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 نشأة وتطور طائفة "بناي بريث" وتأثريها الديين والسياسي على العامل اإلسالمي. موضوع املداخلة:

  - د القادر للعلوم اإلسالميةجامعة األمري عب –الطالبة: خدجية جوادة 

 حتت إشراف األستاذ الدكتور: فاتح حليمي. 

 khadidja4dj@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

 مقدمة: 

تّعد احلركة الصهيونية من أهم التطورات العقدية والتارخيية والسياسية لليهود يف العصر احلديث، وقد 
ظمات الدينية اليت ساندت املشروع الصهيوين وعملت على رافق هذا ظهور العديد من الفرق والطوائف واملن

دعمه بشىت الوسائل، ومن هنا يأيت هذا البحث لنتناول فيه واحدة من أهم الطوائف الدينية اليهودية 
،  واليت تعترب إحدى בני ברית)املعاصرة، أال وهي "بناي بريث" أو كما يطلق عليها "أبناء العهد"     (

هودية  املعاصرة، اليت هلا ما مييزها عن غريها من الفرق والطوائف، من حيث عوامل نشأا الفرق الصغرية الي
 وبداياا األوىل وعملها املوجه خلدمة اليهود، وجناحها يف حتقيق ما ترمي إليه.  

هداف واليت عملت على توحيد اليهود قلبا وقالبا، وتعزيز اهلوية والقومية اليهودية وتعاليمها، وحتقيق األ 
 الصهيونية، وسنحاول من خالل هذا البحث اإلجابة على مجلة من اإلشكاليات املعرفية، أمهها:

 ما هي طائفة بناي بريث؟ كيف نشأت وتطورت؟   - 

 ما هي أهدافها وخمططاا الداعمة للصهيونية وإقامة دولة إسرائيل؟   - 

 على األمة العربية واإلسالمية ؟ وهل هلا عمل سري داخل العامل اإلسالمي؟ وما هي تأثرياته   - 

ولإلجابة على خمتلف التساؤالت اليت طرحناها، سنحاول من خالل املنهج التارخيي واالستقرائي تتبع 
مسار طائفة بناي بريث، وكشف مراكزها وأهم شخصياا وتطورها وتأثريها بني اليهود اليوم وأبرز أعماهلا 

واليت عملت على إقامة كيان يهودي على األراضي العربية واإلسالمية وخمططاا اخلادمة ملصاحل الصهيونية، 
مما ساهم يف إضعاف األمة والسعي خلدمة املصاحل اليهودية ضد اإلسالم واملسلمني، ومما سبق سنحاول 

 تناول النقاط التالية ضمن هذا البحث:

 التعريف بطائفة "بناي بريث" ونشأا وتطورها. -أوال 

 اي بريث" بني التخطيط لألهداف وتوفري وسائل التنفيذ. عمل "بن - ثانيا
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عالقة بناي بريث باملنظمات اليهودية وغري اليهودية لتفعيل التوسع واالنتشار تأثريها على األمة  -ثالثا
 العربية واإلسالمية. 

 ) ونشأا وتطورها. B’nai brithالتعريف بطائفة "بناي بريث" ( -أوال 

 بريث: تعريف طائفة بناي  .1

" بناي بريث" كلمة عربية معناها " أبناء العهد" أو " أبناء امليثاق" وهي واحدة من أهم الفرق 
والطوائف اليهودية املعاصرة، أسسها "هنري جونز" للجالية اليهودية الناطقة باللغة األملانية يف مدينة نيويورك 

خوية على غرار اجلمعيات املاسونية م( )، وهي هيئة أ1843تشرين األول ( أكتوبر) من عام  13يف 
والصهيونية( )، وختتلف عن باقي هذا النوع من اجلماعات والطوائف أا ال تقبل غري اليهود يف عضويتها( 
)، من قبل اليهود املهاجرين من أوربا الشرقية إىل الواليات املتحدة األمريكية، ومن أهم مبادئها أا تعمل 

امل واحملافظة على خصائصهم العرقية والثقافية( )، ودف توحيد جهودهم داخل إلعالء شأن اليهود يف الع
نسمة، وتشتهر باسم: "بناي  15000الواليات املتحدة األمريكية، يف وقت مل يكن عددهم يزيد عن 

 بريث". 

ورغ وكان أول رئيس للطائفة " إسحاق دينينهو يفر" مث خلفه يف هذا املنصب اليهودي األملاين من هامب
يدعى " هنري جونز" بعد أن هاجر إىل أمريكا، وهي فرع من املاسونية العاملية إال أا ختتلف عنها حيث 
تضم داخلها حىت غري اليهود، ويعترب "هنري جويس" مؤسسها الفعلي نظرا للجهود اليت بذهلا من أجل 

ملعاملة الطيبة واحلب األخوي تطور عملها وتوسيع نشاطها وزيادة عدد أعضائها( )، وقد كان شعارها " ا
 5000دولة وتضم حنو  45والتوافق بني اليهود" وقد منت بناي بريث منوا كبريا حىت أصبح هلا فروع يف 

 عضو. 

