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ي كتابه ي أننا نؤيد ما يطرحه ف شرنا لكتاب السید شاحاك ال يعن ن

مقدمة

كُتــب الكثیــر مــن الكــالم الفــارغ فــي محاولــة لتقــديم تفســیر اجتمــاعي أو 
ن، ألن البنیــة وھــذا أمــر غیــر ممكــ  ".كـكـل"صــوفي للیھــود أو للیھوديــة   

االجتماعیة للشعب الیھـودي والبنیـة األيديولوجیـة للیھوديـة، تغیـرت تغیـرًا              
.وبإمكاننا أن نمیّز أربع مراحل رئیسیة.عمیقًا عبر العصور

مرحلة الممالك القديمة، مملكة إسرائیل ومملكة يھودا، حتى تدمیر         -1
ى البـابلي     .).م. ق 587في عـام    (الھیكل األول    ى حیّـز   ويُعنـ (والمنـف

كبیر من العھد القديم بھذه الفترة، على الـرغم مـن أن معظـم كـتب              
العھد القديم الرئیسیة، بما فیھا األسفار الخمسة في العھد القـديم           

).كما نعرفھا، جرى تألیفھا في الواقع، بعد ھذا التاريخ

لقد كانت ھذه الممالك الیھودية القديمة، على الصعید االجتمـاعي،          
وھذا الشـبه   .ًا لمملكتي فلسطین وسوريا المجاورتین    مشابھة تمام 

 يمتد لیشمل الديانات    – الذي يتكّشف لدى القراءة الدقیقة لألنبیاء        –
س        ي كـان      ).1(التي مارستھا األكثرية الساحقة من النا واألفكـار الـت

ى وجـه    –لھا أن تصبح أفكارًا نموذجیة للیھودية الالحقة      بما فیھـا عـل
ص، التمییــز ا  كانــت فــي ھــذه –الثنــي والحصــرية التوحیديــة الخصــو

المرحلة، أفكـارًا محصـورة بـدوائر صـغیرة مـن الكھنـة واألنبیـاء الـذين                 
.اعتمد نفوذھم االجتماعي على الدعم الملكي

مرحلة ازدواج المراكـز، فلسـطین وبـالد مـا بـین النھـرين، ابتـداء مـن          -2
(العــودة األولــى ـمـن بابــل" العــام ، وحتــى حــوالي .)م. ق537عــام "

وقد تمیّزت ھذه المرحلة بوجود ھـذين المجتمعـین الیھـوديین       .م500
واللـذين  .المتمتعین بالحكم الذاتي، والقائمین أساسًا على الزراعـة       

الديانــة "فرضــت علیھمــا قــوة االمبراطوريــة الفارســیة وســلطانھا،     
فسفر.، كما شرحتھا سابقاً، ألدوائر الكھنوتیة ودوائر الكَتَبَة"الیھودية
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عزرا في العھد القديم يشـمل سـردًا لنشـاطات عـزرا الكـاھن، وھـو                
س، ارتحششـتا        "كاتب فوري لشريعة موسى   " ، الذي خوّله ملك فـار

ى يھـود فلسـطین،       "تعیین قضـاءة وقضـاة صـلح      "األول، صالحیة    ، عـل
ولم يأتمر أحدھم بقانون الرب إلھكم، وبقانون الملك، "حتى إذا حصل 

سـواء أكـان حكمـًا بـالموت أم بـالنفي أم            يُنفّذ فیـه الحكـم بسـرعة،        
(بمصادرة البضائع، أم بالسجن    ومن خالل سفر نحامیا، سـاقي      ).2"

ى                 الملك ارتحششتا، الـذي عُـیّن حاكمـًا فارسـیًا لیھـودا ويتمتـع حـت
ويقال (بسلطات أكبر، يتبین لنا الى أي حد كان دور اإلكراه األجنبي،            

ي فـرض الديانـة         ،  ")االمبريـالي "في يومنـا ھـذا اإلكـراه         دورًا فعـاًال ـف
.الیھودية، وبنتائج دائمة

لقد استمر الحكم الذاتي الیھودي في ھذين المركـزين خـالل معظـم ھـذه      
ولم يكن يحصل .الفترة، وكانت تُقمع أي انحرافات عن االرثوذوكسیة الدينیة

شــذوذ عــن ھــذه القاعــدة إال عنــدما كانــت االرســتقراطیة الدينیــة نفســھا  
وأيضـاً، تـحت   .م. ق166 الى 300من عام (األفكار االغريقیة  "عدوىتُصاب ب "

س الكبیر وخلفائه من عام        ، أو عندما   )م70الى عام   .م. ق 50حكم ھیرودوت
كانت ھذه االرستقراطیة الدينیة تنقسم في ردة فعل على تطورات جديـدة         

بـرز  مثل االنقسام بین الفريقین الكبیرين، الفريسـیین والصـدّوقیین، الـذي            (
ي كـان ينتصـر فیھـا أي            .).م. ق 140في حوالي العام     ولكن في اللحظة الـت

من الفريقین، كان المنتصر يستخدم اآللیة القمعیة للحكم الذاتي الیھـودي           
ي          )أو االستقالل، لفترة قصیرة   ( ى الیھـود ـف لفرض وجھات نظره الدينیة عـل

.كال المركزين

ى    وخالل معظم ھذا الوقت، وخصوصًا بعد انھیا       ر االمبراطورية الفارسیة وحـت
كان الیھود القاطنون خارج ھذين المركـزين، أحـرارًا مـن           .م200حوالي العام   

ويوجــد ـمـن بــین أوراق البـُـردى المحفوظــة فــي  .اإلكــراه الــديني الیھــودي
ى عـام            )في مصر العلیا  (Elephantineالیفانتین   419، كتـاب يعـود تاريخـه اـل

س الثاني، ويتضمن يحتوي على نص ألمر صادر.م.ق س، داريو  عن ملك فار
(تعلیمات لیھود مصر بالنسبة الى تفاصیل التقید بفرائض عید الفصح .3(

ولكن الممالك الھیللینـة والجمھوريـة الرومانیـة واالمبراطوريـة القديمـة، لـم             
ي كـان يتمتـع بھـا           .تكن تُعیر أي اھتمام لھذه األمور      ولقد أتاحت الحرية الـت

ینیون خارج فلسطین، إبداع أدب يھودي مكتـوب بالیونانیـة، مـا            الیھود الھیلل 
ت المسـیحیة بقايـاه         لبثت الیھودية أن رفضته بمجمله فیما بعد، وقـد حفـظ

كمــا كــان نشــوء المســیحیة بحــد ذاتــه، ممكنــًا بســبب ھــذه الحريــة   ).4(
ت تجربـة      .النسبیة في المجتمعات الیھودية خارج ھذين المركزين       وقـد كاـن

س الرسو  ث، عنـدما اتھـمت الطائفـة الیھوديـة           :ل ذات مغزى  بول ففي كورـن
ى الفـور،              س بالھرطقة، رد غالیو، الحاكم الروماني، القضـیة عـل المحلیة بول

(حكمًا في أمور من ھذا النوع"ورفض أن يكون   س، )5" ، ولكن الحاكم فستو
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في يھودا، شعر بأنه مُلزم باالھتمام القانوني بھذا الجدل الیھودي الداخلي
(الديني الصرف .6(

ي حـوالي العـام             ى نھايتـه ـف م، عنـدما أقـدمت   200ولكن ھذا التسامح الـق
ى                ى فـرض الديانـة الیھوديـة عـل ي ھـذه األثنـاء، عـل السلطات الرومانیة، ـف
ت ھـذه الديانـة قـد تطـورت                   ب مـا كاـن الیھود كافة في االمبراطورية، وبحـس

(وشُرحت في فلسطین .7(

مرحلة الیھودية الكالسیكیة، والتي سنبحث المرحلة التي عرّفناھا ك-3
).8(فیھا أدناه 

المرحلة الحديثة التي تمیزت بانھاير المجتمع االسـتبدادي الیھوديـة           -4
ي أھـم ھـذه              وسلطته، وبمحاوالت إعادة فرضه، والصھیونیة ھنـا، ـھ

فھذه المرحلة تبدأ في ھولندا في القـرن السـابع عشـر،     .المحاوالت
في أواخر القرن الثامن عشر، )استثناء المجرب(وفي فرنسا والنمسا 

ي معظــم البلــدان األوروبیــة األخــرى، فــي أواســط القــرن التاســع   وـف
(عشر، وفي بعض البلدان اإلسالمیة في القرن العشرين     وكان يھود .

، ما زالوا يعیشون في مرحلة القـرون الوسـطى          1948الیمن في عام    
.لتطورات فیما بعدوسوف نقول شیئًا عن ھذه ا").الكالسیكیة"

س ببضـعة قـرون، بـین المرحلـة الثانیـة والمرحلـة الثالثـة،             وھناك فجوة تُقـا
ومعرفتنــا الیــوم، بــالیھود والمجتمــع  .وھــي مرحلــة الیھوديــة الكالســیكیة 

الیھودي خالل ھذه الفجوة، معرفة طفیفة جـداً، أمـا المعلومـات الشـحیحة             
).غیـر الیھوديـة   (ارجیـة   التي نملكھا فھي معلومات مستقاة مـن مصـادر خ         

ي بلـدان العـالم المسـیحي                    وحتى أواسط القـرن العاشـر ال نجـد إطالقـًا ـف
ى اإلطـالق ولكـن المعلومـات عـن                 الالتیني، أي سجالت أدبیة يھوديـة، عـل
األحوال الداخلیة للیھود، ومعظمھا من األدب الديني، لم تصـبح أكثـر وفـرة،              

أما قبل ذلك، .رن الثاني عشرإال في القرن الحادي عشر، وخصوصًا في الق    
فقــد كنــا نعتمــد اعتمــادًا كلیــاً، علــى الشــھادات الرومانیــة أوالً، ثــم علــى   

ي            .الشھادات المسیحیة  ولم تكن الفجوة في المعلومـات بھـذا االتسـاع ـف
البلدان اإلسالمیة؛ ومع ذلك، لم نعـرف عـن المجتمـع الیھـودي قبـل العـام                 

 أن يكون قد مّر بھا خالل القرون الثالثة       وعن التغییرات التي ال بد من     .م800
.السابقة، إال النزر الیسیر

السمات الرئیسیة للیھودية الكالسیكیة

، ونبـدأ بـالقرنین     "عصور الظلمـات  "دعونا نتجاھل إذن، لمصلحة غرضنا ھنا،       
، اللذين تتوافر فیھما معلومات كثیرة من مصادر        1200 والعام   1000بین العام   

ي                 داخلیة وخارج  ى السـواء، عـن المراكـز الیھوديـة المھمـة كافـة، ـف یة عـل
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فالیھودية الكالسیكیة، التي يمكن تمییزھا بوضـوح       .الشرق كما في الغرب   
ت قـوة                  في ھذه الفترة، مرت منذ ذلك الوقت، بتغییرات قلیلة جـداً، ومـا زاـل

).تحت قناع الیھودية األرثوذوكسیة(لھا سلطانھا حتى يومنا ھذا 

ص ھــذه الیھوديــة الكالســیكیة، ومــا ھــي    فكیــف يمكننــ  ا أن نصــوّر خصــائ
ي           ي تمیزھـا عـن المراحـل المبكـرة للیھوديـة؟ ـف الفروقـات االجتماعیـة الـت

.اعتقادي، أنه يوجد ثالث سمات رئیسیة من ھذا النوع

ي         -1 لم يكن ھناك فالحون في المجتمع الیھودي الكالسـیكي، وھـو ـف
ي       ذلك يختلف اختالفًا عمیقـاً، عـن المجتمعـ         ات الیھوديـة القديمـة ـف

ومن الصعب علینا في أزمتنـا      .مركزي فلسطین وبالد ما بین النھرين     
ي ذـلك      وعلینـا أن نبـذل جھـدًا لنتخّیــل    .الحديثـة، أن نفھـم مـاذا يعـن

ماھیة نظام القنانة آنذاك، والفارق الكبیر في معرفة القراءة والكتابة،          
 ھـذه الفتـرة، والحريـة       ناھیك عن الثقافة، بین القرية والمدينة، طوال      

س، التي كانت تتمتع بھا األقلیـة الصـغیرة بمجملھـا،               األكبر بما ال يُقا
ى نـدرك بـأن الیھـود خـالل الفتـرة       –والتي لم تكن أقلیة فالحیـة      حـت

الكالسیكیة بكاملھا، كانوا يشكلون جزءًا ال يتجزأ من الطبقات صاحبة   
.نوا يخضـعون لـه    االمتیازات، على الرغم من كـل االضـطھاد الـذي كـا           

فالتأريخ الیھودي، وال سیما التأريخ المـدوّن باللغـة اإلنكلیزيـة، تـأريخ             
مضلل حول ھذه النقطة نظرًا لمیله الى التركیز على الفقر الیھـودي            

ولقد كان ذلك الفقر وذلك التمییز حقیقیین      .والتمییز المناھض للیھود  
ض الفتــرات، إال أن أفقــر الیھــود ـمـن حــ    رفیین وباعــة تمامــًا فــي بعــ

