
١، العدد  ١٠جلد ، المالتربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٣٠٧  

بواكیر تواجد الیھود في أمریكا

د. قیس فاضل محمد النعیمي
معھد إعداد المعلمین / نینوى

٣/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٩/٣/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
، من الوالیات المتحدة األمریكیة في  بدایات تواجد الجماعات الیهودیةتناول البحث 

البحث عن أراضي جدیدة منذ  إلى ا التي وجدتها في أوربا مما اضطرهاتشردهو خالل معاناتها 

عبر الجماعات حقیقة سیطرة تلك  إلىالقرن الخامس عشر ، فضًال عن ذلك عّرف البحث ، 

من خالل المتعاقبة عقود من الزمن على المؤسسات والشركات في الحكومات األمریكیة 

لالنتشار في أمریكا مما جعلها قادرة على خدمة أهدافها استخدامها للوسائل واألسالیب التي لدیها 

القرارات السیاسیة الداخلیة والخارجیة منها من خالل عملها المنظم السیاسیة وتأثیرها على 

اتخاذ القرارات في قوة لها الوالدقیق في مؤسساتها ومنظماتها ولجانها التي أنشأتها حتى أصبحت 

ة األمریكیة ، وأصبح یحسب لها حساب على المستوى العالمي المهمة في داخل الوالیات المتحد

.

The Early Existence of the Jews in Amrica
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Abstract:
This approach deals with the early beginning of the Jewish group

in U.S.A after their hard sufferings in Europe which obliged them to find
new other lands since the 15th C.

In addition to that, the researcher tries to shed light on these real
roles of these Jews as well as their mastery on various American
companies and foundations through their intelligent effect on the foreign
and the internal political decisions.

The Jewish groups started to word in such dramatic order through
their own establishments, organizations and committees that they possess
their own important power not only inside the U.S.A but outside it too.
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أوالً : أوضاع الیھود في أوربا منذ القرن السابع عشر :   
یعود أسباب التواجد الیهودي فـي أمریكـا إلـى األوضـاع التـي عاشـها الیهـود خـالل القـرون 

نكلتـرا فـي نهایـة الوسطى ، وخاصًة في القرنین الثالث والرابع عشر في أوربا ، حینمـا طـردوا مـن ا

في نهایة القرن الخامس  االقرن الثالث عشر ومن فرنسا في نهایة القرن الرابع عشر ، ومن اسبانی

عشــر . فضــًال عــن ذلــك عــانى الیهــود علــى مــدى هــذه القــرون أشــكاًال مختلفــة مــن العــزل والتمییــز 

  ) . ١(والقتل والمحظورات والقیود في الحركة والفكر ألسباب متعددة 

، إلـى الوالیـات المتحـدة األمریكیـةهناك اتفاق مـن قبـل البـاحثین حـول أولـى الهجـراتلیس 

مــن اســبانیا  سعنــدما أبحــر كریســتوفر كولــومب م١٤٩٢فمــنهم مــن رّجــح تــاریخ تواجــدهم إلــى عــام  

برفقة عدد من الیهود متجهـًا صـوب الغـرب خـالل الفتـرة التـي طـرد فیهـا ثالثمائـة ألـف یهـودي مـن 

في أوائل الستینات مـن القـرن السـابع ُعدّ . ومنهم من )٢(ثاني من آب من العام نفسها في الاسبانی

عشر بدایة ألول هجرة كبیـرة مـن أوربـا وٕالـى أمریكـا الشـمالیة واسـتمرت إلـى أكثـر مـن ثالثـة قـرون 

. ومـن ثـم توالـت الهجـرات الیهودیـة إذ )٣(وكان وصولهم إلى أمریكا عن طریق المحیط األطلنطـي

ا أول األمر في مناطق أمریكا الجنوبیة ، إلى أن تّم تهجیرهم من قبل هولنـدا إلـى مسـتعمرة استقرو 

نیویـــورك ومـــع تزایـــد الهجـــرة الیهودیـــة فـــي القـــرن الســـابع عشـــر بـــدأوا باســـتیطان فرجینیـــا ومـــاریالد 

س قانونـًا یجبـر جمیـع تم اتخذت المحكمة العامة في ماساشوسـ١٦٤٢. في عام  )٤(تسوماساشوس

م ١٦٤٧ء علــى تــأمین تعلــیم أوالدهــم القــراءة وتمــرینهم علــى بعــض أنــواع التجــارة ، وفــي عــام اآلبــا

نشــر قــانون آخــر یقضــي بفــتح مــدارس حــّرة فــي جمیــع أنحــاء المســتعمرة واســتمرت خــالل العقــود 

م حوالي ثالثـة ١٧٩٠الالحقة هجرة الیهود إلى أمریكا بأعداد صغیرة ، وقد بلغ عددهم الكلي عام 

ة وبدأ الیهـود بتسـمیة مـدن كثیـرة فـي المسـتوطنات األولـى بأسـماء عبریـة قدیمـة . حیـث آالف نسم

انتقلـــت اللغـــة العبریـــة إلـــى أمریكـــا عـــن طریـــق البیوریتـــان اإلنكلیـــز الـــذین هربـــوا بســـبب االضـــطهاد 

التقالید والقناعات التوراتیـة ، وتفسـیرات العهـد القـدیم التـي انتشـرت فـي الكنسي والذین حملوا معهم

. ولــم یـنقض القــرن الثـامن عشــر حتــى ) ٥(انكلتـرا ودول أوربیــة فـي القــرن السـادس عشــر ومــا بعـده 

إلــى األرض الجدیــدة أمریكــا ، ومنــذ مجیــئهم أدركــوا األوربیــین تكالبــت أعــداد كبیــرة مــن المهــاجرین 

ات أهمیة التنظـیم وعـدم التشـتت فـي هـذا البلـد واسـتطاعوا تنظـیم أنفسـهم بمنظمـات مختلفـة النشـاط

) منظمـة رئیسـیة ویتفـرع مـن ٣٢وصل عدد هذه المنظمات فیما بعـد إلـى حـوالي (حیث  واألهداف

) منظمة فرعیة لتشكل هرم یتصـل بلجنـة رؤسـاء المنظمـات الیهودیـة ٣٤٠هذه المنظمات حوالي (

هـذه  والغرض األساسـي مـن)سایروس أولر(م برئاسة الیهودي ١٩٠٦والتي تشكلت فیما بعد عام 

.)٦(هو لتوجیه النشاطات والفعالیات لتخدم أهدافهم الخاصة المنظمات

ثانیاً : الیھود في أمریكا منذ االستقالل :
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ارتفعـــــت بعـــــض األصـــــزات الساســـــة تنـــــادي فـــــي الكـــــونغرس القـــــاري باتفـــــاق یجمـــــع بـــــین 

نكورد المستعمرات والوطن األم (بریطانیا) ، إّال أن نشوب الحرب ابتدأ في مدینتي لیكسنغتون وكو 

تشــكلت م ١٧٧٦، وقــد خفــق كــل أمــل فــي الصــلح . ففــي العاشــر مــن حزیــران  ١٧٧٥فــي نیســان 

