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الثالثاء، ١ دیسمبر
 

فینیسیا الصغرى، لندن، إنجلترا
كان الصحفي وصانع األفالم الوثائقیة٬ كونراد بانر٬ معتادًا على االستیقاظ باكرًا، وكان دائمًا

یستغرق وقتًا قبل النهوض من السریر منذ أن بدأت فرییا نیلسون تقیم معه٬ لكي یفكر كم هو
محظوظ وهو یتأمل سكون وجهها المالئكي - سكون كان یختفي عندما تستیقظ لتواجه أعباء الحیاة
وفي بعض األوقات الواقع السیئ لكونها صحفیة تصویر حرة تسجل "انعدام إنسانیة اإلنسان تجاه
اإلنسان". نهض كونراد عن السریر بهدوء كي ال یوقظها٬ وارتدى مالبسه ونزل الدرج إلى
المطبخ. شغل جهاز صنع قهوة اإلسبریسو لیحصل على حصته األولى من الكافیین لهذا الیوم. وبعد
عدة دقائق٬ كان قد جلس عند مكتبه یتفحص البرید الوارد على جهازه المحمول. كانت من بین
التنبیهات عدة من آدم بیلتز وسامي حداوي من القدس. كان بیلتز یهودیًا منخرطًا في منظمة
إسرائیلیة لآلثار وأحد ناشطي مجتمع مهتمین باستغالل إسرائیل لآلثار لتحقیق أهداف سیاسیة من
خالل عدة منظمات أهمها السلطة اإلسرائیلیة للتحف. وكان سامي فلسطینیًا مسیحیًا یعمل كمرشد
سیاحي ذي علم بالرغم من أنه لم یكن یحمل ترخیصًا بذلك، ورغم مكر ابتسامته إال أنها كانت
عفویة ومحببة ومتحدیة ال یمكن كبتها رغم صعوبات الحیاة المهینة والخطرة تحت االحتالل
القمعي. ولكن كانت توجد رسالة في غایة األهمیة لكونراد من بیروت من والده الذي قد طلب
كونراد منه سابقًا نصیحة وأفكارًا بشأن عنوان لفیلم وثائقي كان یخطط لتصویره عن القدس

والصراع الدائر حول الحرم الشریف/جبل الهیكل. 
 
 

عزیزي كونراد٬
كالعادة أنا مسرور أن كلیكما بخیر. إن فرییا امرأة یافعة لطیفة وثمینة للغایة تستحق كل
ما لدیك لتهبه لها بل وأكثر من ذلك بكثیر. وأنا مسرور أیضًا لمعرفتي أنك٬ منذ عودتك

من القدس٬ قررت تصویر فیلم وثائقي عن مأساة فلسطین٬ ویشرفني أنك طلبت

نصیحتي واقتراحاتي بشأن عنوانه. بناًء على طلبك٬ فكرت في األمر ملیًا٬ ونظرًا إلى
أن مفهوم "أرض المیعاد" هو ركن أساسي من أركان الصهیونیة باإلضافة إلى رغبة
یهودیة في بناء "المعبد الثالث" على جبل الهیكل – سأقوم بجمع كل المعلومات التي
لدي عن أخوة حیرام والمعبد الثالث وسأرسلها إلیك في آخر هذا األسبوع – ال یمكنني
التفكیر في عنوان مناسب أكثر من عنوان ذي رابط مع الكتاب المقدس مثل أرض

المیعاد ونبوءة معبد حزقیال.



 
"وأخرجها من الشعوب وأجمعها من األراضي، وآتي بها إلى أرضها وأرعاها

على جبال إسرائیل وفي األودیة وفي جمیع مساكن األرض". 
سفر حزقیال ٣٤:١٣ (كتبت بین ٥٩٣ و٥٧١ قبل المیالد)

 
 

كملحد، لم أصدق قط باإلنجیل ورسله الذین كانوا یصورون على أنهم قد تلقوا
الوحي من الرب نفسه وكتبوه لألجیال القادمة. مثل تلك الفقرات النبویة التي
كانت تتنبأ بما سیحدث في المستقبل كانت منتشرة في اإلنجیل وموثقة في سفر
حزقیال وسفر دانیال وسفر ماثیو ٢٤/٢٥ وسفر الرؤیا. في حین أن بعض
النبوءات اإلنجیلیة كانت مشروطة ضمنیًا وبشكل واضح، إال أن بعض
النبوءات األخرى كانت تصور على أنها رسائل مباشرة من الرب شرحها
كتاب مزعومون بتصوراتهم االستثنائیة ولكن المشؤومة عمدًا ُنسبت إلیهم

قوى نبویة ال یمكن تفسیرها.
ینشغل مؤمنو النبوءة اإلنجیلیة بالتفسیر: الشرح النقدي واستنباط المعنى من
النصوص وفرع الالهوت الذي یتعامل مع مبادئ التفسیر التي یؤمنون بأنها
تحتوي على وصف للسیاسة العالمیة والكوارث الطبیعیة وقیام إسرائیل كدولة

وعودة المسیح والمملكة المسیحیة ویوم القیامة.
لذا، بینما أنت تصور فیلمك واضعًا ذلك في ذهنك، یجب أن توضح الجانب
السلبي من النبوءة اإلنجیلیة التي لطالما اخُترقت واسُتخدمت من قبل أدیان
مضللة وإیدیولوجیات مشكوك في أمرها لتبریر أفعال وقوانین إن اختبرتها
محكمة دولیة جنائیة بحیادیة لوجدت أنها تخالف اتفاقیة جنیفا – التي تتضمن

أربع اتفاقیات وثالثة بروتوكوالت إضافیة – وتعادل جرائم ضد اإلنسانیة.
من أنجح محاوالت االحتیال واالستغالل للنبوءة اإلنجیلیة ُنفذت وما تزال ُتنفذ
هي فكرة "الدیمقراطیة الوحیدة في الشرق األوسط" المتبجحة، والدولة
الیهودیة الصهیونیة العنصریة التي توثق نصوص اإلنجیل لتبریر عجرفتها
وتجاهلها الذي یتمتع بالحصانة لكل مادة من الثالین مادة في اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان والتطهیر العرقي للشعب الفلسطیني الذي ُیصنف، بالصدفة،
كجریمة ضد اإلنسانیة وفق المحكمة الجنائیة الدولیة ومحكمة الجنایات الدولیة

لجمهوریة یوغوسالفیا السابقة. 
تضمن التطهیر العرقي الذي مارسته إسرائیل الطرد القمعي الممنهج للسكان
المسیحیین األصلیین والمسلمین الفلسطینیین من فلسطین من خالل قوة
عسكریة كبیرة لجعلها متجانسة عرقیًا. وتضمن هذا التطهیر إزالة األدلة
المادیة والثقافیة في فلسطین عبر تدمیر المنازل والمراكز الثقافیة والمزارع

والبنیة التحتیة وتدنیس اآلثار والمقابر وأماكن العبادة الفلسطینیة.
یجب أن یبرهن فیلمك أن القصص اإلنجیلیة المختلقة وحدها غیر كافیة لتبریر
االستیطان الوحشي والتطهیر العرقي ألرض افُترض أن الرب نفسه قد وعد

ً



الیهود بها. ویجب أن یوضح الفیلم أیضًا أن ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانیة في
فلسطین تتم مساندته من قبل لوبي یهودي ُممول بكثرة وشدید التنظیم، والتمثیل
المستمر غیر المغتفر ألجهزة اإلعالم السائد للمستوطنین الیهود على أنهم
ضحایا، والتشویه الجائر للسكان األصلیین، وقمع حریة التعبیر الشدیدة من
خالل استغالل "عداء السامیة" و"الهولوكوست" إلخراس وتجریم انتقاد

إسرائیل حول العالم.
تجلى الحد الذي وصلت إلیه الصهیونیة في تكمیم الحریات على الطریقة
النازیة عبر تحقیق شرطة مكافحة اإلرهاب البریطانیة مع طالب قد ارتدى
شعارًا وأساور كتب علیها "الحریة لفلسطین". وبدًال من تشجیع طالبهم على
معرفة ودعم حقوق اإلنسان، بلغ المدرسون عن الفتى للشرطة بسبب ما یمكن
فقط أن یوصف بأنه التزام باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي یقول بال
استثناء "إن جمیع الناس قد ولدوا أحرارًا وهم متساوون في الكرامة والحقوق.
وهم قد ُوهبوا العقل والوجدان وعلیهم أن یعاملوا بعضهم البعض بروح
اإلخاء". ولكن یبدو اآلن أن التعاطف مع الفلسطینیین جریمة في بریطانیا. إن
تصرف المدرسین في هذا الموقف یعید إلى األذهان ألمانیا النازیة عندما
تبادلت األدوار وكانت حركة شباب هتلر تهیئ أطفال المدارس للتبیلغ عن أي
حدیث "هدام" أو تصرف من قبل معلمیهم وأصدقائهم وجیرانهم وحتى آبائهم.
إن وجود شرطة ضبط األفكار الصهیونیة في بریطانیا حقیقة، وقمعها لحریة

التعبیر یقتل ما تبقى من الدیمقراطیة البریطانیة.
إن المهمة الشاقة التي اتخذتها على عاتقك محفوفة بالعدید من المخاطر التي ال
یجب أن تستهین بها حتى یتسنى لك أنت وفرییا اتخاذ جمیع االحتیاطات
الالزمة لضمان سالمتكما. لیس من شأني التشكیك في قرارك بالسماح لفرییا
بمرافقتك، ولكنه قرار قد ترغب في إعادة النظر فیه. وتذكر أیضًا أنه قد سبق
وتم وصمك بالعار كعدو إلسرائیل بحكم اسم عائلتك وعالقته بـ"معاداة
السامیة" المزعومة في مقاالتي في الجریدة وكتبي. بمجرد إثارتك مسألة
إجرام إسرائیل، سُتتهم تلقائیًا بمعاداة السامیة وبأنك ترید أن تفعل في الیهود
اإلسرائیلیین ما فعلوه بال محاسبة وما یزالون یفعلونه ببجاحة في الشعب

الفلسطیني.
وأخیرًا، یجب أال تتخلى عن مبادئك كمعظم أجهزة اإلعالم العاهرة المتحجرة
أو تیأس ألنك كصحفي تتحمل مسؤولیة ضمیرك وبقیة الناس الذین یتم تقیید
حریاتهم تدریجیًا بالتأكید. وكما قال كریستوفر دود، عضو لوبي أمریكي
ومحام سیاسي: "عندما یصبح حق العامة في المعرفة مهددًا وعندما تصبح
حقوق الرأي والصحافة في خطر، ستصبح كل الحریات األخرى التي نعتز

بها في خطر".
 

