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إن�م��ا ت�ق��ع ت�ح��ت ط��ائ�ل��ة م �ع��اداة ال�س��ام�ي��ة .كما
خالل جنازة
راحت إسرائيل تؤكد ّأن ّ
الحاخام
أي كالم عن استعمار
يعقوب إبراهيم األراض� � ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة واس �ت �ي �ط��ان �ه��ا ليس
فريدمان في تل س � ��وى م� �ح ��اول ��ة إلل� �ه ��اء ال� �ع ��ال ��م ع ��ن م �ع��ان��اة
أبيب أول من
اليهود م��ن الالسامية التي تستهدفهم دون
أمس (نير الياس توقف.
ــ رويترز)
وف ��ي ف �ت��رة م��ا ب �ع��د ال �ح��رب ال �ع��امل �ي��ة ال�ث��ان�ي��ة،
ال�ت��ي ش�ه��دت نهاية ال��دول ال��راع�ي��ة لالسامية،
ش ��رع ال�ص�ه��اي�ن��ة ب�م�ه��اج�م��ة ال �ي �ه��ود ف��ي ع��دد
من البلدان واستحضار شبح العداء للسامية
ف ��ي ال � ��دول ال �ت��ي ت �ع ��ارض ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة .ففي
العراق ،قام املوساد اإلسرائيلي بزرع القنابل
ف��ي املعابد اليهودية واملكتبات واملقاهي في
ب ��داي ��ة ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات ،ال �ت��ي ق �ت �ل��ت وج��رح��ت
يهودًا عراقيني وأث��ارت بينهم حالة من الفزع،
والشعور بأنهم مستهدفون من قبل املسلمني
واملسيحيني العراقيني .تال ذلك تعاون إسرائيل
مع النظام العراقي القائم آنذاك تحت السيطرة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة لتهجير ال �ي �ه��ود ال �ع��راق �ي�ين إل��ى
إس��رائ�ي��ل .وعندما رف��ض يهود مصر الذهاب
ّ
إل� � ��ى إس � ��رائ � �ي � ��ل ،ك� ��ل� ��ف امل � ��وس � ��اد ج ��واس �ي ��س
مصريني يهودًا بزرع القنابل في دور السينما
امل�ص��ري��ة ،وم�ح�ط��ات ال�ق�ط��ار ،وم�ك��ات��ب البريد
م �ع� ّ�رض��ة وض� ��ع ال �ط��ائ �ف��ة ال �ي �ه��ودي��ة ل�ل�خ�ط��ر.
وشنت إسرائيل حربًا إعالمية على السلطات

وقعت الصهيونية اتفاق
ّ
«هع َبره» مع النازيين،
النقل َ
وكسرت من خالله المقاطعة
الدولية للنظام النازي
ال تزال استراتيجية
هرتزل هي ذاتها استراتيجية
الصهيونية واستراتيجية
دولة إسرائيل

ل�لاس �ت �ع �م��ار ،راح� ��ت ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ت�ط�ل��ق اس��م
«حرب االستقالل» على حربها اإلرهابية ضد
بريطانيا.
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ط��رح مشروعهم االستعماري على أن��ه «معاد
ل�لاس�ت�ع�م��ار» ل �ي��واك��ب م��واص �ل��ة اس�ت�ع�م��اره��م
واستيطانهم األرض الفلسطينية ،فقد تنبهوا
إلم �ك ��ان االس �ت �ف ��ادة م ��ن اس �ت �ن �ك��ار ال�لاس��ام�ي��ة
ح��دي��ث ال�ع�ه��د ف��ي ال� ��رأي ال �ع��ام األوروب� � ��ي في
م ��واج� �ه ��ة امل � �ق� ��اوم� ��ة ال � �ت ��ي خ ��اض� �ه ��ا ال �ش �ع��ب
الفلسطيني ض��د االس�ت�ع�م��ار ال �ي �ه��ودي سنة
ب�ع��د س�ن��ة وع �ق �دًا ب�ع��د ع �ق��د ،م��ن خ�ل�ال وصمه
ب ��ال�ل�اس ��ام� �ي ��ة .وش� ��رع� ��ت إس ��رائ� �ي ��ل م �ن��ذ ت�ل��ك
اللحظة بمواجهة ّ
أي مطالبة بإنهاء االستعمار
ال�ص�ه�ي��ون��ي ب��ال��زع��م ب��أن�ه� ّ�ا م�ط��ال�ب��ة الس��ام�ي��ة.