لجنـــة تكونـــت مـــن كـــل مـــن تومـــاس جفرســـون وجـــون أدامـــس وبنیـــامین فـــرانكلین وروجـــر شـــیرمان 

وروبرت.د.لیفنغسون لكتابة مسودة إعالن االستقالل ، وقد أسندت اللجنة المسؤولیة إلى جفرسـون 

ة ، فكتبهـــا بـــین العاشـــر والثـــامن والعشـــرین مـــن حزیـــران مـــن العـــام نفســـه ، واســـتهل لكتابـــة المســـود

الوثیقة ببیان مبادئ الحكومة ، وفي تموز وافق أربعة من مجالس الكونغرس على اإلعالن وبدون 

نـد إعـالن . وع أّي خالف ، أنشأت الوالیات الثالث عشر والتي من خاللها أوجدت األمة الجدیـدة

، تمكن المهـاجرون الیهـود مـن اسـتغالل كـل )٧(م ١٧٧٦یات المتحدة األمریكیة عام استقالل الوال

فرصــة ســانحة لكســب الــذهب والمــال ، كمــا اســتفاد الیهــود باســتثمار أحــداث الثــورة األمریكیــة علــى 

نطاق أوسع فتاجروا باألسلحة حینما عمدوا إلى تمویل وٕاقراض الجبهتین بالمـال والمعلومـات بغیـة 

لتـــزداد أربـــاحهم ، ومـــن ثـــم أصـــبح  م)*١٨٦٥ – ١٨٦١األهلیـــة األمریكیـــة (د الحـــربإطالـــة أمـــ

.)٨(بعضهم رجال أعمال وذوي نفوذ واسع بین مواطنیهم من األمریكان 

إن التغلغــــل الیهــــودي ونفــــوذه المتنــــامي فــــي مرافــــق الحیــــاة األمریكیــــة  أثــــار قلــــق بعــــض 

أحد زعماء االستقالل في أمریكا ، إلى فرانكلین بنیامینخاصًة عندما تنبه السیاسیین األمریكان ، 

الخطــر الیهــودي علــى مســتقبل الوالیــات المتحــدة عنــدما أطلــق تحذیراتــه فــي خطابــه الشــهیر الــذي 

م بقولـه : ((فـي كـل أرض حـلَّ ١٧٨٩عـام  األمریكيألقاه أمام المجلس التأسیسي لوضع الدستور 

م ُیبعد هؤالء من الوالیات المتحدة بنص دستورها فإن بها الیهود أطاحوا بالمستوى الخلقي ... إذا ل

الوالیات المتحدة في غضون مائة سنة إلى حد یقدرون معـه  علـى أن یحكمـوا سیلهم سیتدفق إلى

شعبنا ویدمروه ویغیروا شكل الحكم الـذي بـذلناه فـي سـبیله دماءنـا وضـحینا لـه بأرواحنـا وممتلكاتنـا 

لــم یجــد لــه صــدى واضــحًا فــي األوســاط السیاســیة تحــذیر فــرانكلینإّال أن، )٩(وحریاتنــا الفردیــة))

األمریكیة  فقد تزاید عدد الیهود بمرور الزمن وفي خضم هـذا التزایـد فـي الحیـاة األمریكیـة وتغلغلـه 

.)١٠(ظهرت دعوات عامة تدعو حكومة الوالیات المتحدة إلى إعادة الیهود وتوطینهم في فلسطین

فـــي رســـالة وجههـــا إلـــى م) ١٨٠١ – ١٧٩٧(ئیس األمریكـــي جـــون آدمـــزفضـــًال عـــن ذلـــك أّكـــد الـــر 

  ) . ١١())أتمنى أن یكون للیهود أمة مستقلة((الجنرال مردخاي نوح في هذا الصدد بقوله :

تتضــمن رغبتــه  )م١٨٠٩ – ١٨٠١(الــرئیس ثومــاس جفرســن رســالة ه إلــى خلفــه كمــا وّجــ

أول تصــریح رســمي لمســاندة الصــهیونیة الصــادقة فــي هجــرة الیهــود إلــى أرض فلســطین ویعــد هــذا 

حیــث جــاءت هــذه المواقــف نتیجــة لالختــراق الیهــودي المباشــر لألوســاط السیاســیة والثقافیــة ، ففــي 

م ومن والیة نیویورك دعا القس جون ماكدونالـد أمریكـا إلـى قیـادة العـالم وٕاعـادة الیهـود ١٨١٤عام 
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ا ســفراء أمریكــا انهضــوا لحمــل أنبــاء الســعادة یــ(إلــى فلســطین مخاطبــًا الحكومــة األمریكیــة قــائًال : (

.) ١٢())والخالص للیهود الذین في النهایة سوف یعودون إلى أرض صهیون

مؤسســات وحركــات تطالــب بتهجیــرهم مــن أمریكــا ونتیجــًة لهــذه الــدعوات واألفكــار ظهــرت 

ست في التي تأس)المورمون(حركة النصف األول من القن التاسع عشر، ومن أهمها تأسست في 

، إذ )السـبتیین(و  )شـهودي هـوة(األدفنسن وتبعتها قیـام حركـات أخـرى مثـل م وحركة ١٨٣٠عام 

أن حصـــلت علـــى الموافقـــة وتوصـــیات مـــن وزارة الخارجیـــة األمریكیـــة ومـــن حاولـــت هـــذه الحركـــات 

ووعـــودهم فلســـطین الســـتیطانهم فـــيمـــن حـــاكم والیـــة الینـــوي بعـــض الساســـة األمـــریكیین وخاصـــًة 

.) ١٣(هناكم المسیحو دق انتظارب

فلم یكونوا بعیدین عن أفكارهم وطموحاتهم عن یهود العـالم وخاصـًة بعـد وأما یهود أمریكا 

، وبعــد أن ظهــرت الــدعوات إلــى عــودة الیهــود إلــى صــهیون ، فــإنهم لــم یقفــوا أن ظهــرت الــدعوات 

وینظمهم لكي ینطلقوا مكتوفي األیدي ، إذ بدأوا یجمعون أشتاتهم ویبحثون عّمن یقودهم ویرشدهم

. وأن هـــذه المواقـــف بشـــأن عـــودة الیهـــود إلـــى فلســـطین ال تعنـــي ) ١٤(، لتحقیـــق الحلـــم الصـــهیوني 

یهود في أمریكا أّیدوا فكرة العـودة إلـى فلسـطین بـل كـان هنـاك بعـض زعمـاء البالضرورة أن زعماء 

لمتحـــدة الحاخـــام م وصـــل إلـــى الوالیـــات ا١٨٤٦الیهــود معارضـــین للتوجـــه الصـــهیوني ، ففـــي عـــام 

األلمــاني إســحاق مــایروایز الــذي أصــبح فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر مــن أبــرز الیهــود وأكثــرهم 

، تأثیرًا في الوالیـات المتحـدة مـن خـالل انتقـاده أولئـك الـذین یجمعـون األمـوال باسـم یهـود فلسـطین 

كـرة عــودة الیهــود إلــى إن ف(بقولــه : (وانتقـد كــذلك الــذین كـانوا یشــجعون هجــرة الیهــود إلـى فلســطین 

