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   التحديث: األول الجزء
 

من التحديث إلى ما بعد الحداثة: الباب األول  

 

  "القرنان السادس عشر والسابع عشر"البروتستانتية 

"Protes tantism "Sixteenth and Seventeenth Century   

  

ولعل من أكثر العناصر . دية واجلماعات اليهودية من جهة أخرىاليهو مثة عالقة وثيقة بني الربوتستانتية من جهة والعقيدة
املسيح أو يف  يف شخص"فبدالً من احللول الفردي املؤقت املنتهي . يف كل من الربوتستانتية واليهودية أمهية شكل احللول

. لية ثنائية صلبةحلول مستمر تنجم عنه حلو  جند أن احللول يكون يف الشعب أو اجلماعة، وهو"الكنيسة، جسد املسيح

وبإمكان القارئ أن يعود "العقيدتني لنكتشف بعض نقاط التشابه بينهما  وميكن، انطالقاً من هذا، عقد مقارنة بني
هذا التشابه  وقد خلق. "حيث تعرضنا لبعض نقاط االختالف واالتفاق» الرأمسالية واجلماعات اليهودية» للقسم املعنون

  .أوربا الكاثوليكية  اليهودية، وهي تربة مل تكن موجودة يفتربة مواتية يف أوربا لتقبل

االختزالية يف الربوتستانتية جعلت اإلصالحيني يفضلون املبادئ  وإىل جانب هذا، جند أن الرتعة األصولية التبسيطية
العرباين  تية اجلانبوقد أكدت الربوتستان. يستطيع القوم فهمها على تعقيدات الالهوت الكاثوليكي اليهودية البسيطة اليت

خلق تعاطفاً مع اليهود ومع الثقافة الدينية  يف املسيحية على حساب ما ومسته بأنه اجلانب اهليليين أو الوثين، وهو ما
  .والقبااله أصبح أكثر اآلثار األدبية شيوعاً، فبدأ االهتمام باللغة العربية والتلمود اليهودية، خصوصاً أن الكتاب املقدس

فاخلالص ليس ممكنا من خالل إقامة الشعائر . اخلالص أثار الالهوت الربوتستانيت قضية شديدة اخلطورة وهي قضيةوقد 
أمهية  ومع تزايد. أصبح من خالل النعمة اإلهلية واالختيار اإلهلي املستمر للبقية الصاحلة املقدسة، إذ أن مفتاح اخلالص

العهد اجلديد العهد القدمي أم يضاف   بني امليثاق والعهد اجلديد، هل يفسخاالختيار ومركزيته، طُرح سؤال عن العالقة
  اليهود شعباً خمتاراً؟ هل يظل: إليه؟ وهذا ما يطرح سؤاالً آخر

وكان  ."Israel verus إسرائيل فريوس: بالالتينية"» احلقيقية إسرائيل«كانت املسيحية الكاثوليكية ترى نفسها 
إال ملن  فبعد املسيح ال وعد وال اختيار. أن جمئ املسيح قد نقض العهد اإلهلي إلسرائيل وأاه كيةرأي الكنيسة الكاثولي

اليهود أن يؤمنوا باملسيح مثلهم مثل  وباب اخلالص مفتوح لكل الناس بال استثناء، وعلى. آمن باخلالص وسعى إليه
كانت تؤول على أا حتققت حينما أعادهم قورش إىل بعودة اليهود ف أما النبوءات اخلاصة. غريهم إذا أرادوا اخلالص



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                3  

القديس أوغسطني   الفقرات األخرى اليت تتنبأ مبستقبل مشرق إلسرائيل، فقد كانت تنطبق  حسب تفسري أما. فلسطني
وإنكار اليهود له أصبح اليهود إسرائيل  وبعد ظهور املسيح. على إسرائيل اجلديدة وحسب، أي الكنيسة املسيحية

ونتيجةً لذلك، كانت الكنيسة الكاثوليكية . وأصبحت اليهودية إمساً ال ديناً جلسدية الزائفة والشعب املختار للعنة اإللها
الكنيسة الكاثوليكية من جهة،  العربانيني القدامى الذين كانوا يعتبرون شعباً مثالياً وإسرائىل اليت ورثتها تفصل بني

  .شعباً شاهداً على عظمة الكنيسة من جهة أخرى يقفون يف ضعفهم وذلتهمواليهود املعاصرين الذين كانوا 

 القضية جد خمتلف إذ أكد على دميومة اختيار اليهود رغم التناقض بني الوعد القدمي كان التفسري الربوتستانيت هلذه

» اجلديد«وقد فسر كالفن كلمة . اقامليث فبحسب وجهة النظر الربوتستانتية، مل يتغير. باالختيار والوعد اجلديد باخلالص

حيتوي على نقض ملا كان قدمياً، فمحتوى الوعد واحد إمنا أخذ أبعاداً  وكما أن العهد اجلديد ال. »التجديد«مبعىن 
. أن يتعهد بأن يفي به مل يقم حبد ذاته بل ارتبط مبفهوم الوفاء به، أي أن اإلله مل يعط الوعد لليهود دون جديدة، فالوعد

نقض ملا كان قبله، وهذا، على حد قول كالفن، ما قال به  سيح يف نظر كالفن هو الوفاء بالعهد أو الوعد اإلهلي دونوامل
يف  فنعمة اإلله على اليهود. لينقض الناموس بل ليكمله، وإن كالمه لن يزول حىت يتم الكل إنه ما جاء: املسيح نفسه

متضمن يف حياة الكنيسة، أي أنه وعد   املاضي ومر عليه الزمن بل هورأي كالفن ال ميكن إمهاهلا كعمل عظيم كان يف
وتقوم . ويشبه املستقبل، ومثة استمرارية صلبة تؤدي إىل التفسريات احلرفية وألنه أزيل، فإن املاضي يشبه احلاضر. أزيل

كما ساد االعتقاد  . تارخيية"حوادث"احلرفية بتحويل نصوص العهد القدمي وقصصه الديين إىل حقائق ووقائع  التفسريات
وهم الفلسطينيون الغرباء يف أوربا الذين سيعادون إىل  بني الربوتستانت بأن اليهود املعاصرين هم العربانيون القدامى،

وقد أدى . مث ظهرت العقيدة األلفية االسترجاعية وحلت حمل فكرة الشعب الشاهد فلسطني عندما حيني الوقت، ومن
  .رب من الفكر الصهيوين االسترجاعي الذي يطالب بعودة اليهود إىل فلسطنيإىل ظهور ض هذا

فالوجدان الربوتستانيت . وبني املطلق والنسيب ومما ساعد على ذلك، نزوع الربوتستانت حنو اخللط بني املقدس والتارخيي
 اليت تتحقق داخل التاريخ، وهذا "بسأبوكالي"من اإلله، ودائم االنتظار للرؤي  "مادية"دائب البحث عن قرائن وإشارات 

وتنتقل بسهولة من العهد القدمي  وهذه الرؤية صهيونية يف بنيتها، فهي رؤية تنكر التاريخ املتعين،. نزعته احلرفية جزء من
ومما . إىل شعب اإلله املختار، الذي له حقوق أزلية يف أرض امليعاد إىل فلسطني وبالعكس، وهي حتول اليهود املعاصرين

اخلالص ال يتم  فهي ترى أن. األسطورة االسترجاعية هي أسطورة صهيونية ومعادية لليهود يف آن واحد جيدر ذكره أن
وما حدث بعد ذلك يف . التهجري والتنصري إال بتحقيق عودة اليهود إىل وطنهم وتنصريهم، أي التخلص منهم عن طريق

عن طريق التخلص من اليهود بتهجريهم، أما التنصري فلم يعد أمراً ذا بال  االستعمار االستيطاين هو إقرار أن اخلالص يتم
  .العلماين الغريب احلديث يف اتمع

ويرى . الديين مع تزايد النشاط التجاري الرأمسايل يف اتمعات الغربية وقد تزامن ظهور الربوتستانتية وحركة اإلصالح
» ويد«فالربوتستانتية هنا هي " ق الربوتستانتية وروح الرأمسالية الرشيدةأن مثة عالقة تبادلية بني األخال ماكس فيرب

كان اليهود مجاعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة واألعمال  وقد. "للمجتمع املسيحي باملعىن الذي استخدمه ماركس
 وقد وجد. ها حنو مركزهزاد من أمهيتها ونشاطها يف اتمع وخروجها عن هامشه وحترك املالية مثل الربا، وهو ما

ملجأ يف الدول واملدن الربوتستانتية مثل  اليهود املارانو، املطرودون من شبه جزيرة أيربيا الكاثوليكية ومن حماكم التفتيش،
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اجلماعات اليهودية تنفرد بكوا األقليات الدينية يف اتمع، إذ كانت  ومل تعد. أمستردام وهامبورج ولندن وغريها
اليت كان أعضاؤها يواجهون  الربوتستانتية يف الدول الكاثوليكية والفرق الكاثوليكية يف الدول الربوتستانتية فرقتوجد ال

ففي أمستردام اليت كان يقال هلا القدس . اجلماعة اليهودية رفضاً ومقاومة عنيفة أكثر من تلك اليت كان يواجهها أعضاء
 وقد حاول املفكر اهلولندي هيوجو. يرحب باليهود ويضطهد الكاثوليكالربوتستانيت هناك  الثانية، كان اتمع

املصادر املشتركة بني املسيحية واليهودية   أن يعرف"من منظِّري فكرة القانون الدويل العام والقانون الطبيعي"جروتيوس 
  كان ينظَر هلا باعتبارها"ربوتستانتيةالكاثوليكية أو ال"فبين أن الفرق املسيحية  يف حبثه املعنون حقيقة الدين املسيحي

العدد وهامشية، وكان  مصدر خطر حقيقي داخلي يفوق كثرياً اخلطر اليهودي، فاليهود مجاعة معزولة ضعيفة قليلة
كاملعمدانيني، هددت البناء السياسي واالجتماعي ذاته،  كما ظهرت فرق بروتستانتية متطرفة،. اتمع جييد التعامل معها

 .جذور مجاهريية راسخة  عن أا كانت ذاتفضالً

املسيحي الكاثوليكي العاملي املوحد، فبدأت تظهر تعددية عقائدية  ولقد خلخل ظهور الربوتستانتية يف حد ذاته اإلطار
 وقد ألقى .اتمع الغريب ويشكل هذا، بطبيعة احلال، بداية تقهقر العقيدة املسيحية وتزايد العلمنة يف. الغريب يف اتمع

الشك على العقيدة ذاا، األمر الذي أدى بدوره إىل ظهور  انقسام النخبة احلاكمة إىل بروتستانت وكاثوليك بظالل من
  .واليقني اإلحلادي واحلركة اإلنسانية اليت حتول اإلنسان إىل مطلق حيل حمل اإلله أو تشجيع الشك الفلسفي

بادئ األمر، حيث تصور أن بإمكانه  تسامح جتاه أعضاء اجلماعات اليهودية يفوقد ساهم مارتن لوثر يف إشاعة جو ال
هؤالء الذين يضطهدون اليهود، وأدان اضطهادهم من قبل   هاجم لوثر1520ففي عام . هداية اليهود وتنصريهم

 لة اإلقطاعية الدينيةبل ورفض لوثر املقو. املسيحيني واليهود ينحدرون من أصل واحد الكنيسة الكاثوليكية حمتجاً بأن

املسيحية يف صورا الكاثوليكية  الغربية اليت ترى أن اليهود هم أقنان البالط أو املَلك، ووجد أم على حق يف رفض
، وطُبع سبع مرات يف العام نفسه، بعنوان عيسى 1523عام  ووردت كل هذه األفكار يف كتابه الذي نشره. الوثنية

وإمنا  اليهودية هو جزء ال يتجزأ من نزعته التبشريية، أي أنه غري مهتم باليهود يف حد ذام عنودفاع لوثر . ولد يهودياً
أن جنعلهم خرياً مما هم، فعلينا أن نعاملهم  إذا أردنا: " مهتم م مبقدار إمكان تنصريهم، فهو خيتم كتابه هذا بقوله

  وفادم وأن نسمح هلم بأن يتنافسوا وأن نتيح هلم فرصة فهمالبابا، علينا أن حنسن حسب قانون احملبة املسيحي ال قانون

". أنفسنا لسنا مجيعاً مسيحيني صاحلني احلياة والعقيدة املسيحيتني، وإذا أصر بعضهم على عناده فما الضرر يف ذلك؟ حنن

ىل أن تعترب لوثر احلاخامية، ولعل هذا هو ما حدا بالسلطات الكنسية إ وقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة الكتب
  .يهود املارانو بل وتصور بعض اليهود أيضاً أنه يهودي متخف من. »شبه يهودي « و» راعياً لليهود  »و» يهودياً « 

. موقفاً متطرفاً متعصباً يفوق يف تطرفه موقف الكنيسة الكاثوليكية ولكن موقف لوثر تغير يف أواخر الثالثينيات، إذ اختذ

الشاهد، أما لوثر فأسقط هذا  ثوليكية كانت دائماً ملتزمة بالدفاع عن اليهود وحبمايتهم باعتبارهم الشعبالكا فالكنيسة
أن تزايد اشتغال املسيحيني بالتجارة كان له جانبه املظلم  ويالحظ. "ضمن ما أسقط من مؤسسات وسيطة"الدور متاماً 

الباب على  وقد أدى اإلصالح الديين إىل فتح. تزايد التنافس معهماليهودية إذ كان ذلك يعين  بالنسبة ألعضاء اجلماعات
حبرفية العهد القدمي والذين اختذوا طابعاً  مصراعيه لالجتهادات واالنشقاقات، فظهرت جمموعات املسيحيني الذين متسكوا

وكتاب لوثر خطاب . م األحدالذين كانوا يسترحيون يوم السبت بدالً من يو يهودياً، كما هو احلال مع مجاعة السبتيني
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 1542يف عام  مث ظهر. يتضمن هجوماً حاداً على اليهود الذين امهم بأم جيمعون األنصار لعقيدم ضد السبتيني

هامفوراش ، أي االسم الذي ال ينطَق به،   فشهد نشر كتاب عن شيم1543كتابه عن اليهود وأكاذيبهم ، أما عام 
. واهلجوم على اليهود إذ وصفهم بأم خبثاء ولصوص وقطاع طرق وديدان مقززة ن الشتائموالكتابان يتضمنان سيالً م

وقد . وحمامني وغريهم اجلدير بالذكر أن لوثر كان عنيفاً يف هجومه على كل أعدائه من أمراء وأساقفة وبابوات ولكن
 تتعلق مبفهوم االختيار وامليثاق مع اخلالق من عنها لوثر واألكاذيب اليت يتحدث. تأثر لوثر يف كتابيه بيهوديني متنصرين

كتابه  واستخدم لوثر يف.  والقدس"أي فلسطني"وإميان اليهود بأن الرب أعطاهم إرتس يسرائيل  خالل اخلتان يف سيناء،
عنون وتسميم اآلبار، وامهم بأم يل كل االامات اليت كانت توجه إىل اليهود يف العصور الوسطى، مثل مة الدم

كما أوصى لوثر بضرورة إحراق . أصبحت شكالً من أشكال الوثنية املسيحيني يف معابدهم، ووصف اليهودية بأا
بالدهم وإمنا غرباء  منازهلم وأن يجمعوا كالقطيع يف احلظائر حىت يتحققوا من أم ليسوا أسياداً يف معابد اليهود وتدمري

منع احلاخامات من تلقني  سلب منهم كتب الصلواتيف املنفى، وأن خيضعوا للسخرة، وأن تم والتلمود وأن ي اخلاصة
  .بالسفر من خالل طرق اإلمرباطورية تعاليم دينهم وأن ال يسمح هلم

العضوي املنبوذ صياغة متبلورة، فهو يطالب بعدم إعاقة اليهود عن العودة إىل  وصاغ لوثر يف هذا الكتاب فكرة الشعب
لنتخلص منهم، إم  بكل ما حيتاجون إليه يف رحلتهم ال لشيء إال«  ويوصي بتزويدهم "أي فلسطني"يهودا  أرضهم يف

فمعاداة اليهود تترجم . متكرراً يف احلضارة الغربية وحنن نرى يف هذه العبارات منطاً. »عبء ثقيل وهم بالء وجودنا 
وتشبه عبارات لوثر بعض العبارات اليت وردت . لسطنيأي طرد اليهود وتوطينهم يف ف نفسها دائماً إىل دعوة صهيونية،

وكانت . ناحوم سوكولوف املقدمة اليت كتبها بلفور، صاحب الوعد املشهور، لكتاب تاريخ الصهيونية الذي كتبه يف
  .اهلجوم على اليهود واملطالبة بطردهم آخر موعظة ألقاها لوثر، قبل موته بأربعة أيام، نوعاً من

ستراخير بوجوب حماكمة لوثر بدالً منه ألن كل ما قاله هو عن اليهود قاله  نورمربج، صرح جوليوسوأثناء حماكمات 
بلد اإلصالح الديين أي  ومن األمور اجلديرة بالتأمل أن أملانيا هي. قبله، وإن كان بشكل أكثر تطرفاً وحدة لوثر من

.  ليفيض على كل الدنيا وكل الناس فيتوحدوا باإللهعقاله  من الكنيسة وأطلق"النعمة"البلد الذي فك احللول اإلهلي 

 الذي ظهر فيه هيجل صاحب املنظومة احللولية املتطرفة اليت تصل إىل مرحلة وحدة الوجود وبلد لوثر هو أيضاً البلد

و أخرياً تؤدي إىل موت اإلله، وه التارخيية أو مرحلة اية التاريخ، وهو أيضاً بلد نيتشه الذي اكتشف أن وحدة الوجود
  .احللولية بدون إله بلد هتلر الذي نصب نفسه إهلاً حيكم بلده يف إطار من

أثناء الفترة النازية خيتلف باختالف البلد واالنتماء السياسي،  ومع هذا، يالحظ أن موقف الكنيسة اللوثرية من اليهود
يف أملانيا  وبينما كان موقف الكنيسة. ية ضدهمكانت تؤيد النازيني يف حني وقفت العناصر الليربال فاألوساط احملافظة

إن بعض كبار املفكرين اللوثريني األملان تنبهوا  بل. ممالئاً للنازيني، وقفت الكنيسة اللوثرية ضدهم يف السويد والدمنارك
 ،1982 ويف عام .الواحد الصهيونية، واألفكار النازية اليت تقدس التراث القومي إىل العالقة الوثيقة بني فكرة الشعب

اللوثرية، وأعلن احلاضرون فيه رفض  عقد مؤمتر مبناسبة مرور مخسمائة عام على مولد لوثر وحضره ممثلون عن الكنائس
  .أفكار مؤسس الكنيسة اللوثرية املتصلة باليهود
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تكن لديه الوضوح والعنف، فلم   ذا"1564  1509"وال يتسم موقف املفكر الديين الربوتستانيت جون كالفن 
ومع هذا، فقد كتب كالفن كتيباً أخذ شكل حوار . أو سويسرا عالقة كبرية بأعضاء اجلماعات اليهودية سواء يف فرنسا

  .منهما أن يدافع عن عقيدته ويدحض عقيدة اآلخر بني يهودي ومسيحي حياول كل

  كالفن الربا، وهو ما أسبغ شرعيةاجلماعات اليهودية يظهر بشكل غري مباشر، فقد أباح ولكن أثر كالفن يف أعضاء

الكالفنية اليت ابتدعها كالفن، واليت  كما أن الربوتستانتية. على أحد النشاطات االقتصادية األساسية للجماعات اليهودية
وهو األمر الذي . سامهت يف ظهور الرأمسالية حسب أطروحة ماكس فيرب سيطرت على معظم العامل األجنلو  ساكسوين،

الرتعة القانونية والتقيد  وقد كان اهتمام كالفن بالعهد القدمي بالغاً، كما ركز تركيزاً قوياً على. يف اليهود  عميقاًترك أثراً
العقيدة اليهودية واامه، مثل كثري من املفكرين الربوتستانت  ومن هنا كان قربه من روح. احلريف واملفرط بالقانون

 ومثة صدى هلذا االام حىت يف كتابات ماركس الذي وصف سيطرة. ويدأو من دعاة الته األوائل، بأنه يهودي

 .البورجوازية على اتمع بأا عملية ويد له

 : ويالحظ أن ثمة عالقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والصهيونية والجماعات اليهودية من جهة أخرى

 متأثرة بفكر "مهد اإلصالح الديين" صالحية يف أملانيا تأثرت اليهودية باإلصالح الديين، فظهرت اليهودية اإل 1
وقد صرح الفيلسوف اليهودي هرمان كوهني أنه . وجه اخلصوص اإلصالح الديين املسيحي بشكل عام وبفكر لوثر على

  .اليهودي والربوتستانتية ال يرى أي فارق بني التوحيد

وميكن اإلشارة إىل أن كثرياً من يهود أوربا . لربوتستانيتالفكر ا  الحظنا ظهور الفكر االسترجاعي الصهيوين داخل 2
واليت كان هلا النصيب  ،"إخل... هولندا وإجنلترا"القرن السابع عشر، يستقرون يف البالد الربوتستانتية  كانوا، ابتداًء من

 البالد الربوتستانتية أن معظم يهود العامل مركزون يف ولذا، جند. األكرب يف التشكيل االستعماري االستيطاين الغريب
هلم وجود  ومل يعد. الواليات املتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا: اإلجنليزية االستيطانية اليت تتحدث

  .العامل إما يف البالد الربوتستانتية أو يف إسرائيل ومع هجرة اليهود السوفييت، سيتركز يهود. يذكر يف البالد الكاثوليكية

منافسة قصرية مع  وقد تبنت إجنلترا املشروع الصهيوين بعد. احلركة الصهيونية بالبالد الربوتستانتية يالحظ ارتباط  3
. للمشروع الصهيوين يف األوساط الكاثوليكية أملانيا وتبعتها الواليات املتحدة، وذلك بينما كان هناك دائماً رفض

  .تية يف أمريكا الالتينية، يتوقع تزايد التعاطف مع املشروع الصهيوينالربوتستان ويالحظ أنه، مع تزايد انتشار

االستعماري االستيطاين الربوتستانيت   ارتبطت هجرة أعضاء اجلماعات اليهودية يف العصر احلديث بالتشكيل 4
ا وجنوب أفريقيا من يهود العامل توجد يف الواليات املتحدة وكند األجنلوساكسوين، ولذا جند أن الغالبية الساحقة

  ."وأخرياً إسرائيل اليت هي جزء من هذا التشكيل األجنلو ساكسوين" وأستراليا ونيوزيلندا

حسب أطروحة فيرب، ولدت يف  عالقة غري مباشرة بني الربوتستانتية واجلماعات اليهودية تتحدد يف أن الرأمسالية،  مثة 5
الرشيدة كان أهم حدث يف تاريخ اجلماعات اليهودية، خصوصاً يف  ليةاتمعات الربوتستانتية، كما أن ميالد الرأمسا

  .الغرب
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فلسطني باعتبارها أرضاً  يزال كثري من غالة الربوتستانت يأخذون بالتفسري احلريف للعهد القدمي، وينظرون إىل  وال 6
وفهم تفكري صهيوين وحمى القدامى، ويتفشى يف صف مرتبطة باليهود، وينظرون إىل اليهود باعتبارهم العربانيني

  .أن دولة إسرائيل هي حتقيق للنبوءات اليت وردت يف العهد القدمي ويرى كثري منهم. استرجاعية ألفية

الرؤية االسترجاعية  وكما أسلفنا، حتوي. يعين أن مثة عالقة عضوية أو سببية بني الربوتستانتية والصهيونية لكن هذا ال
إذاعات غالة الربوتستانت يف الواليات املتحدة عن  وتتحدث.  من كراهية اليهود ورفضهمالربوتستانتية قدراً كبرياً

 .املسيح أيضاً أن هتلر هو سوط العذاب الذي أرسله اإلله لتعذيب اليهود إلنكارهم ضرورة عودة اليهود، ولكنها ترى

  "القرنان السادس عشر والسابع عشر"عصر النهضة 

The Renaissance "Sixteenth and Seventeenth Century"  

 احلضارة الغربية يف عصر النهضة، فإنه مل تكن له مردودات إجيابية على أعضاء اجلماعات رغم التفتح العام الذي شهدته

يكونوا جزءاً من القوى االجتماعية  ورمبا يعود هذا إىل وضع اليهود اخلاص داخل اتمع الغريب وإىل أم مل. اليهودية
كما أن بنية اتمع، برغم تغريها يف كثري من الوجوه، ظلت جامدة  .دت إىل ظهور النهضة واالستنارة فيما بعداليت أ

كما مل حتدث   تغرياً جوهرياً يف أحوال أعضاء اجلماعات اليهودية،"بشكل عام"يشهد عصر النهضة  ولذا، مل. وتقليدية
وكانت أوربا خالية من . عصر النهضة حدث يف إيطاليا يف بدايةتطورات فكرية عميقة إال يف بعض اجلماعات مثلما 

، 1498، ومن نافار وصقلية وسردينيا عام 1496الربتغال عام  ، ومن1492اليهود بعد أن طُردوا من إسبانيا عام 
سابقة ومل  أما إجنلترا وفرنسا، فكانتا قد طردتا أعضاء اجلماعات اليهودية يف فترة. 1490عام  ومن سويسرا وأملانيا

 اليت كانت خارج نطاق عصر "بولندا" ومل تكن هناك مجاعات يهودية إال يف شرق أوربا. يسمح هلم باالستيطان فيهما
كما . األملانية اليت استقبلت اليهود الذين كانوا قد طُردوا من إمارات أخرى ، أو يف بعض اإلمارات"يف بدايته"النهضة 

تكريس عزلة اليهود،  بل إن هذه الفترة شهدت. دول اإليطالية يف بداية عصر النهضةال/بعض اليهود يف املدن كان يوجد
فمع عصر النهضة، . املكان الذي يتعني عليهم العيش فيه وشهدت حتول اجليتو من املكان الذي كانوا يعيشون فيه إىل

 ل بالتجارة والربا وحلت حملهااليهودية يف غرب أوربا دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعم فقدت كثري من اجلماعات

  .مجاعات مسيحية حملية أو دولية

العميقة للجماعات اليهودية، وهي حتوالت كان مقدراً هلا أن تتصاعد يف  ومع هذا، شهدت تلك الفترة بعض التحوالت
طار اإلقطاع االستيطاين داخل إ التارخيية الالحقة بعد تزايد أعداد يهود بولندا، وبدأ تشابكهم مع طبقة الشالختا الفترات

 االنفجار السكاين بني يهود بولندا األمر الذي أدى إىل حتوهلم إىل الغالبية ويالحظ بدايةً. "نظام األرندا"يف أوكرانيا 

والثقافية ىف أمستردام وبوردو وسالونيكا  كما بدأ يهود املارانو يف تكوين مراكزهم السكانية. الساحقة من يهود العامل
وكان السفارديون على مستوى . »الربتغاليني«أو » السفارد«يطلَق عليهم   وكان"يف كثري من مدن الدولة العثمانيةو"

. باألمور املصرفية املتقدمة ، وكانت النخبة بينهم على دراية"نظراً الحتكاكهم بالثقافة العربية اإلسالمية" ثقايف رفيع

السفارديني يف اإلمرباطورية العثمانية، األمر الذي سهل عليهم   باليهودوكانت تربطهم فضالً عن ذلك عالقات وثيقة
والفن يف عصر  وقد بدأ األدب. التجارية الدولية، وبذلك أمكنهم أن يلعبوا دوراً يف االقتصاد اجلديد القيام بالعمليات
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.  وأبطال العربانيني"ن بينهم إسبينوزاوم"أمستردام  النهضة ينفتحان على املواضيع العربية واليهودية، فرسم رمربانت يهود

  .بدأت هي األخرى تعاجل شخصيات مثل مششون ويهوديت وإستري ويالحظ أن األعمال األدبية

السكاين  حني بدأت أوربا يف نبذ اليهود، اكتسب يهود أوربا مركزية بني يهود العامل بسبب ثقلهم ومن املفارقات أنه
الكتب العربية، وكذلك بسبب تزايد أمهية   وزاد وزم الثقايف مع تزايد طباعة" العاملإذ أصبحوا يشكلون غالبية يهود"

الفترة  ويالحظ أن ظاهرة يهود البالط بدأت يف هذه. اإلمربيالية ألركان املعمورة األربعة أوربا يف العامل مع تزايد غزواا
اجلماعات اليهودية مع التشكيل االستيطاين  بدأ حترك أعضاءوقد . ولكنها مل تتبلور إال يف القرن السابع عشر امليالدي

  .يف الوقت احلاضر بوجود معظم يهود العامل يف بالد استيطانية الغريب يف هذه املرحلة، وهي عملية انتهت

عموم ويف وجه ال يف هذه الفترة، بدأ ظهور الفكر الصهيوين بني املسيحيني يف البالد الربوتستانتية على ويالحظ أنه،
إال باالستيالء على فلسطني واسترجاع  وهو فكر يذهب إىل أن خالص العامل لن يتم. إجنلترا على وجه اخلصوص

والفكرة الصهيونية هي ذاا الفكرة . اإلعداد لعودة املسيح املخلِّص اليهود، أي عودم هلا، وتنصريهم حىت يتم
  .صر املسيحيإحالل العنصر اليهودي حمل العن االسترجاعية مع

مث،  ومن. عصر االكتشافات اجلغرافية وبدايات الرأمسالية املركنتالية برغبتها يف التوسع وعصر النهضة، كما أسلفنا، هو
وبدأ احلديث عن عودة اليهود إىل  بدأت الفكرة االسترجاعية يف كسب املؤيدين هلا، وخباصة يف البالد الربوتستانتية،

يهودية خارج أوربا، وقد جرت أوىل احملاوالت االستيطانية يف  اوالت إنشاء مستوطناتوبدأت حم. صهيون أي فلسطني
سوى  النهضة، وانقالبه التجاري، واألفكار الصهيونية املسيحية اليت سادت خالله، مل تكن ولكن عصر. العامل اجلديد

يف العامل بأسره، ويف اجلماعات  لعميقإرهاصات للثورة الفرنسية والصناعية وللحركة اإلمربيالية اليت تركت أثرها ا
   .اليهودية بطبيعة احلال

 

  "القرن الثامن عشر"عصر االستنارة 

The Enlightenment "Eighteenth Century"  

إىل حترير اإلنسان من الغيبيات  كان التيار الفكري األساسي يف هذه الفترة هو فكر حركة االستنارة، وهو فكر يدعو
وقد أدى ذلك . إىل تطويع اإلنسان خلدمة الدولة املركزية املطلقة ي عملية ترشيد أدت، فيما أدت،وه. دف ترشيده

 وال شك يف أن هذا الفكر، وكذلك التحوالت. أشكال الغيب واخلصوصية وكل اجليوب اإلثنية إىل اهلجوم على كل

اجلماعات اليهودية يف العامل  عمق األثر يف أعضاءاالجتماعية اليت أدت إليه وجنمت عنه يف الوقت نفسه، قد تركا أ
والواقع أن هذه العملية . أم اصطدموا ا يف اية األمر بأسره، فقد استفادوا من هذه التحوالت أميا استفادة مع

 على اجليتو وأعتقت اليهود، ولكنها قضت أيضاً على دورهم كجماعة وظيفية وسيطة، وزادت التارخيية هي اليت قضت

  .من معدالت االندماج والعلمنة بينهم

اليهودية يف أوربا خالل العصور الوسطى يف الغرب كانت قد أخذت شكل  ويالحظ أن حركة أعضاء اجلماعات
الشرق الساليف  اهلجرة إىل املاضي؛ فكانت هجرة من أوربا الغربية، حيث نشأت طبقات جتارية حملية، إىل االنسحاب أو
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كان بوسع أعضاء اجلماعات اليهودية  يم االجتماعي شبيهاً بأوربا يف العصور الوسطى وحيثحيث كان منط التنظ
وكان اليهود املنسحبون هم أساساً اليهود اإلشكناز الذين . دوراً حدودياً االستقرار يف مسام اتمع وعلى هامشه ليلعبوا

الذي نشأت فيه املسألة اليهودية  لندا وروسيا، وهو التجمعبالتجارة البدائية والربا، وكان أكرب جتمع هلم يف هو يشتغلون
احلركة حىت بداية القرن السابع عشر امليالدي حني بدأت الدولة  وقد استمرت هذه. "واألفكار الصهيونية فيما بعد"

  . يف التجمد"تستوعب الفائض األوريب من اليهود اليت كانت"العثمانية 

 وقد. التاريخ تتجه حنو بالد وسط وغرب أوربا، وهي البالد اليت كانوا قد طُردوا منها أخذت اهلجرة اليهودية منذ ذلك

املطلقة اليت حطمت سلطة  عاد اليهود إىل هذه البالد بعد أن تساقط النظام اإلقطاعي الوسيط وظهر حكم امللكيات
ا لديهم من خربة يف األمور املالية والتجارة يهود املارانو، مب وكان. األمراء اإلقطاعيني وظهرت الدولة املركزية املطلقة

  .أساسياً يف احلركة الثانية لليهود الدولية، عنصراً

 باالستيطان فيها، وقد أعلن بعضهم يهوديته "وهم من السفارد"املارانو  ، مسحت هامبورج ليهود1612ويف عام 
ففي . الصورة ومع عصر النهضة، تغيرت. ةأما يف فرنسا، فكان هناك بعض اجليوب اليهودي. االستيطان صراحة بعد

كما مت ضم . املارانو باالستيطان يف بوردو وبايون أواخر القرن السادس عشر امليالدي، سمح لبعض اليهود السفارد من
 .تضم يهوداً من األشكناز، وبعدها انتشر اليهود، وخباصة من األلزاس، يف كل فرنسا منطقة األلزاس واللورين اليت كانت

ومل يكن هناك، يف  1690 ، وأُسس معبد يهودي يف لندن عام1664أما يف إجنلترا، فقد سمح بعودة اليهود عام 
  .أية قيود إجنلترا، جيتو يهودي باملعىن املعروف، ومل تفرض عليهم هناك

ا مع الربوتستانت يف حرم ضد مث يف أمستردام، وحتالفو وقد هاجر يهود املارانو أيضاً إىل هولندا واستوطنوا يف أنتورب،
استيطان  وكان منط اهلجرة يأخذ يف العادة شكل. بعض يهود املارانو إىل اإلمرباطورية العثمانية اهليمنة اإلسبانية، كما جلأ

  .سفاردي يف البداية مث يتوافد املهاجرون اإلشكناز

مدينة، كانت  ويف داخل كل. ل القارة األوربيةيف بداية األمر، إىل تزايد عدم جتانس اليهود داخ وقد أدى هذا،
مثالً كانت هناك مجاعة يهودية إيطالية وأخرى  اجلماعات اليهودية مستقلةً الواحدة عن األخرى متاماً، ففي إيطاليا

بل . إشكنازية، وكانت كل مجاعة منفصلة عن األخرى وتتصارع معها يف بعض األحيان إسبانية سفاردية وثالثة أملانية
  .أصالً اجلماعة الواحدة تنقسم إىل عدة أقسام حسب املدينة اليت ينتمي إليها أعضاؤها انتك

الالدينو، واإلشكناز املتحدثون باليديشية، وخباصة بعد  السفارد ممن يتحدثون: ومع هذا، كان هناك فريقان أساسيان مها
 وتركز يهود املارانو يف شبه جزيرة. تها بينهماألخرى إىل أحد الفريقني وفقدت هوي أن انضمت اجلماعات الصغرية

أما اليهود اإلشكناز فقد . العامل اجلديد أيربيا وثغور البحر األبيض املتوسط، وداخل الدولة العثمانية، وداخل أوربا، ويف
  .أملانيا تركزوا يف شرق أوربا وداخل بعض مدن وسط

وعلى قمة اهلرم، كانت تقف خنبة صغرية من  . ست طبقاتوكان اهلرم الطبقي لليهود يف الغرب يتكون من مخس أو
ووكالء األمراء، وكان هؤالء يشكِّلون قيادة اجلماعة اليهودية كما هو احلال  كبار املمولني ويهود البالط ويهود األرندا

التجار والوكالء كبار  البالط يف وسط أوربا، واملهاماد يف غرا، والقهال يف شرقها، تليها طبقة أكرب من مع يهود
حجماً، فهي مجهور الباعة اجلائلني وبائعو املالبس القدمية  أما الطبقة الثالثة، وهي أكربها. التجاريني وأصحاب املعامل



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                10  

من  ويف أسفل اهلرم، كانت توجد قاعدة كبرية. وكانت هناك طبقة رابعة صغرية من احلرفيني .وغريهم من صغار التجار
  .املتعطِّلنياجلائلني واملتسولني و

اتمعات الغربية فيما قبل الثورة الفرنسية هرمياً جامداً، وكانت حقوق الفرد  وكما ذكرنا من قبل، كان بناء بعض
وكذلك الوضع بالنسبة . تذكَر ولذا، مل يكن للفالحني واألقنان أية حقوق. بارتفاع مستواه الطبقي واالجتماعي تزداد

وهلذا فقد كانوا يتمتعون بكل احلقوق تقريباً، أما يهود اجليتو فلم تكن  البالط يف قمة اتمعليهود أملانيا، إذ كان يهود 
نفعهم للدولة،  وكان أعضاء اجلماعة اليهودية يف بروسيا يقسمون حسب وضعهم يف اتمع ومدى. تذكر هلم حقوق

  .يالدي وتبنته روسيا يف القرن التاسع عشر امليالديامل وهو تقسيم تبنته فيما بعد معظم دول أوربا يف القرن الثامن عشر

املرتبطة  الطبقي اليهودي متتد من القرى إىل املدن، ويالحظ خلو هذا اهلرم من الطبقة الوسطى وكانت قاعدة اهلرم
لعالقتهم أعضاء اجلماعة اليهودية، نظراً  وكان. بالصناعة ومن التجار متوسطي احلال ومن العمال والفالحني والنبالء

 بني احلاكم وأعضاء "شتدالن"كبار املمولني الذين لعبوا دور الوسطاء  املباشرة مع احلاكم من خالل يهود البالط أو
الذي مل يكن له  حاالً من بقية أعضاء اتمع اخلاضعني ألهواء النبالء وموظفي بقايا النظام اإلقطاعي اجلماعة، أحسن

اليهودية يف جمتمعام، فقد ظلت اجلماعات اليهودية   وبرغم تزايد اندماج أعضاء اجلماعات.قانون موحد أو قواعد ثابتة
 من مؤسساا، وهو ما جعلها منفصلة نوعاً ما عن اتمع ومنعزلة عنه ومتمتعة وية حمتفظة بشيء من متاسكها وبكثري

  .شبه مستقلة

صغار ومرابني، بدأت احلضارة الغربية حتوهلم مرة  من جتاروبعد تناقص دور اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تتشكَّل 
 تضطلع بالدور التجاري نفسه ولكن مبا يعبر عن التغريات اليت خاضها اتمع أخرى إىل مجاعة وظيفية وسيطة أخرى

ي فائض القيمة من احلاكم اإلقطاع فبعد أن كان أعضاء اجلماعة اليهودية هم اإلسفنجة أو األداة اليت ميتص ا. الغريب
املطلقة يف النشاطات اليت تقوم ا هذه الدولة داخل وخارج  داخل جمتمعه، حتولوا إىل أداة يستخدمها حاكم الدولة

. ضرورة المتصاص فائض القيمة ألن مؤسسات الدولة كانت تقوم بذلك على وجه أفضل حدودها، إذ مل تعد هناك

التجارة البدائية والربا، وهؤالء  هودية يف لعب دور اجلماعة الوسيطة القدمية أيهذا، استمر بعض أعضاء اجلماعة الي ومع
يف قمة "والواقع أن معظم، إن مل يكن كل، أعضاء اجلماعات اليهودية  .هم اليهود الذين كانوا يوجدون يف قاعدة اهلرم

 .كانوا يضطلعون بأشكال خمتلفة من الوساطة "اهلرم وقاعدته

 فكان. عاملي متقدم، وحملي بدائي: يف هذه املرحلة شبكة عالقات جتارية على مستويني ات اليهوديةوقد كونت اجلماع

ويسدون احتياجات األمراء لألموال  كبار املمولني اليهود، من يهود البالط وغريهم، يربطون بني الدول املختلفة
دون يهود البالط يف وسط أوربا باألخشاب واحملاصيل يف بولندا يزو فكان يهود األرندا. وحاجات اجليوش إىل التموين

أمستردام تدبري  وكان بوسع يهود. حيتاج إليها غرب أوربا ووسطها بسبب زيادة عدد السكان آنذاك الزراعية اليت كان
 جتار كانت تساندهم القاعدة الكبرية من كبار كما. املعادن النفيسة اليت قد حيتاج إليها نبالء شرق أوربا أو وسطها

الذين كان يساندهم آالف الباعة اجلائلني وصغار جتار العملة واحلرفيون اليهود  اجلملة، والسماسرة والوكالء التجاريني
والنسيج وخياطة املالبس  كانوا يعملون يف العادة بالقرب من الوسيط اليهودي فيقومون بتقطيع املاس والصياغة الذين

  .وإصالحها
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اليهود، من يهود البالط أو غريهم، أن يدبروا أية كمية من الذهب يريدها   كبار املمولنيوهلذا السبب، كان بوسع
وقت ممكن ورغم  أو األمري، ويعدوا له التموين الالزم للحمالت العسكرية اليت جيردها، وذلك يف أسرع اإلمرباطور

التجسس لصاحل هذا الفريق أو ذاك،  كما كان بوسعهم، من خالل الشبكة نفسها، القيام بأعمال. ظروف احلرب
الفريقني املتحاربني، وذلك من خالل حلقة االتصال اليهودية، سواء مع  وتوصيل املعلومات بسرعة غري متوفرة ألي من

با واملمولني اليهود يف طول أور بولندا أو يهود املارانو يف الدولة العثمانية، أو املئات من صغار التجار يهود األرندا يف
  .وعرضها

والربوتستانت،  املتحاربة من هذا اهلرم التجاري اليهودي املمتد، فاستفاد منهم الكاثوليك وقد استفادت كل دول أوربا
ومن هنا، فإن االدعاء . اجلماعات اليهودية بأذى ولذا، مل ميس أي من األطراف املتحاربة أعضاء. واألملان والسويديون

  .له أساس من الصحة، ولكنه ال يصور احلقيقة بأكملها، وال يفسرها وا من احلربالنازي بأن اليهود استفاد

يف جانبه االستيطاين،  إىل هذه الفترة بداية ارتباط اجلماعات اليهودية باالستعمار الغريب احلديث، وخباصة وترجع
فعلى سبيل املثال، . الياً يشجع التجارةعنصراً استيطانياً م وكذلك تزايد اهتمام الغرب باجلماعات اليهودية باعتبارها

اليهود على كثري  وقد سيطر املمولون. األوربيني يف سورينام من اليهود، وثار العبيد عليهم هناك كان أغلبية املستوطنني
ولندية االستعمارية، فسامهوا يف شركة اهلند الشرقية اهل من أشكال التجارة اإلستراتيجية، واشتركوا يف كثري من املشاريع

 واستوطنت بعض اجلماعات اليهودية يف العامل. اشتركوا يف جتارة العبيد بنشاط كبري كما. ويف غريها من الشركات

  .اجلديد، وهو ما وسع نطاق الشبكة التجارية اليهودية

وبالنبالء من  ا،اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا كانوا مرتبطني باالقتصاد اإلقطاعي التقليدي فيه ويالحظ أن أعضاء
الدولة املطلقة، وخباصة يف جمال التجارة والنشاط  أما يف الغرب والوسط، فكانوا جزءاً من اقتصاد. خالل نظام األرندا

 وكان القاسم املشترك بني هذه النشاطات أن. املرتبطة بأهداف الدولة القومية اجلديدة الكولونيايل، أي تلك النشاطات

كما . لكثري من طبقات اتمع ية كانوا يف أغلب األحيان مرتبطني بأهداف احلاكم ومعادينأعضاء اجلماعات اليهود
االقتصاد الرأمسايل اجلديد، فلم يستثمروا أمواهلم يف الصناعات  أم، رغم تراكم ثروام، مل يصبحوا قط جزءاً من

يؤسس املصانع،   فحني كان رأس املال اليهوديوظل رأس املال اليهودي مرتبطاً بالدولة،. مبنأى عنها اجلديدة بل ظلوا
ظلوا حتت محاية الدولة، ال عالقة هلم  وألم مل يؤسسوا مصانع مستقلة، فقد. كانت هذه املصانع تابعة للدولة

م مل يسامهوا يف تطور الرأمسا بالرأمساليني اآلخرين وال باجلماهري وال بأيتمع، ولذا فإلية من الطبقات املهمة يف ا
  .الرشيدة

من تارخيها، إحدى أدوات التوحيد وفرض  وكان أعضاء اجلماعة اليهودية يف الدولة املطلقة، وخباصة يف املراحل األوىل
  .الكفاءة واملوضوعية واحلياد نظراً لوجودهم خارج اتمع الغريب املركزية، بل كانوا أداة على درجة كبرية من

احلاكمة، يفسر سر  تمع الغريب كجماعة وظيفية وسيطة، وعالقتهم اخلاصة بالنخبةاجلماعات اليهودية يف ا ووضع
 حىت توقيع معاهدة 1648  1618"عاماً  وتشكل الفترة من اندالع حرب الثالثني. تدهورهم بعد صعودهم

مرحلة التدهور، فقد قمة ازدهار اجلماعات اليهودية، واليت تلتها  ، بعد حرب اخلالفة اإلسبانية،1713أوترخت عام 
دفع ما  وكان امللك يرفض أحياناً. أموال اليهودي بعد موته وهو ما كان يعوق أي تراكم رأمسايل كان احلاكم يصادر
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وكان هذا أمراً . ثروة املمول اليهودي عليه من ديون، فيدفع جزءاً منها وحسب، األمر الذي كان يؤدي إىل القضاء على
. مجاهريية تساند اليهودي، ونظراً العتماده الكامل واملذل على احلاكم  لعدم وجود قاعدةسهالً على احلاكم، نظراً

تؤدي باملمول إىل  الشك املتبادل بني احلاكم واملمول اليهودي، رغم حاجة الواحد منهما إىل اآلخر، وكانت عالقة
جيعل من املستحيل على أعضاء اجلماعة الشك  ريب جزء من رأمساله خارج حدود البلد الذي يعيش فيه، فقد كان

  .كامالً اليهودية أن ينتموا انتماًء قومياً

فلم يعد هناك وكالء يهود ألي بالط أوريب يف  وقد بدأ التدهور بني السفارد يف أواخر القرن السابع عشر امليالدي،
 يهودي للبالط الدمناركي يف أمستردام، وعلى سبيل املثال، حينما عين مندوب .مدينة هامبورج ذات األمهية التجارية

والربتغال يف أمستردام من  كما انتقلت وكالتا إسبانيا. جملس الشيوخ بضغط من اجلماهري إىل رفض االعتراف به اضطر
وحلق هذا التدهور نفسه بأعضاء اجلماعة اليهودية . امليالدي أيدي أعضاء اجلماعة اليهودية يف أوائل القرن الثامن عشر

يف مضاربات  يف أمستردام، فتناقص استثمارهم يف التجارة الدولية وفقدوا جزءاً كبرياً من رأمساهلم السفارد الربتغالينيمن 
  .البورصة

، 1720السياسة املركنتالية األملانية يف مرحلة جديدة بعد عام  وحدث الشيء نفسه بالنسبة إىل يهود أملانيا، إذ دخلت
اليهودية  وكان ازدهار اجلماعة. ائع احمللية ومنعت استرياد الصوف واملواد اخلام األخرىوالبض فبدأت حتمي الصناعات

البضائع اليت كانوا يستوردوا األقمشة اهلولندية  ومن أهم. يف أملانيا يستند إىل استرياد البضائع من هولندا وإجنلترا
ورغم حتسن وضعهم .  تدهور وضع اجلماعات اليهوديةوقد أدى كل هذا إىل. احلظر وبضائع أخرى من اليت طُبق عليها

بل تزايد عدد الفقراء   بسبب حرب اخلالفة النمساوية، إال أم مل يعودوا إىل سابق عهدهم،"1740عام "وجيزة  لفترة
ة أعوام إذ يف أمستردام أربع مرات يف فترة ال تتجاوز بضع بينهم، فقد تضاعف مثالً عدد فقراء اليهود السفارد الربتغاليني

 وقد بدأ كبار املمولني اليهود بنقل. من مجلة أعضاء اجلماعة السفاردية% 40حنو  ، إىل415 إىل 115زاد من 

؛ إذ كانت "إن صح التعبري"يهودية  رأمساهلم من التجارة اليهودية التقليدية إىل الصناعات اجلديدة اليت مل تكن صناعات
  .على صاحب رأس املال اليهودي أن يستأجر يهوداً وحسب جتعل من الصعبالدولة املطلقة تضع القوانني اليت 

تسببت يف  بولندا، فقد كانت هجمات مشيلنكي أول ضربة تلقوها مث تلتها الفوضى السياسية اليت أما فيما يتصل بيهود
ماعات اليهودية، ازدهرت بسببها اجل ووضعت معاهدة أوترخت حداً حلالة احلرب اليت. اضمحالل اجلماعة اقتصادياً

وأثَّر هذا . االجتماعي للتجارة اليهودية ويف القضاء على احلاجة إليها وساد السالم الذي ساهم يف القضاء على األساس
التجارة الكولونيالية، فقد بدأت  أما. يهود األرندا إذ مل تعد أوربا يف حاجة إىل احملاصيل الزراعية أو األخشاب أيضاً على

. للغاية؛ وهو ما جعل رأس املال اليهودي اهلزيل بدون أمهية كبرية  إىل قاعدتني بشرية ورأمسالية واسعتنيتتسع وحتتاج

ولذا، . اإلطالق بولندا مث اختفاؤها، كوحدة سياسية مستقلة، إىل تقسيم أهم وأكرب جتمع يهودي على وقد أدى تقسيم
شرقها ووسطها : احلالة االقتصادية ليهود أوربا دأ يتفاقم ضعففمع النصف الثاين من القرن الثامن عشر امليالدي، ب

يعانون من اهلامشية وانعدام اإلنتاجية، ال لكسل طبيعي فيهم وإمنا بسبب  وبدأ أعضاء اجلماعات اليهودية. وغرا
لها جوانب مما وهذه ك ،"شنورير: باليديشية"وظهرت ظاهرة الشحاذ اليهودي . االجتماعية والثقافية السريعة التطورات

شهدت أيضاً تقلُّص نفوذ اجلماعة اليهودية يف الدولة  ومما جيدر ذكره أن هذه املرحلة. »املسألة اليهودية«يسمى 
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 وأخذ نصيب. النفوذ الغريب الذي شجع األقليات املسيحية على حساب اجلماعات اليهودية العثمانية، وذلك نظراً لتزايد

امليالدي، حىت اختفى متاماً مع اية القرن  جتارا الدولية يتناقص ابتداًء من القرن السابع عشريهود الدولة العثمانية من 
 .الثامن عشر امليالدي

بولندا ويف غريها من اجليوب  أعضاء اجلماعة اليهودية مرتبطني بالنظام السياسي اإلقطاعي والدولة اإلقطاعية يف وكان
اليت نتناوهلا كان أعضاء اجلماعة يقفون على مقربة من الدولة املطلقة  ففي بداية الفترةنظراً الرتباطهم بالنخبة احلاكمة، 

التارخيي وتزايد نفوذ  ولذا، فقد كانوا عرضة هلجوم أعداء السلطة احلاكمة نتيجة التطور. أهدافها ومآرا وخيدمون
افة وكل اجلماعات الوظيفية الوسيطة مبا يف ذلك تلك املختلفة ك الدولة املطلقة ورغبتها يف تصفية اجليوب اإلثنية والدينية

 ومن هنا جاء دور اجليب اليهودي، فقررت الدولة املطلقة أن حتل مسألتها. بعض األوقات اجلماعات اليت خدمتها

. قةطبقت على مواطين الدولة املطل اليهودية على طريقتها املألوفة وهي ترشيد اليهود، بإخضاعهم لإلجراءات نفسها اليت

الفرد مباشرة حبيث ميكنها توظيفه لصاحلها متاماً، وإدارته من خالل  وإذا كان اهلدف من هذه العملية أن تصل الدولة إىل
كل  فعلى مستوى املؤسسات، أُلغيت. فإا لذلك أخذت شكل حترك على مستويني؛ مؤسسي وفردي مؤسساا العامة،

داخلية خاصة باليهود سامهت يف عملية  ولكن مثة أسباباً. ملهاماد وغريهااملؤسسات اليهودية الوسيطة مثل القهال وا
التجانس املهين والوظيفي بني أعضاء اجلماعات اليهودية وتدني  ضعف املؤسسات الوسيطة ومن بينها ازدياد عدم

أمام احلكام غري  ة اليهوديةوالثقايف لقيادم، األمر الذي جعل هذه القيادات غري مؤهلة لتمثيل اجلماع املستوى احلضاري
. حتويلهم إىل إنسان عصر االستنارة الطبيعي أما على املستوى الفردي، فقد حدث ترشيد اليهود وتطبيعهم أي. اليهود

، أي ختليصهم من هامشيتهم وطفيليتهم وانعدام إنتاجيتهم وحتويلهم إىل »اليهود عملية إصالح«وقد سميت العملية 
دجمها مع بقية املادة  توظيفها مع ما يوظَّف من عناصر مادية وبشرية أخرى يف خدمة الدولة، وميكننافعة ميكن  عناصر

مقصوراً على أعضاء اجلماعة اليهودية فقد أكد فكر حركة  ومل يكن هذا األمر. البشرية اليت تكون مواطين الدولة
والتحرير   نفعه للدولة، ولذا كانت عملية اإلعتاقوضرورة احلكم على الفرد من منظور مدى االستنارة احلرية الشخصية

تطبيع اليهود وحتويلهم إىل عناصر  وقد وجدت فكرة"تتم دف زيادة نفع اإلنسان وحتويله إىل مواطن منتج مستهلك 
  ."نافعة طريقها إىل الفكر الصهيوين

وأين يقيم؟ وماذا يرتدي؟  ن يتزوج؟مىت يتزوج؟ وم: تدخلت الدولة املطلقة يف أخص خصوصيات الفرد اليهودي وقد
تكن تتدخل يف شئون اليهود وحسب، بل كانت تتدخل  وكيف حيلق شعر رأسه؟ ومما جيدر ذكره أن الدولة املطلقة مل

أصدرت الدولة الفرنسية قراراً يقضي بأن يعفَى من الضرائب كل من يتزوج  ،1666ففي عام . يف شئون كل الرعايا
أسرة يبلغ عدد  كما كان يعفَى من الضرائب رب كل. ذلك حىت يبلغ سن اخلامسة والعشرينالعشرين، و وهو دون

 بفرض غرامة على اآلباء 1669قرار عام  وصدر! أفرادها عشرة، بشرط أال يكون أحدهم منخرطاً يف سلك الرهبان
  !بنام قبل سن السادسة عشرة الذين ال يزوجون أوالدهم قبل سن العشرين، أو

فألغت احملاكم احلاخامية، وحرمت دراسة التلمود قبل سن السابعة عشرة،   تدخلت الدولة املطلقة يف األمور الدينية،كما
نافعاً يساهم يف  كانت دف إىل حتديث أعضاء اجلماعة اليهودية وعلمنتهم حىت يصبحوا جزءاً عضوياً وهي إجراءات

على أعضاء اجلماعة وحدهم وإمنا على أعضاء اتمع  طبق  كما أسلفنا وهي كذلك عملية مل تن. اإلنتاج القومي للدولة
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 متارسها الدولة مل ختتلف يف أساسياا عن السلطات اليت كانت متارسها اإلدارة كما أن السلطات اليت كانت. كافة

 كانت أكثر قسوة بسبب ولكنها مع هذا بل رمبا كانت السلطات احلكومية أكثر ليرباليةً وعقالنية،. الذاتية اليهودية
أكثر حدة يف حالة أعضاء اجلماعة اليهودية بسبب خصوصيتهم  ويظهر ذلك بشكل. ضخامة حجمها وبعدها عن الفرد

التحديثي  عملييت العلمنة والتحديث استخدمتا يف البداية ديباجات مسيحية أخفت اجلوهر العلماين اليهودية، وبسبب أن
  .اليهود ولة املطلقة ومن مث زادا إيالماً بالنسبة إىلعن املسيحيني من مواطين الد

الثاين ونابليون بونابارت وألكسندر الثاين، يف  وإذا كانت عملية اإلصالح ترتبط بأمساء حكام مطلقني مثل جوزيف
 فالفكر. فرنسيةامليالديني، فإا مل ختتلف كثرياً عن السياسة اليت طرحتها الثورة ال القرنني الثامن عشر والتاسع عشر

الكامن هو منوذج اإلنسان  الكامن يف امللكيات املطلقة واجلمهوريات الثورية هو فكر عصر االستنارة، والنموذج
حلّ املسألة اليهودية خيتلفان من بلد إىل آخر حبسب  ومع هذا، كان وضع أعضاء اجلماعة اليهودية وطريقة. الطبيعي

ومورافيا، مث  ىل اإلمرباطورية النمساوية ارية اليت كانت تضم النمسا وار وبوهيميافبالنسبة إ .مستوى تطور هذا البلد
جوزيف الثاين أن يدمج اليهود يف اإلمرباطورية  جاليشيا اليت كانت تضم كتلة يهودية كبرية نوعاً ما، حاول اإلمرباطور

 براءة التسامح اليت كانت دف إىل 1782 كما أصدر عام 1789إىل  1781فأصدر عدة تشريعات يف الفترة من 
حقوق النبالء،  وحددت التشريعات. وإىل إلغاء انعزالية اليهود املتمثلة يف مؤسسات اإلدارة الذاتية حتديث اتمع ككل

وقد أُلغيت الشارة اليهودية اليت كان . الكاثوليكي كما استهدفت حتسني أحوال الفالحني واحلد من سلطان رجال الدين
كما أُلغي كثري من القوانني اليت كانت حتد من حركتهم، فأصبح من حقهم ممارسة  .ى اليهود ارتداؤها خارج اجليتوعل
حقهم أن يشيدوا منازل خاصة  حرفة وأن يعملوا بالتجارة والصناعة أو يف أية وظيفة مدنية أو عسكرية، وأصبح من أية

، كما حظر عليهم استخدام اليديشية، 1787العسكرية عام  ةومنحوا حق التمتع بشرف اخلدم. م يف أي مكان
اليهودية  كما أصبح من احملظور على أعضاء اجلماعات. عليهم أن يكتبوا حسابام باألملانية وخباصة التجار الذين كان

م قبل اكتمال تدريس التلمود ألبنائه ارتداء أزياء خاصة م، بل وفرضت عليهم األزياء األوربية، ومنع اآلباء من
وقد حاولت حكومات اإلمارات والدويالت األملانية تطبيق سياسة . أملانية دراستهم، وفُرض عليهم اختيار أمساء جديدة

نفسه مكان  اليهود، فأصدر فريدريك األكرب ميثاقاً يضمن هلم حرية العبادة ولكنه حيدد يف الوقت ترمي إىل دمج
  .سكناهم ونسبة املصرح هلم بالزواج

 وبولندا عملية حتديث مماثلة يف مرحلة الحقة، وإن كانت قد أخذت شكالً خاصاً نظراً وقد خاض اليهود يف روسيا

وإجنلترا وهولندا، وهي بالد  هذا على عكس الوضع يف فرنسا. خلصوصية وضع اليهود فيها ونظراً لتعثر عملية التحديث
ليهودي ومل ترفض توطني اليهود، وخباصة املارانو، بل أتاحت ا ذات بورجوازيات حملية قوية مل ختش منافسة التاجر

يف االختفاء،   املفروضة عليهم حمدودة وآخذة"القانونية"وكانت الالأهلية الشرعية . جبميع احلرف أمامهم فرصة االشتغال
على احلل ألن اجلماعة اليهودية شكالً غري مستعص  كما مل تظهر يف مثل هذه البالد مسألة يهودية إذ أخذت فيها املسألة

 ومل تكن أيضاً متميزة اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، كما أن عدد أعضائها كان اليهودية مل تكن جسماً غريباً فيها،

حلّ كثري من مشاكلها  وكان ملعظم هذه البالد مشروع استعماري قوي يف فترة مبكرة، وأمكنها عن طريقه. صغرياً
 .االجتماعية
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 ميثل حتدياً للمسيحية وقيمها، ومن مث شكَّل حتدياً لالقتصاد التقليدي املسيحي سلفنا، كان االقتصاد املركنتايلوكما أ

عناصر التحدي اليت سامهت يف تقويض  وكانت التجارة اليهودية عنصراً مهماً من. املبين على القيم املسيحية التقليدية
بني القوى املدافعة عن املركنتالية والتجارة اليهودية فيما يسمى  التحالفومتثَّل هذا . دعائم االقتصاد التقليدي

شهدت  وقد.  أي التحيز لليهود وحب املعرفة اليت ينقلوا"حب السامية «Philo-Semitism" فيلوسيمتزم«
ت يعد حتدياً للقيم املسيحية من املستويا هذه املرحلة بالفعل تزايد االهتمام بالدراسات العربية، وهو اهتمام على مستوى

كما أنه مرتبط بظهور الشك الفلسفي يف هذه . من مث شكل من أشكال العلمنة والتقليدية ويعبر عن تراجعها فهو
وقد تنبه بعض . الغريب أن حب السامية أو التحيز لليهود هو تعبري آخر عن تزايد معدالت العلمنة يف اتمع املرحلة، أي

  .العربية يشكل هجوماً مقنعاً على املسيحية كنيسة إىل أن هذا االهتمام باليهودية والدراساترجال ال

. جغرافية يف علمنة اجلماعات اليهودية، فقد كانوا كتلة بشرية متحركة ال جذور هلا يف بقعة ولعب املارانو دوراً أساسياً

االقتصادي والثقايف باشتراكهم يف التجارة  لى املستوينيومن مث، سامهوا بشكل فعال يف عملية التحديث والعلمنة ع
ألول مرة كتباً وضعها يهود ولكن بإحدى اللغات األوربية، وبإشاعتهم  الدولية ويف بناء الدولة املطلقة، وبنشرهم

هودية وكانت الي .الذي كان جوهره تفكرياً الدينياً رافضاً لليهودية احلاخامية دون قبول دين آخر فكرهم الديين
يف اية األمر كعقيدة ألغلبية اليهود، إذ حتجرت  احلاخامية يف ذلك الوقت قد بدأت تدخل أزمتها العميقة اليت أودت ا

 وظهرت القبااله لسد الفراغ النفسي واملعريف، كما ظهر. من املعىن منفصلة عن الواقع متاماً داخل اجليتو وأصبحت خالية

اليهودية دون أن يؤمن بدين   ووجه سهام نقده لليهودية وللفكر الديين بشكل عام، وتركإسبينوزا من صفوف املارانو
وظهر شبتاي تسفي يف الفترة نفسها، فطرح . والعلمانية ككل وبذلك، وضع إسبينوزا أساس اليهودية العلمانية بل. آخر

إليه  ية وأحرز شعبية غري عادية، بل وانضماليهودية وحتدت القيادة احلاخامية األرثوذكس تصوراته اليت قوضت دعائم
. التغري الذي حدث لليهود واليهودية والواقع أن جناح الشبتانية هو أكرب دليل على مدى عمق. عدد كبري من احلاخامات

ر ابتعادهم عن تراثهم الديين وغربتهم عنه بل واحتقارهم له، وهو احتقا وقد تزايدت معدالت العلمنة بني اليهود وتزايد
من يد احلاخامات إىل  ومما عجل بعملية العلمنة أن قيادات اجلماعات اليهودية انتقلت. حىت املتدينون منهم كان يشعر به

احلضارة الغربية العلمانية حيث استمدوا شرعيتهم من تقبل  يد األثرياء، من أمثال يهود البالط الذين كانوا مستوعبني يف
يودون حتقيق  تمع الذي تشبهوا به وبطرقه، ولذا فقد كانوا هم النموذج الذي يحتذى بني منا جمتمع األغيار هلم، هذا

  .النجاح

الدولة املطلقة إىل ظهور نواة مستنرية داخل اجلماعات اليهودية يقال هلا  وأدت عمليات التحديث والعلمنة اليت قامت ا
كما ظهرت . اليهودي منتمية بشكل شبه كامل للفكر الغريب غريأي دعاة االستنارة، وهي مجاعات كانت  «املسكليم«

لكل هذا، انتشر فكر . الغريب الرأمسايل اجلديد يف صفوف اليهود مجاعات مهنية وقطاعات اقتصادية مرتبطة باالقتصاد
 .ل حتوالت عنيفةاليهودية عشية الثورة الفرنسية واالنعتاق السياسي مهيأة لتقب عصر االستنارة بينهم، وكانت اجلماعات

مثل الصهيونية وقومية اجلماعات  وتعد معظم الفلسفات اليهودية احلديثة اليت طُرحت يف القرن التاسع عشر امليالدي،
  .، استجابات هلذه التحوالت"الدياسبورا"
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رجعي األساسي الذي امل أخذت الفكرة الصهيونية تتغلغل يف الفكر الغريب، الديين والعلماين، حىت أصبحت اإلطار وقد
ومع تزايد معدالت العلمنة يف اتمع . الغريب باليهود يتم إدراك اليهود من خالله، وأصبحت فلسطني مرتبطة يف الذهن

 ترشيدها، واستبعدت منها العناصر الغيبية مثل الشعب الشاهد والعقيدة االسترجاعية، الغريب، مل ختتف الفكرة بل مت

شرييل إىل أن توطني اليهود يف   وأصبحت جزءاً من املشروع االستعماري الغريب، فدعا توماسواكتسبت شكالً علمانياً
  .« ال ألم يهود وإمنا ألم عنصر جتاري« إجنلترا 

. ديباجات تستخدمها شخصيات هامشية وقد ساد اخلطاب العلماين يف اية األمر وضمر اخلطاب الديين وحتول إيل

والواقع أن فكر عصر االستنارة، بطرحه فكرة . باملعىن العرقي احلديث بروز ظاهرة معاداة اليهودوشهدت هذه املرحلة 
التنويري، بتأكيده على فكرة نفع  ولكن الفكر. الطبيعي، وجد أن اخلصوصية اليهودية تشكل حتدياً هلذه الفكرة اإلنسان

ن أعضاء األقليات أن يطبعوا أنفسهم ويرشدوها وأن يتبعوا طلب م اإلنسان، وبانطالقه من فكرة اإلنسان الطبيعي العام،
يف احلياة العامة،  ومن مث طُلب منهم أن يتخلوا عن خصوصيتهم وعن كل ما مييزهم كأقلية إثنية أو دينية .القانون العام

كمحاولة إلعتاق األقليات نافعني، أي أن ما بدأ  مث انسحب ذلك على احلياة اخلاصة أيضاً حىت أصبح اجلميع مواطنني
  .وتذويبه حترير اإلنسان من املطلقات مث تفكيكه: النموذج الكامن يف عصر االستنارة انتهى بعملية دجمها وتذويبها، وهو

على اخلصوصية اليهودية بل كان هذا العداء  وجيب التنبه إىل أن عداء مفكري االستنارة للخصوصية مل يكن مقصوراً
اخلصوصيات احمللية جيدون أن خصوصية الربيتون والفالمنج  كما كان بعض أعداء. وصياتعاماً لسائر اخلص

يهامجون  وكان مفكرو عصر االستنارة. قدراً من الضيق أكرب مما تسببه اخلصوصية اليهودية واألوكستينيان تسبب هلم
ومن هذين العنصرين، ظهر اهلجوم . "»ئيةالبدا املسيحية«اليت كانوا يسموا "املسيحية حتت ستار اهلجوم على اليهودية 

ولقد شكلت فكرة الشعب العضوي املنبوذ اليت سادت يف الفكر الغريب، وهي  .الشرس على اليهود يف فكر االستنارة
  .املفاهيم الدينية، اإلطار املشترك للفكر الصهيوين واملعادي لليهود علمنة لبعض

ومائتني ومخسني ألفاً، كان  ، بلغ عدد يهود العامل مليونني"1770"مليالدي العقود األخرية من القرن الثامن عشر ا ومع
األغلبية العظمى، وكانت أغلبيتهم من يهود اليديشية يف روسيا  يوجد منهم يف أوربا مليون وسبعمائة ومخسون ألفاً، أي

  .وبولندا وجاليشيا

  "القرن التاسع عشر"الرومانسية والعداء لالستنارة 

"Romanticism and the Counter- Enlightenment "Nineteenth Century  

  :الغريب بالرومانسية والفكر املعادي لالستنارة يف النواحي التالية تأثر املفكرون اليهود يف العامل

  .الفكر العنصري الغريب هو إحدى مثار الفكر املعادي لالستنارة  1

املعادي لالستنارة، هي  ، وهي فكرة تضرب جبذورها يف الفكر"]لكفو[والشعب العضوي "فكرة القومية العضوية   2
  .حجر الزاوية يف الفكر الصهيوين

  .احملافظة واليهودية التجديدية متأثرتان بالفكر املعادي لالستنارة  اليهودية 3
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ق ال زمين مطل ، فالرومانسية هي عودة إىل»رومانسية«نذهب إىل أن الصهيونية، يف بعض جوانبها، حركة  وحنن
وإن كان يأخذ أمساء أخرى، والصهيونية » الطبيعة« متجسد يف شيء ما يوجد يف الزمان واملكان يطلَق عليه بشكل عام

أما فيما يتصل باجلوانب . فهي عودة لألرض أو لروح الشعب اليهودي: واملكان هي عودة إىل مطلق متجسد يف الزمان
  .»التحديث وأعضاء اجلماعات اليهودية«اب املعنون واالقتصادية فيمكن العودة للب السياسية

  "القرن العشرون"الجماعات اليهودية في عصر ما بعد الحداثة 

Jewish Communities  in the Age of Pos t- Modernism "Twentieth Century"  

قبضتها على اجلماعات  إحكامالتاسع عشر، وتزايد هيمنة اإلمربيالية على العامل، تبدأ الصهيونية يف  مع اية القرن
السياسية، هو تاريخ صهينة هذه اجلماعات أو رفضها  ويصبح تاريخ اجلماعات اليهودية، من الناحية. اليهودية يف الغرب

  .وقد تناولنا هذا اجلانب وخلفياته التارخيية والفكرية والسياسية يف الد اخلامس .للصهيونية وحماولتها التملص منها

بعد احلداثة فيزداد اندماجهم يف  لناحية احلضارية والثقافية، يدخل أعضاء اجلماعات اليهودية عصر ماولكن من ا
ويزداد ميش اليهودية احلاخامية . كما ال يوجد أي متييز ضدهم جمتمعام وال يوجد أي متايز مهين أو حريف قسري،

أو حمافظني، وهي   أو يهوداً إصالحيني"أي ملحدين"ثنيني اجلماعات اليهودية، فهم يصبحون إما يهوداً إ يف حياة أعضاء
فهم، على سبيل املثال، يتقبلون الشذوذ . املعيارية صيغ يهودية خمففة للغاية فقد بعضها كل عالقة باليهودية احلاخامية

ويظهر   من الشواذ أيضاً"من الذكور واإلناث"للشواذ جنسياً يقودها حاخامات  اجلنسي ويسمحون بقيام أبرشيات
  ."تناولنا هذا اجلانب يف األبواب األخرية من الد السادس"اإلله  الهوت موت

ال تؤثر في  ، وهي هوية غربية تماما تغطيها قشرة زخرفية يهودية»الهوية اليهودية الجديدة«نسميه  ويظهر ما
ليهودية يصبحون جزءا الجماعات ا ويالحظ أن المفكرين من أعضاء. جوهر سلوك أعضاء الجماعات اليهودية

انظر ".  مفكران غربيان تماما"أصولهما اليهودية رغم"عضويا من الفكر الغربي الحديث، فهوسرل ودريدا 
  ."وعلم النفس واالجتماع في هذا المجلد األبواب الخاصة بالفكر والفلسفة

   واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية"واإلمبريالية"العلمانية : الباب الثانى

  "أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر"حالة اليهودية : الحلولية والتوحيد والعلمنة

Pantheism, Monotheism, and Secularism: Judaism as  a Case Study- Max 
Weber's  and Peter Berger's  Theses  

اوز بالعلمنة، إذ يذهب بعض الغريب قضية عالقة التوحيد والتج من القضايا األساسية اليت أُثريت يف علم االجتماع
  :هو الذي يؤدي إىل العلمنة عبر مرحلتني املفكرين إىل أن التوحيد

  .املؤمن والعامل بأسره يف إطار التوحيد واملطلق املتجاوز  مرحلة ترشيد العبادة وحياة 1

 إىل أن خيتفي "املتجاوزة ملرجعيةوحتل املرجعية الكامنة حمل ا"مرحلة أخرى يضمر فيها املطلق تدرجيياً   يعقب هذا 2
  .يف إطار الواحدية املادية حينئذ يتم ترشيد حياة اإلنسان والعامل بأسره. اإلله متاماً
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إشكالية مهمة للغاية ميكن فهمها حني تفهم حلقات املتتالية اليت  وهي إشكالية قد تبدو غريبة بعض الشيء، ولكنها
 "الشاملة"للعلمانية  وحنن نطرح تصوراً مغايراً ومتتالية خمتلفة تستند إىل تعريفنا. النموذج التفسريي يطرحها دعاة هذا

 أنه ال يوجد فرق جوهري - كما أسلفنا -فنحن نرى  .باعتبارها منظومة كامنة يف احللولية الكمونية وليس يف التوحيد
 لوجود الروحية هي يف أساسها وحدة الوجودواحللولية الكمونية املادية، وأن وحدة ا بني احللولية الكمونية الروحية

  .املادية، أي العلمانية الشاملة

 رؤية واحدية تدور يف إطار املرجعية الكامنة املادية؛ ترد الكون بأسره إىل مبدأ  بأا"الشاملة"ولنبدأ بتعريف العلمانية 

 ال قداسة هلا، خاضعة لقانون "نسبية"  مادة واحدةومن مث فهي ال تفرق بني اإلنسان والطبيعة بل ترامها. واحد كامن فيه
معرفية كانت أو "الكمية الرياضية دون الرجوع إىل أية قيم مطلقة  طبيعي واحد، ومن مث ميكن إخضاعها للمقاييس

لى مقدرته ع التحكم فيها وتوظيفها، أي أا رؤية تستبعد اإلنسان املركب الرباين وتستبعد أيضاً  دف زيادة"أخالقية
  .املادة ليحل حمله اإلنسان الطبيعي املادي/جتاوز ذاته الطبيعية والطبيعة

اإلله "وقد يكون هذا النموذج دينياً  .« منوذج ما« وقد أشرنا إىل أن الترشيد هو إعادة صياغة الواقع والذات يف ضوء 
وما . املادة/عقله أو متمركزاً حول الطبيعةكمونياً متمركزاً حول اإلنسان و ، ولكن ميكن أيضاً أن يكون مادياً"املتجاوز
الواحدي املادي الذي  سياق هذا املدخل هو النموذج الثاين، واألكثر شيوعاً يف العصر احلديث، وهو النموذج يهمنا يف

والترشيد العلماين هو ترشيد مادي يأخذ شكل تبني  . هي موضع الكمون"ال عقل اإلنسان"املادة /جيعل الطبيعة
 والبريوقراطية الالشخصية يف عملية تفسري الواقع وإدارة اتمع وإعادة صياغته ورفض يب العلمية املوضوعيةاألسال

والثنائيات، وهي عملية شاملة تخضع كل  االلتفات إىل التقاليد واألعراف األخالقية واملوروثة وكل املطلقات املتجاوزة
عىن، هو عملية جتريد للعامل يف إطار النموذج الواحدي الكموين املادي امل والترشيد، ذا. شيء لقانون األرقام والعقل

والعلمنة أيضاً عملية تطبيع، . املادة/الطبيعة يستبعد كل ما ال يتطابق مع هذا النموذج، أي كل ما هو متجاوز لعامل حبيث
ملادة، وعلى أساس أن ما يسري عليها ا/طبيعية وجزءاً عضوياً ال يتجزأ من الطبيعة أي إدراك اإلنسان باعتباره ظاهرة

كامن فيه، ومن مث  عليه، أي أن العلمنة هي عملية نزع القداسة عن الكون ورؤيته يف إطار قانون مادي واحد يسري
مناقشتنا آلراء عامل االجتماع األملاين ماكس فيرب وآراء  ويشكِّل هذا التعريف إطار. فهي عملية ترشيد وجتريد وتطبيع

  .اليهودية بيتر برجر يف موضوع عالقة التوحيد بالترشيد ومن مث العلمنة، وتطبيق هذا على حالة جتماع األمريكيعامل اال

فديانات الشرق . بدور أساسي يف عملية الترشيد يذهب ماكس فيرب إىل أن اليهودية، بوصفها ديانة توحيدية، قامت
وهي ختتزل .  حالة اتزان مع نفسه ومع الطبيعة ومع اخلالقيصبح املؤمن يف األقصى احللولية الكمونية دف إىل أن

الطبيعة واإلنسان كامناً  اإلنسان من جهة واإلله والطبيعة من جهة أخرى، فهي ديانات ترى اإلله حاال يف املسافة بني
عة واإلنسان مرتَّه عنهما، واملخلوق إذ أن اخلالق متجاوز للطبي أما الديانات التوحيدية فهي ختلق مسافة بني اخلالق. فيهما

فيرب أن هذه  ويرى. املؤمن هو توازن عالقته مع نفسه ومع الدنيا وعامل الطبيعة وإمنا التحكم فيها ولذا مل يعد هدف
واليهودية، باعتبارها أوىل . أوىل حنو الترشيد احملاولة للتحكم يف الذات والعامل، باسم مثَل أعلى موحد، هي خطوة

دوراً حامساً يف هذا املضمار، فهو يرى مثالً أن السحر يعوق التقدم وترشيد  "حسب تصوره"لتوحيدية، لعبت الديانات ا
املختلفة وحولوها إىل  واليهود هم أول من حترروا من نري السحر، فقد أسقطوا اآلهلة. االجتماعية واالقتصادية احلياة
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اليت تتلخص رؤيتها فيما » الروح الشعبية أو اجلماهريية«فيرب  ة ملا مساهويعود هذا إىل تبني اليهودي. شياطني ال قداسة هلا
  :يلي

ملاذا خلق اإلله العادل  وهي قضية "theodicy ثيوديسي: باإلجنليزية"الروح الشعبية فكرة العدالة اإلهلية   صاغت 1
يت بأفعال ذات دوافع عقالنية مفهومة عقالين رشيد، ويأ والرد اليهودي على هذه القضية رد عقالين، فاإلله كيان. الشر

  .مسئول عما يقترفه من آثام وعما يأتيه من أفعال خيرة لإلنسان، واإلنسان كيان حر

من ذلك  عن الرؤية الشعبية ضد فكرة أن قرارات اخلالق ائية وال ميكن تغيريها، وطرحوا بدالً  حارب املدافعون 2
ولكن . فيكافئه ويرفع عنه العذاب ق وتنفيذ وصاياه، ميكنه أن حيوز الرضافكرة أن اإلنسان، من خالل طاعة اخلال

، »سيكولوجيا الفرسان«باخليالء أو الثقة بالنفس، وهو ما يسميه فيرب  اإلنسان، داخل هذا اإلطار األخالقي، ال يتسم
  .يتطلب الطاعة والتواضع والثقة فيه فخالق اجلماهري

  .األخالقية باعتبارها نسقاً من األخالقيات العملية املرتبطة باحلياة واحتياجاا ادئ تنظر الروح الشعبية إىل املب 3

سيرتل به العقاب،وال ميكن ألية صيغ سحرية   ولذا،فإا ختلو من أية عناصر سحرية، فاإلنسان الذي ال يطيع اخلالق 4
  .أن تنقذه منه

التوحيدي اليت مل تظهر  ا اإلضافة اإلبداعية للتراث اليهودي الديينفيرب، كانت السمتان الثالثة والرابعة مه وحسب تصور
يغرق يف التعميمات الكاسحة، ولكننا لن نناقشه حىت نستمر  وهو رأي غريب بعض الشيء"يف الديانة املصرية أو البابلية 

 اليت ميكن أن"بقة كلها سامهت طبيعة اتمع العرباين يف تطوير السمات األربعة السا وقد. "يف عرض أطروحة فيرب

 ألنه "اللجوء للسحر والقرابني باعتبار أا تؤكد مسئولية اإلنسان األخالقية وحريته وعدم جدوى» توحيدية«نسميها 
متكافئة فيما بينها يف زمن احلرب، عالقة تستند إىل عقد أو ميثاق أو  كان جمتمعاً بدائياً مقسماً إىل قبائل تدخل يف عالقة

باعتبارها  وقد ظهرت يسرائيل.  من جهة أخرى"إله احلرب" يعقَد بني القبائل من جهة ويهوه "بريت :يةبالعرب"عهد 
ومل يكن هناك إطار ثابت يضم . "فيرب حسب تصور» يسرائيل«وهذا هو املعىن احلقيقي لكلمة "» شعب إله احلرب«

، وهم »القضاة« قيادة كاريزمية يطلَق عليها اسم عالقة مؤقتة حتت كل هذه القبائل، وإمنا كانت هذه القبائل تدخل يف
نفسها  وكان اجلميع متساوين داخل هذا اإلطار، فكلهم يضطلعون بالوظائف. على حد قول فيرب « أنبياء حروب« 

التكنولوجيا العسكرية كانت بدائية جداً،  وقد كان هذا ممكناً ألن. ويؤدون الواجبات نفسها ويتمتعون باحلقوق نفسها
وكان على اجلميع أن يتحملوا األعباء نفسها ويتجشموا . على ظهور البغال  كانت احلروب تتم إما على األقدام وإماإذ

تنطوي عليه من  نفسها، ومن مث ظهرت فكرة العهد اليت ظلت شائعة يف صفوف اجلماهري اليهودية بكل ما املصاعب
يطرد من حظرية الدين أو يرجم باحلجارة، األمر  ، إذ كان املذنبعقالنية وأخالقية ومساواة بني أعضاء اتمع العرباين

 .للتقرب من اخلالق الذي يعين استبعاد السحر كوسيلة

متاماً، فقد أعاد صياغة البناء الطبقي للمجتمع وشكل حرساً ملكياً خاصاً  مث ظهر النظام امللكي العرباين وغير هذا الوضع
  .ة يتبعها نظام كهنويت تابع للبالط امللكينظامياً وإدارة مركزي وجيشاً

وكان المجتمع العبراني، . وقد تزامن ذلك مع تغير فنون الحرب وأدواتها، إذ ظهرت العربات الحربية واألحصنة
 : قبل ظهور الملكية، مكونا من ثالث طبقات
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  .عهمأرستقراطية حضرية تضم يف صفوفها كبار املالك الذين يعيشون من ريع ضيا  طبقة"أ

الفالحني الذين كانوا يتمتعون بقدر من  اليت تضم "«plebs بلبز«يستخدم فيرب الكلمة الالتينية " طبقة اجلماهري "ب
  .تتدهور أحواهلم فيما بعد، كما كانت تضم احلرفيني والرعاة االستقالل االقتصادي يف بادئ األمر قبل أن

  .الرحل  طبقة البدو"ج

خنبة حاكمة مع الكهنة واألرستقراطية العسكرية  رستقراطية احلضرية إىل صفوفها وحولتها إىلوقد قامت امللكية بضم األ
وكل هذا يعين ظهور طبقات سياسية . البالط املدربون حمل أنبياء احلرب اليت كونت طبقة الفرسان، وحل كهنة

استبعاد القاعدة  ، وهو ما يعينحاكمة متخصصة يتم جتنيد أعضائها من شرحية صغرية من السكان وعسكرية ودينية
طبقات اتمع وإىل ظهور عقيدتني سياسيتني  وقد أدى ذلك إىل اتساع اهلوة بني. "بلبز"العريضة من اجلماهري 

 كما أن اعتمادهم. "احللولية"احلاكمة، بثقتهم الزائدة يف أنفسهم، سيكولوجيا الفرسان  فتبنى أعضاء النخبة. متصارعتني

متاماً كما حيكم اإلقطاعي   الذي كان حيكم الناس"احللولية"اعهم جعلهم يتبنون عبادة إله اخلصب بعل على ريع ضي
  .أقنانه وفالحيه

املثقفني الذين مل  وقد قامت طبقة. ارتباطها باملاضي البدوي البسيط وبمثله العليا وبعبادة يهوه أما اجلماهري، فقد ازداد
هذه اجلماهري، كما أن هؤالء املثقفني هم الذين عمقوا  ل السياسي امللكي اجلديد بقيادةجيدوا مكاناً ألنفسهم يف اهليك

 إذ كيف ميكن تفسري بؤس"القضية األساسية اليت واجهوها هي قضية العدالة اإلهلية  وكانت. وطوروا ديانة يهوه

تالئم نفسية اجلماهري وحسها  ال بطريقة، فقاموا بتطوير العقيدة على أسس عقالنية لإلجابة عن هذا السؤ"اجلماهري؟
ومن هنا، كان اإلميان بأن يهوه يتصرف . وحلمها مبستقبل مزهر الديين وتطلعها إىل توضيح األمور بالنسبة ملصريها

وتعاليمه  ويصبح أساس هذه الرؤية هو أن حياول اإلنسان أن يكتشف إرادة يهوه. يغير قراراته ككائن عاقل ميكنه أن
التأثري يف يهوه ليغير قراراته ولينقذ املؤمنني  شفها للجماهري حىت ميكنها أن حتيا حسب هذه التعاليم، وبالتايل ميكنوأن يك

  .به من البؤس السياسي واالجتماعي

اكتشاف إرادة يهوه وحتاشوا الطقوس  ، فحاولوا كأسالفهم"القضاة"وقد ورث األنبياء تراث الالويني وأنبياء احلروب 
ويضيف فيرب إىل . »رجل الروح«، وهي عبارة عربية تعين »هارواح إيش«والنيب، حبسب تعريف فيرب، هو . ريةالسح

دعاة الترشيد،  ، أي املعادي للسحر واملنتمي إىل»رجل الروح العقالنية«ليصبح النيب هو » عقالنية» هذه العبارة كلمة
العهد أو امليثاق مع يهوه برؤيتهم للمستقبل  نبياء فكرةوربط األ. "»مهيج«أي » دمياجوج«"وهو أيضاً رجل مجاهري 

وكانوا يتصورون أن يهوه سيدخل مستقبالً يف ميثاق ال مع مجاعة يسرائيل  وللحرية النهائية ألعضاء مجاعة يسرائيل،
يف أم يتلخص  ويرى فيرب أن إسهام األنبياء. أعدائها ومع كل الشعوب، وحىت مع اململكة احليوانية وحسب بل ومع

يهوه إهلاً للعاملني، وبذا حققوا االنتصار النهائي لعملية  عمقوا عقالنية مفهوم يهوه فربطوا بينه وبني اجلماهري، وجعلوا من
  .العناصر السحرية الترشيد التوحيدي على

 ومن هنا جاء التوجه البورجوازية الصغرية، خصوصاً احلرفيني، وقد ورث الفريسيون تراث األنبياء، وكانوا ميثلون طبقة
وقد . اخلالق شرعية الفريسيني ال تستند إىل أية أعمال سحرية وإمنا إىل التوراة، أي إىل تعاليم وكانت. العملي لعقيدم

اليهود الفكري األساسي هو دراسة  سيطرت رؤيتهم على اليهود يف شتام، أي يف انتشارهم، حبيث أصبح نشاط
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ولعبادة بعل احللولية املرتبطة بالسحر والطقوس اجلنسية والقرابني  د أن تكون معادية للسحرإن هذه الرؤية الب. التوراة
بالقرابني  تؤدي إىل ترشيد عملية اخلالص حبيث ال يتم بطريقة عشوائية عن طريق إرضاء اإلله البشرية، فهي رؤية

وإمنا يتم بطريقة منهجية منظمة عن  ،والتعاويذ كلما ظهرت احلاجة، وبال منطق أخالقي واضح وبالوسائل السحرية
املُثُل األخالقية والتعامل مع الذات ومع الواقع وإخضاع الذات   وضبط النفس واتباع"يف الدنيا"طريق العمل الصاحل 
يقوم املؤمن  الواحد بطرق متكاملة ال تترك أية تفاصيل خارج نطاق عملية اخلالص املنهجية، حبيث والعامل لقانون اإلله

وتؤكد هذه الرؤية أيضاً تزايد حتكم . أفعاله ضاع نسق حياته بكل تفاصيله لقواعد خارجية فيكافئه اإلله العادل علىبإخ
 ولذا، فإن اخلالص ال يتم عن طريق الشطحات الصوفية. االهتمام على هذه الدنيا اإلنسان يف مصريه ويف بيئته وتركُّز

منهجي، ومن مث ظهرت روح  له وتسخري الذات والواقع يف خدمته بشكلواالنسحاب من الدنيا وإمنا بإطاعة قانون اإل
ومع تزايد التحكم وروح اإلجناز، يزداد . التحكم وروح اإلجناز اإلجناز بني اليهود إذ توجد عالقة وثيقة بني الرغبة يف

  .والتركيز عليه التوجه إىل املستقبل

ومع أن هذا الترشيد يتم يف إطار ديين، . اخلالق باملخلوق عالقةكل هذه العناصر هي، يف نظر فيرب، أشكال من ترشيد 
ا هي مبثابة  القيمة اليت حتددها املعايري األخالقية املطلقة، إال أن الصيغة املنهجية اليت يتم فهو ترشيد تقليدي متوجه حنو

وهو ترشيد إجرائي يتم خارج " احلديث للترشيد العلماين إعداد نفسي لإلنسان واتمع خيلق تبادالً اختيارياً أو قابلية
استبعاد  فإخضاع احلياة الدينية ملنهج متسق أدى إىل. "أخالقية يف مرحلة تارخيية الحقة إطار أية مطلقات معرفية أو

حمل الساحر، مث استمرت العملية حىت حل  فحل النيب. الطرق االرجتالية للتحكم؛ مثل السحر واألشكال البدائية للتنبؤ
باعتبارها ديانة "، أي أن اليهودية "»نزع السحر عن العامل«يسميه فيرب  وهذا هو ما"بريوقراطي احلديث حمل اجلميع ال

  ."ومن مث احلضارة احلديثة بشكل عام"االجتاه حنو الترشيد يف احلضارة الغربية   دعمت"توحيدية

. نظراً لظهور عقائد غري رشيدة داخل اليهودية لترشيديةاجلدير بالذكر أن فيرب يشري إىل أن اليهودية مل تكمل العملية ا

 العاملني، ولكنهم مع هذا أكدوا أيضاً أن مجاعة يسرائيل هي وحدها شعبه املختار، وأن فاألنبياء أكدوا أن اإلله هو إله

.  يف آن واحدشعب يسرائيل كل الشعوب األخرى ليست إال وسيلة لتحقيق غايته، أي أن يهوه أصبح إهلاً عاملياً وإله

حقاً مبقدار دخوله يف ميثاق أو عهد مع شعب يسرائيل  وقد فُسر هذا التناقض على أساس أن يهوه هو رب العاملني
  .وحده

هلم أي  ولكنهم حينما أصبحوا فيما بعد شعباً منبوذاً ليس. مجاعة يسرائيل هم الشعب املختار وذا، أصبح أعضاء
املختار املنبوذ بوسعه، من خالل املعاناة  فهذا الشعب.  هذا املفهوم تفسرياً جديداًاستقالل سياسي، بدأوا يف تفسري
 لإلنسانية مجعاء، وبذا أصبح الشعب منبوذاً ألنه خمتار، بل أصبح النبذ هو أكرب شاهد واإلميان باخلالق، أن يصبح خملّصاً

  .على اختياره

وجود مقياس للحكم على الشعب خمتلف عن ذاك الذي  وقد واكب ذلك ظهور األخالقيات املزدوجة اليت تعين
مث قام عزرا وحنميا بتشديد قبضة الشعائر على اليهود وقويا دعائم اجليتو  .يستخدم للحكم على الشعوب األخرى

يهوه  الشعب  خصوصية"وهذه األفكار . وبذا بدأ الشعب اليهودي يف عزل نفسه طواعية عن بقية الشعوب الداخلي،
الترشيد، تلك العملية اليت قام ا، وبشكل كامل،   تتناىف مع عملية"  األخالقيات املزدوجة  العزلة الشعائريةاملختار
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 ولكن فيرب يذهب، مع هذا، إىل أن اليهودية سامهت بشكل أكيد يف توليد عملية. اليهود املسيحيون الربوتستانت وليس

اليهودية، مث قامت بتطويرها ووصلت   الرشيدة والترشيدية من العقيدةالترشيد، وأن املسيحية الغربية ورثت هذه العناصر
  .للمجتمع العلمنة الكاملة: ذا التطوير إىل منتهاه

عملية الترشيد، ولكنه ينسب هلا أمهية أكرب من تلك اليت  ويتفق بيتر برجر مع ماكس فيرب يف أن اليهودية لعبت دوراً يف
عن سيادة  استقالل جماالت خمتلفة من النشاط اإلنساين« لنقطة يعرف برجر العلمنة بأا هذه ا ولتوضيح. ينسبها هلا فيرب

ويشري برجر إىل . نتيجة لتزايد ترشيد العامل احنسار القداسة عن الدنيا بشكل تدرجيي ، أي»املؤسسات الدينية ورموزها 
تسم العبادات املصرية والشرقية القدمية  "cosmic monism كوزميك مونيزم :باإلجنليزية"أن مثة واحدية كونية 

جهة أخرى، إذ حيل  اإلميان بأنه ال يوجد فارق كبري بني عامل الطبيعة واإلنسان من جهة وعامل اآلهلة من اليت تنطلق من
ة الوثنية ويرى برجر أن اليهودية ختتلف عن الرؤى الكوني ."املرجعية الكمونية"اإلله يف اإلنسان والطبيعة ويوحد بينهما 

اليهودية   واليت سادت احلضارات ااورة، وأن نقط االختالف هي نفسها اليت جعلت"الكمونية اليت تتسم باحللولية"
  :تلعب دوراً مهماً يف ترشيد الواقع ومن مث يف ظهور العلمانية

 :   اإليمان بإله مفارق1

، وهو ما يعين وجود ثغرة "املرجعية املتجاوزة"رق للدنيا مفا  بإله"حسب رأي برجر"آمن العربانيون، أو مجاعة يسرائيل 
فإله العهد . العامل والطبيعة وبني اخلالق واملخلوقات، ومن مث فإن القداسة مت نزعها إىل حد ما من ومسافة بني اخلالق

ا يقف خارج الكون ويواجهه، العابد، كآهلة العامل الوثين، وإمن القدمي ال حيل يف الدنيا أو يف أرض الوطن اليت ينتمي إليها
ذه اجلماعة  مرتبط بشكل حتمي وائي جبماعة يسرائيل يف املاضي واحلاضر واملستقبل، وإمنا يرتبط فهو ليس بإله قومي

  .بعقد حمدد واضح

 :   رؤية التاريخ باعتباره منفصال عن الطبيعة إذ يتجلى فيه اإلله2

ومعىن ذلك . بأنه تارخيي، أي يتحقق يف التاريخ اإلنساين ال يف آخر األيام ئيليصف برجر العقد بني اإلله ومجاعة يسرا
اإلله يف الطبيعة، ومن مث فهي   حيث حيلُّ"الكمونية"اليهودية ديانة تارخيية على عكس الديانات الوثنية احللولية  أن

ء يف الطبيعة وإمنا حيوي تاريخ أفعال ختلع القداسة على كل شي والعهد القدمي ال حيوي أساطري كونية. عبادات طبيعية
فهي ليست أعياداً  واألعياد اليهودية، يف تصوره، ال حتتفل بقوى كونية،. املتميزين من ملوك وأنبياء اإلله وبعض األفراد

ها من وكل هذا يعين أن القداسة مت انتزاع. حمددة طبيعية حتتفل بتغري الفصول، وإمنا هي أعياد حتتفل بأحداث تارخيية
وال تتجلى القداسة إال يف جوانب حمددة من تاريخ مجاعة يسرائيل على وجه  الطبيعة، بل ومن بعض أحداث التاريخ،

أصبحت هي موضع  وتاريخ العامل بأسره على وجه العموم، أي أن بعض جوانب التاريخ، ال الطبيعة بأسرها، اخلصوص
  .الكمون واحللول اإلهلي

 :   ترشيد األخالق3
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واألخالق اليت يهتدي  وال تنتمي الشرائع. انفصال، إذن، بني اإلله والتاريخ من جهة والطبيعة من جهة أخرى ةمث
ولكل هذا، يرى برجر، . تنفيذها يف اتمع داخل الزمان اإلنسان ديها لعامل الطبيعة الكوين، فهي أوامر من اخلالق يتم

ومنظم   أن حياة الفرد واألمة جيب أن تسخر يف خدمة اإلله بشكل منهجياليهودية تذهب إىل مثله مثل فيرب، أن الرؤية
اإلنسان واألخالق عن عامل الطبيعة،  حسب القواعد اليت أرسل ا، وبذلك يكون قد مت ترشيد األخالق اإلنسانية بفصل

  .كوسائل للخالص ومن مث مت استبعاد التعاويذ والصيغ السحرية

ثورة : التوحيد والعلمنة من خالل عملية الترشيد، هي كما يلي تابات فيرب وبرجر، واليت تربط بنيواملتتالية الكامنة يف ك
  اإلميان "املتجاوزة املرجعية"الكمونية الكونية  اإلميان باإلله الواحد املتجاوز للطبيعة والتاريخ  توحيدية على الواحدية

 عملية اخلالص "أي إعادة صياغة"الذات والطبيعة  ترشيد  ازن بنيمبقدرة اإلنسان على جتاوز واقعه وذاته  انعدام التو
التوازن  عدم   السترجاع شيء من"املبدأ الواحد"العامل بأسره، يف ضوء اإلميان باإلله الواحد  وحياة املؤمن، وأخرياً

ترشيد تقليدي "الواحد خلدمة اإلله أو املبدأ  التعامل مع الواقع بشكل ارجتايل وإمنا بشكل منهجي دف التحكم فيه
 واملقدرة على التجاوز وظهور الترشيد املتحرر من القيم واملتوجه حنو أي هدف حيدده   اختفاء القيمة"متوجه حنو القيمة

املادي /املادة واإلنسان الطبيعي/إطار الطبيعة   وهذا النوع من الترشيد يتم دائماً يف واقع األمر يف"الترشيد اإلجرائي"املرء 
  .الكاملة  العلمنة- "رجعية الكامنةامل"

تتم داخل إطار توحيدي وداخل إطار املرجعية  واملتتالية يف رأينا ليست دقيقة وليست حتمية، فعملية الترشيد اليت
 الواحد املتجاوز لعامل الطبيعة والتاريخ، ولذا جند أن التوحيد يصر على الرؤية املتجاوزة تظل حمكومة باإلميان باإلله

اجلسد والروح  الدنيا واآلخرة  األرض " ائية ويربز الفروق بني النسيب واملطلق وبني اإلنسان الطبيعي واإلنسان الرباينالثن
وإذا كان الترشيد هو رد كل شيء إىل مبدأ واحد، فإن هذا يعين . مادية  وال يسقط يف أية واحدية روحية أو"والسماء

املادة، وهو مبدأ يؤكد /للطبيعة يه الكون يف اإلطار التوحيدي هو اإلله املتجاوزاملبدأ العام الذي سيرد إل ببساطة أن
وهو مبدأ مينح الواقع قدراً عالياً من . الفضفاضة وعلى التركيب وجود مسافة بني اخلالق واملخلوق ينطوي على الثنائية

الترشيد يف  وعلى هذا، فإن عملية. فعليست واحدية مصمتة، ولذا فهي ال تجب التنوع والتدا الوحدة ولكنها وحدة
مقداره ال يستطيع أن يصل إىل الواحد العلي  اإلطار التوحيدي لن تسقط يف واحدية اختزالية ألن التجريد مهما بلغ

بع معه والتر ، ولذا ال ميكن الوصول إىل قمة اهلرم وااللتصاق باإلله والتوحد"املادة/للطبيعة فهو بطبيعته متجاوز"املتجاوز 
هرميته ويستحيل أن تختزل املسافة بني اخلالق  معه على قمة اهلرم، ومن مث يستحيل التجسد ويستحيل أن يفقد العامل

وهلذا يظل التواصل بني اخلالق واملخلوق من خالل رسالة يرسلها اإلله . التجاوز واملخلوق، وأن حيل الكمون حمل
تقليدياً يدور داخل إطار  ومن مث، يظل الترشيد ترشيداً. املادة/ للطبيعةمنظومة معرفية وأخالقية مطلقة متجاوزة تتضمن

حيتوي على الغيب ويسري فيه قدر من القداسة، ويظل اإلنسان  املطلقات اليت أرسلها اإلله املتجاوز، ويظل الواقع مركباً
ثنائية : النهائية ري إىل الثنائية التوحيديةالروح واجلسد ال يف الواحدية املادية، وهي ثنائية تش مستخلَفاً يعيش يف ثنائية

  .اخلالق واملخلوق

الوجود  وحدة: متاماً، وهي اليت ختلق يف تصورنا قابلية للعلمنة، فاحللولية هلا شكالن أما احللولية الكمونية فأمرها خمتلف
ا املادية، رؤية واحدية ترد صور ووحدة الوجود، سواء يف صيغتها الروحية أو يف. الروحية، ووحدة الوجود املادية
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للمادة الكامنة فيها اليت تتخلل ثناياها وتضبط وجودها، وهو يسمى  الواقع بأسره إىل مبدأ واحد هو القوة الدافعة
ا وحينما يرد العامل إىل هذ يف وحدة الوجود املادية،» قوانني احلركة«منظومة وحدة الوجود الروحية ويسمى  يف» اإلله«

كل مصمت ال يعرف أية فجوات أو أي انقطاع، ويصبح اإلنسان  املبدأ الكامن تسقط كل الثنائيات ويتحول العامل إىل
 .قادر على جتاوزه جزءاً ال يتجزأ منه، غري

واحد كامن واحدية كونية ترد العامل بأسره إىل مبدأ : بالعلمانية هي ما يلي واملتتالية اليت نقترحها لتفسري عالقة احللولية
اتزان بل وامتزاج والتحام بني   عامل حيكمه قانون واحد وحالة-ترادف اإلله والطبيعة واإلنسان وإنكار التجاوز  فيه 

 البشر واتمع حسب "إعادة صياغة" وترشيد "املادي"القانون الطبيعي  املادة  سيادة/املادي والطبيعة/اإلنسان الطبيعي
الواحدية الكونية  وعملية الترشيد والتجريد يف إطار حلويل كموين تؤدي إىل. لمنة الشاملة الع-القانون  مواصفات هذا

وتستمر عملية التجريد ال حتدها حدود . املادي الواحد/الطبيعي املادية اليت تسقط كل الثنائيات وتؤدي إىل هيمنة املبدأ
الواحد   إىل نقطة الواحدية املادية حيث يصبح املبدأاحللويل الواحدي يساعد على سرعة اجتاهها بل إن اإلطار. أو قيود

العامل إىل مستوى طبيعي واحد أملس ال ميكن  كامناً متاماً يف العامل الطبيعي وختتفي الثنائيات وتسقط املسافات ويختزل
  .يلزم لفهمه ويتحرك حسب قانون صارم مطرد كامن يف داخله جتاوزه، مكتف بذاته، حيوي داخله كل ما

العلمانية وإمنا  نقترحها هي عكس املتتالية اليت يقترحها فيرب وبرجر فليس التوحيد هو الذي يؤدي إىل ن املتتالية اليتإ
أا ال تفسر مل وكيف مت االنتقال من الترشيد  ولعل الضعف األساسي يف متتالية فيرب وبرجر هو. احللولية الكمونية

املادة، /والطبيعة املتوجهة حنو القيمة إىل الترشيد اإلجرائي يف إطار املرجعية الكامنةو التقليدي يف إطار املرجعية املتجاوزة
  .فهما يقفزان من خطوة إىل اليت تليها دون أن يبينا األسباب

الغريب ككل، مل يستطيعوا التمييز بني  وقد متت عملية القفز هذه ألن كال من فيرب وبرجر، ومنظّري علم االجتماع
مبا حيوي من جتاوز "الثنائيات واملطلقات واملركز من جهة، والتوحيد  املادية احللولية الكمونية اليت تسقطالواحدية 

منوذجهما التحليلي  ولعل هذا يعود، يف حالة فيرب وبرجر إىل أن خلفيتهما الدينية الغربية جعلت. أخرى  من جهة"وثنائية
. حلولية كمونية على الفكر الديين املسيحي الغريب قد سيطرت رؤيةف. غري قادر على رصد هذا الفرق الدقيق واجلوهري

وقد أدت . وجذور غنوصية، ولكنها هيمنت على الوجدان الديين املسيحي الغريب وهذه الرؤية ذات أصل بروتستانيت
 يتركه وشأنه مثل إله "التعطيل إىل حد"إىل تأرجح حاد بني رؤية لإلله الواحد باعتباره مفارقاً متاماً للعامل  هذه الرؤية

، أو هو إله حالٌّ متاماً ال "التمركز حول املوضوع"وال هدف  إسبينوزا، فيصبح العامل كتلة موضوعية صماء بال معىن
العامل، فهو إما  ويف كلتا احلالتني ال توجد عالقة بني اإلله وبني. "التمركز حول الذات"اإلنسانية  ينفصل عن الذات
وإن كان ميكن القول بأن . ثنائية صلبة وليست ثنائية تكاملية حالّ كامن فيه متاماً، أي أا إثنينية أومفارق متاماً له أو 

متاماً، فاملسيحية  وهو أمر متوقع. اآلن يف الغرب هو فكرة اإلله احلال والكامن يف الطبيعة واإلنسان األمر األكثر شيوعاً
حىت حد التعطيل يف القانون الطبيعي، ومل يبق منه  اختفى اإلله املفارقولذا، . الغربية تعيش يف تربة علمانية كمونية

وفيرب . وقلوب بعض من ال ميكنهم قبول وحشية النظام العلماين الواحدي املادي سوى ذرات وترسبات كامنة يف نفوس
اعد معدالت احللولية تص يتحركان داخل هذا اإلطار احللويل الكموين، ولذا مل يتمكن أي منهما من أن يرصد وبرجر

 قد أمهل - يف دراسته لليهودية -جند أن كالً منهما  وهلذا،. "منذ عصر النهضة"والكمونية يف اليهودية واملسيحية 
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 اليهودية الذي يتبدى بشكل واضح يف صفحات العهد القدمي، وخباصة يف أسفار موسى املكون احللويل القوي يف العقيدة

ولكنها تشكل االستثناء ال  ليلهما على كتب األنبياء، اليت حتتوي على عنصر توحيدي قويوقد ركزا يف حت. اخلمسة
بالتلمود ليست معرفة مباشرة وإمنا من أقوال ومراجعات اآلخرين،  ويبدو أن معرفة كل منهما. القاعدة يف العهد القدمي

التوحيدية كما ترد  يلحظا الفروق اجلوهرية بني الرؤيةمنهما الرتعة احللولية القوية داخل التلمود، ومل  ولذا مل يلحظ أي
ال توجد أية إشارة للقبااله يف كتاباما باستثناء إشارات  وأخرياً،. يف كتب األنبياء والرؤية احللولية الكمونية يف التلمود

  .ككلمة وحسب قباالهأصحاا ال يعرفون التراث القبايل مبا فيه الكفاية، ورمبا يعرفون ال عابرة تدل على أن

التصور اليهودي لإلله باعتباره إهلاً مفارقاً للطبيعة  ويتضح عدم إدراك برجر للمكون احللويل يف اليهودية يف حديثه عن
 جيولوجي تراكمي، ولذا يوجد داخلها التصور التوحيدي لإلله، ولكن توجد إىل جواره فاليهودية تركيب. ولإلنسان

كما . التصور التوحيدي ع التصور التوحيدي متاماً، وهي تصورات أكثر شيوعاً ومركزية منتصورات أخرى تتناقض م
وقد بينا يف . بأحداث تارخيية وال حتتفل بقوى كونية أن برجر يف حديثه عن األعياد اليهودية يقول إا أعياد حتتفل

  أا حتتوي على كل من" اخلامس من املوسوعةيف الد» األعياد اليهودية«: املعنون انظر الباب"دراستنا لألعياد 

أما فيما يتصل . آن واحد  وهو عيد الربيع يف"مناسبة تارخيية"العنصرين، فعيد الفصح هو عيد خروج الشعب من مصر 
ومن . اتسم ا أعضاء اجلماعات اليهودية كجماعة وظيفية بترشيد األخالق، فقد قضت عليه األخالقيات املزدوجة اليت

ما جعلها   سيطر عليها اإلميان بالسحر والتعاويذ وزادت شعائر الطهارة، وهو"هيمنة القبااله مع"روف أن اليهودية املع
وقد أشار فيرب إىل سقوط . التوحيدية قد متردت عليها قريبة من العبادات الوثنية احللولية القدمية اليت يفترض أن اليهودية

 بناًء على هذا، استبعاد اليهودية من منوذجه التفسريي، زاعماً أن التوحيد اليهودي قد اليهودية يف احللولية ولكنه قرر،

  .استمر من خالل العقيدة املسيحية

 ويف اتمع"تصاعد معدالت احللولية والكمونية يف املسيحية الغربية ذاا  إىل جانب هذا، أمهل كل من فيرب وبرجر رصد

احللولية الكمونية يف الفكر الديين  لربوبية واملاسونية وظهور القبااله املسيحية وتغلغلفلم يتحدثا عن ا. "الغريب ككل
  ."وخباصة يف الفرق الربوتستانتية"املسيحي 

أن معدالت احللولية الكمونية يف  وحنن نذهب إىل أن العلمانية هي شكل من أشكال الكمونية املادية وأن ما حدث
وأصبح اإلله كامناً متاماً يف الطبيعة "إىل أن وصل الكمون إىل منتهاه  الغربية تزايدت تدرجيياًاحلضارة الغربية واملسيحية 

واملسيحية، بعد تراجع  اليهودية: وذا املعىن، ولدت العلمانية من رحم كل من. فظهرت املنظومة العلمانية ،"والتاريخ
  .التوحيد والتجاوز ومع تزايد احللول والكمون

وعلى سبيل املثال، ميكن فهم . تفسريية أعلى ية اليت نقترحها أبسط من متتالية برجر وفيرب، كما أن هلا قيمةواملتتال
 وانتشار الصوفية احللولية يف صفوف الربوتستانت يف ضوء "العلمنة يف الغرب وهو أول حلقات عملية"اإلصالح الديين 

الربوتستانيت على أساس أما نوعان من أنواع  ، مثالً، بالفكر"هليوماينا"املتتالية، وهي تبين عالقة الفكر اإلنساين  هذه
الفكر اإلنساين اهليوماين الواحدية من خالل استبعاد اإلله، وحقق الفكر  الفكر احللويل الكموين الواحدي؛ حقق

هلما حىت حد التعطيل،  رقتهالواحدية نفسها إما من خالل حلول اإلله يف اإلنسان والطبيعة أو من خالل مفا الربوتستانيت
بينما واحدية الفكر الربوتستانيت تعبري عن حلولية كمونية  أي أن واحدية الفكر اهليوماين تعبري عن حلولية كمونية مادية
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اإلله أي «عبارته  نقطة حتول مهمة إذ عبر عن توازي هذين الضربني من احللولية الكمونية يف ويشكل إسبينوزا. روحية
الفلسفية الغربية، فيأيت هيجل، وهو صاحب نظام  ومن حتت عباءة إسبينوزا خرجت املنظومات العلمانية. »ةالطبيع

ظاهرة وواحدية صلبة كامنة تتحد يف ايته الروح بالطبيعة والفكر باملادة  حلويل كموين واحدي شامل يتسم بتعددية
 الثانية يف "أو اهلوة" سوف حلويل كموين آخر، ليشكل القمةمث يأيت نيتشه، وهو فيل. باجلزء واملقدس بالزمين والكل

بالنسق إىل الواحدية الكاملة فيعلن أنه ال يوجد فكر أو روح أو  الفلسفة العلمانية، فهو يلغي الثنائية الظاهرة متاماً ويصل
وال يوجد  وى إرادة القوة،حمض، وهي مادة سائلة ال قانون هلا سوى قانون الغاب وال إرادة هلا س اسم إلله وإمنا مادة

  .سوى أجزاء، فيموت اإلله وتسقط فكرة الكل ذاا

القبيح من  التحديثي لالستنارة قد خرج من حتت عباءة إسبينوزا، فقد خرجت ما بعد احلداثة بوجهها وإذا كان املشروع
 مركز له وال معىن وأنه سيولة ال العامل ال مث جاء دريدا الذي وصل بالسيولة إىل منتهاها وأعلن أن. حتت عباءة نيتشه

على طريقة "شكل، وأننا حينما ننظر ال نرى قانون الطبيعة اهلندسي  ميكن أن يصوغها أحد أو يفرض عليها أي
هو عامل مادونا ومايكل  ، وهذا"أبوريا" وإمنا نرى اهلوة "على طريقة نيتشه"الغابة اليت حتكمها إرادة البطل   وال"إسبينوزا

، عامل عبارة عن موجات متتالية بال معىن، عامل "شكسبري امل تتساوى فيه مادونا مبايكل جاكسون ووليامع"جاكسون 
  .علماين صلب متاماً

إىل أن مفردات احللولية هي مفردات هذه   يعود"وليس قبل ذلك"وحنن نرى أن بروز اليهود يف احلضارة الغربية العلمانية 
  أكثر كفاءة يف احلركة يف هذا العامل العلماين الذي يتسم"يف تراثهم الديين ق احللوليةبسبب عم"احلضارة وإىل أن اليهود 

وصف دقيق للعلمانية اليت ترى أن اإلله هو  وقد وصفت القبااله بأا تطبيع لإلله وتأليه للطبيعة، وهو. بالواحدية املادية
، حيوي "واجب الوجود"اليت تذهب إىل أن العامل مكتف بذاته  و"تطبيع اإلله فيتم"املبدأ الواحد الذي يسري يف الطبيعة 

وصفت القبااله بأا تجنس  كما. وهذه املقولة هي نظرية إسبينوزا كاملةً. "فيتم تأليه الطبيعة"يكفي لتفسريه  داخله ما
املقولة هي نظرية فرويد يف حالة وهذه .  وتؤلّه اجلنس"إليه كل شيء أي جتعل اجلنس هو املبدأ الواحد الذي يرد"اإلله 
الرحم  األرض  : عليه اجلسد والتنويعات املختلفة" األساسية "واحللولية الواحدية الروحية"القبااله  ومفردات. جنينية

ولذا، فليس من املمكن النظر إىل . املادية، أي العلمانية تقريباً  هي نفسها مفردات احللولية الواحدية"اجلنس  ثدي األم
انتمائهما اليهودي،  وال ميكن رؤية بروزمها وعلمانيتهما الشرسة على أا نتيجة» يهوديني«باعتبارمها  إسبينوزا وفرويد

وأن نضع احلضارة الغربية العلمانية ذاا يف السياق  وإمنا جيب أن نضعهما يف السياق احللويل الكموين الواحدي األكرب،
 ، على سبيل املثال، مها تعبري عن النمط"املسيحيني" وهوبز ويونج "اليهوديني" وفرويد نفسه، ومن مث فإن إسبينوزا

ويستخدم اللغة واملفردات نفسها   نفسه، ومن هنا فإن اجلميع يؤمن بالرؤية نفسها"الغنوصي"احللويل الواحدي املادي 
 .نيف أو التفسريهامشية، وال تصلح أساساً للتص ويصبح االنتماء املسيحي أو اليهودي مسألة ثانوية

 العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها 

Secularism: Role of the Jewish Communities  in its  Emergence  
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العلمانية ومروجوها يف العامل بأسره، بل إم  ساد بعض األدبيات العربية واإلسالمية القول بأن اليهود هم خمترعو
بروتوكوالت حكماء صهيون اليت يقتبس منها البعض وكأا وثيقة علمية   تؤكدهوهذا ما. املسئولون عن ظهورها

وحجماً يفوقان  احلال، فإن مثل هذه األطروحة ساذجة للغاية وتعطي ألعضاء اجلماعات اليهودية وزناً وبطبيعة. مهمة
ة أو أقوال، وإمنا هي ظاهرة منظمة أو فكر فالعلمانية ليست جمرد مؤامرة أو حركة. كثرياً وزم وحجمهم احلقيقيني

ومركب، تعود نشأا إىل عناصر اقتصادية وفكرية وحضارية عديدة وإىل  اجتماعية وحقيقة تارخيية ذات تاريخ طويل
واإلله، ويف بنية اتمع  واعية أدت مجيعها إىل انقالبات بنيوية يف رؤية اإلنسان الغريب لنفسه وللطبيعة دوافع واعية وغري

ال تظهر بسبب رغبة بعض األفراد أو اجلماعات يف ظهورها  هي، شأا شأن كل الظواهر االجتماعية والتارخيية،و. نفسه
عن أعضاء  وقد مت االنقالب العلماين يف الغرب مبعزل. إرادة األفراد، ورغماً عنهم أحياناً وحسب، وإمنا تتم أيضاً خارج

، أو توجد فيها "مثل اليابان"على اإلطالق  ت اليت ال يوجد فيها يهوداجلماعات اليهودية، كما أن كثرياً من اتمعا
، متت علمنتها بدرجات متفاوتة، وهو ما "يوغوسالفيا وبلغاريا وشيلي وكينيا مثل"أقليات يهودية صغرية إىل أقصى حد 

  .اليهود ليسوا السبب الوحيد أو األساسي لظهور العلمانية يدل على أن

الديين،   مثل اإلصالح"فهي سبب ونتيجة يف آن واحد"امهت يف ظهور العلمانية وتأثرت ا س ومثة ظواهر عديدة
، والدولة القومية "الفكر العقالين والنفعي" وحركة االكتشافات، والفلسفة اإلنسانية اهليومانية، وفكر حركة االستنارة

تارخيية غربية مل  تزايد تركُّز الناس يف املدن، وهي ظواهروالصناعية، والثورة الرومانتيكية، و املركزية، مث الثورة الفرنسية
الغربية حىت اية القرن التاسع عشر كان حمدوداً  فدورهم يف احلضارة. تلعب اجلماعات اليهودية فيها دوراً ملحوظاً

  .للغاية

كاسحة  بنيوية  حتدث ظاهرةتأكيد هذه احلقيقة األساسية واملهمة، البد أن نشري إىل أن من احملال أن ومع هذا، وبعد
اليت أثرت يف أشكال احلياة كافةً، دون أن يتفاعل معها  عامة مثل اهليمنة التدرجيية للرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية

إىل كل  فهذه الظاهرة قد وصل أثرها. ودون أن يسامهوا فيها أو يتأثروا ا سلباً أو إجياباً أعضاء اجلماعات اليهودية،
خلصوصية وضع اجلماعات اليهودية يف اتمع  ونظراً. ضاء اتمع أيا ما بلغت هامشيتهم أو تفردهم أو ضآلة شأمأع

وميكن أن نقسم املوضوع الذي نتناوله إىل أربعة . الكربى تتسم باخلصوصية الغريب، فإن عالقتهم بالثورة العلمانية
  :موضوعات

  .ات اليهودية بظهور العلمانية عالقة كل من العقائد واجلماع 1+2

  . أثر الثورة العلمانية الكربى يف كل من العقائد واجلماعات اليهودية 3+4

يف هذا املدخل املوضوع الثاين، أي عالقة  وقد تناولنا عالقة العقيدة اليهودية بالعلمانية يف املدخل السابق وسنتناول
  ."وعان الثالث والرابع فسوف نتناوهلما يف مدخلني مستقلنياملوض أما"اجلماعات اليهودية بظهور العلمانية 

مل يفعلوا ذلك  وجيب أن نؤكد، مرة أخرى، أم. اجلماعات اليهودية يف محل األفكار العلمانية ونشرها ساهم أعضاء
 إرادم ورغبام منظومة اجتماعية غربية تتجاوز رغبةً منهم يف تدمري العامل وإيذاء العباد، بل حتركوا كجماعة يف إطار

من  اإلنسان من املسئولية اخللقية، إذ يظل مسئوالً، على املستوى الفردي، عما يقترفه لكن هذا ال يعين إعفاء. وأهواءهم
. للعلمانية وحاولوا وقف زحفها وهناك كثري من أعضاء اجلماعات اليهودية ممن تصدوا. ذنوب وما يأيت به من حسنات
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اجلماعات الوظيفية الوسيطة يف اتمع الغريب، وهو ما ولَّد  جلماعات اليهودية اضطلعوا بدورومن املعروف أن أعضاء ا
منهم  وميكننا أن نضيف هنا أن اضطالعهم ذا الدور جعل. لديهم استعداداً كامناً للعلمنة لديهم نزعة حلولية خلقت

من جوانبها، هي تطبيق القيم العلمية  منة، يف جانبوالعل. واحداً من أهم عناصر العلمنة املباشرة يف اتمع الغريب
يف ذلك اإلنسان نفسه، حىت ينتهي األمر بتحييد العامل متاماً وترشيده  والكمية الواحدية على جماالت احلياة كافة، مبا

  .حالة السوق واملصنع وحتويله إىل

 ثانوية أو هامشية، فهما ال ينتجان شيئاً وإمنا يسهالن وإمنا هي عالقة وعالقة التاجر واملرايب باتمع ليست عالقة مباشرة
والتاجر واملرايب ليسا  .السلع اليت ينتجها اآلخرون من خالل ما حيملون من النقد، وهو أكثر األشياء جتريداً عملية تبادل

وإىل جانب . منظور مدى نفعهم وأمهيتهم الوظيفية موضع حب أو كره الناس، فاجلميع ينظر إليهم بشكل موضوعي من
 اجلنسيات، عابراً للقارات، يقوم بوظيفة التجارة واملصارف الدولية، األمر الذي هذا، كان اليهود يشكلون عنصراً متعدد

جانب هذا، أداة يف يد احلاكم  لكن أعضاء اجلماعة الوظيفية الوسيطة، إىل. عمًق حتوسلهم أي حتوهلم إىل وسيلة
وقد كان اليهود دائماً من ملتزمي . شبهوا باإلسفنجة هلذا السبب ن يد اجلماهري، وقديستخدمها يف امتصاص الثروة م

والتنافسية، األمر  هذا، جند أن عالقة اجلماعة الوظيفية الوسيطة باتمع تتسم باملوضوعية والتعاقدية ولكل. الضرائب
كل بنيوي يتجاوز وعي ونوايا أعضاء اجلماعة بش الذي جيعل أعضاء اجلماعات اليهودية من أهم عناصر علمنة اتمع

  .املضيف يف الوقت نفسه الوظيفية الوسيطة وأعضاء اتمع

اجليتو ليتم عزهلم عن أعضاء اتمع وتزيد كفاءة اتمع يف استغالهلم  وكان أعضاء اجلماعة الوظيفية الوسيطة يقيمون يف
املادية اآللية الترشيدية يف  بقت على اجليتو، من البداية، األنساقوقد طُ. الفائدة املرجوة من وجودهم فيه ويف حتقيق

اجليتو من منظور نفعي، ويدخل معه يف عالقة تعاقدية باردة برانية  اإلدراك وتنظيم العالقة، فكان جمتمع األغلبية ينظر إىل
ومل يكن . والتراحم  أو التآلف"اجلواين"لي واحلسابات واملنفعة ال العواطف أو األخالق أو االلتزام الداخ حيكمها القانون

فاليهود يف اجليتو . ينسب إليهم أي معىن إنساين خاص جمتمع األغلبية يتواصل مع أعضاء اجلماعات الوظيفية الوسيطة وال
والعالقة بني اتمع واجليتو عالقة تواجد نفعي يف املكان، دون . جمرد وسيلة هم مصدر ربح وخدمات وحسب، أي

منعزالً موضوعياً حمايداً جمرداً  فاجليتو، مثل اإلنسان العلماين النموذجي، كان. أو حب، ودون مشاركة يف الزمان جزوا
ومن هنا، كانت البغايا يف كثري من األحيان يقطن إما داخل . حمضة مباحاً وال يتمتع بأية قداسة، فهو مادة استعمالية

اجلماعات  وقد أدى كل هذا إىل أن أصبح أعضاء. ول جيب علماين حقيقيوذا، كان اجليتو أ .اجليتو أو جبواره
للعلمنة ومؤهلة للتحرك داخل اتمع التعاقدي  اليهودية من أهم القطاعات البشرية يف أوربا اليت كانت لديها قابلية

  املوضوعية وبشر ال يقبلون إالبالكفاءات الالزمة للتعامل مع عامل تسود فيه العالقات التناحري، إذ أم كانوا مسلحني

 .املنفعة قيمة وحيدة مطلقة

يف علمنة اتمع، فوسعوا نطاق القطاع االقتصادي التباديل،  وبالفعل، لعب اليهود، كجماعة وظيفية وسيطة، دوراً
وسلع  وكانوا دائمي البحث عن زبائن جدد. احلركية يف اتمع الوسيط الذي يتسم بالسكون وكانوا عنصراً شديد

يقفون خارج نطاق العقيدة املسيحية  جديدة وأسواق جديدة، وكان ال يهمهم اإلخالل بتوازن اتمع أو بقيمه، فهم
بأي والء، وينظرون إىل أعضاء اتمع املضيف باعتبارهم شيئاً  وقيمها، ال يكنون هلا أي احترام وال يشعرون حنوها
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كان حيمل رؤية  ل املثال، يلتزم بفكرة الثمن العادل أو األجر الكايف، وإمناالتاجر اليهودي، على سبي ومل يكن. مباحاً
وحامساً يف تقويض األخالقيات الدينية، ويف دفع  وهكذا لعب اليهود دوراً فعاالً. صراعية تنافسية تناحرية غري ترامحية

  .عملية الترشيد والعلمنة إىل األمام

املطلقة اليت اعتمدت عليهم يف عملية علمنة  د يف عملية العلمنة مع ظهور الدولةويف القرن السابع عشر، تزايد دور اليهو
  يصلح مثالً على ذلك، فقد"يف أملانيا"وما فعله األمراء املطلقون يف وسط أوربا  .القطاع االقتصادي والسياسي يف اتمع

 يف النشاطات "وجه التحديد البالط علىيهود "استخدموا أعضاء اجلماعة اليهودية ككل، وكبار املمولني اليهود 
وقد كان النتشار يهود املارانو يف أرجاء . القروض والصفقات التجارة الدولية، ومتويل اجليوش، وعقد: االقتصادية، مثل

كان سطحياً  العلمنة إذ كانوا هامشيني ال يؤمنون باليهودية أو املسيحية، فإميام بكلتيهما أوربا دور مهم يف عملية
. كممولني للشركات االستيطانية وكمادة استيطانية وقد لعب املارانو دوراً مهماً يف التجربة االستيطانية الغربية. للغاية

 من أهم التجارب املؤثرة يف إنشاء جمتمعات علمانية رشيدة خاضعة للنماذج املادية وحنن نرى أن االستعمار االستيطاين

  .اهلندسية يف اإلدارة

السابقة كلها، فهو من يهود املارانو، وفلسفته واحدية حلولية كمونية،  ن نرى يف إسبينوزا تعبرياً عن العناصروميكننا أ
الوسيطة يف العامل  إىل اجلماعة اليهودية يف أمستردام اليت كانت تضم أنشط اجلماعات اليهودية الوظيفية كما أنه ينتمي

وكانت أمستردام نفسها . بينهم كثري من يهود البالط االستيطاين، وكانآنذاك واليت لعبت دوراً مهماً يف االستعمار 
 وقد مترد إسبينوزا على اليهودية احلاخامية، فطُرد من حظرية الدين. السلطة الدينية مركزاً جتارياً ختلخلت فيه قبضة

  .قي يف التاريخحقي اليهودي، ولكنه مل يتنب أي دين آخر، ولذا فإن البعض يرون أنه أول إنسان علماين

 الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العامل "يف شرق أوربا"اليديشية  ومع هذا، وألسباب عديدة رمبا من أمهها انعزال يهود
وكان . أوربا والشتتل، انفصل أعضاء اجلماعات اليهودية عن التحوالت الفكرية والبنيوية الضخمة يف آنذاك داخل اجليتو

غري احلاخامية يف حالة احلسيديني، ويتمسكون   بدينهم، يتبعون حاخامام، أو قيادام الدينيةأغلبيتهم من املؤمنني
 هاجرت أعداد كبرية من هؤالء إىل النمسا وأملانيا وفرنسا وإجنلترا، وقاوموا حماوالت وقد. بتقاليدهم الدينية واالجتماعية

اجلماعات اإلثنية والدينية،  لية علمنة اليهود، وغريهم منولكن الدول الغربية قامت بعم. العلمنة والتحديث بضراوة
ومتت أهم احملاوالت بصورة أكثر منهجية يف فرنسا على يد  .بشراسة غري عادية ابتداًء من أوائل القرن التاسع عشر

العلماين شبه  تمعا"وتكفلت الواليات املتحدة . والنمسا وروسيا القيصرية يف منتصف القرن نابليون، مث تبعتها أملانيا
ويرى مؤرخو اجلماعات . يهود اليديشية وغريهم  باإلجهاز على ما تبقَّى من انتماء ديين بني املهاجرين من"النموذجي

 ، إذ»املسألة اليهودية«اليهودية يف دخول العصر احلديث العلماين هو جوهر ما يسمى  اليهودية أن تأخر بعض اجلماعات

  .نياً تقليدياً يف جمتمع علماين حديثظلوا يشكلون جيباً دي
ويالحظ أنه بعد أن فرضت الدولة . للعلمنة التاريخ، تزايد دور أعضاء اجلماعات اليهودية كحملة للفكر العلماين وكأدوات وبعد هذا

رجة عالية مناجلماعات اليهودية، استبطنوا هم أنفسهم الرؤية العلمانية وحققوا د املطلقة العلمنة قسراً على أعضاء االندماج وأصبحوا أهم  
  :لألسباب التالية رواد العلمانية ومن أكثر الداعني هلا محاسة وتطرفاً، وذلك

 قذفت م "على عكس أعضاء األغلبية يف اتمع"عادية   متت علمنة أعضاء اجلماعات اليهودية بسرعة وفجاجة غري 1
 جاوزون بقية أعضاء اتمع يف معدالت العلمنة، إذ متت العملية بالنسبةالذي جعلهم يت بعنف يف عامل العلمانية، األمر
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 ولذا سارع أعضاء "املادي" وقد نوقشت املسألة اليهودية يف إطار مدى نفع اليهود. هلؤالء ببطء وبشكل أقل عنفاً
 يبينوا نفعهم ألعضاء وذوام من الداخل واخلارج حىت اجلماعات اليهودية الراغبون يف االندماج إىل ترشيد حيام

  .االنتماء األغلبية ومقدرم على

» االستنارة«أو» النهضة«وعلمنتها، فإصطالحات مثل   يالحظ أن العلمانية الغربية ورثت بعض الرموز املسيحية 2

 شبه مث أن تكتسب مضموناً مسيحياً أو ، وميكن من"وهاالت القديسني ونور اإلله قيام املسيح"ذات جذور مسيحية 
يرى أن مثة قانوناً واحداً  الذي"كما أن الصورة اازية العضوية وهي صورة جمازية أساسية يف الفكر العلماين  .مسيحي

.  وعن فكرة أن الكنيسة هي جسد املسيح"اإلله ليصبح بشراً نزول" ليست بعيدة عن فكرة التجسد املسيحي "يف الكون

املستوى  لمانية يقلل من حدة علمانيتها قليالً وخيلق قدراً من االستمرارية، علىالرموز الع وتداخل الرموز الدينية مع
املصطلحات العلمانية تشري إىل مفاهيم  الوجداين وعلى مستوى الديباجات أما بالنسبة إىل عضو اجلماعة اليهودية، فإن

  .للقداسة علمانية حمضة ال حتتوي على أية قداسة أو أصداء

الصغرية يف الغرب، وهي طبقة سامهت بدور أساسي  ة من اليهود أعضاء يف الطبقة البورجوازية كانت أعداد كبري 3
اآللية "أعضاء البورجوازية يلتزمون بشكل شبه مطلق باحلراك االجتماعي  كما أن. يف احلرب ضد اإلقطاع والكنيسة

  .لتحقيق هذا احلراك مهم أو خصوصيتهمولذا، فهم على أمت استعداد للتخلي عن قي. "للبقاء بالنسبة هلم األساسية

واملهاجر، بسبب حركيته وعدم انتمائه، يكون . بلد آلخر  كانت أعداد كبرية من يهود العامل يف حالة هجرة من 4
  .عادةً من محلة الفكر العلماين

 هبوط بعض أعضاء مع"مناطق االستيطان   يالحظ أن كثرياً من أعضاء اجلماعات اليهودية، سواء يف روسيا داخل 5
، اخنرطوا يف صفوف "بعد وصوهلم كمهاجرين"، أو يف الواليات املتحدة "الطبقي البورجوازية الصغرية اليهودية يف السلم

  .العاملة املقتلعة من جذورها واليت تشكل العمود الفقري للعلمنة الطبقة

  .ائماً مراكزاً للعلمنةمعظم أعضاء اجلماعات اليهودية يف املدن اليت تعد د  تركُّز 6

الفكر العلماين ألم يتصورون أنه سيخلق اجلو   هناك، أخرياً، السبب العام وهو أن كثرياً من أعضاء األقليات يتبنون 7
أثبتت  وقد"أعضاء األقلية وأعضاء األغلبية، سواء يف عامل االقتصاد أو يف عامل الرموز  املالئم لتحقيق املساواة الكاملة بني

 ."متاماً تطورات التارخيية الالحقة أنه أمر مل يكن دقيقاًال

 أثر العلمانية في اليهودية 

The Impact of Secularism on Judaism  

حينما تصاعدت معدالت العلمنة يف اتمع الغريب، كانت اليهودية  والواقع أنه،. تركت العلمانية أثراً عميقاً يف اليهودية
للكون  لة األزمة، وهيمنت القباالة احللولية على اجلماهري اليهودية حبيث أصبحت رؤيتهامرح احلاخامية قد دخلت

شبتاي تسفي، واليت بدأت يف  ونتيجةً لذلك، بدأت مرحلة التفجرات املشيحانية ومن أمهها حركة. حلولية متطرفة
ع عشر، وتبعتها احلركة الفرانكية يف بولندا يف العامل يف القرن الساب سالونيكا والدولة العثمانية وانتشرت منها إىل أرجاء

اية القرن  عشر، وانتهت باحلركة احلسيدية اليت سيطرت على معظم مجاهري اليهود يف شرق أوربا مع القرن الثامن
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ولكن، بسبب تكلس . »الديين اإلصالح« لكل هذا، كانت اليهودية قد وصلت إىل مرحلة تتطلب . الثامن عشر
الدينية، وبسبب انتشار احللولية بني اجلماهري، أصبح من العسري  خامية شكالً ومضموناً بني أوساط النخبةاليهودية احلا

إىل العلمنة  وأخذ اإلصالح شكل تبني األشكال الدينية اإلصالحية املسيحية، مث حتولت. الداخل إصالح اليهودية من
اجلمايل، فأُلقيت املواعظ باللغة السائدة يف اتمع،  إصالح اجلانبوقد بدأ اإلصالح الديين مبحاولة . الصرحية بعد فترة

كانت تؤديه يف البداية جوقة من الذكور مث جوقة خمتلطة، كما أُدخل األرغن، وهذه  وأُدخل الغناء يف الصلوات حيث
انب اجلمايل اجل مث تصاعدت درجة اإلصالح الديين وجتاوزت. عناصر مستمدة من طقوس العبادات املسيحية كلها

والتجديدية، وهي صيغ من اليهودية خمففة للغاية ال  ووصلت إىل اجلانب العقيدي، فظهرت اليهودية اإلصالحية واحملافظة
  ومن هنا كان ظهور مشكلة من هو اليهودي؟. احلاخامية وال تعترف حباخاماا تعترف ا اليهودية األرثوذكسية

البشري ميكنه الوصول إىل احلقائق الدينية  بويب العقالين، واليت تذهب إىل أن العقلوهذه الفرق اجلديدة ذات الطابع الر
مرتَّلة من اإلله، حتاول أن تقلص رقعة الغيب على قدر اإلمكان أو تلغيه  بدون وحي إهلي، وأن الشريعة اليهودية ليست

مطلقات علمانية، مثل روح  ذلك، فإا تتبىنوبدالً من . تستبعده من منوذجها املعريف والتفسريي واألخالقي متاماً أو
 يف اليهودية "يف إطار اتمع األمريكي"احملافظة، أو التقدم  العصر يف اليهودية اإلصالحية، أو روح الشعب يف اليهودية

  .التجديدية

 وأُلغي اجلنسني، تزايدت معدالت التحديث والعلمنة على مستوى الشعائر وبشكل جذري، فحدث االختالط بني مث
التخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع،  غطاء الرأس، ومت ترسيم النساء كحاخامات، وخففت شعائر السبت، ومت

وترية اإلصالح إىل أن أصبحت علمانية صرحية، ففي بعض األبرشيات  مث تصاعدت. وأُقيمت صلوات السبت يوم األحد
جنسياً يف  وقد بدأ مؤخراً قبول الشواذ. ي يتفق عليه املصلونصلوات السبت تقام يف اليوم الذ اإلصالحية أصبحت

قُبل ترسيم الشواذ جنسياً كحاخامات  األبرشيات اليهودية املختلفة، بل بدأت تظهر أبرشيات مقصورة عليهم، كما
  .املقصورة على الشواذ "يشيفا"وأنشئت املدارس التلمودية العليا 

، وتستخدم »يهودية«قلباً وقالباً، وتسمي نفسها مع ذلك  ر عقائد علمانيةولكن أهم أشكال علمنة اليهود هو ظهو
وتحل اليهود حمل  وجوهر هذه العقائد هو أا تحل اهلوية اليهودية حمل العقيدة اليهودية،. ودينية ديباجات يهودية إثنية
اليهودية «و» اليهودية اإلحلادية«و» إلثنيةاليهودية ا«و «اليهودية العلمانية«فظهر ما يسمى . اإلله كمركز للقداسة

 تدور كلها حول مطلق واحد هو الشعب اليهودي وتسقط اإلميان بالغيب أو» يهودية«هلا  ، وهي عقائد يقال»اإلنسانية

هودية وحتولت شعائر الي. الدنيوية اإلله، حبيث يصبح اإلميان الديين متمركزاً حول الذات القومية أو جمموعة من املُثُل
القومي، أي أن الدين حتول إىل قومية والقومية حتولت إىل دين،  وعقائدها إىل شكل من أشكال الفلكلور أو التراث

بل ميكن . القداسة أن تصبح اهلوية هي ذاا مصدر اإلطالق الوحيد وموضع: العلماين ملشكلة اهلوية وهذا هو احلل
اخلصوص، هي يف جوهرها يف واقع األمر عقائد علمانية  ، والتجديدية على وجهالقول بأن اليهودية اإلصالحية واحملافظة

  .ذات ديباجات دينية

اليهودية، فظهر الهوت يهودي يستند  تزايد معدالت العلمنة يف اتمعات الغربية، تزايدت معدالت علمنة العقيدة ومع
ا نقطة وحلظة مرجعية أساسية حتقَّق فيها الشعب اليهودي ليهود غرب أورب إىل فكرة موت اإلله جيعل من اإلبادة النازية
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حول مطلقات  ودخلت اليهودية كذلك عامل ما بعد احلداثة، فظهرت يهودية ال تدور. الذي ختلى عنهم من موت اإلله
  .وإمنا تدور حول حلظات إميانية تعقبها حلظات شك

تراث ثقايف،  ية الذين يرون أن مضمون االنتماء اليهودي هواليهودية العلمانية ما طرحه دعاة اليديش ومن أهم العقائد
ولذا، طالبوا ببعث . اليديشي الشرق أوريب املشترك وأن ما جيمع يهود اليديشية ليس اإلميان الديين وإمنا تراثهم القومي

على كل الرموز العقائد العلمانية على اإلطالق هي الصهيونية اليت استولت  ولكن أهم. قومي يديشي يف شرق أوربا
الديين وأحلت حملها مضموناً  اليهودية التقليدية واستخدمت كل الديباجات الدينية بعد أن أفرغتها من مضموا الدينية

الدولة الصهيونية واليهود : ، مثل"مطلقات علمانية"تتسم باملطلقية  قومياً، وجعلت النقطة املرجعية عناصر دنيوية طبيعية
بدالً من االلتزام بالشعائر وتأدية " ، واهلوية اليهودية"بدالً من التاريخ املقدس"التاريخ اليهودي الدنيوي ، و"اإلله بدالً من"

 أن اليهود مادة بشرية متحركة ميكن "صيغتها العلمانية وهي أهم الصيغ يف"كما أكدت الصهيونية . "األوامر والنواهي
وأكدت أوربا " كما أكدت الصهيونية أن اليهود شعب عضوي. اوتوظيفها إىل مادة نافعة وكذلك حوسلته حتويلها

 هو الصيغة الصهيونية "شعب عضوي منبوذ نفع اليهود وأم"، ومجاع املفهومني "العلمانية أنه شعب عضوي منبوذ
  .األساسية

، "اليهودية  قبل ظهورفيما"حماولتها جتاوز اليهودية احلاخامية، على التراث العرباين القدمي  وقد أكدت الصهيونية، يف
من األحيان، حولت أبطال العهد القدمي إىل  كما أا، يف كثري. وعلى البطوالت العربانية غري الدينية وغري األخالقية

ميجدون شخصيات شريرة يف العهد القدمي أو شخصيات معادية لليهودية  وكان املؤلفون الصهاينة. أبطال قوميني
. تأليف أوبرا عنه تاي تسفي الذي يعده البعض يف إسرائيل بطالً قومياً، وكان هرتزل ينويإسبينوزا وشب احلاخامية مثل

. الدولة الصهيونية على حساب املغزى الديين التارخيي ومن ناحية أخرى، يتم تأكيد املضمون الطبيعي الكوين لألعياد يف

بذام  اد حتولت إىل أعياد قومية حيتفل اليهود أثناءهاالدولة الصهيونية يف واقع أن األعي كما تتبدى علمنة اليهودية يف
وهكذا، بعد أن كانت اليهودية متنح اليهودي  .انتصاراا وانكساراا دون الرجوع إىل أية نقطة ميتافيزيقية: القومية

تباره يهودياً وحسب، من الوصايا والنواهي، صار اليهودي مركزاً للقداسة باع القداسة مبقدار ما يتبع من الشعائر وينفذ
» استقالل إسرائيل  » ومن مث، أصبح عيد. انتمائه اإلثين، وأصبحت دولته هي التعبري األكرب عن القداسة أي حسب

إىل درجة أن كثرياً منهم يتصورون اآلن أن الدولة  وقد وصلت علمنة يهود العامل، من خالل الصهيونية،. عيداً دينياً
وقد حدا هذا ببعض . وأن رئيس وزرائها هو حاخامهم األكرب أو كاهنهم األعظم كلهم،الصهيونية هي معبدهم أو هي

عودة إىل عبادة العجل «باعتبارها  أو عن عبادة الدولة الصهيونية» اليهودية الوثنية«املتدينني إىل احلديث عن  احلاخامات
  .»الذهيب

رموزه من  ملية العلمنة من الداخل، أو لعملية االستيالء علىالديين اليهودي كان مرشحاً لع وجتب اإلشارة إىل أن النسق
والنسيب واملقدس والزمين والديين والقومي، إذ  قبل اجلماعات العلمانية اليهودية، بسبب حلوليته اليت توحد بني املطلق

 فوقان عليه مث يتالشى اإلله مث يت"الواحدية الكونية"يصبحا متعادلني معه يف القداسة  حيل اإلله يف الشعب واألرض حىت

العلمانية القومية، اليهودية أو  أو يصبح هامشياً ويتم تقديس األرض والشعب دون اإلله، وهذا هو جوهر األيديولوجيات
  .اإلطالق غري اليهودية، اليت جتعل األرض والشعب مها مصدر
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 اليهودية العلمانية أو اإلنسانية 

Secular or Humanis t Judaism  

 فلسفة تتعامل مع الدنيا "الشاملة"فالعلمانية  وهو مصطلح متناقض،. »اليهودية اإلنسانية«هي » ليهودية العلمانيةا«
 والفلسفة اإلنسانية. تم ا، وتنفي أية مطلقية للقيم املعرفية واألخالقية وحسب، وتنكر اآلخرة، أو مشها وال

أحكامه مطلقة،وهو املصدر  إلنسان مركزاً للكون وركيزة ائية له؛ ترتع الرتوع نفسه وإن كانت جتعل ا"هيومانزم"
 أية مرجعية متجاوزة للطبيعة "اهليومانية"العلمانية والرتعة اإلنسانية  وتنكر كلٌّ من. الوحيد للقيمة وبديل لإلله يف األرض

  .الواحدية الكونية يف إطار، أي أما يدوران "مستوى هذه الدنيا"وختتزالن كل شيء إىل مستوى واحد  والتاريخ

بأي غيب أمر مستحيل وأن العهد القدمي وكتابات الفقهاء اليهود  ويرى دعاة اليهودية العلمانية أو اإلنسانية أن اإلميان
أو » زمنية» وهذا ما يسمى"تارخيية سابقة حاول فيها شعب أن يتكيف مع األحوال املتغرية  إن هي إال نتيجة مرحلة

يف صياغتها "يتناقض متاماً مع تعاليم اليهودية ذاا  وغين عن القول أن هذه األفكار فيها ما. "النص املقدس» تارخيانية«
اليهودية يف  وعادةً ما تتمثل هذه اليهودية العلمانية أو اإلنسانية. األديان التوحيدية السماوية  بل وتعاليم سائر"التوحيدية

  .من اإلميان باالله الواحد القادر العادل االبتعاد عن القيم األخالقية النابعةاإلميان باإلثنية اليهودية، ويف 

مرحلة  ومع. العلمانية إىل منتصف القرن الثامن عشر، فمع تفاقم أزمة اليهودية احلاخامية ويعود تاريخ ظهور اليهودية
الدينية ويصبحون ال أدريني أو ملحدين  ماالنعتاق، أخذ أعضاء اجلماعات اليهودية بأعداد متزايدة يبتعدون عن معتقدا

يف تزايد االنصراف عن اليهودية إذ إا رفضت اإلله املتجاوز أو مهَّشته  وقد سامهت الصهيونية. أو غري مكترثني بالدين
  .االميان قيم متجاوزة للواقع املادي وجعلت الشعب واألرض مها الركيزة النهائية وموضوع وأنكرت أية

 "الترافيم، أي األصنام"التركيب على عناصر وثنية   التركيب اجليولوجي التراكمي لليهودية، واحتواء هذاولكن طبيعة

، جعلت إفراز مثل هذه الرؤية "سفر أيوب" وعدم حتدد فكرة البعث "اجلامعة سفر أيوب، سفر"وعلى عناصر عدمية 
  .خيية ونصوصاً دينية تؤيد رؤيتهمممكناً، كما جعلت بوسع أصحاا أن جيدوا سوابق تار الدنيوية

 اليهودية اإلنسانية 

Humanis t Judaism  

  .«العلمانية أو اإلنسانية اليهودية«: انظر

 أثر العلمانية في الجماعات اليهودية 

The Impact of Secularism on the Jewish Communities  

بأنه بعد مرحلة املقاومة األوىل  ودية يف العامل، فيمكن القولعمليات العلمنة أثراً عميقاً يف أعضاء اجلماعات اليه تركت
التاسع عشر تقريباً، استسلم معظم أعضاء اجلماعات اليهودية هلذه  لعمليات العلمنة، واليت استمرت حىت منتصف القرن
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أسلفنا ذكرها يف  معدالت العلمنة بينهم بشكل فاق معدالته بني أعضاء األغلبية، وذلك لألسباب اليت احملاوالت فزادت
  .املدخل السابق

متزايدة، عن اليهودية احلاخامية، ودخلت أعداد كبرية منهم يف إطار  وقد ختلى أعضاء اجلماعات اليهودية، بأعداد
من أشكال اإلميان الديين  كما أن أعداداً متزايدة منهم ختلت عن أي شكل. اإلصالحية أو احملافظة أو التجديدية اليهودية
واملاركسية، أو أيديولوجيات علمانية ذات ديباجات يهودية،  األيديولوجيات العلمانية املختلفة، مثل االشتراكيةوتبنت 

  .واليهودية اإلثنية، واليهودية اإلحلادية، والقومية اليديشية، والصهيونية اليهودية العلمانية،: مثل

العلمنة يف اتمع ويف داخل أعضاء اجلماعات  ايد معدالتويالحظ أنه، ابتداًء من منتصف القرن التاسع عشر، ومع تز
 وقد بلغت معدالت العلمنة بني يهود الغرب مقداراً. وأقبلوا على الزواج املختلط اليهودية، تزايدت معدالت اندماجهم

ملسيحية كما كان مضطرين إىل اعتناق ا ومما ساعد على ذلك أن اليهود الذين ختلوا عن عقيدم مل يكونوا. مرتفعاً جداً
ومع تزايد احلريات يف اتمعات الغربية، . علمانيني دون أي انتماء ديين األمر يف املاضي وإمنا كان ميكنهم أن يعيشوا

تكن معروفة بينهم من  اجلنسية على وجه اخلصوص، زاد عدد األطفال غري الشرعيني بني اليهود، وهي ظاهرة مل واحلرية
أيضاً تزايد اخنراط أعداد اليهود العلمانيني واإلثنيني يف  ويالحظ. سرة وارتفعت معدالت الطالققبل، كما زاد تفسخ األ

الدينية  وقد لُوحظ مؤخراً تزايد إقبال الشباب اليهودي على احلركات. واملاسونية والثورية احلركات السرية والعدمية
وهذا تعبري عن تزايد معدالت العلمنة وعن  .ريشنا والبهائيةاملستحدثة، أو ما يسمى بالعبادات اجلديدة، مثل هاري ك

  .الكامن وراء أفالم الكوميدي األمريكي اليهودي وودي ألن أزمتها يف آن واحد، وهو املوضوع األساسي

وز أعلى درجات الرب وقد وصلوا إىل. اجلماعات اليهودية يف الربوز والتميز داخل إطار احلضارة الغربية وقد بدأ أعضاء
اآلن عشرات اليهود من األدباء واملفكرين والفنانني   حيث يوجد"اتمع العلماين شبه النموذجي"يف الواليات املتحدة 

بني  كما يوجد كثري من أعضاء اجلماعة اليهودية. أغلبيتهم عن الرؤية السائدة يف اتمع والعلماء الذين يدافعون يف
املفكرين اإلنسانيني الذين يدافعون  ء اجلماعات اليهودية يف الغرب كثري منوظهر من بني صفوف أعضا. صناع القرار

كما ظهر من بينهم مفكرون مثل فرويد جعلوا مههم نزع . وتشومسكي عن اإلنسان منفصالً عن اإلله، مثل ماركس
قرد أو حجر،  ة، يرقةٌ أووالواقع والنظر إليهما مبنظار علمي جمرد وكأن اإلنسان جمرد ظاهرة طبيعي القداسة عن اإلنسان

ومن املهم أن نبني أن احلضارة . للعلمانية ال سر فيه وال غاية خاصة لوجوده، وهذه هي إحدى اإلسهامات املهمة
والتميز مبقدار ما حيقق من علمنة هلويته، أي أن يتعامل مع الواقع من منظور  العلمانية مسحت لليهودي بتحقيق الربوز

فربوز . وخاصة بالضمري احدي املادي وجيعل انتماءه اليهودي مسألة مقصورة على حياته اخلاصةالعقالين الو النموذج
حتديثها أو أمركتها، أي علمنتها وصبغها بالصبغة احلديثة أو  اليهودي يتحقق مبقدار ختليه عن يهوديته أو مبقدار جناحه يف

  .األمريكية

ظ أن نسبة اليهود تتزايد يف قطاعات االحولذا، . العلمنة والتحرر من القيم املطلقة تمع اليت تتصف بقدر عال منوي
اإلنسان فيها إىل مادة عامة استهالكية، ويف تلك القطاعات اليت تتسم  جندهم يتركزون يف القطاعات اليت يتحول

الرقيق األبيض، وجتارة  صناعة السينما، والصحافة الرخيصة، وجتارة: التعاقدية وعدم اإلميان باحلرمات، مثل بالعالقات
، هو ما "بعضها مشني"التركز يف قطاعات اقتصادية بعينها  ولعل هذا الربوز يف احلضارة العلمانية، وكذلك. العقارات
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. وإذاعتها مؤامرة يهودية لعلمنة العامل، أو أن العلمنة ما هي إال عملية يقوم اليهود بنشرها جعل البعض يتصور أن مثة

 والكل املركب "اليهود"خيلط بني اجلزء الفعال  ترض أنه لو اختفى اليهود الختفت العلمانية، وهو تصوروهذا التصور يف
 احلال يف تفسري انتشار العلمانية يف ربوع العامل يف الصني واهلند واليابان ونيجرييا ، وهو افتراض يفشل بطبيعة"العلمانية"

  .حيث ال يوجد يهود على اإلطالق

اليهودية من بلد إىل آخر، كما ختتلف أشكال العلمنة حسب احمليط  ت العلمنة بني أعضاء اجلماعاتوختتلف معدال
اجلماعات  الالتينية حيث كانت معدالت العلمنة منخفضة يف اتمع، كان معدهلا منخفضاً بني ففي أمريكا. احلضاري
كان انقسام يهود أمريكا الالتينية إىل مجاعات  ومن هناوقد احتفظت كل مجاعة منها ويتها الدينية واإلثنية، . اليهودية
 اتمع ككل، يالحظ أيضاً تزايد معدالت العلمنة بني أعضاء اجلماعات اليهودية ولكن، مع تزايد العلمنة يف. متنافرة

االجتماعية أو اندماجهم املاسونية والنوادي  وانصهارهم يف اتمع الالتيين أو انصرافهم عن الدين واخنراطهم يف احملافل
وقد انعكس . فقد زادت معدالت العلمنة وأخذت شكل االبتعاد عن الكنيسة أما يف فرنسا وإجنلترا،. يف مجاعة واحدة
  .يهود البلدين، فانصرفوا هم أيضاً عن الذهاب إىل املعبد اليهودي هذا الوضع على

العلمانية حبيث حتولت إىل  ستيعاب الكنيسة يف املؤسسات اإلثنيةالعلمنة يف الواليات املتحدة شكالً خاصاً، وهو ا وتأخذ
أمر مهم يف جمتمع مهاجرين يتسم بعدم الثبات وعدم وجود  مؤسسة تعبر عن إحساس اجلماعة بذاا وويتها، وهذا

 تهم الدينية وظهرتوينطبق الشيء نفسه على يهود الواليات املتحدة إذ فقد أغلبيتهم هوي .مؤسسات دينية تقليدية فيه

وجيب . أمريكا من خالهلا عن هويتهم  أمريكية وحتول املعبد اليهودي إىل املؤسسة اليت يعبر يهود-هوية واحدة يهودية 
  .واقع األمر، عن تزايد معدالت العلمنة، وال يشكل عودةً إىل اليهودية مالحظة أن التمسك باهلوية اإلثنية هو تعبري، يف

يهود الوسط الذين يعيشون يف  فهناك أوالً. ، من منظور العلمنة، إىل ثالثة أقسام"سابقاً"الحتاد السوفييت يهود ا وينقسم
، ولذا فقد فقدوا 1917يعيشون حتت احلكم الشيوعي منذ عام  مناطق مثل روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء، وهؤالء

ضمت إىل   الذين يعيشون يف مجهوريات البلطيق اليت"زبادنكي"غرب أما القسم الثاين، فهو يهود ال .انتماءهم الديين متاماً
أكثر وضوحاً، وقد هاجر غالبيتهم يف الفترة  لكن هؤالء كانوا حيتفظون وية دينية وإثنية. 1940االحتاد السوفييت عام 

 هؤالء منخفضة جورجيا واجلمهوريات اإلسالمية، ومعدالت العلمنة بني والقسم الثالث هو يهود. 1990  1970
  .العلمنة يف اتمعات اليت يعيشون فيها مثل معدالت

، وهم يهود »اليهود اجلدد«وظهور » اهلوية اليهودية اجلديدة«فهو ظهور ما نسميه  أما أهم أشكال العلمنة يف الغرب
  . امساً وقالباً وحسب، وعلمانيون جوهراً وقلباً"من الناحية الدينية أو اإلثنية سواء"

إخل، فيختلف معدل العلمنة بينهم ... العريب ا بقية اجلماعات اليهودية يف العامل، الفالشاه ويهود اهلند ويهود العاملأم
كل حال، فقد لعبت املنظمات الصهيونية واليهودية الغربية، مثل األليانس،  وعلى. حسب املعدالت السائدة يف جمتمعام

العلمنة بني األقليات  ت اليهودية وحتديثهم وعلمنتهم، مع مالحظة أن مستوىأساسياً يف تغريب أعضاء اجلماعا دوراً
اليهودية حينما ينتقلون إىل إسرائيل تتم علمنتهم بسرعة  كما أن أعضاء اجلماعات. يزيد عادةً عن معدهلا بني األغلبية

  .مذهلة
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. اليهودية يف العامل يد علمنة أعضاء اجلماعاتعدد الراغبني يف اهلجرة إىل فلسطني احملتلة يتناقص مع تزا وقد لُوحظ أن

أكثر اجلماعات اليهودية علمنةً، يتجه إىل  من السوفييت، وهم من % 90وعلى سبيل املثال، فإن ما يزيد على 
 أي املدينة الذهبية، أي صهيون العلمانية، ويؤثروا على» جولدن مدينا«باليديشية  الواليات املتحدة اليت يطلَق عليها

  .إسرائيل

إىل الواليات املتحدة أو إىل فلسطني، كانت دائماً  وعلى كلٍّ، ميكن القول بأن الدوافع وراء اهلجرة اليهودية، سواء
وما كان حيدث أحياناً أن تصاحبها ديباجات . حتقيق احلراك االجتماعي لصاحبها دوافع علمانية، فهي هجرة دف إىل

  .مادية علمانية صرحية ينني، أما الغالبية الساحقة فكانت دوافعها وديباجاابالنسبة لبعض اليهود املتد يهودية

 يهودي ملحد 

Atheis t Jew  

باليهودية قياساً  يبدو وكأنه تركيب واضح التناقض، إذ أننا نتصور أن اليهودي هو من يؤمن» ملحد يهودي«مصطلح 
ولكن . باملسيحية، بكل ما يتبع ذلك من إميان باإلله على أن املسلم هو من يؤمن باإلسالم، واملسيحي هو من يؤمن

أن  وحبسب الشريعة اليهودية، ميكن. كونه مؤمناً بالعقيدة وإمنا كونه مولوداً ألم يهودية املعيار يف تعريف اليهودي ليس
اقض يف الشريعة ذلك اإلام والتن وانطالقاً من. يكون اليهودي من الناحية النظرية يهودياً وملحداً يف الوقت نفسه

 إىل إسرائيل وطالب بأن حيصل على "ولد ألبوين يهوديني مث تنصر وهو راهب كاثوليكي"اليهودية، ذهب األخ دانيال 
 أن "من باب أوىل"فيمكنها  اإلسرائيلية حسب قانون العودة، فإذا كانت الشريعة اليهودية تعترف بامللحد يهودياً اجلنسية

حيثيات احلكم إىل مقولة علمانية وهي أن األخ دانيال،  وقد استندت. لكن طلبه رفض! تعترف باملسيحي يهودياً
بالعقيدة  ، أي أن املعيار هنا هو مدى االرتباط بالشعب اليهودي ال»املصري اليهودي«عن  باعتناقه املسيحية، فصل نفسه

جتاهاً مغايراً يف اآلونة األخرية، حبيث أصبح ال ميانع ا ولكن يبدو أن الرأي العام اإلسرائيلي بدأ يتجه. أو العقائد اليهودية
وترتبط ذا املصطلح . مسيحي هاجر إىل إسرائيل مدفوعاً بدوافع صهيونية على» يهودي«من إطالق مصطلح 
  .»يهودي إثين«و» اليهودية العلمانية«مثل  مصطلحات أخرى

 يهودي إثني 

Ethnic Jew  

الدينية واألخالقية اليهودية وإمنا من اإلثنية  ي يرى أن يهوديته ال تنبع من إميانه بالقيمهو اليهودي الذ» اليهودي اإلثين«
  .»اليهودي غري اليهودي«ورمبا كان هذا ما يعنيه إسحق دويتشر مبصطلح  .اليهودية، أي من موروثه الثقايف

  » .اليهودية اإلثنية « :انظر

 اليهودية اإلثنية 

Ethnic Judaism  
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مأخوذة من الكلمة » اإلثنية«وكلمة . اليهودية تعبري عن االنتماء اليهودي الذي يستند إىل اإلثنية» ة اإلثنيةاليهودي»
 لإلشارة إىل اجلماعة اإلنسانية» إثنية«وتستخدم كلمة . »مجاعة هلا صفات مشتركة» أو» قوم«مبعىن » إثنوس«اليونانية 

تستند إىل تراث تارخيي مشترك  ها مجاعة تشعر بأن هلا هوية مشتركةاليت قد ال يربطها بالضرورة رباط عرقي ولكن
دالالا، فهي تشري إىل كل فعل إنساين وكل ما هو  هنا تستخدم يف أوسع» حضارة«وكلمة . ومعجم حضاري واحد

 ، اللغةومن أهم العناصر اإلثنية. حالقة الشعر، وطريقة تنظيم اتمع، والرقص األزياء وطرق: ليس بطبيعة، مثل

أن يؤمن باإلله ، إىل الشعائر الدينية  وميكن أن يكون الدين عنصراً من بني هذه العناصر اإلثنية فينظر املرء، دون. واألدب
له  "مبعىن أنه يعبر عن هويته"ويستطيع املرء أن يشري إىل طعام إثين . الرقص والطعام بوصفها تعبرياً عن اهلوية ، متاماً مثل

وبالتايل، فإن امللوخية أو الكبسة طعام  .يتجاوز وظيفته املادية، فهو ليس جمرد طعام لسد حاجته اجلسديةمضمون رمزي 
وعلى أية حال، فإن اإلثنية اليهودية هي جمموعة الصفات احملددة . مدلوالت إثنية إثين، أما اهلامبورجر فهو طعام ليس له

  .من منظور إثين» وديةاهلوية اليه«يفترض أا تشكل ما يسمى  اليت

فبعد . التاسع عشر  هو إحدى السمات األساسية للتشكيل احلضاري الغريب يف القرن"اإلثنية"بالذات القومية  واإلميان
مطلق ديين أو أخالقي وحلَّت حمله الذات القومية  ضعف املسيحية وانتشار العلمانية، ظهر الفكر القومي الذي أسقط أي

  .للقيمة ونقطة مرجعية وركيزة ائية  ومصدر وحيدكمطلق وموضع للقداسة

أما الوحدة على أساس ."العرق"فالوحدة على أساس عرقي تعين وحدة الدم واجلنس  وجتب التفرقة بني اإلثين والعرقي،
معة السالفية الفرنسية أو اجلا مثل القومية اإلجنليزية أو"ومعظم احلركات القومية . فتعين وحدة التاريخ والثقافية إثين

ولكن، بعد جتربة . ، تستند إىل تعريف عرقي إثين للذات القومية"والصهيونية واألملانية والقومية الطورانية، وكذلك النازية
اليهودية، فبدأ القبول  النازية، أصبح من الصعب قبول التعاريف العرقية، وخباصة من جانب أعضاء اجلماعات اإلبادة

ديباجات إثنية دون أي تعديل للقداسة أو املطلقية اللتني   وأُسقطت الديباجات العرقية وحلت حملهابفكرة الوحدة اإلثنية
نقاًء ما يتمتع به  فالوحدة على أساس عرقي تشبه الوحدة على أساس إثين، إذ تدعي كلتامها. القومية تنسبان إىل الذات

  . صاحبها حقوقاً مطلقة اماً، تعطيكما أن العرقية، مثلها مثل اإلثنية مت. أصحاب اهلوية

كانت دعوة إثنية، ألن اتمع األمريكي جمتمع مهاجرين، فيه أعراق  وتتسم الدعوة القومية يف الواليات املتحدة بأا
 هي اآللية اليت التضامن اإلثين هو اإلمكانية الوحيدة املتاحة أمام األمريكيني، وكانت بوتقة الصهر كثرية، ولذا أصبح

كان العنصر . اإلثنية األمريكية العامة اجلديدة ميكن من خالهلا إذابة اإلثنيات اخلاصة السابقة للمهاجرين لتحل حملها
 ولكنه كان "يف التمييز العنصري، أي العرقي، ضد السود واآلسيويني والعرب ويظهر"العرقي موجوداً منذ البداية 