مع حبي وأفضل تمنیاتي، مارك.
 



 
 
 

البیت األبیض، واشنطن.
"متعجرف خسیس"، قال الرئیس غاضبًا في مكتبه البیضاوي وهو یغلق سماعة الهاتف بعنف.

"ذلك الرجل مجنون بالفعل"، قال وهو یقصد رئیس الوزراء اإلسرائیلي.
     رئیس األركان – الذي قد شهد للتو استنكار الرئیس الواضح بشأن مقتل ١٤٢ فلسطیني وإصابة
١٥ ألف خالل الشهر الماضي على ید القوات اإلسرائیلیة – كان متعاطفًا ولكنه لم یكن بالتحدید
منبهرًا. فقد سمع ذلك ورآه سابقًا وكان یعرف جیدًا أنه عندما یأتي رئیس الوزراء اإلسرائیلي إلى
واشنطن، سیخفي الرئیسان عدائهما المتبادل بحذر أمام الكامیرات وسیتشدق الرئیس بالكلمات
المختصرة الواجبة والمطمئنة المؤیدة إلسرائیل بشأن "متطلبات" أمن الدولة الیهودیة وحقها في فعل

ما یلزم من أجل "الدفاع عن نفسها".
     تقبل رئیس األركان حقیقة مثل هذا الدعم غیر المشروط للقمع اإلسرائیلي بالرغم من أن
المقاومة الفلسطینیة الرمزیة – متجلیة غالبًا في شباب وأطفال الحجارة الذین یمكن أن ُیسجنوا لمدة
تصل إلى عشرین سنة بناًء على أدلة واهیة بسبب تحدیهم الرمزي – رد فعل مبرر تجاه االحتالل
القمعي والوحشي وغیر الشرعي. وسیعقب تلك األلفة المتكررة بین الرئیسین اجتماعات یتم فیها
وعد إسرائیل بمنحها مساعدة إضافیة تقدر بآالف المالیین من الدوالرات كداللة على حب أمریكا

غیر المشروط لدولة عنصریة ومجرمة حرب.
     على حد علم رئیس األركان، من المریح دائمًا للحكومة األمریكیة أن تدفع للمتذمرین والمبتزین
اإلسرائیلیین على أمل أن یتوقفوا عن تردید شعاراتهم المملة بشأن الهولوكوست ویتركوها وشأنها.
وكما كتب بین شالوم في جریدة ذا جیروسیلم بوست – الذي خدم في قوات الدفاع اإلسرائیلیة كطیار
هیلكوبتر لمدة ٢٥ سنة، وتبوأ مناصب عدة في العالقات الدولیة مثل إدارة التعاون العسكري
اإلسرائیلي واألمریكي وإدارة برنامج الزمالة الدولي في كلیة الدفاع الوطنیة اإلسرائیلیة: "تأخذنا

الحماسة في سرد قضیتنا لدرجة أن االستماع إلینا یصبح أحیانًا متعبًا وكئیبًا وممًال ومزعجًا". 
     وأثناء الزیارة، سیأخذ الرئیس اإلسرائیلي مجموعة كبیرة من الشیكات من مجرمي المالیة في
أخویة وول ستریت وأصحاب الملیارات الیهود الذین هم من أغنى رجال العالم وجزء من نسبة الـ١
بالمئة ألغنى أغنیاء العالم، وسیتذلل إلیه مجلس الكونجرس الذي یتضمن على األغلب خونة تسیطر
علیهم لجنة العالقات العامة اإلسرائیلیة (أیباك) ، وسیتلقى مدحًا وتملقًا من عاهري اإلعالم المنقاد –
ذا نیویورك تایمز بالذات – على مرأى من تصفیق عامة األمریكیین الذین غسلت أدمغتهم وُوضعت
على عینهم غمامة. لقد أضحت روایة جورج أورویل التسعة عشر واألربعة واألربعون التي تصور
حربًا دائمة وانتشار أجهزة المراقبة للحكومة والتالعب بالعامة واقعًا جدیدًا في أرض لم یعد فیها

العلم المزدان بالنجوم یرفرف منتصرًا "على أرض األحرار ووطن الشجعان". 
     في ضوء المزاج الحالي السیئ للرئیس، قدم له رئیس األركان مترددًا ملف اإلحاطة الیومیة
الرئاسیة، وهو ملف سري للغایة ُیجمع من قبل رئیس االستخبارات الوطنیة الذي دمج مكتبه تقاریر
استخباراتیة من وكالة االستخبارات المركزیة (سي أي إي) ووكالة استخبارات الدفاع (دي أي إیه)
ووكالة األمن الوطني (إن إس إیه)  ومكتب التحقیقات الفدرالي (إف بي أي) ووكاالت استخبارات
أمریكیة أخرى. إحاطة الیوم، كما كان الحال في األشهر القلیلة الماضیة بطلب من الرئیس، تضمنت

ً ً ً



أیضًا ملخصًا لتقاریر اإلعالم اإلسرائیلي التي لم تلقى رد فعل جید من الرئیس الذي غالبًا ما ُیصور
على أنه عدو للسامیة وعدو إلسرائیل. 

     لم تكن العالقات األمریكیة اإلسرائیلیة متوترة قط مثل اآلن لبعض الوقت، وذلك نتیجة
الستمرار إسرائیل في بناء المستوطنات خالل االحتالل غیر الشرعي لألراضي الفلسطینیة، وتوقف
مهزلة محادثات السالم اإلسرائیلیة الفلسطینیة. في أثناء حملته االنتخابیة في یولیو ٢٠٠٨، أكد
الرئیس – عدا عن وعده بعدم "تضییع دقیقة" في حل النزاع في الشرق األوسط – :"أنتم وأنا سنغیر
هذه الدولة وسنغیر العالم" أمام الهتافات الحماسیة التي كانت تقول:"نعم نستطیع" التي أصبحت في
النهایة مثاًال آخر لكیفیة انتصار آمال الشعب األمریكي على واقع تجربتهم السابقة مع الوعود الكاذبة

لسیاسیین خونة باعوا أرواحهم ألیباك.
     لذا، بالرغم من تحدید عهد جدید للتوقعات وفوزه المبكر بجائزة نوبل للسالم في العام التالي، لم
یفشل الرئیس فقط بالوفاء بوعوده بشأن السالم وعالم أفضل، بل أیضًا وسع قوى الحرب أكثر من
سالفه شبه األمي جورج دبلیو بوش من خالل إرساء سوابق قد جعلت استخدام القوة القاتلة خارج

البالد بدون موافقة الكونجرس أسهل من ذي قبل.
     ومثل جمیع سابقیه من الرؤساء، تعلم الرئیس بسرعة أنه عندما یتعلق األمر بالشرق األوسط،
فإن إسرائیل – من خالل أیباك – هي التي تقرر سیاسة الوالیات المتحدة تجاه الشرق األوسط ولیس
البیت األبیض أو الكونجرس. وقد وضحت إسرائیل هذه النقطة من خالل بدء عملیة الرصاص
المصبوب الوحشیة في غزة – التي بدأت في ٢٧ دیسمبر ٢٠٠٨ وانتهت في ١٨ ینایر ٢٠٠٩- قبل

یومین فقط من حفل تنصیب الرئیس في ٢٠ ینایر.
     "ماذا عندك لي؟" قال الرئیس الغاضب وهو یأخذ أوراق الصباح، وبدأ یقرأ تلخیص تقاریر
اإلعالم اإلسرائیلي التي تضمنت اكتشافًا مثیرًا للجدل بأن إسرائیل هي مشتر أساسي للبترول الذي
تنتجه وتبیعه الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) التي كانت تنتج ما بین ٢٠ ألف و٤٠ ألف
برمیل في الیوم في تلك الدولتین لتكسب ما بین ملیون دوالر وملیون ونصف دوالر، وتضمنت خبر
أن إحدى أكبر سلسلسة محالت تجاریة ألمانیة – لدیها مئة فرع و٢١ ألف موظف – قد سحبت
المنتجات اإلسرائیلیة من السوق استجابة للوائح التصنیف الجدیدة لالتحاد األوربي، وأن أعضاء
جماعة یمینیة متطرفة مناهضة إلدماج العرب، لیهافا، قد تظاهرت ضد حدث تزیین شجرة عید
المیالد – الذي كان یستهدف مسیحیي القدس – وزعمت أنه یستهدف األطفال الیهود، وأن رئیس
الوزراء اإلسرائیلي قد قال، بعد اجتماعه بالرئیس الروسي في باریس، إن إسرائیل ستستمر في
حمایة مصالحها من خالل التدخل في سوریا لتمنع نقل األسلحة المغیرة لقواعد اللعبة إلى حزب اهللا،
وأنه، حسب الوكالة الیهودیة، قد انتقل نحو ٣٠ ألف یهودي – أكبر تدفق منذ ١٥ سنة – إلى
إسرائیل في ٢٠١٥ كجزء من الهجرة الیهودیة المستمرة التي كانت ضروریة لالعتداء المتزاید