) ثم قال )فلسطین لیست جزءًا من عقیدتنا وٕان إحیاء إسرائیل سیاسیًا ال یمكن تحقیقه في فلسطین

) . فضــًال عــن ذلــك )١٥())هــذه الدولــة أمریكــا هــي فلســطیننا وهــذه المدینــة نیویــورك هــي قدســنا(:

ــا لــم (ول فیــه : (م یقــ١٨٨٥الحاخامــات فــي أمریكــا عــام  هصــدر قــرار مــن المــؤتمر الــذي عقــد إنن

.) ١٦())نعتبر أنفسنا أمة ، وٕانما نحن طائفة دینیة ولذا نحن ال نتوقع أّي عودة إلى فلسطین

فــي نهایــات القــرن التاســع عشــر بــدأت تــدفق أعــداد كبیــرة مــن الیهــود الــروس إلــى الوالیــات 

الـذین سـبقوهم فـي الهجـرة ، والذین لم یكـن مرغوبـًا فـیهم مـن الیهـود األلمـان ) ١٧(المتحدة األمریكیة 

إلـــى الوالیـــات المتحـــدة ، حیـــث قـــام ثالثـــة مـــن زعمـــاء الیهـــود األلمـــان وهـــم كـــٌل مـــن جـــاكوب ثیـــف 

م لبنجـــامین ١٨٩١وأوســـكار ســـتراوس وجـــیمس ســـلیفمان فـــي أمریكـــا بتقـــدیم احتجـــاج رســـمي عـــام 

ج لروســیا رئــیس الوالیــات المتحــدة آنــذاك طــالبوه فیــه بتقــدیم احتجــا )م١٨٩٣ – ١٨٨٩(هاریســون 

ـــى الخـــارج  . وســـبقت هـــذه االحتجاجـــات أن وزارة ) ١٨(والطلـــب منهـــا منـــع هجـــرة الیهـــود الـــروس إل

م طالبـــــت فیـــــه إیقـــــاف ١٨٨٢الخارجیـــــة األمریكیـــــة قـــــدمت احتجاجـــــًا لـــــدى الـــــبالط الروســـــي عـــــام 

.)١٩(ات المتحدةاإلجراءات المتخذة ضد الیهود الذین بدأوا بالتدفق إلى الوالی
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ة الیهودیــة ، عّبـر كثیــر مــن األمریكــان عـن قلقهــم وخــوفهم مــن المهــاجرین مـع زیــادة الهجــر 

وأصــبحوا یؤمنــون بــأن هجــرة الیهــود إلــى فلســطین بالنســبة لهــم هــي أفضــل مــن قــدومهم إلــى الجــدد

.)٢٠(أمریكا وبدأوا حملة مكثفة للتخلص من الیهود 

علـــى الصـــعیدین فـــي خضـــم هـــذه الظـــروف والتطـــورات فـــي األوســـاط األمریكیـــة واألوربیـــة 

الشعبي والرسمي ، ظهرت شخصیة یهودیة أوربیة أصبحت أمل الیهود في العالم وهذه الشخصـیة 

عملــي وهـــو ٕالــى واقـــعهــي التــي حّولـــت الحلــم الیهـــودي الــذي طــال انتظـــاره إلــى حقیقـــة ملموســة و 

تیودور هرتزل الذي وضع الركائز إلقامة الدولة الیهودیة . 

م ، دعــا هرتــزل إلــى عقــد أول ١٨٩٧واحــد والثالثــین مــن آب ال –ن فــي التاســع والعشــریف

مؤتمر للیهود في العالم برئاسته ، في مدینة بازل بسویسرا تمخض عنه تنظیم الیهود ولم شملهم ، 

عنـــدما اســـتثار حماســـة الیهـــود فـــي كـــل مكـــان نحـــو یهـــودیتهم ، وحـــثهم للســـعي إلـــى إنشـــاء الدولـــة 

.)٢١(الیهودیة 

 همیـات المتحــدة األمریكیــة مـن هــذا المــؤتمر ، فقـد شــارك ممثلــون عــنالوالیهــود أمـا موقــف 

في أمریكا منهم آدام روزتبرغ مـن نیویـورك والحاخـام سـكیل سـكافي مـن بـالتیمور وروزا سونیسـكین 

.)٢٢(من شیكاغو التي أسست منظمة هداسا  

جتماع لهم في وعلى أثر انعقاد مؤتمر بازل ، بادر الیهود في الوالیات المتحدة إلى عقد ا

م أي في السنة نفسها ، لمساندة المـؤتمر الصـهیوني األول ، وانبثـق مـن هـذا ١٨٩٧نیویورك عام 

.)٢٣(م ١٨٩٧االجتماع تأسیس المنظمة الصهیونیة في أمریكا عام 

ومما ساعد على مد الجسور بین یهود الوالیات المتحدة وبین الحركة الصهیونیة في أوربا 

.ات الصهیونیة في الوالیات المتحدة بعد انعقاد المؤتمر الصهیوني األول ازدیاد عدد الجمعی

ثالثاً : أوضاع الیھود في أمریكا خالل القرن العشرین :
م برئاسة هرتزل ، أن ١٩٠٠أعلن في المؤتمر الصهیوني الرابع الذي عقد في لندن عام 

عیة ، فضًال عن ظهور عدد جم ١٣٥إلى  ١٠٣عدد الجمعیات في الوالیات المتحدة ازداد من 

من الشخصیات الیهودیة المؤثرة في المجتمع األمریكي إذ استطاعت األخیرة أن تصبح مددًا 

. أي أن  )٢٤(للیهود في دولة قویت فیها المجاالت االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة بسرعة كبیرة 

لها دورًا كبیرًا في اتخاذ بروز المؤسسات الصهیونیة األمریكیة في الوالیات المتحدة ، جعل 

القرارات السیاسیة لدى الحكومة األمریكیة ، فقد استطاعوا عن طریق اللجنة الیهودیة األمریكیة ، 

م ، من إلغاء اتفاقیة التجارة التي عقدتها الحكومة األمریكیة مع الحكومة ١٩٠٦التي تأسست عام 

م ، وذلك احتجاجًا على قیام روسیا ١٨٣٢م والتي كانت قد عقدت معها عام ١٩١١الروسیة عام 

. فضًال عن ذلك تألفت اللجنة )٢٥(بالتمییز ضد الیهود الحاملي جوازات السفر األمریكیة  
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م برئاسة القاضي الیهودي لویس ١٩١٤التنفیذیة المؤقتة الصهیونیة العامة في الثالثین من آب 

الوالیات المتحدة األمریكیة من خالل ، حینما قامت تلك اللجنة بإثارة اهتمام حكومات  زبراندی

حملها على تقدیم المساعدات للیهود المقیمین في الخارج ، فضًال عن ذلك انصرفت إلى إلهاب 

خیال الجماهیر الیهودیة األمریكیة وتجنید خدمات الشخصیات البارزة من طراز القاضیین 

من النشاط الیهودي في الوالیات . كما تولت الجانب األكبر )فلیكس فرانكفورتر و جولیان ماك(

