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بسـم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمــة
احلمدهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني نبينا حممد ،وعلى آله الطاهرين ،وصحبه
الطيبني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن من أسباب النصر :معرفة العدو ،واكتشاف نقاط ضعفه؛ واليهود من أعداء اإلسالم منذ ظهوره ،قال
تعاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [البقرة ]93:ذكر ابن جرير الطربي –رمحه اهلل

تعاىل : -أهنم اليهود ،4وقد دلت اآليات يف كتاب اهلل تعاىل على متين أهل الكتاب لو كفر كل من آمن باهلل
تعاىل ،قال عز وجل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [البقرة .]403:ففي
هاتني اآليتني بني اهلل تعاىل لنا بعض صفات اليهود كاحلجود ،واحلسد ،واالستكبار عن قبول احلق.
ويف الزمن احلديث بعد أن وصل بعض األشخاص من اليهود إىل مناصب إعالمية ،وامتلكوا بعض وسائله
فإهنم ما انفكوا يضخمون أنفسهم ،باعتبارهم أرباب االختراعات الذكية ،وأهنم املسيطرون على هذا العامل ،فقد
وصفوا أنفسهم بأهنم "سادة العامل ومفسديه وحمركي الفنت وجالديه" ،2والسؤال املهم هنا :هل يصدق هذا على
اليهود؟ ،هل لديهم من الوحدة ما ميكنهم من السيطرة على العامل ،والتالعب بالعقول؟ ،ماذا عن البنية االجتماعية
لألسر اليهودية؟ ،وهل يوجد وطن على اخلارطة يدين باليهودية؟ ،وأين هو بالتحديد على وجه األرض؟ ،وإن
زعم قائل أنه إسرا ئيل ،فما الثقافة املشتركة اليت جتمع ساكين أراضيها؟ ،وما أثر اخللفيات احلضارية والفكرية اليت
انتقلوا منها على تكوينهم النفسي واالجتماعي يف وطنهم املزعوم؟ ،وماذا عن ماليني األفراد الذين يدينون
باليهودية حول العامل والذين يرفضون االنتقال للعيش على أرض فلسطني؟ ،وهل رفض االنتقال هذا على مستوى
فردي أم مؤسسايت؟
يف هذه املوسوعة التفسريية مجع الدكتور (عبدالوهاب املسريي) آالف املعلومات عن أفراد اجلماعات
اليهودية ،وحاول استنطاقها –وقد أجاد يف ذلك -رمحه اهلل ،ليوضح يف عدد كبري من املداخل التفسريية مقدار
املصداقية يف مايقوله اليهود عن أنفسهم ،أو ما يشاع عنهم.
 4انظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن (. )292/2هجر للطباعة والنشر ،السعودية .ط2004/4م.
 2انظر :بروتوكوالت حكماء صهيون ،نصوصها رموزها أصوهلا التلمودية ،عجاج نويهض( ،ص .)499:دار االستقالل،بريوت.
ط4332/1م.
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حدود التقرير وسبب إعداده:
يستعرض التقرير بعض األفكار يف اجمللدين األول والثاين من املوسوعة املوجزة للدكتور عبدالوهاب بن حممد
املسريي -رمحه اهلل ،-وقد مت حتديد املطلوب من قبل جلنة االختبار الشامل املوقرة؛ والتقرير أحد متطلبات اجتياز
االختبار الشامل (اجلزء الشفهي) لطلبة مرحلة الدكتوراه جبامعة امللك سعود ،يف كلية التربية ،قسم الثقافة
اإلسالمية ،العام اجلامعي4193-4191 :هـ.
منهج إعداد التقرير:
 .4قراءة املصطلحات املطلوبة يف تدوين التقرير ،ومن ثَم اختزال حمتواها ،بأسلوب الطالبة ما أمكن ،حيث
التُذكر كل األمثلة إذا تتبع املؤلف النماذج التارخيية حلالة معينة ،وإمنا يقتصر على بعضها.
 .2وضع كل مصطلح بشكل مستقل ،باعتباره عنوانًا جانبيًا ،وقد مت دمج بعض املصطلحات مبا سبقها
للترابط الشديد فيما بينها ،4أو ألن الطالبة عرضت املصطلحني على شكل مقارنة حمتوامها.2
 .9بعض املصطلحات تكون مترابطة موضوعيًا ،وعلى ذلك يكون عرضها يف التقرير يف مقطع واحد
متصل 9؛ فيما بعض املصطلحات تتشعب الفكرة فيها ،وحتتاج إىل ذكر مقدمات تارخيية ،أوشواهد،
وغري ذلك مما يؤكد الفكرة األصلية ،وهذه يكون عرضها بطريق النقاط باألرقام ،1أو األفكار.3
 .1يوضع أكثر من مصطلح يف عنوان واحد إذا كانت تلك املصطلحات لشرح دالالت مشتركة ،وجاءت
يف املوسوعة متتابعة ،وكان املؤلف قد استخدم املنهج ذاته يف عرضها.2
 .3قد تذكر املصطلحات بشكل تعداد رقمي ،واليكون ذلك إال إذا كانت مجيع املصطلحات مطلوبة يف
حمور معني ،ومل يكن املؤلف قد أطال يف تبسطيها وشرح داللتها .
 .2يف كل احلاالت السابقة املشار إليها عند دمج أكثر من مصطلح تتم اإلشارة إىل للمصطلح املذكور داخل
الفقرات باخلط العريض متييزًا له عن باقي النص.

 .إضافة أحد الرسوم التوضيحية ،كما أُضيفت بعض امللحوظات يف هناية التقرير.
 4مثال :دمج حمتوى مصطلح (يهودي غري يهودي ،ويهودي بشكل ما) مبا سبقه( :اخلريطة العامة للهويات اليهودية يف الوقت
احلاضر) (ص )49:من التقرير؛ وغري ذلك.
 2مثال :دمج حمتوى (يهود السفارد ،واإلشكناز) ،و(اليهود الشرقيني ،واليهود الغربيني) (ص42:من التقرير) وغريه.
 9انظر مثالً( :ص )9:من التقرير ،املصطلح :العزلة اليهودية .وغريه.
 1انظر مثالً( :ص )42:من التقرير ،املصطلح :االندماج املوقف الصهيوين .وغريه.
 3انظر مثالً( :ص )2:من التقرير ،املصطلح :الوالء اليهودي املزدوج .وغريه
 2انظر مثالً( :ص )20:من التقرير ،املصطلحات :يهودي ،عربي ،يسرائيل.
انظر مثالً( :ص )22:من التقرير ،التبويب :إشكاليات العقيدة اليهودية.
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صعوبات إعداد التقرير:
إن موسوعة املسريي التستعرض معلومات عامة عن مصطلحات حمددة كشأن املوسوعات عادة ،وإمنا هي
موسوعة تفسريية ،سعى فيها املؤلف جلمع كم هائل من املعلومات مبعاونة عدد كبري من الباحثني ،4ال ليعرضها يف

املوسوعة وإمنا ليحللها ،ويستنتج منها ،وبتعبريه اخلاص –رمحه اهلل( : -يفسرها)؛ قال يف رحلته الفكرية" :حني
اكتشفت أن املعلومات مهما بلغت من كثافة وذكاء وحذق هي عملية الهناية هلا ،والجدوى من ورائها فهي
تشبه الرمال املتحركة ،وهي التأيت باملعرفة أو باحلكمة ألهنا حمكومة مبقوالت قَبْلية حمددة تتم مراكمة املعلومات يف
إطارها؛ حينما أدركت ذلك ،حتول مشروع املوسوعة [يقصد موسوعته األوىل اليت صدرت عام 43 3م] من
مشروع لكتابة موسوعة معلوماتية صغرية عادية تعرف باملصطلحات واألعالم على الطريقة الشائعة واملعروفة إىل
موسوعة تفكيكية شاملة ،أي موسوعة حتاول تفكيك املصطلحات ودهدف إىل توضيح املفاهيم والتحيزات الكامنة
وراءها بدالً من تلخيصها وعرضها".2

وقد واجهتين صعوبة يف اختزال املعلومات ،إذ املوسوعة موجزة من املوسوعة األم ذات الثمانية جملدات،9
واملعلومات مركزة فيها بشكل كبري ،وقد متنيت أن يكون التقرير يف أحد كتب املسريي األخرى واليت تتناول
الشأن اليهودي ،ككتاب (من هو اليهودي ،)1أوكتاب(الربوتوكوالت واليهودية والصهيونية ،)3أوكتاب

(الصهيونية وخيوط العنكبوت.)2
وكان من املمكن إدراج بعض مباحث املوسوعة يف االختبار الشامل على أن تكون من ضمن االختبار
التحريري ،إذ استذكار مباحثها أيسر -لطالبة مثلي -من تقدمي عرض عنها ،خاصة وأن املوسوعة هي خالصة
جهد (املسريي) وزبدة فكره –رمحه اهلل -فقد قضى يف تدوين مباحثها الفترة من (43 3م) حني بدأ يف حتديث
(موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية :رؤية نقدية) وانتهى منها عام (4339م) وصدرت طبعتها األوىل يف
العام التايل وحصلت على جائزة معرض الكتاب الدويل يف مصر ذلك العام ،وقد اعترب اليهود ذلك معاداة
للسامية.9

 4انظر :رحليت الفكرية يف اجلذور والبذور والثمر ،للمؤلف رمحه اهلل( ،ص .)393:دار الشروق ،مصر ،ط2003/1م.
( 2ص.)399:
 9الطبعة األوىل صدرت عن دار الشروق ،مصر ،الطبعة األوىل :عام 4333م.
 1الطبعة األوىل صدرت عن دار الشروق ،مصر ،الطبعة األوىل :عام 433م.
 3الصادر عن دار الشروق ،مصر ،الطبعة األوىل :عام 2009م.
 2الصادر عن دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل2002 :م.
انظر :رحليت الفكرية ،املسريي( ،ص.)39 :
 9انظر :رحليت الفكرية ،املسريي (ص.)3 :
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التقريــر
اجمللد األول :إشكاليات تتصل بالنظرة إىل اجلماعات اليهودية:
أ/إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي:
الوحدة اليهودية:

معىن املفهوم :إن اليه ود يشتركون يف اهلوية ،والشخصية ،والسلوك ،ويقول البعض بوجود عِرْق يهودي
واحد.
ويعين هذا املفهوم :حمافظة اليهود على وحددهم منذ مصر الفرعونية حىت يومنا هذا.
التفسريات املقدمة هلذه الوحدة:
تفسري الصهاينة الدينيني :حلول الروح اإلهلية يف الشعب اليهودي ،وهذا تفسري ميتافيزيقي غي،ي ،يعرب عن
تطلعات قومية دينية.
تفسري الصهاينة الالدينيني :إن نزعة معادة اليهود يف جمتمعات األغيار تؤدي إىل قيام اليهود بدور اجلماعة
الوظيفية ،وهو األمر الذي حيقق وحددهم وحيافظ عليها ،وهذا تفسري مادي ،يعرب عن تطلعات قومية.
االختالف بني رؤية اليهود وتقدميهم ألنفسهم باعتبارهم كتلة/مجاعة واحدة ،وبني واقعهم التارخيياملركّب الذي اليعرب عن الوحدة ،وتتبع املؤلف ذلك على املستوى الديين ليوضح عمق االنقسام -على املستوى
الديين -بني اليهود ،فمن ذلك:
أ/االختالف بني اململكتني الشمالية واجلنوبية العربانيتني يف عبادة يهوه ،أو عبادة بعل.
ب/االنقسام إىل صدوقيني ،وفريسيني ،وأسبنيني.
ج /حركات االحتجاج ضد املؤسسة احلاخامية ،وهي تنفي مفهوم الوحدة متامًا.
د/االنقسام يف العصر احلديث إىل فرق :اليهودية االصالحية ،واليهودية احملافظة ،واليهودية التجديدية،
واليهودية األ رثوذكسية ،واليهودية األرثوذكسية اجلديدة؛ وأشار املؤلف إىل تكفري بعض الفرق اليهودية لبعضها،
ووجود القطيعة فيما بينها ،وأن ازدياد ذلك راجع إىل عدم وجود معايري من سلطة مركزية يهودية مجاعية ،دينية،
أو دنيوية يتحدد وفقًا ملعايريها ما ينبغي أن يكون عليه أعضاء اجلماعات اليهودية.
وجود بعض أشكال الوحدة االقتصادية /املالية بني أعضاء اجلماعات اليهودية يف احلضارة الغربية منذالعصور الوسطى ،حيث إن كل مجاعة وظيفية يهودية استمدت هويتها من اجملتمع الذي تنتمي إليه.
 تأكيد الصهاينة على وجود وحدة أزلية جتمع اليهود ،ويبنون على ذلك :منطقية/حتمية وجود الدولةالصهيونية يف فلسطني.
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االستقالل اليهودي:

يعين هذا املصطلح :امتالك/حيازة اليهود لشخصية وتاريخ مستقلني عن مجيع األغيار.
من األدلة اليت تتمسك هبا األدبيات الصهيونية لتأكيد االستقالل اليهودي:أ/اعتبار مؤسسات اإلدارة الذاتية كمجلس البالد األربعة ،والقهال مؤسسات حكم ذايت لليهود.
ب /اعتبار اللهجات احملكية للجماعات اليهودية لغات لليهود.
ج /استناد العقيدة الصهيونية على مسات بشرية داخل الطبيعة اليهودية جتعلهم مستقلني عن باقي البشر لذلك
يرفض اليهود االندماج ،ويفضلون اجليتو (اجليوب االستيطانية) على احلياة مع األغيار ،وهذه النظرة نفسها اليت
تستند إليها نظرة معاداة اليهود.
 تأكيد املؤلف على عدم وجود استقالل يهودي ،إذ تتبع التاريخ يكشف اندماج أعضاء اجلماعات اليهوديةيف جمتمعادهم ،وأن استقالهلم النس،ي الخيتلف عن استقالل األقليات الدينية يف جمتمعات األغلبية.
سبب شيوع مفهوم استقالل اليهود هو :كون أعضاء اجلماعة اليهودية يقومون بدور اجلماعة الوظيفية اليتيعتزل أفرادها بقية أفراد اجملتمع خاصة يف العامل الغريب.
تفريق املؤلف بني مفرديت( :اليهود ،واجلماعات اليهودية) إذ األول يعطي معىن الوحدة اليت مل يتمتع هبااليهود؛ فيما الثاين يؤكد غياب التجانس والينفي قدرًا من الوحدة ،ولذا فهو األليق بوصف اجلماعات اليهودية.
الوعي اليهودي:

مفهوم هذا املصطلح :افتراض وجود هوية وشخصية يهوديتان مستقلتان عن تاريخ وتراث الشعوب.عرض املؤلف رؤية املعادين ألعضاء اجلماعات اليهودية ،وتتلخص يف :إن أعضاء اجلماعات اليهوديةميتلكون وعيًا عميقًا خلصائصهم اليهودية ،وقد انعكس هذا الوعي يف الدفاع عن املصلحة اليهودية ،واالنعزال
داخل اجليتو ،كما انعكس أيضًا يف املؤامرة اليهودية الكربى ضد األغيار.
نقد املؤلف من جهة جتاهلها لغياب التجانس بني أعضاء اجلماعات اليهودية ،والصراعات احلادة بينها ،مثعرض املؤلف مثاالً على استحالة وجود ما يُسمى بالوعي اليهودي ،واملثال هو :الصراع بني السفارد ،واإلشكناز
من القرن (  )4حىت الوقت احلاضر.
إميان الصهيونية بوحدة الشعب اليهودي قادها إىل تقوية الشعب اليهودي حفاظًا على وحدته فأدخلتمادة (الوعي اليهودي) يف مقررات الدراسة يف املدارس اإلسرائيلية لتدعيم اهلوية اليهودية اليت دهافتت بعد إنشاء
الدولة الصهيوينة ،ويقدم هذا املقرر :اجلوانب اإلجيابية لوجود اليهود على هيئة مجاعات منتشرة يف العامل ،كما
ميجّد إجنازادهم ا حلضارية حول العامل؛ ويتعارض هذا التمجيد مع العقيدة الصهيونية اليت ترى أن حياة اليهود خارج
(فلسطني) هي احنراف عن التاريخ اليهودي ،واستنتج املؤلف أن هذه الرؤية التدعم/التزيد الوعي اليهودي
األحادي إطالقًا؛ كما أن مادة (الوعي اليهودي) تركز على إسهامات اليهود اإلشكناز وحدهم ،دون االهتمام
باليهود الشرقيني والسفارد.
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 عرض املؤلف ماتدونه بعض كتب التاريخ الصهيونية واليت تركز على اجلوانب السلبية ،وتصوّر تاريخاجلماعات اليهودية على أنه تاريخ هجمات ومذابح ،وأن ذلك الفعل يقلل احترام األجيال الصاعدة ليهود العامل،
ولذلك ظه ر اجتاه يؤكد عنصر املقاومة بني يهود املنفى ،حيث تصدى اليهود لالندماج فأبدعوا يف احلفاظ على
جوهرهم اليهودي.
عدم االنتماء اليهودي:

مفهوم هذه العبارة :وجود انتماء يهودي للجماعة اليهودية يظهر يف الوالء الكامل للشعب اليهودي ،وعدماإلنتماء للشعوب واألوطان األخر ى؛ وقدّم املؤلف رؤيته بأنه لو كان هناك انتماء يهودي فهو انتماء إىل العقيدة
اليهودية فحسب ،إذ اليوجد تراث يهودي مشترك.
 ناقش املؤلف كون مفهوم االنتماء اليهودي أحد اإلشكاليات اليت تُناقش يف األدبيات الغربية يهودية ،وغرييهودية ،واستعرض املؤلف طريقة طرح هذه اإلشكالية ،حيث يُطرح التساؤل حول إله اليهود ،أهو خاص هبم؟ أم
إله كل العاملني؟ ،كما يُطرح تساؤل عن انتماء اليهود للجنس البشري.
واعترب املؤلف أن اإلجابة عن هذه التساؤالت غري ممكنة يف إطار فِكْر الدين اليهودي؛ حيث إن القرائن
القاطعة تشري إىل خالف افتراضات اليهود عن أنفسهم من أهنم شعب اهلل املختار.
 أشار املؤلف إىل ارتباط مسألة االنتماء اليهودي بدور اجلماعات اليهودية يف عدد من اجملتمعات حيثمثلت دور اجلماعة الوظيفية الوسطية ،وطبع اجلماعات الوسيطة أهنا التنتمي إال لوطنها األصلي (الومهي).
طرح املؤلف قضية االنتماء مع ظهور الدولة القومية املركزية اليت حاولت توحيد األمة باستبعاد االنتماءاتاجلانبية ،والتركيز على االنتماء للهوية اليهودية؛ مث أشار إىل مسألة اعترضت اإلنتماء اليهودي حيث اندمج كثري
من أعضاء اجلماعات اليهودية يف حميطهم الثقايف ،كما أن العلمنة يف العامل الغريب ستؤدي -حتمًا -إىل ضعف
االنتماء الديين للجماعات اليهودية؛ وهو ما تساهم (الصهيونية) يف خلقه لتحل هي حمل العقيدة الدينية.
عرض املؤلف وجهة نظر الصهاينة والنازيني حول انتماء أعضاء اجلماعات اليهودية ،فهم يرون وجودانتماء يهودي خالص ،ولذا الينتمي أعضاء اجلما عات اليهودية إىل الثقافات اليت يوجدون فيها ،ولكن الواقع
يُكذّب هذا الزعم ،وأورد املؤلف مناذج/أمثلة لذلك كيهود أمريكا ،ويهود االحتاد السوفييت سابقًا.
 حماولة الصهاينة إجياد تعريف متوافق مع الواقع لالنتماء اليهودي ،وعليه أصبح لليهودي انتماءان؛ األول:سياسي واقتصادي لوطنه الفعلي؛ والثاين :ديين وثقايف لوطنه الومهي (الدولة الصهيونية).
ونتيجة ذلك كما فسره املؤلف :إن الترمجة العملية للربنامج الصهيوين لن تكون اهلجرة إىل فلسطني احملتلة،
وإمنا تعميق األبعاد اليهودية اإلثنية للهوية ،وهو ما يُسمى (صهيونية الدياسبورا) ،أو (الصهيونية اإلثنية).
الوالء اليهودي المزدوج:

استعماالت هذا املصطلح :يستخدم هذا املصطلح معادو اليهود ،والصهاينة الذين يرون أن اليهود ال يوالون
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إال وطنهم القومي ،ومصاحلهم اخلاصة ،حيث ال جذور تربطهم مبجتمعادهم.
دقة استعماله :بالنظر إىل تاريخ أعضاء اجلما عات اليهودية فإنه ال ميكن تعميم هذا املفهوم ،إذ وُجد من

أخلص منهم لوطنه الذي يعيش فيه.

بعض األدلة على عدم وجود الوالء اليهودي املزدوج :ذكر املؤلف أنه منذ أيام التهجري البابلي حيث

ظهرت أول مجاعة يهودية خارج فلسطني ،جعلت الشريعة اليهودية (شريعة الدولة هي الشريعة) ،وبذلك كان
والء أفراد اجلماعة اليهودية للدولة اليت يعيشون فيها؛ وأكّد املؤلف على عدم وجود والء يهودي مزدوج يف الفترة
اليت مل توجد فيها حكومة يهودية يدين هلا اليهود بالوالء ،كما أكّد كون والء أعضاء اجلماعة اليهودية إىل أعضاء
مجاعتها أساسًا ،مث إىل الط بقة احلاكمة اليت حتميها ،وباإلضافة ملا سبق مل يكن مفهوم الوطن والوالء له واضحًا
حىت ظهور الفكر القومي يف هنايات القرن الثامن عشر.
فكرة الوالء خالل عصر التنوير يف أوروبا :طُرحت هذه الفكرة بسبب انعزالية اليهود ،حيث وُصفوا بأهنم

دولة داخل دولة ،واُقترِح عليهم وكل األقليات األخرى أن يدينوا بالوالء للدولة القومية وحدها ،فرحّب اليهود
بذلك .وأشار املؤلف إىل حتول هذا الترحيب إىل فكر حيث يرفض أعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة
اإلنتماء إىل غريها ،ويرفضون اهلجرة إىل إسرائيل يف العصر احلديث.
فكرة الصهاينة حول الوالء املزدوج :يرى الصهاينة وجود (الوالء القومي اليهودي) والذي يعتقدون من

خالله أن أي يهودي يعيش خارج وطنه القومي (إسرائيل) إمنا يكون والؤه لوطنه القومي ،أو موزعًا بني وطنه
القومي ،وبني الوطن الذي يعيش فيه ،وهو ما يُسمى (ازدواج الوالء)؛ وعلى ذلك اعترب (بن جوريون) أن السفري
اإلسرائيلي يف كل دولة هو املمثل احلقيقي للجماعة اليهودية فيها.
حماولة الصهيونية ترمجة فكرة الوالء اليهودي :من خالل سن بعض القوانني كقانون العادة ،وقانون

اجلنسية ،والدولة الصهيونية احملتلة حتاول ترمجة ازدواج الوالء إىل واقع عملي رغم ضآلة سلطتها على أعضاء
اجلماعة خارج دولة االستيطان.
المصالح اليهودية:

معىن املصطلح:افتراض وجود مصاحل حمددة ،ومتفق عليها بني أعضاء اجلماعة اليهودية ،ويذكر املؤلف أنه

افتراض شائع بني الكتابات املعادية لليهود اليت تصف والء اليهود ملصلحتهم اخلاصة ،وبالتايل ال يعملون إال
ألجلها.
املصلحة اليهودية تارخييًا :ذكر املؤلف أنه ال توجد مصاحل يهودية واحدة ،بل وُجدت الصراعات املختلفة

بني أعضاء اجلماعات اليهودية ،وقد كانت السلطات تستعدي مجاعة يهودية على أخرى ،ومن صور هذا
الصراع :حظر حق االستيطان مع كونه مصلحة يهودية مشتركة ،وغريها من األمثلة.
ويؤكد املؤلف على وجود مصاحل خمتلفة ألعضاء اجلماعات اليهودية ،وأن تفسري سلوكهم يكون بالنظر إىل
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سياقهم الثقايف والتارخيي ،ألن حماولة تفسري سلوكهم باختاذ املصلحة اليهودية مرجعًا للتفسري يعين العجز عن تفسري
كثري من جوانب سلوكهم.
ب/إشكالية العزلة اليهودية واخلصوصية اليهودية:ومن املصطلحات يف هذا احملور:
العزلة اليهودية:

قدّم املؤلف مفهوم االنعزالية اليهودية بأنه يعين أن اليهود يعيشون حالة عزلة عن الشعب الذي يعيشون معه،
وأن حالة العزلة هذه تُفسر بأهنا مفروضة على اليهود ،حيث ال ميكنهم االندماج يف جمتمعات األغيار بسبب
جوهرهم اليهودي؛ وأشار املؤلف لعدم االختالف بني تفسري من يعادي اليهود لظاهرة االنعزال ،وبني اليهود
أنفسهم.
أكّد املؤلف أن لبعض العقائد الدينية اليهودية أثر يف تشجيع اليهود على العزلة كعقيدة الشعب املختار مثالً؛
ويظهر أثر العقائد الدينية على القبَّااله الذين يرون أن اليهود خُلقوا من طينة مغايرة عن طينة البشر؛ مث طرح
املؤلف فكرة عامة توضح عدم دقة الربط بني الفكرة والسلوك ،كما تربط بعض اآلراء بني فكرة كون اليهود هم
الشعب املختار ،وأن السلوك الذي انتجته هذه الفكرة وهو العزلة ،ويرى املؤلف أن مكمن اخللل يف هذا الطرح
اليتوقف على السبيية البسيطة اليت يقف عندها لتفسري ظاهرة العزلة ،وإمنا يتجاوز ذلك إلـى وقوعه يف التعميم،
الذي خيالف بعض الوقائع اليت تشري إىل اندماج اليهود يف بعض اجملتمعات ،مث إن تفسري مثل هذه الظواهر
االجتماعية كالعزلة حيتاج إىل نظر ة فاحصة حتيط بالظاهرة املدروسة من مجيع جوانبها احلضارية ،والثقافية،
واالجتماعية ،وال تقف عند شيء حمدد ،وافترض املؤلف أن من األسباب اليت ميكن اعتبارها يف عزلة اليهود هو
قيامهم بدور اجلماعة الوظيفية داخل اجملتمعات اليت داخلوها ،خاصة مع قيامهم ببعض الوظائف اليت تتطلب احلياد
كالبغاء ،والتجارة.
مث ذكر املؤلف أشهر حاالت العزلة اليهودية ،ومثل باحلالة األوكرانية حيث كانت عزلة اليهود على عدة
مستويات :طبقية ،لُغوية ،ثقافية ،دينية؛ ومستويات العزلة هذه جتعلها متطرفة.
اليهودي الخالص:

وهي عبارة تفترض نقاء الفرد اليهودي من الناحيتني العِرْقية واحلضارية ،ويذكر املؤلف أنه مع ندرة اإلشارة
إليها بوضوح يف مؤلفات اليهود ،إال أنه ميكن رؤية آثار هذا املصطلح بوضوح يف األدبيات الصهيونية ،حيث هو
مندمج يف آرائهم ،ويظهر يف كتابادهم.
وذكر املؤلف مايقابل هذا املصطلح ،وهو (اليهودي املنفي) وهو الذي فقد والؤه املطلق ،فأصبح مهمشًا؛
ويعمل الصهاينة على حتويل اليهودي املنفي ،إىل يهودي خالص.
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نقاء اليهود عِ ْرقيـًا:

ويعين ذلك صفاء العِرْق اليهودي من االختالط باألجناس األخرى ،ويروج هلذه الفكرة معادو اليهود
باعتبارها دالة على رغبة اليهود يف عزل أنفسهم ،كما يروج هلا الصهاينة باعتبارها مدخالً إلنشاء دولة يهودية
مستقلة.مث استعرض املؤلف اآلراء يف هذه املسألة:
فالرأي األول :يؤكد نقاء اليهود عِرْقيًا ،وقد كتب يف ذلك عامل االجتماع (آرثر روبني) ،ونقل عن (إغناتز
زولتشان) تأكيده على نقاء اليهود عرقيًا ،وأنه من الواجب احلفاظ على هذا النقاء.

