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  العداء لليهود رحول شعو
  يف الدول العربية

  مناقشة لوجهات النظر السائدة
  

  عباس شبالق
  

نناقش يف هذه الدراسة الرأي، الذي يجري تعميمه على نحو حثيث يف بعض   
" معاداة السامية"األوساط األكاديمية واإلعالمية الغربية، من أن اضطهاد اليهود و

ويأتي هذا الرأي يف . جملتمعات اإلسالمية والعربيةبمفهومها األوروبي، أمر عرفته ا
إطار اجلهود التي تبذلها الدوائر الصهيونية وتلك املتعاطفة معها اليوم لكتابة تاريخ 

الطوائف اليهودية يف اجملتمعات اإلسالمية والعربية، يف ضوء الصراع الذي نشب 
: صهيونية، لعل أهمهاويخدم هذا التوجه أغراضاً عدة للحركة ال. رض فلسطينأعلى 

على ما " الغيتو اجلديد"إدامة القطيعة مع الشرق، وغلق أبواب املشروع الصهيوين أو 
حوله، واستبعاد فكرة التعايش املشترك لليهود يف اجملتمعات العربية واإلسالمية، 

  .وتوظيف احلرب وإدامة حالة العداء لتكريس ذلك كله
  

  العداء للسامية كمفهوم أوروبي

للتدليل على كره  (Anti-Semitism)" العداء للسامية"استعمال تعبير  شاع
بداية، يف أملانيا مع نهاية القرن  ،وهو تعبير حديث االستعمال نسبياً أُطلق. اليهود

كره اليهود والشعور املتصل "املاضي وشاع استعماله يف مرحلة الحقة للداللة على 
  .بين البشر على أساس من اختالف العرق زممي، استناداً إىل فكرة الت"جتاههم بالعداء

                                                            

   باحث متخصص بالقضية الفلسطينية، يعمل يف جامعة الدول العربية.  
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على أن هذا التعبير، بمعناه السالف،تعبير مضلل جرى استعماله يف غير 
فالسامية، كما فهمها دارسو تلك املرحلة من األوروبيين . املعنى املوضوع له أصالً

وتضم، يف . عنوا يف استعمالها اإلشارة إىل جمموعة لغوية من الناس ال عرقية
ويميل بعض املفكرين األوروبيين . ساس، اللغات العبرية والعربية واآلراميةاأل

ى إىل البحث عن تعبيرات أكثر دقة للتدليل على املعن -لهذا السبب –املعاصرين 
 "جوديوفوبيا"استعمال تعبير  –على سبيل املثال  –فيحبذ مكسيم رودنسون . املقصود

(Judeophobia) يف هذا  زوهو يمي. ء جتاه اليهود وحدهمللتدليل على شعور العدا
جاء تعبيرها األول بدوافع دينية، ويمكن فهمه ": اجلوديوفوبيا"الصدد بين نوعين من 

يف إطار الصراع التاريخي بين الديانتين اليهودية واملسيحية؛ أما تعبيرها املعاصر، 
   (1).املستند إىل أساس من التمييز العرقي، فحديث النشأة نسبياً

احملافظة على استخدام تعبير  بوجاهة هذا الرأي، فنحن أميَل إىل القناعةمع و
، ال لشيوع استعماله فحسب بل أيضاً ألغراض تتعلق بموضوع هذه "العداء للسامية"

الدراسة املنصبّة على البحث يف أوضاع اليهود يف اجملتمعات العربية واإلسالمية، 
  .صطالحأوروبا، ولتأكيد النشأة األوروبية لالولدواعي املقارنة مع أوضاع هؤالء يف 

ن السمات اخلاصة للعداء للسامية أ   (2)يرى املستشرق البريطاين برنارد لويس
تكمن يف تلك العالقة اخلاصة التي ربطت اليهودية باملسيحية، ويف الدور الذي 

ويت وأصل اضطلع اليهود به استناداً إىل املعتقدات املسيحية، فيما يتعلق بسفر التك
غير أن هذا التفسير يظل قاصراً عن تفسير العداء لليهود . نشأة العقيدة املسيحية

كظاهرة جديدة يف عمقها وانتشارها على النحو الذي حدث يف أوروبا يف القرن 
ويعود ذلك إىل عوامل جنمت عن تطورات اجتماعية وسياسية كبيرة . التاسع عشر

ظهور القوميات األوروبية املستندة إىل أسطورة : نهاشهدتها أوروبا يف تلك األثناء، م
                                                            

(1)   M. Rodinson, Cult, Ghetto and State: The Persistence of the Jewish Question, 

Translated   from French by John Rothschild (London: Al-Saqi Books, 1987), p. 
172.                    

(2)   B. Lewis, Semites and Anti-Semites: An Inquiry into Conflict and Prejudice 

(London:      Weidenfeeld and Nicolson, 1986).                                      
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وكذلك جملة اإلرهاصات واألزمات االجتماعية واالقتصادية التي . التمييز العرقي
  :ليون، أحد الفالسفة اليهود، على النحو التايل ادت أوروبا، والتي وصفها أبراهامس

قبة، يكمن يف تلك املأساوية، بالنسبة إىل اليهود يف هذه احل إن الوضع الشديد
اخلصائص االجتماعية واالقتصادية املوغلة يف الغرابة، والتي تميز أوضاعهم يف 

فهم الفئة األوىل املرشحة لالنقراض على يد اإلقطاع املتداعي، كما أنه أول . أوروبا
وهكذا، . املنبوذين بسبب وطأة األزمات االجتماعية املالزمة النحالل الرأسمالية

ات اليهودية نفسها بين سندان اإلقطاع املتداعي ومطرقة الرأسمالية وجدت التجمع
  (3).اآلخذة يف التحلل

 –بمعنى عداء أغلبية سكانية ألقلية بينها على أساس عرقي  –للسامية والعداء   
 ئويمتل. ليس ظاهرة فريدة يف التاريخ، وإنْ حمل معنى خاصاً بالنسبة إىل اليهود

يبقى . وطويل من املواجهات القومية، العرقية والدينية التاريخ البشري بسجل حافل
السؤال فيما إذا كان من احلكمة فهم العداء للسامية بمعزل عن اإلطار التاريخي العام 

تعرض السود لهما،  االضطهاد والعبودية اللذان: منهاالذي أفرز ظواهر مماثلة عديدة، 
أميركا أو أوستراليا أو نيوزيلندا أو املذابح ضد األرمن، أو املصير الذي آل سكان 

وحديثاً الكره والتمييز العنصري اللذان . األوروبيين األصليون إليه على يد املستوطنين
يتعرض لهما املهاجرون العرب أو األتراك أو األفارقة أو سكان جزر الهند الغربية يف 

كما يوحي برنارد  قية فريدة،يهل العداء للسامية ظاهرة ميتافيز.. دول أوروبا حالياً
لويس يف كتاباته، أم أنه إحدى الظواهر االجتماعية التي عرفها التاريخ البشري وما 

  زال يعرفها؟
إن ظهور العداء للسامية يف أوروبا مهّد لظهور أيديولوجية أصولية أو متزمتة 

فمع . أخرى تستند إىل األرضية األسطورية ذاتها متمثلة يف الصهيونية السياسية
القوميات األوروبية، وشيوع النظرة إىل اليهود كأقلية قومية دونية، بدا من  ظهور

  .الطبيعي أن تبرز أيديولوجية ذات مالمح قومية عرقية يف أوساط اليهود

                                                            

(3)   A. Leon, The Jewish Question: A Marxist Interpretation (New York: Rathfinder 

Press Inc.,   1970), p. 226.                                      
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ولعل احلقيقة املريرة هنا هي ما عبّر املفكر اليهودي البريطاين لوسيان وولف 
تناغم مع الصهيونية واملبرر األقوى كان احلليف الطبيعي وامل"العداء للسامية  من أن

