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 آتب لصابحها رسول    3، وهو احد من      ) القبالة (- دراسة في الكاباال   - Pardesهذه ترجمة لكتاب    
ه بي      الكاتب والصحافي  ) بطلي(السالم  امير، يسميه اعدائ  Joran the Swedishإسرائيل أدم ش

Redneck )نازي حليق الرأس/  نيوعنصري سويدي(و ) لمعادي للسامية بقسوة( 
 .االتهامات من اعداء العدالة) آالشيهات(الخ 

 
ة جذورها               إسرائيل أدم شامير ، آاتب ومفكر ومؤمن ومجاهد من أصل روسي ينحدر من عائلة ربي

 . في تبرياس بفلسطين ، وهو حقا من ابر أبناء المواطنين الجدد في فلسطين
ى اسرائيل سنة        درس الرياضيات والقانون في روسيا وهاجر      القوات الخاصة         1969 ال  ، والتحق ب

ة               1973وشارك في حرب     ة العبري  ، وبعد انتهاء الواجب العسكري أآمل دراسة القانون في الجامع
و          ع رادي ة م د اول تجرب ة ، وبع حافة والكتاب و الص ه نح انون ، وتوج ة الق رك مهن ه ت دس لكن بالق

ام بتغطي  تقل ، وق ى صحفي مس ول ال رائيل تح يا  اس وب شرق اس ي جن ام والوس (ة الحرب ف فيتن
ا  ا ، وفي ) وآمبودي ي أخر ايامه رة   1975ف ي الفت دن ، ف ى لن ل ال البي بي سي وانتق -77 التحق ب

ان نشر اول           .  آتب لصحيفة معاريف االسرائلية ولصحف يبانية أخرى       1979 ان في الياب دما آ وعن
 .اليابانبة الكالسيكيةآما قام بترجمة عدد من الكتب ) رحالت مع ابني(آتبه 

 
، آما عمل    ) هاميشمار(اليومية وآذلك جريدة    ) هارتيز( عاد الى اسرائيل وعمل في صحيفة        1980

تراآي   م الحزب االش يت آمتحث باس ي الكنيس ام(ف ال ).  ماب ة أعم ام بترجم ) S.Y. Agnon(ق
ال اخرى      . الكاتب الوحيد بالعبرية الحائز على جائزة نوبل ، من العبرية الى الروسية            آما ترجم أعم

دن      ) الحروب االسرائلية العربية  (عديدة أهمها آتاب     ذي نشر في لن ا نشر   . للرئيس هيرتزوغ وال آم
ي   ه ف م آتبات ون قصة فلسطين ( وهو  1988اه ه لوحة  ) اسرائيل/الصنوبر والزيت ذي حمل غالف ال

 .سكوا اآثر من مرةوقد اعيد طبعه في لندن ومو. للفنان الفلسطيني نبيل عناني من رام اهللا
ة   نوات المتحرآ ة الس ام بتغطي ى موسكو ، وق ادر ال د غ ان ق ى آ ة االنتفاضة االول ع بداي -1989م

يا لحساب صحيفة         1993 ارتيز ( في روس ى                  ) ه دعوا ال ال ي دما نشر مق التي فصلته عن العمل عن
 . عودة الالجئن الفلسطينين وإعادة اعمار قراهم المدمرة

 
ربط                   شامير يقدم في هذا ال     ة التى ت وط الخفي ة ويكشف الخي ئلة العميق كتاب االجابات عن بعض االس

ز        ره والتمي ره الك و يك ره فه ره وإن آ د ، وال يك المي الجدي ام الع ة والنظ هيونية والعولم ين الص ب
 .والتكبر واالستغالل وعبادة المامون

 
شئ لالصل ، في سعي     رسول سالم مجاهد تحول من اليهودية الى مسيحية الطريق القويم ، أقرب        

 .وبحث وعمل دؤب يتقف ويبشر ويندر وينشرالحقيقة
 الكتابين التاليين هما ؛

 Galilee Flowersزهور الخليل  .1
 Our Lady of Sorrowسيدة أالمنا  .2

 
د         ة بري ي قائم ي ف تراك ف يكم االش ى عل ة ، ونمن ة حقيقي فنا قيم د اض ون ق وا أن نك نرج

com.shamearreadrs@yahoo
 

   والرحمة ،والسالم
 

 زآريا بن يحيا
zakbenyahia@hotmail.com
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 الطريق الى السويس

 
 ناوهبطالصفراء ية شرقالإلى صحراء مصر  بالمروحية) الحمراءبعات للق( وحدتي الجسورة برت ع1973في 
وقمنا في مدة يومين ،  السويسوالقاهرة بين طريق وامر بسد الاألتلقينا و.  من القاهرة101آيلومتر الوالي حعند 

خور الهائلة لجبل العتقة ، نطلق النار على آل تقدم للدبابات صحاسمين باحتالل بعض التالل الصغيرة المقابلة لل
التجهيز وبأسلحة قديمة مضادة للدبابات ، لآن المصريين آنا فقط مائة رجل بقليل من . والآوماندوس المصرين

 حفرنا في تربتهم الصفرا وتمترسنا في التالل لحماية انفسنا . قوة فرقة تامةحجم وبعلى األقل آانوا يعتقدون أننا 
لآن  .خارجللمشاتهم جفلنا لتحاول من االطالقات القوية لنار العدو ؛ وظهرنا ثانية عندما توقفت نار المدافع 

تعلقنا بتاللنا رغم قلة مياهنا . نا النارية لتجدد قصفها لمواقعنااتقجهة شرقا تحت اطالتوقفت الدببات المصرية المت
االرجوانية  جساد جثث االوقت لدفن موتانا ، واالصعب آان منع آالب الصحراء الجائعة من التهام ضيق الو

 .المنتفخة
 

فالجنود " ولم يآن ذلك غريبا"يفهم  الهدف من وراء أعمالنا ) نا وذلك احتماالباستتناء قائد(لم يآن من بيننا واحد 
ولم نعرف بمخطط هيئة االرآان . حياءأن نبقى ان نقوم بواجبنا وأحاولنا  .المباشرةمعرفة الاليقاتلون على أساس 

حين وصلتنا االرتال ال بعد يومين إالعامة لقطع الجيش المصري الثالث على الضفة الشرقية لقناة السويس ، 
ذلك بآثير عرفنا الرجل وبعد .  النصر من بين فآي الهزيمةفوآان إختطا) Brenn-برين(المدرعة للجنرال 

عطى الضؤ االخضر أ اليهودي هنري آيسنجر ، وزير الخارجية االمريآي الذي –نه إالذي جعل ذلك ممآنا 
وقف ب  مجلس األمن قرارغولدا مائير المترددة بأن تخالفلقد أخبر .1والغطاء النووي لحماية الجنود االسرائليين
البسيط آان جزاء من االستراتيجية ن عملنا أتضح آيف إحينها فقط  . اطالق النار وأن تستآمل عملية التطويق

 .العامة
 

هذا . تارةاليهود من أنفسهم ومن البشرية المحيريده  أو يفهم ما ما يعرف يهودي نادرا ما  ،على نحو مماثل 
جسم السياسي  إلى ال) تهمأو معارض(إلعالن دعمهم الطبيين الرجال والنساء العجز عن الفهم يؤدي بآثير من 

 األرآان العامةتماما آعدم فهمك لخطط ، على الفهم  كيهودي اليساعدآترعرع تولد وتأن . "اليهود" المدعو
 .القّوات الخاّصةلمجرد آونك أحد أفراد 

 
أن  أي ) tinok shenishba ("مختطفالطفل بال"يصفونه في العرف اليهودي صغيرة لامعرفة ذو الشخص ال
، وصف  مؤخرا. بأّنه يعود إلى اليهودناهيك عن معرفته ،  العادات اليهودية يعرف بالمختطف اليهودي الطفل ال

ن يدينيالمتيهود ن الآما ا، " أطفال مختطفين"الغير متدينين بأنهم يهود ال Katzavالّرئيس اإلسرائيلي موشيه 
 آلمات من غضبهم ن أظهرواسرائيليياإلالعديد من .ايضا اليعرفون اال القليل عن خطط تنظيم العالم اليهودية 

Katzavفعموم اليهود يملآون قليل جدا من المعرفة والفهم للموضوع الذي نحن بصدده هنا ؛ . ، لآّنه آان صحيح 
 .ايهودو بر نفسه يهودي فقط ألن أجداده آانيعت) أو هيهو (واألحتمال األرجح انه 

 
هذه  ليست مهمة سهلة النه ليس لليهود زعماء واضحون يخلقون ". اليهود"فنا هو فهم وبوضوح ماذا يريد ده

ومن الصعب فهم أن لليهود استراتيجية بدون وجود . ، وال مقر رئيسي او قيادة مرآزية استراتيجية محددة
 همثل هذ) رغم الغموض(النها تصور ) الت حآماء صهيونوبروتوآ(ديد سبب شهرة إستراتيجيون؛ وهذا بالتح

أمثال ("  ليس للجراد ملك ولآنهم يهاجمون في تنظيمات منسقة"وفي جميع االحول ، . ا العليةاألستراتيجي
 . ويدمرون بلدان بأآملها آما لو أن لهم مخطط)30:27

 
آما هو مستعمل " اليهود"أن تعبير .  يفهم بالآامل مايريده اليهود) دتقريبا ال أح(من المحتمل ان اليوجد يهودي 

الفراد اليهود ، آما تشير الآنيسة ل، يقصد به الداللة على شخصية روحية من مرتبة عالية تشير   المقالةهفي هذ
ك ذنب ذاتي شخصي هآذا ليس هنا. اثوليآية الى االفراد الآاثوليك ، أو آما تشير خلية النحل الى نحلة منفردةآال

وعليه هذه المجادلة تساعد . مرتبط بالفرد اليهودي ، ما لم تآون أعمالهم أو سلبيتهم مشينة او إجرامية بوضوح
الفرد على اتخاد قراره اذا ما اراد ان يآون يهودي أو ال ، وبالطريقة نفسها يمآن للفرد أن يختار بين أن يآون 

 .هزليو أشيوعي 
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 أن تآون أو التآون

 
فاليهودي الفرنسي يمآنه ان . ن يآون او اليآون االنسان يهودي هو محض االختيار الحرأأنه من عميق ايماني 

وال أحد . ط ، واليهودي الفلسطيني يآون فلسطيني فقطقيآون فرنسي فقط ، واليهودي الروسي يآون روسي ف
القديسة الشيوعية المسيحية في أيام ) Simone Weil(يجب ان يآون يهودي ، فالشخصية الرائعة للفرنسية  

بقيت مع عمال رينو، ودعمت مقاومة تشارلز ديجول ، وحلمت فقد .  آانت أفضل برهان على ذلك)هتلر(
 ، وهزيمة الالمباالة الدينية والتشتت ةليمها المزيفا وتعلنازيين ، ولآن لآل أمثلة الحداثهبالهزيمة ليس فقط ل

ولآنها تفادت الآنيسة إلقتناعها بأن الآنيسة موالية آثيرا هودية وأمنت بالمسيح لقد ولدت لعائلة ي. االجتماعي
االغريق والغاليون والهنود والصينيون وااللمان والسالف آلهم عرفوا السيد المسيح من أن  تعتقد األنه. 2لليهود

 . ، وليس فقط انبياء بني أسرائيلقبل مولده
) وارةتال-للعهد القديم(، قائلة بأن التبني العشوائي " ودية للديانة المسيحيةور اليهذبالج"لقد رفضت الزعم القائل 

 Attis )اتيس( و Dionysus )ديونيسوس(آان سيدها المسيح قريب من .  آان في الواقع عيب في والدة الآنيسة
خيف اليمآن ان وحسب آلماتها فأن الصلب الم.  العدراءمريم  تشآيل سابق لسيدتنا  Isis وDemetrبينما آانا 

 . اال في مآان يسيطر فيه الشر على الخيرثيحد
 

آارل (ن مو  ، Avila من )تيريزاالقديسة ( إلى  )س بولالقديس(من فآل   ، دهي وحWeilسايمون ولم تآن 
ثم إنقطعوا عن جذورهم وانضموا الى إلى عوائل يهودية وا ، آان هناك ناس ولد )ليو تروتسآي( إلى )مارآس
يهودي في أيام اليين سبعة م فمن . ، لآن أغلبية واسعةفيئة قليلة وهؤالء الناس ما آانوا . ذين عاشو بينهمالناس ال

البقية فلسطينيين وإيطاليين وفرنسيين وصارت ؛  يهودا بالقرن الثامنوا ف بق، فقط بضعة أال) سبولالقديس (
  .بنجاحإندمجوا ولعشرون وأحفادهم القرن ا في يهودالماليين آما أن . ومصريين ومسيحيين ومسلمين

، البعض إلى الآنيسة األرثذوآسية مثل األب ألآساندر Steinالبعض إستقبلوا إلى الآنيسة الآاثوليآية مثل إديث 
Menيلتي االسرائلية الرائعة ، البعض إلى اإلسالم مثل زمNeta Golan   الملة ؛ اآلخرون تزّوجوا خارج

 .داليهودية وإنفصلوا عن اليهو
 
أن "سة وزراء اسرائيل ي رئ)رجولدا مائي(فقد قالت . 'دولتخطي الحد'اإلشارة النهائية هو لزواج خارج الجالية ا

لشؤون الشرق األوسطية ا، مدير  Elliot Abrams حرض آل من ؛ بينما "أسوأ من المحرقةالزواج المختلط 
،  Emoryجامعة يهودية في الدراسات ة ال أستاذ Deborah Lipstadt و  في البيت األبيض) بوش(لّرئيس ل

، التي آتبت وحاضرت على  Lipstadt. "نقيًاالجنس اليهودي " لآي يبقوا من غيراليهود ضّد الزواج حرضوا
الذي بنفس االسلوب ، ]مع غير اليهود[ التزاوج على رفض األباء اليهود ت نآران المحرقة، حّثحولنحو واسع 

ليهود آيف يمآن ل: إيمان أو خوف"،  آتب آتاب Elliot Abrams  "3المخّدراتاطوا تعيتوّقعون أطفالهم أن ال ي
 .4لى بقاء اليهودي في أمريآاعخطر خالله الزواج المختلط ويعتبره ينتقد  "أن يبقوا في أمريآا المسيحية

 
فيناس الذي قتل ) مالعهد القدي( يتبعون الخط التقليدي لليهود ؛ حيث يمجد Deborah Lipstadt و )جولدا مائير(

الآهنة اليهود الذين تزّوجوا مع  منع آّل  عزرارجل يهودي النه مارس الجنس مع امرأة غير يهودية ؛ و
 منهم إلى حيوانات أقرب إلى الغوييمال' قارن الزاوج المختلط بزواج البهيمة ، ألن ذ؛ والتلمو الفلسطينيين المحليين

أداء مناسك م ، يفترض به ويمغبنتهم بإائلة اليهودية الذين يتزوج ابنهم أو الع"في التقليد اليهودي ، و. 'اليهود
 ."الحداد آاملة

 
صل يهودي يتجرأون على الزواج المختلط وبارادتهم أ، فالرجال والنساء من  على الرغم من هذه اإلدانات

خصوصية اليهودية وهذا العمل هو تجربة مهمة الستعدادهم االنفصال عن هذه ال. ينفصلون عن اليهودية
  .التمسح-بشآل ما هذا حل جدري للمنفصلين يشبه عملية التعميد. واالنضمام للحياة بين الناس الذين يعيشون بينهم

) Marranos(المتحولين ن نفاق ال فعلان  آ1492التحويل اإلجباري لليهود اإلسبان في لقد أدرك االسبان أن 
 المتحولين مصيبين في ادراآهم ألن آثير من اإلسبانآان وقد .  فقط ضمن جاليتهم الخاصةوا تزّوج

)Marranos (وقد تم قبولهم ألن اليهود آان يعرفون ان . رجعوا الى يهوديتهم بعد ان غادروا االراضي االسبانية
وان ايمانهم المسيحي ليس اال تلون وقائي آجزاء من ن ضمن بعضهم البعض وآانوا فقط يتزوج) Marranos(ال

 .مسيحيتهم-بينمااألخرين الذين تزوجوا من الخارج ، أستمروا واثبتوا اخالص وصدق معموديتهم . هودطبع الي
 

في ترآيا اعتنقوا االسالم ضاهريا ، وأستمروا بالتزاوج فقط ضمن ) Sabbatai Zevi(يهود الدونمة أتباع 
 ترآيا عند بداية القرن العشرين ؛  فيالمأساويةهذه الطائفة الغريبة لعبت دورا مهما في التطورات  . جاليتهم

وليا ، وبالسياسات ض، ومدابح اليونانيين في انابعض المؤرخين االتراك يربطون بينهم والطرد االبادي لألرمن 
وبالرجوع لهذه التقاليد الغامضه ، بمآننا فهم ان الزواج المختلط هو خطوة مهمة ،  . الغريبة لآمال اتاتورك

ألن . لى شخصية قوية واستقاللية في التفآير ، لدرجة تدعوا احفادهم لالفتخار بهموانفصال حقيقي يحتاج ا
لحرية ومعاهدة مع الزواج قريب الى المشارآة ؛ والزواج المختلط يآون دائما تمردا ضد اليهودية وانفصال الى ا

 .الناس األصليين
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لى تبخر الجنس اليهودي خالل مائة عام ، أن يؤدي االمبارك لتزاوج المختلط هذا الروف العادية يمآن ظفي ال

يجعل ابناء " الآلب األآبر"نخبة آمجموعة ن آلبوجود اليهود ا. عآس في االونة االخيرةإنلآن ذلك توقف بل 
ورهم اليهودية ، مثل ما يآتشف البريطانيون ذورهم وآذلك األخرين يآتشفون جذالزواج المختلط يرجعون لج

، " جدورهم اليهودية"تسابقون الستآشاف ي  2004 المرشحين للرئاسة االمريآية معظمف. جدورهم النورماندية
هيالري ( ؛ وجدة 5 قال أنه ينحد من نسل طويل من الربيين من منسكWesley Clark) يسلي آالرك(الجنرال 
 John )جون آيري( ، و )ماآس روسنبرج( Max Rosenbergآانت متزوجة من شخص يدعى ) آلينتون
Kerryو  (جداده االربعة آانوا يهوداأن أتشف آ إKerry آان اسمه االصلي Khon ( آما ترعرع ابناء) هاورد
إذن في هذا الوقت يجري الغاء آل محاوالت . يهوديةو نشأة أنش من امرأة مسيحية Howard Deen) ديين

 .االندماج من الجيل السابق
 

آما يتردد االباء في أغلب ائهم المقاومة للمعتقدات ، عادة ما يعجز ابناء الزواج المختلط عن فهم تصرفات اب
ن يآونوا فخورين بها يحاولون أ لتصرفهم  هذا البنائهم ، الذين بدال من المقدسةاالحيان عن شرح االهمية 

ن أة بالفشل ، الن مثل هذا االبن ال يمآن مومحاولتهم هذه للعودة محآو. عآسها بالرجوع الى الملة اليهودية
او اية عائلة يهودية " آوهين"ن يتزوج من أفهو أو هي اليمآنه " القانون اليهودي"ودي آامل وفق يصبح يه

، الذي عليه دعم اليهود والموت من اجل اليهود  اللقيط أبن الساقطة mamzerوسيآون قدره مثل . "حقيقية"
ها االنسان الآامل ، الن االنضمام أيايولآن ال تحزن وال تنديم يا نصف اليهودي . ولآنه لن يدفن في مقبرة يهودية

الى الملة اليهودية ليس فقط من المستحيل بل انه من غير المرغوب وألن  الترآيبة اليهودية غير سليمة ، آما 
 .نه في هذا الآتابسنحاول تبيا

 
ر بنفس وشعلالى ا بشآل دائم تقريبايميل في الواقع  آان األبن من الزواج المختلط ، في بداية القرن العشرون

 ةترآيبهذا السرد ذو ال،  المحرقة قصةسرد  بهصّدتم لآن هذا الميل . شعور الناس المحليين من أرضه
 تفال اهمية اذا آن".  ية من المحرقةسليلي اليهودالشعور القدري بانه ليس هناك مهرب لؤّآد التى ت ةيديولوجياأل

 فأنت هذف -او غيره ) متمسح(تى اذا ما آنت معمدا أو ح بضعة قطرات من الدم اليهودي لكيهودي آامل او 
 لها اليهود لآي رّوجهذه باختصار هي الفآرة التي  ، -"لذا عليك التمسك باليهود ودعمهم. للقتل من نازيي هتلر

 .يبقون في ضمن المحيط اليهودي
 

مجرد ليس ذا هو. هم األفضلأدولف هتلر ونازيوه حليفجعلوا من ،  المحرقة تمثلهم ايديولوجية آما هآذا اليهود
لألحداث المأساوية للحرب التاريخية ، تعارض الدرسات " يهوديةالنقاوة ال" المهووسة بي Lipstadt، ف صدفة 

لعقيدة آخدم مطيعون هدف البقاء اليهود ي ، الن هذا السرد محرقةقد السرد الرسمي للتالتي تنالعالمية الثانية، 
بآرة التى قدمها البنآيون اليهود مراء المساعدات المادية النفسه والسبب هو  هذا  ، ومن المحتمل أن يآوناليهود

 . الى السلطةملهتلر وحزبه في طريقه
 
ذوي  من 150,000أآثر من فهناك : للمحرقةاالجبارية ن الحقيقة مختلفة بعض الشيء عن القصة الرسمية إ

تأريخ في الجامعة العسآرية  القبل أستاذ في جيش هتلر، آما هو موّثق من اواألصول اليهودية خدم
 وسام (Ritterkreuz الذي إستلم Roggeبيرنهارد  عميدال بينهم آان هناك  Bryan Mark Rigg 6األمريآية
جنرال و، Zukertortالجنرال يوهانز وشخصيا،  من هتلر) Knighthood Cross Award-ان الصليبفروس

 . وأخرين آثر Erhard Milch مشيروال، Wilbergهيلموت الطيران 
 

فيلسوف النظريات ، آانت الى حد ما مستمدة من للنماذج األصلية اآلرية واليهودية  أفآار هتلر المعارضة 
ألوتو بالنسبة . الآنيسة اللوثريةهب ذاتبع موية ، الذي أنآر اليهودWeininger، أوتو النمساوي الرائع -الفينني

Weininger ،آتبوقد " والهي مذهب معترف به، ولآنها حالة عقلية أو عرق ناسالجنس ولم تآن "يهودية ال :
مطلق أآثر من ليس هناك من يهودي  ، ف، آفآرة اإلحساس األفالطوني من منطلق اليهودية تعامل معهنني أأ“

  . نفسه يشّن حرب ضّدأن يهودي أن يفهم نفسه أوال ويجب على ال ، لهزيمة اليهودية و مطلق ، مسيحي هناك 
المسألة ف لذا. ويمآن لليهودي أن يتحرر من اليهودية فقط بالقرار المثابر والمدعم بأعلى درجة من احترام الذات

  -" شخصهذات  في اأن يحاول حّلهمنفردا آّل يهودي يجب على ؛  بشآل منفردفقط أن تحّل مآن ياليهودية 
 .السيد المسيحمن خالل   ،بإآتشاف حضور اهللا في العالم

 
آان قد دمج بين خطة العداء لليهودية " صديقه األبوي" الذي دعاه هتلر ب)Dietrich Eckart(عر البافاري الشا

فقد اعتقد ان العنصر اليهودي موجود بين آل الناس وفي آل األمم ؛ ويجب التغلب . وفآرة العداء للرأسمالية
.  ي واآلري نظيران معاآسان لي يانج وينجحسب وجهة نظر هتلر فان اليهود .7عليه ولآن اليمآن إبادته نهائيا

 أمنو بالسيد نلقد أآن هتلر احتراما آبيرا لليهود الذي. مطلوبة لألمم من اجل بقائها) األنانية" (اليهودية"فبعض 
 .لهذا الموضوع" آفاحي"الجزاء الثاني من آتابه آرس وقد المسيح ، 

فضل هتلر بتفآيره العملي ، أن يجعل من ،  Eckhart  وحبه للشاعرWeiningerلسوف يبالرغم من اعجابه بالف
معاناة الآتير من ال هذا الموقف العنصري سّبب . النظرة اليهوديةاأللمان شعب اهللا المختار ، بدال من محاربة 

 42 من 4ص  



 42 من 5ص          "الآاباال "دراسة في 
 أو( السلبية لليهود النظرةبأن تذآير اللمهم  يبقى من ا. لقارة القديمة لسنوات قادمةلب اخرالأوروبا و آّل أممل
 .ة المستوىرفيعه  والهوتيةأيديولوجي النظرةتلك آون ت يمآن أن بل،  ذاتها بحدليست عنصرية ) يهوديةال
 

اليهود يحاولون التي تتخد من معادة اليهودية أساس لتآوينها ،  وأهم العقائد نذآر المسيحية والشيوعية آأثنين من 
ادة اليهودية قد وجدت منذ مئات السنين ، يصر اليهود ن معأ على الرغم . آتمييز عنصريةتقديم معاداة اليهودي

معادي المن وجه نظر   .19 نظرية عرقية  قصيرة األجل  من القرني، وه" معاداة السامية"على تسميتها بي 
حارب  تحّلل وة تيهوديال معاداة ة؛ بينما فآر غريزية متأّصلة وثابتةخصائص ليهودي توجد عند السامية ؛ ل

إلعتراض الآن اليهود ال يستطيعون مواجهة . في علم السياسةو في علم الآلهوت،و،    في الفّن- ةديل اليهووالمي
وقد ، " هليس ما نعملنآون ، و نهو بسبب م" بالآلمة السحرية مون ويتمّسآ ،   أفآارهمعلى المعقول و العقالني 
 .تمييز عنصريفأن األمر هو لذا . مؤخرا الّرئيس بوشأآذ ذلك 

 
من أخرجي "ملصق على سيارة فولفو آتب عليه  الحظ Daivd Marnetتب المسرحي االمريآي اليهودي الآا

أفضل ترجمة له ، الموت لك ايها اليهودي ذو "بالنسبة له وحسب تعبيره  ، هذا شعار "أسرائيل ايالمستوطنات 
رئيس الوزراء "هودية ؛  اليThe Age8 في صحيفة Graham Barrett )جراهام باريت(وآتب ". مقوساالنف ال
جهة و ذهه، و" يحآم العالم بالوآالة"الذي " قوساليهودي ذو االنف الم"طلقة الوداع الى  المتقاعد وجه الماليزي

 لم يبدئ المالحظة )ماهتير-محاضر( ألن الدآتور Barrettلقد آذب ".  أخرىنظر سائدة في عواصم اسالمية
 الن الشخص الذي آان يقود الفولفو بالملصق يمآن بسهولة أن  Marnetوآذب أيضا . العنصرية المنسوبة له

 .يآون نفسه من أصل يهودي
 

أننا في آافة انحاء هذه األمة نقدر : " آتب فيهSam Jonesأستلمت بريد الآتروني من شخص يدعو نفسه 
ويجب . المقوسنف فة الصهيونية ذات االآلأنني اشاطرك بآل عمق احتقارك لهذه ا. جهودك الجرئية وآتاباتك

 قمت  ".شآرا مرة اخرى على مساعدتك في نشر هذه الرسالة الحيوية. ارجاع آل يهودي قذر الى االفران
االنف (بتعقب عنوانه البريدي فوجدته يشير الى محرض صهيوني معروف ؛ ألنه ليس هناك حاجة لعبارة 

 .عادي لليهودية او للصهيونية الى جدل عنصريلتحويل الجدل المألنها اشارة واضحة للجهود اليهودية ) المقوس
Sam Jones صدقاء فلسطين ، منهم أمشابهة ألخرين من أخرى رسل برسائل هذا أJeff Blankfort اليهودي 

صابه أ الغير يهودي ، Harry Clarkمثل اخونا ولآن أخرين . صل والمعادي للصهيونية الذي فهم اللعبةاأل
 .الجمود وانقطع عن المجادلة

 
لهذا السبب آان الشيوعيون . محصنون ضد هذا النوع من الحرب النفسيةالواقع في ن ذوي االصول اليهودية إ

أقوى من اليهودية، بينما وقع االخرين ذوي القلوب ) Evsekcia, the jewish section(ذوي األصول اليهودية 
 .في فخ معاداة السامية) Kalinin and Lunachrsky(الطيبة 
حترام اليهود، عادة ما يشعر اآلريين ذوي المقام االجتماعي العالي، بالحاجة إل: " Weiningerظ لقد الح

ف اليهود ، والذي يقوم منهم بذلك فهو يتوقع القليل من الشآر من اقرانه ذويفقدون توازنهم عندما يقوم يهودي بق
قتنا الحاضر مع ارتفاع شأن اليهود ؛ آلماته صحيحة وخاصة في و" بقدر ما يتوقعه من اليهود الحساسين جدًا

 .أنها مسؤلية ذوي األصول اليهودية لمحاربة اليهودية
 

ال : معمباشرة يتناوب   !لسامّيةلمعاداة  تعني الصهيونية معاداة "أّن مفادها  هناك مناقشة مستمرة تلسنوات آان
مايآل الذآي  آلمات حسب - !" آيف تجرؤ علي ذلك ايها المعادي للسامية!صهيونية باليهوديةتخلط ال

Neumannنحن نرفض عمليا وتماما النظرية .  فان نقاد اسرائيل يقسمون يوميا بانهم ليسوا معادين للسامية
 )القديس بولس( بوجود معاداة للسامية معتمدة علي العرق والبيولوجيا، ولآننا نقدس تقاليد 19المضلله للقرن

اوال تآون ، ولآن  معاداة الصهيونية قد تآون معاداة لليهودية .هويدية المعادية لليSimone Weilو  )مارآس(و
اهللا هو المنزه فقط ، بينما اليهود مهيؤن تماما للتصرف بشآل هدام  وبحقد نحو العالم . االنجيل هو بالتأآيد آذلك

 .الذي نعيش فيه ونحو الطبيعة ونحو غير اليهود
 

، آثيرا لسامّية متأخر الفطرية لمعاداة ال من اإلّتصال الغير طبيعي بة معاداة اليهوديةهذا التحرر الواضح لفآر
  . ألنه سيرجع عالمنا إلى الحالة الطبيعية

وحوش ال وFoxmanلى عجابة بشآل فخور اإلسيآون قادر على تحت الجهوم  Mel Gibson )ميل جيبسن(
نتج فلم واال ما آنت أل؛  دية نوعية فطرية اليهوأنأنا ال أعتقد و، ةساميمعادي لل، لست  ال“: ADLخرى من األ

  " . مثل السيد المسيحتماماة يهوديلل ي   معادنيلآن. حول السيد المسيح
، أو  Arik Ashermanحبر الوجهة نظر (آظاهرة ضالة الخيار ، بين ان يراها  ترف المعادي للصهيونية لديه

 ). الشخصيرأيي ذاوه(اليهودي  البرنامج  منآجزء متأّصلصهيونية ويرفض ال) مونتي(أن يراها بعين 
 

بداية بتشجيع ذوي األصل اليهودي لوقف دعمهم هذه الثأتيرات ، عش الجهود لصّد وإحتواء تنتفي النهاية س
اليهودية ولماذا يجب ايقافها؟ يقدم لنا التفسير اليهودي أو الميول لآن ماهي هذه التأثيرات . للتأثيرات اليهودية 

 فيهذه المستويات األربعة تختصر .  االختراق العميق لألشعار الثوراتية متزايدة من مستوياتأربعة 

 42 من 5ص  
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)PaRDes (  و البستان أالجنة)Paradise or orchard ( آمعني لي)pershat(  أو قراءة بسيطة ، و )raz  ( و
)derash ( و)sod (– بينما : يهوديةوسنقوم بتتبع هذا النظام لآشف االهداف ال. غموض خفي هو أعمق ذلك
)peshat ( يتعامل مع المال ، و)raz ( يحضر للمجادلة ، و)derash ( يشآل المستوى السياسي و)sod ( يشآل

 . الالهوتيالمجال

 42 من 6ص  



 42 من 7ص          "الآاباال "دراسة في 
 الرجل األعلى

The Man Higher Up 
)Peshat( 

 
م في ه مسالآأفلسوا ويأسوا عندما تقاطعتلآنهم المالحقة  بما فيه الآفاية للهروب من ين محظوظ ثالثة لصوص

 O Henry. معايير الفطرة االمريآية فاتحة القصة الآئيبة للرجل العالي ب–بلدة صغيرة غرب الوسط األمريآي 
 .هينري أو 

 المحتال بينما  Jeff)جيف( اللص و  Bill)بيل: (بتزاز الرجال ثالثة انواع من الفساد واالءيمثل هوال
بوآر ، للفتتح صالة قمار أبسرقة مصرف و) بيل(في أخر األمر قام . سهم الرديئةلأل هو بائع  Alfred)الفريد(

) جيف(ستثمر إ .وترك له قطة سوداء ورغبة في التيهان) بيل(فلس بي أبتشبيك وتزوير الورق حتى ) جيف(وقام 
أسهمه آانت موقعة من المدير التنفيذي اآتشف أن ن أرباحه في أسهم لمنجم ذهب ، ولآن فرحته آانت قصيرة حي

A.L. Fredricks المجرم الذي لم يآن سوى صديقه Alfred E. Ricks . رباح السرقة الى رجل أهآذا دهبت
أن القانون يجب ان يوقف المضاربات والسرقة التي تتم ) جيف(نتهت عند المضارب ؛ حينها صرخ أاألعمال و

 .Wall Street )وول ستريت(في 
 

أو التراآم (يمثل اإلغتصاب األولي ) بيل(فاللص . روة األمريآيةهذه القصة القصيرة هي مثال حي على قصة الث
. ن واغتصبو القارة الجديدةيحيث قتل الرواد األوائل السآان األصلي). البدائي للثروة ، حسب تعبير مارآس

آرعاة ) مارلبورو(ا على الذهب والنفط ، وحولوا المروج الى حقول للذرة ، وتربعوا على لوحات اعالن ووحفر
سّوق البنوك والدآاآين و وفتح ) بيل(وذج رجل االعمال االمريآي ، سلخ م ن)جيف اليانآي(أما . البقر البواسل

ل امريآا الالثينية الى حديقة خلفية النتاج الموز، ّوالآوآاآوال وخلق شرآات النفط ، ونشر العهر في الجنوب ، ح
 Michael و Marc Rich و Goldman Sachsني  يعA.L. Fredericksوآل هذا ليجد أمواله مستثمرة عند 

Milken  و Andrew Fastowو بقية العصابة المعروفة . 
 

