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قراءة يف كتاب

قراءة يف كتاب

اخرتاع الشعب اليهودي

اأمني دراو�صة

�خرت�ع �ل�شعب �ليهوديعنوان الكتاب

�شلومو �شاندتاأليف

�سعيد عّيا�سترجمة

�ملركز �لفل�شطيني للدر��شات �لإ�شر�ئيلية )مد�ر(النا�صر

ر�م �هلل - فل�شطنيمكان الن�صر

2010�صنة الن�صر

 مقدمة

يناق�س الكتاب ق�صايا حمرمة يف املجتمع اليهودي، واأهم هذه الق�صايا ق�صية اخرتاع ال�صعب اليهودي، وكونه �صعبًا ع�صويًا، ونقي العرق، وكذا 
اخرتاع املنفى. ويحاول املوؤلف تفنيد هذه امليثات، باإثباته اأن الدين اليهودي مل يكن دينًا مغلقًا، واأن الكثري من ال�صعوب قد اعتنقت اليهودية 
كمملكة اخلزر، وقبيلة الكاهنة يف �صمال اأفريقيا، وغريها من ال�صعوب والقبائل. كما يت�صاءل: هل حدث تهجري جماعي ململكة اليهود مع 
دمار الهيكل الثاين العام 70 ميالدية اأم اأن ذلك مل يكن �صوى اأ�صطورة م�صيحية توغلت يف الفكر اليهودي، وجرى ا�صتن�صاخها وتوظيفها بقوة 

داخل الفكرة ال�صهيونية؟

الكتاب اإ�صافة جديدة ومهمة يف ت�صريح العقل ال�صهيوين-الإ�صرائيلي من الداخل، يقوم بها باحث يهودي له م�صداقيته العلمية.



170

اب
كت

يف 
ة 

راء
ق

رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون

 توطئة املؤلف

»�لأمة )...( هي جمموعة من �لنا�س يوحدها خطاأ

م�شرتك حول �أ�شلها وعد�ء جماعي جتاه جري�نها«.

كارل دويت�س، القومية وبدائلها، 1969

عبء الذاكرة
يقول �شلومو �شاند، �إن بد�ية كتابه �شتكون عبارة عن جمموعة ق�ش�س 

م�شتوحاة من ذ�كرته، ولكنه يوؤكد �أن كتابه عبارة عن توثيق تاريخي 

ولي�س خيالياً.

�إ�شر�ئيل  �إىل  قدما  �شخ�شيتني،  حياة  يتناول  �لأوىل  ق�شته  يف 

)فل�شطني(، بعد �أن عانيا �لقهر و�ل�شطهاد مع عائلتهما، يف كل من 

بولند� و�إ�شبانيا.

ف �إليهما 
ّ
ويف �لق�شة �لثانية �لتي ي�شردها، يتحدث عن �شديقني تعر

مهاجر�ً  �ملطاف  به  �نتهى  �لذي  �لأول  فل�شطني، حممود  �لكاتب يف 

�إىل �ل�شويد هرباً من �لقهر. وحممود �لثاين، �لذي، نتيجة �مل�شايقات 

و�لقمع، ��شطر �إىل ترك �لبلد، ومل يعد �إل بعد �تفاقية �أو�شلو، حيث 

�شمح له بالعودة �إىل فل�شطني و�لإقامة يف ر�م �هلل.

دروي�س،  حممود  �لكبري  �لفل�شطيني  �ل�شاعر  هو  �لثاين،  وحممود 

و�لكاتب يتحدث بفخر �أن دروي�س كتب �أحد �أجمل ق�شائده )جندي 

بالزنابق �لبي�شاء( فيه. فهو �جلندي �لذي فقد عقله يف �شاحة  يحلم 

تخ�شه،  ل  �أر��س  �حتالل  يف  م�شاركته  عن  بالذنب  و�شعر  �ملعركة، 

هزمه  �أن  بعد  عاد  ولكنه  عدة،  ل�شنو�ت  باري�س  �إىل  �جلندي  فرحل 

�حلنني �إىل �شو�رع �ملدينة �لتي تربى فيها. �أما �ملحمود�ن �أبناء �لبلد، 

»كان هذ� �لوطن �أ�شيق من �أن يحتويهما« )�س: 30(.

�لق�شة �لثالثة �لتي يتناولها �لكاتب، ق�شة تلميذتني )غري( يهوديتني؛ 

يهودي  لأب  باري�س  يف   1957 �لعام  ولدت  جيزيل  ��شمها  �لأوىل 

قول  د�ئماً  و�أحبت  وم�شاغبة،  متمردة  فتاة  كانت  يهودية،  غري  و�أم 

�لييدي�شية  �للغة  وتعلمت  �ل�شوربون،  �لفل�شفة يف جامعة  ل. در�شت 

و�لعربية. يف بد�ية �ل�شبعينيات، �أعلنت �أنها �شهيونية، وقررت �أو�خر 

�ل�شبعينيات �لهجرة �إىل �إ�شر�ئيل.

ومت  �إ�شر�ئيل،  �إىل  �شفرها  لرتتيب  �ليهودية،  �لوكالة  جيزيل  ز�رت 

فالديانة  تتهود،  مل  ما  يهودية  �عتبارها  ممكناً  يكون  لن  �أنه  �أخبارها 

�ليهودية حتدد هوية �لإن�شان من خالل ن�شبه �إىل �أمه. ف�شاألت موظف 

بالنفي،  اأجابها  وعندما  موؤمناً،  �إن�شاناً  كان  �إذ�  وثقه،  بجر�أة  �لوكالة 

�شاألته: »كيف ميكن لإن�شان غري متدين، يعتقد �أنه يهودي، �أن يطلب 

�ليهودي  لل�شعب  ين�شم  كي  يتهود  �أن  متدين،  غري  �آخر  �إن�شان  من 

و�أر�شه؟« )�س: 31(. فرد �ملوظف: �إنه �لقانون.

ال�سعب  »دولة  �إىل  �لهجرة  فكرة  و�ألغت  تتهود،  �أن  ورف�شت جيزيل 

�ليهودي«، وتوقفت عن در��شة �لعربية، وبعد �شنو�ت قر�أ �شلومو �ساند 

ل�سيا�سية  ��شمها يف �شحيفة باري�شية �شهرية، حتت مقال يوجه �لنقد 

�لحتالل يف �ملناطق �لفل�شطينية �ملحتلة.

يف   1984 �لعام  يف  ولدت  لري�شا،  فا�شمها  �لأخرى  �لتلميذة  �أما 

�لحتاد �ل�شوفييتي �ل�شابق، ويف بد�ية �لت�شعينيات هاجر و�لد�ها �إىل 

�إ�شر�ئيل. وكانت كحال جيزيل من �أم غري يهودية.

تعلمت �لعربية، ولكنها ظلت ت�شعر بالدونية يف �ملدر�شة، وحتى عندما 

جتّندت يف �جلي�س �لإ�شر�ئيلي، بقيت ت�شعر بعدم �لثقة، فما ز�ل �لكثري 

يلقبونها بـ »�لرو�شية«. فتنكرت لثقافة �أ�شرتها �لرو�شية، و�شممت �أن 

بل  �إ�شر�ئيل(،  يف  �ملولودون  )�ليهود  �ل�شابر�  �شباب  �إل  ت�شادق  ل 

فكرت �أحياناً �أن تتهود، ولكنها كانت ترت�جع عن ذلك.

در�شت لري�شا �لتاريخ يف �جلامعة، و�لتحقت بدورة حول »�لقوميات 

و�لقومية يف �لع�شر �حلديث«. يف �ملحا�شرة �لأوىل �شاأل �لأ�شتاذ: »ما 

م�شجلني  غري  طالبة  �أو  طالب  �ل�شف  يف  �جللو�س  بني  ثمة  كان  �إذ� 

�إليها  ينظر  �أن  يد. خ�شيت  �أي  ترتفع  �لد�خلية. مل  وز�رة  كيهود يف 

فجاأة. لكن �لأ�شتاذ بد� م�شتاًء ومل ي�شف �شيئاً« )�س: 34(.

�ملحا�شرة  يف  �شوؤ�له  يذكر  كان  �إذ�  �أ�شتاذها  �شاألت  �لأيام،  �أحد  يف 

�لأوىل وعندما �أجابها عن ق�شدها، قالت: »طلبت �أن تعلم ما �إذ� كان 

 �أن �أرفع يدي، ولكن مل يكن 
ّ

هناك طالب ل يعتربون يهود�ً. كان علي

�لقول  »ميكن  حديثها:  و�أكملت   .)34 )�س:  ذلك«  فعل  مبقدوري 

�إنني مل �أجروؤ جمدد�ً على �خلروج من �خلز�نة« )�س: 34(.

�إىل  يدفعك  ما  كل  حول  بحثاً  �أجنزي  »�إذن،  �لأ�شتاذ:  لها  فقال 

»�لتخفي«. رمبا �شي�شجعني ذلك على �ل�شروع �أخري�ً يف كتابه كتاب 

حول �أمة مرتبكة »تتخفى« يف هيئة �شعب عرقي مرحتل« )�س: 34(.

�لق�شة  هي  هذه  وكانت  ممتازة.  عالمة  ونال  بحثها،  لري�شا  قدمت 
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�لأخرية �لتي حطمت جد�ر �خلوف و�لرتدد لدى �شاند.

�أ�شتاذ لري�شا يف �لتاريخ، وهو مدر�س  و�أخري�ً، فاإن �ملوؤلف نف�شه، هو 

�لقادم  �ل�شخ�س  ون�شيب  للمحمودين،  و�شديق  باري�س،  يف  جيزيل 

من �إ�شبانيا، و�بن ل�شوليك �ل�شيوعي من بولند�. �إنه �ل�شخ�س �لذي 

�لعام  �لتاريخي  »�ملنطق  لفهم  �لكتاب مدفوعاً يف حماولة  و�شع هذ� 

�لذي قد يكون ور�ء حكاية �لهوية �ل�شخ�شية« )�س: 35(.

ذاكرة مغروسة
�أيديولوجية  قوى  نتيجة عالقات  ين�شاأ �جلميع د�خل حقول خطابية 

�لتاريخ،  درو�س  �حلقول،  هذه  د�خل  ولد  �ملوؤلف  وهكذ�  ما�شية، 

�لوطنية،  �لأعياد  �لتذكارية،  �لن�شب  �ل�شو�رع،  �أ�شماء  التناخ، 

وكثرية  متنوعة  ذكرى  ومو�قع  �لرتبوية،  �لتلفزيونية  �مل�شل�شالت 

يهودي  �سعب  جذوره  من  يتحدر  »باأنه  وعيه  ت�شكيل  وبالتايل،   ....

مركزياً يف هويته  �أ�شبح مركباً  عريق، مل ي�شبح موؤكد�ً وح�شب، بل 

�ل�شخ�شية. ومل جتد درو�س �لتاريخ يف �جلامعة ول حتى حتوله ملوؤرخ 

يف تفتيت ذ�كرة �ملا�شي )�س: 36(.

ول �شك يف �أن �لدولة �لقومية، �شرعت تخطو خطو�تها �لأوىل، قبل 

ظهور �لرتبية �لإلز�مية جلماهريها، وبو��شطة هذه �لرتبية، متكنت من 

�لر�شمية  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  يف  باأمان  مت  فقد  دعائمها،  وتقوية  متتني 

�لتاريخ  كان  �لذ�كرة  هذه  ولب  �ملغرو�شة،  �لذ�كرة  ن�شخ  »عملية 

�لقومي« )�ش: 36(.

�لع�شر  يف  متجان�شة  جماعات  خللق  �لأ�شا�شية  �حلاجات  ومن 

متو�ترة  عالقة  �إىل  ت�شيد  �لقدم،  يف  موغلة  �أحد�ث  �حلديث، 

و�أجد�دهم، لدى كل منت�شبي  �آبائهم  بني  ومكانياً  ومتو��شلة زمانياً 

�جلماعة يف �حلا�شر. وهذه �لرو�بط و�لأو��شر �لثقافية �لقوية �لتي من 

�ملفرت�س �أن تنب�س يف ج�شد �لأمة مل توجد قباًل، كان على وكالء 

�لذ�كرة بذل كل جمهودهم خللقها. فكل �ملعلومات �لتي جمعت، 

عملية  لها  و�لأنرثوبولوجيني، متت  �لآثار  وعلماء  �ملوؤرخني  قبل  من 

»�شد وجه مذهلة، مت فيها �إخفاء �لتجعد�ت �لعميقة على يد كتاب 

�لرو�يات �لتاريخية، كتاب �ملقالت و�ل�شحافيني، وهكذ� ��شتخل�س 

من �أحد�ث �ملا�شي بورتريه �لوطن �لقومي �لفخور و�لو�شيم )�س: 

�ملوؤرخني  �أعمال  »�أ�شخم  من  »�لنحن«  خلق  كان  وبهذ�،   .)36

لأكرث  و�ملخولني  �ل�شرعيني  �لذ�كرة  كهنة  �لقوميني،  �لآثار  وعلماء 

من مائة عام« )�س: 37(.

