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شرشركة المطبوعات للتو زيع والن

مقدمة الطبعة العربیة

ي الجامعـة     )المتقاعـد (البروفسور اسرائیل شاحاك، استاذ مـادة الكیمیـاء العضـوية،            ، ـف
ي الشـرق األوسـط المعاصـر         برالع س، مـن خیـرة المرمـوقین ـف التقیتـه للمـرة   .يـة بالقـد

،1967 سنة، في أعقاب حـرب       25األولى، وشرعت في مراسلة منتظمة معه، منذ نحو         
وُلد في بولندا، وكان أحد الناجین الذين استطاعوا الھرب من          .1973ثم في أعقاب حرب     

جاء الى فلسطین فور انتھاء الحرب العالمیـة الثانیـة، وخـدم            .معسكرات االعتقال النازية  
ش، مثلــه مثــل جمیــع الشــباب اإلســرائیلیین آنــذاك؛ ثــم خــدم فــي االحتیــاط  فــي الجــی

صــول الصــیف، ولعــدة ســنوات، كمــا يقتضــي القــانون   العكســري لفتــرات قصــیرة فــي ف 
.اإلسرائیلي

وشاحاك، الذي يمتلك ذھنًا بحّاثًا وفاحصًا شرسًا ال يلین، تابع سیرته كمحاضـر جـامعي               
وباحث بارز في الكیمیاء العضوية، وغالبًا ما نوّه به طالبه كأفضل األساتذة، ومُنح الجـوائز               

س فقط لفلسطینیي الضفة الغربیة وغزة، بـل         على أدائه األكاديمي، من آالم وحرما      ن لی
الذين لم يرحلوا أثنـاء عملیـات       )أي األقلیة الفلسطینیة  (العدو الكبیر من غیر الیھود أيضًا       

وقد قـاده   .، وبقوا حیث ھم، لیصبحوا من ثم، مواطنین إسرائیلیین        1948الطرد في العام    
ي طبیعـة الدولـة اإلسـرائ            ي تاريخھـا والمقـوالت       ذلك الى البحث واالستقصاء ـف یلیة، وـف

السیاسیة واأليديولوجیة، التي سرعان ما اكتشف بأنھا مجھولة من معظـم الیھـود غیـر            
اإلســرائیلیین، وخصوصــاً يھــود الشــتات الــذين كانــت إســرائیل بنظــرھم دولــة رائعــة       

.وديمقراطیة ومعجزة، تستحق الدعم والحماية غیر المشروطة

ي        ولقد أنشأ شاحاك رابطة حقوق     ى عـدة سـنوات ـف ي أمـض  اإلنسـان اإلسـرائیلیة، الـت
ص الـذين                   .رئاستھا وھذه الرابطة ھي عبـارة عـن مجموعـة صـغیرة نسـبیًا مـن األشـخا

يتشاطرون الرأي، والـذين يؤمنـون بوجـوب أن تكـون حقـوق اإلنسـان متسـاوية للجمیـع                    
س للیھــود فقــط .وفــي ھــذا الســیاق تحديــداً، اطلعــت علــى عملــه للمــرة األولــى .ولــی
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ف معظـم                   ـف شـاحاك السیاسـیة عـن مواـق والشيء الوحید الذي يمیّز على الفور، مواق
اإلسرائیلیین اآلخرين والحمائم الیھود مـن غیـر اإلسـرائیلیین، كـان أنـه وحـده عبّـر عـن                    

ي كتاباتـه وأقوالـه العلنیـة، معاديـًا       .إلسرائیل أو الیھود  "حسنًا"صراحة، امرًا    ولقد كان ـف
ية، وبودي أن أقول، بأنه كان معادياً عداء تھجمیاً ولذلك لم يكن مھمـًا  عداء عمیقًا للعنصر 

إذا كــان الیھــود اإلســرائیلیون يعتــدون، فــي معظــم األوقــات، علــى الفلســطینیین كونــه  
ولیست مبالغة أن نقول بأنـه يلتـزم بموقفـه          .كمفكر علیه أن يشھد ضد ھذه االعتداءات      

ي إسـرائیل          التزامًا دقیقًا الى حد أنه سرعان ما أ        واذكـر بـأن    .صبح رجـًال مكروھـًا جـدًا ـف
ي    . عاماً، على الرغم من أنه كان حیًا يُرزق        15وفاته أعلنت قبل نحو      فقد ذُكر نبأ موته ـف
ت      ".واشنطن بوست "تقرير نشرته صحیفة     وعلى الرغم من أنه قام بزيارة الصحیفة لیثـب

س میتاً، فإن زيارته، كما أخبر أصدقاءه بجذل،           ي          بأنه لی ى ھـذه الصـحیفة الـت لم تؤثر عـل
س،        "میتـاً "ولـذلك فإنـه مـا زال        .امتنعت عن نشر تصحیح للنبأ     ض النـا ى بـع بالنسـبة اـل

ى أي حـد يسـتطیع شـاحاك أن يجعـل                    أصـدقاء  "وھذه رغبة من بنات الخیال، تكشف اـل
.يشعرون بالضیق"إسرائیل

ي دقتھـا    وينبغي أن يُقال أيضاً، بأن طريقة شاحاك في قول الحقیقة ك       انت دائمًا بالغـة ـف
ي ھـذه الحقیقـة مـا يغـوي، وھـو ال يبـذل أي محاولـة لقولھـا                      .وال ھوادة فیھـا    س ـف فلـی

، كمــا ال يبــذل أي جھــد لتكــون ھــذه الحقیقــة مستســاغة أو قابلــة    "لطیفــة"بطريقــة 
وطريقتـه  .فالقتل بالنسبة الى شاحاك، ھو القتل العمد، ھو القتـل         .للتفسیر بطريقة ما  

ي لأللـم                ھي التك  ى وـع رار والصدم وتحريك الكسالى أو غیر المبـالین، الستنھاضـھم اـل
ولقد ازعـج شـاحاك     .اإلنساني، مشبوب بالھمّة، بحیث يكونون مسؤولین عن ھذا األلم        

ي أن نقـول                  ض األحیان، وأثار غضبھم، ولكن ھذا جزء من شخصـیته، وينبـغ س في بع النا
ولقد أيّد شـاحاك، ھـو والبروفسـور الراحـل          .ابأنه جزء من إدراكه للرسالة التي يبشر بھ       

س، الذي كان شاحاك يكنّ له اعجابًا شديداً، وغالباً ما عمـل معـه، أيّـد        يھوشواع لیبوفیت
ي يسـتخدمھا اإلسـرائیلیون مـن       " النازية–الیھودية "مصطلح   ، لوصف طبیعـة الطـرق الـت

 في يوم مـن األيـام،       ومع ذلك، فإنه لم يقل أو يكتب      .أجل إخضاع الفلسطینیین وقمعھم   
والفارق بینه وبین   .شیئًا لم يكتشفه بنفسه، أو لم يره بأم عینیه، أو لم يختبره مباشرة            

معظم اإلسرائیلیین اآلخرين أنه ربط بین الصھیونیة والیھودية والممارسات القمعیـة ضـد             
ص االستنتاجات بالطبع .غیر الیھود، واستخل

. كشــف الدعايــة واألكاذيــب علــى حقیقتھــا وكــان للكثیــر ممــا كتبــه شــاحاك دور فــي 
:فإسرائیل دولة فريدة من نوعھا في ھذا العالم، من حیث األعذار التي ُتساق لصـالحھا              

فالصحافیون إما ال يرون، أو ال يكتبون، ما يعرفون بأنه الحقیقة، خوفًا مـن إدراج أسـمائھم            
اسـیة والثقافیـة والفكريـة،    في القائمة السوداء، أو خوفًا من االنتقام، والشخصیات السی        

خصوصًا في أوروبا والواليات المتحدة، تتقصّـد امتـداح إسـرائیل، وتغـدق علیھـا قـدراً مـن          
األنعام ال يحظى بمثله أي بلد آخر في ھذا العالم، مع أن العديدين منھم يعون جور ھـذا         

ي سـتار مـن الـدخان األيـديولوجي الـ             .البلد، وال يقولون عنه شیئاً     ذي بـذل   والنتیجـة ـھ
ص آخر، جھـدًا لتبديـده           وشـاحاك الـذي كـان بنفسـه،        .شاحاك وحده، وأكثر من أي شخ

ى معـاداة السـامیة                   .ضحیة من ضحايا المحرقة النازية، وأحـد النـاجین منھـا، يعـرف معـن
س معظم اآلخرين، ال يسمح لفظـائع المحرقـة النازيـة بالعمـل            ولكنه مع ذلك، وعلى عك

فالمعانـاة  .رائیل للفلسطینیین باسـم الشـعب الیھـودي      على تحوير حقیقة ما فعلته إس     
ي أن تكـون                      بالنسبة الیه، لیست ملكًا حصـريًا لمجموعـة واحـدة مـن الضـحايا، بـل ينبـغ
ب                 س ألنسنة الضحايا، يجعلھم يعـون واـج عوضًا عن ذلك، وإن كانت نادرًا ما تكون، األسا

 حـذر شـاحاك مواطنیـه مـن     ولقـد .االمتناع عن التسبب بمعاناة من النوع الذي اختبـروه        
ي           مغبة النسیان بأن التاريخ المروّع لمعاداة السامیة الذي عانوا منه، ال يخولھم الحق ـف

وال غرابـة إذن، بأنـه بـات مكروھـًا          .أن يفعلوا ما يرغبون بفعله لمجرد أنھم ذاقوا المعانـاة         
ي لقـوانین إسـرائیل              س األخالـق  وممارسـاتھا   ألنه بقوله مثل ھذه األمور، قد قّوض األسا

.السیاسیة تجاه الفلسطینیین
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ـق األمـر   .ويذھب شاحاك حتى أبعد من ذلك   فھو علماني مُطلق، ال يتذبذب، عندما يتعل
وال أقصد بـذلك أن أقـول بأنـه ضـد الـدين، بـل إنـه بـاألحرى ضـد الـدين             .بتاريخ اإلنسانیة 

ف الوحشـیة المنافیـة للعقـل ا               لسـلیم، وتعظـیم    كطريقة لتفسیر األحـداث وتبريـر المواـق
ى الدھشـة أيضـاً، أن          .على حساب اآلخرين  "المؤمنین"شأن جماعة من     ومما يـدعو اـل

س من رجال الیسار بالمعنى الصحیح للكلمـة        ي نـواح مختلفـة، نقّـاد      .شاحاك لی فھـو ـف
شديد للماركسیة، تتبع مبـادؤه أثـر المفكـرين األحـرار واللیبـرالیین والعقالنیـین العـامین                 

وما يجعل شاحاك حتى أكثـر مھابـة        .ألوروبیین، من أمثال فولتیر وأورويل    الشجعان، من ا  
ب علیھـا االعتبـارات               ي تغـل كمؤيد لحقوق الفلسطینیین، ھو أنه ال يستسلم للفكـرة الـت
ي ظـل سـیطرة                   ى حماقـاتھم ألنھـم عـانوا ـف العاطفیة، والقاضیة بعذر الفلسطینیین عـل

ـن ھــذا الموقــف، وكــان دائ  .إســرائیل مــًا نقــاداً شــديدًا لمنظمــة التحريــر   فھــو بعیــد ـع
الفلسطینیة، إلھمالھا، ولجھلھا إلسرائیل، وعدم قدرتھا على معارضتھا معارضة تّتسـم           
س لما يمثله، والنعدام       بالعزم، ولمھاوداتھا الدنیئة وإفراطھا في إجالل الفرد لشخصه ولی

ضـد النسـاء   "الشـرف "ولقد رفع صوته بقوة أيضاً، ضـد االنتقـام أو جـرائم          .جديتھا عموماً 
.الفلسطینیات، وكان دائمًا من مؤيدي حركة تحرر المرأة

ض مسـؤولي                وخالل الثمانینات عندما أصبح شائعًا سـعي المفكـرين الفلسـطینیین وبـع
مـع الحمـائم اإلسـرائیلیین مـن حركـة          "الحـوار "منظمة التحرير الفلسـطینیة، مـن أجـل         

ى اسـتثناء شـاحاك   وحزب العمل وجبھة میرتز، ث  "السالم اآلن " وكـان أحـد   .ابر ھؤالء عـل
ف موقفـًا نقـاداً للغايـة، مـن معسـكر السـالم                       أسباب ھذا االستثناء أن شـاحاك كـان يـق
ى الفلسـطینیین لیغییـروا                 اإلسرائیلي بسبب مھاوداتـه وممارسـته الضـغط المخـزي عـل

س على الحكومة اإلسرائیلیة، وبسبب تمنّعه عن تحرير نفسه من قیـ   ود سیاستھم، ولی
أما السبب اآلخر   ".غیر الیھود "إسرائیل باالمتناع عن التفوّه بأي انتقاد لھا أمام         "حماية"

فكان أن شاحاك لم يكن يومًا من رجال السیاسـة، فھـو، بكـل بسـاطة، لـم يكـن يـؤمن                      
س فیه طوعـاً، ذوو الطموحـات               بمسلك تصنّع المواقف والمداورات في الكالم، الذي ينغم

ل مـن أجــل المسـاواة والحقیقــة والسـالم الحقیقــي والحـوار مــع     فقـد ناضــ .السیاسـیة 
الفلسطینیین، بینما ناضل الحمائم اإلسرائیلیون الرسمیون من أجل ترتیبـات تجعـل مـن            

ي  .سالم أوسلو نوع السالم الممكن الذي كان شاحاك من األوائل الذين نـددوا بـه               وأنـن
النشـیطین الفلسـطینیین الـذين      أقول كفلسطیني، بأنني كنت دائمًا أشعر بالخجل ألن         

كانوا مھتمین بالحوار، في السر أو في العلن، مع حزب العمل أو میرتـز، رفضـوا أن تكـون                
فھـو بالنسـبة الـیھم، راديكـالي أكثـر مـن اللـزوم، وصـريح أكثـر مـن                    .لھم صلة بشاحاك  

ي سـرّھم   .اللزوم، وھامشي جداً فیما يتعلق بالسلطة الرسمیة     ، وأعتقد بأنھم كـانوا ـف
وال شـك بأنـه كـان       .يخافون أيضاً، من أن يكـون شـاحاك نقـادًا للسیاسـات الفلسـطینیة             

.سیفعل

ي أي وقــت مــن       باإلضـافة الــى كونـه قــدوة تُحتــذى، فـإن شــاحاك كمفكـر لــم يقــدم، ـف
األوقات، على خیانة رسالته أو المھاودة بالحقیقة كما يراھا، وادى خدمة كبیرة على مّر              

فقد انطلق من الفرضیة الصحیحة بـأن الصـحافة         .ؤيديه في الخارج  السنین، ألصدقائه وم  
اإلسرائیلیة كانت، ومن المفارقة، صادقة ومفیدة فیما يتعلق بإسرائیل، أكثر من وسـائل             
اإلعالم العربیة والغربیة، لیعمل بدأب على ترجمة آالف المقـاالت مـن الصـحافة العبريـة،           

ى الخـارج   وتذيیلھا بشروحات، ثم نسـخھا وإرسـالھا ا        ي        .ـل ومـن المسـتحیل المغـاالة ـف
وبالنســبة إلــي كشــخص تكلــم وكتــب عــن فلســطین، مــا كنــت   .تقــدير ھــذه الخدمــة

ث        ألستطیع أن أفعل ما فعلته من دون أوراق شاحاك، وال بـالطبع، مـن دون قدوتـه كباـح
إن األمر ھو بكل ھـذه البسـاطة، ولـذلك، فأنـا مـدين لـه       .عن الحقیقة والمعرفة والعدالة   

ي        .دين ھائل من العرفان بالجمیل    ب ولقد قام شاحاك بھذا الجھد على نفقتـه الخاصـة ـف
ي اضـافھا والمقـدمات        .معظم األحیان، وعلى حساب وقته الخـاص أيضـاً         ش الـت فـالھوام

الموجزة التي كتبھا لمختاراته الشـھرية مـن الصـحف، ال تُقـدّر بـثمن، لفطنتھـا الجارحـة            
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ى بـه           وجزالة معانیھا العمیقة المفید    ة، وما تتمیز بـه مـن الصـبر الالمتنـاھي الـذي يتحـل
وكان شاحاك طوال ھذا الوقت، يواصل بالطبع، أبحاثه العلمیة وعمله التعلیمي،           .المعلم

.الذي لم يكن له أي عالقة إطالقاً، بترجماته وحواشیھا التفسیرية

ي     ولقد وجد شاحاك بطريقة ما، الوقت الالزم لیصـبح أكثـر األشـخاص الـذين                فـرعتھم ـف
ي التـاريخ            .حیاتي تبحّرًا في العلم    ومعرفته في الموسیقى واألدب وعلـم االجتمـاع، وـف

ي   – في أوروبا وآسیا وأماكن أخرى       –قبل كل شيء     ب خبرـت ولكنـه  . ال ندّ له فیھا بحـس
ي شـغلت                        ي الـت ي الیھوديـة، بمـا أن الیھوديـة ـھ يتفوق على الكثیـرين غیـره كعـالم ـف

وفــي الســنوات األخیــرة بــدأت تتخلــل . سیاســي منــذ البدايــةطاقاتــه كعــالم وكنشــیط
ترجماته تقارير سرعان ما أصـبحت وثـائق شـھرية، يتـألف الواحـد منھـا مـن بضـعة آالف                     

ومن ھذه التقارير على سـبیل المثـال، تقريـر حـول الخلفیـة              .كلمة في الموضوع الواحد   
ي      الحاخامیة الحقیقیة الغتیال اسحاق رابین، وآخر حول األسبا        ي مـن أجلھـا ينبـغ ب الـت

ي  (أن تعقد إسرائیل سالمًا مع سوريا       ألن سوريا، برأيه المثیر للدھشة، ھي البلد العرـب
وكانت ھذه التقـارير عبـارة عـن    ).الوحید الذي يستطیع فعالً، أن يؤذي إسرائیل عسكرياً       

ت    خالصات من الصحافة ال تُقدّر بثمن، باإلضافة الى تحلیالت ثاقبة الرأي، وغالبـ             ًا مـا كاـن
ملھمة، لالتجاھات والمسائل الجارية، التي تطمسھا عـادة وسـائل اإلعـالم العاديـة، أو                

.تغفل اإلبالغ عنھا

لقد عرفت شاحاك دائماً، مؤرخـًا عظیمـًا ومفكـرًا المعـًا وعالمـًا جامعـًا للعلـوم، ونشـیطًا                    
ت بـأن             ت   ا"ھوايتـه "سیاسیاً، ولكنني، وكما قلت أعاله، ما لبثت أن أدرـك ألساسـیة كاـن

ولـذلك، فـإن   .دراسة الیھودية والتقالید الحاخامیة والتلمودية، والتبحّر في ھذا الموضـوع        
ي ھـذه األمـور      س أقـل مـن تـاريخ مـوجز       .ھذا الكتاب مساھمة ذات تأثیر كبیر ـف فھـو لـی

ى فھـم إلسـرائیل الحديثـة           ق عـل .للیھودية الكالسیكیة والیھودية األحدث، بقدر ما تنطـب
ظھر بـأن الوصـايا المبھمـة والشـوفینیة الضـیقة، ضـد اآلخـرين غیـر المرغـوب                   فشاحاك ي 

ي غیرھـا طبعـاً، مـن تقالیـد      (فیھم، وعلى اختالفھم، يمكننا أن نجدھا في الیھوديـة         وـف
، ولكنه ينطلق مـن ذلـك لیظھـر التواصـل بینھـا وبـین الطريقـة              )الديانات الموحدة األخرى  

وتبـرز  .والمسـیحیین وغیـرھم مـن غیـر الیھـود      التي تعامل بھـا إسـرائیل الفلسـطینیین         
ي   .بذلك، صورة ذات ھول عظیم، عـن التحامـل والنفـاق والالتسـامح الـديني           والمھـم ـف

ذلــك، أن وصــف شــاحاك ال يكــذّب الروايــات حــول ديمقراطیــة اســرائیل التــي تحفــل بھــا 
 لـرؤيتھم  وسائل اإلعالم الغربیة فحسب، بل يتھم ضمنًا أيضاً، الزعماء والمفكـرين العـرب    

الجاھلة بصورة فاضحة، لھذه الدولة، خصوصًا عندما يقولون لشعوبھم كمـا لـو كـانوا ھـم      
ــالم مـــع   ــالً، وتريـــد اآلن، الـس الصـــادقون دون غیـــرھم، بـــأن إســـرائیل قـــد تغّیـــرت فـع

.الفلسطینیین والعرب اآلخرين

إســرائیل شــاحاك رجــل فــائق الشــجاعة، وينبغــي أن يُكــرّم للخــدمات التــي قــدّمھا       
ي ال تفتـر، والتـألق                  .لإلنسانیة ولكن المثال على العمـل الـدؤوب والطاقـة األخالقیـة الـت

الفكري، الذي وضعه شاحاك قدوة تُحتذى، ھو في عالمنا الیوم، إحـراج للحالـة الراھنـة                
باعــث علــى "و "مكــدّر"كــل مــا ھــو "مثیــر للجــدل"ولجمیــع الــذين تعنــي لھــم كلمــة  

".االضطراب

 ألن عمــًال موســعاً مــن أعمالــه سیصــدر للمــرة األولــى، باللغــة ويغمرنــي ســرور عظــیم
ي كتابـه              "الديانـة الیھوديـة وتـاريخ الیھـود    "العربیة، إال أنني على يقین بـأن مـا يقولـه ـف

وأنا على ثقة بأنه سوف يقول بـأن ھـذا مـدعاة            .سیكون مصدر انزعاج لقرائه العرب أيضاً     
.سرور له
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إدوارد ســـــــــــــــــــــــعید
1996ينـــــــــاير /رك، كـــــــــانون الثـــــــــاني  نیويـــــــــو

مقدمة

أواخر الخمسینات، أخبرني ناقل األقاويـل، الـذائع الصـیت، والمـؤرخ بـین الحـین واآلخـر،                  
س    .جون ف  ترومان، منبوذًا مـن الجمیـع عنـدما تقـدم لترشـیح            .كندي، كیف كان ھاري 

