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                                                         التحالف األمريكى اإلسرائيلى لم يخلق المؤسسة السياسية        "

                                                               اليهودية األمريكية، ولكنه دفع بها إلى أعلـى المسـتويات          

   السياسية فى أمريكا، وحو                                  ل األجنـدة السياسـية للطائفـة                                   

                               سات األمريكية ليبرالية علـى                                  اليهودية، وأجبر أكثر المؤس   

                                                            تحالف غير مألوف مع الطائفة اليهودية، وجعل من اليهود         

  "                     قوة على المسرح الدولى

 جوناثان جولدبيرج: الكاتب اليهودى األمريكى

 ٣١ ص –" قوة اليهود فى أمريكا"عن كتابه  

  القاهرة  -" دار الهالل" طبعة -نهال الشريف : ترجمة

 أعقاب انهيار االتحاد السوفييتى هناك من يعتقد أنه فى"

                                                     ً وتحييد تهديده للمصالح الغربية فى المنطقة، تقلصت كثيرا  

أهمية إسرائيل بالنسبة للواليات المتحدة لكننى ال أشاركهم 

                                                  ً هذا الرأى، لقد استبدل انهيار االتحاد السوفييتى خطرا  

 "بخطر أشد

 بنيامين نتنياهو

 ٤١٤ ص -"مكان بين األمم"عن كتابه 

  –محمد عودة الدويرى : رجمةت

  عمان–" دار الجليل"و" األهلية"طبعة 



 ٦

                                      ً                          كان األقباط فى مصر يقفون مع المسلمين صـفًا واحـدا ضـد              "

                                                                 المبشرين الغربيين، وذلك ألن أقباط مصر لم ينسوا قط الدروس          

            األقبـاط                                                       التى تلقوها من اإلمبراطورية البيزنطية، وهى تعرض      

                                                                 للتعذيب واالضطهاد على يد حكام بيزنطة المسيحية أشـد ممـا           

                                                                   عرفوا من مهانة القتل واالستشهاد أمام األباطرة الوثنيين، لهذا         

                                                                 أعرض األقباط تماما عن النظر إلـى المبشـرين علـى أنهـم             

                                فقد ارتبطت العقيدة الدينيـة       .                                مسيحيون يربطهم بهم دين واحد    

                                     ن شرط دخول واحد منهم تحت حماية                                  لدى األقباط بالوطنية، وكا   

                                                                   دولة أجنبية أن يغير عقيدته وإيمانه، وحينئذ يخرج عن مذهبه،          

                                                                  فالتنكر للوطنية كان يتضمن فى نفس اللحظة تنكـرا للكنيسـة           

                                        وكان المبشرون يندهشون حين يجدون أن        .                    ومبررا لطرده منها  

              وكـان هـذا      .                                                 األقباط يفضلون المسلمين عليهم وينفرون مـنهم      

                                                                ألن يتبنى المبشرون اتجاها بأن حاجة األقباط إلى التبشير              أدعى

   ".                                 المسيحى ليست أقل من حاجة المسلمين

 تيارات الفكر المسيحى فى الواقع المصرى –وليم سليمان قالدة 

 .١٩٦٦من سبتمبر ٢١" الطليعة" مجلة –

سهير "للباحثة " الجامعة األمريكية بالقاهرة"مقتطف من دراسة 

 )انظر المراجع" (بيلىحسين أحمد ال
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 الوثيقة والكتاب
 تناقضات وتحفظ

 



 ٩

                                                             الوثيقة التى ترونهـا علـى الصـفحة المقابلـة تلخـص            

                                   إلدارة األمريكية فيما يخص عالقتها                     التى تحكم ا    ت         المتناقضا

                                                              باليهود وبالكيان الصهيونى، وهى المتناقضات التى أدت إلى        

                                                       أن يصبح كل الرؤساء األمريكيين محض موظفين يـؤدون         

  .                                                 دورهم المرسوم نحو إقامة ذلك الكيان ثم الحفاظ عليه

  "                  بنيامين فرانكلين  "                    ً                المحفوظ أصلها حالياً فى معهد       –         الوثيقة  

                                م، وفيها نص كلمـة ألقاهـا           ١٧٨٩              ترجع إلى    –           بفيالدلفيا  

              فى الجلسـات     "                  بنيامين فرانكلين  "                          السياسى األمريكى البارز    

                                                              التى انعقدت فى جنوب كارولينـا منبثقـة عـن المـؤتمر            

  :                   الدستورى، يقول النص

                                                            هناك خطر عظيم على الواليات المتحدة األمريكية يتمثل فى         

                يهـود تتـدنى                             فى أى أرض يحل بها ال        :            أيها السادة   .       اليهود

                                                    األخالق ويرخص الشرف، إنهم حريصون علـى عـزلتهم         

     ً   دائمـاً    .      ً                                             دائماً غير قادرين بسبب استعالئهم على االنـدماج       

  )                                    التـى يقيمـون بـين ظهرانيهـا        (                       يسعون إلى خنق األمم     

        ً                                                           اقتصادياً مثلما فعلوا فى أسبانيا والبرتغال حين ارتكبوا مـا          

  .                      ارتكبوا وطردوا شر طردة



 ١٠

                                    عطــاهم العــالم المتمــدن فلســطين      إذا أ  :                أيهــا الســادة

                                               فإنهم سيعملون بكل طريقة على عدم العـودة          "          ممتلكاتهم " و

                                                           إليها، ألنهم مصاصو دماء مبتزون، وأناس بهذه الصفات ال         

                                                              يستطيعون التعايش فيما بينهم، بل يلزمهم أن يعيشوا مـع          

  .                    ممن ال ينتمون إليهم–                    كالمسيحيين وغيرهم –       اآلخرين 

                                        يطرد اليهـود مـن الواليـات المتحـدة               إذا لم     :             أيها السادة 

          سـنة،      ١٠٠                                                  األمريكية بالقانون، فـإنهم وفـى أقـل مـن           

                                                              سيتدفقون إلى البالد بأعداد كبيرة، وبهـذا العـدد سـوف           

                                                            يحكموننا ويهدموننا ويغيرون تكوين دولتنا، وسنجد أنفسنا       

                                           نبذل دمنا ونضحى بأرواحنا وممتلكاتنا      –                   نحن األمريكيين    –

  .    اتنا                   وحرياتنا وهويتنا وذ

         سـنة      ٢٠٠                                        إذا لم يطرد اليهود فإنـه، وبعـد           :             أيها السادة 

         الـذين                                                       سيكون أبناؤنا فى الحقول يكدحون ليطعموا اليهود،      

                                                             يتفرغون وأبناؤهم للعمل فى مكاتبهم، يعقـدون الصـفقات        

  .                   ً       ويفركون أيديهم مرحاً منتشين

                                                   أحذركم إذا لم تطردوا اليهود إلى علـى نحـو            :             أيها السادة 

  .                               كم وأحفادكم سيلعنونكم فى قبورهم              حاسم فإن أبناء



 ١١

                                                يؤمنون بأنهم ليسوا أمـريكيين، مـع أنهـم           )       اليهود (      إنهم  

                                                               عاشوا بيننا عشرة أجيال، ذلك أن الوحش يـأبى أن يغيـر            

  .     طباعه

                                                اليهود خطر كبير على هذه البالد وإذا سـمح           :             أيها السادة 

                                                        لهم بالدخول فسوف يفسدون حضـارتنا، ولهـذا يجـب أن        

  .               يطردوا بالقانون

                                                    إن جميع مظاهر الفوضى واالضطراب التى تشهدها الواليات   

  .                              المتحدة اليوم هى من صنع اليهود

******* 

                                                              أول ما تثيره هذه الوثيقة هـو مالحظـة ذلـك التنـاقض             

ـ                مصاصـى   "ـ                                                 المركزى والعجيب بين إدراك طبيعة اليهود ك

                                                    ومتآمرين من ناحية، وبين االنطالق مـن مقـوالتهم           "     دماء

  "                  بنيامين فرانكلين  "    إن    .                   من ناحية أخرى                     والتسليم بمزاعمهم 

  !                                              ً             يحذر من خطرهم وفى نفس الوقت يعتبر فلسطين ملكاً لهم         

     مؤسس   "            مارتن لوثر  "                                        وهو تناقض يجد جذوره فيما وقع فيه        

                                                            المذهب البروتستانتى حين ربط عقيدته بالتفسـير األكثـر         

     ً                                                         تطرفاً للتوراة، على نحو يعجز أمامه عقـل ناضـج كعقـل            



 ١٢

      عن  –               ويحذر منه    –                          الرغم من كل ما يعرفه           على    "         فرانكلين "

  .          خطر اليهود

              بل وتقطيـر  –           ً                                   وكان طبيعياً أال يفوت اليهود فرصة استثمار       

                                                             تناقض بهذا الحجم وهذه الهيمنة، مرة بترويجـه وسـط           –

ـ      "        المؤمنين "         أبنـاء   "                                       للحصول على دعمهم المدى والمعنوى ل

ـ       "                    الرب وشعبه المختار     ا                                         ، وقد رأينا الصناديق المكتوب عليه

                                تمتلـئ بـدوالرات المخـدوعين        "           ً            ً    ادفع دوالراً لتقتل عربياً    "

   ".                  الوحـوش العـرب    "    من    "            أبناء الرب  "                     الراغبين فى حماية    

                                                              ومرة بالترحيب بمقولة ظاهرها االتهـام وباطنهـا الـدعم،          

                 ساعدوا اليهـود     :     تقول  "     لوثر "                             مقولة شاعت فى الغرب منذ      

                                                            على العودة إلى أرضـهم فـى فلسـطين تـأمنوا شـرهم             

   .            وا من دنسهم      وتتخلص

                                                               كذلك تثير الوثيقة ملحوظة أحسبها مهمة مؤداها أن التحذير         

        الذى  –                                                         من الخطر اليهودى لم يؤت ثمرته فيما أثمر التسليم          

          ممتلكـات   "                      بأن فلسطين هـى      -                           تحول إلى دعوة للمؤازرة   

                                                 وأحسب أن فشل األول ونجـاح األخيـر كليهمـا             ".       اليهود

                   و رجـال، مجـرد                                               منطقى، فالتحذير قائم على نبوءة رجل أ      

                                                        يخضع للعقل ويقبل المداولة، أما التسليم فمبنى على          "    رأى "



 ١٣

             وإذا كانـت     .                                                  إيمان يخشى العقل اقتحام حدوده إال بما يؤيده       

                            بدأت وصوت التحذير فيهـا       "                    المسيحية الصهيونية  "       مسيرة  

  .                                       أوضح فإنها قد انتهت والتسليم سيد الموقف

                ية تورطـت فـى                                             الملحوظة الثالثة تتعلق بأن اإلدارة األمريك  

               ً                                               الصهيونية تماماً ومنذ البداية، لدرجة عجز ممثليهـا عـن          

                                                              حماية أفكارهم، بل نراهم ساروا عكس اتجاهها كما سـجلنا          

                                      ومرة أخرى أقول إنه أمـر طبيعـى          .                      فى فصول هذا الكتاب   

                                                              فالمرء يسير فى الطريق الذى يرسمه اإليمـان ال الفكـرة،           

  .                 العقيدة ال الحقيقة

                                       األمريكية سلكت فيما يخص اليهـود                           والمحصلة أن اإلدارة  

                                            ُ َّ              والكيان الصهيونى على النحو الذى سماه بعـض الكُتَّـاب          

  .              للمواطن والبالد  "      خيانة "          األمريكيين            والسياسيين 

               بشـأن نجـاح      "                    بنيامين فـرانكلين   "      ً                   وأخيراً نالحظ أن نبوءة     

                                                             اليهود فى السيطرة على بـالده وإن كانـت صـادقة فـى             

                               ن دقيقة فيما يخص الوسـيلة                                      محصلتها النهائية فإنها لم تك    

                                                   ً          التى استخدموها لتحقيق هذه السيطرة، ولعله يجدر دائمـاً         

                                                           بالمحلل السياسى أن يتورع عن الدخول فى التفاصيل وهو         

                                                 ً           يتحدث عن المستقبل، خاصة لو كان هذا المستقبل ممتـداً          



 ١٤

                                                            لعشرات العقود، فاليهود لم يسيطروا على مقدرات الواليات        

                                          التدفق إليها بأعداد كبيرة، بل ظلـوا                               المتحدة األمريكية عبر    

                                                             أقلية باستمرار، لكنهم سيطروا على البالد بالسيطرة علـى         

                                                      مراكز السلطة فيها متمثلة فى المؤسسات المالية واإلعالمية 

                                                              ثم المواقع السياسية المهمة، سواء بشـغلها بأنفسـهم أم          

                                وفى سياق شغل المناصب المهمة       .                       بالسيطرة على شاغليها  

   ،                                           هم قطعوا رحلة بدأت بمنصب شرطى متوسـط                   بأنفسهم نرا 

                                                         ووصلت إلى حمل معظم الحقائب الوزارية وشغل المناصب         

                                                        المهمة ووضع نائب يهودى مع الرئيس المرشح فى حزمة         

                                                       أما تأثيرهم على شاغلى المناصب الرفيعـة فنتـابع           .      واحدة

                                                              أهم جوانبه فى هذا الكتاب، حيث نرى كيف نجـح اليهـود            

  ،                                     لى رئيس الواليات المتحدة األمريكية                            باستمرار فى التأثير ع   

           فى بعض                                                   على الرغم من الرفض الذى أبداه بعض الرؤساء       

  .                             ، والمقاومة التى حاولها بعضهم       المواقف

                                                              وإن كان من تحفظ يجب التصريح به فهـو أن أى انتقـاد             

                                                              وارد فى هذا الكتـاب ال يهـدف إلـى المسـاس بالشـعب              

               ، فيه الصالح                                               األمريكى، الذى أعتقد أنه، ككل شعوب األرض      

                                                     والطالح، المنصف والمغرض، المؤمن والملحد، المنتمى إلى 



 ١٥

                                                             دين والمنتمى إلى دين آخر، وهو بما رسخ فى وجدانه من           

                                                                قيم كالصراحة والوفاء بالوعد أقرب إلى اتبـاع الحـق إذا           

                                                      والحال كذلك فإننى ال أكـن للشـعب األمريكـى إال             .     عرفه

              وقد كـان    –           د إدارته                                           التقدير، وإنما أردت بهذا الكتاب انتقا     

                   وكشف صهيونيتها   -                                      هو نفسه ضحيتها فى أكثر من موقف        

  .             ً        ً              التى نمت نمواً تراكمياً على مر السنين

                                                             كما أشير إلى أن مصطلح الصهيونية، حسبما جاء فى هـذا           

                                                             الكتاب، يقصد به اإليمان بصحة االدعاء القائل بحق اليهود         

  –            بأنهـا                                                     التاريخى فى أرض فلسطين، والمزاعم التى تتعلق      

              طبقـا لمـا      )                 أى مكان العودة    (                 أرض المعاد    –              بالنسبة لهم   

                                                               يقولونه من أنها ميراثهم عن النبى إبراهيم عليه السـالم،          

                                                        والصهيونى هو كل من يؤمن بصحة هذه االدعاءات بغـض          

  .               النظر عن ديانته

                                                           ومن حيث الواقع، هناك جناحـان أساسـيان للصـهيونية،          

  .   هود                      األغلبية الكاسحة من الي  :     األول

                         التيار الصهيونى داخـل     "          رفيق حبيب   .  د "           ما يسميه     :        والثانى

                      وهو تيار لم يبدأ فى     "                               ت األصولية المسيحية األمريكية         الحركا



 ١٦

                                                            أمريكا ولم يقتصر وجوده عليها، بل هو معروف فى الغرب          

  .                                    كله، لكن جسده الرئيسى يوجد فى أمريكا

                وضع نصب أعينه      : "               رفيق حبيب إنه   .                         وعن هذا التيار يقول د    

  :                    عددا من األهداف، منها

                                                  حتمية تفوق أمريكا، فى السالح، حتى تصبح أقوى         - ١

  .          قوى العالم

                                                     حتمية عودة اليهود وإقامة دولـة إسـرائيل فـى           - ٢

  .              فلسطين العربية

                                                   حتمية عودة يهود الشـتات، جميعـا، إلـى دولـة         - ٣

  .       إسرائيل

                                                   حتمية هدم المسجد األقصى، وإقامة هيكل سـليمان         - ٤

  .     مكانه  )       الثالث (

                                      د أحداث التاريخ حتى تقـوم قـوى                   ضرورة تصاع  - ٥

                                                     الخير، وعلى رأسها أمريكا، لمحاربة كل قوى الشر        

                                                  فى معركة هر مجدون فى فلسـطين حتـى يـأتى           

   ".                                     المسيح ليحكم العالم لمدة ألف عام سعيد

                                 إن عقيدة الملك األلفى سـيطرت        "           رفيق حبيب  . د "       ويقول  

  )                 من البروتستانتيين (                  على معظم األصوليين 



 ١٧

                                    ية الصهيونية هى األصولية المؤمنة                       وإن الحركة األصول  

            بعد عـودة     )          إلى األرض  (                               بالملك األلفى، وعودة المسيح     

                                     ، وهى التى تمثل الـدعم األقـوى         )           إلى فلسطين  (        اليهود  

                                      كل المنتمين للحركة األصولية عامـة         : "     ويقول  .        إسرائيل

                                                         يؤيدون إسرائيل، إال أن األصـولية الصـهيونية تؤيـد          

                           وءات كتابيـة مسـتقبلية                            ً        إسرائيل باعتبارها تحقيقًا لنب   

   ".                                       تدور حول عودة المسيح ليحكم األرض ألف عام

                                الذى أراه أهم مرجع بالعربية       "                   المسيحية والتوراة  "     وفى  

       موشـى   "                    إلى حديث للحاخام      "           شفيق مقار  "                فى بابه يشير    

                        نشرته المجلة األمريكية     "            جوش أمونيم  "           أحد قادة     "      لفنجر

“ The Village voice” - مـن      ١٢                  العدد الصادر فى     

                                        وفيه يقول الحاخام إن الصـهيونية       –   م      ١٩٨٥        نوفمبر  

                                                       تصوف، وإنه ال يمكن الفصل بينهـا وبـين جـذورها           

                                                             التوراتية المنبئة عن حتمية قيام مملكة التـوراة علـى          

                         ً                                   األرض، كما أنها ال تقيم وزنًا إال للميثاق الذى قطعه اهللا          

                كما هـو وارد      )                          ميثاق توريث األرض لبنيه    (             مع إبراهيم   

   ".             ى سفر التكوين       حرفيا ف



 ١٨

                                          ُ                وأشير فى النهاية إلى أن هناك منظمة دوليـة تُعـرف           

                        ، عقد مؤتمرهـا األول      "                          المؤتمر المسيحى الصهيونى   "  بـ

                     فى بازل بسويسـرا،      )  م    ١٩٨٥           من أغسطس     ٢٩-  ٢٧ (

                                                         أى فى نفس مكان انعقـاد المـؤتمر الصـهيونى األول           

                                            وهى منظمة تضم عددا من الهيئات، منهـا           ).  م    ١٨٩٧ (

                                       ات وقنوات إعالميـة تسـتخدم كلهـا                        من يمتلك مطبوع  

  .      بال حرج  "                   المسيحية الصهيونية "      مصطلح 

                                                        وقد عقدت هذه المنظمة مؤتمرها الثانى فـى القـدس          

                         فى مناسبة االحتفال بما     (   م      ١٩٨٨              من إبريل      ١٤  -  ١٠

                 وقـال البيـان      )                     الستقالل إسـرائيل     ٤٠               أسموه الذكرى   

                                إن المسيحية الصـهيونية هـى         : "                   الصادر عن المؤتمر  

                  حبنـا إسـرائيل      :                لهذا نحن نعلن       ....         كتابية           صهيونية  

                                   تشجيعنا لعودة كل اليهـود مـن            ....                والشعب اليهودى 

      )....                            أى تجمعهم الحتالل فلسـطين     (                   الشتات إلى األرض    

                                                          إننا ندعو كل الدول إلى أن تعترف وتحترم قداسة وعد          

  )         فلسـطين  (                                            اهللا للشعب اليهودى بإعطائهم مملكة كنعان       

                              لوقت إلى أن يؤمنوا بوعوده                                 كملكية نهائية، وفى نفس ا    

   ".                       الخاصة بكل ذرية إبراهيم



 ١٩

                                                       وقال البيان الحافل بإشارات مرجعيـة إلـى نصـوص          

                                               نتحدى الكنيسة كى تتوب عـن كـل معـاداة             : "       توراتية

                                                         للسامية فى الماضـى أو الحاضـر، وعـن أى عقائـد            

   ".                                             تجاهلت أو بدلت الحقيقة الكتابية لوجود إسرائيل

                            عما يكشفه البيان من خلط                                   ولسنا فى حاجة إلى اإلشارة      

                            ، إذ يعتبر اليهود شعبا،      "       القومية " و  "      العرق " و  "      الدين "     بين  

                                                       وينسبهم إلى أصل واحد، ويضعهم فى مقابـل العـرب          

                                 وغنى عن البيان أن ذلك الخلط         ).                      والعربية لغة وقومية   (

                                                         المبنى على مزاعم هو العمود الفقرى للصهيونية، التى        

                 الصهيونية فى                  مؤتمر المسيحية   "     تصوف "            وصلت درجة   

                                                حد مناصبة الكنيسة نفسها العـداء وتحـديها          "       خلوتها "

   !                              جهرا، مقابل إعالن الحب إلسرائيل

                                                            تلك هى المسـيحية الصـهيونية التـى يمثـل الرؤسـاء            

  .                           األمريكيون قمة هرمها السياسى
 

 
 

 
 



 ٢٠

 المقدمة
 

                                    بهذه العبـارة الموحيـة اختـتم         "                          الماضي ما هو إال مقدمة     "

  "                   من قتـل كينـدي     "       فيلمه    "           ليفر ستون   أو "                 المخرج األمريكى 

            والقـوى    ى                                              يشير فيه صراحة إلـى النفـوذ اليهـود             الذى

        الـذى                      ومن نفس المنطلـق       .                                الصهيونية التى  تحكم أمريكا    

                            تاريخ رؤسـاء أمريكـا           نتابع   "            أوليفر ستون  "              تجسده عبارة   

                   ً       الذين يؤمنـون إيمانـاً                                            القادة الفعليين للصهيونية العالمية   

                       حق خالص لليهود، وأن      »          فلسطين   كل «     ً               راسخاً بأن فلسطين    

                                                             استيالءهم عليها خطوة البد منها حتى يعود المسيح ليقـيم          

                                     ويؤمنون بأن بالدهم هى  إسـرائيل         .  »                الجنة على األرض   «

                                                              الحقيقية وأن الكيان المقام على أرض فلسطين إن هـو إال           

      علـى                                          يقف وراء األحداث فى أمريكا ويحركها              ً    ، إيمانًا        رمز  

  .                              أموال اليهود ذات النفوذ الكبير     من               نحو أشد تأثيرا

                                    المالك الحقيقي للمشروع الصهيوني،           هى                 اإلدارة األمريكية 

                                                             وثمة مقولة شائعة بين الموصوفين باالعتدال مـن اليهـود          

  .                                                              تقول إن أمريكا هى وطن اليهود أما إسرائيل فهى مقبرتهم         



 ٢١

               ، ومـا تـل      "                عاصمة الصهيونية  "                 إن نيويورك هى      :      وأضيف

   "!       المقدسة        مدينتها  "        أبيب إال 

         الكيـان                                                         دولة الصهاينة الحقيقية أقاموها فى أمريكا، ويمثل          

  "          األيقونـة  "                                               الصهيوني المقام على أرض فلسطين المحتلـة        

         لتمريـر    "                  الرمـز الـديني     "                    ومحاولة اسـتغالل      "       الطوطم " و

       يعـرف     ال          الـذى               الخـالص،     ى                         المشروع الصهيوني الدنيو  

      يـة،                                                 ببعث أو حساب، مشروع ليس فيه رؤية أخرو              اإليمان

   ً                                                            فضالً عن أن  معظم من قام على أكتافهم هم من الملحـدين             

  .                                                الخلص، لكنه إلحاد يعرف كيف يتاجر بالرموز الدينية

******* 

      فى  –              تحرك األسبان                                   الخالفة اإلسالمية فى األندلس           بسقوط

                                                             إطار الصراع مع الدولة العثمانية ومحاولة تطويـق طـرق          

       يسـر،                                            للوصول إلى طـرق مالحيـة أقصـر وأ         –         تجارتها  

   ى                       بداية المشروع الصهيون                                     فاكتشفوا أمريكا، وكان اكتشافها     

              المسـيحية           أدبيـات                                  ى، المشروع الذى تنطـق بـه            األمريك

       لحـين    "                   إسرائيل البديلـة   "               نرى أمريكا هى       حيث           الصهيونية  

          إسـرائيل   "                             ً                     إقامة إسرائيل الكبـرى، وأحيانـاً أخـرى هـي         

                      نجح الصـهاينة فـى               نرى كيف                  كل األحوال       وفى   ،   "        الحقيقية



 ٢٢

                                                    الل العقل األمريكى بزعم الواجب المقدس نحو مسـاعدة        احت

                                           وبأكذوبة التفوق اليهودى وكيف طـورد         "!          اليهودى      الجنس "

  .                                      اليهود وتعرضوا لالضطهاد بسبب ذلك التفوق

             إسـرائيل   –                 مكان بين األمم     "                             بنيامين نتنياهو فى كتابه           يقول

                                 م، نشرت فى نيويورك الموعظـة          ١٨١٤         فى عام      ":        والعالم

                          راعى الكنيسة المشـيخية       ( "              جون ماكدونالد  "   س              الشهيرة للق 

                                             ، التى أكد فيها الدور المركزى الذى تنبأ به    )                 فى مدينة ألبانى  

                                                           النبى إشعيا للدولة الجديدة، فى أمريكا، فى إعادة اليهود إلى 

                                        يا سفراء أمريكا انهضـوا واسـتعدوا          : "                 أرضهم، قال القس  

      الذين                                                    إلسماع بشرى السعادة والخالص ألبناء شعب منقذكم،        

                                          أرسلوا أبناءكم واستخدموا أموالكم فـى         ..                  يعانون من الظلم  

     فـى   "  :               ويضيف نتنياهو    ".                                  سبيل تحقيق هذه الرسالة اإللهية    

               فى قلـب كـل     "       بقوله    "             ليفى برسونس  "                م دعا المبشر        ١٨٢١

                                                          يهودى تتأجج رغبة ال يمكن إخمادها الستيطان األرض التى         

          راطوريـة                       ، وإذا دمـرت اإلمب     )        فلسـطين  (                أعطيت ألجدادهم   

                                                                 العثمانية فإن معجزة فقط يمكنها أن تمنـع عـودة اليهـود            

   ".                                    الفورية إلى أرضهم من كل أقطار العالم



 ٢٣

  م     ١٧٨٩      فـى     "                    بنيامين فـرانكلين   "                         ونالحظ أن ما حذر منه      

                           م، أى بعد ربع القرن ال          ١٨١٤                             تحول إلى دعوة وتحبيذ فى      

                                     من أن الشعب األمريكى سيبذل دمـه         "         فرانكلين "     حذر    .     أكثر

                                                         ه وأمواله فى سبيل اليهود، وهو نفس ما دعا إليـه                 وأبناء

                                                    حين طالب األمريكيين بتقديم أبنـائهم وأمـوالهم          "         مكدونالد "

                                 أمـا إشـارته إلـى اليهـود          !                          لتحقيق األطماع الصهيونية  

                                 أى شعب المسيح عليـه السـالم         "            شعب منقذكم  "           باعتبارهم  

                المسـيح ولـد     "           فى كتابه     "            مارتن لوثر  "                       فترتكز على ما قاله     

   ، "                      المسـيحية والتـوراة    "    فى    "           شفيق مقار  "            ، واقتطفه    " ً اً     يهودي

                                           لقد كانت مشيئته أن يكون إنعامه علـى         "  :                  يقول مارتن لوثر  

                                                               العالم بالدين من خالل اليهود وحدهم دون سائر البشر، فهم          

                                                               أبناؤه األثيرون إلى قلبه، وما نحن إال الضـيوف الغربـاء           

       التـى                                                          على مائدتهم، وقدرنا هو أن نقنع بأن نظل الكـالب           

       وضـوح         لعـل    و   ".                                            تلتقط الفتات المتساقط من مائدة أبـيهم      

                                                                 العبارة، مع ربطها الجلى بين اليهود من ناحية ونعمة الدين          

                                                                 وذات اهللا وإرادته من ناحية أخرى، يفسر لنا لماذا تأثر بها           

                                  وكيف نما التيار الذى أفرزتـه        "     لوثر "              من أتباع            األصوليون

                        لحادة التـى أطلقهـا                                               بينهم، فى حين لم يكن لكل العبارات ا       



 ٢٤

           مـواز،         أثر –                           لدرجة مطالبته بطردهم     –            ضد اليهود     "     لوثر "

         المسيحية  "         فى كتابه   "           رفيق حبيب  . د "                            إضافة إلى ما يشير إليه      

             لقـد ولـد     "                م كتب لـوثر         ١٥٢٣         فى عام    "         من أنه     "       والحرب

   . "                                             ما يثبت أن اليهود هم أسـالف المسـيح          "              المسيح يهوديا 

                             اإلرساليات األولى الموجهة     "     بأن    "     لوثر "                     وهناك أيضا اعتذار    

                                              ال بسبب شر وتعنت اليهود، بل بسبب فسـاد                        لليهود فشلت، 

                         وعلى كـل حـال فـإن          ".                                القساوسة والبابوات والالهوتيين  

          ملحوظـات   "                                                   الكنيسة اللوثرية اعتذرت عما أبداه لوثر مـن         

                                                     بشأن اليهود وذلك عندما أعلـن ممثلـو االتحـاد            "       متطرفة

                            المنعقـد فـى اسـتكهولم                                        العالمى للوثريين فى مـؤتمرهم      

                       م عن عدم التـزامهم         ١٩٨٣           من يوليو     ١٣-  ١١             بالسويد من   

                      وفى نفس السنة أبدى      .                                     بكل ما صدر عن لوثر بشأن اليهود      

                                                            مؤتمر رؤساء الكنيسة اللوثرية أسـف اللـوثريين وعـدم          

                                                             عالقتهم بالملحوظات المتطرفة التى سبق أن أبداها مـارتن         

   .                 لوثر تجاه اليهود

       الـذى    "                   أرض أجداد اليهود   "    عن    "    ونس   برس "     كالم              ونعود إلى 

               عـن اليهـود     "             فى كتابـه      "            مارتن لوثر  "                    يتسق مع ما ذكره     

                                     من ذا الذى يمنـع اليهـود مـن أن         : "        حيث قال   "            وأكاذيبهم  



 ٢٥

     بـل    .          ؟ ال أحد   )            يقصد فلسطين  (                               يعودوا إلى أرضهم فى يهوذا      

                                                                إننا على استعداد ألن نزودهم بكل ما قـد يحتاجونـه فـى             

                            فهم عـبء ثقيـل علينـا         .     منهم                          رحلتهم لمجرد أن نتخلص     

       شـفيق   "                            ً      هذه الفقرة التى اقتطفها أيضاً        .  "                ومصيبة حلت بنا  

                                                      تكشف جذور التناقض الذى رأيناه يتكرر فى وثيقـة           "     مقار

                                          ، حيث نجد إدراك خبث اليهـود وسـوء          "                 بنيامين فرانكلين  "

                           وفى نفس الوقت التسـليم       "               الخطر اليهودى  "                طويتهم، إدراك   

                إلـى اعتبـار      "                 النقاء العرقـى     "                           باألكاذيب اليهودية من أول   

           ً                 ً           ً                         فلسطين ملكاً ال نزاع فيه خالصاً لهم، مروراً بأكذوبة أنهـم           

ـ   "          فـراكلين  " و  "     لوثر "        ، ومع    "                شعب اهللا المختار   "      ال   ا         وغيريهم

                                                              نجد التسليم بهذه األكاذيب فحسب، بـل إنهـم يعتبرونهـا           

                                                             منطلقات ألفكارهم كما أشرت من قبل، ولهـذا ذهبـت كـل            

                                         اليهودى فـى العـالم الغربـى أدراج                              التحذيرات من الخطر    

   .       الرياح

                                      لتدمير الدولة العثمانية توشـك أن        "       برسونس "               كما أن دعوة    

                                                         تكون محض صدى لدوافع حملة استكشاف أمريكا من قبـل          

                           كان سقوط الخالفة اإلسالمية                  قشتالة الذى                   تحالف أراجون و  

                               لوجود اإلسالمي فى تلك البالد،      ل          نهاية    ه       على يد             فى األندلس   



 ٢٦

                                                     بيعيا أن يسعى إلـى محاصـرة وإسـقاط الدولـة                  وكان ط 

                           دولة العثمانيين ، وهكذا      :                                     اإلسالمية الكبيرة الباقية فى أوربا    

                                                          سعى إلى اكتشاف طرق تجارية جديدة لتطويق وتقليل أهمية       

  .                                         الطرق القديمة التى يسيطر عليها العثمانيون

               وبعـد عهـود      "                  أراجون وقشـتالة   "                        سقطت األندلس فى يد     

                                         يب واالضطهاد والتصفية، هاجرت الكثـرة                      طويلة من التعذ  

                                                               الكاثرة من المسلمين إلى البالد اإلسالمية المختلفـة، أمـا          

                                                             الذين لم يتمكنوا من الخروج فمنهم من قضى نحبه، ومنهم          

ـ         ،  "               الموريسـكيين     "                                        من تم تنصيره عنوة، وهؤالء عرفوا ب

                                                              والقلة القليلة نجحت فى االستخفاء والحفاظ علـى دينهـا،          

                 حتى اليـوم،           أسبانيا                          زالوا موجودين فى جنوب                وهؤالء ما   

                                                         محتفظين بلغتهم ودينهم ومالمحهم وعلومهم وتقاليدهم فى       

                فى عالمنـا    -                                              واحدة من أندر مالحم الصمود، التى  نوشك         

                               ، وقد التقيت بعضهم أثنـاء                        ً      أال نعلم عنها شيئاً    -        اإلسالمي  

    .           منذ سنوات "        استانبول "         وجودى فى 

              المسـلمين                    مية فى األنـدلس                     سقوط الخالفة اإلسال           لم يصب   

                                    الذين نعموا فى ظلها بمـا لـم          "       اليهود "ـ     ب                وحدهم، بل أضر  

                 أنهم وصـلوا     ى                                          ينعموا به فى أي مكان على األرض، ويكف       
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                               ، يقـول الكاتـب اليهـودى        "               رئيس الـوزراء   "      منصب       إلى  

                    قوة اليهـود فـى      "           فى كتابه     "                  جوناثان جولدبيرج  "         األمريكى  

            واسـمها   –          سـبانيا                                  ازدهرت حياة اليهـود فـى أ       "   ":       أمريكا

-   ٧٥٥ (                                 خالل العصر الذهبى اإلسـالمى       –                  بالعبرية سافارد   

                                                 واحتفظوا باستقاللية مجتمعـاتهم، وقـد أنجـب          )  م    ١٠٣١

                                                              اليهود السفارديم نخبـة مـن الشـعراء وعلمـاء الـدين            

                                         ً                والموسيقيين والعلماء وجنراالت الجيش ورئيساً للـوزراء       

ـ          .     ً أيضاً   –     الم                                                  وبنهاية العصور الوسطى كان ربع يهـود الع

   ".                   يعيشون فى أسبانيا-                       وعددهم اإلجمالى مليونان 

وانتقام          مع المسلمين   -                                      من وضعهم المتميز هذا، تعقبتهم        ا                

                                                              محاكم التفتيش الكاثوليكية، ما اضـطرهم إلـى ادعـاء           -

ـ     (        المسيحية        اعتناق               ، وقد خرج     ")        المارانو "                وهؤالء عرفوا ب

           يجـدوا              آملـين أن    "                 العالم الجديـد   "     إلى    "         المارانو "          كثير من   

                                             القارة األمريكية، التى  التقوا فيهـا         ى     ً               بصيصاً من الحرية ف   

  -  "          انجلتـرا  "                  القـادمين مـن       "           الطهرانيين "    أو    "             البيورتانيين "

             اإلنجليزيـة                  رئيس الجمهورية     "        كرومويل "                   والذين كان منهم    

  "              البروتسـتانت    "     طوائف               وغيرهم من    -            التاريخ    ى          الوحيدة ف 

                   معظـم الـدول      ى     دة ف                                       الذين كانوا يعانون االضطهاد والمطار    
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                             باللجوء للسلطة العثمانيـة      "            مارتن لوثر  "       نصحهم   (         األوربية  

                                         كما نصـحهم بالعمـل علـى إضـعافها           "            ملكها عادل  "    ألن  

   ).  !!                    وإسقاطها قدر إمكانهم

                             ولكـن أسـبانيا اإلسـالمية             ": "..                  جوناثان جولدبيرج  "      يقول  

  .                                                       وقعت تحت ضغط مستمر من الجيوش المسيحية الزاحفـة        

                                        مد المسيحى إشبيلية وأثار موجة مـن                م مس ال      ١٣٩١     وفى  

            وخالل قـرن     .                                              العداء ضد اليهود استمرت لعدة عقود زمنية      

                                          ألف يهودى، أى نصف يهود أسبانيا، إلى          ٢٥٠            واحد اضطر   

                                                             أن يقبلوا اعتناق المسـيحية تحـت ضـغط العصـابات أو            

                                                            الحكومات المحلية فى ذلك الوقت، ولكن اسـتمر كثيـرون          

                              مع أن انكشاف أمرهم كان                                ً    يمارسون شعائر اليهودية سراً،   

                 م سـقطت آخـر         ١٤٩٢                      وفى شهر يناير عام       .            يعنى الموت 

                                                               المعاقل األسبانية تحت أقدام تحالف الملك فردينانـد ملـك          

                             وأعلـن المنتصـران هدنـة        .                              أراجون إيزابيال ملكة قشتالة   