لدعم ولغوث ضحایا الحرب من الیهود  )م١٩١٨ – ١٩١٤(المتحدة مدة الحرب العالمیة األولى 

م نظم الزعماء الیهود األمریكیین مؤتمر الیهود األمریكي ١٩١٥. وفي أواخر عام )٢٦(في أوربا 

لوجیة والسیاسیة وحاول المؤتمر مّثل فیه جمیع الیهود من مختلف االتجاهات واألفكار اإلیدیو 

م نشرت اللجنة الیهودیة األمریكیة في نیویورك كتابًا تضمن ١٩١٦الجمع فیما بینهم ، وفي عام 

معلومات عن الیهود في الجبهة الشرقیة وأّكدت اللجنة بأن الحرب الحاضرة برهنت من جدید 

مصدر قوة بالغ القیمة واألهمیة على الحقیقة الكبرى في زمن النزاع والسلم بأن الیهود یشكلون

)٢٧(لدى األمم التي تسارع إلى قبولهم كجزء ال یتجزأ من صلب شعبها وتسمح لهم بالتطور الحر

وفي السیاسة الخارجیة األمریكیة كان الیهود لدى الحكومة األمریكیة لهم خطوة ، عندما كسبت .

لعثمانیة ، بعد تعیین مورغنتو الیهودي سفیرًا الوالیات المتحدة األمریكیة مكانة كبرى داخل الدولة ا

.)٢٨(لها 

، یة في أمریكا الذي أخذ على عاتقهویعد فالدیمیر جابوتسكي إحدى الشخصیات الیهود

مسؤولیة الدعوة للفكرة التوسعیة والتبشیر بالتعالیم التي جعلها مالزمة لتلك الفترة منذ قیام اتحاد 

. فتابع حملته في سبیل تحقیق الحلم الیهودي وراح )٢٩(ین حییالصهیونیین التحریفیین أو التصح

المنظمات والهیئات الصهیونیة ، خالل المدة التي قضاها في أمریكا ساعیًا إلى التقرب من شتى

فكانت جمعیة أبناء صهیون في طلیعة الجمعیات النافذة التي رّكز علیها جهوده الدعائیة ، 

على إعالن تبنیها للبرنامج التحریفي واعتناقها لآلراء التي یبشر بها محاوًال حمل لجنتها التنفیذیة

معلم الصهیونیة التوسعیة المتجول جابوتسكي ، وفعًال بادرت الجمعیة المذكورة إلى إنشاء 

المؤسسة الصناعیة الیهودیة والتي قّدمت مساهمات فّعالة في حقل االستثمار االقتصادي 

في فلسطین ، وهي صاحبة الفضل في تأسیس شركة التأمین الصهیوني في الخارج وخاصًة 

الیهودیة التي شجعت على تشجیع الرهونات بغیة وضع یدها على األراضي والممتلكات المرهونة 

فضًال عن ذلك عمدت على تأسیس شركة المعارض واألسواق الفلسطینیة التي أشرفت على 

م ، ولم یكتف جابوتسكي ١٩٢٤دیة منذ عام إقامته المعارض الكبرى للبضائع والمصنوعات الیهو 

بالمكاسب التي حققها في صفوف الیهود األمریكیین بل وّزع نشاطه بین أنصاره في یهود أوربا 
. والشيء الملفت للنظر أن األقلیة الیهودیة تحولت إلى جزء من المجتمع األمریكي فقد ) ٣٠(

كي إلى أقصى حد كاالنتساب للجامعات انتهزوا الفرص المتاحة كلها لهم في المجتمع األمری
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لیصبحوا أطباء ومحامین ومدرسین وموظفي حكومة ، فضًال عن ذلك برعوا في األعمال الحرة 

وٕادارة األعمال كما هي عادتهم دائمًا ، وصار لهم باع في الطباعة والنشر واإلذاعة ولقد تحول 

نظام نفسه وكان أثرهم واضحًا لیس في إلى لوبي ، وأصبحوا جزءًا من اللفترٍة من الزمن الیهود 

. كما أن الحاخامات والزعماء ورؤساء األمریكي فحسب بل في خارجه أیضاً داخل المجتمع 

المنظمات االجتماعیة ورجال الصحافة ، قد استخدموا مراكزهم لدعم األهداف الیهودیة كما أن 

یة من خالل تبني موقف قیادات الصهیونیة استطاعت أن تنجح في ربط الصهیونیة بالیهود

المدافع عن الدین بوجه هجمات من یسعون إلى تدمیر أهدافهم حسب ادعاءاتهم مثل منظمة 

. ومن السمات البارزة أیضًا )٣١(المؤتمر الیهودي الذي نادى بأنه مدافع ومقاوم لمعاداة السامّیة 

مل التالحم داخل المجموعة ، التي تطبع على األقلیة الیهودیة في الوالیات المتحدة األمریكیة عا

فقد أدركت طبیعة هدفها وتدرك في الوقت نفسه طبیعة التحدیات التي تواجهها سواء في الوقت 

، وكان هذا اإلدراك العامل في زیادة حالة التالحم ، التي كانت تعیشه أم في المستقبلالحاضر

لى مجموعات متناقضة في فضًال عن ذلك كانت تسعى تلك األقلیة الیهودیة بعدم التوزیع ع

المصالح واالنتشار في منظمات تختلف أو تتناقض في األهداف ، فكان جّل تركیزهم یصب 

. ومن المظاهر )٣٢(ة على كیانها السیاسي واالقتصاديباتجاه تأسیس الدولة الیهودیة والمحافظ

تترأس الجماعات األخرى التي تمیزت بها األقلیة الیهودیة هي اختیار نوعیة القیادات التي 

لنفسها القیادات  ئالیهودیة ، فعلى الرغم من أنها كانت تتغیر من وقٍت آلخر غیر أنها كانت تهی

ذات المراكز المرموقة في النظام السیاسي األمریكي مثل حكام الوالیات وأعضاء الكونغرس ، 

.)٣٣(تخاذ قرارالل الوصول إلى مراكز احیث كان هذا االختیار أن أصبحوا قوة مؤتمرة من خ

مكاسب الیھود خالل الحرب العالمیة األولى :.رابعاً 
وفي أثناء الحرب العالمیة األولى وما بعدها ، برزت الوالیات المتحدة األمریكیة كقوة 

سیاسیة وعسكریة واقتصادیة جدیدة في العالم متطلعة إلى مناطق نفوذ ، جاء اهتمام الحركة 

المتحدة نتیجة تقدیراتهم الصحیحة لهذه القوة وخاصًة بعد سفر وزیر الصهیونیة الخاص بالوالیات

یات المتحدة األمریكیة للبحث في م إلى الوال١٩١٧خارجیة بریطانیا بلفور في أواخر نیسان 

تحسین عالقات حكومتها مع بریطانیا وكان أثره واضحًا في تقویة العالقات مع الیهود األمریكان 

یلسون، وخالل وجوده هناك أوعز القاضي الیهودي براندیس صدیق الرئیس األمریكي و 

م ، ١٩١٧العاشر من أیار ومستشاره بمقابلته . فضًال عن ذلك زار بلفور الوالیات المتحدة في

