عرب وييود
سر عداء الييود لمعرب ولممسممين ،وبخاصة أن
ال يسع اإلنسان إال أن يتساءل عن ِّ
العرب أوالد اسماعيل بن ابراىيم ،والييود أبناء اسحق بن ابراىيم أي ىم أحفاد جد واحد
باستثناء الييود الصياينة من ساللة الخزر .الذين يشكمون غالبية الكيان اإلسرائيمي.
وكذلك إن المسمم ال يصح إيمانو إن لم يؤمن باألنبياء كميم ،ومنيم موسى عميو
السالم الذي يدعي الييود أنيم أتباعو.
وفي بداية اإلسالم نظم الرسول

مع الييود ما يعرف باسم "الصحيفة" التي كانت

بمثابة دستور لمدولة الناشئة َّ
وعدت الييود مواطنين كغيرىم من سكان المدينة .وبعيداً عن
أسباب ما حدث من صراع في صدر اإلسالم بين المسممين والييود فقد عاش الييود في
بالد المسممين وفي ظل الحكومات المتعاقبة مواطنين كغيرىم من سكان البالد .و َّ
أتذكر
كغيري من كبار السن أنو قبل سنة 7491م كان الييود في البالد العربية يؤدون شعائرىم
بكل حرية ،ويقومون بكل األعمال التي يقوم بيا غيرىم من المواطنين ،وكان بينيم أطباء
وميندسون وتجار مرموقون ،وكانوا يعيشون حياة مرفَّية ومحترمة أفضل من معيشتيم في
فمسطين المحتمة ،حيث لم يستطع بعضيم العيش فييا فيجرىا وبقي يحن إلى بمده األصمي.
فالييودية دين وليست قومية ،والييودي يمكن أن يكون سورياً أو عراقياً أو فرنسياً...
والذي يستطيع التجرد والحياد يدرك أن ال مستقبل لكيان محاط باألعداء ويعيش عمى
المساعدات ،وسكانو مستنفرون دائماً ،وال يأمن أحدىم عمى نفسو النوم ليمة بيدوء نتيجة
الخوف والقمق.
والسؤال الذي يطرح نفسو ىو لماذا إذاً أنشىء ىذا الكيان ،وفي ىذا المكان؟ والجواب
وحممتيم
متشعب الجوانب واألسباب؛ فقد اضطيدت المسيحية الييود منذ بداية قوتيا،
َّ
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مسؤولية دم المسيح عميو السالم .وابتداء من عيد الرومان حتى عيد ىتمر كان الييود
يتعرضون في البالد المسيحية إلى االحتقار واليوان ،وكثيرة ىي المؤلفات التي تتناوليم
بأبشع النعوت والصفات ،وقد عدىم ىتمر مسؤولين عن ىزيمة األلمان في الحرب العالمية
األولى ،واتيميم بالخيانة فتعرضوا لمذابح غالوا فييا واستثمروىا ،فنشأت لدى الدول
فيعوضون عمييم ما
المسيحية عقدة الذنب وأخذ قادتيا يفكرون بجمع الييود في كيانِّ ،
تعرضوا لو من عذاب ،ويتخمصون من شرورىم وخياناتيم.
وكان قد سبق مذابح الييود في ألمانيا قضية دريفوس سنة 7949م ،وممخصيا أن
النقيب في الجيش الفرنسي الييودي "الفريد دريفوس" اتيم بالخيانة والتجسس عمى فرنسا

لصالح األلمان ،فجِّرد من رتبتو وحكم عميو باالشغال الشاقة ونفي .ثم َّ
تبين أنو كان مظموماً،

وجاء ذلك الحكم لتحامل القضاء الفرنسي عمى الييود .فانقسم المجتمع الفرنسي ،وشغل

العالم األوروبي بيذه القضية ،فانتعشت فكرة إقامة كيان ييودي في أرض فمسطين وىي فكرة
تتالقى مع عقائد بعض فئات البروتستانت الذين يؤمنون بأن المسيح سيجيء بعد إعادة بناء

الييكل في القدس.

وتزامن ذلك مع تزايد خوف الدول االستعمارية المسيحية من نيضة المسممين ،ما
جعميم يفكرون بوضع خطة تمنع المسممين ،بعد ضعف الدولة العثمانية ،من استعادة
امجادىم ،وتوحيد بالدىم.