                                                         ومنحا كل من هو غير مسيحى مهلة حتـى أول أغسـطس            

    .                                  ليعتنقوا المسيحية أو يغادروا البالد

                                                             م يكن أمام اليهود اختيارات واسعة، حيث كانـت أوربـا             ول

                                                             الكاثوليكية فى معظمها مغلقة فى وجوههم، كما أن شـمال          
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                                                           أفريقيا اإلسالمى كان تحت حكم أنظمة متشددة غير صديقة،         

                                                          ولذلك هرب البعض إلى القسطنطينية وانتظـرت األغلبيـة         

   وا                                                                حتى انتهاء المهلة ثم قبلوا التحول إلى المسيحية، أو هرب         

                                                   ً             عبر الحدود إلى البرتغال ولكن هذا المأوى لم يدم طـويالً،           

                                              م أصدر الملك مانويل األول أوامـره بـأن             ١٤٩٧          ففى عام   

                                                               يجرى تعميد كل اليهود، وفى هذه المرة لم يكـن أمـامهم            

                                                      وحتى من تحولوا إلى المسيحية فى البرتغال ظلـوا           .     مهرب

      بدرجة                                                        لعدة قرون كأقلية ضعيفة ومنتهكة، وكان األمر كذلك         

                                           وبال شك فقد أصبح الكثيرون من اليهـود          .                 أقل فى أسبانيا  

                                                             الذين اعتنقوا المسيحية مخلصين لديانتهم الجديدة، ولكـن        

                                                             قلة منهم وهـى األكثـر أهميـة ظلـت علـى اليهوديـة              

                                             وخالل قرون من طرد أسبانيا لليهود عبـرت                  .........    ً سراً

   دة                                     ً                    مجموعات عديدة من اليهود األطلنطى بحثاً عن حياة جدي        

                                                      فلم يكن من السهل عليهم أن يختبئوا إلى األبـد،            .        بال خوف 

                                  م ظـل البرتغـاليون يحتفظـون           ١٧٦٨                    حيث إنه حتى عام     

                                                             بقوائم بأسماء المسيحيين ذوى الجذور اليهوديـة، وكانـت         

                                         ً                 تحركاتهم محدودة تحت المراقبة وعاشوا دائماً فى خـوف         

                                                           من انكشاف حقيقتهم والقتل على أيـدى محققـى محـاكم           
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              وفـى بيـرو      .                                       التى نصبت نفسها لحماية المسيحية            التفتيش

                  م أعدمت مجموعات       ١٦٤٩                      م وفى المكسيك عام         ١٦٣٩     عام  

                    ً                                        كاملة من اليهود حرقاً، واستمرت المحارق فى لشبونة حتى         

                                            وشقت مجموعات قليلة من يهـود أسـبانيا          .  م    ١٧٦٠     عام  

                                                               والبرتغال حياتها بصعوبة إلى أمستردام، التى تدين بالمذهب        

            ً                                     ، ولندن أيضاً حيث مارسوا العقيدة اليهوديـة                    البروتستانتى

                      كانـت أول مجموعـة            ......                                فى أوائل القرن السابع عشـر     

                                                              يهودية تصل إلى أمريكا الشمالية عبارة عن قارب قادم من          

                                                              البرازيل المستعمرة الهولندية وعلى متنه هؤالء الذين فروا        

          مدينـة  –                                                   من جيوش البرتغال إلى ميناء نيو أوف أمستردام        

                           م، ثم حمولة قارب آخـر          ١٦٥٤            فى عام    –           رك اليوم        نيويو

  م     ١٧٣١                                                        من يهود البرتغال الذين وصلوا إلـى لنـدن عـام            

                                                          وذهبوا إلى مستعمرة جورجيا، وحمولة قارب ثالث هـارب         

                                    م وشق طريقه مباشـرة إلـى رود            ١٧٥٨                 من لشبونة عام    

   ".     أيلند

                                                                ونالحظ أن كل الطرق كانت تدفع اليهود إلى العالم الجديـد           

ــارة ا ( ــة          الق ــوا   )          ألمريكي ــراتهم امتزج ــى هج ــم ف                                  وأنه

                                                            بالبروتستانت على نحو واضح، فقد هاجروا إلـى هولنـدا          



 ٣١

                               ً                              وانجلترا المحكومتين بروتستانتياً، وهما فى نفـس الوقـت         

                                                             قوتان استعماريتان امتلكتا مستعمرات واسعة فـى العـالم         

         إلـى   -                        مـع البروتسـتانت      –                     كما هاجر اليهـود       .       الجديد

               وفى كل األحوال    .                     ن فى ظل حكم عادل                    ً      القسطنطينية طلباً لألم  

                                                              ظل اليهود والبروتستانت محملين بثأر تاريخى مع أسـبانيا         

                                 ذلك الثأر الذى سنرى كيف تمت        )                       تحالف أراجون وقشتالة   (

  .                                  تصفيته فى الفصل األخير من هذا الجزء

        تطـوير    "              البروتسـتانت  " و  "         المارانو "            أثمر لقاء                 على كل حال    

                           من العبرانية، حيث انسلخ                                     المذهب البروتستانتي نحو مزيد     

               عن مسيحيته   -           أمريكا    ى                    كما هو معروف ف    -             هذا المذهب   

                            تسيطر عليه، وال عجب، فقد       "         اليهودية "    ً      ً          شيئاً فشيئاً وأخذت    

                                                                كان كثير من كهنة الكنائس البروتستانتية، بل والكاثوليكية،        

                                               الذين صعدوا مع تالميـذهم، وتقلـدوا أهـم           "         المارانو "    من  

   ،   "                             األمـة األمريكيـة الوليـدة      "       قيادة     ى                    المناصب والمواقع ف  

             ً                                      الدولة تماماً منـذ االتحـاد األول للواليـات           ى           وسيطروا عل 

                                   سيطرت عليه الرمـوز والمفـاهيم         ى     الذ                    المتحدة األمريكية،   

   .  ى             الهوس العبران                 وسيطر على إدارته            الصهيونية، 
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                                                    الصهاينة أنهم انتهوا من إحكام قبضتهم علـي          ى     ير     واآلن

                                    األمريكية وهـي، بـدورها، تحكـم                              عنق الواليات المتحدة    

                                هل يمكـن أن نقـف ونراجـع         ف                 عنق العالم،     ى          قبضتها عل 

                     التـى  يسـيطر                      اإلدارة األمريكية                             ونواجه أنفسنا بحقيقة أن     

                                   أعدائنا، أقواهم ساعدا وأشدهم      ى                          عليها الصهاينة هى  أعد    

  ؟     ضراوة

               باعتبارهـا              هذه اإلدارة                 التعامل مع     ى                       هل ندرك أن ال أمل ف     

                                        قبل أن تتمكن من تحرير نفسـها مـن         الخ  ..             وسيطا وشريكا 

                                                              قفص السيطرة الصهيونية، تلك السيطرة التى  تتباهى  بها          

                                                      قيادات الكيان الصهيوني، وتعترف بها القيادات األمريكية؟

         قـال                                     ً                    فقبل أن ينفض االئتالف الذى كان قائماً بين حزبيهما        

                                           كل مرة نفعل شـيئا تحـذرني قـائال           ى ف    : "              شارون لبيريز 

         ، وأريد                          لن يعجبها ما نقوم به                           تفعل كذا، أمريكا                أمريكا سوف 

                             أال تقلق بشـأن الضـغط        ى                               أن أخبرك بكل وضوح أنه ينبغ     

                                                   ، فنحن من يحكم أمريكا، واألمريكيـون يعرفـون          ى      األمريك

   "!   ذلك

      فـى                                                     هل هناك صياغة أوضح مـن هـذا لثقـة الصـهاينة         

  ؟ ى                                 سيطرتهم علي اإلدارة والقرار األمريك
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                           ينكـرون هـذه السـيطرة         ال                       األمريكيـون أنفسـهم             القادة  

                            الكاميرات الرئيس السـابق      )     ضبطت (                        ويعترفون بها، فعندما    

                                               وهو يضبط ربطة عنق رئيس وزراء الكيـان          "            بيل كلينتون  "

   :          مبـررا                       قال كلينتون     "           إسحق رابين  "           الراحل    ى       الصهيون

  !              إنه أبي الروحي

ـ   )            رجل الشارع  (                      وعندما أسقط الناخب                 المرشـح    ى        األمريك

                             كان يعلن خوفه وعدم رضائه       "        آل جور  "    سة          للرئا  ى         الديمقراط

                                     نائبا له، وعبرت معركة إعـادة        ى     ليهود  "    جور "            عن اختيار   

   ى                                                      فرز األصوات عن صعوبة الصراع بين النفوذ الصـهيون        

ـ         نائبه         جور و   ى             يريد ثنائ      الذى    ى                           ، ومخاوف الشارع األمريك

          ، ونجـح    ى                     االبن وديك تشـين          بوش  ى                   صبت لصالح ثنائ    ى   الت

        يريـده                                   تعهدا فيها بتقديم كـل مـا                         فى إطار صفقة      ى      الثنائ

   ى                                        تعويضا لهم عن عدم وصول رجلهم إل        ،                الصهاينة وزيادة 

  .           البيت األبيض

ـ          ى          قادة الرأ     ى                                                     والمحللون األمريكيون لم يفـتهم التنبيـه إل

       ولـيم   "                                        ، والتحذير من تعاظمه، فقـد قـال          ى               النفوذ الصهيون 

                                                   الرئيس السابق للجنة العالقات الخارجية بمجلس        "        فولبرايت

       جـورج   "      وقال    !  "         المجلس  ى                      إن إسرائيل تسيطر عل    "   :  وخ    الشي
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           إن اليهود   "  :                                         الرئيس السابق لرابطة رؤساء األركان      "     براون

    نظر  ا                         هذا البلد، ولتتأكد      ى                    البنوك واإلعالم ف    ى           يسيطرون عل 

                   تصريحه هذا     ى ف           وبراون    .  " ى                             إلي أين يذهب المال اليهود    

      ميـة                        أهم المؤسسات اإلعال    ى                      سيطرة الصهاينة عل    ى        يشير إل 

   ذا   :                                                       أمريكا، ومنها الصحف الكبـري الـثالث اليوميـة          ى ف

  .                                           ، ذا واشنطن بوست، وول ستريت جورنـال        ز             نيويورك تايم 

   وأوسع المجالت اإلخبارية انتشار                                نيوزويك، يـوإس     ،    تايم  :  ا                    

  .               نيوزورلد ريبورت

  :                                    وتايم وونر وشبكاتهما اإلخبارية     ى       ديزن  ى                إضافة إلي شركت  

          وبـالطبع     ..   إس  .  ى ب  .  ى       و س   ى س  .  ى ب  .           سي و إيه    .  ى ب  .   إن

                     إن وبعبارات شـديدة     .   إن  .  ى          شبكة س   ى                   يسيطر الصهاينة عل  

                               العضو السابق بمجلس النـواب       -   " ك         ديفيد دو  "            الحدة يصف   

                                                             عن والية لويزيانا والمرشح السابق للرئاسة األمريكيـة         

  :                  مقدرات بالده قائال ى                      السيطرة الصهيونية عل ى  مد

                 غيـر المحـدود                                     األمريكيون خانوا شعبهم بدعمهم             الساسة "

    لقد    ""        إسرائيل  ""              وجه األرض     ى                            ألكبر دولة تدعو لإلرهاب عل    

                                                             سمح الخونة لهذه الدولة األجنبية اإلرهابية بـأن تسـيطر          

  . "                  الحكومة األمريكية ى  عل



 ٣٥

   ة،  ن                                             وضع األمريكيون أنفسهم تحت رحمة حكومة خائ       "  :     وقال

                                               بداخل أمريكا، انظر إلي المناصب الحكوميـة         "        إسرائيل "      إنها  

              وستجد اليهود                                     مثال وزارة الدفاع والمخابرات                 الحساسة  

  . "               لهم اليد العليا

          بـالده    ى                                     يظن أن الصهاينة لم يسيطروا عل       ى   الذ  "  ك  دو "     لكن  

                              منـذ قيـامهم باغتصـاب        ى أ                         نصف القرن األخير      ى     إال ف 

ـ       ى             لم ينتبه إل    -        فلسطين             قبضـة    ى                             حقيقة وقوع أمريكـا ف

        لعبه   ى      ر الذ        الدو  ى                                            الصهيونية منذ نشأت أمريكا ولم يلتفت إل      

ـ      ئها                 كل واحد من رؤسا                     خدمـة المشـروع    ى                المتعـاقبين ف

ـ      ى               ذلك الدور الذ    .         الصهيوني              نة ورئيسـا                         نتعقبه سـنة بس

   ى                 هذا ما نسـع     ،                ، أو علي األقل                           برئيس منذ جورج واشنطن   

                                مع مالحظة أن االهتمام بذكر       .               هذه الدراسة   ى    ف       تحريره     إلي  

         جـاء    )        بيوجرافى (                                          الخطوط الرئيسية لسير الرؤساء الذاتية      

                                                          فى إطار التوضيح الضرورى للخلفيات والمالبسـات التـى         

                                                          أحاطت بمواقفهم وكلماتهم، ما يوفر اإلطـار الموضـوعى         

   .                      لقراءتها والحكم عليها
 *******  

بدأت إعداد الفصول األولى من هذا الكتاب مع محاولة هدم 

م ونشرتها فى جريدة ٢٠٠١المسجد األقصى فى يوليو
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اراتية أثناء إشرافى عليها، كانت اليومية اإلم" الوحدة"

مقاالت أعدت على عجل تطاردها األحداث، ويحاصرها 

جدول متخم بالمهام التحريرية واإلدارية، ومع ذلك فقد 

كانت كافية ليهتم القراء بجريدة اعتادوا إهمالها، وكافية 

إلثارة خوف بعض الدوائر التى كانت خائفة وإن تظاهرت 

لزمن عارفا أن الوقت لن يتاح لى كنت أسابق ا! باالمتعاض

إلكمال ما بدأت، خاصة بعدما عرفت مدى االحتجاجات 

الدبلوماسية األمريكية، وهكذا مضت األحداث بالمقاالت 

من سبتمبر ١١والمقاالت باألحداث حتى وصلنا إلى 

م، اليوم الذى أعلن الصهاينة الذين يقودون أمريكا ٢٠٠١

ع أمثالى، وفى إطار ما م" التسامح"بعده أن ال مجال لـ 

 الترتيبات"بـ"!! راعية السالم"أسمته اإلدارة األمريكية 

               ً         الذى ظل ملتزما  باإلطار –تغير سفيرهم " األمنية الجديدة

، ذات األصل "مارسيل وهبة" وجاءت السيدة -الديمقراطى 

المصرى والخدمة الطويلة فى السفارة األمريكية بالقاهرة، 

             ً                 ن إبعادى فورا  هو مطلبها األول، إلى منصب السفير، وكا

وهكذا عدت إلى ! وما كان فى اإلمكان أال يستجاب لها

             ً                               ً    القاهرة تاركا  جريدتى غير ناقم وال نادم، مقدرا  أن 



 ٣٧

الضرورات التى يعنو لها السياسى غير تلك التى تحرك 

        ً                             ً      عدت حامال  نسخ المقاالت التى نشرت، مدركا  أنها . الكاتب

قبل إعادة نشرها، فى إطار استكمال تحتاج إلى نظرة أخرى 

نشر ما لم ينشر منها، وبالفعل بدأت كتابتها مرة أخرى 

بترحيب " الموقف العربى"ونشرت ثالث حلقات فى مجلة 

عبد العظيم "كريم من صاحبها ورئيس تحريرها األستاذ 

، قبل أن تتوقف المجلة، المحاصرة من قبل، عن "مناف

 . أبعدت هى اليد التى أوقفتوأدركت أن اليد التى! الصدور

ولم يبق لى إال السعى إلصدار الفصول مجتمعة فى كتاب، 

وهو إجراء كان ال بد منه على أية حال، وهاهو الجزء 

األول من الكتاب بين أيديكم بعد كل هذه الرحلة التى ما 

كانت لتستحق التسجيل لوال ما شهدته من تحديات، وما 

ذه الفصول فى كتاب لوال كانت لتصل إلى غايتها بجمع ه

حماسة األصدقاء الذين ظلوا يشجعوننى باستمرار على 

 .                   ً             ًاستكمال الفصول جمعا  وصياغة ونشرا 
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 ٤٠

دامز وتوماس جيفرسون حلقة أيمثل جورج واشنطن وجون 

البيت األبيض رؤساء واحدة متماسكة فى مسيرة سكان 

) صناعة (ىالواليات المتحدة األمريكية، فقد شارك الثالثة ف

اإلدارة األمريكية فى فترات ) صياغة(و االستقالل األمريكى

 .حكمهم المتعاقبة

                         يصعب علـي المـرء أن                 نموذجا    "             جورج واشنطن  "      ويعد  

                                يمكـن أن يصـبح أول رئـيس              الذى         للرجل                  يتخيل غيره   

                                   واشنطن السمات الشخصية والسياسية      "    لخص "              ألمريكا، فقد   

  .                لمن تاله من رؤساء

  -    ١٧٨٩ (                                                واشـنطن الرئاسـة لفتـرتين متعـاقبتين           ى   تول

     كـل               تقريبـا                                       بنهايتهما كانت أمريكا تشـمل           ) م    ١٧٩٧

    وقد   .                                                   أرضها المعروفة بين ساحل األطلسي ونهر المسيسبي      

                                                        استعان بالكونجرس لتشكيل اإلدارات الحكوميـة، وأسـس        

            كما وضع                                        ضائية االتحادية، والسلك الدبلوماسي،              السلطة الق 

ـ          "         الـدوالر  "                                                أسس النظام المصرفى ووفر االئتمان الالزم لـ

                                                            العملة التى حافظت على مكانتها باسـتمرار، ونالحـظ أن          

          السـيطرة    :                                     عمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما      "      واشنطن "



 ٤١

                                  وهما نفس ما يهدف إليه الكيان        .                        على األرض وتوفير األمن   

  .                   فى فلسطين المحتلة        الصهيونى

                                                            كانت األرض التى تشغلها الواليات المتحدة األمريكيـة اآلن         

       الهنود  "                                                  موزعة بين مناطق يسيطر عليها السكان األصليون        

                                                      ، وأخرى يسيطر عليها الفرنسـيون أو األسـبان أو           "     الحمر

                                                           البريطانيون، وبديهى أنه فى ظل صراع عسكرى ال أمن إال          

  "         واشـنطن    "     اعتمد            الهدفين                                بالسيطرة على األرض، ولتحقيق   

                           هويته كأسـتاذ أعظـم       ى                               صبره ودأبه، كما اعتمد عل      ى  عل

                                     فتحت أمامه األبـواب المغلقـة،        ى                   ، تلك الهوية الت    ى     ماسون

                               خطاب تنصـيبه األول حيـث        ى                       عبر عنها واشنطن ف     ى    والت

   :                                                         استخدم العديد من المصطلحات والتعبيرات الماسونية مثل      

                      حاكم الكون، رئيس     ى و           ذلك الق   ى             الحارة إل   ى           رفع تضرعات  أ "

ـ        ى                 مجالس األمم، الذ      ى                                     يكرس حرية وسعادة اآلخـرين، ك

  "             قامت لخدمته ى             حكومتنا الت ى   يرع

         لمهنـدس   "                              خطابـه أن يقـدم والءه         ى                   ولم يفت واشنطن ف   

  ،  "  اهللا "                              المقابل للفـظ الجاللـة        ى                  االصطالح الماسون   ، "     الكون

              ً                                            وهو يعلن رئيساً لجمهورية وليدة تتكون من ثالث عشـرة          



 ٤٢

            ً                                           استقلت حديثاً عن االستعمار البريطانى، وكان نائبـه              والية  

   ".         جون أدامز "

                    بدايـة خدمتـه      ى                                          لم يتلق واشنطن تعليما راقيا، وتعرض ف      

                                 لهزيمة مريرة مـن القـوات               اإلنجليزى          الجيش    ى        كضابط ف 

                    أثنـاء خدمتـه      م    ١٧٥١   ى    ف  ى                            الفرنسية، كما أصيب بالجدر   

بحار      واضـطر                                          األسطول البريطاني بجزر الهند الغربية،   ى    ا ف        

                                       شـاعرا بـالمرارة، ومختـارآ أن         م    ١٧٥٨                التقاعد فى     ى  إل

                                  أرملة دانيـال بـارك كوسـتيس         "              مارثا أندردج  "           يتزوج من   

ـ                 هكتـار       ١٥٠٠٠   ى                                           ومعها تـزوج ممتلكاتهـا المتمثلـة ف

ـ     "       واشنطن "                عبدا جعلت من       ١٥٠ و اسـما المع               ـ           عـالم    ى      ا ف

                        ليقود جيش االستقالل،     ى                                   المزارعين، قبل أن يعود مرة أخر     

ـ   ى                            من معارضة الكونجرس األمريك             الرغم    ى  عل           بـادئ    ى      ف

  .                           رحلة انتهت باستقالل أمريكا ى       األمر، ف

        ، وهو                البيت األبيض   ى    ف  ى                    بدأ النفوذ الصهيون               ومع واشنطن 

               فرجينيا  ى ف          ومتوف                  ألصل، مولود    ا   ى     نجليز إ   ،   ى     ماسون

-   م      ١٧٣٢              مـن فبرايـر     ٢٢ (            أمريكا    ى                     أهم معاقل اليهود ف   

              فـى كتابـه      "  ن        جيفرسـو  "           ، ذكـره     ) م    ١٧٩٩          من ديسمبر   ١٤

  م     ١٧٨٤                      المطبوع فى بـاريس       "                          مذكرات عن والية فرجينيا    "



 ٤٣

                                                              بوصفه أهم عبقرية حربية فى زمنه، وتأثرت أفكاره بالكتيب         

           بـدون أن     "           توم بـين   "             الذى أصدره     "               اإلدراك السليم  "        الثورى  

                                            إن مولد دنيا جديدة قريب المنـال، وإن         "                    يوقعه، وفيه يقول    

   ".                            بيدنا أن نبدأ الدنيا من جديد

            كان أول    : "                  المسيحية والتوراة  "          كتابه    ى    ف  "          شفيق مقار  "   ل     يقو

                                                 رجال شديد التـدين عبرانيـا، وظـل حتـي            ى           رئيس أمريك 

  .                                                  أخريات أيامه عظيم التقديس للشعائر والطقوس اليهودية

       كانـت                      قادة اليهـود،      ى     إل           ثالث رسائل    "      واشنطن "          وقد وجه   

  )  م    ١٧٩٠          أى فـى     (                                            الرسالة األولى بعد انتخابه بعام واحـد        

             أول اتصـال     "                    جوناثان جولـدبيرج   "              كما يقول    –     مثل        وهى ت 

                                                              رسمى بين الطائفة اليهودية وحكومـة أمريكيـة، بـل أول           

  !    سنة    ١٧٠٠                                            خطاب يوجهه رئيس دولة غربى لليهود خالل        

    إلى   "       واشنطن "                            م وأثناء زيارة قام بها          ١٧٩٠            ففى أغسطس    "

                                        ً                    نيوبورت بوالية رود أيلند كتب الـرئيس خطابـاً ألعضـاء           

               ً                           بالوالية، متميزاً بالدفء والفصاحة، وحتى                      المعبد اليهودى   

                        يـدرس فـى المـدارس        "       واشنطن "                         يومنا هذا مازال خطاب     

   "        واشـنطن  "     قال    .                                            الدينية كمنهج تأسيسى لحرية يهود أمريكا     

                                                إن حكومة الواليات المتحدة، التـى ال تفـرض            : "         فى خطابه 



 ٤٤

                                                             العقوبات على المتعصبين لدينهم والتـى ال تسـاعد علـى           

                                        تطلب من هؤالء الذين يعيشون تحـت                         استمرار االضطهاد، 

                                                              حمايتها أن يكونوا مواطنين صـالحين يتمتعـون بتأييـدها          

   ".                   ودعمها فى كل الظروف

                                بنى إسرائيل المنحـدرين مـن       "                             وقال فى خاتمة الخطاب إن      

                                 الذين يسكنون هذه األرض سيظلون         !!)     هكذا (              صلب إبراهيم   

                                                        محل إعزاز مواطنيهم من السكان اآلخرين، ولسوف يظـل         

     ً                          جالساً تحت كرمته وتحت تينته      "                        امرئ من هؤالء وأولئك         كل  

      "..".                    ً     وال يكون من يرعب أحداً منهم

                      إلـى أن االستشـهاد       "                     المسيحية والتـوراة   "             ويشير مؤلف   

        تعمد   "      واشنطن "     لكن    "     ميخا "                                  بالكرمة والتينة مأخوذ من سفر      

             فم يهوه رب    "                         ً             ً             إسقاط تأكيد ميخا بأن أحداً لن يرعب أحداً ألن          

  ! "          َّ الجنود تكلَّم

      يظـل   "       أن    ى              عن أمله ف    "      واشنطن "         أعرب              رسالة أخرى    ى  وف  

ـ   ى                         الرب صانع المعجزات الذ               األزمنـة   ى                     خلص العبرانيين ف

ـ      ى               القديمة من بغ          أرض   ى                                  مضطهديهم المصريين وزرعهم ف

                             وأن ينعم ذلك الرب القدير       .                       يسقيهم من ظل السماء     .       المعاد



 ٤٥

                                                    كل من بالواليات المتحدة التى  تأسست بقدرته          ى  عل  "     يهوه "

  . "                                                  بالبركات الدنيوية والروحية التى  أنعم بها علي شعبه

   ا                 كان قد ألقاه    ة                                هذه الرسالة يتواصل مع خطب      ى          وواشنطن ف 

ـ   م   ٧٧٧ ١   ى                               جيشه أثناء حرب االستقالل ف      ى ف         حـث    ا         ، وفيه

ـ      "       أن    ى         جنوده عل            كانـت    ى                                     يرقوا إلي المستويات الرفيعة الت

  ل                              ظل رافعا راية يهوه طوا      ى                        إسرائيل العظيم، الذ    ى        لجيش بن 

  . " ر  قف    ال ى            أربعين سنة ف

                                                               ولم يقف األمر عند حدود الرسائل المتبادلة، يقول شـفيق          

                                     م احتفى جـورج واشـنطن احتفـاء            ١٧٩٠         فى سنة     :"    مقار

    ً                                                      خاصاً بالحاخام موشى سايكاس، الـرئيس الـدينى لتجمـع         

                       كاحال يـدوش يشـوات      "                                  المصلين اليهود بمدينة نيوبورت     

          لقساوسـة                                          وأجلسه بين ممثلـى المدينـة مـن ا          "        إسرائيل

     ".                                    البروتستانت وأعضاء المحفل الماسونى

                         فى البيـت األبـيض،      WASP     أول      هو                جورج واشنطن    و  

                      أبيض، أنجلوساكسـون،     :                              والحروف األربعة تختصر كلمات   

                         المشتركة بـين كـل                 العنصرية          الصفات  ى              بروتستانت، وه 

  ،  ى                                                            رؤساء أمريكا الذين لم يشذ من بينهم إال جـون كينـد            

  .        الوحيد ى         الكاثوليك



 ٤٦

 اقشة المهووسينمن

         الرمـز              المغمـور و  ى ف ا    الصح (                              يعتقد معظم الناس أن هرتزل     

         لمشـروع   ل                                           أقامه رؤساء أمريكا وساسـة بريطانيـا            الذى

            لليهـود    ى                                      هو أول من دعا إلى إنشاء وطن قوم          ) ى       الصهيون

               مـن القـادة                                                   فلسطين، لكن الحقيقة أن الداعيـة األول          ى ف

        نائـب   »               جـون أدامـز    «                    الغتصاب فلسطين هو               السياسيين  

                     حكم لفترة رئاسـية       ى   الذ         وخليفته    "             جورج واشنطن  "        الرئيس  

                     رسالة وجهها إلى     ى           فقد عبر ف    .     ١٨٠١-    ١٧٩٧       من        واحدة

                            أصبح فيما بعـد الـرئيس            الذى          نائبه   -                توماس جيفرسون   

         صادقة   ة   رغب «                                وقبل هرتزل بقرن كامل عن       -              الثالث ألمريكا 

       كأمـة    )       فلسطين (               أرض يهوذا       إلى                            أن يعود اليهود ثانية       ى ف

                                                          ، ألننى أعتقد أنه بعد أن يعودوا إلى مكانة مستقلة،           ة     مستقل

                                                             لن يكونوا مطاردين بعدها، فإنهم سيزيلون من على أنفسهم         

                            وهو أول تصريح يحدد مهمة       "                             التصلب والغرابة فى طباعهم   

  .         بال مواربة  "                                القادة الصهاينة فى البيت األبيض  "

                                          متمسك بأن العبرانيين فعلوا فى سـبيل        "                   وأضاف أدامز إنه    

   ".                     ً                           ل النوع البشرى متحضراً أكثر مما فعلته أى أمة أخرى  جع



 ٤٧

                                                            وفى رده على التماس من أحد اليهود أعرب أدامـز عـن            

                                              تحصل أمتكم اليهوديـة علـى كـل مزايـا           "               رغبته فى أن    

                          ولقد فعل هـذا البلـد        .                                         المواطنة فى كل بلد من بلدان العالم      

                                             لكننى أود لو تم القيام بما هو أكثـر          .                        الكثير فى ذلك السبيل   

                                                          فقضى على كل ضيق فكر فـى مجـاالت الـدين والحكـم             

     ".          والتجارة

                                     يسجل ألدامز أنه خفف مـن نبرتـه          "           شفيق مقار  "           وإذا كان   

                                                                 المتحمسة لليهود فى أخريات أيامه، فإن ما يعنينا هـو مـا           

                            ً       ً                              قدمته حماسته أيام كان سياسياً متنفذاً، وال يهمنا إن كانـت           

     "            يات أيامه   أخر "                                   تلك الحماسة قد خفت بعد أن تقاعد فى 

  -            بكوينســى  م    ١٧٣٥             مــن أكتــوبر  ٣٠                  ولــد أدامــز فــي

         اليوم   ى أ (   م      ١٨٢٦         من يوليو  ٤   ى    ف  ى                    ماسوشوستش وبها توف  

                   ومـن المصـادفات      )                                      تحتفل فيه أمريكا بعيد استقاللها      ى   الذ

        تومـاس   "          فيـه     ى        تـوف   ى                                   العجيبة أنه نفـس اليـوم الـذ       

                                    وكالهما كان يمـتهن المحامـاة        "     أدامز "       خليفة     ..  "       جيفرسون

    !            صبح رئيسا         قبل أن ي

             شكلت عام    ى              اللجنة الت   ى                                  كما كان أدامز زميال لجيفرسون ف     

                                                      للتوصية بشعار رسمي لألمة األمريكية الوليدة، مع         م    ١٧٧٦



 ٤٨

                                         امين فـرانكلين، ولنـر أيـة صـهيونية       ي  بن   "  هو     آخر     عضو

                                                 أدمغة كل األعضاء من خالل المقترحـات التـى            »     ضربت «

                   فرانكلين وقـد                   ، حتى بنيامين                                تقدموا بها واتجاه المناقشات   

    !      صهيونى  "      درويش "                                      افتتحنا الكتاب بتحذيره لم يكن أكثر من 

                        سـنة مـن تـاريخ         ١٣                     الذى سيلقى بعد     –                 اقترح فرانكلين 

   !!                    ً                                        اجتماع اللجنة خطاباً يحذر أشد تحذير من الخطر اليهودى        

                                           موسى وهو يفلق البحـر بعصـاه ويغـرق                ً        رسماً يصور  -

   .                 إسرائيل سالمين ى                       فرعون وجيشه بعد عبور بن

                         إسرائيل خارجين مـن      ى                               واقترح جيفرسون رسما يصور بن    

                صورة عمـود     ى                                         مصر تحت قيادة موسى، ويهوه يتقدمهم ف      

   .               سحاب وعمود نار

                                                             وأيد أدامز مقترح جيفرسون ألن عمود السحاب بـدا لـه           

      مثلوا  «           لكونهم    ً اً                 وعمود النار رمز    »           إسرائيل  ى        لعلو بن    « ً اً   رمز

               كما يقـول     »     حضارة                           قاد البشر إلى درب ال      ى                مشعل النور الذ  

   .  "         شفيق مقار "

                  تعلـو رأسـه         الذى                                          وفى النهاية اختارت اللجنة رمز النسر       

   .             نجمة صغيرة  ١٣                         نجمة داود كبيرة مركبة من 



 ٤٩

       ً                 وتحديداً فى سفر إشعيا                التوراة    ى                           وتفسير هذا الرمز نجده ف    

     ً             مؤكداً أن قيادات     "                 بنيامين نتنياهو  "                           الذى سبق أن أشار إليه      

        ً      ً                       فيه نصاً مقدسـاً يحـدد مهمـة                                 المسيحية الصهيونية ترى  

       اإلصحاح                                                      أمريكا نحو نصرة إسرائيل، وهو يعنى ما جاء فى          

   ى ف                             يا أرض حفيف األجنحة التى     "ـ           يبدأ ب         الذى            الثامن عشر 

                           البحر وفى قوارب مـن       ى    ف                          ً     عبر أنهار كوش المرسلة رسالً    

                                                               البردي على وجه المياه اذهبوا أيها الرسل السريعين إلـى          

       أمة                        ً     عب مخوف منذ كان فصاعداً                              أمة طويلة وجرداء إلى ش    

                   وطبقا لعقيـدة     . "                                        قوة وشدة ودوس قد خرقت األنهار أرضها      

   ى    ه                                فإن الشعب المخوف وأمة الشدة      "                    المسيحية الصهيونية  "

                                                             أمريكا، التى  يعتقدون أنها هـى  أرض إسـرائيل وأرض            

                                                      أو الوعد اإللهي، بينما أرض فلسطين هـى  أرض            "       الميعاد "

        لقـدرة                             طرة عليها مجـرد رمـز             والسي  ،             أي العودة   "      المعاد "

                         ، وقد اختاروا النسـر                العالم كله                   يعتقدون أنها     ى            إسرائيل الت 

   ى     سم  "                جورج دبليو بوش   "                                   ليالئم حفيف األجنحة، ولنتذكر أن      

    ! "            النسر النبيل   "         أفغانستان               حربه األخيرة ضد 

        كنـائس   "            عن كتـاب      "           رفيق حبيب  . د "                        وفى هذا السياق ينقل     

      قـول    "                   فى الشرق األوسـط                                    الخط العام والسياسة األمريكية     



 ٣٨

 

 الفصل األول
 

            بجيش بنـى                                          واشنطن الماسونى يدعو جيشه لالقتداء    

  .              إسرائيل العظيم

 

          فلسطين   ى    ف  ى                                        جون أدامز دعا إلى إقامة كيان صهيون      

  .       رن كامل            قبل هرتزل بق

 

             فى التاريخ  ى       يهود  ى                            رئيس الشرطة أول منصب رسم    

  . ى      األمريك

  

                                      ً                قانون جيفرسون ألغى التعليم المسيحى خوفًـا علـى         

  .            مشاعر اليهود

  
 



 ٥٠

           والمهاجرين   "             أرض الميعاد  "                          لقد رؤى أن أمريكا هى         : "     مؤلفه

   ".                                                              مثل بنى إسرائيل يهربون من األسر تحت نير العالم القديم         

                                 والمتطهـرون األوائـل رأوا أن          ": "            رفيق حبيـب   . د "       ويقول  

                                                             أمريكا هى أرض الميعاد، أى هى األرض التى سيقيم فيهـا           

                           وهذه الرؤيـة الدينيـة،       .         ة للخير                ً          اهللا للمؤمنين وطنًا ومملك   

                                                            التى جعلت من األرض األمريكية أرضا لها طبيعـة دينيـة           

                                                           خاصة، هى التى جعلت المهاجرين األوائل، مـن األطهـار،          

                                                           يتميزون بحالة إيمانية خاصة، فـأرض الميعـاد ألصـحاب          

                                                              الميعاد، لذلك بدأ يظهر بين األمريكيين األصوليين األوائـل         

                                     أو مميز، وهذا الشعور ما كان له                                شعور بأنهم شعب مختار     

                                                             أن يتأكد إال من خالل التوحد مع الشعب اليهودى، كتصـور           

                                                             كتابى دينى، وكشعب يوجد بالفعل، لقد رأى األطهار األوائل         

  .                                                              من أنفسهم شعبا يهوديا جديدا أو امتدادا للشعب اليهودى         

                                                             فى هذا المناخ كانت الجذور األولى للمجتمع األمريكى تعطى         

                                                         اليهودى مساحة كبيرة، ما جعل المجتمـع األمريكـى               للفكر

    ".      ً                         مخترقًا من قبل الشخصية اليهودية

        نجمة                                  وضعت لجنة اختيار شعار ألمريكا                          وتأكيدا للمعنى فقد    

     نجمة   ١٣                                                   داود كبيرة على رأس النسر، وجعلوها تتكون من         



 ٥١

                                                              داود صغيرة، زاعمـين أن العـدد يشـير إلـى الواليـات             

                                 اليات المتحدة األمريكيـة عنـد                              التى  تكونت منها الو      ١٣ـ   ال

             لزاد عدد                                          ً        نشأتها، وهو زعم غير صحيح، ولو كان صحيحاً       

                                                               النجوم مع زيادة عدد الواليات على غرار زيادة عدد النجوم          

        مـا             ونشير إلى   .                           كلما زاد عدد الواليات     ى                  على العلم األمريك  

            يعبر عن     ١٣                  من أن الرقم      "                محمد عيسى داود   "              قاله الباحث   

           أو هـارون     ، ى                          عشر إضافة إلى السامر     ى  ثن                 أسباط اليهود اإل  

                جسـد إلـه           الـذى           الرجل                                      كما تقول التوراة ويعتقد اليهود،    

  . ى                                   الصهيونية منذ القدم فى صورة عجل ذهب

 ى فى منصب رسمىأول يهود

  ن                                حكـم لفتـرتين متتـاليتي       ى      الذ  "              توماس جيفرسون  "     جاء  

                                          ليضيف لمسته الخاصـة إلـى قائمـة          ) م    ١٨٠٩–      ١٨٠١ (

                                          لرؤساء أمريكا، فقد كان أول رئـيس                           المنجزات الصهيونية 

        روبـين   «                  ً                                أمريكي يعين يهودياً فى منصب عام، عندما اختار       

