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الإسرائيليئ(المجتمععننفشهالشيءأقولأنوبمقدوري

اواحدةإسرائيلئةمروئةبالقكيدهناكليستإذبكثير؟الأصغر

الإسرائيلي"-العربيئالصراعتاريخعنمختلفةأراء!!ائما

الذيزالجدد"الإسرانيلئين"المؤزخينعلىمطلعونولعفكم

فروالاع!اديميئالثقافيئالصعيدينعلىكبيزاإسهافاأسهموا
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بكلا*الحربئة.""المروياتعلى"المرويات"حرفيوتحيلناهذا
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بعذوهو،للحربالدعاوك!بالبعدالمتعفقةالمروئاتعلىبحثي

علىمشروعهاتحقيقمنتمكئهاكولونيالثؤقو؟بدعمتأتيأن

خاتمةفي،الدعمتلفيالصهاينةاستطاعوقدتحتفها.أرض
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الخارجيئالدعمعلىالاعتمادهذا.إسرانيلدولةتأسيسعند

متنؤعة،مصادزمنومالئا،عسكرئا،التأسيسذلكبعدتواصتك
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دعمإلىالبدايةمنذفاحتاجواالصهاينةأما

-ااستطاعتولكي،دولتهمينشئوالكيالغربيئالعائمالرأي

بعدءمعادكلمحيم!قلبفيوجوذهايرشخوا

!نتصورادالرأيذ!كإوراعإلىاحتاجواولهذا.إنشائها

وكأ/5491أفعالهاوبشرعئة،دولتهمبشرعئةالعائم

النا.ئةفذالذيوالمكئصالدائئمالجهذهناومن.وحروبها

دولتهامشروعلشرعنةالصهيونئةالحركةبذلثه

العرفذللاممالعامةالجمعئةموافقةتنالأنقبلحتى

داوىئها.(التقسيمقرار)عبر4791عامالمتحدة

علىالصهيونئةالحخةتركزتالأصلفي

ال!الحربالمنظارمنإليهامنظوزاالسامئة،"معاداة"

العلاجعلىوعصثةمحتومةبوصفهاالصهيونيئ

الوحيذالحليكونبحيثالأغيار،وسطيعيشوناليهوذدامما

-ول،(ص!3،44)،!!أاليهود""دولةخلقهوالمشكلةهذهلمعالجة

الدولتئةالصهيونثةمؤشسلبياتالأصليئالألمانيئالعنوانوهو

السامئة"معاداة"حخةجانب!الى.هرتزلثيودور،الحديثة

فياليهود.إلىحصزاموخةقوموكببعذللصهيونئةكان

فهرتزل،وحدها:بفلسطينمقئذاالبعذهذايكنلمالأصل

أفيفيلليهود"دولؤ"إيجادفييرغبكانالعلمانيئ،النمساوك!

فيريخبئهوبلاللاتينثة؟أميركاأئمأفريقيافيذلكأكان،مكان

النهاية،فييحصللمذلكلكن.الرسمئةلغتهاالألمانئةتكونأن

شرعنة:الشرعنةمنجديدنوعالىالمشروغاستندوانما

نأومؤذاهاتحديذا،"التوراتيئالبعدوإلى،الدينإلىمستندة

سيعود""وأئهعامالفيئقبلفلسطينفيعاشاليهودفيالشعدب

الذي،القدسإلى"العودة"لحلمتطبيقذلكوفي-فلسطينإلى

إلىبلفوررسالةوجاعتاليهودفي.الدينيئالتراثقلبفييقع

وذلك،حاسموبشكلي،فذفاالخياربهذالتدفغروتشايلد

قومىوطنيإنشاء"إلىالعطفبعينتنظرحكومتهأنبإعلانها

.!فلسطينفياليهودفيللشعب

وتناقصثضعفا،ازدادثالدينثة-الكولونيالئةالشرعنةأنإلآ

بينالغربئةوالحكوماتالغربيالعائمالرأيإقناعفيفغالئة،

العالمفبدخول.الثانيةالعالمئةالحربوبعدالعالمئتئنالحربئيئ

علىقادرةالصهيونئةالحركةتعدلمالاستعمار،بعدمامرحلة

متأخزاكولونيالئااستيطانئامشروغابوصفهاالدعمتلفي

ل!(.للتارمناقضئا6مفو"ئالاتئتماههألعادما.،الدمدهذا،.،لكو

مسؤولئةيحقلناأنلأحديجوزلااليهود.