وكان ثيودور هيرتسل، أبو الصهيونية السياسية، مدركاً هذه التوأمة يف   (4)."لوجودها
وحقيقة األمر أن هيرتسل بنى آراءه على األساطير العرقية ذاتها . العالقة تمام اإلدراك

ساطير حتكم العقيدة وما زالت هذه األ. التي شكّلت املكونات النظرية للعداء للسامية
  .الصهيونية، وتشكل أحد أهم مالحمها إىل اليوم

وحالياً، يجري التوسع يف مفهوم العداء للسامية وإعادة صوغه بمثابرة تبعث 
على الدهشة واالستغراب، ليشتمل على كل ما هو معارض أو انتقادي لسياسة إسرائيل 

الرسميون اإلسرائيليون فقط، وال يضطلع بهذه املهمة مسؤولو الدعاية و. ومصاحلها
بل انضم إليهم أيضاً أكاديميون ومستشرقون يعتبرون يف الغرب خبراء باجملتمعات 

 لاإلسالمية وقضايا الشرق األوسط، أمثال برنارد لويس الذي يحمل لواء الرأي القائ
 السامية وحدها بين علل الدنيا ال يمكن أن تنتهي بوفاة طبيعية، بل أنها ةإن معادا"

  ."تبقى مرضاً مستفحالً يف العامل غير اليهودي
إن هذا املفهوم ملعاداة السامية، الذي يجري حتويره وتوسيعه باستمرار، 

  :يقصد منه حتقيق أمرين على األقل
لدى الغرب كلما ضعف أجيجها بهدف إسكات أصوات " عقدة الذنب"إذكاء  :األول

سياسة العسف والتوسع؛ وهو  االنتقاد للمؤسسة احلاكمة يف إسرائيل، وتبرير
الواليات املتحدة األميركية،  سالح فعّال يجري استعماله بنجاح، وخصوصاً يف

  .بما يالئم رغائب الدولة العبرية
مدّ االعتقاد الصهيوين التقليدي بحقن احلياة عند كل فتور يف االدعاء أن   :الثاين

امللجأ "ة إىل إسرائيل اخلالص الوحيد املمكن من معاداة السامية هو يف الهجر

                                                            

  :اقتبس يف   (4)

  R. Garaudy, The Case of Israel, A Study of Political Zionism (London: Shorouk         
         

International, 1983), p. 92.                                                                                      
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يستطيع هؤالء املهاجرون أن يعيشوا فيه حياة يهودي الوحيد يف العامل الذي 
  ."كاملة

العداء "هذا التوجه، جتري اليوم حماوالت مستميتة إلشاعة أن عدوى  ويف إطار
ىل اجملتمعات العربية واإلسالمية؛ وهذا رأي إ، باملفهوم األوروبي، انتقلت "للسامية

لويس اليوم، وإنْ كان برَّأ هذه اجملتمعات من شرور هذه التهمة يف القرن  يتبناه
ويف إطار التوجه ذاته، يجري اليوم إعطاء العداء للسامية مضامين . التاسع عشر

جديدة يف االحتاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية بما ينسجم مع حتقيق الهدف 
  .النهائي، وهو اخلالص بالهجرة إىل إسرائيل

  
  الرواية الصهيونية

  لتاريخ الطوائف اليهودية يف الدول العربية
  

يالحظ املتابع لتاريخ اليهود العرب، يف املصادر الصهيونية ويف الكثير من   
املصادر الغربية املتعاطفة معها، فجاجة كبيرة يف تزوير التاريخ والوقائع تصل إىل 

مومة إلعادة كتابة تاريخ هذه وجتري، يف العقود األخيرة، حماوالت حم. حد الصدمة
الطوائف يف ظل أجواء النزاع الذي نشب على أرض فلسطين بسبب قيام احلركة 

  .الصهيونية بتنفيذ مشروعها بإنشاء الوطن اليهودي بالقوة
وائف اليهودية يف اجملتمعات العربية سجاماً مع ذلك، يُعْرَض تاريخ الطوان

الضطهاد والعسف املستند إىل موقف متأصل واإلسالمية على أنه سلسلة متصلة من ا
  .بالعداء يف الدين اإلسالمي

ويجري، على صعيد آخر، النظر إىل اإلرث الثقايف لهذه الطوائف بدونية شديدة 
األول عام متعلق بطبيعة املشروع الصهيوين ذاته كإفراز أوروبي : ناجمة عن أمرين

الثاين خاص يتعلق بتوجهات استعماري، جاهل وهجين النظرة إىل الشرق عامة؛ و
املؤسسة اإلسرائيلية احلاكمة وسعيها لقطع ما هو مشترك يف إرث هذه الطوائف مع 

اجملتمعات العربية واإلسالمية احمليطة، أو إنكار مثل هذه الصلة أصالً، والتشديد على 
كغيره من  –الطابع والقيم األوروبية يف اجملتمع العبري الذي رأى هيرتسل فيه 
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رسوالً للحضارة األوروبية وقيمها يف " –ستوطنين األوروبيين يف القارة اإلفريقية امل
  ."وسط الشرق الهمجي واملتخلف

وكمثال لهذا النوع من املؤلفات يصف الكاتب، يف أحد كتب التاريخ املقررة 
يف إسرائيل على طلبة املدارس الثانوية العليا، حياة اليهود يف اجملتمعات اإلسالمية 

  :ى النحو التايلعل

يف أحياء سكنية فقيرة شبيهة بالغيتو، تفتقد املقومات األولية  عاش اليهود
وقد عُرفت هذه الغيتوهات يف املغرب . للصحة، وعانوا الكثير من األوبئة واألمراض

وكان اليهود يعتمدون يف عيشهم على . ة، ويف تونس باسم احلارةلّوإيران باسم امل
كما كان يحظر على اليهودي املغربي تعليم .... املفرّق الصغيرةمهن بدائية، وجتارة 

أما مصير اليهود يف سوريا والعراق، فكان شبيهاً بمصير إخوتهم يهود ... أطفاله
أما . مالئمة لتطوّر يهودي خاص يف الدول اإلسالميةمل تكن هناك شروط .... املغرب

اقتصادية، إذ عاشوا يف قهر االضطهاد والقهر السياسيان، فقد حرماهم أية فرصة 
إن هذا هو السبب يف أن يهود الدول اإلسالمية مل يؤدوا دوراً .. مدقع وتعاسة كاملة

نشيطاً يف التاريخ اليهودي، ومل يسمح لهم بأن يساهموا بأي قسط يف احلركة 
  (5).االجتماعية اليهودية أو يف حركة املقاومة اليهودية

هذا الذي فرضته املؤسسة اإلسرائيلية ذات  إن الشعور باملهانة وبالتقصير،
" عقدة النقص"بتأثير  –النشأة األوروبية األشكنازية على يهود الشرق، دفع بعضهم 

وهذا هو التفسير الوحيد لكتابات . إىل حماولة جماراة منطقها ومقاييسها –املتولدة 
الجتاه اآلخر، بعض هؤالء ممن يبذلون جهوداً خارقة يف تزوير الوقائع والتاريخ با

، وأن العداء للسامية "كانوا صهاينة قبل أوشفيتز"وذلك حملاولة إثبات أن يهود الشرق 
نشأ أصالً يف اجملتمعات اإلسالمية، وإنْ حاول األوروبيون اليوم سرقته وادعاءه 

يف كتابات ألبرت ميمي األوىل، وهو كاتب  –مثالً  –، وهو اجتاه نلمسه ..."ألنفسهم

                                                            

  :اقتبس يف   (5)

M. Woolfson, Prophets in Babylon, Jews in the Arab World (London: Faber and 
Faber,          

1980),  pp. 51-52.                                                                                                            
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يف كتابات اليهودي العراقي األصل شلومو هلّيل،  وكذا(6)   .ي األصليهودي تونس
وزير الشرطة اإلسرائيلي السابق، الذي يتمادى على حقائق التاريخ بذاتية الفتة للنظر، 