       تطـور   (      ً                           رئيساً لشرطة والية مريالنـد        م    ١٨٠١   ى ف  »      إتينج

                                                            األمر حتى استحوذ اليهود على كل المناصب المهمـة فـى           

   ).               اإلدارة األمريكية



 ٥٢

                                               فرجينيا، أحد أهم معاقل اليهـود، مثـل          ى                وجيفرسون ولد ف  

       حيـث   .                                               طن الرئيس األول وماديسون الرئيس التالي له       ن ش  وا

   ى         ، وتـوف   م    ١٧٤٣            من أبريل    ١٣   ى                         ولد فى مزرعة شادويل ف    

                                                        مونتايسلو بفرجينيا وكان يعمـل بالزراعـة إلـى           ى       كذلك ف 

  .             جانب المحاماة

                                                           فاز جيفرسون فى االنتخابات الرئاسية التـى جـرت فـى           

        ً                                           م  مرشحاً عن الحزب الديمقراطى الجمهورى، فـى             ١٨٠٠

                                             ً         ول ظهور للحزب على مسرح الحيـاة السياسـية منافسـاً       أ

                             الذين فقدوا مكانتهم ثم     –                                     للحزب الفيدرالى، كان الفيدراليون     

                                 يرون تدخل الحكومـة كقـوة       -                             اختفوا بعد هذه االنتخابات     

                                                    أخالقية حتى ال تقع فوضى، ما يعنى وجود صبغة مسـيحية    

                              يدعو إلى صـيغة ال تـرتبط         "        جيفرسون "                    للحكم، بينما كان    

                                                               بالدين، ولهذا أيد اليهـود بكـل قـوتهم مرشـح الحـزب             

                                                            الديمقراطى الجمهورى، ونجحوا فـى حملـه إلـى البيـت           

                                                          األبيض فى أول ظهور لهم كقوة انتخابية مرجحة، وحتـى          

                                              م سيطر الحزب الديمقراطى الجمهـورى علـى            ١٨٢٩     عام  

           على ثـالث     "             الديمقراطى "                                البيت األبيض، ثم سيطر مرشحو      

  "      ويـج  "                       قبل أن يظهر حزب      –   م     ٨٤١ ١        حتى   –              دورات تالية   



 ٥٣

                                                            داخل البيت األبيض، وفى إطار العالقة بين اليهود والحزب         

  :                                                           الديمقراطى يقول الكاتب األمريكـى ريتشـارد بروكهـايز        

                                                         الفارق الوحيد بين الحزب الديمقراطى وحركـة اإلصـالح          "

    ".                                       الدينى اليهودية هو أيام العطالت الرسمية

                          وحدهم من يدرك أهمية                  الجمهوريون                      لم يكن الديمقراطيون  

                                                              تأثير اليهود، بل والفيدراليون كذلك، وإذا كانت األصـوات         

                                                             اليهودية ارتبطت بالحزب الديمقراطى منذ تلك االنتخابـات،        

          ً                                     ً                فإنها أيضاً شهدت أول تحايل لفك هذا االرتباط، فرداً علـى           

                                      رئيس المعبد اليهودى فى فيالدلفيـا        "             بنيامين نون  "          ما كتبه   

     ً   خطابـاً    "                  فيالدلفيا جازيـت   "                نشرت جريدة          ً           تأييداً لجيفرسون، 

                          يحث اليهود على إسـقاط       "               موسيس سولومون  "     ً        موقعاً باسم   

ـ              بنيـامين   "       لكـن      ".                عدو كل األديان   "             ً           جيفرسون واصفاً إياه ب

          ال يوجـد    "                               ً              عاد ليكشف أن الخطاب مزور، مؤكداً أنـه           "    نون

                                          ً            رجل باسم موسيس سولومون، وهذا االسم لـيس مسـجالً          

      ".             ذه المدينة                    بالمجمع اليهودى فى ه

                   اضطهاد اليهـود      دعاوى                               خطاب تنصيبه روج جيفرسون       ى ف

ـ   "                           تشنجات العالم القـديم      "            متحدثا عن    وداعي            ا إلـى إبعـاد                  

                                        دعوة ترجمتها بلغة ذلـك الزمـان              ً متبنياً  "                 التعصب الديني    "



 ٥٤

             ال يرجع إلى         الذى      مر    األ                                     قبول اليهود بحقوق مواطنة كاملة،      

                          التحالف السياسى للحـزب           بل إلى                          اإلنسانية وال الديمقراطية  

         اليهـود    :                                                      الوليد آنذاك مـع األقليـات ذات التـأثير وهـى          

                   اسـتمرت سياسـة                      ففى المقابـل      ،                      والكاثوليك والمهاجرون 

   ،    ليين ص                                      ستئصال الهنود الحمر أصحاب األرض األ      ال         المذابح

                                          فارقة المسلمين المجلوبين إلى أمريكـا                 استعباد األ        استمر   و

                           ن شعور اليهود إزاء هذا                         جوناثان جولدبيرج ع   "         يقول    .    قهرا

                                  ُ         ارتبطوا على مضض بالكاثوليك الذين فُرضت       "               التحالف إنهم   

     لـم     : "          ، ويقـول   "                                             عليهم قيود كبيرة فى أمريكا البروتستانتية     

                                                              يكن والء اليهود للحزب الديمقراطى يعنى أنهم قد أصـبحوا          

                                                              ليبراليين، ففى القرن التاسع عشر التزم اليهـود الصـمت          

   ".                               شائكتين وهما العبودية والهجرة                      تجاه قضيتين اجتماعيتين

                                         عمل جيفرسون على إلغـاء التعلـيم                           وفى إطار التحالف،    

                        فى المدارس والجامعات،    ) ى                          أي إلغاء التعليم المسيح      ( ى     الدين

                                                              فى أول تشريع مهم يصدر لصالح اليهود فى أمريكا، فيمـا           

     ً                           مفسراً هذا فى رسالة إلى أحد        "                الحرية الدينية  "             عرف بقانون   

                     مـن اإلمعـان فـى        "                        تشارلستون بأنه وجد    ى    ف             قادة اليهود 

                                                               القسوة والتمادي فى الظلم الواقـع علـى هـذه الطائفـة            



 ٥٥

                                     عانت الكثيـر أن يفـرض علـى          ى   الت  »       اليهود «          المضطهدة  

                                                            أبنائها منهج من الدراسة الالهوتية ال تسمح لهم ضمائرهم         

                               تضغط بكل قوتها على الـدول                 أمريكا    ى    وهاه  »              باإلقبال عليه 

   .                           حتى يبقى اليهود وحدهم     ى                 التعليم اإلسالم      لغاء إل         اإلسالمية

                                                         والعجيب أن يصر رؤساء أمريكـا علـى نفـس سياسـة            

                                                  فى هذا المجال، بينما الكيان الصـهيونى فـى           "        جيفرسون "

                       ، بل يمنع اسـتخدام      "      اإلنجيل "                              فلسطين المحتلة يمنع دراسة     

    !                    لكونها تشبه الصليب   "+"           عالمة الجمع 

               رسـالة إلـى                                                   وبعد انتهـاء رئاسـته، كتـب جيفرسـون          

             تحدث فيهـا                        السياسى النيويوركى     »    نوح        مانويل     ى      موردخا «

                                                  ً         عن ضرورة القضاء على التعصب الديني ضد اليهود، معلناً         

                          ينصب نفسه كمحكمة تفتيش       « ى                            غضبه على الرأي العام الذ    

       ً          نيراناً أشـد     ى                                           ويمارس تلك الوظيفة بقدر من التعصب يزك      

   .  »                                       ضراوة من نيران محارق فعل اإليمان القديمة

                                                    هو أول سياسى أمريكى يهودى يجعل مـن ديانتـه            "    نوح " و

           يعلن عـن    "      ً      ً                                   موضوعاً علنياً كما يقول جولدبيرج، حيث كان        

    ".                                                           ديانته بشكل مستمر وعن تحديه للعالم الذى يقـف ضـده          

          أقامهـا                                  جيفرسون إلى المحارق التـى                           فى الرسالة يشير     و



 ٥٦

      بعـد                          للمسلمين ولليهـود    "                      تحالف أراجون وقشتالة   "        األسبان

                                  األندلس، ومع أن هذه المحارق       ى                     الخالفة اإلسالمية ف       سقوط

  »         اليهـود  «                                     ً           ومحاكم التفتيش استهدفت المسلمين أساساً فإن       

                                                                قد أحسنوا المتاجرة بها، ثم عادوا ليستدعوها من الـذاكرة          

         استخدمها   »     هتلر «                                         الجمعية للصهيونية المسيحية مدعين أن      

   .     ضدهم

              رداء مـن                  لمسيحيته فـى    "        جيفرسون "                       والمقارنة بين إخفاء    

                                   بيهوديته يكشـف إلـى أى مـدى          "    نوح "                    الليبرالية، وتحدى   

       فـى  –                         منذ ذلك الوقت المبكـر  –                        نجحت األفكار الصهيونية   

  .                                   حمل اليهود على رقبة اإلدارة األمريكية

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٧

 الفصل الثانى
 

ـ   ً اً                                          أول قنصل يهودي ألمريكا فضح الخطة مبكر         ى       ف

  .    تونس

 

          واليهـود    .  .                وأمريكا اشـترت     ..                       أسبانيا وفرنسا باعتا  

  !             وحدهم يربحون 

 

                               نوح مؤامرة صهيونية مغلفة      ى                   تعيين وعزل موردخا  

  .       بالغموض

 

   ى                                                حاييم سالومون وقروضه المغرضة للرئيس العبران     

  .            جيمس ماديسون

 

 . مبدأ مونرو فى خدمة الصهيونية
 



 ٥٨

 

 
 جيمس ماديسون

 

 
 جيمس مونرو

 



 ٥٩

ـ         "        ماديسون "          إذا كان       ذه                                          قد تولى رئاسة أمريكا، وإذا كانت ه

                 فهو إنجاز تحقق     )     ١٨١٧  -    ١٨٠٩ (                         الرئاسة امتدت لفترتين    

  ،  "                حاييم سـالومون   "                                        بفضل عالقته الوثيقة بالممول اليهودي      

  "          الماليـة  "                                فى إحدى رسائله بأفضـاله        "       ماديسون "           الذى يقر   

   .             الكثيرة عليه

  "            جراب أموال  "                    هذا لم يكن مجرد       "               حاييم سالومون  "           ويبدو أن   

                              تى  مكنته من اكتشاف ميول                    ً                    ، بل كان حصيفاً إلى الدرجة ال      

                                  ً               وقدراته، فقرر أن يدعمه ليصبح رئيساً للواليات         "        ماديسون "

ـ               أصـيل    "       عبرانى "                       ً                         المتحدة األمريكية، موقناً أنه إنما يدفع  ب

   .                 إلى كرسي الرئاسة

                                                   هو الرابع فى سلسلة رؤساء أمريكا وهو ثالث          "       ماديسون " و

  . "       جيفرسون "   و "      واشنطن "                         رئيس يأتي من فرجينيا بعد 

     فـى      ١٧٥١                 مـن مـارس        ١٦         فـى     "             جيمس ماديسون  "   د    ول

                                       األصل، وتلقى تعليما أصوليا حيـث               إنجليزية                 فرجينيا لعائلة   

                                                          درس الالهوت والعبرية واليونانية والالتينية وكـان يعتبـر     

  .                               الدراسات التوراتية مجاله المفضل



 ٦٠

                                                             وقد شهد عهد هذا الرئيس أول صعود مؤئر للنفوذ اليهودي          

                                  ريكية، فى عملية مغلفة بالغموض                              الصهيوني فى اإلدارة األم   

  .                                              سنراه عالمة مميزة لكل العمليات اليهودية التالية     الذى 

  :         ه أنـه    عن  "                   المسيحية والتوراة  "           فى كتابه     "           شفيق مقار  "      يقول  

             قبـل أن    -                                              كان رجال شديد الهوس العبراني اتجه طموحه         "

                                              إلى سلك الكنيسة، ولذا امتاز على غيره        -                 تجتذبه السياسة   

                                                 مريكيين  بإجادته اللغة العبرية وتبحره فـى                       من الرؤساء األ  

                                                         ، أي العهد القديم وكتابات الكهنة واألحبار اليهـود          "      آدابها "

                                                                    وبتأثير تلك الخلفية العبرانية، كان فعل العامل الـديني فـى           

   . ً ً "          حالته قويا

           بنصـيب    "       ماديسون "                                        وعلى خلفية دراساته القانونية، أسهم      

      جـاء               النحو الذى                                         وافر فى صياغة الدستور األمريكى على       

                                                            به، حيث صـيغ ليـؤمن صـراعا دائمـا بـين الـرئيس              

                                                         والكونجرس، معليا من شـأن الكـونجرس فـى مواجهـة           

                             واحدا من أهـم مؤيـدي        "       ماديسون "                كذلك فقد كان      .       الرئيس

                         ذلك القانون الذى قلنا      "                الحرية الدينية  "ـ     ل  "       جيفرسون "       قانون  

  .                                               إنه أول تشريع مهم لصالح اليهود فى العالم الجديد



 ٦١

                        إلى المال حاجة شخصية      "        ماديسون "                       لم تكن حاجة الرئيس      و

                     الواليـات المتحـدة     "                                         فحسب، فقد كانـت الدولـة الوليـدة         

                                        ا إلى المال لشراء األراضـي التـى                    ً  تحتاج أحيانً   "         األمريكية

                                         أما أراضي الهنود الحمر فقد اسـتولت         (                     تمتلكها قوة كبرى    

                              التى  كانـت ضـمن أمـالك          "         لويزيانا "     مثل    )              عليها بذبحهم 

                        ، وقد لعـب اليهـود       "                نابليون بونابرت    " ى         الفرنس          اإلمبراطور

                  باعها بونابرت    ى   الت  "         لويزيانا "         صفقة    ى    ً                  دوراً متعدد األبعاد ف   

                            مليـون دوالر، أقرضـها        ١٥            م مقابـل        ١٨٠٣   ى         ألمريكا ف 

               وهـو سـلمها      )                      بفائدة ال بأس بهـا       ( "       ماديسون "ـ          اليهود ل 

  -                                    بدوره بإعادة معظـم المبلـغ       "       بونابرت "                  لبونابرت، ليقوم   

                 ً                                    إلى اليهود سداداً لديونه الكبيـرة المسـتحقة         -           مرة أخرى   

                              وسـطاء الصـفقة وممولوهـا        (                             لهم، ولم يـنس اليهـود       

   !                             أن يخصموا عمولتهم من المبلغ   )                  والمستفيدون منها 

              خلفه وزير    ى      ، الذ  "       ماديسون "                 بعد نهاية حكم        (  م    ١٨١٩     وفى  

                               تكررت الصفقة، عندما اشـترت       )  "           جيمس مونرو  "         خارجيته  

                 ماليـين مـن      ٥            مقابـل             أسـبانيا                       والية فلوريدا من           أمريكا

                          منها دوالر واحد، فقد             األسبانية                              الدوالرات، لم يدخل الخزانة     

  :                                                            ذهب المبلغ كله إلى جيوب الممولين اليهـود بوصـفهم           



 ٦٢

                                                         مواطنين أمريكيين أصحاب ديون مستحقة علـى الحكومـة         

          وربـح    ،                   ، واشترت أمريكـا          أسبانيا                ، وهكذا باعت            األسبانية

    .      اليهود

 قنصل يهودي

                                            رد أفضال اليهود عليه عندما قام بتعيـين        "        ماديسون "      أحسن  

          ً                          قنصال فخريـاً للواليـات المتحـدة         "    نوح        مانويل           موردخاي   "

         سـنة   -                              بناء على طلب نوح نفسه       -  "     تونس "              األمريكية فى   

                                                     ، ليصبح أول يهـودي يمثـل الواليـات المتحـدة            م    ١٨١٣

   .         األمريكية

                أكثـر القصـص                   واحـدة مـن       "             موردخاي نوح  "           وتعد قصة   

     ً                                                        غموضاً وإثارة فى تاريخ الدبلوماسية األمريكيـة، فالرجـل         

                   من أجله بصـديقه      "        ماديسون "                             عين بناء على طلبه، وضحى      

   ً بدالً   "    نوح "                                 وأزاحه من منصب القنصل ليعين        "             توباياس لير  "

                         نقطة ساخنة كما يقـول                      بالنسبة ألمريكا                   ، وكانت تونس       منه

                 أول حرب خارجية                 خاضت أمريكا    "                           جوناثان جولدبيرج، ففيها    

                                                         لها وقد نجح نوح فى إطالق سراح بعض أسـرى الحـرب            

                                                            األمريكيين ولكنه استدعى إلى بالده بشكل مفاجئ فى عـام          

   .  " م    ١٨١٥



 ٦٣

                                             بسرعة، وبرسالة شديدة اللهجة أرسلها إليه        "    نوح "     عزل      تم  

       وزيـر    "                جـيمس مـونرو    "                            مع مبعوث خاص من واشنطن      

  :                         الخارجية آنذاك وقال فيها 

                     ً                        متوقع عند تعيينك قنصالً للواليات المتحـدة                      لم يكن من ال      "

                                                                فى تونس، أن تعوق الديانة التى  تعتنقهـا حسـن أدائـك             

                                                     ً         لواجباتك القنصلية، غير أن ما تلقيناه من معلومات مؤخراً         

                                                             من مصادر موثوق بها يشير إلى أنه من غير المرغوب فيه           

                                    وبناء عليه، رأى الرئيس أنه بات        .                        إبقاؤك فى هذا المنصب   

                       ً                                   عين إلغاء تعيينك، وتبعاً لذلك عليك أن تعتبر نفسـك                  من المت 

                  يقـول جولـد       ".                                         خارج الوظيفة من لحظة تسلمك الرسـالة      

                      إن العقيـدة التـى        : "                                 عندما عاد نوح قال له مـونرو        :     بيرج

                                                              تعتنقها كانت عقبة دبلوماسية أمـام عملـك فـى مجتمـع            

      ".      إسالمى

 غموض

        تعيـين                                     أن كل الوثائق الخاصة بعمليـة                        ً   يزيد األمر غموضاً  

                                                  قد اختفت من سجالت الخارجية األمريكية عـدا            نوح      وعزل  

                                                 الذى   خلف ماديسون فى الرئاسـة وأقـر           -            رسالة مونرو 

                                                                   المبدأ الذى   عرف باسمه والذى   خدم اليهود أكثر من أي              



 ٦٤

                                                    ومع ذلك يمكننا استنتاج سبب العزل من خـالل          -       شئ آخر 

                                ، ويبدو أنه حـاول اسـتغالل         "             موردخاي نوح  "            سيرة حياة   

                 أو قطعة منهـا      "     تونس "                                     منصبه واألموال المتاحة له، لشراء      

                                                           بهدف إقامة وطن قومي لليهود عليها، وهو عمـل كفيـل           

                                                الخطة الصهيونية التى  كانـت تسـير بخطـوات         "    حرق "  بـ

                                                             معقولة، وقد رأى القائمون على المشـروع، أن المبـادرة          

ـ                                             يمكن أن تفسد كل شيء، وأن أجلها لـم           "    نوح "            المتهورة ل

   .        يحن بعد

                          م، ودخل مجـال العمـل          ١٧٨٥                      فى فيالدلفيا عام      "   نوح "     ولد  

                        ً                                     السياسى منذ شبابه منتمياً للحـزب الـديمقراطى، التحـق          

                           فى ميليشيات بنسـلفانيا،      "      ميجور "                         بالجيش ووصل إلى رتبة     

                                 ً                ً            وعندما تقدم لوزارة الخارجية طالباً العمل دبلوماسياً حصل        

ـ                                            على وظيفة قنصل فى تونس، وبعد عزله       –     ً    رأساً   –    اد       ع

                                           نيويورك حيث عمل فى عدة صحف وكتب بعض             إلى    "    نوح "

                         ً      شرطة ومفتش ميناء وقاضـياً                                المسرحيات، ثم عمل مأمور   

     ً                  تبركاً باسـم الجبـل        " (      أرارات "              إقامة مشروع                   قبل أن يحاول    

  )                                      ن سفينة نوح عليه السالم رست عليه       إ                     الذى تقول التوراة    

         قـرب    "      نياجرا "                             لليهود على جزيرة بنهر       ى               إلقامة وطن قوم  



 ٦٥

                                     وهناك وضع حجر األساس فى احتفـال          ،                لشالالت الشهيرة  ا

                                م، لكن المشروع فشل إذ لـم           ١٨٢٥     عام   "      بافالو "            بالقرب من   

                               الذى أطلق على نفسـه لقـب         "    نوح "                      يستجب اليهود لدعوة    

  –                                 ولما فشلت المحاولة اتجه نوح       ".                     حاكم وقاضى إسرائيل   "

                                      بمشروعه إلى سوريا، وفـى هـذا        -                       كما يقول شفيق مقار     

   ٧                              إن عدد اليهود قـد بلـغ          :                     ى محاضرة قال فيها             الصدد ألق 

                            وإنهم يتحكمون فى ثـروات       )  م    ١٨٣٧              كان هذا فى     (       ماليين  

                                                               طائلة ال سبيل إلى مقارنتها بما فى يد اآلخرين، وعلى هذا           

                         ليست مسـتحيلة، خاصـة       "                             إعادة احتالل اليهود لسوريا    "  فـ

                             حكومـة عادلـة ليبراليـة       "                                   وأن دولتهم التى  وصفها بأنها       

          ً      ً                        ستكون عوناً كبيـراً لمصـالح فرنسـا          "       لتسامح          ومتصفة با 

   .         وإنجلترا

                             ً                   عدل نوح خطته مرة أخـرى، عازمـاً علـى            م    ١٨٤٤     وفى  

            ، وكعادته،   )      فلسطين (                                       إقامة وطن اليهود القومي فى صهيون       

                        الجديد، واقتـرح أن     ه                    محاضرة ضمنها مشروع    "    نوح "        ألقى    

                                                           يتم السعي لدى سلطان تركيا للحصول على موافقته علـى          

                                                 الالزمة إلنشاء الوطن اليهودي بأموال اليهود                 شراء األرض 

   .         وامتالكها
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                                                                  وهى  المحاضرة التى  لم يبد اليهود اهتمامهم بهـا، لكـن             

          الحاخـام                                   ً      ً             المسيحيين الصهاينة أولوها اهتماماً كبيراً، وكتب       

                أثارت محاضـرة      : "    يقول  "      الغرب "           فى صحيفة     "           اسحق ليسر  "

               لمسيحيين، فاق          ً      ً                                 نوح قدراً كبيراً من االهتمام بين مواطنينا ا       

   ".                                          بكثير ما أثارته من اهتمام بيننا نحن اليهود

ً يهوديـاً                                                    ً       ً           وعلى الرغم من تهوره وتعثره، أصبح نوح رمزا

  –                                   كما يقول جوناثان جولـدبيرج       –    ً                     مهماً فى أمريكا، وطلب     

                                                            من الرئيسين السابقين أدامز وجيفرسون أن يدعما فكرتـه          "

ـ        )                              توطين اليهود فـى فلسـطين      (    ار                          قبـل أن تظهـر األفك

                                               باألحرى قبل هرتزل فاألفكار الصهيونية كانـت        (           الصهيونية  

                                        بوقت طويل، وعنـدما أرادت الطوائـف         )                موجودة من قبل  

                                                             اليهودية األوربية االتصال بيهود أمريكا كانـت الخطابـات         

                                                           ترسل باسم الميجور نوح فى نيويـورك، وعنـدما أصـبح           

            م انهالـت       ١٨٤٢     ً                                        رئيساً للجمعية الخيرية العبرية فى عـام        

                                                          برعات بصورة كبيرة حتى أن حاكم الوالية تبرع بمائـة             الت

   ".            دوالر للجمعية

 !     من المائة دوالر له قيمة سياسية أكبر بكثير وهو تبرع

تبرع جاء فى مرحلة كان اليهود فيها يشقون طريقهم نحو 



 ٦٧

قبل " عصب العينين"الهيمنة االقتصادية على أمريكا، مرحلة 

التى هم فيها " ى العنقالقبض عل"أن يصلوا إلى مرحلة 

من ٢فى " عل همشمار"اآلن، والتى يلخصها تقرير نشرته 

يزيد دخل األسرة اليهودية األمريكية "م، حيث ١٩٩٤فبراير 

، %١٠المتوسطة عن نظيرتها غير اليهودية بنسبة 

ألف ٣٩فبالنسبة لليهود يصل دخل األسرة السنوى إلى 

دوالر، إضافة ألف ٣٠دوالر، فيما ال يتجاوز دخل غيرهم 

 –" ٤٠٠فوربس "من األسماء التى تظهر فى % ٢٥إلى أن 

 ".  هى أسماء يهودية–تقرير أغنى األغنياء 

 مونرو وأساس اإلمبريالية

                        لقـى انتقـاد وزيـر                                             أثناء العدوان األمريكى على العراق،      

      بـوش                             الرئيس األمريكـى جـورج                             خارجية فرنسا لسياسة    

                  حـتالل األمريكـى      اال                           ووصفها بالسذاجة ورفضـه       )     االبن (

                                                        رد فعل أمريكي شديد الصلف والغطرسة ، حيث تـم                 للعراق

         كـأن       ،             وتوبيخـه                 فى واشـنطن                           استدعاء السفير الفرنسى  

                                                               أمريكا تعترض على انتقاد عدوانها ، وتعتقد أن من حقهـا           

                                                       وأن تتدخل وهو اعتقاد تمتد جذوره إلى الـرئيس              تحتل    أن  

     مـن    ٢٨                 الذى ولد فـى       "            جيمس مونرو  "                 األمريكى الخامس   



 ٦٨

             ما يعطينـا     !                                  ، ولقب برئيس المشاعر الطيبة          ١٧٥٨       أبريل  

                                         من منظور اإلدارة األمريكية التى وضـع         "       الطيبة "          فكرة عن   

  .                          مونرو حجر أساس إمبرياليتها

                    فى البيت األبـيض              متتاليتين          فترتين     "    رو ن        جيمس مو  "   قضى

                       كشكل مـن أشـكال      -                    ، وقد قدم مونرو      )    ١٨٢٥-    ١٨١٧ (

               نـوح مـن      ى              ستدعاء موردخا          قيامه با   "      خطيئة "             التكفير عن   

                                                     لليهود أكبر خدمه قدمها رئيس أمريكي حتى ذلك         -      تونس  

                      مبـدأه المعـروف      م    ١٨٢٣           ديسمبر     فى                   الوقت، فقد أرسى    

ـ               ى                                                            باسمه، والذى حذر فيه القوى األوربية مـن التـدخل ف

                            خلقتـه الثـورة علـى        ى                 لملء الفراغ الذ    "                 أمريكا الجنوبية  "

                      دت أمريكـا نفسـها            اجته  ى                      ، تلك الثورة الت           األسبانى       الحكم  

                                                    القارة الجنوبية ممنية نفسها بحصاد الثمار،فى        ى          إلشعالها ف 

            وأسـبانيا                                                    بداية المواجهـة بـين الصـهيونية األمريكيـة          

                                                                  الكاثوليكية التى يعتقد اليهود والبروتستانت أن لهـم ثـأرا          

   .            عريضا معها 

                              بالضرورة وبشكل مباشر بكـل      "                             قال مونرو إن بالده مهتمة      

      إن  -            محذرا أوربا -       ، وقال  " ى           لكرة الغرب          نصف ا   ى           ما يحدث ف  

                            القضايا الداخلية للدول     ى                                    الواليات المتحدة تعتبر كل تدخل ف     



 ٦٩

ـ    ى                      األمريكية عمال غير ود                                 المقابـل وعـد الـدول        ى          ، وف

                            أوربا، وهو الوعد الذى      ى                                    األوربية بعدم التدخل فيما يحدث ف     

                                                               لم يف خلفاؤه به على اإلطالق ، وكانوا يبنون تـدخالتهم ،            

                                                    رى كيف جاوزت الحدود، باالستناد على مبدأ مونرو                التى سن 

                                             نفسه عمد إلى إنشاء أول شبكة تحصينات         "     مونرو "        بل إن     . 

              بعد سـنوات  -                                                 ساحلية أمريكية تلك الشبكة التى أشار إليها        

    إله    ( ه       إن يهو    :"               وهو يقول     "          جون كيندى  "           الرئيس   -       طويلة  

    .  "                                                  هو من يحرس أمريكا ، ال األساطيل وال البوارج           )      اليهود

                                                               ومعنى إنشاء الشبكة أنه كان يعد نفسه للحرب بينما يتحدث          

   .                      عن السالم وعدم التدخل 

                                     كل خبراته التى اكتسـبها مـن         "     مونرو "                  وعمليا فقد وظف    

                                                               عمله سفيرا لدى فرنسا وبريطانيـا ، ثـم عملـه وزيـرا             

                                                            للخارجية لصالح التدخل فى األراضى المجاورة التى كانـت         

      ما          أسبانيا،                  ، حيث ضغط على                   فى األساس           ألسبانيا        مملوكة  

                                                               اضطرها إلى التنازل عن ممتلكاتها فى فلوريدا ، كما أرسل          

                                          لقتال الهنـود الحمـر وإجالئهـم عـن           "              أندرو جاكسون   " 

                                                             أراضيهم فى فلوريدا فى حلقة من سلسلة المذابح األمريكية         

                     الذى لم يكن يحـب       "       جاكسون "                             الوحشية ، ومن العجيب أن      



 ٧٠

                              ألمريكا ورفـض أن يمـنح                           أصبح الرئيس السابع    "      مونرو "

           التعويض  -                                   عانى اإلفالس والفقر بعد تقاعده        وقد  -       مونرو  

      ألـف    ٦٠       مونرو             ،حيث طلب                                   الذى طلبه عن نفقاته الحكومية    

                                                        ووافق على نصف المبلغ ، وحتى هذا النصـف لـم             ،    دوالر

  !                           يتسلمه مونرو إال قبيل وفاته 

                                        أول تعبير عن التوسع األمريكي، وعـن         "            مبدأ مونرو  "     كان  

                                                       أمريكا لتدخلها فيما يقع خارج حدودها، ذلك التوسع             فرض  

    منه   -                     ومازالوا يستفيدون  -                  استفاد الصهاينة         الذى           والتدخل  

   .              أعظم االستفادة

      مونرو                                                             لم تكن تلك هى الخدمة الجليلة الوحيدة التى  أسداها           

                                                 ، فهناك خدمة أخرى تمثلت فى مساعيه ووزيـر                  للصهيونية

            الـرئيس    "          جون أدامز  "     ابن     ( "        أدامز  ى          جون كوينس  "         خارجيته  

                                      فى منصبه كما سبق أن خلف هـو          "     مونرو "   ة               الثانى وخليف 

         الحقـوق   "                             لدى روسـيا تحـت شـعار          )  "       ماديسون "       رئيسه  

ـ      "         اإلنسانية          القـارة   "    ألن    "        أالسـكا    " ى                       للتخلى عن وجودها ف

   ى                    وجـود اسـتعمار     ى            متسـع أل    ى                          األمريكية لم يعد فيها أ    

    ".  ى    أورب



 ٧١

                       بيعها ألمريكـا بعـد                أالسكا ب   ى    ف  ى                         وقد انتهى الوجود الروس   

                             ، لكن األهم هو أن الرئيس       "     مونرو "                قرن من رئاسة      ال     نصف  

                                                             ووزير خارجيته كانا قد وضعا بخطوتهما بذرة التدخل لـدى         

      لهجرة   با                للسماح لليهود     )             فيما بعد   ى                االتحاد السوفييت  (       روسيا  

         الحقـوق   "                                                إلى فلسطين تحت نفس الشـعار وهـو شـعار           

    . "        اإلنسانية

       اإلدارة  "                    نقطـة انطـالق      -      سـب           فح  -            ال يمثل     "     مونرو " و

                                                   التى كانت تدار بمنطق محلى حتى جاء هو ليفتح           "         األمريكية

                                                                  أمامها باب الطموح العالمى ، لكنه يمثل كذلك نقطة التقـاء           

                       فهو مثلهم شارك فـى       .                         من سبقوه من الرؤساء       "     خالصة " و

                                                               معارك الثورة األمريكية ووصل إلى رتبة عقيد ، ومثل أدامز          

                                      درس القانون ، وكـان جيفرسـون                          وجيفرسون وماديسون 

                                                              أستاذه وقد نشأت بينهما صداقة وطيـدة ، كمـا اسـتعان            

                                          فى إدارته حيث أوفده سـفيرا إلـى          "     مونرو "ـ           جيفرسون ب 

                             من الممتلكات الفرنسـية        جزء                           فرنسا للتفاوض على شراء     

                        بإغالق موانيها أمام           أسبانيا                     ، بعد أن هددت       ى            على الميسسب 

  !                       مر بشراء لويزيانا كلها                           السفن األمريكية ، وانتهى األ



 ٧٢

                         مات فى عيد االستقالل      "     مونرو "                             ومن المصادفات العجيبة أن     

          اللذين  -                            بعد وفاة أدامز وجيفرسون        م      ١٨٣١  )          من يوليو  ٤ (

                                 بخمس سنوات بالضـبط، حيـث       -                           ماتا معا فى نفس اليوم      

        قبـل      فيها             التى دفن    "       نيويورك "ـ                                 وافته المنية فى بيت ابنته ب     

  . م    ١٨٥٨                         أن ينقل إلى ريتشموند فى



 ٧٣

  الثالثالفصل
 

        ويبشـر     ..                                يطلق أول صيحة إمبرياليـة         االبن       أدامز  

   !!       اليهود 

 

جاكسون بين ذبح الهنود والخضوع لليهود وأول 

 .فضيحة جنسية لرئيس

 

موردخاى نوح يظهر مرة أخرى على مسرح 

 .األحداث

 

نيبهور يربط مصير العرب فى فلسطين بمصير 

 .الهنود الحمر

 
 
 



 ٧٤

 مزجون آوينسى أدا

   

 
 أندرو جاآسون

 



 ٧٥

                                 الـرئيس السـادس للواليـات        "        أدامز  ى          جون كوينس  "      أصبح  

       ً                       ، وخالفـاً ألسـالفه الثالثـة        م    ١٨٢٥                       المتحدة األمريكية فى    

  .                        اكتفى بفترة رئاسية واحدة

               ً                                 بأنه كان وزيراً لخارجية أمريكا أو رئيسا         "     أدامز "             لم يشتهر   

                        قبل جورج دبليو بـوش      (                                  لها أو حتى أول رئيس ابن رئيس      

                                           فحسب، بل اشتهر بدوره كمبشر بروتستانتي        )    سنة   ١٧٦ـ  ب

  "                فـى كتابـه       "               شـفيق مقـار     "                 كما يقـول     -            انصب جهده   

                               اختصار الطريق إلـى تحقيـق       "        على   -  "                   المسيحية والتوراة 

                                                             مخطط اهللا عن طريق محاولة إقناع اليهود بتغييـر رأيهـم           

                                    ، والقبول بالمسيح والتعجيل بذلك      ئ                         فيما يتعلق بمسألة المج   

                                     ، وقد تأثر فى سلوكه هـذا بــ          "                 صر األلفى السعيد           ببدء الع 

                                           ابن عم أبيه عضو الكونجرس الذى شـارك          "             صمويل أدامز  "

   .                          فى الثورة واشتهر بأصوليته

   ":                            إسرائيل فى العقل األمريكى    "              فى كتابه     "          بيتر جروس  "      يقول  

                                                              إن الطموح إلى تحويل اليهود إلى المسيحية اكتسـب قـوة           

                         عية فى مسـتهل حيـاة                                         جعلت منه شبه حملة صليبية اجتما     

                                  نه تولدت عنه حركة شاعت بـين        إ                       الجمهورية األمريكية، و  

ـ    "                                           النخبة األمريكية كان من أوائل مؤيديها           ى              جـون كوينس



 ٧٦

                              تحول الرمز الالهـوتي إلـى       "        إلى    "    جروس "       ويشير    .  "     أدامز

            اضـطلعت       الذى                        وهو المشروع الصهيوني      "            مخطط سياسي 

  :                    تنفيذه، ويقول      فى  "       القائد "                                  الواليات المتحدة األمريكية بدور     

                                                            إن العالمة المؤكدة على أن الخالص لكـل البشـر قريـب             "

                                                            ستكون بغير شك تجمع يهود العالم كأمـة فـى فلسـطين            

  . "                وأورشليم المقدسة

      قبـل   (   م      ١٧٦٧           من يوليو     ١١       فى    "                  جون كوينسى أدامز   "     ولد  

       وعمـل      م،      ١٧٨٧                              وتخرج فـى هارفـارد فـى            )        االستقالل

                    د أهـم المعاقـل                                               بالمحاماة ، ومن المعـروف أن هارفـار       

                                                             األكاديمية الصهيونية ، وأن أول دكتوراه خرجت منها كـان         

                             ، وكان أدامز مثقفا فـوق       "                         العبرية هى اللغة األم       "          عنوانها  

         كما عمل      " .                                علوم التوراة واللغات القديمة    "                  العادة خاصة فى    

  .                                 أستاذا للبالغة والخطابة فى هارفارد

             فى مكانة   -          كرئيس   -                                     وإن كان التاريخ األمريكى ال يضعه       

        إذ نجح    "                           أعظم وزير خارجية أمريكى     "                         متقدمة ، فإنه يعتبر     

                           فـى توقيـع معاهـدة       -   "       مـونرو  "                         وهو وزير فى إدارة      -

  ا                                    التى اعترفت بفلوريـدا جـزء             أسبانيا                      ترانسكونتنيننتال مع   

                                                            من الواليات المتحدة ، وبعد المعاهدة اعترفـت واشـنطن          



 ٧٧

                 رازيل، كما وقع                                               باستقالل كولومبيا والمكسيك وتشيلى ثم الب     

                   حسنت مركز بـالده       م      ١٨٢٤                          معاهدة مع روسيا فى       "     أدامز "