»حقائق  �ملغرو�شة،  �ليهود  �لإ�شر�ئيليني  ذ�كرة  يف  وجدت  وهكذ� 

�أغلبهم -�إن مل يكن  خمفية تبدو وكاأنها حقائق �شلبة ودقيقة. يعلم 

كلهم- �أنه منذ نزول �لتور�ة يف �شيناء، يوجد بال �شك �شعب يهودي، 

وهم وحدهم يتحدرون من ن�شله« )�س: 38(. �إنهم على �إميان من �أن 

هذ� �ل�شعب خرج من م�شر، و��شتوطن و�حتل �أر�س �إ�شر�ئيل تنفيذ�ً 

لوعد �لرب. و�إنهم على ثقة �إن �شعبهم، �لذي ترحل يف �ملنفى قر�بة 

�ألفي عام، وعا�س و�شط �لأغيار، مل يتاأقلم بو�شعه، وحر�س على عدم 

�لندثار، و�أنه على �لرغم من �ل�شتات �لو��شع، فاإن �ل�شعب »��شتطاع 

�حلفاظ دوماً على �أو��شر دم وثيقة بني جماعاته �لبعيدة، وهكذ� مل 

تعطب خ�شو�شية هذ� �ل�شعب« )�س: 38(.

�ل�شعب  لنهو�س  �لفر�شة  �لظروف  ولدت   19 �لـ  �لقرن  نهاية  ويف 

�لقدمي.  �إىل وطنه  �لعودة  �أجل  �شبابه من  �شباته، ويجدد  �لعجوز من 

له، وهكذ�  بالتاأكيد بحاجة لأر�س تكون  �ملرحتل كان  �ل�شعب  وهذ� 

�ل�شعب  جميء  و«�لعذر�ء«  و«�لفارغة«  »�ملوعودة«  �لأر�س  �نتظرت 

�ليهودي ليعيد لها �حلياة و�لزدهار.

يخ�شهم،  �لوطن ل  فاإن  �لوطن،  �أر�س  �ل�شيوف يف  بع�س  �أما وجود 

�ليهودي  �ل�شعب  تخ�س  فالأر�س  �ل�شدفة،  مبح�س  �إليه  و�شلو�  فهم 

�لذي »حافظ على عهده لها يف كل �أر��شي �ل�شتات« )�س: 39(.

وبالتايل كل �حلروب �لتي خا�شها �ل�شعب �ملرحتل من �أجل �حتالل 

�ملحليني  �ل�شكان  ومقاومة  ومن�شفة،  عادلة  حروب  هي  �لأر�س، 

�إجر�م وعنف غري مربر. و�ملعروف �ليهودي »هو �لذي �شمح للغرباء 

للغته  عاد  �لذي  �ل�شعب  وجانب  ح�شن  يف  �لبقاء  يف  بال�شتمر�ر 

�لتناخية ومل�شقط ر�أ�شه �ل�شاحر« )�س: 39(.

منذ  �أخذت  بل  تلقائي،  ب�شكل  وترت�كم  تولد  مل  �لذكريات  هذه 

من  طبقة  فوق  طبقة  بالرت�كم  ع�شر  �لتا�شع  للقرن  �لثاين  �لن�شف 

»�شظايا  �قتطاف  على  عملو�  للما�شي، حيث  ماهرين  قبل جمددين 

خيال  بو��شطة  منها  ��شتخرجو�  وم�شيحية،  يهودية  دينية-  ذ�كرة 

 .)39 )�س:  �ليهودي««  »�ل�شعب  لـ  متو��شلة  ن�شب  �شجرة  خ�شب 

وعلى �لرغم من �لقيام باأكدمة در��شات �ملا�شي �ليهودي عرب �إن�شاء 

�جلامعات، وبناء �ملوؤ�ش�شات لدر��شة �ليهودية يف خمتلف دول �لعامل 

�لغربي، فاإن �لزمن �ليهودي »قد ركد ب�شكل عام وبقي �ثنياً- قومياً 

لغاية �ليوم«)�س:39(.

�شوؤ�ل  �لكتاب، كان يف ذهنه  تاأليف  بد�أ يف  �إنه عندما  �ملوؤلف  يقول 

على  �لالقومية  �إخفاء  ميكن  »كيف  ديتيان:  مار�شيل  �لغربي  �ملوؤرخ 

�لتو�ريخ �لقومية؟« )�س: 44(. وباأي طريق ميكن �لبتعاد عن ال�سري 

�شبكت يف  مو�د  من  بالأ�شا�س  �شقت  �لتي  ذ�تها  »�لطرق  �شلوك  يف 

�ملا�شي من �أحالم قومية؟« )�س: 44(.

�لرو�يات  عن  تختلف  �ليهود،  تاريخ  يف  عميقة  در��شة  الكتاب  اإن 

ميول  من  �أو  �لذ�تية،  �لنظرة  من  فارغاً  لي�س  ولكنه  �ملوجودة، 

من  عدد  عر�س  »�إىل  و�ع  وب�شكل  يهدف  فالكتاب  �أيديولوجية. 
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ت�شاهم يف  عّلها  م�شتقبلية  معاك�شة  تاريخية  لرو�ية  �لهيكلية  �خلطوط 

ت�شكيل ذ�كرة مغرو�شة من نوع �آخر، ذ�كرة تعي �حلقيقة �لن�شبية �لتي 

حتملها د�خلها، وت�شعى من جديد �إىل �شبك هو�يات حملية مت�شكلة 

ووعي ما�شوي نقدي وعاملي« )�س: 45(.

 صنع األمم: اجلمهور كسيد واملساواة كخيال

»ل متلك �أي �أمة �أ�شا�شاً �ثنياً، على نحو طبيعي، 

لكن كلما كانت �لت�شكيالت �لجتماعية موؤممة، 

فاإن �ملجموعات �ل�شكانية �ملن�شوية فيها، 

�لتي تق�شمها �أو �لتي ت�شود فيها، 

تاأخذ بالتحول �إىل »�ثنيات«؛ �أي ممّثلة يف �ملا�شي �أو �مل�شتقبل، 

كما لو كانت جماعة طبيعية«. 

)�إتيان باليبار. �صكل الأمة: تاريخ واأيديولوجيا، 1988(

�مل�شطلحات،  من  ملجموعة  تعاريف  �لأول،  �لف�شل  يف  �ملوؤلف  يورد 

ويقول حول م�شطلح »�شعب« �إنه يف �لكتابات ما قبل �حلد�ثة، �أطلق 

على جمموعات متلك �شمات خمتلفة، حيث كانت هذه �ملجموعات 

ممالك  �أو  �إمار�ت  ظل  يف  حتيا  جمتمعات  �أو  قوية  قبائل  عن  عبارة 

على جمموعات  �أطلق  فامل�شطلح  دينية،  �أو حتى جماعات  �شغرية، 

�ملو��شالت  و�شائل  تطور  ومع  نهائياً،  حمددة  غري  هويتها  ب�شرية، 

حدود  ر�شمت   ،15 �لـ  �لقرن  يف  �ملدينة  دور  وتعاظم  و�لت�شالت، 

�مل�شطلح  و�شار  و��شعة،  لغوية  جمموعات  بني  غمو�شاً  و�أقل  فا�شلة 

ي�شري �إىل هذه �ملجموعات.

فقد  �لقدمية،  �ليونانية  باللغة  »�ل�شعب«  �لـ  »�إثنو�س«  �مل�شطلح  �أما 

��شتعمل قبل �حلرب �لعاملية �لثانية، كموقف و�شطي بني �لـ »عرق« 

و�لـ »�ل�شعب«. ومل ي�شتخدم من ناحية علمية �شوى يف خم�شينيات 

�لقرن 20. وم�شدر قوة �مل�شطلح »كونه مزج ب�شورة د�ئمة بني �خللفية 

�لأ�شل  وبني  �للغوي  �ملا�شي  بني  �لدم«،  »رو�بط  وبني  �لثقافية 

تطالب  حقيقة  وبني  تاريخي  منتج  بني  باخت�شار  �أو  �لبيولوجي، 

�لتعاطي معها بخ�شوع و�إجالل كظاهرة طبيعية« )�س: 53(.

وي�شري �لكاتب �إىل �أنه �إذ� ظهر م�شطلح �شعب يف كتابه فاإنه »�شي�شري 

بحذر �شديد �إىل جمموعة ب�شرية ف�شفا�شة للغاية، وب�شورة عامة �شابقة 

للحد�ثة، وبالأخ�س تلك �لتي تو�جدت يف �ملر�حل �لأوىل من �حلقبة 

للمجموعة،  و�للغوية  �لثقافية  �لقو��شم  و�إن   .)55 )�س:  �لع�شرية« 

حكومية،  �ت�شال  و�شائل  تاأثري  نتيجة  �إل  ومتما�شكة  وثيقة  تكن  مل 

فاإن  وعليه،  وممالك.  �إمار�ت  ظل  يف  متدينة  ثقافات  مع  �ختلطت 

ولها  تعي�س يف حّيز جغر�يف حمدد  �جتماعية  هو »جمموعة  ال�سعب 

مالمح و�شمات ت�شري �إىل قو�عد و�شلوكيات ثقافية دنيوية م�شرتكة ... 

هذه �خل�شائ�س �للغوية و�لإثنوغر�فية، �لتي ن�شاأت قبل ظهور �لدولة 

بينها  �لكفاية، كما مل تكن �حلدود  �لقومية، مل تكن متبلورة مبا فيه 

فالتاريخ  وجوهرية.  متاماً  و��شحة  �لأخرى  �ملجموعات  �شمات  وبني 

�لعفوي ملو�زين �لقوى �لر�شمية هو �لذي لعب بالذ�ت دور�ً حا�شماً 

»�شعوب««  �لـ  بني  �لفا�شل  �حلد  تعيني  يف  �حلالت  من  �لكثري  يف 

)�س: 55(.

�أما م�شطلح �لأمة، فاإن �لكاتب �شاند )�س: 64(، يقرتح �أن لها عدد�ً 

من �ل�شمات �لبارزة، وهي:

�لأمة هي جمموعة ب�شرية تتكون فيها، بو��شطة تربية عامة، ثقافة  «

ومفتوحة  م�شرتكة  تكون  �أن  �إىل  ت�شعى  متجان�شة  جماهريية 

ملجموع �أع�شائها.

يف �لأمة يتبلور مفهوم �مل�شاو�ة �ملدنية لدى جميع �لذين يعتربون  «

ويعتربون �أنف�شهم �أع�شاء فيها.

ينبغي �أن يكون هناك بني ممثلي �ل�شيادة �لفعلية، �أو ممثلي �لتطلع  «

لتحقيق �ل�شيادة، تر�بط وتو��شل ثقايف-لغوي جامع.

�لأمة،  « مع  �ملتماثلني  �ملو�طنني  جمموع  يكون  �أن  �ملفرت�س  من 

و�عني ومدركني لنتمائهم �إليها، �أو يتطلعون لأن ي�شكلو� �أجز�ء 

منها بهدف �لعي�س حتت �شيادتها.

توجد لالأمة رقعة جغر�فية م�شرتكة ي�شعر �أع�شاوؤها ويوؤمنون �أنهم  «

ي�شاهي  بها  م�شا�س  �أي  و�أن  �لوحيدين،  �أ�شحابها  معاً  ي�شكلون 

�ل�شعور بوجود من ينازعهم يف ملكيتهم �خلا�شة.

�لرقعة  « �لتي جرت د�خل حدود  �لن�شاطات �لقت�شادية  جممل 

كانت  �لذ�تية،  �ل�شيادة  فيها  حتققت  �أن  بعد  �لقومية،  �جلغر�فية 

وطيدة �أكرث، على �لأقل حتى �أو�خر �لقرن الع�سرين، من �سبكة 
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عالقاتها مع �قت�شاد �أ�شو�ق �أخرى.

لقد �أدت �حلد�ثة �إىل ف�شل �لنا�س عن ما�شيهم �لقريب، فالثورة �ل�شناعية 

ولدت �شهولة �حلركة و�لتنقل، ما ت�شبب يف حتطيم �لنظام �لطبقي، و�أي�شاً 

تقوي�س �لرت�بط �لتقليدي بني �ملا�شي و�حلا�شر و�مل�شتقبل. وحَتّول �لزمن 

�حلديث و�لعلماين �إىل »�شريان رئي�س يف �شخ متخيل رمزي- وجد�ين 

�إىل �لوعي �لجتماعي. وفيما �أ�شحى �لزمن �لتاريخي مكوناً �أ�شا�شياً يف 

�لهوية �ل�شخ�شية« )�س: 92(. ولعبت �لرو�ية �جلمعية للوجود �لقومي 

معنى كبري�ً ��شتلزم �شحايا كثرية لتوطيده. فاآلم �ملا�شي جعلت �لثمن 

�لذي دفعه �ملو�طنون يف �حلا�شر مربر�ً. و�أخربت �ل�شري �لبطولية للعو�مل 

�لقومية  �ملوؤرخني، حتولت  �أيدي  لالأمة. وعلى  م�شرق  مب�شتقبل  �ل�شالفة 

�إىل �أيديولوجيا متفائلة، ما �شاعد على �نت�شارها.

  يف البدء خلق اهلل األمة

»يبدو و��شحاً من هذه �ملالحظات كلها و�شوح �ل�شم�س،

�أن مو�شى مل يكتب �لأ�شفار �خلم�شة، 

بل كتبها �شخ�س عا�س بعد مو�شى بقرون عديدة«.