  (7).ويعرض تاريخ يهود العراق على أنه سلسلة من البطوالت الشخصية اخلرقاء

  

  اليهود يف ظل احلكم اإلسالمي
  

الفوارق يف األحكام اخلاص باملسلمين وتلك اإلسالمي بعض الدين  يقرّ
أهل الكفر، وأهل اإليمان، : فقد ميزت هذه األحكام بين ثالث فئات. املتعلقة بغيرهم

من اليهود " أهل الكتاب"وحددت الشريعة اإلسالمية وضع أهل الذمة أو . وأهل الذمة
وب اجلزية على هؤالء يف واألصل هو وج. واملسيحيين، وبيّنت حقوقهم وواجباتهم

  .مقابل حمايتهم يف دار اإلسالم، وترك احلرية لهم يف العبادة وإدارة شؤونهم الداخلية
يهود  قيّمة عنلبحق، يف دراسته ا    (8)قاسمويحذر الكاتب املصري قاسم عبده 

االنسياق وراء نصوص التشريعات والقوانين يف حماولة فهم أوضاع  مصر، من
ويالحظ أن حركة التاريخ تصنعها التفاعالت االجتماعية  .اإلسالماليهود يف ظل 

واالقتصادية والسياسية والثقافية، التي جتري على أرض الواقع الذي يعيشع الناس 
اإلسالمية اإلطار القانوين العام ألوضاع أهل  لقد حددت الشريعة. يف حياتهم اليومية

أي مدى كان يجري التقيد بهذه إىل : لكن السؤال الذي يطرحه قاسم هو. الذمة
  النصوص حقاً؟

                                                            

(6)   A. Memmi, Jews and Arabs, Translated from French by Eleanor Levieux 

(Chicago: J. Philip O’hara, 1975).                                       
                                     

(7)
   S. Hillel, Operation Babylon, Jewish Clandestine Activity in the Middle East, 

1946-51          (London: Collins, 1988).                             
                             

 –القاهرة " (اليهود يف مصر من الفتح العربي حتى الغزو العثماين" قاسم عبده قاسم،. د  (8)
  ).١٩٨٧دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، : باريس
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املاوردي أن فقهاء املسلمين جعلوا عقد الذمة من حق اإلمام،  لقد الحظ
 أما شروط املستحق فاتفقت مع روح الشريعة. مستحق ومستحب: وجعلوه قسمين

وأما . اإلسالمية وهدفت، يف األساس، إىل حماية اإلسالم واملسلمين ونشر الدعوة
ستحب فال نص فيها، بل الواضح أنها من وضع الفقهاء يف مرحلة متأخرة، شروط امل

وجرى وضع هذه الشروط يف . مغاالة منهم يف فرض القيود على غير املسلمين
املرحلة األوىل من انتشار احلكم اإلسالمي خارج شبه اجلزيرة العربية، وهي يف 

واجتماعية، ونادراً ما كان وهي ذات دالالت رمزية . معظمها مستعارة من البيزنطيين
وعندما كان يجري إحياء العمل بها على يد أحد احلكام . يجري تطبيقها أو التقيد بها

وتظل احلقيقة يف أن أهل الذمة . املتزمتين، سرعان ما كانت تتوقف خالل أمد قصير
تمتعوا، يف ظل احلكم اإلسالمي، بقسط وافر نسبياً من احلقوق التي جرت صيانتها 

  .ترامها معظم الوقتواح
ويخلص قاسم، بعد متابعته ألوضاع اليهود يف مصر اإلسالمية، إىل نتائج 

تعكس يف الواقع أوضاع الطوائف اليهودية يف اجملتمعات اإلسالمية على وجه 
  :العموم، من ذلك

إن اليهود، كغيرهم من األقليات الدينية يف اجملتمعات اإلسالمية، مل يشكلوا     :أوالً 
ويف مصر ظل .... ت ثقافية أو حرفية أو جغرافية منفصلة عن جمتمعاتهاوحدا

اليهود املصريون، كغيرهم من الطوائف اليهودية احمللية يف اجملتمعات 
اإلسالمية األخرى، يشكلون لبنة مهمة يف البنية االجتماعية والثقافية 
 العام املصرية، وظلت الثقافات الفرعية لألقليات من صميم النسيج الثقايف

  .للمجتمع املصري
بين األقليات اليهودية واجملتمعات اإلسالمية شهد حلظات  إن تاريخ العالقة  : ثانياً 

غير أن أوضاع هذه األقليات، قياساً بأوضاع اليهود يف . هبوط وصعود
اجملتمعات غير اإلسالمية، اتسمت بصورة عامة بالتسامح يف جمتمعات قائمة، 

  .ملساواة والعدالة االجتماعيةيف األساس، على فكرة ا

اليهود، وأهل الذمة عامة، عهداً ذهبياً يف إبان احلكم الفاطمي يف  لقد شهد
وحظي بعض رجاالتهم من املقرّبين للحكم بثراء ونفوذ كبيرين استفزا مشاعر . مصر
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فكتب أحد شعرائهم يف ابي سعد التستري، وهو أحد ثالثة من اليهود ممن . املعاصرين
  ):هـ ٤٨٧ -هـ  ٤٢٧(الوزارة وأعلنوا إسالمهم يف خالفة املنتصر بالله الفاطمي تولوا 

  غاية آمالهم وقد ملكوا    قد بلغوا  يهود هذا الزمان
  ومنهمو املستشار وامللك    العز فيهم واملال عندهمو

  (9)تهوّدوا قد تهوّد الفلك    يا أهل مصر إين نصحت لكم

لذمة خالل مرحلة قصيرة متأخرة من وظهرت مشاعر عدم التسامح جتاه أهل ا
العصور الوسطى، مع نهاية حكم املماليك يف مصر وسوريا وحكم املوحدين يف 

  :ويعزو قاسم هذه املشاعر، يف ظل حكم املماليك، إىل تأثير عاملين. املغرب العربي
رغبة حاكم متسلط يف جذب تأييد العامة على حساب غير املسلمين من  -١

 . السكان يف الغالب

إذ وقف بعض املسيحيين يف املشرق . التأثير الذي تركته احلروب الصليبية  -٢
وعلى الرغم . العربي إىل جانب الصليبيين، األمر الذي اثار الضغائن ضدهم

من أن اليهود مل يأخذوا موقف التأييد للصليبيين، فقد طالهم بعض األذى 
 .يف أجواء الفوضى واحتدام الصراع يف تلك املرحلة

رد مشاعر عدم التسامح لدى املوحدين جتاه أهل الذمة إىل طبيعة  ويمكن
حركتهم الداعية إىل نظام قاس من الزهد والتقشف والعودة إىل األصول، واتسامها 

ويف . بطابع عسكري يف مرحلة تاريخية صعبة شهدت ثورات كبيرة وفوضى عامة
مح هذه جاءت مع بداية فإن مشاعر عدم التسا –لدى املماليك واملوحدين  –احلالتين 

  .مرحلة من االنهيار االجتماعي واالقتصادي ال يمكن إغفالها
إن نفوذ اليهود، وانتعاش حالهم يف اجملتمعات اإلسالمية، سارا على نحو مطرد 

واالجتهاد الفقهي لدى اليهود ومدى  ؛ فازداد مستوى التعليممع قوة احلكم وضعفه
خالل احلكم : رات الذهبية من احلكم اإلسالميانخراطهم يف احلياة العامة يف الفت

وغدت بغداد، . العباسي، والفاطمي، واألندلسي، وبدرجة أقل يف ظل احلكم العثماين
ودمشق، والقاهرة، وغرناطة، وطليطة، واستانبول، وسالونيك، بمثابة مراكز التنوير 

                                                            

  .نفسهاقتباس يف املصدر    (9)
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اإلسالمي ازدهاراً وشهدت القرون اخلمسة األوىل من احلكم . والعلم ليهود العامل قاطبة
يف الفقه والفلسفة والعلوم لدى اليهود، وخصوصاً خالل الفترة املعروفة بالغاؤونية 

