لكن  نسبي ا  حديث المصطلح: »عمان األردنية العاصمة
 األنجلوسكســـونية المنـــاط  فـــي بالتحديـــد تقليديـــة  غيـــر كنـــائس عـــدة فـــى خاصـــة يوجـــد أن ويمكـــن الصـــهيونية 

 وبينمـا عشـر  التاسـع القـرن  فـي وانتشـرت  «وإسـكندنافيا هولنـدا» الشـمالى األوروبـى والعـالم «وبريطانيا أمريكا»
 هــي الصــهيونية المســيحية فــإن األســا   فــى اجتماعيــة سياســية ك يديولوجيــة العــام بشــكلها الصــهيونية تطــورت
 .«بحتة دينية أيديولوجية
 مجموعــة هــي كبيــرة  أمــة اآلن تماــل التــى األمريكيــة  األمــة أن الربيعــي فاضــل العراقــى المفكــر ويوضــح
 تـم ولكـن واحـدة  لغـة تجمعهـم وال األطلسـي  عبـروا الذين وغيرهم واآلسيويين واألفارقة األوروبيين من مهاجرين
 لغـة فـي اللغـو   الوجـدان ليتوحد المهاجرة  األسر كل على اإلنجليزية فانتصرت اللغة  توحيد عبر األمة تشكيل
 وبالتـالى التوراة  قص  على اعتمدت التي األقوام  هذ  تربط تاريخية سردية إنشاء هو الااني  والعامل واحدة 
ا إسرائيل أصبحت ا إلسـرائيل  األمـريكيين كـل حماسـة لنا يفسر ما وهو األمريكى  الوجدان من جزء   علـى مشـدد 
 نفـس األمريكيـة السـكانية فالتركيبـة أمريكـا  شـكلت التـى «األمريكيـة» األقـوام كل وجدان في موجودة إسرائيل أن

 .اإلسرائيلية السكانية التركيبة
 

 :إسرائيل جنود.. أمريكا رؤساء - 6



 
30/10/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(74رقم )                  

    
       
 

25 
 

 مقـدمتهم فـي الصـهيونية  المسـيحية للرؤيـة المتبنيـة أو الداعمـة والسياسية الدينية العامة الشخصيات تتعدد
 والخــالص الســعادة بشــر   إلسـماع واســتعدوا انهضــوا  أمريكـا ســفراء يــا» ردد طالمــا الـذ  مكدونالــد  جــون  القـس
ــذين منقــذكم  شــعب ألبنــاء  الرســالة تحقيــ  ســبيل فــي أمــوالهم واســتخدموا أبنــاءهم أرســلوا الظلــم  مــن يعــانون  ال
ا  «اإللهية  !اليهود بعودة يشعياهو  النبي نبوءة قاصد 

 التوراتيـــة مخططاتــ  فــى هللا تســاعد أنهــا المتحــدة  الواليــات فــي الصــهيونية السياســية الشخصــيات وتــءمن
 وأنهـم ب يـديهم  ي خذ المسيح أن المتصهينون  األمريكيون  السياسيون  ويعتقد! العالم لنهاية سلفا   المقررة اإلنجيلية
 لـدعم الـديني بالسـبب مـنهم كايـرون  ويصـرح!! األوسـط الشـرق  منطقة في ستقع التي هرمجدون  معركة يقودون 
 أمــام قــائال    «1973 - 1963» جونســون  لينــدون  األمريكــى الــرئيس مــاال ردد  أن ســب  الــذ  األمــر إســرائيل 
 إن بعضـكم  وإن. فيتنـام عـن جنودنـا يـدافع كمـا تمامـا   إسـرائيل عن للدفاع مستعد إنني: »«العهد أبناء» جمعية
 التوراة  وقص  منكم  ينبع المسيحي إيماني ألن تمام ا  مالي إسرائيل ب ر  عميقة روابط لديكم كلكم  يكن لم