أخد منه دوالره الحقيقي . الغشاش) جيف( إحتال على A.L. Frederiks، في الواقع آما في القصة القصيرة 
ط الفيدرالي عديمة الفائدة  ، وذلك من خالل إصدارات االحتياغير قابل لإلسترداد" دوالر وهمي"وحوله الى 

هذا وصف ساخر وحقيقي لطبيعة الدوالر المطبوع من (جين ذوغير مدعومة بأي شئ عدا ثقة السا) بدون فوائد(
االحتياطي الفيدرالي الذي هو قطاع خاص بالآامل ويملآه مجموعة من البنوك التجارية العالمية الغير خاضعة 

 دوالر يصدرها 650ف احد عقالء وشرفاء االنترنيت ، فان آل ، وحسب وص)المترجم-لالدارة االمريآية
الواليات المتحدة .  دوالر منها يمآن لالحتياطي أن يدعمها بتغطية حقيقية17، هناك فقط االحتياطي الفيدرالي 

 و )بيل(ترليون ينتجها 10 ترليون دوالر في مقابل اجمالي ناتج قومي بقيمة 38لديها حاليا دين متراآم بيقيمة 
 ).جيف(

 ذي البلد البلقاني الصغير الكالهرم االقتصادي االآبر في العالم ، مبني على نفس المبداء الخاص بهرم البانيا ذا
الطبقة الوسطى االمريآية ، بلدغة ) جيف(عاجال ام اجال سيشعر . هدمته الحرب في السنوات القليلة الماضية
 .العامل األمريآي يشعر بها منذ اآلن) بيل. (1929ة التى تقزم ازمة االفعى المقبله عليه من خالل االزومة المالي

 وافالس الطبقة العاملة األمريآية وايضا الطبقة المتوسطة قادم المحالة ، ألن الثروات االمريآية الهائلة تحطيم
 .Alfredل ) black hole(اختفت في الحفرة السوداء 

 
؟ من هم الرابحون "  السئالغني الرجل"ة اآثر من آونه ببساطة هو  الرجل األعلي بدقAlfredهل يمآننا تحديد 

  9ة علم االجتماع في جامعة والية اوهايوأستاذ Lisa Keisterمن هذا الهرم ؟ في داراسة اجتماعية  قامت بها 
ن مثالث مرات بوهو اآثر $  150,890الناس اليهود في امريآا هو ) أو متوسط  صافي قيمة(، تقول أن ثروة 

 آان متوسط ثروة اليهودي في امريآا تحت 1956بالمقارنة في  () .$48,200(متوسط ثروة االمريآين 
، اي حوالي نصف $ 26,000هو ) بيل في القصة(وتستانت المحافضين رثروة البمتوسط  ).المتوسط العام بقليل

. قدار المتوسط لجميع الشرائحهو بم) جيف في القصة (وثروة عموم البروتستانت والآاثوليك. المتوسط العام
 –بيل ( مراث ثروة 6و) WASP الطبقة الوسطى - جيف( مراث ثروة المطعون 3وهآذا يملك اليهودي 

Redneck (المحتقر آثيراالمتخلف و. 
 

فالسبب يؤدي الى النتيجة ؛ فأنت غني ألنك . إن التبعية من عدمها الى فئة معينة هو مايجزئ العالم في الواقع 
 Franz( البارز في مآافحة االستعماري المارآسالمفآروآما تقول عبارة .  ، وأنت يهودي ألنك غنييهودي

Fanon ( في سياق حديثه عن حقيقة االستعمار االبيض الفريقيا)mutatis mutandis(. 
 

Lenni Brennerاللوبي اذن يآونلماذا "، آتب مؤخرا    10 الآاتب الترويتسآي مؤلف آتاب اليهود في امريآا 
الجواب بسيط ؛ " الصهيوني قويا جدا ، بينما مثقفيهم ذاتهم يآتبون باستمرار عن عزوف شبابهم عن الحرآة؟

هم مرتفع جدا فهم أآثر تعليما ، وإلنهم أآثر تعليما توالن مستوى معيش. اليهود هم اغنى عرق او فئة في امريآا
ولآن يبقي لدى المؤمينين . ثر ميوال الى االلحاد والشآوك الدينيةفهم أآثر ميوال الى األفآار العلمية ، وبالتالي اآ
 .منهم مايآفي من الثروات الهائلة لرشوة السياسين
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الثلث الآامل من اليهود يستثمرون في االسهم والسندات دات المخاطر العالية والمردود " ان  Keisterوجدت 

في الوقت الذي اليحتآر اليهود ". من الآاثوليك% 4تانت والعالي ، بالمقارنة مع ال أحد من المحافضين البروتس
أنه جزاء . A.L. Fredericks ، لآنهم يشآلون الجوهر الصلب لمجموعة آل )وول ستريت(آل المضاربات في 

في " يوم الجمعة األسود"سوق البورصة  وراء سقوط Joseph Seligman و Jay Gouldلقد آان : من تقاليدهم
التي أدت الى  1929سنة " ثاء االسودالثال"  وراء الصدمة المريعة Jacob Schiffبينما آان  ، 19نهاية القرن

 11.الآبير على مستوى البالداالقتصادي الرآود 
Seligman آان ايضا المحرك وراء قضية بانما ، ذلك االحتيال في سوق البورصة الذي صار مضربا للمثل في 

 .فرنسا
 

Robert Rockaway  ،أنه خالل فترة المنع "العصابات اليهودية ، الحظ ) الدفاع عن(تبريري آتاب المؤلف ال
 من اليهود ، وان المجرمين اليهود آانو يمولون امن آبار مهربي الخمور آانو% 50)  منع الآحول في امريآا(

ن الجالية وأن هوالء المجرمين آانوا يحمون ويساندو.. ويديرون معظم نشاطات ترويج المخدرات في البالد
 عصابة شيآاغو التي يقودها اليهود زودت الصهاينة بالسالح ؛ والمجرم . Murder Inc.( 12(آتاب "  اليهودية

رئيس   بينما. Irgun gang13لالرهابين اليهود في عصابة  آان يجمع االموال Mickey Cohenاليهودي 
النداء اليهودي ( العربية ، ووزع ثروته على أسلحة آان يبيع السالح للدول مصدرقتل  Meyer Lanskyالمافيا 
والقتلة المجرمين اليهود أن القادة الحاليين لليهود االمريآان هم في آثير من االحيان ، أبناء هوالء ). الموحد

 Michael  صانع الخمور ، و Bronfman هم ابناء  Bronfmansوالمهربين والمزورين ، وبالمناسبة فأن 
Steinhardtالرئيسين  للمرشح الديمقراطي   الداعمين أحد اهمJoseph Lieberman المافيوسو(  هو أبن ( 

"Red Steinhardt." 
 

 المتطرف اليميني Dr Pierceنعم انه . 14 آتب مقالة مثيرة عن المحتالين اليهودWilliam Pierceالدآتور 
 للصهيونية مبني على آتب أن نصف الحديث المعادي. العنصري ، ولآن ذلك ال يقلل من شأن مالحضاته

Benny Morrisدي بالتطهير العرقي في فلسطين ويتندم على وجود الغير يهود ا  ، االسرائيلي النازي الذي ين
 ؛  الذي آتبDr Pierce آتابات إلهمال ، فليس هناك من سبب Morrisاستعملنا آتابات  ، فإذا فيها

  وفضيحة Dennis Levine  وMarty Siegelو   Ivan Boeskyو   Michael Milkenآروا ذهل ت"
دت بالمناسبة الى أ و1987في  )تيوول ستر(مالت المطلعين على بواطن االمور التى أدت الى سقوط امع
فالس االف من االمريآين العادين الذين تبخرت مدخراتهم ، نتيجة للتالعب االصطناعي باسعار البورصة؟ آل إ

 .اة آانوا يهودالالعبين الرئيسين في تلك الفضيح
 الهائلة في الثمانيات التي انتهت بتآليف دافعي الضرائب ماقيمته )والقروض-االدخار(هل تذآروا آارثة "

 على االستثمار )والقروض-االدخار(بليون دوالر؟ الجزء األآبر من سبب هذه الآارثة آان تهافت خدمات 500
الرجل الداهية وراء فآرة هذه السندات والذي اقنع . ئلة بآميات هاJunk bonds ) الرديئةسنداتبال(فيما يعرف 

 .Michael Milkenبشرائهم آان هو نفسه ) القروض-االدخار(
 
 مليون دوالر من شرآات التأمين في خمس واليات ، 200 الذي سرق اآثر من Martin Frankelهل تذآروا "

 هذا النه وبالرغم من حجم Frankelتذآرون  قبل ان تصل له يد العدالة؟  ربما ال1999ثم هرب من البالد ف 
 .جرمه ، اال أن االعالم آان شديد التآتم بشأنه

 مليون دوالر من 450 من نيويورك الذي سرق Sholam Weissهل تذآروا الحبر االرثودآسي المتطرف "
الواليات المتحدة؟ شرآة الثرات الوطني للتأمين على الحياة من فلوريدا،  وذلك في اآبر سرقة تأمين في تاريخ 

 . من العجزة االمريآيين الذين استثمروا تقاعدهم في شرآة التأمين25,000لقد سرق مدخرات اآثر من 
وهمية  يهودية ) ياشيفا( مدرسة نشأو ، االرثودآسين اليهود الذين أNew Squareهل تذآروا االربعة من "

مليون  40وجمعوا اآثر من  في نيويورك New Squareفي المنطقة اليهودية ، الوجود لها اال على الورق 
 David و Kalmen Stern و Chaim Berger انهم . دوالر من المساعدات الحآومية لمدرستهم الوهمية

Gldsteinو  Jacob Elbaum. 
 خالل الساعات االخيرة قبل ان يغادرالبيت االبيض قام الرئيس بيل آلينتون  بالعفو على هوالء االربعة ، وقررت

 .مليون دوالر ، ولآن حتى األن لم يسترد منهم وال سينت واحد40المحآمة ان يسترد منهم مبلغ 
 

سلطت عليهم االضواء ن  فهم من المجرمين اليهود الذيPincus Green وشريآه Marc Richرن وبالتأآيذ تذآ
اربين عالميين في مجال انهم مض.  على العفو في أخر لحضة من الرئيس آلينتونا عندما حصلو2004في نهاية 

وعندما تم . السلع الذين خرقوا العديد من القوانين خالل صفقاتهم المشبوهة التي وفرت لهم بعض الباليين
 200 مايقارب Richوأعطي . دانات اخرى، ، هربوا من البالد بأموالهمإدانتهم باالبتزاز والتزوير وإضبطهم و

 .يل آلينتون بمبلغ اخر غير معروفمليون دوالر السرائيل وأشترى العفو من ب
الري يبيل وه( محتال وهو غير يهودي ، و)جورج بوش(اليهود ليسوا هم فقط من يسرق الشعب االمريآي ، "

واحتمال وجود محتالين من غير اليهود اآثر من المحتالين اليهود في . يضا ليسوا يهوداأهم و محتالون )آلينتون
 . على مستوى السآان1 الى 40ير اليهود يفوق عددهم  ن غأامريآا ، يرجع ببساطة الى 
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فادا سمعت باحتيال مبلغ . حتيال ، ولآنهم بالتأآيد  هم أآبرالمحتالينصحيح ان اليهود ليسوا منفردين باال"

مليون دوالر فانك تعرف ان المحتال هو 100اما اذا آان المبلغ . ي محتالأيحدث من فقد دوالر 100,000
 ."يهودي

 
، فالمفآرين بالسخط على اليهود ينآرون العالقة بين " عنصرية"خطاء النظر الى هذه البيانات على انها من ال

 الن ذلك مايتقاضون اجورهم –وهذا متوقع منهم . اديان أو أعراق أو أصول المحتالين وبين صنائعهم االحتيالية
.  النظر عن آونه يهودي من عدمهمآرس ومخلص لليهود ، بغض  A.L. Fredericksلآن الحقيقة ان . عنه

عضو ملتزم "آنيسته اليهودية بانه ال يصفه حبر Andrew Fastow آان Enronالمدير المالي االعلى لشرآة 
 ، بينما لم تفوت زوجته 15"جدا بالمجموعة وأنه من مساند نشط للقضية اليهودية ، وانه داعم مخلص إلسرائيل

بارزة   المنحدرة من عائلةLea Weingarten) هي األن تسعى للمقايضة(وال درس من دروس الآنيسة اليهودية 
 .و محترمة وعريقة

 ، آان ايضا وبنفس القدر مخلصا للقضية Enron الغير يهودي والرجل األعلى في فضيحة Kenneth Layو 
ي السنة الفائته مليون خالل حفلة جمع تبرعات ف$ 850,000اليهودية ، فقد تبرع مع زوجته الغير يهودية بمبلغ 

لى أنه التقرير إ وخلص 17 ، آما نشر تقرير جيروالسالم) تيآساس-هيوستن( في )الهولوآوست(لصالح متحف 
 Lloyd الحفل الذي تم خالله تآريم السيناتور منمليون $ 3,5تم جمعه ا بثلث مEnron ساهمت ، في المجمل "

Bentsen الهولوآوست( ومؤرخة( Ruth Cruber" 
 

من جهة وبين ، ى نشهد هذه العالقة المريبة التى يجفل لها العقل وهذا االرتباط الخارق بين المحتالين مرة أخر
 Layلقد سرق . ة الصهيونيقضية، التي قد تآون المحرقة او المن جهة ثانيةالقضايا اليهودية ، ليس اليهود ولآن 

 Lea، بينما قامت ) جيف(من العامل  اآثر ق، وسر) بيل( من  المستثمر ات باليين الدوالرFastowو 
Fastow-Weingarten في جزر ) جنة التهرب من الضرائب( بتحويل األموال الىCaymanيحينا م وعند 

الفريقين، لآنهم يغدقون تبرعاتهم على دور األعمال الخيرية فهم اليهتمون بالفقراء االمريآين و ال الجائعين ا
 .القضية اليهودية
Kenneth Lay وحيدا ، فهناك السير  ليسSir Conrad Black مفتخر بزواجه من يهودية ( البارون االعالمي

 Jerusalemالمخلص بالآامل للقضية الصهيونية ، فهو يملك الصحيفة الصهيونية المتطرفة ) متعصبة ومشاآسة
Postالشرآات جردفقد آما نتوقع فقد تبين انه ايضا محتال ، .  على قلة حماسه وتوهجه)شارون(قد ت التى تن 

 .18من أصولها ، واختلس مئات الماليين من الدوالراتالتي يرأس مجلس ادارتها 
 فان الثري الذي يحب اليهود ويغدق المال Lay أو غير ذلك  مثل Fastowسواء آان الشخص يهودي مثل 

 .لصالح القضية اليهودية ، البد وأن يآون محتال
 

والء المحتالين األخرين هفماهو الذي يجدب باط المجرمين اليهود بقضيتهم ، العرقي يفسر إرتالنتماء إذا آان ا
 يقدم Dr Pierce. لقضية اليهود؟ لالجابة على هذا السؤال االساسي سنبداء بالحوافز النفسية للمحتالين اليهود

 :نظرة مثيرة
حتال الغير يهودي فهو يصير أما إذ تم آشف الم. قد تآون افضل ميزة للمحتال اليهودي ، هي في آونه أجنبي"

منبوذا وسط شعبه ، فالمحتال اليهودي هو تقريبا على الدوام يسرق من غير اليهود ، وذلك أمر يغفره  له دينه 
والآنه اليصير منبوذ في وعاداته المتعارف عليها قديما من شعبه وقد يعاقب من قبل غيراليهود إذا آشف امره ، 

و غير مردوع بالموازين االخالقية ، وهو يميل الى التفوق على غريمه من غير نظر شعبه من اليهود وعليه فه
 ."اليهود في عالم االحتيال

تلك ليست الميزة الوحيدة للمحتال اليهودي  انما لديه ميزة افضل ، وهي شعوره باحساس الضحية المفروض 
. ببعض االساليب الغير قانونية" دالةالع"عليه من قبل مجتمعه ، وهذا الشعور الدائم  يبرر لليهودي تحقيق 

االسرائليون الذين يسرقون االراضي االردنية في وادي عرفة ، يبررون ذلك برغبتهم في تصحيح جور أو ضلم 
اآثر جودة عند الجانب االردني ) غرينية(آم طمي وتربة رسوبية االطبيعة التي أدت والسباب جيلوجية الى تر

) من ضمن أخرين (Rabbi Lernerرقة االراضي الفلسطينية يبررها الحبر س. للضفة الشرقية لوادي عرفة
وتآوين الدولة اليهودية .  سنة خلت2000االحتالل الروماني لفلسطين منذ " مضالم" بالحاجة لتصحيح يبررونها

أما ابتزاز المصارف السويسربة في وضح .  دولة والدولة لليهود22الدى منح العرب " للضلم"هو تصحيح 
بطريقة . المصادرات  النازية، رغم ان هذه المصارف ال تحتفظ باية ودائع لليهود" مضالم"لنهار ، فهو لتصحيح ا

ة تشآل عنصر مهم لنمو االجرام اليهودي ولنمو الشعور باحساس الضحية ق المحر)الهولوآوست(ما فان متاحف 
 ."لدى اليهود

 
 :ل آنب يقو)تيآساس( من Ken Frelandالمفآر الديني 

الستعداد اف. "هذا الشعور الزائف باحساس الضحية الذي يبرر آل الشرور ، هو المحرك وراء االجرام اليهودي"
للخصام وحالة الحرب مع المجتمع الغير يهودي آلها خصائص ثابته في الميول اليهودية تعطي تفسيرا الفائق 

جمع الضرائب الفاحشة ، ب و، ي فوائد الرباءتقاضبليهود لمح سحالة الحرب هذه  ت. اضافيا لالجرام اليهودي
المجتمع "ذه الحالة اضحت هي النموذج الذي يشآل  ، هلمتاجرة في العقارات المهجورة واالمالك المسروقةباو

 .لة حرب مع بعضهم البعضابحيث صار الجميع في ح" المفتوح والليبرالية الجديدة
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د بأن جرائمهم هي حالل  أو فداء او مبررة من خالل مثلما يشعر المجرمون اليهو"  Freelandحسب رأي 

ه بالآفارة ، مساهماتهم المالية لقضايا اليهود في اخر االمر ، آذلك يشعر المجرمون غير اليهود باحساس مشاب
بينما الآنيسة المسيحة تتطلب التوبة والندم آشرط "  يوفرون الخالص) "آآنيسة( فاليهود .من خالل مساهماتهم

 ."برعاتتاليفرق اليهود بين الشرعي وغير الشرعي عندما يقبلون الحيث ، للخالص 
خالص "هو ليس فقط الغير يهودي يختار القضية اليهودية ، المحتال  مقنع ، لآن الذي يجعل  Freelandأن رأي

 – Moamonities( ولآنه أغراء أو فتون بالترآيبة اليهودية ينساق له فئة من غير اليهود نسميهم "بدون توبة
 مع صراعفي الذي يجعلهم لغريب ، اآل او اخر نموذج االغواء الشيطاني شانهم يفضلون ب) عبدة المامون
من قبل مختارة نخبة يضلون  اخالقية مفروضة من المجتمع ، ومع ذلك فهم ضوابطل من اية ِحفي المجتمع و

 لهذا . سينتعشون في عالم مرآب من قبل اليهودوهآذا فالمتشبهين باليهود يعتقدون محقين بانهم. على شأناأطائفة 
السبب تجدهم يدعمون القضية اليهودية ويعجبون بدولة اسرائيل ، الدولة التي ليس لها اية آوابح اخالقية ، والتى 

 . االسلحة ومعدات التعديبل أموال الحرام ، ومن اوائل مصدريتقتل بالجملة وتفسد الطبيعة ، وتغس
 

انظر الى تل ابييب ، ربع سآانها من " يدعونا الى Jacob Ben Efratي مساندة الديمقراطية اإلسرائلي النشط ف
ألن ارباب العولمة الراسماليين يحتاجون لليد العاملة . العمال المهاجرين من شرق اسيا وشرق اوربا وافريقيا

. سعت بين من يملآون ومن اليملآونوالنتيجة ان الفجوة قد تو. المرنة التي يمآنهم نقلها بسهولة من بلد الى اخر
 11مقارنة بي (مس األدنى  مرة مايملآه الُخ21مس األغنى من السآان يملآون ل مثل صارخ ، هنا الُخيسرائإ

وعليه فان الخالصة واضحة  .محبوبة جدا لدى المامونينهذه الخاصية تجعل من اسرائيل )". مرة في امريآا
هم األسواء لعموم ، لروسي ، فساستهم المنحازين الى اسرائيل والى اليهود بالنسبة لالمريآي او االوربي أو ا

 .الناس واالحسن للمحتالين
ن يتحقق من حجم تبرعات الشرآة الى متحف أ ، يمآنه Enronأي قارئ لهذا الآتاب و مستثمر في 

ي خسارتها السباب اله الى جهة اخرى ، مالم يآن يرغب فو ، وسيعرف ما يآفيه لآي ينقل ام)الهولوآوست(
 عن رأيها في الدولة اليهودية ، تم Diane Feinstein يمآنه فقط سؤال )آاليفورنيا(وأي مرشح من . ضريبية

ومحب ومستمتع باالسعار الباهضة للطاقة الآهربائية المخصخصة ، يصوت لها إذا آان مرتاح لحرب العراق 
 .لتراآم العمالة الغير شرعية

في حرب العراق باآثر من متوسط )  ديموقراطية اسميا  (Diane Feinsteinساهمة في الواقع لقد آانت م
 ؛ 2003  في  فبرايرWorld Socialist Web Site 20آتب موقع االشتراآيين العالمي . مساهمة الجمهوري

 في مجلس األمن ، تحرك قادة الشيوخ Powellزير الخارجية وخالل دقائق من انتهاء خطاب الحرب ل"
 من آاليفورنيا لألعالن بان هذا Diane Feinstein و Delaware من Joseph Bidenمقراطيين مثل الدي

دانة مؤآدة للعراق ، ممهدين بذلك الطريق لحزبهم لدعم قرار الحرب التى هي األن على مرمى ايام إالخطاب هو 
شارة شؤم على إ هو 2004مريآية اسة االئالسباق على اصوات اليهود والمامونين في انتخابات الر ."أو اسابيع

 .النهم يتسابقون على من سيسلخهم أآثر) جيف وبيل(
 

 Olof Palme   والذي طوره عدو الصهيونية رئيس الوزراء  المرحوم)السويد(النظام االجتماعي الفريد في 
 مؤتمرات على تنظيم  رئيس الوزراء الحالي المداوم باستمرارGöran Perssonيجرى تدميره األن على يد 

 .الهولوآوست
 

عند التصويت او االستثمار يجب على األمريآي او االوربي او الروسي العاقل ان يختار المرشح أو الشرآة 
 Paulالتى التدعم اليهود او القضية الصهيونية ، وقد يآون هذا المرشح من اصول يهودية مثل السناتور 

Wellstone من Minnesotaلقد آان . 2002 محآم بحادت سقوط طائرة في اآتوبر  الذي تم قتله في تزامن
Wellstoneالرئيس الجديد لحزب . عادية لحرب العراق ، وآان مؤيدا للآفاح الفلسطينيم من اقوى االصوات ال

 من رواد اليمين Martin Webster هو مثل جيد أخر ، لقد وصفه Michael Howardالمحافظين في بريطانيا 
الذي صرح "؛ " مناهض شعبي للقوانين اليهودية االضهادية الخاصة بمعادة اليهود" على انه العقائدي البريطانين

وتزوج من خارج الملة وله أبن " تباعها للوصول الى سالم عادل إاالسرائيل باهم الحقائق والواجبات التى عليه
وزراء بريطانيا في آل  منصب مسيحي مقدس ، في الواقع انني افضل واتمنى ان يآون رئيس مشرف على تقلد

السيلتيك البريطانيين ، لآن عندما نري أداء الجبان الموالي لليهود أو مرة مسيحي ابيض من االنجلو ساآسون 
الذي يمتلك آل الخصائص ) بلير(والموالي للصهيونية والالهث وراء امريآا ، الشاغر الحالي لذلك المآتب 

 ."ا نرى الفرقولآن هذا األداء يجعلنالعرقية المذآورة، 
 

 Bill أوCondi Rice  أو  Tony Blair مثل –صحيح أن الغير يهودي الذي يميل الى القضية اليهودية 
Clinton أو  George Bush القضية اليهوديةعن هو أخطر بآثير من اليهودي البعيد . 