(Ga‘onic period) . والغاؤون(Ga‘on) الروحي الذي اعتبر املرجع الديني  هو املرشد
  .املطلق يف بتّ املسائل الدينية ليهود العامل

الشرق عامة، يف القرنين ويمكن مالحظة أن التراجع الذي أصاب يهود 
األخيرين، كان يف الواقع انعكاساً حلالة الضعف والتراجع التي أصابت اجملتمعات 

وليس هناك ما يؤكد صحة ما ذهب برنارد لويس إليه هنا من أن . اإلسالمية ذاتها
التراجع الذي أصاب يهود الشرق  كان أشد وأسرع مما أصاب املسلمين ذاتهم، أو 

  .ن غير اليهود يف اجملتمعات اإلسالميةأقليات أخرى م
ة بين اإلسالم ههناك اتفاقاً عاماً بين املؤرخين على أنه خالل املواجإن 

واملسيحية التي استمرت قروناً طويلة، وما زالت آثارها تتفاعل إىل اليوم، نظرت 
. هةأوروبا املسيحية إىل اليهود على الدوام على أنهم حلفاء للمسلمين يف هذه املواج

ن العداء للسامية بمفهومه احلديث يجد أويرى برنارد بالمينكرانز، ومفكرون آخرون، 
أصوله، يف الواقع، يف العداء للسامية املمتد منذ القرون الوسطى والذي اتخذ طابع 

ويقتبس األكاديميان    (10).العداء للمسلمين أصالً يف إبان احلروب الصليبية
بعض الكتابات الكنسية التي جرى تداولها يف إسبانيا  ان ألن وهيلين كتلرياألميرك

األثناء، التي  كوهي توضح نظرة رجال الدين املسيحي، يف تل. يف القرن الثاين عشر
ويف القرن السادس عشر، عندما أُجبرت أعداد . حلفاء للمسلميناليهود مالت إىل اعتبار 

" مارانوس"الد وعرفوا باسم كبيرة من اليهود على التحول إىل املسيحية يف تلك الب
، برزت موجة طاغية من العداء "ماريسكوس"وكذا من املسلمين وعرفوا باسم 

أو " العرق الصايف"والقت نظريات . وأحفادهم" املسيحيين اجلدد"صري ضد هؤالء نالع
مقداراً كبيراً من التلهف  ،، حينهاLimpieza de Sangerاإلسبانية بما عرف 

  (11).واحلماسة
                                                            

(10)   A. and H. Cutler, Jews as an Ally of the Moslems (Notre Dame, IND: University 

of Notre Dame Press, 1986).                              
                      

(11)   Ibid. 
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  رث االستعماري وأثره يف اليهوداإل

أثّرت زيادة املصالح االستعمارية يف نهاية القرن التاسع عشر يف وضع   
" نظام االمتيازات"وجنم عن . األقليات يف املقاطعات اخلاضعة للحكم العثماين

املمنوح لرعايا الدول األوروبية، ونظام احلماية الذي أسبغته هذه الدول على بعض 
املشرق العربي، تعميق اإلحساس بالظلم وعدم املساواة يف جمتمعات  األقليات يف

. إثنية وقومية ودينية خمتلطة الطابع، ويف الوقت نفسه سائرة على طريق التدهور
كما ادعت روسيا . فادعت فرنسا لنفسها احلق يف حماية الكاثوليك واملوارنة

مع غياب وجود  –انيا مدت بريطعو. القيصرية احلق يف حماية الروم األورثوذكس
إىل التطلع نحو بسط حمايتها على أقليات أخرى بحثاً عن  –طائفة إجنيلية ذات شأن 

أول من قدّر أهمية  قدم لها، فأبدت اهتماماً خاصاً بالدروز، كما أنها كانت ئموط
وكان من نتيجة  . مكن أن تضطلع الطوائف اليهودية يف املشرق العربي بهالدور الذي ي

ثارة النعرات الطائفية واتسامها بالعنف أحياناً كما حدث يف جبل لبنان إه، ذلك كل
  .١٨٦٠وسنة  ١٨٤٠يف الفترة بين سنة 

يف املنطقة العربية على  يأما التأثير الذي تركته زيادة النفوذ االستعمار  
  :وضع الطوائف اليهودية فيها، فاتخذ صوراً عديدة، منها

ف أن تواجه منافسة متصاعدة، وخصوصاً يف اجملال أصبح على هذه الطوائ   :أوالً 
رة من ونانيين واألرمن، ويف مرحلة متأخالتجاري، من أقليات أخرى كالي

وعلينا أن نتذكر أن املنطقة كانت تلج عصراً جديداً أصبحت  .املسيحيين العرب
أثير وإذا كان مثل هذا الت. الكلمة األعلى فيه ألوروبا املسيحية ال لتركيا املسلمة

يمكن حتسّسه بالنسبة إىل الطوائف اليهودية يف املشرق العربي، وخصوصاً تلك 
التي وقعت حتت النفوذ الفرنسي، فإن الوضع كان خمتلفاً يف املغرب العربي 

أما يف الدول التي . يشكل اليهود الطائفة الدينية الوحيدة من غير املسلمين حيث
عراق، فكان اليهود أول املستفيدين من وقعت حتت النفوذ البريطاين، كما يف ال

زيادة املصالح األوروبية، وذلك بسبب ارتفاع مستوى التعليم بينهم، وكذا 
  .وخصوصاً يف جمال جتارة اجلملة –هيمنتهم على القطاع التجاري 



٨٢، ص )١٩٩٠ربيع ( ٢، العدد ١المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد  

 

12 

 

على صعيد آخر، جلبت زيادة املصالح األوروبية معها ألوفاً من اليهود  :ثانياً 
وا يف املنطقة العربية وكانوا، يف الواقع، جزءاً ال ينفصل األوروبيين ممن استقر

إن الفوارق الثقافية واالجتماعية بين هؤالء  .عن الوجود االستعماري ذاته
األوروبيين من اليهود والطوائف اليهودية األصلية يف اجملتمعات اإلسالمية 

اجملتمعات تعكس، يف حقيقة األمر، الفوارق ذاتها بين اجملتمعات األوروبية و
  .اإلسالمية

. إزاء اليهود كان من شأن العاملين السابقين إثارة الشعور بالشك واالمتعاض  :ثالثاً 
إذ رأى بعض فصائل حركة التحرر العربي أن الوضع املمتاز نسبياً لبعض 

وأصبح حتقيق . األقليات هو جزء من اإلرث االستعماري الواجب التخلص منه
يف نضالها من أجل ظور هذه الفصائل، مطلباً أساسياً العدالة واملساواة، يف من

  .حتقيق احلرية واالستقالل
سواء أكان مباشراً أم غير مباشر  –إن مظاهر التعاطف مع الوجود االستعماري   :رابعاً 

أصبحت تثير حساسية، وخصوصاً لدى  التي عبر عنها بعض األقليات –
التعاطف عبّرت عنه فئات نافذة  األغلبية اإلسالمية، على الرغم من أن مثل هذا

على سبيل املثال  –ويمكن يف هذا اإلطار ... مستفيدة بين صفوف األغلبية ذاتها
، واستهدفت ١٩٤١يونيو /فهم أحداث العنف التي جرت يف بغداد يف حزيران –

فقد جرت تلك األحداث يف أجواء من الهزيمة القومية والشعور . اليهود أساساً
حاطت بسقوط حكومة رشيد عايل الكيالين وعودة الوصي على باملرارة التي أ

ويعلق الكاتب والصحايف البريطاين . العهد إىل احلكم حتت حراب البريطانيين
  :ديفيد هيرست على تلك األحداث، قائالً

املناسبات النادرة يف التاريخ العربي، عندما انقلب املسلمون أو  يف
ن ذلك وليد معاداة السامية يف املسيحيون على اليهود بينهم، مل يك

