
 (82) الحلقة -برنامج الخاتمة ملّخص 

 (1التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير )ج

 (1: صورة فكرية اجمالية عن التطبيع )ق 1الشاشة 

 عبد الحليم الغزي

 كيف تكونت القوة العظمى األمريكية ؟ -

 كيف تأسست دولة إسرائيل ؟ -

 صورة إجمالية عن التطبيع مع إسرائيل -

 

 عبد الحليم الِغّزي

 م2021/2/16الموافق  - هـ1442رجب//3الثالثاء : 

 

 العنواُن الَّذي سأجعلهُ عنواناً رئيساً لمجموعِة هذِه الحلقاِت من برنامجنا هذا:

 التَطبيُع ُمفرَدةٌ َصغيرةٌ في َمشروعٍ كبير ..

دة. باً؛ أسلوُب الشاشاِت المتعد ِ  األسلوب الَّذي أستعملهُ حينما يكوُن الموضوعُ معقَّداً وُمتشع ِ

 تتعاملوا مع هذِه التفاصيل بطريقتين:ولذا عليكم أن 

 الطريقة األولى: أن تتأكَّدْوا من تفاصيِل كُل ِ شاشٍة بحد ِ ذاتها. -

 وبعد ذلك أن تستنتجْوا النتيجة من كُل ِ التفاصيِل الَّتي ستُعرُض في كُل ِ الشاشات. -

دةً، قطعاً بالضبط كالَّذين يراقبون الكاميرات األمنية، كاميراُت الحراسة، كاميراتُ   المراقبة، فإنَّ الشاشاِت ستكون ُمتعد ِ

من الجهاِت المختلفة ومن الزوايا المتباينة، وإذا أرادَ المحق ُِق أن يصَل إلى نتيجٍة من كُل ِ ما يُعرُض في هذِه الشاشات 

النتيجِة الصحيحِة من كُل ِ ما تمَّ  البُدَّ أن يدرَس كُلَّ شاشٍة على ِحدة وبعد ذلك يقوم بدراسِة كُل الشاشاِت معاً الستخالِص 

عرضهُ في تلكم الشاشات، األمُر هو هو يجري في برنامجنا هذا وبشكٍل عام في كُل ِ البرامج الَّتي أتبُع فيها هذا األسلوب؛ 

دة)  .(أسلوُب الشاشاِت المتعد ِ

 صورةٌ إجماليةٌ عن التطبيع .. سأفتُح الشاشة األولى في هذِه الحلقة وعنواُن هذِه الشاشة:

لن أذهَب في التفاصيِل الصغيرةِ والدقيقِة، ولن أذهَب في البحِث في كُل ِ ُجزئيٍة تاريخيٍَّة، فهذا سيحتاُج إلى وقٍت طويل، 

يَن أيديكم إنَّني سأختصُر بقدِر ما أستطيع وسأُحاوُل أن أجعَل هذا االختصاَر نافعاً وُمفيداً وأن أضَع الحقائَق الواضحة ب

 بقدِر ما أتمكن.

 لقطاٌت سريعةٌ من تاريخِ الوالياِت المتحدِة األمريكية ..• 

ٍص، أن يتحدَّث عن التطبيعِ من دوِن أن يتحدَّث عن تاريخِ إسرائيل، وعن  ال يمكُن لباحٍث، لعاِلـٍم، لمحق ٍِق، لمتخص ِ

وعن مشروعِ إسرائيل من دوِن أن يتحدَّث عن الوالياِت مشروعِ إسرائيل، وال يستطيُع أن يتحدََّث عن تاريخِ إسرائيل 

ُر أنَّ إسرائيل دولةٌ ُمنفصلةٌ عن الوالياِت المتحدةِ األمريكية، هناَك ارتباٌط  المتحدةِ األمريكية، غبيٌّ هذا الَّذي يتصوَّ

لفِة في العالم فيما بين الواليات المتحدة مفصليٌّ إلى أبعد الحدود، وهناَك عالقةٌ تتجاوُز كُلَّ أنواع العالقاِت مع الدوِل المخت

ِ وجٍه من  األمريكية وبيَن إسرائيل، ال تنفكُّ إسرائيُل عن الوالياِت المتحدة وال تنفكُّ الوالياُت المتحدةُ عن إسرائيل بأي 

 الوجوه.

 لعملٍة واحدة، ال أجد هذا الكالم من أنَّ الوالياِت المتحدةَ األمريكية وإسرائيل وجهانِ  إنَّني أُشِكُل على هذا الَّذي يقول:

 دقيقاً، إنَّني أرى في كُل ِ وجٍه من وجَهي  العملِة؛ أرى الوالياِت المتحدة األمريكية وأرى معها إسرائيل.

 ؛ صورةُ الوالياِت المتحدةِ األمريكية ووراءها إسرائيل.لكن في وجٍه الَّذي يظهُر للعيانِ  -

 ؛ صورةُ إسرائيل ووراءها الوالياُت المتحدةُ األمريكية.للعيانِ  وفي الوجه الثاني الَّذي يظهرُ  -

فهما وجهاِن معاً وبالتطابِق والتواصِل لكُل ِ وجٍه من وَجهي  العملة، لكن في وجٍه يظهُر للعيان رمُز الوالياِت المتحدة، 

ب بِه الفكرةَ  عن العالقِة الوثيقِة والعميقِة فيما بيَن  وفي وجٍه آخر يظهُر للعيان رمُز إسرائيل، هذا ما أستطيُع أن أُقر ِ

 .. وما هي بعالقِة مصالح إنَّها عالقةُ وجودٍ الوالياِت المتحدة وإسرائيل؛ 

 العالقةُ بين إسرائيل والواليات المتحدة:

 تأخذُ عُمقاً تاريخياً. -



 وعمقاً دينياً عقائدياً. -

 القادم.وعمقاً سياسياً واقتصادياً وستراتيجياً للزمِن  -

ة  ب لكم الفكرة عن مدى قوةِ الترابِط وقوَّ قضيةٌ كبيرةٌ جداً، ال أريدُ أن أتحدَّث أكثر من ذلك، أعتقدُ أنَّني استطعُت أن أُقر ِ

 التواصِل فيما بيَن إسرائيل والوالياِت المتحدةِ األمريكية.