 القهـر مـن الخـالص أجـل مـن الحـديث  العصـر ليهـود البطـولى الكفـاح قصـ  ماـل تماما   ذاكرتي  في منقوشة
 .«واالضطهاد
ا أن البـاحاين من كاير وير    المسـيحية إلـى وإيـديولوجي ا عقائـدي ا ينتمـون  المتحـدة الواليـات رؤسـاء مـن عـدد 
 صـــاحب« 1953 - 1945» ترومـــان وهـــار    «1921 - 1913» ويلســـون  وودرو: بيـــنهم مـــن الصـــهيونية 
ـــــت النوويـــــة  القنبلـــــة جريمـــــة   «1973 - 1963» جونســـــون  ولينـــــدون   «1961 - 1953» أيزنهـــــاور ودواي
 - 1981» ريغـــــــان رونالـــــــد  «1981 - 1977» كـــــــارتر جيمـــــــى  «1974 - 1969» نيكســـــــون  وريتشـــــــارد
 األصــل  اليهــود  كيــر   جــون  الســاب  األمريكــي الخارجيــة و يــر وكــذلك واالبــن  األب بــو  وعائلــة  «1988
 األمريكـي  الشـيوخ مجلـس فـي قضـاها التى عاما العشرين خال  إسرائيل أمن عن األو  المكافح يعد كان الذ 
 الصـهيونية  بوسـت جيـرو اليم جريـدة عنـ  وكتبـت اآلمـن  العـيش فـي إسـرائيل حـ  عن يتنا   لن أن  مرار ا وأكد
 إليهـا يسـعى التـي واألهـدا  المرامـي تخـتلط بالتـالي. للكيان مطلق ا دعم ا واالستطالعات المعايير كل يظهر أن 
 ثـروات ونهـب االسـتعمارية السياسـات اسـتمرار فـي األخيـرة تتماـل وسياسـية  دينيـة بـين «الصهاينة المسيحيون »

ــا العربيــة الــدو  وإبقــاء الشــرق   معــار  فــي طاقاتهــا واســتنزا  والعســكرية  السياســية المشــكالت نيــران تحــت دوم 
 تحقيـ  أنـ  أسـا  علـى اإلسـرائيلى الكيـان شـرعية تابيـت علـى تعمـل وديني ـا ذاتهـا  لبناء التفر  من بدال   متتابعة
 !!المسيح بعودة والتعجيل الهيكل  بناء وإعادة  االقصى المسجد لهدم ودعم التوراتية  للنبوءات
 يــءمن أن يجــب مســيحي كــل أن: »منهـا التقاطعــات  مــن عــدد فــي األمريكـي اليمــين مــع الصــهيونية وتتفـ 
 للمســيح  الاانيــة العــودة بقــرب إلهيتــان إشــارتان همــا القــد  واحــتال  إســرائيل قيــام وأن للمســيح  الاانيــة بــالعودة
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 قـدوم وُيسـرع يءيـد ألنـ  إلهـي قضـاء وإنمـا اختيـار ا  أمـر ا لـيس إلسرائيل الدعم أشكا  جميع فإن ذلك  على وبناء  
 .«بالذات هلل وعدوا للمسيحية عدو ا يعتبر إسرائيل ضد يقف من كل فإن وبالتالى المسيح 
 البروتسـتانتية اإلنجيليـة بالحركـة متمـاال   تبشـيري ا بعا ـا عشـر التاسـع القـرن  فـي الكاثوليكية أوروبا شهدت لقد
 الجـو تهيئـة إلـى أد  الذ  «المنقذ للمسيح الاانية للعودة اإللهية الخطة مفتاح» هم اليهود ب ن تناد  األصولية
 نتيجـة فلسـطين فـى لليهـود دولـة إقامـة قناعات وكانت عشر  التاسع القرن  أواخر في اليهودية الصهيونية لوالدة

 الميعــاد  أر  فــي وحقــ  المختــار  هللا شــعب» حــو  الغربيــة المســيحية علــى نفســها فرضــت تلموديــة ُأطروحــات
 عبـدالوهاب الـدكتور يـذكر  الـذ  النحـو علـى" بفلسـطين إسرائيل دولة في اليهود بتجميع التوراتية النبوءة وتحقي 
 األبـي  البيـت رئاسـة إلـى كـارتر جيمـى وصـو  ومـع.  «والصـهيونية واليهوديـة اليهـود موسـوعة» فى المسير  
 اليمـين اسـتفاد كمـا إسـرائيل  لوجـود الـداعم الـدينى بموقف  وصرح جديد  من كمسيحي والدت  أعلن  1977 عام

 مــــع والمتحــــالف المســــيحى اليمــــين وصــــل حيــــث ؛1989 - 1981 ريغــــان رونالــــد فتــــرة خــــال  كايــــر ا سياســــي ا
 لليمـين النجـاح سـنوات السـبعينيات نهايـة وبـدت األبـي   البيـت فى التحكم مقاليد إلى مباشر بشكل الصهيونية
 الحيــاة علــى البروتســتانت المتشــددين وســيطرة األخالقيــة األكاريــة منهــا مختلفــة تحالفــات ظهــرت حيــث الــدينى 
. عـدة أدبيـات نشـرت ما وف   «اإلنجيليين سنة» 1976 عام النيو وييك مجلة واعتبرت واالجتماعية  السياسية
 عــام الصــهيوني الكيــان و راء رئاســة بــيجن منــاحم العتيــ  االرهــابي تــولي المســيحي  اليمــين صــعود مــع وتــزامن
 التطــر  فــى مضــطرد نمــو حصــل ثــم ومــن ب مريكــا  المســيحية األصــولية قيــادات مــع تحالفــات وعقــد   1977
 أتبــاع  يــادة فــى كايــر ا ســاهم الــذ  األمــر توراتيــة  بنصــوص المشــرعن الصــهيونى العنــف وممارســة «اليهــود »