                                                   على أن السبب الحقيقى فى اعتباره أعظم وزيـر           .        التجارى

                                                             خارجية هو نجاحه فى خلق وإدارة أول أزمة دبلوماسية مع          

   ).            الفصل السابق             كما رأينا فى  (                   روسيا لصالح اليهود 

            ل الطمـوح               نحو إشعا   "     مونرو "        نهج    "     أدامز "               وكرئيس، واصل   

   الخارجى لإلدارة األمريكية، داعي                                    جمهورية قارية من    "        ا إلى                   

                                                             الرجال األحرار يمتدون من المحيط إلى المحيط ومن الخليج         

          للخريطـة    "         إمبريالى "              وهو أول تصور    "                      إلى القطب الشمالى    

                                                             األمريكية، تصور لم تتوسع الواليات المتحدة إلـى حـدوده          

       !        بعد

 عودة نوح

                                             ده ما يربط مصائر الناس ويجعل أقـدراهم                       ليس االتفاق وح  

                                 هذه الحقيقة تتجلى واضحة أمام       .                          تتشابه، بل االختالف أيضا   

   ""                  جـيمس ماديسـون    "                                       كل من يقارن سيرة الرئيس الرابـع        

-    ١٨٢٩   " (                 أنـدرو جاكسـون    "                            والرئيس األمريكى السـابع     

ــديمقراطى  ) م    ١٨٣٧     ال –                                         ، أول رئــيس يمثــل الحــزب ال



 ٧٨

                             الذى ينسب إلى أفكـاره               والرجل –                      الديمقراطى الجمهورى   

    .                         عدد من الرؤساء التالين له

   "         ماديسـون  "                                  يبدى عدم رضائه عن سياسـة         "      جاكسون "     كان  

                                                              الخارجية ، تلك السياسة التى وقعت فى أكبر األخطاء بسبب          

   "         ماديسـون  "         عينه      وقد            اليهودى          السياسى  "               موردخاى نوح    "

                إقدامـه علـى      )          كارثـة    (                                  قنصال فى تونس ، ثم عزله بعد        

                                                    شراء تونس لتصبح وطنا قوميا لليهـود ، وكمـا                  محاولة  

                                                             لم تكن الكارثة فى ال أخالقية المحاولة ، بل فى كونها               أشرنا

   .                                        تكشف نوايا الصهيونية قبل الموعد المالئم 

          موردخـاى   "          عـين     "      جاكسون "                               وهكذا، ربما يبدو عجيبا أن      

      ً                                       مشرفاً ماليا على ميناء نيويورك، وجعله       -           بالذات   -   "   نوح

  !                         ح األحداث فى عهده مرة أخرى            يظهر على مسر

         بـين    "      جاكسون "                                              ويبطل العجب إذا عرفنا السبب، لقد ارتمى        

   "   نوح "                    ، ولم يكن تعيين      "       ماديسون "                لنفس أسباب     "   نوح "       براثن  

         اإلعالمـى    -                    وتأييـد اليهـود     -                 له على تأييده                إال مكافأة 

                                 لحملة جاكسون االنتخابية التـى                     ودعمهم المالى             والسياسى  

  .    ألبيض                  أوصلته إلى البيت ا



 ٧٩

  ا                                      بعد عزله مـن القنصـلية صـحافي             يعمل    "    نوح   "          وقد رأينا 

                                       انخرط فى العمل السياسى بنيويورك           بعدها    ا،           ا مسرحي      ً ومؤلفً

                                         التى ارتبط ذكرها بفساد مالى وسياسى،        "            تامانى هول  "     عبر  

       حملـة    "      نـوح  "              ، إذ قـاد                                       لم ينج الرئيس السابع من رشاشه     

             يهود، ركـز        ال            تأييد ودعم            وليضمن                          تأييده لجاكسون عبرها،  

                            أكد ابتعـاده عـن أى        "      جاكسون "                حملته على أن        فى     "   نوح "

  .                                                                انتماء دينى يخل بمبادئ الحرية الدينية المقدسة فى أمريكا        

                                                             والمعنى أن جاكسون يتعهد بحماية اليهود وإجابة مطالبهم،        

                                ال وفاء لمؤيديه اليهود فحسب،                                    وهو ما فعله بالتزام شديد،    

                        الهم أثنـاء رئاسـته                                            بل ألنه ظل فى حاجة ماسة إلى أمـو        

  .       وبعدها 

  "                   فرع الجوز العجوز   "ـ               حتى لقب ب    "      جاكسون "                   العناد الذى ميز    

                       جعله يصطدم بالمصـرف      -                           المعروف بالقسوة والصالبة      -

                                                              األمريكى منذ بداية واليته األولى وحتى نهاية الثانية، أصر         

                  ما أدى إلـى      ،                                            جاكسون على التوسع فى طباعة أوراق النقد      

                 بتغيير سياسـته      م      ١٨٣٦          عليه فى                          تضخم حاول أن يسيطر     

                                    وعلى المستوى الشخصى عانى جاكسون       .          دون جدوى     من  



 ٨٠

                                                            بسبب سلوك ابنه بالتبنى الذى كان شديد اإلسراف وميـاال          

  .                    الديون من كل اتجاه ه                              لالستدانة باستمرار، وهكذا حاصرت

                     ، بعد أيـام مـن       م    ١٧٦٧             من مارس      ١٥       فى    "      جاكسون "     ولد  

                           ية التى عشقها منذ انضم                           عمل بالمحاماة والجند   و             وفاة أبيه،   

                                                           للحرس الوطنى فى الحرب الثورية، وحتى أبـدى ابتهاجـه         

            ، وخاللهـا    م    ١٨١٢    فى                                       باندالع الحرب لغزو كندا وفلوريدا    

         الهنـود   (                         سكان أمريكا األصـليين                             ارتكب مذبحة بشعة ضد     

                                 تشبه المذبحة التـى ارتكبهـا       (                        فى إقليم الميسسبى      )     الحمر

    !).       مختلفين                          ومرة أخرى نرى تشابه ال ،       ماديسون

                                                            ونالحظ أن السلوك الرئاسى الصهيونى الممـالئ لليهـود         

                                                         والممهد الغتصابهم فلسطين هو نفسه السلوك الذى عمـد         

                                  واغتصاب أرضهم، وهما أمـران                     السكان األصليين           إلى ذبح   

                     قال البروفيسـور       حيث                                     مرتبطان تماما فى الذهن األمريكى،      

     لـى                        المجلـس المسـيحى إ      "                               راينهولد نيبهور أحد مؤسسى     

                           إن الزعم بأنه من غيـر       "  :                    وهو منظمة صهيونية    "         فلسطين  

                                      ذ فلسطين من العرب وتعطى لليهـود        خ                     األخالقى دوليا أن تؤ   

                                                              زعم عار من الصـحة اللهـم إال إذا صـح الـزعم بـأن               

                                                           المستوطنين األوربيين لم يكن من حقهم أخـذ األرض مـن           



 ٨١

                                                              الهنود الحمر ليستوطنوها ويجعلوا منها القارة األمريكيـة         

    .   "   يمة    العظ

                  عـن إيمانـه      "      جاكسون "                                أحاديثه الخاصة وخطبه عبر       ى  وف

          الحـظ أن     (                        لليهود فى فلسطين      ى                       بضرورة إنشاء وطن قوم   

  –      ً    متبنيـاً     )                                            لم يكن قد ظهر على مسرح األحداث بعد         ل    هرتز

      حزقيا  "              عبر عنها     ى                نفس الرؤية الت    -                       كما يقول شفيق مقار     

          مجلتـه    فى  "         ريجستر ى          نايلز ويكل "                  رئيس تحرير مجلة     "      نايلز

                                                      إن النتائج التى  تترتب على إعطاء اليهود ذلـك             : "        حيث قال 

                                          ستتجاوز كل ما يمكـن أن يتصـوره أي           "       فلسطين "       الوطن  

                             فلسـطين المجدبـة ستخضـر                فصـحارى   .                متكهن بالنتائج 

                                                             وتورق وتزهر وتتفتح كالورود، وأورشليم التى  باتت فـى          

  )                                            بسبب وجودها فى حوزة العـرب المسـلمين         (         الحضيض  

                                   ً            ع ثانية وتضارع أكبر مدن العالم جمـاالً وثـراء             سوف ترتف 

    ".      وروعة

                                                              ولم يكن نايلز وجاكسون يفعالن أكثر مـن ترديـد خرافـة            

                                                 التى  لن تخضر وتزدهر إال فى يـد اليهـود             "            أرض المعاد  "

    )!                                            كما ازدهرت أمريكا فى يد المستوطنين األوربيين (



 ٨٢

                                فى اإلشادة ببطوالت مزعومـة       "             أندرو جاكسون  "            كذلك بالغ   

                         دفاعا عن نيوأورليـانز      "            يهودا تورو  "                    اها صديقه ومموله       أبد

                    قصـة الـدفاع عـن     "                                  وسجل هـذه اإلشـادة فـى كتابـه       "

                                أثرى فـى الواقـع بفضـل         "    تورو "      ً        ، علماً بأن     "           نيوأورليانز

  .                       عمليات جاكسون العسكرية 

                                   أنه يعتبر واضع حجـر أسـاس         "      جاكسون "                يبقى من سيرة    

              البروتستانتية                      الذى ارتبط كثيرا ب    (                        سياسة الحزب الديمقراطى  

                       وأنـه صـاحب أول       . )                      وكان جاكسون مشـيخيا      ،        المشيخية

      راشيل  "                                                  فضيحة جنسية بين رؤساء أمريكا، حيث تزوج من         

             ا علـى أن              اعتماد  م    ١٧٩١             فى مارس     "                 دونيلسون روباردس 

                                                              زوجها النقيب روباردس طلقها قانونيا فى فرجينيا ، لكـن          

               ، مـا جعـل      م    ١٧٩٣                                      الطالق لم يقع فعال إال فى أغسـطس         

                 ، وظـل طيلـة      م    ١٧٩٤                             يعيد مراسم زواجه فـى        "     اكسون ج "

             مطاردا مـن     )  م    ١٨٤٥              من يونيو     ٨                 التى انتهت فى     (       حياته

                                     روباردس بتهمة االستيالء على زوجـة        )     ضرته (        خصومه و 

    ) .         فى الحرام (                غيره، ومعاشرتها 

 

 



 ٨٣

 

                                كريستوفر كولمبس والملكة إيزابيال                                        



 ٨٤

 لرابعالفصل ا
 

             لعجن فطيـر                قسا وخادمه                 اليهود يذبحون     :         فى دمشق 

                                      والرئيس األمريكـى   يـدافع                                العيد بالدماء البشرية  

    !     عنهم 

 

تفاصيل التعاون األمريكى البريطانى للتستر على 

جريمة قتل واستنزاف دماء األب توما وإبراهيم 

 .عمار

 

لماذا تم العفو عن المجرمين بعد اعترافهم وضبط 

 لجريمة وأشالء الضحيتين؟  أدوات ا

 
        

 



 ٨٥

 
 

 
 مارتن فان بورين

 



 ٨٦

     فـى    "                         مارتين فـان بـورين       "        الثامن                      الرئيس األمريكى     ولد

  .  م    ١٧٨٢                                    بنيويورك فى الخامس مـن ديسـمبر        "        كندرهوك "

  . م    ١٧٩٦                                             وتلقى تعليمه األولى فى أكاديميتها حتى تخرج فى 

  –      ١٧٨٣ (                        وتـزوج هانـا هـوز         )  م    ١٨٠٣ (          ً     عمل محاميـاً    

                                  م وأنجب أربعة أبنـاء ذكـور،           ١٨٠٧        فبراير      فى    )  م    ١٨١٩

                          م ليـدفن فـى مقبـرة           ١٨٦٢               مـن يوليـو       ٢٤           وتوفى فى   

  .       كندرهوك

           ً       ً                   بروتستانتياً إصالحياً، وبدأ مسـيرته      "                 مارتن فان بورين   "     ولد  

                                                       السياسية عضوا بمجلس الشيوخ عـن واليـة نيويـورك          

-    ١٨١٦ (                                ، ثم المدعي العام لنيويـورك      ) م    ١٨٢٠-    ١٨١٢ (

ــي  ) م    ١٨١٩ ــيناتور أمريكـ   ،  ) م    ١٨٢٨  –      ١٨٢١ (                        ، وسـ

                                   ً               م أصبح حاكم نيويـورك، ثـم اختيـر وزيـراً               ١٨٢٩   وفى

  ،  ) م    ١٨٣١-    ١٨٢٩   " (             أندرو جاكسون  "                      للخارجية مع الرئيس    

             ، قبـل أن     ) م    ١٨٣٢-    ١٨٣١ (      ً                          وسفيراً ألمريكا فى بريطانيـا      

                      ،ثم الرئيس الثـامن     ) م    ١٨٣٧-    ١٨٣٣ (          ً           يصبح نائباً للرئيس    

    على                                                         فى سلسلة رؤساء الواليات المتحدة األمريكية، والثانى        

  –      ١٨٣٧ (                                              التــوالى الــذى ينتمــى للحــزب الــديمقراطى 

   ). م    ١٨٤١



 ٨٧

                                                              بقامته القصيرة وأناقته وحديثـه الجـذاب وقدرتـه علـى           

                                                              المناورة استحق عن جدارة لقبيه اللذين اكتسبهما منذ ذهب         

        وثعلـب    "                   السـاحر الصـغير    "      وهما     ) م    ١٨٢٠ (             إلى واشنطن   

                                       وبفضل دهائه تمكن مـن أن مسـاعدة           ".               كندرهوك األحمر 

       بفضـل                                           على الوصول إلى كرسى الرئاسة، ثـم و        "  ون    جاكس "

                                                           عالقاته الواسعة فى نيويورك أصبح همـزة الوصـل بـين           

                               ، وكافأه الرئيس بتعيينه فى      "      نوح       مانويل        مورخاى "         الرئيس و 

                                                              أرفع المناصب، كما اعتبر أحد أبطال األزمة االقتصادية، مع         

                                                             أن سياسته المتشددة والمتورطة فى وقائع فساد كانت أبرز         

                                                        األزمة التى لم تمنعه مساهمته فـى صـنعها مـن                 أسباب

                               أبرزها عندما وظفها إلسقاط      ،                           استغاللها لصالحه عدة مرات   

               ً                                   الذى كان نائباً للرئيس، من منصبه ليحل هو          ، "           جون كالهان  "

   .           ً        ً       محله نائباً ثم خلفاً للرئيس

                        ً           م ألقى خطـاب تنصـيبه رئيسـاً            ١٨٣٧          من مارس      ٤    فى  

ـ                وكان عليـه     "        سلفه               السير فى خطى   "                 ً     للجمهورية، متعهداً ب

     فـى    "       سـلفه  "                                              أن يواجه االنهيار االقتصادى الذى ساهم مع        

                                                           صنعه، وفى هذا الصدد اعتمد نظام خزانة مستقل، وسـحب          



 ٨٨

                                                           الودائع الحكومية من البنوك وأصدر سندات حكومية بقيمة        

   .                                        ماليين دوالر لتخفيف أزمة السيولة الحكومية  ١٠

              فيما وراء    ى                   أول تدخل أمريك    "                 مارتن فان بورين     "   عهد     شهد  

   فى   "           شفيق مقار  "              كما يقول     ، "              الجنس اليهودي  "               البحار لنصرة   

    ".      توراة            المسيحية وال "      كتابه 

      جـون   "                                            تلقى وزيـر الخارجيـة األمريكـى              م    ١٨٤٠     ففى  

   ى                                              مكاتبة رسمية سرية وعاجلة من قنصل بالده ف         "        فورسايث

                                                          بيروت، تضمنت المكاتبة قصة القبض على عدد من اليهود         

                                       امهم بذبح أطفال ورجال دين مسيحيين                        دمشق، بسبب قي    ى ف

   .                                           الستخدام دمهم فى صنع فطير عيد الفصح اليهودي

                   ووزيـر خارجيتـه      "        بـورين  "                             وعلى الفـور رد الـرئيس       

                    التقارير الـواردة    "                             على المكاتبة معترضين على       "        فورسايث "

    ً   مثـاالً   «               اعتبراهـا     ى       والت  ، "                           عن أحداث مزعومة فى دمشق    

                             ئعة فى العـالم القـديم،          ً                              سيئاً على التعصب والخرافات الشا    

                                                            وهى  أمراض سعت الواليات المتحدة إلى أن تظل بمنجـاة           

   .  »    منها

   :              وواضح من الرد



 ٨٩

       وهـل   -                                       ممثلة فى رئيسها ووزير خارجيتهـا      -              أن أمريكا   

            دون تمحيص،   ب            ً      بادرت، فوراً و   -                             هناك تمثيل أعلى من هذا؟      

   .                             إلى رفض االتهام وتبرئة اليهود

ـ                                    أن الرد حرص على توجيه اته      و      ى                         ام مضـاد إلـى مروج

                                                       القصة، من المسلمين ومسيحيي الشرق، بالتعصب وتصديق       

                                                   على الرغم من أن وزير الخارجية استهل البرقية          .         الخرافات

  :                                                األولى التى أرسلها إلى الرئيس بخصوص الجريمة بقوله

                                                         أتشرف بأن أورد عليكم بإيجاز بعض التفاصيل الخاصـة            "

                     الشكوك بالنسبة ألمة                                           بسر بالغ الوحشية طالما ثارت بشأنه       

               وكما نرى فهى      ".                       ً                    اليهود، وقد تكشف أخيراً فى مدينة دمشق      

                                                               مقدمة تنطق بإدانة اليهود، التى تعتبرهم أمة على الـرغم          

   !         من كل شئ

                          بالفرق بـين عقيـدة       ا        واضح                                كما نالحظ أن الرد يبرز وعيا     

   أي   "                   العـالم الجديـد    "                         بمختلف أديانه، وعقيدة      "               العالم القديم  "

                                                  نفس النظرة التلمودية الصهيونية التى  ترى         ى  وه           أمريكا،    

     ً                                              جنساً يختلف عن غيرهم، وتسمي كل غير اليهود             يهود     ال  ى ف

    .                     باألمميين أو الجوييم-                     مهما كانت دياناتهم -



 ٩٠

                    ال يختلف عن كل     -                    األرعن والمنحاز    -              هذا الرد        ً     أيضاً فإن 

                 تبادر أمريكا    ى      الت -                      الرعناء المنحازة    -                    الردود والتبريرات   

   .             ً                         قديمها حالياً لتمرير الجرائم الصهيونية  بت

                              بعبارة تعلق التهمـة علـى        "  ى        الرسم  ى      األمريك "              واختتم الرد   

                  العمليـة كلهـا      «   :           إذ تقـول    "  ى                 التنافس االستعمار  "      مشجب  

                                                              فاحت برائحة التآمر الناجم عـن التنـافس بـين القـوى            

                                                               االستعمارية المتهافتة على حيازة مناطق نفوذ فـى أقـاليم          

ـ                اإلمبراطورية          وزاد رد    .  »            االنهيـار   ى                          العثمانية اآلخـذة ف

       عمـالء   «  :                                                   الخارجية األمريكية من عمق المغالطة إذ قال إن       

   )              أي المسـلمين   (                                            فرنسيين هم الذين أوعزوا إلى المحمديين       

                                                              المحليين بتوجيه تهمة القتل الشعائري المكذوبة هذه إلـى         

           ً                                               اليهود، عمالً على تعزيز وضع فرنسا كحامية للمسـيحيين         

   .  »  ن        المحليي

  -                          من ناحية،  وتغازل ضعف       "      فرنسا "                       والفقرة األخيرة ترهب    

                                                    الخالفة العثمانية اآلخذة فى االنهيار آنذاك من        -            وقلة حيلة   

    وهى                                             ومن ناحية أخرى تتجاهل حقيقة أساسية         ،     ثانية       ناحية  

  "          األب توما  "                                                أن رجل الدين الذى راح ضحية الجريمة، وهو         

       ).          أى الجنسية (                  كان فرنسى التبعية 



 ٩١

                               صدر التعليمات إلـى قنصـلي       أ                              لم يكتف الرئيس بالرد، بل     و

                 بـذل المسـاعي       "ـ                              اإلسكندرية والقسطنطينية ب    ى         أمريكا ف 

             المضـطهد    ى                                               الحميدة لصالح أفراد ذلـك الجـنس اليهـود        

ـ       "       المقهور                      إلـى بريطانيـا      ى                                 ، كما سارع المبعـوث األمريك

                                   والتى لم تكن فى حاجة إلـى                                  المنافس االستعماري لفرنسا   (

                                                    ألمريكى فقد كانت متورطة إلى ذقنها فى التسـتر                   المبعوث ا 

       بـالغ    "                                     باإلعراب للحكومة البريطانية عـن        )             على الجريمة 

ـ              ى                                                           القلق إزاء ضروب القسوة التى  تمارس تجاه اليهود ف

                                                  ، وواضح أنه إجراء غرضه وضع فرنسا تحت مزيد          "     الشرق

                                                وإقامـة حلـف بروتسـتانتى ضـد فرنسـا                       من الضـغط،  

                  جـراءات التـى                              نظرنا إلى منظومة اإل                 وأننا إذا   .           الكاثوليكية

               ذ أكثر مـن     من (                ذلك الموقف     ى                             اتخذتها الحكومة األمريكية ف   

                                                    وقارناها بما تفعله أمريكـا لمسـاندة الكيـان           )       سنة    ١٦٠

       ، فلن   "             األمم المتحدة  "                                   اليوم، إما مباشرة وإما عبر        ى       الصهيون

  .         ً     نجد فارقاً يذكر

          للـدكتور    "    دية                                   القرابين البشرية والذبائح التلمو    "              ويمدنا كتاب   

                                        بتفاصيل القضية التـى فعلـت اإلدارة         "                   فتحى محمد الزغبى   "

                                                           األمريكية المستحيل لتمر بدون عقاب لليهود، وهى قضـية         



 ٩٢

                   اللـذين ذبحهمـا      "                                         مقتل األب توما وخادمه إبراهيم عمـار       "

                                                              اليهود واستنزفا دمهما الواحد بعد اآلخر لخلطه مع عجـين          

                  اليهـود بدمشـق                                                 فطير العيد، وقد تمت الجريمة فى حـارة         

  . م    ١٨٤٠         من فبراير ٥             مساء األربعاء 

            األب تومـا    "                                          فتحى محمد الزغبى إنه قد تـم طلـب           .       يقول د 

                                                             لحارة اليهود بقصد تطعيم ولد ضد الجدرى، فلبى الـدعوة          

                                              والذى حدث أن األب توما بعد عودتـه مـن               ....          فى الحال 

                                                            زيارة الطفل المريض مر بصديقه الحمـيم اليهـودى داود          

                                                إلى داره فلبى الدعوة، وحينما دخل الدار                       هرارى فاستدعاه 

                                                     وجد شقيقى داود هرارى وعمـه واثنـين مـن حاخامـات      

                                                             اليهود، فلما صار فى إحدى الغرف أغلق البـاب، وانقـض           

                                                          جميع الحاضرين عليه كالذئاب الكاسرة، ووضعوا على فمه        

     ً                                                            منديالً، وقيدوه من قدميه ويديه، ثم نقلوه إلى غرفة بعيـدة           

                                             ألقوه هناك إلى أن أظلم الليل، وأخـذوا                           عن مطل الشارع، و   

  !                       فى االستعداد الالزم لذبحه

                                                           ثم قاموا باستدعاء حالق يهودى اسمه سليمان وأمروه أن          

                                                         يذبح القسيس، فخاف هذا الرجل وامتنع عن اإلقـدام علـى       

      بـين    )        التقـى  (                                               هذا العمل، فما كان من داود هرارى الرجل         



 ٩٣

                ين بنفسه ونحر                                                اليهود وصديق األب توما إال أن تناول السك       

                                                         الضحية، ولكن يد هذا الصديق أخذت ترتجف فتوقف عـن          

                                                              إكمال العمل، فجاء فى الحال أخوه هارون لمساعدته فـأتم          

                                                                عملية الذبح، وجمعوا الدم فى وعاء ثم نقلوه إلى قـارورة           

                                                               كبيرة، وسلم إلى الحاخام باشا يعقوب العنتابى الذى تمـت          

                         إلى الدم السـتعماله                                             العملية بناء على أوامره نظرا لحاجته     

  .         من فبراير  ١٤                                 بفطير عيد البوريم الذى كان يصادف 

                                                                 وبعد أن تمت تصفية دم الذبيح على هذه الحالة نزعوا ثيابه           

                                                             عن جثته وأحرقوها، ثم قطعوا الجسد قطعا، وسحقوا العظام         

                                                           بيد الهاون، وطرحوا الجميع فى أحد المصارف المجـاورة         

                              وظنوا أنهم بهذه الطريقة                                        لمنزل الحاخام موسى أبى العافية،    

  .                            قد دفنوا الحادثة فى بئر عميق

                                                           ولكن حينما طال وقت رجوع األب توما إلى ديره قلقت أفكار       

                                                                خادمه إبراهيم عمار، وبما أنه كان عالما بتوجهـه لحـارة           

                                                                 اليهود فإنه جاء إليها يسأل عنه، فـدخل دار داود هـرارى            

           هودى يحيى                                                    وسأل من كان فيها عن سيده، فأدخلوه منزل الي        

                                                              ماهر فارحى، وذبحوه كما ذبحوا معلمه وأخذوا دمـه إلـى           

   ".            الحاخام باشا



 ٩٤

                                                               وبعد كشف الجريمة التى اهتم بها قنصل فرنسا ، ورفع بها           

                                                           تقريرا إلى شريف باشا والى دمشق، أسفرت التحقيقات عن         

                                                       يهوديا، نصفهم ثبتت عليه تهمة قتل األب تومـا،            ١٦       اتهام  

                                     قه تهمة قتـل الخـادم إبـراهيم                                 والنصف اآلخر ثبتت فى ح    

                                                             عمار، وقدم سليمان الحالق وخادمه مراد الفتال، وكل مـن          

                                                         إسحاق وداود وهارون هرارى اعترافات تفصيلية بجريمـة        

  .                                                        القتل واستنزاف الدم وتمزيق الجسدين وطحن عظامهمـا       

                                                           كما اعترف أصالن فارحى والحاخام موسى أبـو العافيـة،          

                وأرشـد جهـات      "  ى              محمـد أفنـد    "                        الذى أسلم وسمى نفسه     

         كما تمت    .                                                   التحقيق إلى جميع خبايا القضية وأسرار التلمود      

                                                           معاينة محلى الجريمتين فـى بعـض منـازل المتهمـين،           

                        وأدواتهـا، واسـتخرجت                                     وضبطت فيهما آثـار الجريمـة     

          .                                       السلطات بقايا الجثتين من المصرف

     داود   :                                                      وانتهت المحكمة إلى الحكم بإعدام عشرة متهمين هم       

                                                 هارون هرارى، اسحاق هرارى، الحاخام موسـى              هرارى،

                                                         بخوريودا المشهور بسـلونكى، مـاهر فـارحى، هـارون          

                                                          اسالمبولى، اسحاق بتشوتو، يعقوب أبو العافيـة، يوسـف         

                                                كما تم العفو عن أربعة متهمين لتعاونهم مع          .             مناحم فارحى 



 ٩٥

                          موسى أبو العافية، أصالن      :                               سلطات التحقيق والمحاكمة وهم   

  .                حالق، مراد الفتال                فارحى، سليمان ال

              محمـد علـى     "                                               على أن العقوبات لم تنفذ، وصدر فرمان من         

                                                       بالعفو عن جميع المحكوم عليهم، وبناء علـى طلـب            "     باشا

                                                              المندوبين اليهوديين اللذين سغيا فى العفو، جـاء الفرمـان       

                يثبت وجـود    –             كما قاال    –                                   حاليا من لفظ العفو، ألن وجوده       

   .                يريدان إثباته                              جريمة جرى العفو عنها، وهو ما ال

                                                 فتحى محمد الزغبى إلى دور المال اليهودى فى          .  د "       ويشير  

                                                                هذه النهاية للمحاكمة، ومع كل أهمية دور المال فـإننى ال           

                                                                أعتقد أنه كان العامل المؤثر فى هذه القضية التى تحركـت           

  –                                                صاحبة العالقات القوية مع محمد على باشا         –            لها فرنسا   

              لكن النفـوذ     .                  قس يحمل جنسيتها                                إذ تم االعتداء بالقتل على      

                                                             الصهيونى الذى مثلته بريطانيا العظمى والواليات المتحـدة        

                                                             األمريكية كان صاحب الكلمة العليا فى إجبار كل األطـراف          

                                                                على التواطؤ والتلفيق، حتى أن فرمان العفـو أشـار إلـى            

                          بـدون أن يقـول كيـف          !!                                هجرة األب توما وإبراهيم عمار    

                               وبدون أن يفسر سـر األشـالء         !                           هاجرا، ولماذا، وإلى أين   



 ٩٦

                                                        البشرية التى وجدت فى المصرف حاملـة نفـس صـفات           

  !        الضحيتين

                                    أذهلت الهيئة البريطانية العـالم         : "                        يقول جوناثان جولدبيرج  

                                              م عندما نجحت فى إجبار حكام سوريا علـى             ١٨٤٠         فى عام   

                                                              إطالق سراح قرابة اثنى عشر يهوديا اعتقلوا فـى فبرايـر           

                                 واستعمال دمه لصنع الخبز، حيث                             بتهمة قتل صبى مسيحى     

                 رجـل البـر     –  "                      سير موسيس مونتيفيور   "                   قام رئيس الهيئة    

                                                            وزوج إحدى بنات عائلة روتشـيلد الشـهيرة فـى مجـال            

                                                     بشن حملة دولية لتحرير هؤالء اليهود المساجين،        -      البنوك

                                                           ونجح فى تنظيم مسيرات احتجاج يهودية فى كـل أنحـاء           

                         ته مع رجـال األعمـال                                         القارة األوربية، واستخدم كل عالقا    

                                                          والحكومة اإلنجليزية، واستغل الصراعات االستعمارية بـين       

                                              وبعد وقت من بدء الحملة كانـت كـل دول            .               الدول األوربية 

                    وفى هذه الواقعـة      .                                     أوربا تضغط من أجل سراح المساجين     

                وفرنسا هـى    –                                             قال رئيس وزراء فرنسا أمام برلمان بالده        

                             لديهم قوة أكبر كثيـرا                   إن اليهود  –                         الدولة الراعية لسوريا    

                                             وعلى النقيض من ذلك قضى يهـود أمريكـا           .           مما نتصور 

                                                          شهورا فى الجدل حول تنظيم المسيرات من عدمه ومكـان          



 ٩٧

                                                    وفى نهاية األمر استقر الرأى على تنظيم اجتماع           .        تنظيمها

                                 م فى مدينة نيويـورك لـدعوة           ١٨٤٠           من أغسطس     ١٧    فى  

             ولكـن فـى                                                  الحكومة األمريكية إلى مساعدة يهود سوريا،       

                                                               واقع األمر أن الخارجية األمريكية كانت قد بدأت فى التحرك          

   ".                            قبل احتجاج اليهود بثالثة أيام

                                                     نفوذ بريطانى أذهل العالم وحـرك أوربـا كلهـا            :          هكذا إذن 

                                                          لمساندة اليهود، ودعم رسمى أمريكى سبق تحرك اليهـود         

                                                        هذا هو الكالم المعقول، ال ربط األمر كلـه بتـأثير             .       أنفسهم

                                                          الذى استخدم من أجل تسهيل المهمة ونثرياتها، لكنه              المال

                                                      لم يصنع الموقف ويجيش قارة كاملة إضافة إلـى          -       أبدا –

                                                           دولة على الجانب اآلخر من األطلنطى هى الواليات المتحدة         

  .        األمريكية

                                      يردد نفس األكذوبـة التـى ذكرهـا          "         جولدبيرج "           ونالحظ أن   

        ً           كان طفالً، ربما                                ً               تقرير الخارجية األمريكية قائالً إن الضحية     

                                                             للتقليل من شأن الجريمة، وحتى ال يضطر إلى التصريح بأن          

         ومعها  –                                                     النفوذ الصهيونى نجح فى جعل أوربا كلها تتواطأ         

              كمـا يـردد      .                   إلهدار دم قـس    –                            الواليات المتحدة األمريكية    

                                               نفس األكاذيب حول دوافع التدخل الفرنسى، ما         "         جولدبيرج "



 ٩٨

                           وأخيرا نالحظ عـدم دقـة        .                              يثبت أن مصدر األكاذيب واحد    

                 شـأنه شـأن     –                                 فى ذكر عدد المتهمين، وأنـه         "         جولدبيرج "

                                   تعمد إغفال دور الحاخامات فى      –                           تقرير الخارجية األمريكية    

    .         الجريمة

                       التى ساهمت اإلدارة     ،                                      على كل حال آتت الجهود الصهيونية     

        الذبائح  "                                                   األمريكية فيها بنصيب وافر، ثمارها ومرت فضيحة        

                                                   سبة لليهود بأقل خسائر ممكنة، مع هـذا فقـد              بالن  "        البشرية

       ً    م سـقوطاً       ١٨٤٠                  فـى انتخابـات       "                  مارتن فان بورين   "     سقط

              فاز بفارق    "          هاريسون  ى         وليم هنر  "                  صحيح أن منافسه      .      ً مدوياً

                                             ألف صوت، لكن مرارة الهزيمة تكمـن فـى            ١٥٠          ال يتعدى   

                                                       ضعف المنافس، العجوز الذى وصفته صحيفة ديمقراطيـة        

                                        ل عصير التفاح مسترخيا أمام مـدفأة                               بأنه ال يصلح إال لتناو    

      !                 أو على ساحل بحر

 
 
 

 
 
 



 ٩٩

 الفصل الخامس
 

 .االلتهاب الرئوى يقتل جزار السكان األصليين

 

  .                                          آخر األقوياء يؤسس أول فيلق يهودى ويضم تكساس

 

                                                   موردخاى يوبخ الرئيس والحاخامات يدخلون البيـت       

  .     األبيض

 

        ليهـود                                                 هكذا انتقلت سويسرا من عدم السماح بدخول ا       

  .                                 إلى استضافة المؤتمر الصهيونى األول

 

                                                      الفيلق اليهودى األمريكى سـبق نظيـره البريطـانى         

   !!     سنة  ٩٨  بـ



 ١٠٠

 جيمس بولك جون تايلر وليم هنرى هاريسون

 زخارى تايلور
 

 ميالرد فيلمور

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠١

 

                                             تعاقب ثالثة رؤساء على حكـم أمريكـا،             ١٨٤١        عام      شهد

                            انتهت رئاسـته فـى تلـك     ى     ، الذ "                 مارتن فان بورين   "       أولهم  

                      الـرئيس التاسـع      "            هاريسـون   ى         وليم هنر  "                 السنة، وثانيهم   

   ، "   ويج "                       وأول رئيس يمثل حزب                                  للواليات المتحدة األمريكية،    

         إصـابته                   وتـوفى بسـبب      ،   م    ١٧٧٣                        وقد ولد فى بيركلـى      

                    بعد شهر واحـد      م    ١٨٤١           من إبريل    ٤                      بااللتهاب الرئوى فى    

              دون أن يسجل    ب       الشهر                                  لكنه لم يشأ أن يمر هذا         ،          من تنصيبه 

                                                             اسمه فى قائمة من أسدوا خدمات للصهيونية، فقـد أقـام           

                                                               عالقات وثيقة بالتجار اليهود الذين تولوا عمليـات اإلمـداد         

                    السـكان األصـليين      "      إبادة "                                   والتموين لجيشه أثناء قيامه بـ      

                                         فى حمالت طويلة على المنـاطق الشـمالية    )             الهنود الحمر  (

        ، ومـع   "      أنتونى "  ً           داً للجنرال          م مساع     ١٧٩١                     الغربية، بدأها فى    

             ً           م وأصبح حاكماً لألراضى        ١٧٩٨                            أنه استقال من الجيش فى      

                      ً                                        الشمالية الغربية وممثالً لها فـى الكـونجرس فإنـه ظـل            

     ً                                                     مسؤوالً عن تعقب الهنود ومطاردتهم، وهو أبرز من قاموا         

                                                             بخيانة المعاهدات التى وقعوها مع الهنود، ما عرضه لبعض         

  م     ١٨٠٩                       عركة جرت فى نوفمبر                                 الهجمات االنتقامية، منها م   



 ١٠٢

                            من رجاله بـين قتيـل          ١٩٠        وكبدته    "          تيبيكانوى "          على نهر   

                                        اشـتدت العمليـات الهنديـة ضـد             ١٨١٢          وفـى     .     وجريح

      فى   "          هاريسون  ى         وليم هنر  "                  األمريكية، وتمكن     "           المستوطنات "

                                          م من تدبير مذبحة كبرى، قادها بنفسه،           ١٨١٣            من أكتوبر    ٥

                     المناطق، وجعلـت              ً                               قضت نهائياً على مقاومة الهنود فى تلك      

                             إلى ما هو أكثـر مـن        –     ً            مكلالً بالغار    –                    من حقه أن يتطلع     

                                                               منصب الحاكم ورتبة العميد، فيما هو يتبختـر بـين جثـث            

      ".    أرى "                           الهنود المبعثرة شمال بحيرة 

  يوبخ الرئيسىيهود

                                       الذى دخـل البيـت األبـيض فـى               األخير و        الثالث          الرئيس  

        عاشـر   )  م    ١٨٤٥  –      ١٨٤١   ( "              جـون تـايلر    "       هو    م    ١٨٤١

                                                            رؤساء الواليات المتحدة األمريكية، وأول من استكمل المدة        

     ً   نائبـاً    "        تـايلر  "                                                الرئاسية بعد وفاة الرئيس المنتخـب، كـان         

                                         ، وبعد وفاة الرئيس، وإزاء عدم وضوح        "       هاريسون      وليم   "  لـ

                                                            النص الدستورى المنظم للخالفة فى هذه الحالة، كان هناك         

     ً   رئيسـاً   "        وصـفه                    إدارة الـبالد ب     "        تـايلر  "                    اقتراح بأن يتولى    

                          ً                          لكنه أصر على أن يكون رئيسـاً تـام الصـالحية             "         بالوكالة