 أعوُد إلى لقطاٍت تاريخيٍة سريعٍة عن الوالياِت المتحدِة األمريكية:

القارةُ األمريكيةُ تاريخياً يذكروَن لها أكثر من اكتشاف، وأنا هنا لسُت بصدِد التوغل في التاريخ، فالبرنامُج ليَس برنامجاً 

لدراسٍة تاريخية، لكنَّني أذكُر بعض المطالبِ ألجِل الفائدةِ والمنفعِة كي يكون عندكم إلمامٌ ولو بنحٍو إجماليٍ  بالموضوعات 

إنَّني أبذُل قُصارى جهدي أن أنقَل لكم ثقافةً نافعةً مفيدة، وأن تكوَن هذِه الشاشةُ شاشةً تنشُر الوعي في  الَّتي أتناولها،

مستوى الثقافِة وفي مستوى العلم المعاصِر وفي مستوى الثقافِة الدينيِة األصيلِة الَّتي تنما جذورها وفروعها إلى قُرآِن 

ٍد المفسَِّر بت ٍد وآِل ُمَحمَّ أ من ُمَحمَّ فسيرهم وإلى حديثهم المفهوِم بقواعِد فهمهم، مثلما بايعنا في بيعِة الغدير ونحُن بذلك نتبرَّ

 منهجِ نواصِب السقيفِة ومن منهجِ سُفهاِء الحوزةِ الطوسيِة النَّجفية.

 .1492من أنَّ اكتشاف القارةِ األمريكية كان في سنة  فهذِه نقطةٌ تاريخيةٌ واضحة:

 في أوربا وتحديداً، وتحديداً هنا في بريطانيا ماذا كان يجري؟! أوربا وماذا يجري

المذهُب )األحداُث تتقلَُّب، والصراعُ الدينيُّ كان ُمحتدماً، خصوصاً بعد أن تأسَّس المذهُب المسيحيُّ الجديد في ألمانيا 

ها تفصيٌل ترتبطُ بالنساِء وبعشيقٍة وبالفراش، العالم ، تأسَّس في ألمانيا، ثُمَّ تبنَّاهُ الملُك البريطانيُّ لحكايٍة في(البروتستانتي

ركهُ؛  كهُ هذِه األشياء، العالم تُح ِ ، في كُل ِ مكان، وتحت ِظالِل السلطِة والماِل والجنس (السلطةُ والماُل والجنس)تُحر ِ

ُك شياطيُن البشر الَّذين يضحكون علينا:  ، هؤالِء هُم َشياطيُن البشر، (رجاُل الحكم ، رجاُل الدين ، ورجاُل المال)يتحرَّ

ُك هؤالء، رجاُل الحكم، رجاُل الدين، رجاُل المال، تلَك هي  أكثُر البشِر دهاًء، تحت خيمِة السلطِة والماِل والجنس يتحرَّ

 حكايةُ اإلنساِن على وجِه هذِه البسيطة، ال أريدُ أن أتوغل في هذا االتجاه.

راع، صراعاٌت، في بعض األحياِن تستمُر لفترةٍ طويلة، وفي فتبنَّى الملُك البريطانُي المذهب البر وتستانتي، وحدث الص ِ

 بعض األحياِن تستمُر لفترةٍ قصيرة:

 فهناك صراعٌ بين الكاثوليك والبروتستانت، وال زالت آثارهُ إلى يومنا هذا في المملكِة المتحدة. -

يهم، إنَّني أتحدَُّث عن تلكم األوقات وبيَن أناٍس يرفضون اليهود وهناك ِصراعٌ بيَن أُناٍس يقبلون اليهود ويتعطَّفون عل -

 وهذا موضوعٌ لهُ تفصيلهُ.

 إلى أين أريُد أن أصل؟

 أريدُ أن أقول من أنَّ فِكرة حكومِة العالم نشأت في األراضي األمريكية ويعودُ ذلَك إلى جذوٍر دينية:

 التطهيريُّون.إلى جذوٍر دينيٍة بروتستانتية إنَّهم  -

 وإلى جذوٍر دينيٍة يهودية. -

نحُن إذا أردنا أن نُجري دراسةً على األسبابِ الَّتي جعلت الوالياِت المتحدة األمريكية بهذهِ القدرةِ الهائلة وفي الوقِت نفسِه 

واُل الهائلة فيها من الفقِر المذقعِ فإنَّ الوالياِت المتحدة األمريكية مثلما فيها هذِه القوةُ وهذا الثراُء وهذا الغنى وهذِه األم

أيضاً، فنظاُم الحياةِ في الوالياِت المتحدةِ األمريكية من جهِة الطبقاِت االجتماعيِة ما بين الغنى والفقر يختلُف عن نظاِم 

ربيِة الشرقية، حديثي الحياةِ في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو سائِر الدوِل األوربيِة الغربية، ال أتحدَُّث عن الدوِل األو

ْوا عن الدوِل األوربيِة الغربية لماذا؟! ألنَّ الَّذين أثَّروا في البناء الفكري للواليات المتحدةِ األمريكية هُم أولئَك الَّذين تبن  

 الِفكر التطهيري والِفكر اليهودي، ولذا فإنَّ المجتمع األمريكي ينقسُم إلى طبقتين:

 إلى طبقِة الرابحين. -

 طبقِة الخاسرين.و -

 طبقِة الناجحين. -

 وطبقِة الفاشلين. -

 وهذِه القضيةُ قضيةٌ دينيَّةٌ في جذورها، وكُلُّ النظاِم االجتماعي بُني على هذِه الفكرة وحتَّى القوانين.

الحرية الكاملة ، والفردانيةُ تعني (الفردانية)أسُّ النظام السياسي واالجتماعي والفكري في الواليات المتحدةِ األمريكية 

 للفرد.