قطــار الــذي كــان فكــان أن جــاءه صــھیوني أمیركــي الــى ال.1948نفســه للرئاســة عــام 
ى ملیـوني دوالر                يستخدمه لتنقالته في حملته االنتخابیة، حامالً لـه حقیبـة تحتـوي عـل

"عدًا ونقداً  وألننـا  ".لھذا السبب كان اعترافنا بإسرائیل على ھذه الدرجـة مـن السـرعة   .
س والده وجـدي (لم نكن معادين للسامیة، ال أنا وال جاك،     ، فقـد اعتبرنـا ھـذه    )على عك

.جرد قصة مسلیة أخرى عن ترومان، وعن الفساد الھادئ للسیاسة األمريكیةالقصة م

ش    45ولسوء الحظ، فقد نتج عن االعتراف المتسرّع بإسرائیل كدولة،      عامـًا مـن التشـوي
 تكـون وطنـًا   –الفتّاك، وتدمیر ما ظن رفاق الـدرب الصـھیونیون أنـه سـیغدو دولـة تعدديـة        

ـن مســلمین ومســیح    یین ويھــود، ووطنــًا مســتقبلیًا لمھــاجرين   للســكان األصــلیین ـم
مسالمین من الیھود األوروبیین واألمیـركیین، ووطنـًا للـذين تظـاھروا مـنھم باالعتقـاد أن                

وبمـا  .وكیل العقارات األكبر في السماء، قد وھبھم، والى األبد، أراضي يھـودا والسـامرة       
روبا، فلقـد افترضـنا بـأنھم    أن العديد من المھاجرين كانوا من االشتراكیین الجیدين في أو      

ى دولـة يحكمھـا رجـال الـدين، وبـأن السـكان                     لن يسمحوا للدولة الجديدة بأن تتحول اـل
ش معھم كمساوين لھم       ولكن ھذا لم يُقـدّر لـه أن        .األصلیین الفلسطینیین يمكنھم العی

.يحصل

ص الحــروب وإنـذارات الخطـر فــي ھـذه المنطقـة التعســة         ي صــدد سـرد قـص ت ـف .ولـس
سأقول بأن االختراع المتسرع إلسرائیل قـد سـمّم الحیـاة السیاسـیة والفكريـة        ولكنني  

 عنینـا  – والمستبعد أن تكونھا في الوقت نفسه –في الدولة التي تُعتبر راعیة إلسرائیل  
.بذلك الواليات المتحدة

ي                       ت رعايتھـا إلسـرائیل مسـتبعدة، ألنـه ال توجـد أقلیـة أخـرى ـف وأقول الدولة التي كاـن
يخ األمريكي، استولت في وقت من األوقات، على ھذا القدر من األموال من دافعي              التار

ي           فـاألمر يبـدو كمـا لـو كـان دافـع            ".وطـن "الضرائب األمیركیین، من أجـل اسـتثمارھا ـف
الضرائب األمیركي قد أجبر على دعم البابا في إعادة فتحه للدول البابوية لمجرد أن ثُلث  

 فلو جرت محاولة كھذه لكانت أثـارت ضوضـاء عظیمـة، ولكـان              .شعبنا من الروم الكاثولیك   
س األمیركي قال     ولكن أقلیة دينیة ال يجاوز تعدادھا االثنین بالمائة، اشـترت          ".ال"الكونغر

ي             70أو ھدّدت    س الشـیوخ األمیرـك ي ھـذا        ( عضوًا مـن أعضـاء مجـل الثلثـین الالزمـین ـف
س، لتجاوز فیتو رئاسي غیر مرجّح     ت  )المجل ي الوـق ت فیـه بتأيیـد وسـائل      ، ـف  الـذي تتـم

.اإلعالم

ض الوجوه، بالطريقة التي قام بھا اللوبي اإلسـرائیلي بعملـه                ولشّد ما أنا معجب، من بع
".حصنًا ضـد الشـیوعیة  "لضمان ذھاب باليین الدوالرات، سنة بعد أخرى، لجعل إسرائیل        

ولكن ما . للشیوعیةإذ لم يكن ھنالك وجود كبیر في المنطقة، ال لالتحاد السوفییتي وال           
ي يـوم مـا، يتحـول                     تمكنت أمیركا من فعله ھو أن تجعل العالم العربي، الذي كان وديًا ـف

ي الشـرق األوسـط،                 .ضدنا وفي ھذه األثناء، أصبح التضلیل اإلعالمي حول مـا يجـري ـف
 إذا وضـعنا    –أكثر مما كان علیه في السابق، والضحیة الرئیسیة لھذه األكاذيب الرخیصة            

 ھي الیھود األمیركیون الذين يستأسد علیھم باستمرار،        –ع الضرائب األمیركي جانبًا     داف



6

وما ھو أسـوأ مـن ذلـك، أن المفكـرين الیھـود      .ارھابیون محترفون من أمثال بیغن وشمیر  
باستثناء قلة شريفة، قد تخلّوا عـن اللیبرالیـة لصـالح تحالفـات معتوھـة مـع                 .األمیركیین

ب    . العسـكري  –ومع المجمّع الصناعي    )دي للسامیة المعا(الیمین المسیحي    ولقـد كـت
ى           1985أحدھم بطريقة غیر مبالیة، في العام        ، يقول بأن الیھود وجدوا لـدى وصـولھم اـل

ي          "الساحة األمیركیة، أن     الرأي العام اللیبرالي والسیاسیین اللیبرالیین أكثر مؤانسـة ـف
ي         "مواقفھم، وأكثر إحساسًا باالھتمامات الیھودية     ولكـن المصـلحة الیھوديـة اآلن، تقـض

مـا الفائـد مـن أن يتمسـك         "بالتحالف مـع األصـولیین البروتسـتانت ألنـه بعـد ذلـك كلـه،                
ي،        "الیھود، بتصلب ورياء، بآراء الماضي القريب؟      عند ھذه النقطة انشق الیسـار األمیرـك

س الیھـود النتھـازيتھم الضـالة، ف           ي    أما ھؤالء منا الذين انتقـدوا حلفـاء األـم قـد كوفئـوا ـف
ي        الیھـود الـذين   "أو بصـفة  "معـاداة السـامیة  "الحال، بالصـفة التقلیديـة نفسـھا، أال وـھ

".يكرھون أنفسھم

ي إسـرائیل دون غیرھـا مـن                  ولحسن الحظ أن صوت العقل حّي يُرزق وبحالـة جیـدة، وـف
س فقـط عـن تحل         .البلدان س، ال يكّن إسرائیل شاحاك أبداً، عن التحلیل، لی یـل  ومن القد

ص، وتـأثیر التقالیـد الحاخامیـة                سیاسة إسرائیل المكربة الیوم، بـل التلمـود نفسـه أيضـا
ى                    ي تنـوي المؤسسـة الحاخامیـة الیمینیـة تحويلھـا اـل برمتھا، على الدولة الصغیرة الـت

إنـه ينظـر نظـرة    .وأنـا أقـرأ شـاحاك منـذ سـنوات     .دولة للیھود فقط، يحكمھا رجال الـدين   
ي            الھجّاء الى التشويشات     .التي نجدھا في أي ديانة تحاول أن تعقلن ما ھو غیر عقالـن

إنه متعة للقراءة عندما يكتب عن      .إن لشاحاك نظرة العالم الثاقبة الى التناقضات النصیة       
.كاره األغیار، الطبیب العظیم بن میمون

ولكن ماذا تملك أن تفعـل مـع        .وغّني عن القول بأن السلطات اإلسرائیلیة تدين شاحاك       
، وأمضى طفولته في معسـكر االعتقـال        1993ستاذ كیمیاء متقاعد، وُلدفي وارسو عام       ا

ي العـام         .في بیلسن  ش اإلسـرائیلي،         1945لقد جاء الى إسرائیل ـف ي الجـی ، وخـدم ـف
–فقـد كـان   .ولكنه لم يصبح ماركسیاً في السنوات التي كانت فیھا الماركسـیة شـائعة      

، يحتقر اإلمبريالیة أن بإسم الرب إبراھیم أم بإسـم   شخصاً معنیًا بخیر اإلنسان–وما زال   
ش  ض بفطنـة ومعرفـة واسـعة، النزعـة االسـتبدادية         .جورج بو وكان على حد سواء، يعـار

ى كونـه متعلمـًا علمـًا                 .في الیھودية  س بـاين باإلضـافة اـل فشاحاك، كما لو أنه كان تومـا
 خلفنـا أيضـاً، وھكـذا، يواصـل     عالیاً، يوضح لنـا االحتمـال الـذي ينتظرنـا، والتـاريخ الطويـل          

تحكیم العقل، سنة بعد أخرى وھؤالء الذين سینتصحون بكالمه سیكونون بالتأكید، أكثـر             
ي العظـیم األخیـر إن لـم                –حكمة    وھل أجرؤ على القول بأنھم سیكونون أفضل؟ إنه النـب

.يكن آخر األنبیاء العظام

غــــــور فیــــــدال:بقلــــــم

الفصل األول

مقدمة

  ـق كثیــرة، وھــي فــي رأيــي قصــص ص اإلغرـي أكتــب ھنــا مــا أعتقــده الحقیقــة، فقصــ
.سخیفة
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س ( س میلیتو س–ھیكاتیو ) كما نقلھا ھیرودوت

أفالطون صديق، ولكن الحقیقة صديق أعظم.

")األخالق"صیاغة جديدة لعبارة أرسطو في كتابه (

ن يقول ما ينكر بهفي الدولة الحرة يستطیع كل إنسان أن ينكر كما يشاء، وأ.

)سبینوزا(

ش خـارج           على الرغم من أن ھذا الكتاب مكتوب باللغة اإلنكلیزية وموجه الى شعوب تعـی
ي ناحیـة مـن نواحیـه، يشـكل اسـتمرارًا لنشـاطاتي السیاسـیة                  دولة إسرائیل، فإنه، ـف

، إثـر احتجـاج تسـبب،      1966–1965لقد بدأت ھذه النشاطات عـام       .كیھودي إسرائیلي 
ب ال يسـمح باسـتخدام            .ذاك، في فضیحة كبیرة   آن فقد كنت شاھدًا على يھـودي متعـص

ص غیـر يھـودي                      ھاتفه في أحد أيام السبت، السـتدعاء سـیارة إسـعاف مـن أجـل شـخ
س       وعوضًا من أن ألجأ بكل بساطة، الى     .صودف انھیاره في الضاحیة التي يسكنھا بالقد
 مع أعضاء ھیئـة المحكمـة الحاخامیـة         نشر نبأ ھذه الحادثة في الصحف، طلبت اجتماعاً       

س، المؤلفة من حاخامات تعیّنھم دولة إسرائیل        وقد ساألت ھـؤالء عمـا إذا       .لمدينة القد
كان مثل التصرف يتوافق مع تفسیرھم للديانة الیھوديـة، فأجـابوني بـأن ھـذا الیھـودي،                 

ى     ودعموا قولھم ھذا  .موضوع البحث، كان مصیبًا في تصرفه، بل تقیًا صالحاً          بإحـالتي اـل
ي   .فقرة في مختصر معتمد للشرائع التلمودية، كان قد كُتب في ھذا القرن          فما كـان مـن

س "إال أن كتبت تقريرًا بالحادثة، للیومیة العبرية الرئیسـیة          ي تسـبب نشـرھا    "ھـآرت ، الـت
.للقصة بفضیحة إعالمیة

فـال السـلطات   . مـا وكانت النتائج الناجمة عن الفضیحة بالنسبة إلي، نتائج سلبیة نوعـاً     
الحاخامیة اإلسرائیلیة وال نظیراتھا في الشتات، عكست حكمھا القاتـل بـأن الیھـودي ال         

ولقـد أضـافوا    ).غیر الیھـود  (يجوز له انتھاك حرمة السبت من أجل إنقاذ حیاة أحد األغیار            
ذا الى حكمھم ھذا، الكثیر من الھذر المغّلف بالتقوى، والذي كان مفاده أن عمًال مـن ھـ                

ض الیھود، فقط، للخطر، يصـبح حینئـذ انتھـاك حرمـة السـبت                   النوع، إذا كانت نتیجته تُعّر
ولما كنت قد بدأت في شبابي بدراسة الشرائع التلمودية التي  .من أجلھم انتھاكًا جائزاً   

ى ھـذه                  ي، وباالسـتناد اـل تحكم العالقات بین الیھود وغیر الیھود، بات واضحًا بالنسبة إـل
ي جزئھـا الـذي يبـدو علمانیـاً، وال            المعرفة الت  ى ـف ي اكتسبتھا، أن ال الصھیونیة، وال حـت

السیاسة اإلسرائیلیة منذ والدة دولة إسـرائیل، وال سیاسـات مؤيـدي إسـرائیل الیھـود،         
في الشتات، خصوصاً، يمكنھا أن تكون مفھومة ما لم يُؤخذ في الحسبان التأثیر األعمق              

ى العـال         ي آن           لھذه الشـرائع وللنظـرة اـل ت يتخلقھـا وتعبّـر عنھـا ـف وإن المناسـبات   .م اـل
ي انتھجتھــا إسـرائیل بعــد حـرب األيــام السـتة، وال ســیما سیاسـة التمییــز        الفعلیـة الـت
العنصري التي يتسم بھا الحكم اإلسرائیلي في المناطق، وموقف األكثرية الیھودية مـن          

س إالمسألة حقوق الفلسطینیین، حتى كفكرة مجرّدة، قد عززت قناعتي . لی

وإنني لدى إدالئي بھذا القول، ال أحاول أن أتجاھل االعتبارات السیاسیة واالسـتراتیجیة             
فما أقوله بكل بساطة، ھو أن السیاسة الفعلیة        .التي تكون قد أثرت في حكام إسرائیل      
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ت أم          (ھي تفاعل بین االعتبارات الواقعیة       صحیحة كانت أم خاطئة، أو برأيي، خلقیـة كاـن
ت       )لقیةغیر خ  وبین التأثیرات األيديولوجیة التي تمیل الى أن تكـون أكثـر نفـوذًا كلمـا كاـن

ت األضـواء       "مناقشتھا أقـل، وكلمـا كـان         ى تـح فـأي شـكل مـن أشـكال        .أقـل "جرّھـا اـل
العنصرية والتمییز وكراھیة الغیر يصـبح أقـوى وأكثـر نفـوذًا سیاسـیًا إذا اعتبـره المجتمـع                   

ويصــح ھــذا القــول بصــفة خاصــة، إذا كانــت مناقشــته  . بــهالــذي يتعاطــاه أمــرًا مســلّمًا
وعندما تكون العنصرية والتمییـز وكراھیـة الغیـر    .ممنوعة، إن رسمیًا أم باإلتفاق الضمني  

ي وســط الیھـود وموجھـة ضــد األغیـار وتوقـدھا الــدوافع الدينیـة، فإنھـا تصــبح          سـائدة ـف
ش        .كحالتھا النقیضة، أي كمعاداة السامیة ودوافعھا الدينیة       ت الـذي تنـاق ولكن في الوـق

ي داخلھـا،             فیه معاداة السامیة الیوم، نجد تجاھًال عامًا خـارج إسـرائیل أكثـر ممـا ھـو ـف
.لوجود العنصرية والتمییز وكراھیة الغیر بالذات، في وسط الیھود ضد غیر الیھود

تعريف الدولة الیھودية

ى وال مفھـوم إسـرائیل كــ               ، كمـا تعـّرف إسـرائیل       "لـة يھوديـة   دو"ال يمكننا أن نفھم، حـت
ـف الیھوديـة السـائدة، تجـاه غیـر الیھـود                  ث المواق والتصـور  .نفسھا رسمیاً، مـن دون بـح

ي       ي حكمھـا ـف الخاطئ الشائع بأن إسرائیل ديمقراطیة حقیقیة، حتى من دون أن نراـع
ي مصـطلح                     ض مواجھـة المغـزى ـف ئ عـن رـف الدولـة  "المناطق المحتلة، ھو تصـوّر ناـش

وفي رأيي، أن إسرائیل كدولة يھودية، تشكل خطرًا        .بالنسبة الى غیر الیھود   "الیھودية
ى الشـعوب والـدول                      ى الیھـود كافـة وعـل ب، بـل عـل س على نفسھا وسـكانھا فحـس لی

كما أن الدول أو الكیانات الشرق أوسـطیة        .األخرى جمیعاً في الشرق األوسط وما ورائه      
ف إسـرائیل   "إسـالمیة "أو "عربیـة "ت األخرى، التي تعّرف نفسـھا كـدول أو كیانـا     ، كتعرـي

ولكـن  .، فإنني أعتبرھا بأنھا تشكل بدورھا خطـرًا أيضـاً         "دولة يھودية "لنفسھا على أنھا    
في الوقت الذي يُبحث فیه ھذا الخطر على نطاق واسع، فإننا نـرى أن الخطـر المتأصـل               

س موضوعًا مطروحًا على بسا .ط البحثفي الطابع الیھودي لدولة إسرائیل، لی

أھمیته العظمى لدى السیاسیین اإلسرائیلیین     "دولة يھودية "لقد كان لمبدأ إسرائیل كـ    
ف الوسـائل                .منذ نشوء الدولة   ي أذھـان السـكان الیھـود بمختـل س ھذا المبدأ ـف وقد غُر

وفي أوائل الثمانینات، عندما برزت أقلیـة مـن الیھـود اإلسـرائیلیین             .التي يمكن تصورھا    
ض ھذا ا   ت عـام       تعار أي (، وبأغلبیـة سـاحقة، قانونـًا دسـتوريًا       1985لمبدأ، أقرّت الكنیـس

).قانون يتقدم على مواد القوانین األخرى كافة والتي ال يمكـن إلغاؤھـا إال بـإجراء خـاص                  
ت إذا                ي انتخابـات الكنیـس وبموجب ھذا القانون، لم يعد يسمح ألي حزب بالمشـاركة ـف

، أو إذا كـان يقتـرح تغییـره بالوسـائل     "لدولـة الیھوديـة  ا"كان برنامجه يعارض، علنـاً، مبـدأ    
ض ھذا المبدأ الدستوري، فالتبعات القانونیة بالنسبة         .الديمقراطیة وإنني، شخصیاً، أعار

إلي، تعني بأنني ال أستطیع، في دولة أنا مواطن فیھا، أن أنتمي الى حـزب لـه مبـادئ                  
ي انت              ت   اتفق معه فیھا ويكـون مسـموحًا لـه بالمشـاركة ـف ى ھـذا    .خابـات الكنیـس وحـت

ت دولـة ديمقراطیـة بسـبب تطبیقھـا إليديولوجیـة                      المثل يبـیّن بـأن دولـة إسـرائیل لیـس
ولكـن  .يھودية موجھة ضد األغیار، وضد الیھـود المعارضـین لھـذه األيديولوجیـة، أجمعـین           

ى الشـؤون الداخلیـة                  الخطر الذي تمثله ھذه األيديولوجیة المھیمنة ال يقتصـر تـأثیره عـل
وسیستمر ھـذا الخطـر بـالنمو      .حسب، بل على السیاسات الخارجیة اإلسرائیلیة أيضاً      ف

ازديـاد الطـابع الیھـودي لدولـة        :ما دام تعزيز حركتین نامیتین مستمرًا في الوقت الحاضر        
أمــا ازديــاد النفــوذ اإلســرائیلي فــي  .إســرائیل، وازديــاد قوتھــا، وخصوصــًا القــوة النوويــة 

ولـذلك، فـإن المعلومـات    .ركیة فھذا عامل آخـر ينـذر بالشـؤم       المؤسسة السیاسیة األمی  
ى                ت، اآلن، عـل الدقیقة حول الیھودية، وخصوصًا حول معاملة إسرائیل لغیر الیھـود، لیـس

.الصعید السیاسي، معلومات مھمة فحسب، بل حیوية أيضًا
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ي بـ        "الیھـودي "ودعوني أبدًا بالتعريف اإلسرائیلي لمصطلح       ین ، ألظھـر الفـارق األساـس
ف،        .، وبین أكثرية الدول األخرى    "دولة يھودية "إسرائیل كـ  ب ھـذا التعرـي فإسـرائیل بحـس

ص تعرّفھم السلطات اإلسرائیلیة كـ    "مُلٌْك"ھي   بصـرف النظـر عـن المكـان        "يھود"ألشخا
لمواطنیھـا  "تعود"أما من ناحیة أخرى، فھي ال      .الذي يعیشون فیه، وتعود الیھم وحدھم     

. تُعتبر مكانتھم لديھا مكانة دونیة، حتى على الصعید الرسميمن غیر الیھود، الذي

وھذا يعني عملیاً، بأن أفرادا قبیلة من قبائل البیرو، إذا أعتنقوا الديانة الیھودية، واعتُبـروا      
بالتالي من الیھود، يحق لھم أن يصبحوا مواطنین إسرائیلیین على الفور، وأن يسـتفیدوا         

 بالمائة من مسـاحة إسـرائیل       92ومن  (اضي الضفة الغربیة     بالمائة من أر   70من حوالي   
ــمیاً، لصـــالح الیھـــود فحســـب)األصـــلیة س (أمـــا األغیـــار كافـــة .، المكّرســـة رـس ولـــی

ي        )الفلسطینیون وحدھم  (، فإنھم يُمنعون من االستفادة من ھذه األراـض ق ھـذا    . وينطـب
ش اإلسـرائ             ي الجـی یلي وبلغـو رُتبـًا     المنع حتى على اإلسرائیلیین العرب الذين خدموا ـف

والحالة التي تشمل البیروفیین الذين اعتنقوا الیھودية، قد حصـلت، بالفعـل،         ).عالیة فیه 
ي الضـفة الغربیـة، بـالقرب مـن         .منذ بضع سنوات   وقد جرى توطین ھؤالء الیھود الجدد ـف

س، في أراض ُيستبعد منھا المواطنون غیر الیھود استبعادًا رسمیاً          وتقـوم حكومـات    .نابل
سرائیل كافة بمجازفات سیاسـیة كبیـرة، بمـا فیھـا المجازفـة بـالحرب، مـن أجـل ھـذه                     إ

ص معـــرّفین كــــ  ــخا (يھـــود"المســـتوطنات، التـــي يقتصـــر تألیفھـــا علـــى أـش س " ولـــی
، ومــن أجــل أن تكــون  )، كمــا تــدعي، كاذبــة، غالبیــة وســائل اإلعــالم  "إســرائیلیین"كـــ