متجولین وخدم لمالكي األراضي، أو صغار الكتبـة، كـانوا أفضـل حـاًال              
س، من أحوال عبید األرض       وكان ھذا صحیحًا بصفة خاصة،     .بما ال يقا

ى القـرن التاسـع        في البلدان األوروبیة حیث استمر نظام القنانـة حـت
أي في بروسیا والنمسـا     :عشر، أن بشكل جزئي أم بشكل متطرف      

ي اسـتولت علیھـا       )یھا المجر بما ف ( ي البولنديـة الـت ، وبولنـدا واألراـض
وھناك مغزى في حقیقة أن غالبیة ساحقة من الیھود كانت،          .روسیا

ي األزمنـة الحديثـة                 حـوالي  (وقبل بدايـة الھجـرة الیھوديـة الكبیـرة ـف
ش في ھذه المنـاطق، وإن وظیفـتھم االجتماعیـة األھـم             )1880 ، تعی

 أو الواسطة لقمع الفالحین باسـم النـبالء         ھناك، كانت ھمزة الوصل،   
.والتاج

ي الكراھیـة واالزدراء             ي كـل مكـان، تنـم ت الیھوديـة الكالسـیكیة ـف لقد كاـن
للزراعة كمھنة، وللفالحین كطبقة، بشكل يفوق حتى ما تنمّیه من كراھیة     

. وھي كراھیة ال أعرف ما يضاھیھا في المجتمعات األخرى–وازدراء لألغیار 

ذه الحقیقـة فـوراً، ألي شـخص ملـّم بـأدب القـرنین التاسـع عشـر          وتظھر ھ 
ش (والعشرين، باللغتین، العبرية والییدي .9(
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أي أعضــاء األحــزاب (وإن معظــم االشــتراكیین الیھــود فــي أوروبــا الشــرقیة  
ي غالبیتھــا      والجماعـات الحزبیــة المنشـقة، الیھوديــة حصـراً، أو الیھوديــة ـف

ى ھـذه              ھم مـذنبون بامتنـاعھ    )الساحقة ت، اـل ي أي وـق م عـن اإلشـارة ـف
الحقیقة؛ بل إن الكثیر منھم، كانوا، بأنفسھم، موصومین بموقفھم المعادي          

ـن الیھوديــة الكالســیكیة    وكــان .للفالحــین معــاداة شرســة، والمــوروث ـع
االشــتراكیون الصــھیونیون بــالطبع، ھــم األســوأ علــى ھــذا الصــعید، إال أن   

لم يكونوا أفضل منھم بكثیر ومن األمثلـة      ،  (Bund)غیرھم، مثل يھود البوند،     
ي كـان               النموذجیة على ذلك، معارضتھم لتشـكیل التعاونیـات الفالحیـة الـت

ت              عمـًال معاديـًا    "يشجعھا الكھنة الكاثولیك، بحجـة أن ھـذه التعاونیـات كاـن
ي أيامنـا             ".للسامیة وھذا الموقف لم يمت بأي شكل من األشكال حتى ـف

ي يحملھـا      ھذه؛ ويمكن أن ُيشاھد بوض     وح في وجھـات النظـر العنصـرية الـت
ي،        "المنشقین"العديد من    في االتحـاد السـوفییتي حیـال الشـعب الروـس

وفي إحجام الكثیـر مـن االشـتراكیین الیھـود، مثـل إسـحاق دويتشـر، عـن                  
ى فكـرة التفـوق            .البحث في ھذه الخلفیـة     فالدعايـة العنصـرية القائمـة عـل

، )والتي برز فیھا اشتراكیون يھود عديدون     (لألخالق والقوة العقلیة الیھودية   
س بمعانـاة ذلـك القسـم األكبـر                كانت، بمجملھا، غارقة في انعدام اإلحسـا
مــن البشــرية الــذي خضــع، بصــفة خاصــة، لالضــطھاد خــالل آالف الســنین  

. أي الفالحین–الغابرة 

ى             -2 لقد كان المجتمع الیھودي الكالسیكي يعتمـد، بصـفة خاصـة، عـل
وسوف نبحث . النبالء الذين كانت لھم سلطات ملكیةالملوك أو على

في الفصل التالي القوانین الیھودية المختلفة، الموجھة ضد األغیـار،          
وخصوصــًا تـلـك القــوانین التــي تــأمر الیھــود بشــتمھم واالمتنــاع عــن  

وھـذه القـوانین ال تسـمح إال باسـتثناء          .امتداحھم أو امتداح عاداتھم   
ملك من األغیار، أو قطب محلي قوي، مـن         :واحد، وواحد فقط ال غیر    

ش   (أقطاب الصناعة أو التجارة      فالملك ).بارتیز بالعبرية، وبورتیز بالییدي
ي معظـم األمـور            س ـف يُمتدح وتُتلى الصلوات من أجله، وھو يُطاع، لی

ض األمور الدينیة أيضاً        وكما سنرى، فـإن    .المدنیة فحسب، بل في بع
 عادة، عـن إنقـاذ حیـاة األغیـار العـاديین      األطباء الیھود، الذين يُمنعون  

ى جھـدھم لشـفاء األقطـاب                 أيام السبت، يتلقـون األوامـر ببـذل أقـص
والحكـام؛ وھــذا مــا يُفســر تفسـیرًا جزئیــاً، ســبب اســتخدام الملــوك   
والنبالء كان يمكن االعتماد علیھم لبذل أقصى ما يستطیعونه للملك          

تھـا دائمـاً، بـل جبــاة    أو البـارون، بطريقـة ال يسـتطیع المســیحي تأدي   
الضرائب والرسوم الجمركیة الیھود أيضاً، أو وكالء اإلقطاعیـات الیھـود           

).في أوروبا الشرقیة(

فالوضع القانوني للمجتمع الیھودي في فترة الیھودية الكالسیكیة كان يقوم 
أو أحــد النــبالء ( وھــو میثــاق يمنحــه مـلـك أو أمیــر  –"امتیــاز"عــادة، علــى 
س عشر    النافذين في ب   ، للمجتمع الیھـودي، ويـنعم      )ولندا، بعد القرن الساد

 أي تقلیـد الحاخامـات سـلطة إمـالء إرادتھـم            –علیه بحقوق الحكم الـذاتي      
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ى عنصـر مھـم            .على الیھود اآلخرين   وقد اشتملت مثل ھذه االمتیـازات عـل
يعــود الــى أواخــر االمبراطوريــة الرومانیــة، أال وھــو إنشــاء العــزب الكھنوتیــة  

ة، تمامًا مثلما كان لرجال الدين المسیحیین في القـرون الوسـطى،            الیھودي
ض الضـرائب                   ق فـر وھي عُزب معفاة من دفـع الضـرائب للملـك، ومخولـة ـح

ت سـیطرتھا                 ى األھـالي الـذي يعیشـون تـح  أي  –ولمصلحتھا الخاصـة، عـل
ومن المثیر لالھتمام أن نالحظ بأن ھـذه الصـفقة بـین االمبراطوريـة              .الیھود

 القديمة والحاخامات، تسبق بمائة سنة على األقل، تـاريخ إقـدام            الرومانیة
اإلمبراطــور قســطنطین الكبیــر وخلفائــه، علــى مــنح الكھنــوت المســیحي   

.االمتیازات المشابھة لھا شبھًا كبیرًا

س، كـان الوضـع القـانوني         200فمنذ العام    م تقريباً، وحتى أوائل القرن الخام
كـان البطريـرك الیھـودي، الـذي       :یة كما يلي  للیھود في اإلمبراطورية الرومان   

، بطريركًا معترفـًا بـه      )ويقیم في طبريا، في فلسطین    (يتبوأ منصبه بالوراثة،    
س                  ي اإلمبراطوريـة، وكـالرئی ي التراتبیـة الرسـمیة ـف كصاحب مقام رفیـع ـف

وكان البطريرك، بصفته مسـؤوًال     ).10(األعلى للیھود كافة في االمبراطورية      
ي           رومانیاً، الس  ى طبقـة المسـؤولین الكبـار، الـت ي اـل یّد الالمع، الـذي ينتـم

ي اإلمبراطوريـة، ورؤسـاء                  كانت تضـم القناصـل وكبـار القـادة العسـكريین ـف
ش،     س (الوزراء المحیطین بالعر ، وال يفوقه مرتبة سوى أفراد      )المجمع المقد

لقّـب  كما كـان يُ   (وفي الواقع، فقد كان البطريرك الالمع       .العائلة االمبراطورية 
، أعلــى رتبــة ـمـن الحــاكم اإلقلیمــي   )دائمــًا فــي المراســیم االمبراطوريــة 

س األول، األكبر، وھو المسـیحي         .لفلسطین وقد أقدم اإلمبراطور ثیودوسیو
.األرثوذوكسي التقي، على إعدام حاكم فلسطین بسبب إھانته للبطريرك

–ك  الــذين يعیـّـنھم البطريــر–وفــي الوقــت نفســه، كــان جمیــع الحاخامــات 
ى امتیـازات           يُحـرّرون مـن معظـم الضـرائب الرومانیـة الجـائرة، ويحصـلون عـل

س المـدن             ي مجـال كـان ھـذا أحـد أول       (رسمیة، مثل اإلعفاء من الخدمة ـف
وكـان البطريـرك    ).االمتیازات التي مُنحت لرجال الدين المسیحیین فیما بعد       

ض الضرائب على الیھـود وتـأديب            ھم بفـرض  باإلضافة الى ذلك، مخوًال حق فر
ولقد اسـتخدم ھـذه السـلطة لقمـع         .الغرامات والجلْد وغیرھا من العقوبات    

الھرطقات الیھودية والضطھاد الواعظین الیھود الـذين كـانوا يتھمونـه بفـرض          
).كما نعرف من التلمود(الضرائب على فقراء الیھود لمنفعته الشخصیة 

مـن الضـرائب، كـانوا      ونعرف أيضًا من مصادر يھودية بأن الحاخامات المعفین         
يستخدمون، ضمن نطاق سلطتھم، الحرمان الكنسي وغیره مـن الوسـائل           

كما نسمع أيضاً، في معظم األحیان وبصورة      .لتعزيز ھیمنة البطريرك الدينیة   
غیر مباشرة، عن الكراھیة واالحتقار الـذي كـان يكّنـه الكثیـرون مـن الیھـود                 

ت، وعن االزدراء أيضـًا الـذي       الفالحین وفقراء المدن في فلسطین، للحاخاما     
والـذي كـان يُعبّـر عنـه عـادة، كـازدراء       (كان يكنّه الحاخامات للفقراء الیھـود،   

ومع ذلك، فقـد اسـتمر ھـذا الترتـیب االسـتعماري النمـوذجي،              ").للجھلة"
.لكونه مدعومًا من جبروت اإلمبراطورية الرومانیة
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 فتــرة الیھوديــة لقــد كانــت ھنــاك ترتیبــات مشــابھة، ضــمن كــل بلــد، طــوال
إال أن تأثیراتھا على المجتمعات الیھودية كانت تتفاوت        .الكالسیكیة بكاملھا 

فحیثما كـان ھنـاك قلـة مـن الیھـود، كاـنت             .بحسب حجم كل مجتمع منھا    
الفروقات االجتماعیة قلیلـة عـادة، ضـمن المجتمـع، الـذي كـان يتـألف مـن                  

قــى معظمھــم تربیــة الیھــود األغنیــاء وتلمــود الطبقــة الوســطى، الــذين تل 
ي كـان يكثـر فیھـا عـدد         . تلموديـة وافـرة  –حاخامیـة   ي البلـدان الـت ولكـن ـف

الیھود، والتي ظھرت فیھـا طبقـة كبیـرة مـن فقـراء الیھـود، ظھـر اإلنقسـام              
نفسه الذي وصفناه أعاله، ونالحـظ بـأن الطبقـة الحاخامیـة المتحالفـة مـع                

ت تضـطھد فقـراء الیھـود لمصـلح            تھا الخاصـة ولمصـلحة     الیھود األغنیاء، كاـن
ش والنبالء–الدولة أيضًا  . أي مصلحة العر

وسـنوجز  .، بصـفة خاصـة  1795كان ھذا ھو الوضع في بولندا ما قبـل العـام          
ي أود أن أشـیر ھنـا، فقـط             الحقاً، الظروف الخاصة بالیھود البولنديین، ولكنـن
الى االنقسام العمـیق الـذي تطـور ھنـاك ابتـداء مـن القـرن الثـامن عشـر،                   

الحاخامــات (وطــوال القــرن التاســع عشــر، بــین الطبقــة العلیــا الیھوديــة     
ي            )واالغنیاء وبین الجماھیر الیھودية، نتیجة تشكّل مجتمع يھـودي كبیـر ـف

ولطالما كان للمجتمع الیھودي سلطة على أفراده، كاـنت تُقمـع           .ذلك البلد 
ي للضـرائب،             بء األساـس  مـع   تمردات الفقراء، الذين كان علیھم تحمـل الـع

الیھــودي، "للحـكـم الــذاتي "بدايــة نشــأتھا، بواســطة قــوة القھــر العاريــة    
.والعقوبات الدينیة مجتمعة