 .الصهيونية المذاهب
 عسـكريا دعمـا الصـهيوني للكيـان يـوفر إتفـاق إلـى طويـل وقـت منـذ وإسـرائيل المتحـدة الواليـات توصلت لقد
 . جم ة اقتصادية ومساعدات واسع  دبلوماسي دعم إلى باإلضافة الواقع  أر  على أمنية وضمانات ضخما 
 أ  إتخــاذ قبــل والحساســة المهمــة القضــايا فــي واشــنطن تستشــير أن بإســرائيل المفتــر  مــن المقابــل  فــي
 بــبع  والقيــام الدبلوماســي  واالنضــبا  العســكر   المســتو   علــى الــنفس ضــبط مــن قــدر أكبــر وإظهــار خطــوة 
 .مطلقة أولوية األمريكية والمصالح المواقف ومنح الضرورية  التنا الت
 نظـرا كايـرون  يتوقعـ  قد مما أكار ربما األوقات  بع  في مستقل بشكل تتصر  إسرائيل أن المءكد من
 السياسـة كانـت االسـتاناءات  بعـ  وجـود مـن الـرغم علـى ولكن.  الطرفين بين المتكافئة غير العالقة هذ  إلى

 الخاصــة العالقــة هــذ  تطــور منــذ القــومي بــاألمن المتعلقــة اإلســرائيلية للقــرارات المحــدد األو  العامــل األمريكيــة
 .والامانينيات السبعينيات منذ بينهما 
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. األمريكــي للموقــف األولويـة إســرائيل تمــنح فلطالمـا الكبــر   العسـكرية بالعمليــات المتعلقــة المسـائل فــي أمـا
 اإلسـرائيليون  يـذهب لـم فتيـة  التزا  اإلسرائيلية األمريكية العالقات في  كانت الذ  الوقت في  1967 سنة ففي
 األمريكـي بـااللتزام الوفـاء علـى قادرا يكون  لن ب ن  جونسون  ليندون  األمريكي الرئيس أعلمهم أن بعد إال للحرب
 الضـوء" بماابـة حينهـا كـان مـا وهـو اإلسـرائيلية  السـفن وجـ  في مصر أغلقت  الذ  تيران  مضي  بفتح المتعل 
 ضـــربة شـــن مـــن إســـرائيل منـــع الـــذ  األو  العامـــل كـــان  1973 ســـنة وخـــال . اإلســـرائيلي للجـــيش" األخضـــر
 الـدعم ويبقـى. األمريكي الرد من الخو  هو وشيكا  بات والسور   المصر   الهجوم أن من يقينها رغم استباقية
 ت ثيراتهـا والديمغرافيـة  السياسـية للتغيـرات تكـون  أن المـرجح مـن أنـ  إال مسـتويات   أعلـى فـي إلسرائيل األمريكي
 .المستقبل في العالقة هذ  على