.فقط"يھودية"مستوطنات خاضعة لسلطة 

ى            وأظن بأن ال   مسیحیین، إذا اقترحوا أن تتحول الواليات المتحدة، أو المملكة المتحدة اـل
ص، كـــ "دولـة مســیحیة " ، فــإن يھــود "مســیحیین"تعــود فقــط لمــواطنین يعرّفـون رســمیا

ونتیجـة عقیـدة مـن      .الواليات المتحدة، أو بريطانیا، سوف يعتبرون ذلك معـاداة للسـامیة          
 المسـیحیة سـوف يصـبحون مـواطنین كـاملین      ھذا النوع ھي أن الیھـود الـذين يعتنقـون     

ت معروفـة جیـدًا         .بسبب تحولھم  وينبغي لنا أن نتذكر بأن فوائد اعتناق ديانات أخرى كاـن
ص     ت الـدول المسـیحیة واإلسـالمیة تمیّـز ضـد             .من الیھود، من تاريخھم الخا فعندما كاـن

ص كافة، الذين ال ينتمون الى ديانة دولة، بمن فیھم الیھـود، كـ       ان الیھـود يزيلـون   األشخا
والتمییـز الـذي تعامـل بـه دولـة إسـرائیل            .ھذا التمییز على الفور، بتحولھم عن ديانتھم      

ي، الديانـة                        ق فیھـا، ھـو أو ـھ ي يعتـن ي اللحظـة الـت ص غیر الیھـودي سـیتوقف ـف الشخ
وھذا يظھر ببساطة، بأن نوع الحصرية نفسه الذي تعتبره أكثرية يھود الشـتات             .الیھودية

ومعارضــة معــاداة الســامیة .ســامیة، تعتبــره أاكثريــة الیھــود كافــة، كیھوديــةكمعــاداة لل
ى نطـاق واسـع،              والشوفینیة الیھودية على حد سواء، أمر يُعتبر في وسـط الیھـود، وعـل

.وھذا مفھوم اعتبره كالمًا فارغًا".كراھیة الذات"كمثل 

ية، معنى مھمًا في    ، ومشتقاته، بما فیھا الیھود    "الیھودي"وھكذا، يصبح معنى مصطلح     
ى           ، عنـدما تسـتخدم   "اإلسـالمي "مضمون السیاسة اإلسـرائیلیة، وبمقـدار أھمیـة معـن

عنــدما كــان االتحــاد الســوفییتي  "الشــیوعي"إيــران ھــذا المصــطلح رســمیاً، ومعنــى  
كمــا ھــو شــائع  "الیھــودي"إال أن معنــى مصــطلح  .يســتخدم ھــذا المصــطلح رســمیاً  
لعبرية وال عندما يُترجم الى لغات أخـرى، ولـذلك كـان            استخدامه، معنى غیر واضح، ال با     

.ينبغي تعريفه رسمیًا

ص       إذا كانت والدته أو جدتـه، أو جدتـه         "يھوديًا"فبحسب القانون اإلسرائیلي يُعتبر الشخ
ص الديانة الیھودية بطريقـة            ألمه، أو جدته لجدته، يھودية في ديانتھا؛ أو إذا اعتنق الشخ

ص قد تحول في وقت مـن             ترضي السلطات اإلسرائ   یلیة، ولكن شرط أال يكون ھذا الشخ
األوقات، عن الیھودية واعتنق ديانة أخرى، ففي ھذه الحالة تقلع إسرائیل، عـن اعتبـاره               

"من ھو الیھودي  "ويمثل الشرط األول من الشروط الثالثة، التعريف التلمودي لـ        ".يھوديًا"



10

ويعبـرف التلمـود والشـرع الحاخـامي     .وديـة وھو التعريف الذي تعتمده األرثوذوكسیة الیھ   
مثلمـا يعتـرف بشـراء الیھـودي لعبـد          (الالحق له أيضاً، بتحول غیر الیھودي الى الیھودية         

كطريقـة مـن الطـرق،    )غیر يھودي، يلیه نوع آخر من التحـول عـن ديانـة واعتنـاق أخـرى             
ص، شــرط أن يثجــري مراســم التحــول بالطريقــة الصــحیح    ة، لكــي يصــبح المــرء يھوديــا

تســتلزم بالنســبة الــى "الطريقــة الصــحیحة"وھــذه .حاخامــات مخولــون ھــذه الســلطة
س وإن      "حمام التطھیر "اإلناث، معاينتھن من ثالثة حاخامات وھنّ عاريات في          ، وھـو طـق

كان معروفًا من قراء الصحف العبرية كافة، فإن وسائل اإلعالم باللغة اإلنكلیزيـة غالبـًا مـا                 
ض القـراء               تحجم عن ذكره، على الر     ب، موضـوعًا مثیـرًا الھتمـام بـع .غم من كونه، بـال رـي

ص .وآمل بأن يكون ھذا الكتاب بداية لعملیة تُصحح ھذا النق

فدولـة  .ولكن ھناك ضرورة ملحة أخرى لتعريف من ھو الیھـودي ومـن ھـو غیـر الیھـودي              
 وأنني أعتبـر    إسرائیل تمیّز لصالح الیھود وضد غیر الیھود، في العديد من مجاالت الحیاة؛           

ق بالمسـاواة         :ثالثة منھا المجاالت األھم من غیرھا      حقوق اإلقامة، الحق بالعمـل، والـح
 بالمائة مـن أرض     92ويقوم التمییز في مسألة اإلقامة على حقیقة أن نحو          .أمام القانون 

ض إســرائیل بموجــب قــوانین أصــدرھا    إســرائیل ھــي ملــك للدولــة، وتــديرھا ســلطة أر
وينكــر الصــندوق . للمنظمــة الصــھیونیة العالمیــة (.J.N.F)لیھــودي الصــندوق القــومي ا

ق بمزاولـة عمـل تجـاري، وغالبـاً، حـق                   القومي الیھودي في قوانینه الحق باإلقامة والـح
س يھوديـاً، بینمـا ال يُمنـع الیھـود       العمل أيضاً، على كل من ھو غیر يھودي، لمجرد أنه لی

ق مثـل    . مكان في إسـرائیل    من اإلقامة ومزاولة العمل التجاري، في أي       وإذا جـرى تطبـی
ھذه الممارسة التمییزية ضد الیھود في أي دولة أخرى، فإن ھذه الدولة ستوصـم فـوراً،              

ولكـن  .وعن حق، بمعاداة السامیة، وستوقد بال شك، احتجاجات شعبیة واسعة النطاق      
ن ھذه الممارسة   ، فإ "ايديولوجیتھا الیھودية "عندما تُطبق إسرائیل ھذا التمییز كجزء من        

.تحظى عادة، بتجاھل مجتھد، أو بتبريرات إذا ذُكرت، وھي نادرًا ما تذكر

ي                    ى األراـض أما نكران حق العمل فیعني بأن غیر الیھود يمنعون رسـمیاً، مـن العمـل عـل
وال شـك   .التي تديرھا سلطة أراضي إسرائیل، وفق أنظمة الصـندوق القـومي الیھـودي            

ب األحیـان، ولكنھـا أنظمـة موجـودة                 أن ھذه األنظمة ال تُنفـذ      ي أغـل ى ـف . دائمـاً، وال حـت
ى آخـر، تنظـیم حمـالت تنفیـذ بـالقوة، بواسـطة سـلطات                       ت اـل وتحاول إسرائیل مـن وـق

وبــاء "الدولــة، مثلمــا ھــو الحــال، علــى ســبیل المثــال، عنــدما تعمــل وزارة الزراعــة ضــد 
ى أرض     السماح لعمال عرب بجني محاصیل بساتین الفاكھة العائدة لیھو         د، والقائمة عـل

ض عائدة لدولة إسـرائیل      [قومیة   ث،             ]"أي على أر ى ولـو كـان العـرب، موضـوع البـح ، حـت
وتتشدد إسرائیل أيضاً، في منع الیھود الذين يستوطنون أرضًا مـن           .مواطنین إسرائیلیین 

ت              "األراضي القومیة " ى لوـق من إعادة تأجیر ولو جزء من أرضھم الى أشخاص عرب، حـت
ولكـن ال يوجـد خطـر يحـول دون         .عاقب عادة، الذين يفعلون ذلك بغرامات باھظة      قصیر؛ ويُ 

ي      .إقدام المواطنین غیر الیھود على تأجیر أراضیھم الى مـواطنین يھـود            ي، ـف وھـذا يعـن
حالتي الخاصة، بأنني أمتلك الحق، بفضل كوني يھودياً، باسـتئجار بسـتان مـن يھـودي                

سواء أكان مواطنًا إسرائیلیاً أم مقیمًا غريبًا فیھـا،         آخر، لقطف ثماره، ولكن غیر الیھودي،       
.ال يمتلك ھذا الحق

ويُعبّـر عـن ھـذا      .وال يتمتع مواطنو إسرائیل من غیر الیھود بحق المسـاواة أمـام القـانون             
التمییــز العديــد مــن القــوانین اإلســرائیلیة، التــي تحجــم عــادة، تالفیــاً للحــرج، عــن ذكــر 

صــراحة، كمــا ھــي الحــال فــي قــانون العــودة  "الیھــوديغیــر "و "الیھــودي"مصــطلحي 
ص المعتـرف بھـم رسـمیاً، دون غیـرھم               .األساسي وبحسب ھذا القـانون، فـإن األشـخا

ق التلقـائي بـدخول إسـرائیل واالسـتیطان فیھـا          "يھود"بأنھم   ويتسـلم ھـؤالء   .لھـم الـح
ــ       "شھادة ھجرة "بصورة تلقائیة،    ى   الجنسـیة نظـرًا لعـ     "، تزودھم فـور وصـولھم ب ودتھم اـل
ى تقـديمات مالیـة عديـدة، تتفـاوت نوعـاً مـا،                    "الوطن الیھودي  ، ويحق لھـم الحصـول عـل

فـالیھود الـذين يھـاجرون مـن دول االتحـاد السـوفییتي             .بحسب البلد الذي ھاجروا منـه     
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. دوالر للعائلــة الواحــدة20000تزيــد علــى "ھبــة اســتیطان"الســابق، يحصــلون علــى  
ى الفـور،         وبموجب ھذا القانون، يكتسب      جمیع الیھود الذين يھاجرون الى إسرائیل، وعـل

 حتى وإن كانوا ال     –حق التصويت في  االنتخابات، وحق انتخابھم ممثلین في الكنیست           
.يتكلمون كلمة عبرية واحدة

ض القوانین اإلسرائیلیة األخرى عن ھذه المصطلحات بعبارات تفوقھا بالدة، مثل            وتستعی
ق قـانون العـودة     كل من يستطیع ا   "عبارتي   ق لـه الھجـرة      "، و "لھجـرة وـف كـل مـن ال يـح

ى ھـذا القـانون، موضـوع بحثنـا، تُمـنح التقـديمات            ".بموجب قانون العـودة    وباالسـتناد اـل
ي الفئـة الثانیـة       .عندئذ، للمدرجین في الفئة األولى، وتُحجب بانتظام، عن المـدرجین ـف

األوقات، ھي الوسیلة الروتینیة    وبطاقة الھوية التي يفترض على الجمیع حملھا في كل          
.لفرض التمییز في الحیاة الیومیة

ص؛ ويمكـن لھـذه       "القومیة"فبطاقات الھوية تسجل     أن تكـون   "القومیـة "الرسمیة للشخ
س      "درزية"أو  "عربیة"أو  "يھودية" ، وھـذا اسـتثناء   "إسـرائیلیة "أو ما شابه ذلك، ولكن لی

ي بطاقـات            وكان اإلسرائیلیون الـذين أراد    .ذو مغزى  وا أن يوصـفوا رسـمیًا كإسـرائیلیین ـف
ي محـاوالتھم إلجبـار وزارة الداخلیـة                   ھوياتھم، أو حتى كإسرائیلیین يھود، قـد فشـلوا ـف

أما الذين حاولوا ذلك فعالً، فقد تلقـوا كتابـاً مـن وزارة الداخلیـة               .على السماح لھم بذلك   
"مضمونه ولكـن ھـذا الكتـاب لـم يحـدد          ."تقرر االمتناع عن االعتراف بقومیـة إسـرائیلیة       :

.الجھة التي اتخذت ھذا القرار، ومتى اتخذته

ص المعــرّفین أشخاصــًا        ــخا وتمیـّـز قــوانین وأنظمــة عديــدة فــي إســرائیل لصــالح األش
.، ممـا يسـتدعي معالجـة مسـتقلة للموضـوع          "يستطیعون الھجرة وفـق قـانون العـودة       "

افھًا بالمقارنة مع قیود اإلقامة، ولكنـه       ولكننا نستطیع ھنا، النظر في مثل واحد قد يبدو ت         
ـك، مثــل مھــم ألنــه يمــیط اللثــام عــن النوايــا الحقیقیــة للمشــترع اإلســرائیلي    .مــع ذـل

ت، ولكـنھم معرّفـون كمـواطنین                 ض الوـق فالمواطنون اإلسرائیلیون الذين غادروا البلـد لـبع
ى            "يستطیعون الھجرة وفق قـانون العـودة      " منـافع  ، ھـم مواطنـون مؤھلـون للحصـول عـل

س  جمركیــة ســخیة لــدى عــودتھم، وعلــى معونــات مالیــة لتعلــیم أوالدھــم فــي المــدار
ض بشــروط ســھلة، لشــراء شــقة ســكنیة، باإلضــافة الــى    الثانويــة، وعلــى ھبــة أو قــر

أما المواطنـون الـذين ال يمكـن تعـريفھم بھـذا الشـكل، أي مواطنـو          .تقديمات أخرى أيضاً  
والقصـد الواضـح    .ى شيء من ھـذه التقـديمات      إسرائیل من غیر الیھود، فال يحصلون عل      

ي إسـرائیل،                      ص عـدد المـواطنین األغیـار ـف من مثل ھذه اإلجـراءات التمییزيـة، ھـو تقلـی
".يھودية"لجعل إسرائیل دولة أكثر 

ض المستردة عقیدة األر

ض            ويمكننـا مـن    .تنشر إسرائیل في وسط مواطنیھا الیھود عقیدة حصـرية السـترداد األر
ي إسـرائیل، أن نـدرك جیـدًا ھـدفھا                 خالل ھذه الع   س ـف قیدة، التي تُلقن لتالمذة المـدار

ى                     ى حـدّه األدـن ص عـدد المـواطنین غیـر الیھـود اـل ى تقلـی ي اـل فھـؤالء  .الرسمي الراـم
التالمذة يُلقنون بأن ھذه العقیدة ھي عقیدة قابلة للتطبیق، إما في أنحاء دولة إسرائیل             

ــ      ، في أنحـاء مـ     1967وإما، من بعد العام      ض"ا ُيشـار الیـه ك ب ھـذه    .إسـرائیل "أر وبحـس
ض التي      ض التي انتقلت من ملكیة غیر يھودية      "استُردت"األيديولوجیة، فإن األر ھي األر

وھذه الملكیة يمكنھا أن تكـون إمـا ملكیـة خاصـة أو ملكـًا للصـندوق                 .الى ملكیة يھودية  
ى         أما األرض التي تعود الى    .القومي الیھودي أو للدولة الیھودية      غیـر الیھـود، فإنھـا، عـل

س من ذلك، تُعتبر أرضًا       ب أبشـع             ".غیر مسـتردة  "العك وھكـذا، إذا كـان يھـودي قـد ارتـك
ص فاضـل غیـر                        ض مـن شـخ ى شـراء قطعـة أر الجرائم، التي يمكـن تصـورھا، وأقـدم عـل

ولكـن إذا   ".مسـتردة "، بموجب ھذا التبادل، أرضـًا       "غیر المستردة "يھودي، تصبح األرض    
ض مـن أسـوأ الیھـود، فـإن األرض                   أقدم شخص فا   ى شـراء قطعـة أر ضل غیر يھودي، عـل
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.مـرة أخـرى   "غیـر مسـتردة   "تصـبح أرضـًا     "مسـتردة "التي كانت سـابقاً، أرضـًا طـاھرة و        
ـل ھــذه األيديولوجیــة ھــي الطــرد، أو مــا يســمى         ـل"والنتیجــة المنطقیــة لمـث "النـق

(Transfer)   ي  ، الذي يطال المواطنین األغیار كافة، مـن مسـاحلة ض الـت ".اسـتُردت " األر
ي األرض           "األيديولوجیـة الیھوديـة   "وبالتالي، فـإن يوتوبیـا       ي تبنتھـا دولـة إسـرائیل ـھ الـت

ولقـد عبّـر زعمـاء حركـة     .بأكملھا، والتي ال يملكھـا األغیـار أو يعملـون فیھـا         "المستردة"
.حالعمل الصھیونیة عن ھذه الفكرة المنفّرة تماماً، تعبیرًا كان غاية في الوضو

ي كتابـه     ص، ـف Historyويخبرنا ولتر الكیر، وھو الصھیوني المخـل of Zionism)1(  ـف ، كی
معارضـًا  "، 1919غـوردون، الـذي تـوفي عـام     .د.كان أحـد ھـؤالء اآلبـاء الـروحیین، وھـو أ       

س فقط في ظـروف بالغـة الشـدة          ولكنـه وأصـدقاءه،   .للعنف مبدئیاً، ويبرر الدفاع عن النف
كــل أجمــة فــي الــوطن الیھــودي، أن تـُـزرع علــى يــد الــرواد الیھــود أرادوا لكــل شــجرة ول

س على يد أحد غیرھم      وھذا يعني بأنھم أرادوا لآلخـرين كافـة أن يرحلـوا           ".فحسب، ولی
ض    الیھود، أما خلفاء غوردون فقد أضافوا من العنف أكثر مما كـان     "لیستردھا"ويتركوا األر

.والنتائج المترتبة علیه"االسترداد"يقصده ھو نفسه، ولكن بقي مبدأ 

س، الذي كان الترحیب به واسع النطـاق كمحاولـة لخلـق                وعلى نحو مماثل، فإن الكیبوت
المجتمع المثالي، كان وما زال يوتوبیا اقتصادية، ألنه حتى ولو كان مؤلفاً مـن الملحـدين                

ب األعضـاء المحتملـین                   مـن   فإنه ال يقبل في وسطه، مبدئیاً، بأعضـاء مـن العـرب، ويطاـل
ب أن نعتبـر   .قومیات أخرى، بالتحول أوًال عن ديانتھم واعتناقھم الديانـة الیھوديـة           وال عـج

س أكثر شرائح المجتمع الیھودي اإلسرائیلي میًال للقتال .شبیبة الكیبوت

ي                  ى األرض ـف وإن ھذه األيديولوجیة الحصرية، ھي التي حـددت عملیـات االسـتیالء عـل
 أواسط الستینات، وفي المناطق المحتلقة بعد العام        إسرائیل، في الخمسینات، ثم في    

وھـذه األيديولوجیـة    .التي تزعمھا الدعاية اإلسرائیلیة   "الحاجات األمنیة "، ولیست   1967
ت أيضـاً، الخطـط اإلسـرائیلیة الرسـمیة مـن أجـل               وھـذا  ".تھويـد الجلیـل  "ھي التي أمـل
ي الج          لیـل بمـنحھم تقـديمات      المصطلح الغريب يعني تشجیع الیھود على االستیطان ـف

(مالیة ت                   . وإنني ألتساءل ماذا ستكون ردة فعـل يھـود الواليـات المتحـدة فیمـا لـو اقتُرـح
ى بـروكلین وحـدھا            ولكـن اسـترداد   ).خطة في بالدھم، لجعل نیويورك مسـیحیة، أو حـت

فالصندوق القـومي الیھـودي، المـدعوم    .اإلقلیمي"التھويد"األرض يعني ضمناً، أكثر من  
ي     )خصوصـًا مـن الشـرطة السـرية       ( الوكاالت الرسمیة اإلسـرائیلیة،      بقوة من  ـق، ـف ، ينف

أي أرض  "اسـترداد "كامل مساحة إسرائیل، مبالغ ضخمة من األمـوال العامـة مـن أجـل               
يرغب األغیار في بیعھا، ومنع أي محاولة يقوم بھا يھودي، لبیع أرضه لغیر يھودي، وذلـك   

.عن طريق دفع سعر أعلى له

اإلسرائیليالتوسع 

، علــى شــعبھا والیھــود "كدولــة يھوديــة"إن الخطــر الرئیســي الــذي تشــكله إســرائیل  
ي، وسلسـلة           ى التوسـع اإلقلیـم اآلخرين وجیرانھا، ھو سعیھا، بالدافع األيـديولوجي، اـل

فكلما أصبحت إسرائیل أكثـر يھوديـة، أو كمـا     .الحروب المحتومة، الناتجة عن ھذا الھدف     
(عادت الى الیھودية  "ا  يقال بالعبرية، كلم   وھي عملیة جارية في إسرائیل، على األقل،   "

، كلما كانت سیاستھا تسترشد باالعتبارات األيديولوجیة الیھودية، أكثر         )1967منذ العام   
س تقويمـًا     "عقالني"واستخدامي لمصطلح   .مما تسترشد باالعتبارات العقالنیة    ھنا، لـی

ى الـدفاع واألمـن           خلقیًا للسیاسات اإلسرائیلیة، أو لحا      وال  –جات إسرائیل المفترضـة اـل
ى        ".البقاء"حتى لحاجات إسرائیل المفترضة الى       ي بھـذا االسـتخدام، أشـیر ھنـا اـل إنـن

.السیاسات االمبريالیة اإلسرائیلیة القائمة على مصالحھا المفترضة
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ق، فـإنني أعتبـر        ي مطـب فمھما كانت ھذه السیاسات سیئة خلقیاً وعلى جھـل سیاـس
بصیغھا المختلفـة كافـة، ال أسـوأ        "األيديولوجیة الیھودية "ني السیاسات القائمة على     تب

فالـدفاعات األيديولوجیـة للسیاسـات اإلسـرائیلیة تقـوم          .منھا فحسب، بـل أسـوأ بكثیـر       
ى                      ي حالـة الیھـود العلمـانیین، عـل عادة، على المعتقدات الدينیـة الیھوديـة، أو ، كمـا ـف