إلينائطلدتأنولاوالأوروبئة،الألمانئةالجرائملمهيوشط

نأيجوزلا.المجرمينعننيابةالثمنندفغأن

حسابعلى،حسابناعلىاليهودئةالمسما!لةئحلالعاملعد

."فلسطينالقتالكل

العربئةالحخةمواجهةإليالصهاينةاحتاجالحربئسز

مروئةلمإنتابخهيالأسهلالطريقةوكانت.هذه

العرفيوالفلسطينيينعافة،العربئتصور4891"م

النازك!.المشروغيواصلونوكثئهم،يذاتحلىفي"خيرة

تصورأنالصهيونئةالحركةاستطاعتهكذا

القتاكتواصلوكأئها4591ا!ام!!2!ا.لثانية

عاتمالعربضذالحربئتصوزوأنالنازثة،ضذ

فيالأخيرةالمعركة-الأشكالمنبشكلإ-وكأئها4891

حولتمحورثالصهيونئة""المروثةهذه.الثانيةالعالمئةالحرب

الذي،الحسينيأمينمحمدالحافي،فلسطينمفتيشخصئة

التىالشزير""شخصثة،يزالوماالصهيونئة،المروثةفيكان

الدعاوثةحرتهاتتصذرتنفذ،

الحربأثناءدنيئادوزالعبالحسينيأمينأنفيشذلا

4191عاميئبينأوروباإلىالتجأأنبعد،الثانيةالعالمئة

المحور،دولتيمعوتعاونوروما،برلينبينتنفلفقد.4591(

العربإلىالموخهةالمكئفةدعايتهمافيمسهفاوالمانيا،يطاليا

بيننازئؤإس"."إسوحداتبناءفيشاركبل.والمسلمين

ألمانيا،لحسابوالمسلمينالعربئمخاطبتهوفي.البلقانس!لمي

وثيقؤقرابؤعلىوكان.النازئةفيرئيسةأطروحاقينقل

النظرةفيلليهودالمعاديالبعدمعمتففاالنازثة،!اللاسامثة

يتبنولمالنازك!الحزبإلىتنتسدثلموان،العالمإلىالنازئة

بالكامل.يديولوجئته

ممئلإلىالصهيونئة،البروباغندابفضلتحؤك،المفتيأن!ئد

التصاعدمعومؤخزا،.العربلئىيكنلمإن،الفلسطينيينكل

11اعتداءاتبعد)الإسلاموفوبيا(الإسلاملزهابالمذهل

لمدمان،المسلمينممئلمنزلةإلىالمفتي"زفي"10،02لحمبتمبر

الإسلامئة،"-الفاشئة"ممئلمنزلةفإلىعافة،الإسلاميكن

علىئحيلالتيالحركاتكلي!ثئملأنبهئقصدتعبيزوهو

وو/1الغرلئةوالاعتداءاتالاحتلالاتضذصراعهافصلإسلاع

إلاأكنلاكنتفلننتمافا:دلكتخالفالحقيقهانعيرشعبيه.هدامي!لتالم!يمليهالحرحهالىعير.ومروعهالبىلحبى

الثانية،العالمثةالحربأثناءالحسينيأذاهالذيللدورالاحتقازالحخةإئهاالعربيئ:الجانبمنقوثةحخةتواجهالصدد

النازثةالإبادةمقترفيأحذتصويرهدرجةإلىتضخيغهفإنفوقتسموالتيالوحيدةالحخةوهيالكلاسيكئة،العربئة

عنممئلأ-كفهذلكفوق-تصويرهدرجة!الىالأساسئين،مبكزاعنهاالتعبيزوتح!،وخطاباتمواقف،العرباختلافات

لهو،جميعهمالعربيكنلمإنبأشره،الفلسطينيالشعبضيو!ي.المانيافيالسلطةعلىالنازيونقبضمنذجذا،

ماتعرزكثيرةحجبئوهناك.التاريخئةللحقيقةمناقضنافتراءعرئا-ونحن،دنيئةالسامئةومعاداة،شنيعةالنازئة":كالآتي

الموجز.العرضهذافيذكزهائحتقلأنمنأكثزهيبل،أقولمعالسلميئالتعايشعلىيقوممختلفاترانانمتلك-ومسلمين



المفتيأثرإلىالأوضخالإشارة،الأقلعلىفلنتطفل،ولكن

من،والعربئالفلسطينيينلخضئهالفعليئالتثيرعنيث:،الفعليئ

القتاليوعلىالبريطانئين،ضذالسلاححملعلىوروما،برلين

اذكانالحضنذلكأنهيفالحقيقة.وايطالياألمانياجانبإلى

ضذتمزدءعربيئأفيحدثقديكونالأيكادإذ،جذاضئيلإأثر

الصددهذافيالوحيدةوالإشارة.الحربأثناءالبريطانثين

رشيداحركة4191عامالعراقفيوقعالذيبالانقلابتتعفق

مؤئذاكانبأئهالدعاوئةالأدبئاثوتميفهأالكيلانيعالي

قوئهيمكنماخلإنإذالتاريخثة،للحقيقةتشويةوهذاللنازثه.