والمتواصل على األراضي الفلسطینیة من خالل بناء مستوطنات غیر شرعیة جدیدة.  
     لقد كان رئیس األركان جزءًا من اإلیماء الصامت بمعارضة مفترضة لبناء المستوطنات
اإلسرائیلیة، في حین أن تشریعًا – بدأته ودعمته أیباك – كان قید البحث لقانون تبادل تجاري
سیحتوي على نص یجمع إسرائیل و"األراضي تحت السیطرة اإلسرائیلیة". ولذلك، رغم أن مثل
هذا التشریع سیتناقض مع سیاسة الوالیات المتحدة التي طال أمدها تجاه إسرائیل واألراضي
المحتلة، التي تتضمن نشاط إسرائیل االستیطاني غیر الشرعي، فإن الرئیس سیوافق على القانون.
ُأطلق على القانون تیسیر التبادل التجاري وقانون إنفاذ التبادل التجاري، فهو قد ُصمم لتقویة قوانین



اإلنفاذ والتعامل مع التالعب بالعملة وتعزیز الجهود ضد تجاهل قوانین التبادل التجاري. سیتضمن
القانون أیضًا بندًا عن األعمال ذات الدوافع السیاسیة التي تهدف إلى المنع أو الحد من العالقات
االقتصادیة مع إسرائیل من خالل استهداف كیانات المؤسسات أو المنظمات المالیة التابعة للدولة
التي شاركت في حملة المقاطعة والسحب االستثمارات وفرض الجزاءات (بي دي إس) ضد

إسرائیل.
     سُتسجل الوالیات المتحدة بأنها ضد (بي دي إس) وأنها تدعم تحسین العالقات التجاریة بین
الوالیات المتحدة وإسرائیل مع تمریر قانون أهداف تفاوض متینة ضد (بي دي إس) لمفاوضي
التبادل التجاري األمریكیین. إضافة إلى ذلك، یجب على الحكومة األمریكیة تبلیغ الكونجرس بأي
أنشطة لـ(بي دي إس) حول العالم، خالل ١٨٠ یومًا من تاریخ وضع القانون، وهي تتضمن مشاركة
الشركات األجنبیة في المقاطعة السیاسیة للدولة الیهودیة. وإلى جانب توفیر الحمایة القانونیة
للشركات األمریكیة التي تعمل في إسرائیل، سیعمل القانون على الخلط بین إسرائیل واألراضي
الفلسطینیة المحتلة والمتنازع علیها عكس سیاسة الوالیات المتحدة الثابتة االزدواجیة التي تنص

على أن النشاط االستیطاني هو عقبة أمام السالم وحل الدولتین.
     أصبح واضحًا مدى سیطرة اللوبي الموالي إلسرائیل والذي یقوده أیباك على الوالیات المتحدة
عندما أصبحت المادة األولى في الدستور – "على الكونجرس أال یضع قانونًا یحترم إنشاء الدین، أو
یمنع ممارسته بحریة، أو یحد من حریة التعبیر أو الصحافة، أو حق الناس في التجمع السلمي وتقدیم
تظلمات إلى الحكومة." – مهددة من أعضاء الكونجرس عندما أقسم أحدهم بتدمیر القاعدة الشعبیة
المتزایدة التي تستخدمها (بي دي إس) ضد إسرائیل وتعهد بإضعاف المادة األولى: "ُتستخدم حریة

التعبیر في بلدنا للتشهیر بإسرائیل ونحتاج إلى محاربة ذلك بشدة..." 
     الرئیس – الذي یكرهه ٩٠ بالمئة من اإلسرائیلیین – كان معتادًا على هذا النوع من خنوع
الكونجرس إلسرائیل التي یدعي سكانها الیهود تفضیل حل الدولتین وبالتالي قیام الدولة الفلسطینیة،
ولكنهم في الحقیقة یكذبون في استطالعات الرأي ویكرهون الرئیس لخوفهم من أن یكون جدیًا في
إنهاء احتالل إسرائیل للضفة الغربیة وحصار غزة. ونتیجة لذلك، بالرغم من أن المخاوف
اإلسرائیلیة – من إیران وهجمات الصواریخ ونبذ العالم وتخلیه عنهم – بالكاد مقبولة، فإن هذه
المخاوف أصبحت مصدرًا لمواساة الضمیر الجماعي اإلسرائیلي ومبررًا الستمرارها في احتالل

األراضي وقمع الشعب الفلسطیني.
     "ماذا یخططون اآلن؟" سأل الرئیس وهو ینتهي من قراءة تقاریر اإلعالم وانتقل إلى ملف
اإلحاطة الیومیة الرئاسیة التي حرص رئیس األركان على قراءتها أوًال والتي كانت تحتوي على
تقریر بشأن شكوك أن االستخبارات السریة اإلسرائیلیة هي وراء سلسلة من هجمات تجسس
إلكتروني غامضة ولكن شدیدة التطور بشأن مفاوضات حاسمة حول برنامج إیران النووي جرت
في فنادق فخمة في أوروبا بین إیران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس أمن األمم
المتحدة، وهي الوالیات المتحدة، وفرنسا، وبریطانیا، وروسیا، والصین باإلضافة إلى ألمانیا. وقد
داهم رجال األمن السویسریون فندق الرئیس ویلسون الفخم في جنیفا – مقر إحدى المحادثات –

وكما كان متوقعًا، عثروا على أدلة للتجسس اإلسرائیلي اإللكتروني. 
     بعد انتهائه من قراءة اإلحاطة الیومیة، جلس الرئیس مضجرًا على كرسیه األسود الجلدي مرتفع
الظهر وهو یبدو محبطًا. بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسیة ثانیة في ٢٠١٢، وضح الرئیس "أننا نرید
توریث دولة آمنة وحاصلة على االحترام واإلعجاب حول العالم، وطن یحمیه أقوى جیش على وجه
ً ً



األرض وأفضل جنود عرفه هذا العالم، ولكن أیضًا دولة تتخطى وقت الحرب هذا بثقة لتشكل سالمًا
مبینًا على عهد الحریة والكرامة لكل إنسان حي". بالرغم من اإلعالن المليء بالمشاعر النبیلة عن
"الحریة والكرامة لكل إنسان حي"، فإنه واقع، بالمساعدة األمریكیة وتواطئها، بأن الشعب

الفلسطیني ما یزال محرومًا من "الحریة والكرامة" بعد نحو ٧٠ سنة.
     الرئیس قد قبل، منذ زمن طویل، بحقیقیة – عدا عن المرات التي خالفت فیها إسرائیل القوانین
الدولیة وحقوق اإلنسان – أنه طالما ما تزال أیباك تسیطر على الحكومة األمریكیة، فإن الوالیات
المتحدة ستستمر باستخدام أموال الضرائب األمریكیة لدعم غیر مشروط لدولة فصل عنصري تنوي
بتصرفاتها العنجهیة وبوقاحة ال حدود لها على الساحة الدولیة تجرید الشعب الفلسطیني من أرضه
حتى تسهل االستیطان الیهودي غیر الشرعي التزامًا بالهدف اإلیدیولوجي الصهیوني "إسرائیل

الكبرى". بالرغم من كل ذلك، إال أن نصف المساعدات األمریكیة الخارجیة قد ذهبت إلسرائیل.
     ما هو أسوأ من خیانة السیاسیین للشعب األمریكي التخلي عن الحلم األمریكي العظیم –
الدیمقراطیة، الحریة، الفرص، والمساواة – من قبل الشعب األمریكي نفسه: شعب یمیل إلى اإلیمان
بإیدیولوجیة االستثنائیة األمریكیة؛ شعب 73 بالمئة منه عاجزون عن تحدید بلدهم األم على الخریطة
– ناهیك عن البالد األخرى – حسب استطالع جالوب/هاریس؛ شعب لم یعد قادرًا على تقبل أي
حقیقة دامغة إن لم تتفق مع تحیزهم ضیق األفق؛ شعب فقد القدرة على التفكیر أبعد من التلقین الذي
یتعرض له من قبل اإلعالم السائد الذي تحكمه ست شركات فقط سواء یملكها یهود أم مصالح
یهودیة؛ شعب لم یعد مستعدًا لطرح األسئلة الصعبة أو وضع الكذب والبروباجندا اإلعالمیة
والسلطویة الواضحة في محل الشك؛ شعب تربى على العداء العنصري والحاجة إلى حروب
مستمرة أمام "التهدیدات" الدائمة والمفبركة بخبث لإلرهاب؛ شعب قد اعتبره باقي العالم أكبر تهدید
لحقوق اإلنسان والحصول على السالم العالمي؛ شعب قد فقد كل الرؤیا األخالقیة والسیاسیة، كونهم