ّ
وقررت إسرائيل بعد ذلك أنه إن لم يعد يتبقى
دول ت��رع��ى ال�لاس��ام�ي��ة ،فيجب استحضارها،
وإن اختفت االع �ت��داءات على ال�ي�ه��ود لكونهم
يهودًا فيجب تنظيمها من جديد ،وكلما أمكن
استشفاف موقف معاد للسامية يجب تعظيمه
ّ
وتعميمه واملبالغة فيه ،حيث إن الدفاع الوحيد
ً
املمكن عن إسرائيل في عالم جديد يعارض كال
م��ن االستعمار وال�لاس��ام�ي��ة ي�ك��ون باستخدام
أحدهما في الدفاع عن اآلخر.
ش��رع��ت ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ب ��إع ��ادة ك �ت��اب��ة ال�ن�ض��ال
ا ّل�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ض��د االس �ت �ع �م��ار ال �ي �ه��ودي على
أن��ه ليس ص��راع��ًا ض��د االس�ت�ع�م��ار ب��ل مشروع
�اد ل �ل �س��ام �ي��ة .وغ � ��دت ح �ك��اي��ة امل �ف �ت��ي أم�ين
م� �ع � ٍ

ال �ح �س �ي �ن ��ي ال� ��دل � �ي� ��ل ال� ��رئ � �ي� ��س ف � ��ي ال �ن �س �خ��ة
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة م ��ن ال �ت��اري��خ ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي .ك��ان
الحسيني زع�ي�م��ًا ن�خ�ب��وي��ًا وم�ح��اف�ظ��ًا ع��ارض
ث��ورة ال�ف�لاح�ين الفلسطينيني ع��ام  ١٩٣٦ضد
االستعمار الصهيوني واالحتالل البريطاني،
واع �ت �ب��ره��ا خ� �ط� �رًا ع �ل��ى األغ� �ن� �ي ��اء وأص� �ح ��اب
األراض� ��ي .كما شعر امل�ف�ت��ي ،بعد أن يئس من
إق� �ن ��اع ب��ري �ط��ان �ي��ا ب ��وق ��ف دع �م �ه��ا ل �ل �م �ش��روع
االس �ت �ع �م��اري ال�ص�ه�ي��ون��ي ،ب��رع��ب م��ن نتائج
ّ
التعاون الصهيوني ــ النازي ،الذي عزز سرقة
الصهيونية لفلسطني ،فسعى إلى بناء عالقات
م��ع النازيني إلقناعهم بوقف دعمهم للهجرة
اليهودية إل��ى فلسطني ،ال�ت��ي ك��ان��ت ق��د راج��ت
م��ن خ�ل�ال ات �ف��اق «ال �ن �ق��ل» م��ع ال�ص�ه��اي�ن��ة منذ
عام  .١٩٣٣وبينما اقتصر دور الحسيني ،في
واقع األمر ،على القيام بالدعاية لترويج الدعم
للنازيني ب�ين مسلمي ش��رق أوروب ��ا واالت�ح��اد
ال �س��وف �ي��ات��ي ع �ب��ر اإلذاع � � � ��ة ،ق� ��ام امل �ت �ع��اون��ون
ال�ص�ه��اي�ن��ة م��ع ال �ن��ازي�ي�ن ف�ي�م��ا ب �ع��د ،ب� ��دءًا من
الخمسينيات وحتى الوقت الحالي ،بالتشهير
به على أنه هتلري سعى إلى اإلبادة الجماعية
لليهود.