حترر السود، ظهرت  الواليات املتحدة، وظهور حركات األقليات مثل حركةومع تزايد معدالت العلمنة يف  هامشياً،
شكل من أشكال اخلصوصية، وهو ما أدى إىل  حاجة لدى املواطن األمريكي أن يشعر بانتماء ما يضرب جبذوره يف

 أو مع العقد هذا البعث اإلثين شريطة أال يتعارض مع الوالء القومي وقد شجع اتمع. بعث اإلثنيات املختلفة
اإلثنية يف حياته اخلاصة  األمريكي، فبإمكان املواطن األمريكي أن يأكل من طعامه اإلثين ويرقص من رقصاته االجتماعي

يف رقعة احلياة العامة غري متناقض يف أساسياته مع رؤية  ورمبا العامة، ما حال له من مأكل ومرقص، على أن يظل سلوكه
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املختلفة، اليت  حياته، أي أن االنتماءات اإلثنية اخلاصة تعامل متاماً معاملة االنتماءات الدينيةو اتمع وإيقاعه األساسي
  .أظهر اتمع إزاءها التسامح طاملا ال تتجاوز رقعة احلياة اخلاصة

ة وإمنا من إثنيتهم اإلميان بالعقيدة الديني ومعظم يهود العامل يف الوقت احلايل يهود إثنيون، أي أن يهوديتهم ال تنبع من
ما  وبالتايل، فالشعب اليهودي يصبح. باعتبارها نسقاً دينياً وإمنا باعتبارها فلكلوراً اليهودية، وهي تنبع من اليهودية ال

ورمبا كان التركيب اجليولوجي  ."«الفولك األملاين«متاماً مثل "، »الشعب العضوي«، أو »الفولك اليهودي«يسمى 
وخباصة وأن الشريعة اليهودية عرفت اليهودي بأنه من ولد ألم   جعل ظهور مثل هذا التعريف ممكناً،لليهودية هو الذي

ال يرغبون يف  فهم. بأن اإلثنية اليهودية يف الواقع هي صهيونية أعضاء اجلماعات اليهودية التوطينية وميكن القول! يهودية
ولكنهم، مع هذا، يؤمنون بقداسة صفام . ديين باليهودية كنسقاهلجرة إىل فلسطني، كما أم ال يؤمنون باإلله أو 

بأن إثنيتهم تشكل النقطة املرجعية األساسية لوجودهم كيهود وبأن إسرائيل تعبر  اإلثنية القومية، أو على األقل يؤمنون
تعظيم الدولة الصهيونية  ومن مث، فهم يستمرون يف تعظيم ذام القومية أو اإلثنية ومتجيدها، ويف. هذه اإلثنية عن

وضمان االستمرار يف التمتع باهلوية اإلثنية، قام يهود  وحلل هذه املشكلة. ومتجيدها، ولكنهم ال يهاجرون إليها قط
لألمريكيني  تعريف إسرائيل باعتبارها بلدهم األصلي أو وطنهم القومي، كمثل إيطاليا بالنسبة الواليات املتحدة بإعادة

. الواليات املتحدة، فهي وطنهم القومي احلايل أما. كذلك بولندا بالنسبة لألمريكيني من أصل بولنديمن أصل إيطايل، و

 واألهم من ذلك أن. متنحهم هوية إثنية خاصة وال تلقي عليهم أية أعباء أخالقية وألن إسرائيل هي بلدهم األصلي، فهي

فاإلنسان ال يهاجر إىل بلده األصلي وإمنا   يتطلب منهم اهلجرة،التعريف اإلثين للهوية اليهودية على الطريقة األمريكية ال
كل اليهود حتت لواء الصهيونية يف الظاهر، وتيسر عليهم اهلرب منها يف  أي أن اإلثنية اليهودية جتمع"! يهاجر منه

أن هذه اإلثنية  ظهذا ويالح. "بدالً من قبوهلا أو رفضها» التملص اليهودي من الصهيونية«ما نسميه  وهذا. الباطن
  .جمرد قشرة زخرفية فارغة  أصبحت"شأا شأن اإلثنية اإليطالية أو اآلسيوية"اليهودية ذاا 

 اإلثنية اليهودية 

Jewish Ethnicity  

  .»اليهودية اإلثنية«: انظر

 الرؤية المعرفية العلمانية اإلمبريالية والجماعات اليهودية 

The Secular Imperialis t Epis temological Outlook and the Jewish 
Communities  

ويتضح هذا يف . الغريب أثر واضح يف أعضاء اجلماعات اليهودية كان للرؤية املعرفية اإلمربيالية والتشكيل االستعماري
اء أعض النيتشوية واملفكرون من«: انظر"كثرياً من املفكرين اليهود يف القرن التاسع عشر  فكر نيتشه الذي اكتسح

جومبلوفيتش، «: سبيل املثال، انظر على"، ويف متثُّل كثري من املفكرين اليهود ألفكار داروين "»اجلماعات اليهودية
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من إفرازات الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية واألفكار الربمجاتية   والفكر الصهيوين بأسره هو أساساً إفراز"»لودفيج
  ."«كالن، هوارس» :انظر"

والتارخيي، فقد قامت الدولة القومية املطلقة يف الغرب  أما على املستوى السياسي واالجتماعي. ى مستوى الفكرهذا عل
اليهودية، أي  اليهودية وبتحويلهم إىل مادة بشرية وبطرح احلل العلماين اإلمربيايل للمسألة بترشيد أعضاء اجلماعات

  .وفرضها على أعضاء اجلماعات اليهودية  الفكرة الصهيونيةتصدير املادة البشرية اليهودية إىل اخلارج وبطرح

اليهودية إىل األمريكتني وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا وفلسطني إال  وال ميكن فهم حركة انتقال اجلماعات
يف الواليات املتحدة تركُّزهم  كما ال ميكن فهم. إطار حركة االستعمار االستيطاين الغريب،وخباصة األجنلو ساكسوين يف

  .من الفائض البشري يف أوربا% 80استوعبت حوايل إال باعتبارها التجربة االستيطانية الكربى اليت

الغريب، وخباصة يف  العامل أصبح مرتبطاً متاماً باإلمربيالية بعد أن تركَّز يهود العامل يف العامل وميكن القول بأن مصري يهود
ولعل هذا يفسر تصهين اجلماعات . اإلمربيالية فاملصري اليهودي أصبح هو نفسه مصري. الواليات املتحدة وإسرائيل
  .اجلماعات املعادية للصهيوينة اليهودية يف العامل وتراجع

 االستعمار االستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 

Western Settler Colonialism and the Jewish Communities  

داخل إطار حركة اإلمرباطوريات  ن منط هجرة أعضاء اجلماعات اليهودية هو حركة تنقُّل تتم دائماًميكن القول بأ
وإذا كان . احلراك وتوظفهم كجماعة وظيفية استيطانية أو مالية الكربى اليت تيسر هلم هذه احلركة وتتيح هلم فرص

مع اية   اليت تعاظمت بالتدريج حىت وصلت ذروا"يةاليهود"قسراً، فإن حركة اهلجرة العربانية  التهجري البابلي قد مت
، هذه احلركة كانت "عددهم داخلها حني أصبح عدد اليهود خارج فلسطني أكثر من ضعف"األلف األوىل قبل امليالد 

جرة يهود وميكن القول بأن ه. إطار اإلمرباطوريات اهليلينية والرومانية هجرة تلقائية حبثاً عن الفرص االقتصادية وتتم يف
انتقلت الكتلة البشرية  الواليات املتحدة وكندا وفلسطني وغريها من الدول االستيطانية بأعداد هائلة حىت شرق أوربا إىل

، وهي األخرى هجرة تلقائية متت داخل "فلسطني"وإسرائيل   إىل الواليات املتحدة"روسيا  بولندا"اليهودية من أوربا 
  .التشكيل االستعماري الغريب وجتربته االستيطانية يف أحناء العامل إطار إمرباطوري، فهي تتم داخل

شركتا "باالستيطان الغريب  أعضاء اجلماعات اليهودية كممولني ومستثمرين يف كثري من النشاطات املرتبطة وقد اشترك
العبيد من "تركوا يف التجارة املثلثة كما اش. "إخل...وجتارة العبيد اهلند الشرقية والغربية اهلولنديتان وغريمها من الشركات،

من املمولني من أعضاء  واشترك كثري. " املوالس من جزر اهلند الغربية-املشروبات الكحولية والسلع من أوربا  - أفريقيا
كما اشتركت أعداد من أعضاء . املتحدة األمريكية اجلماعات اليهودية يف االستثمار يف جنوب أفريقيا والواليات

 ويف بداية األمر، كان أعضاء اجلماعة جزءاً من النشاط االستيطاين. االستيطان نفسها عات اليهودية يف عمليةاجلما

ترينداد، وسورينام، واملارتينيك،  :مثل"اهلولندي فاستوطنوا ابتداًء من منتصف القرن السابع عشر جزر اهلند الغربية 
وقد استوطن اليهود كذلك معظم . التجارب االستيطانية األوىل ولكن سورينام كانت أهم. "وجاميكا، وجزر الباهاما
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تعد أهم جتربة  وخباصة يف األرجنتني اليت وطَّن فيها املليونري هريش آالف اليهود، واليت كانت بالد أمريكا الالتينية،
  .استيطانية زراعية يف العصر احلديث باستثناء جتربة إسرائيل

اهلولندي أو يف إطار االستعمار اإلسباين  االستيطانية كانت تدور إما يف إطار االستعمارويالحظ أن هذه النشاطات 
 ولكن املادة االستيطانية احلقيقية كان مصدرها يهود. "املارانو"هي يهود السفارد  الربتغايل، واملادة البشرية األساسية هنا

وكان . مع اية القرن التاسع عشر ية يهود العامل الساحقة من شرق أوربا الذين كانوا يشكلون أغلب"اإلشكناز"اليديشية 
التشكيل االستيطاين األجنلو ساكسوين، فاجتهت ماليني اليهود إىل  النشاط االستيطاين األكرب ليهود اليديشية داخل

أهم  ة،اجتهت إىل الواليات املتحد% 85"ونيوزيلندا وأستراليا وهونج كونج، لكن غالبيتهم  جنوب أفريقيا وكندا
وهي جتربة استيطانية متت برعاية إجنلترا مث  التجارب االستيطانية، مث إىل إسرائيل اليت تلي الواليات املتحدة يف األمهية،

  .ساكسوين يف جانبه االستيطاين الواليات املتحدة، أي التشكيل األجنلو

  بالتشكيل االستعماري"الغريب بالذات" العامل ارتباط اجلماعات اليهودية يف واإلطار التفسريي السابق جيعلنا نرى مدى

  :اليهودية يف العامل االستيطاين الغريب، ويضع يدنا على احلقائق األساسية التالية يف واقع أعضاء اجلماعات

  ليست انتشاراً عشوائياً وإمنا انتشار"اليهودية يف أرجاء العامل أي انتشار أعضاء اجلماعات" الدياسبورا اليهودية  1

اليهودية ال حتددها  التشكيل االستعماري الغريب، وخباصة يف جانبه االستيطاين، فهجرة أعضاء اجلماعات يصاحب انتشار
االستعمار الغريب، وخباصة االستعمار األجنلو ساكسوين يف  حركيات التاريخ اليهودي أو الطبيعة اليهودية وإمنا حركيات

االستيطانية   أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة إال باعتبارها التجربةفهم تركُّز وال ميكن. جانبه االستيطاين
  .الكربى

من منط وحركية غربية هي اإلمربيالية الغربية اليت جعلت العامل   ال تشكل إسرائيل استثناء من هذه القاعدة، فهي جزء 2
جزء ال يتجزأ  فاملشروع الصهيوين. وب أفريقيا أو فلسطنييف أستراليا أو أمريكا الالتينية أو جن مسرحاً لنشاطها سواء

يتحقق دون إمكانيات اإلمربيالية الغربية ودون  من التشكيل االستعماري االستيطاين يف الغرب، وما كان مبقدوره أن
 حيث يتم يف فلسطني هو نقل لفائض بشري غريب إىل بقعة يف آسيا أو أفريقيا واستيطان اليهود. طموحاا أو آلياا

فإسرائيل من هذا  .دولة وظيفية استيطانية تقوم على خدمة مصاحل الغرب نظري أن يقوم هو على محايتها حتويله إىل
دعم حكومة االنتداب للمستوطن الصهيوين، مث دعم  املنظور هي إعادة إنتاج لنمط قدمي، على حني أن وعد بلفور، مث

 اق اإلستراتيجي معها، يبني أن الدولة الصهيونية هي امتداد الرتباط أعضاءاالتف الواليات املتحدة إلسرائيل، وتوقيع

  .اجلماعات اليهودية باالستعمار االستيطاين األجنلو ساكسوين

للتشكيل االستيطاين الغريب من  القول بأن يهود الشرق والعامل اإلسالمي مت حتويلهم إىل مادة استيطانية تابعة  بل ميكن 3
وهذه العمليات . ضخمة من اليهود اإلشكناز إىل العامل العريب ليانس والدعاية الصهيونية وهجرة أعدادخالل مدارس األ

جوهرها فك الصلة بني  احمللية املختلفة وأحلَّت حملها هوية يهودية عاملية امساً ولكنها استيطانية فعالً كلها أفقدم هويام
وبالفعل، حينما أُعلن إنشاء إسرائيل، هاجرت األغلبية  .ظومة االستيطانيةاليهودي ووطنه، ومن مث يتم استيعابه يف املن

املتحدة أو إىل  العربية إليها وظل الباقون جيلسون على حقائبهم يف انتظار السفر إما إىل الواليات الساحقة من يهود البالد
  .إسرائيل
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  "1854 – 1782"موسى ليفي 

Moses  Levy  

املغرب لعائلة يهودية جتارية من أصل  ولد يف. وائل من استوطنوا والية فلوريدا األمريكيةأمريكي يهودي سفاردي من أ
، استقر يف جزيرة سانت توماس يف حبر الكارييب وجنح يف جتارة 1800 ويف عام. برتغايل، وكان والده وزيراً للسلطان

  .1816نشاطه إىل كوبا حيث أصبح متعهد متوين للحكومة عام  األخشاب مث نقل

مث  .ليفي يف شراء مساحات كبرية من األراضي يف فلوريدا اليت كانت خاضعة آنذاك إلسبانيا ، بدأ1819ويف عام 
ليفي باستثمار أمواله يف  وقد قام . 1821استقر ا بشكل دائم بعد أن أصبحت جزءاً من الواليات املتحدة عام 

البيض من اليهود واملسيحيني للعمل يف املزارع الكبرية اليت  ستوطننياملشاريع الزراعية والتجارية، كما سعى إىل جذب امل
ونيويورك لتشجيعهم على  كما نشط ليفي بني املهاجرين اليهود اجلدد يف فيالدلفيا. إجنلترا هلذا الغرض أقامها، وسافر إىل

مل تنجح يف جذب القدر ولكن مساعي ليفي  .1821 االستيطان يف فلوريدا، وأقام يف نيويورك مدرسة زراعية عام
  .الكايف من املستوطنني

، أصبح 1840وحبلول عام  .ليفي من مالك العبيد وقد استخدمهم يف زراعة أراضيه وتطوير مشاريعه االستيطانية كان
 أيضاً عدداً كبرياً من املشاكل املالية والدعاوى القضائية ميتلك مساحات كبرية من األراضي والضياع ولكنه صار يواجه

 كثري من أراضيه للتدمري أثناء حروب السيمينول، وهي احلروب اليت شنها اجليش األمريكي املرفوعة ضده، كما تعرضت

  .ضد اهلنود احلمر لطردهم من أراضيهم وتوسيع مناطق استيطان الرجل األبيض

عدداً من املقاالت يف  وكتبجنح ليفي يف التخلص من مشاكله القانونية، واخنرط يف النشاط السياسي يف فلوريدا  وقد
وبالكتابة حول بعض املسائل الدينية اليهودية إال أن  وبرغم اهتمامه ببعض القضايا اليهودية. »يويل«الصحف حتت اسم 

  .اليهودية، وأحدمها ديفيد يويل أصبح أول عضو يهودي يف جملس الشيوخ األمريكي ولديه االثنني ابتعدا متاماً عن

يستويل على األرض ويطرد أهلها منها وحيارب   حياة ليفي يف إطار يهوديته أو هويته السفاردية، فهووال ميكن فهم سرية
فيها، ليس ألنه يهودي شرير وإمنا ألنه ينتمي إىل التشكيل االستعماري  ضدهم ويبيدهم ويوظف األفريقيني السود

استخدام العبيد السود،  ويقال إنه شخصياً كان ضد. اإلحاليل األمريكي، وسلوكه يتحدد داخل هذا اإلطار االستيطاين
  .اإلنتاج السائد يف جمتمعه ولكنه تنازل عن آرائه حىت ميكنه االستمرار داخل إطار منط

  " 1860- 1808"ناثانيل أيزاكس 

Nathaniel Isaacs  

ستيطان األوريب، ولد يف ناتال يف جنوب أفريقيا لال تاجر ومستكشف جنوب أفريقي يهودي من أوائل من فتحوا إقليم
 ويف. إىل جزيرة سانت هيلينا القريبة من أفريقيا ليكتسب خربة جتارية يف جتارة عمه 1822إجنلترا وأرسلته أسرته عام 

على رأس جمموعة من  ، أحبر أيزاكس إىل بورت ناتال على الساحل اجلنويب الشرقي من أفريقيا وقام1825عام 
بقبائل الزولو األفريقية وجنح يف إقامة عالقة طيبة مع  ق الداخلية من البالد، حيث التقىاألوربيني باستكشاف املناط
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 من األراضي وامتيازات كثرية لالجتار مع قبائل الزولو، وذلك مكافأة له على تعاونه ملكهم الذي منحه مساحات واسعة

أمضى أيزاكس حوايل سبعة أعوام  وقد. ألوربيةمعهم يف حروم ضد القبائل األخرى اليت انتصروا فيها بفضل األسلحة ا
وساهم يف تعليم الزولو الزراعة وتربية املاشية، كما أسس مدينة  "وخباصة جتارة العاج"يف ناتال عمل فيها بالتجارة 

ناتال،  أخرى، شجع أيزاكس السلطات الربيطانية يف مدينة الكاب على توسيع جتارم مع إقليم ومن جهة. دوربان
وقد . 1843احلكومة الربيطانية بالفعل عام  وهو ما أقدمت عليه. حلكومة الربيطانية على ضم اإلقليم واستيطانهوحث ا

، أصدر أيزاكس 1836ويف عام . واشتغل بالتجارة يف سرياليون 1821رحل أيزاكس عن ناتال بشكل ائي عام 
  . حياة وتقاليد قبائل الزولو األفريقيةشرق أفريقيا الذي يعد مرجعاً عن كتابه سفريات ومغامرات يف

االستعماري الغريب وكيف أن حركتهم  ويبين تاريخ حياة أيزاكس مدى تفاعل أعضاء اجلماعات اليهودية مع التشكيل
  .»التاريخ اليهودي«التشكيل خارج حركيات ما يسمى  وهجرام منذ القرن السابع عشر تتم يف إطار هذا

  " 1878-1815"أمرام دارمون 

Amram Darmon  

اليهودية املرموقة، وقد رحب دارمون حبماس شديد باالحتالل الفرنسي  جندي فرنسي ولد يف اجلزائر لعائلة دارمون
ونظراً  .وانضم إىل اجليش الفرنسي حيث اشترك يف مجيع محالته الالحقة ضد السكان املسلمني 1830للجزائر عام 

ويف عام . اشترك ذه الصفة يف عدة محالت عسكرية والفرنسية وبطبيعة البالد، عين مترمجاً حيثملعرفته باللغتني العربية 
 و 1853ويف الفترة بني عامي . ومنح وساماً ولقب فارس. الطبقة األوىل ، عين بشكل رمسي مترمجاً من1852
أعوام من صدور  نسية الفرنسية قبل أربعةوقد منح دارمون اجل. املكتب العريب يف ماسكارا حيث توىف ، ترأس1868

ويعتبر دارمون منوذجاً لتحول . بشكل تلقائي  الذي أعطى يهود اجلزائر حق املواطنة الفرنسية1870قانون كرميو عام 
 ويف املغرب العريب بصفة عامة على أيدي االحتالل الفرنسي إىل مجاعات وظيفية أعضاء اجلماعات اليهودية يف اجلزائر

لألجانب، وقد أدى كل هذا إىل  ستيطانية من خالل اكتسام الثقافة الفرنسية وحصوهلم على االمتيازات املمنوحةا
  .خدمة مصاحله ودعم وجوده يف املنطقة ارتباط مصاحلهم مبصاحل احملتل، وبالتايل عملوا على

  " 1906-1853"ألفريد بيت 

Alfred Beit  

ولد يف . رودسيا اليت سميت زمبابوي بعد استقالهلا ا، وشريك سيسل رودس يف تأسيسمن رجال املال يف جنوب أفريقي
 حيث حقق يف فترة 1875حيث تعلَّم جتارة املاس، مث انتقل إىل جنوب أفريقيا عام  هامبورج، وانتقل إىل أمستردام

وظل منذ . عالقتهما ترسختوقد التقى بسيسل رودس و. مكانة مهمة يف جمال تطوير مناجم املاس والذهب وجيزة
ووقف بيت إىل جانب رودس يف تنافسه . واالستعمارية ذلك احلني مرتبطاً بالنشاط املايل لرودس وبطموحاته اإلمربيالية

 واستعان يف.  للسيطرة على مناجم املاس يف البالد"واملاس من اليهود يف جنوب أفريقيا وهو من رجال املال"مع بارناتو 
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واليت أصبحت الشركة   شركة دي بريز للتعدين1888وقد أسسا معاً عام .  روتشيلد يف لندنذلك بفرع عائلة
  .املسيطرة على جتارة املاس يف جنوب أفريقيا ويف العامل أمجع

، وذلك من خالل »رودسيا«باسم  اشترك بيت مع رودس في إدارة وتطوير المنطقة التي أصبحت تعرف فيما بعد
بيت في المرتبة الثانية بعد رودس في مساهمته في  ويأتي. ريطانية التي أسساها معاشركة جنوب أفريقيا الب

كما تورط في المؤة التي دبرها رودس ضد . وجود الرجل األبيض بها استعمار رودسيا وتطويرها وترسيخ
 خيرية،وقد حقق بيت ثراء كبيرا، وكان له العديد من المساهمات ال. 1895رودسيا عام  النظام الحاكم في

 .وبخاصة في مجال التعليم

التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية: الباب الثالث  

 دورهم فيه وأثره فيهم : التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية

Modernization: Role of Members  of Jewish Communities  and its  Impact on 
Them  

املعرفية واألخالقية   هو عملية تعديل البيئة االجتماعية والرؤية"ة الشاملةاملنظومة املعرفية العلماني يف إطار"» التحديث«
للقواعد واإلجراءات العامة وغري الشخصية ويزداد التحكم فيه،  "اإلنسان والبيئة أو الطبيعة"حبيث يخضع الواقع بأسره 

املعرفة هو العقل   كل الثنائيات ويصبح مصدر من الدنيا وتصفَّى"األخالقية واإلنسانية والدينية" فتستبعد كل املطلقات
أخالقي جيعل األخالق مترادفة مع املنفعة واللذة  وينبع من هذه املعرفة نسق. وما يصله من معطيات من خالل احلواس

وينتج عن ذلك أن الشخصية التقليدية . "ترشيد وعلمنة وفرض للواحدية املادية وهذه العملية هي يف جوهرها عملية"
 أو "املطلقة"بالوالء إال للدولة  بالتدريج إىل املواطن احلديث القادر على االستجابة للقانون العام، والذي ال يدين لتتحو

. وهو بذلك، يصبح منتجاً ومستهلكاً بالدرجة األوىل. حمددة الوطن والذي يفضل الدخول يف عالقات تعاقدية واضحة

الكنيسة أو  يها مؤسسات الدولة اليت حتل حمل املؤسسات التقليدية مثلاالجتماعية نفسها تسيطر عل كما أن البيئة
ويؤدي كل هذا إىل . "جيسيلشافت"التعاقدي   تتحول إىل اتمع"مجاينشافت"األسرة، أي أن اجلماعة العضوية املترابطة 
من خالل توحيد "يم اإلنتاج  وتعظ"اإلنسان والطبيعة"بوسعها توظيف الواقع  تزايد هيمنة املؤسسات احلديثة اليت يصبح

ا من خالل  عن طريق وضع اخلطط وإقناع الناس" وزيادة الدخل "وتوحيد القوانني والنظم االقتصادية السوق
وزيادة اإلبداع واحلراك االجتماعي، ونزع القداسة  وتصاحب هذه العملية منو الدميوقراطية، وانتشار التعليم،. "اإلعالم

اإلعالم  تكيف املرء مع القيم واملخترعات اجلديدة اليت تظهر يوماً بعد يوم، وتعاظُم دور تزايدعن الرموز واألفراد، و
القادر على تغيري قيمه بعد إشعار قصري، أي  وقد عرف أحد العلماء الغربيني اإلنسان احلديث بأنه اإلنسان. واملخابرات

كما يالحظ أن عملية التحديث يصاحبها تزايد . و مطلقاتألية ثوابت أ أنه إنسان حركي للغاية ال يهدأ وال خيضع
  .علمنة اتمع وميكن وصف التحديث بأنه. املدن، واالغتراب، وانتشار اإلباحية والرتعات العدمية التركز يف

اسية، أهم عملية تارخيية يف هذا العصر، وهي مسته األس وعملية التحديث، سواء يف الشرق اإلسالمي أم يف الغرب، هي
الغرب  ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة يف. اإلنساين من االقتصاد إىل أسلوب احلياة فهي متس كل جوانب اتمع

املرحلة إىل ايتها مع احلرب  إىل بدايات عصر النهضة،وقد زادت حدا مع بداية القرن التاسع عشر،ووصلت هذه
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كوا جمتمعات زراعية إقطاعية وشبه إقطاعية إىل جمتمعات جتارية  بية منالعاملية األوىل حيث حتولت اتمعات الغر
اجلماعات  وقد تركت هذه العملية التارخيية أعمق األثر يف أعضاء.صناعية رأمسالية إمربيالية وأخرياً إىل جمتمعات

ثر عملية التحديث فيهم إال بفهم أ اليهودية،وال ميكن فهم احلركات السياسية والفكرية وحركة اهلجرة بني اليهود
  .ودورهم فيها

 اليهودية دوراً يف حتديث العامل الغريب والشرق العريب من خالل كوم مجاعة وظيفية وقد لعب أعضاء اجلماعات

احلال يف الغرب، أو باالستعمار يف  ولكنه كان دوراً حمدوداً بسبب ارتباطهم إما بالطبقة احلاكمة، كما هو. وسيطة
اتمع ذاته وأن يقوم ا أعضاء اتمع الذين يعيشون فيه وينتمون   عملية التحديث البد أن تتم يف صلبالشرق، إذ أن

  .كامالً إليه انتماًء

أو الدولة الصهيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث يف  وقد هاجر يهود البالد العربية والعامل اإلسالمي إىل العامل الغريب
  .تبذَل حماوالت لتحديثهم ودجمهم يف اتمع  ولذا ملهذا اجلزء من العامل،

 كانت جتربتهم خمتلفة، إذ تصاعدت معدالت التحديث يف اتمع الغريب ابتداًء من منتصف أما يهود العامل الغريب، فقد

زل عنها، كان اليهود مبع القرن السابع عشر ودخلت عليه حتوالت عميقة غيرت بنيته ورؤيته متاماً، وهي حتوالت
ومع اية القرن الثامن عشر، كان . اجلماعة الوظيفية الوسيطة وخباصة يف شرق أوربا، حيث كانوا ال يزالون يلعبون دور

املطلقة، اليت كانت  ومن هنا وجدت احلكومات املركزية. القطاعات البشرية تخلُفاً يف كل أرجاء أوربا اليهود من أكثر
  .الضروري حتديث اليهود حىت تتم عملية دجمهم يطرة على كل جوانب احلياة، أن منتود توحيد السوق القومي والس

 صبغهم بالصبغة«أو » دمج اليهود«املوضوع، يرد املصطلح مرادفاً ملصطلحات مثل  ويف األدبيات اليت تتناول ذلك

أو ختليصهم » قطاع اقتصادي منتج حتويلهم إىل«أو » البولندية أو الروسية أو النمساوية يف بولندا أو روسيا أو النمسا
والصعوبات اليت واجهت عملية التحديث . »إىل عنصر نافع حتويلهم«أو » إصالحهم«اإلنتاجية أو » هامشيتهم«من 

  .«املسألة اليهودية«اليت تشكل جوهر ما يسمى  هذه ومدى جناحها وفشلها هي

اليهودية،   على اقتراح من دعاة التنوير بني أعضاء اجلماعاتاليهود تتم يف أحيان نادرة بناًء وقد كانت عملية حتديث
بالفرنسية يقترح فيه اخلطوات الالزم   إىل الربملان البولندي كتيبا1792ًكما حدث يف بولندا حني قدم أحدهم عام 

تنبع من اليهودية كانت نادرة، إذ أن عملية التحديث مل تكن  ولكن مثل هذه املبادرات. اختاذها لتحديث اليهود
معظم  ولذا، كان التحديث يف. للجماعات اليهودية، وإمنا من حركيات اتمع الذي حيتويها احلركيات الداخلية

  .كان يفرض عليهم فرضاً األحوال يتم مببادرة من العامل غري اليهودي الذي يعيش اليهود بني ظهرانيه، كما

سياسي مباشر، وهو ما يطلَق عليه اإلعتاق، أي منح اليهود  أحد هذين الشكلني. وقد أخذ التحديث شكلني أساسيني
، وهو "إثين عرقي أو"نظري أن يدينوا بالوالء للدولة اليت عرفت القومية على أساس ال ديين  حقوقهم املدنية والسياسية

ن ولد ألم يهودية أنه من ود أو م األمر الذي خلق عند اليهود أزمة هوية، حيث إن تعريف الشريعة لليهودي على
الوالء الكامل للدولة ولقيمها احلضارية والسياسية يف حيام العامة  يتضمن عناصر إثنية شبه قومية تتناقض مع فكرة

اجتماعياً واقتصادياً  كما أخذ التحديث شكالً. "بقيمهم اإلثنية والدينية يف حيام اخلاصة إن شاءوا على أن حيتفظوا"
  .اشتغاهلم بالربا أو التجارة وغري ذلك من احملاوالت واألشكال يعهم على االشتغال بالزراعة وحترميأكثر عمقاً، مثل تشج
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فيالحظ أن اهلوة اليت تفصل  أعضاء اجلماعة اليهودية ذا املناخ الثقايف وبالتحوالت االجتماعية اليت واكبته، وقد تأثر
اختفت متاماً يف بعض البالد مثل دول غرب أوربا والواليات  ىتبينهم وبني بقية أعضاء اتمع أخذت تضيق بسرعة ح

األمر من  حتولت القضية بالنسبة إىل اليهود من قضية حقوق ومزايا خاصة حيصلون عليها، كما كان وبالتايل،. املتحدة
شكلة احلقوق بشكل  سيحل م"والليربالية حسب افتراض فكر االستنارة"قبل، إىل قضية إعتاق واندماج، إذ أن االندماج 

تصورها مفكرو عصر االستنارة، فاجلماعات اليهودية كان هلا خصوصيتها  ولكن األمور مل تكن بالبساطة اليت. آيل
هينة أو سهلة، خصوصاً أن  لذا، مل تكن عملية االنتقال. بدورها كجماعة وظيفية وسيطة متميزة إثنياً ووظيفياً املرتبطة

يطرح تصوراً للدولة القومية ال جمال فيه للتعدد اإلثين أو  تشر يف أوربا، وهو فكر استبعاديالفكر القومي العضوي ان
 .لألقليات الديين، وال مكان فيه

عادةً أن القيم العامة اليت تسود يف احلياة العامة تبدأ يف  ومع هذا، فَقَد اليهود متيزهم بدرجات متفاوتة، إذ أن ما حيدث
بقية أعضاء  األقليات اخلاصة مث تسود فيها فيفقدون أية خصوصية، دينية أو إثنية، ويصبحون مثل ءالتغلغل يف حياة أعضا

يكتسب االندماج حركية مستقلة، إذ يصبح نابعاً  اتمع يف حيام اخلاصة والعامة، فتتزايد معدالت االندماج بينهم، بل
هر مشاكل جديدة مل جياها أعضاء األقليات من قبل، مثل مث تظ. مفروضاً عليهم من داخل األقليات ذام بعد أن كان

الظاهرة، فبعد أن كانوا  واجلماعات اليهودية مثل جيد على هذه. معدالت الزواج املُختلَط واالنصهار الكامل تزايد
 وكانت. الشكوى من الزواج املختلط ومن االنصهار يشكون من معاداة اليهود ومن العزلة والعزل، تسري اآلن

أخرى يف أوربا اليت ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام من منظور معدالت  معدالت االندماج ختتلف من منطقة إىل
  :التحديث وأشكاله

  . بالد التحديث الناجح، وهي بالد غرب أوربا ما عدا أملانيا 1

  .بالد التحديث الشمويل يف وسط أوربا وأملانيا  2

  .توقف يف شرق أوربا، وباألساس يف بولندا وروسياامل  بالد التحديث املتعثر أو 3

وقد  .جمتمعات غرب أوربا، وبدأت عملية االندماج يف وسطها وشرقها، ولكنها تعثرت مث توقفت وقد اندمج اليهود يف
أوربا، وخباصة يف وسطها  ظهرت موجة من موجات معاداة اليهود يف مثانينيات القرن التاسع عشر يف معظم أحناء

أوربا إىل وسطها وغرا، مث إىل الواليات املتحدة اليت  ونتيجةً لكل هذا، بدأت اهلجرة اليهودية من شرق. اوشرقه
  .يف العامل أصبحت تضم أكرب مجاعة يهودية

اليهودية اإلصالحية والدعوة لالندماج واالستفادة  وقد ظهرت استجابات يهودية كثرية حلركة التحديث، فكانت هناك
 أما يف شرق أوربا، فقد ساد الفكر. اجلديدة، وهذا هو احلل الذي ساد أساساً يف الغرب ثقافية واالقتصاديةمن الفرص ال

احلاضر، بينما تأخذ  وتتلخص االستجابة احلسيدية يف تفضيل البقاء يف املاضي وجتاهل. احلسيدي واألرثوذكسي
ولكن كلتا االستجابتني . حماولة التصدي للحاضر معاالستجابة األرثوذكسية شكل تفضيل البقاء يف املاضي والعزلة 

سواء "أما االستجابة الصهيونية واستجابة دعاة قومية اجلماعات . مصري اليهود ككل احلسيدية واألرثوذكسية مل تؤثرا يف
ار مرجعي وترفضان اجليتو كإط ، فإما تتجاوزان اإلطار الديين التقليدي"البوند االشتراكيني أو من الليرباليني من

تصور قومية الدياسبورا باعتبارها قامت بعلمنة الصيغة احلاخامية  وميكن. وتقبالن اتمع الغريب احلديث كحقيقة ائية
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أي انتشار " عارضت الرتعات املشيحانية وعارضت العودة الفعلية إىل فلسطني ونادت بتقبل الشتات التقليدية اليت
أما الصهاينة، فقد علمنوا الصيغة . اإلله بغري ذلك  بوصفه حالة ائية إىل أن يأذن"لعاملاجلماعات اليهودية يف أحناء ا

وهي صيغة مشيحانية تؤكد أمهية عودة اليهود الفعلية إىل فلسطني وإنشاء دولة   ،"نسبة إىل شبتاي تسفي"الشبتانية 
  .قومية حديثة مثل كل الدول يهودية

لعملية التحديث، وذلك باعتبارها حماولة لتقدمي حل حديث للمسألة  جابات اليهوديةوالصهيونية، رغم أا إحدى االست
من ديباجات  فقد امتصت كثرياً. ، فإا استجابة سطحية للغاية"الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود العنوان"اليهودية 

وغري ذلك من الشعارات » بيع اليهودتط«مثل  التحديث املختلفة، مثل العلمانية واالشتراكية، وطرحت شعارات حتديثية
الصهيونية مفاهيم، مثل الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي، تبدو كأا  طرحت. مع احتفاظها ببنية تقليدية جيتوية

والتاريخ اليهودي،  حديثة، ولكن الباحث املدقق سيكتشف أن الشعب اليهودي هو الشعب املختار بعد علمنته، مفاهيم
. يفترض عالقة خاصة مع اإلله بعد أن مت صبغه بصبغة دنيوية يخ املقدس الذي ورد يف العهد القدمي والذيهو امتداد للتار

  .وظيفية جتارية قتالية تشبه يف كثري من النواحي اجلماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة والدولة الصهيونية دولة

طريق ضمهم إىل املشروع  ة يف شرق أوربا عنولقد أجنزت الصهيونية حتديث بعض أعضاء اجلماعات اليهودي
ولكن . يعيشون داخل جيب غريب يدار بطريقة غربية حديثة االستعماري الغريب، الذي حوهلم إىل مستوطنني يف فلسطني

 .يكن هلا أي أثر حتديثي يف اتمعات اآلسيوية واألفريقية اليت تواجدت بني ظهرانيها جمتمعات املستوطنني البيض مل

بطريقة حديثة، مبا يتضمنه  سسات اتمع االستيطاين املقصورة على املستوطنني تتسم بأا مؤسسات حديثة تدارفمؤ
حتاول هذه املؤسسات قصارى جهدها أن متنع تطبيق املثل  ذلك من حماوالت للترشيد وتعظيم الربح وخالفه، ومع هذا

على   حالة التخلف والتجزئة، ألن حتديث هذه اتمعات فيه قضاءا وحتاول أن تبقيها يف نفسه على اتمعات احمليطة
اتمع االستيطاين هو جمتمع حديث  ولذا، جند أن. اخللية االستيطانية وعلى فرص استغالل األرض ومن عليها من بشر

  !التحديث للغاية يبذل قصارى جهده لئال تنتشر عملية

فمنذ البداية، رفض الصهاينة التعامل مع القيادات  . عن هذا النمط املألوفويف احلقيقة، فإن سلوك الصهاينة هو تعبري
 دائماً التعامل مع شيوخ القبائل، كما رفضوا أن ينظروا إىل الفلسطينيني كجزء من الفلسطينية احلديثة، وكانوا يفضلون

من شيعة وسنة وأكراد  يسفاءالتشكيل العريب القومي احلديث، وفضلوا أن ينظروا إىل املنطقة ككل باعتبارها فس
إنشاء مؤسسات ذات طابع حديث، مثل األحزاب  كما حياولون منع الفلسطينيني من. وكاثوليك ودروز وأرثوذكس

  .ويرفضون االعتراف بقيادم القومية السياسية اليت تتمتع حبرية التعبري،

 فهو مل يعق اتمع. االستعماري، له تفردهالصهيوين، برغم انتمائه إىل النمط  ومع هذا، ميكن القول بأن النمط

االجتماعية والثقافية متاماً، وذلك   شوه بنيةاتمع الفلسطيين"نظراً إلحالليته"الفلسطيين عن النمو والتحديث، وإمنا 
أيضاً إىل حماولة للقضاء على عملية حتديث اتمع وحسب، وإمنا دف  بطرده الفلسطينيني، أي أن هذه العملية ليست

 .تارخيه بل وجوده القضاء على

 إصالح اليهود واليهودية 

Reformation or Improvement of the Jews  and Judaism  
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تستخدم لإلشارة إىل موضوع أساسي كامن يف اخلطاب السياسي الغريب يف أواخر  عبارة» إصالح اليهود واليهودية«
هامش اتمع  هود، أي حتويلهم من مجاعة وظيفية وسيطة تقف علىالثامن عشر، وهو إمكانية حتديث الي القرن

أهم كالسيكيات إصالح اليهود كتاب  ومن.  كافة"احلديث" إىل أعضاء مندجمني يف طبقات اتمع "التقليدي"
ديدة حىت يصريوا عناصر قادرة على االنتماء للدولة اجل "1781" كريستيان دوم خبصوص إصالح املكانة املدنية لليهود

  .نافعة هلا

لألب هنري جرجيوار  ترك كتاب دوم أثراً عميقاً يف مفكري عصره، وظهرت كتابات أخرى تتبنى املقولة نفسها وقد
وتجمع هذه الكتابات على . "العقالين املادي"املنفعة  وقد نوقشت قضية إصالح اليهود يف إطار مفهوم. ومريابو وغريمها

 تطبيعهم، وجعلهم جزءاً ال يتجزأ من اتمع يف وظائفهم وأزيائهم ولغتهم، وذلك ريقإمكانية إصالح اليهود عن ط

هذه الرطانة األملانية العربية «استخدام   حنو احلرف اليدوية واملهن الصناعية، ومنعهم من"بعيداً عن التجارة"بتوجيههم 
وكل .  اخلاصة م، وكذلك منعهم من بيع الكحولاليهود، ومن ارتداء األزياء ، أي اليديشية اليت يستخدمها»احلاخامية

يجندوا يف اجليش حىت يتسىن  اإلجراءات تعين، يف واقع األمر، فك عزلتهم كجماعة وظيفية وسيطة، ودفعهم إىل أن هذه
  .تطبيعهم متاماً، ويصبحوا مادة بشرية نافعة

: مصطلحاً مترادفاً مع مصطلحات أخرى، مثل خدم باعتبارهوقد تبنى الصهاينة أيضاً هذا املصطلح أو املفهوم الذي يست

لكن دوم . »شذوذهم«و» هامشيتهم«أو ختليصهم من » اقتصادي منتج حتويل اليهود إىل قطاع«أو » تطبيع اليهود«
 مجاهري على اليهود كتابة حسابام التجارية باحلروف العربية حىت تزداد الثقة بينهم وبني طالب كذلك بأن يحظَر

االجتماعية يف ثقافتهم واملوجهة ضد اآلخرين  الشعب املسيحي، وبأن يتم اإلشراف على مدارسهم الستبعاد العناصر غري
وميكن . العقالين عليهم وتلقينهم احترام الدولة واالعتراف بواجبام جتاهها وقد طالب كذلك بفرض االجتاه. أو األغيار

  .لص من كل أبعاد اخلصوصية اليهوديةبأنه وضع مشروعاً يهدف إىل التخ القول

فإن برناجمه ارد العام  ومن هنا،. دوم هو نتاج عصره، عصر امللكيات األوتوقراطية املستنرية وفكرة االستنارة لكن فكر
والواقع أن فكرة إصالح . النمسا لتحديث اليهود ودجمهم يشبه، يف كثري من النواحي، برنامج جوزيف الثاين إمرباطور

 وإمكانية حوسلتهم، فإصالح اليهود يهدف إىل جعلهم نافعني ميكن حتويلهم إىل مادة يهود مرتبطة بفكرة نفعهمال

  .استعمالية، ومن مث فهو يف جوهره عملية علمنة

على اليهود وحسب، وإمنا امتدت لتشمل اليهودية كذلك، وال خيتلف مشروع  ومل تكن عملية اإلصالح مقصورة
وتطبيع حىت  وكان هذا اإلصالح يأخذ شكل حتديث. حتديثها يف أساسياته عن مشروع إصالح اليهودو إصالح اليهودية

الديين املسيحي، وهي نفسها بلد اإلصالح الديين  كانت أملانيا مهد اإلصالح"تقترب اليهودية من املسيحية الربوتستانتية 
 .شعائر وختليص اليهودية من العناصر القومية فيهااليهودي التقليل من أمهية ال وحاول اإلصالح الديين. "اليهودي

  .يف االجتاه نفسه واليهودية اإلصالحية هي مثرة هذه احملاولة وتبعتها اليهودية احملافظة والتجديدية

 نفع اليهود 

Utility of the Jews  
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لمجتمعات اليت يوجدون فيها، نفعهم ل مصطلح يعين النظر إىل أعضاء اجلماعات اليهودية من منظور مدى» نفْع اليهود«
والكامنة، اليت تتواتر يف الكتابات الصهيونية واملعادية لليهود،  وهو واحد من أهم املوضوعات األساسية، الواضحة

  .وخباصة النازية

قبوهلم كبشر هلم حقوقهم اإلنسانية  والدفاع عن اليهود من منظور نفعهم يتضمن داخله قدراً كبرياً من رفضهم وعدم
طاملا كان نافعاً ومنتجاً، كما جيب التخلص منه إن أصبح غري نافع  فالعنصر النافع عنصر متحوسل يستفاد منه. ملطلقةا

الذي حتكمه  املقياس مل يطبق على أعضاء اجلماعات اليهودية وحدهم، وإمنا على كل أعضاء اتمع وهذا. وغري منتج
ومفهوم نفْع اإلنسان مفهوم حموري يف فكر حركة  .قوم حبوسلة الطبيعة واإلنسانالدولة القومية املطلقة العلمانية اليت ت

  .االستنارة نابع من الواحدية املادية

اتمعات، فكان بعضها يضطلع بدور  وقد كانت اجلماعات اليهودية تضطلع بدور اجلماعة الوظيفية يف كثري من
ور القدمية، وحتولوا إىل مجاعة وظيفية جتارية يف العصور الوسطى يف العص اجلماعة الوظيفية القتالية واالستيطانية يف

ويتم قبوهلا أو  ينظَر إليهم باعتبارهم مادة بشرية تستجلَب للمجتمع كي تقوم بدور أو وظيفة حمددة، وكان. الغرب
رؤية، فكرة الشعب الشاهد ومما دعم هذه ال. العملية رفضها يف إطار مدى النفع الذي سيعود على اتمع من جراء هذه

الكونية،  للخالص، ومن مث ينبغي احلفاظ عليهم بسبب دورهم الذي يلعبونه يف الدراما الدينية اليت تنظر إىل اليهود كأداة
إجنلترا وفرنسا يف العصور الوسطى يف الغرب  وقد استقر اليهود يف. وهي الفكرة اليت سادت أوربا الكاثوليكية اإلقطاعية

وميكن القول . وكان يشار إليهم أحياناً على أم سلع أو منقوالت. لإلمرباطورية الط وكمصدر نفْع ودخلكأقنان ب
وقد استقر . بشراً أو قوى إنتاج قد يكون من األدق النظر إىل اليهود باعتبارهم أدوات إنتاج وإدارة، ال باعتبارهم بأنه

وظهر بينهم يهود البالط أو يهود األرندا، وكانوا هم أيضاً مجاعات  .ساليهود يف أملانيا مث يف بولندا على هذا األسا
. أو اإلخفاق يف أدائها ينظَر إليهم من حيث إم يؤدون وظيفةً ما، كما كان يحكَم عليهم مبقدار النجاح وظيفية، وكان

ستيطان كمادة نافعة، وضعهم يف شبه والتصريح هلم باال ومن أكثر األمثلة إثارةً على أن اليهود كان يتم التسامح معهم
 بل إن أحد أثرياء اليهود لعب دوراً. عناصر يهودية كثرية يف بالط فرديناند وإيزابيال جزيرة أيربيا، فقد كانت توجد

بتمويل حرب امللكني ضد  وقام بعض أثرياء اليهود. مهماً يف عقد القرآن بينهما ويف توحيد عرش قشطالة وأراجون
ومع هذا، مت طرد أعضاء اجلماعات اليهودية بعد سبعة  .و ما أدى إىل هزميتهم وإاء احلكم اإلسالمياملسلمني، وه

 العسكرية اليت مولوها، ذلك أن جناحها قد أدى إىل أن دورهم كجماعة وظيفية مالية شهور فقط من إجناز هذه العملية

  .نافعة مل يعد الزماً

ولكن هذا الوضع . الغربية كجماعة وظيفية وسيطة ذات نفْع واضح اماً داخل اتمعاتوقد كان وضع اليهود مستقراً مت
وظهور الثورة  التحوالت البنيوية العميقة اليت خاضها اتمع الغريب ابتداًء من القرن السابع عشر بدأ يف التقلقل مع

فظهرت . "الدينية"منظور فكرة الشعب الشاهد  ومل يعد باإلمكان االستمرار يف الدفاع عن وجود اليهود من. التجارية
 ولكن هذه األسطورة ذاا ال. اليت جتعل اخلالص مشروطاً بعودة اليهود إىل فلسطني فكرة العقيدة األلفية أو االسترجاعية

ن بد من الدينية علمانية، كما مل يك تزال مرتبطة باخلطاب الديين، ومل يكن مفر من أن يتم الدفاع عن اليهود على أسس
ومن مث، ظهرت فكرة نفْع اليهود للدولة، هذا املطلق . ومادية طرح أسطورة شرعية جديدة ذات طابع أكثر علمانية
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سيجلبونه على  الدفاع عن عودة اليهود إىل إجنلترا يف القرن السابع عشر من منظور النفع الذي العلماين اجلديد، فتم
وكان املدافعون عن توطني اليهود يتحدثون عن  .ا لو كانوا سلعة أو أداة إنتاجاالقتصاد اإلجنليزي، حيث نظر إليهم كم
قانون املالحة الذي صدر آنذاك وجيعل نقْل السلع، إىل إجنلترا ومنها، حكراً  نقلهم على السفن اإلجنليزية مبا يتفق مع

اليهود يف تلك املرحلة  وعمل. سيسكما أن كرومويل فكر يف إمكانية توظيفهم لصاحله كجوا. السفن اإلجنليزية على
  .أيضاً إىل مدى نفْعها يف وسط أوربا كيهود بالط، وهم مجاعة وسيطة يستند وجودها

ضررهم وانعدام نفْعهم، دافع أعضاء اجلماعات اليهودية عن أنفسهم  وحينما قام أعداء اليهود باهلجوم عليهم من منظور
  كتابا1638ًفكتب احلاخام سيمون لوتساتو عام . ور نفعهم أيضاًكبشر، وإمنا من منظ ال من منظور حقوقهم

أن تعود على البندقية وعلى غريها من  باإليطالية حتت عنوان مقال عن يهود البندقية عدد فيه الفوائد الكثرية اليت ميكن
وظائف ال ميكن لغريهم طوروا فروعاً خمتلفة من االقتصاد، يضطلعون ب الدول من وراء وجود اليهود فيها، فهم قد

يبحثون عن  مثل التجارة، ولكنهم على عكس التجار األجانب خاضعون لسلطة الدولة متاماً، وال االضطالع ا
إن اليهود من هذا املنظور . خارج البالد وهم يقومون بشراء العقارات، ومن مث ال ينقلون أرباحهم. املشاركة فيها

  . البد من احلفاظ عليه والدفاع عنه"األجنيب أس املالمقابل ر"يشبهون رأس املال الوطين 

 كذلك تبنى. املنطق نفسه يف خطابه لكرومويل حىت يسمح لليهود باالستيطان يف إجنلترا وقد تبنى منسى بن إسرائيل

 لليهود بإعطاء اجلنسية 1693أصدقاء اليهود املنطق ذاته، فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة اهلند الشرقية عام 
كما كتب جون توالند عام . ذلك وازدهر اقتصادها بالتايل وأشار إىل أن هولندا قد فعلت. املوجودين يف إجنلترا بالفعل

العظمى وأيرلندا  عنوانه األسباب الداعية ملنح اجلنسية الربيطانية لليهود املوجودين يف بريطانيا  كتيباً هاماً للغاية1714
  .لوتساتو هود مستخدماً املنطلقات نفسها اليت استخدمهادافع فيه عن نفْع الي

حيث بين أمهية دورهم يف العصور الوسطى، وكيف  ومن أهم املدافعني عن نفْع اليهود، الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو،
  آخر، ومن مثوممتلكام اضطرهم إىل اختراع خطاب التبادل لنقل أمواهلم من بلد إىل أن طَرد اليهود ومصادرة أمواهلم

تصبح نشاطاً مستقال، أي أنه  أصبحت ثروات التجار غري قابلة للمصادرة، ومتكنت التجارة من حتاشي العنف، ومن أن
  .مت ترشيدها

  حني وصف1712 سبتمرب 27أطروحة نفْع اليهود ما قاله إديسون يف جملة سبكتاتور يف  ولعل أدق وأطرف تعبري عن

العامل، حىت أصبحوا األداة اليت تتحدث  د إىل أداة كاملة، فاليهود منتشرون يف كل األماكن التجارية يفبدقَّة حتول اليهو
فهم مثل األوتاد واملسامري يف بناء . شاسعة واليت تترابط من خالهلا اإلنسانية من خالهلا األمم اليت تفصل بينها مسافات

  .يتهم مطلقة الحتفاظ هيكل البناء بتماسكهورغم أم بغري قيمة يف ذام، غري أن أمه .شامخ

وتواتره مع علمنة احلضارة الغربية وسيادة  وقد استمر هذا املوضوع الكامن شائعاً يف الفكر الغريب، مث ازداد انتشاره
ا، جند أن ولذ. جماالت احلياة كافة، وليس على اليهود مبفردهم، من منظور املنفعة الفلسفات املادية النفعية اليت حتكم على

املرحلة اليت مل يعد فيها وضع  نفْع اليهود تزداد حمورية يف الفكر الغريب يف أواخر القرن الثامن عشر، وهي أيضاً فكرة
وقد تزامنت هذه العمليات . صل فيها إىل مرحلة األزمة أعضاء اجلماعات اليهودية يف الغرب مقلقالً وحسب، بل

آدم مسيث يف إجنلترا والفيزيوقراط يف فرنسا، حيث كان كل منهما يطالب الدولة  االنقالبية مع ظهور فكر كلٍّ من
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ومن هنا، . مصلحة الدولة  لكل األشياء هو"واملطلق"وزيادة ثروا، كما كانا يتقبالن فكرة أن اهلدف النهائي  بتنظيم
ألول يرى أن الصناعة هي املصدر وكان أعضاء الفريق ا .ظهر الفكر النفعي الذي يرى العامل كله من منظور املنفعة

 أعضاء الفريق الثاين، حبكم وجودهم يف بلد زراعي أساساً، يرون أن الزراعة هي املصدر األساسي للثروة، يف حني كان

األكادميية امللكية يف متز عن مسابقة  فأعلنت. ولكن، مع هذا، تظل فكرة املنفعة هي الفكرة األساسية. األساسي للثروة
باإلمكان جعل يهود فرنسا أكثر نفعاً وسعادة؟ ونشر كريستيان دوم  هل: لكتابة حبث عن السؤال التايل 1785عام 

كتابات  كما نشرت.  بعنوان خبصوص إصالح املكانة املدنية لليهود1781موضوع نفْع اليهود عام  كتابه الشهري عن
مريابو وغريه، دافعوا فيها عن نفْع اليهود أو  فرنسية مثلعديدة بأقالم الكُتاب الفرنسيني الذين سامهوا يف الثورة ال

وموضوع نفْع اليهود يشكل إحدى اللبنات األساسية يف . شخصيات نافعة منتجة إمكانية إصالحهم أو حتويلهم إىل
 ألم اليهود يف فلسطني السياسي اإلجنليزي واملفكر الصهيوين املسيحي اللورد شافتسربي، الذي اقترح توطني كتابات

املطلوبة، كما أم سيكونون مبثابة إسفني يف سوريا  جنس معروف مبهارته ومثابرته، وألم سيوفرون رؤوس األموال
 .وحدها، وإمنا على العامل الغريب بأسره يعود بالفائدة ال على إجنلترا

 انت حكومات البالد الثالثة اليتوفكر آدم مسيث على كثري من احلكام املطلقني، حيث ك وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطي

فريدريك الثاين يف "مستنريون  اقتسمت بولندا واليهود فيما بينها، يف أواخر القرن الثامن عشر، حيكمها حكام مطلقون
فتبنت هذه احلكومات مقياس املنفعة جتاه أعضاء . "روسيا بروسيا، وجوزيف الثاين يف النمسا، وكاترين الثانية يف

وطرد  وكان اهلدف هو إصالح اليهود وزيادة عدد النافعني،. تقسيمهم إىل نافعني وغري نافعني ودية، فتماجلماعات اليه
يف التجارة، وقد أخذت عملية حتويل  كما كان معظم أعضاء اجلماعة اليهودية مركَّزين. الضارين منهم أو عدم زيادم

حتويل اليهود إىل قطاع «ة أو الزراعة، وهو ما يسمى الصناع اليهود إىل عناصر نافعة شكل تشجيعهم على العمل يف
بشرية،  وكان ينظَر إىل اليهود كمادة. يكن ممكناً أن يعتق من اليهود سوى النافعني منهم كما مل. »اقتصادي منتج

  . عناصر نافعةيتم حتديثهم وحتويلهم إىل وكان الشباب يجندون حىت. فكانت تحد حريتهم يف الزواج حىت ال يتكاثروا

املادية   إال يف إطار مفهوم املنفعة"مبا يف ذلك النازية"الصهيونية وال تاريخ العداء لليهود  وال ميكن فهم تاريخ احلركة
وأدبيام، فراحوا يؤكدون أن أعضاء اجلماعة  فقد تبنى املعادون لليهود هذا املفهوم وصدروا عنه يف رؤيتهم. هذا

ضارة جيب التخلص منها، وتدور معظم األدبيات العنصرية الغربية يف القرن  شية غري نافعة، بلاليهودية شخصيات هام
أعمال ماركس  حول هذا املوضوع، وهي أطروحة هلا أصداؤها أيضاً يف األدبيات املاركسية، وضمن ذلك التاسع عشر

يف البورصة وال يغامر أبداً بالدخول يف يتركز  نفسه، حيث يظهر اليهودي باعتباره ممثالً لرأس املال الطفيلي الذي
 كتابات ماكس فيرب الذي يرى أن رأمسالية اليهود رأمسالية منبوذة، مبعىن أا وتظهر األطروحة نفسها يف. الصناعة

ن ومن املفارقات أن اليهودي الذي كا" رأمسالية مرتبطة بالنظام اإلقطاعي القدمي وال عالقة هلا بالنظام الرأمسايل اجلديد
  ."رأس املال األجنيب الطفيلي املستعد دائماً للرحيل واهلرب رمزاً لرأس املال احمللي املتجذر، أصبح هنا رمز

وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفكر النازي الذي هاجم اليهود لطفيليتهم ولألضرار التي يلحقونها بالمجتمع 
 : قسيم اليهود بصرامة منهجية واضحة إلى قسمينوقد قام النازيون بت. األلماني وبالحضارة الغربية

  .اليهود نفعاً  يهود غري قابلني للترحيل، وهم أكثر 1
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 ديسبوزابل: باإلجنليزية"وقابلون للتخلص منهم  " tranferableترانسفريابل :باإلجنليزية" يهود قابلون للترحيل  2

disposable" حسن التخلص منهم بوصفهم عناصر غري منتستيوسلس  :باإلجنليزية[أفواه تأكل وال تنتج "جة وي
عناصر ضارة غري نافعة ال أمل   وبوصفهم"حسب التعبري النازي املادي الرشيد الطريف [useless eaters إيترز

  .يف إصالحها أو يف حتويلها إىل عناصر نافعة منتجة

على اليهود، فهو يسري على اجلميع،   مقصورومما جيدر ذكره والتأكيد عليه، أن هذا التقسيم تقسيم عام شامل، غري
،أي قابلني »غري نافعني«وبعض العجزة واملثقفني البولنديني باعتبارهم  فقد صنف األملان املعوقني واملتخلفني عقلياً

إىل معسكرات   عن طريق الترحيل"مبا يف ذلك اليهود"وقد سويت حالة كل هؤالء .ويستحسن التخلص منهم للترحيل
  .الرشيدة املتجاوزة للقيم والغائيات اإلنسانية  أو اإلبادة،حسب مقتضيات الظروف واحلسابات النفعية املاديةالسخرة

 اإلطار اإلدراكي، فنجد أن هرتزل يرى أن اليهود عنصر بشري فائض غري نافع جيب توظيفه وقد تقبل الصهاينة هذا

حتويل أعضاء اجلماعات كافة إىل  ه إىل مستوطنني، بل عن طريقوجعله عنصراً نافعاً للحضارة الغربية عن طريق حتويل
وميكن القول بأن الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة هي فكرة . منهم عمالء للقوة االستعمارية الراغبة يف االستفادة

اليهود وكيفية   عنويتحدث ناحوم سوكولوف بالطريقة نفسها. املنبوذ مضافاً إليها فكرة نفْع اليهود الشعب العضوي
إمكانية حتويل اليهود إىل عنصر نافع ومنتج  كما كان مفكرو الصهيونية العمالية يصرون على. حتويلهم إىل مادة نافعة

  .من خالل غزو األرض والعمل

الصهيونية وكان أحد  أن نشري هنا إىل ألفريد نوسيج الفنان الصهيوين الذي عاون هرتزل يف تأسيس املنظمة وجيب
فتعاون نوسيج مع . النازيون على السلطة واحتلوا بولندا وامتد به العمر إىل أن استوىل. عماء الصهيونية يف أملانياز

وقد . وقد حاكمه يهود جيتو وارسو وأعدموه. يهود أوربا باعتبارهم عناصر غري نافعة اجلستابو ووضع خمططاً إلبادة
 خبصوص "املسئول النازي" ر، الشيء نفسه حينما تفاوض مع أخيمانرودولف كاستنر، املسئول الصهيوين يف ا فعل

 مقابل السماح لبعض الشباب اليهودي "للترحيل واإلبادة باعتبارهم عناصر غري نافعة قابلة"تسهيل نقْل يهود ار 
  ."ناء حماكمتهعلى حد قول أخيمان أث» شباب من أفضل املواد البيولوجية « "فيها  بالسفر إىل فلسطني واالستيطان

مدى نفْع القاعدة الصهيونية للمصاحل  ، جند أن الزعماء الصهاينة يصرون على1948ويف االعتذاريات الصهيونية، قبل 
وبعد إنشاء الدولة، ال . وايزمان وجابوتنسكي يف خطابام وخطبهم وقد فعل ذلك كلٌّ من. اإلمربيالية ومدى رخصها

الدولة الصهيونية أن تظل  دراك اإلسرائيلي للذات ويف اإلستراتيجية اإلسرائيلية، إذ حتاولأساسياً يف اإل يزال هذا بعداً
  .دورها عنصراً أساسياً مهماً ونافعاً للغرب قاعدة يفوق نفعها كل ما حتصل عليه من معونات، وأن يظل

ضد  ا أداة نافعة؛ فالدولة هي حصنتستخدم لإلشارة إىل الدولة الصهيونية تؤكد كلها كو والتعبريات اازية اليت
طائرات ألمريكا، وهي يف كلتا  ، وهي مؤخراً حاملة"وضد األصولية اإلسالمية يف الوقت احلايل"اهلمجية الشرقية 

تؤديه من خدمات وما جتلبه من منفعة، فالدولة هنا وظيفة ودور وليست  احلالتني ليس هلا قيمة ذاتية، وإمنا تنبع قيمتها مما
ولذا فنحن . هذا الدور وهي تستمد استمرارها، بل وجودها، من مدى مقدرا على أداء. مستقالً له حركياته اًكيان

بالغرب تشبه عالقة اململوك بالسلطان فهي عالقة نفعية  نشري إىل الدولة الصهيونية باعتبارها دولة مملوكية، عالقتها
أي  اء اململوكي، وحنن نشري هلا كذلك باعتبارها الدولة الوظيفية،حاجة السلطان إىل األد حمضة، مستمرة طاملا استمرت
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مدى أمهية االنتفاضة اليت أثبتت أن  ورمبا يبين هذا. الدولة اليت تضمن استمرارها وبقاءها من خالل أدائها لوظيفتها
ط، وأن نفعها ليس كبرياً، ووظيفتها كقاعدة إستراتيجية يف الشرق األوس الدولة الصهيونية غري قادرة على أداء دورها

  .لوظيفتها أصبح أمراً مكلِّفاً للغاية وأن أداءها

 السريع لتجد لنفسها وظيفة جديدة، فبدالً من أن تكون حاملة طائرات أو معسكراً ومن هنا حترك الدولة الصهيونية

ركيزة أساسية لقطاع اللذة  مبامثل سنغافورة، ومركزاً للسماسرة والصيارفة، ور» سوبر ماركت « للمماليك، ستصبح 
اتفاقية السالم واإلصرار على ضرورة رفع املقاطعة  ومن هنا أمهية توقيع. "مالهي  كباريهات  مصحات  سياحة"

يلعبها  الصهيونية أن تلعب دورها اجلديد الذي ال خيتلف كثرياً عن بعض األدوار اليت كان العربية، حىت يتسىن للدولة
ماركت، أي فردوساً أرضياً يضم كل  إن الدولة الصهيونية ستصبح سوبر. ظيفية اليهودية يف الغربأعضاء اجلماعات الو

حدوده وينسى كل املُنغصات، مثل التاريخ، والذاكرة القومية، واهلوية،  السلع اليت حيلم ا اإلنسان، فيذوب فيها ويفقد
  .والقيم األخالقية والكرامة،

فعندما كان من مصلحة االحتاد السوفييت . من هذا املنظور النفعي لبالشفة جتاه اليهود ال ختلوومما جيدر ذكره أن سياسة ا
باعتبار أنه ال يوجد شعب  متاماً، قررت الدولة السوفيتية أن هذا هو احلل الوحيد للمسألة اليهودية،وذلك دمج اليهود

ته االعتراف بالشعب اليهودي وبدولته اليهودية يف مصلح ولكن االحتاد السوفييت وجد يف األربعينيات أن من.يهودي
 اليهودية خلية اشتراكية يف الوسط العريب اإلقطاعي املتخلف فتقوم بتثوير املنطقة،ومن فلسطني،على أمل أن تشكل الدولة

وكان . غري معهودة فيهم مث مسح باهلجرة السوفيتية،بل دافع املتحدثون السوفييت عن حقوق الشعب اليهودي بشراسة
ويف الوقت .الصهيونية ومسحت جرة يهود بولندا وغريهم االحتاد السوفييت أول دولة اعترفت بشكل قانوين بالدولة

 مرة أخرى جرة اليهود السوفييت، بعد الربيسترويكا،إلرضاء الغرب واحلصول على احلايل،يسمح االحتاد السوفييت

أن السوفييت يدورون يف إطار  خلُّص من أعضاء اجلماعة اليهودية، أيالتكنولوجيا املتقدمة والدعم املادي،ورمبا للت
 .تصدير السلعة البائرة للشرق النمط النفعي املادي، خصوصاً أن هذا التخلص يأخذ شكل

 المادة البشرية 

Human Material  

شر بشكل عام، مبا يف ذلك إىل الب يستخدم يف األدبيات الصهيونية حىت الوقت احلاضر لإلشارة» مادة بشرية«مصطلح 
وال . كتابه دولة اليهود ويف مذكراته، وكذا ناحوم سوكولوف وقد استخدمه هرتزل يف. أعضاء اجلماعات اليهودية

 ، وهي كلها»الفائض اليهودي«أو » فائض بشري«والعبارة تشبه عبارات أخرى مثل . إسرائيل يزال املصطلح سائداً يف

مطلقاً، وإمنا باعتباره مادة استعمالية   العلماين، وتصلح لإلشارة إىل اإلنسان، ال باعتبارهجزء من اخلطاب السياسي الغريب
الصهاينة هذا املصطلح، حيث طرحوا املشروع الصهيوين باعتباره مشروعاً  وقد تبنى. نسبية ميكن توظيفها وحوسلتها

االستعمار الغريب يف أي  طانية نافعة توظَّف يف خدمةالفائض البشري اليهودي غري النافع إىل مادة استي يهدف إىل حتويل
متسق متاماً مع الرؤية العلمانية لإلنسان اليت ختلع عنه كل  وهذا املصطلح. "مث استقر األمر على فلسطني"مكان من العامل 

للعامل الذي تراه  اإلمربياليةوهو مصطلح متسق متاماً مع الرؤية املعرفية . إليه مبقدار نفعه أو ضرره قداسة وحتوسله وتنظر
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والعبارة تصف، وبدقة شديدة، رؤية اإلنسان الغريب إىل  .كله مسرحاً لنشاط اإلنسان الغريب يهيمن عليه ويوظفه لصاحله
 كان ينظَر إليهم ابتداًء من القرن السابع عشر كأداة تستخدم ويحكَم عليها مبقدار أعضاء اجلماعات اليهودية، حيث

  .أعضاء اجلماعات اليهودية قد تبنى النازيون املصطلح نفسه بالنسبة إىل اجلنس البشري ككل، مبا يف ذلكو. نفعها

الصفقة اليت عقدها الصهاينة مع النازيني، حيث قام الصهاينة بتهدئة  ويف إسرائيل، أشار أخيمان، يف دفاعه عن نفسه، إىل
وصفها أخيمان بأا  يف نظري تسليمهم بعض العناصر اليهودية الشابة اليتكانوا يف طريقهم إىل أفران الغاز  اليهود الذين

مرتبط، يف افتراضاته املعرفية، » املادة البشرية«ومصطلح  .من أفضل املواد البيولوجية اليت ميكن ترحيلها إىل فلسطني
  .«تطبيع اليهود«و» اليهود إىل قطاع اقتصادي منتج حتويل«مبصطلحات أخرى مثل 

  "1663-1583" لوتساتو سيمون

Simon Luzzato  

فهم .  وهو حماولة للدفاع عن اليهود على أساس نفعهم"1638"البندقية  حاخام إيطايل، من أهم كتبه مقال عن يهود
ولكنهم . االقتصاد ال يستطيع غريهم االضطالع ا، مثل التجارة، كما يطورون فروعاً خمتلفة من يضطلعون بوظائف

عن املشاركة فيها، وال ينقلون أرباحهم خارج  جار األجانب خاضعون لسلطة الدولة متاماً، وال يبحثونعلى عكس الت
 وقد بين لوتساتو إمكانية زيادة ريع الدولة بتشجيع. "باجلماعة الوظيفية الوسيطة وهذا وصف دقيق ملا نسميه"البالد 

أول مرة تستخدم أطروحة نفْع  وهذه كانت. ة من عالقتها مالنشاطات اليهودية، وأشار إىل الفوائد اليت جنتها الدول
  .، كما دافع عنها مفكرو عصر االستنارة1714إجنلترا عام  اليهود اليت دافع عنها بعد ذلك جون توالند يف

 جبناء وخمنثون بأم ، فوصف اليهود»الشخصية اليهودية«أوائل املؤلفني الذين قدموا حتليالً ملا يسمى  وكان لوتساتو من
وبين لوتساتو أن سلوك . يهتمون بالصاحل العام وجهلة ال ميكنهم أن حيكموا أنفسهم، يهتمون مبصاحلهم وحسب وال

واجلشع، وأم يعيشون أسرى املاضي وال يهتمون باحلاضر، كما يبالغون يف اتباع  اليهود االقتصادي يعبر عن الطمع
الثبات واالحتمال والصمود  يهود، مع هذا، يتمتعون أيضاً ببعض الصفات احلميدة، مثلولكن ال. دينهم وشعائره تعاليم

ونقائص اليهود، . وخيضعون ألي شخص إال إخوام يف الدين واحلفاظ على العقيدة وعلى نظام األسرة، وهم مطيعون
اكتشف  ا وهو يف حالة أزمة، إذوقد ألَّف لوتساتو كتابه هذ. والضعف ال القوة والوحشية كما يرى، هي نتيجة اجلنب

  .واسع أن بعض العائالت اليهودية التجارية كانت متورطة يف عملية غش جتارية على نطاق

  "1657-1604"منسى بن إسرائيل 

Manasseh Ben Is rael  

ث أصبح منسى واستقرا يف أمستردام حي يهودي من املارانو، وحاخام ومؤلف، ولد يف الربتغال وعمل فيها، مث فر أبواه
 نشرت عدة كتب من 1626أول مطبعة عربية يف أمستردام عام  أسس. "1639  1622"حاخاماً يف أحد املعابد 

 وقد كان منسى نفسه مؤلفاً غزير. وكتاب حنو اللغة العربية وطبعة لكتاب املشناه بينها معجم ألحد كتب املدراش
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السويد كريستينا، وكان  همة يف عصره، مثل هيوجو جروتيوس وملكةاإلنتاج، وتعرف إىل كثري من الشخصيات امل
  .يعرف كذلك رمربانت الذي رسم صورته

. والتجار اهلامشيني شخصية مناذجية للقيادة اجلديدة اليت تسلمت زمام اجلماعات اليهودية من احلاخامات ويعد منسى

مركَّباً، إذ كانوا على معرفة بكلٍّ من احلضارة الغربية املسيحية  فهو أوالً من يهود املارانو الذين كان تكوينهم الثقايف
اقتصاد إقطاعي تقليدي  وقد انتقل من شبه جزيرة أيربيا إىل أمستردام يف هولندا، أي من. الدينية اليهودية والتقاليد

ر منسى يف االستيطان يف وفكَّ. الربوتستانيت التجاري وحضارة كاثوليكية إىل االقتصاد اجلديد واحلضارة ذات التوجه
عميقاً بالقبااله،  تلقَّى تعليماً حديثاً وتقليدياً وكان يؤمن إمياناً. التشكيل الغريب االستيطاين الربازيل، أي يف التحرك مع

هود يف وتوصل إىل أن ذلك لن يتحقق إال بعد أن يتم تشتيت الي وانشغل باحلسابات القبالية ملعرفة موعد وصول املاشيح،
اليهود  هذا املفهوم القبايل هو الديباجة اليت استخدمها للدفاع عن ضرورة إعادة توطني وقد كان. كل أطراف األرض

ولكن إىل جوار الديباجة القبالية كانت  1650يف إجنلترا، وذلك يف كتابه أمل إسرائيل الذي ترمجه إىل اإلجنليزية عام 
وقد . تداخل الديباجتني الدينية والدنيوية هو إحدى مسات الصهيونية األساسية واقع أنوال. توجد ديباجة جتارية دنيوية

زيارة إجنلترا   الذي دعا منسى إىل"1668 حىت 1648حكم يف الفترة من "الكتاب اهتمام كرومويل  استرعى
لفعل يف األراضي الربيطانية، قد استقرت با وكان منسى على اتصال جبماعات املارانو اليت كانت. ملناقشة املوضوع

كما . كرومويل أعطى أمره، مع هذا، للسلطات بالتغاضي عن استقرار اليهود ولكن. وانتهت املفاوضات بالفشل شكلياً
  .منح منسى معاشاً سنوياً قدره مائة جنيه أن كرومويل

 : ويعود اهتمام كرومويل بطلب منسى واليهود عامة إلى عدة أسباب

فاحلرب األهلية اليت سبقت العهد . األساسي حنو اختاذ خطوة توطني اليهود سب التجاري هو احلافز كان الك 1
التجار البيوريتان واألملان،  وحني استقرت املنافسة بني. أحلقت ضرراً بالغاً مبركز إجنلترا كقوة جتارية وحبرية البيوريتاين،

ملارانو واتصاالم الدولية، وخباصة أم كانوا يعرفون اإلسبانية ا أراد التجار اإلجنليز االستفادة من خربات التجار
  .وإجنلترا الكتلة الكاثوليكية التجارية املعادية للكتلة الربوتستانتية الناشئة يف هولندا والربتغالية لغة

ياسات التجارية جواسيس يزودونه مبعلومات عن الس  كان كرومويل يطمح إىل حتويل أعضاء اجلماعات اليهودية إىل 2
اليت يديرها أنصار امللكية يف اخلارج، بفضل اتصاالم وتنقلهم يف أوربا، يف وقت  للدول املنافسة له، وعن املؤامرات

  .فيه احلصول على معلومات أمراً صعباً للغاية كان

  .قتصاد اإلجنليزيإىل أن يستثمر التجار اليهود بعض رؤوس أمواهلم الضخمة يف اال  كان كرومويل يطمح أيضاً 3

بني املتناقضات الواضحة يف الكتاب املقدس،  ومن أهم مؤلفات منسى األخرى، كتابه املوفِّق، الذي حاول فيه أن يوفِّق
اليهود  أما كتابه الدفاع عن. اجلديد يوضح فيه أم أسباط يسرائيل العشرة املفقودة كما ألَّف كتاباً عن هنود العامل

"ن فيه أن الدين جيب أن يظل مسألة"1666شر بعد وفاته عام الذي نسمح   فقد بياختيارية، وبالتايل جيب أال ي
وقد وجد مندلسون أن الكتاب من األمهية مبكان حبيث طلب . قسراً للسلطات الدينية بأن تفرض شيئاً على أتباع الدين
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التنوير والعلمنة بني  تاب، بذلك، من الكتب اليت مهدت حلركةويعد الك. ترمجته، وكتب هو مقدمة له إىل أحد أصدقائه
  .اليهود

  "1722 -1670"جون توالند 

John Toland  

وهو يف سن السادسة عشرة ودخل الكنيسة  مفكر إجنليزي ودبلوماسي وعامل إجنيلي، ولد ونشأ كاثوليكياً، ولكنه هرب
كما كان من . "يف بداية القرن الثامن عشر"دينية والسياسية يف عصره ال كان نشيطاً للغاية يف املناقشات. األجنليكانية

اإلميان بالرب دون  الذين اختذوا موقفاً عقالنياً من الدين، ومن املدافعني عن فلسفة الربوبية، أي عن أوائل املفكرين
ورغم تأثره . فلسفة حلوليةوفلسفته، يف جوهرها،  .حاجة إىل دين أو وحي إهلي، وهي أوىل حلقات علمنة العقل الغريب

  وديكارت وإسبينوزا"ترجم بعض أعماله"، إال أنه ظل عقالنياً على منط برونو "لوك" بالفلسفة التجريبية اإلجنليزية

جتريبياً أم عقالنياً، فإن توالند  ، وسواء أكان"تعرف إليه وتراسال بعض الوقت" واليبنتس "كتب تعليقات على أعماله"
  .اإلجنليزية «pantheism بانثيزم» ويقال إنه هو الذي حنت كلمة. كان حلولياً

حتتوي على أية أسرار حيث يذهب فيه إىل أن املسيحية ديانة عقلية يستطيع   كتابه املسيحية ال1696نشر توالند عام 
عقيدة التثليث وأثار  وقد اتهم الكتاب مبعاداة. أن يدركها دون حاجة إىل وحي إهلي، وهذه هي الربوبية العقل البشري

، كتب توالند حياة ملتون اليت 1698ويف عام  .ضجة يف حينه ظهرت يف عدد الردود عليه اليت زادت عن اخلمسني
ويف العام الذي يليه، نشر كتاب أمينتورا أو الدفاع عن . "نصه حمرف أو ال؟ وهل"يثري فيها قضايا تتصل بالعهد اجلديد 

 1720املنشور عام  وميكننا رؤية تصاعد معدالت العلمنة يف كتابه. ه أطروحته السابقةطور في "1699" حياة ملتون

  .طبيعية للمعجزات اليت وردت يف العهد القدمي بعنوان تيترا دميوس الذي يتضمن مقاالً يقدم تفسريات علمية

اليهودية يف  ترا، كما قام بدراسة العقيدةالسلتية، فدرس العقائد الدينية البدائية يف إجنل وقد كان توالند يعرف اللغة
على طريقة "األديان، وحاول أن يبين فيه  واستناداً إىل هذا، ألَّف كتابه خطابات لسريينا عن أصل. مراحلها األوىل

  .الذين أفسدوا الدين وتاريخ خلود الروح بني الوثنيني وأصل عبادة األوثان  هم"القساوسة" أن الكهنة "الربوبيني

وتعمقت . معجزات العهد القدمي تفسرياً طبيعياً مادياً ويفسر» الدين الطبيعي«وقد بدأ توالند يتجه حنو الدعوة ملا يسمى 
. الالائية  عن العامل الالمتناهي والعوامل1514لديه، فترجم أحد أعمال جيوردانو برونو عام  اجتاهات املادية الواحدية

احللولية ولبعض األناشيد الغنوصية   وهو كتاب غامض يضم شرحاً لفلسفة"1720"لولية وآخر كتب توالند هو احل
  .عقائد احلركة املاسونية ودفاع عن اإلحلاد اليت تسخر من العقيدة املسيحية وحماولة لتقدمي

 1714عام  ، فقد نشركتاباته احللولية وشبه الوثنية وحسب، وإمنا من كتاباته الصهيونية أيضاً وال تنبع أمهية توالند من

ويطالب الكتاب . يف بريطانيا العظمى وأيرلندا كتاباً يسمى األسباب الداعية ملنح اجلنسية الربيطانية لليهود املوجودين
 وبعد أربعة أعوام، نشر. يتم اجتذاب املزيد منهم ليستوطنوا يف إجنلترا كعناصر نافعة مبنح اجلنسية الربيطانية لليهود حىت

صهيونية، فرؤية توالند رؤية حلولية   كتاباً آخر بعنوان نازارينوس عن اإلبيونيني يضم ملحقاً حيتوي على أفكارتوالند
 اإلنسان يف مركز الكون، ولذا فإن العامل بأسره يصبح بالنسبة له مادة نافعة كمونية مادية تهمش اإلله أو تلغيه وتضع
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ولذا، يتحول . مرجعية ذاته ا هو كائن ال حدود له وال قيود عليه، هوولكن اإلنسان هن. استعمالية ميكن توظيفها
وحينما يطبق توالند هذا على . مادي حول اإلنسان الغريب التمركز اإلنساين اهليوماين حول اإلنسان إىل متركز عرقي

أنه ال جدوى من ورائه  ي، الذي يرىيرفضهم متاماً ويعبر عن احتقاره العميق هلم ولتراثهم التلمود ، فإنه"اليهود"اآلخر 
  .«الشخصية اليهودية«ويؤدي إىل تشوه ما يسميه 

باعتبارهم مادة نافعة أو على األقل مادة  للمسألة اليهودية، يطرح توالند حال علمانياً إمربيالياً، فهو ينظر لليهود وكحل
ؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية، إذ يقترح توالند الصهيونية كتطبيق عملي للر ميكن إصالحها لتصبح نافعة، وهنا تظهر

  . مبساعدة اليهود على استرجاع أرضهم"أي الغربية"تقوم القوى العاملية  أن

مقابل املركب القدمي " أن نرى يف كتابات توالند كل عناصر املُركَّب اإلدراكي الغريب احلديث للعامل ولليهود وميكن
  .إطار رؤية حلولية كمونية وهي رؤية تدور يف "الوسيط

  "1787-1715"إسحق دي بنتو 

Isaac De Pinto  

يف هولندا  من أصل ماراين برتغايل، ولد. وأحد أكرب املسامهني يف شركة اهلند الشرقية اهلولندية أحد أثرياء اليهود،
ات عن البورصة والترف املادية، ودراس له مؤلفات فلسفية عن. 1751واستقر بني باريس ولندن ابتداًء من عام 

نشر دي بنتو . وعبر عن تأييده للحقوق االقتصادية للدول املستعمرة وقد عارض الثورة األمريكية،. والثورة األمريكية
على نظرية  ، وهي حماولة للرد1761املالية واالئتمان بدأ كتابتها أثناء إقامته يف باريس عام  دراسة عن الدورة

ودافع عن . لثروة األمم وليس الصناعة  هي املصدر األساسي"ومن مث األرض"ن إىل أن الزراعة الفيزيوقراط حيث يذهبو
ورغم أن هذه . »جنون األرض«األساسية يف االقتصاد مقابل ما مساه  االئتمان ودورة رأس املال باعتبارمها األشكال

مباشر  لثامن عشر، إال أا ارتبطت بشكلشغلت املفكرين السياسيني واالقتصاديني يف القرن ا قضية اقتصادية عامة
بل كانت مرتبطة متاماً باالقتصاد التجاري  باجلماعة اليهودية اليت مل تكن ممثَّلة على اإلطالق يف االقتصاد الزراعي،

 لعناصرا" يجمد اتمع بأسره مع أن حركية النشاط التجاري "الزراعي"الثابت  وقد بين دي بنتو أن االقتصاد. الصناعي

آخر الكتاب، حيث بين أن العهد  ومل يذكر دي بنتو اليهود مباشرة إال يف.  ميكن أن حتقق حراكاً اجتماعياً"اخلارجية
  .القدمي ال يعارض اإلقراض بالربا

له عام دي بنتو خطاباً مفتوحاً  الفترة ذاا،وإبان إقامته يف باريس،نشر فولتري ملحوظاته السلبية عن اليهود، فكتب ويف
وجاءت يف الكتاب أطروحة شديدة األمهية،وهي أن اجلماعات .نقدية تأمالت:  بعنوان دفاع األمة اليهودية1762

للواحدة منها  اكتسبت خصائصها احلضارية من اتمعات اليت تعيش فيها،وأا، لذلك، ال عالقة اليهودية يف العامل
إذ بين أم ال عالقة هلم باليهود اإلشكناز،   السفارد الربتغاليني،وقد وظَّف هذه األطروحة يف الدفاع عن. باألخرى

 وألن. »يف األناقة والذوق « أوربا املستنرية إال يف العقيدة، بل يتنافسون معهم   ال خيتلفون عن شعوب"السفارد"وأم 

ليس هلم أدىن عالقة عرقية أو ثقافية ف السفارد من نسل أنبل عائالت قبيلة يهودا وعاشوا يف إسبانيا منذ السيب البابلي،
وبين دي بنتو أنه يوافق فولتري على ما جاء يف مقاله بشأن .االجتار معهم باإلشكناز،بل إن السفارد يرفضون التزاوج أو
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وعذام واإلذالل الذي  غري أنه ينسب اضطالعهم بوظائف وضيعة غري شريفة، مثل الربا،إىل معانام. اإلشكناز اليهود
مثرة من مثرات عصر االستنارة الذي حياول تفسري تدهور أحوال  وذا، فإن فكر بنتو يعترب.تعرضوا ومازالوا يتعرضون له

  .أوضاعهم اليهود على أساس تدهور

 إىل لويس 1760تقدم بالتماس يف عام   حني"1780  1715"وكذلك، فإن دي بنتو قام بتأييد يعقوب رود رجييز 
وقد وافقته .  ويهود أفينيون النازحني من الواليات البابوية"اإلشكناز" يطلب فيه ضرورة طرد اليهود األملاناخلامس عشر 

  .الفرنسية على طلبه الذي نفِّذ يف العام التايل احلكومة

  "1816 – 1730"آرون إيزاك 

Aron Isak  

ولد يف أملانيا، واشتغل بائعاً . فيها بصفة دائمةباإلقامة  مؤسس اجلماعة اليهودية يف السويد وأول يهودي يسمح له
  1756"وخالل حرب السنوات السبع . األختام ليصبح ماهراً ومتميزاً يف هذه احلرفة متجوالً، مث تعلَّم حفر

بعد انتهاء احلرب  ، كانت له تعامالت مع اجليش السويدي حيث تعرف إىل كثري من ضباطه الذين شجعوه"1763
أي أن دعوته ليستوطن يف السويد متت "األختام ا  ة إىل السويد نظراً لعدم وجود أحد حيترف مهنة حفرعلى اهلجر

  ولكنه وجد أن إقامة1774وبالفعل، وصل إىل السويد عام . "متوافرة يف اتمع املضيف باعتباره صاحب كفاءة غري

اللوثرية، اليت كانت تشترط على أي مهاجر ال  ة الربوتستانتيةاليهود ا ممنوعة وفقاً للقانون وحتت تأثري املؤسسة الديني
ورفض إيزاك اعتناق املسيحية ودخل مفاوضات طويلة مع احلكومة السويدية حىت  .يعتنق املذهب اللوثري أن يغير دينه

 احلكومة السويدية تكن ومل. ولغريه من اليهود باالستقرار يف السويد وممارسة شعائرهم الدينية بشكل شرعي يسمح له
ومن املؤكد أا كانت على يقني من نفْع . السويد  تعارض استقرار إيزاك أو غريه من اليهود يف"وعلى رأسها امللك"

تحوسل  جتنيها من وراء استيطان أعضاء اجلماعات اليهودية ا باعتبارهم مجاعة وظيفية اليهود والفائدة اليت ميكن أن
باب اهلجرة أمامهم، ولكن مساعيها  ولذلك فقد خططت احلكومة لفتح.  وامللك بسبب نفعها هلملصاحل الطبقة احلاكمة

  .من املؤسسة الدينية وأعضاء الطبقة املتوسطة واجلماهري الشعبية يف هذا اال قُوبلَت بالرفض واملقاومة من كلٍّ

بولندا، اليت كانت على  لم بدور يهود األرندا يفأعضاء الطبقة البورجوازية الناهضة يف السويد كانوا على ع والبد أن
الوقت، ذلك أن طبقة النبالء من الشالختا استخدمت يهود  عالقة وثيقة بالسويد واليت احتلت السويد أجزاء منها بعض

. لطةالس البولندية وإحباط كل جهودها يف حتقيق شيء من التراكم الرأمسايل واملشاركة يف األرندا يف ضرب البورجوازية

على املؤسسة الدينية، فقد قادها أعضاء  ولذا، فإننا جند أن معارضة استقرار أعضاء اجلماعات اليهودية مل تكن مقصورة
اليت كانت ستضار بشكل مباشر من استقرار اليهود، مثل فئة الصياغ  البورجوازية يف السويد، وخباصة تلك القطاعات

هجرة أعضاء  رمبا بسبب ختوفهم مما قد تشكله"ارضة بعض اليهود املتنصرين املسيحيني، بل انضم للمع وجتار اجلواهر
  ."االجتماعية اجلماعة اليهودية على نطاق واسع من منافسة هلم، ومن ديد ملكانتهم

، فوقفت املؤسسة الدينية والبورجوازية 1745عام  وبدأت عملية توطني اليهود يف السويد بفتح باب اهلجرة أمامهم
شجع آرون إيزاك على البقاء يف السويد بعد أن رفض طلبه أول مرة، أرشده  ولكن عمدة إستكهومل.  اإلجراءضد هذا
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باإلقامة هو وشقيقه وشريكه  اإلجراءات الالزمة لتقدمي التماس للملك، وقد قُبل هذا االلتماس وسمح إليزاك إىل
  .الدينية  حبرية العبادة1779وأسرهم، كما مسحت السويد عام 

  1788"خدمات مهمة خالل حربه ضد روسيا  وتدعم وضع إيزاك بالتدريج، وخباصة بعد أن قدم للملك السويدي

تزايد عدد أفرادها، وترأسها إيزاك بعد أن استقر يف إستكهومل حىت  ، واستقر وضع اجلماعة اليهودية كما"1789
  .جبها باليديشية، انتهى إيزاك من كتابة مذكراته اليت د1804 ويف عام. وفاته

  "1785-1740"حاييم سالومون 

Haym Salomon  

ولد يف بولندا مث هاجر إىل . البارزة يف حرب االستقالل األمريكية تاجر ومايل أمريكي يهودي، وأحد الشخصيات
  حيث عمل يف عدة مهام من تلك اليت كان يضطلع ا أعضاء اجلماعات اليهودية1775عام  الواليات املتحدة

فافتتح أوالً مكتباً . االقتصادي فيه ، وهو ما يبين تأثري املوروث"السمسرة  العمل كمتعهد عسكري  التجسس  الترمجة"
بفضل درايته الواسعة باللغات وخربته املالية وعالقته الوثيقة بالعديد  للسمسرة والتجارة بالعمولة يف نيويورك، واستطاع

متوين للجيش   متعهد1776مث عمل عام . ألوربية أن يتقدم سريعاً يف وطنه اجلديداملالية والتجارية ا من الشخصيات
مث أُفرج عنه وعين مترمجاً يف قسم التموين  وبعد احتالل الربيطانيني ملدينة نيويورك، سجن بتهمة التجسس،. األمريكي

ولكنه قام . نيويورك يف ظل الوجود الربيطاينيف إدارة جتارة مرحبة للتموين يف  كذلك جنح سالومون. يف اجليش الربيطاين
األمريكيني والفرنسيني، وهو ما  الوقت نفسه بتقدمي املعلومات للجانب األمريكي واملساعدة يف ريب السجناء يف

ويف فيالدلفيا أسس مكتباً جديداً للسمسرة يف األوراق . أمره  عقب افتضاح1778اضطره إىل الفرار إىل فيالدلفيا عام 
يعمل مسساراً  خدماته املالية للجيش الفرنسي املتمركز يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث كان الية والتجارية وقدمامل

وقد وصفه "موريس رئيس مكتب املالية  ، اختري سالومون ليصبح مساعداً لروبرت1781ويف عام . ومديراً ملاليته
ومون على أغلب املعامالت املالية املهمة للدولة األمريكية اجلديدة، سال وقد أشرف. ""نافع للصاحل العام"موريس بأنه 

ويف . "الرؤساء الالحقني من بينهم بعض"بتدبري قروض بال فائدة لعدد كبري من الشخصيات األمريكية املهمة  كما قام
يف تأسيس أول معبد للسمسرة والبيع باملزاد، كما ساهم  ، وسع نطاق أعماله فافتتح يف نيويورك بيتا1784ًعام 

تبين  وقد. أجل إقرار حقوق اليهود السياسية، وكان عضواً نشيطاً يف احلركة املاسونية يهودي يف فيالدلفيا، وعمل من
  .بعد وفاته أنه مات مفلساً

  "1820-1751"كريستيان دوم 

Chris tian Dohm  

درس الالهوت واخنرط يف سلك احلكومة . دجمهمو كاتب ومؤرخ أملاين وأحد املدافعني عن إعتاق اليهود وإصالحهم
ألَّف كتابه  وقد. امللكي حيث قابل موسى مندلسون ونشأت بينهما صداقة الروسية، وكان يعمل مشرفاً على األرشيف

األلزاس واللورين   بناًء على طلب أحد أصدقائه ملناقشة أحوال يهود1781مكانة اليهود املدنية عام  خبصوص إصالح
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اليهود، ومن فكر آدم مسيث، وكذلك من فكرة  وقد طرح دوم فكره منطلقاً من فكرة املنفعة ونفع. عنهموالدفاع 
 ويعين هذا أنه انطلق من اإلميان بضرورة علمنة القطاع االقتصادي علمنة. االقتصاد القانون الطبيعي وتطبيقها يف عامل

الثروة وتعظيمها بكل السبل   اهلدف األوحد هو إنتاجتامة وجتريده من أية خصوصية قومية أو أخالقية، حبيث يصبح
. من البشر، فكلما زاد عدد املنتجني زاد النفع ومن مث زاد الرخاء ولتحقيق هذا، البد من جتنيد أكرب عدد ممكن. املتاحة

جنحت يف جتربتها   باعتبارها مثاالً على دولة"التجربة العلمانية الشاملة الكربى"الواليات املتحدة  وقد أشار دوم إىل
بشرية منتجة، وأعطتهم مجيعهم حقوقهم املدنية حىت  االقتصادية بسبب عدم التفرقة بني الناس، فهم بالنسبة إليها مادة

إىل أن  من هذا املفهوم الليربايل العلماين، بدأ دوم يف النظر إىل املسألة اليهودية مشرياً وانطالقاً. يصبحوا نافعني منتجني
القومي، ليست نابعة منهم هم أنفسهم   الشريرة، ووضعهم املتدين يف اتمع، وضعف خدمام لالقتصادشخصية اليهود
اليهودية تشجع اليهود على ضيق األفق، وأم يتسمون باملبالغة يف البحث عن  وقد الحظ دوم أن العقيدة. وال من دينهم

أنفسهم بسبب مبادئهم  مها العزلة اليت يضربوا علىبأية طريقة وحبب الربا، وهي عيوب ساعدت على تفاق الربح
اليهود، مثل خرق قوانني الدولة اليت حتد من التجارة  وأضاف أن اجلرائم اليت يرتكبها. الدينية وسفسطتهم احلاخامية

. اليهودية يةاملمنوعة وتزييف النقود واملعادن الثمينة، هي نتيجة طبيعية وحتمية لعيوب الشخص واسترياد وتصدير السلع

جمدون ومثابرون وميكنهم أن يشقُّوا طريقهم يف أي  ولكنه يالحظ أن اليهود يتسمون أيضاً باحلكمة والعقل الثاقب، وهم
أو "اليت يكتشفها يف اليهود هي ما ميكن أن نصنفه باعتباره صفات إجرائية  ولنالحظ أن الصفات احلميدة. موقف
  .ق، فهم مادة بشرية جيدةعالقة هلا باألخال  ال"علمانية

شخصيتهم على هذا النحو؟ يرى دوم أن عوامل خمتلفة مثل التعصب املسيحي،  ماذا حدث إذن لليهود حىت تشوهت
يف نفوسهم جتاه  منهم منذ سقوط اإلمرباطورية الرومانية، ومنعهم من االشتغال بالزراعة، ولَّدت الشك وموقف الدولة

الدولة، واشتغلوا بالتجارة اليهودية الصغرية وحدها،  ة، فاهتموا مبصاحلهم االقتصادية دون مصاحلاملسيحية والدولة القومي
  .متسكاً بديانتهم املفعمة بكره املسيحيني واارت شخصيتهم، وازدادوا

هادهم، وإذا يصبحوا مواطنني يدينون بالوالء لوطنهم إذا أُلغيت التفرقة ضدهم واضط ويرى دوم أن اليهود من املمكن أن
يقترح استصدار عدة تشريعات دف إىل  مث. "املطلق اجلديد"تلقينهم القيم العلمانية اجلديدة اليت تضمن الوالء للدولة  مت

فاقترح أن حيصل اليهود على حقوقهم املدنية كاملةً، وإلغاء القيود  حتسني وضع اليهود، ومن مث إصالح شخصيتهم،
عن ثقافتهم  أي أن يتخلوا"دية، وأن يتم تشجيعهم على االشتراك يف الثقافة السائدة حركتهم االقتصا املفروضة على

اإلشراف على مدارس اليهود الستبعاد  كما ذهب دوم إىل ضرورة.  وإتاحة فرص التعليم العلماين أمامهم"اليديشية
ن يتم تشجيعهم على االشتغال ونادى بضرورة أ. عداءهم لألغيار العناصر غري االجتماعية يف ثقافتهم اليت تشجع

كما طالب . جتاهها يتعلموا العلوم والفنون كافة، وأن يتعلموا احترام الدول واحترام كل واجبام باحلرف اليدوية، وأن
فاليهود ذه الطريقة ميكن أن يصبحوا . املسيحية أيضاً دوم مبنحهم حرية العبادة، وبناء املعابد، وحرية االلتحاق باملدارس

واليهود على كل حال مفضلون عن أي . أن تزيد من عدد سكاا وقوا اإلنتاجية فعني بالنسبة إىل دولة تريدنا
وقد الحظ . الوقت جدد ألم ذوو جذور يف البالد اليت يقطنوا أكثر من األجنيب الذي عاش يف البلد بعض مستوطنني

  .يتبنون هذه األفكار املستنرية  دعاة التنويردوم أنه قد بدأ يظهر رعيل جديد من املثقفني اليهود من
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باعتبارهم أفراداً، وإمنا باعتبارهم جمموعة عضوية متماسكة، وأن يظلوا مجاعة  ومع هذا، طالب دوم بأن يعتق اليهود ال
ىت ال يثريوا وظائف عامة مهمة ح دينية تبقى داخل اجليتو هلا مؤسسات اإلدارة الذاتية اخلاصة ا، وأال يشغلوا قومية

كان يود حتويل اليهود إىل مادة نافعة متماسكة تعيش يف وسط اتمع  ومعىن هذا أن دوم. حفيظة املواطنني املسيحيني
وهذه هي بقايا . يكونوا منه االستفادة منها، على أال تصبح جزءاً منه، وأن يظل اليهود يف اتمع دون أن األملاين فيمكنه

وهي الرؤية الصهيونية لليهود وإلسرائيل يف الشرق . وظيفية د أو أداة للخالص أو مجاعةرؤية اليهود كشعب شاه
معسكرات االعتقال النازية  وانطالقاً من هذا، مت تأسيس. الرؤية النازية ألعضاء اجلماعة اليهودية العريب، وهي أيضاً

  .انب من املشروعمندلسون عارض هذا اجل وغين عن القول أن الفيلسوف. وجيتو وارسو النازي

  "1821-1769"نابليون بونابرت 

Napoleon Bonaparte  

وهو يعد من أهم القادة العسكريني يف التاريخ ويتمتع مبقدرات  ،1814  1804إمرباطور فرنسا يف الفترة بني 
وأحرز جناحاً كبرياً  رنسية،نابليون يف جزيرة كورسيكا وتوىل قيادة اجليش اجلمهوري أثناء حروب الثورة الف ولد. إدارية

وعاد إىل .  أخفقت متاماً"1799  1798"  ، ولكن محلته على مصر" 1797  1796"يف محلته على إيطاليا 
. »الثورية«فقام بانقالب عسكري واستوىل على احلكم وقاد حروب فرنسا  فرنسا واحلكومة الثورية على وشك االيار،

إمرباطوراً عام  ، مث أصبح"1801"يمي ويف جمال القانون ونظَّم العالقة مع الكنيسة على النظام التعل مث أدخل إصالحات
اإلمرباطورية الفرنسية يف عهده لتضم كل  وقد امتدت رقعة. ، وبدأ يف تكوين أرستقراطية جديدة وبالط ملكي1804

ولكن شوكة نابليون انكسرت . اتهومؤسساا السياسية واإلدارية من خالل غزو وساهم يف حتديث أوربا. أوربا تقريباً
  ."1815"هيلينا   مث إىل سانت"1814"غزو روسيا، وانتهى األمر بأن هزم متاماً ونفي إىل جزيرة إلبا  حينما حاول

 : وتأخذ عالقة نابليون بالجماعات اليهودية ثالثة أشكال، تستند في معظمها إلى مبدأ نفع اليهود

وقد وصلت هذه اجليوش حىت . اإلقطاعية يف طريقها وتنصب نظماً أكثر ليربالية م كانت جيوش فرنسا تكتسح النظ 1
بإعتاق أعضاء اجلماعات  وأينما حلَّت هذه اجليوش، كانت تقوم. حيث كانت توجد الكثافة السكانية اليهودية بولندا،

ن العملية التارخيية اليت بدأا هذه جيوش فرنسا ونابليون، فإ ورغم هزمية. اليهودية ووضع أسس حتديث هويام املختلفة
بتجنيد بعض  ومع هذا، البد من اإلشارة إىل أن نابليون قام. األثر يف أعضاء اجلماعات اليهودية اجليوش كان هلا أعمق

روسيا، أي أنه حوهلم إىل مجاعة وظيفية  أعضاء اجلماعة اليهودية يف روسيا واستغلهم كطابور خامس خالل حربه مع
  ."ضد نابليون وساعدت احلكومة القيصرية لكن غالبية يهود روسيا الساحقة وقفت"جاسوسية 

 فبعد اندالع الثورة وإعتاق اليهود يف. اجلماعات اليهودية يف فرنسا أعمق األثر فيهم  كان لعالقة نابليون بأعضاء 2

بالتجارة واألعمال الطفيلية كما  أساساً الذين كانوا متخلفني حضارياً ويعملون "اإلشكناز"فرنسا، انتشر يهود األلزاس 
وقد نشأت مسألة يهودية إشكنازية يف . بينهم وبني فالحي األلزاس كانوا يعملون بالربا، وهو ما أدى إىل ظهور مشكلة

يف   دعا جملس وجهاء اليهود" 1806عام "طرفاً فيها، فأبدى اإلمرباطور اهتماماً بالقضية  فرنسا مل يكن السفارد
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الوجهاء مبناقشة القضايا اليت قدمتها  وقام. ، ومجد بشكل مؤقت الديون اليت اقترضها الفالحون من املرابني اليهودباريس
واألعمال اليت يقومون ا، وواجبهم جتاه الدولة، ومدى إحساسهم  عادات الزواج بني اليهود،: هلم السلطات مثل

وأن اليهود يشكِّلون  ون على أن والءهم يتجه إىل الدولة الفرنسية أساساً،ووافق اتمع. واالنتماء إليها بالوالء جتاهها
 لعقد السنهدرين األكرب، وأسس إدارة 1807نابليون عام  مث دعا. مجاعة دينية، ال مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية

طُبق   هو املعمول به يف فرنسا بلوال يزال هذا النمط. جمالس خمتلفة هي االس الكنسية يهودية مركزية تعمل من خالل
لليهود؛ ليتحولوا إىل عناصر نافعة يف اتمع  مث أصدر نابليون قرارات حتد من النشاط التجاري واملايل. أيضاً يف اجلزائر

  .على االشتغال بالزراعة والصناعة لدجمهم يف اتمع الفرنسي مندجمة فيه، كما أصدر قرارات تشجعهم

وكانت حكومة  .1798يون بأوىل محالت الثورة الفرنسية االستعمارية يف الشرق، فاحتل مصر عام نابل  قام 3
مقابل تقدمي املمولني اليهود قروضاً مالية  اإلدارة الفرنسية قد أعدت خطة إلقامة كومنولث يهودي يف فلسطني، وذلك

 وض أن ميول اليهود احلملة املتجهة صوب الشرق، وأنوكان املفر. بضائقة مالية للحكومة الفرنسية اليت كانت متر آنذاك

. الفرنسي لتسهيل أمر احتالهلا يتعهدوا ببث الفوضى وإشعال الفتنة وإحالل األزمات يف املناطق اليت سريتادها اجليش

على االلتفاف أصدر، مبجرد وصوله إىل مصر، بياناً حيث فيه اليهود  ولذا، فقد. ويبدو أن نابليون كان مطلعاً على اخلطة
يف تاريخ  جمدهم الغابر وإلعادة بناء مملكة القدس القدمية، أي أن نابليون أصدر أول وعد بلفوري حول رايته إلعادة

  .أوربا

 : وكانت أهداف نابليون مركبة

انوا ك حذو مؤسسي اإلمرباطوريات الذين كانوا يهتمون بفلسطني ألمهيتها اإلستراتيجية، ولذا  كان نابليون حيذو 1
ضالته، حيث ميكن حتويلهم إىل مادة  ويبدو أن نابليون وجد يف يهود الشرق. حياولون غَرس عنصر سكاين موال هلم

واليهود إن وطِّنوا يف فلسطني . عوناً له يف دعم نفوذه وتثبيت سلطانه استيطانية تدور يف مدار املصاحل الفرنسية وتكون
املصاحل   يفصل ما بني مصر وسوريا، ويدعم االحتالل الفرنسي، ويهددمبثابة حاجز مادي بشري فإم سيكونون

حياول كسب رضا وتأييد حاييم فارحي،  ويبدو أن نابليون كان. الربيطانية من خالل إغالق طرق مواصالا إىل اهلند
رياً، فإن نابليون كان يهمه وأخ. ويتوىل مسئولية تزويدها باملؤن الغذائية اليهودي الذي كان يتمتع بنفوذ مايل يف عكا

  .يهود فرنسا ودعمهم املايل يف صراعه الذي بات وشيك الوقوع مع حكومة اإلدارة كسب ثقة

نفعياً ال يؤمن بأية عقيدة دينية، ولذا   ولكن، مهما كانت الدوافع، فإن نابليون كان من نتاج عصر االستنارة، وكان 2
وعلى هذا، فإنه، يف ندائه إىل يهود العامل، يتحدث عن . أية عقيدة أخرى أوفإنه مل يكن ليتواىن عن استغالل الدين 

إىل مصر، فإنه  وحينما يصل. "وهو ال يؤمن بأي منهم"وردت يف العهد القدمي وعن احترام األنبياء  حقوقهم اليت
  .الم وحلمايتهم من الظلمإال للدفاع عن اإلس يتحدث عن اإلسالم بإجالل شديد ويعلن أنه مل يأت إىل ديار املسلمني

 الرغم من أن سياسة نابليون بالنسبة ليهود فرنسا كانت ترمي إىل حتويلهم من مجاعة ومما جيدر مالحظته أنه، على

خصوصية له بل مندمج  وظيفية وسيطة هلا مساا وخصوصيتها إىل جزء من التشكيل الطبقي واحلضاري الفرنسي، ال
النقيض من ذلك، فقد كانت ترمي إىل تأكيد خصوصية   يف الشرق كانت تقف على الطرفمتاماً يف حميطه، فإن سياسته
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أن هذه اخلصوصية هي مصدر عزلتهم، وعزلتهم هي اليت ستجعل باإلمكان حتويلهم  اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً، إذ
  .والغريب  الفرنسيوظيفية قتالية استيطانية توطَّن يف فلسطني لتقوم على خدمة االستعمار إىل مجاعة

الذي ستتركه بعد موا، قد بدأت تلتقي باملسألة  ويالحظ أن املسألة الشرقية، أي ضعف الدولة العثمانية واملرياث
 يف أنه قرر توظيف املسألة اليهودية واجلماعات اليهودية يف حل املسألة الشرقية حال وتتبدى عبقرية نابليون. اليهودية

  .هيتناسب مع مصاحل

يف النظرية االستعمارية الغربية جتاه الشرق وجتاه أعضاء  والنمط الكامن يف تفكري نابليون هو أيضاً النمط الكامن
اإلستراتيجي  تبدى هذا النمط يف وعد بلفور يف بداية األمر، مث وصل ذروته مع توقيع االتفاق اجلماعات اليهودية، وقد

  .1982بني إسرائيل والواليات املتحدة عام 

 تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج 

Productivization of the Jews  

حكومات  عبارة إصطالحية تستخدم لإلشارة إىل احملاوالت اليت قامت ا» قطاع اقتصادي منتج حتويل اليهود إىل«
ال بالتجارة البدائية والربا االشتغ فرنسا وروسيا وبولندا، وبعض حكومات وسط أوربا، مثل النمسا، لتحويل اليهود عن

وظيفية وسيطة، وتشجيعهم على االشتغال بالزراعة واحلرف  وبعض احلرف األخرى اليت كانوا يقومون ا كجماعة
 احملاولة يف فرنسا، ولكنها تعثَّرت يف جاليشيا وروسيا وغريمها من املناطق، وهو ما وقد جنحت. والوظائف األخرى

حتديث «استخدام مصطلح  وحنن نفضل. 1881ى سبيل املثال، إىل إصدار قوانني مايواضطر احلكومة الروسية، عل
قدحية، وخصوصاً أن اليهود مل يكونوا قط غري منتجني يف  فهو أكثر عمومية وحياداً، وال حيمل أية تضمينات» اليهود

بني التحوالت  صطلح يؤكد العالقةكما أن امل. التقليدية، وإمنا أصبحوا كذلك نتيجة تطور اتمع اتمعات الزراعية
والتحوالت االجتماعية املماثلة اليت مرت ا  االجتماعية واالقتصادية اليت خاضتها اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا

  .تلعب دور اجلماعة الوظيفية الوسيطة يف جمتمعات أخرى، كالصينيني يف شرق آسيا األقليات االقتصادية واإلثنية اليت

امشية وطفيلية يهود املنفى والشتات وتنادي  ل املصطلح يف األدبيات الصهيونية العمالية اليت تنطلق من اإلميانوقد دخ
  .بضرورة تطبيعهم

 تطبيع الشخصية اليهودية 

Normalization of the Jewish Character  

ر، مبعىن حماولة جعل العالقات بني يف مص يف اخلطاب السياسي» تطبيع«بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، شاع مصطلح 
ولكن املصطلح يف األدبيات . مثل العالقات اليت تنشأ بني أي دولتني مصر والدولة الصهيونية عالقات عادية طبيعية

وقد شاع . متاماً ، تكون له مدلوالت خمتلفة»الشخصية اليهودية«يستخدم لإلشارة إىل ما يسمى  الصهيونية، حينما
حتويل اليهود إىل «مشاة أو مرتبطة به، مثل   أوربا ابتداًء من القرن الثامن عشر مع مصطلحات أخرى إمااملصطلح يف
مصطلحات تفترض شذوذ وضع اليهود وهامشيتهم، وتؤكد احلاجة إىل  ، وهي كلها»نفع اليهود«أو » قطاع منتج
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وهذا يعين   نافعة ميكن توظيفها يف خدمة اتمع،وحتويلهم إىل مادة بشرية استعمالية» اليهود إصالح«تغيريه عن طريق 
الطبيعي هو مفهوم حموري يف فكر عصر  واإلنسان"أن يصبح اليهودي إنساناً طبيعياً ال خيتلف عن غريه من البشر 

  .البشر، وحاول أن يقلل من أمهية اخلصوصيات وأن يلغيها متاماً  الذي ركَّز على العناصر العامة يف"االستنارة

اليهود أو  نفسها، بغض النظر عن املصطلح، تعود إىل تواريخ قدمية، فقد كانت احلاجة إىل تطبيع ن الظاهرةولك
وبرزت الظاهرة ذاا بشكل أكثر  .إصالحهم تنشأ حينما يواجهون حضارة متفوقة، كما حدث عند التهجري البابلي

 كانت متركزة أساساً يف فلسطني مث يف مصر يشعرون اليهودية اليت إثارة يف العصر اهليليين، إذ بدأ أعضاء اجلماعة
منهم، وخباصة  وبالتدين احلضاري إزاء احلضارة املتفوقة، فاصطنعوا أساليبها، وتأغرقت أعداد كبرية باإلحساس بالنقص

ذين وعلى سبيل املثال، كان بعض اليهود ال .أعضاء الطبقات الثرية، وبذلوا جهداً غري عادي ليصبحوا مثل اإلغريق
أي حىت يبدوا وكأم مواطنون "جراحية جتميلية حىت يبدو وكأم مل يختنوا  يشتركون يف األلعاب األوملبية جيرون عملية

أول حماوالت تطبيع  وميكن اعتبار احلركات املشيحانية. فال يكونوا حمط سخرية املشاهدين أو نساء األغيار "طبيعيون
  .والنواهي املسئولة عن متيز اليهود وعزلتهم داف هذه احلركات إسقاط األوامرولذا، كان من أه. اليهود يف الواقع

يف الغرب،  منا هي اليت بدأت يف اية القرن الثامن عشر نتيجةً لالنقالب الصناعي الرأمسايل ولكن عملية التطبيع اليت
الت إىل ظهور الدولة القومية احلديثة والرأمسالية التحو والتحوالت البنيوية اليت خاضتها اتمعات الغربية، إذ أدت هذه

هذا  مما أدى إىل االستغناء عن اجلماعات الوظيفية، اليهودية وغري اليهودية، وقد تطلَّب الرشيدة واالقتصاد احلديث
. ةعن عضو اجلماعة الوظيفي التحول نوعية جديدة من املواطنني ذوي كفاءات ووالءات حمددة خيتلفون بشكل جوهري

ووسطها وشرقها يرون أن اليهود، بوضعهم الذي كانوا عليه،  وقد كان مؤسسو الدولة القومية احلديثة يف غرب أوربا
تلعبه،  أصبحوا شخصيات هامشية غري منتجة وغري حمددة الوالء أو االنتماء ودون دور حمدد كجماعات وظيفية وسيطة،

ينبغي تطبيعهم، أي صبغهم بالصبغة القومية ليتم  ولذا،. ي املركزي اجلديدأي أن وضعهم مل يعد طبيعياً يف اإلطار القوم
. فرنسا مث النمسا وروسيا وغريها قرارات إلعادة صياغة هوية أعضاء اجلماعات فأصدرت حكومة. دجمهم يف اتمع

  .تفاوتت درجات جناح احملاولة وإخفاقها من بلد إىل آخر وقد

خالهلا من أمراض  فاهيم احملورية يف الفكر الصهيوين، فهو العملية اليت يتخلَّص اليهودي منأهم امل والتطبيع هو أيضاً من
واليت تتمثل يف عقلية استجداء األغيار واالعتماد السياسي   خارج الوطن القومي،"االنتشار يف العامل"املنفى أو الشتات 

وبالتايل يتعين  ص من أية قداسة خيلعها عليه تراثه الديين،وهي تعين أيضاً التخلُّ. ازدواج الوالء عليهم وتتمثَّل كذلك يف
السمسرة واملضاربات واألعمال اهلامشية غري املنتجة  على اليهود اجلدد من املستوطنني الصهاينة أال ينغمسوا يف أعمال

لمة، يسيطر على كل املنفى، وعليهم أن يتحولوا إىل شعب يهودي منتج مبعىن الك مثل بين ملتهم أو جلدم من يهود
كل املفاهيم الدينية مثل  كما أن عليهم أن يطرحوا. العملية اإلنتاجية، وبالتايل على مصريه االقتصادي والسياسي مراحل

وقد عبر املفكر الصهيوين العمايل . مطلقات دينية أو أخالقية ، وأية»االلتزام بأداء األوامر والنواهي«و» الشعب املختار«
احلل  ، وأن"أي أم مادة إنتاجية"القضية نفسها بقوله إن اليهود أعضاء يف هرم إنتاجي  وخوف عندوف بري بور

يتركز اليهود يف العمليات اإلنتاجية يف قاعدة  الصهيوين يتلخص يف أن يقف اهلرم اإلنتاجي اليهودي على قاعدته، حبيث
 ، أما املهنيون والعاملون يف القطاع التجاري واملايل فإممن العمال والفالحني اهلرم ويعملون بأيديهم وتصبح أغلبيتهم
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» العمل العربي«يطلَق عليه مصطلح  وهذا ما. يصبحون قلة يف قمة اهلرم، شأم يف هذا شأن قرنائهم يف أي جمتمع آخر

 ويعمل فيها عن طريق العنف الذي يطهره من خماوف املنفى، ، أي أن يستوىل الصهيوين على األرض»غزو العمل«و
األرض  وهو، إن فعل، يكون قد أجنز الثورة الصهيونية احلقَّة، فاستوىل على. مراحل اإلنتاج بيديه ويسيطر على كل

مث حتول هو نفسه من شخصية هامشية  .وزرعها، وعلى اهليكل االقتصادي وعمل فيه، وعلى اهليكل السياسي وحتكَّم فيه
سيادة قومية، وبذلك يكون قد مت تطبيعه، ويصري اليهود شعباً،  اعة منتجة ذاتخائفة ال سيادة هلا، إىل شخصية شج

على األرض  االستيالء"ومن هنا، ال يكون االستيطان اإلحاليل . الشعوب، هلم وطنهم ولغتهم وجيشهم مثلهم مثل كل
 شامل ذو أبعاد سياسية وقومية، حمدوداً، وإمنا فعل  جمرد فعل خارجي حيمل مدلوالً اقتصادياً"وطرد سكاا والعمل فيها

 حيل مشكلة املعىن بالنسبة للصهاينة، ويعقلن وجودهم يف فلسطني اليت تلفظهم واليت وهو أيضاً. ويف اية األمر نفسية

  .يقاتل أهلها ضدهم

. اين الغريبأن يصبح لليهود وطن يؤسس على النسق العلم ولكن التطبيع يف السياق الصهيوين يعين أيضاً التغريب، أي

حولت الدين  وقد أسس الصهاينة دولتهم، اليت. االستيطانية جزءاً من التشكيل اإلمربيايل الغريب فالصهاينة يرون دولتهم
بقيم املنفعة وبالقوة كوسيلة  احلديثة، املتمسكة إىل رموز قومية خالية من املضمون األخالقي على طريقة الدول الغربية

تالشي ما تبقى من أوهام عن روح الريادة والعمل العربي، ازدادت  ، مع1967 حرب وبعد. حلل كل مشاكلها
واألمريكيني على وجه  ولذا، زادت حدة التطبيع، وأصبح يهود إسرائيل مثل كل الشعوب،. واالستهالكية الروح النفعية

 من الدول الغربية االستهالكية، الواليات املتحدة وغريها ورمبا يفسر هذا نزوح كثري من اإلسرائيليني إىل. اخلصوص
  .ملنطق التطبيع مبعىن التغريب فهذه هي النتيجة املنطقية

 متاماً يف أن تطبع نفسها أو سكاا، فهي دولة تعتمد على الغرب، وتنتشر فيها ولكن، يبدو أن الدولة الصهيونية مل تنجح

اليدوي، وهو األمر الذي كشفت  لسمسرة ويرفضون العملاجلرمية، كما أن عدداً كبرياً من سكاا يشتغلون بأعمال ا
اليهودية يف الواليات املتحدة، وهم أكرب مجاعة يهودية يف العامل،  أما أعضاء اجلماعة. عنه االنتفاضة بشكل واضح وجلي

خلالق، كما أن با ونصفهم ال يؤمن. وعلمنتهم متاماً، فقد تبنوا أسلوب احلياة األمريكي دون حتفُّظ فقد مت تطبيعهم
إىل اليهودية اإلصالحية واحملافظة واليت ال تعترف ا  األغلبية الساحقة ممن يظنون أم يؤمنون بالعقيدة اليهودية ينتمون

 "إند الويك"يقيمون شعائر السبت، وإن احتفلوا به فهم يرونه جزءاً من عطلة اية األسبوع  اليهودية األرثوذكسية، وال

يهود الواليات املتحدة أكثر ملكية  بل يقال إن. شاطات علمانية عديدة ال يربطها رابط بشعائر السبتمبا تتضمنه من ن
ومثة رأي يذهب إىل أن النشاط الصهيوين، اهلستريي يف . أنفسهم من امللك، وأكثر طبيعية وأمريكية من األمريكيني

الالفتات   التربعات واالشتراك يف التظاهرات ووضعمضمونه، والذي ال يتجاوز يف واقع األمر دفع شكله، املترهل يف
هو إال تغطية لعملية التطبيع اجلذرية اليت  على السيارات، وال يأخذ شكل سلوك ديين يف املرتل أو هجرة إىل إسرائيل، ما

وهلذا السبب، . تترجم نفسها إىل أمركة كاملة وانصهار تام يف اتمع األمريكي تتم بني أعضاء اجلماعة اليهودية، واليت
  .«اهليلينيني اجلدد«بعض الصهاينة على يهود الواليات املتحدة اسم  يطلق
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. يف الفكر النازي القول إن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم حموري يف أدبيات معاداة اليهود، وخباصة وغين عن

يهود كما يقترح الصهاينة، وإمنا عن طريق إبادة ال وقد وجد النازيون أن حلَّ قضية الشذوذ هذه ال يتم عن طريق تطبيع
  .العناصر غري النافعة منهم

 المسألة اليهودية 

The Jewish Ques tion  

مثة مشاكل  مصطلح يتواتر يف الكتابات الصهيونية ويف غريها بصيغة املفرد، وهو مصطلح يفترض أن «املسألة اليهودية«
وحدهم وال يواجهها غريهم من أعضاء اجلماعات   الزمان واملكان، يواجهها اليهودحمددة ثابتة ال ختتلف تقريباً باختالف

املتنوعة  «املسائل اليهودية« ال "الواحدة"» املسألة اليهودية«تتم اإلشارة إليها بعبارة  ولذا. أو األقليات الدينية أو اإلثنية
املسألة يكون عن طريق التخلص من اليهود، إما   هذهوحلَّ. بتنوع جتارب أعضاء اجلماعات اليهودية عرب الزمان واملكان

احلل املعادي "، أو عن طريق طردهم "احلل الصهيوين"اليهودي، وهذا هو  عن طريق جريهم إىل وطنهم القومي
  ."احلل النازي"إبادم  ، أو"لليهود

اليت تفترض وجود » وديةالشخصية اليه«أخرى، مثل  وميكن تصنيف املصطلح، بشكله هذا، ضمن مصطلحات شبيهة
، الذي يفترض وجود تاريخ مستقل له مساته »التاريخ اليهودي«و. من ظروف شخصية يهودية ثابتة مستقلة عما حوهلا

مستقل، هو أمر يتناقض مع  ووحدته الواضحة، وفتراته املتتالية اليت تعرف بالعودة إىل جوهر يهودي أو وجود احملددة،
اإلمرباطورية الرومانية هي جزء من تاريخ هذه اإلمرباطورية،  فاملشاكل اليت واجهها يهود. ملركبالواقع التارخيي احلي ا
احلضاري   نامجة عن وجودهم داخل التشكيل"عليه الصالة والسالم"يهود املدينة أيام الرسول  واملشاكل اليت واجهها

القرن التاسع عشر امليالدي كانت نابعة من  روسيا يفاإلسالمي يف اجلزيرة العربية، كما أن املشاكل اليت واجهها يهود 
 هي 1917عهد القيصرية، متاماً كما أن املشاكل اليت واجهوها بعد عام  وجودهم داخل التشكيل السياسي الروسي يف

تارخيه وكذلك  أما من هاجر من يهود اليديشية إىل الواليات املتحدة، فقد أصبح. روسيا السوفيتية جزء من تاريخ
من خصوصية وضع أعضاء اجلماعة اليهودية  ومع أن هذا ال ينفي وجود مشاكل خاصة نابعة. شاكله جزءاً من تارخيهام

مشترك واحد جيمع بني هذه املشاكل اخلاصة، إذ أن هذه اخلصوصية نفسها  داخل هذه التشكيالت، فإنه ال يوجد عنصر
عالقة خبصوصية   وليس هلا"وتتشكَّل يف إطاره"لذي تعيش يف كنفه عالقة اجلماعة اليهودية باتمع ا مستمدة من طبيعة

نوعية املشاكل اليت كان يواجهها أعضاء اجلماعة  وقد غير حدث ضخم، مثل الثورة البلشفية،. يهودية تشمل كل اليهود
  وبعد أن كانوا بعيدينعليهم االنعزال داخل منطقة االستيطان، أصبح يتهددهم االندماج، فبعد أن كان يفرض. اليهودية

والبالشفة كانوا يسمون الثورة البلشفية  متاماً عن مؤسسات صنع القرار، أصبحوا قريبني منها، لدرجة أن أعداء اليهود
التشكيل السياسي الروسي القيصري مث البلشفي عدة تشكيالت يهودية خمتلفة  بل كانت هناك داخل. »الثورة اليهودية«

أما اليهود القراءون،  .صة، فيهود جورجيا واجهوا مشاكل ختتلف نوعياً عن مشاكل يهود اليديشيةمشاكلها اخلا لكلٍّ
اعتربم مجاعة منتجة، وبالتايل فإا مل تطبق عليهم أياً من  فلم يواجهوا مشاكل حقيقية نظراً ألن احلكومة القيصرية

ال يعين بالضرورة أن   املسائل اليهودية داخل اتمعات البشريةكما أن تواتر. طبقتها على يهود اليديشية القرارات اليت
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تتشابك املسائل كما حدث حينما هاجر يهود اليديشية  فقد. هذه املسائل متشاة أو أن الواحدة هلا عالقة باألخرى
سألة يهودية مستقلة ولكن، مع هذا، تظل كل مشكلة أو م. وضع يهود أملانيا ومكانتهم بأعداد كبرية إىل أملانيا وقوضوا

  .ميكن فهمها إال بالعودة إىل سياقها التارخيي واحلضاري واالجتماعي وال

وعامة، مصطلحاً منافياً  الذي يفترض أن هناك مسألة يهودية واحدة، عاملية» املسألة اليهودية«يكون مصطلح  لكل هذا،
ومن األفضل استخدام صيغة . ية والتفسريية ضعيفة إىل أقصى حدالتصنيف متاماً للحقائق املتعينة للتاريخ، ومن مث فإن قيمته

إىل  وحني يستخدم املصطلح يف صيغة املفرد، فإنه يشري، يف واقع األمر،. »مسائل يهودية» اجلمع والتحدث عن
 تستبعد وخباصة يف شرقها، وبذلك  يف أوربا،"يف القرن التاسع عشر"املشاكل اليت واجهها أعضاء اجلماعات اليهودية 

الزماين املكاين يعطي املصطلح مضموناً حقيقياً وداللة ومقدرة تفسريية  وهذا التحديد. اجلماعات اليهودية األخرى كافة
  .عالية وتصنيفية

املذابح اليت كانت تدبر ضد أعضاء اجلماعة اليهودية  وجيب التمييز بني املسألة اليهودية يف العصر احلديث من جهة، وبني
أن كال من الظاهرتني ينبع من أساس واحد وهو كون اليهود مجاعة وظيفية وسيطة،  ورغم. املاضي من جهة أخرىيف 
اجلماعة اليهودية حىت بداية القرن  أوجه االختالف بني الظاهرتني أساسية وجوهرية، فاملذابح اليت دبرت ضد أعضاء فإن

قبيل الثورة الشعبية ضد مجاعة وظيفية إثنية تشكِّل أجزاء من الطبقة   منالسابع عشر تقريباً كانت، يف كثري من األحيان،
احمللية وتآكل دور اجلماعات اليهودية  أما املسألة اليهودية احلديثة، فهي مرتبطة بظهور الرأمساليات. وتعد أداا احلاكمة

ة التخلص من هذا الفائض البشري عن طريق وحماولة الدولة القومي وحتوهلا إىل فائض بشري" نافعة"كجماعات وظيفية 
وإمنا  وهي عملية مل تكن مقصورة على أعضاء اجلماعات اليهودية. حتويله إىل عنصر بشري نافع دجمه أو تصديره أو

مرتبطة بآليات وحركيات خاصة  كانت تسري على أعضاء اجلماعات اإلثنية والدينية األخرى يف اتمع، أي أا
االقتصاد الزراعي إىل االقتصاد الرأمسايل، وأخرياً بالتشكيل   بعد تآكل النظام اإلقطاعي وانتقاله منباتمع الغريب

فهي منط  وجيب االنتباه إىل أن مسألة يهود شرق أوربا يف القرن التاسع عشر ليست مسألة فريدة، .اإلمربيايل الغريب
وعلى هذا، توجد . إىل النمط احلديث لتقليدي يف اإلنتاجمتكرر يف معظم اتمعات اليت تنتقل من النمط الزراعي ا

أو يونانية يف مصر، ومسألة صينية يف جنوب شرق آسيا، ولعل التشابه  مسألة هندية أو عربية يف أفريقيا، ومسألة إيطالية
لقد كان أعضاء . ليهإ الصينية يف الفلبني واملسألة اليهودية يف بولندا أمر ملحوظ بشكل ما ويستحق اإلشارة بني املسألة

وسطاء بني املستعمرين اإلسبان والعنصر الفلبيين احمللي،  اجلماعة الصينية يشكلون مجاعة وظيفية وسيطة فكانوا يعملون
مؤسسات اإلقطاع   والفالحني واألقنان األوكرانيني داخل"الشالختا"وسطاء بني النبالء البولنديني  متاماً كما كان اليهود

خارج مانيال، متاماً كما كان  «Parian باريان» وكان الصينيون يعيشون يف جيتو يسمى. ام األرندااالستيطاين ونظ
 وقد طُرد. وكان يحظَر خروج الصينيني من اجليتو اخلاص م بعد الساعة الثامنة .اليهود يعيشون يف اجليتوات والشتتل

 1603سنوات  يف"ذابح واهلجمات ضدهم  ودبرت امل"1755 و1569"الصينيون من الفلبني عدة مرات 

يف مانيال يف األعمال  وتركَّز الصينيون. ، وفُرضت عليهم ضرائب خاصة باهظة"1764 و1662 و1639و
وكان الصينيون يضطلعون بدور مهم يف اتمع  .التجارية واملالية، ونظموا أنفسهم داخل مؤسسات تشبه القهال
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فقدوا دورهم كجماعة وظيفية وسيطة، فحدثت حماوالت للتخلص منهم بطردهم  لبنيالفلبيين، ولكنهم بعد استقالل الف
 .طريق حتديثهم أو دجمهم عن

احلديث، هي حماولة لتحديث أعضاء اجلماعات اليهودية يف أوربا  وميكن القول بأن املسألة اليهودية يف أوربا، يف العصر
متفاوتة من   وظيفية وسيطة، وهي حماولة حققت درجاتجمتمعام بعد أن فقدوا دورهم كجماعة دف دجمهم يف

األسباب االقتصادية والسياسية والتارخيية  ولفهم هذه الظاهرة، البد أن نتعامل مع مركب من. النجاح واإلخفاق
عات الطريقة اليت حاولت كل دولة التعامل ا مع اجلماعات اليهودية ومع اجلما والثقافية اليت أدت إىل ظهورها، ومع

جناح أو تعثُّر أو توقُّف هذه  والدينية كافة، كما جيب أن نتعامل مع العناصر التارخيية والسياسية اليت أدت إىل اإلثنية
النامجة عن ضعف الدولة » املسألة العربانية«تعود إىل ما أمسيناه  وميكن القول بأن جذور املسألة اليهودية. احملاوالت

بني عدة   مواردها البشرية أو يف مواردها املادية ووجودها يف منطقة مهمة إستراتيجياًسواء يف العربانية القدمية
وجعل اتمع العرباين جمتمعاً طارداً لقطاعات  إمرباطوريات عظمى، وهو ما أدى إىل حتوهلا إىل معرب هلذه اإلمرباطوريات،

  .للمادة البشرية من سكانه وأصبح مصدراً أساسياً

قتالية "كما جعل عندهم قابلية ألن يتحولوا إىل مجاعات وظيفية  هذا الوضع، يف اية األمر، إىل انتشار اليهود،وقد أدى 
وسيطة  ومع العصور الوسطى، كانت معظم اجلماعات اليهودية يف الغرب مجاعات وظيفية. "جتارية أو استيطانية أو

لكن التجارة اليت كان يضطلع ا  .لية وإدارية مماثلة أخرىتضطلع بوظيفة التجارة والربا ومجع الضرائب وأعمال ما
فالتاجر اليهودي مل يكن يوظِّف أمواله يف اإلنتاج، كما . »البدائية التجارة«أعضاء اجلماعة الوسيطة هي ما يطلق عليه 

من رأمساله،  ة جزءاًمدن العصور الوسطى الكبرية، وال يشتري مواد أولية وال ينفق على صناعة األقمش كان يفعل جتار
وهكذا، مل تكن التجارة اليهودية تنطوي  .بل كان جمرد وسيط يوزع منتجات ال يسيطر عليها وال خيلق ظروف إنتاجها

كانت، على عكس التجارة املسيحية اليت كانت جتارة تبادلية مرتبطة  على أسلوب معين إلنتاج فائض القيمة، وإمنا
. الشقوق بني اتمعات يش على فائض القيمة الذي ينتجه الفالحون، فهي جتارة توجد يفواإلنتاج ذاته، تع باالقتصاد

أيضاً استهالكياً، على عكس اإلقراض املصريف الذي كان  وحينما حتول الرأمسايل اليهودي إىل اإلقراض كان إقراضه
التاجر  ولقد لعب اليهود دور. الصناعية الكبريةالقيمة ألنه كان يمول املشاريع التجارية و يساهم مباشرة يف إنتاج فائض

اإلقطاعي املستند إىل إنتاج القيم االستعمالية  واتمع. واملرايب واخلمار ووكيل السيد اإلقطاعي والوسيط يف مجيع األمور
ن هناك وجود ولذلك مل يك. التجاري الربوي البدائي، بل يضمن بقاءها واستمرارها ال يتناقض مع الرأمسالية بشكلها

حيوي مهم، إذ كان التاجر  مسألة يهودية يف اتمعات اإلقطاعية، فالتاجر واملرايب اليهوديان كانا يقومان بدور ألية
الفائض اإلنتاجي، بينما كان املرايب يقرض األمري اإلقطاعي،  يورد للمجتمع اإلقطاعي السلع اليت حيتاج إليها ويصدر

. اإلقطاعية بل إن التاجر أو املرايب اليهودي كانا أداة يف يد النخبة احلاكمة. السلع الكمالية وكذلك الفالح، لشراء

الثروة من اتمع ولضرب الطبقات التجارية   يستخدمون المتصاص"مماليك جتارية"وذا، كان اليهود أقنان بالط 
 لني الذين كانوا يقومون بإدارة الشئون املالية لبعضالبالط، وهم من كبار املمو وقد ظهر، بني اليهود، يهود. الصاعدة

تأسيس صناعات جديدة وارتياد  اإلمارات األملانية والدول الغربية يف عصر امللكية املطلقة، ويساعدون حكامها على
كامالً خيتلف كثرياً، إذ كان يهود البالط مرتبطني ارتباطاً  ولكن الوضع مل. آفاق اقتصادية مل يرتدها أحد من قبل



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                68  

أعضاء  كل هذا كان يعين أن. نشاطهم االقتصادي حمصوراً حبدود امللكيات واإلمارات املطلقة بالنخبة احلاكمة، وظل
التشكيالت البورجوازية والرأمسالية الغربية   كانوا خارج"أقنان بالط أو يهود بالط"اجلماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية 
 كما أن تبعيتهم هذه كانت تعين أن نشوء رأمسالية. »الرأمسالية الرشيدة«باعتبارها  ربالصاعدة اليت يشري إليها ماكس في

الثراء كما حدث لكثري من  يهودية مستقلة مستحيل، إذ كان احلاكم يصادر أمواهلم حينما يصلون إىل درجة عالية من
  .يهود البالط

  املسألة تبدأ يف الظهور حينما تتناقص حاجة اتمع إىليهودية، بل إن مثل هذه وهذا الوضع يف حد ذاته ال خيلق مسألة

ومالية حملية أو بعد أن  اليهودي كتاجر أو مراب أو مدير مايل أو متعهد عسكري، وذلك بعد أن تنشأ طبقات جتارية
لوظيفية بالتدريج إىل أن يستغين اتمع عن اجلماعات ا وهذه عملية تتطور. تضطلع الدولة نفسها مبثل هذه الوظائف

  .الوسيطة متاماً

القرنني الثالث عشر والرابع   يف"يف إجنلترا وفرنسا"بدأ تقلقل وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة يف غرب أوربا  وقد
وكان يتم طردهم من الواليات . يف القرن اخلامس عشر امليالدي عشر امليالديني وطُردوا منهما، كما طُردوا من إسبانيا

  .منها ائياً السابع عشر امليالدي، ولكنهم كانوا ينتقلون من واحدة إىل األخرى، ولذا مل يتم طردهم القرناألملانية حىت 

أعداد كبرية منهم إىل شرق أوربا، وخباصة بولندا،  وقد كان اليهود حيلون مشكلتهم بالتقهقر إىل املاضي، إذ هاجرت
  أخرى، واستمر وضعهم مزدهراً حىت أواخر القرن الثامن عشروحمصل الضرائب مرة حيث لعبوا دورالتاجر واملرايب

الدولة فيها، بدأ اليهود يواجهون  ولكن، بنشوء طبقات رأمسالية حملية يف جمتمعات شرق أوربا، وتزايد دور. امليالدي
ية وجتارية اإلقطاعية كانت قد بدأت تنحل لتحل حملها مدن صناع فمراكز التجارة. مشكلة التأقلم مع الوضع اجلديد

على استيعام  اخلناق على مجاهري التجار اليهود وأدى إىل تدفُّق املهاجرين إىل مناطق أكثر قدرة جديدة، وهو ما ضيق
  .الواليات املتحدة داخل روسيا ذاا يف بداية األمر، مث إىل غرب أوربا، وأخرياً إىل

إنتاجيتهم، وتثار األسئلة اخلاصة بازدواج الوالء، بكون اليهود  ىوعند هذه النقطة، تطرح قضية مدى نفْع اليهود ومد
 بدأت مع "اليهودية أي بداية االستغناء عن اجلماعات الوظيفية"وبالتايل، فإن املسألة اليهودية . دولة يشكلون دولة داخل

 اليت قامت بتوحيد مجيع مناحي احلياة "الليربالية مث الشمولية املطلقة مث"الثورة التجارية وظهور الدولة القومية املركزية 
يف ذلك  مبا"وطالبتهم بالوالء الكامل واالنتماء غري املشروط هلا، وحاولت أن تصهرهم مجيعاً  ودمج املواطنني كافة،

، "أي مت إعتاقهم"حقوقهم السياسية  وعلى هذا، أُعطى اليهود.  يف بوتقة واحدة ينتظمها إطار واحد"أعضاء األقليات
هلم بالعمل يف مجيع الوظائف ويف اخلدمة العسكرية، وأُسقطت  حت أمامهم جماالت احلراك االجتماعي، وسمحوفُت

 طُولبوا يف املقابل بأن يصلحوا أنفسهم وأن يتخلوا ال عن انعزاليتهم وحسب، وإمنا عن ولكنهم. حوائط اجليتو

اليت تدور حول فكرة " األممية" ثُل عصر االستنارةخصوصيتهم أيضاً، فاملُثُل السائدة يف الغرب آنذاك كانت هي م
اليهودية أال يستخدموا سوى لغة الوطن األم وأن ينبذوا اليديشية  ومن مث تعين على أعضاء اجلماعات. اإلنسان الطبيعي
مثلما "حداً يغشوا أ وخباصة يف املعامالت التجارية حىت ال. هلجات أو رطانات سرية أو علنية خاصة م أو أية لغات أو

، كما طولبوا بتغيري أزيائهم وأمسائهم، بل إدخال "الفلبني حرم على الصينيني استخدام الصينية يف املعامالت التجارية يف
أصبح  كما. الدينية حبذف اجلوانب القومية من عقيدم لتصفية أي اشتباه يف ازدواج الوالء إصالحات على عقيدم
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بتدريب حاخامات يف مدارس دينية  وكانت الدولة تقوم. دريس التلمود إال بعد سن معينةمفروضاً على اليهود عدم ت
كلَّ شيء مبا يف ذلك تعليمهم الدين، بل كانت تتدخل أحياناً  يهودية تشرف عليها، كما كانت تتدخل يف تعليم اليهود

 .األطفال املصرح بإجنام يف حتديد سن الزواج وعدد

 مالية الرشيدة والمسألة اليهودية التحديث وظهور الرأس

Modernization, Emergence of Rational Capitalism and the Jewish Ques tion  

وضع أعضاء اجلماعات الوظيفية اليهودية يف الغرب بسبب  أدت عمليات التحديث وظهور الرأمسالية الرشيدة إىل تدهور
أديا إىل  ولكن التحديث نفسه وكذا الرأمسالية الرشيدة مها اللذان. »يهوديةاملسألة ال«يسمى  فقدام دورهم، وهو ما

منط التحديث السائد ومدى قوة أو  وميكن تقسيم أوربا إىل ثالث مناطق أساسية، وأساس التصنيف هو. حل املسألة
  :ضعف الرأمسالية الرشيدة

وهي : احلر  املتحدة فيما بعد، وهي دول التحديث، مث الواليات"إجنلترا وفرنسا وهولندا وغريها"  غرب أوربا 1
مشروع استعماري قوي ساهم يف حل  جمتمعات حققت معدالت عالية من التقدم االقتصادي يف فترة مبكرة، وكان هلا

الوفرة ساعد على خفض حدة الصراعات الطبقية والتوترات  معظم مشاكلها االقتصادية واالجتماعية وحقق قدراً من
  . الداخليةاالقتصادية

وكانت الرؤية . وتبنت مثُالً ليربالية منفتحة وقد قامت الطبقة البورجوازية بعملية التحويل االجتماعي يف هذا البلد
األخرى منفتحة، فكانت مسألة االنتماء للوطن مسألة غري عضوية أو عرقية، وإمنا  القومية اليت سادت هذه اتمعات هي

لالضطالع بوظيفته وأداء   لكل من ولد داخل اتمع ونشأ على أرضه وكان على استعدادانتماء قومي متاح مسألة
أعضاء اجلماعات اليهودية، وإمنا فتحت األبواب والفرص أمامهم  ولذا، مل تستبعد املُثُل القومية يف هذه اتمعات. واجبه

  .االجتماعي الذي حيتاجون إليه فحققوا احلراك

امليالدي، مل تكن معظم هذه البالد تضم مجاعات يهودية كبرية، إما لعدم  ن القرن التاسع عشروحىت النصف األول م
يف هذه البالد، ابتداًء  وحينما استوطن اليهود مرةً أخرى. فيها أصالً أو ألم طُردوا منها يف مرحلة سابقة وجود يهود

ستقروا يف بالد حتددت فيها املالمح األساسية ا من القرن السادس عشر امليالدي أي مع بدايات التحديث، فإم
تضم طبقة جتارية حملية قوية ال ختشى منافسة رأس املال اليهودي بل ترحب به  لالقتصاد التجاري الرأمسايل، وكانت

 اجلماعات اليهودية يف وقد مت توطني أعضاء. إىل االستثمارات يف املشاريع الرأمسالية واالستعمارية املختلفة حلاجتها

  .داخل هذا اإلطار هولندا وإجنلترا يف القرن السابع عشر، مث يف العامل اجلديد

سفاردي ولديهم كثري من الكفاءات املطلوبة واالتصاالت الدولية  وقد كان اليهود الذين استقروا يف هذه البالد من أصل
فيما بعد   اإلشكناز شكلوا األغلبيةمث انضمت إليهم عناصر من. متقدمني من الناحية احلضارية املهمة، كما كانوا

  .واستوعبوا كثرياً من عناصر احلضارة الغربية حوهلم
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من خالل املعدالت  اإلشكنازي كان متمايزاً حضارياً ووظيفياً، إال أن هذا التمايز تقوض مبرور الوقت ورغم أن العنصر
واستمرت . اليد السياسية الليربالية السمحةالتق السريعة للتحديث وفتح باب احلراك االجتماعي، وكذلك من خالل

  .التمايز الوظيفي واالقتصادي متاماً، مث تبعه التمايز السياسي واحلضاري عملية دجمهم يف اتمع حىت زال

تضطر إىل استصدار  تكن عملية التحديث سهلة أو متيسرة يف أول األمر، بل كانت بعض احلكومات مثل فرنسا مل
كما حدثت بعض املشاكل والتراجعات . واللورين  التحديث على اليهود اإلشكناز يف األلزاسقوانني خاصة لفرض

ولعل ظهور الفكر العرقي يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، وانتشاره  ."يف فرنسا"والترديات مثل حادثة دريفوس 
أواخر القرن املاضي  رقي يف إجنلترا يفوقد ظهرت بعض التوترات ذات الطابع الع. شكل من أشكال التردي فيها، هو

متزايدة، كما ظهرت التوترات نفسها ىف الواليات  وأوائل القرن احلايل، وذلك بعد هجرة يهود شرق أوربا بأعداد
أي  لكن مثل هذه املشاكل والتوترات ال ختتلف كثرياً عن تلك اليت تنشأ يف. الثالثينيات املتحدة مع أزمتها االقتصادية يف

العناصر املتطرفة من أعضاء األغلبية  تمع يف فترات األزمات االقتصادية، بني أعضاء األقليات فيها من جهة وبعضجم
  .أخرى، وهي عادةً ما يتم التغلب عليها، كما حدث بالفعل يف اية األمر الذين يضخمون خطر أعضاء األقلية من جهة

وقد بدأ : الدولة تحديث املختلط والشمويل والتحديث حتت رعاية، وهي دول ال"النمسا وأملانيا"وسط أوربا   2
ومت . قليالً، مع منتصف القرن التاسع عشر امليالدي التحديث يف هذه الدول وغريها من دول وسط أوربا يف وقت متأخر

ية التطور  أو بإشراف احلكومة، أي أن عمل"امللك وبعض النبالء"يف اتمع  حتت إشراف بعض العناصر التقليدية
  .تتم حسب النمط الرأمسايل احلر وإمنا بتدخل احلكومة الصناعي مل

مشروعها  أو أن"مشروع استعماري قوي يساهم يف ختفيف حدة التوترات االجتماعية واالقتصادية  ومل يكن هلذه الدول
وازية الليربالية فيها، ألن الطبقة املُثُل البورج ، كما مل تسد"االستعماري مت إجهاضه على يد دول غرب أوربا ولصاحلها

 وعلى مستوى. الكفاية ومل تتول قيادة كل الطبقات، وقنعت يف غالب األمر بدور التابع البورجوازية مل تكن قوية مبا فيه

، وهي اليت حددت "الفولك"العضوي  ، وفكرة الشعب"اجلامعة األملانية"الرؤية القومية، ظهرت فكرة القومية العضوية 
حولته يف مرحلة الحقة إىل مسألة انتماء عرقي أو انتماء قومي   االنتماء القومي على أساس عضوي ثقايف ضيق، مثمسألة
النمساوية ارية، اليت كانت  وهذا األمر ينطبق على أملانيا أكثر من انطباقه على اإلمرباطورية. "املسيحية القومية"ديين 

وإن كان هذا مل مينع من انتشار الرؤية األملانية . املتعددة القوميات رباطورياتتشجع التعددية كما هو احلال مع اإلم
  .النمسا اليت كانت دائماً يف حميط أملانيا الثقايف العضوية يف

من عدد  %1فيهود أملانيا، على سبيل املثال، مل يزد عددهم على . يهودية كبرية يف وسط أوربا ومل يكن هناك مجاعة
عالية من االندماج يف حميطهم الثقايف، فكانوا  وقد حققوا معدالت. فإم مل يكونوا مجاهرياً مبعىن الكلمةالسكان، ولذا، 

أعضاء  وقد برز كثري من. أسلوب احلياة السائد يف اتمع، وازداد الزواج املُختلَط بينهم يتحدثون اللغة األملانية ويتبعون
إال أن . يف تطور الرأمسالية والصناعة األملانية  ولعبوا دوراً مهماً"ثة يهود البالطمن ور"اجلماعات اليهودية من الرأمساليني 

  :الثقايف وخلقت هلم وضعاً خاصاً وأعاقت عملية التحديث، منها مثة عناصر أخرى فصلتهم عن حميطهم

داخلية أي  نت هجرة، واليت كا1880اهلجرة من شرق أوربا يف منتصف القرن التاسع عشر حىت عام   يالحظ أن"أ
املتخلفني، املتمايزين حضارياً وطبقياً، إىل أملانيا  من بلد أوريب إىل آخر، كانت تقذف بأعداد كبرية من يهود اليديشية
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أعداد  البلدان أجزاء من بولندا، ضما معها أعداداً كبرية من يهود اليديشية، الذين هاجرت وحينما ضم هذان. والنمسا
وكان هؤالء املهاجرون . بصبغة يهودية فاقعة ملانية والنمساوية وبدأوا يصبغون اجلماعات اليهودية فيهامنهم إىل املدن األ

 الصهيونية، كما كانوا يفرضون على يهود هذه البالد تبني الصهيونية التوطينية حال يشكِّلون التربة اخلصبة لألفكار

املنصهر، إال بإدراك أنه كان مهدداً  ونية، وهو اليهودي املندمج بلوال ميكن فهم دعوة هرتزل للصهي. ملشاكل الالجئني
وقد كان عدد . وانتمائه احلضاري بسبب وفود اآلالف من يهود اليديشية بفقدان موقعه الطبقي ومكانته االجتماعية

 ألفاً 176إىل حنو  هماليهودية يف فيينا ال يزيد عن بضع مئات يف أواخر القرن الثامن عشر، مث قفز عدد أعضاء اجلماعة
 .مع بداية القرن العشرين

فعدد كبري  .والنمسا كانوا مندجمني يف حميطهم الثقايف، فإم كانوا يتميزون طبقياً ووظيفياً  ورغم أن يهود أملانيا"ب
وبعد تصاعد . تفوق نسبتهم إىل عدد السكان منهم، وخباصة يف أملانيا، كان من العاملني بالتجارة وشئون املال وبنسبة

ومع بدايات املشروع االستعماري .  وضم األلزاس واللورين1870حرب عام  عملية التحديث يف أملانيا، وخباصة بعد
اليهود يف الوجدان  املمولون من أعضاء اجلماعة اليهودية نشاطاً، وازداد وجودهم وضوحاً حىت ارتبط األملاين، ازداد

الرغم من وجود أعداد كبرية من اليهود املتسولني   الرأمسايل واملضاربات، هذا علىالشعيب باملشروع احلر واالستغالل
  .والفقراء

الدول  يهودية أخرى باحلركات الثورية، حبيث ارتبط اليهود يف الوجدان البورجوازي يف هذه  ارتبطت عناصر"ج
وعزلتهم عن كثري من الطبقات والقطاعات  بالشيوعية واحلركات الفوضوية والثورية، وزادت هذه العناصر متيز اليهود

بالكراهية العنصرية ضد أعضاء اجلماعات اليهودية حىت احلرب العاملية  وظل اجلو يف وسط أوربا مشحوناً. داخل اتمع
ي، مث مشروعها االستعمار حتولت النمسا إىل بلد صغري ال أمهية له، ومت حتطيم أملانيا وإذالهلا والقضاء على األوىل، حني

التحديث، مت ذلك حتت مظلة الدولة وحتت لواء فلسفة مشولية  وعندما عاودت أملانيا. حتويلها هي ذاا إىل شبه مستعمرة
ينتمون  والليربالية، وتطرح رؤية عرقية عضوية صارمة تهمش خمتلف أعضاء اجلماعات الذين ال ترفض كال من البلشفية

وقد سقط رأس املال الذي ميلكه . اليمني واليسار غلبية، وخباصة اليهود الذين تركَّزوا يفانتماًء عضوياً كامالً إىل األ
 اليهودية ضحية هذه العملية وهاجرت أعداد كبرية منهم إىل الواليات املتحدة الرأمساليون من أعضاء اجلماعات

  .األمريكية وفلسطني، مبا تبقى من ثروام

 ، وهي الدول ذات االقتصاد الرأمسايل املتخلف اليت تعثَّر فيها التحديث"ورومانيا أي روسيا وبولندا" شرق أوربا  3

لتحويل اليهود إىل قطاع اقتصادي  وقد بذلَت حماوالت شىت يف هذه البالد: وتوقف، مث استؤنف على النمط االشتراكي
ود، وأُرسل ألوف اليهود الستصالح الذين يشغلون الصناع اليه منتج، وخصصت اجلوائز للحرفيني وأصحاب العمل

تؤهلهم  وحاولت احلكومة إدخال التعليم العلماين بني اليهود ليكتسبوا خربات. املناطق الروسية األراضي يف بعض
أثرياء اليهود يف الغرب حىت عام  للتعامل مع البنيان االقتصادي اجلديد، واستمرت هذه احملاوالت اليت ساهم فيها

  .حىت ذلك الوقت، كانت هجرة داخلية إىل املراكز الصناعية ذلك يالحظ أن اهلجرة اليهودية، تقريباً، ول1880

النمط الرأمسايل  ، أن1880ختفيف حدة االنتقال إىل النمط الرأمسايل يف اإلنتاج، يف مرحلة ما قبل عام  ومما ساعد على
يف "اليهود أن جيدوا جماالً رحباً للعمل يف التجارة  من كان يتم بأشكال بدائية، وهو ما أتاح لعدد "يف مراحله األوىل"
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 وقد ظهرت حركة التنوير اليهودية تعبرياً عن تقبل اليهود واليهودية لعملية. احلرف  ويف"املدن الصناعية اجلديدة

  .التحديث

 يرجع بعضها إىل طبيعة اليهودية ألسباب مركبة ولكن حماوالت حتديث اليهود تعثَّرت يف شرق أوربا، وتفاقمت املسألة
االجتماعي السائد فيها ويف دول شرق أوربا، والبعض اآلخر يرجع إىل بعض  تركيب الدولة الروسية وطبيعة النظام

  :باجلماعة اليهودية يف روسيا وبولندا، ومن هذه األسباب السمات اخلاصة

منتصف القرن  ذ كان اقتصادمها، حىت بعدالتحديث، يف روسيا وبولندا، يف مرحلة متأخرة جداً، إ  بدأت عملية 1
ومل يكن لبولندا أو رومانيا . اليت يقال هلا متخلفة التاسع عشر امليالدي، اقتصاداً يشبه من الناحية األساسية اقتصاد البالد

 مشروعهاأما روسيا، فقد كان هلا . كانتا مستعمرتني من قبل روسيا والدولة العثمانية مشروعات استعمارية مستقلة، بل

مع بولندا وأوكرانيا  االستعماري اجلديد يف آسيا على حدودها مع تركيا يف منطقة البحر األسود، وعلى حدودها
متأخراً أيضاً ومل يكن قد آتى أُكله بعد نظراً  ولكن هذا املشروع بدأ. وغريمها، وعلى حدودها مع الصني واليابان

 بل يقال إن املشروع. وعدم وجود رأس املال الروسي الكايف لالستثمار فيهالروسية  حلداثته ولعدم كفاءة البريوقراطية

املفكرين الروس يطالبون الدولة  االستعماري لروسيا القيصرية كان يشكّل عبئاً على اخلزانة الروسية، ولذا كان بعض
حل املشاكل الداخلية للدولة، املشروع االستعماري الروسي يف  وهلذا، مل يساهم. القيصرية باالنسحاب من مستعمراا

  .بل لعله زادها تفاقماً

ويعود هذا إىل عدة أسباب من بينها حجم . السياسي  مل تسد املُثُل الليربالية ال يف اال االقتصادي وال يف اال 2
 والذي تلعب مسات التشكيل احلضاري املتعدد القوميات املترامي األطراف الدولة الروسية الضخم، وهذه هي إحدى

ناحية أخرى، فإن  ومن. دائماً دوراً مركزياً يف عمليات النهضة كما تشكِّل عنصر التوحيد األساسي الدولة فيه
عملية التحديث متت بقيادة احلكومة األرستقراطية  البورجوازية الروسية كانت ضعيفة وهزيلة إىل أقصى حد، ولذا فإن

 وقد سادت مثُل قومية. لقومية البولندية كانت دائماً ملتصقة بالكنيسة الكاثوليكيةا كما أن. الروسية امللتصقة بالكنيسة

  .عضوية منغلقة جتعل االنتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عرقية أو دينية

املساواة بني األفراد ويظهر   مل تكن عملية الدمج يف دول شرق أوربا تتم داخل إطار حضاري منفتح يفترض 3
افتراض بأن حضارة األغلبية املسيحية أكثر أمهية، وأنَّ من  رام للتراث احلضاري لكل األقليات، وإمنا كان مثةاالحت

  .هذه احلضارة واجب اليهود اللحاق بركب

اإلقناع أو عن طريق إظهار النتائج اإلجيابية واملكاسب اليت   مل تكن عملية الدمج والتحديث واإلعتاق تتم عن طريق 4
خماوف  اليهودية، وإمنا كانت هذه العملية تتم عن طريق اإلرهاب والقسر، األمر الذي كان يثري زها اجلماهريقد حتر

  .والطمأنينة  حيث األمن"الفعلي والنفسي"اجلماهري اليهودية فتندفع عائدة إىل اجليتو 

 احلاكمة وبالنظام اإلقطاعي داخل نظام وارتباطهم بالطبقات  ونظراً لتميز الوضع الطبقي ألعضاء اجلماعات اليهودية 5
يف صفوفها  واألرندا، كانت احلركات القومية والثورية الصاعدة تناصبهم العداء وال حتاول جتنيدهم اإلقطاع االستيطاين

ث يف وبعد احلرب العاملية األوىل، استؤنف التحدي .، إذ كان اليهود يعدون من الغرباء واألعداء"إال يف حاالت نادرة"
شرق أوربا، فقد خرجت من احلرب بعد أن عانت من دمار رؤوس األموال  أما بولندا وغريها من دول. روسيا
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وقد تدخلت . متنافسة وقد ضعفت السوق احمللية متاماً، وحلَّت حملها وحدات اقتصادية صغرية. واحلياة واملمتلكات
مصاحلها ومصاحل طبقاا الوسطى على  دفاع عنحكومات هذه الدول، وكانت دوالً مركزية حديثة، فقامت بال

التناقض تفاقماً أن اخنفاض مستوى املعيشة كان يعين، أحياناً،  ومما زاد. حساب األقليات اليت تعيش داخل حدودها
متوافرة لبقية  أعضاء اجلماعة اليهودية نظراً الشتغاهلم بالتجارة ولوجود كفاءات لديهم مل تكن ارتفاع مستوى معيشة

 إىل ذويهم، "الواليات املتحدة وغريها من الدول" كما أن حتويالت املهاجرين اليهود، من اخلارج. عضاء اتمعأ
العناصر سامهت يف عزل أعضاء اجلماعات اليهودية عن بقية اتمع وعمقت  كل هذه. سامهت يف هذا اإلنعاش أيضاً

ومن هنا، . لطردهم حتديثهم، بل تبذل قصارى جهدها أحياناًكغرباء، وهذا ما جعل الدول ال تكترث بدجمهم و وضعهم
  .املسألة اليهودية فقد تبنت احلكومات الرجعية يف هذه الدول سياسة صهيونية جتاه

جمتمعات شرق أوربا كانت ختوض حتوالت اقتصادية وسياسية   ومما ساعد أيضاً على تعثُّر عملية حتديث اليهود أن 6
االقتصادي واحلضاري يف هذه اتمعات، فهي جمتمعات مل تكن متارس عملية النمو  ل النموعميقة بسبب سرعة معد

منط العامل الثالث، حيث  النمط األوريب الغريب البطيء الذي استغرق مئات السنني، وإمنا كانت جمتمعات تنمو على على
جتماعية والصناعية يف وقت واحد، رغم ما قد والقومية واال حتاول الدولة القومية اجلديدة أن تقوم بالثورة التجارية

 كما أن معدالت النمو السريع ال تسمح. تناقض يف األهداف والوسائل يف بعض األحيان يكون بني هذه الثورات من

كما أن عملية التحول . واالندفاع حنوها بتاتاً بالعمل البطيء أو اخلطأ احملتمل وحماولة عالجه، بل تتطلب حتديد األهداف
اخلربات املطلوبة للعمل يف االقتصاد اجلديد، وأن يكتسبوا اهلوية اجلديدة  البطيئة تسمح ألعضاء األقليات بأن يكتسبوا

بطيئة نوعاً،كما أسلفنا،ومل تكن  ففي روسيا مثالً،كانت املراحل األوىل لالنتقال إىل الرأمسالية. للمجتمع اجلديد املالئمة
عند هذه املرحلة،بل اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة اخلفيفة  لرأمسايل مل يتوقفغري أن النمو ا.حركة شاملة بعد
احلرفية،حيث كان اليهود  مبثابة ضربات قاضية دمرت االقتصاد اإلقطاعي ودمرت معه الفروع الرأمسالية أيضاً،فكان ذلك

 الرأمسالية إىل عامل حريف أو تاجر رأمسايل اليهودي ملا قبل وهكذا،تشابكت عملية حتويل التاجر.يتركَّزون بنسبة مرتفعة
بسبب  ولكن احلريف اليهودي مل يتمكن من التحول إىل عامل.القضاء على العمل احلريف لليهودي مع عملية أخرى وهي

 .املنخفض منافسة الفالحني الروس املقتلَعني من مزارعهم ذات املستوى املعيشي

احلرف «يف كثري من األحيان فيما ميكن تسميته  ن احلريف اليهودي كان يعمل ومما زاد األمور تشابكاً وتعقُّداً أ 7
 فلم يكن احلريف اليهودي يعمل من أجل الفالحني. اخلاصة بالشتتل واجليتو اليهودي اليت ولدت يف الظروف» اليهودية

االستهالكية هو الشاغل  لعاملنتجني، بل كان يعمل من أجل التجار والصيارفة والوسطاء، ولذلك جند أن إنتاج الس
متخصصني يف جتارة األموال والبضائع وغري منتجني  الرئيسي للحريف اليهودي، ذلك ألن زبائنه يتألَّفون من رجال

نفسه  فإن ارتباطه باالقتصاد الزراعي جعله ال ينتج سلعاً استهالكية، ألن الفالح يكفي أما احلريف غري اليهودي،. أساساً
جانب رجل املال اليهودي كان يوجد   يوجد إىل جانب الفالح، وإىل"احلداد"كان احلريف غري اليهودي وهكذا، . بنفسه

احلريف املسيحي ارتباطه بالتاجر املسيحي الذي كان يوظِّف أمواله يف  وقد ساعد على تطور. "اخلياط"احلريف اليهودي 
للتصدير  ، وهي حرف كان الغرض منها اإلنتاج"افمثل نسج األصو"مرتبطة بالنظام اإلقطاعي  حرف متخصصة غري

نواة االقتصاد اجلديد، وبالتايل فهي مل تسقط  وليس لالستهالك املباشر، أي أا تقع خارج نطاق النظام اإلقطاعي وتمثِّل
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إىل صناعة على الطبقة العاملة اليهودية، فكانت احلرف األقل قابلية للتطور  وانعكس هذا الوضع. مع االقتصاد القدمي
فمثالً . احلرفيني غري اليهود يف أيدي احلرفيني اليهود، على حني احنصرت املهن األكثر قابلية هلذا التطور يف أيدي حمصورةً
ويالحظ أن أول . من اخلياطني من اليهود% 94حني كان  من صانعي األقفال كانوا من غري اليهود، يف% 99جند أن 

جديف صناعات التعدين والنسج قد تشكَّلت بصورة مطلقة من غري اليهود تالكوادر العمالية اليت و.  