أما الرأي الثاين :فينفي فكرة نقاء اليهود ،إذ واقع اليهود التارخيي واالجتماعي يؤكد عدم مصداقيتها ،وقد

كتب يف ذلك (مجال محدان) الذي أكد أن الدراسات األنثروبولوجية (اإلنسانية) تؤكد زيف هذه الفكرة ،إذ

تزاوج اليهود بغريهم عرب العصور ،كما أنه الميكن اعتبار بعض الصفات الـخَلقية كقصر القامة ،واألنف
املعقوف ،حمصورة على اليهود وحدهم ،أو أهنا مُمَيزة هلم عرقيًا.
نقاء اليهود حضار ًيا (إثن ًيا):

هذا املصطلح يفترض وجود شعب يهودي ذي تقاليد خاصة ،غري متأثرة بالبيئة اليت تعيش فيها ،وقد شاع
هذا املفهوم خالل القرن التاسع عشر ،وأثر يف كثري من األفكار كالنازية ،والقومية ،وغريمها.
ويؤكد املؤلف عدم إمكان الفصل بني العِرْق واحلضارة ،إذ يندجمان معًا لتشكيل شكل من الوحدة الفكرية
العامة بني أبناء احلضارة الواحدة ،وملا مل يكن اليهود ذا عرق واحد ،ومل يكونوا متشاركني يف أرض واحدة ،وإمنا
عاشوا يف مجاعات متناثرة حول العامل ،فإن احلديث عن حضارة خاصة انفرد هبا اليهود ،هو حديث يتعارض مع
املعطيات احلضارية اإلنسانية العامة.
الخصوصية اليهودية:

أوضح املؤلف أن هذا التعبري يقوم على اعتبار خصائص حمددة يُفترض أهنا مقصورة على أعضاء اجلماعات
اليهودية ،وهي فكرة عامة يف الكتابات الصهيونية ،وكذا الكتابات املعادية لليهود؛ ويُذّكر املؤلف بالرجوع إىل
دراسة أعضاء اجلماعات اليهودية حول العامل ،إذ أن ذلك يُبني عدم وجود خصوصية يهودية عامة ،وإمنا
خصوصيات متعددة ألعضاء اجلماعات اليهودية ،وذكر املؤلف ثالثة عناصر أدت إىل ظهور هذه اخلصوصيات،
وهي:
 .4قيام عدد كبري من أعضاء اجلماعات اليهودية بدور اجلماعة الوظيفية ،مما عزهلا عن جمتمعادها ،فارتبطت
بوظيفتها ال بالتراث املشترك مع اجملتمع الذي تعيش فيه.
 .2حمافظة أعضاء اجلماعات اليهودية على مرياثهم احلضاري السابق ،ونقله معهم إىل البيئات اجلديدة،
واليشترط أن يكون هذا اإلرث احلضاري يهودي خالص.
 .9كون اخلصوصية اليت يتمتع هبا أعضاء اجلماعة اليهودية حالة ذهنية أكثر من كوهنا حقيقة واقعة ،ومع
ذلك فإن أعضاء اجلماعة اليهودية يكتسبون الكثري من خصائص اجملتمع الذي ينتمون إليه.
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وأكّد املؤلف أن كل ماذُكر من األمور أعاله ،اليُمكن من احلديث عن خصوصية يهودية جتمع أعضاء
اجلماعة اليهودية ،وإمنا يُنظر إىل اليهود من خالل التشكيالت احلضارية اليت عاشوا واندجموا بني أفرادها ،وهذا ما
جيعلنا منيز اليهود الذين عاشوا يف الصني ،عن الذ ين عاشوا يف اهلند ،كما منيز يهود العامل العريب ،عن كل أولئك،
بل إن الفروق تظهر بني أعضاء اجلماعة اليهودية الذين عاشوا يف العامل العريب بالنظر إىل اختالف الطبيعة احلضارية
والثقافية بني بلدين كالعراق ،واليمن؛ وأضاف املؤلف إىل ذلك االختالفات يف الزي ،والفنون اجلميلة ،والتعامل
مع النسوة ،بني أعضاء اجلماعات اليهودية حول العامل.
وإذا طُرح افتراض يعترب اللغة العربية مصدرًا من مصادر وحدة اليهود ،فإن الواقع يثبت استخدام هذه اللغة
يف جمال الصالة ،والكتابات الفقهية ،فيما كان أعضاء اجلماعات اليهودية يتحدثون باللغات اليت يتحدث هبا
اجملتمع الذين يعيشون فيه؛ وكل هذه الفروق يف الزي ،والفنون ،واللغة إمنا أنتجها اختالف التشكيل احلضاري
الذي انتمى إليه أعضاء اجلماعات اليهودية قدميًا ،ويف العصر احلاضر.
وإذا طُرح افتراض بكون الرابطة الدينية هي ما جيمع أعضاء اجلماعة اليهودية فإن العقيدة اليهودية ذادها
يتجاذهبا طرفان :توحيدي ،وآخر حلويل؛ كما أن تأمل واقع أعضاء اجلماعة اليهودية حول العامل يوضّح مدى
االقتباس الذي أدجمه اليهود يف معتقدادهم حسب البالد اليت استقروا فيها ،وقد أورد املؤلف أمثلة على ذلك من
الصني ،واهلند ،وأثيوبيا ،والعامل اإلسالمي؛ وكل ذلك طبيعي جدًا بالنظر للطبيعة البشرية سريعة التأثر مبحيطها.
أما األمر الذي اليعترب طبيعيًا فهو إصرار املؤرخني الصهاينة على استعمال كلمة يهودي ،لإلشارة إىل أعضاء
اجلماعة اليهودية على تنوعها احلضاري ،والثقايف ،واللغوي ،كما أنه من غري الطبيعي اعتبار اخلصوصية اليهودية
دون النظر إىل الظروف احمليطة باجلماعة اليهودية ،واليت تفرض تأثريها؛ وقد أشار املؤلف إىل تأثر املؤرخني بتجربة
يهود شرق أوروبا من يهود (اليديشية) الذين متيزوا عن حميطهم احلضاري ،ولكن هذا التميز راجع إىل اإلرث
الثقايف الذي ورثته هذه اجلم اعة عن أسالفها ،بل إن هذا اإلرث ذاته خليط من ثقافات متعددة ،ويظهر ذلك يف
لغتهم ،وأزيائهم؛ وحىت هذه اخلصوصية اليديشية –إذا اُعتربت بشكل نس،ي -فقد ذابت يف إطار الثورة العَلمانية،
واختفت اليديشية إال من بضعة أفراد يتحدثوهنا.
مث ضرب املؤلف أبرز مثال على عدم ذو بان اخلصوصية اليهودية ،وهو كون أعضاء اجلماعة اليهودية أسرع
مجاعة أندجمت يف احمليط العلماين للواليات املتحدة األمريكية؛ كما أنه الميكن احلديث عن أية خصوصية تتميز هبا
دولة إسرائيل احملتلة ،إال كوهنا جتمعًا استيطانيًا يف فلسطني ،أما ما عدا ذلك فسكان هذا التجمع ذوي خلفيات
حضارية ،وثقافية خمتلفة ،والنزاعات الدينية ،والعِرقية بينهم مستمرة ،مما يؤكد على غياب أية خصوصية يهودية
عامة.
االندماج:

وهو تبين أعضاء األقليات السمات الثقافية ،واحلضارية ،للبيئة اليت يعيشون فيها ،وبذلك هو يقابل االنعزال،
وخيتلف عن االنصهار الذي يُراد به الذوبان الكامل يف جمتمع األكثرية.
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وبتطبيق هذا املفهوم على ظاهرة اجلماعات اليهودية ،خلص املؤلف إىل عدم وجود قانون واحد ميكن تطبيقه
على اليهود حبيث خنلص منه إىل نتيجة واحدة بشأهنم سواء من جهة االنعزال ،أو االندماج ،أو االنصهار.
اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ):

تتبع املؤلف ظاهرة اندماج اجلماعات اليهودية منذ زمن العربانيني ،الذين اندجموا يف الثقافات اليت عاشوا يف
حميطها سواء أكانت مصرية ،أو فلسطينية ،وذكر املؤلف عدة مظاهر هلذا االندماج على املستوى اللغوي،
والديين ،وأيضًا من مظاهره :متسك أعضاء اجلماعات اليهودية بأوطاهنم اليت نشأوا فيها ،ورفضهم االنتقال منها
إىل أوطان أخرى حيث مل ينصع اليهود ملرسوم قورش األمخيين بعوددهم ألرض فلسطني بعد أن هجّرهم منها
البابليون.
أيضًا اندمج أعضاء اجلماعة اليهودية يف احلضارتني اإلسالمية ،واملسيحية ،فتحدثوا اللغة العربية؛ أما يف العامل
الغريب فقد صُنّف اندماجهم باملتميز حيث شكلوا مجاعات وظيفية تقوم مبهام ال يقوم هبا أعضاء جمتمع األغلبية،
وحققوا بذلك نوعًا من التفرد ،وكان ذلك مؤسسًا لبعض التنظيمات اليهودية كاجليتو (اجليب االستيطاين)،
والقهال ،وكان اهلدف من هذه التنظيمات وأمثاهلا احلفاظ على عزلة أعضاء اجلماعة اليهودية ،وهي عزلة مؤقتة
نتجت عن طبيعة احلياة يف اجملتمعات التقليدية القائمة على الفصل /التمييز الطبقي لتسهيل إدارة شؤون البالد؛
وبانتهاء النظام اإلقطاعي آخر القرن الثامن عشر ،وظهور الدولة العثمانية اليت استمدت شرعيتها من تارخيها
املشترك؛ وكذلك بظهور الدول العَلمانية اليت سعت إىل وحدة السوق ،وبذلك بدأت تتقلص أدوار اجلماعات
الوظيفية ،وتقلصت أكثر بعد توجيه والء املواطن للدولة ،وتدرجييًا انتهى التمايز الوظيفي بني أعضاء اجلماعات
اليهودية ،وباقي أعضاء جمتمع األكثرية فاندمج أعضاء اجلماعات اليهودية يف جمتمعادهم ،ولكن االندماج اتسم يف
بعض املناطق بالبطء كبلدان شرق أوروبا ،ووسطها ،وذلك لظهور القوميات فيها ،ولتخلف أعضاء اجلماعات
اليهودية أنفسهم ،ولكن هذا التخلف الذي أبطأ من اندماج أعضاء اجلماعة ،أحدث نتيجة عكسية يف جيل
الشباب إذ سارعوا إىل اإلنصهار ،خارجني بذلك من اجليوب االستيطانية اليت عاشوا فيها.
ولفت املؤلف االنتباه إىل تركيز الصهاينة على تعثر حماوالت االندماج لتأكيد حتمية املشروع الصهيوين
بادعاء فشل مشروعات االندماج؛ لكن واقع أعضاء اجلماعات اليهودية يثبت أن االندماج هو احلقيقة األساسية
يف حياة معظم اجلماعات اليهودية ،ومن الشواهد على ذلك :النسبة العالية للزواج املختلط بني أعضاء اجلماعات
اليهودية وغريهم ،حيث تصل يف بعض املناطق إىل ()%90؛ مث إن ( )% 3من يهود العامل يعيشون يف
(املهجر/الشتات) وهو ليس مبهجر وال شتات ،وإمنا أوطاهنم اليت يعيشون فيها بشكل دائم ،وال يتلقى ()%30
منهم أي تعليم ديين يهودي يف أوطاهنم ،وهذا هو الدليل على اندماج أعضاء اجلماعات اليهودية يف جمتمعادهم.
االنصهار والذوبان:

يعرب هذا املصطلح عن تزايد معدل االندماج إىل حده األقصى ،حبيث يفقد عضو اجلماعة اليهودية هويته
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الدينية ،واإلثنية متامًا؛ وهي حالة نادرة ،ومن أمثلتها :اختفاء أسباط (يسرائيل) العشرة بعد أن هجرهم
اآلشوريون ،وكذلك يف حالة يهود الصني الذين عاشوا يف مدينة (كايفنج) حيث انصهروا يف الشعب الصيين
وظيفيًا ،واجتماعيًا ،ومل يبقَ منهم إال أعداد قليلة جدًا ،مع حلول القرن التاسع عشر ،وكذلك انصهار يهود
السفارد يف الواليات املتحدة ،وانصهار يهود أملانيا.
وميكن اعتبار ظاهرة انصهار أفراد اجلماعة اليهودية مفسرة ملقولة (موت الشعب اليهودي) حيث يستمر
وجود اجلماعة دون أن يزيد عدد أعضائها.
ومع اختالف مفهوم االنصهار عن مفهوم االندماج إال أن الصهيونية تساوي بينهما ،مع الفارق الواضح،
حيث ميكن ألي مجاعة دينية أن تندمج يف جمتمعها ،مع احلفاظ على خصوصيتها الدينية [أي دون أن تنصهر]،
ومن األمثلة التارخيية على ذلك :حالة يهود األندلس ،واحلالة الراهنة يف يهود اجملتمع األمريكي ،وأكد املؤلف أن
أعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة سيختفون من خالل االنصهار خاصة مع تزايد معدالت العلمنة يف
جمتمعهم احمليط.
دمج اليهود:

ويقصد هبذا املصطلح جزء من عملية حتديث أعضاء اجلماعات اليهودية ،وحتويلهم من مجاعة وظيفية ،إىل
جزء من اجملتمع احلديث ،وقد كان الدم ج قسريًا ،حيث يُجرب أعضاء اجلماعة اليهودية على متثل مسات جمتمعادهم،
مث حتول متثل السمات هذا إىل طبيعة متثلها أعضاء اجلماعة اليهودية دون وعي منهم؛ وتسمى عملية دمج اليهود
بعملية حتويل اليهود إىل قطاع منتج.
االندماج :الموقف الصهيوني:

أشار هذا املصطلح إىل األفكار التالية:
 .4االتفاق على رفض االندماج لدى كل من الصهاينة ،ومعادو اليهود.
وجهة نظر معادو اليهود يف رفض االندماج :أن اليهودي شخصية الميكن استيعاهبا يف اجملتمعات األخرى،

ولو مت ذلك فسيكونون مصدر شر ،ولذا فاحلل األنسب هلم هو احلل الصهيوين ،أي إجالء اليهود إىل وطن خاص
هبم.
وجهة نظر الصهاينة يف رفض االندماج :استحالة االندماج على الشخصية اليهودية ،ألن هذه الشخصية

الحتقق ذادها إال من خالل وطن خاص هبا ،وعليه فإن الشخصية املندجمة متثل الكذب ،واملرض النفسي ،بل إن
الشخصية املندجمة -من الوجهة الصهيونية -هي من عبدة (بعل) إله األغيار.
 .2ظهور فكرة االندماج يف الفكر الصهيوين بالشكل التايل :مطالبة الصهيونية جبعل الشخصية اليهودية مثل
غريها من الشخصيات  ،وهذا يعين تقبل ملعايري اجملتمعات األخرى ،كما أن الصهيونية تطمح إىل
االندماج يف اجملتمع الدويل ،ويفصل املؤلف يف موقف الصهيونية من االندماج إذ يُسعى لتحقيقه على
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املستوى القومي فقط ،دون املستوى الفردي.
 .9املفارقات يف الصهيونية بني بدايتها ،وما انتهت إليه :حيث بدأت هلدف احلفاظ على اهلوية اليهودية،
وانتهت بزيادة االندماج!  ،عن طريق رفع مستوى العلمنة بني اليهود ،الذي ساهم يف الزواج املختلط،
واالندماج ،مث االنصهار.
 .1نقل رؤية أحد مفكري اليهود عن فكرة الصهيونية ،وإسرائيل جتاه االندماج ،وهي فكرة تؤكد حتمية
االندماج وحصوله.
الزواج المختلط:

أشار املصطلح إىل األفكار التالية:
 .4حترمي الزواج من غري اليهود بتطرف نابع من نظرة اليهود التقديسية ألنفسهم ،وسبب التحرمي كما ورد
يف العهد القدمي هو :افتراض أن اليهودي قد يعبد آهلة أخرى ،مع أن أنبياء اليهود وزعماءهم قد تزوجوا
من غري اليهوديات.
 .2التطبيق احلريف هلذا احلكم بعد عودة اليهود من بابل ،على يدي( :حنميا) ،و(عزرا).