"قوة عظمى"، لكیفیة أن یصبحوا مثاًال ألنفسهم في القیادة وإفادة البقیة من اإلنسانیة.
     بالرغم من مكانة وتعقیدات منصبه، قرر رئیس األركان تقدیم استقالته بسبب خیبة أمله وضمیره
المتعب الذي یبكي من أجل إدارة حرة نزیهة، وأروقة السلطة التي ال یغرق فیها نواح المعذبین
"نحن الشعب" من قبل الهمسات الفاسدة ألعضاء اللوبي المرتشین ذوي المصالح الخاصة: أعضاء
اللوبي الذین زاد تأثیرهم في تقویض الدیمقراطیة بعد الحكم الصادر من المحكمة العلیا األمریكیة
(قرار ٥ إلى ٤) الذي أبطل الحد من المبلغ الكلي الذي یمكن أن یدفعه المتبرعون األثریاء
للمرشحین واللجان السیاسیة. فاآلن، أكثر من أي وقت مضى، أصبح بإمكان األثریاء أصحاب
المالیین والملیارات شراء السیاسیین والتحكم بالسیاسات الحكومیة لإلضرار باألغلبیة التي ما یزال
علیها أن تتعلم أن الفرق الوحید بین الدیمقراطیة والدكتاتوریة هو أنه لیس علیك تضییع وقتك في

الذهاب إلى صندوق االقتراع في األخیرة. 
 
 

حي فوجي بوتوم، واشنطن.
كان الوقت مساًء في غرفة المعیشة – بعد االنتشاء باإلیقاع وعذوبته مع صوت الساكسفون لكایوري
كوبایاشي – یشغل النظام الموسیقي الرقمي اآلن أغنیتها لن یغیر شيء حبي لك. انتشرت نفحات
دخان السجائر التي كانت تحوم سابقًا تاركة فقط رائحة غازیة خفیفة ولكن ممیزة لتبغ فرجینیا
المحروق؛ كؤوس الشامبانیا الكریستالیة التي احُتسي منها خمر معتق من ٢٠٠٤ قد ُتركت فارغة



على طاولة قهوة زجاجیة مزخرفة إلى جانب زجاجة مفرغة ومقلوبة في وعاء ثلج مطلي بالفضة؛
وكلمسة أخیرة لمكان عش الحب، كانت آثار مالبس مكلفة نسائیة ورجالیة قد ُنزعت باستعجال تقود
من األریكة الجلدیة السوداء إلى غرفة النوم التي یلتصق على سریر منجد بها زوجان عاریان في

عناق عاطفي. 
     كان جسد المرأة السمراء الرشیق الذي تشكل كالساعة الرملیة قویًا مع بنیة عضلیة تشیر إلى
قیام المرأة بأداء الریاضة باستمرار واهتمامها بنظامها الغذائي. صدرها وردفیها المتناسقین بشكل
یثیر اإلعجاب یقابلهما خصر محدد بشكل جمیل ینحني برشاقة إلى األسفل واألمام نحو هذین
الردفین الذین یتسقان جیدًا مع كتفین مستدیرین بلطف یحیطان بثدیین كبیرین ولكن مشدودین.
مؤخرتها المستدیرة كانت متناسقة مع الجانب الجمیل والمواصفات األمامیة لجسم علوي یطابق
طول رجلیها المتشكلین بشكل فاضح. كل إنش مغر منها كان صورة للتوازن واالنسجام والشهوانیة

األثیریة.
     الرجل متوسط العمر، على النقیض، كان جسده یحمل بعض الترهالت التي كانت أكثر بروزًا
حول وسطه المتدلي. بالرغم من ذلك، كان جسده قد احتفظ ببعض بقایا ما كان في الماضي بنیة ال
بأس بها قبل أن تظهر علیه ویالت الزمن وأسلوب الحیاة الفاسقة. لكن، مثل معظم الرجال في
مناصب السلطة، كانت لدیه شهوة مفرطة مجتمعة مع ثقة بالنفس تأتي لمن في منصبه وقد جعلته
متهورًا راغبًا في المخاطرة بأن ُتكتشف عالقاته المحرمة بصرف النظر عن زمانها أو مكانها أو
المرأة التي یقیمها معها. وبسبب قوته التي تصورها، كان یفترض باستمرار أن الناس اآلخرین
سیفعلون ما یرید دائمًا، ولذلك كان ذلك االستسالم الجنسي من قبل النساء – الالتي كن في جمیع
األحوال منبهرات بالرجال في مواقع السلطة – شیئًا متوقعًا ومسلمًا به. لم تكن الظاهرة تقتصر على
الرجال، بل كانت تنطبق بشكل متساو على النساء في المواقع البارزة اللواتي كان نفوذهن هو

أقصى ما یثیرهن. 
     فجأة رمت المرأة السمراء رأسها إلى الوراء بعد االنتهاء من تقبیله برفق وبدأت تداعب بلسانها
ویدیها جسد الرجل الفاسق، بال شك، المتزوج بامرأة قد تبدو ظاهریًا رزینة ولكنها في الحقیقة

طموحة ومتسلطة ال تتضمن أولویاتها تحسین أو إثراء الحیاة الزوجیة الجنسیة.
     بعد وقت بدا وكأنه تعذیب جنسي للرجل، صعدت المرأة فوقه ولحمت جسدها بجسده. لم تستطع
منع ابتسامتها وهي تتذكر أیام مراهقتها وتساءلت عما سیكون رأي الحاخام أموس روسنفلد –
صدیق العائلة وضیف متكرر في بیتهم في بروكلین – بها اآلن. كان یذكرها مرارًا وتكرارًا أنه
بصرف النظر عما تختار فعله في حیاتها، یجب أن تحرص على أن تكون في محل سیطرة على أي
موقف: وهذا بالضبط ما تفعله اآلن وهي تحدد الوضعیة والسرعة والعملیة التي ستنقل بها هذا
الرجل مسلوب العقل والواهم إلى عالم جنسي وفیر یحلم معظم الرجال به ولكن یختبره القلیل منهم.

     ثم بدأت أنفاسه تتسارع وأصبح أنینه مستمیتًا للحصول على مبتغاه. لكن كان من المستحیل أن
تقبل بعملیة سریعة ألنها قد أمضت شهورًا عدة وهي تدرب جسدها على أسالیب قد أتقتنها النساء
الشرقیات لیكن عاشقات محترفات للغایة. أصبحت اآلن تستطیع التحكم بجسدها وبجسده لتؤخر
الوصول إلى شهوتهما وإلرضائه بالعدید من الطرق التي تذهب العقل. ثبوت حركتهما لم یدل إال
على شدة نشوتهما وأصبح صوت أنینهما یتصاعد وأنفاسهما تتسارع. تحت هذا الظرف، لم یكن أي
شيء لیوقفهما عن الصعود ألقصى درجات المتعة. تعالت صرخاتهما معلنة وصولهما لذروتهما.

ً ً



ورغم أن مثل هذه المواعید السریة كانت جزءًا ضروریًا في عمل المرأة السمراء، لم تكن تنظر
إلیها بعین االستیاء. 

     في حین أن عشرات اآلالف من العالقات الخطرة كانت ُتقام في الوقت ذاته داخل غرف الفنادق
والمساكن الخاصة في مدن وقرى مختلفة حول العالم، إال أن هذه العالقة بالذات قد حدثت في مجمع
ووترجیت: عنوان سيء السمعة قد القى فیه متصیدو الشركات واألوغاد المیكافیلیین والرئیس

صاحب مقولة "أنا لست محتاًال" نهایاتاهم في الماضي بسبب جریمة أو مؤامرة سریة.
     غفا الرجل الراضي والمتعب للحظات وهو یجهل أن اللقاء الجنسي لهذا المساء لم یكن تطورًا
عفویًا للقاء الذي حدث صدفة مع السمراء في األسبوع الماضي، بل كان جزءًا من خطة مدبرة
مسبقًا ومنفذة نتیجة ألحداث عالمیة تتضمن موجة مما یظن كثیرون أنها قرارات طال تأخیرها
باالعتراف بالحق التاریخي لوجود الشعب الفلسطیني الذي یستحق العدالة وحقوق اإلنسان
والحصول على دولة له. مثل تلك القرارات – رغم التهدیدات اإلسرائیلیة الغاضبة إلى جانب التذكیر
الحتمي الالنهائي بالهولوكوست – قد تضمنت مؤخرًا االعتراف بإقامة دولة فلسطینیة من قبل عدد
من البالد األوروبیة؛ حكم حصول فلسطین على مركز المراقب في المحكمة الجنائیة الدولیة (أي
سي سي)؛ التصویت باالعتراف من قبل البرلمان األوربي؛ المطالبة بالحقوق الفلسطینیة في معاهدة
جنیف من قبل ١٢٦ دولة تحث إسرائیل على إیقاف بناء المستوطنات غیر الشرعیة في الضفة

الغربیة وشرق القدس. 
     لم تحضر دول أسترالیا وكندا والوالیات المتحدة هذه المرة معاهدة جنیف التي ترأس قوانین
الحرب واالحتالل العسكري – هذه الدول التي كانت بعیدة كل البعد عن الحكم االستعماري المثالي
في الماضي، الحكم الذي تضمن التفرقة العنصریة واالستغالل المتفشي والمعاملة القاسیة للسكان
األصلیین التي كانت تتضمن في بعض األحیان اإلبادة الجماعیة المتعمدة. هذه التطورات التي تصب
في صالح الفلسطینیین تهدد اآلن بتأخیر أو ربما اإلیقاف الكامل للحلم الیهودي ببناء "المعبد الثالث"