املفهوم األوروبي التقليدي، بل كان وليد التطرف الناجم عن إحساس 
 –ىل الوقوف إفاليهود، كغيرهم من األقليات، يميلون . مبرر بالنقمة

إىل جانب سلطة ترى فيها أغلبية السكان  –جرياً وراء مصاحلهم طبعًا 
يف مراحل  –ني هذا وكان يع. أنها سلطة قمعية ومفروضة عليهم

أنه من العراق حتى املغرب، وجدت الطوائف اليهودية نفسها  –متأخرة 
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حمالً ملعاملة تفضيلية من قبل السادة البريطانيين والفرنسيين يف 
  (12).العامل العربي

ر العام يف وضع ارية يف إطار التأثيعلى أن االنعكاسات التي خلّفتها االستعم
وإذا كان . تمعات اإلسالمية، ظلت حمصورة يف حدود معينةاألقليات الدينية يف اجمل

من الصعب اآلن قياس مدى هذه االنعكاسات يف حالة اليهود العرب، بمعزل عن اآلثار 
الناجمة عن قيام املشروع الصهيوين يف فلسطين، فإن الدالئل كلها تشير إىل أن 

  .يكن أفضلوضعهم لن يكون خمتلفاً عن وضع املسيحيين العرب، إنْ مل 
على أن التركة االستعمارية جلبت معها إىل املنطقة العربية مشروعاً خاصاً، 

هو املشروع الصهيوين الذي اتضحت آثاره املدمرة يف اليهود العرب يف مرحلة الحقة، 
علماً بأنهم ال يستحقون اللوم على هذا املشروع بالقدر الذي حتملوه بسبب اجتاهات 

  .عضهم  مع الوجود االستعماري ذاتهالتعاطف التي أبداها ب
ومن املفيد اإلشارة هنا إىل أنه حتى نهاية األربعينات، عندما بدأ اليهود 

فلسطين، اعتبرت الفصائل الرئيسية يف حركة  يف العرب يشعرون بوطأة األحداث
ويف مرحلة . التحرر العربي اليهود رفاق درب يف نضالها لتحقيق احلرية واالستقالل

عندما كان الوطنيون العرب ال يزالون حتت تأثير التصور األوروبي للفكرة مبكرة، 
. القومية والقائمة على العرق، اعتبروا اليهود العرب جزءاً ال ينفصل من العرق العربي

أي قبل عامين من  – ١٩١٥يف باريس سنة " جلنة الثورة العربية"ويف بيان نشرته 
حتضّهم " املسيحية واليهودية رب من الديانتينالع"خاطبت اللجنة  –صدور وعد بلفور 

ال تنصتوا إىل أولئك الذين يقولون إنهم يحبذون األتراك . "على االنخراط يف النضال
إنهم جهلة ال يفهمون ... من دون توحد معهم يف الدين، على العرب مع اختالف دينهم

  (13)."الواحدق املصلحة احليوية ألبناء العر

                                                            

(12)   D. Hirst, The Gun and the Olive Branch (London: Faber and Faber, 1977), p. 

171. 

(13)   H. Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A 
Study of Iraq’s Old Landed and Commercial Classes and its Communists, 

Ba’thists, and Free 
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لقادة الوطنيون والعلماء يحضّون املسلمين على توحيد ، كان اويف العراق
نشاطاتهم السياسية واالجتماعية مع مواطنيهم من املسيحيين واليهود يف إبان 

ريخيون واتخذ قادة تا     (14).١٩٢٠االنتفاضة الشعبية ضد البريطانيين سنة 
وبدا ذلك يف مراحل مبكرة يف مواقف . دول أخرى املوقف نفسه ومفكرون عرب يف

وكذلك . فغاين، على سبيل املثالاألمير عبد القادر اجلزائري ومواقف جمال الدين األ
وشاركت . يف مراحل الحقة كموقف سعد زغلول يف مصر، واحلبيب بورقيبة يف تونس

نية يف املشرق يف صفوف احلركة الوط –لى قلتها كانت نشيطة ع –عناصر من اليهود 
وحتمل مشاركة اليهود يف مثال املغرب العربي . حد سواء  ىين علواملغرب العربي

  .داللة خاصة هنا، ألنها جاءت بعد قيام إسرائيل
  

  (15)اليهود العرب واحلركة الصهيونية

 –مع األسف  –ه اليوم الرأي الذي تروج الدوائر الصهيونية له، والذي قبل يسود
بعض الكتّاب واملؤرخين العرب يف أن يهود الشرق كانوا صهاينة باملعنى السياسي 

على أن أية حماولة جدية للنظر يف األدلة التاريخية املتوفرة تشير إىل عكس . للكلمة
كل ألسبابه  –يدعم ذلك ذاكرة عربية حيّة يحبذ أصحاب هذا االجتاه . ذلك تماماً

إن التاريخ والذاكرة معاً يوضحان على نحو ال يحتمل التأويل . عنها القفز –اخلاصة 
أن الطوائف اليهودية األصلية أو احمللية يف اجملتمعات اإلسالمية، أو يف الشرق عامة، 

ومل . مل تكن جزءاً من املشروع الصهيوين، ومل تؤد دوراً نشيطاً يف احلركة الصهيونية
                                                                                                                                                                          

   Officers (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1978), p. 258.                    
       

(14)   K. Abd al-Muhsin, The Political Career of Muhammad Ja’atar Abu’l-Timman, 
1908-1937, A Study in Iraqi History, PhD thesis of Oriental and African Studies, 

London University. Unpublished.                                     
                                           

  :خاصة إىل مصدر املعلومات يف هذا اجلزء، أنظر كتاب املؤلف حيث ال إشارة   (15)

A. Shiblak, The Lure of Zion, The Case of the Iraqi Jews (London: Al-Saqi, 1986).     
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لحركة الصهيونية فحسب، بل أيضاً ألن يهود الشرق يكن ذلك بسبب النشأة األوروبية ل
وظلت رؤيتهم للقدس تماماً كرؤية املسيحيين لها، أو . حددوا يهوديتهم يف إطار ديني

  .املسلمين ملكة املكرمة
أما احلركة الصهيونية، فقد وفدت إىل املنطقة العربية بعد احلرب العاملية 

. ري األوروبي، وبتشجيعه وحتت رعايتهاألوىل كجزء ال ينفصل من الوجود االستعما
وسمح للمبعوثين الصهاينة بدخول البالد العربية وممارسة نشاطهم بحرية كاملة 

ومل يكن النشاط الصهيوين حمظوراً يف هذه البالد . تقريباً، بغرض جمع األموال أساساً
  .١٩٤٨حتى تاريخ قيام الدولة العبرية سنة 

اه النشاط الصهيوين بعدم املباالة والشك، اتسمت مواقف يهود الشرق عامة جت
وقدّرت النخبة املثقفة يف الطوائف، األكثر عراقة وتقدماً، يف تركيا . وغالباً بالعداء

والعراق ومصر على وجه اخلصوص، األخطار التي ستجرها الصهيونية السياسية على 
ام من جناحها يف وشُغل بعض هؤالء املثقفين بالتحذير منها قبل أعو. طوائفهم سلفاً

  .جذب اهتمام غيرهم من مفكري هذه الدول
وعلى الرغم من أن حرية احلركة والتنقل كانت متاحة بين املقاطعات 

اخلاضعة للحكم العثماين، فإن أعداداً قليلة من يهود الشرق فضّلت العيش يف فلسطين 
من هؤالء يف ومل يتجاوز عدد من عاش . يف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

وهو . أربعين ألفاً كانوا هناك، يف الغالب، ألسباب روحية ودينية ١٩٤٨فلسطين سنة 
  .من جمموع اليهود يف فلسطين يف تلك األثناء% ١٠عدد ال يتجاوز 

، وجلوالت العداء التي ١٩٤٨وكان لقيام الدولة العبرية يف فلسطينة سنة 
 –فقد أصبح مصيرهم مقيداً . لعربجاءت نتيجة  ذلك، تأثير أساسي يف اليهود ا