ت �م� ّ�ث��ل ال � � � ّ
�رد ال �ص �ه �ي��ون��ي ع �ل��ى ك ��ل م �ح��اول��ة
فلسطينية إلثارة مسألة االستعمار اليهودي
ّ
ب� � ��اإلص� � ��رار امل� �س� �ت� �م � ّ�ر ع� �ل ��ى أن االس� �ت� �ع� �م ��ار
االس�ت�ي�ط��ان��ي ال �ي �ه��ودي ه��و ال�س�ب�ي��ل ال��وح�ي��د
ّ
إلنهاء معاداة السامية وحماية اليهود ،وأن
ّ
أي معارضة لالستعمار ال�ي�ه��ودي لفلسطني

امل� �ص ��ري ��ة ب� �ع ��دم ��ا ك �ش �ف��ت األخ� � �ي � ��رة ال �خ �ل �ي��ة
اإلره ��اب �ي ��ة وت �ف��اص �ي��ل ع�م�ل�ي�ت�ه��ا ال �ت��ي ع��رف��ت
ب��اس��م «فضيحة الف ��ون» ،واعتقلت مرتكبيها
من اليهود املصريني وحاكمتهم .ونتيجة ذلك،
وص�ف��ت الحملة ال��دع��ائ�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة جمال
عبد الناصر بأنه «هتلر على النيل».
أم��ا ف��ي االت �ح��اد السوفياتي م��ا بعد ستالني،
وال � � � � ��ذي ك� � � ��ان ع � �ل� ��ى ال� �ن� �ق� �ي ��ض م� � ��ن ال �ح �ق �ب��ة
ال �س �ت��ال �ي �ن �ي��ة ،م� �ن ��اوئ ��ًا إلس� ��رائ � �ي� ��ل ،ح �ي��ث ل��م
ي�ك��ن م�س�م��وح��ًا لجميع امل��واط �ن�ين ال�س��وف�ي��ات
ب��ال �ه �ج��رة ،أص� ��رت ح�م�ل��ة دع��ائ �ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة
وأم�ي��رك�ي��ة ضخمة ف��ي س�ي��اق ال �ح��رب ال �ب��اردة
ّ
ع�ل��ى أن ال�س��وف�ي��ات ك��ان��وا م�ع��ادي��ن للسامية.
وق ��ام األم�ي��رك�ي��ون واإلس��رائ�ي�ل�ي��ون بالترتيب
ملنح اليهود السوفيات امتيازات خاصة غير
متاحة للمواطنني السوفيات من غير اليهود
عبر إجبار الحكومة السوفياتية على منحهم
ّ
تأشيرات هجرة .إال أن هؤالء اليهود السوفيات
الذين هاجروا (والذين أرادوا الهجرة ألسباب
اق �ت �ص��ادي��ة) ق��د آث � ��روا ال �ت��وج��ه إل ��ى ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة م�م��ا أث ��ار ح�ن��ق إس��رائ �ي��ل ،وأج�ب��ره��ا
ف��ي وق��ت الح��ق على ال�ت�ع��اون م��ع الديكتاتور
ال ��روم ��ان ��ي ن �ي �ك��والي ت �ش��اوش �ي �س �ك��و إلع� ��ادة
ت��وج�ي�ه�ه��م إل ��ى إس��رائ �ي��ل ق �س �رًا .وق ��د ح��اول��ت
إسرائيل بالفعل ،الحقًا ،تمرير تشريعات في
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ملنع هجرتهم إل�ي�ه��ا ،حيث
أغلقت األخ �ي��رة ح��دوده��ا ف��ي وج��وه�ه��م بعيد
س �ق��وط االت �ح ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي ،وه ��و م��ا أج�ب��ر
العديد من اليهود السوفيات (تبينّ في ما بعد
أن معظمهم م��ن غير ال�ي�ه��ود ال��ذي��ن تظاهروا
ب��أن �ه��م ي � �ه ��ود) ع �ل��ى ال� �ت ��وج ��ه إل � ��ى إس��رائ �ي��ل
كالجئني اقتصاديني في التسعينيات.