قد يقوُل قائٌل: ما هو هذا موجودٌ في دوِل أوربا الغربية، صحيٌح لكن هناك فارٌق بين الفردانيِة األمريكية إنَّها تستندُ إلى 

ا يُقاُل لكم، جذوٍر دينيَّة، وبين الفردانيِة األوربية إنَّها تستندُ إلى جذوٍر َعلمانية، َعلمانية بفتح العين، وليست ِعلمانية مثلم

نَّها وغريٌب إنَّني أُشاهدُ قنواتنا الفضائيَّة ويخرُج بعُض العَلمانيين العراقيين يتحدَّثون عن العَلمانيِة من أنَّها ِعلمانيةٌ ومن أ

خربط ترتبطُ بالعلم، وهذا هراٌء من القول، ُمشكلتنا نحُن في واقعنا العراقي وأتحدَُّث عن واقعنا الشيعي، المتدين عندنا م

 مرعبل أثول، والِعلماني أيضاً كما يقول هو ِعلماني، الِعلمانيةُ ال وجود لها في الثقافِة اإلنسانية.

 ألنَّنا إذا قلنا ِعلمانيةٌ؛ فإنَّ ذلك يُنسُب إلى العلم. -

 لكن إذا قلنا َعلمانيةٌ؛ فإنَّها تُنسُب إلى العالَـم. -

ِم بعيداً عن الدين، تلَك هي العَلمانية ال عالقة لها بالعلم، العَلمانيةُ إدارةٌ لشؤون والعَلمانيةُ هي هذِه: إدارةُ شؤون العالَـ

العالَـم الدنيوي بعيداً عن الدين، من دون االصطداِم بالدين، العَلمانيةُ ال تسمُح للديِن أن يُدير شؤون حياة الناس لكنَّها 

 دينيَّة، تلَك هي العَلمانيةُ.تُعطي للديِن وللمتدينين الحرية الكاملة في شؤونهم ال

 الحريةُ الفردانيةُ والمنهُج الفردانيُّ في أوربا جذورهُ َعلمانيةٌ. -

ا الفردانيةُ والحريةُ الفردانيةُ في الوالياِت المتحدةِ األمريكية جذورها دينيةٌ، ولذا ال توجدُ قوانيُن تحددها، وال توجد  - أمَّ

 خاسر، بخالِف ما هو في أوربا، ألنَّ القضية في أوربا تعودُ إلى العَلمانيِة اإلنسانية.قوانيُن تقد ُم العزاء للفاشِل وال

 توماس جيفرسون.• 

وهو الرئيُس الثالث من رؤساِء الواليات المتحدة األمريكية، شخصيةٌ مشهورةٌ ِجدَّاً في التاريخ األمريكي، توماس 

جيفرسون، هو كاتُب إعالن االستقالل، أهمُ وثيقٍة سياسيٍَّة ودستوريٍَّة وحضاريٍَّة في التاريخ األمريكي، إعالُن االستقالل، 

الكبير في إخراجِ هذا اإلعالن، لم يكن ُمتدي ِناً ال بديِن البروتستانت وال بدين الكوثوليك، توماس جيفرسون كاَن لهُ األثُر 

ن يؤمنون بوجود إلٍه وال يؤمنون بوجود ديٍن، الَّذين يقولون من أنَّ األديان صنعها البشر لحاجٍة غريزيٍَّة  كاَن ربوبيَّاً ِممَّ

ِ حاٍل ال أريدُ أن أخوض في هذِه الجزئيِة أو لمؤامرةٍ حاَك خيوطها رجاُل الحكم ورجاُل ا لدين، فأسَّسْوا األديان، على أي 

 الَّتي هي خارجةٌ عن بحثنا.

 كان ربوبيَّاً. -

 دعوتهُ للديمقراطيَِّة معروفةٌ. -

 دعوتهُ لمبادئ الجمهوريَِّة الحقيقيِة مشهورةٌ. -

قوق اإلنسان أمٌر معروٌف في سيرةِ هذا الرئيس إنَّهُ توماس ودعوتهُ للحفاِظ على حقوق اإلنساِن ولنشِر فِكِر وعقيدةِ ح -

 جيفرسون.

، اختلفت ظروُف 1809ميالدي، إلى سنة  1801توماس جيفرسون حكم الواليات المتحدة األمريكية دورتين من سنة 

من قادتها وُزعمائها كانْوا  الوالياِت المتحدةِ األمريكيَّة ما بين أوضاعها االقتصادية، وما بين مشاكلها الداخلية، وكثيرون

جورج )يريدون أن ينكفئْوا على أنفسهم بعيداً عن العالم الخارجي، وهذِه فِكرةُ أوِل رئيٍس للوالياِت المتحدةِ األمريكية؛ 

س دولةً عظيمة ال عالقة لها بدوِل العالم األخرى، ونحُن نتحدَُّث عن القرن الثامن عشر وعن(واشنطن  ، فِكرتهُ أن يُؤس ِ

بالقريِة )أواخِر القرن السابع عشر، حيُث المسافات البعيدة ال كعالمنا الَّذي نعيش فيه اليوم، حيُث يصفهُ البعض 

ةُ (بالكوخ الصغير)، ويصفهُ آخرون (الصغيرة ، لقد قَُرب البعيد وتالشت المسافات، وما بقيت التضاريُس األرضيَّ

باٍل ومساحاٍت صحراويٍَّة هائلة تالشت كُلُّها في عصِر معجزاِت التكنولوجيا، والموانُع الجغرافيَّةُ من بحاٍر ومحيطاٍت وج

ِ حاٍل.  هذا هو الَّذي عليِه عالمنا اليوم، على أي 

ك  ، 1991، وكان ذلك في نهايِة سنِة (االتحاد السوفيتي)إلى أن وصلنا إلى استطاعت الواليات المتحدة األمريكية أن تُفك ِ

دت الوالياُت المتحدة  1991ن الشهر الثاني عشر، سنة في األيام األخيرةِ م تفكَّك االتحادُ السوفيتي إلى غيِر رجعة، وتفرَّ

 األمريكية في الهيمنِة على العالم وال زال األمُر جارياً إلى هذِه اللحظة، تفكيك االتحاد السوفيتي حكايةٌ لها تفصيلها.