، المســتمدة مــن ھــذه المعتقــدات نفســھا، والتــي تحــتفظ للیھــود"الحقــوق التاريخیــة"
.بالطابع العقائدي لاليمان الديني

س نفسـه         –ولقد بدأ تحولي السیاسي المبكّر من معجب ببن          ص كـّر  غوريون الى شـخ
، ابتعلت كل األسباب السیاسیة     1956ففي العام   .لمعارضته، بدأ بمسألة من ھذا النوع     

ى            غ –والعسكرية التي ساقھا بن      س، واـل وريون لیعلل مبادأة إسرائیل في حـرب السـوي
ي      )وھو الملحد، المفاخر بتجاھله لوصايا الديانة الیھوديـة       (حین إقدامه    ى اإلعـالن ـف عـل

ي ھـو                      ى بدايـة تلـك الحـرب، أن سـببھا الحقیـق ث عـل إعـادة  "الكنیست، في الیوم الثاـل
طة من خطابه، وقف تقريبًا     فعند ھذه النق  ".مملكة داوود وسلیمان الى حدودھا التوراتیة     

ي،  .وبعفوية، أعضاء الكنیست كافة، وأنشدوا النشید الوطني اإلسرائیلي    وبحسب علـم
ي صـھیوني رفضـه لفكـرة بـن              غوريـون القائلـة بـأن    –لم يحصل قط أن أعلـن أي سیاـس

ى إعـادة    )وضمن حدود االعتبارات البراغماتیة   (السیاسات اإلسرائیلي يجب أن تقوم       عـل
وبالفعـل، فـإن التلحیـل الـدقیق لالسـتراتیجیات          .توراتیة كحدود للدولة الیھودية   الحدود ال 

اإلسرائیلیة الكبـرى، والمبـادئ الفعلیـة للسیاسـة الخارجیـة، كمـا يُعبـر عنھـا بالعبريـة،              
يوضح بأن األيديولوجیة الیھودية ھي التي تحـدد، أكثـر مـن أي عامـل آخـر، السیاسـات                   

األيديولوجیــة "ھــل الیھوديــة، كمــا ھــي علــى حقیقتھــا، و وأن تجا.اإلســرائیلیة الفعلیــة
يجعل ھذه السیاسات سیاسات ال يفھمھا المراقبون األجانب الذين ال يعرفون           "الیھودية

.عادة، أي شيء عن الیھودية إال التبريرات الفجّة

دعوني أعطي توضیحاً حديثًا أكثر، عن الفارق الجوھري القائم بین التخطـیط اإلمبريـالي              
األيديولوجیــة "إلســرائیلي مــن النــوع المضــخم للغايــة، ولكــن العلمــاني، وبــین مبــادئ  ا

ي قـديم الزمـان، إمـا             ".الیھودية ت ـف ي كاـن ض الـت فااليديولوجیة الیھودية توصي بـأن األر
ي التـوراة، أو              محكومة من حاكم يھودي كائنًا من كان، أو موعـودة للیھـود مـن اهللا إمـا ـف

ي الواقـع         –اة والتلمود   بحسب تفسیر حاخامي للتور     فـإن ھـذه    – وھو األھم سیاسیًا ـف
ومما ال شك فیـه أن الكثیـؤرين مـن          .األرض يجب أن تعود إلسرائیل بما أنھا دولة يھودية        

الحمائم الیھود يرون بأن فتحًا من ھذا النوع يجب أن يؤجل الى وقت تكون فیه إسـرائیل                 
فــتح "عــون برجــاء، الــى حــدوث  قــد أصــبحت أقــوى ممــا ھــي علیــه اآلن، أو أنھــم يتطل 

ض،                     "سلمي ، أي أن يجـري إقنـاع الحكـام العـرب أو الشـعوب العربیـة، بالتنـازل عـن األر
.موضوع البحث، لقاء منافع تنعم بھا علیھم الدولة الیھودية حینذاك

ي                     ض إسـرائیل التوراتیـة، الـت ويجري التداول الیوم، بعـدد مـن الصـیغ المتباينـة لحـدود أر
ي الوضـع المثـالي، للدولـة الیھوديـة             تفسرھا مراجع    والصـیغة  .حاخامیة كحدود تعـود ـف

ى              :األبعد أثرًا تشـمل ضـمن ھـذه الحـدود          كامـل سـیناء وجـزءًا مـن شـمالي مصـر وحـت
ضواحي القاھرة، في الجنوب؛ كامـل األردن وجـزءًا كبیـرًا مـن العربیـة السـعودية، كامـل                   

، كامل لبنان وسوريا مـع جـزء كبیـر      الكويت وجزءًا من العراق جنوبي الفرات، في الشرق       
.، في الشمال؛ وقبرص في الغرب)حتى بحیرة فان(جداً من تركیا 

وتُنشر في إسرائیل، غالبًا بمعونات مالیة من الدولة، أو بأشكال أخرى من الدعم، كمیة              
س ھـذه الحـدود، والمشـمولة           كبیرة من األبحاث والمناقشات الثقافیة القائمة على أسا

س والكتب والمقاالت، وفي أشكال شـعبیة أكثـر، مـن أشـكال الدعايـة              في األطا  ومـن  .ل
ى ھیئـات نافـذة أخـرى مثـل حركـة          )متیر(المؤكد أن الراحل     كاھانا وأتباعه، باإلضـافة اـل

ش ايمونیم، ال يرغبون، بفتح إسرائیل لھذه األراضي فحسب، بـل يعتبـرون مثـل ھـذا                 غو
.ن نجاحـه مؤكـدًا بمـا أن اهللا سیسـاعد فیـه            الفتح عمًال موصى به من اهللا، وسوف يكـو        
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ي                     ض إسـرائیل الشـروع ـف وفي الواقع، ھناك شخصیات دينیـة يھوديـة مھمـة، تعتبـر رـف
حرب مقدسة من ھذا النـوع، أو مـا ھـو أسـوأ مـن ذلـك، إعادتھـا صـحراء سـیناء لمصـر،               

ش ايمـونیم، والمـد       .خطیئة قومیة، عاقبھا اهللا علیھا، عن حق       عو وكان أحد حاخامات غو
دوف لیور، حاخام مستوطنة كريات أربع الیھودية في الخلیل، واألكثر نفوذًا من غیره، قـد               

، كـان عقابـًا   1985–1982أعلن تكراراً، بأن إخفاق إسرائیل في غزو لبنان في السنوات     
ي          ض إسـرائیل        "إلھیًا استحقته عن جدارة لخطیئتھـا ـف (إعطـاء جـزء مـن أر )أي سـیناء  "

.لمصر

ى الحـدود التوراتیـة ألرض                  وعلى الرغ  م من أنني اخترت، والحق يقـال، مـثًال متطرفـًا عـل
ي        "الدولة الیھوديـة "إسرائیل، التي تعود لـ    ، فـإن ھـذه الحـدود تتمتـع بشـعبیة كبیـرة ـف

وھناك صیغ أقل تطرفاً، للحدود التوراتیة، التي ُتسـمى أحیانـاً،       . الدينیة –الدوائر القومیة   
ولكــن ينبغــي التشــديد علــى أن مفھــوم الحــدود التوراتیــة أو .ًاأيضــ"الحــدود التاريخیــة"

ي                      ي تعـود للیھـود بـالحق، أمـر ال تنكـره ـف الحدود التاريخیة كالحدود المعینة لـألرض الـت
ي الشـتات، ألسـباب مبدئیـة، إال              داخل إسرائیل، وال في وسط جالیة مؤيـديھا الیھـود ـف

ض مفھـوم الدولـة الیھوديـة          ى           وفیمـ .أقلیة صغیرة تعـار ا عـدا ذلـك، فـإن االعتراضـات عـل
ويستطیع المـرء   .تحقیق مثل ھذه الحدود، عن طريق الحرب، اعتراضات براغماتیة صرفة         

ي               ي الـت "تعـود "أن يدعي بأن إسرائیل الیوم، أضعف من أن تسـتطیع فـتح كامـل األراـض
س األرواح العربیــة (للیھــود، أو أن يــدعي بــأن خســارة األرواح الیھوديــة      ، التــي !)ولــی

ي، ولكـن ال يسـتطیع المـرء،                   تستلزمھا حرب غازية بھذه الضخامة، أھم من فـتح األراـض
ض إسرائیل "بحسب معايیر الیھدية، أن يدعي بأن        ت، ال        "أر "تعـود "ضمن أي حـدود كاـن

، قد اقترح رسمیاً، في مـؤتمر       1993مايو عام   /وكان أريئیل شارون في أيار      .للیھود كافة 
.تبنى إسرائیل مفھوم الحدود التوراتیـة كسیاسـتھا الرسـمیة         حركة اللیكود، ضرورة أن ت    

ض الشــيء، علــى ھــذا االقتــراح، إن فــي اللیكــود أم  وكانــت ھنــاك اعتراضــات قلیلــة بعــ
ى أسـباب براغماتیـة             كمـا أن أحـدًا لـم يسـأل         .خارجه، وكانت كلھا اعتراضـات تقـوم عـل

ى وجـوب                ي يلـح عـل .أن تحققھـا إسـرائیل    شارون أين ھي بالضبط، الحدود التوراتیة الـت
ودعونا نتذكر بأنه لم يكن ھناك أي شك في وسـط الـذين سـموا أنفسـھم لینیـین، بـأن        

س ولینین .التاريخ يتبع المبادئ التي وضعھا مارك

ق الذھنیـة االسـتبدادية،                     س فقط المعتقد بذاته مھمـا كـن دوغمائیـاً، ھـو الـذي يخـل ولی
ض التشكیك به في أي وقت من األ  وقات، من خالل الحـؤول دون مناقشـته   ولكن أيضًا رف

ي المجتمـع الیھـودي     .في العلن  –لذلك يمكن القول بأنه يوجد عرق استبدادي قـوي ـف
، والمنظمـین   "حیـاة يھوديـة   "اإلسرائیلي، وفي شخصیة يھود الشتات، الـذين يعیشـون          

.في تنظیمات يھودية صرفة

ى         ومع ذلك، تطـورت منـذ قیـام الدولـة أيضـاً، اسـتراتیجیة إ               سـرائیلیة كبـرى ال تقـوم عـل
 ولقـد  –، بل على اعتبارات استراتیجیة أو امبريالیة صـرفة         "األيديولوجیة الیھودية "مبادئ  

، الــذي كــان قائــداً ســابقاً لالســتخبارات    )2(شــلومو غازيــت  )احتیــاط(قــدم الجنــرال  
.العسكرية، وصفًا رسمیًا وشفافاً للمبادئ التي تحكم مثل ھذه االستراتیجیة

بحسب رأي غازيتف

ي باقیـة   ]منذ أن ھـوى االتحـاد السـوفییتي       [لم تتغیر مھمة إسرائیل الرئیسیة قط       " وـھ
–فموقع إسرائیل الجغرافي في وسط الشرق األوسط العربي         .على أھمیتھا الحاسمة  

س الــوفي لالســتقرار فــي كامــل البلــدان  المســلم يجعــل قـَـدَر إســرائیل أن تكــون الحــار
لمنع عملیات التحول الراديكالیـة أو      :ھو حماية األنظمة القائمة   ]ورھاد[إن  .المحیطة بھا 

ولھذه الغاية سـتمنع إسـرائیل حصـول      .وقفھا، وعرقلة اتساع الحماسة الدينیة األصولیة     
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ستعتبرھا تغییرات ال تُطاق، والى حد إحساسھا       ]التي[تغییرات ما وراء حدود إسرائیل،      
". العسكرية من أجل منعھا أو اجتثاثھابأنھا مجبرة على استخدام كل قوتھا

وال .بكالم آخر، تھدف إسرائیل الى فرض الھیمنة على الدول الشـرق أوسـطیة األخـرى         
حاجــة للقــول، بحســب غازيــت، بــأن إلســرائیل اھتمامــًا خیـّـراً باســتقرار أنظمــة الحكــم  

سـط، تـؤدي    فإسرائیل، برأي غازيت، بحمايتھا لألنظمة الحاكمة في الشرق األو        .العربیة
للـدول المتقدمـة صـناعیاً، والمھتمـة جمیعھـا، اھتمامـًا شـديداً، بضـمان                "خدمة حیويـة    

ي الشـرق األوسـط       ي                ".االستقرار ـف وھـو يقـول مجـادالً، بـأن أنظمـة الحكـم القائمـة ـف
المنطقة كان من شأنھا أن تنھار منذ وقت طويل لوال وجود إسـرائیل، وأن ھـذه األنظمـة                  

وقد تكون وجھة النظـر ھـذه وجھـة         .بسبب التھديدات اإلسرائیلیة  باقیة في الوجود فقط     
نظر منافقة، ولكن على المرء في الوقت نفسه، أن يتذكر في مضامین مـن ھـذا النـوع،                  

ش    وإن ".النفاق ھو الضريبة التي يدفعھا الخبث للفضـیلة       " فوكو القائلة بأن     –حكمة الرو
ص من دف ض ما ھو إال محاولة للتمل .ع أي ضريبة من ھذا النوعاسترداد األر

ـالً وفرعــاً، السیاســات اإلســرائیلیة غیــر       –وال حاجــة للقــول بــأنني أعــارض أيضــاً، أـص
ي      .االيديولوجیة كما شرحھا غازيت بھـذه الدرجـة مـن الصـحة والشـفافیة              ي أقـرّ ـف وإنـن

األيديولوجیـة  " غوريـون أو شـارون، بحوافزھـا         –الوقت نفسه، بـأن أخطـار سیاسـات بـن           
كما أن نتـائج    .، ھي أسوأ بكثیر من السیاسات االمبريالیة مھما كانت اجرامیة         "يةالیھود

ى                     السیاسات التي تنتھجھـا أنظمـة حكـم أخـرى مدفوعـة بحـوافز ايديولوجیـة تشـیر اـل
ى         .االتجاه نفسه  وألن عنصرًا مھمًا من العناصر المؤلفة للسیاسة اإلسـرائیلیة يقـوم عـل

س   كمـا أن ھـذه     .فإن تحلیلھا يصبح أمراً ال بد منه سیاسیاً       ،  "األيديولوجیة الیھودية "أسا
ـف                األيديولوجیة تقوم بدورھا، على مواقف الیھودية التاريخیة تجـاه األغیـار، وھـذه المواق
ھي أحد المواضیع الرئیسیة لھذا الكتاب، فھي تؤثر بالضرورة، على العديـد مـن الیھـود،                

ي        .عن وعي أو بدون وعي     ث ـف  الیھوديـة التاريخیـة بالمصـطلحات       ومھمتنـا ھنـا أن نبـح
.الواقعیة

ت محجوبـة                   إن تأثیر االيديولوجیة الیھودية على العديد من الیھود سـیكون أقـوى مـا داـم
ى اتخـاذ              .أكثر عن المناقشة العامة    س اـل ش من ھذا النوع النـا والمأمول ھو أن يقود نقا

یر من الیھود تجـاه األغیـار   موقف من الشوفینیة الیھودية ومن االزدراء الذي يبديه عدد كب 
، يكون مماثًال للموقف المتخذ عادة، من معادة السـامیة واألشـكال   )الذي سنوثقه أدناه (

كمـا يُفتـرض، عـن حـق، بـأن الفضـح            .األخرى كافة لكراھیة الغیر والشوفینیة والعنصرية     
ب، بـل لجـذورھا التاريخیـة أيضـاً، يمكنـه                   س لمعاداة السامیة فحـس أن الكامل وحده، لی

س للنضـال ضـد ھـذه الظـواھر                 س للقتال ضـدھا، كـذلك األمـر، يكـون األسـا .يكون األسا
ي للشـوفینیة الیھوديـة                    ويصح ذلك بصفة خاصة، الیـوم، عنـدما نجـد أن التـأثیر السیاـس
س الوضع الذي كان سائدًا منذ خمسین عامًا أو ستین، ھو               والتعصب الديني، وعلى عك

ولكن ھناك اعتبـار آخـر مھـم أيضـاً، فأنـا أؤمـن              .ة السامیة تأثیر أكبر بكثیر من تأثیر معادا     
.بقوة، بأنه ال يمكن محاربة الشوفینیة الیھودية ومعاداة السامیة إال في وقت واحد

الیوتوبیا المغلقة؟

إن الخطر الفعلي للسیاسات اإلسرائیلیة القائمة على األيديولوجیـة الیھوديـة  سـیبقى          
ى يجـري             أكبر من خطر السیاسات القا     ى االعتبـارات االسـتراتیجیة الصـرفة، حـت ئمة عـل

والفارق بین ھذين النوعین من السیاسات،   .تبني مثل ھذه المواقف تبنیاً واسع النطاق      
ث لـه بعنـوان           –فارق عبّر عنه تعبیرًا جیدًا ھیو تريفور         ي بـح س مـور      " روبر ـف السـیر تومـا

(والیوتوبیا .ة والمیكانیكیة، وقد أطلق علیھما صفتي األفالطونی)3"
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ي السیاسـة               .لقد اعتذر میكافیللي، على األقل، عن الطرق التي اعتقد بأنھا ضرورية ـف
ـف واالحتیــال، ولــم يطلــق علیھمــا أي اســم آخــر  ولكــن .ولقــد أســف علــى ضــرورة العـن

.أفالطون ومور برراھما، شرط استخدامھما للمحافظة على جمھوريتیھما الفاضلتین

، "الدولـة الیھوديـة   " المؤمنین الحقیقیین بھذه الیوتوبیا المسـماة        وعلى نحو مماثل، فإن   
والتي ستجتھد إلحراز الحدود التوراتیة، ھم أكثـر خطـرًا مـن االسـتراتیجیین الكبـار، مـن                 
أمثال غازيت، ألن سیاساتھم تُبرّر، إم عن طريق استخدام الدين أو ما ھو أسـوأ، أو عـن               

ي تحـتفظ بشـرعیة مطلقـة      طريق استخدام المبادئ الدينیة المُع     فبینمـا يـرى   .لمنـة الـت
ي،            غازيت، على األقل، حاجة للمجادلة بأن التحكم اإلسرائیلي يفید أنظمة الحكم العرـب

 غوريون بأن إعادة إنشاء مملكة داوود وسـلیمان سـتفید أحـدًا غیـر الدولـة                 –لم يدّع بن    
.الیھودية

اھیم األفالطونیــة لتحلیــل السیاســات وينبغــي أال يبــدو األمــر غريبــًا إذا اســتخدمنا المفــ
فقـد تنبّـه بضـعة علمـاء، وكـان أھمھـم            .اإلسرائیلیة القائمة على األيديولوجیة الیھوديـة     

س   س، الــذي ادعــى بــأن أســ ، أي الیھوديــة كمــا "الیھوديــة الكالســیكیة"موشــیه ھــدا
ى صـور               س قائمة على التأثیرات األفالطونیـة، وخصوصـًا عـل ة أرساھا حكماء التلمود، أس

س، فـإن إحـدى السـمات الحاسـمة          ).4(اسبارطة كما تظھر عن أفالطون       وبحسب ھدا
للنظام السیاسي األفالطوني، والتي تبنتھا الیھودية في وقت مبكر جدًا يعود الى عھـد              

ت    .)م. ق 63–142(المكابیین   ضـرورة أن تكـون كـل مرحلـة مـن مراحـل السـلوك            "، كاـن
ي للحـاكم أن يـديرھا إدارة            اإلنساني خاضعة للتصديقات الدينیة ا     لتي، في الواقـع، ينبـغ

ي    "الیھودية الكالسیكیة "وال يمكن أن يكون ھناك تعريف ـل        ".ماھرة وللطرق الماھرة الـت
ص، فقـد        .أدارھا بھا الحاخامات، أفضل من ھذا التعريف األفالطـوني         ى وجـه الخصـو وعـل

ـ      س بأن الیھودية تبنت ما لخصه أفالطون بنفسـه ـك ي  "ھـداف لبرنامجـه  أ"ادعى ھدا ، ـف
:الفقرة التالیة المعروفة

ص، رجًال كان أم امرأة، يجب أال يكون أبداً، من دون ضابط         األمر األساسي ھو أن أي شخ
ب العـادة الذھنیـة باتخـاذ أي خطـوة،                   ب أال يكتـس ص كـان يـج معین فوقـه، وأن أي شـخ

ش دائمـاً،    .بالجد أو بالھزل، على مسؤولیته الفردية      ي         فعلیه أن يعی ي السـلم كمـا ـف  ـف
..الحرب، بعینیه نصب ضابطه األعلى     ى             . ي لنـا أن نـدرّب الـذھن حـت أي باختصار، ينبـغ

Law).على أال يُفكر بالعمل كفرد أو أال يعرف كیف يعمل كفرد 942 ab)

.وإذا استبدلنا كلمة حاخام بكلمة ضابط سیكون لدينا صورة كاملة للیھودية الكالسـیكیة            
–لكالســیكیة مــا زالــت تــؤثر تــأثیرًا عمیقــًا فــي المجتمــع الیھــودي      وھــذه الیھوديــة ا 

.اإلسرائیلي، وتعیّن الى حد بعید، السیاسات اإلسرائیلیة

Theوھذه الفقرة المقتبسة أعاله، ھي الفقرة التي اخترھا كارل بوبر في مؤلفه  Open
Society and Its Enemies الیھوديــة ف".المجتمــع المغلــق"، باعتبارھــا تصــف ماھیــة

التاريخیة وخلیفتاھا، االرثوذوكسـیة والصـھیونیة، ھـم األعـداء األلـداء لمفھـوم المجتمـع                
ـق فــي إســرائیل فالدولــة الیھوديــة، ســواء أكانــت قائمــة علــى .المفتــوح كمــا ھــو مطـب

ي علیـه             ايديولوجیتھا الیھودية الحالیة، أم أصبحت حتى أكثر يھودية في طابعھـا ممـا ـھ
بــادئ االرثوذوكســیة الیھوديــة، ال يمكنھــا أبــداً، أن تضــم مجتمعــًا  اآلن، مســتندة الــى م

 اإلسـرائیلي، فھـو يسـتطیع أن        –وھناك خیاران اثنـان أمـام المجتمـع الیھـودي           .مفتوحًا
يصبح غیتو مولعًا بالقتال ومغلقًا تماماً، أي اسبارطة يھودية، مـدعومًا بكـدح عبیـد األرض               