- قرون3الحقيقة منذ حدود (ة  الثالثة عقود الماضيتباعهم هم الرابحون دائما منذأاليهودية وعبيد المامون من 
بعض عن ذلك بآل دقة بقوله ؛  Immanuel Wallersteinعبر الفيلوسوف األمريآى المعروف لقد ، ) المترجم

المشآلة أن معظم االرباح جنيت من المضاربات "ن قمصانم ، واالخربينما خسر الناس ربح الآثير من المال ، و 
 ).بيل وجيف( حقق ارباحه علي حسب A.L. Fredericks  أو آما في  قصتنا  21"المالية
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Immanuel عندما زحف الموهوب ،  "طام السفينةحب "1968 يشبه احداثAlfrederick الى الشاطئ غير 

أن ) بيل وجيف(ضن آل من )  بموازاة قصتناWallersteinونستمر في (خائف مما قد يفآر فيه رفاقه الغارقون 
 لم يفلح في اصابة الهدف Wallerstein .هي دليل على وجود أمل لهم لشاطئ قدرة الموهبة على النجاة الى ا

 الشرآة تفسيرات وتعليقات لالحدات أو عبرتهم منها ، ولآنها آانت )بيل وجيف(تفسير -تلك لم تآن ترجمةالن 
لوال تضليلها (التى لوالها  .م االعالمية المملوآة لليهود مع مثقفيهةجهزاال ه  ، هذALFrederickالفرعية من 
 التقاليد ذا لم يعدم على أحسنإ ، رّيشن وبّرقطان يمآن ي Alfrederickلآان ) لحقائقها لتزويروتعتيمها و
 .ةاالمريآي

 
يسيطر عليها يتنهي االمر بمجموعة حيث ،  روسيا ااالآثر انتعاشة  منها و في آثير من البلدان العمليةهذه تتآرر 

 Hodorkovsky and( في الغاز والنفط :  من التروة القومية الروسيةيةآثيرتملآون األيويهود المحتالين ال
Abramovitch (م االلمينيويوف) Chernoy ( . فيها  ان آ  معروف أن روسيا ايضاالالغير من)ها ، ) جيف
 .Alfredها  ، من قبل ان يسرقه )بيل(الذي إحتال على 

 يام السوفييت ، ادار النفط والغازأيذي ، رجل قيادي في و مدير تنفأالروسي  آان بيروقراطي حزبي ) جيف(
) جيف(وخلق برنامج فضاء هو االفضل في العالم و مد شبآات هائلة من السآك الحديد والخطوط الجوية، ولآن 

)  اقراء سرقة" (خصخصة"الغير يهودي لم يآن سوى مدير وليس ومالك لهذه االصول ؛ وتم اخضاعه لعمليات 
هو ) بيل(و . Aflredفقام بتفآيك النظام السوفيتي ليجد نفسه في شباك االحتيال الخاصة بي . مةاالمالك العا

آان له شقته المتواضعة ومرتبه ورعايته الصحية ) جيف(الخاسر األآبر في روسيا  ايضا  ؛ تحت قيادة 
 فان  Alfred جهة نظر ومن و". السوق" فقد ألغي هذا الترف الذي يتنافي مع حرآة Alfredالمضمونة ،  اما 

 .يمآنه ان يموت غدا اذا لم يآن قادر على منافسة العمالة الصينية او المآسيآية الرخيصة) بيل(
 
ر في طريقها السمال المضاربين والبنوك تجاوز قدرات الصناعة والزراعة ، وخلق  فقاعة عمالقة للدوأر

) بيل وجيف(يعرف أن د ي اليرAlfredericks" ساميةال-معاداة"وهو ما يفسر الحملة الهستيرية ضد . لالنفجار
وليبقوا في بر األمان ، فأنهم دائما ما . مجهول" رجل غني ابيض"اسمه وعنونه ؛ فهو يفضل االختفاء وراء 

. أو اقلية مهاجرة اخرى–بينما اليهود يدمجون مع السود " العنصرين" مع  هم و يدمجون" السامية-اعداء"يخلطون 
االخ الغير شقيق –األسود ) جيم(له خصائص عنصرية أو خصائص اخرى يتميز بها  Alfredد  ضوآأن الصراع

 .أو حتى أحمد الغريب والضعيف) بيل(ل
 

لو ؟ ، Alfredاو العالمي المحتال ) جيف(هل هو االمريآي الآامل ) بيل(ال ويد من الذي جنى أمدلماذا علينا تح
 دون هتمام الطبقة الوسطىإ سيآون ذلك وبشآل شرعي  موضوع موال ،أأن االموال اليهودية بقيت مجرد 

  ومدرسة فرانآفورت المتأخرة ، آانوا 20لهذا السبب آانت مجتمعات اوائل القرنف.  ، وهذا واقعيغيرها
 .Alfredضد ) جيف(دفاع  " دفاع البرجوازية الصغيرة ضد رأس المال"السامية هي -يعتبرون معادة

 يمتلك قضية مشروعة وسبب للقلق واألهتمام ، الن ذلك ى االمريآي من الطبقة الوسطمن وجهة النظر هذه فان
قلق الشخص من  هل هناك مايقلق؟ واذا ولآن بالنسبة للبقية ولعموم الطبقة االمريآية العاملة ، . هيوميخص قوت 

، أو ) روناي  المسلماغني رجل في االرض هو سلطان ب(ثرواث اليهود فهل يجب أن يقلق من ثروات المسليمين 
الدينية -؟ آل ثروات االقليات العرقية)المجموعات الثرية األخرى(ويين يسأثروات األرمن وثروات الشرق 

 بااليمان ، ويمآنهم ان والفهم اليرتبطون بهم ال بالزواج . تسبب مشاآل ، الن االقليات التهتم بالعمال المحليين
االقليات العرقية الثرية مثل االرمن واليونانيين في االمبراطورية . يآونوا اقسي من الرأسماليين المحليين

 يشابهون ببساطة وضع العثمانية ، الصينيون االجانب في معظم شرق اسيا ، والهنود في شرق افريقيا ، آلهم 
 . اليهود في العالم المسيحي

 
أقليات الهيمنة على "وآتبت " قمسيطيرين على السو" سمت هذه االقليات بالAmy Chua22فليبينية -الصينو

 جزاء من اقلية صينية صغيرة ولآنها تجارية وقوية اقتصاديا في يفعائلتى ه. السوق موجودة في آل زوايا العالم
الخاص ، بما في من االقتصاد % 60فلبينين ويتحآمون في حوالي -من السآان يشآله الصينو% 1فقط . الفليبين

. واهم الشرآات االخرى) Malls(ريبا آل البنوك والفنادق واالسواق الآبيرة  شرآات للطيران وتق4ذلك اآبر 
في اندونيسيا . سيطرة على السوق  ، ولآن في آل جنوب شرق أسيامليس فقط في الفليبين تجد الصينيون  اقلية 

 وفي . تقريبا من القطاع الخاص االندونيسي% 70من السآان يسيطرون على % 3 يشآل الصينيون 1998سنة 
 آذلك اللبنانين هم اقلية .Rangoon و Mandalayبورما مؤخرا سيطر التجار الصينيون بالآامل على اقتصاد 

اقلية مسيطرة على السوق في نيجيريا ، واليهود هم بآل تأآيد  )االيبو(مسيطرة على السوق في غرب افريقيا، و 
 ."أقلية مسيطرة على السوق في روسيا مابعد الشيوعية

 
القصور فسلطان بروناي يبني .  اليهودي يتميز بشآل منفرد عن غيره ، ليس ذلك بسبب وحشيتهAlfredلآن 

االعالم - يعزل نفسه في مآان بعيد ، لآن اثرياء اليهود يشترون الميدياPaul Gettyويهب طائرة بوينج البنته و 
ى بعيد، الى مياه لم يسبق لها احد  حيث وعليه فنفوذهم يتخطي السيطرة على السوق ال. وهي وسيلة لتغير العقول
 يملآون سلسلة Zuckerman و Sulzberger. وهذا النمط يتآرر في جميع انحاء العالم. السيطرة على العقول

ائف ظقيادة التحرير والوأخوتهم يحتآر بينما USA Today الى NY Timesمن الصحف في امريآا بداية بال 
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نسردها هنا ، أن قمم االعالم ، أطول من على ة فان قائمة اليهود المتربعين بالمناسب. عاالمهمة في هذا القط

 Cultureثقافة النقد ( عن Kevin Macdonald لآتاب 23ويمآن ايجادها في اماآن اخرى منها المقدمة الجديدة
of Critque( العلوم السياسة أستاذ Benjamin Ginsberg ميديا عن العالقة بين الثروة وال1993 آتب في-

من السآان ، اال ان مايقارف نصف البلونيرية هم من % 2على الرغم ان اليهود بالآاد يشآلون  ":االعالم 
 ستوديهات سينما ، ومنهم ايضا مالك 4 والمالآين الآبر  شبآات تلفزة ،3المدارء التنفيذين ألآبر فمنهم . اليهود

 .NY Times “24ر نفوذا وهي  اآبر سالسل الصحافة  آما انهم يديرون الصحيفة االآث
 

. يوجه اصبع االتهام الى المذنبين، ن يآون حرا أهذا يخلق شعور بالسمو ، وإال لآان االعالم الذي هو مفترض 
لآن هذه المعالجة  .  أن يسحب ما في جيوبه ويسترد منه آل ما تم سرقتهAlfredسيطلب الشعب االمريآي من و

هآذا يمآننا ان  و .)الرأي العام (لسبب هو التدخل اليهودي في تشآيل المجادلةالتخطر على بال العامة حتى ، وا
ن أمستوى من التحليل ، بمالحظة مادية صرفة ، عزيزة جدا على قلوب المارآسين الفظة ، مفادها ل وأننهي 

يوفرون الحماية ليهودي افاليهود في االعالم  ).وأثام اخوانهم(الميديا للتغطية على أثامهم -يهود يمتلآون االعالملا
) جيف( مابين ون يخلطيعالم اليسارفي اال لآل األثرياء واالقويا ، ولليهود ، وفي االعالم اليميني  يوفر الحماية

 ده اليهود؟يهل هذا هو ماير. Alfredو 
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 سيدتين من ستراسبورج

(raz) 
 

األغنياء  حمايةمجرد أقوى بآثير من هو  تشآيل الرأي العاموقع اليهودي في مإّن . اعمقنبحث أآثر لآن دعنا 
ي وجهة نظر على عامة الناس قبل ان تعتمد  أيمآن عرض في أوربا الغربية ال وفي الواليات المّتحدة . ليهودا
 أحسن James Woolsey االمريآية السابق CIAرئيس مخابرات . من قبل المجموعة اليهودية) تدقق وتصحح(

ماء اليهود هم ابطال التاريخ العظ: "امن نظام السلطة في الغرب ، حيث قال مؤخرالتعبير على مرآزية اليهود ض
السامية تهدد سيطرة القانون -القانون ، لدرجة انهم  يجسدون القانون نفسه ، معاداةوحآم سيطرة في ما يخص 

 CIA على من غير المعروف  ".25خطوة نحو سيطرة الديآتاتوريةل وتشجع التميز ضد اليهود وهي لذلك أو
:  على النحو التاليWoolsey خطاب ترجمةحبها لسيطرة القانون  ، وال حتى سيطرة النخبة، وعليه باالمآان 

 ".ان اليهود يجسدون سيطرة وحآم النخبة"
 وآل المتسابقين على الرئاسة الذين فجأة يآتشفون جدورهم Condi Rice و GWPاراء مشابهة يعبر عنها 

الدقيقة في واقع األمر وآما جاء في المالحظة . الجدور اليهودية لزوجاتهم وعشيقاتهمقل على األو أاليهودية ، 
الجنسية مؤهلون للحصول على  مرشحين رئيسين 5 من آل 4 فان Vestyاالسبوعية االسرائلية للصحيفة 
 .االسرائلية

 
وربا أ وفي ةالعالمية الثانيبعد الحرب . للسنوات الفائته" الشر"نفس النمط يمآن مالحظته في امبراطورية 

الحآومات وقوات االمن واالجهزة العقائدية في ا  ، فقد شآلو)الآريملين(الشرقية الشيوعية جسد اليهود سيطرة 
خبة الوطنية األآثر والء لنا ، عندما جسدوا 1956 الى 1945آثير من الجمهوريات السوفياتية و المستقلة بين 

 ، تناقص نفوذهم في 1956داءت هذه البلدان تحقق مزيد من االستقاللية بعد وعندما ب. في آل دولة. لموسآو
آانت سيطرة اليهود على . نصيبهم من النفوذ في جانب حرآة المعارضة بنفس القدرترآيبة السلطة ، ولآن تزايد 

هود تحت راية االنظمة في المجر بولندا وتشيوسلوفاآيا تحت راية الشيوعية المتشددة ، واالن ظهرت سيطرة الي
 .العلم االمريآي

الى تجسيد فعلى للغرب تحت راية ) ليسوا آثيرين عدديا(تحول اليهود بعد ثوارات التسعينات في شرق اوربا 
وتبين ذلك بوضوح في بولندا والمجر وبلغاريا ورومانيا ، حيث اقام ساسة .  القطب االمريآي األوحد في العالم

، واعلنو الحرب على ) للهولوآوست( مع الدولة اليهودية ، وافتتحو متاحف الشيوعية ، عالقات حميمة-مابعد
في عالم . للسوفياتية-انو في السابق يساونها بالعداءآالمربآا آما -سامية، التي تعرف وتتساوى مع العداءالال

 .ينظر الى اليهود عادة على انهم طابور خامس في حملة العولمة االمريآيةمابعد الشيوعية 
 
تسمى في المنشورات الغربية بتيارات الديمقراطية وتيارات السوق (تيارات الموالية المريآا في ايامنا هذه ال

ال تتناسب اطالقا ) Gentile philosemites(عادة ما تحتوي على اعداد من اليهود ومواليهم  ) الحرة واالصالح
 ، فالحزب المتطرف الموالي تقدم الدليل  في روسيا  االنتخابات البرلمانية االخيرة.مع اعداد اليهود ضمن السآان

من % 4حصل على اجمالي )  االختصار الروسيSPS(لليمن  والموالي المريآا ، اتحاد القوى اليمينية 
 .من اصواتهم% 41االصوات ، حيث اعطاه اليهود الروس في اسرائيل 

 
ريآا الى درجة مهود مغرمين بايان ال: " الفيلسوف االشتراآي الروسيAlexander Panarinالبروفسور آتب 

الجنون ، وفي الدول التي مازالت تقاوم  طموحات العولمة االمريآية ، عادة ما ينظر لهم على انهم طابور خامس 
، وباشاراته   في العالم االمريآية لمهمةلالمريآا ، وآل حوار مع اي مثقف يهودي البد ان ينتهي بتمجيده 

ويفضل اليهود ان يآلف . دامى الذين اليفهمون هذه المهمة وال متطلبات العصر الحاضرالرافضة للوطنين الق
االمريآيون  بمهمة السيطرة على معظم البشرية ؛ آما ينظرون الى التواجد االمريآي في  انحاء العالم على انه 

شيوع السيطرة االمريآية وعليه يجب سحب البساط من تحت االستقااللية الوطنية وفتح المجال ل. ضمانة لليهود
 ."التامة

 
 لديهم ايضا اراء مشابه نوعا Alexander Dugin  والمفآر الوطنيSergey Kara-Muzaالمؤرخ الشيوعي 

ما ، ولآن ال احد منهم مستعد للتخلي عن اليهود ، بل على العآس من ذلك هم متحدون في محاولتهم لجلب اليهود 
قف اليهود الى جانب وانهم يذآرون االيام الخوالي عندما . المواجهة العالميةالى جانب السآان االصليين في هذه 

آل  على مساعدتهم لالتحاد السوفيتي ، وعندما آان Rosenbergا اعدما الزوجان مروسيا السوفيتية ؛ وعند
 يرى الشيوعية على انها مؤامرة  Douglas Reed الى  Winston Churcil منظر مؤامرات يميني من

على أية حال، هذه . لعالملمفهوم األهمية اليهودية ) بدون أّي محاولة لتوضيح السبب(هآذا يقبلون أيضا  .ديةيهو
، لآن تأثيرهم آان  اليهود أغنياءلم يآن ،  في روسيا السوفيتية: اليهودثروة بسبب ) أو ليست فقط(األهمية ليست 
 .خلق وفي إنهيار اإلتحاد السوفيتي عامال مهما في

 
 ة التوازنينناقش الخاصيةلظاهرة ، مالم هذه اتفسيرا لتعطي ة الوهود آنتيجة عرضية للثرينظرة العابرة لنفوذ الال

الآنيسة مسؤلة عن . في المجتمع التقليدي يجرى االداء بحيت يحافظ الآهنة على الوطنية وحب الوطن. للآنيسة
وفي الوضع النموذجي تمثل الآنيسة . لمادي للناسالهناء الروحي لالمة ، بينما الحاآم مسؤول  عن الهناء ا
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ي من أقوة  رغم ان هذا التوازن عادة مايختل عندما تزداد(، ) وبتبادل مترابطيتن(والدولة سلطتين مستقلتين 

.  ، وترآز الآنيسة على الصالح العام من الناحية الروحية والحاجة لتضامن الناس مع الحاآم) و الملكأالبابا 
 .ن الآنيسة داعم ومقلص لسلطة الحاآم في نفس الوقتوهآذا تآو

 
 االرض الصغيرة الواقعة بين المانيا وفرنسا وموطن لجالية Alsace )ساكلالا(قليم أدعنا نسافر الى عاصمة 
توجد علي اعمدة . الى فرنسا جالية يهود اشآينازي في فرنسا بفضل ضم االقليم ليهودية قديمة ، صارت أو

انهم . سبورج شآلين ألمرأتين، واحدة مهيبة ومتوجة ؛ واالخرى مائلة ومتآئة على رمح مآسورآاتدرائية سترا
وهوالء السيدتين يتسابقن لنيل رضا الملك ، ليس فقط )  سيناجوج(يمثلون الآنيس المسيحي والآنيس اليهودي 

 .ملك السماء وانما الملك االرضي ايضا
 ، أزيلتفالرمح مآسور والتاج . اسبورج آانت غير ناضجة الى حد مان رؤية فناني آاتدرائية سترا أوداآلن يب

لآن الآنيسة .  مازلت لديها بعض الحيل ، بداية بانها اآثر استجابة وطاعة للملك)السيناجوج(لآن السيدة الآبيرة 
الآنيسة  .القوية تملي الآثير من المتطلبات على الملك ، بينما المؤسسة اليهودية توفر الدعم بدون متطلبات

فهي تراه قوي :  مع اهاب ملك اسرائيل )بيل الصيدونيةاجيز(اليهودية تتعامل مع الملك الغير يهودي مثل  تعامل 
مادام مازال يحبها فهو خالي من آل ويمآنه ان يقتل ويسرق ، فوق العادة وفوق آل قانون اخالقي واللوم عليه ، 

 ).صيدا(نها التستيع ان تحآم في االراضي االجنبية عزله الوهي ال تحاول . ذنب ويستحق آل الدعم
التطلب مثل ) آاجنبية(ما الآنيسة اليهودية أة يجب على الملك ان يآون طيبا مع الناس ،يبالنسبة للآنيسة المسيح
لدود  للملآة الحقيقية والمستقلة الأفضل من ذلك انها العدو . على عموم غير اليهودشفقة هذه الشروط وليس لها 

 .التي تملي شروطا وهي الآنيسة المسيحيةو
 

في الواقع تمزق الغرب على مدى مئات السنين من جراء الصراع بين البابوية وسلطة الملك ، حتى جأت الثورة 
اإللحاد لم يآن هو القوة المحرآة للثورة الفرنسية في صراعها مع . نهائيا لآنيسةسلطة ا قضت علىالفرنسية و

ذين دنسوا آاتدرائية نوتردام وآنائس أخرى جميلة وعظيمة في فرنسا قدموا خيرا بيديال وهو الآنيسة ؛ فهوالء ال
 محاولين تأسيس )Gaul-الغالية(ومرتبطين  بالعادات وأآثرهم آانوا قساوسه سابقين . عبادة العقل المتسامي

قبل الآنيسة الآاثوليآية ، وتحول امعانا في المأساة رفضت هذه الرغبة من . آنيسة دات قيادة داتية مستقلة لفرنسا
 .المصلحون الى ثوار

 
، ألنها آسلطة عقلية مجردة اليمآنها أن تفسر غموض في تأسيس الآنيسة الجديدة  الثوار فشلفي آل االحوال 

 Hermann Hess. الحياة وتمثيل السلطة العليا ، ولآنهم نجحوا في تقويض سلطة الآنيسة الآاثوليآية في فرنسا
تحرير : في الحياة الروحية األوربية بعد العصور الوسطى ، آان هناك تيارين مهمين : " 27 ك جيداوصف ذل

خرى أي سلطة ، بمعنى آفاح العقل الناضج والمستقل ضد سيادة الآنيسة الرومانية ، ومن جهة أالعقل من 
 ".البحث الخفي والعاطفي عن تشريع لهذه الحرية بواسطة سلطة عليا جديدة

 
عليك ان تعبد او تدضرع الى شئ ما ، ". ا يثبت لنا التاريخ انه ليس هناك مجتمع يمآنه العيش بدون آنيسةوهآذ

 Robertهآذا عبر عنها المغني  "  قد يآون الشيطان وقد يآون اهللا ، ولآن البدا من عبادة رمز ما
Zimmerman وهو بوب ديالن Bob Dylan. 

 
 على انقاض الباستيل ، أستمر لفترة قصيرة انتهت بتأسيس واعتماد اليهود خلو العرش للمجتمع المدني الذي شيد

ن ، وطالما التزمت الآنيسة ي اليهود آآنيسة بديلة لمجتمعنا ، عاشوا معلقين  لمئات السن.آطائفة قساوسة جديدة
من قبل الباحثين ي فرصة للمنافسة ؛ ولآن عندما انآسرت سلطة الآنيسة أ اليهود مالمسيحية بخطها فلم يآن اما

 .عن الحرية ، تقدمت الترآيبة اليهودية البديلة
 Ingmarالمخرج السويدي الرائع ". الآنيسة أو اليهود"لقد أحس المثقفين االوربيين بأن الخيار امامهم هو بين 

Bergman ي فلمه الجميل والمحزن في نفس الوقت فFanny and Alexander يقدم لنا مقارنة حادة بين ، 
فاالسقف يسئ معاملة اطفاله من . سقف العنيف والمجهم من الآنيسة اللوثرية ، واليهودي الناعم والساحراال

ثم . رجل أخر ويعاقبهم بحبسهم في الغرفة المضلمة ، بينما اليهودي ينقد االطفال ويساعد والدتهم  ويحررها
اليحاول حتى ان يجعل قصته  Bergman.يموت األسقف موته شريرة ويأخد اليهودي مآانه في مجمع العائلة

 الخمر مع السويدين على مائدة ب اسود آبير ويشر)يارمولآي(قريبة للواقع ، فاليهودي االرثودوآسي يلبس 
الظهار  Bergman ةلآن الرفع من شأن اليهودي ، هي طريق. عياد الميالد ، وهو مااليفعله المتدين اليهوديأ

 Jorgen Graff و G.K. Chesterson و T S Elliottادين لليهود  مثل المع من جهة ثانية .بغضه للآنيسة
 .في نهاية األمر) تنصروا(ا في الآنيسة  استقبلو)الهولوآوست(الباحث البارز في المحرقة 

 
أن صعود نجم الآنيسة اليودية ) منفصلين (Siegfried Tischlerٍ و Michael Meumannلقد الحظ  آل من 

 ، وهو مايحدث في محاآم االباطرة البزنطيين والعثمانين والصينين) المخصيين( الخصّيمشابه الرتفاع شأن 
حسب هذا الفهوم فانه لو آانت المريآا قيلدة قوية خاصة بها ، لما احتاجت ان  .عندما تآون سلطة الملك ضعيفة
قصير ، ألن اي شبيه تولآن في رأينا فان هذا ال. Foxman و Sulzbergerتخضع لهوالء المخصيين مثل 
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عجزت الآنيسة المسيحية عن توفير واذا . ارستقراطية وحتى القوية تحتاج لدعم الآنيسة لصبغ حآمها بالشرعية

 .هذه التغطية ، فستتقدم آنيسة اخرى بديلة لتقديم الغطاء المطلوب
 

م المسيحي ، وآما ناقشنا اليهود  آان لديهم استعداد جيد للسيطرة البديلة بحآم موقفهم الجدلي ، ففي عصور الحآ
. في الفصل السابق ، تآفل أثرياء اليهود تقليديا بالحمل الثقيل  لمساندة العلماء وتزويجهم من بناتهم  الموهوبات

واليهودي الثري آان يعرف انه من واجبه ان يساند العلماء ، واليهودي الثري له اسباب عملية لتملك االعالم ، 
 الهائل األيديولوجيلآن ليس لديهم سبب عملي لصرف االموال على هذا الجهاز ا اشرنا في السابق ، ومآ
هي سبب وجود او مبرر )  سميها اليهود(بالنظر من الزاوية المعاآسة فان هذه الآنيسة البديلة ". الآنيسة البديلة"

 .جهودهم
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 المنتظرمسيح الحمار 

Messiah’s Donkey 
(derash) 

 
في السنوات القليلة الماضية و. المنتظر -اليتعدوا آونهم حمار المسيحأثرياء اليهود ، حسب المفهوم اليهودي فان 

 آتاب آبير بهذا Seffi Rachelevsky28 نشر الآاتب االسرائلي ما، عنداصبح هذا التعبير مشهور في اسرائيل 
حمار "السرائلين العادين مجرد قبالة اليهود المتدينين يعتبرون ا) آاباال(وقد أدعى في آتابه ان مؤسسة . العنوان

 .الذين عليهم حمل المسيح المنتظر دون فهم فعلي لدورهم" المسيح المنظر
انه نفس : وقال الحآماء). خامور" (راآبا حمار... ملآآم قادم  ")9:9(آالم النبي زآريا يستند على التعبير هذا 

وضعهم على ("و موسى ) Genesis 22:3،  سفرالتآوين" أسرج حماره("الحمار الذي  رآبه آل من ابراهيم 
 ).Ex 4:20سفر ، " الحمار

) خامور: ( وذلك بأسلوب تورية ) براغ( من Maharalوهو ) Gevurot 5:29( في Golemوقد فسره مؤلف 
قادرين على استعمال االدوات ) ومن قبله موسى وابراهيم(فالمسيح المنتظر . مسألة مادية) خامر(حمار ، و 

؛ وتلك لى المادة تغلب عبمعنى أوضح ان الروح دائما ت. بدون االستسالم للعالم المادي) آوب الحمارر(المادية 
 .  هي طريقة المسيح المنتظر الروحي ، يستعمل الحمار المادي

 
لحبر لالالهوتية " الآاباال"االيدولوجية المسيطر على اليهود االرثودآس ؛ هي فأن ،  Rachelevskyطبقا ل
Kookندفعه و المختلطة حول انتظار المسيح ، وآرهه للغويم وللصهاينة االشتراآيين جنونة والماره الم بأفآ

يتشآل هدفهم من سعيهم للسلطة المطلقة ، وهم مصممون على " .ءاليسارين ، ورغبته في االنتقام وسفك الدما
ربما اشعال حاربا ، و) ح المنتظرهد لعودة المسييمالذي س(معبد الثالث لتحطيم ديممقراطية اسرائيل ، وبناء ا

-Eliezer Donأن الصهاينة االشتراآيين بنوا اسرائيل وخاضو حروبها ، لقد آتب " لآاباليينا" اليهم  . "عالمية
Yehiya   في Haaretz 29  " تمهيد الطريق الى الخالص النهائي للشعب اليهودي ، وبعد انتهاء هذه المهمات

ختفى من مسرح التاريخ ، الن وجوده في حد ذاته يتناقض مع فآرة الخالص يسار ان يالضرورية ، على ال
 ". الوطنيالديني

وفي الحقيقة حمار ) بروتوآالت حآما صهيون(ب مع ابعض النقاد قارنوا  هذا الآت"استنتج الناقد االرثودآسي 
 ". للسامية- الى فيئة أآثر فتآا من الآتابات المعاديةينتميالمسيح المنتظر اآثر سؤ ، فهو 

 
قد مدحه فآان  االآثر رواجا في اسرائيل وآان  عظيم   "للسامية-المعادي الفتاك  "Seffi Rachelevskyآتاب 

 Uri شط  السالم ا وحتى نNathan Zachعر حي في إسرائيل االعديد من المثقفين االسرائليين بداية بافضل ش
Avnery ءة لآل من يهمه مستقبل اات األخيرة وهو واجب القرأهم آتاب نشر هنا في السنو" الذي دعاه بأنه

 من اثنينى انقاض ليشترك الآثير من االحبار المحترمين في مؤتمر لبناء معبد ع "Avneryويستمر .  "30البالد
بليون من بين حرب بيننا ونشوب حتما الى سيؤدي   يعرفون تمام المعرفة بان هذا ماهم المقدسات االسالمية ، وه

 –الدينين و االرثودآس المتطرفين -نحن نشهد الوطنين!  واليوجد حبر واحد يجرؤ ان يعترض علنا–ن المسلمي
 آيف Avneryوتسأل ".  آره الغوييما  يتوحدون تحت راية واحدة مفاده- اشد اعداء في وقت قريبواالذين آان

. عرض الرموز الخفية للرسالة قدم شرحا مفصال للعملية ، وRachelevsky"تحولت اليهودية الى هذا الوحش؟ 
وآشف لنا عالم آامل لم نآن نعرفه من قبل ومئات من الحقائق المجهولة ومئات من االقتباسات من التلمود ومن 

 ." واخرين آثر Kook والحبر Mahral و Ha’Ari و  Rambam والرامبام Zoharآتاب 
 

منذ . اليهوديةفي ساّمة الفآار األ ضخم يوّضح ي دبأآم مجهولة؟ هناك فعال  اتساتقتبااللآن هل آانت الحقائق و
،أو  المذهب الجديد للتلمودبأمعان النظر في  Antioch من Chrysostomلقّديس جون اقام ، عندما  القرن الرابع

بأّن يعتقد األوربي الغربي قبل ذلك آان (اإليمان اليهودي معنى ، عندما أدرك الغرب  منذ القرن الثاني عشر
مثل   Israel Shahak ، لوحتى قبل األعمال األخيرة ) لمسيحيةالثوراتية السابقة ليلتزمون باليهودية اليهود 
آان هناك وفي الحقيقة ، " الغريبةاليهود آلهة  " Michael Hoffman آتاب  من التقليد اليهودي أو  سنة3000

هب واعتنقوا المسيحية ، ذبترك الممنذ قرون قام مئات من اليهود . آالف الآتب التي تتعامل مع الموضوع
 ".السعي الحثيث نحو السلطة المطلقة"و" آره الغوييم"وآشفوا اسرار 

، في خطابه في  Avneryوحتى " معاداة السامّية "اء بآالو يديالعصر أبفي ردها أآتفت لآن الجالية اليهودية 
Cologne  31 بعد مديحه لآتاب من  خمس سنواتRachelevsky  ةالمجهولالحقائق "أو تناسى نسيان ، إختار 

آارهي الغوييم والساعين للسلطة "، وضم صوته الي صوت الشجب واالدانة ، وليس إدانة " ومئات اإلقتباسات
 .الذين آشفوا الحقائق واالقتباسات" اعداء السامية"ولآن ادانة " المطلقة

 
" االطفال المخطوفين"مام ألليهودية الحقيقي  بخطوة جدا مهمة من خالل آشفه الوجه Rachelevskyبينما قام  

- اليهوسّمم ليمه بالتستقبلنا تحتى إذا ف. اسرائيل الحديثة ، لآن نظريته فشلت في  وضع النقاط على الحروف
يمآن أن تترجم إلى سياسة ) آما هيسيئة ال(آرائهم  ان ال يعنيذا ه ، فلليهود األرثذوآسيين ) الآابالي(مسيحي 
 حتى اليهود . المجتمع اإلسرائيليطبقة واآثرها تعرضا للتميز ضدها في  اليهود األرثذوآسيين أفقر إّن. متماسآة
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بعد قول ات بضعة دزيناليتعدون ؛ والمستوطنون الوحشيون للخليل  أقوياءعن آونهم بعيدون  الدينيون القوميون 
  .السياقذا هذلك بلعالقة  الفوني الصهيورهم نحو اليسار شعيآن مهما و .آل شيء