الية)لونيا إنَّها الَّذي فكَّك االتحاد السوفيتي هو ما جرى في بو الية الَّتي كان (منظمةُ التضامن العُم  ، نقابةُ التضامن العُم 

يقودها البولوني، كاَن عامل كهرباء ليخ فاونسا والَّذي تربطهُ ببابا الفاتيكان آنذاك عالقةٌ وثيقة، وبابا الفاتيكان آنذاك كان 

 بولونياً، كُلُّ ذلك كان ُمخططاً أمريكياً.

الية  البابا جون بول الثاني كاَن لهُ من األثر الكبير في تفكيك االتحاد السوفيتي، الفاتيكان من جهة ونقابة التضامن العُمَّ

ً لبولونيا، وكذلك ما جرى من حدٍث في أفغانستان حينما بدأت القواُت  بقيادة ليخ فاونسا والَّذي صاَر بعد ذلك رئيسا

ب إلى المقاتلين األفغان من السوفيتية القوات الروسية تتال شى شيئاً فشيئاً، خصوصاً بعد أن بدأت صواريخ ستينغر تتسرَّ



رت الدبابات، الحكايةُ بكُل ِ تفاصيلها وتفكَّك االتحادُ السوفيتي. أتمنى  الوالياِت المتحدةِ األمريكية، فأُسقطت الطائرات ودُم ِ

ثكم عن هذِه  ماذا أصنُع للوقت؟! إنَّني أختصُر الحديث بقدِر ما أستطيع إلى  ولكني ،التفاصيلأن أجد فرصةً كي أُحد ِ

 حدوِد الممكن.

دت الوالياُت المتحدةُ بهيمنتها على العالم، ففي كُل ِ مكاٍن نصبت  1991وصلنا إلى  حيُث تفكَّك االتحادُ السوفيتي وتفرَّ

ُك بهذا  قواعدها وأخذت أساطيلها تجوُب المحيطاِت والبحار، وأقمارها الصناعيةُ  تسيطُر على كُل ِ شيء، وال زالت تتحرَّ

ثونكم ناالتجاه، لقد بدأ برنامُج العولمة في الثماني ات منذُ بدايِة الثمانينات وقد نجح هذا البرنامُج نجاحاً مذهالً ال كما يُحد ِ

، لقد تحكَّمت بمفاصِل االقتصاد من أنَّ برنامج العولمة قد أصابهُ الفشل، نجح برنامُج العولمة إنَّها العولمةُ األمريكية

العالمي، ولقد نشرت ثقافتها في كُل ِ مكان، من المستوياِت البسيطِة من اللباِس والطعاِم والشراِب والعطوِر والمكياج 

َر والمظاهر والفاشن إلى الطائراِت وإلى أكثر األجهزةِ تعقيداً، لقد حكمْوا العالم ِعبر اإلنترنت، ِعبَر مايكروسوفت، ِعب

أبل، حكمْوا العالم ِعبَر قوقل، حكمْوا العالم ِعبَر فيس بوك، حكمْوا العالَم في جميع االتجاهات، وتسلَّلْوا إلى مخادعنا إلى 

مخادعِ نومنا، يعرفون أسرارنا وتفاصيل حياتنا، هؤالء الرؤساء والملوك ليَس عندهم من سٍر إال  واألجهزةُ األمريكيةُ 

كون باتجاِه اإلمبراطوريِة األمريكية.تتلصَُّص عليه وتتحكَّ   ُم بِه، فصارت أسراُر العالِم بيدهم إنَّهم يحكمون العالم، يتحرَّ

كةً في واقِع  في أواسط التسعينات انتقلنا من مرحلِة العولمة إلى مرحلِة األمركة، وال زالت مرحلةُ األمركِة مرحلةً متحر ِ

هم داخلون في مرحلِة األمركة َرغم آنافهم، إن لم تُدخلهم  (بالموت ألمريكا)ون حياتنا اليومية، حتَّى هؤالء الَّذين يناد

التكنولوجيا يُدخلهم اإلنترنت، مرادي بالتكنولوجيا مختلف النتاج التكنولوجي في عالم الطب، في عالم االتصاالت، في 

ياةِ المجتمعات، إن لم يدخلْوا في األمركِة من عالِم وسائل النقل، في عالِم العسكرتارية، وفي سائِر جهاِت حياةِ الدوِل وح

جهِة التكنولوجيا سيدخلون من جهِة اإلنترنت، إن لم يدخلْوا من جهِة اإلنترنت فسيدخلون من جهِة المتعِة واإلعالِم 

ناف الدول، والسينما و و و، ودزني الند، فإن لم يكن من هذهِ الجهِة فإنَّ أنوفهم سيرغمها الدوالر، الدوالُر سيُرغمُ آ

 والدوُل الَّتي عاندت الدوالر تحطَّمت داخلياً، الشواهدُ أمامنا، تلَك هي اإلمبراطوريةُ األمريكية.

هذِه اإلمبراطوريةُ األمريكيةُ هي بمثابِة بروفة، بمثابِة صورةٍ قريبٍة من الدولِة العالميِة المسيحيِة وفقاً للرؤيا التطهيريَّة 

 لعالميِة اليهوديِة وفقاً للرؤيِة اليهوديِة الدينيَّة، إنَّها الوالياُت المتحدةُ األمريكية.وكذلك هي بروفة للدولِة ا

 إنَّهُ وعُد بلفور: 1917سأنقلكم اآلن إلى صورٍة سريعٍة وإجماليٍَّة عن إسرائيل، وسأبدأ من سنة 

من ذلك، الَّذين خطَّطْوا لدولِة إسرائيل قبل دولةُ إسرائيل ليست مؤسَّسةً على أساِس وعِد بلفور، القضيةُ تاريخياً أبعدُ 

البريطانيين األمريكان، دولةُ إسرائيل إذا أردنا أن نتفحَّص صحائفها التاريخية فإنَّ األمر يعودُ إلى تلكم البدايات الَّتي 

ن وتبعهم اليهود إلى حدَّثتكم عنها عن أرِض الميعاد، عن إسرائيل الجديدة، عن أورشليم الجديدة، حينما هاجر التطهيريُّو

، هناك كمٌ هائٌل من التفاصيل في التاريخ بحاجٍة 1917و  1630، ما بين 1917، وعد بلفور 1630القارةِ األمريكية سنة 

ل، هذِه صورةٌ ليست حقيقةً الَّذين يرسمون لنا صورة إسرائيل من أنَّها بدأت سنة  ، هذا ما 1917إلى برنامجٍ طويٍل ُمفصَّ

المسرح، الَّذي يظهُر على خشبة المسرح إنَّما يظهُر بعد جهوٍد ُمضاعفةً وكثيرة في كواليس المسرح  ظهر على خشبةِ 

 وما وراء الكواليس.