ى وجـوده مـن خـالل نفـوذ        ى المؤسسـة السیاسـیة األمريكیـة،     العرب، يحـافظ عـل ه عـل
ويعتمـد  .وتھديداته باستخدام قوته النووية، أو يمكنـه المحاولـة لیصـبح مجتمعـًا مفتوحـاً              

ى االعتـراف بوجـود الشـوفینیة                ص األمین لماضیه الیھودي، وعـل الخیار الثاني على الفح
ص األمین لمواقف الیھودية . من غیر الیھودالیھودية واالقتصادية الیھودية، وعلى الفح
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.العشرين

الفصل الثاني

مقدمة

ي أن مصـطلح                     ي الكتابـة حـول ھـذا الموضـوع ـھ ى ـف كـان  "الیھـودي "إن الصعوبة األوـل
ى نفھـم   .فین الى حد مايستخدم خالل السنوات الخمسین األخیرة بمعنیین مختل       وحـت

فـالمعنى المقبـول عالمیـًا آنـذاك، لمصـطلح          .1780األمر، دعونا نتصور أنفسنا في العام       
، كان متطابقًا اساساً، مع ما فھمه الیھود بأنه المعنى الذي يشـكل ھـويتھم               "الیھودي"

ت  وھذه الھوية كانت دينیة بالدرجة األولى، ولكن قواعد السـلوك الدينیـة             .الخاصة حكـم
تفاصیل السلوك الیومي في نواحي الحیاة كافة، االجتماعیة والخاصة، فیما بـین الیھـود              

وكان صحیحًا حرفیًا آنذاك، بأن الیھودي لـم  .أنفسھم، وفي عالقاتھم مع غیر الیھود أيضاً    
ص غیـر يھـودي                   ت شـخ ي بـی ت  .يكن باستطاعته حتى أن يشرب كوبًا من المـاء ـف وكاـن

ى حـد           القوانین األساسیة نف   سھا، الخاصة بالسلوك تجاه األغیـار، سـارية المفعـول، عـل
.سواء، من الیمن والى نیويورك

 وال أريد أن أدخل في جـدل      –1780ومھما يكن المصطلح الذي يمكن أن يصف يھود عام          
(الشــعب"و "األمــة"الغیبیــات حــول مصــطلحات مثــل  ـف –)1"  مــن الواضــح بــأن الطواـئ

ت آنـذ      ت ھـذه             الیھودية كافة، كاـن ي كاـن اك، منفصـلة عـن المجتمعـات غیـر الیھوديـة الـت
ش في وسطھا .الطوائف تعی

ي ھولنـدا وانكلتـرا، واسـتمرتا      –ولكن كل ھذا تغیر بواسطة عملیتین متـوازيتین         بـدأتا ـف
ي الملكیـات                        ي حـذت حـذو الثـورة الفرنسـیة، ثـم ـف ي البلـدان الـت في فرنسا الورية وـف

فقد أحرز الیھـود مسـتوى مھمـاً مـن الحقـوق الفرديـة       :الحديثة في القرن التاسع عشر 
ض الحاالت    ( ت للطائفـة             )ومساواة قانونیة في بع ي كاـن ، وتـدمرت السـلطة القانونیـة الـت

ت واحـد،           .الیھودية على أفرادھا   ي وـق وينبغي لنا أن نلحظ بأن التطورين كانا يتحركـان ـف
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األول، ولو أن سـعة المعرفـة       وأن أھمیة التطور الثاني كانت حتى أكبر من أھمیة التطور           
.بالتطور الثاني كانت أقل من سعة المعرفة بالتطور األول

لقد كان للطوائف الیھودية منذ أيام االمبراطورية الرومانیة البائـدة، سـلطة قانونیـة كبیـرة      
ي تنشـأ مـن خـالل التعبئـة             .على أعضائھا  ولم تكن ھذه السـلطات فقـط السـلطات الـت

كمثل رفض التعاطي بأي شكل كـان، مـع يھـودي أنـزل بـه          (ماعي  الطوعیة للضغط االجت  
سـلطة الجلـد    :، بل سـلطة اإلكـراه العاريـة أيضـاً         )الحرمان الكنسي، أو حتى دفن جثته     

ي                –والسجن والطرد    ي تنطـر ـف  وكانت كلھا عقوبات تسـتطیع المحـاكم الحاخامیـة، الـت
ي      .یة تمامـاً  أنواع الجرائم كافة، إنزالھا بالفرد الیھـودي، وبصـورة شـرع           وكـان باإلمكـان ـف

ى عقوبـة اإلعـدام، وقـد           – واسبانیا وبولندا مثـاالن بـارزان        –العديد من البلدان      انـزال حـت
ى                أنزلت بالفعل، وأحیانًا من خالل استخدام طرق وحشیة بصفة خاصة، مثـل الجلـد حـت

.الموت

 سـواء،  ولم يكن كل ھذا مسموحًا به فحسب، بل كانت تشجع علیه صراحة، وعلى حد          
الســلطات الرســمیة فــي البلــدان المســیحیة واالســالمیة، التــي كــان لھــا فــي بعــض   
ى          ى اھتمامھـا عمومـاً، بالمحافظـة عـل الحاالت، مصلحة مالیة مباشرة أكثر، باإلضافة اـل

ث عشـر            .القانون والنظام  وتوجد في المحفوظات االسبانیة، التي تعود الى القرنین الثاـل
مــر تفصــیلیة عديــدة صــادرة عــن ملــوك كاســتیل واراغــون   والرابــع عشــر، ســجالت ألوا

الكاثولیك األكثر تقوى، يأمرون فیھا موظفیھم الذين ال يقلّون عـنھم تقـوى، بالتعـاون مـع                 
ض يوم السـبت          ي أي       .الحاخامات إلجبار الیھود على المحافظة على فرائ لمـاذا؟ ألنـه ـف

ى يھـودي ب                ض فیـه غرامـة عـل ت المحكمةالحاخامیـة تفـر سـبب انتھاكـه لیـوم      وقت كاـن
ب،       –السبت، كان الحاخامات يسلمون الملـك تسـعة أعشـار الغرامـة               وكـان ذلـك الترتـی

ـف                 .ترتیبًا فاعًال ومربحًا جـداً     ى نحـو مماثـل، يسـتطیع المـرء أن يستشـھد مـن مؤل وعـل
Responsa     والـذي وضـعه الحاخـام الشـھیر موشـیه سـوفیر،             1832 المكتوب قبل العام ،

، فــي مــا كــان آنــذاك، المملكــة المجريــة ذات    )اتیســالفا الیــوم بر(حاخــام برســبورغ،  
ي النمسـا،                 ب بـه فیینـا، ـف االستقالل الذاتي، في االمبراطورية النمساوية، والذي خاـط

ض الحقـوق الفرديـة الجـديرة باالعتبـار                   فھـو  ).2(بذاتھا، حیث كـان الیھـود قـد منحـوا بـع
ى     يتفجع على حقیقة أن الیھود في فیینا أصـبحوا متـراخ    ي مسـائل المحافظـة عـل ین ـف

ي                   ض الدينیة، بالنظر الى خسـارة جماعـة المـؤمنین الیھـود ھنـاك، لسـلطاتھا الـت الفرائ
"تخولھا معاقبة المجرمین، ويضیف قائالً     عندما يخبرونني ھنا في برسبورغ، بأن يھوديـًا        :

."تجرأ وفتح حانوته خالل العطالت الصغرى، فإنني أرسل على الفور، شرطیًا لسجنه

ي الوجـود الیھـودي قبـل قـدوم الدولـة الحديثـة                    :كانت ھذه أھم الحقائق االجتماعیـة ـف
فالمحافظة على قوانین الديانة الیھودية، وكذلك غرسھا في األذھان، بواسطة التعلـیم،            
كانت تُفرض فرضًا على الیھود باإلكراه الجسدي، الذي لم يكـن أحـد لیسـتطیع اإلفـالت                 

ق ديانة األكثرية، وھو أمر يبلغ مبلغ االنسـالخ االجتمـاعي الكامـل    منه إال بالتحول واعتنا 
في تلك الظروف، ولھذا السبب كان اإلقدام علیه متعـذرًا جـدًا إال خـالل األزمـات الدينیـة           

)3.(

ولكن ما أن قامت الدولة الحديثة، حتى فقدت الطوائف الیھوديـة سـلطات معاقبـة الفـرد                 
صفت روابط أحد أكثـر المجتمعـات المغلقـة انغالقـاً، وأحـد             وھكذا، انق .الیھودي أو تھديده  

وقـد جـاءت عملیـة التحـرر ھـذه      .أكثر المجتمعات استبدادية في التـاريخ البشـري ككـل        
ض الیھود سـاعدوا فیھـا، إال أنھـم كـانوا قلـة            .معظمھا من الخارج   وعلى الرغم من أن بع

فمثلمـا كـان    .ًا للمسـتقبل  وكان لھذا الشكل من التحرر عواقب خطیـرة جـد         .في البداية 
، حیث كان من السھل محالفـة       )تايلور البارع .ج.بحسب تحلیل أ  (األمر في حالة ألمانیا     

ش نـابلیون،               ش الثورة الفرنسیة وجیـو قضیة الرجعیة السیاسیة مع حب الوطن، ألن جیو
ى ألمانیـا، فكـان                  ھي، في الواقع، التي أدخلت حقوق الفرد والمساواة أمـام القـانون اـل
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كذلك األمر، فقد أصبح من السھل      . ألمانیة –المرء يستطیع أن يوصم الحرية كقیمة غیر        
جداً في وسط الیھود، وخصوصًا في إسرائیل، شن ھجوم فاعل جدًا ضد األفكـار والمثـل               

معـاد  "، أو   " يھودي –غیر  "، كشيء   )حتى ال نقول الديمقراطیة   (اإلنسانیة وحكم القانون    
ى مـن المعـاني التاريخیـة             وھي كذلك عن   –"للیھود ق، بمعـن  وكمبـادئ يمكـن أن      – ـح

، ولكنھـا تفقـد شـرعیتھا إذا مـا اسـتُخدمت ضـد              "المصـلحة الیھوديـة   "تستخدم لما فیه    
وقد أدى ذلـك أيضـًا   .، كمثل أن يستجیر العرب بھذه المبادئ نفسھا    "المصلحة الیھودية "
 الى كتابـة تـاريخ     –الوسطى   ومرة أخرى، كما حصل في ألمانیا وغیرھا من أمم أوروبا            –

ت فیـه الحقـائق غیـر المالئمـة                  يھودي مضلل وعاطفي، مُفرط في الرومنطیقیـة، طُمـس
.كافة

لذلك لن يجد المرء في كتابات حنـه ارنـدت الغزيـرة، أن كـان حـول االسـتبدادية أو حـول                      
مجتمـع  ، أي تلمیح، مھما كان صغیراً، الى ما كانت علیه حقیقـة ال            )4(الیھود، أو كلیھما    

ب واضـطھاد الكتـاب والنزاعـات          :الیھودي في ألمانیا في القرن الثامن عشر       إحـراق الكـت
ى ابتدائیتـه، مثـل                  ي أقـص حول القوة السحرية للتعاويذ، وحظـر التعلـیم غیـر الیھـودي ـف

س اللغة األلمانیة الصحیحة، وبالطبع، األلمانیة المكتوبة باألحرف الالتینیة  ).5(تدري

ن يجد في التواريخ الیھودية العديدة، المكتوبة باللغة اإلنكلیزيـة، الحقـائق            كما أن المرء ل   
مـن غیـر   )الرائجة جدًا في الوقت الحاضر، في نواح معینـة (حول موقف الصوفیة الیھودية  

فھي تعتبرھم، حرفیاً، قوائم للشیطان، وتعتبر أن األفراد القالئل من بیـنھم، غیـر      :الیھود
ي الحقیقـة، أرواح يھوديـة ضـّلت      )الذين اعتنقـوا الیھوديـة  أي ھؤالء (الشیطانیین   ھـم ـف

ـك الشــیطان المقــام الســماوي للســیدة المقدســة      ــخینة أو (ســبیلھا عنــدما انتـھ ش
ب               س، شقیقة وزوجة اإللـه الـذكر األصـغر، بحـس مترونیت، أحد العناصر األنثوية لإلله الرأ

وم شولم، حُججھـا لنظـام مـن    ولقد أعارت المراجع العظیمة الشأن، مثل غرش   ).الكابالة
األضالیل في المجاالت الحساسة كافة؛ وأكثر ھذه المراجع شعبیة ھي أشـدّھا خـداعًا              

.وتضلیًال

ى منـذ عـام                  أما النتیجة االجتماعیة لعملیة التحرر ھذه فكانت أن الیھودي، وللمـرة األوـل
لمـدني لـبالده،   ، استطاع أن يكون حرًا لیفعل ما يشاء، ضـمن حـدود القـانون ا       )6(م  200

لقـد  .ومن دون أن يضطر الى دفع الثمن لقاء ھذه الحرية، بتحوله واعتناقـه ديانـة أخـرى                
ب وكتابتھـا                مُنح الیھود حرية طلب العلم وقراءة الكتب باللغات الحديثة، وحرية قراءة الكـت

ى أي            (بالعبرية من دون موافقة الحاخامـات        ي السـابق بالنسـبة اـل ت الحـال ـف كمـا كاـن
ش  كتاب   س الشـريعة                )بالعبرية أو الییدي ب طقـو ، وحرية تنـاول الطعـام غیـر المُعـد بحـس

ى حريـة                 الیھودية، وحرية تجاھل محرمات سخیفة عديـدة تـنظم الحیـاة الجنسـیة، وحـت
ي  أكثـر الخطايـا خطـورة              –التفكیر    كـل ھـذه الحريـات منحتھـا         – ألن األفكار المحرمة ـھ

ى مطلقـة،          )عدويھود بلدان أخرى فیما ب    (لیھود أوروبا    أنظمة حكم أوروبیة حديثـة، أو حـت
على الرغم من أن أنظمة الحكم المطلقة كانت في الوقت نفسه أنظمة قمعیة ومعادية              

س األول، قیصر روسیا، معاديًا شھیراً للسامیة، وقد أصدر عددًا         .للسامیة فقد كان نیكوال
ي دولتـه        ى القـانون    ولكنـه عـزز أيضـاً، القـوى     .من القوانین ضـد الیھـود ـف المحافظـة عـل

س فقط الشرطة السرية بل قوات الشرطة النظامیة والجندرمة          –والنظام في روسیا      ولی
 فكانت النتیجة أنه بات من الصعب قتل الیھود بأوامر مـن حاخامـاتھم، بینمـا كـان                  –أيضًا  

ولكـن التـاريخ الیھـودي الرسـمي        .1795من السھل جدًا فعل ذلك في بولندا قبل العام          
، على سبیل المثال، أمـر الحاخـام        1830ففي أواخر عقد    .ين ھذا القیصر لألمرين معاً    يد

س   في بلدة يھودية صغیرة في أوكرانیا، بقتل مـارق عـن الـدين، بإلقائـه           )تساديك(األقد
في المیاه الغالیة في حمامات المدينة، والحظت مصادر يھودية معاصرة بدھشة ورعب،            

ب، بـل             "لم تعد مؤثرة  "بأن الرشوة    ، وبأن العقاب الشديد لم يطل الجناة الفعلیـین فحـس
س أيضـاً    ي النمسـا، قبـل العـام               .الرجل األقد ، كـان نظامـًا     1848فنظـام حكـم متـرنیخ ـف

مشــھورًا برجعیتــه، وكــان موقفــه مــن الیھــود موقفــًا غیــر وّدي، ولكنــه لــم يكــن يســمح  
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س، وال حتى بتسمیم الحاخامـات الیھـود اللیبـرالی           ، 1848وخـالل العـام     .ینبتسمیم النا
عندما وھنت قوة النظام مؤقتاً، كان أول ما فعله قادة الطائفة الیھودية في مدينة لیمبرغ          

بحريتھم المستردة الجديدة، تسمیم حاخام المدينة اللیبرالیـة،        )لفوف الیوم (الغالیسیة  
اءت بـه مـن     الذي كانت الجماعة الیھودية غیر األرثوذوكسیة، الصغیرة في المدينة، قد ج          

وبالمناســبة فقــد كانــت ھرطقتــه الكبــرى تأيیــده لمراســم بلــوغ ســن االلتــزام   .ألمانیــا
ض الدينیة،  Bar)بالفرائ Mitzvah)  التي كانت قد استُحدثت قبل وقت قصیر، وممارسـته ،

.الفعلیة لھا

التحرير من الخارج

ى مزدوجـاً،     خالل المائة والخمسین عاماً األخی    "الیھودي"إذن، اكتسب مصطلح     رة، معـن
ي البلـدان                     س مـن ذوي النوايـا الحسـنة، ـف ض النـا ش شديد لـدى بـع ما أدى الى تشوي
ي المناسـبات                   الناطقة باللغة اإلنكلیزية، والذين يتصورون بـأن الیھـود الـذين يلتقـونھم ـف

ي العـالم            ".عمومًا"للیھود  "ممثلون"االجتماعیة ھم    وفي بلدان أوروبـا الشـرقیة كمـا ـف
تحرر الیھود من طغیان ديانتھم ومجتمعـاتھم الخاصـة، بواسـطة قـوى خارجیـة،               العربي،  

ي                    ق تغییـر اجتمـاعي داخـل ت غیـر مؤاتیـة لتحقـی .في وقت متأخر جداً، وفي ظروف كاـن
وفي معظم الحاالت، وفي إسرائیل بصفة خاصة، حوفظ على المفھوم القديم للمجتمع،            

 وعلــى – منھــا نحــو غیــر الیھــود  خصوصــًا مــا ھــو موجــه–وعلــى االيديولوجیــة نفســھا 
ض مـن ھـؤالء الیھـود       .المفھوم نفسه الزائف تماماً للتاريخ     وھذا ما ينطبق حتى على بع

ص لألحــزاب .الــذين انضــموا الــى الحركــات التقدمیــة أو الیســارية ويمكــن أن يزودنــا فحــ
الراديكالیــة واالشــتراكیة الشــیوعیة بأمثلــة عديــدة علــى شــوفینیین وعنصــريین يھــود    

، وقد حبّذ   "المصلحة الیھودية "نكرين، انضموا الى ھذه األحزاب فقط ألسباب تتعلق ـب          مت
[ضد األغیار "الموجودون منھم في إسرائیل، التمییز       وال يحتاج المرء سوى    ].غیر الیھود "

س                 ص كیف استطاع العديد من الیھـود االشـتراكیین، الكتابـة عـن الكیبـوت أن يراجع ويفح
فسھم عناء اإلشارة الى كونه مؤسسة عنصرية، تستبعد اسـتبعادًا  من دون أن يكلفوا أن  

ت غیـر          كامًال مواطني إسرائیل من غیر الیھود، لیرى بأن الظاھرة التي نلمـح الیھـا لیـس
).7(عادية على اإلطالق 

ى الجھـل والنفـاق، نجـد أن كلمـة                   والكلمـات  "يھـود "وإذا تجنبنا التصـنیفات القائمـة عـل
ى متناقضـتین،        المشتقة من مصـدرھا،    ف مجمـوعتین اجتمـاعیتین مختلفتـین، وحـت  تـص

.ونجد أن خط التواصل بینھما يسیر بسرعة الى االختفاء بسـبب السیاسـة اإلسـرائیلیة          
فمن جھة، ھناك المعنى االسبتدادي التقلیدي الذي سبق أن بحثناه؛ ومن جھة ثانیـة،              

دة التي أطلق علیھا كارل بـوبر    ھناك الیھود باألصل والنسب الذين استلھموا األفكار العق       
(المجتمع المفتوح "اسم   ي       ". وھناك بعض الذين لم يستلھموا ھذه األفكـار، وخصوصـاً ـف

).الواليات المتحدة، ولكنھم يحاولون التظاھر بقبولھا

ص يھودية       ص كافة التي يفترض أن تكون خصائ ي  –ومن المھم أن نلحظ بأن الخصائ  وأعـن
ى الیھـود             بھا تلك الصفات التي  ين      ي الغـرب، اـل –سبھا المثقفون المزعومون اإلفظاظ ـف

ص حديثة لم تكن معروفة قط، خالل التاريخ الیھودي بمعظمـه، وظھـرت فقـط                 ھي خصائ
فلنأخــذ مــثالً روح التفكــه .عنــدما بــدأت الطائفــة الیھوديــة االســتبدادية تفقــد ســلطتھا 

س فقط نادرًا جدًا في األ      .الیھودية الشھیرة  دب العبراني ما قبل القرن التاسع      فالتفكه لی
ض الفترات، في بلدان كانت فیھا الطبقة الیھودية العلیا حـرة              (عشر   ونجده فقط خالل بع

نسبیاً، من نیـر الحاخامـات، مثـل إيطالیـا بـین القـرنین الرابـع عشـر والسـابع عشـر، أو                        
–اً باتــًا ، بــل إن التفكــه والنكــات أمــور يمنعھــا الــدين الیھــودي منعــ  )إســبانیا المســلمة

فھجـاء الحاخامـات    .باستثناء النكات الموجھة ضد الديانات األخرى، وھـذا أمـر لـه داللتـه             
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ى نطـاق ضـیق، كمـا             ى عـل وقیادات الطائفة لم يكن يومًا موضوع استلھام للیھودية، حـت
.كان األمر في المسیحیة الالتینیة

ي   ولم يكن ھناك مسرح كومیدي يھودي، بالضبط، كما لم يكن ھناك           مسرح كومیـدي ـف
).8(اسبارطة، ولسبب مماثل 

ولنأخذ مثالً، محبة العلم؛ فإذا استثنینا التعلیم الـديني الصـرف، والـذي كـان بحـد ذاتـه،              
ي      (في حالة من االنحطاط واالنحالل، نجد أن يھود أوروبا     ويھـود البلـدان العربیـة أيضـاً، ـف

طر علــیھم شــعور بــاالزدراء ، كــان يســی1780قبــل حــوالي العــام )حــدود أقــل، نوعــًا مــا
).باســتثناء دراســة التلمــود والصــوفیة الیھوديــة (والكراھیــة الفائقــة، لكــل أنــواع العلــم  