العظمى من يهود أوربا  عناصر أخرى زادت من حدة املسألة اليهودية يف أوربا الشرقية، من أمهها أن األغلبية  ومثة 8
 عدة مرات، ومت تقسيم أعضاء وقد مت تقسيم بولندا. تتبعها ويهود العامل كانت موجودة يف بولندا وأوكرانيا اليت كانت

من  فضمت روسيا اجلزء األكرب. بني عدة دول، لكل منها لغتها وسياستها وتوجهها احلضاري اجلماعة اليهودية فيها
جزءاً آخر، واعتربت اليهود  وضمت أملانيا. اجلماعة اليهودية وحاولت ترويس اليهود، أي صبغهم بالصبغة الروسية

. ، وذلك حىت تضرب م السكان السالف"وهي رطانة أملانية" ةً ألم كانوا يتحدثون اليديشيةمواطنني أملانيني نتيج

أما بولندا،  .اإلمرباطورية النمساوية ارية اليت حاولت أن تفرض عليها الوالء واالنتماء إليها وضمت جاليشيا إىل
وقد تضاعف عدد يهود رومانيا بعد أن . بولندية غةفكانت تطالب من تبقَّى من اليهود فيها بأن يصبغوا أنفسهم بصب

وكانت هذه التقسيمات تتم بسرعة وتتضمن حتوالت . من اليهود ضمت مقاطعات كانت توجد فيها نسبة عالية
  .أن تكون هناك الفسحة الزمنية الالزمة إلجناز التحول املطلوب حضارية جوهرية وعميقة دون

اجلغرافية يف املنطقة احلدودية  ة األوىل وبعدها، وقبل قيام الثورة البلشفية، كانت احلدودأثناء احلرب العاملي ويالحظ أنه
جاليشيا وبكوفينا وبولندا الروسية وليتوانيا مسرحاً للعمليات  اليت يقطنها اليهود يف حالة سيولة كبرية، إذ أصبحت

باعتبارهم عنصراً  ملانية يف بولندا مبحاولة جتنيد اليهودوقامت القوات األ. اجليوش األملانية والروسية العسكرية تتحرك فيها
وقام الروس البالشفة . »إخواننا اليهود« واليديشية إىل  أملانياً، وأصدرت القيادة العسكرية األملانية منشورات بالعربية

مبساندم  عة اليهوديةومن مث فقد طالبوا أعضاء اجلما. حمرري اليهود وكل األقليات أيضاً بطرح أنفسهم باعتبارهم
وتسبب ذلك يف إخفاق . اليهودية احمللية وقد انتهزت العناصر األوكرانية هذه الفرصة وهامجت العناصر. والتحالف معهم

أنفسهم كما هو مطلوب منهم، وكما حدث فعالً بني بين ملَّتهم يف غرب  أعضاء اجلماعة يف حتديد والئهم ويف حتديث
  .أوربا

املشتركة، ميكننا أن نقلِّل من مستوى  ديث العام والشامل عن مسألة يهود شرق أوربا من ناحية العناصروبعد هذا احل
واقع األمر، حني نتحدث عن يهود شرق أوربا أو يهود اليديشية، نتحدث  وحنن يف. التعميم قليالً ونركِّز على روسيا

وبالتايل، . العاملية األوىل الدي فظلت تابعة هلا حىت احلربضمت بولندا مع بداية القرن التاسع عشر املي عن روسيا اليت
ومن أهم األسباب . يهود اليديشية، أي معظم يهود العامل فإن روسيا كانت تضم داخل حدودها األغلبية الساحقة من

  :حتديث أعضاء اجلماعة اليهودية يف اإلمرباطورية القيصرية ما يلي اليت سامهت يف عرقلة عملية

البولندية عن العمل يف  يهود بولندا يلعبون دوراً جتارياً حمدداً ونشطاً يف بولندا بسبب إحجام األرستقراطية  كان 1
وحينما . يف التجارة، وهو ما ترك اال مفتوحاً أمام اليهود وكان النبيل اإلقطاعي يفقد مرتلته الطبقية إن عمل. التجارة

 دوا أنفسهم داخل تشكيل حضاري جديد توجد داخله طبقات جتارية كبريةمنهم إىل روسيا، وج ضمت أعداد كبرية

شهدت الصناعة والتجارة  وقد. ونشيطة، خصوصاً أن النبالء الروس مل يكن محرماً عليهم االشتغال يف التجارة
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روسيا يف واقع روسيا مقاطعة إجنلترا جتارياً، وكانت  ، بعد أن فرض نابليون على1807الروسيتان حركة انتعاش عام 
  .اليهود وأدى وض احلركة التجارية يف روسيا إىل ضعف نشاط التجار. الناحية التجارية األمر مستعمرة إلجنلترا من

عشر امليالدي، بل كان حمظوراً على اليهود دخول   مل يكن يف روسيا مجاعات يهودية تذكَر حىت أوائل القرن التاسع 2
 وملا ضمت روسيا أجزاًء من بولندا، وضمت معها. كان عليهم مغادرا يف احلال م بالدخول،وإن مت التصريح هل. روسيا

صفاته احلضارية املميزة ولغته الغريبة  أعداداً كبرية من اليهود، وجدت روسيا نفسها تضم أكرب جتمع يهودي يف العامل له
  .بريوقراطية الروسية أية معرفة باليهود أو لغتهم أو مشاكلهمومل يكن لدى ال .وعقيدته أو عقائده الفريدة اليت يدين ا

تكن مؤسسات حديثة قادرة على   كانت روسيا دولة حتكمها ملكية مطلقة، ولذا فإن مؤسسات احلكم فيها مل 3
ا من بل رمبا كان الوضع يف روسيا أكثر سوءاً من غريه. أخرى مساعدة األقليات على االنتقال من مرحلة تارخيية إىل

يدركون  موظفيها الذين كانوا يف العادة مرتشني ال يؤمنون بأمهية العمل الذي يقومون به وال الدول لضخامتها وفساد
تكن هذه البريوقراطية متتلك األدوات الالزمة  وحىت حينما كانت تتوافر النية الصادقة، مل. أبعاده التارخيية واالجتماعية

ولذا، فإن اليهود، الذين كانوا راغبني بإخالص يف أن خيضعوا . اجتماعي جديد اقعلترمجة األفكار اإلصالحية إىل و
أن نضرب مثالً  وميكن. التحديث، وجدوا أنفسهم مواجهني مبؤسسات هزيلة ليس لديها اإلمكانات املطلوبة لعملية

ليخرجوا بذلك من "بالزراعة عن طريق العمل  مبحاولة بعض أعضاء اجلماعة اليهودية االستجابة إىل حماوالت حتديثهم
 ؛ غري أن هذه احملاولة ارتطمت ابتداًء حبقيقة أن اجلماعة اليهودية"املهن املنتجة مسام اتمع اإلقطاعي ويدخلوا يف قطاع

خصصت الدولة القيصرية  ومت التغلب على هذه العقبة بأن. كانت من اجلماعات القومية الروسية اليت ليس هلا أرض
للتوطني، فحني تقدمت عدة أسر يهودية عام  ولكن، مل تكن هناك خطة واضحة. رض لتوطينهممساحات من األ

إحدى املناطق املخصصة هلم، مل يتم ذلك إال بعد مفاوضات طويلة،   إىل حاكم مقاطعة موخيليف لتوطينها يف1806
 "مربع إليكر حنو أربعة آالف متريعادل ا"مع حاكم الوالية على أن خيصص هلم ستون ألف إيكر  فاتفق وزير الداخلية

. أسرة يهودية لالستيطان هناك 779وبعد معاينة املوقع، تقدمت حنو . من أراضي اإلستبس على ضفاف أحد األار

وعند . للغاية أنفقها املستوطنون اجلدد وهم بعد يف الطريق ولكن احلكومة مل تقدم هلم سوى مساعدات مالية ضئيلة
 ومع هذا،. هلم، وجدوا أن السلطات مل تكن على استعداد الستقباهلم، وفتكت م األمراض ن احملددوصوهلم إىل املكا

  .1810فقد استمر تدفُّق اليهود إىل أن أُلغي مشروع التوطني عام 

وهذه احلركة  ،1860حماولة حتويل اليهود إىل مزارعني حبركة إعتاق أخرى هي حركة حترير األقنان عام   ارتطمت 4
بينا من قبل، كان حترير األقنان واليهود وأعضاء  وكما. ألخرية ضيقت الرقعة الزراعية اليت ميكن توطني اليهود فيهاا

  .واحدة دف إىل بناء الدولة املركزية القومية احلديثة يف روسيا األقليات األخرى جزءاً من حركة

وهي كتلة منعزلة إىل حد   تشكِّل معظم يهود العامل،"سيا وبولندارو"الكتلة البشرية اليهودية يف تلك املنطقة   وكانت 5
والوظيفي، يتحدث أعضاؤها اليديشية ويرتدون أزياء مغايرة  كبري عن حميطها الساليف على املستوى احلضاري والديين

 ات أرثوذكسيةوقد كانت يمن عليهم قياد. ويطلقون حلاهم وسوالفهم بطريقة غريبة لتلك السائدة يف اتمع،

وكانت أغلبية يهود . آنذاك وحسيدية تقليدية غري مدركة لالنقالبات احلضارية االقتصادية اليت كانت حتدث يف أوربا
 كانت قد وصلت إىل مرحلة من التحجر "كنسق ديين" شرق أوربا من أتباع احلسيدية، كما أن اليهودية نفسها
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 ة احلسيدية والقبااله، حبيث أصبح من العسري عليها التأقلم مع الوضعوبعد هيمن والتخلف بعد جفاف الفكر التلمودي

اجلماهري اليهودية اليت كانت تشعر  ولذا، قوبلت حماوالت التحديث يف أغلب األحيان مبعارضة حادة من قبل. اجلديد
كما أن هذه اجلماهري . يهاالتقليدية وستدخلها يف عامل غريب عل بأن عملية التحديث هذه ستفقدها مهاراا وقناعتها

يف هذا  االندماج والتحديث ليسوا إال خنبة مستفيدة لديها  وحدها  الكفاءات الالزمة للدخول كانت تشعر بأن دعاة
ومتيزهم، يشكِّلون وحدة على حنو  وإىل جانب كل هذا، مل يكن يهود شرق أوربا، رغم عزلتهم. العامل اجلديد الغريب

فقد دم نظام الشتتل متاماً، وانتشرت العلمانية يف صفوفهم،  القرن التاسع عشر امليالدي،ما كانوا حىت منتصف 
 .الشباب عن العقيدة اليهودية، بل سلكوا درب اجلماعات الثورية وانصرف كثري من

. دةالواليات املتح من املمكن أن ختف حدة املشكلة عن طريق اهلجرة من روسيا وبولندا ورومانيا إيل  وكان 6

باملئات مث باآلالف مث مبئات اآلالف، حىت بلغ عدد من  وبالفعل، راحت مجاهري اليهود غري القادرة على التأقلم اجر
 ولكن، مل ينتج عن هذه اهلجرة أي ختفيف من حدة املوقف، إذ أن نسبة تزايد. ماليني هاجر من يهود اليديشية عدة

وعلى سبيل املثال، تضاعف . الصناعية أن نسبة تزايد سكان أوربا بعد الثورةاليهود كانت مرتفعة جداً، شأا يف هذا ش
روسيا، فرغم معدالت اهلجرة العالية إىل الواليات املتحدة، ورغم اندماج  أما يف. يهود جاليشيا على مدى مخسني عاماً

الزيادة بني الروس  اج ويفوق معدلا، فإن معدل تزايد السكان اليهود كان يفوق معدل اهلجرة واالندم أعداد ال بأس
خالل مخسني عاماً ليصبح  ، ولكنه تضاعف2,350,000 حنو 1850فقد كان عدد اليهود عام . أنفسهم

زاد من عشرة آالف إىل مثانية عشر  ومن املعروف أن عدد سكان كيشينيف كان قد. 1895 عام 5000.000
 ويذكر أبراهام ليون أن عدد اليهود قد.  ما تذكَر يف األدبيات الصهيونيةكثرياً ألفاً يف عشرين عاماً، قبل قوع املذحبة اليت

نسبة الزيادة بني  ، فتكون نسبة الزيادة أكثر مرة ونصف املرة من1925 و1825تضاعف مخس مرات بني عامي 
  .شعوب أوربا

وأدى .  مع بداية القرن العشرينعدة سنوات، مث إىل توقفها شبه الكامل وقد أدى كل هذا إىل تعثُّر عملية التحديث
ومتثَّل هذا . بالثورة البلشفية بالتايل، إىل تصعيد حدة الصراع الطبقي وإىل الثورات االجتماعية احلادة اليت انتهت هذا،

على أعضاء اجلماعة اليهودية االنتقال خارج منطقة االستيطان   اليت حرمت1881التعثر يف صدور قوانني مايو عام 
بني اليهود  وميكن التأريخ لظهور احلركة الصهيونية. املذابح املتكررة اليت وقعت يف ذلك الوقت دية يف روسيا، ويفاليهو

جدي احلل الصهيوين للمسألة اليهودية، وهو  ففي هذه الفترة طُرح بني أعضاء اجلماعات اليهودية بشكل. ذا التاريخ
وقد حتالفت العناصر الصهيونية، متمثلة .  يف فلسطني ليهاجر إليها اليهودالصهيونية احلل الذي يرى ضرورة إقامة الدولة

القطاعات الدينية اليت اكتشفت  الصهيونية التوطينية يف الغرب، مع الصهيونية االستيطانية يف شرق أوربا، ومع بعض يف
ق أوربا هو، يف جوهره، احلل واحلل الصهيوين ملسألة يهود شر .خطر سقوط اجليتو على اليهودية كما عرفوها وخربوها

تصدير املشاكل إىل الشرق، سواء أكانت هذه املشاكل متمثلة يف الفائض السلعي أم  االستعماري الذي يتلخص يف
احلالة،مت ربط املسألة اليهودية  ويف هذه. متمثلة يف الفائض البشري الذي كان اليهود يشكِّلون نسبة كبرية منه كانت

 بتصديره إىل الشرق "فائض يهودي ال نفْع فيه"حل املسألة اليهودية  ،فيتم" تقسيم الدولة العثمانيةأي"باملسألة الشرقية 
ينجح الغرب يف  وهكذا،.فلسطني،ويقوم املستوطنون هناك بتأسيس قاعدة لالستعمار الغريب حتمي مصاحله وتوطينه يف
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فإنه ينجح بذلك يف حتقيق االنتماء إىل الغرب  ذاته،أما الفائض اليهودي . التخلص من فائضه البشري ويوظفه يف خدمته
اإلمربيايل الغريب، وذلك بعد أن فشل يف حتقيق هذا االنتماء داخلها من خالل  خارج أوربا ولكن من خالل التشكيل

  .راوقومية الدياسبو وقد طُرحت تصورات حلل املسألة اليهودية من بينها االندماج. احلضاري والقومي الغريب التشكيل

بل إن ظهور الصهيونية . مل تكن املسئولة عن ذلك يف واقع األمر وقد قُدر للمسألة اليهودية أن تحلّ، ولكن الصهيونية
سقوط األوهام الدينية  العملية اليت ستؤدي يف اية األمر إىل حتول اليهودية إىل انتماء ديين وحسب، وإىل يعوق إمتام هذه

وقد اندمج يهود غرب أوربا يف . وظيفية وسيطة ضع اجلماعات اليهودية املتميزة كجماعةالقومية اليت أفرزها و
 ويف أملانيا، حلَّت املسألة نتيجة لظروفها اخلاصة. احنسار موجة هجرة يهود اليديشية جمتمعام، وازداد هذا االندماج بعد

يف الواليات املتحدة، ورغم أن  أما.  القسري لليهودبالطريقة النازية، أي باإلبادة، وذلك بعد فشل حماوالت التهجري
أثر يف التكوين االقتصادي والنفسي للجماعة اليهودية، مثل تركُّزهم   ال يزال هلا"الشرق أوربية"اجلذور اجليتوية اليديشية 

ليهودية قد حققوا ا م وزيادة عددهم يف الصناعات االستهالكية واملهن احلرة، إال أن أعضاء اجلماعة يف أحياء خاصة
مث، فإن اهلجرة من صفوف يهود أمريكا إىل  ومن. على وجه العموم االندماج االقتصادي واحلضاري شبه الكامل

 البلشفية املسألة اليهودية يف روسيا، مث يف بولندا، بتحقيق املساواة بني األقليات وقد حلَّت الثورة. إسرائيل تكاد تنعدم

  .الدينية والعرقية كافة

فاملسألة اليهودية هي مشكلة يهود . منيز بينها وبني املسألة اإلسرائيلية ومن الضروري، وحنن ندرس املسألة اليهودية، أن
اإلسرائيلية، فهي مشكلة التجمع  أما املسألة. وخباصة يهود اليديشية يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي أوربا،

. على أرض فلسطني، ونشأ فيها، وال يعرف لنفسه وطناً آخر ابرا الذي ولداالستيطاين الصهيوين، خصوصاً جيل الص

 .املختلف يظل لكل مسألة حركياا وآلياا ومسرحها التارخيي واجلغرايف وقد تشابكت املسألتان، ولكن
 

اإلعتاق: الباب الرابع   

 اإلعتاق 

Emancipation  

هذه  ونستعمل يف» إعتاق«أو » عتق«أن تترجم إما بكلمة اإلجنليزية ميكن  »emancipation إمانسبيشن«كلمة 
أساس أن عملية حترير اليهود قد  على» إعتاق األقنان يف روسيا القيصرية « كما يف عبارة » إعتاق«املوسوعة مصطلح 

معات الغربية، حلركيات اجتماعية وسياسية عامة داخل ات نتيجةً متت، ال مببادرة من أعضاء اجلماعات اليهودية، وإمنا
وخباصة يف شرق  والتحديث كانا يفرضان يف كثري من األحيان فرضاً على أعضاء اجلماعات اليهودية، كما أن التحرر

  ."مثالً"الفعل على العبد  الذي يفيد وقوع» أعتق«من الفعل املتعدي » اإلعتاق«ولفظة . أوربا

وربية ومثُلها على أعضاء اجلماعات اليهودية كالتسامح، األ وحركة اإلعتاق هي مثرة تطبيق قيم حركة االستنارة
املصدر األساسي  واإلميان بأن اإلنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته، واإلميان بأن العقل هو واملساواة بني البشر،
  .ورمبا الوحيد للمعرفة
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لكن إعتاق اليهود مل يكن شيئاً . ياتهحتديث للمجتمع ككل، مبا يف ذلك أقل وحركة اإلعتاق هي يف جوهرها حركة
عشر امليالدي وتضم أقليات  نادراً أو مقصوراً عليهم وإمنا كان جزءاً من حركة عامة يف أوربا يف القرن التاسع فريداً

والكاثوليك يف البالد الربوتستانتية، والربوتستانت يف البالد  الزنوج، والنساء، واألقنان،: وفئات أخرى كثرية
احلديثة اليت  ولكن الدولة القومية العلمانية. أعضاء هذه األقليات على حقوقهم كاملة كمواطنني وقد حصل. ليكيةالكاثو

املطلقة بشكل عام، منحتهم هذه احلقوق، مث  حولت نفسها إىل املطلق األوحد، وفصلت نفسها عن الدين، وعن القيم
 عن انتماءام الدينية، أو عن أية انتماءات قد "كمواطنني"ولة داخل الد طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بفصل حيام

وانعزاليتهم التقليدية  أما اليهود، فقد كان عليهم أن يتخلوا عن خصوصيتهم اإلثنية الدينية. االنتماء القومي تتعارض مع
  .مواطنني هلم كل احلقوق وعن والئهم الغامض إىل أرض امليعاد البعيدة مقابل أن يصبحوا

اليهود حقوقهم السياسية واملدنية، وشق اجتماعي هو إعطاء  شق سياسي يتمثل يف إعطاء: حركة اإلعتاق ذات شقنيو
  .ومثة شق ثقايف مرتبط بالشقني السابقني. وإتاحة فرص العمل واحلراك االجتماعي أمامهم اليهود حقوقهم االقتصادية

مؤسسات اإلدارة الذاتية، مثل القهال،  اجليتو وإسقاط كثري منوقد متثَّل اإلعتاق السياسي واملدين يف هدم أسوار 
  .وحصول اليهود على املساواة السياسية

أن كل هذه القوانني واإلعالنات  وفيما يلي نورد بعض التواريخ املهمة اخلاصة مبنح اليهود حقوقهم، مع مالحظة
ي فترة قصرية للغاية حىت لو نظر إليها من وجهة عاماً، وه الدستورية والتصرفات قد صدرت يف أقل من مائة ومخسني

  :فقط من وجهة نظر التاريخ اإلنساين أو تواريخ اجلماعات اليهودية يف العامل نظر الفرد اليهودي وليس

  . براءة التسامح"النمسا"يصدراإلمرباطور جوزيف الثاين  1787

  .امتحاناً دينياً أن يدخل... بحث عن عمليعلن دستور الواليات املتحدة أنه لن يطالب أي مواطن ي 1788

  ."الناس يولدون ويظلون أحراراً متساوين يف احلقوق: "أن ينص إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف فرنسا على 1789

حتمل لواء  الوطين الفرنسي اليهود اجلنسية الفرنسية واحلقوق املدنية الكاملة وجيوش نابليون مينح الس 1791
  .أينما ذهبتاإلعتاق 

  .1798متساوية، مث يتم انتخاب أول رئيس يهودي للربملان يف عام  حيصل اليهود يف هولندا على حقوق 1795

  .اجليتو يف إيطاليا إلغاء 1797

  .مواطنون بروسيون يعلن فريدريك وليم الثاين، ملك بروسيا، أن اليهود 1812

  .إعالن املساواة يف احلقوق يف كندا 1839

أو يحدد حقوقه الوطنية أو  الوالء الديين لإلنسان لن يقرر« يعلن الس الوطين األملاين يف فرانكفورت أن  1848
يف كل الدساتري اليت أصدرا الدويالت األملانية إىل أن صدر  وقد ظل هذا املبدأ هو النموذج الذي يحتذَى. »السياسية

  .املوحد دستور أملانيا

  .إلعطاء اليهود حقوقهم عديالت دستورية يف اإلمرباطورية النمساوية اريةإجراء ت 1867

  .على الفور منح احلقوق السياسية لكل اليهود يف إيطاليا سقوط روما يف أيدي القوات االحتادية اليت قررت 1870

  .نيةاإلمرباطوري األملاين سائر القواعد والقوانني املبنية على أسس دي يلغي الدستور 1871
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  .مينح الدستور السويسري احلرية الدينية للكافة 1874

  .القوانني اليت حتد من حرية اليهود يف رومانيا وبلغاريا تلغي معاهدة برلني كل 1887

  .القيصرية يف روسيا وإلغاء االمتيازات والقيود الدينية والقومية كافة سقوط 1917

 القومية جرمية يعاقب عليها القانون ملناداة بالعزلة أو الكراهية العنصرية أوا« يعلن دستور االحتاد السوفييت أن  1936
».  

 ولكن، مل يعد ليهود اجليتو، خبربام اخلاصة، جمال يف. وسطى بني اليهود وقد نتج عن حركة اإلعتاق ظهور طبقة

واالجتماعية والثقافية حماوالت مماثلة  وقامت يف ااالت االقتصادية. اتمعات اجلديدة، ولذلك ازداد معدل اهلجرة
الثقافية واإلنتاجية، وحتويلهم إىل قطاع اقتصادي منتج يف اتمع  لدمج اليهود، وحتديثهم، والقضاء على هامشيتهم

أعضاء اجلماعات  وقد أصدرت احلكومات أيضاً التشريعات اليت تلزم. »إنتاجية اليهود«كان يطلَق عليه  اجلديد، وهو ما
أما . ذكره أن عملية اإلعتاق كانت تتم أساساً يف أوربا ومما جيدر. يهودية بتغيري أسلوب حيام حىت يندجموا يف اتمعال

اإلعتاق  وكان. مثة حاجة إىل ذلك إذ مل تكن هناك قيود تذكَر على أعضاء اجلماعة اليهودية يف العامل اجلديد، فلم تكن
أما السفارد، . اتمعات اليت كانوا يعيشون بني ظهرانيها املتميزين اقتصادياً وثقافياً عنيتم بالنسبة إىل اليهود اإلشكناز 

 .مبعظم احلقوق السياسية فكان عدد كبري منهم يتمتع

. »شريعة الدولة هي الشريعة « فأُعيد بعث القاعدة التلمودية اليت تقضي بأن  وقد ترك اإلعتاق أثراً عميقاً يف اليهودية،

أصبحت تنطبق على  هذه القاعدة تشري فيما قبل إىل القوانني املدنية فحسب، ولكن نطاقها أخذ يتسع حبيث وكانت
تعثرت حركة إعتاق أعضاء اجلماعات اليهودية،  وقد. مجيع القوانني اليت من شأا عزل اليهود، مثل قوانني الطعام

وكان وضع اليهود مرتبطاً باحلركة .  ودول شرق أورباوخباصة يف أملانيا فحدثت انتكاسات وانتفاضات ضد اليهود،
احلرية وتطبيقها، سار  فإذا كان املناخ السياسي السائد مناسباً النتشار قيم. واالجتماعية يف اتمع ككل السياسية

بليون، وبعد هزمية نا. حقوق اليهود كانت تنتكس معها أما إذا انتكست قضية حقوق الفرد، فإن. اإلعتاق إىل األمام
ثورة  أما أثناء. إىل شعوب أوربا، وبالنسبة إىل كل األقليات مبا فيها اجلماعات اليهودية تراجعت عملية اإلعتاق بالنسبة

والعنصري واإلمربيايل يف أوربا، يف  ولذا، فمع سيادة التفكري الرجعي. ، فقد حقق اليهود تقدماً ملحوظاً ومهما1848ً
التحديث يف شرق أوربا، تراجعت عملية اإلعتاق بني شعوب أوربا  املاضي، ومع تعثُّرأواخر الثمانينيات من القرن 

  .التفاوت بني الشعوب وحلت حملها فكرة

جهود أعضاء اجلماعات اليهودية يف الغرب، كما أا مل تنبع من  ومما ساهم يف تعثُّر حركة اإلعتاق أا مل تكن مثرة
أعضاء  ومل يكن.  للتطور اخلارجي للمجتمع مببادرة من العامل غري اليهوديوإمنا جاءت نتيجةً جتربتهم احلضارية

لتقبل الوضع اجلديد، وهو ما جعل   مهيئني نفسياً أو حضارياً"أي يهود اليديشية"اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا 
فعلى سبيل املثال، . ليهود أورباإىل ظهور بعض املشاكل واألزمات  لكل هذا، أدت عملية اإلعتاق. عملية دجمهم عسرية
وحسب،  إىل ظهور أزمة هوية بني اليهود، إذ كان عليهم إعادة تعريف أنفسهم كجماعة دينية أدت حركة اإلعتاق

الرغبة يف العودة إىل صهيون أو احلديث  مثل» قومية«وهو ما أثار وحبدة قضية الشعائر واملفاهيم اليهودية اليت سميت 
احلديثة املختلفة، مثل اليهودية اإلصالحية واحملافظة واألرثوذكسية، حماولةً  وتعد الفرق اليهودية. هوديعن الشعب الي

كانت كثرياً ما تدفع بعض  كما أن عملية اإلعتاق اليت متت مببادرة العامل غري اليهودي. عن مشكلة اهلوية هذه لإلجابة
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وبأسلوب حيام وتبني سائر األشكال الدينية واحلضارية السائدة  ألغلبيةأعضاء اجلماعات اليهودية إىل التشبه بأعضاء ا
أعداد أخرى منهم  متطرف، األمر الذي جنم عنه انصهار أعداد كبرية من اليهود يف اتمع األم وتفسخ يف اتمع بشكل

ليهودية حركة اإلعتاق وآثروا اجلماعات ا وقد حدث العكس أيضاً إذ رفض بعض أعضاء. أخالقياً بسبب فقدان اهلوية
  .االنسحاب إىل املاضي

اليهود يف حتقيق  الفكر العنصري واإلمربيايل يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، وفشل بعض قطاعات وحتت تأثري
يونية التحديث يف روسيا وبولندا، ظهرت املُثُل الصه احلراك االجتماعي الذي كانت تطمح إليه، ووخباصة بسبب تعثُّر

  .بديالً لفكرة اإلعتاق واالندماج

وتزعم هذه األدبيات أحياناً أن . الصهيونية ، إحياءات سلبية يف األدبيات»انعتاق«، وكذلك كلمة »إعتاق«وحتمل كلمة 
 وموقف الصهاينة. اجلماعات ال يزالون يعانون من التمييز القانوين والسياسي حركة اإلعتاق قد فشلت متاماً، وأن أعضاء

والتحوالت االجتماعية ال  فالتقدم التارخيي. عن أن توقعام من حركة اإلعتاق فاقت ما كان ممكناً بالفعل هذا ناجم
وقد كان معدل إعتاق أعضاء اجلماعات عالياً للغاية . متعرج تسري، كما نعلم، على وترية واحدة، وإمنا تأخذ شكل خط

الواليات  والعرقية األخرى، فبدأت حركة الدفاع عن احلقوق املدنية للزنوج يفاألقليات الدينية  إذا ما قورن مبعدل إعتاق
أما الصهاينة . على إعالن فشل هذه احلركة ومع هذا، مل جيرؤ أحد. املتحدة، منذ عهد طويل ولكنها مل تؤت أُكُلها بعد

ه احلركة الفكرية واالجتماعية مرور أقل من مخسني عاماً على ظهور هذ من أمثال برييتس مسولنسكني، فكانوا، بعد
ذلك من توقعات  ولعل هذا يعود إىل انتشار األفكار اخلاصة بالشعب املختار وما يصاحب. ينعوا للعامل والسياسية،

وإىل افتقارها إىل التكوين الثقايف والسياسي  كما يعود هذا والشك إىل قلة ذكاء القيادة الصهيونية،. متطرفة أحياناً
  .كاملة للكون وإىل رؤية تارخيية مركبة االنعتاق، وكذلك افتقارها إىل رؤية ييم ظاهرة مثل اإلعتاق أواملناسب لتق

األمر بشكل مبدئي، وذلك ألم يؤمنون  ومع أن الصهاينة نعوا حركة اإلعتاق واالنعتاق، فإم يقفون ضدها يف واقع
أم ينطلقون من تصور أن اليهود عنصر قومي له خصوصيته جذري، كما  بأن العالقة بني اليهود واألغيار عالقة تضاد

اليهود إىل وطنهم القومي  ولذا، تصبح القضية بالنسبة إليهم هي جري. ميكنه االندماج يف العناصر األخرى وتفرده وال
ة من يهود االحتاد وتتجلى مثل هذه املفاهيم يف موقف الصهاين .االفتراضي وليس الدفاع عن حقوقهم املدنية والسياسية

الدفاع عن  فاحلركة الصهيونية ال حتاول أن تكسب لليهود السوفييت حقوقاً مدنية جديدة، وال حتاول ،"سابقاً"السوفييت 
لتهجريهم إىل إسرائيل باعتبارهم أعضاء  حقوقهم اليت اكتسبوها مبقتضى القانون السوفييت، وإمنا تبذل قصارى جهدها

  .السوفييت كنهم العيش يف اتمعمن الشعب اليهودي ال مي

العامل املوجودين يف العامل الغريب يتمتعون بثمرة جناح  ولكن، ورغم االدعاءات الصهيونية، فإن األغلبية الساحقة من يهود
 فيهود الواليات املتحدة مندجمون متاماً يف. »يهود مرحلة ما بعد االنعتاق«عليهم  حركة اإلعتاق، ومن مث يطلق

ويهود االحتاد . كمواطنني أمريكيني م، وقد حصلوا على احلقوق املدنية والسياسية كافة، ويسامهون يف جمتمعهمجمتمعا
سيادة املُثُل الدميوقراطية والليربالية يف اتمع السوفييت حىت عهد قريب،  فرغم عدم. السوفييت ال خيتلفون عن ذلك كثرياً

وبالتايل فقد حتققت مثُل املساواة  ياسية مماثلة حلقوق املواطنني يف جمتمعهم،اليهود السوفييت حصلوا على حقوق س فإن
، فليس "إال بدرجات قليلة للغاية"وال يتسمون بأي متايز وظيفي أو مهين  وهم مندجمون حضارياً يف بيئتهم. بالنسبة إليهم
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وإمنا هي نامجة  ورة عليهم بوصفهم يهوداً،ومعاناة اليهود السوفييت مل تكن مقص. قانونية مقصورة عليهم هلم مؤسسات
اهلجرة عند اليهود السوفييت هي دوافع مرتبطة متاماً  عن انتمائهم إىل اتمع السوفييت االشتراكي، وكذلك فإن دوافع

ت كان ولذا، فإن أغلبية املهاجرين من اليهود السوفييت. وليس بأية حركيات يهودية مستقلة حبركيات اتمع السوفييت
ومن هذا . يف العادة اقتصادية حمضة تتجه إىل الواليات املتحدة، وإن اجتهوا إىل الدولة الصهيونية فإن دوافعهم كانت

وأدى جناح حركة إعتاق اليهود إىل . متاماً بالنسبة ألغلبية يهود العامل املنظور، فإن مثُل االستنارة واالنعتاق قد حتققت
من العسري على الصهاينة  ويف مواجهة حقيقة جناح حركة اإلعتاق، يصبح. عد االنعتاقمشاكل خاصة مبرحلة ما ب ظهور

إثارة الشك بشأن مدى إجيابية حركة اإلعتاق باعتبار أا  ولذا، تلجأ األدبيات الصهيونية إىل. الدفاع عن فكرة فشلها
مثُله،  بالن بالكف عن اإلعتاق والرجوع عنوقد طالب املفكر الصهيوين حاييم كا. الصامتة تؤدي إىل االندماج واإلبادة

 .وإمنا باعتبارهم مجاعة عضوية والنظر إىل أعضاء اجلماعات ال باعتبارهم أفراداً لكلٍّ حقوقه وواجباته

 االنعتاق 

Emancipation  

أعتق «ل بطبيعة تشكيله حيث نقو الذي جاء على زنة الفعل املطاوع، وهو فعل الزم» انعتق«من الفعل » االنعتاق«
فانعتق العبد العبد م. »السيدستخدتمع الغريب إبان القرن التاسع  وهو مصطلح ير بعض األقليات يف الإلشارة إىل حتر

والعالقة البنيوية بني  .، فيشري إىل حترر أعضاء اجلماعات اليهودية»اإلعتاق«أما مصطلح . أو ما قبله عشر امليالدي
، أو ما يكون بني الالزم واملتعدي »التحرير«و» التحرر» هي نفسها العالقة بني كلميت» عتاقاإل«و» االنعتاق«كلميت 

 تكن هناك حركة حترر يف صفوف اجلماعات اليهودية، كما أن التحرر مل يكن تعبرياً عن ومل. من األفعال بصفة عامة

أثرت فيهم وغيرت من األنساق   اتمع الغريبحتوالت اجتماعية داخل هذه اجلماعات وإمنا كان تعبرياً عن حركة داخل
مل يسعوا إىل إعتاق أنفسهم، ومل يثوروا من أجله وإمنا مت  وهم يف احلقيقة. التقليدية حليام بشكل جذري وحررم

ماعية االجت يعبر عن الظاهرة منظوراً إليها من ناحية التحوالت» إعتاق«ولذا، فإن مصطلح  .إعتاقهم على يد اآلخرين
نفسها منظوراً إليها من ناحية استجابتهم ملا وقع  فيعبر عن الظاهرة» انعتاق«اليت أثرت يف اجلماعة اليهودية، أما مصطلح 

  .عليهم من مؤثرات

 مرحلة ما بعد االنعتاق 

Pos t- Emancipation Era  

اليهود قد اكتملت   تفترض أن عملية إعتاق، وهي عبارة»ما بعد االنعتاق«يهود العامل الغريب يهود مرحلة  يطلَق على
األدبيات الصهيونية تذهب إىل أن اكتمال هذه العملية مل  ولكن. وأن أعضاء اجلماعات اليهودية قد أُعتقوا وانعتقوا متاماً

 كأدى إىل ظهور مشاكل جديدة خمتلفة متاماً عن تلك اليت كان يواجهها اليهود قبل تل تكن كل مثراته إجيابية بل
بقية أعضاء اتمع، كما كانوا  فأعضاء اجلماعات اليهودية، قبل إعتاقهم، كانوا يواجهون مشكلة عزلتهم عن. املرحلة

ولكن، . بدوره يشكو من خصوصيتهم وتكاتفهم املتطرف وكان اتمع. يواجهون مشكلة عدم حصوهلم على حقوقهم
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 إذ أصبح اخلطر األكرب الذي يتهدد اليهود، من وجهة نظر. اًالوضع قد انقلب متام بعد اإلعتاق واالنعتاق، جند أن

ويعود . أشكال اخلصوصية الصهاينة وبعض الدارسني، هو االندماج وأحياناً االنصهار أو ضياع اهلوية وأي شكل من
لعام على مثُل حركة االستنارة، وهي حركة تؤكد أمهية ا هذا إىل تزايد معدالت العلمنة يف اتمع الغريب وانتشار

 وقد أدت عملية. الطبيعي األممي كمثل أعلى، ومن مث فإا تعادي اخلصوصية واهلوية اخلاص، وتطرح فكرة اإلنسان

حيتفظ ألعضاء اجلماعات اليهودية   إىل ضعف الدين اليهودي مبؤسساته املختلفة والذي كان"املرتبطة بالعلمنة"اإلعتاق 
كما أن تزايد انتشار مثُل اإلعتاق قد أدى إىل تراجع األفكار  .الزواج املختلطبشيء من اهلوية كما كان مينعهم من 

  .»اهلوية اليهودية» املختلفة وإىل تراجع ظاهرة معاداة اليهود، وهي األخرى من أهم دعائم ما يسمى العنصرية

 الذي يفترض وجود تراث يهودي احلوار اليهودي املسيحي ومن القضايا األساسية األخرى ليهودية ما بعد االنعتاق
مهيأة  غري أن اليهودية، باعتبارها نسقاً دينياً، ليست. مل يكن أمراً مطروحاً يف املاضي مسيحي مشترك، ومثل هذا احلوار

كما أن اليهود مجاعات . عقائدها األساسية للدخول يف هذا احلوار، نظراً خلاصيتها اجليولوجية التراكمية، ولعدم حتديدها
 أن يؤدي هذا احلوار "األرثوذكس"وخيشى كثري من اليهود املتدينني . باألخرى ية منقسمة إىل فرق ال تعترف الواحدةإثن

وهذا ما حدث . منطقياً رقعة االتفاق بني اليهودية واملسيحية إىل درجة يصبح التنصر معها أمراً سهالً ورمبا إىل توسيع
صياغة اليهودية على أسس املسيحية الربوتستانتية، األمر الذي  الحية اليت أعادتفعالً يف أملانيا بعد ظهور اليهودية اإلص

  .تنصر أعداد كبرية من يهود أملانيا أدى يف النهاية إىل

الغربية  االحتجاج على النتائج السلبية إلعتاق اليهود، إذ أن املُثُل العليا للمجتمعات ومن الصعب على الصهاينة أو غريهم
نتاج عصر االستنارة، تشجع على  ش فيها معظم أعضاء اجلماعات اليهودية هي مثُل علمانية عقالنية مناليت يعي

ولذا، فإن هذه اتمعات هي . وخصوصيتهم يف هوية قومية عامة عظمى االندماج ومتازج األفراد، وعلى امتزاج هويتهم
على نتائج  جتد أن من الصعب عليها أن تقبل االحتجاجاليهود احتجاجهم على معاداة اليهود ولكنها  جمتمعات تقبل من

  .عملية اإلعتاق

يف مرحلة ما بعد االنعتاق، هي ظهور الصهيونية باعتبارها حركة  ولكن أهم املشاكل اليت يواجهها اليهود واليهودية،
 .«الدولة اليهودية«اليهود، وكذلك تأسيس الدولة الصهيونية اليت تطلق على نفسها اسم  تدعي التحدث باسم كل

جمتمعام، ويشعرون باالنتماء الكامل  ويهود مرحلة ما بعد االنعتاق يتمتعون، كما أسلفنا، بدرجة عالية من االندماج يف
كما أن سلوك . هذا موضع التساؤل إن مل يكن موضع الشك أيضاً ولكن الصهيونية تضع. هلا والوالء العميق حنوها

اجلماعات  موقف«: انظر". بعد اندالع االنتفاضة ايدة، أصبح يسبب هلم كثرياً من احلرج الدولة الصهيونية، وخباصة
  ." »اليهودية من الصهيونية

  "1790-1780"جوزيف الثاني 

Joscph II  

يهم وهو من أشهر حكام أوربا ممن أُطلق عل. وماريا تريزا إمرباطور اإلمرباطورية الرومانية املقدسة، ابن جوزيف الثاين
تلقَّى تعليمه  حاول قدر استطاعته أن يصلح اإلمرباطورية النمساوية ارية وأن حيدثها، بعد أن .»املستبدون املستنريون«
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. من أكرب املدافعني عن مثُل حركة االستنارة احلقيقي من كتابات فولتري والفالسفة املوسوعيني الفرنسيني، حبيث أصبح

كما كان من املتحمسني . املطلقة على أن تصلح كل شيء إن هي عملت دي العقل  الدولةوكان إميانه عميقاً مبقدرة
التعليمي يف اإلمرباطورية  ولذا، فبعد أن تقلَّد احلكم، قام بإصالح النظام. احلرة وضرورة تقليل نفوذ الكنيسة للتجارة

 "1782"نظام الرق، وأصدر براءة التسامح العامة، وألغى  وبفصل القضاء عن اجلناح التنفيذي، وأصلح نظام الصحة

 وقد اصطدم بالكنيسة الكاثوليكية إذ أنه أسس كليات. الكاثوليكية يف اإلمرباطورية اليت حددت حقوق اجلماعات غري

بل قام جوزيف الثاين حبل . بالبابا تابعة للدولة لتخريج القساوسة، وقلَّص سلطة األساقفة، وحد من عالقة الكنيسة
 ألفاً من قوائم الرهبان وأعطاهم 36التمريض، وشطب حوايل   ال تعمل يف وظائف نافعة مثل التدريس أو دير700

كبري من  وقد أدت سرعة تنفيذ القرارات اخلاصة حبل األديرة إىل تدمري عدد. مواطنهم األصلية تعويضات كي يعودوا إىل
ويبدو أن محاس . لكن دون جدوى  من األثر السليب،وقد حاول البابا التدخل شخصياً للتخفيف. األعمال الفنية

وأثناء حكمه، مت تقسيم . الكثريين من سكان املناطق احملافظة جوزيف الثاين الزائد لتغيري كل شيء قد جلب عليه عداء
  .أجزاء منها، وضمنها جاليشيا بولندا، وضمت النمسا

فحاول أن جيعل أعضاء اجلماعات . اولته حتديث إمرباطوريتهاليهودية، يف حم وقد وجه جوزيف الثاين اهتمامه للمسألة
حتظر على أعضاء اجلماعات  أكثر نفعاً للدولة، متاماً كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية واألديرة، فأصدر قوانني اليهودية

 تختار من قائمة أُعدت وفرض علىهم أن يتسموا بأمساء أملانية اليهودية بيع اخلمور أو مجع الضرائب أو إدارة الفنادق،
املعامالت التجارية  كما منع استخدام العربية أو اليديشية يف. وذلك حىت يتسىن دجمهم يف اتمع خصيصاً هلذا الغرض،

وإلبقاء عدد اليهود قليالً كما هو، مل يلغ جوزيف . اخلاص أو الوثائق الرمسية، وألغى احملاكم احلاخامية والزي اليهودي
  .ترمي إىل احلد من حجم العائالت اليهودية وانني اليت كانتالثاين الق

 التسامح اليت أكدت احلقوق القائمة ألعضاء األقليات غري الكاثوليكية وأضافت هلا  براءة1782وقد أصدر يف عام 

يف أي مكان التنقل والسكىن  وبالنسبة ألعضاء اجلماعة اليهودية، أعطت الرباءة اليهود احلق يف حرية. حقوقاً جديدة
الثاين أساس التعامل مع أعضاء اجلماعات اليهودية يف  وظلت قوانني وتشريعات جوزيف. واختيار أية مهنة أو وظيفة

  .1848حىت نشوب ثورة  اإلمرباطورية النمساوية ارية

قد عبر عن أما مندلسون، ف. االستنارة مثل فيسيلي وقد قوبلت إصالحات جوزيف الثاين بالترحاب من بعض زعماء
ومهما كانت استجابة أعضاء اجلماعة اليهودية، فإن هذه . وصفوها بأا كارثة شكوكه حنوها، كما أن املتدينني

ليحقِّقوا حراكاً اجتماعياً  مبا يف ذلك براءة التسامح، قد أتاحت الفرصة أمام كل األقليات غري الكاثوليكية القوانني،
  .كبرياً وليندجموا يف اتمع

 براءة التسامح 

Toleranz Patent  

وطُبق يف بادئ األمر على فيينا والنمسا مث طُبق على  1782 فرمان أصدره جوزيف الثاين يف عام» براءة التسامح«
غري الكاثوليكية،  وهي واحدة من سلسلة الرباءات اليت منحت لألقليات. اإلمرباطورية النمساوية ارية سائر مقاطعات
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»  جوزيف الثاين«: انظر". وحتدد واجبام ها اليهود، تتضمن حقوقهم القائمة وتضيف هلا حقوقاً جديدةومن بين

«النمسا«   ."»جاليشيا»  

 التحديث المتعثر 

Setbacks  in Modernization  

 األوىل والثورة على احلرب العاملية مصطلح نستخدمه لنشري إىل تلك الفترة من تاريخ روسيا، السابقة» التحديث املتعثر»
  يف الفترة السابقة على احلرب العاملية الثانية"بولندا ورومانيا وار، وغريها" البلشفية، ومن تاريخ معظم بالد شرق أوربا

وحنن .احلاكمة من إجناز عملية التحديث وانضمام هذه البالد إىل املعسكر االشتراكي،ومها فترتان مل تتمكن فيهما النظم
هذه الدول هو عدم وجود مشروع استعماري لديها أساساً، أو أن  السبب األساسي لتعثُّر التحديث يفنذهب إىل أن 

ضم  ويقال إن تكاليف"يكن ناجحاً، أو كان باهظ التكاليف ألنه كان بعد يف مراحله األوىل  مشروعها االستعماري مل
عائدها، ولذا كان هناك كثري من املفكرين   تفوق كثرياًوإدارة املستعمرات التابعة لإلمرباطورية القيصرية الروسية كانت

  ."والرجعي ممن يعادون التوسع اإلمربيايل الروسي الروس ذوي االجتاه السوفييت والعنصري

تعثُّر  هذه البالد يف عمليات إعتاق اليهود وحماولة اندماج أعضاء اجلماعات اليهودية إذ أن وقد أثر تعثُّر التحديث يف
من االندماج ومن املشاركة يف  دى إىل ظهور رؤى مشولية واستبدادية تستبعد األقليات وحتاول منعهمالتحديث أ

أدى إىل بطء النمو االقتصادي، وهذا ما كان يعين عدم وجود  كما أن تعثُّر التحديث، على املستوى البنيوي،. السلطة
التحديث  ن النظم االشتراكية جنحت حينذاك يف استئنافولك. أمام أعضاء األقلية واألغلبية فرص للحراك االجتماعي

وعلى أية حال، فإن الصهاينة ال يتحدثون عن  .وبالتايل يف إعتاق اليهود ومنحهم حقوقهم املدنية والسياسية الكاملة
نجاح والفشل، عن استحالة اندماج اليهود، مع أن التعثُّر أمر مؤقت يقف بني ال تعثُّر التحديث وإمنا عن فشله، وبالتايل

  .اختزايل الفشل أمر ائي مطلق يستطيع املرء أن يؤسس بناًء عليه أحكاماً ائية ذات طابع بينما

حين جردت ألمانيا من مستعمراتها بعد  كما نستخدم المصطلح لإلشارة إلى ما حدث بعد الحرب العالمية األولى
حديثها، ولم يستأنف التحديث إال على الطريقة نموها وت ، فتعثرت عملية1919إبرام اتفاقية فرساي عام 

 .الشمولية النازية

 

االستنارة اليهودية: الباب الخامس  

  "الهسكاله"االستنارة اليهودية 

Haskalah  

اليهودية  لإلشارة للحركة اليت انتشرت بني أعضاء اجلماعات» االستنارة اليهودية«مصطلح  يستخدم يف الكتابات العربية
» التنوير اليهودي«نؤثر استخدام مصطلح  ولكننا. "يف أملانيا وغريها من الدول"يف منتصف القرن الثامن عشر يف أوربا 
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خارج املوروث الديين والفكري اليهودي، وباعتبار أن هذه املثل والقيم  باعتبار أن هذه احلركة قد أتت مبثل وقيم من
أفكار حركة  دولة أو من خالل طليعة ثقافية يهودية تشربتأعضاء اجلماعات اليهودية إما من خالل ال فُرضت على

يتلقون مثُل االستنارة بشكل متفاوت؛ فمنهم  وكان أعضاء اجلماعات اليهودية. االستنارة الغربية مث حاولت تنوير اليهود
  .هلا وسايرها، وأخرياً هناك من تصدى هلا وقاومها من تبناها حبماس وطبقها، ومنهم من خضع

 ه الهسكال

Haskalah  

مث اشتقت منها كلمة » ذكاء«أو » عقل» ، ومعناها»سيخيل«كلمة عربية مشتقة من اجلذر العربي » هسكاله»
  .«مسكليم«ومجعه » مسكيل«، واالسم منها »استنارة«مبعىن  مث استخدمت الكلمة» نور«مبعىن » سيكّيل«

. الغربية إىل احلركة املعروفة ذا االسم يف احلضارةلإلشارة » االستنارة«نستخدم مصطلح  ويف هذه املوسوعة،

. الغربيني اليهود ويف أعضاء اجلماعات اليهودية لإلشارة إىل أثر هذه احلركة يف بعض املفكرين» تنوير«ونستخدم كلمة 

 فكر ومثُلللمحاوالت اليت بذهلا بعض املفكرين من أعضاء اجلماعات اليهودية لتطبيق  كما تستخدم الكلمة لإلشارة

  .عصر االستنارة على أعضاء اجلماعات اليهودية

 تاريخ : التنوير اليهودي

Haskalah: His tory  

وقد ظهر املصطلح . »االستنارة«أيضاً يف األدبيات العربية بكلمة  ، ويعبر عنها»التنوير«العربية تعين » هسكاله«كلمة 
التقليدية  بالعربية حاول دعاا أن يبتعدوا عن األشكال األدبيةإىل حركة يف اآلداب املكتوبة   لإلشارة1832عام 

ولكن التنوير مل يكن جمرد حركة أدبية وإمنا . الغريب املرتبطة إىل حد كبري بالدين وأن يستعريوا أشكال األدب العلماين
  لإلشارة إىل احلركة الفكريةوتستخدم الكلمة باملعىن العام. »العقالنية املادية» كان أيضاً رؤية متكاملة نسميها

وقد بدأت حركة التنوير . شرقها  مث انتشرت منها إىل"يف أملانيا ووسطها"االجتماعية اليت ظهرت بني يهود غرب أوربا 
ورغم احنسارها كحركة . 1880الثامن عشر واستمرت حىت عام  يف صورة تيار أساسي بني اليهود منذ منتصف القرن

أعضاء  قوالا ظلت سائدة بني أعضاء اجلماعات اليهودية بشكل ظاهر أو كامن حىت مت اندماجم فكرية واعية، إال أن
  .اجلماعات اليهودية واستيعام يف اتمع الغريب العلماين

بالعقل باعتباره مصدراً  حركة التنوير اليهودي من األفكار األساسية يف حركة االستنارة الغربية مثل اإلميان وتنطلق
التعدد، وبنسبية املعرفة والقيم، وبإمكانية إصالح اإلنسان عن  اً ورمبا وحيداً للمعرفة إىل ثقة كاملة بالعلم وحبتميةأساسي

اآللية للكون  كما تدور حركة التنوير اليهودية يف إطار الرؤية. املواطن الذي يدين بالوالء للدولة طريق تغيري بيئته وخلق
االستنارة الغربية مثل التناقض بني الرتعة العقلية  األممي، كما تقع يف كل تناقضات حركةواإلميان باإلنسان الطبيعي أو 

العلمية  والرتعة احلسية التجريبية اليت تتجه حنو اخلاص، وهو تناقض يضرب جبذوره يف الرؤية اردة اليت تتجه حنو العام
ولذا جند أن الفكر . القانون العام الرياضي ارد نتهي يف عاملللكون اليت تبدأ برصد األشياء املادية احملسوسة وامللموسة وت



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                86  

امللموسات واحملسوسات داخل حدودها، ولكنه ينتهي بأن ينظر هلا باعتبارها ظواهر  العقالين املادي يبدأ بالتعامل مع
ع الذي ينتجه العقل فالواق ولذا. عامة جمردة خاضعة لقانون مادي عام جمرد، ال تتمتع بأية خصوصية أو قداسة مادية

اإلميان بالطبيعة والالعقل والقوة "املعادي لالستنارة  وكرد فعل لذلك، ظهر الفكر. املادي ال قسمات له وال حدود
ولذا " قدراً من القداسة للعامل ولكنها قداسة مصدرها املادة، فهي كامنة فيها ال تتجاوزها  ليستعيد"واألرض واحليوية

أي "يمنح اليهود حقوقهم السياسية واملدنية   بأن"والعقالنية املادية"طالب دعاة التنوير . "»ماديةال عقالنية «فهي حركة 
االقتصادية، وأن يتخلص أعضاء اجلماعات اليهودية من أية خصوصية تتسبب يف عزلتهم  ، وأن تتاح هلم الفرص"إعتاقهم

والؤهم األول واألخري للبالد اليت  ني ظهرانيها، وأن يكونأعضاء اتمع، وأن يندجموا يف اتمعات اليت يعيشون ب عن
وكان دعاة التنوير اليهودي يرون أن هذا . إىل سند عقلي أو موضوعي ينتمون إليها ال لقوميتهم الدينية اليت ال تستند

القومية «يسمى  اليهود مقومات احلضارة الغربية العلمانية، وإذا ما قاموا بفصل الدين اليهودي عما ممكن إذا اكتسب
إذا قاموا بتحديث اليهود واليهودية، وحتولوا من كوم  حىت يتالءموا مع الدولة العلمانية القومية يف أوربا، أي» اليهودية

  .جزءاً من البناء الطبقي والثقايف للمجتمع مجاعة وظيفية هامشية ليصبحوا

ز شخصيات تولت قيادة اجلماعة اليهودية، وأصبح هلا مكانة من املارانو واإلشكنا وقد ظهر من بني صفوف يهود البالط
القدمي، ال يف مركز اتمع  ومل يكن يهود البالط، على عكس التاجر واملرايب اليهودي. كثرياً مكانة احلاخامات تفوق

 معهم على مقربة من أعضاء الطبقة احلاكمة يتعاملون على وجه احلصر، وال يف مسامه أو على هامشه، بل كانوا
 وكان هذا. التحف والسلع الترفيهية الالزمة ملظاهر أة امللكيات واإلمارات املطلقة ويزودوم باألموال ويشترون هلم

أيضاً، ذلك األسلوب الذي بدأ  يتطلب معرفة وثيقة ال باالحتياجات االقتصادية للطبقة وحسب وإمنا بأسلوب حياا
كانوا يقفون على قمة هرم مايل جتاري يهودي يضم طبقات  ولكن يهود البالط. يهود البالط يستوعبونه ويتأثرون به

اجلنسيات، ميتد  وكان هذا اهلرم عابراً للقارات متعدد. التجار إىل التجار البائعني واملتسولني اليهود املختلفة من كبار
ى يهودي البالط، رغم عامليته، أن يظل وكان عل. اجلديد بطول أوربا وعرضها وتصل أطرافه إىل الدولة العثمانية والعامل

 وهلذا، كان يهود. االتصاالت هذه، وحىت يظل يلعب دوره كعضو يف مجاعة وظيفية وسيطة يهودياً حىت يتمتع بشبكة

اليت كانوا يعرفون لغتها، كما  البالط يعيشون بني العاملني املسيحي واليهودي، يتحركون بسهولة داخل احلضارة الغربية
لمني يفكانوا مالوقت نفسه بالتكوين الثقايف والديين املتميز ألعضاء اجلماعات  لمني بالفلسفة والعلوم واالقتصاد، وم
  .فإن القيادات اجلديدة للجماعات اليهودية مل تكن يهودية وال دينية خالصة ومن هنا،. اليهودية

املارانو الذين كان يشار إىل قطاعات منهم  ة يهودومن أهم العناصر اليت سامهت يف فك قبضة األفكار الدينية التقليدي
وقد أسس املارانو مراكز اقتصادية متميزة يف أوربا، . »املسيحيون اجلدد«أو  «اليهود الربتغاليون«أو » السفارد«بأم 
هوداً يف يف الظاهر ي وحسب بعض النظريات، كان املارانو مسيحيني. بوردو وبايون وأمستردام وهامبورج ولندن :مثل

ظاهراً وباطناً، أي جزءاً عضوياً من التشكيل  ولكنهم، حسب بعض النظريات األخرى، كانوا مسيحيني. الباطن
 وألسباب خمتلفة، ودوا واندجموا يف اجلماعة اليهودية بعد خروجهم من شبه جزيرة ولكنهم، مع هذا،. احلضاري الغريب

. عن غري وعي، ينشرون قيمها بينهم غربية داخل اجلماعة اليهودية، عن وعي أوولذا، فقد كانوا حملة احلضارة ال. أيربيا

وجدانه صورة مثالية لليهودية ارتطمت بالواقع كما حدث ألروييل  كما أن بعضهم ممن كان يبطن اليهودية، حيمل يف
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وإىل . اردة  وبالقيم"اديامل"وهو ما جعلهم عناصر ثورية داخل اجلماعة اليهودية تبشر بالعقل  داكوستا وإسبينوزا،
وقد تزامن خروج املارانو مع تعمق . الشك الديين جانب كل هذا، كانوا، نتيجة التعددية اليت مارسوها، من محلة لواء

عنصر هدم أساسياً هلا، فهم الذين ساندوا شبتاي تسفي، ومن بني صفوفهم خرج  أزمة اليهودية احلاخامية إذ كانوا
  .إسبينوزا

القيادة احلقيقية "كما ساهم يهود البالط  أ املارنو يف إشاعة مثُل احلضارة الغربية بني اجلماعات اليهودية،وقد بد
 يف ترويج أسلوب احلياة الغريب من خالل أنفسهم ومن خالل "تحتذَى للجماعات ورمز النجاح الكبري والقدوة اليت

بالعامل املسيحي الذي  ارانو ويهود البالط، كما أسلفنا، ذوي خربةوقد كان امل. م الذين تشبهوا م أتباعهم واحمليطني
خربم هذه عملية املقارنة بني العاملني، وبالتايل طَرح  وفرضت عليهم. بدأ يتعلمن، وبالعامل اليهودي الذي كان متحجراً

ودخوهلم عامل  الكبري من اليهود،ولعل االندماج النسيب هلذا العدد . الثقايف الديين اليهودي التساؤالت بشأن املوروث
 تفقد "مثل النفي والشعب املختار"الدينية اليهودية  احلضارة الغربية اجلديدة واالقتداء به، جعل كثرياً من املصطلحات

الثالث العامل  ومعىن هذا أن يهود املارانو لعبوا دوراً مماثالً للدور الذي يلعبه بعض مثقفي. هلم كثرياً من مدلوالا بالنسبة
يعود إىل بالده جسدياً وحسب إذ يكتشفون  الذين يذهبون إىل الغرب لتلقِّي العلم أو البحث عن الرزق، لكن بعضهم

ولذا، فإم حينما يعودون حيملون رايات . إىل أوطام بعد رحلة الذهاب أن من العسري عليهم العودة الروحية الكاملة
 .موروثهم احلضاريويكونون مبرتلة معاول هدم يف  التغريب

. وإيطاليا البالد اليت كانت تضم مجاعات يهودية صغرية ذات صبغة غربية مثل يهود هولندا وكان مهد حركة التنوير هو

كما . ونظراً لوجود قيادة من املارانو وقد حقق أعضاء هذه اجلماعات معدالت عالية من االندماج نظراً لصغر حجمها
ويبدو أن فشل . تعليماً علمانياً وحققوا جناحاً ملحوظاً يف مهن مثل الطب اعات قد تلقواأن كثرياً من أعضاء هذه اجلم

ورغبةً يف االندماج يف  تسفي قد خلق ميالً عاماً بني اجلماعات اليهودية حنو رفض الرتعة املشيحانية ككل، حركة شبتاي
ن ظهور حركة مشيحانية، مثل احلركة الفرانكية، كما أ .اتمعات اليت يعيش أعضاء اجلماعات اليهودية بني ظهرانيها

يف  مرحلة أزمتها األخرية، فهذه احلركة كانت حركة عدمية متاماً تعبر عن رغبة اليهود كان يعين أن اليهودية قد دخلت
  .التخلص من الشريعة

، هو التحوالت اليت كان اتمع قيم ومثُل التنوير بني اليهود ولكن العنصر األساسي واحلاسم، الذي أدى إىل انتشار
للتحرك من  تزايد معدالت العلمنة، وسيادة القيم النفعية اليت أتاحت الفرص أمام أعضاء اجلماعات :الغريب خيوضها

غيرت أسلوب حيام، كما غيرت البناء  وهي حتوالت. اهلامش الثقايف واالقتصادي والوظيفي للمجتمع حنو مركزه
  . ألعداد كبرية منهمالوظيفي واملهين

يف أملانيا حتت حكم فريدريك الثاين األعظم  فاتمع املركنتايل. وقد بدأت حركة التنوير، باملعىن احملدد، يف برلني
اليهود على االستيطان يف بروسيا واالشتغال بالتجارة، ومنح بعض   خلق مناخاً مواتياً شجع"1786  1740"

مبثابة  ت طبقة رأمسالية جتارية وجدت أن من مصلحتها االندماج يف اتمع وأصبحتكاملة، فنشأ قطاعام حقوقهم
ويعد موسى مندلسون، الذي . اتمع الغريب ومحلت هذه الطبقة مثُل التنوير اليت طرحها. القدوة أو النموذج لبقية اليهود

أصدر عام . الط، أهم مفكري حركة التنويرمتزوجاً من حفيدة أحد يهود الب كان يعمل حماسباً وتاجراً كما كان



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                88  

وهي الة   صدرت منها ثالثة أعداد وحسب،"أي الواعظ األخالقي"أسبوعية تسمى كوهيليت موسار   جملة1750
املؤرخني أن تاريخ نشأة حركة التنوير هو عام  ومع هذا، يرى بعض. اليت تعد أول منرب للتعبري عن أفكار حركة التنوير

، ويف العام التايل نشر مندلسون ترمجته األملانية ألسفار 1782التسامح عام   فقد أصدر جوزيف الثاين براءة،1783
رابطة أصدقاء العربية  وقد ساهم معه يف هذه الترمجة والتعليق. اخلمسة حبروف عربية مع تعليق ذي طابع عقالين موسى

 كان حمتواها تافهاً "أي احلاصد أو اجلامع"هاميسائيف  ى فصلية عربية تسم1811  1783اليت أصدرت يف الفترة 
وقد رفض  .على الترمجات من األملانية، إال أن أثرها كان عميقاً للغاية، وخباصة خارج أملانيا وممالً، واعتمدت أساساً

زخرفوا أسلوم بكلمات بأسلوبه الكالسيكي، و كُتاب هذه الة عربية احلاخامات، وحاولوا العودة إىل الكتاب املقدس
نشرت الة قصائد يف مدح احلكومة والطبيعة، وقصصاً . الذوق األديب الرفيع أنيقة مصطنعة كانوا يعدوا دليالً على

وكان معظم . اليهودية وشروحاً للكتاب املقدس، ودراسات يف اللغويات العربية، ومقاالت يف تواريخ اجلماعات وعظية،
جناحاً ساحقاً يف أملانيا حىت أا أسقطت الشكل العرباين  وقد حققت مثٌل التنوير. يف آرائهم السياسيةاملؤلفني حمافظني 

حضارة  اليديشية باعتبارها أملانية فاسدة، واختار يهود أملانيا االندماج الثقايف الكامل يف للحركة كما أم رفضوا
ومن أهم دعاة االستنارة يف  .1830  إال يف برسالو حىت عامومل تستمر حركة التنوير ذات الشكل العرباين. بالدهم

  .وبنديفيد الزاروس أملانيا، نفتايل هريتز فيسيلي وجربيل رايسر

وارتبطت . "بوهيميا ومشال إيطاليا وجاليشيا"اإلمرباطورية النمساوية  ، يف1820انتشرت مثُل التنوير، ابتداًء من عام 
احلقوق السياسية  بداية، إذ كان مرسوم التسامح الذي أصدره جوزيف الثاين مينح اليهودباألملانية منذ ال احلركة هناك

  1821من قيادة حركة التنوير هناك، وبني  وكان نفتايل فيسيلي. مبقدار ما حيققونه من اندماج ثقايف واقتصادي

 نشرت دراسات "ري مثار هذه األزمنةأي بواك"سنوية تسمى بيكوري هاعيتيم   أصدر دعاة التنوير يف فيينا جملة1832
التقليدية ألعضاء اجلماعات  وتارخيية وسرياً انطالقاً من مبادئ علم اليهودية، كما نشرت كتابات تسخر من احلياة لغوية

  .تارخيية ، وكذلك دراسات"خصوصاً احلسيديني منهم"اليهودية 

ويعد هذا حتوالً عميقاً ورمبا . اليهودية يف هذه العملية  املرأةومن اجلوانب املهمة حلركة التنوير اليت تستحق اإلشارة دور
ومل . أو الصالة اجلماعات اليهودية، فالشريعة اليهودية ال تطالب املرأة بالذهاب إىل املعبد اليهودي ثورياً يف جمرى تواريخ

ونظراً جلهل . ض األدعية اليت مل يكن يفهمنهالتالوة بع يكن النساء يتعلمن اللغة العربية، وإن كن يتعلمن األجبدية العربية
أن معدالت  يقرأن أدباً مكتوباً باليديشية ذا طابع ديين ترفيهي وأحياناً ذا طابع دنيوي حمض، أي النساء بالعربية، كن

 بدأت النساء اليديشية وتأكيد أمهية األملانية، ولكن، بعد التحول عن. العلمنة كانت أعلى بني النساء منها بني الرجال
 وإذا أضفنا إىل هذا رغبة بنات الطبقات الثرية بني اليهود يف. بدرجة أعلى من الرجال اليهوديات يقرأن اآلداب األملانية

الثقايف الذي أخذ شكل الصالون  االندماج باتمع األملاين ويف ممارسة حيان كاملة، ألمكننا فهم طبيعة نشاطهن
  .الالئي لعنب دوراً أساسياً يف ظاهرة الصالون األديب راحيل فاراجن  األملانيات اليهودياتومن أهم املثقفات. األديب

وجاليشيا إىل روسيا وأصبح مركزها هناك يف  وانتقلت حركة التنوير، يف الثالثينيات من القرن التاسع عشر، من أملانيا
 احلديث املكتوب بالعربية ونشرت أول رواية عربية حيث وضعت أسس األدب منتصف األربعينيات، وخباصة يف ليتوانيا،
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ويطلَق عليه " ويعد إسحق دوف لفنسون أهم دعاة االستنارة يف روسيا. ظهرت عدة جمالت أسبوعية  كما1854عام 
  ."«مندلسون روسيا«

 عدة مدارس لتعليم 1863مجعية نشر الثقافة بني يهود روسيا اليت أسست عام  ومن أشهر اجلمعيات املنادية بالتنوير
املتأنق الذي تبناه دعاة  وبدأ لفيف من الكاتبني بالعربية يف التحول عن األسلوب. وغريها من الفنون الدنيوية احلرف

  .التنوير األوائل واجتهوا حنو النقد االجتماعي

عكس حركات التنوير يف أملانيا   علىامللحوظ أن حركة التنوير اليهودية يف روسيا مل تستبعد اليديشية كأداة للتعبري، ومن
فريق يدعو إىل االستجابة حلركة احلكومة الروسية لترويس  ولكن إىل جانب الدعوة لليديشية، كان هناك. والنمسا

  .بالصبغة الروسية رعاياها، أي صبغهم

: سمها البعض اآلخر تقسيماً لغوياًويق. تقسيماً جغرافياً كما فعلنا ومتيل الكتابات اليت تتناول ظاهرة التنوير إىل تقسيمها

اجليل األول : فيقال ومثة تقسيم ثالث على أساس األجيال،. أو الروسية أو اليديشية أو البولندية، وهكذا احلركة األملانية
ا ولكنن. "مندلسون ومفكريه مثل جاجير وزونز وجرايتز ويضم تالميذ"، واجليل الثاين "مندلسون وأتباعه"من دعاة التنوير 

 .يتداخل مع التقسيم اجلغرايف نالحظ أن هذا التقسيم األخري

واجتماعية ذات بال يف أملانيا واإلمرباطورية النمساوية ارية، وبشكل  وقد أصبحت حركة التنوير قوة فكرية وسياسية
الرومانسية : ، مثلالغربية حيث هبت على حياة اليهود الثقافية رياح معظم احلركات الفكرية العلمانية أقل يف روسيا

 الفكرة مكونات وقد أصبحت كلها، فيما بعد، ضمن. والعنصرية واملثالية الفلسفية والوضعية واالشتراكية والداروينية

  .إىل العامل غري اليهودي الصهيونية، وأصبح دعاة التنوير شخصيات أساسية يف اجلماعة اليهودية يتحدثون بامسها

العامل الغريب كافة إىل أن سادت مثُلها ومتت علمنتهم وحتديثهم،  ركة التنوير على يهودولقد تزايد التأثري العميق حل
يالحظ أن  ولكن. أو الأدريني أو مؤمنني بصياغات خمففة من اليهودية كاليهودية اإلصالحية فأصبحوا إما ملحدين

بوا دوراً كبرياً يف حركة التنوير، ذلك ألن يلع  مل" فرنسا وإجنلترا وهولندا"أعضاء اجلماعات اليهودية يف غرب أوربا
حتقيقهم معدالت عالية من االندماج وحصوهلم على حقوقهم منذ بداية استقرارهم  املسألة مل تكن تعنيهم كثرياً بسبب

وبني . قوية بينهم وعلى النقيض من هذا، يقف يهود شرق أوربا الذين مل تضرب حركة التنوير جبذور. البالد يف هذه
كانوا ميثلون العصب احلقيقي حلركة التنوير، فكان   الذين"أملانيا والنمسا وغريمها"يقني كان يقف يهود وسط أوربا الفر

كما يالحظ أن الفكرة الصهيونية . اليهودية اإلصالحية وكذلك علم اليهودية منهم موسى مندلسون، وظهرت بينهم
الصهيونية األوىل هي  وكانت لغة املؤمترات. رتزل وماكس نوردو ظهرت أول األمر بينهم، فمنهم تيودور ه"بعد فيما"

أنه كانت توجد مؤثرات فكرية فرنسية على املفكرين، ذلك  لكن البعد األملاين الواضح حلركة التنوير ال ينفي. األملانية
  .إىل قمة ازدهارها يف فرنسا ألن الفلسفة العقالنية وصلت

فهناك منط غريب يف . وجناحها وإخفاقها، بني منطني أساسيني يف حركة التنوير انتشارهاوميكننا أن منيز، من منظور مدى 
 حيث مل تنجح "بولندا أساساً" والنمسا وجاليشيا حيث حققت مثُل التنوير جناحاً ملحوظاً، ومنط شرقي يف روسيا أملانيا

 أو يهود "األوست يودين"طلقها يهود شرق أوربا الكلمة اليت أ هنا هي» غريب«وكلمة . هذه املُثُل كما كان مقدراً هلا
النسيب يف الشرق  وقد أدى جناح مثُل التنوير بني يهود الغرب وإخفاقها. أملانيا والنمسا ووسط أوربا اليديشية على يهود
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ن جتاههم باخلوف من يهود اليديشية وأحياناً يشعرو إىل انقسام العامل الغريب، فكان يهود الغرب املندجمون يشعرون
يشعرون بأن يهود الغرب فقدوا هويتهم وأم يتشبهون باألغيار بشكل يبعث على  باالحتقار، يف حني كان يهود الشرق

انقسامها إىل صهيونية  وهو انقسام انعكس داخل احلركة الصهيونية فيما بعد وتبدى يف. وأحياناً االمشئزاز الضيق
ويعود االختالف بني النمطني إىل اختالفات يف . "وغرا يف وسطها"طينية  وصهيونية تو"يف شرق أوربا"استيطانية 

 ويالحظ أن عملية التحديث حققت قدراً من النجاح يف بالد الغرب،. أعضاء كل مجاعة احمليطني اللذين وجد فيهما

خر التحديث مث تعثَّر بل تأ أما يف شرق أوربا، فقد. وخلقت فرصاً للحراك االجتماعي أمام أعضاء اجلماعات اليهودية
  .أمامهم توقَّف بعض الوقت، وهو ما أغلق أبواب احلراك االجتماعي

االندماج يف اتمع غري اليهودي مل توجد  ولذا، فعلى حني كانت توجد شرائح اجتماعية كبرية يف الغرب تطمح إىل
 ن دعاة التنوير يف الغرب كانت لديهم طموحاتومن هنا جند أ. التنوير قلة قليلة مثل هذه الشرائح يف الشرق وظل دعاة

وكان اليهود يف أملانيا . القوة االنتماء إىل النخبة غري اليهودية وهي طموحات مل تصل يف الشرق إىل الدرجة نفسها من
 روسيا، أما يف. اتمع اجلديد الذي كان مستعداً ألن يستفيد منهم ميتلكون اخلربات واألموال اليت تؤهلهم لالخنراط يف

ولذا، . تعد مطلوبة اجلماعة هناك حبرف، مثل التجارة البدائية والربا واخلمور، أو بوظائف هامشية مل فقد ارتبط أعضاء
وأدى هذا الوضع إىل . القشرة إىل حمارة يف الشرق فقدت حركة التنوير يف الغرب قشرا اليهودية، يف حني حتولت هذه

 الشرق، فكان دعاة التنوير عادةً من األثرياء أو البورجوازيني أو املرتبطني م حيث ية يفاستقطاب داخل اجلماعة اليهود

اليهودية البورجوازية الصغرية اليت  كان بوسعهم أن يستفيدوا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب، وهذا مقابل اجلماهري
وتتميز اجلماعات اليهودية يف الغرب . إىل مرتبة العمالالسلم االقتصادي  كان االندماج يعين بالنسبة إليهم اهلبوط يف

ومما زاد . اليهودية ضخمة أما يف شرق أوربا، فكانت الكتلة البشرية. عددها، وهو ما سهل عملية دمج أعضائها بصغر
مجاهري التاسع عشر، و ميكن القول بأنه كانت هناك  الطني بلة االنفجار السكاين الذي حدث يف صفوفها يف القرن

كانت  وساعد ذلك أيضاً على أملنة يهود أملانيا، إذ أن الكتابة العربية. مجاهري يف الغرب يهودية يف الشرق ومل تكن توجد
هناك أعداد ال بأس ا من طلبة  تعين كتابة بال مجاهري، بينما جند أنه برغم صغر حجم قراء العربية يف الشرق كان

ومما ساهم يف عدم انتشار مثُل التنوير يف روسيا وبولندا على . العربية  الذين يعرفون"يفااليش"املدارس التلمودية العليا 
مصقوالً وأغرى كثرياً من   كان متقدماً"بلد بيتهوفن وهايين"أن احمليط الثقايف الذي أحاط بيهود أملانيا  عكس أملانيا

رق، جبوه اإلقطاعي اخلانق وحكوماته األوتوقراطية وأقنانه الش أما املستوى احلضاري احمليط بيهود. اليهود باالنضمام إليه
العربي  ولذا، مل تفقد حركة التنوير يف شرق أوربا شكلها. ما يغري باالنتماء أو االندماج املتخلفني، فلم يكن فيه

  .واليديشي

ني حضارياً وملتصقني متاماً يهود الشرق أنفسهم كانوا متدن وإذا كان الوسط الفالحي احمليط بيهود الشرق متخلفاً، فإن
 وجعل ذلك من التكيف مع الوضع احلضاري اجلديد ومع مثُل التنوير. يديشية إىل زي خاص بطرقهم التقليدية من لغة

  .أمراً عسرياً

 الشرق، بل ويف الغرب أيضاً، وإن كان أثرها يف الشرق أكثر ومثة أسباب أخرى أدت إىل إضعاف انتشار مثُل التنوير يف

االستنارة كانت سطحية وساذجة يف رؤيتها لإلنسان، فقد رفضت كل أنواع اخلصوصية  وحركة. عمقاً منه يف الغرب
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وكان التصور . جذور له مستوياا وأصرت على أن يتحول اإلنسان الفرد املتجذر يف تراثه إىل مواطن عام ال بكل
إلرادة الفرد دون أي إدراك ملدى ارتباط اهلوية  اضعةالسائد أن عملية التخلص من اخلصوصية مسألة يسرية سهلة خ

 وغين عن القول أن مثل هذه الرؤية منافية للحقائق النفسية ومنافية لواقع يهود .باملستويات العميقة للذات اإلنسانية

وكان اليهودي . روسيا القيصرية اليديشية الذين كانوا يتمتعون بدرجة عالية من اخلصوصية باعتبارهم أقلية قومية داخل
نفسه، األمر الذي كان ينفِّر كثرياً من أعضاء اجلماعة من  يشعر أنه بتخليه الكامل وغري املشروط عن خصوصيته ميسخ

بعضهم  أولئك الذين كانوا يقبلون فكر حركة االستنارة وحياولون التخلي عن اخلصوصية، فإن أما. حماولة االندماج هذه
وقد . واالبتعاد عن التراث اليهودي احمللي األغلبية واصطناع األشكال احلضارية السائدةكان يبالغ يف التشبه بأعضاء 

  .نفوس أعضاء األغلبية وأعضاء اجلماعة اليهودية الذين مل يندجموا كانت هذه العملية تثري الشك واالمشئزاز يف

شيء  ت من أعلى،وكأاسذاجة فكرة عصر االستنارة يف حماولة احلكومات املطلقة فرض اإلصالحا وظهرت
وكان اإلعتاق يعد منحة من .للمجتمع خارجي،عن طريق التشريعات القانونية،دون تغيري البنية االقتصادية والسياسية

كان من واجبهم إثبات جدارم ذه املنحة بأن يصبحوا مواطنني  القيصر،األب الرحيم، ألبنائه اليهود الذين
أملانيا  ويالحظ أن اجلهاز احلكومي يف. من خالل أجهزة حكومية متخلفة وبدائيةاإلصالحات وقد فُرضت!صاحلني

أملانيا كان مدركاً لنفع أعضاء اجلماعة والدور  والنمسا كان أكثر حداثة وكفاءة منه يف روسيا،كما أن النظام احلاكم يف
سيا وبولندا،وبدرجة أقل يف النمسا،اليت هذا على عكس الطبقة احلاكمة يف رو.التحديث الذي ميكن أن يلعبوه يف عملية

  .جتد دوراً خاصاً لليهود مل

ظهور القوميات األوتوقراطية املتخلفة ذات املُثُل العضوية يف روسيا  وساعد على انتكاس حركة التنوير، يف اية األمر،
القومية الفرنسية، وإمنا   يف هذا شأنوهي قوميات مل تتنب مثُل اإلخاء والتسامح شأا. قبلهما يف أملانيا وبولندا، ومن

ساعد على تعميق هذا االجتاه، ظهور الفكر الرومانسي احملافظ  ومما. تبنت رؤية ثنائية حادة تقسم الناس إىل األنا واآلخر
عشر التاسع  املعادية لالستنارة، واألفكار العنصرية املختلفة اليت شاعت يف أوربا يف أواخر القرن ملا يسمى احلركة

، إىل 1881التحديث يف شرق أوربا، وتوقُّفه تقريباً عام  مث أدى تعثُّر. بوصفها جزءاً من اهلجمة اإلمربيالية على العامل
 وحتول كثري من دعاة حركة التنوير إىل دعاة للعقيدة الصهيونية بسبب. التنوير سحب األرض من حتت أقدام دعاة

  .الظروف املواتية

البداية تناقضاً أساسياً بني الرتعة العقالنية اليت تؤكد العام  ن فكر حركة التنوير كان حيوي داخله منذوقد أشرنا إىل أ
اإلمربيقية  "غري العقالنية"اخلصوصية ومن مث تؤدي إىل االندماج من جهة، ومن جهة أخرى الرتعة  وارد وترفض

هذا التناقض يف فكر مندلسون مث يف علم  وانعكس. عزلة اليت تؤكد اخلاص ومن مث تؤدي إىل ال"الرومانسية"احلسية 
مل خترج من التراث الديين التقليدي وإمنا هي وليدة حركة التنوير، وعلم  وجيب تذكُّر أن اليهودية احملافظة. اليهودية

  .والرؤية النقدية والعلمية للتاريخ اليهودية،

ية واعية، ظلت مقوالا سائدة بني أعضاء اجلماعات بشكل بوصفها حركة فكر ومع هذا، ورغم احنسار حركة التنوير
. االستنارة أمراً عسرياً وصعباً كما أن بنية اتمع الغريب ذاا تغيرت بشكل أصبح معه التراجع عن مثُل ظاهر وكامن،

 تكون من املسلمات بني مجيع األفراد حقيقة تكاد وأصبحت املساواة فلم تعد هناك حاجة إىل مجاعات وظيفية وسيطة،
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يعد التمييز  وزادت معدالت العلمنة وعدم االكتراث بالدين يف اتمع ككل حبيث مل. النظم السياسية اليت تستند إليها
عرقي، كما هو احلال يف الواليات املتحدة، فإن  وحينما كان التمييز يتم على أساس. بني األفراد يتم على أساس ديين

عتبف حركة. األبيض رون من اجلنساليهود كانوا يعولذا، ميكن القول بأنه، برغم تراجع حركة التنوير بني اليهود وض 

 .الغريب وبني أعضاء اجلماعات اليهودية االستنارة يف العامل الغريب وتعثُّرها، فإن مثُلهما سادت يف اية األمر اتمع

 فكر : التنويري اليهودي

Haskalah Thought  

اليت انطلقت منها حركة االستنارة الغربية بكل حماسنها  عاة حركة التنوير اليهودية من املنطلقات نفسهاانطلق د
جهة واالجتاه  وأهم هذه التناقضات التناقض احلاد بني االجتاه حنو العام وارد من"وتناقضاا  ومساوئها وبكل تعميماا

حركة التنوير اليهودية كان هلا طابعها  ولكن،. "ين حلساب األولحنو اخلاص واحملسوس من جهة أخرى مث تصفية الثا
  .النسبية للجماعات اليهودية يف اتمع الغريب اخلاص وموضوعاا املتميزة، نظراً للخصوصية

طرحها الفكر التنويري اليهودي مسألة الشخصية اليهودية وخصوصيتها املفرطة  ومن املوضوعات األساسية اليت
وقد تبنى . العزلة فقد رأى دعاة التنوير أا شخصية جيتوية متمسكة بتراثها وهويتها بشكل يفرض عليها .اوطفيليته

وهي الصورة اليت تبناها الصهاينة فيما "معاداة اليهود لليهودي  دعاة التنوير الصورة النمطية االختزالية اليت ترمسها أدبيات
  ."بعد

التقليدية لليهود ومسألة  ه طفيلية اليهود وهامشيتهم، وهي مسات مرتبطة بالوظائفبين دعاة التنوير ما تصورو كما
فطالب دعاة التنوير بضرورة تغيري ذلك حىت ميكن حتويل  ،"أي دور اجلماعات اليهودية كجماعة وظيفية"التجارة والربا 

 قطاع اقتصادي منتج حبيث ميكنهم إىل عناصر منتجة مندجمة، أي حتويل اليهود إىل اليهود من عناصر هامشية منعزلة
ومل . واحلرف اليدوية كما طالبوا بضرورة تشجيع اليهود على االشتغال بالزراعة. مع الوضع االقتصادي اجلديد التكيف

اقتصادي وحسب وإمنا كان هلا مضمون ثقايف ونفسي  يكن للدعوة إىل حتديث وظائف اليهود وحرفهم ومهنهم مضمون
أعضاء اجلماعة من مسام اتمع كجماعة وظيفية وسيطة منعزلة هلا ثقافتها اخلاصة   إىل أن يتحركعميق، إذ كانت دعوة

وينتمون إليه ويدينون له وحده  فيصبحون مثل بقية أعضاء اتمع، يتحدثون بلغته ويرتدون أزياءه. خناعه أو صلبه إىل
لتنوير إشكالية اللغة إذ كانت اجلماعات اليهودية يف شرق حركة ا ولذا، كان من القضايا األساسية اليت طرحتها. بالوالء

ذلك أن تنقية اللغة . »اللغوي النقاء«ولذا، شجع دعاة التنوير االندماج اللغوي، فنادوا مبا مسوه . اليديشية أوربا تتحدث
يستعمل اليهود ولذلك، طالبوا بأال . مستواهم احلضاري اليت كان يتحدث ا اليهود كفيلة، حسب تصورهم، برفع

اللغة  كما دعوا إىل إحياء. ذلك اللغة األم سواء كانت الروسية أو األملانية أو البولندية اليديشية، وأن يتعلموا بدالً من
التنوير يف روسيا وبولندا من كتب أدبياته  ومع هذا، كان هناك من دعاة. العربية باعتبارها لغة التراث اليهودي األصلي

  .القومية ليهود شرق أوربا  بأن تصبح اليديشية اللغةباليديشية وطالب

دعاة التنوير بسبب ما تصوروه من استغراق اجلماعات اليهودية يف  وكانت قضية التربية القضية األساسية بالنسبة إىل
لكتاب ا فقد كان ما تصوروه من االعتقاد السائد بني أعضاء اجلماعات اليهودية أن التلمود هو .التخلف واخلصوصية
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ونادى . ثانوية وتوظَّف يف خدمة الدراسة الدينية الوحيد اجلدير بالدراسة، وأن الدراسة العلمية غري الدينية البد أن تبقى
بأن   مدارس إلعداد احلاخامات وحدهم، وطالبوا اليهود"يشيفا"املدارس التلمودية العليا  دعاة التنوير اليهودي بأن تكون

األرستقراطية الفكرية وحدها من احلاخامات  ارج اإلطار الديين وأن تشمل اجلماهري كلها وليستتم العملية التعليمية خ
يرسلوا أوالدهم إىل املدارس غري اليهودية حىت يتقنوا كل الفنون العلمانية،  كما طالبوا إخوام يف الدين بأن. وغريهم

وبالفعل، بدأت املدارس اليهودية  .افعوا عن تعليم املرأةاهلندسة والزراعة، وشجعوا ممارسة األعمال اليدوية، كما د مثل
اليهودية األوربية، مع منتصف القرن التاسع عشر امليالدي، وافتتحت أول  العلمانية تظهر، ألول مرة يف تاريخ اجلماعات

السبيل إىل حتديث  وكان دعاة التنوير يرون أن التعليم العلماين هو. 1836لتعليم املرأة يف روسيا عام  مدرسة يهودية
  .اليهود ودجمهم وعلمنتهم

 ، فظهر مؤرخون»التاريخ اليهودي«طرحها دعاة حركة التنوير كذلك، قضية ما يسمى  ومن القضايا األساسية اليت

دعموريتز ستاينشنايدر  يهود عديدون مثل هاينريش جرايتز وحنمان كروكمال، كما ظهر علم اليهودية الذي ي
  .تاينهامي من أهم أعالمهوسولومون س

اإلدارة الذاتية التقليدية،  التنوير إعادة تنظيم اجلماعة اليهودية من الداخل، فطالبوا بإلغاء القهال وأشكال وقد حاول دعاة
ولكن، مع تغيري حياة اليهود . يدين املواطنون هلا وحدها بالوالء وكانوا يف هذا يستجيبون لدعوة الدولة املركزية إىل أن

عنها الشباب  واالقتصادية، أي بعد حتديثهم، كان ضرورياً أن يتم حتديث الديانة نفسها حىت ال ينصرف االجتماعية
. »العودة«أو » صهيون«أو » املنفى» اليهودي الذي كان قد بدأ يتساءل عن مدى جدوى وجدية مصطلحات مثل

ليهودي، فهامجوا فكرة املاشيح وأسطورة العودة، وحولوا القومي الديين ا وقد وجه دعاة التنوير سهام نقدهم إىل التراث
مثالية يف قلب  صهيون إىل مفهوم روحي أو إىل اسم املدينة الفاضلة اليت ال وجود هلا إال بوصفها فكرة فكرة جبل

. إىل أرض امليعاداليهودية، ومل يعد مرهوناً بالعودة  وأصبح اخلالص هو انتشار العقل والعدالة بني الشعوب غري. اإلنسان

وأبقوا  اليهودي الشفوي أو الشريعة الشفوية وكُتبها الدينية مثل التلمود والشوحلان عاروخ، وهاجم دعاة التنوير التراث
األصلي نفسه بدون التقيد باليهودية  وذهبوا إىل أن من حقهم العودة إىل التراث. على التراث اليهودي املكتوب وحده

. العديدة اليت أفرزها التراث اليهودي، مثل احلسيدية وكتب القبااله ا احلركات والكتب الصوفيةاحلاخامية، كما هامجو

باليهودية موسى بن   املؤمن"اإلسالمي"يدخلوا نزعة عقالنية على اليهودية، فأحيوا كتابات املفكر العريب  وحاولوا أن
ويعد املفكر . الديين على الدراسات الدينية اليهودية ريميمون الذي كان يطالب منذ العصور الوسطى بإدخال التعليم غ

تبيان أن  ولكن من األمهية مبكان. الذي تأثر بأعمال موسى بن ميمون، أباً للتنوير اليهودي األملاين موسى مندلسون،
يث يشكل اليهود الواليات املتحدة، ح حركة اإلصالح الديين اليت حققت جناحاً فائقاً يف أملانيا وانتقلت منها إىل

ولذا، وبدالً من حركة اإلصالح الديين، جند أن . متاماً يف شرق أوربا اإلصالحيون واحملافظون األغلبية الساحقة، فشلت
  .شباب اليهود هو الرتعتان اإلحلادية والثورية ما انتشر بني

التنويرية  ل هذه السلطة تقاوم التياراتالدينية اليت كانت تتحكم يف اليهود، األمر الذي جع وقد زعزع هذا كيان السلطة
السلطات احلكومية لتساعدهم يف فرض القيم  وهو ما كان يضطر دعاة التنوير إىل اللجوء أحياناً إىل. وحتاول إفشاهلا

  .الصهاينة يف اية األمر، يف السيطرة على اجلماهري اليهودية وقد جنح احلسيديون، مث. العصرية على اليهود
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أهم هذه اآلثار هو  ولعل. التنوير اليهودي يف إجناز كل أهدافها، فإا تركت أثاراً عميقة يف اليهودية حركةورغم فشل 
والثوريني اليهود الذين طالبوا حبل مشاكل اليهود، أي املسألة  ظهور اليهودية اإلصالحية ودعاة االندماج من الليرباليني

التنوير مسئولة أيضاً  غري أن حركة. ورجوازية أو الثورة االجتماعية االشتراكيةالثورة الدميوقراطية الب اليهودية، عن طريق
انتظار املاشيح الذي سيأيت باخلالص، ونادوا بأن على  وقد هاجم دعاة التنوير فكرة. بشكل ما عن ظهور الصهيونية
 املتدينني" كان يقف بني اليهود وقد أزالت هذه الدعوة احلاجز الوجداين الذي. بأنفسهم اليهود احلصول على اخلالص

كما هاجم دعاة التنوير . املاشيح  والصهيونية، إذ أصبحت العودة إىل فلسطني ممكنة دون انتظار مقدم"وغري املتدينني
أسقطوا البعد الديين اازي، وكان هذا متهيداً لتحويلها إىل مفاهيم  مفاهيم أخرى، مثل العودة والشعب املقدس، حبيث

باملعىن العرقي أو  وضعي حريف فتحولت صهيون إىل موقع لالستيطان وحتول الشعب املقدس إىل شعب  طابع دنيويذات
أن تكون الشخصية اليهودية شخصية طبيعية،  كما أن فكر حركة التنوير كان يهدف إىل تطبيع اليهود، أي. اإلثين

م ليصبح الدعوة إىل تأسيس الدولة الصهيونية حىت يكون للشعب هذا املفهو ويصبح اليهود أمة مثل كل األمم، وتطور
 .املستقلة شأنه يف هذا شأن كل الشعوب اليهودي دولته

وسطى يهودية متشربة ببعض األشكال الثقافية اليهودية اخلاصة وهلا والء  وخلقت حركة التنوير يف شرق أوربا طبقة
الغربية من قومية إىل  وقت نفسه مشبعة باألفكار السياسية واالجتماعيةالديين الغريب، ولكنها كانت يف ال كامل لتراثها

الذي أفرز القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على  وهذا االزدواج الفكري، أو التعايش بني نقيضني، هو. إشتراكية
وقد . العلمانية املصطلحات والوسائلالتقليدية املتكلسة، واليت جتيد يف الوقت نفسه استخدام  التحرك يف إطار معتقداا

االجتاه حنو العام وارد واآليل مقابل االجتاه حنو اخلاص " عمق التناقض األساسي الكامن يف فكر حركة االستنارة الغربية
خصوصيتهم،  فعلى حني أن الرتعة األوىل حنو العام تطالب بدمج اليهود وبتخليهم عن. هذا التناقض "واحلسي والعضوي

وهذا التناقض يظهر حىت عند مندلسون . القومي  حنو تأكيدها واملطالبة بتقوية الوعي"والرومانسية"تتجه الرتعة احلسية 
ولذا، فإن . "اخلاص"ا  ، ولكن شعائرها مرسلة وموحى"العام"دين العقل  فاليهودية هي. نفسه، أهم دعاة التنوير

هويتهم وعلى اليهود  ر، أما الشعائر فهي مقصورة على اليهودية وهي مصدراألساسية عامة ومرسلة لكل البش العقائد
وأخذت رقعة العام يف االنكماش يف كتابات . فلسفته وقد اتبع صموئيل لوتساتو اإلستراتيجية نفسها يف. احلفاظ عليها

لم كان من ناحية يتكون  حىت نصل إىل علم اليهودية، وهو ع"احلضارة الغربية نفسها كما حدث يف"املفكرين اليهود 
االجتماعية أو األنثروبولوجية  دراسات علمية نقدية عقالنية دف إىل الكشف العلمي عن احلقيقة التارخيية أو من

أخرى، علماً يهدف إىل اكتشاف ماضي اليهود وإجنازام  الكامنة وراء القصص الديين، ولكنه كان، من ناحية
  .ىت يكتشفوا خصوصيتهم ويقووا وعيهم القومي اح احلضارية املتميزة واملنفردة

غري طبيعية  التأرجح بشأن قضية اللغة، فقد بدأت حركة التنوير مبهامجة اليديشية باعتبارها لغة ويظهر هذا التناقض يف
لكن العربية هي و. باعتبارها لغة طبيعية ورمبا عقالنية شاذة، وأملانية منحطة وغري عقالنية، وطالبوا بالعودة إىل العربية

القومية  للغة مل يعد يتحدث ا أحد، فأُسقطت العربية، ومت تبني األملانية أو اللغة عودة للماضي، وهي بعث رومانسي
وتظهر . اللغة العضوية واحمللية واجلماهريية مث ظهرت الدعوة إىل اليديشية نفسها باعتبارها. سواء الروسية أو البولندية

 فهو دعوة إىل االنفتاح على اآلداب الغربية وتبني أشكاهلا احلديثة، ولكن لغة هذه آلداب املكتوبة بالعربيةاالزدواجية يف ا
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اليهودي، إذ كان من مثراته اليهودية  كما يظهر التناقض يف حركة اإلصالح الديين. اآلداب العربية لغة ميتة مت بعثها
ولكن من مثراته أيضاً اليهودية احملافظة اليت رفضت . والتمسك بالعقالنية اإلصالحية اليت تدعو لالندماج وإسقاط العزلة،

إىل تراث شعيب عضوي  اليهودية التقليدية وكثرياً من األشكال التقليدية، ولكنها حولت هذه األشكال نفسها الشريعة
بكل مطلقاا، ولكنها تتمسك بالتراث والعقيدة اليهودية  ومن مث، فهي اجم اليهودية احلاخامية التقليدية،. يشبه املطلق

 ومن هنا، كان اهلجوم العقالين على أنبياء اليهود وعلى التراث. ال ميكن التساؤل عنه العضوي اليهودي بوصفه مطلقاً

الرومانسي للبطوالت العربية لفترة ما قبل  مث يتبع ذلك البعث. الديين اليهودي باعتباره تراثاً غيبياً معادياً لإلنسان
ويظهر التناقض كذلك يف الدعوة إىل . جتسد عناصر ال عقالنية خارقة اليهودية، مثل مششون وشاؤول، وهي بطوالت

اليهودية ليختلط بعامل األغيار  الطبيعة واالندماج ا، فهي تعين أن يترك اليهودي اجليتو املظلم ويترك مغارته العودة إىل
ولكن هذه الدعوة تصبح، كذلك، دعوة إىل . املختلفة اليت حرم منها  واإلنتاجيةويقوم بالعمل اليدوي واألعمال الزراعية

  .احمللي وإىل التراث القومي العضوي الطبيعي العودة إىل الطابع

 فقد نظرت احلركة الصهيونية للمفاهيم الدينية. احلركة الصهيونية من الغيبيات الدينية ويتضح التناقض نفسه، يف موقف

ال خيتلفون عن البشر وال يتحدثون  اهيم ال عقالنية متجاوزة للمادة، ولذا دعت اليهود ألن يكونوا طبيعينيباعتبارها مف
وانطالقاً من هذا مت رفض الدين واملاشيح وكل . إال يف إطاره  العام وال يدورون"املادي"إال عن القانون الطبيعي 

أُفرغت من   بعد أن"مثل الشعب اليهودي واألرض"ت املرفوضة تبني بعض هذه األفكار والغيبيا ولكن مت. الغيبيات
داخل املادة ومن مث مت تشجيع اخلصوصية  مضموا الديين ومت إضفاء املطلقية عليها، أي أنه متت استعادة القداسة من

لة وهو يؤسس دو. الشعوب، ولكنه شعب ذو رسالة خاصة وحقوق مطلقة فالشعب اليهودي شعب مثل كل. والتفرد
وجدان  الدول األخرى، ولكن هذه الدولة تتمتع بقداسة ال نظري هلا حىت أا حتل حمل الرب يف دميوقراطية مثل كل

األرض، ويتحرر من االستغالل وامللكية  واملستوطن الصهيوين سيعود إىل الطبيعة يلتصق ا، ويعمل بيديه يف. اليهود
ولكننا نكتشف أن األرض ليست األرض بشكل عام بل األرض . نساناإل اخلاصة ومن كل ما مييز اإلنسان عن أخيه

ويرفض السماح هلم  ومن مث جند أن هذا الداعي إىل اإلخاء اإلنساين والعاملي يقتل العرب. املقصورة عليه املقدسة اخلاصة
 حماولة ماهرة حلسم التناقض جاذبيتها للعامل الغريب، فهي ولعل هذا اجلانب يف الصهيونية هو سر. بأن يزرعوا األرض معه

 وهذا التناقض هو الذي جعل بوسع الصهيونية التوصل للخطاب الصهيوين املراوغ، مبقدرته .الكامن يف الفكر العلماين

الشرق من دعاة االنعزال واهلجرة  التعبوية اهلائلة والذي جعل من املمكن استيعاب يهود الغرب من دعاة االندماج ويهود
 .االستيطانية

  "المسكليم"دعاة التنوير اليهودي 

Maskilim  

، وهي مشتقة »الرجل املستنري«أو » العامل«تكرمي عربية وتعين  وهي لفظة» مسكيل«كلمة عربية مفردها » مسكليم«
ألول  وقد استخدمت هذه الكلمة. »استنارة«واليت استخدمت بعد ذلك مبعىن » ذكاء«ومعناها  »سيكيل«من كلمة 

السالفية، منذ القرن التاسع عشر امليالدي، العامل  يطاليا يف القرن الرابع عشر امليالدي، مث صارت تعين يف البالدمرة يف إ
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 ويكافح من أجل البعث احلضاري لليهود ويبشر حبركة التنوير اليهودية ومثُل حركة اليهودي الذي يتصف حبب املعرفة

  .االستنارة الغربية

مسار توارخيهم، إذ قدموا أنفسهم باعتبارهم أعلم مبصلحة اليهود من   ثورة يف عامل اليهود ويفوقد أحدث دعاة التنوير
وكانوا . التعبري عن هذه املصاحل التقليدية، وعلى أم مبا لديهم من علم ومعرفة بالعامل احلديث أكثر قدرة على القيادة

انية عاملية يبشرون ا بني اليهود الذين يتمسكون حبضارم حضارة إنس يرون أنفسهم، أساساً، بشراً ال يهود اً، وطليعة
  .املتخلفة

بالربامج واملشاريع للحكومات الغربية  وحاول دعاة التنوير إعادة صياغة اهلوية اليهودية وحتديثها، فكانوا يتقدمون
نمساوية لفرض الصبغة األملانية املثال، تعاون هرتز هومربج مع احلكومة ال وعلى سبيل. املختلفة حىت يتم حتديث اليهود

  .1800و 1787جاليشيا وأسس فيها ما يزيد على مائة مدرسة يهودية أملانية يف الفترة بني  على يهود

والذي كان يطلَق عليه يف األدبيات "التنوير يف وسطها  وميكن أن نفرق بني دعاة التنوير يف شرق أوربا من جهة ودعاة
 ففي الغرب، متكَّن دعاة التنوير من أن ميسكوا بزمام املوقف ويقوموا بتغيري. أخرى ن جهة م"»الغرب«اليهودية اسم 

أما يف شرق أوربا، فكان . احلركات معامل حياة اجلماعة اليهودية، األمر الذي يتضح يف اليهودية اإلصالحية وغريها من
أما . تطع سوى األثرياء منهم ااهرة بآرائهممحاصرة، ومل يس الوضع جد خمتلف، إذ ظل دعاة التنوير أقلية صغرية

دينية إصالحية يف  ونظراً لصغر عددهم وهامشيتهم، مل تظهر حركة. يهربون إىل مراكز التنوير يف الغرب الفقراء، فكانوا
دينية باعتبارها قوة مطلقة، واستغلوا املقولة ال وآمن دعاة التنوير بقوة الدولة. الشرق على غرار ما حدث يف الغرب

التنوير  واستعان دعاة. إلعطاء شرعية دينية هليمنة الدولة على اليهود وغري اليهود» الشريعة  شريعة الدولة هي« اليهودية 
بنضال ال هوادة فيه ضد احلسيديني،  بالسلطات احلكومية لضرب القوى التقليدية داخل اجلماعة اليهودية، وقاموا

وظل هذا الوضع قائماً حىت اية .  ويف مصادرة كتبهم"احلسيدية زعماء"ك وساعدوا السلطات يف اضطهاد التسادي
بالسلطات ضد دعاة  التنوير يتبنون مثُالً اجتماعية ثورية فانقلب احلال، واستعانت القيادة التقليدية القرن حينما بدأ دعاة

  .دهم اخلاضعون للحكومة املتعاونون معهاالدينية هم وح التنوير الثوريني، مؤكدة هلا أن اليهود املتمسكني بالتقاليد

وهو النقد الذي  .نقداً متكامالً للشخصية اليهودية التقليدية، يف طفيليتها وهامشيتها وعدم انتمائها وقدم دعاة التنوير
نية هلا إحياءات قدحية يف الكتابات الصهيو» مسكليم» ومن املالحظ أن كلمة. ورثه كل من الصهاينة واملعادون لليهود

  .واليهودية األرثوذكسية

 المسكليم 

Maskilim  

  . »"املسكليم"دعاة التنوير اليهودي «: انظر. التنوير بني اليهود كلمة عربية تشري إىل دعاة حركة» مسكليم«

  "1805-1725"نفتالي فيسيلي 

Naphtali Wessely  
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ولد ألسرة . أتباعه د أصدقاء مندلسون وأحد أخلصوهو أح. دعاة التنوير األملان، وشاعر يكتب بالعربية واحد من أهم
متعهدي متوين لألسرة املالكة الدمناركية، أي أما  ثرية، فكان أبوه وجده من قبله ميتلكان مصنعاً لألسلحة ويعمالن

بضعة  وقضى. فيسيلي تعليماً دينياً وغري ديين، وأتقن بعض اللغات األوربية واللغة العربية تلقَّى. كانا من يهود البالط
  .أعوام يف أمستردام وكوبنهاجن حيث تعرف إىل مندلسون

 1782عام  ولكنه ذاع صيته حينما نشر. الدراسات الدينية من بينها تعليق على أحد كتب التلمود نشر فيسيلي بعض

لتنوير بعد صدور براءة مبرتلة مانفستو حلركة ا  كان"كلمات السالم واحلق"كتيباً بالعربية بعنوان دبري شالوم فائيميت 
كما ساهم فيسيلي يف التعليق على . الكتيب إىل الفرنسية واإليطالية واألملانية ، وقد ترجم هذا1782التسامح عام 

 وهو "األخالق كتاب"، نشر سيفر هاميدوت 1788ويف عام . أسفار موسى اخلمسة الذي أعده مندلسون كتاب
  .حتليل نظري للقضايا األخالقية

  وهي ملحمة عن اخلروج مقسمة إىل ستة أقسام"قصائد اد"البطولية شريي تيفئرييت  أهم أعماله هو قصيدتهولكن 

اجلهود الشعرية حلركة التنوير، وهي  وقد استغرق تأليفها حنو عشرين عاماً وأصبحت منوذجاً ملعظم. ومثانية عشر كتاباً
وليست للقصيدة قيمة أدبية تذكر، وهي أيضاً ليست قصيدة .»املسيح« متأثرة بقصيدة الشاعر البولندي كلوبستوك

فموسى، قائد العربانيني،  :احلفاظ على اإليهام التارخيي،وإمنا هي تعبري عن أفكار حركة التنوير ومثلها تارخيية حتاول
  .على وجه التحديد يشبه دعاة حركة التنوير األملان، بل ويشبه موسى مندلسون

أسلوبه الذي كان يتسم بالبالغة برغم زخرفته وتأنقه الزائد،  لي األساسي يف األدب املكتوب بالعربيةويعد إسهام فيسي
 لألدباء الذين يكتبون بالعربية من بعده وقد أدخل فيسيلي تعديالت على عروض الشعر وقد كان أسلوبه منوذجاً

  » اإلسكندري«واملسمى   عشر مقطعاًاملكتوب بالعربية إذ تبنى الوزن املقطعي والسطر املكون من اثىن

توجيه النقد لألفكار التربوية السائدة يف عصره بني أعضاء  وساهم فيسيلي يف نشر أفكار مندلسون التربوية، ويف
دراسات  وكان مهتماً بالتعليم الديين اليهودي، ولكنه ذهب إىل أن الدراسات التلمودية. الغرب اجلماعات اليهودية يف

. دنيوياً يهيئهم لالشتراك يف احلياة حوهلم أن من الواجب توجيه اليهود حنو دراسة احلرف وأن يتلقوا تعليماًغري علمية و

 وحاول أن يربر دعوته. العلوم والرياضيات والتاريخ واجلغرافيا واللغة األملانية واقترح أن يتضمن هذا التعليم مبادئ

حني تساعده معرفة اجلغرافيا على  تاريخ تقوي معرفة اليهودي بتراثه، يفإن معرفة ال: العقالنية على أسس دينية، فقال
ولكن أفكاره، مع هذا، سامهت يف صياغة أفكار . من احلاخامات وقد القت آراؤه معارضة حادة. فهم الشعائر املقدسة
  .هاجاءوا بعده، سواء كانوا من دعاة حركة التنوير أو كانوا من معارضي التربويني اليهود ممن

فرايدالندر عام  ظهور براءة التسامح، سنحت أمامه الفرصة لوضع أفكاره موضع التنفيذ حينما أسس ديفيد وبعد
. ميزج الدراسات الدينية بالدراسات الدنيوية  املدرسة اليهودية احلرة، إذ تبنت هذه املدرسة منهجاً جديدا1778ً

 جانب ذلك كانت هناك دروس دينية أيضاً تدرس باألملانية اليت حلت ولكن إىل فكانت النصوص الدينية تدرس بالعربية،
  .ذلك وكانت هذه املدرسة منوذجاً للمدارس األخرى اليت أُسست بعد. اليديشية كلغة للتدريس حمل

  "1786-1729"موسى مندلسون 

Moses  Mendelson  
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التوراة أي لفائف   ألب فقري يعمل يف كتابة خمطوطات"أملانيا الوسطى"ولد يف دساو . التنوير اليهودية رائد حركة
وتلقَّى مندلسون تعليماً . وأثر يف جهازه العصيب وأُصيب مبرض يف طفولته تسبب يف تقوس عموده الفقري. الشريعة

 ية والفرنسية،برلني حيث درس الطب والفلسفة واللغات اليونانية والالتينية واإلجنليز تقليدياً على يد حاخام مث سافر إىل

مندلسون مدرساً خصوصياً ألوالد  اشتغل. وكان هذا أمراً غري عادي بالنسبة ألعضاء اجلماعات اليهودية يف أوربا آنذاك
واستوعبت الوظيفة كثرياً من وقته، ولكنها أتاحت له فرصة  صاحب مصنع حرير أملاين يهودي مث عمل حماسباً عنده،

 وظل يعمل طيلة حياته تاجراً وتزوج من حفيدة يهودي البالط. باحلماية بسبب نفعهيتمتع  اإلقامة يف برلني كيهودي

  .صموئيل أوبنهامير

بينهم كانط ولسينج الذي كتب مسرحية نيثان احلكيم  صادق مندلسون عديداً من املثقفني األملان يف عصره من
  .حدث عن األخوة وحب اجلنس البشريكنموذج لبطل املسرحية اليهودي الذي يت  واستخدم مندلسون فيها"1779"

وذاع صيته يف بداية . اليبنتز وإسبينوزا قرأ مندلسون أعمال موسى بن ميمون وتأثر برتعته العقالنية، كما تأثر بأعمال
تعد إسهاماً البأس به يف هذا احلقل الفلسفي، مث نشر كتاب فايدون  األمر بسبب كتاباته يف فلسفة اجلمال اليت

ال  فيه موضوع اخللود الشخصي يف شكل حوار أفالطوين يؤكد فيه فكرة خلود الروح وأن املوت  تناول"1767"
اإلنسان إن مل يكن هناك خلود حقيقي  يعين الفناء الكامل، وبين أن الرب اخلير ما كان ليغرس هذه الفكرة يف روح

واالستنارة والفالسفة الربوبيني، الذين كانوا عصر العقل  ويتضح يف الكتاب مدى تأثر مندلسون مبفكري. للروح
 وقد ذاع صيت مندلسون بعد هذا الكتاب وكان يشار إليه بأنه. بأي دين وال حىت باآلخرة يؤمنون باخلالق دون إميان

امللك شطب امسه من قائمة  ورشح مندلسون ألكادميية العلوم يف برلني ولكن. »أفالطون األملان وسقراط اليهود»
املسيحي السويسري يوحنان الفاتر الذي طلب إىل مندلسون  ودخل مندلسون يف نقاش حاد مع املفكر الديين. حنياملرش

 العقيدة املسيحية أو أن يفعل ما كان سيفعله سقراط لو كان يف املوقف نفسه، أي أن أن يثبت زيف الدالئل على صدق

  .يتنصر

واليهودية، فبذل قصارى جهده كي يقضي على   فيها اهتمامه باليهودلكل هذا، دخل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظهر
حيطم ما أمساه باجليتو العقلي الداخلي الذي أنشأه اليهود حول أنفسهم ملوازنة  وحاول أن. العزلة الفعلية والنفسية لليهود

لتعليم األملانية واحلرف   برلنيالفعلي اخلارجي الذي كانوا يعيشون فيه حىت عهد قريب، فأنشأ مدرسة لألطفال يف اجليتو
 جملة لنشر مثار الثقافة العاملية بعنوان 1750اليديشية، وأصدر عام  اليدوية إىل جانب العلوم التقليدية، وهاجم استخدام

يظهر منها   مقلداً أسلوب جمليت إسبكتاتور و تاتلر، ولكنها منيت بالفشل ومل"الواعظ األخالقي" كوهيليت موسار
اليت كانت تعد أهم جمالت حركة التنوير،  "احلاصد أو اجلامع" جملة هاميئاسيف 1783مث نشر عام .  أعدادسوى ثالثة

  .1811واستمر نشرها حىت عام 

بالعربية على كتاب موسى بن ميمون   طبعة مشروحة من سفر اجلامعة، كما نشر تعليقا1770ًونشر مندلسون عام 
اخلمسة إىل األملانية واليت كُتبت حبروف عربية، وكتب تعليقاً  رمجة أسفار موسىوانتهى مندلسون من ت. عن املنطق

نفتايل  وقد نشرت الترمجة مع تعليقات وشروح كتبها معه مؤلفون يهود آخرون من بينهم .1783  عام"بيور"بالعربية 
التنوير، فهو اخلطوة األوىل اليت اإلعتاق و ويعد هذا العمل من أهم أعمال عصر. فيسلي وهريتز هومربج وياروسالف
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كما ترجم . احلضارة الغربية العلمانية احلديثة، وقد حرم احلاخامات تداوهلا خطاها أعضاء اجلماعة اليهودية حنو
نفع اليهود وحتسني  بعد ذلك املزامري ونشيد األنشاد إىل األملانية، وكتب كريستيان دوم عمله الشهري عن مندلسون

ويقال إنه . القضية بعد أن حثه مندلسون على ذلك  إصالح مكانة اليهود املدنية، الذي يتناول فيه هذهأحواهلم خبصوص
معه بعد ظهور الكتاب، ألن دوم طالب مبنح اليهود بعض احلقوق املدنية وأوصى  اشترك معه يف كتابته وإن كان اختلف

  . يشغلوا وظائف عامةداخل اجليتو واالحتفاظ مبؤسسات اإلدارة الذاتية وأال بعزهلم

يدافع فيه عن اليهود ونفعهم،  ، قام أحد أصدقاء مندلسون بترمجة كتاب منسى بن إسرائيل الذي1782ويف عام 
ألنه نادى بضرورة إلغاء حق احلاخامات يف طرد اليهود من  وأثار الكتاب نقاشاً حاداً. وكتب له مندلسون املقدمة

  أحد النقاد مبيناً أن مثل هذا املطلب غري منطقي ألن القسر الديين هو أحد أعمدةعليه ورد. "حريمي"حظرية الدين 

الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات   من املسيحية اليت ال تستند إىل"يف موقعه هذا"اليهودية، وزعم أن مندلسون اقترب 
  .املرتبطة بنظام عقوبات مبن الينفذها وإمنا إىل العقائد األخالقية غري

 للرد على االنتقادات املوجهة "1783"الدينية والعقيدة اليهودية  أو عن السلطة: واضطُر مندلسون إىل كتابة أورشليم
للدولة وحدها، من  جزئه األول يشبه كتاب إسبينوزا يف دفاعه عن احلرية الدينية وحرية الضمري إذ أن والكتاب يف. إليه

الدولة ذاا وال الكنيسة هلا احلق يف فرض أية قيود  ولكن ال. حة املواطننيوجهة نظره، حق استخدام القوة من أجل مصل
 ومن مث. مبادئه، وال ميكن حتديد مكانة اإلنسان يف اتمع أو حقوقه بناء على عقيدته على عقيدة اإلنسان، أو على

وإذا ما . وتصوره األخالقي ريهطالب مندلسون مبنح كل فرد حرية العقيدة، ليقرر كلٌّ ما يشاء حسبما ميليه عليه ضم
فالبد أن تلجأ إىل اإلقناع ال القسر وطالب بفصل الدين عن  أرادت الكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر بعقيدا،

  .الدولة

احلق الكامل فيما خيتص  يالحظ أن ما يقرره الضمري الفردي ال يتجاوز البتة رقعة حياة الفرد، إذ يظل للدولة ولكن
حياول أن يطرح على اليهود التحدي الذي طرحه عليهم  وهذا يعين أن مندلسون كان. ملصلحة العامة واحلياة العامةبا

 اليهودي مواطناً ال عضواً يف مجاعة إثنية دينية، وأن يكون والؤه فيما خيتص باحلياة عصر اإلعتاق واالنعتاق بأن يصبح

الدينية حسبما ميليه عليه ضمريه، أي  ه فيما خيتص بالدين ألعضاء مجاعتهوميكنه أن حيتفظ بوالئ. العامة للدولة وحدها
  .مرتله أن يصبح اليهودي مواطناً يف الشارع يهودياً يف

فيوجه سهام نقده إىل سيطرة احلاخامات، وحياول  ويتوجه مندلسون يف اجلزء الثاين من الكتاب ملشكلة اليهود واليهودية،
: أساسه، ولكن للوحي فيه مكاناً، فيذهب إىل أن هناك أسساً ثالثة لليهودية هي قالنياً يفأن يطرح تصوراً لليهودية ع

احلقائق الرياضية، كما تشكل  وهذه األسس حقائق بدهية مثل. اإلله، واإلميان بالعناية اإلهلية، وخلود الروح وجود
واليهودية يف اجلانب العقيدي، وال يوجد تعارض بني العقل  ومن مث، ال يوجد. األساس الفلسفي لكل األديان قاطبة

جمموعة من  ولكن اليهودية ليست ديناً باملعىن املتعارف عليه فهي ليست ديناً مرسالً وإمنا .بالتايل داع للقسر الديين
ا لوضع دف إىل تقنني طريقة تفكري اليهودي وإمن القوانني والقواعد األخالقية السلوكية والشعائر املرسلة، فهي ديانة ال

 .أسس لسلوكه
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ربانية خاصة، وال توجد  تطلب اإلميان بأية عقائد يهودية حمددة أو حقائق خاصة باخلالص، وال تنقل معرفة واليهودية ال
وعندما حتدث الرب مع موسى يف . كلها عن السلوك وصية واحدة من الوصايا العشر تتحدث عن اإلميان وإمنا تتحدث

 العامة"له طريقة للسلوك يطبقها اليهود يف حيام، أي أن العقل يصل إىل العقائد  ئد بل ذكرسيناء مل يذكر له أية عقا

ويتبع مندلسون . والوحي ميثل الشكل ، وكأن العقل ميثل املضمون"اخلاصة واحمللية"، والوحي يقرر الشعائر "واجلوهرية
فاألوىل ال تتطلب سوى عملية . ق التارخيية أو الدنيويةالعقلية واحلقائ يف هذا متييز عصر العقل واالستنارة بني احلقائق

  .حمددة بالزمان واملكان إلثباا وتقبلها فهي عامة وجمردة، أما الثانية فتتطلب قرائن حسية إلثباا فهي عقلية

، ولذا فمن كان ثيوقراطية، أي أن العقيدة والدولة كانتا متوحدتني ويقول مندلسون إن اململكة العربانية املتحدة كانت
مل تسقط  وقد سقطت الدولة، ولكن. قانون الدولة ويتمرد عليها لألوامر والنواهي الدينية خيرق يرفض االنصياع

وحدهم ولكل من يولد يهودياً ولكنها ال  القوانني أو الشريعة مع هذا ألا مرسلة من الرب، ولذا فهي ملزمة لليهود
ويشري مندلسون إىل أن اليهود الذين كانوا يتنصرون، يف القرون . شريعة نوح ت إليهمتنطبق على غري اليهود ممن أُرسل

الذين تنصروا، فهؤالء مل  من العصر املسيحي، كانوا يستمرون يف ممارسة الشعائر اليهودية، على عكس غري اليهود األوىل
وبذا، يكون مندلسون قد . الدين والعرق أو اإلثنيةربط هنا بني  يكونوا ملزمني باتباع هذه الشعائر وتنفيذها، أي أنه

واألوامر  ويرى مندلسون أن القوانني الشعائرية. تعريفاً إثنياً، وهذه هي الصياغة الصهيونية أعاد تعريف اليهودية
الصياغة تقترب هي األخرى من الصياغات  والنواهي حتتفظ لليهود بروابطهم، ومتنحهم خصوصيتهم وتفردهم، وهذه

  .الصهيونية للقضية نفسها

الربوبية، ولكنه يف الوقت   الالهوت الطبيعي والفكر الديين لفلسفة"يف األمور اجلوهرية"فإن مندلسون يقبل  وعلى هذا،
إن اليهودية أصبحت بالنسبة إىل مندلسون خليطاً من  وقد قال ليو بايك، عن حق،. نفسه يقبل التوراة يف الشعائر

بني الرتوع  ولكن هذا جتلٍّ للتناقض األساسي الكامن يف فكر حركة االستنارة الغريب. "الربوبية" لطبيعيةالشريعة والديانة ا
  .واملتعين العقلي حنو العام وارد والرتوع احلسي والتجرييب والرومانسي حنو اخلاص

لعقل والوحي خمتلفان وأن األول يرى مندلسون أن ا وجتب مالحظة الفرق بني فلسفة مندلسون وفلسفة الربوبية، فبينما
الربويب أن العقل حينما يصفو يقترب من الوحي األمر الذي يفترض وحدة العقل  يسبق الثاين، يرى فالسفة الفكر

. الدينية العقالنية كما ينبغي أيضاً إيضاح الفرق بني فلسفة مندلسون وفلسفة موسى بن ميمون والرؤية .والوحي

والوحي، ورغم أن الديانات يف جوهرها عقالنية  عرفة اإلنسان باحلقيقة تستند إىل العقلفموسى بن ميمون يرى أن م
أما . الدين والعقل، فإن اإلنسان ال ميكنه أن يصل إىل احلقيقة دون وحي وال ميكن أن يوجد تناقض بني مضمون

ال ميكنه أن يقنع أي   نفسها، فالوحيفريفض مسألة الطريق املزدوج ملعرفة احلقيقة واملصدراملزدوج للحقيقة مندلسون،
ومع هذا، . املرجعية النهائية واملطلقة يف كل احلقائق األساسية فكأن العقل هو النقطة. إنسان حبقيقة شيء مل يدركه عقله

الفكري  وألن مندلسون ترك مكاناً يف نسقه. الوحي له دوره، فهو مصدر الشعائر اخلاصة بكل دين وكما أسلفنا، فإن
منها، ويرى أن حماولة مزج كل  ي، فإنه خيتتم كتاب أورشليم بالدفاع عن استقاللية األديان وخصوصية كلللوح

  .األديان أمر مهم للغاية األديان يف دين واحد مسألة غري ممكنة، ذلك أن تعدد
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أُرسلت لليهود دون تعريف إسبينوزا الذي يرى أن شريعة اليهود  وتعريف مندلسون لليهود يقترب إىل حد كبري من
مندلسون  إسبينوزا يرى أن هذه الشريعة فقدت حيويتها ووظيفتها مع اية الدولة العربانية، كان وبينما كان. سواهم

فالرب حالٌّ ومفارق يف آن واحد وهو  كما يرفض مندلسون حلولية إسبينوزا املتطرفة،. يؤمن بأا مازالت ذات فاعلية
 أو قانون "النظام الضروري والكلي لألشياء"ليس جمرد نظام منطقي  واإلله.  ولكنه رحيمرب يرسل األوامر والنواهي

تسم  وهذا يعين أن مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية األساسية اليت. "كان إسبينوزا يتصور كما"طبيعي غري شخصي 
قبل موته بأنه من املؤمنني بفكر  عترفولذا، فحينما علم أن صديقه ليسنج ا. أي تفكري ديين وإن أصبحت باهتة للغاية

ويبدو أن اجلهد . وألَّف كتاباً يهاجم فيه إسبينوزا، وكان آخر كتبه إسبينوزا وحلوليته وإحلاده، أصيبب مندلسون بالذعر
  .يف كتابته كان فوق طاقته إذ تويف بعد عدة أيام من تسليم خمطوط الكتاب للناشر العصيب الذي بذله

جوهرها رؤية عقلية عقالنية التارخيية تنحو  ف مندلسون ضد الرتعة العقالنية املتطرفة، فإن رؤيته يفولكن، برغم وقو
 احلسية والتجريبية والرتعة الرومانسية اليت ظهرت يف أوائل القرن التاسع عشر واليت حنو العام وارد ختتلف عن الرتعة

الشعائر الدينية اليهودية، وكذلك  ظ كذلك أن تأكيد مندلسون أمهيةويالح. تؤكد اخلاص واحمللي واملتعين والالعقالين
اليهودية الالحقة إذ أن االجتاه التنويري يف اليهودية ركز على العقائد  إسقاطه أمهية العقائد، يقف يف مواجهة تطور

أا مصدر العزلة  اعتباراجلزء العقالين من اليهودية واجلزء املشترك مع بقية البشر، وأمهل الشعائر ب باعتبارها
ما مييز اليهودية عقائدها اخلاصة والفريدة، ولعل هذا  مث تطور هذا االجتاه يف اليهودية احملافظة حبيث أصبح. واخلصوصية

  .الدينية بعد موته يفسر سبب جتاوز فلسفته

يها باعتبارها ديناً شعائرياً عقالنياً عقلياً مندلسون، إذ نظرا إل وتأثر كل من كانط، وهيجل، يف رؤيتهما لليهودية، بآراء
وخلص هيجل يف  .اإلميان وإمنا املمارسة الدينية وحسب مقابل املسيحية اليت تؤكد عامل الباطن والروح بارداً ال يتطلب

  .تزال ديناً حياً مقدماته إىل أن اليهودية قد أصبحت جمرد حفرية مقابل املسيحية اليت ال

باعتبار أن النيب موسى هو األول، أما "، »الثالث موسى« لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب وذاع صيت مندلسون
مندلسون هو األب احلقيقي حلركة التنوير، فإنه كان من بعض النواحي شخصية  ورغم أن. "الثاين فهو موسى بن ميمون

التعليم املشترك  كما كان يعارض. وم الدينيةكانت تسيطر عليه أحياناً حتفظات كثرية بشأن ترمجة كل العل انتقالية إذ
وقد هامجه املفكر الصهيوين برييتس . اليهود عن دينهم بني اليهود واألغيار خشية أن يؤدي مثل هذا التعليم إىل حتول

 حسب،عن القومية، وألنه أعلن أن اليهودية ال ميكنها االستمرار إال بوصفها ديناً و مسولنسكني ألنه طالب بفصل الدين

  .واحد وهو األمر الذي يتناىف مع جوهر اليهودية كما يراها مسولنسكني، فهي دين وقومية يف آن

اليهود األرثوذكس والصهاينة دليالً على أن  وقد تنصر أبناء مندلسون كلهم إال واحداً، وهذه حقيقة يسوقها بعض
 ولكنهم لو نظروا إىل مصري عائلة هرتزل. هار اليهوداختفاء اليهودية وإىل انص حركة التنوير كانت حتماً ستؤدي إىل

شائناً إذ يقال إا احترفت البغاء، نقول  وأبنائه، حيث تنصر أحدهم وجن اآلخر وانتحر، أما ابنته فكان سلوكها اجلنسي
صاً بعد وفاته، ال أن ما حيدث ألبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية ما، خصو لو نظروا إىل مصري عائلة هرتزل الكتشفوا

 .يكون معياراً وحيداً للحكم على هذه احلركة يصلح ألن

  "1799-1733"دانيال إيتزيج 
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Daniel Itzig  

تزوج يف أسرة ثرية، . يدعى إتيزيج بن ديفيد جايف مصريف أملاين يهودي وابن تاجر خيول، غير امسه عدة مرات، كان
  دار السك امللكية، وأصبح رئيس اجلماعة اليهود ليصبح ضمن اليهود احملمينيالفضة يف وبدأ حياته املهنية مسئوالً عن

منح إيتزيج "متيزهم  ، أي اليهود الذين يتمتعون بوضع خاص بسبب"Schutzjuden شوتسيودين: باألملانية"
 1763  1756قمتها مع حرب السنني السبع  وصلت حياته املهنية إىل. "1761حقوق التجار املسيحيني عام 

 وذلك حينما طلب فريدريك الثاين منه ومن يهودي بالط آخر "ويهود البالط كما هو احلال مع كثري من التجار اليهود"
وبعد احلرب،  .متويل احلرب من خالل إصدار جمموعة من النقود املعدنية اليت تقل عن قيمتها احلقيقية االشتراك يف

، وبىن قصراً "بل ويقال يف أوربا كلها"بروسيا  يدية وأصبح أغىن رجل يفاستثمر أمواله يف صناعة اجللد والسلع احلد
 وكان رئيساً للجنة اليت شكِّلت لدراسة حال اجلماعة اليهودية. يهود بروسيا وأصبح ممثالً لكل. لنفسه وأسس مصرفاً

 الثاين الذي منحه حقوق املواطنة لوليام مث عين مستشاراً مالياً. ولتقدمي االقتراحات اليت دف إىل حتسني أحواهلا
، وكانوا بذلك أول من حصل على هذا "غري قابلني للترحيل"يهوداً نافعني  الكاملة، له ولكل أعضاء أسرته باعتبارهم

  .، عين يف منصب مصريف البالط ومفتش إنشاء الطرق1797عام  ويف. احلق

اليهودية الفقرية كي  ولذا قرر أن يفتح مدرسة ألبناء األسريرى ضرورة حتويل اليهود إىل عنصر منتج،  وكان إيتزيج
 "بعد موته"وقد أدار هذه املدرسة . هذا ميثل ثورة حقيقية يتعلموا فيها العلوم العلمانية إىل جانب العلوم الدينية وكان

قام  .ار لنشر الكتب العربيةوكان ملحقاً باملدرسة د.  مث الزاروس بنديفيد"املصلح الديين" زوج ابنته ديفيد فرايدالندر
 من إصدار أمر بطرد "برلني األكرب حاخام" مبنع احلاخام هريشل لفني "بإيعاز من زوج ابنته وموسى مندلسون"إيتزيج 

وكان إيتزيج مع . "1785  1782"كلمات السالم واحلقيقة   بعد أن أصدر كتابه"حريمي"فيسيلس من حظرية الدين 
لتردده  ولكنه، نظراً. بعقيدم، فقرر يف وصيته أن يحرم من املرياث من يتنصر من ذريته هودهذا يرى ضرورة احتفاظ الي

  .نسله يهودياً وكانت خماوفه يف حملها، إذ مل يبق أحد من. يف موقفه، عاد وألغى هذا الشرط

 : ولنا أن نالحظ ما يلي

  .تقالية الذي يقف بني العاملني اليهودي واملسيحيجيداً لشخصية يهودي البالط االن  يعد إيتزيج منوذجاً 1

  .الديين، وخباصة يف اال التعليمي  بسبب هذا جنده يلعب دوراً نشيطاً أساسياً يف حركة التنوير واإلصالح 2

. اجلديد الذي يحتذَى لدى الشباب من أعضاء اجلماعات اليهودية  كانت شخصيات مثل إيتزج هي النموذج 3

يصبح  أي أن"الشخصيات وسر جناحها هو التخفف من اليهودية إىل درجة تقترب من التخلي عنها   هذهومنطق مثل
  .حدث لنسل إيتزيج  وعادةً ما يكون نسل مثل هؤالء غري يهود امساً وفعالً، كما"يهودياً غري يهودي

للنجاح على أساس شروط األغيار اليهودي ووضع أسس دنيوية   ساهم إيتزيج بذلك يف تقويض دعائم اإلميان الديين 4
 خلْق التربة اخلصبة واجلو املوايت لظهور احلركة الصهيونية، وهي حركة ترفض اليهودية  يف"وغريه"وساهم بذلك هو 

يصبح اليهود شعباً مثل كل  وتقرر النجاح يف عامل األغيار من خالل آليام وبشروطهم، واملشاركة يف السلطة حىت
  .الشعوب
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  "1841-1749"برج هرتز هوم

Herz Homberg  

دينياً تقليدياً يف بداية حياته، مث تعلَّم األملانية يف السر،  تلقَّى تعليماً. تربوي أملاين يهودي من رواد حركة التنوير ودعاا
ي من عام التربية، وبق وتأثر هومربج بأفكار روسو يف. الرياضيات وعدة لغات أجنبية يف برلني وهامبورج وبعدها تعلَّم

، اخنرط "إمرباطور النمسا"جوزيف الثاين  ولكنه، وقد جذبته إصالحات.  مدرساً البن مندلسون1782 حىت 1775
  .يف براغ ينجح يف امتحان اختيار مدرسني للعمل يف مدارس حكومية يف سلك التدريس يف تريستا، وكان أول يهودي

مدارس يهودية لتحقيق   إال بعد تعلُّم األملانية، وكانت قد تأسستاإلمرباطور عدم السماح لليهود بالعمل وبعد أن قرر
ووضع كتيباً وجهه إىل . ورقيباً على الكتب يف جاليشيا هذا اهلدف، عين هومربج مشرفاً عاماً على هذه املدارس

العربية  ا دافع عن تعليمضرورة أن يكون التعليم اليهودي متكيفاً مع احلضارة األوربية، كم احلاخامات يقترح عليهم فيه
املدارس والفصول لتعليم اليهودية، كما  وأسس هومربج مائة وسبعاً من. واألملانية واحلرف اليدوية وعن تعليم الفقراء

وألقى هومربج باللوم على . يرسلوا أوالدهم إىل هذه املدارس أنشأ مدرسة لتخريج املدرسني، ولكن اليهود مل
إلرتس  ئولني عن فشل اليهود يف أداء واجبهم حنو الدولة، وامهم بأم حيتفظون بوالئهماملس احلاخامات باعتبارهم

املعاهد التقليدية، كما طالبهم مبنع  وقد اقترح هومربج على السلطات إلغاء. يسرائيل ويتحاشون اخلدمة العسكرية
وطالب بأن يوجه .  مت تدريبهم تدريباً حديثاًاليهودية أن تستخدم مدرسني استخدام العربية وبأن يفْرض على كل اهليئات

كما طالب بأن تقوم الدولة بإلغاء  إىل احلرف املنتجة وأن تمنح احلقوق املدنية لليهود الذين يطبقون قانون الدولة، اليهود
ء التجربة، إال أا ورغم أن الدولة كانت تقف ورا. اللحية واألزياء اخلاصة كل ما مييز اليهود عن األغيار مبا يف ذلك

  .فشالً ذريعاً بسبب معارضة اليهود فشلت

ودفعه رفضه اليهودية احلاخامية . اللحظة التارخيية تساهم يف صياغة اإلنسان ويبدو أن هومربج كان عقالنياً ال يدرك أن
حلاخامية وإلغاء الشريعة ا يطرح اقتراحات ثورية صبيانية مستحيلة مثل إلغاء منصب احلاخام وتدمري كل الكتابات إىل أن

  .الشفوية

ووضع عدة كتب دينية مدرسية اقترح يف أحدها عقد اختبار . رقيباً على الكتب استقر هومربج بعد ذلك يف فيينا وكان
ومت . اليهودية  يف براغ مشرفاً على املدارس1841 و1816وعمل بني . من ينوي الزواج من اليهود إجباري لكل

  .ة يف حياتهتعميد أوالده األربع

  "1832-1762"الزاروس بنديفيد 

Lazarus  Bendavid  

كتابات يف الفلسفة أحرزت ذيوعاً يف وقتها، كما أن سله كتابات تناولت  أحد دعاة حركة التنوير بني يهود أملانيا، وله
اليهودية  ود هيوكان يرى أن الطريقة الوحيدة لوقف تنصر اليه. نادى فيها بإصالح اليهودية موضوعات يهودية

الشعائر هي سبب ضعف اليهودية يف عصره،  وقد تقبل بنديفيد فكرة نقد العهد القدمي، وكان يذهب إىل أن. اإلصالحية
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 الشريعة الشفوية، وبين أن اإلميان باملاشيح ليس إحدى العقائد األساسية يف كما طالب باالبتعاد عن. ونادى بإلغائها

  .املاشيح يهود على حقوقهم ومساوام باألغيار هو يف واقع األمر عودةاليهودية، وأن حصول ال

  "1860-1788"أيزيك لفنسون 

Isaac Levinsohn  

ونشأ يف بلدة على حدود  ولد ألسرة يهودية ثرية،. »مندلسون روسيا«حركة التنوير يف روسيا، ويسميه البعض  مؤسس
وعمل . والفرنسية، ويعد من أوائل اليهود الذين أتقنوا اللغة الروسية  واألملانيةعلَّم نفسه البولندية. جاليشيا النمساوية

من مدن   بني عدد1820 و1813تنقَّل بني عامي . 1812للقوات الروسية أثناء الغزو الفرنسي عام  كمترجم
تعرف إىل عدد من دعاة احلديثة، وهناك  شرق جاليشيا مثل برودي وتارنبول، وقام بالتدريس يف املدارس اليهودية

مدينة كرمنتز ليكرس جهده ونشاطه يف نشر فكره املتصل بإصالح أوضاع  ، استقر يف1823ويف عام . التنوير اليهود
  .اليهود

ترمجة يديشية للتعريفة اجلمركية الروسية  بدأ نشاطه األديب حينما كان يف جاليشيا، فنشر قصيدة بالعربية، كما نشر
 ظهور أهم كتب لفنسون 1828وشهد عام . قواعد اللغة الروسية، إال أنه مل ينشر  كتاباً بالعربية لتعليمالرمسية، وأعد

منهجها حول التلمود وهي   اليت يتمركز"حيدر"يف إسرائيل الذي يوجه فيه نقداً الذعاً للمدارس األولية اخلاصة  شهادة
وقد . »غرف املوت«العقاب البدين، ولذا مساها لفنسون  فيهامدارس تتبع طرقاً غري منهجية يف التدريس ويستخدم 

 وحث اليهود على تعلُّم. كلغة للتدريس، وطالب باستخدام اللغة األملانية أو الروسية عارض لفنسون استخدام اليديشية

تماعية على أساس االقتصادية واالج كما طالب لفنسون اليهود بإعادة بناء حيام. اللغات األجنبية واملواد العلمانية
ولتدعيم وجهة نظره، كان لفنسون يشري دائماً إىل ممارسات . املختلفة االبتعاد عن التجارة واالشتغال باحلرف اإلنتاجية

شهادة يف  وقد أغضبت أفكاره الدوائر األرثوذكسية، ولكن كثرياً من الشباب اعترب كتابه. املاضي مشاهري اليهود يف
الكتاب، وذلك التفاق أفكاره مع   وحصل لفنسون على جائزة مقدارها ألف روبل عن هذا.إسرائيل إجنيالً جديداً

  .اليهودية يف روسيا اجتاهات احلكومة الروسية إلصالح أوضاع اجلماعات

، ولكنه مل ينشره إال بعد عشرة أعوام؛ نظراً للمعارضة "1829 عام"وانتهى لفنسون من تأليف كتابه الثاين بيت يهودا 
اإلجابة عن  ويف حماولته. احلاخامات لطبعه، فهو عبارة عن تفسري لليهودية يف ضوء فلسفة التاريخ دة من قبلالشدي

اليهودية قانوناً شامالً فيما عدا القانون  إمكانية إصالح اليهود واليهودية، يتبع لفنسون تفسري مندلسون الذي يرى يف
وهذا القانون، . ت اتمع والعلوم املطلوبة للحفاظ عليه وتطويرهمبمارسا اإلهلي، كما تشتمل على قانون مدين خيتص

الكتاب، يقدم  ويف اجلزء الثاين من. لفنسون، ميكن تعديله وإصالحه طبقاً لروح العصر ومتطلبات الشعب كما يرى
إلصالح حياة اليهود يف وينهي لفنسون كتابه بربنامج  .لفنسون عرضاً تارخيياً لتعاليم حكماء اليهود ومن بينهم مندلسون

  :التالية روسيا يشتمل على العناصر

كما طالب بتأسيس كليات . تعليمهم حرفاً خمتلفة  تأسيس مدارس أولية للبنني والبنات من الطبقات الفقرية وضرورة"أ
  . املختلفةفيها املوهوبون من الطلبة التلمود والقوانني والعلوم واللغات مركزية يف وارسو وفلنا وأوديسا ليدرس
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خيضعون إلشرافه على  تعيني حاخام أكرب ذى صالحيات كبرية حبيث ميكنه تعيني حاخامات ووعاظ يف مدن روسيا "ب
اجلماعة للدفاع عن الفقراء والناس العاديني ضد  كما طالب بتعيني جلنة من قيادات. أن تساعده حمكمة عليا دينية
  .وأ استغالليستغلوم أس قيادام وضد األغنياء الذين

القومي وتشجيعهم على امتهان احلرف املختلفة، وليوضحوا هلم   تعيني وعاظ ليقوموا حبثِّ الناس على السلوك"ج
  .وجتاه أنفسهم وجتاه اآلخرين وجتاه الدولة وجتاه البشرية عامة واجبام جتاه اإلله

  .يهود روسيا إىل العمل بالزراعة  توجيه"د

ورغم توجيه لفنسون . هذا الكتاب لتوزيعها يف املعابد واملدارس العربية روسية ألفي نسخة منوقد اشترت احلكومة ال
أنه دافع عن اليهودية  حياة اليهود، وتأكيده ضرورة أن تطبق إصالحاته املقترحة دون أخذ موافقتهم، إال النقد لطريقة

ضد مة الدم يف كتابه الذي يسمى ال يوجد دم، و ، كتب دفاعاً حاراً ضد هجمات املرتدين1838ففي عام . كديانة
عام  ومن أهم كتبه األخرى زروبابل الذي صدر بعد وفاته يف أوديسا. اإلجنليزية فيما بعد وترجم هذا الكتاب إىل اللغة

دافع لفنسون عن التلمود  ويف هذا الكتاب،.  يف شكل غري كامل، مث صدر بعد ذلك يف عدة طبعات خمتلفة1863
  .هجوماً باليديشية على احلسيدية ، كما نشر"املبشر اإلجنليزي"ليهودية ضد هجمات ماكول وا

  "1863-1806"جبريل رايسر 

Gabriel Riesser  

مل يوفَّق يف . هامبورج ودرس القانون يف كيلي وهايدلربج ولد يف. حمامي أملاين يهودي، وأحد أهم دعاة حركة التنوير
أصر  والقضاء، ولكنه على عكس كثري من معاصريه مل يتنصر ليحقق غرضه، وبدالً من ذلك اماةحماولته االشتغال باحمل

يف حماجة مع املفكر الديين  ودخل. على أن يدافع عن حق اليهود، كمواطنني، يف أن حيصلوا على حقوقهم كاملة
أمة، ولذا ليس هلم احلق يف أن يكونوا اليهود بدينهم جعل منهم  باولوس الذي ذهب إىل أن متسك. ج. أ. العقالين ه

 كما أن باولوس ذهب إىل أن حماولة اليهود االندماج يف. موضوعون حتت احلماية وحسب مواطنني، بل هم رعايا

رايسر على ذلك بأن إميان اليهود  وقد رد. الشعب األملاين، هي حماولة زائفة، ستؤدي إما إىل طردهم أو إىل إبادم
مع املواطنني األملان كافة حيث عاش األملان واليهود يف أملانيا   عقيدة شخصية، ومن مث فهم متساوونبدينهم هو مسألة

ممارسة هذه  يكن رايسر حمافظاً على شعائر دينه يف حياته اخلاصة، ولكنه أصر على حق اليهود يف ومل. منذ عدة أجيال
  .اإلصالحية واليهوديةوكان رايسر من أهم أعضاء معبد هامبورج اإلصالحي . الشعائر

  1848"عضواً يف الربملان يف فرانكفورت  وجنح رايسر يف كثري من جهوده إذ شغل عدة وظائف إىل أن أصبح

اللجنة الدستورية، مث شغل منصب عضو يف حمكمة هامبورج العليا، وكان  ، كما أصبح نائباً لرئيسه وعضواً يف"1849
  . املنصب كما سمي شارع بامسه يف هامبورجيعين يف مثل هذا أول أملاين يهودي

 جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا 

Society for the Promotion of Culture among the Jews  of Russ ia  
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أثرياء اجلماعة اليهودية يف روسيا بغرض نشر   يف سانت بطرسربج عدد من1863مجعية ثقافية روسية أسسها عام 
  .واإلسراع بعملية التحديث والترويس بينهم  بني اجلماهري اليهوديةالثقافة الروسية

 االقتصادي اليت بدأا احلكومة القيصرية، واليت اختذت شكالً أكثر ليربالية يف عهد وكانت عملية التحديث والنمو

ومن . اليهوديةاجلماعة  ، قد أتاحت فرصة احلراك االجتماعي واالقتصادي ألعضاء"1881  1855"ألكسندر الثاين 
احلكومة يف عملية التحديث والداعني للدمج والترويس بني  مث، نشأت طبقة من التجار واألثرياء اليهود املتعاونني مع

اليت  ليون روزنتال، أحد مؤسسي اجلمعية، عن أن الدافع وراء تأسيس اجلمعية هو االامات وأعرب. اجلماهري اليهودية
واالجتماعي لليهود وطفيليتهم االقتصادية مها السبب  ية والقائلة بأن االنعزال الديين والثقايفكانت توجه للجماعة اليهود

 وكان القطاع األكرب من اجلماهري اليهودية رافضاً لعملية. منحهم حقوقهم املدنية الرئيسي وراء عدم إعتاقهم وعدم

واالجتماعية، كما كان هذا   أوضاعهم االقتصاديةالتحديث نظراً ملا تسببت فيه من ضياع وظائفهم التقليدية وتدهور
هذا التحول كان ضرورياً يف نظر أثرياء اليهود املتروسني  ولكن. القطاع من اجلماهري رافضاً مسألة الدمج والترويس

ف ظرو االجتماعية ومصاحلهم الطبقية، خصوصاً أن عملية التحديث والتحول االقتصادي صاحبتها حرصاً على مكانتهم
بوضع أعضاء اجلماعة اليهودية  اقتصادية واجتماعية قاسية بالنسبة للجماهري الروسية بشكل عام، وهو ما كان يهدد

موضع هجوم واام يف حالة تأزم األوضاع االجتماعية وأثناء زيادة  وغريهم من األقليات الدينية أو اإلثنية أو العرقية يف
  .1882بعد تعثُّر عملية التحديث عام وهو ما حدث بالفعل  حدة اإلفقار،

املشروع خوفاً من  اجلمعية، يف البداية، عدة اعتراضات من أكثر من جهة، فاليهود األرثوذكس رفضوا وقد واجه تأسيس
وأما احلكومة . باختاذ إجراءات أسرع وأكثر راديكالية أما دعاة التنوير، فطالبوا. آثاره السلبية على العقيدة اليهودية

هذه اجلمعية إىل مؤسسة ذات قاعدة شعبية عريضة، ولذلك رفضت فتح أية فروع هلا  روسية، فكانت ختشى من حتولال
  .اجلماهري فيما بعد أحناء البالد، وخباصة داخل منطقة االستيطان، األمر الذي أدى إىل تقليص تأثريها يف يف

على أنه تنمية الثقافة بني يهود روسيا ودعم املؤلفني  نصوبعد مفاوضات طويلة، تقرر حتديد هدف اجلمعية ومت ال
والترمجات  السبيل إىل ذلك فيتحدد يف تعليم اللغة الروسية للجماهري اليهودية وإصدار الكتب والعلماء والطلبة اليهود،أما

،وأن تقبل أعضاء من مجيع إشراف وزارة التعليم كما تقرر أن تعمل اجلمعية حتت.والدوريات باللغتني الروسية والعربية
  .األديان واألجناس والطبقات واملراكز

املال، خصوصاً ليو روزنتال وعائلة  وكان أول من ساهم يف تأسيس ومتويل صندوق اجلمعية أثرياء اليهود من رجال
يل عدد من أثرياء وكانت اجلمعية تعتمد على متو. إدارة جلنة اجلمعية جونزبورج اليت انتخب أحد أعضائها رئيساً لس

واملفكرين اليهود،  وقد انضم للجمعية عدد من املثقفني. ترك أثره يف طبيعة اجلمعية ومشاريعها وتوجهاا اليهود وهو ما
سفارمي، وغريهم، كما جرت حماوالت جلذب  أبراهام لفنسون، وأبراهام مابو، ويهودا جوردون، ومندل موخري: مثل

  .يهودية ة ليربالية غريمفكرين وكُتاب وشخصيات عام

اجلماهري ونشر الثقافة بينهم واللغة اليت جيب  وبرزت داخل اجلمعية، منذ بدايتها، بعض اخلالفات حول كيفية خماطبة
 روزنتال يرى ضرورة بناء اجلديد دون هدم القدمي ودون املساس بالقيم والتقاليد اليت فكان هناك اجتاه ميثله ليو. نشرها

شكوك اجلماهري أو خماوفها أو يصدم  ماهري اليهودية، وبالتايل فإن على اجلمعية توفري تعليم حمايد ال يثريحتترمها اجل
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كما فضل هذا االجتاه استخدام اللغة العربية يف نشر . واجلغرافيا والتاريخ معتقداا بل يوفر هلا قدراً من املعرفة بالعلوم
استخدام اليديشية، مع  كما رفض هذا االجتاه. بإصدار الكتب والدوريات العربيةبني الشباب اليهودي واالهتمام  الثقافة

روسيا مل تكن تعرف العربية، فقد كانت لغة ميتة تقتصر معرفتها  العلم بأن الغالبية الساحقة من اجلماهري اليهودية يف
االجتاه حنو بعث  ومل يكن. "يشيفا"ا الدينية من كبار احلاخامات وخرجيي املدارس التلمودية العلي على األرستقراطية

يرفض وضع أعضاء اجلماعات اليهودية يف أحناء العامل ويرمي إىل  العربية اجتاهاً شعبياً أو تقليدياً وإمنا كان اجتاهاً صهيونياً
. ون وأشولس .ومن ناحية أخرى، كان هناك اجتاه آخر داخل اجلمعية ميثله د. االهتمام بالعربية بعث قومي ومن مث إىل

واملسامهة يف تطوير وبلورة أدب روسي  هاركايب يدعو إىل ضرورة نشر اللغة الروسية بني أعضاء اجلماعات اليهودية
اليهود وسائر أفراد الشعب الروسي والتصدي جلميع االامات الكاذبة  يهودي والعمل على هدم احلواجز اليت تفصل بني

وخباصة يف فرعها يف  اك اجتاه أكثر تطرفاً بالنسبة ملسألة الترويس داخل اجلمعية،كما كان هن. أو اليهودية املوجهة لليهود
هذا االجتاه يطالب بترويس يهود روسيا بشكل  ، وميثله رابينوفيتش وليو بنسكر، وكان"1867تأسس عام "أوديسا 

، وهو حاخام أوديسا، هناك جمموعة صغرية ميثلها احلاخام شواباخر وباإلضافة إىل كل هذا، كانت. كامل وسريع
األعمال  داخل اجلمعية لتعليم اللغة األملانية للشباب حىت يكون يف استطاعتهم االطالع على تطالب بتخصيص قسم

تعين فتح جمال التعرف على الثقافة األوربية بشكل  اليهودية املهمة اليت كُتبت ذه اللغة إىل جانب أن اللغة األملانية كانت
 على أن يكون نشر اللغة الروسية هو اهلدف األساسي وراء "1864عام "األمر  اجلمعية يف ايةواستقر رأي . عام

  .أنشطتها حيث إن ذلك هو السبيل الوحيد ملشاركة اجلماهري اليهودية يف احلياة الروسية مجيع

نب التنفيذي وقام التعديالت على اجلا ، أدخل بعض1872وعندما أصبح يهودا ليب جوردون سكرترياً للجمعية عام 
تضمنت الدعوة إىل ضرورة العمل على تطوير التعليم املهين والفين  بنشر هذه التعديالت يف الصحافة العربية حيث

أحناء  وأعلنت اجلمعية عن استعدادها ملساعدة احلرفيني اليهود على االستيطان يف مجيع. ا واملؤسسات اخلاصة
اإلدارية للجماعات اليهودية، والتأكيد على  ية بإدخال تعديالت وتغيريات يف األطراإلمرباطورية الروسية، وطالبت اجلمع
اليهود سيتحقق فقط بعد أن حيقق اليهود تقدماً وحتسناً يف اال الروحي  مبدأ دعاة التنوير اخلاص بأن انعتاق

  .واألخالقي

اجلمعية بتوفري املراجع اليت تساعد على  اهتمتففي جمال النشر، . وتركزت أنشطة اجلمعية يف جماالت النشر والتعليم
إىل الروسية حىت يتعرف إليه القارئ الروسي، » التاريخ اليهودي«يسمى  تعليم اللغة الروسية، كما قامت بترمجة ما

ضم وأدبية سنوية ت ومت التخطيط إلصدار نشرة فكرية. للكُتاب اليهود لتشجيعهم على الكتابة بالروسية وخصصت منحاً
من بينها عدم وجود عدد كاف من الكتابات  أعماهلم، غري أا مل تصدر سوى نشرة واحدة نتيجة عدد من الصعوبات

 كما قامت. الرقابية واملخاوف الداخلية من توجيه أية انتقادات للعقيدة اليهودية واملواهب األدبية، باإلضافة إىل القيود

وكان من . هاكارميل األسبوعية  وبتمويل إصدار ملحق باللغة الروسية جلريدةاجلمعية بدعم عدد من اجلرائد األسبوعية
 مث بالروسية 1871الواردة يف التلمود وإصدارها باللغة العربية عام  أهم إجنازات اجلمعية القيام بتجميع آراء احلاخامات

 م بلغة البالد، باإلضافةوكان الغرض من هذا العمل توفري مرجع للحاخامات لتحضري خطبه .1876 و1874عامي 
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اجلمعية بترمجة العهد القدمي إىل  كما قامت. إىل تعريف اجلمهور غري اليهودي بالقواعد واملبادئ األساسية يف التلمود
  .اليت حققتها هذه اخلطوة يف أملانيا حلركة االستنارة اليهودية الروسية، وذلك أمالً يف حتقيق النتائج اإلجيابية

كتب الصلوات  قامت اجلمعية بإصدار ترمجة جديدة للتوراة، كما خصصت أمواالً كثرية لترمجة، 1873 ويف عام
الكتب املدرسية بالروسية ولدعم املفكرين  ، وكذلك لتأليف عدد من"حمزور" وكتب صلوات األعياد "سدور"اليهودية 

 عية منحاً ملؤلفي الكتب باللغة العربية يف، كما خصصت اجلم»التاريخ اليهودي» اليهود إلجراء حبوث حول ما يسمى

الدوريات العربية، وهي دوريات كانت  وقامت اجلمعية أيضاً بدعم. الرياضيات والفيزياء والطبيعة والكيمياء واجليولوجيا
 وإىل جانب ذلك، سامهت اجلمعية يف إصدار. والسري الذاتية اليهودية مهتمة بشكل خاص بالعلوم الطبيعية وبالتاريخ

  .اجلغرافيا والتاريخ الروسي كتابني يف

 الروسية أو جناحها املؤيد للغة العربية،معارضة للغة اليديشية باعتبار أا متثل وكانت اجلمعية،سواء جبناحها املؤيد للغة

يل أن ذلك سيساعد على توص ورغم ذلك، أظهرت اجلمعية استعدادها لدعم جملة أسبوعية يديشية باعتبار. مرحلة بائدة
كما خصصت بعض املوارد املالية إلصدار كتب باليديشية  .املعرفة واملعلومات إىل قطاع أوسع من اجلماهري اليهودية

ولكنها تراجعت عن ذلك عقب االنتقادات اليت وجهت هلذه اخلطوة يف كلٍّ من  حول التاريخ اليهودي والروسي،
 .الروسية والصحافة الروسية  اليهودية الصحافة

 خصصت اجلمعية جزءاً كبرياً من ميزانيتها لدعم ومساعدة الطلبة اليهود يف مؤسسات  بالنسبة لألنشطة التعليمية، فقدأما

. املرشحني لقيادة اجلماعة اليهودية التعليم العايل الروسية، وخباصة يف سانت بطرسربج، حيث اعتربهم دعاة التنوير أفضل

اجلامعات واملعاهد األجنبية، ولكن احلكومة الروسية منعت ذلك عام   يفكما ساعدت اجلمعية الطلبة على الدراسة
احلكومية  ويف أعقاب اإلصالحات اليت طُبقت على شبكة املدارس اليهودية. خمالف للوائح اجلمعية  باعتبار أنه1879

جات املدارس الثانوية خاص لسد احتيا واليت أدت إىل إغالق كثري من هذه املدارس، قررت اجلمعية إقامة صندوق
الروسية كمادة إجبارية يف هذه املدارس، وإقامة قسم خاص للمواد العربية،  كما اقترحت إدخال تعليم اللغة. واالبتدائية

والسماح بإحلاق  احلرف امللحقة باملدارس، واملساعدة يف تأسيس معاهد للمعلمني داخل منطقة االستيطان، ودعم فصول
  .تأسيس املكتبات العامة كما شاركت اجلمعية يف. املدارس على نفقة اجلمعيةعدد من الطلبة ذه 

وكان . 1888 عام 740 مث إىل 1873عام  287  إىل1864 عام 175وزاد حجم العضوية يف اجلمعية من 
 سنوات وخالل. السنوات العشر األوىل، عائلتا جونزبورج وليو روزنتال املصدر األساسي لتمويل اجلمعية، وخباصة يف

  . ألف روبل على الطلبة اليهود يف املدارس العامة والتعليم العايل286أنفقت  25وجودها ال 

إليها عدد من الشباب املتعلم  وشهدت التسعينيات من القرن التاسع عشر بعض التجديدات يف اجلمعية حيث انضم
أسيس جلنة تارخيية للبحث يف تاريخ  بت1891عام  فقامت اجلمعية. واملثقف الذي جاء بأفكار ومشاريع جديدة

ويف عام .  إىل اجلمعية التارخيية واإلثنوغرافية اليهودية1908هذه اللجنة عام  وحتولت. اجلماعة اليهودية يف روسيا
كما اهتمت . عربية تأسست جلنة للتعليم الشعيب اهتمت باملدارس اليهودية، خصوصاً تلك اليت تضم مناهج ،1894

ومت افتتاح فروع جديدة للجمعية يف . البيضاء  يف روسيا1903العربية، فانعقد مؤمتر للمعلمني عام بتدريب معلمي 
 3010، وصل حجم العضوية إىل 1900ويف عام  ."1908"  وكييف"1898" ورجيا "1894"موسكو 
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 وتنظيم احملاضراتقوانني اجلمعية حبيث أصبح من حقها افتتاح املدارس واملكتبات  ، مت تعديل1906ويف عام . عضو

ويف .  عضوا25ًالعضوية فيها على  واحللقات الدراسية لتدريب املعلمني، كما تقرر فتح فروع هلا يف املناطق اليت تزيد
 1910كما كان للجمعية عام .  عضو7000روسيا تضم   فرعاً يف كل أحناء30، وصل عدد الفروع 1912عام 

ويف العام نفسه، بدأت اجلمعية يف إصدار جريدا . يها بشكل جزئيعل  مدرسة تشرف98عشرة مدارس، إىل جانب 
إصالح وتطوير  ، تأسست جلنة لدراسة كيفية1912ويف عام . تتناول قضايا التعليم والثقافة واملكتبات اخلاصة اليت

  ."احليدر"املدارس اليهودية التقليدية مثل املدرسة األولية اخلاصة 

األنشطة التعليمية والثقافية، فقد انضم إليها يف  ؤسسة اليهودية الوحيدة املسموح هلا مبزاولةونظراً ألن اجلمعية كانت امل
ثورة  وبعد فشل. الزعماء الصهاينة واملنادين بالقومية اليهودية مثل آحاد هعام وبياليك أوائل القرن العشرين عدد من

ذلك وجود ثالثة تيارات  ليهودية، ونتج عن، انضمت إىل هذه اجلمعية عناصر من األحزاب االشتراكية ا1905
الوثيق بالثقافة الروسية، والتيار الصهيوين العربي، مث التيار  التيار املطالب باالندماج واالرتباط: متصارعة داخل اجلمعية

لفاً أ 130 مدرسة تضم 215وافتتحت اجلمعية خالل احلرب العاملية األوىل . عناصر حزب البوند اليديشي املمثَّل يف
لتأسيس احتادهم التعليمي والثقايف اخلاص حتت  من األطفال اليهود والالجئني، وبعد ثورة فرباير الروسية اتجه الصهاينة

وبعد الثورة البلشفية، متت تصفية مجيع أفرع اجلمعية يف . مجعية خاصة م ، كما أقام مؤيدو اليديشية»تاربوت«اسم 
مت حل اجلمعية بشكل  وظل املركز الرئيسي يف بتروجراد يعمل، مث. أنشطتها التعليميةوإغالق مدارسها وإاء  األقاليم

خمطوطة إىل معهد الثقافة اليهودية  1000 ألف كتاب و50 وأحلقت مكتبتها اليت ضمت 1930ائي عام 
 .الربوليتارية يف كييف

 صالونات النساء األلمانيات اليهوديات 

Salons  of German Jewish Women  

يف بداية القرن التاسع  صالونات فكرية أقامتها بعض بنات أثرياء اليهود يف فيينا وبرلني» النساء اليهوديات صالونات»
والسياسية يف أوربا مع بعضهم البعض، ومع البارزين من أعضاء  عشر، وأصبحت مركزاً يلتقي فيه أعضاء النخبة الثقافية

اجلماعة اليهودية على  اهرة مرتبطة متاماً حبركة التنوير اليهودية مث بداية انفتاحوظاهرة الصالونات ظ .اجلماعة اليهودية
  .وأحياناً تنصريهم عامل غري اليهود وبداية علمنة أعضائها ودجمهم بل صهرهم

ب من بني اجلماعة اليهودية وعامل غري اليهود يعود إىل مركَّ ولعل قيام النساء ذا الدور القيادي يف عملية التقارب
يتحول من جمتمع  وأهم األسباب بطبيعة احلال هو أن اتمع الغريب بأسره كان قد بدأ. واالقتصادية األسباب الثقافية

ومل يكن هناك . دولة قومية علمانية مركزية تقليدي مبين على الفصل بني الطبقات واجلماعات إىل جمتمع حديث تديره
 واجلماعة. والدينية واجلماعات الوظيفية حبيث يتم دجمها يف بنية اتمع ككل مفر من القضاء على كل اجليوب اإلثنية

احتكاك أعضاء القيادة  اليهودية كانت إحدى هذه اجلماعات، كما أن الصالونات كانت آلية من آليات الدمج إذ أن
هلا ومن مث وصوهلا إىل كل أعضاء اقترام منها واستيعام  اليهودية بالثقافة غري اليهودية كان يسهم وال شك يف زيادة

عرف عنهم من  وقبل أعضاء األرستقراطية األملانية، رغم ما. حتول النخبة، يسهل حتول اجلماهري اجلماعة، ذلك أنه، مع
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واالنفتاح، ومن مث كانت جماالً لتبادل األفكار  عنصرية، ارتياد هذه الصالونات ألا كانت تتسم بقدر كبري من احلرية
 أن الفكر العقالين وجد طريقه إىل أعضاء األرستقراطية الغربية وعبر عن نفسه يف والبد أن نتذكر. ري متاح يف اتمعغ

كما أن . تشريعات حكومية ظاهرة احلكومات املطلقة املستنرية اليت كانت تبغي إصالح اتمع من أعلى، ومن خالل
ل اليهودي أو أي شخص آخر ما دام أثبت نفعه تمع، جعلانتشار الرؤية النفعية واملركنتالية يف اباإلمكان تقب.  