استنادًا إلى نبوءة الكتاب المقدس حزقیال.
     وبالتالي، اُتخذت إجراءات جذریة مثل نشر حسبرة – كلمة یهودیة تعني "الشرح"، ولكنها في
الحقیقیة تغطي نطاقًا واسعًا من أنشطة البروباجندا التي تروج المناحي اإلیجابیة إلسرائیل من أجل
مواجهة الصحافة السلبیة والرأي العام السلبي – لتعزیز الفكرة الخاطئة بأن إسرائیل كانت
"الدیمقراطیة الوحیدة في الشرق األوسط" وأنها كانت فقط "تدافع عن نفسها" بـ"أكثر جیش أخالقي
في العالم" خالل التدمیر الوحشي في الصیف الماضي للحیاة واألمالك الفلسطینیة في غزة باستخدام

أسلحة متطورة تجاه شعب بال دبابة أو سفینة حربیة أو طائرة حربیة للدفاع عن نفسه. 
     ولكن إسرائیل استمرت من خالل مؤسسات اللوبي الیهودي الصهیوني القویة بتعزیز أسالیبها
 في إسكات أي شخص تكلم واعترض بشدة على السیاسات اإلسرائیلیة، واستمرت في محاولة إنفاذ
تشریع مستوحى من اللوبي الیهودي یجرم انتقاد إسرائیل، واستمرت في التصدي النتقاد الناشطین
الموالین للفلسطینیین تعزیز الدولة الیهودیة للفصل العنصري، واستمرت باإلبقاء على أسالیب العمل
التي تتضمن االبتزاز والرشوة والتنمر مدعومة بعملیات الهجمات الكاذبة لالحتفاظ بالتعاون الغربي
في تعمد إعادة كتابة التاریخ الیهودي من تاریخ یصور الیهود على أنهم تابعین وتحت رحمة
اآلخرین إلى تاریخ یصورهم على أنهم مستقلین ومتحكمین في أقدارهم في دولة یهودیة تطلب
تأسیسها وبقاؤها حرمان الشعب الفلسطیني بشكل تدریجي من تاریخهم وأرضهم حتى یتم تیسیر

توسع المستوطنات الیهودیة بقوة وطریقة غیر مشروعة. 



     لقد الحظ الكثیر من المراقبین والمعلقین بأن إسرائیل، من خالل السعي لتحقیق هذا الهدف، قد
طورت فلسفة "الدفاع عن النفس" المستحق التي جمعت كل عناصر االحتالل العسكري وتنفیذ
القانون لقهر الشعب الفلسطیني. كانت فلسفة قد أصبحت تجسد شخصیة المستوطنین الیهود
اإلسرائیلیین وعقلیتهم العنصریة كونهم "الشعب المختار" المعفیین من تحمل نتائج أفعالهم. ونتیجة
أخرى لهذا االستحقاق كانت نمو جالوت عسكري أمني وصناعي متطور یعتمد استهالكیًا على
التبادل التجاري مع دول أخرى كانت إعادة السالم لشعوبها متطلبًا أساسیًا لحكوماتها. فیما یتعلق
باإلسرائیلیین، لم یهتموا بمن یشتري معداتهم الممیتة والمدمرة – تضمن ذلك حكومات عذبت
وأرهبت وقتلت وكانت حتى ضد السامیة – ما دامت تلك المبیعات تجلب األرباح وتخلق تحالفات

مع تلك الدول الفاسدة للحد من انتقادها للسیاسات اإلسرائیلیة.
     نجاح جالوت الصناعي العسكري – األمني اإلسرائیلي قد اعتمد بدرجة كبیرة على أن المعدات
التي بیعت كانت في السابق مجربة في غزة والضفة الغربیة بدم بارد على "فئران تجارب"
فلسطینیین أسرى من بینهم ملیون، منذ ١٩٦٧،قد جربوا الحبس واالعتقاالت التعسفیة التي كانت
مصصمة عمدًا – في أوضاع احتجاز عصیبة وأسالیب مؤلمة لتقیید المحتجزین وأوقات طویلة من
الحبس االنفرادي والضرب واإلهانة والترهیب والتهدیدات ضد المحتجزین وعائالتهم – لحرمانهم

من كرامتهم وإضعاف صحتهم الجسدیة.
     ارتكب اإلسرائیلیون جرائمهم ضد اإلنسانیة مفلتین من العقاب، وما یزالون، ألنهم نجحوا في
االستمرار في تصویر أنفسهم على أنهم الضحایا األبریاء لإلرهاب المعادي للسامیة الذي یدافعون
عن أنفسهم ضده في حرب مستمرة. ولتسهیل التغاضي عن جرائمهم من قبل الدول الغربیة
الدیمقراطیة، استغل اإلسرائیلیون األعمال اإلرهابیة في الدول الغربیة لصیاغة فكرة "صراع
الحضارات" حیث تتشارك إسرائیل والدول الغربیة في القیم الحضاریة التي تتطلب حربًا دائمة ضد
اإلرهابیین المسلمین الهمجیین. ما دامت مثل هذه التصورات الزائفة سائدة، ستستمر إسرائیل
بممارسة التطهیر العرقي للفلسطینیین بذریعة الدفاع عن النفس بینما تحث العالم الغربي المعادي
لإلسالم اآلن على خوض حرب ضد "التهدید اإلرهابي" الدائم الذي یخدم هدف إسرائیل في التفرقة

بین جیرانها المسلمین في الشرق األوسط وتدمیرهم.
 

"...قادة الدولة هم الذین یقررون السیاسة واألمر دائمًا بسیط القتیاد الشعب، سواء كانت
الدولة دیمقراطیة أو دكتاتوریة فاشیة أو برلمانیة أو دكتاتوریة شیوعیة...بصوت أو بال
صوت، الشعب یمكن دائمًا ان ینفذ إرادة القادة. إن ذلك سهل. كل ما یجب علیك فعله هو
إخبارهم بأنهم تحت الهجوم والتندید بدعاة السالم بسبب عدم وطنیتهم وتعریض الدولة

للخطر. إن ذلك ینجح بنفس الطریقة في أي دولة".
هیرمان جیورینج (كما قالها عالم النفس جوستاف جیلبرت أثناء محاكمات

نورمبیرج)
 
 

لقد كان رئیس الوزراء اإلسرائیلي السابق بنیامین نتنیاهو – بعد هجمات ١١ سبتمبر في الوالیات
المتحدة – من أكد فائدة هذا التصور عندما قال: "إن هذا جید جدًا...حسنًا، لیس جیدًا كثیرًا، ولكن ما
حصل سیحشد تعاطفًا فوریًا...یقوي الرابطة بین شعبین، ألننا عشنا تحت تأثیر اإلرهاب لعقود

ً ً



كثیرة، ولكن الوالیات المتحدة اآلن قد اختبرت نزفًا ألیمًا بسبب اإلرهاب". وفي الوقت نفسه وضع
رئیس الوزراء آرییل شارون – مجرم حرب آخر سيء السمعة – إسرائیل على نفس أرضیة
الوالیات المتحدة مرارًا وتكرارًا عن طریق قول إن الهجمات هي ضد "قیمنا المشتركة...أؤمن بأننا

نستطیع معًا هزیمة قوى الشر تلك".
بحلول ١٩ سبتمبر ٢٠٠١، كانت أمان – فرع استخبارات عسكریة علیا من قوات الدفاع
اإلسرائیلیة – قد بدأت بنشر ادعاءات بأن العراق كان مدبر هجمات ١١ سبتمبر، ادعاء سافر ساعد
المحافظین الجدد على إقناع األمریكیین أن الحرب على العراق مبررة. دعم هذه الكذبة االدعاء
المستوحى من إسرائیل بأن العراق یمتلك أسلحة دمار شامل ودعمها أیضًا رئیس الوزراء البرطاني
توني بلیر – مكسب إسرائیلي واآلن یعتبر على نطاق واسع مجرم حرب – إلى جانب االدعاء بأن
العراق یمكنه استخدام أسلحة دمار شامل خالل ٤٥ دقیقة من صدور األمر بذلك. مثل هذه الكذبات
ساعدت على تضلیل الغرب إلى جانب مرض الحرب المستمرة اإلسرائیلي الذي نتج عنه إلى هذا
الیوم استمرار أذى وتهجیر وفي كثیر من األحیان قتل عشرات المالیین من األبریاء في الشرق

األوسط وغیرها.
     إن أفضال إسرائیل الواضحة في المساعدة على "هزیمة تلك القوى الشریرة" كانت جزءًا من
المؤامرة الصهیونیة في خداع األمریكیین بالتحدید والغرب بشكل عام لتصدیق أن إسرائیل، إلى
جانب مشاركتهم في قیمهم، هي أیضًا أكثر حلفائهم إخالصًا...حلیف كان بمساعدة المئات من
المؤسسات الیهودیة والعدید من المحافظین الجدد الصهیونیین الذي یتبوؤن مناصب استراتیجیة یدفع
الغرب باستمرار إلى محاربة "اإلرهاب اإلسالمي" في صراع أبدي قد ساد فیه االحتقار الكریه
واالستخفاف الشنیع باإلنسانیة أكثر من أي شيء آخر...صراع ال نهائي سیتورط فیه كونراد بانر
وفرییا نیلسون قریبًا كشاهدین على القتل غیر القانوني الذي یؤكد أن إسرائل اآلن هي دولة تفتقد إلى
كل األخالقیات والمبادئ. لقد آمن كونراد بمالحظة قد كتبها القاضي والمحكم البریطاني دیفلین
(١٩٠٥-١٩٩٢) بأن "المادئ األخالقیة الراسخة هي ضروریة للحكومة الجیدة تجاه ملصحة

المجتمع. تتفكك المجتمعات من الداخل أكثر من تفككها جراء ضغوط خارجیة". 
 