 لشـن بحاجتهـا المتحـدة الواليـات أقنعـت أن بعـد إال لبنـان ضـد الحـرب إسرائيل تعلن لم  1982 عام خال 
 الصـــاروخية الهجمـــات عـــن الـــرد عـــن إســـرائيل امتنعـــت  1991 ســـنة وخـــال . النطـــاق واســـعة عســـكرية عمليـــة
 اسـتهدا  عـدم اإلسـرائيليين مـن األمريكيـون  طلـب كمـا. واشـنطن عليهـا مارسـتها التـي الضغو  بسبب العراقية 
 عســـكرية اســـتراتيجية دون  اإلســـرائيلي الجـــيش تـــر  مـــا وهـــو  2006 ســـنة حـــرب خـــال  اللبنانيـــة التحتيـــة البنيـــة
 .حينها واجهتها التي الصعوبات أهم أحد وما ل واقعية 
  2008 ســنة خــال  أوبامــا بــارا  المنتخــب الــرئيس إدارة قبــل مــن دعــم وجــود عــدم مــن الخــو  دفــع لقــد
 فــي المتما ــل إســرائيل قــرار ُيعتبــر ذلــك  جانــب إلــى. المحــدد الموعــد قبــل غــزة ضــد لعــدوانها حــد لوضــع بإســرائيل
 علــى ماــا  أوضــح هــو وجوديــا  تهديــدا تعتبــر  أنهــا رغــم اإليرانــي  النــوو   للبرنــامج ضــربة توجيــ  عــن االمتنــاع
 العســكرية التحركـات كــل فـي األمريكــي للـدعم الحاجــة وخاصـة األمريكــي  للموقـف إســرائيل توليهـا التــي األهميـة
 .بها تقوم التي
 عــامال كانــت شــك بــال ولكنهــا إســرائيل  حســابات فــي المــءثر الوحيــد العامــل األمريكيــة المعارضــة تكــن لــم
 الـذ  النوو   االتفاق كان وبالتالي مفيدة  أخر   عسكرية خيارات أ  وجود في البع  يشكك وعموما . حاسما
ا األقــل النتيجــة المتحــدة  الواليــات عليــ  فاوضــت  تبعيتهــا مجــددا أثبتــت والتــي إســرائيل  بهــا خرجــت التــي ســوء 
 ضــد إســرائيل شــنتها التــي الغــارة أن بالــذكر والجــدير. الوجوديــة التهديــدات مواجهــة فــي حتــى المتحــدة  للواليــات
 .ت ييدها لضمان واشنطن مع مكافة مشاورات بعد إال شنها يتم لم  2008 عام في سوريا في  نوو   مفاعل
 ســنة خــال  العراقــي تمــو  مفاعــل ضــد إســرائيل شــنتها التــي الغــارة أن الناقــدين بعــ  اعتبــر المقابــل  فــي
 علـى المتحـدة  فالواليـات. اإلسـرائيلي العسـكر   القـرار اسـتقال  علـى مسـبوق  غير ماا  عن عبارة هي  1981
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 الــذ  الموضـوع هـذا معهـا ناقشـت قـد كانـت العمليـة  تلـك بتنفيـذ إسـرائيل بنيـة علـم علـى تكـن لـم أنهـا مـن الـرغم
 . الاانائية اللقاءات خال  طويلة لفترة البلدين بين جمعت التي األجندات طيات بين موجودا كان

 لــم إن اإلسـرائيلي  الموقــف علـى كبيــر أثـر األمريكـي للموقــف كـان التســوية  مفاوضـات مســار خضـم وفـي
 إسحاق فإن األولى  أوسلو اتفاقية وباستاناء. العسكرية الناحية من خاصة إسرائيل  لقرارات محددا كان أن  نقل
 أرييـل نسـ   2005 سـنة وخـال . المواقف لتحديد المتحدة الواليات مع كبير بشكل نسقا بيريس وشمعون  رابين
 دفعـت الواقـع  وفـي. غـزة مـن الجانـب أحـاد  إسـرائيل انسـحاب لتنفيـذ المتحـدة الواليـات مـع دقيـ  بشكل شارون 
ـــة الرغبـــات ـــرار هـــذا التخـــاذ بإســـرائيل األمريكي ـــل الق ـــي االنســـحاب فـــي المتما  ـــك غـــزة قطـــاع مـــن الكل  كـــل وتفكي

 فــي ســواء المتحــدة  الواليــات مــع مواقفــ  كــل ينســ  أولمــرت إيهــود كــان نفســها  وبالطريقــة. هنــا  المســتوطنات
مــ  الــذ  الجــر ء بــالمقترح يتعل ــ  فيمــا أو األوســط  الشــرق  فــي للســالم أنــابوليس مــءتمر  الفلســطيني للــرئيس قد 
 ثلــث حــوالي لــد  كبيــرة إيديولوجيــة ب هميــة تحظــى فهــي المســتوطنات  أمــا. 2008 ســنة خــال  عبــا  محمــود
 كـــــل أن كمــــا األغلبيــــة  تما ــــل ال أنهـــــا رغــــم والحمــــا  بــــالتنظيم تمتـــــا  شــــريحة وهــــي االســــرائيليين  النــــاخبين
 عواقـب لـ  سـتكون  الغربيـة الضـفة مـن انسـحاب أ  أن مـن العميـ  بـالقل  شـعورا تقريبـا يتشاطرون  اإلسرائيليين
 الضـفة ضـم عـن إسـرائيل فـي تطرفا الو راء رؤساء أكار حتى امتنع المقابل  في. األمني المستو   على وخيمة
 حتـى. االسـتيطان يخـ  فيمـا ضـوابط وفرضـوا األمريكيـة  اإلدارة مـع الخالفـات تجنـب أجـل من وذلك الغربية 
 لمـدة االسـتيطانية األنشـطة تجميـد علـى وافـ  المتحـدة  الواليـات مـع مسـبوق  غيـر صـراعا خـا  الذ  نتنياهو 
 رؤســاء أغلــب اتبــع ذلــك  جانــب إلــى. الحقــا المســتوطنات بنــاء ويســت نف ليعــود واليتــ   بدايــة فــي أشــهر عشــرة
 إســحاق مــن كــل أظهــر الماــا   ســبيل فعلــى. المتحــدة الواليــات تريــد  مــا مــع تتماشــى سياســات اآلخــرين الــو راء
 .األمريكية اإلدارة انتظارات أحيانا يفوق  التزاما شارون  وأرييل بارا   وإيهود رابين 

