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  :راسةدملخص 

  التعاون بني الصهيونية والنازية

 نقطة 02يف  واقامة "اسرائيل"

معظم ٌهود أوروبا الشرلٌة والغربٌة والوالٌات المتحدة األمٌركٌة ٌنحدرون من أصل خزري،  .1

اعتنموا الٌهودٌة بعد أن اعتنمها ملكهم لصد غزوات اإلمبراطورٌة التركٌة عن مملكته وال ٌمتون 

 .لفلسطٌن أو للشرق بصلة

كل من ٌنتمد سٌاستها اإلرهابٌة واغتصابها لألراضً والحموق والمٌاه الفلسطٌنٌة « إسرابٌل»تتهم   .2

 ."الال سامٌة"والعربٌة وتهوٌدها للممدسات اإلسالمٌة فً المدس والخلٌل وبٌت لحم ونابلس ب

صهٌونٌة ممولة شعب هللا المختار والنماء العرلً للٌهود المرتكز األساسً لعنصرٌة الٌهودٌة وال .3

وأذكاها والنخبة بٌن البشر وأن الدنٌا « األعراق»والتً رسَّخْت وترسخ فً أذهان الٌهود أنهم أنمى 

 .وما فٌها خلمت لهم وحدهم

ٌمود اعتماد الٌهود بالتفوق والذكاء إلى االستعالء على بمٌة الشعوب غٌر الٌهودٌة، فٌنظر الٌهود   .4

 .ر وبغضاء وبشكل خاص تجاه الكنعانٌٌنلغٌر الٌهود نظرة تمٌٌز وازدراء واحتما

توجه الٌهود إلى العمل والتخصص فً الحمل المالً، مما دفع بالعدٌد من المفكرٌن والسٌاسٌٌن فً  .5

 "أوروبا إلى االعتماد: "إن البورصة هً إله الٌهود ومعبدهم

، وأن إن ثمافة الٌهودي هً مصالحه 1844عام « المسألة الٌهودٌة»فً كتابه  الٌهودي كارل ماكس .6

الربا هً الثمافة العالمٌة للٌهودي وأن المال هو اإلله الدنٌوي له، والصٌرفة هً إلهه الحمٌمً، 

 ولومٌته هً لومٌة التاجر

ظهر مصطلح الالسامٌة بالرغم من عدم دلته مع ظهور الصهٌونٌة كحركة سٌاسٌة عالمٌة منظمة،  .7

ً مع ظهور الحركات العنصرٌة ومع ظهور الصهٌونٌة فً أوروبا وهما وجهان  أي تزامن تمرٌبا

 .لعملة واحدة وهً العنصرٌة

الال سامٌة والصهٌونٌة والنازٌة حركات أوروبٌة الفكر واألصل والمنشأ والتربة، وتخدم هدفاً  .8

 مشتركاً وهو معارضة اندماج الٌهود وعزلهم وترحٌلهم إلى فلسطٌن

سامٌة، بل كانت تتعاون معها وتستغل لم تعمل الصهٌونٌة فً ٌوم من األٌام ضد الحركات الال .9

 .نتابجها

وتنطلك الالسامٌة والصهٌونٌة من اعتبار أن الٌهود عنصر أجنبً بحب مماومة اندماجه  .10

 .ودفعه إلى الهجرة
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إن الزعم بأٌدٌة الالسامٌة وكراهٌة شعوب العالم للٌهود زعم ال أساس له من الصحة وال  .11

فوق المانون الدولً، وفوق  "إسرابٌل"وز وضع الٌهود وٌجوز االعتماد به، وبنفس الولت ال ٌج

  .العرب والمسلمٌن وبشكل خاص الشعب الفلسطٌنً

لمد استِغلْت مذهبٌة "فنكلشتاٌن مؤلف كتاب صناعة الهولوكوست: االسرابٌلً ٌمول   .12

الهولوكوست الجامدة المابلة بكراهٌة األغٌار األبدٌة للٌهود، لتبرٌر ضرورة وجود دولة ٌهودٌة 

لعداء الموجه إلسرابٌل. فالدولة الٌهودٌة بممتضى هذه المذهبٌة هً الملجأ الوحٌد أمام ولتفسٌر ا

 "التفجٌر التالً لالسامٌة اإلجرامٌة

تعاون المؤسسون الصهاٌنة ومنهم تٌودور هرتسل مع الحركات الالسامٌة ومع روسٌا  .13

  صٌة الٌهودٌةوألمانٌا المٌصرٌتٌن. ووصف هرتسل الالسامٌة بأنها حركة مفٌدة الشخ

اللورد بلفور، وزٌر خارجٌة برٌطانٌا وصاحب وعد بلفور االستعماري الذي لاد إلى  .14

ً للسامٌة وٌؤمن بأنه لكون الٌهود عنصراً منفصالً وٌعارضون الزواج  تأسٌس "إسرابٌل" معادٌا

 .ٌطانٌاالمختلط، وٌؤمنون بدٌن ٌختلف عن دٌانة برٌطانٌا، فإنه لٌس من المفٌد أن ٌبموا فً بر

وثٌمة هامة تضمنت تأٌٌده أللمانٌا النازٌة  1933أصدر االتحاد الصهٌونً األلمانً عام   .15

 .ومفاهٌمها العرلٌة ومعارضة الزواج المختلط واالندماج للمحافظة على النماء الٌهودي

أدى تاللً الهدف النازي بتنظٌف ألمانٌا من الٌهود مع الهدف الصهٌونً بتهجٌر ٌهود   .16

ٌا إلى فلسطٌن إلى التعاون الرسمً بٌن ألمانٌا النازٌة والوكالة الٌهودٌة فً فلسطٌن كممثلة ألمان

 .للحركة الصهٌونٌة العالمٌة

ٌعتمد المادة الصهاٌنة بضرورة وجود واستمرار الالسامٌة، ألن استمرارها ضروري من  .17

واختلمت الصهٌونٌة ثالثة أنواع من الالسامٌة لتموٌة الصهٌونٌة والكٌان «. إسرابٌل»أجل تموٌة 

 .ةاألول: الالسامٌة العربٌة. والثانً: الالسامٌة الروسٌة. والثالث: الالسامٌة المسٌحٌ :الصهٌونً

ٌعتبر « إسرابٌل»% على سٌاسة 100حسب المنطك الٌهودي فإن أي شخص ال ٌوافك   .18

معادٌاً للسامٌة، وأي انتماد ٌوجهه أوروبً أو حتى توجهه األمم المتحدة إلسرابٌل تعتبره المنظمات 

 .الٌهودٌة بأنه مظهر من مظاهر الالسامٌة

صرٌة واإلبادة واالغتٌاالت والتدمٌر لإلرهاب والعن« إسرابٌل»توجٌه أي انتماد للممارسة  .19

وبناء المستعمرات ومصادرة األراضً والمٌاه والحموق الفلسطٌنٌة والعربٌة ٌبرر اتهام المنتمد 

لدى الٌهودٌة العالمٌة، وبهذا ٌصبح أي انتماد لها « إسرابٌل»بالالسامٌة، وذلن انطاللاً من مركزٌة 

 بمثابة هجوم على الٌهود

ً الولت نفسه بغرس كراهٌة العرب فً الكتب المدرسٌة والمناهج ف "إسرابٌل"وتموم  .20

التعلٌمٌة، وتجبر بعض الحكام العرب والمٌادة الفلسطٌنٌة على تغٌٌر المناهج التعلٌمٌة. وتحافظ على 

دراسة د.غازي ) كل ما ورد فً الكتب المدرسٌة فٌها من أطماع وأكاذٌب وعنصرٌة ووحشٌة.

