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  واحدة وخمسون وثيقة:
  التواطؤ الصهيوين مع النازيين

Fifty-One Documents: Zionist Collaboration 
with the Nazis 

Lenni Brenner, ed. 
Fort Lee, N.J.: Barricade Books, 2002. 
342 pages. $22.00 cloth. 

  
قطاعات من احلركة الصــــــهيونية قليلة هي القضــــــايا احلســــــاســــــة بقدر التواطؤ بين 

) القوي الذي يلف هذا املوضـــــــــــوع يجعل من الصـــــــــــعب جداً tabooوالنازيين. فاحلظر (
إجراء مناقشـــــــــــة وبحث يف املوضـــــــــــوع يرتكزان على الوقائع. وينتمي ليني برنر، مؤلف 

) Zionism in the Age of the "الصـــــــــــهيونيـــة يف عصـــــــــــر الطغـــاة"الكتـــاب املهم 
])e Hill, 1983[Lawrenc Dictators ، إىل النقــــاد اجلــــذريين للتفســـــــــــير الــــديني

املســــــيحي) الســــــائد للحقبة النازية. ويهدف برنر، يف كتابه األحدث،  - القوي (اليهودي
إىل تعزيز املناقشة املرتكزة على الوقائع عن طريق نشر بعض الوثائق التي استخدمها 

ربمــا يرغــب يف أكثر من  يف كتــابــه الســـــــــــــابق. وهو يوصـــــــــــي القــارئ غير املطلع، الــذي
نية الصــــــــهيو"التعليقات املوجزة التي تقدمها كل وثيقة، بالرجوع إىل كتابيه اآلخرين (

الســـور احلديدي: النزعة التصـــحيحية الصـــهيونية من جابوتنســـكي "، و"يف عصـــر الطغاة
Wall: Zionist Revisionism from Jabotinsky to /The Iron "إىل شـــــــمير

]1984 Books, [Zed Shamir(  ص  "التضخيم املفصَّل للمادة"من أجل)xi.(  
إن غياب مزيد من الوثائق ذات الصــلة، التي تســتشــهد بها الدراســات احلديثة بشــكل 
جزئي، يقلل قيمة مصــــــــــنَّف برنر. لذلك ال يعكس هذا الكتاب يف حاالت كثيرة اجملموعة 

الضرورية للمعلومات  األحدث من املعارف، وال يستطيع احللول حمل الدراسة املنهجية
التي أصبح الوصول إليها ممكناً منذ إجراء برنر بحثه األصلي. ومن األمثلة ذات الصلة 
قضــــية كاســــتســــتنر التي تقدم إحدى حاالت تواطؤ الوكالة اليهودية مع النازيين األكثر 
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إثارة للجدل. كان رودلف كاســتســتنر رئيس جلنة اإلنقاذ الصــهيونية يف بودابســت التي 
بشـــأن مصـــير اليهود اجملريين. وقد  1945 -  1944وضـــت مع النازيين خالل فترة تفا

كانت هذه املفاوضــــات بالنســــبة إىل مناوئي كاســــتســــتنر، بمن فيهم برنر، جمرد تغطية 
للتواطؤ مع النازيين. ويف هذا اإلطار، وفقاً ألحد الشـــــــــــهود العيان، ســــــــــــاعدت جمموعة 

ن ع كاســتســتنر الشــرطة الســرية النازية يف ترحيل اليهود إىل أوشــفيتز. ويرى املدافعون
  كاستستنر أنه كان يؤمن حقاً بوجود فرصة حقيقية إلنقاذ اليهود اجملريين.

وتكشف دراسة النشرات والوثائق املتعددة أن املشكلة الرئيسية مل تكن كاستستنر، 
وإنما قيادة الوكالة اليهودية، التي أهدرت، باالشـــــــــتراك مع احللفاء، الفرصـــــــــة احلقيقية 

طلب الوكالة اليهودية من كاســـــــــــتســـــــــــتنر وقف التعامل مع إلنقاذ اليهود اجملريين. مل ت
النازيين، وهو مل يرَ بطبيعة احلال أي خيار آخر ســــــــوى التضــــــــحية ببضــــــــعة يهود بينما 
. وهذا التفسير ال تدعمه الوقائع فحسب، بل يوفر  كان ال يزال يأمل بإنقاذ عدد أكثر جداً

 ورة أفضــل األســباب التي أدتأيضــاً تفســيراً ســياســياً أكثر للقضــية. كما أنه يوضــح بصــ
يف الشـــين بيت. فبعد خســـارة  "ســـابق"على يد عميل  1957إىل اغتيال كاســـتســـتنر ســـنة 

كاســـــــــــتســـــــــــتنر دعوى تشـــــــــــهير رفعها أحد الناجين اجملريين اليهود من احملرقة النازية، 
نابعة من االتهامات املوجهة إليه بالتواطؤ، واجه ضـــغوطاً شـــديدة تطالبه بالدفاع عن 

لكن احلكومة اإلســــرائيلية كانت تخشــــى أن يكشــــف احلقيقة. باإلضــــافة إىل ذلك،  نفســــه،
 (يف "قضـــــية كاســـــتســـــتنر"بيري يف مقالة بالعبرية،  - كما أوضـــــحت شـــــوشـــــانا إشـــــوين