 .9اعتبار الزواج من غري اليهودية زىن وفجور ،واعتبار األبناء الذين ولدوا من أب يهودي غري يهود ،خبالف
األبناء الذين ولدوا ألم يهودية فيصبحون يهودًا.
 .1تزايد الزواج املختلط بني اليهود يف العصر احلاضر ،وذلك تابع لتزايد معدالت العلمنة ،حيث يتخلى كل
فرد عن جزء من قيمه الدينية ،والثقافية ،لصاحل االلتقاء مع/االقتراب من /باقي أفراد جمتمعه؛ كما ساعد
على تزايد الزواج املختلط عدم معارضة اليهود له ،بل قام بعض احلاخامات اإلصالحيني بعقد زجيات
زواج خمتلطة.
 .3االعتراف بالزواج املختلط ،وتوابعه ،لدى اليهودية األرثوذكسية ،واإلصالحية ،وعند الصهاينة.
الشعب العضوي (فولك):

هذا املصطلح ،هو ترمجة الدكتور –رمحه اهلل -للمصطلح األملاين ( ،)Volkويعين ترابط أعضاء الشعب
مثلما تترابط أعضاء الكائن احلي فيما بينها ،ويف حميطها الذي تعيش فيه.
القومية العضوية:

عرّف املؤلف مبفهوم القومية العضوية ،وأنه طريقة يُعبّر هبا الشعب عن نفسه ،حبيث يكون الشعب مرجعًا
لذاته ،وهذا النوع من القوميات يقابل القومية العَلْمانية ،وقد كان ظهورها خالل القرن التاسع عشر ،والقومية
العضوية أحد األفكار املعادية لفكر االستنارة.
وخلص املؤلف األفكار اليت تدور حوهلا فكرة القومية العضوية يف تسع أفكار هي:
 .4الطبيعة املتماسكة للشعب العضوي :حيث يظل أفراده متمسكني بقوميتهم العضوية حىت وإن فرقتهم
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املسافات.
 .2اإلنتماء للقومية العضوية :وهي رابطة حتمية ،ليس منها بد.
 .9الرابطة العضوية ممتدة :فالتقتصر على أفراد الشعب فيما بينهم ،بل تربط أفراد الشعب بأرضهم اليت
يعيشون عليها.
 .1العالقة العضوية متعددة األشكال :حيث تضم مجيع األشكال الثقافية ،واالجتماعية اليت يتمثلها الشعب
املرتبط عضويًا.

 .3عنصر القوة يف الشعب العضوي :القوة يف الشعب العضوي داخلية ،حيث تندمج داخله عناصر قوته،
واحنالله.

 .2شعارات القومية العضوية :من الشعارات اليت أنتجتها هذه الفكرة (أمتنا فوق اجلميع) ،و(املصري القومي
الواحد احملتوم) ،وغريها.
 .أثر مفهوم الشعب العضوي :استبعاد كل أنواع التجانس مع الشعوب األخرى ،وإن وجدت أقلية داخل
الشعب العضوي ،فستكون أقلية عضوية منبوذة.

 .9االتساق بني الفكر العضوي ،والفكر العِرْقي :تترجم القومية/الفكر العضوي ،إىل فكر عضوي ،حيث
يتم التأكيد على التفاوت بني الناس واألعراق ،وهذا التأكيد يرجع بالتميّز على صاحب الفكرة
العضوية ،ودهميش واستبعاد اآلخر ؛ وقد كانت األفكار العضوية هي األرضية املؤسسة للعنصرية خالل

منتصف القرن التاسع عشر.
 .3التعبري عن اإلرادة لدى الشعب العضوي :طريق تع بري الشعب العضوي عن إرادته من خالل دولته
القومية.

الشعب العضوي المنبوذ:

/4سك الدكتور املسريي –رمحه اهلل -هذا املصطلح ليُفسر به منوذجًا كامنًا يف معظم الكتابات الصهيونية،
أو املعادية لليهود ،واليت تقوم على اعتبار مسألة القومية العضوية (حتمية) ال جمال لالختيار فيها.
 /2نبه املؤلف إىل ما يتضمنه مفهوم القومية العضوية من تناقض ،فقد كان الفِكر الذي أعطى اليهود هوية
مستقلة تتجذر يف فلسطني ،هو ذات الفكر الذي جعل هؤالء اليهود على هامش تاريخ الغرب ،فتحول (الشعب
العضوي) ذاته ،إىل (شعب عضوي منبوذ)!
وكان ذلك هو املرتكز ا لذي هوجم اليهود بسببه ،ومتت دعودهم إىل االندماج يف اجملتمعات الغربية بعد أن
يتخلوا عن مسادهم السلبية (يهوديتهم).
/9العنصران اللذان يستند إليهما منوذج الشعب العضوي املنبوذ مها:
العنصر األول :االرتباط الوثيق يف العقيدة الربوتستانتية بني مجع اليهود يف فلسطني ،وبني عودة املسيح عليه
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السالم.
العنصر الثانـي :الدور الذي قام به أعضاء اجلماعات اليهودية يف جمتمعادهم ،باعتبارهم مجاعات وظيفية

قامت باألنشطة التجارية.

وكال العنصرين جيعل اليهود وسيلة لتحقيق أمر ،فالعنصر األول حيقق :اخلالص النهائي ،والعنصر الثاين حيقق:
الربح.
 /1اعتبار مصطلح الشعب العضوي ،املقابل العَلْماين للمصطلح الديين :الشعب املختار.
 /3تضاؤل اإلشارة إىل منوذج الشعب العضوي يف كتابات الصهاينة ،ومفكري الغرب بعد احلرب العاملية
الثانية ،ولكن مضمونه ظاهر يف كل املشاريع الصهيونية.
ج/اجلماعات اليهودية األساسية:
سفارد وإشكناز باعتبارهما مرادفين لمصطلحي :يهود شرقيين ،ويهود غربيين

أوالً :تتبع املؤلف يف هذا اجلزء كلميت (سفارد) ،و(أشكناز) ،وفيما يلي أبرز النقاط اليت تناوهلا باحلديث:
/1أصل الكلمة،وبداية استخدامها:
سفارد :من األصل العربي (سفاردمي) ،واستخدمت منذ القرن (9م) ،وكانت تعين (أسبانيا).
إشكناز :ختتلف املصادر يف حتديد أصلها ،ومعناها.
/2استخدامها يف الوقت الراهن:
سفارد :للداللة على اليهود الذين عاشوا يف أسبانيا ،والربتغال ،مث خرجوا منها ،بعد طردهم.
إشكناز :للداللة على اليهود الغربيني ،وخاصة ذوي األصول :الفرنسية ،واألملانية ،والبولندية.
/3نقاط القوة ،والنفوذ:
سفارد :ظهر فيهم املفكرون ،والفالسفة ،ورجال الدين ،وغريهم ،وقد نظروا إىل اإلشكناز نظرة استعالء،

فاستقلوا مبؤسسادهم التعليمية ،والدينية ،ومل يسمحوا بالزواج املختلط معهم؛ ويف العصر احلديث امتلكوا رؤوس
األموال ،وكان هلم دور بارز يف حركة الكشوف اجلغرافية؛ مث تغيّر وضعهم منذ هناية القرن السابع عشر امليالدي،
لعوامل خمتلفة ،أدت يف النهاية إىل تقلص نسبتهم العددية ،ونفوذهم.
اإلشكناز :استطاع اإلشكناز حتقيق السيادة الثقافية ،والدينية ،بعد أفول هيمنة السفارد ،حيث أصبحت
معظ م احلركات واملدارس الدينية إشكنازية ،كما أن معظم املشاهري من أعضاء اجلماعات اليهودية هم من
اإلشكناز.
وقد ارتبطت املسألتان اليهودية ،والصهيونية باإلشكناز ،وذلك لقلة اندماجهم يف اجملتمعات الغربية ،ما جعل
االستيطان الصهيوين يف فلسطني إشكنازيًا ،يف مؤسساته ،ومؤمتراته.
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/4وضع يهود السفارد واإلشكناز يف إسرائيل:
تسببت اهلجرات اجلماعية لليهود الشرقيني (سفارد) ،إىل تغري وضع اليهود الغربيني (إشكناز) واملقيمني يف
فلسطني احملتلة (إسرائيل)  ،إذ حصل توازن يف القوى ،وذاب التميز ألحد الطائفتني على األخرى ،وظهرت العديد
من الفجوات بينهما ،ومل ميكن صهر اجلميع يف والء وهوية واحدة.
ثانيًا :أوضح املؤلف ما يُراد مبصطلحي (يهود غربيون) ،و(يهود شرقيون) على وجه الدقة ،إذ مع كون
مصطلح (يهود غربيون) يستخدم للداللة على (اإلشكناز) إال أنه مرادف غري دقيق-مع استخدام بعضهم هلذا
املرادف ،-إذ ي ضم باإلضافة ليهود بولندا ،وأملانيا ،غريهم من اليهود األوروبيني الذين ميارسون العبادات على
الطريقة السفاردية كبعض يهود هولندا.
أما مصطلح (يهود شرقيون) فهو أوسع داللة من أن يكون مرادفًا ليهود السفارد-مع استخدام بعضهم هلذا
املرادف ،-إذ يضم (يهود الفالشاه ،ويهود اهلند)  ،وغريهم ،كما الميكن استخدام هذا املصطلح (يهود شرقيون)
لتقسيم اليهود على أسس عرقية ،أو حضارية ،إذ ذلك غري ممكن.
وأشار املؤلف إىل استبعاد مصطلح (الشعب اليهودي) لليهود الشرقيني من العدِّ ،أو االعتبار؛ إال بعد احلاجة
أليد عاملة تسد العجز يف الدولة احملتلة ،وتتقاتل مع الفلسطينني- ،بعد هذه احلاجة -سُمح هبجرة (اليهود
الشرقيني) فشكلوا أغلبية سكانية يف الثمانينات امليالدية ،وانفصلوا سياسيًا باعتبار خصوصيادهم الثقافية ،حيث مت
التعامل معهم باعتبارهم أبناء جاليات مغربية ،ومصرية ،ومينية ،ومل يُنظر إىل كوهنم يهودًا.
وقد أطلق اسم (اليهود املستعربة) على يهود البالد العربية ،إذ هو أوضح للداللة عليهم ،من تسميتهم باليهود
الشرقيني.
ثالثًا :ذكر املؤلف ما يرتبط مبصطلح (الصابرا) العربي املبتدع ،وجذوره اللغوية ،وكيف بدأ استخدامه على
املستوى االجتماعي وحتويل استخدامه من وصف ذم للتالميذ اليهود املولودين يف فلسطني إىل مدح ،كما ذكر
املؤلف الطموحات السياسية ،واالجتماعية الستخدام هذا املصطلح ،وكيف أتت بنتائج عكسية مبرور الزمن،
حيث جذّر استخدامها من نبذ يهود املنفى ،الذين تنسب إليهم الصهيونية جناحات اليهود على املستوى العاملي،
وبعد ظهور هذا األثر السل،ي على يهود املنفى ،تقرر تدريس مادة (الوعي اليهودي) يف املدارس ،وكان من أهداف
هذه املادة :تغيري صورة يهود املنفى ،يف أعني شباب اليهود.
د/إشكالية اهلوية اليهودية:
قدّم املؤلف هلذا احملور بطرح تساؤل حول( :من هو اليهودي؟) ،وذكر ليصل إىل إجابته :مزاعم الدولة
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اإلسرائيلية ،واحلركة الصهيونية ،حول الشخص اليهودي ،وأن واقع أعضاء اجلماعات اليهودية اليوم يؤكد وجود
أزمة يف اهلوية اليهودية ،مما جيعل احلديث عن :العبقرية اليهودية ،أو اجلرمية اليهودية ،ضربًا من التعميم املليء
بالتجاوزات املفتقدة للدقة يف حتديد شخصية اليهودي.
وأشار املؤلف إىل أن مراد الصهاينة األوائل من الشخصية اليهودية ،هو :يهود اإلشكناز دون سواهم؛ وأن
مجيع املسائل اليت عرضها الصهاينة هؤالء إمنا سعوا حللها مبا يُناسب يهود اإلشكناز.
ومن خالل ما تقدم يتضح –كما أكد علماء اجتماع إسرائيليون -أن االنقسام واقع حتمي بني أعضاء
اجلماعات اليهودية.
اهلويات اليهودية:
تناول املؤلف هذا املصطلح من خالل النقاط التالية:
 /4إيراد العقبات الفكرية ،واالجتماعية ،والدينية ،اليت تعترض احلديث عن هوية يهودية واحدة؛ وبسبب
تعدد هذه العقبات فإن الدراسة املوضوعية للجماعا ت اليهودية جيب أن تُعىن بتركيب اجلماعة على املستوى
احلضاري ،والتارخيي ،لتصل إىل مستوى عالٍ من الدقة واألحكام احملايدة.
 /2استمرار النظرة الكلية لليهود من قبل الفكر الصهيوين ،والفكر املعادي لليهود ،وهي نظرة تعتمد على
إطالق مسات عامة على أعضاء اجلماعات اليهودية -عميقة االنقسام من الداخل ،-مما جيعل هذه األحكام مفتقدة
للدقة ،واملوضوعية؛ ومل يكن أصحاب هذه األحكام ينظرون إىل واقع أعضاء اجلماعات اليهودية داخل فلسطني
احملتلة ،إذ يتم التمييز بينهم عِرْقيًا بشكل واضح.
 /9تتبع أشكال التنوع الثقايف ،والديين ،واجلغرايف ،يف تاريخ أعضاء اجلماعات اليهودية ،وكيف كانت كل
جمموعة منهم تندمج يف حميطها احلضاري ،وكيف سامهت احمليطات احلضارية املتعددة أشكاالً من اإلضافات على
الديانة اليهودية كاحلامية العربانية يف أسوان ،والذين دخلت عليهم عناصر وثنية ،وغريهم من النماذج واألمثلة،
على مدى التاريخ ،ومجيعها تؤكد على غياب التجانس بني أعضاء اجلماعات اليهودية حول العامل.
التعريف الديين للهويات اليهودية:
عرض املؤلف يف هذا احملور لإلشكاليات املتعددة اليت تتبع اعتبار من وُلد ألم يهودية ،أومن دهـّود ،هو
اليهودي يف التعريف احلاخامي ،ومن هذه اإلشكاالت:
 /4عدم ربط هذا التعريف باهليكل.
 /2عدم االهتمام بوضع االلتزامات الدينية ،والعبادية ،يف اعتبار يهودية أحدهم من عدمها.
 /9ظهور العديد من اخلالفات التارخيية ،والدينية ،واليت مت تطبيق هذا التعريف عليها ،مع عجزه الواضح -
أحيانًا -عن إجياد تصنيف مناسب لبعض الطوائف (يهود أم غري يهود) كما يف حالة يهود املارانوا يف جزيرة إيربيا،
والذين اعتنقوا املسيحية للمحافظة على أمالكهم ،ومل يعودوا إىل يهوديتهم؛ وكذلك حالة يهود الدومنة الذين
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أظهروا اإلسالم علنًا ،وحافظوا على يهوديتهم.
 /1ظهور األفكار املختلفة اجلديدة كالعَلْمانية ،ونزعات اإلحلاد ،واليهود املتأثرين باملسيحية ،واليت يصف
أتباعها أنفسهم –غالبًا -بكوهنم يهودًا ،مما أظهر طائفة كبرية منهم التلتزم بتعاليم الشريعة اليهودية ،ومع ذلك
توصف باليهودية ،لتحقيقها الشرط احلاخامي يف التعريف.