                                                             والصفة، وقد نجح فى تحقيق ما أراد بعد موافقة مجلسـى           



 ١٠٣

                     ً                                      الشيوخ والنواب، مرسخاً بذلك مبدأ االستخالف الذى استفاد        

                          لكن الجدل حـول وضـعه        .                                 منه عدة نواب للرئيس بعد ذلك     

               أقرب اتهام                                                الدستورى ظل باستمرار شوكة فى جنبه، وكان      

          ، هـؤالء    "                 مغتصـب للسـلطة    "                             يوجهه خصومه إليه هو أنه      

                                        من خارج حزبه بل كـانوا داخلـه                كلهم                   الخصوم لم يكونوا  

                                     إلى عرض نفسه فى أخريات رئاسـته         "      تايلر "    ً            أيضاً، ما حدا    

                                                             على الحزب الديمقراطى، ثم لم يكمل خطواته إذ عـرف أن           

      لحادى                      الذى أصبح الرئيس ا     "     بولك "                       الديمقراطيين سيرشحون   

     .                    ً           فى ترشيح نفسه مستقالً لكنه تراجع  "      تايلر "        كما فكر   .    عشر

                          أن يتلقـى أول تـوبيخ        "        تـايلر  "     على                         وسط مناخ كهذا، كان     

                                                             يهودي علني لرئيس أمريكي، عندما زل لسانه أثناء تأبينه         

      ً                    واصفاً أمريكا بأنهـا      "                   وليم هنرى هاريسون     "              الرئيس الراحل 

  "                  قـوب حزقيـال       يع "         عليه    ه                 ، وهو خطأ عاقب    "           أمة مسيحية  "

           وأين نحن؟     : "                                                القيادي اليهودي من فرجينيا برسالة قال فيها      

          المنتمـي    "          المتطفـل  "    ً                                 وبدالً من أن يغضب الرئيس من هذا          " 

  ،  "         األغلبيـة  "               والسيطرة على     "       الرئيس "             تريد تعليم     "      أقلية "     إلى  

                 ً                     إلى االعتذار مؤكداً أنه يكن لليهود        "      تايلر "   ً                 بدالً من هذا بادر     

       بالذات   "       حزقيال "                     والواقع أن اختيار         قه،                   أعمق االحترام وأصد  



 ١٠٤

  –                      قضى حياتـه كلهـا        "      تايلر "                               ينم عن دهاء واسع، ذلك أن       

       ً                                      مرتبطاً بفرجينيا أشد االرتباط، فهو ابن       –                 العامة والخاصة   

                        ً       ً          األب، وفيها كان يملك أرضـاً وعبيـداً          "           جون تايلر  "        حاكمها  

                                                              يزرعونها ، وكمعظم الجنوبيين وقـف تـايلر ضـد إلغـاء            

                           مسيطر أكثر مما ينبغـى،       "       الشمال "             ان يرى أن                العبودية وك 

                                   حتى بعد تقاعده الرئاسـى حيـث                                  تلك الرؤية التى استمرت     

                                                      الواليات الجنوبية تخشى باستمرار مـن أن تحولهـا            : "   قال

              والواقـع أن      ".                                               الحكومة االتحادية إلى قطعة فى آلة األغلبية      

                  ً                                    ما كان ليصبح رئيساً لوال أنه جنوبى وفرجينى، ذلك           "      تايلر "

          ً                                    رشحه نائباً للرئيس العجـوز القـادم مـن           "    ويج "        حزب     أن

                                      استرضاء لواليات الجنوب على الـرغم        "        هاريسون "       الغرب  

                                                               من مواقفه التى ال تتسق فى مجملها مع السياسـة العامـة            

                                                              للحزب، والتى جعلت الحزب يعلن فك االرتباط بينـه وبـين           

                             م ، نفـس اليـوم الـذى            ١٨٤١          من سبتمبر   ١٣            الرئيس فى   

                          ً                       يينات الوزارية الجديدة بدالً من الوزارة التى                       أعلنت فيه التع  

             ولـم تكـن      .                                فى إطار صراعها مع الرئيس               بأكملها        استقالت

  .                        ً عالقته بالكونجرس أفضل حاالً



 ١٠٥

          ً            نفسه مضطراً إلى بلع      "      تايلر "                              إزاء كل هذه الصراعات وجد      

                معقله األخير   –                       حتى ال يفقد فرجينيا       "              يعقوب حزقيال  "       إهانة  

    ً   علنـاً    -                              إن الرئيس بعد ذلك وبخ          بل –                 ً    ومعقل اليهود أيضاً    

              ً               ألنه رأس مؤتمراً من ضـباط        "                وينفيلد سكوت    "            الجنرال   -

  .                                 الجيش والبحرية لم يمثل فيه اليهود

         ً                               كان مقدراً له أن يكون األول فى عدة          "           جون تايلر  "           ويبدو أن   

                            فهو أول نائب يسـتكمل        !!                           إلى جانب تلقى التوبيخ          مجاالت،

                         ول رئيس تستقيل وزارته                                        مدة الرئاسة بعد وفاة الرئيس، وأ     

                                                           بالكامل، وأول رئيس يتخلى عنه حزبه وهو علـى كرسـى           

               ً                                             الحكم، وهو أيضاً أول رئيس يتزوج فى البيت األبيض، ففى          

                   التى تزوجها فـى     "                كريستيان ليتشيا  "                 م توفيت زوجته        ١٨٤٢

                       بعدها بسـنتين، فـى       .                              م ورزق منها بثمانية أطفال        ١٨١٣

  "              جوليا جاردنر    "                        وأثناء رئاسته، تزوج    م    ١٨٤٤           من يونيو   ٢٦

        مـن     ١٨                   قبل أن يموت فـى      !                              التى رزق منها بسبعة أطفال    

      من    ٢٩     ً                 عاماً إذ ولد فى        ٧٢                عن عمر يناهز       م    ١٨٦٢       يناير  

  . م    ١٧٩٠     مارس 



 ١٠٦

  يهودىأول فيلق

          نبه خلفه                   فى وجه جنراله      "      تايلر "                   الذى أطلقه الرئيس           التوبيخ  

                                     الرئيس األمريكى   الحـادي عشـر          "                 جيمس نوكس بولك   "

                                  الطريق الذى يحسن به أن يسلكه              إلى    ) م    ١٨٤٩  –      ١٨٤٥ (

                                       حصل عليـه بفضـل صـعوده السـريع                           ليحافظ على لقب    

    ".             الحصان األسود  "                                           وخطواته الثابتة فى الحقل السياسى وهو       

                         عمد بولك إلى تشكيل                                          لمزيد من النفوذ اليهودى فى الجيش      و

                            بلتيمور بوالية مريالنـد      ى       األول ف   »  ى                   فيلق الحرس اليهود   «

                                  الجيش األمريكى   يكون كـل         ى    ف               وهو أول فيلق    )  م    ١٨٤٦ (

                                                           جنوده وضباطه من اليهود، وبهذا سبقت أمريكـا تشـكيل          

                         سـنة، ومعـروف دور        ٩٨       بـ    ى        البريطان   ى                الفيلق اليهود 

   .                اغتصاب فلسطين ى   ف ى          البريطان ى             الفيلق اليهود

                                                              وإضافة إلى هذا أعاد بولك تجربة تعيين قناصل يهود وعين          

  .     ً        قنصالً ألمريكا م    ١٨٤٤   فى   "         داود نعر "

                                                            وبولك هو آخر رجال الرئيس أندرو جاكسون الذين دخلـوا          

                                                             البيت األبيض، وآخر رئيس يسيطر على مقاليد الحكم فيمـا          

                                                              قبل الحرب األهلية،  وهو الرئيس الديمقراطى الوحيد بـين          

  .                           سبقه منهم اثنان ولحقه اثنان  "    ويج "             أربعة يمثلون 



 ١٠٧

                  فـى مقاطعـة      ب                   المجتهـد والـدؤو     "             جيمس بولـك   "       ولد  

            م، وتخـرج       ١٧٩٥               ّ                    ج، كارولينـا الشّـمالية، فـى                 ميكلينبير

                    عمل بالمحاماة قبل     .                         ّ           م من جامعة كارولينا الشّمالية         ١٨١٨

                                                           أن يدخل المعترك السياسى ، وفى مجلس تينيسى التشريعى         

         ً                                                 أصبح صديقًا ألندرو جاكسون وعمل مسـاعدا لـه أثنـاء           

    .              األزمة المصرفية

       حـدود                                                       تعهد بولك بتحقيق االستقرار فى الشمال ومد خط ال        

                       أدار بـدهاء معركـة                                            من جبال روكى إلى المحيط الهادى، و      

  -                                          سائرا على حافة المواجهـة العسـكرية        "        أوريجون "    ضم  

                 ً                     مع بريطانيا، مدركًا أن الحرب لـن       -                       بدون أن يتورط فيها   

         لن تكون                               أن البريطانيين يدركون أنها                          تكون فى صالح بالده و    

  .        ً                                   أيضا فى صالحهم، ما منحه هامشًا جيدا للمناورة

                                                          كما أرسل بولك مندوبا يفاوض المكسيك لشـراء واليتـى          

                            مليون دوالر، ولما لم يكن       ٢٠                               كاليفورنيا ونيومكسيكو مقابل    

                                                           هناك مسؤول واحـد علـى اسـتعداد للمخـاطرة بـدخول            

                                                       مفاوضات لبيع نصف مساحة بالده فقد رفض المسـؤولون         

                                                            فى المكسيك مقابلة مندوب الرئيس، ورد بولك بأن أرسـل          

                                     ، الذى خلفه على كرسى الرئاسـة،        "            خارى تايلور  ز "         الجنرال  



 ١٠٨

                                                         على رأس قواته إلى المكسيك، وأعلن الكونجرس الحـرب         

                                                         على الرغم من وجود معارضة من واليات الشمال، وانتهت         

          م نظيـر       ١٨٤٨                                           الحرب بانتصار أمريكى وضم الواليتين فى       

  .                      مليون دوالر وتعويض حربى  ١٥

              هارت بعد كل         قد ان   "           جيمس بولك  "                           بنهاية رئاسته كانت صحة     

                  م بعـد أن أضـاف       ١٨٤٩                                ما بذله من جهد، ومات فى يونيو   

                                                            إلى بالده توسعات كبيرة، كانت طريقة ضمها أحد األسـباب          

                                                            المباشرة فى زيادة حدة الخالف بين الشمال، الذى عـارض          

                                                            إباحة العبودية فى األراضى التى تم ضمها، والجنوب الذى         

                 د العبيد، مـا                                                 كان هيكله االقتصادى زراعيا يعتمد على وجو      

    .                                     أدى إلى اشتعال الحرب األهلية بعد ذلك

 

 اليهود فى البيت األبيض

                      الـرئيس األمريكـى        "              زخاري تايلور    "ـ                     سنة واحدة أتيحت ل   

                   آخرها، بعد أن     ى    ف  ى   توف  )  م    ١٨٥٠  –      ١٨٤٩ (             الثاني عشر   

                              لرجال الدين اليهود وعلى     -             ألول مرة    -                   فتح البيت األبيض    

           أبراهـام  "                 ، كمـا عـين       "    وايز            اسحق ماير  "                رأسهم الحاخام   

                                                     فى منصب حكومى رفيع كما يقول شـفيق مقـار،            "     جوناس



 ١٠٩

       وهـى     "             أبناء العهد  "    أو   (               بناي بريث         مؤسسى     أحد          وجوناس  

                 ، تأسسـت فـى                             صهيونية شديدة التطـرف           يهودية         منظمة  

                                             م وخالل عقد واحد أصبح لها فرع فى كـل              ١٨٤٣         نيويورك  

      مـيم     الح        صـديق   ال و  )                                         مدينة أمريكية يعيش فيهـا اليهـود        

   .                          سيصبح الرئيس السادس عشر ى     الذ "        لنكولن       أبراهام "  لـ

                                            على الرغم من قصر المدة أن الـرئيس               اإلنجاز            وتؤكد قوة   

                                                             جاء إلى البيت األبيض وعلى أجندته مهام محددة البد مـن           

                                           لصالح اليهود الذين توثقت عالقته بهم                             المبادرة إلى إنجازها  

ـ                  رب فـى                                                      عندما كانوا يوردون له المؤن أثناء خوضه الح

  .       المكسيك

                    ، ونشأ فى إحـدى      م    ١٧٨٤             فى فرجينيا    "             زخارى تايلور  "     ولد  

       سنة    ٤٠      وقضى                             وفى شبابه التحق بالجيش       .              مزارع كنتاكى 

                                            ، منها ربع القرن فى مواجهـة السـكان             ً            ضابطًا فى صفوفه  

                                      ، لكنه ظل يتكلم بلهجـة مزارعـى         "             الهنود الحمر  "         األصليين  

              لتـى تعـرف        ا                                         أقام فى باتون روش بوالية لويزيانا       .     القطن

    .                          ، و امتلك مزرعة فى ميسيسبى "                     العالم الثالث األمريكى "  بـ



 ١١٠

                                                عبد، لكنه لم يعارض إلغاء العبوديـة، مـا            ١٠٠            كان يمتلك   

                                                           جعل الشماليين المعارضين للعبودية والجنوبيين المعارضين      

  .                        إللغائها يحاولون استمالته

                                            م عقد الرئيس تايلور مؤتمرا عاصفا مـع            ١٨٥٠          فى فبراير 

  :                 وفيه قال لهـم     .                                جنوبيين الذين هددوا باالنشقاق              الزعماء ال 

                                                          إذا دعت الضرورة لفرض القوانين، فإننى شخصيا سـأقود         

   .             الجيش لفرضها

                        وبعـد مشـاركته فـى        .                                  بعدها دخلت األحداث منعطفا حادا    

               م مرض ومـات        ١٨٥٠         من يوليو  ٤                        احتفاالت عيد االستقالل،    

    .              بعد خمسة أيام 

                 أبـواب البيـت      "         تـايلور  "    له          فتح  ى   الذ  "     وايز "              لعب الحاخام   

                                                              األبيض الدور البارز أثناء رئاسة الـرئيس الثالـث عشـر           

         أبراهام       ً         مستعيناً بنفوذ     )  م    ١٨٥٣–      ١٨٥٠   " (               ميالرد فيلمور    "

                                                        جوناس لمنع الكونجرس من التصديق على معاهدة تسـلم         

         عـدم    ى                                                    فيها الواليات المتحدة بحق المقاطعات السويسرية ف      

                        ن هؤالء اليهود يحملون      كا            ، حتي لو        دخولها ب                السماح لليهود   

            م، واحـتج       ١٨٥٠                         المعاهدة وقعت فـى                        الجنسية األمريكية، 

  "                                      حكومتهم ترفض أن تحميهم بشكل رسمى      "                  يهود أمريكا ألن    



 ١١١

                      قـوة اليهـود فـى       "                                         كما يقول جوناثان جولدبيرج فى كتابه       

                                                      ، وبعد أربعة أيام من االحتجاجات راجـع الـرئيس           "      أمريكا

                      رسالة أعلـن فيهـا                          ووجه إلى الكونجرس                     بنفسه المعاهدة   

                        الذى يستثنى اليهود            المعاهدة    نص       على    "                اعتراضه الحاسم  "

                       ، وبـدوره اسـتجاب                                        من الصداقة األمريكيـة السويسـرية     

                                     ولم يصدق على المعاهدة إال بعد                               الكونجرس لرسالة الرئيس  

                                                          إسقاط استثناء اليهود وإعادة صياغتها، ونجحت الضـغوط        

                  تعديل على الرغم                                               األمريكية فى دفع السويسريين إلى قبول ال      

                                             يكرهون اليهود بقدر مـا يكـره مواطنـو          "                 من أنهم كانوا    

      وفـى    !                          كمـا يقـول جولـدبيرج       "                          كارولينا الجنوبية السود  

       تـأخر             ومـع أن                                      م صدق الكونجرس على المعاهدة،          ١٨٥٤

    على                     ضخمة، فإن الحملة          تجارية                             التصديق كبد أمريكا خسائر     

   ى     بنـا  "                         الحاخام وايز ومنظمـة                  وقف وراءها    ى   الت          المعاهدة  

         مشـهودا     ا       نصر             وحقق اليهود                        نجحت فى النهاية، ،       "       بريث  

                       ، نصرا كان له مـا                                           مضمار السياسة الخارجية األمريكية      فى

                                                       ولنـذكر أن المـؤتمر الصـهيونى األول عقـد فـى                   بعده،

                                                    أى أن اليهود نقلوها من النقيض إلى النقيض فى                  سويسرا،

   ذا                                                          أقل من نصف القرن، وما كانوا يستطيعون تحقيق مثل ه         



 ١١٢

                                                              اإلنجاز لوال الجهود المتتالية لإلدارة األمريكية وعلى قمتها        

    .       الرؤساء

                                             بريث هذه مجرد نموذج لحمالتها الكثيرة،        ى               وتعد حملة بنا  

ـ                                                    وحمالت غيرها من المنظمات اليهودية والصهيونية،         ى     الت

                                       واستطاعت أن تغير مسار السياسـة        ،           ً      ً   صادفت نجاحاً باهراً  

   .                 ً  أشد األوقات حرجاً ى          األمريكية ف

                   م بمقاطعة كايجا،       ١٨٠٠           من يناير    ٧    فى    "              ميالرد فيلمور  "     ولد  

                                                          نيويورك، وصعد من كوخ خشبى إلى قمة السلطة والثروة،         

                   مـارس المحامـاة      .        وتزوجها  "               أبيجيل فيلمور  "             أحب معلمته   

                                                           وأصبح عضوا فى مجلس النواب ثمانى سنوات ثـم نائبـا           

                                           م، وبعد وفاة الـرئيس اسـتكمل مدتـه             ١٨٤٨            للرئيس فى   

        ئاسية،    الر

                               الذى ينتمـى إليـه، ورفـض         "    ويج "                       انهار فى حياته حزب     

                                                  ً        االنضمام إلى الحزب الجمهورى الوليد، لكنه ترشح مستقالً        

                                      م، وشهدت رئاسته ظهور النذر األولى          ١٨٥٦              فى انتخابات   

  . م    ١٨٧٤       من مارس ٨              وأخيرا مات فى   .             للحرب األهلية



 ١١٣

 
        من أغسـطس  ٣١                                                                  الرئيس أندرو جونسون والجنرال جرانت وبينهما جدعون ويلز فى          

  !             فعلها جدعون                                        م، لقاء أعقبه خالف حاد بين جرانت وجونسون،    ١٨٦٦



 ١١٤

 الفصل السادس
 

            ب األهليـة                                            قوة اليهود تتحول إلى سلطة بفضل الحر      

  .                        التى صنعوها وجنوا ثمارها

 

               وأحدهم يـرفض      ..                                      فتح أبواب المحكمة العليا أمامهم      

  .                  أن يصبح وزير خزانة

 

                                                     لنكولن منحهم حصانة قانونيـة حتـى لـو كانـت           

  .  ‘‘              الخيانة العظمى  ’’      التهمة

 

      وهكذا    ..                                          أندرو جونسون أول رئيس يواجه المحاكمة     

  !         تم ترويضه



 ١١٥

 فرانكلين بيرس
 

 انجيمس بيوآان
 

 

 أندرو جونسون
 )أعلى(

 أبراهام لنكولن
 )يمين( 
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            هـو آخـر      "           جيمس بولك  "                                   أشرنا فيما سبق إلى أن الرئيس       

                                                               األقوياء فيما قبل الحرب األهلية، ومقتضى ذلك أن التـالين          

                                                          له وحتى نشوب الحرب كانوا غير قـادرين علـى ضـبط            

                               كانوا من مؤيدى الرق، مع                                     األمور، وال يدهشنا أنهم جميعا    

                                                                  أن دعاة إلغاء الرق هم الذين انتصروا فى النهاية، ذلك أن            

                                                            الخطة التى وصلت بالواليات المتحدة األمريكية إلى محطـة         

                                                            الحرب األهلية كانت تقتضى وجود تلك المفارقة بين طبيعة         

                                                             التيار األقوى وانتماء الجالس على كرسى الرئيس فى البيت         

                                          اقض الذى كان الـرئيس الرابـع عشـر                  ذلك التن   .      األبيض

         فعليا  –                 ففى عهده بدأت      .                أفضل تجسيد له    "               فرانكلين بيرس  "

                                                             الحرب األهلية، وذلك عندما تفجرت قضية إلغاء الرق فى          –

                                     وأدت حدة المواجهـات إلـى بـدء          )  م    ١٨٥٥ (          الكونجرس  

                                                             االشتباكات بين مؤيدى الـرق والمطـالبين بإلغائـه فـى           

                                ا أهلية محلية ومحدودة، مـا                َّ         على نحو مثَّل حرب     "       كانساس "

                                                             يشير بوضوح إلى االتجاه الذى ستسير فيه األمور إلـى أن           

                                                              تندلع الحرب األهلية الشاملة بين الشـمال والجنـوب فـى           

  . م    ١٨٦١



 ١١٧

        م فـى       ١٨٠٤                مـن نـوفمبر       ٢٣      فـى     "               فرانكلين بيرس  "     ولد  

                                                            نيوهامبشير، وهو أحد ثمانية إخوة، درس القانون، وانتخب        

        م، وفى      ١٨٢٩                 ر التشريعى فى                             عضوا فى مجلس نيوهامبشي   

                                                    م أصبح عضوا فى مجلس الشـيوخ متبنيـا الخـط               ١٨٣٧

       ضـد  –        بوضوح –            ، كما وقف    "          الديمقراطى "                السياسى لحزبه   

  .                                          حركة إلغاء الرق وضد االنفصالية فى نفس الوقت

                                فى الحـرب المكسـيكية حيـث         "     بيرس "         م شارك       ١٨٤٧    فى  

ـ             ه                                                            تعرض إصابة بليغة فى ساقه لكن قواته ظلت تحت قيادت

                              م عاد لممارسـة القـانون،          ١٨٤٨     وفى    .                  حتى نهاية الحرب  

                                                            فبل أن يرشحه الحزب الديمقراطى، المنقسم على نفسه، فى         

  . م    ١٨٥٢                               االنتخابات الرئاسية التى جرت فى 

–   م      ١٨٥٣ (                           بفتـرة رئاسـة واحـدة         "               فرانكلين بيرس  "     فاز  

                                               لكنه فشل فى الحصول علـى ترشـيح الحـزب            )  م    ١٨٥٧

                               ية، بسبب الحملة المتصـاعدة                                   الديمقراطى لفترة رئاسية ثان   

                                                           ضد الرق، إضافة إلى عالقته بتصاعد الخـالف إلـى حـد            

   ".      كانساس "           االقتتال فى 

                                                           فى الشهور الفاصـلة بـين انتخابـه وتنصـيبه تعـرض            

ـ     من   ٦                      لمأساة عائلية، ففى     "    بيرس "           م تعـرض       ١٨٥٣     اير      ين



 ١١٨

                                                                القطار الذى استقلته زوجته لحادث، وكان معها ابنها البالغ         

  .                                          ، الذى رأته وهو يسحق بـين الحطـام            عاما  ١١           من العمر   

                ً             التى لم تكن أصالً مؤيدة      –                                ونتيجة للحادث اعتزلت الزوجة     

                           ورفضـت الظهـور فـى       –                               لفكرة دخول البيـت األبـيض       

                                                               المناسبات العامة، خاصة وهى كانت منـذ البدايـة ميالـة           

  .                                           للهدوء، تكره حياة المدن والمشروبات الكحولية

                          عنـه، أمـران جعـال                                            هذه المأساة، إضافة إلى تخلى حزبه     

                                                    يمضى سنواته األخيرة وحيدا مكتئبا حتى مات فـى           "     بيرس "

  . م    ١٨٦٩         من أكتوبر ٨

                                              رئاسته بخطبة ألقاها مـن الـذاكرة وسـط           "     بيرس "       استهل  

  "                 أمريكا الشـابة   "                                          أجواء ثلجية، وكان يتحدث باستمرار عن       

     جيمس  "                                                       ويميل للتغيير، وفى هذا الصدد شهدت إدارته تعيين         

                                                 بريد العام، وهو أول كـاثوليكى يعـين فـى                   مديرا لل   "      كامبل

  .                                     منصب بارز، ما أثار نفوس المحافظين ضده

       أزمـة    "       بيـرس  "                                          وعلى صعيد السياسـة الخارجيـة دخـل         

                                                             دبلوماسية وصلت إلى حافة الحرب مع بريطانيا، بسبب مـا          

                                                     االستخدام غير الشرعى للقوات اإلنجليزية فى القارة        "       أسماه  

                                الدبلوماسية والتجارية مـع                        كما توترت العالقات     ".         األمريكية



 ١١٩

                                                                 اليابان بعد دخول قوة بحرية أمريكية إلى المياه اإلقليميـة          

  .         اليابانية

                         أولى المحاوالت الجـادة      "               فرانكلين بيرس  "                 أيضا، شهد عهد    

                                                             للسيطرة على كوبا، حيث اقترح اجتماع سفراء أمريكا فـى          

                     أن يـتم شـراء      –                                    المنعقد بناء على طلب الرئيس       –       أوربا  

                                                  أسبانيا، واقترح السفراء ممارسة الضـغط علـى                  كوبا من   

                                                            األخيرة بواسطة مصرفين أوربيين، كما جـاء فـى نهايـة           

                                                               التقرير تهديد مستتر بأن الواليات المتحدة األمريكية ربمـا         

  .                         تدخل كوبا إذا اقتضت األمور

                                                                 هذا التقرير لم يتم تداوله خارج الدوائر الرسـمية، وحـين           

                   ت االحتجاجات ضـد                                       نشرت الصحف فقرات مخففة منه ثار     

                                                               اإلدارة التى اتهمها معارضوها بأن وقوفها إلى جانب بقـاء          

  .                              الرق أدى إلى ضياع فرصة ضم كوبا

        فـى   –                                                       على كل حال، انتهى األمر بعد نصف القرن تقريبـا           

                                  باحتالل كوبـا والثـأر مـن        -  "             وليم ماكنلى  "             عهد الرئيس   

                   على النحو الـذى      )                              وريثة تحالف قشتالة وأراجون    (         أسبانيا  

  .                    نراه فى الفصل التاسع س



 ١٢٠

                  معـروف بتدينـه     "                                     وسط هذه االضطرابات، وفى ظل رئيس       

                كان طبيعيا أن     "           شفيق مقار  "           كما يقول     "                      وبارتباطاته اليهودية 

        أبـواب    "       بيـرس  "                                          تحقق الصهيونية تقدما واضحا، فقد فتح       

  "               يهودا بنيامين  "                                              المحكمة العليا أمام اليهود حين عرض على        

                               لويزيانا أن يصـبح أحـد                                  عضو مجلس الشيوخ عن والية    

                                                               قضاة المحكمة التى تمثل أعلى هيئة قضائية فـى أمريكـا،           

                                               اعتذر ولم يقبل العرض حتى ال يجد نفسه فى           "        بنيامين "     لكن  

                                                             حرج بسبب انتمائه للوبى المؤيد للرق، وحتى يظل مستخفيا         

  .                                          قادرا على إنجاز دوره فى إشعال الحرب األهلية

                             لى الـرغم مـن اعتـذار                     إلى أنه، وع    "           شفيق مقار  "       ويشير  

                                                  العرض كان قدم، وأبواب المحكمة العليـا قـد          "              بنيامين فإن   

                                                               فتحت، ولما كان بيرس قد وجد أنه تعين عليـه أن يعـرب             

                                                               ألصدقائه اليهود عن والئه النـابع مـن انتمائـه الـدينى            

                                                        المعبرن، فإنه عوض عدم توفيقه فى تنصيب قاض يهودى         

                    المسـمى األمريكـى       " (    وزير "                                بالمحكمة العليا بإسناد منصب     

                                       بالسلك الدبلوماسى إلى أوجسط بلمونت      )                   آنئذ لمنصب السفير  

                                                     فكان ذلك بمثابة فتح ألبواب المناصب العليا أمام          .         فى الهاى 

                                                               اليهود الذين كان اختراقهم السلك الدبلوماسى األمريكى قـد         



 ١٢١

                                                          اقتصر، حتى ذلك الوقت، على مستوى القناصل، وبأعـداد         

   ".             محدودة للغاية

                                          عند حدود تعيين سفير يهودى، بل فـتح          "    يرس ب "          ولم يقف   

                                                             باب األسرار العسكرية أمام اليهود ليصبحوا أقدر على حبك         

                                                              خيوط مؤامرة الحرب األهلية واالستفادة منهـا، فقـد قـام           

         جوليـوس   "                                بتعيين رسام الخرائط اليهودى       "               فرانكلين بيرس  "

   .     ً                                  مشرفًا عاما فى مجال تخصصه بوزارة الدفاع  "    بين

 اليهوداألعزب صديق 

       جـيمس   "                                                 الضعف الشديد الذى أبداه الرئيس الخامس عشر        

                            يتفق مع موقعه بوصفه آخر       )  م    ١٨٦١  –      ١٨٥٧   " (        بيوكانان

                                                           رؤساء ما قبل الحرب األهليه، وأيضـا بوصـفه الـرئيس           

  !                                     الديمقراطى الذى تاله ستة من الجمهوريين

        م، درس      ١٧٩١           من ابريـل      ٢٣               فى بنسلفانيا   "         بيوكانان "     ولد  

                                     عضوا بمجلس النواب خمس مرات، عمل                        القانون، وانتخب   

                                                            سفيرا لبالده فى روسيا، ثم أصبح عضوا لمدة عقـد فـى            

                  جيمس بولك وزيرا    "                                       مجلس الشيوخ قبل أن يختاره الرئيس       

                                                            لخارجيته، وإذا كان عمله فى الخارج أبعده عن الصراعات         

                                                          الداخلية، ما سهل حصوله على ترشيح الحزب الديمقراطى،        



 ١٢٢

                                         ية أخرى، جعله غير قادر علـى فهـم                               فإن ابتعاده، من ناح   

                                                          الشؤون الداخلية على نحو صحيح، خاصة قضية الرق التى         

                                                       اتخذ بشأنها سلسلة من اإلجراءات الخاطئة، منها استصداره   

                       حكما من المحكمـة     -  "               يهودا بنيامين  "                     بناء على مشورة     –

                                                            العليا بأن الكونجرس ال يملك السلطة الدستورية لحرمـان         

                                            حقوق ملكيتهم، وهو الحكم الذى زاد مـن                           مالكى العبيد من    

                                                             هوة الخالف بين الجنـوبيين والشـماليين، وهكـذا كانـت           

  .                            سياساته القاصرة تمهيدا للحرب

                                   فى أحضان اليهود، وكان عليه أن        "               جيمس بيوكانان  "       ارتمى  

                                          ملف المعاهدة التجارية مع سويسـرا،       –            لصالحهم   –      يغلق  

   ".           ميالد فيلمور "                       المفتوح منذ عهد الرئيس 

                                                                كانت وزارتا الخارجية والتجارة تلحان على إتمام المعاهـدة         

  –                            إبرامها، ومن ناحية أخرى       "           بناى بريث  "                  التى أعاق تدخل    

        م جاءت      ١٨٥٨         فى عام       " –                               وكما يقول جوناثان جولدبيرج     

                                                        األنباء من سويسرا تفيد بطرد يهودى أمريكى مـن هنـاك،      

                                                             ودعا الحاخام وايز إلى احتجاجات علـى مسـتوى الدولـة           

             ً                                          ألمريكية، وفعالً خرجت المسيرات فـى عشـرات المـدن           ا

                                                            األمريكية، ومن كل مسيرة تم اختيـار منـدوبين لحضـور           



 ١٢٣

                                                                الجمعية العامة اليهودية فى بالتيمور فى شهر أكتوبر، وقاد         

         ً                                                    وايز فريقًا من أربعة مندوبين لحضور لقاء فى واشنطن مع          

                                                          الرئيس الديمقراطى جيمس بيوكانان فى البيـت األبـيض،         

                                                   الحاضرون كلمات تعاطف غامضـة مـن الـرئيس              وسمع

   ".                       وخرجوا ليعلنوا انتصارهم

                                                            وواضح أن جولدبيرج يبدو غير مقتنع بحجم اإلنجاز الـذى          

                                                                حققه وفد اليهود، مع أنهم حققوا نصـرا كبيـرا بالفعـل،            

                                                            فالمعاهدة تغيرت فى النهاية، وسويسرا تحولت مـن بـالد          

               صـهيونى األول                                                تطرد اليهود إلى منتجع يستقبل مؤتمرهم ال      

                                                                وعدة لقاءات مهمة تالية، وإلى بلد يدير جانب كبيـر مـن            

             على كل حال    .                                                مدخرات العالم، ويدير اليهود مؤسساته المالية     

                                        بتفاصيل أخرى عن االجتماع الذى دعـا         "           شفيق مقار  "       يمدنا  

  "                   اسحق ماير وايـز      : "                                         فيه الرئيس  وفدا من قادة اليهود ضم       

                        ق أن دعـاه الـرئيس                                          الحاخام قائد االحتجاجات الذى سـب     

       اسـحق   "                                   لزيارة البيت األبيض، والحاخـام        "              زخارى تايلور  "

          موردخـاى   "                                            العتيد الذى رأينا تعليقه على محاضـرة          "     ليسر

                                    ، وفى االجتماع عبر الوفـد عـن         "             داود عينهورن  "    ، و  "   نوح

  "           بيوكانـان  "                                                   مطالبه بالنسبة للمعاهدة مقترحا تعديالت تبناها       



 ١٢٤

                             اطعات السويسرية فحواها أن        ً                             قائالً إنه يبعث رسالة إلى المق     

                                                          الواليات المتحدة غير راضية عن موقف المقاطعـات مـن          

  .      اليهود

                        ً             عدة استقاالت وزارية ونشاطًا محموما       "         بيوكانان "          شهد عهد   

                                                          لالنفصاليين، وعندما غادر البيـت األبـيض فـى مـارس           

                                                         م كانت البالد فـى أزمـة سياسـية حقيقيـة، أمـا                 ١٨٦١

                             د الذى أمضى حياته بـدون                           ، وهو الرئيس الوحي    "        بيوكانان "

     مـن   ١                                                زواج، ففضل االبتعاد عن األحداث حتى تـوفى فـى      

  .                       م، فى النكستر ببنسلفانيا    ١٨٦٨      يونيو 

 العم سام

                                                              بسترته الطويلة وقبعته العالية ومالبسه المجللة بالسـواد،        

                                                               إضافة إلى لحيته المدببة ووجنتيه الناتئتين، كان الـرئيس         

                           كحاخام ال شـك فيـه،           يبدو  "                أبراهام لنكولن  "             السادس عشر   

   أو   "             العـم سـام   "    بـ–          ساخرا   –                               وربما ناداه أحدهم ذات يوم      

                                               الذى أبت الدعاية الصهيونية إال أن تجعلـه          "             العم سامويل  "

  !                      رمزا وطنيا ألمريكا كلها

                                                  هو رئيس الحرب األهلية، فقد بدأت فى أول سنى           "       لنكولن " و

    يض،                                                         فترته الرئاسية األولى، بعد شهر من دخوله البيت األب        



 ١٢٥

                                           مدفعا  جنوبيا حصن سومتر بتشارلستون         ٥٠            عندما قصف   

        مـن     ١٢                                                   فى كارولينا الجنوبية فى الرابعة والنصف صباح        

                                             م، وانتهت فى سنة رئاسته األخيرة باستسالم           ١٨٦١       ابريل  

                                                 وهو أيضا الرئيس الجمهورى األول، والرجل الذى         .       الجنوب

     ألولى                                                         نجح فى حمل الحزب الوليد إلى البيت األبيض للمرة ا         

            م، وأصـبح       ١٨٦٠                                          عندما فاز فى االنتخابات التى جرت فى        

                                  م، ومنذها يشكل الحزب الجمهورى         ١٨٦١                 رئيسا فى مارس    

    أما   .                                                       مع الحزب الديمقراطى طرفى معادلة السياسة األمريكية      

                                        من تحقيق ذلك النصـر األقـرب إلـى           "       لنكولن "           كيف تمكن   

                                                          الطفرة، خاصة فى تلك األيام الصعبة مرشحا عـن حـزب           

                                 المنهار، فإنجاز ال يخفـى دور        "    ويج "                      ديد قام على أنقاض      ج

      مثـل    "       لنكولن "                                               اليهود فيه، حيث أيد عدد من أبرز رموزهم         

ـ      "               أبراهام جوناس  "        الخبير  "                                 الذى يصفه جوناثان جولدبيرج ب

                                  وقد تقدم بمذكرة لرئيس الحـزب        "                     االستراتيجى الجمهورى 

  ن  إ "                             م االنتخابية قـال فيهـا           ١٨٦٠                        الجمهورى أثناء معركة    

  :                 يقول جولـدبيرج     ".                                           اليهود ربما كانوا على استعداد للتغيير     

                                                          توصل الجمهوريون إلى بعض األفكـار مثـل توجيـه أول            "



 ١٢٦

                                                            دعوة من نوعها إلـى حاخـام ليبـارك مجلـس النـواب             

   "!       األمريكى

  "         لنكـولن  "                         فإن صداقة وثيقـة ربطـت     "          شفيق مقار "      وحسب  

  ى                                               منذ تزامال فى المجلس التشريعى لوالية إلينو        "      جوناس " و

                يغـذى نـوازع      "                 يهودا بنيـامين   "                م، وفيما كان        ١٨٤٢     سنة  

  "                 أبراهام جونـاس   "                                          الحرب عند لوبى الرق فى الجنوب، كان        

                              هذا الدور المتآمر لليهـود       .                               يشعل فتائل الحرب فى الشمال    

    -            آنـذاك    –                                                 كشفه قائد القوات الشمالية فى قطاع تنيسـى         

          لسـنة     ١١                      فأصدر أمـره رقـم        "               يوليسيس جرانت  "         الجنرال  

                                                         م بطرد كل اليهود من القطـاع، إذ ثبـت تخـريبهم                ١٨٦٢

                                                            المجهود الجربى للقـوات الشـمالية وممارسـتهم أعمـال          

  .                                  التهريب واالتجار مع القوات الجنوبية

                                أفظع قرار معاد للسامية فـى       "                             وصف الصهاينة القرار بأنه     