 
 Lasseلقد وصفها . Kookعالوة على ذلك فان االشتراآية الصهيونية ليست أقل جنونا من تعاليم الحبر 

Wilhelmson32  ؛ إذا اردنا ان نسمع اراء مشينة ، فان اليسار ) نازية(بتعريف دقيق على انها إشتراآية وطنية
 ،  الذي يمثل خالصة الليبرالية الصهيونية الغير دينيةMatti Golan. الصهيوني الغير متدين  مآان جيد للبداية

ه يجب  أولئك الذين يقولون بأّن: "آتب عشية رأس السنة الجديدة يقول) هارتيز(ورئيس التحرير السابق لصحيفة 
وإذا .  خيرنا وسالمتناهمتطبيق نفس القاعدة بيننا وبين الدول االسالمية فيما يخص االسلحة النووية ، هوالء اليهم

بأن ثقتنا تنبع من اننا نحن : سؤلنا آيف نتأآد من عدم سؤ استخدام هذه االسلحة ، يجب علينا االجابة بصراحة
ة يإن السماح للدول االسالم. ليس هم ، ونحن النشبههم  وان  من يقول بخالف ذلك فهو غير معني بالحقيقة

 Matti Golanفي الواقع فان ". 33نتحار العالميهو مثل السماح باالبمواصلة سعيهم المتالك اسلحة نووية ، 
مبارك انت أيها الرب ، النك جعلتنا مختلفين عن : "آرر من خالل آلماته مضمون الصالة الصباحية اليهودية

 ."الغوييم ، وأنك فرقت بين مصيرنا ومصيرهم ، وأننا مختلفين عن جميع أمم األرض
 

لمذنبين ، لليهود المتدينين آاه دديحتآتابه في اسرائيل هو  مخطئا ، وسبب شهرة Rachelevskyهآذا آان 
آره "في تعريف البعد الخفي لليهودية ممثال في وبدقة نما نجح الآاتب يوب. فهوالء غير محبوبين من قبل الصهاينة
سبيا الصغيرة نمجموعة الا عزا سبب ظهور هذا البعد الى ملآنه أخطأ عند" الغوييم والسعي نحو السلطة المطلقه

) عنصريين مثل غيرهم(وأخطاء ايضا عندما جعل من الصهاينة االشتراآيين . "الآاباال"لمتدينن اليهود من ا
فهم ) لي ، وال استطيع فهم ذلكييوصفون باليسار االسرائ(الصهاينة االشتراآين . ابرياء آحمار المسيح المنتظر

وبشآل ما . Soros  الى Sulzberger، خر ، من  ن اايهودي اخر وفي أي مآ يؤدون دورا اليختلف عن دور اي
 .بمعني انهم يخدمون  نفس الفآرة اليهوديةفان آل اليهود وبدون وعي  يقومون بدور حمار المسيح المنتظر ؛ 

 
وال   - الآاباالمن شخصآ –ليس هناك مسيح منتظر “: شروح ي،ن سرائيلي اإل"الآاباال"يادي ق  Leitmanالحبر
المسيح المنتظر الى أن  بشآل واضحيشيرون  Cabbalistsال .   وجهة نظر أرثذوآسية يهوديةفي الحقيقةهناك 

 مستوى بشرية برفع وعيها إلى التحّسن  القوة الروحية العالية التي تنحدر إلى عالمنا وو،   السماويالنورهو 
،  "لسحبا"  )Cabbalistsال عند جدا ة شعبيآناية-تورية  liMshoh ( منإشتقاقهو ' المسيح المنتظر'. أعلى

هناك يمآن أن يظهر . منتظرالمسيح  هو الهذا. الوجود اليومي إلى مستوى أعلى ناس من مستنقعالهو يسحب ف
 .34 ”، ليس رجل قوة روحية هو ، لآن المسيح المنتظر  ألجيال ومعلمون ووّعاظ ةئأضواء هاد

 
Sergey Balandin ، يعيش في القدس الحظ التشابه بين وجهة النظر آاتب روحي من روسيا مثير لالهتمام 

 على الجميع ينير سماوي لآنه نورفالسيد المسيح هو بحق   .لآنه تشابه النقائض. هذه مع وجهة النظر المسيحية
 يونانين الذين يؤمنون به ، بينما نور المسيح المنتظر اليهودي ، ينير فقط على اليهود وينشر الظالم على يهود و
وعندما . يؤمن به ، فهو يصبح مسيحيلآّل شخص ينير  السيد المسيح نوريهودي بأّن واذا فهم ال. ينالمسيحي

بينما الظالم الذي ينشره المسيح . يؤمن الشخص  بالسيد المسيح ، سيفهم أن نوره يشرق على  آل من يؤمن به
ا يؤآذ اي مهندس ضوئيات ؛ إذا و آم.  بعده عن اهللايعن السيد المسيح ونسان حجب االيالمنتظر اليهودي ، 

 . أردت تسليط الضوء على شخص ما ، عليك التأآد من وجود ظالم حوله
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 اسرائيل حقيقة

)sod( 
 

 في رحلتهم عبر القرون ، هو - مثل حمل الحمار–المسيح المنتظر اليهودي الذي يحمله اليهود على ضهورهم 
آتبت . ، لآن اليهود اليعتبرونه إله ، وهم محقون في ذلكبالتأآيد شئ روحي ، مثل المسيح بالنسبة للآنيسة 

Simone Weil" ولآنه الدنيوي ،  الرمز الذي يعبده اليهود ، ليس شآل من المادة أو الخشب ةهو ليس إله ، لآن
واليمآن عزل اليهود عن ايمانهم بهذا الرمز بسبب شعورهم االساسي بآونهم الشعب . دنيوية بالطبعأمه 

 .35"المختار
، وهذا الآيان هو لليهود مثل ) يسرائيل (وحدة آيان مقدس وعظيم بالطبع اليهودي يعتبر نفسه جزأ اليتجزاء من 

 يسرائيل هو الشخصية الخنثوية المرآزية في الوجود اليهودي ، فهوا.  خلية النحل للنحلة ، او الآنيسة للآاثوليآي
فأن السيد المسيح والآنيسة ، ي الوجود المسيحي هناك الثنائي بينما ف. عريس التوراة ، وهي العروس المفظلة هللا

 . يسرائيل هو آنيسة اليهود وهو سيد الآنيسة بالنسبة لليهود ، أو ان يسرائيل تعبد يسرائيل  ، تعبد نفسها
 ارادة ة ، تملكيلشخصيتها اليهودية الجماعاالنانية الفائقة المتعصبة آنوع من  ، الساميةهذه الشخصية النرجسية 

 فهو قد –خاصة بها ، وهذه االرادة التتطابق مع الرغبات الفردية لليهود ، يسرائيل اليهتم باليهود منفردين 
 .يستهلآهم اذا آان ذلك ضروري لمهمته

 
Howerd Bloom  في : " ي، يقترح تفسير مشابه لالسلوب العلم) مبدأ الشيطان(مؤلف آتاب جديد ومشهور

فال نملة تشآل جزيرة .  يالحظ حياة النملWilliam Morton Wheelerلم الحشرات  آان عا20بداية القرن 
مستقلة ، ومن وجهة النظر البشرية ، فان نشاطات افراد النمل منفردين تشآل أقل بآتير من  أهمية التصرف 

فسه ويتخلص وفي الواقع تتصرف مستعمرة النمل آما لو انها آائن مستقل بداته ، يطعم ن. الجماعي للمستعمرة
 Super-Organizm آان هو من أطلق تسمية Wheeler. عن نفسه ، ويتطلع الى مستقبلهمن فضالته ، ويدافع 

مثل النمل و خاليا . على مجموعة االفراد الذين يتصرفون جماعيا وآأنهم حيوان واحد) آائن حي ممتاز(
ومثل . ده في تحريك مخلوق اآبر خالل الحياةتساهم جهوذي واسع الالمجتمع الجزأ من نحن انت  نا وأ ،االسفنج

) ... الآائن الحي الآبير(فنحن اجزأ من . النمل نحن النستطيع العيش في عزلة تامة عن المجموعة االنسانية
معقدة وحياة نفسية نعيشها ) وضائف(نسعى آأفراد ، ولآننا جزأ من شئ اآبر من أنفسنا ، له فسيولوجيا  فنحن 

 ".ما بسيطاولآننا نفهمها فه
أنه قابل  "Richard Metzger، حتى قال    Bloomلآتاب بشآل علنى وصريح لقد تحمس الآثير من اليهود 
 ، ألنه أعاد تأآيد )أينشتين(و،  )فرويد(و،  )داروين( يأتي بعد Howerd Bloom. الرب وهو يعيش في بروآلين

امر يصعب عليهم فهمه ، ولآنه " لليهود"تهم فهم يشعرون بان تبعي. في مصطلحات شبه علميةبه ما يشعرون 
أنهم يشعرون  . الينافسون آأفراد ، ولآن آمجوعة ضد آل البقيةهم ويشعرون ان. أي شئ أخر حقيقي مثل 

آما . ، وليس بالخيال الحقيقيالذي يدعى يسرائيل " Bloomحسب تعبير ) "الآائن الفائق( لهذا ىد الحقيقيبالتجس
 . فوق هذا الآائنانهم اليشعرون بان اهللا

 
بانتمائه ، في شعوره  يهودياللآن . لمجتمعالآنيسة مرآزية لوأن ، ى األعلى  هناك اهللا فبان مسيحي يعرف فال

اليهودي الآنس السبب آان لهذا . شعور الدينيفسر ذلك باليفهو آقاعدة إلى الآائن الحي الممتاز ، الوطني 
آبيرة شآوى مصدر ضوضاء ودردشة اليهود في معابدهم آانت . (دةآان عباا أآثر من آونه منادي) سيناغوغ(

 .)من يهود اإلصالح في القرن التاسع عشر
 

' توحيدهم' .لآائن الحي الممتازل قدسم، الحامي ال Yisraelهو إله يسرائيل باهللا الذي  ون يؤمندينيون متاليهود ال
نملة التي ال لل egocentrismطرف حول االنانية ه تمحور مت،لآن، آما يقول منتقديهم ليس دين عشائري هذا 

 .النملغير إله  إله وال بوجود ، مجموعتها حياة خارج بوجود تعتقد 
والء هم أبناء هو.  وآل االنبياء المتشابهين معهلسيد المسيحلاهللا أّب أن يهود التقياء األندر من ويدرك 
الآنيسة من أجل النعمة تصّلي ما دائما و،  يد المسيحمن السجدا هم قريبون ف. اليهودهم رفضالذين األنبياء،
 .السيد المسيحإليمانهم ب االالهية

، يساعد  عميق  مفهوم روحيهيقابل ) "مجموعة أو آوم النمل  ("Bloom والمادي ل النموذج الحيوي الخاّم 
 ، المناظرة يزةلعظيمة المم الروح ا تلك، أعضاء إسرائيل الناس المختارون آانوا. فهم لغز الوجود اليهوديعلى 

لقد آانت اسرائيل حقيقة مميزة وفعلية في عالم ماقبل المسيحية وذلك بفعل اهللا  . زيروح الآائن الحي الممل
 . وصياغة ميثاقه

 
إلى الروح  جزئها األآبر واألفضليزة ، تطهيرا نفسيا وتحول ، واجهت هذه الروح المم بمجيئ السيد المسيح

. جزئيا في العالم الماديو،  العالم الروحي بقى جزئيا في.  لآن الجزء المتغّوط لم يمت. بهاعّمدوت ة للآنيسةيزالمم
ة من أمره، حّيرفي الشيطان وبشبه أ؛ لآّنه الغير روحية مم  لألالحقيقة الخياليةمع  بالمقارنة ،  زال حقيقيو ماهو

قود جهوده في وهو ما ي،  ؛ لآن بدون السيد المسيح يحاول التصّرفلماذا آان إختياره و يتذّآر بشآل مبهم فهو 
التي ،   النبوءاتتحقيق؛ وبينما يحاول  قديمةالساخرة إلسرائيل المحاآاة آالأصبح  حتى .اإلّتجاه الخاطئ
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؛ لذا هو قريب  اهللا  تمّرد ضّدحالة في Yisrael،  من وجهة النظر المسيحيةف. تيخلق إيذاءا )Yisraelا يدعوه(

 .يسإلى اإلبل
 

المتبقي من قدماء اسرائيل العظيمة بدون ، المتوحش فيل ال؛ مثل  ، و ال يستطيع الموت عيشالال يستطيع فهو 
لسيد المسيح أزال هذه المادة القاسية ن ا، ال يحارب السيد المسيح .ى طريقهفيجوب العالم ويسّبب دمارا ايمان ، 

خططه ن لآ .، بإزالة السيد المسيح من هذا العالم ربحان يى ؛ وهو يتمّن من إسرائيل ومنعه من جعل آونه الوحيد
يتمنون يحّطمون األرض الموعودة بينما إنهم ؛  اليهود يحلم بها آون هناك القدس التي تلن ف؛ ات هاإلى تفؤدي ست
 .لرؤى النبويةلمخيفة و محاآاة ساخرة ه ما هو اال؛ إّن العالم الذي يبنونا بنائه

 
سرائيل في النار التعميدية للسيد إلتناسخ الهذا و،  زة للآنيسةيالمموالروح العظيمة ، نجد ء لآن في هذه األثنا

بانقطاع االتصال بين  هذان النصفان من الضمير الواحد  ؛ وانفصام . عانى من الآوارث الفظيعةت،  المسيح
الغرب أقوى أضحى . طالبسي-المعنوي  على الغرب المادي والخارجي-الصوفي-الشرق التقليدي والباطني

 . أضعف روحياه، لآن جسديا
 

الآنائس فت المريضة والخاطئة ، فقد صارت حقيقية عندما أختتلك آانت الفرصة السانحة والعظيمة ل يسرائيل  
وهآذا تمآنت يسرائيل من اختراق اجساد االمم عديمة . ألن االمة بال آنيسة وطنية هي آالجسد بالروح. الوطنية

تجدب الآنيسة اليها األآثر ابمانا ، تجدب يسرائيل الوهمية اليها ينما ب. شبيه النانيتهم المميزة الروح وخلقت
ولهذا ينظر لها . القطعان الحقيرة والمستعدة للتخلي عن السيد المسيح ونآران االيمان والسعي للآسب المادي

ية ممنوعة ، روحآل االعتبارات ال) المامون(ة فالبنسبة لخدم. إله الملك المادي) مامونال(الوثنين على أنها ثروة 
الجديدة، - من مدرسة شيآاغو لليبراليةMilton Friedman .الربح المادي الى اعلى درجات التقديريرقى بينما 

 عدو فعال للسيد )مامونال( .، معلنا عن سيادة قوى السوق) المامونية(علمي لالتجاهات -شبهعرض تعريفا 
 . ايمانال في وجوده المادي وليس له روح ونهمك م)نيالمامو(المسيح  ألن 

 
 Oranus"واعادة تسميته بي  ). مامونال( اقترح نزع االسطورة عن Victor Pelevinالآاتب الروسي الحديث 

، نوع من الآائن البدائي  مثل بلح البحر أو خيار البحر او نجم البحر ) شرج+ شفاه (يعني " Oral+Anus من
واليملك ارادة . التفآير المتطور ، وليس له أذان وال أنف وال أعين وال عقل ، وهو ليس مرآز شربال قدرة على 

مامون هذا يتآون من -اورانوس .مستقلة ، انه آائن طفيلي بدائي افتراضي ، اقل تطورا من الخاليا التى تشآله
 . االنسان آموآون ماليشآلا ، آل خلية هي وحدة اقتصادية تخالي

 
بحيث يمآن تصوره في الفضاء االقتصادي الماموني او في فضاء الآنيسة  مخلوق متعدد االبعاد االنسان

هو " االنسان  آخلية من المامون"اذن  .المسيحية ، او قطع من اللحم  لنمر ، او آتلة من الدم لمصاص دماء ،،الخ
 ، ليست له رغبات طي اورانوس آحيوان  نشؤي وا-مامون. تصور مجرد من العاطفة هللا والحب والفن

فالمامون هو ". اعالم الدعايةب"متطورة، يآون المال دمه وآلما تحرك المال اآثر يتآون ما يشبه النظام العصبي 
 .وجه الوثنين آما حولته يسرائيل ، وناتج عرضي للعالم بدون ايمان

 Hobbesآما طورها ) الخ..باالنسان-شبيهنشؤئ ان يوحهو االنسان (وني مبني على فآرة ان التصور المام
 انه تصور .جدد اخرون- وليبراليونGlucksman و Jacob و Soros و Popper و von Hayekواعتمدها 

، "ع شرير بتآوينهيقط"الذين هم يهودي لنموذج العالقة خارج نطاق المجتمع اليهودي ، مطور للتعامل مع الغوييم 
 .يدة هي يهودية آافرةالجد-ن الليبراليةإوضح أ تعبيرب. حسب الآاباال

 
، لآن يسرائيل اليمآنها االعتراف سقوطها  المسيح هو عدو يسرائيل الن تدخله االلهي آان السبب في السيد 

سطورة  تهديم المعبد وجعلتها الحدث أسى هو السيد المسيح ؛ فبدال من ذلك خلقت يبذلك دون ان تعترف بان ع
 بناء المعبد تستعيد يسرائيل مجدها بالآامل ، ويجعلها ذلك في شراآة مع ليعتقد اليهود انه باعادة. القديمالجلل 
الن الآارثة الحقيقية ل يسرائيل آانت في رفضها للسيد المسيح ، وإعادة بناء المعبد :  ولآنهم مخطؤن.  اهللا

 .اعادة احياء المسيحستآون اآبر فشل لليهود منذ 
 

، الن المسيحيون تعلموا تقليديا ان يخجلوا من ) Peshat(فهوم الون هو عدو للسيد المسيح حتى بالمممااللآن 
وهم يفهون عموما أن الثراء عادة ال يالزم . لقد تعلموا المقارنة بين حجم الجمل وعين األبرة. آونهم أغنياء

في (اك سآيونوا من االوائل هن) في الدنيا(المتخلفين هنا : الرجال الشرفاء ، ويخجلون من السلطة النهم أبلغو
لعهد القديم يقول ن ا، ال قّوةاليريدون .  مثل هذا التخوفمهدي ليس لMammonites المامونين ). االخرة

الثروة  أن يعتقدون انهم . 36” أبناء أّمكولينحني لك ،   على إخوتكسيدا؛ آن  أمم  تنحني لك والناس ، فليخدمك “
 .لآلخرينتك رآبهي   البرآة، بينما للمسيحيين إشارةمبارآة إشارة 

 
في الحقيقة أن آل من حاور اليهود بالتفصيل  ، يدرك مدى . Yisrael  من المفترض ان يآون اليهود مطيعون لي

باستعمال مدى نآراهم  للحقائق المزعجة ومدى عنفهم في المحاجة إعتدراهم الغير محدود للسلوك اليهود ، او 
إن  لعبتهم .  وهجومهم على المجتمع الغير يهودي Yisraelتشآيلة واسعة ومتنوعة من طرق الدفاع عن
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و رأسماليين  ، فقراء  أو أغنياء ، يواصلون  ويتمسآون  ويهدفون نحو أشيوعيين  : الجماعية فريدة من نوعها

 .إلنهم اذا لم يدافعوا عن يسرائيل فلن يآونوا يهودا ، حتى وإن فآرو بشآل مختلف. هدف واحد
 

. اءغنين إخوتهم االعاليهود الفقراء عزل Cossacks ال، حاول  ألهلية في أوآرانيا، أثناء الحرب ا1648في 
أجل  إجتماعي من صراع تآانالمعرآة ن ال ليهود الفقراء، ل ةلآاملاالحماية عرضا ب وقّدموا اأرسلوا وفد

راضي البولنديين   مالك االمنمستغليهم  ضّد Cossacks  الالمحاربينالفالحين األوآرانيين الفقراء وحلفائهم 
. والبولندييناليهود من  الفقراء لمحاربةال حاجة بانه  Cossacksالشعر لقد . المدراء اليهودض و القرتماسيحو

اليهودي مؤرخ والناقد الآتب آما ،   اليهود األغنياءنضموا الىقتراحهم وأاإلاليهود رفضوا الفقراء لآن 
 .Saul Borovoyمارآسي ال
 

تفظ حلآن الآثير منهم  ي. نجد اليهود يتبعون أفآار مختلفة وينتمون ألحزاب وعقائد مخلفةفي الوقت الحاضر 
من أآبر آهنة بداية .  ماسآاتفي هذه االيام يهاجمون االسالم النه خزان عظيم لاليمان مازال م: بنفس الحد األدني

 اليساري األستاذ ، ومن Lenni Brenner الى أوفياء العداء للصهيونية Elie Wiesle  )المحرقة(طائفة 
Benny Morris  اليميني المتطرف " الآابالي" الىBaruch Marzel آلهم يبدون عداوتهم لالسالم ولآن ، 

 .تعددةالسباب م
 
ين اليفلحون في ايجاد االعذار ، الذ يز إلى الآائن الحي الممبإنتمائهم ال يحّسون وون بالخّط، مالذين ال يلتزيهود ال

' هم لم يؤّسسوا ف،  بسبب بعض العيبالنه . لعوائل يهوديةرجعو ن إو، حتى  ابدا   هم ليسوا يهود-هود لجرائم الي
 .)، لآن مثل هذا النحل يموت عادة النحل، أيضامع هذا يحدث . (Yisraelتخاطري مع الّتصال إللل

ما أسماه لهذا يلعبون .  يفهمونهتى نهاية حياتهم هم ال، وحبالنسبة لليهودشعور خلية النحل هذا شعور فريد جدا 
Michael Neumann ال !جنس!  ال ! دين نحن ! نظرأ “ :لعبة الصدفة الموّقرة للهوية اليهودية“  بشآل ذآي !  

 .”! ديننحن آسف  أل ! آيان ثقافي
 

ية التخلص من تفرد اليهود من خالل وضع الصهيون  37حاول Joachim Martilloالمرؤرخ المعادي للصهيونية 
فاالسم  . عطى هوالء اليهود اسم اخر هو أشآنازيأوقد . في سياقها التاريخي والجغرافي لشرق ووسط اوربا

آما أشار الى التشابه بين القومية . الشرق أوربي يساعد على وضع المسألة في ابعادها الطبيعية ، حسب رأيه
حرآة من الصف االخيرة بانها نوع والآونفوشيوسية لبعض امم شرق ووسط اوربا وبين الصهيونية ، وو

 .بأفآار بدائية ، بينما اعترض على ما يروج له علماء اليهود من إستثنائية" عضويةال"
. بعيدة عن هذه المسألة المطروحة تليسي هف نا لإلستثناية ، على شدة آرهف. يعمللم بسيط هذا التأن ،  سفلأل

حسب رأي مثل الصربيين ، فآار العضوية البدائية ، الباشعب عادي من شرق أوربا ملئ إذا آان االشآنازي 
Martillo لماذا إذن  وفي الحديث السائد المهيمن على شرق اوربا ، تلعن آل هذه الحرآات العضوية التي ، 

 للصرب او اليبانيين أن يآون لهم حرآة )النيويورك تايمز(تمنع الصهيونية؟ لماذا هذا االستثناء؟ لماذا التسمح 
بقيادة األفآار البدائية؟ وإذا آانت الصهيونية مشابهة للنازية االلمانية ، لماذا يلعن االعالم السائد واحدة ة عضوي

آيف نجح هذا المجتمع الصغير من شرق أوربا في السيطرة على الحوار االعالمي في و؟ .ويبارك االخرى
 االآبر واالآثر تدميرا  في ايامنا هذه  ، أن أمريآا وروسيا؟ والى حد أقل في أوربا؟ آيف أمآن للسالح المالي

أن تصبح المثال الذي ) معظمهم صربيين(آيف أمآن ألفآار هوالء ؟ George Sorosيتجسد  في شخص 
ولماذا يستطيع الشخص أن يقول مايشاء عن  ؟"الليبرالية الجديدة"يقتدى به اليوم تحت العالمة التجارية 

 ؟ وارياق االعتدارحبر االقالملها جف يلسامية ل-ةيادمعشارة إالصربيين ، بينما مجرد 
 

صحيح ان للصهيونية خصائص مشابه للمنظمات العضوية . ظللة مثيرة جدا لالهتمام ولآنها مMartilloمقارنة 
 ؟'عضوية'، لآن هل هذه الخصائص متأصلة ام انها سطحية؟  وهل الصهيونية ) ،، الخ" النازية("االوربية 

نها في الحقيقة تستأصل آل التقاليد الحقيقة ليهود االشآناز آما تمحو الطبيعة في موطنهم الجديد  باتأآيد ال ، أل
في فلسطين ، وهي تتدعي آونها عضوية ، لآي تحصل على دعم المساندين للحرآات العضوية ، أو انها تتشبه 

 .19بالحرآات العضوية التى على شأنها في العشرينات والثالثينات من القرن
الصهيونية لها ايضا خصائص شبيه بخصائص الحرآات االشتراآية ، هل هذه الخصائص أصلية؟ فالآيبوتز 

ننظر بتمعن لنجد نوعية فريدة من العنصرية االستثناية التامة ، ونوعية من أن يبدوا أنه خاصية اشتراآية الى 
ا تتلون بذلك لآي تجدب لها االشتراآيين ، فهل الصهيونية إشتراآية؟ ال ، انه .النظام العسآري  وغسيل األدمغة
 .وقد نجحت في ذلك بشآل عظيم

 
 وجد،  ر فقطهظذا م، ه مرة أخرى . مفتوحاديمقراطيا في الوقت الحاضر، تبدو الدولة الصهيونية مجتمعا 

ائيلية لتفرقة العنصرية اإلسراطبيعة  و ةحقيقيألن ليست هناك حاجة للعديد من األمثلة، و. جذباللتضليل ولل
 .لقارئمعروفة جيدا لالقاتلة 

ستحّق معالجة ت،  ، أو الحرآة اليهودية الصهيونية. Martilloلى اإلطروحة الجّذابة لع إعتراضي فيما يلي 
ّ، أو ما تشاء ، ة ديمقراطيو ال، ة  النازيةأو محاآاة اإلشتراآيالتشابهة   على  في قدرتهاةإستثنائية ألنها إستثنائي

األخرى التي يقودها ن الحرآات عصهيونية ال يمآن أن تفهم في عزلة فال،  أخر شئن لم يآن متقّلب إرأي 
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النشاط اليهودي في فلسطين إن . نغير صهيونيالمحافضين الجدد ال المضاد للصهيونية إلى االتحاد، من  اليهودي

 . إطار أآبرمن) وليس األآثر أهمية( جزء ال يتجزأ ايبدو
 
 في تل أبيب أنهم  . ةري والفقيرة صغ بلدنا السفرائهم إلى أفضل ماء العالم الذين يوفدون زعما يشعر به هذا و

على عزيز ال، إلى  Sorosجورج الدول مدمر خزانات من  ،   الهائليناالقوياء يبحثون عن المفاتيح إلى قلوب 
،  )توني بلير(  إلى رئيس حزب العمالMichael Levyعن طريق ، و  Conrad Blackن محافظيقلوب ال

 إلى قلوب الشعب  لوردات اإلعالم العديد من عن طريق و،  )جورج بوش( إلى Richard Perleعن طريق و
أننا نشعر بأن هذا النشاط آامل ومتآامل ومرتبط  : رذ التعقل و الحآمة تجبرني  على اعالن الح.األمريآي

 .هم اليناقشون اآثر من لعبة الغولف في جزر الباهاماببعضه ، رغم انه عند تالقي هوالئ المهمين من المحتمل ان
 

Martillo ن وحوش البحثية عبرة آجزء من مجموعته ا باإللتصنيف الصهيونية وثقبهيحتاج ،  عالم في قلبه آ
ته عزلخطره في إن . من القوميةحميد  شآل غير مجردهو ليس . آبير جدااللآن هذا الوحش .  الشرقيةااوروب

 ببساطة ليست آافية لهذا Martillosإبرة و. آافرونهم اإلسرائيليون ألن واآدانإسرائيل بني اء أنبي: ن اهللاع
 .إلى مسمارإنه يحتاج  –المخلوق 
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 عوالم وأرباب

Worlds and Gods 
 

نبحث في دعنا  .40، اليهودي والمسيحي ن متوازيعالمين أن نتعامل مع علينا ، يجب Yisraelفهم إرادة نلآي 
   اهللا، لآن في رحمته إختار  إلهبالوجعله في الواقع  فصل بين العالم واهللا  خلق العالمحيث. يهوديالآون ال

Yisrael41ه التوراةا و أعط . 
تزّوجت ف.  إلى األبدن تترك األرض لها ، لآنالروحية- إلى عالمنا مثل صوفيا في الرؤية المعرفيةنزلتالتوراة 

هو و؛  آنيسة البشريةهو  Yisraelوهآذا .  في العالم المظلمنورل، وسوية أضاؤوا جزيرة اYisraelمن 
بشآل  مختلفون غوييم، بينما ال  مع اهللايتصلأن ه  يمآنYisraelن ، ال الماّدةعالم الحضور الوحيد هللا في 

 .Yisraelبخدمة أال  Yisrael رب، وليس لهم طريق لعبادة  Yisrael شعبعن وجودي 
 

Yisrael ألمم ، واألمم تضاء بهذا النور ، مثلماء تضاء الشجرة بنور الشمس ولآنها تبقى شجرةهو النور الى ا. 
وحتى التدخل اإلالهي المباشر هو مردود بفضل . في العالم اليهودي آل االتصاالت بين اهللا واالنسان منقطعة

رائيل ، صرنا نحن نتخد آل من بعد نزول الثوراة على أس":  اليهودية في القصة التلمودية التى تقول)يةمالمير(
 وهآذا يصير الوجود اليهود بال . " اليمآنه االتصال باهللاYisrael وبعد تهديم المعبد ، حتى يسرائيل .القرارات