وكان الرأي . بنزاع سعت احلركة الصهيونية له وسلّمت احلكومات العربية به –باطراد 
الذي عبّرت الزعامة اإلسرائيلية عنه، غداة تأسيس الدولة العبرية، هو تصفية ما سمّته 

ها ناطقة ونصّبت هذه القيادة نفس. الشتات، وضرورة هجر يهود العامل إىل إسرائيل
باسم اليهود أينما كانوا، وهو دور نازعها فيه بعض الطوائف اليهودية القوية، 

  .وخصوصاً يف الواليات املتحدة األميركية
إن تأثير تلك التطورات السريعة يف يهود الدول العربية كان األقسى واألشد؛ 

صوب يهود الشرق فحاجة الدولة العبرية الفتية إىل اليد العاملة دعتها إىل االلتفات 
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وكان على هؤالء قطع حضورهم املتصل املمتد آلالف . والعمل على جذبهم إليها
غرباء عنه وينظر  مالسنين يف جمتمعاتهم اإلسالمية، واالنتقال إىل جمتمع جديد ه

  .العرب إليه نظرة عداء ألنه سلب األرض وطرد أهلها من العرب
نية نشاطها يف الدول العربية، ويف ظل هذه األوضاع، عاودت احلركة الصهيو

وكان للموقع الذي . ضرورة الهجرة إىل إسرائيل: وبتركيز وهدف واضح هذه املرة
احتلته إسرائيل يف الساحة الدولية، وتقدير القوتين العظميين للدور الذي يمكن أن 

تؤديه يف املنطقة العربية، أثرهما يف إضفاء املزيد من الزخم واحليوية على التحرك 
وقامت الواليات املتحدة األميركية، على وجه . ين يف أكثر من ساحةوالصهي

يف  –من خالل نفوذها الصاعد بعد احلرب العاملية الثانية  –اخلصوص، بدور بارز 
مل تترك احلملة الصهيونية لدفع اليهود . تمكين احلركة الصهيونية من حتقيق أهدافها

اط األنفاس، سواء لليهود العرب أنفسهم أو العرب إىل الهجرة جماالً للراحة والتق
بحسب تعبير ساسون خضوري،  –" نيويورك تايمز"وكانت . للحكومات العربية

بصورة يومية عن مذابح ئ تمتل –احلاخام األكبر ورئيس الطائفة اليهودية يف العراق 
. روهمية ترتكتب ضد اليهود من دون اهتمام بسؤالهم أصالً عن صحة مثل هذه التقاري

وقد خدمت هذه احلملة أغراضها األساسية، وذلك بتعميق اإلحساس بالشك والقلق 
وانتشر مبعوثو احلركة الصهيونية . املتزايد لدى الطوائف اليهودية يف الدولة العربية

بصورة سرية يف دول عربية عديدة، يوزعون بيانات التحريض ويبثون الرعب بين 
إظهار تلك األعمال أنها ارتكبت من قبل اليهود بالقيام بأعمال عنف ضدهم و

  .املسلمين
ويثور السؤال هنا يف شأن متى وكيف بدأ النزاع يف فلسطين بالتأثير يف 

صوغ اجتاهات العرب ومواقفهم من اليهود العرب؟ إن هناك أدلة كافية تشير إىل أن 
. عاملية الثانيةمثل هذا التأثير مل يكن ملموساً لغاية الفترة التي تلك انتهاء احلرب ال

تلك الفترة، وبروز يف وأنه إزاء التقدم الذي حققه املشروع الصهيوين يف فلسطين 
فرصة جناحه كإمكان واقعي أكثر مما مضى، بدأت تظهر يف ردات الفعل العربية 

  .عالمات الربط بين ما يجري يف فلسطين وبين وضع اليهود العرب
سطين يف العشرينات أو الثالثينات صحيح أن األحداث الكبرى التي شهدتها فل

شهدت تعاطفاً شعبياً واسعاً يف الدول العربية، وخصوصاً تلك القريبة من النزاع، إال 
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أن هذه الدول كانت منخرطة يف النضال النتزاع حريتها واستقاللها وحل مشكالتها 
خ، بعيداً وبدا النزاع يف فلسطين، حتى ذلك التاري. االجتماعية والسياسية اخلاصة بها

عن املساس بمستقبل اليهود العرب، سواء من جهة نظر اجملتمعات العربية نفسها أو 
  .نظرة الطوائف اليهودية يف هذه اجملتمعات إىل ذاتها

وحتى عندما ظهر هذان التأثير والربط يف النصف الثاين من األربعينات، كان 
 ظل من قبيل السذاجةوي. يصعب احلديث عن موقف واحد يف صفوف الوطنيين العرب

االفتراض أن حركة التحرر العربي قد بلورت، يف تلك األثناء، مواقف ثابتة ومتسمة 
اإلخوان "و " جماعة مصر الفتاة"ففي مصر، مثالً، اعتبرت . بالعداء إزاء اليهود

القتال يف فلسطين حرباً مقدسة، واعتبرت النزاع يف فلسطين نزاعاً دينياً " املسلمون
وهو احلزب الرئيسي يف احلركة الوطنية املصرية  –" الوفد"، بينما عارض دضد اليهو

، وهو حزب قومي يميني النزعة يمثل "حزب االستقالل"ويف العراق رأي . تلك النظرة –
مصالح طبقة صاعدة، أن النزاع يف فلسطين يبرر مطالبته بفرض القيود للحد من 

ة، يف الواقع، تعكس شعوراً عميقاً بالعداء ومل تكن هذه النظر. نفوذ اليهود االقتصادي
ودليل ذلك أنه عندما سيطرت احلركة الوطنية على الشارع يف إبان الوثبة . إزاء اليهود

مل جتد  –أي قبل شهرين فقط من قيام إسرائيل  – ١٩٤٨فبراير / الشعبية يف شباط
املشاركة غضاضة يف اإلشادة بدور عناصر من اليهود يف " اليقظة"صحيفة احلزب 

إن وجهة نظر االستقالليين مل جتد صدى مع ذلك لدى أطراف . يف حركة االحتجاج
فاعلة أخرى يف احلركة الوطنية، كالشيوعيين والديمقراطيين ممن نادوا بضرورة 

النظر التقليدية السائدة يف الشرق يف التفريق بين الصهيونية  ةاالحتفاظ بوجه
  .واليهودية

احلكومات العربية من احتواء االجتاهات املعادية على صعيد آخر، تمكنت 
يف فلسطين سنة  ةإال أن هزيمة اجليوش العربي. لليهود لدى األطراف القومية املتطرفة

وبدت هذه احلكومات . ، كان لها مضاعفات يصعب جتاهلها على اليهود العرب١٩٤٩
ناجعة لصرف النظر  اآلن أكثر استعداداً لالنصياع للمطاليب املعادية لليهود كوسيلة

عن الفشل الذي منيت به يف فلسطين، وكذلك للتخفيف من حدة املطاليب الشعبية 
يف  –وكان للتحالف املوقت . بضرورة اإلصالح االجتماع والديمقراطي يف هذه الدول

بين السلطة احلاكمة املتعاونة مع البريطانيين والعناصر  –العراق على سبيل املثال 
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فة املتمثلة يف حزب االستقالل بعد الهزيمة يف فلسطين، أثره يف ضرب القومية املتطر
أطراف احلركة الوطنية األخرى املطالبة باحلريات واإلصالح الديمقراطي واملتمسكة 

ة تنزلق ومع الزمن بدت احلكومات العربي. بالفصل بين الصهيونية واليهودية
يونية ذاتها يف عقد املقارنة بين بالتدريج إىل املواقع التي استهدفتها احلركة الصه

معاملة الفلسطينيين العرب يف إسرائيل وبين أوضاع مواطني الدول العربية من 
وبدا أن الفصل التاريخي الذي عرفته املنطقة العربية بين الصهيونية . اليهود

