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جيلبير األشقر*
حذار فخ نتنياهو

تتناول هذه املقالة تصريحات رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن
مسؤولية احلاج أمين احلسيني عن احملرقة النازية بحق اليهود ،وتسعى لتفنيد
مزاعم نتياهو التي يراد من خاللها وضع الشعب الفلسطيني يف دائرة االتهام بأنه
كان وال يزال نصير ًا للنازية.

ذهلت
ُ

كمعظم الناس لدى سماعي
بـ "فلتة" بنيامين نتنياهو
أمام املؤتمر الصهيوين العاملي يف 23
تشرين األول  /أكتوبر املنصرم ،إذ بدا
للعامل أجمع أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية
يبرئ أدولف
املعروف بتطرفه الصهيوين ّ
هتلر من ن ّية إبادة يهود أوروبا ،ملقي ًا
مسؤولية إقناع الزعيم النازي بارتكاب
"احملرقة" على عاتق احلاج حممد أمين
احلسيني" ،الشرير" الدائم يف الروايات
الصهيونية عن الصراع الفلسطيني ـ
الصهيوين ،والعربي ـ اإلسرائيلي.
ومل يكن ذهويل ناجم ًا قط عن اتهام
نتنياهو ألمين احلسيني بالرغبة يف إبادة
اليهود ،وهي نغمة شائعة ،بل سائدة يف
* أستاذ يف دراسات التنمية والعالقات الدولية،
ورئيس مركز الدراسات الفلسطينية يف معهد
الدراسات املشرقية واألفريقية يف جامعة لندن.

الدعاية الصهيونية منذ نهاية احلرب
العاملية الثانية ،وإنما عن تبرئة هتلر التي
أثارت يف وجهه موجة عارمة من اإلدانة،
جاء أعنفها على لسان يهود اتهموا رئيس
احلكومة اإلسرائيلية بإنكار احملرقة.
وتندرج نغمة اتهام أمين احلسيني يف
املسعى الصهيوين لتصوير الفلسطينيين
أجمعين على أنهم كانوا وال يزالون أنصاراً
للنازية ،يشتركون معها يف العداء العرقي
لليهود عامة ،ويف الرغبة يف إبادتهم .وقد
امتدت التهمة ،يف األعوام والعقود الالحقة،
برمتهم ثم املسلمين ،بما يدعم
إىل العرب ّ
ادعاء الصهيونيين أن التعايش السلمي
بين اليهود اإلسرائيليين من جهة،
والفلسطينيين  /العرب  /املسلمين من
اجلهة األُخرى ،غير ممكن ،وأنه ال بديل أمام
الدولة الصهيونية من تدعيم نفسها على
حسابهم جميع ًا ،واإلبقاء على استعداد دائم