فدعا رئيس وزراء بريطانيا سنة " 7491كامبل بانرمان" ممثمي الدول االستعمارية في
ذلك الوقت :فرنسا ،وبمجيكا وىولندة ،وايطاليا ،واسبانيا ،والبرتغال ،وقال ليم إن جميع
االمبراطوريات التي سادت معظم بالد العالم خالل حقب التاريخ زالت ،ولكي ال يمحقيم ما
لحق بغيرىم عمييم لكي يستمروا وضع مخطط يمكنيم من االستمرار في االستعمار.

وىكذا ِّ
يشك ل مصمحة مشتركة بينيم عمى الرغم مما بينيم من خالفات ،نتيجة

تضارب المصالح أحياناً.
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َّ
فشكل المجتمعون لجنة خبراء في السياسة واالقتصاد والتاريخ واالجتماعَّ ،
وقدموا
تقريرىم بعد أكثر من سنة إلى الحكومة البريطانية .وبقي ذلك التقرير سرياً ألىميتو ،حتى

تسرب جزء منو بعد سنوات من وضعو ،فإذا بو خطة شيطانية ما زالت دول الغرب تعمل
َّ
عمى تنفيذىا ،عمى الرغم من فشميا في بعض األحيان ،وعمى الرغم من انتياء االستعمار

بالمفيوم الذي كان سائداً في ذلك الزمان ،ونشأة سبل جديدة لالستغالل والنفوذ والسيطرة.

لب الموضوع لم َّ
ولكن َّ
يتغير ،وىو السيطرة عمى بالد الشام أوالً ،أو تحطيميا ،ومنعيا من
التحرر واالتحاد ثانياً.

ونقتبس من ذلك التقرير ما يهم موضوعنا:
إن البحر األبيض المتوسط ىو الشريان الحيوي لالستعمار ولمصالح تمك الدول،

َّ
اآلنية والالحقة .فيو الجسر بين الشرق والغرب ،وىو الممر الطبيعي إلى آسيا والى أفريقيا،
وىو ممتقى طرق العالم ،فال بد لنجاح أية خطة تستيدف حماية المصالح األوروبية
المشتركة من السيطرة عمى ىذا البحر وعمى شواطئو الجنوبية والشرقية ،ألن من يسيطر
ُّ
التحكم في العالم.
عمى ىذه المنطقة يستطيع
إن الخطر يكمن في البحر المتوسط وفي شواطئو الجنوبية والشرقية بوجو خاص،
وتمر فيو قناة السويس ،شريان حياة
فعمى الجسر البر ِّ
ي الضيق الذي يصل آسيا بأفريقياُّ ،

أوروبا ،وعمى جانبي البحر األحمر ،وعمى طول ساحمي البحر اليندي وبحر العرب ،حتى

خميج البصرة ،حيث الطريق إلى اليند ،والى االمبراطوريات االستعمارية في الشرق .وفي
ىذه البقعة الشاسعة الحساسة يعيش شعب واحد ،تتوافر لو من وحدتو التاريخية والدينية
التجمع والترابط واالتحاد ،وتتوافر لو في نزعاتو التحررية
مقومات
ُّ
ووحدة لسانو وآمالو ،كل ِّ
القوة والتحرر والنيوض .ويبمغ تعداده
وفي ثرواتو الطبيعية ،ومن كثرة تناسمو ،كل أسباب َّ

اآلن  51مميون نسمة [سنة  ،]7491ويمكن أن يرتفع في مدى قرن واحد إلى مئة مميون
نسمة ،نظ اًر إلى شرائعو اإلسالمية ،التي تتيح تعدد الزوجات ،وتؤدي إلى زيادة النسل

والتكاثر .فكيف يمكن أن يكون وضع ىذه المنطقة إذا َّ
توحدت – فعالً – آمال شعبيا
وأىدافيا ،واذا اتجيت ىذه القوة في اتجاه واحد؟
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ُّ
َّ
ستتبخر
ستحل الضربة القاضية حتماً باالمبرطوريات االستعمارية ،وعندىا
عند ذاك
أحالم االستعمار بالخمود ،فتتقطَّع أوصالو .ثم يضمحل وينيار كما انيارت امبراطوريات
الرومان واإلغريق.

وبناء على ما تقدم فقد اقترح التقرير:
ً
 -7عمى الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل عمى استمرار تجزئة ىذه المنطقة...
وتأخرىا ،وابقاء شعبيا عمى ما ىو عميو من ُّ
تفكك ُّ
ُّ
وتأخر وجيل.
 -2ضرورة العمل عمى فصل الجزء االفريقي في ىذه المنطقة عن الجزء اآلسيوي .وتقترح
ُّ
يحتل الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم
المجنة لذلك إقامة حاجز بشري ،قوي وغريب،
القديم ويربطيما معاً بالبحر األبيض المتوسط ،بحيث ِّ
يشكل في ىذه المنطقة ،وعمى مقربة

وعدوة لسكان المنطقة ...والتقرير طويل،
من قناة السويس ،قوة صديقة لالستعمار،
َّ
ومقترحاتو كثيرة ومتشعبة ،وىذا ما ييم موضوعنا منو.