  .واليهودية آخذ بالضعف واالختفاء أمام سلسلة متوالية من الضربات
ظة مسألة يف غاية األهمية، وهي أن مواقف العرب جتاه ومن املثير هنا مالح

مواطنيهم من اليهود، والنسق الذي اتخذه خروج هؤالء وهجرتهم من البالد العربية 
ففي . ارتبطت إىل حد بعيد بإمكانات احلرب والسالم يف فلسطين بعد قيام إسرائيل،

ييق التي فرضتها العراق، على سبيل املثال، قدر معظم اليهود أن إجراءات التض
احلكومة العراقية، هي إجراءات استثنائية فرضتها أوضاع احلرب يف فلسطين 

ويف ضوء مثل هذا التقدير، ال عند  .وسرعان ما تزول حال التوصل إىل تسوية سياسية
ويمكن . اليهود فقط بل لدى احلكومة العراقية ذاتها، يمكن فهم تمسك اليهود بالبقاء

لذي حققته القيادة الصهيونية الحقاً، عندما دبّ اليأس من إمكان أيضاً فهم النجاح ا
واتضح أن احلملة الصهيونية العاملية والدور الذي بدأت . التوصل إىل حل قريب

تمارسه إسرائيل على الساحة الدولية، كانا العاملين األكثر حسماً يف تقرير مصير 
ح بعد توقف القتال يف فلسطين يهود العراق، ال مشاعر العداء التي ظهرت على السط

  .١٩٤٩سنة 
على نحو جماعي منظم خالل أقل من ) ألفاً تقريباً ١٤٠(وخرج يهود العراق 

، يف إثر صدور قانون بإسقاط ١٩٥١وصيف سنة  ١٩٥٠عام، بين صيف سنة 
وجاء هذا القانون ثمرة ضغوط صهيونية . اجلنسية عمن يرغب منهم يف املغادرة

على العراق، وهو يمثل  –وصاً من بريطانيا والواليات املتحدة وخص –وغربية كبيرة 
. يف الواقع إقرار من احلكومة العراقية بالعجز واالستسالم الكامل للمنطق الصهيوين

وحتى يف حمأة هذه الضغوط والشعور الطاغي بعدم األمان الذي تملّك يهود العراق 
عامة الصهيونية اإليعاز إىل عمالئها خالل تلك الفترة العصيبة، فقد تطلب األمر من الز
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بالقيام بإلقاء بعض القنابل على الكنس وحمال جتمع اليهود لدفعهم إىل الهجرة 
  .والكف عن التردد

املتتبع لوتيرة الهجرة اليهودية من البالد العربية يالحظ مدى ارتباطها  إن 
وبقيت . اإلسرائيلي –الوثيق بجوالت احلرب وارتفاع حدة املواجهة يف النزاع العربي 

هذه بمثابة السمة األساسية التي طبعت الهجرات الكبرى واجلماعية يف الفترة التي 
فجاءت الهجرة الكبرى ليهود اليمن والعراق، وبدرجة . أعقبت قيام إسرائيل حتى اليوم

 – ١٩٤٨اإلسرائيلية  –أقل املغرب، مع انتهاء اجلولة األوىل من احلرب العربية 
كما . ١٩٥٦ء اخلروج األكبر ليهود مصر عقب العدوان الثالثي عليها سنة وجا. ١٩٤٩

  .١٩٦٧جاء اخلروج األكبر ليهود ليبيا وتونس بعد حرب 
وتعكس وتيرة الهجرة على النحو السالف، بعد كل دورة عنف جديدة، جملة 

مل يكونا كافيين، بحد  ١٩٤٩ – ١٩٤٨إن قيام إسرائيل وحرب : حقائق مؤداها
وأن العامل . لوقوع هجرة يهودية واسعة على النحو الذي تم من البالد العربية ذاتهما،

احلاسم يف هذه الهجرة كان استمرار حالة احلرب والعداء التي تتحمل الزعامة 
ولهذا السبب، عمدت إسرائيل إىل تعطيل عمل . اإلسرائيلية مسؤوليتها بالدرجة األوىل

 ١٩٤٩ليفها بعد توقف القتال يف فلسطين سنة التي جرى تأ" جلنة التوفيق الدولية"
للبحث، ضمن أمور أخرى، يف حل قضية الالجئين الفلسطينيين استناداً إىل القرارات 

بما فيها وثائق األرشيف  –وتشير األدلة التاريخية . الدولية املتخذة يف هذا الشأن
ن اإلسرائيليين الصهيوين التي جرى اإلفراج عن بعضها مؤخراً، واستند بعض املؤرخي

إىل أن إسرائيل سعت، يف احلقيقة، للحرب على الرغم من  موافقتها اللفظية  –إليها 
جلنة "وأن الدول العربية أبدت استعدادها يف إطار اجتماعات . على قرار التقسيم

للتوصل إىل حل يستند إىل قرار التقسيم على الرغم من عدم موافقتها " التوفيق الدولية
واحلال، فإن إدامة املواجهة وغلق الباب أمام فرص . ى القرار عند اتخاذهالرسمية عل

األساسية يف توجهات القيادة  ئالسالم كانا، وال يزاالن حتى اليوم، من املباد
    (16).اإلسرائيلية املتعاقبة

                                                            

  :ملزيد من التفاصيل أنظر   (16)
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بقاء طوائف يهودية كبيرة العدد يف البالد العربية، بعد قيام إسرائيل،  ويؤكد
بين تصفية وجود هذه الطوائف واحلروب العربية  ةالسابق يف العالقصحة االفتراض 

كما أن بقاء طوائف يهودية كبيرة العدد يف دول إسالمية غير . اإلسرائيلية الالحقة –
يران، يؤكد سقم االدعاء الذي يجري ترويجه اآلن فيما يتعلق إعربية، مثل تركيا و

  .سالميةبالطبيعة املعادية لليهود يف اجملتمعات اإل
  

  خالصة ورؤى

إن شعور العداء لليهود يف العامل العربي يعتبر ظاهرة جديدة نسبياً، وهو ناجم 
جرى على أرض  عن نزاع سياسي عادي وال يمكن فهمه إال يف إطار الصراع الذي

وأية حماولة لرد هذا الشعور إىل . الصهيونية وقوى التحرر العربيفلسطين بين احلركة 
معاداة "يمة يف ضوء العالقة بين اإلسالم واملسيحية، أو إىل تفشي دعاوى دينية قد

يف اجملتمعات اإلسالمية على النحو الذي جرى يف أوروبا، هي حماولة " السامية
إن هذا الشعور بالعداء ال يستند إىل نص . عقيمة جمافية للواقع وطبيعة األشياء

د إىل قاعدة من التميّز العرقي، أو الهوتي بتحميل الذنب لليهود وإدانتهم، كما ال يستن
حمكوم بنظرة دونية لعرق معين، إنما يعكس إحساساً بالصدمة واملرارة ملا حدث يف 

  .فلسطين
ومل تكن الهجرة الواسعة لليهود العرب ممكنة من دون توفر عوامل كان من 

  :أهمها
النشاط احملموم الذي قامت إسرائيل والدوائر الصهيونية العاملية به  -١

مل هؤالء على الهجرة، يف الوقت الذي تطلعت الدولة العبرية الفتية إىل حل
 .شريةبمصادر جديدة للقوى ال

احلرب وحالة العداء التي تتحمل مسؤوليتها، أساساً، الزعامة  إدامة -٢
اإلسرائيلية التي سعت من ورائها خلدمة أغراض عديدة، كان على رأسها 

                                                                                                                                                                          

S. Flapan, The Birth of Israel, Myths and Realities (London: Croom Helm, 1987).       
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تمعات اإلسالمية وضمان تصفية وجود الطوائف اليهودية يف اجمل
وكذلك إعطاء فرصة إلغالق أسوار الغيتو اجلديد . انتقالها إىل إسرائيل