عندنتحؤطأنعلينابلللبريطانثين.معارخئاانقلائاكانإئه

الانقلابقادةأنفالحال:نفسهالأخيرالقولهذاإصدار

حاولواوقد،استقلاليينقومئينشيء،كلقبل،كانواالمذكور

التدخليقمغهمأنقبلالبدايةفيالبريطانئيناستمالة

ذقعهمماهوالبريطانيئالتعثثكانلقد.البريطانيئالعسكرفي

أيضئا.موسكوودعمبل،برليندعموراءالسعيإلى

وروما.برلينإلىالمفتيذهب،العراقفيالانقلابفشلبعد

الألمانئةالإذاعتينمن،والمسلمينالعرقيمناشداتهوكلأ

العدذهوذلكعلىالأبرزوالدليلفتيلأ.ئخدلموالإيطالثة،

الألمانئةالعسكرئةبالمنطماتالتحقواالذينللعربالإجماليئ

0063:المغربإلىالعراقمنالعربيئ،العالمكلمنالنازئة

الذينالعرببعددهذاقارنوا.التقديراتأحدوجهعلىعربيئ

هناككانوحدهاقلسطينفمنالحلفاء:صفوففيقاتلوا

مليونبربعناهيكالبريطانيئ،الجيشفيانخرطواعربيئ0009

التحريرجيشفيقاتلواوعرئا()أمازيغافريقياشمالمن

هذاضحاياغالبئةوشكلوا(دوغولشارل)بقيادةالفرنسيئ

الجيش.

