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  البروتوكوالت واليهودية والصهيونية

  عبد الوهاب املسيري
  صفحة. ٢٥٤. ٢٠٠٣القاهرة: دار الشروق، 

  
ثمة طمأنينة مريبة تغمر كثيرين من الكّتاب العرب حينما يتصـــــــــــدون للكتابة عن 

أنصــــــــــــــاف اليهود واليهوديـــة والصـــــــــــهيونيـــة. ومن مظـــاهر هـــذه الطمـــأنينـــة الركون إىل 
احلقائق، وإىل األوهام املعرفية املوروثة، ثم إقامة معمار نظري عليها لتبدو متماسكة 
ومتينة ويمكن االحتكام إىل نتائجها. ومع أن الشــــــك هو أبســــــط عناصــــــر التفكير العلمي 
اب العرب، يف معظمهم، مـــــا برحوا مطمئنين إىل مـــــا لـــــديهم من  والنقـــــدي، إالّ إن الكتـــــّ

هم عليــــه من يقينيــــات زائفــــة. ولعــــل يف ذلــــك بعض الراحــــة لهم، بــــديهيــــات، وإىل مــــا 
واجتنـــابـــاً ملتـــاعـــب البحـــث والتـــدقيق والتحقيق واملقـــابلـــة. وهؤالء، لضـــــــــــعف تكوينهم 
العلمي، تميل عقولهم إىل الصـــــيغ البســـــيطة التي ال حتتاج إىل عناء وإنعام نظر وإرهاق 

وجتعلهم يهجعون إىل طراز بصـــر. لذلك فإن أي صـــيغة بســـيطة تعفيهم من عناء البحث، 
من الكســــــل العجيب. غير أن كثيرين من الكتّاب العرب يســــــتندون يف أوهامهم ال  "ممتع"

ووقائع ربما حدثت، فعالً، حتت أســـــــــماع الناس  "حقائق جزئية"إىل األكاذيب وإنما إىل 
وأبصـــــــــــــارهم. أي أن هؤالء ال يختلقون الوقـــائع وإنمـــا يجتزئونهـــا. وهـــذه الوقـــائع، يف 

 true( "أكاذيب حقيقية"ســــاس، هامشــــية ومضــــللة يف كثير من األحيان، لذلك تســــمى األ

lies فضـــــــــــالً عن خرافـــــة "القوة اخلفيـــــة"، أو فكرة "املؤامرة اليهوديـــــة")، مثـــــل قصـــــــــــــــة ،
  !التي تسيطر على العامل بأسره "احلكومة السرية"و "بروتوكوالت حكماء صهيون"

لبتة. حســـــــــــبنا هذا العياء الفكري الكثيف ال يحتاج العرب إىل مزيد من اخلرافات ا
. لهذا يمتلك كتاب  الذي ساهمت يف صنعه السلفيات القاتلة واألصوليات الصاعدة معاً

فضـــــــــيلة نقدية فائقة األهمية؛ فهو يتصـــــــــدى،  "البروتوكوالت واليهودية والصـــــــــهيونية"
د الغــايــة بــاحلجــة والبرهــان، لهــذه اخلرافــة الشـــــــــــــائعــة جــداً يف الكتــابــات العربيــة، ويفنــ

يف األذهــان  "بروتوكوالت حكمــاء صـــــــــــهيون"املهلهلــة التي تســـــــــــتنــد إليهــا فكرة ترويج 
أن كره اليهود والتشــــهير بهم وإظهار "العربية، ويســــخّف اآلراء التي يتبناها البعض عن 

شـــــــــــرورهم احلقيقيــــة أو املتخيلــــة هو أجنع طريقــــة حملــــاربــــة الصـــــــــــهيونيــــة. [وهؤالء] 
ثل البروتوكوالت هو جزء من التصـــــدي للعدو الصـــــهيوين، يتصـــــورون أن ترويج وثيقة م