يف حماولة لصهر  –ألطول أمد ممكن  –الذي أقامته يف املنطقة العربية 
ثنية والقومية والثقافية اخملتلفة من املهاجرين يف اجملموعات اإل

 .اجملتمع اجلديد
على الساحة الدولية من قبل حكومات الدول  الدعم الذي القته إسرائيل -٣

الغربية، وخصوصاً الواليات املتحدة، األمر الذي مكّنها من ممارسة 
الضغط على احلكومات العربية لفتح أبواب الهجرة وتسهيلها، باإلضافة 

إىل ضمان توفير الدعم املايل الالزم الستيعاب األعداد الكبيرة من 
 .نسبياًاملهاجرين خالل فترة قصيرة 

وسوء الفهم وأحياناً التواطؤ التي تميزت املواقف الرسمية العربية  العجز -٤
بها، واملتمثلة يف سلسلة من السياسات التي عادت بالضرر الشديد على 

القضية الفلسطينية، والنابعة يف األساس من عدم شعبية هذه احلكومات، 
طبيعة احلركة ب –شبه املطلق  –وخضوعها للتأثير االستعماري وجهلها 

 .الصهيونية وأساليبها
إن النجاح الذي حققته احلركة الصهيونية يف فلسطين ال يقاس بمساحة 

بالتسليم بمنطقها؛ وهو  –وهذا هو األهم  –األرض واملعايير اجلغرافية فقط، بل أيضاً 
ما حدث بالنسبة إىل حتديد املوقف من اليهود العرب الذي اتسم، وال يزال يتسم 

واليوم، . ط مما ساعد يف حتقيق األهداف التي عملت احلركة الصهيونية لهابالتخب
أصبح يف وسع العرب اإلقرار بحقيقة مؤسفة جديدة، أنه إذا ما كان صحيحاً 

ظهرت يف أوروبا يف نهاية القرن املاضي كنتيجة " املسألة اليهودية"االفتراض أن 
" مسألته اليهودية اخلاصة"اليوم  لظهور العداء للسامية هناك، فقد أصبح لدى الشرق

  .النابعة، يف األساس، من قيام إسرائيل وحالة العداء التي أعقبت ذلك
. إن خروج اليهود من البالد العربية هو، وال شك، إجناز كبير للحركة الصهيونية  

إنه مؤشر النهاية لفصل، وبداية فصل آخر يف تاريخ عالقة هذه الطوائف بمجتمعاتها 
إنه مؤشر النهاية لقرون طويلة من العيش املشترك يف ظل النسيج االجتماعي . .العربية
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ماذا عن : والسؤال الذي يبرز هنا هو.. والثقايف واحلضاري العام لهذه اجملتمعات
  املستقبل؟ ماذا عن إمكانات العيش املشترك مستقبالً؟

التحرير التي اتخذها معظم الدول العربية، بتشجيع من منظمة  إن القرارات
الفلسطينية يف السبعينات، بالسماح لهؤالء اليهود بالعودة إىل بالدهم األصلية، ال 

ومل يكن من املنتظر أن . تتعدى يف تقديرنا وضع املسألة يف إطارها النظري الصحيح
  .جتلب معها هجرة عكسية إىل البالد العربية

بمستقبل  –حد بعيد إىل  –أما إمكانات العيش املشترك مستقبالً، فأمر يرتبط 
أن اليهود : ، تبرز إشكاالت ومسائل عديدة، منهاويف هذا اإلطار. السالم يف املنطقة

العرب أو معظمهم، غادروا إىل إسرائيل كأقليات دينية، أقل ما يقال فيهم أنه مل تكن 
أو بمعنى أدق أجيالهم اجلديدة  –أما اليوم فهم . تتملكهم احلماسة للمشروع الصهيوين

 إنهم يشكلون أكثر من نصف السكان هناك، ويزداد. يطلّون علينا بلباس قومي –
  .دورهم يف احلياة العامة والسياسة باطراد

تشيعه مصادر  ما حقيقة موقف هؤالء بالنسبة إىل السالم؟ هل التقدير الذي
املؤسسة احلاكمة يف إسرائيل بشأن غلبة التطرف بين الطوائف الشرقية دقيق؟ وهل 

ذا املوقف يستند إىل أرض صلبة، مبعثها اإلحساس باملرارة والكره إزاء العرب؟ مثل ه
أم أن هذا املوقف ال يتعدى كونه قراءة سطحية وال يعكس شعوراً بالعمق ضد السالم، 
وهو ناجم عن عوامل أخرى نابعة من التمييز واإلحساس باالضطهاد داخل اجملتمع 

  .اإلسرائيلي ذاته
التعصب الديني والقومي املنادية باستيطان املناطق  واملالحظ أن حركات

، يقودها مهووسون من أصول غير شرقية، وهي يف ١٩٦٧العربية احملتلة بعد سنة 
كما أن . طابعها العام امتداد للحركات الفاشية السائدة على النمط الغربي واألوروبي

بين السالم وحل  ليوممن املالحظ أن نسبة متعاظمة بين املثقفين الشرقيين يربطون ا
ومن األمور    (17).قتصادي واالجتماعي لطوائفهم داخل اجملتمع اإلسرائيلياملشكل اال

الذي بدا غير مفهوم ملصادر املؤسسة  –لالهتمام أيضاً مالحظة ذلك التجاوب  املثيرة
                                                            

، باريس، "يف إسرائيل الم حقيقيةمبادرات اليهود الشرقيين اجلديدة، والدة قوة س"كراسة    (17)
  .عربية –، نشريات آفاق يهودية ١٩٨٦يوليو /تموز
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اإلسرائيلي،  –الذي أظهره اليهود املصريون مع اتفاق السالم املصري  –احلاكمة 
ام بعضهم بإعادة كشف هويته املصرية من جديد، على الرغم من التحفظات واهتم

  .الكثيرة التي أثارها االتفاق
إن ارتباط اليهود العرب باملنطقة يتجاوز اعتبارات السياسة إىل عوامل وآفاق 

غير أن بثّ الروح يف هذا . أرحب وأعمق، تتعلق باإلرث الثقايف واحلضاري املشترك
إن هذا أمر تفهمه الزعامة اإلسرائيلية جيداً، وهو ما . لى السالماملشترك يتوقف ع

يساعد يف فهم سر مواظبة تلك الزعامة على التمسك بموقف الرافض واملتعنت جتاه 
ولهذا . السالم، ورفضها يف الوقت ذاته اإلقرار بمالمح اجملتمع اإلسرائيلي الشرقية

أعداد كبيرة من اليهود السوفيات بعد السبب، أيضاً حتثّ إسرائيل اخلطى اليوم جلذب 
يف إغالق معابر الهجرة إىل دول أخرى  –كما يف حالة اليهود العرب  –أن جنحت 

  .بالنسبة إليهم
راز طابع الدولة ، وما زالت تبذل جهداً مضنياً إلبلقد بذلت احلركة الصهيونية

ن، ال بسبب العبرية األوروبي، وهي مسألة مل تكن حمل شك بقدر ما هي عليه اآل
يف اجملتمع اإلسرائيلي، ) من يهود وغيرهم(األغلبية السكانية الطاغية للشرقيين 

من إجمايل السكان، فحسب، بل أيضاً بسبب انهيار تلك % ٧٠والتي تتجاوز نسبة 
التجارب السقيمة القائمة على تشييد جمتمعات، أو باألصح جزر استيطانية بيض 

وهو تطور ال . فريقيا وغيرها من مناطق العاملخالصة ذات طابع استعماري يف إ
 –يف هذا االجتاه   –ويف وسع العرب التسريع . تستطيع  إسرائيل الزعم أنه ال يخصُّها

يف فتح أبواب التواصل بين الشرق الباحث عن هوية ما يف اجملتمع اإلسرائيلي وبين 
سوار الغيتو اجلديد عواصمهم التي ساعدت سياساتها إسرائيل يف املاضي على إقامة أ

  ■ .يف املنطقة العربية
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