إذ أعطى  ،"1763  1756"االقتصادية املباشرة، فيعود ظهور الصالونات إىل حرب األعوام السبعة  أما من الناحية
حاجاته من السلع واملواد كفاءم يف سد  فريدريك األكرب جمموعة من العقود للمتعهدين العسكريني اليهود، الذين أثبتوا

املتعهدون من مراكمة الثروات إبان هذه احلرب، وكثري من املزايا اليت منحها  ومتكَّن هؤالء. املختلفة ونفعهم لربوسيا
أعضاء األرستقراطية األملانية  وقد اضطر كثري من. اإلمرباطور مكافأة هلم على اخلدمات اليت أدوها لوطنهم بروسيا إياهم
ولكل هذا، ازداد اختالط أعضاء األرستقراطية األملانية بأثرياء . الفترة راض املال من املمولني اليهود يف هذهإىل اقت
  .اليهود

اجلماعات اليهودية، فهي مرحلة كانت  ويف إطار هذا، ميكن القول بأن الصالونات كانت متثل مرحلة انتقالية يف تاريخ
اجلماعة الوظيفية، ولكن قوة الدولة املركزية كانت آخذة يف التزايد، ومن مث  ا دوراجلماعات اليهودية ال تزال تلعب فيه

كانت قد بدأت تراكم الثروات  كما أن اجلماعة الوظيفية اليهودية ذاا. عملية االستغناء عن اجلماعات الوظيفية بدأت
وعلى املستوى الثقايف، جند .  ويف صلبهداخل االقتصاد الوطين وهو ما جعلها مستعدة الرتياد قطاعات اقتصادية جديدة

اليت يتمتع ا   يتسمون بشيء من اخلصوصية"يهوداً"النخبة يف اجلماعة اليهودية كانوا ال يزالون  الوضع نفسه، فأعضاء
يتحركون يف عامل األملان، ويتشربون شيئاً من  ولكنهم كانوا يف الوقت نفسه قد بدأوا. أعضاء اجلماعات الوظيفية

  .لديهم من خصوصية، ويندجمون متاماً يف عامل ثقافة األغلبية افتهم، ويتطلعون إىل فقدان ما تبقىثق

مفارقة غريبة  ملاذا النساء اليهوديات دون الرجال؟ ولإلجابة على هذا السؤال، البد من اإلشارة إىل :ويظل سؤال أخري
 والدراسة الدينية، وكان هذا يعين "الدينية"العامة  كة يف احلياةوهي أن التراث الديين اليهودي كان حيرم على املرأة املشار

بالعلوم  من أبناء األسر الثرية بدأن يتلقني تعليماً غربياً علمانياً، فأصبحن أكثر إملاماً أن كثرياً من الفتيات اليهوديات
ولذا، كان مبقدورهم أن .  خطابه احلضاريلناصية والثقافة الغربية وأكثر كفاءة يف التعامل مع العامل الغريب وأكثر متلكاً

 كما أن ثراء أسرهن حررهن من الدور التقليدي للمرأة،. اليهودية والنخبة األملانية يلعنب دور الوسيط بني أعضاء اجلماعة

  .فأصبح لديهن الوقت والثقافة والثراء الكايف ملثل هذه الصالونات

وكان . اليهود ليتبادلوا األفكار يلة يلتقي فيها املثقفون اليهود مع غريمندلسون تقليد الصالونات هذا حني خصص ل وبدأ
 وهي زوجة ماركوس هرتز أحد تالميذ "1847  1764" أول صالون تفتحه مثقفة يهودية هو صالون هنريتا هرتز

ية، وكان وكانت جتيد عشر لغات من بينها العرب. فتوىل إكمال عملية تعليمها مندلسون، الذي كان يكربها سناً،
وتزوجت هنريتا هرتز من أحد  .ملتقى ملعظم املفكرين واألدباء مثل جوته ومريابو وأعضاء األرستقراطية األملانية صالوا

 "1879  1763"الصالونات األخرى صالون دوروثيا فايت  ومن أهم. رواد الصالون بعد موت زوجها، وتنصرت

ياً، ولكنها طلقت زوجها وتزوجت من الكاتب األملاين فريدريك فون مصرفياً يهود وهي ابنة مندلسون اليت تزوجت
 "1833  1771" وكان صالون راحيل ليفني فاراجن. واعتنقت املسيحية الربوتستانتية، مث تكثلكا معاً شليجيل



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                111  

بعة عشر عاماً التقت بضابط يهودي يصغرها سناً بأر وبعد زجيتني فاشلتني،. أهم الصالونات مجيعاً، وكان ملتقى النخبة
 وكانت. فتحت صالوا هناك، فكان مندوبو بروسيا ملؤمتر فيينا يلتقون فيه وحينما استقرت يف فيينا،. فتزوجا

  .الصالونات نقطة جتمع للحركة الرومانتيكية وحلركة أملانيا الفتاة

والسياسية يف اتمع، ومع  ثقافيةظاهرة صالون النساء اليهوديات ظاهرة مؤقتة، فمع منو عدد أعضاء النخبة ال وكانت
ذه احلاجات، مثل اجلماعات املهنية والنادي الثقايف  تنوع حاجاا الفكرية، بدأت تظهر مؤسسات متخصصة للوفاء

أعضاء  تزايد الرتعة القومية األملانية، وما صاحبها من معاداة اليهود، ساهم يف تشجيع كما أن. واالت والصحف
هذه الصالونات ساهم أيضاً يف  ولعل تنصر كثري من القائمات على مثل. االنصراف عن هذه الصالوناتالنخبة على 

وأخرياً، مع تزايد . بني اجلماعة اليهودية وحضارة األغيار القضاء عليها إذ أن ذلك يعين أا عجزت عن مد أية جسور
بكفاءة أكرب  ك ناصية اخلطاب احلضاري الغريب وتتحركوالعلمنة، بدأت أعداد أكرب من الرجال متتل معدالت االندماج

  .اليهوديات يف اتمع وتعقد صالت مع اتمع املضيف دون حاجة إىل صالونات النساء

  "1839 – 1764"دوروثيا شليجل 

Dorothea Schlegel  

سرة فيت الشهرية يف من أ" كربى بنات موسى مندلسون، تزوجت يف سن العشرين من املصريف األملاين سيمون فيت
وقد صورها . مرتهلا واحد من أشهر الصالونات األدبية  وأجنبت منه أربعة أوالد، وكان ينعقد يف"عامل املصارف

 يف روايته اليت مل يكملها لونسيد " 1829 - 1772"األملاين فريدريش فون شليجل  الفيلسوف والكاتب الرومانسي
بال أية حدود أو قيود  أي ممارسة اجلنس"بلت دوروثيا مبدأه اخلاص باحلب احلر وتق. أا املثل األعلى للمرأة على

 تسمى فلورنتني كما ترمجت "وحتت تأثري جوته"  وذهبت وعاشت معه وكتبت رواية رومانسية حتت تأثريه"أخالقية
تة أعوام تكثلكلت مع ، تنصرت على املذهب الربوتستانيت، وبعد س1802 ويف عام. رواية مدام دي ستايل كورنني

وقد أقنعت ابنيها  .تزوجا زواجاً شرعياً واستقرا يف فيينا حيث أصبح مرتهلما مركزاً اجتماعياً وثقافياً شليجل، وعندها
  .فرانكفورت فيليب وجوناس بأن يتكثلكا، وعاشت بقية حياا مع ابنها فيليب يف

وإذا .آخذ يف الشيوع وهو منط اليهودي غري اليهودي ي إىل منطوحياة دوروثيا شليجل حياة مثرية، ولكنها مع هذا تنتم
الذي بدأ يترك عامل اليهودية احلاخامية وراءه، فإن ابنته بدأت تسرع اخلطى حنو  كان اجليل األول هو موسى مندلسون

ا تنصر كل أوالد ولذ. عادياً أوربا للحصول على تأشرية دخول فتنصرت،ومع اجليل الثالث يصبح التنصر حدثاً عامل
عن الظاهرة نفسها،أي رغبة كثري من أعضاء اجلماعات اليهودية  كما أن صالوا األديب تعبري.مندلسون وتيودور هرتزل

  .من األغيار اليهودي لينضموا لعامل األغيار، فكان الصالون هو األرضية اليت يلتقون فيها بأقرام يف أن يتركوا عاملهم

  "1833-1771"راحيل فارنهاجن 

Rahel Varnhagen  
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نشأت راحيل يف بيئة يهودية . ليفاين سيدة صالون أملانية ولدت لعائلة يهودية ثرية يف برلني، وامسها األصلي راحيل
وسعت للهروب » كاخلنجر الذي غُرس يف قلبها «الذي اعتربته  أرثوذكسية، ولكنها كانت ختجل من أصلها اليهودي

بسبب  وفاة والدمها، ومل متانع راحيل، هي األخرى، فكرة التنصر، ولكنها مل تقدم على ذلك ا بعدوقد تنصر أخوه. منه
وبرغم أن هذه . األرستقراطية األملانية وأتاحت هلا خطبتها لنبيل بروسي الدخول يف دائرة. اعتمادها مالياً على والدا

ملاين زواجه من يهودية، إال أن بيتها كان قد حتول إىل النبيل األ اخلطبة فُسخت بعد أربع سنوات بسبب رفض عائلة
واالجتاهات الفكرية  واملفكرين والسياسيني وغريهم من الشخصيات الالمعة آنذاك ميثلون خمتلف التيارات ملتقى لألدباء

  .الكبري جوته وكان من بني راود صالوا األديب األملاين. واألدبية والسياسية

اإلسبانية لدى بروسيا وفُسخت اخلطبة مرة أخرى عام   راحيل للمرة الثانية لسكرتري املفوضية خطبت1801ويف عام 
اسم روبرتس بدالً من اسم ليفاين وهو نفسه االسم الذي اختذه أخوها بعد  ، اختذت راحيل1810ويف عام . 1804
فاراجن،   امسه كارل أوجست، تزوجت من دبلوماسي بروسي يصغرها بأربعة عشر عاما1814ًويف عام  .أن تنصر

إىل ملتقى للشخصيات الفكرية والسياسية، وغلب  وبعد زواجها، حتول بيتها مرة ثانية. واعتنقت املسيحية الربوتستانتية
. حيث ضم كثرياً من املتعاطفني مع حركة أملانيا الفتاة أمثال هنريش هايين على صالوا هذه املرة الطابع السياسي

وتعترب راحيل  حيل بفضل شخصيتها وذكائها إعجاب الكثريين من رواد صالوا، ومتتعت بنفوذ واسع،را واكتسبت
حياا رافضة ليهوديتها، واعتربا نوعاً من  وظلت راحيل طوال. إحدى أملع السيدات اليهوديات األوربيات يف عصرها

 هت يف أواخر أيامها لقبول أصلها اليهودي، ويبدو أن هذاومع هذا، يقال إا اجت .البالء ابتليت به وأحد أسباب تعاستها

  .التحول بدأ عقب اندالع مظاهرات معادية لليهود يف أملانيا أثار تعاطفها مع اليهود

 علم اليهودية 

Wissenchaft des  Judentums "Science of Judaism"  

اليهود ذوو التوجه العلماين واالهتمام التارخيي، دف  علم أسسه يف القرن التاسع عشر املفكرون األملان» علْم اليهودية«
األملانية  ترمجة للكلمة» علم«وكلمة . دراسةً تارخيية وعلمية الكتشاف اخلصوصية اليهودية دراسة اليهودية واليهود

تعتمد كل وسائل واليت تتبنى طريقة علمية  وهي تشري إىل الدراسة املنهجية يف العلوم اإلنسانية والتاريخ» فيزنشافت«
ويالحظ أن مثة تناقضاً كامناً يف األهداف، فهي من . واخلصوصية التارخيية البحث الدقيق وتنطوي على احترام احلقائق

يتعلق بالبحث عن  موضوعية متطرفة فيما يتعلق بناحية البحث العلمي، ولكنها ذاتية ذات قصد حمدد فيما ناحية
فهي حركة . الكامن يف فكر حركة االستنارة آنذاك  التناقض األساسي إىل ذلك التناقضويعود هذا. اخلصوصية التارخيية

 ولكن هناك أيضاً جانباً آخر وهو. واملوضوعي والتجريدي واحلقائق العامة والعاملية عقالنية تؤكد أمهية املوقف العلمي

ظهور احلركة الرومانسية اليت تم  دعم ذلكو. اجلانب التجرييب احلسي الذي يؤكد أمهية التجربة املباشرة واخلصوصية
وتأثر أعضاء النخبة املثقفة اليهودية حبضارم الغربية، فمندلسون . والتطور بالعاطفة واملاضي واللون احمللي واخلصوصية

الحظ للتطور التارخيي، ي ونتيجةً. يرى أن اليهودية دين عام عقالين ولكن شعائرها خاصة مقصورة على اليهود مثالً
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الرقعة األساسية بني أعضاء اجليل الثاين من دعاة التنوير  تناقص رقعة العام واتساع مساحة اخلصوصية حىت تصبح هي
  .الناحية النظرية إىل دراسة اليهودية الكتشاف املاضي وليس رفضه أو تقديسه اليهودي الذين دعوا من

اليهودية تطورت حبسب قوانني تطور  ية أن املؤسسات واألفكاروأحد االفتراضات األساسية الكامنة وراء علْم اليهود
مل تكن أحسن أو أسوأ حاالً من أية مؤسسات اجتماعية أو ثقافية غري  اتمعات اليت وجدت فيها، وأن هذه املؤسسات

نفسها من خالل  ر عنهناك افتراضاً آخر يتناقض متاماً مع األول وهو أن مثة خصوصية يهودية تعب ولكن. يهودية أخرى
  .هذه املؤسسات

 : وينعكس هذا التناقض في أهداف علم اليهودية على النحو التالي

احلقيقي، وبالتايل ميكن التخلص من التراكمات اخلرافية   ستؤدي عملية اكتشاف اليهودية إىل اكتشاف جوهرها 1
 وقد حاول. هو جزء من حركة اإلصالح الديين اليهوديمث ميكن القول بأن علم اليهودية  ومن. التلمودية اليت علقت ا

تارخيية حمددة، وبالتايل نزع عنه أية قداسة  هذا العلم أن يبني دنيوية وتارخيية التراث الديين اليهودي، أي أنه نتاج ظروف
فعلى . إلصالحإمكانية التحرر منه ورفضه واكتشاف سوابق تارخيية داخله تربر ا أو مطلقية وهو ما فتح الطريق أمام

الصلوات اليهودية مل تكن دائماً  املثال، متكَّن ليوبولد زونز، من خالل الدراسة العلمية التارخيية، أن يبين أن لغة سبيل
ألن تغلق معبداً يهودياً كانت تقام فيه الصلوات باألملانية على أساس  العربية، ومن مث ال يوجد أي مربر للسلطات األملانية

قبضة تراثه الذي  للتراث اليهودي كما ادعى اليهود األرثوذكس، أي أن اليهودي أصبح بوسعه التحرر من افأن هذا من
وختلُّف املؤسسات اليهودية، وهي جزء من تشكيالت  كما أن تدهور. كان يكرس عزلته املقدسة وأن يندمج يف جمتمعه

. ود باعتبار أن هذا التخلف جزء من كل أكرب غري يهوديمسوغاً للتمييز ضد اليه حضارية أكرب، ال ميكن أن يستخدم

  .اإلصالح كان التخلف نتيجةً العتبارات تارخيية وبيئية، فإن من املمكن جتاوزه من خالل عملية وإذا

وسيؤدي اكتشاف اخلصوصية إىل . العضوية  ستؤدي عملية اكتشاف اليهودية إىل اكتشاف خصوصيتها وقوانينها 2
احلضارية، األمر الذي سيعيد لليهود هويتهم واحترامهم أمام الشعوب  اليهودية املستقلة وإجنازااإظهار الشخصية 

بذام  اكتشاف هذه اخلصوصية سيقوي وعي اليهود بأنفسهم وتراثهم وهويتهم املستقلة ووعيهم كما أن. األوربية
  .القومية

اهلدف الثاين إحلاحاً غري عادي نظراً لتزايد انصراف  وقد اكتسب. فكأن اهلدف الثاين مناقض متاماً للهدف األول
 بعد حركة اإلعتاق والدمج ونظراً لبعدهم عن تراثهم الديين بل احتقارهم اليهودية الشباب من اليهود عن اليهودية

الت شباب أوربا مع تزايد معد وهذا أمر مل يكن مقصوراً على الشباب من اليهود فاملوقف نفسه كان شائعاً بني كل"
انصهار اليهود، ومن مث أصبح اكتشاف التراث ضرورة ملحة لوقف  وأدى كل ذلك إىل تراجع اليهودية وإىل. "العلمنة

ولليهودية  االنصهار، أي أن هذه العملية كانت، من هذا املنظور، تصدياً حلركة اإلصالح الديين هذا التراجع وهذا
وبالتايل، جند أن علم . تقديس التراث من االكتشاف ليس الدراسة وإمناوبالتدريج، أصبح اهلدف األساسي . اإلصالحية

والفكر "كان ملفكري اليهودية اإلصالحية بعض اإلسهامات يف هذا احلقل  ومع هذا،. اليهودية مرتبط باليهودية احملافظة
املمكن أن تنشأ   يكن منومل. "اليهودي تعبري عن اجلانب العقلي العقالين يف فكر حركة االستنارة الديين اإلصالحي



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                114  

إن خرجيي هذه املعاهد الدينية مل يكونوا معدين  ، حيث"يشيفا"حركة علم اليهودية من داخل املدارس التلمودية العليا 
املشتغلني يف حقل علم  ومن هنا جند أن كل. لكتابة دراسات تارخيية أو اجتماعية يف التراث الديين اإلعداد الثقايف الالزم

  ."أي دينية دنيوية"اليت كانت مقرراا غري دينية أو مختلَطة  دية من خرجيي املدارس اليت أسستها احلكومات الغربيةاليهو

موزر  ، وهو قانوين من أتباع هيجل، وموسى"1839  1798"ليوبولد زونز، وصديقه إدوارد جانز  وقد قام
وكان من أعضاء . اليهودية قافة اليهودية وعلم، وهو تاجر مثقف، وآخرون، بتأسيس رابطة الث"1838  1796"

الثقافة اليهودية، ونشرها بني الشباب، وتشجيعهم على  وكانت اجلماعة دف إىل اكتشاف. هذه اجلماعة الشاعر هايين
. يينها  بعد أن تنصر رئيسها جانز وتبعه1824وقد حلَّت الرابطة عام . اليدوية واإلنتاجية االشتغال بالزراعة واحلرف

املؤرخ : من الدارسني، مثل ولكنها، مع هذا، كانت قد أسست هذا النوع من الدراسة ومجعت حتت مظلتها كثرياً
كما أصدرت حولية نشرت . وستاينشنايدر وغريهم كروكمال واملؤرخ جرايتز وجاجير وفرانكل وصموئيل ولوتساتو

نقد العهد القدمي ودراسة :  ااالت واملوضوعات، مثلاليهودية إىل كثري من وتفرع علم. عشرات الدراسات املهمة
يشار إىل علم اليهودية يف  وكان. واألعمال األدبية اليت كتبها مؤلفون يهود والتاريخ واآلثار والفلسفة الدينية التلمود

  .»جودايكا«الالتينية  ، أو بالكلمة»الدراسات اليهودية«بعض بلدان أوربا بعبارة 

تاريخ أفكار أساساً، يف » التاريخ اليهودي«أصبح ما يسمى  ألساسي على تاريخ األفكار واألدب، حىتوكان التركيز ا
الدراسات اليهودية  االقتصادي واالجتماعي مكاناً ثانوياً حتت تأثري الفلسفة األملانية املثالية، كما أن حني احتل التاريخ

تراكُم قدر كبري من املعلومات واحلقائق عن  هذه الدراسات إىلوأدت .كانت حتتوي على قدر كبري من االعتذاريات
  .وبالتايل سامهت يف الترويج ملفهوم وجود هوية يهودية تارخيية إثنية مستقلة التجارب التارخيية للجماعات اليهودية،

ومل يعد . الغرضمعاهد مستقلة هلذا  واستمرت الدراسات العلمية لليهودية وأُسست كراٍسي يف اجلامعات وأنشئت
  .«الدراسات اليهودية«ويستخدم بدالً منه مصطلح  يف الوقت احلاضر،» علم اليهودية«يستخدم مصطلح 

  "1865-1800"صموئيل لوتساتو 

Samuel Luzzatto  

يل يهودي احلروف األوىل المسه، فصموئيل هو مشوئيل بالعربية، وهو مفكر إيطا املكون من» شادال«ويعرف أيضاً باسم 
اإليطايل مؤسس اآلداب  وهو من نسل موشيه حاييم لوتساتو الشاعر القبايل. تريسته ألسرة سفاردية إيطالية ولد يف

بالقبااله، حيث تلقَّى تعليماً دينياً، كما درس هو يف إحدى  كان أبوه عامالً عارفاً. املكتوبة بالعربية يف العصر احلديث
مختلَطة،  وكانت مثة مقررات. يل فيسيلي بناء على براءة التسامح اليت أصدرها جوزيف الثايننفتا املدارس اليت أسسها

واجلغرافيا والعلوم الطبيعية، وعين أستاذاً يف أول  تعلم يف املدرسة اللغات احلديثة. دينية ودنيوية، تدرس يف هذه املدارس
 ووفر له منصبه إمكانية التفرغ للبحث. ملنصب طيلة حياتهيف بادوا، وظل يف هذا ا كلية حاخامية حديثة يف العامل

املقدس وترجم أسفار  ، كما كتب أول تعليق نقدي على الكتاب1864العلمي، فنشر ديوان يهوذا الالوي عام 
الكتيبات باإليطالية والعربية عن النحو والفلسفة  موسى اخلمسة والصلوات العربية إىل اإليطالية، وكتب العديد من

  .رسائله بعد موته يف تسعة أجزاء والدراسات الالهوتية، ونشرت
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وينعكس هذا يف أعماله اليت تتأرجح بني . يف عصره وبقيم العقالنية النقدية تأثر لوتساتو بكل من االجتاهات الرومانسية
أحد كبار املسامهني يف علم  ساتوويعد لوت. العقل والوحي وبني النقد والنقل، فقد هاجم القبااله وتقاليدها قبول كل من

نقدياً، فأكد أن سفر اجلامعة أُلف يف تاريخ متأخر عن التاريخ  اليهودية النقدي، كما تناول كتب العهد القدمي تناوالً
أشعياء من  ولكنه، مع هذا، أصر على أن سفر. تأليفه فيه، بل وعارض رؤيته التشاؤمية العدمية الذي يفترض أنه مت

القدمي إىل أن اجلزء الذي يلي اإلصحاح  لف واحد استخدم أساليب خمتلفة، يف حني يذهب معظم علماء العهدتأليف مؤ
هذا، فإنه مل يتردد يف إدخال بعض التعديالت على هذا السفر وعلى  وبرغم موقفه. األربعني من تأليف أنبياء آخرين

أن كتاب  وبين لوتساتو. يرى أا وحدها من وحي إهليباستثناء أسفار موسى اخلمسة اليت كان  أسفار العهد القدمي
ويتجلى تأرجحه، بني املوقف العقلي . الزعم الزوهار ال ميكن أن يكون قد مت تأليفه يف القرن الثاين امليالدي كما كان

و النقد، ومع هذا والالعقالين، يف إصراره على أن العهد القدمي ال خياف النور أ والعاطفي واإلمياين والعلمي والعقالين
  .أصر يف الوقت نفسه على ضرورة عدم توجيه النقد إليه فقد

بأا عقيدة  فهو حياول املزج بني العقل والوحي، كما يعرف اليهودية. لوتساتو يشبه مندلسون ومن بعض الوجوه، فإن
 الوحيدة املطلقة يف اليهودية هي اإلميان العقيدة ويرى لوتساتو أن. ال تتناىف مع العقل، مع أن شعائرها مرسلة من اإلله

 لليهودي، أما ما عداها فيمكن األخذ والرد بشأنه، كما أن بوسع اليهود أن خيتلفوا باإلله الواحد، فهي وحدها امللزمة

بالفيلسوف قريشقش وتلميذه  وضرب مثالً.فيما بينهم بشأن كل القضايا الدينية األخرى دون أن يعدوا مهرطقني
يف عقائده الثالث عشرة بني العقائد األساسية والعقائد  ف ألبو اللذين اختلفا مع موسى بن ميمون ألنه مل مييزيوس

 حرية اإلرادة،وآمن جريونيدس بقدم العامل،ومل يشك أحد يف إمياما،ذلك أن جوهر ورفض قريشقش مفهوم.الفرعية

املنظور إىل محاية اتمع  حب اخلري،وهي ديانة دف من هذااليهودية العقائدي عقالين عاملي،فهي ديانة العدالة و
  .اإلنساين واإلنسانية مجعاء

احلقيقة اردة املطلقة  فاإلله ال يتواصل مع اإلنسان من خالل. احلقائق العامة املطلقة هو جمال الفلسفة ولكن البحث عن
ومن هنا، كان هجوم لوتساتو على ابن ميمون وبن . يقةاحلق إذ أن اتمع اإلنساين ال ميكن أن يؤسس على مثل هذه

وإمنا إىل نشر  أيضاً تربز أمهية الدين وحتمية الوحي، فالدين ال يهدف إىل نشر احلقيقة اردة عزرا وإسبينوزا، ومن هنا
ليست عقلية إذ يف التوراة، وبأا حقائق  وهو يؤمن باملعجزات اليت وردت. الفضيلة وهداية الناس إىل طريق اخلري

يؤمن مبعجزات األنبياء، فهي أحداث تتجاوز العقل والزمان واملكان  كما. شاهدها ستمائة ألف يهودي يف سيناء
  .اليت تقع يف عامل احملسوسات والسبب والنتيجة

كل أساساً الروح اهليلينية والروح العربانية، وهو منط إدراكي كان يش وتتضح ازدواجية العقل والوحي يف متييزه بني
روح اجلمال والشكل  فالروح اهليلينية هي. "مث للعنصرية الغربية بعد ذلك"الغربية يف القرن التاسع عشر  فكرياً للحضارة

املعلومات، ولكنها أيضاً أدت إىل عقالنية ال معىن هلا وعامل  والعقل واالتزان والعلم، وهي الروح اليت أدت إىل تراكُم
ولكن مثة . واحلق واخلري الروح العربانية، كما أسلفنا، فلها جانبها العاملي متمثالً يف دعوا إىل العدل اأم. متقدم بال روح

مندلسون، إىل أن اجلانب العقائدي العام يف اليهودية ليس  ويذهب لوتساتو، شأنه يف هذا شأن. جانباً آخر لليهودية
 بل إنه يذهب إىل أا دين يركِّز على املمارسة والشعائر. اصهو اجلانب الشعائري اخل مهماً على اإلطالق، فاملهم
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اردة مثل الرتعة اهليلينية وإمنا  وسلوك اإلنسان بالدرجة األوىل، فالتوراة ال دف إىل ضمان انتشار احلقيقة الصحيحة
ولكن . ما يف الرتعة العربانيةوتنفيذ األوامر والنواهي بشكل متعين ك إىل إصالح أخالق اإلنسان من خالل طاعة الشريعة

اليهود وعلى تقوية وعيهم  الوحيد للشعائر، فهي دف أيضاً إىل احلفاظ على اهلوية اليهودية وعلى تفرد هذا ليس اهلدف
 لتأكيد "نسبة إىل إبراهيم"» اإلبراهيمية«اليهودية  ومن هنا تسمية. القومي وعلى عزهلم عن الشعوب األخرى

  .فيها د اجلانب اإلثينخصوصيتها ولتأكي

حبفاظه على يهوديته وإثنيته وتفرده، إمنا يدافع عن  إن اليهودي،: مث يربط لوتساتو بني اخلاص والعام يف اليهودية إذ يقول
قط وإمنا  دينه، وبالتايل فحفاظه على هويته فيه خدمة لإلنسانية وختليه عنها ال خيدم اإلنسانية القيم العاملية العامة يف

له، ومن مث يتحول اليهود إىل مركز عملية  يشكل ختلياً عنها ألن اليهودية هي قلب العامل الذي ميكنه أن يأيت بالتوازن
وقد كان لوتساتو . وهكذا حيدث التداخل بني القومية والدين. القبالية األساسية اخلالص الكونية، وهذا أحد املفاهيم

كتاب مقدس وكتاب  ب وإمنا لغة قومية أيضاً،وكذا الكتاب املقدس، فهوأن العربية ليست لغة مقدسة وحس يرى
ويالحظ أن نقد لوتساتو للعقل .فيها املقدس مع القومي وهذه الصيغة تشبه الصيغة الصهيونية احللولية اليت يتداخل. قومي

كان  ولذا،.ا هو يهودي وحملي وخاصوإمنا يشكل انسحاباً مما هو إنساين وعاملي وعام إىل م ليس نقداً حلدوده وحسب
إىل اإلبادة، ألن اليهودية ليست  لوتساتو يرى أن النضال احلديث من أجل احلقوق املدنية لليهود يشكل خطراً قد يؤدي

  .ديناً وحسب وإمنا هي وعي قومي أيضاً

  "1907-1816"موريتز ستاينشنايدر 

Moritz Steinschneider  

ودرس دراسات دينية ودنيوية، وأتقن عدداً  ولد يف مورافيا،. وخباصة يف حقل البيبليوجرافياأحد مؤسسي علم اليهودية، 
وذهب إىل برلني حيث تعرف إىل زونز وجاجير . واإليطالية كما أتقن العربية من اللغات األوربية من بينها الفرنسية

  .1845برلني عام  واستقر يف

واهتم بشكل خاص بعالقة اليهود باحلضارة العربية،   باحلضارات األخرى،انصب اهتمامه على دراسة عالقة اليهود
 وكان موقفه رافضاً متاماً. للحضارة العربية واهليلينية يف العصور الوسطى يف الغرب ودورهم باعتبارهم مترمجني وناقلني

  .بعملية دفنها للصهيونية إذ كان يرى أن اليهودية قد ماتت، وأن علم اليهودية هو العلم الذي سيقوم

  "1866- 1789"سولومون ستاينهايم 

Solomon Steinheim  

الوحي والعقل وأن يبين أن  حاول في كتاباته أن يبين الفرق بين. مفكر ديني ألماني يهودي كان يعمل طبيبا
موحى منزلة، والشعب اليهودي هو حامل عبء رسالة  والوحي، في رأيه، يفوق العقل.  ثنائية"من ثم"الحقيقة 

ويالحظ تأثره بالفلسفة الرومانسية األلمانية وبفكرة الشعب العضوي بعد  .بها من اإلله، وهذا هو سر بقائه
  .بالديباجات الدينية ربطها
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الرأسمالية والجماعات اليهودية: الباب السادس   

 مقدمة : الرأسمالية والجماعات اليهودية

Capitalism and the Jewish Communities: "Introduction"  

واإلسالمي مل يلعبوا دوراً اقتصادياً متميزاً، ومل يضطلعوا بوظائف  ميكن القول، بشكل عام، بأن يهود العاملني العريب
متميزاً يف نشأة الرأمسالية  مقصورة عليهم دون بقية أعضاء اتمع، ومن مث فإم مل يلعبوا دوراً خاصاً أو اقتصادية خاصة
أو اإلسالمي، وخصوصاً أن الرأمسالية مل تنبع من داخل البالد العربية  ات الرأمسالية احلرة يف العامل العريبأو يف املشروع

واإلسالمية اليت  كما يالحظ أن البالد العربية. وإمنا وفدت من أوربا، وخباصة مع اجليوش االستعمارية واإلسالمية
. اخلليج ولبنان، مل يكن فيها مجاعات يهودية كبرية ر، مثل تركيا ودولأسست نظاماً اقتصادياً يتبع منوذج االقتصاد احل

كبرية نسبياً يف بعض البالد، كما هو احلال يف املغرب، فإا مل تساهم بشكل خاص  وحىت حني وجدت مجاعات يهودية
من أشكال التمايز بني شكل  لكن هذا التعميم ال ينفي، بطبيعة احلال، وجود أي. التاريخ االقتصادي هلذه البالد يف

 فاألقليات الدينية واإلثنية والعرقية لعبت دائماً وأبداً دوراً متميزاً يف .اجلماعة اليهودية واألغلبية، فهذا ضد طبيعة األشياء

. وسيطة على وجه التحديد اتمعات التقليدية؛ إذ كانت قطاعات منها تتحول إىل مجاعات وظيفية، ومجاعات وظيفية

وال يشكل أعضاء اجلماعات . حسب األوضاع اإلثنية والدينية تقسيم العمل يتم أحياناً يف هذه اتمعات التقليديةوكان 
قط األقلية  استثناًء من القاعدة، لكن درجة متيزهم االقتصادي مل تكن حادة، كما أم مل يكونوا اليهودية يف العامل العريب

من احلرف والوظائف اليت كان يشتغل ا  ومن ناحية أخرى، كان كثري.  متميزاًالوحيدة اليت تلعب دوراً اقتصادياً
  .كان يشتغل ا املسلمون واملسيحيون أعضاء اجلماعة اليهودية غري مقصورة عليهم بل

حدا  األمر الذيجد خمتلف، إذ لعب أعضاء اجلماعات اليهودية فيه دوراً حمدداً بارزاً  أما يف العامل الغريب، فقد كان األمر
دراسة قضية العالقة اخلاصة بني  بكثري من املفكرين الغربيني، مثل كارل ماركس وماكس فيرب ووارنر سومبارت، إىل

وأصبحت القضية نفسها . الغريب وتطورها ومدى مسامهتهم فيها أعضاء اجلماعات اليهودية وظهور الرأمسالية يف العامل
ذه  وتركِّز األدبيات اخلاصة. راكي وأدبيات معاداة اليهود والفكر الصهيوين ذاتهاالشت إشكالية أساسية يف الفكر

اليهودية من جهة، والرأمسالية من جهة  اإلشكالية على عنصرين أساسيني يربطان بني أعضاء اجلماعات اليهودية والعقيدة
  :أخرى

  ."دون تسمية املصطلح بطبيعة احلال"ي الغريب كجماعات وظيفية داخل التشكيل احلضار  جتربة اجلماعات اليهودية 1

خصوصاً ماركس الذي يكاد "اليهودية واليهود  وال مييز ماركس وفيرب وسومبارت بني. النسق الديين اليهودي ذاته 2
  ."يفترض ترادفهما

مبارت، فإنه يؤكد أمهية سو أما.  على حساب العناصر التارخيية"الفكر الديين اليهودي"أمهية العنصر الديين  ويؤكد فيرب
 عن ظهور الرأمسالية صفة احلتمية بل "خصوصاً املارانو"اليهود  العنصرين معاً، ولكنه يعطي ألطروحته اخلاصة مبسئولية

  .عالقة سببية بسيطة بني اليهود والرأمسالية والعرقية إذ يرى وجود

  :شكلني من أشكال الرأمسالية ومييز املفكرون الثالثة بني
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الرأمسالية «، ويسميها فيرب »الرأمسالية الشكلية«واليت يسميها ماركس   رأمسالية اتمعات التقليدية أو اإلقطاعية 1
ونسميها حنن يف " ويستخدم ماركس وإجنلز املصطلح األخري أيضاً. »الرأمسالية التجارية«ويسميها سومبارت  ،«املنبوذة

  ."«اجلماعة الوظيفية الوسيطة«مصطلحنا 

الرأمسالية «ويسميها فيرب  ،«الرأمسالية الصناعية أو احلقيقية«اتمعات احلديثة واليت يسميها ماركس   رأمسالية 2
  .«االستثمارات رأمسالية«، ويطلق عليها سومبارت مصطلح »الرشيدة

ا فيتركز على عمليات التبادل دون جمتمع إىل آخر، أما نشاطه ويتسم الشكل األول بأنه رأمسالية تعمل بنقْل البضائع من
وإنتاج  أما الشكل الثاين، فإنه يقوم باالستثمار واملخاطرة. جديدة وال تضيف أي فائض قيمة أن تقوم بإنتاج أية سلع

ومن مث، جند . املالية، أما الثانية فمركزها املصنع ولذا، جند أن مركز الرأمسالية األوىل هو سوق األوراق. السلع اجلديدة
  يف اتمع اإلقطاعي يعيش فيه وبه، على نقيض الرأمسالية"جتاري مايل"جيب رأمسايل  أن الرأمسالية األوىل هي جمرد

وقد . وتقضي عليه يف اية األمر احلقيقية اليت تولَد يف املدينة خارج اتمع اإلقطاعي وتقف على الطرف النقيض منه
ولعل هذا من أهم . جهة والرأمسالية التجارية من جهة أخرى اليهودية منربط هؤالء املفكرون بني أعضاء اجلماعة 

رأمسالية  اليهود داخل احلضارة الغربية من وجهة نظرهم، فهم ممثلون لقوى رأمسالية ولكنها أسباب عدم حتدد وضع
ليدية، والقوى الرأمسالية الطبقات احلاكمة التق :ولذا ارتبط وجودهم يف األذهان بعدة قوى متناقضة. اتمع اإلقطاعي

  .وقفت ضد الفريقني املعادية هلا، مث القوى الثورية اليت

 عن ماركس وإجنلز مث فيرب وسومبارت، ونؤكد على أمهية ما "القسم يف هذا"وميكننا أن حنيل القارئ إىل املداخل الثالثة 
لعبت دوراً أساسياً يف  الية الرشيدة رغم أن اليهوديةحماولة تفسري ظاهرة عدم إسهام اليهود يف نشأة الرأمس قاله فيرب بشأن

  .ترشيد احلضارة الغربية

واجلماعات اليهودية  اجلماعات اليهودية يف ظهور الرأمسالية سنفرق بني العقيدة اليهودية من جهة ويف حماولتنا رصد دور
ة واضحة بني اليهود وظهور عالقة سببي كما سنحاول االبتعاد عن طرح أي تصور خاص بوجود. من جهة أخرى

  .هلذه العالقة هو مفهوم اجلماعة الوظيفية الوسيطة وسيكون منوذجنا التفسريي. الرأمسالية يف الغرب

 العقيدة اليهودية والرأسمالية 

Judaism and Capitalism  

  مث يف صياغاته التلمودية مثالنسق الديين اليهودي، يف صياغته األوىل التوراتية، ليس بإمكان الدارس املدقق إنكار أن

ولكن من . وفَّاه فيرب حقه من الدراسة القبالية، حيوي داخله استعداداً كامناً أو قابلية لظهور الرأمسالية، وهذا جانب
العميقة اليت دخلت اليهودية بعد هيمنة الفكر القبايل عليها وانتشار التصوف  الواضح أن فيرب مل يكن ملماً بالتحوالت

متطرف يضع اليهودي يف مركز  "روحي"والقبااله اللوريانية فكر حلويل . أعضاء اجلماعات أو لعله مل يدرك أمهيتها بني
بأنه من الشعب املختار، كما يصعد حدة التوقعات  الكون باعتباره امتداداً للخالق ويعمق من إحساس اليهودي

قداسة  اء حىت يتوحد ا وال يوجد مستقالً عنها فتصبح املخلوقات يفاإلله يف األشي فاحللولية تعين حلول. املشيحانية
يعلو عليها، وكل هذا يساعد على تزايد معدالت  اخلالق مساوية له فترد كل األشياء إىل مبدأ واحد، كامن يف املادة وال
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 عن واقعه املباشر وعن اجلماعاتواإلحساس باالختيار فهي عناصر تعزل اليهودي  أما الرتعة املشيحانية. العلمنة

استعداداً كامناً لدى صاحبها  اإلنسانية احمليطة به فيصبح عنصراً موضوعياً وشخصاً غريباً، وهذه صفات أساسية ختلق
. يرى كل الظواهر باعتبارها خاضعة متاماً آلليات العرض والطلب لتبني أخالقيات الرأمسالية اردة والسوق احلر الذي

جدالدراسة، وخباصة يف   والتجارة أمر مثري للغاية وحيتاج إىل مزيد من"احللويل"أن العالقة بني التصوف  ر اإلشارة إىلوت
: انظر" ومركب الشعب املختار "والزمان واإلنسان املكان"ضوء عالقة اجلماعة الوظيفية بالرؤية احللولية للكون 

  ."«يةالكمونية الواحد اجلماعات الوظيفية واحللولية«

 دور الجماعات اليهودية في ظهور الرأسمالية 

The Role of the Jewish Communities  in the Emergence of Capitalism  

كامناً لتقبل أخالق الرأمسالية،  كانت مثة عناصر داخل النسق الديين ختلق عند أعضاء اجلماعات اليهودية استعداداً إذا
التارخيية داخل التشكيل احلضاري الغريب هي اليت بلورت وضعهم وحولت   فإن جتربتهمومن مث املسامهة يف تطويرها،

اجلماعات اليهودية قد نظر  وأهم مسات هذه التجربة أن أعضاء. الكامن والقابلية إىل حقيقة تارخيية واقعة االستعداد
شاهد، أي أم ليسوا جزءاً من مجاعة األغلبية باعتبارهم الشعب ال ،"داخل التشكيل احلضاري الغريب"إليهم، منذ البداية 

خارج نطاق العالقات  أصبحوا أقناناً للبالط ومن بعد ذلك يهود أرندا مث يهود بالط، أي أن اليهود ظلوا املسيحية، كما
القبااله غريباً مبعىن الكلمة، وحنن نرى أن انتشار  فاليهودي كان. االقتصادية والدينية واألخالقية للمجتمع اإلقطاعي

 العزلة والغربة إذ أضفت على دور اليهود، كوسطاء وغرباء، قدراً عالياً من القداسة، ساهم وال شك يف تعميق هذه

وترتبط رؤية . اإلهلية لبقية البشر حبيث أصبح اليهودي هو الوسيط الكوين بني اإلله والعامل، جمرد أداة لتوصيل اإلرادة
ولكن هذه الوساطة الكونية كانت . أن القداسة حوسلت اليهودي متاماً امر والنواهي، أياخلالص مبدى قيامه بتنفيذ األو

الغرب، منذ بدايات   لعملية وساطة أخرى؛ إذ اضطلع أعضاء اجلماعات اليهودية يف"تربيراً وتسويغاً أيضاً ورمبا"صدى 
يطة، فكانوا يقومون بنقل الفائض الزراعي الوظيفية الوس العصور الوسطى حىت بدايات الثورة التجارية، بدور اجلماعة

 مالية وجتارية خمتلفة يف غاية احليوية للمجتمع اإلقطاعي، مع أا مل تكن من صميم والسلع الترفية، ويؤدون وظائف

ه اليهود وكان اتمع يظهر التسامح جتا .العالقات اإلنتاجية هلذا اتمع، كما مل يكن بوسع بقية أعضاء اتمع القيام ا
. "مثل حقوق وواجبات أهل الذمة يف اإلسالم"حقوقاً قانونية حمددة  مادام يف حاجة إليهم، ولكنهم مل يعطوا قط

إقامتهم  مواثيق خاصة تؤمن حقوقهم وحتدد واجبام ومقدار الضرائب املفروضة عليهم وأماكن وكانت تصدر
تنتفي فيه احلاجة إىل اليهود وإىل دورهم  ت هذه املواثيق تلغى يف أي وقتوكان. وتزودهم باحلماية ومتنحهم املزايا

وكان يشار إلىهم . حوسلة أعضاء اجلماعات اليهودية متت متاماً االقتصادي، وبالتايل كان يتم طردهم، أي أن
من أدواته،  كية خاصة له وأداةأي أم كانوا خاضعني للملك أو اإلمرباطور مباشرة بل يعدون مل باعتبارهم أقنان بالط،

احلركة، لكن ذلك زاد يف الوقت نفسه من عزلتهم  يدينون له وحده بالوالء، األمر الذي حقق هلم قسطاً كبرياً من حرية
  .عن بقية قطاعات اتمع
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نتماء الكامل التجذر أو اال عن ذلك أن وجود أعضاء اجلماعات اليهودية يف إطاراحلضارة الغربية كان يتسم بعدم ونتج
حركي حيتفظ برأمساله على هيئة نقود سائلة ميكن نقلها  ألي تشكيل ثقايف أو طبقي حمدد، فتحولوا إىل عنصر بشري

  .هذا االجتاه عدم السماح لليهود، يف معظم األحوال، بشراء العقارات الثابتة ودعم. بسهولة من مكان إىل آخر

لثروم، إىل عنصر بشري متحرك وموضوعي  م تجذُّرهم وبسبب الطبيعة السائلةلقد حتول اليهود، نظراً لغربتهم وعد
وأصبح أعضاء اجلماعة . اخلارج، وجمرد ألنه ال يوجد داخل سياق محدد موضوعي ألنه ينظَر إليه دائماً من: وجمرد

إىل قمته يف  وصل هذا التجريدو. من االقتصاد احلركي ارد داخل االقتصاد الزراعي الثابت الطبيعي جيسدون ضرباً
التعاقدية حمل العالقات التقليدية الشخصية املبنية  التنظيم الكامل لعالقة اليهود باتمع، ويف إحالل العالقات القانونية

 فكانت املواثيق اليت تمنح لليهود حتاول أن تنظم كل. سائدة يف اتمع اإلقطاعي على كلمة الشرف والثقة اليت كانت

كان اهلدف منها، بالنسبة إىل  وانب العالقات املمكنة بني اتمع املسيحي وأعضاء اجلماعة اليهودية، وهي عالقاتج
عالقات إنسانية بني أشياء وعالقات "الالشخصي والعالقات البشرية  وفكرة القانون. الطرفني، الربح االقتصادي احملض

 نواة اجليسيلشافت وميكننا القول بأن اليهود أصبحوا. اتمع الرأمسالينياجلوهر النفعي لالقتصاد و  مها"إنتاج بني بشر

Gesellschaft "تمع التعاقدي الذري املفتتاجلماينشافت  يف داخل"ا Gemeinschaft " اجلماعة
  ."العضوية الترامحية املترابطة التقليدية

 إىل حتول أعضاء -اليهودية والرأمسالية  االختياري بني إىل جانب وجود التبادل -وأدى عدم انتماء اليهود وجتريدهم 
الرأمسالية، دون أن يكونوا بالضرورة السبب الوحيد أو حىت األساسي يف  اجلماعة إىل اخلمرية اليت ساعدت على نشوء

  .التارخيية املركَّبة اليت أدت إىل ظهور الرأمسالية العملية

لعبوها ويف  كخمرية للنظام الرأمسايل يف الغرب، يف كثري من النشاطات اليتاجلماعات اليهودية،  ويظهر دور أعضاء
تراكماً رأمسالياً ميكن توجيهه إىل أي جمال  فهم من أوائل من طوروا فكرة األسهم والسندات اليت حتقق. إبداعام

غبات البشرية والعواطف جتريد النقود بفصلها عن األفراد وعن الر استثماري قد يظهر،أي أم أسرعوا بعملية
  .كفاءا كرأمسال، وجعلوا مقياس الكفاءة الذي يطبق عليها هو معدل الرحبية وحسب واألخالق،وزادوا

وهو "القيم الدينية واألخالقية للمجتمع  وبالطبع، كان اليهودي الذي مت استبعاده من النظام اإلقطاعي يقع خارج نطاق
الذي ينظر له اتمع املضيف باعتباره شيئاً ال قداسة له، وجمرد آلة يستفاد  ة الوظيفيةيف هذا ال خيتلف عن عضو اجلماع

اليت كانت تنظر بعني الشك إىل  كما أن قيمه التجارية املوضوعية اردة كانت خمتلفة عن القيم املسيحية. "تنبذ منها مث
أن جتعل من السوق مكاناً يلتزم باحلد األدىن من ودف إىل  النشاط التجاري ككل، وإىل الربا على وجه اخلصوص،

 الثمن العادل واألجر الكايف، مع ضرورة إتاحة الفرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول مع األخالق وبأفكار مثل فكرة

دنيوي،واليت ختلط بني االقتصاد  وأدت هذه األخالقيات، املتخلفة من منظور رأمسايل. وضع حد أقصى لألرباح
بل ظهر بني . اليهودي، فلم يكن يدين بالوالء ملثل هذه األخالقيات أما العنصر.ألخالق،إىل احلد من حركية التجارةوا

 "مقدسة هلا حرمتها باعتبارها مجاعة"أحدمها يطبق على اجلماعة اليهودية : اليهودية مقياسان أخالقيان أعضاء اجلماعات

ولذا، لعب العنصر اليهودي دوراً أساسياً يف حتطيم . "قداسة تباره ال حرمة له والباع"واآلخر يطبق على اتمع ككل 
العناصر  االقتصادية اإلقطاعية ويف تقويض هذا الضرب من االقتصاد احملافظ الذي تتداخل فيه األخالقيات املسيحية
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علمنة والترشيد، أي فصل العنصر ال فساهم أعضاء اجلماعة يف عملية. االقتصادية مع العناصر األخالقية والدينية
االقتصادي مرجعية ذاته وال يتم ضبطه من خالل مرجعيات  االقتصادي عن العناصر األخرى، حبيث يصبح النشاط

 وأدى هذا إىل ظهور اقتصاد جتاري مبين على التنافس وعلى حماولة تعظيم. متجاوزة له "أخالقية أو دينية أو إنسانية"

  ."فكرة اإلنتاج بال حدود وإشباع حاجات املستهلك اليت ال تنتهياقتصاد يطرح "الربح 

والتزاماً بالقوانني االقتصادية للسوق  كما أن أعضاء اجلماعة، بسبب عدم انتمائهم، كانوا من أكثر العناصر حركية
تهت إىل حتويل اتمع يوسعوا نطاق السوق وانتشاره، وهي العملية اليت ان فنجد أم حاولوا دائماً أن. كقيمة مطلقة

أسواق جديدة وعن  وكانوا يبحثون عن. »ويد اتمع«النمط الرأمسايل واليت أطلق عليها ماركس تعبري  بأسره إىل
يف "سلعاً أقل جودة وأقل تكلفة عما كان ينتجه  كما أم كانوا على استعداد ألن ينتجوا. زبائن جدد وعن سلع جديدة

 يعتز حبرفته وجتارته، والذي تعود على إنتاج سلعة بعينها يرقى ا إىل مستوى و التاجر الذي احلريف أ"العصر الوسيط

وكان . جزءاً من مرياثه الشخصي معين من اجلودة وال ميكنه أن يتنازل عنه أو يتهاون فيه، فالواقع أن حرفته كانت
جعت على استخدام اإلعالنات على حني كان كثري العناصر اليت ش اليهودي، يف حماولة توسيع نطاق السوق، من أوائل

يف  حىت منتصف القرن الثامن عشر، يهامجون اإلعالنات باعتبارها عمالً غري أخالقي، بل صدر من املفكرين الغربيني،
وميكننا أن نرى هنا، مرة أخرى،  . قانون مينع اإلعالنات أو اجلري وراء الزبائن حلثهم على الشراء1761باريس عام 

 للجماعة الوظيفية "العلمانية"على عكس األخالقيات احلركية  ن األخالق املسيحية والتقليدية حتد من حركية السوق،أ
 .والبقاء وال تعبأ باملطلقات وال تم بأية قيم، سوى قيم الربح واخلسارة اليت ال تأبه باحلرمات

ليهودية مخرية للنظام الرأمسايل أم، نظراً النتشارهم ا ورمبا كان من العناصر األساسية اليت جعلت من أعضاء اجلماعة
فقد . التعبري منفصلة مترابطة، كانوا عنصراً بشرياً متعدد اجلنسيات، عابراً للقارات، إن صح مجاعات  على هيئة"شتام"

وساهم هذا يف . جراًيهود العامل اإلسالمي، وهلم  كان ليهود بولندا عالقات جتارية ومالية وثيقة مع يهود أملانيا ومع
نطاق السوق، كما سهل عملية مجع املعلومات التجارية، األمر الذي جعلهم  تسهيل عملية التجارة الدولية وتوسيع

  .املنافسة قادرين على

اليهود الذين كانوا يقومون بأعمال الفنادق الصغرية  وقد لعب يهود شرق أوربا دوراً خاصاً، فالباعة اليهود، وكذلك
عناصر  املاشية يف املناطق الريفية ومجع الضرائب حلساب كبار املالك، ساعدوا على إدخال  اخلمور وبيعها وإنتاجوتقطري

يشجع إنتاج فائض زراعي لزيادة استهالك  وكان نشاط صغار التجار اليهود يف املناطق الريفية. التبادل واقتصاد املال
 جزء من قوة العمل الزراعي عن األراضي، وتوجيهها إىل صناعة إبعاد البضائع غري الزراعية، كما كان يساهم يف

الريفية تعتمد  وهذا النشاط هو الذي ساعد على خلق قوة عمل غري زراعي يف املناطق. وخدمات النقل األكواخ املرتلية
  .على األجور أكثر من اعتمادها على العائد من األرض

فهذه النظرية جتعل . الرأمسايل  يلعبه أعضاء اجلماعات اليهودية داخل النظامالنظرية املركنتالية، زاد الدور الذي وبظهور
واإلطار املرجعي حبيث يتم احلكم على اإلنسان ال حبسب انتمائه الديين  مصلحة الدولة املبدأ األعلى املقبول لدى اجلميع،

لإلسهام يف مجيع  ح اال أمامهموقد ظهرت يف هذه الفترة فكرة مدى نفع اليهود وفُت. نفعه للدولة وإمنا مبدى
يف أملانيا وغريها "امللوك واألمراء يف وسط أوربا  وابتداًء من منتصف القرن السابع عشر، استعان. النشاطات االقتصادية
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 .التجارة الدولية،ومتويل اجليوش،وعقد القروض والصفقات:النشاطات االقتصادية، مثل  باليهود يف كثري من"من الدول

  .«يهود البالط« هم الذين يطلَق عليهم مصطلح وهؤالء

ومن املالحظ أن  .أن تاريخ اجلماعات اليهودية يف الغرب مرتبط بتاريخ الرأمسالية يف كثري من الوجوه لكل ما تقدم، جند
 هذه ترى أن العنصر اليهودي عنصر أساسي يف كثرياً من الدول اليت كانت هلا مشاريع جتارية أو استعمارية، كانت

. ورأمساله كما ميكن توظيفه يف أماكن نائية وجديدة، فهو عنصر حركي وحسب العملية وميكن االستفادة من خرباته

مث مت توطينهم يف  .اليهود يف بولندا يف القرن الثالث عشر مع التجار األملان، لتشجيع االقتصاد التجاري وقد مت توطني
كثري من املستعمرات االستيطانية واملراكز التجارية  كما مت توطني اليهود يف. هأوكرانيا بعد ضمها إىل بولندا للسبب نفس

  .العامل اجلديد التابعة إلجنلترا وهولندا يف

االقتصاد اإلجنليزي ولكي يكونوا جواسيس يأتون له  وقد رحب كرومويل بتوطني اليهود يف إجنلترا لكي ينعشوا
املهمة   املارانو املطرودين من إسبانيا باالستيطان يف بعض املراكز التجاريةفرنسا ليهود ومسحت. باملعلومات التجارية

يبدأ توطني اليهود : العادة، النمط التايل وكان توطني أعضاء اجلماعات اليهودية يأخذ، يف. فيها، مثل بايون وبوردو
الغربية والدولة العثمانية مث يتبعهم يف ورؤوس أموال واتصاالت دولية، يف الدول  السفارد، مباهلم من خربات جتارية مالية

  .األحوال مجاعات من اليهود اإلشكناز الذين بدأوا يف اهلجرة بعد ثورة مشيلنكي معظم

نشوء الرأمسالية احلديثة الرشيدة،  ولكن، ورغم أمهية الدور الذي لعبه أعضاء اجلماعات اليهودية كخمرية ساعدت يف
احلاكمة يف اتمعات اإلقطاعية تابعني هلا خيدموا وخيدمون  مرتبطني بالطبقةفإم كجماعة وظيفية وسيطة ظلوا 

اإلقطاعي وإمنا  ، مل يشكال نقيضاً للمجتمع»رأمسالية املنبوذين«والربا اليهوديان، أي ما يسميه فيرب  فالتجارة. مصاحلها
أمسالية الرشيدة احمللية رغم أا سامهت هي الر ولذا، كانت هذه التجارة اليهودية تقع ضحية عملية ظهور. خلية داخله

ورمبا يكون من . كانت سامهت أيضاً يف قمعها وتأخري والدا كما حدث يف بولندا نفسها يف اإلعداد هلا وختمريها وإن
ية وبني الدور قمع الرأمسالية احملل يف هذا املضمار أن نفرق بني الدور الذي لعبه أعضاء اجلماعة اليهودية يف بولندا يف املفيد

ولكن أعضاء اجلماعات اليهودية، سواء . وإجنلترا وفرنسا يف تطويرها الذي لعبه أعضاء اجلماعة اليهودية يف هولندا
وهم، يف هذا،  .يف بولندا أم كانوا أداة للتطوير يف هولندا، ظلوا دائماً أداةً وحسب خلدمة هدف ما أكانوا أداة قمع

اليونانيني واإليطاليني يف مصر متثل عنصراً جتارياً  ولقد كانت جيوب. وسيطة يف كل مكانيشبهون اجلماعات الوظيفية ال
 مضارب األرز ومطاحن الدقيق، ولكنهم مل يغامروا قط يف الصناعة الثقيلة أو تلك اليت نشيطاً حيث بنوا املصانع، مثل

طبقة رأمسالية حملية،   ساعدت على نشوءفقد سامهوا يف حركة التصنيع اليت. تتطلب استثمارات ضخمة بعيدة املدى
مث تزايدت قوة الطبقة اجلديدة . اهليمنة االستعمارية ولكنهم كانوا يف الوقت نفسه حياولون وقف منوها من خالل

 .الصناعية الوظيفية الوسيطة الغربية لتتوىل هي كل النشاطات التجارية واالستثمارية مث بالتدريج، فطردت اجلماعات

 مالية الرشيدة فى الجماعات اليهودية أثر الرأس

The Impact of Rational Capitalism on the Jewish Communities  
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أن نترك  لعبه أعضاء اجلماعات اليهودية يف تكوين الرأمسالية واالقتصاد التجاري، ميكننا اآلن بعد تناول الدور الذي
وسنالحظ أن . إسهامهم يف االقتصاد الرأمسايل ذاته  عليهم ومقدار"ةالرشيد"املرحلة التكوينية لنرى أثر ظهور الرأمسالية 

ويعود هذا إىل معدالت النمو الرأمسايل يف . الذي لعبه يهود وسط أوربا وشرقها دور يهود غرب أوربا خيتلف عن الدور
ترا وهولندا لعب اليهود وإجنل ففي فرنسا. البالد وإىل عالقة أعضاء اجلماعات اليهودية باتمع ككل ووضعهم فيه هذه

األكرب الذي كان قد اكتسب كثرياً من مالحمه الرأمسالية احلديثة يف  دوراً ثانوياً، أو لنقل دور اجلزء يف الكل االقتصادي
أعضاء اجلماعات  اجلماعات اليهودية، وكان هلذه الدول مشاريعها االستعمارية الضخمة، ولذا مل يلعب غيبة أعضاء

  . البالد سوى دور جزئي منشطاليهودية يف هذه

للرأمسالية الرشيدة اليت نشأت يف  أوربا، فلم تكن اتمعات األوربية هناك متطورة مبا فيه الكفاية ومل يقدر أما يف شرق
وانتهى األمر بأن حل النمط االشتراكي يف . استعماري مهم مرحلة متأخرة أن تتطور، كما مل يكن لديها مشروع

يف الطبقة  وهلذا، اخنرط أعضاء اجلماعات اليهودية هناك إما يف الطبقة العاملة وإما. الرأمسايل النمطاإلنتاج حمل 
  .صغرية وكان من بينهم كذلك رأمساليون ولكنهم كانوا نسبة. البورجوازية الصغرية

 الثاين من القرن التاسع يتطور بسرعة يف النصف ويف وسط أوربا، وخباصة يف أملانيا، ظهر النظام الرأمسايل الذي أخذ
 االستعماري اخلاص، وكان أعضاء اجلماعة اليهودية يشكلون عنصراً مهماً يف عملية وتبلور ألملانيا مشروعها. عشر

االستعماري مث حتولت أملانيا نفسها  ولكن الرأمسالية األملانية مت ضرا ومت كذلك ضرب مشروعها. التطور الرأمسايل هذه
وحينما عاودت أملانيا حماولة التصنيع مرة أخرى، مل يتم ذلك  ."1919" ستعمرة بعد اتفاقية فرسايإىل ما يشبه امل
اجلماعات اليهودية  الرأمسايل احلر وإمنا مت بتدخل الدولة، وقد راح رأس املال الذي ميلكه بعض أعضاء حسب النمط

  .ضحية هذه العملية

  منو الرأمسالية من بلد إىل آخر من خالل عالقتهم باملدن ومدى تركُّزهماجلماعة يف ويتضح تباين معدالت إسهام أعضاء

وقد . القدمية أصبحت حتتل املركز فظهور املدن وازدياد أمهيتها كان يعين أن الوظائف املالية والتجارية اهلامشية. فيها
ياً متحركاً حيمل رأس مال متحركاً فبدالً من كوم عنصراً بشر صاحب ذلك حتول يف وضع أعضاء اجلماعات اليهودية،

أم أصبحوا  اتمع، حتولوا إىل عنصر بشري يقطن املدينة يف داخل اتمع وليس على هامشه، أي ويتحرك على أطراف
ومن مث فإنه قد "رأس املال الذي ميتلكه يهود  وأتاح ظهور الرأمسالية فرصة أمام. جزءاً ال يتجزأ من االقتصاد الوطين

  الثابت املُستثمر"غري اليهودي"االقتصاد اجلديد بنسبة أعلى من رأس املال احمللي   لدخول" بدرجة عالية من احلركيةاتسم

يف شرق أوربا، فرغم أن تركُّز أعضاء  أما. يف العقارات واملزارع، وهو األمر الذي مت إجنازه يف إجنلترا وفرنسا مث أملانيا
السياق الطبقي هلذه العملية كان خمتلفاً، فقد ساهم وجودهم يف املدن يف حتويل  زداد، فإناجلماعة اليهودية يف املدن قد ا

  .منهم إىل طبقة عاملة أعداد

فالصهيونية ليست جزءاً من التشكيل . القول بأا ليست مباشرة أما فيما يتصل بعالقة الصهيونية بالرأمسالية، فيمكن
ظروف  يل اإلمربيايل الغريب خيدم مصاحله اإلستراتيجية حتت ظروف خاصة هيهي جزء من التشك القومي الغريب، وإمنا

أعضاء اجلماعة اليهودية يف الغرب، على  ولذا، مل تصر اإلمربيالية الغربية، أو البورجوازيون من. االستيطان يف فلسطني
ية الوظيفية من بعده باختاذ الشكل حمدداً، بل مسحت له وللدولة الصهيون أن يأخذ املشروع الصهيوين شكالً رأمسالياً
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اجلماعية يف اإلنتاج  وقد توصل الصهاينة إىل أن األشكال. املناسب الذي يضمن بقاءه حىت يستمر يف خدمتها االقتصادي
ولذا، فعلى حني . الصهيوين االستيطاين اإلحاليل اليت تستخدم ديباجات اشتراكية هي أنسب الطرق لتنفيذ املشروع

 حتارب الشيوعية يف الواليات املتحدة، كان الصهاينة يف اخلمسينيات يرفعون لواء "املكارثية"يات املتحدة كانت الوال

ويتلقون املعونات بسخاء من احلكومات  االشتراكية، وحيتفلون بعيد العمال يف مايو، وينتسبون إىل الدولية االشتراكية
  . ويقومون على خدمة اإلمربياليةالرأمسايل، ومن أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل

  "1823-1772"ديفيد ريكاردو 

David Ricardo  

مسقط رأس "سفاردية من أصل إيطايل كانت قد استقرت يف هولندا  اقتصادي بريطاين، ولد يف لندن لعائلة يهودية
لندن عام  ا للدراسة، فعاد إىلأرسلته أسرته إىل هولند.  قادمة من أمستردام1760إجنلترا عام   مث هاجرت إىل"إسبينوزا
، انفصل عن عائلته 1793عام  ولكنه، يف.  حيث اشتغل مع والده الذي كان مسساراً ناجحاً يف البورصة1786

مث عمل ريكاردو يف . اليهودية وانضم إىل الكنيسة حيث تزوج من سيدة من طائفة الكويكرز، كما ترك العقيدة
، اعتزل البورصة وعامل املال واجته إىل دراسة االقتصاد 1814ويف عام . أبيه ةالبورصة مبفرده وحقق ثروة فاقت ثرو

حينما قرأ ثروة  1799ويعود اهتمامه ذا اال إىل عام . أهم مؤسسي علم االقتصاد السياسي احلديث ليصبح أحد
. قتصادية املهمة يف إجنلترا آنذاكالقضايا املالية واال األمم آلدم مسيث، حيث بدأ بعد هذا التاريخ يف الكتابة حول بعض

 وبني االقتصاديني جيمس ميل وتوماس مالثوس، األمر الذي زاد من اهتمامه بدراسة كما نشأت عالقة فكرية بينه

عالقة وطيدة بأهم املفكرين  أي أنه كان على" جريميي بنتام "املادية"وتوثقت عالقته بفيلسوف النفعية . االقتصاد
 "1817"اإلطالق هو مبادئ االقتصاد السياسي والضرائب  وأهم أعمال ريكاردو على. "ترا آنذاكالعلمانيني يف إجنل

 اخلاصة بالسياسات املالية والضريبية والتجارة الدولية واليت أصبحت أساساً لكثري من ويضم أهم حتليالته ونظرياته

باألجور، وعالقة مستوى األجور بالنمو  قة األرباحقيمة العمل، وعال: تناول يف حتليالته. املفاهيم االقتصادية احلديثة
وقدم ريكاردو حتليالً لآلثار االقتصادية . اليت حتكم عملية توزيع الثروة السكاين، وندرة املوارد الطبيعية، والقوانني

 التجارة نظريته يف الضريبية على التراكم الرأمسايل ولتوزيع الدخل القومي ومستوى األسعار، كما اكتملت للسياسات
قيمة اجلهد املبذول فيها، ومن مث فقد استبعد الريع  ومن أهم إسهاماته، استنتاجه أن ما حيدد قيمة السلعة هو. الدولية

 جنيه تتطلب عشرة أضعاف العمل املطلوب إلنتاج حذاء 100أن ساعة قيمتها  وإجيار األرض كمصدر للقيمة، أي
القانون «مساه  م األجور وحد الكفاف، وهو يرى أن األجور خاضعة ملاكما طور ريكاردو مفهو. جنيهات 10قيمته 

زادت األجور على حد الكفاف، فإن الطبقة  فإن. والذي يؤدي إىل استقرار األجور عند حد الكفاف» الصارم لألجور
شيء عند حد الكفاف أعضائها فتزداد أمثان السلع وتقل األجور ويستقر كل  العاملة ستتزايد عدداً وسيزداد التنافس بني

يرى أن آليات  فيما يتصل بالتجارة الدولية، فكان يطالب حبرية التجارة وحرية انتقال السلع، وكان أما. مرة أخرى
على السياسات االقتصادية الربيطانية مدة  وظلت نظريات ريكاردو تسيطر. السوق يف حد ذاا كفيلة بتحقيق التوازن

كما "ليس عن طريق االنتخاب ولكن عن طريق شراء مقعد له  1819  الربملان عاموقد دخل ريكاردو. مخسني عاماً
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أعضاء  انفصاله عن اليهودية، دافع ريكاردو داخل الربملان عن إسقاط األهلية القانونية عن ورغم. "جرت العادة آنذاك
 يكن يرى أن مثة دوراً خاصاً لليهود أو فهو مل وكان موقفه هذا نابعاً من رؤيته الليربالية،. اجلماعة اليهودية يف إجنلترا

 عن النظرية االقتصادية ال تتعرض لوضع اليهود أو دورهم داخل التشكيل الرأمسايل للرأمسالية اليهودية، كما أن كتاباته

  ."وهو األمر الذي ناقشه ماركس وفيرب وسومبارت والفكر االشتراكي الغريب ككل"الغريب 

 حمضة، فهو مل يشغل باله "مادية"رؤية اقتصادية  لفالسفة االقتصاديني الكالسيكيني الذين قدمواويعتبر ريكاردو من أهم ا
 من خالل أسلوب جمرد شبه رياضي ال "باملعىن الضيق"فقدم رؤية أحادية علمية  باالعتبارات األخالقية أو النفسية

العامل االقتصادي هو  وجعل ريكاردو. افتراضيةأية استشهادات تارخيية بقدر ما يلجأ الستشهادات جمردة  يستخدم
كما . "القوة الدافعة له اليت تتخلل ثناياه وتضبط وجوده"اإلنسان  العامل األساسي أو املبدأ الواحد الذي يرد إليه سلوك

ة هي اآللية املنافس الفالسفة النفعيني، جعل حب الذات الدافع األساسي يف سلوك اإلنسان، ومن مث فإن أنه، شأنه شأن
االقتصاد احلديث ويف فصله عن املنظومات الدينية  وعلى هذا، ساهم ريكاردو مسامهة فعالة يف وضع أسس علم. الكربى

 كما طور النماذج الرياضية. وجعله جمموعة من املبادئ تتعامل مع املصادر املادية واألخالقية وعن العلوم األخرى،

اإلنسان االقتصادي الذي ال يبحث إال عن  ويظهر يف كتاباته. عناصر اإلنسانية واألخالقيةاردة، وهو ما يعين استبعاد ال
أي مضمون ديين أو إنساين لتصبح جزءاً من اآللية االجتماعية الصماء  مصلحته، واليد اخلفية اليت طرحها مسيث تفقد

  ."ال تعرف التمايز الفردي قوة ال متعينة"

 الذين قاموا "املمتدين من إسبينوزا إىل دريدا"اليهود السفارديني  ار أولئك املفكرينوميكن أن نضع ريكاردو يف إط
األصول املادية دون  اإلنسان متاماً ورأوه يف ضوء جمموعة من احلتميات املادية الصارمة وردوه إىل بعض بتفكيك ظاهرة

عن عامل إسبينوزا يف ماديته وآليته الصارمة، فهو عامل كثرياً  وعامل ريكاردو املادي اآليل ال خيتلف. أية مثاليات أو غيبيات
واهلندسية  اليت ال حتتمل أية فراغات أو ثغرات أو مسافات، ومن هنا جاءت سيادة النماذج الرياضية تسوده املادية الصلبة

  .يف كتابات كل منهما

 يفسرون سلوك ماركس وفكره على أساس باملعادين لليهودية، فالكثريون منهم ويثري ريكاردو قضية أساسية فيما يتعلق
ولكنه مع : عادةً ما يقال وحينما يشار إىل حقيقة أن أباه قد تنصر وأنه عمد الطفل ماركس يف طفولته، فإنه .يهوديته

 واملشكلة اليت. مسئولون عن الشيوعية وأن الشيوعية ثورة يهودية وهم يفعلون ذلك ليبينوا أن اليهود. هذا ظل يهودياً

ولعل . متنصر ريكاردو فيلسوف الرأمسالية احلرة يف أقصى أشكاهلا جتريداً وتطرفاً هو اآلخر يهودي تظهر هنا هو أن
وإذا قبلنا منطق تصنيف الشيوعية ! سفاردية الفارق الوحيد هو أن أصول ماركس إشكنازية بينما أصول ريكاردو

 فالبد أن نقبل أيضاً مقولة أن الرأمسالية هي األخرى حركة يهودية، كحركة ذات أصول يهودية ألن مؤسسها من أصول
يشبه  وغين عن القول أن هذا منطق متهافت. ذلك أن واحداً من أهم فالسفتها ذوو أصول يهودية ذات أصول يهودية،

  !منطق الصهاينة الذين ينسبون لليهود صفات عجائبية

 للعالقة بين الرأسمالية والجماعات "1895-1820" وفريدريك إنجلز "1883-1818"رؤية كارل ماركس 
 اليهودية 
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Karl Marx and Friedrich Engels  on the Relationship between Capitalism and 
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 وفريدريك إجنلز "1883 - 1818"يف كتابات كارل ماركس  تظهر موضوعات الفكر االشتراكي بشأن اليهود
 فاألطروحات الغربية العرقية، على سبيل املثال، هلا. من احلدة وبأشكال خمتلفة تفاوتة بدرجات م"1895 - 1820"

االجتماعية اليت تربط بني اليهود  وهذا على عكس األطروحة. أصداؤها يف كتابات هذين املفكرين، ولكنها جمرد أصداء
 ويالحظ أن أياً منهما ال يطرح حال صهيونياً. ومركزيةأكثر عمقاً وتجذُّراً  والتجارة أو الرأمسالية البدائية التجارية، فهي

أو أعضاء اجلماعات اليهودية اهتماماً  كما جيب أن نذكر أيضاً أن أياً منهما مل يعر املسألة اليهودية. للمسألة اليهودية
 املؤرخ األملاين اليهودي وقد أشار. املوضوع اليهودي مل يشغل باله كثرياً فرغم اخللفية اليهودية ملاركس، فإن. خاصاً

ومل يكن جرايتز  .جرايتز يف خطاب منه إىل ماركس إىل أن كتابه تاريخ اليهود يقع خارج نطاق اهتماماته هاينريش
لكن . 1877رغم أنه تعرف إىل املؤلف عام  نفسه  على ما يبدو  يعرف شيئاً عن كتاب ماركس املسألة اليهودية،

 اليهودية أمر مفهوم يف إطار اهتماماما اليت انصبت بالدرجة األوىل على الظاهرة ملسألةعدم اهتمام ماركس وإجنلز با

 كانا ال - على ما يبدو -أما  ومما زاد من عدم اهتمامهما. أصحاب العمل والعمال: الرأمسالية بقطبيها األساسيني
ن آنذاك أكرب مجاعة يهودية يف العامل كانت الذين كانوا يشكلو "يهود اليديشية"يعرفان الكثري عن يهود شرق أوربا 

ومع هذا،  .ومن مث، فإما مل يكونا يعرفان الكثري عن اليهود من أعضاء الطبقة العاملة. العامل من يهود% 80تضم حنو 
ألخرية من عمال مل تتضح معاملها إال مع العقود ا البد أن نشري هنا إىل أن عملية حتول كثري من اليهود يف شرق أوربا إىل

وقد مات . وإجنلز قضيا معظم حياما يف إجنلترا بعيداً عن يهود شرق أوربا كما أن ماركس. القرن التاسع عشر
أما إجنلز الذي . الدول أن تبدأ روسيا وبولندا يف تصدير الفائض البشري اليهودي إىل إجنلترا وإىل غريها من ماركس قبل

وكان هلذا أعمق . اليهود إىل إجنلترا وحتوهلم إىل طبقة عاملة اهد وصول املهاجرينعاش حىت اية القرن التاسع عشر، فش
خالهلم، وإن كان  إليانور ابنة كارل ماركس اليت اكتشفت ما زعمت أنه هويتها اليهودية مرة أخرى من األثر فيه ويف

  .حىت إثينديين أو  االكتشاف مت ألسباب اجتماعية ثورية العالقة هلا بأي انتماء يهودي

كما ظهرت بعض . اليهودية إال بشكل عرضي وغري منهجي لكل ما تقدم، ال يتناول املفكران االشتراكيان املسألة
  .املرحلة األوىل من حياما قبل أن يتبلور فكرمها، وقبل أن تتضح كثري من معامله كتاباما يف املوضوع إبان

الذي كتبه وهو بعد يف مقتبل  ،"1844"املوضوع هو املسألة اليهودية والعمل األساسي الذي خطه ماركس يف هذا 
كان أسلوبه يتسم بالتناقضات والتقابالت اللفظية الطريفة  حياته، حينما كان فكره ال يزال هيجلياً بشكل فاقع، كما

« ، و»للمسيحية  لعادياليهودية هي التطبيق ا« ، و»املسيحية هي الفكر السامي لليهودية« : مثل والسحرية والسطحية،

مل جير حترير اإلنسان من امللكية بل نال اإلنسان  »، و»التحرر االجتماعي لليهودي إمنا هو حترير اتمع من اليهودية 
إىل وضوح يف األفكار من خالل هذا األسلوب إذ أن حركيته ومنطقه يفرضان  ومن الصعب الوصول. »حرية امللكية 

ماركس كانت له  وإىل جانب كل هذا، فمن املعروف أن. يتطلبها التقابل اهلندسي اللفظيمواقف متطرفة  على كاتبه
ضخم، فكان ال يتورع عن اإلفصاح عنها  حتيزاته الشخصية احلادة والواضحة مثل أية شخصية عظيمة أو أي مفكر

  .يبمن اإلام والترك إىل التضحية بكلٍّ بأسلوب قاطع له أنياب وأظفار األمر الذي يؤدي
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وبطبيعة احلال، يشكل . أفكار ماركس وإجنلز يف املسألة اليهودية بادئني مباركس وسنحاول أن نعرض يف هذا املدخل
الكتابات األخرى ملاركس مثل  املسألة اليهودية النص املاركسي األساسي، ولكننا لن مل اإلشارات املتفرقة يف كتيب

 سوى "1867اجلزء األول، عام "األساسي ملاركس رأس املال  لكالسيكيوال يوجد يف العمل ا. اخلطابات واملقاالت
  .وهناك تلقي مزيداً من الضوء على موقفه ولكنها ال تعدله بشكل جوهري إشارات نادرة متفرقة هنا

ماركس من أسرة  جاء. موقف ماركس من اليهود واليهودية، جيب أن نضعه أوالً يف سياقه الشخصي واحلضاري ولفهم
وجاءت أمه من هولندا، من أسرة تشتهر بوجود عدد  .ودية متدينة، فعمه من حاخامات مدينة تريري اليت ولد هو فيهايه

 اليهودية كانت قد دخلت يف ذلك الوقت مرحلة أزمتها احلادة نتيجةً ملواجهتها مع ولكن. كبري من احلاخامات فيها

وعلم اليهودية، وهناك حركات  فهناك اليهودية اإلصالحية،. لهااحلضارة العلمانية، وتصاعد اهلجوم عليها من داخ
لكن اهلجمات من . اليهودي يشكل عبئاً ثقيالً ال طائل من ورائه التنوير املختلفة اليت كانت تبين أن املوروث الديين

باعتبارها  لدين ككلفقد شهدت الفترة نفسها اهلجوم العقالين والعلماين الشرس على ظاهرة ا اخلارج كانت أكثر حدة،
كما شهدت نشر كتاب لودفيج فيورباخ  وشهدت هذه الفترة حركة نقد قوية للعهد القدمي،. تعبرياً عن حرمان اإلنسان

اإلنسان هو الذي خلق اإلله وليس العكس، أي أن اإلله إن هو إال   الذي حاول فيه تبيان أن"1841"جوهر املسيحية 
 وقد أخذ اهلجوم على الدين ككل شكل. نسان، وهي فكرة استفاد ا ماركسالسامية عند اإل إسقاط للطموحات

ليس من الصعب فهم سبب تنصر  لكل هذا،. "اجلمايل" ومتجيد العنصر اهليليين "األخالقي"اهلجوم على العنصر السامي 
ه ممارسة مهنة احملاماة يف الغربية، كما كان يعين أن بوسع والد ماركس، خصوصاً أن التنصر كان يعين دخول احلضارة

عمد  وقد عمد كل أوالده ومن بينهم كارل الذي. يكن مسموحاً لغري املسيحيني بالعمل فيها احملاكم الربوسية اليت مل
عصره، ممن تركوا اليهودية فعالً  ولكن يبدو أن ماركس كان مثل كثري من اليهود املتنصرين يف. وهو يف سن السادسة

على اإلطالق على طريقة إسبينوزا، وأصبحوا علمانيني مبعىن الكلمة  حية امساً وحسب، أو مل يتبنوا أي دينوتبنوا املسي
أمهية العنصر الديين  ورمبا كان هذا العنصر يف خلفية ماركس مسئوالً عن فشله الكامل يف إدراك. بالدين غري مكترثني

قصور يف عصر االستنارة ككل حيث جرى جتاهل أمهية  ه نقطةوعلى كلٍّ، فهذ. يف تشكيل القوى السياسية والتارخيية
« ومن هنا جند بعض العبارات السطحية، مثل . الطبيعي أو اإلنسان العقالين املادي الدين بسبب االلتزام بفكرة اإلنسان

ا ماركس أيسخيلوس جعله ، وهي عبارة من مسرحية بروميثيوس للكاتب اإلغريقي»كلمة واحدة، أكره كل اآلهلة  يف
» الدين أفيون الشعب « : السطحية اليت أطلقها ماركس مثل ومن هنا جند بعض الشعارات. شعاراً لرسالته يف الدكتوراه

بناء  ومن هنا جند رؤيته السطحية للدين باعتباره جزءاً من. كلية وتركيبية موقفه من الدين واليت ال تعبر بالضرورة عن
األمر عن بناء حتيت حقيقي  ق للظروف االجتماعية واالقتصادية يعبر يف ايةفوقي غري حقيقي خاضع بشكل مطل

  ."اقتصادي مادي"

تظهر  واالجتماعية اليت ترى أن الدين مقولة حتليلية وعنصر مهم يف احلضارة اإلنسانية، فلم أما الدراسات األنثروبولوجية
طرحا إشكالية أصول الرأمسالية   وماكس فيرب اللذينإال يف مرحلة الحقة، واتضح أثرها يف تفكري ورنر سومبارت

 بشكل أكثر تركيباً وعمقاً وأصالة، وبشكل حياول "عكس الكاثوليكية على"وعالقتها بالدين اليهودي أو بالربوتستانتية 
 .البسيطة الصلبة حتاشي السببية
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كانت تسم احلضارة الغربية يف ذلك الوقت، العنصرية العامة اليت  وقد يكون من املفيد أن نشري إىل أن ماركس شارك يف
العنصرية الغربية،  اإلدراكية لليهود يف ذهنه مل تكن ختتلف كثرياً عن الصورة اإلدراكية اليت صاغتها وإىل أن الصورة

الرسائل "هذه العبارات يف كتابات ماركس  وقد وردت. واستمر إدراكه لليهود من خالل هذه الصورة طوال حياته
  :"والكتب

 »   .» الباهتة اليهودي ذو االبتسامة 

 »   .» يهودي فيينا امللعون 

 »   .»يهودي امسه ماير ..هذا اخلرتير.. املؤلف 

  :بالشئون املالية وتصبح األمور أكثر سوءاً إذا كان اليهودي من العاملني

 »   .» بورصة باريس/ اليهودي بامربجر جزء من معبد 

 »   .» يهودي البورصة 

  :األجناس األخرى  تتسع العنصرية لتصبح عنصرية ضد كلوأحياناً

 »   .»انضموا لقطيع موسى إبان اخلروج من مصر يدل شكل رأس السال وشعره على أنه سليل الزنوج الذين 

 »   ."لفظة حتقري ليهود بولندا »الييد«و"» هو أيضاً الييد  

 »   .» لليهودي وهو العازا األبرص  النموذج البدائي 

  :العبارات التالية د استمرت عنصرية ماركس حىت آخر أيام حياته، إذ جنده يستخدموق

 »   .»املمارسة البورجوازية لليهودي القذر 

  .» هذه املدينة مليئة بالذباب واليهود » 

  :ووردت هذه العبارة يف رأس املال

 »   .» الداخل نيعرف الرأمسايل أن كل السلع هي جمرد نقود تشبه اليهود املختنني م 

كما أن مثل هذه األقوال ال ميكن أن يحاسب  ولكن يالحظ أن اإلشارات تناقصت على مر األيام حىت أصبحت نادرة،
 ألننا نتعامل يف اية األمر معه باعتباره مفكراً يقدم نسقاً فكرياً، وهذه العبارات ماركس عليها، رغم عنصريتها الكريهة،

  . يف هذا النسقال تشكل عنصراً أساسياً

عصر االستنارة، وهو أن اهلجوم على املسيحية كان أمراً ال يزال حمفوفاً  ومثة جانب آخر ملوقف ماركس، ورثه من
هجوم على ما  ولذا، كان اهلجوم على املسيحية وعلى الكنيسة يأخذ شكل. الشيء يف احلضارة الغربية باملخاطر بعض
وقد . هو، يف واقع األمر، هجوم على املسيحية فاهلجوم على اليهودية. ي اليهودية، أ»املسيحية البدائية«ميكن تسميته 

وال شك يف أن . يف ذلك العصر وإحدى شفراته املفهومة لدى اجلميع كان هذا هو أحد أشكال اخلطاب العلماين
أحياناً، يف  بل والوقاحةاجلانب من اخلطاب الفلسفي، كما أنه كان يتسم باجلراءة غري العادية،  ماركس قد تأثر ذا

وحسب وإمنا من رؤية متكاملة لليهودية، يف  ولذا، فإن هجومه على اليهودية مل يكن ينبع من مثل هذه الذرائع. التعبري
 باتمع املدين البورجوازي، جمتمع العالقات الربانية والتعاقدية اليت يغترب فيها عالقتها باملسيحية، ولعالقة الدين ككل

  . عن نفسهاإلنسان
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وقد تواترت فكرة . للفكر األملاين يف القرن التاسع عشر ولكن ماركس هو، يف اية األمر، إحدى الثمرات املتألقة
مقابل  األملان وهي التمييز بني اجلماينشافت، أي اجلماعة العضوية املترابطة التقليدية، أساسية يف كتابات املفكرين

معريف وأخالقي ينصرف إىل رؤية  أحدمها: وهو متييز له جانبان. ي الذري املفتتاجليسيلشافت، أي اتمع التعاقد
واجلانبان مها . واجتماعي ينصرف إىل طريقة تنظيم اتمع اإلنسان وطريقة إدراك الكون، واآلخر سياسي واقتصادي

كانوا   الفكرتني كأداة حتليلية،ومن الواضح أن من استخدموا هاتني. نفسها يف جمالني خمتلفني تعبري عن الفكرة الواحدة
يفقد ذاته فيه حبيث ختتفي مصلحته  يفضلون اجلماعة املترابطة اليت ينتمي إليها املواطن الذي يصبح جزءاً من كل

ونظراً لالرتباط العضوي . أو اجلماعة، ويصبح ال وجود له خارجها الشخصية األنانية الضيقة وحيل حملها مصلحة الدولة
من أن تشكل  وتطابق مصلحة الفرد مع مصلحة اجلماعة، فإن اجلماعة تعبر عن جوهر اإلنسان بدالً عتهلإلنسان جبما

اإلنسان أو حدوداً له، وال يتعارض مع إدراكه لنفسه،  والقانون البشري ال يشكل يف هذه احلالة قيداً على. اغتراباً عنه
داخلية  نا، فإن الرابطة بني اإلنسان واجلماعة رابطة عضوية ورابطةومن ه. إمكاناته الكامنة وإمنا يعرب عن جوهره وحيقق

  . ال يتناقض فيها الذات واملوضوع"جوانية"

مصلحته   اليت تتألف من أشخاص أنانيني فرديني، لكل"اتمع التعاقدي احلديث"التعاقدية  كل هذا يقف ضد اجلماعات
حياول أن حيقق مصلحته ومنفعته هو دون  وكل فرد. أو ختتلف عنهاالشخصية احملددة اليت قد تتفق مع مصلحة اتمع 

واتمع هنا ال . ومن مث فإن اتمع مبين على التنافس بوصفه قيمة مطلقة االلتفات إىل اآلخرين أو إىل الكل االجتماعي،
قيداً على اإلنسان ال وسيلة   نفسهويصبح القانون للسبب. جوهر اإلنسان وإمنا جياه باعتباره شيئاً غريباً عنه يعبر عن

ولذا، فإن انتماء اإلنسان إىل مثل هذا . برانية موضوعية والرابطة بني البشر رابطة تعاقدية خارجية. لتحقيق جوهره
الذات  منغلقة على نفسها؛ جتاور الذرات األخرى وال تلتحم ا، ومن مث ينشأ تناقض حاد بني اتمع هو انتماء ذرة

  .واملوضوع

القرن "الكون هو متييز بني فكرين، فكر عصر االستنارة  وهذا التمييز بني شكلني من أشكال التنظيم االجتماعي ورؤية
. تناقضهما وكالمها يعد أساساً للفكر الغريب احلديث برغم. "القرن التاسع عشر"االستنارة   وفكر معاداة"الثامن عشر

خصوصاً األملاين، يكمن وراء اهلجوم على اليهود  غلغل يف الفكر االشتراكي الغريب،وما يهمنا هنا أن هذا التمييز الذي ت
العضوي املبين " مقابل االقتصاد الزراعي "املوضوعي التعاقدي"االقتصاد التجاري  واليهودية باعتبار أن اليهودي جزء من

 .هذا البعد يف االعتبار دون أن نأخذ وال ميكن أن نفهم حتليل ماركس للمسألة اليهودية "االرتباط الداخلي على

 أنكر فيه على 1843أصدر كتيباً بعنوان املسألة اليهودية عام  وقد كتب ماركس كتيبه رداً على برونو باور الذي
يقول إن ما  بل إن باور. االنعتاق باعتبارهم أعداء للتقدم وألم يتمسكون خبصوصيتهم وعزلتهم اليهود حقهم يف

واليهود، حبسب رأيه، مل يتخلوا عن دينهم وقوميتهم  .إن هي إال وريثة االنعزالية اليهودية» ية املسيحيةاالنعزال«يسميه 
. اآلرية ، مقابل احلضارة الغربية اهليلينية"السامية"يتسمون بالدهاء بسبب جذورهم الشرقية  ، بل يذهب إىل أم"الومهية"

باور إىل أن اليهود يسيطرون على  وقد أشار. تسمون بأي إبداعولكنهم، هلذا السبب ذاته، بليدو اإلحساس وال ي
مث هاجم . السياسي، فإن طبيعتهم احلضارية واالقتصادية قد ال تتغير ولذا، حىت إذا تغير وضعهم. البورصة وعلى البالط

املوسوية يف نظره غري   هذهاإلصالحية اليت دعت إىل العودة إىل ما تصورته املوسوية احلقة الصافية، فمثل باور اليهودية
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ولكن األطروحة الصهيونية خافتة . احلل الصهيوين ممكنة إال يف أرض كنعان وداخل دولة يهودية مستقلة، وهذا هو
مل يكن قد اكتسح أوربا بعد، كما حدث الحقاً، حيث تركت هذه العرقية أثرها يف  للغاية يف فكر باور، فالفكر العرقي

العقالين الليربايل اآليل، إطار  ومن مث، فإننا جند أن باور ال يزال يتحرك يف اإلطار. الشتراكي الغريبمهم يف الفكر ا تيار
القرن التاسع عشر، أي أنه كان يرى إمكانية إصالح اليهود  فكر االستنارة الذي ساد أوربا حىت النصف األول من

 وبالفعل، يقول باور إنه. ا متاماً عن أية خصوصيةالسياسية بل ودجمهم، شريطة أن يتخلو وضرورة إعطائهم حقوقهم

فيجب أن . املساواة باملسيحيني ميكن إعتاق اليهود إذا ما أعدوا أنفسهم لذلك عن طريق االختالط حبرية وعلى قدم
  .يلغي الدين حىت يتم االنعتاق السياسي الكامل ينسلخوا من عقيدم الشرقية، وعلى اتمع ككل أن

 ولكنه رفض. بشأن اليهود واليهودية، بل إن نربته كانت أكثر حدة وأكثر عداء لليهود كل مقدمات باورقَبلَ ماركس 

فباور حبسب تصور ماركس مل  نتائجه بشأن رؤيته للدولة وطريقة االنعتاق وحدود هذا االنعتاق السياسي أو املدين،
 لصيقاً ومستوى كامناً حتتياً للبعد السياسي والديين، وهو ما بعداً يدرك أمهية البعد االجتماعي يف عملية اإلعتاق باعتباره

دينية أو إثنية إىل قضية  وذه الطريقة، متكَّن ماركس من حتويل املسألة اليهودية من قضية أقلية. دراسته حاول تغطيته يف
  .الغريب ككل عامة ختص احلضارة الغربية والنظام السياسي واالجتماعي

ر عن اجلوهر  ز الفكر األملاين الرومانسي، مث من بعدهوكما أسلفنا، مييعباالشتراكي، بني اجلماعة العضوية املتكاملة اليت ت
. عن ذاته و من جهة أخرى اتمع التعاقدي الذي خيفي هذا اجلوهر ويطمسه وجيعل اإلنسان يغترب اإلنساين من جهة،

ماركس بني املواطن وعضو اتمع  اعي واالقتصادي يف متييزوتظهر الفكرة نفسها على املستوى السياسي واالجتم
 "متمثلة يف الدولة الليربالية احلقة الكاملة"اجلماعة السياسية املتكاملة   فهو عضو"ممثل النوع البشري"أما املواطن . املدين

وليس بإمكان هذه الدولة  .الدولة هي جمال احلرية الكامل الذي يتحقق من خالله اإلنسان وال يغترب عن جوهره وهذه
تفصل نفسها متاماً عن كل املؤسسات غري العقالنية غري  أن تقوم بدورها هذا إال بعد أن تصبح عقالنية متاماً، بأن

ممثالً  وامللكية واألرستقراطية، حبيث تصبح أداة اجلماعة السياسية اليت يعيش داخلها املواطن اإلنسانية، مثل الكنيسة
للدولة إال تعبرياً عن القانون الداخلي لإلنسان  أن االفتراض أو األمل هنا هو أال يكون القانون اخلارجيويالحظ . للنوع

للذات أن تلتقي باملوضوع ويلتقي اخلاص بالعام واحمللي بالعاملي؟ يتجاوز ماركس  ولكن كيف ميكن. ورغباته الذاتية
إنساين عاملي عام ثابت ال تتغير  "وجوهر"نارة، وهي تصور وجود عقل الثنائية بتبني الفكرة احملورية يف فلسفة االست هذه

مكان وزمان، وميكن أن تتحقق عملية اإلفصاح بشكل كامل إذا  قوانينه أو مساته، وحياول اإلفصاح عن نفسه يف كل
 ليت جتسد هذا العقلواملشروع الثوري يصبح، إذن، عملية إزالة للعوائق وتأسيس للدولة ا .أزيلت العوائق من طريقها

مثل هذه الدولة ومثل هذا املوقف  وغين عن الذكر أن. وهذا اجلوهر حىت ميكنها أن تعبر عن اإلنسان العقالين وجوهره
  .العقالنية العامة يرفضان متاماً أية خصوصية باعتبارها قيوداً على هذه

ففي اتمع املدين، يتحول . ف النقيض من املواطنالطر  على"»اتمع البورجوازي«أي "ويقف عضو اتمع املدين 
لعبة  ينظر اإلنسان إىل اآلخرين باعتبارهم أدوات، وينحط هو نفسه إىل جمرد وسيلة ويصبح األفراد إىل وحدات ذرية أو

كن اإلعتاق ل. اتمع، تقدماً هائالً وتشكل الليربالية السياسية، واإلعتاق السياسي ألعضاء. يف يد القوى الغريبة عنه
فقد أصبحت الدولة . إن الليربالية مل تستكمل عملية إعتاق الدولة متاماً السياسي ليس آخر أشكال اإلعتاق اإلنساين، بل
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. الطبقي وال يرفض الدين كليةً لألثرياء، كما أا مل تتحرر من الدين متاماً، بل احتفظت مبوقف يستند إىل التفاوت أداة

ومل جير حتريره من امللكية، بل نال . الدين بل تلقَّى احلرية الدينية دين أن اإلنسان مل يتحرر منوما حدث يف اتمع امل
بوصفه ذرة منعزلة،  واحلرية هنا هي حرية اإلنسان. ومل يتحرر من أنانية الصناعة، بل نال حرية الصناعة .حرية امللكية

يف حق امللكية الذي هو حق اإلنسان يف التمتع  اين وإمناحرية تعبر عن نفسها ال يف شيء داخلي عضوي إنساين جو
وهذه . إنه احلق يف األنانية. االهتمام بسائر الناس وبصورة مستقلة عن اتمع بثروته، والتصرف فيها وفق مشيئته، دون

اتمع مبادئ  ويصبح األمن هو أمسى. الفردية، مع تطبيقها، هي اليت تؤلف أساس اتمع البورجوازي احلرية
فاألمن هو قانون الشرطة ال قانون اإلنسان . والذرية ولكن هذا األمن ليس إال تعبرياً عن التفتت. "املدين"البورجوازي 

 "ذَريته وتعاقديته" وهو ليس وسيلة يترفَّع ا اتمع البورجوازي عن أنانيته. احلقيقية العقالنية املتكامل وال قانون الدولة

كائناً بشرياً اجتماعياً يعيش يف جمتمع متكامل ويعبر عن  وهكذا، بدالً من أن يكون اإلنسان. نانيةوإمنا هو ضمان األ
حلريته   تظهر يف شكل إطار خارجي عن الفرد، أي حتديد"أي اتمع"احلياة البشرية نفسها  جوهره اإلنساين، فإن

الداخلية وإمنا رابطة الضرورة الطبيعية واحلاجة  ة العضويةوالرابطة الوحيدة اليت توحد بينهما ليست الرابط. األولية
 امللكية وعلى الذات األنانية املنغلقة على نفسها، أي أا رابطة خارجية آلية واملصلحة اخلاصة، ورابطة احلفاظ على

  .واغتراب عن اجلوهر

 واتمع التعاقدي الذري املفتت "مجاينشافت"املترابطة  ويستخدم ماركس أيضاً فكرة اجلماعة العضوية الترامحية
عن  للدين، إذ يذهب إىل أن الدين، أي دين، يلعب دوراً حامساً يف عملية اغتراب اإلنسان  يف وصفه"جيسيلشافت"

يموضع جوهره، أي حيوله إىل موضوع  فاإلنسان ما دام سجني الدين وحتت سيطرته، ال ميكنه إال أن. جوهره وختليه عنه
ويضرب ماركس مثالً باملسيح الذي يصبح الوسيط الذي يحمله اإلنسان . عليه كائناً غريباً عنه خرافياً متعالياًبأن جيعله 

باعتباره هو نفسه اإلله أو اجلوهر   على املسيح بدالً من أن ينظر إىل نفسه"جوهره"ألوهيته، فاإلنسان يسقط إلوهيته  كل
مث يغترب اإلنسان عن نفسه، متاماً كما حيدث حينما يكون  ومن. "باخوهي نفسها فكرة فيور"األمسى أو املطلق 

آلية مع كل ما  برانياً خارجياً ويف عالقة"األنانية، فإنه حينئذ ال ميكن إال أن يصبح عملياً  اإلنسان حتت سيطرة احلاجة
غريب عنه وينسب إليها ونشاطاته حتت سيطرة جوهر  ، وال ميكنه إال أن خيلق أشياء عملية ويضع منتوجاته"حوله

هو جوهر اإلنسان املنفصل عن اإلنسان والذي تموضع خارجه وهو جوهر يسيطر  فاملال. مدلول جوهر غريب هو املال
نكتشف بنية أساسية هنا وهي  وميكننا أن. ويستعبده، متاماً مثل الرب الذي هو أيضاً جوهر اإلنسان املنفصل عنه عليه

ويأخذ االغتراب شكل إسقاط اجلوهر اإلنساين . عن نفسه  عام ميكنه أن يتحقق أو يغتربجوهر إنساين أو عقل إنساين
 ولذا، فإن كال من الدين واتمع البورجوازي يؤديان إىل. "اإلله أو املال"خارجي  الداخلي على شيء غري إنساين

تمعالنتيجة نفسها، أي اغتراب اإلنسان عن جوهره اإلنساين، وبالتايل إىل تفتل اجلماعة العضوية إىل جمتمع  ت اوحتو
وهذا يعين أن اجلانب املعريف يلتقي متاماً مع اجلانب االقتصادي . براين تعاقدي واإلنسان العضوي اجلواين إىل إنسان آيل

  .االجتماعي

فاتمع البورجوازي مل يكن . ةعالقة سببية تارخيي ولكن عالقة البورجوازية بالدين ال تقتصر على التقابل البنيوي وإمنا مثة
عن  الواقعية احلقيقية، أي العقالنية، اليت يعبر اإلنسان من خالهلا"عن جمرى الدولة  بوسعه التوصل إىل االنفصال التام
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يك األنانية واحلاجة األنانية حملها، وإىل تفك ، وإىل متزيق مجيع الروابط االجتماعية لإلنسان، وإىل إحالل الرتعة"جوهره
بعضهم أعداء لبعض، مل يكن بوسع اتمع البورجوازي التوصل إىل ذلك كله إال يف  عامل الناس إىل عامل أفراد ذريني

داخلية جوانية إىل عالقات   من أشياء"القومية والطبيعية واألخالقية"املسيحية اليت حولت مجيع عالقات اإلنسان  ظل
 من أن "البورجوازي"املثُل املسيحية، متكَّن اتمع املدين  خالل انتشاروذه الطريقة، أي من . خارجة عن اإلنسان

 ومن هنا يقول ماركس إن اتمع املدين. اإلنساين وأن يحل األنانية حمل هذه األواصر يمزق كل أواصر النوع

 .البورجوازي يبلغ اكتماله وذروته يف العامل املسيحي

واالجتماعي الغريب  اليهودية؟ البد أن نشري إىل االعتقاد السائد يف الفكر االشتراكيهذا باليهود و واآلن، ما عالقة كل
وهو تصور، برغم جزئيته، مل يكن . املتحالفني مع النخب احلاكمة بأن اليهود يكونون حلقة مغلقة من املمولني الدوليني

يف وسط أوربا وأملانيا، فلم  كانوا يتركزون. وربية مبعىن الكلمةفيهود البالط كانوا ظاهرة أ. للحقيقة التارخيية منافياً متاماً
 وصديق مترنيخ والذي كان "آخر يهودي بالط"روتشيلد  وكان هناك. متتد دائرة وجودهم لتشمل فرنسا أو إجنلترا

 ندا يف بولنداومل يكن دور يهود األر. اهلابسبورج وبعض األسر امللكية احلاكمة األخرى يرتبط بعالقات وثيقة مع أسرة

على األراضي املرهونة بعد فَشل  كما أن املرابني اليهود يف األلزاس ووادي الراين كانوا يستولون. بعيداً عن األذهان
القرن الثامن عشر والنصف األول من القرن التاسع عشر، ومعىن  مالكها يف تسديد ديوم بدرجات متزايدة يف اية

أسلفنا، يف  وقد تغير الوضع كما. م كانوا مرتبطني متاماً بالقوى الرجعية وقوى االستغاللمنه ذلك أن اليهود أو قطاعاً
اجلماعات اليهودية يف صفوف الطبقة العاملة  العقود األخرية من القرن التاسع عشر، فاخنرطت أعداد متزايدة من أعضاء

الرجعية كان يأخذ أحياناً طابع اهلجوم على اهلجوم على النخبة احلاكمة  ونضيف، إىل كل هذا، أن. يف شرق أوربا
  .عام، ال على املمولني اليهود وحسب اليهود بشكل

العميق الذي يكنه ماركس للرأمسالية التجارية واليت نسميها يف مصطلحنا  ونضيف إىل هذا عنصراً آخر وهو الكره
الصناعية، يف  رية، على عكس املشاريعوحبسب وجهة نظره، تعيش املشاريع التجا. »الوظيفية الوسيطة اجلماعة«

اجلماعات اإلنسانية وإمنا فيما بينها، ومن هنا كان  فاالجتار والتبادل مل ينشأ داخل. الشقوق بني اتمعات وداخلها
 وميز ماركس بني هذه.  أن يتعايشا معاً يف اتمع اإلقطاعي"الزراعي والتجاري" بوسع منطني اقتصاديني متناقضني

 من جهة أخرى؛ "مصطلح فيرب فيما بعد يف» الرشيدة « أو "» احلقة « مسالية التجارية من جهة والرأمسالية الصناعية الرأ
عملية أساسية، ولكنها يف الواقع ال تضيف أية قيمة حقيقية للمنتج،  واألوىل تشجع حركة التبادل، وعملية التبادل

حىت يربهن » شكلية رأمسالية«رج النشاط اإلنتاجي، وقد مساها ماركس التجاري كان يتاجر يف سلع تقع خا فالرأمسايل
اتمعات املتخلفة، وهي جزء من هذا التخلف رغم  على انفصاهلا عن اإلنتاج، فهي رأمسالية تعيش بطريقة طفيلية على

 تقليدية بالتفكك وتقلِّلالرأمسالية الطفيلية دوراً ثورياً إذ تصيب اتمعات ال ومع هذا، تلعب هذه. استفادا منه

للمشروعات التجارية واملالية  ومن هنا جاء كُره ماركس. متاسكها، ولكنها مع هذا غري قادرة على بناء جمتمعات جديدة
سياسات وطرق تلك األمم اليت ارتبطت ذه املشاريع ارتباطاً  اخلالصة وإسقاط هذا الكره على رؤيته للتاريخ، فهاجم

يقول ماركس  وكما. والوسيطة واحلديثة، اليونانيني والفينيقيني واللومبارد، واليهود بطبيعة احلال القدميةقوياً يف العصور 
للكون، أو كما كان يعيش اليهود يف مسام  يف رأس املال كانت األمم التجارية تعيش كآهلة أبيقور يف العوامل الوسيطة
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 املستقلة األوىل واألمم التجارية تعتمد على بربرية أو تخلُّف األممالتجارية  كما كانت جتارة املدن. اتمع البولندي

» لومبارد«و» تاجر«و» يهودي» ويالحظ أن ماركس جيعل من كلمات. املنتجة اليت قاموا فيما بينها بدور الوساطة

» يهود البورصة«ن الصراع الطبقي يف فرنسا حيث يتحدث ع مترادفات، ويتجلى هذا الترادف أيضاً يف كتابه» مرايب«و

كلٍّ  وهي عرقية ضد" السال الزجني اليهودي"ويسقُط أحياناً يف العنصرية حني يتحدث عن  بل» يهود األعمال املالية«و
كتابات ماركس كما أسلفنا، ولعلها  ولكن مثل هذه العبارات القبيحة وغري األخالقية نادرة يف. من السود واليهود

والتطور التارخيي الصحيح من وجهة نظر ماركس وإجنلز هو . الشائع ب السياسي الغريبتسربت إىل مصطلحه من اخلطا
أي إىل أشخاص  التجارية وكل املؤسسات اليت تعيش يف الشقوق، ليتبلور اتمع يف عمال ورأمساليني، اختفاء الرأمسالية

  .مرتبطني بالعملية اإلنتاجية وال خيشون املخاطرة باالستثمار فيها

 ختلو من أية شبكة للتوزيع، "الشيوعي"املثايل  وهلذا، فإن رؤيته للمجتمع. ستمر كُره ماركس للتجارة حىت النهايةوقد ا
أن هناك وجوداً عضوياً كامالً يلتحم فيه اجلزء بالكل والذات  فمن كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، أي

الوسطى   ويقال إن هذا املوقف يضرب جبذوره يف العصور.خيتفي الوسيط التاجر واملمول متاماً باملوضوع، وبالتايل
وعلى كلٍّ، فإن اجلماعة العضوية . حقرية املسيحية وهو موقف الرفض العميق لألعمال املالية والتجارية بوصفها أعماالً

  . يف العصور الوسطى  اخلايل من التنافس والوسطاء-الزراعي  املترابطة التقليدية هي يف جوهرها اتمع

املسيحي  هناك عالقة بنيوية وسببية قوية بني الدين واغتراب اإلنسان عن جوهره وبني الدين ولكن، إذا كانت
، فإن مثة ما يشبه الترادف "التفتت والذرية وهي عالقة تؤدي إىل"والبورجوازية، أي تنظيم اتمع على أسس بورجوازية 

 فجوهر اليهودية احلقيقي حتقَّق يف اتمع البورجوازي الذي هو يف. ينهماالكامل ب بني اليهودية والبورجوازية بل التوحد

اتمع البورجوازي ال يبلغ اكتماله  بل ميكن القول بأن اليهودية هي البورجوازية، فكما أن. واقع األمر علمنة لليهودية
فالبورجوازية هي أعلى مراحل . البورجوازيذروا إال مع اكتمال اتمع  إال يف العامل املسيحي، فإن اليهودية ال تبلغ

  ."توصيف األمور هذا إن أردنا استخدام اخلطاب اللينيين يف"واليهودية هي أعلى مراحل البورجوازية  املسيحية،

اخلاطئة، يف تصورنا، واليت شاعت يف الفكر األملاين عن  ويتناول ماركس النسق الديين اليهودي من خالل بعض األفكار
شريعة اليهود غري : يقول ماركس. موسى مندلسون ومنه انتقلت إىل كانط فهيجل دية، وهي تعود إىل فكراليهو

احلقوق الشكلية  إن هذه الشريعة هي فكرة. إن هي إال صورة دينية ممسوخة لألخالق والقانون بشكل عام العقالنية
إن أمسى أنواع . "حمل اجلماعة العضوية املتماسكة  حيلأي أن اتمع الذري"اخلالصة اليت حييط ا عامل األنانية نفسه 

نابعة  هو العالقة القانونية، عالقة اإلنسان بقوانني ال تستمد فعاليتها من كوا قوانني العالقات اإلنسانية داخل اليهودية
اف عنها يقابله سيده وأن أي احنر من إرادته هو نفسه وجوهره وإمنا تستمد هذه الفعالية من أن هذه القوانني هي

 على الطرف النقيض من فكرة الدولة "يف تصور ماركس"تقف  ففكرة الشريعة اليهودية، بشعائرها الكثرية،. العقاب
  .جوهره من خالهلا احلقة اليت حيقق اإلنسان

واليت بدأا واليت تؤدي إىل اغتراب اإلنسان عن جوهره،  لكل هذا، جند أن نزعات التفتت الذري النامجة عن األنانية
املسيحية هي اليت  ورغم أن. عالية من التبلور يف اتمع البورجوازي، مث إىل ذروا يف اليهودية املسيحية، تصل إىل درجة

البحث عن "فاألنانية الروحانية عند املسيحي . اليهودية بدأت هذا االجتاه إال أا ظلت أكثر مسواً وأكثر روحانية من
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، "الربح البحث عن"احلياة العملية الكاملة، وبشكل حتمي، األنانية املادية عند اليهودي  ح يف تصب"اخلالص الفردي
ومن مث، فإن املسيحية هي الفكر . أنانية يهودية وتتحول احلاجة السماوية إىل حاجة دنيوية، وتتحول الذاتية املسيحية إىل

هذا التطبيق مل يصبح عاماً وشامالً يف اتمع إال بعد أن ولكن . والعملي هلا السامي واليهودية هي التطبيق السوقي
وعندئذ فقط . الطبيعة املسيحية نظرياً، باعتبارها ديناً متكامالً، إىل جعل اإلنسان غريباً عن نفسه وعن توصلت

ت منهما شيئاً اإلنسان والطبيعة إىل خارج ذاتيهما، وجعل استطاعت اليهودية التوصل إىل السيطرة العامة، وإىل إبعاد
فاملرأة تصبح  وحىت العالقات بني الرجل واملرأة تصبح موضوعاً للتجارة،. واألنانية وللمتاجرة جتارياً خاضعاً للحاجة

ومن أحشاء هذا اتمع يتولَّد البورجوازي  .وقد سامهت املسيحية يف نشوء اتمع البورجوازي. سلعة يتاجر ا
املعاصر يف التوراة أو التلمود وحسب، بل جنده يف اتمع البورجوازي   جند اليهوديوحنن ال. اليهودي دون انقطاع

البورجوازية  وكذلك جوهر"ليس جوهراً جمرداً منعزالً عن حركيات اتمع وإمنا هو جوهر عملي مطلق  احلايل، وهو
نتحدث عن حدود يهودية للمجتمع، أن  ومن مث، فال ميكن احلديث عن حدود اجتماعية لليهودي، وإمنا ميكن. "أيضاً

  .أي عن حدود يهودية بورجوازية للمجتمع اإلنساين

وأساسها املنفعة العملية واألنانية، وأن  يف إطار هذا، ميكننا أن نفهم عبارات ماركس عن أن جوهر اليهودية هو املتاجرة
إله اليهود احلقيقي، وأمامه ال ينبغي ألي إله أن التبادل التجاري هو « وأن  املال هو إله إسرائيل الطماع وال إله سواه،

اليهودية على عنصر  حتتوي« و. »ازدراًء للفن والتاريخ واإلنسان كغاية يف ذاا « ويتضمن الدين اليهودي  .« يعيش
ية إىل هي البورجوازية املتبلورة، وقد وصلت اليهود فاليهودية هنا ليست جمرد نسق ديين وإمنا. »عام ومناهض للمجتمع 

بالرغم  فاليهودية، إذن، استمرت بسبب التاريخ ال. البورجوازي من خالل التطور التارخيي ذروة حتقُّقها يف اتمع املدين
 "أي التارخيي"تفسريمها باألساس اإلنساين  وعناد اليهود وبقاؤهم ال ميكن تفسريمها عن طريق دينهم وإمنا ميكن. منه

 اليهودية، إذن، ليست جمرد بناء فوقي ونظام معريف وإمنا هي أيضاً جزء من نظام .واألنانيةلدينهم، وهو احلاجة العملية 

اآلخر، فالبورجوازية تلد اليهودي  اقتصادي حتيت هو البورجوازية، ترتبط به ارتباطاً عضوياً يصعب معه فَصل الواحد عن
 .عضوي دائماً من أحشائها بشكل حتمي

املعرفية واالقتصادية البورجوازية واليت يلعب اليهود   عملية ويد اتمع، أي سيادة النظموميكننا اآلن أن نتحدث عن
 ويتناول ماركس إشكالية أصول الرأمسالية ويرى، مثل. ليسوا وحدهم املضطلعني ا دوراً أساسياً فيها رغم أم

تفتيته، ولكنه ال يوافقه على أم  الزراعي عن طريقسومبارت، أن اليهود لعبوا دوراً أساسياً يف تغيري النظام االجتماعي 
فهو يتفق مع فيرب يف أن هذه عملية ضخمة مل يلعب فيها اليهود غري  .مسئولون عن ظهور الرأمسالية احلقة أو الرشيدة

ودية ال اليه ومع هذا، خيتلف ماركس مع فيرب ويتفق مع سومبارت يف أن روح الرأمسالية مستمدة من .دور ثانوي سليب
الذري املُتفتت األناين يوجد يف اليهودية بشكل  ورمبا كان ما يريد ماركس قوله هو أن النموذج املعريف. الربوتستانتية

بشرية  وهكذا، ورغم أن اليهود مل يلعبوا دوراً أساسياً يف بناء الرأمسالية الرشيدة كجماعة .أكثر تبلوراً منه يف املسيحية
املعريف املتمثل يف اليهودية يعين يف واقع  كما أن سيادة النمط.  لعبت دوراً فعاالً فيها"كنسق ديين"ية إثنية، فإن اليهود

  .األمر انتصار الرأمسالية الكامل
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 قوة عاملية، "إله إسرائيل الطماع" واليهودي، بالنسبة إىل ماركس، هو سيد السوق املالية، وبواسطته أصبح املال
وتاريخ اتمع البورجوازي هو تاريخ ويد . للشعوب املسيحية ية اليهودية هي الروح العمليةوأصبحت الروح العمل
رب العامل   أصبح"الرب العملي إلسرائيل"علمنة إله إسرائيل وحتويله إىل إله العامل، فالبنكنوت  أوربا، وهو أيضاً تاريخ

  ."«ويد اتمع«: انظر"الغريب الرأمسايل 

حترروا  أن احلديث عن اإلعتاق السياسي لليهود أمر غري ذي موضوع يف الواقع إذ أن اليهود كس يرىولذا، فإن مار
 هو الذي يقرر بقوته املالية "مثالً"فيينا  فاليهودي الذي ال يحسب له حساب يف« . بالفعل ولكن على الطريقة اليهودية

لدول األملانية حمروماً من احلقوق، هو الذي يقرر مصري أوربا يكون يف أصغر ا واليهودي الذي قد. مصري اململكة كلها
اليهود مت على الطريقة البورجوازية  حترر اليهود بالنسبة نفسها اليت ا حتول املسيحيون إىل يهود، أي أن إعتاق لقد. »

واحلديث عن اإلعتاق . نانية عليهاتمع متاماً وهيمنت قيم املنفعة واأل ومن داخل اتمع البورجوازي حينما مت تفتيت
« السياسة وقوة املال  لليهود هو تعبري عن تناقض أساسي يف اتمع البورجوازي، وهو التناقض القائم بني السياسي

  .«سجينة له ولكنها، عملياً، أصبحت جمرد.فالسياسة نظرياً،فوق قوة املال

 يف تصور -اغتراب اإلنسان عن جوهره يعود أساساً  ينا أنولقد سبق أن ب. مث نصل إىل احللول اليت يطرحها ماركس
ومن مث، فإن إلغاء . جيعل اإلله موضوعاً يواجه الذات اإلنسانية كشيء غريب عنها  إىل ظاهرة الدين الذي-ماركس 

ر عن جوهر أا ال تعب فالدولة اليت تفترض الدين مسبقاً ليست بعد دولة حقيقية، أي. شرط ضروري للتحرر الدين
ويقتبس ماركس، باستحسان، رأي . تولِّد استالباً لإلنسان وأي دولة تفترض الدين مقولة أو إطاراً، البد أن. اإلنسان

بني اليهودي  ، إذ يولِّد ذلك تعارضاً ال تنفصم عراه"الدينية املسيحية"اليهود داخل إطار الدولة  باور يف استحالة إعتاق
مشكلة إمنا يكون بنفيها وإلغائها، ومن  ن حل مثل هذا التعارض؟ يرى ماركس أن حل أيةولكن كيف ميك. واملسيحي

التعارض الديين مستحيالً بإلغاء الدين ذاته حبيث ال يرى اليهودي أو  هنا كان ترحيبه حبل باور، أي حل املشكلة جبعل
يةمنهما، يف دين اآلخر، إال درجات خمتلفة من الروح اإلنسان املسيحي، أي.  

البشرية الومهية،  إن إلغاء الدين، باعتباره السعادة« : يقول ماركس» حول نقد فلسفة احلق عند هيجل  » ويف مقاله
بشأن أحواهلم هي دعوة إىل التخلي عن احلالة اليت  فدعوة البشر إىل التخلي عن أوهامهم. دعوة إىل السعادة احلقيقية

 أن« وعندئذ سيكتشف اإلنسان . "للفظية داء مزمن يف كتابات ماركس األوىلاملوازنات ا ويبدو أن"» تتطلب األوهام 

األفعى اليت استخدمت اجللد كمجرد  الدين ليس إال جمرد جلود أفاع خمتلفة نزعها التاريخ عنه وألقى ا، وأنه هو
قة نقدية حبتة، عالقة نفسيهما يف حالة تعارض ديين وإمنا يف عال لن جيد، املسيحي واليهودي،« وحينذاك . »غطاء

وهكذا يصبح  .« وعندئذ يؤلف العلم وحدما وال تحل التناقضات يف العامل إال عن طريق العلم .تعارض علمية بشرية
. اإلله، وهذا هو جوهر الفكر اإلنساين العلماين الغريب العلم، أو العقل العام أو العقل املادي، هو املطلق الوحيد بدالً من

فهو حترر على املستوى . بالفعل إىل حترر سياسي ولكن غري كاف برغم أمهيته اور، وهو حل قد يؤديوهو حل ب
يجب اجلانب  ولكن، كما بين ماركس، يوجد جانب اقتصادي مادي صلب. وعلى مستوى األفكار فقط السياسي

نب، جيسد األنانية الكامنة يف اإلنسان وكل نزعات اجلا وهذا. السياسي وجيعل املساواة يف احلقوق السياسية أمراً مزعوماً
 وألن حل أية قضية،. اإلنسان ووسيلة حتقيق تكامله، ختضع هي نفسها لسطوة املمولني والدولة، جمال حرية. التفتت
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 بتحرره من لن حيرر نفسه إال » بالنسبة إىل ماركس، ال ميكن أن يتم إال بنفيها وإلغائها، فإننا جنده يرى أن اتمع
حني ينجح اتمع يف إلغاء اجلوهر العملي لليهودية، املتاجرة « و .« املتاجرة واملال، وبالتايل من اليهودية الواقعية

الذي حيمله،  ، وذلك ألن رؤية اليهودي للعامل، أي النموذج املعريف»يصبح وجود اليهودي مستحيالً  وشروطها، عندئذ
 ومت جتاوز الصراع بني "متت أنسنتها"العملية، قد اختفت  ألن أساس اليهودية نفسها، أي احلاجةمل يعد هلا ما جيسدها، و

 إعتاق اليهود يف معناه األخري« وهكذا، فإن . املادي بوجوده كعضو يف النوع البشري وجود اإلنسان الفردي ووجوده

  .« يعين إعتاق اإلنسانية من اليهودية

 التحرر اإلنساين من منظور ماركس ال يتم يف احمليط السياسي، أي داخل الدولة ل بأنولتلخيص األمور، ميكن القو

فالتحرر سيكون حترراً من الظروف املوضوعية  ."الدولة الليربالية احلقة الكاملة"البورجوازية القائمة، وإمنا يتم خارجها 
 يت تنمي األنانية مثل التراث اليهودي املسيحي ومن الدينواملبادلة، ومن األفكار ال اليت تؤدي إىل األنانية أي املتاجرة

تلك الظروف ومن هذه األفكار  وال ميكن إجناز مثل هذا التحرر الكامل إال من خالل حترير الدولة ذاا من. بشكل عام
  .حبيث تصبح جماالً حلرية اإلنسان

خمطوطة ضمن أوراقه  عابرة، ويقال إنه توجدماركس قد كتب كتيباً، فإن إجنلز مل يكتب سوى مالحظات  وإذا كان
وميكن تقسيم مالحظات إجنلز بشأن . غري معروف ولكنها مل تنشر لسبب» يهود أملانيا«املوجودة يف موسكو بعنوان 

ويالحظ . وهذا التاريخ هو تاريخ نشر كتابه ضد دوهرنج. ، وما بعده1878عام  ما قبل: املسألة اليهودية إىل قسمني
االشتراكي السائد الذي   ال خيتلف كثرياً عن اخلطاب1878إجنلز بشأن اليهود واليهودية يف فترة ما قبل عام   فكرأن

وقد الحظ إجنلز أن اليهودي . »مجاعة وظيفية وسيطة» يرى اليهود كجزء عضوي من الرأمسالية التجارية واليت مسيناها
ورمبا   تبادل السلع املصنوعة يف أوربا باحملاصيل الزراعية يف بولندا،اليهود احتكروا إما تاجر وإما مراب، وأن التجار

 مارس 5مقال له يف نيويورك تربيون  يف"ويرى إجنلز . تكون هذه إشارة إىل يهود البالط يف عالقتهم بيهود األرندا
اجر الصغري والصانع فاحلريف والت. ويف الدولة العثمانية  أن هذا هو الوضع السائد يف كل شرق أوربا بل"1852

اجلوال  والقسطنطينية، أملاين، يف حني جند أن املرايب وصاحب احلانة وجايب الضرائب والبائع الصغري، يف روسيا وأملانيا
والواقع أن الصورة كانت ! "اليديشية هذه هي طريقة إجنلز يف اإلشارة إىل"هو عادةً يهودي يتحدث األملانية الفاسدة 

 .العثمانية تصوره إجنلز عن الدولةأكثر تركيباً مما 

أن إجنلز يالحظ وجود أثرياء اليهود يف الغرب، فإنه ال  ومع. "الرأمسالية الشكلية"اليهود، إذن، مجاعة وظيفية وسيطة 
ماركس،  حبسب مصطلح» احلقيقية « حبسب مصطلح فيرب، أو » الرشيدة « الرأمسالية الصناعية  يربط بني ذلك وبني

اجلماعات اليهودية بعضهم بالبعض  ويرى أن مثة عالقة قوية تربط أعضاء. بينهم وبني البورصة وحسبوإمنا يربط 
. "األمة عند ليون/اليهود الومهية عند ماركس ومفهوم الطبقة وفق مفهوم قومية"ولكنها عالقة وظيفية وليست قومية 

طفيلية ال عالقة   الفرنسي، وسوق األوراق املالية مؤسسةاليهودي يرفع قبعته بالتحية للمصريف اليهودي فاملمول األملاين
وبرغم طفيلية . بتوزيع فائض القيمة الذي سرقوه من العمال هلا باإلنتاج، فما هي إال مؤسسة يقوم فيها املمولون اليهود

وبالتايل ساعد على  ملالاملمولون اليهود، فإن له أبعاده الثورية إذ ساعد على سرعة تركيز رأس ا هذا الدور الذي يلعبه
  .بلورة اتمع واستقطابه
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معاد لليهود   يدافع فيه عن كتيب"إجنليزية"األطروحات، كتب إجنلز مقاالً يف جملة النجم الشمايل  وانطالقاً من مثل هذه
لد األول، يهاجم يف واقع األمر روتشي فذهب إىل أن الكتيب ال يهاجم لويس فيليب وإمنا. 1846صدر يف باريس عام 

ومما عمق من هجوم إجنلز على اليهود أنه كان يؤيد نضال بولندا من  .ملك اليهود، وأنه بذلك أخذ االجتاه الصحيح
الذين كانوا يؤيدون  "يف بوزنان"واحلفاظ على هويتها القومية، وبالتايل كان معارضاً لليهود واألملان  أجل االستقالل

بوصفهم عنصراً أملانياً، يقفون إىل جانب األملان يف هذه  وكان اليهود،. األملانيةضمها إىل أملانيا وصبغها بالصبغة 
فنعتهم  يهود بولندا، الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العامل، بطريقة تنم عن كراهيته هلم، وقد هاجم إجنلز. املعركة

بل إنه كان يرى أن اضطهاد الروس  .سدةبأم صورة مضحكة لكل اليهود، ووصف اليديشية مرة أخرى بأا أملانية فا
 من خالهلا "الطبقة احمللية الصاعدة"اجتماعي حتاول البورجوازية   إن هو إال جزء من عملية حتول1848لليهود يف عام 

  . الذين يفسدون كل األمور، ومينعون عملية التبلور الثورية"اليهود"الباعة اجلائلني  أن حتمي نفسها من

وقد ترجم إجنلز . »مايل«و» مضارب«و «يهودي«كتابات إجنلز يف هذه املرحلة أن مثة ترادفاً بني كلمات ويالحظ يف 
بل إنه هاجم هس والسال ذه الطريقة العنصرية . على اليهود بعض أعمال فورييه، دون أن يستبعد هجومه الشرس

أوربا  وأشار إليه باعتباره منوذجاً ليهود شرق» إفراييم النبيه«و» اليهودي السخيف«صفة  الشرسة، فأطلق على السال
من "» املدهنن«عن هذا اليهودي  وحتدث بامشئزاز شديد. الذين هم على أمت استعداد الستغالل أي شخص ألهدافهم

  .إىل الطبقات األرستقراطية  الذي يرغب يف زخرفة نفسه ويرغب يف االنتماء"الدهن

 حني نشر كتاب ضد دوهرنج الذي نالحظ فيه نغمة 1878عام  ر إجنلز حىتوظلت هذه هي املالمح األساسية لفك
 هجوماً على معاداة اليهود، وحياول أن يفسر الظاهرة بغضب بعض الطبقات اهلابطة على ما فهو يشن. خمتلفة متاماً

د متخلفة مثل روسيا تتحقق يف بال وهو يرى أن هذه الظاهرة. حيدث هلا نتيجة تغريات اجتماعية ال يتحكم فيها اليهود
  .املتحدة والنمسا وبروسيا وليس يف إجنلترا أو الواليات

أا االجتاه احلتمي للتاريخ الذي سيحسم كل اخلالفات  وهنا يظهر حتيز إجنلز للعملية التارخيية الكربى اليت كان يرى
اليونكرز  :فالطبقات، مثل. أمساليني والعمالالتناقض بني الر: تصبح تناقضاً واحداً بسيطاً والتناقضات االجتماعية حبيث

التجار، كلها طبقات رجعية تسقُط بسبب   والبورجوازية الصغرية واحلرفيني وصغار"صغار املالك الزراعيني األملان"
 كانت هذهاملمولون والتجار اليهود دوراً أساسياً يف هذه العملية، فال يهم إن  ويلعب. منافسة الرأمسالية اجلديدة الصاعدة

تنجز وظيفتها التارخيية وتساعد األمم  الرأمسالية اجلديدة وهذه القوى الصاعدة سامية أو آرية، معمدة أو مختنة، فهي
  .يصلوا إىل مرحلة أعلى من التقدم وتبسيط التناقضات املتخلفة مثل الربوسيني والنمساويني على أن

البورصة  أثر بالناتج القومي، فإن مسرح النشاط املايل األساسي يصبح هوقوية صاعدة ال تست ولكن، يف غياب رأمسالية
لكن أعضاء هذه الطبقات هم . واحلرفيني اليت يتركز فيها اليهود، ويظل اإلنتاج يف أيدي بعض الفالحني ومالك األراضي

وتشن هذه الطبقات . عدةبعنف ويعتقدون أم هم الرأمسالية الصا من بقايا العصور الوسطى الذين يهامجون اليهود
اليهود ليسوا حقاً من  وأشار إجنلز إىل أن. "»االشتراكية اإلقطاعية«ومن مث مساها إجنلز "االشتراكية  اهلجوم حتت عباءة

مليونريات أمريكا الشمالية الذين ميلكون من الثروات ما جيعل  كبار املمولني، وبين أنه ال يوجد يهودي واحد بني
  .كان شحاذاً  كما لوروتشيلد يبدو
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العنصرية، فهو يتحدث عن روتشيلد باعتباره رأمسالياً وحسب  ويف إطار هذا التحليل، يتخلى إجنلز عن كثري من مقوالته
 فاإلطار املرجعي هنا هو الوظيفة اليت يضطلع ا كل منهما وليس انتماؤمها. مسيحي آخر ويقرن بينه وبني رأمسايل

يف أوربا، ولكنه يتحدث عن  يشري إىل يهود شرق أوربا باعتبارهم ممثلي أدىن مراحل التجارةوهو . الديين أو اإلثين
. باعتبارها مسة من مسات اإلنتاج الرأمسايل يف مراحله املتدنية حيلهم التجارية الوضيعة ال باعتبارها خاصية يهودية وإمنا

، وهذا يعين "اليديشية وهم من يهود"ترا بل ويف شرق أوربا أعضاء الطبقة العاملة من اليهود يف إجنل وقد أشار إجنلز إىل
أصبحوا جزءاً منه، أي جزءاً من العملية التارخيية  أن يهود أوربا ما عادوا يوجدون يف شقوق اتمع ومسامه وإمنا

إننا : "اليهود عن 1890ورمبا يفسر هذا تصرحيه اإلجيايب عام . اتمع إىل عمال ورأمساليني الكربى، عملية استقطاب
  ."مدينون هلم، فمنهم هايين وماركس وغريمها

إجنلز مل  ومن املعروف أن. إجنلز بتاتاً على املشروع الصهيوين، وال على كتاب هس روما والقدس ومع هذا، مل يعلق
كما .  مع هذا املشروعمل يكن لديه أي تعاطف ولذا، فمن املمكن تصور أنه. يكن يبدي اهتماماً كبرياً باألمم الصغرية

 ولكن باإلمكان النظر إىل. التارخيية الكربى وإمنا هي حماولة لتحاشيها وتعطيلها أن الصهيونية ال تنتمي إىل العملية

وتفتيت اتمعات الرجعية القائمة فيها، أي  املشروع الصهيوين باعتباره أداة خللق حالة من عدم االتزان يف املنطقة العربية
 املنطقة العربية الدور نفسه الذي لعبه املمولون اليهود مقابل اليونكرز ة الصهيونية ميكن أن تلعب يفأن الدول

  .االستعمار الفرنسي للجزائر من هذا املنظور وقد أيد إجنلز. والبورجوازيات الصغرية، وبالتايل فإن دورها سيكون تقدمياً

نتاج  وميكننا أن نقول إما. على تناول ماركس وإجنلز للمسألة اليهوديةبعض التعميمات  وميكننا اآلن أن حناول إصدار
ويظهر هذا . أمر طبيعي ومتوقَّع  جتربتهما الغربية على وجه العموم واألملانية على وجه اخلصوص، وهذا"أو سجينا"

يف تصورمها أن النسق الديين يف التمييز بني اليهودية واليهود و اجلانب من فكرمها، أكثر ما يظهر، يف فشلهما الكامل
إله إسرائيل  » :نسق واحد له جوهر واحد، يعبر عن نفسه من خالل اليهود، يظهر يف عبارات مثل اليهودي املتنوع هو

القضية البد أن يؤكد تنوع اليهودية بوصفها  ولكن التناول العلمي هلذه. إخل... »جوهر اليهود هو كذا « ، و»الطماع 
 والبد أن هناك عالقة ما بني األنساق. نفسه عدم جتانس اجلماعات اليهودية املختلفة يولوجياً ويؤكد يف الوقتتركيباً ج

عالقة عضوية سببية كاملة صلبة  العقائدية اليهودية املختلفة واجلماعات اليهودية املختلفة، ولكنها على أية حال ليست
 .وختتلف من بلد إىل آخر ومن مرحلة تارخيية إىل أخرى لفضفاضةكما يتخيل ماركس وإمنا عالقة تتسم بالسببية ا

 كما أن معرفتهم. وإجنلز مل تكن لديهما أدىن معرفة بيهود العامل الشرقي واإلسالمي ومن الواضح أن ماركس

روق احلضارية عندمها إشارات إىل الف ولذا، ال توجد. باجلماعات اليهودية يف أوربا ذاا مل تكن قوية مبا فيه الكفاية
ال يوجد لديهما إدراك للفروق احلضارية بني خمتلف اجلماعات  كما. والطبقية بني السفارد واإلشكناز داخل أوربا

أما مل  كما. جتربتهم كانت مركَّزة أساساً على يهود أملانيا مع معرفة سطحية بيهود شرق أوربا اليهودية إذ يبدو أن
وبسبب قصور معرفتهما، فإما يشريان إىل . الغربية هود املارانو يف نشأة الرأمساليةيتعرضا للدور اخلاص الذي لعبه ي

 وقد متادى املاركسيون. اليهودية بشكل جمرد بدالً من احلديث عن مسائل يهودية خمتلفة اليهود بشكل عام وإىل املسألة

للتعميم العاملي والشامل  ابرة مصدراًبعد ذلك وزادوا درجة التعميم والتجريد وأصبحت كتابات ماركس وإجنلز الع
  . على اليهود"!والذي يقال له علمي"
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اجلماعة اليهودية  ماركس وإجنلز مبا كان يدور يف شرق أوربا الذي كان يضم أغلبية يهود العامل، وبثقافة ولعل جهل
ل إىل مستوى تعميمي مرتفع ال يستند إىل الرغبة يف الوصو ، مع"فاليديشية بالنسبة إىل إجنلز هي جمرد أملانية فاسدة"فيها 

وإما  فاليهود إما أم قومية عاملية. هو الذي جعلهما يتبنىان رؤية استقطابية للموضوع معطيات مادية وحضارية كافية،
 مثل "»القومية اليديشية«نسميها " أم ليسوا بقومية على اإلطالق، ومل يطرأ هلما على بال وجود قومية شرق أوربية

إما الصهيونية أو االندماج : وإجنلز أن هناك حلني ال ثالث هلما وتصور ماركس. لعديد من القوميات األخرى هناكا
وظلوا  االستقطايب هو الذي سقط فيه البالشفة بعد ذلك فلم يتمكنوا من فهم طرح البوند للقضية وهذا املوقف. الكامل

وا حل بريوبيجان وهو حل ير من التقبل لفكرةيتخبطون إىل أن تبنر عن قَدالقومية اليديشية صد.  

فربغم اإلسهام التارخيي لكل من ماركس . ألصول الرأمسالية أما النقطة األخرية، فهي اخلاصة بتناول ماركس وإجنلز
بدائي  لوتطور ومصري الرأمسالية، فإما مل يدركا دور الدين يف هذه العملية إال بشك وإجنلز يف عملية دراسة أصول

الذي تبنياه والذي حيول كل األفكار،  وهذا مرياث فكر عصر االستنارة ومثرة النموذج الفلسفي املادي. وبسيط للغاية
  !يف اية األمر ويف التحليل األخري وضمنها العقائد الدينية، إىل مادة اقتصادية

 امة، اليت مل تظهر بشكل مكثف إال يف اية القرناالجتماعية واألنثروبولوجية الع كما أما مل يستفيدا بالدراسات

اإلشارات املهمة يف كتاباما عن  ولذا، وبرغم. التاسع عشر، عن األديان املختلفة ودورها يف النظم احلضارية االجتماعية
  .حال لعمق كتابات فيرب أو سومبارت املسيحية واليهودية فإن هذه اإلشارات ال تصل بأية

ورغم توافر املعطيات املادية واملعلومات الالزمة بشأن . ماركس وإجنلز شفة كل نقاط القصور لدىوقد ورث البال
فتحركوا من خالهلا ومن  اليهودية يف منطقة االستيطان، فإن الرؤية املاركسية شكلت اإلطار املعريف للبالشفة، اجلماعة

 .خالهلا وحدها

 أسمالية والجماعات اليهودية  للعالقة بين الر"1920-1864"رؤية ماكس فيبر 

Max Weber on the Relationship between Capitalism and Jewish 
Communities  

وأهم .  يف دراسة اليهود واليهودية من عدة جوانب"1920  1864"فيرب  ساهم عامل االجتماع األملاين ماكس
عن   درجة من الكفاءة يف خدمة األهداف، وذلك، أي توظيف الوسائل بأعلى»الترشيد«هو مفهوم  مفهوم يف كتاباته

كل جوانب احلياة على أساس  طريق إخضاع الظواهر بشكل متزايد للمنطق الرياضي واهليمنة املنهجية املنظمة على
أو التقليدية أو احلماسة الكاريزمية، أو االلتفات إىل أية قيم أخالقية  قوانني عامة ومبادئ تستبعد االلتفات إىل املعايري

البشرية العام، فتاريخ  وهو يرى أن الترشيد هو السمة األساسية لتاريخ البشرية املعاصرة، بل وتاريخ. إنسانية عاطفية أو
  .احلضارة هو التقدم املستمر حنو مزيد من الترشيد

. صوصيتهاالسمة األساسية، وهو مصدر خ والترشيد  حسب رأيه  ليس مسة معزولة من مسات احلضارة الغربية، بل هو

الكاتدرائيات القوطية وظهور العلم الطبيعي املبين على التحليل  ويربط فيرب هذه السمة بظواهر أخرى، مثل معمار
باعتباره حقاً  عملية كامنة يف احلضارة الغربية، فهي كامنة يف القانون الروماين، ويف مفهوم امللكية الرياضي، ويرى أا



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                140  

لقيصر لقيصر وما هللا هللا، مث يف بنية املدينة   الغرب عن العامل الدنيوي حبيث تركت مامطلقاً، ويف انفصال الكنيسة يف
  .اإلقطاعي الغربية واستقالهلا عن التشكيل

إذ تضع الديانات التوحيدية مسافة بني . الترشيد هذه ولعبت اليهودية بوصفها ديانة توحيدية دوراً أساسياً يف عملية
وإمنا   كما هو احلال يف الديانات احللولية"عامل الطبيعة"هدف املؤمن هو االتزان مع الدنيا   يعدولذا، مل. اخلالق واملخلوق

موحد، هي خطوة أوىل حنو الترشيد، إذ  هذه احملاولة للتحكم يف كل العامل بكل تفاصيله، باسم مثل أعلى. التحكم فيها
وهذا ترشيد تقليدي متوجه حنو القيمة اليت . عامل معه بشكل متكاملوإمنا يت ال يتعامل املرء مع الواقع على أساس ارجتايل

وهو الترشيد املتحرر من  املعايري األخالقية املطلقة، ولكن هذا النوع من الترشيد حل حمله الترشيد احلديث، حتددها
فالترشيد . رغباته أو مصلحتهتروقه أو حسبما متليه عليه  القيم، واملتوجه حنو أي هدف حيدده اإلنسان بالطريقة اليت

كامل، ولذا  املطلق الديين، أما الترشيد احلديث فال عالقة له بأي مطلق ويتم يف إطار نسيب التقليدي كان يتم يف إطار
  ."»الترشيد األدايت«ويسمى أيضاً "» الترشيد اإلجرائي«نسميه 

ومن مث مل يلعب أعضاء اجلماعات اليهودية دوراً  يتها املنطقية،ولكن فيرب يرى أن اليهودية مل تصل بعملية الترشيد إىل ا
بشكل  أي أن فيرب  على عكس سومبارت  يقول إن اجلماعات اليهودية مل تساهم. الرأمسالية مهماً ومركزياً يف تطور

الترشيد املوجودة يف من خالل عناصر  مباشر وأساسي يف نشوء الرأمسالية الرشيدة حىت وإن كان هلا إسهامها غري املباشر
ويعود . خالل تقويضها دعائم اتمع التقليدي بإدخال عناصر اقتصاد التبادل  ومن"وخباصة كتب األنبياء"النسق الديين 

  :األسباب التالية ذلك إىل

 جعلت هزمية العامل توجه اجلماعات البيوريتانية الربوتستانتية اليت  مل يكن توجه اليهود إىل هذه احلياة الدنيا حبدة 1
  .اتمع العلماين الرأمسايل الثروة شاهداً على الرضا اإلهلي، وهو توجه أدى يف اية األمر إىل ظهور وتراكُم

العامل التلمودي الذي يدرس النصوص املقدسة وليس التاجر الذي يراكم   يرى فيرب أن املثل األعلى اليهودي هو 2
والربا بعض الوقت  لمودي كان يف معظم األحيان تاجراً أو مرابياً، ولكنه كان يعمل بالتجارةوالعامل الت .الثروات

  .وحسب، ولذا مل يكن بوسعه الوصول بعملية الترشيد إىل منتهاها

مثل خصوصية يهوه وفكرة الشعب "  ولكن أهم األسباب هو وجود عناصر غري رشيدة يف الرؤية اليهودية للخالص 3
وحينما حضر اليهود إىل . النفسية، اليت عمقتها العزلة الشعائرية  أدت إىل عزلة اليهود"خالقيات املزدوجةاملختار واأل

  .بالوضع نفسه أوربا احتفظوا

هلم بل يتحدد وضعهم من خالل املواثيق احملددة بزمن،  وقد حلَّ اليهود غرباًء أو ضيوفاً على اتمع املضيف ال حقوق
يعملوا يف عدد كبري من  ومل يتمكَّن اليهود من االنضمام إىل نقابات احلرفيني ومل. وتزودهم باحلماية ملزاياواليت متنحهم ا

كانت األشكال الرأمسالية اليت ظهرت بينهم هي رأمسالية  وألم شعب منبوذ،. املهن، ولذا أصبحوا شعباً منبوذاً
أواصر القرابة  ومرتبطة باجلماعة اليهودية وشعائرها الدينية وتستفيد منإىل املعايري املزدوجة  املنبوذين؛ رأمسالية تستند

واملشاريع الرأمسالية املضمونة اليت تضمنها احلكومة،  وتنمو يف أحضان احلاكم والنظام اإلقطاعي وتتركز يف املضاربات
 ووصف فيرب. "الية الرشيدةكما هو احلال مع الرأمس"تؤثر يف كل جماالت احلياة  وهي كلها عمليات غري رشيدة وال

ومل يظهر بني . الوظيفية املالية الوسيطة لرأمسالية املنبوذين والرأمسالية التقليدية هو وصف دقيق لنشاط أعضاء اجلماعات
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يف ذاته، وإمنا كان اهلدف من العمل ومراكمة الثروة هو حتقيق الراحة  اليهود حب للعمل يف ذاته أو حب للثروة كهدف
دف لتحقيق الربح  وهم مل يقيموا استثمارات بعيدة األمد، بل ظلت استثمارام. ميكنهم دراسة التوراة لليهود حىت

كما مل يكن أمامهم جمال للتجريب، فاملؤسسات . احلديثة ولذا، فإم مل يسامهوا يف إنشاء الصناعة الغربية. السريع
القوي  وسعهم، كغرباء، أن جيربوا إال بإذن السلطة احلاكمة أوومل يكن ب. يريدون من ثروة القائمة كانت حتقِّق هلم ما

يركز على العقود احلكومية واحتكارات الدولة  وقد كان البيوريتان حيتقرون هذا النوع من الرأمسالية الذي"اليت يتبعوا 
  ."ومشاريع األمراء واملضاربات

فانعدام األمن الذي . املؤمن بتعاليم كالفن اخلي الذي يشعر بهويبين فيرب كذلك أن اليهودي ال يشعر بانعدام األمن الد
أما يف داخل اجليتو، بني مجاعته الوظيفية الوسيطة، فقد . من عامل األغيار يشعر به اليهودي كان خارجياً، أي اخلوف

اله أنه قد ال يكتب له خيطر بب اليهودي يشعر باألمن متاماً ألنه داخل اجليتو يعرف أنه فرد من الشعب املختار وال كان
وهو مل يكن يف . فالعالقة التعاقدية تؤكد له إمكانية اخلالص. التوراة اخلالص حىت بعد تنفيذ الوصايا اليت وردت يف

يدرسها ويعرف كل شيء  اخلالق ليفهم اإلرادة الربانية الغامضة، فقد كانت لديه الشريعة اليت ميكنه أن حاجة لعالمة من
ومن . األغيار، فقد كان هناك عامله املقدس الذي يعود إليه النشاط االقتصادي لليهودي كان يتم يف عاملورغم أن . فيها

الرزق  التجاري والقيم الدينية، فالعمل التجاري ال يصب يف املوقف الديين، والعمل لكسب هنا ظهرت هوة بني النشاط
القول بأن تراكم الثروة هو دليل على عدالة  وميكن. مجيد اخلالقال يعد يف اليهودية اية يف ذاته وال هو وسيلة لت

املرجعية يظالن بالنسبة إىل اليهودي احلياة التقية حبسب الوصايا واألوامر  اخلالق، ولكن اهلدف األساسي والنقطة
م االنغماس يف التعجيل وعد بل إن فكرة غزو العامل ذاا مت االستغناء عنها عن طريق فكرة انتظار املاشيح، والنواهي،

  .حىت يعود املاشيح، وهو ما يعين موقفاً انسحابياً من الدنيا وكان ضرورياً لليهودي أن ينتظر يف صرب وأناة. بالنهاية

اجلماعات اليهودية  عنصراً آخر يف دراساته عن املدينة، فهو يفسر عدم نشوء الرأمسالية الرشيدة بني أعضاء ويضيف فيرب
الوسيط مؤسسة دنيوية مستقلة عن الكنيسة وعن   يف املدينة املسيحية، حيث كانت هذه املدينة يف العصربأا نشأت

الوالء كأفراد ال كأعضاء يف قبيلة أو عائلة، وهذا يعين ضمور وميش  الدولة، وكانت تضم أفراداً يقسمون ميني
كانت أساساً   ورغم أن نقابات احلرفيني والتجار."مثل عبادة األسالف"اليت ترتبط بشعائر حمددة  عالقات القرابة

. ينتمي إليها بعد أن يقسم ميني الوالء هلا مسيحية ورموزها مسيحية، فإا ظلت مؤسسات دنيوية ميكن ألي غريب أن

وكان من شأن هذا كله أن . شئون العمل والتجارة عن شئون األسرة والعشرية وقد سامهت املدينة ذه الطريقة يف فصل
ورغم أم كانوا  .ومن املعروف أن اليهود مل يصبحوا قط جزءاً من املدينة. عملية الترشيد اآلنفة الذكر يساهم يف

إليها، بل كانوا أعدى أعدائها يف بعض املناطق نظراً  حيصلون على حق اإلقامة فيها، فإم ظلوا غرباء عنها ال ينتمون
 .احلاكمة لتبعيتهم للنخب اإلقطاعية

تستند إىل أسس عامة موضوعية رشيدة باملعىن اإلجرائي واليت  أي اليت"قاً من هذا، يرى فيرب أن الرأمسالية الرشيدة وانطال
الربوتستانت،   مل تولَد بني اليهود وإمنا ولدت يف صفوف"تعظيم األرباح وليس إشباع الرغبات يهدف اإلنتاج فيها إىل

 وغريهم من أتباع املفكر الديين "الواليات املتحدة انت يف الساحل الشرقي مناملستوطنني الربوتست"خصوصاً البيوريتان 
هيمنت  فاألخالقيات الربوتستانتية اليت. لعبوا الدور األساسي يف ظهور الرأمسالية الرشيدة الربوتستانيت كالفن، فهم الذين
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ألن اإلله بعيد متاماً ال ميكن "الطمأنينة  دمعليهم جعلتهم يؤمنون بالعمل كغاية يف ذاته وخلقت فيهم إحساساً عميقاً بع
وبسبب هذا اإلحساس بالبعد والعزلة،جيعل املؤمن اهلدف من حياته هو غزو  ."فهمه أو الوصول إليه أو التواصل معه

العامل إلدخال   واهليمنة على"مبا ينتج عن ذلك من عملية ترشيد كاملة"ذاته وتوظيفهما خلدمة اإلله  العامل وغزو
النشاطات باعتبارها عالمة على االختيار والنجاح  ومراكمة الثروة يف هذه الدنيا هي أهم.حساس بالطمأنينة على ذاتهاإل

يراكمها،أي أن  وألن الثروة عالمة من اإلله، فإن على املؤمن أال يبددها بل عليه أن.اآلخرة الذي سيؤدي إىل النعيم يف
  .كغاية يف ذاا تعة ويقوم مبراكمة الثروةاإلنسان الربوتستانيت ينكر على نفسه امل

الترشيد أو بنشأة الرأمسالية خصبة للغاية وهلا مقدرة تفسريية  وأطروحة فيرب بشأن عالقة أعضاء اجلماعات اليهودية بعملية
هودية كنسق الي فقط تفسري جانب مهم يف التاريخ االقتصادي ألوربا، بل حتاول أيضاً تفسري تطور عالية، فهي ال حتاول

تركيبية من كتيب ماركس املسألة اليهودية الذي  ديين وتطور وضع اليهود داخل احلضارة الغربية، وهي بذلك أكثر
  .كتبه يف شبابه قبل نضوجه

 : ونشير هنا إلى كثير من نقط النقص في تناول فيبر للموضوع، وهو أمر متوقع نظرا التساع حدود الموضوع

إغفال فيرب أمهية فكرة التوحيد باعتبارها فكرة تشكل قفزة نوعية للفكر   النقص يف تصورنا هو رمبا كان أهم نقط 1
عناصر مهمة ولكنها ال  ، وهي"مثل العهد بني يهوه واليهود"وبدالً من ذلك كان تركيزه على عناصر ثانوية  الديين،

يف العقيدة اليهودية ظل مشوباً بعناصر حلولية وثنية، التوحيد  كما مل يدرك فيرب أن. ترقى يف أمهيتها إىل فكرة التوحيد
  .الواحدية الكونية اليت تنبذها العقائد التوحيدية احلقة وأن اليهودية سقطت يف

عبادة بعل حىت  بني عبادة يهوه وعبادة بعل مع أن من املعروف أن اليهودية دخلها كثري من العناصر من  يفرق فيرب 2
  . خليطاً غري متجانس من العبادتنيأصبحت عبادة يسرائيل

  .قراءة متعمقة هلذه األسفار يفترض فيرب وجود قدر كبري من الوحدة يف أسفار األنبياء، وهو األمر الذي ال تسانده  3

الشديد كما أنه مل يشر إىل االجتاهات األخرى، خصوصاً األسينيني والغيورين   يتسم حتليل فيرب للفريسيني باالبتسار 4
  .عبروا عن مصاحل ومطامح اجلماهري الشعبية ذينال

 للغاية، ولذا فهو مل يدرك أنه كتاب متناقض وأن كثرياً من أفكار األنبياء اختفت وحلت  معرفة فيرب بالتلمود سطحية 5

بني املختلفة اليت ظهرت  ويبدو أن معرفة فيرب بالتيارات الفلسفية. حملها صيغ سحرية أبعد ما تكون عن الترشيد
  .واملسيحي أيضاً، كانت ضعيفة اجلماعات اليهودية يف التشكيل احلضاري اإلسالمي، بل

  .رغم أا سيطرت على التفكري الديين اليهودي منذ القرن السابع عشر  مل يذكر فيرب القبااله من قريب أو بعيد 6

اإلقرار باألمهية املنهجية  ومع. الرأمسالية الرشيدةفيرب، وحبدة، بني األشكال الرأمسالية يف اتمع التقليدي و  يفصل 7
الظاهرتني تتداخالن على مستوى التاريخ املتعني وأن اليهود  والتفسريية هلذا الفصل، يظل من الضروري أن ندرك أن

  .حتطيم اتمع التقليدي القدمي كما بين ماركس لعبوا بالفعل دوراً يف
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 ت اليهودية من الداخل كما لو كان هناك تاريخ يهودي مستقل عما حوهلم مناجلماعا  ينظر فيرب إىل تواريخ 8

الداخلي الذي فرضه اليهود على  بأا نتاج اجليتو» الشعب املنبوذ«تشكيالت حضارية، ومن هنا حماولته تفسري فكرة 
  .أنفسهم

ومبارت أن يطرح وجهة نظر خمتلفة، وحاول س. املارانو وإسهامهم يف نشأة الرأمسالية  مل يتعرض فيرب لقضية يهود 9
  .يف الغرب بين أن اليهود هم أهم القطاعات البشرية اليت أدت إىل ظهور الرأمسالية الرشيدة حيث

الغربيني، يتناولون وضع اجلماعات اليهودية يف  وغين عن القول أن فيرب وماركس وسومبارت، وغريهم من املفكرين
هذا إىل جهلهم بأحوال يهود الدولة العثمانية ويهود اهلند والفالشاه والصني بل  ا يعودورمب. الغرب وكأنه وضع عاملي

 .وجمرد ومن هنا كان جنوحهم حنو التعميم املخل وحديثهم عن اليهود بشكل عام. جورجيا يف روسيا ويهود

  للعالقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية "1941-1863"رؤية فرنر سومبارت 

Werner Sombart on the Relationship between Capitalism and Jewish 
Communities  

عالقة قوية بني أعضاء اجلماعات اليهودية يف الغرب   أن مثة"1941  1863"يرى العامل األملاين فرنر سومبارت 
ا السؤال مطروح على ويبدو أن هذ. وظهور الرأمسالية وتطورها من جهة أخرى  من جهة"وخباصة يهود املارانو"

سومبارت بني نشاطني  ومييز. منذ بداية رحلته الفكرية، وأنه حاول أن يعثر على إجابة إىل أن وجد ضالته سومبارت
» النشاط االستثماري«واآلخر هو  "commercial كومريشيال: باإلجنليزية"» النشاط التجاري«رأمساليني أحدمها 

 رأمسالية املقاوالت أو«والترمجة احلرفية هلذه العبارة هي  ."entrepreneurial أنتربرينريال: باإلجنليزية"

وهكذا، فإن النشاط الرأمسايل  .ولكنها ال تؤدي املعىن املطلوب متاماً، على عكس الترمجة اليت نقترحها» الوسطاء
لسريع وروح املغامرة باحليوية والتوقد الذهين واإلدراك ا االستثماري حسب تصور سومبارت نشاط نيتشوي يتسم

ويرى  ."أو أخالق العبيد يف فلسفة نيتشه"والرغبة يف جتاوز األخالق واحلسابات العادية  والتجديد واإلحساس بالقوة
، وهي فترة »العصر البطويل«يسمى  سومبارت أن املستثمر الرأمسايل يشبه أبطال ملحمة بيولف األجنلو ساكسوين، فيما

فهؤالء األبطال جيدون لذة غري عادية يف الكفاح والصراع  . الغرب وقبل دخول املسيحيةقبل العصور الوسطى يف
متعينة مع  ذاتيهما، ويدخلون احلروب اليت ليس وراءها عائد مادي، وهم يدخلون يف عالقة مباشرة باعتبارمها هدفني يف

لرأمسالية التجارية اليت تنظر إىل العامل مبنظار ا كل هذا يقف على الطرف النقيض من. األشياء، وهي هنا العملية اإلنتاجية
  .موضوعي

اتمع التقليدي  يف واقع األمر، تعبري عن التقسيم الثنائي األساسي يف علم االجتماع األملاين بني وهذا التقسيم هو،
ية االستثمارية تعبري عن والرأمسال. "اجليسيلشافت"املفتتة  ، واجلماعة التعاقدية الذرية"اجلماينشافت"العضوي املترابط 

  .والرأمسالية التجارية تعبري عن الثانية اجلماعة األوىل،
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العضوية  النوعني من الرأمسالية هو تعبري عن الصراع بني رؤية االستنارة اآللية والرؤية ومن الواضح أن التمييز بني هذين
تزايد معدالت الترشيد والعلمنة يف  حتجاج علىوتبني سومبارت للفكر العضوي هو يف جوهره ا. املعادية لالستنارة

  .اتمع الغريب

الوظيفية الوسيطة  الرأمسالية التجارية هي رأمسالية اتمعات اإلقطاعية اليت تضطلع ا اجلماعات كما أننا سنالحظ أن
  .الرشيدة عند فيرب على عكس النشاط الرأمسايل االستثماري، وهو ما يعادل الرأمسالية

تطور الرأمسالية بشكل عام، وإن كانت هناك عدة عناصر   سومبارت أن أعضاء اجلماعات اليهودية سامهوا يفويرى
هلذه  ويورد سومبارت عدة أسباب. التجارية أكثر قوة من ارتباطهم بالرأمسالية االستثمارية جعلت ارتباطهم بالرأمسالية

  :اتمعات الغربية عض اآلخر يعود إىل وضعهم يفالظاهرة بعضها يعود إىل النسق الديين اليهودي والب

وأبدت اهتماماً خاصاً . سلبية، وإمنا قامت بتنظيمها بل تشجيعها  مل تحرم اليهودية التجارة، ومل تنظر إليها نظرة 1
  .أجل حتقيق الربح باألعمال املالية من

ني اليهودي وغري اليهودي، وهو ما فتح الباب على أحلته ب  حرمت اليهودية اإلقراض بالربا بني اليهود ولكنها 2
  .لالشتغال باألعمال املالية ومراكمة رأس املال مصراعيه أمام اليهودي

خالل قنوات  االعتدال والتحكم يف الذات وعدم التعبري عن العواطف والدوافع بشكل تلقائي إال من  تشجع اليهودية 3
ويرى سومبارت . هائلة للنشاطات االقتصادية ، يف واقع األمر، حتويل طاقات حيويةويعين هذا. شرعية معترف ا دينياً

  .أن هذا هو الترشيد االقتصادي بعينه

األسرار والطقوس ذات الطابع الرمزي،   يشري سومبارت إىل النسق الديين اليهودي، فيالحظ أن اليهودية جمردة من 4
  .متيل حنو احلساب وتبتعد عن املغامرة يةوهو ما يعين أا تنمي عقلية رشيدة عقالن

 عالقة تعاقدية، فاخلالق ليس عنصراً حماطاً باألسرار وإمنا عنصر جمرد غري شخصي ال  العالقة بني اليهودي واخلالق 5

  .ميكن للمؤمن الدخول معه يف عالقة شخصية، وبالتايل تظل العالقة معه جمردة غري شخصية

فمن يؤدي . وفكرة التعاقد من جهة أخرى اسة والثواب والعقاب يف العامل اآلخر من جهة ربطت اليهودية بني القد 6
وشجع هذا ظهور اجتاه إمنائي حبيث ميكن للمؤمن أن . العالقة التعاقدية وصايا اخلالق البد أن يكافأ على أفعاله حبسب

التقشف الديين  التوجه الدنيوي على نقيضرغباته يف سبيل املكافأة النهائية، وهذا ضرب من التقشف ذي  يرجئ حتقيق
  .ذي التوجه األخروي

معادية للطبيعة دف إىل غزوها واهليمنة عليها، وهذا هو أحد أهداف   يالحظ سومبارت أن اليهودية ديانة 7
  .الرأمسالية

اليهود مرشحني ألن يضطلعوا األمر الذي جعل  كل هذه العناصر يف النسق الديين اليهودي تتفق متاماً مع روح الرأمسالية،
ومما ساعد على حتقيق هذا االجتاه عناصر خاصة بالتجربة التارخيية . آخر بالوظائف التجارية أكثر من أي قطاع بشري

  :هذا االجتاه وساعدته على التحقق، منها لليهود قوت

كونون شبكة مالية جتارية ضخمة خارج فلسطني يف ربوع األرض، وهذا ما جعلهم ي  تشتت اليهود، أي انتشارهم 1
  .العالقات التجارية طابعها الدويل الالزم لنشوء الرأمسالية ويعطون
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تسود فيه  اليهود، خرجوا من بيئة صحراوية حيملون معهم الروح السامية التجارية إىل الشمال الذي  وحني تشتت 2
احلسابات الرشيدة الباردة وهي البيئة اليت  بارت هي رمزويبدو أن الصحراء يف ذهن سوم. الروح اآلرية وروح املغامرة

يرغب يف البقاء، ونقيضها الطبيعة الثرية يف الشمال اليت تشجع على اتساع  يتحول فيها اإلنسان إىل خملوق أناين ذري
. "تمع التعاقديا"واجليسيلشافت  "اجلماعة املترابطة"وهنا نرى صورة أخرى من اجلماينشافت . وارتياد اهول األفق

  .كبرية تضم أشخاصاً أنانيني ال يكترثون إال مبصاحلهم ويرى سومبارت أن املدينة احلديثة ليست إال صحراء

 الصحراء أو العقلية الصحراوية اليت تشجع على احلساب جتعل اإلنسان شخصية مرتبة ترفض  يبدو أن احلياة يف 3

ما ميكن أن نسميه  طبيعة، أي أن احلياة يف الصحراء تشجع علىالتلقائية، على عكس حياة الريف يف أحضان ال
  .«الشخصية التعاقدية«

 فلسطني، غرباء عن اتمعات اليت حلوا ا، ومن املعروف أن الغريب يقوم بتثوير  ظل اليهود، بعد انتشارهم خارج 4

  .ارستهااتمعات اليت حيل ا، كما أنه يضطلع بوظائف يأنف أعضاء اتمع من مم

تصبح ما هي عليه رمبا لكوم يهود   يرى سومبارت أن أعضاء اجلماعة اليهودية ساعدوا الدولة احلديثة على أن 5
  .خالله الرأمسالية احلديثة وهذه الدولة هي اإلطار الذي تطورت من. بالط

  .سابات املعقدةالالزمة لظهور النظام التجاري واحل  طور اليهود أيضاً كثرياً من اآلليات 6

 األموال الكافية لالستثمار، ولتمويل املشاريع املختلفة، ومن الواضح أن سومبارت يفكر  كان لدى اليهود رؤوس 7

 .هنا يف يهود املارانو الذين مل يشر إليهم أي من فيرب وماركس

الرأمسالية ويستبعد العناصر األخرى  ءاملشكلة األساسية يف أطروحة سومبارت هي أنه جيعل من اليهود سبباً يف نشو ولعل
السبب األساسي لكانت الرأمسالية قد ظهرت يف شرق أوربا حيث كانوا  ولو أن اليهود هم. مثل حركة اإلصالح الديين

يهود على  ، ولكنها ظهرت أساساً يف غرب أوربا، يف إجنلترا اليت مل يكن يوجد فيها"يف وسطها أو حىت"مركَّزين 
  . فرنسا وهولندا اللتني ضمتا أقليات يهودية صغريةاإلطالق، ويف

وخباصيته اجليولوجية، فبينما كان  ويبدو أن سومبارت مل يكن ملماً بقدر كاف بعدم جتانس التراث الديين اليهودي
  قد اكتسحت معظم يهود العامل منذ قرنني أو ثالثة"الصوفية" يتحدث عن اليهودية كديانة تعاقدية، كانت احلسيدية

 اإلشارة إىل عدم وجود تعارض بني احللولية والتجارة، بل إن الفكر احللويل يشجع على ومع هذا، تجدر. قرون

للقضية، فهو يتحرك يف إطار التلمود  ولكن هذا خيتلف عن طرح سومبارت. االهتمام بالعامل املادي وخيلع عليه القداسة
  .بواليهودية احلاخامية أو رمبا العهد القدمي وحس

الغريب، كجماعة وظيفية وسيطة،  ومل يأخذ سومبارت يف االعتبار أن خصوصية وضع اليهود داخل التشكيل احلضاري
هي ذاا اليت وضعت حدوداً على حركتهم حبيث ظل  واليت جعلتهم يسامهون بشكل واضح يف نشوء الرأمسالية،

  .الكل إسهامهم هو إسهام اجلزء يف حركة

 يف منو "وكان معظم أثريائهم من املارانو"أمستردام  م قد يكون من املفيد دراسة مدى إسهام يهودولتوثيق هذا التعمي
  .التفصيل الرأمسالية اهلولندية بشيء من
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 لغري اليهودي، وكان اليهود 828مقابل   جلدرا1448ًالسابع عشر  بلغ دخل عضو اجلماعة اليهودية يف القرن
املسامهني يف شركيت اهلند الشرقية واهلند الغربية اهلولنديتني، وشاركوا  فكانوا من كبارالسفارد من أكرب مالكي األسهم، 

ولكن الوضع . يهودية من أسهم شركة اهلند الشرقية يف أيد% 25نشاطاا االقتصادية االستيطانية، وكان  يف خمتلف
 ألف جلدر 36 يهودياً حنو 18دفع "ة للغاية اليهود ضئيل كان خمتلفاً يف شركة اهلند الغربية إذ كانت نسبة املسامهني

ويف أحناء  ولعب اليهود السفارد دوراً يف تأسيس اجلماعات اليهودية يف نيويورك ولندن. "ماليني من رأمسال يبلغ ثالثة
 1733كان يوجد فيها أربعمائة مزرعة عام  العامل اجلديد، كما استوطنوا يف الربازيل وكوراساو وكايان وسورينام اليت

  . يف يد اليهود115منها 

برتغالياً بني   يهودياً سفارديا24ً، وهي أقدم السجالت، مل يكن يوجد سوى 1609سجالت أمستردام لعام  وحسب
 مودعاً، مل يكن 320وبني أكرب  . يهوديا28ً مل يكن يوجد سوى 1611 مودعني عام 708 مودعاً، ومن 731

وظلت .  فقط من اليهود106، بينهم 1202 ان عدد املودعني، ك1620ويف عام . يوجد سوى عشرة يهود
 يدفعون أعلى 685 يهودياً، ومن بني 265من بينهم  1302  بلغ عدد املودعني1674النسبة ثابتة، ففي عام 

ومن اموعة الثانية من . ، مل يكن يوجد سوى ستة يهود1631ويف عام . فقط ضرائب كان يوجد يهودي واحد
أمستردام عام   يهودياً ثرياً يف21 يهودياً، أي أنه مل يكن يوجد سوى 15مل يكن يوجد سوى الضرائب  دافعي

1631.  
 يهودياً حيتفظون حبسابات ضخمة يف 13امليالدي، فكان يوجد  وتغيرت الصورة قليالً يف منتصف القرن السابع عشر