ويتبع هذا املفهوم ،مفهوم ورد متأخر عنه وهو (التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية )4وذكر املؤلف

فيه :حماوالت الصهيونية لطرح تعريف جديد لليهودية يتسق مع وضع اليهود اجلدد يف أوروبا بعد ظهور الدولة
العلمانية ،وقد كان استناد هذا التعريف مرتكزًا على عنصرين خارجيني ،األول:معاداة اآلخرين لليهود ،والثاين:
وضع اليهود الطبقي املتميز يف اجملتمعات الغربية؛ وقد أخذ هبذا الطرح الصهاينة األوائل.
لكن االجتاهات الصهيونية احلديثة تبنت عناصر أخرى يف تركيبها لتعريف اهلويات اليهودية ،ومن هذه
العناصر :العِرْق ،أو الثقافة ،أو الديانة اليهودية.
وقد اندثر التع ريف العرقي ،كما تضاءل التعريف الثقايف مع تأسيس الكيان الصهيوين ،وعليه فقد ساد
التعريفان العلماين اإلثين ،والديين اإلثين ،يف إسرائيل؛ وقد كانت سياددهما مؤسسة ألزمة اهلوية اليهودية يف احلياة
اليومية؛ كما أن التعريف الصهيوين لليهودية هو النظرية اليت تقوم عليها املمارسات العملية اإلرهابية ضد
الفلسطينني يف األرض احملتلة.
اخلريطة العامة للهويات اليهودية يف الوقت احلاضر:
فصل املؤلف بني أقسام أعضاء اجلماعة اليهودية قبل ظهور الدولة الصهيونية ،وبعد ظهورها ،على النحو
التايل:
قبل الدولة الصهوينة ،وقد اعتربها املؤلف مخسة أقسام إمجاالً ،وهي:

يهود اليديشية ،يهود العامل الغريب املندجمون ،يهود أمريكا الالتينية ،يهود الشرق والعامل العريب واإلسالمي،
اجلماعات اليهودية املتفرقة.
بعد الدولة الصهيونية ،وقد اعتربها املؤلف ثالثة أقسام ،وهي:

يهود خارج فلسطني ،يهود الصابرا ،اليهود األرثوذكس.
ومجيعها أقسام تشمل هويات الحص ر هلا دينيًا ،ولغويًا ،وحضاريًا؛ مما يؤكد أن االنقسام والتناقض هو السمة
الغالبة على اهلويات اليهودية قدميًا ،وحديثًا.
ووصل املؤلف الفكرة السابقة مبصطلح (يهودي غري يهودي ،ويهودي بشكل ما) ،وأشار إىل كتاب
(إسحق دويتشر) الذي مساه (اليهودي غري اليهودي) والذي أشار فيه إىل أنساق فكرية جعلت بعض اليهود
4

قدمت الطالبة هذا املصطلح هنا ،مع تأخر وروده حسب ترتيب مداخل املوسوعة بصفحتني تقريبًا (ص )39:ألنه شديد
االرتباط باملصطلح املدون (التعريف الديين للهويات اليهودية) ،وأيضًا جاء التقدمي التزامًا ملا وُضع يف منهج كتابة التقرير.
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كإسبينوزا ،وماركس ،أن يتجاوزوا يهوديتهم ،وميثّل هؤالء قطاعًا كبريًا من الناس الذين فقدوا اإلحساس بأمهية
عقيددهم ،وأي خصوصية فيها ،وبالتايل اندجموا يف مشاريع عامة كحماية البيئة ،وحقوق اإلنسان ،4وغريها؛ وعليه
فإن أولئك مجيعًا ميثلون اخلامة األساسية للفكر العَلْماين.
وأشار املؤلف إلمكان توسيع فكرة (اليهودي غري اليهودي) لتشمل كل مواطن من أصل يهودي ،ولكن
انتماؤه الديين ،أو اإلثين ،قد تآكل أو اختفى متامًا؛ ومع ذلك إال أنه يُصنّف على اعتبار أنه (يهودي)!
أعضاء اجلماعة اليهودية وقضية اهلوية القومية:
ناقش املؤلف يف هذا املصطلح األفكار التالية:
/4اعتبار (املسألة اليهودية) يف جزء كبري منها هي مشكلة (اهلوية اليهودية) يف التشكيل احلضاري الغريب؛
حيث قام اليهود بدور اجلماعة الوظيفية باعتبارهم جتارًا فانعزلوا عن اجملتمع ،وساعدت عزلتهم هذه على النظر
إليهم باعتبارهم قومية واحدة هم مع اليهود يف العامل اإلسالمي الشتراكهم يف السمات الوظيفية ،مع التباين الكبري
بينهم عند النظر للسياقات الثقافية ،والتارخيية ،واحلضارية.
 /2مسامهة ظهور الدول املطلقة خالل القرن التاسع عشر يف خلخلة اهلويات اليهودية املعروفة سابقًا ،فكان
على اليهود إعادة النظر إىل أنفسهم باعتبارهم مواطنني كاملي الوالء للدولة اليت يعيشون فيها.
 /9متايز هويتان يهوديتان خالل القرن التاسع عشر ،ومها :األوىل :هوية يهود غرب أوروبا ،والذين اندجموا
يف جمتمعادهم؛ والثانية :هوية يهود شرق أوروبا ،الذين شكلوا معظم يهود العامل ذلك احلني .وقد تراجع البعد
الديين يف اهلوية األوىل بعد ارتفاع معدالت العَلْمنة؛ أما اهلوية الثانية فقد شكّلت قوميات متعددة ،وفشلت
حماوالت دجمهم يف حميطهم احلضاري ،كفشل حماولة االحتاد السوفيايت يف دمج اليهود فيها لغويًا ،وثقافيًا.
 /1التصوران اللذان سادا بعد فشل حماوالت دمج اليهود (يهود شرق أوروبا) يف حميطهم احلضاري،
فالتصور األول ساد يف االحتاد السوفيايت ،وقد اعترف باليهود وسُمح هلم بالتحدث باليديشية باعتبارها لغة رمسية؛
ولكن هذه اهلوية انصهرت يف االحتاد السوفيايت (سابقًا) وقد اندثرت متامًا.
أما التصور الثاين ،فهو التصور الصهيوين الذي اعترب اهلوية اليهودية قومية دينية ،وأن القومية ،والدين
اليهوديان شيئان الميكن فصلهما؛ ولكن هذا التصور أحدث انشقاقات وتناقضات داخل الكيان الصهيوين.
اهلويات اليهودية والتناقض بني الرؤية الصهيونية واملمارسة اإلسرائيلية:
استعرض املؤلف يف افتتاح هذا احملور القوانني اليت أصدردها الدولة الصهيونية ،وهي قوانني تعطي مبوجبها
حقوقًا ألصحاب اهلويات اليهودية ،ولكن تظهر إشكاالت يف أن هذه القوانني مل حتدد بدقة من هو اليهودي الذي
يستحق هذه االمتيازات ،فمن التناقضات يف هذا الباب :مايف قانون املواطنني من بنود:
( 4حقوق اإلنسان) مل يذكرها املؤلف ،وإمنا وضعتها الطالبة التصاهلا بالسياق العام الذي تشري إليها الفكرة.
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فالبند األول :اجلنسية :إسرائيلي .والبند الثاين :الديانة :يهودي ،أو مسيحي ،أو مسلم .والبند الثالث:
القومية :عريب ،أو يهودي.
مث تتبع املؤلف جمموعة التناقضات اليت تكشف هشاشة إدعاءات الصهاينة فيما يتعلق باليهود ،وهي تناقضات
تصدر إما عن ضعف االهتمام باألحكام الدينية ،أو التمييز العنصري ،أو التباين يف املفاهيم الدينية لالنضمام
لليهودية بني طوائف اليهود ،وغريها.
كما كشف هذا احملور أن الصهاينة يناقضون أنفسهم عندما يستمرون يف جذب أكرب عدد ممكن من
املستوطنني ذوي اخللفيات الدينية األخرى (غري يهود) على اعتبار انضمامهم للديانة اليهودية ،وحصوهلم على
االمتيازات املادية اليت تقدمها دولة إسرائيل للمستوطنني ،مما يوضح حاجة الصهاينة املاسة لشغل مساحات األرض
احملتلة بالكتل البشرية بصرف النظر عن أي أمر آخر.
استجابة أعضاء اجلماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية:
استعرض املؤلف يف هذا احملور التناقضات العديدة بني الطرح الصهيوين للهوية اليهودية ،وبني اجلماعات
اليهودية خارج إسرائيل ،وهي تناقضات ظاهرة يف أهداف ،ومشاريع كل منهما؛ مث ذكر املؤلف مخس صور متثل
بوضوح هذا التناقض ،ومنها :شكوى اليهود املتدينون من أن التعريف الصهيوين للهوية اليهودية جمرد من
املصطلحات الدينية ،وعلى ذلك بىن الكثري من اليهود تصورًا للترادف بني اليهودية والصهيونية ،وأن اليهودي
ميكنه حتقيق هويته اليهودية عرب التربع للدولة الصهيونية.
هـ /اليهود واجلماعات اليهودية :إشكالية التعريف
اليهود:

استعرض املؤلف يف مصطلح اليهود ،ما يلحق تعريفهم من إشكاليات ،وهي إشكاليات مت عرضها -بشكل
متناثر -يف املصطلحات السابقة ،وبيّن املؤلف أن استخدام مصطلح (اجلماعات اليهودية) هو األقرب للدقة يف
وصف حا لة اليهود عرب الزمان ،واملكان؛ مث أورد املؤلف عدة مناذج تتبعت احلالة اليهودية ،وهي مناذج تؤكد
صدق الوصف بـ(أعضاء اجلماعة اليهودية) مثل حالة يهود اخلرز ،ويهود الفالشاه ،وغريهم.
كما نبه املؤلف إىل أن التغري الذي لزم كل مجاعة من هؤالء اليهود ليس على مستوى االسم فقط ،وإمنا تبعه
تغري ثقايف ،واجتماعي ،وحضاري ،وديين ،كما عاش أعضاء هؤالء اجلماعات ذات املشاكل االجتماعية
واالقتصادية اليت عاشها سكان املناطق اليت استوطنوها.
وقد ختم املؤلف هذا املصطلح بذكر الفروقات بني استخدام (طائفة يهودية) ،و (أقلية يهودية) بدالً عن
(مجاعة يهودية) وأن األخرية هي األكثر قربًا للدقة ،واألصدق وصفًا حلالة اليهود ،فالتتبعها دالالت غري مقصودة
كما يف كلميت (طائفة) أو (أقلية).
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يهودي ،عبري ،يسرائيل:

تتبع املؤلف يف هذه املصطلحات جذرها اللغوي ،ومعانيها ،وإطالقادها ،وماطرأ على استعماالدها من تغري-إن
وجد -مبرور الزمن.
صهيوني ،إسرائيلي:

ذكر املؤلف مايتعلق هبذين االصطالحني من معان ،باإلضافة إىل توضيحه الفرق بني استعماالدهما،
واستعماالت ألفاظ أخرى شبيهة ،كتفريقه بني استعماالت يسرائيل ،وإسرائيل.
وأشار املؤلف يف ختام هذا احملور إىل االختالف والتضليل الذي حتمله املصطلحات السابقة ،وعليه فقد وضع
لنفسه بعض االصطالحات ،والتزم استعماهلا للداللة على حاالت ،وأوصاف حمددة كاستخدامه ملصطلح

اإلسرائيلني للداللة على مواطين الدولة الصهيونية ،وغريها من االصطالحات.4


هناية اجمللد األول من التقرير

 4راجع املوسوعة ،اجمللد األول (ص )401:العمود األول.
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اجمللد الثاين:
اجلزء األول :اليهودية واملفاهيم والفرق:
أ/إشكالية العقيدة اليهودية:
استعرض املؤلف يف هذا احملور أهم اإلشكاليات الظاهرة عند تأمل بالعقيدة اليهودية ،فتناول مايلي:
/4ابتدأ احملور بذكر ما يتعلق مبصطلح اليهودية من جهة سكه ،واستعماالته ،والفرق بني استعماله
واستعمال مصطلح (التوراة) وإطالقاته.
/2استعرض بعض اإلشكاليات املرتبطة باليهودية كغياب التجانس فيها واألسباب اليت دعت لذلك ،وتفوق
الشريعة الشفوية على الشريعة املكتوبة يف اليهودية ،وتزايد معدالت احللولية ،واخللط بني الصهيونية والعقيدة
اليهودية.
 /9من أهم الرؤى اليهودية للكون هي أن اإلله هو خالق العامل.
 /1ذكر املؤلف عدة أسباب تدعو لوصف اليهودية بالتركيب اجليولوجي التراكمي ،ومنها :تأخر تدوين
العهد القدمي ،ودخول العديد من العناصر من احلضارات األخرى لليهودية واندماجها هبا ،وأيضًا وجود بعض
التناقضات يف بعض املفاهيم.
 /3أوضح املؤلف معاين بعض املصطلحات املرتبطة بالعقيدة اليهودية بشكل مباشر ،وأوضح مايتعلق هبا من
ترادف كمصطلح العقائد باعتباره مرادفًا لكلمة أديان ،كما أوضح ما تتضمنه بعض املصطلحات من معاين
كمصطلح العقائد مبعىن أصول الدين وأركانه واستعرض احملاوالت -عرب التاريخ -الساعية لتحديد أركان اإلميان
اليهودي ،كما أورد معىن مصطلح الالهوت باعتباره داالً على التأمل املنهجي يف العقائد الدينية ،واعترب املؤلف أن

مقابله اإلسالمي (علم التوحيد).