 أبرز شخصيات "بناي بريث":   .2

من شهر أكتوبر بالواليات املتحدة  13تأسست بناي بريث بصفة رمسية كما يسبق وأن ذكرنا يف 
تخذ شكل املنظمة مع خاصيتها كطائفة دينية يهودية، بعد أن حصل اثنتا عشر يهوديا األمريكية، وهي ت

م وهي 1865هاجروا من أملانيا برئاسة "هنري جونز" على رخصة إلنشائها، ومنذ ظهورها بداية من سنة 
 م، وتأسس هلا أول حمفل يف1888تسعى ألن يكون هلا تواجد يف فلسطني،  وبالفعل حتقق هلا ذلك عام 

فلسطني، ولغة العمل الرمسية فيها هي اللغة العربية، ومن أبرز شخصياا: ناحوم سوكولوف، حييم خنمان، 
 دافيد يالني، مائري برلني، حييم وايزمسن، وجاد فرامكني. 
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إىل هذه اجلمعية، وكان مواظبا على  895سيجموند فرويد: عامل النفس الشهري، انضم عام   - 
 ا( ) . حضور اجتماعاا ولقاءا

فليب كلوزنيك: كان رئيسا للطائفة عندما عهد إليه الرئيس األمريكي إيزاور " رئاسة الوفد   - 
 األمريكي لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 

م، وهو مسيحي 1985"جون فوسرت داالس": وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية عام   - 
، وقال يف هذه املناسبة: "إّن مدنية الغرب قامت يف 1956يف   بروتستانيت، وشارك يف حمفل للطائفة

أسسها على العقيدة اليهودية يف الطبيعة الروحية لإلنسانية، ولذلك جيب أن تدرك الدول الغربية أنه يتحتم 
عليها أن تعمل حبزم أكيد من أجل الدفاع عن هذه املدنية معقلها إسرائيل" ولقد ثبت دائما أّن رؤساء 

 يات املتحدة األمريكية يثنون دائما على األعمال اليت تقوم ا هذه الطائفة.   الوال

يتقلد زمام الطائفة رئيس ينتخب كل ثالث سنوات من قبل احملفل األعلى الذي يتألف من ممثلي   - 
 احملافل احمللية، وهناك جلنة إدارية ومديرون يشاركون يف إدارا( ). 

3.   ا: أصول "بناي بريث" ونشأ 

انتقل الثقل اليهودي إىل الواليات املتحدة األمريكية، مما أفرز يف عصرنا احلايل نفوذا جبارا يف دولة 
أصبحت هي القوة املسيطرة يف عامل اليوم، وقد سيطر اليهود على امكانياا وقراراا اقتصاديا وسياسيا 

عسكرية والسياسية ناحية القدس قبلة اليهود، وعسكريا، ومن هنا كان اليهود يوجهون كل املوارد املالية وال
 اليت احتلتها دولة إسرائيل بالنفوذ والقوة املستمدة من القوة والنفوذ األمريكيني.

مل يكن االستيطان اليهودي على األرض اجلديدة أمريكا وليد الصدفة، بل كان عن طريق تواجد اليهود 
بحار، سواء من اليهود املتحولون إىل املسيحية  (املارانوس) ضمن حبارة السفن الربتغالية اليت طانت جتوا ال

أو من غريهم ممن كانوا يعيشون يف إسبانيا والربتغال، وقد كانت األخبار املتوافدة عن العامل اجلديد وظهوره 
على الساحة اجلغرافية للعامل، بأرضه اخلضراء ومياهه وثرواته تستقطب املغامرين والباحثني عن الذهب، 

جتهت عيون اليهود إىل العامل اجلديد يف وقت مبكر، فكان أول وصول لقارب حيمل يهودا من هولندا فا
م، وحط مرساته يف مناء " ينو أوف أمسرتدام" ما يعرف اليم بنيويورك، مث وصل قارب آخر 1645عام 

يهود الفارين من م، حيمل اليهود وحط رحاله يف والية جورجيا، مث يليه آخر حامال ال1731من لندن عام 
م، ومتركز يهود هذا القارب 1758شبه اجلزيرة األيبريية ( اسبانيا وبرتغال) وهم من يهود السفاريدمي عام 

 يف " رود أيالند"( ). 
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وقد كان توجه اليهود واضحا منذ قدومه األول ألرض أمريكا وعملوا على احكام قبضتهم على 
املدن األمريكية، وزادت أعدادهم بشكل كبري جدا مع احلرب املؤسسات املالية والتجارية، يف كربيات 

العاملية األوىل فرارا من أوربا، لتتحول يف سنوات القوة املالية العاملية األوىل، وما إن ظهرت الصهيونية حىت 
وجدت يف الواليات املتحدة األمريكية بيئة حاضنة ألفكارها، وكونت هلا نفوذا ضخما وقوة داخل السلطة 

 مريكية، ويف دهاليز احلزبني احلاكمني يف الواليات املتحدة األمريكية الدميقراطي واجلمهوري( ).األ

لقد عمل اليهود منذ دخوهلم إىل الواليات املتحدة األمريكية على السيطرة على زمام احلكم فيها سواء 
على تثبيت نفوذها يف  اقتصاديا أو سياسيا أو ماليا وحىت ثقافيا، خلدمة مصاحلهم، وعملت الصهيونية

مقدورات البالد، واستمر عملهم يف ذلك بواسطة دعم وانشاء اجلمعيات واملنظمات والطوائف اليهودية 
اليت استهدفت السيطرة والضغط على السياسيات ومقدورات البالد يف شكل منظمات خريية واجتماعية 

ات اليهودية وربطوا بينها وبني اجلماعات ودينية وسياسية، وأسسوا تنظيمات متويلية ألنشطة هذه اجلماع
 اليهودية العاملية( ). 

حتول اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة األمريكية إىل أهم جتّمع  1917وقد شهدت الفرتة ما بعد 
يهودي يف العامل على اإلطالق وثاين أكرب جتمع من حيث العدد، بعد التجمع اليهودي يف شرق أوربا، 

الفرتة حتول بعض أعضاء األرستقراطية األملانية اليهودية إىل املهن، فاشتغلوا بالقضاء  وشهدت هذه
والسياسة واألعمال املصرفية واملالية، وبالنشر والطب والوظائف املتصلة بالبحوث العلمية وباألدب واملهن 

األوريب وتزايد اندماجهم يف األكادميية، وكان هذا التحول يعين حترر اليهود تدرجييا من مرياثهم االقتصادي 
 اتمع األمريكي( ).     