ولذا يخلعون عليها هالة من األهمية ويحيطونها بكثير من الرهبة باعتبار أنها تشــــــــكل 
). وعلى الرغم من ٥(ص  "مفتاحاً لفهم الشـــــخصـــــية اليهودية واملشـــــروعات الصـــــهيونية
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بين النص الديني وســــــــــلوك  ذلك، فإن كتابات كثيرة ال تنفك تروّج أن ثمة تماثالً كامالً
األفراد واجلماعات. وهذه الفرضـــية ســـاذجة علمياً، فمن احملال أن يفهم الباحث ســـلوك 
الــدولــة اإلســـــــــــرائيليــة اســـــــــــتنــاداً إىل التوراة أو التلمود أو البروتوكوالت، تمــامــاً مثلمــا ال 

ن رآنســــــتطيع أن نفســــــر ســــــلوك الدول اإلســــــالمية وخياراتها الســــــياســــــية اســــــتناداً إىل الق
والســــــــــنّة. إن النص الديني يؤثر وال شــــــــــك يف ســــــــــلوك األفراد واجملموعات، لكن أثره يف 
الســـــــــــياســــــــــــات العليا للدول ال يكاد يظهر على اإلطالق. ومع ذلك، فما زال بعض الكتبة 
العرب كلمــــا أراد أن يتحــــدث عن اليهود يعود إىل ملتقطــــات متفرقــــة من التلمود ليقيم 

علم، فـــإن التلمود مل يترجم إىل العربيـــة حتى اليوم. وعلى منهـــا خطـــابـــه املتهـــاوي. ولل
ســـــــــــبيـل املثـال، فـاإلســـــــــــرائيليون يصــــــــــــادرون األرض الفلســـــــــــطينيـة، ويقتلون األطفـال، 

بن نون فعل ذلك قبل ثالثة آالف ســــــنة، 		بالناس وينكلون بهم ال ألن يشــــــوع ويبطشــــــون
 يف احتالله. أمل يقموإنما ألن االســــتعمار االســــتيطاين يتوســــل هذه الوســــائل كي يســــتمر 

املســـــــتعمرون األوروبيون البيض بإبادة الســـــــكان الهنود؟ أمل يقم املســـــــتوطنون البيض 
يف جنوب إفريقيا باســـــتعباد الســـــكان األصـــــليين؟ هل كان هؤالء بحاجة إىل التلمود أو 

  التوراة ليتعلموا هذه الطرائق املهنية؟

  الترجمة األوىل
جم بروتوكوالت حكماء صهيون إىل العربية. كان حممد خليفة التونسي أول من تر

أن ما من أحد ترجم البروتوكوالت أو عمل على إذاعتها "وقد ادعى يف مقدمة الترجمة 
. إن كل من "وأضاف:  "بأي وسيلة إالّ انتهت حياته باالغتيال أو باملوت الطبيعي ظاهراً

ته وإن الصــحف التي نشــرترجم الكتاب يف إنكلترا وفرنســا وإســبانيا وإيطاليا قد قتلوا، 
). وهذا االدعاء ال ســــــند له، ١٧(ص  "قد نُســــــفت ألن اليهود حريصــــــون على أن يظل ســــــراً

ومبتذل يف الوقت نفسه ألنه يجانب احلقيقة ويهدف إىل إضفاء هالة زائفة من األهمية 
والرهبـــة على البروتوكوالت. واحلقيقـــة أن نـــاشـــــــــــراً واحـــداً أو مترجمـــاً للبروتوكوالت مل 

قتل، بمن فيهم حممد خليفة التونســـــــــــي نفســـــــــــه، ومل تتعرض أي دار نشـــــــــــر للنســـــــــــف أو يُ
للتــدمير. والبروتوكوالت، منــذ البــدايــة، مل تكن كتــابــاً ســـــــــــريــاً، وإنمــا هي كتــاب شـــــــــــــديــد 

  الشيوع.

