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حملة ضّد منتقدي إسرائيل في أملانيا باسم مناهضة معاداة السامّية

 En Allemagne, la lutte contre l’antisémitisme tourne à la chasse aux

sorcières
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بقلم بان راتسكوف، أستاذ مساعد زائر في مدرسة لوشيم للدراسات اليهودية في كلية االحتاد العبري في 

لوس أجنلس وجامعة جنوب كاليفورنيا.
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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 

مركز األبحاث
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 

مركز األبحاث

مركز األبحاث- منظمة التحرير الفلسطينية  - القدس- فلسطني / تلفاكس :9702966228 +

e-mail: info@prc.ps
http://www.prc.ps



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف كــز األبحــاث ا  مخرجــات مرا

30 آب/ أغسطس 2022

يتنــاول الكاتــب فــي هــذا املقــال احلمــالت التــي تشــنّها الســلطات واملؤسّســات األملانّيــة مؤّخــرا ضــد منتقــدي 

السياســة اإلســرائيلّية باتّهامهــم »جزافــا« مبعــاداة الســامّية وذلــك فــي إطــار مأسســة »ثقافــة الذاكــرة« فــي 

أملانيــا للتكفيــر عــن ذنــوب املاضــي، مقّدمــا بعــض األمثلــة واحلــاالت. 

من ثقافة »التكفير عن الذنوب« إلى »املكارثّية«

يوّضــح الكاتــب بــأن أملانيــا قطعــت شــوًطا كبيــرًا وممّيــزًا مــن خــالل مأسســة »ثقافــة الذاكــرة« بغيــة تقويــض 

بــزوغ أي مظهــر معاصــر مــن معــاداة الســامّية فــي البــالد، بينمــا باتــت تتحــّول ثقافــة »التكفيــر عــن الذنــوب« 

هــذه إلــى ممارســات مكارثّيــة – نســبة إلــى عضــو مجلــس الشــيوخ األمريكــي الســابق جوزيــف مكارثــي الــذي 

كان يوّجــه االتهامــات بالتآمــر واخليانــة خلصومــه دون االكتــراث لألدلــة مــع بدايــة احلــرب البــاردة – بحــقّ صحفيــني 

عــرب ومســلمني جملــرّد تضامنهــم مــع القضّيــة الفلســطينّية. 

فخــالل شــهر شــباط 2022، فقــد ســبعة صحفيــني عــرب ومســلمني وظيفتهــم فــي قنــاة “دويتشــه فيلــه” 

)DW(، بعــد أن اتهمتهــم اجلريــدة اليوميــة Süddeutsche Zeitung مبعــاداة الســامية. فبــات عديــد الصحفيــني 

 ،Currents يشــعرون بأنهــم محاطــون بثقافــة غامضــة مــن الرقابــة والترهيــب. فقــد صرّحــت مــرام ســالم جملّلــة

وهــي صحفيــة فلســطينية مــن الضفــة الغربيــة احملتلــة، كانــت مــن أوائــل الصحفيــني الذيــن طردتهــم قنــاة 

“دويتشــه فيلــه”: “كثيــرا مــا يُعتقــد أننــا كصحفّيــني فــي أملانيــا نتمتــع بنــوع مــن احلمايــة، لكننــا فــي احلقيقــة 

ــائل  ــر وس ــة تعبي ــرّض حري ــا تتع ــا م ــات. دائم ــي بالديكتاتوري ــع يذكّرن ــذا الوض ــتمرّ. ه ــوف مس ــي خ ــش ف نعي

اإلعــالم وحريـّـة الــرأي إلــى الهجــوم فــي منطقتنــا، وأنــا أشــعر اليــوم بالشــيء نفســه هنــا”.

ــدة  ــق اجلري ــق -وف ــي تتعّل ــح، والت ــكل واض ــالم بش ــرام س ــد م ــامية ض ــاداة الس ــاءات مع ــات ادع ــم إثب ــم يت ل

األملانيــة- مبــا نشــرته علــى صفحتهــا علــى موقــع فيســبوك خــالل القصــف اإلســرائيلي علــى غــزة فــي أيّــار 

ــع  ــي الواق ــي ف ــرائيل يخف ــطينيني إلس ــاد الفلس ــأن انتق ــة ب ــى الصحيف ــني عل ــل القائم ــرّد تخّي 2021. فبمج

كراهيــة شــديدة، يتســنى لألملــان التخفيــف عــن ذنبهــم جتــاه ماضــي أجدادهــم النازيــني، بعــد أن أصبحــوا اليــوم 

فــي طليعــة الكفــاح النبيــل ضــد معــاداة الســامية.
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البرملان األملاني ضد حركة املقاطعة

يوّضــح الكاتــب بــأّن “القــرب مــن حركــة املقاطعــة )BDS(” يكفــي اليــوم فــي أملانيــا إللغــاء حــدث أو فــرض رقابــة 

أو طــرد أشــخاص مــن عملهــم، وذلــك بســبب قــرار غيــر ملــزم صــّوت عليــه البرملــان األملانــي فــي 2019، والــذي 

يصنـّـف حركــة املقاطعــة BDS كحركــة معاديــة للســامّية فــي جوهرهــا. وفــي أعقــاب هــذا القــرار، اضُطــر مدير 

املتحــف اليهــودي فــي برلــني واملتخصــص البــارز فــي العصــور القدميــة اليهوديــة بيتــر شــيفر إلــى االســتقالة. 