 /2بني املؤلف أن مصطلح الشريعة اليهودية يستخدم للداللة على النسق الديين اليهودي ككل ،وأن اليهود
استخدموا مصطلحي (التوراة) و(هاالخاه) إشارة للشريعة اليهودية؛ مث ذكر ما يرتبط مبصطلحي الشريعة املكتوبة
أوالتوراة املكتوبة ،والشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية ،فاألوىل تشري إىل أسفار موسى اخلمسة ،وأيضًا كتب
األنبياء وكتب احلكمة واألم ثال؛ أما الثانية فتعين جمموعة الفتاوى واألحكام واحلكايات اليت وضعت لتفسري العهد
القدمي ،وقد أثريت إشكاليات عديدة عن قداسة الشريعة الشفوية ،وهل هي أكثر قداسة من الشريعة املكتوبة أم
ال؟؛ وقد حُسم اخلالف لصاحل الشريعة الشفوية.
/عرض املؤلف معىن مصطلح احللولية الكمونية اليهودية وما يتعلق به من إشكاليات نتيجة التراكبية

املتجذرة يف الديانة اليهودية ،إضافة إىل وجود اجتاهني يف العهد القدمي ذاته ،األول :توحيدي ،والثاين :حلويل.
واحللولية عند اليهود تأخذ شكلني ،األول :أن يصبح شعب أو أرض مركز احللول والقداسة على شعوب
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العامل ،ويُسمى :احللولية الثنائية الصلبة؛ أما املظهر الثاين فهو :أن يصبح العامل بأسره موضع القداسة ،وبذلك
تصبح مراكز احللول متعددة ،ويُسمى :احللولية الشاملة السائلة.
واحللولية عند اليهود تأخذ الشكل األول مايعين حلول اإلله يف الشعب اليهودي ،واستبعاد بقية شعوب
األرض من هذا احللول ،وقد استمرت هذه الرؤية حىت هناية القرن الثامن عشر ،وبدأت اليهودية تتجه حنو الشكل
الثاين من احللولية على يد (إسبينوزا) ،وساهم يف ذلك ازدياد اندماج اليهود يف احلضارات العلمانية ،كما شرح
املؤلف ما يتعلق مبصطلح الثنوية (اإلثنينية) اليهودية ،وأهنا شكل من أشكال احللولية ،وأن استيعاب اليهودية
لعناصر ثنوية عديدة راجع إىل طبيعة اليهودية التركيبية احللولية؛ مث استعرض املؤلف االرتباط بني القداسة يف
اليهودية وبني احللولية ،وكيف تعددت مصادر القداسة لدى اليهود بعد علمنة الصهاينة له؛ مث تناول املؤلف
مفهوم علمنة (صهينة) اليهودية (أو هيمنة احللولية الكمونية) بالشرح ،فوضح كيف استولت عدة اجتاهات
فكرية (إيديولوجيات) على اليهودية ،وأهم هذه االجتهات هي الصهيونية ،اليت علمنت اليهودية بشكل تام ،لدرجة
أن بعض احلركات اليهودية الدينية اليت قامت ضد الصهيونية انتهى هبا األمر إىل االندماج يف الفكر الصهيوين؛ مث
استعرض املؤلف اآللية الفكرية اليت متت هبا علمنة احللولية اليهودية على أيدي الصهاينة؛ وربط ذلك مبفهوم العودة
املقدسة عند الصهاينة.
 /9أوضح املؤلف ما يتعلق مبصطلح اخلالص من إشكاالت حيث أخذ معانٍ خمتلفة عرب تاريخ اليهود؛ أما
الصهاينة فقد كانت رؤيتهم للخالص معلمنة من األفكار اليهودية ،حيث يسعى الصهاينة إىل حتقيق اخالص
بأنفسهم عن طريق إجياد/خلق أسبابه كاالستيطان يف األراضي الفلسطينية ،وطرد العرب منها ،وغري ذلك.
 /3تتبع املؤلف تاريخ اليهودية ،وقسمه إىل عدة مراحل ،ويف كل مرحلة ذكر أهم أحداثها ،والتغريات اليت

حصلت وقتها ،وماتبع هذه التغريات من آثار حىت الزمن املعاصر.
ب/املفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية:
/1اإلله:

شرح املؤلف ما يرتبط هبذا املصطلح من عقائد توحيدية ،أو حلولية ،كيف ظهرت؟ ،وعلى يد من؟،
واألشكال اليت استمرت عليها تلك العقائد؛ كما ذكر بعض أمساء اإلله يف اليهودية ،ودالالدها.
/2الشعب المختار:

أوضح املؤلف كون مصطلح الشعب املختار معربًا عن تصور متجذر يف الفكر اليهودي ،واألمور اليت يدور
حوهلا هذا التصور كاحللولية ،وكيف أضفى اليهود على أنفسهم القداسة هبذه التصورات ،واحملاوالت اليت قام هبا
بعض مفكري اليهود لتقليل /ختفيف قطعية بعض املعاين اليت يتضمنها مصطلح الشعب املختار ،كما عرض املؤلف
لسيطرة هذه الفكرة (الشعب املختار) على الفكر الصهيوين ،وكيف كانت السبب يف انتشار بعض األساطري
حول املؤامرة اليهودية الكربى ،وحنوها.
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/3األرض:

أورد املؤلف لفظها العربي ،والعالقة بني الشعائر اليهودية واألرض املقدسة ،وارتباط ذلك باحللولية ،ونظرة
االجتاهات الدينية اليهودية ،والصهيونية لتقديس األرض ،مث املصطلحات املستخدمة لإلشارة إليها كصهيون،
وبعض اآلراء الفقهية والفتاوى اليهودية حول العالقة باألرض ،وعالقة هذه اآلراء باحللولية.
/4الكتب المقدسة والدينية:

استعرض املؤلف أسباب تعدد الكتب املقدسة عند اليهود ،وأهم هذه الكتب ،وأبرز مامييز حمتواها ،ووجه
اعتبار بعض املؤلفات كدولة اليهود هلرتزل وغريه كتابًا مقدسًا ،والكتب اليت تضمنها الكتاب املقدس ،وأقسام
العهد القدمي ،ورؤية بعض الطوائف اليهودية له ،كما عرض اجملاالت الداللية للتوراة وتنوعها عرب الزمن ،مث عرض
املؤلف أسفار موسى اخلمسة وهي أهم أقسام التوراة ،وقد استعرض املؤلف املوضوعات الرئيسية جلميع هذه
األسفار ،مث عرض املؤلف الوصايا العشر ومامشلته من توجيهات تشمل عالقة اإلنسان بربه ،وبأخيه اإلنسان.
 /5تفسير العهد القديم:

ذكر املؤلف أمهية تفسري العهد القدمي ،وتتبع تارخيه بني الفرق اليهودية ،ومدارس التفسري اليهودية اليت
ظهرت كاحلرفية ،والرمزية ،وغريمها ،وقد كان ذلك يف الفترة األوىل من تفسري العهد القدمي؛ أما الفترة الثانية من
تفسريه فقد تأثرت باحلضارات اليت عاصردها ،وقد ذكر املؤلف بعض النماذج على ذلك كأعمال موسى بن
ميمون الذي تأثر باحلضارة اإلسالمية ،وغريه؛ مث ما تلى ذلك من انفصال الدراسات التلمودية عن الواقع ونتائجه،
وأشار املؤلف إىل ترمجة (مندلسون) ل لعهد القدمي يف العصر احلديث ،وما تلى ذلك من اتساع نطاق تفسري العهد
القدمي حيث اجتهت التفاسري إىل االستفادة من املعارف الدنيوية املختلفة كعلم النفس ،وعلم اإلنسان ،وغريمها.
 /6نقد العهد القديم:

عرض املؤلف يف بداية هذا املصطلح كُتاب العهد القدمي كما ورد ذكرهم يف التلمود ،مث أورد تقسيمات
علماء للتناقضات الواردة يف التلمود ،وهي على ثالثة اجتاهات :األول :تناقض تام بني مقطوعتني؛ والثاين :ما يثري
الدهشة والغرابة؛ والثالث :ما يفتقر إىل الترتيب عند السرد التارخيي.
مث ذكر املؤلف وجهات النظر احلديثة يف هذه االجتاهات ،حيث إن تطبيق منهج نقد النصوص التارخيي على
نصوص العهد القدمي يظهر تناقضات مغايرة هلذه االجتاهات ،األمر الذي جعل علماء العهد القدمي يطبقون هذا
املنهج بالفعل يف نقد العهد القدمي ،ومن أمههم الدراسة اليت قدمها (إسحق أبرابانيل)؛ مث أدرج املؤلف املصادر
األربعة اليت اتفق نقاد العهد القدمي على كوهنا مصادرًا أساسية له ،وهي :املصدر اليهودي ،واملصدر اإللوهيمي،
ومصدر التثنية ،واملصدر الكهنويت .وماحوته هذه املصادر من مادة علمية ،وتارخيية.
 /7األنبياء والنبوة:

عرض املؤلف يف هذا املصطلح معىن كلمة ن،ي بالعربية ،واملهام اليت يُكلف هبا ،وأشار املؤلف إىل عدم
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االتساق بني مصطلح النبوة ومفهوم احللولية ووجه ذلك ،مث أشار إىل الفرق بني داللة كلمة (ن،ي) يف العربية،
والعربية ،وأمهية أن يفرق القارئ املسلم بني أمساء أنبياء اليهود ،واألنبياء الذين ورد ذكرهم يف القرآن ،لوجود
فروق جوهرية يف ذلك؛ واستعرض املؤلف تأثري الشريعة الشفوية ومفهوم احللولية يف النبوة عند اليهود ،مث تتبع
املؤلف أسفار العهد القدمي اليت أوردت قصص أنبياء اليهود ،فذكر أحد عشر ِسفْرًا ،مع اإلشارة إىل أبرز

املوضوعات اليت تضمنتها هذه األسفار.
ج/اليهودية اإلصالحية:

تتبع املؤلف تاريخ اليهودية اإلصالحية ،فذكر حداثتها ،وبداية ظهورها ،وأماكن انتشارها ،ومسميادها،

وسبب ظهور هذه الفرقة ،واألفكار اليت استفادوا منها ،والطبيعة الشكلية اليت طغت على حماوالت اإلصالح -يف
بدايتها -كاستخدام األدوات املوسيقية أثناء الصلوات ،مث دخول اإلصالح إىل جمال العقائد ،مما أدى إىل انقسام
اليهودية املعاصرة إىل عدة فرق ،مل يعترف األرثوذكس فيها بيهودية غريهم ،كما أشار املؤلف إىل العوامل اليت
قوّت حركة اإلصالح ودعمتها ،وأشار إىل أن ظهور التيار احملافظ كان رد فعل ضد اإلصالحية ،اليت ازدهرت يف
الواليات املتحدة بني املهاجرين اجلدد يف هناية القرن التاسع عشر ،بينما توقف منوها الفكري يف أملانيا -البلد الذي
نشأت به -كما أورد املؤلف أهم مفكري اليهودية اإلصالحية يف الواليات املتحدة ،وعدد معابدها حول العامل،
ونِسَب اليهود اإلصالحيون إىل بقية يهود العامل ،وأشار أيضًا إىل حدوث التقارب بني اليهودية اإلصالحية
واليهودية احملافظة ،وقابل ذلك تباعد كالمها عن اليهودية األرثوذكسية ،وأن دولة روسيا قد اعترفت باليهودية
اإلصالحية باعتبارها مذهبًا يهوديًا.
وعلى جانب الفكر الديين لدى اليهودية اإلصالحية فهي تشترك مع اليهودية احملافظة يف حماولة حل

إشكالية احللول اإلهلي يف الشعب اليهودي ،ومن احللول اليت تبنتها حلل هذه اإلشكالية هو :احلل الغريب الذي
يذهب إىل أن يكون احللول اإلهلي يف نقطة معينة من التاريخ ،أو اإلنسان ،أو املكان؛ وقد اختذت احللولية عند
اإلصالحيني عدة صيغ ،منها الصيغة املعاصرة اليت توائم بني اليهودية والعصر حيث يباح لليهودي بعض احملرمات
وفقًا ملذهبه اإلصالحي ،كما مت فيها تعديل بعض العبادات بناء على هذا األصل (مالئمة روح العصر)؛ وعلى
اجلانب الفكري فقد أعاد اإلصالحيون تفسري اليهودية على أساس عقلي ،كما عدّلوا بعض األفكار األساسية يف
الديانة اليهودية.
مث تناول املؤلف بداية اليهودية الليربالية 4فقد كانت انطالقتها نظرًا لقصور اإلصالح الذي حققته اليهودية

اإلصالحية ،ونظرت إىل اإلنسان مركزًا لإلصالح ،ال العقيدة الدينية ،وعليه فقد طرحت مفاهيمًا تقوم على اعتبار
 4ملحوظة :اليهودية اإلصالحية تُسمى( :اليهودية الليربالية ،واليهودية التقدمية) ،انظر :املوسوعة ،اجمللد الثاين (ص )412:العمود
األول؛ وبناء على ذلك مل تفرد الطالبة هذا املصطلح بعنوان ،وإمنا مت دجمه مع العنوان الرئيس (اليهودية اإلصالحية) لالرتباط
املوضوعي.
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عمل اإلنسان ،ال األحكام الدينية ،كمفهوم الضمري الشخصي ،وغريه ،وبناء على ذلك ظهرت عدة ممارسات
ارتبطت باليهودية الليربالية كحرية حتديد االعتقاد مثالً.
أما العالقة بني اليهودية اإلصالحية والصهيونية فهي عالقة تنافر فاإلصالحية تسعى لالندماج ،أما
الصهيونية فتكرس القومية؛ ويظهر شكل هذا التنافر يف عدة أعمال قامت هبا اليهودية اإلصالحية كاملؤمترات
الرافضة للصهيونية ،ولكنها مل تستمر يف أسلوب املعادة هذا إذ حتولت بشكل تدرجيي إىل الفكرة القومية
الصهيونية ،ووجد اإلصالحيون عدة تربيرات لذلك كالعودة إىل التراث اليهودي ،وظهر بشكل كبري نفوذ
الصهيونية يف اليهودية اإلصالحية عند عقد اإلصالحية مؤمترها السنوي األول يف القدس عام (4329م) ،وذلك
بعد نكسة عام ( 432م) ؛ وبعد هذا التاريخ ميكن إجياد العديد من املظاهر الدينية اليت اندجمت يف اليهودية
اإلصالحية ،كما أن اليهودية اإلصالحية ذادها قد أوجدت لنفسها موقعًا يف أرض فلسطني.
ولكن مواقعها يف إسرائيل مل تشفع هلا عند املؤسسة الدينية األرثوذكسية اليت ال تعترف باليهودية اإلصالحية،
وال حباخامادها ،أو أي شيء من فقهها يف األحكام واملعامالت.
د /اليهودية األرثوذكسية:
بدأ املؤلف بعرض تاريخ اليهودية األرثوذكسية فذكر أنه مرادفها اللفظي (األصولية) ،وذكر سبب نشأدها،
ومن تزعمها ،كما استعرض التعارض بني األرثوذكس يف شرق أوروبا وأملانيا ،وبسبب هذا التعارض الذي يتجه
إىل الشكليات سُمي األرثوذكس األملان باألرثوذكس اجلدد؛ وعرض املؤلف بعض اجلوانب املرتبطة بتماسك
األرثوذكس العائلي ،والعقدي ،وأن هذا التماسك مل مينع من وجود عدد من التجاوزات األخالقية يف أوساطهم.
أما الفكر الديين لليهودية األرثوذكسية فتنطلق من نقطة غيبية هي اعتقاد أن اهلل قد أوحى التوراة إىل

موسى فوق جبل سيناء ،وهذه حقيقة ال تقبل املناقشة ،وللتوراة عند األرثوذكس قداسة خاصة حيث يعتقدون أن
اإلله كتبها حرفًا حرفًا ،وذلك من أسباب كوهنا مصدر الشريعة لدى األرثوذكس ،وعلى مستوى االعتقاد فهم
يعتقدون بصحة العقائد احللولية حرفيًا ككوهنم شعب اهلل املختار مثالً ،ولذا هم يعارضون أي نوع من التبشري
والدعوة إىل عقيددهم ،ومن مظاهر احللولية عندهم :زيادة الشعائر اليت متيز األرثوذكسي عن األغيار ،وهم حياولون
االنفصال عن بقية الفرق اليهودية؛ ولكن هذه احملاولة مل متنع من وجود أمور مشتركة عديدة بني اليهودية
األرثوذكسية ،واليهودية احملافظة على مستوى العقائد؛ وقد أطلق على بعض طوائف األرثوذكسية :األرثوذكسية
اجلديدة وهم املعتدلون يف األمور الشكلية ،مع قبوهلم بالعقائد واألخالق األرثوذكسية العامة ،وقد أطلق مصطلح
حريدمي على اليهودي املتزمت دينيًا ،مث استعرض املؤلف بعد ذلك سرية احلاخام مسسون هريش باعتباره قائد
احلركة األرثوذكسية ،وأهم األفكار اليت نادى هبا.