لديهكانفلقد"نفسهسوىيمئللمالمفتيأنطبغاأزعملاأنا

يحظىزعيح!عنيكونماأبعذكانلكئه.الأتباعمنكبيزعدد

وتشكيكءخلافيمحماالمفتيكان:العكسعلى.بالإجماع

بلدانيفيأوفلسطينفيسواءكثيرينأعداؤهوكانشديدئن،

يزالوماكانالحسينيأنفيالسببأنغير.أخرىعربئؤ

يقعأئهإلىيعودالصهيونيئ!الخطابافيكبيواهتمابمموضغ

توذالتيالصهيونئةللدعايةملاعمةالأطروحاتأكئرصميمفي

الحربوتصويزللنازثة،مؤيذينالعربأوالفلسطينئينتصويز

هذهإنكازالصهيونئةالبروباغندائواصلحينفيآشئقزه(،ما

بشراسة.التاريخئةالحقيقة

حرلثبأئهاالإسرائيلئةللدولةالمؤشسةالحرلبتصويزامتذ

4891،وحربالمفتيفبعد.أخرىحروئاليشملالنازيةضذ

الخمسينئاتفيالأساسئانالعربئةالقومئةجناحاصئور

سوريافيالبعثوحزبالناصرعبدجمالأفيوالستينتات،

كثيرةمنشوراثوهناك.النازيينأشباهمنبأئهما،والعراق

معجئاكان،عفلقميشيل،البعثمؤشسنأنتشرخأنتحاول

كانأئهفالحق:الإطلاقعلىصحيحغيزأمزوهذا.بالنازئة

فيالشيوعئينمعوتعاؤنالماركسيئ،باليسارمتأنزا

معادئاالناصرعبدتصوراليروباغنداهذهأنكما.الأربعينئات

واهيؤأطروحاتإلىاستناذاوذلكبهتلر،وئشئفهللسامئة

بعدمامرحلةيتناولالذي،كتابيمنالثانيالقسمفيأناقشها

أئامنا.حتىالنكبة

الأساسثةالأطروحاتإحدىفإن،حديثيبدايةفيذكرثوكما

تصورمعتمافايتطابق،للعربمعئينبتصوبىتتعلقالكتابفي

كيائالماللاسامئةالخطاباتفيهؤلاءيصورفمثلمالليهود.معئيئ

عندلا-أيضئاالنحوذلكعلى"العربئ"يصورأوحذ،واحذا

هذاأنغير.السياسئةالمسائلفيبلالجغرافيةأواللغةتناول

تئاراقيهناكأنفالحال؟ذاتهفيإهانةلهوالتعميممنالنوغ

حجفه.كانأئاأخرشعبافيشأن،العرببينمختلفةسياسئة

العالمئتثن،الحرنجئيئبينماسنواتمنذالتمييز،بمقدورناأنذلك

"حساسئاتياأربعبين،الماضيالقرنعشرينثاتمنذوتحديذا

هي:أساسثةإيديولوجئةلم

النازئةدانواالذينالليبرالئين""التغريبئينأسغيهمقنا(

وامبريالئة.عنصرئةبوصفهاجذامبكزا

ضارئا،عداغللنازثةمعادينكانواالذينالشيوعئون،2(

-ريبنثروب)أوهتلر-ستالينمعاهدةمرحلةباستثناء

عدائهمنبرةخففواحين4191،و9391عاميئبين(مولوتوف

تلك.

النازئينمعتعاطفثفحسبقليلةتئاراثوبينهمالقومئون،3(

حقيقئةنسخةهناككانتأئهوالحقيقة.الفتراتمنفترة،ف!

.هدا.بيروتفيسعادةاتطونأنشآهالذيالاجتماعيئالقوفيهـعالسمعةسثئةمقابلؤفيمورش!،بنيالإسرائيليئأالمؤزخا

فمغلكئه،نشأتهعندالمجالاتكلفيالناصك!الحزقيقفدالحزبعنصرئتهابسبباستنكارصيحابأثارت40،02عامأرتسها

شهدشئم،اللاحقةالسنواتبعضوفيالثلاثينئات!يبلدهفيأبحقالعرقيئالتطهيربينكانأ4891اعامالخيار"فإنالفخة،

الستينثات.منبدءاوانشقاقاقيتحولاتءمهفةا!ل!كنضااليهودأ."ابحقوالإبادةأالعربالفلسطينئين

فميئالسلفثون.و/أوالرجعئونالإسلامئةالجامعةدعاة4(ارتكبتالصهيونئةالحركةبأن،الأقلعلىأقز،مورشىإن

عربن-خطافينتغالعشرينئات،نهايةمنذالتئار،هذاضمنالحقيقةهذهتبيانفي)وإسهافهفلسطينفيالعرقيئ""التطهيز

الذيللسامئة،المعاديالغربيئالخطابعنففتبسنإسلاميئهوالجدد"الإسرائيلئينالمؤزخين"فئةضمنيزالماكانحين



فيالمتطزفةاليمينئةالتئاراتعلىمسيطزاكان

الوركنلمالنازئة.للدولةعقيدةيصبحأنقبلأ!ل!وبا"

ولاسئماجيذا،معروفةالخطابهذاأدبتاث

إلى!لادروا
:ص.التيالوثيقةوهي،صهيونحكماءيروتوكولات

طبغاةحجزوباتتالروسيالقيصرفيالبوليسنزؤرها

ا،الغربالتيالكونئةاليهودئةالمؤامرةنظرئةفيالزاوية

أزماقيمنالتاريخئة،الحوادثكلخلفتقف

منذ،نياألما.وثوراتوحروباقتصادئؤ

5491سنةقي":