 



الجمعة، ٤ دیسمبر
 

فینیسیا الصغرى، لندن، إنجلترا
فینیسیا الصغرى في لندن – بحیرة كبیرة ُأنشئت في ١٨١٠ كنقطة االلتقاء بین قناة ریجینت
وبادینجتون أرم في قناة جراند یونیون – كانت مكان ُجزیرة مغطاة بشجر الصفصاف و شكلت دوار
مجرى مائي معروف باسم براونینج أیالند. ُسمیت الجزیرة على اسم الشاعر والكاتب المسرحي،
روبرت براونینج، الذي كان یعیش في الجوار وُنسب إلیه جمع الكلمتین "فینیسیا الصغرى". أسس
براونینج إحدى أشهر االتحادات األدبیة في التاریخ عندما تزوج الشاعرة األكبر منه سنًا إلیزابیث
باریت في عام ١٨٤٦، وقد بقیا معًا حتى وفاتها بین ذراعیه في فلورنس في عام ١٨٦١. كان الحي
ذا المنظر الخالب للشوراع المرصوف باألشجار، والشرفات الكبیرة ذات التصمیم الجورجي
والفیكتوري، والمراسي على مجرى المیاه ما یزال واحة للعزلة الهادئة للتوقف والرجوع للوراء

والهروب لبعض الوقت من ضغوط حیاة المدینة العصریة.
     ولكن حتى سكون فینیسیا الصغرى ومرور الوقت قد فشل في تقلیل الغضب المتصاعد لكونراد
بانر منذ عملیة الجرف الصامد اإلسرائیلیة في قطاع غزة الصیف الماضي التي قتلت اآلالف من
المدنیین الرجال والنساء واألطفال والشیاب، وأدت إلى تشرید المدنیین وتدمیر المباني والخدمات
الحیویة، وعززت من الحصار الجوي والبحري اإلسرائیلي لـ١،٨ ملیون من الفلسطینیین الذین
عوقبوا جماعیًا، وأدت إلى تفاقم األزمة اإلنسانیة التي سبق وجودها، والشعوب حول العالم –
متضمنة یهود المهجر الذین یصرون على أخذ حقوقهم غیر القابلة للنقض – قد تواطأت عبر
سكوتها والالمباالة للمعاناة الشنیعة لذلك الشعب المحاصر. ومما زاد الوضع سوءًا أن إعادة بناء
البنیة التحتیة هي فرضیًا ال وجود لها. أكثر من ١٠٠ ألف شخص من الذین نزحوا ما یزالون
مشردین، واالنتهاكات اإلسرائیلیة شبه الیومیة لوقف إطالق النار – متضمنة الغارات العسكریة
المتكررة ومهاجمة الصیادین والفالحین – قد جعلت الحیاة غیر محتملة أكثر من ذي قبل. إن التبني
الحازم والمتصاعد للقضیة الفلسطینیة من قبل كونراد قد حدث بعد مصالحته مع والده المغترب،

مارك، وقد بدأ یقرأ مقاالته وكتبه.
     في حین أن استنكار نشطاء حقوق اإلنسان المذبحة الوحشیة التي حصلت خالل الصیف كان
واضحًا في أوروبا وأماكن أخرى حول العالم، إال أن سیطرة إسرائیل على العقل األمریكي في
الوالیات المتحدة  قد أبقاها السیاسیون األمریكیون وتردید اإلعالم السائد أن "من حق إسرائیل
الدفاع عن نفسها". إن تجرید الفلسطنیین من إنسانیتهم وذبحهم المستمر لم یكن یحصل فقط داخل
فلسطین، بل كان یحصل في أماكن أخرى في مخیمات الالجئین – مثل مذبحة صبرا وشاتیال في
لبنان عندما ُأدیرت مذبحة ١٩٨٢ الشهیرة من قبل إسرائیل – وبقیت المذابح سمة متكررة لسیاسة

إسرائیل القمعیة في استطیان فلسطین وتهجیر سكانها األصلیین.
اضطرت إسرائیل، بعد صبرا وشاتیال، إلى تكثیف هجوم دفاعها عن نفسها ضد الدعایة السلبیة
بمساعدة اإلعالم األمریكي المسیطر علیه غالبًا من الیهود الذي یصور إسرائیل على أنها "داوود"
الشجاع الذي یدافع عن نفسه ضد جالوت الفلسطیني. إن مثل ذلك التصویر كان ُیردد في العقلیة
األمریكیة التي ترسخ فیها وكبر منذ ذلك الحین. شعر كونراد أن دعم حكومة الوالیات المتحدة غیر



المحدود إلسرائیل باستخدام الملیارات من أموال دافعي الضرائب – ناهیك عن الفیتو الریائي
المستمر الذي كانت تستخدمه الوالیات المتحدة في األمم المتحدة ضد قرارات إدانة إسرائیل – لم

یكن لیحصل لوال خضوع مؤسسي للشعب األمریكي بنفسه.
     إن قبول كونراد في النهایة بحقیقة أن تطهیر إسرائیل العرقي للفلسطینیین هي سیاسة مدبرة
مسبقًا ومستمرة قد حثه على زیارة القدس لعشر ساعات في أواخر سبتمبر لدراسة خیارات تصویر
الفیلم الوثائقي الذي قرر اآلن تسیمته بـأرض المیعاد ونبوءة معبد حزقیال. منذ عودته من القدس،
أمضى معظم وقته في إیجاد أكثر ما یستطیع من معلومات خلفیة  حتى یعمل في المشروع في سیاق
حقائق تاریخیة حقیقیة بدًال من تصورات البروباجندا التي یروج لها نظام تعلیمي مختل داعم

إلسرائیل وإعالم سائد مغرض. 
بینما كان یقوم ببحثه، وجد إشارة إلى ساللة روتشایلد البنكیة التي جعلته، من باب الفضول، یبحث
أكثر ویتعلم عن دور تلك العائلة المحوري لیس في تأجیج الحروب العالمیة فحسب، بل أیضًا في
التأثیر على أحداث عدة قد أثرت وما تزال تؤثر سلبیًا على حیاة الملیارات من الناس؛ حین تصل
ثروة ١ بالمئة منهم إلى ١٢٠ ترلیون، أو نحو ٧٠ ضعفًا لمجموع ثروة النصف السفلي من سكان
العالم؛ حین تتخطى ثروة أغنى ٨٥ من أغنیاء العالم ثروة النصف السفلي من سكان العالم: حین
یعیش من سبعة إلى عشرة أشخاص في دول لیس بها مساواة اقتصادیة وقد ارتفع ذلك تدریجیًا في
الثالثین سنة الماضیة؛ وحین تشتري األقلیة المحظوظة والثریة السلطة السیاسیة التي تخدم

مصالحها بدًال من المتطلبات الطارئة لألكثریة قلیلة الحظ. 
     أظهر بحث كونراد أن كل األمر قد بدأ في عام ١٧٤٣ عندما ولد ابن، مایر أمشیل بایر،
لموزیس أمشیل بایر في فرانكفورت – مقرض أموال وصاحب منزل محاسبة – وكان یهودیًا
أشكینازیًا. ینحدر الیهود األشكینازیون من مجتمعات یهودیة عاشت في القرون الوسطى على حدود
ریفر راین من ألساسي في الجنوب إلى راینالند في الشمال. أشكیناز كان االسم الیهودي لتلك
المنطقة األلمانیة في القرون الوسطى ثم أصبح االسم أشكیینازیم أو الیهود األشكینازیون الذین كانوا
حرفیًا "الیهود األلمانیون". هاجر الكثیر من أولئك الیهود إلى الشرق لتأسیس مجتمعات في أوروبا
الشرقیة تتضمن بیالروس وهنغاریا ولیثوینیا وبولندا وروسیا وأوكرانیا وأمكان أخرى ما بین
القرنین التاسع عشر والحادي عشر. أخذوا معهم ونوعوا لغة جرمانیة متأثرة بالیدیشیة مكتوبة
باألحرف العبریة التي أصحبت اللغة الشائعة للیهود األشكینازیین  في القرون الوسطى. رغم أن
الیهود األشكینازیون كانوا یمثلون 3 بالمئة فقط من السكان الیهود في العالم، في القرن الحادي
عشر، إال أن تلك النسبة قد ارتفعت إلى ٩٢ بالمئة بحلول عام ١٩٣١ و أصبحت اآلن ٨٠ بالمئة من

الیهود حول العالم.
     خالل العصور المظلمة والقرون الوسطى – عندما كان اإلنجیل یعتبر المصدر األساسي للعلم
والفیصل األخیر في القضایا المهمة – كانت المعارضة العنیدة للربا من قبل الكنیسة المسیحیة
بالتالي مبنیة على اعتبارات إنجیلیة وأخالقیة أكثر من كونها تجاریة. تم تعزیز مثل تلك المعارضة
مرارًا وتكرارًا من خالل القیود القانونیة لدرجة أن مجمع نیقیة قد منع الربا عام ٣٢٥ بین رجال
الدین. خالل عصر شارلمان كإمبراطور (٨٠٠-٨١٤) مددت الكنیسة الحظر لیتضمن الرعیة مع
التأكید بأن "الربا هو معاملة تقضي بإعادة مبلغ أكثر مما تم استدانته". بعد عدة قرون، أعلن مجلس
فیینا في فرنسا الجنوبیة الـ١٣١١ - الذي كانت وظیفته األساسیة التراجع عن الدعم البابوي لفرسان

ً



الهیكل بتحریض من ملك فرنسا فیلیب الرابع الذي كانت  مدیونًا للفرسان – أن الذین یتجرؤون على
االدعاء بأن التعامل بالربا لیس خطیئة سیعاقبون بتهمة الزندقة.