وبالنسبة للعالقة بني اليهودية األرثوذكسية والصهيونية فقد كانت األرثوذكسية معادية للصهيونية يف

بدايتها ،مث متت صهينتها على يد بعض احلاخامات ،وبقي قلة أرثوذكسية يدافعون عن عقيددهم التقليدية
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الالمتصهينة  ،مث عرض املؤلف أهم الشخصيات اليهودية األرثوذكسية ،وجماالت نفوذ األرثوذكسية داخل دولة
إسرائيل.
هـ /اليهودية احملافظة:
افتتح املؤلف هذا املصطلح بذكر تاريخ نشأة اليهودية احملافظة وسببه ،وأهنا من أهم وأكرب الفرق ،كما أشار

إىل جذورها ،وأشهر أعالمها ،وأهم مامييز املفكرين احملافظني على املستوى الديين ،وقد اعتربت اليهودية احملافظة
يف مرحلة معينة رد فعل لليهودية اإلصالحية ،ومن األهداف األساسية لليهودية احملافظة :العناية باستمرارية التراث
اليهودي ،واحملافظة عليه ،ولكن توجهات اليهودية احملافظة اليوم اختلفت عن التوجهات اليت أرادها هلا مؤسسها
على مستوى املناصب الدينية وغريه ،وقد كان ذلك السبب يف ظهور اليهودية التجديدية ،وظهور اليهودية
التقليدية؛ وعُرِض يف هذا املصطلح أيضًا تعداد املنتمني إىل اليهودية احملافظة ونسبهم إىل بقية يهود العامل ،كما ذُكر
أيضًا بعض األمور اليت قربت بني اليهودية احملافظة واليهودية اإلصالحية.
أما على مستوى الفكر الديين لليهودية احملافظة فهي دهدف مع اليهودية اإلصالحية (مع أن احملافظة رد فعل

هلا) إىل حل إشكالية احللول اإلهلي يف الشعب اليهودي ومؤسساته القومية ،كما حتاوالن (اليهودية احملافظة
واإلصالحية) الوصول إىل صياغة حديثة لليهودية عن طريق تبين مطلق دنيوي هو (الروح) فتضاف هذه الكلمة
إىل املفاهيم الدنيوية فيقال مثالً :روح األمة ،روح العصر ،وغريمها؛ ولكن ينفرد احملافظون برغبتهم يف التغيري مع
امليل إىل احملافظة ،وهذا من أسباب وقوف اليهودية احملافظة أمام اليهودية اإلصالحية؛ ورغم متاثل اجلذور الفكرية
لليهودية اإلصالحية و احملافظة ،إال أن تشابه اليهودية احملافظة مع اليهودية األرثوذكسية أكثر قوة ،فكلتامها تؤمنان
بالثالوث احللويل (اإلله أو التوراة ،والشعب ،واألرض) ،وكالمها يُقدس تارخيه.
ومن األفكار الدينية اليهودية احملافظة أيضًا :عدم اإلميان بالعودة الشخصية للماشيح ،بل يعتقدون بفكرة
العصر املشيحاين الذي سيتحقق بالتدريج ،وأن تكون الصلوات بالعربية .ومن األهداف اليت عرّفت هبا اليهودية
احملافظة نفسها :اإلصرار على احلفاظ على استمرار التراث اليهودي ،واإلصرار على وحدة إسرائيل الكاثوليكية.
ويطلق مصطلح ماسوريت العربي على اليهودي احملافظ خاصة داخل إسرائيل ،مث ذكر املؤلف بعضًا من
السرية الذاتية لكل من زكريا فرانكل األملاين ،و سولومون شختر الروماين ،والذي تأثر بزكريا ،وكالمها من

أعالم اليهودية احملافظة.

وعلى صعيد العالقة بني اليهودية احملافظة والصهيونية فإن الفكر الصهيوين عامة يلتقي يف أمور كثرية مع
اليهودية احملافظة  ،وقد تتبع املؤلف بعضًا من نقاط االلتقاء هذه كطريقة كليهما املتماثلة إىل حد كبري يف اعتقاد
عودة اليهود إىل أرض امليعاد  ،وتبع ذلك القوانني الصادرة بضم معابد اليهودية احملافظة إىل املنظمة الصهيونية،
وحتقيق اليهودية احملافظة جناحًا كبريًا يف إسرائيل ،وعرض املؤلف احلركات واملنظمات اليهودية احملافظة وأنشطتها
واملنتسبني إليها.
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ومن املذاهب الدينية اليت تشبه اليهودية احملافظة إىل حد كبري مذهب اليهودية التجديدية وقد حاولت يف
بداية ظهورها أن تظل اجتاهًا دينيًا فقط ،ولكنها حتولت مبرور الزمن إىل فرقة دينية ،واستعرض املؤلف عددًا من
مظاهر حتوهل ا إىل فرقة دينية ،كما استعرض التنظيمات اليت تتبعها كاحتاد األبرشيات التجديدية ،وذكر أبرز
مفكريها ،واآلثار اليت تركوها على اليهودية التجديدية ،مث ذكر طرفًا من السرية الذاتية ملردخاي كابالن الليتواين

باعتباره أحد رواد اليهودية التجديدية.
اجلزء الثاين :الصهيونية:
أ/التيارات الصهيونية:

ذكر املؤلف أن االختالفات بني التيارات الصهيونية غري جوهرية وإن بدا عمقها ،وأن هلا ثالثة مصادر
أساسية ،وهي:
 .4اخلالف بني الصهاينة التوطينيني واالستيطانيني ،وهو ما مساه" :إشكالية الصهيونيتني".
وقد استعرض املؤلف استخدامات كلمة صهيونية يف املصطلح الصهيونيتان :التوطينية ،واالستيطانية ،وذكر
مفهوم كل منهما ،وتاريخ ظهوره ،وبعض مظاهر اخلالف بينهما ،ومعظمها خالفات سطحية إذ تتسم الصهيونية
التوطينية واالستيطانية بالوفاق.
 .2اخلالفات اإليديولوجية املختلفة بني الصهاينة واليت تعرب عن نفسها يف عدة نقاط ،أمهها :اخلالف بشأن
الدولة الصهيونية.
ذكر املؤلف أن املشروع الصهيوين أهم صورة للدولة الصهيونية ،ولكن ذلك اليعين عدم ظهور بعض
االختالفات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية كاخلالف على موقع الدولة ،وآليات إنشائها ،وحدودها،

وتوجهادها الفكرية(اآليديولوجية) ،وتكوينها السكاين ،ونطاق سياددها؛ ولكن مع هذه اخلالفات إال أن هناك اتفاق
على مبدأ ضرورة إنشاء الدولة.
 .9اخلالف بني الصهاينة اإلثينيني الدينيني ،والصهاينة اإلثينيني العلمانيني.
أحال املؤلف ألبواب أخرى من امل وسوعة ألجل فهم طبيعة الصراع الذي ميكن اعتباره دائرًا بني اجتاهني
فكريني داخل الصهيونية.
أما التيارات الصهيونية ،فقد بدأ املؤلف احلديث عنها بإطار تصنيفي ،أوضح فيه املصطلحات اليت
سيستخدمها عند حديثه ،وداللتها الدقيقة على قصده ،مث ذكر االطارات الرئيسية لالنقسامات داخل التيارات
الصهيونية وقسمها إىل أربعة أقسام ،وذكر جوانب الضعف فيها.
كما أشار املؤلف إىل مصطلح الصهيونية التوفيقية الذي استخدمه (وايزمان) عند مطالبته للصهاينة العمليني،

والصهاينة الدبلوماسيني مبزج أساليبهم يف العمل ،وهذه إحدى الصور اليت حقق من خالهلا الصهاينة الوحدة عرب

29

تارخيهم.
ب/صهيونية غري اليهود املسيحية:
صك املؤلف –رمحه اهلل -مصطلح الصهيونية الغربية لإلشارة إىل احلركة الصهيونية ليبيّن أهنا حركة غربية،
ال عاملية ،وقد قسمها إىل قسمني :صهيونية غري اليهود ،أوصهيونية األغيار ،وصهيونية اليهود يف الغرب ،وذكر

داللتهما ،والفرق بينهما.

كما أشار إىل مصطلح الصهيونية املسيحية ،الذي تسلل إىل اللغة العربية ،مع أن يف مضامينه خمالفة للواقع،
من جهة إضفاء صبغة عاملية على الصهيونية ،وربطها باملسيحية عامة ،وهذا خمالف للواقع لعدم وجود موافقة تامة
من املسيحيني له ،ف منهم من يرفضها على أساس ديين مسيحي ،وهذا يوضح عدم علمية هذا املصطلح ملافيه من
عمومية وإطالق ،ولذا وضع املؤلف مصطلحًا أكثر دقة للتعبري عن هذه الفكرة هو الصهيونية ذات الديباجة
املسيحية ألهنا صهيونية استمدت مبادئها عرب اختيار أجزاء من التراث املسيحي دون االلتزام بقيمه ،أو التحاكم
إليها أخالقيًا؛ وهي دعوة انتشرت يف بعض بعض األوساط الربوتستانتية إلعادة اليهود إىل فلسطني ،ومستندها
العقيدة األلفية االسترجاعية ،وأفكارها مرتبطة بالفكر املتطرف لإلصالح الديين؛ وقد تتبع املؤلف زمن وأماكن
انتشار هذا الفكر ،كما أشار إىل السمات العامة اليت متيز هبا دعاة الصهيونية ذات الديباجة املسيحية ،واستعرض

العوامل اليت سامهت يف تغري هذا الفكر كتصاعد معدالت العلمنة؛ ولكن مع ذلك فإن هناك العديد من أشكال
التمسك بالصهيونية ذات الديباجة املسيحية اليت تتبع املؤلف مظاهرها ،وتبدّيادها على الواقع.
مث أكمل املؤلف ما يرتبط هبذا الباب من مصطلحات فأورد أصوهلا اللغوية ،ومعناها ،وجذور هذه
املصطلحات عرب احلضارات اإلنسانية ،وورود هذه املصطلحات يف الكتب الدينية اليهودية ،واخلالفات حوهلا،
واالرتباطات بينها-إن ُوجِدا ،-وما يترتب عليها يف الفكر اليهودي ،واملصطلحات املذكورة هي :األحالم
والعقائد األلفية ،والعقيدة االسترجاعية ،وهرجمدون ،واملسيح الدجال.
ج /املوقف اليهودي من الصهيونية:
أشار املؤلف إىل مصطلح (الرفض اليهودي للصيهونية) الذي يفترض أن اليهود ينقسمون إىل قسمني:
صهاينة ،أو رافضني للصهيونية ،مما يعين وجود فريقني متقابلني ،واعترب املؤلف ذلك نوعًا من الثنائيات شديدة
التبسيط واليت تفصل اإلنسان عن الواقع ،وإعادته إىل الواقع توجب عليه أن ينظر إليه من منظور أكثر عمقًا،
وتفصيالً ،وهو ما سعى إليه املؤلف من خالل شرحه للمدخل :الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل
معها ،والذي تتبع من خالله مواقف اليهود املتباينة حول العامل من الصهيونية ،واليت ال ميكن اعتبارها قسمني
الثالث هلما.
مث تتبع املؤلف تاريخ الرفض اليهودي للصهيونية ،وأبرز منعطفاته كاملواقف اليت تبنتها املؤسسات اليهودية
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ضد الصهيونية ،كما أورد املؤلف الدالالت املختلطة ملصطلح رفض الصهيونية ،واملخطط التايل يوضح أقسام
رفض الصهيونية:

رسم ختطيطي يوضح أقسام رفض الصهيونية

ويف سياق رفض الصهيونية أيضًا أورد املؤلف مصطلح حاخامات االحتجاج والذي وصف به (هرتزل)

جمموعة من احلاخامات األملان الذين احتجوا على انعقاد املؤمتر الصهيوين األول ،كما أورد املؤلف أيضًا عددًا من
املصطلحات املتعلقة بالصهيونية قبوالً أورفضًا ،وهي :اليهودية االستيطانية ،والتملص اليهودي من الصهيونية،
والصهيونية النفعية (أو صهيونية املرتزقة) ،وعدم االكتراث اليهودي بالصهيونية ،وبعض هذه املصطلحات
صاغه بعض أعضاء اجلماعات اليهودية كاليهودية االستيطانية ،وبعضها اآلخر صاغه املؤلف كالصهيونية النفعية،

أو ترمجه كعدم االكتراث اليهودي بالصهيونية.
مث أشار إىل منظمة يهودية دولية معادية للصهونية وهي الناطوري كارتا (نواطري املدينة) وهي مجاعة دينية

أرثوذكسية من أكثر اجلماعات عداءً للدولة الصهيونية ،ووجه عدائهم هلا أهنا المتثل استمرارًا للتراث الديين
اليهودي ،وإمنا هي مؤامرة شيطانية ضد اليهودية ،ونواطري املدينة مواقفهم املستقلة واليت ختالف املمارسات
الصهيونية مثل تأكيد أعضاء هذه اجلمعية على أن اليهودية تبغض سفك الدماء ،ورؤيتهم أن هوية اليهودي
مستمدة من ممارسته للشعائر الدينية –خالفًا للصهيونية اليت ترى أن اإلنسان يكون يهوديًا ولو مل ميارس أي شعرية
تربطه بدينه -كما أن ارتباط نواطري املدينة بأرض امليعاد يتم عرب الدعاء والصالة حىت يستجيب اهلل للصلوات
ويأمر بعودة اليهود ،خبالف الصهاينة الذين يعجلون بالنهاية ،وقد ذكر املؤلف عددًا من الفروق العملية
واالعتقادية بني الناطوري كارتا ،والصهيونية ،كما تتبع السرية التارخيية جلماعة نواطري املدينة ،والعالقة بينها وبني
مجاعة أجودات املنشقة عنها ،كما أشار إىل منط حياة مجاة النواطر االجتماعية ومظاهر موقفهم الرافض للدولة
الصهيوينة حىت اليوم؛ وموقفهم اإلجيايب من منظمة التحرير الفلسطينية ،ودعودها إلسقاط إسرائيل ،وتدويل القدس.
مث ذكر املؤلف بعض األعالم الرافضني للصهيونية ،مع إيراد جزء من سريهم الذاتية ،وآثارهم الفكرية -إن
وجدت ،-وبيان وجه رفضهم للصهيونية كعائلة مونتاجو ،وهرمان كوهني ،ونيثان برينباوم ،وغريهم.
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اجلزء الثالث :إسرائيل -املستوطن الصهيوين:
أزمة الصهيونية:

اعترب املؤلف أن استخدام مصطلح أزمة الصهيونية هو باعتباره تعريفًا يشري إىل املشكالت اليت تواجهها
الصهيونية باعتبارها عقيدة تستند إليها الدولة الصهيونية ،ويف تعريفه هبا ذكر النجاحات اليت حققها املشروع
الصهيوين كاحتالل أرض فلسطني  ،ولكن جناحه ارتبط بأزمة بنيوية ارتبطت باالستيطان منذ نشأته ،وأشار املؤلف
إىل العناصر املتعددة واملترابطة هلذه األزمة ،كما لفت االنتباه إىل قاعدة حضارية وهي أنه ("بوسع اجملمتعات
اإلنسانية أن تعيش يف حالة أزمة مستمرة لعشرات السنني دون أن تنهار من الداخل ،إن مل توجه هلا ضربة من
اخلارج" والتجمع الصهيوين ليس استثناءً من هذه القاعدة).
وقد أشار املؤلف إىل عبارة األزمة البنيوية للصهيونية واليت يستخدمها لإلشارة إىل طبيعة األزمة الصهيونية
اللصيقة ببنية الصهيونية ذادها ،وسبيل حلها هو نزع الصبغ ة الصهيونية عن الدولة الصهيونية ،أما أسباب هذه
األزمة الصهيونية وارتباطها بالبنية األيديولوجية الصهيونية فقد أرجعها املؤلف إىل ستة أسباب ،ويف إطار رؤيته
التحليلة قسم أوجه هذه األزمة إىل أربعة أقسام ،وهي:
.4
.2
.9
.1

إشكالية الديين والعلماين.
أزمة اهلوية.
األزمة السكانية واالستيطانية.
تفكك األيديولوجية الصهيونية من خالل تصاعد النزعات االستهالكية (والعلمنة

واألمركة والعوملة واخلصخصة).
مث ابتدأ املؤلف بطرح املداخل التفسريية لألقسام األربعة السابقة فأورد مايلي:
/1العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية:

وناقش يف هذا املدخل دالالت بعض املصطلحات كحيلوين ،وماسورايت املرتبطان بوصف االلتزام الديين،
وأورد عددًا من مظاهر االنفالت الديين بني من يصفون أنفسهم بالتدين ،وغريهم من عامة الذين يعيشون يف
إسرائيل واليضعون أي اعتبار للحدود الدينية.
/2الديني والعلماني في الدولة الصهيونية:

اعترب املؤلف أن تقسيم اليهود إىل دينني وعلمانيني تقسيم حيوي خلطًا معرفيًا ،ولذا فقد أعاد تقسيمهم إىل
أربعة أقسام ،هي :املتدينون ،والصهاينة ذوي الديباجات الدينية ،والعلمانيون الشاملون من الصهاينة ،والعلمانيون
اجلزئيون؛ وأكد أن الفكر الصهيوين يستبعد الفريق األول متامًا [من ممثليه مجاعة الناطوري كارتا] ،كما تستبعد
األخري بدرجات متفاوتة ،فيما تتوجه للفريقني الثاين ،والثالث.
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/3اهتزاز الوضع الراهن:

وهي كلمة تستخدم لإلشارة إىل التناقض بني األحكام واألوامر الدينية ،وبني ما ميارسه اليهود فعليًا.
 /4األصولية اليهودية:

أشار املؤلف إىل أصل هذه الكلمة ،مث ذكر أهنا تستخدم لإلشارة إىل التطرف الديين (األرثوذكسي) عادة،
مث تتبع املؤلف جذور هذا املصطلح وأعاده إىل من طبقه وعُرف به ،وهو احلاخام (إبراهام كوك) ،كما أشار إىل
نفوذ هذا التيار وسطوة ممثليه على الساحة السياسية ،وأهم تصورادهم.
/5بقية المصطلحات:

تتبع املؤلف أهم مظاهر أزمة الصهيونية اإلثنية العلمانية وارتباط ذلك بتصاعد الديباجات الدينية ،كما
ذكر متثّالت صهينة العناصر الدينية األرثوذكسية بعد عام 1691م كاحلركة الداعية إىل عدم التنازل عن أي
من األراضي اليت اُحتلت عام 432م ،وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية ،مث أشار إىل أزمة الصهيونية
اإلثنية العلمانية من وجهة نظر دعادها وشخّص اخللل يف وجهة نظرهم ،مث أشار إىل أبرز املؤسسات الدينية يف
إسرائيل وهي :دار احلاخامية األساسية يف إسرائيل ،فذكر تاريخ نشأدها والدور الذي تقوم به ،والعالقة بني
األحزاب الدينية يف إسرائيل والدار احلاخامية ونتائج بعض التوترات يف إظهار أزمة اهلوية اليهودية واليت وصّفها

املؤلف يف أربعة حماور :األول :من هو اليهودي؟؛ والثاين :اليهود الشرقيون؛ والثالث :هوية الدولة اليهودية؛
والرابع :الشعب اليهودي يف اخلارج.

ففي احملور األول أوضح املؤلف أمهية حتديد اهلوية اخلاصة ،وأن حتديد اهلوية اليهودية إشكالية يصعُب
جتاوزها ،وذكر أربعة أمور تبني أمهية حتديد اهلوية اليهودية بالنسبة للصهيونية ،وهي مبجموعها تبني بشكل دقيق
أنه اليوجد جوهر يهودي واحد ،وإمنا مسات عديدة متنوعة بتنوع التشكيالت احلضارية اليت استوطنها اليهود.
أما يف احملور الثاين فقد أشار املؤلف فيه إىل عمق أزمة اليهود الشرقيني داخل إسرائيل ،وكيف أسقطوا
إحساسهم بالدونية واإلقصاء داخل اجملتمع اليهودي على العرب فاستخدموهم لألعمال الوضيعة ،كما أشار
املؤلف إىل سعي اليهود الشرقيون ومطالبادهم باملساواة مع اإلشكناز ،ولكن املفارقة هي أنه كلما اقتربت الطائفتان
من املساواة كلما ازداد تفاقم اجملتمع الصهيوين.
ويف احملور الثالث أشار املؤلف إىل االنقسام داخل إسرائيل حول هوية الدولة اليهودية ،بالنظر إىل وصف
الدو لة الصهيونية لنفسها باليهودية ،وهي الدهتم بإقامة شعائر الدين اليهودي ،وهذا األمر سبب انقسامًا عميقًا بني
الصهاينة الدينيني ،والالدينيني ،وهناك انقسامات أخرى قائمة على تباين األعراق.
وعرض يف احملور الرابع موقف الشعب اليهودي خارج إسرائيل ،والذي مل يسعَ إىل ترك وطنه (منفاه) مقابل
االستيطان يف إسرائيل ،كما عرض فشل الدولة الصهيونية يف إنتاج فكر ديين يهودي حيث إن معظم املفكرين
الدينيني اليهود هم من الدياسبورا.
مث أشار املؤلف إىل أشكال بعض األزمات الدينية بني طوائف اليهود كرفض األرثوذكس النتخاب امرأة من
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التيار اإل صالحي باعتبارها عضوًا يف اجمللس الديين ملدينة نتانيا ،وما تبع ذلك من حتايل الرئيس (نتنياهو) لتمرير
القرار ،وغريه من األمور اليت فعلها اإلصالحيون ،وذلك يف املدخل من هو اليهودي عام 1661م.
أما يف املدخل :األزمة السكانية االستيطانية فقد ذكر املؤلف أنه لفهم هذه األزمة فإنه جيب احلديث عن
اجلماعات اليهودية يف الغرب وخاصة الواليات املتحدة األمريكية ،واألزمة السكانية اليت دهدد احلركة الصهيونية
منذ ظهورها ،واليت قسمها املؤلف إىل سبع مراحل يتضح يف كل واحدة عمق األزمة السكانية وتأثريها املباشر
على قضية االستيطان ،حيث إ ن توسع اجليب االستيطاين يتطلب مزيدًا من املستوطنني وهم اليتوفرون من اليهود،
وإن مت استريادهم من العرب فهذا دهديد هلوية الدولة ،وأشار املؤلف يف املدخل التايل :جتميع املنفيني عام 1661م
إىل حماوالت الدولة الصهيوينة باألرقام لتجميع يهود العامل يف إسرائيل.

وتابع املؤلف –رمحه اهلل -إيراد أوجه أخرى لألزمات داخل إسرائيل ،فذكر يف املدخل :جيل مابعد
1691م (أزمة اخلدمة العسكرية) ذكر التحوالت اجلذرية يف النظرة إىل اخلدمة العسكرية ،والعمل يف اجليش
اليهودي ،فبعد أن كان العمل العسكري عمالً مرغوبًا ومرموقًا حيث عُ،يء شباب اليهود بأن خدمتهم العسكرية
هي دفاع عن الذات فهي بذلك عمل نبيل وأخالقي حىت العام ( 432م) ،حيث ظهرت وتراكمت عدة مشاكل

أدت إىل اختفاء هذه النظرة ،وحلول توجه جديد خمتلف متامًا سعى إىل التملص من اخلدمة العسكرية وإن أدى
ذلك إىل دفع الرشوة ،وقد ذكر املؤلف عدة مناذج وأمثلة على ذلك.
ويف تقويض األيديولوجية الصهيونية من خالل االستهالكية (األمركة والعوملة واخلصخصة والعلمنة)
ذكر املؤلف عددًا من املظاهر االستهالكية واليت سامهت بوضوح يف احنسار البنية الفكرية الصهيونية على مستوى
اجلماعات اليهودية االستيطانية واليت تعيش داخل إسرائيل ،وقد صور املؤلف مظاهر هذا االحنسار باآلثار املادية
اليت تقوم /ترتكز عليها ظواهر األمركة والعوملة واخلصخصة والعلمنة باعتبار كل أمر منها متركب عن اآلخر
ومننبٍ عليه فقد ساعد على منو النزعة االستهالكية عند جمتمع املهاجرين (ظاهرة األمركة) اليت تقوم على اعتبار
الذات أوالً ،وهذا االعتبار هو ذات االعتبار الذي قامت عليه الواليات املتحدة وإسرائيل ،مث إن فشو األمركة
يترتب عليه تصاعد معدالت العلمنة والنسبية األخالقية اللذان يرفعان معدالت االستهالك الفردي حبثًا عن املتعة
اخلاصة ،كما شرح املؤلف أوجه ارتباط النزعة االستهالكية بالعوملة املرتبطة باألمركة وبالتايل رفع معدالت
االستهالك ،مث إن كون اجملتمع الصهيوين جمتمع استيطاين فهو حباجة إىل أن ينظم نفسه تنظيمًا مجاعيًا ليضمن
بقاءه ،ولكن اجتاه اجملتمع إىل اخلصخصة اليت جتعل اإلنسان ينظر ويبدأ من ذاته دون اعتبار اجملتمع وهو ما يرفع
معدالت االستهالك الفردي ويقوض بالتايل الفكر الصهيوين.
وأشار املؤلف إىل أحد مسات الفكر الصهيوين منذ ظهوره وهو التكاثر املفرط للمصطلحات الصهيونية

وتداخلها واضطراهبا ،وأن من أسباب ذلك:
 .4توتر العالقة بني املستوطن الصهيوين ويهود العامل.
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 .2االختالف بني بعض التيارات يف طريقة التطبيق وأشكال التوسع -فيضع كل تيار اسم خاص به -مع
صدورها عن ذات الفكر.
 .9رفض احلركة الصهيونية االعتراف بأن الشعب اليهودي يؤثر املنفى على الوطن القومي ويرفض اهلجرة
إليه.
ومن املصطلحات الصهيونية اليت أشار هلا املؤلف يف ذات السياق :الصهيونية الدبلوماسية ،والصهيونية
السياسية ،والصهيونية العامة ،والصهيونية العمالية ،والصهيونية االشتراكية ،والصهيونية الدينية ،وغريها.


هناية اجمللد الثانـي من التقرير
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ملحوظات في المجلد األول:

 /4التكرار:
أ.كرر املؤلف اإلشارة إىل تسوية الصهيونية بني االندماج ،والذوبان الكامل (االنصهار) يف مصطلحني:
األول( :االنصهار والذوبان ،)4والثاين( :االندماج:املوقف الصهيوين ،)2وكان ميكن االكتفاء بذلك يف
أحدمها مع اإلحالة.
ب .كرر املؤلف تفسري مقولة (موت الشعب اليهودي) يف مصطلحني :األول( :االنصهار أوالذوبان،)9
والثاين (االندماج :املوقف الصهيوين ،)1وكان ميكن أن يذكرها يف األول ،وحييل هلا يف الثاين ،أو جيعلها مصطلحًا
مستقالً وحييل إليها يف كال املصطلحني.
ج .كرر املؤلف كون االنتماء القومي يف القومية العضوية هو مسألة حتمية بيولوجية ،يف مصطلحني :األول:
(القومية العضوية ،)3والثاين( :الشعب العضوي املنبوذ.)2
ملحوظات في المجلد الثاني:

/4كرر املؤلف اإلشارة حلي (بروكلني) بنيويورك باعتباره أكرب مناطق جتمع جلماعة نواطري املدينة يف
مصطلح (الناطوري كارتا/نواطري املدينة) ،فذكر أهنم يتركزون يف هذه املنطقة ،مث ذكر مرة أخرى أن أكرب جتمع
هلم هو يف هذه املنطقة ،وكان ميكن دمج هاتني املعلومتني ببعضهما .
 /2عدم وجود بعض اإلشكاالت الظاهرة فيما صنف على أنه إشكال ،فعلى سبيل املثال يف املدخل:
إشكاالت العقيدة اليهودية ،وردت بعض املصطلحات اليت تقدم عرضًا تارخييًا واليوجد فيها إشكاالت واضحة
كاحللولية الكمونية اليهودية ،وتاريخ اليهود.9

 4طالع (ص )29:العمود الثاين.
 2طالع (ص )21:هناية العمود األول ،وبداية العمود الثاين.
 9طالع (ص )29:العمود الثاين.
 1طالع (ص )23:العمود األول.
 3طالع (ص )22 :العمود الثاين.
 2طالع (ص )2 :العمود الثاين.
طالع (ص ،)933:العمود األول ،السطر ( )4؛ والعمود الثاين ،السطر (.)44
 9طالع (ص )22:من التقرير.
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فهرس املراجع
 .4بروتوكوالت حكماء صهيون ،نصوصها رموزها أصوهلا التلمودية ،عجاج نويهض ،دار
االستقالل،بريوت .ط4332/1م.
 .2الربوتوكوالت واليهودية والصهيونية ،عبدالوهاب حممد املسريي ،دار الشروق ،مصر ،ط /4عام
2009م.
 .9جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ابن جرير الطربي ،ت :عبداحملسن التركي،هجر للطباعة والنشر،
السعودية .ط2004/4م.
 .1رحليت الفكرية يف اجلذور والبذور والثمر ،عبدالوهاب حممد املسريي ،دار الشروق ،مصر،
ط2003/1م.
 .3الصهيونية وخيوط العنكبوت ،عبدالوهاب حممد املسريي ،دار الفكر ،دمشق ،ط2002/4م.
 .2من هو اليهودي ،عبدالوهاب حممد املسريي ،دار الشروق ،مصر ،ط /4عام 433م.
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