من خالل هذه االجتماعات كسب ثقة بلفور والتأثیر علیه موحیًا له أن  زحیث استطاع براندی

استجابة بریطانیا لطلبات الیهود في العالم ستحظى بتقدیر وشكر الیهود في أمریكا وفي المقابل 

توثیق عالقاتها مع بریطانیا سیبذل أولئك مساعیهم الحمیمة لدى الحكومة األمریكیة لحملها على 
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من خالل تقدیم المساعدات االقتصادیة لها ، فضًال عن ذلك استطاع براندیس التأثیر على 

الرئیس األمریكي ویلسون على حملة إلبداء تأییده لطلبات الحركات والجمعیات الیهودیة في 

در في الثاني من . كما تدل بعض الوثائق على أن تصریح وعد بلفور الذي ص)٣٤(بریطانیا 

م أن الوالیات المتحدة األمریكیة هي التي قامت بكتابة هذا الوعد وصیاغته ١٩١٧تشرین الثاني 

وأن لویس براندیز قام بإعادة كتابة المشروع الصهیوني وصیاغته وجعله بصورة تصریح ، ورفعه 

أو تحفظ وفي بشكله الجدید إلى الرئیس األمریكي ویلسون الذي وافق علیه بدون أي تعلیق

م أرسلت الحكومة األمریكیة النص النهائي للتصریح ١٩١٧السادس عشر من تشرین األول عام 

إلى الحكومة البریطانیة مدعومًا بموافقة الرئیس األمریكي ویلسون وحكومته ومطالبة وزارة 

ؤشرات هناك مبأن الخارجیة البریطانیة باإلسراع إلعالن هذا التصریح باسم حكومة بریطانیا

، قد تّم م ١٩١٧تؤكد أن تصریح وعد بلفور الذي صدر في الثاني من تشرین الثاني عام 

، أرسل اللورد م ١٩١٧بالتنسیق بین الحكومتین البریطانیة واألمریكیة ، ففي الرابع من أیلول عام 

نیل روبرت سیسل برقیة باسم الحكومة البریطانیة إلى مستشار الرئیس األمریكي ویلسون الكولو 

نحن هنا ملزمون بتصریح یتعاطف مع الحركة الصهیونیة ، وأكون شاكرًا إذا (هاوس قال فیها : (

) ، ورّد علیه المستشار )أكدت لنا بصورة غیر رسمیة ما إذا كان الرئیس یؤید مثل هذا التصریح

))د حانإن الرئیس یحبذ إصدار تصریح یساند الصهیونیة ولكنه ال یعتقد بأن الوقت ق(بقوله : (

.)٣٥(وسبب التحفظ بأن أمریكا حتى ذلك التاریخ لم تكن قد أعلنت اشتراكها في الحرب . 

خامساً : مكاسب الیھود خالل الحرب العالمیة الثانیة :
وما بین الحربین ، تنافسًا مع بریطانیا التي لم تكن شهدت السیاسة الخارجیة األمریكیة

یات المتحدة وتأثیراتها على السیاسة األمریكیة ، ولكن خشیتها تخشى الجالیة الیهودیة في الوال

تكمن في المنافسة األمریكیة على المصالح اإلستراتیجیة واالقتصادیة في المناطق التي سیطرت 

. ومع بدایات الحرب العالمیة ) ٣٦(علیها بعد الحرب العالمیة األولى وخاصًة المنطقة العربیة 

نها تصطدم مع الحركة الصهیونیة من خالل صدورها الكتاب األبیض الثانیة وجدت بریطانیا أ

م ، حینما قامت تلك الحركة بحملة واسعة في الوالیات المتحدة األمریكیة من أجل ١٩٣٩عام 

الضغط على اإلدارة األمریكیة ، لتضغط على بریطانیا من أجل الكتاب األبیض ، فقد قام 

أنواع الضغوط على البیت ألبیض أثناء رئاسة روزفلت الحاخام اباهیلل سیلفر بممارسة شتى 

م ، ونتیجًة لهذا الضغط ١٩٣٩لحمله على إعالن معارضة الحكومة األمریكیة للكتاب األبیض 

من أعضاء لجنة العالقات الخارجیة في عضوًا على اإلدارة األمریكیة ، فقد أرسل خمسة عشر 

الشیوخ رسالة إلى اإلدارة األمریكیة ، الكونغرس وثمانیة وعشرین عضوًا من أعضاء مجلس

رفضوا فیها الكتاب األبیض ، وعّدوه نقضًا لوعد بلفور ، وعّلق روزفلت على الكتاب األبیض بعد 
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أن قّدم له وزیر خارجیته ملخصًا عنه ، وعن الحملة الصهیونیة في الكونغرس وخارجه ضد 

.)٣٧())إّال أننا ال نستطیع الموافقة علیهاألفكار الجیدة في الكتاب بعض رغم (( الكتاب بقوله :

ونتیجًة للخالفات التي نشأت بین بریطانیا والحركة الصهیونیة فیما بعد ، مما سعت 

الحركة الصهیونیة إلى إیجاد قوة مؤثرة لها داخل الوالیات المتحدة األمریكیة التي وجدت بدورها 

اسبًا للدخول إلى مناطق النفوذ . حینما عّبر في الحركة الصهیونیة والیهود عنصرًا مساعدًا ومن

لم یكن لدي شك من أن مركز الثقل في جهودنا السیاسیة قد (دافید بن غوریون عن هذا بقوله : (

عالمیة وحیث یوجد العدد األكبر  ةانتقل من بریطانیا إلى أمریكا التي كانت تؤكد أنها أكبر قو 

.)٣٨( ))واألكثر نفوذًا من الیهود

نرى بأن الصهیونیة العالمیة على الرغم من صلتها الوثیقة مع بریطانیا التي منحتها لذلك 

االمتیازات كافة هیأت لها الظروف المناسبة لقیام الدولة الیهودیة في فلسطین ، نراها تتجه إلى 

الوالیات المتحدة لتأمین ضغط جدید على بریطانیا من أجل المزید ، وبالمقابل نرى الیهود 

ودین في الوالیات المتحدة األمریكیة قد لعبوا دورًا هامًا لكسب الحكومات األمریكیة إلى الموج

جانب الحركة الصهیونیة العالمیة ولتحقیق ذلك عقد المؤتمر الصهیوني في فندق بلتیمور 

م ، والذي حضره ممثلي الیهود األمریكان كافة وعدد من أعضاء قیادة ١٩٤٢بنیویورك عام 

ودیة الذین كانوا في الوالیات المتحدة األمریكیة وعلى رأسهم بن غوریون ووایزمن ، الوكالة الیه

م ، ١٩٤٢وقد خرج المؤتمر بقرارات یحمل اسم مكان انعقاده . وفي السادس من تشرین الثاني 

صادق المجلس العام في المنظمة الصهیونیة العالمیة على هذا البرنامج ، فأصبح برنامج الحركة 

.)٣٩(ة بأسره في الوالیات المتحدة األمریكیة الصهیونی

الخاتمة : 
في  الوالیات المتحدة األمریكیةفي  البحث إلى التعرف على جذور تواجد الیهود هدف