     وبعد ذلك في عام ١١٣٩، استدعى البابا إنوسنت الثاني المجلس البابوي الثاني وتقرر أن الربا
هو نوع من السرقة التي تتطلب التعویض من أولئك الذین یمارسونه، ولذلك في خالل القرنین
الالحقین، كانت خطط إخفاء الربا مستنكرة بشدة. ولكن، رغم كل تلك التصریحات، كانت هنالك
ثغرة سببها ازدواجیة اإلنجیل الذي سمح للیهود ببساطة بإقراض المال لغیر الیهود. ونتیجة لذلك،
ولمدة طویلة في العصور الوسطى والمظلمة، سمحت الكنیسة والسلطات المدنیة للیهود بممارسة
الربا. كان العدید من الملوك، الذین كانوا یحتاجون المال لإلنفاق على أسلوب حیاتهم وعلى خوض
الحروب، قد تسامحوا مع الیهود المرابین في أماكن حكمهم، ولذلك وجد الیهود األوروبیون – الذین
ُمنعوا من ممارسة معظم األعمال وامتالك األراضي – إقراض المال مربحًا، ولكن في بعض

األحیان، وظیفة خطرة. بالتالي، أصبح الربا یعتبر مهنة یهودیة أساسیة. 
     في العهد القدیم، ُزعم أن الرب قال للیهود: "وأعطى بالربا وأخذ المرابحة، أفیحیا؟ ال یحیا! قد
عمل كل هذه الرجاسات فموتا یموت. دمه یكون على نفسه" (سفر حزقیال ١٣:١٨)، و" ال تقرض
أخاك بربا، ربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيء ما مما یقرض بربا، لألجنبي تقرض بربا، ولكن
ألخیك ال تقرض بربا، لیباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إلیه یدك في األرض التي أنت داخل إلیها

لتمتلكها" (سفر التثنیة ٢٣:١٩-٢٠). 
     لذلك، في حین أنه كان للیهود الحق قانونیًا في إقراض المال للمسیحیین المحتاجین، كان
المسیحیون أنفسهم مستائین من فكرة أن الیهود كانوا یجمعون المال على حساب قلة حظ المسیحیین
باستخدام ممارسة قد حرمها اإلنجیل وهدد بالعذاب األبدي للمسیحیین الذین أصبحوا ینظرون إلى
الیهود المرابین بعین االحتقار مما زرع جذور معاداة السامیة. كان هذا الكره والعداء تجاه الربا
الیهودي عنیفًا في الغالب وكان الیهود ُیذبحون في هجمات كان یأمر بها أعضاء من العائلة الحاكمة
الذین كانوا مدینین للیهود المرابین ویمحون دیونهم من خالل الهجوم على المجتمعات الیهودیة

وإتالف سجالت الحسابات.
في حین أن معاملة المرابین كانت ظالمة، إال أنهم كانوا أیضًا كبش الفداء لمعظم المشاكل
االقتصادیة للعدید من القرون، وكانوا یتعرضون للسخریة من قبل الفالسفة ویوعدون بالنار من قبل
السلطات الدینیة، وكانوا یتعرضون لمصادرة األراضي لتعویض "ضحایاهم"، وكانوا یتعرضون
لتلفیق التهم واإلهانة والسجن والذبح، وكان یذمهم خبراء االقتصاد والقانونیون والصحفیون وكتاب
الروایات وكتاب المسرح والفالسفة وشیوخ الدین وحتى العامة. عبر التاریخ، اعتبر مفكرون
مهمون مثل توماس أكویناس وأرسطو وكارل ماركس وجي إم كینیس وأفالطون وآدم سمیث الربا
خطیئة كبرى. دانتي ودیكینز ودوستویفشكي وشخصیة "شیلكوك" من مسرحیة شكسبیر، تاجر

البندقیة، كانوا قلة من الكتاب المشاهیر الذین صوروا المرابین على أنهم أشرار. 
     لكن موزس أمشیل بویر عاش في زمان ومكان كان یسمح له بشيء من التسامح واالحترام
لمكان عمله الذي كان مدخله یظهر نجمة سداسیة حمراء تمثل في شكلها ورقمها رقم ٦٦٦ – ست
زوایا وستة مثلثات وشكل سداسي األضالع. لكن كان مقدرًا لهذه العالمة البریئة أن تؤدي دورًا
مهمًا في والدة اإلیدولوجیة الصهیونید ودولة إسرائیل. زرعت بذور ذلك القدر خالل ستینیات القرن
الثامن عشر عندما كان أمشیل بویر یعمل في بنك یملكه أوبنهایمر في هانوفر ثم جعلته جدارته
شریكًا أصغر ومعرفة للجنرال فون إستروف. عندما عاد إلى فرانكفورت لیستلم أعمال والده



المتوفى، أدرك أمشیل یوبر اإلمكانیة المحتملة للعالمة الحمراء وبناء على ذلك، غیر اسمه األخیر
من بویر إلى روتشایلد، ألن "روت" و"شایلد" كانا یعنیان "أحمر" و"عالمة" باأللمانیة. كانت
النجمة السداسیة لتصبح، من خالل دهاء وتالعب عائلة روتشایلد العازمة، في النهایة موجودة على

العلم اإلسرائیلي بعد قرنین من الزمن.
     بعد ذلك، عندما سمع أن معرفته السابقة، الجنرال فون استوف، قد كون عالقات في البالط
الملكي ألمیر هاناو، األمیر ویلیام، جدد روتشایلد مكرًا عالقتهما – متذرعًا بحجة بیعه عمالت
وجواهر مخفضة الثمن إلستروف – واثقًا بأن ذلك سیساعده على التعرف على األمیر ویلیام بنفسه
الذي كان متحمسًا لفكرة شراء مثل تلك القطع النادرة بثمن منخفض. ومن خالل عرضه عمولة ألي
فرص أعمال أخرى قد یوفرها له األمیر، أصبح روتشایلد معرفة مقربة لألمیر وأصبح یقیم عالقات
عمل مع أعضاء من البالط الملكي استمر بإطرائهم ومدحهم بشكل مقزز لیندمج معهم مثلما فعل مع

األمیر ویلیام:
 

"إنه لمن دواعي سروري وحظي الكبیر أن أخدم حضرة سموكم في مختلف األوقات
إلرضاء حضرتكم. أؤكد استعدادي لبذل كل ما بوسعي وكل ثروتي لخدمة حضرة
سموكم في المستقبل وأنا تحت أمركم دائمًا. وتحقیقًا لهذه الغایة كحافز تشجیعي، أتمنى
أن ُأمنح شرف التعیین كعضو في بالطكم الملكي. إن طلبي هذا لهو خطوة جریئة
للتوسل إلیك وأنا كلي ثقي بأن طلبي لن یمثل أیة مشكلة، ولكن من جهتي سیرفع هذا
الشرف من مكانتي التجاریة وسیساعدني بطرق كثیرة على النجاح وتكوین ثروة هنا

في مدینة فرانكفورت".
 

في النهایة، تم تعیین روتشایلد من قبل األمیر ویلیام عام ١٧٦٩ لإلشراف على ممتلكاته وجمع
الضرائب مع السماح له بتعلیق الفتة عمل یتباهى بها "إم إي روتشایلد، عضو البالط الملكي

لحضرة سموه أمیر هاناو ویلیام".
     بعد عقدین من الزمن الحقًا عام ١٧٩١ في أمریكا، ساعد ألیكساندر هامیلتون – أول وزیر
للمالیة وعضو مؤثر في حكومة جورج واشنطن وعضو ماهر في روتشایلد – على تأسیس بنك
روتشایلد المركزي بمیثاق ذي عشرین سنة یسمى بنك الوالیات المتحدة. كان هامیلتون لیصبح
األول في سلسلة من السیاسیین األمریكیین الذین، حتى الیوم، ال یزالون یخونون دولتهم عبر بیع

أنفسهم بحفنة من الدوالرات لخدمة المصالح الیهودیة.
     في تلك األثناء في أوروبا، أعلن نابلیون بونابارت – اإلمبراطور الفرنسي من ١٨٠٤ إلى
١٨١٤ – عن نیته في عزل "بیت هیس كاسیل من الحكم و محوهم من قائمة أصحاب السلطة
األقویاء" عام ١٨٠٦. أرغم ذلك األمیر ویلیام على الهروب من ألمانیا إلى الدنمارك وقد كلف
روتشایلد بالحفاظ على ٣ مالیین دوالر. وفي نفس تلك السنة تزوج ناثان ماییر روتشایلد، ابن مایر

أمشیل روتشایلد، هانا بارینت كوهین، ابنة تاجر ثري من لندن وبدأ في نقل أعماله إلى لندن.
     عندما توفي البارون األول السید فرانسیس بارینج وأبراهام جولدسمیت عام ١٨١٠، أصبح
ناثان مایر روتشایلد تلقائیًا المصرفي األول في إنجلترا، في حین أن أخاه سالومون مایر روتشایلد قد

غادر إلى النمسا لتأسیس بنك إم فون روتشایلد وسوهني في فیینا.