مروثؤانبثاق،إذا،العشرينئاتأواخزشهدث

وا)نساو!
هـالإحالاتبعضمعالعربيئ،العالممشابهةءفي

لتفاقمنتيجةوجاعت.الإسلاميئالتراثعلى

الثقافةفيكامئاالخطالثذلكيكنلمنعح!،.فلسطينفيالتوئز

نفشه،لويسبرناردإنبل.قبلمنالعربيئالتاريخأوالعربئة

شذدأنسبق،العربمعتعاطفهفيالاشتباةيمكنلاالذي

تفتقدالإسلاميئالعربيئالعالمفيالسامئةمعاداةأنعلى

التاريخفيمتجذرةتكنولمالفلسطينئة،للمسط!لةنتيجلأ

المسيحيئ.الغربفيخذثلماخلافا،الإسلامي-العربيئ

العالمفيالخطابئهذاانبثقكيفبالتفصيلابئنكتابيفي

صياغتهفيالأساسنالدوزأدىالذيالرجل(نوكيفالعربيئ،

حادثةفيللاسامئتهالمسيحيئالغربئشتخبئأنسبقعربئا

محفد،الرجلهذاإنبلعشر.التاسعالقرنأواخزدريفوس

سعئاالصهيونئةبالحركةعلاقاتييبنيأنحاول،رضارشيد

مشروغهاتتذثهيإناليهودفي-العربيئبالتعاونإقناعهاإلى

أفيفقدانإلىانتهىرضالكن.فلسطينفييهودئؤدولؤلخلق

في9291العائمانتفاضةبعدوطؤر،التعاونهذابإمكانئةوهم

الغربيئالخطاقي"فدبيخا"للسامئة،معادئاخطائافلسئطين

القرانمنأياتلمفوقهوناثزاالعربئة،إلىللسامئةالمعادي

فيلليهودالمعاديةالعناصرمنمأخوذةأخرىواقتباساتي

أكثزالعناصرهذهأنجئذاالمعروفومن.الإسلاميئالتراث

معاديةعناصزهناكوأنالمسيحيئ،التراثفيحضوزا

نأفمعاليهودفي.التراثفيأيضئاللإسلامومعاديةللمسيحئة

بعضنهم"يحئواأنإلىالناسنتدعوالثلاثالتوحيدثةالديانات

الواقع.فيعميقةكراهيةبعضئابعضهاتكرهفإئهابعضئا،"

مخبولة،محاولةالأساسفيلهوالمحرقة

يكونأننفيأجلمن،عميقبشبملاسامثةقنهمبئ

المهود".الادة01-ا-قد..!النا
صلى-.هملأرموريورالةا

واختزايىفعلأحدثمفاللتقليلأوالأوروبئين،إ

بكثيرأقلونسبأبعادلممجزرةءذاتمحضإلىفيذلكأا

الواقع.فيعليههيمفافيهنا!ذا

العالمفيبالانتشارالغربيئالمحرقةإنكازبدأ

الهامشنيتخطىبماسنة،03حوالىقبلالعربيئبعد،ميد

الوقت.ذلكحتىضمنهمحصوزاكانالذيبريطانياا

التوتراتبتصاعدوثيفاارتباطاانتشازهويرتبطا!لتح!ة

ولاسئماالإسرائيليئ،-العربيئالصراعفي

الإسرائيليئالغزوعنالناجمالكراهيةاحتداد

الإسرائيليئالقمعمعالمشاعزهذهتفاقمثوقد.8291عاتمللبنان

ومع،8791)ديسمبر(الأولكانونمنذالفلسطينئةللانتفاضة

المحتفة،واللبنانئةالفلسطينئةالأراضيفيالمتزايدةالتوئرات

وحشيئ()وبشكلالإسرائيليئالجيشاحتلالإعادةإلىوصولأ

الغربئة.الضفةفيأخلاهاأنسبقالتيللاراضي3002عاتم

وخنق60،02عاتمللبنانالعنفالبالغالقصصكهذلكوتبع

الأولكاكنفيلهالهمجيئوقصفه7002العامبعدغزةقطاع

90.02الثانيكاكن-8002

الوحشئةالإسرائيلثةالعسكرئةالعدوانئةأعمالتلاخقإن

جذاحاذؤمشاعزإلىأذىعقودلمثلاثةطوالالضاريوالقمع

لبنانغزومنوبدءا.الإسرائيليئ-العربيئالصراعجآنبيعلى

صورةفيحاذتدهورفيالأحداثتلكتسئبث8291عام

إيجابئةالصورةتللتكانتالحينذلكفإلى.الغربفيإسرائيل

وأالعربصورةمنبكثييإيجابئةأكثز،عائمبشبم

ذاك:لبنانغزوبعدكبيزاتغئزاتغئرالوضغلكن.الفلسطينيين

الدولةبإمكانيكنلم،السابقةالإسرائيلتةللحروبفخلافا

"حربئلبنانغزؤبأنالعالميئالعائمالرأيإقناغالصهيونئة

ابينالقوىموازينفيالواضحالاختلالإلىنظزادفاعئة،"

ثمإ.الاحتلالوجيشيالفلسطينئة،-اللبنانثةالمشتركةالقوات

عاصمة،بيروتيحاصروهوالإسرائيليئالجيشمشهذإن

أجمع.العالمخياكصتذتم،لإسرائيلجابىأضعص

م!ءته

إسرائيلود!راءرئيممن،بيغنمناحئموكان.وقتءمضىأفيفيإنكار"خطالباستيرآدفيبارزادوزالاحفاسيلعبالعربئة

)اقرأواالمحرقةإلىالمتكررةبإشاراتهمعروفاالغزو،ذلكأثناءبادرواقنهمالعربئيكنلم.العربيئالعالمفيونشر؟"المحرقة

المليونوعنوائهالصدد،بهذاالممتازسيغيفتومكتابفيهناوتحديذا،الغربفيذلكبدأبلطبغا،المحرقةإنكارإلى

كانإذالإسرائيلثة،المحفئةالسياسةأمورفيحتى(،السابعوفرنسابريطانياوفي،4591سنةبعدبعيد،زمنيمنذألمانيا،