)، أرســـــــــــلـــت الوكـــالـــة اليهوديـــة 1995، نيســــــــــــــان/أبريـــل 59، العـــدد "يلكوت موريشــــــــــــــت"
رمي حرب نازيين. وقد ليشــــهد يف نورنبرغ ملصــــلحة ثالثة جم 1948كاســــتســــتنر ســــنة 

أنقذت القيادة الصـــــــــــهيونية البراغماتية هؤالء اجملرمين املســـــــــــؤولين عن قتل اليهود، 
ألنهم كانوا مســــــــــتعدين لدفع فديات تنقذ حياتهم. وكما أوضــــــــــحتُ يف كتابي املنشــــــــــور 

)، تثبت 2000ســـــــنة  Uberreuther Verlag(الذي نشـــــــرته  "مزوّرو هتلر"باألملانية، 
الوثائق الســــويســــرية أن أحد هؤالء النازيين أمر وكيله املايل الســــويســــري بتحويل املال 

). وتنعكس ســـياســـة الوكالة اليهودية أيضـــاً يف 70إىل الوكالة اليهودية يف جنيف (ص 
قضـــــــــــية عميل نازي يهودي ذي شــــــــــــأن هو جاك فان هارتن، الذي منحته غولدا مئير 

(املصــــــــــدر نفســــــــــه؛  1947ق اللجوء يف تل أبيب ســــــــــنة وعمالء ســــــــــريون إســــــــــرائيليون ح
  ).19/5/2000، و28/4/2000، "هآرتس"

يعتقد برنر أن التشـــــابهات بين األيديولوجيتين الصـــــهيونية والنازية كانت الســـــبب 
الرئيســــــي وراء هذا التواطؤ، ويميل كثيرون من قرائه إىل املبالغة يف هذا التشــــــابه. لكن 

وجيات القومية كلها تمتلك درجات متفاوتة من اخلصـــائص يجب أالّ ينســـوا أن األيديول
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. لـــذا ليس من املفـــاجئ وجود تشــــــــــــــابهـــات بين كثير من احلركـــات "الـــدم والتراب"مثـــل 
القومية. كما أن املضطهَدين يميلون إىل غرس مواقف مضطهِديهم يف نفوسهم، بحسب 

 (الذي " األرضاملعذبون يف"ما رأى احمللل النفســـــــــــي الشـــــــــــهير فرانز فانون يف كتابه 
). لكن التعاون الصــهيوين النازي مل يكن يســتند إىل 1965ســنة  Press Groveنشــرته 

التشـــــابهات بقدر ما اســـــتند إىل املصـــــالح املشـــــتركة. فقد عملت كال احلركتين، ألســـــباب 
ـــــــــــــــــــ اتفاقية " متباينة، من أجل نقل اليهود من أوروبا. وكان هذا هو الســـــــــبب الرئيســـــــــي لـ

ي عقدت يف الثالثينات، والتي رسّخت الوكالة اليهودية بمثابة املستورد الت "الترانسفير
  العام للسلع األملانية يف الشرق األوسط، وساعدتها يف معاجلة أزمتها االقتصادية.
الذي إن دراســـــــــة ســـــــــياســـــــــة الوكالة اليهودية يف أثناء احلقبة النازية تدعم املوقف 

يرى أنه كان يمكن إنقاذ مزيد من اليهود لو مل تكن الصــــــــــهيونية منشــــــــــغلة ببناء الدولة 
اليهودية كهدفها األســـــــــــمى. لقد أنقذت الوكالة اليهودية اليهود عندما كان ذلك يخدم 
أهدافها القومية فحســـب. وعندما كانت جهود اإلنقاذ تعمل ضـــد املصـــالح القومية، كما 

، كـــانـــت تتعرض للتخريـــب. ووفقـــاً للوثـــائق التي 1938نـــة حـــدث يف مؤتمر إفيـــان ســـــــــــ
ما  حماكمة صهيونية"تسفي، يف كتابه  -  يستشهد بها الباحث اإلسرائيلي س. ب. بيت

 )Zahahla, 1991 Ugandan Zionism on Trial-Post]([ "بــــــعــــــد أوغــــــنــــــدا
طراً ويتعامل معها برنر يف كتابه األول بشـــــــــــكل جزئي، رأت قيادة الوكالة اليهودية خ

كبيراً على املشروع الصهيوين إذا ما توجه الالجئون اليهود إىل أي مقصد غير فلسطين. 
، أو قضــــــــية فان هارتن، ســــــــاعدت الوكالة "اتفاقية الترانســــــــفير"ويف ظروف أُخرى، مثل 

  اليهودية النازيين وحمتهم.
إن الــدروس املســـــــــــتقــاة من الــدور املريــب للوكــالــة اليهوديــة صــــــــــــالح لكــل احلركــات 

لقومية. فقد عملت هذه القيادة بصــــــورة عامة ضــــــد مصــــــالح اليهود املهدَّدين. لذا يجب ا
: ملصـــــــــلحة من  ، وما هي تكاليف ذلك؟ ومن يربح منها ومن "حترَّر أمة"أن تُســـــــــأل دائماً

  يخسر؟
  شراغا إالم
  صحايف حتقيقات إسرائيلي
  مقره يف زيوريخ
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