 .آافرا السباب آلها عملية-إله
 

لى العالم اهللا نفسه إنحدر إن ، أل ، ليس هناك فجوة وجودية غير قابلة للعبور بين اهللا والعالم في الآون المسيحي
 . آلنا أبناء آدمف، غيرهم  فجوة وجودية بين اليهود وآما انه التوجد . وجّسد فيه

األعلى آاهن اهللا  ، Melchizedek: إحتآاربدون أي ،  ، عبد اليهود اهللا تجسيد السيد المسيح قبل
صلية األة آنيسال آان آاهن Melchizedek .، آان معاصر إلبراهيم وأرفع من إبراهيم آثرمستوىواأل

فقط المسيح المنتظر هو السيد المسيح ليس . تجسيد السيد المسيححامل التقليد المسيحي قبل وللبشرية، 
إسرائيل إلى آّل فتح السيد المسيح . ، آنيسة البشرية Melchizedek الآاهن األآبر لآنيسة هإلسرائيل، لآن

 وقد أمآن حدوث .لنار في الغابةانشر تتمثلما ألمم ، انتشر الى آل أوحّول ت مع إسرائيل آاننور الذي ال. الناس
سايمون . قديمةالإسرائيل يس بأقل من وجودها في أمم العالم لموجودة بين ألن األفآار المسيحية آانت هذا 

Weil 42آما لإليمان  مسيحية غير الالمصادر عند االغريق وأآدت على مسيحية السابقة للن البديهيات ع ت آتب ،
آّل األمم في ألن ،  إختراع التعّصب اليهودي" وفسرته على انه غير اليهود عند وثان هوم عبادة األرفضت مف

 ."ن اإلله الواحد عجميع األوقات عرفت 
 

. ، لفد بقت مختارةإختيار اسرائيل االندماج الهائل لغير اليهود بفعل قوة ونعمة السيد المسيح ، لم يغير من 
 اليهود وغيرهم ممن يؤمنون  هي الآنيسة المسيحية ، التى تشمل اسرائيل الحقيقية ،فأسرائيل بعد المسيح ، أو

 إلى إسرائيل الحقيقية الوحيدة ، وضلوا بينما اليهود الذين رفضوا السيد المسيح ، أنقطعت تبعيتهم. بالسيد المسيح
. هآذا وحسب النظرة المسيحية فان اليهود الذين رفضوا السيد المسيح قد قطعوا عالقتهم باهللا. خارج ميثاق اهللا

 ، فان االيمان اليهودي بعد المسيح أصبح شآل من االلحاد ، النهم صارو يعبدون Simone Weilبالنسبة لى 
عليه فان . ، ذاته مختارالشعب  تعبير ، الوهو مايظهر بوضوح جليى في ) الجسم الدنيويهذا (وجنسهم أأمتهم 
 البارزة والمتبقية من  اسرائيل القديمة الحقيقية ، هم الشئ في أحسن األحوال ، ولآنهم حلفاء Yisraelيهود 

 .الشيطان في أسواء االحوال
 

 وحتى قبول التحول. وجنس محددأزلي يخص دم أارها هو واختي Yisraelن انتخاب إ. عودة الي العالم اليهودي
اليهودية اليغير من هذا المبداء ، ألن المتهود الحقيقي هو من يولد بروح يهودية ولآن بتدبير قدسي في جسم الى 

م الغوييأما . بالنسبة لهذا المتهود فان األمر اليعدو عن آونه طريقة لتصحيح هذا الخطاء في الوالدة. غير يهودي
 الجدد Cabbalists" الآاباليين"بعض .  الحقيقي اليمآن ان يتهود ، النه ليس من طريقة لتزويده بروح يهودية

غير اليهودي  مثل أي مخلوق . DNAيعتقدون أن الفرق بين اليهودي وغيره هو فرق جيني على مستوى ال
ويجب قتل .  االنظمام الى اسرائيل، ولآن من المستحيل عليه محاولة" Yisraelرب " واجب عبادة هأخر، علي

 ، تماما مثل ما يحصل مع شخص من العامة عندما Yisrael انزلت على يالغوييم الذي يحاول اتباع التوراة الت
 ، أما آسارق وحتى الغوييم الذي يدرس الثوراة يجب أن يقتل . على رأسه) الملك او الآاهن(يحاول ان يضع تاج 

 إلسرائيل  ، وذلك وفق الجدل ة أو آزاني يحاول التواجد مع الزوجة الشرعيYisraelيحاول سرقة ميراث 
إذن فالعالم اليهودي محدد بمجتمع طائفي ، حيث تنعزل الطائفة القسيسة على البقية ، وحيث اليسمح . 43المتجدد

 .باالختالط االجتماعي
تحلل االمم األخرى  . م هي من تلفيق الخيل  هو الحقيقة ، بينما األمم األخرى وألهتهYisrael  في الآون اليهودي

 حسب مهمتها المعلنة إلمتالك اإلله الواحد والهيآل الواحد في Yisraelوتسفيه ألهتهم هو هدف الهوتي ل 
 بها ، هو ةيمان والتقديس الخاصإن مجرد وجود األمم األخرى بمجاالت اال. القدس ، وال شآل أخر من العبادة

 . الغيورةYisraelاهانة ومخالفة ل 
 Dr Aviلقد أآذ . البشريةدير ث وتجيجتالى ت الى عولمة وتجانس العالم ، وYisraelهذه االسباب تسعى ل

Beker مدير العالقات الدولية بالمؤتمر اليهودي العالمي وعضو  في لجنة Yad Vashem  وفي جامعة 
Barllan و Beth Hatefutsoth 44اليهود واالقتصاد العالمي: للعولمة ، أآذ دعم اليهود للعولمة في وصفه .
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، وربما  توزع اليهود وترآيزهم في بعض المجاالت االقتصادية ، وتحرآهم نحو المراآز االقتصادية: "فقد آتب

منذ مئات السنين آان . مطلوبة لالقتصاد الشموليصهم القومية والدينية اعتطهم  بعض المزايا الئحتى خصا
 ".ت مؤسسا على العولمة واليوم مثل األمس يروج اليهود للعولمة ، ويخدمون آوآالئهاالتواجد اليهودي في الشتا

 
على سمو رهان على انه بالمتفائلون ينظرونه . العولمة  الميل اليهودي إلى الدولية وفسيرهناك بضعة طرق لت

من قليال أال يرون ال ّن اليهود  بأالمتشأمينيقول آما محتمل أيضا من البينما .  ، هذا محتمل حسنا. ليهوداإنسانية 
.  سويةوا  يمآن أن يآّومالغوييم  والغوي هو الغوي , لليهود فالبنسبة ؛ األخرين ختالف بين األمم والناس اإل

بينما ! تنتهياألديان يجب أن وآذلك !  ستختفيالقوميات-الجنسيات“ اليهودية كتصريحات هذه الانظر مثل 
 ."45 اهللا  منر مختاريالصغالشعب هذا  نال ،نتهي  إسرائيل سوف لن ت

 
 نفسها بفعل الحداثه والعولمة؟ اليهودية في ذاتها عتصر الهوتي عميق وطراز Yisraelآن ان تهلك ملآن هل ي

وبعض اليهود . يهود انها تستطيع النجاة من االجتثات والتعميمبدائي من العالقة مع االشياء واالنسان ، ويعتقد ال
وبعض . غيرعرقي  ، بال لغة خاصة وال ثقافة معينة وال دين ، ولآنه يبقى يهودي وعلمانييتصورون يهودي 

 ستهلك ايضا بفعل الحداثه ، وعليه يفترض اقناع Yisrael ، يعتقدون ان Alexander Duginالتقليدين ومنهم 
بالتهام الخشب ، ومازال  ألن النار تهلك مصدرها ايضا .بوقف دعمهم الجتثات االمم وذلك في مصلحتهم، اليهود 

 وبشآل مشابه غير قابلة للنقاش  ـ النه ليس Yisraelأن تصرفات . العدول عن حرق الغابةبباالمآان اقناعها 
روف مختلفة ، ض انها تقوم باشياء ابلغت بفعلها في Golemمثل ال. من سبيل لمحاورة هذه الشخصية المتعالية

 .وهي غير قادرة على التوقف
اليحبون الفسفيساء الجملية  المامون ابارعو"يدعمون العولمة دعما تاما ،  الغيريهود   ) عبدة المامون-المامونين(
انه اسهل ان تبيع السلع الى : لالعراق والثقافات ؛ بل يفضلون عالم متجانس  ، ولديهم سبب عملي هو) تعدد(

اليرغبوا في ان يتمتع الناس بهذا الجمال بدون انهم : آما أن لديهم سبب اخالقي وهو. بشرية متجانسة في الثقافة
فاالشياء الجميلة والقديمة مآانها في المتحف ، حيث يمآنك الحصول على رسوم . ، وعليه البد من تدميره مقابل

 .46"دخول ، بعد تدمير القرية
Yisrael دي الى  الالمباالة تؤ" قافاثثتعدد ال" يدعم الهجرة ، النها تساعد على اختالط وتجانس غير اليهود ؛

يعني أن الدين هو شأن شخصي والأهمية عمومية " تعدد الثقافات" روعت بهذه الفآرة لآون أن Weil. ةيالدين
اليهم ان آنت آاثوليآي او "لقد روعت وانزعجت من مفاهيم مثل . له، مثل اختيار الحزب او ربطة العنق

بالنسبة لها ، . آما لو ان االيمان آان صفة غير دات اهمية، "  آلنا فرنسيون-بروتستانتي او يهودي او ملحد  
 .االيمان هو أهم خصائص االنسان

 
 ، الن األول يشهد بأخالص عن المؤمنفي العالم اليهودي ، الغويم الغير مؤمن احسن بآثير من الغوييم لآن  

 .Yisrael)  اله(ج  بينما المؤمن يخلق لنفسه اله مزور أو ينتسب الى تاYisraelغياب اهللا خارج 
هآذا فالواليات المتحدة ، التي هي يهودية بقدر ما ايطاليا آاثوليآية ، قد منعت ذآر اهللا والقرأن في آتب 

يستبدلوا المواد المحتوية على  من خبراء التعليم العراقيين ان USAID توطلب. 47المدارس في العراق المحتل
إذا : "فقد قال خبير أمريآي.  بمواد محتوية على نصوص غير قرأنيةأيات قرانية في دورس قواعد اللغة العربية

الحرب ". و استبدال هذه الجملة بجملة أخرىأفي آتاب القواعد، سنناقش تغيير ) الحمد هللا(آانت هناك جملة مثل 
ضد االسالم هي ليست مجرد حرب من اجل النفط  فقط ، وال هي مجرد حرب من اجل دولة اسرائيل 

 .والجتثات االيمان القائم" Yisraelبرب "  انها حرب دينية لفرض االيمان ،ومصالحها
 
 السيد االم (Mel Gibson) ميل جيبسن(فلم حتى و.  يطاق ، بالآاد في الواليات المّتحدة السيد المسيح بيمان اإل

 عيد في الميالد زرموعرض  حتىآما أن ،  ال يستطيع إيجاد موّزعو اليهود هآدانفقد ممنوع ، يبدوا ) المسيح
 لعقوبة عرض غير اليهود م “:  على أنلقانون اليهودي ينص افي الحقيقة. الميالد محّرم في األماآن العاّمة

 .”]عيد الميالد مثل[ عطلة دينية لنفسهالموت إذا إخترع 
 
 هلآنبالماضي صل تأنه مالفآرة اليهودية؟ شأن المسيحية وإرتفاع الفآرة  تراجع فيالسبب الالهوتي لهذا الهو ما

 نرآز، يجب أن  فهمهنلآي و. لالنسانية هم؛ السؤال األآثر أ ادةالمون الروح بي العالقة مهما عنما زال سؤاال 
 Gnosticismهي تلك و، لمسيحية على الجانب اآلخر لة ليهوديلة يمعادالل وعلى عالم األفآار إلآتشاف المي

ن طريق المعرفة عن اعتقدو بأن المادة شّر وبأن الخالص يأتي مذهب بعض المسيحيين الذي -مدهب العرفان (
 .)المترجم-الروحية

 
، آحمم  هو غير محتمل آالضربة الآبرىو؛   آعملة معدنية تسقط على حافتهامتوقععلم الآلهوت المسيحي غير 

 هي نشأة لمعّقدة اخصائصه إحدى أآثر . ، آقّوة متفّجرة من الهيدروجين برآانية ذائبة مغلية تحت مرج ربيعي
 .ختيار بين الخير والشراإللتمييز ونسان على اقدرة االو،  لضمان حرية اإلرادةالمطلوبة ،  الخلقالآون و

،  اإلرادةفي ليس هناك حرية حقيقية ) هندوسيةال،  على سبيل المثال (خلقية creationistالغير مذاهب ال في
، هناك خلق وحرية  في اليهودية .الوهمالذي يشبه ، Maya حلمك بل هنا، قابل شّر وال خير م، عالم حقيقي الو

 .ةادآلفة عالية لهّوة غير قابلة للربط بين الروح والمب، لآن  إرادة
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، ة  الماديةالعذراء المقّدسة اإلنسانعن طريق مريم الّله وفعل هذه الهّوة بربطت -، جّسرت  في الآون المسيحي

لألنسان لذا يمآن تمثل في انسان اهللا ' : لجميعآان لالرابط الجسر هذا . ان وإلهإنس ،السيد المسيح ب تي حملتال
 .بدون أن يفقد إنسانيته) Athanasius  القديسفي آلمات (' أن يصبح اله 

 ةهو هذه السمة الدنيوية للثوراخصمه األول آان ، و إلى البشريةية فتحت البئر الروحهذه الفآرة العظيمة 
 هذا ت في مملآته ليسأن ميل بإعالن الالسيد المسيح رفض هذا . التي شّآلت الميل اليهودية اليهودية القديم

، التجسيد الغير  بتجسيدهوقبل آل ذلك رسالة القانون ، لروح  هبرفضو،   المعبد و القدسه برفضو،  العالم
ية ضمن الآنيسة الناشئة برفع يهودالميول ال )س بولالقديس( حاربلقد .الهالكالجسم -محتمل للشعارات في اللحم
 .روحانيته العاليةفي فهم  Gnostics وقد بالغ ال. جّددتالمحتوى الروحي لإليمان الم

 
الميل المعرفي فأن ،  )نبي أوحبر(السيد المسيح رجل اعتبار أن فّضل يمسيحية الالميل اليهودي ضمن آان إذا  
)Gnostic  (لفالبنسية ل. وهملم يآن اال تجسيده وأن ،  لهإرآه آGnostics  ، آانت فّخا شرّيرا ان المادة

خلق ، Gnosticsلالنموذجية لقصة الفي و. لروحلسجن مؤقت يس اال هذا العالم لوأن ؛  لألرواح اإلنسانية
له وهو اال،  )عند أفالطون(خالق الآون المادّي  Demiurge -) بشآل تاّمشرير أو (من قبل جاهل تم لعالم ا

،  صوفيا .ةمثاليالن جدا ععالمنا بعيد نجد ذا يا ، ولهللمجاالت الروحية العلا مدرآلم يآن ، الذي  ى يهواليهودي
،  عانتتعدبت و هنا   ، إلى العالم الماديتاألعلى وإنحدرخاصمت مع الرب ، ت archetypical يةروحال

السيد . ، عريسها ومنقذها سيحالمارسل ، وهو   األعلىرب ، ال ثّم دعت أّبيها.  الشديدالبؤسوانحدرت الى 
 .، إلى العالم الروحي األعلى Pleromaإلى ثانية ، أرتفع بها المسيح تزّوجها و

 ا وطبيعته الرائعة عالمنفيالجمال الرفيع آان مخنل وناقص النه رفض  ) Gnostic(هذا المفهوم المعرفي 
 المسيح لم يتجسد ماديا في الحقيقة ولم يصلب،  فأنGnostic بالنسبة لل. وبهجته المادية ، ومعهم انجاز المسيح

 الشرير قد سد الهوة بين االنسان Demiurge وان مفهوم . لم يآن سوى رؤيةGolgothaامه دعإوان 
 في شآله المتطرف يرفض الزواج ويرفض الطبيعة والمجتمع Gnosticism المعرفيأن المذهب . والعالم

ال بل آانت ، ق هذه اإلنآارية آانت ال تطا. رض مثل حآم بالسجنويعتبر حياة االنسان وجود مؤقت فوق اال
الميل اليهودي لتمجيد الخالق والعالم نحو باإلّتجاه ها ، صدالى الآنيسة الناشئة مما ادي ب،   للمجتمعةإنتحاري
 .المادي

 
 ؛ بينما يسّبح الميل بالآاد ضروريةإضافة روح إلى الويحّول ) يقدسها(للمادة ، الميل اليهودي يسّبح  بإختصار
  .وهمية سجن ادمالروح ويعتبر لل  المعرفي

هذه المضايق في  الآنيسة خالل أبحرت ، و للفآر المسيحي) المتضادين( Charybdis وScyllaهذه آانت 
 ؛ ينمناقض بين تفسرينالمتوسط الذهبي بمثابت الآنيسة الذي التزمت به خط الوآان . مناقشات صعبة وعاطفية

إلى اهللا بينما يبقيه االنسان التعليم األرثذوآسي أن يجلب  تمآن ، بشآل رفيعيحه نّغبعد ت. عى األرثذوآسيهو يدو
 .وطبيعة مجتمعها في شارآم
 

هذه النقطة الالهوتية تترجم . نحن نعيش في زمن الهيمنة الساحقة للميول اليهودية ، عبادة المادة ونآران الروح
 اليهتم  بموت الجسد ، بل Gnosticعلي سبيل المثال فان المعرفي . لقانون الجنائيالى بنود الميزانية وبنود ا

  ؛ بينما المسيحي من المتوسط الدهبي ، اليخاف من هوالء الذين يمآنهم قتل الجسد ، بل يخاف من  ذلكذيحب
: هذه االفآار قيمة. هالذين يرغبون في قتل الروح ، وبالنسبة لليهود فان من يقتل يهودي هو آمن يقتل الآون آل

بينما الفآرة اليهودية  بالنسبة للناس ، ة قاسيانهآ بالنسبة للمحارب وللمؤمن ولة جيدGnosticالفآرة ال
تبدوا انسانية ، ولآنها ساهمت في الفائض الهائل ) Gnosticالمسيحية المنبثقة من اليهودية في مقابل الفآرة ال(

ة ، والعناية باالطفال المعاقين ، وعناية طبية مبالغ فيها لالغنياء ، وتحريم للسآان ، والعناية المفرطة بالشيخوخ
 .ونوالعودة للفآرة المسيحية المتزنة تترك الناس يموتون بسالم ، والشباب يآبر. الموت الرحيم

ة او يبتيتهآذا  فان اليهودية ليست غريبة وال مختلفة بالآامل عن المسيحية ، آما هو الحال بالنسبة للديانة ال
 أنها خطيرة .السيخية ، انها ميل متطرف على حافة المسيحية ، آمثل التروتسآية على حافة الآنيسة الشيوعية

فالمشية المتناغمة لفرقة عسآرية تؤدي : التناغم قوة رهيبة. ألنها تتناغم مع القواعد االساسية للمجتمع المسيحي
افآارهم : مسيحية-يهود اليشآلون خطر على المجتمعات الغيرلهذا السبب فان ال. لتهديم جسر آما هو معروف

التتناغم بعمق مع تلك الترآيبات ، فاليهود في الهند او الصين او اليابان يبقون مجرد اقلية دينية او عرقية ، بينما 
 .يشآلون قوة هدامة وقاتلة للمجتمعات المسيحية

 
Rene Guenon بواطن فةن مجموعة من المؤمنين والعارفين بآاأ ، مفادها" التلقين المضاد" صاغ فآرة عن 

بالنسبة له فان الشيطانين وبعض الماسونيين آانو من اصحاب .  االيمان ، لآنهم يتصرفون في اتجاه مضاد له
بعض المتدينين يتصرفون :  وجهة نظر مخالفة48 اقترحAlexander Duginلآن ". التلقين المضاد"

. المتبادل" التلقين المضاد"اليهودية والمسيحية يشآلون ثنائي  من ف. هم البعضلبعض" تلقين مضاد"آمجموعات 
 Tanaimو ، عندما قام  آل من اباء الآنيسة من جهة قد نموا في نفس الوقت ، في القرن األول بعد المسيحل
. خصمهبتأليف اناجيلهم وتعليقاتهم  المتعارضة ، وآل على وعي آامل ب ،  من الجهة األخرىAmoraimو

في المجتمع المسيحي ، القسيس المسيحي في الدولة " المضاد-التلقين"فالآاهن اليهودي المدرب جيدا يقدم 
 ياولآي تح. في الدولة اليهودية وليس بدون جدوىالمسيحية مضطهدة . اليهودية يقوض الوالء االعمى لليهود
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لآن التناظر ليس آامال في االتجله . آة غير دينيةالمسيحية عليها محاربة الميول اليهودية ، حتى ولو تنآرت آحر

 .األخر
 

فالتقسيم الشيعي والسني  يساعد العرب . االديان لتحديد المجتمعات ولحماية التنوعنقسم عادة ما تتضاعف او ت
عد على نفس النمط  يعمل االنقسام االرثدآسي والآاثوليآي  آمسا. والفرس على االبقاء على اختالفاتهم الثقافية

بعض الجاليات الدينية يمآنها أن تتعايش بسالم في . للحفاظ على ثقافتها حتى في وقت السيطرة الغربيةلروسيا 
دولة واحدة ؛ المسلمون السنة والمسيحيون االرثودآس يقدمون مثل جيد للتعايش المختلط من فلسطين الى ترآيا 

 واحد مع المسيحية الغربية ، آاثوليك او بروتستانت ، لآن هذا الثنائي اليمآنه المشارآة في دولة. وحتى روسيا
آرواتيا الآاثوليآية ، اآما يتبين من تفآك يوغسالفيا و تشيآوسلفاآيا ، الذي مرده عجز العثمانيين المحافظة على 
لدين االختالف في ا. وآذلك عجز الروس المحافظة على بولندا وليتوانيا الآاثوليآية ودول البلطيق البروتستانتية

ماهو صحي للروسي ، يآون قاتل : "النآتة الروسية تقول. الختالطالمجتمعات ل قابليةهو عادة المؤشر لعدم 
 ".لاللماني

 
 أن يدوسوا على انه عليهمو هو :للتجار الهولنديين بدخول بالدهم بشرط واحد) ماقبل الميجي(لقد سمح اليابانيون 

 يعّرضو تماسك المجتمع وبالتالي لن  يحملوا أي متاع ديني لتّجار الياباني بأّن مثل هؤالء اشعر ال. اإلنجيل
مجتمع الى الل ودخه اليمآن الميل اليهودي ف: ، سنجد مشآلة مسيحيةاللآن إذا نعود إلى اليهودية و. للخطر الياباني

ال يمانهم التقليدي إل، الرفض اليهودي أعاله مقابل المثال الياباني . غير ديني ويعرقلهمادي مسيحي في مظهر ال
 .يآفي أبدا

 
 قد اتبعت Simone Weilتعتبر عالج تقليدي ضد التأثير اليهودي ، ولهذا السبب آانت Gnostic ال إن الميول

Marcionالتاثير ال.  في رفضه لرب اليهود والعهد القديم Gnostic والمسلمون مثل :  قوي جدا في االسالم
Docetist Gnosticsلصلب آان مجرد رؤية ، وأن  اهللا قد  اخد المسيح الى السماء بينما ترك  يعتقدون  بأن ا

قد حافظ المسلمون على انفسهم من تاثيرات الميل بعزلهم التوراة عن شريعتهم  ، . صورة لرجل على الصليب
 فقد تفادو  وال فاتيآاناوبعدم وجود باب. الماموني-قفلو الطريق على التحالف اليهودياليهودي ، وبتحريم الربا 

 .ترآيز السلطة الروحية في مآان واحد على حساب افقار البقية
 

بقوا . إلسالملتهديد  أي اولآشاليهود أن يلم يعد بأمآان  بحيث  وشامالالنصر اإلسالمي على اليهود آان آامال
ه آان لحد ما مشاب) ،،الخوعزائم سحريةبالرباء قروض (ات  جالية صغيرة تتعامل مع المحّرممجرد

. القانون البوذيه حّرمالذي ي، ات  في ذبح الحيوانوغلتشاذين الين طائفة المنبوذوهي ،   اليابانيةBurakuminل
، بينما اليهود  بصرامةولو  إلتزام بالمعيار البوذيوضعه ب ال يستطيع أن يحّسن Burakumin: لآن فقط لحد ما

أعّدت في بغداد حآيات الف ليلة وليلة ، التى في . اإلسالمفي العالم االسالمي يمآن أن ينضّم إلى المجتمع بقبول 
لتخّلي عن مذهبه منه اّلب يط،  البطل اإلسالميه هزمآان آلما ي،   وغنيولئيم ساحر يهودي شّرير ،العباسية 
 .الزواج إلى المسلمينببسهولة وسّلمن يسلمن النساء اليهوديات . الشرّير

 
؛ المسلمون ليسوا بحاجة إلى وال يفهمون فآر معاداة اليهودي  دية في اإلسالم عقيدة معاداة يهوتجد لهذا بالآاد 

وال حتى ، من طباعة البروتوآوالت آمية أي ؛ وال  لمجتمع األرثذوآسي المسيحي أو األوروبي الغربيعند ا
خطر ايديلوجي بالنسبة فاليهود اليشآلون . هذه الحقيقة يمآن أن تغّيرالحملة المعادية لالسالم التى يقودها اليهود 

. ا ضّد المسيحيةنهيستعملوالتي  الخفيةاليهود أن يحاربوهم بالدبابات والقذائف بدال من الوسائل على للمسلمين ؛ و
لآّنه أيضا يعني بأّن التأثير . ايقيقحأ خاطبل هي مضّللة ، فقط ليست ' معاداة السامّية اإلسالمية'الآالم عن 

 .ضّد عدوها األقدم اعدة المسيحية المحاصرةمسعن اإلسالمي ليس مسؤول 
ت ظهرأ'  الصارماتوحيده'، مع  قديسينالوتبجيل   إلى األضرحة المحلّيةالزياراتالطائفة الوهابية برفضها 

حتى المسيحين لآن و،  ليهودل أصدقاء وليسة ، حيث أن الوهابيين يهوديالميول النحو عداء ، مؤخرا فقط  
 .آونوا اصدقاء لليهودالصهاينة األوائل لم ي

 
-مسيحيةالبين و،  الخلق والتوضيح بينو،  التوّتر بين القدس وأثيناهناك ،  واحدالمسيحي المذهب الضمن 

 فّضلت ، حتى قبل اإلنشقاق الديني. غربالشرق وبين الوجد حلول مختلفة اليونانية ، أ-مسيحيةالواليهودية 
الآنيسة الغربية الميل فّضلت و،  الرب  هوالسيد المسيحاعتبار الباطنية وبميّزاته البوناني ميل الالآنيسة الشرقية 

ضمن نفس ادة ، فّضل الغرب م فّضل الشرق روحا. رجلآالسيد المسيح   هاعتبار الخارجية وبتفسيراتهاليهودي 
المسيحية لت وانفص،   هذه الميول المعارضةزاد من قوة غرب الشرق والبين اإلنشقاق الديني هذا . رثذوآسيةاأل

 .ةالماديواتجهت أآثر نحو ،   الروحية في الشرقان جذورهع الغربية
 

فتوجهوا نحو العهد . لآن هذا لم يآن آافيا للآلفانيين ، الذين قامو عمليا باعادة خلق اليهودية ولآن بدون يهود
 سببا لآثرة االبادات الجماعية اووا الربا وآفروا بالعذراء ورفضوا الآنيسة والطقوس الدينية ، وآانأحّل القديم و

التعرف على الميل اليهودي واذا اردنا ان نآون ايجابين نحو الموضوع يمآننا . وابتدعوا الرأسمالية اللصوصية
ألقوياء إلضطهاد الضعفاء، احرية من المبادىء األخالقية، حرية  ، حرية من قيود المجتمع:  للآلفانيين في الحرية
 مملآلة الحرية هذه ليست اال مرحلة مؤقته في الطريق الى استعباد االنسان المجتث ، .ن اهللاوفي النهاية، حرية م
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وفي النهاية انتصر الميل اليهودي في الغرب بخلق عالم مدنس ومجرد . لآن الباحثين عن الحرية لم يفهموا ذلك

 .من االيمان ومستعد للآنيسة اليهودية للمامون
 

االشتراآية وجم الميل اليهودي من اليسار من قبل الشيوعية ، ومن اليمين من قبل فقد  ه: ولم تنتهي المعرآة
المامونية على هوالء الثوار ، ولآن دعنا نلقي نظرة -واليوم نعيش فترة مابعد االنتصار العظيم لليهودية. الوطنية

 .الى الماضي
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 اليمين واليسار ضد مامون

Right and Left against Mammon 
 

قالوا ان الشيوعية هي اليهودية . من مائة سنة يعتقد اليمينيون جازمين بان الشيوعية هي مؤامرة يهوديةألآثر 
لآن اليهودية هي فآرة النخبوية ، .  والثوار الروس)آارل مارآس(داتها وشددوا  على الجدرور اليهودية لآل من 

. سيحية هي االعتقاد بالطيبة المتأصلة في االنسانبينما الم. فآرة االختالف بين القطيع الشرير والشرارة الجيدة
 .المنطق الوجودي يحتم ان الشيوعين هم مسيحيين وليس يهود

ان "الجديدة المامونية هي تفسير الحادي لنظرة اليهود للعالم الغير يهودي، ملخصة في -إذا آانت الليبرالية
لقد ". احب جارك آما تحب نفسك"للنظرة المسيحية ، فان الشيوعية هي تفسير الحادي " االنسان لالنسان آالذئب

وفي الحقيقة آان الشيوعيون معادين ". االنسان لالنسان صديق ورفيق وأخ"رفع الشيوعيون الروس شعار 
 الى القياديين من غير Rosa Luxemburgآما اشارت ، " ان ربهم هو الطمع"وآتب مارآس . تقليديا لليهود
من ) Bund( طرد الحزب اليهودي )لينين( ، و)السامية-، تعبير مفضل عند اعداء" عبيد اليهود("اليهود بي 

 آما آان هناك تيار قوي . معروفة جيدا لآونها معادية لليهود آغيرهاSimone Weilالبالشفة ، آما أن اراء 
 . آانوا معاديين لليهود بنفس الفدر)تروتسآي ( و)ستالين( ؛ وProudhonمعادي لليهودي ممثل بي 