 100,000م ستة كان كل منهم ميتلك  يهودياً ثرياً، من بينه245وكان هناك  ."1646عام "بنك أمستردام 

 ميتلكون "245"هؤالء  هذا، كانت ثروة اليهود صغرية بالنسبة إىل الثروة الكلية، فكان أثرياء اليهود ومع. جلدر
أمستردام، أي أن اليهود كانوا   جلدر ميلكها األثرياء يف185,582,000 جلدر من جمموع 3,621,800

ساد غرب أوربا والبالد اليت ظهرت فيها رأمساليات قوية يف  هو النمط العام الذيوهذا . من الثروة% 2ميتلكون حنو 
تفوق كثرياً  وهو منط وجود ثروة يف يد بعض املمولني اليهود بنسبة. كانت هلا جتارب استعمارية مرحلة مبكرة، وبالتايل

حيث » رأمسال يهودي« أن يطلَق عليها ميكن ولكن تظل هذه الثروة جزءاً من كل، وال. نسبة اليهود إىل عدد السكان
االقتصادية للمجتمع ككل، وليس كون رأس املال مملوكاً من قبل بعض  إن ما يحدد حركة رأس املال هو احلركة

 .اجلماعات اليهودية املمولني من أعضاء

 يهود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة في المجتمعات الغربية وبين الجماعات اليهودية 

The Marranos  as  Agents  of Modernization and Secularization in Europe and 
among Jewish Communities  

 تشجع يهود املارانو على االستيطان فيها، إذ كان كثري من الدول الغربية، خصوصاً كانت بعض الدول الغربية

وكانت هذه الرؤية تطابق، . النافعة لوظيفية التجاريةالربوتستانتية، ترى أن اليهود بوسعهم أن يضطلعوا بدور اجلماعة ا
ممن كانوا يبطنون اليهودية، كان يستمر يف التخفي حىت يستفيد من  فكثري منهم،. إىل حد ما، رؤية املارانو ألنفسهم

بقوا يف شبه جزيرة أيربيا  ولذا، جند أن كثرياً من املارانو. املتاحة أمامه، إذ كان وده يعين فقدانه إياها الفرص االقتصادية



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                147  

املصادرة، مؤثرين ذلك على اهلجرة إىل بلد بروتستانيت أو إسالمي  حبثاً عن الفرصة االقتصادية وحفاظاً على أمالكهم من
إىل دول  كما أن كثرياً من يهود املارانو الذين هاجروا. وال مينحهم الفرصة االقتصادية نفسها مينحهم حرية العبادة

وكان . أعضاء أسرهم الذين تنصروا بالفعل  على عالقام مع املؤسسات التجارية يف إسبانيا والربتغال ومعجديدة، بقوا
. خربام واتصاالم الدولية، وبنفوذهم ورأمساهلم، برغم اضطهاد حماكم التفتيش احلكم اإلسباين أو الربتغايل يستفيد من

ومثة حاالت كان يهود املارانو  .تجسس لصاحل الدولتني اإلسبانية والربتغاليةحاالت عديدة قام فيها يهود املارانو بال ومثة
للقيام باألعمال التجارية، وهو ما يعين أم كانوا يضطرون إىل  يهاجرون فيها من إسبانيا أو الربتغال مث يعودون إليها

  .أخرى، لفترة وجيزة، أو على األقل التظاهر بذلك اعتناق املسيحية مرة

وشركة  وفعاالً يف تأسيس الشركات التجارية واالستيطانية الكربى، مثل شركة اهلند الشرقية املارانو دوراً مهماًولعب 
  .الربتغاليون ليخرجوا اهلولنديني من الربازيل ، وسامهوا أيضاً يف شركات منافسة أسسها"اهلولنديتني"اهلند الغربية 

ية، شركات تأمني وعديداً من املصارف، حيث كانوا ذوي شهرة يف هلم من خربة مال كما أسس املارانو، مبا كان
وصناعة السالح وبناء  وأسسوا مصانع للصابون واألدوية، وسامهوا يف سك املعادن. يف بورصات األوراق املالية التعامل
 النفيسة، كما اشتغلوا املرجان والسكر والطباق واألحجار :واحتكر املارانو تقريباً التجارة الدولية يف سلع مثل. السفن

كانت تعد  أعداد منهم يف أوربا، ويف العامل اجلديد، ويف مستعمرات الربتغال يف أفريقيا، اليت بتجارة الرقيق بسبب وجود
وساعدهم على تبوء مكانتهم املالية واضطالعهم  .وكان عدد من يهود البالط من أصل ماراين. مصدراً أساسياً للعبيد

أن املارانو، بانتشارهم وهامشيتهم واحتفاظهم بالروابط بينهم وبالالدينو كلغة  أوهلما: ة عامالن أساسيانذه الوظيف
احلديث كان يربط بني معظم  للتجارة الدولية، كونوا أول شبكة جتارية عاملية وأول نظام ائتماين يف العصر مشتركة

وامتد نشاطهم إىل العامل اجلديد، حيث ارتبطوا . والربوتستانيت أطراف العاملني اإلسالمي واملسيحي بشقيه الكاثوليكي
لعالقات  ومت كل ذلك يف غيبة نظام ائتماين عاملي، أو نظام ثابت. التجارية لالستعمار الغريب بكثري من املشروعات

يت كانت تأخذ باملنفعة احلكومات املطلقة ال كما تزامن انتشارهم يف العامل مع بداية علمنة اتمع الغريب وظهور. دولية
  . معياراً للحكم على األفراد"أوغريه من االنتماءات وليس االنتماء الديين"والوالء هلا 

ا كانت  اليت اشتغل ا املارانو كانت التجارة الدولية، وأن األعمال املصرفية اليت اضطلعوا وجتب مالحظة أن التجارة
من قريب أو بعيد التجارة البدائية اليت كان   ال تشبه"لتجارة واألعمال املصرفيةا"أعماالً مصرفية متقدمة فكانت كلتامها 
  .كانوا يشتغلون به يعمل ا يهود اإلشكناز أو الربا الذي

كما أن . إىل حد كبري  صناعات رأمسالية باملعىن احلديث للكلمة وكانت الصناعات اليت طوروها واستثمروا فيها أمواهلم 
هنا، فإن املارانو  ومن. وأعدادهم الصغرية، وعدم انغالقهم، سهلت عملية اندماجهم يف اتمعات الغربية لية،ثقافتهم العا

ولذا أيضاً، مل تظهر بينهم . على طريقة اإلشكناز كانوا يعيشون يف صلب اتمع الغريب، أويف جسده، وليس يف مسامه
بشأن  ويتجلى هذا يف فرنسا حيث طبق نابليون قوانينه. إشكنازية أساساًاليهودية مسألة  مسألة يهودية، إذ كانت املسألة

إجنلترا إذ أن يهود إجنلترا السفارد من  وينطبق الشيء نفسه على. إصالح اليهود، على األشكناز وحدهم دون السفارد
وبدأت اهلجرة . وقهم كافةوغريها، اندجموا متاماً يف اتمع وأُعطوا حق عائالت مونتيفيوري ومونتاجو ودزرائيلي،
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أفريقيا، مث وعد  من شرق أوربا، فظهرت مسألة يهودية أدت إىل صدور قانون الغرباء، مث مشروع شرق اإلشكنازية
  .بلفور، وذلك إلبعاد اهلجرة اإلشكنازية عن إجنلترا

يف تشكيل االقتصاد التجاري  سياًإن يهود املارانو كانوا عنصراً أسا« هذا، قال عامل االجتماع األملاين سومبارت  لكل
اخلاصة بعالقة الرأمسالية والربوتستانتية، واليت ترى أن دور  ورفض سومبارت أطروحة فيرب. »الصناعي اجلديد يف أوربا 

نظريته اخلاصة  ويطرح سومبارت بدالً من ذلك. ثانوياً بسبب ارتباطهم باحلكومات والنخبة احلاكمة اليهود فيها كان
فريى أن اليهود لعبوا دوراً أساسياً وحامساً يف حتديث  يهود، خصوصاً املارانو، بقيام النظام الرأمسايل احلديث،بعالقة ال

  .أشكاالً جديدة من االقتصاد ارد الذي هدم العالقات اإلقطاعية املتعينة وعلمنة أوربا بإدخاهلم

أما دورهم يف حتديث . متفق عليه مر معروف ورمباهذا هو دور املارانو التحديثي يف العامل الغريب ككل، وهو أ
وقد أشرنا من قبل إىل أن هوية يهود املارانو كانت . إيضاح وتفسري اجلماعات اليهودية فهو أكثر غموضاً وحيتاج إىل

ون التقاليد يعرف وكانوا. يقفون بني اتمع املسيحي واجلماعات اليهودية وال ينتمون إىل أي منهما هامشية، حيث كانوا
ولذا، أمكنهم أن يكونوا قناة . يهود اليديشية احلضارية لكال اتمعني، كما كانوا على مستوى ثقايف رفيع على عكس

ليهود املارانو يف عملية حتديث اليهود واليهودية هو هجومهم على اليهودية  لكن أكرب إسهام. توصيل بني اتمعني
  .وعلى مؤسساا كافة احلاخامية

املثالية على اليهودية أثناء ختفيهم ألم كانوا يرفضون السلطة الكنسية  وقد كان كثري من يهود املارانو يضفون غاللة من
وقد اعتادوا، أثناء فترة  .كما كانوا يتصورون أن اليهودية دين تسامح وحرية وعقالنية تتقبل النقد بسماحة والكهنوتية،

. طور عقليتهم النقدية بعيداً عن أي شكل من أشكال احلوار ارساا بينهم، األمر الذيختفيهم، انتقاد الكنيسة ومم

الربوتستانيت  فاجلماعة اليهودية يف الوسط. أمستردام، وجدوا صورة مغايرة متاماً ألحالمهم ولكنهم حينما ذهبوا إىل
االندماج، ولذا كانت تبذل قصارى جهدها ب كانت حتاول االبتعاد قدر اإلمكان عن عامل األغيار الذي كان يتهددها

ويرى بعض املؤرخني . ويف احملافظة على التفرقة بني السفارد واإلشكناز يف السيطرة على كل أعضاء اجلماعة اليهودية،
والدولة اإلسبانية،   كانت متأثرة وبعمق بأساليب حماكم التفتيش"املاهاماد" ومؤسسام "السفارد"املارانو  أن قيادات

املارانو، برؤيتهم النقدية، تقبل املؤسسة احلاخامية بكل  لكل هذا، كان من العسري على. طبقتها على أعضاء اجلماعةو
سهام  ولذا، فقد استمروا يف توجيه. فهي من وجهة نظرهم ال ختتلف كثرياً عن حماكم التفتيش وتعصبها، انعزاليتها

أضعف سيطرة القيادة الدينية وهز  وانب التراث اليهودي، األمر الذينقدهم حنو املؤسسة احلاخامية وضد كثري من ج
 .شرعيتها

أوربا إىل  جتربة املارانو هو الذي أدى إىل هز اليهودية احلاخامية من جذورها، وقسم يهود ولكن مثة جانباً آخر يف
 كان املارانو ينكرون أن املسيح هو بينا، وكما. ذلك هو الدور الذي لعبوه يف احلركات املشيحانية. طوائف وفرق

ولذا، ظلت . مسيحية، عمق إحساسهم بأمهية شخصية املسيح ومركزيتها املاشيح ولكن وجودهم يف كنف حضارة
الرتعة املشيحانية بينهم  املشيحانية حية قوية بينهم، وأدى وضعهم وخوفهم الشديد من حماكم التفتيش إىل تعميق العقيدة

متخفني، غري قادرين على تنفيذ األوامر والنواهي كافة، ولذا  كما ظل املارانو، بسبب كوم يهوداً. راوزاد من حرا
الشريعة  بل إن بعضهم جعل من خرق. اإلميان ارد وعدم أمهية االلتزام بالعبادات والشعائر أخذوا يف تأكيد أمهية
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للمارانو وضع متميز يف شبه جزيرة أيربيا  انية بينهم، فقد كانومثة بعد اجتماعي سياسي لتعاظم الرتعة املشيح. فضيلة
اليت  وقد تدنى وضعهم يف البلدان األوربية اجلديدة. وامللتزمون وكبار التجار قبل طردهم حيث كان منهم الوزراء

  .لسياسيةعن املشاركة يف السلطة ا كما أم، حىت بعد أن أحرزوا مكانة عالية، ظلوا بعيدين. استوطنوا فيها

والرتعة  اللوريانية اليت جتعل اليهود عماد اخلالص يف العامل، واليت ربطت بني التصوف وساهم املارانو يف نشر القبااله
شريكاً مع اخلالق يف خلْق العامل، بل ويف  املشيحانية، واليت تعوض اليهودي عن عدم مشاركته يف السلطة السياسية جبعله

القول بأن املارانية شكل من أشكال العلمنة ال خيتلف كثرياً عن الربوبية اليت  ولذا ميكن. لوجودهحتقيق الرب لذاته و
أيضاً جوهر املاسونية  وهذا هو"باإلله اخلالق وترى أنه ميكن التوصل إليه بالعقل دون حاجة إىل وحي أو رسل  تؤمن

  ."الربوبية

. اهلوية، فيمكننا أن نرى ملاذا أصبحوا تربة خصبة للرتعة املشيحانيةعن ضعف  وإذا أضفنا إىل كل هذا ما ذكرناه من قبل

سفاردي، وانتشرت  وكان تسفي من أصل. شبتاي تسفي، الذي أظهر غري ما أبطن، يتبع منط املارانو يف هذا وقد كان
ر تسفي، خرق الشريعة وحينما ظه. مركزاً للدومنه دعوته بني املارانو، خباصة يف مدينة سالونيكا اليت أصبحت فيما بعد

األوامر والنواهي، ووعد أعضاء اجلماعات اليهودية بأن يصبحوا سلطة سياسية مستقلة  على طريقة يهود املارانو، وأبطل
تأثر به يعقوب فرانك  وقد. فلسطني، بل ووزع كثرياً من املمالك على أتباعه على طريقة املشحاء املخلِّصني يف
  .املشيحانية  صاحب احلركة الفرانكية"يديشيةبال» سفاردي«تعين » فرانك«"

عملية تحديث لليهودية تسقط الشريعة  ويرى البعض أن الصهيونية هي شكل من أشكال المارانية أيضا، فهي
أن حركة التنوير اليهودية، وفكر مندلسون، كالهما فكر  كما يرون. وتحل إشكالية عدم المشاركة في السلطة

ومن المعروف أن بعض قيادات يهود السفارد . الموسوي ويسقط الشعائر كافة ليهوديماراني يحتفظ بالجوهر ا
التراث الماراني  بل يمكن أن نرى. أكثر المتحمسين لحركة االستنارة، وأن إسبينوزا من أصل ماراني كانوا من

 ."فيلسوف التفكيكية"مستمرا في شخصيات مثل دزرائيلي ودريدا 

ما عدا الواليات المتحدة"ن أعضاء الجماعات اليهودية في العالمرأسماليون م: الباب السابع "  

 الرأسمالية اليهودية 

Jewish Capitalism  

وجود تشكيل رأمسايل يهودي مستقل، وهو أمر مناف للواقع، ولذا فإننا نفضل  مصطلح يفترض» الرأمسالية اليهودية»
الرأمساليون من أعضاء » أو» لرأمساليون األمريكيون من اليهودا«أو » الرأمساليون األمريكيون اليهود«مصطلح  استخدام

  .«اجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة

 البورجوازية اليهودية 

Jewish Bourgeoisie  
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. أوربية ، وهي كلمة موجودة يف عدة لغات»املدينة«أي » بورج«كلمة مأخوذة بالنسب إىل كلمة  «البورجوازية»

البورجوازيات املختلفة وهو ما يعين أيضاً  تفترض وجود طبقة بورجوازية مستقلة عن» زية اليهوديةالبورجوا«وعبارة 
اجلماعات اليهودية يف العامل ال يلعبون دوراً مستقال عن اتمعات  وحيث إن أعضاء. »تاريخ يهودي مستقل«وجود 

من أعضاء  اليهود«ام، وإمنا ميكن احلديث عن فيها، فال ميكن احلديث عن بورجوازية يهودية بشكل ع اليت يوجدون
ومع هذا، فقد لعب أعضاء اجلماعات . وهكذا «اليهود من أعضاء البورجوازية األمريكية«أو » البورجوازية اإلجنليزية

  .نوعاً ما يف نشوء الرأمسالية، وهي قضية ناقشها كل من ماركس وفيرب وسومبارت اليهودية يف الغرب دوراً متميزاً

 الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 

Jewish Capitalists  

» البورجوازية اليهودية«و» اليهودية الرأمسالية«من املصطلحات الشائعة يف اخلطاب السياسي العريب والغريب مصطلح 

، »وديةالقومية اليه«و» الشخصية اليهودية«مصطلحات مثل  وهي مصطلحات، شأا شأن. »رأس املال اليهودي«و
يهودياً مستقالً عن  اقتصادياً يهودياً مستقال عن التشكيالت االقتصادية املختلفة وتطوراً اقتصادياً تفترض أن مثة وجوداً

وهذا افتراض غري دقيق . اجلماعات اليهودية يف كنفها التطورات االقتصادية العامة يف اتمعات اليت عاش أعضاء
 ضعيفة، ويؤدي يف النهاية إىل عدم فهم حركيات التطور والتغيري بني أعضاء تلك يةومقدرته التفسريية والتصنيف

الرأمساليون من أعضاء اجلماعات » أو» الرأمساليون األمريكيون اليهود«ولذا، فإننا نفضل استخدام مصطلح . اجلماعات
الية األمريكية، على سبيل املثال، تضم فالرأمس. رأمسالية يهودية مستقلة أو أي مصطلح مماثل يفيد عدم وجود» اليهودية
والرأمسالية األمريكية هي األصل  أمريكيني هلم انتماءات إثنية خمتلفة، فاالنتماء اإلثين اخلاص هو الفرع واجلزء، رأمساليني

  .والكل

ميكن  امل الغريب، ولكن الاليهودية لعبوا دوراً فعاالً يف نشوء وتطور الرأمسالية يف الع ومما ال شك فيه أن أعضاء اجلماعات
حركات : لليهود أي دور فيها، مثل فتطور الرأمسالية يف الغرب مرتبط بظواهر مل يكن. اعتبارهم مسئولني عن ظهورها

. االستيطاين يف القرن السادس عشر، واإلصالح الديين، والترشيد والعلمنة االكتشاف والقرصنة، مث االستعمار التجاري

  .ن ماركس وفيرب وسومبارت هذه القضيةكلٌّ م وقد تناول

 كرأمساليني يف إطار احلضارة الغربية، فهذا مرتبط بوضعهم كجماعة وظيفية تضطلع بوظائف أما من ناحية تطور اليهود

املالية األخرى، مثل يهود  مالية حمددة، فقد كان منهم من اشتغل بالتجارة والربا، وكان منهم من اشتغل باألعمال
وكان أعضاء اجلماعة يف وظائفهم املختلفة، حىت . احملدثون  ويهود البالط، مث كان منهم أخرياً الرأمساليوناألرندا

 للحاكم أو الطبقة احلاكمة وليس هلم أي استقالل اقتصادي عن النظم اليت وجدوا فيها، االنقالب التجاري، تابعني

اجلماعات اليهودية استفادوا من  ا ال شك فيه أن أعضاءومم. فكانوا تابعني هلا يعيشون على أطرافها ويف خدمتها
يستوردون احلبوب من يهود األرندا ويوفرون لبعضهم البعض  العالقات الدولية اليت نشأت بينهم، فكان يهود البالط

  .انتقال البضائع واألرباح، ولكنهم مع هذا ظلوا أساساً جزءاً من كل نظاماً ائتمانياً يسهل عملية
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سيم دور بعض أعضاء الجماعات اليهودية كرأسماليين داخل التشكيل الحضاري الغربي، إلى ثالثة ويمكن تق
 : أقسام

وبلغ بعضهم درجات عالية من الثراء وختصصوا يف . روسيا  الرأمساليون من يهود اليديشية يف شرق أوربا، خصوصاً 1
 ولكنهم كانوا قلة نادرة تعيش. مع أسرة جونزبرجالسكك احلديدية والغالل، كما حدث  بعض الصناعات والسلع مثل

أما داخل منطقة . اتمع الروسي خارج منطقة االستيطان بعيداً عن أية مجاهري يهودية وكانت حريصة على االندماج يف
قوة ومل يكن هؤالء . امتلكوا حنو نصف الصناعات داخل املنطقة االستيطان ذاا، فكان يوجد صغار الرأمساليني الذين

روسيا القيصرية  كانوا يعانون  شأم شأن بقية قطاعات اتمع الروسي  من التناقض األساسي يف سياسية حقيقية، فقد
يستأجرون عماالً من أعضاء اجلماعات اليهودية،  وكانوا. بني الشكل السياسي املتكلس والوضع االقتصادي املتطور

 بني هؤالء وأولئك فينظم العمال ضدهم اإلضرابات، وحياولون هم الطبقية ولكن كثرياً ما كانت تنشأ الصراعات
  .غري يهود استئجار عمال

ومع . ذلك الرأمساليون من أعضاء اجلماعات اليهودية وقد قامت الثورة البلشفية بالقضاء على الرأمسالية الروسية مبا يف
، بل كانت "نيب"ترة النظام االقتصادي اجلديد ممارسة نشاطهم، بل ازدهروا يف ف هذا، استمر بعض التجار اليهود يف

نتحدث عن رأمساليني ميتلكون  ولكننا يف هذه احلالة ال. نسبة من اليهود بني جتار السوق السوداء يف الستينيات هناك
ر وبعد سقوط االحتاد السوفييت، وظهو. العملة وما شابه ذلك وسائل اإلنتاج وإمنا نتحدث عن صغار االنتهازيني وجتار

أن تشتغل  وأوكرانيا وغريمها من اجلمهوريات اليت توجد ا مجاعات يهودية كبرية نسبية، نتوقع االقتصاد احلر يف روسيا
  ."السائد يف الغرب وهذا هو النمط"أعداد كبرية منهم يف القطاع التجاري والصناعي االستهالكي 

جلماعات اليهودية الرأمساليني، وهؤالء هم ورثة يهود البالط ا  يف وسط أوربا، خصوصاً أملانيا، برز كثري من أعضاء 2
على احلكم،  وقد مت القضاء على هؤالء مع استيالء هتلر. تطور الرأمسالية والصناعة األملانية ولعبوا دوراً مهماً يف

  .أموال الباقنيرؤوس أمواهلم وصودرت  فهاجرت أعداد كبرية منهم إىل الواليات املتحدة وفلسطني مبا تبقَّى من

يالحظ  اجلماعات اليهودية يف بالد غرب أوربا والواليات املتحدة، فلهم مكانة خمتلفة إذ  أما الرأمساليون من أعضاء 3
ظهرت فيها طبقة بورجوازية حملية،  أن النخب احلاكمة يف هذه البالد، بعد أن ظهرت فيها ثورة جتارية، وبعد أن

. على حتقيق كثري من طموحاا وسيزودها بكثري من اخلدمات  اليهودية فيها سيساعدهاوجدت أن استيطان اجلماعات

ازدهر الرأمساليون  وقد. توطني اليهود يف هولندا وإجنلترا يف القرن السابع عشر مث يف العامل اجلديد ومن هذا املنظور، مت
 كما ظل رأس املال الذي ميتلكونه والصناعات صغرية من أعضاء اجلماعات اليهودية يف هذه البالد، ولكن نسبتهم ظلت

وقد الحظ كارل ماركس . قياساً إىل املصانع ورؤوس األموال الضخمة يف هذه البلدان اليت يديروا تتضاءل يف األمهية
  .املسألة اليهودية أن أصغر رأمسايل أمريكي جيعل روتشيلد يشعر وكأنه شحاذ يف

ومونتاجو يف إجنلترا، دوراً مهماً يف القطاع  فرنسا، وعائالت مونتيفيوري وساسونولعبت عائلة روتشيلد يف إجنلترا و
 يف متويل احلكومات واحلروب ويف تطوير الرأمسالية يف أوربا ويف متويل املشاريع املايل واملصريف يف بلدهم حيث سامهوا
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إجنلترا مثل إسرائيل سيف وسيمون  اليهود يفكما ختصص الرأمساليون . الرأمسالية اإلمربيالية خالل القرن التاسع عشر
ويف فرنسا، برز خالل القرن العشرين . املتكاملة متعددة األقسام ماركس يف القطاع التجاري، وخباصة يف جمال املتاجر

فلم  ولكن رغم أمهية دورهم وحيويتهم. املهمني من اليهود مثل مارسل داسو وأندريه سيتروين بعض رجال الصناعة
  .م دور يهودي مستقليكن هل

فإن جتربتهم خمتلفة إىل حد ما، فقد استقروا يف جمتمع استيطاين يتسم  أما الرأمساليون من يهود الواليات املتحدة،
انظر األبواب " من العلمنة واحلركية، وقد استفاد املهاجرون اليهود من هذا الوضع وراكموا الثروات بدرجات عالية

«فرنسا«املعنونة  «لتراإجن»     ."»اليهودية يف الواليات املتحدة رأمساليون من أعضاء اجلماعات»  

 يف تطور الرأمسالية يف العامل العريب، فال متكن دراسته إال يف سياق الغزو أما بالنسبة لدور أعضاء اجلماعات اليهودي

مادة استيطانية تدور يف فلك املنظومة  إىلاالستعماري الغريب للمنطقة وحتويل أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل العريب 
  .اإلمربيالية الغربية

روتشيلد اليت كان  هذا الباب بعض الرأمساليني من أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل، نبدؤها بعائلة وستتناول مداخل
ا مث إجنلترا وأملانيا وروسيا اجلماعة اليهودية يف فرنس هلا فروع خمتلفة يف أوربا مث نتناول بعض الرأمساليني من أعضاء

اليهودية يف  ننتقل بعد ذلك إىل الشرق األقصى، ونركز على الرأمساليني من أعضاء اجلماعة مث. وجنوب أفريقيا وكندا
  .مصر كدراسة حالة ممثِّلة، وأخرياً بقية العامل العريب

 عائلة روتشيلد 

The Rothschilds  

ويعود أصل  الذين حتولوا بالتدريج إىل رأمساليني من أعضاء اجلماعات اليهودية،ويهود البالط  عائلة من رجال املال
وتشري » الدرع األمحر«عبارة أملانية تعين  منقول من» روتشيلد«واالسم . العائلة إىل فرانكفورت يف القرن السادس عشر

وقد حققت عائلة . ق أكانانعلى واجهة مرتل مؤسس العائلة إسح هنا إىل ذلك الدرع الذي كان» درع«كلمة 
تطور  وتاريخ. عامل املال والبنوك يف أوربا بدءاً من القرن الثامن عشر وحىت القرن العشرين روتشيلد مكانة بارزة يف

 الرأمسالية الغربية الرشيدة مث التشكيل اإلمربيايل العائلة هو أيضاً تاريخ يهود البالط واختفائهم وحتوهلم إىل جمرد أعضاء يف

الصهيوين  ودعم األسرة للمشروع. "القتسام الدولة العثمانية واالستيالء على ثروات الشرق الذي كان يخطِّط"الغريب 
معدالت االندماج يف احلضارة الغربية يف  يف فلسطني، ليس تعبرياً عن وجود مصاحل يهودية مستقلة وإمنا تعبري عن

  .تشكيلها القومي واإلمربيايل

يف جمال املال   تاجر العمالت القدمية هو الذي وسع نطاق العائلة"1812  1743"ل روتشيلد ماجرياشي وكان
وقد . عمله يف بالط األمري األملاين وليام التاسع والبنوك، بعد أن حقق ثروة طائلة أثناء حروب الثورة الفرنسية من خالل



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                153  

وإيطاليا  إجنلترا وفرنسا والنمسا:  مخسة بالد أوربية هيوأسسوا أفرعاً لبيت روتشيلد يف تفرق أبناؤه اخلمسة وتوطنوا
  .املرتبطة ببعضها البعض وبالتايل، فقد أقاموا شبكة من املؤسسات املالية. باإلضافة إىل أملانيا

فرع بيت روتشيلد يف إجنلترا، وتزوج أخت زوجة موسى  "1836 1777"أسس االبن األكرب نيثان ماير روتشيلد 
 وأتاحت له هذه الزجية دخول أوساط اتمع. وزعيم اجلماعة اليهودية يف إجنلترا ي واملايل اليهوديمونتفيوري الثر

عامل املال أثناء احلروب النابليونية  واكتسب نيثان ماير روتشيلد مكانة مرموقة يف. اليهودي السفاردي يف إجنلترا سريعاً
شها يف أوربا، واستعان يف ذلك بأخيه جيمس روتشيلد املقيم يف على جي حيث ساهم يف متويل إنفاق احلكومة اإلجنليزية

خالل تلك  وقد استطاعت عائلة روتشيلد،. يف متويل التحويالت الربيطانية إىل حلفائها يف أوربا فرنسا، كما ساهم
لة هي األداة وبعد احلرب، كانت هذه العائ . مليون جنيه إسترليين للحكومات األوربية100الفترة، تدبري ما يقرب من 

احللفاء ويف متويل القروض والسندات احلكومية املخصصة لعمليات إعادة  الرئيسية يف حتويل التعويضات الفرنسية إىل
كواحدة من أبرز  هذه املعامالت املالية مكانة متميزة يف مجيع أحناء أوربا ودعمت مركز مؤسسته واكسبته. البناء

  .ك الفترةاملؤسسات املالية األوربية يف تل

وإخوته، من خالل  فخالل فترة احلروب النابليونية، جنح هو. روتشيلد يتسم بالدهاء املايل والتجاري وكان نيثان
كما استغل إمكانياته يف احلصول على املعلومات  .عمليات ريب السلع من إجنلترا إىل أوربا، يف حتقيق مكاسب ضخمة

 . االتصاالت اليت أسستها العائلة فيما بينها، لتحقيق أرباح طائلة ملؤسستهشبكة واألخبار بشكل سريع نسبياً، بفضل

وكان ذلك يعين ارتفاع أسعار  .وكان نيثان من أوائل من علموا بانتصار إجنلترا على قوات نابليون يف معركة ووترلو
ميع بأن إجنلترا خسرت كبري من سنداته حىت يوهم اجل إال أن نيثان أسرع ببيع حجم. سندات احلكومة اإلجنليزية

 التخلص من السندات اليت يف حوزم، األمر الذي أدى بدوره إىل اخنفاض أسعار هذه احلرب، وهو ما دفع الكثريين إىل

أرباحاً طائلة حيث قفزت أسعار  وهنا قام بشراء هذه السندات بثمن خبس محقِّقاً من وراء ذلك. السندات بشكل حاد
وظل نيثان يستغل قدرته على احلصول على . وهزمية نابليون ب إعالن خرب انتصار إجنلتراالسندات إىل أعلى، عق

البيع  اخلاصة بالتطورات السياسية أو اخلاصة باألمور املالية يف التالعب من خالل عمليات املعلومات واألخبار سواء
  .مكاسب ضخمة سستهوالشراء الواسعة النطاق يف أسعار األسهم والسندات محقِّقاً لنفسه وملؤ

.  إدارة مصاحل بيت روتشيلد يف لندن"1879 1806"روتشيلد  وبعد وفاة نيثان ماير، تولَّى أكرب أبنائه ليونيل نيثان

قرض قيمته  وقد اشترك يف عمليات مالية مهمة، من بينها تدبري. يهودي يف الربملان اإلجنليزي وكان ليونيل أول عضو
لدزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا، الذي كانت  كما قدم ليونيل التمويل الالزم. القرم مليون جنيه لتمويل حرب 16

، وهي عملية متت يف كتمان وسرية تامة 1875أسهم قناة السويس عام  تربطه به صداقة وثيقة، لشراء نصيب مصر يف
مسامهة بيت روتشيلد يف تقدمي  وال شك يف أن. مهاالربيطانية، ومل يبلَّغ الربملان الربيطاين ا إال بعد إمتا بعيداً عن اخلزانة

تضخم املديونية املالية ملصر مث ما جر ذلك وراءه من  القروض للخديوي إمساعيل وألعيان مصر، وما تبع ذلك من
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الرأمسالية  ةبريطاين يف آخر األمر حبجة الثورة العرابية، كل ذلك مت يف إطار املصاحل اإلمربيالي امتيازات أجنبية مث تدخل
  .لتحطيمها وتقسيمها اليت كانت تسعى لفصل أهم أجزاء اإلمرباطورية العثمانية عنها متهيداً

احلديدية يف فرنسا والنمسا بالتعاون مع فروع بيت روتشيلد يف  وقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً يف إقامة السكك
إجنلترا اليت كانت  تبين له مدى جناح وأمهية السكك احلديدية يفروتشيلد بإقامة هذه املشاريع بعد أن  وقد بادر. البلدين

كما قامت مؤسسته . والتجارب فيما بينها أول دولة تطورها، وهو ما يعكس تبادل فروع بيت روتشيلد للخربات
  .إمرباطورية ضخمة لصناعة وجتارة املاس يف جنوب أفريقيا بتمويل جهود االستعماري سيسل رودس إلقامة

الثروة  من داخل العائلة ظل النمط الغالب بني أعضائها، وهو تقليد كان يهدف إىل احلفاظ على يالحظ أن الزواجو
ففي حني كان يسمح . يف زواج األبناء وقد متسكت العائلة بقاعدة صارمة. داخل العائلة وتدعيم العالقات فيما بينها

ح بذلك للذكور الذين كان يئول هلم النصيب األكرب من ثروة العائلة يسم لبنات روتشيلد بالزواج من غري اليهود، مل
روتشيلد حياولون بذلك احلفاظ  ومن الواضح أن املعيار املُستخدم هنا معيار غري يهودي، وقد كان آل. أعماهلا وإدارة

ودية، ولذا فإن زواج حسب الشريعة، هو من يولد ألم يه وقد كان اليهودي،. على الثروة ال على االنتماء اليهودي
  سينشأون يف بيوت غري يهودية وأن آباءهم من"اليهود احلقيقيني"يعين أن أوالدهم  بنات روتشيلد من غري اليهود كان

  .األغيار

واهتمت الزوجة باملشاريع اخلريية . "استقر يف نابويل الذي كان قد"وتزوج ليونيل روتشيلد من ابنة عمه كارل روتشيلد 
قد  ونالت هذه املدارس اهتماماً خاصاً من العائلة، وكانت هذه املدارس. اليهودية احلرة خباصة بناء املدارسللعائلة، و

بثقافتهم اليديشية وتقاليدهم الدينية،  أقيمت أساساً خلدمة أبناء املهاجرين اليهود األوائل من شرق أوربا الذين جاءوا
 هودية املندجمني يف إجنلترا؛ ملا قد ميثله ذلك من ديد ملواقعهم الطبقيةالي وهو ما كان يثري قلقاً بني أعضاء اجلماعة

وقد أصبح . بالثقافة اإلجنليزية وهذه املدارس بالتايل، كانت دف إىل استيعام ودجمهم وصبغهم. ومكانتهم االجتماعية
دهم بعد أن تزايد حجمها يف اية القرن هذه اهلجرة برمتها عن بال  أداة إلبعاد"فيما بعد"دعم عائلة روتشيلد للصهيونية 

  .كان دعماً صهيونياً توطينياً التاسع عشر، أي أنه

والده، وأصبح أول فرد يف عائلة  إدارة بيت روتشيلد بعد وفاة "1915  1840"وقد تولَّى ناثانيل ماير روتشيلد 
وقد . "1876  1810"روتشيلد كما ورث البارونية من عمه سري أنتوين دي . لقب لورد روتشيلد حيصل على

ومع كلٍّ من بلفور ولويد  له عالقات صداقة مع ويل العهد الربيطاين الذي أصبح فيما بعد امللك إدوارد السابع، كانت
بأوضاع اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا اليت تدهورت  وقد اهتم ناثانيل روتشيلد. جورج رئيس وزراء بريطانيا آنذاك

 فرفض تدبري القروض للحكومة القيصرية احتجاجاً على. وتعرض مجيع األقليات لالضطهاد ية التحديثبسبب تعثُّر عمل

عدم تعاطفه مع الصهيونية، إال أنه  ورغم.  عاما20ًذلك رغم أن والده ظل ميثل احلكومة الروسية يف ااالت املالية ملدة 
 .رحب مبشاريع هرتزل لتوطني اليهود
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وختصص يف علوم األحياء  ، فقد ترك عامل املال والبنوك"1937  1868"ونيل والتر روتشيلد ابنه األكرب لي أما
حديقة حيوانات خاصة، كما أن وعد بلفور أخذ شكل خطاب  وتعود أمهية ليونيل والتر إىل أنه كان ميتلك. والطبيعة

الذي أصبح أول رئيس "ييم وايزمان  اجلهود الدبلوماسية لكلٍّ من حا1917عام  وقد أيد ليونيل منذ. موجه إليه
وكان ليونيل  .لليهود» وطن قومي«وناحوم سوكولوف الرامية إىل إصدار تعهد بريطاين بشأن تأسيس  "إلسرائيل

شكل وطن قومي وحسب، وأن هذا خيدم  روتشيلد يرى أن الوجود الصهيوين يف فلسطني البد أن يأخذ شكل دولة ال
وعند إصدار وعد بلفور، كان روتشيلد رئيساً شرفياً . عائلة روتشيلد نية، ومن مث مصاحلمصاحل اإلمرباطورية الربيطا

اليهودي الذي دخل  كما كان أثناء احلرب العاملية األوىل من مؤيدي إنشاء الفيلق. لربيطانيا وأيرلندا لالحتاد الصهيوين
  .فلسطني مع اجليش الربيطاين

كانت   مثلها مثل غريها من عائالت أثرياء اليهود املندجمني يف اتمع الربيطاين،روتشيلد، ومن اجلدير بالذكر أن عائلة
ازدواج يف الوالء، وهو ما يشكل ديداً  يف البداية رافضة لصهيونية هرتزل السياسية بسبب تخوفهم مما قد تثريه من

 League of British طانياعصبة يهود بري«العائلة يف تأسيس  وقد سامهت. ملكانتهم ووضعهم االجتماعي

Jews» ن أن وجود كيان صهيوين استيطاين يف  .املناهضة للصهيونيةل فيما بعد حيث تبيلكن هذا املوقف تبد
تقدميها يف ذلك الوقت  العريب خيدم مصاحل اإلمرباطورية الربيطانية، وذلك إىل جانب أن الصهيونية كان يتم املشرق

  .إجنلترا وغرب أوربا شرق أوربا إىل فلسطني بعيداً عنكحل عملي لتحويل هجرة يهود 

ابن إدموند دي روتشيلد، والذي حصل على  "1957  1878"كما استقر يف بريطانيا جيمس أرماند دي روتشيلد 
احلرب  يف الربملان الربيطاين وخدم يف اجليش الربيطاين يف كلٍّ من فرنسا وفلسطني أثناء اجلنسية الربيطانية، وأصبح عضواً

. اليهود يف فلسطني لاللتحاق بالفيلق اليهودي وكان من بني مهامه جتنيد املتطوعني من بني املستوطنني. العاملية األوىل

فلسطني، وترأَّس هيئة االستيطان اليهودي يف فلسطني اليت كانت تدير املستوطنات  كما أُحلق ضابطاً مبشاريع عديدة يف
أمهها إنشاء مبىن الكنيست  خصص يف وصيته عند وفاته مبالغ كبرية إلقامة مشاريع منو. أسسها والده يف فلسطني اليت

  .يف القدس

وأصبح . 1812 فرع بيت روتشيلد يف باريس عام "1868  1792" ويف فرنسا، أسس جيمس ماير دي روتشيلد
البوربون،  ى تدبري القروض مللوكبنفوذها الواسع يف عامل املال رغم تغير احلكومات، فعمل عل شخصية مالية احتفظت

كما شارك . كما قدم قروضاً عديدة للدولة وكان مقرباً للملك لويس فيليب حيث توىل إدارة استثماراته املالية اخلاصة،
، استمر بيت روتشيلد يف تقدمي 1848ويف أعقاب ثورة . اخلارجية الفرنسية لفترة طويلة من عمره يف رسم السياسة

بيت روتشيلد وبني املؤسسة  وشهدت هذه الفترة منافسة شديدة بني. ية وقام بتدبري القروض لنابليون الثالثاملال خدماته
كما حصل جيمس ماير على امتياز بناء . داخل فرنسا وخارجها املالية اململوكة لألخوين اليهوديني إسحق وإميل برييري

  .1940يلد حىت عام اليت ظلت ملكاً لعائلة روتش سكك حديد الشمال الفرنسية
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 والذي تولَّى من بعده إدارة "1905  1827"ماير ألفونس جيمس دي روتشيلد  وقد ورثه مخسة أبناء من بينهم
وبعد . بنك فرنسا ، وترأَّس سكك حديد الشمال، كما أصبح أيضاً عضواً يف جملس إدارة1854روتشيلد عام  بيت

ماير ألفونس روتشيلد املفاوضات اخلاصة  ية الربوسية، أدار يف احلرب الفرنس1871  1870هزمية فرنسا عام 
  .للجانب الربوسي بالتعويضات والديون الفرنسية الواجب سدادها

الذي تعود أمهيته إىل دعمه للنشاط االستيطاين  "1934  1845"ومن بني األبناء اخلمسة أيضاً، إدموند روتشيلد 
  رئاسة جلنة التضامن مع إسرائيل"  1926"وترأَّس حفيده إدموند . "»إدموند روتشيلد» :انظر"اليهودي يف فلسطني 

وقام إدموند خالل  . وهو حفيد ماير ألفونس"  1909" اليت ترأَّسها من قبله جي دي روتشيلد 1967يف عام 
جي النداء كما ترأَّس . قطاعي السياحة والعقارات اخلمسينيات والستينيات باستثمارات عديدة يف إسرائيل، خباصة يف

 ، مت االستيالء على ممتلكات العائلة وفر أفرادها1940حتت االحتالل األملاين عام  وعند وقوع فرنسا. اليهودي املوحد

األكرب من ممتلكاا وثرواا عقب  واستعادت العائلة اجلزء. إىل إجنلترا والواليات املتحدة حيث ظلوا طوال فترة احلرب
  .انتهاء احلرب

.  آخر يهودي بالط يف أوربا فرع األسرة يف فيينا"1855  1774"ماير دي روتشيلد  نمسا، أسس سولومونويف ال

وصدر قرار إمرباطوري  صديقاً ملترنيخ زعيم الرجعية األوربية الذي ساعده يف التغلب على أزمات مالية عديدة، وكان
أيام من حصول حكومة مترنيخ على قرض  عة بعد بض1822مبنح سولومون وإخوته األربعة البارونية وذلك عام 

روتشيلد بأفراد أسرته املنتشرين يف أرجاء أوربا أتاحت له أن يكون  كما أن عالقة سولومون. ضخم من بيت روتشيلد
مترنيخ على  ويقال إنه ساعد. مهماً ملترنيخ حول التطورات السياسية اجلارية على الساحة األوربية مصدر معلومات

روتشيلد بناء أول خط سكك حديدية يف  ومن أهم إجنازات سولومون.  وأخفاه يف مرتله1848ء ثورة اهلرب أثنا
وخلفه ابنه سولومون . أصبح فيما بعد بنك الدولة النمساوية النمسا وتأسيس بنك كريديتا نستالت النمساوي الذي

  .الذي عين يف الربملان النمساوي "1872  1803"روتشيلد 

ظل االضطرابات السياسية واالقتصادية اليت شهدا أوربا بعد احلرب العاملية  ة تدهوراً حاداً يف وضعها يفوشهدت األسر
ومتت تصفية . أملانيا النازية  بعد ضم النمسا إىل1938واليت انتهت باستيالء النظام النازي على مؤسستهم عام  األوىل

  . إىل الواليات املتحدة"1955  1882" يلدفرع بيت روتشيلد يف النمسا بعد رحيل لويس دي روتش

 أعمال األسرة يف فرانكفورت، وقدم قروضاً كبرية "1855  1773"روتشيلد  وىف أملانيا، واصل أمشل ماير فون
  1820"كارل  وخلفه ماير. وكان أمشل أكرب ممويل احلركة اليهودية األرثوذكسية. احلكام األملان لعديد من

انقرض فرع األسرة يف فرانكفورت مبوت  وقد. وكان رجعياً يف آرائه ومؤيداً لربوسيا وبسمارك من نابلي، "1886
  ."1901  1828 "وليام كارل 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                157  

اإليطالية،   فرع نابلي، وقدم خدمات مالية عديدة للدويالت"1855  1788"كارل ماير روتشيلد  وقد أسس
  .1861أُغلق بعد عام  لفروع أمهية، وقدوخصوصاً الدولة البابوية، إال أن هذا الفرع كان أقل ا

اليهودية املالية الكبرية يف أوربا، كانت يف البداية من يهود  ويتضح مما سبق أن عائلة روتشيلد، كغريها من العائالت
عشر  جزءاً من نسيج الرأمسالية الرشيدة الذي كان آخذاً يف التشكُّل خالل القرنني الثامن البالط مث أصبحت تشكل

حدة االضطرابات السياسية  تاسع عشر، وهي فترة اتسمت بتحوالت عميقة داخل اتمعات األوربية وبتزايدوال
بيت روتشيلد يف متويل اجليوش واحلروب، ويف تسوية  فشارك. والصراعات العسكرية وبتنامي األطماع االستعمارية

 روب ويف تقدمي القروض للعديد من امللوك والزعماء،مشاريع إعادة بناء ما دمرته احل التعويضات والديون، ويف متويل

  .اية األمر يشكل جزءاً منها ويف متويل املشاريع واملخططات االستعمارية واليت كان املشروع الصهيوين يف فلسطني يف

 ؤسسات املاليةالنظام املصريف الرأمسايل احلديث القائم على العالقات بني امل وقد تضاءلت أمهية عائلة روتشيلد مع منو

املالية يف العامل قلَّص حجم رأس املال  كما أن منو حجم التعامالت. املختلفة والذي حل حمل نظام التجارة والربا القدميني
  قياساً إىل حجم رؤوس األموال املُتداولة داخل النظام"عائلة روتشيلد وغريهم من"املتوافر يف يد الرأمساليني اليهود 

يف األدبيات اليهودية والصهيونية، رمزاً  ويعد اسم روتشيلد،. ي، وذلك رغم ازدياده من الناحية املطلقةالرأمسايل العامل
أما يف أدبيات العداء لليهود، فهو مثل . إلخوانه يف الدين وال ينساهم البتة للثري اليهودي اخلير الذي جيزل العطاء

 . من جانب الصيارفة اليهودوالطمع وامتصاص الدماء والتآمر العاملي للجشع

  بريير "1880-1806" وإسحق "1875-1800"إميل 

Emile and Isaac Pereire  

من أصل برتغايل، وتأثرا  فرنسيان يهوديان من رجال املال واالقتصاد والصحافة، ولدا يف فرنسا لعائلة سفاردية أخوان
عديداً من املقاالت السياسية واالقتصادية يف الصحف  ابفكر سان سيمون االشتراكي الرتعة وانضما إىل دائرته، وكتب

 ، قام إميل بريري بتحرير جريدة جلوب السان سيمونية مث جريدة يل1832ويف عام  .الفرنسية القت اهتماماً واسعاً

ع الهتمام إميل بريري باملشاري وكان. 1835 و1832ناسيونال الصادرة عن احلزب اجلمهوري يف الفترة ما بني عامي 
فتح باب التعاون يف هذا اال بني األخوين بريري من جهة وبني عائلة  الصناعية احلديثة، وخصوصاً السكك احلديدية، أن

مل يدم  ولكن هذا التعاون. أخرى، فاشتركا معاً يف بناء خطوط السكك احلديدية املهمة يف فرنسا روتشيلد من جهة
روتشيلد وهو املايل اليهودي الثري آشيل فولد   واحد من أكرب منافسي عائلةطويالً إذ انتقل األخوان بريري للتعاون مع

 يف تأسيس 1852 واشترك الطرفان معاً عام 1849 وزيراً للمالية عام "بونابرت لويس"الذي عينه نابليون الثالث 
ستثمرين امل كريدي موبيليه وهو أول مصرف استثماري حديث يف فرنسا جنح يف جذب إيداعات آالف مصرف
يف إدخال تغيريات جذرية يف سوق املال  وأصبح هذا املصرف الذراع املايل لإلمرباطورية الفرنسية، وساهم. الصغار

  .السكك احلديدية يف فرنسا والنمسا وإسبانيا وروسيا الفرنسي، كما جنح يف احلصول على امتيازات بناء
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أوربا، األمر الذي   مباشراً لنفوذ عائلة روتشيلد وقوا املالية يفبريري، ومصرفهما اجلديد، ديداً وقد شكَّل األخوان
هذا الصراع الضاري، الذي امتدت أحداثه بني أوربا  وانتهى. دفعها لتعبئة مجيع مواردها ملواجهة هذه املنافسة اخلطرية

  األمر الذي أفقد األخوين وضياع أموال آالف املودعني،1867كريدي موبيليه عام  وأمريكا الالتينية، بايار مصرف

  .بريري الكثري من مصداقيتهما ومكانتهما

كما أصدر إسحق، . الربملان الفرنسي خالل حقبة الستينيات من القرن التاسع عشر وقد كان األخوان بريري عضوين يف
 حول القضايا اخلاصة  واليت سجل فيها آراءه"احلرية"، جريدة ال ليربتيه 1880 1876الفترة ما بني عامي  يف

بني األخوين بريري من جهة وعائلة روتشيلد من جهة  ولعل الصراع الضاري الذي دار. السياسية واالقتصادية والصناعية
ال أساس له من الصحة، وأنه تصور صهيوين " يهودية مستقلة ذات مصاحل مستقلة  رأمسالية" أخرى يبني أن احلديث عن 

ليربتيه ام إسحق بريري  ذا، فحينما اضطر إدموند درومون لالستقالة من جريدة الومع ه. لليهود يف آن واحد معاد
  .الرأمسالية اليهودية ضد فرنسا وفقرائها بالعنصرية وكتب كتابه فرنسا اليهودية الذي يبني فيه مؤامرة

  "1935-1878"أندريه سيتروين 

Andre Citroen  

يف تصميم وإنتاج سيارة السيتروين الصغرية اليت نالت إقباالً   العاملية األوىلجنح بعد احلرب. من رجال الصناعة الفرنسيني
إذ أسس مصنعاً  خالل احلرب العاملية األوىل، فقد لعب دوراً مهماً يف جمال صناعة الذخرية الفرنسية أما. شعبياً كبرياً

إلنتاج سيارات صغرية، وقد جنح جناحاً سيارات  وبعد احلرب، حول سيتروين مصنعه إىل مصنع. أنتج ماليني القنابل
، كان ثُلُث السيارات يف فرنسا حيمل شعار 1935وعند وفاته عام  ."«هنري فورد الفرنسي«وسمي "ساحقاً 

  .«ماركة سيتروين«

  :ثالثة أشياء وهي مسابقة أثبتت. ومن أهم إسهاماته، مسابقة السيارات سيتروين عرب أفريقيا

  .أفريقيا ط اتصال دائم وسريع بني اجلزائر وغرب أنه ميكن إقامة خ 1

  .املستعمرات الفرنسية  أدى السباق إىل إنشاء حمطات على الطريق الذي يربط 2

  .حركة االكتشافات  فتح السباق اال أمام استخدام السيارات يف 3

ومن إسهاماته األخرى أنه أول . رنسياالستعماري الغريب الف ولعل هذا هو إسهام سيتروين األساسي يف خدمة التشكيل
 وكان أول من استخدم. ضوئية يف باريس، واستخدم برج إيفل يف اإلعالنات الضوئية من وضع نظام إشارات مرور

  .األضواء الكاشفة املسلطة على قوس النصر يف ميدان الكونكورد



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                159  

مشاكل   إثر1934تصفية أعماله عام لتوسيع نشاط مؤسسته داخل وخارج فرنسا، إال أنه اضطر إىل  ورغم جهوده
  .انتقلت ملكيتها لشركة ميشلن الفرنسية وقد مت إعادة تنظيم املؤسسة بعد أن. مالية مترتبة عن أزمة الكساد العاملي

  "1986-1892"مارسل داسو 

Marcel Dassault  

ات االعتقال النازية،وعمل إطالق سراحه من معسكر تنصر بعد عامني من. مهندس فرنسي ومصمم ومنتج الطائرات
املقاتلة  وصمم أول طائرة نقل تعمل بأربعة حمركات،وطائرات املستري واملرياج.الفرنسي بالسياسة، وانتخب يف الربملان

اإلسرائيلية طائرة الكفري بعد أن سربت  وقد صممت الصناعات العسكرية.اليت استخدمتها قوات الطريان اإلسرائيلية
  .ت املرياج من شركة داسوتصميمات طائرا

 عائلة جولدسميد 

The Goldsmid Family  

وكان قد استقر  ،1782بريطانية من يهود اإلشكناز تعود جذورها إىل هارون جولدمسيد، الذي تويف عام  عائلة مالية
  1743"جولدمسيد لندن مع ابنه األكرب جورج  وأسس يف. يف لندن يف منتصف القرن الثامن عشر قادماً من أمستردام

أما ابنه . وابنه واليت أصبحت فيما بعد حتمل اسم جولدمسيد وإلياسون  مؤسسة جتارية باسم هارون جولدمسيد"1812
جمال  ، فأسس مع يعقوب موكاتا مؤسسة موكاتا وجولدمسيد للسمسرة يف"1822  1750"جولدمسيد  الثاين أشر

  1756"وأبراهام جولدمسيد  "1808  1755"نيامني جولدمسيد وأصبح أخواه ب. بيع وشراء سبائك الذهب والفضة

 1777حروب الثورة الفرنسية، حيث أسسا معاً عام   من رجال املال املرموقني يف لندن، وخباصة خالل"1810

وجنحا خالل فترة احلرب يف كسر احتكار املؤسسات املصرفية الكبرية على  مؤسسة للسمسرة يف األوراق املالية،
العائلة املالكة  وقد كان األخوان من املقربني إىل. وهو ما أتاح للحكومة شروطاً أفضل يف هذا اال  العامةالقروض
وقد أسس بنيامني أول مؤسسة . بريطانيا فيما بعد وكان هلذه العالقة أثر يف التمهيد النعتاق اليهود يف. الربيطانية

هيمنة  شاط املايل املهم للعائلة وعالقتها بصفوة اتمع الربيطاين إىل تآكُلوأدى الن إشكنازية خريية كبرية يف بريطانيا
  .األرستقراطية السفاردية على اجلماعة اليهودية يف لندن

  .تعرضت هلا مؤسسة العائلة بنيامني أثر أزمة نفسية، كما انتحر شقيقه أبراهام من بعده نتيجة أزمة مالية حادة وقد انتحر

  : العائلةومن أبرز أفراد

 وهو أول من محل من بني أعضاء اجلماعة.  ابن أشر جولدمسيد"1859  1778"جولدمسيد   سري إسحق ليون

وجولدمسيد وحقَّق ثروة كبرية من  وكان جولدمسيد شريكاً يف مؤسسة موكاتا. »البارونية«اليهودية يف بريطانيا لقب 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                160  

شاطه يف الربتغال وتركيا والربازيل ومنحه ملك الربتغال عام ن وتركَّز. خالل متويل عمليات بناء السكك احلديدية
  .تقديراً جلهوده يف حل اخلالفات املالية بني الربتغال والربازيل  لقب بارون باملريا1846

يونفريسيت كوليج يف  جولدمسيد ممن دافعوا بقوة عن قضية إعتاق اليهود يف إجنلترا، كما كان من مؤسسي كلية وكان
وقد لعب جولدمسيد دوراً بارزاً أيضاً يف . الطائفية يف إجنلترا  تعد من أوليات مؤسسات التعليم العايل غريلندن واليت

  .اإلصالحي يف إجنلترا تأسيس املعبد

ليون جولدمسيد، والذي دافع مع والده عن قضية   ابن إسحق"1878  1808" سري فرانسيس هنري جولدمسيد 
 وظل عضواً به حىت وفاته، ودخل 1860دخل الربملان عام . 1859بالفعل عام  أن حتقَّق ذلكإعتاق يهود إجنلترا إىل 

باالنضمام إىل  وقد كان جولدمسيد أول يهودي يسمح له. "1866  1816"أيضاً أخوه فريدريك ديفيد  الربملان معه
ا، وعين نائباً لرئيس اجلمعية األجنلو أورب وقد اهتم جولدمسيد بقضايا يهود شرق. 1833سلك احملاماة الربيطاين عام 

  .1871يهودية عام 

الربملان، كما قاد اجلمعية  وقد كان أيضاً عضواً يف.  ابن فريدريك ديفيد"1896  1838"جوليان جولدمسيد   سري
يهودية يف مساعيها من أجل الدفاع عن حقوق اجلماعات ال "1895  1886ترأَّسها يف الفترة "اإلجنليزية اليهودية 

  اليت أثارت قضية"1894 وحىت عام 1882منذ تأسيسها عام "اللجنة الروسية اليهودية  خارج بريطانيا، كما ترأَّس

  .أوضاع اجلماعات اليهودية يف روسيا القيصرية

 ث كانولد يف بومباي باهلند حي. جولدمسيد من أبرز أفراد العائلة املؤيدين للصهيونية وكان ألربت إدوارد وليامسون

املتنصر، يشغل عدة مناصب  ، الذي كان ينتمي إىل فرع العائلة"1855  1812"والده هنري إدوارد جولدمسيد 
 واشترك يف حرب 1866من الكلية العسكرية امللكية عام  وخترج ألربت. مهمة يف إدارة االحتالل الربيطاين للهند

إىل العقيدة اليهودية واهتم بالشئون اليهودية، فساهم يف وعاد ألربت . أفريقيا  يف جنوب"1902  1899"البوير 
 1892األرجنتني عام  البارون دي هريش إلعادة توطني يهود شرق أوربا يف دول أمريكا الالتينية،وسافر إىل مشاريع

، وكان ألربت من املتحمسني هلرتزل.اليهود حيث مكث ملدة عام ساعد خالله يف توزيع األراضي على املُستوطنني
 يف جلنة العريش اليت شكلَت 1903اإلجنليزي،كما اشترك عام   يف تأسيس االحتاد الصهيوين1898وساعد عام 

  .يف شبه جزيرة سيناء لبحث إمكان توطني اليهود

 عائلة ساسون 

The Sassoon Family  



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                161  

مرموقة يف بالد الشرق، وهو ما دعا ومكانة  عائلة يهودية سفاردية من التجار ورجال الصناعة واملال حقَّقت ثراًء كبرياً
 سامهت من خالل شبكاا التجارية واملالية الواسعة يف خدمة مصاحل الرأمسالية كما. »روتشيلد الشرق«إىل وصفها ب 

  .والصني واإلمربيالية الربيطانية وأطماعها املتنامية يف تلك الفترة، وخباصة يف اهلند

 يعمل كبرياً "1829  1749"بن صاحل  كان مؤسس العائلة الشيخ ساسونوتعود جذور العائلة إىل العراق حيث 
وقد انتقل ابنه ديفيد ساسون . اليهودية يف بغداد ملدة أربعني عاماً للصيارفة لدى وايل بغداد، كما ظل رئيساً للجماعة

للهند والشرق  لتجارة حيث استقر يف بومباي اليت كانت تعتبر آنذاك بوابة ا1833إىل اهلند عام  "1864  1793"
واحتكر جتارة الغزل اهلندي . وإجنلترا واتسعت جتارته لتشمل العراق وإيران والصني ووسط آسيا واليابان. األقصى

واكتسب ساسون . "ارتبطت بآليات االستعمار الربيطاين يف الشرق وهي ثالث سلع"واملنسوجات اإلجنليزية واألفيون 
  .وصل حجم ثروته عند وفاته إىل مخسة ماليني من اجلنيهاتو 1853 اجلنسية الربيطانية عام

جتارة أبيه ومد   إدارة"1897  1817" ساسون "ألربت فيما بعد"مثانية أبناء، تولَّى أكربهم عبد اهللا  وقد ورثه
هلند كما أنشأ أول مرفأ حبري على ساحل ا نشاطها إىل قطاع الصناعة حيث افتتح أول مصنع كبري للنسيج يف بومباي،

وكانت بومباي، مثلها مثل غريها من مدن الشرق، تشهد . إىل ميناء حديث الغريب، األمر الذي مهد لتحول بومباي
شركة ساسون إىل جمال  كما اتسع نشاط. 1869اقتصادياً كبرياً يف تلك الفترة نتيجة افتتاح قناة السويس عام  حتوالً

إجنلترا يف أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشر حيث   إىل"ألربت"عبد اهللا وانتقل . التأمني والبنوك والزراعة أيضاً
، هو ساسون 1858وكان أول من انتقل من اإلخوة إىل إجنلترا، عام . لشركة ساسون أصبحت لندن املركز الرئيسي

قوة   حيث بدأت الدوائر التجارية يف لندن التعرف من خالل نشاطه على"1867  1832"ساسون  ديفيد
خالل نشاطه يف سوق القطن  وجنح ساسون يف دفع مصاحل الشركة يف إجنلترا إىل األمام من. وإمكانيات بيت ساسون

  .أثناء احلرب األهلية األمريكية

رءوبني  كما كانت له وألخويه.  تقديراً جلهوده ونشاطه يف اهلند1890 على البارونية عام "اهللا عبد"وحصل ألربت 
الربيطاين الذي أصبح فيما بعد   عالقة صداقة وطيدة مع ويل العهد"1912  1840"رثر  وآ"1905  1853"

اهلند إىل إجنلترا، شهدت األسرة حتوالً سريعاً من أسرة يهودية  وبانتقال مركز نشاط العائلة من. امللك إدوارد السابع
ارتباطهم بالطبقة  تمع اإلجنليزي الغريب وزادإىل أسرة يهودية بريطانية زاد اندماج أعضائها يف ا شرقية شديدة التدين

وارتبطت عائلة ساسون . وتدعيماً لثرائها وقوا يف تلك الفترة البورجوازية الصناعية الربيطانية اليت كانت تشهد ازدهاراً
  ابنة جوستاف"1912  1856"املالية الثرية، حينما تزوج إدوارد ساسون بن ألربت ساسون  بعائلة روتشيلد

السياسة، حيث كان عضواً يف  وقد كان إدوارد أول فرد يف عائلة ساسون يعمل يف. 1887وتشيلد يف باريس عام ر
  .التلغرافية بني اهلند وإجنلترا الربملان، وعمل من خالل هذا املنصب على حتسني االتصاالت

والده قد أرسله يف سن متابعة أعمال األسرة يف الشرق، وكان   يف"1894  1841"واستمر سولومون ساسون 
عام  مث عاد إىل اهلند. كونج ملتابعة جتارة األسرة، فأصبح رئيس اجلماعة اليهودية هناك مبكرة إىل شنغهاي وهونج
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ومن بني اإلخوة الثمانية، . التجارة كما ترأَّس بنك بومباي وغرفة.  حيث تولَّى إدارة الشركة حىت تاريخ وفاته1877
 شركة "1916  1844"األم، وأسس هو وابنه يعقوب   عن الشركة"1880  1820"انفصل إلياس ساسون 

واتسعت أعماهلا لتشمل بالد الشرق وأوربا وأفريقيا وأمريكا وحققت جناحاً فاق  .خاصة ما ومنافسة للشركة األم
 مصنعاً ضخماً للنسيج وأسس وتولَّى يعقوب إدارة الشركة بعد وفاة أبيه، ووسع أعماهلا يف اهلند،. الشركة األم جناح

  . ومقره الرئيسي لندن"إيسترن بانك ليمتد"احملدود  كما أسس البنك الشرقي. وأول مصنع للصباغة يف بومباي

 ابن إدوارد إلياس "1961  1881"واألعمال يف عائلة ساسون هو فيكتور ساسون  وكان آخر كبار رجال املال
الربملان ورئيساً  م يف القطاع الصناعي يف اهلند وكان عضواً يفواألخ األصغر ليعقوب ساسون حيث ساه ساسون

جارية يف اهلند يف تلك الفترة، وكذلك تنامي حركة  إال أن التحوالت اليت كانت. للجماعة اليهودية الربيطانية يف اهلند
 ونقل 1930نج عام فاجته إىل تأسيس مؤسسة مصرفية يف هونج كو. أعماله فيها التحرر الوطين، أدتا إىل انكماش

احتالل اليابان لشنغهاي  إال أنه مع. »الرجل الذي شيد شنغهاي احلديثة « اهلند إىل الصني حيث عرف بأنه  أعماله من
احلكم يف الصني واستيالئها على مصاحل الشركة، نقل فيكتور  خالل احلرب العاملية الثانية، مث تولِّي احلكومة الشيوعية

  . ومل يترك ابناً يرثه بعد وفاته1948عام  باهاماأعماله إىل جزر ال

الربيطانية  ساسون ونشاطها املايل والتجاري ارتبطا إىل حد كبري مبصاحل اإلمرباطورية ويتضح، مما سبق، أن ثروة عائلة
ية الربيطانية وأخذ خيبو مع أفول جنم اإلمرباطور حيث منا مع منو االستعمار الربيطاين ومصاحله الرأمسالية يف الشرق،

  .الوطين يف اهلند والصني وغريمها من بالد الشرق وتنامي حركات التحرر

 عائلة مونتاجو 

The MontaguFamily  

، أسس صمويل مونتاجو 1853ويف عام . والسياسة، من أصل سفاردي عائلة يهودية إجنليزية من رجال املال
 ه، الذي ساهم من خالل نشاطه يف جمال املبادالت املاليةصمويل مونتاجو وشركا: التجاري  البنك"1911 1832"

. تستشريه يف العديد من الشئون املالية وظلت اخلزانة. يف حتويل لندن إىل املركز الرئيسي للمقاصة يف سوق املال العاملي

  .أصبح عضواً يف الربملان ، كما»بارون« على لقب 1907وحصل صمويل عام 

. وروسيا والواليات املتحدة، إال أنه ظل معارضاً بشدة للصهيونية يهودية، فسافر إىل فلسطنيواهتم مونتاجو بالشئون ال

 من "1924  1879" وإدوين صمويل مونتاجو "1927  1869"لويس صمويل مونتاجو  وكان ولداه االثنان
وسامهت ضغوطه  .حيث عارض إدوين، الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة، وعد بلفور. الصهيونية أيضاً معارضي

اليهودية املزمع إنشاؤها دولة كل يهود العامل وإمنا  على الوزارة الربيطانية يف تعديل النص األصلي حبيث ال تصبح الدولة
كما . وقد أعرب عن أسفه ألن حكومته اجتهت إىل االعتراف بشعب ال وجود له. إليها دولة من يرغبون يف اهلجرة

الصهيونية تعبرياً عن بعض  ويعتبر موقف عائلة مونتاجو من احلركة. ليهودية سوى ديانةأخوه عن أنه ال يعترب ا أعرب
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رفضت الصهيونية واعتربا تعبرياً عن عقلية اجليتو يف خلطها بني  االجتاهات بني أعضاء اجلماعات اليهودية املندجمني اليت
وينتمون مثلهم مثل  ة يعتنق أعضاؤها الديانة اليهوديةكما رأت أن اليهود ال يشكلون سوى أقليات ديني الدين والقومية،

وقد رأى هؤالء أن الصهيونية تشكل . ومركز والئهم غريهم من املواطنني إىل دولتهم القومية اليت هي مصدر ثقافتهم
  .عقبة يف طريق االندماج السوي

  "1762-1699"سامسون جدعون 

Samson Gideon  

القروض للحكومة  روة كبرية من خالل املضاربات، وكان من العناصر البارزة يف تدبريحقق ث. اإلجنليز من رجال املال
للحكومة الربيطانية يف احلفاظ على االستقرار املايل  وسامهت استشارته املالية. الربيطانية يف منتصف القرن الثامن عشر

  .دية، وتنصر أبناؤهوقد تزوج من امرأة غري يهو. والقالقل السياسية للبالد يف فترات احلروب

  "1903-1840"هنري دي ورمز 

Henry Deworms  

التحق بتجارة  درس القانون مث. ولد لعائلة يهودية جتارية ثرية ذات أصول أملانية. بريطاين يهودي تاجر ورجل دولة
لدى الس التجاري سكرترياً برملانياً  1885، دخل الربملان عن حزب احملافظني واختري عام 1880ويف عام . والده

 Privy بريفي كاونسيل: باإلجنليزية"عضواً يف الس امللكي اخلاص  ، أصبح1888ويف عام . للحكومة الربيطانية

Council"ني1895 ويف عام.  وكيالً لوزير اخلارجية لشئون املستعمرات1892يف العام نفسه وحىت عام  ، وع ،
  .رفع إىل مرتبة النبالء

 فقد ناصر. اليهودية ال خيتلف كثرياً عن اهتمامات الساسة اإلجنليز من غري اليهود  اهتمام بالشئون والقضاياوكان لورمز

املعبد املوحد، كما ترأَّس اجلمعية  قضية يهود رومانيا داخل الربملان الربيطاين، واحتل منصب أمني صندوق ونائب رئيس
  .إال أنه أُرغم على االستقالة بعد زاوج ابنته من مسيحي 1886 ،1872اإلجنليزية اليهودية يف الفترة بني عامي 

  "1921-1852"إرنست كاسل 

Ernest Cassel  

 انتقل إىل إجنلترا وهو يف السادسة عشرة، وعمل. بأملانيا ابناً ملصريفّ أملاين يهودي مايل بريطاين ولد يف مدينة كولونيا

وجنح يف تسوية بعض مشاكل  إىل مؤسسة مصرفية مملوكة لعائلة يهودية،كاتباً لدى تاجر حبوب، مث انضم فيما بعد 
حقَّق كاسل قدراً كبرياً من النجاح يف هذه املؤسسة، اجته إىل  وبعد أن. املؤسسة يف السويد وتركيا وأمريكا الالتينية

احلكومات األجنبية،  لية متويلإذ مشلت عملياته املا. خاصة به وأصبح من الشخصيات املالية العاملية تأسيس مؤسسة مالية
يف متويل عملية تأسيس البنك األهلي املصري  كما ساهم. مثل حكومات الصني واملغرب، وحكومات أمريكا الالتينية
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 وكان من املقربني للملك. تقديراً خلدماته لإلمرباطورية الربيطانية يف مصر» سري» ومنح كاسل لقب. وبناء خزان أسوان

دينه واعتنق املسيحية الكاثوليكية،  وحتول كاسل عن. واء باعتباره صديقاً أو باعتباره مستشاراً مالياًإدوارد السابع س
  .من اإليرل ماونتباتن، عم ملكة بريطانيا "1960  1901"كما تزوجت حفيدته ووريثته إدوينا كاسل 

  "1964-1888"سيمون ماركس 

Simon Marks  

مؤيدي احلركة الصهيونية، وهو صاحب جمموعة متاجر ماركس  جنلترا، وكذلك منمن رجال التجارة والصناعة يف إ
 ، وبدأ عمله كبائع متجول1882هاجر والده إىل إجنلترا قادماً من روسيا عام . "األقسام متعددة"وسبنسر املتكاملة 

جمموعة ضخمة من املتاجر  وتدرج يف جتارته حىت فتح العديد من املتاجر الصغرية اليت منت وتطورت إىل أن أصبحت
الصناعي، الذي تزايدت وتريته منذ منتصف القرن التاسع  وكان النمو. »ماركس وسبنسر«املتكاملة املعروفة باسم 

وكانت خربات أعضاء اجلماعات اليهودية، . متنامية ويف حاجة إىل مثل هذه املتاجر عشر، قد أفرز طبقة وسطى
وبالتايل تتسم بقدر كبري من  حام هذه ااالت اليت كانت ال تزال يف بدايتها،تراثهم التجاري، تؤهلهم القت وكذلك
  .املخاطرة

 وقد شاركه يف أعماله. وفاة أبيه، فحققت يف ظل قيادته جناحاً جتارياً ومالياً ضخماً وقد تولَّى سيمون إدارة الشركة بعد

وسييف من مؤيدي  وقد كان ماركس. "ت اآلخرتزوج كلٌّ منهما أخ"إسرائيل موسى سييف، زميل الدراسة وصهره 
كما شارك ماركس يف املفاوضات . بلفور الصهيونية، وقد ساعدا حاييم وايزمان يف جمهوداته للحصول على وعد

كما اشترك يف البعثة الصهيونية ملؤمتر . الربيطانية حىت قيام دولة إسرائيل السياسية بني القيادات الصهيونية واحلكومات
تطور عنه   يف فلسطني، والذي1934ساهم هو وسييف يف تأسيس معهد دانيال سييف للبحوث عام . لسالمل باريس

يف دعم التطور االقتصادي إلسرائيل  وساهم ماركس.  بعد قيام دولة إسرائيل1949معهد حاييم وايزمان للعلوم عام 
  .كما قدم ماليني اجلنيهات كتربعات هلا

املندجمني، باعتبارها حالً ملشكلة يهود شرق  ة الصهيونية، مثله مثل غريه من أثرياء اليهودوجاء تأييد ماركس للحرك
وكانت احلركة الصهيونية تعكس ارتباط . أوضاع ومكانة اليهود املندجمني أوربا الذين كانت هجرم إىل الغرب دد

إىل إقامة قاعدة هلا يف   الربيطانية اليت كانت تسعىغريه من أثرياء اليهود مبصاحل الرأمسالية اإلمربيالية مصاحله ومصاحل
  .املشرق العريب

كما حصل على لقب . تقديراً خلدماته خالل احلرب العاملية الثانية 1944 عام» سري«وقد حصل ماركس على لقب 
  .1961 عام» بارون«

  "1972-1889"إسرائيل سييف 
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Israel Sief  

من أصل ليتواين هاجرت  ولد يف إجنلترا لعائلة. ني، وكذلك من مؤيدي الصهيونيةالتجارة والصناعة الربيطاني من رجال
 1915والتحق سييف بتجارة أبيه مث التحق عام  .إىل إجنلترا حيث أسس والده جتارة ناجحة السترياد املنسوجات

 من العمل املشترك،  عاما50ًوجنحا سوياً، خالل . وصهره سيمون ماركس مبؤسسة ماركس وسبنسر اململوكة لصديقه
  .1964 وقد تولَّى سييف رئاسة الشركة بعد وفاة سيمون ماركس عام. وحتديث جتارة التجزئة من تطوير الشركة

سييف سكرترياً للجنة الصهيونية اليت  وقد كان. وكان سييف ومعه ماركس وصهره هاري ساخر من مؤيدي الصهيونية
  .ان برئاسة وايزم1918ذهبت إىل فلسطني عام 

 1949وايزمان للعلوم عام   معهد ديفيد سييف للبحوث يف فلسطني والذي تطور عنه معهد1934أسس سييف عام 

بريطانيا، كما سامهت زوجته ربيكا يف تأسيس التنظيم  وترأَّس سييف بعض املنظمات الصهيونية يف. بعد قيام إسرائيل
  .العاملية النسائي للمنظمة الصهيونية

املندجمني يف الغرب، يعود إىل أا تشكِّل حال ملشكلة  للحركة الصهيونية، مثله مثل غريه من أثرياء اليهودومحاس سييف 
أثرياء  كما كانت مصاحل. هجرم إىل الدول الغربية مكانة ومصاحل اليهود املندجمني فيها يهود شرق أوربا الذين هددت

. كانت تسعى إىل إقامة قاعدة هلا يف املشرق العريب واإلمربيالية الربيطانية اليتاليهود يف بريطانيا مرتبطة مبصاحل الرأمسالية 

  .1966 عام» بارون«وقد حصل سييف على لقب 

  "1967-1893"فيكتور جوالنز 

Victor Gollancz  

رد جوالنز على وقد مت. أكسفورد إجنليزي ومؤلف، ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية مرموقة وتلقَّى دراسته يف جامعة ناشر
الوسطى بصفة عامة ومال إىل االشتراكية وإىل الفكر السلمي فيما بعد،  أرثوذكسية أسرته وعلى القيم احملافظة للطبقات

أنه اجته أكثر حنو  وتأثر أثناء دراسته باليهودية الليربالية، إال. الشغف بالدين إىل درجة شبه صوفية إال أنه ظل شديد
  .اليهودي، ولكنه مع هذا مل يعتنق املسيحية  رسالة النيب عيسى ليست إال تتوجياً للتراثواعترب أن. املسيحية

ومع وصول النازية إىل السلطة . ، أسس دار نشر خاصة به1927ويف عام . العشرينيات ودخل جوالنز جمال النشر يف
وهارولد السكي نادي كُتاب  ن ستارشيأملانيا، وجه جوالنز نشاطه حنو النشر السياسي، وأسس بالتعاون مع جو يف

وحتول هذا النادي إىل حركة اجتماعية وسياسية واسعة . ضئيلة اليسار الذي عمل على توفري الكتب السياسية بأسعار
جوالنز   واليت اعتربها1939 عضواً، إال أن املعاهدة األملانية السوفيتية لعام 60.000الذروة  النطاق، وضم يف فترة

  .ال تغتفَر عجلت بنهاية الناديخيانة 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                166  

وإنقاذ  الثانية وبعدها، نشط جوالنز يف جمال القضايا اإلنسانية والسلمية، فساعد على غوث وخالل احلرب العاملية
أملانيا وإىل إعادة بنائها، كما اشترك يف  ضحايا النازية، كما ساعد ضحايا احلرب من األملان، ودعا إىل املصاحلة مع

 كما كان جوالنز من أوائل من نادوا برتع السالح. العاملة إللغاء عقوبة اإلعدام معيات واملنظمات الربيطانيةأنشطة اجل

  .النووي وبتوحيد أوربا

 سياسة احلكومة الربيطانية 1945على أرضها، وحارب منذ عام  أما بشأن فلسطني، فقد أيد جوالنز الوجود الصهيوين
إال أنه . إسرائيل  وعمل على تأمني دخول الالجئني من اليهود إىل فلسطني، وأيد إقامة دولةا، جتاه االستيطان اليهودي

ضرورة قيام اليهود مبساعدة وغوث الفلسطينيني بعد  أثار اجلدل يف األوساط الصهيونية واإلسرائيلية بسبب دعوته إىل
  ."وفيما بعد يف قطاع غزة" 1948حرب 

وعارض حماكمة أخيمان يف إسرائيل كما  ة بني اليهود واألملان وبني اليهود والعرب،وقد ظل جوالنز ينادي باملصاحل
. كتاباً بعنوان قضية أدولف أخيمان ليعبر عن موقفه هذا 1961 عارض عقوبة اإلعدام الصادرة ضده، وأصدر عام

 صل على وسام الشرف منوح. 1964 و1952إدارة اجلامعة العربية يف الفترة ما بني عامي  وكان عضواً يف جملس

  .1965سري عام  ، وهو أول شخص غري أملاين حيصل على مثل هذا الوسام، وحصل على لقب1953أملانيا عام 

  "1982-1902"سيجموند ووربورج 

Sigmund Warburg  

وكان أول طالب . ملانيةتعليمه يف املدارس األ مايل بريطاين يهودي ولد يف أملانيا لعائلة واربورج املالية الثرية، وتلقَّى
يف  تلقَّى تدريبه املايل واملصريف يف مؤسسة العائلة. األملانية الربوتستانتية العريقة يهودي يلتحق بواحدة من املدارس

املالية األمريكية من بينها مؤسسة كون  هامبورج مث يف املؤسسة املالية آلل روتشيلد يف لندن مث يف عدد من املؤسسات
، عاد إىل 1930ويف عام . عائلة ووربورج بالواليات املتحدة شريكني ا اليت كان اثنان من أفراد فرعلويب وشركاه 

احلكم، انتقل  ومع جمئ النازي إىل. أصبح شريكاً يف مؤسسة ووربورج وأسس أول فرع هلا يف برلني أملانيا حيث
ووربورج وجمموعة من املصارف  مع ماكس، اشترك 1934ويف عام . "1933عام "سيجموند ووربورج إىل إجنلترا 

انترناشيونال كوربوريشن مهمتها مساعدة يهود أملانيا على إخراج  يف إقامة مؤسسة مالية صغرية يف أمستردام هي دوتش
مؤسسته  1938 ويف إجنلترا، أقام ووربورج عام. وحتويلها إىل إجنلترا والواليات املتحدة وفلسطني أمواهلم خارج البالد

وقد  .«S.G. Warburg ووربورج. جي. إس« باسم 1946لية اخلاصة واليت أصبحت تعرف منذ عام املا
وقد منت . الربيطانية خالل احلرب العاملية الثانية  وعمل مع املخابرات1939اكتسب ووربورج املواطنة الربيطانية عام 

الربيطانية وكان هلا دور ريادي يف حتديث واحدة من أهم املصارف االستثمارية  مؤسسة ووربورج سريعاً وحتولت إىل
عام » سري«ومنح لقب  وحقق ووربورج مكانة مرموقة يف الدوائر املصرفية الدولية. القطاع املصريف يف إجنلترا هذا

1966.  
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للصهيونية إال أنه ساهم يف توطني املهاجرين اليهود يف فلسطني خالل  ورغم أن ووربورج كان يف البداية رافضاً
على احلكومة  أعقاب احلرب العاملية الثانية، توسط لديه حاييم وايزمان وديفيد بن جوريون ليضغط ويف. الثينياتالث

وقدم . بإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطني الربيطانية حىت تفتح باب اهلجرة أمام اليهود إىل فلسطني وحىت تسرع
 اصة ملعهد وايزمان للعلوم، وشارك يف دفع عملية التقارب بني مصرإلسرائيل، خب ووربورج مسامهات مالية عديدة

الطريق أمام توقيع معاهدة السالم  ، وهو ما مهد1977وإسرائيل يف أعقاب مبادرة الرئيس املصري أنور السادات عام 
 حتقيق التنمية دف إىل» االستثمار من أجل السالم«عليها اسم  كما طرح خطة اقتصادية شاملة أطلق. بني البلدين

تدور فيه  األوسط من خالل فتح املنطقة أمام االستثمارات األوربية واألمريكية، وهو اإلطار الذي االقتصادية يف الشرق
  .ما تسمى حمادثات السالم العربية اإلسرائيلية

  "1848-1770"جوزيف مندلسون 

Joseph Mendelssohn  

وأسس عام .  رائد حركة االستنارة اليهودية"1786  1729"وسى مندلسون األكرب مل مايل يهودي أملاين، واالبن
وشاركت . دويل مؤسسة مصرفية أصبحت من أكرب املؤسسات املالية، وسامهت يف حتويل برلني إىل مركز مايل 1795

ديدية يف أملانيا جمال متويل بناء السكك احل مؤسسته يف حتويل التعويضات الفرنسية بعد هزمية نابليون، كما نشطت يف
  .وجه اخلصوص وخارجها، ويف تدبري القروض لروسيا على

يف أعماله املالية لفترة من الوقت، من  ، الذي شاركه"1835 - 1776"وكان مندلسون وأخوه أبراهام مندلسون 
يف مندلسون كما تنصر وقد تنصر أحد أبناء جوز. املؤمنني بفكر االستنارة اليهود املندجمني واملرتبطني بدوائر اليهود

  .وزوجته وأبناؤه أبراهام

  .النازي للسلطة يف أملانيا  إىل بنك أملاين آخر بعد جميء1939ومت ضم بنك مندلسون عام 

  "1915-1838"إميل راتناو 

Emil Rathenau  

كما اهتم . لنياخلدمة الربيدية يف بر وكان أول من أدخل نظام اهلاتف يف. مهندس، ومن رجال الصناعة األملان
 .جي. إي. شركة للبحث والتطوير يف هذا اال وهي شركة ايه باختراعات أديسون يف جمال الكهرباء، فأسس

AEG يف  إدارته وإدارة ابنه وولتر من بعده، من أكرب املؤسسات الصناعية يف أوربا، ومن أمهها اليت أصبحت، يف ظل
  .جمال املعدات الكهربائية

  "1922-1867"وولتر راتناو 

Walther Rathenau  
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 مؤسس شركة الكهرباء "1915 - 1838"إميل راتناو  ابن رجل الصناعة األملاين. رجل دولة وصناعة، ومفكر أملاين
وقد ترأَّس راتناو هذه الشركة بعد وفاة أبيه وعمل على توسيع وتنويع نشاطها  AEG .جي. إي. األملانية العمالقة آيه

  .رب املؤسسات األملانية واألوربيةأصبحت من أك حبيث

واستطاع  خالل احلرب العاملية األوىل بوزارة احلربية األملانية حيث أسس قسم املواد اخلام، وقد عمل بالسياسة، فالتحق
وبالفعل، يعود إليه الفضل، من خالل  .من خالل هذا املنصب تطبيق نظرياته حول االقتصاد املوجه والتخطيط املركزي

. تواصل أملانيا احلرب ملدة أربعة أعوام برغم مصاعبها االقتصادية احلادة ربنامج الذي وضعه لتعبئة موارد البالد، يف أنال

 "مجهورية واميار"أملانيا   وزيراً خلارجية1922احلرب يف املفاوضات اخلاصة بتعويضات احلرب، وعين عام  واشترك بعد

وتعرض راتناو النتقادات حادة من املنظمات والتيارات . السوفييت  رابالو مع االحتادووقَّع من خالل هذا املنصب اتفاقية
العناصر املعادية لليهود  وسامهت. سياساته املتعلقة بدفع التعويضات للحلفاء والتصاحل مع روسيا البلشفية اليمينية بسبب

  .دي عناصر ميينية متطرفةعلى أي 1922يف زيادة حدة هذه االامات إىل أن اغتيل راتناو عام 

شعب «مبهماً، فأول عمل نشره هو مقال أشار فيه إىل اليهود باعتبارهم  وظل موقف راتناو من عقيدته وهويته اليهودية
وقد . أنفسهم الذين طوروا ملكام الفكرية للدفاع عن "Furcht Volk فورخت فولك: باألملانية" «اخلوف

واعتربه راتناو . وأحد املعادين لليهودية  وهو من دعاة فكرة الفولك األملانية"1941  1863"تراسل مع فيلهلم شواز 
يوجد ثالمثائة شخص « : جملة نيو فراي برس مقاالً حيتوي هذه العبارة  يف1909وكتب راتناو عام . من أعز أصدقائه
. »احللقة  ون حلفاءهم من هذهمنهم اآلخر،هم الذين يتحكمون يف املصري االقتصادي ألوربا وخيتار يعرف كل واحد

  .وقد فُسرت هذه اجلملة بأا دليل على مدى صدق بروتوكوالت حكماء صهيون

الصهيونية وظل يدعو إىل ضرورة اندماج  ومن مث، عارض. وكان راتناو من اليهود املندجمني شديدي االعتزاز بأملانيتهم
 انصهارهم، حىت اتهم بأنه يهودي كاره لنفسه، خصوصاً أنه وجه بل إىل أعضاء اجلماعة اليهودية يف اتمع األملاين

التنصر حيث اعترب ذلك  ومع هذا، انتقد راتناو وبشدة اجتاه اليهود حنو. »الشخصية اليهودية«ملا يسمى  انتقاداً عميقاً
  .اجتماعية واقتصادية شكالً من أشكال االنتهازية اليت ال دف إال لتحقيق مكاسب

يظهر تقديراً ملا اعتربه مسامهات اليهود الفكرية واألخالقية  ر يف مرحلة الحقة من حياته باألفكار الصوفية، وبدأوتأث
صوفية وبني  وانعكست هذه االجتاهات يف كتاباته ويف فلسفته اخلاصة اليت مجعت بني مسحة. لإلنسانية واالقتصادية

من العقالنية واملادية، ودعا إىل العودة إىل القيم  طلق بالتكنولوجيا وبكلٍّفأدان راتناو اإلميان امل. رؤية واقعية للحياة
 إىل إقامة جمتمع تعاوين واقتصاد قائم على امليكنة والتخطيط املركزي تقوده صفوة ومن ناحية أخرى، دعا. الروحية

  .وأيد يف الوقت نفسه الليربالية السياسية والفردية األخالقية. مثقفة

 زبورج عائلة جون

The Guenzburg Family  
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روسيا ملدة ثالثة  يهودية شهرية ختصص أعضاؤها يف أعمال الصريفة، وكانوا قادة اجلماعة اليهودية يف عائلة روسية
وقد بدأ ازدهار هذه األسرة يف . والسلطات القيصرية  بني يهود روسيا"شتدالن"أجيال، كما كانوا مبثابة الوسطاء 

. عشر حينما حصلوا على امتيازات مصانع لتقطري اخلمور وعملوا كمتعهدين عسكريني  القرن التاسعالعقود األوىل من

أمواهلم يف  واستثمروا. 1859نطاق استثمارهم من خالل مصرف جونزبرج الذي أُسس يف بطرسربج عام  وزاد
وق هس  دارمستادت يف متثل د وكانت أسرة جونزبرج. السكك احلديدية ومناجم الذهب وحققوا مكاسب كثرية

وكان أعضاء أسرة جونزبرج من املدافعني . توارثه  كما منحهم حق1871روسيا، ومنحهم الدوق لقب بارون عام 
ومؤسس العائلة . الرامية إىل دمج اليهود، وكانوا من معارضي النشاطات الصهيونية عن مثُل حركة التنوير واحملاوالت

 "1863"روسيا   الذي ساهم يف تأسيس مجاعة نشر الثقافة بني يهود"1868  1812"البارون جوزيف يوزيل  هو

وكان ابنه الثاين البارون هوراس . االشتغال بالزراعة وتربع من أجل تطوير التعليم اليهودي وكذلك لتشجيع اليهود على
لدولة وقنصالً لدوق شريكاً يف املصرف الذي كانت متتلكه األسرة ومستشاراً يف ا "1909  1833" "نفتايل هرز"

  .هس

 عائلة بولياكوف 

The Poliakoff Family  

وإليعازر يف  روسية من رجال املال والصناعة كان هلا دور مهم بقيادة اإلخوة الثالثة يعقوب وصمويل عائلة يهودية
  .القرن التاسع عشر تأسيس البنوك وبناء السكك احلديدية يف روسيا خالل النصف الثاين من

البنوك الروسية، كما احتل منصب نائب رئيس   يف تأسيس العديد من"1909  1872"يعقوب بولياكوف اشترك 
، فكان من أهم من سامهوا يف "1888  1837"أخوه صمويل بولياكوف  أما. هيئة االستيطان اليهودية يف روسيا

 من احلبوب، كما ساهم يف بناءيف روسيا واليت كانت ذات أمهية كبرية يف صادرات روسيا  بناء السكك احلديدية

واهتم صمويل مبجال  ."1878 1877" التركية -السكك احلديدية اإلستراتيجية يف رومانيا خالل احلرب الروسية 
اهتم بالتعليم املهين، فأسس مدرسة فنية لتعليم بناء السكك  كما. التعدين، وأسس بعض البنوك العقارية املهمة يف روسيا

إعادة تأهيل   اليت كانت دف إىل"أورت"لتعدين، وبادر بتأسيس منظمة إعادة التأهيل والتدريب ل احلديدية وأخرى
أما أليعازر . على حتويلهم إىل عنصر اقتصادي منتج اليهود تأهيالً مهنياً وإىل تعليمهم احلرف املختلفة، وهو ما قد يساعد

وكان من أبرز رجال البنوك يف . ة مع أخيهيف بناء السكك احلديدي ، فقد اشترك"1914  1842"بولياكوف 
 وحصل كلٌّ من. كما ساهم يف تطوير الصناعات يف روسيا وإيران. 1877بولياكوف عام  موسكو، فأسس بنك

  .«نبيل«اإلخوة الثالثة على لقب 

اجلماعة اليهودية يف البورجوازية الروسية اليت بدأ يدخلها ممولون من أعضاء  وكان اإلخوة بولياكوف يشكلون جزءاً من
البورجوازية تشكل  وكانت هذه. يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر مع بداية عملية التنمية والتحديث روسيا

ارتباط مصاحلها بالدولة الروسية حنو االندماج يف  شرحية صغرية من أعضاء اجلماعات اليهودية يف روسيا وتتجه حبكم
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بالنسبة هلذه  ونظراً ألن املسألة اليهودية يف روسيا كانت تشكِّل خطراً. اجلماهري اليهودية اتمع الروسي واالنفصال عن
  :أثرياء اليهود املُتروسني، كانت تأخذ اجتاهني الشرحية، فإننا جند أن مسامهات اإلخوة بولياكوف، مثلهم مثل غريهم من

اتمع   اقتصادياً منتجاً يسهل هلم عملية االندماج يفاجلماعة اليهودية لكي يشكلوا عنصراً  إعادة تأهيل أعضاء 1
  .الروسي، وهو ما كانت تسعى إليه أيضاً الدولة القيصرية

  .االستيطان اليهودية توطني الفائض البشري من أعضاء اجلماعة اليهودية خارج روسيا من خالل نشاط هيئة  إعادة 2

أي صهيونية يهود العامل الغريب املندجمني الذين حياولون  ،«وطينيةالصهيونية الت«وهذه أيضاً هي أهداف ما نسميه 
  .يف كنفها على التخلص من الفائض البشري اليهودي مساعدة البالد اليت يعيشون

  "1897- 1852"بارنت بارناتو 

Barnett Barnato  

يث التحق بشقيقه الذي كان يعمل  ح1873إجنلترا، مث هاجر إىل جنوب أفريقيا عام  ولد يف. من رجال املال والتعدين
 تأسيس 1881استطاعا يف عام  وقد بدءا معاً، هو وشقيقه، يف شراء حقوق التنقيب عن املاس، مث. جتارة املاس يف

لشركة دي بريز للتعدين اململوكة لسيسل رودس واليت  شركة بارناتو للتعدين اليت أصبحت املنافس األكثر خطورة
وانتهى التنافس بني الشركتني بفوز سيسل رودس ودمج . املاس يف جنوب أفريقيا لى صناعةكانت دف إىل السيطرة ع

املسيطرة على سوق املاس  اليت أصبحت الشركة الرئيسية» مناجم دي بريز املوحدة« لتكونا معاً 1888عام  الشركتني
  .ياةاملدير مدى احل العاملي حىت اليوم، وقد احتفظ بارناتو يف هذه الشركة مبنصب

كانت قد اكتشفت حديثاً، وأصبحت جمموعة شركات بارناتو  واجته بارناتو، بعد ذلك، إىل تطوير مناجم الذهب اليت
  حيث ألقى بنفسه من السفينة اليت كانت تقله1897وتويف بارناتو منتحراً عام . للذهب من كربيات الشركات املنتجة

  .إىل إجنلترا

  "1936-1855"ليونيل فيلبس 

Lionel Philips  

. أفريقيا بعد اكتشاف مناجم املاس هناك ولد يف لندن مث هاجر إىل جنوب. من رجال املال والتعدين يف جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا ويف التنظيم املايل والتطوير الفين ملناجم الذهب، وترأَّس بعض  ولعب دوراً مهماً يف تنظيم صناعة املاس يف
تورطه يف مؤامرة سياسية  وحكم عليه بالغرامة والنفي بعد. ملهمة، كما كان رئيساً لغرفة املناجمالتعدينية ا الشركات

  Boerحرب البوير كانت دف إىل اإلطاحة باحلكومة، إال أنه عاد للبالد بعد
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  .1912  وأصبح عضواً يف الربملان ومنح البارونية عام"1902  1899"

  "1931-1865"سولومون جول 

Sololmon Joel  

املال والتعدين  وقد كان هو وأخواه أوالد أخى بارنيت بارناتو رجل. املال والتعدين يف جنوب أفريقيا من رجال
وبعد انتحار عمه . الذهب يف جنوب أفريقيا وتعاون جول وشقيقاه مع عمهم يف تطوير مناجم. اليهودي الثري وورثته

عمه املالية والتعدينية اليت كانت تشمل نصيباً يف شركة دي بريز للماس  يةومقتل أحد أخويه، أصبح جول مدير إمرباطور
  .املسيطرة على سوق املاس العاملي حىت اليوم وهي الشركة

 واالستعراضي،وهو ما كان مييز اجليل اجلديد من أثرياء ومليونريات جنوب أفريقيا يف وقد متيز جول بإنفاقه الباذخ

  .بدايات القرن العشرين

  "1957-1880"إرنست أوبنهايمر 

Ernest Oppenheimer  

أملانيا والتحق يف سن مبكرة بشركة لتجارة املاس يف لندن وقد  ولد يف. من رجال الصناعة واملال يف جنوب أفريقيا
  املؤسسة1917وأسس عام . جنوب أفريقيا حيث حقق جناحاً كبرياً يف جمال جتارة املاس  إىل1902أرسلته عام 

، ترأَّس 1929ويف عام . والتعدينية األجنلو  أمريكية اليت أصبحت تسيطر على شبكة واسعة من املصاحل الصناعية واملالية
. للماس، وبالتايل أصبح على رأس صناعة املاس يف جنوب أفريقيا أوبنهامير جملس إدارة شركة دي بريز العمالقة

يف  كما كانت له مسامهات مهمة. يطرة على جتارة املاس يف العاملظل إدارته، الشركة املس وأصبحت هذه الشركة، يف
  .اكتشاف وتطوير مناجم الذهب بعد احلرب العاملية الثانية

وزوجته  ورغم إنفاقه، هو.  عاما14ً، وكان عضواً يف الربملان ملدة 1921عام » سري«على لقب  وحصل أوبنهامير
زواجه الثاين من كاثوليكية، كما تنصر ابنه  ة اليهودية، إال أنه تنصر عنداألوىل، بسخاء على املصاحل واألعمال اخلريي

إمرباطورية أبيه التعدينية واملالية والصناعية، كما ساهم يف تطوير صناعة  الذي تولَّى إدارة "1908" هاري فردريك
  .إسرائيل املاس يف

  "1971-1891"صمويل برونفمان 

Samuel Bronfman  
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وجنح،بعد .دخل جمال جتارة اخلمور التحق يف سن مبكرة بتجارة أبيه يف جمال الفندقة،مث.ناعة الكندينيمن رجال الص
وأصبح برونفمان من أبرز الشخصيات العاملة يف جمال تقطري .والعامل فترة، يف امتالك أكرب معمل لتقطري اخلمور يف كندا

  .اخلمور يف العامل

املؤمتر اليهودي العاملي، وشارك بشكل  متر اليهودي، كما احتل منصب نائب رئيسترأَّس برونفمان الفرع الكندي للمؤ
 لبحث وضع فلسطني وتأمني 1945األمم املتحدة عند تأسيسها عام  بارز يف جمهودات املنظمات اليهودية للضغط على

اليهودية  فية اخلاصة باجلماعةوقد اتسع إنفاقه اخلريي، وخباصة يف ااالت االجتماعية والثقا .الوجود الصهيوين ا
  .واخلاصة بالنشاطات الصهيونية

يعتربوا  الصهيونية مثل موقف غريه من اليهود املندجمني يف اتمعات الرأمسالية والذين ويعتبر موقف برونفمان من
هلوية بالنسبة إليهم واألخالقية، وتشكل هذه ا مصدراً للهوية احلضارية يف ظل جمتمعات تآكلت فيها القيم احلضارية

 كما أن تأييدهم إلسرائيل ينبع من كوا مركزاً وقاعدة للحضارة. سياسياً قومياً انتماًء حضارياً دينياً وليس انتماًء

  .واملصاحل الغربية يف الشرق

 دور الجماعات اليهودية االقتصادي في مصر في العصر الحديث 

Economic Role of the Jewish Communities in Egypt in Modern Times  

لعدد من العائالت والشخصيات اليهودية  ابتداًء من أواخر القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين، كان
وكانت أغلب هذه العائالت من . شئوا املالية والتجارية والصناعية املصرية شأن كبري يف أحوال مصر االقتصادية ويف

يستفيدوا من  فدوا إىل مصر خالل القرن التاسع عشر وانضووا حتت الرعويات األجنبية حىتالذين و اليهود السفارد
خالل تلك الفترة، واليت أتاحت هلذه األقليات، يف  االمتيازات القانونية واالقتصادية املمنوحة لألقليات األجنبية يف مصر

وقد قامت هذه . صري ال تناسب حجمها احلقيقياحتالل مكانة داخل االقتصاد امل ظل الوجود االستعماري الربيطاين،
أو إيطالية أو غريها،  اليهودية بتمثيل املصاحل األوربية املختلفة داخل مصر، سواء كانت فرنسية أو بريطانية العائالت

يفية االستثمار داخل البالد، أي أا لعبت دور اجلماعة الوظ وقامت بدور الوسيط لرأس املال األوريب الباحث عن فرص
األوربية  ومما جيدر مالحظته أن هذا الدور نفسه قامت به بعض اجلماعات األوربية وشبه"الغريب  املرتبطة باالستعمار

مماثلة تقريباً ملا حققته طبقة كبار األثرياء من  األخرى، خصوصاً اليونانيني الذين حققوا قوة اقتصادية ومكانة اجتماعية
  ."اليهود

بيوتات املال اليهودية يف  عائالت اليهودية يف األنشطة املالية الربوية واالئتمانية والتجارية، واندجمتال وتركَّز نشاط هذه
األوىل باقتصاديات زراعة وجتارة القطن وخدمة املصاحل  عالقات ووساطة مع البنوك األوربية وارتبط نشاطها بالدرجة

قطاوي  ولعبت جمموعة عائالت. لتحويل مصر إىل مزرعة لألقطانالربيطانية اليت كانت ختطِّط  االقتصادية االستعمارية
  .املصري بشكل عام وسوارس ورولو ومنسى وموصريي الدور األكرب يف هذا اال ويف االقتصاد
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الزراعي يف مصر، واشتركت يف عملية تصفية الدائرة السنية  لقد سامهت اجلماعات املصرفية اليهودية يف عملية التوسع
املال  املالك اجلدد مث يف تأسيس البنك العقاري املصري يف العام نفسه بالتعاون مع رأس  وبيعها لكبار1880عام 

ويف عام . الزارعة وشراء األقطان الفرنسي، للقيام بعمليات إقراض القطاع الزراعي اخلاص اجلديد ومتويل أعمال
 الربيطاين، بتأسيس البنك األهلي املصري دف متويل املال ، قامت هذه اجلماعات املصرفية، بالتعاون مع رأس1897

االقتصادي واالستعماري الربيطاين يف مصر مثل مشروع بناء خزان أسوان وقناطر أسيوط  املشروعات اخلاصة بالتوسع
ر الدائرة السنية من قبل كبا تنظيم شبكة الري يف حوض النيل إىل جانب متويل عمليات شراء ما تبقَّى من أراضي أو

  .املالك

تأسيس الشركات العقارية العديدة اليت أقيمت يف إطار مبيعات أراضي الدائرة  واشتركت العائالت اليهودية أيضاً يف
نتيجة اخنفاض الطلب على  يف إطار احلجوزات العقارية بعد تراكُم الديون على كبار وصغار املالك املصريني السنية مث

، وقامت بامتالك األراضي 1905 و1880بني عامي  هذه الشركات يف الفترة ماوقد تأسس أكثر . القطن املصري
ومن أهم . والصناعية عليها وكذلك املضاربة فيها لتحقيق تراكُم سريع لرأس املال واستغالهلا وبإقامة املشروعات العقارية

الزراعية اليت أقامها  صناعيةومن أهم املشاريع ال. الشركات شركة أراضي الشيخ فضل، وشركة وادي كوم أمبو هذه
 بالتعاون مع 1897والتكرير املصرية اليت أُقيمت عام  اليهود على أراضي الدائرة السنية شركة عموم مصانع السكر

  .لفترة طويلة إنتاج السكر يف مصر رأس املال الفرنسي واحتكرت

زمة للتوسع الزراعي، وخصوصاً الالزمة لنقل إقامة اهلياكل األساسية الال وساهم أعضاء اجلماعات اليهودية أيضاً يف
حديد قنا  أسوان  وغريها من احملاصيل الزراعية، فاهتموا بإنشاء خطوط النقل احلديدية مثل شركة سكك وجتارة القطن

لنقل األقطان والسكر من األراضي ومعامل  ، وشركة سكك حديد الدلتا املصرية احملدودة ومها أهم شركتني"1895"
 اليت كانت تقوم بنقل األقطان إىل البورصة، "1896عام "اإلسكندرية  كما سامهوا يف تأسيس شركة ترام. التكرير

حتتكر   وكانت1937إدارة بعض الشركات املالحية مثل شركة املالحة الفرعونية اليت سجلت عام  واشتركوا أيضاً يف
شركات النقل الربي والبحري، ساهم   تأسيس كثري منوإىل جانب مسامهتهم يف. تقريباً نقل البضائع املصرية حبرياً

فسامهوا، على سبيل املثال، . العمراين اليت صاحبت التوسع الزراعي أعضاء اجلماعات اليهودية يف مصر يف عملية التوسع
 باإلسكندرية وحي املعادي بالقاهرة، ويف إدارة العديد من شركات تقسيم وبيع األراضي يف تأسيس حي مسوحة

  .كات صناعة البناءوشر

اليهودية دوراً أساسياً يف جمال تصدير القطن واحملاصيل الزراعية، وكان  كما لعب املمولون اليهود من أعضاء اجلماعات
اجلماعات  وكان أعضاء.  مملوكة هلم"قبل التأميم"من الشركات املصدرة للقطن يف اإلسكندرية %50 أكثر من

القطاعات اخلاصة ويف تصدير بعض احملاصيل  مهمة يف الشركات األخرى، كما تركزوا يفاليهودية حيتلون مواقع إدارية 
يف عمليات استرياد السلع والوكالة التجارية للشركات األجنبية، وخباصة مع  ونشطوا. الزراعية املهمة مثل البصل واألرز

انتهاء احلرب العاملية   الذي جاء يف أعقابالعشرينيات، الستغالل وفرة األموال يف أيدي أغنياء احلرب والرواج بداية
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للعائالت اليهودية، مثل حمالت شيكوريل ومشال وبرتيون وعدس  وقد قامت احملالت التجارية الكبرية اململوكة. األوىل
  .الواردات السلعية، خصوصاً املنسوجات الربيطانية وغريها، بتسويق هذه

اليت  ل املؤسسات املالية واالئتمانية أو من خالل املؤسسات التجاريةاليهودية، سواء من خال وقد ارتبطت العائالت
عالقات العمل املتداخلة تدعمها عالقات  كانت متتلكها واليت كان أفرادها حيتلون فيها مواقع إدارية مهمة، بشبكة من

  .املصاهرة

 ات االقتصادية املختلفة من خاللأعضاء اجلماعات اليهودية يف مصر يف الشركات والقطاع وميكن تقدير مدى مسامهة

منذ أواخر القرن التاسع  عضويتهم يف جمالس إدارة الشركات املسامهة اليت سيطرت على أهم قطاعات األعمال يف مصر
من املناصب اإلدارية عام % 16املناصب الرئاسية و من% 15,4وتشري بعض اإلحصاءات إىل أن اليهود احتلوا . عشر

عام % 9,6و% 8,9، وإىل 1948 و1947عامي % 12,6و %12,7نسبة إىل ، واخنفضت هذه ال1943
. 1951عام % 18اليهود يف جمالس إدارة الشركات املسامهة كانت  وتشري إحصاءات أخرى إىل أن نسبة. 1951

  .فقط% 0,4 حنو 1950مرتفعة إذا ما قورنت بنسبتهم إلمجايل السكان واليت بلغت عام  والواقع أن هذه نسب

الشركات العقارية يليه قطاع حلج  ، وقبل قرارات التأميم، يف1956معظم رأس املال اليهودي متمركزاً عام وكان 
القطاعات هي أكثر القطاعات رحبية يف االقتصاد املصري، وخباصة  وكانت هذه. وغزل ونسج القطن مث التأمني والبنوك

 .ىت بداية اخلمسينياتأعقبت انتهاء احلرب العاملية األوىل وح خالل الفترة اليت

وفي شأن دور أعضاء الجماعات اليهودية في اقتصاد مصر، منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عمليات التأميم 
 : ، يمكننا أن نالحظ ما يلي 1956عام 

ماري االستع اليهودية دوراً مهماً ال باعتبارهم يهوداً وإمنا باعتبارهم أعضاء يف التشكيل  لعب أعضاء اجلماعات 1
 "إخل... اليونانيني واإليطاليني واإلجنليز وقد جاءت معهم أيضاً األقليات الغربية األخرى مثل"الغريب الذي أتوا معه 

ولذا، يالحظ . وأسسوا عالقات مع اتمع هي يف جوهرها عالقات استعمارية واستقروا ضمن إطار االمتيازات األجنبية
فلم يكن عندهم رأس  ، خصوصاً القرائني، عن هذا القطاع االقتصادي النشيط،ملموس غياب يهود مصر احملليني بشكل

  .املال وال الكفاءات وال االتصاالت لالضطالع مبثل هذا الدور

اجلماعة الوظيفية الوسيطة بني االقتصاد العاملي   يالحظ أن كبار املمولني من أعضاء اجلماعات اليهودية لعبوا دور 2
أعضاء اجلماعات اليهودية بدور ريادي نشيط يف عدد من الصناعات والقطاعات  وقام. صاد احملليالغريب واالقت
اجلماعات الوظيفية،  اجلديدة اليت يتطلب ارتيادها كفاءة غري عادية وجسارة، وهو الدور الذي يلعبه أعضاء االقتصادية

  .رىاألخ وقد اشترك فيه معهم املمولون من أعضاء اجلاليات األجنبية
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حلج القطن  املصارف  تسويق السلع  "املستهلك   تركَّز هؤالء املمولون يف صناعات وقطاعات مالية قريبة من 3
ويعزى نشاط أعضاء اجلماعات اليهودية يف قطاع الزراعة . عن الصناعات الثقيلة  وهي قطاعات بعيدة"إخل...العقارات
  ."اليهود وغريهم" على مصراعيه لألجانب األراضي يف مصر الذي فتح الباب ملكية إىل نظام

نشاط الطوائف األجنبية يتراجع مبا يف ذلك   ومع تزايد فاعلية القوى الوطنية ونشاطها يف القطاع االقتصادي، بدأ 4
  .اليهودية نشاط املمولني من أعضاء اجلماعات

وقد كان قرار التأميم . ة واختزاالً لبقية املرحلةاحلرك ، كان ذلك تتوجياً لتصاعد هذه1956 وحينما مت التأميم عام  5
 األجانب واملصريني ممن كان احلكم املصري يرى أن نشاطهم يربط االقتصاد الوطين بعجلة موجهاً ضد املمولني

من ولذا، فقد هاجر كثري . الوطين االستعمار الغريب ويعوق عمليات التنمية من خالل الدولة واليت تبناها هذا النظام
  .واملصريني هؤالء املمولني وغريهم من املمولني األجانب

خمطَّط يهودي للهيمنة والسيطرة على «أو » يف مصر رأمسالية يهودية«لكل ما تقدم، يكون من الصعب جداً احلديث عن 
روجهم منها مت أعضاء اجلماعات اليهودية إىل مصر ونشاطهم االقتصادي فيها وخ فقدوم. »االقتصاد الوطين يف مصر

وإذا . اليهودية يف مصر االستعمار الغريب، ومل يكن هناك بعد يهودي يعطي خصوصية يهودية لنشاط اجلماعة داخل إطار
من هذه املناصب تظل يف أيد غري % 90فإن حنو  من املناصب اإلدارية الرئاسية يف أيد يهودية،% 10كان هناك 

 وإذا كان مثة تعاطُف مع احلركة الصهيونية، فإنه مل. ونانيني واإليطاليني وغريهمالي يهودية، ونسبة كبرية منها يف أيدي

يف إطار انتماء املمولني من أعضاء  يأخذ شكل ظاهرة عامة أو منط متكرر وإمنا كان اجتاهاً فردياً ميكن تفسريه هو اآلخر
 أن تأييد بعض األثرياء اليهود للنشاط الصهيوين وجتب اإلشارة إىل. الغريب اجلماعات اليهودية إىل التشكيل االستعماري

التاسع عشر هجرة  ، فقد شهدت مصر خالل أواخر القرن»الصهيونية التوطينية«نضعه يف إطار ما يسمى  ميكن أن
 عن الفقري وكانوا خيتلفون ثقافياً وعقائدياً وطبقياً  إليها، كان أغلبهم من الشباب"اإلشكناز"أعداد من يهود شرق أوربا 

السفارد  كما تورط كثري منهم يف األنشطة املشبوهة، خصوصاً الدعارة، وهو ما دفع. املصرية األرستقراطية السفاردية
ومشاكل اجتماعية حمرجة ألثرياء  وكان وجودهم يهدد خبلق أعباء مادية. ، أي األشرار، عليهم»شلخت«إلطالق لقب 

السفاردية لألنشطة الصهيونية يف مصر يهدف إىل حتويل هذه  رستقراطيةولذلك، فقد كان دعم بعض أعضاء األ. اليهود
 كما سعى بعضهم لدى السلطات املصرية لوقف اهلجرة اليهودية القادمة إىل مصر. عن مصر اهلجرة إىل فلسطني بعيداً

  .كليةً

اجلماعات اليهودية متكرر بني أعضاء  هذا، وميكن القول بأن وضع يهود مصر والدور الذي اضطلعوا به هو منط
 .العامل العريب ابتداًء من أواخر القرن التاسع عشر وأعضاء اجلماعات الوظيفية الغربية األخرى يف

 عائلة رولو 

The RoloFamily  
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النصف األول من القرن التاسع عشر واحتفظت باجلنسية  اسم عائلة يهودية سفاردية جاءت إىل مصر خالل» رولو»
 ، أسس1870ويف عام . "صبغة"رولو مؤسسة جتارية ختصصت أساساً يف استرياد النيلة  لك روبنيوقد امت. الربيطانية

روبني رولو «باسم   وسيمون، مع بعض الشركاء، مؤسسة مالية وجتارية"1917  1847" "يعقوب"ولداه جياكومو 
سوارس يف العديد من املشاريع عائليت قطاوي و وتعاونت عائلة رولو من خالل هذه املؤسسة مع. »وأوالده وشركاهم

 الربيطاين سري إرنست كاسل  خصوصاً مشاريع الدائرة السنية وإقامة سكك حديد حلوان اليت أقاموها بالتعاون مع املايل

، صفَّى 1907حدثت عام  وخالل األزمة االقتصادية اليت. وتأسيس البنك العقاري املصري والبنك األهلي املصري
واليت مجعت بني األنشطة املصرفية واملالية وجتارة اجلملة  أقام مع أبنائه الثالثة مؤسسة رولو وشركاهجياكومو املؤسسة مث 

 شركة: مثل"والفحم والنب، كما امتلكت حصصاً كبرية يف بعض الشركات العقارية الكربى  يف القطن والسكر واألرز

رولو ثروة من  ند وفاته، ترك جياكومووع.  وشركة مصانع السكر"وادي كوم أمبو وشركة أراضي الشيخ فضل
، فقد درس يف بريطانيا، "  ؟ 1876"رولو  أما ابنه األكرب روبري جياكومو.  ألف جنيه70العقارات تقدر بنحو 

وكان روبري جياكومو مناهضاً للصهيونية، . 1948  1934اإلسكندرية يف الفترة  وانتخب رئيساً للطائفة اليهودية يف
اإلسكندرية املؤيد   قبل اندالع حرب فلسطني مباشرة بسبب خالفه مع حاخام1948ئاسة الطائفة عام من ر واستقال

  .للصهيونية

يف احلياة االقتصادية واالجتماعية يف مصر، ودرس القانون يف باريس  ، فحقق مكانة مهمة" ؟ 1869"أما روبري رولو 
للملك فؤاد األول  وكان مستشاراً قانونياً. عد أباه يف تأسيسهاعدد من جمالس إدارة الشركات اليت سا مث تولَّى رئاسة

وحصل . الربيطاين، وعملت زوجته وصيفة للملكة نازيل ومقرباً له فقام بدور الوسيط بني القصر ودار املندوب السامي
 مل يشارك روبري جياكومو من كبار أعضاء اجلماعة اليهودية يف مصر، ولكنه وكان. 1938عام » سري«هو على لقب 

  .يف شئوا

 عائلة سوارس 

The Suares Family  

اجلنسية  سفاردية من أصل إسباين استقرت يف مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر، وحصلت على اسم عائلة» سوارس»
  1844"وفيلكس  "1900  1837" ويوسف "1902  1846"وقد أسس اإلخوة الثالثة، روفائيل . الفرنسية

سوارس، بالتعاون مع رأس املال الفرنسي  ، قام روفائيل1880ويف عام . 1875 سوارس عام ، مؤسسة"1906
املصري، كما قام بالتعاون مع رأس املال الربيطاين الذي مثَّله املايل  ومع شركات رولو وقطاوي، بتأسيس البنك العقاري

كما . أسوان  ومتويل بناء خزان1898اليهودي سري إرنست كاسل بتأسيس البنك األهلي املصري عام  الربيطاين
السنية وإعادة بيعها إىل كبار   لف فدان من أراضي الدائرة300اشترك سوارس مع كاسل وعائلة قطاوي يف شراء 

املال الفرنسي يف تأسيس شركة عموم مصانع السكر  كذلك اشترك سوارس مع رأس. املالك والشركات العقارية
 شركة وادي كوم أمبو املسامهة، وكانت من أكرب املشاريع 1905ضمتها عام   واليت1897والتكرير املصرية عام 
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ويف جمال  .شركات قطاوي وسوارس ورولو ومنسى، وكانت واحدة من أكرب الشركات الزراعية يف مصر املشتركة بني
قامة السكك عائلة قطاوي يف إ ، وتعاونت مع»سوارس لعربات نقل الركاب«النقل الربي، أسست العائلة شركة 

الزراعية وأراضي البناء يف وسط القاهرة حيث سمي أحد  كما امتلكت العائلة مساحات واسعة من األراضي. احلديدية
وامتلكت عائلة سوارس حصصاً وأسهما يف العديد من . "مصطفى كامل اآلن" «ميدان سوارس«امليادين باسم 

 إدارة "سوارس ابن فليكس"فتوىل ليون سوارس . دارية يف كثري منهاكثري من أفرادها مواقع رئاسية وإ الشركات، واحتل
ليون مؤسسة سوارس ليخلف أباه يف  وعند وفاة أبيه، ترك. شركة أراضي الشيخ فضل وإدارة شركة وادي كوم أمبو

ودية باستثناء تلعب عائلة سوارس دوراً كبرياً يف شئون اجلماعة اليه ومل. إدارة البنك األهلي والبنك العقاري املصري
  .1917  1914تولَّى رئاسة اجلماعة يف اإلسكندرية يف الفترة من  إدجار سوارس الذي

 عائلة شيكوريل 

The Cicurel Family  

بأحد  وقد جاء مورينو شيكوريل إىل مصر قادماً من تركيا واستقر فيها، وعمل. من أصل إيطايل عائلة يهودية سفاردية
حمال جديداً يف ميدان األوبرا والذي  ، افتتح1909ويف عام . 1887ية، مث اشترى احملل عام حمالت عائلة هانو اليهود

، انضمت هلم 1936ويف عام . واحد من أكرب احملالت التجارية يف مصر حوله أبناؤه سالومون ويوسف وسالفاتور إىل
  .فأصبحوا ميتلكون معاً جمموعة حمالت أركو عائلة يهودية أخرى،

 شيكوريل "بك"، كما كان أخوه سلفاتور "1920عام "مؤسسي بنك مصر   شيكوريل من"بك"ن يوسف وقد كا
وكان ضمن  .العديد من الشركات وعضواً يف جملس إدارة الغرفة التجارية املصرية مث رئيساً هلا عضواً يف جمالس إدارة

التجارية بني البلدين وفتح جماالت جديدة أمام  قاتالبعثة االقتصادية املصرية اليت سافرت إىل السودان دف تعميق العال
وكان "، ترأَّس سلفاتور الطائفة اإلسرائيلية خلفاً لرينيه قطاوي 1946عام  ويف. رؤوس األموال املصرية يف السودان

  .العربية ، كما ترأَّس املنظمة الصهيونية بالقاهرة وكان من مؤسسي مجاعة أصدقاء اجلامعة"هلا آخر رئيس

 لة قطاوي عائ

The Cattaui Family  

التاسع عشر وحىت  يهودية برز عدد من أفرادها يف النشاط السياسي واالقتصادي يف مصر يف أواخر القرن عائلة مصرية
بدأ دور هذه العائلة مع نزوح أليشع حيدر . القاهرة النصف األول من القرن العشرين، وترجع أصوهلا إىل قرية قطا مشايل

 على امتيازات من "1883  1801"الثامن عشر حيث حصل ابنه يعقوب  لقاهرة يف أواخر القرنقطاوي إىل ا
من  «بارون«كما حصل على لقب . »بك«بأنشطة جتارية ومالية، وكان أول يهودي مصري مينح لقب  احلكومة للقيام

رة اخلزانة يف فترة حكم اخلديوي عباس نظا وقد أوكلت إليه. اإلمرباطورية النمساوية ارية اليت محلت العائلة جنسيتها
خالل حكم الوايل سعيد واخلديوي إمساعيل، وتولَّى يف أواخر أيامه  ، واحتفظ ذا املنصب"1854  1849"األول 
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ابنه موسى قطاوي  وبعد وفاته، خلفه. »الطائفة اإلسرائيلية«اليهودية يف القاهرة اليت كانت تسمى  رئاسة اجلماعة
وكان موسى . املصري، كما منح لقب الباشوية  يف رئاسة الطائفة، واختري عضواً يف الربملان"1924  1850"

وتولَّى إدارة عدد من الشركات وساهم يف متويل مشاريع السكك احلديدية يف  قطاوي من كبار رجال املال والبنوك،
  .ومنسى الت سوارس ورولووشرق الدلتا ومشاريع النقل العام يف القاهرة بالتعاون مع عائ صعيد مصر

 الذي درس اهلندسة يف باريس "1942  1816" وبعد وفاة موسى، انتقلت رئاسة الطائفة إىل يوسف أصالن قطاوي
مث سافر إىل إيطاليا لدراسة أصول صناعة السكر وعاد إىل مصر . العامة وعمل عند عودته موظفاً يف وزارة األشغال

واشترك عام  ضواً يف العديد من االس االستشارية للمؤسسات الصناعية واملاليةللسكر، واختري ع ليؤسس مصنعاً
، كان يوسف قطاوي 1915 ويف عام.  بالتعاون مع طلعت حرب ويوسف شيكوريل يف تأسيس بنك مصر1920

ضواً يف اللجنة  ع1922لنيل االستقالل ملصر، كما اختري عام  عضواً يف الوفد املصري الساعي إىل التفاوض مع بريطانيا
  والتصريح الربيطاين مبنح مصر"1919"وضع دستور مصري جديد يف أعقاب الثورة املصرية  اليت أُسندت إليها مهمة

وزيراً للمواصالت عام   مث1924وقد عمل يوسف أصالن قطاوي وزيراً للمالية عام . "1923"استقالهلا الشكلي 
أمبو، كما كان عضواً يف جملس الشيوخ يف  اب عن دائرة كوم عضواً يف جملس النو1923، وانتخب عام 1925

دراسة بالفرنسية تدافع عن سياسة اخلديوي إمساعيل  1935ونشر عام . 1936 وحىت 1927الفترة من 
  .سوارس اليهودية الثرية وكانت زوجته وصيفة للملكة نازيل وقد تزوج من عائلة. االقتصادية

سكرترياً  ، كما عمل1938بنه أصالن ليشغل مقعد أبيه يف جملس الشيوخ عام أصالن، انتخب ا وبعد وفاة يوسف
احلكومة املصرية يف شركة قناة السويس ومندوباً للحكومة  عاماً ملصلحة األمالك األمريية التابعة لوزارة املالية ومندوباً عن

عضواً  وكان. اً للجماعة اليهودية يف القاهرة رئيس1943ابنه الثاين رينيه، فقد اختري عام  أما. يف البنك األهلي املصري
ثالثة جملدات تشكل تأرخياً  1936 و 1931يف الربملان كما كان يدير عدة مشروعات اقتصادية، ونشر بني عامي 

، 1957ويف عام . للدراسات التارخيية اليهودية وكان يوسف قطاوي من مؤسسي مجعية مصر. لفترة حكم حممد علي
  .يف أوربا يه وأصالن مصر واستقراغادر األخوان رين

كانت اهتماماته أدبية يف املقام األول حيث  أما آخر الشخصيات البارزة يف عائلة قطاوي، وهو جورج قطاوي، فقد
وقد اعتنق املذهب املسيحي . والفرنسي، كما كان يكتب الشعر بالفرنسية نشر عدة دراسات عن األدبني اإلجنليزي

  . من املثقفني املصريني اليهود السفارد الذين ختلوا عن اليهوديةمع العديد الكاثوليكي

الشخصيات الرئيسية يف عائلة قطاوي مع  وعلى عكس ما تدعي بعض املصادر الصهيونية، ليس مثة ما يشري إىل تعاطُف
 عارض كلٌّ من بل. قيامهم بأية أنشطة من شأا دعم هذا املشروع املشروع الصهيوين من بعيد أو قريب، وال إىل

وحذر . مصر وابنه رينيه قطاوي الصهيونية، حينما تولَّى كلٌّ منهما رئاسة الطائفة اليهودية يف يوسف أصالن قطاوي
للهجرة إىل فلسطني باعتبار أن ذلك ميس  رينيه قطاوي يلون كاسترو، زعيم احلركة الصهيونية يف مصر، من الدعوة

عائلة قطاوي إىل اندماج أعضاء اجلماعة اليهودية يف اتمع املصري  ا دعتكم. عالقة اجلماعة بالسلطات املصرية
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 وجريدة الشمس "1934/1935"» مجعية الشبان اليهود املصريني « قطاوي تأسيس  وشجع يوسف أصالن
  .املصري أعضاء اجلماعة وتعميق انتمائهم للوطن» متصري«الصادرة بالعربية، وقد كان هدفهما  األسبوعية

 ة منسى عائل

The Menasce Family  

ويوجد شارع يف اإلسكندرية يسمى  .«منشه«، لكن النطق الشائع يف مصر هو »منسه«أو » دي منسى«أو » منسى»
جاءت إىل مصر من إسبانيا، ويعود أول ذكر لوجودها يف مصر إىل القرن  ومنسه عائلة يهودية سفاردية. »شارع منشه«

حىت أصبح   حياته صرافاً يف حارة اليهود، وتدرج يف عمله"1887  1807"يعقوب دي منسى  بدأ. رالثامن عش
 أصبح "بيت منسى وأوالده"وجتارية  مث أسس بالتعاون مع يعقوب قطاوي مؤسسة مالية. صراف باشا للخديوي إمساعيل

بول، كما اشترك بالتعاون مع اخلديوي إمساعيل يف ومارسيليا وإستان هلا أفرع يف مانشستر وليفربول ولندن وباريس
  .املصري، وارتبط نشاطه بكثري من شركات ومشاريع عائليت قطاوي وسوارس تأسيس البنك التركي

البارونية واجلنسية   منح لقب1875، منح يعقوب دي منسى احلماية النمساوية، ويف عام 72/1873 ويف عام
وترأَّس يعقوب دي منسى الطائفة . النمساوية ارية  املصرية للخدمات اليت قدمها للتجارةالنمساوية ارية تقديراً 

منسى   إىل اإلسكندرية حيث أسس معبد منسى ومقابر1871، مث انتقل عام 1869القاهرة عام  اليهودية يف
الطائفة يف اإلسكندرية وخلفه يف  ة رئاس"1885 1830"ومدارس منسى، وترأَّس ابنه ديفيد ليفي دي منسى 

اندالع احلرب العاملية األوىل حينما اعتربته السلطات   الذي احتفظ ا حىت"1916  1850"رئاستها ابنه جاك 
واملصرفية إىل  وقد نقل جاك أعمال األسرة من األعمال املالية. حيمل اجلنسية النمساوية ارية الربيطانية عدواً ألنه كان

ووصلت ثروته عند وفاته إىل . وصعيد مصر لقطن والسكر املرحبة، واشترى مساحات واسعة من األراضي يف دلتاجتارة ا
  . ألف جنيه مصري500 و300ما بني 

لندن وترأَّس الطائفة  ، فدرس يف فيينا وأسس فرع بيت منسى يف"1943  1865"الشقيق األصغر فليكس يهودا  أما
وكان فليكس دي منسى صديقاً حلاييم وايزمان،  .1933 و1926 يف الفترة ما بني عامي اليهودية يف اإلسكندرية

عشر   كما مثَّل احلركة الصهيونية املصرية يف لندن لدى املؤمتر الثاين1918لفلسطني عام  فأسس وترأَّس اللجنة املؤيدة
"1921".  

ثوليكية وانضم إىل الرهبان الدومينيكان وقام بالدعوة إىل الكا  فقد اعتنق" ؟ 1896"أما ابنه جان قطاوي دي منسى 
  ."العريب وهذا منط متكرر بني اليهود السفارد الذين كانوا يعيشون يف الشرق"اإلسكندرية  املسيحية يف

 عائلة موصيري 

The Mosseri Family  
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وقد . عشر الثاين من القرن الثامنعائلة يهودية سفاردية من أصل إيطايل استقرت يف مصر يف النصف  اسم» موصريي»
، أسس 1876وبعد وفاته عام . التجارة وحقَّق يوسف نسيم موصريي ثروته من. احتفظت العائلة باجلنسية اإليطالية

 "1897  1848" موصريي "بك"وتزوج االبن األكرب نسيم . وأوالده أبناؤه األربعة مؤسسة يوسف نسيم موصريي

ومل  .بح نائب رئيس الطائفة اإلسرائيلية يف القاهرة وهو منصب توارثته العائلة من بعدهوأص من ابنة يعقوب قطاوي،
  1879"عندما أسس إيلي موصريي  "1904"حتقِّق عائلة موصريي انطالقتها احلقيقية إال يف أوائل القرن العشرين 

 "1934  1884" وجاك "1934  1869"يوسف  ، بالتعاون مع إخوته الثالثة"بك" ابن نسيم "1940

مكانة مرموقة يف عامل املال واألعمال يف مصر، وكان قد درس االقتصاد  حقَّق إيلي موصريي. وموريس، بنك موصريي
له مصاحل عديدة  وكانت تربطه عالقات وثيقة بإمساعيل صدقي، كما كانت. وتزوج من ابنة فليكس سوارس يف إجنلترا

روتشيلد والزار وسليجمان، كما كان ميثل املصاحل  وربية اليهودية مثل بيوتيف فرنسا وعالقات وثيقة ببيوت املال األ
  .اإليطالية يف مصر

واليت أقامت  1915للسينما عام » جوزي فيلم«أفراد العائلة اآلخرين جوزيف موصريي الذي أسس شركة  ومن
 الشركات العاملة يف صناعة السينما أكرب وأدارت دور السينما واستوديو لإلنتاج السينمائي وحتولت إىل واحدة من

فكان مهندساً زراعياً مرموقاً وكانت له إسهامات مهمة يف جمال  ،"1928 1873"أما فيكتور موصريي . املصرية
  .السكر زراعة القطن وصناعة

ا وحضر جاك موصريي الذي درس يف إجنلتر وقد ارتبط اثنان من أعضاء عائلة موصريي بالنشاط الصهيوين، فقد أسس
  1867"أما ألبري موصريي . "1917عام "املنظمة الصهيونية يف مصر  "1913عام "املؤمتر الصهيوين احلادي عشر 

 «قدمياه«يف فرنسا حيث تعرف إىل هرتزل ونوردو، وبدأ يف إصدار جريدة صهيونية باسم  ، فدرس الطب"1933

 يف "1919عام "وبدأ  وبعد احلرب، ترك الطب. طبيبوخدم يف اجليش الربيطاين خالل احلرب العاملية األوىل ك
وقد . بالعربية فقط مث بالعربية والفرنسية بعد ذلك إصدار جريدة أسبوعية يف القاهرة بعنوان إسرائيل صدرت يف البداية

وقد خدم ابنهما مكايب .  حينما هاجرت إىل فلسطني1939بعد وفاته وحىت عام  استمرت زوجته يف إصدار اجلريدة
  .1948 كضابط يف الباملاخ وقُتل يف إحدى العمليات العسكرية أثناء حرب "1948  1914"  وصرييم

 "1945- 1857"فيكتور هراري 

Victor Harari  

قادماً من  جاء والده إىل مصر يف الثالثينيات من القرن التاسع عشر.  فيكتور"سري"سفاردي امسه  ممول مصري يهودي
املالية املصرية وأصبح مدير احلسابات  دراسته يف إجنلترا وفرنسا، مث عمل موظفاً يف وزارةوقد أكمل هراري . بريوت

، بدأ 1905ويف عام . احلكومة املصرية يف جلنة إصالح ميزانية األوقاف املركزية مث مدير اخلزانة، كما كان مندوب
الشركات اليت أُقيمت  ل، وترأَّس عدداً منوأصبح ممثِّالً للمايل الربيطاين اليهودي سري إرنست كاس نشاطه اخلاص
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 عضواً مبجلس إدارة البنك األهلي 1929وانتخب عام  بالتعاون بني كاسل وجمموعة قطاوي  سوارس  منسى  رولو،
  .تقديراً للخدمات اليت قدمها للحكومة الربيطانية 1928 وحصل على لقب سري عام. املصري

  "1945-1857"يوسف بتشوتو 

Joseph Betshoto  

اإلسكندرية لعائلة سفاردية ذات أصول إيطالية قدمت إلى مصر  اقتصادي مصري يهودي ُولد في
 تجارته الخاصة فأقام عام 1896موظفًا في مؤسسة تجارية٬ وأسَّس عام  وقد بدأ حياته. من حلب
٬ كما كان واكتسب بتشوتو سمعة طيبة كخبير اقتصادي. الستيراد المنسوجات القطنية  شركة1917
 1922 وُعيِّن عام. في مجالس إدارة عدد من الشركات وعضوًا بالغرفة التجارية باإلسكندرية عضوًا

الوطنية  وكان بتشوتو متعاطفًا مع الحركة. عضوًا بالمجلس االقتصادي للحكومة المصرية
ام الشيوخ ع المصرية٬ فانضم إلى حزب الوفد وانُتخب عضوًا بمجلس النواب ثم دخل مجلس

ورئيسًا للبناي بريت  1918 كما كان نائبًا لرئيس اللجنة المؤيدة لفلسطين والتي تأسست عام. 1924
  . في اإلسكندرية"أبناء العهد"
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رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الواليات المتحدة: الباب الثامن   

  

  "اليهود الجدد"رأسماليون من األمريكيين اليهود 

American- Jewish "Neo- Jewish" Capitalis ts  

وإن كانوا قد تأثروا بعض الشيء، يف املراحل األوىل،  يالحظ أن معظم الرأمساليني األمريكيني اليهود أمريكيون متاماً
 التجار السفارد يف القرن السابع عشر كانوا من كبار جتار الرقيق وممويل اجليوش إىل جانب فالتجار. مبرياثهم االقتصادي

   .وجتار املتجولني الذين كثرياً ما كانوا يصنعون بعض سلعهم بأنفسهم ألم حرفيون

 

 فيالحظ ما يلي "1880  1776"أما في المرحلة األلمانية من تاريخ الجماعة اليهودية في الواليات المتحدة 

أملانيا قد   أن املهاجرين من، ولعل هذا يعود إىل"يديشي"بولندي /أملاين وليس من أصل روسي  معظم هؤالء من أصل 1
حيملون معهم خربات مالئمة للمجتمع  جاءوا من بلد حقق طفرات واسعة يف جمال التحديث والتصنيع، ولذا فهم

كانوا قد حترروا أيضاً من عدد كبري من الشعائر واألوامر والنواهي اليت  األمريكي، وهو ما يعين أن املهاجرين من أملانيا
  .كل هذا على خالف يهود شرق أوربا. م عن احلركة واحلراكتعوقه كان ميكن أن

اإلصالحية  وقد جاءوا بعد أن كانت اليهودية. األملان منذ منتصف القرن التاسع عشر وبأعداد صغرية  وصل اليهود 2
د على عكس يهو"اندماجهم وسرعتها  وساهم كل هذا يف عملية. قد ظهرت واستحدثت صيغة خمففة للعقيدة اليهودية

  ."باألرثوذكسية شرق أوربا الذين جاءوا بأعداد كبرية يؤمنون

وراكموا الثروات بسرعة، كما أن جذورهم يف أوربا وعالقام   مأل املهاجرون اليهود من أملانيا كثرياً من الفراغات 3
الصلة  ين كانوا منبتيعلى عكس يهود شرق أوربا الذ"ساعدم على حتقيق النجاح يف أعماهلم  املالية والتجارية فيها

  ."بأوربا

إىل خربام كرأمساليني وممولني، على عكس يهود شرق   وصل املهاجرون األملان واالقتصاد األمريكي يف حاجة ماسة 4
  .األمريكي يف حاجة إىل أيد عاملة أوربا الذين وصلوا واالقتصاد

 وأم، مع عدم.  اجتهوا حنو املصارف واالستثمارات العقارية"اينمن أصل أمل"اليهود  ويالحظ أن الرأمساليني األمريكيني

وقد لعبت املؤسسات املالية . االستثماري سيطرم على قطاع البنوك واملال، احتلوا مكانة مميزة يف جمال النشاط املصريف
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مان وليمان وسبري، دوراً مثل عائالت سليجمان ولويب وووربورج وجولد اململوكة لعائالت يهودية ذات أصول أملانية،
التاسع عشر وأوائل  التراكم الرأمسايل والنمو الصناعي يف الواليات املتحدة خالل النصف الثاين من القرن حيوياً يف عملية
املتداخلة يف أوربا، وهو ما أتاح هلم قدراً كبرياً من التنسيق  وحتقَّق ذلك بفضل عالقام املالية املتشعبة. القرن العشرين

  .املماثلة على توفري رأس املال بكميات أكرب وبشكل أسرع نسبياً من املؤسسات املصرفية األمريكية فيما بينهم ومقدرة

وكانت من األنشطة . ومتاجر التجزئة ذات األقسام املتعددة مث اجته الرأمساليون األمريكيون اليهود حنو الصناعات اخلفيفة
وحققوا فيها  وجنح اليهود يف دخول هذه ااالت. امشيتها وبقدر كبري من املخاطرةمتيزت  االقتصادية اجلديدة اليت

وباإلضافة إىل . جتارية ومالية واسعة جناحاً ومكانة بارزة بفضل مرياثهم االقتصادي كجماعات وظيفية ذات خربات
 متاحة أمامهم بالقدر "ناعات الثقيلةمثل الص"يف االقتصاد األمريكي  ذلك، مل تكن كثري من األنشطة االقتصادية األخرى

جناحاً كبرياً يف جمال  وتعد عائالت مجبل وروزنوالد وستراوس من العائالت األمريكية اليهودية اليت حققت .الكايف
شرق أوربا، ازدهرت صناعة املالبس اجلاهزة اليت كان  ومع وصول املهاجرين من. متاجر التجزئة ذات األقسام املتعددة

الثاين  اجلماعة اليهودية من أمثال ليفي شتراوس الذي تعد شركته، اليت أسسها يف النصف رها الرأمساليون من أعضاءحيتك
واحتلت مجاهري املهاجرين من يهود  .من القرن التاسع عشر، أكرب شركة للمالبس اجلاهزة يف العامل يف وقتنا احلاضر

والطبقي األمريكي يف بداية األمر، وانضم اجلزء األكرب منهم إىل الطبقات  عياليديشية املواقع الدنيا يف السلم االجتما
وبدأوا يف اقتحام األنشطة  إال أن كثرياً منهم سرعان ما بدأوا خيطون خطوات سريعة يف جمال التجارة واألعمال .العاملة

يف أوائل القرن العشرين، حمققني فيها اخلفيف، اليت بدأ ظهورها  االقتصادية اجلديدة ذات الطابع التجاري أو الصناعي
الثالثينيات يف  وقد برز الرأمساليون األمريكيون اليهود خالل. خربام االقتصادية والتجارية السابقة جناحاً ملموساً بفضل

  .قطاع النشر الصحفي واإلعالم، ويف جمال الراديو والسينما

فأسس ماكس فاكتور يف . التجميل يضاً يف صناعة مستحضراتواحتل الرأمساليون األمريكيون اليهود مكانة مهمة أ
كما تعد هيلينا . أكرب الشركات يف العامل يف هذا اال أوائل القرن العشرين شركة ملستحضرات التجميل أصبحت من

يف جمال  لةوتعد شركة اسيت لودر ثالث أكرب شركة عام. الشخصيات اليت عملت يف هذه الصناعة روبنشتاين من أبرز
  .مستحضرات التجميل يف الواليات املتحدة يف الوقت احلاضر

وصناعات الترفيه، إىل  العشرين، اجته نشاط الرأمساليني من أعضاء اجلماعات اليهودية، حنو البورصة والعقارات ويف القرن
 % 16لسمسرة، وكان يف البورصة وأعمال ا ، كان اليهود متركزين1936ففي عام . جانب األنشطة سالفة الذكر

حيث "يسيطروا على البنوك أو يمثَّلوا يف الصناعة الثقيلة إال بدرجة صغرية  ولكنهم مل. من مساسرة األسواق املالية يهوداً
السيارات، ومل  كما مل يسيطروا على أي من شركات. "أكرب شركة صلب، ال غري، كان ميتلكها يهودي إن سابع

إال أن البعض منهم احتل . الكيماويات  شركات حيوية، مثل شركات الفحم أو املطاط أويوجد أي رأمسايل يهودي يف
وعائلة جوجنهامي اليت أسست واحدة من أكرب الشركات املنتجة  مكانة مهمة يف قطاع التعدين مثل عائلة لويسون

  .للمعادن يف العامل
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الصناعات اليت يلتقي فيها الصانع بالتاجر، وأن   يتواجدون يف تلكوقد بين أحد الكُتاب أن الرأمساليني األمريكيني اليهود
 ووضعهم هذا جيعلهم جزءاً ال يتجزأ من اهلرم اإلنتاجي األمريكي ال أداة. التاجر هذا التواجد استمرار لتقاليد احلريف

أساساً، وهو يبيع لسوق الربوتستانت  فهو من ناحية يعتمد على الصناعات الثقيلة اليت ميتلكها. يهودية مستقلة له
  .االستهالكي األمريكي أمريكي تتحكم فيه طموحات وأحالم اإلنسان

شخص ثراًء يف أمريكا، أي أن أعضاء اجلماعة اليهودية  400 يهودياً من بني أكثر114 كان يوجد 1985ويف عام 
إم حيصلون على فقط من السكان، ف% 54.2ورغم أم يشكلون  .%26 24يشكلون داخل هذه الفئة نسبة 

  ألف أسرة يهودية تنتمي إىل900وهناك . من الطبقة الوسطى األمريكية% 7كما يشكلون  من الدخل القومي،% 5

 مليون 13,5يهودية، وذلك مقابل  الطبقة الوسطى أو إىل الشرائح العليا من الطبقة الوسطى من حوايل مليوين أسرة
ومتوسط الدخل السنوي لليهودي األمريكي . مليون أسرة أمريكية 53 حوايل أسرة أمريكية تنتمي إىل الطبقة نفسها من

 وهم املسيحيون األجنليكيون الذين يعدون أكثر طبقات"دوالر لألبيسكوبليان  21,300  دوالر مقابل23,300هو 

 استبعدنا السود ويالحظ أننا ."أفقر الربوتستانت" ألف دوالر للمعمدانيني الربوتستانت 14 و"اتمع ثراًء
 ألف 900 أن هناك 1982/1983وجاء يف إحصاءات عام  .والبورتوريكيني ألن معظم هؤالء حتت خط الفقر

 .ظل اليهود، برغم كل ثرائهم، خارج نطاق ملكية الصناعات الثقيلة وقد. يهودي حتت مستوى خط الفقر

اليهودية داخل اتمع األمريكي  ء قد حققه أعضاء اجلماعةالثراء ال يصلُح معياراً لالستقالل أو اهليمنة، فهو ثرا ولكن
وقد حققوا ما حققوه من بروز وثراء غري عادي لعدة أسباب، من  .ومن خالل آليات احلراك والتراكم املتاحة للجميع

مستواهم  فاعالسابقة، وتزايد معدل علمنتهم قياساً إىل بقية أعضاء اجلماعات الدينية، وارت بينها خربام التجارية
على اهليمنة أن الصناعات الثقيلة ال تزال يف  ومما يؤكد أن الثراء ال يصلح مؤشراً. التعليمي عن بقية مجاعات املهاجرين

، أمساء أغىن أربعمائة أمريكي يف 1985ذكرت جملة فوربيس ، يف عددها لعام  وقد. يد املسيحيني الربوتستانت أساساً
والسمسرة واملضاربات  وتركزت أغلبيتهم الساحقة يف العقارات. هم مائة وأحد عشر يهودياًاملتحدة، فكان من الواليات

وجود يف صناعات حيوية، مثل تكرير البترول،  ، بينما مل يكن هلم"%27أي حوايل "واملالهي والبورصة واإلعالم 
  .ترولفيشر وأرماند هامر امللقب مبلك الب سوى بضعة أفراد من عائالت بالوستني وماكس

الثقيلة هو إدجار برونفمان الذي اشترى أسهم شركة دي بونت للكيماويات،  ولعل أهم يهودي يف إحدى الصناعات
اإلشارة هنا  وميكن. من عائلة كراون أسهم شركة جنرال ديناميكس، وهي شركة لتصنيع عتاد احلرب كما اشترى آخر

ومالية مهمة يف الدولة واحلكومة األمريكية، وخباصة  راكز اقتصاديةإىل أن بعض الرأمساليني األمريكيني اليهود احتلوا م
بطابعها  ومتيزت أغلبية هذه املراكز. وفيما بعدمها، بفضل خربام التجارية واملالية املهمة خالل فترات احلربني العامليتني

خ الذي عمل مستشاراً لعدة رؤساء بارو ومن بني هؤالء، برنارد. االستشاري ولكنها مل تنطو على قوة سياسية حقيقية
  .ووربورج ومورجنتاو أمريكيني، وأيوجني ماير، وبعض أفراد عائليت



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                185  

اليهودية، وخصوصاً األمريكيني منهم، ممثلني ملا ميكن تسميته  وميكن اعتبار كثري من الرأمساليني من أعضاء اجلماعات
روسيا   حني تعثَّر التحديث يف1882يونية هؤالء إىل عام وتعود صه. »الصهاينة التوطينيني» أو» صهاينة الدياسبورا«

وهي الكثافة البشرية ذات الطابع احلضاري  ، تدفَّق إىل الواليات املتحدة اآلالف من يهود اليديشية،"وبولندا"القيصرية 
كثري من الترحاب من ومل تقابل هذه اهلجرة ب. الواضح، الظاهر التدني طبقياً الساليف الفاقع، اليهودي األرثوذكسي

كبرياً من النجاح وجنحوا يف  أعضاء البورجوازية من اليهود األمريكيني ذوي األصول األملانية الذين حققوا قدراً جانب
اليهودية اإلصالحية، ذلك أن هذه الكثافة البشرية هددت  االندماج يف اتمع وتبنوا صيغة خمففة من اليهودية هي

 ، شأم يف هذا شأن يهود اليديشية، ولكنهم من أصول أملانية»يهود«فهم . االجتماعية هممواقعهم الطبقية ومكانت

ولذا، حترك يهود أمريكا املندجمون،  .«املتخلفة«، ولذا يكنون االحتقار األملاين التقليدي للعناصر السالفية »رفيعة»
يف اتمع األمريكي، وكذلك لغوث ومساعدة اجلدد وسرعة استيعام  إلنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤالء املهاجرين

بأا مؤسسات  توصف هذه املؤسسات"أوطام األصلية دف احلد من هجرم إىل الواليات املتحدة  يهود اليديشية يف
أعضاء اجلماعات اليهودية يف دعم اهلجرة  وامتداداً هلذا القلق ساهم الرأمساليون من. "خريية هدفها إنقاذ اليهود

وهو موقف . التأييد السياسي والدعم املايل للكيان الصهيوين بعد تأسيسه الستيطان اليهودي يف فلسطني، مث قدمواوا
غريهم من الرأمساليني الغربيني أو  املقام األول من انتمائهم ألوطام أو هلويتهم األمريكية، وال خيتلف موقفهم عن ينبع يف

مصاحل إسرائيل اليت يعتربوا قاعدة للمصاحل الرأمسالية واإلمربيالية يف  الدهم معاألمريكيني الذين يرون ترادف مصاحل ب
  .العريب الشرق

اجلماعات اليهودية، حديثاً مضلالً خيلع  ، ال عن رأمساليني من أعضاء»رأمسالية يهودية«ولذا، يكون احلديث عن 
دية، لتبعها املشروع الصهيوين، وقامت هي بتمويله هناك رأمسالية يهو ورمبا، لو أن. االستقاللية على ظاهرة تابعة

املتحدة والدولة  املشروع الصهيوين كان دائماً، منذ وعد بلفور إىل االتفاق اإلستراتيجي بني الواليات ولكن. لصاحلها
كيالت وحيول الرأمساليني من اليهود داخل التش الصهيونية، يبحث عن راٍع غريب يوفر له األمن والدعم والتمويل،

 ولكن العكس أيضاً صحيح، إذ أن الدول الغربية تستخدم. أداة للضغط يستخدمها لصاحله الرأمسالية القومية املختلفة إىل

  .هؤالء الرأمساليني أداة للضغط على الدولة الصهيونية أحياناً

النشاطات التجارية واملالية غري  ة يفاليت ينبغي إثارا، مدى اشتراك الرأمساليني من أعضاء اجلماعات اليهودي ومن القضايا
ولكن ال توجد دراسة إحصائية . من خالل الغش التجاري املشروعة، مثل التهرب من الضرائب ومراكمة الثروات

 والتهريب بني الرأمساليني األمريكيني اليهود يفوق املعدل القومي، كما ال توجد مقارنة دقيقة تثبت أن معدل الغش

من األجدى تفسريها على أساس  ا كانت يهودية الرأمسايل هي اليت تفسر اجلرائم اليت ارتكبها أم أندراسات توضح ما إذ
ومن مث، البد أن نقارن نسبة هذه . مل يتحدد انتماؤه بعد عدم انتماء الرأمسايل عضو اجلماعة اليهودية كعنصر مهاجر

  .ضاء اجلماعات املهاجرة األخرىاليهود وغريهم من الرأمساليني من أع اجلرائم بني الرأمساليني
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الثالث الذين ولدوا يف الواليات  يتصل باملهنيني ورجال السياسة من األمريكيني اليهود، فهم عادةً من أبناء اجليل أما فيما
مريكية  وأصبحوا جزءاً من املؤسسة األ"إال كذكريات رومانسية"القدمي متاماً  املتحدة وتلقوا تعليماً جامعياً ونسوا الوطن

 .والسياسية وال ميكن احلديث عن أية خصوصية مميزة هلم الثقافية

 عائلة برنتانو 

Family The Brentano  

  1831"وقد أسسها أوجست برنتانو . لبيع وتداول الكتب يف العامل عائلة أمريكية يهودية صاحبة أكرب مؤسسة

للجرائد يف   وبدأ حياته يف بلده اجلديد بائعا1853ًا عام إىل الواليات املتحدة قادماً من النمس  الذي هاجر"1886
متجر برنتانو األديب الذي  1870 ، فتح أول متجر له لبيع الكتب، مث افتتح عام1858ويف عام . شوارع نيويورك

ؤسسته ، باع برنتانو م1877ويف عام . املثقفني واألدباء والكُتاب أصبح أكرب متجر لبيع الكتب يف نيويورك وملتقى
، "1915  1859"، وسيمون "1944  1858"، وآرثر "1899  1853"الثالثة أوجست  ألوالد أخيه

  .جنحوا يف توسيع نشاط املؤسسة وفتح أفرع هلا يف لندن وباريس وغريمها من مدن العامل الذين

 عائلة بالوستاين 

The Blaus tein Family  

الواليات   من روسيا، واستقر يف"1937  1869"لويس بالوستاين هاجر . يهودية من رجال الصناعة عائلة أمريكية
، التحق بشركة 1892ويف عام  . حيث بدأ حياته يف وطنه اجلديد بائعاً متجوالً للكريوسني1888املتحدة عام 

 ويف العام نفسه، ترك.  إىل مركز إداري1910وصل عام  ستاندرد أويل للبترول للعمل فيها، وتدرج يف عمله حىت

 وقد سارع لويس بالوستاين يف.  يف مدينة بالتيمور"أموكو"أمريكان أويل للبترول  عمله بالشركة وأسس شركة

وأقام حمطات عديدة لتموين  االستفادة من التزايد املطرد يف استخدام السيارات، حيث طور وقوداً عايل اجلودة،
وشهدت شركته توسعاً كبرياً وحتولت إىل . لواليات املتحدةا من إمجايل عدد احملطات يف% 5السيارات بالوقود شكلت 

شركة  وهي"، اشترت شركة بان أمريكان للبترول والنقل 1924ويف عام . البترولية يف البالد إحدى أكرب املؤسسات
شركة بالوستاين مقابل   نصف حصة"عمالقة دخلت فيما بعد حتت سيطرة وإدارة شركة ستاندرد أويل أف أنديانا

الشركة وأصبح هلا معامل لتكرير البترول وموانئ  واتسعت. 1933ة ماليني من الدوالرات، مث اندجمت معها عام مخس
  .البنوك والتأمني والعقارات والنقل البحري للسفن، وامتد نشاطها أيضاً إىل جمال

يتها منذ أن تأسست، ، ابن لويس بالوستاين، يف بناء الشركة وتنم"1970  1892"وقد اشترك جيكوب بالوستاين 
احلرب العاملية الثانية،  ويف فترة. 1937 1933مناصب إدارية وتنفيذية ا مث أصبح رئيساً هلا بني أعوام  وتولَّى عدة

  .نائباً لرئيس جلنة التسويق لإلدارة البترولية األمريكية ساهم جيكوب بالوستاين خبرباته يف حقل البترول حيث عين
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اليهودية، فترأَّس اللجنة  وكان نشيطاً يف جمال الشئون. ستاين من بني أغىن أغنياء الواليات املتحدةبالو وكان جيكوب
يف جمالس إدارة اجلامعة العربية ومعهد وايزمان للعلوم  ، كما كان عضوا1954ً  1949األمريكية اليهودية يف أعوام 

مؤمتر  يكية اليهودية املُشتركَة للتوزيع، وكان عضواً يفبالوستاين بدعم نشاط اللجنة األمر وقام جيكوب. يف إسرائيل
واجلماعات اليهودية فاتفق مع بن جوريون  املطالب اليهودية ضد أملانيا، وساهم يف حتديد العالقة بني الدولة الصهيونية

السياسة الداخلية اليهودية األمريكية وال يتدخل اليهود األمريكيون يف   على أال تتدخل إسرائيل يف الشئون1950عام 
الذي أثار استياء  وجاء ذلك بعد أن دعا بن جوريون الشباب اليهودي األمريكي للهجرة إىل إسرائيل، األمر .إلسرائيل

ومن هنا يأيت . انتماءهم األمريكي يف املرتبة األوىل زعماء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة الذين كانوا يضعون
بالوستاين وغريه من يهود الواليات املتحدة إلسرائيل، سواء أكان ذلك بشكل   من جيكوبالدعم املادي واملعنوي

واآلن، تعتبر عائلة  .كان من خالل التنظيمات اليهودية األمريكية يف إطار ما نسميه بالصهيونية التوطينية مباشر أم
  . مليون دوالر850 بنحو 1985روا عام قُدرت ث بالوستاين من بني أغىن أربعمائة عائلة وشخصية أمريكية، وقد

 عائلة جمبل 

The Gimbel Family  

 من "1896  1817"هاجر آدم مجبل . املتحدة األمريكية عائلة جتارية أمريكية من رواد جتارة التجزئة يف الواليات
، 1842عام  ويف. ئعاً متجوالً، واستقر يف نيو أورليانز حيث عمل با1835الواليات املتحدة عام  بافاريا يف أملانيا إىل

  .اليت أقامها أبناؤه وأحفاده من بعده افتتح أول متجر له، األمر الذي أذن ببداية تأسيس اإلمرباطورية التجارية

 مؤسسة إخوان مجبل، وافتتحا "1931  1857" وأيزيك "1922  1851"وقد أسس ولداه الكبريان جيكوب 
  وأليس"1932  1860" حتت إدارة أخويهما تشارلز 1894زئة يف فالدلفيا عام لتجارة التج متجراً متعدد األقسام

التجزئة الضخمة اليت  وقد كان أعضاء اجلماعات اليهودية من أوائل من بادروا بتأسيس متاجر. "1950  1865"
ث اليهود كجماعة وكان مريا. للطبقات الوسطى املتنامية كانت احلاجة إليها تزداد لتلبية االحتياجات االستهالكية

اازفة  ومالية واسعة يؤهلهم لدخول هذه ااالت اليت كانت تتطلَّب قدراً كبرياً من وظيفية مالية ذات خربات جتارية
 1923ويف عامي . 1910نيويورك عام  وقد اتسعت جتارة العائلة، فتم افتتاح أول متجر هلم يف. وروح الريادة

. وبالتايل أصبح جلمبل أفرع عديدة يف مجيع أحناء الواليات املتحدة ريتني أخريني،، قاموا بشراء مؤسستني جتا1926و

 "  1913" ابن أيزيك إدارة شركة إخوان مجبل، مث ابنه بروس "1966  1855"توىل برنارد  ،1927ويف عام 

اليات املتحدة أحناء الو  متجراً يف مجيع53 إىل 1961من بعده إدارا، وقد وصل حجم شبكة متاجر مجبل عام 
  .حققت مبيعاا أرقاماً قياسية

 عائلة جوجنهايم 

The Guggenheim Family  
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وقد . تعود جذورها إىل املقاطعات األملانية يف سويسرا يف القرن السابع عشر عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة
وأسس مع أبنائه  1848 استقر ا عام  حيث"1905  1828"العائلة يف الواليات املتحدة ماير جوجنهامي  أسس

السبعينيات من القرن التاسع عشر، باعت األسرة  ويف اية. السبعة شركة السترياد املنسوجات املطرزة من سويسرا
التعدين حيث أسست مصانع لصهر وصقل املعادن يف الواليات املتحدة  جتارا يف جمال التطريز، ودخلت صناعة

السيطرة   عاماً، جنحت شركة جوجنهامي يف20ويف غضون . األسرة يف شراء املناجم وتطويرها أتمث بد. واملكسيك
الشركة األمريكية الكربى املنافسة هلا   على1901متاماً على صناعة التعدين يف الواليات املتحدة بعد أن استولت عام 

  .دوالر  مليون500وحققت ثروة طائلة قُدرت حبوايل 

 "1930  1856"من أبرزهم دانيال جوجنهامي  ء ماير السبعة إدارة أعمال األسرة بعد وفاة أبيهم، وكانوتولَّى أبنا

فتم تطوير مناجم الذهب يف أالسكا ومناجم املاس يف . مجيع أرجاء العامل الذي امتد نشاط الشركة يف ظل إدارته إىل
مصانع لصهر وصقل  ومت تأسيس. يف الكونغو البلجيكيوالنترات يف شيلي والنحاس يف أمريكا ومزارع املطاط  أفريقيا

  .أكرب الشركات املنتجة للمعادن يف العامل وبالتايل، أصبحت شركة جوجنهامي من. املعادن يف مجيع أحناء العامل

 1929 يف أفرع الشركة يف أمريكا الالتينية، وعين عام "1971  1890" وقد عمل ابنه هاري فرانك جوجنهامي

األمريكية الثرية،  وكان ألعضاء عائلة جوجنهامي، شأم يف ذلك شأن العائالت. للواليات املتحدة يف كوبا سفرياً
  .وقد تنصر بعض أفراد العائلة .مسامهات عديدة يف ااالت اخلريية وخباصة يف جمال الفنون

 عائلة جولدمان 

The Goldman Family  

 يف "1904  1821"استقر ماركوس جولدمان  وقد. ك ذات أصول أملانيةعائلة أمريكية يهودية من رجال البنو
متجوالً يف والية بنسلفانيا مث تاجراً للملبوسات يف مدينة فالدلفيا قبل أن  ، وعمل بائعا1848ًالواليات املتحدة عام 

مث صمويل  "1937  1857"وانضم إليه ابنه هنري جولدمان . 1869نشاطه املايل يف مدينة نيويورك عام  يبدأ
املؤسسة املالية جولدمان، ساخس،   وشقيقه هاري ساخس ليؤسسوا معاً"الذي تزوج ابنة جولدمان"ساخس 

املالية الربيطانية يف حتويل رأس املال األوريب لالستثمار يف  وقد تعاونت هذه املؤسسة مع املؤسسات. وشركاؤمها
وجنحت  . اليت كانت تشهده البالد منذ ايات القرن التاسع عشرمتويل النمو الصناعي الكبري الواليات املتحدة، ويف

تدبري رأس املال بكميات أكرب، وبشكل  املؤسسات املالية اململوكة لعائالت يهودية ذات أصول أملانيا بصفة عامة يف
فضل العالقات األمريكية، وذلك بفضل عالقاا املتشعبة يف أوربا وب أسرع نسبياً من غريها من املؤسسات املالية

جولدمان عالقات  وقد كان ملؤسسة. العائالت، األمر الذي كان يسهل عملية التنسيق فيما بينها املتداخلة بني هذه
وقد اعتزل هنري . صناعة وتسويق السلع االستهالكية وثيقة بشركة إخوان ليمان املالية، حىت أما اشتركتا معاً يف متويل

وال تزال مؤسسة جولدمان . من أشد مؤيدي أملانيا خالل احلرب العاملية األوىل ، وكان1918جولدمان العمل يف عام 
  .أقوى املؤسسات املالية االستثمارية يف الواليات املتحدة ساخس من
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  روزنوالد عائلة

The Rosenwald Family  

، الذي هاجر "1932 - 1862"وقد عمل جوليوس روزنوالد . أملانية عائلة جتارية أمريكية يهودية ذات أصول
ربع حصة  ، اشترى روزنوالد1895ويف عام . الواليات املتحدة، يف جمال صناعة وجتارة املالبس والداه من أملانيا إىل

الطلبات بالربيد وتلبيها بواسطة الربيد  شركة سريز روباك وشركاه، وهي مؤسسة جتارية للبيع من خالل الكتالوج تتلقى
 مديراً للشركة، مث أصبح رئيساً لس اإلدارة عام 1909مث أصبح عام  والد منصب نائب الرئيس،أيضاً، وتولَّى روزن

مرياثهم  وبسبب. هذه الشركة يف ظل رئاسته إىل أكرب مؤسسة من نوعها يف الواليات املتحدة وقد حتولت. 1925
الرائدة يف جمال املؤسسات واملتاجر متعددة  االقتصادي، كان أعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة من العناصر

  .األقسام للبيع بالتجزئة

وساهم خالل احلرب العاملية  .روزنوالد من كبار املسامهني يف ااالت اخلريية والثقافية اليهودية وغري اليهودية وكان
ت لدعم مشاريع االستيطان بستة ماليني من الدوالرا األوىل يف غوث ضحايا احلرب من اليهود يف أوربا، كما ساهم

ساهم  وبرغم معارضته للصهيونية بسبب ما كانت تثريه من مسألة ازدواج الوالء،. السوفييت اليهودي الزراعي يف االحتاد
وقد نبع موقف روزنوالد، شأنه شأن  .يف دعم املؤسسات التعليمية والزراعية للتجمع االستيطاين اليهودي يف فلسطني

األمريكية، من الرغبة يف احلد من هجرة يهود اليديشية إىل الواليات  ندجمني من أعضاء البورجوازيةكثري من اليهود امل
العاملية األوىل تنذر  وكانت اية احلرب. يشكله ذلك من ديد ملكانتهم االجتماعية وأوضاعهم الطبقية املتحدة ملا كان

وبالتايل كانت جهود روزنوالد وأمثاله باجتاه حتسني أوضاع  ة،بتدفُّق هجرة يهودية مجاعية جديدة إىل الواليات املتحد
اليهودي  أوطام األوربية األصلية حىت ال يضطروا إىل اهلجرة، وكذلك باجتاه تسهيل االستيطان اجلماعات اليهودية يف

  .زدواج الوالءيتعرضوا لالام با يف فلسطني لتحويل تيار اهلجرة إليها مع رفض إقامة دولة يهودية ا حىت ال

 رئاسة جملس إدارة "1979  1891"األكرب لسنج يوليوس روزنوالد  ، تولَّى ابنه1935وبعد وفاة روزنوالد عام 
 ، وهو تنظيم يهودي معاد للصهيونية يعترب1943يف تأسيس الس األمريكي لليهودية عام  وقد ساهم لسنج. الشركة

الس منذ تأسيسه وحىت عام  وترأَّس لسنج روزنوالد هذا. اًء قومياًأن اليهودية عقيدة دينية وحسب وليست انتم
وبعد . 1947مناقشة األمم املتحدة لقضية فلسطني عام  وقد شن الس محلة عنيفة ضد الصهيونية أثناء. 1959