عالم بعد انهيار االتحاد السوفياتي

ّ
خيم على إسرائيل والصهيونية ح��زن عميق
ل ��وف ��اة األن �ظ �م��ة امل� �ع ��ادي ��ة ل �ل �س��ام �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة
واألن �ظ� �م ��ة ال �ت��ي ي �م �ك��ن أن ت �ل �ع��ب ه� ��ذا ال� ��دور
جزافًا نتيجة االدع��اءات الصهيونية الكاذبة،
إذ إن ه��ذه األن�ظ�م��ة وف��رت لهما ق��درة دعائية
ك�ب�ي��رة ل�ت�ب��ري��ر م�ش��روع�ه��ا االس �ت �ع �م��اري .لكن
ال �ح �ج��ج ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ب �ع��د س� �ق ��وط االت �ح ��اد
ال �س��وف �ي��ات��ي ن � �ف ��دت ،ك �م��ا «ن� �ف� �ق ��ت» األن �ظ �م��ة
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ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن ت�ت�ه�م�ه��ا إس��رائ �ي��ل ب �ـ«م �ع��اداة
ال�س��ام�ي��ة» .وق��د أصيبت ال��دع��اي��ة اإلسرائيلية
نتيجة ه��ذا ال��وض��ع الجديد بحالة هستيرية
جامحة .ولم يعد أم��ام إسرائيل من أمل سوى
م�ح��اول�ت�ه��ا ال �ح��دي �ث��ة ع �ب��ر وص ��م ت�ص��ري�ح��ات
ال ��رئ� �ي ��س اإلي � ��ران � ��ي م �ح �م ��ود أح � �م� ��دي ن �ج��اد
املعادية للصهيونية بأنها «السامية» ،وبأنها
ت��دع��و إل ��ى «إب � ��ادة ال �ي �ه��ود ال�ج�م��اع�ي��ة» ،علها
ّ
تستطيع أن تغطي استعمارها االستيطاني
امل�س�ت�م� ّ�ر ل�ل�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة.
ّ
وف ��ي ح ��ال ل��م ت �ك��ل��ل ه ��ذه امل �ح��اول��ة ب��ال�ن�ج��اح،
اس�ت��دع��ت ال�س�ف��ارة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي العاصمة
اإلي��رل�ن��دي��ة دب�ل��ن م��ؤخ �رًا ق��وى ي�س��وع املسيح
الخارقة للطبيعة للمساعدة في التستر على
االستعمار الصهيوني املتواصل .ففي رسالة
تهنئة بمناسبة عيد امل�ي�لاد بعثتها السفارة
للشعب االي��رل �ن��دي ،ع�ب��ر صفحتها الرسمية
ّ
على الفايسبوك ،أعلنت السفارة :لو أن يسوع
وأم ��ه م��ري��م ك��ان��ا ع�ل��ى ق�ي��د ال�ح�ي��اة ال �ي��وم لقام
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ب��إع��دام�ه�م��ا «ش �ن �ق��ًا» ف��ي بيت
ل�ح��م ،حيث سيكونان «ي�ه��ودي��ان ب��دون أم��ن».
وم��ن ه�ن��ا ت�ب��رز ح��اج��ة إس��رائ�ي��ل إل��ى مواصلة
استعمار األراضي الفلسطينية كي تضمن أمن
املستعمرين اليهود.
وبالفعل ،أكد بنيامني نتنياهو ،في كلمته أمام
ّ
األمم املتحدة عام  ،٢٠١١أن املقاومة الفلسطينية
لالستيطان االستعماري اليهودي في الضفة
الغربية وال �ق��دس الشرقية ه��ي ف��ي ح� ّ�د ذاتها
م� �ع ��اداة ل �ل �س��ام �ي��ة .وق� � ��ارن ن �ت �ن �ي��اه��و ق��وان�ي�ن
ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ال �ت��ي ت �ج��رم ال �ت �ع��اون
م��ع االس �ت �ي �ط��ان ال �ي �ه��ودي ب �ق��وان�ين ن��ورم�ب��رغ
ً
النازية ،قائال« :هناك قوانني اليوم في رام الله
تجعل من بيع األراضي لليهود جريمة يعاقب
عليها ب��اإلع��دام .ه��ذه عنصرية .وه��ذا يذكرنا
ّ
بقوانني نعرفها ج�ي�دًا» .يبدو أن نتنياهو قد
ّ
نسي أن الصهاينة وليس الفلسطينيون ،هم
الذين دعموا النازيني عام  ،١٩٣٥عندما أيدوا
قوانني نورمبرغ العنصرية.