  خرافة البروتوكوالت
يف املؤتمر  ١٨٩٧الشــــــــــــــائع أن بروتوكوالت حكمــــاء صـــــــــــهيون كتبــــت يف ســـــــــــنــــة 

د يف مدينة بازل الســويســرية، وأن تيودور هيرتســل تالها على الصــهيوين األول الذي عق
هذا املؤتمر، وأن املؤتمرات الصــــهيونية الالحقة هي نفســــها مؤتمرات حكماء صــــهيون، 

  والبروتوكوالت هي حماضر املؤتمر األول.
هذه األفكار الرائجة كلها، ويرى أن البروتوكوالت يســخر عبد الوهاب املســيري من 
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ملحقاً لكتاب من تأليف  ١٩٠٥نُشــــــــرت، أول ما نُشــــــــرت، يف ســــــــنة "أنها وثيقة مزيفة، و
). ١٢(ص  "ســـيرغي نيلوس، وهو موظف روســـي كان يعمل لدى الكنيســـة األورثوذكســـية

أن البروتوكوالت وثيقة مزورة اســـــــــــتفاد كاتبها [ســـــــــــيرغي نيلوس] من "ويؤكد الكاتب 
يســـخر فيه  ١٨٦٤كتيب نشـــره صـــحايف فرنســـي يدعى موريس جويل يف بروكســـل ســـنة 

ا عنوان الكتيــــــب فهو  "من نــــــابليون الثــــــالــــــث. حوار يف اجلحيم بين مكيــــــافيلي "أمــــــّ
). وفضــــالً عن ذلك فقد وقع ١٣(ص  "الســــياســــة يف القرن التاســــع عشــــر"أو  "ومونتســــكيو

بين يدي أملاين يدعى هيرمان جودش، واســــــمه األصــــــلي جون  "حوار يف اجلحيم"كتاب 
يف قصــــــــة خرافية عن املؤامرة اليهودية  "وار يف اجلحيمح"راتكليف، الذي أعاد صــــــــوغ 

). وقد كشـــــفت جريدة ١٤(ص  "بياريتز"عن ســـــلســـــلة روايات  ١٨٦٨وأصـــــدرها يف ســـــنة 
، أوجـــه الشـــــــــــبـــه بين البروتوكوالت ١٩٢١آب/أغســـــــــــطس  ١٨و ١٧و ١٦ ، يف"التـــايمز"

هما. ينوكتاب موريس جويل، ونشرت فقرات مطولة من الكتابين أظهرت التطابق التام ب
). وعلى ســـــــــــبيل املثال، فقد ورد يف ١٤(ص  هذا التطابق بأنه ســـــــــــرقة أدبية ووصـــــــــــفت

إن الصــحافة اليهودية ســتكون مثل اإلله الهندي فشــنو "البروتوكول الثاين عشــر ما يلي: 
 إن"فقد ورد على لســـــــــــان مكيافيلي:  "حوار يف اجلحيم"أّما يف كتاب  "لها مئات األيدي.

  "نو سيكون لها مئة ذراع.صحافتنا مثل اإلله فش
يف أي حال، فإن عبد الوهاب املســــيري يرى أن البروتوكوالت ليســــت نصــــاً يهودياً 

). ويتســـــــــــــــاءل: ملــــاذا كتبــــت ٢٠(ص الق، وإنمــــا هي نص روســـــــــــي بــــامتيــــاز على اإلط
البروتوكوالت بالروســــــية وليس بالعبرية ما دام حكماء صــــــهيون يريدون أن تبقى هذه 
الوثيقة سرية؟ ويقول املسيري: ال يوجد يف البروتوكوالت أي كلمة عبرية، أو أي إشارة 
إىل العهــــــد القــــــديم أو التلمود أو كتــــــب الزوهر والبــــــاهر، وهــــــذا يــــــدل على أن كــــــاتــــــب 