ي األزمنـة    (وبسبب كل ھذا، كان الحاخامات طوال الفتـرة الكالسـیكیة،            وـف
ص مؤيدي السلطات الحاكمة، إن لم نقل أشـد مؤيـديھا            )الحديثة أيضاً  ، أخل

.عیة كلما حاز على دعم حاخامي أكبرحماسة؛ وكلما كان الحكم أكثر رج

إن مجتمع الیھودية الكالسیكیة، مجتمع معارض كلیة للمجتمـع غیـر           -3
أو النبالء عندما يتولـون تسـییر       (الیھودي المحیط به، باستثناء الملك      

س).شؤون الدولة .وھذا ما نبیّنه بیانًا وافیًا في الفصل الخام

ماعیة الثالث، مجتمعـة، فإنھـا تقطـع     وإذا ما أخذنا نتائج ھذه السمات االجت      
ي                   ي تفسـیر تـاريخ المجتمعـات الیھوديـة الكالسـیكیة إن ـف شوطًا كبیـرًا ـف

.البلدان المسیحیة أم في البلدان اإلسالمیة

ي ظـل األنظمـة القويـة                ومكانة الیھود كانت مكانة مؤاتیة، بصـفة خاصـة، ـف
تطـور فیھـا بعـد،      التي احتفظت بطابعھا اإلقطاعي، والتي لم يكن قـد بـدأ ي           

ت ھـذه المكانـة مؤاتیـة         .الوعي القومي، حتى على مستوى أولي      بل كاـن
ي الممالـك      1795حتى أكثر من ذلك، في بلدان مثل بولندا قبل العام            ، أو ـف

س عشر، حیث كان قـد توـقف               اإليبیرية، قبل النصف الثاني من القرن الخام
س           ى أسـا قـومي، إمـا توقفـًا    تشكیل الملكیة اإلقطاعیة القوية القائمـة عـل
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وفي الواقع، فإن الیھودية الكالسیكیة تزدھر أفضـل مـا        .دائمًا أو توقفًا مؤقتاً   
تزدھر، في ظل أنظمة الحكم القوية المنفصلة عن معظم طبقات المجتمع؛           

 ولكـن  –ففي أنظمة كھذه يُنجز الیھود وظیفة من وظائف الطبقة الوسـطى   
س فقـط بمعارضـة         ولھـذا السـبب كـان     .بشل التبعیة الدائمـة    وا يحظـون، لـی

الــذين لــم تكــن معارضــتھم ذات أھمیــة إال فــي حــاالت التمــرد   (الفالحــین 
، بل بالمعارضة األھم، )الشعبي النادرة، التي كانت تنشأ بین الحین واآلخر    

ي     (أال وھي معارضة الطبقة الوسطى غیر الیھوديـة      ت صـاعدة ـف ي كاـن الـت
ة؛ إال أنھم كانوا محمیـین مـن طبقـة          ، ومعارضة رجال الدين من العام     )أوروبا

ي       .الكھنوت العلیا والنبالء   ي البلـدان الـت ولكن مكانة الیھود كانت تتـدھور ـف
كُبح فیھا جماح الفوضى اإلقطاعیة، ودخل نبالؤھا في شـراكة مـع المـلك،              

ي كاـنت          )مع قسم من البورجوازية على األقل     ( ، من أجل حكم الدولـة، الـت
.میًا بدائیًاتأخذ شكًال قومیًا أو قو

وسوف نوضح اآلن باختصار، وببضعة أمثلة، ھـذا النـسق العـام الـذي يصـّح                
.على البلدان المسلمة والمسیحیة على السواء

إنكلترا وفرنسا وإيطالیا

ت فتـرة قصـیرة جـداً،                    ي إنكلتـرا كاـن بما أنالفترة األولى لإلقامـة الیھوديـة ـف
قومیة اإلنكلیزية، يمكن أن نسـتخدم      وتزامنت مع تطور الملكیة اإلقطاعیة ال     

ب ولیـام      .ھذا البلد كأفضل نموذج توضیحي للنسق المبـین أعـاله          فقـد جـل
الفــاتح الیھــود الــى انكلتــرا لیكونــوا جــزءًا مــن الطبقــة النورمانیــة الحاكمــة، 
الناطقة بالفرنسیة، ولیكـون واجـبھم األول مـنح القـروض لھـؤالء األشـراف،               

ب علـیھم مـن              الروحیین والزمنیین، العا   جزين، من دونھا، عن دفـع مـا يتوـج
التي كانت رسومًا باھظة في إنكلترا بصفة خاصة، وكاـنت          (رسوم إقطاعیة   

ي الملكیـات األوروبیـة                تُجبى في تلك الفترة بصرامة أكثر مما كان يحصل ـف
وكان حامیھم الملكي األكبر آنـذاك، المـلك ھنـري الثـاني، ولكـن              ).األخرى

Magna)مى صدور البراءة العظ Carta)    شكّل بداية تـدھورھم الـذي اسـتمر 
وكان الحل المؤقت لھذا النزاع، الـذي       .خالل نزاع البارونات مع ھنري الثالث     

الثابتـة،  "العاديـة "حققه ادوارد األول، مع تشكیل البرلمان وتحديد الضرائب         
.قد ترافق مع طرد الیھود

نسا إبان تشكیل اإلمـارات     وعلى نحو مماثل، فقد ازدھر وضع الیھود في فر        
اإلقطاعیة القوية في القرنین، الحادي عشر والثاني عشر، بما فیھـا الحـوز             
س                الملكي؛ وكان أفضل حماتھم من بین ملوك أسـرة كابیتیـان، الملـك لـوي

، على الرغم مـن تقـواه ومسـیحیته المخلصـة           )180–1137(السابع عشر   
فــي ذلــك الوقــت، فرســانًا ولقــد اعتبــر يھــود فرنســا أنفســھم،  .والعمیقــة
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ي فرنسـا             )باراشیم، بالعبرية ( ، وكان حاخامنا تام، أبرز المراجـع الیھوديـة ـف
آنــذاك، يحــذرھم مــن قبــول أي دعــوة مــن ســید إقطــاعي لالســتقرار فــي  
ي يتمتـع بھـا            إقطاعته ما لم يمنحھم امتیـازات مماثلـة لتلـك االمتیـازات الـت

.الفرسان اآلخرون

س، مُنشئ التحالف السیاسي والعسكري وفي عھد فیلیب الثاني  أغسط
مع التاج، بدأ وضع الیھود يتدھور مع صعود حركـة المشـاعیة المدينیـة، ثـم              
ھــوى وضــعھم فــي عھــد فیلیــب الرابــع، الوســیم، الــذي عقــد اجتمــاع أول 

س تشريعي لكل فرنسا، لیكسب الدعم ضـد البابـا          وقـد ارتـبط الطـرد      .مجل
تباطًا وثیقًا باالرساء المتـین لحقـوق التـاج         النھائي للیھود من كل فرنسا، ار     

.بفرض الضرائب وللطابع القومي للملكیة

ش فیھـا                   ويمكننا أن نورد أمثلة مشابھة مـن بلـدان أوروبیـة أخـرى كـان يعـی
وإن احتفظنا ببولندا وإسبانیا المسـیحیة مـن أجـل          .الیھود خالل تلك الفترة   

ي     بحث مفصل أكثر، نسـتطیع أن نلحـظ بـأن التناـسق        نفسـه كـان باديـًا ـف
ت تشـكل               إيطالیا، حیث كان شكل السلطة في العديد من المدن التي كاـن

ي الواليـاد البابويـة،       .دوالً، شكًال جمھورياً   فقد ازدھر وضع الیھود خصوصـًا ـف
وحتى طردھم (وفي المملكتین االقطاعیتین التوأمین، في صقلیة ونابولي، 

ي حـوالي العـام          ي         )م1500(بأوامر إسبانیا، ـف ي الجیـوب اإلقطاعیـة ـف ، وـف
أما في المدن المستقلة والتجارية العظیمة، مثل فلورنسـا، فقـد           .بیدمونت

س مھمًا .كان عددھم قلیًال ودورھم االجتماعي لی

العالم اإلسالمي

وينطبــق النســق العــام نفســه، علــى المجتمعــات الیھوديــة خــالل الفتــرة  
ي أن       الكالسیكیة في البلدان اإلسالمیة أيضاً     ، باسـتثناء حقیقـة مھمـة وـھ

طــرد الیھــود ـلـم يـكـن معروفــًا فیھــا عملیــاً، ألنــه كــان مناقضــًا للشــريعة      
(اإلسالمیة أما القانون الكنسي الكـاثولیكي مـن ناحیـة أخـرى، فلـم يكـن               .

).يمنع مثل ھذا الطرد، كما لم يكن يأمر به

ي العصـر الـذھبي الیھـودي              الشـھیر،   ولقد ازدھرت المجتمعات الیھوديـة ـف
ولكن الذي أسيء تفسیره اجتماعیاً، في البلدان اإلسالمیة، وخصوصًا في          
ي              ظل األنظمة التي كانت منفصلة عن األكثرية الساحقة من الشـعوب الـت
ش مــن  تحكمھــا، والتــي كانــت ســلطتھا تســتند الــى القــوة المجــرّدة وجــی

ى ذلـك، إسـبانیا المسـلمة، حـیث نالحـظ             .المرتزقة  أن وأفضـل األمثلـة عـل
للشعر العبري وقواعـد اللغـة والفلسـفة        (العصر الذھبي الیھودي الحقیقي     

، يبدأ، بالضبط مع سقوط الخالفة األموية في إسبانیا، بعد موت الحاكم            )الخ
ي      .م1002الفعلي، المنصور، في عام      وإنشاء ممالك الطوائف المتعددة، الـت

عـام الیھـودي الشـھیر،    أمـا القائـد ال  .كانت قائمة كلھا، على القوة المجرّدة    
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س    س وزراء مملكة غرناطة، صموئیل الرئی وھو شموئیل ھانجید، الذي (ورئی
ي العصـور            )1056توفي عام    ، والذي كان أيضًا أحد أعظم الشعراء بالعبرية ـف

كافة، فقد قام صعوده أساساً، على حقیقة أن المملكة التي كان يخـدمھا،       
غیرة نوعــًا مــا، تمارســه علــى كانــت طغیانــًا لقــوة عســكرية مــن البربــر، صــ

كمــا نشــأ وضــع مماثــل فــي ممالــك الطوائــف .الســكان النــاطقین بالعربیــة
لقد تدھور وضع الیھود نوعًا ما، مع إنشاء نظام        .العربیة األخرى في إسبانیا   

ي ظـل نظـام الموحّـدين            )1090–1086(المرابطین   ، وأصبح مزعزعًا تمامًا ـف
 عنـدما ھـاجر الیھـود، نتیجـة االضـطھاد،           ،)1147بعد العام   (الشعبي القوي   

ت قـوة الملـوك ال تـزال قـوة                    ث كاـن الى الممالك االسـبانیة المسـیحیة، حـی
.ركیكة جدًا

ويمكننــا أن نُبــدي مالحظــات مماثلــة بالنســبة الــى الــدول اإلســالمیة فــي 
ي مھـم،            .الشرق فالدولة األولى التي بلغ فیھا المجتمع مركز نفوذ سیاـس

، وبالضـبط  969ية الفاطمیة، خصوصًا بعد فتح مصر في عـام        كانت اإلمبراطور 
ويمكننـا  .ألنھا كانت تقوم على حكم األقلیة الدينیة الشـیعیة اإلسـماعیلیة    

ت قائمـة      –أيضاً، أن نالحظ الظاھرة نفسھا في الدول السلجوقیة           التي كاـن
ى قـواتن العبیـد          ى المرتزقـة، وعـل ش من الـنمط اإلقطـاعي، وعـل على جیو

ولم تكن محابـاة  . وفي الدول التي خلفتھا أيضاً –بصورة متزايدة   )یكالممال(
ي أجـزاء أخـرى مـن                  صالح الدين للمجتمعات الیھودية، في مصر أوالً، ثـم ـف
س صفاته الشخصیة الحقیقیة،  ھذه اإلمبراطورية الموسعة، تقوم على أسا
س                 ى أسـا وعلى تسامحه ومحبتـه وحكمتـه السیاسـیة العمیقـة، بـل عـل

لى السلطة كقائد ثوري لمرتزقة كانوا قد وصلوا لتوھم، مـن مصـر،             صعوده ا 
ي خـدمھا ھـو وأبـوه وعمـه مـن                  ثم كمغتصب لسلطة الساللة الحاكمة الـت

.قبله

ولكن ربما كان أفضل األمثلة اإلسالمیة، الدولة التي كان وضع الیھـود فیھـا              
ريـة  أفضل من وضعھم في أي مكان آخر في الشـرق، منـذ انھیـار االمبراطو              

ي أوجھـا            –الفارسیة القديمة     أال وھي االمبراطورية العثمانیـة، وخصوصـًا ـف
س عشر  فقد كان النظام العثماني، وكما ھو معروف ).11(في القرن الساد

كي ال  (جیداً، قائمًا مبدئیاً، على االستبعاد الكامل تقريباً، لألتراك أنفسھم،          
لسلطة السیاسیة وعن أھم    ، عن مراكز ا   )نذكر المسلمین اآلخرين بالوالدة   