    على    : "                يقول شفيق مقار     ".                                  تاريخ الواليات المتحدة األمريكية   

                                         غة التى بنى عليها الجنرال األمريكـى                              الرغم من األدلة الدام   

                                                          حيثيات أمره، حماية ألرواح جنـوده فـى ظـروف حـرب            

     فقدم   :                                                     شرسة، أقام اليهود ضجة كبرى وتحركوا فى اتجاهين       

                                                           ممثلوهم فى الكونجرس مشروع قرار بإلغاء األمر تشريعيا،        



 ١٢٧

  )        سـفيرا  (                                                   وفى الوقت نفسه أوفدوا إلى الـرئيس لنكـولن          

                                   ذوى الفضل علـى لنكـولن، هـو                                  اختاروه من بين اليهود     

                            ولم يعن من نظموا الحملة       .                              الممول اليهودى سيزار كاسكل   

                                                                فيما يبدو توفير التزامن الالزم لكال االتجاهين، ربما ألنهـم          

                                                                  لم يكونوا قد توصلوا فى ذلك الوقت إلى ما باتوا يتمتعـون            

                                                              به اآلن من خبرات فى ذلك المجال فكانت النتيجة أن سارع           

                                                األمر إداريا، باستخدام سـلطاته، فـى حـين                         لنكولن بإلغاء   

                                                       صوت الكونجرس بأغلبية ساحقة علـى رفـض اإللغـاء،          

                                                            اقتناعا من أعضائه، كما تبين مضابط الجلسـات، بسـالمة          

                                                           إجراء الجنرال جرانت وضرورته العسكرية نظرا لما ثبـت         

                                                              من قيام أعداد كبيرة من اليهـود بالمضـاربة والتهريـب           

                          وبإلغائه القرار إداريا،     .              المتحاربين                       والمتاجرة مع الجيشين  

                                                             أرسى لنكولن سابقة أخرى أخذت مكانها بين العديـد مـن           

                                                             السوابق التى قام من سبقوه من الرؤساء بإرسـائها فـى           

           السياسـية    )           األخالقيـات  (                                أسس النظام الرئاسى األمريكى و    

                                                               األمريكية، هى سابقة مناعة اليهود القانونية من المؤاخـذة         

                                               بجريمة اعتبرت دائما من مكونـات تهمـة                         حتى فيما يتعلق  

   ".              الخيانة العظمى



 ١٢٨

     ممثل   "            سيمون وولف  "          إلى دور     "                  جوناثان جولدبيرج  "       ويشير  

                                                               الهيئة الموسعة ليهود أمريكا فى واشنطن فى إلغاء أوامـر          

                                          وعالقته بالرئيس لنكولن ونفوذه الواسـع        "      جرانت "         الجنرال  

     ك فى                                         كان سيمون وولف شعلة من النشاط يتحر         : "         حيث يقول 

                                  عندما بدأ جيش الوحـدة يقبـل         .                          كل الجبهات فى آن واحد    

                                   م من رجـال الكنيسـة استصـدر            ١٨٦١                   المجندين فى عام    

                                                         وولف أمرا بضم الحاخامات أيضا، وعندما أعد الكونجرس        

                                                        إلجراء تعديل دستورى إلعالن أمريكا كدولة مسيحية اتصل        

                                                             وولف بعدد من شيوخ المجلـس وأوقفـوا هـذا التعـديل،            

                                                   أصدر الجنرال يوليسـيس جرانـت أوامـره عـام                  وعندما  

                                                       م بطرد اليهود من واليات الحدود حتى ال يعملوا فى              ١٨٦٢

                                                            التهريب قاد وولف مجموعة منهم للقاء الـرئيس لنكـولن          

                                                                 الذى ألغى أوامر الجنرال على الفور وأعـاد اليهـود إلـى            

   "!       منازلهم

                                                               بعد إلغاء األوامر صدرت التعليمات من قادة اليهـود إلـى           

                                                      عهم بالتطوع بأعداد كبيرة فى صفوف القوات الشـمالية         أتبا

                                                           الستباق احتماالت صدور أى أوامر مماثلة للتـى أصـدرها          

                                                              جرانت، ولترسيخ دور الفيلق اليهودى، ومع تزايـد العـدد          



 ١٢٩

                                                                والنفوذ استطاع اليهود أن يدفعوا لنكولن إلى الموافقة على         

    داء                                                           تعيين حاخامات داخل الجيش ليتمكن الجنود اليهود من أ        

                                                           شعائرهم، وكان وجود رجال الدين فى الجيش قاصرا علـى          

   .            البروتستانت

                                     بعض األسماء الالمعة من اليهـود ذوى       "         جولدبيرج "         و يذكر   

      رجـل    : -                                إضافة إلى من سبق ذكـره        –                     النفوذ آنذاك، وهم    

                                                              التعدين والمناجم مائير جوجنهايم، واألخوان ناثان وإيزيدور       

                        نوك واالستثمار جـاكوب                                      شتراوس تاجرا التجزئة، ورجل الب    

                                                       شيف، والسمسار صاحب أحد المصـارف فـى نييويـورك          

  .            جوزيف سليمان

                                                              ونالحظ أن جميعهم من رجال المال، ما يعطينا فكـرة عـن            

                                                             السبب الذى من أجله تآمر اليهود إلشعال الحرب األهليـة،          

                                                               إنها الرغبة فى منح رأس المال اليهـودى  الفرصـة كـى             

                            ليس أفضل من حرب أهليـة       و  "     سلطة "     إلى    "    قوة "           يتحول من   

  .                    إلنجاز مثل هذا التحول

                                                               وفى هذا الصدد أشير إلى أن تعاظم نفـوذ اليهـود خـالل             

  :                              ً               ً            الحرب األهلية وبسببها حقق معدالً غير مسـبوق، مـثالً         

      علـى    "       لنكولن "                             الممول اليهودى الذى ساعد       "             إيزيدور بوش  "



 ١٣٠

                                                         طرح قرض حكومى بمائة مليـون دوالر لتمويـل الحـرب           

  وقبض الثمن عد                   ا ونفوذًا، وا ونقد       ً             "   الـذى    "               يوسف سـليمان       

         ً                                                أصبح مموالً ومستشارا للنكولن الـذى عـرض عليـه أن           

                                       ً                    يصبح وزير خزانة فى إدارته لكنه رفض مفضالً أن يبقـى           

   !                                                    بعيدا عن تبعات المنصب مادام قادرا على التمتع بنفوذه

     مـن    ١٢                                    فـى مقاطعـة هـاردن بكنتـاكى           "         لنكـولن  "     ولد  

                                  منة رحل مع أسرته إلى إنديانا                     م،وفى سن الثا      ١٨٠٩      فبراير

                                            كانـت منطقـة بريـة مليئـة بالدببـة           "                    التى يصفها بأنها    

                                                            والحيوانات البرية، وعندما بلغت سن الرشد لم أكن أعرف         

                                                                الكثير، على نحو ما كنت أعرف القراءة والكتابة، لكن هـذا          

   ".         كان كل شئ

                                                            فى سن العاشرة توفيت أمه، عمل بالزراعة ونجـح بجهـد           

       مـارى   "                                        المعارف القانونية، ثم تزوج مـن                       كبير فى تحصيل  

  .                ورزق بأربعة أوالد  "    تود

                                             مسيرته السياسية من مجلس إلينوى التشريعى        "       لنكولن "     بدأ  

        م خسـر      ١٨٥٨                                        بعضوية استمرت ثمـانى سـنوات، وفـى       

   ".               ستيفن دوجـالس   "                                     انتخابات عضوية مجلس الشيوخ أمام      

  !                                            وبعدها بسنتين الغير فاز فى االنتخابات الرئاسية



 ١٣١

                                 إعالن تحريـر العبيـد منهيـا         "       لنكولن "         م أصدر     ٦٣  ١٨    فى  

                                                               النظام القانونى للرق فى الواليات المتحدة األمريكية، وفـى         

                                                            حفل تكريس المقبرة العسكرية فى جيتسبرج ألقى خطبة قال         

                                                      هؤالء القتلى لم يموتوا من غير جدوى، فهذه األمة،            : "    فيها

   ".                                     بمشيئة اهللا، ستمنحها الحرية ميالدا جديدا

                                               م أحرز الشماليون انتصارات حاسـمة وأعيـد            ١٨٦٤     وفى  

                                                لفترة رئاسية ثانية، وفى خطبته التى ألقاها         "       لنكولن "        انتخاب  

                            تسامحا واضحا تجاه الجنوب      "       لنكولن "                      بهذه المناسبة أظهر    

   ".            تضميد الجراح "          داعيا إلى 

                  قائد جيش الجنوب     "          روبرت لى  "                         من أبريل وقع الجنرال      ٩    فى  

                 قائـد القـوات      "               أوليسيس جرانت    "                       وثيقة استسالمه للجنرال  

     مـن    ١٤  "                  الجمعة العظيمـة   "                                   الشمالية، بعدها بأيام وفى يوم      

          باغتيـال    "                    جون ويلكـس بـوث     "                م قام الممثل        ١٨٦٥       ابريل  

                                          فى مسرح فورد بواشنطن، وبعـد وفاتـه          "                أبراهام لنكولن  "

  :     ً قائالً  "                 فيليب يواقيمسون  "                                    رثاه القيادى اليهودى النيويوركى     

                                             قلوبنا الحب والتقدير للفقيد ألنه، وهو                            إننا نحن اليهود مأل    "

                                                              فى منصبه الرفيع، اتصف بالتقدير والعرفان بالجميل تجـاه         

                 ً         فذهنه لم يكـن ملوثًـا        .                                       كل من خفوا لنجدته من أبناء ديننا      



 ١٣٢

     صيغة   "           شفيق مقار  "      ويصف     ".                                 باألفكار الغوغائية تجاه اليهود   

                                                               النعى بأنها أشبه بنعى متعال تفضل به أمير إقطاعى علـى           

  !        أقنانه   أحد

                             أنـه بإقدامـه علـى أول         "                جون ويلكس بوث   "               اعتقد الممثل   

                                                          جريمة اغتيال يروح ضحيتها رئيس أمريكى كـان يسـاعد          

                                                           الجنوب، هذا ما شاع بين المؤرخين تبريرا للحـادث، لكـن       

                                                               بعض المالبسات تشير إلى أنه ربما كان مغررا بـه ليتـيح            

ـ        "              أندرو جونسون  "  لـ     تالء                                     الذى كان نائبا للرئيس فرصة اع

  .            كرسى الرئاسة

 ترويض رئيس

                                                              من الهجوم على اليهود إلى تملقهم قطع الـرئيس السـابع           

                                    رحلة ربما كانت تفوق رحلته مـن         "              أندرو جونسون  "     عشر  

  .               إلى البيت األبيض  "            دكان الخياط "

           م فى كوخ       ١٨٠٨                                              حياته، التى ال تنقصها المعاناة، بدأت فى        

         وانتهـت    .                          فى كارولينا الشمالية   –            ً      مازال محفوظًا    –      خشبى  

                               ً            م حيث دفن فى أرضه بتينيسى ملفوفًا فى            ١٨٧٥            بوفاته فى   

   .                                 العلم وممددا على نسخة من الدستور



 ١٣٣

صنعتها، " أندرو"كانت أمه خياطة علمت ابنها األصغر 

                                                وعمل أبوه سائس ا وبواب ا، ولتواضع دخلهما لم يتمكن 

األبوان من تعليم الولد الذى سيصبح أقوى رجل فى العالم، 

مع " أندرو جونسون"ى حماقات المراهقة قام وفى إحد

                                           ً           أصدقائه بقذف منزل أحد التجار بالحجارة، وخوف ا من تهديد 

                                  ً                   صاحب المنزل بإبالغ الشرطة، فر متنقال  بين أكثر من بلدة، 

كان أبوه (م ليصحب أخوه وأمه وزوجها ١٨٢٦ثم عاد فى 

                                  ً           إلى جرينفيل بتينيسى حيث افتتح دكان ا للخياطة، ) قد توفى

التى كانت " إليزا مكاردل"م تزوج ١٨٢٧ من مايو ١٧فىو

           ً                                        قد تلقت قسط ا من التعليم مكنها من مساعدته على تحسين 

معرفته المتواضعة بالقراءة والكتابة، كما علمته مبادئ 

                                              الحساب، وشجعته على أن يجعل دكانه منتدى سياسي ا 

للمناقشات ما شحذ مهاراته التى طورها باالنضمام إلى ناد 

 .نقاش يتبع إحدى الكلياتلل

            م، انتخـب       ١٨٢٨                                          بعد سنة واحـدة مـن زواجـه، وفـى           

                              وبعد سـنتين أصـبح رئـيس         !                   نائبا فى جرينفيل   "      جونسون "

                                     م أصبح عضـوا فـى مجلـس نـواب             ١٨٣٥               البلدية، وفى   

                                                           تينيسى، ثم عضوا فـى مجلـس النـواب األمريكـى مـن             



 ١٣٤

                                          م السنة التـى أصـبح فيهـا حاكمـا              ١٨٥٣      وحتى      ١٨٤٣

  . م    ١٨٥٧                        صبح عضوا فى مجلس الشيوخ              لتينيسى، ثم أ

                                               ديمقراطيا جنوبيا يدعم بقاء الـرق، لكنـه          "       جونسون "     كان  

  )  م    ١٨٦٠ (                                                 وقف ضد االنفصالية، وفى االنتخابات الرئاسـية        

                                ، لكنه كان عضو مجلس الشيوخ       "      لنكولن "                 وقف ضد الرئيس    

                                          ً                الجنوبى الوحيد الذى رفـض االنشـقاق وبقـى محتفظًـا           

                            مريكى، وعلى الـرغم مـن                                   بعضويته فى مجلس الشيوخ األ    

                                                           انضمام تينيسى إلى تجمع واليات الجنوب االنفصـالى ظـل          

                                                يحذر من أن االنفصالة سـتفرز عـدة دويـالت            "       جونسون "

  .         ً                   ضعيفة بدالً من دولة موحدة قوية

                       حاكما عسكريا لتينيسى     "       لنكولن "                 م عينه الرئيس        ١٨٦٢    فى  

  م     ١٨٦٤                                                     التى كانت ساحة قتال، وبقى فـى منصـبه حتـى            

                                   على الرغم من االخـتالف الحزبـى         "       لنكولن "       ختاره          عندما ا 

                  ، فى واقعـة ال      "               هانيبال هاملين  "            ً                  نائبا له بدالً من الجمهورى      

                         وفاز الـرئيس ونائبـه       !                                    مثيل لها فى كل التاريخ األمريكى     

          م أصـبح       ١٨٦٥              من ابريل      ١٥                             الجديد فى االنتخابات، وفى     

   وز              وهكذا أدى ف     ".       لنكولن "                                   أندرو جونسون رئيسا بعد اغتيال       "

  "       لنكولن "                                                 الرئيس الجمهورى عدو الرق المنتصر فى الحرب        



 ١٣٥

                                                             إلى تنصيب الرئيس الديمقراطى داعم الـرق بعـد نهايـة           

                                                             الحرب، وكأنها الصيغة األمثل لترضية الطرفين مع الحفـاظ         

   !                              على أسباب التوتر فى نفس الوقت

  "              أندرو جونسون  "                                          بعد وصوله إلى كرسى الرئاسة كان على        

                                         الهجوم على اليهود عندما كان عضوا                             أن يدفع ثمن اعتياده   

              ديفيد ليفـى    "                                             فى الكونجرس، مثل وصفه للسناتور اليهودى       

                                                       باليهودى القمئ الحقير، وقوله عن السناتور يهـودا         "    يولى

   ".                                 هذا يهودى آخر هذا البنيامين التعس "        بنيامين 

                                                            وكان الثمن هو تحرش اليهود به عبر معارضة عـدد مـن            

                           إعمـار التـى تبناهـا،                                      أعضاء الكونجرس لخطط إعـادة      

                                                            ومطالبتهم بإجراءات قاسية تدمر البنية السياسية للجنوب،       

                                                           ولم تجد معارضة الرئيس لهذه اإلجراءات التى صدق عليها         

         كما عمد    .              تم تطبيقه  –              على األقل    –                       الكونجرس، فإن نصفها    

                                                          اليهود إلى إطالق الشائعات اإلعالمية ضد الرئيس، وأخيرا        

                                   السقوط، األمر الذى لم يهدد شخص                                 قاموا  بدفعه إلى حافة      

                                                             الرئيس فحسب بل هدد حالة السالم التى سادت بعد نهايـة           

  .     الحرب



 ١٣٦

       وزيـر    "                إدوين سـتانتن   "        بإقالة    "       جونسون "        م قام       ١٨٦٨     ففى  

                                                               الدفاع الذى ينتمى إلى فصيل متشدد له ثقله داخل الحـزب           

  "       ستانتن "                                             الجمهورى، والمعارض القوى لسياساته، ورفض      

                                             ما الرئيس بانتهاك الدستور والقانون الذى                       قبول اإلقالة مته  

                                                          يلزمه بالحصول على موافقـة مجلـس الشـيوخ، وتبنـى           

                               موجها أحد عشر تهمـة إلـى         "       ستانتن "      موقف    "         الكونجرس "

  "      يعاقب "                                                    الرئيس، وكاد األمر أن ينجح وأن يطاح بالرئيس و        

                                                             على الجرائم الواردة فى الئحة اتهام الكونجرس، لـوال أن          

                                        لجمهوريين انضموا فى آخر لحظة إلـى                          سبعة من الشيوخ ا   

                                                          المعسكر الديمقراطى الموالى للرئيس، وبفارق صوت واحد        

                                                                  لم يحصل قرار اإلدانة على أغلبية الثلثـين التـى يتطلبهـا            

        أنـدرو   "                                                   الدستور عند محاكمة الرئيس، وهكذا أفلت عنـق         

                                                        لكنه أدرك أن لم يعد بمقدوره الفوز بفترة ثانيـة            "       جونسون

                             بعد تلك التى نعـم بهـا         "               صالة عن نفسه     باأل "             يحصل عليها   

   ".                  بالوكالة عن لنكولن "

                           فى إعادة توحيد الـبالد،       "       جونسون "                         وعلى الرغم من نجاح     

                                                         وأن رئاسته شهدت شراء أالسكا مـن القيصـر الروسـى           

                                                             وانضمام نبراسكا إلى الواليات المتحدة األمريكية، وإضـافة        



 ١٣٧

         اللـذين                                                       التعديلين الثالث عشر والرابع عشر إلى الدستور و       

                                                              ينصان على إلغاء الرق، والمساواة بين المـواطنين أمـام          

  "              أندرو جونسون  "                                              القانون، على الرغم من كل هذا لم يستطع         

  –                                                       أن يصبح مرشح الحزب الديمقراطى للرئاسة، فـالحزب         

                                                     كان مقتنعا بأن الرئيس ال أمل له، وأنه أجدر          –   ة          ويا للدهش 

      خـوض   ل   !)       ٍ      بـال مـاضٍ    (                                 بالحزب أن يختار مرشحا آخـر       

                           ، ومن ناحية أخرى كـان       "      جونسون "                       االنتخابات، هكذا سقط    

       جونسون   "    ذنب "                                             على الحزب الديمقراطى أن يسدد بقية ثمن        

                                                          فى حق اليهود، إذ عجز الحزب عن إيصال أحد مرشـحيه           

                                                               إلى البيت األبيض طيلة أربع دورات رئاسية، ويا لـه مـن            

   !     مصير

         ماذا لو    :                                                     لكن السؤال الذى تكمن فى إجابته عقدة القصة هو        

                                                              نجح اليهود فى إسقاط الرئيس فى ذلك الظرف الذى لم يكن           

                                                                هناك فيه ما يوحد البالد أكثر من االلتفاف حول ساكن البيت           

       األبيض؟

                م وقـد وعـى         ١٨٦٩                    مقعد الرئيس فـى       "       جونسون "      غادر  

                                                       الدرس وسعى إلى تحسين صورته لـدى اليهـود وتوطيـد        

       مـاير         اسحاق   "                    م اصطحبه الحاخام        ١٨٧٤                  عالقته بهم، وفى    



 ١٣٨

                                                        فى سيارته إلى حفل افتتـاح معبـد فـاين سـتريت              "     وايز

              هو المتحـدث     "              أندرو جونسون  "        ، كان    "      ناشفيل "             اليهودى فى   

                                                           الرئيسى فى الحفل، وهكذا وقف على المنصة وقد اعتمـر          

           ليقـول   –                                        الطاقية اليهودية السوداء الصغيرة      –  "           اليارمولكا "

            ديانتـه                                                      لم يوجد من امتأل حبا لليهود مثله بين أبنـاء          "     إنه  

                                                              المسيحيين جميعا، ولم يوجد من اهـتم اهتمامـه العميـق           

   ".                                                    والدائم بنجاح اليهود ورخائهم وازدهار ديانتهم ومعبدهم

ـ                        للـرئيس السـابق      "       السماح "                              كان االعتذار ضخما وكافيا ل

     فـى    "         جونسـون  "                                         بمعاودة الظهور مرة أخرى، وهكذا نجح       

         بـدا           م، فيما     ١٨٧٥                                       انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت فى       

                                                               أنه بداية رحلة صعود جديدة، ومرة أخرى لم يقدر للرحلـة           

   .                                      أن تكتمل، فقد مات الرئيس فى نفس السنة



 ١٣٩

 
 جنراالت الحرب األهلية األمريكية



 ١٤٠

 الفصل السابع
 

                                               جنراالت الحرب األهلية الجمهوريون يحكمون تحت      

  .                   وطأة النفوذ اليهودى

 

                                                     صمود قيصر روسيا وراء فتح بـاب الهجـرة إلـى           

  .                   ا أمام مليونى يهودى     أمريك

 

  .                                    ً       جارفيلد سعيد بتعيين سليل العبيد قنصالً فى مصر

 

                                                  السبت عطلة رسمية وحكومة رومانيا تخضع لتحقيق       

  .                          أجراه رئيس منظمة بناى بريث

 



 ١٤١

 )أعلى(وهايز ) يمين(جرانت 

 
 

 )أعلى(جيمس أبرام جارفيلد 

 )يسار(وتشستر أالن آرثر 

 

 
 



 ١٤٢

                         الرئيس الثامن عشر أهم      "   نت            يوليسيس جرا  "               يجسد الجنرال   

                                                             التناقضات التى عرفتهـا اإلدارة األمريكيـة فـى مختلـف           

                                                             عهودها، فهو القائد الوطنى الشجاع الذى أصـدر أوامـره          

                                                             بطرد اليهود بعدما لمس خيانتهم، وهو الرئيس الذى قـدم          

                                    هو الفارس الذى استنكر شن الحرب        !                     لليهود أجل الخدمات  

                              وب التى شنتها أمة ضد أمة               بين الحر     : "                ً   ضد المكسيك قائالً  

                     ، ومع ذلـك فهـو       "                                      ضعف، فإن هذه الحرب من أشدها ظلما      

-    ١٨٤٦                                                 الضابط الذى خاض الحرب ضـد المكسـيك مـن           

                            ً           يجب أن يخدم تحت علم بالده بدالً من         "                م شاعرا بأنه        ١٨٤٨

                 فى هذه الحـرب      "      جرانت "            وقد اجتهد      "!                    االستقالة من الجيش  

ـ                    وكـوفئ بترقيـة                   كـل االجتهـاد،     "        الظالمة "               التى وصفها ب

  !                                                    استثنائية، وهى الحرب التى أفقدت المكسيك ثلثى مساحتها

        أنـدرو   "                                    الجمهورى العتيـد مـع الـرئيس          "      جرانت "       اختلف  

                                                   وانضـم للمعسـكر المنـاوئ لـه، ولـم يجـد              "       جونسون

                                                        الجمهوريون مرشـحا يخوضـون بـه معركـة الرئاسـة           

                                               أفضل منه، بوصفه رمز النصـر فـى الحـرب            )  م    ١٨٦٨ (

                                          منافسه حاول استغالل األمر الذى أصـدره                        األهلية، وع أن    

                                                            بطرد اليهود لتشويه صورته وإسقاطه، فإن القوى اليهودية        



 ١٤٣

                                                              المؤثرة دافعت عنه ووقفت معه فى منـاورة بارعـة قـام            

                          قادر على إحراز النجاح،       "       جرانت "                             اليهود بها إذ أدركوا أن      

                                                              وهكذا كان على اليهود أن يدفعوا ثمـن فشـل محـاولتهم            

                                    مرتين، مرة عنـدما فشـلوا فـى          "       جونسون       أندرو   "       إلسقاط  

                                                             إسقاطه فورا، ومرة عندما زعزعوا مركزه إلى الدرجة التى         

                                                        أقعدته عن خوض االنتخابـات، وأضـعفت موقـف حزبـه           

          الذى دخل    "      جرانت "                              ما فتح الطريق واسعا أمام        "           الديمقراطى "

                           م وقد وعى الدرس الـذى          ١٨٦٩                        البيت األبيض فى مارس     

                                 الوعى عمل جاهدا إلرضاء اليهود                                تلقاه سلفه، وبموجب هذا     

        بوسـعى     : "         ً  يصرح قائالً   "            سيمون وولف  "                    للدرجة التى جعلت    

                                                          أن أقرر بمنتهى الوضوح أن الرئيس يوليسيس جرانت فعل         

         إلـى       ١٨٦٩                                               من أجل اليهود طوال مـدتى رئاسـته مـن           

                                                       م أكثر مما فعل أى رئيس أمريكى دخل البيت األبيض              ١٨٧٧

                     ى قـاد المجموعـة          الـذ   "              سيمون وولـف   "          إنه نفس      ".     قبله

                    بطرد اليهود عـاد      "      جرانت "                               اليهودية لالحتجاج على أوامر     

                                                             ليؤكد أنهم نجحوا فى تحويل الجنرال المشاغب إلى رئـيس          

  .    وديع



 ١٤٤

                                        من الحدمات الكبيـرة التـى قـدمها             " : "          شفيق مقار  "      يقول  

                                                            جرانت، كان تعييته بنيامين بيكسوتو، رئيس منظمة بنـاى         

ـ                  ً                 بريث آنئذ، قنصالً للواليات المت              القيـام   "                    حدة فى رومانيا ل

                                                           بالتحقيق فى تصرفات حكومة رومانيا ضد اليهـود ورفـع          

    كما   "                                                        تقارير عن نتائج تحقيقاته إلى الرئيس األمريكى رأسا       

                                                                 لو كانت رومانيا الدولة المستقلة ذات السيادة إقليما خاضعا         

                                     وكما هى العادة فـى كـل حـاالت           .                     لسلطات البيت األبيض  

                                     لشؤون الداخلية للدول األخرى، أعطى                           التدخل األمريكى فى ا   

            بقوله فـى     "               مبررها األخالقى  "                                جرانت تلك التعليمات الغريبة     

                 الواليات المتحدة   "                                              التعليمات التى أصدرها للمستر بنيامين إن       

     "!".                                      معنية بأن تسود الحضارة كل بلدان العالم

  "                      جوناثـان جولـدبيرج    "                                     وال تختلف رواية الكاتب اليهـودى       

                                           غم مـن محاولتـه الواضـحة لتلطيفهـا                           للواقعة، على الر  

  "           رئيس سابق  "                                                وتبريرها المتمثلة فى أن بيكسوتو كان مجرد        

                    المظاهرات المعادية   "                       وأن منصبه جاء بسبب       "           بناى بريث  "  لـ

                           عندما اشـتعلت مظـاهرات         ": "          جولد بيرج  "         ، يقول    "       للسامية

                                                              معاداة السامية فى رومانيا، بموافقة السلطة، فرضت الهيئة        

                    هذا الموضوع علـى      )                       الموسعة ليهود أمريكا                يقصد الهيئة     ( 



 ١٤٥

                                                        أجندة عمل مجلس الشيوخ، وحثـت الجنـرال يوليسـيس          

                         ليرسل محاميا يهوديا    –                              الذى أصبح رئيسا للدولة      –       جرانت  

                                                            إلى رومانيا فى منصب القنصل العام األمريكى، وكان مرتب         

                                                              القنصل العام فى رومانيا يدفعه مجموعة من أثرياء اليهود         

                                                   هذا الدبلوماسى هو بنيامين فرانكلين بيكسوتو                   فى نيويورك، 

                                                            الرئيس السابق لجماعة بناى بريث، وأول مهمة له كانـت          

                                                       توصيل رسالة من الرئيس جرانت ألمير بوخارست يطلـب         

         فيها من رومانيا معاملة مواطنيها على قدم المساواة احتذاء                                                                

     ".                  بالنموذج األمريكى

                   العـرض نفسـه      "     جرانت "                                ولمزيد من إثبات اإلخالص، كرر      

                          ، حيث عرض علـى رجـل        "      لنكولن "                         الذى سبق أن تقدم به      

                         منصب وزيـر الخزانـة،       "              جوزيف سليمان  "                المال اليهودى   

                                                           ومرة أخرى كرر جوزيف الرفض، وإن كان وعـد بالبقـاء           

                ظهر كحزب جديد    "                                       متبرعا مخلصا للحزب الجمهورى، الذى      

                                                      يسعى إلقامة تحالفات انتخابية وجذب أصوات اليهـود مـن    

  :             ، ويضـيف     "          جولـدبيرج  "             كما يقـول      "                حزب الديمقراطى   ال

                                                             استمر بعد ذلك التعاون بين اإلدارات الجمهوريـة ويهـود           "

                                            فى ذلك الوقت كان اليهود على اسـتعداد           : "     ويقول   ".       أمريكا



 ١٤٦

                                           وهو قول يؤكد ما سبق أن أشرنا إليـه           ".                 ألن يرفعوا صوتهم  

   ".    سلطة "           اليهود إلى   "    قوة "        من تحول 

                             من ابريل بمقاطعة كليرمونت      ٢٧   ى   ف  "               يوليسيس جرانت  "     ولد  

                    صاحب مدبغة الجلود     "            جيسى جرانت  "          ، أبواه    )            والية أوهايو  (

                 هانـا سمبسـون     "                   المناهض للـرق، و     "    ويج "           وعضو حزب   

  .                                  ذات الشخصية القوية والنزعة األصولية  "      جرانت

                            وهـو اسـمه الـذى ظـل          "                      هيرام يوليسيس جرانت   "     سمى  

          لعسـكرية                                م عندما التحق باألكاديمية ا        ١٨٣٩              يستخدمه حتى   

                                                        األمريكية، وتولى تسجيله عضو الكونجرس وصديق العائلة       

                                                 الذى اختلط عليه األمر وأعطاه اسم أمه قبـل           "           توماس هير  "

                     بتصحيح الخطأ، بـل      "      جرانت "              ، ولم يهتم     "      سمبسون "        الزواج  

  .       حتى مات  "      جرانت  .           يوليسيس إس "        ظل يوقع 

                                                        من طالب متوسط المستوى إلى عسكرى نابه ثم قائد بـارع      

                                           بخطى واثقة واصلت الصعود على نحو لـم          "      جرانت "      تطور  

                                                           يعرف اإلخفاق، هذا إذا غضضنا الطرف عن أزماته المالية         

                                                             المتكررة وفشله كرجل أعمال بعد استقالته من الجيش فـى          

                                        م، ويشاع أنه أجبر علـى االسـتقالة            ١٨٥٤              من ابريل      ١١

  .                  بسبب إدمانه الكحول



 ١٤٧

           ليصـبح                                                          ومما ال شك فيه أن الجنرال ابن الدباغ مـا كـان           

                                    لوال قيادته البارعـة للقـوات       –                      وال سياسيا نابها     –       رئيسا  

  "        جرانـت  "                                                   الشمالية المنتصرة فى الحرب األهلية، وقد ظـل         

ً                                                          جنراًل حتى وهو فى البيت األبيض، الذى نقل إليه عددا من                

                   ً                                        ضباطه وجنوده مستعينًا بهم كموظفين أثناء فترتى رئاسته        

  .                 ة بالقوة العسكرية                                 التى شهدت إعادة بناء للجنوب مدعوم

                من داخل الحزب     "      جرانت "                                 على أن انتقادات وجهت للرئيس      

                                                           الجمهورى نفسه، وأثناء حملته التـى فـاز فيهـا بإعـادة       

      كـان     ).  م     ٠١٨٧٢                                           ترشيخه وانتخابه رئيسا للمرة الثانيـة       

                                                            سبب االنتقادات هو السلوك المالى للـرئيس الـذى سـمح           

                ختلفـة، كمـا                                                   لنفسه بقبول هدايا غالية الثمن من أطراف م       

                                                           دخل سوق المضاربة، وكان دخوله هذا المجال سببا إللحاق         

                                                           خسائر بالخزانة، عندما عرف أن بعض المضاربين اليهـود         

                                                             ينوون احتكار كميات كبيرة من الذهب، فأمر وزير الخزانة         

                                                           ببيع ما يكفى إلحباط خطة االحتكار من رصيد الذهب، وهو          

               المحـدودة،                           ،صاحب الخبرة الماليـة    "     جرانت "            رهان خسره   

                                                            وربحه المضاربون اليهود الذين اشتروا ما طرحته الخزانة        

  "        جرانـت  "                                                  من ذهب ارتفع سعره بعد ذلك، وبهـذا أضـاف           



 ١٤٨

                      إلى قائمـة مـا      –                           بقصد أو عن غير قصد       –              صنيعا جديدا   

  .            أسداه لليهود

         فى شركة    "      جرانت "         ، ساهم    ) م    ١٨٧٧ (                            بعد نهاية فترته الثانية     

                           س الوقت عرف أنه مصـاب                                      مالية، أفلست كالعادة، وفى نف    

                                 ً                     بسرطان فى الحنجرة، وهكذا دخل سباقًا مع الموت ليـتمكن   

                                                              من إكمال كتابة مذكراته وبيعها، حتى يسدد ديونه ويتـرك          

             ألـف دوالر،      ٤٥٠                                        ألسرته بعض المال، وقد أدرت مذكراته       

                                                           أما هو فمات عقب فراغه من تدوين آخر صـفحاتها غـى            

  . م    ١٨٨٥

 رئيس عطلة السبت

أنه كان " هايز. رزورفورد بى"لتاسع عشر يسجل للرئيس ا

 :األول فى عدة مجاالت

          لوسى ويب   "                                               فهو أول رئيس يقترن بزوجة جامعية، وزوجته        

           وهـو أول      ".                السيدة األولـى   "                        هى أول من حملت لقب        "     هايز

                                                           رئيس يجرى التشكيك فى صحة نتيجـة انتخابـه وللمـرة           

                                                            األولى شكلت لجنة خاصة إلعادة الفرز، على غرار ما حدث         

    أول   "     هايز "                            ، ونتيجة لهذا الشك كان       "               جورج بوش االبن   "    مع  



 ١٤٩

                                                             رئيس يؤدى اليمين فى الغرفة الحمـراء بالبيـت األبـيض           

  . م    ١٨٧٧          من مارس  ٣                وعلى نحو سرى فى 

                                                      هو أول رئيس يستخدم التليفون واآللة الكاتبة داخل          "     هايز " و

                                                              البيت األبيض، وأول من سافر إلى الساحل الغربـى أثنـاء           

                  بأنه سـيكتفى    –                 منذ البداية    –            رئيس يصرح                  رئاسته، وأول   

  .                                        بفترة رئاسية واحدة، وهو ما وفى به بالفعل

                                                            وهو أول رئيس يمنح جميع الموظفين اليهود راحـة يـوم           

  .                 السبت من كل أسبوع

                         م بعـد وفـاة أبيـه           ١٨٢٢                 من أكتـوبر      ٤    فى    "     هايز "     ولد  

                                                          بشهرين، درس القانون وعمل بالمحاماة، وقادته معارضـة        

  .                الحزب الجمهورى             الرق إلى صفوف

                                                              أثناء الحرب األهلية تطوع فى ميليشيات أوهايو، رقى إلـى          

                                                               رتبة اللواء، وعلى الرغم من إصابته بجراح أربع مرات فقد          

                        م، وفيمـا هـو فـى           ١٨٦٤     وفى    .                         بقى يؤدى دوره القتالى   

                                                          الجيش، تم انتخابه عضوا فى الكونجرس على الرغم مـن          

                     لعب دور السـناتور                                               رفضه القيام بأى دعاية انتخابية، ولم ي      

  .                  إال بعد نهاية الحرب



 ١٥٠

                                               م انتخب للكونجرس مرة أخرى، وفـى السـنة             ١٨٦٦    فى  

          م، وفـى       ١٨٧٢                                              التالية أصبح حاكما ألوهايو لفترتين حتـى        

                                                        م فاز بفترة ثالثة ترشح خاللها رئيسا ألمريكا، وفاز             ١٨٧٥

  .                              م بصعوبة وبعد مشكلة فرز األصوات    ١٨٧٦            فى انتخابات 

                                      وقراطى الطموح إلى البيـت األبـيض                             عندما دخل ذلك التكن   

                                                             صدم بحقيقة النفود اليهودى، كانت أكثر اإلدارات والمكاتب        

                                                                  الحكومية تعج باليهود الذين بادروا إلى المطالبـة باعتبـار          

                                                            السبت عطلة رسمية لهم إلى جانب األحـد، وعنـدما لـم            

                                                           يستجب الرئيس نظرا ألن االستجابة تخل بالمساواة وتظلـم         

                                          يهود الذين يحصلون على راحة يوم األحد                        الموظفين غير ال  

                            لم يكن قد عـين فـى        –                             فحسب، صرح دبلوماسى يهودى     

                                               بأنه لن يكون قادرا علـى مخالفـة التحـريم     –            منصبه بعد   

                                                            التوراتى والعمل يوم السبت، وتلقفت الصحف التى يسـيطر         

  .                                        عليها اليهود التصريح وصنعت منه حملة عامة

                       على المؤسسات المالية                                        كان اليهود فى كل مكان، يسيطرون       

                                                          والصحافية وينتشرون فـى اإلدارات الحكوميـة، ويمثـل          

                                                         مؤيدوهم من الصهاينة المسيحيين أضعاف عـددهم، وإزاء        

  "           شفيق مقار  "                                               هذا لم يكن بوسع الرئيس إال الرضوخ، يقول         