كوالت روســـــــــــي يجهــــل اليهوديــــة. كــــذلــــك ال تــــذكر البروتوكوالت فلســـــــــــطين قط. البروتو
وكبرهـــان إضـــــــــــــايف على زيف هـــذه الوثيقـــة يقول املســـــــــــيري إن البروتوكوالت تهـــاجم 
الكنيســــــة الكاثوليكية واحلركة اليســــــوعية، وهذا يدل على النزعة األورثوذكســــــية للكاتب 

يضاً إىل املنشأ الروسي لها. ثم إنها األصلي. وهي تهاجم املاسونية، األمر الذي يشير أ
تهــاجم بنيــامين دزرائيلي ألنــه كــان مكروهــاً لــدى النخــب الروســـــــــــيــة احلــاكمــة بســـــــــــبــب 
مســــــــــــانــدتــه الــدولــة العثمــانيــة كي تبقى حــاجزاً أمــام اإلمبراطوريــة الروســـــــــــيــة. وتهــاجم 

ور مكذلك االقتصـــاد احلر والدســـتور والديمقراطية واالنتخابات، وهذه األ البروتوكوالت
، وكان من شــــــــــــأن هذه ١٩٠٥كانت جزءاً من مطالب املعارضــــــــــــة الروســـــــــــية بعد ثورة 

  املطالب لو حتققت أن تزعزع النظام القيصري بأسره.
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  البروتوكوالت
  تكذب نفسها

تزعم البروتوكوالت أن اليهود وقفوا دائمــاً وراء جميع الثورات التي كــانــت تطــالــب 
رات البشـــــــــرية مل يكن لليهود فيها أي شـــــــــأن، مثل بفكرة احلرية. واحلقيقة أن أغلبية الثو

ثورة ســـــــبارتاكوس لتحرير العبيد يف روما القديمة، أو ثورة الزجن يف البصـــــــرة، أو حتى 
الثورات الصـــــــــــينيــــة واجلزائريــــة والكوبيــــة احلــــديثــــة. وتتنبــــأ البروتوكوالت بــــأن اليهود 

من صــــــفحة، وســــــيحذفون  ٣٠٠ســــــيفرضــــــون ضــــــريبة مضــــــاعفة على كل كتاب يقل عن 
مناهج الدراســــــــة جميع تعاليم القانون املدين، وســــــــيمحون جميع أنواع التعليم اخلاص 

). وبطبيعـــة احلـــال، مل تُفرض يف األمس، وال اليوم، ضـــــــــــريبـــة على الكتـــب يف ٣٦(ص 
أوروبـــا، ومـــا زال القـــانون املـــدين جزءاً شـــــــــــــديـــد األهميـــة من القوانين العـــامـــة، والتعليم 

  ليم الرسمي.اخلاص أكثر انتشاراً من التع
وملزيــد من النقض والــدحض، فــإن البروتوكوالت مل تتنبــأ بــاحملرقــة النــازيــة قط، 
ومل تشـــــــــــر إىل حروب امليــاه الشـــــــــــــائعــة اليوم يف الكتــابــات الســـــــــــيــاســـــــــــيــة واالحتمــاالت 
املســـــــــتقبلية. وأبعد من ذلك، فإن هيرتســـــــــل نفســـــــــه تنبأ بأن أملانيا ســـــــــترعى املشـــــــــروع 

انيا حاولت إبادتهم. وتنبأ وكانت النتيجة أن أمل الصـــــــــــهيوين وترعى مســـــــــــتقبل اليهود،
  غوريون بقيام دولة مسيحية يف لبنان، وهذا مل يحدث قط. -	بن		دافيد

  أغالط عابرة
إجنــاز نقــدي ثــاقــب، وهو يقــدم  "البروتوكوالت واليهوديــة والصـــــــــــهيونيــة"إن كتــاب 