 حسٌن(

02018
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التعاون بٌن الصهٌونٌة والنازٌة لحل المسألة الٌهودٌة 

 فً فلسطٌن "اسرائٌل"بإلامة 

 بملم : د.غازي حسٌن                   

عندما كتبت عدة حلمات عن العاللة بٌن الصهٌونٌة والالسامٌة خالفنً فً الرأي بعض الزمالء ولالوا لً أن 

 .معاداة السامٌة تعنً معاداة العرب

الزمالء بأن الال سامٌة الٌوم تعنً معاداة العرب، على الرغم من وجود حركات إننً ال أتفك مع هؤالء 

 .1عنصرٌة فً البلدان األوروبٌة والوالٌات المتحدة األمٌركٌة معادٌة للغرب والمسلمٌن

معظم ٌهود أوروبا الشرلٌة والغربٌة والوالٌات المتحدة األمٌركٌة ٌنحدرون لبل كل شًء ٌجب التأكٌد أن 

خزري، اعتنموا الٌهودٌة بعد أن اعتنمها ملكهم لصد غزوات اإلمبراطورٌة التركٌة عن مملكته من أصل 

 .وال ٌمتون لفلسطٌن أو للشرق بصلة

ولكن الصهٌونٌة والكٌان الصهٌونً ٌطلمون الال سامٌة  2إن الممصود بمصطلح الال سامٌة هو معاداة الٌهود،

على كل دولة أو سٌاسً فً العالم ٌنتمد ممارسة الكٌان الصهٌونً لإلرهاب والعنصرٌة واالستعمار 

االستٌطانً، وذلن لممارسة الضغط واالبتزاز الفكري والسٌاسً على الحكومات واألحزاب والصحافة 

الوحشٌة والهمجٌة والمنافٌة ألبسط حموق اإلنسان « إسرابٌل»عمال وموالف ومنعهم من توجٌه االنتمادات أل

 .ومبادئ المانون الدولً

ووصلت عنجهٌة وولاحة الصهٌونٌة والكٌان الصهٌونً حداً ٌصفون فٌه العرب وموالفهم الرافضة 

 .ةوالمستنكرة لالستعمار االستٌطانً الٌهودي لإلرهاب واالحتالل اإلسرابٌلً بالال سامٌ

                                                           
على الممال هنا هً من إضافات لجنة التعببة الفكرٌة فً حركة فتح على الممال  الحواشً والتعلٌمات  1

 .التً ٌعبر فٌها عن رؤٌته للكاتب االصلً د.غازي حسٌن، ودون المس بمضمون مماله ودراسته
2
يصطهح انالسايٛة راجّ ظٓر فٙ انرتع األخٛر يٍ انقرٌ انحاسع ٚقٕل يركس يذار نهذراسات االسرائٛهٛة:   

( جحث عُٕاٌ )اَحصار انٕٛٓدٚة عهٗ انًسٛحٛة 9781ى يار تاالنًاَٛة انعاو عشر يٍ خالل كحاب َشرِ فٛهٓه

ْٔذف انالسايٛة ْٕ إظٓار انٕٛٓد كعُصر يُفرد ٔغرٚة ٔنّ يًٛسات خاصة تّ دٌٔ سٕاِ يٍ انشعٕب 

، ٔجى جٕظٛفّ يٍ أجم انصَٕٓٛٛة األخرٖ فٙ انعانى. ٔجى جٕظٛف انالسايٛة كًفٕٓو ألْذاف سٛاسٛة يٍ قثم

انفهسطُٛٙ، عثر جعًًّٛ حُٛاً ٔجحرٚفّ أحٛاَاً إسكات أ٘ صٕت اَحقاد٘ نهصَٕٓٛٛة ٔيًارساجٓا تحق انشعة 

أخرٖ. ٔجى اسحخذاو انًفٕٓو نالتحساز فٙ انسٛاقات انسٛاسٛة ٔاألكادًٚٛة يا أخرج انًفٕٓو عٍ سٛاقّ ٔجعهّ 

 .اشكانٛاً ٔيثٛراً نهجذل

 

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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كل من ٌنتمد سٌاستها اإلرهابٌة واغتصابها لألراضً والحموق والمٌاه الفلسطٌنٌة « إسرائٌل»وتتهم 

 .والعربٌة وتهوٌدها للممدسات اإلسالمٌة فً المدس والخلٌل وبٌت لحم ونابلس بالال سامٌة

رابم الحرب ووصلت ولاحة الصهٌونٌة حداً اتهمت فٌه الصحف األوروبٌة واألمٌركٌة التً نملت بعض ج

 .اإلسرابٌلٌة خالل غزو لبنان ومجازر صبرا وشاتٌال بالال سامٌة

ووصف الصحفً األمٌركً الٌهودي بود هوتز الحدٌث عن ارتكاب إسرابٌل لمجازر صبرا وشاتٌال لابالً: 

 .«نحن نتعامل مع موجة جدٌدة من معاداة السامٌة»

إن انتماد إسرابٌل « الالسامٌة الجدٌدة»شتاٌن فً كتابهما وزعم الكاتبان الٌهودٌان أرنولد فوستر وبنٌامٌن إب

 :وسٌاساتها ٌعنً معاداة السامٌة وكتبا ٌموالن

إن الطبٌعة الجدٌدة لمعاداة السامٌة لٌست بالضرورة هً العداوة تجاه الٌهود كٌهود أو حتى عداوة الٌهودٌة "

 ."كدٌن، إنما هً انتماد إسرابٌل

امٌة؟ هل هو ٌتعلك بالٌهود والصهٌونٌة والكٌان الصهٌونً أم ٌمتد لٌشمل فما هً حمٌمة مصطلح الال س

 العرب السامٌٌن؟

 :3األسباب التً أدت إلى ظهور الالسامٌة

واألدبٌات الصهٌونٌة بكراهٌة الشعوب غٌر الٌهودٌة  4تمتلا التوراة والتلمود وبروتوكوالت حكماء صهٌون

بارهم حٌوانات على هٌبة بشر لخدمة الٌهود، واستباحة حٌاتهم والدعوة إلبادتهم وإخضاعهم وإذاللهم واعت

 .وأمالكهم وأراضٌهم وأموالهم وتدمٌر منجزاتهم

                                                           
ٌث عن بصرف النظر عن الجانب العرلً والمشكالت األنثروبولوجٌة فإن الحدٌمول المفكر أحمد الدبش:   3

أصل مشترن للسامٌٌن على النحو الذي جاء فً التوراة ال ٌموم على أساس تارٌخً. فمابمة النسب التوراتٌة 
( فً كتابه ـ اللغات Noeldkeال تتفك مع الحمابك التارٌخٌة المعروفة. فٌذكر العالّمة األلمانً "نولدكه" )

ً فً لابمة السامٌٌن كالعال مٌٌن واللٌدٌٌن رغم اختالفهما وتمصى شعوباً السامٌة ـ تدرج التوراة شعوبا
( سبب إلصاء الكنعانٌٌن إلى عداء Brochelmanكالكنعانٌٌن رغم توافمهم. ولد أرجع العالم "بروكلمان" )

إذن أمام خطأ شابع ٌتمثل فً   . وٌختم بمماله تحت عنوان أكذوبة السامٌة بالمول:كتاب التوراة للكنعانٌٌن
مٌة(، وما ٌشتك منه مثل )السامٌٌن( و)معاداة السامٌة( حٌث بات المولف المعادى استخدام مصطلح )السا

للحلم والوهم الصهٌونً أو الممارسات ضد العرب، ٌنعت بالالسامٌة، حتى تحولت سٌفاً مسلطاً فوق رلاب 
 .الكتاب والصحف والحكومات وإخضاعها لما ترٌده الصهٌونٌة

 
 

البعض من الكتاب ان البروتوكالت غٌر صحٌحة ومنسوبة لٌهود اوربا زورا، اما الكهنة كتبة ٌعتبر   4
وبشهادة العلماء االجانب  ،كتبوها بعد مبات السنٌن ًالتوراة فال شن بتزوٌرهم التارٌخً للتوراة الت

 والذٌن ال ٌعتدون مطلما بالتوراة ككتاب تارٌخ. الٌوم، وعلماء اآلثار، واالسرابٌلٌٌن والعرب
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ممولة شعب هللا المختار والنماء العرلً للٌهود المرتكز األساسً لعنصرٌة الٌهودٌة والصهٌونٌة وتعتبر 

كاها والنخبة بٌن البشر وأن الدنٌا وما وأذ« األعراق»والتً رسَّخْت وترسخ فً أذهان الٌهود أنهم أنمى 

 .فٌها خلمت لهم وحدهم

وٌمود اعتماد الٌهود بالتفوق والذكاء إلى االستعالء على بمٌة الشعوب غٌر الٌهودٌة، فٌنظر الٌهود لغٌر 

 .الٌهود نظرة تمٌٌز وازدراء واحتمار وبغضاء وبشكل خاص تجاه الكنعانٌٌن

الموة واإلرهاب واإلبادة الجماعٌة والحروب العدوانٌة لتفرض تفولها وتبرر عنصرٌة الصهٌونٌة استخدام 