يف هذه األوساط كانت األصول األوىل لطائفة "بناي بريث" وقد اختذت من العمل السري أساسا هلا، 
فهي من اجلمعيات والطوائف الدينية اليت عملت على رعاية املصاحل العليا لليهود يف العامل، وقد ركزت 

د يهود العامل حول أسس ومبادئ عريضة السيما على الصعيد الثقايف ومحاية جهودها يف سبيل توحي
فرع يف الواليات املتحدة  600حقوقهم السياسية والدينية أينما وجدوا، وتضم بناي بريث ما يقارب 

دولة أخرى يف العامل، وتعترب هذه الشبكة اليهودية املتماسكة أعظم  28األمريكية، وفروعا أخرى تنتشر يف 
قوة تنظيمية يف العصر احلديث، وللطائفة قيادة تسهر على مجيع الشؤون املرتبطة حبياة اليهود، وهي على 
قدر كبري جدا من التنظيم الدقيق( )، وهلذا كانت هذه الطائفة كبري األثر والتغلغل سواء يف حياة اليهود 

 حلو والدفاع عن حقوقهم. وتقدمي خمتلف اخلدمات هلم، أو عرب العامل دفاعا عن اليهود أينما 

 عمل "بناي بريث" بني التخطيط لألهداف وتوفري وسائل التنفيذ.  - ثانيا
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 عمل " بناي بريث" ووسائل انتشارها.   .1

لقد منت "بناي بريث" كثريا بوصفها طائفة ومنظمة خريية، فلقد أنشأت العديد من اخلدمات 
دة األرامل واأليتام، ومساعدة املستشفيات والتدخل االجتماعية، بدءا من الزامية التربع لصندوق مساع

ملساعدة املتضررين من الكوارث الطبيعية، كما تنشط "بناي بريث" يف التوعية خبطر املخدرات وتساهم يف 
نشر التعليم وخدمة املتطوعني، وتقدمي املساعدة إىل املعوقني، وتأهيل السجناء ومساعدة املهاجرين اجلدد 

يز حقوق االنسان يف مجيع أحناء العامل، كما هلا دور هام يف أمركة املهاجرين اليهود اجلدد والالجئني، وتعز 
 يف أمريكا ( ).

لقد اهتمت طائفة "بناي بريث" منذ نشأا بتقدمي اخلدمات االجتماعية واالنسانية لليهود  كما  
رية يؤسسوا عام عملت على إنشاء مستعمرات يهودية صغرية يف فلسطني، وكانت "موشا" أول ق

م 1913م، بالقرب من القدس، مشكلني بذلك نواة الكيان الصهيوين احلايل. كما أسسوا عام 1894
 مجعية ملكافحة التشهري واإلهانة وتشويه السمعة اليت يتعرض هلا اليهود يف العامل. 

ت سامهت يف ويذكر أّن "بناي بريث" بعد إعالن قيام إسرائيل قدمت إمدادات طبية ومالبس ومعدا
إنشاء املكتبات وتشجري الغابات، وتقوم بتصريف سندات إلسرائيل وجتنيد العمال الفنّيني يف الواليات 
املتحدة األمريكية وكندا لفائدة إسرائيل( )، كما سامهت يف عملية استيعاب يهود شرق أوربا الذين تدفقوا 

برنامج للغوث وأنشأت املدارس التجارية  م، فوضعت1881على الواليات املتحدة األمريكية ابتداء من 
 واحلرفية، كما أنشأت فصوال لصبغ القادمني اجلدد بالصبغة األمريكية. 

انضمت بناي بريث إىل صندوق "بارون دي هريش" يف جهوده الرامية إىل إعادة توزيع املهاجرين اجلدد 
اعية، وبعد ذلك اكتظت م املدن على خمتلف أحناء الواليات املتحدة، وتوطينهم يف املستعمرات الزر 

 األمريكية الرئيسة. 

كما كانت بناي بريث ناشطة يف جمال حماربة معاداة اليهود كما اهتمت املنظمة بتنظيم النساء 
م، ويف 1924م، ومنظمة" شباب بناي بريث" عام 1897والشباب، فأسست "نساء بناي بريث" عام 

لبناي بريث" لتقدمي خدمات دينية والثقافية واالجتماعية أنشأت بناي بريث مؤسسة "هليل  1923عام 
للشباب اليهودي داخل اجلامعات والكليات األمريكية، كما أسست قسما للتعليم اليهودي للكبار عام 

م، يضم برنامج لدراسة اليهودية وتعليم العربية، ويصدر جملة فصلية بعنوان " جويش هرييتيج" " 1948
Jewish heritageالرتاث اليهودي. " مبعىن  
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وانتشرت الطائفة يف العامل وكان هلا فروع خارج الواليات املتحدة األمريكية، أوهلا يف برلني عام 
م أسست 1888م، مث كان هلا فروع يف باقي أوربا وكذا يف جنوب إفريقيا وغريها( )، ويف عام 1882

يورو شليم" وترأس هذا املركز " زأيف  الطائفة أول مركز هلا يف القدس يف فلسطني وأطلقت عليه اسم "
هريسبريغ" الذي كانت أبرز نشاطاته تأسيس مكتبة هامة وأصبحت فيما بعد املكتبة الوطنية واملكتبة 
اجلامعية، وما لبث مركز املنظمة يف القدس أن بادر إىل إقامة مراكز جديدة يف كل من يافا وصفد عام 

وانتهزت "ناي بريث" فرصة سيطرة بريطانيا على فلسطني  م،1911م، وحيفا وزحزون يعقوب عام 1890
باسم نظام االنتداب وقامت بفتح مراكز جديدة برعاية سلطات االنتداب الربيطاين يف بعض املستعمرات 

م أقامت 1922اليهودية حديثة االنشاء، وهي (ريشون، لتسبون، ورحبوت، ورامان، غان)، ويف سنة 
سطيين األول هلا يف فلسطني وأطلقت عليه اسم باتيسيون ( ابنة صهيون) ، ويف الطائفة املركز النسائي الفل