ل املنوعــــات مــــادة معرفيــــة فــــائقــــة األهميــــة، ويعيــــد االعتبــــار إىل التفكير العلمي حيــــا
اخلرافية التي تســمم الثقافة العربية املعاصــرة. إنه حماولة جدية وعميقة للوقوف ضــد 
ترويج البروتوكوالت يف األذهان العربية، ألن من خماطر هذا األمر أن تترســـــــــــخ لدينا 
فكرة التفوق اليهودي، وأن ننســـــــــــــاق إىل االعتقــاد بــامتالك اليهود قــدرات خــارقــة. ومن 

املؤامرة "اد أن يســــــــــــاعد الســـــــــــلطات العربية يف تبرير عجزها بذريعة شــــــــــــأن هذا االعتق
، تماماً مثلما اســـــــــــتند األملان إىل البروتوكوالت يف تبرير هزائمهم يف احلرب "اليهودية

  العاملية األوىل.
وعلى أهمية هذا الكتاب فقد رصــدنا غلطتين فيه، وها نحن نشــير إليهما للضــرورة 

  النقدية والعلمية:
حوار يف اجلحيم بين "املســـــــــــيري إن عنوان كتـــــاب موريس جويل هو  يقول - ١

). والصــــــحيح أن ١٣(ص  "مكيافيلي ومونتســــــكيو أو الســــــياســــــة يف القرن التاســــــع عشــــــر
ت . فاحلوارا"حوارات مكيافيلي ومونتسكيو"يختلف تماماً عن  "حوار يف اجلحيم"كتاب 

، "فرانز دانكر"دار يف برلين عن  ١٨٥٠بين مكيافيلي ومونتســــــــــكيو صــــــــــدرت يف ســــــــــنة 
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وكان مؤلف الكتاب يدعى جاكوب فينيدي. ومن هذا الكتاب استمد موريس جويل، على 
. ثم جاء هيرمان جودش ١٨٦٤ونشره يف سنة  "حوار يف اجلحيم"األرجح، مادة كتابه 

  ."املؤامرة اليهودية"قصته اخلرافية عن  "حوار يف اجلحيم"(جون راتكليف) ليصوغ من 
احلركة الصـــهيونية ’م. بحيري، "ورد املصـــدر التايل:  ١٠٣الصـــفحة يف أســـفل  - ٢

(بيروت: مؤســــســــة الدراســــات  ‘القضــــية الفلســــطينية واخلطر الصــــهيوين’، يف ‘منذ نشــــأتها
  ".٢٢ص  )،١٩٧٣الفلسطينية، 

احلركة "ال توجد يف هذا الكتاب قائمة بأســـــــــــماء املؤلفين، وال أي فصــــــــــــل بعنوان 
(أي مروان بحيري) إذن؟ ثم إننا  "م. بحيري" فكيف ظهر اســــم. "منذ نشــــأتها الصــــهيونية

لى فلم نعثر ع" القضــية الفلســطينية واخلطر الصــهيوين"من كتاب  ٢٢عدنا إىل الصــفحة 
أرض "النص الذي اســـــــــــتند إليه املؤلف والذي يتضـــــــــــمن معلومات عن كتاب أوليفانت 

من سد الذرائع واستنفاد الذي ترجمه سوكولوف إىل العبرية. وفوق ذلك، وملزيد  "جلعاد
احلجج، قمنا بالتفتيش يف جميع الصـــــــــفحات األُخرى يف الكتاب التي يظهر فيها اســـــــــم 
أوليفانت واســم ســوكولوف فلم نعثر على ضــالتنا. ولهذا، فاألرجح أن يكون النص الذي 
اســـــــــــتند إليه املؤلف مقتطفاً باخلطأ من مصـــــــــــدر آخر وليس من مظانه مباشـــــــــــرة. وهذا 

  سخ.بالن"البروتوكوالت"أخطأ يف االقتطاف، فانتقل هذا اخلطأ إىل كتاب  "خراآل"املصدر 
  صقر أبو فخر
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