ش أي الفرق االنكشارية؛ فھذان المجاالن كانا يُزودان بعبید            الفرق في الجی
السلطان المسیحیین بالوالدة، الذين كـانوا يُخطفـون وھـم أطفـال، وتجـري       

س خاصة    س عشـر، لـم يكـن            .تربیتھم في مدار وحتى نھايـة القـرن السـاد
ي وُلـد حـراً، أن يصـبح انكشـا             رياً، أو أن يتـولى أي منـصب        يستطیع أي ترـك

وكان دور الیھود في مجالھم، في ظل نظـام كھـذا، مشـابھًا             .حكومي مھم 
ي مجـالھم       ى            .تمامًا لدور االنكشارية ـف وھكـذا، فقـد كـان وضـع الیھـود عـل

ى                  ي، منفصـًال أقـص ى الصـعید السیاـس أفضل حال، في ظل نظام كـان عـل
 الیھـود راح يتـدھور،      ولكـن وضـع   .االنفصال، عن الشعوب التي كان يحكمھا     

ض الشـعوب المسـلمة األخـرى أيضـاً، مثـل          (مع قبول األتراك أنفسـھم       وبـع
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إال أن ھـذا التـدھور      .في الطبقة الحاكمة لالمبراطورية العثمانیـة     )األلبانیین
في وضعھم، لـم يكـن تـدھورًا حـادًا جـداً، بسـبب اسـتمرار َعسَـف النظـام                  

.العثماني وطابعه الالقومي

ي ظـل              وھذه النقط  ة مھمة جدًا في رأيي، ألن وضع الیھود الجید نسبیاً، ـف
اإلسالم عموماً، وخصوصًا في ظل أنظمة معینـة، يسـتخدمه الكثیـرون مـن             
صانعي الدعاية الفلسطینیین، وغیرھم من العرب، بطريقـة تـنّم عـن جھـل              

فھـم يعمّمـون، ويقلصـون المسـائل الجديـة،          .كبیر، وأن تكـن حسـنة النیـة       
ي ظـل        .لتاريخیة، الى مجرد شعارات   السیاسیة وا  صحیح أن وضع الیھود ـف

 إال أن السؤال    –اإلسالم، كان، أفضل بكثیر من وضعھم في ظل المسیحیة          
ي األفضـل أو األسـوأ؟          :المھم الذي ينبغي طرحه ھو     أّي األنظمـة كاـنت ـھ

.وقد رأينا الى أين يقودنا تحلیل كھذا

ي      "األفضل"ع  ولكن األمر الثاني، واألھم، ھو أن الوض       للمجتمـع الیھـودي ـف
الدول ما قبل الحديثة، كان يستتبع درجة أكبر مـن الطغیـان الـذي يمارسـه          

ى      .الحاخامات ضد الیھود اآلخرين ضمن ھذا المجتمع       ولنُعط مثًال واحـدًا عـل
ال ـشـك أن شخصــیة صــالح الــدين، إذا أخــذنا عصــره فــي االعتبــار،   :ذلــك 

لكنني مع ھذا االحترام، ال أسـتطیع أن        و.شخصیة توحي باالحترام العمیق   
ي مصـر،                أنسى بأن االمتیازات اإلضافیة التي منحھـا للمجتمـع الیھـودي ـف

س      ى الفـور يـد الحاخامـات         )نجیـد (وتعیینه بن میمون كرئی لھـم، أطـلق عـل
وعلى سـبیل المثـال،     .الیھود"الخطاة"لممارسة اضطھاد ديني عنیف ضد      

الذين يفتـرض أنھـم متحـدرون    (الیھود "كھنةال"فقد كان الزواج محرّمًا على      
س مـن مؤمسـات       )من الكھنة القدىمى الذين خدموا في الھیكل       )12(، لی

وتحريم الزواج من مطلقـات، والـذي كـان يسـبب     .فحسب، بل من مطلقات  
ي ظـل آخـر الحكـام                    ت ـف ي عـم ى الـت المصاعب دائماً، انتھك خـالل الفوـض

، وخالفــًا للشــرع "كھنــة" تــزوج ، عنــدما)1180–1130حــوالي (الفــاطمیین 
الـذي أرسـاه    "الیھـود "الديني الیھودي، من مطلقات فالتسامح األكبر تجاه        

صالح الدين لدى صعوده الى السلطة، مكّن بن میمـون مـن إصـدار األوامـر                
ى كـل الیھـود الـذين            ي مصـر، إللقـاء القـبض عـل الى المحاكم الحاخامیة ـف

ى طـالق          عقدوا مثل ھھذ الزيجات الممنوعة، وج      ى أن يوافقـوا عـل لْدھم اـل
ي            ).13(زوجاتھم   وعلى نحو مماثل، كانت سـلطات المحـاكم الحاخامیـة ـف

ى الحـدود               ى أقـص .اإلمبراطورية العثمانیة، واسعة جـداً، وبالتـالي، وبیلـة اـل
لذلك، ينبغي أال ُيستخدم وضع الیھود في البلدان اإلسالمیة في الماضي،           

).أو المستقبلیة(المضامین المعاصرة على اإلطالق، كحجة سیاسیة في 

اسبانیا المسیحیة

ُت اسـبانیا المسـیحیة         (14(لقد ترـك أو بـاألحرى شـبه جزيـرة ايبیريـا، بمـا           )
ث، ألنھمـا البلـدان           1795، وبولنـدا مـا قبـل العـام          )فیھا ، تركتھمـا آلخـر البـح
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اللــذان كــان فیھمــا وضــع المجتمــع الیھــودي والتطــور الــداخلي للیھوديــة     
.السیكیة، غاية في األھمیةالك

فعلى الصعید السیاسي، بلغ وضع الیھود في ممالك اسـبانیا المسـیحیة،            
أعلى مستوى بلغه الیھود على اإلطالق، في أي بلد آخر من البلدان قبـل               

ض ممالــك الطواـئف، وفــي ظـل الحكــم    (القـرن التاســع عشـر    باســتثناء بـع
، كأمناءخزينــة لملــوك فقــد خــدم العديــد ـمـن الیھــود، رســمیاً  ).الفــاطمي

يمثلـون ملـیكھم    (قشتالة، وكجباة ضرائب عامة وإقلیمیة، وكديبلوماسـیین        
ى خـارج           ت أم مسـیحیة، حـت في البالطات الملكیـة األجنبیـة، مسـلمة كاـن

ولـم  .، وكرجال بالط ومستشارين للحكـام وللنـبالء العظـام         )إسبانیا نفسھا 
س المجتمــع الیھــودي فــي أي بلــد آخــر، باســتثن اء بولنــدا، مثــل ھــذه يمــار

السلطات الشرعیة العظیمة على الیھود، أو يستخدمھا علناً، وعلى نطاق          
ومنـذ  .واسع، الى ھذا الحد الذي يشمل سلطة إنزال عقوبة اإلعـدام أيضـاً       

ي         القرن الحادي عشر كان شائعًا في قشتالة اضطھاد فرقة القـرائین رافـض
ى المـوت        )وھم طائفة يھودية مارقة عن الدين     (التلمود    وذلك بجلْـدھم حـت

وكــان الحاخامــات يجــدعون أنــوف النســاء الیھوديــات .إذا لــم يعلنــوا تــوبتھم
بھــذه الطريقــة، ســوف تفقــد "اللــواتي يجــامعن األغیــار، بحجــة أن االمــرأة 

وكانت تُقطع أيـدي الیھـود   ".جمالھا فیصبح عشیقھا غیر الیھودي كارھًا لھا 
ى االعتـداء ع        ى قـاٍض حاخـامي     الذين كانوا يجرأون عـل أمـا الزنـاة فكـانوا      .ـل

ُيسجنون ولكن من بعد جعلھم يركضون في الحي الیھودي، بین صفین من            
وكانت تُقطع ألسـن الـذين   .الرجال الذين كانوا ينھالون علیھم ضربًا بالعصي  

.يُظن، أثناء الجداالت الدينیة، بأنھم مارقون عن الدين

ض        ولقد كان كـل ھـذا مرتبطـًا تاريخیـاً، ب           ى اإلقطاعیـة، وبمحاولـة بـع الفوـض
الحكم بواسـطة القـوة المحضـة، متجـاھلین المؤسسـات           "الملوك األقوياء "

ولم تكن قوة الیھـود     .البرلمانیة، الكورتیز، الذي كان موجودًا في ذلك الحین       
السیاسیة والمالیة وحدھا، القوة األكثر أھمیة في ھذا الصراع، بـل قـوتھم             

وسوف ).قل في قشتالة، التي كانت أھم الممالكعلى األ(العسكرية أيضًا 
لقـد بلـغ سـوء الحكـم اإلقطـاعي ونفـوذ الیھـود              :يكون مثل واحد ھنا كافیـاً     

"القاسي"السیاسي ذروتھما في عھد بیدرو األول، الذي كان يُلقب ببیدرو     
س، وغیرھما من     .وعن حق  وكانت المجتمعات الیھدية في طلیطلة، وبورغو

خدم عملیاً، حكامیات له في الحـرب األھلیـة الطويلـة بینـه         المدن الكثیرة، ت  
وبین أخیه، غیر الشقیق، ھنري تراستمارا، الذي صار يُدعى بعـد انتصـاره،             

(م1379–1369(ھنري الثاني    وبیـدرو األول ھـذا بنفسـه، ھـو الـذي           ).15)
ش فــي أنحــاء الــبالد، ضــد   ى يھــود قشــتالة حــق إنشــاء محــاكم تفتــی أعـط

 أي قبل مايزيد على مائة عـام مـن إنشـاء            –ينیین من الیھود    المنحرفین الد 
ش المقدسة الكاثولیكیة األكثر شھرة .محاكم التفتی

وكمــا حصــل فــي البلــدان األوروبیــة الغربیــة األخــرى، أن الظھــور التــدريجي 
ي عھـد عائلـة تراسـتمارا، وبلـغ                  للوعي القومي حول الملكیة، الذي بـدأ ـف
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ي عھد الملكین الكاثولیكیین، فرديناند وايـزابیال،  ذروته، بعد صعود وھبوط، ف    
قــد رافقــه أوالً، تــدھور فــي مكانــة الیھــود، ثــم حركــات وضــغوطات شــعبیة  

ى العمـوم، كـان النـبالء وكبـار          .ضدھم، أدت في النھاية، الى طـردھم       وعـل
فالمعـادون لھـم كـانوا أولئـك        .رجال الدين ھـم الـذين يـدافعون عـن الیھـود           

 عامیة في الكنیسة، خصوصًا جماعات الكھنة الـذين كـانوا           الرھبانیات األكثر 
يعیشون على الصدقة، والذين كانوا على عالقة بحیاة الطبقات الدنیا، التي       
كانت معادية للیھود، وكان الّد أعداء الیھود، ثوركیمـادا والكاردينـال زيمینیـز،              

 فسـادًا   وھما من كبار اإلصالحیین في الكنیسة اإلسبانیة، قد جعالھا أقـل          
ى             وأكثر اعتمادًا على الملكیة الى حد كبیـر، عوضـًا مـن أن تكـون حكـرًا عـل

.االرستقراطیة االقتصادية

بولندا

 كاـنت جمھوريـة إقطاعیـة يحكمھـا         –1795إن بولندا القديمة، ما قبل العـام        
ض؛ فھي توضح كیف كانت مكانة الیھود، قبل –ملك باالنتخاب   ھي مثل نقی
ى الصـعید االجتمـاعي،             قدوم الدولة ال   ي األھمیـة عـل حديثة، مكانة غاية ـف

وكیف كان حكمھم الذاتي األعظم، في ظل نظام متخلف تماماً، والى درجة 
.االنحطاط الكامل

ي تطورھـا، عـن بلـدان مثـل                     لقد كانت بولنـدا القـرون الوسـطى متـأخرة ـف
انكلتــرا وفرنســا ألســباب عديــدة؛ فقــد تشــكلت فیھــا ملكیــة علــى الــنمط  

ي القـرن الرابـع     – ولكـن مـن دون مؤسسـات برلمانیـة       –القطاعي  ا  فقـط ـف
وفـور وفاتـه، أدت     ).1370–1333(عشر، وخصوصًا في عھد كـازيمیر األكبـر         

التغییرات في األسرة الحاكمة، وغیرھا من العوامل، الى تطور متسارع في       
ي قـوة صـغار النـبالء أيضـاً؛ ومـع حلـول             العـام  قوة األقطاب من النبالء، ثم ـف

ى مجـرد شخصـیة صـورية، واسـتبعاد                1572 ، كانت عملیة تقلیص الملـك اـل
.اإلقطاعیین من غیر النبالء، عن السلطة السیاسیة، قد اكتملت عملیًا

ى               وخالل مسار القرنین التالیین، تحوّل انعدام الحكم الى حالـة مـن الفوـض
ّس أحـد   مسلمًا بھا، والى درجة أن قرارًا صادرًا عن المحكمة في قضـیة    تـم

النبالء، كان يؤخذ كمجرد ترخیص قانوني لشن حرب خاصة من أجـل فـرض              
ى درجـة أن      )ألنه لم تكن ھناك طريقـة أخـرى لفرضـه         (حكم المحكمة    ؛ واـل