مداخل
للحرب ضد "أشباه النازيين" الذين يحيطون
بها.
وطبع ًا مل يتأخر نتنياهو يف تصويب
كالمه ،مدرك ًا أنه تخطى خط ًا أحمر يف
املرضي
تبرئته لهتلر .فقد ّ
جره عداؤه َ
صب املاء يف طاحونة
للفلسطينيين إىل
ّ
منكري احملرقة الغربيين الذين يجهدون يف
تصوير هتلر على أنه زعيم حمترم وليس
جمرم ًا عاتي ًا ،فتراجع عن تبرئته لهتلر ،لكن
طبع ًا ،من دون أن يتراجع عن اتهامه ألمين
احلسيني.
وليست الغاية من تصريح رئيس
احلكومة اإلسرائيلية أمام املؤتمر الصهيوين
تبرئة هتلر ،وهي تبرئة ال تفيده يف شيء،
وإنما إعادة حتريك االهتمام باملفتي
"الشرير" كرمز للفلسطينيين .وقد ارت ّدت
احليلة على املتحايل يف الغرب ،إذ أدت هفوة
نتنياهو إىل سيل من التعليقات واملقاالت
تدين كالمه وتهزأ من تضخيمه الغبي لدور
أمين احلسيني ،وهو تضخيم كثيراً ما سعت
وراءه الدعاية الصهيونية.
غير أن حيلة نتنياهو حققت بعض
النجاح يف األوساط العربية ،إذ تعالت عدة
أصوات منتهزة فرصة كالمه ليس إلدانته
هو ،وال حتى لتبرئة أمين احلسيني من
ّ
حض هتلر على إبادة يهود أوروبا،
تهمة
وإنما للدفاع عن املفتي بصفته زعيم ًا
وطني ًا حمترم ًا يجب إعادة االعتبار إليه
من الفلسطينيين والعرب مع ًا .واحلقيقة
أن هذا املوقف يشكّل وقوع ًا يف الفخ الذي
نصبه نتنياهو ،ذلك بأن أبواق الدعاية
الصهيونية تقف باملرصاد ألي دفاع عربي
عن أمين احلسيني كي "تطنطن" به توكيداً
الدعائها أن شخصية أمين احلسيني تمثّل
الشخصية الفلسطينية والعربية خير تمثيل.
ولو تم لها ما تريد ،لكان ذلك شكّل انتكاسة
سميته
كبيرة للفلسطينيين والعرب فيما ّ
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"حرب املرويات العربية ـ اإلسرائيلية" ،وهو
العنوان الفرعي لكتابي" :العرب واحملرقة
النازية" ،ترجمة بشير السباعي (القاهرة:
املركز القومي للترجمة ،وبيروت :دار
الساقي.)2010 ،
وآمل أ ّ
ال يتحقق لنتنياهو وجماعته
أشرت
ما يشتهيان ،فتبقى األصوات التي
ُ
إليها معزولة يف وجه األصوات الفلسطينية
والعربية العديدة التي تعاملت مع "فلتة"
نتنياهو بحكمة وذكاء بما ُيفشل حيلته
ويدعم حجة الفلسطينيين والعرب يف
ّ
استشهدت يف كتابي
وقد
املرويات.
حرب
ُ
باعتراف أحد املؤرخين اإلسرائيليين
بأن الفلسطينيين تعاملوا مع ذكرى أمين
احلسيني على أنه رمز للهزيمة ،ومل يجعلوا
ال يشيدون به ،على خالف تعاملهم
منه بط ً
مع أمثال عبد القادر احلسيني وعز الدين
القسام .فحتى حركة املقاومة اإلسالمية
ّ
"حماس" مل تقع يف فخ الدفاع عن أمين
احلسيني على الرغم من أيديولوجيا "اإلسالم
السياسي" التي تعتنقها .ويف الواقع ،فإن
"حماس" مل تطلق اسم أمين احلسيني على
كتائبها أو صواريخها ،مدركة أنها لو فعلت
ألضرت بقضيتها ،وخلدمت الدعاية
ذلك
ّ
الصهيونية.
وهنا ،ال ب ّد من التذكير ببعض الوقائع
جر
التاريخية تص ّدي ًا حملاولة نتنياهو ّ
الفلسطينيين والعرب إىل الدفاع عن أمين
احلسيني (ملزيد من التفصيالت بشأن مسألة
املفتي أحيل إىل كتابي املذكور أعاله):
ال ،إن أمين احلسيني أصبح مفتي ًا
أو ً
للديار القدسية ،بل مفتي ًا أكبر لفلسطين،
وهو شاب يف السادسة والعشرين من عمره
مل يكمل دراسته للفقه اإلسالمي .وجاء
تعيينه يف هذا املنصب من طرف املندوب
السامي البريطاين يف فلسطين ،الصهيوين
هربرت صموئيل ،وهو أحد الذين سعوا

014

جملة الدراسات الفلسطينية 105

شتاء 2016

إلصدار وعد بلفور املشؤوم ،لغاية سياسية
جلية.
ثاني ًا ،كان االستعمار البريطاين ،وحتى
اندالع ثورة  ،1936سخي ًا يف تمويله
اجمللس اإلسالمي األعلى الذي ترأسه املفتي.
فقد دعم البريطانيون أمين احلسيني على
حساب أخصامه الوطنيين الفلسطينيين،
وخصوص ًا حزب االستقالل العربي ،وهو يف
املقابل خدم مصلحتهم يف السعي لتوجيه
السخط الفلسطيني ضد املستعمرين اليهود
وحدهم دون االستعمار البريطاين ،مع أن
األخير هو الذي فسح اجملال أمام حتقيق
املشروع الصهيوين.
ثالث ًا ،بعد أن هرب أمين احلسيني من
فلسطين يف سنة  ،1937ثم من العراق يف
سنة  ،1941التجأ إىل برلين وروما حيث
النظامين الفاشي والنازي حتى
تعاون مع
َ
هزيمتهما يف سنة  .1945ودان سلوكه
يف املنفى عدد من الوطنيين الفلسطينيين
والقوميين العرب ،واعتبروه سلوك ًا مسيئ ًا
للنضال الفلسطيني .وكان املفتي قد نسج
عالقات مع النظام الهتلري منذ وصول
األخير إىل السلطة يف سنة  ،1933متغاضي ًا
عن تعاون النازيين مع احلركة الصهيونية
يف تهجير اليهود األملان إىل فلسطين،
وهو تعاون وصل إىل ح ّد مساعدة األجهزة
النازية للصهيونيين على خرق احلدود التي
فرضها البريطانيون على الهجرة اليهودية
إىل فلسطين بعد ثورة .1936
رابع ًا ،ارتكب نتنياهو تشويه ًا فظ ًا
للحقيقة التاريخية بما يتعلق بلقاء أمين
احلسيني مع هتلر يف سنة  ،1941وهو
اللقاء الوحيد الذي جمعهما طوال األعوام
األربعة التي أمضاها املفتي يف برلين،
األمر الذي يشير إىل قلة احترام هتلر له.
وفحوى احلديث الذي دار بين الرجلين
يمت بصلة إىل ما زعمه
معروف تمام ًا ،وال ّ