 ١٥١

            أى مـواطن    "                                                إن هايز سارع إلى التصريح للصحافيين بـأن         

             لـى مـذبح                                                يكون على استعداد ألن يضحى بفرصة كهذه ع       

                                  ً                               معتقداته الدينية البد أن يكون مواطنًا صـالحا مـن الظلـم            

   ".                                 لدافعى الضرائب األمريكيين أن نخسره

                                             بعطلة السبت ذات القيمة الرمزية الكبيرة،        "     هايز "           ولم يكتف   

    ً           قنصالً لدى بـالط    "                           بنيامين فرانكلين بيكسوتو   "                 بل قام بتعيين    

      همـة                 ليؤدى نفس الم    "             سان بطرسبرج  "                    القيصر الروسى فى    

                                                                 التأديبية التى سبق أن أداها فـى رومانيـا، ويحقـق فـى             

                                                            تصرفات الحكومة الروسية ضد اليهود التى تسببت فى قيام         

                                                                الواليات المتحدة بإلغاء النعاهدة التجارية التى كانت مبرمة        

               ً        الذى كان محتفظًـا     -                               وكان رد فعل القيصر الروسى        .     معها

       ممـثال    "          بيكسـوتو  "                          حاسما، إذ رفض قبول      -            ببعض قوته   

  .                 دبلوماسيا فى بالطه

                   فى تدوين مذكراته     "     هايز "                                   بعد مغادرته البيت األبيض استمر      

                                                                 التى بدأ فى تدوينها منذ كان فى الثانية عشرة، وهو أحـد            

  م     ١٨٩٣                                                    ثالثة رؤساء كتبوا مذكرات أثنـاء رئاسـتهم،وفى         

                             يؤدى لحزبه أفضل الخـدمات      "                                مات الرئيس الحالم الذى قال      

                          مات اإلنسان الذى حـاول        ".        الخدمات                       من يؤدى لبالده أفضل     



 ١٥٢

              والذى دون   –                             بعد فوات أوان االستقالل      –             ً    أن يكون مستقالً    

                    ال أشعر باالنتمـاء       : " م    ١٨٩٠          من مايو     ١٧                 فى مذكراته فى    

   ".                                       إلى أى كنيسة، لكننى أريد أن أكون مسيحيا

 يهودى أمريكى فى مصر

  "                           جـيمس أبـرام جارفيلـد      "     كان    "     هايز "                   على عكس المستقل    

                       ، وأتباعه كما رأينا     "        الطهرانى "                       المذهب البيورتانى              ينتمى إلى 

                                                            فى فصل سابق يعتقدون أن أمريكا هى أرض الميعاد، التى          

  .                           سيقيم الرب فيها مملكة الخير

                     بأوهـايو، وهـو         ١٨٣١              من نـوفمبر      ١٩    فى    "     جيمس "     ولد  

                              الخمسة، توفى أبـوه بمـرض        "               أبرام جارفيلد  "             أصغر أبناء   

                          ألبناء الذين نشأوا فـى               مسؤولية ا   "      إليزا "                   مفاجئ وتولت أمه    

  .                      ظل فقر مدقع وطموح كبير

                                           ً         الصغير التعلم وهو فى سن الثالثة، مبديا تفوقًا          "        جارفيلد "     بدأ  

                                                             خاصا فى قواعد اللغة والحساب والتاريخ، ومع تفوقه كان          

  .                                            يعمل ليساعد أمه اعتبارا من سنته الرابعة عشرة

     قـد                                                             كانت عادة القراءة، التى ستصاحبه إلى نهاية العمـر،          

                                  لم تكن المكتبة الفقيـرة فـى         .                             تمكنت منه منذ سن العاشرة    

                                                         التى نشأ فيها تشبع نهمه لكنها كانت كـل المتـاح             "       البرية "



 ١٥٣

                                                           فأخذ يقرأ ويعيد القراءة، واستهوته قصص البحر لدرجـة         

                                                        أنه عمل بحارا على مركب شراعى وسـط مجموعـة مـن           

                                                            البحارة القساة، فى مغامرة استغرقت شـهورا وهـو فـى           

                                                      عة عشرة، مغامرة عرف خاللهـا أن الحيـاة ليسـت                الساب

                               بعدها عمـل نجـارا وسـاعد         .                          بالرومانسية التى تصورها  

                                                          الحصادين وعمل تابعا ألحد الوعاظ، عمل كل شئ وأى شئ          

                                                               ليحصل على المال الالزم ليتم تعليمه وفـى سـن الثامنـة            

  .                                عشرة كان قد اعتمد على نفسه تماما

                         معلما للغة اليونانيـة                    م مارس العمل        ١٨٥٦                بعد تخرجه فى    

           الذى تخرج    )                       كلية هيرام فيما بعد    (                            والالتينية فى معهد هيرام     

              كمـا مـارس      .                                            فيه، وبعد سنة واحدة أصبح رئيسا للمعهد      

    ً                         ً                                نشاطًا ثقافيا واسعا، وعمل واعظًا وأخذ يـدرس القـانون،          

  .                                                  وبدأ اهتمامه بالسياسة منتميا للحزب الجمهورى، وتزوج

                               ى الحرب األهلية قائدا برتبة               م شارك ف      ١٨٦١           فى أغسطس   

                                                              عقيد لفوج يتكون من تالميذه كبار السن فى كلية هيـرام،           

                                    بأقل من نصف قوة العـدو، كمـا          "       كنتاكى "                 ونجح فى إنقاذ    

  .                                                أبدى عدة بطوالت استحق بها الترقية إلى رتبة اللواء



 ١٥٤

                      الكونجرس ألول مـرة،      "        جارفيلد "        م دخل       ١٨٦٣            فى ديسمبر   

    ً                        مكانًا فى لجنـة الشـؤون                                    وبفضل سمعته فى الجيش ضمن      

                                      م أصبح عضوا فى اللجنة الماليـة،           ١٨٦٥                العسكرية، وفى   

                                                         حيث تورط فى فضيحتين ظلتا عالمة سوداء فـى سـجله،           

                                                         حيث اتهم بتقاضى رشوة لتأخير تحقيق الكـونجرس فـى          

                                                         العقود الحكومية إلحدى الشركات، ومحاولة ترسية عطـاء        

     لـى   ع  .                                              رصف لشوارع العاصمة واشنطن على شركة أخرى      

                                                         أنه تمكن من تجاوز آثار الفضيحتين والحصول علـى ثقـة       

  .                  ناخبيه مرة بعد مرة

                                       ً                   اختاره الحزب الجمهورى مرشحا للرئاسة خلفًـا للـرئيس         

        م مـع       ١٨٨٠                                         ، ونجح فى االنتخابات التى جرت فـى          "    هايز "

                     ً              بفارق ضئيل، أكثـر قلـيالً مـن          "                 تشستر أالن آرثر   "       نائبه  

     تـم     م      ١٨٨١              مـن مـارس      ٤           صوت، وفى      ٥٠٠      آالف و   ١٠

  .                                              تنصيبه الرئيس العشرين للواليات المتحدة األمريكية

   ً                                      وقتًا، فأرسلت إليه فورا طلبا بالتدخل        "           بناى بريث  "          لم تضيع   

                                                        لدى الحكومة الروسية إليقاف ما أسموه الممارسات العدائية   

                                                           ضد اليهود، ومن جانبه قام فورا بمخاطبة القيصـر متبنيـا      



 ١٥٥

                     صـر أيـة بـادرة                                               مطالب القيصر، ومرة أخرى لم يبد القي      

  .        لالستجابة

                                        عن مساعدة اليهود بكل قوتـه، ففـى          "        جارفيلد "           لم يتوقف   

                                                                 الشهر الثالث من رئاسته، التى لم تدم مستقرة إال أقل مـن            

                          القيـادى البـارز فـى        "            سيمون وولف  "                  خمسة أشهر، عين    

                                       ً                        الهيئة الموسعة ليهود أمريكا، للعمل قنصالً عاما ألمريكا فى         

ـ                                 القنصل األمريكى منـذ عهـد        "     رمان         ألبرت فا  "       ً      مصر خلفًا ل

          بأن يسجل    "        جارفيلد "     عنى    "     وولف "                     ، وفى قرار تعيين      "     جرانت "

                                     عين سليل الشعب الذى استعبد فـى        "                      شعوره بالسعادة ألنه    

                  ً                                               مصر قديما مبعوثًا دبلوماسيا إلى ذلـك البلـد مـن األمـة             

                                وهو نفس المنطق الذى يناصـب         ".                         األمريكية الحرة العظيمة  

                                            ء من أجله، منطق العبيد الذين يحلمـون                          اليهود مصر العدا  

                                                      باالستيالء على قصر سيدهم ويرونه أفضل ما فـى الـدنيا،    

                                                                بنفس القدر الذى يرون به السيد أسوأ من فى الدنيا وأجدر           

       سـليل   "      يعيد    "        جارفيلد "                                       أهلها باالنتقام وصب اللعنات، وهاهو      

    ً                                                   قنصالً لدولة ذات مكانة، إلـى مصـر التـى كانـت              "       العبيد

                                          د تردت بصورة سيئة وأصبحت قاب شـهور مـن              أحوالها ق 

  . م    ١٨٨٢                                        االحتالل اإلنجليزى الذى جثم على أنفاسها فى 



 ١٥٦

    ً                                      طويالً فى البيت األبيض، ففى التاسعة من         "        جارفيلد "          لم يعمر   

                                    م، وفيما هو فى غرفـة انتظـار            ١٨٨١           من يوليو    ٢      صباح  

        بصـحبة    "            نيو إنجلند  "                فى طريقه إلى      "         بالتيمور "            محطة قطار   

        بـإطالق    "                   تشـارلز جويتيـو    "     قام    "        ى بلين        جيمس ج  "       صديقه  

                               أصابت األولى ذراعه، واألخـرى       "        جارفيلد "              رصاصتين على   

                                                        كسرت أحد أضالعه واستقرت حيث لـم يسـتطع األطبـاء           

  .                      تحديد مكانها داخل جسده

                                                                القاتل الذى سلم نفسه فورا وبمنتهى الهدوء قال إنه اغتال          

    على   .   ية                                        لتوحيد الحزب الجمهورى وإنقاذ الجمهور      "        جارفيلد "

                                                            أن الرئيس لم يمت فورا، بل صارع الموت أكثر من عشرة           

                                                            أسابيع، حاول خاللها األطباء، بدون جدوى، العثـور علـى          

     فـى    .                                                    الرصاصة المختبئة داخل عضو رجحوا أنـه الكبـد        

          إلكسـندر   "                                                   أبحاثهم استعان األطباء بكاشف معـادن ابتكـره         

                                                 خصيصا، لكن الجهاز أخذ يصدر رنينـه كلمـا          "           جراهام بل 

                                                            قربوه من جسد الرئيس، وبعد عشرة أسابيع كـان الجـرح           

                                                             الذى لم يزد على ثالث بوصات فى البداية قد أصبح عشرين           

                                                          بوصة، ونتيجة تكـرار الفحـص باأليـدى واألدوات غيـر           

               مـن سـبتمبر      ١٥                 بتسمم الدم فى      "        جارفيلد "               المعقمة أصيب   



 ١٥٧

                                        من سبتمبر دخل فـى غيبوبـة لبضـع           ١٩         م، وفى       ١٨٨١

                                     رئيس الذى لم يمارس أى رئيس آخر                            ساعات ومات، مات ال   

  .                                            ما مارسه من أعمال، وال تقلد ما تقلده من مناصب

 فتح باب الهجرة

فإن الرئيس الحادى " العبرة بالنتائج"إذا أخذنا بقاعدة أن 

                          هو النائب الذى أصبح رئيس ا " تشستر أالن آرثر"والعشرين 

بالمصادفة، وهو الجمهورى الذى فتح طريق البيت األبيض 

وقد انتهت . رشح ديمقراطى للمرة األولى منذ وقت طويللم

              م متأثر ا بمرض ١٨٨٦م، وتوفى فى ١٨٨٥رئاسته فى 

 .قاتل فى الكلى كان يجاهد إلخفائه

                              بعد وفاته، وهو ابن واعـظ        "        جارفيلد "        الرئيس    "     آرثر "     خلف  

                                   م، كان محاميا ثم متطوعا كضابط          ١٨٢٩                   معمدانى، ولد فى    

  .           لحرب األهلية                        إعاشة فى نيويورك أثناء ا

                                          نائبا له، لكنه وقف ضده مع خصمه عضو          "        جارفيلد "        اختاره  

                    ، وانتصر الـرئيس     "              روسكو كونكلنج  "                     مجلس الشيوخ القوى    

  .        على خصمه

                          إلى إجبار الكونجرس على      "     آرثر "                           بعد توليه الرئاسة، سعى     

                                                           احترامه، وشكل لمفوضية للخدمة المدنيـة مشـتركة مـن          



 ١٥٨

                          ، لكنه فشل فى تخفـيض       "                     الجمهورى والديمقراطى  "         الحزبين  

                                                              الضرائب، ما أثار استياء الناس وجعلهـم يتطلعـون إلـى           

  .                الحزب الديمقراطى

                                   على القانون االتحادى العام األول       "     آرثر "        م صدق       ١٨٨٢    فى  

                                                              للهجرة، وهو القـانون الـذى فـتح البـاب لتـدفق آالف             

                                                              المهاجرين من اليهود الروس إلى أمريكـا بعـد أن عجـز            

                                  ن عن مساعدة اليهود على فـرض                               رؤساء أمريكا المتعاقبو  

                                                              إرادتهم على القيصر، وعندما أغلـق البـاب بقـرار مـن            

                                 م كان عدد اليهود الروس فـى           ١٩٢٤                   الكونجرس صدر فى    

                                                               أمريكا يزيد على المليونين، فى أكبر حركة هجـرة عرفهـا           

                                                  ولنتأكد أن فتح أبواب الهجرة أمـام اليهـود           .              تاريخ اليهود 

                              نذكر بأن نفس القانون المشار        ً                      كان عمالً صهيونيا ال ليبراليا   

                                                             إليه أوقف الهجرة الصينية لمدة عشر سنوات، وفيما بعـد          

  .                                      حول الكونجرس هذا اإليقاف إلى تقييد دائم

                       للمشـروع الصـهيونى،      "     آرثر "                          وهناك خدمة أخرى قدمها     

     بناى  "             رئيس منظمة     "                  أدولفوس سولومونز  "                   تتمثل فى تعيينه    

  "                الصليب األحمـر   "      نظمة      ً                         ممثالً للواليات المتحدة فى م      "     بريث

                                  من التدخل فـى شـؤون الـدول         "                          وبهذا تمكنت بناى بريث     



 ١٥٩

                                                          األخرى عن طريق الصليب األحمر وما يفتحه مـن منافـذ           

   ".         شفيق مقار "         كما يقول   "                  تحت ستار اإلنسانية

        أدولفوس  "                                                      وما زال اليهود يعتزون ببطاقة الزيارة التى كان         

      حـدة                                            يستعملها بوصـفه ممثـل الواليـات المت         "         سولومونز

                                                           األمريكية فى الصليب األحمر، وأصل قرار تعيينه، ودعـوة         

                                                           على العشاء تلقاها من رئـيس الجمهوريـة السويسـرية،          

  .                                         وكلها محفوظة فى متحف الصليب األحمر بواشنطن

                 قد قررت طرد    –                 فى زمن آخر     –                           ولنتذكر أن سويسرا كانت     

                                                              اليهود من أرضها، لكن هاهو رئيسها يـدعو إلـى مائـدة            

                                             أعتى المنظمات اليهودية وأشـدها تعصـبا،                    عشائه رئيس   

                                                     وبعد بضع سنوات ستستضيف سويسرا المؤتمر الصهيونى       

                                                           األول، وهكذا فلدى اليهود ألف حق وحق فـى اعتـزازهم           

    " !                أدولفوس سولومونز "      بتراث 

       

 

 

 

     



 ١٦٠

 

         
 الفصل الثامن

 

                                                   عريضة تكشف دور الرئيس األمريكى وأغنياء اليهود       

  .                       م المؤتمر الصهيونى األول       فى تنظي

 

                                                      كليفالند خدم اليهود بإخالص فكان الوحيد الذى يعود        

  .                           إلى البيت األبيض بعد مغادرته

 

             أرض بال شعب     :                                 بالكستون قس أمريكى أطلق دعاية    

  .           لشعب بال أرض

 

                                                     هاريسون يمتدح العبرانيين ويواجه القيصر بحزم من       

  .     أجلهم
 



 ١٦١

 
 

 تيودور هرتزل فى صورة نادرة

 
 

)أعلى(وهاريسون )يمين(الندكليف



 ١٦٢

       رئـيس    "                   بنيامين نتنيـاهو   "      يقول     "               مكان بين األمم   "           فى كتابه   

                                                          وزراء الكيان الصهيونى السـابق عـن ظهـور الحركـة           

                            م، زار تيـودور هرتـزل،          ١٨٩٥            فى خريـف       : "         الصهيونية

 Neue freie "                                       مراسل الصـحيفة النمسـاوية المشـهورة    

presse”      فى باريس صديقه الكاتـب المعـروف مـاكس                                           

                                                     أراد هرتزل االستماع من نورادو إلى تعقيبه علـى           .       نورادو

                                          إن الالسامية المتصـاعدة تعـرض يهـود          :                فرضيته القائلة 

                                                               أوربا لخطر لم يسبق له مثيل، ومن شأن هـذا الخطـر أن             

                                                            يدفع بأعداد كبيرة من اليهود إلى صفوف الشيوعية، األمر         

                                                 زيادة أوار الالسـامية، وهـذه التطـورات،                       الذى من شأنه  

                                                         حسب رأى هرتزل، ستكون مأساوية، ليس فقـط بالنسـبة          

                                                                 لليهود بل ألوربا كلها، والحل الوحيد هو إقامة دولة يهودية          

   ".                                  فورا، وخروج اليهود المطاردين إليها

                                                              وأحذركم من أن المنطق الذى يقف وراء هذه الفقرة بـالغ           

                  كان أول داعيـة      "      هرتزل "        يد أن                                الخداع، فنتنياهو يحاول تأك   

                                                           صهيونى، بينما رأينا فى الفصول السابقة كيف سبق رؤساء        

                                             بأكثر من قرن من الزمـان، وكيـف كـان            "      هرتزل "        أمريكا  

  –                                                  المنتمين إلى أى مـن جنـاحى الصـهيونية           –          الصهاينة  



 ١٦٣

                  بزمن طويل إلقامة     "      هرتزل "                                 يعملون على قدم وساق من قبل       

                              ، ذلك الوطن الذى لم يبال       " د                    الوطن القومى لليهو   "           ما أسموه   

                                                                 فريق منهم فى البداية بمكانه، وقد رأينا كيف حـاول أحـد            

                                                                قناصل أمريكا الغابرين أن يقيمه فى تونس ثم فى أمريكـا            

                                                            نفسها ثم فى سوريا، وفى مناسبات أخرى كانـت أوغنـدا           

  .    ً                   مكانًا مقترحا لهذا الوطن

كما " السوبرمان"وهو يحدثنا عن هرتزل " نتنياهو"ال يخجل 

فكر " هرتزل"يقدمه، ال يخجل من صعوبة تصديق أكذوبة أن 

م، وأقام المؤتمر ١٨٩٥فى الحركة الصهيونية عام 

             علم ا بأنه فى ! م١٨٩٧الصهيونى األول فى بال بسويسرا 

ذلك الزمن لم تكن الطائرات تستخدم فى السفر، وال 

 إال              ال تكفيان أبد ا" نتنياهو"سنتان يا ! اإلنترنت فى االتصاالت

 .                                                     إذا كان األمر كله مدبر ا وممهد ا والباقى هو التنفيذ فحسب

                     فهو الرئيس األمريكى     "      هرتزل "                             أما ما استدعى الحديث عن      

                                                            الثانى والعشرون والرابع والعشـرون، إذ تـولى الرئاسـة        

  )  م    ١٨٩٧  –      ١٨٩٣     م، و     ١٨٨٩–      ١٨٨٥ (                 مرتين منفصلتين   

         بعـد                                ، أول رئيس ديمقراطى ينتخب     "                     ستيفن جروفر كليفالند   "



 ١٦٤

                                                             الحرب األهلية، وقد عقد المؤتمر الصـهيونى األول أثنـاء          

  .             واليته الثانية

                                                            كان كليفالند مشيخى المذهب، والمشيخية أهم المذاهب التى        

                                                              دفعت بأبنائها إلى البيت األبيض، والتى استهدفت منطقتنـا         

                                                              العربية كذلك، فالجامعة األمريكية فى القاهرة، وكذلك فـى         

      كـان    "      زويمر "                     ة المشيخية، والقس                            بيروت من أعمال الكنيس   

                                                         مشيخيا، وهو الذى رعى ورأس المؤتمر التبشيرى الـذى         

                          بالقـاهرة، فـى غيبـة        "            أحمد عرابى  "                        انعقد فى بيت الزعيم     

                   م بعـد الهيـاج         ١٩٠٦                             المنفى إلى سـيالن، عـام         "      عرابى "

                         ذلـك المـؤتمر الـذى        .          ة دنشواى  ث                       الشعبى الذى أعقب حاد   

  .                           وضع أسس الهيمنة على منطقتنا

                                               إلى البيت األبيض مجتازا االنتخابـات التـى          "        كليفالند "   ء    جا

                                       م بهامش ضيق مـن األصـوات تالحقـه             ١٨٨٤         جرت فى   

        ماريـا   "                                                    الفضيحة التى طاردته عندما اتهمته سيدة تـدعى         

                                                    بأنه أب البنها بـدون زواج، وغفـر األمريكيـون            "       هيلبين

ـ    –  "        كليفالند "  لـ            فضيحته مع    "        كلينتون "                           كما رأيناهم يغفرون ل

ـ  –  "  ا     مونيك "                             ذلـك المحـامى المنتمـى        "        كليفالند "             وسمحوا ل

           م، الـذى       ١٨٣٧      جرسى                                     لحزب الديمقراطى، المولود فى نيو     ل



 ١٦٥

                                          بل أن يصبح حاكما لنيويورك أن يصـبح         ق                 عمل فى الشرطة    

                         وليغلق باب الشـائعات،      .                                  رئيسا للواليات المتحدة األمريكية   

              فـى يونيـو      "                  فرانسيس فولسـوم   "       اآلنسة    "        كليفالند "      تزوج  

                                                  كان فى التاسعة واألربعين وعروسه فى الحاديـة            م،      ١٨٨٦

                                                            والعشرين، وهو الرئيس الوحيد الذى تـزوج فـى البيـت           

   .      األبيض

             ً                     وصلت حدا بالغًا من السطوة، ما        "           بناى بريث  "             كانت منظمة   

        جمعيـة   "        إنهـا     :                                             جعل الرئيس يبعث إليها رسالة قال فيهـا       

                           ال ينبغى أن يقتصر مـا        : "    وإنه  "                            أنشئت لتحقيق أهداف نبيلة   

                                                               تحدثه من أثر على إثارة حماسة أعضائها، بـل ينبغـى أن            

                                                             تستجلب تمنيات النجاح لها من جانـب كـل مـن يهمهـم             

                                                                 االرتقاء بالنوع اإلنسانى وتنمية الدوافع العليا فى الطبيعـة         

                                   أرجو أن  تتقبل الجمعية صـادق        "   :            وقال الرئيس    ".         اإلنسانية

                                                            تمنياتى بأن يتضاعف ما توصلت إليه من نجاحـات تـثلج           

                                وعندما يتتبع المرء ما ظلـت          ": "          شفيق مقار  "      يقول     ".      الصدر

                                                          المنظمة تحققه من إنجازات لصالح المشروع الصهيونى فى        

                                                               زماننا، يمكنه أن يفهم حقيقة ما انطـوت عليـه تمنيـات            

                   فالمنظمة كانت قد     .                                        كليفالند للبناى بريث لتضاعف نجاحاتها    



 ١٦٦

   تت                                                        وصلت فى عهد ذلك الرئيس إلى وضع إمالء اإلرادة وبا         

          ً   ويضيف واصفًا     ".                                        قوة موجهة للسياسة الخارجية األمريكية    

         ، مبررا   "          رسالة والء  "                        إلى بناى بريث بأنها       "        كليفالند "       رسالة  

                                                    قلنا إن رسالة كليفالند إلى بناى بريـث كانـت             : "          ذلك بقوله 

                                                                رسالة والء ولم نصفها بأنها رسالة تأييـد أو مـؤازرة أو            

                ن قـد مضـى،                                               رسالة عطف ألن زمن التأييد والتعاطف كا      

                                                            وبات على ساكن البيت األبيض أن يبرهن على والئه، وقـد           

         يبرهن  –                                       ككل من دخلوا البيت األبيض بعده        –             ظل كليفالند   

     يورك                                       تلو المرة، فاختار أحد يهود نيو                            على ذلك الوالء المرة   

           ً                                                     ليكون مبعوثًا دبلوماسيا للواليات المتحدة إلى ذلـك البلـد          

                               تركيا زعيم العالم اإلسالمى                     فى الواقع كانت   (               اإلسالمى تركيا   

                                              وكان ذلك بمثابـة اعتـراف بـأن األيـدى            )             ومقر الخالفة 

      من  –                                                        اليهودية هى التى بات من المتعين أن تحرك الخيوط          

                  سعيا إلى أخذ    –                                            خالل الواليات المتحدة وآلتها الدبلوماسية      

                                                 فاليهودى أوسكار شتراوس أرسل إلى العثمانيين         .       فلسطين

                                    ن الصهيونى المسيحى واردر كريسون                            ليلتقط الخيط الذى كا   

                                                           قد اضطر إلسقاطه من يده قبل ذلك بنصف القرن، عنـدما           



 ١٦٧

                                                           استدعته الخارجية األمريكية من القدس ألنه بدأ اتصـاالت         

   ".                                        بالعثمانيين بغية شراء فلسطين منهم لليهود

     مـن    "          نتنيـاهو  "                     هنا يكذب ما قاله       "           شفيق مقار  "            وما أورده   

                            عى إلـى شـراء فلسـطين        س  "       كريسون "    أن    :     األول  :      وجهين

  .          بنصف القرن  "  ل    هرتز "                               لليهود من السلطان العثمانى قبل 

                                  لدى الباب العالى هو الذى مهد        "       شتراوس "           أن تعيين     :       الثانى

                          مع السـلطان العثمـانى       )       الفاشل (         للتفاوض    "      هرتزل "      طريق  

ـ                                      لم يكن يعمل وحده ولم يبدأ من         "      هرتزل "                  لشراء فلسطين، ف

                       أو عنوان لصفحات كثيرة    "  ة    واجه "                            الصفر، ولم يكن أكثر من      

  .                          كتبها غيره عبر سنوات طويلة

               منصـب وزيـر      "        كليفالند "                                ومتابعة لخدماته لليهود، عرض     

  "               أوسكار شتراوس  "      شقيق    "                إيزيدور شتراوس  "              الخزانة على   

                                                            لكنه رفض، إذ رأى أن المنصب يقيد حركته كرجـل مـال            

                                                                وأعمال، ولنا أن نسجل أنها المرة الثالثة التى يعرض فيها          

                                                       يس أمريكى منصب وزير الخزانة على يهودى، والمـرة           رئ

  !                              الثالثة التى يرفض اليهودى فيها

     ً                           مبعوثًا دبلوماسيا لدى حكومـة       "           جون كيبلى  "                اختار كليفالند   

                                                           النمسا، وعندما رفضت الخارجية النمساوية ألنه متزوج من        



 ١٦٨

           وقـال إن     "        كليفالند "                                       يهودية وذو نشاط يهودى معروف، ثار       

                                        لتمييز وترك المنصـب شـاغرا طيلـة                            إدارته ترفض هذا ا   

                                              أى أن أمريكا ضحت بعالقتها الدبلوماسية مع         !             واليته األولى 

  .                                               النمسا لمدة أربع سنوات كاملة من أجل عيون اليهود

                                       من وزير خارجيته توجيه مذكرة شديدة        "        كليفالند "          كما طلب   

                                                             اللهجة إلى الحكومة الروسية احتجاجا علـى مـا أسـماه           

     بناى  "                   وذلك إثر احتجاج      "              فتيش الروسية                    ممارسات محاكم الت   "

                                                  لدى الحكومة األمريكيـة علـى رفـض السـلطات            "     بريث

                                                             القنصلية الروسية فى أمريكا منح تأشيرات دخول لليهـود،         

                                                            وعندما ازدادت موجات الهجرة اليهوديـة إلـى الواليـات          

                                                              المتحدة من روسيا وبولندا، وتدفق آالف اليهـود الفقـراء          

                                 تشريعا يجعل دخول المهاجر إلى                              األميين، أصدر الكونجرس    

          ً                                                     أمريكا رهنًا بنجاحه فى اجتياز امتحان يثبت أنه متعلم وقادر       

                                   ق التسول أو السرقة أو العمـل                                على كسب عيشه بغير طري    

                 حـق الـنقض            ً   مسـتخدماً   "        كليفالند "     ً                 جائالً، وهنا تدخل          ً بائعاً

        متحيـز   "                                           إلى وأد التشريع فـى مهـده ألنـه                ً عامداً  "       الفيتو "

   ".                           عليه العمل فى مجال الهجرة             ويناقض ما جرى



 ١٦٩

                                               بموقفه هذا يقدم خدمة جليلـة للصـهيونية،          "        كليفالند "     كان  

                                                           سواء بإفساح مجال العمل فى األرض الجديدة لليهود مـن          

                                                               حيث المبدأ، أم بجلب المزيد من فقرائهم وعـاجزيهم إلـى           

                                                              أمريكا لتزداد الحاجة إلـى إنجـاز المشـروع الصـهيونى           

ـ           ً                         ون وطنًـا لهـؤالء الفقـراء                                   باالستيالء على فلسطين لتك

                                                            والعجزة، حيث تعضد الرغبة فى التخلص منهم الرغبة فـى          

                                                       استغالل وجودهم على أرض فلسطين كأيقونة للصـهيونية        

                                                     ولعل الخدمات الجليلـة التـى قـدمها كليفالنـد            .         العالمية

                                                             للصهيونية من قلب مخلص تفسر لنا سـر انفـراده بأنـه            

                  مهزومـا فـى                                               الرئيس الوحيد الذى غادر البيت األبـيض      

                                                               االنتخابات، ثم تمكن من العودة إليه منتصرا فى انتخابـات          

    فقد   "      شعبية "   ال    "      رسمية "                                       تالية، بل إن هزيمته الوحيدة جاءت       

           بمائة ألف    "                 بنيامين هاريسون  "             على منافسه     "        كليفالند "      تفوق  

         المجمـع   "                   فاز بمقتضى نظام      "        هاريسون "                   صوت تقريبا، لكن    

   ".        االنتخابى

    ً                    مثخنًا بجراح المعـارك      "        كليفالند "             ثانية، كان                    بنهاية فترته ال  

                                                               الكثيرة والمؤثرة التى خاضها، وكانت سياساته المالية قـد         

             ً                                                  تركت أثرا سيًئا، خاصة قيامه بإيقاف الرواتـب التقاعديـة          



 ١٧٠

       وعلـى    .                                                   للمشاركين فى الحرب األهلية، وإعانـات العجـزة       

   من   "          وول ستريت "                                        الرغم مما قدمه إليه السماسرة اليهود فى  

                                                        اعدات للحفاظ على احتياطى الذهب، فقد شهدت فترتـه           مس

                                                             الثانية تضخما وكسادا حادا، ولهذا لـم يرشـحه الحـزب           

       ولــيم  "       ً          م، مفضــالً عليــه     ١٨٩٦                        الــديمقراطى النتخابــات 

                                        الـذى سـقط فـى مواجهـة المرشـح            "               جينينجس براين 

   ".           وليم ماكنلى "         الجمهورى 

 مظلمة بالكستون

                      الجمهورى فـى أن                مرشح الحزب   "                 بنيامين هاريسون  "     نجح  

-    ١٨٨٩ (                                                 يصبح الـرئيس األمريكـى الثالـث والعشـرين          

                                                  مزيحا الـرئيس السـابق عليـه والالحـق لـه             )  م    ١٨٩٣

                 فترتـى رئاسـة      "        هاريسون "                     ، حيث توسطت فترة      "       كليفالند "

              وعندما صـرح     "                 المجمع االنتخابى  "                ، بفضل طريقة     "       كليفالند "

   :                  رد أحد معاونيـه     "         رحمة اهللا  "                 بأنه نجح بفضل      "        هاريسون "

                                                               إنه ال يدرك كم بذلنا من جهد مستميت لنضعه فـى البيـت              "

   ".     األبيض

                           م فى مزرعة علـى نهـر           ١٨٣٣                 ، المولود عام     "       هاريسون "

                                                                أوهايو، هو الوحيد فى قائمة رؤساء أمريكا القادم من والية          



 ١٧١

                                                               إنديانا، وهو كذلك الرئيس األول على رأس المائة الثانيـة          

      عـام    "                 جـورج واشـنطن    "                                  من حكم أمريكا، الذى اسـتهله       

                                                 وهو محام، شارك فى الحـرب األهليـة برتبـة            .  م    ١٧٨٩

                     فهو نجاحه فى ضـم       "        هاريسون "                            كولونيل، أما أبرز أعمال     

                                                             ست واليات جديدة إلى الواليات المتحدة األمريكية فى إنجاز         

                                                               لم يسبقه إليه غيره، كما اهتم هاريسـون بـدعم الوجـود            

  –                   حتـى اليـوم      –           التى تعد     "               أمريكا الوسطى  "             األمريكى فى   

  .                             الفناء الخلفى للواليات المتحدة

                    ، المنتمـى إلـى      "         بالكسـتون  "                  م وجـه القـس          ١٨٩١     وفى  

        ممهورة    "        هاريسون "                                         الميثوديست أو المنهاجيين، مظلمة إلى      

                                                 من القيادات المسـيحية األمريكيـة تطالـب            ٤١٣        بتوقيع  

                       الحظ أن هذا كله كان      (        فلسطين    "      وطنهم "                    بتجميع اليهود فى    

    ").     هرتزل "    قبل 

    ً                                مموالً ورجل صناعة كبيرا، وفى نفس        "       الكستون       وليم ب  "     كان  

               برفقة ابنتـه     "       فلسطين "                                      الوقت كان شديد التعصب ، حج إلى        

                                                   م وعاد ليطلق الشعار الذى استغلته الصـهيونية            ١٨٨٨    فى  

             وأنـه مـن      "               أرض بال شعب     "                             الحتالل فلسطين، مدعية أنها     

              حيـث تحـدث       ".             شعب بال أرض   "                             المتعين منحها لليهود فهم     



 ١٧٢

                                           الشذوذ المتمثل فى أن فلسطين هذه تركت        "   ن   ع  "        بالكستون "

                       ً                                     هكذا أرضا بغير شعب، بدالً من أن تعطـى لشـعب بغيـر             

   ".   أرض

  "        بالكستون "                                                 أزعجت موجات الهجرة المتتالية لفقراء اليهود       

                          مشـروعه كرجـل أعمـال        :                           وجعلته يقلق على مشروعيه   

                                                           يتعرض لمنافسة قوية من شرذمة فقراء يقبلون بأى أجـر          

                                      كصهيونى متعصب يـرى أنـه مـن                ومشروعه  .         وأى سعر 

                                       ً                       الخطأ مجئ كل هؤالء اليهود إلى أمريكا بدالً من تـوجيههم           

                       صراحة عن هذا  فـى        "        بالكستون "          وقد عبر     .            نحو فلسطين 

                                    وما الذى سنفعله نحن األمـريكيين         : "                       مظلمته التى قال فيها   

                                                              حيال اليهود الروس؟ لم ال يعطون فلسـطين؟ لـم ال تـرد             

                                 يع اهللا أرضه على األمـم تظـل                          ً         فلسطين إليهم؟ فطبقًا لتوز   

                     ً                                       فلسطين وطنهم وتظل ملكًا لهم غير قابل للتصرف، طـردوا          

                                                               منه بالقوة الغاشمة، وعندما كانوا يفلحونها كانت فلسـطين         

                                                         أرضا مثمرة أقامت أود ماليين عديدة من بنى إسرائيل الذين    

                                                               عملوا بجد فى وديانها وعلى سفوح تاللها، فقد كانوا أمـة           

                                            در ما ظلموا، أمة ذات باع تجارى عظيم،                         زراعية منتجة بق  

                                                             وكانوا مركز الحضارة والدين، فلم ال تضطلع الدول الكبرى         



 ١٧٣

                                                            التى أعطت بلغاريا للبلغار وصربيا للصرب بإعادة فلسطين        

   ".          اآلن لليهود

                                           الصهيونية المربوطة بإحكام علـى عقلـه         "        الغمامة "      ولوال  

        كـاره،                                     إلى أن وقع كلماته يكشف خطأ أف        "        بالكستون "       النتبه  

                                                             ذلك أن مقتضى كون بلغاريا للبلغار وصربيا للصرب هو أن          

                                                         تكون فلسطين للفلسطينيين، هكذا كل أرض لشعب ينتسـب         

                                                                 إليها بغض النظر عن دينه، وإال ألعطينا العالم كله للوثنيين          

  !                                         الذين سكنوه قبل اليهودية والمسيحية واإلسالم

                           عميـد أسـرة روكفلـر،       :                                   هذه المظلمة وقع عليها كل من       

                                                           وكبير قضاة المحكمة العليـا، ورئـيس مجلـس النـواب           

                                                        بالكونجرس، وعدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، وكبار        

                                                        القساوسة، ورؤساء تحرير عدد من الصـحف، أى وقعـت          

                         وهى تلخص وتحدد بصراحة      .                               عليها النخبة الحاكمة ألمريكا   

                                                             أهم المنطلقات الصهيونية، أهم األكاذيب واألباطيـل التـى         

  :                     ة مشرعهم من خاللها وهى           روج الصهاين

                                                   اعتبار فلسطين أرضا بال شعب واليهود شعبا بـال          -

  .   أرض

  .                                      اليهود هم أصحاب فلسطين وينبغى ردها لهم -



 ١٧٤

                                                ازدهار الحياة وخصب األرض فى فلسطين مـرتبط         -

         بحيث إن    "            قدرها الرب  "                             بوجود اليهود، وتلك مسألة     