     وفي الوالیات المتحدة، كان میثاق بنك الوالیات المتحدة لروتشایلد قد انتهت صالحیته عام
١٨١١ وصوت الكونجرس ضد تجدیده وعندها قال أندرو جاكسون – الذي أصبح فیما بعد الرئیس
األمریكي السابع (١٨٢٩ – ١٨٣٧) – إن "كان للكونجرس الحق حسب الدستور في إصدار أوراق
نقدیة،  فإن هذا الحق قد ُمنح لهم وحدهم ولیس لیفوض إلى أفراد أو شركات". أدى ذلك إلى استیاء
ناثان مایر روتشایلد الذي تضمن رده "إما أن یتم تجدید المیثاق وإما أن تجد الوالیات المتحدة نفسها
منخرطة في أكثر الحروب كارثیة". حینها رد جاكسون "أنتم وكر للصوص والثعابین وأنوي أن
أالحقكم، أقسم بالرب األبدي أنني سأالحقكم. كان رد روتشایلد توعدًا بـ"تلقین أولئك األمریكیین

الوقحین درسًا وإعادتهم إلى مكانتهم الُمستعَمرة".
     وبالتالي، كان إعالن بریطانیا الحرب على الوالیات المتحدة عام ١٨١٢ مدعومًا بأموال
روتشایلد، كما هو متوقع، حتى تتراكم دیون الحرب على الوالیات المتحدة وتضطر إلى االستسالم
وبالتالي ُترغم على تجدید المیثاق لبنك الوالیات المتحدة الذي تملكه عائلة روتشایلد. في نفس تلك
السنة، توفي مایر أمشیل روتشایلد واحتوت وصیته على تعلیمات لیتبعها بیت روتشایلد تتضمن
شرط أن یتبوأ المناصب الرئیسیة في أعمال العائلة أبناء العائلة فقط وأن یكون من یشارك في أعمال
العائلة من الذكور فقط – كان لمایر خمس بنات – حتى تنتشر ساللة روتشایلد الصهیونیة حول
العالم من دون اسم روتشایلد، وأن یتزوج أعضاء العائلة من أبناء العمومة من الدرجة األولى
والثانیة للحفاظ على ثروة العائلة، وأال ُینشر الجرد العام ألمالك مایر، وأال یم اتخاذ أي إجراء
قضائي بشأن قیمة التركة، وأن االبن األكبر لالبن األكبر هو الذي سیرأس العائلة ویمكن إلجماع
من العائلة أن ینقض هذا الشرط. تم تنفیذ تلك التعلیمات فورًا وأصبح ناثان مایر روتشایلد رئیس
العائلة في حین أن جاكوب (جیمس) مایر روتشایلد قد غادر إلى فرنسا لیؤسس بنك دي روتشایلد

فریریس في باریس.
     وبالنسبة لمصیر الـ٣ مالیین دوالر التي ائتمن أمیر هاناو ویلیام مایر أمشیل روتشایلد علیها،

تفید الموسوعة الیهودیة، إصدار ١٩٠٥، في المجلد العاشر، في صفحة ٤٩٤ بأن:
 

"حسب األساطیر، تمت تخبئة هذا المال في أوان للخمر وتم تهریبها من بحث جنود
نابلیون عندما دخلت فرانكفورت وتم استعادة المال من نفس األواني عام ١٨١٤ عندما
عاد الناخب (أمیر هاناو ویلیام) إلى الهیئة االنتخابیة (ألمانیا). إن الواقع عملي أكثر من

كونه رومانسي".
 

إن ذلك یوحي بأن المال لم ُیرجع من قبل روتشایلد أبدًا، وتضیف الموسوعة بأن "ناثان مایر
روتشایلد قد استثمر الـ٣ مالیین دوالر في الذهب من شركة الهند الشرقیة مع علمه بأن المال كان

ضروریًا لحملة إقلیم ویلنجتون"، وقد ربح ناثان من المال المسروق "لیس أقل من ٤ فوائد".
     في عام ١٨١٥، استغل األخوة روتشایلد الخمسة سیاسة تمویل كال الجانبین في الحرب من
خالل توفیر الذهب لجیوش كال من ویلنجتون ونابلیون. وبسبب امتالكهم بنوك عبر أوروبا، كان
لروتشایلد شبكة ممیزة من الطرق السریة وساعي البرید السریعین الذین كانوا العنصرین الوحیدین
المسموح لهما بالسفر عبر الخطوط اإلنجلیزیة والفرنسیة. یعني ذلك بأنهم كانوا على علم بأحداث
الحرب، مما ساعدهم على الشراء والبیع في سوق األسهم بناء على معلومات كانوا یحصلون علیها.

  



     كانت السندات البریطانیة آنذاك تسمى بالقناصل، وأصدر ناثان مایر روتشایلد تعلیمات لموظفیه
بالبدء في بیعها لجعل التجار اآلخرین یصدقون بأن بریطانیا كانت تخسر الحرب ویبیعون خوفًا،
مما جعل قیمة القناصل تهبط. وأصدرت تعلیمات بعد ذلك لموظفي روتشایلد بالبدء سرًا في شراء
كل القناصل المتاحة. عندما اتضح في النهایة أن بریطانیا قد انتصرت في الحرب، ارتفعت قیمة
القناصل لمستوى أعلى من ذي قبل وانتهى الحال بروتشایلد إلى حصولهم على عائد ٢٠ لـ١ في

استثمارهم.
     أعطى ذلك روتشایلد السیطرة الكاملة على اقتصاد بریطانیا وساعدت هزیمة نابلیون على جعل
لندن المركز التجاري للعالم، مما تطلب إنشاء بنك إنجلترا الجدید تحت سیطرة ناثان مایر روتشایلد
الذي قال فخورًا: "ال یهمني أي دمیة ستستلم عرش إنجلترا لحكم اإلمبراطوریة التي ال تغیب عنها
الشمس. الرجل الذي یتحكم في المخزون المالي لبریطانیا یحكم اإلمبراطوریة البریطانیة، وأنا

أسیطر على المخزون المالي لبریطانیا".
     مثل هذه السیطرة ساعدت عائلة روتشایلد على استبدال طریقة نقل الذهب بین الدول عبر
استغالل بنوكها األوروبیة الخمسة لتأسیس نظام األوراق المالیة التي ال تزال ُتستخدم الیوم. بعد أن
سیطرت عائلة روتشایلد على مخزون المال البریطاني، أكملت السعي الشرس إلى تجدید میثاقها
لبنك مركزي في الوالیات المتحدة األمریكیة. كان هذا البنك سیصبح المصرف االحتیاطي الفدرالي
وجزء من النظام االحتیاطي الفدرالي الذي أصبح في الواقع یسیطر على سیاسة الدولة المالیة
وینفذها: دولة حیث فشل أناس مخدوعون في اإلدراك بأنهم لیسوا مواطني دیمقراطیة، بل هم
أشخاص تعساء یعیشون في عصر النخبة الثریة القلیلة وحیث أفسدت الهوة الكبیرة بین شدیدي
الثراء الذین نجحوا وشدیدي الفقر الذین خسروا النظام االجتماعي األمریكي وحطمت كل أوهام

الحلم األمریكي الجوهري.
     الحلم الذي تحول إلى كابوس حیث یوجد ٤٢ ملیون أمریكي منهم ٢٠ بالمئة قد تخرجوا في
الجامعة ال یعرفون الكتابة، ویوجد ٥٠ ملیون یستطیعون القراءة حتى مرحلة الصف الرابع أو
الخامس، و٣٠ بالمئة من السكان أمیون أو بالكاد یعرفون القراءة والكتابة، وعدد األمیین یزداد
سنویًا بما یقدر بـ٢ ملیون، وفوق ٣٠ بالمئة من خریجي المدرسة الثانویة و٤٢ بالمئة من خریجي
الجامعة لم یقرؤوا كتابًا بعد تركهم المدرسة، و٨٠ بالمئة من العائالت األمریكیة لن یشتروا كتابًا
هذه السنة، ومعظم أولئك األمیین لن یحاولوا التصویت في االنتخابات، واألمیون الذین سیصوتون
في االنتخابات سیفعلون ذلك بناًء على شعارات تافهة للبروبجندا السیاسیة المطمئنة التي تعوض عن
افتقادهم لمهارات التفكیر النقدیة والعقلیة، وحتى أولئك الذین یفترض أنهم متعلمون یتحملون التوابع

الخبیثة للحیاة المبنیة على ثقافة الصورة.
 

بالنسبة للزمن الحالي، الذي یفضل اإلشارة على المشار إلیه، والنسخة على األصل،
التصویر على الحقیقة، الشكل على الجوهر...یصبح الوهم وحده هو المقدس والحقیقة

دنسًا".
لودویج فیورباك (١٨٠٤ – ١٨٧٢)
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