)بنديكتو�س �شبينوز�، ر�صالة يف الالهوت وال�صيا�صية، 1670(

تناول �لكاتب يف �لف�شل �لثاين بالدر��شة و�لتحليل و�لنقد، جمموعة 

و�شريورة  �لتناخ  حول  تدور  يهود،  وغري  يهود  باحثني  موؤلفات  من 

كتاب  �ألف  �لذي  فالفيو�س  يو�شيفو�س  من  بدء�ً  �ليهودي،  �ل�شعب 

تاريخ اليهود يف نهاية �لقرن �لأول للميالد وحتى نهاية �لقرن �لع�شرين.

ويعترب �أن ما قام به فالفيو�س، هو ن�شخ ق�ش�س �لتناخ من دون �إعطاء 

�أي تف�شري�ت، ودون جت�شم �أي عناء، ما عد� تغيري�ت �إن�شائية �شكلية 

مع بع�س �لإ�شافة و�حلذف �لتقني.

�إيز�ل يو�شت )1793-1860(، ففي  �ملوؤرخ �لأملاين �ليهودي  اأما 

يبد�أ  ف�شرده  �لتناخ،  حقبة  عن  وبب�شاطة  تلقائية  بقفزة  قام  كتابه 

من مملكة يهود� يف فرتة �حل�شمونائيم، ويتقدم �إىل �لع�شر �حلديث 

�ليهودية  �جلماعات  حياة  بحثت  �لتي  �ملف�شلة  �لدر��شات  عرب 

�ملختلفة. و�لكتاب بر�أي �شاند يعترب »رو�ية غري مت�شل�شلة، مت�شعبة 

�إىل  تفتقد  رو�ية  �أنها  ذلك  من  و�لأهم  �لق�ش�س،  من  كبري  لكم 

»�لبد�ية« �لتي �عتربت فيما بعد جزء�ً ل يتجز�أ من تاريخ �ليهود 

يف �لعامل« )�س: 101(.

جانب من لقاء عبد �ملح�شن �لقطان وعمر �لقطان بعدد من �ملعلمني و�لفنانني مبقر �ملوؤ�ش�شة يف ر�م �هلل.
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ويعترب �شاند كتاب تاريخ اليهود من الع�صور القدمية وحتى اأيامنا ملوؤلفه 

هايرنيخ غريت�س، من �أهم �لكتب تاأثري�ً، فقد �شكل �لكتاب يف مرحلة 

لحقة »خريطة طريق �أولية يف �شرب �أغو�ر �لزمن �لطويل« )�س: 107( 

لزعماء �مل�شتوطنني �ل�شهيونيني يف فل�شطني، فغريت�س »بذل فيه جهد�ً 

بانفعال وتناغم لخرت�ع �ل�شعب �ليهودي« )�س: 107(، وهو �لذي 

�شاغ �لنماذج �لقومية لكتابة تاريخ لليهود، فهو جنح برب�عة »يف حبك 

و�أنتجت  �لتعددية  �إ�شكالية  بدورها  قل�شت  �لتي  �لوحدوية  �لرو�ية 

مما  �لرغم  على  وحدته  على  د�ئماً  حافظ  ومت�شل�شاًل،  متعاقباً  تاريخاً 

�عتربه من ت�شعب« )�س: 107(.

وتفوق  �لعن�شرية حول �ختالف  �لأفكار  وّطد  �لذي  �ملهم  و�لكتاب 

�ل�شعب �ليهودي على غريه من �لب�شر، هو كتاب روما و�أو�شليم ملو�شيه 

ه�س �لذي �شدر �لعام 1862. فمن وجهة نظر ه�س، فاإن �شبب �شر�ع 

�لأغيار مع �ليهود، ينبع من �أن �ليهود »�شكلو� على �لدو�م جمموعة 

ز�ل  »ما  و  �أ�شيل  �ليهودي-  فالعرق   .)114 )�س:  منف�شلة«  عرقية 

على حاله بتمامه وكماله، ولي�س للمناخ �شيطرة �أو تاأثري عليه لتغيري 

�شكله يف �أي مكان من �لعامل. �شورة �ليهودي ظلت قائمة، كما هي 

د�ئماً و�أبد�ً وعلى مر �لع�شور كافة« )�س: 114(.

 )1918  -1844( ولهاوزن  يوليو�س  هو  �آخر  ملوؤلف  �شاند  ويتعر�س 

موثوقية يف  �لكتب  �أكرث  ويعتربه من  اإ�صرائيل.  لتاريخ  مقدمة  ولكتابه 

ت�شري �لتناخ يف ذلك �لزمن. ولهاوزن حاول حل لغز مو�عيد �لكتابة 

�ملختلفة ل�شفر �لأ�شفار وعرب »حتليل فيلولوجي بارع بد�أ ي�شكك يف جزء 

من ق�ش�س �لتناخ، مفرت�شاً �أن مقاطع مركزية يف كتاب �لتناخ كتبت 

بعد مرور وقت طويل على �لأحد�ث �ملو�شوفة فيه« )�س: 124(.

نتحدث  �لتي  �لرو�يات  تفنيد  حماولة  �شاند  �شلومو  به  يقوم  ما  �إن 

�ل�شعوب  منف�شاًل عن  �لأزمان،  مر  على  �ليهودي  �ل�شعب  بقاء  عن 

تتبع  وحماولة  �لعرقي،  بنقائه  �لحتفاظ  ��شتطاع  و�أنه  �لأخرى، 

�له�شتوريوغر�فية �ليهودية حتى �حتالل فل�شطني �أر�س �لأجد�د.

يقرر   ،1936 �لعام  باعر �لذي �شدر يف  ليت�شحاك  املنفى  ففي كتاب 

تتحدث عن �ل�شطفاء  �لدينية  »�لكتب  �أن  �ل�شك  يقبل  ب�شكل ل 

�لتدريجي ل�شعب �هلل، وتوؤكد حقه يف �أر�س �مليعاد، �أر�س �إ�شر�ئيل، 

وتثبت مكانته يف تاريخ �ل�شعوب« )�س: 140(.

بقوله:  عنها  ويعرب  �ل�شخ�شية،  باعر  وقناعة  نظر  وجهة  �شاند  ويورد 

هي  �إ�شر�ئيل  �شعب  وح�شة  �لأر�س،  من  �أمة ح�شة  لكل  �هلل  )�أعد 

�أر�س �إ�شر�ئيل، وهي مكانه �لطبيعي، �لنفي يعني �لقتالع من �ملكان 

الطبيعي، واأي �سيء يقتلع من مكانه �لطبيعي يفقد موطنه �لطبيعي 

�إىل �أن يعود �إىل مكانه ... ومبا �أن �ليهود هم وحدة قومية و�حدة، بل 

وبدرجة �أ�شمى من �شائر �لأمم، فاإن من �ل�شروري �أن تعود لتكون »�أمة 

و�حدة موحدة«( )�س: 140(.

السياسة وعلم اآلثار
ت�شكيل  يف  �لتناخية«  »�له�شتوريوغر�فيا  مل�شاهمة  �لتاج  دّرة  »متثلت 

�إ�شر�ئيل«  »�أر�س  بـ  �لوعي  �رتباط هذ�  توكيد  ... يف  �لقومي  �لوعي 

وتوطيده« )�ش: 146(. وهذه �لأر�س �لتي ت�شمل �لأردن طبعاً، هي 

من  �أف�شل  هناك  لي�س  وبالتاأكيد  �إ�شر�ئيل.  ل�شعب  �خلا�شة  �لأر�س 

�لتناخ لال�شتدلل من خالله على حق �ليهود �لتاريخي يف �أر�شهم 

�لتي خ�ش�شت لهم.

 )1972  -1884( دينور  ت�شيون  بن  �ملوؤرخ  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  و��شت�شهد 

�لطويلة  �حلياة  يف  �إ�شر�ئيل«  »�أر�س  مركزية  )ليثبت  �لأ�شفار  ب�سفر 

لالأمة، �لتي مل تنقطع على مد�ر وجودها يف »منفاها« طويل �ل�شنني 

عن �حلنني للعودة �إىل وطنها( )�س: 146(.

فقد وعى و�أدرك دينور مبكر�ً، �أنه ميكن �أن يتحول �لكتاب �ملقد�س 

لت�شاوير  مركزياً  منهاًل  ي�شكل  بحيث  علماين-قومي،  كتاب  »�إىل 

ما�شوية جماعية، وي�شاهم يف حتويل مئات �آلف �ملهاجرين �جلدد �إىل 

�شعب موحد متكاتف ويربط �لأجيال �ل�شابة بالأر�س« )�س: 147(.

و�ملثقفني،  �لع�شكريني  وكبار  �ل�شهيونية  وزعماء  غوريون  بن  وكان 

�شاملة  بروفة  �إل  هو  ما  �لتاريخي  م�شروعهم  بـ«�أن  و�قتناع  �إميان  على 

لالحتالل �لتناخي للبالد، و�إقامة دولة فيها على غر�ر مملكة د�وود. 

�لتي  �ملعيارية  �لأحد�ث  �أر�شية  على  مغز�ه  �لر�هن  �لعمل  نال  لقد 

جرت يف �ملا�شي« )�س: 147(. و�إ�شر�ئيل �لتي خلقت من جديد، 

هي مملكة �لهيكل �لثالث يف �ملتخيل �لتاريخي لنب غوريون.

وقد حول �جلرن�ل يغئال يادين، حفر �لأر�س �ملوعودة �إىل مهنة وغاية، 

�إ�شر�ئيل، و�أ�شرف  و�شيطر لدرجة كبرية على �جتاهات علم �لآثار يف 

على �أعمال �حلفريات يف �ملو�قع �ملهمة. و )ك�شف يادين يف �حلفريات 

�لتي قام بها ... معطيات تو�ءمت مع �لن�س �لتناخي فقط. وقدمت 

بقايا �لقطع �لفخارية، و�لأ�شلحة، و�ملباين ...، ك�شو�هد و�إثباتات قاطعة 

على »حقبة �لآباء«( )�س: 154(.

و�أخذت جمموعة من �لباحثني »على عاتقها مهمة ��شتكمال تركيب 

وقد  �لإ�شافية.  �ل�شهاد�ت  من  بفي�س  �لغنية  الف�سيف�ساء  لوحة 

�رت�شمت يف �أذهان �جلمهور �لو��شع �شورة من�شجمة للما�شي �ت�شقت 

»�ملادية«  �ملا�شي  �ل�شائد. وجاءت علوم  �له�شتوريوغر�يف  مع �خلطاب 

لتثبت نهائياً �لعلوم »�ملكتوبة«، وحتولت �أماكن خمتلفة بدرجة كبرية 

�إىل مر�كز عبادة وتقدي�س للقومية »�ملتجددة«« )�س: 154(.

وعلى �لرغم من ظهور تناق�شات عدة، ووجود �لكثري من �ملكت�شفات 
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جرياً  قامو�،  �لآثار  »علماء  فاإن  �ملقد�س،  �لكتاب  مع  تتو�فق  ل  �لتي 

فيها  ��شتنطقو�  بطريقة تربيرية حمكمة،  �مل�شاكل  على عادتهم، بحل 

�لأ�شو�ت  مع  لتتناغم  ولءموها  لهم  يحلو�  كما  �ل�شماء  �ملعطيات 

�ملتنفذة �لقادمة من كتاب �لتناخ« )�س: 155(.

وعلى �لأغلب ح�شم �لن�س �ملكتوب �لتناق�س، لأنه نقطة �لنطالق 

»كنعان«  حياة  يف  �لطويلة  �لفرت�ت  �أما  حمفورة.  تلة  كل  يف 

و«فل�شطني« فهي »مل تكن تقريبا حمط �هتمام �ملنقبني عن �لآثار« 

)�س: 155(.

قبل  �ليهودية  �له�شتوريوغر�فيا  ظهور  بد�ية  من  �أنه  �لكاتب،  و�أو�شح 

�لقومية يف �لقرن 19، »�نخرط �لتناخ كممثل رئي�س يف م�شرحية �شريورة 

�لقومية �ليهودية �حلديثة. وعندئٍذ نقل من رف �لكتب �لالهوتية �إىل 

يقبلون  �ليهودية  �لقومية  ومريدو  �أن�شار  ور�ح  �لتاريخية،  �لكتب  رف 

و�أحد�ث. ف�شاًل عن  ل�شريور�ت  �أميناً  توثيقاً  لو كان  قر�ءته كما  على 

لأنه  ُرقِّي �إىل مرتبة »ميثوتاريخ« ل يجوز �ل�شتئناف عليه،  ذلك، فقد 

�لقد��شية  مو�شع  �أنه  ذلك  معنى  منهاً.  مفروغاً  بديهية  ي�شكل حقيقة 

�لعلمانية �لذي ل يجوز �مل�شا�س به، بل ينبغي �لنطالق منه يف �لتفكري 

عند �حلديث عن »�ل�شعب« و »�لقومية«« )�س: 169(.