علم ) ستالين( فق درس لقد آان مشاعا ان يستعير الشيوعيين الروس من ارثهم المسيحي االرثودوآسي ،
 وآان )القديس بولس(خطابه مسيحي ، وعادة ما آان يستعمل الهوتيات مضادة لليهود من استمرالالهوت ، و
 49.هذه مالحظات عديد من الآتاب.  العهد الجديد-جيلنيقتبس من ا

 
فليس هناك افآار حقيرة لدرجة اليمآن . هناك ميول تهويدية في الشيويعة آما هو الحال في المسيحيةلقد آانت 

فالميول اليهودية ضمن . تحويلها الى افآار حسنة ، وليس هناك افآار جيدة لدرجة اليمآن تحويلها الى الحقارة
دية االمبراطورية التسلطية ، وروجت الشيوعية ، روجت للحداثه واالجتثات ، والمجانسة ، والمرآزية ، وعمو

 .آذلك لخصائص الحزب الشيوعي المشابه للآنيسة
 

Bertrand Russelمتآّونة من  ستقراطية وقحة وعديمة الشعورهي أر...  البلشفية  : "1920 في 50 آتب ،
 ين يجعلهم صناعي؛ إّن هدف البالشفة أنين الفالحبداية بأبسط ،  الفنانينمن الروس أمة . اليهود المتأمرآين

، وسيآون Rufus Isaacs و Sidney Webbمحآوم شموليا من قبل تخّيل نفسك .  بقدر اإلمآاننوأمريآي
 ."روسيا الحديثةلعندك صورة 

 
هذه الحرب ضّد الآنيسة آانت عنصر  . معاناة آثيرةاه لا أيضا ضّد الآنيسة األرثذوآسية الروسية وسّببوحاربو
في بداية القرن ؛  اتهالآمتموجردت من الآنائس سرقت ،  شيوعيةغيري فرنسا الف. يرهاغأو ة شيوعيبال،  حداثة
،  غير شيوعيةالفي النرويج . األعلىالمزايد  وبيعت إلى ،الصور الجميلة و األدوات  ازيلت نريالعش

stavkyrkor) ؛ في ى آخرت  في القرن التاسع عشر لتحرير األرض إلستعماالت أحرقة ،فريد )آنائس خشبية
جّمعت على دينية تآنوز و، ة بّجل مأيقوناتو،  من القرون الوسطى  غير معدودة روسيا الشيوعية خّربوا آنائس 

الآنيسة سّبب إنقطاع عن الماضي ورّوج لحضارة الصراع مع ،  في مآان آخرما في روسيا آ. مئات السنوات
 . Jacques Attaliاوة ليبدال

انسان متحرر من آل القيود  ، متحرر من " آان ينادي بالبداوة الجديدة ، Jacques Attaliالبنآي اليهودي 
 من -بدوية–حضارة نومادية "  الجدور القومية ، والتقاليد الثقافية ، والعواطف السياسية ، والروابط العائلية الثابته

:  سان في االتحاد السوفييتيوقد آان هناك توجه ناجح جدا ، الجتثات االن. ربطهم اال العالقة الماليةتبشر ال
 ولآنه عاش في مباني حديثه شاهقة وفقد Attaliاستهالآي آما حلم به -فالسوفييتي الجديد لم يآن حيوان تجاري

 .تقاليده ولم يدهب للآنيسة ، وعزل عن الطبيعة ، تماما آرديفه في الغرب
 
لم يساعد المجتمع على حل  االستهالآية-الغاء التجارية:  صحيحاSimone Weilا آان نقد مارآس من قبل ذهآ

 على تعليم الناس ووفرت لهم االمن والسآن والعمل ، ووقت تالشيوعية ساعد. المشاآل التي ولدها االجتثات
الفلسفة االلحادية تنحرف بالضرورة . الفراغ للتفآير والتصرف ، لآن ضعفها الروحي آان من اسباب سقوطها

بدون السيد المسيح يفقد . الرب-ود اهللا ، وتقترب من الميول اليهودية عديمةبعيدا عن الشعور المسيحي بوج
 ".االنسان لالنسان آالذئب"الحب األخوي اساسه ، والنخبة أغوتها فآرة القبول بمبداء 

 مفهوم أمنا االرض ، فقد آانت Theotokosلاالنعزال عن الطبيعة آا مرتبطا باستسالم الثقافة التقليدية 
التطور الرأسمالي لشمال اوربا آان مبنيا . بيرا عن حب االنسان لالرض في المجتمعات المسيحيةصورتها تع

فالقوى الغربية . يها، النها سمحت لالنسان  ان يستبدل حبه لالرض بالسيطرة عل) االرض امنا(على الغاء ثقافة 
ن ضحياها من محبي االرض  ، النهبية مع االرض والطبيعة واالنسان ، صارت اقوى م-بعالقاتها اللصوصية

 في نفس اوآذلك الشيويعيون الروس الذين سارو.  مثل أآلة لحم البشر يصير اقوى في المدينة المحاصرة
بدون السيد المسيح وأمه . االم ، لآي ينجحوا في السباق مع الواليات المتحدة عن حبهم لالرض المنحى ، فتخلوا 

 . االيدولوجيةبولآنهم في النهاية خسرو الحر تحدي التسلح مع الغرب في الروس حنج
 

سليلو اليهود فرصة لإلنضمام إلى وا ل، وأعط  قّوضوا الميل اليهودي) جوزيف ستالين(الشيوعيون الروس تحت 
هذا آان .  إلى الآنيسةؤ، والحقا جا  إلى الحزبوا، إنضّم تزّوجوا :االعديد من سليلي اليهود إستعملوه. الناس
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 إذاو. روسيةالهوية ال ن ختارودائما يآانوا  1990حتى :  الزواج المختلطبناءتعّلق بأفيما ي  صخصوصحيحا بال

حدث في ، آما  يهوده إستيعاب ينجح في ان من المحتمل لآان ،  خمسون سنة أخرىلاإلتحاد السوفيتي  استمر ام
 .إسبانيا والصينصقلية و

 
هود بيولوجيا ، االمر الذ ي آان عالمة االشتراآية القومية الشيوعين الروس لم يآونو في اي وقت يآرهون الي

 Konrad Loewآتاب . ود ، حتى رفضو المسيحية الرسولية نفسهالقد تمادى االلمان في آرههم لليه. االلمانية
 يقتبس من Resch Press2002 ) اليهود والمسيحين في نظر النازيين وفي الوقت الحاضر–ذنب ال(الجديد 

حسب االتجاه العام للنازية، " . آما يدوس على ضفدعة"بته في ان يدوس على الآنيسة الآاثوليآية ، هتلر عن رغ
الدراع "الن ن آل من يعادي اليهود عليه ايضا ان  يعادي الآنيسة ، أفان جدور المسيحية في العهد القديم تعني 

 "الروحية للدم واالرض التي التقهر هي ضد الطاعون العبري والمسيحية
 

 Dr Robertقال   51في خطاب مبرمج. آان االتجاه العام للنازية معاديا للشيوعية والمسيحية بنفس القدر تقريبا
Leyتعاليمنا تؤآد على الحياة ، انها فآرة الدم والتراب فآرة هذه الحياة : " مفآر قيادي ووزير في الحآومة

ننا ضد المارآسية ، والبلشفية والليبرالية وتلك هي حص. وجمال االرض ، أمنا االرض وهي أرض أبائنا
 .)  تقريبا-السيد المسيح ( بالمسيح المنتظرتصديق بالعقيدة اليهودية عن الخالص والماسونية الحرة ، وال

 
، لآن 'اليهود ' آون ضّد  فليس عيبا أن ت. بعيدا جداو وذهبHegel فهم جدل ؤاإلشتراآيون الوطنيون األلمان أسا

 بنيت تنا التى، والصرح العظيم لثقاف رفض السيد المسيح منا الى هاوية واحدال هار ين،وإال . إلى مدى معقول
  اليهوديهوة التوجه ،  تينهّو ين في االعلى بضّيق هو مسلك السيد المسيح بإليمان ن اإ .على السيد المسيح

. تمادينا فيه بعيداإذا  صبح قاتلين يمآن أ التوجهين آال . ، بين أثينا والقدس Gnostic المعرفية التوجه هوو
آباء الآنيسة في أيام ما فعل الصعود المعرفي آيشتد ان نتجه الى العالج اليهودي عندما طبيعي أنه من ال

Marcion  المعرفي الصعود اليهودي نّتجه إلى يشتد ؛ بينما في وقتGnosticsالتعويضي، آما وازنة و للم
 .Simone Weil فعلت

 
 ، ولآنه تبنى الفآرة Gnosticال آان مهتما باالفآار الروحية Alfred Rosenbergادي النازي المفآر الري

ولآن عقيدة والهوتية يجب " حيوية-يهودية بيولوجية"ليس هناك . اليهودية عن الخصائص اليهودية المتأصلة
لجناح اقصى اليسار بعد سنوات فهمت هذه الفآرة من قبل رجل غير عادي ؛ عضو في ا. مواجهتها وتطهيرها

 :  الذي آتبHorst Mahlerللجيش االحمر ومؤسس حزب اقصى اليمين القومي االلماني ؛ 
في ' هامتيهز'عنى ت( من إنحيازها تهاعالجميمآن عينة ن روح موحمليأّن اليهود  هتلرفهم  1945فقط في أبريل "

الذي  نحن يجب أن ننتقد المبدأ اليهودي .قتل اليهودببالروح وليس  فقط)  تقريبا-Hegel المصطلح الهيغلي 
نحن يجب . رسالة سلبية لليهودية  ليسا اال لحاداإلو" لعالملعلمية الرؤية ال"درك أّن ن، ونسان اهللا واال يفصل بين 

يحّول اإلنسان إلى  لذي ا،  الحيوي لإلشتراآية الوطنية التأريخية-البيولوجيأن نتآّلم ضّد التمييز العنصري 
هم لم يفهموا بأّن . هادوخلعدم الروح ، ولذا بمحدودية رفوا تعألنهم  اة ، تحّطم روحاني وي،  الحيوانيإندفاعه
 --، مّزقوا هذا الجذر  في  بادرة جذرية. جذر الشّرهي حرية الفرد تصورا أن ، و جوهر الروحهي الحرية 

 .”أنفسهموا وبذلك حّطم
 –ره في السجن ، شدد على الوظيفة االيجابية لليهود  سنوات من عم10 ، الذي قضى Mahlerهآذا شدد 

 ، ليس المطلوب هزيمة Hegelبالنسبة له ، تابع الى .  إجتثات االنسان يحرر االنسان ، مع سلبية عزله عن اهللا
 .باسلوب التالف" معالجتها من عدم توازنها"الرحوح اليهودية ولآن المطلوب 
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 عودة جوسياه

Josiah Comes Back 
 
معظم اليهود الذين عرفتهم على مرر السنين  : "Jeff Blankfortب لي صديقي والصديق المخلص لفلسطين آت

لسيوا فقط من الذين اليدهبون للآنس ، انهم يعرفون القليل جدا عن الآتب اليهودية ، وفي احسن االحوال يراعون 
 في )اسرائيل شاحاك(ر اليهود  ، التي وصفها واليهود بصورة عامة اليعتقدون بمفاهيم عداء غي. العطالت الدينية

 من 2 او 1هذه حقيقة تماما آما انه ليس هناك اآثر من ." آتابه والتي اخدت من الآتب الدينية اليهودية وتفاسيرها
القليل من . لماذا هم جاؤ الى هناكآانوا يعرفون ، الذين  101لشجعان عند الآيلوجنود المظالت ا من 100بين 

قائدنا وضع لنا المخططات ، وآان علينا . ان عندهم شعور بالآراهية للمصرين ولم يآن ذلك مطلوباالجنود آ
 .القيام بواجب الجنود

 Yisraelاليعرفون واليفهمون مخططات )  وحتى غير العاديين جدا(في نفس السياق ، نجد ان اليهود العادين 
فيآفي انه : يآره العدو وال أن يفهم مخططات جنراالتهوعليه ليس على الجندي ان .  وهذا يآفي–انهم مطيعون 

الحمار الذي يحمل الروح ادائهم الواعي ليس سبب المشآلة ، النهم اليعدوا في آونهم . يؤدي واجبه الصغير
وحتى اليهود االرثودآس ليسوا اسواء من الملحدين ، بل بالعآس ؛ الن اليهودي المتدين لديه ادراك  .الموجهة

. Yisrael ، بينما يعتقد اليهودي الملحد بأن الظبي يتوقف عنده ، وأنه ليس هناك من اله سوى خافت باهللا
 .العادة قرأة البروتوآالت أو لسؤال اليهود عن ماذا يريدونبنا اليهودي ليس سرا ؛ والحاجة " المخطط"
 

، للوهلة األولى يبدوا للمسيحي  تتبني وتريد نفس االشياء التى آانت اسرائيل تريدها قبل المسيح Yisraelأن  
في الواقع نجد المسيحيون يقرأون في نفس آتب االنبياء ، ويجدون االلهام في نفس . أن هذه الرغبات مقدسة

 . الهداف اليهود ، من وجهة نظر الطرف الخارجيمماثلةالمزامير ، وتبدوا اهدافهم 
األرض ستتحّول آل . ن اللورد واحد و اسمه واحدسيآو   ذلك اليومفي؛  اللورد سيصبح ملك على آّل األرض“ 

 ، ذهب وفضة في   آّل األمم اتثروستتجّمع وفيها   ...سالمالها و سيسآنعالية ، لآن القدس ستبقى  إلى سهل
 …”وفرة عظيمة 

آون  سيYisrael  ربروحي ؛ معبدتوجيهها التوحيد العالم تحت ها تريد  مثل إسرائيل قبلYisraelباختصار، 
خدمة خالل من الرب األمم ستعبد و. تبجل ذل وتقدره، مرآز هذا الآون اليهودي  وآّل األمم س القدسفي 

Yisrael. 
األستاذ  صديقنا . ؛ وبعض المفّآرين الحديثين تتّبع اصوله إلى العهد القديم ليس جذاب جداالعولمي مثال الهذا 

Marek Glogoczowski فيلسوف بولندي مثير من ، Krakow  ، واحدشعب' شعار هتلرقارنه مع   ،
عل ف ي)بوش(، والّرئيس شئ واحد  اليهود والمسيحيون : وخلص الى نتيجة سريعة،  ' واحد  Fuehrer وفوهرر

الصهاينة حيث . الحّد األدنىرغم اختالف ؛  الصهاينة المسيحييننتيجة توصل لها نفس ال. األنبياءرغبه ما 
انه يدهب . ( والتوراة)بوش( لنآرت ويMarcion بع يت. Marek G، بينما  التوراةن ويتبع )بوش(والمسيحيون 

 ).، لآن تلك قّصة أخرىه  ليما، ورفض تع ) س بولالقديس(، الذي أحّب  Marcionلما وراء 
 

نفس و،  نفس األفآارالن .  على حد سواءونخطئملعهد القديم لعداء األ، هؤالء األصدقاء و على أية حال
) الآنيسة(رغبات إسرائيل فان ،  ؛ ووفقا لذلك ترجم بشآل مختلف من قبل اليهود والمسيحيينتية تاشعار التوراأل
 شرّيرة من ةخدعو،  محاآاة ساخرةماهي اال  Yisraelن ، ال متوّقعذا هو. مختلفة جدا) اليهود (Yisraelو

 مسيحية هييهودية أن ال،  مارآسقال قد ف. تمّثل قراءتهم الروحية) الآنيسة (، بينما إسرائيل النبوءات القديمة
 .يهودية روحيةهي ، بينما المسيحية  قذرة

 
 "  نفسا ال تقتل "، الوصية على سبيل المثل . المسيحيفسيرتالمختلف تماما عن  للعهد القديم  اليهوديتفسير إّن ال
 تجد )روحية حول السيد المسيحرية بشوحدة (، األحالم العالية لألنبياء  وفقا لذلك. "ال تقتل يهودي "ليهود تعني ل
هي لليهود وبالنسبة ،   رمز الآنيسة العالمية هيللمسيحيين بالنسبة 'القدس'. الك الماديت األمعن شائنا اتفسير

 .ةك شائآباسالمزود قدم  12 بارتفاع حائط ب مقطوعةمدينة خرسانية 
لن يآون . العالمومم نزع القداسة عن بقية األ دعو إلى تلقدس وإسرائيل قدسية وحرمة ا،   اليهوديالتفسير في 

ة مسآون بوحوش دّنسصحراء مالعالم سيصبح .  وال آهنة مسلمونون مسيحيآهنة  الو،  هناك آنائس وال مساجد
 .اليهود هم رعاتهموسيآون ،   األممنجسة هي

 
ينزع ه نالو،  لعالمقدس ل آمرآز ملمفهوم اليهودي المزعج للقدس هذ ادرآون يآانوا القدامى آنيسة الآباء 

نه ، ال إلى األرض المقّدسةفآرة الحج ا )نيس(من  )جريجوري( القديس عارض لقد . بقّية العالمالقدسية عن 
مسيحية ال،  في الحقيقة.  يعتبرون آنائسهم الخاصة ليست مقّدسة بما فيه الآفايةقدمسيحيين تخوف من ان ال
آنيسته ليس لها نقطة مرآزية و،   السيد المسيحهنفسهو  المسيح يبقىمع ذلك . في نفس الوقتعالمية ومحلّية 

هآذا . األآبراليهودي آّل آاهن جّيد آالآاهن . اريس جّيدة آمعبد القدسفي بآّل آنيسة في موسآو أو . وحيدة
 .Chartresآاثدرائية بقدر آنيسة أبرشية صغيرة جّيدة فأي ؛ ة عولمقوة الآنيسة ليست 

 
وروما واألسآندرية فآل من القسطنطينية . ا فخريارئيسحتى عندها ، لم يآن الآنيسة ة  األولى من حياأثناء األلفية

آانت تلك .  بطارقةأو آباء مية خاصة بهباباورؤوس موسآو آان عندها ) الحقا( وAntioch و انطاآيا ،  والقدس
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 لآّل ين سة القيادياوسية العالمية حيث القسالمجامع الآنت مع وازنت،  المرآزية الآنيسةالى هّدفت تسياسة مهمة 

أآثر فأآثر : في الشرقهذا التقليد بقى محفوظا  . علم الآلهوت المشترك في شأن واوقّرروا الآنائس الوطنية ناقش
أو صغيرالصربيا حتى ؛  بينهم  علم الآلهوت مشتركىبينما بقصار لها باباوات خاصين وطنية الآنائس من ال

 .الخاصةوها آنيستها الوطنية المستقلة عندآان جورجيا 
من أجل  الآنائس الوطنية لشمال أوروبابينما تآافح : بشآل مأساوي تقليدالهذا فشل فقد  في الغرب ما أ

مفاده أن وا إلى إعتقاد خاطئ توصل، و إختاروا علم آلهوتهم الخاصف.  بعيد جدات وإنجرفتإنفصلتم ، هاإستقالل
 يجب أن ةآون حّيتلآي فالآنيسة الوطنية : خطئونمهم آانوا . ي بقرار سيادإالأن تخلق يمآن الوطنية الآنيسة ال

 .خلقت من قبل السيد المسيحالتى مقّدس بالآنيسة تواصل تآون في 
 

 اوحدته ويجب ان تحافظ على ؛ها البشر ، وال يمآن أن يخلق  الّلهها؛ خلق ة ، آإسرائيل واحد ةإّن الآنيسة واحد
ذلك بما في ( مسيحية ال. على السلطة سياسيت مسألة صراع ليسانها . هاتال مرآزي على عجنما تّشبيالمذهبية 
،    في الآنائس وفي األماآن المقّدسة-محلي . شر في العالمتنمتفترض حضور قدسي ) مسيحيةالقبل ما مسيحية 

اليهود يريدون .  القدسحفاظ على وال  -ريد تدنيس العالم ت Yisrael، مقابلوفي ال .على نحو واسعمنتشر لآن 
الذي حّطم آّل مآان مقّدس في البالد لآي يؤّسس تفردية معبد ،  على العالم  )جوشيا(،مفخرة الملك اعادة تطبيق  

، هّدم   األعمدةحطم،  ، دّنس المعابد واألماآن العالية وثنيينالآهنة ال، خلع  أحرق السفن"). 23 :ملآان(القدس 
 ".المذابح الخ

 
Siome Weil  ين آانوا مسّلح وأيامهم أفضل في  آما آانوا الى الحياة يهود الرجع إذا “ :بشآل صحيحقالت ،

 عتبرون يالنهم، ر )عشتا( و)بعل( يقتلوننا لعبادةس. ، لعبادة األصنام ، رجال ونساء وأطفالسيقومون بابادتنا آلنا 
لسيد المسيح لا رمزية  آانا صورعشتار، بعل و ةلآن في الحقيق. عشتار، وسيدتنا آ السيد المسيح آبعل

 .”سيدتنالو
 Weilأحست  رغم ذلك  آنل؛  جه آارثة عظيمةي يويهودحين آان العرق ال، 1942عام آتبت هذه الآلمات في 

نزع القداسة عن لة يلمالعا وميوله ، الخطر األيديولوجي لعلم الآلهوت اليهوديمن ناس التحذير انه من واجبها 
 ".جتثاثاإلسّم هم اليهود ”: فقد آتبت . م واجتثات سآانهالعال
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 المضّخة الروحية

The Spiritual Pump 
 

  ستتجّمع“: ذهبهم وفضتهم إلى القدس آّل األمم  ترسل  المسيحي عندما وقتإقتبسنا الصورة النبوية للفي أعاله ، 
،  معنى روحي فقطلها ه النبؤة ، هذ  حيينللمسيبالنسبة ” .وفضة في وفرة عظيمة الخ ثروة آّل األمم ، ذهب

 .لعنبإلى مزارع احقا شير تآأمثال السيد المسيح ال تماما  باألرض المقّدسة ، له أية عالقة ليس و
 peshat.  على القراءة الحرفيةامستند ، ، ينّفذ برنامجه الخاص قّوى بإنهيار الآنيسةالمست، Yisraelلآن 

، لآن  من المسيحيين أو المسلمينأآثر غني يهود أن ال  المحتمل - حقيقةدو على ما يب أصبح) تفسير حرفي(
تفسير  (derashلآن هناك . في اتجاهنادوالرات  البإرسال باليينين ستمّروا مالواليات المّتحدة وألمانيا ما زال

من الصعب إيجاد  ف: ن معيإلى مدىه حقيقة اخرى تم تحقيقها هذو.  روحهم إلى اليهودأيضا األمم ستسّلم ): عميق
الروح الوطنية األوروبية أن ،  نتيجةال. الدور األساسيفيه يهود ي او فآري ال يلعب المجال تطبيق روح

،  في الهندسة المعمارية،  يقاسالوعملي اليهودي السلوب العلى اها نادتإس وتتجلي من خالل تظهرواألمريآية 
نفس العلم في و،  شيآاغوفي قتصاد علم اإلفي و، ي فرانآفورتالجتماع اإلعلم في و،   الفآريتصوريالفّن وال

Viennese ،اليهود  أننيهذا ال يع. صهيونيةالو، محرقة العلم آلهوت و، المحافظين الجدد  سياسة في و 
 .العالمآل  أجندة  يه،  أجندتهم نجحوا في جعل هم فقط : رائعون

 
 من اووجد بريئمتهم ، Baylissمحاآمة : نفس الوقت يفن حدثان مهماتزامن روسيا ، في  على سبيل المثال

الحدث الثاني آان أآثر .  ذلك للرجل العالميLeo Tolstoy؛ ومأساة آخر أيام  تهمة قتل طفل ألغراض دينية
، رسومات  في الوقت الحاضر. نصيب آبير من التغطية االعالمية) ومازال(آان لها ، هذه المحاآمة  أهّمية

 الجيش IDF باربرة من قبل  القديسةآنيسة م يتحّطتجذب إنتباها أآثر بآثير من يهودي ، ئط آنس على حاسخيفة 
 .االسرائلي

شأن  إرتفاع قبل. هيروشيما في نفس الوقت آان هناك مأساة الخسائر اليهودية في الحرب العالمية الثانية ومأساة
-ضحايا المحرقة(Schindlerقائمة اال هناك س لي؛ اآلن " ياحبيبي"، آان هناك هيروشيما  1968اليهود في 
 .يةاليهودخانعة ومذعنة لألجندة روح الغرب أصبحت إن  ). المترجم

 
نفى حيث ان . رتبط بدمار المعبدمو بق ا سسبي-نفي، آان هناك  في الآون اليهودي:  ، أيضاsod  هناك تفسير

Yisrael السفن السماوية تحت ضغط عندما انآسرت ثت آونية التي حدالآارثة  ال آان سببه الحاجة لتصليح
تبقى ، نور بحر الهي  Yisraelبينما ف. قطعه على األرض وإختلطت بشرارات الضوءوقعت ف؛  القدسينور ال

العالم الغير طة بحاالميهودية الروح ه هي الهذو. نورشرارة ال يحملهم ، لآن البعض من األمم قطع شرّيرة أساسا
  -الغوييمع يالقطيبقى ؛ بينما  آّل الشرارات في الشعب اليهوديستتجّمع ،   من جيل لجيل، في النهايةو. ييهود

Goyim - لشرارات الروحية من اإزالة لآي  يتم هو : لمنفى اليهوديالغرض من اإذن ف. وبال روحآليا  مظلم
 . بدقة وحذرالعالم الغير اليهود

 
نوع  يهود-غيرال يعّلمون حيث ، هناك العشرات المعاهد  خيرةفي السنوات األ.  أيضا ، نشهد هذه الظاهرة اآلن

' رب'الدينيين يفّضلون الناس العديد من ف. ل مستوى ثاني من الدعميشآتلآن لو،  حّولواتيليس لآي : من اليهودية
ه يدعم ألن،  شآل آخر مقبول لليهودهو له وجود ااإليمان ب. يهودي النمط مع الالئم أيضا وهو ما يت،  غير ديني

 .نقاط مرآزية مقّدسة جدا ليس هناكبانه ّدعاءات اإل
؛   آنيسةسيادة، لآن  سيادة ملك لآّنهم ال يريدون. السيطرة على العالميتمّنون من المعروف عموما ان اليهود 

أن ، آما ا ، لجعلهم يهود غوييمتحويل الوون ال يريد اليهود . آنيسة ثيوقراطيةاألمر سيادة دولة في نهاية و
بالنسبة أما ؛  ، أي واحد يمآن أن يصبح قسيسا للمسيحيينبالنسبة . هاجمهورالآهانة على منح الآنيسة ال تتمّنى 

 . أن يصبح يهوديأن يصبح القط  إنسان  يمآن للغوييم سهولة فبقدر ،  لليهود
قد يحّشدون و،  يريدونا معلون فهم قد يف:  جداشديدة الغير اليهود ليست جمهورها الآنيسة اليهودية على شروط

يجب أن يساعدوا آما ال .  إلهام روحيأن ال يلتمسوا أيةو يتخّلون عن روحهم بشرط أن ،  الثروات والقّوة
ون على يوافق الآثير و.  يهوديللوالغيرية خاصية فريدة إليثار  ا فأنطبقا للمذهب اليهوديه نأل ، بعضهم البعض
وعد بأّن األوائل وي غسل أقدام توابعه ذالها ذاك آنيسة المسيحية أّسسال ف، م تخسرأو لخسرت . هذه الشروط

من امه (إخوته سيسجد له وامامه لبارع الذي لذلك على الوعد تأسست الآنيسة اليهودية . خرفي األسيآونون 
 .الآنيسة اليهودية أآثر مناسبة ألولئك الذين يريدون الهيمنةإذن . )وابيه

 
هي  Noahide 52 لنوح السبعةبالوصايا قبول ويعتبر ال. يجب أن يذعنوا لليهودوييم غ، ال في الآون اليهودي

واألآثر أهمية ان الغوي .  يجب أن يمتنع عن عبادة آلهة أخرىGoy الغوييم  بإختصار. ذعانهذا االلطريق 
Goy  الخالي من  وجودهف؛  هو بخيرف دين بدونطالما هو و. خاصة بهيجب أن يآون عنده أعياد أو مناسك ال
 .أخطارلن يسّبب أي حيات والر

Rambam)  أوMaimonides (غير اليهود الذي يخلق أو يتلي قاعدة دينية بجانب الوصايا السبع ال“: شرحي
مناسك ووصايا دينية وا جعلبان ي غوييمنحن ال نسمح لل. ستمّرا إذا عدم حّذر بأّنه سييضرب وييجب أن 
 .اليهودالآون في هذه منزلته  على Goyيوافق الشخص الغوي ع الوصايا السببقبول . 53"ألنفسهم
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 ، في باديء األمر طلب زعماء آنيسة القدس  الوثنييننحومهّمتهم  )طرس بالقديس (و )س بولالقديس(عندما بدأ 

آانوا  ؛ مع إّنهم فقط آانت المسيحية لليهود نظرهم في . 54الجّدد المؤمنين   ختان -السيد المسيحأمنوا ب يهود -
المسيحيون أن يقبل : زعماء الآنيسة عرضوا مساومةلآن . القديس بطرس رفض ذلك. لقبول المتحّولينمستعدين 

 آان القديس بطرس.  الوثنيةالقرابين ويمتنعون عن أآل Noahideوصايا ي بألصل الغير يهودذوي االجّدد 
مسيحيونه فان ،  هذا بقبول: فهمالنه ،   رفضسبول القديس .التحريميفهم معنى  يآن لم نه ، ال ذلك مستعّد لقبول

: ولم يصر على اآله ، ولآن من الضروري القول.  55يايهودالتالئم ضمن الآون المنتظم الجّدد يوافقون على 
 .يمآآنا االأآل ؛ الن هذا المنع غير مهم لنا

 
 Cabbalistسطى آان الآابالي  لحآاية يهودية من القرون الوطبقا. ليس هناك أشياء صغيرة في عالم الروح

سحري وأمره الخماسي النجم ال أسر شيطانا ضمنقد ،   Safed  من Joseph della Reinaيوسف 
فأشعل .  شمعةلهيضيئ أن يوسف  سأل:  شرط صغير واحدبالشيطان وافق ،  روح المسيح المنتظربتحرير 

حت وصل ، ا يوسف ورماه بعيد الشيطان بأمسك. شيطانوأدي طقس العبادة هذا الى تحرر ال،  يوسف الشمعة
 .Tiberiasإلى 