بالنازئين.السياسئينخصوقهيشئهماإلىالأخيرةالعقودفيذلكتطوروقد.المتحدةوالولايات

فيهووصل،مداهأقصىإلىالاستغلاكهذابيغنمارسولقدمكئضإصدابىمعوذلك،"المحرقةإنكارصناعة"تسميئهئمكن

الحكم:سذةفيكانحينفعلأ،الحماقةمستوياتءبالغةإلىإنكارإنو!زا.ال!!ترونئةوالمنشوراتوالكتئباتللكتب



للحكومةاجتماعأثناء،بيغنأنمثلأ،،سيغيفيورد

بتاكيدهشئه،وشذعلىكانالذي،لبنانغزقيبررالإسرائيلثة،

الإبادةمعسكراتأحداسما"تربلينكا"سيكونالبديلأن

نإمحضنهراءوذلك.النازيةالمحرقةشبخبذلكمثيزاالنازئةأ،

.آنذاكالقوىموازينفيالهائلبالخللفكزتم

مصيرعلىقلقهعنئغرببيغنإلىريغانرونالدكتبوحين

الجيشبأنبيغنرذ،لبيروتالإسرائيليئالحصارجزاءالمدنئين

-مخبإهفي(عرفاتياسر)ويثصدهتلريواجهالإسرائيليئ

مؤلفينعذةأنوالحق.بالطبعالحماقةبالغةمقارنةوهي

ذكرثوقد،المحرقةعلىالإحالةاستغلاكدانواإسرائيلئين

كتاببقراعةأيضئاأنصحلكئني.سيغيفتوموهوألا،أحدهم

عن،الهوتةوسياساتإسرائيلهولوكوستزيرتال،إيديت

وقدالإسرائيلثة.السياساتفي-بتعبيرها-المحرقة"توظيف"