ي غیـر الـديني كافـة ومعظـم المؤلفـات حـول                 فأقسام كبیرة من التـوراة والشـعر العبراـن
ذلك كـ .الفلسفة الیھودية، جمیعھا لم تكن تُقرأ، وكانت أسماؤھا غالبًا ما تستدرج اللعن    

ت دراسـة                           ت دراسـة أي لغـة مـن اللغـات ممنوعـة منعـاً باتـاً، مثلمـا كاـن األمر، فقـد كاـن
 فإنھما لـم يكونـا   – وحتى التاريخ الیھودي –والتاريخ  )9(أما الجغرافیا   .الرياضیات والعلوم 

ّس النقد، الذي يُفترض أنه يمثل میزة بارزة من میزات الیھود، كـان              .معروفین قط  وكان ح
لیاً، ولم يكن ھنـاك مـا ھـو ممنـوع ومثیـر للفـزع، وبالتـالي مضـطھد، مثلمـا كـان                       غائبًا ك 

.اإلبداع في أقصى تواضعه، والنقد في أقصى براءته

ب والجھـل                 ي التعـص لقد كان عالمھم  عالمًا غارقًا في االعتقـاد المـرذول بالخرافـات، وـف
ي باللغـة   في أقصى صورة؛ عالمـًا اسـتطاعت فیـه المقدمـة الخاصـة بـأول عمـل جغ         راـف

، أن تشكو من أن عدداً كبیـرًا جـداً مـن الحاخامـات     )1803نشر في روسیا، عام    (العبرية  
ولم يكـن يوجـد مـا    ".مستحیل"كانوا ينكرون وجود القارة األمیركیة، ويقولون بأن وجودھا  

"يمیّـز "ھو مشترك بین ذلك العالم وبین ما يعتبرونه في الغرب، في أغلب األحیان، بأنـه     
.ھود، إال الخطأ في التسمیةالی

ى                         ى ذلـك العـالم، اـل ي عالمنـا الیـوم، يحنّـون اـل ومع ذلك، فإن عددًا كبیرًا من الیھـود ـف
.فردوسھم المفقود، المجتمع المغلق المريح، الذي لم يتحرروا منه بقدر مـا طـردوا منـه               

ى سـابق    لقد كان قسم كبیر من الحركة الصھیونیة يرغب دائماً بإعادة ھذا المجتمـع ا              ـل
كمـا أن العديـد مـن الـدوافع الكامنـة وراء          . وھذا القسم ھو الـذي امتلـك النفـوذ         –عھده  

ي الغـرب،       "أصدقاء"السیاسة اإلسرائیلیة، التي تحیّر      إسرائیل المساكین والمرتبكین ـف
يمكن أن تصبح قابلة للتفسیر تفسـیرًا كـامالً، مجـرد مـا أن يُنظـر الیھـا كـردّة، ردة فعـل                       

سیاســي، وھــو المعنــى الــذي حملتــه ھــذه الكلمــة خــالل المــائتي ســنة   بــالمعنى ال
عودة قسرية وتجديدية في نواح عديدة، وبالتالي وھمیة، الى المجتمع المغلق           :األخیرة

.للماضي الیھودي

عقبات دون الفھم

ـف           ي وص يمكننا تاريخیاً، أن نبین بأن المجتمع المغلق، ال شك أنه مجتمـع غیـر مھـتم ـف
ن أي وصف ھو في جـزء منـه، شـكل مـن أشـكال التحلیـل النقـدي، الـذي قـد                       لذاته، أل 

فكلمــا أصــبح المجتمــع مفتوحــاً كلمــا اھــتم ".ممنوعــة"يشــجع بالتــالي، أفكــارًا نقديــة 
ولكن مـاذا يحصـل   .بالتفكیر ملیاً، بالوصف اوالً، ثم بالنقد، في عمله الحاضر وماضیه أيضاً      

ى        عندما ترغب في فئة من المثقفین، في         ى حـد كبیـر، اـل جّر مجتمع أصـبح منفتحـاً اـل
حالة المغلقة واالستبدادية السـابقة؟ إن الـذي يحصـل عندئـذ ھـو أن الوسـائل نفسـھا                   
التي تحقق بھا التقدم السـابق، أي الفلسـفة والعلـوم والتـاريخ وعلـم االجتمـاع بصـفة                   

ي أيـدي المثقفـین الرتكـاب الخیانـة       "خاصة، تصـبح األدوات األكثـر فعالیـة          وإذ ُيسـاء  ".ـف
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استخدامھا من أجل أن تخـدم كوسـائل للتضـلیل، فـإن قیمتھـا المعنويـة تتـدھور خـالل                     
.العملیة

سوى اھتمام ضئیل بوصف ذاتھا وتفسـیرھا، ألفـراد       )10(ولم يكن للیھودية الكالسیكیة     
ي دراسـات التلمـود     (طائفتھا، سواء أكـانوا مـن المتعلمـین          ).11(أم غیـر المتعلمـین    )ـف

داللة على حقیقة أن كتابة التاريخ الیھودي، حتى باألسلوب التسـجیلي الجـاف،   وھناك  
س     س فالفیــو وحتــى عصــر )نھايــة القـرن األول (قـد توقفــت توقفــاً تامـًا منــذ أيــام جوزفـو

ث                 النھضة، عندما اتنعشت ھذه الكتابة لوقت قصیر في إيطالیا وغیرھا مـن البلـدان، حـی
(ويكان الیھود خاضعین لتأثیر إيطالي ق .12(

فالحاخامات، وانسجامًا مع صفاتھم، كانوا يخشـون التـاريخ الیھـودي أكثـر ممـا يخشـون                 
س      (التاريخ العام، وقد كان أول كتاب حديث في التاريخ يصدر بالعبرية             ي القـرن السـاد ـف

وتال ھـذا الكتـاب عـدد مـن     ".تاريخ ملوك فرنسا، والملوك العثمانیین    "كتابًا بعنوان   )عشر
ض له الیھود فحسبكتب التار .يخ التي تتناول االطضھاد الذي يتعر

، فقد منعتـه    )ويتناول األزمنة القديمة  (،  )13(أما الكتاب األول عن التاريخ الیھودي بالذات        
.السلطات الحاخامیة العلیا فوراً، وطمسته، ولم يظھر مجددًا قبـل القـرن التاسـع عشـر               

ي بمنـع           أكثر من ذلك، فقد أصدرت السلطات الحاخامیة        في أوروبا الشـرقیة، قـرارًا يقـض
يء محـدد يسـتحق                    ى ـش ت ال تحتـوي عـل الدراسات غیر التلمودية كافة، حتى وإن كاـن
ى             ى دراسـة التلمـود أو عـل ي أن يُصـرف إمـا عـل اللعنة ألنھا تعد على الوقت الـذي ينبـغ

 منفـذ   ولـم يُتـرك إال    . الذي يجب أن ُيستخدم بدوره، لتمويل علماء التلمـود         –جمع المال   
واحــد، أال وھــو الوقــت الــذي ينبغــي حتــى للیھــودي التقــي أن يمضــیه بالضــرورة فــي    

ض ف، وكـان               .المرحا لكن الدراسات المقدسة كانت ممنوعة في ھذا المكـان غیـر النظـی
ف مكتوبـاً بالعبريـة، وأن يكـون               مسموحًا فقـط بقـراءة التـاريخ فیـه، شـرط أن يكـون المؤـل

لك أن المؤلف يجب أن يكون مخصصاً حصراً، للموضوعات غیـر       علمانیاً تماماً، والمقصود بذ   
(الیھودية ى             . ت، الـذين نـم ي ذلـك الوـق ويستطیع المرء أن يتصور تلك القلّة من الیھود ـف

ب، اھتمـام بتـاريخ ملـوك فرنسـا، وھـم يشـكون دائمـًا                      س بال رـي لديھم، وبإغواء من إبلی
)لجیرانھم معاناتھم من إمساك المعدة     . . لذلك، فقد كانت األكثريـة السـاحقة       ونتیجة  .

س فقط حول وجود أمیريكـا، بـل                   ش في ظلمة كلیة، لی من الیھود، قبل مائتي سنة، تعی
ى          حول التاريخ الیھودي ودولة الیھود المعاصرة أيضاً؛ وكان ھؤالء قانعین تمامًا بالبقـاء عـل

.ھذه الحال

التاريخ االستبدادي

ى                 وفي أي حال، فقد كـان ھنـاك مجـال           واحـد لـم يكـن مسـموحًا لھـم فیـه بالبقـاء عـل
 وكان ھذا المجال الھجمات المسیحیة على تلك النصوص المذكورة          –قنعتھم بما لديھم    

ي التلمـود واألدب التلمـودي والمعاديـة للمسـیحیة خصوصـاً، أو لألغیـار عمومـاً         ومـن  .ـف
ي تـاريخ الع               –القـات المسـیحیة     المھم أن نالحظ بأن ھذا التحدي تطور متأخرًا نسـبیًا ـف

( فقــط منــذ القــرن الثالــث عشــر ومــا بعــده  –الیھوديــة  فقبــل ذلــك، كانــت الســلطات  .
المسیحیة تھاجم الیھودية مستخدمة إمـا حججـًا مـن اإلنجیـل أو حججـاً عامـة، ولكنھـا                   

ويبـدو أن الحملـة المسـیحیة ضـد     ).بدت على جھل تام بالنسبة الى محتويـات التلمـود       
ول يھود ضلیعین في التلمود، الى الديانة المسیحیة، وقد اجتـذب        التلمود كان سببھا تح   

البـارزة  )وبالتالي الكونیـة (العديدين منھم تطور الفلسفة المسیحیة، بسمتھا األرسطیة     
)14.(
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 وبمعــزل عــن ســمتھما  –وينبغــي اإلقــرار منــذ البدايــة، بــأن التلمــود واألدب التلمــودي   
س         المالزمة المعادية عمومًا لألغیار، و     –التي سنبحثھا بتفصیل أوسع في الفصل الخـام

ينبغــي اإلقــرار بأنھمــا يتضــمنان أقــواالً منفـّـرة، وقواعــد ســلوكیة موجھــة تحديــداً، ضــد    
ى سلسـلة مـن المـزاعم               المسیحیة، وعلى سبیل المثـال، يقـول التلمـود، باإلضـافة اـل

ي غـائط     الجنسیة البذيئة ضد يسوع المسیح، بأن عقابه في الجحیم يقضي بإغراقـه             ـف
ب المسـیحیین االتقیـاء بـالتلمود                 –يغلي   س بالضـبط، تحبـی . والقصـد مـن ھـذا القـول لـی

ويستطیع المرء أن يستشھد بإحدى قواعد السلوك التي تشیر على الیھود بـإحراق أي          
(نسخة من اإلنجیل تقع في أيديھم، وإن يفعلوا ذلك علنـًا إذا أمكـن              وھـذه القاعـدة مـا      .

ت علنـاً،            زالت سارية المفعول ح    س فعالً؛ وعلى ھذا النحـو، أحرـق تى يومنا ھذا، بل تمار
س  /في آذار    س، برعايـة          1980مار ، مئات النسخ من اإلنجیل، في احتفال أقیم في القد

يــاد ألخــیم، وھــي منظمــة دينیــة يھوديــة تقــدم لھــا المعونــات المالیــة وزارة األديــان       
).اإلسرائیلیة

ي              وفي أي حال، وابتداء من القرن ال       ثالث عشر، نمت في أوروبـا ھجمـة قويـة مركـزة ـف
ونحن ال نشیر ھنا الى االفتراءات الجاھلة مثـل   .عدد من نقاطھا، ضد الیھودية التلمودية     

التشــھیر الــذي كــان يشــیعه الكھنــة الغــارقون فــي ظلمــة الجھــل، فــي المــدن الريفیــة 
ي                   ت تعقـد ـف ي كاـن ى المجـادالت الجديـة الـت أفضـل الجامعـات    الصغیرة، ولكننا نشیر اـل

ي ظـروف           ى قـدر كبیـر مـن االنصـاف، ـف األوروبیة في ذلك الوقت، والتي كانت تجري عـل
ــــــــــــــــــطى ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــرون الوســــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ (القـــــــ .15(

 أو باألحرى الرد الحاخامي؟ الـرد األبسـط كـان سـالح الرشـوة               –فماذا كان الرد الیھودي     
دبیر أي  فقد كان يمكـن تـ     .القديم، وسالح الوسائل الخاصة المستخدمة من وراء الستار       

ولـم تكـن    .شيء عن طريق الرشوة في كثیر من األوقات، في معظـم البلـدان األوروبیـة              
ي عصـر                  ي رومـا البابـاوات ـف ت صـادقة ـف ي أي مكـان مثلمـا كاـن ھذه الحكمة صـادقة ـف

ى لمجموعـة الشـرائع التلموديـة الكاملـة،            .النھضة ، لـبن  )میشـنه تـوراة  (فالطبعـة األوـل
سلوك منفّرة للغاية ضد األغیار كافة فحسب، بـل بھجمـات      میمون، التي ال تزخر بقواعد      

ف بعـد اسـمه بكـل            (صريحة ايضاً، ضد المسیحیة والسـید المسـیح          الـذي يضـیف المؤـل
 ھذه الطبعة ُنشرت بالكامل مـن دون أي حـذف،           –")فلیھلك اسم الشرير  "تقوى، عبارة   

س الرابـع، الـذي كـان           1480عام    بابـا نشـیطًا جـدًا    ، في روما، خالل والية البابا سكسـتو
(على الصعید السیاسي، وكانت لديـه حاجـة دائمـة وملحـة للمـال              وقبـل ھـذا التـاريخ      .

س      الحمــار "ببضــع ســنوات، ُنشــرت فــي رومــا الطبعــة الوحیــدة األقــدم لمؤلــف ابولیــو
ى المسـیحیة                "الذھبي ف عـل وكـان الكسـندر    .، مـن دون أن يُحـذف منھـا الھجـوم العنـی

س بورجیا، من ھذه ال .ناحیة، لیبرالیًا جدًا أيضًاالساد

ت،             وحتى خالل تلك الفترة، وقبلھا أيضاً، كانت ھناك دائماً بلـدان تشـھد لفتـرة مـن الوـق
ت        .موجة اضطھاد معادية للتلمود    ولكن ھجمة ضارية أكثر تنسیقاً، وأوسـع انتشـارًا رافـق
ألمانـة  وقد حضت ھذه الھجمة على مستوى أعلى من ا        .عصر اإلصالح واإلصالح المضاد   

وابتداء من القـرن    .الفكرية والمعرفة األفضل باللغة العبرية في وسط العلماء المسیحیین        
س عشر، أخضع األدب التلمودي كله، بما فیه التلمود نفسھن للرقابة المسـیحیة         الساد

ى العـام    .في عدد من البلدان  ض   .1917واستمرت ھذه الرقابة في روسـیا حـت وكـان بـع
ھولندا، أكثر لینًا من غیـرھم، بینمـا كـان بعضـھم أكثـر صـرامة؛ وقـد                  المراقبین، كما في    

.حُذفت منه المقاطع المنفرة أو عُدّلت

ي                      وقد تطورت من ھذا النزاع الدراسات الحديثـة كافـة حـول الیھوديـة، خصوصـًا تلـك الـت
ى                     ى يومنـا ھـذا، تحمـل العالمـات الجلیـة عـل وضعھا يھود، وما زالت ھذه الدراسات حـت

ى                   أصولھا ؛ الخـداع والتبريـرات أو الجـداالت العدائیـة لتنفیـذ آراء الغیـر، والالمبـاالة، أو حـت
.العداء، تجاه السعي الى الحقیقة
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ى يومنـا               ت وحـت وكل ما ُيسمى بالدراسات الیھودية عن الديانة الیھوديـة منـذ ذلـك الوـق
.ھذا، ھو عبارة عن جداالت ضد عدو خارجي أكثر مما ھو مناظرة داخلیة

ي المجتمعـات                  ي البدايـة، میـزة كتابـة التـاريخ ـف ت ـف ومن المھم أن نلحظ بأن ھـذه كاـن
ي تعـّرض مؤرخوھـا اللیبرالیـون القـدامى                (المعروفة كافـة     باسـتثناء الیونـان القديمـة الـت

وكان ھذا صـحیحاً عـن   !)لھجمات السفسطائیین فیما بعد، بسبب وطنیتھم غیر الكافیة      
.تانت القـدامى، الـذين خاضـوا جـداالت ضـد بعضـھم بعضـاً              المؤرخین الكاثولیك والبروتس  

وعلى نحو مماثل فقد، كانت التواريخ القومیة األوروبیة المبكرة مشـرّبة بالقومیـة الفجّـة               
ولكن عاجًال أم آجالً، يأتي الوقت الذي يجـري فیـه           .واحتقار األمم األخرى المجاورة كافة    

ض        امرؤ ما، محاولـة لفھـم الصـخم القـومي أو الـدي             ت نفسـه، النتقـاد بـع ي الوـق ني، وـف
ي الیھـا ھـو نفسـه                   ي ينتـم ي تـاريخ الجماعـة الـت وتتطـور  .النواحي المھمة والعمیقة ـف

"مناظرة بال نھاية"ھاتان العملیتان عادة، في وقت واحد وفقط عندما تصبح كتابة التاريخ            
.ئل التاريخیـة  بفصاحة عوضًا من أن تكون استمرارًا للحـرب بالوسـا    – كما قال بیتر غیل      –

فقط عند ذلك، يصبح من الممكن كتابة تـاريخ انسـاني يجتھـد لصـالح الدقـة واالنصـاف،                    
.ومن ثم يتحول ھذا التأريخ، لیصبح إحدى أقوى أدوات اإلنسانیة وتثقیف الذات

وھذا ھو السبب الذي من أجله تعید أنظمة الحكم االستبدادية الحديثة كتابة التـاريخ أو               
ب               ).16(ن  تعاقب المؤرخی  ى االسـتبدادية، يُكـت فعندما يحـاول مجتمـع بأكملـه العـودة اـل

ى، بـل بسـبب الضـغط مـن أسـفل، وھـو                      س بسبب اإلكراه من أعـل تاريخ استبدادي، لی
ي لنـا            .ضغط فاعل أكثر   وھذا ما حصل في التاريخ الیھودي، وھـو يشـكل أول عقبـة ينبـغ

.تجاوزھا

آلیات الدفاع

ف الیھوديـة، بالتعـاون مـع            )غیر الرشوة (ما ھي اآللیات المفصلة    ي اعتمـدتھا الطواـئ الـت
قوى خارجیة، لدرء الھجمات عـن التلمـود وغیـره مـن األدبیـات الدينیـة؟ يمكننـا أن نمیّـز                 
بضــعة أســالیب، كانــت لجمیعھــا تبعــات سیاســیة مھمــة، انعكســت فــي السیاســات    

الحاالت بقرين من سیاسات  وعلى الرغم من أن تزويد كل حالة من         .اإلسرائیلیة الحالیة 
بیغن او من سیاسات حركة العمل الصھیونیة، سیكون أمرًا طويًال ممالً، فـإنني             ]مناحم[

على ثقة بأن القراء الملمین بتفاصیل سیاسات الشرق األوسط سیستطیعون مالحظـة            
.أوجه الشبه

ي، المقـ                      ي آلیـة التحـدي مـن طـرف خـف رون وآلیة الدفاع األولى التي سـأبحث فیھـا ـھ
وكما شرحت أعاله، كان لتلـك الفقـرات التلموديـة الموجھـة         .بمظھر المطاوعة الخارجي  

. فالضغط كان قوياً جدًا–، إما أن تُحذف أو أن تُعدّل )17(ضد المسیحیة أو ضد غیر الیھود       
جرى حـذف عـدد قلیـل مـن الفقـرات المنفّـرة أكثـر مـن غیرھـا، مـن           :ھذا ما جرى فعله 

س عشر       الطبعات كافة الصاد   "األغیـار "أما عبـارات    .رة في أوروبا بعد أواسط القرن الساد
(goyim) غیـر الیھــود " و"(eino yehudi) الغريــب" و"(Nokhri) ،فــي الفقــرات األخــرى ،

ي الطبعـات كافـة المنشـورة                 الواردة في المخطوطات والمطبوعات القديمة كافة، كمـا ـف
ى   "الكـافر "و  "عابد األوثـان  "رات مثل   في البلدان اإلسالمیة، فقد جرى إبدالھا بعبا       ، وحـت

ــن التــي يمكــن للقــارئ   "الســامري"أو "الكنعــاني" ، التــي يمكــن االســتبراء منھــا، ولك
.الیھودي أن يمیّزھا، ويتعرّف علیھا ككنايات ملطفّة للعبارات القديمة
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ى نتـائ               ج مأسـاوية   وكلما تصاعد الھجوم كلما أصبح الدفاع مفصًّال أكثر، ومؤديًا أحیانـاً، اـل
وقد أصبحت الرقابة في روسیا القیصرية، في فتـرات معینـة، رقابـة أكثـر صـرامة،                 .دائمة

ى حقیقتھـا          وعلیـه، اسـتبدلت   .فمنعت الكنايات المذكورة أعاله، أيضاً بعـدما أدركتھـا عـل
(مســلم"و "عربــي"الســلطات الحاخامیــة مصــطلحات   اســماعیلي بالعبريــة، ويعنــي  "

، وقد حسبت عن حق، بأن سلطات روسـیا القیصـرية           "مصري"لح  ، وأحیانًا مصط  )كلیھما
ض على ھذا النوع من اإلساءة       ت نفسـه، توزيـع قـوائم بشـكل            .لن تعتر وجرى في الوـق

مخطوطة تتضمن كل ما حُذف من التلمـود، وتشـرح المصـطلحات الجديـدة المسـتخدمة       
ض األحیا    .كافة، وتشیر الى كل ما حُذف من عبارات        ن، وقبل الصـفحة    وكان يُنشر في بع

التي تحمل عنوان كل مجلد من مجلدات األدبیات التلمودية، كلمة تنصّل عام، تعلن بكل           
ي المجلـد تسـتھدف عبـاد       ض األحیان، بأن كل العبارات العدائیة ـف جدية، وتُقسم في بع
األصنام القدماء، أو حتى الكنعانیین الذين اندثروا منـذ زمـن طويـل، أكثـر ممـا تسـتھدف                   