  اخرتاع املنفى
وتتهّود كثري من �صعوب الأر�س

»وعندما �أجلي �ل�شعب �ليهودي عن بالده بالقوة، حافظ على عهده لها، 

وهو يف بالد مهاجرة باأ�شرها، 

ومل ينقطع عن �ل�شالة و�لتعلق باأمل �لعودة �إىل بالده، 

و��شتئناف حريته �ل�شيا�شية فيها. 

وبد�فع هذه �ل�شلة �لتاريخية �لتقليدية، 

�أقدم �ليهود يف كل ع�شر على �لعودة �إىل وطنهم �لقدمي و�ل�شتيطان فيه«.

)»وثيقة �ل�شتقالل«، اإعالن اإقامة دولة اإ�صرائيل، 1948(

أجلي الشعب يف سنة 70 للميالد
يناق�س �ملوؤلف يف �لف�شل �لثالث، م�شاألة بالغة �حل�شا�شية يف �ليهودية- 

�لدينية. وهي م�شاألة �لنفي عن �ملدينة �ملقد�شة، حيث يو�شح �أنه مل 

ي�شبق �أن قام �لرومانيون بنفي �شعوب، وكذلك �لأ�شوريون و�لبابليون 

مل يقدمو� على �إبعاد �ل�شعوب �خلا�شعة لحتاللهم.

�شهاد�ت  على  و�عتماد�ً  ف�شكي،  ميلكو  حاييم  �لباحث  �أن  ويقول 

وردت من م�شادر �لفقهاء »�أن م�شطلح »جلوت« )منفى( و�شف يف 

�لقرنني �لثاين و�لثالث للميالد عملية ��شتبعاد �شيا�شية، ولي�س عملية 

�قتالع من �لبالد، هذ� ف�شاًل عن �أنه مل يكن هناك نهائياً �أي �رتباط 

�شروري بني �ملفهومني« )�س: 182(.

�لوحيدة  �لنفي  »عملية  �أن  جند  عدة،  ن�شو�س حاخامية  ومن خالل 

�شائر  نظر  يف  م�شتمرة  تز�ل  ل  كانت  �لتي  بابل،  نفي  هي  لليهود 

�ملوؤلفني، حتى بعد خر�ب �لهيكل �لثاين« )�س: 182(.

»�إثبات  �إىل  �شعيه  �أخرى يف  يعكوف، خطوة  ي�شر�ئيل  �ملوؤرخ  وتقدم 

�أن �مليثة �ليهودية �ملتجددة حول عملية �لنفي قد �شممت عملياً يف 

فرتة متاأخرة ن�شبياً، وذلك بالأ�شا�س ب�شبب ظهور �مليثولوجيا �مل�شيحية 

�لتي حتدثت عن نفي �ليهود كق�شا�س لهم على �شلب �مل�شيح ورف�س 

ب�شر�ه« )�س: 182(.

منفى من دون نفي-تاريخ يف منطقة الغسق
تاريخ  كتابه  يف  غريت�س  هايرنيخ  �ليهودي  �ملوؤرخ  �أن  �ملالحظ  من 

اليهود، مل يتحدث ب�شكل و��شح عن نفي �شعب باأكمله، »و�إمنا يوؤكد 
فقط عملية �ل�شبي وفر�ر �لكثريين من �أر�س يهود�« )�س:187(. كما 

�أن �ملوؤرخ �شمعون دوفنوف، يف كتاباته مل يتطرق لعملية نفي، وكان 

�أور�شليم  �أوهام حول »وجود رو�بط وثيقة بني خر�ب  يتحا�شى خلق 

و�لقتالع �جلماعي بالقوة« )�س: 187(.

�أما يف �له�شتوريوغر�فيا �لقومية �ل�شرفة، فاإن �خلطاب ل يتغري كثري�ً، 

ومن �لأمور �لالفتة �أنه مل تظهر عند �ملوؤرخني �ل�شهيونيني »�أية عملية 

نفي متالزمة مع خر�ب �لهيكل« )�س: 188(.

للموؤرخ  املنفى  كتاب  ففي  كرونولوجية،  مفاجاأة  هنا  تنتظرنا  ولكن 

يت�شحاك باعر، يتحدث عن �لبالد �لتي »�أخذت تزوغ«، ولكن �ل�شعب 

�أر�س  على  ��شتمرت  بل  عنيفة،  عملية  يف  منها  يقتلع  مل  �ليهودي 

ال�سعب �حلياة على �لرغم من �ملعارك �لبطولية و�لدمار �لكبري: »حروب 
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�لزيلوت من �أجل �حلرية �ل�شيا�شية ومن �أجل �إعالء �شوت �هلل �لو�حد 

�لقهار بقوة �ل�شو�عد مل تتوقف حتى بعد مترد باركوخفا، ولغاية �حتالل 

�لبالد على يدي �لعرب. بعد تردد �شديد فقط تغلب �لر�أي �لقائل »ل 

توقظو� ول ت�شتثريو� �حلب حتى يحني وقته«، و�لذي ف�شر على �أنه حترمي 

»لتعجيل �لقيامة« بهدف ت�شريع �خلال�س« )�س: 188(.

�إذ� كان �لنفي مل يحدث، فاإن هناك حاجة قومية ملنفى ق�شري، »و�إل 

ملا كان بالإمكان فهم �لتاريخ »�لع�شوي« لل�شعب �ليهودي »�مل�شرد«، 

و�إل ل�شبب ما مل ي�شارع قط للعودة �إىل وطنه. بد�ية �ملنفى دون نفي 

تختلف عما �أّرخت له �لتقاليد �ليهودية خطاأ يف فرتة خر�ب �لهيكل 

�لثاين يف �لقرن �مليالدي �لأول، فعملية �لنفي كانت يف نهاية �ملطاف 

مكثفة و�أق�شر بكثري ذلك لأنها بد�أت فقط عقب �لحتالل �لعربي« 

)�س: 189(.

�إن �ملنفى من دون نفي، بد�أ بعد 600 �سنة من خر�ب �لهيكل، �أي 

فقط،  باعر  خميلة  من  ذلك  يكن  ومل  �مليالدي.  �ل�شابع  �لقرن  يف 

ت�شيون  بن  ر�أ�شهم  وعلى  �آخرين،  قوميني  لباحثني  م�شرتك  نتاج  بل 

�لتحول  �إن  �له�شتوريوغر�يف.  �شالحه  ورفيق  باعر  �شديق  دينور، 

»�إىل حد  هو  بل  �لأهمية،  وغاية يف  حا�شم  حتول  هذ�  �لكرونولوجي 

كبري تاآمري وهد�م للتقاليد �ليهودية« )�س: 190(.

وم�شدر هذ� �لتحول يكمن يف �شببني متد�خلني ح�شب ر�أي �ساند: 

�لأول هو �ملتطلبات �لأ�شا�شية ملهنة �له�شتوريوغر�فيا �لتي �شلت قدرة 

نفي  عملية  �أية  حدوث  تاأكيد  على  �لرياديني  �ل�شهيونيني  �ملوؤرخني 

�لرغبة  هو  و�لثاين  �لثاين.  �لهيكل  خر�ب  بعد  �ليهودي  لل�شعب 

�أدنى حد ممكن، وذلك من  �إىل  �ملنفى«  تقلي�س »حقبة  �ل�شديدة يف 

هو  �ل�شبب  فهذ�  �لبالد.  على  �لقومية  �ل�شيادة  مطلب  ت�شويغ  �أجل 

�لذي دفع دينور »�إىل حتديد بد�ية �لتمرد يف �ملنفى و »رياح �لهجرة يف 

�لع�شر �حلديث« بالتز�من مع هجرة يهود� ح�شيد ورفاقه �سنة 1700« 

)�س: 190(.

�إن �ملوؤرخني كلهم قد وعو� �أن �مليثة �لتي »تربط بني »�خلر�ب و�لنفي« 

ما �نفكت تع�شع�س حّية يف عقول �جلمهور �لعري�س، حيث �نتقلت 

من �لتقاليد �لدينية لتنزرع يف �أعماق �لرتبة �لعلمانية �ل�شعبية. ويف 

�لتعليم،  وجهاز  �ل�شيا�شية  �لت�شريحات  يف  كما  �ل�شائد،  �خلطاب 

�شارت فر�شية �قتالع �شعب �إ�شر�ئيل بعد خر�ب �لهيكل حقيقة قاّرة 

�لباحثني �حلذقني جتاوزو� هذه  194(. ولكن معظم  ر��شخة«. )�س: 

�حلقيقة بكل لباقة مهنية.

هاجر الشعب من وطنه بغري إرادته
�أّرقت  �لتي  �خلر�ب-�لنفي،  ميثة  لزمت  �لتي  �ملهمة  �مل�شائل  من 

�ملوؤرخني، هي حقيقة �أن طو�ئف وجاليات يهودية كثرية عا�شت خارج 

�لأر�س �ملقد�شة، قبل زمن طويل من �شنة 70 ميالدية.

فاإذ� كان �لتجمع �ليهودي يف بابل، قد ولد من رحم عملية نفي قدمية، 

فكيف  مطروحة،  ز�لت  ما  �لأخرى  �جلاليات  من�شاأ  حول  فالأ�شئلة 

كربت هذه �جلاليات يف �آ�شيا �لقريبة و�شمال �أفريقيا، وبعد ذلك حول 

�لهيكل؟  خر�ب  من  طويل  وقت  قبل  �ملتو�شط،  �لبحر  حو�س  كل 

وهل ن�شاأت �أي�شاً نتيجة هجرة ق�شرية؟

منذ غريت�س وحتى �ملعا�شرين من �ملوؤرخني، مت �قرت�ح تف�شري �آخر غري 

�نت�شار  �أن  يرجح  و�لتف�شري  كثرية.  لإ�شكاليات  �ملثرية  �لنفي،  نظرية 

�ليهودية طو�ل 150 عاماً قبل �مليالد و�شبعني عاماً بعد �مليالد، عائد 

�ل�شا�شعة،  �ملنطقة  �أنحاء  �شائر  �إىل  لليهود�ئيني  �لكبرية  �لهجرة  �إىل 

يهودا  �سكان  هاجر  حيث  �لأكرب،  �لإ�شكندر  حروب  عن  و�لناجتة 

�خلائفني من بلدهم باأعد�د �شخمة، وتنقلو� من بلد �إىل �آخر، وكانت 

ذريتهم تنمو وتكرب با�شتمر�ر.

ن�شوء  يف  �ملركزي  �لهجرة  دور  على  يوؤكد  بارون  ل�شالوم  كتاب  ويف 

يف  �مل�شتمر  متدده  عرب  جتلت  �حلية  �ليهودي  �ل�شعب  »طاقة  �ملنفى: 

�شرقاً،  و��شلو� زحفهم  �آخرون  »يهود  �ملتو�شط«،  �لبحر  منطقة حو�س 

�إىل فار�س، وجنوباً �إىل �شبه �جلزيرة �لعربية و�حلب�شة، وغرباً �إىل موريتانيا 

هذ�  وكل   .)198 )�س:  فرن�شا«  �إىل  �أي�شاً  ورمبا  و�إ�شبانيا  ومر�ك�س 

�لو�شف ل يبدو مقنعاً ودقيقاً.

وجتري إليه كل األمم
�حلديث عن  مت  �لقوميني،  �لقوميني وحتى  قبل  �ملوؤرخني  �أعمال  يف 

�أنحاء  يف  �ليهودية  �جلاليات  �نت�شار  يف  �ليهودية  �لديانة  �عتناق  دور 

هام�شياً  ظل  �لأمر  هذ�  �أن  غري  �لهيكل.  خر�ب  قبل  �لقدمي،  �لعامل 

)و�ن�شاق خجوًل كالعب من �لدرجة �لثانية خلف »�لنجوم« �لذين 

�لهجرة،  �لت�شتت،  �لنفي،  لليهود:  �لتاريخي  �لطريق  فهم  »�أ�شاوؤو�« 

�أكرث  مالئم  »�ثني«  ب�شوء  طرحت  �لعو�مل  فهذه  �لطبيعي.  �لنمو 

م�شاألة »ت�شتت �ل�شعب �ليهودي«( )�س: 201(.

لدى دوفنوف وبارون مثاًل تاأخذ م�شاألة �عتناق �لديانة �ليهودية مكانة 

�أكرث �أهمية من موؤلفني �آخرين. وعند �لقرت�ب من �ملوؤلفات �لقومية 

�لتاريخية  »�ملوؤلفات  �أخذنا  و�إذ�  وباهتة.  �شبابية  �مل�شاألة  هذه  ت�شبح 

�ل�شعبية -وبخا�شة كتب �لتدري�س �لتي ت�شوغ وعي �لأكرثية- جندها 

تتو�رى ب�شورة تامة تقريباً. ي�شود �لعتقاد يف �أو�شاط �جلمهور �لو��شع 

باأن �لديانة �ليهودية مل تكن �أبد�ً ديانة تهويدية، و�أنه �إذ� كان قد �لتحق 

بها من حني �إىل �آخر �أغيار فقد جرى �شمهم �إىل »�ل�شعب �ليهودي« 

على م�ش�س« )�س: 201(.

�لتوحيدية  �لعقيدة  يف  �لقتبا�شات  من  �لكثري  �إيجاد  ميكن  ولكن 
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�لثامن،  �لإ�شحاح  �إ�شرت،  �شفر  ففي  �لتب�شريي.  �لبعد  تثبت  �لأوىل، 

17، ترد �لعبارة �لتالية »وكثريون من �شعوب �لأر�س تهّودو� لأن رعب 

�ليهود وقع عليهم« )�س: 205(.