ويفسئر82()عاملبنانعلىالحرببعدذروتهالاتجاةهذابلغ

علىرذاالعربيئالجانبفيالمحرقةإنكارظاهرةتوشغ

لها.الصهيونيئالتوظيف

فيالمسيطزالتيازباتالمحرقةإنكارأنيعنيلاهذاأنعلى

فهذا،.للعربالمعاديةالبروياغنداثزعمماعلىالعربيئ،العالم

شأبلااتسعالإنكازذلكأنغيرافتراء.محضنجديد،من

فيكاسحانزياحمعوتراققأكثر،أوالأخيزينالعقذئنأثناء

الخمسينئاتفيعليهكانمفا-العربيئالسياسيئالمشهد

التئاراثكانتحينالسبعينئاتإلىوصولأوالستينئات

كانتقومئةالجماهيرئة،الحركاتعلىالمسيطرةهياليسارية

فيتقعفيهاالجماهيرئةالحركاثباتتحقبؤإلىماركسثة،أو

الإسلامئةالأصولئةالحركاتسيطرةتحتالأحوالغالب

الحركاتولكن.المحرقةحصوكئنكرمواقصتبثيإلىالأقرب

الخطابمنالنوغهذائذمنلانفشهاالإسلامئةالأصولئة

منه.شفاءلاإدمائا

الأساسيئميثافهاتضفنالتي،حماسحركةمثلأخذوا

.صهيونحكماءيروتوكولاتإلىصارخةلاسامئةإشارات

للاحظتمالأخيرةالسنواتفيالحركةتحولاتراقبتمفلو

السياسئةللخبرةنتيجةاللاسامئةالعباراتتلكمثلاختفاء

لببهلهيدالجبالتوخههذاأنوالواقعالحرقياكتسبثهاالتي

اليهودضحاياهامعوتتعاطفالنازئةالإبادةبحصولئقزالتي

إسرائيل.نفايىعنتمثدرحينئذكزألأتكاد

كتابي،فيواسعبشكلانتقدئهكتائاإسرائيلئانمؤئفانكتب

العامبعدوذلذ،المحرقةإزاءالعربئةالتوخهاتفيهيتناولان

المحرقةمنكريبأحدمزة02الكاتباناستشهدفلقد.4891

العربيئ.العالمفيجذاضئيلوأثزه،الأردنفيالمغمورين

بهاقامالتيالزيارةمثلأ،،يذكراأننفسثهمايتهفالملكئهما

وقد.8991عامأمستردامفيفرانكأنمنزلإلىعرفاتياسر

الهولوكوستمتحفزيارةإلىعرفاتسعيعقبالزيارةجاعت

رفضثحينالمتحفإدارةأجهضثهاالتيوهي،واشنطنفي

يقفأنعليهكانأئهيعني)بماجذا"مهئم"شخصصفةمنخه

ذلكالفلسطينيئالزعيح!اعتبروقدالآخزين(.شأنالصصفي

الزيارةهذهفشلمنيعؤضأنوحاول،بالطبعإهانةالرذ

العالمئةالإعلاموسائلتذكزهالمالتي،فرانكأنمنزلبزيارة

النفسى.بشقإلأ

زهابفيطفر؟منتبعهاوما10،02أيلول11أحداثبعد

"القاعدة"تنظيمصورتيئاستغلالغذاها،الغربفيالإسلام

العرقيتصورالتيالدعايةتكئفتالمتطزفة،الإسلامئةوالسلفئة

مروياتءبينصدائمذلكمننتجوقد.نازئونوكأئهموالمسلمين

وفيإسلامثون،سلفئونالعربيئجانبهفييقفءمتعمئبة،.-

التئارذلكأفيصهيونئة،"-!نيوشفيماالإسرائيليئجانبه

الأخيرةالسنواتفيتطورالذيالمتطزفاليمينيئالصهيوني

ويترافقالإسرائيلئة.الحكومةفيمهفاطرفاأصبحأنالى

الإنكار.مننوعثيئبينصدابممعالمذكورالمروئاتصدائم

بحسبدناعئه،أوللمحرقةالعربإنكارغباءكانماأئاأنهغير

تبقىالإنكازأ،ذلكفيهائئطقالتياالظروفوبحسبائمئ!ر

إبادةئيكرإئما،فلسطينيينأوعرئا،المحرقةئنكرقنأنحقيقة

عنها.مسؤولئؤأثةالفلسطينئونأوالعرفييتحفللاتاريخئة

الرسمميئ،المستوىعلىئئكرون،الإسرانيلئينفإن،المقابلوفي

إبادةتكنلمالنكبةأنصحيح48!عامالفلسطينثةالنكبةوقوغ

أفيعرقئا،تطهيزاكانتأئهاغيرالحع!-لحسن-جماعئة

سعيهاحذإلىئئكرهاإسرائيلزالتماالإنسانئة،ضذجريمة

الأممعاثمأمينأرسلفحين."نكبة"كلمةاستخداممنعإلى

محمودالفلسطش!!،ئسوالر،الهسالةر..،،مو،!ا.،لاالمئحدة،

ضذرسميااحتجاخاليفنيتسيبيإسرائيلخارجئةوزيرةفعلئاتخدمبلالفلسطينئة،بالقضئةتضزاللأسامئةالعبارات

الدولةمنيأتيحينما،جريمؤإنكازإن.الكلمةهذهاستخدامه.الصهيونئةالبروباغندا

والرجعيئالغبيئالإنكارمنبكئيرأخطزلهواقترفثها،التيلاصهيوشةومنشوراقيإلكترونئةمواقغهناكأنوالحال

.العرببعضنيمارسهالذيالنازيةللمحرقةمعا!!زالحصبيئالعا!موواردةءفيشارد؟كلتورذئحصى

لعبالإسرائيلئة،-العربئةالمروئاتلميدامالأخيرةالطفرةفيوهي-المشؤومةالتصريحاتهذه.فئكرةءللمحرقةأوللسامئة

المحافظينمروئةفيالإسهامفيممئزادوزاالألمانبعمنالغربيئالإعلامافيتضخيفهايتئم-كثيرةللاسف

زهاقيئعززاناللتينصهيونئة،-النيوالمرويةأوالجددوالفلسطينئةالعربئةالتصريحاتأنحينفيوالصهيونيئإ،