العداوات المزمنة بین األسر النبیلة الكبیرة، كانت في القرن الثـامن عشـر،             
وق عـدد  تشمل جیوشًا خاصة يصل عددھا الى عشـرات اآلالف، أي مـا يفـ            

ش الجمھورية الرسمي .القوات التافھة لجی

الذين كـانوا   (وقد رافق ھذا المسار انحطاطًا في مكانة الفالحین البولنديین          
، والى حد سقوطھم في نظـام القنانـة         )سطى األولى أحرارًا في القرون الو   

المطلق، الذي ال يكـاد يتمیـز عـن العبوديـة الكاملـة، والـذي كـان بالتأكیـد،                   
ي             .النظام األسوأ في أوروبا    ت رغبـة نبالئھـا ـف وفي البلـدان المجـاورة، كاـن
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Polish)التمتع بسلطة مماثلة لسلطة النبیل البولندي  pan)   ،ى فالحیـه  عـل
ت دورًا      ) سلطة الحیاة والموت بدون أي حق باالسـتئناف        بما فیھا ( ، قـد لعـب

"الشـرقیة "وكان الوضع في أراضي بولندا      .فعاًال في توسّع بولندا اإلقلیمي    
 التي استعمرھا الفالحـون المسـتعبدون الجـدد         –)روسیا البیضاء وأوكرانیا  (

).16( من أسوأ األوضاع على اإلطالق –واستوطنوھا 

وأن مــن ذوي المراكــز (، فقــد كــان عــدد ضــئیل مــن الیھــود وعلــى مــا يبــدو
وكانت قـد بـدأت     .، يعیشون في بولندا، منذ إنشاء الدولة البولندية       )المھمة

في القرن الثالث عشر ھجرة يھودية ذات شأن، الى ھذا البلد، ازدادت في         
ي أوروبـا        عھد كازيمیر األكبر مع تداعي وضع الیھود في أوروبا الغربیة، ثم ـف

ولم يُعرف الكثیر عن الیھود البولنديین في تلك الفترة؛ ولكن مـع            .لوسطىا
س عشر         خصوصًا في عھد سیغیسماند     –تداعي الملكیة في القرن الساد

س       )1548–1506(األول، العجوز،    1548(، وابنه سیغیسماند الثاني أغسـط
ي               –)1572– ى تبـوء مركـز اجتمـاعي وسیاـس  انطلق الیھود البولنـديین اـل

.بارز، رافقته، كما عھدنا من قبل، درجة كبیرة من الحكم الذاتي

وكانت ھذه ھي الفترة التي مُنح فیھا يھود بولندا امتیازاتھم الكبرى، والتي 
ت عبـارة                 ي كاـن بلغت ذروتھا في إنشاء لجنة األراضي األربـع الشـھیرة، الـت
عن جھاز يھـودي للحكـم الـذاتي شـديد الفعالیـة، تشـمل سـلطته جمیـع                 

ت وظیفـة مـن وظائفـه المھمـة          .الیھود في تقسـیمات بولنـدا األربعـة        وكاـن
العديدة، جباية الضرائب كافة من الیھود في أنحـاء الـبالد وحسـم جـزء مـن         
ريعھــا الســتخدام الجھــاز نفســه، وللجالیــات الیھوديــة المحلیــة، وتســلیم   

.الباقي لخزانة الدولة

ى      فأي دور اجتماعي لعبه يھود بولندا من بداي        س عشـر وحـت ة القرن الساد
؟1795العام 

مع تداعي سلطة الملكیة سارع النبالء الى تـولي دور المـلك فیمـا يتعـلق                
 وكــان لھــذا التطــور نتــائج مأســاوية مســتديمة للیھــود أنفســھم، –بــالیھود 

ي         .ولعامة الشعب في الجمھورية البولندية     فقد اسـتخدم النـبالء الیھـود ـف
 لتقويض القوة التجارية للمدن الملكیة، التي كانت        أنحاء بولندا، كعمالء لھم   

ي      .في أي حال، مدنًا ضعیفة     فمن بین البلدان في العالم المسـیحي الغرـب
كانت أمالك نبالء بولندا وحدھا داخل المدينـة الملكیـة، مُعفـاة مـن قـوانین                

ى             .المدينة ومن األنظمة النقابیة    ي حـاالت عديـدة، عـل وقد أقـدم النـبالء ـف
.مالئھم الیھود في مثل ھـذه األمـالك، مثیـرين بـذلك نزاعـًا دائمـاً               توطین ع 

عــادة، بمعنــى أن المــدن لــم تـكـن تســتطیع ال   "منتصــرين"وكــان الیھــود 
ت تقــع خسـائر يھوديـة فــي األرواح        إخضـاعھم وال طـردھم؛ ومــع ذلـك، كاـن

، خالل أعمال الشـغب الشـعبیة     )وحتى أكثر منھا في الممتلكات الیھودية     (
ولقد ترتبت .إال أن النبالء ظلوا يحصلون على أرباحھم. تقع تكرارًاالتي كانت

نتائج مماثلة، أو نتائج أسـوأ، مـن جـراء اسـتخدام النـبالء للیھـود، وبشـكل                  
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فقـد أحـرزوا إعفـاءات مـن معظـم الرسـوم            :مستمر، كعمـالء تجـاريین لھـم      
س شكّلت خسارة للبورجوازية الوطنیة .والمكو

ي                ولكن النتـائج األكثـر م      ت وقتـًا طـويالً، كاـنت تلـك الـت ي داـم أسـاوية والـت
ي المنطقــة التــي تقــع شــرقي  –حصـلت فــي أقــالیم بولنــدا الشــرقیة    وـھ

ى حـدود                    الحدود الحالیة تقريباً، بمـا فیھـا كامـل أوكرانیـا الحالیـة، وصـوًال اـل
. العظیمة–المناطق الناطقة باللغة الروسیة 

 تجاوز نھـر الـدنیبر شـرقاً، بحـیث          ، كانت الحدود البولندية   1667فحتى عام   (
ي الواسـعة         ).كانت بولتافا مثالً، تقع ضمن بولندا      ولم تكن في ھـذه األراـض

فقد كان النبالء ھم الذين أنشأوا ھذه المدن، وكانت         .أي مدن ملكیة تقريباً   
ى العـام     .تعود لھم، ولكن اقتصر استیطانھا على الیھـود تقريبـاً          ، 1939وحـت

 بالمائة على األقل، مـن سـكان العديـد مـن المـدن              90كان الیھود يشكلون    
البولندية الواقعة شرقي نھر باغ، وكانت ھذه الظاھرة الديمغرافیة أكثر بروزًا 
ي ضـمتھا روسـیا القیصـرية، وتُعـرف باسـم           في تلك المنطقة من بولندا الـت

وخارج نطاق ھذه المـدن، كـان الكثیـر مـن الیھـود             .الیھودي"الحد الفاصل "
اء بولنــدا، ولكــن خصوصــًا فــي الشــرق، ُيســتخدمون كمضــطھدين فــي أنحــ

 كـوكالء لعـزب     –لطبقة الفالحین المستعبدين وكمشرفین مباشرين علیھم       
، أو كمستأجرين   )مخوّلین سلطات مالّكي األراضي القمعیة كاملة     (بكاملھا  

لبعض االحتكارات اإلقطاعیة مثل مطـاحن القمـح واألفـران، ومعامـل تقطیـر              
ش بقوة السالح، في بیوت الفالحـین بحثـًا           (لحانات  الخمور وا  مع حق التفتی

، وكجباة لمختـلف أنـواع الرسـوم اإلقطاعیـة          )عن معامل تقطیر غیر مرخصة    
باختصار، كان الیھود في بولندا الشرقیة، خاضعین لحكـم النـبالء           .المعھودة

ین المسـتغلّ )والكنیسة التي باتت إقطاعیة، وُمشـكّلة حصـراً، مـن النـبالء           (
.المباشرين لطبقة الفالحین، وسكان المدن الوحیدين عملیًا

ي كـانوا ينتزعونھـا مـن الفالحـین كاـنت                      ي أن معظـم األربـاح الـت وال ريب ـف
.تذھب الى مالكي األراضي بطريقة أو بأخرى

وال ريب أيضاً، في أن اضطھاد النبالء للیھود وقھرھم، كان اضـطھادًا قاسـیاً،           
يخیة روايات كثیرة ومؤلمة، عن المعاناة واإلذالل الذي        وتروي السجالت التار  

ولكــن، كمــا لحظنــا مــن قبــل، فقــد كــان ".يھــودھم"كــان يلحقــه النــبالء بـــ
االضطھاد الذي عانى منه الفالحون على أيدي المالكین والیھـود اضـطھادًا            

ويُمكن للمرء أن يفترض بأن وطأة الشرائع الدينیة الیھودية ضد .يفوقه سوءًا
غیــار كانــت تقــع بكاـمـل ثقلھــا علــى كاـھـل الفالحــین باســتثناء أزمنــة     األ

ي الفصـل التـالي، فـإن ھـذه الشـرائع              .االنتفاضات الفالحیة  وكما سنرى ـف
ى فیھـا احتمـال إثـارة                   ي كـان يُخـش ي الحـاالت الـت كانت تُعّلق أو تُلّطف، ـف

مؤثر، ولكن كان تجاھل عداء الفالحین كعداء غیر  .العداء الخطیر تجاه الیھود   
سیّد من  "سالم"أمرًا ممكناً، ما دام الوكیل الیھودي يستطیع االحتماء في          

.األسیاد الكبار
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ولقد بقي الوضع راكدًا حتى حلول الدولة الحديثة، وكانت قد تقطّعت أوصال 
ولــذلك، كانــت بولنــدا البلــد الكبیــر الوحیــد فــي العــالم  .بولنــدا فــي حینھــا

ولم يكن ممكنًا .د منه الیھود على اإلطالقالمسیحي الغربي الذي لم يُطر    
نشوء طبقة متوسطة جديدة من طبقة فالحین ُمستعبدين اسـتعبادًا كلیـاً؛        
وقد كانت البورجوازية القديمة محصورة جغرافیاً، وضعیفة تجاريـاً، وبالتـالي،           

ى أسـوأ،              .ال قوة لھا   يء اـل وباإلجمال، راحت األمور تتدھور بـاطراد، مـن ـس
. أي تغییر حقیقيولكن من دون

ي  .وسارت األوضاع الداخلیة ضمن المجتمع الیھودي في مسار مماثـل          فـف
ي اسـتبدت بھـا             1795–1500الفترة ما بین     ، وھي إحدى أكثـر الفتـرات الـت

الخرافات في تاريخ الیھودية، كان الیھود البولنديون أكثـر الجالیـات الیھوديـة             
ولقــد اســتُخدمت الســلطة .القتعصــبًا وتعلقــًا بھــذه الخرافــات، علــى اإلطــ

الواسعة للحكم الذاتي الیھودي، استخدامًا متزايداً، لكبت األفكار الخالقة أو 
المبدعة، وتعزيز أشد أشكال االستغالل المخـزي للفقـراء الیھـود مـن قبـل               
األغنیــاء الیھــود بالتحــالف مــع الحاخامــات، وتبريــر دور الیھــود فــي اضــطھاد 

.وھنا أيضاً، لم يكن من مفر إال بالتحرير من الخـارج .الفالحین لخدمة النبالء 
، حیث كان الدور االجتماعي للیھود أھم من أي 1795إن بولندا ما قبل العام 

دور اجتماعي آخر لیھود الشتات الكالسیكي، توضح أكثر مـن أي بلـد آخـر،       
س الیھودية الكالسیكیة .إفال

اضطھادات الیھود

ال فترة الیھوديـة الكالسـیكیة، يخضـعون لالطضـھاد          غالبًا ما كان الیھود، طو    
الرئیســیة للمــدافعین عــن "الحجــة" وھــذه الحقیقــة تخــدم اآلن كـــ–).17(

.الديانة الیھودية بشرائعھا المعادية لألغیار، وعـن الصـھیونیة بصـفة خاصـة            
وبالطبع، يفترض أن تكون اإلبادة النازية لنحو خمسة ماليین أو ستة ماليین            

لـذلك علینـا    .وبي، الحجة التي تتوج حجج ھذا الخط من التفكیـر         يھودي أور 
ولھذا األمر أھمیة خاصة    .أن ننظر في ھذه الظاھرة وفي سمتھا المعاصرة       

وغالبـًا  (، 1795في ضوء حقیقة أن المتحدرين من يھود بولندا ما قبـل العـام             
ض لیھود ال–"الیھود األوروبیین الشرقیین"ما يُطلق علیھم اسم  مجال  كنقی

الثقافي األلماني في أوائل القرن التاسع عشر، بما فیه النمسـا وبوھیمیـا             
، ھــم الیھــود الــذين يمارســون الســلطة السیاســیة الغالبــة فــي  )ومورافیــا

إسرائیل، وفي وسط الجالیات الیھودية أيضاً، في الواليات المتحـدة وغیرھـا       
ر المترّســخ فــي وھــذا الـنمط مــن التفكیـ  .مـن البلــدان الناطقـة باإلنكلیزيــة  

ي وسـط غیـرھم مـن             وسطھم بصفة خاصة، أكثر بكثیر مما ھـو مترّسـخ ـف
.الیھود، يعود الى تاريخھم الماضي الخاص