لقد استوعب الفلسطينيون جيدًا هذه الحجج
ّ
يصرون على أن نضالهم يستهدف
وما انفكوا
االستعمار اليهودي ألراضيهم وليس اليهود
كيهود .أم��ا تأكيد خالد مشعل ،عند وصوله
إل ��ى غ ��زة ق�ب��ل أس��اب �ي��ع ،ف��ي خ �ط��اب��ه« :ن �ح��ن ال
نقاتل اليهود ألنهم يهود إنما نقاتل الصهاينة
امل �ح �ت �ل�ين وس �ن �ق��ات��ل ك ��ل م ��ن ي �ح �ت��ل أرض� �ن ��ا،
نقاتل من يقاتلنا ويعتدي علينا ويحاصرنا
ويعتدي على مقدساتنا» ،فقد أساءت جريدة
«األوب� ��زرف� ��ر» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ت��رج�م�ت��ه لتجعله:
«نحن ال نقتل اليهود ألنهم يهود .نحن نقتل
الصهاينة ألنهم غ��زاة وس��وف نستمر في قتل
ّ
أي ش�خ��ص ي��أخ��ذ أرض �ن��ا وم�ق��دس��ات�ن��ا» .وم��ع
أن ج��ري��دة «األوب��زرف��ر» نشرت ف��ي وق��ت الحق
ت�ص�ح�ي�ح��ًا ل�ل�ت��رج�م��ة ن�ت�ي�ج��ة ال �ع �م��ل ال� ��دؤوب
لعلي أبو نعمة الذي فضح تالعبها بالترجمة،
ّ
املحرفة األولى كانت متماشية
إال أن ترجمتها
مع الدعاية الصهيونية.
ال ت� � � ��زال اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ه � ��رت � ��زل ه � ��ي ذات� �ه ��ا
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
دول��ة إس��رائ�ي��ل .فبينما ل��م يعد ل�ل��دول الراعية
ل�لاس��ام �ي��ة م ��ن وج� � ��ود ،ت �ص� ّ�ر إس ��رائ �ي ��ل على
ّ
اختالقها واستحضارها م��ن ج��دي��د ،ألن هذا
ه ��و خ ��ط دف ��اع �ه ��ا ال ��رئ �ي ��س ض ��د االن� �ت� �ق ��ادات
الدولية الستعمارها املستمر لفلسطني .وفي
ّ
حني أن األعضاء األربعة الدائمني في مجلس
األم� ��ن ال ��دول ��ي ّ
وج� �ه ��وا ال �ل ��وم إلس��رائ �ي��ل بعد
أسبوعني على خططها لتوسيع املستوطنات
االس �ت �ع �م��اري��ة ف ��ي ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة وال �ق��دس
ّ ّ
الشرقية م��رة أخ ��رى ،إال أن ال��والي��ات املتحدة
ّ
ستستخدم ح��ق النقض ض��د أي ق��رار مقترح
في مجلس األم��ن الدولي إلدان��ة ه��ذه األنشطة
االس�ت�ع�م��اري��ة .وإن ح��دث ذل ��ك ،ف�س��وف نسمع
ع�ل��ى ال �ف��ور م ��وال إس��رائ�ي��ل امل�ع�ه��ود وال�ج��وق��ة
امل� �س ��ان ��دة إلس ��رائ� �ي ��ل ب� ��إدان � ��ة م �ج �ل��س األم� ��ن
بـ«معاداة السامية» مرة أخرى.
ل�ق��د أدى ان�ت�ه��اء م�ف�ع��ول ه��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة،
حيث لم تعد تخيف الجهات الدولية الفاعلة،
إل��ى ح��ال��ة م��ن ال��ذع��ر ف��ي ال��دوائ��ر الصهيونية.
وب��ات��ت إس��رائ�ي��ل والصهيونية تفهمان جيدًا
ّ
ال �ي��وم ب ��أن ال�ع��ال��م ،ب�م��ا ف�ي��ه ال��والي��ات املتحدة
(باستثناء باراك أوباما) ،عندما يسمع تعبير
«معاداة السامية» كحجة للدفاع عن إسرائيل،
يفهم على ال�ف��ور أن�ه��ا تكتيك ل�ص��رف األن�ظ��ار
وإل� �ه ��اء ال �ع��ال��م ع��ن االس �ت �ع �م��ار االس�ت�ي�ط��ان��ي
اليهودي اإلسرائيلي ،وع��ن املستوطنات على
األراضي الفلسطينية.
* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث
في جامعة كولومبيا في نيويورك