ً على العرب والمسلمٌن. وتمٌم الصهٌونٌة والكٌان الصهٌونً النظم  وهٌمنتها على غٌر الٌهود وحالٌا

 .السٌاسٌة والحزبٌة واالجتماعٌة والمانونٌة على أساس عنصري معاد لغٌر الٌهود

الٌهودي باالختٌار والتماء العنصري والتفوق ٌموده إلى االنعزال وعدم إن عنصرٌة الٌهودٌة وإٌمان 

 .االندماج فً الشعوب األخرى

وتصبغ التعالٌم التوراتٌة والتلمودٌة شخصٌة الٌهودي باألنانٌة وحب الحٌاة المادٌة وجردته من األخالق 

أوروبا احتكر الٌهود التعاطً به. والمٌم اإلنسانٌة والروحٌة. لذلن عندما لررت الكنٌسة تحرٌم الربا فً 

وظهرت شخصٌتهم الجشعة والمستغلة على حمٌمتها. وتخصصوا بأخذ الربا الفاحش. واستغلوا بعض أموال 

الربا فً رشوة األمراء والملون وإفساد المجتمعات، والحصول على االمتٌازات عن طرٌك رشوة النخب 

 .الحاكمة، وإلحاق الظلم والضرر بالفمراء

وملن الفرس، ومع الضابط  5ا المال والمرأة للوصول إلى أهدافهم تماماً كما فعلوا مع فرعون مصر،وسخرو

ومع الربٌسٌن األمٌركٌٌن ٌندون  1923البرٌطانً الذي رسم حدود فلسطٌن مع سورٌة ولبنان عام 

توسٌع التعدد جونسون وعشٌمته عمٌلة الموساد ماتٌلدا كرٌم وبٌل كلنتون وفضٌحته من مونٌكا لٌفنسكً ل

 .الٌهودي وتحمٌك المخططات الصهٌونٌة وابتزاز شعوب العالم وفرض السٌطرة الٌهودٌة علٌهم

وأدت شخصٌة الٌهودي المابمة على الربا والسمسرة وامتصاص دماء الشعوب، ونشر الفتن والدسابس، 

لهم، مما أدى إلى ظهور ما  والعمل على تحطٌم المجتمعات غٌر الٌهودٌة وإلى إشعال نٌران الحمد والكراهٌة

عرف بالال سامٌة فً نهاٌة المرن التاسع عشر رداً على تصرفات وممارسات ٌهود أوروبا الشرلٌة 

وهجرتهم المتواصلة إلى ألمانٌا وامتهانهم التجارة والربا والصٌرفة والعمل فً البورصة وسٌطرتهم على 

 .المصارف ومحالت البٌع الكبرى

هٌم اإلرهابٌة وكراهٌة الشعوب غٌر الٌهودٌة فً التعالٌم التً رسّخها الكتبة ظهرت المبادئ والمفا

وحاخامات الٌهود، أي لبل ظهور الحركات الالسامٌة بكثٌر. وانتشرت الالسامٌة فً األماكن التً ٌوجد فٌها 

 .الٌهود كرد على معتمداتهم وممارساتهم وجشعهم ونفسٌاتهم المعمدة

                                                           

ٌها لبٌلة بنً اسرابٌل عاملت فتالٌهودٌة بمصر الحالٌة فٌه نظر حٌث ٌعتبر الكثٌرون ان مصر التً ربط  5 
والمبٌلة المندثرة اي بنً الٌهودٌة دٌانة متعددة االعرا والمومٌات، )  العربٌة المنمرضة هً مصر الٌمنٌة.

 لٌس االسالم لمرٌش مثال فمط ...الخ(اسرابٌل ال صلة لها مع اتباع الدٌانة الٌوم، كمثل لرٌش واالسالم ف
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المدن األوروبٌة الكبٌرة التً تتركز فٌها أهم المجاالت االلتصادٌة والسٌاسة  ركز الٌهود على العٌش فً

والثمافٌة. وابتعدوا كلٌة عن العمل فً الزراعة والصناعة والمناجم. وتخصصوا فً الشؤون المالٌة والطب 

 .والمحاماه والثمافة والفنون ألنها تجلب المال الوفٌر والنفوذ الكبٌر

بالزراعة وحثه على االبتعاد عنها ألنها « الٌهودي الذكً»الحركة الصهٌونٌة عمل ورفض هرتسل، مؤسس 

تؤدي إلى الثبات واالستمرار على األرض واالنتماء إلى الوطن. فعداء هرتسل للعمل الزراعً صدر عن 

 .إٌمانه بمماومة اندماج الٌهود فً الشعوب األخرى لتهجٌرهم إلى فلسطٌن

والتخصص فً الحمل المالً، مما دفع بالعدٌد من المفكرٌن والسٌاسٌٌن فً توجه الٌهود إلى العمل 

 "إن البورصة هً إله الٌهود ومعبدهم"أوروبا إلى االعتماد: 

 .وجلبت لهم السٌطرة على البورصة والربا الفاحش المزٌد من النفوذ والثراء والمزٌد من العداء

إن ثمافة الٌهودي  4411عام « المسألة الٌهودٌة»ابه كارل ماكس فً كتأكد العدٌد من المفكرٌن ومنهم 

هً مصالحه، وأن الربا هً الثمافة العالمٌة للٌهودي وأن المال هو اإلله الدنٌوي له، والصٌرفة هً إلهه 

، وٌؤمن الٌهودي بتمدم اإلنسان االلتصادي وتراجع النوع اإلنسانً، الحمٌمً، ولومٌته هً لومٌة التاجر

 .لدنٌا خٌراً له من اآلخرة، ألنه ٌرفض اآلخرة ومفهوم العالم اآلخروٌفضل أن ٌملن ا

 .وساوى الفٌلسوف فرٌدرٌش انجلز الٌهود بالمال. وأصبحت الٌهودٌة مرادفة لكلمة الشؤون المالٌة

وسٌطر الٌهود على البورصة فً برلٌن وفً أهم المدن األوروبٌة الكبٌرة وٌسٌطرون الٌوم على البورصة 

 .فً نٌوٌورن

أدى التوسع فً الصناعة والتصاد السوق فً المرن التاسع عشر إلى صعود مكانة الٌهود الذٌن مارسوا 

 .المهن التجارٌة واألعمال المصرفٌة والصحافة والنشر والطب والمحاماة والموسٌمى والغناء

معدمٌن، واتصفوا بالمذارة جاء المهاجرون الٌهود من بلدان أوروبا الشرلٌة إلى ألمانٌا، وكانوا من الفمراء وال

والتخلف الثمافً واالنعزال وعدم االندماج وبالفٌتو. وأدى تدفمهم إلى ألمانٌا فً العمد األخٌر من المرن 

التاسع عشر إلى تصاعد معاداة الٌهود فٌها. واعتبرهم العنصرٌون األلمان عناصر غٌر مرغوب فٌها. 

 .فً المدن األلمانٌة وشكلوا استفزازاً دابماً فً األوساط الشعبٌة

للكذب والغش والخداع وحب المال ومزاولة الربا  6وأدت التعالٌم التوراتٌة والتلمودٌة واحتراف الٌهود

 .والرشوة والفساد وكراهٌتهم للشعوب غٌر الٌهودٌة إلى تصاعد كراهٌتهم فً األوساط الشعبٌة فً ألمانٌا

التصادٌة أو اجتماعٌة أو سٌاسٌة فً تلن الفترة، والتً وكانت المجموعات األلمانٌة التً لٌس لها مصلحة 

تعمل على المحافظة على امتٌازاتها ومكانتها االجتماعٌة وبالتحدٌد اإللطاع والبرجوازٌة الصغٌرة بتصعٌد 

 .معاداة الغرباء والٌهود بشكل خاص كغرباء

                                                           
 التمٌٌز هنا بٌن الٌهود االوربٌٌن وغٌرهم بوضوح، والممصود هنا هم الٌهود االوربٌٌن.ٌجب   6
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 نشوء مصطلح الالسامٌة

ر الصهٌونٌة كحركة سٌاسٌة عالمٌة منظمة، أي ظهر مصطلح الالسامٌة بالرغم من عدم دلته مع ظهو