كان هلا مركز رمسي يف فلسطني، وأصبح فرع املنظمة  فيها مستقال وله حرية فتح مراكز جديدة   1924عام 
أن  دون العودة إىل املركز الرئيسي يف نيويورك، ومنذ ذلك احلني تطور نشاط الطائفة بصورة مضطردة إىل

 مركزا يف عموم أحناء فلسطني آنذاك( ).  156أصبح هلا ما يقارب 

لقد كان لبناي بريث تواجد داخل العال اإلسالمي ليس من فلسطني فقط، بل يف أماكن أخرى أوهلا 
وطبع قانونه باللغة العربية، والثاين  436مصر فقد تأسس فيها حمفلني يسمى أحدمها "ماغني دافيد" رقم 

وكان باللغة األملانية، وكان أخطر احملافل اليت أسستها الطائفة تلك املتواجد يف  365نيت" رقم حمفل "سيمو 
بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، ألا تغلغلت يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية هلذين 

الكشف عن خططهم  البلدين، وتولت حمافل بناي بريث التصدي لكل من يعرتض اليهود أو حياول
وأخالقهم القذرة، وغدت هذه الطائفة سيفا مسلطا على رقاب الشعب يف بريطانيا والواليات املتحدة 
األمريكية وبقية أناء العامل، بسبب تغافل الكثري عن نشاطها مما جعلها تتغلغل وتسهم يف مجيع الثورات 

 واحلروب اليت وقعت يف القرنني التاسع عشر والعشرين( ).  

ومنا هنا فال شك ميكننا اجلزم بأن لبناي بريث يد يف النزاعات واحلروب والثورات اليت يشهدها عاملنا 
اليوم، امتدت فروعها إىل أسرتاليا وإفريقيا وبعض دول آسيا كما أن هلا نوادي عدة يف بعض البلدان 

 راق، مصر، والسودان. اإلسالمية والعربية، سوريا، األردن، لبنان، البحرين، املغرب، تونس، الع

وكما ذكرنا فقط كان لبناي بريث تواجد يف مصر وأسس هلا فيها حمفلني، وقد مت حظر نشاطها يف 
عضو، كما  24الستينات ولكن حدث أن التقى الرئيس املصري " أنور السادات" وفد من املنظمة يضم 

وهكذا تلقى ترحيبا يف بعض م، 1979استقبل الوفد "مصطفى خليل" رئيس وزراء مصر آنذاك يف ماي 
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الدول اإلسالمية( ). لقد كان لبناي بريث عمل حثيث من أجل توسيع نطاق عملها عرب العامل، منذ 
نشأا األوىل، واستطاعت أن تصبح أقدم وأكرب املنظمات اليهودية السرية يف العامل، واليت تسعى دائما 

 حلفظ مصاحل اليهود يف كل مكان وزمان. 

 ائفة "بناي بريث": أهداف ط  .2

م يف جسم واحد، لتعزيز املصاحل العليا لليهودية، وقد تركزات جهودهم 1843اجتمع أبناء العهد سنة 
يف سبيل توحيد يهود العامل حول أسس ومبادئ عريضة ال سّيما على صعيد تقدمهم الثقايف ومحاية 

وحدة  600اث منظمة كربى تضم حقوقهم السياسية واملدنية أينما وجدوا، بفضل ذلك جنحوا يف إحد
 دولة أخرى.  28يهودية تنتشر يف مدن ومناطق الواليات املتحدة، عالوة على 

وتعترب هذه الشبكة اليهودية املتماسكة القائمة يف العاملني القدمي واجلديد اليت وحدت يف جسم واحد 
 عصر احلديث( ). مجيع العناصر اليهودية حتركها عقيدة مشرتكة، أعظم قوة تنظيمية يف ال

م، قدمت 1917وتّعد هذه املنظمة أكرب وأقدم منظمة خدمات صهيونية، وبعد صدور وعد بلفور 
اليهودي" يف واشنطن عام  –بناي بريث خدمات كبرية للحركة الصهيونية فأسهمت يف املؤمتر "الفلسطيين 

رومان ملا قدمت الدعم املادي م، وأثرت على السياسة األمريكية لصاحل الصهيونية وخاصة يف عهد ت1935
ل " كرين كيميث" من شراء األراضي وإقامة املستعمرات، وبعد إعالن قيام دولة إسرائيل وضعت منظمة 

 بناي بريث خدمات كبرية للحركة الصهيونية ونقلت محالت جلمع التربعات املالية ودعمها. 

تشار واسع عرب العامل مقرها الرئيسي يف كما تتخذ بناي بريث لتحقيق خمططاا وأهدافها السياسية ان
 واشنطن وأعلى سلطة فيها هي املكتب األعلى، تتفرع منه ثالثة مؤسسات هي: 

 رابطة الدفاع اليهودية ملكافحة العنصرية الالسامية.   - 

 هيليل ملساعدة الطلبة ومنظمات الشبيبة واملراكز الثقافية الدينية اليهودية.  - 

 ه املهين لتوفري العمل لليهود( ).    مؤسسة العمل والتوجي  - 

كما كانت لبناي بريث شعارات وأهداف معلنة وظاهرة، اختذا الطائفة لتغطية أعماهلا وأهدافها 
 احلقيقية، ومتثلت يف: 

 حب اخلري لإلنسانية والعمل على حتقيق الرفاهية هلا.  - 

 فيات.مساعدة الضعفاء والعجزة وذوي العاهات وتقدمي الدعم للمستش  - 
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 فتح بيوت الشباب يف مجيع األحناء العامل.  - 

 الدفاع عن حقوق اإلنسان.   - 

 منع إهانة اجلنس اليهودي.  - 

 العطف على املضطهدين من اليهود.  - 

تطوير التبادل الثقايف واالهتمام باالحتياجات الثقافية والدينية للطالب اليهود وذلك عن طريق   - 
 مؤسسة هيليل ملساعدة الطلبة.