 
، لآن    ليس فقط إلى اليهود- إستسالم المسيحية، صغيرة مع اليهود التفاقيات هذه اإل، سّببت  على نحو مماثل
.  الدينية من المدارس واألماآن العاّمةالرموزإزالة :  منهاباألشياء الصغيرةاية بد. ية التوجيههمأيضا إلى روح

وفي أغرب اجراء ،  منذ وقت مضى. النصر اليهوديعلى  آبرهان ي تترجم هذا اإلستسالم الروحضمائرنالآن 
: الموضوع يبدوا بال أهمية. 56منزلة القانونبالوصايا السبع تماد ، على إع الآونغرس األمريآياستسالمي وافق 

 ولآنه ، della Reinaيوسف شمعة قدر ببال أهمية فقد آان االمر ؛  قربانيالغذاء النأآل ال على أية حال الننا 
 .Cabbalist  الحماقةآارثة بقدر 

 
أن يؤمن مسيحي يمآن لل بيحث. ميثاقين صحيحينعتماد إ  عنالفاتيآان الّثاني سوأ آانت فآرةاألآثر حماقة وال

مثل ما فعل ،  ي عن االقدم التخلأن يقبل فآرة في هذه الحالة ، لآن  القديم العهد بأّن العهد الجديد مختلف عن 
ثّم . ديلجدطايق لالقديم مأن ، و ، بأّن هناك فقط ميثاق واحد األرثذوآسيينآ،  االنسان قد يعتقدمقابل بال. الآاثوليك

ن ألآن من المستحيل . الميثاقمن ء ازم يعودوا ججب أن يصّرح بأّن اليهود الذين يرفضون السيد المسيح لي
وهذا يخلق . ؛ ألنه يقّوض المعنى ذاته من تضحية السيد المسيح اق اليهودي صحيحالميثبأن مسيحي يصرح ال

غوييم ، و الميثاقين في ، أعضاء'يهود مسيحيون'، الدرجة األولى  او ذو درجتين بالضرورة دين مزدوج
Goyimهموتعّمداليها اليهود الآنيسة أن تجذب على يجب  . أعضاء الميثاق الثاني فقط ،  من الدرجة الثانية ،

الدفاع األقوى ضّد الهجوم اليهودي المستمر،  بصفتها  الآنيسةواال فان. لآن بدون إعطائهم منزلة خاّصة
 . اليهوديالآنسمآانها بمآان السيدة الملوآية من ستراسبورغ وستسبدل ،   خضعتس
 

الحياة  مستوى ضاخفنإت ذلك هو  وإحدى إشاراحجرة بحجرة ،، ه ائ بني يجرالآون اليهودي واضح ان 
دوالر $ 30,000انك تحتاج ما زيد ،  الدولة اليهودية األآبر، الواليات المّتحدةفي . غوييمالتربوية والروحية لل

بمثل هذه المبالغ ، يمآنهم حتى الحلم ألمريآان المن البية الواسعة األغ. لحصول على تعليم جامعي جيدسنة لال في
المثابر مشاهد البينما التلفزيون قادر على تحويل ا هيتذّل مشاهدألفالم األمريآية  او. اليهوديبقى في متناول لآّنه 

 ).مردد لالفآار (إلى زومبي
 

  آتب57جديدةالديمقراطية ال من John Spritzler. رسا المدختالطالموضوع الحّساس اليتبادر الى الدهن 
-النخبة التحّررية) في السبعينات (أيتر،  ريبإسم إنهاء الفصل العنصو، هنا في الواليات المّتحدة “: يقول

 -ألخذهم طول الّطريق عبر مدينة بوسطن اتهم في الحافالت وضع أطفال روضببيض ال أباء ونيأمرالليبرللية 
،  مثل آّل مدارس الطبقة العاملة في بوسطنالتى هي المدارس البعيدة ، تلك  إلى - لمدة ساعةحافلة بالجولة 
بديلة الطة لم يآلف نفسه عناء االخد بالخ اهذأمر ب الذي ليبراليالقاضي ال. لّتمويل ا وضعيفةمزريةآانت 

. أآثر معقوليةب  العنصرية وأختصار مسافة الحافالتالتفرقةوالهادفة الى انهاء من قبل األباء السود المقترحة 
 غلوب-بوسطنرالية الليبصحيفة من قبل ال" نعنصري"البيض الذين إعترضوا على طلب القاضي إعتبروا 

 . ايهوديمملوآة صحيفة غلوب -بوسطنالإّن : ةالحظو مرجأ.”) الآبيرة األعمال قادةمن قبل آبار المملوآة (
 

 أن هملذا يمآنرحالت الحافالت هم لم يمّروا ب: آان شيء عظيم للمدارس اليهودية ورياض األطفالالعمل هذا 
إزعاج وإذالل من مرح إضافي يحصلون على و.  مقابل تآاليف عاليةيا الطبقة العلوييمغ زائدا اليهود يجذبوا آّل 

)WASP-الغوييم آّل يخلطان  أو -االمريآيين البيض  )الزنابيرgoyim من المؤآد أن . ى عائلة سعيدة واحدةف
مستوى تعليم  ّدى إلى هبوط يؤ  -ما عدا ذلك أو خاطئ أو صحيح جيد أو أو سيئ سواء آان   -هذا االجراء  

  علىسيطرةللأمريآا آان خطوة ضرورية لهذه الطبقة في ، وهذا الوهن  )WASP(الطبقة المتوسطة األمريآية
الغوييم الضعيف الجاهل اليد -goyا يلعق العندم ، لروح اليهوديةامل للنصرالآق ايحقلتو. العقل األمريآي

 .اليهودية شاآرا مبارآتها لتوجيهه
 

 42 من 32ص  



 42 من 33ص          "الآاباال "دراسة في 
 االرض المقدسة

The Holy Land 
 

و يقول خصومهم ، أنهم .   أنهم يريدون العيش بسالم ،يقول مؤيديهمماذا يريد اليهود في االرض المقدسة؟ 
ويقول . ويقول المتشائمون أنهم يريدون بناء دولة آبرى من النيل الى الفرات. يريدون قتل أو طرد الفلسطينين

حد هذه االمور أبالتأآيد هناك يهود يريدون . اءهذا اليهمنا ، طالما يترآوننا بسالم ، وهم على خطالالساميين 
النقطة هو ا همعبدأن يآون ، و  للعالمعاصمة عليا تحويل القدس إلى نينو) ' يهود'مقابل (' اليهود'لآن . الثالثة

 .في البناء المستمر للآون اليهوديلم ينجز لشيء الوحيد الذي ما زال اوهذا هو . المرآزية على األرضالروحية 
 

.  المستقبلفي 25العالم بعد تصور ي ل)ديفيد بن غوريون(دولة يهودية المؤسس Look، دعت مجلة 1962في 
المحآمة العليا للبشرية مع تأسيس ،  1987العام تآون طّبقت بحلول  سعالميةالحآومة التوّقع بأّن ال) ءاسا(لقد 

 .58يحيي الدور اليهودي في جمع البشرية،  تذآاري  نصب  باإلضافة إلى، في القدس ) األعلىآهنوتيالجسم ال(
 

الروح ستغادر المسيحية ، ستموت . تصحيحالعالم سيتغّير بشآل غير قابل للفان ، ما حدث هذا وعندما يتم إذا 
وسيآون .  السلطةثيوقراطية واسعةتبدل بدولة سست، وديمقراطيتنا المريبة الحالية   األمم في جزئنا من العالمآل

 تسواء آان ، ةمريح تول الثيوقراطية ليسدالالحياة في .  في مثل هذه الظروفه الناس يتوّقعشيءأخر السالم 
الثيوقراطية اليهودية دولة ، ال على أية حال. بيوريتانيةالند ، أو نيو إنجال البابويةدولة يسوعية أو الالغواي اراب

وصول إلى دارتها ، وال امآانية للإ في  سهمأييآون عندهم  لن فولعاديين سغوييم الفا،  يرثآبستآون أسوأ 
في آل سيصبحون عبيد مس باألسادة العالم حدتهم ، تمزيق وو بعد نزع ايمانهم وإجتثاتهم وتشريدهم. اروحانيته

 .االسمباال شىء 
 

ية صهيونالتى تبدو متعاآسة ؛ الاألفآار السياسية ، من ن إثنان بيالمضاعف تحالف  للعميقاآلن نبدأ فهم اللغز ال
-الرئيسي للنظام العالمي الجدبدلمقراقاعدة لصهيونية البينما تؤّسس . Mammonite الماامونية-الليراليةو

NWO ال-الليبرالية ، تؤّسس Mammonite لعبودية العالميةل .Jabotinskyو  Soros أشياء الن عفي
. )وجهان لنفس العملة (فس الشيءالمفتوح أسماء مختلفة لن المجتمع الحائط الحديدي وف؛  لنظام واحدة مختلف

إلختطاف أعدائهم من و،  حّق لقيادة الدبابات حيثما يريدونويمتلآون الرض المقّدسة األعندما يثبت اليهود في 
فهم بذلك ، ية لمنيوم الروسآذلك خصخصة مجمعات األ وةراضي الفلسطينياأل خصخصةو،  جميع أنحاء العالم

عندما يبنون الحائط على بينما يتجهون الى مفهوم الحائط الحديدي ، . "المفتوحلمجتمع ل" األعلى لمثاليمارسون 
 ".59تبشيرال و ال جنس"على توقيع عقود عبيد الصينيون ال نو ويجبرةراضي الفلسطينياأل
 

فتح المشجيعين على عضاء األو. بدون حائط حديديالعيش ، المجتمع المفتوح ال يستطيع  عالوة على ذلك
،الذين يجب أن ينصبوا الحائط الحديدي في   اللصوصون، سيهاجم ت منهم مصادر ارزاقهم سرقلذين ا،  مجتمعا

  السبب تآون؛ لهذا عطشالجوع والعندهم واألخرين ،  ياالراضماء وال، اليهود عندهم  األرض المقّدسة
 .اليهودالحائط يحمي ، بينما  األراضي الفلسطينّية مفتوحة للهجمات اليهودية

 
ة آّرسم Hayek فون ات معظم آتاب“: Marek G  آتب، لمجتمع المفتوح وأفآارهلآبر األآاهن الوصف في 
يقترح و. 60لصداقة واإليثارل من أّي أثر ين، مجرد  بشآل متبادلينلوعزمناس ال جعل اساليب إلى إسهابب

أو (ثقافات متينة ومتمّيزة ية بحيث ال تظهر أ، مستمر سآان اإلمبراطورية العالمية بشآل ضرورة دمج واختالط  
، اوهآذا آلي(أشباه بشر بال جنسيات نوا وآين اإلمبراطورية العالمية يفترض أن اسآ). تبقى محفوظة من الماضي

وجودهم دوا بي، الذي  "المخفيين"القادة الماليين هم بها أمرالتى يفي اإلّتجاهات يتحرآون منفردين ) هويةبال 
الهدف الضروري والمنطقّي لبرنامج دول هو تصفية سيادة ال“ بأّن الآاتب يعلن ما آ. Hayekضمني في آتابات 

المعترف به الهدف الجماعي الوحيد للنشاط البشري   هو الملآية الخاّصةالسعي نحو آون ييجب أن و” .ليبراليةال
 -العريضنتاج تخضع لالالتى ، ة ملآية تلك المواد االستهالآية والمتنقلة صاخوفي اإلمبراطورية العالمية ، 

 .61”تنافسي التوزيعالشامل وال
 

، بينما Yisraelوهي خط الجهوم الرئيسي ل. الجديدة هي رؤية جديدة للعالم تحت سيطرة اليهود-الليبرالية
 ذلك الحارس George Soros: واآلن نشهد ظاهرة مثيرة.  وحشيتها ما هي اال عملية صغيرةلالصهيونية بآ
الجدد الصهاينة االمريآين ، ألنها تعرض للخطر -، يشتآي من التصرفات الحمقاء للمحافظينYisraelالخادم لى

 .62عمليته األآثر أهمية
لقد .  الرئيسيالهدفيقّوض ذلك ، ألن معينة ملية ناجحة لوحدة  بوقف عجنرال في الجيش أن يطلب ليس غريبا 

بديل توفير مخادع ، وهو يتمّنى  63بافي إستعمار شرق أورو) تقريبا( ولوحده George Sorosنجح  
 .مل في عمرنات سيآYisraelيبدو أّن المشروع المحبوب لو. ألوربا الغربيةالجدد ، -للمحافظين

 
 الحياة الجنسية الطبيعية في السجون  حرمانأن آما . مستحيل جسديانسان ، التدنيس الآلّي لال على أية حال

 ة جديدةثقافالعبيد األفريقيون في أمريآا طّوروا . قادم المحالةانية الغربية الروحالحياة فساد  فان  ،فساديسبب ال
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ومنهم د مماثلة ، ي عب ثقافاتبين األوربيينا تنمو اآلن . خلط إعتقاداتهم القديمة بأولئك من سادتهمت، ن العبيد بي

 .المحرقةثقافة 
ستبدل السيد وح اليهودية على المسيحيين ، حيث ت لسيطرة الرةآّيفمالهوتيا أو دينيا ، هذه الثقافة هي مالئمة و

الناس الذين . بخلق الدولة اليهوديةالمسيح -، وإحياء Auschwitz بي Golgotha وتستبدل ، المسيح بإسرائيل
 .يطردون ويستثنون من المجتمعف. الماضيفي لزنادقة عاملة ا اليوم بمثل يعاملون بعقيدة المحرقة يشآآون

 
حوت ال أن ال ' للرأيون عرضو يآانذين حجج الملحدين السّذج الب حججهم نا؛ تذّآرة ل علميوعقبناس أ، هم  عادة

: المحرقةلثقافة رأي الزنادقة يقول ،   مماثلتجانسفي . '، قّصة يونس ليست حقيقية ، ولهذاإنسان يستطيع إبتالع 
لآن هذه الحجج . رف غاز إلثبات وجودهمليس هناك غأنه ليهود ، أو االعداد الآبيرة من امثل هذه  ال يمآن قتل

  في الآون اليهودي يجب أن يخترعوا بعض األدوات الدينية وأنفسهمالناس الذين وجدوا  :ال تلقى أذان صاغية
 .العقائد

 
صّوت آلود  ، الشعوريالمستوى العلى  ، بهزيمتهم وا  واقرواقبل نوربييحد أقل األاألمريآان وإلى 

Lanzmann  آانت إذا “ :  عندما قالالتحديأعلن Auschwitz ال يمآن ، هناك معاناة إنسانية ف، ةحقيق
.  سوف لن يجيء منهالخالص، وزورا  السيد المسيح يآون ،  في هذه الحالة.  المسيحبمعاناةأن تقارن ببساطة 

 .هذا التحديليس هناك من رد على  . ”64لسيد المسيح لتفنيد هي ال Auschwitzوان 
أفالمه عرضت و، ه أحد  لم ينبذLanzmann. العدو المتقّدمللرد على قفاز اللتقط إلجديد Ronaldوليس هناك 

. 'Auschwitzبعد ما مسيحية 'دين ناقشوا ال، بينما علماء ) المترجم-التى حرمت الحجاب( في سينمات فرنسا
؛  Aushwitzمن أرض نيسة آوإزالة الإزالة الصليب من خالل للغرب تأآد االستسالم الروحي الآامل تبين و
رئيس الآنيسة الآاثوليآية الرومانية طلب عندما  و،  القدسالىالبابا حجة  Canossa ذلك من خالل أّآد آما ت
 بعد  ذلك بزحفه على جبل الهيآل )شارون(تلك آانت غلطة ، ولم يآن من الصدفة ان قام  .مغفرة من اليهودال

 . برون االعتدار إشارة استسالمت ليسو مسيحيين ، وهم يعاليهود. وبدء الحرب العالمية الثالثة
 

ستستغفرون على آالم : اليهود يقولون للمسيحيين ولآل العالم الغير يهودي" :Paul Eisenلقد آتب صديقنا 
وعندما تستغفرون بما فيه . ى اخررات وعندما تنتهون من االعتذار ، ستعتذرون م.  مرة وأثنين  وثالثهياليهود
 ."ن تدعونا نفعل ما نشاء في فلسطينأبشرط لآن ،  ية سنغفر لآم الآفا

 
Eisenهي فلسطين الن .  آله هو فلسطين.؛ إّن العالم فلسطين ليست الهدف النهائي لليهود ، ف آان متفائل جدا

شد (النه لوال اختيار فلسطين لما أمآن مغنطة ،  ضروريوهذا ؛  ةالعالميالحآومة فقط المآان الرسمي لمقر 
في يهودية ، الدولة ما تأسست الإذا و . سيارةاالمامية للضواء األرنب في ما يحصل لألب أوروبا مثل وشع) انتباه

حسب  أو في مدغشقر Herzl ثيودور حسب اقتراح في أوغندا أو ،  Hirshالبارون حسب اقتراح ،  األرجنتين
، اتالنبوءمن جزء  آاآلنالذي يظهر لهم .  المسيحيتنشيط المستويات العميقة من الوعيما أمآن ، ل  هتلراقتراح

 .عقولهم  وسيطر عليهمأسر وبالتالي قد 
في اندفاعهم الى اليهود .  الآاملضمن البنيان في الحقيقة محددةمهّمتهم ف. أيضا  اإلسرائيليينولأسر عقوهذا 

لهذا  هم . هذه القاعدةؤمنوا وا وياإلسرائيليون أن يستولة يحتاجون الى قاعدة انطالق ، وعلى الهيمنة العالمي
معامل الّذآاء وحتى .  العقولبسطاءاناس صهاينة فال، جل هذه المهمة أ من واسعليسوا بحاجة إلى خيال 

معامل . 105الـ اليهودي تحت األوروبي بعيد و100األوروبي الـالمتوسط  تحت هو، 95اإلسرائيلي المتوسط 
 حقيقةبسبب ، لآن  أحيانا مّدعىآما هو  في االحصاء Sephardiيهود اب لحسليس نتيجة المتدني هذا الّذآاء ا

في الواليات المّتحدة أو بل يعملون .  إلى إسرائيلما يهاجروناليهود األذآياء والناجحون نادرا ان : معروفة جيدا
امّية على معاداة السويخوضون معرآة ،  )وول ستريت(ى ف مالون الصنع يهم. روسيا، في فرنسا أو ألمانيا

 و، أرسل حثالة يهود العالمهم اإلسرائيليون . لفّننقد ا ونآتبيأمم ويقودون ،  Times  وال)اللوموند(صفحات 
 .ي الجديدملعانظام ال الNWOالرئيسي للمقر للالمخصصة لفتح األرض 

 
هم  . من الفلسطينيينبها ن إغتصا يتمّنوة التالية التيما بعد التّلالى ينظرون الذين سرائيليون هم اإلقليل جدا 

 Bennyالّدآتور فآر  يظهر في جيدمثال  .، مع إّنهم ال يستطيعون فهم أو توضيح لماذا تهماوسون برغبهوم
Morris بازالة (آمالها إ عن عدم أسفوي، راضيا عنها اآلن  اصبح ، الذي 1948 الخبير في المأساة الفلسطينّية

 محرقةالنآران  ليس من قبيل هذا ليس . 65ضّخم أضاعف وبأسلوب م ارارهويتمّنى تآ) المترجم-الفلسطينين آليا
 هم، وتفردهم أرضو،  ثقافتهم ، إجتثاث الفلسطينيين ودمار لموريسبالنسبة . محرقةالورضى عن موافقة أنه ، 

- حيويةلةا-ماآنةما هو اال  Goyوالالحيوي،أليس آذلك؟ -بالمفهوم البيولوجيهم لم يقتلوا ان: ليست قضية آبرى
 يقول و. ق أعظموخل لصالح ممطلوبما آان ذلك بيئته وطريقة حياته إذا بحيث يمآن تحطيم ،  ، حيوانبيولوجية 
 .يهودي؟عن اليمين الماذا ف،   اليسار اليهوديهو إذا هذا ” يراسيالجناح المن أنا ما زلت أعتبر نفسي “موريس 

 
 Nathan تحّولويثبت ذلك ،  .بمرور الوقت ، يليينإلسرائاوضمير وعي في مهّمتهم يغرق هم بإعتراف

Sharansky   آان في  . إلى قومي يهودي يمينية الماضيالسنواتافي نسان اإلحقوق من مناضل الجل
 لو آلف ذلكجبل الهيآل في األيدي اليهودية حتى بحتفاظ احتالل واإل إلى 66مؤخرا لآن دعا ، الماضي لبرالي  

توّقع حرب أبدّية يعرقي وريتطّهإلى  اليوم ، يدعو  مس باألصديق الفلسطينيين Morris.  لهاةيحرب النها
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يأبهو لها ، مع إّنهم لم   مفتونون بدولة إسرائيلىخراآلمآان االاليهود في . ن سنةريبمحرقة نووية خالل عش

 . الشاملةYisraelة خطلتقّدم يشعرون بالبدأوا حين ، فقط بعد هذه السنة البالغة األهمية 1968قبل آثيرا 
 

الل مع إحت. %60، و يتجاوز اآلن  في إسرائيل نمو بثباتيخطط المعبد الثالثة وافقون على مالناس الذين يعدد 
فقط انها ،  الموتحد سعوديون إلى ال ةأخافويرانيون اإلش اإنآمو،  فلسطينيون وراء الحائطوحجز ال،  العراق 

هل ؛   النتائجتقديرمن الصعب . ث الثال)الهيآل ( المعبدبينصتوة القبة الذهبير يتفجيتم مسألة شهور حتى 
إلى الآون  آل العالم ينجرفبان ) أسوأ بآثير(نووية فاصلة ، أو  معرآةب) هرمجدون(ومبارآة  هآون محدودتس

 .اليهودي
اإلتصال الغير المعابد ستفتح خّط من آمية يس هناك ، ل بينما ستموت األمم المسيحية روحيا: حسنا، ليس بالضبط

الشيطانيون سيخسر . ي هذا المعبد وإلى الناسالال نعمة ستصّب من السماء و؛  موجود بين اليهود واهللا
 . جيبهمفيبولدوزرات يمآن أن تضع اهللا الدبابات والالوهميون من اليهود الذين إعتقدوا بأّن 

 
  آيس سحرييببع  Tyl Ulenspiegel 67يقوم ، المستهزء المحتال Charles de Costerفي قّصة من قبل 

فوا متى سيجيء مسيحهم عراليهود تمّنوا أن ي. بأّنهم سيقدرون على حدس المستقبل بمّصههم يعدو، لليهود 
مماثل باإلنتظار لبناة  إحباطهناك . فضالتالآيس آان ملئ بالان ، فقط إلآتشاف  المنتظر ، وإمتّصوا بشّدة

 .المعبد
 

 جدا إن لم يآن ياءقوؤّثر على االيس شيطانيالن النفوذ ال،   جداةآون حقيقيتهذا المشروع سللآن النتائج الشرّيرة 
ين من أن قنبلة نووية آانوا خائفأول علماء مشروع مانهاتن الذين دعوا لخلق . لبشريةلقدير الجماعي الضمير ال

االالهية -تدّخل بالمجاالت القدسية الوهآذا فان.  إلى نجمايحّولهو،  بآاملها يحّطم األرضقد التفاعل المتسلسل 
 .تحويل العالم إلى صحراء روحية، تتشابه مع ج ضاّرة ائسّبب نتيييمآن أن 

الء إلى الوياسر عرفات أقسم حتى إذا . الدولة اليهوديةيجب تفآيك ،  العالم من الخراب الروحي المحتملحماية ل
يحصل يمآن أن و. ، لآن ألجل آامل العالم لفلسطينيون ليس فقط ألجل ا-يتم ذلك يجب أن و، )  أريل شارون(

، الفلسطينيون  لآّل سّآان فلسطينواحدة بخلق دولة ديمقراطية بل ،   إراقة دماءتهجير وال، بدون  بهدوءهذا 
 الفلسطينيين، سيندمجون مع، لآن اليهود اإلسرائيليين في النهاية  آون دولة يهوديةتلن و. وننالمحليون والمتّب

 .والسابع  لثانياالفترة  بين القرنين الفلسطينيين أثناء هم إمتّصالقدامى الذين يهود لاآ
 

في دراسة   .الدينيفرقهم ، شعب نفس الهم سرائيليون اإليهود المحليون والفلسطينيون بعد آل شىء ، يبقى ال
  جامعة من geneticist عالم الجينات Antonio Arnaiz-Villena سباني تاذ اإلسلالأخيرة 

Complutense  ويجب ، ماثلة جدا ثمية  جين مجموعة اليهود والفلسطينيين يشترآون في أنوجد؛ في مدريد
 على أساس"ستند   يجب أن يالتنافس بين المجموعتينلذا فان .  جينياغير منفصلينو الصلة يوثيقإعتبار انهم 
العالم  سيتعافى عائلة إبراهيم  وتوحد تس هآذا  .68فذآر المؤل آما "ليس في اإلختالفات الوراثيةو،  ثقافي وديني

 .Yisraelسببه الذي خراب  ال منءببط
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 لعنة أم برآة

Curse Or Blessing? 
 

أم ان ،   مسيحيال مأيهودي الحقيقي هو الآون للنموذج أي و  صحيحما هو الهل هناك طريق يقّرر بموضوعية 
يجب  ، ونعم طريق نعم هناكطبعا ي؟ وهل يجب أن نهتّم به مطلقا؟ ، مثل إختيار القهوة أو الشاذوق مسألة ذلك 
برآة على  حضورهم فيجب أن يآون، إسرائيل الحقيقيةيشآلون هم ان، و  حقعلى ليهود اآان إذا ما .  نهتمأن
تمل إرتفاع اليهود يحفان ، دجال  وه Yisrael، و الآنيسة حقيقية آانت تعاليم إذا ماو؛ الذين احتضنوهم لناس ا

 .لناس المحليينعلى اأن يآون لعنة 
 Irwinمشهور ناطق يهودي . المعيارهي البرآة ف:  نقطة اإلتفاق المتبادل بين اليهود والمسيحيين هيهذه

Graulich  في الواقع “ :على اإلنترنت آتبتانتشرت آثيرا ) 69اإللزامية اإلستحواذيةيهودية (له مقالة بعنوان
أولئك الذين '. من جملة مهمة في العهد الجديدينحدرو) ال ملتزم باليهود أنأن  يجب حول ما(بسيط جدا الجواب 

طريق بأي واحد يؤمن بهذا البيان سيأخذ ' يبارآون اليهود سيآون موهوبون وأولئك الذين يلعنون اليهود سيلعنون
.  في تأريخ العالمبرآةالد البأآثر أمريآا أصبحت في أن عجب وال ]. صهاينةال[ن األمريآيالمتدينين  نالمسيحي

 ”! يةنفطال همآّل آباربالرغم من ،  لعالم العربي واإلسالميوهم بوضوح امم أآثر لعنة اليوم؟ األوأّي 
 

السيد المسيح، وا إضطهد ، اليهود س الشيطانيآنفي ولآنها موجودة . ليس هناك مثل هذه الجملة في العهد الجديد
 Irwinها يّدعيالتى لآن الجملة . ، نعم تصّرف اليهود بشآل منافق. ، نعم يقتلوهأراد اليهود لدرجة أآبر أن . نعم

Graulich غير موجودة هناك.  Graulich د ، يالجد واخلط العهد القديم بشّوش لقد : اللعنة وأ لم يخترع البرآة
ألعن ، و)إبراهيم(آونك بارآهم الذي يباراأنا س“ يقرأ 70اإلقتباس الفعلي . حيث تعني الوصّية شيء مختلف جدا

سليل ، آإلى السيد المسيح اهللا إشارة تلك لمسيحي،  بالنسبة ل” األرضنبارك آل شعوبوفيك س: ن يلعنوكالذي
ومن ،  في الحقيقة  لسيد المسيح؟لآون سلف ت برآة من أن أعلى وأفضلماذا يمآن أن يآون . براهيم إلمباشر

بناء أوا أصبح السيد المسيح أمنوا ب، وآّل أولئك الذين) الغوييم(رض آّل عوائل األ بورآت ،  خالل السيد المسيح
 ينملعونوا أصبحالسيد المسيح  لآن أولئك الذين رفضوا. 71)القديس بولس(، في آلمات ) عليه السالم (إبراهيم

اليهود ، وقية  الحقيإسرائيل، أصبحت الآنيسة المسيحية  آّللمنذ أن فتح السيد المسيح الميثاق ل ف.بنفس اللعنة
. االالهية في أي شىءالنبوءات تخصهم إسرائيل الحقيقية ، وال من اتباع اويعودلم الذي رفضوا السيد المسيح 

Graulichالسيد المسيح بعد ماحقيقة على قبل السيد المسيح وعود ما تطبيق  ، من خالل  يخدع قارئه البريء. 
 