ُك في منطقة الشرق األوسط سنة  ، حينما بدأ اليهودُ يتوافدون ويتقاطرون بعد 1917بدايةُ المشهد اإلسرائيلي بدأ يتحرَّ

ثكم عن التاريخِ بتفاصيلِه، لكن قطعاً سنة ذلَك إلى أرِض فلسطين، ال أريدُ أ ُل نقطةً مهمةً في التاريخ 1917ن أُحد ِ ، تُشك ِ

 اإلسرائيلي.

تأسَّست دولةُ إسرائيل، هذِه النقطةُ األهم في  - 1948/  5/  14 - 1948النقطةُ األهم في التاريخ اإلسرائيلي: سنة 

ٍ واضح وتشكَّلت على أرض الواقع،  تأسَّست - 1948/  5/  14 -التاريخ اإلسرائيلي كله  دولةُ إسرائيل بقراٍر أُممي 

ُك شيئاً فشيئاً حتَّى صارت دولةً حقيقيةً.  وبدأت تتحرَّ

، ما سمي بالنكسة بنكسِة حزيران بالنسبة للعرب، وإالَّ بالنسبِة لإلسرائيليين 1967توسَّعت الدولةُ اإلسرائيليةُ في سنة 

 سَّعت الدولةُ اإلسرائيليةُ بشكٍل واضحٍ ِجدَّاً.كاَن انتصاراً عظيماً لقد تو

 .1948إذاً تأسَّست دولةُ إسرائيل  -

 .1967وتوسَّعت بشكٍل واضح  -

ِق التكنولوجي واالقتصادي والعلمي واإلعالمي والعسكري في زماننا  قت حتَّى وصلت إلى ذروةٍ عاليٍة في التفو  ثُمَّ تفوَّ

نستطيُع أن نسيَر بشكٍل صحيح وأن نسعى لتغييِر واقعنا نحو األفضل ما لم نُقي ِم األمور هذا، هذِه حقيقةٌ واضحةٌ نحُن ال 

ٍم ومرتٍب وواضح ومقروء وُمشخَّص وإالَّ فسنبقى في ظُلماِت  بما هي هي، وما لم نضع النقاط على الحروف بشكٍل ُمنظَّ



بق وال زالْوا يُقهقهون علينا إلى هذِه اللحظة، من كبرائنا جهلنا وظُلماِت حماقاِت كُبرائنا، الَّذين َضِحكْوا علينا في السا

 الَّذين نعاصرهم اليوم، هذا هو عصُر التفوق اإلسرائيلي.

 ما الَّذي حدث؟! 1995إلى أن وصلنا إلى سنة 

ل أبيب إلى الكونغرس األمريكي يُصِدُر قانونهُ من أنَّ القُدس عاصمةٌ إلسرائيل ومن أنَّ السفارة األمريكية ستُنقل من ت

 القدس، ألنَّ القُدس العاصمةُ الحقيقيةُ التاريخيةُ إلسرائيل..

ترامب فعَّل هذا القرار وفَعَّل هذا القانون، وأعلن بشكٍل فعليٍ  وقانونيٍ   - 2017/  1/  6، تحديداً 2017إلى بدايِة سنة 

السفارة األمريكية ستُنقُل من تل أبيب إلى  ودستوريٍ  من وجهِة نظرِه من أنَّ القُدس هي عاصمةُ إسرائيل، ومن أنَّ 

في الشهر الخامس تحديداً نُقلت السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس وهي موجودة  2018القُدس، وفعالً في سنة 

 اآلن في القدس.

الدولةُ الَّتي تُهيمُن على العالم إذاً وصلنا إلى نقطٍة مهمة: إلى أنَّ القدَس من وجهة نظِر الحكومِة العالميِة األمريكية إنَّها 

 صارت القُدُس عاصمةً إلسرائيل، وانتقلت السفارةُ األمريكية من تل أبيب العاصمة اإلسرائيلية الفعلية إلى القدس.

لفعل، التطبيُع في بداياتِه يكوُن سياسياً مع الحكومات ولكنَّ اإلسرائيليين ال يريدون التطبيع السياسي فإنَّهُ كان موجوداً با

 لكنَّهُ لم يكن ُمعلناً في وسائِل اإلعالم، هذِه الدوُل الَّتي أعلنت تطبيعها السياسي مَع إسرائيل كانت ُمطب ِعةً منذُ زمٍن بعيد،

اً بالنسبِة إلسرائيل ألنَّ إسرائيل ال تحتاُج  التطبيُع موجودٌ من دوِن إعالٍن إعالميٍ  صريح، التطبيُع السياسيُّ ليَس ُمهمَّ

مةً للتطبيع الثقافي، إسرائيُل تريدُ التطبيع مَع هؤال ء الساسة، وال تحتاُج هذِه الحكومات، التطبيُع السياسيُّ يكون ُمقد ِ

الشعوب، إسرائيُل ال تعبأ بالتطبيعِ مَع الحكومات، إسرائيُل تريد التطبيع مع الشعوب، والتطبيُع السياسيُّ لن يُوصل 

مةً للتطبيع الثقافي، وفعالً بدأ التطبيُع الثقافيُّ وبشكٍل تدريجي ليَس فقط إسرائيل إلى هدفها، التطبيُع ال سياسيُّ يكون ُمقد ِ

 على مستوى النخبة، حتَّى على مستوى عامِة المجتمعاِت في الدول الَّتي طبَّعت علناً.

 مرحلةُ األسرئلة وهي أعلى مراحِل التطبيع الثقافي.

اً وُمِحبَّةً للبرنامج اإلسرائيلي، واإلسرائيليون ال يريدون اإلضرار بهذِه الشعوب كي ألنَّ الشعوَب ستكوُن خاضعةً فِكريَّ 

مْوا الخدماِت لهذهِ الشعوب كي يستطيعْوا أن يتحكَّمْوا بهذِه البلدان وبهذِه األرض سيأتي الكالُم  تتنفَّر منهم، يريدون أن يُقد ِ

 تدريجياً.