ويف ر�شالة دكتور�ه مل تن�شر للدكتور �أوريئيل ر�ببورت، عار�س �ملوؤرخني 

�لثنيني-�لقوميني، قائاًل �إن »تعاظم �ليهودية يف �لعامل �لقدمي ل ميكن 

�لطبيعي،  �ل�شكاين  �لنمو  بو��شطة  �لهائل-  -ب�شبب حجمه  تف�شريه 

�آخر  تف�شري  �أي  خالل  من  �أو  �لوطن،  �أر�س  من  �لهجرة  طريق  عن 

ل ياأخذ يف �حل�شبان حركة �للتحاق بها من �خلارج« )�س: 205(. 

فات�شاع رقعة �لديانة �ليهودية، يعود �إىل حركة �لتهّود �لو��شعة، ح�شب 

وجهة نظر ر�ببورت. وبالتاأكيد، مل تقابل حركة �للتحاق »بال مبالة 

يهودية، و�إمنا �أديرت مب�شاعدة �شيا�شة تهويد ودعاية دينية ن�شطة �أخذت 

حترز جناحات حا�شمة مع �نهيار �لعامل �لوثني« )�س: 205(.

�لقدمي مل  �لع�شر  »�ليهودية يف  �أن  مومزن، حتدث عن  تيودر  و�ملوؤرخ 

�حلما�س  ميلوؤها  كان  فقد  �لعك�س  على  منعزلة،  �أو  منغلقة  بتاتاً  تكن 

)�س:  بعدها«  من  و�لإ�شالم  �مل�شيحية  عن  تقل  ل  بدرجة  للتهويد 

.)205

من �حليز �لهيليني �إىل �أقاليم مي�شوبوتامبا )بالد �لر�فدين( وحتى روما

كانت  �ليهودية  �نت�شار  �شببت  �لتي  �لهائلة  �لنعطافة  �أن  من  بد  ل 

 .)206 �لهيلينية« )�س:  بينها وبني  �ملثري  �لتاريخي  �للقاء  »كامنة يف 

فقد �شاعد على �أن ت�شبح عقيدة �لتوحيد �ليهودية، »ديناً ديناميكياً 

مهّود�ً على مدى �أكرث من 300 �شنة ... فالهيلينية غريت و�أثرت عامل 

�لثقافة �لرفيعة ململكة يهود�، ويف �أعقاب هذ� �لتطور �لتاريخي حلقت 

�ليوناين و�نطلقت معه يف جولة  �لن�شر  �أجنحة  �ليهودية على  �لديانة 

طويلة يف �أرجاء عامل �لبحر �ملتو�شط« )�س: 213(.

�لثقافية  �لعو�مل  لرتتبط كل  �إمرب�طوريتها،  وقيام  روما  تو�شع  ثم جاء 

»حول حو�س �لبحر �ملتو�شط بديناميكيات مزجت بني تلك �لثقافات 

و��شتقت منها ظو�هر جديدة« )�س: 219(. و�أ�شبح �لتنقل بني �شرق 

فتح  �أن  �لعامل  هذ�  لبناء  وكان  و�شرعة.  ب�شهولة  يتم  وغربه  �ملتو�شط 

»�آفاقاً �إ�شافية �أمام متدد �ليهودية و�نت�شارها، �لتي تعاظمت لت�شمل يف 

8 % من جمموع �شكان �لإمرب�طورية، وبخا�شة بني  �إىل   % 7 اأوجها 

�أبناء يهود� فقط،  �سكان �ملدن. ومل يعد لقب »�ليهود«... ي�شم ومييز 

و�أحفادهم وكل  �ملتهودين  ينطبق على جموع  �أ�شحى م�شطلحاً  بل 

من ينت�شب �إىل ذريتهم« )�س: 220(.

عن املصري »الكئيب« لسكان يهودا
ومل  بلدهم،  من  للنفي  �ليهود  يتعر�س  مل  �إذ�  هنا،  �ملوؤلف  يت�شاءل 

�لبلد؟  �شكان  ملعظم  �لتاريخي  �مل�شري  هو  فما  و��شعة،  هجرة  حتدث 

اليهودية،  �لقومية  �حلركة  بد�ية  يف  طرحت  �مل�شاألة  �أن  �ملوؤلف  يقول 

ولكن غيبت وتال�شت عن ق�شد يف �لثقب �لأ�شود للذ�كرة �ليهودية.

�أنه نتيجة �لف�شل �مل�شيحي لالإلوهية حدث �شدع قوي  يرجح �شاند 

بقتل  �ليهود  �تهام  بعد  �لقطيعة  و�زد�دت  و�مل�شيحية،  �ليهودية  بني 

�مل�شيح وتعر�شهم للقمع. وبعد ظهور �لإ�شالم �عتربه »�لكثريون مبثابة 

حترر من نري مالحقات ثقيلة �لوطاأة« )�س: 235(.

�لإمرب�طورية  ملالحقات  تعر�شو�  �لذين  �ليهود  من  �لكثري  وعاد 

�أن دخول �ليهود  �لبيزنطية، مع �جلي�س �لإ�شالمي �ملنت�شر، ما يعني 

لأور�شليم مت بف�شل �لإ�شالم. كما كان ل�شيا�شة �ل�شر�ئب �لتي �تبعها 

�مل�شلمون، حيث �مل�شلم ل يدفع �جلزية، ول يدفعها �شوى �لكفار. ومع 

�نت�شر ب�شورة مذهلة، وجنح  فاإنه  �شهولة عملية �لدخول يف �لإ�شالم، 

يف ��شتقطاب �أعد�د كبرية. فهل كان لتقارب �لأديان، ونظرة �لإ�شالم 

موؤمنني  �أغرت  قد  �لدينية،  �ل�شريبة  و�شيا�شة  �لآخر،  �جتاه  �ملت�شاحمة 

ويجيب  �لإ�شالم؟  �إىل  للدخول  و�ل�شامريني  و�مل�شحيني  �ليهود  من 

�ملوؤلف عن هذ� �لت�شاوؤل بالإيجاب.

تذكر ونسيان شعب البالد
يناق�س �شاند ق�شية �ل�شعب �ملوجود يف فل�شطني، ويورد مقالة ملوؤ�ش�س 

ق�شم تاريخ �ل�شرق �لأو�شط يف جامعة تل �أبيب �ملوؤرخ �أبر�هام بولك، 

�ملعلمني  من  بعدد  �لقطان  وعمر  �لقطان  �ملح�شن  عبد  لقاء  من  جانب 

و�لفنانني مبقر �ملوؤ�ش�شة يف ر�م �هلل.
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ن�شرت �لعام 1967، �لذي يفرت�س فيها �حتمال تاأ�شلم �ليهود�ئيني، 

ما يعني �أنه كان هناك »تو��شاًل دميغر�فياً يف �لوجود �مل�شتمر و�لطويل 

وعليه  �لآن،  وحتى  �لقدمي  �لزمن  منذ  �لفالحي  �لبالد«  »�شعب  لـ 

فاإن  م�شروعاً. وكما هو معلوم،  علمياً  �ل�شعب هدفاً  يجدر جعل هذ� 

كل ما ترغب كتب �لتاريخ �ل�شهيونية يف �حلديث عنه، حذف منها 

بب�شاطة« )�س: 238(، لذلك مل يجد بولك �أحد�ً يهب مل�شاعدته.

�لثاين  �لرئي�س  ت�شفي  بن  ويت�شحاك  غوريون  بن  حتدث  كذلك 

املا�صي  يف  اإ�صرائيل  اأر�س  �مل�شرتك  كتابهما  يف  �إ�شر�ئيل  لدولة 

بثقة  و�أكد�  فل�شطني،  �ملوجودين يف  �لفالحني  ق�شية  حول  واحلا�صر 
�شيطرو� على  �لذين  �لعرب  �ملحتلني  لي�س من  �لفالحني  »�أ�شل  �أن 

�أر�س �إ�شر�ئيل و�شوريا يف �لقرن �ل�شابع �مليالدي. �ملنت�شرون العرب 

قاموا  لقد  �لبالد.  يف  وجدوهم  �لذين  �لزر�عيني  �ل�شكان  يبيدو�  مل 

�ملحليني  �ل�شكان  مي�شو�  ومل  �لغرباء،  �لبيزنطيني  �حلكام  بطرد  فقط 

ب�شوء. كذلك مل يعباأ �لعرب بال�شتيطان ... جل �هتمامهم بالبلد�ن 

وجباية  �لإ�شالم  ن�شر  �ل�شيطرة،  ومالياً:  ودينياً  �شيا�شياً  كان  �جلديدة 

�ل�شر�ئب« )�س: 241(.

�إفر�غ  »�إىل  �أدت   1936 �لعام  يف  �لفل�شطينيني  ثورة  �ندلع  �أن  غري 

)�س:  �ل�شهيوين«  للفكر  �لتذويبية  �لأ�شرعة  يف  ريح  من  تبقى  ما 

�ملثقفني  للم�شتوطنني  �ت�شح  �ملحلية،  �لقومية  ونتيجة ل�شعود   .)243

نظرية  �ملتمركز. وكانت  �لعرقي  �لدب  لعناق  »م�شتقبل  يوجد  �أنه ل 

»�لت�شمني«، �لتي د�عبت لوقت ق�شري خميلة �حلركة �ل�شهيونية، قد 

�فرت�شت �أنه ميكن ب�شهولة تذويب ثقافة �شرقية »دونية وبد�ئية«« )�س: 

�ملقاومة  بد�ية  مع  �ل�شت�شر�قية  ن�شوتها  من  �شحت  ولكنها   ،)243

العنيفة من قبل �أ�شحاب �لثقافة �لدونية.

�لتهود  »ن�شيان  �إن  بقوله:  �لأمر  �شاند  يلخ�س  �لف�شل،  نهاية  ويف 

�لق�شري و�لتهويد �لطوعي �لو��شع �شرط �أ�شا�شي ل غنى عنه للحفاظ 

على حمور �لزمن �لطويل �لذي حترك فيه ذهاباً و�إياباً، من �ملا�شي �إىل 

�حلا�شر وبالعك�س، »�شعب« فريد، متنقل ومنعزل، وبالطبع: متخّيل 

على نحو مطلق« )�س: 245(.

 أقاليم الصمت

يف �أعقاب �لزمن )�ليهودي( �ملفقود

كان بع�س هوؤلء �لرببر د�نو� بدين �ليهودية، 

�أخذوه عن بني �إ�شر�ئيل عند ��شتفحال ملكهم.

)�بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 1396(

 

من �ملعقول جد�ً �أن �أ�شلي غري مرتبط نهائياً باإ�شر�ئيل �لقدمية

)...( بعد �شنة 965 فقد �خلرز يف �حلقيقة قوتهم �ملنظمة،

لكن من �ملمكن �أن تكون يهوديتهم قد بقيت، ومن 

�ملحتمل جد�ً �أن كثريين من يهود �أوروبا هم �أحفاد 

�خلرز و�ل�شعوب �لتي حكموها. رمبا اأنا واحد منهم؟

من يدري؟ ومن يعباأ بذلك �أ�شال؟

)�آيزيك �أ�شيموف، كانت تلك حياة جيدة، 2002(

يتحدث �شاند يف هذ� �لف�شل، عن �نت�شار �ليهودية يف خمتلف �أنحاء 

�لعامل �لقدمي. فقبل »�لنغالق �جلزئي لليهودية على نف�شها، ول�شيما 

يف �أعقاب �أ�شو�ر �لتنكر و�لغرت�ب �لتي حوطتها بها �مل�شيحية« )�س: 

�لتي  �لأماكن  يف  �لتهويدية  حملتها  يف  �ليهودية  ��شتمرت   .)254

�لعربية  �جلزيرة  �شبه  فمن  �لز�حف؛  �لتوحيدي  �ملد  رياح  ت�شلها  مل 

وجبال �لقوقاز، و�ملناطق �ملحيطة بقرطاجة �لقدمية، وحتى �شبه جزيرة 

�إيبرييا قبل قدوم �لإ�شالم وغريها من �ملناطق.

بالد العرب السعيدة-تهّود مملكة حمري
�لثاين  �لقرن  بد�ية  قبيلة كبرية، هزمت جري�نها يف  حمري عبارة عن 

قبل �مليالد، وبد�أت تتبلور تدريجياً كمملكة قبلية. دعي يف �لرو�يات 

وتدلل  �مللك.  لقب  يو�زي  وهو  »تبع«  بـ  �حلمرييني  حاكم  العربية 

اأن   1936 �لعام  قرب حيفا  �شعارمي  بيت  �ملكت�شفة يف  �ملوتى  مدافن 

�حلمرييني جاءو� �إىل �لديار �ملقد�شة. »وي�شتدل من �لنق�س باليونانية 

على �شاهد �أحد �لقبور �أن �ملدفونني دعو� »�أبناء حمري«، و�أنهم كانو� 
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يهود�ً لأن لقب �أحدهم كان »مناحيم �شيخ �لطائفة«، كما عرث بجانب 

�أنها �شيدت يف �لقرن  �لكتابة على �شمعد�ن وبوق ... و�أغلب �لظن 

�لثالث للميالد تقريباً« )�س: 257(.