ش على أرضھا    الشعوب" ض الحاخامـات          ". التي نعی وبعد الفتح البريطاني للھند، لجـأ بـع
ى االزدراء، كـانوا قـد                     الى مھرب االدعاء بأن أي تعبیر مشین بصـفة خاصـة، وينطـوي عـل
أقدموا على استخدامه، ھو تعبیر مقصود فقط، ضد الیھود، وأحیاناً، ضد سـكان اسـترالیا             

ش فداء أيضًا .األصلیین، كأكبا

وما أن شعر   .ني عن القول، بأن كل ھذا كان كذبة محسوبة منذ البداية حتى النھاية            وغ
ى أقـدموا، ومـن دون أي تـردد،                   الحاخامات باألمن، في أعقاب إنشاء دولة إسـرائیل، حـت

ت تُعـاد    .على إعادة المقاطع والعبارات المنفّرة كافة، في الطبعات الجديدة كلھـا   ومـا زاـل
دبیات التلمودية، بما فیھا التلمود نفسه، من الطبعـات القديمـة           طباعة قسم كبیر من األ    

ولھذا السبب ُنشر في إسرائیل كل مـا حُـذف   .بسبب الكلفة الباھظة لكل طبعة جديدة    
ي طبعـة رخیصـة بعنـوان                 س   (من التلمـود، المـذكور أعـاله، ـف وھكـذا  ).حیسـرونوت شـا

الذي يأمر كـل يھـودي، أن   )18(يستطیع المرء اآلن، أن يقرأ بكل حرية، مقاطع من النوع      
يتلو كلما مّر بالقرب من مدافن، تالوة مباركة، إذا كانت المدافن يھوديـة، وإطـالق اللعنـة              

ي الواقـع، تلقـین         –، إذا كانت المدافن غیر يھوديـة        )19(على أمھات الموتى      ويجـري، ـف
س الیھود لھذا األمر التلمودي      ي الطبعـات القديمـة        .تالمذة المدار إمـا أن اللعنـة     ونجد ـف

ي الطبعـة        ".األغیـار "محذوفة أو أن إحدى الكنايـات حلّـت محـل مصـطلح              ولكننـا نجـد ـف
وھــي طبعــة كاملــة مــع تفســیرات  (اإلســرائیلیة الجديــدة للحاخــام اديــن ستینســالز،  

س أي شـك فیمـا          ى ال يسـاور تالمـذة المـدار وشروحات لألجزاء اآلرامیة من الكتاب، حـت
ى      "الغربـاء "و  "األغیـار " مصـطلحات جلیـة مثـل        ، نجد أن  )ينبغي لھم قوله   قـد أعیـدت اـل

ص .الن

ى                ض المقـاطع أو تعـديلھا، عـل لقد أقدم الحاخامات بفعل الضغط الخارجي، على إزالة بع
نحو مضلل، ولكنھم لم يزيلوا في الممارسات الفعلیة المُوصى بھا في ھـذه المقـاطع أو           

ود أنفسھم بصفة خاصـة، حقیقـة أن مجتمعنـا    وينبغي أن نتذكر، وان يتذكر الیھ   .يعدّلوھا
االستبدادي اعتمد ولقرون من الزمن، عادات بربرية وغیر إنسانیة لتسمیم عقول أفراده،      

(وبأنه ما زال يفعل ذلك     وال يمكننا انتحال األعذار لھذه العادات غیر اإلنسانیة، باعتبارھـا       .
فھي عادات بربرية ال داعي لھا،      مجرد ردة فعل على معاداة السامیة أو اضطھاد الیھود؛          

لنقُل مثالً، أن يھوديًا من األتقیاء، وصل للمرة   .موجھة ضد كل كائن من الكائنات البشرية      
ص بالســكان األصــلیین،   األولــى، الــى اســترالیا، وصــادف مــروره بــالقرب مــن مــدفن خــا

(Aborigines)  مــوات  أن يلعــن األ–اهللا " وكفعــل عبــادة –؛ فعلــى ھــذا الیھــودي التقــي
).المدفونین فیه

وإننــا جمیعــًا نصــبح شــركاء فــي ھــذا الخــداع إذا لــم نواجــه ھــذه الحقیقــة االجتماعیــة  
الواقعیة، متواطئین في عملیة تسمیم أجیال الحاضر وأجیال المستقبل، مع كل ما لھذه         

.العملیة من عواقب
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الخداع مستمر

حسب، بل أجروا في الواقع، تحسـینًا       لم يواصل علماء الیھودية المعاصرون ھذا الخداع ف       
وإننــي ھنــا  .علــى األســالیب الحاخامیــة القديمــة، أن فــي ســفاھتھا أم فــي كــذبھا    

س الجـدي،                  سأحذف، التواريخ المختلفة لمعـاداة السـامیة، باعتبارھـا غیـر جـديرة بالـدر
األكثـر "العلمیـة "وسأكتفي بتقديم ثالثة أمثلة خاصة، ومثل عام واحد، على التضلیالت           

س، باللغتین العبرية واإلنكلیزيـة، جـزء مـن كتـاب              1962ففي عام   .حداثة ، ُنشر في القد
الشرائع لبن میمون، المشار الیه آنفاً، والمسمى كتاب المعرفة، الذي يتضـمن القواعـد              
ي مقابـل             األساسیة جدًا لإليمـان الیھـودي وفراضـه؛ وقـد وُضـعت الترجمـة اإلنكلیزيـة ـف

).20(النصل العبري 

ص العبري الى نقاوتـه األصـلیة، وتظھـر فیـه كاملـة الوصـیة القاضـیة بإبـادة                     فق د أعید الن
"الكفرة من الیھود والقائلة    ولكـن ھـذه الوصـیة تظھـر        ".م نواجب المـرء إبـادتھم بأيديـه       :

"بصورة ملطفة نوعًا ما في الترجمة اإلنكلیزية، فتقول        من واجب المرء أن يتخذ إجـراءات       :
ى              ".فعلیة لتدمیرھم  ص العبـري يسـتطرد لیحـدد أمثلـة رئیسـیة عـل "الكفـرة "ولكـن الـن

س      "الــذين تنبغــي إبــادتھم    ـل يســوع الناصــري وتالمذتــه، وتســادوك وبــايتو )21(مـث
ى مغـزى أكبـر، أن أحـداً،             ".وتالمذتھما، وعسى أن يتعفّن اسم الشرير      ومـا ينطـوي عـل

توزيـع ھـذ الكتـاب      بحسب علمي، لم يحتج على ھذا التضلیل الصارخ، على الرغم مـن             
.على نطاق واسع، في وسط العلماء في البلدان الناطقة باإلنكلیزية

أما المثل الثاني فیأتي من الواليات المتحدة األمیركیـة، وأيضـاً، مـن الترجمـة اإلنكلیزيـة                 
ى جمـع شـرائع التلمـود               .ألحد كتب بن میمون      إن بن میمون ھذا، الى جانب عمله عـل

، وعن حـق، أعظـم المؤلفـات    "دلیل الحائرين" أيضاً، ويُعتبر مؤلفه     وتصنیفھا كان فیلسوفاً  
ي                  ى ـف ى نطـاق واسـع، حـت في الفلسفة الدينیة الیھودية، المقروءة والمسـتخدمة عـل

ى موقفـه اتجـاه األغیـار عمومـاً،                   .يومنا ھذا  وكان بن میمون، ولسـوء الحـظ، باإلضـافة اـل
ي فصـل          .ًاوالمسیحیین خصوصـاً، عنصـريًا معاديـًا للسـود أيضـ           فقبیـل نھايـة الـدلیل، وـف

، يبحث بن میمون كیف تستطیع فئات مختلفة        )51الكتاب الثالث، الفصل    (أساسي منه   
من البشر التوصل الى القیمة الدينیة العلیـا، أي العبـادة الحقیقیـة هللا، لیحـدد مـن بـین                   

:لھذه الفئات، تلك الفئة التي ال تستطیع حتى االقتراب من ھذه القیمة، فیقو

ض األتراك   " ي الجنـوب،             )أي العنصر المغولي  (بع ي الشـمال، والسـود والبـدو ـف والبدو ـف
ي أقالیمنـا         فطبیعـة ھـؤالء البشـر كمثـل طبیعـة الحیوانـات       .وأولئك الـذين يشـبھونھم ـف

البكماء، وھم بحسب رأيي، لیسوا في مستوى البشر، ومستواھم بین أشـیاء الوجـود،          
ن مسـتوى القـرد، ألن لھـم أكثـر ممـا للقـرد، صـورة                ھو دون مستى اإلنسان، وأعلى م     

".اإلنسان والشبه له

ي األھمیـة والضـرورة حـول                       ف ھـو غايـة ـف ي مؤـل فماذا يفعل المرء اآلن بمقطع كھذا، ـف
الديانة الیھودية؟

كمـا فعـل العديـد مـن العلمـاء          (ھـل يعتـرف     !ھل يواجه الحقیقة وتبعاتھـا؟ ال سـمح اهللا        
بأن مرجعًا يھوديًا مھمًا جداً، كان      )مثال، في ظروف مشابھة   المسیحیین، على سبیل ال   

يحمل وجھات نظر مسعورة، معادية للسود أيضاً، فیقوم من خالل ھذا االعتراف بمحاولة             
س ھذه الفكرة       ي          .لتثقیف الذات باإلنسانیة الحقیقیة؟ بئ وأكـاد أتخیـل العلمـاء الیھـود ـف

"یما بینھم، ويتسـاءلون   الواليات المتحدة األمیركیة وھم يتشاورون ف       ألن  –"مـا العمـل؟   :
ي وسـط الیھـود                       الكتاب كان ينبغي أن يُتـرجم بسـبب تـدھور المعرفـة باللغـة العبريـة ـف
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س، إمــا نتیجــة التشــاور أو اإللھــام الفــردي، .األمیــركیین ولقــد وُجــد الحــل المــبھج للــنف
ي وضـعھا أحـدھم، ويـد             عى فريدالنـدر،   وتضمنته الترجمة األمیركیة الشعبیة للدلیل، الـت

ى، عـام          ، ثـم أعیـدت طباعتھـا مـرارًا عديـدة منـذ ذلـك               1952والتي ُنشرت، للمـرة األوـل
ي أغلفـة ورقیـة             ت كلمـة        .التاريخ، بما في ذلك بضع طبعـات ـف ي ھـذه الترجمـة نُقـل فـف

ي                ي كلمـة ال تعـن س، وـھ كوشیم العبرية، وتعني السود، الى اإلنكلیزية لتصبح كوشايت
ال يفقھون العبرية، كما أن أي حاخام خدوم لن يعطي تفسیراً شـفويًا             شیئًا لھؤالء الذين    

ى الخـداع               ).22(لھا   ولم يحدث أن قیلت كلممة واحدة طوال ھذه السنوات، لإلشـارة اـل
وكـل ھـذا،    .األولي، أو الى الحقائق اإلجتماعیة التي يرتكز علیھا اسـتمرار ھـذا الخـداع             

ارتن لوثر كینغ، والتي كـان يـدعمھا عـدد مـن         طوال سنوات اإلثارة الناجمة عن حمالت م      
ي كـان بعضـھا يعـرف، بـال                   الحاخامات، ھذا إذا لم نذكر الشخصیات الیھودية األخرى، الـت

(شك، الموقف العنصري المعادي من السود الذي يشكل جزءًا من تراثھم الیھودي .23(

ى الفرضـیة القائلـة بـأن عـدد               س بـه مـن    وال ريب أن وجد المـرء نفسـه مـدفوعًا اـل ًا ال بـأ
الحاخامات المؤيدين لمارتن لوثر كینغ، كـانوا إمـا معـادين للسـود، وقـد دعمـوه ألسـباب                   

(المصلحة الیھودية "تكتیكیة تتعلق ـب     ب دعـم السـود للیھـود األمیـركیین        " رغبتھم بكـس
أو منــافقین بــارعین الــى حــد انفصــام الشخصــیة، قــادرين علــى )ولسیاســات إســرائیل

 جدًا من المتعة الدفینة بالعنصرية المسعورة الى االرتباط المُعلن بنضـال          االنتقال السريع 
.معاد للعنصرية، والمراوحة بین ھذه المتعة وذاك االرتباط

ي الجـدّي       –ويأتي المثل الثالث من عمل ينطوي على درجة أقل بكثیر من القصد العلـم
ف    وھذا العمل   .ولكنه يتمتع بشعبیة أكبر لھذا السبب بالذات       ش   "ھو مؤـل "مبـاھج الیـدي

(The joys Yiddish)ى    –فھذا المؤلف غیر الجدي . للیو روستین  الذي ُنشـر للمـرة األوـل
، وأعیدت طباعته مرات عديـدة، بمـا فیھـا بضـع طبعـات       1968في الواليات المتحدة، عام     

ش،        –صادرة عن دار بنغوين بأغلفة ورقیة        ي لكلمـات بالیـدي  ھو عبارة عـن سـرد قاموـس
ي البلـدان الناطقـة باإلنكلیزيـة                  التي . غالباً ما يستخدمھا الیھود، أو حتى غیـر الیھـود ـف

ويوجد، باإلضافة الى التعريف المفصّل لكل كلمة مدوّنة، مع نـادرة مسـلیة تُظھـر كیفیـة             
ت منھـا ھـذه      )بدقـة، إجمـاالً  (استخدامھا، مصدر اشتقاق الكلمة، يحـدد       ي أـت اللغـة الـت

ش، ومع    س    .ناھا في تلك اللغة   الكلمة الى الیدي  ومعناھا الرئیسي   –ولكن كلمة شايغیت
إذ يقــول المؤلــف بصــورة غامضــة، بأنھــا : ھــي االســتثناء–"فتــى أو شــاب مــن األغیــار"

ي شـكالً للكلمـة العبريـة األصـلیة أو                    مشتقة باألصل من العبرية، ولكن من دون أن يعـط
س   وھي مؤنث شايغی   –ولكن فیما يتعلق بكلمة شیكسا      .معنى  فإن المؤلف يعطیھا    –ت

س،      س، كمـا نقـل لفظھـا مـن العبريـة          (كلمتھا العبرية األصلیة، شیكیت ، ويعـرّف  )أو شیك
وھذه كذبة سافرة، كما يعرف كل مـن يـتكلم          "وصمة"معناھا بالعبرية فیقول بأنھا تعني      

س میجدو العصري عبري     .العبرية ي إسـرائیل، يعـرّف كلمـة             –فقامو  انكلیـزي، الصـادر ـف
س تعريفًا صحیحًا كما يلي      شیكی س              "ت س، ورـج ف؛ مخلـوق مقـزز للـنف حیـوان غیـر نظـی

ش( ".، وحقیر، وفتى معاند، وفتى من األغیار)وبالعامیة تُلفظ شايغی

أما مثلي األخیر، األكثر عمومیة، إذا كـان ذلـك ممكنـاً، فھـو مثـل مريـع أكثـر مـن غیـره،                        
ي تشـكل اسـتمرارًا       –حسـیدية   فال.ويتعلق بموقف الحركة الحسـیدية تجـاه األغیـار          الـت

 ما زالت حركة حیة تُرزق، لھا أنصارھا النشیطون الـذين           –للصوفیة الیھودية   !)وانحطاطًا(
، الــذين "لحاخامــاتھم المقدســین"يعــدون بمئــات اآلالف، والمخلصــون إخالصــًا متعصــبًا  

ي وسـط قـادة معظـم األحـزا                     ي إسـرائیل، ـف ب، اكتسب بعضھم نفوذًا سیاسـیًا كبیـرًا ـف
ش .ونفوذًا أكثر في وسط المراتب العلیا في الجی

ما ھي إذن، وجھات نظر ھذه الحركة بالنسبة الى غیر الیھود؟ دعونا نأخذ، على سبیل               
ي لحركـة حبـاد، أحـد أھـم فـروع                 "ھاتانیا"المثال، كتاب    الشھیر، وھـو الكتـاب األساـس

ال يوجـد فیھـا     "یة كلیـة،    فاألغیار كافة، بحسب ھذا الكتاب، مخلوقات شیطان      .الحسیدية
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كمـا  .حتى أن الجنین غیر الیھودي يختلف نوعیًا عن الجنین الیھودي       ".ما ھو خیّر إطالقاً   
ت مـن            "غیر ضروري "أن وجود غیر الیھودي، بحد ذاته، وجود         ث أن كـل الخلیقـة كاـن ، حـی

.أجل الیھود وحدھم

األبحاث " أفكاره وإشاعتھا    ويوزع ھذا الكتاب في طبعات ال تُعد وال تُحصى، ويزيد في بث           
العديــدة لفوھــور حركــة حبــاد بالوراثــة، الحــالي، المســمى الحاخــام        "المستفیضــة

ي م  ي نیويـورك، ھـذه المنظمــة        .م.اللوبافیتـش شنیئورسـون، الـذي يقـود مــن مقـره ـف
ى نطـاق              .القوية، المنتشرة في أنحاء العالم     أما في إسـرائیل، فتُنشـر ھـذه األفكـار عـل

ش        واسع، في وسط   ي الجـی س، وـف س، وفي المدار ( عامة النا ب شـھادة عضـو      . وبحـس
الكنیست، شوالمیت الوني، تضاعفت دعاية حباد بصفة خاصة، قبیل الغـزو اإلسـرائیلي             

س  /للبنان، في آذار     ى         1978مار ّض األطبـار والممرضـین العسـكريین، عـل ، مـن أجـل ـح
ى األغیـار  "حجب المساعدة الطبیة عن      ه النازيـة لـم ُتشـر    وھـذه المشـورة شـب   ".جرـح

وكان أحـد  ).، الغويیم، بكل بساطة"األغیار"تحديداً، الى العرب أو الفلسطینیین، بل الى    
رؤساء دولة إسرائیل السابقین، زلمـان شـازار، مـن أنصـار حبـاد الغیـورين، وقـد سـعى،                  

- وعلى رأسھم مناحم بیغن –علناً، عدد من كبار السیاسیین اإلسرائیلیین واألمیركیین        
س تكـنُّ كرھـًا شـديدًا                 ،  لكسب وّد ھذه الحركة وتأيیدھا، على الرغم مـن أن عامـة النـا

 فھو، في إسرائیل، وبقائه في نیويورك ألسـباب ربانیـة خالصـیة     –للحاخام اللوبافیتشي   
.مبھمة، في الوقت الذي يشتھر فیه موقفه المعادي للسود في ھذه المدينة

المصاعب البراغماتیـة، تسـتطیع أن تكـون حركـة          وحقیقة أن حباد، على الرغم من ھذه        
ى حـد كبیـر،             تتمتع بالتأيید العلني لھذا العدد من كبار الشخصـیات السیاسـیة، تعـود اـل
للمعالجة المخاتلة والمضللة تماماً، التي اعتمدھا جمیع العلماء تقريباً، ممـن كتبـوا عـن        

 على كل الذين كتبـوا، أو      وھذا ينطبق، بصفة خاصة،   .الحركة الحسیدية وفرعھا الحبادي   
ص الحسـیدية        .يكتبون عنھا باللغة اإلنكلیزية    ي النصـو فھم يطمسون األدلة السـاطعة ـف

ي            القديمة، بقدر ما يطمسون المضامین السیاسیة األحـدث عھـداً، الناجمـة عنھـا، والـت
تحدث حتى في وجه القارئ غیر المبالي للصحافة العبرية اإلسرائیلیة، التي ينشر فیھا             

لحاخــام اللوبافیتشــي وغیــره مــن قــادة الحســیديم، وبصــورة دائمــة، أقــواالً وتحريضــات  ا
.مسعورة ومتعطشة للدماء، ضد العرب كافة

ى قـوة الخـداع، كـان مـارتن         والمخادع الرئیسي في ھذه الحالة، والمثل الجید الدال عـل
، ال تشـیر ولـو      )بمـا فیھـا حبـاد     (فأعماله العديدة في مديح الحركة الحسیدية ككل        .بوبر

وتصـبح جريمـة الخـداع      .تلمیحاً، الى المبادئ الحسیدية الحقیقیة المتعلقة بغیر الیھـود        
أكبر في ضوء حقیقة أن مدائح بوبر للحسیدية ُنشرت أوالً، باأللمانیة خـالل فتـرة تنـامي                 

ت الـذي كـان فیـه       .النزعة القومیة األلمانیة، وصعود النازية الى السلطة   ي الوـق ولكـن ـف
بر معارضًا للنازية في الظاھر، كان يمجد حركـة تحمـل وتعلـم مبـادئ حـول األغیـار، ال                    بو

.تختلف عن المبادئ النازية حول الیھود
صحیح أن المرء أن يرد بالقول إن الیھود الحسیديم كانوا قبل سـبعین عامـاً أو خمسـین،      

لكن نتـائج الخـداع ال      و.التي تحابي الضحیة، كذبة معذورة    "الكذبة البیضاء "الضحايا، وأن   
فأعمال بوبر تُرجمت الى اللغة العبريـة لتصـبح عنصـرًا قويـاً مـن عناصـر التعلـیم                   .تحصى

ي قــوة زعمـاء الحسـیديم المتعطشـین للـدماء          ي إسـرائیل، وتزيـد ـف فكانــت .العبـري ـف
وإذا .بالتالي، عامًال مھمًا من عوامل تنامي الشوفینیة اإلسرائیلیة وكراھیة األغیار كافـة      

ي                 ض ممرـض فكرنا في العديد من األرواح البشرية التي قضت متأثرة بجراحھا بسـبب رـف
ّض من من الدعاية الحسیدية، فإن عبء المسؤولیة             ش اإلسرائیلي االعتناء بھا، بح الجی

س مارتن بوبر .الثقیل عن دمائھم، يقع على رأ

جاوز كثیراً، غیره من وينبغي لي أن أذكر ھنا، بأن بوبر في تملقه للحركة الحسیدية، قد             
ش    (العلماء الیھود، خصوصًا ھؤالء الذين كتبـوا باللغـة العبريـة             ى   )أو سـابقاً، بالیـدي ، وحـت
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ت        .ھؤالء الذين كتبوا بلغات أوروبیة ولكن لجمھور يھودي صرف         ي وـق ولقد كان ھنـاك، ـف
ق بمصـالح                       ي مسـائل تتعـل من األوقات، الكثیـر مـن النقـد المبـرر للحركـة الحسـیدية ـف