تزامن تمرٌباً مع ظهور الحركات العنصرٌة ومع ظهور الصهٌونٌة فً أوروبا وهما وجهان لعملة واحدة 

 .وهً العنصرٌة

الال سامٌة والصهٌونٌة والنازٌة حركات أوروبٌة الفكر واألصل والمنشأ إن الحركات 

معارضة اندماج الٌهود وعزلهم وترحٌلهم إلى  والتربة، وتخدم هدفاً مشتركاً وهو

وإلامة فٌتو ٌهودي كبٌر على شكل ثكنة وأداة عسكرٌة فً ٌد الصهٌونٌة العالمٌة والدول  فلسطٌن

االستعمارٌة لنهب الثروات العربٌة ومحاربة العروبة واإلسالم والمحافظة على التجزبة والتخلف فً الوطن 

 .سرابٌل العظمى االلتصادٌة من خالل مشروع الشرق األوسط الجدٌدالعربً وتهوٌد فلسطٌن وإلامة إ

نمت الالسامٌة والصهٌونٌة والحركات العنصرٌة األخرى بنمو وتطور البرجوازٌة واالستعمار، وهً من 

نتاج المجتمعات األوروبٌة المابمة على االستغالل واالضطهاد والعنصرٌة واالستعمار. فالعوامل التً 

ور الال سامٌة هً نفس العوامل التً ساعدت على ظهور الصهٌونٌة وبمٌة الحركات ساعدت على ظه

 .العنصرٌة

لم تعمل الصهٌونٌة فً ٌوم من األٌام ضد الحركات الالسامٌة، بل كانت تتعاون معها وتستغل ولذلن 

 .نتائجها

اجه ودفعه إلى وتنطلك الالسامٌة والصهٌونٌة من اعتبار أن الٌهود عنصر أجنبً بحب مماومة اندم

 .الهجرة

وتخدم الحركات الالسامٌة أهداف الحركة الصهٌونٌة، ألنها تخلك جواً من الرعب لدى فمراء الٌهود لمنع 

ً كأهداف الحركة الصهٌونٌة. لذلن لم تمف الصهٌونٌة فً ٌوم من األٌام  اندماجهم وعزلهم وتهجٌرهم تماما

 .عهاضد الحركات الالسامٌة بل كانت تنسك وتتعاون م

ٌزعم الصهاٌنة أن الالسامٌة أبدٌة وأن سببها هو الحمد البشري على الٌهود بسبب تفولهم وذكابهم. إن 

الالسامٌة لٌست ظاهرة أبدٌة، وال ترتبط برغبة الشعوب فً معاداة الٌهود وإنما تمود التعالٌم التوراتٌة 

إرهابها وأكاذٌبها إلى انتماد هذه وأطماعها و« إسرابٌل»والتلمودٌة وجشع الٌهود المادي وممارسات 

 .الموالف والتصرفات والصفات المخالفة ألبسط المبادئ اإلنسانٌة والمانونٌة

وٌستغل الصهاٌنة الالسامٌة إلجبار الٌهود االلتفاف حول الحركة الصهٌونٌة باعتبارها الحل الوحٌد إلنماذهم 

لعالمٌة والحركات العنصرٌة فً أوروبا والصهٌونٌة ا« إسرابٌل»من االضطهاد حسب زعمها. وتوجه 

 .الالسامٌة ضد العرب السامٌٌن من مسلمٌن ومسٌحٌٌن وضد المسلمٌن
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إن الزعم بأٌدٌة الالسامٌة وكراهٌة شعوب العالم للٌهود زعم ال أساس له من 

الصحة وال ٌجوز االعتماد به، وبنفس الولت ال ٌجوز وضع الٌهود وإسرائٌل فوق 

  وفوق العرب والمسلمٌن وبشكل خاص الشعب الفلسطٌنً.المانون الدولً، 

فالصراع ضد الالسامٌة صراع ضد الصهٌونٌة والنازٌة وبمٌة الحركات العنصرٌة. وتحمك الصهٌونٌة 

وجودها العنصري واالستعماري بواسطة الالسامٌة والدول االستعمارٌة والٌهودٌة العالمٌة والكٌان 

 .الصهٌونً

دٌة العداء للسامٌة تبرر وجود الحركات الالسامٌة وتمول: بٌة حنا آرنْت أن نظرٌة أوتؤكد الكاتبة الٌهود

فإْن كان صحٌحاً أن الجنس اإلنسانً كان وما ٌزال مصراً على لتل الٌهود طوال ما ٌزٌد عن ألفً عام، »

إلى تمدٌم  فذلن ٌعنً أن لتل الٌهود عمل طبٌعً، وبشري أٌضاً، وأن كراهٌة الٌهود مبررة من دون حاجة

 (. 2«)الحجج

لمد استِغلْت مذهبٌة الهولوكوست الجامدة المابلة »وٌمول فنكلشتاٌن مؤلف كتاب صناعة الهولوكوست: 

بكراهٌة األغٌار األبدٌة للٌهود، لتبرٌر ضرورة وجود دولة ٌهودٌة ولتفسٌر العداء الموجه إلسرابٌل. فالدولة 

 (3«)لوحٌد أمام التفجٌر التالً لالسامٌة اإلجرامٌةالٌهودٌة بممتضى هذه المذهبٌة هً الملجأ ا

 

 المولف األلمانً من هجرة الٌهود إلى ألمانٌا

 :وسارت المنالشات حول الٌهود فً ألمانٌا فً ثالثة اتجاهات

 .األول: اعتمد أن هؤالء األغراب وصلوا بسرعة إلى الرفاهٌة عن طرٌك أسالٌبهم غٌر الشرعٌة

 .األجانب ثمٌلً الدم استخدموا الرشوة والفساد للوصول إلى النفوذ الثانً: اعتمد أن هؤالء

الثالث: اعتبرهم جواسٌس على ألمانٌا فً الحرب، حٌث لعبوا دوراً فً إضعاف الجٌش األلمانً 

على جبهات المتال بموالفهم المتخاذلة واستغاللهم لألوضاع االلتصادٌة واالجتماعٌة التً سببتها 

 .عار، وصعدوا العداء تجاه الٌهودي المرابً والمستِغلالحرب، ورفعهم لألس

وأخذت بعض األوساط األلمانٌة تخشى من هجرة مالٌٌن الٌهود الذٌن ٌشكلون من خالل مفاهٌمهم األجنبٌة 

الغربٌة وحبهم المخٌف للمال وتعاطٌهم بالربا واستخدامهم للكذب والخداع خطراً ثمافٌاً والتصادٌاً واجتماعٌاً 

 .على ألمانٌاعلٌهم و

تتغذى وتنمو الالسامٌة والصهٌونٌة والحركات العنصرٌة األخرى من البرجوازٌة واالستعمار، وهً من 

 .نتاج المجتمعات األوروبٌة المابمة على االستغالل واالضطهاد والعنصرٌة
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ن ، محذراً م«الالسامٌة»أسس  4442وضع األستاذ الجامعً فً برلٌن هاٌنرٌش فون تراٌتشكة عام 

ال ٌرٌد وال ٌستطٌع االندماج فً  هجرة ٌهود روسٌا إلى ألمانٌا، ومعلناً أن الٌهود عنصر غرٌب فً ألمانٌا

 الحٌاة األلمانٌة. 