 التوجيه يف جمال التدريب املهين.   - 

 مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية.  - 

 فتح حوار مع مسؤويل احلكومات حول موضوعات احلقوق املدنية واهلجرة واالضطهاد.  - 

ومن جهة أخرى كان لطائفة بناي بريث خمططات وأهداف سرّية مل يكن معلن عنها، ولكن عمل 
يف إعالن شأن اليهود، وحتقيق سيطرة اليهود على العامل ومن بني هذه  الطائفة يدل عليها، وأنّه كلها تصب

 األهداف احلقيقة.

ضم الشباب اإلسرائيليني بعضهم إىل بعض للنظر يف مصاحلهم العمومية، واحملافظة عليها   - 
 وإعدادهم لوطنهم إسرائيل وبث احلماس فيهم لذلك.

يع سنداا وجتميع األموال الالزمة واملساعدات اليت متويل عملية اهلجرات اليهودية إىل إسرائيل، وب  - 
تساعد على إدخال املهاجرين وزيادة طاقة إسرائيل العدوانية، وإنشاء الشركات السيما األمريكية يف إسرائيل 

 يف شىت ااالت وتسويق منتجاا يف خمتلف أحناء العامل.

دهشة واالستغراب يف معرفة ما يلزم الدعم العسكري إلسرائيل بصفة مستمرة وبصورة تدعو لل  - 
اليهود من معدات عسكرية كّما وكيفا، كما كان هلا الدور البارز يف إنشاء املستوطنات اليهودية من قبل  

 كيان ودولة إسرائيل. 

 تربئة اليهود من دم املسيح حىت يتسىن هلم حتقيق أهدافهم بعيدا عن مناوءة املسيحية هلم.    - 

زة احلكومية والتحكم يف سياسات احلكومات وخاصة يف الواليات املتحدة التغلغل يف األجه  - 
األمريكية وهي مركزها األساسي وكذا بريطانيا إذ تغلغلت ودخلت يف صميم احلياة االجتماعية والسياسية 

 واالقتصادية والعسكرية هلذين البلدين. 
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 ذي يعيش فيه( ). أن يكون الوالء أوال وأخريا إلسرائيل حبيث يتجاوز الوطن ال  - 

وذا كان لبناي بريث دور كبري وعمل سري يف العامل اإلسالمي سواء داخل فلسطني أو باقي البلدان 
خدمة ملصاحل الصهيونية والعمل على هجرة اليهود إىل فلسطني وإقامة املستوطنات اليهودية وجري السكان 

يتوقف الدعم إىل اآلن سواء الدعم املايل والسياسي  الفلسطينيني، متهيدا لقيام دولة الكيان الصهيوين، ومل
من داخل الواليات املتحدة األمريكية وغريها من الدول، أو من داخل فلسطني والعامل اإلسالمي لتقويض 

 اإلسالم واملسلمني وخدمة املصاحل اليهودية. 

واالنتشار تأثريها على األمة عالقة بناي بريث باملنظمات اليهودية وغري اليهودية لتفعيل التوسع  -ثالثا
 العربية واإلسالمية. 

لقد كانت املنظمات اليهودية اليت تعمل يف اخلفاء منظمات وطوائف حيكمها التوجه الديين، وتنتشر يف 
مجيع أحناء العامل فلم تكاد تبقى دولة دخلت هلا هذه الطوائف وأعين بذلك نباي بريث فهي منظمة 

نية واليهودية، وهي يهودية التدين والتوجه مغلقة وعنصرية ال تقبل غري اليهود سخرت خلدمة املصاحل الصهيو 
داخلها، وتعمل على احلفاظ على العنصر اليهودي من الذوبان داخل بوتقة العامل اجلديد يف غياب أسوار 

هنا  "اجليتو" اليت كانت متنع اليهود من االنصهار يف اتمع األوريب، ومن خالل هذا البحث سنحاول
الرتكيز على عمل الطائفة يف خدمة األهداف الصهيونية، وكذا نشاطها املرتبط ببعض الدول العربية 

 واإلسالمية وأهدافها الرامية لزعزعة استقرار هذه البلدان وتقويض اإلسالم وحماربته. 

 عالقة بناي بريث باحلركة الصهيونية.    .1

م، 1881خطط اليهودي الصهيوين يف فلسطني عام لقد لعبت بناي بريث دورا بارزا يف خدمة امل
وذلك يف أعقاب بدء عمليات اهلجرة اجلماعية ليهود أوربا الشرقية إليها حيث سارعت املنظمة إىل تقدمي 

 املساعدات لليهود املهاجري، وشاركت يف إنشاء املدارس املهنية( ).

رغم  –تتحرك من الناحية العملية  م بدأت املنظمة1917ومن جهة أخرى بعد إعالن وعد بلفور عام 
باجتاه األهداف الصهيونية، فشاركت يف املؤمتر القومي حول فلسطني الذي دعت  –عدم ارتباطها الرمسي 

م كانت منظمة "بناي بريث" وراء قرار 1943م، ويف عام 1935إليه املنظمة الصهيونية األمريكية عام 
لسطني، كما تعاونت املنظمة مع الصندوق القومي اليهودي املؤمتر األمريكي الذي طالب بكومنولث يف ف

م طالبت 1947لشراء األراضي وإقامة املستوطنات يف فلسطني وبدعم املعهد التخنيون يف حيفا، ويف عام 
بناي بريث الرئيس األمريكي "ترومان" بتأييد توصية جلنة األمم املتحدة اخلاصة بفلسطني بشأن التقسيم، أّم 

إسرائيل فقد سلعدا املنظمة منذ السنوات األوىل وذلك بتقدمي إمدادات طبية ومالبس ومعدات ا بعد قيام 
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واملسامهة يف إنشاء املكتبات وتشجري الغابات وكذلك تشجيع السيادة هلا، كما قامت بتجنيد العمال 
هم بنشاط بارز يف الفنيني من الواليات املتحدة وكندا إىل إسرائيل، ومنذ إصدار سندات إسرائيل وهي تسا