17

وعلینــا أوالً، أن نمیــز تمییــزًا واـضـحاً، بــین اـضـطھاد الیھــود ـخـالل الفتــرة       
فاضـطھاد الیھـود   .الكالسیكیة من جھة، وبین اإلبادة النازية من جھة أخرى       

تــرة الكالســیكیة كــان اضــطھاد الحركــات الشــعبیة لھــم، أي كــان خــالل الف
اضطھادًا آتیاًمن أسفل؛ بینما اإلبادة النازيـة كاـنت أمـرًا مُـوحى بـه ومـنظم                 

.من مسؤولي الدولة:ومُنفّذ من أعلى

وإن أعماًال مثل اإلبادة النازية، التي ھي مـن تنظـیم الدولـة، كاـنت أعمـاًال                  
مثـل  (بشرية على الرغم مـن وجـود حـاالت أخـرى            نادرة نسبیًا في تاريخ ال    

عالوة على ).إبادة التاسمانیین وغیرھم من الشعوب التي كانت مستعمرة
فلقـد أبیـد   :ذلك، كانت النازية تعتزم إبادة شـعوب أخـرى أيضـاً، غیـر الیھـود      

الغجر مثلما أبید الیھود، وكانت إبـادة السـالفیین جاريـة، بواسـطة المـذابح               
لذا، فإن اضـطھاد الیھـود الـذي        .يین المدنیین وأسرى الحرب   المنسّقة لمال 

كان شائعًا في العديد من البلدان خالل الفترة الكالسیكیة، أعطى النموذج           
للسیاسیین الصھیونیین في اضـطھادھم للفلسـطینیین، والحجـة         )والعذر(

أيضاً، التي يسـتخدمھا المـدافعون عـن الیھوديـة عمومـاً؛ وأننـا اآلن، بصـدد                 
.ظر في ھذه الظاھرةالن

وينبغي أن نشیر الى أنه في أسوأ أعمـال االضـطھاد المعاديـة للیھـود، أي                
 أي اإلمبراطور   –تلك التي قُتل فیھا يھود، وفیھا كلھا، كانت النخبة الحاكمة           

والبابا والملوك واالرستقراطیة العلیا، وكبار الكھنة، والبورجوازية الغنیة أيضـًا          
. كانت دائمًا الى جانب الیھود–ع بالحكم الذاتي في المدن التي تتمت

فقد كان أعداء الیھود ينتمون الى الطبقات المضطھدة والُمستغلة أكثر مـن             
غیرھا، وھؤالء القريبون منھم في حیاتھم الیومیة ومصالحھم، مثل الرھبان          

ش على الصدقة          ي     ).18(الذين ينتمون الى الرھبنة التي تعی صحیح أنـه ـف
س كلھـا، حسـبما أعتقـد       (االت  معظم الح  كـان أفـراد النخبـة الحاكمـة        )ولـی

س العتبارات إنسانیة، أو بسبب تعاطفھم مع الیھـود             يدافعون عن الیھود لی
ي يسـتخدمھا الحكـام عـادة، لتبريـر                  بوصفھم يھوداً، بل لتـلك األسـباب الـت

، )لھــم(مصــالحھم، وھــي حقیقــة أن الیھــود كــانوا مفیــدين ومصــدرًا للــربح 
، وكراھیة الطبقات الدنیا، والتخّوف من إمكانیة       "القانون والنظام " عن   ودفاعًا

ومـع ذـلك،    .تطور أعمال الشغب المناھضة للیھود، الى ثورة شـعبیة عامـة          
ولھذا السبب، كانت المجازر كافة .تبقى حقیقة أنھم دافعوا فعًال عن الیھود

ة أو حركات شعبیة ضد الیھود خالل الفترة الكالسیكیة، جزءًا من ثورة فالحی
.أخرى، في أوقات كان الحكم فیھا ضعیفًا بصفة خاصة، لسبب من األسباب
ى حـد مـا          .ويصّح ھذا القول حتى في حالة روسیا القیصرية االسـتثنائیة اـل

فالحكم القیصري كـان يشـجع المـذابح خفیـة، بواسـطة شـرطته السـرية؛                
بعـد اغتیـال   (ة ولكنه كان يفعل ذلك فقـط عنـدما يكـون ضـعیفًا بصـفة خاصـ               

ي سـبقت مباشـرة ثـورة العـام             1881الكسندر الثاني عام     ، وفي الفترة الـت
ى احتـواء          )، التي تلتھا مباشرة أيضاً    1905 ، وحتى عند ذلك، كان يحرص عـل

–وعلى سبیل المثال، فخالل فترات قوتـه الكبـرى   ".القانون والنظام"انھیار  
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س األول، أو في القسم األخیر مـ          ث،       في عھد نیكوال ن عھـد الكسـندر الثاـل
 لم يكن النظام القیصـري يتسـامح إزاء         –عندما كانت المعارضة قد سُحقت      

.المجازر، على الرغم من أن التمییز القانوني ضد الیھود كان قد ازداد حدة

وباإلمكان مالحظة القاعدة العامة في المجـازر الرئیسـیة كافـة ضـد الیھـود               
ش      فخـالل الحملـ  .في أوروبـا المسـیحیة    ى، لـم تكـن جیـو ة الصـلیبیة األوـل

ي تتعـرض بالسـوء        الفرسان النظامیة، بقیادة دوق أو كونت شھیر، ھي الـت
للیھود، بل الحشود الشعبیة ھي التي كانت تتجمع بعفوية، وتتألف حصـرًا            
س                  ى الكـاھن بطـر ى خـط تقريباً، مـن الفالحـین والمعـدمین السـائرين عـل

ـك  ممـثـل اإلمبراطــور، يبــديان  ففــي ـكـل مدينــة كــان األســقف، أو  .الناـس
–، وغالبـًا مـن دون جـدوى         )19(معارضتھما لھـم، ويحـاوالن حمايـة الیھـود          

ت الحملـة الصـلیبیة           وكانت أعمال الشغب ضد الیھود في إنكلترا التي رافـق
أما المجازر ضد الیھـود     .ريتشارد األول بعض المشاركین في أعمال الشغب      

 خالفًا لألوامر الصارمة، الصادرة عن خالل تفشي الموت األسود فقد ارتُكبت
وكان يسبقھا عادة، في المدن   .البابا واإلمبراطور واألساقفة واألمراء األلمان    

س   الحــرة، مثــل ستراســبورغ، الثــورة المحلیــة التــي كانــت تطــیح بالمجــال
س أكثــر        ي الیھــود، وتبـدلھا بمجـال ت تحـم البلديـة األولیغارشـیة، التــي كاـن

، في  1391ازر الكبرى ضد الیھود، في إسبانیا، عام        وقد وقعت المج  .شعبیة
ظل حكم وصاية ضعیف، وفي وقت كانت فیه البابوية وقد أضعفھا الشـقاق             
بین البابوات المتنافسین، عاجزة عن السیطرة على جماعة الرھبان الفقراء 

.الذين يعیشون على الصدقة

ت خـالل       وربما كان المثل األبرز، تلك المجزرة الكبیرة ضد الیھ         ي ارتُكـب ود الـت
، الــذي بــدأ كتمــرد لضــباط  )1648عــام (تمــرّد شمیلنیســكي فــي أوكرانیــا  

القــازاق، ولكنــه ســرعان مــا تحــول الــى حركــة شــعبیة واســعة للفالحــین  
الذين كانت  [المحرومین، الرعايا، األوكرانیین، األرثوذوكسیین     :المستعبدين

ن كــانوا يثــورون ضــد   والــذي]تـضـطھدھم الكنیســة الكاثولیكیــة البولنديــة   
أسیادھم البولنديین الكاثولیك، وخصوصًا ضد أسیادھم وكالء اإلقطاع ورجال  

وھذه االنتفاضة الفالحیة ضد االضطھاد المتطرف، وھي ).20(الدين والیھود 
ى الفظـائع          انتفاضة لم ترافقھا المجازر، التي ارتكبھا الثوار فحسب، بـل حـت

ش األقطـاب البولنـديین         األشـد ھـوًال ا    "واإلرھاب المضاد " لـذي ارتكبتـه جیـو
، بقیت انتفاضة محفورة في وعي الیھود األوروبیین الشـرقیین        )21(الخاصة  

س كانتفاضة فالحیة، كثـورة المضـطھدين، معـذبي              الى يومنا ھذا، ولكن لی
األرض الحقیقیین، وال حتى كانتقام ينزل على النبالء البولنـديین كافـة، بـل              

وفي الواقع، غالبًا   . مبرر له، موجه ضد الیھود كیھود      كعمل معاد للسامیة ال   
الصــحافة اإلســرائیلیة تصــويت البعثــة األوكرانیــة فــي األمــم    "تفسـّـر"مــا 

المتحدة، والسیاسات السوفییتیة حول الشرق األوسط، بصورة عامة أكثـر،         
.منه"المتحدرين"أو "تراث شمیلنیسكي"ـك
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معادات السامیة الحديثة

ي األزمنـة الحديثـة             مّر طابع ا   .الضطھادات المعادية للیھـود بتغییـر جـذري ـف
ي                    فمع قدوم الدولة الحديثـة، وإلغـاء نظـام القنانـة، وإحـراز حقـوق الفـرد ـف

–حــدھا األدنــى، تختفــي بالضــرورة، وظیفــة الیھــود الخاصــة، االجتماعیــة   
ى أفـراده،             .االقتصادية وتختفي معھا أيضاً، سـلطات المجتمـع الیھـودي عـل

تسب أعداد متزايدة من األفراد الیھود حرية الدخول الى المجتمع العـام            وتك
ى أخـرى،                .في بلدانھا  وكان من الطبیعي أن يثیر ھذا االنتقـال مـن حـال اـل

ب تلـك       )خصوصـًا حاخامـاتھم   (ردة فعل عنیفة من جانب الیھـود         ، ومـن جاـن
ي             كـان  العناصر في المجتمع األوروبي التي تعارض المجتمع المفتـوح، والـت

.مسار تحرير الفرد بأكمله، مسارًا بغیضًا بالنسبة لھا

ي                 وتظھر معاداة السامیة الحديثة أول ما تظھر، في فرنسـا وألمانیـا، ثـم ـف
وخالفًا للرأي السائد في وسط االشترااكیین الیھود، .1870روسیا، بعد عام 

ى يومنـا الحاضـر،                  يمكـن أن   ال أعتقد بأن بدايتھا، أو تطورھا فیمـا بعـد، وحـت
س من ذلك، فإن الرأسمالیین النـاجحین         ".للرأسمالیة"يُعزى   بل على العك

في كل البلدان، كانوا، برأيي، على العموم، متحررين من معـاداة السـامیة             
تحررًا ملحوظاً، وإن البلدان التي أنشئت فیھـا الرأسـمالیة أول مـا أنشـئت،               

 البلدان التي كانت فیھا      ھي أيضاً  – مثل إنكلترا وبلجیكا     –وبشكلھا األوسع   
(معاداة السامیة أقل انتشارًا مما كانت علیه في أي مكان آخر .22(

س     )1900–1880(لقد كانت معاداة السامیة الحديثة المبكرة        ، ردة فعل أنـا
مرتبكین، يكنون كراھیة عمیقة للمجتمع الحـديث بنواحیـه كافـة، الحسـنة             

وقـد أسـند    .النظريـة التـآمرين للتـاريخ     والسیئة، ويؤمنون إيمانًا متحمسـاً، ب     
ي انھیــار المجتمـع القـديم       ش الفــداء ـف الــذي كـان الحنــین  (للیھـود دور كـب

المعــادي للســامیة يتخیلــه مجتمعــًا مغلقــًا ومنظمــاً، أكثــر ممــا كــان فــي    
ش الفداء في كل ما كان مقلقًا في     )الحقیقة، في أي وقت من األوقات      وكب

ين للســامیة واجھــوا منــذ البدايــة، مــا كــان ولكــن المعــاد.األزمنــة الحديثــة
ش الفـداء ھـذا، خصوصـًا            :مشكلة صـعبة بالنسـبة الـیھم       كـیف يعرفـون كـب

ض أن يكـون قاسـمًا مشـتركًا بـین       بالمصطلحات الشعبیة؟ ما ھو الذي يفتر
الموســیقي الیھــودي والمصــرفي الیھــودي والحرفــي الیھــودي والمتســول 

 كبیر السمات الدينیـة المشـتركة،        خصوصًا بعد أن ذابت الى حد      –الیھودي  
ت            ي المظھـر الخـارجي؟ فكاـن العـرق الیھـودي الـرد      "نظريـة "على األقل ـف

.الحديث لمعاداة السامیة، على ھذه المشكلة

وفي المقابل، كانت المعارضة المسیحیة القديمة، بل أكثر منھـا المعارضـة            
وال . مـن العنصـرية  اإلسالمیة، للیھودية الكالسیكیة، متحررة تحررًا ملحوظـاً    

ريــب أن ھــذا األمــر كــان الــى حــد مــا، نتیجــة ـمـن نتــائج الطــابع العــالمي   
ولقــد عنّــف  (للمســیحیة واإلـسـالم، ولصــلتھما األصــلیة أيضــاً، بالیھوديــة    