 عنـــد تقـــع التــي األحـــداث بعــ  علـــى محــدود بشـــكل الـــرد إســرائيل بإمكـــان يــزا  ال ذلـــك  مــن الـــرغم علــى
 الدبلوماســية بالقضــايا يتعلــ  وفيمــا أهميــة  األكاــر واالسـتراتيجية العســكرية بالمســائل يتعلــ  فيمــا ولكــن حـدودها 
 جـدت التـي الخالفـات تسـببت فقد. بمواقف  االلتزام مع األمريكي  الجانب مع مسبقة مشاورات إجراء يتم الهامة 
 القضـايا أغلـب فـي تمـنح إسـرائيل أن فـي المتمالـة الحقيقـة إخفـاء فـي القد   ووضعية المستوطنات يخ  فيما
 هــذ  عــن شــذ اســتاناء" تماــل الحاليــة اإلســرائيلية الحكومــة أن مــن الــرغم علــى األمريكــي للموقــف قصــو   أهميــة
 الحــروب أدان( 1928 العــام بــاريس مياــاق) كيلــو  بريــان مياــاق منــذ المعاصــر  الــدولي القــانون  أن". القاعــدة
ــــة  ل باعتبارهــــا العدواني ــــدوليين  واألمــــن الســــلم بحــــ  جريمــــة تشــــك   الجنــــاة ســــب بها التــــي الجــــرائم فــــإن وعليــــ  ال
ـــذين اإلســـرائيليون  ـــاة فـــي هامـــة مراكـــز أو( ومدنيـــة عســـكرية) رفيعـــة سياســـية مناصـــب يتقلـــدون  ال ـــة الحي  المالي
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ون  االقتصادية  أو والصناعية  الحـرب مجرمـي مـن ُيعتبـر هـذا وعلـى الـدوليين  واألمـن السـلم بح  مجرمين يعد 
 رســموا الــذين الجــيش  قــادة وكبــار الــو راء وجميــع المتعــاقبين الــو راء ورؤوســاء العبريــة الدولــة رؤوســاء الكبــار
 .العدوان وممارسة الحروب بإشعا  وقاموا واالجتياح واالحتال  الغزو خطط
 

 !! النفس عن الدفاع وذريعة وأمريكا إسرائيل - 7
ـــدفاع"  بشـــ ن" إســـرائيل"  وادعـــاءات لمـــزاعم التصـــد  مـــن هنـــا بـــد ال ـــنفس عـــن ال ـــة تبـــرر مالمـــا" ال  الدعاي

 المتحــدة األمــم لمياــاق وفقــا   الصــهيونية عليهــا تتعكــز التــي الــنفس عــن الــدفاع فحجــة الديماغوجيــة  الصــهيونية
 واالغتصـاب العـدوان علـى أساسـا   قامـت دولـة على تنطب  أن يمكن ال ألنها األسا   من مردودة( 51 المادة)

 ت سيسـها وراء كانـت التـي المتحـدة  األمـم مياـاق بـاحترام تعهـداتها حتـى ومخالفـة أراضي  من بالقوة شعبا   مشردة
 عليــ   والتجــاو  بخرقــ  إســرائيل قامــت والــذ  بالتقســيم  الخــاص 1947 العــام 181 رقــم القــرار بصــدور الســيما
 العــام 242 رقـم األمـن مجلــس قـرارات عـن نـاهيكم العــودة  بحـ  الخـاص 1948 العــام 194 رقـم القـرار وكـذلك
 دولـي قـانون  فـ  . المحتلـة العربيـة األراضـي مـن االنسـحاب بخصـوص 1973 العـام 338 رقـم والقرار 1967
 وحشية؟ جرائم وممارسة بربرية ب عما  القيام( الواهية الحجة هذ  تحت) يبيح الذ  ذلك

 تلـك ماـل لتحـر م البشـرية وأمـن سـالمة ضـد الجـرائم قـانون  مشـروع مـن األولى  الفقرة الاانية  المادة وتذهب
ها األعما   ومشـعلي الحـرب مجرمـي جنيـف اتفاقيـات وتقاضـي. العدوانيـة الحـروب قبيـل من صريح بشكل وتعد 
 .إثارتها في متسببين باعتبارهم نيرانها 
 