توزيعها، وتقوم املنظمة بالضغط على صناع القرار يف الواليات املتحدة األمريكية لصاحل إسرائيل( )، وإذا  
كنا ال نستطيع أن نقنع بتفسري الدعم األمريكي الثابت باجتاه إسرائيل وغلبة فكرة الرصيد على سياسة 

عية االسرتاتيجية النفعية وذلك لزمنا التوجه بالبحث حنو الواليات املتحدة األمريكية الشرق أوسطية باملرج
الواقع الداخلي األمريكي وخصوصيته، وأول شيء يرتاءى أمام املراقب على هذا الصعيد هو يف بداهة احلال 
النفوذ الذي يتمتع به من جرت العادة على تسميتهم اللويب اليهودي، فمنذ اية احلرب العاملية الثانية بات 

ستحيل حتليل سياسة أمريكا الشرق أوسطية من دون أن يؤخذ دور اجلالية اليهودية داخلها يف من امل
االعتبار، وفضال عن ذلك فإّن هذا الدور الذي يعرتف به وإن بدرجات خمتلفة مجيع الفاعلني املعنيني ( 

الصهيوين تقع العديد من  أمريكيون، اليهود األمريكيني، واإلسرائيليون، وكذا العرب)( ) وحتت منظمة اللويب
املنظمات الصهيونية ذا تكون منظمة بناي بريث اليت تربت ونشأت يف أحضان اتمع األمريكي، وهي 
إحدى املنظمات العاملة على الضغط على صناع القرار يف الواليات املتحدة األمريكية إن مل تكن هي 

خالل عصبة مناهضة االفرتاء يف خنق أي اجتاهات صانعة القرار، كما أا تلعب دورا أساسيا وخاصة من 
معادية للصهيونية عن طريق اامها بأا معادية لليهود، وأقام أحد كبار العاملني السابقني يف بناي بريث 

م متهما إياها بأا تقوم بأنشطة سياسية وشبه سياسية لصاحل دول أجنبية 1968دعوى ضّد املنظمة عام 
انتهاكا للقوانني الفدرالية األمريكية اخلاصة باملؤسسات اخلريية املعفاة من الضرائب  هي إسرائيل فيما بعد

والقوانني اخلاصة بالوكالة األجنبية، كما لعبت بناي بريث دورا أساسيا يف تأسيس مؤمتر رؤساء كربى 
 اليهودية( ).  م، كما كانت من مؤسسي املؤمتر العاملي للمنظمات1954املنظمات اليهودية األمريكية عام 

 Anti – defamation league of b’naiعصبة مناهضة االفرتاء التابعة لبناي بريث:  "  .2
brith " 

م لتكون ذراع بناي بريث يف حماربة معاداة اليهود 1913هي منظمة يهودية أمريكية تأسست عام 
ت "بناي بريث" من خالل انشاء رابطة وحماربة التمييز الديين والعنصرية يف الواليات املتحدة األمريكية، اختذ

مناهضة التشهري واالفرتاء أداة يف مكافحة معاداة السامية ومجيع أشكال العنصرية، فكان هلا مكاتب ودور 
االستجمام يف مجيع أحناء العامل ويسهم يف وحدة اجلالية اليهودية عرب العامل، ومنظمة ذات عضوية يف أكثر 

 بلدا حول العامل. 50من 
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بدأت املنظمة منذ اليوم األول من تأسيسها يف العمل على إصدار تشريعات حتمي اليهود من  وقد
التمييز وكذا اإلساءة إىل حقوقهم املدنية، يف جماالت احلياة من تعليم وسكن وعمل، كما عملت أيضا 

بة التنظيمات على حماربة السخرية مما يسمى "الشخصية اليهودية" يف املسرح ووسائل اإلعالم وكذا حمار 
املسيحية، وتنمية –واحلركات العنصرية يف الواليات املتحدة، واهتمت املنظمة أيضا بتنمية العلقات اليهودية 
 م( ).   1964العالقات بني اليهود والسود كما سامهت يف إصدار قانون احلقوق املدنية األمريكي عام 

مريكية من الصندوق اليهودي املوحد وذلك م انسحبت العصبة من اللجنة اليهودية األ 1952يف عام 
بسبب معارضتها ختصيص قدر كبري من املساعدات إلسرائيل، وقد تآكل هذا املوقف تدرجييا باجتاه الدفاع 

 1967عن إسرائيل، بل أصبح الدفاع عن إسرائيل حمور وعمل العصبة ولب اهتماماا وبراجمها بعد حرب 
وهو حماربة العداء اليهودي يف الواليات املتحدة األمريكية( )، بل  ، حىت أا غلب على دورها األصلي

أصبحت املعادلة اجلديدة يف نظر هذه العصبة أّن أي عداء للصهيونية يساوي العداء لليهودية، وبالتايل أي 
عام انتقاد لليهود يّعد نوعا من العداء هلم، ويتبّني هذا التحول من خالل مقارنة برنامج وأهداف العصبة 

م حيث ال يرد ذكر إلسرائيل يف األهداف املطروحة يف العام األول إال يف عبارة تتعلق 1980م  1966
م 1980باملقاطعة العربية جاءت يف الباب السادس: "تأمني سالمة اليهود يف اخلارج" أّما يف األهداف عام 

اربة العداء للسامية" لليهود، وال فإلسرائيل باب منفصل حيتل املكان الثاين يف سلسلة األهداف، "بعد حم
يكتفي العصبة بإلصاق مة معادات اليهود للجماعات املناهضة إلسرائيل فحسب بل تلصقها أيضا 

 باألطراف املؤيدة أو املتعاطفة مع العرب والفلسطينيني.