ــا  ــا يهودي ــاء 240 أكادميي ــن إمض ــرّا م ــرا ح ــر منب ــى تويت ــابه عل ــالل حس ــن خ ــارك م ــه ش ــه” أن ــت “جرميت وكان

وإســرائيليا، يعــارض فيــه هــؤالء قــرار املؤسســة التشــريعية األملانيــة.

يضيــف الكاتــب أيضــا بأنـّـه كان مــن املقــرر أن يلقــي الفيلســوف الكاميرونــي الشــهير أشــيل مبمبــي الكلمــة 

االفتتاحيــة ملهرجــان “رور” الثقافــي 2020، والــذي ينعقــد كل ثــالث ســنوات فــي شــمال الرايــن وســتفاليا. لكــن 

ــي الدميقراطــي  ــي مــن احلــزب الليبرال ــب لورنتــس دويتــش، وهــو سياســي محل فــي آذار مــن نفــس العــام، طل

ــذي  ــوف ال ــا الفيلس ــي، متهم ــوة مبمب ــاء دع ــان إلغ ــر املهرج ــى مدي ــة إل ــالة مفتوح ــي رس ــط(، ف ــني الوس )مي

يــدرّس فــي جنــوب إفريقيــا بدعــم حركــة املقاطعــة وســحب االســتثمارات وفــرض العقوبــات التــي تهــدف إلــى 

الضغــط علــى دولــة إســرائيل حتــى حتتــرم القانــون الدولــي. ويوّضــح الكاتــب بــأّن دويتــش ارتكــز فــي اتهاماتــه 

ــني  ــه الفيلســوف ب ــذي يقــارب في ــوان “سياســات العــداوة” ، وال ــذي يحمــل عن ــي ال ــاب أشــيل مبمب ــى كت عل

نظــام األبارتايــد فــي جنــوب إفريقيــا و“مشــروع إســرائيل االنفصالــي”، مــع مراعــاة الفــوارق األساســية. ويضيــف 

الفيلســوف بــأن كاّل مــن الفصــل العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا واحملرقــة اليهوديــة كانــا ظاهرتــني لـــما أســماه 

بـــ “وهــم االنفصــال”، مــع التأكيــد علــى اخلصوصيــة الشــديدة للمحرقــة اليهوديــة. ومت إلغــاء مداخلــة مبمبــي 

فــي نهايــة املطــاف بحّجــة جائحــة كوفيــد-19. 

يهود سّيئون

ــوم. أواّل،  ــا الي ــي أملاني ــامية ف ــاداة الس ــد مع ــرب ض ــمات احل ــح س ــالت توّض ــذه احلم ــأّن ه ــب ب ــج الكات يحاج

ــكل  ــطينية وألي ش ــوات الفلس ــدي لألص ــتبعاد العقائ ــا، االس ــة. ثانًي ــركات اليميني ــل احل ــن قب ــتغاللها م اس

مــن أشــكال النشــاط الفلســطيني، واختزالهمــا فــي كراهيــة اليهــود. ثالثًــا، شــيطنة اليهــود واإلســرائيليني 

املتضامنــني مــع فلســطني. فأملانيــا دائمــاً مــا تهنـّـى نفســها علــى اجلهــود التــي تبذلهــا لتجــاوز ماضيهــا، لــذا 

بــات اليهــود الوحيــدون الذيــن يســهل اندماجهــم فــي مجتمــع أملانيــا مــا بعــد النازية هــم أولئــك الذيــن يقبلون 

طريقــة البلــد فــي التكفيــر عــن ذنوبــه مــن خــالل مباركــة الصهيونيــة. أمــا اليهــود “الســيئون” -مبــن فيهــم 

العديــد مــن اإلســرائيليني- والذيــن يحتجــون علــى الدعــم األملانــي لعنــف دولــة إســرائيل ضــد الفلســطينيني، 
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فيتــم اعتبارهــم الســامّيني فــي اجملتمــع األملانــي، حتديــًدا بســبب رفضهــم للمنطــق األخالقــي األملانــي لإلصــالح 

وردّ االعتبــار.

خامتة

يختــم الكاتــب مقالــه بالتأكيــد علــى أّن ثقافــة الذاكــرة األملانيــة ال تقّلــل فقــط مــن قيمــة مكافحــة معــاداة 

الســامّية، بــل إنهــا تســمح بتالقــي مكافحــة معــاداة الســامّية مــع صعــود العنصريــة ضــد املســلمني، وذلــك 

باالدعــاء اخلطيــر بأنهــا حتــارب شــكال مــن أشــكال العنصريــة مــن خــالل تضخيــم شــكل آخــر. هنــاك حاجــة 

ــة جــادة  ــا، وهــي مراجعــة مــن شــأنها أن تنتــج مقارب ــى مراجعــة “العمــل علــى املاضــي” فــي أملاني ماســة إل

ــن  ــك الذي ــل أولئ ــن قب ــتغاللها م ــع اس ــت أن متن ــس الوق ــي نف ــي وف ــامّية احلال ــاداة الس ــف مع ــدة لعن ومعّق

يســعون بــكل الطــرق إلــى جتــاوز املاضــي النــازي للبــالد، وأولئــك الذيــن يســعون إلخفــاء سياســة إقصــاء قوميــة 

جديــدة.