 :خاتمة - 8
 االجـــرام انـــواع ألبشـــع ممارســـتها بعـــد إســـرائيل تعـــود لمـــاذا: مدهوشـــا   االحيـــان مـــن كايـــر فـــي المـــرء يتســـاء 
 مـن مقتطفـات يقـرأ عنـدما ذلـك عـن اإلجابـة بعـ  يجـد قـد انـ  والواقع ؟ ذنب كل من بريئة معصومة واإلرهاب
 بـين مـا الفتـرة فـي واشـنطن فـي العبريـة للدولـة سـفير ا عمل  عن فيها يتحدث رابين  السحاق الشخصية المذكرات
ـــة المتحـــدة الواليـــات»: يقـــو  حيـــث م؛1973و م1968  يجـــر  .. للديمقراطيـــة صـــحيح وكتعبيـــر انتخابـــات  دول
 ثلـــث انتخـــاب فيـــتم الشـــيوخ مجلـــس أمـــا.. عـــامين لمـــدة الكـــونغر  وعضـــو ســـنوات  أربـــع لمـــدة الـــرئيس انتخـــاب
 مـن أكاـر أمريكـا فـي اليهـود واليشكل والت ييد  واألموا  لألصوات بحاجة هءالء وجميع عامين  كل مرة أعضائ 
 اشـتراكهم ونسـبة السياسـية  الحيـاة فـي منـدمجون  ألنهم كبير؛ بنفوذ يتمتعون  لكنهم السكان؛ مجموع من ٪3ر5
 لهــذا االنتخابــات  فــي للمرشــحين التبرعــات تقــدم التــي الصــنادي  رئاســة ويتولــون  للغايــة  مرتفعــة االنتخابــات فـي
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 اإلدارة قـادة مـع أقمنـا لقـد:  »... قـائال   ويضـيف. «الواليـات معظـم فـي حاسمة ب همية اليهودية األصوات تتمتع
 اإلدارة فــي القــرارات مائــدة علــى األساســية إســرائيل احتياجــات بواســطتها وضــعنا شخصــية  عالقــات األمريكيــة
 !!«األمريكية
 حامـل فلسـطينية سيدة مقتل على األميركية الخارجية رد كان هكذا  "نفسها عن الدفاع في الح  إلسرائيل"
 إسـرائيل أن تعـر  واشـنطن. غـزة فـي مـءخرا لمنزلهـا اإلسـرائيلي بالقصـف العـام ونصف عاما البالغة طفلتها مع

 ألن... ذلــك إلــى للتطــرق " لــزوم ال الحادثــة؟ جــرت كيــف لكــن. مباشــر ســبب دون  مــن الجويــة بالعمليــة بــادرت
 موجـود العصـا مكسـر. نـاورت هـاذر الـو ارة  باسم الرسمية الناطقة قالت كما  "النهاية في المسءولة هي حما 
 تعـر  واشـنطن أن ولـو البراءة  وحتى التخفيفية األسباب إسرائيل ومنح التهمة رفع يسهل وبما مقولبة والحقائ 
 ."جر   ما جيدا  

 اإلدارات سـائر رددتهـا جديـدة  وليسـت م لوفـة المعزوفـة وهـذ " معهـودة غيـر ذروة بلـ  إسـرائيل مع التماهي
ـــ خر   أو بدرجـــة األميركيـــة  ـــل أو مجـــزرة أو عـــدوان كـــل فـــي وتكـــررت ب ـــارد بـــدم قت ـــل مارســـت  ب  ضـــد أبيـــب ت
 تعنـي والتـي العبريـة  الدولـة تجـا  واشـنطن بهـا تلتـزم التـي المطلقـة الحمايـة خطـاب مـن جـزء فهـي. الفلسطينيين
 مشـفوعة تتـردد المقولـة هـذ  كانـت السـاب  فـي لكـن.  احتاللهـا عن الدفاع في المطل  الح  إلسرائيل أن ضمنا  
 هــذا وفــي. للعتــب رفعــا   األقــل علــى فاقعــة  اإلســرائيلية الشراســة تكــون  عنــدما" األســف" أو" القلــ " عــن بــالتعبير
 يسـاعد الـذ  غـرينبالت  جيسـون . حـا  بكـل هشاشـتها المفضـوحة المجـامالت هـذ  لماـل حتـى مكـان ال الزمن 
 النـا  بعقـو  االسـتخفا  فـي ذهـب ترامـب  دونالـد إدارة فـي اإلسـرائيلي – الفلسطيني الملف على اإلشرا  في
 كـان االحـتال  وكـ ن". حمـا  بهـا تسـببت قـد الفلسطينية المآسي كل" ب ن ل  مقا  في يزعم. ذلك من أبعد إلى
 قـد كـان أن بعـد الحـالي القـرن  مـن األو  العقـد في المسرح على بر ت حما  أن تجاهل أو تناسى وهو. رحمة
 عمليـة" أسـس وتحطـيم نسـف علـى خاللـ  إسـرائيل عملـت الـزمن مـن ونصـف عقـد مـن أكاـر أوسلو على مضى
 ". التسوية