كتائاالألمانالمؤلفينأحذكتبوقد.الإسلام

استإنببنوتنتهيبالمفتيتبدأتاريخئةمروثةفيهيشرد

حسنوصذامالناصرعبذوتشئمل،لادن

المحيح"كقميصورونكثيرينوأخرينعرفاتوياسر

إلىيقوذأخركتافيوثفةمسعورون.لاسامئونأئهمعلى

النازئ،الألماننالأرشيفإلىيستندجذئةأكثز
اسةءلش!-

ءس.لكن"الأوسطللشرقالنازئيماالمخططاتويتناول

العنصمالبحثئةالقيمةذاثالاكتشافاثكانتماأئا

الإثنية،تعميمئؤبتصريحاتيتلطخثقإئقاتضفتهاالتي

الكتابمؤلقيأنمعآلعرب،كاسحةءعن

للسامي!أالخبراءمنالأحوالمنأئفيليساالمقصود

لغته.يعرفانلاهمابلالعربيئ،العالمشؤونفي

المؤفقينهذينأنهوللنظرلفئاا!ثزالأمر

الألمانالعملاءأرسلهاالتيوالتقاريزالنازئةالدعايةيصذقان

نازئينكانوالديهما،،العربكلفإنوهكذا!برلينإلىالنازيؤن

وهذا-الفوهرر"يحئونالعرب"جميعأنكتبوابرلينعملاءيأن

فيالمتحدةالولاياتفيالعاملةالطبقةلآراءبوصضشبية

موسكوعملاءآنذاكقالهماإلىيستندالخمسينئات

ولحسن.بعينهالهراءإئه.السوفياتئةوالدعايةالسياسئون

هذهوجهفييقفونجدئينباحثينأيضئاالمانيافيأنالحأ

.الكاريكاتورات

العظيمةالتاريخئةالمأساةمننستخلمتهاأنيمكندروسأثة

النازئة؟المحرقةمثنثفاالتي

مننوعإلىاللاسامئةمنالمرءينتقلأنهوالخطالدرش

مثلأشخاصنانتقدهاالتيا(ا*!3011،ا"()+اكاالسامئةمحثة

يهودئةألمانئةباحثةاوهيأ-6892391شتيرلينغإليونوره

سترن،فرانكأوأ،ألمانيافياللاسامئةتاريخفيتخمئصث

النقب.فيغوريونبنجامعةفيالسابقالأستاذ

بالانتقاليكونلاالمحرقةمنالصحيحالدرساستخلاصنإن

ئمربمنظوبىضمنالمرءليبقى،نقيضهاإلىالسامئةمعاداةمن

فهذاالطبيعئة"الأمورمجرىخارجاليهوذ

الذهنئةمعفعلثةقطيعةيشئىلاالمنظورالدرس؟م!

الدرساستخلاصنإن.للسامثةالمعادية

التمزدإلىيقوذأنينبغيالمحرقةمنالصحيحادينبغيط

العنصرئةتمظهراتكلضذبشراسؤوالقتالوالقتالد

أثمللسامئةالعداءأكانتالإثنئة،والكراهيةات.س

المعاديةالعنصرئةأنوالحق.الإسلامزهافي

للعنصرثةالطاغيالشكلاليومهيللمسلمينكراهية

ماوهو،المعاصرةأوروبافيفعلأالموجودةاد!اغت

نأأردناإذاأذهاننافيراسخانبقيهأنينبغي

صحيح.بشكلالمحرقةدروشنستوعدت.الإسلام،

كتابيفيإنجازهاإلىسعيثالتيالمهضةإن

والإسرائيلئينالعرببينمتبادليحقيقيئفهبمفيالإسهائمهي

كلامنالمشؤهةوالمروئاتالعنصرئةالخطاباتنبذعبر

المواطنينعلى.حقيقيئلسلاممسئفاشرطا،الجانبين

اقترفثهالذيبالظلميعترفواأن،بالنكبةتغترفواأنالإسرائيلئين

حالئائنزلهالذيالرهيبوبالاضطهاد،الفلسطينيينبحقدولئهم

خامنبوجبماالغربثةوالضفةغزةفلسطينئوقاسىولقد.بهم

وهي،يقاسونهازالواولاالأخيرةالأعوامفيمرؤعةمأساة

الاحتلالتاريخفيإسرائيليدعلىخبروهامأسا؟أسوأ

والناشطينالمثففينمنالعديذهناكأنالحأولحسن.الطويل

وهناكضذه؟ويقاتلونالاضطهاذهذايمقتونالإسرائيلئين

بعد"ماإلىأوالجدد"المؤزخين"إلىانتمواسوا"إسرائيلئون،

ريخثةالتاالمروئةيرفضون،هع(2-(3اأوله)*3"الصهيونئة

والاعترافيالتاريخئةالحقيقةأجلمنويقاتلونالصهيونئة

أجلمنيقاتلونالإسرائيلئونهؤلاء.الإسرائيلئةالحرببجرائم

العربيئ،الجانبوعلىالإسرائيلئة.السياسةفيجذرفيتغييو

الفلسطينئةالقضئةأنصارمنكثيرينمنواحدسوىلسث

لمعاداةتمظهوأفيضذبحزميقاتلونالذينللصهيونئةالمعادين

يتعايشللصراعحلأجللمومن،المحرقةلإنكارأو،السامئة

وعدالة.بسلابمواليهوذالعرفيبموجبه

لندن

القادمالعددفي

الإسلاميئ.الاقتصادفيالاخلاق:حافض!زياد+