 رغم أّن أقصى اليمني األمريكي هو العدو التقليدي للعصبة إال أا أصبحت اجم اليسار   
األمريكي أيضا بسبب انتقاده إلسرائيل وتعاطفه مع القضية الفلسطينية وأصبحت تتهمه بالعداء إلسرائيل 
واليهود واجتهت حنو تأييد اليمني الربوتستانيت اإلجنيلي اجلديد بسبب موقفه املدافع عن إسرائيل( )، ويطلق 

يني" فقد استهدفت منظمات يهودية يف يف كثري من األحيان على االجنيليني بأم " املسيحيون الصهيون
 أمريكا الكنيسة بوصفها ميدانا وجماال لتوليد املشاعر واآلراء املناصرة إلسرائيل. 

فالكنائس هلا نفوذ من خالل برامج الدراسة وما تذيعه عرب اإلذاعة والتلفاز والنشرات اإلخبارية والصحة 
أّن الكنائس تدير مئات من اجلامعات والندوات والدوريات اليت تصل إىل املاليني من الناس، كما 

والصحف وعددا ضخما من املدارس االبتدائية والثانوية، وعل الرغم من أّن العلمانية الظاهرة يف احلياة 
الغربية فإّن الكنائس تعد مصادرا مهما للمؤثرات اخللقية والثقافية والعقائدية يف تلك اتمعات، ومع مرور 
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يهود من خالل منظمام املعنية بالعالقات مع الطوائف أن يكيفوا األوضاع معها على الوقت استطاع ال
 حنو يستفيدوا منه اليهود لتحقيق أهدافهم البعيدة املدى. 

كما تركز املنظمات والطوائف اليهودية على إقامة عالقات للتعاون مع الكنائس الربوتستانتية ألّن هناك 
رية من النواحي االعتقادية، فاليهود استطاعوا استغالل اعتقاد الربوتستانت قواسم مشرتكة بني الطرفني كب

بنصوص الكتاب املقدس كما هي عند اليهود، وعدم االلتزام بالنصوص اجلديدة اليت أضافها املسيحيون 
 ألسفار العهد القدمي. 

يسرع يف قدوم املسيح، كما يرى االجنيليون أّن بناء اهليكل يف القدس يقرب إل يوم "جمدو" وبالتايل 
حسب تنبؤات الكتاب املقدس لذلك فهم يدعمون التوجه اإلسرائيلي حنو هدم املسجد األقصى بالرغم من 
اعتقادهم بأّن هذا احلدث يتسبب يف حرب عاملية ثالثة، وللكنيسة االجنيلية حتالفات معلنة وصرحية مع 

املعنية بإعادة بناء اهليكل، ولقد أنشأت مؤسسة إسرائيل، بل مع احلركات واملنظمات الدينية اليهودية 
 اهليكل املقدسة اليهودية بأموال ودعم من تلك الكنائس( ).

ومنظمة عصبة مناهضة االفرتاء مسجلة كمنظمة دينية وهذا يعفيها من تقدمي تقارير سنوية علنية كما 
عضاءها القيادية كما تعّني ينص القانون األمريكي، وهي كذلك معفاة من الضرائب ويعني بناي بريث أ

 أعضاء مكاتبها املنتشرة يف مجيع أحناء الواليات املتحدة والعامل. 

 مجعية اهلليل:   .3

م انشأت بناي بريث 1923تقدم بناي بريث منحا موعات الطلبة اليهود اجلامعيني، ويف عام 
جامعات الواليات املتحدة األمريكية،  مؤسسة هليل االبتدائية( )، وتضم املراكز والنوادي الطالبية يف معظم

وعادة ما يدير هذه النوادي مدير يتقاضى راتبا ويساعده بعض الطلبة، وفكرة نوادي اهلليل جاءت خاصة 
بالشباب وتقوم على برامج ثقافية واجتماعية ودينية وحوارا دينيا،  ومثلها كباقي املنظمات اليهودية 

 أصبحت واجهات للمنظمة الصهيونية( )

بعد إظهار عمل منظمة بناي بريث وفروعها وأهدافها املوجهة خلدمة اليهود والصهيونية ميكننا إمجال ما 
خططت له بناي بريث وما دف للوصول إليه الذي يصب يف جمرى املخططات الصهيونية يف العامل وكذا 

 ستقبل. الوصول إىل ما يرمي إليه الصهاينة وحتقيق أهدافهم يف املاضي واحلاضر وامل

 من مهام " بناي بريث" وخمططاا يف العامل جند: 

 يف كل بلد هلا فرع سري يسيطر على التجارة وخيطط هلا ملا يفضي ببالستغالل واالحتكار.   - 
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هلا فرع يستغل وضع البلد السياسي، فيستغل احلاكم ومعارضيه يف آن واحد بتقدمي الدعم   - 
جنلرتا ويغريه بأصوات االنتخابات كما نرى يف الواليات املتحدة واملساعدات، كما حصل مع "كرومويل" بإ

 األمريكية.

أّما إذا كان احلاكم عسكري فهناك اغراء إلثارة العداوات وتأجيج نار احلقد بني األطراف املتنازعة   - 
 على احلكم، مما يزعزع استقرار األنظمة.   

هدافها السرية القائلة ب:" جيب أن خنلق اجليل وهناك فروع ملنظمة بناي بريث يف كل بلد تنّفذ فيه أ
الذي ال خيجل من كشف عورته، ذلك ألن تفتيت األمم إىل جمموعات مقصد من مقاصد اجلمعيات 
السريّة، أّمال العيون املبصرة والقلوب الواعية واألنوف احلساسة اليت تستنشق ما وراء األكمة وحتاول النصح 

 معيات السرّية طامعة بالكراسي حاقدة جيب اجتثاث جذورها".والتنبيه فهي يف رأي أقطاب اجل

وفرويد هو واحد من أعضاء هذه الطائفة فهي ال تقبل غري اليهود داخلها وهو يهودي طبيب حاول أن 
 جيعل اجلنس ميدانا أصيال يف أحباثه وعليه بىن كل أوهامه املرضية. 