س مور تكراراً، امرأة كانت تعترض عندما يقول لھا بأن السـیدة              س توما القدي



20

ي، كـان          والسبب األھم، بمـ   ).مريم العذراء كانت يھودية    ي رأـي س ـف ا ال يُقـا
فقد عومل الیھود   .الدور االجتماعي للیھود كجزء ال يتجزأ من الطبقات العلیا        

في العديد من البلدان كنبالء محتملین، وكانوا ما أن يتحولون عـن ديـانتھم،    
ى الفـور، مـع              ويعتنقون الديانة السمیحیة، حتى يصبح بإمكانھم التزاوج عـل

س عشر، أو ارسـتقراطیو         أما نبالء .أرفع النبالء   قشتالة واراغون القرن الخام
 حتى نأخذ حالتین كان فیھما التزاوج مع الیھـود          –بولندا القرن الثامن عشر     

 فكان زواجھم من فالحین إسبان، أو –المتحولین عن دينھم واسع االنتشار   
من فالحي القنانة في بولندا ال يكاد يحتمل، ومھما بلغ المديح الذي يغدقه 

.النجیل على الفقراءا

 الطباع المخفیة ظاھرياً، ولكن التي –الیھودي الحديثة "العرق"إن أسطورة 
، بمعزل عن التاريخ، والدور االجتمـاعي،       "للیھود"يفترض أنھا الطباع الغالبة     

 ھي العالمة الممیزة الرسمیة واألھـم لمعـاداة السـامیة           –وأي شيء آخر    
اقع، بعض قادة الكنیسة عندما ظھرت معاداة وھذا ما أدركه في الو.الحديثة

فقد عارض بعض .السامیة الحديثة للمرة األولى، كحركة تتمتع ببعض القوة
القادة الكاثولیك الفرنسیین، على سبیل المثال، العقیدة العنصرية الجديدة         

ي شـعبي حـديث للسـامیة،            .التي قدمھا أ   درامونت، وھو أول معاد فرنـس
La“ر ومؤلف الكتاب الشھی France Juive”)   ي عـام ، الـذي  )1886المصادر ـف

وقــد واجــه معــادو الســامیة األلمــان الحــديثون  ).23(أحــرز انتشــارًا واســعًا 
.األوائل، معارضة مماثلة

ض الجماعـات المھمـة مـن المحـافظین             وينبغي أن نشیر الى حقیقة أن بـع
ى مجـاراة معـاداة السـ           امیة الحديثـة  األوروبیین، كانوا مستعدين تمامـاً، عـل

واستخدامھا ألغراضھم الخاصة، وكان مناھضو السـامیة مسـتعدين بالقـدر            
نفسه، الستغالل المحافظین عندما تسنح الفرصة بذلك، على الـرغم مـن            

.أن أوجه الشبه بین الفريقین كانت ضئیلة

بواسـطة قلـم دراموـنت      [ولكن الضحايا الذين عوملوا معاملـة قاسـیة جـدًا           "
لم يكونوا آل روتشیلد بل النبالء الكبار الـذين كـانوا يتـوددون             ]هالمذكور أعال 

.ولم يوفر درامونت العائلة المالكة      .الیھم . ى البابـا        . وال األسـاقفة، وال حـت
(نفســه ومــع ذلــك، فقــد كــان العديــد مــن النــبالء الفرنســیین الكبــار  ).24"

معــاداة واألســاقفة والمحــافظین علــى العمــوم، ســعداء تمامــًا باســتخدام  
ي محاولـة               س، ـف درامونت للسامیة خالل األزمة الناجمة عن قضـیة درايفـو

.إلسقاط النظام الجمھوري

وقد عاود ھذا النوع من التحالف االنتھازي، الظھور تكراراً، في بلدان أوروبیة            
فكراھیـة المحـافظین للراديكالیـة، وأشـكال     .مختلفة، وحتى ھزيمة النازيـة    

 بصیرة الكثیرين منھم عن الطبیعة السیاسیة لمـن       االشتراكیة كافة، أعمت  
فقــد كــانوا فــي حــاالت عديــدة، مســتعدين اســتعدادًا حرفیــاً، .يعاشــرونھم



21

ى ملعقـة              للتحالف مع الشیطان، متناسین المثل القائل بأن المرء يحتاج اـل
.طويلة لتناول العشاء معه

ى    ولقد اعتمد تأثیر معاداة السامیة، وتأثیر تحالفھا مع اال         تجاه المحافظ، عـل
:بضعة عوامل

العامل األول، إن التقلید األقدم للمعارضة الدينیة المسیحیة للیھود، والـذي           
س في كلھا بـأي شـكل مـن          (كان موجودًا في بلدان أوروبیة عديدة،        وإن لی

، كان يمكنه أن يرتبط بعجلة معاداة السـامیة لـو كـان مـدعوماً، أو              )األشكال
ت ردة فعـل   .ن يواجـه معارضـة مـن رجـال الـدين      على األقل، لو لم يكـ      وكاـن

رجــال الــدين فــي كــل بلــد ـمـن البلــدان تحــددھا، الــى حــد بعیــد، ظــروف    
ففي الكنیسة الكاثولیكیة كان المیل الى      .اجتماعیة وتاريخیة محلیة معینة   

التحالف االنتھازي مع معاداة السامیة قويًا في فرنسا، ولكنه لـم يكـن قويـًا          
ي إيطالیــا؛ وكـ   ي بولنــدا وسـلوفاكیا، ولكنــه لـم يكــن قويـًا فــي     ـف ان قويــًا ـف

وكانت للكنیسة األرثوذوكسیة میول معادية للسامیة ذائعة الصیت .بوھیمیا
س فــي بلغاريــا  أمــا فــي وســط .فــي رومانیــا، ولكنھــا أخــذت الخــط المعــاك

س البروتستانتیة فقد كانت الكنیسة األلمانیة منقسمة على نفسھا          الكنائ
س    انقسـامًا ع  ت غیرھــا مـن الكنــائ مثــل (میقــاً، حـول ھــذا الموضــوع، وكاـن

س            )الكنیسة في التفیا واسـتونیا     تمیـل نحـو معـاداة السـامیة، ولكـن كنـائ
س الھولندية والسويسـرية واالسـكندنافیة      (عديدة أخرى    كاـنت  )مثل الكنائ

س التي دانت معاداة السامیة .من أوائل الكنائ

ى حـد كبیـر، تعبیـرًا عمومیـًا        والعامل الثاني، أن معاداة السا     ت، واـل میة كاـن
س         ولكـن الیھـودي كـان      ".صـاف "لكراھیة الغرباء، ورغبة في مجتمع متجـان

، )حتى مؤخراً، في الواقع(1900في بلدان أوروبیة عديدة، في حوالي العام 
.وكــان ھــذا صــحیحًا فــي المانیــا بصــفة خاصــة   .الوحیــد عملیــًا"الغريــب"

أوائل القرن العشرين، كانوا مبدئیاً، يكرھون السـود        فالعنصريون األلمان في    
ويحتقرونھم، بقدر ما كانوا يكرھون الیھود ويحتقرونھم؛ ولكن لم يكن ھنـاك            

س سود في ألمانیا آنذاك     ى      .أنا ومن األسھل للكراھیة بالطبع، أن تركّـز عـل
ي كاـنت                   ي األوضـاع الـت س على ما ھو غائب، خصوصـًا ـف ما ھو موجود ولی

ذلك الوقت، وعندما لم يكن ھناك سـفريات وسـیاحة جماعیـة،            سائدة في   
.وعندما كان معظم األوروبیین ال يغادرون بلدانھم في زمن السلم

ي حققھـا التحـالف المبـدئي، بـین                  أما العامل الثالث، فھو أن النجاحـات الـت
ب تناسـبًا عكسـیًا مـع قـوة                 ت تتناـس االتجاه المحافظ ومعاداة السامیة كاـن

وكـان المعارضـون المنسـجمون والفعـالون        .ا التحالف وقدراتھم  معارضي ھذ 
ي أوروبـا، القـوى السیاسـیة، اللیبرالیـة واالشـتراكیة                –لمعاداة السامیة ـف

وھم تاريخیاً، القوى نفسھا التي تواصل بطرق مختلفة، التقلید الذي رمزت           
لثـورة  ، والثـورة اإلنكلیزيـة وا     )1648–1568(الیه حرب االسـتقالل الھولنديـة       

.الفرنسیة العظیمة
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وكانت العالمة الفارقة الرئیسیة، في القـارة األوروبیـة، الموـقف مـن الثـورة               
 فقد كان المؤيدون لھـا، ضـد معـاداة السـامیة تقريبـاً؛              –الفرنسیة العظیمة   

وكــان الــذين يقبلــون بھــا، بأســف، يمیلــون علــى األقــل، الــى التحــالف مــع 
ين كـانوا يكرھـون ھـذه الثـورة، ويـودون لـو          المعادين للسامیة، أما ھؤالء الذ    

يستطیعون إلغاء ما أحرزته، فكانوا يشكّلون المحیط الذي تنمو منـه معـاداة              
.السامیة

ى                   وينبغي مع ذلـك، التمییـز تمییـزًا واضـح المعـالم، بـین المحـافظین، وحـت
.الرجعیین، من جھة، وبین العنصريین والمعادين للسامیة، من جھـة أخـرى         

تسـببھا  )ومعاداة السامیة جزء منھـا    (غم م نأن العنصرية الحديثة      فعلى الر 
أوضاع اجتماعیة محددة، إال أنھا عندما تكتسب القوة، تصبح قـوة ال يمكـن،        

ى مـا أعتقـد، بعـد تولیھـا            .برأيي، إال أن نصـفھا كقـوة شـیطانیة         ي، عـل فـھ
السلطة، وطوال فترة وجودھا في السلطة، تستعصي على التحلیـل وـفق           

ـن مجــرد       أي ن ظريــة اجتماعیــة مفھومــة حالیــاً، أو وفــق أي مجموعــة ـم
ق أي نظريـة تتوسـل المصـالح، طبقیـة              –مالحظات اجتماعیة     وخصوصـًا وـف

"المصــالح"كانــت أو رســمیة، خاصــة بالدولــة، أو أي مصــالح أخــرى، غیــر    
ي الوضـع            ي يمكـن تعريفھـا ـف النفسانیة الصـرفة، الخاصـة بـأي كیـان، والـت

ولكنني ال أعني بذلك، بأن قـوى كھـذه ال يمكـن            .بشريةالحالي للمعرفة ال  
س مــن ذلــك، علــى المــرء أن يأمــل بأنھــا   معرفتھــا مبــدئیاً؛ بــل علــى العكــ

ولكـن ھـذه القـوى غیـر        .ستصبح قابلة للفھم مـع نمـو المعرفـة اإلنسـانیة          
 وھذا ما –مفھومة في الوقت الحاضر، وال يمكن التكھن بھا بطريقة عقالنیة 

ي الواقـع، لـم      ).25(نصرية كلھا وفي المجتمعـات كافـة        ينطبق على الع   وـف
ـن أي لــون        يحـصـل أن تنبــأت أي شخصــیة سیاســیة، أو أي مجموعــة ـم
سیاسي كانت، وفي أي بلد كـان، ولـو تنبـؤًا غامضـاً، بـأھوال النازيـة، ولـم                   
ض مـا                  ض الفنانین والشعراء، من أمثـال ھـاين، أن يلمحـوا بـع يستطع إال بع

 وال نعرف كـیف اسـتطاعوا ذلـك؛ وخصوصـًا أن الكثیـر          .كان يخبئه المستقبل  
.من أحاسیسھم الداخلیة األخرى لم تكن صائبة

الحواشي

وانظـر  .19-15، وخصوصًا اآليات    44أنظر على سبیل المثال، يرمیاھو،      -1
ي مؤـلف     ض نواحي ھذا الموضـوع ـف Raphaelالمعالجة الممتازة لبع

Patati, “The Hebrew Godes”, Ktav, USA, 1967.

يھــتم الفصــالن األخیــران مــن ھــذا الكتــاب، .26–25:7النبــي عــزرا، -2
(االتقیاء"اھتمامًا رئیسیًا بجھود عزرا لفصل الیھود  )البذرة المقدسة"

(شعب األرض "عن   الذين كـانوا نفسـھم، مـن أصـل يھـودي، جزئیـًا             "
.ولفسخ عقود الزواج المختلط)على األقل
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3-W.F. Albright, “Recent Discoveries in Bible Lands”, Funk and
Wagnall, New York, 1955, p. 103.