، فضًال الوالیات المتحدة األمریكیةأواسط القرن الخامس عشر وما بعده حتى أصبحوا جزًء من

الموجودة داخل الوالیات المتحدة ، جماعات الضغط ُتعد من أقوى أصبحوا قوة فاعلة  عن ذلك

على الهیئات واللجان التشریعیة في الكونغرس وظهر كیف تؤثر حیث عرفت األقلیة الیهودیة 

بممیزات كثیرة ال امتازتالخارجیة ، و واضحًا من خالل تأثیرها في السیاسة األمریكیة الداخلیة

حتى ُأطلق علیها تسمیة اللوبي الصهیوني لمتحدة .تمتلكها الجماعات األخرى داخل الوالیات ا

أو جماعات الضغط .
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الھوامش
م وهـم ١٤٩٢مـن األصـل االسـباني وذلـك قبـل عـام  ممن أولـى الهجـرات الیهـود هـم السـفا ردیـ )١(

مــن مجمــوع ) ألــف یهــودي١٥أول مــن جــاءوا إلــى الوالیــات المتحــدة وقــد بلــغ عــددهم حــوالي (

، وقد اشتغلوا بالوظائف واألعمال المهنیة . ینظر عبد العزیـز اسبانیا الیهود الذین ُطردوا من

تحریــــر مصــــطفى ، األقلیــــة الیهودیــــة فــــي الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة ، منشــــورات منظمــــة ال

، البعــــد الحســــن؛ یوســــف ١٦ – ١٥، ص ١٩٦٨، بیــــروت ، الفلســــطینیة ، مركــــز األبحــــاث

ركــــة الصــــهیوني ، دراســــة فــــي الح–العربــــي الــــدیني فــــي السیاســــة األمریكیــــة تجــــاه الصــــراع

  .١٩، ص٢٠٠٠المسیحیة األصولیة األمریكیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ، 

م ، تم اكتشاف أمریكا الجنوبیة من قبل البحار االسباني كریستوفر كولومبس ١٤٩٢في عام  )٢(

، وبعدها اكتشفت قارة أمریكا ، عندما وصل إلى األرض الجدیدة معلنًا استیالء اسبانیا علیها

الشــمالیة التــي شــهدت مرحلــة تاریخیــة مختلفــة وكشــفت عــن حیــاة جدیــدة مــن نهایــة اإلقطــاع 

وبدایــة الرأســمالیة عنــدما توجــه البــاحثون عــن الــذهب والســعادة وحملــة األفكــار والهــاربون مــن 

حــدة األمریكیــة ، القســر اإلقطــاعي والكنســي . ینظــر عبــد المجیــد نعنــي ، تــاریخ الوالیــات المت

  . ١٧، ص ١٩٨٣دار النهضة العربیة ، بیروت ، 

، ١٩٨٩أنمار لطیف نصیف ، جماعة الضـغط الیهودیـة فـي أربـع إدارات أمریكیـة ، بغـداد ،  )٣(

  .٣١ص

عــن الكنیســة علـى مغــادرة  انكلتــرا هربـًا مــن تهدیــد الملــك مـن المشــقینحمـل  جماعــة صــغیرة )٤(

م وكـانوا یعرفـون بالمنشـقین ألنهـم رغبـوا بقطـع ١٦٠٨د عـام جیمس األول بطردهم خارج البال

جمیع الروابط مع كنیسة انكلترا ، وعلى ظهر السفینة التي تدعى میفالور التي كانت تقلهم ، 

وّقع زعماء تلك السفینة وعددهم واحد وأربعون شخصًا میثاقًا ینظم أعمالهم وأطلقوا علیـه اسـم 

الســفینة إلــى الشــاطئ ، وكــان هــذا االتفــاق الطــوعي فــي میثــاق مــیفالور وذلــك قبــل أن تصــل 

حكمهم ألنفسهم أول دستور خطي صدر في أمریكا . ینظر میلتون میلتزر ، معـالم الحریـة ، 

،  ١٩٦١ترجمة أحمد عزت طه ، دار الیقظـة العربیـة للتـألیف والترجمـة والنشـر ، نیویـورك ، 

م مـن قبـل فریـق مـن ١٦٣٠طن . أما عن تأسیس مستعمرة ماساشوستس في بوسـ ٧ – ٣ص

ي الــدنیا الجدیــدة بتلــك الــذین كــانوا یــأملون فــي إقامــة مجتمــع مثــالي فــ)البیوریتــانز(المكتشــفین 

  .٧ – ٣المصدر نفسه ، صالمستعمرة. ینظر میلتزر،

  . ٩؛ ینظر میلتزر ، المصدر نفسه ، ص ٣٧الحسن ، المصدر نفسه ، ص )٥(

، الم العالمیـة ، منشـورات دار عمـاریة علـى وسـائل اإلعـ، السـیطرة الصـهیون) ینظر أبو غنیمـة٦(

  .١٣١، ص١٩٢٤

  .٣٥) ینظر میلتزر ، المصدر نفسه ، ص٧(
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النزاع الذي نشب بین الوالیات الشمالیة والوالیات الجنوبیة التي انفصلت عن االتحاد ، حیث )*(

لحـرب وقـد ازداد كان اختالف المصالح بین فریقي الوالیات من أهـم األسـباب التـي أدت إلـى ا

الخالف حدًة وتوترًا مع مرور الزمن ففي القرن التاسـع عشـر كانـت الوالیـات الجنوبیـة ال تـزال 

كلهــا زراعیــة یقــوم نظامــه االقتصــادي واالجتمــاعي علــى الــرق ، أمــا الوالیــات الشــمالیة فكانــت 

ء بــین القســمین لهــا مــواردا الزراعیــة الغنیــة وتفوقهــا التجــاري وصــناعتها النامیــة ، ونشــأ العــدا

م ، عنـــد انتخـــاب ابراهـــام لنكـــولن رئیســـًا للوالیـــات المتحـــدة ١٨٢٠بشـــكٍل محســـوس بعـــد عـــام 

، كــان العامــل المســاعد فـــي  )م١٨٦١ – ١٨٦٠ (وانفصــال الوالیــات الجنوبیــة عــن االتحـــاد 

مـن األمـریكیین . ینظـر عبـد  ٦٠٠ر٠٠٠وقوع الحرب األهلیـة التـي بلـغ ضـحایاها مـا یقـارب 

  . ١٨٣ – ١٨٢كیالي ، الموسوعة السیاسیة ، الجزء الثاني ، صالوهاب ال

(8) Joe Stork and Sharon Rose , Zionism and American Journal of
Palestine studies , Beirut , Spring , 1974 , P.41 .