و��شتمرت �لطائفة �ملتهودة موجودة يف ظل �حلكم �لأثيوبي و�لفار�شي، 

حذر  �لذي  ميالدية،   629 �سنة  حممد  �لنبي  جي�س  جميء  وحتى 

و�مل�شحيني  �ليهود  على  بالقوة  �لإ�شالم  فر�س  مغبة  من  قادة جي�شه 

�لوقت،  �ليهود يف ذلك  �ملفرو�شة على  �ل�شر�ئب  وب�شبب  �ملحليني. 

فاإن ق�شماً كبري�ً منهم ��شتغل يف �لزر�عة.

هايرنيخ  عنها  كتب  �إذ   ،19 �لقرن  منذ  عرفت  �ملتهودة  �ململكة  �إن 

غريت�س �شفحات عدة يف كتابه، تعتمد على رو�يات موؤرخني عرب 

�ملتاأخرة،  �ل�شهيونية  �له�شتوريوغر�فيا  ولكن  م�شيحية.  و�شهاد�ت 

جتاهلت وجود هذه �ململكة �ليهودية، و�ملوؤرخ بن ت�شور دينور يف كتابه 

اإ�صرائيل يف املنفى �نطلق �بتد�ء من »خروج �ل�شعب �ليهودي للمنفى« 
باحلمرييني  �ملتعلقة  �لفرتة  بقيت  للميالد. ولذلك،  �ل�شابع  �لقرن  يف 

�ملتهودين مهملة وعلى »هام�س �لطريق �له�شتوريوغر�فية جلهاز �لتعليم 

يف �إ�شر�ئيل، �لذي ل يعرف خريجو مرحلته �لثانوية �شيئاً عن وجود 

هذه �لفرتة يف �لتاريخ« )�س: 263(. وظل م�شري هذه �ململكة �لقوية، 

م�شو�شاً  ع�شرها،  يف  بها  �ملحيطني  كل  على  هيبتها  فر�شت  �لتي 

ومربكاً، »فاأحفادها غري فخورين بها، فيما يخ�شى كثريون �آخرون ذكر 

د وجودها« )�س: 263(.
ّ
جمر

بني البونيني والربابرة-الكاهنة امللكة الغامضة
و�جه  �ليهودية،  �لقومية  �لذ�كرة  من  �حلمرييني  مملكة  �ختفت  وكما 

�أفريقيا  وكانت  و�ل�شمت.  �لتجاهل  �أفريقيا  �شمال  يف  اليهود  م�سري 

�لبحر  حو�س  يف  �لتهويد  تاريخ  يف  بارز  جناح  �إىل  ت�شري  �ل�شمالية 

�بن خلدون  �أن  �لفرت��س  »ميكن  �أنه  �لكاتب عن  �ملتو�شط. وحتدث 

قدّر �أن جزء�ً من �لرب�برة على �لأقل، �شكان �شمال �أفريقيا �لقدماء، 

�أخرى  كنعانية  قبائل  من  �أو  �لقدماء،  �لفينيقيني  �إىل  �أ�شلهم  يعود 

قدمت من �أرجاء �شورية و�عتنقت �ليهودية« )�س: 267(.

و�لقبائل �ملتهودة �لتي يعددها �بن خلدون، كانت �شخمة وذ�ت قدرة 

�بن خلدون  يكن  �أفريقيا. مل  �شمال  �أماكن كثرية من  و�نت�شرت يف 

وحده من حتدث عن �لكاهنة، بل هناك �لكثري من �ملوؤرخني �لعرب 

منهم �لو�قدي. ومن �ملوؤرخني �ل�شهاينة كان ناحوم �شلو�شت�س )1872 

�حلديثة.  �ليهودية  �لذ�كرة  �إىل  �لكاهنة  �أدخل  من  �أول   ،)-1966

�ليهود،  �لرب�برة  �ثنتان عن  ن�سر ثالث مقالت،   1909 �شنة  فخالل 

�شمال  منطقة  �أن  �شلو�شت�س  و�عترب  �لكاهنة«.  »عرق  بعنو�ن  و�لثالثة 

�أفريقيا، كانت مليئة باأعد�د �شخمة من �ليهود، �لذين قدمو� �إليها من 

�ملدينة �ملقد�شة، وخ�شعت �ملنطقة ل�شيطرتهم حتى قدوم �مل�شلمني. 

�أن تكون �مللكة �لكاهنة جمرد  »ومن وجهة نظره، مل يكن بالإمكان 

بربرية متهودة، بل ل بّد من �أن تكون يهودية »عرقية«« )�س: 268(.

اخلزر واليهودية
�عتناق  تثبت  �لتي  و�ملوؤلفات  �ل�شهاد�ت  من  �لكثري  �لكاتب  يورد 

ح�شد�ي  �أر�شلها  ر�شالة  �لإثباتات  هذه  ومن  �ليهودية.  �لديانة  �خلزر 

بن �شربوط )915-975م( وهو �شيا�شي وطبيب يف ديو�ن �خلليفة عبد 

�لرحمن �لثالث يف قرطبة �إىل يو�شف بن �أهرون، ملك �خلزر، وجاء يف 

الر�سالة ما يلي: »�أخربين �لتجار عن وجود مملكة لليهود ��شمها �خلزر، 

ومل �أ�شدق �أقو�لهم ... و��شتغربت من هذ� �لأمر �إىل �أن جاء موفدو 

�لق�شطنطينية بهدية ور�شالة من ملكهم �إىل ملكنا، ف�شاألتهم عن هذ� 

�خلزر«  هو  �ململكة  ��شم  و�أن  �ل�شيء  هذ�  وجود  بتاأكيد  وردو�  �لأمر، 

)�س: 276(.

ومن �لأدبيات �لعربية �لتي تتحدث عن هجرة �ليهود �إىل بالد �خلزر ما 

كتبه �مل�شعودي )895- 956م(: »و�أما �ليهود فامللك وحا�شيته و�خلزر 

من جن�شه، وكان تهّود ملك �خلزر يف خالفة �لر�شيد، وقد �ن�شاف �إليه 

خلق من �ليهود وردو� عليه من �شائر �أم�شار �مل�شلمني ومن بالد �لروم، 

وذلك �أن ملك �لروم يف وقتنا هذ� وهو �شنة �ثنتني وثالثني وثالثمائة، 

�لن�شر�نية  دين  �إىل  �ليهود  من  ملكه  يف  كان  من  نقل  �أرمنو�س  وهو 

�إىل �خلزر«  �لروم  �أر�س  �ليهود من  و�أكرههم )...( فتهارب خلق من 

)�س: 287-286(.

ومن �لدر��شات �حلديثة ن�شبياً حول مو�شوع مملكة �خلزر �ليهودية ما 

كتبه �أبر�هام بولك �لعام 1944 يف كتاب �شدر بعنو�ن �خلزر-تاريخ 

»�لثنية  �ليهودية  �لنو�ة  »يتيح زرع  و�لكتاب  اأوروبا،  مملكة يهودية يف 
�لبيولوجية« يف م�شتهل ��شرتجاع �لق�شة« )�س: 301(. وعند �إعادة 

طباعة �لكتاب �أ�شافت د�ر �لن�شر، �إعالناً على ظهره، لطماأنة �لقر�ء، 

لي�س  يهودية،  كانت  �خلزر(  )مملكة  �لعظمى  �لدولة  »هذه  فيه:  جاء 

ح�شب ديانتها فقط، بل لأن جمموعة كبرية من �ل�شكان �لإ�شر�ئيليني 

�أقلية  �شوى  فيها  ي�شكلو�  مل  �ملتهودين  �خلزر  �أن  حيث  فيها،  �أقامت 

من  �أقلية  �شمت  �لعظيمة،  �ململكة  �أن  ومبا   .)301 )�س:  فقط« 

»فاإن  �لإ�شر�ئيليني،  �ليهود  من  �شاحقة  �أغلبية  مقابل  يف  �ملتهودين، 

بالتايل  وتغدو  �ل�شهيونية  �لفوقية  و�لرو�ية  تت�شق  �خلزرية  �لأطروحة 

�شرعية �أكرث« )�س: 301(.

�ملُرة  �حلبة  تغليف  حاول  كتابه  يف  بولك  �أن  �شاند  �لباحث  ويقول 

مبذ�ق حلو ذي نكهة مركزية عرقية معزية: »كان يف هذه الدولة �سكان 

يهود قبل تهود �خلزر، وحتى قبل �لحتالل �خلزري. فقد جرت يف 

تلك �ململكة عملية تهود مل تكن يف �أو�شاط �خلزر. كانت هناك هجرة 

يهود من بالد �أخرى، وبخا�شة من �آ�شيا �لو�شطى �مل�شلمة ومن �شرق 

�إير�ن ومن بيزنطة، وهكذ� تكونت جالية يهودية كبرية، �شكل �خلزر 

�ملتهودون جزء�ً منها فقط ...« )�ش: 302-301(.
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�خلم�شينيات  وبد�ية  �لأربعينيات  نهاية  يف  �ل�شيغة  هذه  لبت  وقد 

بولك  �أن  ذكر  من  بد  ول  �لقومية.  �له�شتوريوغر�فيا  متطلبات 

خدمة  يف  و�للغوية  �لفكرية  مبهار�ته  �شاهم  متع�شباً،  �شهيونياً  »كان 

�لعام  ومنذ   ،)302 )�س:  �لإ�شر�ئيلية«  �لع�شكرية  �ل�شتخبار�ت 

1951 وحتى ن�شر كتابي، يقول �شاند، مل ي�شدر كتاب تاريخي و�حد 

بالعربية حول �خلزر. ويت�شاءل: ملاذ� ولد زمن �ل�شمت هذ� يف �لذ�كرة 

�ليهودية �لإ�شر�ئيلية؟

ويقرتح فر�شيتني: فقد تكون موجة �إنهاء �ل�شتعمار يف خم�شينيات 

»�لذ�كرة«  �شانعي  دفعت  �لتي  هي  �ملا�شي  �لقرن  و�شتينيات 

و�لرهبة  فاخلوف  �خلزري،  �ملا�شي  �شبح  من  �حلذر  �إىل  �لإ�شر�ئيليني 

�ل�شعب  �أن  معرفة  حال  يف  �ل�شهيوين،  �مل�شروع  ب�شرعية  �مل�س  من 

�مل�شتوطن لي�س له عالقة ببني �إ�شر�ئيل، مع ما ر�فق ذلك من جزع �أن 

متتد هذه �لال�شرعية لتقو�س ب�شورة تامة حق �إ�شر�ئيل يف �لوجود. كما 

ميكن �قرت�ح تف�شري �آخر »فعملية �لأثننة �ملتز�يدة يف �شيا�شة �لهويات 

�إبان �ل�شبعينيات -يف �أعقاب �ل�شيطرة على جمهور فل�شطيني و��شع 

�أخذ ي�شكل تدريجياً تهديد�ً متاأججاً يف �ملتخيل �لقومي �لإ�شر�ئيلي- 

هي التي ��شتدعت بالذ�ت فر�س قيود �شارمة �أكرث يف جمال تعريف 

الهوية، �لأمر �لذي حكم باملوت نهائياً على �أي »تذكر« ململكة �خلزر. 

�أكرث فاأكرث �ل�شلة  ويف �لن�شف �لثاين من �لقرن �لع�شرين، �نقطعت 

هو  كما  يتجمع  ر�ح  �لذي  �إ�شر�ئيل«  »�شعب  و  �مليتمني  �خلزر  بني 

2000 �شنة من �لت�شتت و�لرتحال  معروف يف »وطنه« �لأ�شلي بعد 

يف �أرجاء �ملعمورة« )�س: 303(.

�حلمريي  �لزمن  �شاع  »هل  بت�شاوؤل:  �لر�بع  �لف�شل  �شاند  ويختم 

لن�شوء  �إمكانية  �أو  فر�شة  �أية  توجد  �أل  �لأبد؟  �إىل  و�خلزري  و�لرببري 

ه�شتوريوغر�فيا جديدة ت�شتدعي �أولئك �ليهود �لقدماء �لذين ن�شيهم 

»�أحفادهم«، ليحلو� جمدد�ً �شيوفاً يف �ملناطق �مل�شروعة للذ�كرة �لعامة؟

جانب من �لزيارة ملوقع مقر �ملوؤ�ش�شة �جلديد يف ر�م �هلل.
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 تفخيم وإقصاء: سياسة الهويات يف إسرائيل

»هذه لي�شت دولة يهودية فقط لأن �ليهود

ي�شكلون �أغلبية �شكانها. �إنها دولة لليهود

�أينما كانو�، ولكل يهودي يرغب فيها«.