 إذاً نحُن في مرحلة التطبيع:

 بعِض الجهاِت تطبيٌع سياسي.في  -

 وفي جهاٍت أخرى تطبيٌع ثقافيٌّ  -

 سيتوسَُّع هذا شيئاً فشيئاً ابتداًء من النخبِة وانتهاًء بعامِة الشعوب حتَّى نصل إلى مرحلِة األسرئلة، أو مرحلة الصهينة. -

هذا المصهر، بعد ذلك ستتحقَُّق دولةُ فحينما تذوُب هذِه الشعوُب في بوتقِة البرنامجِ اإلسرائيلي، حينما تُصَهُر في  -

 إسرائيل الكبرى الَّتي هي من النيِل إلى الفرات.

ِض شعوب المنطقِة ِعبر  - وإذا ما تحقَّقت دولةُ إسرائيل الكبرى من النيِل إلى الفُرات بعد أن استطاعت إسرائيُل أن تُرو 

 ألسرئلة فإنَّهم سيُبادرون إلى بناِء هيكلهم..برنامجِ التطبيعِ السياسي والتطبيعِ الثقافي حتَّى نصل إلى ا

 إذاً التطبيُع سيقودنا في النهايِة إلى إنشاِء دولِة إسرائيل الكبرى.• 

كون باتجاهِ بناِء هيكلهم، إنَّهُ الهيكُل السُليمانيُّ اليهودي•   .وبعد نشوِء دولِة إسرائيل الكبرى ما بين النيِل إلى الفرات سيتحرَّ

كون إلنشاِء دولتهم العالمية.إذا ما أنشئ•  باني سيكوُن إلى جانبهم ويتحرَّ ل الرَّ  ْوا هيكلهم فإنَّ التدخ 

 البرنامُج اإلبليسيُّ حيُث يتشارُك فيه:

 دجاُل اليهود والنصارى. -

 ودجاُل السقيفِة. -

 ودجاُل الشيعة. -

 الكتاُب الَّذي بين يدي هو الكتاب المقدَّس عند اليهود والنصارى.

هو الكتاب المقدَّس بعهديِه بالعهد القديم وهو كتاُب اليهود، والعهد الجديد وهو كتاُب النصارى، وهذِه النسخةُ هذا 

مصحوبةٌ بتفسيٍر معروٍف عند المجموعتين عند اليهوِد والنصارى، جون ماك آرثر، هو تفسيٌر مسيحيٌّ لكنَّهُ يعتمدُ أيضاً 

ثكم عن التفسير، لكن النسخة هذِه نسخةٌ معروفةٌ عند الجميع على التفاسيِر اليهوديِة في تفسيِر الك تاِب المقدَّس، لن أُحد ِ

عند اليهوِد بكُل ِ أصنافهم وعند النصارى عند الكاثوليك، عند البروتستانت، عند التطهيري ِين، عند اإلنجيلي ِين، وعند 



ريةٌ بامتياز، سأقرأ لكم بعض شيٍء من نصوِص العهد األرثوذكس، هذِه الطبعةُ طبعةُ دار منهل الحياة، إنَّها طبعةٌ مص

القديم، لن أذهب إلى العهد الجديد ألنَّ الحديث عن إسرائيل، واإلسرائيليُّون ال يعتقدون بالعهد الجديد، يعتقدون بالعهِد 

 طيع.القديم، هناك من المطالِب ال يُطلعكم عليها أحد، أنا أريد أن أُطلعكم على الحقائِق بقدِر ما أست

إذا ما ذهبُت إلى سفر التكوين / وهو من أهِم أسفار التوراة، التوراةُ اليهوديةُ تقُع في بدايِة كتاب العهِد القديم، وأوُل سفٍر 

من أسفارها هو سفُر التكوين، هذا هو سفُر التكوين، إذا ما ذهبُت إلى اإلصحاح الخامس عشر / واإلصحاح بمثابِة 

، اإلصحاُح بمثابة السورة، لكنَّهم ال يُعطون لالصحاحاِت (إصحاح)فإنَّهم يقولون  (سورة البقرة)السورةِ عندنا، كما نقول 

أسماء، يُعطونها أرقاماً، تُعنوُن االصحاحاُت بعناوين كعناوين المقاالت، كعناوين الموضوعات، ال كعناويِن السور 

 القُرآنيِة عندنا، لكنَّهم يُرق ِمون هذِه االصحاحات.

سفُر التكوين من أسفار التوراة الخمسة، التوراةُ في كتاب العهد القديم الَّذي يعتقدُ بِه اليهود في أيامنا هذِه يتألَُّف  هذا هو

 من خمسِة أسفار، أوُل سفٍر منها هو سفُر التكوين.

 .(عهد هللا مع إبراهيم)في اإلصحاح الخامس عشر، عنوانهُ: 

(، من 15( بمثابِة اآلية، فيقولون فقرة، يقولون عبارة، إصحاح )18يها؟ الفقرة )(، ماذا جاء ف18أقرأ لكم من الفقرة )

سفر التكوين، وهو السفُر األول من أسفار التوراة، وهو السفُر األول أيضاً من أسفاِر العهد القديم، اإلصحاح الخامس 

يوم الَّذي تُشيُر هذِه العبارة إليه، أنا أقرأ من باعتباِر أنَّ اإلصحاح تحدَّث عن هذا ال -في ذلك اليوم (: 18عشر، الفقرة )

في ذلَك اليوم  -أبرام هو إبراهام، وهو إبراهيم إنَّهُ إبراهيُم الخليل  - في ذلك اليوم قطَع الربُّ مَع أبرام -آخر اإلصحاح 

  أُعطي هذِه األرض من نهِر ِمصرلنَسِلكَ  -لنسلك؛ لذراريك، لذراري إبراهيم  - قطَع الربُّ مع أبرام ميثاقاً قائالً لنَسِلكَ 