األولى فً مدٌنتً درٌسون وبرلٌن. واستنتج فً تلن الفترة  عصبة الالسامٌٌنوتأسست فً نفس العام 

 .«تذة كبار فً فن الكذبأن الٌهود أسا»الفٌلسوف األلمانً ارتور شوبنهاور 

تطالب الحكومة  ( ألف تولٌع022عرٌضة إلى المستشار بسمارن تحمل ) 1881لّدم الالسامٌون فً عام 

المؤتمر العام لال  1882األلمانٌة بمنع الٌهود من دخول ألمانٌا وإبعادهم عن وظابف الدولة. وانعمد فً عام 

 :ألمانٌا كتاب بعنوان سامٌٌن فً ألمانٌا والنمسا وهنغارٌا. وصدر فً

لمؤلفه البرٌطانً هوستون تشامبرلٌن صّور فٌه تارٌخ المدٌنة على أنه صراع  "أسس المرن التاسع عشر"

 .بٌن اآلرٌٌن، الصدٌمٌن والسامٌٌن الٌهود األشرار

 إن العنصر الٌهودي هو أسوأ عناصر"كتاباً لال فٌه  4441ٌوجٌن دٌرٌنغ عام وأصدر الفٌلسوف األلمانً 

 ."العرق السامً، هدفه التسلط على العالم واستعباد الشعوب األخرى

، حٌث أخذت البطالة وأزمة السكن تتعاظم 1923تمكنت الحركة الالسامٌة فً ألمانٌا من تنظٌم نفسها عام 

فً المدن األلمانٌة وارتفع التضخم وتصاعد العداء للٌهود. وثبت للشرطة فً برلٌن أن الكثٌر من الٌهود 

 .ارسون التجارة غٌر الشرعٌة، مما ألحك األضرار فً الحٌاة االلتصادٌةٌم

وراجت تجارة السوق السوداء والربا والنصب واالحتٌال والتهرٌب. وهكذا لادت تصرفات ٌهود أوروبا 

 .الشرلٌة إلى إذكاء نٌران معاداة الٌهود )الالسامٌة( التً لم تمابل بمعارضة تذكر فً ألمانٌا

سامٌة فً مدٌنتً برلٌن ونورنبٌر  بسبب تردي األوضاع االلتصادٌة فً المدٌنتٌن. ولامت وتصاعدت الال

 .بنفس الولت عاللات وثٌمة جداً بٌن الصهاٌنة والال سامٌٌن

وأدت تلن األفكار والمؤلفات والحركات إلى بلورة األسس النظرٌة لالسامٌة وللعنصرٌة األلمانٌة وعنصرٌة 

 .الصهٌونٌة

 ن الصهٌونٌة والالسامٌةالتعاون بٌ

تعاون المؤسسون الصهاٌنة ومنهم تٌودور هرتسل مع الحركات الالسامٌة ومع روسٌا وألمانٌا 

إن أعداء »ولال عنها:  المٌصرٌتٌن. ووصف هرتسل الالسامٌة بأنها حركة مفٌدة الشخصٌة الٌهودٌة

أن الدولة المعادٌة للسامٌة ستكون حلٌفة  السامٌة سٌكونون أخلص أصدلابنا الذٌن ٌمكننا االعتماد علٌهم، كما

 .وأكد إن معاداة السامٌة هً ألوى محّرض للصهٌونٌة«. لنا
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لم ٌتصد هرتسل والصهٌونٌة لالسامٌة بالمفاهٌم والمبادئ اإلنسانٌة، بل ردوا علٌها بتأسٌس وهكذا 

، «دولة الٌهود»تسل كتابه الصهٌونٌة وتبنٌها لعنصرٌة الٌهودٌة وتأثرها بالعنصرٌة األلمانٌة. فوضع هر

 .ووضع المؤتمر الصهٌونً األول لراراته السرٌة والتً عرفت ببروتوكوالت حكماء صهٌون

 .وأدى نشرها إلى تصاعد العداء للٌهود، ألنها تؤكد على وجوب فرض السٌطرة الٌهودٌة على العالم

كانت الحكومات والشخصٌات ولامت عاللات وثٌمة جداً بٌن المؤسسٌن الصهاٌنة وأعداء السامٌة. و

األوروبٌة المعادٌة للسامٌة تتعاون مع الزعماء الصهاٌنة وتساعدهم على تحمٌك أهدافهم ومخططاتهم، ألنهم 

 .ٌرتبطون بنفس المصالح الطبمٌة لخدمة البرجوازٌات والدول االستعمارٌة فً أوروبا

فرأى هرتسل أن من مصلحة الصهٌونٌة أن  لمد لابل الشعب البرٌطانً مجًء الٌهود إلى إنكلترا بالعداء.

تلتمً مع مصلحة برٌطانٌا فً تهجٌر الٌهود منها إلى فلسطٌن والتعهد بالرعاٌة والحماٌة لهم ممابل تعهدهم 

 .إمامٌاً للحضارة األوروبٌة فً وجه البربرٌة اآلسٌوٌة« مخفراً »بأن ٌكونوا فً فلسطٌن 

 .البرٌطانٌة فً البلدان العربٌة معاداة العروبة واإلسالموٌعنً التعهد الصهٌونً فً خدمة المصالح 

اللورد بلفور، وزٌر خارجٌة برٌطانٌا وصاحب وعد بلفور االستعماري الذي لاد إلى تأسٌس وكان 

ً للسامٌة وٌؤمن بأنه لكون الٌهود عنصراً منفصالً وٌعارضون الزواج المختلط،  "إسرائٌل" معادٌا

 .برٌطانٌا، فإنه لٌس من المفٌد أن ٌبموا فً برٌطانٌاوٌؤمنون بدٌن ٌختلف عن دٌانة 

وأصبح اللورد بلفور بسبب آرابه المعادٌة للسامٌة ألرب الممربٌن إلى لادة الحركة الصهٌونٌة وإلى 

 .العنصرٌٌن واإلمبرٌالٌٌن أمثال سٌسٌل رودوس ولوٌد جورج

الهمجٌة »أوروبا المتحضرة ضد  وجوب تحالف دولة الٌهود مع« دولة الٌهود»وأكد هرتسل فً كتابه 

واختٌار الصدام الدائم مع المحٌط « إسرائٌل»، مما ٌظهر بجالء وضع األساس العنصري لدولة «اآلسٌوٌة

 .العربً اإلسالمً لها

لوال العداء للسامٌة لما كنا أو بمٌنا ٌهوداً، فأعداء السامٌة هم »أنه: « دولة الٌهود»وأكد هرتسل فً كتابه 

ً واحداً على الرغم منهم، وإن لم ٌكن العداء للسامٌة موجوداً فمن الواجب الذٌن  جعلوا من الٌهود شعبا

 .«استنباطه واإلبماء علٌه شرطاً لوحدة الٌهود وشعورهم بٌهودٌتهم والحفاظ على كٌانهم االنعزالً الخاص

إن الالسامٌة لٌست »مان وأكد زعماء الصهٌونٌة بدءاً من هرتسل مروراً بٌن غورٌون وحتى ناحوم غولد

لذلن ٌمول بوري «. العدو األساسً للصهٌونٌة وإنما االندماج فً الشعوب األخرى هو العدو األساسً لها

إن الالسامٌة هً الحجر الثانً فً بناء اإلٌدٌولوجٌة الصهٌونٌة، « »احذروا الصهٌونٌة»إٌفاتوف فً كتابه 

االعتماد على الجهل وتأمٌن جو الرعب أي الالسامٌة والعودة فالصهٌونٌة تعرف أن سالحها الفعال إنما هو 

 .«إلى الشوفٌنٌة
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 (الصهٌونٌة والالسامٌة األلمانٌة )النازٌة

استمبل الصهاٌنة استالم آدولف هتلر للحكم فً ألمانٌا بسرور وفرح كبٌرٌن. وبعثوا له بالتهانً على 

هم سٌمنع هتلر اندماج الٌهود فً المجتمع األلمانً انتصاره على الموى الدٌممراطٌة فً ألمانٌا ألنه برأٌ

وسٌعمل على تنظٌف ألمانٌا منهم بتهجٌرهم إلى فلسطٌن. واعتمدوا أن العداء للسامٌة سٌشطب االندماج 

 .وٌمضً على الزواج المختلط

ها وثٌمة هامة تضمنت تأٌٌده أللمانٌا النازٌة ومفاهٌم 4300وأصدر االتحاد الصهٌونً األلمانً عام 

وسمحت له السلطات النازٌة  العرلٌة ومعارضة الزواج المختلط واالندماج للمحافظة على النماء الٌهودي.