  .ازدواج الوالء واملواطنة املزدوجة لليهود إنشاء إسرائيل، أثار الس قضية

 ، فقد عمل لفترة يف شركة أبيه، مث اجته حنو األنشطة املالية حيث أسس مؤسسة"  1903"زنوالد أما شقيقه وليام رو

اليهودية، حيث ترأَّس جملس  وكان لوليام روزنوالد نشاط واسع يف جمال الشئون. السندات األمريكية وشركة أمتك
يف جلنة التوزيع املشتركة ويف اللجنة األمريكية جملس اإلدارة  واحتل منصب نائب رئيس» النداء اليهودي املوحد«إدارة 

  .هياس املتحدة اليهودية ويف خدمة
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  عائلة ستراوس

The Strauss Family  

عملت أيضاً يف اال  أمريكية جتارية كانت من أصحاب سلسلة املتاجر املتعددة األقسام للبيع بالتجزئة، كما عائلة
 "1898  1809"العائلة الزاروس ستراوس  ومن أهم شخصيات يف هذه. الصناعي ويف القطاع احلكومي والدولة

 إىل مدينة نيويورك 1865ليستقر يف الواليات املتحدة، وانتقل عام  1852مؤسس العائلة الذي قدم من أملانيا عام 
  ونيثان"1912  1845"، دخل ولداه إزيدور 1874ويف عام . وجتارة األواين الفخارية حيث عمل يف استرياد

وقد حتول هذا املتجر إىل  . مالكيه الوحيدين1887 شركاء يف متجر متعدد األقسام مث أصبحا عام "1931 1848"
ودخل إزيدور شريكاً أيضاً يف سلسلة متاجر أبراهام وستراوس  .واحد من أكرب املتاجر من نوعها يف الواليات املتحدة

كما .  األمريكي"الربملان"، دخل إزيدور الكوجنرس 1895 و1894وما بني عامي  .1893متعددة األقسام عام 
من يهود شرق أوربا   لكي يساهم يف أمركة املهاجرين اجلدد1893االحتاد التعليمي الذي أُعيد تنظيمه عام  ترأَّس

 وكان إزيدور أيضاً عضواً يف اللجنة. التاسع عشر الذين تدفقوا على الواليات املتحدة منذ الثمانينيات من القرن

  .األمريكية اليهودية

حيث أسس معمالً لبسترة اللنب  نيثان، فقد اهتم بشكل خاص باألنشطة اليت يقال هلا خريية، وبقضايا الصحة العامة، أما
إىل فلسطني، حيث أسس معهد باستري، وتعاون مع منظمة  وامتد اهتمامه هذا. وحمطات لتوزيعه يف مدينة نيويورك

يف تأسيس سلسلة حمطات نيثان ستراوس لصحة ورفاه الطفل، كما أسس مركزي نيثان  صهيونيةهاداساه األمريكية ال
حياته حوايل ثُلثي  وقد أنفق ستراوس خالل العقدين األخريين من. ستراوس للصحة يف مدينيت القدس وتل أبيب ولينا

وقد أُطلق اسم نيثانيا على هذه البلدة يف " اليهودي ا ثروته على مشاريعه املتعددة يف فلسطني خلدمة التجمع االستيطاين
وراءها  وبرغم ما تبديه مشاريع ستراوس يف فلسطني من جوانب إنسانية، إال أا كانت تخفي ."فلسطني عرفاناً بفضله

اليديشية بعيداً عن الواليات املتحدة   حتويل هجرة يهود"من أصل أملاين"حماوالت البورجوازية األمريكية اليهودية 
مثله مثل "االستيطان واهلجرة اليهودية إىل فلسطني، وذلك برغم معارضته  لألسباب اليت أسلفنا ذكرها، ولذلك فقد دعم

تثريه من اامات بازدواج   للصهيونية ولفكرة إنشاء دولة يهودية يف فلسطني خوفاً مما قد"األمريكيني اليهود غالبية
  .«نيةالصهيونية التوطي«الوالء، وهو ما مسيناه 

وعين وزيراً مفوضاً لدى تركيا يف  ، فدرس القانون،"1926  1850"أما األخ الثالث أوسكار سولومون ستراوس 
وأُعيد تعيينه مرة ثانية . كليفالند للرئاسة األمريكية. انتخاب ج  مكافأة جلهوده يف1889 و1887الفترة بني عامي 
 1909عامي  ن سفرياً للواليات املتحدة يف تركيا يف الفترة بني، مث عي1900 و1898بني عامي  يف املنصب نفسه

واملصاحل األمريكية يف اإلمرباطورية  وجنح إبان فترة خدمته يف دعم نشاط البعثات التبشريية املسيحية. 1910و
 الدولية يف الهاي، عضواً ممثالً للواليات املتحدة لدى حمكمة العدل ، عينه الرئيس روزفلت1902ويف عام . العثمانية
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والعمل، وأصبح  ، اختاره الرئيس روزفلت وزيراً للتجارة1906ويف عام . يف هذا املنصب أربع مرات وجدد تعيينه
  .بذلك أول يهودي أمريكي حيتل منصباً وزارياً

ة ملساعدة يهود األمريكي سولومون ستراوس بالقضايا والشئون اليهودية، فتدخل لدى احلكومة واخلارجية وقد اهتم
 بني روسيا والواليات املتحدة، 1832إلغاء معاهدة   يف1911روسيا ورومانيا، واشترك يف احلملة اليت جنحت عام 

 انطالقاً من"وبرغم معارضته للصهيونية، إال أنه . 1906األمريكية اليهودية يف عام  كما اشترك يف تأسيس اللجنة

كما أيد سولومون ستراوس . ا دة مشاريع يف فلسطني خلدمة االستيطان اليهودي ساهم يف متويل ع"صهيونيته التوطينية
 مع هرتزل، 1899ويف لقاء له عام . أوربا يف مناطق أخرى غري فلسطني املشاريع اإلقليمية الرامية لتوطني يهود شرق

الوسطاء،  دالً من االعتماد علىسولومون ستراوس على هرتزل أن يذهب إىل إستنبول بنفسه للتفاوض ب يف فيينا، اقترح
وقد اشترك سولومون . لالستيطان اليهودي كما أكد له أمهية النظر يف منطقة بالد الرافدين والعراق كمنطقة صاحلة

كان يهدف إىل دمج املهاجرين اجلدد من اليهود وسرعة استيعام  ستراوس يف تأسيس صندوق بارون دي هريش الذي
كما . األمريكية كان له كتابات عديدة حاول فيها إبراز العالقة بني املفاهيم اليهودية والثقافةو .يف اتمع األمريكي

  .كان أول رئيس للجمعية التارخيية اليهودية يف أمريكا

، 1893عام  ، وهو ابن إزيدور، فقد خترج يف جامعة هارفارد"1936  1872"جيسي إزيدور ستراوس  أما
حتولت حتت إدارته إىل أكرب متجر من نوعه  ، أصبح رئيساً ملؤسسة مايسي اليت1919ويف عام . والتحق بتجارة العائلة

مؤسسات مالية وجتارية أخرى، وعينه الرئيس روزفلت سفرياً للواليات املتحدة  وقد عمل جيسي مديراً لعدة. يف العامل
  .ين حيث اهتم بتحسني العالقات التجارية بني البلد"1933عام "فرنسا  لدى

جامعة   الذي خترج أيضاً يف"1944  1876"يف رئاسة متجر مايسي، شقيقه بريسي سلدن ستراوس  وخلفه،
، تولَّى 1930 و1922بني عامي  ويف الفترة. هارفارد وارتبط بعدة مشاريع تعليمية وخريية يهودية وغري يهودية

 املهاجرين اجلدد من اليهود يف مستوطنات زراعية منتشرة بتوطني بريسي رئاسة اجلمعية الزراعية اليهودية اليت كانت تقوم
كان يسبب  ومما يذكَر أن تكدس املهاجرين اجلدد يف أحياء نيويورك وبوسطن وفالدلفيا. املتحدة يف أحناء الواليات

.  تعاين من فقر حيث كانت هذه األحياء"األملانية ذات اجلذور"حرجاً شديداً لليهود من أعضاء البورجوازية األمريكية 

جعلها يف كثري من األحيان مصدراً لإلثارة، وبالتايل فقد اجتهت جهود هذا  كما تفشت اجلرمية يف صفوفها، وهو ما
. تكدسهم يف هذه املدن الرئيسية البورجوازية األمريكية حنو توزيع املهاجرين يف أحناء البالد بعيداً عن مناطق القطاع من

  .االقتصادية للالجئني جيسي ستراوس إدارة املؤسسة، تولَّى 1935ويف عام 

، مث أصبح نائباً للمدير عام 1928إدارة املتجر عام  ، ابن جيسي إزيدور،"1985  1900"وتولَّى جاك إزيدور 
وقد نشط شقيقه روبرت كينيث . 1956، مث رئيساً لس اإلدارة عام 1940  مث مديراً عاماً له عام1939
اجلديدة  يف اإلجراءات اخلاصة بسياسات روزفلت االقتصادية اجلديدة اليت عرفت باسم الصفقة "  1905"ستراوس 

  ."نيو ديل"
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ستراوس، فعمل يف جتارة األسرة لبعض الوقت، إال أن  ، ابن نيثان"1961  1889"أما نيثان ستراوس األصغر 
 1913لة فكاهية يف الفترة ما بني عامي الصحافة حيث عمل حمرراً وناشراً  اهتمامه األساسي كان يف جمال

مع اخلط   بسبب خالفه1920نائباً لرئيس حترير جريدة جلوب يف نيويورك، ولكنه استقال منها عام   مث1917و
دميوقراطياً يف جملس الشيوخ عن والية  السياسي للجريدة، ودخل يف العام نفسه جمال احلياة السياسية حيث أصبح عضواً

واشترك ستراوس . وخباصة يف قطاع اإلسكان، كما ترأَّس حمطة إذاعية ن نيثان يف عدة مناصب حكومية،وعي. نيويورك
بالستاين إيكونوميك " األنشطة اليهودية اليت يقال هلا خريية، كما عمل مديراً ملؤسسة فلسطني االقتصادية يف العديد من
  ."كوربوريشن

وجنح، بعد شراء عدة حمطات أخرى، يف تأسيس . طة اإلذاعية بعد والدهاحمل  إدارة"  1917"وقد تولَّى بيتر ستراوس 
تنفيذياً ملدير منظمة العمل  وتولَّى بيتر بعض املناصب احمللية والدولية املهمة، فعمل مساعداً. اإلذاعية جمموعة ستراوس

 1955حدة بني عامي املنظمة يف الواليات املت ، مث مديراً ملكتب1955 و1950الدولية يف جنيف بني عامي 

  . مساعداً ملدير برنامج املعونة األمريكية ألفريقيا1967جونسون عام  كما عينه الرئيس األمريكي. 1958و

الصناعة األمريكي  ، ابن أوسكار سولومون ستراوس فتزوج ابنة رجل"1957  1893"روجر وليامز ستراوس  أما
املعادن اململوكة لعائلة جوجنهامي وأصبح مديراً  ألمريكية لصهر وصقلاليهودي دانيال جوجنهامي، وانضم إىل الشركة ا

وقد لعب روجر ستراوس دوراً بارزاً يف نشاط احلزب . 1947اإلدارة عام   مث رئيساً لس1941هلا عام 
 ستراوس روجر واهتم.  يف البعثة األمريكية لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة1954كان عضواً عام  اجلمهوري، كما

مث الس العاملي للمسيحيني واليهود عام   املؤمتر القومي للمسيحيني واليهود،1928باألنشطة اليهودية، فأسس عام 
األبرشيات األمريكية العربية ويف اللجنة األمريكية اليهودية ويف املؤسسة  وكان روجر وليامز عضواً يف جملس. 1947
اخلارجية األمريكية،   يف"  1914"وقد عمل ابنه أوسكار ستراوس الثاين . ل إسرائيلللتمويل واإلمناء من أج األمريكية

للتنقيب، ودخل شقيقه روجر وليامز األصغر   رئيساً لشركة جوجنهامي1963مث التحق بأعمال أبيه حيث أصبح عام 
  . نيويوركدار النشر املرموقة فارار ستراوس وشركاه يف 1945 جمال النشر حيث أسس عام "  1917"

 عائلة سليجمان 

The Seligman Family  

 إىل "1880 - 1819"هاجر جوزيف سليجمان . ذات أصول أملانية عائلة أمريكية يهودية من رجال املال والبنوك
جمال املال   حيث أسس مع إخوته جتارة لبيع املالبس باجلملة، مث دخلوا"1837عام "األمريكية  الواليات املتحدة

الذي أصبح له أفرع يف باريس  "1864 عام"وك بفضل األرباح اليت حققوها يف جتارم، فأسسوا بنك سليجمان والبن
 مليون دوالر من السندات 200األهلية األمريكية، يف بيع ما قيمته  وقد ساهم سليجمان، خالل احلرب. وفرانكفورت

بنما، ومتويل  ل بناء السكك احلديدية، ومتويل بناء قناةكما اشترك بنك سليجمان يف متوي. يف أوربا املالية احلكومية
تشهد توسعاً كبرياً يف الواليات املتحدة  العديد من املشاريع الصناعية ومشاريع اخلدمات العامة، وهي مشاريع كانت
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رة  عش1887ووصل حجم رأس مال البنك عام . وأوائل القرن العشرين خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر
للحلفاء  سليجمان أيضاً كمستشار مايل لبعض احلكومات األجنبية، كما اشترك يف تدبري القروض وعمل. ماليني دوالر

  .خالل احلرب العاملية األوىل

البنوك األمريكية اململوكة لعائالت يهودية ذات أصول أوربية، يف تدبري كميات  وجنح بنك سليجمان، مثله مثل غريه من
الوثيقة بني هذه البنوك   املال وبشكل سريع، وذلك بفضل عالقتهم املتشعبة يف أوربا وبفضل العالقاتمن رأس كبرية

التنافس بشكل فعال مع املؤسسات املالية األخرى يف فترة  اليت كانت تدعمها روابط الزواج، وهو ما أتاح هلم فرصة
  . ظل التوسع الصناعي السريعرأس املال يف الواليات املتحدة يف كانت تشهد طلباً شديداً على

الرأمسايل احلديث  إال أنه، يف ظل تنامي النظام املصريف. سليجمان مستمراً يف العمل حىت الوقت احلاضر ومازال بنك
  .مبؤسساته املالية الضخمة، فقد أمهيته كمؤسسة مالية عائلية

 عائلة لويسون 

The Lewisohn Family  

مرموق، وانتقل   يف أملانيا ابناً لتاجر"1902  1847"ولد ليونارد لويسون . ل الصناعةيهودية من رجا عائلة أمريكية
 مؤسسة إخوان "1938  1849" حيث أسس مع أخويه يوليوس وأدولف 1865إىل الواليات املتحدة عام 

سريعاً إىل جمال جمال تطوير مناجم النحاس وانتقلت  وكانت هذه الشركة من الشركات األمريكية الرائدة يف. لويسون
 ، أسس األخوان ليونارد وأدولف لويس، بالتعاون مع هنري1898ويف عام . والرصاص املبيعات العاملية للنحاس

أخرى عاملة يف جمال  واشترك أدولف يف شركات عديدة. روجرز ووليام روكفلر، شركة املعادن املتحدة للمبيعات
فعال يف األنشطة الثقافية والتعليمية واخلريية، اليهودية وغري   له املشاركة بشكلالتعدين حقَّق من ورائها ثراًء طائالً أتاح

منظمة إعادة التأهيل  رئيساً جلمعية الوقاية واحلماية العربية ملدة ثالثني عاماً، كما كان ممن أسسوا وظل أدولف. اليهودية
ظمات موجهة أساساً إلعادة تأهيل واستيعاب واملن وكانت هذه اجلمعيات. 1924 األمريكية عام "أورت"والتدريب 

 القادمني من شرق أوربا، والذين كانت ثقافتهم اليديشية وعقائدهم املغايرة وأوضاعهم املهاجرين من يهود اليديشية

ة األمريكية ذوي األصول األملاني الطبقية الدنيا تشكل إحراجاً وديداً للمكانة الطبقية لليهود من أعضاء البورجوازية
  .يف وطنهم اجلديد واليت اهتمت بسرعة أمركة واستيعاب املهاجرين اجلدد

، حيث اشترك يف تأسيس 1898العائلة عام  ، ابن ليونارد، جتارة"1959  1882"ودخل فردريك لويسون 
تأسيس شركة انكونادا للنحاس، كما عمل على تطوير مناجم الذهب  الشركة األمريكية لصهر وصقل املعادن ويف

واملايل للعائلة،  ، ابن أدولف لويس، بالنشاط التعديين"1951  1884"واهتم سام أدولف . كولومبيا البالتنيوم يفو
كما كان عضواً بارزاً يف . والعالقات الصناعية والعمالية وكان له نشاط بارز يف املنظمات األمريكية املُنظمة للنشاط

  .املنظمات اخلريية اليهودية
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مسامهات عديدة يف جمال الفنون والثقافة  ر العائالت البورجوازية األمريكية، كان لعائلة لويسونومثلها مثل سائ
  .هلا خريية واألنشطة اليهودية وغري اليهودية مما يقال

 عائلة ليمان 

The Lehman Family  

وقد .  يف أملانيا1848ثورة  عدجتارية ومالية أمريكية يهودية ذات أصول أملانية استقرت يف الواليات املتحدة ب عائلة
 شركة "1897  1830"وماير ليمان  "1907  1827" وإمانويل "1855  1821"أسس اإلخوة هنري 
وهي الشركة اليت توسع نشاطها بعد . السلع، وخصوصاً القطن  اليت ختصصت يف جتارة1850اإلخوان ليمان عام 
واملرافق  ملعامالت التجارية يف جماالت النفط والسكك احلديدية ليشمل ا1858نيويورك عام  افتتاح مكتب هلا يف

االستثمارية، واهتمت بشكل خاص بتمويل  ، بدأت الشركة تتجه حنو األنشطة املالية واملصرفية1906ويف عام . العامة
وكانت . ات التمويلاألقسام للبيع بالتجزئة، وحمال تأجري السيارات، وشرك املتاجر متعددة: املشاريع االستهالكية، مثل

قدر كبري من  االقتصادية ال تزال أنشطة جديدة نسبياً وذات طابع هامشي، وكانت بالتايل تنطوي على هذه األنشطة
املهاجرون اجلدد من اليهود وأبنائهم، وذلك  وقد برز يف هذه ااالت، ويف غريها من الصناعات اخلفيفة،. املخاطرة

مالية وجتارية وبسبب عدم وجود جماالت اقتصادية أخرى متاحة أمامهم  ذات خربةبفضل مرياثهم كجماعات وظيفية 
تعد  وقد تعاونت شركة ليمان يف هذه العمليات مع مؤسسة جولدمان ساخس اليت كانت. األمريكي داخل االقتصاد

وارتبطت . واخر العشرينياتبينهما حىت أ من أهم املؤسسات املالية األمريكية آنذاك، واستمرت عالقة التعاون الوثيق
، مت 1929ويف عام . يهودية ثرية أخرى مثل عائلة لويسون الصناعية عائلة ليمان أيضاً من خالل املصاهرة بعائالت

جمهودات  وحتولت هذه املؤسسة بفضل. كمؤسسة مالية استثمارية خاضعة لشركة إخوان ليمان تأسيس مؤسسة ليمان
استثمارية يف الواليات املتحدة  فيد إميانويل، إىل واحدة من أكرب أربعة بنوك، ح"1969  1891"روبرت ليمان 

الطريان املدين الذي كان ال يزال يف بداياته، األمر الذي  وقد استثمر ليمان بشكل مكثف يف قطاع. "1867عام "
نتيجة  ن يف أوائل السبعينياتوتزعزع وضع مؤسسة ليما. املدين يف الواليات املتحدة دفعة قوية أعطى قطاع النقل اجلوي

ويف عام . أا جنحت يف استعادة وضعها الكساد الذي أصاب االقتصاد األمريكي ونتيجة بعض املشاكل الداخلية، إال
  .وشركائه املالية ، اندجمت مؤسسة ليمان مع مؤسسة كون لويب1977

ة يف احلياة السياسية األمريكية ويف جمال أفراد العائل  أحد البارزين من"1963  1878"وكان هربرت هنري ليمان 
، مث احتل منصب نائب 1908انضم هربرت ليمان كشريك، إىل اإلخوان ليمان عام  وقد. الشئون اليهودية أيضاً

كما . أعوام ، وهو منصب احتفظ به ملدة عشرة1932، مث أصبح حاكماً هلا عام 1928والية نيويورك عام  حاكم
االقتصادية اجلديدة اليت عرفت باسم  فاهتم بتطبيق سياسته. ة بالرئيس األمريكي روزفلتكانت تربطه عالقات وثيق

منصب مدير عام إدارة األمم املتحدة للغوث وإعادة التأهيل يف الفترة  واحتل هربرت ليمان. "نيوديل"الصفقة اجلديدة 
 واهتم ليمان بالقضايا. 1956  1949أصبح عضواً يف جملس الشيوخ األمريكي يف الفترة  ، مث1946  1945
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ورغم . احلرب العاملية األوىل والشئون اليهودية، وشارك يف تأسيس اللجنة األمريكية اليهودية املشتركة للتوزيع بعد
وساهم يف إقامة مؤسسات اقتصادية تدعم االستيطان اليهودي  معارضته للصهيونية، شجع اهلجرة اليهودية إىل فلسطني

 كما ترأَّس. إسرائيل، كان هربرت ليمان من مؤيديها داخل وخارج جملس الشيوخ األمريكي ولةوبعد إقامة د. ا

ليمان إلسرائيل يف إطار ما  وميكن أن نرى دعم هربرت. اللجنة القومية لالحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس إسرائيل
 اليهودي يف إسرائيل دون أن يهاجر إليها اهلجرة واالستيطان حيث يقوم اليهودي بدعم» الصهيوينة التوطينية«نسميه 
الرأمسايل،  يف املقام األول، من ارتباط مصاحله االقتصادية والطبقية مبصاحل وطنه األمريكي وهذا موقف نابع،. بنفسه

  .ومتاثُل هذه املصاحل مع مصاحل إسرائيل كقاعدة له يف الشرق األوسط

 عائلة مورجنتاو 

The Morgenthau Family  

 يف "1946  1856"ولد هنري مورجنتاو . يهودية من املمولني والعاملني بالقطاع احلكومي والدولة ة أمريكيةعائل
ودرس مورجنتاو القانون . مدينة نيويورك  واستقرت يف1865أملانيا، مث هاجرت أسرته إىل الواليات املتحدة عام 

شركة هنري "ات فساهم يف تكوين ورئاسة شركة عقارية قطاع العقار واشتغل باحملاماة، إال أن اهتمامه اجته حنو
  .1913  1905  يف الفترة"مورجنتاو

فاشترك يف احلملتني الرئاسيتني للرئيس األمريكي  وقد اعتزل مورجنتاو جمال األعمال ودخل جمال العمل السياسي،
يات املتحدة لدى تركيا يف وكوفئ على جمهوداته بتعيينه سفرياً للوال ،1916 و1913وودرو ويلسون يف عامي 

الدولة  وعمل من خالل هذا املنصب على رعاية نشاط البعثات املسيحية التبشريية يف .1916 - 1913الفترة 
برعاية التبشري املسيحي واليهود وأرمن الدولة  وال يعد قيامه. العثمانية ومتابعة أوضاع اجلماعات اليهودية واألرمن ا

ويف . أو املزعومة، وإمنا هو جزء من نشاطه كسفري أمريكي لدى الدولة العثمانية  بيهوديته احلقيقيةالعثمانية ذا عالقة
احلرب العاملية األوىل،  نفسه، لعب مورجنتاو دوراً مهماً يف دعم التجمع االستيطاين اليهودي يف فلسطني خالل اإلطار

بالغها باألوضاع املتردية للمستوطنني اليهود يف فلسطني إل حيث أرسل برقيات عاجلة إىل اللجنة األمريكية اليهودية
 ورغم هذا املوقف، كان مورجنتاو. قيمتها مخسون ألف دوالر أُرسلت بالفعل إىل فلسطني وطلب منحة مالية عاجلة

« هيوين اعترب أن حتقيق املشروع الص ، كما»استسالماً وليس حال للمسألة اليهودية «معارضاً للصهيونية حيث اعتربها 

، ومعىن ذلك أنه سيثري مسألة ازدواج الوالء »حرية ومساواة وإخاء  سيفقد يهود الواليات املتحدة ما اكتسبوه من
 يعتربون "اخللفية األملانية ذوي"وكان اليهود املندجمون من أعضاء البورجوازية األمريكية . املعادية لليهود ويشجع العناصر

إال أم، بصفة عامة، تبنوا تأييد إقامة دولة يهودية . ينتمون إليه ؤها لوطنهم األمريكي الذيأنفسهم أقلية دينية يتجه وال
ذلك من ديد  يف حماولة لتحويل هجرة يهود اليديشية بعيداً عن الواليات املتحدة، ملا كان يشكله يف فلسطني، وذلك

العاملية األوىل كانت تنذر بتدفُّق هجرة يهودية  ن احلربللمكانة االجتماعية واألوضاع الطبقية ألثرياء اليهود، خصوصاً أ
  .واسعة باجتاه األراضي األمريكية
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تركيا حملاولة حثها على التخلي عن  ، قام الرئيس األمريكي ويلسون بتكليف مورجنتاو مبهمة سرية إىل1917ويف عام 
ط اإلمربيالية لربيطانيا الرامية إىل االستيالء على السالم كان ضد اخلط إال أن هذا. أملانيا وعقد صلح منفرد مع احللفاء

أرسلت بريطانيا  كما كان ضد املخططات الصهيونية الرامية إىل االستيالء على فلسطني، وهلذا. العثمانية أراضي الدولة
تذكَر ". جنح يف إقناعه بالعدول عن مهمته حاييم وايزمان للقاء مورجنتاو يف جبل طارق قبل وصوله إىل تركيا حيث

اللويب اليهودي ومقدرته على حتريك األحداث وتوجيهها مبا خيدم صاحله وهي  هذه الواقعة عادةً كدليل على مدى قوة
أن اللويب هنا مل يكن  كما يالحظ. كذلك، ولكنها مع هذا تظل االستثناء الذي يؤكد القاعدة فهي واقعة نادرة بالفعل

مورجنتاو مل يغير أياً من الثوابت اإلستراتيجية األمريكية وإمنا  كما أن جناح. يضاًلويب يهودياً وإمنا كان بريطانياً أ
. يف أوربا وبعد احلرب، لعب مورجنتاو دوراً نشيطاً يف مواجهة مشاكل الالجئني. "إحدى التفصيالت ينصرف إىل

وأشرف على عملية التبادل ، 1923 وكان من مؤيدي تأسيس عصبة األمم، وترأَّس جلنتها لتوطني الالجئني عام
، ترأَّس جلنة أمريكية لتقصي أوضاع اجلماعة 1919عام  ويف. السكاين ألكثر من مليون شخص بني تركيا واليونان

  .مؤسسي الصليب األمحر الدويل اليهودية يف بولندا، وكان من

 زراعياً فترأَّس جملس املزارع وكان خبرياً. مورجنتاو ابن هنري ، فهو"1967  1891"أما هنري مورجنتاو األصغر 
. 1932اجلديدة عام  االئتمان الزراعي يف بداية تطبيق الرئيس األمريكي روزفلت لسياسته االقتصادية الفيدرايل وإدارة

وساعدت إصالحاته . 1945وفاة روزفلت عام  ، عين وزيراً للخزانة، وظل يف هذا املنصب حىت1934ويف عام 
من حالة الكساد االقتصادي اليت كانت تعاين منه، كما كان من أوائل الداعني  الية يف إخراج البالدالضريبية وسياسته امل

ويف عام . العاملية الثانية تعبئة املوارد الصناعية واملالية للبالد استعداداً لدخول الواليات املتحدة احلرب إىل ضرورة
وزارة اخلارجية األمريكية خلطة وضعها املؤمتر اليهودي  قة، جنح هنري مورجنتاو األصغر يف احلصول على مواف1943

 كما كان وراء تشكيل جملس الجئي احلرب الذي. أمريكية إلنقاذ يهود فرنسا ورومانيا العاملي لتحويل موارد مالية

ن تقسيم كثرياً من اجلدل يتضم وقبل انتهاء احلرب مباشرةً، طرح مورجنتاو مشروعاً أثار. 1944أسسه روزفلت عام 
العمل العام، اجته مورجنتاو بشكل نشيط حنو الشئون والقضايا اليهودية،  وبعد اعتزاله. أملانيا وحتويلها إىل منطقة زراعية

  1950يف الفترة   منصب رئيس النداء اليهودي املوحد مث عين رئيساً شرفياً له1950  1947الفترة  فتولَّى يف

. إسرائيل اجلديدة من خالل املبالغ الكبرية اليت مجعها ملوحد دوراً مهماً يف دعم دولةولعب النداء اليهودي ا. 1953

، كما ترأَّس 1951 و1950إسرائيل، فرأس جملس إدارة اجلامعة العربية بني عامي  وقد كان مورجنتاو من مؤيدي
ويعتبر موقف مورجنتاو جتاه  . إسرائيلاألمريكية للتمويل واإلمناء من أجل إسرائيل، وتزعم محلة بيع سندات املؤسسة

تعبري عن التحول الذي طرأ على موقف اليهود املندجمني من أعضاء  وهذا. إسرائيل مناقضاً ملوقف والده جتاه الصهيونية
. الواليات املتحدة األمريكية بعد تأسيس دولة إسرائيل، إذ اتضح هلم مدى عمق تالقي املصاحل بينها وبني البورجوازية

. املتحدة وملصاحل الرأمسالية واإلمربيالية يف املشرق العريب فالدولة الصهيونية، كما تبين هلم، إن هي إال قاعدة للواليات

األمريكي  إلسرائيل ودعمهم هلا مادياً وسياسياً ومعنوياً ال يشكل أي تعارض مع انتمائهم وبالتايل، فإن تأييدهم
ومن هنا، ميكن . تأييدهم لألخر ويصب فيه واج الوالء، فتأييدهم ألي منهما ينبع مناألساسي وال يعرضهم لالام بازد

  .اليت تدعم إسرائيل من منظور أمريكي بالدرجة األوىل» الصهيونية التوطينية» اعتبار مورجنتاو ممثالً ملا نسميه
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وارتبط بأنشطة عصبة .  يف نيويوركعاماً ، فعمل باحملاماة مث عين مدعياً" - 1919"أما روبرت موريس مورجنتاو 
  .اخلريية اليهودية حماربة االفتراء واحتاد نيويورك لألعمال

 عائلة ووربورج 

The Warburg Family  

ويف عام . السابع عشر يف أملانيا عائلة أمريكية يهودية من رجال املال ذات جذور إيطالية استقرت منذ بداية القرن
 مؤسسة "1825توىف عام "وشقيقه جريسون  "1830تويف عام "وربورج ، أسس موسى ماركوس و1798

  1867"ومن أهم شخصيات العائلة ماكس ووربورج . »وشركاه ووربورج. م.م«مصرفية يف مدينة هامبورج باسم 

وقد كان ماكس ووربورج شخصية مالية مرموقة، فكان عضواً يف . ووربورج يف أملانيا  الذي ترأَّس مؤسسة"1946
األملانية قبل جمئ النازي إىل احلكم،  إدارة العديد من املؤسسات الصناعية األملانية، وقدم خدمات كثرية للحكومة السجم

وكان من قيادات اجلماعة اليهودية يف . 1919السالم يف باريس عام  كما كان من بني أعضاء البعثة األملانية ملؤمتر
، 1938و 1933ويف الفترة بني عامي . لصاحل املؤسسات اليهودية املختلفةمسامهات خريية كثرية  أملانيا، وكانت له

على اهلجرة من أملانيا وعلى  قدم ماكس ووربورج مساعدات مهمة للمنظمات اليهودية اليت كانت تساعد اليهود
تحدة عام ، فهاجر إىل الواليات امل1938مؤسسته عام  وقد استولت السلطات النازية على. توطينهم يف دول أخرى

 األمريكية اليهودية وعضواً يف جلنة التوزيع املشتركة، كما ساهم يف تأسيس منظمات ، وأصبح عضواً يف اللجنة1939

  .خمتصة مبساعدة وغوث املهاجرين اجلدد من اليهود إىل الواليات املتحدة

ووربورج   مؤسسة، شقيق ماكس ووربورج، فهو أحد الشركاء يف"1932  1868"بول موريتز ووربورج  أما
اليهودي سوملون لويب صاحب املؤسسة املالية  وقد تزوج يف العام نفسه ابنة املايل األمريكي. 1895املالية منذ عام 

ولعب . 1902إىل هذه املؤسسة بعد انتقاله إىل الواليات املتحدة عام  األمريكية املهمة كون لويب وشركاه، وانضم
اخلاصة بتأسيس  ادة تنظيم القطاع املصريف األمريكي حيث شارك يف وضع التشريعاتدوراً مهماً يف إع بول ووربورج

وودرو ويلسون عضواً يف جملس االحتياطي  وقد عينه الرئيس األمريكي. 1913نظام االحتياطي الفيدرايل عام 
، عضواً مث رئيساً 1921حىت بعد عودته إىل نشاطه املايل اخلاص عام  وظل،. 1917الفيدرايل مث نائب رئيس له عام 

اليهودية،  وكان ماكس ووربورج نشطاً يف جمال األعمال اخلريية واخلدمة العامة، اليهودية أو غري .للمجلس االستشاري
اجلمعية األمريكية من أجل التوطني الزراعي  فساهم يف نشاط اللجنة األمريكية اليهودية للتوزيع املشترك، ويف أعمال

ووربورج كانت تعد من صفوة العائالت اليهودية ذات األصول األملانية يف  ا يذكَر أن عائلةومم. لليهود يف روسيا
اجلدد وأمركتهم، متاماً  املتحدة، اليت وجدت من صاحلها دعم املؤسسات اليت كانت تقوم باستيعاب املهاجرين الواليات

ماعات اليهودية يف بالدهم األصلية، مثل اجل كما اهتمت بدعم املؤسسات اليت كانت تعمل على حتسني أوضاع
 الزراعي لليهود يف روسيا وشرق أوربا، وبالتايل عملت على احلد من هجرم إىل املنظمات اليت اهتمت بدعم التوطني
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يهودية مجاعية ثانية باجتاه األراضي  الواليات املتحدة، وخباصة بعد احلرب العاملية األوىل اليت كانت تنذر ببدء هجرة
  .ألمريكيةا

 إىل الواليات 1894، شقيق بول ووربورج، فقد انتقل عام "1937  1871" أما فليكس موريتز ووربورج
املصرفية كون  ، وأصبح شريكاً يف مؤسسته1895تزوج ابنة املايل اليهودي املرموق يعقوب شيف عام  املتحدة حيث

االقتصادي والصناعي الذي شهدته الواليات  تحولوساهم من خالل مشاركته يف هذه املؤسسة يف ال. لويب وشركاه
وبدايات القرن العشرين، وقد كان للمؤسسات املالية اململوكة لعائالت يهودية  املتحدة يف ايات القرن التاسع عشر

اليهودية حيث ترأَّس  وكان لفليكس ووربورج نشاط مهم يف جمال الشئون. أملانية دور بارز يف هذا اال ذات أصول
، كما كان أحد كبار 1932وحىت عام  1914 اللجنة األمريكية اليهودية للتوزيع املشترك منذ تأسيسها عام

التوطني الزراعي لليهود يف روسيا، وهو أيضاً مؤسس املنظمة االقتصادية  املسامهني يف نشاط اجلمعية األمريكية من أجل
تأهيلهم لالستقرار يف  مل على استيعاب املهاجرين اجلدد وإعادةوغريها من املنظمات اليهودية اليت كانت تع للالجئني

بادئ األمر، باعتبار أا تثري قضية ازدواجية والء  ورغم أن فليكس ووربورج عارض الصهيونية يف. الواليات املتحدة
 ويف عام. فلسطنيالعناصر املعادية لليهود، إال أنه نشط يف دعم االستيطان اليهودي يف  اليهود األمريكيني، وتثري

رئيس اللجنة األمريكية " ، دعم املؤسسة االقتصادية لفلسطني واجلامعة العربية، مث تعاون مع لويس مارشال1926
وتولَّى فليكس ووربورج رئاسة . أعضاء من غري الصهاينة  وحاييم وايزمان يف توسيع الوكالة اليهودية لتضم"اليهودية

إىل   احتجاجاً على الكتاب األبيض الربيطاين الذي حد من اهلجرة اليهودية1930عام منها  جملس إدارا، لكنه استقال
على » صهيوين توطيين» وميكن إطالق صفة.  املشروع الربيطاين لتقسيم فلسطني1937فلسطني، كما عارض عام 

، وذلك حتقيقاً ومحايةً دون اهلجرة إليها بنفسه فليكس ووربورج إذ أنه مول ودعم االستيطان اليهودي يف فلسطني
  .أمريكي بالدرجة األوىل ملصاحله الطبقية واالقتصادية كمواطن

ووربورج، يف أملانيا، مث انتقل إىل الواليات املتحدة  ، ابن بول"1969 - 1896"وقد ولد جيمس بول ووربورج 
 العاملية األوىل، مث دخل وخدم جيمس ووربورج يف اجليش األمريكي خالل احلرب . وهو يف سن السادسة1902عام 
أعضاء جلنة املفكرين اليت  كما كان من بني. املال حيث كان رئيساً لبنك أكسبتانس الدويل ومديراً لبنك مااتن جمال

وعمل خالل احلرب العاملية . سياسته االقتصادية اجلديدة كوا الرئيس األمريكي روزفلت خالل السنوات األوىل من
 وجليمس ووربورج كتابات عديدة يف الشعر واالقتصاد والشئون اخلارجية. اإلعالم احلريب ير مكتبالثانية نائباً ملد

  .والعامة

عدة مؤسسات مصرفية  ، ابن فليكس ووربورج، مع"1973  1897"وعمل فردريك ماركوس ووربورج 
  1922لية يف الفترة مؤسسة ووربورج املا ، وعمل يف1921  1909 يف الفترة "كاملؤسسة الدولية األمريكية"

، أصبح فردريك ووربورج شريكاً 1931ويف عام . 1930  1927 ، ويف مؤسسة إخوان ليمان يف الفترة1927
  .يف مؤسسة كون لويب وشركاه
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فعمل يف عدة مؤسسات  ، وهو أيضاً من أبناء فليكس ووربورج،"1965 - 1904"أما بول فليكس ووربورج 
وخالل . األطفال من أملانيا النازية إىل الواليات املتحدة ثينيات يف نقل الالجئني منمالية ومصرفية ونشط خالل الثال

. باريس عمل كضابط خمابرات يف اجليش األمريكي، مث كملحق عسكري يف السفارة األمريكية يف احلرب العاملية الثانية،

وكان بول فليكس ووربورج  .1950 و1946كما عمل يف السفارة األمريكية يف لندن يف الفترة ما بني عامي 
  .عضواً بارزاً يف احلزب اجلمهوري األمريكي

لعائلته، بل وجه  ، فلم يشترك بشكل نشيط يف األعمال املالية"  1908"إدوارد مورتيمور موريس ووربورج  أما
يكية اليهودية املشتركة للتوزيع وترأَّس اللجنة األمر. اليهودية اهتمامه للمجاالت اخلريية والثقافية والفنية، اليهودية وغري

شرفياً له  ، مث رئيسا1955ً  1950، كما كان رئيساً للنداء اليهودي املوحد يف الفترة 1966  1941يف الفترة 
فأصبح من أمناء املؤسسة الثقافية األمريكية   اإلسرائيلية، وامتد اهتمام إدوارد ووربورج إىل املؤسسات. 1956منذ عام 

  .اجلامعة العربية ، وعضواً يف جملس مديرياإلسرائيلية

البورجوازية األمريكية، مسامهات كبرية يف ااالت  وجلميع أفراد عائلة ووربورج، مثلهم مثل غريهم من العائالت
  .اليهودية وغري اليهودية اخلريية والتعليمية والثقافية،

  "1913-1828"سولومون لويب 

Solomon Loeb  

حيث عمل يف جتارة األقمشة واملالبس  "1849 عام"دي ولد يف أملانيا مث هاجر إىل الواليات املتحدة مايل أمريكي يهو
وقد تزوجت ابنتاه من . أبراهام كون املؤسسة املالية كون لويب وشركاه  أسس بالتعاون مع1867اجلاهزة، ويف عام 

اليهودية يف   بعد من قيادات اجلماعةاشترك شيف، الذي أصبح فيما. جيكوب شيف وبول ووربورج رجلي املال
أهم مؤسستني ماليتني يف الواليات املتحدة حيث  الواليات املتحدة، يف إدارة مؤسسة لويب املالية اليت حتولت إىل إحدى

والتحول الصناعي اليت كانت تشهده البالد يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات  سامهت يف عملية التراكم الرأمسايل
األصول األملانية، دوراً مهماً  وبصفة عامة، لعبت العناصر اليهودية من البورجوازية املالية، خصوصاً ذوي. العشرين رنالق

داخل املؤسسات املالية األوربية، وكذلك بفضل العالقات التجارية  يف هذا اال، وذلك بفضل شبكة عالقام املتشعبة
وسهل هلم تدبري رأس  كانت تعززها روابط الزواج، وهو ما أتاح قدراً كبرياً من التنسيقفيما بينها واليت  واملالية املتداخلة

يف متويل بناء السكك احلديدية األمريكية واليت  وقد اشتركت مؤسسة لويب. املال بكميات كبرية وبشكل سريع نسبياً
وال تزال .  القروض احمللية واخلارجيةالصناعي األمريكي، كما سامهت يف تدبري كانت تعد العمود الفقري للتطور

منو النظام الرأمسايل  كون لويب وشركاه تعمل يف الوقت احلاضر، إال أا فقدت أمهيتها كمؤسسة عائلية يف ظل مؤسسة
  .وليس على أساس العالقات الشخصية والعائلية املصريف احلديث القائم على العالقات بني مؤسسات مالية ضخمة،

  "1903- 1829"ليفي ستراوس 
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Levi Strauss  

يف أملانيا، مث هاجر إىل الواليات املتحدة حيث استقر يف مدينة  ولد. أمريكي يهودي من العاملني يف صناعة املالبس
 ، دخل جمال جتارة األقمشة واملالبس اجلاهزة، وبدأ يف تصنيع سراويل من1850ويف عام  .1848نيويورك عام 

وقد اتسعت شهرة هذه . العمال والفالحني اكتسبت قبوالً واسعاً بني مجاهري» البلوجيرت«تسمى األقمشة القطنية املتينة 
، وأصبحت حبلول منتصف القرن العشرين تسوق «Levi's ليفايز«التجاري  السراويل اليت كانت تسوق حتت االسم

  .أمجع يف العامل

وقد . وأبنائه شركة ليفي ستراوس وشركاه ج اخته ديفيد سترينوحقق ليفي ستراوس ثراًء طائالً وأسس مع إخوته وزو
قامت فعالً بتأسيس صناعة املالبس اجلاهزة يف الواليات املتحدة واليت ظلت  كان ليفي أحد أعضاء اجلماعة اليهودية اليت

واالستهالكية، من اخلفيفة  لفترة طويلة على هذه الصناعة اليت كانت تعتبر، مثلها مثل غريها من الصناعات تسيطر
. الطبقات العمالية اليت صاحبت النمو الصناعي الكبري يف البالد األنشطة االقتصادية اجلديدة اليت نشأت لتليب احتياجات

اليت  ملرياثهم كجماعات وظيفية ذات خربة يف صناعة املالبس والنسيج، وبسبب أعمال الرهونات وقد كان اليهود،
  . لدخول هذه ااالت اجلديدةكانوا يعملون ا، مؤهلني

دعرت قيمة وت775 حبوايل 1985أسهمها عام  شركة ليفي ستراوس أكرب شركة للمالبس اجلاهزة يف العامل، إذ قُد 

  .إىل أفراد عائلة هاس، ورثة ليفي ستراوس وقد انتقلت ملكية وإدارة الشركة اآلن. مليون دوالر

  "1926-1846"سيمون بامبرجر 

Simon Bamberger  

ولد يف أملانيا مث هاجر إىل الواليات املتحدة . وحاكم والية يوتا األمريكية من رجال التعدين والصناعة األمريكيني اليهود،
وجنح . على جتارته ، انتقل إىل والية يوتا حيث حلق به إخوته لإلشراف1869ويف عام . التحق بتجارة إخوته حيث

املنافسني، جنح مع إخوته يف تأسيس خط حديد   عاماً من الصراع مع17وبعد . هببامربجر يف امتالك منجم ذ
، بدأ 1898ويف عام .  ومدينة أوجدن يف الوالية نفسها"سولت ليك سييت" بامربجر الذي ربط بني عاصمة والية يوتا

حاكماً  مث انتخب. 1907 و1903جمال العمل العام، فدخل جملس نواب الوالية يف الفترة بني عامي  بامربجر دخول
دميوقراطي وأول شخص غري مورموين  وبذلك، أصبح بامربجر أول. 1920 و1916لوالية يوتا يف الفترة بني عامي 

هذا املنصب عدة إصالحات يف قطاع اخلدمات العامة إىل  وقد أدخل بامربجر من خالل. الديانة حيتل هذا املنصب
  .الحني واملدرسنيبالعمال والف جانب بعض اإلصالحات اخلاصة

وقد دعم بامربجر صندوق يوتا . يف والية يوتا واليت ترأَّسها فيما بعد ويعد بامربجر أحد مؤسسي اجلماعة اليهودية
مستوطنة كالريون  والذي أسسته اجلمعية الزراعية اليهودية دف توطني يهود من نيويورك وفيالدلفيا يف لالستيطان

بامربجر، دور مهم يف عملية استيعاب مئات اآلالف  ياء من أعضاء اجلماعات اليهودية، أمثالوقد كان لألثر. الزراعية
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 الذين تدفقوا على الواليات املتحدة منذ بدايات القرن العشرين ويف دجمهم اقتصادياً من املهاجرين من يهود شرق أوربا

  .وثقافياً يف اتمع األمريكي

  "1920-1847"جيكوب شيف 

Jacob Schiff  

ولد يف . املتحدة يف أوائل القرن العشرين من قيادات اجلماعة اليهودية البارزين يف الواليات. مايل وثري أمريكي
 من رجال الدين والعلماء، وتلقَّى تعليماً دينياً وعلمانياً مث اخنرط يف جمال عمل  لعائلة يهودية مرموقة"أملانيا"فرانكفورت 

الواليات املتحدة هو وسولومون  ، هاجر إىل1865ويف عام .  يف مؤسسة روتشيلد املاليةأبيه حيث كان يعمل مسساراً
وجنح بفضل قدراته املالية يف أن يرأس هذه املؤسسة عام  «كون لويب وشركاه«لويب، وانضم إىل مؤسسته املالية 

يات املتحدة لعبت دوراً هذه املؤسسة واحدة من أهم مؤسستني ماليتني يف الوال وكانت.  عند اعتزال لويب1885
عشر وبداية القرن  دفع عجلة النمو الصناعي الذي كانت تشهده الواليات املتحدة يف أواخر القرن التاسع مهماً يف
املؤسسات املالية اليت كانت تعد العمود الفقري  وعمل شيف، باإلضافة إىل ذلك، مديراً ومستشاراً للعديد من. العشرين

 200اشترك يف متويل العديد من القروض احمللية واخلارجية من أمهها قرض قيمته  كما. األمريكيللتوسع الصناعي 

لروسيا القيصرية  وقد كان شيف معادياً. "1905  1904"دوالر لليابان خالل احلرب الروسية اليابانية  مليون
هلذا، فقد استخدم نفوذه ملنع أية قروض و. اليهودية بسبب سياستها القمعية جتاه األقليات ومن بينهم أعضاء اجلماعة

 1832دوراً بارزاً يف احلملة اليت أدت إىل فسخ املعاهدة األمريكية الروسية لعام  أمريكية للحكومة الروسية، كما لعب

  .بعد أن رفضت احلكومة الروسية دخول مواطنني أمريكيني من اليهود إىل أراضيها

ولذا حترك شيف . اليديشية إىل الواليات املتحدة  تدفَّق اآلالف من يهود"وبولندا"رية ومع تعثُّر التحديث يف روسيا القيص
اتمع   إلنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤالء املهاجرين اجلدد وسرعة استيعام يف"املندجمني مع غريه من يهود أمريكا"

وكان . ساهم شيف يف تأسيسها  اليت"1906عام "يف هذا اإلطار، تكونت اللجنة األمريكية اليهودية . األمريكي
يف دعم املؤسسات الدينية األرثوذكسية واملؤسسات  لشيف، برغم انتمائه إىل احلركة اإلصالحية، دور إضايف مهم

فنجد أنه ساهم بأكثر من نصف مليون دوالر فيما عرف خبطة جالفستون . اجلدد التعليمية اليت كانت ختدم املهاجرين
على مناطق غرب  ف إىل نقل املهاجرين اجلدد إىل الواليات املتحدة وتوزيعهم من خالل مكتب النقلد واليت كانت

نيويورك وفيالدلفيا وبوسطن، واليت كان فقرها  وجنوب غرب الواليات املتحدة بعيداً عن مراكز جتمعهم يف أحياء
وظل شيف معارضاً .  البورجوازية األمريكيةاليهود املندجمني من أعضاء وتكدسها وجرائمها تشكل مصدراً إلحراج

واعتربها حركة  وأشار إىل أا تضع والء اليهود لوطنهم األمريكي موضع شك، كما تثري معاداة اليهود، للصهيونية،
شيف وغريه من يهود أعضاء البورجوازية دعموا  إال أن. علمانية تتعارض مع الديانة اليهودية ومع املواطنة األمريكية

 خلوفهم من تدفُّق هجرة مجاعية جديدة إىل الواليات املتحدة تعمق املشاكل اليت جمع االستيطاين اليهودي يف فلسطنيالت

وساهم شيف يف . الغربية الرأمسالية ذلك باإلضافة إىل أن املشروع الصهيوين جاء يف إطار املصاحل. أثارا اهلجرة األوىل
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وقد اشترى سندات يف االحتاد االستعماري . معهد حيفا الفين رك يف تأسيساملشاريع الزراعية يف فلسطني، كما اشت
 عن تأييده إلعادة بناء 1917 وأعرب عام 1899 الذي أسسه هرتزل عام "ترست جويش كولونيال"اليهودي 
اليهودي االستيطان  وبذلك، ميكن اعتبار شيف صهيونياً توطينياً يدعم. »كمركز ثقايف كبري للشعب اليهودي» صهيون

  .يف فلسطني من منظور أمريكي

  "1965-1870"برنارد باروخ 

Bernard Baruch  

ولد يف اجلنوب األمريكي لعائلة هاجرت من بروسيا لتستقر يف الواليات  .ثري أمريكي يهودي من رجال املال والدولة
هاومسان   ملؤسسة آرثر1889خترج يف جامعة سييت كوليج يف نيويورك، وانضم يف عام  .1855 املتحدة عام

جنح باروخ، بفضل قدراته الفائقة  وقد.  وعضواً ناجحاً يف بورصة نيويورك1896للسمسرة مث أصبح شريكاً ا عام 
املواد اخلام مثل الذهب والنحاس واملطاط وغريها، يف مجع ثروة كبرية  يف الشئون املالية ودراسته املتعمقة آلليات أسواق

  ."1902عام "اليني من الدوالرات م بلغ حجمها ثالثة

اختاره الرئيس األمريكي ويلسون عضواً باللجنة االستشارية لس   حيث1916دخل باروخ جمال العمل العام عام 
وتولَّى خالل . اال رئيساً للجنة املواد اخلام واملعادن لالستفادة من خرباته ودرايته الواسعة يف هذا الدفاع القومي مث

خالل هذا املنصب، املتحكم الفعلي يف االقتصاد  وأصبح، من. لعاملية األوىل رئاسة جملس صناعات احلرباحلرب ا
احلرب، أصبح باروخ املستشار االقتصادي اخلاص للرئيس ويلسون يف مؤمتر  وبانتهاء. األمريكي خالل فترة احلرب

. أيضاً للرؤساء األمريكيني صادية واملالية والسياسيةوقد ظل باروخ منذ ذلك احلني يقدم استشاراته االقت. للسالم فرساي

ملواجهة مشاكل النقص يف بعض املواد اخلام، كما كان ضمن  وخالل احلرب العاملية الثانية، استعان به الرئيس روزفلت
 حدة لدى، ممثالً للواليات املت1946واختري باروخ، عام . البناء لفترة ما بعد احلرب املشاركني يف وضع خطط إعادة

الطاقة واألسلحة النووية عرف باسم  جلنة األمم املتحدة للطاقة النووية، حيث قدم مشروعاً حول الرقابة الدولية على
  .أمريكية معلنة جتاه هذا املوضوع ويعتبر هذا املشروع أول سياسة. »خطة باروخ«

ريكية، وكان يعترب أن مواطَنته األمريكية تفوق أي أعضاء البورجوازية األم وقد كان باروخ من اليهود املندجمني من
وباإلضافة إىل . الديين ومن هذا املنطلق، عارض الصهيونية ورفض فكرة إقامة دولة على أساس االنتماء. آخر انتماء

وم الوالء ومعاداة اليهود، خصوصاً أنه تعرض للهج ذلك، كان باروخ خيشى ما قد تثريه الصهيونية من مسألة ازدواج
جريدة ديربورن إنديبندت اململوكة لرجل الصناعة األمريكي هنري فورد عام  بشكل غري مباشر يف مقال نشر يف

لدى دوائر  وهو تلميح لنفوذه االقتصادي والسياسي» يهودي ذو قوة خارقة : دزرائيلي يف أمريكا »  بعنوان1921
، هامجت فيها أعضاء 1927و 1920الت بني عامي وقد نشرت هذه اجلريدة سلسلة من املقا. السلطة األمريكية

. وقد تراجع فورد عن ااماته هذه فيما بعد. على اقتصاد البالد اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة وامتهم بالسيطرة

اوف املؤسسة عن خم األمريكي ليين برنر يف كتابه اليهود يف أمريكا اليوم هذا اهلجوم بأنه كان تعبرياً ويفسر الكاتب
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» رجال املال من اليهود البالشفة « روسيا، من سيطرة  الرأمسالية األمريكية الربوتستانتية، بعد قيام الثورة البلشفية يف

 :كان لتمركز كثري من أعضاء اجلماعات اليهودية يف قطاعات اقتصادية معينة، مثل فمن ناحية. على اقتصاد البالد

والصحافة، وغري ذلك من األنشطة  ي، والصناعات اخلفيفة، وصناعة السينما، وجتارة التجزئة،القطاع املصريف االستثمار
وبالفعل، كان املهاجرون من اليهود وأبنائهم قد اجتهوا إىل هذه األنشطة  .املماثلة، ما يعطي انطباعاً بالسيطرة والقوة

األنشطة االقتصادية التقليدية  هلامشية نظراً ألن كثرياً مناليت كانت ال تزال تعتبر أنشطة جديدة وتتميز با االقتصادية
كجماعات وظيفية مالية، دور يف تأهيلهم القتحام هذه  وقد كان ملرياث اليهود،. األخرى مل تكن متاحة أمامهم
املالية  متنطوي عليه من خماطرة، وقد حقَّق كثري منهم من خالهلا بفضل خربام وعالقا ااالت بنجاح برغم ما كانت

ومن ناحية . وبروزاً فيها بشكل واضح والفت للنظر والتجارية الواسعة واملتداخلة ثراًء طائالً وحراكاً اجتماعياً سريعاً
  .اليهودية يف أذهان الكثريين باحلركات الثورية واالشتراكية أخرى، ارتبط أعضاء اجلماعات

حاملني  ى الواليات املتحدة منذ ايات القرن التاسع عشريهود شرق أوربا الذين تدفقوا عل وقد جاء كثري من
الشيوعي األمريكي واحلركات العمالية  األيديولوجيات الثورية واالشتراكية، وكانوا من العناصر النشيطة داخل احلزب

ر قلق يف وكانت هجرة يهود اليديشية بصفة عامة مصد. القرن العشرين األمريكية خالل العشرينيات والثالثينيات من
اليديشية وعقائدهم  املندجمني من أعضاء البورجوازية األمريكية من أمثال باروخ، ملا كانت تثريه ثقافتهم أوساط اليهود

ولذا، فقد تعاملوا مع . ألثرياء اليهود ومواقعهم الطبقية املغايرة وأوضاعهم الطبقية الدنيا من ديد للمكانة االجتماعية
 فمن ناحية اهتموا بسرعة أمركة املهاجرين اجلدد واستيعام يف النسيج االقتصادي هات؛هذه اهلجرة على عدة جب

األصلية حىت ال يضطروا إىل اهلجرة، ومن  والثقايف للبالد، ومن ناحية ثانية اهتموا بتحسني أوضاع يهود أوربا يف أوطام
وقد رسم باروخ خطة مفصلة إلعادة .  أو يف غريهالتوطينهم سواء يف فلسطني ناحية ثالثة عملوا على إجياد مناطق أخرى

« تأسيس  1939 أوربا يف املستعمرات الربيطانية يف أفريقيا أو يف أجنوال الربتغالية، كما اقترح عام توطني يهود

  .ضحايا االضطهاد يف أوغندا لتكون ملجأ لليهود وجلميع» الواليات املتحدة األفريقية 

يؤيد قرار تقسيم فلسطني بل يساهم يف الضغط  1947 مبدئي للصهيونية، فإننا جنده عامورغم موقفه املعارض بشكل 
 .لتأييد القرار مهدداً إياه بسحب املعونة األمريكية لفرنسا يف حالة رفضها القرار على مبعوث فرنسا لدى األمم املتحدة

كيان استعماري استيطاين إحاليل  درك جيداً أمهيةوال شك يف أن موقفه هذا جاء يف إطار املصاحل األمريكية اليت كانت ت
والرأمسالية يف املنطقة حيث كانت املصاحل االقتصادية والطبقية  يف املشرق العريب يعمل كقاعدة هلا وللمصاحل الغربية

  .وأمثاله يف اية األمر ترتبط ا بشكل وثيق والسياسية لباروخ

  "1965-1871"هيلينا روبنشتاين 

Helena Rubens tein  

ولدت يف بولندا، ودرست الطب لفترة . عملت يف جمال صناعة مستحضرات التجميل واحدة من أبرز الشخصيات اليت
ورثتها عن  هاجرت إىل أستراليا حيث جنحت يف تصنيع وتسويق مستحضرات جتميل البشرة وفقاً لوصفة قصرية، مث
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، انتقلت هيلينا روبنشتاين إىل 1894 ويف عام.  هذا االوأصبح هلا خالل ثالث سنوات جتارة راحبة يف. والدا
وأصبحت . وسرعان ما افتتحت صالونات أخرى يف خمتلف أحناء أوربا بريطانيا حيث افتتحت يف لندن صالوناً للتجميل،

عام  ويف. غضون عشرين عاماً، من أبرزالشخصيات العاملة يف جمال مستحضرات التجميل يف أوربا هيلينا روبنشتاين، يف
وقد حققت ثراًء كبرياً وصل . ألعماهلا ، انتقلت إىل الواليات املتحدة حيث أصبحت منذ ذلك احلني مقراً دائما1914ً

  . مليون دوالر60املبيعات السنوية لشركتها إىل  كما وصل حجم. إىل مائة مليون دوالر عند وفاا

 وساهم. ملستثمرين يف جمال الصناعات اخلفيفة واالستهالكيةاجلماعة اليهودية من أبرز ا وبصفة عامة، كان أعضاء

  .إىل هذه ااالت مرياثهم االقتصادي كجماعة وظيفية ذات خربات مالية وجتارية واسعة يف تسهيل دخوهلم

ت ويف إطار اهتمامها بالفنون، أهد. بالقرب من الناصرة وقد اهتمت هيلينا روبنشتاين بإسرائيل، فأقامت ا مصنعاً
 كما تقدم مؤسسة هيلينا روبنشتاين منحاً سنوية للفنانني الشبان. أبيب للفنون جناحاً حيمل امسها إىل متحف تل

  .اإلسرائيليني

  "1959-1875"إيوجين ماير 

Eugene Meyer  

يف مرحلة الحقة صحفي وناشر تنصر  وهو أحد العاملني يف اإلدارة احلكومية وحمرر. من رجال البنوك األمريكيني اليهود
 1901رجال البنوك الدوليني، فعمل لفترة معه إال أنه أقام عام  ولد يف كاليفورنيا، وكان والده من. من حياته

تنمية  ولعب ماير دوراً بارزاً ملدة ستة عشر عاماً يف. »إيوجني ماير األصغر وشركاه«باسم  مؤسسته املالية اخلاصة
على خلْق وإدارة مشاريع تربط  األمريكية، واكتسب مسعة ممتازة من خالل قدرتهصناعات النفط والنحاس والسيارات 

، صفَّى ماير أعماله واجته حنو العمل يف 1917ويف عام . والزراعي ما بني التمويل احلكومي والقطاع اخلاص الصناعي
جناحاً ملموساً  احلريب حقَّق فيهاحيث تولَّى عدة مناصب استشارية وإدارية مهمة مرتبطة باهود  احلكومة األمريكية

. األمريكي هوفر رئيساً لس االحتياطي الفيدرايل ، عينه الرئيس1930ويف عام . بفضل خرباته املالية والصناعية

، اشترى صحيفة 1933ويف عام . ، وكان أول رئيس هلا1932والتمويل عام  وكون ماير مؤسسة إعادة التعمري
عينه الرئيس  وبعد احلرب العاملية الثانية،. زيادة حجم توزيعها إىل أربعمائة ألف نسخة يومياًيف  واشنطن بوست وجنح

ومتتلك ابنته كاترين جراهام شركة واشنطن بوست اليت  .األمريكي ترومان رئيساً للبنك الدويل إلعادة التعمري واإلنشاء
  . اإلذاعيةنيوزويك وعدداً من احملطات تضم إىل جانب واشنطن بوست جملة

 "1938-1877"ماكس فاكتور 

Max Factor  
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على بعض التدريب يف فن املاكياج، مث هاجر  ولد يف بولندا حيث حصل. من منتجي مستحضرات التجميل األمريكية
شركة ملستحضرات التجميل، بدأت بداية متواضعة مث تطورت لتصبح من  1909وأسس عام . إىل الواليات املتحدة

  .التجميل يف الواليات املتحدة والعامل ت مستحضراتأكرب شركا

  Lazer Kaplan"1986-1883"الزار كابالن 

ولد يف روسيا حيث كان والده يشتغل . العامل تاجر ماس أمريكي، ومؤسس واحدة من أكرب شركات تقطيع املاس يف
ويرب يف بلجيكا حيث بدأ يتلقَّى ، انتقل مع أسرته إىل انت1896عام  ويف. صائغ جواهر ويقوم بإصالح الساعات

افتتح أول . اخلاصة هاجرت أسرته إىل الواليات املتحدة، فضل هو االستمرار يف بلجيكا ليؤسس جتارته وحينما. تدريبه
، هاجر إىل الواليات املتحدة 1914لبلجيكا عام  ، ولكنه، يف أعقاب اجتياح أملانيا1903حمل جواهر له يف عام 

وقد اكتسبت شركته مسعة . لتقطيع وصقل املاس» الزار كابالن وأوالده«باسم  يورك حيث أسس شركةواستقر يف نيو
. املاسات يف التاريخ  مهمة تقطيع واحدة من أشهر1936وحقَّق كابالن شهرة واسعة حينما وكلت إليه عام  .طيبة

يف حتويل » ر كابالن انترناشيونال الزا » وساهم كابالن من خالل شركته اليت أصبحت شركة عاملية تعرف باسم
  .يف العامل مدينة نيويورك إىل أهم مركز لصناعة املاس

  "1971-1891"ديفيد سارنوف 

David Sarnoff  

وانتقل إىل الواليات املتحدة عام  ولد يف روسيا. الرواد األمريكيني اليهود الذين عملوا يف جمال اإلذاعة والتليفزيون من
وعندما تأسست مؤسسة اإلذاعة . حيث تدرج سريعاً 1906  شركة ماركوين للتلغراف عام مث انضم إىل1900

وضمت شركة ماركوين إليها، أصبح سارنوف املدير التجاري للمؤسسة  R.C.A آيه .سي. األمريكية واختصارها آر
جمال اإلذاعة،  امنة يفوقد أدرك سارنوف إمكانيات النمو الضخم الك. 1930 مث رئيسها عام 1919عام  اجلديدة

 R.C.A .آيه. سي. ملؤسسة آر  كشركة تابعة1926عام  .N.B.C سي. يب. فأسس شركة اإلذاعة الوطنية إن

وكان . خدمة إخبارية وترفيهية لقطاع واسع من اجلماهري كما اهتم بالتليفزيون وبتطويره كجهاز غري مكلف لتقدمي
العامل، وصل  إىل أكرب جممع إلكتروين يف. آيه. سي. األكرب يف حتويل شركة آروالعلمية األثر  لقدرات سارنوف اإلدارية

اإلذاعة والتليفزيون واحلاسبات اآللية  حجم أعماله يف اية الستينيات إىل ملياري دوالر يف جماالت تراوحت بني
  .واألقمار الصناعية

وكانوا من العناصر  وسائل اإلعالم يف الواليات املتحدةأعضاء اجلماعة اليهودية دوراً مهماً يف جمال  وبصفة عامة، لعب
  .والتليفزيون األمريكية الرائدة ا، فأسسوا وسيطروا لفترة طويلة على أهم شبكات اإلذاعة
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الواليات املتحدة، كما كان عضواً شرفياً يف معهد وايزمان للعلوم يف  وكان سارنوف نشيطاً يف جمال الشئون اليهودية يف
رئيساً هلا مث  حيث كان. سي. يب.  بشركة اإلذاعة الوطنية إن"  1918"التحق ابنه روبرت سارنوف  وقد. إسرائيل

  . عين مديراً تنفيذياً أعلى هلا1967آيه، ويف عام  .سي. عين رئيساً لشركة آر. 1966ويف عام . رئيساً لس إدارا

  "1990-1898"أرماند هامر 

Armand Hammer  

 ولد يف نيويورك لعائلة من املهاجرين من يهود اليديشية استقرت يف. واألعمال مريكي يهودي من رجال الصناعةثري أ

جامعة كولومبيا، حيث حقَّق  وبدأ يف بناء ثروته وإمرباطوريته وهو ال يزال طالباً يف. 1875الواليات املتحدة عام 
، سافر إىل 1921ويف عام . املتعثرة اليت كان ميتلكها والده ليةاملليون األول من خالل تطوير وتوسيع املؤسسة الصيد

السوفييت  وتبين له هناك مدى حاجة االحتاد. بعثة طبية لغوث ضحايا احلروب األهلية وااعة االحتاد السوفييت ضمن
وحقَّق هامر .  الفراءسوفيتية من أمهها للغذاء، فأسرع بتدبري شحنات من احلبوب إىل االحتاد السوفييت مقابل منتجات

أمامه أيضاً جمال العمل داخل الدولة السوفيتية اجلديدة حيث توثقت  مكاسب مباشرة من وراء هذه العملية اليت فتحت
افتتح أول مصنع  واستقر هامر يف موسكو حيث. الذي منحه امتيازات خاصة للعمل داخل االحتاد السوفييت عالقته بلينني

مشكلة إخراج ثروته من االحتاد السوفييت قائمة، فقام   وحقَّقت أعماله جناحاً كبرياً، وإن ظلت.إلنتاج األقالم الرصاص
  ليعيد1930خلَّفتها األرستقراطية والبورجوازية القيصرية وخرج ا من روسيا عام  بشراء التحف والقطع الفنية اليت

لتقطري اخلمور يف الواليات املتحدة،  قام هامر معمالًوخالل احلرب العاملية الثانية، أ. بيعها يف الغرب مبكاسب ضخمة
، باع أعماله يف جمال 1954ويف عام . إمرباطورية يف جمال صناعة اخلمور وتوسع يف هذا اال إىل أن أصبحت له

رول شركة بت شركة أوكسيدنتال للبترول مببلغ مائة ألف دوالر فقط، وجنح يف حتويلها إىل تاسع أكرب اخلمور واشترى
وقد . »ملك البترول«على هامر لقب  وأصبح يطلَق.  بليون دوالر19يف الواليات املتحدة حيث بلغ حجم مبيعاا 

  .والزراعة والكيماويات والبالستيك واملعادن اتسع جمال نشاط شركته ليشمل الفحم واألمسدة

  يف عقد السبعينيات، من خالل عالقته بالقادةلكنه ساعد. والقضايا اليهودية بشكل خاص ومل يكن هامر مهتماً بالشئون

هامر عمل يف تلك الفترة على  ويبدو أن. السوفييت، يف رفع بعض القيود املفروضة على هجرة يهود االحتاد السوفييت
ولعب هامر دوراً بفضل عالقته الشخصية . بعض الدول العربية عدم إبراز عالقته بإسرائيل حلماية مصاحله البترولية مع

الثمانينيات  جورباتشوف، يف التمهيد لفتح باب اهلجرة واسعاً أمام هجرة اليهود السوفييت يف اية بالزعيم السوفييت
الرئيس املصري أنور السادات، أثناء مفاوضات  وقد اقترح على. وكان هامر صديقاً ملناحم بيجن. وبداية التسعينيات

خصوصاً "ل األمريكي من جهة وبعض الصناعات املصرية واإلسرائيلية املا كامب ديفيد، خطة صناعية واسعة جتمع رأس
عن  كما اهتم هامر بدعم مشاريع التنقيب.  من جهة أخرى"والبوتاس والغاز الطبيعي املصري صناعات الفوسفات

ون  ملي200بتمويل قدره  1985البترول يف إسرائيل، فساهم يف تأسيس شركة أمريكية إسرائيلية هلذا الغرض عام 
  .الصهيونية وجامعة تل أبيب دوالر، وقدم تربعات كبرية لكلٍّ من منظمة هاساداه
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احلكومي "إلسرائيل، فهذا الدعم جزء ال يتجزأ من الدعم األمريكي  لكن االنتماء اليهودي هلامر ال يفسر دعمه
هذا عن املئات  وال خيتلف هامر يف. ترولتدافع عن املصاحل األمريكية وتوجد على مقربة من منابع الب  لدولة"والشعيب

ولعل اتساع نشاط هامر .اإلسرائيلية متضافرة من الرأمساليني األمريكيني الذين يرون أن املصاحل األمريكية واملصاحل
  .يهوديته وإمنا ينبع،يف األساس،من ارتباطه بسلعة حيوية إستراتيجية مثل البترول ومحاسه الزائد إلسرائيل ال ينبع من

اعتبارات الصراع بني الشرق والغرب والذي  وال شك يف أن دوره املهم يف مسألة هجرة اليهود السوفييت جاء يف إطار
ومما يذكَر أن الواليات . عالقاته التارخيية والوثيقة باالحتاد السوفييت كان هامر مؤهالً للقيام بدور مهم فيه بفضل

بشكل عام ضمن  دام قضية هجرة اليهود السوفييت وقضايا حقوق اإلنسانوالغرب بصفة عامة، جلأ إىل استخ املتحدة،
  .آليات صراعه مع االحتاد السوفييت ودول شرق أوربا

 " -1907"ماكس راتنر 

Max Ratner  

هجرته  وبعد. ولد يف بولندا وهاجر مع أسرته إىل الواليات املتحدة وهو يف الثالثة عشرة .رجل صناعة أمريكي يهودي
وحتولت . كليفالند بوالية أوهايو األمريكية  اشترك راتنر مع أسرته يف تأسيس شركة لإلنشاءات الصناعية يف مدينةبعام،

وقد ترأَّس راتنر أعمال األسرة يف أعقاب . ضخمة تقدر قيمتها مبلياري دوالر هذه الشركة على مر األعوام إىل مؤسسة
  .نون على شهادة جامعية يف القا1929عام  حصوله

يف بناء  واهتمامه بالكيان الصهيوين يعود إىل الثالثينيات عندما استثمر أمواله. يف إسرائيل ويعد راتنر من كبار املستثمرين
مشلت مجيع قطاعات االقتصاد  وقد كان هذا املشروع بداية مشاريع عديدة الحقة. فندق شارون يف بلدة هرتزليا

ويف اال . "األلومنيوم والنحاس  صناعة النظارات الطبية اعة الثالجات  صناعةصناعة اإلطارات  صن"اإلسرائيلي 
وهي أول  «أجنحة إسرائيل« إىل إسرائيل، وأقام شركة "من كاليفورنيا"اخلمسينيات بذور القطن  الزراعي، أدخل يف

رائيلي، وأخرى لتوزيع اإلنتاج القطن اإلس كما أسس شركة لغزل. شركة تأسست يف إسرائيل لرش املبيدات باهليلكوبتر
ويف بداية . أخرى متنوعة يف جماالت العطور والسياحة وتوظيف املهاجرين كما اشترك يف مشاريع. الزراعي اإلسرائيلي

الدوالرات إلقامة  ساهم راتنر مع شركة أفريقيا  إسرائيل لإلنشاءات يف مشروع مشترك قيمته ماليني التسعينيات،
ملدة عشر سنوات رئيساً للغرفة التجارية األمريكية  وقد عمل راتنر. ت العشرين طابقاً يف إسرائيلاألبراج السكنية ذا

ذروته،  وخالل فترة رئاسته، وصل حجم االستثمار األجنيب اخلاص يف إسرائيل إىل. إدارا اإلسرائيلية، مث ترأَّس جملس
اهتمامات راتنر يف إسرائيل إىل اجلوانب  وقد امتدت. يلوزاد عدد الشركات األمريكية اليت هلا فروع تابعة يف إسرائ

بدعم مؤسسات تعليمية وفنية وثقافية كما دعم بعض التنظيمات السياسية  االجتماعية والثقافية والسياسية حيث قام
  .اإلصالحية
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نبية الالزمة خللق فرص االستثمارات األج ويرى راتنر أن االقتصاد اإلسرائيلي ال يوفر املناخ الالزم جلذب قدر كاف من
إسرائيل الزائد على املعونات اخلارجية باعتبار أا تضعف قدرا الذاتية  وهو ينتقد اعتماد. عمل للمهاجرين السوفييت

  .االقتصاد احلر والتطور، ويطالب بالقضاء على اجلوانب اجلماعية يف االقتصاد اإلسرائيلي وتطويره حنو على النمو

  "- 1908"ماكس فيشر 

Max Fisher  

طور صناعة  دخل جمال صناعة البترول حيث كان أول من. أمريكي يهودي ولد يف الواليات املتحدة رجل صناعة
. البترول خالل الثالثينيات واألربعينيات البترول يف والية ميشجان األمريكية، وأدخل أساليب جديدة يف جمال تكرير

وامتد نشاطه إىل جمايل التمويل . 1957وترأَّس جملس إدارا حىت عام  رتين،واشترك فيشر يف تأسيس شركة أورورا للب
البارزين يف احلزب  وقد كان فيشر من األعضاء. عضواً يف جمالس إدارة العديد من املؤسسات املرموقة والعقارات، فكان

  .للشئون املدنية واالجتماعيةمستشاراً خاصاً  1968اجلمهوري األمريكي، واختاره الرئيس نيكسون بعد انتخابه عام 

 ، كما1967 و1965الشئون اليهودية حيث ترأَّس النداء اليهودي املوحد بني عامي  وكان فيشر نشيطاً يف جمال

الوكالة اليهودية إلسرائيل  ، وترأَّس كذلك جملس حمافظي1972  1969ترأَّس جملس االحتادات اليهودية يف األعوام 
ويأيت . أوائل مشاريع البتروكيماويات يف إسرائيل كما ساهم فيشر يف متويل. 1983 و1971يف الفترة بني عامي 

 ، أي أنه يدعم إسرائيل مادياً وسياسياً ومعنوياً دون أن»الصهيونية التوطينية» دعم فيشر إلسرائيل يف إطار ما نسميه

مصاحله االقتصادية والطبقية  ي وارتباطيهاجر إليها بنفسه، فهو موقف ينبع يف األساس من انتمائه لوطنه األمريك
يثري االامات بازدواج الوالء حني تتطابق املصاحل األمريكية  والسياسية باملصاحل الرأمسالية هلذا الوطن، وهو موقف ال

  .إسرائيل كقاعدة هلا يف الشرق األوسط اإلمربيالية مع مصاحل

 بني أغىن أربعمائة شخصية أمريكية يف الواليات 1985عد عام دوالر، وكان ي مليون225وتقدر ثروة فيشر حبوايل 
  .املتحدة

 "-1924"تد أريسون 

Ted Arison  

 ولد. أصل إسرائيلي يعمل يف جماالت النقل البحري والبنوك والعقارات وصاالت القمار ثري أمريكي اجلنسية من

، مث عمل مديراً 1942و 1940بريوت بني عامي ، ودرس يف اجلامعة األمريكية يف 1924أريسون يف فلسطني عام 
، خدم أريسون يف 1951 و1949بني عامي  وفيما. 1948  1946ديزينجوف يف تل أبيب يف الفترة . لشركة م

وحقَّق يف . الواليات املتحدة حيث حصل على اجلنسية األمريكية ، هاجر إىل1952ويف عام . اجليش اإلسرائيلي
أربعمائة شخصية   من بني أغىن1985وثراًء كبرياً حيث اعتربته جملة فوربس األمريكية عام جناحاً  الواليات املتحدة
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امتلك أريسون أو ترأَّس عدة شركات من بينها  وقد.  مليون دوالر300أمريكية لتلك السنة، وقُدرت ثروته حبوايل 
 1966لبحري يف ميامي بني عامي ، مث شركة أريسون للنقل ا1966و 1959شركة ترانس اير يف الفترة بني عامي 

  ميتلك ويرأس خطا1972ًكما أنه، منذ عام . 1979هاميلتون هولدنج يف ميامي منذ عام  ، مث شركة1971و

  .مالحياً للرحالت البحرية باسم كارنيفال كروز اليرت يف ميامي أيضاً

اإلسرائيليون الذين يهاجرون من إسرائيل ليستقروا  وهم، »الدياسبورا اإلسرائيلية«ويعد أريسون منوذجاً جيداً ملا يسمى 
وال . "أو مليون إذا أضفنا أطفاهلم" ألف 700 و 500وصل عددهم إىل ما بني  عادةً يف الواليات املتحدة والذين

  .يدل على أن أصول أريسون اإلسرائيلية قد وجهت نشاطاته الرأمسالية وجهة خاصة يوجد ما

 "-1925"عزرا خدوري زيلكا 

Ezra Khedouri Zilka  

والده خدوري زيلكا  أسس. أمريكي اجلنسية من أصل عراقي، ولد لعائلة عراقية من رجال التجارة واملال مايل
املايل وافتتح أفرعاً يف كلٍّ من  ، حيث جنح يف نشاطه1899 مؤسسة مصرفية يف بغداد عام "1956  1884"

ويف . ، انتقل مع أسرته إىل الواليات املتحدة1941ويف عام . الشرق  بروتشيلددمشق وبريوت والقاهرة وأصبح يلقَّب
وقد فقدت . املصرفية عمل عزرا مع والده وإخوته الثالثة يف تأسيس شبكة عاملية للتمويل واملعامالت الواليات املتحدة،

إال أن العائلة . د وتأميم فرع القاهرةالعائلة يف بغدا العائلة جزءاً كبرياً من ثروا بعد استيالء العراق على مصرف
حبوايل  وتقدر ثروة عزرا زيلكا. الواليات املتحدة، وخباصة يف جمال االستثمارات املصرفية استمرت يف نشاطها املايل يف

150 دعشخصية أمريكية يف الواليات املتحدة  من بني أغىن أربعمائة"1985عام " مليون دوالر، وهكذا، فإنه ي.  

  "-1929"إدجار برونفمان 

Edgar Bronfman  

ويف عام . ابناً لرجل الصناعة الكندي صمويل برونفمان ولد يف مونتريال بكندا. من رجال الصناعة األمريكيني اليهود
، انتقل إىل 1955ويف عام .  وهي شركة سيجرام"العاملة يف جمال تقطري اخلمور" ، انضم إىل شركة أبيه1953
وبعد . سيجرام ، أصبح رئيساً للفرع األمريكي لشركة1957ويف عام .  حصل على اجلنسية األمريكيةحيث نيويورك

رئيس جملس اإلدارة واملدير العام للشركة األم  ، تولَّى برونفمان اإلدارة الكاملة للشركة، فأصبح1971وفاة أبيه عام 
طورية سيجرام يف ظل إدارته، وأصبحت تضم وتشعبت أنشطة ومصاحل إمربا وقد منت. يف كندا وللفرع األمريكي

. دوبونت الطبيعي والنفط يف آسيا وأوربا إىل جانب حصة مهمة يف شركة الكيماويات العاملية ممتلكات للغاز

املؤمتر اليهودي العاملي، وتعامل من  1981 ولربونفمان دور نشيط، مثل أبيه، يف جمال الشئون اليهودية، فترأَّس منذ عام
كما حيتل برونفمان مراكز مهمة يف . اخلاصة باجلماعات اليهودية يف العامل  املنصب مع العديد من القضاياخالل هذا
  .حماربة االفتراء يهودية أخرى مثل اللجنة األمريكية اليهودية واملؤمتر األمريكي اليهودي، وعصبة منظمات
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الذين ال ميانعون يف القيام بنشاط » الصهاينة التوطينيون«أو  «صهاينة الدياسبورا«وبرونفمان ممثل جيد ملا ميكن تسميته 
النشاط  ضغط سياسي من أجل املُستوطَن الصهيوين ودعمه مالياً، كما ال ميانعون يف متويل صهيوين محاسي يأخذ شكل

الواليات فإن كانت . والئهم ألوطام االستيطاين الصهيوين مادام ال يضر بسمعتهم وال يلقي بأي ظالل من الشك على
يقفون ضده، وإن كانت ال متانع فيه فإم جياروا يف ذلك، فمواقفهم  املتحدة ضد االستيطان يف الضفة الغربية، فإم

  .انتمائهم ألوطام وألمريكيتهم نابعة من

 ييدهم إلسرائيل ال ينبعدفاعاً عن هويته اإلثنية األمريكية اليهودية، ومن مث فإن تأ وكثري من هؤالء يتبنى موقفاً صهيونياً

وتصفيتها، وإمنا من حماولة  من املوقف الصهيوين اخلاص بنفي الدياسبورا، أي توظيف اجلماعات اليهودية يف العامل
عن إسرائيل يفترض وجود تفاعل بني فرعني أو قطبني  ولذا، جند أن حديثهم. للحفاظ عليها وعلى مرياثها احلضاري

  .الصهيوين الذي يفترض وجود مركز واحد متساويني، على عكس اخلطاب

إن األيديولوجيا الصهيونية الكالسيكية ترفض إمكان وجود يهودي آمن  » :وقد خلص برونفمان هذا املوقف يف قوله
اليهود الذين  ، وتعترب احلياة يف املنفى حياة نفي، وهي نظرية غريبة عن تفكري معظم"أي يف العامل" ومهم يف املنفى

وقد ام برونفمان اتمع الصهيوين بأنه .  »"الغربية أي يف اتمعات" اتمعات املتحضرة والدميوقراطية يعيشون يف
الدينية،  اليهودية، منقسم على نفسه، غري مستقر، حتتكر فيه السلطة األرثوذكسية السلطة جمتمع مادي يتنكر للقيم

اإلسرائيلية رداً وقحاً يستخدم كل األمناط   ردت عليه الصحافةوقد. وتتجاهل الدولة الرأي العام ورأي يهود العامل
فأشارت صحيفة معاريف إىل . واليت تصنفهم على أم شخصيات هامشية مريضة اإلدراكية واللفظية املعادية لليهود

 املاليني اليهودي بفضل عمالق الويسكي، اليهودي األمريكي، الذي حصل على مكانته يف العامل« باعتباره  برونفمان
ورد صحيفة . »بكونه بطالً تعيساً لقضية طالق مثرية  وهو مشهور أساساً.. اليت ميتلكها ال بفضل أي نشاط يهودي عام

  .معاداة اليهود يف الوجدان اإلسرائيلي معاريف يبين مدى ترسخ أمناط

 "- 1929"جورج سوروس 

George Soros  

تأثر بأفكار . األربعينيات حيث خترج يف جامعة لندن  بريطانيا يف منتصفرجل أعمال من أصل جمري يهودي، سافر إىل
 ،والذي هاجم الدولة القومية بشراسة، كما تأثر بنظرية الالحتدد ونظرية"املفتوح اتمع"كارل بوبر صاحب فكرة 

ولعل اخلط األساسي . ردأوكسفو ويعترب سوروس نفسه من أتباع دوكيرت،الفليسوف الدارويين واألستاذ جبامعة. الكوانتم
  .احلدود، وضمن ذلك حدود الدولة القومية واحلدود األخالقية يف فكره هو اإلميان بالنسبية املطلقة ورفض فكرة

ويقول إنه . البورصة الستينيات بدأ سوروس العمل يف فرع املقاصة املتخصص باملضاربات بني خمتلف أسواق ويف أوائل
أموال بني خمتلف أحناء املعمورة نظراً الختالف  رية ميكن احلصول عليها من جراء نقلأن أمواالً كث"اكتشف يومها 

  حني هاجر إىل الواليات1956مث عمل يف عدد من بيوت املال الربيطانية حىت عام  ."أسعار صرفها بني نقطة وأخرى
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. القات قوية بعائليت روتشيلد وجولدمسيدتربطه ع املتحدة ليعمل مديراً لالستثمارات املالية لشركة أرنولدو بليشودر،كما

  .ومجع ثروته باألساس من املضاربات املالية" فاند كوانتم"مث قام بتأسيس شركته اخلاصة 

تراجع   حني راهن على1992كان قد كون ثروة طائلة جداً، لكنه مل يصبح مشهوراً إال عام  ويف اية السبعينيات
وحتقق ما راهن عليه وخرج اجلنيه االسترليين   منه ألجل قصري وحوله إىل ماركات أملانية،اجلنيه االسترليين فاقترض الكثري

  .من قيمته وكان الفرق رحباً صافياً لسوروس يعادل املليار دوالر% 12يزيد عن  من نظام النقد املايل األوريب وفَقَد ما

بشكل يفوق املساعدات األمريكية  عية سابقاً،أنشأ سوروس العديد من الصناديق املتخصصة مبساعدة الدول الشيو
وأسس الكثري من املراكز اليت تشجع التعليم ونشر  ."1996  مليون دوالر لعام160أكثر من "الفيدرالية هلذه الدول

 وقد أنفق الصندوق الذي.كما أنه يدعم بقوة نشاطات مجعيات حقوق اإلنسان. أحناء العامل الثقافة النسبية، يف كل

  .ذه الغاية يف نيويورك أكثر من مليار دوالر العام املاضيأسسه هل

املاليزي مهاتري حممد  ، ألقى رئيس الوزراء1997األزمة املالية اليت اجتاحت جنوب شرق آسيا يف أغسطس  وأثناء
هذه األزمة وألول وهلة قد تبدو .املالية، وعلى رأسهم سوروس اللوم على املضاربني األجانب الذين يتالعبون باألسواق

مثال  وال بأس أيضاً من التشديد على. "اآلسيويني"مؤامرة اليهودي ضد اقتصاديات األغيار  جمرد شاهد جديد على
  .حىت تكتمل أركان التفسري التآمري" املسلمة"ماليزيا 

نفسه، يف  وتاريخ جورج سوروس تبني لنا أن هذا النموذج التفسريي ال يفيد كثرياً، فقد اعترف ه غري أن مراجعة
االحتالل النازي للمجر  ، أنه تواطأ مع قوات1993عام  WNET-TV حديث له لشبكة التليفزيون األمريكية

  .يف ار مقابل سالمته الشخصية وساعد على ب ممتلكات اليهود. أثناء احلرب العاملية الثانية

 يتواىن يف سبيل مجع الربح عن املضاربات يف ، الذي ال"غري املنتمي" إن سوروس هو منوذج جيد للرأمسايل املضارب
جزء من االقتصاد  وهو.  إىل أعدى أعدائهم"!بين وطنه وعقيدته"أية أسواق، أو حىت عن بيع يهود ار  األسواق املالية،

دريفاتيف : باإلجنليزية"املشتق  أو االقتصاد "bubble economy بابل إيكونومي: باإلجنليزية"الفقاعي 
الذي ال عالقة له بالعمليةاإلنتاجية نفسها، الذي ال  ، اقتصاد املضاربات"derivative economy إيكونومي

 ، وإمنا انتماءه هلذا»يهوديته«وما يفسر سلوك سوروس ليس . الصناعي أو الدولة القومية يكن احتراماً كبرياً لإلنتاج

أساسا،إذ أن إميانه يتركز حول واحدية  فهو غري مكترث االنوع من االقتصاد فهو ال يؤمن بوحدانية اهللا وال يكفر ا، 
اإلنسان، والىت تدور وحتول كل شىء إىل مادة استعماليه، ال تفرق بني مسلم  السوق وآلياته الىت ال تعرف ال اهللا وال

  .ويهودى وهندوكى ومسحىي

 الرأسماليون من األمريكيين اليهود في قطاع الصحافة واإلعالم 

American Jewish Capitalis ts  in the Press  and Media  
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ومتتلك . جمال الصحافة املستثمرين من أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة من العناصر الرائدة يف يالحظ أن
الواليات املتحدة وتضم االت والصحف ودور  أكرب الشبكات اإلعالمية يف دار صمويل نيوهاوس للنشر واحدة من

النشر  وتعتبر عائالت سولزبرجر وأننربج وبوليتزر من العائالت الرائدة أيضاً يف جمال .لنشر وحمطات اإلذاعة والتليفزيونا
جديد يتطلب االخنراط فيه روحاً ريادية،  ورمبا يرجع ذلك إىل أن القطاع اإلعالمي يف اتمع قطاع. الصحفي واالت

النمو الصناعي وما صاحبه من منو الطبقات العمالية واملتوسطة اليت كانت  د معدالتوهو جمال بدأ يكتسب أمهية مع تزاي
مجاعات  وقد ساعد موروث اليهود االقتصادي واالجتماعي، أي كوم. خدمة إخبارية غري مكلِّفة يف حاجة إىل

  .واتصاالم وظيفية، على أن يدخلوا هذا القطاع ويستثمروا فيه رأمساهلم وخربام

يهودية، إال أن أكثر هذه اجلرائد واالت أمهية  فقط من اجلرائد األمريكية مملوكة ألفراد أو أسر% 1و3غم أن ور
 ولكن جيب اإلشارة إىل أنه ال يالحظ وجود منط يهودي. اليهودية يف الواليات املتحدة وانتشاراً مملوكة ألعضاء اجلماعة

أا تدافع عن السياسة اخلارجية  ا ممولون من أعضاء اجلماعات اليهودية إذخاص يف هذه اجلرائد واالت اليت ميتلكه
االجتاهات واآلراء واملصاحل االقتصادية والسياسية املختلفة واملتعددة داخل  ألمريكا وتلتزم بفلسفتها يف احلكم، وتعبر عن

  .األمريكي نابعاً من التزامهاومن هنا ميكن اعتبار توجهها الصهيوين . الرأمسايل األمريكي اتمع

  "1911-1847"جوزيف بوليتزر 

Joseph Pulitzer  

إىل الواليات املتحدة وعمره  ولد يف ار ألب يهودي وأم مسيحية كاثوليكية، وهاجر. ناشر صحفي وحمرر أمريكي
د ثالث سنوات، اشترى وبع. "يف مدينة سانت لويس"باألملانية  ، انضم إىل صحيفة ناطقة1868ويف عام .  سنة17

، اشترى 1878 ويف عام. أصبح رئيس حتريرها، لكنه باع حصته فيما بعد حمقِّقاً رحباً كبرياً حصة يف الصحيفة مث
بوست ديسباتش اليت حققت جناحاً  صحيفتني كانتا تصدران يف سانت لويس حيث دجمهما يف صحيفة واحدة باسم

 سنوات مكسباً 3اشترى صحيفة ذي وورلد اليت حقَّقت يف غضون  ك حيث، انتقل إىل نيويور1883ويف عام . كبرياً
 وكان من عوامل جناح هذه. ، أسس صحيفة ذي إيفننج وورلد1887ويف عام . سنوياً قدره نصف مليون دوالر

اعة والتجديد يف كلٍّ من الطب الصحف الثالث الترويج املكثف هلا، واإلثارة اإلخبارية اليت كانت تشتمل عليها،
  .والعرض

 "جوائز بوليتزر"جامعة كولومبيا، وأوصى قبل وفاته بتخصيص جوائز حتمل امسه  وقد أسس بوليتزر مدرسة الصحافة يف

  .لألعمال الصحفية واألدبية والفنية املتميزة تقدم

اتش بنجاح،  يف إصدار صحيفة سانت لويس بوست ديسب"1955  1885"بوليتزر  وقد استمر ابنه األصغر جوزيف
 - 1879" أوضاع الصحيفتني اللتني كانتا تصدران يف نيويورك على أيدي ابنيه اآلخرين رالف بينما تدهورت



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                213  

وقد أضافت العائلة  .1931 ، األمر الذي اضطرمها إىل بيعهما عام"1957  1897"وهربرت بوليتزر  "1959
  .إىل ممتلكاا، فيما بعد، صحف أخرى وحمطات تليفزيون

  "1968-1891" سولزبرجر آرثر

Arthur Sulzberger  

الواليات املتحدة منذ عام  ولد يف مدينة نيويورك لعائلة يهودية مرموقة استقرت يف. وصحفي أمريكي يهودي ناشر
مالك وناشر جريدة نيويورك تاميز اليت  "1935  1858"وقد تزوج سولزبرجر من ابنة أدولف أوكس . 1795

وعند وفاة أوكس يف عام . أهم وأكرب الصحف يف الواليات املتحدة والعامل دة متعثرة إىل إحدىحوهلا أوكس من جري
  .سولزبرجر ناشر اجلريدة ورئيس شركة نيويورك تاميز ، أصبح1935

الصفوة من اليهود  نيويورك تاميز تعبر بصفة عامة عن رؤية مصاحل البورجوازية األمريكية وعن رؤية وقد كانت جريدة
تبنى أوكس، وسولزبرجر من بعده، موقفاً معادياً  وقد. ملندجمني ذوي األصول األملانية املنتمني هلذه البورجوازيةا

  .الوالء وما قد تثريه من عداء لليهود للصهيونية خوفاً من مسألة ازدواج

 كما أعلن يف أعقاب .1917اللجنة األمريكية اليهودية، وعد بلفور عام  وقد عارض أوكس، الذي كان عضواً يف
أمريكا حىت  إذا كان علي أن أختار بني أمريكا كوطن وبني فلسطني، فإنين أختار«  أنه 1937عام  زيارته لفلسطني

تأسيس الس األمريكي لليهودية  ، ساهم سولزبرجر يف1943ويف عام . »لو أن ذلك يعين أن أختلى عن يهودييت 
دينية وحسب وليس انتماًء قومياً، كما أكد ضرورة اندماج اليهود ثقافياً  ليهودية عقيدةاملعادي للصهيونية، والذي اعترب ا

لالام بأا جريدة  وحرصت اجلريدة على أال يظهر على صفحاا ما قد يعرضها. يف جمتمعهم األمريكي واجتماعياً
 املوقف يف إطار التوجه اليميين للجريدة، تفسري هذا لكن من املمكن. يهودية، كما مل تتنب موقفاً حامساً جتاه هتلر

  .1922موسوليين عند توليه السلطة يف إيطاليا يف عام  خصوصاً أنه قد سبق هلا أن أيدت

منطلق أا  فقد تبنت عائلة سولزبرجر وجريدة نيويورك تاميز موقفاً مؤيداً إلسرائيل ولكن من أما بعد تأسيس إسرائيل،
  .مواجهة وتقويض النفوذ السوفييت يف املنطقة ة اإلمربيالية يف منطقة الشرق األوسط تعمل علىقاعدة للمصاحل الرأمسالي

عن ضرورة إقامة حتالف واسع معاد للسوفييت يف الشرق األوسط جيمع بني إسرائيل  وقد أعربت اجلريدة على صفحاا
ألنه يشكِّل عقبة أمام هذا  سرائيل لألراضي العربيةومن هنا، تتجه اجلريدة إىل انتقاد احتالل إ. العربية الرجعية والنظم

  .الفلسطينيني على صفحاا تدعيماً ملوقفها كما ال تتردد يف عرض اجلرائم اإلسرائيلية ضد. التحالف

جريدة نيويورك تاميز، جرائد أخرى وحمطات للتليفزيون، وتقدر ثروا بأكثر من  ومتتلك عائلة سولزبرجر، إىل جانب
إصدار ورئاسة   ، ابن آرثر سولزبرجر،1926، يتوىل آرثر أوكس سولز برجر1963ومنذ عام . مليون دوالر 450

  .جريدة نيويورك تاميز
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  "1979-1895"صمويل نيوهاوس 

Samuel Newhouse  

الت يف الواليات املتحدة حيث تضم العديد من ا ناشر أمريكي يهودي ميتلك واحدة من أكرب الشبكات اإلعالمية
ولد يف الواليات املتحدة ألبوين من أصل روسي ومنساوي، ودرس . والتليفزيون والصحف ودور النشر وحمطات اإلذاعة

 ألف 98مببلغ  "أدفانس" عندما اشترى جريدة متعثرة يف نيويورك 1922مث دخل جمال النشر الصحفي عام  القانون،
. غضون ست سنوات بأكثر من مليون دوالر ن أصبحت تقدر يفدوالر، وجنح يف تطويرها وزيادة حجم توزيعها إىل أ

، وفيما وصف آنذاك بأنه 1955ويف عام . اشترى مخس جرائد أخرى وخالل فترة الكساد االقتصادي يف الثالثينيات،
  مليون دوالر مقابل جريدتني وأربع حمطات18الصحافة األمريكية، دفع نيوهاوس أكثر من  أكرب صفقة يف تاريخ

من االت ذائعة الصيت  ، اشترى حصص مؤسستني للنشر تنشران جمموعة مهمة1959ويف عام . لإلذاعة والتليفزيون
، ومؤسسة "فوج، و جالمور، و هاوس آند جاردن اليت تنشر جمالت"وواسعة التوزيع مها مؤسسة كونده ناست 

نيوهاوس صفقة ضخمة أخرى حينما اشترى ، أبرم 1976ويف عام . "مدموازيل اليت تنشر جملة"ستريت آند مسيث 
نيويوركر، و  وميتلك نيوهاوس أيضاً جمالت.  ماليني دوالر305الصحفية واليت تضم مثاين صحف مقابل  شبكة بوث

الضخمة تربطها شبكة عائلية قوية احتل  وقد كانت هذه اإلمرباطورية.  جريدة28فانييت فري ودار نشر راندوم هاوس و
 وبصفة عامة، لعب أعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة. واملناصب املهمة  هاوس املواقع اإلداريةفيها أفراد عائلة

  .دوراً مهماً يف جمال الصحافة واإلعالم

قدرها مليونا دوالر جلامعة سرياكيوز األمريكية لتأسيس مركز نيوهاوس  ، قدم نيوهاوس منحة1960ويف عام 
  . معهد تعليمي وحبثي يف جمال اإلعالم يف العاملليكون أكرب لالتصاالت،

  جريدة حجم توزيعها أكثر من ثالثة ماليين نسخة، وخمس31إمبراطوريته اإلعالمية تضم  وعند وفاته، كانت
  .والعديد من المجالت  ألف مشترك،175 تضم أكثر من "للمشتركين فقط"محطات إذاعة، ومحطات للتليفزيون 

تراكية والجماعات اليهوديةاالش: الباب التاسع   

 الفكر االشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية 

Western Socialis t Thought: Its  Attitude toward the Jewish Communities  

د دعا فق .إىل أعضاء اجلماعات اليهودية باإلام نفسه الذي تتسم به رؤية عصر االستنارة إليهم تتسم النظرة االشتراكية
وإعطائهم حقوقهم السياسية واالقتصادية  مفكرو عصر االستنارة إىل املساواة بني كل البشر، وبالتايل إىل إعتاق اليهود

  .يوجد يف كثري من كالسيكيات هذا الفكر وهذا تيار أساسي يف الفكر االشتراكي. كاملة
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 مانية مادية مثل مفهوم اإلنسان الطبيعي أو املادي أوعموماً، يتم يف إطار مفاهيم عل لكن إعتاق اليهود، بل اإلنسان

باعتباره جزءاً من  فهو مفهوم مادي اختزايل يسقط أية خصوصية أو هوية، ويرى اإلنسان. العاملي أو األممي
رهم خصوصية اليهود العرقية، مث ينظَر إليهم باعتبا ويترتب على هذه املقدمات عدة نتائج أمهها رفض. املادة/الطبيعة

 ومن مث جند أن كثرياً من كالسيكيات الفكر. يف اتمع وإعطاؤهم حقوقهم كافة مواطنني عاديني وحسب ميكن دجمهم

  .االشتراكي ترفض الفكرة الصهيونية اليت ترى أن اليهود أمة عرقية مستقلة

ه، وأن ختلُّصه من هذه خصوصيت ولكن، كما أن هناك تياراً داخل فكر حركة االستنارة يرى أن اليهود عنصر له
وهو يترجم نفسه أيضاً . االشتراكي قد اشتمل على مثل هذا التيار اخلصوصية أمر صعب بل مستحيل أحياناً، فإن الفكر

مستقلة عضوية يفترض  ويطرح أتباع هذا التيار فكرة هوية يهودية. لليهود ومتحيز للصهيونية يف آن واحد إىل اجتاه معاد
االهتمام ذا اجلانب مع تزايد االهتمام بالعنصر اهليليين  وقد ازداد.  ذات طابع شرقي أو آسيوي أو ساميفيها عادة أا

من القرن  وهو اهتمام صار حمورياً يف اخلطاب السياسي الغريب يف النصف الثاين. اهلوية الغربية  يف"اآلري فيما بعد"
 "اهليلينية"اليهودية اليت مل تدرك املثل العليا  للروح القومية» لشرقيالطابع ا«وقد أكد هيجل على ما أمساه . التاسع عشر

 مرتبطة بشعائر بدائية العقالنية أو طقوس ال روح فيها تسببت يف اية األمر يف للحرية والعقل، فظلت اليهودية لذلك

  .إدخال العنصر العرباين السليب على احلضارة الغربية

املسيحية  ات القائمة يف اتمع، قام املفكرون االشتراكيون باهلجوم الضاري علىاملؤسس وكجزء من هجومهم على
. املسيحية، بل باعتبارها شكالً متخلفاً منها وعلى كل األفكار الدينية، فوجهوا النقد إىل اليهودية باعتبارها أساس

 كما أن.  االهتمام بأنفسهم وعلى كُره البشرعناصر نفعية أنانية تشجع اليهود على واموا اليهودية أيضاً بأا تتضمن

البدائية املتخلفة مثل قوانني الطعام  اليهودية تشجع اليهود على ضرب العزلة حول أنفسهم وعلى البقاء سجناء شعائرهم
بل إن بعضهم ذهب إىل حد القول بأن اليهودية تتضمن عناصر . مستحيالً اليت جتعل اندماجهم مع بقية اجلنس البشري

البشرية كان أحد العناصر  وأن كل إشارة إىل اإلله يف العهد القدمي مرتبطة بالطعام، وأن تقدمي القرابني ضمية أو معوية،ه
  .املكونة للعبادة اليسرائيلية القدمية

ج يتركز هامشياً غري منت أيضاً جانب اقتصادي، فكثري من املفكرين االشتراكيني ينظر إىل اليهود بوصفهم عنصراً وللقضية
كما أن بعض . "أي أم مجاعة وظيفية وسيطة"الزراعة أبداً  يف التجارة واألعمال املالية وال يتجه إىل الصناعة أو

املالية  عالقة عضوية بني اليهود والرأمسالية، خصوصاً يف شكلها التجاري املتمثل يف األعمال االشتراكيني يرون أن مثة
  .والبورصة

وكان . اليهود يشكلون مجاعة بشرية غري سوية وغري طبيعية بعض املفكرين االشتراكيني إىل أنلكل ما تقدم، ذهب 
 "الرأمسالية البورجوازية أو"ختليص اليهود من هويتهم املتخلفة أو اخلسيسة أو األنانية  احلل الذي يطرحونه هو ضرورة

. يف فلسطني داخل جمتمع تعاوين اشتراكي وطينهموحتويلهم إىل عناصر منتجة ودجمهم يف اتمع أو تأكيد هويتهم وت
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 من جهة، وبني ويده "أي سيادة العالقات التعاقدية البورجوازية فيه" اتمع" برجزة " وقد ساوى كارل ماركس بني 
  .من جهة أخرى

تراكيني االش«وهو ممن يسمون  ،"1825  1780"ومن أوائل الدعاة إىل االشتراكية املفكر كونت دي سان سيمون 
مشيحاين يف فكره، إذ طالب بتأسيس جمتمع صناعي حيكمه خنبة  ويبدو أنه يوجد تيار يهودي. ، أي املثاليني»الطوباويني

 "الدينية أو"وهي مسيحية علمانية »  املسيحية اجلديدة«واملصرفيني الذين يهتدون دي  من العلماء وأصحاب األعمال

ومثة إشارة يف كتابات . تشبه يف ذلك اليهودية اإلثنية ليوم اآلخر أو الزهد يف الدنيا  وهيال تستند إىل اإلميان باإلله أو با
 وبطبيعة احلال، سيتمتع اليهود. وهي أنثى يهودية من الشرق ستصوغ األخالق اجلديدة سان سيمون إىل املاشيح األم،

  .وحوارييه من اليهود يذ سان سيمونوقد كان الكثري من تالم. باملساواة الكاملة يف هذا اتمع اجلديد

اشتراكية سان سيمون إىل رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل فورييه  وأدى هذا العنصر اليهودي الالديين الفاقع يف
 ويذهب فورييه إىل أن. أهم املفكرين االشتراكيني وأحد أهم النقاد االشتراكيني لليهود  أحد"1837  1772"

. االقتصاديون الرئيسيون يف أوربا ل الشرور، وأن اليهود هم جتسيد هلا، كما أم املستغلونالتجارة هي مصدر ك

مجاعة قومية غري متحضرة وبدائية ومعادية للحقيقة، والبد للمجتمع   ليسوا مجاعة دينية، وإمنا هم"يف تصوره"واليهود 
  . فكرة الشعب العضوي املنبوذومعىن ذلك أنه يتحرك يف إطار. بالدمج أو الطرد من التخلص منها

اليت أطلقها أعداء اليهود عنهم مثل اامهم  وقد أشار فورييه إىل قوانني الطعام اليهودية كقرينة على صدق كل الشائعات
مترادفتان، وأن » لص«و» يهودي«ولذا، يرى فورييه أن لفظيت . مباحاً هلم شرعاً بأم يعتربون سرقة املسيحي أمراً

بل يرى . دينهم عند التعامل معهم ال يتوقع سوى أكاذيب وال شيء سوى األكاذيب اليت يشجعهم عليها اإلنسان
فهم ال يتورعون عن ارتكاب أعمال اخليانة العظمى  ولذا،. فورييه أن اليهود عنصر جتاري ال ارتباط وال انتماء له بوطن

 يف الفنون واآلداب وال يتميزون إال بسجل طويل وهم كذلك غري مبدعني. هلا ويعملون جواسيس لكل األمم وجالدين
يعملون أبداً بالزراعة  ونشاطات اليهود االقتصادية كلها هامشية وشرهة وغري منتجة، فهم ال. اجلرمية والقسوة من

اهلم يستثمرون رأمس متمرسون يف التهرب من دفع الضرائب وال وهم إىل جانب هذا. ويشتغلون بالتجارة واألعمال املالية
 ويقتصر نشاطهم التجاري على االسترياد. يرتبط مصريهم مبصري الدولة اليت يعيشون فيها يف الصناعة أبداً حىت ال

الثروات اهلائلة على حساب  وهم حيققون. والتصدير حىت حيرموا جتار البالد املضيفة من االحتكاك بالبالد األخرى
العيش على أقل القليل وهو ما يساعدهم على مراكمة الثروة  مكاماملواطنني، خصوصاً أم خبالء إىل درجة أن بإ

وتواترها يف  فورييه يتحدث عن اجلماعة الوظيفية الوسيطة، ولكنه نظراً جلهله ذه الظاهرة ومن الواضح أن. بسرعة
ص لصيقة اجلماعة الوظيفية هي خصائ اتمعات األخرى تصور أا ظاهرة يهودية وحسب، وأن خصائص أعضاء

 .التاريخ بطبيعة اليهود، أينما كانوا وعبر

وهذا لن يتأتى إال . دمج اليهود بالقوة اقتصادياً وروحياً وقد طرح فورييه برناجماً حلل املسألة اليهودية، وذلك عن طريق
 ن االشتغالاليهودية القومية االقتصادية عن طريق تطبيق قوانني قاسية عليهم، ومنعهم م بالقضاء على خصوصيتهم
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فيها التهريب والتجارة، وكذلك  باألعمال التجارية، وإبعادهم عن احلدود والسواحل واألماكن اليت ميكنهم أن ميارسوا
عملية الدمج االقتصادي عملية دمج روحي عن طريق التعليم  وجيب أن يواكب. عن طريق توطينهم بالقوة يف القرى

  .الشريرة حىت يتخلى اليهود عن مبادئهم

فإذا كان . نقيض األول، ولكنه يف الواقع امتداد له واحلل الثاين للمسألة اليهودية الذي يطرحه فورييه قد يبدو وكأنه
من الشعب العضوي املنبوذ عن طريق ختليصه من هويته الكريهة ودجمه، فإن احلل  احلل األول يفترض إمكانية التخلص

طريق توطينهم يف   إذ يرى أنه ميكن التخلص منهم عن"1836  1835"الذي ورد يف كتاب الصناعة الزائفة  الثاين
ويتوجه فورييه بالنصح إىل اليهود، فبدالً ! وعملة فلسطني وسوريا ولبنان ليصبحوا أمة معترفاً ا هلا ملك وعلم وقناصل

ء إىل أرض صاحلة للسكىن فلسطني وما حوهلا يف املنطقة املمتدة من لبنان إىل سينا من مضاربات البورصة ميكنهم حتويل
الصحراء وزراعة الغابات  طريق توفري منافذ لنهر األردن والبحر امليت على موانئ البحر األمحر، وأن يتم ري عن

وذلك بتمويل روتشيلد وبدعم أوربا، وهذا أدق وصف لعملية  اخلضراء فيها بواسطة اجليوش الصناعية واملزارع التعاونية
 وقد قضت"الصهيونية التعاونية املسلحة ولكل من الصهيونية التوطينية واالستيطانية  زراعةاالستيطان الصهيوين ولل

نشري إىل أن تاريخ نشر الكتاب  وجيب أن. "احلركة الصهيونية بني اليهود حنو سبعني عاماً لتكتشف هذه الصيغة البسيطة
  .مد علي على السلطان العثماينوحبدة بسبب ثورة حم هو أيضاً الوقت الذي طُرحت فيه املسألة الشرقية

  يؤلف"1885  1803"فنجد أن تلميذه ألفونس توسينيل . األثر يف الفكر االشتراكي بعده وقد ترك فورييه أعمق

والكتاب . البنوك يف أوربا وفرنسا  حيث ميثل اإلقطاع املايل"1845"تاريخ اإلقطاع املايل : كتابه اليهود ملوك العصر
ال مبعناها احملدد » يهودي«يحذِّر الكاتب يف البداية من أنه سيستخدم كلمة   تقليدياً على اليهود إذليس هجوماً عنصرياً

ولذا، . »تاجر«أو » مراب» أو» مصريف«يشري إىل مجاعة إثنية أو دينية، وإمنا يستخدمها باملعىن الشائع هلا، أي  الذي
املالية، كل الطفيليني غري املنتجني الذين يعيشون على  األمورفإنه يستخدم هذه الكلمة لإلشارة إىل كل من يشتغل يف 

« توسينيل بني القدس اليهودية وجنيف الربوتستانتية الكالفنية، فكأن من يقول  وقد ربط. وجود اآلخرين وجهدهم

، هيمنوا املمولني وقد وصل توسينيل إىل أن اليهود، أي كبار. »بروتستانيت، أي جتار وطيور جارحة«يقول  «يهودي
  .على أوربا يف القرن التاسع عشر

االشتراكية من  أيضاً يف كتابات أدولف أاليزا الذي ترأَّس جملة ال رينوفاسيون الناطقة باسم احلركة وقد ظهر هذا االجتاه
ازية استخدمها وهذه صورة جم"مثل البكترييا القذرة  ويرى أاليزا أن اليهود. أتباع فورييه وأعطاها اجتاهاً معادياً لليهود

فاليهودي يتآمر ضد .  تؤدي إىل عفن املكان الذي تصل إليه"النازي هتلر من بعده الزعيم الصهيوين نوردو مث الزعيم
ماركس واليهودية من  وربطت مدرسة فورييه أيضاً بني ماركس والبلشفية من جهة، وبني. الوطين مثل دريفوس األمن

  .جهة أخرى

 ففي كتابه. ، املنظِّر واملفكِّر الفوضوي الروسي، عن كُره عميق لليهود"1876  1814"باكونني وتعبر آراء ميخائيل 

وقد . موقفاً إجيابياً جتاه اليهود ، انتقد قادة االستقالل يف بولندا الختاذهم1851االعتراف الذي ألفه يف السجن عام 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                218  

د باعتبارهم أمة من املُستغلِّني تقف على الطرف إىل اليهو  رداً على خطاب من موسى هس أشار فيه1869نشر عام 
الفكري احلاد  خالفه: وميكن فَهم موقفه هذا من اليهود من خالل حقيقتني، أوالمها. الربوليتاريا النقيض متاماً من مصاحل

ء اجلماعة الدور البارز ألعضا: وثانيتهما. وأمثاهلما مع االشتراكيني وبالذات اليهود، منهم كارل ماركس وموسى هس
باكونني  وقد ذهب. أوربا، وهو ما كان نتاجاً ملرياثهم التارخيي كجماعات وظيفية هامشية اليهودية يف التجارة واملال يف

أوربا، إذ يسيطرون بشكل مطلق على التجارة  إىل أن اليهود يشكلون خطراً أكرب من اليسوعيني، وأم القوة احلقيقية يف
ووصف باكونني الفوضوي . األملانية وعلى جزء كبري من صحافة الدول األخرى  الصحافةوالبنوك وعلى ثالثة أرباع

  .وأعماله بأا ظهور جديد للنيب موسى، وأنه يعترب منوذجاً ميثل الشعب اليهودي ظهور ماركس

ولكن مع . عيتهأصحابه علميته وموضو وقد كان عداء االشتراكيني والثوريني لليهود يستند إىل حتليل طبقي يفترض فيه
اخلطاب العرقي واكتساحه الفكر األوريب، جند أن أتباع فورييه أيضاً  العقود األخرية من القرن التاسع عشر، وظهور

قواعد اجلماليات  فالعرق اليهودي، حبسب تصورهم، قبيح من الناحية اجلسدية، فوجوههم خترق. العرقي يتبنون التفسري
والعرق اليهودي ال ميكن دجمه وال هضمه، . باجلمال  اليت تتسم"اهليلينية من قبل"وح اآلرية متاماً كما خترق روحهم الر

وهم طفيليون ألسباب . يف كل مكان وزمان كان طفيلياً يصيب اتمعات بالتحلل وهو عرق طفيلي كليةً، فاليهودي
األجساد احلية أن تتوقف عن  الطفيلية اليت تقتلوال ميكنهم أن يغيروا دورهم، متاماً كما ال ميكن للمخلوقات  عرقية

  .قوانني البالد اليت ينتمون إليها وهم معروفون بشكل خاص مبقدرم على ختريب. وظيفتها

الشعب العضوي املنبوذ ، فما احلل إذن؟ طرحت الة، الناطقة بلسان  ويالحظ أن كل هذه األوصاف هي أوصاف
أيها : "اليهود ولذا، توجهت بنداء إىل.  حيث طلبت من اليهود اجلالء عن فرنسا طواعيةحال صهيونياً أتباع فورييه،

خترقوا دائماً، إىل موسى واإلله الذي تركتموه بسبب  إىل أعايل سيناء، حيث أرسل اإلله بالوصايا العشر اليت! اليهود
اليت  لصحراء مرة أخرى، إىل أرض امليعاداعربوا البحر األمحر مرة أخرى، ولترتلوا إىل ا ...حبكم الشديد للذهب

وهذا هو احلل ". إىل هناك تنتظركم، األرض الوحيدة اليت تناسبكم، أيها الشعب الشرير الوقح اخلائن، اذهبوا
  .االستعماري الصهيوين، إرسال كل مشاكل أوربا إىل الشرق

املؤمتر الصهيوين األول، فإن الة  عد عقد ب1899ومن الطريف أنه برغم صهيونية مثل هذه احللول اليت طُرحت عام 
بل إنه حينما نشر أحد أتباع فورييه ويدعى فريييه كتيبه . الصهيونية مل تعط أية أمهية للحركة الصهيونية أو املنظمة

 سيبقون يف املندجمني الذين ، فإنه يقدم رؤية إجيابية للحركة الصهيونية ويفرق بني يهود الغرب"1902"اليهودية  املسألة
جريهم إىل وطن قومي خارج فلسطني ألا  حسب   الذين جيب"أي يهود اليديشية"أوطام ويهود شرق أوربا 

وحيب أن  أاليزا قائالً إنه يؤيد احلل الصهيوين الذي طرحه تيودور هرتزل من ناحية املبدأ، ورد عليه. تصوره  غري مناسبة
ولكنه عبر عن ! فرنسا ذاا  مصلحتهم، وأكثر من هذا فإنه سيحقق مصلحةيرى اليهود يف وطنهم وأن هذا سيحقق

 .اهلامشية شكه يف إمكانية حتقُّق هذا احللم بسبب طبيعة اليهود
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أساسياً متواتراً يف الفكر الغريب امتزج باألطروحة العرقية  وقد أصبح ارتباط اليهود بالرأمسالية وكبار املمولني موضوعاً
مقولة  انفصلت بالتدريج عن» اآلريني«ويالحظ أن مقولة . "مقابل اآلريني"بوصفهم ساميني  إىل اليهوداليت تنظر 

ولذا، جند أن بعض الكتاب يقرنون بني التاجر  .، وبالتايل فقدت بعدها الثقايف واكتسبت بعداً عرقياً فاقعاً»اهليلينيني«
  .لوسطاءالتجار ا اليهودي والتاجر اليوناين باعتبارمها من

كافة، فكتابه احلالة اليهودية كمسألة عرقية   هذه االجتاهات"1921  1833 "وتبلور كتابات يوجني دوهرنج 
يتهمهم   إىل اليهود الذين"أي الرأمسالية والدميوقراطية"الليربالية يف االقتصاد السياسي  وأخالقية وحضارية ينسب الرتعة

ورغم أن اليهود . استعباد كل الناس  يف خدمة االحتكار اليهودي الذي حياولباستغالل مبدأ االقتصاد احلر وتسخريه
واجتاه اليهود حنو التجارة يعود إىل أن مججمة اإلنسان . وضيعاً ال مثيل له يلعبون دوراً طبقياً، فإم يشكِّلون عرقاً

فئة جتارية نظراً ألن  فاليهود، إذن،. يةليست مججمة إنسان مفكر فهي مألى على الدوام بالربا والشئون التجار اليهودي
ترابطاً غري عادي بسبب شعائرهم القدمية اليت مل يطرحوها  خصائصهم العرقية جتعلهم يرتعون حنو التجارة، وهم حيققون

اليهود  الدم، حبسب رأي دوهرنج، ذات أساس علمي، فهي تعود إىل التضحيات البشرية اليت كان ومة. جانباً متاماً
فرد يف اجلماعة اليهودية متورطاً يف  وقد استمرت هذه التضحيات بسبب رغبة قيادات اليهود يف أن جتعل كل. دموايق

  .جرمية قتل األطفال املسيحيني

باعتماد سياسة االكتفاء الذايت  املسألة اليهودية بالنسبة لدوهرنج هو أيضاً خليط عرقي اشتراكي علمي، فهو ينادي وحل
وباحلفاظ على الشرف العرقي الذي يستدعي إنقاذ مجيع الدوائر العامة   املوجه وبنوع من االشتراكية املقيدةوباالقتصاد
بوصفهم تشكيالً  وذا، فإن دوهرنج قد وحد بني الرأمساليني. واألعمال من تسلُّط اليهود وسيطرم وعامل املال

الصهيوين ألن الصهيونية ستدعم قوة اليهود العاملية،  ذا، فهو يرفض احللوهل. اقتصادياً واليهود بوصفهم عرقاً وقرن بينهم
رأي  ومن هذا املنظور، فإن مفكراً اشتراكياً مثل ماركس، يف. اليهودية هو القتل والطرد وجيد أن احلل األمسى للمسألة

 الفكري من القانون املوسوي نسقه دوهرنج، هو الشر اسد بسبب نظرياته الشيوعية وعرقه اليهودي، فقد استقى كل
يف كتابات ورنر سومبارت عن عالقة الرأمسالية باليهودية  وقد ظهرت األطروحة مرة أخرى. رغم أنه قد مت تعميده

  .النازي ووصلت إىل ذروا يف الفكر

  1825"ناند السال املفكرين غري اليهود وحدهم، ففردي وينبغي أال نتصور أن هذه الرؤية املعادية لليهود مقصورة على

اليهود، إذ ال  فقد أكد تنصله من اليهودية ألنه يبغض. االشتراكي اليهودي كانت له آراء شبيهة  املفكر األملاين"1864
. العبودية، اكتسب هؤالء الرجال مسات العبيد وبعد قرون طويلة من. يرى فيهم سوى ساللة منحلة ملاض عظيم ولَّى

 املفكرين، من االشتراكيني اليهود، مل يهتموا باليهود واليهودية، وإمنا افترضوا أن ديد منوجيب ذكر أنه كان يوجد ع

  .املساواة داخل اتمع االشتراكي ستحل املشاكل كافة

احلضارة  ذكر أن ماكس فيرب يستخدم أيضاً منظوراً دينياً لتحليل إشكالية ظهور الرأمسالية يف وقد يكون من املفيد
وقد وجد أن الرأمسالية الرشيدة مرتبطة بالكالفنية  .نه طرح فكرة الرأمسالية الرشيدة مقابل الرأمسالية املنبوذةالغربية، ولك
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انظر " .باليهود، وبالتايل فإن اليهود من هذا املنظور غري مسئولني عن ظهور الرأمسالية يف حني ترتبط الرأمسالية املنبوذة
 ."« اليهوديةالرأمسالية واجلماعات«الباب املعنون 

 البالشفة والجماعات اليهودية 

The Bolsheviks  and the Jewish Communities  

وهي دول مل . والنمسا أساساً املفكرين االشتراكيني، ماركس وغريه، من جتربتهم التارخيية يف فرنسا وأملانيا تنطلق رؤية
 يف األعمال التجارية واملالية، وزاد ارتباطهم بالنظام مركَّزين تكن فيها جتمعات يهودية كبرية، كما أن اليهود كانوا

متاماً إذ كانت توجد  أما يف شرق أوربا وروسيا على وجه اخلصوص، فكان الوضع مغايراً. تطور اتمعات الرأمسايل مع
ث أدت إىل حتول اللغة اليديشية، كما أن ظروف التحدي أكرب كتلة بشرية يهودية ذات صفات شبه قومية واضحة متيزها

 ولذا، جتاهل البالشفة كالسيكية ماركس عندما كان عليهم أن يتعاملوا مع. بروليتاريا قطاعات كبرية من اليهود إىل

الصعب عليهم جتاهل كتيب  ومل يكن من. جزء كبري من هذه الكتلة اليت ورثوها ضمن ما ورثوا من روسيا القيصرية
مع هذا، يبدو أن البالشفة، مثل ماركس من . بعد وىل ومل تكن أفكاره قد تبلورتماركس، ألنه كان من أعماله األ

 أما املفهوم. متام االختالف يف منطلقاما ويف نتائجهما، وظنوا أما شيء واحد قبلهم، قد خلطوا بني مفهومني خمتلفني

يهودية عاملية ويهدف إىل  ود وحدةاألول فهو مفهوم األمة اليهودية العاملية، وهو مفهوم صهيوين مطلق يفترض وج
الثاين، فهو مفهوم اليهود بوصفهم أقلية قومية شرق أوربية هلا  أما املفهوم. تأسيس دولة يهودية جلمع الشعب اليهودي

خصوصية  وهي. ختتلف عن خصوصيات القوميات أو األقليات األخرى املوجودة يف روسيا القيصرية خصوصيتها اليت ال
ولكنها ال تربطهم بالضرورة باجلماعات  اجلماعة اليهودية عن حميطهم الثقايف الروسي أو البولندي،قد تفصل أعضاء 

ولعل هذا اخللط هو نتيجة حماولة البالشفة واملاركسيني عموماً الوصول  .األخري يف بقية العامل، وهذا هو طرح البوند
مرياث عصر  د بينها حبيث ال يراها، وهذا هوتعميم، مرتفع وعلمي، يتجاهل كل اخلصوصيات أو يوح إىل مستوى

والتعميم ال يتفق مع تركيبية الظاهرة  االستنارة والنموذج املادي الذي يصر على مستوى عال من البساطة والوضوح
د السياسة السوفيتية بعض الوقت، وإىل عدم حسم املسألة اليهودية يف االحتا وهذا هو الذي أدى إىل ختبط. اإلنسانية
املطروحة وبدون   خارج إطار احللول النظرية"ككل"إال من خالل التطورات االقتصادية للمجتمع االشتراكي  السوفييت

  .هدي كبري منها

من كارل كاوتسكي، وهو أن األمة مجاعة البد أن تكون هلا أرض تتطور  وقد انطلق لينني من تعريف حمدد لألمة استقاه
ليهود شرق أوربا  متوافراً لليهود، والبد أن تكون هلا لغة مشتركة، وهو األمر الذي توافرالذي مل يكن  عليها، األمر

وحدة مستقلة داخل التشكيل السياسي الروسي  ولكن لينني، مع هذا، مل ينظر إىل يهود شرق أوربا بوصفهم. وحدهم
: ة من منظور أعلى نقطة تعميم فتساءلولذا، فقد ناقش القضي. يهود العامل والتشكيل احلضاري لشرق أوربا منفصلة عن

تنتظم كل اليهود؟  بشكل عام وجمرد، ويف كل زمان ومكان، يشكِّلون قومية أم ال؟ وهل هناك وحدة عاملية هل اليهود،
البسيط بسيطة للغاية، وهي أن كل اليهود  وهل هناك خصوصية مقصورة عليهم أو ال؟ واإلجابة على مثل هذا السؤال



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                221  

فيهود فرنسا . ألية وحدة بني يهود أملانيا وبولندا وفرنسا وإجنلترا  ال يشكلون قومية، وأنه ال وجودبطبيعة احلال
ويهود شرق أوربا كانوا يتحدثون  الفرنسية، ويهود إجنلترا يتحدثون اإلجنليزية، ويهود أملانيا يتحدثون األملانية، يتحدثون

يهودية موروثها الثقايف ووضعها االقتصادي املتميز الذي  اعةاليديشية، ويتحدث يهود القوقاز عدة لغات، ولكل مج
ينطوي  واخللل يكمن يف درجة التعميم اليت. اليت يعيش يف كنفها أعضاء اجلماعات اليهودية حتدده حركيات اتمعات

  .عليها السؤال، فهو ال يتفق مع طبيعة الظاهرة وتنوعها وعدم جتانسها

اليهود ككل « الطريقة، وختلَّى عن مفهوم   لينني كان سيختلف متاماً لو أنه مل يطرح السؤال ذهويف تصورنا أن موقف
التعميم قليالً ونظر إىل يهود شرق أوربا داخل اإلطار الوحيد  ، وخفَّض من مستوى»يف كل زمان ومكان « و» 

شرق  ذا اإلطار باعتبارهم أقلية قوميةاحلضاري الشرق أوريب، وطرح حال ملشاكلهم داخل ه املمكن وهو التشكيل
  .أوربية

ومن مث، فإن . تصبح هي مشكلة اندماجهم أو انعزاهلم وألن اليهود، من وجهة نظر لينني، ال يشكلون أمة، فإن القضية
 دجمهم، وهي عملية ميكن أن تتم بأن ينخرط اليهود يف النضال الثوري إىل جانب حل املسألة اليهودية هو ببساطة

اليهودية يف اتمع االشتراكي الكبري،  ضطهدين من الطبقة العاملة وغريها من الطبقات على أن يذوب أعضاء اجلماعةاملُ
وهذا هو النمط الكامن يف فكر . "اتمع الثوري اجلديد"يف العام   البد أن يذوب"يهود شرق أوربا"أي أن اخلاص 

  .كل احللول املاركسية حركة االستنارة ويف

، وإمنا أيضاً "أي الصهيونية"القومية اليهودية العامة العاملية الومهية  ذا، وقف لينني موقف املعارضة الكاملة ال من فكرةوهل
حزب البوند الذي  اخلصوصية اليديشية احملدودة واملقصورة على يهود شرق أوربا، وهي الفكرة اليت طرحها من فكرة

الثقافية احملددة وخصوصيتهم، وال خيتلف عن  ل اليهود يتناسب مع هويتهمطالب بقدر من االستقالل الثقايف للعما
كما رفض لينني بالتايل أي استقالل تنظيمي . ويترجم نفسه إىل استقالل تنظيمي استقالل األقليات والطوائف األخرى،

احتياجات اليهود من أعضاء  ، ورأى أن مبدأ االستقالل الذايت يفي بكل»الوحدة الفيدرالية«البوند أو ما سمي  حلزب
احلزب باليديشية، وأن تعقد مؤمتراا اخلاصة، وأن تقدم مطالب  الطبقة العاملة، ويكفل هلا أن تقوم بالدعاية لربنامج

النهائي هو  ذلك ألن اهلدف. برنامج واحد يعبر عن االحتياجات احمللية وخصوصية احلياة اليهودية مستقلة تدخل يف
ومثة نظرية تذهب إىل أن معارضة لينني . العاملة الروسية ء الطبقة العاملة من اليهود اندماجاً كامالً يف الطبقةاندماج أعضا

 نابعة من اعتبارات عملية سياسية غري نظرية،وأن كل حتليالته هي عبارة عن مسوغات للبوند كانت يف واقع األمر

 .وديباجات لتربير رغبته يف تصفية البوند

اليهودي هو اآلخر ضد فكرة القومية اليهودية، ولذا فقد عارض الصهاينة، وكان  سكي الزعيم املاركسيوكان تروت
وإمنا يكمن يف إعادة  حل املسألة اليهودية ال يكون عن طريق تأسيس دولة يهودية بني دول أخرى غري يهودية، يرى أن

فهوم األقلية اليهودية باعتبارها أقلية قومية شرق أوربية، ولذا م إال أنه عارض أيضاً.تركيب اتمع تركيباً أممياً متماسكاً
  .عارض البوند
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اليهود ككل ال جيمعهم إال الدين، وقد  وال خيرج موقف ستالني عن موقف الزعماء املاركسيني السابقني، فقد بين أن
 اقتصادياً، ويعيشون على أراض خمتلفة، واحدة عاملية، ذلك ألم متفرقون يكون هلم طابع قومي، ولكنهم ال يكونون أمة

ارتكب اخللل  ولكن ستالني. وهذا، مرة أخرى، أمر بدهي واضح. لغات متعددة وليس هلم ثقافة مشتركة ويتكلمون
التعامل مع الظاهرة على مستوى تعميم  التحليلي نفسه الذي ارتكبه كل من لينني وماركس وإجنلز من قبله وهو

وألن . احلال، فكرة القومية اليهودية العاملية اليت تنتظم كل يهود العامل عتها، وقد رفض، بطبيعةوختصيص ال يتفق مع طبي
على اإلطالق، دون  القومية غري موجودة، يتم االنتقال إىل احلد األدىن، أي افتراض عدم وجود أية وحدة مثل هذه

مقصورة على يهود شرق أوربا وحدهم دون  البحث عن مستوى وسيط من اخلصوصية يتمثل يف قومية يهودية يديشية
  .سواهم

، إذ حتدث عن 1959 أبريل 9املطلق الكلي، يف تعليق له جبريدة الفيجارو يف  وقد تبنى خروشوف نفس املوقف
منذ أقدم األزمنة فضلوا  فاليهود« بشكل عام وجمرد، وبين أن اليهود هم املسئولون عن فشل جتربة بريوبيجان  اليهود

اجلماعي، كما أم يف مجيع األوقات فضلوا أن يكونوا  رف الفردية، وهم ال حيبون العمل اجلماعي وال االنضباطاحل
 فرديون، ومنذ قرون ال تحصى، مل يستطيعوا أن يعيشوا جمتمعني، أو أن يستمدوا وجودهم وهم يف الواقع. مشتتني

ولو ختلَّى خروشوف عن  . فولتري أو ماركس لليهود بشكل عاموهذا حديث ال خيتلف عن نقد. »وتوازم من أنفسهم 
يفسر الواقع اليهودي يف االحتاد  املختلفة، فرمبا استطاع أن مقولة اليهود، وحتدث بدالً من ذلك عن اجلماعات اليهودية

يكونون  ن اليهودوألن السوفييت يرفضون فكرة أ. سبب رفض اليهود االستيطان يف بريوبيجان السوفييت، وأن يبني
  .شعباً، فإم يرفضون الصهيونية ويعتربوا حركة رجعية، بل استغاللية

للصهيونية ومعاداة اليهود، ورغم اعترافه من  ومن الواضح أن موقف البالشفة من املسألة اليهودية، رغم معاداته الضارية
 عتبارها لغة قومية ومهية، خضع لبعض الوقت للصياغاتاالعتراف باللغة العربية با البداية باليديشية لغة قومية ورفض

فيما بعد بتأسيس منطقة  ولكن هذا الوضع مت تصحيحه. »اليهود ككل « العامة واملقوالت اردة، مثل مقولة 
لينني، وهو أنه إذا كان اليهود ال يشكلون أمة باملعىن  بريوبيجان، إذ كانت هذه اخلطوة تعين ضمناً قبول ما رفضه

جوهر  أقلية قومية روسية هلا وضعها الثقايف املتميز وهلا خصوصيتها اليت ال تستمدها من طلق، فيهود روسيا يشكلونامل
ومل يبق سوى توفري األرض هلا  يهودي عام، وإمنا من جتربتها حتت ظروف اجتماعية وحضارية معينة يف شرق أوربا،

  .االحتاد السوفييت لتصبح أقلية قومية مثل مئات األقليات األخرى يف

ثالثينيات القرن، ال من خالل األطروحات املاركسية أو البلشفية وإمنا  وقد حسمت مسألة االندماج والعزلة اليهودية، يف
أعضاء اجلماعة اليهودية  فمع تصاعد حركة التصنيع داخل االحتاد السوفييت، متتع. تغيرات بنيوية يف اتمع من خالل

تفتت التجمعات اليهودية فزادت معدالت االندماج  ي غري عادي، ونتج عن فرص الترقي أمام اليهودحبراك اجتماع
الواليات  ومما ساعد على االندماج، اهلجرة اليهودية إىل. اجر أعداد كبرية إىل بريوبيجان واختفت اليديشية تقريباً، ومل

التوجه الصهيوين اليت كان ميكنها أن حتافظ  شابة والعناصر ذاتاملتحدة اليت كانت تضم كثرياً من العناصر اليهودية ال
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واالندماج سهلة أو بسيطة، فتقاليد معاداة اليهود يف االحتاد السوفييت قدمية  ومل تكن عملية الدمج. على عزلة اليهود
  .وكثرياً ما انعكست من خالل البريوقراطية السوفيتية ذاا وراسخة

اليهودية، فإننا جند األمر ال   موقف الفكر البلشفي إىل تأمل موقف االحتاد السوفييت من املسألةاستعراض وإذا انتقلنا من
وقد أُلغيت مجيع . ومعاداة اليهود جرميتني يعاقب عليهما القانون فالقانون السوفييت جيعل من الصهيونية. خيتلف كثرياً

 ووقف. يا كانت مركز النشاط الصهيوين يف العاملوأصبح نشاطها غري شرعي، مع أن روس التنظيمات الصهيونية

ذات الديباجات املاركسية  املندوبون السوفييت، يف املنظمات واملؤمترات الشيوعية، ضد السماح لألحزاب الصهيونية
 .شرعية البوروخوفية باالنضمام إليها حىت ال تكتسب أية

 البالشفة والصهيونية 

The Bolsheviks  and Zionism  

حتدث املندوب السوفييت يف هيئة األمم عن  ولقد.  االحتاد السوفييت قيام الدولة الصهيونية، واعترف ا فور قيامهاأيد
أنه كان يتحرك داخل اإلطار ارد والعام ملقولة اليهود اليت رفضها البالشفة  الشعب اليهودي الذي القى االضطهاد، أي

  .با بوصفهم أقلية قوميةقبل، وليس داخل إطار يهود شرق أور من

أم أنه  هل كان املوقف البلشفي والسوفييت املبدئي ينبع من اعتبارات عقائدية: عدة تساؤالت هي ونود هنا أن نطرح
يوجد شعب يهودي، مث إصرارهم أيضاً  كان وليد االعتبارات العملية وحدها؟ وهل يعتبر إصرار السوفييت على أنه ال

سالفية وكذلك طرحهم االندماج كنوع من احلل، إصراراً نابعاً من النسق  ة ال يشكِّلون قوميةعلى أن يهود اليديشي
الالحقة ترجح أن  حل نابع من الواقع العملي الروسي السوفييت؟ حنن منيل إىل االعتقاد بأن التطورات املاركسي أو هو

هي اليت قررت مسار القضية، كما نرى أن سياسة  يةكال من االعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية القيصر
امتداد للسياسة القيصرية الشمولية اليت كانت دف إىل دمج وتذويب أعضاء  البالشفة جتاه يهود االحتاد السوفييت

هناك من و. عدو روسيا األكرب اليهودية باعتبارهم عنصراً غريباً ثقافته أملانية ووالؤه مشكوك فيه، فأملانيا هي اجلماعة
جزيرة القرم قد استبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم من أملانيا،  القرائن ما يشري إىل أن مشروع توطني اليهود يف شبه

النفوذ النازي الذي  ولكن، مع بداية األربعينيات، وتصاعد. بريوبيجان بعيداً عن أي مركز جذب أوريب وأنه نقل إىل
السوفييت والصهاينة، وشكِّلت يف بداية األمر جلان  دولة السوفيتية، بدأت االتصاالت بنيكان يشكل ديداً قوياً لل
بعد  ، وضمن إطار االستعدادات للتسوية النهائية لعامل ما1943ويف عام . وملناهضة الفاشية يهودية ملناصرة السوفييت

ملحة مع اية احلرب، ال جمرد  كلة عامليةاحلرب، بدأ السوفييت يتحدثون يف إطار أن املشكلة اليهودية ستصبح مش
  .حيددوا موقفهم منها بوضوح ويف إطار عاملي ومن مث، فالبد أن. مشكلة أملانية أو حىت مشكلة غربية

 مايسكي، نائب وزير اخلارجية السوفييت، بزيارة إىل فلسطني قام خالهلا بزيارة ، قام إيفان1943ويف أكتوبر 

ويبدو أن . العريب قط ل االستيطان مع بن جوريون وجولدا مائري، ومل يتصل باجلانبالكيبوتسات ومناقشة مشاك
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من الواضح أن اليهود « إذ كان يرى أن  مايسكي بدأ سياسة مراجعة موقف السوفييت من االستيطان الصهيوين،
يطر عليهم جمموعات إقطاعية أكثر فائدة لنا من العرب املتخلفني الذين تس االشتراكيني والتقدميني يف فلسطني سيكونون

الديباجات  وقد استمرت هذه النغمة طيلة احلرب وبعدها وأصبحت لبنة أساسية يف. »واألفندية  من الباشوات
باعتبارها الدولة الدميوقراطية الوحيدة يف منطقة  وأخذ السوفييت يتحدثون عن الدولة الصهيونية. االشتراكية الصهيونية

كما أن األحزاب . تسمح للحزب الشيوعي مبمارسة نشاطاته بشكل قانوين  أا كانتالشرق األوسط، وال سيما
  !املنطقة الديباجات االشتراكية املتطرفة كانت تشكِّل من وجهة نظرهم نواة لالشتراكية يف الصهيونية ذات

مة الدولة الصهيونية يف يقال، قد نصحوه بأن إقا ويبدو أن هذا هو املنطق الذي ساد، إذ أن مستشاري ستالني، كما
من عدم االتزان والصراع يف املنطقة وهو ما سيؤدي إىل تثويرها، حىت ولو  الشرق األوسط املتخلف ستدخل عنصراً

أو الوظيفة اليت  وهذا يعين أنه نسب للدولة الصهيونية نفس الدور! الدولة نفسها دولة رجعية واستعمارية كانت هذه
دعائم اتمع دون أن تقوم هي ببناء اتمع  هود بوصفهم مجاعة وظيفية وسيطة تقوضنسبها الفكر املاركسي للي

الدولة الصهيونية ستؤدي إىل نوع من أنواع االستقطاب الطبقي حبيث  بل كان هناك رأي يذهب إىل أن. اجلديد
أعدائهم الطبقيني،  رب واليهود ضدالغربية مع الرجعية اليهودية ويتحالف أعضاء الطبقة العاملة من الع تتحالف الرجعية

الكربى، عملية استقطاب الرأمساليني والعمال، حبيث يتم  أي أن املنطقة ذه الطريقة يتم إدخاهلا يف العملية التارخيية
 ولكن مهما كانت األسباب والدوافع،. والتناقضات يف عملية واحدة ذات قطبني متعارضني استقطاب كل التفاعالت

  . الالحقة بينت خلل املقدماتفإن التطورات

 اندفاع موسكو وانضمامها إىل الواليات املتحدة يف تأييد قيام دولة يهودية يعتبر ويرى بعض احملللني العسكريني أن

السوفييت يدركون أم لن  فقد كان. خطوة ذكية إلحداث شرخ دائم يف العالقات األمريكية العربية حول فلسطني
عكس وضع الواليات املتحدة األمريكية اليت ستخسر الكثري من  نطقة ألم ال ميلكون شيئاً فيها، علىخيسروا شيئاً يف امل
  .جراء هذا املوقف

أنه قد تقرر توظيف فلسطني وشعبها يف  ومهما كانت الديباجات، قومية أو طبقية، بريوقراطية أو ثورية، فإن من الواضح
وقد تكون هذه . وكان يفترض أن انتشار االشتراكية خيدم هذه املصاحل السوفييت،خدمة املصاحل اإلستراتيجية لالحتاد 

باعتبارها قوة عظمى  االشتراكية زائفة أو حقيقية، ولكن ما يهم هو أن الدولة السوفيتية بدأت تدرك دورها الديباجات
  .وأن من الضروري أن يكون هلا دور تلعبه يف الصراع

حتول كامل على املستوى  ملي بفلسطني، بوصفها عنصراً يوظَّف يف خدمة املصاحل، يف صورةظهر هذا االهتمام الع وقد
أعقاب احلرب العاملية الثانية، بدأ تأييد االحتاد السوفييت  ويالحظ أنه، يف. العقائدي وعلى مستوى اخلطاب السياسي

العاملي يف  ، عقد مؤمتر نقابات العمال1945ام ففي فرباير ع. يف فلسطني يتخذ صوراً واضحة لفكرة الدولة اليهودية
ونص القرار أيضاً على ضرورة . يف فلسطني لندن وصوت الوفد السوفييت إىل جانب قرار يؤيد إقامة وطن قومي لليهود

اخلطأ الذي وقع على الشعب اليهودي، وأن تكون محاية اليهود من  إجياد عالج أساسي عن طريق عمل دويل إلصالح
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يف  وأن يعطَى اليهود الفرصة. أي بلد من بلدان العامل من واجب السلطات الدولية اجلديدة هاد والتمييز يفاالضط
الصناعي، على أن يكون ذلك  االستمرار لبناء فلسطني كوطن قومي عن طريق اهلجرة واالستيطان الزراعي واإلمناء

وهذا جزء ال . أمني املساواة يف احلقوق والفرص كذلكوت مقروناً بتأمني املصاحل الشرعية لكل السكان يف فلسطني،
  .الغريب العلماين النفعي الذي ال تثقله أية مثاليات أو مطلقات يتجزأ من اخلطاب السياسي

وطن   على ضرورة إنشاء1945ستالين مع كل من روزفلت وتشرشل في مؤتمر يالطا في فبراير عام  كما اتفق
فورا مقابل السماح  وب إزالة كل معوقات الهجرة اليهودية إلى فلسطينقومي يهودي في فلسطين، وعلى وج

السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى  وبادر االتحاد. للسوفييت بإقامة مناطق نفوذهم في أوربا الشرقية
يتم ثم قام جروميكو بتأييد قرار التقسيم حتى . لها في موسكو االعتراف بالوكالة اليهودية وسمح بفتح مكتب

 من العام 1947 أكتوبر 13وتحدث جروميكو في . 1947العربي واليهودي في أبريل  التعايش بين الشعبين
نفسه   بفلسطين، وأشار إلى الظروف التي وجد الشعب اليهودي"التاريخي"ارتباط الشعب اليهودي  نفسه عن

 الخطاب الغربي العنصري تجاه تمكونا وهنا ال نجد مجرد منطق ذرائعي، وإنما نجد كل. فيها نتيجة للحرب
اليهود باعتبارهم شعبا ومادة استيطانية متحركة لها ارتباط أزلي بفلسطين، األمر الذي يعطيها حقوقا أزلية في 

هذه األرض، خصوصا أن ما يعانيه اليهود في الغرب البد من تعويضهم عنه في الشرق، وهذا هو منطق 
لوضع لخدمة الحضارة الغربية متمثلة هذه المرة في االتحاد السوفيتي كما يمكن استخدام هذا ا. اإلمبريالية

وهذا هو الموقف الغربي التقليدي من الجماعة الوظيفية الوسيطة التي تستخدم . واالشتراكية العالمية والعلمية
نيا، وبذلك ولذا، ليس من المدهش معرفة أن االتحاد السوفيتي هو أول دولة منحت إسرائيل اعترافا قانو. كأداة

ومما يجدر ذكره أن من مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت . أعطتها مصداقية كانت في أمس الحاجة إليها
 . بإسرائيل خالل شهر واحد من إقامتها كان من بينها ست من دول الكتلة االشتراكية

وى االعتراف القانوين وحسب، النظرية أو على مست ومل تكن عالقة االحتاد السوفييت بالصهيونية على مستوى العقيدة
والعسكري، إذ سهل السوفييت عملية اهلجرة للعديد من يهود بولندا إىل مناطق  وإمنا امتدت لتشمل الدعم البشري

كما أن . فلسطني احللفاء يف النمسا وأملانيا مدركني أن هؤالء املهاجرين سيتوجهون يف النهاية إىل احتالل
ويبدو أن السوفييت يف اخلمسينيات، حينما  .نني باألسلحة اليت لعبت دوراً أساسياًتشيكوسلوفاكيا زودت املستوط

ولكن، . نفعها، قطعوا العالقات السياسية معها ودخلوا يف حتالف مع العرب اكتشفوا عدم جدوى الدولة اليهودية وعدم
أخرى، إىل أن فُتحت بوابات  ل حتسناً مرةسياسة الدولة السوفيتية باجتاه االنفتاح، شهدت العالقات مع إسرائي مع تغير

  .اجلماعات اليهودية اهلجرة على مصاريعها أمام من يريد أن يهاجر من أعضاء

 الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية 

Jewish Working Class  or Proletariat  

» اليهودية الرأمسالية«مصطلح يشبه مصطلحات أخرى مثل » الربوليتاريا اليهودية«أو » اليهودية الطبقة العاملة«مصطلح 

استقالالً يهودياً، وأن اليهود يشكلون طبقات خاصة  ويتمثَّل وجه الشبه يف افتراض أن مثة. »البورجوازية اليهودية«أو 
و أ» العمال من أعضاء اجلماعات اليهودية«: نفضل استخدام مصطلحات مثل وحنن. مستقلة عن طبقات اتمع

كبري حلركيات هذا  وذلك باعتبار أن اليهود يشكلون جزءاً من كل، وخيضعون إىل حد» األمريكيون اليهود العمال«
  .الكل وآلياته وقوانينه
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 العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 

Jewish Members  of the Working Class  

كلمة  وتشري. »الطبقة العاملة اليهودية«و» وديةالربوليتاريا اليه«الدارسني مصطلحات مثل  يستخدم كثري من
ذلك وسائل اإلنتاج اليت تستخدمها،  يف اللغات األوربية إىل طبقة من السكان ال متلك شيئاً مبا يف» الربوليتاريا«

مقابل "والربوليتاري هو العامل . »طبقة عاملة«مرادفة لكلمة  وتكسب رزقها من عمل يدها، وتستخدم هذه الكلمة
أو الطبقة  ويشكل مفهوم الربوليتاريا اليهودية. "وسائل اإلنتاج والفالح الذي يعمل يف الزراعة لرأمسايل الذي ميتلكا

وقد عبر عن هذه القضية . اليهودية يف أوربا العاملة اليهودية إشكالية أساسية يف األدبيات اليت تتناول وضع اجلماعات
اإلنتاجي املقلوب، واليت تتلخص يف أن اليهود يتركزون يف املهن واحلرف  رماملفكر الصهيوين بوروخوف يف فكرة اهل

قيمته  وهو بطبيعة احلال مفهوم. يف صفوف الفالحني والعمال على عكس معظم الشعوب األخرى ويندر وجودهم
ر اجلماعات الوظيفية يهودية تضطلع بدو فاليهود ليسوا شعباً، وإمنا مجاعات. التفسريية والتصنيفية ضعيفة إىل أقصى حد

وظيفتها ووجودها يف اهلرم اإلنتاجي بني املهنيني وبالقرب من أعضاء الطبقة  وتعيش بني خمتلف الشعوب، وتتحدد طبيعة
حتول بعض أعضاء هذه  وقد. باعتبارهم أداة يف يدها المتصاص فائض القيمة من اتمع وإلجناز أغراض أخرى احلاكمة

ولكل هذا، فإننا نفضل استخدام مصطلحات مثل  .خنرطوا يف صفوف الطبقات العاملة املختلفةاجلماعات إىل عمال ا
أو أية صيغة أخرى تؤكد أن العمال من » العمال األمريكيون اليهود» أو» العمال من أعضاء اجلماعات اليهودية«

والتصنيفية  ن القيمة التفسرييةاليهودية ليس هلم وجود يهودي مستقل وأم جزء من كل، وذلك أل أعضاء اجلماعات
  .«الربوليتاريا اليهودية«ملثل هذه املصطلحات أعلى بكثري من مصطلح 

العاملة ابتداًء من منتصف القرن التاسع  وقد اخنرطت أعداد كبرية من يهود اليديشية يف شرق أوربا يف صفوف الطبقة
كما .  اليت كانت تضم أكرب كتلة بشرية يهودية يف العاملاإلمرباطورية الروسية عشر، مع تزايد معدالت حتديث اقتصاد

  .النمساوية أعداد من أعضاء اجلماعات اليهودية بنسبة أصغر يف الطبقة العاملة يف اإلمرباطورية اخنرطت

ما فرنسا، فإن تاريخ العمال من أعضاء اجلماعات أما يف البالد األخرى، مثل الواليات املتحدة وإجنلترا وإىل حد 

  .وال عالقة له باحلركيات الداخلية للمجتمع يف أي من هذه البالد اليهودية مرتبط باهلجرة من شرق أوربا

فقد كثري من  التحوالت االجتماعية الضخمة يف روسيا والنمسا أثرها يف أعضاء اجلماعات اليهودية، إذ وقد تركت
. اليهود الذين كانوا مرتبطني باالقتصاد الزراعي لتجار واملرابوناحلرفيني اليهود وظائفهم بظهور الصناعة احلديثة، وكذا ا

 والدولة القومية املطلقة اليت كانت تريد السيطرة على كل جوانب اإلنتاج، حرمت على كما أن البورجوازيات الصاعدة

وأدى . جتار فيهاالكحول واال اليهود العمل يف بعض الوظائف اليت كانوا يضطلعون ا كجماعة وظيفية، مثل صناعة
اإلنتاج وليس لديها رأس مال كاف األمر الذي جعلها  هذا الوضع إىل وجود عمالة يهودية ضخمة ال متتلك وسائل

 وكانت هذه العملية صعبة بعض الشيء يف أوربا الشرقية بسبب املرياث االقتصادي تنخرط يف صفوف الطبقات العاملة،

صعوبة شديدة يف التحول إىل  هاجرة، وهي عناصر أكثر حركية يف العادة، فلم جتدأما العناصر امل. والتقاليد السائدة
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وإن كان املرياث االقتصادي ووضعهم كمهاجرين قد  عمال بسبب عدم وجود عوائق نفسية أو حضارية أو قانونية،
 ميلكها يهود داخل ومن األمور اليت تستحق التسجيل أن الصناعات اليت كان .وجههم حنو قطاعات معينة دون غريها

فقد جنح أصحاب مصانع  أما يف الواليات املتحدة،. االستيطان استفادت يف بداية األمر من العمالة اليهودية منطقة
اليهودية الوافدة واستغلوها استغالالً كامالً فيما يسمى  النسيج من اليهود من أصل أملاين يف أن يستفيدوا من العمالة

مليوناً ونصف  عدد العمال من أعضاء اجلماعات اليهودية يف أوربا، قبل احلرب العاملية الثانية، بلغوقد . »ورش العرق«
 ألف 300 ألف يف الواليات املتحدة، و400: منهم املليون من جمموع يهود العامل البالغ عددهم حنو ستة عشر مليوناً،

 ألف يف البالد األخرى مثل إجنلترا 400طني، و ألف يف فلس100بولندا، و  ألف يف300يف االحتاد السوفييت، و
إىل العمال وحسب، وال تشري إىل  ويالحظ أن هذه األرقام تشري. وأملانيا وار ورومانيا وبلدان أمريكا الالتينية وفرنسا

  .كل العاملني يف الصناعة من موظفني إداريني

فيالحظ تركُّزهم يف صناعات بعينها . اليهودية اء اجلماعاتوقد ترك املرياث االقتصادي لليهود أثره يف العمال من أعض
 وكان من. وهذا يعود يف الواقع إىل اشتغال اليهود بالربا وأعمال الرهونات. واخلياطة دون غريها مثل صناعة املالبس

ءة العمال اليهود، أن عدم كفا كما. أكثر أعمال الرهونات املالبس املستعملة اليت كان اليهودي يعيد ترقيعها وبيعها
وتتسم الصناعات . توجيههم حنو صناعات بعينها دون غريها بسبب اخنراطهم املتأخر يف سلك الطبقة العاملة، ساهم يف

املُصنعة مقابل  حجمها وقرا من املراحل النهائية لإلنتاج مثل إنتاج السلع املُصنعة أو نصف اليت تركَّز فيها اليهود بصغر
  .أحياناً إىل الصناعات املرتلية اإلنتاج، وهي صناعات ال تتطلب كفاءات عالية، بل تستندإنتاج وسائل 

هذا القول، إذ بلغ عدد العمال اليهود الذين تركزوا يف النشاطات   يف روسيا على صدق1897وتدل إحصاءات عام 
الثانية، مثل  ملرحلة الوسطى أو املرحلةأما يف صناعات ا%. 7.7أو األولية، مثل سبك املعادن، حنو  الصناعية األساسية

العاملني يف صناعات املرحلة النهائية أو  ، وبلغت نسبة%19,7صناعات املعادن والنسيج والبناء، فقد بلغت نسبتهم 
  .%45,5واملشروبات والتبغ واملالبس، حنو  صناعات املرحلة الثالثة، مثل األطعمة

 ، ويف اموعة%14,5، ويف اموعة الوسيطة الثانية %5و9ألساسية جند األوىل ا أما يف جاليشيا، ففي اموعة

من العمال اليهود  %1,5  جند أن1921والنمط نفسه يوجد يف بولندا، ففي إحصاء عام %. 47,7النهائية الثالثة 
ميائية، يف الصناعات الكي% 2,9صناعات اآلالت، و يف% 0,8يف صناعة املعادن، و% 3,4يوجد يف املناجم، و

يف صناعة % 43,6يف صناعة النسيج، و% 13,7صناعة األخشاب، و يف% 5,9يف صناعة البناء، و% 2,9و
 ومعىن ذلك أن العمال اليهود. وقد وزعت البقية على كل الفروع األخرى. األغذية يف صناعة% 12,5املالبس، و

فلسطني، حيث كان العمال من  الوحيد للقاعدة هوورمبا كان االستثناء . يوجدون أساساً يف الصناعات االستهالكية
وكان هذا جزءاً من املخطط اإلحاليل الذي أخذ شكل اقتصاد  املستوطنني الصهاينة يعملون يف الصناعات كافة،

العمال  ، بدأ يتواجد1928كما يالحظ أنه يف االحتاد السوفييت، بعد عام . بالعمالة اليهودية صهيوين منفصل يكتفي
  .النمط األساسي الذي أشرنا إليه سائداً ولكن، مع هذا، ظل.  يف مجيع الصناعات مبا يف ذلك الصناعات الثقيلةاليهود
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اليهودية كانوا يتركزون يف صناعات خفيفة، لذا جند أن هذا انعكس على  وحيث إن العمال من أعضاء اجلماعات
القائمة، أي أم مل  حتادات واألحزاب العمالية املختلفةالذي ظل ضئيالً، فمارسوا ضغطهم من خالل اال نفوذهم وثقلهم

الذي حاول تنظيم العمال اليهود من املتحدثني  ومع هذا، ظهر حزب البوند. يشكلوا حركة عمالية يهودية مستقلة
هود يكن يتحدث عن طبقة عاملة يهودية عاملية، وإمنا كان يتحدث عن عمال ي ويالحظ أن حزب البوند مل. باليديشية

اختفاء الثقافة  ومع.  اخلاصة، وهو الرأي الذي رفضه البالشفة"ورمبا االقتصادية"هلم ظروفهم الثقافية  يف شرق أوربا
وعلى كلٍّ مل يعد هناك عمال يهود يف . مستقل "يديشي"اليديشية، اختفى متاماً أي أساس لوجود تنظيم عمايل يهودي 

أي أن أحفاد العمال من أعضاء اجلماعات اليهودية دخلوا اجلامعات واخنرطوا يف  الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت،
  .اليدوي املهنيني والطبقة الوسطى وحققوا حراكاً اجتماعياً ابتعد م عن إطار العمال والعمل صفوف

  "نارودنكي"الحركة الشعبوية الروسية 

Narodniches tvo "Narodniki" 

الستينيات من القرن التاسع عشر وعرفت باسم  حركة ظهرت بني فئة املثقفني الروس يف» احلركة الشعبوية الروسية»
 وسنشري "فولك"» الشعب العضوي«أو » النارود«نسبة إىل » النارودنيك» ، وعرف أتباعها باسم»نارود نيشيتفو«

حينما قام  ت إىل ذرواوقد اشتد نشاط هذه اجلماعة خالل السبعينيات ووصل. »الشعبويون الروس» إليهم مبصطلح
« هذه احلركة عن نفسها بالدعوة إىل  وعبرت. 1881جناحها اإلرهايب باغتيال ألكسندر الثاين، قيصر روسيا، عام 

االختالط واالندماج مع الشعب الكادح والعمل على تثويره  حيث كان الشعبويون يسعون إىل» العودة إىل الشعب 
 ومجعت هذه احلركة بني الفكر االشتراكي الغريب والفكر املاركسي. احلهم اليوميةومص وخدمة الفالحني يف مطالبهم

الرتعة السالفية  ومفاهيمه حول فائض القيمة ورفض امللكية اخلاصة ألدوات اإلنتاج من جهة، ومن جهة أخرى
يف حني كانت الرتعة و. وبالفضائل الكامنة فيه املشيحانية وإمياا بالشعب الروسي، وخصوصاً مجاهري الفالحني،

الدينية مستترة وكامنة يف هذا الشعب، كان الشعبويون يؤمنون بأن احلقيقة  السالفية ترى أن سر احلياة واحلقيقة
حياا وثقافتها على استغالل  كامنة فيه، وأن هذه احلقيقة حمجوبة عن الطبقات احلاكمة املثقفة اليت تقوم االجتماعية

 اليت انفصلت عن الشعب، الذي يعيش ملتصقاً باألرض، "املثقفني" يجب على فئة اإلنتليجنسياعمل الشعب، وبالتايل ف
مرحلة  كما آمن الشعبويون بطريق خاص لتطور روسيا وأن بإمكاا اإلفالت من. وإىل األرض أن تعود إىل الشعب

خصوصاً أن حياة الفالح تدور حول  ة،الرأمسالية البورجوازية وفظائعها واالنتقال مباشرة إىل االشتراكية احلديث
 الشعبويون مثلما جمدها قبلهم أنصار الرتعة السالفية واعتربوها نتاجاً أصيالً أو القرية املشاعية اليت جمدها» الكوميون«

  .عمليات اإلنتاج والتوزيع للتاريخ الروسي، والنمط املثايل أو األعلى الذي جيب أن حيتذيه اتمع بأسره يف

املثقفني إىل هذه احلركة، وكانوا من دعاة االندماج الذين يؤمنون بأن  وانضم كثري من أعضاء اجلماعات اليهودية من
الثوري داخل اإلطار  اليهودية يأيت من خالل حترير اجلماهري الروسية أوالً، وبالتايل أعطوا أولوية للعمل حل املسألة

اجلماعة اليهودية يف روسيا يف أغلبها طبقة  كذلك اعتربوا أن. الروسي على العمل من أجل حل مشاكل اليهود
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  وهو من أهم املثقفني الروس "1928  1850"وأكد بانيل أكسيلرود . املستغلني بورجوازية من التجار واحلرفيني
ملنطلق، شارك الثوريون ومن هذا ا .من الشعبويني، إميانه بأن املسألة اليهودية لن تحل إال بتحرير اجلماهري الروسية اليهود

. والعمل الدعائي والتنويري بني مجاهري الفالحني» الروسي الذهاب إىل الشعب«اليهود الشباب الروسي يف حركة 

ثقة  ولكي يكسبوا. »حنن شعبويون روس، والفالحون هم إخواننا الطبيعيون « : اليهود آنذاك وكما قال أحد الثوريني
على التقاليد الشعبية للفالحني  ليهود وغري اليهود بتعلُّم الزراعة واحلرف والتعرفالفالحني، قام الشعبويون من ا

إىل أبعد من ذلك حيث اعتنق بعضهم املسيحية  بل ذهب بعض اليهود. وأسلوب حديثهم وارتدوا مالبسهم
بطة روحية بينهم  حىت يوجدوا را"الشعبوية كانت فلسفة إحلادية ووضعية وذلك رغم أن فلسفة احلركة"األرثوذكسية 
أو املرياث الثقايف  املتدينني، فاملسيحية األرثوذكسية بالنسبة للشعبويني الروس كانت جزءاً من الفلكلور وبني الفالحني
الذي اعتنق املسيحية، وكذلك ليف ديتش  ومن أبرز الشعبويني الروس اليهود جوزيف أبتكمان. الشعيب الروسي

  .وعمل بينهم يف القرى الروسية ياب الفالحنياليهودي املتروس الذي ارتدى ث

فهم من ناحية تعرضوا للمطاردة واالعتقال واحملاكمات السياسية من  ولكن جهود الشعبويني مل تنجح يف اية األمر،
املدن  ناحية أخرى، مل تتجاوب معهم مجاهري الفالحني اليت وجدت أفكار املثقفني القادمني من ومن. قبل السلطات

املتدين منهم، والذي قام أفراده  بة عليهم، كما كان افتقار الشعبويني إىل الدين من دواعي نفور الشعب الروسيغري
  .أنفسهم بتسليمهم إىل أيدي السلطات

واحلل الصهيوين من جهة أخرى منطاً  وتعد سرية حياة أكسيلرود وتأرجحه بني احللول الشعبوية والثورية من جهة
وأكسيلرود هو أحد مؤسسي احلزب االشتراكي الروسي، ولد يف . الثوريني كثري من املثقفني الروس اليهودمتكرراً بني 

يف   حينما كان طالبا1872ًوقد بدأ أكسيلرود نشاطه الثوري عام . وعاش طفولته يف فقر شديد إقليم شرينيجون
 إىل 1874الفرار عام  هاد القيصري إىلولكنه اضطر حتت وطأة االضط. كييف، وانضم للحركة الشعبوية الروسية

األملانية، مث استقر يف جنيف حيث واصل نشاطه  اخلارج حيث عاش لفترة يف برلني درس خالهلا احلركة االشتراكية
وقد تكونت هذه املنظمة السرية عام . وقام بتحرير جريدا» األرض واحلرية» وكان على اتصال وثيق مبنظمة. الثوري