ـــدت معهـــودة  غيـــر ذروة بلـــ  إســـرائيل مـــع التمـــاهي أن ترامـــب  مـــن فـــي الجديـــد  بالقـــد  اعترافـــ  فـــي تجس 
 للتلط ــي مســاحة أ  المزعــوم للحيــاد تتــر  لــم الخطــوة وهــذ . إليهــا األميركيــة الســفارة نقــل مــع إلســرائيل  عاصــمة
 الكامل بالرضوخ الفلسطيني الجانب ومطالبة اإلمالء في اإلسرائيلية مع األميركية السياسة تآخت ومعها. خلفها

 .المكشو 
 الهيئـات معظـم سـجلت  قـد الـدولي القـانون  انتهـا  فـي الصـهيوني واالحـتال  االميركية االمبريالية سجل إن
 ضـــد العرقـــي التطهيـــر مـــن بدايـــة. إلـــ ..اإلنســـان حقـــوق  ومجلـــس العامـــة الجمعيـــة ماـــل المتحـــدة لألمـــم التابعـــة
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 وديارهم  أرضهم من فلسطيني ألف 750 الـ يقارب ما بطرد إسرائيل قامت حيث. 1948 عام في الفلسطينيين
 لألمـم العامـة الجمعيـة لقـرار الصـهيوني الكيـان تجاهل إلى باإلضافة واإلرهاب العنف مستخدمة وحشية بطريقة
 األضــرار عــن لهــم تعويضــات ودفــع ديــارهم  إلــى الالجئــين بعــودة الســماح بوجــوب والقاضــي 194 رقــم المتحــدة
 الغربيـة الضفة مع بتعامل  يتعل  فيما الرابعة جنيف اتفاقية الكيان هذا خرق  ذلك  على عالوة. بهم لحقت التي
 وتجاهـل الـ  ..والمنـا   األمـال  وتـدمير المسـتوطنات  ببنـاء وقـام محتلـة  منـاط  كونهـا وغـزة الشرقية والقد 
 اتفاقيــة ينتهــك وب نــ  الجــدار  شــرعية بعــدم قضــى والــذ  العــا    الجــدار بخصــوص الدوليــة العــد  محكمــة رأ 
 محكمة دعت ذلك إلى إضافة اإلنسان  بحقوق  الخاصة الدولية والمواثي  المعاهدات ينتهك كما الرابعة  جنيف
ــــة العــــد  ــــان الدولي ــــى الصــــهيوني الكي ــــك إل ــــى األراضــــي وإعــــادة الجــــدار تفكي ــــع الفلســــطينيين المــــواطنين إل  ودف