ي وضـعھا يھـود              -4 ھناك مغزى في حقیقة أن الكتب التاريخیة كافة الـت
. ق م باإلضافة الى المجموعة األدبیة، قد رُفضت أيضـاً          400بعد العام   

ى القـرن التاسـع عشـر، يجھلـون تمامـاً، قصـة                    ولقد كان الیھـود حـت
ي يعتبـره العديـد                الم وال (سادا وشخصیات مثـل يھـوذا المكـابي، الـت

المســیحیة "جــوھر"شخصــیات تنتمــي الــى  )ســیما المســیحیون
.بالذات

.15:18سفر األعمال، -5

.25المصدر نفسه، -6

. في الفصل الثاني6أنظر الحاشیة رقم -7

ي   10الحاشیة رقـم    "الیھودية الكالسیكیة "أنظر بخصوص مصطلح    -8  ـف
. في الفصل الثالث1ثاني، والحاشیة رقم الفصل ال

س سینغر، الحائزان على جـائزة نوبـل، أمثلـة        -9 يشكل عجنون وباشیف
على ذلك، ولكـن يمكـن إعطـاء أمثلـة عديـدة أخـرى، خصوصـًا مثـال                  

، "والـدي "فھو في قصیدته الشھیرة     .بیالیك، الشاعر القومي العبري   
 الفالحین الذين يصف أباه القديسي وھوي بیع الفودكا للسكارى من     

وھــذه القصــیدة التــي تحظــى بشــعبیة كبیــرة، .يصــورھم كحیوانــات
ي إحـدى األدوات              س اإلسـرائیلیة، كافـة، ـھ س في المدار والتي تُدّر

.التي يجري بواسطتھا، خلق الموقف المعادي للفالحین

ــة، أنھـــا     -10 ــة الیھودـي ــة للبطريركـی بالنســـبة الـــى الســـلطة المركزـي
س الثاني الصفقة  بسلسلة من القوانین، بلغت ذروتھا في ثیودوسیو

.م؛ ولكن ترتیبات محلیة عديدة بقیت سارية المفعول429العام 

ى العـام    (ربما كان المثال الممیز اآلخر االمبراطورية القوھستانیة        -11 حـت
ــة)م225 ــن ال يعـــرف عنھـــا الكفاـي إال أننـــا نعـــرف بـــأن إنشـــاء .ولـك

، أدت الــى انھــاير فــوري اإلمبراطوريــة الساســانیة القومیــة اإليرانیــة 
.للمكانة الیھودية

الحظــر يمتــد لیشــمل أيضــًا الــزواج ـمـن امــرأة تحولــت الــى الديانــة    -12
.الیھودية، ألن الھاالخاه تفترض بأن النساء األغیار كن مومسات
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س بــاطًال عــادة، ويتطلــب الطــالق-13 والطــالق ھــو .الــزواج المحظــور لــی
ي              ب الـزوج، ولكـن ـف ض الظـروف،     شكلیاً، عمل طـوعي مـن جاـن  بـع

ى            تدفعـه  (الطـالق   "إرادة"تستطیع محكمـة حاخامیـة أن تجبـره عـل
").إنني أريد"بالقوة حتى يقول 

علــى الــرغم مــن أن اإلنجــازات الیھوديــة خــالل العصــر الــذھبي فــي -14
.كانت باھرة أكثر، إال أنھـا لـم تـدم        )1147–1002(إسبانیا المسلمة   

لرائع في ذلك العصـر شـعر       وعلى سبیل المثال، فإن الشعر العبري ا      
نسیه الیھود فیما بعد، ولم يستعیدوه إال في القرنین التاسـع عشـر             

.والعشرين

اســتخدم ھنــري تراســتمارا خــالل تـلـك الحــرب، الدعايــة المناھضــة  -15
ي سـیدة                  للیھود على الـرغم مـن أن والدتـه لیونـوردي غوزمـان، وـھ

ت جزئیـاً، مـن أصـ               .ل يھـودي نبیلة من مقام رفیع، مـن قشـتالة، كاـن
، )فقط في إسبانیا كان النبالء مـن مقـام رفیـع، يتزوجـون مـن يھـود                (

ى المناـصب                    ي أعـل ومن بعـد انتصـاره اسـتخدم ھـو أيضـًا الیھـود، ـف
.المالیة

ي                   -16 حتى القرن الثامن عشـر كـان يُفتـرض بـأن مكانـة عبیـد األرض ـف
وفي ذلك القـرن تفاقـمت      .بولندا حتى أسوأ من مكانتھم في روسیا      

ض،              بعض نوا  ي لعبیـد األر حي القنانة في روسـیا، مثـل المبیـع العلـن
الى درجة أسوأ مما كانت علیه في بولندا، ولكن الحكومة القیصـرية             
ى الفالحـین المسـتعبدين، مثـل             احتفظت دائمًا ببعض السلطات عـل

ش الروسي .حق تجنیدھم في الجی

لنسـبة  وھذا صحیح با  .خالل الفترة السابقة كان اضطھاد الیھود نادراً      -17
.الى أيام اإلمبراطورية الرومانیة حتى مـن بعـد ثـورات يھوديـة جديـة              

س          س بیو س  (وجیبون على حق في امتداحه لیبرالیة انطونیو ومـاركو
س تجاه الیھود، بعد وقت قصیر جدًا من نشوب ثـورة باركوخفـا     )اورلیو

.م135–132الرئیسیة، في العام 

ى       معظم المؤرخین العامین في األزمنة الح     -18 ديثة، أغفلـوا التعلـیق عـل
ى              ص تفاصـیل عـل ھذه الحقیقة التي يمكن التحقق من صحتھا بفـح

ي   –واالستثناء الشريف ھو حیوتريفور .عملیة اضطھاد The“ روبـر ـف
Rise of Christian Europe”, Thames and Hudson, London, 1965, pp.

ن القالئـل    روبر ھـو أيضـًا أحـد المـؤرخین العصـريی           –وتريفور  .173-174
جداً، الذين ذكروا الدور الیھودي المسیطر في تجارة العبید بین أوروبا        

والعالم اإلسالمي، في أوائل القرون الوسـطى       )والوثنیة(المسیحیة  
س، الـذي    ).93–92المصدر نفسه، ص    ( ومن أجل تشجیع ھذا الرج

ال أجد متسعًا ھنا لبحثه، سـمح بـن میمـون للیھـود، باسـم الديانـة                 
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ھودية، بخطف األوالد األغیار وزجّھم في العبودية؛ وال شك أن رأيه           الی
س الممارسات المعاصرة .كان معموًال به، أو أنه عك

أنظـر  .يمكن أن نجد األمثلة في أي كتاب تاريخ عن الحروب الصـلیبیة      -19
.Sبصفة خاصة، مؤلف  Runciman, “A History of the crusades”, vol.

I, book 3, chap. 1 “The German crusade”.
ش المجـري،           ى أيـدي الجـی ش عـل بـدت  "وقد بدت ھزيمـة ھـذا الجـی

".لمعظم المسیحیین كعقاب عادل أنزلته السماء بقتلة الیھود

20-John Stoye, “Europe Unfolding 1648- 88, Fontana, London, p. 46.

ي التـأريخ الیھـودي                -21 ت مـذكورة بـالطبع، ـف ھذه السمة األخیـرة لیـس
ولقد كانت العقوبة المعھودة للفالح الثائر أو حتى الفالح . وصلناالذي

.، الموت على الخازوق"الوقح"
يمكن مالحظة الشيء نفسه في منـاطق مختلفـة مـن بلـد معـین،               -22

ت بافاريـا الزراعیـة أكثـر معـاداة                ففي المانیا على سبیل المثال، كاـن
.للسامیة من المناطق الصناعیة

تراف بأن الیھودي ھو دائمًا يھودي، سببًا آخر     كان رفض الكنیسة االع   -23
ت          ولقـد روى أحـد     .لأللم، بالنسبة الى كاثولیكي متبـاٍه مثـل دراموـن

مساعديه الرئیسیین، جـول غیـران، عـن االشـمئزاز الـذي شـعر بـه                
ى تھجمـه             عندما جادله الیسوعي الشھیر، األب دوالك، معترضـًا عـل

ض الــذين تحولــوا الــى الیھوديــة   .D.علــى بعــ W. Brogan, “The
Development of Modern France”, Vol. Harper Torchbooks, New

York, 1966, p. 227

.المصدر نفسه-24

دعوني أشرح الصفة الشیطانیة الالعقالنیة التي يمكن للعنصرية أن          -25
إن قســمًا .بثالثــة أمثلــة اخترتھــا اختیــارًا عشــوائیًا.تكتســبھا أحیانــًا

ي مطلـع     1942دة يھود أوروبا، نُفّذ في عـام        رئیسیًا من عملیة إبا     وـف
ى بھزيمتـه            1943عام   ، خالل الھجوم النازي على روسیا، الـذي انتـھ

 وشـباط   1942فخالل األشـھر الثمانیـة بـین حزيـران          .في ستالینغراد 
، استخدم النازيون في األرجح، عددًا من عربات السكة الحديـد           1943

ن عدد العربات التي اسـتخدموھا      لنقل الیھود الى غُرف الغاز، أكثر م      
ش الـذي كـان بحاجـة ماسـة الیھـا               ى الجـی وقبـل  .لنقل اإلمدادات اـل

أخذھم الى حتفھم كان معظم ھؤالء الیھود، على األقل في بولنـدا،            
ش األلمـاني           .مستخدمین استخدامًا فاعالً، في إنتاج المعـدات للجـی

وات المغـرب  أما المثال الثـاني، األبعـد كثیـراً، فیـأتي مـن وـصف لصـل               
"1282الصقلیة في العام     ي صـادفوه       . تـدفقوا  .فقد صرعوا كـل فرنـس

علــى الفنــادق التــي يتــردد علیھــا الفرنســیون، وعلــى ابیــوت التــي  
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ــم ـيــوفروا، ال رجـــًال وال امـــرأة وال طفـــالً    .يـســكنوھا، وـل اقـــتحم ..
المشاغبون األديرة الدومینیكانیـة والفرنسیسـكانیة، وجـروا الرھبـان          

افة الى الخارج وطلبـوا مـنھم أن يلفظـوا كلمـة سیسـیري              األجانب ك 
(ciciri)   وقتلـوا  .، التي ال يستطیع اللسان الفرنسي أبداً، لفظھا بدقة

.S)".ـكـل ـمـن فـشـل فــي االمتحــان   Runciman, “Theh Sicilian
vespers”, Cambrigde University Press, 1958, p. والمثــال .(215

ي صـ           بعـد محاولـة االغتیـال       –1980یف  الثالث مثال حـديث العھـد ـف
س              س بلديـة نـابل التي قام بھا اإلرھابیون الیھود، والتي فقد فیھا رئی
س بلدية رام اهللا كريم خلف            بسام الشكعة، رجلیه االثنتین، وفقد رئی

 تجمعت كتلة من النازيین الیھود في حرم جامعة تـل           –إحدى قدمیه   
ى أھھـا     أبیب، وقامت بشوي بعض القطط وقدمت لحمھـا ل         لمـارة عـل

ش كباب من لحم أرجل رؤساء البلدية العرب       " وكل مـن شـاھد     ".شی
 علیه أن يعترف – كما فعلت أنا     –ذلك التھتك الذي تقشعر له األبدان       

.بأن بعض الفظائع تستعصي على التفسیر في حالة معرفتنا الحالیة

ى لجابوتینسـكي        -26 س الحـزب الـذي      (إن إحدى المغالطات األوـل مؤـس
ي نحـو العـام           )وده مناحم بـیغن آنـذاك     كان يق  ، 1912كـان اقتراحـه ـف

ي                 ي فلسـطین والثانیـة ـف ى ـف خلق دولتین يھـوديتین اثنتـین، األوـل
ي المـوارد الطبیعیـة، فإنھـا سـوف تمـوّل           .أنغوال وألن األولى فقیرة ـف

.بثروات الثانیة

، بعد أقل   1903ذھب ھرتزل الى روسیا لمقابلة فون بلیھفه في آب،          -27
ي كـان          من أرب  عة أشھر من مذبحـة كیشـینیف المـدبرة الشـنیعة الـت

وقـد اقتـرح ھرتـزل تحالفـًا        .معروفًا بأن كیشینیف ھو المسؤول عنھـا      
س رغبتھمــا المشــتركة بــإخراج معظــم الیھــود مــن  يقــوم علــى أســا
روسیا، وتحويل التأيید الیھودي عن الحركة االشتراكیة، على المدى         

، بإبـداء   ) آب 8في  (ي المقابلة األولى،    القصیر، ولقد بدأ الوزير القیصر    
ى   ".مؤيدًا متقیدًا للصھیونیة  "المالحظة بأنه يعتبر نفسه      وعندما مـض

"ھرتزل يصف أھداف الصھیونیة، قاطعه فون بلیھفه قائالً      إنـك تبشّـر   :
س أيلـون،    ".لشخص متحول  ، ص  1976، عـام عوفیـد،      "ھرتـزل "عامو

.، بالعبرية419–415

28-Dr. Joachin Prinz, “Wir Juden” Berlin, 1943, pp. 150 – 151.

.154–155المصدر نفسه، ص -29

، وما ھو حتى أسوأ 126أنظر على سبیل المثال، المصدر نفسه، ص -30
زمــرة (المتطرفــة "لیحــومي حیــروت يســرائیل"إن حركــة .مــن ذـلـك

ت بتعـابیر متعاطفـة مـع         1941وبتاريخ يعود الى العام     ")شیترن" ، أدـل
.بالمصـطلحات الصـھیونیة   "الحمـائم "وكان الدكتور برينـز مـن       .النازية
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ي الواليـات      "بريرا"حتى أنه رعى في السبعینات، حركة        الیھوديـة ـف
.المتحدة، حتى أقنعته غولدا مائیر بالعدول عن ذلك