نتنياهو .كما أنه مل يكن للمفتي أي دور
يف إبادة اليهود ،وتقتصر جريمته على
املروج األبرز للدعاية النازية
حتوله إىل
ّ
ّ
املوجهة إىل العرب واملسلمين ،بما فيها
العداء العرقي لليهود ،وال سيما من خالل
خطبه التي بثّتها اإلذاعة األملانية .وقد
بذل جهداً حثيث ًا لتجنيد العرب إىل جانب
احملور الفاشي ـ النازي ،وفشل يف ذلك
ال ذريع ًا ،بل إن عدد الفلسطينيين الذين
فش ً
قاتلوا يف صفوف اجليش البريطاين بلغ
أضعاف عدد الذين التحقوا بقوات احملور،
ال عن العدد العظيم ألبناء بالد املغرب
فض ً
الكبير الذين قاتلوا يف صفوف قوات شارل
ديغول ،وساهموا بدمائهم يف حترير فرنسا
من االحتالل النازي .وأترك خالصة األمر
للشهيد صالح خلف (أبو إياد) الذي كتب
يف مذكراته ،متحدث ًا عن مبدأ التحالفات
التي تخدم القضية ،فقال" :وقد طبق احلاج
أمين احلسيني هذا املبدأ تطبيق ًا خاطئ ًا،
حين انضم أثناء احلرب العاملية الثانية إىل
أملانيا الهتلرية ،مرتكب ًا بذلك خطأ ندينه
جميع ًا بأقصى ما يمكن من شدة" [صالح
خلف (أبو إياد)" ،فلسطيني بال هوية" ،حترير
(عمان :دار اجلليل،)1996 ،
فؤاد أبو حجلة ّ
ص .]32
خامس ًا ،بعد أن أخذ أمين احلسيني
القاهرة مقراً له يف إثر عودته إىل املنطقة
العربية بعد احلرب العاملية ،اصطدم بجمال
عبد الناصر يف بداية الستينيات وانتقل إىل
بيروت .وبات أمين احلسيني رمزاً من رموز
الرجعية العربية ،وتص ّدى ملنظمة التحرير
الفلسطينية التي رأى فيها منافس ًا الدعائه
تمثيل الشعب الفلسطيني .وعقب الهزيمة
العربية يف سنة  ،1967تعاون مع اململكة
األردنية ،وشارك أقرب معاونيه ،إميل
الغوري ،يف حكومة األردن ،واستمر وزيراً
فيها على الرغم من مذبحة أيلول  /سبتمبر

حذار فخ نتنياهو

األسود  1970التي ذهب ضحيتها آالف من
الفلسطينيين.
وإذا كان أمين احلسيني يحتل مكان ًا
مرموق ًا يف األدبيات الصهيونية ،فليس ذلك
لشدة عداء الصهيونيين له ،بل ألن إدانته
أسهل كثيراً من إدانة أي رجل آخر بين
القادة الفلسطينيين والعرب الذين تص ّدوا
لهم عبر التاريخ .فالتشهير بأمين احلسيني
هو أسهل ما يكون ،ذلك بأن استراتيجيا
الدعاية الصهيونية تتركز على تصويره
ال
كأنه يمثّل الفلسطينيين والعرب تمثي ً
ظن أنه يدحض الدعاية
وافي ًا .وكل َمن ّ
الصهيونية بدفاعه عن أمين احلسيني،
فهو إنما يق ّدم لها خدمة جل ّية من دون أن

مداخل

015

يدرك ،تمام ًا كما يفعل العرب الذين ينكرون
حدوث احملرقة النازية ،مساهمين بذلك يف
تزويد الدعاية الصهيونية بمزيد من األدلة
للتشهير بالعرب .ويكفي إلقاء نظرة سريعة
على موقع إلكتروين صهيوين مم ّيز كموقع
"ميمري" لرؤية مدى استغالل الصهيونيين
للتصريحات الغبية التي تصدر عن بعض
العرب.
إن التفوق األخالقي هو سالح القضية
الفلسطينية األمضى ،وال ب ّد ،من منطلق
خدمة القضية الفلسطينية ،من صيانته
ال من تقويضه بمحاولة إعادة
وشحذه بد ً
االعتبار إىل َمن ال يستحق غير اإلدانة
الصارمة.
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