هذا هو األصُل العقائديُّ الدينيُّ عند اإلسرائيليين  -من نهِر مصر إلى النهِر الكبير نهر الفرات  -إنَّهُ النيل، من النيل  -

 (.18رة )لدولِة إسرائيل الكبرى في بداياِت كتابهم المقدَّس، هذا هو ِسفُر التكوين / اإلصحاح الخامس عشر / رقم العبا

ُب مع أبرام هذِه األرض من نهِر ِمصر  -لذراريك  - ميثاقاً قائالً لنَسِلَك أُعطي -وهو إبراهيم  - في ذلك اليوم قطع الرَّ

ك الشرعيين بحكٍم من هللا لهذهِ األرض، هم هكذا يعتقدون،  -إلى النهر الكبير نهر الفرات  ولذلك هم يعتبرون أنفسهم الـُمالَّ

طون ال مخطَّطاِت بقدِر ما يستطيعون كي يستولْوا على هذهِ األرض، وليَس بالضرورةِ أن يستولْوا على هذهِ األرض فيُخط ِ

ثكم عن منهجين في فهم النصوِص عند اليهوِد وعند النصارى وحتَّى عندنا حتَّى عندنا  ةِ العسكرية أبداً، ألنَّني سأُحد ِ بالقوَّ

 في جونا الشيعي.

 مِل مع النصوِص الدينيَّة:هناك منهجاِن في التعا

 •.  هناك المنهُج الحرفيُّ

 •.  وهناك المنهُج التأويليُّ

 ما هو الفارُق بين هذين المنهجين؟

: هو تطويُع الواقعِ بحسبِ المعاني، ووفقاً لهذا المنهجِ فإنَّ الواقع ال يسمُح بتأسيِس دولِة إسرائيل الكُبرى،  المنهُج الحرفيُّ

هل تستطيُع إسرائيل أن تحتل األراضي الممتدَّة من النيِل إلى الفرات كما تحتُل األرض الفلسطينية الَّتي أقامت الدولة 

يوٌش وشعوٌب، هناك مجلُس األمن، هناَك هيئةُ األمم المتحدة، هناك وهناك، قوانيُن عليها؟ ال تستطيُع ذلك، هناَك دوٌل وج

الحياة تغيرت، قوانيُن العالم تغيرت، نحُن لسنا في عصر الرومان أو في عصر الفرس، يُجهزون الجيوش ويحتلَّون أيَّ 

ة العثمانية وتقاسمْوا أراضيها، العالم تغيَّر، أرٍض يريدون، ولسنا في بداياِت القرن العشرين حينما أسقط األوربيون الدول

فإنَّ اإلسرائيليين ال يستطيعون أن يحتلْوا هذِه األرض الَّتي تمتدُّ من النيل إلى الفُرات، بحسِب المنهج الحرفي ال 

دةِ االبتدائي ة بحسِب هذِه المعاني يستطيعون، ألنَّ المنهج الحرفي أن نأتي بالنصوص الدينية بحسِب ِداللتها اللغويِة المجرَّ

ع الواقع بحسب النصوص وهذا ال يمكُن تحقيقهُ في زماننا، أن نجعَل من  ِ نحاوُل أن نُطب قها على الواقع، يعني أن نُطو 

األرض الممتدةِ من النيِل إلى الفرات أن نجعلها دولةً إلسرائيل مثلما دولةُ إسرائيل الَّتي تقوُم على األراضي الفلسطينيِة 

 هذا ال يمكُن أن يتحقَّق. 1948سنة ُمنذُ 

ر النصوص وفقاً للمنهج التأويلي: عُ المعاني وفقاً للواقع، بالضبط بعكِس  إذاً البُدَّ أن نُفّسِ ِ فكيَف يكوُن األمر؟ أنَّنا نُطو 

ع الواقع بحسبِ المعاني بحسِب معاني النصوص وذلَك هو المنهُج الحرف ِ ، بحسبِ هذا المنهج األول، المنهُج األول نُطو  يُّ

المنهج ال نستطيُع أن نُحق ِق المعنى اإلسرائيلي على أرِض الواقع، لن يستطيع اإلسرائيليُّون أن يفعلْوا ذلك، ولذا فإنَّ 

بون للمنهج الحرفي يرفضون الدولة اإلسرائيلية، الَّذين يرفضون الدولة اإلسرائيلية هم الَّذين يتمسَّكون  اليهودَ الَّذيَن يتعصَّ

ة مثالً وبتحويلها إلى با ً للنصوص كالَّذين يُطالبون باحتالِل غزَّ عْوا الواقع وفقا ِ لمنهج الحرفي ألنَّهم يريدون أن يُطو 



مستوطناٍت يهودية، الحكومةُ اإلسرائيليةُ ال تفعُل ذلك، ألنَّها لن تستطيع أن تفعل ذلك، وحتَّى لو فعلت ستجرُّ على نفسها 

 الويالت.

في ذلك اليوم ا عن أرضهم هذهِ الَّتي منحها هللا لهم كما يعتقدون في كتابهم المقدَّس، هذا هو كتابهم المقدَّس: فهم لن يتخلَّوْ 

بُّ مَع أبرام ميثاقاً قائالً لنَسِلكَ  إنَّهُ نهر النيل، أال تالحظون أنَّهم  - أُعطي هذِه األرض من نهِر ِمصر -ألبنائك  - قطع الرَّ

،  يسيطرون اآلن على حوِض  النيل، هناك الكثيُر من المعلوماِت الَّتي تقوُل من أنَّ السدَّ في أثيوبيا هو سدٌّ إسرائيليٌّ

يُسيطرون على حوض النيل، يُسيطرون على ِمصر بشكٍل وبآخر، والتطبيُع جاٍر على قدٍم وساق، ال يَضحُك عليكم 

ا جنوُب السودان فإنَّهم قد دخلْوا بعُض القومجية من المصريين، التطبيُع جاٍر على قدٍم وساق، والسو داُن هي األخرى، أمَّ

في مرحلِة التطبيعِ منذُ زماٍن بعيد، مثلما دخل األكرادُ عندنا في العراق في التطبيعِ ُمنذُ زماٍن بعيد، المسيحيون في جنوب 