                                                  أرض فلسطين تظل صحراء قاحلـة حتـى يأتيهـا          

  .      اليهود

                        الكتـاب ذى المكانـة       "           يسـوع آت   "          هو مؤلف     "   ون     بالكست " و

           إلى أنـه     "      هرتزل "                                            الرفيعة عند أصوليى أمريكا، عندما أشار       

                                                               من الممكن إقامة الدولة اليهودية فـى أى مكـان، أرسـل            

                                  نسخة من الكتاب المقـدس وقـد         "      هرتزل "     إلى    "        بالكستون "

  –                                                         وضع عالمات على أقوال األنبياء التى تقول إن فلسطين          

  .                 مقر دولة اليهود    هى–       تحديدا 

                                                              هذه النسخة مازالت محفوظة حتى اليوم، بكل تجلة، فى قبر          

  .      بالقدس   "       هرتزل "

                                 هى الوحيدة التى قـدمت إلـى         "        بالكستون "                 ولم تكن مظلمة    

                                                    ، فقد رفع إليه عدد من أغنياء اليهود عريضـة           "       هاريسون "

                                                        عقد مؤتمر دولى للنظر فى أحقية اليهود فى استرداد          "      بطلب  

                                     هذه العريضة تثبت بغيـر شـك أن           ".       فلسطين               وطنهم القديم   

  م     ١٨٩٧                                                    المؤتمر الصهيونى الذى انعقد فى بال بسويسـرا         

                                                          إنما كان بترتيب أمريكى، ودعم من الرئيس شخصيا، بغض         



 ١٧٥

     عـن    "          هاريسـون  "                                         النظر عن اسم الرئيس، فلـم يختلـف         

   ".       كليفالند "

                                                              واستجابة لتيار العرائض هذا، انضم الرئيس إلـى الـدعوة          

                                            لكونجرس إلى وزارة الخارجية لالحتجاج لدى                    التى وجهها ا  

                                                        حكومة القيصر الروسى على اضطهاد اليهود، حيث عـزز         

                              إن إدارتى قد أعربت لحكومة      "                    هذه الدعوة بقوله      "        هاريسون "

                                                              القيصر بروح ودية، ولكن بحزم بالغ، عن عميق قلقها إزاء          

                                                              اإلجراءات القاسية التى تتخـذ حاليـا فـى روسـيا ضـد             

                                                 جة إلحياء القوانين المعادية للسـامية التـى                        العبرانيين، نتي 

                                                           ظلت فى حالة همود ألمد طويل أرغم كثيرون مـن هـؤالء            

                                                          الناس سيئى الحظ على ترك ديارهم ومغادرة اإلمبراطورية        

                                                               الروسية نتيجة لتعذر إيجاد ما يقيم أودهم ويسـد رمقهـم           

   ".                         داخل السياج المضروب حولهم

       سـيئى   "           شر إلـى         لم ي   "        هاريسون "    أن    "           شفيق مقار  "       ويالحظ  

                                                          باسم اليهود، بل استخدم التسـمية التوراتيـة فقـال            "     الحظ

   ".          العبرانيين "

                              إن العبرانى لم يكن فى أى         : "          فى رسالته   "        هاريسون "       وأضاف  

        ً                                            ً          وقت شحاذًا، بل كان دائما شخصا ملتزما بالقانون، وإنسانًا         



 ١٧٦

                                                              يكسب رزقه بعرق جبينه، وهو غالبا ما يفعل ذلك فى ظـل            

                                              سوة، وقيود مدنية شديدة القهر، كما أنـه                        ظروف بالغة الق  

                                                             من الصحيح أيضا أنه لم يوجد فى أى وقت جنس أو طائفة            

   ".                                                أو طبقة عنيت بما فيه خير أفرادها كالجنس العبرانى

                                                              وفى هذه الفقرة نرى الصـهيونية فـى أبـرز تجلياتهـا،            

                                       مستقل كما يزعم الـرئيس األمريكـى،         "    جنس "             فالعبرانيون  

              جورج دبليـو    "                        يتبناه الرئيس الحالى                           وهو نفس الزعم الذى     

  –    ً      ً        عقالً ومنطقًـا     –                                  وكل من سبقوه، مع أنه يستحيل         "    بوش

                             ً                                أن يكون العبرانيون جنسا مستقالً، يستحيل أن يكونوا قـد          

                                                            حافظوا على نقائهم العرقى عبر عشرات القرون، فهذا زعم         

  "           تل أبيـب   "                                                يكذبه تصفح وجوه العابرين فى أى من شوارع         

                                         حيث سنرى ألوان بشرة اليهود مختلفـى                         لدقائق معدودات،   

ـ    :                         األجناس واألعراق والشعوب          ، إلى   "      الفالشا "             من األسود ك

                                      ً                    األسمر، إلى األشقر بأشكالهم المختلفـة طـوالً وعرضـا،          

          ببساطة  –         وسنكتشف    .                                  ومالمحهم التى تضم مختلف األنواع    

                                                         أن الزعم بوجود جنس عبرانى محض أكذوبة، واالعتقاد         –

                                      لكنها حماقة تجد دعما قويا، وممن؟                           بوجوده محض حماقة،    

                                                           من الرئيس األمريكى شخصيا، والتاريخ يعلمنا أن األكاذيب        



 ١٧٧

                                                              المدعومة قادرة على هزيمة الحق مالم تكـن هنـاك قـوة            

    .        تحميه 

   م،     ١٨٥٣     فـى    "               كارولين سـكوت  "          قد تزوج     "        هاريسون "     كان  

       مـارى   "                                                     وبعد نهاية رئاسته ووفاة زوجته تـزوج األرملـة          

     .                         م مات فى إنديانا بوليس    ١٩٠١       م، وفى   ٩٦  ١٨   فى   "      ديميك

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٨

 
  "     هرتزل "                                     إعالن عن قيام حزب صهيونى بإحياء ذكـرى 



 ١٧٩

 
 الفصل التاسع

 
        ويعيدون    ..                                         الجمهوريون ينشئون اإلمبريالية األمريكية   

  .                رسم خريطة العالم

 

                  وأموال اليهود    "               قشتالة وأراجون  "                      الصهيونية تنتقم من    

  .                     مولت الحرب ضد أسبانيا

 

                                                    يودور روزفلت يطلق مصطلح النظام العالمى الجديد        ت

                                                     ويحصل على جائزة نوبل بعد نجاحـه فـى تركيـع           

  .              روسيا القيصرية

 

 

 



 ١٨٠

 
  

    وليم ماآنلى                                      تيودور روزفلت
  

                        والبوستر االنتخابى يضم     .                                                  كاريكاتير يصور حيرة ماكنلى ومطاردة الحرب له      

  .                                        صورته ونائبه فى الفترة األولى جاريت هربرت



 ١٨١

ـ       -                             األوائل خـدمات جليلـة         ٢٤                             رأينا كيف قدم الرؤساء ال

             من حيـث    -                  ونى، وكيف أنهم                     للمشروع الصهي  –         ومباشرة  

                                                     لم يكونوا أكثر من مجموعـة مـن المتطـرفين           -         العقيدة  

                                                            الصهاينة المهووسين بالعبرانية، وتابعنا مساعيهم إلقامـة       

      بزمان   "      هرتزل "                           على أرض فلسطين من قبل        "               إسرائيل الرمز  "

                                                                 طويل، بل إن المؤتمر الصهيوني األول الذى   انعقد فى بال            

                                 لـه أن ينعقـد لـوال جهـود                  ما كان   )  م    ١٨٩٧ (         بسويسرا  

        لليهود،   "       سويسرا "                                             الرؤساء األمريكيين المتعاقبة التى  ذللت       

                  ً                                          وجعلتها تلعب واحداً من أهم األدوار فى خدمتهم، وجهـود          

             اللذين مهدا   "                جروفر كليفالند    " و  "                 بنيامين هاريسون  "          الرئيسين  

                  وبانعقـاد هـذا      .                               النعقاد المؤتمر الصـهيوني    -           مباشرة   -

              كشكل مـن    -  "       الواقع " و  "      الرمز "         ال بين                      المؤتمر وقع االنفص  

  -                                                            أشكال تقسيم العمل، ال ألن خالفا حدث أو شـقاقا وقـع             

           فى أحاديث    "        الدينية "           النبرة   -               ولن تختفى    -              وهكذا ستخفت   

                                                         وتصرفات الرؤساء األمريكيين، وستحل محلها نبرة أخـرى        

                                      اعتبارا من الرئيس الخامس والعشرين       "       سياسية " و  "       واقعية "

   ".           وليم ماكنلي "



 ١٨٢

                                                              ستخفت النبرة ولن تختفي، بل ستعاود الظهور كلمـا دعـا           

                                                          األمر فى حياة كل الرؤساء وسنرى بعضهم اليختلـف فـى           

ـ          "                 رونالـد ريجـان    "ـ                                       إظهار تطرفه عن الرؤساء األوائل ك

  -     ً    أبداً   -                                      ، على أن خفوت النبرة لن يصاحبه         "           جيمي كارتر  " و

  "               العمل الحقيقي  "                                             خفوت الفعل، بل على العكس من ذلك، فإن         

   من   ٢٩         ولد في          الذى  "            وليم ماكنلى  "                          أ مع الرئيس اإلمبريالى       بد

                                               ، وتطوع أثناء الحرب األهلية تحـت قيـادة          م ٣   ١٨٤       يناير  

                                     ، وكالهما أصبح رئيسا، رقـى فـى         "    هايز  .               رزور فورد بى   "

                                                             الحرب األهلية إلى رتبة المالزم، عمل محاميا وأصبح مدعيا         

   م،     ١٨٩١-    ١٨٧٧                      م، وعضو مجلس نواب         ١٨٦٩          عاما فى   

  م     ١٨٧١                             وهى ابنة مصرفى فى يناير        "             إدا ساكستون  "   ج      وتزو

                                               م أصيبت زوجته بالصـرع، مـا اسـتدعى أن              ١٨٧٥     وفى  

    .                 يوليها عناية خاصة

        المنتمي   )  م    ١٩٠١  –      ١٨٩٦ (                      نجح وليم ماكنلي      م    ١٨٩٦    فى  

                                                        للحزب الجمهوري فى أن يصبح الرئيس الخامس والعشرين        

         سـتيفن  "                                                   للواليات المتحدة األمريكية، خلفـا للـديمقراطي        

                                               ، وذلك بعد أن فاز على المرشح الديمقراطي         "              جروفر كليفالند 

                 كما نجح ماكنلى      %.     ٤٨,٧       مقابل    %     ٥٢,٢  بـ  "            وليم براين  "



 ١٨٣

                                                 فى اجتياز االنتخابات الرئاسية، وذلك حـين        -               مرة ثانية    -

ـ -   م    ١٩٠٠       فى    "     براين "                كرر فوزه على             مقابـل    %     ٥١,٧     ب

                                                ، وقد سيطر الجمهوريون كذلك على الكـونجرس         %    ٤٥,٥

                               للديمقراطيين ، ما أعطـى         ١٥١                 مقعدا مقابل       ١٩٧   ة        بأغلبي

   .                                    الرئيس حرية واسعة فى اتخاذ القرارات

       ليـون   "                علـى يـد      -           ماكنلى   -           ورئاسة   -                  وقد انتهت حياة    

     مـن   ٥                                       الذى أطلق الرصاص على الرئيس فـى          "        تشولجوز

                                              ، ليموت إثر صراع مع النزيف واإلصابة بعد         م    ١٩٠١      سبتمبر

                 دقيقة بعـدها     ٢٥           ساعات و   ٨                                   أيام، فيما حوكم قاتله لمدة        ٩

               ، ونفذ الحكم    م    ١٩٠١          من سبتمبر   ٢٦                         صدر الحكم بإعدامه فى     

         وقد أصر    .  ن                                                 فى أكتوبر حيث أعدم القاتل بصدمتين كهربائيتي      

                                                   على أنه ال ينتمى ألية جماعة، وأنه قتل ماكنلى           "        تشولجوز "

   .              ضرائب باهظة ه                                 إلصراره على هضم حقوق العمال، ولفرض

  )             اإلمبرياليـة  (                ي لإلمبراطورية                              وماكنلى هو المؤسس الحقيق   

                                                             األمريكية، ففى عهده احتلت الواليات المتحدة األمريكية أول        

                                                            مستعمرات لها خارج حدودها، ما صـدق النبـوءة التـى            

            فـى معـرض     "                         فريدريك جاكسـون تيرنـر   "               أطلقها المؤرخ  

                                سيكون القرن القادم هـو أول         : "           حيث قال   م    ١٨٩٣        شيكاغو  



 ١٨٤

         ، كمـا    "                       للفتوحات األمريكيـة           بال حدود   "       أمريكا "            قرن تشهده   

                   مـذهب التوسـعية      "                  ألفريد ثايرماهان  "                    أرسى العميد بحرى    

                                              كتابا وعدة مقـاالت، حفلـت باقتباسـات           ٢٠              األمريكية فى   

                                                                 توراتية طويلة، أكد فيها أنه ال توجد أمة عظيمة بدون مياه           

                            وأسـطول تجـاري متفـوق،        )                           تحميها كحـاجز طبيعـي       (

   .                           ومستعمرات فيما وراء البحار

                                                           ت سياسة ماكنلى تطبيقا أمينا لهذه النصائح والوصـايا            جاء

                          كوبا، والفلبين، والصين،     :                          ً       اإلمبريالية، فقد خاض حروباً فى    

                                                            حروبا احتاجت إلى نفقات مولها من الجمـارك والضـرائب          

                                                               التى تميز عهده بفرض الكثير منها، ومن القروض التى  لم           

         ا عبـر                                                         يتوان المرابون اليهود فى مد الحكومة األمريكية به       

   .       بنوكهم

            الغطـاء                                     بعد مفاوضات طويلة مع أوربا،      ، "      ماكنلى "          كما دعم   

   .              الذهبى للدوالر

                                                               وإضافة إلى المساندات الماليـة، سـاند اليهـود الـرئيس           

                                     كانت الصحافة قـد اكتسـبت قـوة          .            فى صحافتهم   "       ماكنلى "

                                                            إضافية مع توسع شبكات السكك الحديدية والطرق ما مكـن          

  "         مـاكنلى  "                 ضل، ولهذا حرص                                الصحف من تحقيق انتشار أف    



 ١٨٥

                                                        على تحسين عالقته بها، وهو أول رئيس يحرص على عقد          

                         ، كما أنه أول رئـيس       "               مؤتمرات صحافية  "                   ما يمكن اعتباره    

                   وهى التليفـون    –          آنذاك   -                                يستخدم وسيلة االتصال الحديثة     

   .               فى إدارة حروبه

            علينـا أن     "               وليم مـاكنلى   "                                ولنخرج بتصور واضح عما فعله      

                        م، وسـنرى بريطانيـا         ١٨٩٥             العالم عام                     نعود إلى خريطة    

                             تسيطر على العالم القـديم       )                      المحكومة بروتستانتيا  (        العظمى  

  :                                        بالنصيب األقل مـن الكعكـة، وهنـاك         "      فرنسا "            فيما قنعت   

                                                                   إيطاليا والبرتغال وهولندا للمشاركة من بعيد، أمـا ألمانيـا          

                                         القوة االقتصادية والعسكرية اآلخذة فـى        :                 فكانت تلعب دور  

   .       الصعود

                             كانـت الواليـات المتحـدة        )          األمريكتين (                    فى العالم الجديد     و

                      هى  الدولة األكثـر       )                            المحكومة بروتستانتيا كذلك   (          األمريكية  

         ، القوة   "       أسبانيا "             من جانب    -              ال منافسة    -                  قوة، مع مناوشة    

                         كان األسـبان يحتفظـون       .                                االستعمارية الكاثوليكية العجوز  

              ى الفلبـين،                                                  بمستعمراتهم فى أمريكا الوسطى والجنوبية، وف     

                      قد نسوا ثأرهم مـع       )                 الواليات المتحدة  (                     ولم يكن األمريكيون    

                                                               أسبانيا التى  طاردت البروتستانت واليهود منذ أربعة قرون         



 ١٨٦

  -                                                                تقريبا، والتى رأوا أن وقت الثأر منها قد حـان، هكـذا             

                    تعمـد الـرئيس     -                                     وبدعم يهودى سياسي ومـالي قـوى        

            قضت على                                                 األمريكى أن يتحرش بأسبانيا ويجرها إلى حرب      

                 حتى اليوم، حرب     "               العالم الجديد  "                             قوتها وأخرجتها من معادلة     

                    ترمى أسبانيا فـى     "                                          مكنت الواليات المتحدة األمريكية من أن       

    ".      البحر

                                                    ، دعمت أمريكا الثوار الكوبيين الـذين قـادوا          م    ١٨٩٥     ففى  

     ً                                                      تمرداً داميا ضد أسبانيا، ومارست ضغوطا سياسية واسـعة         

                         وإذ بدا واضحا أن هذا       .            عن كوبا                             إلجبار أسبانيا على التخلى   

                                                             التخلى لن يتم بدون حرب، أعلن الرئيس األمريكـى حالـة           

                   المسؤولية التـى     " و  "                   المساندة اإلنسانية  "            ً       الحرب متذرعاً بـ    

   دى  "                        وهو ما علـق عليـه         "                               وضعها الرب على عاتق أمريكا    

                                                         السفير األسباني لدى أمريكا فى رسالة قال فيهـا إن            "     لومى

                                     يد يهدف إلـى اسـتقطاب اإلعجـاب                  ضعيف ومزا  "        ماكنلى  

  "                 راندولف هيرسـت   "                               ، وقد وقعت الرسالة فى يد        "         الجماهيرى

  .               فنشرها فى مجلته  "              نيويورك بيبول  "                 محرر وناشر مجلة 

         م نجـح       ١٨٩٨                 من فبرايـر       ١٥                           بعدها بأسبوع واحد، وفى     

                  التى  كانت تقف      "    مين "                                      األسبان فى تفجير السفينة األمريكية      



 ١٨٧

        مـن      ٢٦٦           وقتلوا   -             مة الكوبية           العاص -  "       هافانا "           فى ميناء   

                                                          طاقمها، ما جعل الكونجرس يوافق علـى إعـالن الحـرب           

                                         من ابريل ، وفى أول مـايو نجـح            ١١                    بأغلبية ساحقة فى    

                             فى تحطيم األسطول األسـباني       "           جورج ديوى  "              العميد بحري   

                                                          فى المحيط الهادي بخليج مانيال، قضى على األسطول كامال         

                      بدون أن يخسر واحدا                            حقيقية لجنوده وضباطه      "      محرقة "    فى  

                            فى يد األمريكيين، الـذين       "     كوبا "                         من رجاله، وهكذا سقطت     

                     واحـتالل الفلبـين،      "      مانيال "               فى اجتياح    -          بسرعة   -       نجحوا  

   .              وضم جزر هاواي

                              الذى سنراه فيمـا بعـد       -  "               تيودور روزفلت  "                 وبقيادة العقيد   

        تـم   -                                                        نائبا للرئيس ثم رئيسا للواليات المتحـدة األمريكيـة        

                                                 ياجو، وقام قائد األسطول األمريكى فى المحـيط                   احتالل سانت 

                                   بتحطيم أسطول أسبانيا األطلسى فى       "             وليم سايمسن  "        الهادي  

   .                                         المياه بين كوبا وجامايكا واحتالل بورتريكو

                                                                   ولم يعد أمام أسبانيا بعد تحطم كامل قواتها وانتـزاع أهـم            

    ١٢                                                           مستعمراتها إال طلب الهدنة بعد ثالثة أشهر دامية، وفى          

                                              س تم إعالن وقف إطالق النار بعد حرب خسرت                 من أغسط 

                                                          فيها أسبانيا أسطولها الحربي كامال، وعشرات اآلالف مـن         



 ١٨٨

              رجـال مـات      ٤٠٠                                     رجالها، ولم يخسر األمريكيون أكثر من   

        مـن     ١٠     وفى    !           الغذائى       التسمم                             كثير منهم بسبب المالريا أو    

                                                تم توقيع معاهدة باريس التى  سلمت فيها          م    ١٨٩٨        ديسمبر  

                                        شرط، وأكدت الواليات المتحدة وجودهـا               قيد وال              أسبانيا بال   

                                                         بين القوى االستعمارية حيث حصلت على بورتريكو، وكوبا        

       التـى   (          والفلبين    )  م    ١٩٣٤                                التى ظلت محمية أمريكية حتى       (

                                            م، لكن األمريكيين قمعوا التمرد وقتلـوا           ١٩٠٢           تمردت فى   

    ).             ألف فلبيني   ٢٠٠

            الوجـود   -                    بالمصطلح التوراتى   "      إبادة "       أي   -  )      تحريم (      وبعد  

                                                            األسبانى فى القارة األمريكية، أصبح الطريق مفتوحا إلـى         

                علـى ريادتـه      "       ماكنلى "                           ، وهو الطريق الذى حرص       "     الصين "

                                                            سعيا وراء فتح الطريق التجـاري، وخوفـا مـن الحلـف            

                                   كان يهدد الطموحـات األمريكيـة،            الذى  "                  اليابانى األلمانى  "

        ى جنوب                              لمزاحمة بريطانيا العظمى ف     "          موطئ قدم  "           وبحثا عن   

   .         شرق آسيا

           التى أوعز    "               الباب المفتوح  "                               وفى هذا الخصوص، فإن سياسة      

                                            إلى وزير خارجيته بإعالنها، تشكل األسـاس         "             وليم ماكنلى  "

                                                               النظرى لتعامل الواليات المتحدة مع هذه المنطقة من العالم         



 ١٨٩

  "          كلينتـون  "                                                حتى اليوم، وال يمكن فهم تحركات ومنـاورات         

        البـاب   "                  صين إال بمراجعة                      شدا وجذبا مع ال     "          جورج بوش  " و

    ".        المفتوح

 روسيا القيصرية تحتضر

                                                             ال أعرف ما الذى يؤمن به الناس، أعـرف مـا يجـب أن               "

                               كان تيودور روزفلت، الـرئيس       "        الصرامة "      بهذه    "           يؤمنوا به 

                 يفكـر ويتحـدث      )  م    ١٩٠٩  –      ١٩٠١ (                  السادس والعشرون   

   .       ويتصرف

                        رؤساء فـى تـاريخ       ٦                                 دخل روزفلت، المصنف بين أقوى      

                                                        ا، والملقب بالرئيس الذى ال يقهر، البيت األبيض ألنه              أمريك

                     ، أما حصوله علـى      "            وليم ماكنلى  "                            كان نائب الرئيس المقتول     

  "                      رفسـة إلـى أعلـى      "             فجاء بمنطق     "             نائب الرئيس  "      منصب  

                                                             إليقاف إصالحاته السياسية التى  بدأ يجريها بوصفه حـاكم          

                                                            نيويورك القوي تسانده سمعته كقائد حربـي منتصـر فـى           

   .          ضد األسبان      الحرب 

                      م ألبـوين يعتنقـان         ١٨٥٨            من أكتوبر     ٢٧  فى  "       روزفلت "     ولد  

                                                         المذهب اإلصالحى البروتستانتى فى نيويورك، وبها تـوفى        

     فـى    "                     أليس هاثـاوى لـى     "          م، تزوج       ١٩١٩           من يناير    ٦    فى  



 ١٩٠

          م تـزوج       ١٨٨٤                        م؛ وبعد وفاتها فـى          ١٨٨٠          من أكتوبر   ٢٧

      عمـل    .  م    ١٨٨٦  ،               مـن ديسـمبر    ٢  فى  "                  إديث كيرمت كارو   "

                                                 ولى عدة مسؤوليات رفيعة بالبحرية، ثم أصـبح                   محاميا، وت 

  . م    ١٩٠١      م إلى     ١٨٩٩                حاكم نيويورك من 

        فـى   -                                     وأكثرهم وقادتهم مـن اليهـود        -                  كان رجال المال    

                                                        نيويورك أول المتضررين من إصالحات روزفلت، وحـاولوا        

                               المستشار المقرب من الـرئيس       "           مارك هانا  "               عبر الصهيونى   

                     لنيويورك بـدون أن                                  أن يعزلوه من منصبه كحاكم        "       ماكنلى "

  "         روزفلـت  "                       ولما تعذر هذا أصبح                            يحصل على منصب آخر،   

                            ، إذ لم يحسـب اليهـود                             إلبعاده عن نيويورك                نائبا للرئيس 

   .          فى الصورة  "        تشولجوز "            احتمال ظهور 

                                            سعى بسرعة وبجدية بالغـة إلـى تحسـين           "       روزفلت "     لكن  

                                                               عالقته باليهود، وقد نجح فى هذا إلى الدرجة التى جعلتـه           

           مع كونـه     )  م    ١٩٠٤ (                             اجتياز االنتخابات الرئاسية              ينجح فى   

         ، وهـو    "              نائب الـرئيس   "                                    قادما إلى البيت األبيض من موقع       

                     ، إذ لـم يحـدث أن                                              إنجاز لم يتكرر فى تاريخ رؤساء أمريكا      

                                                            نجح سواه من النواب الذين استكملوا مدة رئيس سابق فى          

  .                       الفوز بفترة رئاسة ثانية



 ١٩١

                  النظام العـالمى    "   ر                         هو أول من أطلق تعبي      "               تيودور روزفلت  "

                                                         فى خطابه السياسى علما بأن التعبير نفسه مكتـوب           "      الجديد

                                                                  بالالتينية على الورقة المالية فئـة الـدوالر الواحـد منـذ            

                 ، وأول من رسم                                              إصدارها للمرة األولى عقب استقالل أمريكا     

                   فى نصـف الكـرة       "             شرطي العالم  "                         صورة أمريكا باعتبارها    

                              ذى أعطت به أمريكا نفسـها           ، ال  "     مونرو "                     الغربي مطبقا مبدأ    

                                                        حق التدخل فى شـؤون اآلخـرين، وفـى عهـده تمـددت           

                                                           اإلمبراطورية األمريكية لتشمل كوبا وهايتي والـدومينيكان       

                       مـا جعـل التجـارة        "     بنما "                               وبورتريكو، وسيطرت على قناة     

                                                           األمريكية تتقدم على نحو واضـح، كمـا أضـيفت واليـة            

                 ده فاتحة رئاسة             ويعتبر عه  .                               أوكالهوما إلى الواليات المتحدة    "

                ، لقـد فـرغ      "                                              ما بعد االنتقام من مملكة قشتالة وأراجـون        "

                                                           األصوليون البروتستانت واليهود من ثأرهم مـع األسـبان،         

    .                                              وأصبح بوسعهم أن يمدوا بصرهم إلى ما وراء المحيط

ـ   "       روزفلت "             امتاز أداء            بحزم   "                     الرئيس الذى ال يقهر    "          الملقب ب

  ال    : "                  يرددهـا مثـل                                             واضح، عبرت عنه كلماته التى  ما فتئ       

                                                             أحد فوق القانون وال أحد تحته، وال نطلب تصريحا من أحد           

                          تكلم بهدوء واحمل عصـا        : "        ، وقوله  "                      عندما نطالبه بالطاعة  



 ١٩٢

                         وانطالقا من هذه المقولـة     ".                               غليظة، وستنجح إلى أبعد مدى    

               فـى نفـس     -                                         حرص روزفلت على دعم أسطوله، وتبنـى        

            ، وهى نفس    "  ات                           التحكيم الدولى فى النزاع    "          سياسة   -       الوقت  

                                                               السياسة التى تتبعها أمريكا حتى اليوم وتكسب بها معاركها         

  "         الرهبـة  "                                                بدون أن تطلق رصاصة واحدة، حيث تعتمد على         

   .                              من قوتها الكبيرة فى فرض رأيها

                                                          وقد حصل روزفلت على جائزة نوبل بعد مسـاعيه لفـرض           

                                                           مفاوضات مباشرة بين روسيا واليابـان إلنهـاء الحـرب           

                                          التى  قضـت علـى األسـطول الروسـى،                 الحرب    .       بينهما

                                                             ووضعت حكم القيصر على طريق النهاية، والتى كان إيقافها         

                                                          حيث توقفت مطلبا صـهيونيا، درءا الحتمـال أن تـنهض           

   .                                          روسيا القيصرية مرة أخرى أو تستعيد توازنها

            الذى رأينا   (                                              ويجمع المؤرخون على أن هزيمة قيصر روسيا        

       أمـام    )              ت األمريكيـة                                         كيف أذل اليهود ولم يرضخ للتهديـدا      

                                                         األسطول اليابانى كانت أهم عوامل ضعف دولته، وسقوطها        

                                                                  بعد ذلك على يد الثورة البلشفية، وهى الهزيمة التى  عمـد            

  .                                     روزفلت إلى تكريسها، وساعد على تحقيقها



 ١٩٣

                     االتفاق الودى بـين       "                تيودور روزفلت  "                     على صعيد آخر أيد     

            نيـا يـد                            الذى تطلق فيـه بريطا      )  م    ١٩٠٤ (                بريطانيا وفرنسا 

                                                            فرنسا فى المغرب، وتطلق فرنسا يد بريطانيا فـى مصـر           

                           ً                                     وفلسطين، وأولى اهتماما بالغًا للسيطرة على قناة بنما، ذات         

                                                           األهمية االستراتيجية القصوى بالنسبة للواليات المتحـدة،        

                القنصل األمريكى    "              ألبرت فارمان  "                              والتى كلفتها الكثير، يقول     

                         فى مذكراته التى سجلها      "      جرانت "                             العام فى مصر إبان رئاسة      

                                                           أثناء عمله فى مصر، والتى صدرت فى كتاب تحت عنـوان           

                                   إن الشروط التى وضعناها إلتمـام          ": "                   مصر وكيف غدر بها    "

                           ً                                     قناة بنما إنما تضرب لنا مثالً واضحا على الفرق بين طريقة           

                                                             معاملتنا للدول األمريكية الصغيرة وبين معاملة الحكومـات        

                                       ير المسيحية، إذ أننا بعد أن قمنا                                 األوربية للدول الشرقية غ   

                                                               بدفع قيمة ما تكلفه الفرنسيون نظير العمل الذى أنجـزوه،          

                                                ماليين من الدوالرات فى مقابل حقنـا فـى            ١٠             دفعنا مبلغ   

                                                             اإلشراف على أراض كافية تمكننا من إتمام القناة وضـمان          

                                                          صيانتها واستخدامها، ولم نطالبهم بمساعدة عـن طريـق         

                                      فى مصر، ولم نطالبهم بأى تعويض                             عمال السخرة كما حدث   

                                                                 عن رفضهم إمدادنا بهؤالء العمال، كما أننا لم نطالب بنمـا           



 ١٩٤

               كما قامت مصر    ٠                                          بإنشاء قناة عذبة تتكلف مصاريف باهظة       

                وذلك لالنتفـاع     )                                                 بإنشاء قناة المياه العذبة التى ال غنى عنها       

                                                                بمياهها، وبأن تدفع لنا مبالغ ال عن جميع األراضـى التـى            

                                                      بهذه المياه فحسب، بل عن جميع المنافع التـى                    يمكن ريها 

                                                        تنجم عن استخدام هذه المياه، بصرف النظر عن التعويضات     

   ".                                          الخاصة بحق المالحة وبحق الصيد فى هذه المياه

        فـى   –                                                      وأحسب أنه بوسعنا التوقف عند مرارة هذه الكلمات         

  .            لبعض الوقت–                  معناها وفى مبناها 

 
 المدة الحزب النائب الرئيس م

 ٩٧-١٧٨٩ فيدرالى جون أدامز جورج واشنطن ١
 ١٨٠١-١٧٩٧ فيدرالى جيفرسون جون أدامز ٢

٣ 

 

 توماس جيفرسون

 

 هارون بور

 كلينتون.ج

 ديمقراطى

 جمهورى

٠٩-١٨٠١ 

 كلينتون.ج جيمس ماديسون ٤

 جيرى.ا

 ديمقراطى

 جمهورى

١٧-١٨٠٩ 

 ٢٥-١٨١٧ . ج.د تومكين.د.د جيمس مونرو ٥

 ٢٩-١٨٢٥ .ج.د كاالهان جون أدامز االبن ٦

 كاالهان أندرو جاكسون ٧

 فان بورين

 ٣٧-١٨٢٩ ديمقراطى

 ٤١-١٨٣٧ ديمقراطى جونسون.ر مارتن فان بورين ٨

م١٩٠٩رؤساء أمريكا ونوابهم حتى



 ١٩٥

 ٤١-١٨٤١ ويج جون تايلر وليم هاريسون ٩

 ٤٥-١٨٤١ ويج ------- جون تايلر ١٠

 ٤٩-١٨٤٥ ديمقراطى داالس.ج جيمس بولك ١١

 ٥٠-١٨٤٩ ويج فيلمور زخارى تايلور ١٢

 ٥٣-١٨٥٠ ويج ----- ميالرد فيلمور ١٣

 ٥٧-١٨٥٣ ديمقراطى وليم آركنج فرانكلين بيرس ١٤

 ٦١-١٨٥٧ ديمقراطى بركنريدج جيمس بوكانان ١٥

 هاملين إبراهام لنكولن ١٦

 جونسون.أ

 ٦٥-١٨٦١ اتحادى

 

 

 المدة الحزب النائب الرئيس م

 ٦٩-١٨٦٥ اتحادى ------ أندرو جونسون ١٧
 كولفاكس يوليسيس جرانت ١٨

 ولسن.هـ

 ٧٧-١٨٦٩ جمهورى

١٩ 

 

 ٨١-١٨٧٧ جمهورى وليم ويلر روزرفورد هايز

 ٨١-١٨٨١ جمهورى آالن آرثر جيمس جارفيلد ٢٠

 ٨٥-١٨٨١ جمهورى  ------- تشستر أالن آرثر ٢١

 ٨٩-١٨٨٥ ديمقراطى هندريكس جروفر كليفالند ٢٢

 ٩٣-١٨٨٩ جمهورى مورتون بنيامين هاريسون ٢٣

 ٩٧-١٨٩٣ ديمقراطى ستيفنسن جروفر كليفالند ٢٤



 ١٩٦

 هربرت وليم ماكنلى ٢٥

 روزفلت.ت

-١٨٩٧ جمهورى

١٩٠١ 

 ٠٩-١٩٠١ جمهورى فيربانكس تيودور روزفلت ٣٦

 

                                                       لم يرشح الرئيس جورج واشنطن نفسه على أساس حزبى،           :       ملحوظة

                                                                        والرؤساء الذين يظهرون فى القائمة بدون نواب هم النـواب الـذين            

                             وكان لنكولن وخليفته أندرو      .                                          استكملوا مدة رؤسائهم بعد وفاة الرئيس     

                                                                      جونسون اتحاديين، بمعنى أنهما ضد االنفصالية، إلى جانب انتمائهما         

   .       الحزبى
 



 ١٩٧

 المراجع
 

 . الكتاب المقدس-١

            رياض الريس    :          الناشر -          شفيق مقار   :         تأليف –                       المسيحية والتوراة    - ٢

  . م    ١٩٩٢      أغسطس   :          بعة األولى     الط–  )       قبرص–     لندن  (             للكتب والنشر 

  :        ترجمـة –                     جوناثان جولـدبيرج      :         تأليف -                            قوة اليهود فى أمريكا      - ٣

  :                     الطبعـة األولـى    –  )          القـاهرة  (            دار الهالل     :          الناشر –              نهال الشريف   

  . م    ١٩٩٧

جمعية :  الناشر–جريس هالسل : تأليف – النبوءة والسياسة -٤

 . م١٩٩٠:  الطبعة األولى–) ليبيا(الدعوة اإلسالمية 

       يافـا    :            الناشـر  –                رفيـق حبيـب      . د  :         تأليف –                     المسيحية والحرب    - ٥

  . م    ١٩٩١               الطبعة األولى –  )        القاهرة (                 للدراسات واألبحاث 

               فتحـى محمـد     . د  :         تأليف –                                           القرابين البشرية والذبائح التلمودية      - ٦

  . م    ١٩٩٠               الطبعة األولى –                  مطابع غباشى بطنطا   :         الناشر–       الزغبى 

           محمد عودة    :         ترجمة –             ين نتنياهو        بنيام  :         تأليف –                    مكان بين األمم     - ٧

                                                     األهلية للنشـر والتوزيـع ودار الجليـل للنشـر            :          الناشر –         الدويرى  

                                الطبعة العربيـة الثانيـة      –  )     عمان (                                واألبحاث والدراسات الفلسطينية    

  . م    ١٩٩٦

      عبـد    :           ترجمـة  –               ألبرت فارمان     :         تأليف –                        مصر وكيف غدر بها      - ٨

                      مة للتأليف والترجمة                         المؤسسة المصرية العا    :          الناشر –               الفتاح عنايت   

  . م    ١٩٦٤                      الطبعة األولى أكتوبر –                والطباعة والنشر 



 ١٩٨

       سـهير    :                             رسالة ماجستير للباحثـة    –                                الجامعة األمريكية بالقاهرة     - ٩

         غيـر   –   م      ١٩٩٥  /              جامعة طنطـا    /                 كلية التربية  –                    حسين أحمد البيلى    

  .      منشورة

       أحمـد    :         ترجمة –              كورنل لنجيل     :         تأليف –                           أربعة أيام من يوليو      -  ١٠

  –  )                    سلسلة األلف كتـاب    (            سجل العرب     :          الناشر –             رحمن حمودة          عبد ال 

   .  م    ١٩٦١             الطبعة األولى 

                                                                 مقاالت منشورة فى دوريات عربية وأمريكية لكتاب أمـريكيين          -  ١١

  .                                      تمت اإلشارة إليهم فى مواضع االستشهاد بهم

 com.about.americanhistory.www       موقع-  ١٢

  .                      موقع للتاريخ األمريكى   ٧٠٠                   دليل إلى أكثر من –             مارتن كيلى -

                                الموقع الرسمى للبيت األبيض     gov.whitehous.www         موقع   -  ١٣

  .                   األمريكى على اإلنترنت

 

 

 

 