 .األراضي هذ  خاللها صودرت التي الفترة عن التعويضات
 واالتفاقيـــة التمييـــز  أشـــكا  كـــل بإلغـــاء الخاصـــة اإلنســـان حقـــوق  اتفاقيـــات الصـــهيوني الكيـــان انتهـــك كمـــا
 وثقتهــا وقــد الفلســطيني  الشــعب ضــد الصــهيوني الكيــان يمارســها انتهاكــات وهــى التعــذيب  بمناهضــة الخاصــة
 لجـرائم ارتكابـ  وأخيـرا الدوليـة  العد  محكمة وكذلك المتحدة  لألمم التابعة االتفاقيات هذ  تطبي  مراقبة هيئات
 .غزة على اإلجرامي عدوان  في اإلنسانية ضد وجرائم حرب 
 األمريكـي بـالفيتو مسـتقويا الصـهيوني  الكيـان مارسـها الكايـر  وغيرهـا الدولي  للقانون  االنتهاكات هذ  كل
 حالـة إلـى باإلضـافة. واالنتهاكـات الجـرائم هـذ  عـن الطـر  البدايـة منـذ الـدولي المجتمـع وغـ  الغربي  والدعم
 االســـتفراد مـــن الصــهيوني الكيـــان مكنــت التـــي الرســمي  العربـــي النظـــام يعيشــها التـــي والشــلل والرضـــوخ الخنــوع
 دائمــا يســعى وموثوقــا  اساســيا شــريكا الســرائيل بالنســبة المتحــدة الواليــات تعــد عليــ  بنــاء. الفلســطيني بالشــعب
 األمريكـــي الـــدعم أد  وقـــد. عنهـــا الهامـــة المناســـبات بعـــ  فـــي تخلـــت أنهـــا مـــن الـــرغم علـــى بالتزاماتـــ   للوفــاء
 مواقـف اتخـاذ على قادر وبالتالي ومزدهر  قو   عدواني سرطاني كيان إنشاء إلى للصهاينة والكايف المتواصل
 دائمـا اإلسـرائيلية االسـتقاللية هـذ  تحظـى ال وقـد.  اليـ  بالنسـبة المصـيرية بالمسـائل األمـر يتعل  عندما مستقلة
 االسـرائيليين  بعـ  ويـر  . بينهمـا العالقـة توثي  من مزيد على عالمة أنها إال األمريكي  الجانب لد  بالقبو 
 أحــد ســيكون    بشــانها ملمــو  تقــدم تحقيــ  األقــل علــى أو الفلســطينية  القضــية حــل بــإن الطويــل  المــد  علــى
 على عزلتها من كبير بشكل سيحد الن  المتحدة  الواليات تجا  اإلسرائيلية التبعية لتقلي  فاعلية الوسائل أكار
 مـع التـوتر مـن سـيزيد انـ  اال العربيـة  الـدو  بعـ  مـع إيجابيـة أكار لعالقات الطري  وسيمه د الدولية  الساحة
 .معها للتطبيع الرافضة األخر   القو   وبع  وحما   هللا  وحزب إيران 
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 لـــد  الـــديني التطـــر  عـــن بالحـــديث إعالمهـــا وقـــام اإلرهـــاب حاربـــت بانهـــا لنفســـها  عمـــت التـــي الدولـــة ان
 الــرأ  اسـتطالعات فـي دينيــة  ضـغط مجموعـة ويمالــون  متطرفـون  فيهـا يــتحكم التـي الدولـة ذاتهــا هـي المسـلمين
 حقـوق  عـن السـنو   األمريكيـة الخارجيـة تقريـر وصـف شكل كما. برمتها الفلسطينية القضية تجا  الرأ  وتشكيل
 اإلدارات لسياســات اســتمرار هــو الفلســطيني اإلنســان لحقـوق  اإلســرائيلية االنتهاكــات مــءخرا  العــالم  فــي اإلنسـان
 االحـتال   وجـرائم إلرهـاب جديـد أمريكـي غطـاء بماابـة وهـو اإلسرائيلي  لالحتال  والشريكة المنحا ة  األمريكية
 يعتبـر كما ية اإلنسان والقيم لألخالق األمريكية اإلدارات افتقار ويءكد العربية والشعوب الفلسطيني الشعب بح 
 اإلجــرام وبــين المصــير وتقريــر الحيــاة فــي المشــروع حقــ  عــن يــدافع أعــز   شــعب بــين للمســاواة  مشــبوهة محاولــة
 .االحتال  دولة تمارس  الذ  واإلرهاب
 والنظام هللا فحزب الخانة  نفس في يجعلهم مما أمريكا  يكر  بالتبعية إسرائيل يكر  من أن األمريكيون  ير  
 .إسرائيل تجا  بالتعاطف شعور ا يولد مما منهما  كاًل  تعاد  غزة في والمقاومة السور  
 الموجـودة العوامـل فـإن اليـوم إسـرائيل صحيفة في المنشور مقال  في ”إتنغر يورام“ اإلسرائيلي للكاتب ووفق ا
 تجــا  األمريكــي التعــاطف فــي تصــب أمــور كلهــا ألمريكــا  المعاديــة والموجــة ”اإلســالمي اإلرهــاب“ ومنهــا اليــوم 
 .األمريكية المتحدة الواليات في إسرائيل وج  تبيي  من وُتعز  إسرائيل
 ارتكـــاب فـــي المتـــوحش األمريكـــي حليفهـــا إســـرائيل تفقـــد أن المـــرجح غيـــر مـــن أنـــ  إلـــى اإلشـــارة المهـــم مـــن
 لهـذ  والجيوسـتراتيجية والاقافيـة السياسـية الدعامات أن إذ   المنطقة في والتوسعية التخريبية ومشاريعها جرائمها
 لقـــد ذلـــك  علـــى عـــالوة. أصـــال واردة غيـــر إســـرائيل عـــن واشـــنطن تخلـــي فكـــرة لجعـــل يكفـــي بمـــا متينـــة العالقـــة
 العالقــة هــذ  أن حيــث وقوتهــا  حجمهــا وتخــم وأمنهــا إســرائيل وجــود فــي كبيــر بشــكل المتحــدة الواليــات اســتامرت
 هـذا عـن التخلـي األمريكيـة اإلدارات على الصعب من سيكون  المءسسات ولذلك داخل مقننة باتت االستراتيجية
 وتوسـعها  أمنهـا لضـمان الطويـل المـد  علـى األمريكـي الـدعم علـى التعويـل إلسـرائيل يمكن وبالتالي . الحليف
 فـي الراميـة العدوانيـة المشـاريع هذ  لكل والرف  المقاومة نمو تغير مع تتغير أن يمكن الدعم هذا درجة أن إال

 .ومستقبلها حاضرها في واستنزافها واالسالمية  العربية واالوطان االمة تقسيم الى النهاية
 
 