التــي تفــوق فــي تطرفھــا كثیــراً، الكراھیــة للمــرأة (فكــراھیتھم للمــرأة .وديــة داخلیــةيھ
ـط األرثوذوكســیة الیھوديــة     ، وانغماســھم فــي معــاقرة الخمــرة،    )الشــائعة فــي وـس

ب، والـذين يبتـزون         "حاخاماتھم المقدسـین  "وتقديسھم المتعصب ـل     ، المتـوارثین للمنـص
ي تمیـزھم عـن غیـرھم         أموالھم، والمعتقدات الخرافیـة العديـدة ال        كـل ھـذه األمـور،       –ـت

ت موضـوع تعقیبـات ناقـدة              ولكـن النصـر كـان      .وغیرھا من الصفات السلبیة العديـدة، كاـن
حلیف رومانسیة بوبر العاطفیة المضللة، خصوصًا في الواليات المتحـدة وإسـرائیل، ألنھـا          

بعض الـدوائر  ، وألن  "يھودي حقیقي "كانت متناغمة مع اإلعجاب االستبدادي بكل ما ھو         
.التي كان لبوبر تأثیر كبیر علیھا، قد تبنت ھذا الموقف"الیسارية"الیھودية 

ي الشـرور                     س ـف ولم يكن بوبر وحده في ھذا الموقف وإن كان، برأيي، األسوأ بمـا ال يُقـا
فقـد كـان عـالم االجتمـاع والعـالم التـوراتي، يحزقئـال              .التي بتّھـا، والتـأثیر الـذي خلفـه        

ى غـرار سـفر يوشـع؛ وكـان                  كوفمان، ذو    التأثیر الشديد، من دعـاة اإلبـادة الجماعیـة عـل
ى طـرد كـل     1915–1914الفیلسوف المثالي ھوغو شموئیل برغمان، قد دعـا منـذ            ، اـل

ي           .الفلسطینیین الى العراق، وطرد الكثیرين غیرھم      وكان جمیـع ھـؤالء مـن الحمـائم ـف
ى العـداء          ظاھرھم، ولكنھم اعتمدوا صیغًا يمكـن اسـتخدامھا          ى معـاد أقـص ببراعـة بمعـن

ى نشـر              ي تشـجع عـل ى تلـك الصـوفیة الدينیـة الـت للعـرب، وكـانوا جمیعـًا ذوي میـول اـل
ى عنـدما       األضالیل، كما كانوا جمیعًا يبدون أناسًا لطفاء، غیر قادرين على إيذاء ذبابـة حـت

.أضالیلھم أكبر ولھذا السبب وحده كان تأثیر –كانوا يدعون الى الطرد والعنصرية واإلبادة 

وعلینا أن نناضل ضد تمجید الالإنسانیة التي ال ينادي بھا الحاخامات وحـدھم، بـل أيضـًا                 
ض أن يكونوا أعظم علماء الیھوديـة، وبالتأكیـد أكثـرھم تـأثیراً      وعلینـا أن  .ھؤالء الذين يُفتر

ي وجـه    وحتى فـ   –نردد في وجه الخلفاء الحديثین لألنبیاء المزيفین والكھنة المخادعین          
ي بلـدان مثـل                   الرأي الذي يكاد يكون إجماعیًا في إسرائیل، وفي وسط غالبیة الیھـود ـف

ى الحكـم                 –الواليات المتحدة    س من تخلي المـرء عـن قدرتـه عـل  أن نردد تحذير لوكريتیو
"وتكوين الرأي، واستسالمه للكالم الخطابي الذي يطلقه الزعماء الدينیون         يـدفع الـدين    :

س دائمـًا أفیـون الشـعوب         ".ھذه من الشرّ  بالرجال الى ذرى ك    كمـا قـال كـارل      (فالدين لی
س ى،                       )مارك ، ولكنه غالبـًا مـا يمكـن أن يكـون كـذلك، وھـو عنـدما ُيسـتخدم بھـذا المعـن

بالمواربة وبعرض طبیعته على غیر حقیقتھا، فإن العلمـاء والمثقفـین الـذين يـؤدون ھـذه               
.المھمة يتخذون ألنفسھم شخصیة مھربي األفیون

ص مــن ھــذا التحلیــل، اســتنتاجًا آخــر، أكثــر عمومیــة، عــن   ولكننــا نســتطیع أن نســتخل
ش والخـداع، وإفسـاد               ى الـغ ى فعـل الشـر، وعـل الوسائل الفاعلة والمفزعـة لإلكـراه عـل
شعوب بكاملھا، من دون تلطیخ األيدي بالعنف، ودفع ھذه الشعوب الى ممارسة القمـع            

(والقتل شك في أن أفظع أعمال القمع في الضفة الغربیة،    إذ لم يعد ھناك إمكانیة ألي       .
س يفترضـون بـأن أسـوأ            ).أعمال مدفوعة بالتعصب الديني الیھودي     ويبدو أن معظـم النـا

ي                   ى التصـور الخیـالي ـف األنظمة االستبدادية تسـتخدم اإلكـراه الجسـدي، ويرجعـون اـل
ي أن      ولكـ .، كنموذج يصـوّر نظامـاً مـن ھـذا النـوع           "1984"أورويل  ]جورج[مؤلف   ن يبـدو ـل

ى أخطـار                        ى خطـأ كبیـر؛ وإن األصـدق بالنسـبة اـل ي عـل وجھة النظر الشـائعة ھـذه، لـھ
ث القمـع األسـوأ                  س إسحاق عظیموف في رواياتـه العلمیـة حـی الطبیعة البشرية ھو حد
.ھو دائمـًا القمـع الـذي يسـتوعبه المـرء وينطـوي علیـه فیصـیر عنـده جـزءًا مـن نفسـه                        

العلماء الذين نھاجمھم ھنا، ومعھم كـل العصـابة الصـامتة            بل أكثر منھم،     –فالحاخامات  
ـحافیین        ـن أشــباه المثقفــین البــاحثین عمــا يســھل فھمــه، كالكتــاب والـص بــدورھا، ـم

س علمـاء   –والشخصیات العامة، الذين يكذبون ويخدعون أكثر منھم          كل ھؤالء وعلى عك
بــل الضــغط ســتالین المــدجنین، ال يواجھــون المــوت أو معســكرات االعتقــال فحســب،   

ي بـأن               .االجتماعي أيضاً  فھم يكذبون بدافع وطنیتھم، ألنھم يعتقـدون بـأن واجـبھم يقـض
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إنھـم كَذَبـة وطنیـون، وإن ھـذا الشـعور         .يكذبوا من أجل ما يتصورونه المصـلحة الیھوديـة        
الوطني ھو نفسه الذي يدفعھم الى الصمت عندما يجدون أنفسھم، وجھًا لوجـه، أمـام               

.ینیین واضطھادھمالتمییز ضد الفلسط

وإننا نواجه أيضًا في الحالـة ھـذه، والء فئويـاً، ولكنـه والء آٍت مـن خـارج الجماعـة، يكـون                       
ض األحیان      فھناك العديد من غیر الیھود، بمن فیھم رجـال الـدين           .حتى أشد أذى في بع

ض الماركســیین مــن    المســیحیون والمتــدينون مــن غیــر الكھنــوتیین، باإلضــافة الــى بعــ
"للتكفیـر "ت الماركسیة كافة، الذين يحملون رأيًا غريبًا يقول بـأن إحـدى الطـرق               الجماعا

عــن اضــطھاد الیھــود، ھــي االمتنــاع عــن الكــالم ضــد الشــرور التــي يرتكبھــا يھــود، بــل  
أو (وإن تھمـة معـاداة السـامیة الفجّـة          .عـنھم "األكاذيب البیضـاء  "المشاركة في إطالق    

ى التمییـز        )ودفي حالة الیھ  "كراھیة الذات "تھمة   ص يحـتج عـل التي تطلق ضد أي شـخ
ي الیھـودي،      ضد الفلسطینیین، أو يشیر الى أي حقیقة حول الديانة الیھوديـة، أو الماـض

ض مع     ، ھذه التھمة يُطلقھا أصـدقاء الیھـود مـن غیـر             "الصیغة الموافق علیھا  "تھمة تتعار
ذه الجماعة ونفوذھا الكبیـر  إن وجود ھ.الیھود، بعداء وقوة أكبر مما يفعل الیھود أنفسھم   

وفي غیرھـا أيضـاً، مـن البلـدان     (في البلدان الغربیة كافة وخصوصًا في الواليات المتحدة         
س              )الناطقة باإلنكلیزية  ، ھو الذي أتاح للحاخامات وعلماء الیھوديـة، نشـر أكـاذيبھم، ولـی

.فقط من دون معارضة، بل بمساعدة كبیرة أيضًا

عديدون ممن تظاھروا بالعداء للستالینیة، ھو مجـرد اسـتبدالھم   في الواقع، إن ما فعله ال 
ب الیھـودي، بحماسـة                      ى تأيیـد العنصـرية والتعـص صنمًا بـآخر لعبادتـه، وكـانوا يمیلـون اـل

ي وسـط أكثـر السـتالینیین إخالصـاً                 ى  .ومخادعة أكبر مما كنا نجده في الماضي ـف وعـل
 شـر مـا دام شـرًا يھوديـاً، ظـاھرة            الرغم من أن ظاھرة التأيید األعمى والستالیني، ألي       

، عندما أصبحت الحقیقة عن إبادة الیھود األوروبیین معروفـة،          1945تعززت ابتداء من عام     
س من ذلـك،     .فإنه من الخطأ االفتراض بأن ھذه الظاھرة بدأت آنذاك فحسب          وعلى العك

ي الـدوائر االشـت                      –راكیة  تعود ھذه الظاھرة الى تـاريخ أبعـد مـن ذلـك بكثیـر، خصوصـًا ـف
.الديمقراطیة

ى نطـاق                     س األوائـل، الـذي كـان معروفـًا ومحترمـًا عـل س، أحد أصدقاء مارك وموسى ھی
واسع كأحد أوائل االشتراكیین في ألمانیا، كشف عن نفسه فیما بعد، كعنصري يھـودي             

، آراء ال 1858التــي ُنشــرت عــام "العــرق الیھــودي النقــي"متطــرف، وكانــت آراؤه حــول 
ولكن االشتراكیین األلمـان الـذين   ".العرق اآلري النقي"نة، عن اللغو حول تختلف بالمقار 

.ناضلوا ضد العنصرية األلمانیة التزموا الصمت حول عنصريتھم الیھودية

ى                  1944وفي عام    ، أبّان النضال الفعلي ضـد ھتلـر، صـادق حـزب العمـال البريطـاني عـل
ت مماث            لـة لخطـط ھتلـر المبكـرة     خطة من أجـل طـرد الفلسـطینیین مـن فلسـطین، كاـن

ص الیھود)1941حتى حوالي العام ( .، بخصو

ي قیـادة الحـزب، الـذين أظھـر                    وقد صودق على ھذه الخطة بضغط من األعضاء الیھـود ـف
العديدون منھم موقفًا ينم عن القربى والود تجاه كل السیاسات اإلسرائیلیة، أقـوى ممـا        

ولكــن المحظــورات .حــافظینكــان يظھــره فــي أي وقــت، مؤيــدو ايــان ســمیث مــن الم  
ى الیمـین، إذ ال                    ت أقـوى مـن المحظـورات عـل الستالینیة على الیسار في بريطانیا، كاـن

ش تقريباً، حتى عندما يؤيد حزب العمال حكومة  .بیغن]مناحم[يجري أي نقا

ويسود وضع مماثل في الواليات المتحدة؛ ومرة أخرى، يبدو اللیبرالیون الفئة األسوأ مـن              
.غیرھا
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س المجال ھنا، مجال تحّري التبعـات السیاسـیة كافـة لھـذا الوضـع، ولكـن علینـا أن                   ولی
إننا في نضالنا ضد عنصـرية الديانـة الیھوديـة وتعصـبھا، سـنجد بـأن ألّـد                  :نواجه الحقیقة 

ب، بـل أولئـك      )والـذين يسـتخدمون العنصـرية     (أعدائنا لن يكونوا العنصريین الیھود       فحـس
س ايضاً، من غیر ال     ي مجـاالت أخـرى    النا ي   –یھود، الذين يُعرفون ـف س  – وزيفـًا برأـي  كأنـا

".تقدمیین"

الحواشي

ى نكـون                  -1 أن الیھود بذاتھم وصفوا أنفسھم في كل مكان، كطائفـة دينیـة، أو، حـت
"أكثــر دقــة، كأمــة دينیــة الشــرائع (إن شــعبنا ھــو شــعب فقــط بســبب التــوراة  .

جع، الحاخـام سـعاديا ھاجـاعون، الـذي          إن ھذا القول ألحد أرفع المرا      –)"الدينیة
ش في القرن العاشر، وأصبح مضرب األمثال .عا

.1782منحھم إياھا اإلمبراطور جوزف الثاني، في العام -2

كل ھذا محذوف في كتب التاريخ الیھودية العامیة، مـن أجـل إشـاعة األسـطورة                -3
.ة غريبةالقائلة بأن الیھود حافظوا على ديانتھم بفضل أعجوبة أو قوة خفی

Origins“في كتابھا -4 of Totalitarianism” ص جزء ، على سبیل المثال، الذي خص
.كبیر منه للیھود

كان الحاخامات، قبل نھاية القرن الثامن عشر، يسـمحون للیھـود األلمـان بكتابـة      -5
.األلمانیة باألحرف العبرية فقط، تحت طائلة الحرم الكنسي والجلد، الخ

حكــم أســرة  (ین اإلمبراطوريــة الرومانیــة والقــادة الیھــود   عنــدما أدت صــفقة بــ -6
، الى إخضاع كل الیھود في اإلمبراطورية للسـلطة التأديبیـة والمالیـة             )النسیعیم

ى              لھؤالء القادة ومحاكمھم الحاخامیة، بعدما أخذوا على عـاتقھم المحافظـة عـل
.النظام في وسط الیھود

س الــذين ولكننــي ســوف .أكتــب ذلــك لكــوني غیــر اشــتراكي-7 أجــّل وأحتــرم النــا
ى  .أخالفھم في مبادئھم، إذا ما بذلوا جھدًا مخلصًا لیكونـوا أوفیـاء لمبـادئھم      وعـل

س ھناك ما ھو أحقر من االسـتخدام غیـر الصـادق للمبـادئ                  س من ذلك، لی العك
الجامعة، صحیحة كانت أم غیر صحیحة، من أجـل األھـداف األنانیـة للفـرد، أو مـا         

.ھداف األنانیة للجماعةھو أسوأ، من أجل األ

أن العديد من جوانب الیھودية األرثوذوكسیة مستقاة في الواقع، مـن أسـبارطة،             -8
أنظـر، حـول ھـذا      .على ما يبدو، وذلك عبر النفوذ السیاسي المفسـد ألفالطـون          

س في  Hellenistic“الموضوع، التعلیقات الممتازة لموسى ھدا culture, Fusion
and Diffusion”, Columbia University Press, New York , 1959..

س    .بما في ذلك جغرافیة فلسطین وبالطبع، موقعھا بالذات       -9 ويبین ذلك توجه الكن
ى الیھـود أداء الصـالة     :الیھودية كافة في بلدان بولندا وروسیا   فمن المفتـرض عـل

س، وكـان الیھـود األوروبیـین الـذين لـم تكـن لـديھم إال فكـرة                وھم يواجھون القـد
س، يفترضون دائمًا بأنھا باتجاه الشـرق، بینمـا كـان موقـع                 غامضة عن موقع القد

س بالنسبة الیھم في الواقع، ھو أكثر باتجاه الجنوب .القد
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إنني أستخدم من بداية ھذا الفصل وحتى نھايته، مصطلح الیھودية الكالسیكیة           -10
ى     م تقريبـاً  800لإلشارة الى الیھودية الحاخامیة كما برزت بعد عـام           ت حـت ، وداـم
الــذي "الیھوديــة المعیاريــة"نھايـة القــرن الثــامن عشــر، وإننــي أتجنّــب مصــطلح  

يستخدمه العديد من المؤلفین لیؤدي المعنى نفسه تقريباً، ألن لھـذا المصـطلح             
.في رأيي، معاني ضمنیة غیر مبررة

ت  لقـد كت .إن أعمال الیھود الھیللینیین مثل فیلو االسـكندرية، تشـكل اسـتثناء           -11 ـب
ولقد مُنع نشر ھذه األعمـال فیمـا    .قبل أن تحرز الیھودية مكانة الھیمنة الحصرية      

ق إال ألن الكھنـة المسـیحیین وجـدوھا                     ي وسـط الیھـود، ولـم تـب بعد بالطبع، وـف
.مالئمة

م، كُتب كتابان عن الرحالت وكتـاب       1500م وعام   100خالل كامل الفترة بین عام      -12
 وھو كتاب قصیر وغیر دقیق وممل، كتبه عالوة         –تاريخ واحد للدراسات التلمودية     

ي حـوالي العـام            (على ذلك، فیلسوف مُحتقر      ابراھیم بن دافید، في إسـبانیا، ـف
1170.(

.1574لعزاريا دي روسي من فیرارا في إيطالیا، "میصور عینايم"-13

ى سـبیل المثـال                  -14 ي إسـبانیا؛ عـل ت ـف وإذا (الحاالت المعروفة أكثر من غیرھا كاـن
االســتاذ )نــا أن نســتخدم األســماء المســیحیة التــي تبنوھــا ألنفســھم   كــان ل

، وبول من سـانتا     1320الفونسو من فاال دولید، الذي اعتنق المسیحیة في عام          
ي عـام          1290ماريا، الذي اعتنق المسیحیة في عام        س ـف  وعُیّن أسقفًا لبور غـو

نحــاء أوروبــا ولكــن باإلمكــان أن نــذكر العديــد مــن الحــاالت األخــرى، مــن أ .1415
.الغربیة

ي               -15 ي الجـداالت الـت بالتأكید، كانت اللھجة، والنتائج أيضاً، أفضل بكثیر مما كانت ـف
ي أديـن فیھـا بیتـر ابـیالرد أو             –اتُھم فیھـا المسـیحیون بالھرطقـة          مـثالً، تلـك الـت

.الفرنسیسكانیون المتشددون

إال أنـه   .ه الكفايـة  إن المثالین الستالیني والصیني معروفان معرفة جیـدة بمـا فیـ           -16
ت                     ي وـق ي ألمانیـا بـدأ ـف من الجدير أن نذكر بأن اضطھاد المـؤرخین الصـادقین ـف

ايوالد، وھو أستاذ في غـوتینجن، بسـبب       . سُجن ھـ  1874ففي العام   .مبكر جداً 
.حـول فتوحـات فريـدريك الثـاني، قبـل مائـة عـام             "غیـر صـحیحة   "تعبیره عن آراء    

ي إسـرائیل مشــابه     الھجمـات ضــدي لـم تثرھـا المصــطلحات    فأسـوأ :والوضـع ـف
العنیفة التي استخدمھا في إداناتي للصھیونیة والضطھاد الفلسـطینیین، ولكـن           
ت آخـر              ق، وكاـن ي تجـارة الرقـی آثارھا مقال من أولى مقاالتي حـول دور الیھـود ـف

ولقد ُنشـر ھـذا المقـال قبـل         .1870الحاالت التي استشھدت بھا تعود الى عام        
. في ھذه األيام، سوف يكون مستحیًال؛ ونشره1967حرب 

ي بـدت ال                -17 ض المقاطع األخرى أيضاً، مثل تلك الـت كان ينبغي في النھاية، إزالة بع
مثالً، حیث يُقـال بـأ، اهللا يصـلي لنفسـه، أو أنـه يقـوم جسـدياً،                  (معقولة الھوتیًا   

ض الممارسات التي أوصى الفرد الیھودي بالقیام بھا        ي  ، أو تلك المقاطع ال    )ببع ـت
.تمتدح بحرية زائدة، المغامرات الجنسیة للحاخامات القدامى

ص "بیراخوت"دراسة -18 . ب58–، 
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ت بـك ستشـعر بـالخزي                  "-19 ي حمـل ."إن أمك سترتبك على نحو موجع؛ إن الـت . .
.12:50ارمیا النبي، 

Boysصادر عن -20 Town  وقد حرره موسى ھیامسون، أحد أشھر علماء الیھوديـة ،
.في بريطانیا

.المؤسسون المفترضون للفرقة الدينیة الصدوقیة-21

عن (تظھر في ترجمة جديدة صدرت مؤخرًا       "السود"يسعدني أن أقول بأن كلمة      -22
، ولكـن ھـذا الكتـاب الكبیـر، البـاھظ الـثمن، مـن غیـر                 )دار نشر جامعـة شـیكاغو     

ى نحـو    "المحتمل الى اآلن، أن يصل الى   األيدي التي ينبغي أال يصل الیھـا، وعـل
ب                      مم ي أوائـل القـرن التاسـع عشـر، بنشـر كـت ي انكلتـرا، ـف اثل، كان ُيسـمح ـف

.شرط أن تصدر في طبعات باھظة الثمن)مثل كتاب غودوين(راديكالیة 

ي ھـذا الصـدد       -23 لقـد كـان ممكنـاً تمامـاً، وجـديرًا      .يمكننا أن نذكر واقعـة إضـافیة ـف
س  باالحترام على ما يبدو، أن ينشر عالم يھودي باإلسالم، ھو ب         الـذي  (رنارد لـوي

س اآلن فــي الواليــات المتحــدة       س ســابقاً فــي لنــدن، ويــدّر ، مقــاالً فــي  )دّر
Encounter              ي األدب اإلسـالمي، المعاديـة ، يشیر فیه الى العديد من الفقرات ـف

ـن حتــى    ـن ھــذه الفقــرات، ال تشــبه الفقــرة    (للســود، برأيــه، ولـك أي فقــرة ـم
 ألي كــان الیــوم، مثلمــا كــان  وســوف يكــون مســتحیًال تمامــًا.المقتبســة أعــاله

ي أي نشـرة أمیركیـة                ش ـف مستحیًال خـالل السـنوات الثالثـین األخیـرة، أن ينـاق
مُعتبــرة، ھــذه الفقــرة أعــاله أو غیرھــا مــن الفقــرات التلموديــة العديــدة النابیــة،  

ولكن التھجم على اإلسالم وحده، من دون نقد الجھـات كافـة،            .المعادية للسود 
.يصبح مجرد افتراء