بن غوريون

»حتظر �مل�شاركة يف �لنتخابات للكني�شت

على �أية قائمة �إذ� كان يف �أهد�فها �أو �أعمالها �أي بند

من البنود التالية:

نفي كيان دولة �إ�شر�ئيل ب�شفتها دولة �ل�شعب �ليهودي.. 1

نفي طابع �لدولة �لدميقر�طي.. 2

�لتحري�س على �لعن�شرية«.. 3

)�لبند 7أ من قانون اأ�سا�ش: الكني�صت، 1985(

و�عتربت  بنائها.  بد�أت يف  �لتي  �لقومية  �إىل  �ختياري  مدين  دخول 

يف  ر�أت  حيث  تغتفر،  ل  جرمية  �ل�شعب  من  �لن�شحاب  ال�سهيونية 

�لذوبان خطر�ً وجودياً يجب منعه باأي طريقة. وبالتايل، مل يكن كتابة 

�أجل حتويط هوية يهودية ه�شة، و�لذي كان  �ليهود كافية، من  تاريخ 

من  كبرية  لدرجة  ومتقطعاً  ثقافية  ناحية  من  ومبعرث�ً  م�شتتاً  تاريخاً 

�آخر  �لبحث عن علم  �ل�شهيونية  و�إمنا تعني على  ناحية كرونولوجية، 

جتنيد  فجرى  وحت�شينها،  �لعريقة«  �ليهودية  »�لأمة  كيانية  فيه  لتدعم 

�لبيولوجيا.

الصهيونية وعامل الوراثة
�ل�شيادة على  �أجل ت�شويغ مطلب  �لبيولوجيا من  جندت �ل�شهيونية 

الوطن  فل�شطني  �أ�شبحت  جريء،  ��شتقاقي  تغيري  ومع  فل�شطني، 

�أيديولوجية  تبني  بد من  لذلك، كان ل  �لعامل.  يهود  �لقومي لكل 

لي�شو�  �حلديث  �لع�شر  يهود  كان  فاإذ�  �لتاريخية.  �مليثة  لدعم  علمية 

تعطيهم  �لتي  �ل�شرعية  هي  فما  �لأو�ئل،  للمنفيني  �أ�شليني  �أحفاد�ً 

�حلق يف �ل�شتيطان يف �لأر�س �ملقد�شة، �لتي من �ملفرت�س �أن تكون 

�إ�شر�ئيل؟ فالوعد �لإلهي ل يكفي بالن�سبة  �لوطن �حل�شري ل�شعب 

للقوميني �لعلمانيني، �لذين ثارو� على �لرت�ث �ل�شلبي، �لذي �أعطى 

يف  يكمن  ل  �لعدل  كان  »و�إذ�  �لتاريخ.  لإد�رة  كان  لأيٍّ  �لفر�شة 

يف  جزئياً،  ولو  خمبوء�ً،  يكون  �أن  عليه  كان  فقد  �لدينية،  �مليتافزيقيا 

�لبيولوجيا« )�س: 333(.

�ل�شهيونية،  م�شطلح  �خرتع  �لذي   )1937-1864( برينباوم  فانتان 

ل�شعب  و�لعاطفي  �لعقلي  �لتميز  فهم  �أو  تف�شري  »ل ميكن  �إنه:  يقول 

ففي   ... �شيء«  هو كل  »�لعرق  �لطبيعة.  علوم  بو��شطة  �شوى  معني 

حتى بد�ية �لعلمنة �لكربى يف �أوروبا، ت�شبث �ملوؤمنون �ليهود مب�شلمة 

و�شدت  قوتهم  �مل�شلمة  هذه  �ملختار،  �هلل  �شعب  �أنهم  وهي  دينية، 

�لعلمنة  رياح  هبت  وملا  و�ل�شد�ئد.  �مل�شاعب  زمن  يف  عزميتهم  من 

�شلطة  وتقوي�س  �لدينية  �لأطر  �شع�شعة  �إىل  ذلك  �أدى  �أوروبا،  على 

�ليهودية مثل حال �ملجموعات  �حلاخامات. وكان حال �ملجموعات 

�لدينية و�لثقافية �لأخرى. �إذ �ندمج �ملن�شلخون عن �لدين �ليهودي 

يف حركة �لع�شرنة.

وب�شكل يتعار�س مع حركة �لإ�شالح �لديني و�ملجموعات �لليرب�لية 

و�ل�شرت�كية، �لتي �شارت نحو �لندماج يف �لثقافات �لقومية �ملتكونة، 

�أخذت �ل�شهيونية �أفكار�ً جمة من �لأيديولوجيات �لقومية �ل�شائدة، 

�لأملانية  �لفلكلور  »ب�شمات  فيها  �جلديد. وجند  برناجمها  ودجمتها يف 

متاماً، مثلما طبعت �شمات �لرومان�شية �لقومية �لبولندية بطابعها معظم 

�أن ذلك مل  �إىل  �لتنويه هنا،  331(. ويجدر  منابرها �خلطابية« )�س: 

يكن جمرد حماكاة ب�شيطة.

وكما ��شتلهمت �ل�شهيونية �لعديد من �لعنا�شر �لفكرية من �لن�شيج 

�لقومي �ملحيط بها، فاإنها �أخذت من �لرت�ث �ليهودي �لديني »�لوجه 

�لأكرث �نعز�لية و��شتعالء يف هذ� �لرت�ث. فالأمر �لإلهي هو ذ� �شعٌب 

ي�شكن وحده. ومن بني �ل�شعوب ل يح�شب« )�شفر �لعدد، �لإ�شحاح 

23:9(. و�لذي ��شتهدف توطيد �أركان طائفة مقد�شة توحيدية خمتارة 

يف �لعامل �لقدمي، ترجم �إىل فل�شفة عمل دنيوية �نعز�لية« )�س: 332(.

تام  ب�شكل  طوقت  مركزية-�ثنية،  حركة  و�ل�شهيونية  �لبد�ية  فمنذ 

ال�سعب �لتاريخي �لذي �خرتعته يف خيالها. وعملت على رف�س �أي 
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متيز �لعرق يكمن متيز �ل�شعب« )�س: 334(. وهو بذلك يف�شر ن�شوء 

فقط  �لطريقة  فبهذه  �لثقافة.  �أو  باللغة  ولي�س  بالبيولوجيا  �لقوميات 

�أولدها بثقافات  �أ�شا�س وجود �لأمة �ليهودية �لتي �متزج  ميكن فهم 

�لطبيعة  »لأن  موجودة  فالأمم  عدة.  بلغات  ونطقو�  خمتلفة،  �شعوب 

�أنها  مثلما  متاماً  �لنا�س،  من  خمتلفة  �أعر�قاً  تنبت،  ز�لت  وما  �أنبتت، 

تخلق ف�شول �ل�شنة ومناخات خمتلفة« )�س: 334(.

�أما زعيم �جلناح �لت�شحيحي يف �حلركة �ل�شهيونية زئيف جابوتن�شكي، 

»�أن  �لو��شح  من  �أنه  بجزم،  و�أعلن  يرتدد  مل  فاإنه  للقوة،  و�ملتعط�س 

�لبحث عن م�شدر �مل�شاعر �لقومية ل يتم يف تربية �لإن�شان، و�إمنا يف 

فعاطفة   ... �لدم  ... يف  �ل�شيء؟  هذ�  هو  ما  �لرتبية.  �شبق  ما  �شيء 

�لذ�ت �لقومية مغرو�شة يف »دم« �لإن�شان، يف تكوينه �جل�شدي-�لعرقي 

... لذلك نحن ل نوؤمن بالذوبان �لروحي. من �مل�شتحيل من ناحية 

ج�شدية على يهودي ولد لأجيال عدة من ذوي �لدم �ليهودي �لنقي 

من �أية �شائبة �أو �ختالط، �أن يختار لنف�شه منط تفكري �إن�شان �أملاين �أو 

فرن�شي، متاماً مثلما هو من �مل�شتحيل بالن�شبة لزجني �أن يكف عن كونه 

زجنياً« )�س: 338(. فهو يوؤمن �أن �لأمم تتكون من جمموعات عرقية، 

�أما عقلية �ل�شعوب في�شوغها �لأ�شل �لبيولوجي.

يف  �لور�ثي  �لبحث  بد�يات  بتحري  قامت  كري�س،  نوريت  و�لباحثة 

�شك  ل  با�شتنتاج  وخرجت  لقيامها،  �لأوىل  �ل�شنو�ت  يف  �إ�شر�ئيل، 

علماً  كان  �لوقت،  ذلك  �لآثار يف  علم  مثل  متاماً  �لور�ثة،  »علم  فيه: 

�أوتيت من  ما  قومية، �شعت بكل  تاريخية  نظر  لوجهة  يخ�شع  جمري�ً 

 .)350 )�س:  �لعامل«  يهود  لدى  بيولوجي  جتان�س  �تخاذ  �إىل  قوة 

حتت   1980 �لعام  مقاًل  تن�شر  بونا  �شيفع  بات  �لباحثة  نرى  لذلك، 

فيه  تتحدث  �ليهود«،  لدى  �لور�ثة  علم  على  جديدة  »نظرة  عنو�ن 

عن �أن �لأبحاث �جلديدة توؤكد »�لت�شابه �جليني �لأويل بني �لطو�ئف 

تنمية خمزون  »�لأجانب« يف  م�شاهمة  �ملختلفة، وحمدودية  �ليهودية 

�جلينات �ملميزة لليهود: »�إحدى �ملعطيات �لبارزة هو �لت�شابه �جليني 

بني يهود �شمال �أفريقيا و�لعر�ق و�ليهود �لأ�شكنازيني. فهم يف معظم 

»كالعرب  �ليهود  غري  �أن  و�حدة، يف حني  وحدة  ي�شكلون  �ملقارنات 

ملمو�س«  ب�شكل  عنهم  بعيدون  �أوروبا«  و�أبناء  و�ل�شامريني  و�لأرمن 

)�س: 352(.

وح�شب ر�أي بات �شيفع، فاإن هذه �لأبحاث توؤكد �شحة ما كتب يف 

وحتى  �لقدمية  �لع�شور  منذ  وترحالهم  �ليهود  ت�شتت  عن  �لأدبيات 

�لآن، و�أنه �أخري�ً ��شتطاعت �لبيولوجيا تاأكيد �شحة �لتاريخ. وبذلك، 

حيز  �إىل  �ليهودي  �لعرقي  �ل�شعب  »حول  �ل�شهيونية  �لفكرة  ولدت 

علمي  فرع  منذئذ  هناك  و�شار  وموثوق،  ر��شخ  �أحياء  كعلم  �لوجود 

جديد يدعى »علم ور�ثة �ليهود«« )�س: 352(.

جانب من لقاء عبد �ملح�شن �لقطان وعمر �لقطان بعدد من �ملعلمني و�لفنانني مبقر �ملوؤ�ش�شة يف ر�م �هلل.
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نحو تأسيس دولة الـ«شعب العرقي« )اإلثنوس(
يناق�س �لكاتب هنا، ق�شية متركز �إ�شر�ئيل حول �لعرق، وعلى �لرغم 

من �لنقا�شات �حلادة فيها، فاإن م�شاألة طبيعة �لدولة، ثم �ل�شوؤ�ل �لذي 

�إ�شر�ئيل،  دولة  يخ�شان  ز�ل  ما  �ليهودي؟  هو  من  جو�ب،  له  لي�ش 

وعلى �لرغم من �لإجر�ء�ت �لتي قامت وتقوم بها حكومات �إ�شر�ئيل، 

فاإن م�شاألة �لهوية ما ز�لت عالقة.

فعمليات �لتطهري �جلزئي �لتي حدثت مع ن�شوء �لدولة )ونلفت هنا 

نظر �لقارئ �إىل �أن �حلركة �ل�شهيونية ف�شلت بقيام عملية تطهري عرقي 

�شامل يف فل�شطني، لأن �ل�شعب �لفل�شطيني �شمد و�حتمل �ملذ�بح 

حتل  مل  �لتاريخية(  �أر�شه  من  طرده  عن  بالتايل  وعجزت  �لهمجية، 

�لدولة  فد�خل حدود  وتاّماً.  مر�شياً  �جلديدة حاًل  �لهوية  م�شكالت 

من  مهاجرون كرث  قدم  فل�شطيني، كذلك  �ألف   170 من  �أكرث  بقي 

�أوروبا مع �أزو�جهم غري �ليهود. وقر�ر �لأمم �ملتحدة �لعام 1947 حول 

اإقامة الدولة �ليهودية ن�س على وجوب منح �لأقليات حقوق مو�طنة، 

�لفل�شطينيني  لل�شكان  مو�طنة  �إعطاء  على  �إ�شر�ئيل  �أجربت  وبالتايل 

�لذين بقو� د�خل حدودها. وعلى �لرغم من �أنها ��شتولت على �أكرث 

من 50 % من �أر��شي �لفل�شطينيني �لباقني د�خل حدودها، وفر�شت 

1966، ولكن من  �لعام  �شارمة حتى  وقيود�ً  ع�شكرياً  عليهم حكماً 

ناحية قانونية عوملو� كمو�طنني.