)  ینظــر نــص الكلمــة فــي غســان ســالمة وآخــرون ، السیاســة األمریكیــة والعــرب ، سلســلة كتــب ٩(

ــــروت ،  ٣تقبل العربــــي ، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة ، طالمســــ ؛ ٢٧٦، ص ١٩٩١، بی

ــــات المتحــــدة األمریكیــــة ، المؤسســــة الجامعیــــة  نضــــار غنیمــــة ، ســــیطرة إســــرائیل علــــى الوالی

؛ غـــازي محمـــد فـــریج ، النشـــاط الســـري الیهـــودي فـــي الفكـــر  ٣٤١، ص ١٩٨١للدراســـات ، 

  . ١٨٨ – ١٨٧م ، ص١٩٩٠والممارسة ، دار النفائس ، بیروت ، 

مجلــة ،  ٥ – ٤ولیــد الخالــدي ، الصــراع العربــي الصــهیوني وأبعــاده العربیــة والدولیــة ، ص) ١٠(

  .١٩٨٧، تشرین الثاني  ١٠٥ل العربي ، العدد بالمستق

،  ١٩٥٧) صالح دسوقي ، أمریكا مستعمرة صهیونیة ، الناشر العربي ، القاهرة ، ١١(

  . ٢١ – ٢٠ص      

ة هــي فكــرة إیدیولوجیــة حصــیلة حركــة التوعیــة الیهودیــة ، وســمیت نســبًة إلــى جبــل الصــهیونی(*)

صــهیون فــي فلســطین ، لــه ذكریــات فــي العقــل الیهــودي ، وقــد أطلقــت تســمیة صــهیون علــى 

منظمـــة أسســـها یهـــود روســـیا بعـــد منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر فُســـمي أعضـــاؤها عشـــاق 

، دار  ٢رب والیهــود فـي التــاریخ ، طصـهیون أو أحبــاء صـهیون . ینظــر أحمـد سوســة ، العـ

آلـــن تـــایلور ، الصـــهیونیة بـــین النظریـــة والتطبیـــق ، ؛  ٣٤٧ص ١٩٧٢االعتـــدال ، دمشـــق ،

ـــــث ، كـــــانون األول ،  ٤٢ص ـــــة الجامعـــــة ، العـــــدد الثال ـــــق لفظـــــة .١٩٧٦مجل أول مـــــن أطل

 ) والـذي)ماثیـاس آشـر() الـذي كتـب تحـت اسـم مسـتعار ()ناثان بیرینـاوم(هو : (الصهیونیة 

:وذلـك فـي كـّراس بعنـوانیعود له الفضل في صك لفظة صهیون بدًال مـن القومیـة الیهودیـة 

م . ینظـر ١٨٩٣ي عـام ((البعث القومي للشعب الیهودي)) كوسیلة لحل المسألة الیهودیـة فـ

أســـعد أزرق ، إســـرائیل الكبـــرى ، دراســـة فـــي الفكـــر التوســـعي الصـــهیوني ، منظمـــة التحریـــر 
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؛ غــازي حســین ، الصــهیونیة زرع  ٧٥، ص١٩٦٨بحــاث ، بیــروت الفلســطینیة ، مركــز األ

ــــاب العــــرب ، مطبعــــة  اتحــــاد الكتّــــاب العــــرب ، دمشــــق ،  ــــتالع ، منشــــورات اتحــــاد الكّت واق

  .  ٢٧م ، ص١٩٩٥

) توفیق یوسف حصو ، الصهیونیة األمریكیة وفلسطین حتى الحرب العالمیة األولى ، مجلـة ١٢(

  . ١٣١م ، ص١٩٨٧تشرین األول ،  ١٠٤المستقبل العربي ، العدد 

م بحجــة االســتیطان الزراعــي فــي ١٨٦٦م والثانیــة عــام ١٨٥١) جــاءت تلــك المحــاوالت عــام ١٣(

مصـطفى مـراد الـدباغ ، االسـتیطان الیهـودي فـي ریـف یافا ولكن المحـاولتین باءتـا بالفشـل . 

مجلـــــة ،  ٤١-٣٠م ، ص ١٩٤٨ – ١٨٥٤فلســـــطین فـــــي العهـــــدین العثمـــــاني والبریطـــــاني 

  . ١٩٧٥، آذار ،  ٥راسات عربیة ، العدد د

) بدایـــة القـــرن التاســـع عشـــر ، ظهـــرت نـــواة االحتجـــاج عنـــدما ظهـــر یهـــودي أمریكـــي یـــدعى ١٤(

، وبعد م١٨١٣صًال لها في تونس عام مردخاي نوح الذي عّینته وزارة الخارجیة األمریكیة قن

خاصــًة الــرئیس األمریكــي بعــد أن كــان مقّربــًامن بعــض الساســة األمریكــان و ســنتین تــّم طــرده 

ممــــا أثـــار احتجاجــــًا مــــن یهـــود أمریكــــا ضــــد إدارة الـــرئیس األمریكــــي جــــیمس جـــون آدمــــز ، 

م ، وزعمــوا أن ســبب الطــرد هــو كــون نــوح یهودیــًا ، وقــد اســتفاد ١٨١٧ – ١٨٠٩مادیســون 

نوح من هذا الطرد وهذا االحتجاج ، لیتسنى له فیما بعد التفـرغ للتنظـیم وقیـادة الصـهیونیة .

   . ١٣٢الحصو ، المصدر السابق ، صینظر 

) محمــد شـــدید ، الوالیــات المتحـــدة والفلســطینیون بـــین االســتیعاب والتصـــفیة ، ترجمــة كوكـــب ١٥(

  . ٢٢، ص١٩٨١الریس ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 

  . ٣٧٠، صالسابق) سوسة ، المصدر ١٦(

وســیا علـى أثـر قیـام بعـض المتعصـبین مـن الیهــود ) بـدأت أعـداد ضـخمة مـنهم بـالنزوح مـن ر ١٧(

باغتیـــال القیصـــر الروســــي الكســـندر الثــــاني . للمزیـــد ینظــــر عبـــد الوهــــاب الكیـــالي ، تــــاریخ 

  .٣٠، ص١٩٧٣، المؤسسة العربیة للدراسات ، بیروت ،  ٣فلسطین الحدیث ، ط

، المصدر السابق . ١٣٢الحصو ، ص) ١٨(

ر الیهودیة ، جذورها في التاریخ العربي ، ترجمة أحمد عبد ) رجینیا الشریف ، الصهیونیة غی١٩(

  .١٨٤، ص١٩٨٥اهللا عبد العزیز ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، 

 – ١٨١٠) هناك اختراق صهیوني في مجلس الشـیوخ األمریكـي ، حـین أنتخـب دیفیـد بـولي (٢٠(

مریكـي ، وظـّل م) عن والیة فلوریـدا لیكـون أول عضـو یهـودي فـي مجلـس الشـیوخ األ١٨٦٦

م حتــى عــام ١٨٥٥م ثــم أعیــد انتخابــه مــرة أخــرى عــام ١٨٥١عضــوًا بــالمجلس حتــى عــام 

م . ینظــــر عبــــد الوهــــاب محمــــد المســــیري ، موســــوعة الیهــــود والیهودیــــة والصــــهیونیة ١٨٦١

  .١٣، ص١٩٩٩نموذج تفسیري ، المجلد الثاني ، دار الشروق ، القاهرة ، 



…بواكیر تواجد الیهود في أمریكا

٣١٩

بالشـؤون والمسـألة الیهودیـة ، ولكـن أفكـاره وتطلعاتـه تغیـرت ) لم یكن مهتمًا فـي مطلـع حیاتـه ٢١(