  .للمطاردة احلكوميةفعل   كرد1876

بينهم، إذ اجتمعت آراء اجلناح املعتدل على أمهية العمل التنويري  وعلى صعيد العمل السياسي، اختلف الشعبويون فيما
حول كيفية  ولكنهم اختلفوا. مجاهري الفالحني من أجل تقويض النظام القيصري وفرض نظام دميوقراطي والدعائي بني

الثورة دون أن تسبق ذلك مرحلة تعليم  فوضوي باكونني بأنه يكفي حتريض الشعب علىتنفيذ ذلك املخطط، فآمن ال
أما الفروف، فكان يرى ضرورة تنوير الشعب . حتوالت سياسية للشعب، وأن قوة االنتفاضات الفالحية ستنتج عنها

  .أوالً على أن تعقُب ذلك اإلصالحات السياسية والثورة وتعليم مجاهري الفالحني

السلطة تفرض سلطاا على  الراديكايل، فدعا إىل اإلطاحة بالنظام القيصري بالقوة واستيالء أقلية ثورية على جلناحأما ا
  .كافية من الثقافة والتعليم تسمح له باملشاركة يف احلكم مجاهري الشعب وتقوم بتعليمه وتنويره إىل أن يصل إىل مرحلة
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إىل  ب الشعب وتبددت أوهام الشعبويني الروس يف الفالحني، بدأت عودماملثقفني املتجهة صو وبعد أن أخفقت حركة
هذا التطور اخلالفات بني اجلناح  وقد عمق. ومن هنا، بدأ التحول من النشاط السلمي إىل العنف واإلرهاب. املدن

الذي "قيادة أكسيلرود  حيث اجته املعتدلون ب1879بانشقاقها عام  املعتدل واجلناح الراديكايل داخل احلركة وانتهى
أما . الفالحني  وبليخانوف إىل تأسيس منظمة كانت دف إىل توزيع أراضي النبالء على"العنف عارض اللجوء إىل

دف إىل حل املشكلة السياسية بالقضاء على  اليت كانت» إرادة الشعب«اجلناح الراديكايل، فاجته إىل تأسيس منظمة 
، وقامت بتنفيذ سلسلة من االغتياالت السياسية "عن طريق اإلرهاب"بأقلية ثورية  لى السلطةامللكية املطلقة واالستيالء ع

  .1881باغتيال ألكسندر الثاين يف مارس  انتهت

يف هذه املرحلة أيضاً، خصوصاً يف اال التنظيمي واإلداري، حيث سامهوا يف  ولعب الشعبويون اليهود دوراً نشيطاً
من بينهم أعرون  وكان.  وتوزيع املنشورات واملطبوعات السرية وتنفيذ عمليات االغتيالاحللقات الثورية تأسيس

ومارك نيثانسون وأهارون زوندبليفيتش اللذان   بتهمة حماولة اغتيال ألكسندر الثاين،1879جوبيت الذي أُعدم عام 
. »إرادة الشعب«ة التنفيذية ملنظمة وقد كان زوندبليفيتش عضواً يف اللجن ،«األرض واحلرية«شاركا يف تأسيس منظمة 

وفالدميري أيوخيلسون  طلبة املعهد احلاخامي يف فيلنو أولئك الذين انضموا إىل احلركة مثل أهرون ليربمان وكان من بني
كذلك شارك جرجيوري . "عمليتني إرهابيتني وكان من دعاة استخدام اإلرهاب كسالح سياسي، وشارك يف تنفيذ"

 بعد اعتقاله وبعد أن 1880يف العمليات اإلرهابية ومات منتحراً عام  «إرادة الشعب«ن عضواً يف جولدنربج الذي كا
 .السجن  وتوفيت يف1881أما هيسي هيلفمان، فأُدينت باالشتراك يف اغتيال ألكسندر الثاين عام  .اعترف على رفاقه

ومع ذلك، جند أن كثرياً من مالمح . ومتزقها اوأعقب اغتيال ألكسندر الثاين عملية قمع واسعة للحركة أسرعت بأفوهل
إىل املنظمات اليهودية ذات الرتعة القومية أو الصهيونية واليت بدأت تتشكل يف  احلركة الشعبوية الروسية وجدت طريقها

اجلماعات   من تزايد االضطهاد واهلجمات ضد1883 - 1881الفترة، وذلك يف أعقاب ما شهدته أعوام  تلك
، وقد آمنت هذه املنظمات ومن أمهها "أيضاً وهو ما أصاب مجيع األقليات" نتيجة تعثُّر التحديث يف روسيا اليهودية

الشعب « العضوي الكادح، ولكنه يف هذه احلالة، يف تصورهم، هو  مجعيات أحباء صهيون بالنارود، أى الشعب
والعمل  "أي فلسطني"ادت بالعودة إىل األرض ضرورة الذهاب إىل هذا الشعب اليهودي، كما ن فدعت إىل» اليهودي 

  .الزراعي واملشاعية

الذي » إرادة الشعب«، وريث احلركة الشعبوية وحزب 1901عام  ويعتبر احلزب االشتراكي الثوري، الذي تأسس
وقد حدثت تطورات يف فكر أكسيلرود حيث وجد نفسه منجذباً حنو أفكار . جيتلويسكي ساهم يف تأسيسه حاييم

 "اليهودي"" العضوي  الذهاب إىل الشعب" أحباء صهيون وحنو ضرورة دعوة الشباب واملثقفني اليهود إىل  حركة

حول مهام الشباب اليهودي "حتضري منشور محل عنوان  ، بدأ يف1882ويف أوائل عام . والعمل بني اجلماهري اليهودية
 هودي جتاه موقف احلركة الثورية الروسية بالنسبة ملشاكلأوهام الشباب الثوري الي أعرب فيه عن تبدد" االشتراكي

وأكد أن هذه اجلماعة تشكل  ،"وكان بعض زعماء احلركة قد أيدوا اهلجمات ضد اليهود"اجلماعة اليهودية يف روسيا 
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ولكنه . ماعةبغض النظر عن االنتماءات الطبقية ألعضاء اجل وأا تواجه كراهية قطاع واسع من اجلماهري املسيحية» أمة«
 الوضع االجتماعي واالقتصادي اخلاص باجلماعة اليهودية يف روسيا والذي تكَّون داخل فسر هذه الكراهية يف ضوء

املنتجة اليت تنطوي على قدر  سياق تارخيي معين، حيث يشتغل قطاع واسع من أعضاء اجلماعة يف األعمال الوسيطة غري
صعوبة حتوهلم إىل قطاعات منتجة يف ظل األوضاع اليت كانت   وقد رأى أكسيلرود.كبري من استغالل اجلماهري الروسية

ختلُّفاً من  رأى صعوبة اندماجهم بني اجلماهري الروسية الريفية أو العمالية اليت اعتربها أكثر قائمةً يف روسيا، كذلك
 سواء إىل الواليات املتحدة حيث ميكنهم اخلارج ومن مث، شجع فكرة اهلجرة إىل. الناحية الثقافية باملقارنة باليهود

 بفضل املرياث« مع السكان احملليني، أو اهلجرة إىل فلسطني اليت ميكن أن تكون  التحول إىل طبقة منتجة، أو االنصهار

على طريقة "الصهيونية االشتراكية  وهنا نالحظ ميالد. »التارخيي، وطن اليهود احلقيقي ودولتهم الصغرية اخلاصة م 
الروسية، متاماً كما ولدت الصهيونية التنقيحية من رحم الفاشية   من رحم األفكار الشعبوية والثورية"وروخوفب

كلها من رحم اإلمربيالية  والصهيونية الدبلوماسية من رحم الليربالية الغربية، وكما ولدت مدارس الصهيونية األوربية،
أكسيلرود هذه معارضة شديدة من رفاقه ومن بينهم رفاقه اليهود،  ت آراءوواجه. الغربية واالستعمار االستيطاين الغريب

وجنح يف  الذي أكد أولوية العمل الثوري االشتراكي على أية اعتبارات إثنية أو قومية أخرى، وخصوصاً ليف رايتش
ندماجي وحتول متاماً إىل االجتاه الثوري اال إقناع أكسيلرود بالعدول عن موقفه، والذي حسم أمره يف اية األمر لصاحل

  .حزب البوند والصهيونية املاركسية وأصبح من املعارضني لكل من

العمل اليت حتولت بعد ذلك إىل احلزب االشتراكي  ، شارك أكسيلرود يف تأسيس حركة حترير1883ويف عام 
، انضم أكسيلرود 1903عام وبعد انشقاق احلزب . "إيسكرا"حترير جريدة احلزب  الدميوقراطي الروسي، وشارك يف

الثورة البلشفية، اعتزل  وبعد قيام. 1917املناشفة وأصبح أحد زعمائهم، وعاد إىل روسيا عقب ثورة فرباير عام  إىل
اليت » ديكتاتورية الربوليتاريا«للنظام البلشفي وامه بأن  أكسيلرود العمل السياسي واستقر يف برلني حيث ظل معارضاً

االشتراكي  وقد أصدر عدداً من األعمال حول الفكر. إال ديكتاتورية مفروضة على الربوليتاريا ما هيزعم أنه أقامها 
 .وأفكاري  حتت عنوان حيايت1922الدميوقراطي إىل جانب مذكراته اليت صدرت عام 

  "حزب"البوند 

The Bund  

وبولندا  الحتاد العام للعمال اليهود يف روسياا« ، وهي الكلمة األوىل يف عبارة »االحتاد« كلمة يديشية معناها» بوند«
تأسس احلزب داخل منطقة االستيطان يف  وقد. وهو أهم التنظيمات االشتراكية اليهودية يف شرق أوربا. »وليتوانيا 

 كما .تتميز بوجود عمال يهود متركزين بأعداد كبرية نسبياً يف الصناعات مقاطعات ليتوانيا وروسيا البيضاء اليت كانت
وعقد . بقية السكان السكانية اليهودية ككل كانت عالية إىل حد ما، األمر الذي كان يعين عزلة اليهود عن أن الكثافة

بعد مرور أقل من شهرين على انعقاد املؤمتر  ، أي1897االجتماع التأسيسي للحزب سراً يف فلنا يف أكتوبر عام 
وكان احلزب يعد أكرب األحزاب . مندوباً كان من بينهم مثانية عمال وحضر االجتماع ثالثة عشر. الصهيوين األول
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الصهيونية يف شرق  وأكثرها مجاهريية، فكان يضم يف صفوفه مجاهري يهودية يفوق عددها عدد أعضاء املنظمة اليهودية
 ألفاً، وقيل 35و 25 ما بني 1905  1903 فقد كان عدد أعضاء حزب البوند يف الفترة. أوربا بل يف العامل كله
  .1905 ألفاً عام 40إن العدد قد وصل إىل 

األوىل بدورها إىل فترتني، وقد سيطرت يف  وميكن تقسيم املرحلة. ويقسم تاريخ حزب البوند يف العادة إىل مرحلتني
 احلزب يف سنواته ويالحظ أن برنامج. ثورية من املثقفني على قيادات احلزب الفترة األوىل من املرحلة األوىل عناصر

مبهمة التجنيد  يكن له توجه حملي أو يهودي واضح، فكانت قيادته ترى أنه حزب اشتراكي روسي يضطلع األوىل مل
العمال اليهود ولغتهم اليديشية بوصفها جمرد حقائق  وتقبل احلزب يهودية. الثوري يف القطاع اليهودي للطبقة العاملة

 احلزب يف برناجمه أمهية اللغة اليديشية باعتبارها إحدى الوسائل العملية للوصول إىل ولذا، أكد. تؤخذ يف االعتبار

وطرح بدالً من ذلك مفهوماً  ولكنه رفض من البداية أية تصورات صهيونية لقومية يهودية عاملية،. اجلماهري اليهودية
 يف "هنا"م بأوضاع أعضاء اجلماعة اليهودية ، أي االهتما»هنا» اليديشية واليت تعين» دوإكييت«كان يشار إليه بكلمة 

 ولذا، كان البوند يعارض التعاون مع احلركات العمالية اليهودية يف. يهودي عاملي ومهي شرق أوربا خارج أي إطار

حزب البوند كان يرى أن وجود  بل إن. "وقد ظل االلتزام ذا املفهوم أحد ثوابت النظرية البوندية"البالد األخرى 
أو "وأن اهلدف النهائي هو االندماج يف الشعب الروسي  عمالية يهودية مستقلة هو مرحلة مؤقتة انتقالية،حركة 

  ."البولندي

بصفة أساسية وباملصاحل  اإلطار، أكد احلزب التزامه باملاركسية واهتمامه باملصاحل العامة للطبقة العاملة ككل ويف هذا
، وكان 1898العمايل الدميوقراطي االشتراكي الروسي عام  ، وانضم إىل احلزباخلاصة بالعمال اليهود بالدرجة الثانية

 وقد كان عدد املندوبني يف اللجنة التأسيسية للحزب تسعة من بينهم ثالثة من أعضاء .البوند أحد مؤسسي هذا احلزب

اليهودية الذين كانت  وقام احلزب بنشاطات واسعة ذات طابع سياسي يف صفوف العمال من أعضاء اجلماعات. البوند
والتصنيع يف روسيا وتعثُّرها من الناحية االجتماعية مع اية  تتزايد أعدادهم بسبب تزايد معدالت التحديث االقتصادية

  .يف نشاطه إىل تأليب النظام الروسي القيصري ضده وأدى جناحه. القرن

قومية  وف وحاييم جيتلوسكي قد صاغا نظريتهما عناملفكران الروسيان اليهوديان سيمون دبن ويف هذه اآلونة، كان
وتذهب هذه النظرية إىل أن مثة . "اليديشية القومية: أو بتعبري أدق قوميات اجلماعة اليهودية، ورمبا أيضاً"الدياسبورا 

ايف النسيب احلضارات اليت يتواجد داخلها اليهود، وأن استقالل اليهود الثق ثقافات يهودية مستقلة عن بعضها البعض وعن
اليهودية يف شرق  وأكد دبنوف أن اجلماعة. احلضاري ال يعين ارتباطهم مجيعاً على مستوى يهودي عاملي عن حميطهم

اليهودية األخرى اليت نشأت يف أماكن وأزمنة أخرى، وأن   هلا هوية ثقافية خمتلفة عن اهلويات"أي يهود اليديشية"أوربا 
 تطويرها على أرض شرق أوربا ذاا دون احلاجة إىل اهلجرة إىل فلسطني، وهيعليها و هذه اهلوية تستحق احلفاظ

  .اهلجرة اليت كانت تتم يف إطار تصور وجود هوية يهودية عاملية واحدة



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                233  

الشرعية  هذه النظرية صدى لدى قيادات البوند، خصوصاً أن التأكيد على اخلصوصية اكتسب شيئاً من ووجدت
والذي مبقتضاه غير احلزب بنيته من حزب  ي اختذه احلزب الدميوقراطي االشتراكي يف النمسا،املاركسية من القرار الذ

كما أن الواقع الفعلي . التعددية القومية اليت كانت تسم النمسا آنذاك مركزي إىل حزب فيدرايل قومي يتفق بناؤه مع
وقد ساهم . اخلاصة  هلا لغتها وهويتها الثقافية"يةيديش"احلزب كان يؤكد أم أقلية قومية شرق أوربية  لكثري من أعضاء

اهلوية ويف تعميق كثري من أبعادها، ولعل هذا يفسر  التحديث املتعثر يف روسيا القيصرية يف هذه اآلونة يف دعم هذه
إثنية ال   أقلية أن اليهود يشكلون1901وقد أعلن البوند يف مؤمتره الرابع عام . وازدهارها سبب ترعرع الثقافة اليديشية

الفترة الثانية من املرحلة األوىل، حيث دعا  وهنا تبدأ.  ينطبق عليهم"كما هو مستخدم يف روسيا"دينية وأن مصطلح أمة 
 فيدرايل من القوميات مع إدارة ذاتية قومية كاملة لكل أمة دون إشارة إىل اإلقليم احلزب إىل إعادة تأسيس روسيا كاحتاد

حىت ال يتضخم الشعور القومي لدى  ا، تقرر أال يقوم البوند حبملة من أجل اإلدارة الذاتية اليهوديةومع هذ. الذي تسكنه
 ولكن هذا التحفظ األخري مل يطبق، وأُلغي رمسياً يف. الوعي الطبقي للعمال أعضاء اجلماعة اليهودية، األمر الذي قد مييع

كممثل للعمال اليهود يف   حقه"1903عام "د يف مؤمتره اخلامس وكان البوند قد أك. "1905عام "املؤمتر السادس 
ال تتعارض مع ذلك الربنامج، وتتوجه يف الوقت نفسه  أن يضيف إىل برنامج احلزب االشتراكي الدميوقراطي العام مواد

ضاء اجلماعة  االعتراف بأع1903واقترح البوند على مؤمتر احلزب االشتراكي عام  .إىل مشاكل العمال اليهود اخلاصة
  .ممثلو البوند لكن الطلب رفض، فانسحب. قومية روسية هلا حق اإلدارة الذاتية مثل بقية األقليات كأقلية

العاملة من اليهود، إحدامها ترى أم يشكلون طبقة عاملة  ويالحظ تذبذب البونديني بني نظرتني إىل أعضاء الطبقة
 .ة أي يديشية، ولذا ال ميكن دجمها بشكل كامل يف الطبقة العاملة الروسيةأوربية حملي يهودية ذات هوية يهودية شرق

يتجزأ منها، ومن مث يكون حل   أن مثة طبقة عاملة روسية، وأن العمال اليهود هم جزء ال"البلشفي"ويرى املوقف اآلخر 
هم احلضاري ومدى التصاقهم قيادة البوند على مدى ذكائ ويدل تذبذب. مشكلة اليهود القومية والطبقية هو االندماج

 فهذه اجلماهري كانت كتلة بشرية كبرية تصلُح أساساً لتطوير. مستقلة آخذة يف التبلور جبماهريهم اليت كانت هلا هوية

آخذة يف التبلور، طرح فالدميري  ولكن، ألن هذه اهلوية ليست متبلورة وإمنا. شخصية قومية شرق أوربية يديشية مستقلة
اليت تذهب إىل أنه ال ميكن حتديد الشكل الذي " احلياد  " ، أحد منظري احلزب، فكرة"1923 1879"ميدمي 

 اليهودية يف شرق أوربا بقاءهم، فهم قد حيتفظون ويتهم وقد يندجمون يف حميطهم سيحقق من خالله أعضاء اجلماعة

حرية التطور لكل من  سياسي يضمنوتصبح مهمة البوند بالتايل هي أن حيارب من أجل التوصل إىل إطار . الثقايف
ولذا، مل تستمر . االستمرارية اإلثنية أوعلى عمليات التذويب االجتاهني، وأال يتخذ أية خطوات من شأا أن تساعد على

 وبعد أن مارس احلزب. 1906الدميوقراطي االشتراكي وعاد البوند إىل التحالف معه عام  القطيعة طويالً مع احلزب

. الطبقة العاملة من اليهود ، وسع نشاطاته ووصل إىل قطاعات كبرية من أعضاء1905ين بعد ثورة نشاطه بشكل عل

 حيث قُبض على رؤساء احلزب "املد الرجعي يف روسيا وهي الفترة اليت شهدت" 1908ولكنه بدأ ينتكس بعد عام 
يشية، واشترك يف عدة مؤمترات ومؤسسات لبعض الوقت يف األمور الثقافية مثل اليد ومت نفيهم، واحنصر اهتمام احلزب

 .ذات طابع يهودي روسي عام مثل مجعية تنمية الثقافة بني يهود روسيا ثقافية
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الصهيونية للقومية اليهودية العاملية  تأكيد البوند اهلوية اليديشية، ورمبا بسبب هذا، جنده يقف يف حزم ضد الرؤية ورغم
البوند أن املشروع الصهيوين لن يؤدي إىل حل املسألة اليهودية ألن  د بينوق. اليت تضم اليهود يف كل زمان ومكان

االقتصادية  لن تستوعب كل يهود العامل، كما أا تفقد يهود العامل حقهم يف املطالبة حبقوقهم الدولة الصهيونية
راع بني اليهود والعرب أبدياً، كما الدولة جيعل الص ذلك باإلضافة إىل أن إنشاء هذه. واالجتماعية واملدنية حيثما وجدوا

يهدف  وقد بين البوند أن االفتراض الصهيوين بأزلية معاداة اليهود بني األغيار. الغرب أن بقاءها يعتمد على رضا يهود
  .عقلية اجليتو إىل متييع الصراع الطبقي وإعاقة تطور شعور املواطنة لدى اليهود وإىل تقوية

صفوف احلزب يف تلك اآلونة، إذ انسحب املثقفون من   يف تاريخ احلزب حبدوث تغيري أساسي يفوتبدأ املرحلة الثانية
وزاد التركيز على خصوصية العمال اليهود وعلى خصوصية . وقياداته من العمال قيادته، وأصبحت أغلبية أعضائه

تدعو إىل استخدام  خذت قرارات هي اليديشية، كما ات"1910عام "ولذا، كانت لغة املؤمتر العاشر للحزب  .وضعهم
وحينما حدث . 1912 لعام "الربملان"الدوما  هذه اللغة يف املدارس واملؤسسات وإىل اشتراك احلزب يف انتخابات

البوند إىل املنشفيك لقبوهلم مبدأ اإلدارة الذاتية، وألن لينني والبالشفة بشكل  االنشقاق بني البولشفيك واملنشفيك، انضم
  .يهود اليديشية  وخلصوصية وضع العمال من"أو املسألة اليديشية"هم البوند للمسألة اليهودية رفضوا ف عام

ولكن أعداداً . ووصلت إىل مخسة وأربعني ألف عضو ، زادت عضوية البوند بسرعة1917وبعد اندالع الثورة عام 
 حزباً بوندياً شيوعياً، ولكن أعضاءه وكون بعض أعضاء احلزب يف أوكرانيا كبرية منهم انضمت إىل احلزب الشيوعي،

على ما تبقى من  ومت القضاء. أيضاً إىل احلزب الشيوعي بعد تصاعد اهلجمات ضد أعضاء اجلماعة اليهودية انضموا
  .1919البوند عام 

احلزب ومل يبق من .بعد الثورة، واستمرت يف نشاطها احلزيب وأصدرت جملة وهاجرت شرذمة صغرية من البوند إىل برلني
  .1933 مث إىل باريس عام 1927الذي نقل إىل جنيف عام  سوى أرشيفه

 يف أماكن أخرى من بينها جاليشيا ورومانيا، ولكن أهم هذه األحزاب هو حزب البوند يف وكانت هناك أحزاب بوند

 ازداد احلزب راديكالية يف وقد. األوىل بولندا الذي استقل يف نشاطاته حني عزل عن روسيا نتيجة اندالع احلرب العاملية
مث انضم احلزبان إىل الكومنترن، األمر الذي . 1919يف جاليشيا عام  بولندا، وانضم إىل احلزب االشتراكي اليهودي

عام  ،ولكنه حينما عاود الظهور يف1924 و1920واختفى حزب البوند بني عامي . احلكومة هلما تسبب يف قمع
وجريدة يومية وبلغت  دي يف بولندا، فأصدر جملة أسبوعية وأخرى شهرية أصبح أكرب حزب عمايل يهو1924

  .تضم عشرة آالف عضو  إىل جانب منظمة شبابية كانت" ألفا12ًويقال "عضويته سبعة آالف 

فاستمر يف حربه ضد الصهيونية واليهودية األرثوذكسية، . بولندا ولعب حزب البوند دوراً مؤثراً يف احلياة السياسية يف
وتسعني ألف  األصوات يف انتخابات احتادات نقابات العمال اليهود اليت كانت تضم حنو تسعة وكان حيصل على أغلبية
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% 80املركزية، كما كان يسيطر على حنو  وساهم احلزب يف تأسيس منظمة املدارس اليديشية. 1939عامل يف عام 

  .ارضته للعربيةالبوند يف مع واستمر. من كل املؤسسات التعليمية اليديشية

، حني حصل على أغلبية أصوات اليهود 1939 و1936بني عامي  ووصل البوند يف بولندا إىل قمة نفوذه السياسي
 وبعد. ألنه كان ينظم اجلماهري اليهودية وغري اليهودية يف احلرب ضد معاداة اليهود يف انتخابات البلديات، نظراً

معظم أعضاء اجلماعة اليهودية  وقد مت القضاء على البوند مع تصفية. اومة ضدهاالحتالل النازي، اشترك البوند يف املق
  .يف بولندا على يد النازيني

السابقني يف  البوند اليزال له فروع يف الواليات املتحدة وبريطانيا تضم كبار السن من نشطاء احلزب ويالحظ أن حزب
عاملياً له هيئة تنفيذية مقرها نيويورك، وقد عقدت  ائه وفروعه احتاداًوقد كونت البقية الباقية من أعض. بولندا وروسيا

 وال يزال احلزب يرفض الفكر. ، واملنظمة عضو يف االشتراكية الدولية1965أبريل عام  هذه اهليئة مؤمتراً عاماً يف

  .الصهيوين وحياول أن يأخذ موقفاً حمايداً من الصراع العريب اإلسرائيلي

ة الواضحة للبوند أثناء فترة نشاطه، سواء في روسيا أو في بولندا، فإن أثره في تواريخ ورغم الجماهيري
 : ولعل هذا يعود إلى عدة أسباب. أعضاء الجماعات كان محددا

التحديث يف شرق أوربا بعد عام  ارتبط البوند من البداية بثقافة اليديشية اليت ازدهرت لفترة حمددة، بسبب تعثُّر  1
  .باليديشية آخذاً يف التناقص حىت يف هذه الفترة كان عدد املتحدثني، و1880

عديدة، ولذا فإن االختفاء هو يف واقع األمر جزء من الربنامج وحتقق   حيوي برنامج حزب البوند جوانب اندماجية 2
  .له

الكثيفة وإىل انتشار أعضاء  أدت عملية التصنيع والتحديث، بعد الثورة البلشفية، إىل تصفية التجمعات اليهودية  3
نفسه بالنسبة لبولندا، األمر الذي أدى إىل تصفية القاعدة  اجلماعات يف روسيا، كما أدت اإلبادة النازية إىل الشيء

  .البلدين اجلماهريية للحزب يف

ليديشية بوصفها إحدى فاعترفت باللغة ا. البوند  تولت الدولة السوفيتية، بنفسها، تنفيذ اجلانب الثقايف لربنامج 4
 وأنشأت العديد من املؤسسات الثقافية اليديشية، مث أنشأت أخرياً مقاطعة بريوبيجان اللغات الرمسية، وشجعت دراستها،

كان مشروع بريوبيجان مل ينجح،  وإذا كانت اليديشية آخذة يف االختفاء وإذا. وهي التنفيذ العملي للربنامج البوندي
اليديشية وإىل أن أعضاء اجلماعة آثروا االندماج وما يتبعه من حراك  بيعة املؤقتة للنهضة الثقافيةفإن هذا يعود إىل الط
البداية من  وعلى كلٍّ، فقد كان منظرو البوند غري متأكدين منذ. االحتفاظ خبصوصيتهم اليديشية اجتماعي سريع على

هوية أعضاء اجلماعة إما حنو مزيد من االندماج  سمح بتطورأن اهلوية اليديشية ستنمو وتزدهر، ولذا طالبوا بإطار منفتح ي
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ويبدو أن البديل الثاين هو الذي . وتركوا النتيجة ليحددها مسار التاريخ نفسه أو حنو مزيد من الضمور مث االختفاء،
 .أن يتحقق كتب له

  "1923-1879"فالديمير ميديم 

Vladimir Medem  

وكان . يعمل كضابط طبيب يف اجليش ولد يف منطقة االستيطان ألب.  روسيا وبولنداأحد قادة حزب البوند البارزين يف
وقد درس ميدمي . الروسي، كما قام بتعميد ابنه يف الكنيسة األرثوذكسية والده من اليهود املندجمني متاماً يف اتمع

للطلبة عام  عقب اشتراكه يف إضرابوخالل فترة دراسته، اعتنق املاركسية مث طُرد من اجلامعة . كييف القانون يف
نفسه روسياً، ولكنه بدأ يوجه  وكان ميدمي يعترب. ، وأمضى فترة قصرية يف السجن عاد بعدها إىل منسك1899

االنضمام إىل حزب البوند، فأصبح عضواً يف جلنة احلزب يف منسك  ودفعه ذلك إىل. اهتمامه حنو اجلماهري اليهودية
  سجن لفترة أخرى، هرب إىل سويسرا حيث انضم إىل دوائر الطالب الروس، وانتخب عامأن وبعد. وكتب يف جريدته

للحزب االشتراكي  وقام ميدمي بتمثيل احلزب يف املؤمتر الثاين. أول سكرتري حلزب البوند يف اخلارج 1901
اخلارجية حلزب البوند مث عضواً عضواً يف اللجنة  وعين عقب املؤمتر. 1903الدميوقراطي الروسي املنعقد يف لندن عام 

  .1906يف جلنته املركزية عام 

اليت تبناها حزب البوند كسياسة رمسية له   سياسة احلياد1904وكان ميدمي شديد االهتمام باملسألة القومية، فبلور عام 
الندماج باعتبار أن وهي سياسة تدعو إىل تبني موقف حمايد جتاه قضية ا بشأن مستقبل اجلماعة اليهودية يف روسيا،

يف االبتعاد عن هذه  1910ولكن ميدمي بدأ عام . االجتماعية واالقتصادية ستحسم هذه املسألة يف اية األمر العوامل
املسألة القومية، ويف تأكيد أن اجلماعة اليهودية مجاعة قومية  السياسة واملطالبة بضرورة اختاذ موقف أكثر إجيابية جتاه

  .داخل روسيا  هلا احلق يف التعبري عن هويتها القومية والثقافية مثل سائر القوميات"يةيديش" شرق أوربية

نشيطاً داخل اإلطار التنظيمي للجماعة اليهودية  وقد كان ميدمي أول من دعا إىل ضرورة أن يتبىن حزب البوند دوراً
  السبت والدفاع عن حقوق العمال اليهود،املدارس اليديشية وحبق التوقف عن العمل يوم ، كما طالب بتأسيس"القهال"

  .1913و 1912ولعب دوراً نشطاً يف إحياء الصحافة البوندية يف الفترة ما بني عامي 

وخالل . بعد انسحاب القوات الروسية 1915 سجن ميدمي يف وارسو خالل احلرب العاملية األوىل مث أُفرج عنه عام
وقد عمل على تشجيع اللغة اليديشية، وبدأ . الزعيم الفكري حلزب البوند ا االحتالل األملاين لبولندا، أصبح ميدمي

  .ويكتب ا ويهاجم الصهيونية بشدة يتحدث

املؤيدة للشيوعية داخل حزب البوند، وجد ميدمي نفسه منعزالً داخله بسبب  ومع قيام الثورة البلشفية وصعود العناصر
  . واستقر فيها1921جر إىل الواليات املتحدة عام على البالشفة وسياستهم، فها هجومه الشديد
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 انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات االشتراكية والثورية 

Participation of Members  of Jewish Communities  in Socialis t and 
Revolutionary Movements  

لثورية االشتراكية يف كثري من بالد العامل بنسبة تفوق احلركات ا يالحظ وجود كثري من أعضاء اجلماعات اليهودية يف
يالحظ أن  وهذه ظاهرة كانت ملحوظة يف العامل العريب اإلسالمي، إذ. األصليني يف هذه احلركات نسبة اخنراط السكان

يات مبستغرب، فكثري من أعضاء األقل وليس هذا. كثرياً من قيادات ومؤسسي احلركات الشيوعية كانوا من اليهود
أن حيقق هلم اتمع الثوري العلماين اجلديد احلرية الكاملة واملساواة  ينجذبون إىل احلركات الثورية العلمانية على أمل

احلركة االشتراكية كانت  ولكن ذلك، على كل حال، كان ظاهرة عابرة نظراً ألن كثرياً من العناصر اليهودية يف .التامة
الدولة الصهيونية وبعد اتضاح معامل حركة القومية  عن العامل العريب بعد تأسيسأجنبية أو من أصل أجنيب ورحلت 

ومع . ضمن القيادات وحسب ومل يكن هناك قط مجاهري يهودية ذا املعىن كما أن هذه العناصر كانت. العربية
الباحثني إىل أن  ومع هذا، يذهب بعض. كانت معظم احلركات االشتراكية يقودها عناصر عربية حملية اخلمسينيات،

  .مسيطرة على احلركات الشيوعية  ظلت"مثل هنري كورييل"القيادات الشيوعية العربية من أصل يهودي 

 مل يكن فيه "إجنلترا وهولندا وفرنسا وغريها"أوربا يف القرن التاسع عشر  أما يف العامل الغريب، فيمكن القول بأن غرب
مستوى القيادات   مندجمة، وبالتايل مل يكن هناك وجود يهودي ملحوظ ال علىيهودية كبرية كما أا كانت كتلة بشرية

العناصر الثورية كانت تجند من بني املهاجرين من  ولكن من املُالحظ أن بعض. االشتراكية وال على مستوى اجلماهري
 مستوى القيادة أو على مستوىكما أن متثيل اليهود يف األحزاب الثورية، سواء على  .شرق أوربا مع يهود اليديشية

  .اجلماهري، كان أعلى من نسبتهم القومية

والطبقات  ، فقد كانت أعداد اليهود صغرية، كما كانت تنتمي أساساً لكبار املمولني"والنمسا أملانيا"أما يف وسط أوربا 
ومل تكن األحزاب الثورية تضم يف . الليربالية الوسطى، ولذا ارتبط اليهودي يف األذهان بكبار املمولني وبالدعاوى

ومع هذا، كان هناك عدد ملحوظ من قيادات احلركات الثورية . بشكل مطلق صفوفها أعداداً كبرية من اليهود
بينهم كارل ماركس  والشيوعية، ومن املفكرين الثوريني، من أعضاء اجلماعات اليهودية، ميكننا أن نذكر من االشتراكية

الذي أضفى مصداقية سطحية على  ولعل هذا الوضع هو.  كاوتسكي وروزا لوكسمربجوفرديناند السال وكارل
  .وحماولة اليهود حتطيم أملانيا بتطويقها من اليمني واليسار االدعاءات النازية بشأن املؤامرة اليهودية الكربى

ملحوظاً ال شك  هري وجوداًأوربا، فكان وجود اليهود يف احلركات الثورية على مستوى القيادات واجلما أما يف شرق
وليتفينوف، من أعضاء اجلماعات اليهودية، وعلى  فكان عدد كبري من البالشفة الروس، مثل زينوفييف وكامينيف. فيه

أما على مستوى املشاركة اجلماهريية، فكان حزب . وقائد اجليش األمحر رأسهم تروتسكي مهندس الثورة البلشفية
اليهودي ينخرط  وكان الشباب. ودي هو أكرب حزب ثوري اشتراكي يف العامل عند تأسيسهالبولندي اليه البوند الروسي
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 من "يف روسيا" 1900جرائم سياسية عام  من املقبوض عليهم يف% 30يف سلك الثوار بدرجات متزايدة، فقد كان 
  .أعضاء اجلماعات اليهودية

 : لثورية بشكل ملحوظ على األساس التاليويمكن تفسير انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات ا

الذي يساهم يف احلركات الثورية أكثر   كان اليهود يشكلون نسبة كبرية من القطاع املتعلم يف املدن، وهو القطاع 1
  .من القطاعات األخرى

حيث مت  الشباب اليهودي حمروماً من دخول اجلامعات الروسية، فالتحقوا باجلامعات يف أوربا  كان كثري من 2
  .تسييسهم وتثويرهم بدرجة أعلى من أقرام

املمكن يف  ولذا، جند أن املثقفني اليهود الذين كان من. مضطهدة حمرومة من حقوقها املدنية  كان اليهود أقلية 3
صفوف وقد اخنرطوا، بدالً من ذلك، يف  "وهو األمر الذي حدث فيما بعد"ظروف عادية أن يتحولوا إىل مهنيني عاديني 

الثورية يف العامل، حيث جند أن أعضاء األقليات املضطهدة يشكلون  القواعد الثورية، كما حيدث يف كثري من احلركات
  .نسبة عالية فيها

احلركات الثورية ووظفته  واستفادت الصهيونية من ظاهرة اخنراط أعضاء اجلماعات اليهودية بشكل ملحوظ يف
تيودور هرتزل يف كتاباته، وأثناء مفاوضاته، أن احلل  ساسية اليت كان يطرحهالصاحلها، إذ أن أحد املوضوعات األ

 وقد مت تطوير الصيغة الصهيونية العمالية كمحاولة. لتحويل الشباب اليهودي عن الثورة الصهيوين هو الطريقة الوحيدة

صدور وعد بلفور، حماولة جتنيد   إىلومن األسباب اليت أدت. الستيعاب الديباجة الثورية االشتراكية داخل الصهيونية
  .البلشفية الكتلة اليهودية الضخمة يف شرق أوربا ضد الثورة

االشتراكية اليت بدأت تتبلور يف تنظيمات شيوعية  وبعد احلرب العاملية األوىل، يالحظ تركُّز اليهود يف التنظيمات
 لدولية معادية للصهيونية وملعاداة اليهود، ورفضت السماحوكانت التنظيمات الشيوعية ا .وتنظيمات اشتراكية دميوقراطية

الشيوعية كانت تتبع تعليمات  وحيث إن األحزاب. لألحزاب الصهيونية ذات الديباجات االشتراكية باالنضمام إليها
ولكن . ءفإن هذه األحزاب ناصبت الصهيونية وأحزاا العدا االحتاد السوفييت يف هذا اال، ويف عدة جماالت أخرى،

مرة  قيام الدولة الصهيونية حينما فعل االحتاد السوفييت ذلك، مث ناصبت الصهيونية العداء هذه األحزاب ذاا أيدت
األحزاب االشتراكية الدميوقراطية، فقد  أما. أخرى حينما غير االحتاد السوفييت سياسته وأعلن عداءه للصهيونية ودولتها

 الصهيونية، وأيدت املشروع الصهيوين مث الدولة الصهيونية، وتعاونت مع األحزاب وبالتايلتقبلت الظاهرة االستعمارية 

الستينيات، ظهرت حركة اليسار  ويف. الصهيونية ذات الديباجة االشتراكية ومنحتها حق العضوية يف األممية الثانية
جلماعات اليهودية، وكان هربرت ماركوز، وأوربا من أعضاء ا اجلديد، وكان كثري من زعمائها يف الواليات املتحدة

، 1967 وأخذت هذه احلركة موقفاً معادياً إلسرائيل ومؤيداً للعرب، خصوصاً بعد حرب. يهودياً منظِّرها األساسي،
  .عالية من أعضائها من اليهود ولكن، مع هذا، ظلت نسبة. وهو ما أدى إىل ابتعاد بعض الشباب اليهودي عنها
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وهذه أيضاً ظاهرة ليست . عدداً كبرياً من أعضاء اجلماعات اليهودية  من حركات الرفض الثورية تضموال تزال كثري
  .وإمنا هو أمر شائع بني أعضاء األقليات مقصورة علىهم

ألن مثل هذه االصطالحات » االشتراكيني اليهود«أو » االشتراكية اليهودية«مثل  ويالحظ أننا ال نستخدم اصطالحات
يهودية االشتراكي  جود اشتراكية يهودية ال ميكن تفسريها إال بالعودة إىل حركيات يهودية مستقلة، وأنو تفترض

ويف املداخل اخلاصة باالشتراكيني من . قبوله وهو ما جند أن من الصعب. اليهودي هي أهم العناصر اليت تفسر سلوكه
فبعضهم لعب انتماؤه .  واحد ينطبق عليهم مجيعاًيوجد منوذج تفسريي أعضاء اجلماعات اليهودية وجدنا أنه ال

اليهودية أي دور على  واإلثين، دوراً يف اخنراطه يف احلركة االشتراكية، والبعض اآلخر مل تلعب معه اليهودي، الديين
موقفاً اليهودية قد لعبت دوراً سلبياً وجعلته يتخذ  وأحياناً جند أن يهودية االشتراكي من أعضاء اجلماعات. اإلطالق

  ال يكترثون باليهود أو"على حد تعبري إسحق دويتشر"» يهود غري يهود«وكثريون منهم  معادياً لليهود واليهودية،

  .باعتبارهم يهوداً اليهودية، وكل ما بقي من يهوديتهم هو االسم، ومع هذا صنف كل هؤالء

لشيوعية، وخصوصاً يف شرق أوربا، بنسبة تفوق األحزاب ا ومثة وجود ملحوظ ألعضاء اجلماعات اليهودية يف قيادة
 كما يالحظ وقوفهم إىل جوار الستالينية، وجيب أن نرى الستالينية هنا باعتبارها .كثرياً نسبتهم إىل عدد السكان

اإلثنية التطبيق، ظهرت التوترات العرقية و فرغم اإلدعاءات األممية للنظرية الشيوعية إال أنه، يف جمال. »النفوذ الروسي»
 من " رومانيا- تشيكوسلوفاكيا - ار -بولندا "الشعوب احمليطة بروسيا  والقومية التقليدية وظهر مرة أخرى خوف

جانب روسيا، وهو  وقد وقف كثري من أعضاء اجلماعات اليهودية إىل. الذي ارتدى رداًء أممياً شيوعياً الدب القيصري
ويف هذا استمرار . باعتبارها القوة اإلمربيالية احلاكمة اليت متثل املصاحل الروسيةما جعل منهم ما يشبه اجلماعة الوظيفية 

النبالء،  شرق أوربا كجماعة وظيفية استخدمتها الطبقات احلاكمة لضرب الفالحني وأحياناً ملرياث اجلماعة اليهودية يف
هذا يفسر سخط كثري من شعوب  لعلو. األمر الذي دعم الصورة اإلدراكية السلبية لليهود عند شعوب شرق أوربا

تقريباً، إذ ال تزال صورة اليهودي كسوط عذاب يف يد  رغم اختفاء اجلماعات اليهودية» اليهود«شرق أوربا على 
  .احلاكم حية يف األذهان

 الثورة اليهودية 

The Jewish Revolution  

البلشفية نظمها اليهود  د نشوا، وهو يفترض أن الثورةمصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية عن» اليهودية الثورة«
إىل أن الثورة البلشفية، كثورة يهودية، هي إحدى  بل يذهب البعض. وخططوا هلا وعملوا على جناحها واستفادوا منها

هذا واملدافعون عن . املؤامرة اليهودية العاملية الكربى ضد اجلنس البشري تطبيقات بروتوكوالت حكماء صهيون أو
تنصر، أما لينني  وهو أمر مناف للواقع، فأبو ماركس قد"يشريون إىل أن كالً من كارل ماركس ولينني يهود  التصور

كبري من اليهود يف صفوف البالشفة على مستوى  ، كما يشريون إىل وجود عدد"فمن املعروف أن خلفيته ليست يهودية
  .كي وكامينيف وزينوفييفتروتس الكوادر السياسية العادية والقيادات مثل
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ولغريهم، سيجد أم كلهم رفضوا اليهودية بل سامهوا يف صياغة السياسة  ولكن الدارس لسري هؤالء البالشفة اليهود،
التجمعات السكانية  اجلماعات اليهودية ويف تطبيقها، وهي السياسة اليت أدت يف اية األمر إىل تصفية البلشفية جتاه

. وإىل تصاعد معدالت االندماج والعلمنة بينهم "وكانت من أكرب التجمعات يف العامل"يا وأوكرانيا اليهودية يف روس

البلشفية اليهودية يف ميزان القوى، داخل احلزب وخارجه، مل يكن نتيجة  ومن املعروف أن صعود وهبوط القيادات
حتالف كامينيف  وقد.  واتمع السوفييتوإمنا كان بسبب الظروف العامة للصراع داخل احلزب الشيوعي يهوديتهم،

. رغم أنه كان ثاين أهم شخص يف احلزب وزينوفييف مع ستالني ضد تروتسكي، ومن مث جنح ستالني يف إقصائه ونفيه

  .األمر، يف القبض عليهما وإعدامهما، وهي أمور حتدث يف كل الثورات مث حتالفا معاً ضد ستالني الذي جنح يف اية

أكرب من نسبتهم إىل عدد  أن عدد أعضاء اجلماعة اليهودية املشتركني يف الثورة البلشفية واملناصرين هلا كان وال شك يف
ولكن هذا أمر متوقَّع من أقلية عاىن أعضاؤها من  كما أن اجلماعة اليهودية استفادت وال شك من الثورة،. السكان

  .وى تعليمي عاليتمتعون فيه مبست احلكم القيصري يف الوقت الذي كانوا

ولعل تطرف تروتسكي كان نتيجةً . اليهود قد ترك أثراً يف فكرهم وسلوكهم وال شك يف أن املرياث اليهودي للبالشفة
ظل اشتراكهم يف الثورة  ولكن تفسري موقفهم بأكمله على أساس من انتمائهم اليهودي أمر غري ممكن، إذ. املرياث هلذا

» الثورة اليهودية«ومن مث، فإن مصطلح . إبان الثورة اً آلليات وحركيات اتمع الروسيأو اخنراطهم يف صفوفها خاضع

  .قد يفسر بعض التفاصيل ولكنه يعجز عن تفسريها مجيعاً بكل تركيبيتها ليست له قيمة تفسريية عالية، فهو

يهودياً مهما غير  دي يظلله مضمون عنصري، إذ يفترض أن اليهو» الثورة اليهودية«مصطلحاً مثل مصطلح  كما أن
ومن مث، . أنه مصطلح ينكر عليه حرية االختيار آراءه ومهما اختذ من مواقف، فثمة حتمية ما تفرض نفسها عليه، أي

 يفترضون أيضاً وجود هوية يهودية ثابتة، ال تتحول وال تتغير بتغير الزمان فهو أيضاً مصطلح صهيوين، فالصهاينة

  .واملكان

الشيوعية يف االحتاد السوفييت يلقون باللوم على اليهود  إىل الظهور، إذ بدأ أعداء» الثورة اليهودية«د مصطلح وقد عا
  . اليت أحلقت الكوارث مبجتمعهم، وأوصلته إىل ما وصل إليه من تفكُّك ودمار"البلشفية أي"وعلى الثورة اليهودية 

  "1951-1867"ماكسيم ليتفينوف 

Maxim Litvinov  

الروسية لعائلة  ثوري روسي ودبلوماسي سوفييت، ولد يف بياليستوك يف بولندا. مائري مويسيفيتش والسن مسه األصليا
الدميوقراطي الروسي احملظور، واعتقل ونفي عام   إىل احلزب االشتراكي1899وانضم عام . يهودية من الطبقة املتوسطة

، بعد انقسام احلزب االشتراكي 1903ويف عام . 1902سويسرا عام  ، إال أنه جنح يف الفرار إىل1901
 تعاون مع. 1905ليتفينوف إىل اجلناح البلشفي وعاد سراً إىل روسيا حيث اشترك يف ثورة  الدميوقراطي، انضم
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وبعد فشل الثورة، فر مرة  .ماكسيم جوركي يف إصدار جريدة احلياة اجلديدة، وهي أول جريدة بلشفية رمسية يف روسيا
وهناك توطدت عالقته بلينني وتعاون معه بشكل  .1918 ى إىل فرنسا مث إىل إجنلترا بشكل شبه دائم حىت عامأخر

ممثالً  ، عينته احلكومة السوفيتية اجلديدة1917وبعد قيام الثورة البلشفية عام . روسيا وثيق يف نشاط البالشفة خارج
وقد اعتقلته السلطات . السوفييت اجلديد تراف هذه األخرية بالنظامدبلوماسياً هلا لدى احلكومة الربيطانية رغم عدم اع

 مقابل اإلفراج عن 1919دعائية، ولكنها أفرجت عنه يف مطلع عام   بدعوى قيامه بأنشطة1918الربيطانية عام 
عاماً، حيتل مكانة  نظل ليتفينوف، ملدة عشري. الربيطاين يف االحتاد السوفييت وبعض الرعايا الربيطانيني املمثل الدبلوماسي

 يف 1921وعين عام . املؤمترات واملفاوضات املهمة مهمة يف السياسة اخلارجية السوفيتية ومثَّل بالده يف العديد من
 منصب مفوض "1939وحىت عام " 1930الدولة للشئون اخلارجية، مث تولَّى عام  منصب نائب مفوض أو قوميسار

العامل بالنظام السوفييت  تفينوف دوراً مهماً على اجلبهة الدبلوماسية لكسب اعترافولعب لي. للشئون اخلارجية الدولة
. "1933عام "اخلاصة بإقامة عالقات دبلوماسية بني البلدين  اجلديد، ومثَّل بالده يف املفاوضات مع الواليات املتحدة

عام  ر نزع السالح الذي نظمته عصبة األممخالل مقترحاته الراديكالية اليت قدمها يف مؤمت وقد لفت انتباه العامل من
معادية ألملانيا النازية، عمل  ، وهي الفترة اليت تبنت فيها موسكو سياسة1939 و1934ويف الفترة بني . 1927

الغربية وأكد ضرورة مواجهة النازية، كما دعا إىل إقامة نظام أمين  ليتفينوف على تنمية عالقة االحتاد السوفييت بالدول
السالم ال «عبارة  إىل شبكة من االتفاقات اإلقليمية والثنائية للمعونة املتبادلة، وكان أول من أطلق مجاعي يستنددويل 
معاهدة عدم االعتداء مع أملانيا النازية عام  ولكن مع التحول الذي طرأ على السياسة السوفيتية وإبرامها. »يتجزأ 

 املركزية للحزب الشيوعي، وذلك نظراً ملوقفه املعادي ألملانيا، اللجنة  مت إقصاء ليتفينوف من منصبه ومن1939
، فقد عاد 1941عام  أما بعد الغزو األملاين لالحتاد السوفييت. اليهودية، مع أنه مل يسجل نفسه يهودياً وكذلك ألصوله

 وحىت عام 1942ة عام الواليات املتحدة األمريكي ليتفينوف للحياة السياسية مرة أخرى وعين سفرياً لبالده لدى
وظل يلعب دوراً مهماً يف السياسة اخلارجية السوفيتية، خصوصاً فيما خيص  وعاد لالحتاد السوفييت بعد ذلك. 1943
  .1946بالدول الغربية الكربى حىت اعتزاله عام  عالقاا

  "1937-1868"فارشافسكي /أدولف فارسكي

Adolf Warski- Warszawski  

 ولد يف كراكوف لعائلة يهودية مندجمة. يهودي، وأحد مؤسسي احلزب الشيوعي البولندي زعيم شيوعي بولندي

قام بتنظيم احلزب االشتراكي . شبابه ومتعاطفة مع احلركة القومية البولندية املطالبة باالستقالل اليت ارتبط ا منذ
بض عليه عدة مرات من قبل السلطات ، وأُلقي الق1905لعام  الدميوقراطي يف بولندا وشارك يف الثورة الروسية

انتهاء احلرب،  ومع. العاملية األوىل، مثَّل الدميوقراطيني البولنديني يف املؤمترات املناهضة للحرب وخالل احلرب. القيصرية
ومكتبه السياسي كما انتخب عن احلزب  شارك يف تأسيس احلزب الشيوعي البولندي وكان عضواً يف جلنته املركزية

، هاجر إىل االحتاد السوفييت واحتل مكانة مهمة 1930احلزب عام  وبعد أن حظر نشاط. يف الربملان البولنديعضواً 
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عام  ويف أعقاب محالت التطهري الواسعة اليت جرت يف االحتاد السوفييت. للدولية الشيوعية داخل القسم البولندي
  .يف العام نفسه املضادة وسجن مث أُعدم، وجهت إليه اامات باخليانة واملشاركة يف الثورة 1937

  "1940-1869"إما جولدمان 

Emma Goldman  

الثورية أثناء وجودها يف سانت  أمريكية يهودية وكاتبة سياسية فوضوية، ولدت يف ليتوانيا وتعرفت إىل األفكار
ويف أواخر . ض مصانع املالبساألمريكية واشتغلت يف بع ، هاجرت إىل الواليات املتحدة1886ويف عام . بطرسربج

 1887الفوضوية بعد أن أثارا قضية أربعة من الفوضويني حكم عليهم باإلعدام عام  الثمانينيات، انضمت إىل احلركة

ويف عام . يف شيكاغو إدانتهم، دون أي دليل قاطع، بتهمة تدبري انفجار تسبب يف مصرع سبعة من رجال الشرطة بعد
ويقال إا دبرت معه حماولة اغتيال رئيس . درا ألكسندر بريكمان الذي أصبح عشيقها ورفيق، تعرفت إىل 1889

وبعد أن باءت هذه احملاولة بالفشل حكم على . 1892العمال املضربني عام  شركة للحديد تسبب يف مقتل عدد من
القضية  ان جاهدة من أجل دفعوخالل هذه الفترة، عملت إما جولدم. بالسجن مدة أربعة عشر عاماً بريكمان

اليهود ولكنه امتد إىل قطاع واسع من  ومل يقتصر نشاطها على مجاعات املهاجرين من األملان أو. الفوضوية إىل األمام
بقدرات خطابية فائقة وألقت العديد من اخلطب باللغات األملانية  وكانت إما جولدمان تتمتع. العمال األمريكيني

آنذاك  ، اتهمت إما جولدمان بالتورط يف اغتيال الرئيس األمريكي1901ويف عام . واإلجنليزية والروسية واليديشية
ا أثارت قضية الدور اليهودي يف  وليام ماكينلي، ومن خالل احملاكمة اتضح أا بريئة إال أن الشبهات اليت أحاطت

، وقامت بتحريرها بالتعاون "أي أمنا األرض"جملة موذر إيرث  ، أسست إما جولدمان1906ويف عام . عملية االغتيال
أخالقيته،  وهامجت على صفحات الة ظُلم اتمع األمريكي وال. أى عقوبته يف السجن مع بريكمان الذي كان قد

جيب أن جيد جماالً « بداخل املرأة  كما دافعت عن حقوق املرأة وضرورة مساواا بالرجل، واعتربت أن كل ما يهفو
جولدمان من أوائل من دافعوا عن حتديد النسل يف الواليات املتحدة،  كما كانت إما. » عن نفسه بشكل كامل للتعبري

احلرب  كما عارضت. بسبب انتهاكها القوانني اليت متنع نشر أية معلومات خاصة بتحديد النسل 1916وسجنت عام 
املتحدة يف احلرب وضد التجنيد اإلجباري،  اك الوالياتالعاملية األوىل وهامجت اجلانبني املتحاربني، ونشطت ضد اشتر

  .إلقائها يف السجن ملدة عامني وإغالق جملتها  إىل1917وهو ما دفع احلكومة األمريكية عام 

 االحتاد السوفييت بعد أن تسبب قيام الثورة البلشفية يف خلق حالة من الذعر يف ، مت ترحيلها إىل1919ويف عام 

حيث تركته بعد أن خاب ظنها  ومل تقض إما جولدمان يف االحتاد السوفييت سوى عامني. دة من الشيوعيةالواليات املتح
خائنني لالشتراكية ألما أسسا شكالً جديداً من احلكم  وقد هامجت لينني وتروتسكي واعتربما. يف النظام اجلديد
سلطة  بأن الدولة، مهما كانت طبيعتها، تشكل يف النهايةجتربتها يف روسيا أكدت إمياا  واعتربت أن. املطلق والطغيان

  .قهرية متحو خصوصية اإلنسان وحريته
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وعاشت لفترة تنتقل من دولة . "1924"روسيا يف كتاا خيبة أملي يف روسيا  وقد سجلت إما جولدمان جتربتها يف
كتبت سريا  رت يف جنوب فرنسا حيثحصلت على اجلنسية الربيطانية وتزوجت فوضوياً من ويلز واستق إىل أخرى مث
ملعايريه وقيمه، واعتربت أن الرأمسالية حتكم  وظلت على إمياا بأمهية حرية الفرد الذي يعمل وفقاً. 1931الذاتية عام 

. وأن التعاون احلر بني اجلماهري هو السبيل الوحيد حنو خلق جمتمع شيوعي جديد على اإلنسان حبياة من الشقاء والعبودية

  . ودفنت يف شيكاغو1940توفيت إما جولدمان يف كندا عام  وقد

  "1919-1871"روزا لوكسمبورج 

Rosa Luxemburg  

 ولدت لعائلة يهودية. وإحدى أهم الشخصيات النسائية يف تاريخ االشتراكية الدولية ثورية واقتصادية من يهود اليديشية،

. "الربوليتاريا"الثوري البولندي  وانضمت يف شباا إىل احلزب االشتراكيجتارية يف مدينة زاموست يف بولندا الروسية، 

وتناولت . 1897حيث حصلت على درجة الدكتوراه عام  مث درست التاريخ االقتصادي السياسي يف جامعة زيورخ
  السرية للمهاجرينوشاركت روزا أثناء فترة دراستها يف احلركة االشتراكية. وبولندا رسالتها التطور الصناعي يف روسيا

احلزب االشتراكي الدميوقراطي  ويف أوائل التسعينيات من القرن الثامن عشر، ساعدت يف تأسيس. البولنديني يف سويسرا
البولنديني، رفضت روزا فكرة إقامة دولة قومية بولندية مستقلة،  وعلى خالف توجه االشتراكيني. يف بولندا وليتوانيا

احلكم القيصري   العاملة البولندية جيب أال يكون حترير بولندا من روسيا، ولكن التخلص منالطبقة واعتربت أن هدف
مقدمة خلالف روزا الالحق مع لينني حول مبدأ حق تقرير  ويعترب هذا املوقف. املستبد باعتباره املهمة االشتراكية األمسى

العامل  ت روزا أن انتماءها احلقيقي هو للطبقات العاملة يفإذ اعترب. متناقضاً مع االشتراكية املصري الوطين والذي اعتربته
عاملية كبديل للحلول القومية، وانطالقاً  أمجع، وأن نضاهلا هو من أجل حتقيق الثورة االشتراكية ومن أجل إجياد حلول

  .لوكسمبورج أي اهتمام بإقامة حركة عمالية يهودية من هذا املوقف األممي مل تبد روزا

حيث  1898وهاجرت إىل أملانيا عام . دوراً مهماً يف احلركة االشتراكية العمالية األملانية  روزا لوكسمبورجوقد لعبت
االشتراكي الدميوقراطي األملاين الذي  اكتسبت اجلنسية األملانية من خالل زواج صوري، مث اجتهت للعمل مع احلزب

كما عملت يف الصحافة واكتسبت من خالل . ية على اإلطالقاالشتراك كان يعتبر آنذاك أقوى وأكرب أحزاب الدولية
للحركة  ونشاطها ضد عناصر املراجعة داخل احلزب، مكانة بارزة داخل اجلناح اليساري الثوري مناقشتها احليوية

للعمل الثوري وبلورت مفهوم احلركة  واهتمت روزا لوكسمبورج باإلضراب العام كأداة مهمة. االشتراكية األملانية
لإلضراب العام، خمتلفةً يف ذلك مع لينني والبالشفة الذين اعتربوا احلزب  العفوية أو التلقائية للجماهري كشرط أساسي

وأدانت مركزية البالشفة بعد  وقد اختلفت مع لينني أيضاً حول مفهوم دميوقراطية الربوليتاريا،. الرئيسية لذلك األداة
 1917فترة اإلرهاب والقمع اليت أعقبت ثورة  ، كما انتقدت1903انقسام احلزب االشتراكي الروسي عام 

 يف بولندا وسجنت إثرها عدة أشهر عادت بعدها 1906  1905ثورة  واشتركت روزا لوكسمبورج يف. البلشفية
العاملية  وقد تعرضت للسجن مرة أخرى بسبب معارضتها احلرب. بالتدريس يف الكلية االشتراكية ا إىل برلني لتقوم
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مسامهة مهمة يف بلورة نظرية اإلمربيالية اليت  وقد كان لروزا لوكسمبورج. األوىل اليت اعتربا حرباً بني قوى إمربيالية
 ، أسست بالتعاون مع فرانز مهرنج وكارل اليبنخت1916ويف عام . املتعطش لألسواق اعتربا امتداداً للنظام الرأمسايل

. االشتراكي األملاين  اليت جسدت انفصال اجلناح اليساري الثوري عن احلزب"عصبة سبارتاكوس"املنظمة الثورية 

، وبعد أسبوعني فقط من 1919ويف يناير عام . األملاين  إىل احلزب الشيوعي1918وحتولت هذه املنظمة يف اية عام 
دي حراسهما من ضباط اجليش القبض عليها وعلى اليبنخت يف برلني، واغتيال على أي تأسيس احلزب الشيوعي، مت إلقاء

  .يف طريقهما إىل السجن ومها

  "1923-1873"جوليوس مارتوف 

Julius  Martov  

وحمرراً ألول جريدة يومية تصدر بالعربية يف  وكان جده كاتباً. ولد يف إستنبول. ثوري روسي يهودي وزعيم املناشفة
 ونفي إىل فلنا حيث نشط 1891 يف النشاط الثوري عام اخنرط مارتوف. االندماج روسيا، أما والده فكان من دعاة

لغته اليديشية، وهو ما حتقَّق فيما  ودعا مارتوف إىل إجياد تنظيم عمايل خاص باليهود تكون. احلركة العمالية اليهودية يف
ملة، مث اشترك لينني لتأسيس احتاد النضال من أجل حترير الطبقة العا ، انضم إىل1895ويف عام . بعد يف حزب البوند

عن  وختلَّى مارتوف. تأسيس جريدة إيسكرا لسان حال احلزب االشتراكي الدميوقراطي الروسي  يف1901معه عام 
  .حلزب البوند موقفه السابق اخلاص باملسألة اليهودية حيث هاجم بشدة التوجه القومي واالنفصايل

للحزب االشتراكي الدميوقراطي وتزعم املعارضة املنشفية  ، انشق مارتوف عن لينني خالل املؤمتر الثاين1903ويف عام 
 قاعدة واسعة والرافضة ملبدأ لينني القائل حبزب يستند إىل صفوة صغرية من احملترفني املطالبة حبزب مجاهريي ذي

 اجلريدة املنشفية يف ، وبعد فشلها نفي خارج روسيا حيث حرر1905وشارك مارتوف يف ثورة عام . الثوريني

، 1917ويف عام . السالم املناهضة للحرب وخالل احلرب العاملية األوىل، كان مارتوف من أقطاب حركة. باريس
الدميوقراطية وهاجم اجلانب القمعي للنظام البلشفي اجلديد، ولكنه أيد  عاد مارتوف إىل روسيا حيث كان من دعاة

مارتوف يف برلني  ، استقر1920اط احلزب املنشفي عام وبعد حظر نش. التدخل األجنيب والثورة املضادة نضاله ضد
وكان ملارتوف عدد من املؤلفات . جريدم حىت وفاته ليتزعم املناشفة املنفيني خارج االحتاد السوفييت، وقام بتحرير

 للمسألة والذي أكد فيه إميانه بأن االشتراكية هي احلل الوحيد "1908عام "واليهود  املهمة من بينها الشعب الروسي

  .اليهودية

  "1940-1879"ليون تروتسكي 

Leon Trotsky  

ميسورة احلال يف  ثوري وماركسي وزعيم سوفييت، ولد لعائلة يهودية. األصلي ليف ديفيدوفيتش برونستاين امسه
لعمال  إىل حزب ا1896الثوري، وانضم عام  درس يف جامعة أوديسا، ولكنه ترك دراسته واخنرط يف النشاط. أوكرانيا
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 وأُرسل إىل سيربيا، إال 1898ألقت السلطات القيصرية القبض عليه عام  وقد. االشتراكي الدميوقراطي الروسي احملظور
احلزب االشتراكي   حيث عمل مع لينني يف حترير جريدة إيسكرا لسان حال1902اهلروب إىل إجنلترا عام  أنه جنح يف

، الذي شهد انقسام 1903الثاين للحزب عام  وخالل املؤمتر. »نيسوط لين«الدميوقراطي الروسي، وكان يدعى 
لينني وهاجم ما اعتربه الرتعات الديكتاتورية للبالشفة واختذ موقفاً  احلزب إىل جناحني، أوضح تروتسكي اختالفه مع

لبورجوازية يف روسيا ا اليت اعتربت أن الثورة» الثورة الدائمة« املناشفة والبالشفة، وبلور حينذاك نظرية  وسطياً بني
املرحلة االشتراكية حىت قبل قيام الثورة االشتراكية يف  ستؤدي، من خالل حركياا وقوة دفعها الذاتية، إىل سرعة جميء

  .اختصار املراحل مقابل فكرة مراحل الثورة الثابتة الغرب، أو ما دعاه فكرة

دوراً   روسيا أو يف أوربا أو الواليات املتحدة، حيث لعبوكتاباته الثورية سواء يف داخل واستمر تروتسكي يف نشاطه
. التنظيمية والقيادية الفذة  يف روسيا، وكان رئيساً لسوفييت بتروجراد، حيث برزت موهبته1905مهماً يف ثورة 

وقد اختذ موقفاً معادياً . 1916وللطرد من فرنسا عام  ،1905وتعرض تروتسكي للسجن يف روسيا مرة أخرى عام 
. لينني ، عاد إىل روسيا وبدأ التعاون مع1917ومع اندالع ثورة فرباير . إىل رؤيته األممية للحرب العاملية األوىل استناداً

وأثناء سجنه، انتخب عضواً . وجيزة وقد ألقت حكومة كرنسكي االنتقالية القبض عليه، ولكن مت اإلفراج عنه بعد فترة
ونظَّم تروتسكي وقاد االنتفاضة املسلحة اليت . بتروجراد وجلنتها العسكرية اً لسوفييتيف اللجنة املركزية للبالشفة ورئيس

  .بالبالشفة إىل احلكم يف أكتوبر من العام نفسه جاءت

 ، تولَّى تروتسكي منصب مفوض أو قوميسار الشعب للشئون اخلارجية،1917البالشفة عام  ويف أول حكومة شكلها

حول مسألة السالم مع أملانيا،  وقد اختلف تروتسكي مع لينني.  السالم يف برست ليتوفسكوترأَّس وفد بالده حملادثات
القتال مع عدم إاء احلرب على أمل أن تقوم الربوليتاريا األملانية  حيث رفض فكرة السالم بأي مثن وتبنى فكرة إاء

  .بثورا

. على بناء وتنظيم اجليش األمحر والبحرية حيث عمل، تولَّى منصب مفوض الشعب للشئون العسكرية 1918ويف عام 

قاد تروتسكي احلملة على بولندا اليت انتهت . األهلية اليت أعقبت الثورة وإليه يعود الفضل يف انتصار البالشفة يف احلرب
« ئذ باسم عرف بعد وكان مسئوالً عن ضرب املعارضة الفوضوية واليسارية فيما. معارضته هلا يف البداية بكارثة رغم

، نشب صراع على 1924وفاة لينني عام  ومع. ، كما كان صاحب فكرة كتائب العمل اإلجباري»اإلرهاب األمحر 
وقد . "ومها من البالشفة اليهود"بفضل حتالفه مع زينوفييف وكامينيف  السلطة بني تروتسكي وستالني انتصر فيه األخري

االشتراكية  شتراكية يف بلد واحد، فلم يكن تروتسكي يقبل فكرةستالني حول سياسة بناء اال اختلف تروتسكي مع
وتزعم . اشتراكية على نطاق العامل أمجع داخل حدود دولة واحدة، بل اعترب أن ذلك لن يتحقق إال من خالل ثورة

أن حتول الشرعية داخل احلزب، وانضم إليه زينوفييف وكامينيف بعد  تروتسكي املعارضة اليسارية الراديكالية شبه
من احلزب  إال أن ستالني جنح، يف اية األمر، يف إقصاء تروتسكي من املكتب السياسي، ويف طرده .ستالني ضدمها
مث طرده ستالني من . معاد للثورة  بتهمة التورط يف نشاط1928، مث نفيه إىل تركستان عام 1927الشيوعي عام 
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وقد استمر تروتسكي يف اهلجوم على . 1932اجلنسية السوفيتية عام   وجرده من1929االحتاد السوفييت ائياً عام 
املكسيك عام  وتنقَّل تروتسكي بني عدة دول واستقر أخرياً يف. ممثِّل البريوقراطية البونابارتية ستالني وامه بأنه

ا يف تعبئة موسكو، إال أم فشلو  تأسيس دولية شيوعية مستقلة عن1938وحاول مؤيدو تروتسكي عام . 1937
أثناء احملاكمات اليت متت يف موسكو يف أواسط وأواخر الثالثينيات  واتهم تروتسكي،. حركة مجاهريية واسعة مؤيدة له

أملانيا  ، بتورطه، باالتفاق مع حكوميت"وكان من بني املتهمني زينوفييف وكامينيف"البلشفية  ضد بعض القيادات
وقد قامت السلطات السوفيتية . بنظام ستالني يف االحتاد السوفييت، يف مؤامرة لإلطاحةواليابان وبعض العناصر املؤيدة له 

. الثورة أو يف السنوات األوىل للنظام السوفييت من السجالت التارخيية الرمسية بشطب أية إشارة إىل دور تروتسكي يف

  .ر مباشرة من ستالني يف املكسيك، ويسود االعتقاد بأنه اُغتيل بأوام1940تروتسكي عام  واغتيل

للمسألة اليهودية، واليت ترى أن مثة ظاهرة  وقد تأثر تروتسكي، مثله مثل غريه من القادة االشتراكيني، برؤية ماركس
فرفض تروتسكي فكرة القومية اليهودية،. واحداً وهو الثورة االجتماعية ودمج اليهود يهودية عاملية واحدة وأن مثة حال 

أهداف ومصاحل اليهود  ، وأكد وحدة1903ل اليهود ثقافياً الذي كان يطالب به حزب البوند عام كما عارض استقال
باعتبار أن حل مشاكل العصر ال يكون يف إقامة دول  كما رفض الصهيونية. وغري اليهود داخل املعسكر االشتراكي

ديث له لة أمريكية يهودية عن أن  يف ح1937ورغم أن تروتسكي أعرب عام . أممي قومية ولكن بالتطلع إىل جمتمع
حتتاج إىل حل إقليمي، إال أنه رفض  معاداة اليهود يف أملانيا واالحتاد السوفييت قد دفعه لالعتقاد بأن املشكلة اليهودية تزايد

 وأن االستيطانية اإلحاللية ستحول فلسطني إىل بقعة صراع ساحقة، وقد تنبأ بأن الطبيعة. أن تكون فلسطني هي احلل
العسكرية يف  تطور األحداث"اليهود والعرب يف فلسطني سيكتسب طابعاً مأساوياً بشكل متزايد وأن  الصراع بني

ولذا استمر تروتسكي يف تأكيد أن احلل ". اليهود املستقبل قد حيول فلسطني إىل فخ دموي لعدد من مئات اآلالف من
اية  ومع هذا اجته تروتسكي يف. رر اإلنسانية من خالل االشتراكية العامليةإال مع حت النهائي للمسألة اليهودية لن يتحقق
  .حياته إىل قبول املشروع الصهيوين

كان تروتسكي يوحد التاريخ مع « الرومانسيني أو على حد تعبري هربرت ريد  لقد كان تروتسكي من جيل الثوريني
أو اللوجوس الذي يضفي  ا توحد الزعيم به حبيث يصبح هو املطلق،فبدالً من حلول اإلله يف التاريخ جند هن" « ذاته

الثوري، اهتم تروتسكي كثرياً بإجياد دور لنفسه جيعله يف  ومنذ بداية نشاطه. "عليه معىن، فهو مبثابة املاشيح العلماين
احلزب  ة يف املاركسية، فبإمكانذروة احللولية الثوري» الثورة الدائمة « تشكِّل نظريته يف  ومع هذا،. صدارة األحداث

ونالحظ أن قبول تروتسكي فيما بعد فكرة  !الطليعي أن يقود الطبقة الطليعية إىل اجلنة الدائمة رغماً عن حركة التاريخ
طبيعي، حيث ينتهي األمر إىل أن تقود اللجنة املركزية احلزب الطليعي ويقود  اللينينية هو أمر» املركزية الدميوقراطية « 
  .الثوري الذي ميثل التجسيد النقي للفكر الربوليتاري اللجنة املركزية منياأل

  "1936-1883"جريجوري زينوفييف 

Grigori Zinoviev  
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لعائلة يهودية  ولد يف أوكرانيا. واملؤسس الرئيسي للدولية الشيوعية وأول رئيس للجنتها التنفيذية ثوري روسي،
ى املاركسية منذ شبابه، وانضم عام  تمع الروسي واحلياة الروسية،بورجوازية، واندمج متاماً يف اإىل 1901وتبن 
اشترك يف ثورة . 1903الروسي مث إىل اجلناح البلشفي بعد انقسام احلزب عام  احلزب االشتراكي الدميوقراطي

واملطبوعات  قاالتفشلها انضم إىل لينني يف منفاه وأصبح من املقربني إليه، وكتب العديد من امل ، وبعد1905
وخالل احلرب . اشتراكية وبلشفية واملنشورات اليت جسدت فكر لينني، كما شارك يف حترير عدة صحف وجمالت

لينني، كتاما املهم ضد التيار الذي هامجا فيه احلرب والقيادات  العاملية األوىل، أصدر زينوفييف، باالشتراك مع
إال أن زينوفييف  .1917حلة القطار الذي أقله إىل روسيا يف أبريل من عام وصاحب لينني يف ر. املنشقة االشتراكية

املسلحة واالستيالء على السلطة بالقوة خوفاً من  اختلف مع لينني عشية الثورة البلشفية حيث عارض فكرة االنتفاضة
 ورئيس سوفييت  عضواً يف املكتب السياسي1922أصبح زينوفييف عام  ورغم هذا االختالف،. التدخل األجنيب

وبناء   حيث عمل على تشكيل بنيتها"أو الدولية الشيوعية"منصب احتله كان رئاسة الكومنترن  إال أن أهم. بتروجراد
احلركة يف العشرينيات، وفشل الثورة  ولكن تراجع هذه. إستراتيجيتها، وعمل من خالهلا على دعم حركة الثورة العاملية

ومع وفاة لينني عام . ذلك، ظل داخل دائرة السلطة يف االحتاد السوفييت ولكنه، مع. ييف أملانيا، أضعفا مركزه العامل
من   اليت ضمت إىل جانبه ستالني وكامينيف واليت أقصت تروتسكي"اللجنة الثالثية"الترويكا  ، انضم إىل1924

هه حنو االنفراد بزعامة احلزب، دفعت واجتا إال أن تبني ستالني سياسة بناء االشتراكية يف بلد واحد. السلطة السياسية
وانتهى هذا الصراع على . املعارضة اليت تزعمها تروتسكي داخل احلزب  إىل جبهة1926زينوفييف إىل االنضمام عام 

يف  ، وبعد حادثة اغتيال سكرتري احلزب1936ويف عام . 1927زينوفييف وخروجه من احلزب عام  السلطة زمية
بالتورط يف مؤامرة ضد نظام ستالني  جه االام إىل زينوفييف ومخسة عشر آخرين من زمالئه، و1934لينينجراد عام 

 علناً بالتورط يف "ومن بينهم زينوفييف"وقد اعترف املتهمون  .واحلزب الشيوعي السوفييت بالتعاون مع تروتسكي
أصوله  يف باملوضوع اليهودي ومل تلعبومل يهتم زينوفي. 1936بإعدامه نفِّذ فوراً يف عام  املؤامرة، وصدر حكم

  .مندجماً متاماً أو يهودياً غري يهودي اليهودية دوراً واضحاً أو كامناً يف حتديد سلوكه أو رؤيته، فقد كان يهودياً

  "1936-1883"ليو كامينيف 

Leo Kamenev  

لد يف موسكو وانضم عام دولة سوفييت، و ثوري روسي يهودي ورجل. امسه األصلي ليف بوريسوفيتش روزنولد
 بعد انقسام احلزب، وكان من 1903احملظور مث إىل جناحه البلشفي عام   إىل احلزب االشتراكي الدميوقراطي1901

بسبب  1908، مث سجن مرة أخرى عام 1902وسجن عام . اجلناح ومن أقرب املتعاونني مع لينني كبار قادة هذا
، أرسله لينني إىل 1904عام  ويف. عاون مع لينني يف حترير جريديت احلزبنشاطه الثوري، وهرب إىل سويسرا حيث ت

ومع اندالع احلرب . على نشاط احلزب يف روسيا بطرسبورج كممثل شخصي له لتحرير جريدة برافدا واإلشراف
 وقد اختلف. 1917رباير إال أنه عاد إىل بتروجراد بعد قيام ثورة ف. ونفيه إىل سيربيا العاملية األوىل، مت إلقاء القبض عليه

السلطة بالقوة، حيث فضل قيام  كامينيف، ومعه زينوفييف، مع لينني حول فكرة االنتفاضة املسلحة واالستيالء على
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 "بعد قيام الثورة البلشفية"االختالف، أصبح كامينيف  ورغم ذلك. جبهة حكومية تضم مجيع األحزاب االشتراكية

طة يف االحتاد السوفييت، حيث احتل منصب رئيس سوفييت موسكو، كما كان وسل واحداً من أكثر الشخصيات قوة
بتشكيل  ، قام كامينيف مع ستالني وزينوفييف1924وبعد وفاة لينني عام . املكتب السياسي للحزب عضواً يف
حلزب وحكم وانفردت بالسيطرة على ا  اليت جنحت يف إقصاء تروتسكي من السلطة السياسية"اللجنة الثالثية"الترويكا 

  .البالد

 إىل املعارضة اليت 1927 و1925بالسلطة، انضم كامينيف يف الفترة ما بني عامي  ولكن، ومع حماولة ستالني االنفراد
 ونفيه 1927عام  وبانتهاء هذا الصراع على السلطة بنجاح ستالني، مت طرد كامينيف من احلزب. تروتسكي تزعمها

، 1932 مث مرة أخرى يف عام 1927عام  نيف إىل صفوف احلزب مرتني، مرة يفوقد عاد كامي. إىل منطقة األورال
وبرغم ذلك، وجه االام لكامينيف . اخلط الذي ينتهجه احلزب وذلك بعد أن اعترف يف كل مرة بشكل علين بسالمة

عقب  الشيوعي، وذلكغريه من القادة البالشفة بالتورط يف مؤامرة ضد نظام ستالني واحلزب   وإىل كثريين1936عام 
الشخصيات أثناء حماكمات موسكو،  وكان كامينيف من أبرز. 1934حادثة اغتيال سكرتري احلزب يف لينينجراد عام 
 ونفِّذ فيه احلكم 1936وقد حكم عليه باإلعدام يف أغسطس عام . إليهم اليت اعترف فيها مجيع املتهمني بالتهم املوجهة

  .ف اليهودية دوراً يف حتديد رؤيته أو سلوكهتلعب أصول كاميني ومل. فوراً

  "1919-1885"ميخائيلوفيتش سفيردلوف 

Mikhailovich Sverdlov  

ولد يف مدينة . لالحتاد السوفييت ثوري روسي يهودي، وواحد من أهم مؤسسي احلزب الشيوعي السوفييت، وأول رئيس
 1901رط يف شبابه يف النشاط الثوري وأسس عام اخن. "بعد اليت أصبحت مدينة جوركي فيما"نيزين  نوفجورود 

 ، أسندت إليه اللجنة املركزية للحزب مهمة إعادة بناء1909ويف عام .  نوفجورود اللجنة الثورية ملدينة نيزين

ومتيز . الربملان الروسي ، شارك أيضاً يف تنظيم وبناء جناح احلزب داخل1912ويف عام . تنظيمات احلزب يف موسكو
 ونفي إىل سيربيا مرتني أيضاً "1905، 1902"مرتني  وقد سجن. لوف بقدراته التنظيمية يف هذا االسفريد

أما بعد الثورة البلشفية، فقد عين . ، أصبح من أهم منظمي احلزب1917عام  وبعد ثورة فرباير. "1913، 1910"
وقد . رئيس للدولة السوفيتية ملركزية للحزب ومن مث أولللجنة املركزية التنفيذية الروسية وكأول سكرتري للجنة ا رئيساً

وقد سميت إحدى املدن . اخلاصة بسياسات الدولة عمل عن كثب مع لينني وشاركه يف اختاذ كثري من القرارات
  .لدوره احلزيب والثوري املهم السوفيتية بامسه بعد وفاته تقديراً

  Karl Radek"1939-1885"كارل راديك 

وانضم إىل احلزب االشتراكي  ثوري روسي يهودي وكاتب صحفي، ولد يف جاليشيا،. صلي سوبيلسونامسه األ
وكان كارل ممن . اليساري للحزب االشتراكي الدميوقراطي األملاين الدميوقراطي البولندي فكان ممثِّالً صحفياً للجناح
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ممثِّالً للحزب  أملانيا إىل السويد، وظل يف السويديف رحلة القطار الذي أقله من سويسرا عرب  1917 صاحبوا لينني عام
. وترأَّس قسم وسط أوربا يف مفوضية الشئون اخلارجية البلشفي إىل أن اندلعت الثورة البلشفية فعاد بعدها إىل روسيا،

يوعي بعد ، ساعد راديك بشكل سري يف تنظيم أول مؤمتر للحزب األملاين الش1918عام  وبعد اندالع الثورة يف أملانيا
للدولية الشيوعية كما  ، أصبح راديك سكرترياً للجنة التنفيذية1920ويف عام . دخل أملانيا بشكل غري شرعي أن

انضم راديك إىل املعارضة التروتسكية وهو ما أدى  ،1924ويف عام . أصبح عضواً باللجنة املركزية للحزب الشيوعي
، سمح له بالعودة إىل صفوف احلزب مرة 1930ويف عام .  األورالإىل جبال ونفيه 1927إىل طرده من احلزب عام 

ذلك أصبح راديك  وبعد. قدم طلباً بذلك أعلن فيه انفصاله عن اموعة التروتسكية واعترف بأخطائه أخرى بعد أن
» ور ستالنيدست« يف وضع مشروع 1936عام  واشترك. كاتباً وصحفياً ومعلقاً ذا وزن ونفوذ يف الشئون اخلارجية

لالام بالعضوية يف املعارضة التروتسكية وبالتآمر ضد الدولة  1937 لالحتاد السوفييت، ولكنه تعرض مرة أخرى عام
ملدة عشر سنوات  وقُدم للمحاكمة مع غريه من املتورطني يف التنظيم التروتسكي حيث حكم عليه بالسجن السوفيتية،

ومل يعرف أي شيء عن راديك بعد . اخلاصة ة ملدة مخس سنوات ومصادرة ممتلكاتهمع حرمانه من مجيع حقوقه السياسي
  .1939البعض يرجح أنه تويف عام  ذلك وتضاربت األقوال عن مصريه، وإن كان

  "1937-1886"سيمون ديمانشتاين 

Simon Dimans tien  

ة يهودية متدينة ودرس يف معهد تلمودي روسيا البيضاء لعائل ولد يف. ثري روسي يهودي وزعيم شيوعي سوفييت
يف النشاط  ويف تلك اآلونة، وقع حتت تأثري األفكار الثورية املناهضة للقيصرية فاخنرط. حاخاماً حسيدي وخترج فيه
الروسي وقام بنشاط دعائي بني العمال   إىل اجلناح البلشفي للحزب االشتراكي الدميوقراطي1904الثوري وانضم عام 

حكم عليه بالنفي إىل سيربيا، ولكنه جنح يف اهلروب عام  1908 وأُلقي عليه القبض عدة مرات، ويف عام. اليهود
 وبعد قيام. ، وعاد بعد ذلك إىل روسيا1917حيث ظل فيها حىت قيام ثورة فرباير عام   وذهب إىل فرنسا1913

وعين أيضاً . يعد خبرياً يف هذا اال ات حيث كانالثورة البلشفية، عمل مساعداً لستالني مث رئيساً لدائرة شئون األقلي
 يف احلزب الشيوعي، "يفسيكتسيا"، شارك يف تأسيس القسم اليهودي 1918عام  ويف. رئيساً لدائرة الشئون اليهودية

ني مؤمناً بأن وكان دميانشت .بتحرير جريدة يديشية يومية متيزت خبطها املعادي للدين والصهيونية وحزب البوند كما قام
روسيا، وأيد احلل اإلقليمي للمسألة اليهودية داخل إطار الدولة  الثورة االشتراكية ستحل مشاكل اجلماعة اليهودية يف

إىل اليديشية  كما حرص أيضاً على ترمجة أعمال لينني. لعب دوراً مهماً يف تأسيس إقليم بريوبيجان السوفيتية، حيث
  .والفكر االشتراكي ماعات اليهودية لالطالع على فكر ليننيحىت يتيح الفرصة ألعضاء اجل

من املناصب اإلدارية يف أقاليم ومقاطعات خمتلفة، وكان رئيساً  ونظراً خلربته يف شئون األقليات، احتل دميانشتني عدداً
عين رئيساً لدائرة التعليم   كماليتوانيا خالل احلرب األهلية، وترأَّس احلكومة اإلقليمية يف روسيا البيضاء لدائرة العمل يف
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أوكرانيا، مث رئيساً لس إدارة منظمة أوزيت ورئيساً ملعهد األقليات  يف تركستان، مث رئيساً لقسم التربية السياسية يف
  .القومية

  .الستاليين خالل فترة اإلرهاب 1937عام  ويرجح أنه أُعدم. وبعد صعود ستالني إىل السلطة، تقلَّص نفوذ دميانشتني

  "1960-1890"آنا بوكر 

Ana Pauker  

ولدت يف . رومانية ووزيرة ونائبة رئيس وزراء وهي زعيمة شيوعية. »حنا رابينسون«االسم األصلي لبوكر هو 
 وتلقت تعليماً يهودياً تقليدياً مث قامت بتدريس اللغة العربية يف مدرسة ابتدائية بوخارست لعائلة يهودية أرثوذكسية،

إىل احلزب الشيوعي  "حتت تأثري خطيبها مارسيل بوكر الذي تزوجته فيما بعد"، انضمت 1920ويف عام . هوديةي
، ولكن 1936وحكم عليها بالسجن لفترة طويلة عام  وأُلقي القبض عليها. احملظور، وقامت بتنظيم خلية شيوعية سرية

حتاد السوفييت ورومانيا عقب احتالل القوات السوفيتية تبادل للسجناء بني اال  يف عملية1941مت اإلفراج عنها عام 
ورغم أن . 1944دخلتها عام  بساربيا، وانتقلت إىل موسكو ومل تعد إىل رومانيا إال مع القوات السوفيتية اليت ملنطقة

ستالني ضد البالشفة وذلك يف إطار محلة التطهري اليت قام ا  زوجها أُعدم يف االحتاد السوفييت أثناء إحدى زياراته له،
الثانية، أصبحت بوكر واحدة  وبعد انتهاء احلرب العاملية. إمياا بالنظام السوفييت على ما يبدو مل يتزعزع القدامى، إال أن

اجلبهة الدميوقراطية الرومانية، وتولت منصب سكرتري اللجنة  وسامهت يف تشكيل. من أقوى القادة الشيوعيني يف رومانيا
، أصبحت وزيرة للخارجية ونائبة لرئيس 1947وبعد وصول الشيوعيني للحكم عام  .حزب الشيوعياملركزية لل

  .ومتتعت بسلطات واسعة الوزراء

ورغم ذلك، . رومانيا كما كانت مناهضة بشدة للصهيونية وكانت بوكر قد قطعت مجيع صالا باجلماعة اليهودية يف
 ف يهودي روماين إىل إسرائيل، ولعل هذا كان يف إطار حماولتها ختليصجرة مائة أل سمح أثناء وجودها يف السلطة

  .رومانيا من العناصر اليت قد تسبب قلقاً اجتماعياً فيها

اهلجرة اليهودية  وجهت لبوكر عدة اامات من بينها االحنراف اليميين والنشاط الصهيوين وتشجيع ،1952ويف عام 
. ووضعت حتت التحفظ يف مرتهلا لعدة سنوات لشيوعي وأُعفيت من مجيع مناصبهاإىل إسرائيل، وطُردت من احلزب ا

 الشيوعيني من اليهود وغري اليهود يف دول أوربا الشرقية إلجراءات مماثلة يف هذه وقد تعرض عدد من القادة والزعماء

هذه الدول باالحتاد السوفييت  اتالفترة، وهي إجراءات ارتبطت يف املقام األول بالصراعات السياسية الداخلية وبعالق
  .خالل فترة اشتداد محية احلرب الباردة

  "1957-1890"موسى بيجادي 

Mosa Pijade  
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  إىل1920ولد يف بلجراد، ودرس فن الرسم يف ميونيخ وباريس، مث انضم عام . يهودي ثوري وسياسي يوغساليف

 1925أخرى عام  ب نشاطه الثوري، مث سجن مرة بسب1921احلزب الشيوعي اليوغساليف احملظور، وسجن عام 

وبعد االحتالل األملاين . اللغة الصربية وقام خالل هذه الفترة بترمجة رأس املال ملاركس إىل. 1939وحىت عام 
. قومي حيث نظَّم املقاومة الشيوعية ضد االحتالل حتت قيادة تيتو ، حتول بيجادي إىل بطل1941ليوغسالفيا عام 

عدداً من  ، كان بيجادي من أقرب املساعدين له، حيث توىل1945قيادة البالد عقب حتريرها عام  ي تيتووبعد تولِّ
كما شارك يف وضع دستور . لرئيس الدولة املناصب من أمهها رئاسة اجلمهورية الصربية، ومن مث كان أحد أربعة نواب

ا جتاه االحتاد السوفييت ودول الكتلة الشرقية، وكذلك يف سياسة يوغسالفي يوغسالفيا اجلديد ولعب دوراً رئيسياً يف رسم
الربملان اليوغساليف، كما  وقد تولَّى بيجادي رئاسة.اليت تبنت يوغسالفيا مبوجبها طريقاً مستقالً عنهما رسم السياسة

  .كان عضواً يف املكتب السياسي للجنة املركزية للحزب

  "1991-1893"الزار كاجانوفيتش 

Lazar Kaganovich  

البلشفي بعد أن   إىل احلزب1911انضم عام . روسي ورجل دولة سوفييت، ولد يف كييف لعائلة يهودية ريفية ثوري
جلنة احلزب الشيوعي يف كييف، ولعب دوراً  ، أصبح عضواً يف1914ويف عام . غير امسه من كوجان إىل كاجانوفيتش

، خدم كضابط "1920  1918"وخالل احلرب األهلية . باشرةم 1917 نشيطاً يف الفترة اليت سبقت اندالع ثورة
ويف عام .1927و 1925األمحر، مث تولَّى رئاسة احلزب الشيوعي يف أوكرانيا يف الفترة بني عامي  سياسي يف اجليش

طوال الثالثينيات، الرجل الثاين يف  وأصبح كاجانوفيتش،.،ضمه ستالني إىل املكتب السياسي للحزب الشيوعي1930
 "الذي محل امسه لفترة طويلة"الدولة من بينها مترو أنفاق موسكو  لدولة، فأشرف على تنفيذ عدة مشاريع مهمة يفا

االحتاد السوفييت،  كما تولَّى مسئولية تنفيذ عملية الزراعة اجلماعية يف. احلديدية والصناعات الثقيلة وأعمال بناء السكك
 1933وقد ترأَّس يف الفترة ما بني عامي . للدولة عية الضخمة اململوكةونقل ماليني الفالحني إىل املزارع اجلما

  .وأشرف على عمليات التطهري داخله اليت مشلت آالف األعضاء  جلنة الرقابة داخل احلزب،1936و

 لرئيس احلرب نائباً العاملية الثانية، كان كاجانوفيتش عضواً يف وزارة احلرب السوفيتية، مث عين بعد وخالل احلرب
ستالني خالل فترة اإلرهاب الستاليين اليت أعقبت  ووقف كاجانوفيتش إىل جانب. الوزراء مث نائباً أول لرئيس الوزراء

  .اليهود وغري اليهود أيضاً احلرب واليت راح ضحيتها كثري من

صاء خروشوف من مولوتوف ومالنكوف وغريمها، يف حماولة إلق ، اتهم كاجانوفيتش باالشتراك مع1957ويف عام 
، وحاول العودة إليه 1961أُعفي من مجيع مناصبه وطُرد من احلزب الشيوعي عام  ولذلك. رئاسة احلزب الشيوعي

  .خروشوف ولكنه فشل بعد سقوط
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ولعهده وسياساته، ورفض بشدة هجرة اليهود السوفييت إىل  وقد ظل كاجانوفيتش طوال حياته متمسكاً بتأييده لستالني
وعارض وجود قسم خاص لليهود داخل احلزب . احلكم أو فيما بعد ذلك وحىت وفاته واء أثناء وجوده يفإسرائيل، س
  .كما عارض أيضاً حزب البوند، وهو ما يدل على نزعته األممية االندماجية احلادة الشيوعي،

  "1980-1898"إرنو جيرو 

Erno Gero  

  إىل احلزب الشيوعي واشترك يف الثورة اليت قادها1918م ولد يف بودابست وانضم عا زعيم شيوعي جمري يهودي،

. بتحرير جريدة شيوعية سرية وعندما فشلت الثورة يف أملانيا، عاد سراً إىل ار حيث قام. 1919بيال كون عام 

ويف عام . يةالعناصر الشيوعية يف إسبانيا خالل احلرب األهلية اإلسبان وعاش جريو لفترة يف االحتاد السوفييت، كما ساعد
للنقل مث املالية مث  ار مع اجليش السوفييت وبدأ يف احتالل مواقع مهمة يف الدولة حيث أصبح وزيراً ، عاد إىل1944

ويف الفترة ما بني . البناء وعلى تنفيذ اخلطط اخلمسية وأشرف على عمليات إعادة. وزير دولة ووزيراً للتجارة اخلارجية
  .نائب رئيس الوزراء كما كان عضواً يف املكتب السياسي منصب، تولَّى 1966 و1965عامي 

فترة  وحاول، خالل. 1956راكوسي عن احلكم، عين جريو سكرترياً أول للحزب الشيوعي عام  بعد إقصاء ماتياس
فييت ارية، استنجد باجليش السو ومع تفجر االنتفاضة. حكمه القصرية، كبح مجاح تيار التغيري ولكن دون جدوى

من العودة  وعاش جريو عدة سنوات يف االحتاد السوفييت حيث منع .للتدخل، ولكن مت إقصاؤه من احلكم ففر من البالد
  .كما طُرد من احلزب الشيوعي .1962 إىل ار حىت عام

  "1952-1901"رودولف سالنسكي 

Rudolf Slansky  

 بتهمة اخليانة 1952التشيكوسلوفاكي الذي أُعدم عام  شيوعيسكرتري عام احلزب ال. امسه األصلي رودولف شليزجنر
 انتقادات 1936إىل احلزب الشيوعي وصعد سريعاً يف صفوفه، مث وجهت إليه عام  انضم سالنسكي يف شبابه. العظمى

 بشكل وأُوقفت عضويته ،« سياسته االنتهازية« ، بسبب ما وصف بأنه "كومنترين"من قبل الدولية الشيوعية  حادة
  .مؤقت من اموعة القيادية

فترة  لتشيكوسلوفاكيا، انتقلت قيادة احلزب إىل االحتاد السوفييت وأُوكل لسالنسكي خالل وخالل االحتالل النازي
أعضاء احلزب لالنضمام لوحدات اجليش  احلرب العاملية الثانية عدة مهام مهمة يف اجليش، من بينها جتنيد عناصر من

وشارك سالنسكي بنفسه يف . وتنظيم عمليات املقاومة املسلحة ضد األملان تكون يف االحتاد السوفييت،التشيكي الذي 
  .العسكرية بعض العمليات
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سكرترياً عاماً للحزب الشيوعي التشيكي، وأصبح  "1945عام "ومع انتهاء احلرب العاملية الثانية، عين سالنسكي 
وأحكم قبضته على كافة مقاليد األمور يف احلزب . أصبح أيضاً رئيس الدولة الرجل الثاين بعد رئيس احلزب الذي

سالنسكي أعلى  ، منح1951ويف عام . واجليش، كما كان ينوب عن رئيس الدولة يف املؤمترات احلزبية وقوات األمن
عرض هلا بعض االامات واحملاكمات اليت ت ووقع سالنسكي ضحية سلسلة من. وسام تشيكي وهو وسام االشتراكية

، 1951ففي عام . دف تعزيز مواقع القيادات املوالية ملوسكو يف هذه الدول القادة الشيوعيني يف دول أوربا الشرقية
فطُرد من عضوية احلزب  القبض على سالنسكي وثالثة عشر آخرين من القيادات احلزبية بتهمة التآمر ضد النظام، أُلقي

املتهمني عدة م منها التروتسكية والصهيونية والتعاون  ووجهت إليه وموعة من. زبيةكما أُعفي من مجيع مناصبه احل
عام  وقُدم سالنسكي للمحاكمة. الغربية إلقامة مركز لألنشطة التخريبية املناهضة للدولة مع أجهزة االستخبارات

  .وأُعدموا يف العام نفسه باإلعدام واعترف جبميع التهم اليت وجهت إليه، وحكم عليه مع عشرة آخرين 1952

 أن قوات األمن 1968االستجوابات خالل هذه القضية، وتبين عام  وفيما بعد شكِّلت جلان لتقصي مالبسات عملية
اليت  وقد دعت اللجنة. مشروعة يف التحضري هلذه احملاكمات والنتزاع االعترافات من املتهمني جلأت إىل أساليب غري

  .االعتبار إليه  احلقائق إىل إلغاء قرار طرد سالنسكي من احلزب الشيوعي وردتوصلت إىل هذه

  "1978-1914"هنري كورييل 

Henri Curiel  

وهو من أبرز قادة احلركة . األربعينيات سياسي يهودي متمصر، ومؤسس أحد أهم التنظيمات الشيوعية يف مصر خالل
القاهرة لعائلة يهودية سفاردية قَدمت إىل مصر يف منتصف القرن التاسع عشر  ولد يف. الشيوعية املصرية يف تلك الفترة

األوضاع االقتصادية  إيطاليا، وذلك يف الفترة اليت شهدت تدفُّق املستثمرين األجانب على مصر لالستفادة من من
ت نسبها إىل مدينة ليغورن ويبدو أن العائلة ادع. مصر والظروف السياسية والقانونية املواتية لالستثمار األجنيب يف

عليها على ما يبدو كثري من العائالت اليهودية اليت جاءت إىل مصر بعد أن احترق  اإليطالية، وهي خطوة أقدمت
وقد كان . االمتيازات األجنبية املواليد والوفيات يف ليغورن، وذلك ليكتسبوا اجلنسية اإليطالية ويستفيدوا من أرشيف

أما والدته، . متخصصاً يف الرهونات وإقراض األموال للفالحني م كورييل، ميتلك مصرفاً صغرياًوالد هنري، دانييل نسي
 وقد اعتنقت زفري املسيحية. أسرة يهودية ثرية تعيش يف إستنبول وتشتغل بتجارة السجاد زفري بيهار، فجاءت من

  .الكاثوليكية وعمدت هنري وشقيقه راؤول سراً

 والثانوي يف مدارس اجلزويت الفرنسية يف مصر، مث درس احلقوق الفرنسية بالقاهرة حيث تدائيتلقَّى هنري تعليمه االب

مصر، ومن بينها العائالت اليهودية،  ومما يذكَر أن البورجوازية األجنبية يف. كان والده يعده إلدارة مصرف العائلة
ري، وكان أبناؤها يتلقون تعليمهم يف املدارس أفراد الشعب املص كانت تعيش يف عزلة اجتماعية وثقافية عن أغلب

االنتماء الثقايف  وقد عبر كورييل عن هذا. األوربية، وكانت الفرنسية هي لغة التخاطب فيما بينهم األجنبية واجلامعات
د فرنسية أن جيد نقطة ارتباط حقيقية يف بل كان من الصعب على يهودي إيطايل خترج من مدرسة« : األجنيب بقوله
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ومع ذلك، جند . »مبكراً ] الديين[أشعر باالرتباط به بعد أن فقدت إمياين  مسلم، وكانت فرنسا هي الوطن الوحيد الذي
بذلك عن جنسيته   اختاذ اجلنسية املصرية، متنازالً"1935عام "اختار، عند بلوغه سن احلادية والعشرين  أن كورييل

بأا متت بدافع حبه ملصر ونفوره من هذه  برر كورييل هذه اخلطوةو. اإليطالية مبا كانت توفر له من امتيازات
  .1923 املطالبة باالستقالل الوطين وعودة دستور 1935يف مصر عام  االمتيازات، وكذلك تأثره مبظاهرات الطلبة

راؤول الذي كان شقيقه  كورييل يف هذه الفترة أيضاً بالفكر االشتراكي واملاركسي الذي تعرف إليه من خالل وتأثر
فحسم اختياره لصاحل الشيوعية وقرر االخنراط يف  يدرس يف فرنسا، كما صدمه بؤس أحوال الفالحني والعمال يف مصر،

 كما أن صعود الفاشية والنازية يف أوربا كان من األسباب اليت دفعت. الطبقات الكادحة العمل السياسي يف مصر لصاحل

وقد شارك كورييل يف . املاركسية وصاً أبناء البورجوازية اليهودية، إىل االهتمام بدراسةأبناء اجلاليات األجنبية، وخص
 إىل 1939مث انضم عام . باللغة الفرنسية تدعو إىل مقاومة الفاشية األنشطة املعادية للفاشية، وساهم يف إصدار جملة

واإليطاليني   بوانيت ومارسيل إسرائيلالدميوقراطي الذي أسسه شقيقه راؤول كورييل بالتعاون مع جورج االحتاد
وقد كان ذلك . أيضاً يف جمال مكافحة الفاشية ساندروكا وباجيلي واليوناين كيربيو واملصري أمحد األهواين الذي نشط

وكما يقول كورييل، كان املاسونيون أعداء منطقيني . حمفل ماسوين إيطايل االحتاد يعقد اجتماعاته األوىل يف مركز
  .تضطهدهم وأصبح بعضهم مناضلني شيوعيني اليتللفاشية 

مبيدان مصطفى كامل، ولعبت هذه املكتبة دوراً مهماً يف توفري األدبيات  ، افتتح كورييل مكتبة1941ويف عام 
هذه املكتبة كذلك  وكانت. 1924باللغات األجنبية والعربية، بعد أن كانت هذه األعمال ممنوعة منذ عام  املاركسية
يف مصر، ومن بينهم جنود الفرقة اليهودية اليت عمل  ال بالعناصر املاركسية بني جنود قوات احللفاء املتمركزينحلقة اتص

 صفوف اجليش الربيطاين، وقام عناصرها بتوصيل الكتب املعادية للفاشية إىل األسرى الصهاينة على تأسيسها للخدمة يف

واستعداده ملساعدم، أحد األسباب اليت   هذه الفرقة، بل ثناؤه عليهموكانت عالقة كورييل بعناصر. األملان واإليطاليني
كما أن أنشطته هذه مع جنود احللفاء أثارت الشكوك . بالصهيونية فيما بعد أثارت التساؤالت واجلدل حول عالقته

كان على عالقة  هوقد امه احلزب الشيوعي الفرنسي بذلك بالفعل، خصوصاً أن. باملخابرات الربيطانية حول عالقته
وقد أكد كورييل أن . "روبرت براوننج"احلرب  صداقة بضابط إجنليزي باملخابرات الربيطانية كان يعمل يف مصر خالل

  .إىل احلزب الشيوعي الربيطاين، ونفى أن تكون لعالقته به أية أبعاد مريبة براوننج كان ماركسياً وانضم بعد احلرب

املصريني إىل مقاومة التقدم األملاين، خصوصاً أن  ورات املعادية للفاشية، واليت كانت تدعوكما اهتم كورييل بتوزيع املنش
  .املصرية كانت على استعداد للترحيب والتعاون مع األملان باعتبارهم أعداء اإلجنليز عناصر عديدة داخل احلركة الوطنية

اجلنسية املصرية، أُودع معتقل  ه كان قد اكتسبونظراً ألن. 1942ونتيجةً لنشاطه السياسي، اعتقل كورييل عام 
ولكنها كانت فرصة حقيقية  على حد قول .  أسابيع7و 6 الزيتون مع غريه من املصريني، ودامت مدة اعتقاله بني

وألول مرة، واقع السياسة املصرية، ويدرك مدى رفض املصريني للوجود الربيطاين ومن  كورييل  لكي يتلَّمس عن قرب،
أن أفضل سبيل للوصول  ومن هنا، أدرك كورييل. ة استجابتهم لدعوى مقاومة احملور ومساعدة عدوم إجنلتراصعوب مث
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لإلمربيالية وتنمية أقوى حركة شيوعية ميكن إقامتها على  إىل اجلماهري املصرية هو االنطالق من موقف ثابت يف عدائه
ق اإلسالم كوسيلة لتأكيد مصريته، وهو ما كان بعض أصدقائه الفترة أيضاً فكرة اعتنا وراودته يف تلك. هذه القاعدة

عدل عن ذلك حىت ال تؤخذ هذه  اليهود قد أقدموا عليه بالفعل، إىل جانب تعمقهم يف دراسة اللغة العربية، ولكنه من
  .كانت تقف على أبواب مصر اخلطوة على أا حماولة للهروب من خطر النازية اليت

«1943وبالفعل، أسس عام . بضرورة بناء تنظيم شيوعي املعتقل وهو أكثر اقتناعاًوقد خرج كورييل من  احلركة  
ومها  وتأسست يف الوقت نفسه منظمتان شيوعيتان أخريان بقيادة عناصر يهودية أيضاً،. »"محتو" املصرية للتحرر الوطين

األجانب واملصريني من أبناء البورجوازية  إيسكرا اليت أسسها هيلل شوارتز واليت ركزت على جتنيد عناصر من املثقفني
  .حترير الشعب اليت أسسها مارسيل إسرائيل وركزت على التوجه للعمال املصرية ذوي الثقافة الفرنسية، مث منظمة

هذه االنقسامات  وظلت. عالقة التنظيمات الثالثة بالصراع والتنافس واخلالف حول قضايا فكرية وتنظيمية واتسمت
املالزمة هلا بعد ذلك، وهو ما دفع بعض املؤرخني  اليت ولدت ا احلركة الشيوعة املصرية واحدة من السماتواخلالفات 

أسباب هذه االنقسامات اليت ولدت ا احلركة الشيوعية واليت مل يكن هلا مربر  املصريني مثل سعد زهران للتساؤل عن
بل كانت تشتبه  ركة الشيوعية الدولية بأي من التنظيمات،وبسبب هذه اخلالفات والصراعات، مل تعترف احل .واضح

الصغار املنخرطني يف معارك ديوك ال تنتهي وال  وترتاب يف نشاطام وترى أم ليسوا أكثر من حفنة من البورجوازيني
رى اتصاالً كورييل مد جسور التعاون مع السفارة السوفيتية يف القاهرة وأج وقد حاول. عالقة هلم بالنضال الثوري

شيوعيني يف مصر، إال أن  ورغم عدم إقبال االحتاد السوفييت على االعتراف به أو بوجود .1943السفارة عام  مبستشار
 .السوفييت هذا االتصال أثار ضده مة العمالة لالحتاد

ت احلركة غالبية أصر كورييل على متصري محتو، فضم وبني قضايا اخلالف، كانت هناك مسألة التمصري والعمالية فقد
ذلك اللجنة املركزية، على عكس منظمة إيسكرا مثالً اليت أصرت على بقاء قيادة  مصرية على مجيع املستويات مبا يف

القيادات العمالية  كما اهتمت محتو بتوسيع القاعدة العمالية يف صفوفها وركزت على جتنيد. أجنبية خالصة التنظيم
طلبة األزهر الذين كانوا حلقة الوصل بني احلركة  فوف الطلبة وكان هلا كوادر بنيالنشيطة، وحتركت يف اجليش ويف ص

بالتحرك بني صفوف النوبيني وجتنيدهم للعمل النضايل وإحباط حماولة االستعمار  واهتم كورييل أيضاً. والريف املصري
فُصل هذا القسم فيما  مث"يني النوبة عن مصر، وكان هلم قسم خاص يف احلركة، وكذلك كان األمر مع السودان فصل

وكان موقف كورييل من . "احلزب الشيوعي السوداين بعد ليكون احلركة السودانية للتحرر الوطين اليت كانت نواة
 املصري، إما بالوحدة مع مصر أو االستقالل التام عنه، وهذه هي أول سباحة ضد التيار السودان هو املطالبة حبقه يف تقرير

وادي النيل حتت التاج  رؤوف عباس اليت كانت تطالب بوحدة.  السياسية املصرية على حد تعبري دالعام للحركة
  .املصري
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 ومن مث، فقد أيد تأسيس اجلامعة. للوحدة العربية حيث اعتربها حقيقة البد منها وقد تبنى كورييل أيضاً موقفاً مؤيداً

التنظيمات الشيوعية األخرى  واختلفت معه. داف السياسية حلمتوالعربية وجعل وحدة الشعوب العربية هدفاً من األه
  .وامته بالعمالة لإلمربيالية

اليت تؤخذ على  ومن السلبيات. مدرسة لتعليم وتدريب كوادر احلركة يف سراي عزبة والده باملنصورية أقام كورييل
وعلى تدريبهم على العمل اجلماهريي على  در التركيز على اإلعداد احلركي للكوا"وقد اعترف ا فيما بعد"كورييل 

  .الثقافة املاركسية بينهم حساب اإلعداد النظري الكايف، وعلى تأصيل

يرى أن من أهم أسباب فاعلية احلركة اجلماهريية وحدة القوى  وقد اهتم كورييل أيضاً بالعمل اجلبهوي، حيث كان
 1946يسار الوفد واإلخوان املسلمني لتشكيل جبهة وطنية عام السياسية، ولذلك انضم مع  الوطنية مبختلف اجتاهاا

اللجنة دوراً رئيسياً يف قيادة  ولعبت هذه. "انشق عنها اإلخوان فيما بعد"عرفت باسم اللجنة الوطنية للطلبة والعمال 
رف بقضية محلة اعتقاالت واسعة مشلت مائيت شخص فيما ع ، وهو ما دفع السلطات لبدء1946النضال الوطين عام 

 وقد أُفرج عنه بعد عشرين شهراً بعد أن قضت حمكمة. كورييل املتهم األول فيها املؤامرة الشيوعية الكربى وكان

  .اجلنايات برباءته

وبالفعل، احتدت محتو مع إيسكرا لتكوين . الشيوعية املصرية ، بدأ التفكري يف توحيد صفوف احلركة1947ويف عام 
والتنظيمية اليت  ولكن هذا التنظيم اجلديد مل خيل من اخلالفات الفكرية. "حدتو"تحرر الوطين لل احلركة الدميوقراطية

وكان من أهم نقاط اخلالف مسألة  .أسفرت عن انشقاقات وانقسامات جديدة نتجت عنها تنظيمات عديدة أخرى
رب، برغم تأييده ملسألة التمصري، أن بينهم هنري كورييل الذي اعت التمصري ودور األجانب أو املتمصرين يف القيادة ومن

طيبة،  ومن ناحية أخرى، يذهب بعض مؤرخي هذه احلقبة، مثل مصطفى. القيادة نوع من الشوفينية املطالبة بتخليه عن
للوحدة، حيث كانت قيادة كل تنظيم تسعى  إىل أن السبب الرئيسي وراء انقسام وتشرذُم حدتو هو اجلانب االنتهازي

ويرى طيبة . وإقناعها بسالمة خطها الثوري وأا تشكل التيار الثوري الوحيد كوادر الطرف اآلخر حنوهاإىل استقطاب 
األجانب عن احلركة  االجتاه ظل مسيطراً على سلوك مجيع التنظيمات الشيوعية حىت بعد أن مت استبعاد مجيع أن هذا

  .الشيوعية، فكان وراء فشل التحالفات الالحقة

املؤيد الذي اختذته   اخلالف واالنشقاق يف تلك الفترة قضية فلسطني، وقد كان كورييل وراء املوقفأسباب ومن أهم
وأسس كورييل موقفه هذا من منطلق . احلرب  ومعارضتها بشدة دخول مصر1947حدتو بالنسبة لقرار التقسيم عام 

كال  وأدان كورييل. ي العاملي إزاء قضية التقسيماالحتاد السوفييت واملوقف الشيوع أممي وطبقي، وأيضاً متشياً مع موقف
بالنضال املشترك لليهود والعرب يف فلسطني  من الصهيونية والرجعية العربية واالستعمارين الربيطاين واألمريكي، ونادى

ه مل ينكر واعتباره إياها حركة بورجوازية متحالفة مع االستعمار، إال أن ورغم رفض كورييل الصهيونية. ضد االستعمار
معترباً أم أصبحوا ذوي  فلسطني يف الوجود القومي، ودعا إىل التفرقة بني الصهيونية واليهود يف فلسطني حق اليهود يف

وبين كورييل أن ربع . ثقافتهم ولغتهم ومؤسسام اخلاصة مسات مميزة ختتلف عن يهود الدول األخرى وأصبحت هلم
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حق  ال وأن هلم حقوقاً قومية وسياسية جيب االعتراف ا ومنحهم إياها، مبا يف ذلكوالعم يهود فلسطني من الفالحني
احلرب ضد الصهاينة إثارة حلرب دينية  واعتربت حدتو أن. االنفصال وذلك استناداً إىل شروط األمة اليت حددها ستالني

وانتقد كورييل . كافحة االستعمار أوالًتعبئة اجلماهري الكادحة مل ال يفيد منها سوى املستعمر، ودعت إىل ضرورة
 اليت حاولت حرف مسرية الكفاح من كفاح سياسي ضد االستعمار وضد الصهيونية كحركة الدعاوى العنصرية

على شعبية احلركة  وكان ملوقف حدتو من قضية فلسطني انعكاس سليب. استعمارية إىل كفاح عنصري ضد اليهود
معارضاً للتقسيم ورغم إدانة احلركة بشكل عام  يمات الشيوعية األخرى اختذت موقفاًاملاركسية بأكملها رغم أن التنظ

أسباب اامه بالصهيونية، سواء من قبل معارضيه داخل احلركة الشيوعية أو  كما كان موقفه هذا من أهم. للصهيونية
  .القوى السياسية األخرى يف مصر من قبل

لكنه .  بعد إعالن األحكام العرفية بسبب حرب فلسطني1948مايو  يني يفوقد اعتقل كورييل مع غريه من الشيوع
يف  مقابل قبوله اهلجرة من مصر وترحيله إىل إسرائيل، كما فعل بعض الشيوعيني اليهود، فظل رفض أن يتم اإلفراج عنه

حدتو بعد ظروف تنظيم صفوف  وحاول أن يعيد. 1950املعتقل مع سائر الشيوعيني املصريني حىت أُفرج عنه عام 
بإبعاده من البالد يف العام نفسه حبجة بطالن إجراءات  االعتقاالت واالنقسامات، ولكن أجهزة األمن املصرية قامت

وقد رفض كورييل الذهاب إىل إسرائيل، وظل لفترة يف إيطاليا، مث جنح يف  .1935 اكتسابه للجنسية املصرية عام
الوطين اليت تشكلت من   كون جمموعة روما للحركة الدميوقراطية للتحررفرنسا حيث استقر يف باريس، وهناك دخول

وتوجهت إىل إسرائيل مث فضلت التوجه واالستقرار يف  1949العناصر اليهودية اليت خرجت من املعتقل يف مصر عام 
عتقليها يف سجون وثيق بكوادر حدتو يف مصر وقدمت العون املادي واملعنوي مل وظلت اموعة على اتصال. فرنسا
جمموعة أجنبية  ، قرر احلزب الشيوعي املصري املتحد حل جمموعة روما وفصل أعضائها ألم1958عام  ويف. مصر

  .ومنعزلة عن الواقع املصري وبعيدة عن رقابة احلزب

ركة التحرير ح فأيد. ذلك اية نشاط كورييل السياسي، إذ نقل اهتمامه السياسي من مصر إىل اجلزائر ومل يكن
كما يبدو أنه كان على عالقة مبنظمات . بلال اجلزائرية واعتقل مع قادا، وبعد جناح الثورة كان من بني مستشاري بن

الثالث على حد زعم أحد املصادر الفرنسية اليت امته بالعمالة للمخابرات  إرهابية وحبركات ثورية ويسارية يف العامل
  .السوفيتية

ورغم اعترافه حبق . السالم بني الطرفني الصراع العريب اإلسرائيلي، فقد كان كورييل حريصاً على إقرارأما على صعيد 
يؤمن بوجود قومية إسرائيلية ويدين املغامرات التوسعية الصهيونية، لكنه مل  الفلسطينيني يف الوجود القومي، إال أنه ظل

، 1956الثالثي على مصر عام  وكان كورييل قد أدان العدوان. ئيلموقفه املتمثل يف ضرورة الوجود اآلمن إلسرا يغير
:  يقول"جيل بريو يف كتاب رجل من طراز خاص كما جاء يف خطاب له أورده" جنده 1967ولكننا بعد حرب عام 

ل أن فهل يعقَ. تكن عدواناً من إسرائيل ولكن نضاالً من أجل بقاء بلدهم اجلماهري اإلسرائيلية ترى أن احلرب مل« 
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فيه عن الثمار اليت  العودة إىل وضع يصبحون فيه مهددين باإلبادة والفناء؟ وضع يتعين عليهم أن يتنازلوا نطلب منهم
  .« حصلوا عليها مقابل تضحيام اجلسيمة وبدون أي مقابل؟

وكذلك ببعض الشيوعي اإلسرائيلي  وسعى كورييل يف قضية السالم بني العرب وإسرائيل، وكان على صلة باحلزب
  .اللقاءات بني كال الطرفني وعلى تشجيع احلوار بينهما عناصر منظمة التحرير الفلسطينية، وعمل على تدبري

الشكوك والتساؤالت  كورييل، والذي يرجح أنه مت بيد أحد أجهزة املخابرات، ليزيد االامات ويعمق وقد جاء اغتيال
خاص، واحلركة الشيوعية املصرية بشكل عام، ملاذا  الت اليت طُرحت حوله بشكلومن أهم التساؤ. اليت طاملا أحاطت به

، على أيدي عناصر أجنبية أغلبها من 1926يف مصر، بعد أن غاب وجوده منذ عام  عاد هذا التيار إىل احلياة السياسية
احلقيقي هو إنشاء حركة  دافعهل كان ال: األجانب أو املتمصرين ومن أبرزهم كورييل؟ فيتساءل حممد سيد أمحد اليهود

إطالق حركة رأي عام للمصريني واملثقفني الوطنيني والشباب  مستقلة للطبقة العاملة املصرية كما كانوا يدعون، أم كان
أن  حبمايتهم كجالية يف وجه توجه العديد من الشباب إىل النازية؟ ويشري سعد زهران إىل املتحمس؟ حركة كفيلة

اجلاليات األجنبية، وأن أغلب الذين   األنشطة املعادية للفاشية بني"1936بعد عام "شجع يف مصر بريطانيا كانت ت
الذين اجتمع لديهم حافز اخلوف من هتلر مع القدرة على استخدام  قاموا ذه املهمة كانوا من اليهود املاركسيني

 بورجوازية اليهودية يف مصر بالذات إىلرؤوف عباس أيضاً عن السبب الذي دفع شباب ال .ويتساءل د. املاركسية

البورجوازية، وملاذا حدث ذلك يف  اعتناق املاركسية وتأسيس احلركة الشيوعية دون غريهم من الشرائح األخرى من
عباس على أن هذه األسئلة تصبح مهمة إذا عرفنا أن الطالئع  رؤوف. ظروف احلرب العاملية الثانية بالذات؟ ويؤكد د

املناقشات  للحركة الشيوعية املصرية داء التكتلية واالنقسام، كما جلبت إليها داء اإلغراق يف يهودية جلبتال املاركسية
السياسي، حىت يبدو األمر كله وكأنه مخطَّط  النظرية والدخول يف خالفات أيديولوجية مصطنعة دون االهتمام بالنضال

 .معد مسبقاً

املصرية مل يكن بعيداً عن   أن هذا الوجود اليهودي األجنيب يف احلركة الشيوعيةالبشري، فيذهب صراحةً إىل أما طارق
لفلسطني، وهو التحرك الذي أسفر عن إنشاء دولة إسرائيل عام  التحرك الصهيوين يف منطقة املشرق العريب املتامخة

ضياع  وف اجلاليات األجنبية منإلغاء االمتيازات األجنبية يف منتصف الثالثينيات أثار خما كما يشري إىل أن. 1948
احلركة السياسية املصرية ويشجعون عدداً من  امتيازام االقتصادية واالجتماعية فبدأوا يسعون ألن يكون هلم دور ما يف

وحسبهم منها أن تكون ركيزة ملقاومة التيارين اإلسالمي والقومي ومها تياران  أفراس الرهان، منها احلركة الشيوعية،
لتكوين منطقة  كما يرى طارق البشري أن الترويج للشيوعية اتفق مع التوجه األجنيب اليهودي يف السعي .شعبيان

أما . وموئالً للوجود األجنيب يف السياسات املصرية أيديولوجية يف السياسة املصرية وبني الشباب، منطقة تصلح مكاناً
اين يتالءم بشدة مع أنشطة املخابرات، فهو إنسان منقطع البشري أن تكوينه الوجد بالنسبة لكورييل ذاته، فريى طارق

رفض كورييل  كما يؤكد أنه رغم. بارد الفكر واألعصاب، قراراته تتشكل دون دخل ألية عواطف أو غرائز اجلذور
ة القضية كان يف النهاية لصاحل الصهيوني للصهيونية وإنكاره هلا، إال أن حتليله للوضع يف فلسطني وموقفه إزاء هذه
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العناصر اليهودية األجنبية واملتمصرة على التنظيمات الشيوعية  كما يشري املؤرخون إىل مدى سيطرة. ومشروعها
  .إبعادهم عن مصر مبواقع القيادة، وأم ظلوا ميارسون نفوذاً قوياً على هذه التنظيمات حىت بعد وحرصها على االحتفاظ

األجانب واملتمصرين على رأس التنظيمات الشيوعية يف  جود اليهودوأغلب التساؤالت السابقة جتد أن من الغريب و
وال  .بعض التفسرات املطروحة قدراً من الضوء على العوامل اليت قد تكون وراء ذلك وتلقى. مصر خالل األربعينيات

كل عام األجنبية يف مصر بش ميكن تفسري هذه الظاهرة بشكل موضوعي دون أن يؤخذ يف االعتبار وضع اجلاليات
التحوالت اخلارجية اجلارية على الساحة الدولية والتحوالت  وأعضاء اجلماعة اليهودية بشكل خاص، وذلك داخل إطار

  .اجلارية يف النسيج االجتماعي والسياسي للمجتمع املصري يف هذه احلقبة التارخيية والتفاعالت الداخلية

حبكم وجودها على هامش اتمع املصري  الطبقة البورجوازية منها،وبدايةً، جند أن أغلب اجلاليات األجنبية، خصوصاً 
ولذلك، فإننا جند أن . اهتمامها ا، كانت أكثر ارتباطاً مبا جيري يف أوربا وابتعادها عن احلركة السياسية املصرية وعدم

فكرية متعددة تعتبر  تاجلاليات األجنبية يف ذلك احلني، كما يشري مصطفى طيبة، كانت تزخر باجتاهات وتيارا كل
االجتاهات االشتراكية مبدارسها املختلفة، والليربالية، بل الفاشية  مبا يف ذلك"انعكاسات ملا كان جيري يف أوطاا األصلية 

ظهور  ومع أن نشاط هذه االجتاهات كان منحصراً داخل أفراد كل جالية، فإن ذلك مل يحل دون ."والنازية أيضاً
اعتنقت الفكر املاركسي كانوا  انب من جنسيات خمتلفة، ولذلك جند أن أكثر العناصر اليهودية اليتتنظيمات تضم أج

تعليمهم يف املدارس الثانوية الفرنسية واجلامعات الفرنسية، ومن مث  أبناء البورجوازية واجلامعات الفرنسية ممن تلقوا
بانتصار احلزب  وخصوصاً"كورييل نفسه، بالنضال األوريب ووجدانياً بفرنسا وتأثروا، كما يقول لنا  ارتبطوا ثقافياً

باحلركة الشيوعية الدولية أكثر من العناصر  ، كما تأثروا"1936الشيوعي الفرنسي واجلبهة الشعبية يف انتخابات 
  .وبأدائه خالل احلرب العاملية الثانية، وخصوصاً يف معركة ستالينجراد املصرية، وبتجربة االحتاد السوفييت

والنازية واليت عملت، على  هذه اجلاليات تتابع عن كثب التطورات اجلارية يف أوربا ومن بينها صعود الفاشية وكانت
 "خصوصاً بني اليهود"واالجتماعي بني أعضاء اجلاليات  حد قول رفعت السعيد، على تزايد االهتمام بالعمل السياسي

باإلضافة إىل أن أغلب أعضاء البورجوازية اليهودية . حدود مصرجيوش احملور على  الذين أثار ذعرهم اشتداد هجمات
مث فقد كانوا أقرب لتلمس أثر  كانوا حيملون اجلنسية اإليطالية وحيتلون مواقع بارزة داخل اجلالية اإليطالية، ومن يف مصر

 مناهضة للفاشية ملواجهة هذا االجتاه وتأثريها عليهم، وسامهوا يف تشكيل مجاعات امتداد الفاشية إىل أبناء اجلالية اإليطالية
الشيوعية خرجت من بني  ومما ال جدال فيه أن أغلب العناصر اليهودية اليت سامهت يف تأسيس التنظيمات. اجلالية داخل

الفترة، مثل احتاد أنصار السالم الذي أسسه بول جاكو  صفوف اجلماعات اليت تأسست أصالً ملكافحة الفاشية يف تلك
كما كان للتحركات االجتماعية والسياسية يف . الدميوقراطي الذي سبق ذكره ، مث االحتاد1934ام دي كومب ع

األجنيب  على وضع األقليات األجنبية، ومن أمهها صعود حركة وطنية مصرية قوية معادية للوجود مصر انعكاسها
وقد ظهر يف الثالثينيات . وبالرأمسالية األوربية ةوللبورجوازية املهيمنة على اقتصاد البالد واملرتبطة باملصاحل االستعماري

، وكالمها "اإلخوان املسلمون" واآلخر ديين إسالمي "مصر الفتاة"اجتاه قومي مصري  أيضاً تياران سياسيان، أحدمها ذو
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 تصاعد الصراع حول وكان وضع اجلماعة اليهودية أكثر حساسية، وخصوصاً مع. معادياً بشدة للوجود األجنيب كان

طابور خامس للصهيونية، كما قامت عناصره مع عناصر من  وقد وجه التيار الديين االام لليهود باعتبار أم. فلسطني
  أثناء املظاهرات اليت قامت مبناسبة ذكرى وعد1945املمتلكات واملعابد اليهودية عام  مصر الفتاة باهلجوم على بعض

  .الفاشية ومعاداة اليهودوقد ام كورييل هذين التيارين ب. بلفور

األجنبية، ومن بينهم   كان له أعظم األثر يف إثارة خماوف اجلاليات1937أيضاً يف أن إلغاء االمتيازات عام  وال شك
االقتصادية واالجتماعية، ومن مث اهتمامهم باالشتراك  اليهود من أعضاء البورجوازية، على مستقبل أوضاعهم ومصاحلهم

ولكن جيب التذكري بأن كورييل اختار التنازل عن هذه االمتيازات مبحض . يف مصر ة واالجتماعيةيف احلياة السياسي
  .1935وذلك عندما اختار اجلنسية املصرية عام  إرادته

يشكِّلوا مجاعة  فاليهود يف مصر مل. اليهودية يف مصر ردود أفعال متباينة إزاء هذه التحوالت وتبنى أعضاء اجلماعة
وجنسيام وثقافتهم ولغام ومواقفهم الطبقية  ثقافياً أو اجتماعياً أو طبقياً، بل تنوعت أصوهلم اإلثنيةمتجانسة 

  .خيارام وتنوع نشاطهم السياسي ومصاحلهم االقتصادية، ومن مث اختلفت

نت ختشى على وخصوصاً أعضاء البورجوازية اليهودية السفاردية اليت كا واختار أغلب أعضاء اجلماعات اليهودية،
الصهيونية والشيوعية  والتجارية يف مصر، عدم االخنراط يف السياسة وتأكيد والئهم للدولة وامللك ورفض مصاحلها املالية
قطاوي وابنه رينيه قطاوي وحاييم ناحوم أفندي  يف حني اجته قطاع آخر على رأسهم يوسف أصالن. على حد سواء

الوطنية املصرية والدعوة إىل ضرورة متصري أعضاء اجلماعة اليهودية ودجمهم يف  كبري حاخامات مصر إىل تأييد احلركة
مع املطالب الوطنية  كما أبدى نادي الشباب اليهودي املصري خالل الثالثينيات واألربعينيات تضامنه. املصري اتمع

 واحنصر يف عدد من احملامني هامشياً للغاية املصرية بشكل عام ومع حزب الوفد بشكل خاص، ولكن هذا التيار ظل
واختار قطاع ثالث الصهيونية، وتركزت . تعريب أو متصري أعضاء اجلماعة والكُتاب والصحفيني اليهود ومل ينجح يف

وخصوصاً بعد عام  العناصر بني اليهود اإلشكناز وعناصر الطبقات الدنيا والوسطى من أعضاء اجلماعة، أغلب هذه
واختار قطاع رابع الشيوعية، وذلك . التمصري ر أكثر القطاعات تضرراً من قوانني، حيث كانت هذه العناص1947

اتمع املصري على أسس أممية وعن طريق إجراء حتويل جذري يف البنية  باعتبارها السبيل الوحيد حنو االندماج يف
البورجوازية الكبرية  لفنا بني أبناءوقد تركزت أكثر هذه العناصر كما أس. والسياسية واالقتصادية يف البالد االجتماعية

  .واملتوسطة من خرجيي املدارس الفرنسية

يهودية بشكل  بعض العوامل اليت تفسر نشأة التنظيمات الشيوعية يف مصر على أيدي عناصر أجنبية ومما سبق، تتضح
كيد وتضخيم مفهوم األممية من أمهها تأ وكان هلذه النشأة وال شك آثار على طبيعة هذه التنظيمات وسياستها. خاص

وقد يفسر ذلك موقف . "االحتاد السوفييت"الوطن االشتراكي األول  على حساب املفهوم القومي واخلضوع لتقديرات
قيادة  وإن كان جيب األخذ يف االعتبار أن التنظيمات الشيوعية األخرى، حتت"قضية فلسطني  كورييل وحدتو من

آخر حياته متمسكاً بوجود قومية  ، باإلضافة إىل أن كورييل ظل حىت"قرار التقسيمعناصر يهودية أيضاً، قد رفضت 
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أيضاً يف أن ثقافة كورييل األجنبية، وكذلك ثقافة غريه من  وال شك. إسرائيلية وحبق إسرائيل يف الوجود اآلمن
وتغيري  نظرية مصرية لتفسريونشأم على هامش اتمع املصري ويف عزلة عنه، حال دون صياغة  املاركسيني األجانب

اتمع بتفاصيله وتناقضاته وخصوصيته، األمر  اتمع املصري العريب، نظرية تستند إىل إدراك حقيقي ودقيق لواقع هذا
  .السياسية وما صاحبها من انقسامات وتشرذم الذي نتجت عنه سلسلة من األخطاء

رؤوف . كما يذكر د" طوال حياته، فقد ساهم بشكل فعال تطارد هنري كورييل ورغم عالمات االستفهام اليت ظلت
املصرية، ويف إعداد  أصبح الفكر االشتراكي واملاركسي مطروحاً بشكل أكثر إحلاحاً على الساحة السياسية  يف أن"عباس

سيس أكثر مهمة يف احلركة الشيوعية املصرية، ويف تأ الكوادر املصرية من العمال واملثفقني الذين كانت هلم إسهامات
  .استمراراً وأوسعها قاعدة التنظيمات الشيوعية املصرية

كانت لها إسهاماتها الثرية في المجال الفكري والثقافي  وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحركة الشيوعية المصرية
ن وكما يذكر طارق البشري، فإ. بارزا في حركة التحرر الوطني ضد االستعمار والسياسي المصري، ولعبت دورا

التحرر الوطني  الشيوعية قد أغنت السياسات الوطنية بمفاهيم جديدة تتعلق بالمضمون االجتماعي لحركة الحركة
  .من االستعمار وبالتصنيف الطبقي للمجتمع وتأكيد أولوية التحرر االقتصادي والسياسي

  ثقافات الجماعات اليهودية: الجزء الثاني

يةثقافات الجماعات اليهود: الباب األول   

 تعريف وإشكالية :ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية

Cultures  of the Jewish Communities: Definition and Problematic  

  :رئيسيان هلا معنيان أو استخدامان» ثقافة«كلمة 

  .موروث مادي ومعنوي حي أسلوب احلياة يف اتمع بكل ما ينطوي عليه من:  معىن متسع 1

  .اآلداب والفنون األدائية والتشكيلية وحنن نستخدم الكلمة بكال املعنيني  األنشطة اإلبداعية املتميزة يف: معىن ضيق 2

املوروث «، و»التراث اليهودي«، و»اليهودية الثقافة«وتشري معظم الكتابات اليت تتناول أعضاء اجلماعات اليهودية إىل 
القومية «و» التاريخ اليهودي«حات االستقالل اليهودي األخرى، مثل مصطلَ وهذه املُصطلَحات، شأا شأن. »اليهودي
مستقلة وتراث يهودي  تفترض أن اجلماعات اليهودية يف العامل ذات حضارة يهودية مستقلة وثقافة يهودية ،«اليهودية

ت اليهود احلضارية اجلماعة اليهودية فيها، وأن إسهاما مستقل عن حضارة وثقافة وتراث اتمعات اليت يوجد أعضاء
يف  العصور القدمية أو يف فلسطني يف العصور الوسطى يف الغرب أو يف بولندا واهلند والصني املختلفة سواء يف بابل يف

واليمن يف القرن العشرين، ورغم تنوعها  القرن السادس عشر أو يف أملانيا يف القرن التاسع عشر أو يف الواليات املتحدة
وهو مفهوم صهيوين "ويستند مفهوم اإلثنية اليهودية . "ورمبا جوهر يهودي" ع، تعبر عن منط واحداحلتمي واملُتوقَّ
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العرقي للهوية اليهودية  بل يالحظ أن الصهاينة أسقطوا املفهوم. افتراض وجود مثل هذه الثقافة املستقلة  إىل"أساسي
  .ويةاهل  هلذه"اإلثين"ويؤكدون بدالً من ذلك البعد الثقايف 

فاليهودية احملافظة، على سبيل املثال، . الديين اليهودي ذاته ومفهوم اهلوية اإلثنية املستقلة تعمق حىت تغلغل متاماً يف النسق
كابالن فرقة  وقد أسس املفكر الديين األمريكي اليهودي مردخاي. اليهودي والثقافة اليهودية تدور حول مفهوم التاريخ

اليهودية والثقافة اليهودية والتراث اليهودي، وإىل أن  تستند إىل اإلميان باحلضارة» يهودية التجديديةال«يهودية تسمى 
القول أن  وغين عن. املكانة نفسها اليت شغلها اخلالق يف التفكري الديين اليهودي التقليدي هذا التراث شيء مقدس يشغل

اليهودية ويحل حملها فكرة الثقافة اليهودية  يين الغييب للهويةاملشروع الصهيوين بأسره يستند إىل رفض األساس الد
  .املستقلة

يتمتعان بقدر محدود من االستقالل عما » يهوديين«ونحن نذهب إلى أنه يمكن القول بوجود تشكيلين حضاريين 
 : حولهما من تشكيالت حضارية

ومع . ل التشكيل احلضاري السامي يف الشرق األدىن القدميمن االستقالل داخ  الثقافة العربية القدمية، اليت متتعت بقدر 1
وتبعية الدولتني العربانيتني  االستقالل حمدوداً للغاية بسبب بساطة احلضارة العربانية وضعف الدولة العربانية هذا ظل هذا

. "رية  البابلية  الفارسيةالعربية  اآلشو"الشرق األدىن القدمي   لإلمرباطوريات الكربى يف"مملكة يهودا ومملكة يسرائيل"

استعارت الثقافة العربانية الكثري  ولذا. السياسية، خباصة يف العصور القدمية، كانت تؤدي إىل تبعية ثقافية بل دينية والتبعية
  .من حضارات هذه اإلمرباطوريات

ولكنها مع هذا . احلضاري العريب لوهذه الثقافة مستقلة وال شك عن التشكي. "أو العربية احلديثة"الثقافة اإلسرائيلية   2
أن الصراع الثقايف احلاد بني عشرات اجلماعات اليهودية اليت  كما. ال تزال جديدة مل تكتمل مفرداا احلضارية بعد

بين إسرائيل من اهلند  يهود  سفارد  إشكناز  يهود البالد العربية  فالشاه "ومعها تقاليدها احلضارية  انتقلت إىل إسرائيل
  .بلورة مثل هذه الثقافة أمراً عسرياً جعلت. "إخل.. ارى  يهود قراءون  سامريونخب

بلورة خطاب حضاري إسرائيلي مستقل هو أن اتمع اإلسرائيلي جمتمع  ولكن العنصر األساسي الذي يتهدد عملية
مذِّلة هلا، فهو يدين هلا  ة وعسكريةبالوالء الكامل للواليات املتحدة األمريكية ويعاين من تبعية اقتصادي استيطاين يدين

حنو األمركة، يكتسح يف طريقه كل األشكال اإلثنية اخلاصة اليت  ببقائه ومبستواه املعيشي املتفوق، ولذا فثمة اجتاه حاد
لتزم علماين متاماً م ومما عمق هذا االجتاه أن اتمع اإلسرائيلي جمتمع. معهم من أوطام األصلية أحضرها املستوطنون

واالستهالكية، وهذا يتعارض مع حماولة إحداث التراكم  بقيم املنفعة واللذة واإلشباع املباشر والنسبية األخالقية
  .العاملي اجلديد واالستهالكية العاملية، فإن من املتوقع أن تزداد األمور سوءاً ومع ظهور النظام. احلضاري

احلديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو  إلسرائيلية اجلديدة ال ميكنوخبالف احلضارة العربانية القدمية والثقافة ا
 أعضاء اجلماعات واألقليات الدينية والعرقية األخرى، يتفاعلون مع ثقافة األغلبية فاليهود، مثلهم مثل سائر. شبه مستقلة
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االستقالل لكل مجاعة يهودية عن  نوإن كان هناك درجة م. اليت يعيشون يف كنفها ويستوعبون قيمها وثقافتها ولغتها
األقليات األخرى عن األغلبية، كما أنه ال يعين بالضرورة أن مثة  األغلبية، فإن هذا االستقالل ال خيتلف عن استقالل

حضارات األمم  فالعربانيون، منذ ظهورهم يف التاريخ، تبنوا. مشتركاً بني كل مجاعة يهودية وأخرى "عاملياً"عنصراً 
وعلى سبيل املثال، ال يعرف طراز معماري . بالطراز املعماري  ابتداًء من اللغة، ومروراً باملفاهيم الدينية، وانتهاًءاألخرى،

كثرياً  ، ومل يكن خيتلف"املصري"مستقل، فهيكل سليمان كان يتبع الطراز اآلشوري الفرعوين  يهودي، أو فن يهودي
فينيقيا، وأن األخشاب قد اُستوردت من هناك  ام بتنفيذه هم عمال مهرة منكما نعلم أن الذي ق. عن اهلياكل الكنعانية

 أما جنوب الواليات املتحدة يف القرن التاسع عشرعلى. العامل العريب الطراز العريب أيضاً، وكذلك تتبع املعابد اليهودية يف

 .هناك آنذاك السائدسبيل املثال، فكانت املعابد اليهودية فيه تبنى على الطراز النيو كالسيكي 

اليهودية واليت تعطي انطباعاً بأا منتجات يهودية  وكثري من املنتجات احلضارية اليت يستخدمها أعضاء اجلماعات
فلحن صالة النذور مأخوذ من حلن مسيحي، . أا يف واقع األمر ليست كذلك خالصة، يظهر بعد التحليل الفاحص

الشهرية مل تصبح رمزاً  وجنمة داود.  مقتبسة من أغنية شعبية رومانية"طين اإلسرائيليالنشيد الو"اهلاتيكفاه  وأحلان نشيد
احلديث، أمثال  والفنانون التشكيليون اليهود يف العصر. قبل يهودياً إال يف العصر احلديث بعد أن كانت رمزاً مسيحياً من

أديب  وال يعرف أيضاً تراث. قافة يهودية مستقلةتراث فين غريب، وال ميكن رؤيتهم يف إطار ث مارك شاجال، ينتمون إىل
وكذلك األدباء اليهود . السائدة يف عصورهم يهودي مستقل، فاألدباء اليهود العرب يف اجلاهلية واإلسالم اتبعوا التقاليد

  .األديب مرتبط بالتراث الذي ينتمون إليه، وهذ أمر طبيعي يف الواليات املتحدة وإجنلترا، فإبداعهم

توجد ثقافات  يهودية مستقلة، عاملية، تعبر عن وجدان أعضاء اجلماعات اليهودية وسلوكهم وإمنا وجد إذن ثقافةال ت
ولذا جيدر بنا أن نتحدث عن . اليهودية داخله يهودية خمتلفة باختالف التشكيل احلضاري الذي يوجد أعضاء اجلماعات

ولكننا . بذا خنفض من مستوى تعميمنا حىت يتالءم مع الظاهرة اليت ندرسهايهودية، و ثقافة غربية يهودية أو ثقافة عربية
اية األمر، جزء من الثقافة العربية،  فعلنا ذلك فإننا سنكتشف، على سبيل املثال، أن الثقافة العربية اليهودية هي، يف لو

.  إذ تظل البنية العامة بنية عربيةاملوضوعات وبعض املضامني املختلفة وال توجد مالمح يهودية خاصة إال يف بعض

ميكنها أن  إن يهوديته ال.  أحد رواد املسرح والصحافة الساخرة يف مصر"أبو نظارة"بيعقوب صنوع  ولنضرب مثالً
سبيل التجربة أن تفسر سرية حياته  ولتحاول على. تفسر أدبه وفكره وحبه للفكاهة، فهذه أمور مصرية صميمة

الواليات املتحدة أو عنصرية يهود جنوب أفريقيا يف إطار اجليتو اليهودي  أو قصة النجاح اليهودية يفالشخصية والفكرية 
ثقافة يهودية  أوربا، لو فعلت ذلك الكتشفت مدى عجز مثل هذا النموذج التفسريي الذي يفترض وجود يف شرق

وموسيقي مصري يهودي ويقرن امسه  وقل الشيء نفسه عن الفنان املصري داود حسين، فهو ملحن. واحدة عاملية
لعب دوراً بارزاً يف ضة املوسيقى يف مصر ويف إثرائها يف العقود  مبوسيقيني من أمثال سيد درويش وكامل اخللعي حيث

يهودياً، وهو أمر  وتقوم اإلذاعة اإلسرائيلية باإلشارة إىل داود حسين باعتباره موسيقاراً. العشرين األوىل من القرن
  .موسيقاه ألعيتنا احليلة  التأمل دون شك إذ أننا لو حاولنا البحث عن أي بعد يهودي يفيستحق
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 وإذا أردنا أن نبين املقدرة التفسريية لنموذجنا املقترح "طرافة ورمبا"وإذا أردنا بلورة وجهة نظرنا بشكل أكثر حدة 
الذي يقال له " ننظر إىل ظاهرة مثل الرقص الشرقي فل"الصهيوين القائل بالثقافة اليهودية ووحدا مقابل النموذج"

اليهوديات يف كاباريهات القاهرة، يف فترة  كان هناك العديد من الراقصات املصريات. "البلدي؛ أي هز البطن
ويوجد عدد من الراقصات . "خصوصاً كاليفورنيا"اآلن يف الواليات املتحدة  ويوجد عدد ال بأس به منهن. األربعينيات

أثار املتدينون  وقد. يف إسرائيل» الفن« يف الدولة الصهيونية، بل توجد مدرسة متخصصة لتدريس هذا  «البلدي« 
» فناً يهودياً«الرقص الشرقي بذلك  فهل أصبح. اليهود قضية بدلة الرقص الفاضحة أثناء إحدى جلسات الكنيست

ن فهمه أو حىت فهم اشتغال بعض اليهوديات به إال يف إطار شرقياً، وال ميك أم أنه ظل فناً» التراث اليهودي«وجزءاً من 
  وحركيات احلضارة العربية؟ آليات

 حينما نطبقه على اجلماعات "عدم وجود ثقافة يهودية واحدة"املقترح  وستتضح املقدرة التفسريية لنموذجنا التفسريي
يهودية بعدد الدول اليت  غربية واحدة، وإمنا ثقافاتاحلضارة الغربية، إذ سنالحظ أنه ال توجد ثقافة يهودية  اليهودية يف

 هي ثقافة إسبانية، متاماً مثلما أن ثقافة يهود أملانيا "السفارد" يتواجد فيها أعضاء اجلماعات اليهودية، فثقافة يهود إسبانيا
كوستلر إن ما يعرف   آرثرويقول املؤلف اإلجنليزي اليهودي. وثقافة يهود إيطاليا ثقافة إيطالية، وهكذا ثقافة أملانية،

 أمر ليس من السهل تعريفه إذ أن كل ما يصدر "وحسب مبعىن عام ال مبعىن ديين"بالتراث اليهودي أو الثقافة اليهودية 
األفذاذ  فإجنازات اليهود. العامل ليس يهودياً باملعىن املُحدد، وليس جزءاً من تراث قائم عن أعضاء اجلماعات اليهودية يف

  .وحضاراا لسفية والعلمية والفنية تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب األخرىالف

 تعريف عار من الصحة، متاماً "أي التعريف اإلثين"الثقافة  ولذا، فإن التعريف الصهيوين للهوية اليهودية الذي ينطلق من
قبيل األكاذيب  رة الثقافة اليهودية هي منورمبا تبين الصورة العامة يف إسرائيل اآلن أن أسطو .مثل التعريف العرقي

الفالشاه، واجلعزية اليت يتعبدون ا، هي لغات رمبا مل يسمع  فاللغة األمهرية اليت يتحدث ا. العقائدية الصهيونية العديدة
  .متاماً كما مل يسمع الفالشاه من قبل بالعربية أو اليديشية ا اإلسرائيليون،

يف عملية تعريف  يوين بافتراضه وجود ثقافة يهودية واحدة مستقلة خيلق مشكالت ال حصر هلاالتفسريي الصه والنموذج
فهناك من يتناول . األدباء اليهود املوضوعات اليهودية من هو املثقف اليهودي، فال يوجد منط واحد لتناول املثقفني أو

 مثل"ك أيضاً من يتناوهلا من منظور معاد لليهود ، ولكن هنا"مثل مائري لفني"يهودي ما  املوضوعات اليهودية من منظور

، "مثل ليونيل ترلنج"معظمها  ، ومثة فريق ثالث يتجاهل املوضوع اليهودي متاماً يف كل كتاباته أو يف"ناثانيل وست
ال سياق إنساين عام ويرى أن غربة اليهودي احلادة إن هي إ وهناك فريق رابع يتناول املوضوع اليهودي ولكنه يضعه يف

إطالق  وهذا التنوع جيعل من العسري. "كما يفعل وودي ألني وإيزاك بابل" احلديث "العلماين" تعبري عن أزمة اإلنسان
كومبانيون تو جويش  ، صدر كتاب بعنوان ذا بالكويل1989ويف عام . على كل هؤالء» مثقف يهودي«اصطالح 

. "بالكويل للثقافة اليهودية يلأي دل" The Blackwell Companion to Jewish Cultureكلتشر

التشكيل احلضاري الغريب، ويستبعد كل املثقفني اليهود  لكن هذا املعجم ال يضم سوى أمساء املثقفني اليهود داخل
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 ولكن. ولعل حمرري هذا املعجم قد فعلوا ذلك ليفرضوا نوعاً من الوحدة عليه. وغريه الشرقيني، مثل يعقوب صنوع

  . هي وحدة غربية وليست يهوديةالوحدة يف هذه احلالة

 أن هذا املعجم يضم أمساء مثقفني يهود معادين بشكل أساسي لليهودية وال ميكن فهم ولكن املشكلة األخرى هي

باعتبارهم مثقفني يهوداً يعبرون عن  فكرهم إال يف إطار تقاليد معاداة اليهود يف احلضارة الغربية، فهل يصنف هؤالء
  الشرقيون اليهود؟ دية، بينما يستبعد املثقفونالثقافة اليهو

يؤكدون انتماءهم للحضارة املسيحية باعتبارها مصدراً لوحيهم  وهناك مشكلة ثالثة وهي جمموعة املثقفني اليهود الذين
ى يسم بل هناك فيلسوف روسي. "يف مرحلة من مراحل حياته"بوريس باسترناك وإيليا إهرنربج  ولرؤيتهم للكون، مثل

. ومعه مارتن بوبر و روزنزفايج ليف شستوف ظهر امسه يف كتاب حول أهم ثالثة فالسفة يهود يف العصر احلديث

هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد ألم يهودية يعتبر فيلسوفاً  ولكن املعجم الذي نتحدث عنه مل يورد امسه لسبب وجيه
 ولكن، رغم استبعاد معجم بالكويل المسه،. ا أهم حدث تارخييواقعة صلب املسيح باعتباره مسيحياً ألنه يتحدث عن

من أشهر علماء اللغة يف العصر  وهناك أيضاً حالة نعوم تشومسكي، وهو. فإننا جند أن امسه ورد يف املوسوعة اليهودية
ا بسبب عدائه إسرائيل،ومع هذا مل املوسوعات اليهودية كافة ذكره رمب احلديث وجييد العربية وعاش بعض الوقت يف

  فهل موقف املثقف اليهودي السياسي يسقط عنه إثنيته اليهودية؟. والصهيونية إلسرائيل

. بعد يهودي أو عناصر يهودية مستقلة وإنكارنا وجود ثقافة يهودية مستقلة ومثقفني يهود خالصني ال يعين إنكار وجود

ت مركزية تفسريية، أي أننا لتفسري بنية فكر فيلسوف فليست ذا كل ما نذهب إليه أن مثل هذه العناصر، إن وجدت،
ينتمي إليها هذا  وطبيعة أدب أديب يهودي ما، فعلينا تبني مناذج تفسريية مشتقة من احلضارات اليت أو مفكر يهودي ما،

 الصهاينة واملعادون كما فعل"العربانيني والكنعانيني  املفكر أو األديب اليهودي بدالً من العودة للتوراة والتلمود وتاريخ
 .اليهودية هذه احلضارات تفوق كثرياً مقدرة النماذج املشتقة من الثقافة  فالنماذج املشتقة من"لليهود

انطالقاً من هذا نطرح . تكتسب مركزية تفسريية وميكن دراسة العناصر اليهودية باعتبارها عناصر مكملة، دون أن
 ربية احلديثة ومن تطور العقيدة اليهودية داخلها فنشري إىل أن العقيدة اليهوديةالغ منوذجاً تفسريياً مشتقاً من احلضارة

املرياث احللويل للمثقفني اليهود يف  أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد هيمنة القبااله عليها منذ القرن الرابع عشر، وأن
جعلهم أكثر استعداداً لقبول احلضارة الغربية ، ساهم وال شك يف "بدريدا ابتداًء بإسبينوزا وانتهاء"العصر احلديث 

اليهودية بدرجات تفوق املعدل  وميكن أن نشري إىل تصاعد معدالت العلمنة بني اجلماعات. حبلوليتها وكمونيتها احلديثة،
اعات وميكن أن نشري كذلك إىل أن إحساس أعضاء اجلم. "األقليات كما هو احلال دائماً مع"السائد يف اتمع الغريب 

احلضارة   جعلهم تربة صاحلة وخصبة لتقبل"كما هو احلال أيضاً مع أعضاء األقليات"األمن  اليهودية بالغربة وعدم
يتسم بأنه موقف نقدي جذري من احلضارة  وميكن أخرياً أن نذكر أن موقف كثري من املثقفني اليهود. الغربية احلديثة

كل هذه العناصر اليهودية سامهت وال شك يف أن . الفلسفات العدمية سيطرةالغربية، يتسم بالشك املعريف واألخالقي و
عنها  أي أن البعد اليهودي يف  اليهود أكثر استعداداً لتقبل احلضارة الغربية احلديثة وأكثر قدرة على التعبري جتعل املثقفني
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كما قد يفسر تزايد عدد املثقفني . ها وحلوليتهاوجذريتها وعمق عدميت ثقافة املثقف اليهودي الغريب قد يفسر حدة نربته
املنظومة احلضارية الغربية احلديثة  الثوريني والعدميني ودعاة العقالنية املادية، ولكنه ال يفسر بأية حال ظهور اليهود من

إىل أن بروز أعضاء اجلماعات بل إننا نذهب . الغريب، الثقافية واالقتصادية العقالنية املادية، فهذا مرتبط بآليات اتمع
واستيعام هلا ال انعزاهلم عنها،  يف احلضارة الغربية احلديثة، ناجم عن انتمائهم إىل هذه احلضارة واندماجهم فيها اليهودية

وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر يهودي بارز يف احلضارة . واستقالهلم ويتزايد بروزهم مبقدار ختليهم عن عزلتهم
تأشرية دخول احلضارة الغربية،  وقد أعلن هايين أن التنصر هو. احلديثة هو إسبينوزا الذي ختلَّى عن يهوديته متاماً ةالغربي

وأوالد موسى مندلسون ونصف يهود برلني يف القرن التاسع  كما فعل أبو ماركس وأوالد هرتزل"فتنصر هو نفسه 
  هو تأشرية الدخول"وليس بالضرورة التنصر"ن العقيدة اليهودية القول بأن التخلي ع ولكن األدق هو. "إخل.. عشر

املسيحية وإمنا العقالنية املادية أو احللولية  فليس مطلوباً من أحد التنصر، باعتبار أن مرجعية احلضارة الغربية مل تعد"
  ."الكمونية

الكامنة، وليس إىل  ف اليهودي وإىل املوضوعاتإىل أن البعد اليهودي قد ينصرف إىل بنية فكر املثق وتنبغي اإلشارة
وإنسانياً بل معادياً لليهود أو الصهيونية، وتظل البنية  بل إن املضمون الواضح ميكن أن يكون عاملياً. مضمونه الواضح

 فرويديهودية باملعىن احملدد الذي نطرحه، كما هو احلال مع كل من إسبينوزا ودريدا و واملقوالت األساسية الكامنة

الشرس، وهو يف هذا ال خيتلف  فإسبينوزا وقف موقفاً رافضاً متاماً لكل األديان، بل اختص اليهودية باهلجوم. وكافكا
وهيمنة العقالنية املادية، ومع هذا ال ميكن فهم حدة هذا الرفض  كثرياً عن كثري من املفكرين الغربيني منذ عصر النهضة

  .اله اللوريانية والتراث املاراينبالعودة للقبا وهذا اهلجوم إال

عنصر  باجلنس ميكن رؤيته كتعبري طبيعي عن تصاعد معدالت العلمنة وحماولة رد كل شيء إىل واهتمام فرويد احلاد
القبااله اللوريانية كانت قد قامت  ولكن.  وهو بالفعل كذلك"اجلنس يف حالة فرويد" يف املادة "حال/ كامن"واحد 

وقد وصف أحد املراجع القبااله بأا جنست اإلله، وألَّهت . قرون رفياً وبشكل متبلور قبل ذلك بعدةبإجناز هذا مع
  .فرويد وهذا ما فعله. جعلت اجلنس منوذجاً تفسريياً كلياً وائياً، يرد له كل شيء أي: اجلنس

. ية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منهاوهو وتلجأ بعض املراجع حليلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية مستقلة

 الذي يرتديه يهود املغرب والذى يسمى» اليهودي الصميم  » فتتحدث موسوعة التاريخ اليهودي عن هذا الزي

«keswa kubra» كتب الكلمة حبروف التينية دون ترمجة فيتصور القارئ الذي »الكسوة الكربى» وهيوت ،
 «cum» شيء يسمى ويوجد للزي اليهودي الصميم! ربية أو كلمة عربية عربيةيعرف العربية أن هذه كلمة ع ال

، أما »الياخين«أي  «yachni» يهودياً مميزاً يسمى ويأكل أعضاء اجلماعة اليهودية يف خبارى طعاماً"» الكم«وهو 
 ويف إسرائيل بلد. »خبز«أي  «khubz» خاصاً للغاية مل نسمع عنه قط من قبل يسمى يف اليمن فهم يأكلون طعاماً

اكتشفت أا طعام إسرائيلي فريد  واليت» الفالفل«أي  «falafel» العجائب، يأكلون طعاماً موغالً يف يهوديته امسه
وهي » قسيم«الفالشاه، نوع خاص من احلاخامات، يسموم  ورؤساء يهود. "حينما كنت أعيش يف مدينة نيويورك
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  اليت اقتبسها يهود الفالشاه الذين دخلت على يهوديتهم"ورمبا األمهرية"العربية  «قس«صيغة اجلمع العربية لكلمة 

من "» اهلورا«صميمة تسمى  وحينما حياول اإلسرائيليون أن يرقصوا فهم يرقصون رقصة يهودية! عناصر مسيحية كثرية
نما ترتدي مضيفات شركة العال زي وحي! »الدبكة«تسمى   أو رقصة يهودية صميمة أخرى"أصل روماين أو أوكراين

 وحينما أُسس متحف يف قرى حيفا على هيئة قرية. إسرائيلي نابع من الثقافة اليهودية الفالحة الفلسطينية، فهذا زي

حتاشي ذكر كلمة  عربية أَخرب كتيب املعرض الزائر أن هذه قرية من حوض البحر األبيض املتوسط حىت ميكن
 .احلضاري األصل احلقيقي للمنتج، وحىت خيتبئ »فلسطيين«

 التراث اليهودي 

The Jewish Heritage  

يفترض أن تراث أعضاء  وهو مصطلَح. يف الكتابات اليت تصف اجلماعات اليهودية» التراث اليهودي«مصطلَح  يتواتر
 وحنن نذهب إىل أنه ال .يعيش اليهود بني ظهرانيه اجلماعات اليهودية هو تراث يهودي منفصل عن تراث اتمع الذي

  .ال يوجد تراث يهودي مستقل توجد ثقافة يهودية مستقلة، ومن مث

هو انفصال اليهود النسيب عن » ثقافة يهودية مستقلة«و» مستقل تراث يهودي«وقد يكون ما يدفع البعض للحديث عن 
األدب  لغة يهودية خالصة، كما كانوا يبدعونبولندا كانوا يتحدثون اليديشية اليت تبدو كأا  فيهود. حميطهم احلضاري

هو معروف، هي أملانية العصور  ولكن اليديشية، كما. اليديشي الذي يبدو كأنه جزء من تراث يديشي يهودي مستقل
أما األدب اليديشي، فهو نتاج التقاليد األدبية . حبروف عربية الوسطى، دخلت عليها كلمات سالفية وعربية، وتكتب

مث حيمل . وأملانيا فهم فتراته وحركاته إال بالعودة إىل التراث األديب الغريب، خصوصاً يف روسيا وال ميكن. السالفية
هاجروا إليها، فيبدو كما لو أن هذا هو تراثهم اخلاص م،  املهاجرون اليهود معهم هذه اللغة وهذه الثقافة إىل البالد اليت

املهاجرين يظهرون  ومما يزيد األمر حدة أن هؤالء.  ذهبوا يف كل زمان ومكانحيملونه معهم أينما املقصور عليهم، الذي
يتمسكون ا، ويدافعون عنها، متاماً مثلما يتمسك  والًء شديداً هلذه الثقافة اليت أحضروها معهم فهي تراثهم الوحيد،

واقع   يف-تهم اإلثنية اخلالصة املستمدة بانتمائهم إىل وطنهم القومي الومهي أو بيهودي أعضاء اجلماعة الوظيفية الوسيطة
باعتباره تراث األجداد وباعتباره تراثاً  ويتمسك املهاجرون بتراثهم.  من حميطهم احلضاري السابق أو احلايل-األمر 

ومع هذا، تستمر كل أقلية يف احلفاظ . أقليات يهودية لكل تراثها يف بلد واحد وقد جتتمع عدة. يهودياً خالصاً وعاماً
وجتربة اجلماعات  .موروثها اليهودي الذي أتت به رغم أنه خمتلف عن موروث اجلماعات اليهودية األخرى على

على تراثها بتعصب شديد وهو تراث أملاين بالنسبة  اليهودية يف أمريكا الالتينية مثال جيد على ذلك، فكل مجاعة حتافظ
ومهما يكن من أمر متسك املهاجرين !  بالنسبة ليهود دمشقحلب وسوري دمشقي لألملان وسوري حليب بالنسبة ليهود

يعد هلا سوى صدى  مبوروثهم، فإن هذا املوروث عادةً ما يأخذ يف االختفاء كما حدث مع اليديشية اليت مل اليهود
  .أفريقيا ويف رؤيتهم ألنفسهم وللواقع خافت يف وعي املهاجرين اليهود إىل الواليات املتحدة أو جنوب

 ث الجماعات اليهودية الديني ترا
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Religious  Heritage of the Jewish Communities  

تراثهم أو موروثهم أو رؤيتهم   إىل أن اإلبداع احلضاري األساسي لليهود يكمن يف"يف الغرب"يذهب بعض الباحثني 
وهذه رؤية سادت أوربا يف القرن . دينيةعبقرية اليهود الثقافية عبقرية  الدينية ويف الثقافة الدينية اليت أشاعوها، أي أن

ومهما يكن . ناقصة ومع هذا، كان مفكرو أوربا حىت اية ذلك القرن يرون اليهودية باعتبارها مسيحية .التاسع عشر
يتسم بقدر من االستقالل غري موجود على مستوى  من أمر، ميكننا القول بأن التراث الديين ألعضاء اجلماعات اليهودية

  .مساته وإشكاالته اخلاصة، وأحياناً لغته فالتراث الديين له. احلضاري،التراث 

 : ومع هذا، فالبد أن نالحظ ما يلي

التقاليد واألفكار الدينية السائدة يف الشرق األدىن   مل يكن التراث الديين اليهودي القدمي مستقال متاماً بأي حال عن 1
  ميكن فصله عن اإلرهاصات الدينية التوحيدية يف مصر، وعبادة يهوه يفالرافدين، كما ال القدمي، وخصوصاً يف بالد

من أي مفهوم لليوم اآلخر والثواب  ويف احلقيقة، فإن تطور اليهودية من عبادة يسرائيل شبه الوثنية، اليت ختلو. سيناء
ي داخلها عنصراً توحيدياً قوياً، هو أكرب دليل توحيدياً متكامالً، أو اليت حتو والعقاب، إىل اليهودية اليت تعد نسقاً دينياً

هذا ال يعين بطبيعة . الدينية اليهودية تأثري احلضارات املصرية والبابلية واآلشورية، مث الفارسية واهليلينية، يف املعتقدات على
  .ا اهللا فجورها وتقواهامثل الشرك، أمر كامن يف نفس اإلنسان اليت أهلمه احلال تبني منوذج تراكمي، فالتوحيد، متاماً

اختفاء السلطة  ولكن مع. ميكن احلديث بشكل ما عن موروث ديين يهودي عام حىت بداية العصور الوسطى  2
خمتلفتني، ظهرت تقاليد دينية خمتلفة متناقضة  املركزية اليهودية، ومع دخول اليهودية يف فلكي حضارتني توحيديتني

 إثيوبيا واهلند والصني، مراكز يهودية خمتلفة بعيدة متاماً عن تأثري السلطات ، يفكما ظهرت. وموروثات دينية متباينة

تفجر كامل، وخصوصاً بعد  ومع تصاعد معدالت العلمنة الشاملة حدث. احلاخامية وتتأثر باملوروث الديين لكل بلد
اء اجلماعات اليهودية كما تأثر الدين واالندماج وازداد تأثر أعض عصر اإلعتاق واالنعتاق، إذ تصاعدت معدالت العلمنة

هناك  وأصبح من املستحيل احلديث عن موروث ديين يهودي واحد، بل مل يعد. احلضارية احمليطة اليهودي بالسياقات
  ».اخلاصية اجليولوجية لليهودية» وقد مسينا هذه الظاهرة. أي تأثري للموروثات الدينية يف األجيال اجلديدة

 اليت حتاول أن حتتفظ لليهودية ويتها، مل "الشريعة الشفوية"التفسريات الضخمة  لتراث التلمودي وكتب يالحظ أن ا 3
الرؤى اليت تتجسد من  وكانت هذه الكتب، أو على األقل. معروفة عملياً للعامة من أعضاء اجلماعات اليهودية تكن

مياثل، بأية حال، أثر التراث احلضاري لبلدهم الذي  يكنلكن هذا التأثري مل . خالهلا، تؤثر بغري شك يف سلوك اليهودي
وعلى كلٍّ، ال ميكن فصل . ويدورون يف إطاره ويدركون العامل ككل من خالله يتفاعلون معه ويبدعون من خالله

  .احلديث الشفوية ذاا عن سياقها احلضاري، وقد ازداد اليهود جهالً ذه الكتب يف العصر الشريعة