المعادٌة للسامٌة بممارسة نشاطه العلنً. وتوجهت ألمانٌا النازٌة للتعاون معه بدالً من االتحاد المركزي 

 .لمانً وبالبماء فً ألمانٌالٌهود ألمانٌا المناوئ للصهٌونٌة وٌؤمن باالندماج فً الشعب األ

ً للٌهود األلمان، فالتمت مع الحركة الصهٌونٌة  واعتبرت لوانٌن تورنبٌر  العنصرٌة أن ألمانٌا لٌست وطنا

 .التً اعتبرت الٌهود األلمان ٌحملون الجنسٌة األلمانٌة فمط ولٌسوا بألمان وإن فلسطٌن العربٌة وطنهم

انٌا من الٌهود مع الهدف الصهٌونً بتهجٌر ٌهود ألمانٌا إلى وأدى تاللً الهدف النازي بتنظٌف ألم

فلسطٌن إلى التعاون الرسمً بٌن ألمانٌا النازٌة والوكالة الٌهودٌة فً فلسطٌن كممثلة للحركة الصهٌونٌة 

 .العالمٌة

وأصبحت العاللات بٌنهم عاللات تعاون رسمٌة، وسمحت النازٌة بحرٌة العمل للمنظمات الصهٌونٌة 

 .هدت بنفس الولت المنظمات األلمانٌة الٌهودٌة غٌر الصهٌونٌةواضط

استغل الصهاٌنة الالسامٌة وأجبروا الٌهود على االلتفاف حول الحركة الصهٌونٌة باعتبارها الحل الوحٌد 

 .إلنماذهم من االضطهاد وتهجٌرهم إلى فلسطٌن

داة الٌهود، ولكن تصرفات الٌهود إن الالسامٌة لٌست ظاهرة أبدٌة، وال ترتبط برغبة الشعوب فً معا

وتعالٌمهم التوراتٌة والتلمودٌة والصهٌونٌة وبرتوكوالت حكماء صهٌون وممارسة الكٌان الصهٌونً 

لإلرهاب والعنصرٌة والحروب العدوانٌة والمجازر الجماعٌة واالستعمار االستٌطانً تمود إلى كراهٌتهم 

 .رهابٌة والعنصرٌة ولٌمهم غٌر اإلنسانٌةوانتماد شعوب العالم ألفكارهم وأسالٌبهم اإل

لمد لامت النازٌة على أساس فكرة تفوق العرق اآلري على بمٌة األعراق بالنماء والذكاء، والمحافظة على 

 .االنغالق العنصري وممارسة اإلرهاب والعنصرٌة والحروب العدوانٌة تجاه الشعوب األخرى

للٌهود وتفولهم بالذكاء والنماء وبوجود شعب ٌهودي عالمً  وتموم الصهٌونٌة على أساس االختٌار اإللهً

 .ٌعٌش فً الشتات، وعلى فكرة ازدواجٌة الوالء واالنغالق وتهجٌر الٌهود إلى فلسطٌن وترحٌل العرب منها

وأدى التشابه النظري والمواسم المشتركة بٌن الحركات العنصرٌة الالسامٌة والنازٌة والصهٌونٌة إلى 

 .عاون فٌما بٌنهما فً األسالٌب والممارساتالتشابه والت
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استخدمت ألمانٌا النازٌة اإلرهاب والحروب العدوانٌة واإلبادة الستغالل واضطهاد الشعوب األوروبٌة، لذلن 

 .تصّدت الشعوب األوروبٌة للنازٌة ولضت علٌها وتعلن رفضها واستنكارها للنازٌة وجرابمها الوحشٌة

إسرابٌل »والحروب العدوانٌة واإلبادة واالستعمار االستٌطانً إللامة  اإلرهاب« إسرابٌل»وتستخدم 

واغتصاب األرض والثروات العربٌة وتهجٌر الٌهود إلٌها وترحٌل العرب منها، لذلن ترفض « العظمى

الشعوب العربٌة الصهٌونٌة وتعمل على مواجهتها. وتصّور الصهٌونٌة مواجهة العرب لالستعمار 

 .ب بمعاداة السامٌةوالعنصرٌة واإلرها

تعاونت الصهٌونٌة مع ألمانٌا النازٌة بضوء أخضر من هتلر نفسه، وتجلى التعاون بتولٌع اتفالٌة هافارا بٌن 

وزارة االلتصاد النازٌة والوكالة الٌهودٌة فً فلسطٌن لتحوٌل أموال الٌهود األلمان على شكل منتجات 

د بإدخالهم سراً إلى فلسطٌن بإمكانٌات ألمانٌا النازٌة. وعندما ألمانٌة إلى فلسطٌن، وتنظٌف ألمانٌا من الٌهو

طالب الحزب النازي بإلغاء االتفالٌة وثار النماش حولها تدخل هتلر وحسم النماش ولرر استمرار ألمانٌا 

 .النازٌة فً دعم اتفالٌة هافارا لترحٌل ٌهود ألمانٌا إلى فلسطٌن

نظرٌات العنصرٌة بما فٌها الالسامٌة وتبنت األمم المتحدة مكافحتها انهارت بعد المضاء على النازٌة جمٌع ال

 .ومكافحة جمٌع الحركات العنصرٌة الالسامٌة وتموٌة الصهٌونٌة

َصعَدْت الٌهودٌة العالمٌة إلى الممة فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة وبعض البلدان األوروبٌة بعد الحرب 

 .نازٌةالعالمٌة الثانٌة وبعد المضاء على ال

وتغلغل الٌهود فً جمٌع األحزاب الشٌوعٌة واالشتراكٌة وغٌرها وأثروا فً موالفها واتجاهاتها الفكرٌة 

والسٌاسٌة. وازدادوا غنى وثراء ونفوذ وامتٌازات فً البلدان األوروبٌة وعلى حساب دافعً الضرابب 

 .هنان

 .بٌلً وٌهود العالم بشكل منمطع النظٌروحاخاماتها والمجتمع اإلسرا« إسرابٌل»وتصاعد إرهاب وعنصرٌة 

وخدم الحدٌث عن معزوفة الالسامٌة والنازٌة والهولوكوست واختالق األكاذٌب والمبالغة فٌهما وٌخدم جمع 

بما فٌها الغواصات النووٌة وجعل إسرابٌل المالذ الوحٌد « إلسرابٌل»األموال والتعوٌضات وهداٌا األسلحة 

 .من خطر الالسامٌة المزعومة

وأساءت الٌهودٌة العالمٌة استخدام التارٌخ لألهداف الصهٌونٌة باستغالل معزوفة الالسامٌة والمبالغة فٌها 

 .لشعوب العالم وحكوماته وبشكل خاص ألمانٌا الموحدة« إسرابٌل»وتخلٌدها لتخلٌد ابتزاز 

لتغطٌة على اإلبادة التً وتعمل الصهٌونٌة العالمٌة على استثمار الالسامٌة المزعومة وجرابم النازٌة ل

تجاه الشعب العربً الفلسطٌنً وللحٌلولة دون تثبٌت صفة العنصرٌة على الصهٌونٌة « إسرابٌل»تمارسها 

والكٌان الصهٌونً على الرغم من التشابه النظري والعملً والتعاون بٌن اإلٌدٌولوجٌات والحركات 

  .الالسامٌة والصهٌونٌة والنازٌة
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جرٌمة اإلبادة ضد المعادٌن لها من ألمانٌا وأوروبٌٌن وٌهود غٌر صهاٌنة والفجر. وارتكبت ارتكبت النازٌة 

الحروب العدوانٌة واإلبادة ومجازر دٌر ٌاسٌن وبحر البمر وصبرا وشاتٌال ولانا، وال تزال « إسرابٌل»

ومسحه من  ترتكب الهولوكوست على الشعب الفلسطٌنً وتعمل لٌل نهار على إبادته وترحٌله وتوطٌنه

 .الوجود وعرللة تطوره وتمدمه وتهوٌد وطنه

وبالحٌوانات وٌصف الصهاٌنة العرب بالحشرات والصراصٌر « بالحمراء»وصف الالسامٌون الٌهود 

 .واألفاعً والحٌوانات التً تسٌر على لدمٌن. وٌطالبون كما أعلن الحاخام عوفادٌا بإبادتهم بالصوارٌخ

لى سٌاسة الترحٌل )الطرد(، أي طرد الٌهود من ألمانٌا وأوروبا وطرد لامت الالسامٌة والصهٌونٌة ع

 .العرب من فلسطٌن

وطالبت بتطهٌر البالد من األجانب ومارست العنصرٌة والتمٌٌز العنصري وسٌاسة العزل وحظر االختالط 

 .ودفعهم للهجرة

ق نمً وهبه ٌهوه األرض وال تزال الصهٌونٌة تعتبر أن الٌهود هم شعب هللا المختار وشعب ممدس وعر

العربٌة من النٌل إلى الفرات. وتعتبر الالسامٌة والصهٌونٌة أن اإلرهاب أداة سٌاسٌة مشروعة تجاه األجانب 