في أواسط التسعینات مـن القـرن التاسـع عشـر بـدأت المسـألة الیهودیـة تأخـذ حیـزًا مـن فكـره ، 

خاصــًة عنــدما رأى أن أوضــاع الیهــود ظّلــت فــي أوربــا ككیــان غریــب وكــانوا یتعرضــون إلــى 

سـیح وقتلتـه . الحسـن ، المصـدر نفسـه ، اإلسـاءات ألنهـم فـي نظـر مسـیحي أوربـا أعـداء الم

إن () بقولــه : ()الدولــة الیهودیــة(. فضــًال عــن ذلــك أعلــن تیــودور هرتــزل فــي كتابــه (١٩ص

الحل لجمیع مشكالت الیهود المضطهدین في هذا العالم هو قیام الدولة الیهودیة على رقعـة 

  .١٥ –١٣السابق، صالمصدر)).ینظر،المسیري،من األرض

ظمــة هداســا فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر ، وهــي عبــارة عــن هیاكــل تنظیمیـــة ) تأسســت من٢٢(

للجان الیهودیـة فـي الوالیـات المتحـدة ، وأهـم لجنـة فـي المنظمـة هـو المجلـس القـومي للنسـاء 

الیهودیــات ، حیــث تقــوم هــذه اللجنــة بمســاعدة المهــاجرین العبــریین . ینظــر ســامي الحكــیم ، 

  .٤٩، ص ١٩٧٦المصریة ، القاهرة ، –نجلو أمریكا والصهیونیة ، مكتبة اال

،  )١٩٤٨- ١٨٩٧ا ( وأعمالهـــا المنظمـــة الصـــهیونیة العالمیـــة تنظیمهـــ) أســـعد عبـــد الرحمن،٢٣(

  .٣٨ – ٣٦، ص ١٩٦٧مركز األبحاث ، بیروت ، 

. أما عن االتحادات والجمعیات فقد ظهرت فـي  ٣٩المصدر نفسه ، صحول المتن ینظر ) ٢٤(

نظمــة وأول منظمــة ظهــرت إلــى الوجــود هــي منظمــة االتحــاد الصــهیوني كــل بلــد أو والیــة م

م ، فضــًال عــن ذلــك تأسســت اللجنــة الیهودیــة األمریكیــة ١٨٩٨األمریكــي الــذي تأســس عــام 

زء مــن العــالم . ینظــر مــروان لمنــع التعــدي علــى الحقــوق المدنیــة والدینیــة للیهــود فــي أّي جــ

  .٢٧٥، ص ١٩٨٣، تبة الوطنیة ، بغداد، المك١، ج، السیاسة األمریكیة والعرببحیري

  . ٣٢٠، صالسابق) رزق ، المصدر ٢٥(

م فـــي الوالیـــات ١٨٦٥أحـــد زعمـــاء الیهـــود فـــي الوالیـــات المتحـــدة ، ولـــد عـــام  ز) لـــویس برانـــدی٢٦(

ـــار  ـــة مـــن أبـــوین مهـــاجرین مـــن تشیكوســـلوفاكیا ، تخـــرج مـــن جامعـــة هارف  دالمتحـــدة األمریكی

م رشـــحه الـــرئیس األمریكـــي ویلســـون ١٩١٦فـــي عـــام م ، و ١٨٧٧باختصـــاص القـــانون عـــام 

لعضــویة المحكمــة العلیــا األمریكیــة وكانــت هــذه أول مــرة ُیرشــح فیهــا یهــودي لهــذا المنصــب 

   . ٣٢١، المصدر نفسه ، صم.ینظر المسیري١٩٣٩به حتى تقاعد عام واستمر في منص

  .٣٢١، صالسابق) رزق ، المصدر ٢٧(

  .٢٠، صالسابق) غسان سالمة وآخرون ، المصدر٢٨(

) أسست هذه اللجان واالتحادات من قبل نخبة من الیهود الذین عرفوا باإلصـالحیین ، أمثـال ٢٩(

لویس ماشال وجاكوب شیف وأوسـكار سـتراوس وجیولیـوس رونفالـد وقـد سـاهموا فـي تأسـیس 

م . ینظـــــر المســـــیري ، المصـــــدر نفســـــه ، ١٩١٤المعونـــــة الیهودیـــــة األمریكیـــــة عـــــام لجنـــــة

  .٣٦٨ص



قیس فاضل محمد 

٣٢٠

  . ٤٩٠ – ٤٤٨، صالسابق) رزق ، المصدر ٣٠(

) ُأطلقــت تســمیة ســامّیة علــى الشــعوب التــي تــزعم أنهــا انحــدرت مــن نســل ابــن نبــي اهللا نــوح ٣١(

م ، ١٧٨١یــدعى ســام ، وكــان أول مــن أطلــق هــذه التســمیة العــالم النمســاوي شــولتزر عــام 

مراحــل تطورهــا وســرت هــذه التســمیة إلــى المــؤرخین . ینظــر أحمــد سوســة ، حضــارة العــرب 

حـــول المـــتن ، ینظـــر فـــریج ،  . ١٩، ص ١٩٧٩عبـــر العصـــور ، وزارة اإلعـــالم ، بغـــداد ، 

  . ١٩٨المصدر السابق ، ص

،  ٩٩محمـــد إبـــراهیم فضـــة ، الجماعـــات الضـــاغطة الصـــهیونیة والسیاســـة األمریكیـــة ، ص) ٣٢(

  . ١٩٧٦،  ٤٦مجلة السیاسة الدولیة ، العدد 

  . ٣٦ص ،السابق) نصیف ، المصدر ٣٣(

  .٢٨٦ص،(د.ت)،ثاألبحامركز،١،ج١٩١٧–١٨٦٢ة تاریخ الصهیونی) صبري جرجیس،٣٤(

) ینظر توفیق أبو بكر ، الوالیات المتحدة األمریكیة والصراع العربي ، مطبعة ذات السالسل ٣٥(

. أمــــا ٣٥المة وآخــــرون ، المصـــدر نفســـه ، ص؛ غســـان ســـ ١٣، ص ١٩٨٦، الكویـــت ، 

األمریكیـة مـن ویلسـون ئیـل سـلیمان وآخـرون ، فلسـطین والسیاسـة بالنسبة للمـتن فینظـر میخا

  . ٥٧، ص١٩٩٨الوحدة العربیة ، بیروت ، مركز دراساتإلى كلینتون،

  . ٤٦ – ٣٩، صالسابق) غسان سالمة وآخرون ، المصدر ٣٦(

  . ١٩١، صالسابق ) المسیري ، المصدر٣٧(

  . ١٣٠، صالسابق) البكاء ، المصدر ٣٨(

،  ١٩٤٥ – ١٩٣٩األمریكیـــة –بـــد الـــرحمن نعمـــان الـــدوري ، العالقـــات العراقیـــة ) أســـامة ع٣٩(

    .٢٩٦، ص١٩٨٩أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة بغداد ، 