ية وارتباطها مبخططاا وأهدافها عرب العامل وكذا نظرا إضافة إىل ارتباط هذه املنظمة باملؤمترات الصهيون
م فقرات من خطب اليت ألقيت يف 1936لغري اليهود، فقد نشرت جملة "كاثوليك غازيت" يف عدد شباط 

مؤمتر منظمة بناي بريث املنعقد يف باريس يف نفس السنة، وهي تدور حول أخالق األغيار االجتماعي، 
األنفس األديان واملبادئ  الوطنية والكرامة، فإّن ساعة حكمنا على للعامل مل وإىل أن تقتلع من جذور 

 حتن"( ). 

تّعد الطوائف الدينية السرية اخلطوة اليت كانت وال تزال من أهم الوسائل اليت اعتمد عليها اليهود لتنفيذ 
ال تكان توجد طائفة وال أغراضهم والوصول إىل أهدافهم، لقد أنشأ اليهود اجلمعيات ونوادي هلذا الغرض و 

تكاد توجد مجعية ذات أسرار وأخطار إال كان اليهود يعيشون خلف الستار حياولون بشىت الوسائل زعزعة 
 االستقرار وضرب االسالم. 

وجيعلون ألنفسهم شعارات وأهداف إنسانية معلنة متسرتين ا إلخفاء أهدافهم احلقيقية اليت تتمحور 
وطان بدوافع الصهيونية، وهلا مسميات خمتلفة ولكنها تتحد يف األغراض حول حماربة األديان واأل

 واألهداف.

 اخلامتة: 



34 

 

يف اية هذا البحث املوسوم بـ: "نشأة وتطور طائفة "بناي بريث" وتأثريها ديين والسياسي على العامل 
 اإلسالمي" خنلص إىل مجلة من النتائج أمهها:

لتخطيط والتنفيذ واألهداف، تشكلت يف الواليات املتحدة بناي بريث طائفة يهودية املنشأ وا  - 
 األمريكية خلدمة اليهود األمريكيني أوال اليهود عامة عرب العامل. 

م على يد اليهود املهاجرين إىل أمريكا من خمتلف أحناء 1843أكتوبر  13تأسست بناي بريث يف   - 
 األملاين. العامل خاصة من أوربا وعلى رأسهم "هانري جونز" اليهودي 

 بناي بريث طائفة بناها يهود الواليات املتحدة األمريكية وطورها وساندها حكماؤها ورؤساؤها.  - 

أهم أهداف بناي بريث إعالء شأن اليهود، وإلقامة سلطام ونفوذهم يف كل بقاع العامل، وحتقيق   - 
 أهدافهم بالسيطرة على أصحاب القرارات واحلكام. 

 ا وساعدت الكيان الصهيوين، ودعمت االستيطان اليهودي يف فلسطني.بناي بريث دعمت كثري   - 

ومن مجلة التوصيات اليت نقدمها يف ختام هذا البحث، ضرورة العمل على النهوض باألمة اإلسالمية 
ومواجهة هذه الطوائف واملنظمات السرية، من خالل القاعدة السليمة لبناء اإلسالم واملسلمني وإقامة 

كل مقوماته وخصائصه الوحدوية اخلالصة، واليقظة هلذه الطوائف اهلدامة اليت تغلغل داخل جمتمع مسلم ب
 جمتمعاتنا بشىت الطرق واآلليات خلدمة أغراضها وأهدافها. 

إّن مثل هذه البحوث اليت تدرس الفرق والطوائف املعاصرة جديرة باالهتمام والدراسة والتتبع، وال سبيل 
حنن من هذا العامل، ومن يتحكم يف قراراتنا وحكوماتنا، والعمل على محاية أمتنا لنجاحنا إن مل نعرف أين 

من النعرات الطائفية والتفرقة املذهبية، ومن كل الفرق والطوائف الدخيلة اليت تعمل على التغلغل خدمة 
 ملخططاا التهدميية.

 قائمة املصادر واملراجع:   

 إىل بوش، دار البشري، د ب، د ط، د ت.  إبراهيم احلاريت: الصهيونية من بابل  .1

 ، دت.1إبراهيم فؤاد عباس: املاسونية حتت اهر، دار الرشاد،جدة، اململكة العربية السعودية، ط  .2

 . 2008، 1أمحد اخلطيب: مقارنة األديان، دار املسرية، عمان، األردن،ط  .3

ي، مكتبة مدبويل، القاهرة، أمحس حسن صبحي: املسلمون واملسيحيون حتت احلصار اليهود  .4
 م.2002، 1مصر، ط



35 

 

مجيل منصور: الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل العروة األوثق، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،   .5
 بريوت، لبنان، د ط، د ت.

 م.  2004، 1رجاء عبد احلميد عراىب: سفر التاريخ اليهودي،  دار األوائل، دمشق، سوريا، ط  .6

 م.1972، 1تح: اليهود، د د ن، د ب، طزهدي فا  .7

 عبد اهللا تل: خطر اليهودية العاملية على اإلسالم واملسيحية، دار القلم، د ب، د ط، د ت.  .8

، 2عبد ايد مهو: الفرق واملذاهب اليهودية منذ البدايات، دار األوائل، دمشق، سوريا، ط  .9
 م.2004

 السرية ماذا فعلت ومن خدمت.عبد ايد مهو: املاسونية واملنظمات   .10

، 3عبد الوهاب الكيالين: املوسوعة السياسية،  املؤسسة العربية، بريوت، لبنان، ط  .11
 .  6م، جز1995

،  2عبد الوهاب املسريي: اجلماعات الوظيفية اليهودية، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط  .12
 م.2002

ية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة، مصر، عبد الوهاب املسريي: موسوعة اليهود واليهود  .13
 .6جملد

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب   .14
 . 1م، مج 2003، 5املعاصرة، دار الندوة العاملية، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط

15.  Sara E. Karesh and Mitchell M. Hurvitz : Encyclopedia   

of Judaism , Facts On File, New York, 2006  

  