لمرجعي  اScofieldالفآرة تواثرت في إنجيل ؛ لآن نفس  قليل جدا في هذا العالمال يعني Graulichرأي 
عند جدا ، ومشهور يهودي بالهام مشروع واسع وما هو اال  ،طبعات الحقة في  و1967أآسفورد في ،  لجديدا

  . العقول الوّعاظ األمريآان بسطاء
 وصهوامش على نصال' التعليقات و'من مجموعة واسعة ويتآون من ،  ذباألحرى تلمو هو ' اإلنجيل 'اهذ

مجموعة أخرى من الذي هو ايضا ،  التلمود اليهوديعن االنجيل آبعد التوراة عن بعيدا آانت النتيجة و. اإلنجيل
يهودي لم يدع رالغين ، ال عني يهوديت' : آالّتالي' رجل' الآلمة ، يعّلق التلمود على  على سبيل المثال. 'التعليقات'
 : العهد القديمفي الهوامش التالية Scofield نجيل إلرد  أآسفوا محّررو زرعلقد . 'رجل'
، ولعنة وضعت على أولئك هيم أبراأحفاد  ونبارآذين يبرآة على أولئك األفراد واألمم البالوعد  هناك ) 3("

أولئك الذين الى  تحسنوأ،  الناس الذين إضطهدوا اليهوديبدائما أضرت حيث . 72الذين يضطهدون اليهود
 ."73وضوح أآثر بشآل أآثر وهذا المبدأ بث يثسقبل المست. حموه

 
، في الدولة ا االختبارهذمثل ، في أفضل مآان ل لناس الذين حموا اليهوديحصل لهو الخير الذي مادعنا ندّقق 
 ممر، تحت  المنطقة القاحلة الواسعة في جنوب األرض المقّدسةب في تالل النقب الرملية والمتربة. اليهودية

غزة وبين  وايالت  القدس بينطريق المنتصف في ، هضبة عروة ، على حافة  روماني الّصنعالعقرب ال
واغصانها  االبدياألخضر ا تحت إنتشاره. 74 السنينفألال  مبّجلةموّقرة و jojobeشجرة ، هناك والبتراء

، وعين نجيل اال في En Hazeva بي، مسّمى   ربيع و الماءفي ةوفر ، آان هناك مّرة  باألشجارة حاطمال
 تحمل نبات مّر Nabateanجذبت مياهها المتدّفقة قوافل تّجار .  في اللغة العربية الحديثةHusub-حسوب

و آبار السن ، من إسرائيليون   اسآن بجانبه،   إلى البحر األبيض المتوسط)فيليآس(ولبان من بالد العرب 
Edomites العديد  في األزمنة الحديثة. اتحّماموا مجمع الشيد التّل ، والرومانأعلى  بنى معبد صغير على ،

عند ) دعوا دعائهم(قسمهم وا وأقسمبارك  جدوله المفي بقطعانهم سرحوا ،   إبراهيمبناءمن الرعاة البدو، أ
 .ق البارديعمظلها الفي والشجرة 

 هفي مالبسة ن وقوميالب. من الراعي بحمله على أآتافه الرعوي للشآل ، بيت  هي حدود األرض الموعودةتلك 
ط رفيع يبخحّزم مغطاء رأسه ل اإلطار األبيض ضمنطقس بالمعضوض والنبيل الوجه وب،  الطليقة البيضاء

في بشعور البيت والوطن نفسه بالعربي هنا يشعر ، لمحلي ا، وبسيجارة ملفوفة بيديه القاسيتين من العشب أسود
أن لقائه ،  مرتاح ووّدي دائمافهو . شارعك العام انت في الذي تشعر بهقدر النفس ، بالسعة العارية للصحراء 

هم ط شايانش، ومنحني السوداء بدوية صادفت خيمة و في الصحراء ت، تجّولالمرات العديد من في . متعة
 . إلى األبد في مغالة ألمنيوم آبيرة على الفحم العنبرييسخن  الذيmaramiye المرمي
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من شاشة التلفزيون آثير ب تأثيراضخمة فوق نار معسآرهم آانت أآثر روعة وال المدببهصحراء ال، نجوم  النجوم
،  نا سرور قراءة الآتب في الليلت، أعط ، هذه البرآة المريبة الآهرباءو. هالتحديق فيالمآتوب علينا االمستوية 

النار بش دفء فتح ضوء آهربائي من إشعال نار، لآن العربي عنده عيأن تأسهل أنه ؛   النجومت سرقهالآن
آن ل؛  النظرها تحجب ، لآن الريحي من توقحيطان ال، ين المستقرناس لل. نفس الجهدوب النورباألضافة إلى 
، لآن العربي عنده هذه  السقوف تحمينا من الشمس والمطر. غير متأّثرةالنظرحّي للطبيعة العذراء مالعربي عنده 

 .اهللابالسماء العالية لتذآيره 
 

في الفسيفساء . بشآل خاص إلى البدوي ، هذا االسم يعود ، لآن هنا 'عرب'ن الشرق األوسط ا سآمن بعيدا، آّل
 جميلآّل ال؛  ساسيةاأللوان األآين المدينة متمّيزحضر ، و ، فالح الفالحين ، الرعاة العرب  لفلسطينةالجميل

؛ يبني بيوت الحجارة  عطاء الفاآهةزيتون إلاللوز يزهر والالفالح عنده أصابعه الخضراء؛ يجعل . ومختلف جدا
إّن . م والتجارةيالتعّلوبهم يسير ؛  يعيش ناس المدينة وسط الآنائس العظيمة ومساجد فلسطينبينما . والشرفات

،  بالشمسئون ّفابالمطر، دون غسلم؛ الطبيعة عّرضون إلى عناصرمهم ن، أل ة المستقرالناسالعرب مختلفون عن 
يحمون البدو ساليهود اعتقد أن ، و لورانس آان عاشق لهم. T. E. طبيعةللنصر مآّمل هم عان، بالريحون طّهرم

 .لفلسطين  واإلستعمار اليهوديBalfourلهذا السبب دعم إعالن . من قوم المدينة والفالحين
 

هضاب خارج الى بدو الاليهود ازاح ، 1948على أية حال، باعالن إستقالل إسرائيل األحادي الجانب في 
Aravaبقيت عائلة واحدة فقط قرب ربيع عين .  إلى األردن وسيناء وقطاع غزةHusub  علي (، عائلة

الت ي إ إلىاساعد الجنود الصهاينة إليجاد الطريق جنوب: 'حمى يهودي 'قد أبوه آان ي ذال )أبوالمسك العمراني
لآن ليس . عظيمة والربيع الوفيرلبقاء على أرض أسالفه قرب الشجرة القديمة الله با واسمح ةمآافأآ. 1949في 

خلق زراعة مربحة لأرادوا إستعمال مناخه الدافئ . Aravaن اليهود إلى و، جاء المستوطن في السّتينات: طويال
،  العمل آان صعب. األراضي األردنية عبر الحدودعلى ، لذا سيطروا  التربة آانت سّيئة. للتصدير إلى أوروبا

 . ديينلذا جلبوا العّمال التايالن
 1964في . عصير األرضوا ومّص ، ، لذا حفروا آبار عميقة أفآارهم الزراعة طّورت في أوروبا بمائها الوفير

بالماء  علي تي تزود أغنام ال صغيرال ربيع 26الآّل آان  ؛ في بضعة سنوات Husubجّفف الربيع القديم لعين 
 . وميتةةآانت جاف

 
السلطات ف: له بذلكلآّنه لم يسمح . هالحديثالتحول معه الى الحياة يت و، قّرر بناء بأن خسر مصدر رزقه بعد 

ون عيشيوعائلته بقيت وبقي علي .  من ذلكGoy ال) علي(ت ، منع بناء فيالتهمبالتي سمحت للمستوطنين اليهود 
قرب و ،  للمستوطنين اليهودالفخمةقرب الفيالت و،  Husub، قرب الربيع المجّفف لعين  في خيمه الممّزقة

مابعد هنا نحن قد نترك تعددية ثقافات . بانآوك للعّمال التايالنديينالمدعوة صغيرة الآواخ األمدينة 
أي ،  صحيح هو االام، ونجيب على السؤال  وآره -هجوم-ومبداء المساواة بين االديان بدون،  حقدوالال،اثهالحد
 . المسيحيماليهودي أ: لآونلأفضل ذج انمال
 

أصبحت برآتهم : حّقا الآان عنده الآنيسة. آلخرينعلى ا، لآّنه لعنة  الآون اليهودي جيد لليهود،  في الحقيقة
الهيمنة اليهودية ليست عالمة جيدة . مريآان اآلن على جلدهمالذي يواجهه األ؛ آ ملعونفهو بارآهم ي، ومن  لعنة

 .العديد من األوقاتقد نمت تجربتها في ، و للناس العاديين
 

عهد واجهت ثورة الروسيا بعد . الناس العاديونه واجهما ، آانت أوقات الهيمنة اليهودية أسوأ   الشرقيةفي أوربا
هم لم . ، واإلجتثاث الهائل للفالحين ة في أوآرانياآبيرالمجاعة الو،  آنائسالدمار و،  اإلرهاب في العشرينات

ولد الذي يسحب السمك الذهبي من المثل . رةنوا وحوش شرّيوآي لم،  ، أجدادي اليهود  بالقصد ذىاأليعنوا 
حديثة فعالة أرادوا تحويل روسيا إلى  بالد . قصدوا الخير، اليهود  بشروق الشمس السمك ستمّتعلآي يالطاسة 

هم فآنيسة، لإذا إحتاج الروس . ، بدون ثقافته محلية بدائية 'الال سامي 'Dostoyevskyبدون و، بدون آنائس 
) الحزب الشيوعي لالتحاد السوفياتي CPSU( ة ممثلة فيتدرجالمالآنيسة شبهة لتزام ودعم إللآانوا مستعّدون 

 .Cheka،  قّوة الشرطة األيديولوجيةفي مثل ممدعمة بنظام التفتيش ال
 

. اتبعالروس العاديون  حياةآثيرا  ت تحّسنفقد اليهود مواقعهم العالية في الآنيسة الشيوعية ، و1934عام بحلول ال
حياة الروس أذّلت ، و على روسيانموذجهم  Judeo Mammonites المامونيين- اليهود، فرض1991 بعد

 .النخب الجديدةنجحت العاديين ، بينما 
 .وة وسؤااألآثر قس )1956-1945(سنوات الهيمنة اليهودية آانت تشيآوسلوفاآيا، وهنغاريا، و،  في بولندا
نمو الثروة مع ،  تزامن التّضخم والبطالة الفظيعة لأللمانادت الى ت يهود في العشريناال ات، أولوي في ألمانيا

وفي الواليات .  األرض في الدولة اليهودية إلسرائيلعلىإّن المواطن غير اليهود يسحق . والتأثير اليهودي
 الفجواتوتضاعف نمو حياة الناس العاديين ساءت ، 1968يهود بثبات منذ ت هيمنة ال، بينما نم المّتحدة

 .اإلجتماعية
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الحلم  إستيقاظ من"بعنوان ، ة يمينيال ,American Business Weekة مريآياألل اعمفي مقالة إلسبوعية اال

من دافعي  %90الدخل الحقيقي للقاع متوسط هبط في الواقع  2000 و1973بين أنه  ذآر  ،"األمريآي
 إرتفع % 0.1األعلى ، ودخل % 1ألعلى دخل ا% 148 إرتفع بنسبةبينتما .  %7 بنسبة الضرائب األمريآان

 من )زيادة الثراء(ود لصعاإنآمشت حرآة آما . %599إرتفع بنسبة % 0.01األعلى ودخل %  343بنسبة 
يآتب بول . المعتدلالثراء إلى حتى أطفال الطبقة الدنيا يشّقون طريقهم من ، وقليل جدا  %10إلى % 25

Krugman األمة مجلة  في)The Nation (75. 

طّوق بالتخفيضات في ماألمريآان العاديين ضعاف الدخل ، حيث أّن موقع  معدومة طائفةبأمريآا تخلق مجتمع أن 
 .ء الضريبة إلى العّمال بعيدا عن األغنياء والمحّنآينا، وبتحويل عب التعليم والصحة

 
لم تفرض عليها و وتربح العقارات سوق األسهم المالية ، ، حيث تربح  قوي في الدولة اليهوديةاالتجاه -لهذا الميل

 دفة من قبيل الصليس أنه . لقدرة الآاملةاضريبة  لاالعمتفرض على ، بينما  ضريبة في العديد من الحاالتاية 
 العاملين قاسية على  نتائج له، وإرتفاع الآنيسة اليهودية آان  العمال تقليدي واليحتقر اليهود العمل : ان 

في  المحليون غيراليهوديعاني . يحتاج لعقل معقدحقا ال' لعنة أو برآة ' ئيل، السؤال في دولة إسرا. العاديين
، بينما هم  من الدخل اليهوديآسر بسيط ، دخلهم  أشجار زيتونهم مجتّثةو؛  ألرض المقّدسة من دمار بالدهما
 . العظيم)شارون(وراء حائط حصورون م

 
في  :بصوت عاليقول لوقت مناسب لانه “ : Antiwar.com آتب في Ran HaCohen،  مؤلف إسرائيلي

بارك م عصر  من هناكم يآن، ل  البابلي في القرن السادس قبل الميالدي، منذ النف ل التأريخ اليهوديوآامل فص
 ."  لعيش اليهود من وقتنا الحاليوقت أفضلولم يآن هناك من سابق . عصرنا هذالسامّية من لمعاداة -أقلب

. لليهود ليس  وقت طيب لبقّية البشرية جيدفالوقت ال: وت عاليصبليس هو الوقت المناسب لقوله ه لآن. هأوافقأنا 
 .أسوأيزداد وضعهم من سئ إلى عاديون الناس ال، بينما  الى أفضل  أفضلمناليهود يتحسن وضع ، 1968منذ 

 
. بارآةليهود ليسوا إسرائيل الم، ولذا ا نياآلخرعلى لعنة هي إّن برآة اليهود : لى السؤالعهآذا وجدنا جوابا 

يهودية في العالم النجاحات ال“:  باختصار مفيدا، وضعهSaadiya Gramaيهودي من نيويورك، الديني العالم ال
، يجئ الحظ السعيد الآارثة الآلّية يهود -الغيريواجهون فقط عندما . فشل آّل الناس اآلخرون بالآامل على ةمتوقف

اإلختالف بين شعب إسرائيل وأمم العالم “: ّدعىنه إ، إل صحيح وذلك ةعنصريبالGrama  آتابأدين  .76”ليهودل
ه جوهرعمق ، بمصدره وفي goy والغوي . آلّياوجدا بمصدره وفي جوهره جيد  اليهوديف. هو إختالف جوهري

 ةمختلفوقات المن المخل إثنانأختالف بين ، لآن باألحرى  دينيختالف  مسألة إتليسببساطة  ههذ.  شرّير جداهو
 .”جدا
   إلىLubavitch Hassids  من ،العديد من اليهود اآلخرين ما يفآر فيه صريح و بشآل واضح Gramaقال 

Matti Golan . مطّهر من أآاذيب ي ،  اليهودالالهوتييللنموذج هو  تقديم حقيقي والمهم أآثر أن هذا العرض
حامل هذه اذا آان حتى و ، يهوديغير آان قائله ذا حتى إا حقموظوعي هو سيآون و. والنفاقPR  الدعاية

  لم يعرف األوربيينعندمان أوروبا باألطلسي حتى ع ةمنفصل ، أمريآا آانت بالّطريقة نفسها .شعوريااالفآار 
 .جودهابو
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 خدمات صينية الى المنزل
Chinese Take-Away 

 
،   طبقة راقيةواتقّروا في المدن، وشّآلإس. Sicilyفي القرن الثالث عشر، سيطر الفرنسيون على جزيرة 

على ة ّآزالمتمرالقّوات الفرنسية حصلو على حماية ، الصقللين غني وقّوة من أآثر آانوا .ن المواطنينع ةلوفصم
 وقتلوا الجنود والمستوطنين  الصقيليون، ثار ، في وقت صالة الغروب1282عيد الفصح  فيلآن . الجزيرة
فقدت فرنسا . صقليةلتأريخ آصالة غروب المعرآة التى بقت في ابحوا أثناء  فرنسي ذ2000. الفرنسيين

األشرف ، خليل ة في عآا حتفها يد السلطان صليبيالمملآة  لقت ال، وبعد عشر سنوات. قبضتها على المملآة
 . إلى قبرصوا د أو هربيعبآ  اوعيبوالفرنجة  نمستعمروالووذبح 

 
مع يختلطوا   لم ، و منفسهعلى أنب ااألجما تقوقع إذا . األجنبيةيمنة الهمشآلة ا ل غير عاديالهذا ليس ح
نفس المصير الغير حميد الذي القاه الفرنسيون في صقلية والفرنجة ل أنفسهم يهئون فانهم،  االصليين المواطنين

 نآتشف على  أننا، آما يمآن للتعامل مع النخب األجنبيةلآن  هناك اساليب أقل دموية . في االراضي المقدسة
 .عشاء

 
نادالتهم يلبسن  :الشهية طعام ال، باألضافة إلى وجبة  بصرالبسرور زائر ال، يتمّتع  في المطاعم الصينية األفضل

جة يهذه المخلوقات البهمن آّل خطوة وعليه ، ن خصرهحتى ارتفاع ة تمتد جانبيفتحة مع تنورة بالطول الطبيعي 
تالحظ مطاعم صينية نفسها حتى في الصين : إلنحطاط الغربي لاتقليديس  لذا هو. سيقانهم الرائعةنور تومض 

 فتحة  -بّطة بآين قطع إنتباه زبائنهم من التمّتع بتشتيت هم ال يريدون ان. هذه العادة المبهجةتتبع تقليدية جدا 
 .عندهم معنى مختلف الهالتنورة 
الصين ات محافظودين بجالمونغوليين مأقرباء للناس  وهم أ Manchu الغزو الصين من قبل ىانه ذآر

 ، وبمساعدة صينيون Amurهضاب  صّد التقّدم الروسي في Manchu 1644في . شوريانمالشمالية الشرقية ل
 قرون 3للصين ساللة هذه الحآم وقد دام . Ch'ingأنفسهم آحّآام جّدد للصين تحت اسم ساللة و ، أّسس ننشقوم

،   لغتهمManchuالمانشوفقد : بدوال-نصفا الصين حّآامهت ، إستوعب لوقتأثناء هذا ا. 1911عام حتى تقريبا 
 .صينيينوا عاداتهم وأصبحوثقافتهم و
 

بواسل محاربون   آانوا–برجالهم ونسائهم  –فالمتنشوريون . ذات اتجاهينعملية واالختالط لآن اإلستيعاب 
بالفتحة الجانبية حتى يمآنهن تنورات طويلة لبسن ) ذوي الخصوبة العالية(المانشوريين ؛ سيدات وفرسان مهرة 

وفي ، آين  في بةالجديدة  اإلمبراطوريعاصمتهمالتنورات إلى معهم جلبوا .  ظهور الخيلين علىلجلوس منفرجا
 . ظهور الخيلنرآبلم يّنهم اآّل السيدات األرستوقراطيات الصينيات هذه األزياء مع ت تبّنالحال 

 
 يابانال لة و محا، على الرغم من المنشوريين  حآم نتهى أو؛  إلى جمهوريةالصين تحولت  1911ثورة بعد 
حآم الالشيء الوحيد الذي بقى من قرون   .Manchukuoفي جديدة منشورية خلق والية لقصير األجل ال

 .اآلن إلى زّي المطعم الرسمي الصينيهذا تحول ؛ وحتى عميقة الشق التنورة آان لباس المنشوري 
 .  أسهلإستيعابهيآون ، أحيانا  دائمامن الممآن ليس  المحتل طرد.  إللغاء هيمنة النخب األجنبيةة طريقه هذ
 

بعض آثار ستبقى . ليهودة لإستيعاب سريععملية إلى تدعو فلسطين  الهيمنة اليهودية في الواليات المّتحدة وفي
 . خطروا شّآل يلنهم انفتنورات المانشورية  الإلى مستوى ننزل ، لآن عندما ية اليهوداأليديولوجية سيطرة فترة 

جلب ون، طيبين جعلهم ن،  نقذ اليهود من النوبة أن ن، نريد  هوت والعقيدة اليهوديةدين علم الآلنبينما  وفي الحقيقة
 .يقنا بالوسيلة وتنير لنا الطرتزّودنار فلسطين  .طاقتهم إلى خدمة الناس

 
الن ،   بعيد الفصح سويةونسيحتفل غربالشرق والذه السنة آّل آنائس ه. وقت خاّص جدا هذاعيد الفصح القادم 

 . تزامن من وقت آلخرة ي والغربيةالشرقيبين الآنائس عيد الفصح المحسوب بشآل مختلف 
نساء الوالرجال من  مئات يوم مات،  دير ياسين يوم مذبحةذآرى ، الجمعة العظيمة ستتزامن مع  هذه السنة

، على الرغم من قرار   من قبل اليهود لآي يستولوا على القدس1948في  ذبحواالذين ين الفلسطينّيطفال األو
دفنت ، عندما  هو سيتزامن أيضا بمذبحة جنين قبل سنتينو. السيطرة الدولية األمم المّتحدة إلبقاء المدينة تحت

 .لآنيسة الميالد في بيت لحمحصارهم التدنيسي مع هو سيتزامن و. ناس أحياء تحت أنقاض بيوتهمالالبولدوزرات 
 

 بعد أنهلآّننا نعرف . ية و صلب المسيح هو محفور في التاريخالفلسطينلمأساة بين اّتصال اإلهذا عليه فان 
 .حياء جاء اإلالصلب

 
 

 42 من 39ص  



 42 من 40ص          "الآاباال "دراسة في 
1 US let Israel stretch 1973 truce - documents WASHINGTON, Oct 7 (Reuters) - The United States gave 
Israel the green light to keep fighting Egypt and Syria after the official time for a cease-fire in the war of 
October 1973 and even encouraged it to do so, according to U.S. government documents released on 
Tuesday. "You won't get violent protests from Washington if something happens during the night, while 
I'm flying," U.S. Secretary of State Henry Kissinger told Israeli Prime Minister Golda Meir at a meeting 
in Israel on the afternoon of Oct. 22, 1973, a few hours before the deadline for a U.N. cease-fire. 
 
2 Lettre a un religieux, Gallimard 
 
3 Embracing the Stranger: Intermarriage and the Future of the American Jewish Community (Basic 
Books, 1995,p.18), by the Jewish author and educator Ellen Jaffe McClain. 
4 
http://www.nytimes.com/2002/12/07/politics/07ABRA.html?ex=1040321027&ei=1&en=67a11e479feac
48e 
5 http://www.jta.org/story.asp?id=030917-clar 
 
8 Melbourne, January 10, 2004 http://www.theage.com.au/text/articles/2004/01/09/1073437469530.html 
9 (http://www.osu.edu/researchnews/archive/relgwlth.htm) 
 
10 Saki Books, London 1985 
11 Benjamin Ginsberg, The Fatal Embrace: Jews and the State, University of Chicago Pres, Chicago 
1993, p 73 
12 Rockaway, p. 215 quoted from JTR 
13 Birmingham, p. 281 quoted from JTR. 
14 http://globalfire.tv/nj/03en/globalism/rabbisandglobalism.htm 
15 The Forward, February 22, 2002 
16 New York Times, January 9, 2004 
17 http://www.jrep.com/Business/Article-5.html March 25, 2002 
18 http://www.globeandmail.ca/servlet/story/RTGAM.20040117.wblack17/BNStory/Bus 
 
19 From a talk by Yacov Ben Efrat, General Secretary of the Organization for Democratic Action (ODA), 
at Bamat Etgar in Jaffa on December 11, 2003 
20 Powell's UN speech triggers countdown to war against Iraq, World Socialist Web Site www.wsws.org, 
By the Editorial Board 6 February 2003 
 
21 Immanuel Wallenstein, CODA, the so-called Asian Crisis, p 52 
 
22 World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability 
by Amy Chua, 2003 
 
23 http://www.csulb.edu/~kmacd/Preface.htm 
24 The Fatal Embrace: Jews and the State, University of Chicago Pres, Chicago 1993, p.1 
 
26 It is not a totally new phenomenon, for already in 1960s, the pro-American tendencies of the Russian 
Jews were noticed by the Marxist scholar of Jewish origin, Isaac Deutscher, who justified certain doubts 
regarding loyalty of 
Russian Jews to their Russian Motherland. 
27 Magister Ludi 
 
28 -http://www.findarticles.com/cf_dls/m1181/1999_Fall/56750487/p1/article.jhtml 
29 http://www.geocities.com/CapitolHill/2527/press35.htm 
30 http://www.gush-shalom.org/archives/article38.html 
 
31 22/11/03 Gush Shalom 
32 on www.israelshamir.net 
 
33 Matti Golan, Jerusalem Post Dec. 31, 2003 
34 (http://www.kabbalah-web.org/ruskab/index_rus.htm). 
35 Lettre a un religieux, Gallimard 
36 Gen 27:29 
 
37 http://www.telfordtools.com/NAAP_Lecture/naaplecture.htm 
 
38 The word is Greek and means “imitation” 
39 in biology, phenomenon characterized by the superficial resemblance of two or more organisms that 
are not closely related taxonomically. This resemblance confers an advantage—such as protection from 

 42 من 40ص  



 42 من 41ص          "الآاباال "دراسة في 
predation—upon one or both organisms through some form of “information flow” that passes between 
the organisms and the animate agent of selection. 
40  as some ideas of Christology differ in various churches, we shall follow the Orthodox view as 
established by the Synods of the united Church 
41  Israel is masculine towards Torah and feminine towards God, in Cabbala. 
 
42 Lettre a un Religieux, Gallimard 
 
43 http://www.shemayisrael.co.il/dafyomi2/sanhedrin/points/sn-ps-059.htm 
 
44 http://www.wjc.org.il/publications/policy_studies/pub_study20.html Policy Study No. 20 (World 
Jewish  Congress) 
 
45 Aliance Israelite Universelle 
 
46 On the Move, from The Flowers of Galilee 
47 
http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=10694
93436562 
 
48 Alexander Dugin, Counter-initiation (in Metaphysics of the Good News), 2002 Moscow 
49 Leo Trotsky, V. Chernov, N. Valentinov, A. Avtorchanov, Michael Agursky (“Stalin's Ecclesiastical 
Background”  Survey, No. 28, 1984), Robert C. Tucker (Stalin as a Revolutionary) and many others. 
50 The Autobiography of Bertrand Russell, George Allen & Unwin, London 1975, pp. 354-5: 
51 Robert Ley, "Wir oder die Juden...," Die Hoheitsträger 3 (May 1939), pp. 4-6. 
 
52 http://www.noahide.com/covenant.htm 
53 Mishneh Torah, Hilchoth Melachim 10 
54 Acts 15:9 
 
55 I Cor 8 
56 The U.S. Congress officially recognized the Noahide Laws in legislation which was passed by both 
houses. 
Congress and the President of the United States, George Bush, indicated in Public Law 102-14, 102nd 
Congress, that the United States of America was founded upon the Seven Universal Laws of Noah. For 
this purpose, this 
Public Law designated March 26, 1991 as Education Day, U.S.A. 
 
57 www.newdemocracyworld.org 
 
58 David Ben Gurion quoted by LOOK magazine Jan 16, 1962: 
http://users.cyberone.com.au/myers/bengur62.jpg . 
 
59 JERUSALEM (AP) - An Israeli company has required thousands of Chinese workers to sign a 
contract promising not to have sex with Israelis or try to convert them, a police spokesman said Tuesday. 
(Tue, December 23, 2003) 
 
61 Western Concepts of Social Order: from “European Corporation” of A. Comte (1842) to “Global 
Tumour” of F.A. von Hayek (1939) by Dr Marek Glogoczowski 
 
62 http://www.nytimes.com/2004/01/25/books/chapters/0125-1st-soros.html
 
63 George Soros, NS Profile by NEIL CLARK / New Statesman 2 june 2003 
Neil Clark wrote in the New Statesman: 
“The conventional view, shared by many on the left, is that socialism collapsed in eastern Europe because 
of its systemic weaknesses. That may be partly true, but Soros' role was crucial. From 1979, he 
distributed $3m a year to 
dissidents including Poland's Solidarity movement, Charter 77 in Czechoslovakia and Andrei Sakharov in 
the Soviet Union. In 1984, he founded his first Open Society Institute in Hungary and pumped millions of 
dollars into opposition movements and independent media. The Yugoslavs remained stubbornly resistant 
and repeatedly returned Slobodan Milosevic's unreformed Socialist Party to government. Soros was equal 
to the challenge. From 1991, his Open Society Institute channelled more than $100m to the coffers of the 
anti-Milosevic opposition, funding political parties, publishing houses and "independent" media such as 
Radio B92, the plucky little student radio station of western mythology which was in reality bankrolled 
by one of the world's richest men on behalf of the world's most powerful nation. 

 42 من 41ص  

http://www.nytimes.com/2004/01/25/books/chapters/0125-1st-soros.html


 42 من 42ص          "الآاباال "دراسة في 
“Soros stresses his belief in the "open society", but Soros' "open societies" don't tend to be all that open in 
practice. 
Soros deems a society "open" not if it respects human rights and basic freedoms, but if it is "open" for 
him and his associates to make money. He copied a pattern he has deployed to great effect over the whole 
of eastern Europe: of advocating "shock therapy" and "economic reform", then swooping in with his 
associates to buy valuable state assets at knock-down prices. 
“More than a decade after the fall of the Berlin Wall, Soros is the uncrowned king of Eastern Europe. His 
Central European University, with campuses in Budapest, Warsaw and Prague and exchange programmes 
in the US, unashamedly propagates the ethos of neo-liberal capitalism and clones the next pro-American 
generation of political leaders in the region… has pursued the classic Soros agenda of privatisation and 
economic liberalisation—leading to a widening gap between rich and poor.” 
Soros is interconnected with other adepts of Yisrael: “At his Human Rights Watch there is Morton 
Abramowitz, US assistant secretary of state for intelligence and research from 1985-89, and now a fellow 
at the interventionist Council on Foreign Relations; ex-ambassador Warren Zimmerman (whose spell in 
Yugoslavia coincided with the break-up of that country); and Paul Goble, director of communications at 
the CIA-created Radio Free Europe/Radio Liberty (which Soros also funds). Soros' International Crisis 
Group boasts such "independent" luminaries as the former national security advisers Zbigniew Brzezinski 
and Richard Allen, as well as General Wesley Clark, once NATO supreme allied commander for Europe. 
The group's vice-chairman is the former congressman Stephen Solarz, once described as "the Israel 
lobby's chief legislative tactician on Capitol Hill" and a signatory, along with the likes of Richard Perle 
and Paul Wolfowitz, to a notorious letter to President Clinton in 1998 calling for a "comprehensive 
political and military strategy for bringing down Saddam and his regime". 
 
64 Les temps modernes, Paris, December 1993, p. 132, 133 
65 "Survival of the Fittest", interview by Ari Shavit, Haaretz, Friday Magazine, 
January 9, 2004, http://www.haaretz.com/hasen/spages/380986.html . 
66 Haaretz 16.10.2003 
 
67 De Coster, La Légende et les aventures héroïques, joyeuses, et glorieuses 
d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs (1867; The 
Glorious Adventures of Tyl Ulenspiegel). 
68 http://cgis.jpost.com/cgi-bin/General/printarticle.cgi?article=/Editions/200 
 
69 http://www.jewishindy.com/article.php?sid=2931&mode=thread&order=0 and other sites. 
70 Gen. 12:3 
71 Rom. 4:11 
72 (Page 19, 1967 Edition Genesis 12:1-3) 
73 footnote (3) bottom of page19-20Genesis 12:3 quoted by WHTT 
74 Ziziphus spina-christi 
 
75 http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20040105&s=krugman 
76 http://www.forward.com/issues/2003/03.12.19/news4a.html 
 

 
 

 
 
 

 42 من 42ص  

http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20040105&s=krugman