لقد شكل ىذا التقرير "خريطة طريق" اعتمدىا الغرب وعمل عمى تطبيقيا .وقد
تالقت مصالح الغرب مع مصالح كبار الييود الذين أشرنا إلييم ،والذين كانوا يعممون
الختيار وطن ييودي .ووجدوا في فمسطين إمكانية ال تتوافر في غيرىا ،فكان إحياء "خ ارفة
أرض الميعاد" .وراقت الفكرة لحكام بريطانيا ألن انشاء كيان ييودي في فمسطين ىو ما
يسعون إليو "إنشاء وطن غير مسمم معاد لشعب المنطقة في ساحل بالد الشام" ومن ىذا
المنطمق جاء وعد بمفور ،ثم تقارير لورنس السرية ،وتوج ذلك التعاون وتبادل المصالح بتقسيم

فمسطين سنة 7499م والواقع أن كل طرف يستغل الطرف اآلخر.

وبما أنو من الثابت تاريخياً أن الفمسطينين استوطنوا فمسطين منذ فجر التاريخ

المعروف ،والوجود اإلسرائيمي أو العبري أو الييودي في فمسطين كان طارئاً ،إما الجئين أو

محتمين ،وقد طردىم الرومان وشتتوىم في مختمف بقاع األرض ،لدرجة أنو عندما فتح
المسممون القدس في عيد عمر بن الخطاب لم يكن فييا ييودي واحد ،واشترط سكان القدس
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المسيحيون عمى المسممين أال يسكن معيم في القدس أحد من الييود .فجاء في بداية وثيقة

عيد عمر لممقدسيين اآلتي:

"ىذا ما أعطى عبداهلل عمر أمير المؤمنين أىل إيمياء من األمان .أعطاىم أماناً

ضار أحد منيم ،وال
ألنفسيم وأمواليم ،ولكنائسيم وصمبانيم ...وال يكرىون عمى دينيم ،وال ي َّ

يسكن بإيمياء معيم أحد من الييود".

وبعد حوالي  7599سنة ونتيجة تياون المسممين والسماح لمييود باستيطان فمسطين
بمغ عدد الييود بحسب اإلحصاءات سنة 7474م زىاء خمسة وثالثين ألف نسمة ال غير.
واليوم وبعد تحقيق جزء من خريطة الطريق ،وسمب الواليات المتحدة قيادة العالم
الغربي من بريطانيا يجد الييودي نفسو في فمسطين المحتمة أسير خرافة ال يمكن االستمرار
فييا وال مستقبل ألوالده بيا ،فيفكر باليجرة ،والعاقل منيم ال يغتر بتدمير سورية ،وال بسمب،
الجوالن ،وال بانحياز ترامب ،وال بتخاذل المتخاذلين فال شيء يوحي بدوام الحال ،ألنو من
المحال.

وقد أدرك ييود كثيرون أن المسممين والعرب بعيدون عن العنصرية ،وال يكرىون
الييود ألنيم ييود عمى عكس الييود ،فيم عنصريون ،تسيطر عمى عقوليم عقدة "شعب اهلل
المختار" وينظرون إلى بقية شعوب األرض عمى أنيم "غوييم" عمييم خدمة "شعب اهلل
المختار" ،ولكن العرب مسممين ومسيحيين ال يمكن أن يتنازلوا عن حقوقيم ويقروا أو
وشرد أبناءىم ...كما تنبو عمماء كثيرون
يسامحوا من اغتصب أرضيم ...وقتل رجاليمَّ ...

منيم إلى حقيقة الوىم الذي اختمقو تجار حروب صييونيون ،واستعماريون غربيون ،فكان أن
وجد مؤرخون منصفون ،وعمماء ييود حياديون ،يتمتعون بالتفكير السميم والشجاعة الكافية
لنشر افكارىم وما توصموا إليو في كتب تكشف القناع عن الخرافات واالختالقات ،...ويطمق
عمى ىؤالء اسم "المؤرخون الجدد" ويبقى الغريب في األمر أن العرب عمى الرغم من كشف
المخططات العدوانية ال يتصدون ليا ،بل يساىم بعضيم في تنفيذىا.

أحمد راتب عرموش
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