ويتحدث �لكاتب عن �زدو�جية �لقيم يف وثيقة �ل�شتقالل، �ملوؤ�ش�شة 

لإعالن �لدولة. فهي توؤكد �لطابع �لدميقر�طي للدولة، حيث تعهدت 

بني  و�شيا�شياً  �جتماعياً  �حلقوق  يف  �لتامة  �مل�شاو�ة  على  »حتافظ  باأنها 

جميع رعاياها دون �لتمييز من ناحية �لدين، و�لعرق، و�جلن�س، وتوؤمن 

و�لثقافة« )�س:  و�لتعليم،  و�لرتبية،  و�للغة،  و�ل�شمري،  �لعبادة،  حرية 

.)360

�ل�شهيونية  للفكرة  �لدولة مكر�شة لال�شتجابة  فاإن  نف�شه،  �لوقت  ويف 

»حق �ليهود يف �لنه�شة �لوطنية يف بالدهم، و�أن تتج�شد هذه �لنه�شة 

يف دولة يهودية يف �أر�س �إ�شر�ئيل« )�س: 360(.

يف  نف�شها  عن  عربت  تامة،  يهودية  �شيطرة  بوجود  �إ�شر�ئيل  تقنع  ومل 

�لدولة،  رموز  من  وغريها  وعلمها  �لوطني  ون�شيدها  �إ�شر�ئيل  ت�شميتها 

بل مل تقبل �أن تكون ملكاً ر�شمياً لكل مو�طنيها، نظر�ً لطابع �لقومية 

�ملركزية �لثنية �لذي يحت�شنها. فاإ�شر�ئيل �أن�شئت منذ �لبد�ية من �أجل 

�ل�شعب  �أن �جلزء �لأكرب من هذ�  �لرغم من  �ليهودي، وعلى  �ل�شعب 

�لعرقي »رف�س وما ز�ل يرف�س جت�شيد حقه يف تقرير م�شريه فيها، فاإنها 

... �أ�شرت وما �نفكت ت�شر على �أن تكون كلها له« )�س: 361(.

ويتناول �ملوؤلف �لكثري من �لقو�نني �لتي تعزل �ليهود، وجتحف بحق 

�ّتخذ   ،1947 �لعام  ففي  وعن�شرية.  بازدر�ء  وتعاملهم  �لفل�شطينيني، 

بن  وتعهد  �ليهود.  غري  من  �لزو�ج  من  �إ�شر�ئيل  يف  �ليهود  مبنع  قر�ر 

غوريون للمع�شكر �لديني-�لوطني، باإبقاء قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية 

يف �إ�شر�ئيل يف �أيدي �حلاخامات. ويف �لعام 1953، �شدر قانون حول 

مر��شم �لزو�ج و�لطالق، باأنها ل تتم �إل وفق »تعاليم �لتور�ة«. و�شرعت 

�ل�شهيونية �ل�شرت�كية يف ذلك �لوقت »جتند مبادئ و�أعر�ف �حلاخامية 

�لتقليدية كذريعة مريحة ملتخيلها �ملذعور �لذي متّلكه �خلوف و�لفزع 

�لقو�نني  وتو�لت   .)362 )�س:  �ملختلط«  و�لزو�ج  �لذوبان  من خطر 

�لعن�شرية، وكان �أ�شهرها قانون �لعودة �لعام 1950، �لذي ين�س على 

�أنه »لكل يهودي �حلق يف �لهجرة �إىل �لبالد« )�س: 366(. ويف �لعام 

1952، �أقر قانون يعطي �ملو�طنة �أوتوماتيكياً مبوجب قانون �لعودة. ويف 

�لعام 1970 »وحتت �شغط �ملحافل �لدينية، ��شتكمل »قانون �لعودة«: 

لديانة  �بناً  يعد  تهود ومل  �أو من  يهودية،  يولد لأم  »�ليهودي هو من 

�أخرى« )�س: 369(.

وعندما �قرتح قانون �لعودة يف �لكني�شت، خطب بن غوريون قائاًل: 

�أغلبية �شكانها.  ي�شكلون  �ليهود  يهودية فقط لأن  لي�شت دولة  »هذه 

�إنها دولة لليهود �أينما كانو�، ولكل يهودي يرغب فيها« )�س: 367(. 

فقانون �لعودة وقانون �ملو�طنة �ملر�فق له، �شدر نتيجة مبا�شرة لوجهة 

�أن دولة  على حقيقة  قانونياً  »�لتوكيد  �لهدف  �ثنية. وكان  قومية  نظر 

�إ�شر�ئيل تعود قوًل وعماًل ليهود �لعامل« )�س: 367(.

يهودية  دولة  كونها  يف  تنجح  �إ�شر�ئيل  هل  �لكاتب،  ويت�شاءل 

كحرية  كثرية،  ليرب�لية  مالمح  فيها  �إ�شر�ئيل  �إن  ويقول  دميقر�طية؟ 

عائقاً  ت�شكل  �لتي  �لعليا  �ملحكمة  وجود  وكذلك  و�لتنظيم،  �لتعبري 

�أما تع�شف �ل�شلطة، ولكنه ي�شيف �أن �لليرب�لية �لإ�شر�ئيلية ذ�ت قيود 

�ليهودية،  �لدولة  يف  �ملو�طن  حلقوق  روتيني  �نتهاك  فهناك  وحدود، 

»�إنه ل يتم فيها زو�ج مدين ودفن مدين  �أمثلة عدة، منها:  وي�شرب 

خ�شو�شي و�نعد�م مو��شالت عامة يف �أيام �ل�شبت و�لأعياد، �إ�شافة 

�إىل دو�س و�نتهاك حقوق �مللكية �لعقارية للمو�طنني �لعرب، كل ذلك 

�إمنا يك�شف عن وجه غري ليرب�يل �لبتة يف �لت�شريعات و�لثقافة �ليومية 

�لإ�شر�ئيلية« )�س: 386(.

�مل�شروعة.  حقوقه  من  وحرمانه  كامل  �شعب  �حتالل  عن  عد�  هذ� 

�ليهودية،  لالأغلبية  حمفوظة  �إ�شر�ئيل  يف  و�لمتياز�ت  فاحلقوق 

و�لقربى يف �ملهاجر، فمن قو�نني �أمالك �لغائبني ومرور�ً بقانون �لعودة 

و�لزو�ج و�لطالق...، فاإن �لدولة حتدد مبادئ �مل�شلحة �لعامة من �أجل 

�ليهود وح�شب.

وذ�ت  يهودية  �ثنوقر�طية  دولة  باأنها  �إ�شر�ئيل،  دولة  �ملوؤلف  ويعرف 

مالمح ليرب�لية، �أي دولة مهمتها �لرئي�شية لي�س خدمة �شعب مدين 

مت�شاٍو، بل خدمة �شعب عرقي، بيولوجي ديني-وهمي، فعلى �لرغم 

من �لتوجهات �لليرب�لية و�لتعددية، فاإنها ترى و�جبها يف »�ل�شتمر�ر 
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بو�شائل �أيديولوجية وتربوية وقانونية، يف عزل »�شعبها �لعرقي« �ملختار 

عمالها  �أبناء  عن  ول  كيهود،  �ملعرفني  غري  مو�طنيها  عن  فقط  لي�س 

�لأجانب، �لذين ولدو� يف �إ�شر�ئيل وح�شب، و�إمنا �أي�شاً عن �شائر �أبناء 

�أمم �لعامل و�شعوبه« )�س: 389(.

يف  �ثنوقر�طيا  دولة  هناك  تكون  �أن  ميكن  ل  �أنه  من  �لكاتب  ويحذر 

ع�شر �لعوملة، ومع �حتالل �شعب �آخر ونحن يف �لقرن 21. وميثولوجيا 

�إليه،  �لدخول  من  �لأجانب  متنع  �لتي  �ليهودي،  �لعرقي  �ل�شعب 

من  تقوي�شها  على  قادرة  �مليثولوجيا  فهذه  �إ�شر�ئيل،  نحر  �إىل  �شرتتد 

و�إق�شاء  �إثني مغلق، وظلم  �أن �ملحافظة على كيان  �لد�خل. فالأكيد 

�أكرث من ربع �شكان مو�طني �لدولة من �لعرب و�لآخرين �لذين ل 

ميكن �عتبارهم يهود�ً ح�شب �لتور�ة و�لتاريخ، �شيخلقان �حتقاناً، ميكن 

�أن يتحول �إىل �شروخ وت�شدعات قد ل ميكن �ل�شيطرة عليها ور�أبها.

كما يحذر �لكاتب من �أن �لقوة �لدميوغر�فية للموؤ�ش�شات �ليهودية يف 

�خلارج �أخذ يتاآكل �شيئاً ف�شيئاً، فال�شتطالعات تظهر �أن هناك تز�يد�ً 

يف  �إ�شر�ئيل  تاأييد  يف  م�شتمر�ً  وتر�جعاً  �ملختلط،  �لزو�ج  يف  م�شتمر�ً 

ت�شتمدها  �لتي  �لكبرية  �لقوة  فاإن  �إذن،  �ليهودية.  �لعائالت  �شفوف 

�إ�شر�ئيل من »�شتاتها فوق �لقومي« غري م�شمونة �إىل �لأبد.

ظل  يف  لإ�شر�ئيل  �لغرب  تاأييد  ��شتمر�ر  فيه  �مل�شكوك  من  كذلك 

منع  �أجل  ومن  �لفل�شطيني.  لل�شعب  و�حتاللها  �لقمعية  ممار�شاتها 

�لثقب  من  �إ�شر�ئيل  �إنقاذ  �أجل  ومن  �جلليل،  يف  جديدة  كو�شوفو 

�له�س  �ملوقف  حت�شني  »ولأجل  د�خلها  يف  �ن�شق  �لذي  �لأ�شود 

�لهويات  �شيا�شة  يف  لتغيري�ت  حاجة  هناك  جتاهها،  �لعربي  للمحيط 

اليهودية، بالإ�سافة �إىل تغيري جوهري يف كل ن�شيج �لعالقات يف �حليز 

�لفل�شطيني-�لإ�شر�ئيلي« )�س: 394(.

�ل�شر�ع  حلل  �ملثايل  �حلل  �أن  يعتقد  �ملوؤلف  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�لقومية متتد من  ثنائية  �لعربي-�لإ�شر�ئيلي يكمن يف دولة دميقر�طية 

لن يكون من �حلكمة مبكان  »�إنه  ليقول:  يعود  فاإنه  �لنهر،  �إىل  �لبحر 

�لد�مي  �لنز�ع  هذ�  كل  بعد  �ليهودي-�لإ�شر�ئيلي،  �ل�شعب  مطالبة 

�لو�جب  من  ولكن،  دولته.  يف  �أقلية  �إىل  يتحول  باأن   ... و�لطويل، 

كدولة  لأنف�شهم  بها  �لحتفاظ  عن  يكفو�  �أن  �شرورة  على  �لإ�شر�ر 

�لذين  مو�طنها  من  بحق جزء كبري  و�لتمييز  �لإق�شاء  متار�س  منغلقة 

ترى فيهم غرباء غري مرغوب فيهم« )�س: 395(.

تكر�س  لكي  منفتحة  �لإ�شر�ئيلية  �لهوية  تكون  �أن  �لكاتب  ويطالب 

نف�شها جلميع مو�طني �لدولة.

ويف �لنهاية، يطرح �ملوؤلف �ل�شوؤ�ل �لإجمايل و�ل�شعب: »ما هو مدى 

��شتعد�د �ملجتمع �ليهودي-�لإ�شر�ئيلي للتخل�س من �ل�شورة �لعميقة 

ز�ئف  تاريخ  با�شم  �شو�ء  و�لكف،  خمتار«،  »�شعب  �إىل  تن�شبه  �لتي 

من  �لآخر  و�إق�شاء  �لذ�ت  تفخيم  عن  خطرية،  بيولوجيا  بو��شطة  �أو 

د�خله؟« )�س: 396(.

و�لت�شاوؤلت �لتي يطرحها �لكتاب، تغلب على �حللول �لتي يقدمها. 

من  �أكرث  و�لتكدر  �لياأ�س  عليها  يطغى  نهايته  يف  �لنف�شية  و�حلالة 

�لتفاوؤل.

ويطالب �لكاتب ب�شنع غد �أجمل من �حلا�شر، ويطرح �شوؤ�له �لأخري: 

�إذ� كان ما�شي �لأمة، يف �أ�شا�شه وجوهرة، هو حلم، فلم ل نبد�أ باحللم 

يف م�شتقبلها من جديد، قبل هنيهة من حتّوله �إىل كابو�س مفزع؟

 اخلامتة

خبايا  �لقارئ  ليعرف  مرة  من  �أكرث  يقر�أ  �أن  وي�شتحق  مهم،  �لكتاب 

وعلم  �لآثار  علم  توظف  �أن  ��شتطاعت  وكيف  �ل�شهيونية،  �حلركة 

�لبيولوجيا يف خلق �أ�شاطري لي�س لها وجود، يعمل �ملوؤلف �شاند على 

دح�شها وتفكيكها، وعلى �لرغم من �أنه يناق�س مو�شوعات ح�شا�شة 

و�شرد  ذبح  �لذي  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ومت�س  �ليهودي  لل�شعب  جد�ً 

وطرد من �أر�شه وحتول �أكرثه �إىل لجئني، فاإنه جتاهل ماأ�شاة �ل�شعب 

�لفل�شطيني وحقوقه �مل�شروعة يف تقرير م�شريه و�إقامة دولته وعا�شمتها 

�لقد�س �ل�شريف.

اأمني دراو�صة
كاتب يقيم يف رام اهلل

من ور�شة عمل حول »توظيف �لر�شوم �ملتحركة يف �لتعليم«.
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