ُمنذُ زماٍن بعيد مَع إسرائيل، وسائُر السودان طبَّعْوا مع إسرائيَل منذُ زماٍن بعيد، مثلما طبَّع األكرادُ في ِشمال العراق 

ُك أصابعها وبقوةٍ فيها، واألمُر هو هو مع  ُك فيها نهُر النيل كُلُّ دوِل حوِض النيل إسرائيُل تتحرَّ الدول األخرى الَّتي يتحرَّ

ناَك عند الناصريِة، الفُرات إنَّهم يتحدَّثون عن الفُرات العراقي، يبحثوَن عن جذورهم القديمِة هناَك في جنوِب العراق، ه

في ذلك اليوم قطع  -هناَك في أور حيُث موطُن جدهم األعلى، في موطِن جدهم األعلى إبراهيم، في موطِن أبيهم أبرام 

ً قائالً لنَسِلك أُعطي هذِه األرض، من نهِر ِمصر إلى النهر الكبير نهر الفرات هذا هو صكُّ  - الربُّ مع أبرام ميثاقا

ون هم لهذِه األرض، لكنَّهم لن يستطيعْوا أن يتوصلْوا إلى تطبيِق صك ِ الملكيِة هذا بحسِب المنهج ملكيتهم كما يعتقد

عْوا النصوص بحسِب الواقع، بما  ِ عْوا الواقَع بحسِب النصوص، فلجئْوا إلى المنهجِ التأويلي أن يُطو  ِ الحرفي من أن يُطو 

لَّها وأن نُقيم عليها دولةً مثلما أقمنا دولةً على األراضي الفلسطينية سنة أنَّنا ال نستطيُع أن نتملََّك هذِه األرض وأن نحت

ع المعاني، معاني النصوص بحسبِ الواقع، أن نتسلل 1948 ِ ، بقراٍر أُممي لن نستطيَع أن نفعل ذلك اآلن، إذاً البُدَّ أن نُطو 

فإنَّنا في عصٍر تساقطت مفاهيم سيادةِ الدول على  إلى هذا الواقع كي نستطيَع أن نُسيطر عليه، وبالتالي هي هذِه الدولة،

أراضيها على أجوائها، السلطةُ اآلن للَّذي يمتلُك التكنولوجيا، الَّذي يمتلُك تكنولوجيا المواصالت يمتلُك تكنولوجيا 

لطرق ومن أبعد االتصاالت يمتلُك تكنولوجيا اإلعالم، يمتلُك تكنولوجيا التجس س والوصوِل إلى كُل ِ األسرار بأسهِل ا

لت إلى وجوٍد افتراضيٍ   المسافات هو هذا الَّذي يتحكَّمُ بسيادةِ الدول، الدوُل ما عادت في وجوٍد حقيقيٍ  في حقيقتها، لقد تحوَّ

، إنَّها الحوكمةُ االلكترونيةُ، الحكومةُ هكذا تتحقَُّق في زماننا، الدوُل الَّتي تُداُر بأسلوب الحوك مِة إلى وجوٍد الكترونيٍ 

ا الدوُل ال زالت تعمُل  االلكترونية هي الدوُل الناجحة وهي الدوُل الَّتي تستطيُع أن تحمي نفسها داخالً وخارجاً، أمَّ

باألساليبِ القديمِة بعيداً عن الحوكمِة االلكترونية فإنَّها عاجزةٌ عن أن تحمي نفسها من الداخِل ومن الخارج، هذا هو الَّذي 

 م وما َخفي أعظم، ما يجري في عالم الخفاِء ما هو أعظُم من هذا بكثيٍر وكثيٍر ِجدَّاً.يجري في عالمنا اليو

، ماذا جاء في اإلصحاح (عهد الختان)أقرأ ما جاء في ِسفر التكوين أيضاً في اإلصحاح السابع عشر، والَّذي عنوانهُ: 

 السابع عشر؟

 .(ولَنسِلك أُعطي هذِه األرض)قبل قليٍل قرأُت عليكم من اإلصحاح الخامس عشر: 

ا إسماعيُل فقد سمعُت لَك فيهفي اإلصحاح السابع عشر:  يعني إنَّني استجبُت دعائك بخصوصِه، استجبُت ولبيُت  - وأمَّ

ً  -مرادك الَّذي أردت أن يكون عليِه إسماعيل  ا إسماعيُل فقد سمعُت لَك فيه، ها أنا أُباركهُ وأُثمرهُ وأُكثِّرهُ كثيرا اً،  وأمَّ ِجدَّ

ةً كبيرة من هُم هؤالء الرؤساء االثنا عشر؟ أنا ال أريدُ أن أدخل في هذا التفصيل ألنَّهم  - اثني عشَر رئيساً يَِلد وأجعلهُ أُمَّ

دون اثني عشر ولداً إلسماعيل ويُعطون لهم أسماًء، أنا ال أريدُ أن أدخل في كُل ِ التفاصيل.  في كُتبهم يُعد ِ

، تحدَّثُت عن هذا الموضوع في حلقاٍت (بإمام)والكلمةُ العبريةُ يمكن أن تُفسَّر  -اثني عشر رئيساً يَِلد لكنَّ النص واضٌح: 

من برامج سابقة حين ِجئُت بالنص العبري واستخرجُت الكلمات وكيف أنَّ النص في ألفاظِه الِعبريِة يدُل على معنى 

ا إسم -ولكن أيضاً يدلُّ على معنى إمام  ،رئيس اً، وأمَّ اعيُل فقد سمعُت لك فيه، ها أنا أُباركهُ وأُثمرهُ وأُكثِّرهُ كثيراً ِجدَّ

ةً كبيرة  ة الكبيرة أليست من نسِل إبراهيم؟! أفال يكونون شركاء لليهود في  -اثني عشر رئيساً يَلِد وأجعلهُ أُمَّ هذِه األُمَّ

المفاوض العربي يمتلك الجرأة أن يقول ذلك؟ أو أنَّهُ يمتلك تملُّك هذِه األرض من النيل إلى الفرات؟ أنا ال أدري هل أنَّ 

ِ حاٍل ال أريدُ الدخول في هذِه التفاصيل.  الثقافة أن يتحدَّث بهذا المنطق؟! على أي 