 .لتحمٌك مصالحهم وتحمٌك نظرٌة المجال الحٌوي أللمانٌا فً أوروبا وللصهٌونٌة فً الوطن العربً

 :الالسامٌة وانتماد إسرائٌل

صهٌونٌة التعاون بٌنهما لتهجٌر ٌهود أوروبا إلى فلسطٌن العربٌة، وتوجهان نشاطهما وجهت الالسامٌة وال

ً ضد العرب )السامٌٌن( والمسلمٌن: فتغذٌان الكراهٌة والبغضاء والمالحمة فً المتجمعات األوروبٌة  حالٌا

ترة وأخرى على تأجٌج الالسامٌة بٌن ف« إسرابٌل»واألمٌركٌة تجاههم لخدمة أهداف الصهٌونٌة وتعمد 

 :لتحمٌك األسباب التالٌة

 .ـ حمل الٌهود الذٌن لررت تهجٌرهم على الهجرة إلٌها 1

ـ حمل ٌهود العالم على تمدٌم المزٌد من المساعدات المالٌة إلٌها، والمزٌد من الدعم السٌاسً  2

 .مرةواإلعالمً لممارستها اإلرهاب واإلبادة وتدمٌر المنجزات العربٌة كسٌاسة رسمٌة مست

ـ ممارسة الضغط واالبتزاز على حكومات وشعوب أوروبٌة معٌنة للمضاء على أي صوت  3

ً حروب إسرابٌل العدوانٌة ووسٌلة أساسٌة لجلب األموال وهداٌا األسلحة والهجرة  ٌرتفع معارضا

 .الٌهودٌة إلٌها

سٌاستها اإلرهابٌة  وتلجأ إلى استغالل الالسامٌة عندما تشعر بأن الرأي العام العالمً بدأ ٌعارض

 .والعنصرٌة
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ر ما لها من سٌطرة ونفوذ على كبرٌات الصحف والمجالت ومحطات اإلذاعة والتلفزٌون ووكاالت  وتسّخِ

من النٌل إلى « إسرابٌل العظمى»األنباء فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة وأوروبا للوصول إلى إلامة 

 .الفرات

فً البلدان األوروبٌة ترفع المنظمات الٌهودٌة « إسرابٌل»دات لسٌاسة وثبت بجالء أنه عندما تتصاعد االنتما

 :والسفارات اإلسرابٌلٌة سالحاً حاداً وفعالً فً وجه منتمدي إسرابٌل وتمول

، وذلن إلسكات أي انتماد لها ولممارسة اإلرهاب الفكري واالبتزاز "معاداة إسرابٌل تعنً الالسامٌة"

 .والعرب فً أوروباالسٌاسً ضد األوروبٌٌن 

بأنهم مترفعون »على شارل دٌغول عندما لال عن الٌهود« وإسرابٌل»ثارت ثابرة الٌهودٌة العالمٌة 

 (4«)متكبِّرون ومحبون للسٌطرة

واتهم الٌهود دٌغول بالالسامٌة واالتجاه العرلً. ووضعته الٌهودٌة العالمٌة على لابمة المعادٌن للسامٌة، ألنه 

، وحذرها من مغبة ضم األراضً 1967عدم المٌام بحرب حزٌران العدوانٌة عام  طلب من إسرابٌل

العربٌة بالموة. وخلفه الربٌس بومبٌدو )الدٌغولً( فورث عنه تهمة الالسامٌة، مع أنه تعمد فً أول تصرٌح 

 .له بعد نجاحه فً االنتخابات ذكر الجرابم البشعة التً ارتكبتها النازٌة بحك الٌهود

بعنف، ووصلت الحملة ضده ذروتها خالل زٌارته للوالٌات المتحدة فً شباط « إسرابٌل»نصار وهاجمه أ

، ألنه فرض حظراً على تصدٌر الطابرات والسفن ولطه الغٌار إلى جمٌع بلدان منطمة الشرق 1970

 .األوسط

الجٌوش وأشعل ٌهود أمٌركا حمالت التشوٌه والتشهٌر ضد الجنرال جورج براون، ربٌس هٌبة أركان 

األمٌركٌة بسبب تعّرضه إلى وطنٌة ٌهود أمٌركا فً إحدى خطٌه. وشنوا حملة شنعاء ضده على الرغم من 

وأنمذها من الهزٌمة، واتهموه بمعاداة  1973خالل حرب تشرٌن « إسرابٌل»أنه نّظم الجسر الجوي إلى 

ستمرار فً دعم سٌاسة إسرابٌل السامٌة. وشنوا حملة عنٌفة ضد السناتور فولٌراٌت ألنه حذر من مغبة اال

 .دون أخذ المبادئ اإلنسانٌة ومصالح أمٌركا بعٌن االعتبار

 .ودفع كبراٌت ثمن مولفه بخسارة ممعده فً مجلس الشٌوخ

ٌعتمد المادة الصهاٌنة بضرورة وجود واستمرار الالسامٌة، ألن استمرارها ضروري من أجل تموٌة 

 :أنواع من الالسامٌة لتموٌة الصهٌونٌة والكٌان الصهٌونً واختلمت الصهٌونٌة ثالثة«. إسرائٌل»

 .األول: الالسامٌة العربٌة. والثانً: الالسامٌة الروسٌة. والثالث: الالسامٌة المسٌحٌة

أعطت الالسامٌة وتعطً الغطاء لكل إرهابً ٌهودي، فإذا كان أحد السٌاسٌٌن الٌهود فً أوروبا أو أمٌركا 

 .توفر له الغطاء إلنماذه من تهمة الفسادفاسداً فإن الالسامٌة 
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وفّرْت الالسامٌة الغطاء والحماٌة لإلرهابٌٌن والمجرمٌن ورجال العصابات الٌهود ولادة الكٌان الصهٌونً، 

فتهمة الالسامٌة توفر الحصانة لهم جمٌعاً، فال ٌتجرأ أحد على ذكر اإلرهابً أو المجرم الٌهودي لبال ٌعتبر 

 .من الالسامٌٌن

ٌعتبر معادٌاً للسامٌة، « إسرائٌل»% على سٌاسة 422سب المنطك الٌهودي فإن أي شخص ال ٌوافك وح

وأي انتماد ٌوجهه أوروبً أو حتى توجهه األمم المتحدة إلسرائٌل تعتبره المنظمات الٌهودٌة بأنه مظهر 

 .من مظاهر الالسامٌة

 .عاداة السامٌةلمة م« إسرابٌل»إن الٌهود األمٌركٌٌن ٌعتبرون التهجم على 

لمد تمخض عن رد الفعل العاطفً الذي ولدته المذابح الجماعٌة »ٌمول الكاتب األمٌركً ألفرٌد لٌننتال: 

ً للسامٌة»للنازٌة الوصٌة الحادٌة عشرة الممدسة والتً تمول:  وكذلن وصٌة ثانٌة عشرة « ال تكن معادٌا

 (5«)ٌجب علٌن أن تكون معادٌاً لمعادي السامٌة»ومؤداها: 

فً دٌلً تلغراف أن السفٌر الفرنسً فً برٌطانٌا دانٌال برنار « باربارا أمٌل»زعمت الصحٌفة البرٌطانٌة 

إن كل أزمة األمن الدولً الراهنة ٌمكن أن تتحمل مسؤولٌتها إسرابٌل، تلن الدولة الصغٌرة »لال 

 (6«)المذرة

. فرد اٌف شاربنتٌه، المتحدث باسم السفٌر لامت الٌهودٌة العالمٌة وصّورت السفٌر بأنه معاد للسامٌة

 .«انزعج تماماً العتباره معادٌاً إلسرابٌل واألسوأ العتباره معادٌاً للسامٌة»الفرنسً ولال إن السٌد برنار 

كان ٌمول إن المشكلة محدودة جغرافٌاً »وأكد أن السفٌر فً حدٌثه مع زوجة بالن، صاحب دعوة العشاء 

 (7«)جم النتابج المترتبة علٌها مع ذلن كبٌر والمضاعفات فً أنحاء العالم هابلةعلى نحو ال ٌصدق لكن ح

وعندما أعلن مهاتٌر دمحم، ربٌس وزراء مالٌزٌا السابك أن الٌهود ٌمومون بإدارة العالم بالوكالة، اتهمته 

ة منظمة المؤتمر المنظمات الٌهودٌة وإسرابٌل بالالسامٌة. ورد على اتهامه فً مؤتمر صحفً بعد اختتام لم

إن عدم المدرة على انتماد الٌهود من دون أن تتهم بمعاداة السامٌة ٌعبّر عن تحٌز ضد »اإلسالمً لابالً: 

ولال مهاتٌر: أن ٌمال لً أنه ال ٌمكننً ذكر ولابع تارٌخٌة ٌعنً إسماط حمً فً حرٌة «. المسلمٌن

 .(8«)التعبٌر

لهولوكوست عندما تبدأ أوروبا بانتماد موالفها وممارساتها إلى معزوفة الالسامٌة وا« إسرابٌل»وتلجأ 

المخالفة ألبسط مبادئ المانون الدولً وحموق اإلنسان فتخترع األكاذٌب حول معاداة السامٌة لتمضً على 

 .معارضة السٌاسات اإلسرابٌلٌة

« إسرابٌل»الل دراسة تثبت استغ 16/8/2003هرٌتٌكال برس ـ برٌطانٌا فً »نشرت المجلة االلكترونٌة 

 :والحركة الصهٌونٌة العالمٌة والمؤتمر الٌهودي العالمً لمعزوفة الالسامٌة وورد فٌها
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عمد المؤتمر السنوي لمنظمة المؤتمر الٌهودي العالمً فً جنٌف. وألمى د.ناحوم غولدمان،  1958فً عام 

ن هذا االنخفاض سٌؤدي إلى ربٌس المؤتمر كلمة حذّر فٌها من خطورة انخفاض مستوى العداء للسامٌة، أل

 (9«)ذوبان الٌهود فً المجتمعات التً ٌعٌشون فٌها خارج إسرابٌل

لإلرهاب والعنصرٌة واإلبادة واالغتٌاالت والتدمٌر وبناء « إسرائٌل»توجٌه أي انتماد للممارسة إن 

نتمد بالالسامٌة، المستعمرات ومصادرة األراضً والمٌاه والحموق الفلسطٌنٌة والعربٌة ٌبرر اتهام الم

لدى الٌهودٌة العالمٌة، وبهذا ٌصبح أي انتماد لها بمثابة هجوم على « إسرائٌل»وذلن انطاللاً من مركزٌة 

 .الٌهود

على سٌاساتها وممارساتها فً منطمة الشرق األوسط « إسرابٌل»وٌتهم الٌهود كل أولبن الذٌن ال ٌوافمون 

لمجلس  1982ل ماكلوسكً، مرشح الحزب الجمهوري لعام بالالسامٌة، وعلى سبٌل المثال استنتج بو

ولد ذعر نتٌجة فشل واشنطون فً كبح »الشٌوخ األمٌركً إن سٌاسات إسرابٌل لٌست فً صالح أمٌركا. 

جماح إسرابٌل عن بناء المستوطنات )المستعمرات( الجدٌدة فً الضفة الغربٌة التً حتى الحكومة األمٌركٌة 

عٌة، كما ذعر لعدم تمكُّن الحكومة األمٌركٌة من إرغام إسرابٌل على ولف لد وصفتها بأنها غٌر شر

 .(10«)االستعمال غٌر الشرعً لألسلحة المزودة من الوالٌات المتحدة

من جماعة الالسامٌٌن »وعلى الفور هاجمت الصحافة األمٌركٌة الموالٌة إلسرابٌل ماكلوسكً ووصفته بأنه 

ماكلوسكً الذي ٌتماشى مع مبادئ المانون الدولً ولرارات مجلس وهكذا جلب مولف «. ردٌبً السمعة

 .األمن ومع مولف الحكومة األمٌركٌة من المستعمرات الٌهودٌة تهمة معاداة السامٌة

احتج لورنس سامرز، ربٌس معهد « إسرابٌل»وعندما طالب بعض الطلبة فً الجامعات األمٌركٌة بمماطعة 

ورد »ودي غٌر ممارس، ولكنه بات ٌشعر برذاذ العداء للسامٌة ٌطاله. هارفارد على الدعوة ولال أنه ٌه

ً لمعهد هارفارد ال ٌمكنه إدعاء وجود تمٌٌز ضده. فٌهود  علٌه ادوارد سعٌد لابالً بأن من ٌكون ربٌسا

الوالٌات المتحدة هم أكثر حضوراً فً الفبات المحظوظة والنافذة فً المتجمع من نسبتهم إلى عدد 

 (11«)السكان

ووصلت الوحشٌة والكذب بالمستشرق الٌهودي األمٌركً برنارد لوٌس حداً اتهم فٌه العرب السامٌٌن بالعداء 

الموجز لأللفً سنة األخٌرة من حٌاة »للسامٌة وبالنازٌة. وتحدث عن النازٌة العربٌة المزعومة فً كتابه 

فً إلصاق تهمة الالسامٌة والتعاون مع  تستمٌت« إسرابٌل»وال تزال الٌهودٌة العالمٌة و«. الشرق األوسط

النازٌة بالعرب للتغطٌة على تعاونها مع النازٌة ومع جمٌع الحركات الالسامٌة والعنصرٌة فً العالم، بما 

 .فٌها نظام االبارتاٌد العنصري المنهار فً جنوب إفرٌمٌا

الجمهورٌة فً النمسا من خالل وعندما فاز كورت فالدهاٌم، األمٌن العام األسبك لألمم المتحدة برباسة 

ثارت ثابرة المؤتمر الٌهودي العالمً الذي اكتشف فجأة أن  1986حزٌران  9انتخابات دٌممراطٌة فً 

 .فالدهاٌم خدم فً الجٌش األلمانً إبان شبابه واتهمه بالالسامٌة

 .وتهجمت المنظمات الٌهودٌة على النمسا واتهمتها باختزان مشاعر الالسامٌة النتخابه
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ووصل النفوذ الٌهودي حداً فً أوروبا أعلن فٌه البرلمان األوروبً عن الحزن العمٌك لنجاح فالدهاٌم، 

بالرغم من أن الشعب النمساوي شعب ناضج ودٌممراطً وحر، ودولته دولة محاٌدة، وتتمتع بمكانة عالمٌة 

 .«إسرابٌل»دٌة العالمٌة ومحترمة، وأن ماضً فالدهاٌم مسألة شخصٌة تخص النمسا وشعبها ولٌست الٌهو

ً بسبب كتابه  وتعرض المفكر الفرنسً روجٌه غارودي إلى اتهامه بالالسامٌة وإلى مالحمته لانونٌا

 .، والذي للل فٌه من عدد الضحاٌا الٌهود على أٌدي النازٌٌن«األساطٌر المؤسسة للسٌاسة اإلسرابٌلٌة»

فً الكتب المدرسٌة والمناهج التعلٌمٌة، وتجبر وتموم إسرائٌل فً الولت نفسه بغرس كراهٌة العرب 

بعض الحكام العرب والمٌادة الفلسطٌنٌة على تغٌٌر المناهج التعلٌمٌة. وتحافظ على كل ما ورد فً الكتب 

  المدرسٌة فٌها من أطماع وأكاذٌب وعنصرٌة ووحشٌة.

 :رس الثانوٌة ما ٌلًالمعد للمدا« التمالٌد الشفهٌة عند الٌهود»وٌتضمن على سبٌل المثال كتاب 

لمد أمر هللا أن نرث هذه البالد. وهذه الوصٌة لها مفعولها إلى األبد. ال ٌحك لنا أن نترن هذه األرض فً "

 .(12)"أٌدي أي شعب كان، وفً جمٌع العهود واألزمنة

 وهكذا تشحن الكتب المدرسٌة التالمذة الٌهود بكراهٌة العرب وبالدعوة الغتصاب أراضٌهم وحمولهم

د الالسامٌة الموجهة ضد العرب السامٌٌن  .وإبادتهم مما ٌجّسِ

زالت النازٌة من ألمانٌا واالستعمار االستٌطانً الفرنسً من الخبراء والعنصرٌة من رودٌسٌا والبرتغال 

ونظام اآلبارتاٌد منذ جنوب إفرٌمٌا ومصٌر الكٌان الصهٌونً ككٌان استعمار استٌطانً ونظام عنصري 

 .الزوال وإرهابً إلى
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