تعظيم للخالق الواحد الذي ال تدركه األبصار  ن جوانب كثرية من الرساالت العامة للعهد القدمي من يالحظ أ 4
 عليهما، والوصايا العشر، والروح العامة لألنبياء العربانيني، واألمثال واملزامري، واملتجاوز للطبيعة والتاريخ املتعايل
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ا مل تد مقصورة على اليهود حيثأصبحت جزءاً من التراث الديين املسيحي، أي أتداخل املوروثان اليهودي  ع
، فقد كان يهودياً منبت الصلة إىل حد كبري بالثقافة »فيلون إشكالية«وميكن هنا أن نطرح ما ميكن تسميته . واملسيحي

الالحق يف حني  يةوحاول صبغ العقيدة اليهودية بصبغة إغريقية، ولكنه مل يترك أي أثر يف تطور اليهود العربية اآلرامية،
من املوروث املسيحي أم يعد جزءاً من املوروث  تأثرت به العقيدة املسيحية أميا تأثر، فهل يعد فيلون، إذن، جزءاً

  اليهودي؟

 ميراث الجماعات اليهودية االقتصادي 

Economic Heritage of the Jewish Communities  

، عبارات تتواتر يف كثري من الكتابات اليت »ألعضاء اجلماعات اليهودية صادياملرياث أو التراث أو املوروث االقت«
قليالً فنتحدث عن  ومناقشة هذا املوضوع ستتطلب منا أن خنفض من مستوى تعميمنا. اجلماعات اليهودية تتناول أعضاء

ار واحد ألصبح التعميم، أياً كان يهود العامل يف إط يهود العامل الغريب مبعزل عن بقية يهود العامل ألننا لو ضممنا كل
 الذي لعبه اليهود باعتبارهم مجاعة وظيفية وسيطة هو احلقيقة األساسية يف هذا املرياث ولعل الدور. مستواه، مستحيالً

حتديد نشاطام االقتصادية حىت  االقتصادي، وقد اكتسبوا جمموعة من اخلربات محلوها معهم أينما هاجروا استمرت يف
باعتبارهم "مرياث أعضاء اجلماعة اليهودية االقتصادي يف الغرب  فعلى سبيل املثال يالحظ أن. الت الوظيفةبعد أن ز

عن   جيعلهم يتخصصون يف الصناعات القريبة من املستهلك ويبتعدون"تقف دائماً على اهلامش مجاعة وظيفية وسيطة
مثل األرض والصناعات "الثابتة  االستثمار يف املنقوالتالصناعات الثقيلة، إذ أن عضو اجلماعة الوسيطة كان ال حيب 

ويف املشاريع التجارية اليت تتطلب قدراً عالياً من املهارة اإلدارية،  وكان يفضل االستثمار يف الصناعات اخلفيفة. "الثقيلة
  .هامشية اليهود، أي أن نشاطام االقتصادية ليست يف قلب العملية اإلنتاجية ونتج عن ذلك

وهي النشاط الرأمسايل يف اتمع اإلقطاعي،  ذا الوضع يفسر ظاهرة الرأمسالية املنبوذة اليت حتدث عنها ماكس فيرب،وه
الغريب  وينتج عن مرياث اليهود االقتصادي يف العامل. "أي الرأمسالية احلديثة"الرشيدة  الذي ليس له عالقة كبرية بالرأمسالية

فقد . النسيج واملالبس مثالً على ذلك للتأميم والتصفية، ورمبا يصلح تركُّزهم يف صناعةأم كثرياً ما يكونون عرضة 
عنه تصفية األساس االقتصادي للوجود اليهودي يف كوبا، فهاجروا  قامت كوبا بتأميم هذه الصناعات، األمر الذي نتج

نتيجة مرياثهم  قيق األبيض  قوادين وبغايا  هوتركُّز بعض أعضاء اجلماعات اليهودية يف جتارة الر وميكن القول بأن. منها
ويبدو أنه، . بسرعة لسد حاجة نشأت يف اتمع فاجلماعة الوظيفية الوسيطة عادةً ما تتحرك. كجماعة وظيفية وسيطة

العامل الغريب حاجة للخدمات اجلنسية خارج مؤسسة الزواج بسبب ضعف  يف أواخر القرن التاسع عشر، نشأت يف
  .معدالت العلمنة اعداألسرة وتص

. أكثر حدة حيث كان عدد اإلناث أقل بكثري من عدد الذكور ويف اتمعات االستيطانية مثل أمريكا الالتينية كان األمر

 ومن مث، حتولت أعداد كبرية من اليهود. اليهودية الصغرية ودور اليهود كباعة متجولني وتزامن ذلك مع ضعف التجارة
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شأن املرياث اللغوي والثقايف والديين،  ومما جيدر ذكره أن مرياث املهاجرين اليهود االقتصادي، شأنه. ةإىل التجارة اجلديد
  .فعاليته بالتدريج إىل أن يفقدها كلها تقريباً بعد جيلني أو ثالثة يؤثر بشكل واضح يف اجليل األول مث يفقد

وجودهم يف القرن العشرين،  لغريب حدد بشكل جوهري طبيعةهناك جانباً مهماً يف املرياث الوظيفي ليهود العامل ا ولكن
ولعل أهم جتارب اجلماعات اليهودية مع . هذا اال وهو رؤية الغرب هلم كمادة استيطانية نافعة، وتوظيفهم يف

 ون عنصراً مع نظام األرندا إذ كان اليهود يشكِّل"يهود أوكرانيا على وجه التحديد" االستيطان هي جتربة يهود بولندا

ومما ال شك فيه أن . من نسل يهود بولندا ومما يجدر ذكره أن يهود العامل الغريب كافة يف العصر احلديث. استيطانياً مالياً
الغرب هو الذي رشحهم للعب دور اجليب االستيطاين يف الغرب  هذا اجلانب من املوروث االقتصادي اليهودي يف

  .استيطانية قتالية هيونية الوظيفية اليت حولت عدة ماليني من يهود العامل إىل مجاعةالدولة الص والشرق والذي أخذ شكل

 الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم 

Zionis t Attitude to the Heritage of the J ewish Communities  and the 
Contradictions  between Theory and Practice in Is rael and the World  

. مستقلة وتراث يهودي مستقل، بل جتعلهما من ركائزها األساسية تنطلق الصهيونية من افتراض وجود ثقافة يهودية

العضوية   ذي الثقافة"فولك"وليدة العصر اإلمربيايل الغريب الذي ظهرت فيه فكرة الشعب العضوي  والصهيونية يف هذا
، وجيب أن تكون "أي ذات تراث"يف املاضي  وهذه الثقافة العضوية يفترض فيها أا ذات امتداد. اليت تعبر عن هويته

 .الصهاينة إىل بعث الثقافة العربية واللغة العربية تعبرياً عن كوم شعباً عضوياً ومن مث، دعا. ذات امتداد يف املستقبل

دعاة الصهيونية الثقافية الذين   من"يهود اليديشية"عد أن انضم إىل صفوفها يهود شرق أوربا وازدادت هذه الدعوة قوة ب
إثنية ذات تراث ثقايف مستقل وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة  كانوا ينادون بأن اليهودية هي بالدرجة األوىل هوية

العضوي  افظة اليت خلعت صفة اإلطالق على الشعبالدعوة للتراث ركيزة دينية داخل اليهودية احمل واكتسبت. "العربية"
الركيزة النهائية والنقطة املرجعية للنسق  حبيث حل حمل اخلالق، فالتراث هو حمور اليهودية احملافظة، ويكاد يصبح

  .التراث، دون مواربة أو حرج، مصدر اإلطالق وموضع القداسة ويف اليهودية التجديدية، يصبح. الفكري

 : الثة اتجاهات يهودية هذا المفهوموقد عارضت ث

 اليهودية ليست جمرد تراث ثقايف وإمنا هي انتماء ديين، وبأن اللغة العربية لغة وهؤالء يؤمنون بأن:  اليهود املتدينون 1

  .الدنيا  ال يصح استخدامها يف احلياة اليومية أو يف شئون"ليشون هاقدوش: بالعربية"مقدسة 

، وبعد ذلك يف الواليات "أي يف غرب أوربا"وأملانيا  وكانوا يتركزون أساساً يف فرنسا وإجنلترا: ن اليهود االندماجيو 2
الثقافات  ، وهؤالء يرون أن اليهود يكتسبون هويتهم الثقافية من"باستثناء إسرائيل"االستيطانية  املتحدة وغريها من الدول

اإلشارات القومية واملُصطلَحات العربية حىت من   معظم هؤالء كلوقد استبعد. القومية املختلفة اليت يتفق وجودهم فيها
  .الصلوات اليهودية ذاا
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يف روسيا وبولندا "العامل آنذاك  وكانوا مركزين يف شرق أوربا اليت كانت تضم أغلبية يهود. دعاة الثقافة اليديشية  3
اليديشية يشكلون مجاعة بشرية ذات شخصية ثقافية أوربا من يهود  وكان دعاة هذا التيار يرون أن يهود شرق. "أساساً

 هذه الشخصية ليست يهودية بشكل عام وإمنا هي شرق أوربية تتحدث وتفكر وتكتب باليديشية قومية مستقلة، ولكن

وقد كان حزب البوند أكرب تنظيم  ."عليها» القومية اليديشية«ولذا، ميكن إطالق اصطالح "وليس هلا أية عالقة بالعربية 
أعضاء الطبقة العاملة اليهودية يف شرق أوربا من أهم املدافعني عن  شتراكي يف أوربا يف أواخر القرن التاسع عشر يضما

  .هذا االجتاه

الصهيوين بني اجلماعات اليهودية، وذلك  واحتدم الصراع بني ممثلي هذه التيارات، ولكن كان من احملتم أن ينتصر التيار
 واالندماج ال يؤمنون بضرورة التوجه إىل اجلماعات اليهودية كافة،  من دعاة اليديشيةلسبب بسيط وهو أن كال

حضارية قومية  أساساً وجود ثقافة يهودية عاملية مستقلة ويعترف بانتماء أعضاء اجلماعات إىل تشكيالت فكالمها ينكر
مثل اإلسالم "ىن أنه يرى أن اليهودية انتماء ديين مبع أما التيار الديين املناوئ للدعوة الصهيونية، وهو تيار عاملي. خمتلفة

العلمنة يف  القومية، فقد احنسر بالتدريج وحتول إىل جيب صغري معارض بسبب تزايد معدالت  ال حتده احلدود"واملسيحية
  .الصهيونية عليه هذا إىل جانب صهينة الدين اليهودي ذاته، أي فرض األطروحات. الغرب

. ومن خالل ديباجات الثقافة اليهودية العاملية العربية الومهية الصهيوين حتت راية اإلمربيالية الغربيةوقد مت االستيطان 

إنشاء دولة عربية  ، إذ كانوا يعتربون أنفسهم عربانيني يهدفون إىل»اليهود«األوائل يرفضون أن يسموا  وكان املستوطنون
وظل هذا الوضع قائماً حىت منتصف الثالثينيات، مث . املنفى دي باعتباره تراثأو عربانية تقطع عالقتها متاماً بالتراث اليهو

الثقافة  ولكن، بعد إنشاء الدولة، ال تزال قضية. بسبب إمكاناته التعبوية الواضحة» اليهودية الدولة«مت تبني مصطلَح 
يستوطن فلسطني حيضر معه من  فكل مهاجر صهيوين. اليهودية تالحق الصهاينة داخل املستوطَن الصهيوين وخارجه

وتراثه الذي تغلغل يف وجدانه ويف عقيدته الدينية، حبيث حتولت  وطنه األصلي ثقافته احلقيقية اليت تعلمها ونشأ عليها،
تفاقم هذا  وقد. صراع بني هذه احلضارات املختلفة، وظهرت الطبيعة اجليولوجية للهوية اليهودية إسرائيل إىل ساحة

لغة معظم أهل "الفالشاه الذين يتحدثون األمهرية  دة، حينما وصلت مؤخراً أعداد كبرية من إثيوبيا من يهودالوضع، وحب
إسرائيلياً  وتذكر إحدى الصحف اإلسرائيلية أن معلقاً إذاعياً. "لغة الكنيسة القبطية هناك"  ويصلون باللغة اجلعزية"إثيوبيا

 عنها قط من قبل، فلقد طلب إليه أن يكرر  ا، ويبدو أنه مل يكن قد مسعسأل أحد املهاجرين عن اللغة اليت يتحدث
  !، مث طلب إليه أن يشرح معىن الكلمة»أمهرية» اإلجابة ثالث مرات قبل أن يستوعب كلمة

 من املتحدثني"الدائر بني ثقافة مؤسسي الدولة من اإلشكناز من جهة، وثقافة السفارد  ولكن الصراع األكرب هو الصراع

املُستوطَن الصهيوين واليت تسم املؤسسات  فالثقافة املهيمنة يف.  وثقافة يهود العامل العريب من جهة أخرى"لالدينوبا
أما ثقافة السفارد، فقد استبعدت قدر املستطاع، فال تذكر . طابع إشكنازي الثقافية يف إسرائيل مبيسمها هي ثقافة ذات

إسهامات السفارد داخل  اليهود داخل التشكيل احلضاري العريب، وال عناملدرسية شيئاً عن إجنازات العرب  الكتب
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والعرب يشكلون اآلن أكثر من نصف سكان  ورغم أن اليهود السفارد. تشكيل البحر األبيض املتوسط بشكل عام
  .إشكنازياً غربياً التجمع الصهيوين، فإن التوجه العام ال يزال

الثقافات األخرى، فإم ال يكفون عن تأكيد أن إسرائيل هي امتداد  ية مستقلة عنورغم زعم الصهاينة أن الثقافة اليهود
تاملون يرى أن  بل إن املؤرخ اإلسرائيلي يعقوب. وأا ال تنتمي إىل الشرق األوسط إال مبعىن جغرايف للحضارة الغربية

 يهود بين إسرائيل يف اهلند أو يهود جانب الثقافة اليهودية بأسرها إمنا هي ثقافة غربية، وهو أمر يصعب قبوله من
 .اخلارجي منذ مئات السنني الفالشاه الذين انقطعت عالقتهم بالعامل

ثقافة جديدة متميزة آخذة يف الظهور هناك وعاؤها اللغة العربية اجلديدة،  ويرى بعض دارسي املُستوطَن الصهيوين أن مثة
معهم، فهي ثقافة تعبر عن  اوز الثقافات املختلفة اليت محلها املهاجرونالثقافة تتخطى االنقسامات القدمية وتتج وأن هذه

اجلديدة ال تزال يف طور التكوين، باعتبار أن االختالفات  ورغم أن مثل هذه الثقافة. وضع املستوطنني اإلسرائيليني
الناحية  املنطقية إن مل يكن منتزال واضحة، فإن بإمكان هذه الثقافة، من الناحية النظرية و واالنقسامات الثقافية ال

  :التحفظات التالية ومع هذا، ميكن أن نضيف. الفعلية أيضاً، أن تظهر وتكتمل معاملها مبرور الزمن

اإلسرائيليني املولودين على أرض فلسطني، ستكون ذات صبغة  ، أي ثقافة"ثقافة الصابرا" هذه الثقافة اجلديدة  1
 بعاد اليهود السفارد والعرب من مؤسسات صنع القرار، ذلك ألن صورة الذات يفالست إشكنازية واضحة، وذلك نظراً

بعيون إشكنازية، ويف النهاية، نظراً ألن  إسرائيل إشكنازية، وألن أجهزة اإلعالم يديرها أساساً إشكناز ينظرون إىل العامل
  .يف غياب السفارد واليهود العرب األشكال األوىل هلذه الثقافة متت صياغتها

 تعبر عن جتربة» ثقافة إسرائيلية«وإمنا ستكون » ثقافة يهودية«املختلفة، لن تكون   حينما تكتمل هذه الثقافة بأشكاهلا 2

إذ سيظل هؤالء داخل  املستوطنني الصهاينة يف فلسطني، ولن تكون ذات عالقة كبرية بثقافات أعضاء اجلماعات،
ومن املعروف أن أعضاء جيل الصابرا ال يكنون . ويتأثرون ا عها ويؤثرون فيهاتشكيالم الثقافية املختلفة يتفاعلون م

بأم  واملودة ألعضاء اجلماعات اليهودية خارج فلسطني الذين تصفهم األدبيات الصهيونية كثرياً من مشاعر االحترام
االجتماع الفرنسي اليهودي جورج بعامل  وقد حدا هذا. شخصيات مريضة هامشية خانعة قابلة حلالة النفي كحالة ائية

، أي أن مواقفهم ورؤاهم ال ختتلف كثريا عن »أغيار يتحدثون العربية  » فريدمان إىل أن يصف اإلسرائيليني بأم
شهر التراث «يسمى  وقد أُعلن مؤخراً أنه سيكَّرس شهراً يف كل عام. اليهود إال يف الوعاء اللغوي مواقف ورؤى غري

  .العميق به علم اإلسرائيليون هذا التراث بعدما اكتشف جهلهمليت» اليهودي

بأعضاء اجلماعات اليهودية من الناحية الدينية وبأعضاء   ولكن، حىت الوعاء اللغوي، أي العربية اليت ارتبطت دائماً 3
  رواية"أنطون مشاس"فقد كتب مواطن عريب من إسرائيل . كافة، بدأت حتيط به املشاكل املُستوطَن يف نشاطات حيام

الروائي اإلسرائيلي يهوشاوا عن إعجابه ا،  وعبر. بالعربية تسمى آرابيسك أثىن عليها الناقد اإلسرائيلي يائيل لوتان
ويبدو أن الرواية باعتبارها عمالً فنياً جيداً ستفرض . الذي يكتب باإلجنليزية وشبه كاتبها بالروائي الروسي نابوكوف
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، »اليهودي ال حيمل عبء الوعي«األدب العربي، ولكن كاتبها عريب فلسطيين غري يهودي، أي شخص على  نفسها
نفسها، كوعاء يهودي، قد انكسر على يد هذا  أي أن العربية. ، على حد قول لوتان»عضواً يف القبيلة اليهودية«وليس 

  . قصائد بالعربية، وهي تعد من شعراء العربية اليشيفا"املسيحية"الروسية  ومن قبل، كتبت الشاعرة. الروائي العريب

ألعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل، فمن  أما بالنسبة. بالنسبة للمستوطن الصهيوين» الثقافة اليهودية«هذا هو وضع 
ود وعلى رأسهم يه"اجلماعات اليهودية ممن احتفظوا بثقافتهم احمللية  أعضاء: املمكن تقسيمهم إىل قسمني أساسيني

أسهم . بالقسم األول ولنبدأ. العامل الغريب املندجمني حضارياً يف جمتمعام وبقية اليهود يف العامل ، ويهود"اليديشية
 واليت كانت تزدهر فيها "وغريها"السكانية اليهودية يف بولندا  النازيون وكذلك احلرب العاملية الثانية يف تصفية املراكز

السوفييت ا  كذلك أن اليديشية آخذة يف الضمور يف روسيا وأوكرانيا، رغم اعتراف االحتادويالحظ  .الثقافة اليديشية
اليهودية عن اهلجرة إىل مقاطعة بريوبيجان  كلغة قومية، وذلك بسبب معدالت االندماج السريع وإحجام أعضاء اجلماعة

ال  ولذا، فإم"سهم بأن هذه اللغة ال مستقبل هلا اليديشية، ويف اية األمر بسبب إحسا اليت أعلنت أن لغتها القومية هي
إليها املهاجرون اليهود  والوضع نفسه يسري على الواليات املتحدة حيث محل. "يشجعون أوالدهم على تعلُّمها

يبق منها سوى صحيفة واحدة وجملة أو جملتني يتناقص  فالصحف واجلرائد اليديشية آخذة يف االنقراض ومل. اليديشية
  يف نيويورك يعاين من أزمة مالية دائمة ال خيرجه منها سوى"ييفو"الدراسات اليديشية  كما أن معهد. قرائهاعدد 

أما أبناء . ولكنهم ال يتحدثوا يف العادة ويعود هذا إىل أن أبناء املهاجرين يفهمون اليديشية. معونات احلكومة األمريكية
ى منها سوى ذكرى، إذ أن اجلميع يود االندماج بسرعة يف اتمع اجلديد ويود يبق اجليل الثالث فهم ينسوا متاماً وال

وأعضاء . ناصية اللغة مثل أهلها حراك اجتماعي أهم شروطه، يف جمتمع تعاقدي مثل اتمع األمريكي، هو متلُّك حتقيق
 وإن كان "لبولنديني أو األملان أو الروساإليطاليني أو ا"املهاجرين  اجلماعة اليهودية ال خيتلفون يف هذا عن بقية مجاعات

  .أم كانوا من أوائل اجلماعات املهاجرة اليت فقدت اللغة اليت أحضرا معها من املالحظ

الرطانة اليت يتحدث ا "فالالدينو  .وغين عن الذكر أن الثقافات اليهودية احمللية األخرى قد اختفت هي األخرى
أخرى انتهت بتصفية اجلماعات اليهودية يف اهلند وإثيوبيا ويف كل  أن أية جيوب ثقافية اختفت متاماً، كما "السفارد

الدولة، ضد اليديشية  وال شك يف أن احلركة الصهيونية حاربت بال هوادة، قبل بعد إنشاء. اإلسالمي أرجاء العامل العريب
ولكن . كل هلجات وثقافات اجلماعات اليهوديةوضد   يف خمتلف أحناء العامل"الوعاء األساسي لثقافة يهود شرق أوربا"

شراسة اهلجمة الصهيونية ضد الثقافة اليديشية وغريها من الثقافات اليهودية  اإلنصاف يتطلب منا أن نقرر أنه رغم
االختفاء ذاا ال  ورغم أن هذه اهلجمة سامهت وال شك يف سرعة ضمور واختفاء هذه الثقافة، إال أن ظاهرة احمللية،
أعضاء اجلماعات اليهودية يف كنفها، وهي   تفسريها إال على أساس حركيات اتمعات احلديثة اليت يعيشميكن

 .واإلثنية، أو على األقل ِّمشها حركيات تقضي على خمتلف اخلصوصيات الدينية

قة اخلاصة مع حكومات الصهوينية جتاههم إستراتيجية خمتلفة بسبب طبيعة العال أما يهود الغرب املندجمون، فقد تبنت
الغرب، وخصوصاً يهود  الغربية اليت ال ميكن اامها باالضطهاد واإلبادة وبسبب حاجة الصهيونية إىل يهود الدول
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هذه اإلستراتيجية شكل حماصرة إعالمية تؤكد  وأخذت. الواليات املتحدة باعتبارهم عنصر ضغط سياسي ودعم مايل
 اليهودية املستقلة، ومهامجة كل كاتب أو مؤلف يهودي حياول أن يعبر عن هويته أطروحة اهلوية اليهودية والثقافة

كما تأخذ هذه احلملة . منقسم على نفسه القومية املتعينة كأمريكي أو إجنليزي أو فرنسي، باعتبار أنه يتسم باجلنب، وأنه
د أنكر شاجال ذات مرة، يف جملة وق. كتابات أي مؤلف يهودي شكل تأكيد أية جوانب يهودية كامنة أو واضحة يف

اخلطابات تؤكد  باملعىن العام للكلمة، وأصر على هويته الروسية الفرنسية، فاالت عليه عشرات تامي، أن رسومه يهودية
الفنون التشكيلية مل تزدهر بني أعضاء اجلماعات اليهودية  يهوديته، مع أن من املعروف أن اليهودية تحرم التصوير، وأن

احلضارة  التشكيل احلضاري الغريب يف القرن التاسع عشر بعد علمنة اليهود وبعد اندماجهم يف  توارخيهم إال يف داخلعرب
تتهمه بأنه يعامل هويته اليهودية  وتنظَّم محالت شرسة ضد كاتب أمريكي، مثل فيليب روث،. الغربية احلديثة

وقد وصف . "كما يفعل الكُتاب األمريكيون مع كل شيء" باستخفاف شديد، بل خيضعها للنقد والتمحيص والتشريح
اإلجنليزية  بلو نفسه بأنه أمريكي ويفٌّ لتجربته ولثقافته األمريكية، كما ذكر أن لغته هي الكاتب األمريكي اليهودي سول

إن اصطالح « : وأضاف قائالً. املتحدة وتربيته أمريكية وأنه ال ميكن أن يرفض ستني عاماً من حياته يف الواليات
الناحية الفكرية، ويفرض قيوداً ضيقة دون جدوى، وال فائدة منه على  هو اصطالح سوقي ومبتذَل من» كاتب يهودي«

كتيباً عنصرياً صهيونياً  ولكنه، مع هذا، كان عليه أن يكتب"وتعبر روايات بلو عن هذه التجربة األمريكية  .« اإلطالق
  ."وذلك قبل أن حيصل على جائزة نوبل يف اآلداب نوانه إىل القدس مع العودةعن الصراع العريب اإلسرائيلي ع

 فالعقد االجتماعي. املتحدة يف أن يضعوا مفهوماً للثقافة اليهودية داخل إطار أمريكي وقد جنح الصهاينة يف الواليات

فاألمريكي . ألمريكي أو التزامه الوطينا يسمح للمواطن األمريكي أن يعتز بتراثه اإلثين مادام ذلك ال يتناقض مع انتمائه
 ويقيم االحتفاالت الراقصة القومية، وقد يطلق أمساء إيطالية على أوالده، ويتناول من أصل إيطايل يعتز بإثنيته اإليطالية،

ساس عن أوطام األصلية، اإلح وقد منَّى الصهاينة يف يهود أمريكا، بغض النظر. األطعمة اإليطالية حبماس قومي زائد
ولكن إذا نظرنا إىل مضمون هذه الثقافة . الثقافة اليهودية بأن وطنهم القومي األصلي هو إسرائيل وأن ثقافتهم هي

تعلُّم الرقص الشعيب  النازية، مث تأخذ شكل العاديني، فإننا جند أا تتكون أوالً من ذكريات اإلبادة اليهودية بني اليهود
 وعلى "وليس كلها"واالحتفال ببعض األعياد اليهودية  ر رقص شعيب من شرق أوربا،اإلسرائيلي الذي هو يف واقع األم
بعض الشعائر الدينية بعد تفريغها من أي مضمون أخالقي، وتناول بعض األطعمة  الطريقة األمريكية، واإلبقاء على

اليهود وغري اليهود، الفالفل  كيني، منمتاماً كما يتناول األمري"اليت أحضرها أعضاء اجلماعة اليهودية من بولندا  اليهودية
  ."!املصرية باعتبارها طعاماً إسرائيلياً

 ال يعرفون إال أقل "اليهودية املزعومة بثقافتهم"قال أحد املفكرين األمريكيني اليهود، فإن هؤالء اليهود األمريكيني  وكما
 وهم، بال شك، مل يسمعوا باحلاخام راشي ."العريب"مبوسى بن ميمون  القليل عن دينهم اليهودي، ومل يسمعوا قط

طيلة  منهم ال يعرفون أن التلمود يتكون من عدة أجزاء، ألن أحدهم مل ير نسخة واحدة منه وكثريون. "الفرنسي"
تيودور هرتزل يف املؤمتر الصهيوين  حياته، وكل نصيبهم من العربية هو بضع كلمات يتفوهوا بصعوبة بالغة، على طريقة

يعرفون والت ويتمان شاعر الدميوقراطية األمريكية، ومارك توين  ومن املؤكد أم هم وأوالدهم. "1897"األول 
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والربامج  وأمساء رؤساء الواليات املتحدة، والتاريخ الذي نشبت فيه احلرب األهلية األمريكية، املؤلف األمريكي،
 يت شريت«والقمصان املعروفة باسم  ن اجليرتوال شك يف أم يرتدون البنطلو. السياسية لألحزاب األمريكية

T.Shirt»األمريكية الشهرية بشراهة أمريكية معهودة ، ويلتهمون اهلامبورجر وفطرية التفاح.  

 حمقني يف جهلهم مبوسى بن ميمون، فهذا املفكر جزء من التشكيل الثقايف العريب، وهو ورمبا كان اليهود األمريكيون

اليهودي، فهو أمر ال يعنيهم  أما إسهامه يف صياغة األطروحات األساسية أو أصول الدين. يةليس ذا أمهية ثقافية عامل
وإن كانت لدى أحد منهم بقايا انتماء ديين، فهي . العظمى ال أدرية ألم علمانيون كبقية اتمع األمريكي وأغلبيتهم

وميكننا . وجدانه غل هذا االنتماء سوى حيز صغري منخمفَّفة للغاية، مثل اليهودية اإلصالحية، وال يش تأخذ شكل صياغة
عادي غارق حىت أذنيه يف الثقافة األمريكية  أن نقول إن اليهودي األمريكي، رغم كل االدعاءات الصهيونية، أمريكي

نربته عن إسرائيل، فإنه ال خيتلف كثرياً عن أي مواطن أمريكي آخر إال يف  وهو حينما يدافع. بكل حماسنها ومساوئها
برانديز، فإن صهيونية  وكما قال القاضي األمريكي والزعيم الصهيوين. فإسرائيل هي احلليف اإلستراتيجي لبلده .العالية

اليهودي األمريكي ال ميانع يف محل لواء الثقافة اليهودية  ولذا، فإننا جند أن هذا. اليهودي األمريكي تنبع من أمريكيته
القومية األمريكية  وهو يفعل ذلك ألن األمر ال يكلفه شيئاً، وال يتناقض البتة مع والءاته. يئاًش الومهية اليت ال يعرف عنها

 .احلقة

 يهود الصدفة 

Chance Jews  

تكون هويتهم اليهودية  مصطلَح يشري إىل عباقرة اليهود الذين أسهموا يف احلضارة اإلنسانية دون أن» الصدفة يهود»
الفلسطيين حممد رمضان، فإن كل من يقرأ ألينشتاين أو  وكما يقول الكاتب العريب. مامهي العنصر األساسي يف إسها

 ، ال"املغين األمريكي"يستمع إىل مندلسون أو روبنشتاين بل حىت إىل ألفيس بريسلي  فرويد أو هايين أو إسبينوزا، أو

ال يستعملون املُصطلَحات العربية إن  فهم. م متاماًخيطر له قط أم يهود ألن تأثري اليهودية يف كتابام وإبداعام معدو
الثقافة «، فلكلورية كانت أو دينية، أي أم غرباء عما يسمى »اليهودية الصور«عرفوها وال يستخدمون ما يسمى 

  .«اليهودية

داود حسين رد املصري الكبري  ومن املضحك، مثالً، أن تصر حكومة إسرائيل على االحتفال كل عام بذكرى امللحن
بالتقاليد الشعبية املصرية العربية وليس يف أحلانه وأغانيه ذات الطابع  أنه يهودي، مع أنه كان مصرياً أصيالً يتمسك

  .الصميم ذرة من التأثري املوسيقى أو التراث اليهودي املزعوم الشرقي

فإن البعد  فحىت إن كان بعضهم متديناً،. »يهود الصدفة«من القول بأن هؤالء العباقرة كانوا من  هذا هو املقصود
  .له أية فعالية يف عملية اإلبداع اليهودي يف شخصيتهم وثقافتهم مل يكن عنصراً أساسياً أو حامساً، ومل تكن

 بعض أهم الصحف والمجالت والدوريات ودور النشر اليهودية في الواليات المتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا 
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Some Important Newspapers , Magazines, Periodicals  and Publishing 
Houses  of the Jewish Communities  in the U. S. A., Canada, England, and 

France  

صهيوين  وجمالت ودوريات يصدرها أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل، ومعظمها ذات توجه توجد عدة صحف
أحياناً تتخذ موقفاً رافضاً للصهيونية  ع من اإلصدارات الصهيونية احملضة، كما أاواضح، وإن كان حقل اهتمامها أوس

  :املدخل ال يقدم سوى قائمة مبدئية لإلصدارات األساسية املهمة وهذا. أو متملصاً منها أو حمتجاً عليها

 :   الواليات المتحدة1

 Jewish صدرها الوكالة التلغرافية اليهوديةت ، وهي نشرة يوميةDaily News Bulletin  الديلي نيوز بولينت

Telegraphic Agency ومقرها نيويورك.  

نيويورك وتصدر باإلجنليزية  ، وهي جريدة يديشية أسبوعية كانت تصدر يفJewish Forward  جيوش فوروارد
  .يف الوقت احلاضر

 اليت تصدر يف نيويورك وتطبع ثالث ، وهي اجلريدة اليديشية األخرىMorning Freiheit  مورننج فرايهايت
  .أسبوعياً، وهي ذات توجه اشتراكي مرات

،  Jewish Press يف مجيع أحناء الواليات املتحدة من بينها جويش برس  جملة أسبوعية75 كما توجد أكثر من 
  .، اللتان تصدران يف نيويورك Jewish Week و جويش ويك

، وتعد من أبرز االت 1945تصدرها اللجنة اليهودية األمريكية منذ عام  اليت Commentary  جملة كومنتري
  .اإلجنليزية يف العامل باللغة

،كما تصدر،بالتعاون مع Present Tense سنوية برزنت تنس  تصدر اللجنة اليهودية األمريكية الة الربع
 American Jewish Year ي اليهودي السنويأمريكا،الكتاب األمريك مجعية اإلصدارات اليهودية يف

Bookو مومنت ، Moment، وهي جملة شهرية فكرية.  

، وأخرى ربع سنوية Congress Monthly كوجنرس منثلي  يصدر املؤمتر اليهودي األمريكي جملة شهرية هي
  .علمية تقدم دراسات يف اليهودية ، وهي دوريةJudaism هي جودايزم

  .اجلماعة اليهودية إصداراا الشهرية اخلاصة ة املختلفة داخل للتيارات الديني
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 Jewish يف نيويورك، واجلمعية اليهودية لإلصدار Herzl دار هرتزل  ومن أهم دور النشر اليهودية

Publication Society يف فيالدلفيا، وشركة بلوخ للنشر Bloch Publishing Company  اليت
  .Schocken Books ك، وكتب شوكننيويور  يف1854تأسست عام 

 :   كندا2

، وهي جريدة أسبوعية تصدر يف تورنتو ويصل حجم Canadian Jewish News  كنيديان جويش نيوز
  .ألف نسخة 55توزيعها إىل 

زيع، وتعد ثاين أكرب جملة أسبوعية من حيث حجم التو ، وهي جملة أسبوعية تصدر باللغة ارية،Menorah  مينوراه
  .توزع أيضاً يف الواليات املتحدة  ألف نسخة، وهي30والذي يبلغ 

  .وتصدر يف طبعتني منفصلتني يف كل من أدمنتون وكاجلاري نصف الشهرية، Jewish Star  جويش ستار

  ألف نسخة باللغتني اإلجنليزية12وهي ربع سنوية تصدرها البناي بريت يف طبعة من  ،Covenant كوفنانت

  .الفرنسيةو

  .يورك وتورنتو خالل العام الدراسي ، وهي شهرية تصدرها االحتادات اليهودية جلامعيتImages  إميجز

جملة علم " Journal of Psychology and Judaism  جورنال أوف سايكولوجي آند جودايزم
  .متخصصة ذات توزيع حمدود وتصدر يف أوتوا ، وهي جملة علمية"النفس اليهودية

 :   إنجلترا3

 ، وتعد أقدم جريدة1841، وهي جريدة أسبوعية تأسست عام Jewish Chronicle كرونيكل  جويش

من أعضائها، وتغطي % 80إىل  يهودية يف العامل، وتعتبر جريدة اجلماعات اليهودية الرئيسية يف إجنلترا حيث تصل
  .األخبار والقضايا اخلارجية واحمللية

  .1953، وهي جملة ثقافية ربع سنوية تصدر منذ عام Jewish Quarterly كوارتريل  جويش

، "لعلم االجتماع الة اليهودية" Jewish Jouranl of Sociology  جويش جورنال أوف سوسيولوجي
  .1959العاملي، وهي تصدر منذ عام  وهي جملة مستقلة تصدر مرتني كل عام،كان يصدرها املؤمتر اليهودي

، وتأسست عام "جملة الدراسات اليهودية" Jouranl of Jewish Studies ورنال أوف جويش ستاديز ج
1949.  
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  :الشئون اليهودية ثالث جمالت علمية مهمة  ويصدر معهد

، وهي خمصصة لقضايا معاداة اليهود "أمناط التحيز" Patterns of Prejudice باترنز أوف برجييديس
  .والعنصرية

  ."الشئون اليهودية السوفيتية" Soviet Jewish Affairs  جويش أفريزسوفييت 

  ."العالقات املسيحية اليهودية" Christian Jewish Relations كريستيان جويش ريليشرت 

قضايا دولية ذات أمهية خاصة  بصفة دورية تتناول Research Reports كما يصدر املعهد سلسلة من التقارير
  .دية يف العاملللجماعات اليهو

بإصدار الكتاب اليهودي  Jewish Chronicle Publications جويش كرونيكل للنشر  وتقوم دار
 Jewish Travel ، و الدليل السياحي اليهودي جويش ترافل جايدJewish Year Book السنوي

Guide.  

يصدر الكتاب الصهيوين  ا، كمZionist Review  يصدر االحتاد الصهيوين نشرة شهرية هي زايونست ريفيو
  . Zionist Year Bookالسنوي زايونيست يري بوك

 كتاباً The Jewish Educational Development Trust االحتاد اليهودي لتنمية التعليم  يصدر

  .سنوياً حول تعليم اليهود

 معظم املنظمات واملعابد اليهودية املدن الربيطانية املختلفة، وتصدر  وهناك جرائد ودوريات يهودية أخرى تصدر يف
  .حمدودة التوزيع إصدارات خاصة

 :   فرنسا4

  .Agence Telegraphique Juive اجينس تلجرافيك جويف  نشرة الوكالة التلغرافية اليهودية

  .وهي جريدة يديشية صهيونية ذات ديباجات اشتراكية Unzer Wort  أونزر فرت

  .ي جريدة يديشية يساريةوه Naie Presse  جريدة ناي برس

  . Tribune Juive  تربيون جويف

  .وهي جريدة أسبوعية يديشية يصدرها املزراحي Unzer Weg  جريدة أونزر فج
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  .وهي جملة أسبوعية يديشية بوندية Unzer Stime  وجريدة أونزر ستيم

 La هرية  التري رتروفيهالش Information Juive  إنفورماسيون جويف-الشهرية  L' Arche  جملة الرش

Terre Retrouve ه صهيوينأميتيه فرانس إسرائيل ، وهي جملة شهرية ذات توج Amitie France-

Israel هامور  Hamore بالتعليم وهي شهرية خاصة.  

سنوية أكادميية تصدرها األليانس   وهي حولية ربع"الكراسات اجلديدة" Noveaux Cahiers  نوفو كاييه
 Association تصدرها اجلمعية الطبية اليهودية يف فرنسا وحولية ربع سنوية Amif ت يونيفرسل  أميفإسرائيلي

Medicale Israelite de France "Amif".  

 وتصدر مرتني يف السنة "الدراسات اليهودية جملة" Revue des Etudes Juives  ريفو ديز إتيد جويف
 Les Cahiers Bernard Lazare يل كاييه برنار الزار 1880 عن مجعية الدراسات اليهودية منذ عام

 توجه صهيوين وديباجات يسارية  كونفرساسيون أفك يل جون وتصدر كل شهرين وهي ذات

Conversations Avec Les Jeunesصدرها حركة لوبافيتش  مساجيهوهي نصف شهرية وت ، 

Messager "صدرها الليرباليون   "حاملة الرسالةريفو ديال ويزووي Revue de La Wize ر كلصدوت ،
  .جملة نسائية شهرين، وهي

  .سنويا وتقويما سنويا كتابا Consistiore Central  ويصدر المجلس الكنسي المركزي

   الجماعات اليهودية"طعام وأزياء"فلكلور : الباب الثانى

 فلكلور الجماعات اليهودية 

Folklore of the Jewish Communities  

خمتلفة ال ميكن تصنيفها على  ، ألن مثل هذا الفلكلور سيضم مواد من حضارات»فلكلور يهودي«ال ميكن احلديث عن 
وبإمكان القارئ أن يرجع إىل املدخل . احلضارات اليت تنتمي إليها أساس يهوديتها، وإمنا ميكن تصنيفها على أساس

فلكلور «مثل  لية الكامنة يف املصطلح، وليجد أساس تفضيلنا ملُصطلَحليجد تناوالً لإلشكا» اليهودي التراث«اخلاصة ب 
  .«اجلماعات اليهودية

 طعام الجماعات اليهودية 

Food of the Jewish Communities  
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زة يهودية متمي ألن هذه العبارة تعين أن مثة طعاماً يهودياً متميزاً نابعاً من ثقافة» اليهودي الطعام«ال ميكن احلديث عن 
طعام أعضاء اجلماعات «فإننا نستخدم مصطلَح  وهي أمور نتصور أا ومهية ولذا. ويعبر عن إثنية يهودية متفردة

  .وهذا املُصطلَح ذو مقدرة تفسريية وتصنيفية أعلى بكثري. يتناولوا أي أنواع الطعام اليت» اليهودية

اليهودية، بتعدد وتنوع اتمعات  م بإعدادها وتناوهلا أعضاء اجلماعاتوتتعدد أنواع وأصناف األطعمة، اليت يقو تتنوع
اليت تحدد "باستثناء بعض التفاصيل اليت ترجع إىل قوانني الطعام الشرعي  اليت يعيش أعضاء اجلماعات اليهودية يف كنفها

 ورمبا بعض الوصفات اليت محلها "منه ع بني أنواعالذبح واإلعداد وتحرم أنواعاً معينة من الطعام أو تحرم اجلم طريقة
فإذا استبعدنا . تواجدوا فيها قبل هجرم إىل جمتمعهم اجلديد أعضاء اجلماعات اليهودية من تشكيالت حضارية أخرى

زة ممي الصعب أن جند، فيما يتعلق بأصناف الطعام أو مكوناا أو طرق اإلعداد، مسة مشتركة أو هذين العنصرين فإن من
اجلماعات اليهودية يف خمتلف أحناء العامل  على الطعام الذي اعتاد أعضاء» الطعام اليهودي«تسمح لنا بإطالق صفة 

 فاألطباق واألصناف اليت متأل موائد العائالت اليهودية. احتفاالم وأعيادهم الدينية تناوله سواء يف وجبام اليومية أو يف

يف اتمعات املختلفة اليت يعيش بينها   عن تلك األطباق واألصناف اليت متأل موائد غري اليهود"بل إطالقاً"ال ختتلف كثرياً 
 بالدرجة األوىل على أنواع احملاصيل الزراعية والثروة احليوانية املتوافرة يف كل أعضاء اجلماعات اليهودية، واليت تعتمد

  .ه املناطقمنطقة وعلى تقاليد وعادات الطهي املتوارثة لدى شعوب هذ

السفارد والشرقيون من جهة  لنا ذلك إذا أجرينا مقارنة بني أنواع وأصناف الطعام اليت يتميز ا اليهود وسوف يتضح
الطعام اليت اعتادت كل مجاعة إعدادها لالحتفال  واليهود اإلشكناز من جهة أخرى، وذلك من خالل رصد أصناف

 ليهود السفارد واليهود الشرقيني، يكثُر استخدام األعشاب والتوابل مثل النعناعا فبني. بنفس األعياد الدينية اليهودية

والربغل، وكذلك الزيتون وحلم الضأن  والكمون والزعفران والقرفة، وأيضاً األرز واحلبوب والبقول مثل العدس والفول
اف من الغذاء هي نفسها اليت يكثر استخدامها وهذه األصن. السكر املُركَّز واملاعز واحللويات املقلية واملضاف إليها حملول

الشرقيون بإعداد األصناف  ويقوم اليهود السفارد واليهود. بني شعوب العامل اإلسالمي وحوض البحر املتوسط وتناوهلا
عة والكباب والكبة واألرز املخلوط باخلضراوات واللحوم واملسقَّ واألطباق املميزة هلذه املناطق مثل خمتلف احملشيات

اليهودية تضم  ومن الطريف أن كثرياً من املراجع. الشرقية املتنوعة كالقطايف والكعك بالسمسم والبامية، واحللويات
الشرقية أو العربية مكتوبةً باحلروف الالتينية دون  ، وتشري ألمسائها»الطعام اليهودي«هذه األصناف الشرقية حتت بند 
 د خبارى مثالً يأكلون يوم السبت قطعاً صغرية من حلم مشوي مع البصل يسمىفيهو ذكر أصوهلا العربية أو الشرقية،

«kabab»  ى»الكباب«أيسمأو قطعاً من حلم بارد ي ، «yachni»  اليمن، فيفضلون  أما يهود. »اليخين«أي
 األفران  يخبز يف"أي اخلبز" «Khubs» ، ويأكلون خبزاً امسه ال»الكوارع«أي  «kur'i» يوم السبت أكل ال

أما يهود العراق، فإم يفطرون بعد صيام يوم . "قرى وأرياف الشرق األوسط وهي األفران اليت تكثُر وتنتشر يف"الطينية 
والقارئ غري  .«القطايف«أي  «ata-if» ، كما يأكلون حلوى تسمى»البامية«أي  «bamya» بال الغفران

ألطعمة يهودية موغلة يف القدم، وأن ترمجتها للغة  ل وهلة أا أمساء عربيةالعريب الذي يقرأ مثل هذه الكلمات، يظن ألو
  !ارتباطاً عضوياً بالثقافة اليهودية العريقة غري عربية أمر عسري ظناً أن هلا
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 على مثل هذه األصناف الشرقية بدعوى أا أصبحت من األطباق املميزة يف أعياد «يهودية«وال ميكن إطالق صفة 

االدعاء بأا ودت بفعل قوانني الطعام  الشرقيني الدينية أو أا تشكل جزءاً من وجبام اليومية، كما ال ميكناليهود 
من التراث الغذائي للشعوب العربية وشعوب حوض البحر املتوسط واليت استمد  فهي يف النهاية تشكِّل جزءاً. اليهودية

  .عادام االجتماعية والغذائيةالسفارد والشرقيون تقاليدهم و منها اليهود

واخلضراوات قليلة التتبيل،  لليهود اإلشكناز، خصوصاً يهود شرق أوربا، فيكثُر بينهم استخدام اللحم البقري أما بالنسبة
ألن اللحم املذبوح شرعاً مل يكن متوافراً بشكل دائم، أصبح  ونظراً. مثل البطاطس والكرنب والبقول ومنتجات األلبان

 من غذاء اجلماعات اليهودية يف وسط وشرق أوربا، خصوصاً بعد العصور الوسطى، وكذلك ك يشكِّل جزءاً مهماًالسم

مسك حمشو يبدو أنه من  وهو gefilte ومن أصناف السمك الشائعة لدى يهود شرق أوربا مسك اجليفيلت. الدواجن
هو من أصل سويسري، ومسك الرجنة والعسل و وهو مسك بالزبيب lebkukhen أصل أملاين،ومسك الليبكوخن

وهو  gehakte والتفاح واخلبز ويضاف إليها اخلل، وهناك أيضاً اجليهاكت املُملَّحة اليت يخرط عليها البصل والبيض
 لوكشني كما يكثُر بني يهود شرق أوربا األصناف النشوية مثل عجائن. روسي بولندي ليتواين صنف من أصل

lokshen والكريبالخ kreplachهما من أصل إيطايل نظراً لتشاباللوكشني مع اإلسباجييت أو  ، ويبدو أ
كما تستخدم عجينة اللوكشني نفسها إلعداد حلوى . اإليطايل املكرونة اإليطالية، وتشابه الكريبالخ مع الرافيويل

يبدو أن هذا الصنف و. حيث يضاف إىل العجني الزبيب والسكر lokshen kugel البودنج أو لوكشني كوجيل
الروسي  borsht ومن األصناف اليت تشتهر أيضاً بني يهود شرق أوربا حساء الكرنب أو البورشت. ألزاسي من أصل

احملشوة  kishke السجق أو الكيشكه وهناك. الروسية األصل أيضاً pirogen البريوجني األصل، وفطائر اللحم
الروماين األصل والذي يتم إعداده من دقيق الذرة ويقدم بقشدة اللنب  mamaliga بالبصل والدقيق، وطبق املاماليجا

األكالت،ويأكلها اليهود  وتستخدم قشدة اللنب الرايب بشكل واسع يف شرق أوربا وتضاف لكثري من. الزبدة الرايب أو
  .مع اخلضراوات الطازجة واجلنب

إال أا من  ي رغم اعتقاد الكثريين أن هلا خصوصية يهودية،وه. اإلشكناز أيضاً كعكة عجينة اخلمري وتشتهر بني يهود
فهي  strudel فطرية الشترودل من أصل روسي بولندي، أما blintses كما أن فطائر البلنتسس. أصل روسي

وقد أخذ  .mandeltrot وكعك اللوز مانديلتروت torta من أصل أملاين، كذلك الكعكة اإلسفنجية التورته
 املخلالت واألطباق اليت جتمع بني الطعم احللو واحلمضي مثل أصناف التزمي ن األملان أيضاًيهود اإلشكناز ع

tzimmes ضاف هلا البطاطس والدقيق أو اخلوخ أو الزبيب وهيأطباق من اللحم ت.  

لى وجه املتحدة ع مما سبق أن كثرياً من األصناف واألطباق اليت أصبحت معروفة يف الغرب، ويف الواليات ويتبين
وأطباق سالفية أو أملانية تشتهر ا مناطق  اخلصوص، بأا يهودية وتضمها كتب الطهي اليهودي، ما هي إال أصناف

ومع هجرة اجلزء األكرب من يهود شرق . إىل الواليات املتحدة وارتبطت م شرق ووسط أوربا وجاء ا يهود اليديشية
هذه األصناف   اليهود العادات األمريكية يف الطعام، وأصبح كثري منالواليات املتحدة، اكتسب هؤالء أوربا إىل
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» يهودية الطعام«أو » يهودية املطبخ«هناك ما يسمى  واألطباق تقدم فقط يف األعياد واملناسبات الدينية لدرجة أنه أصبح

 بالعقيدة اليهودية أو حيث ال يربط اليهودي أي شيء "culinary Judaism جودايزم كيوليناري: باإلجنليزية"
اتمعات الغربية  ففي ظل. سوى احلرص على تناول الطعام اليهودي التقليدي يف األعياد اليهودية املختلفة طقوسها

اليهودية، أصبح الطعام ميثل بالنسبة لكثري من اليهود  العلمانية احلديثة، ويف ظل تزايد علمنة واندماج أعضاء اجلماعات
هذا الطعام  ولكن املفارقة هنا هي أن. اليهودية أو االنتماء اليهودي اإلثين، ولعله الشكل الوحيد اإلثنيةشكالً من أشكال 

يف الواقع طعام روسي أو بولندي أو ليتواين أو  أي يعبر عن اهلوية أو اإلثنية اليهودية هو» طعام إثين«الذي يقال له 
  .أملاين

، وهي يف »يهودية» ال خيتلف عن معظم األشكال الثقافية اليت يقال هلا» اليهوديالطعام «يسمى  والواقع أن منط ما
يتبناه أعضاء إحدى اجلماعات اليهودية مث اجر أعداد  "طعام  لغة  شكل من األشكال الفنية  زي"العادة منتج ثقايف 

املنتج  ويتصور البعض أن هذا. »يهودي«ح هذا املنتج الثقايف والذي يطلَق عليه اصطال منهم إىل بلد آخر حيملون معهم
الواقع، إذ أن هذا املنتج الثقايف يظل  الثقايف يشارك فيه كل اليهود يف كل زمان ومكان، وهم أبعد ما يكونون عن

  .جمتمع ما وعلى من هاجر منهم واستقر يف بلد آخر مقصوراً على أعضاء اجلماعة اليهودية يف

 ي األعياد اليهودية طعام الجماعات اليهودية ف

Food of the Jewish Communities  in Their Fes tivals  

األعياد اليهودية فيما عدا عيد الفصح، إال أن  رغم أن الشريعة اليهودية ال تضم أية شروط أو قوانني خاصة بالطعام يف
ورغم . ألصناف اخلاصة من الطعام ارتبطت ا بعض ا"السفارد أو عند اإلشكناز سواء عند اليهود"أغلب هذه األعياد 

على مستوى الشكل أو النوعية، إال  املناسبة الدينية اليهودية قد توجه اختيارات أعضاء اجلماعات اليهودية وحتددها أن
، وما توفره من أطعمة "أو كانوا يعيشون فيها قبل هجرم"اليهودية  أن البيئة الثقافية اليت يعيش فيها أعضاء اجلماعات

بالطعام  ولنضرب مثالً. تظل هي اإلطار النهائي الذي يدورون فيه والذي حيكم اختيارام وذوقهم وطرق يف الطهي،
شرق أوربا يفضلون بعض األكالت يف  الذي يتناوله أعضاء اجلماعات اليهودية يف ليلة السبت، حيث يالحظ أن يهود

ونظراً ألنه حمرم على . ود خبارى فيأكلون السمك املقلي بالثوميه ، أما"طبق مسك اجليفلت احملشو مثالً"يوم السبت 
نتج عن ذلك أسلوب يف  ، فقد"مثالً إيقاد النار مبا يف ذلك النار اليت توقَد للطهو"نشاط يف يوم السبت  اليهود القيام بأي

ويف شرق أوربا، كان يطلَق .  السبتيوم اجلمعة وحىت يوم إعداد الطعام يتمثَّل يف الطهي على نار هادئة ابتداًء من مساء
أي  «chaud شو«وهي كلمة مشتقة من كلمتني فرنسيتني مها  «cholent تشولنت«على هذا الطبق اسم 

 "كيشكه"وعادةً ما يضم هذا الطبق خليطاً من اللحم الدسم والسجق . »بطيء«أي  «lent لنت«، و»دافئ«

الشرق األوسط  ويف بعض دول» دفينة«ائر، فيسمى هذا الطبق أما يف تونس واملغرب واجلز. والبقول والبطاطس
وبني يهود خبارى يسمى هذا » الطبق احلار» أو» الطبق الدافئ«أي » حامني«أو » سخينة«األخرى، يسمى هذا الطبق 

  .واللحم والكبدة واخلضراوات والتوابل ، وهو خليط من األرز«bahsh حبش«الطبق 
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 أو الكوارع، ومسك الرجنة pitcha اإلشكناز يف يوم السبت حساء الدجاج والبيتشا لة أيضاً بنيومن األكالت املفض

  .«التزمي«وأطباق اللحم املسماه » اجليكهات«املُملَّحة املُسمى 

تسمى اللحم أو الفاكهة و باليهود السفارد واليهود الشرقيني، يفضل يهود خبارى مثالً الكباب واليخين وفطرية ومقارنةً
، وأيضاً طبق «pilaw البيالو«األرز املتنوعة أو  أما يهود إيران، فإم يفضلون أطباق .«mamossa ماموس«

 ويأكل السفارد فطائر البستيال أو البوريكاس وهي فطائر بالسمسم. "املنبار"باألرز  وهو األمعاء احملشو gipa اجليبا

أما يهود وسط أوربا   يفضل يهود شرق أوربا كومبوت الفواكه،وبالنسبة للحلويات،. والبندق واللحم والبصل
وهو  ghininun يهود اليمن صنف الغينينون فيفضلون الكعك اإلسفنجي وكعك اللوز وفطرية الشتروديل، ويفضل

ز وهي الفول السوداين والزبيب واللو ga'le يأكل يهود اليمن اجلعلة كما. نوع من البودنج يقدم أحياناً باجلنب
يتناول اليهود  ويف حني يتناول اليهود اإلشكناز النبيذ أو الرباندي مع وجبة يوم السبت،. املُحمصة والفاكهة واحللوى

  .الشرقيون شراب العرقي

الذي يخبز  hallah األخرى، خصوصاً عند اليهود اإلشكناز، خبز احلاال ويصاحب وجبة يوم السبت وأغلب األعياد
تناول اخلبز األبيض   ونظراً ألن يهود شرق أوربا كانوا يأكلون اخلبز األسود طوال األسبوع، أصبح.األبيض من الدقيق

احلاال عادةً على شكل ضفائر وترش عليه حبات  ويعجن خبز.  رمزاً لالحتفال"ويف األعياد األخرى"يوم السبت 
 سبانيا، فإم يتناولون اخلبز اإلسباين الذي يخبزأما يهود إ. يف العهد القدمي املذكورة manna السمسم رمزاً للمانا

يوم السبت حيث يعتبر ذلك يف  بالبيض والسكر، ويكثُر بني اليهود الشرقيني تناول األنواع املختلفة من الفاكهة يف
ماعات السبت بتنوع البيئة اليت يعيش يف كنفها أعضاء اجل كل هذا يبني كيف يتنوع طعام. الشرق رمزاً لالحتفال

  .اليهودية

ويف هذا . ال يدخله مخرية أو ملح خيتلف األمر كثرياً بالنسبة لألعياد األخرى، ففي عيد الفصح، يأكل اليهود خبزاً وال
كما يستخدم دقيق . "ماتساه"، ويستخدم يف ذلك دقيق خبز الفطرية "ماتسوت" اليوم، تعد أنواع متنوعة من خبز الفطري

 كنيدالخ«يسمى  ومن األطباق اإلشكنازية الشهرية هلذا اليوم ما. د أصناف خمتلفة من الطعامإلعدا البطاطس

kneidlaeh»  ن دقيق املاتساه بالبيض» كور املاتساه«أوعجى يف املاء  حيث يطهوالسمن والبصل يف شكل كور وي
وهو نوع  «fahthut فتوت« فتضم ما يسمى "منيف الي"بني اليهود الشرقيني  أما أطباق عيد الفصح. املغلي أو املرقة

املاتساه حمشوة باجلنب  وهي رقائق"، واحملموراس يف تركيا minas يدخل يف إعداد دقيق املاتساه وامليناس من احلساء
  ."أو اخلضراوات أو اللحوم

يحتفل برتوهلا يف هذا   أن التوراة اليتفيكثُر تناول األلبان واجلنب، ويقال إن هذا التقليد يرجع إىل أما يف عيد األسابيع،
أصناف األطباق اليت تقدًم يف هذا اليوم من مجاعة إىل أخرى،  ، وتتنوع»اللنب والعسل«اليوم يشار إليها أحياناً باسم 

  ."سيناء"احللوى والكعك باجلنب على شكل جبل موسى  وعادةً ما يتم إعداد
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األملانية  شكناز يف هذا اليوم فطائر البلنتسس وعجائن الكريبالخ وفطائر الشتردولاليهود اإل ومن األطباق اليت يفضلها
عجينة اخلمرية اليت تحشى باللحم أو  وهي knishes وكعكة اجلنب البولندية وفطرية اجلنب األمريكية وعجينة الكنيش

 أما السفارد، فإم يعدون. ال األبيض باجلبنةويخبز يف هذا اليوم خبز احلا .البطاطس واجلنب أو الفاكهة وأصلها ليتواين

ويستخدم . التوراة على موسى هلذا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً للسماوات السبع اليت شقها اإلله لكي ترتل
 .والذي يعد باجلنب والسبانخ sphongous السفوجنوس السفارد جنب الشاه لتحضري العديد من األطباق مثل طبق

وعادةً ما  .اليهودية، يتم تقدمي األصناف احللوة والفواكه كرمز لعام جديد مليء باخلري والطيبات يد رأس السنةويف ع
واختيار الفواكه اليت هلا داللة خرية يف  وتقوم كل مجاعة بإعداد اخلضراوات. يضاف العسل إىل كثري من األطباق

» حيمالن الربكة « كلون السلق والسبانخ يف هذا اليوم باعتبار أما أفريقيا يأ اتمعات اليت يعيشون فيها، فيهود مشال

تشتيت «أي » يستلقو«كلمة  وعند تناول السلق تتلو العائلة اليهودية دعاء للتربيك يشمل. لالعتقاد العريب احمللي وفقاً
حللبة ويقابلها يف العربية ويف اليمن، يتناول اليهود ا .«سلق«واليت تتشابه يف النطق مع كلمة » األعداء وهروم

أما بني . تفيد التكاثر واليت» شيه يربو«تناوهلا يرمز إىل التكاثر إذ أن منطوقها يشبه العبارة العربية  ، وبالتايل فإن»روبيا«
وهلا "املستديرة للجزر ذهيب اللون حيث يرمز ذلك إىل اخلري والثراء  اإلشكناز، فيتم إعداد أطباق التزمي باجلزر والشرائح

ويف هذا العيد، يقدم . والعسل يعد بالزبيب كما يأكل اإلشكناز أيضاً مسك الليبوخن الذي. "باللغة األملانية معىن مماثل
ويخبز خبز احلاال على . رمزاً لبقائه دائماً على رأس العائلة اليهود الشرقيون رأس مسكة أو رأس خروف إىل رب البيت

  . لدوام اخلري طوال العامرمزاً شكل عجلة مستديرة

حيث يعجن جزء منه على شكل مدرج أو رأس طري رمزاً لصعود الصلوات  ويف يوم الغفران، خيبز اإلشكناز خبز احلاال،
وتتنوع األطباق  .ويأكل اليهود اإلشكناز قبل بدء الصيام حساء الدجاج مع عجني السكر. إىل السماء واألدعية سريعاً

أو ال  «barkes باركس«يفطر هؤالء على ال  ففي وسط أوربا،. ضاء اجلماعات بانتهاء الصياماليت يفطر عليها أع
واجلوز أو الزبيب، وهم يفضلون أطباق الرجنة واألصناف اليت جتمع بني  وهي كعكة بالقرفة «shneken شنيكني«

يفضلون  أما السفارد، فإم .«zise-zoyre زيس زوير«واحلمضي مثل السمك املُخلَّل باجليلي أو  الطعم احللو
ويف بعض دول الشرق . "اليمن"بالزجنبيل   أو"سوريا ومصر" أو حبب اهلال "هولندا"اإلفطار بفنجان قهوة حموجة بالقرفة 

أعضاء اجلماعات اليهودية على مشروب اللوز أو السوبيا أو غريها من  األوسط، مثل تركيا واليونان والعراق، يفطر
البامية وكعك الزجنبيل  أما يف العراق، فإن أعضاء اجلماعات يفطرون على. مز لوا األبيض إىل النقاءير املشروبات اليت

أما يف إيطاليا، فإم يأكلون كعكة هلا نكهة . بالسمسم أو الشدجوباده، كما تأكل كثري من اجلماعات الشرقية الكعك
  .«dolce Rebeca ربيكا دولشي«النب أو املوكا امسها 

 فبني. األكواخ اخلاصة أو املظال الصغرية اليت تقام احتفاالً ذه املناسبة عيد املظال، تتنوع األصناف اليت تقدم يفويف 

وهي حلوى تعد بالفواكه، إىل  ،fluden اإلشكناز، يقدم حساء البورشت الروسي واجلوالش اري وعجينة الفلودن
ويف اليوم السابع من عيد . تقدم الكبة واملسقَّعة واحملشيات املختلفة  القدمي، كانويف الشرق األدىن. جانب فواكه املوسم
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الربكة، أو على هيئة مفتاح رمزاً لفتح  يخبز خبز احلاال، وأحياناً يعجن جزء منه على هيئة يد ممدودة رمزاً لتلقِّي املظال،
  .باب السماء لألدعية

يف االحتراق عند إعادة  طائر واحللوى املقلية يف الزيت رمزاً ملعجزة استمرار الزيتالتدشني، جيرى إعداد الف ويف عيد
 أو الفاسبوتشس latkes اإلشكناز بإعداد فطائر الالتكيس ويقوم. تدشني اهليكل يف أورشليم يف عهد يهودا املكايب

fasputches أو البونتشكس pontshkes قال إنه جرت العادة على إعداد هذه الفطائر بني يهود شرق وي
الوجبات اليت  وكانت هذه الفطائر تعتبر من.  كان من عادات االحتفال ذا العيد"الكوتشينة"الورق  أوربا ألن لعب

اليت كانت تستمر أحياناً طوال الليل وحىت  يسهل إعدادها وتناوهلا دون إحداث تعطيل أو انقطاع يف جلسات اللعب
أيضاً بإعداد سلطة من الفجل واللفت والزيتون والبصل احملمر يف مسن اإلوز،  هود شرق أورباويقوم ي. فجر اليوم الالحق

  .تقدم أطباق اإلوز يف هذا اليوم كما

، كما يأكلون الزالبيا، «lahis gizar حليس جزر«املطهو على نار هادئة امسه  ويف اليمن، يتم إعداد طبق من اجلزر
وكلها أصناف  spanzes ، ويف ليبيا السبانزسdushpire ف، ويف خبارى الدوشبريالعراق يأكلون القطاي ويف

  .من الفطائر

يف عيد النصيب، فطائر مسلسلة الشكل تحشى حببوب اخلشخاش  ومن أشهر الوجبات اليت يتم إعدادها بني اإلشكناز
 haman هامان تاشن«ق أوربا وتسمى هذه الفطائر بني يهود شر. الربقوق أو اخلوخ وأيضاً بالزبيب أو

tashen»  ى  .فهي ترمز إىل جيوب هامان املليئة بالرشاوى اليت تقاضاها» جيوب هامان«أوسمويف وسط أوربا، ت
قبعات جنود نابليون حيث يبدو أن اليهود يف عصر نابليون  ويقال إن شكل الفطرية جاء من. »قبعة هامان«هذه الفطائر 

طلَق عليها أيضاً اسم  .راًكانوا يعتربونه حمررمني عقب  ألنه كان يتم قدمياً قطع آذان» آذان هامان«وقد كان يا
األملانية اليت تعين حبوب اخلشخاش وهي كلمة  ويقال أيضاً إن هذه الفطرية ارتبطت بعيد النصيب ألن الكلمة. إعدامهم

  .مشاة السم هامان «mohn مون«

ويعد السفارد فطائر مشاة تحشى . هامان م ومضفَّر رمزاً للحبال اليت استخدمت لشنقوخبز عيد النصيب كبري احلج
 أعضاء اجلماعات الشرقية أنواعاً خمتلفة من احللويات والكعكات احملشوة باللوز ويعد. باللحوم واخلضراوات والفاكهة

 .»حالفا كاشكا«تسمى  اً من احللوىواجلوز، ويوزع يهود إيران بعد قراءة أجزاء من العهد القدمي نوع

 أزياء ومالبس الجماعات اليهودية 

Dress  and Cos tumes  of the Jewish Communities  

يرتديها أعضاء اجلماعات  ، وإمنا ميكن احلديث عن األزياء واملالبس والثياب اليت»أزياء يهودية«احلديث عن  ال ميكن
أزياء اجلماعات «يعيشون يف كنفها، ومن مث يكون اصطالح  الف اتمعات اليتاليهودية املتعددة واليت ختتلف باخت
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اليت  قدرة على التفسري والتصنيف، فالذي حيدد السمات األساسية هلذه األزياء اتمعات أكثر دقة وأعلى» اليهودية
اء هذه اجلماعات إال يف هذا اإلطار أعض وال ميكن فهم حتوالت وتطور أزياء. يعيش أعضاء اجلماعات اليهودية يف كنفها
 اللغة، رموز اجتماعية ال يبتدعها املرء وإمنا يتلقاها من اتمع، وقد حياول وهو أمر طبيعي متاماً فاألزياء، شأا شأن

كان وقد . اية األمر لغة اجتماعية ، لكن األزياء يف"وحينئذ قد يوصف باألصالة أو بالشذوذ"التغيري يف بعض التفاصيل 
قدماء املصريني، كما ارتدوا أزياء البابليني مث الفرس وهم يف بابل   أزياء"على ما يبدو"العربانيون يف مصر يرتدون 

اليهود املستعربة عن أزياء  ومل خيتلف زي. اليونان والرومان إبان حكم اإلمرباطوريات اهليلينية والرومانية وفارس، وأزياء
وحينما بدأ العثمانيون يرتدون . السائد يف زمام ومكام لعثمانية يرتدون سوى الزيوال نرى يهود الدولة ا. العرب

الذكور واإلناث،  ويرتدي يهود اهلند، من. ختلوا عنه واستعملوا األزياء الغربية حتولوا بتحوهلم الطربوش ارتدوه، وعندما
  .ماألزياء اهلندية املعروفة، كما ارتدى يهود الصني أزياء أهل بلده

األقليات واجلماعات الدينية واإلثنية األخرى  ومع هذا، البد من اإلشارة إىل أن أعضاء اجلماعات اليهودية، شأم شأن
 املميزة املرتبطة بشعائر دينهم وأعيادهم ومناسبام اليت ال يشاركون فيها أعضاء قبل العصر احلديث، هلم بعض الثياب

اليهود الساحقة حىت أواخر القرن  أي غالبية"تدي أعضاء اجلماعة اليهودية من املتدينني فعلى سبيل املثال، ير. األغلبية
 وهم يف طريقهم إىل املعبد يوم السبت، "طاليت"شال الصالة  "الثامن عشر، وأقلية صغرية للغاية يف العصر احلديث

 ود العامل هجرت هذه املمارساتصغرياً حتت مالبسه طيلة الوقت، وإن كانت أغلبية يه ويرتدي بعضهم شال صالة

الطبقات واجلماعات، فإن األزياء كانت  وحيث إن قوانني اتمعات التقليدية كانت مبنية على الفصل احلاد بني. الدينية
وألن . الفرسان زي الفالحني، وال يرتدي هؤالء زي التجار، وهكذا تستخدم وسيلةً لتدعيم هذا الفصل، فال يرتدي

أهل هذه املهنة  اليهودية كانوا يتركزون عادةً يف مهنة واحدة مثل التجارة، فإم كانوا يرتدون زي ةأعضاء اجلماع
اتمعات إىل إحدى األقليات، خصوصاً إذا كانت األقلية  كما أن انتماء الفرد يف تلك. حينما يتطلب األمر اشتغاهلم ا

 ن املزايا واألعباء كما كان احلال يف العصور الوسطى يفالوسيطة، كانت تصحبه جمموعة م من اجلماعات الوظيفية

اليهود املميزة اليت كانت تعد ميزة  ومن هنا، وجدت شارة. الغرب، إذ كان البد له من ارتداء شارة متيزه عن اآلخرين
ولكن .  على سبيل املثالهلم احلماية وتضمن هلم اإلعفاء من مجارك املرور حيصلون عليها ويسعون من أجلها، فهي تكفُل

لضمان األمن الداخلي أو  يفرض على اليهود يف العامل الغريب، وعلى غريهم من أعضاء األقليات، زي حمدد أحياناً كان
ولكنه، يف مجيع . يصبح اتمع بال حاجة إليهم كمحاولة للحد من نشاطهم وتضييق اخلناق عليهم، خصوصاً حينما

يفرض على اليهود يف كل زمان ومكان، بل كانت هناك أزياء خمتلفة ومتعددة  زي واحداحلاالت، مل يكن هناك 
  .وتعدد األماكن واملراحل التارخيية والظروف االجتماعية والسياسية باختالف

. دثون االيهودية باللهجات اليت يتح كنا قد شبهنا األزياء باللغة، فبوسعنا اآلن أن نشبه أزياء أعضاء اجلماعات وإذا

ما يتبنوا مث يضيفون إليها بعض العبارات العربية، ويستمرون يف  فلهجات أعضاء اجلماعة اليهودية تنبثق من لغة
الوسطى نقلها  أن تتطور اللغة األصلية، كما حدث مع اليديشية اليت هي عبارة عن أملانية العصور استخدامها حىت بعد
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 وأضافوا إليها كلمات سالفية "وطنها األصلي مع أا تطورت يف"دامها كما هي اليهود إىل بولندا واستمروا يف استخ
  .وعربية

من  ، وهو رداء العروس اليهودية يف املغرب، يضم عناصر»الكسوة الكربى«الزي الذي يسمى  وعلى سبيل املثال، فإن
وحدث . إليها عناصر من أزياء املغرب افواأزياء إسبانيا كان أعضاء اجلماعة اليهودية قد تبنوها قبل طردهم منها وأض

يرتدون رداًء طويالً مصنوعاً من احلرير ذا أكمام طويلة ومفتوحاً من األمام  تطور مماثل يف أزياء يهود شرق أوربا، فهم
ه، ويبدو النبالء البولنديون يرتدون وكان. "»قفطان«من الكلمة العربية "» كفتان«يثبت حبزام يف الوسط ويسمى  حيث

الرمسي يف القبيلة الذهبية واليت كانت متثل القوة العظمى يف أوربا  أن هؤالء بدورهم كانوا قد نقلوه من زى املغول
جانب ذلك بعض  وقد تبنى يهود شرق أوربا إىل. »كابوت«وتطور الكفتان بعد ذلك وأصبح ما يسمى  .السالفية

مجاعة وظيفية وسيطة متثل مصاحل هؤالء النبالء  نديني، حيث كان اليهود يشكلونالعناصر األخرى من رداء النبالء البول
أهم هذه العناصر قبعة الريمولك، وهو غطاء الرأس الصغري الذي أصبح السمة  ومن. يف أوكرانيا وغريها من األماكن

طقساً من طقوس حفاظهم على  اعتبارهألعضاء اجلماعة اليهودية من املتدينني، بل ويرتديه غري املتدينني كذلك ب املميزة
ومن الواضح أا من أصول . »الشترامييل«أوربا قبعة خارجية تسمى  ومن املالمح املميزة أيضاً لرداء يهود شرق. هويتهم

كوستلر إىل  ويذهب آرثر. ثُبت يف طرفها ذيول ثعالب، وكانت كثرة عدد الذيول من عالمات الثروة سالفية، فهي قبعة
  .ن هذه القبعة كان يرتديها يهود اخلزر وأم نقلوها عن قبائل الكازاكأ

كانت نسخة طبق األصل من  أما النساء، فقد كن حىت منتصف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة عالية بيضاء
ات، حىت ومازالت الفتيات اليهوديات األرثوذكسيات ملزم .اليت كانت تلبسها نساء الكازاك والتركمان» اجلولوك«

  .العمامة البيضاء العالية شعراً مستعاراً من شعورهن ذاا،مث يرتعنه عندما يتزوجن اليوم، بأن يضعن عوضاً عن

املميز وظيفته يف جمال عزل أعضاء اجلماعة  وبقيت هلذا الزي. واحتفظ يهود شرق أوربا ذا الزي بتنويعاته املختلفة
. "إىل جانب الرموز واألشكال األخرى مثل اللهجة املميزة والعقيدة املختلفة" يطهماليهودية الوظيفية الوسيطة عن حم

عزلة اليهود وغريهم من  مع التحوالت العميقة يف وسط أوربا وشرقها، ورغبة الدولة القومية املركزية يف إاء ولكن،
ي وارتداء األزياء الغربية، وصدرت قوانني عن هذا الز اجلماعات واألقليات، طُلب إىل أعضاء اجلماعة اليهودية التخلي

األمر،  لكن أعضاء اجلماعة اليهودية رفضوا هذا التغيري القسري يف بادئ. باجلماعات اليهودية تحرم ارتداء أزياء خاصة
  .اجلماعات احلسيدية، وهم قلة صغرية وال حيافظ على زي يهود شرق أوربا سوى. قبل أن يندجموا يف اية املطاف

كثري من اليهود يف جتارة الرقيق األبيض املشينة، وكان القوادون يرتدون  ، اشتغل1935 وحىت عام 1881ومنذ عام 
  .أصبح الكفتان والبغاء مرتبطني متام االرتباط يف الذهن الشعيب يف الغرب الكفتان حىت

األزياء السائدة يف جمتمعام ويتبعون  العاملالوقت احلاضر، ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء اجلماعات اليهودية يف  ويف
  .هذا ال خيتلفون عن معظم البشر يف القرن العشرين آخر املوضات، إن مسح هلم دخلهم بذلك، وهم يف
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 فلم يالحظ ظهور زي إسرائيلي أو يهودي خاص، وإن كان يالحظ أم يرتدون الصندل أما يف الدولة الصهيونية،

عن هوية يهودية كامنة أو عن أي  ولكن ارتداء الصندل ليس تعبرياً. "المات املميزة جليل الصابراحىت أصبح إحدى الع"
الشرق األوسط، ومن مث جند أن الصندل منتشر يف كل دول  شيء من هذا القبيل، وإمنا هو تعبري عن حرارة اجلو يف

  !الفلسطينيات دين زياً قريباً جداً من زي الفالحاتاملضيفات يف خطوط العال اإلسرائيلية يرت كما يالحظ أن! املنطقة

يرتدون زي الوعاظ الهيجونوت، أما في إنجلترا  فحاخامات يهود فرنسا. وال يوجد زي خاص وموحد للحاخامات
اإلنجليكانية، وفي الواليات المتحدة يرتدون الزي الغربي العادي، شأنهم  فبعضهم يرتدي زي قساوسة الكنيسة

أي جبة  الوعاظ في كنائس البروتستانت، وفي الدولة العثمانية كان الحاخامات يرتدون زي الشيوخ في هذا شأن
  .وقفطانا وعنترية وعمامة

الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية: الباب الثالث   

 الفن اليهودي 

Jewish Art  

» فنون اجلماعات اليهودية«يث عن ولذلك فإننا جند أن احلد بشكل عام،» الفن اليهودي«من الصعب احلديث عن 

 ،«األدب اليهودي«و» الثقافة اليهودية«، شأا شأن عبارات أخرى، مثل »الفن اليهودي» فعبارة. أكثر دقة وتفسريية
توجد فيها، وتفترض وجود  تفترض وجود هوية يهودية حمددة مستقلة وثابتة ومنفصلة عن التشكيالت احلضارية اليت

  .ا خصوصيتها املتميزةشخصية يهودية هل

 فنون الجماعات اليهودية 

Arts  of the Jewish Communities  

عديدة ختتلف باختالف الزمان واملكان وباختالف  حنن نذهب إىل أنه ال توجد هوية يهودية واحدة، وإمنا هناك هويات
 ال يوجد فن يهودي وال حىت فنون ومن مث،. اجلماعات اليهودية يف كنفها التشكيالت احلضارية اليت يعيش أعضاء

التشكيالت احلضارية  عام، وإمنا يوجد فنانون عربانيون وفنانون يهود ختتلف طرقهم يف اإلبداع باختالف يهودية بشكل
فهيكل سليمان يتبع النماذج املصرية والفينيقية  ويظهر هذا يف فن العمارة على سبيل املثال،. اليت ينتمون إليها

 وكانت مباين العربانيني تتبع النمط السائد،. النمط الروماين السائد يف ذلك العصر ا هيكل هريود، فيتبعأم. واآلشورية

املعابد اليهودية حسب الطراز املعماري  ويف العامل اإلسالمي، شيدت. ولذا كانت كنعانية يف البداية مث هيلينية ورومانية
  .حسب الطرز املعمارية السائدة فيه اإلسالمي، كما تشيد اآلن يف العامل الغريب

كما "الذي بين يف العصر اهليليين، قضية حترمي التصوير والتماثيل يف اليهودية  وقد أثار اكتشاف معبد ديورا أوروبوس،
 الكروب فتماثيل. املمالك العربانية ويبدو أن هذا التحرمي مل ينفَّذ إبان حكم. "يف الوصية الثانية من الوصايا العشر وردت

كما أن متاثيل العجول اليت كانت . وإمنا تدل على بناء التماثيل أيضاً  فيه تدل ال على تقبل التصوير وحسب،"املالئكة"
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ولكن، بعد العودة من . متكرراً اململكة الشمالية تدل على أن الكروب مل تكن استثناء فريداً، وإمنا كانت منطاً يف هيكل
ومبرور الوقت، ازداد تشبع اليهود باحلضارة . بتماثيل الكروب ذ هذا احلظر، وإن مت االحتفاظبابل، حدثت حماولة لتنفي

أوروبوس تظهر فيه لوحات  بدأ االهتمام بالتماثيل إىل أن نسي احلظر الديين متاماً، فنجد أن معبد ديورا اهليلينية، وبالتايل
وهناك لوحة متثل ميالد موسى وقد محلته أفروديت  .خرىفسيفساء متثل أنبياء العهد القدمي وبعض الشخصيات األ

  .هارون يف لوحة أخرى، وقد تبعه أحد الكهنة الالويني، ويسري وراءمها عبد  إهلة اجلمال، يف حني ظهر"فينوس"

 عن وتزايد ابتعاد يهود احلضارة اإلسالمية ولكن، ومن خالل التأثر باحلضارة اإلسالمية، اكتسب احلظر شرعية جديدة،
وكل هذا . ازدهر فن النحت، فإننا جند أن جيتو روما كان يزينه متثال نصفي ملوسى أما يف إيطاليا، مثالً، حيث. التصوير

ذا مضمون يهودي، أو فناً  بغري مضمون، والصحيح أن هناك فناً يبدعه فنانون يهود، أو فناً» فن يهودي«أن عبارة  يبني
  .اتمع املضيف اليد احلضارية السائدة يفموجهاً إىل مجهور يهودي يتبع التق

حىت القرن التاسع عشر، باعتبار أم كانوا مجاعة وظيفية  وميكن القول بأن مسامهة اليهود يف الفن الغريب ظلت ضئيلة
لفن با كما أن الدين كان مرتبطاً. اتمع، هلا لغتها اخلاصة على الصعيدين اللغوي واحلضاري وسيطة منعزلة عن أعضاء

يعين استبعاد اليهود كمنتجني هلذه  يف اتمعات التقليدية، ارتباطه مبعظم نشاطات اإلنسان األخرى، وهو ما كان
  .الفنون، وضمور إبداعهم يف مثل هذه ااالت

ظ منذ ذلك ويالح. وبعد علمنة اتمع الغريب وتغير هذا الوضع متاماً، مع القرن التاسع عشر، بعد اإلعتاق واالنعتاق،
 الغربيني من أصل يهودي، ولكن إبداعهم كان يتم من خالل املصطلح واللغة الفنية التاريخ ظهور عدد من الفنانني

الفنان االنطباعي كاميل بيسارو  ومن أهم الفنانني من أعضاء اجلماعات اليهودية. السائدة يف جمتمعهم وزمام ومكام
. ، وكلهم من الرسامني"الفرنسي" وأماديو مودلياين "األمريكي"  وبن شان"روسيال" والفنان مارك شاجال "الفرنسي"

الفنية  ويوجد عدد كبري من جتار األعمال. "األمريكي"اجلماعات اليهودية جاك ليبشيتس  وأهم النحاتني من أعضاء
عني أو ناقدين للفن أو كفنانني مبد ولكن تظل نشاطات أعضاء اجلماعات اليهودية،. ونقاد الفنون من أصل يهودي

عن اتمعات اليت ينتمي إليها أعضاء اجلماعات اليهودية وعن  متاجرين فيه، نابعة من حميطها احلضاري، فهي تعبري
  .اتمعات هي اليت حتدد موضوعات هذه الفنون ولغتها الفنية تفاعلهم معها، وهذه

اليهودي يف نيويورك  ، وهي أعمال حمفوظة يف املتحف»يهودية«ا إىل بعض األعمال الفنية اليت توصف بأ ولننظر اآلن
يستخدم يف أكثر األماكن قداسة يف املعبد اليهودي، أي  من هذه األعمال ستار. »الفن اليهودي«باعتبارها مناذج من 

  القرن الثامن عشر،والستار من تركيا وهو على الطراز العثماين يف. خمطوطات التوراة تابوت العهد الذي تحفَظ فيه

منهما آنية للزهور، وهي طريقة  تتوسطه صورة للمسجد األزرق مبآذنه املُدببة، وحييط ا عمودان ملفوفان على تاج كل
والواقع أنه ال يوجد شيء يهودي . تأثُّر الفن العثماين بالفن األوريب ويظهر فيها. للزخرفة شائعة يف الفن العثماين آنذاك

مخسة " سوى الكتابة العربية يف وسطه، وإن كانت هناك يد وسط الكتابة العربية، هي كف عائشة يف هذا الستار
الوعاء النحاسي من العصر اململوكي،  ولننظر إىل هذا. ، وهذا يشكِّل جزءاً من فلكلور املنطقة"ومخيسة عند املصريني



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                290  

ليها كتابة بالعربية تقطعها أشكال دائرية حتوي مساحات طولية ع والوعاء مقسم إىل. وهو مطعم بالفضة والذهب
حريف عريب  ويبدو أن هذه اآلنية صممها. الزخارف يالحظ وجود جنمة داود وكتابات بالعربية وداخل هذه. زخارف

أي والطراز والبنية اجلمالية كلها إسالمية،  ولكن طريقة الصناعة. "ومن هنا معرفته باحلروف العربية"يهودي من سوريا 
  .يهودياً ولكن ذوقه إسالمي مملوكي أن صانع هذا الوعاء قد يكون حرفياً

نيويورك ميدالية من طراز إيطايل تعود إىل منتصف القرن السادس عشر، ونحت  ومن بني مقتنيات املتحف اليهودي يف
  1508"باستوريين  يل ديولكن صانع امليدالية نفسه هو باستور ينو دي جيوفان ميش. دونا جراسيا ناسي عليها رأس

وفن . ميديتشي ميدالية لفرانسيسكو ، وهو فنان إيطايل مشهور قام بصك عدة ميداليات، من أشهرها"1592
 حبيث يظهر "الرومانية وغريها"وهو حماولة لتقليد العمالت القدمية  امليداليات هو فن انتشر يف إيطاليا يف عصر النهضة،

إىل إبراز  وكانت الصورة دف. هر صورته على امليدالية على هيئة أحد أبطال الرومانبه، والذي تظ الشخص املُحتفَى
امليدالية، مثل كل أنواع الفن  ولكن. ومتجدها "«vertu فريتو«: بالالتينية"السمة األساسية يف الشخصية 

وتوجد . ثر حلظاا مسواً ونبالًوإمنا كما ينبغي أن تكون يف أك الكالسيكي، مل تكن دف إىل إبراز الشخصية كما هي،
امليداليات،  وفن. ورمبا كان العنصر اليهودي الوحيد هنا أن هذه النقوش كُتبت بالعربية. نقوش حول رأس املُحتفَى به

عميقة كما هو احلال مع فن عصر النهضة وبدايات  واملفهوم الكامن وراءه، هو فن حياكي الفن الروماين، وله أبعاد وثنية
  والفنان إيطالياً،"عصر النهضة"فإذا كان الفن أوربياً . رغبات وقيم اإلنسان الغريب العقل األوريب وكذلك علمنةعلمنة 

  ؟»يهودياً«والقيم اجلمالية واخللقية وثنيةً، فبأي معىن ميكن تسمية هذا الفن 

 تبين "وهي حفر على الورق"الرائعة اللوحة  وهذه. »اليهود يف املعبد اليهودي«ومن املقتنيات األخرى، لوحة رمربانت 
فرغم أن اليهود كانوا أقلية صغرية، فإنه هو نفسه كان يعيش يف حارة  .رؤية رمربانت للجماعة اليهودية يف عصره

فمركز  النقاد الفنيون إن رمربانت يف هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة، وهو موضوع إنساين عام، ويقول. اليهود
ويالحظ أن كل األشخاص اآلخرين يف  . اجلالس على قطعة من احلجر، وقد أعطى املشاهد ظهرهاللوحة هو اليهودي

ورغم أنه يوجد . مكترث بوجوده، بل جند أم ينظرون بعيداً عنه الصورة يتحدث الواحد منهم مع اآلخر ومجيعهم غري
وهي "رمربانت   أن أزياء اليهود قد اجتذبت انتباهويبدو. ، فإن وجهه متجه حنو الظلمة"الوسط متاماً يف"يف بقعة التوتر 

، وأحضرت كل مجاعة منهما أزياءها "فمن إسبانيا أزياء مل تكن هولندية، فقد جاء اإلشكناز من بولندا، أما السفارد
 .احمللية

وهو على  .دهماألخرى، مشعدان املينوراه، وهو الشمعدان الذي يشعل يف منازل اليهود ويف معاب ومن األعمال الفنية
اليت ينبغي ذكرها أن مشعدان املينوراه كان  ومن احلقائق. "من القرن السابع عشر إىل القرن التاسع عشر"الطراز األملاين 

ألن الكنيسة كانت ترى نفسها إسرائيل احلقيقية اليت حلَّت حمل "أيضاً  يوجد يف بعض الكنائس يف العصور الوسطى
أملانية مثل القاعدة  ويالحظ يف املينوراه األملانية وجود موضوعات ونقوش. "الشعب اليهودياحلقيقية، أي  إسرائيل غري

  .الكنائس، وكذلك الفروع اليت زينت بأوراق اليت اختذت شكل أُسود، واليت تظهر يف كثري من املينورات يف



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                291  

 والكتوباه، شأا شأن األعمال الفنية. اج، أي عقود الزو»كتوباه«خاص مبا يسمى  ويوجد يف املتحف اليهودي قسم

اليت حيتفظ ا املتحف، عقد  ومن أشهر عقود الزواج. اليهودية األخرى، نابعة من التشكيل احلضاري الذي توجد فيه
ين  ليز"من كرارا"املدينة قد اختارت النحات إيزيدور باراتا   يف القرن الثامن عشر، وكانت"إيطاليا"زواج من ليفورنو 

اإليطايل، فاستخدمها إطاراً  بالزخارف، ويبدو أن صانع هذه الكتوباه تأثر بسفينة العهد اليت صنعها الفنان املعبد اليهودي
صلب بطرس «اليت نقشها باراتا على الرخام، وهي لوحة  للكتوباه، وأضاف إليها مالكني، أخذمها من إحدى اللوحات

شكل بيضاوي أو مستدير يف وسطه اسم "ويف وسط اخلرطوشة . ود رائعةذلك بور وزين الكتوباه بعد. »الرسول
يصل  ، مث"حبسب رؤية اليهود"يظهر إبراهيم وهو يضحي بإسحق : يوجد منظر ذو مضمون ديين ،"شخص مشهور

  .املالك بالرسالة من اخلالق يف اللحظة املناسبة

يتجه حنو مالحمهم  ولذا، جند أن التركيز. ثل األبطال الوثنينيالقدمي يصبحون، يف هذا العمل الفين، م ولكن أبطال العهد
. مثالً، وال تعطي أي إحساس بالرهبة الدينية فصورة إبراهيم وإسحق تشبه صور أو متاثيل زيوس وأوربا. اجلسدية

بالك  أساساً، فماوجيب أن نذكِّر القارئ هنا بأن اليهودية تحرم التصوير . والروكوكو والكتوباه خليط من فن الباروك
؟ ولعل أمهية هذه اللوحة بالنسبة لنا "»األمم أبو«لفظة إبراهيم تعين يف العربية "بتصوير أيب األنبياء واألمم ذه الطريقة 
فقد قام فنان . من خالل اللغة الفنية واحلضارية السائدة» يهودي«الذي يقال له  أا تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن

حريف يهودي بزخارفه فنقلها  ايل يف عصر النهضة الذي سادته االجتاهات الوثنية بتزيني معبد يهودي، مث تأثرإيط مسيحي
. قام الفنان اإليطايل نفسه بإبداعها لعمل فن مسيحي ويالحظ أيضاً أن احلريف أضاف زخارف أخرى. إىل الكتوباه

يهود  وال ندري، هل كانت كتابة اخلط شكالً فنياً قائماً بني. العربية يف هذه الكتوباه وهكذا، ال يبقى سوى الكتابة
يستخدمون احلرف العريب؟ يف غالب  إيطاليا، كما كان احلال ومازال عند العرب املسلمني، وعند كل املسلمني الذين

  .اجلميلة يف أوربا آنذاك األمر سنجد أن اخلط مل يكن مما يعد من الفنون

، »نيو كالسيكي«إىل عصر العقل والفن الذي يشار إليه باسم  والباروك والركوكو ووصلناوإذا تركنا عصر النهضة 
 ، واللوحة عبارة عن بورتريه لسايل"1872  1783"أمريكي يهودي يسمى توماس سللي  فإننا سنجد لوحة لفنان

بشكل واع، وهو ذا يعد امتداداً  نيةوالفن النيو كالسيكي حياكي الفنون الرومانية واليونا. إتينج، أي صورة شخصية هلا
قد رمست على هيئة إحدى بطالت الرومان، فهي ترتدي زياً رومانياً،  وهنا، فإن بطلة الصورة. لفن عصر النهضة الغريب

إىل  ومن الواضح أن انعكاس الضوء على وجهها وجسدها يهدف. شعرها على الطريقة الرومانية بل جند أن تسرحية
حيث حياول أن يصل إىل قيم مطلقة  هلا اجلسدي ومثاليتها اخللقية، وستظل هذه هي أهم معامل الفن العلماين،تأكيد مجا

كانت مثل هذه احملاوالت مشوبة دائماً بالتوتر، فهي تعبري عن نزعة  وقد. من خالل اجلسد اإلنساين والظاهرة اإلنسانية
واملثايل؟ ولكن، وأياً  ي هل جنح الفنان هنا يف حفظ التوازن بني احلسيوال ندر. تظل حبيسة اجلسد واملادة مثالية ولكنها

نشاهده فن غريب نيو كالسيكي، كما أن املشكلة اليت يواجهها  ما كانت نتيجة احملاولة، إجياباً أو سلباً، فالفن الذي
األخالقية   املعاجلة اجلماليةوإىل جانب ذلك، فإن. مشكلة ال ميكن أن توصف بأا يهودية الفنان هي على وجه احلصر
نالحظ بداية القيم العلمانية واملوضوعات الوثنية يف  بل إننا، ابتداًء من امليدالية والكتوباه،. تنتمي إىل قواعد ذلك العصر
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إىل  ميكننا القول بأنه، مع شيوع الفن النيو كالسيكي، انتصر العنصر الوثين، وهو ما أفضى ومن هنا،. الفنون الغربية
كما . إذ اختفت احلروف العربية وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة للفنان اليهودي،. اختفاء القيم املسيحية والدينية

فنحن هنا يف حضرة عمل . بإقحام عنصر يهودي على العمل الفين توقفت أية حماوالت، مهما كانت واهية واهنة، تتعلق
  .فيه حىت ادعاء اليهودية فين غريب خالص، ال يوجد

عودة املتطوع اليهودي من حروب التحرير إىل «اللوحة املسماة  ،«يهودية«ومن أشهر اللوحات اليت وصفت بأا 
 ، وهي تنتمي إىل"1882  1800"للفنان موريتز دانيال أوبنهامي » حسب التقاليد القدمية أسرته اليت ال تزال تعيش

من حيث تأكيده العواطف والبعد  فأسلوب اللوحة رومانتيكي. شراألسلوبني الرومانتيكي والواقعي يف القرن التاسع ع
واللوحة تعبر عن هذه النقطة اليت بدأت فيها اليهودية . بالتفاصيل املثايل للمنظر، ولكنه واقعي من حيث اهتمامه املفرط

يعترف ا األرثوذكس، وهو ما   ال تتفكَّك، وحتل حملها الصيغ اليهودية اجلديدة املُخفَّفة، واليت"األرثوذكسية" التقليدية
أرثوذكسية، تقيم شعائر السبت كما هو واضح من الكأس  أدى إىل طرح مشكلة من هو اليهودي؟ فاألسرة ال تزال

ولكن األسرة، مع هذا، بدأت تفقد . من كتاب هو يف الغالب كتاب أدعية وصلوات واخلبز على املائدة، واألب يقرأ
مسح لنفسه بالسفر  ووصول االبن يف ذلك اليوم يعين أنه.  ويدل على ذلك وجود صورة يف املرتلأرثوذكسيتها، شيئاً من

الواضح أن هؤالء اليهود بدأوا يفقدون هويتهم اإلثنية  ومن. يف يوم السبت، وهو األمر الذي تحرمه الشريعة اليهودية
 ورمبا كان وجه األب الذي ينظر بشغف وزهو وحرية .أملان، ومن هنا فخرهم بقوميتهم الدينية ويتحولون إىل مواطنني

رحيل «وموضوع  .صدر ابنه هو رمز هذه اللحظة، فاألب ينظر إىل الصليب احلديدي، وهو رمز مسيحي قومي إىل
املتطوع، رمبا » عودة«كان أوبنهامير جعله  موضوع أساسي يف الفن الرومانتيكي يف القرن التاسع عشر، وإن» املتطوعني

  .األملاين فيليب أوتو رانج للفنان» عودة األبناء« بلوحة متأثراً

قريب، عن يهودية حاييم سوتني، ولكن االجتاه اآلن حنو دراسة  وقد كان النقاد الفنيون اليهود يتحدثون، حىت عهد
وياسني مجاعة  وقد كون مع موديلياين وأوتريللو. تاريخ الفن يف القرن العشرين ومشاكل احلداثة صوره يتم داخل إطار

ولكن، هل لعبت . وكلهم يهود ماعدا ياسني "«maudit مودي«: بالفرنسية"» سيئو احلظ«أو » املالعني«تسمى 
أم أن جتربتهم جتربة أفراد يشعرون بالضياع والغربة يف عامل القرن العشرين  يهوديتهم دوراً يف حتديد رؤيتهم وأسلوم؟

خصوصاً املثقفني، كانت   حدة هذا اإلحساس باالغتراب، فمعدالت العلمنة بني اليهود،ولعل يهوديتهم تزيد" العلماين؟
، واشتهر باللون األمحر الذي استخدمه 1930عام » زهور وعاء«وقد رسم سوتني لوحته . "أعلى منها بني بقية اتمع
على  ويقال إن هذه اللوحات احتجاج" األخرى اليت رسم فيها حلم حيوانات خمضباً بالدماء، يف هذه اللوحة ويف لوحاته

  .تعد إرهاصاً للتعبريية التجريدية ويتضح توتر سوتني وجرأته يف هذه اللوحة اليت. "قوانني الطعام اليهودية

 1924، النصب التذكاري الذي نفذه جورج سيجال املولود عام »يهودية«هلا  ومن أهم األعمال الفنية اليت يقال

مصنوعة من قالب  ومتاثيل النصب. وكوست أو اإلبادة النازية، بناء على طلب بلدية سان فرانسيسكواهلول لضحايا
اجلثث بتفاحة رمزاً حلواء، كما أن جثة  ومتسك إحدى. جصى باحلجم الطبيعي لعدة جثث مرتبة على هيئة جنمة داود
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أما الرجل . ، وهو يرمز إىل إبراهيم وإسحقوهناك رجل عجوز وجبواره صيب .أخرى متد ذراعيها رمزاً للمسيح املصلوب
الشائك دون أن  ولذا، فهو ميسك بالسلك. ، ولكنه يف حالة ذهول"بقاء الشعب اليهودي"رمز البقاء  الواقف، فهو

باملعىن اإلثين ال الديين، لكن التناول صهيوين،  واملوضوع هنا يهودي. يشعر بالوخز، ورمبا كان ذلك رمزاً آخر للمسيح
ولكن العمل مع هذا . اإلبادة النازية، ويتحدث عن تاريخ يهودي، عن معاناة يهودية ؤكد بال شك مركزية واقعةوهو ي
الفنية السائدة يف الواليات املتحدة، وهي  عمالً أمريكياً غربياً حديثاً، ال ميكن فهم قيمه اجلمالية إال بالعودة إىل اللغة يظل

وإذا كان . طبيعي، فقد صاغه فنان أمريكي ليعرضه على مجهور أمريكي مروهذا أ. لغة تدخلها الرموز املسيحية
الفنية لغة أمريكية غربية  والفنان الذي تناوله يهودياً، فإن هذا ال يقلِّل من أمريكية العمل، إذ تظل اللغة املوضوع يهودياً

 .حديثة

 ولو.  من احلضارة اإلسالمية إىل احلضارة الغربية، وجدنا أنفسنا ننتقل»اليهودي الفن«ويف عرضنا حىت اآلن ملا يسمى 

كثرياً عن معمار املعابد  انتقلنا إىل احلضارة الصينية لندرس معمار املعبد اليهودي هناك، لوجدنا أنه ال خيتلف
ر املختلفة، وجدنا أنفسنا نشري إىل فن عصر النهضة، وفن عص ويف دراستنا لألعمال الفنية اليهودية. الكونفوشيوسية

دائماً إىل تطور  ويف حماولة فهم هذه األعمال، كان علينا أن نعود. الرومانسية، وفن العصر احلديث العقل، وفن عصر
وهو عنصر فرعي ال حيدد القيم اجلمالية أو طريقة  الفكر والفن الغربيني، وحنن مل جند عناصر يهودية إال يف املوضوع،

، بينما ميكننا أن نتحدث عن فن غريب يف حماولة »فن يهودي«التحدث عن الصعب  ومن هنا، جند أن من. التناول
  .األعمال اليت نشاهدها لتصنيف

، فهو فن ليست له »الفن اليهودي«ال خيتلف كثرياً عما يسمى  وإذا نظرنا إىل الفن اإلسرائيلي، فإننا جند أن األمر
ميكن أن  ائيلي له شخصية فنية مستقلة، ولكننا، حىت اآلن، الوقد يتبلور فن إسر. معجمه اخلاص شخصيته املستقلة، وال

  1893"الفنان اإلسرائيلي ريوفني روبني  وللداللة على هذا القول، ميكننا أن ننظر إىل لوحة. نزعم وجود مثل هذا الفن

يهودي يف واللوحة من مقتنيات املتحف ال. فلسطني واستوطن فيها  املولود يف رومانيا والذي هاجر إىل"1974
عميقة  والواقع أن إعطاء امسني للوحة أمر ذو داللة. »الصياد العريب«، و»بائع السمك امللون» :نيويورك، وهلا عنوانان

ويظهر هذا يف . يصبح جزءاً من الطبيعة حماولة أولية لتجريد العريب حبيث» الصياد العريب«يف السياق الصهيوين، فعنوان 
هندسي يقف متوازناً بني السمكة اليت يف يده والسمك الذي يف الوعاء   حتول إىل شكلفالصياد. تشكيل اللوحة ذاته

بسمكة ملتوية  إحدامها متسك: ويداه. وعيونه ذاا تشبه عيون السمك وجتعله هو نفسه يشبه السمك الذي حيمله،
وذراعاه يشبهان . املاء كالسمكتسبح يف  حبيث تصبح متوازية مع جسده، واألخرى ممسكة بالوعاء، أما أصابعه فتكاد

ولكنه مربع مليء بتموجات تذوب وتندمج يف اخللفية املتموجة حبيث يندمج  اإلطار، حبيث يأخذ الصياد شكل املربع،
ألوان أرض فلسطني اليت يسميها  ومثة غنائية عميقة يف اللوحة رغم ألواا، ولكنها على أية حال. الطبيعة متاماً الفرد يف

  .»إرتس يسرائيل«الصهاينة 
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ال وجود  ، أي فكرة أن العرب»أرض بال شعب«أساسي يف الفن الصهيوين، وقد طرح الصهاينة فكرة  والعريب موضوع
  :ولتفسري هذا التناقض، البد أن نشري إىل عنصرين. هلم

مل يف األرض قبل ويع املستوطنون الصهاينة الذين عاشوا يف هذه األرض وجدوا العريب يف كل مكان، يسري حوهلم  1
ولذا، مل يكن هناك مفر من أن يظهر العريب على  .وبعد استيالئهم عليها، آثاره يف كل مكان حىت بعد أن طُرد منها

  .األيديولوجيا اردة أن تغيبه شاشة الوجدان الصهيوين، مهما حاولت

 على أساس أم شخصيات "طنني الصهاينةكل يهود العامل ما عدا املستو أي" يرفض الفكر الصهيوين يهود املنفى  2
العريب مقابل يهودي  وكانوا يضعون. تعمل بالربا والتجارة وال ميكنها أن تقوم باألعمال اليدوية املنتجة هامشية هزيلة

فالعريب هنا هو نقيض يهودي املنفى، وعلى املستوطن  املنفى باعتباره شخصية حيوية منتجة تعيش يف وئام مع الطبيعة،
ومن هنا، كُتبت مسرحيات وقصص كثرية تدافع عن . حبيث يكون مثل هذا العريب صهيوين أن يعيد صياغة شخصيتهال

يف فلسطني إال وفيه  حىت اشتكى أحد النقاد الصهاينة يف أوائل القرن من أنه ال يوجد عمل أديب واحد يكتب هذه الرؤية
  .يتصرفوا مثلهم ولون أنوقد كان الصهاينة يرتدون زي العرب وحيا. متجيد للعرب

أواخر العشرينيات، مث اختفى بعد ذلك مع بداية  هي نتاج هذا املوقف الذي استمر حىت» الصياد العريب«ولوحة 
من شخصيات رومانسية مندجمة يف الطبيعة ملتحمة معها، ومن موضوع للتأمل،  انتفاضات العرب، األمر الذى حوهلم

وحيمل األمساك  ومل يعد العريب جمرد مربع يشبه السمكة، ينظر يف السمك،. ضهاحقيقية تدافع عن أر إىل شخصيات
، »بائع السمك امللون«إىل اختيار العنوان الثاين  ولعل هذا هو ما أدى. ويذوب يف األمواج، إذ أصبح من الصعب جتريده

 .لون، وتصبح فلسطني أرضاً بال شعبتغييب كامل، فيصبح العريب جمرد بائع مسك م فهنا تتحول عملية التجريد إىل

العنصري ال ينفي عنها أا عمل فين  وحتليلنا ملضموا العقائدي. واللوحة متأثرة بفن مودلياين والفن الساذج أو البدائي
باألخالق، فاألعمال العنصرية واإلباحية ميكن أن تكون على مستوى  مجيل، لكن اجلمال على كلٍّ ليس له عالقة كبرية

  .واإلبداع الفين عال من اجلمال

اإلسرائيلي جوشوا نيوشتاين، املولود يف دانزيج بأملانيا، وهو بعنوان  أما العمل الثاين الذي سنختاره للتحليل، فهو للفنان
واليت كان   يف أملانيا،"1933  1919"، وهو جزء من جمموعة لوحات عن مجهورية فاميار »2رقم  سلسلة فاميار«

واتسم حكمها باالضطرابات االجتماعية والتضخم  م ليربايل، وحقَّق فيها األملان من اليهود بروزاً كبرياً،حيكمها نظا
  الذين حققوا"إجنلترا وفرنسا والواليات املتحدة"والتنازالت املستمرة للحلفاء  وعدم االستقرار السياسي والبطالة

النظام، مث ظهر هتلر واحلكم   كل هذا إىل حتلُّل وسقوط هذاوقد أدى. االنتصارات وأذلوا أملانيا مبعاهدة فرساي
  .وموضوع اللوحات هو التحلل والتآكل. الشمويل

املتحدة، وكانت هلا أصداؤها يف إسرائيل  ظهرت يف الواليات» التجريد املعريف«وينتمي نيوشتاين إىل حركة فنية تسمى 
 من الفن يتعامل مع طبيعة املعرفة واإلدراك وكيفية فَهم وإدراك احلقائقنوع  ويشري اسم احلركة إىل. يف أواخر الستينيات
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وتشقُّقه وحماولة إصالحه، بل وأن  ويتعني على مشاهد هذه الصورة أن حياول رؤية عملية ثين الورق. الفيزيقية األساسية
كانت كل لوحات . ينترأي الناقد الفين روبرت بنكوس و حياول أن خيمن ما حتت الورقة، هذا على األقل هو

 ولكن، مع سلسلة فاميار هذه، جلأ نيوشتاين إىل األلوان الصاخبة وإىل. خالية من اللون نيوشتاين، يف البداية، رمادية

وكثرياً . هيئة احلطام ذاا ضربات الفرشاة ليعرب عن إحساسه باإلحباط، فهي حماولة لرسم صورة اللوحات، وهي على
ويلجأ أعضاء هذه املدرسة يف . ، لوصف أعمال نيوشتاين»ثابت غري«، و»ممزق«، و»هش«: ما تستخدم ألفاظ، مثل

الفنانني  واالختالف العميق بني عدمية. جتريبية مادية، مثل متزيق الورق ومسح األلوان واخلربشة إسرائيل إىل عمليات
القومية لكل من الفريقني، فهدم اإلسرائيليني للمادة  تاإلسرائيليني واجتاه زمالئهم األمريكيني تبين الفرق بني االهتماما

  .وضع الدولة الصهيونية اليت خترج من حرب لتدخل أخرى اليت يستخدموا هو تعبري عن

هلا بني  داخل املُستوطَن الصهيوين تبدو كما لو كانت تنبع من حركة فنية أمريكية وجدت أصداء وهذه احلركات الفنية
إىل أعماهلم، وأم جزء من حركة فنية عاملية  وقد ميكن القول بأم أضافوا نغمة إسرائيلية خاصة. ينيالفنانني اإلسرائيل

 .احلديث وأم يف هذا ال خيتلفون عن معظم فناين العامل يف العصر ،"والتجريد والتجريب"هي حركة احلداثة 

 الكنيسة والمعبد 

Eccles ia et Synagoga  

. جزءاً من اللغة األيقونية الكنسية يف العصور الوسطى يف الغرب، وشكل متكرر متواتر أصبحأساسي يف الفنون  موضوع

امرأة تنظر منتصرة إىل ما حوهلا وحتمل صليباً، أما اليهودية  وكان هذا الشكل ميثل الكنيسة املسيحية املنتصرة على هيئة
اليهود املغزى  رمز عدم إدراك"ىل متاماً إال أا معصوبة العينني يمثَّل على هيئة امرأة تشبه األو أو املعبد اليهودي فكان

رمز العهد "لوحني كُتبت عليهما الوصايا العشر   أو أحياناً"رمز اهلزمية" حتمل عصا مكسورة "احلقيقي للعهد القدمي
 ذه التماثيل ذلك التمثاليظهر إما باحلفر البارز أو على هيئة متاثيل، ومن أشهر ه وكان هذا الشكل األيقوين. "القدمي

أما يف إجنلترا، فتوجد . وبوردو كما توجد مثل هذه التماثيل يف باريس. املوجود يف كاتدرائيات ستراسبورج وبامربج
الطريف أن الفنانني من أعضاء اجلماعات اليهودية قد تأثروا ذه  ومن. متاثيل الكنيسة واملعبد يف روتشستر ولنكولن

  .اليهودية املسيحية لدرجة أم هم أنفسهم كانوا يستخدمون الرموز املسيحية يف املخطوطات ةاللغة األيقوني

 نجمة داود 

Magen David; Star of David  

داود عبارة عن شكل  وجنمة. »درع داود«، وهي عبارة عربية معناها احلريف »ماجن ديفيد«ترمجة لعبارة » داود جنمة»
وهذان املثلثان رأس أحدمها إىل أعلى ورأس اآلخر إىل  ا متساوي أضالع، وهلما مركز واحد،مكون من مثلثني كل منهم

دراسة  وميكن. املتداخالن جنمة سداسية ذات ستة رؤوس تلمسها مجيعاً حميط دائرة افتراضية ويشكِّل املثلثان. أسفل
  :تاريخ هذا الشكل على مستويات ثالثة، أي باعتباره



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                296  

  .خرفياًز  شكالً هندسياً 1

  . عالمة أو شارة دنيوية دالة على اليهود 2

  .دينياً لليهودية  رمزاً 3

 : النجمة السداسية بوصفها شكال هندسيا زخرفيا: أوال

وكانت . نقوش حضارات أمريكا اجلنوبية وجدت النجمة السداسية يف النقوش املصرية القدمية واهلندوكية والصينية ويف
على ختم عرباين يعود إىل القرن السابع قبل امليالد، وعلى قرب عرباين  كما وجدت هذه النجمة. أيضاً رمز خصب كنعانياً

روما، وعلى حوائط  الثالث، وعلى معبد يهودي يف اجلليل يف القرن نفسه، ويف مقابر اليهود بالقرب من يف القرن
ويف كتب سحر من العصور الوسطى الغربية، بيزنطية،  القدس، ويف أحجبة عربية من القرن التاسع، ويف نصوص سحرية

وقد  وجنمة داود هي أيضاً إحدى شارات املاسونيني األحرار،. آثار فرسان املعبد املسيحيني ويف الفلكلور األملاين، ويف
ويب كما كانت توضع على احلانات يف جن .وجدت على مبىن املدينة القدمية يف فيينا، وعلى كثري من الكنائس يف أملانيا

يستخدمون هذه النجمة السداسية حني يتسولون لينبهوا رفاقهم إىل أم  أملانيا، إذ يقال إن أتباع فيثاغورث كانوا
نادراً اآلن، ألن  وال يزال الشكل يظهر يف زخرفة بعض املباين، وإن كان هذا. املكان أهل سخاء وكرم وجدوا يف هذا

  .دنيوياً أو دينياً حمدداً فية واكتسب مضموناًالشكل اهلندسي ارد فَقَد براءته الزخر

  .بوصفها شكالً هندسياً، ليس ذا مضمون يهودي أو غري يهودي وغين عن القول أن استخدام النجمة السداسية

 : النجمة السداسية بوصفها عالمة دنيوية: ثانيا

وهي حني ظهرت . انت شكالً هندسياً وحسبمل تكن رمزاً يهودياً بل ك مما تقدم، ميكن القول بأن النجمة السداسية
القرن الرابع عشر،  ويف. اليهودية، مل تكن هلا داللة رمزية، وإمنا كان الغرض منها أداء وظيفة زخرفية على بعض املباين

ومن مث . اخلاص، فصورت علىه النجمة السداسية مسح تشارلز الرابع للجماعة اليهودية يف براغ بأن يكون هلا علمها
 واختذها بعض طابعي الكتب اليهود يف براغ عالمة هلم وانتشرت منها إىل. لليهود أصبحت النجمة رمزاً رمسياً دنيوياً

وانتشر . رمزاً دينياً أو قومياً ويالحظ أن النجمة السداسية كانت، حىت ذلك الوقت، جمرد عالمة، ال. إيطاليا وهولندا
واستخدمها أعضاء اجلماعة اليهودية يف فيينا سنة . األخرى اعات اليهوديةاستخدام هذه العالمة من براغ إىل اجلم

إال  ويالحظ أا مل تنتشر يف شرقي أوربا. محلوها إىل مورافيا ووصلت منها إىل أمستردام ، وحينما طُردوا منها1655
ويف أوائل القرن التاسع . ة لليهودشار مع بدايات القرن الثامن عشر، ففي هذا التاريخ بدأت النجمة السداسية تتحول إىل

، تبنت عائلة روتشيلد يف 1822ويف عام . اليهود رمزاً داالً علىهم عشر، بدأت تظهر هذه النجمة يف أدبيات معاداة
 األملاين املتنصر، كما استخدمها هايين، الشاعر. رمزاً هلا، بعد أن رفع بعض أعضائها إىل مرتبة النبالء النمسا هذه النجمة

  .للتوقيع على خطاباته
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 هؤالء أية داللة دينية أو قومية أو إثنية، فليس هلا امتدادات يف تواريخ اجلماعات ومل حتمل النجمة بالنسبة إىل كل

الغرب، وكان اختيار عائلة  ومن مث، ميكن اعتبارها عالمة ازدادت ارتباطاً ببعض اجلماعات اليهودية يف. اليهودية
  . منحها مكانة وشرعيةروتشيلد هلا هو الذي

 : النجمة السداسية باعتبارها رمزا دينيا: ثالثا

غري  تستخدم لإلشارة إىل النجمة السداسية إال يف املصادر اليهودية، إذ تستخدم املصادر ال» درع داود«يبدو أن عبارة 
ث كان يشار إىل النجمة اخلماسية حي ويبدو أن التسمية األخرية من أصل عريب إسالمي. »خامت سليمان«اليهودية عبارة 

» درع داود«ولكن كيف ارتبطت عبارة . »خامت سليمان«أيضاً   باعتبارها"وهي املنافس األكرب للنجمة السداسية"

جنب   جنباً إىل"يف األحجبة والتعاويذ"النجمة كانت تذكَر يف الكتابات السحرية اليهودية  بالنجمة السداسية؟ يبدو أن
واكتسبت النجمة السداسية هذه  .وبالتدريج، أُسقطت األمساء وبقيت النجمة درعاً ضد الشرور. الئكةمع أمساء امل

» خامت سليمان«و» درع داود«هذا، استمر استخدام عباريت  ومع. الصفة الرمزية كدرع ابتداًء من القرن الثالث عشر

إىل  لإلشارة» درع داود«، كما كانت تستخدم عبارة بني القرنني الرابع عشر والسابع عشر لإلشارة إلىها يف الفترة ما
وكانت . إىل النجمة السداسية وحدها ولكن، مبرور الوقت، اقتصر استخدام هذه العبارة على اإلشارة. مشعدان املينوراه

لنجمة تكتب علىها أمساء سبعة مالئكة، ويصحب اسم كل مالك ا ، فكانت"ميزوزاه"النجمة تستخدم يف متيمة الباب 
إىل أعلى ورأس  ورأس أحدمها"وذا يصبح املثلثان . القبااله عن العامل العلوي والسفلي املتقابلني وتتحدث. السداسية

وأصبحت . رمزياً لعالقة عامل الظاهر بعامل الباطن  رمزاً هلذا التقابل وحلركة الصعود واهلبوط، ومعادالً"اآلخر إىل أسفل
 وهي ترمز أيضاً إىل ظهور.  حينما تأخذ هيئة شجرة احلياة"سفريوت"النورانية العشرة  اتالنجمة كذلك رمزاً للتجلي

وزائري أنبني من أبا وأما أي األب  "أي الكون" من العامل األكرب املاكروكوزم "أي اإلنسان"العامل األصغر امليكروكوزم 
ولذا، كان يشار أحياناً إىل النجمة . ح من صدر إبراهيمإىل ظهور املاشي وكانت النجمة ترمز أيضاً. واألم يف القبااله

. أما املركز فهو السبت .وكانت أطرافها الستة، ترمز إىل أيام األسبوع الستة. باعتبارها درع داود وإبراهيم السداسية

ترض أن ، وهو الوقت الذي كان يف" مارس20فرباير   21"وكانت النجمة أيضاً رمزاً مشيحانياً ميثل برج احلوت 
 واستخدمه أتباع شبتاي تسفي وأصبح رمزاً سرياً. داود رمز درع ابن داود، أي املاشيح وأصبح درع. يظهر فيه املاشيح

الذي أثار ضجة بني "ايبيشويتس  وكانت النجمة السداسية مرسومة على احلجاب الشهري الذي كتبه يوناثان. للخالص
 .»درع ابن داود« وكُتبت عليه األحرف األوىل لعبارة "»الكربى ظرة الشبتانيةاملنا«يهود شرقي أوربا فيما يسمى 

مع بداية القرن السادس  اكتساب الرمز لبعض اإلحياءات الدينية كان سبب انتشاره يف زخارف املعابد اليهودية، ولعل
  .اللوريانية عشر، يف الوقت نفسه الذي بدأ فيه انتشار القبااله

وهذه ظاهرة عامة عند كل من . بتأثري املسيحية وتقليداً هلا سداسية مل تتحول إىل رمز ديين يهودي إالولكن النجمة ال
على  وتبني جنمة داود مثل جيد. أم يكتسبون هويتهم من خالل احلضارة اليت يوجدون فيها :اليهود ومعظم األقليات

املهمة والرئيسية، معادية لأليقونات  إحدى طبقاا اجليولوجيةفاليهودية باعتبارها نسقاً دينياً، على األقل يف . ذلك
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اإلعتاق أخذوا يبحثون عن رمز لليهودية يكون مقابالً لرمز املسيحية  ولكن يهود عصر. وللرموز، متاماً مثل اإلسالم
حديثة، اتبع  ريةوحينما بدأت حركة بناء املعابد اليهودية على أسس معما. كانوا جيدونه يف كل مكان  الذي"الصليب"

ولذا، كان البد من . املتبعة يف بناء الكنائس املهندسون، الذين كانوا يف أغلب األحيان مسيحيني، ذات الطرز املعمارية
مث بدأت تظهر النجمة على األواين اليت تستخدم يف . النجمة السداسية العثور على رمز ما، ومن هنا كان تبني

السحرية، مل  وألن النجمة السداسية كانت شائعة يف األحجبة والتعاويذ. وس عيد الفصحالدينية مثل كؤ االحتفاالت
يف القرن التاسع عشر كان دليالً على أن  ومن مث، ميكن أن نقول إن انتشار الرمز. يعارض األرثوذكس استخدام الرمز

تبحث عن رمز حىت ميكنها أن تعيد صياغة ولذا، فإا كانت . متاسكها الداخلي اليهودية احلاخامية بدأت تضعف وتفقد
  .أسس مسيحية نفسها على

وحاولت هذه العقيدة السياسية أن تطرح نفسها . احلاخامية وهنا ظهرت الصهيونية بوصفها أهم تعبري عن أزمة اليهودية
فيلت اليت  ألول من جملة ديفتبنت النجمة السداسية رمزاً هلا، ذلك الرمز الذي ظهر على العدد ا بديالً للعقيدة الدينية،
والواقع أن اختيار . ولعلَم املنظمة الصهيونية ، مث اختري رمزاً للمؤمتر الصهيوين األول1897 يونيه 4أصدرها هرتزل يف 

العقيدة  فالصهيونية ترفض. اختياراً ذكياً يعبر عن غموض موقف الصهيونية من اليهودية الصهاينة للنجمة السداسية كان
وإلجناز هذا اهلدف، احتفظت الصهيونية  .دية ولكنها تريد يف الوقت نفسه أن حتل حملها وتستويل على مجاهريهااليهو

وقد احتفظت الصهيونية بفكرة القداسة الدينية، . مضموناً دنيوياً قومياً باخلطاب الديين والرموز الدينية بعد أن أعطتها
والنجمة . واملقدس  األمة، أي أن مثة تداخالً كامالً بني الدنيويخلعتها على الدولة والشعب وعلى تاريخ ولكنها

ولكن هذا الرمز . وعالمة علىهم، أي أا رمز قومي السداسية تتسم أيضاً ذا التداخل، فهي رمز شائع بني اليهود
 ها قداسة مرتبطة بالرمزمستوى املضمون الديين املُحدد، فهو حيمل قداسة ما ولكن اكتسب إحياءات دينية ال ترقى إىل

صهيوين يشكِّل مصدر قوة، إذ  وقد يكون غموض مصدر القداسة عيباً من املنظور الديين، ولكنه من منظور. الدنيوي
  .قداسة اليهودية، وهذا ما أجنزته هلم جنمة داود كان الصهاينة يبحثون عن رمز جيسد فكرة قداسة اليهود ال

العضوي،  وكان على اليهود ارتداؤها رمزاً للفولك أو الشعب اليهودي. ود رمزاً لليهودجنمة دا وتبنى النازيون أيضاً
ويري بعض . الوجدان اليهودي باإلبادة وهلذا، أصبحت النجمة مرتبطة يف. ولتمييزهم عن الفولك األملاين العضوي

لح ألن تكون رمزاً هلم، يف حني يرى البعض بذُلّ اليهود وإبادم مل تعد تص اليهود أن العالمة اليت ارتبطت يف األذهان
اختذت مشعدان املينوراه شعاراً  ومهما كان األمر، فإن الدولة الصهيونية.  أصبحت رمزاً لتاريخ الشعب"لذلك"أا  اآلخر

  .هلا، ومل تعد النجمة تظهر إال على العلَم

ماجن «األمحر، وتسمى هذه النجمة بالعربية   أو اهلاللويستخدم اإلسرائيليون جنمة داود محراء مقابالً للصليب األمحر،
 األمحر الدويل االعتراف بالنجمة السداسية احلمراء رمزاً، ولذا فإا مل تقبل وترفض منظمة الصليب. »ديفيد أدوم

 .بذلك الدولية، إذ أن إسرائيل جتعل انضمامها مشروطاً إسرائيل عضواً يف املنظمة

 المدرسة اليهودية 
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Ecole Juive  

الفنانني  يستخدم لإلشارة إىل جمموعة من "Ecole Juive إيكول جويف: بالفرنسية"» اليهودية املدرسة«مصطلح 
ليبشيتس، وأماديو موديلياين، وحاييم  اليهود املهاجرين إىل باريس يف أوائل القرن من أمههم مارك شاجال، وجاك

ومعظم هؤالء الفنانني جاءوا من روسيا وشرق أوربا، وجتمعوا . ثالثينياتوال سوتني، وحلق م جيل آخر يف العشرينيات
النقاد يتابعون   يف باريس يف حي الروش واتبعوا أسلوب احلياة نفسه، وكان نفس"استوديوهات"رخيصة  يف مساكن

  .أعماهلم، وكانت لغة احلوار بينهم هي اليديشية والروسية

ومع . ذات مضمون يهودي واضح ، إال أن أعمال هؤالء الرسامني ليست»وديةاملدرسة اليه«ورغم استخدام مصطلح 
وقد عبر شاجال عن . »ماكمادمي«مدرسة باسم  1912 هذا، حاول عدد منهم أن يؤسسوا فناً يهودياً فكونوا عام

  .بطبيعة احلال احتقاره هلذه احملاولة اليت فشلت

  "1882 – 1800"موريتز أوبنهايم 

Moritz Oppenheim  

ألنه حقَّق » روتشيلد الفنانني وفنان آل روتشيلد«يسمى  .رسام أملاين يهودي، يعد أول فنان يهودي يف العصر احلديث
وعلمانياً، مث  تلقَّى تعليماً دينياً. ولد بالقرب من مدينة فرانكفورت. ورسم صوراً آلل روتشيلد ثراًء كبرياً يف حياته،

 وكان ال يزال فناً وليداً، مث ذهب "ليثوجرايف"احلجر  لفنون يف ميونخ حيث تدرب على فن الطباعة علىالتحق بأكادميية ا
 ورغم أنه ظل يهودياً. يد أحد الفنانني الفرنسيني مث قضى أربعة أعوام يف روما بعد ذلك إىل باريس وتدرب على

وختصص . الناصرة اليت ولد فيها املسيح نسبة إىل مدينة» رينيالناص«أرثوذكسياً إال أنه ارتبط جبماعة من الفنانني تسمى 
حصل أوبنهامي . اجلديد تتسم بالبساطة والسذاجة املتعمدة واملثالية املفرطة أعضاء هذه املدرسة يف رسم صور من العهد

  .» املسيح واملرأة السامرية عند البئر« على جائزة عن لوحة رمسها بعنوان  1823عام 

وللشخصيات التارخيية واألدبية األملانية وبعض  "بتكليف من مدينة فرانكفورت"نهامي صوراً لألباطرة األملان رسم أوب
ومن أشهر لوحات أوبنهامي سلسلة اللوحات . أملانيا مثل هايين وجابربيل رايسر مشاهري أعضاء اجلماعة اليهودية يف

اجلماعة اليهودية، وحققت  تصوير ملشاهد احلياة اليومية ألعضاءوهي » صور من احلياة اليهودية التقليدية  » املعنونة
وهو ما يبين تصاعد معدالت التحديث والعلمنة "يف أملانيا  جناحاً كبرياً واقتناها كثري من أعضاء اجلماعات اليهودية

إلشباع احلنني إىل   على احلائطإىل حتول احلياة التقليدية إىل جمرد صورة مجيلة حييطها إطار وتعلَّق بينهم، والذي أدى
وأعياد اليهود وشعائرهم بطريقة رومانسية حزينة باعتبار  وتبين الصور بدقة بالغة دورة احلياة اليهودية. "املاضي وللزينة

  .آخذ يف االختفاء أا منط من أمناط احلياة



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                300  

 أسرته اليت ال تزال تعيش حسب التقاليد حروب التحرير إىل عودة املتطوع اليهودي من« وأشهر لوحات أوبنهامي لوحة 
مندلسون " جمموعة من اللوحات اخليالية عن اللقاء بني بعض الشخصيات اليهودية واملسيحية ورسم أوبنهامي. »القدمية

  ."والفاتر ومندلسون وفريدريك األعظم

 بل إنه، حينما نظر إىل. أملانيةكفنان يهودي، فمصطلحه الفين أملاين وموضوعات فنه  وال ميكن احلديث عن أوبنهامي

  .املوضوع اليهودي، نظر إليه من اخلارج من خالل عيون أملانية

  "1903 – 1830"كاميل بيسارو 

Camille Pissaro  

ولد ألسرة . االنطباعية أو التأثريية، وهو أول فنان حديث عظيم من أصل يهودي فنان فرنسي وأحد مؤسسي املدرسة
تلقَّى تعليمه . "للدمنارك اليت كانت تابعة آنذاك" هاجرت من بوردو إىل جزيرة سانت توماس "راينمن أصل ما" سفاردية

 إىل سانت توماس ليدير أعمال 1847تعليمه مث عاد عام  مث انتقل إىل فرنسا إلكمال. يف إحدى الكنائس يف اجلزيرة
 ياته للفن، وهناك تعرف إىل مونيه وسيزان، وقابل ليكرس ح1855العودة إىل باريس عام  األسرة التجارية، ولكنه قرر

املطبخ عند أسرته وظلت  تزوج من جويل فيالي، وهي فتاة صغرية كاثوليكية كانت تعمل يف. بازيل ورينوار وسيسلي
كان بيسارو ملحداً ويؤمن بالفكر الفوضوي، وكان  .زوجته الوفية عرب حياما معاً وأجنب منها أطفاله الثمانية

 وهو مل يخنت أطفاله أو يعمدهم، ومل. ليست له أية جذور دينية أو عرقية أو قومية مبولتانياً، يرى أنه مواطن عامليكوز

  .يرسم لوحة واحدة ذات مضمون يهودي

وكان مونيه ورينوار يعيشان بالقرب منه، وكان مجيعهم قد بدأوا جتارم   إىل مدينة لوفيسني1869انتقل بيسارو عام 
احلرب الفرنسية  ومع اندالع. اخلالء وبلورة أفكارهم اليت أصبحت األساس النظري للمدرسة االنطباعية  الرسم يفيف

 وجد أن كل أعماله الفنية اليت 1871عودته عام  الربوسية، اضطر بيسارو إىل أن يرحل هو وأسرته إىل إجنلترا، وعند
  .رقت، ولكن هذا مل يفُت يف عضدهدمرت أو س رمسها عرب اخلمسة عشر عاماً السابقة

تعبر  واستقر هناك حيث رسم كثرياً من لوحاته واليت بلور من خالهلا لغته اخلاصة واليت  إىل بونتواز1872انتقل عام 
وميكن القول بأن االنطباعية هي احلقيقة  .يف الوقت نفسه عن األفكار األساسية للمدرسة االنطباعية ولغتها الفنية

واملدرسة االنطباعية . ولذا يكون التعريف ا هو التعريف بفكره ولغته الفنية سية يف حياة بيسارو الفنية والشخصية،األسا
. الفلسفية والعلمية يف عصرهم عن استجابة عدد من الفنانني الفرنسيني للحقائق السياسية واالقتصادية واالجتاهات تعبر

واالجتاهات الواقعية والرومانسية، وحاولوا أن يدخلوا على الفن دقة   األكادمييةثار مؤسسو هذه املدرسة على التقاليد
متغير وأنه ال يبقى  ، ولكنهم يف الوقت نفسه كانوا يؤمنون بأن الواقع"متركز حول املوضوع"ومناهجها  العلوم الطبيعية

حاول أتباع هذه . من هذين القطبني املتنافرينهو مزيج  وفنهم. "متركز حول الذات"منه إال ما ينطبع على خميلة املدرك 
 اجلوانب املتغيرة للواقع املرئي بسرعة خاطفة كما تنعكس على وجدان الرسام يف حلظة املدرسة أن ينقلوا إىل لوحام
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م ولذا، هجروا املراس. وسائط حمددة من خالل مواجهة مباشرة مع الطبيعة وتفاعل إجيايب معها دون أية حواجز أو
إلبراز أثر الضوء على األلوان وتسجيله مباشرة وبسرعة حىت ال يتأثر  ليسجلوا انطباعام املرئية املتغيرة يف اخلالء

بتجارب مع الظالل  ورمسوا لوحام بضربات الريشة اللونية السريعة وقاموا. بتحركات الضوء املستمرة االنطباع املباشر
احلياة اليومية اليت صوروها بطريقة غري رومانسية  ضوع لوحام هو الطبيعة ومناظروكان مو. امللونة وانعكاسات الضوء

 لديهم كان ما ميكن تسميته بالنقطة احلدودية، حيث تلتقي القرية باملدينة واليابس ولكن املوضوع األثري. وغري عاطفية

والبشر يف املناظر الطبيعية   يف األشجارباملاء والسماء باألرض، وحيث ينعكس الضوء على املاء وتذوب أعمدة الكنائس
  ."األوربيون يف ذلك الوقت كان هلا تأثري عميق فيهم ويقال إن الرسوم اليابانية اليت اكتشفها"احمليطة م 

امليثاق  وكان بيسارو أحد مؤسسيها، وكتب. مانيه ومونيه وسيزيل، وشارك فيها رينوار ودجيا ومن رواد هذه املدرسة
الثمانية اليت أقامها االنطباعيون بني  للجماعة، كما كان العضو املؤسس الوحيد الذي قدم أعماالً للمعارضالقانوين 
  .1886 و1874

ومعرفته  هذا التيار االنطباعي، فكان يستوعب الطبيعة داخله، مث يعيد إنتاجها حسب إحساسه وفن بيسارو ينتمي إىل
وحتوالت الضوء بكل دقة، فريسم املنظر  فكان حياول أن يرصد تقلبات اجلو. هلا» املوضوعية « اخلاصة ا ومالحظته 

لكل هذا، كان بيسارو يفضل رسم الطرق امللتوية منظورياً، وتلك اليت . خمتلفة الواحد يف حلظات خمتلفة ومن زوايا رؤية
الظالل واألضواء املتعرجة وجتعل العني  فجانباً، وكانت لوحاته تركِّز على العناصر البنائية واملعمارية للفضاء وتؤلِّ تنحو

وتبين لوحاته رغبة حقيقية . انسياب الضوء وانكسار أشعته على املاء املترقرق وقد ركَّز على. تركِّز على وسط املسافة
يف معظم األحيان  يف البحث عن النظام يف الكون، وإحساساً أكثر عمقاً حبركيته وتنوع سطحه، ولذا جنده وعميقة

ميزج العناصر احلضرية والصناعية احلديثة بالعناصر  اول أن يوجد توازناً بني املعمار والطبيعة، وأحياناً أخرى كانحي
يبين مدى  يظهر هذا يف أعماله يف فترة بونتوييز حيث. خلفية املنظر الطبيعي مدينة صناعية الطبيعية، وكثرياً ما تظهر يف

بالسحب، ومداخن املصنع تتوارى مع  لطبيعي، فدخان املصانع املتماوج ميتزجتغلغل العنصر الصناعي يف العصر ا
  .األشجار العالية

األحد  عصر يوم" بيسارو بول سينياك الذي قدمه إىل جورج سيورا الذي كانت لوحته الشهرية  ، قابل1885يف عام 
امللونة، تعد أساساً ملا كان يعرف  ل النقط، اليت وضح فيها طريقته اجلديدة يف الرسم من خال"يف جزيرة جراند جات 

والتنقيطية هي أسلوب فين يف استخدام نقط لونية صافية . "املدرسة االنطباعية وهي أساساً تنويع على"باملدرسة التنقيطية 
أن اللوحة يف الرائي، فك جبوار بعضها البعض تكون نسيج الصورة، فيكون مثة امتزاج ومهي بني األلوان داخل عني نقية

واملدرسة التنقيطية هي . توليدها من خالل عالقة الرائي باملرئي ذاا ليست موجودة يف الواقع وال يف عني الرائي وإمنا يتم
يبتعدون عن التلوين العابر  االنطباعية، ولكنها أكثر حدةً وتطرفاً، ولذا جند أن أعضاء املدرسة التنقيطية امتداد للمدرسة

املكونات الشكلية الصارخة، ولذا تسمى هذه املدرسة أيضاً  لفين الذي يسم املدرسة االنطباعية ويلجأون إىلوالتكوين ا
عالقته  ، بل توقفت»علمية « وتبنى بيسارو هذا املنهج بعض الوقت حبماس بالغ باعتباره أكثر  .باالنطباعية اجلديدة
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ولكنه سئم هذه . االنطباعيني اجلدد  وتعمقت عالقته مع1889 و1886بعض الوقت مع أصدقائه االنطباعيني بني 
ولكن أسلوبه، مع . املرحلة التنقيطية وعاد مرة أخرى إىل الرسم يف اخلالء ومع موت سيورا، انتهت. اجلماعة بعد فترة

إحساسه بأمهية أن  بشكل دائم مبنهجهم يف الرسم، مبا يف ذلك استخدام جمموعات من األلوان الصارخة، كما هذا، تأثَّر
 .واستقاللية كل نقطة لون كان عالياً

اللوحات  فالفالحون يف هذه. الثمانينيات لوحات ا أشخاص، ولكنه فعل ذلك بطريقة جديدة رسم بيسارو يف
 ألعضاء أسرته "بورتريهات"صوراً شخصية  كما رسم بيسارو. مستوعبون متاماً يف أنفسهم وال حياولون أن يقصوا قصته

مبرض يف عينيه منعه من الرسم يف اخلالء، ولكنه استفاد من مرضه هذا  ، أُصيب بيسارو1894ويف عام . "ته وأمهزوج"
والكاتدرائيات ومعمار  غرفة وينظر من النافذة إىل مناظر املدينة احلية وشوارعها فرسم امليناء والكباري فكان جيلس يف

اليت » أكوام القش« متاماً مثل مونيه يف سلسلة لوحات "  أوقات خمتلفةاملدينة، وكان يرسم املنظر الواحد عدة مرات يف
اليت " بيسارو يغير حمل إقامته حينما يشعر أنه استنفد املنظر الذي أمامه، ويف هذه الفترة وكان. "رمسها يف الفترة نفسها
  .الليثوجراف ويعترب بيسارو من مؤسسي فن.  لوحة355 رسم ما يزيد على "امتدت حىت اية حياته

املستوى، فقد كان مضطراً إلنتاج الكثري من األعمال حىت  ويرى بعض النقاد أن أعمال بيسارو تتسم بعدم االتساق يف
وحني  هذا الفنان يهتم باحلقيقة فقط،« : وقال زوال عن بيسارو. املُكونة من مثانية أشخاص ينفق على أسرته الكبرية

مل يكن . إضفاء أي شيء من حتويراته ينقل اآلفاق بأوسع ما فيها من جهامة دون حماولةيقف يف إحدى زوايا الطبيعة، 
متتع أنت حبلمك إن شئت، أما هو فإنه يريك ما يراه .. املشاهد الطبيعية شاعراً أو فيلسوفاً، بل فناناً طبيعياً وحسب ينقل

بني الذات واملوضوع الذي  ذه تبين هذا التأرجح احلادوعبارة زوال ه. »هذه الواقعية أرفع شأناً من احللم  ..مباشرةً
  .القرن التاسع عشر يسم الفلسفة الغربية والنظرية اجلمالية الغربية يف

استقى منها أفكاره ولغته الفنية وقد ساهم يف تطوير هذه  ومن الواضح أن بيسارو مثرة خلفيته الفكرية والفنية اليت
واللغة الفنية  ياً، وإمنا كان فناناً ومفكراً عميقاً يستقي عظمته وعمقه من املنظومة الفكريةمتلق األفكار واللغة، فلم يكن

السببية ونظريات الضوء واختراع الصور الفوتوغرافية،  فتأثَّر بالفكر الفوضوي وباألفكار العلمية عن. السائدة يف عصره
وبالفرنسيني  يئة، وتأثَّر بالرسامني اإلجنليز كونستابل وترنر،وآثارها العميقة يف اإلنسان والب واستوعب الثورة الصناعية

.  وجوجان وفان جوخ"يعتبر يف مرتلة أب له الذي كان"وأثَّر بدوره يف سيزان . كورو وكوربيه ومانيه ومونيه وسريا

ة باعتباره فناناً فامسه يظهر يف مجيع املوسوعات اليهودي. يهودية بيسارو وهذا يفضي بنا إىل أن نطرح سؤاالً بشأن
كل هذا يبحث دليل  ورغم. وقد أشرنا من قبل إىل إحلاده وعدم تناوله موضوعاً يهودياً واحداً يف لوحاته .يهودياً

  .تصنيفه باعتباره يهودياً بالكويل للثقافة اليهودية وغريها من املوسوعات عن عناصر تربر

بطريقة أكثر اتساعاً «  خصوصية يهودية لبيسارو، ولكنها تظهر هناك  فدليل بالكويل  على سبيل املثال  يرى أن 1
تبني بيسارو املُثُل  يستمر الدليل ليشري إىل بعض مظاهر هذه اليهودية املتسعة غري الطائفية، فريى أن مث. »وأقل طائفية 
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 اليت رمسها للريف، هي من بني هذه عن نفسها بشكل فين يف الصور العليا اليسارية ومواقفه اإلنسانية العميقة واليت تعبر
  .املظاهر

للمشروع االنطباعي يف حماولته أن  اجلدية األخالقية اليت نظر ا بيسارو«  مث يشري الدليل بعد ذلك إىل ما يسميه  2
ن يهودية ويؤكِّد الدليل أن العنصرين السابقني إن مها إال تعبري ع .« جيعل حياة الناس العاديني موضوعاً مناسباً للفن

» اليهودية» القول أن هذا أمر متهافت متاماً، إذ يصعب على املرء أن يرى أي ترادف موضوعي بني وغين عن. بيسارو

  .وبعض أهداف املدرسة االنطباعية «اليهودية«، أو بني »املُثُل العليا اليسارية«و» اإلنسانية العميقة«و

وهذا العنصر أكثر افتاً وكوميدية من سابقيه، إذ يشري الدليل إىل . اروبيس مث يأيت الدليل بعنصر آخر يؤكد يهودية - 3
لوحي الشريعة  ها هو موسى قد جاء حيمل«: بيسارو كانت يهودية، ولذا كان معاصروه يقولون حينما يرونه أن مالمح

 لو كان بيسارو ذا موجودة بالفعل، وحىت ، وال ندري ما هذه املالمح اليهودية؟ وحىت لو كانت مثل هذه املالمح»
  !جيعل منه فناناً يهودياً؟ فهل هذا!! مالمح يهودية جتعله شبيهاً مبوسى

بيسارو فهو أن اهلجوم على أعماله الفنية، مل يكن ينطلق يف واقع األمر من   أما العنصر الرابع الذي يشري إىل يهودية 4
اليت "التقليديني ألعمال مانيه أو مونيه  ا الدليل كيف أن عداء النقادومل يبين لن. الفنية وإمنا من العداء لليهود االعتبارات

  !فين يف حني أن عداءهم ألعمال بيسارو عداء عنصري  عداٌء"استقبلت استقباالً عاصفاً غري حافل

سبب  وقد. أن بيسارو كان مؤمناً برباءة دريفوس، وأنه كتب إلميل زوال يؤيده يف موقفه  تذكر إحدى املوسوعات 5
وهذا تقسيم . وفنانني أغياراً معادين لليهود هذا جفاًء بينه وبني دجيا ورينوار، فكأن هناك فنانني يهوداً مؤيدين لدريفوس

 يهودياً، ولكنه كان مع ذلك أكثر رجاالت الفن واألدب تأييداً لدريفوس، وقد كتب غري حقيقي باملرة، فزوال مل يكن

  .كانوا من غري اليهود كما أن معظم أبطال قصة دريفوس املدافعني عنه. عاً عنهمقاالته الشهرية إين أم دفا

يهودية بيسارو تتضح يف إستراتيجيته يف فصل الدين عن   ذكرت دراسة صدرت عن املتحف اليهودي يف نيويورك أن 6
. األممية احلقة ر عن رغبتهم يف الوصول إىلوهي إستراتيجية تبناها كثري من الفنانني اليهود تعب اخللفيات الدينية والثقافية،

على اليهود أم أنه كان أمراً كامناً يف مفهوم اإلنسان  ولكن هل هذه الرتعة األممية الكوزموبوليتانية كانت أمراً مقصوراً
ولكنهم ال  االستنارة على وجه العموم؟ ولعل أعضاء اجلماعات اليهودية أكثر تطرفاً يف أمميتهم، الطبيعي ويف فكر حركة

  .بيسارو مل تكن متطرفة بأية حال ومع ذلك، فإن أممية. خيتلفون يف هذا كثرياً عن أعضاء األقليات األخرى

املاء  التقاء"االنطباعية، بتركيزها على النقط احلدودية املتوترة، وحيث ينفرج التوتر   ميكن اإلشارة إىل أن املدرسة 7
تشبه إىل حد ما وضع اليهودي يف  ،"الريف واملداخن باألشجار والدخان بالسحابباليابس والسماء باألرض واملدينة ب

ولكن ميش اإلنسان وتوظيفه أصبح مسة أساسية يف اتمع احلديث ومل  .اتمع الغريب باعتباره عضو اجلماعة الوظيفية
من لغة املدرسة   على النقط احلدودية جزءومهما يكن األمر، فإن التركيز. "بعد ويد اتمع"اليهود  تعد مقصورة على
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احلديث عن بيسارو باعتباره فناناً يهودياً ليس ذا  ولكل هذا، فإن. االنطباعية ككل وليس مقصوراً على بيسارو اليهودي
  .قيمة تفسريية تذكَر

  "1959-1880"جيكوب إبشتاين 

Jacob Epes tien  

بدأ حياته . "إيست سايد" ولد يف نيويورك يف احلي الشرقي. قرن العشرينبريطاين يهودي من أهم النحاتني يف ال حنَّات
يرسم صوراً لكتاب كان يعده عن احلي الشرقي يسمى   هتشينس هاجبود أن"غري اليهودي"الفنية حني طلب منه املؤلف 

  من"يف باريس" دراسته وجنح يف االستمرار يف. اليت أعدها إبشتاين على مستوى رفيع روح اجليتو، وكانت اللوحات

طالئع احلداثيني يف عامل   حيث استقر فيها بقية حياته، وأصبح من1905عائد هذا الكتاب، ومنها ذهب إىل لندن عام 
حبماسها النيتشوي الفائق  "Vorticists فورتيسيتس :باإلجنليزية"الرسم، كما أصبح عضواً يف مجاعة الدوامة 

  .حلركيات عامل اآللة

وفنون األمريكتني قبل وصول  تاين أيضاً بالنحت القدمي وفنون ما قبل التاريخ والنحت اإلفريقي والبولونيزيإبش تأثر
الفين أيضاً متميز ومر بعدة مراحل، ففي بداية حياته الفنية  وكما أن جذوره الفنية متنوعة، جند أن مصطلحه. كولومبوس

أسلوباً طبيعياً  لتزيني واجهة رابطة الطب يف بريطانيا، واستخدم فيه» اقة مولد الط« بارزاً بعنوان  أعد إبشتاين حنتاً
أعضائها اجلنسية بشكل واضح األمر الذي سبب  وكان النحت يتضمن شخصيات عارية مت إبراز. كالسيكياً مباشراً
  .احتجاج الكثريين

وبعد جتربتني . قوة اآللة وهو متثال ميجد» راحلفر يف الصخ« ، أعد إبشتاين متثاالً جتريدياً يسمى 1913 ويف عام
 ال فائدة منه يف حد ذاته، ولكنه مع هذا يساعد "حد قوله على"ترك إبشتاين التجريد ألنه  "II وفينوسI فينوس"أخريني 

 كلأما مقربة أوسكار وايلد يف باريس فكانت خمتلفة متاماً، فهي ش. بالشكل ويطوره الفنان على أن يعمق إحساسه

وجهه بتاج حيمل اخلطايا السبع  مركب له وجه إنسان وأجنحة جتعله يشبه الثريان انحة يف النحت اآلشوري، وقد توج
  .املميتة

إبشتاين األسلوب التعبريي األمر الذي أثار مرة أخرى ضيق الناس بسبب تشويهه لكثري  وبعد احلرب العاملية األوىل، تبنى
وكان هو يرى أن هذه . وبدائية كثري من املوضوعات الدينية واملقدسة بطريقة كانوا يرون أا فظَّةاألشكال وتناوله ل من

 هو صورة امرأة عارية بدائية حامل، فهي "1931"» التكوين  » هي الطريقة املُثلى للتعبري عن القوى الكونية، فتمثال
 ممتلئة وشفتاها غليظتان ووجهها مستطيل يشبه األقنعةملكة من ملكات الفراعنة، فبطنها  ليست فينوس اليونانية وال

  .وفخذاها كتلتان مسيكتان اإلفريقية وعيوا متجهة حنو الالشيء، وأعضاء التأنيث، رغم حماولة جتريدها، واضحة،
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اً من حمين إىل اخللف واليدان مرفوعتان إىل أعلى ويشكالن جزء فهو كتلة متماسكة رأسها غري واضح» آدم« أما متثال 
  .هذا هو اإلنسان الكوين، اآلدم قدمون. واألعضاء التناسلية مرة أخرى واضحة الصدر والقدمان غليظتان

أنتايوس أو صراع بروميثوس مع   فتذكِّرنا مبوضوع صراع هرقل مع"1941  1940"» جيكوب واملالك « أما 
ومل يكن "ىل رموز وثنية من خالل لغة التأيقن احللويل إبشتاين إ وهكذا تتحول الرموز الدينية اليهودية يف يدي. النسر

  ."للموضوعات املسيحية خيتلف كثرياً عن تناوله ملوضوعات العهد القدمي تناول إبشتاين

لتماثيل نصفية تصب يف  كرس إبشتاين طاقته الفنية بعض الوقت لرسم صور لشخصيات على هيئة حنت بارز وقد
التماثيل الربونزية أن سطحها خشن /أهم خصائص هذه الصور ومن. " أهم الفنانني يف هذا املضماروهو يعد من"الربونز 

نفسها  ورغم أن هذه الصور الشخصية الربونزية مل تكن تتسم باحليوية. صب فيه الربونز ليوحي بالقالب الفخاري الذي
ثنايا النفس البشرية واإلحساس ا والتعبري عنها،  على الغوص يفاليت تتسم ا متاثيله األوىل، إال أا تبين مقدرة إبشتاين 

الشخصية  وهو بذلك يتبع تقاليد الصورة. املقبولة مع جتاهل نسيب للمالمح اجلسمانية املباشرة من خالل قَدر من املبالغة
هذا النوع لربناردشو صوراً من  وقد رسم. يف عصر النهضة يف الغرب، حيث يقوم الفنان بتصوير الشخصية ال الوجه

  .وجوزيف كونراد وأينشتاين

» أليعازر« متثال  تلقَّى إبشتاين عدداً من التكليفات املهمة من الكنائس املسيحية، ومن أهم أعماله ويف اية حياته،

يف ميدان كافندش يف لندن،  "1953" « العذراء والطفل«  و"1947"ويوجد يف كنيسة نيوكوليدج يف أكسفورد 
 يف كاتدرائية "1959"» القديس ميخائيل والشيطان « النداف، و  يف كاتدرائية"1957"» ملسيح يف جالله ا« و

  .كوفنتري

قُدر للمعابد اليهودية أن تستفيد من موهبته،  ال شك أنه لو« : ويعلق دليل بالكويل للثقافة اليهودية على هذا بقوله
ولكن هذا . دف إىل اختالق بعد يهودي حيث ال يوجد مثل هذا البعدمجلة  وهي» لكان هذا من أكرب مصادر غبطته 

الطريقة اليت حتققت ا هذه  سوى تعبري عن أمل أو رغبة، ال عالقة له مبصادر إبشتاين الفنية وال إمكانياته وال البعد ليس
، فإبشتاين مل يكن "إريك جيل وهنري مورإبشتاين أثراً عميقاً يف  ترك"اإلمكانيات، وال حىت تأثريه يف غريه من الفنانني 

العاملية الثانية، تقبل اتمع  ويف اية احلرب. إثنياً مع أن جتربته يف احلي الشرقي تركت أثراً عميقاً فيه يهودياً متديناً أو
  .«سري«الربيطاين إبشتاين ومنح لقب 

  "1920-1884"أماديو موديلياني

Amadeo Modigliani  

ولد ألسرة يهودية سفاردية، وكان . اإليطايل ات إيطايل يهودي، وشقيق فيتوريو موديلياين الزعيم االشتراكيرسام وحنَّ
  . حيث انضم لرواد احلداثة1906والبندقية قبل أن يستقر يف باريس عام  درس الفن يف فلورنسة. عليالً منذ طفولته
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أدمن  وكانت حياته الشخصية عاصفة، إذ.  محيمنيلبشيتس بتقدمي حاييم سوتن له وأصبحا صديقني قام جاك
األمر بالسل ومات يف إحدى  الكحوليات واملخدرات وكان وضعه املايل غري مستقر بشكل دائم، وأصيب يف اية

  ."يف اليوم التايل وانتحرت عشيقته اليت كان يعيش معها"املستشفيات اخلريية 

 لوحة  آالف اللوحات 500 متثاالً  20"فناً خصباً  ته، فقد كانيقف فن موديلياين على الطرف النقيض من حيا
 ويتضح هذا أكثر ما يتضح يف صور. باحلسية يسري فيها حزن هادئ وقَدر من الصفاء ، يتسم"باأللوان املائية

ة غري رأس الشخص أمام خلفي ويف البورتريه النماذجي عند موديلياين، يظهر.  اليت رمسها"البورتريهات"األشخاص 
حوله وإحساس بالغربة، وأيدي الشخصيات، إن ظهرت، تكون  حمددة، مائالً قليالً ويف حالة إعياء كامل وعزلة عما

 وتتسم صور النساء عنده بأا تشبه. عيون شاخصة ال ترى شيئاً وتعبر عن فتور اهلمة أما العيون، فهي. متدلية منهكة

  .عريضة  أسطوانية تربط الرأس باجلسد الذي يتسم بأكتافالنبات الطويل الرأسي، والرقبة طويلة

يتأثر ا كثرياً، وإن كان قد تأثَّر مبدرسة ما بعد االنطباعية  ورغم حترك موديلياين يف أوساط رواد احلداثة الفنية، إال أنه مل
ومن . للشكل  الكالسيكيةكما تأثَّر بفن عصر النهضة يف الغرب، خباصة البساطة. "تولوز لوتراك سيزان  جوجان "

ويظهر هذا يف الوجوه املستطيلة لدى بعض  .املصادر األخرى لفن موديلياين الفنون غري الغربية مثل النحت اإلفريقي
ولكن بعض النقاد يرون أن مثل هذه التشوهات مشتقة من التماثيل . اإلفريقية نسائه اليت تشبه األقنعة البولينيزية أو

  .الوسطى املسيحيةالعصور  القوطية يف

وقد حاول بعض النقاد تفسري إحساسه العميق . كان دائماً معتزاً بإثنيته وال يوجد أي أثر ليهودية موديلياين يف فنه مع أنه
وال يوجد فارق يف  ولكن هذا اإلحساس بالغربة هو مسة عامة يف الفن احلداثي. بالغربة على أساس يهوديته واملأساوي

  .الفنية إما مسيحية أو إفريقية أو بولينيزية ومصادر لغته. اليهود والفنانني غري اليهودذلك بني الفنانني 

  "1985-1887"مارك شاجال 

Marc Chagall  

 يف قرية "عائلة سيجال، ولكن شاجال غير امسه أو غير طريقة نطقه" رسام روسي فرنسي، ولد ألسرة حسيدية تقية
. معظم هذه األعمال قة االستيطان، وهي القرية اليت خلَّدها يف أعماله واليت تشكِّل خلفيةروسيا داخل منط فايتبسك يف

ويالحظ . اإلمرباطورية حلماية الفنون ومدرسة سفانسيفا درس يف عدة مدارس فنية يف روسيا القيصرية، من بينها املدرسة
  .دينية اليهودية آنذاكيعد حتدياً صارماً للتقاليد ال أن قراره بتعلُّم الرسم كان

تتحدد،  وبدأت.  حيث درس يف عدة مدارس للفنون بشكل متقطِّع، مث انتقل إىل الروش1910عام  انتقل إىل باريس
 واملساحات اهلندسية "باملدرسة الوحشية وجوجان متأثراً"يف هذه املرحلة، مالمح فنه، إذ بدأت تظهر األلوان الفاقعة 

تكعيبيته مل تكن من النوع اهلندسي الصارم، إذ أن املضمون يظل واضحاً واأللوان  ، لكن"عيبيةمتأثراً باملدرسة التك"
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ذلك األشكال  حبيويتها على عكس التكعيبيني الذين ترمجوا كل شيء إىل مكعبات وأشكال هندسية، مبا يف حتتفظ
 الطفولة، وعامل األحالم املبهم موضوعات كما بدأت تظهر. منحنية األضالع، مع االبتعاد عن األلوان الطبيعية

والوجوه واألجساد املقلوبة، وعامل األساطري الذي يتحدى املنطق العملي  واألشخاص الذين يطريون يف اهلواء والرموز
الباطن واألحالم وكأنه  حتددت النغمة األساسية ألعماله، وهي نغمة طفولية فالحية حتاول أن تنقُل عامل كما. املادي
ألول معرض منفرد له، ومن هناك سافر إىل قريته  ، سافر شاجال إىل برلني1914ويف عام .  احلقيقي الوحيدالعامل

، تزوج من بيال روزنولد 1915ويف عام . بسبب نشوب احلرب العاملية األوىل فايتبسك حيث اضطر إىل البقاء فيها
سرعان ما نشبت  ولكن. 1918ن يف فايتبسك عام وعين شاجال قوميساراً للفنو. مصدر وحي له يف فنه اليت ظلت

حيث رسم عدة جداريات ملسارح  1920 اخلالفات بينه وبني الثورة، فانتقل هو وزوجته وابنته إىل موسكو عام
  .جدارياته املشهورة ملسرحيات جوجول وتشيكوف الدولة اليت تقدم مسرحيات يديشية، كما رسم

، واستقر يف باريس حيث انضم إىل مجاعة الفنانني الروس اليهود املهاجرين 1922 ترك شاجال االحتاد السوفييت عام
يف روسيا، ذات طابع غنائي  ، وكانت أعماله، يف الفترة اليت قضاها»املدرسة اليهودية«أو » مدرسة باريس«يسمى  فيما

ر ظلمة بسبب األحداث يف أوربا، وقد الثالثينيات تأخذ شكالً أكث رقيق، وحسية إىل حد ما، ولكن أعماله بدأت يف
 ، مث عاد واستقر يف فرنسا، وعادت أعماله1948 حىت عام 1941املتحدة يف الفترة من عام  استقر يف الواليات

واخلامات اليت يستخدمها، فرسم بألوان  وبعد هذا التاريخ اتسع نطاق املوضوعات اليت يتناوهلا واملواد. للغنائية القدمية
ونفَّذ العديد من األعمال مبعاونة احلرفيني، غري . التماثيل واستخدم السرياميك واش والزيت والطباعة وأقام بعضاملاء واجل

  .طفولته ظلت املصدر األساسي ألعماله أن

 أقصى حد، فهو مل ينكر قط أمهية خلفيته اليديشية، ولكنه صرح أكثر من مرة بأنه وعالقة شاجال باليهودية مركَّبة إىل

من "الفنانني اليهود املهاجرين  ولذا، فقد عارض شاجال حماولة بعض. ليس فناناً يهودياً، وإمنا فنان يرسم لكل البشر
ما كانت تصرحياته هذه تقابل باستهجان شديد من النقاد الفنيني  وعادةً.  تأسيس مدرسة فنية يهودية"روسيا إىل باريس

فهمها إال يف إطار  فاملؤثرات الفنية يف رمسه غربية، وال ميكن. مال شاجال ذااالقضية، ميكن العودة ألع وحلسم. اليهود
املوضوعات، يستخدم موضوعات وصوراً مسيحية،  بل جند أنه، حىت على مستوى. التطورات الفنية يف العامل الغريب

واقعة الصلب على حساب واقعة تأثَّر بعمق باملسيحية األرثوذكسية اليت تؤكد  ولعله، يف هذا،. خصوصاً واقعة الصلب
. يصبح هو اليهودي املعذَّب فاملسيح املصلوب. كما أنه يستخدم الصور املسيحية للتعبري عن املوضوعات اليهودية القيام،

للموضوع اليهودي، فهو تناول ال يستبعد األغيار، وال يسقُط يف  ولعل هذا يلقي ضوءاً على طريقة تناوله ليهوديته أو
يتعاطف معه ال أن  احللويل احلادة، بل هو تناول حيول اليهودي إىل منوذج إنساين يستطيع أي فرد أن لتفكريثنائيات ا

وقد أشار أحد النقاد إىل أن . املواضيع اإلنسانية ولوحاته عن الزواج واحلب تعبر عن احتفائه الشديد ذه. يقف ضده
 "اخلزرية"كية أو الفارسية، وهو ما قد يشي باألصول التركية الرسومات التر رسومات شاجال تشبه من بعض الوجوه

  .لفنه
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، ولعدد "معبد مستشفى اهلاداساه يف القدس"  ملعبد يهودي واحد"بالزجاج املعشق"قام شاجال بتنفيذ الشبابيك امللونة 
 كية يف آس يف األلب الفرنسية،الكاتدرائية الكاثوليكية يف متز، والكنيسة الكاثولي من بينها"كبري من الكنائس املسيحية 

وجداريات دار األوبرا التابعة  ومن بني أعماله األخرى، سقف أوبرا باريس،. "ونافذة ملونة ضخمة يف الفاتيكان
وأرضية فسيفسائية للكنيست، ونافذة ملونة ضخمة يف مبىن  للنكولن سنتر يف نيويورك، وجدارية ولوحات قماشية

كما أُسس متحف .  حيث قُدم له أول معرض منفرد1973شاجال إىل موسكو عام  ادوقد ع. سكرتارية هيئة األمم
  .يف جنوب فرنسا ألعماله

  "1973- 1891"جاك ليبشيتس 

Jacques  Lipchitz  

درس يف باريس . من املصرفيني األثرياء ولد يف ليتوانيا ألسرة. فرنسي يهودي، امسه األصلي حاييم يعقوب/حنَّات أمريكي
، أقام معرضاً يضم كل أعماله وأحرز 1930ويف عام . 1925عام  غير امسه إىل جاك وأصبح مواطناً فرنسياًحيث 

إىل  النحت املسيحي القدمي والوسيط وعلى الفنون غري الغربية، وخباصة اإلفريقية، كما تعرف تعرف إىل. شهرة واسعة
براك وبيكاسو، وتأثر بأعماهلم حىت  املدرسة التكعيبية، خصوصاًحاييم سوتني وأماديو موديلياين ودييجو ريفريا وأعضاء 

تركَّز فنه حول املوضوعات اليت تناوهلا الفنانون التكعيبيون، . العشرينيات أصبح من أهم النحاتني التكعيبيني حىت منتصف
احلادة وسطحها  وافهاوكانت معظم التماثيل حجرية تتسم حب. واملوسيقيني واملستحمني والطبيعة الصامتة كاملهرجني

الفنية أبعاداً تذكِّر املشاهد بفن الباروك،  وبعد ذلك التاريخ، اكتسبت لغته. املسطح وتقترب من التجريد الكامل
دائرية، واتسع نطاق موضوعات فنه ليشمل موضوعات أسطورية وإجنيلية  فأصبحت خطوطه أكثر انسيابية وأشكاله

  .رمزية عامة وموضوعات ذات داللة

أوربا آنذاك، فأصبح املوضوع األساسي لفنه هو  منذ منتصف الثالثينيات، شعر ليبشيتس جبو الشمولية السائدة يفو
ويف عام . صراع بروميثيوس مع النسر واغتصاب أريادين على يد زيوس :الكفاح الضاري ضد الوحوش األسطورية

دينية عميقة  اصيل الثرية، كما بدأت تظهر نرباتوأصبح أسلوبه مييل إىل التف. ليبشيتس إىل نيويورك ، هاجر1941
للعذراء فوافق شريطة أن يكتب على قاعدة  ، قبل تكليفاً ليقيم متثاال1948ًويف عام . وإن كانت كامنة غري صرحية

البشر  بنيليبشيتس، اليهودي، املؤمن بعقيدة أسالفه، صنع متثال العذراء لينمي التفاهم  جيكوب« : التمثال العبارة التالية
ليبشيتس جلذوره اليهودية، إال أا يف  وال شك يف أن العبارة تبين مدى احترام. »على األرض، حىت تسود حياة الروح 
 كما أن العبارة ال تغير على.  وليس اإلميان بالعقيدة اليهودية"املوروثة"اإلثنية  الوقت نفسه تبين أنه مييل حنو اليهودية

  !الفن اليهودي أن التمثال الذي حنته هو جزء من التراث املسيحي، وال ينتمي إىل عاملاإلطالق حقيقة 

إن التمثال هو : تفسري الواقعة يف إطار بروميثي وثين وقال وحينما أقام ليبشيتس متثاالً جليكوب يصارع املالك، فقد أعاد
الكاباروت  ، وهو عبارة عن يهودي يقوم بشعائر»ةالصال«وأقام ليبشيتس متثاالً بعنوان . املالك عن صراع اإلنسان مع

، وهو عبارة عن شكل له أذرع »املعجزة«بعنوان  وعند تأسيس دولة إسرائيل، أقام متثاالً. ولكنها هنا رمز ذبح اليهود
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هلب صغري منها أفرع مشعدان املينوراه السبعة، ويف ايتها يوجد شكل عبارة عن  مرتفعة يقف أمام لوحى الشريعة وينمو
إسرائيل يف مدينة القدس  وقد زار ليبشيتس إسرائيل عدة مرات وترك كل قوالب متاثيله ملتحف. أوراق شجر صغرية أو

  .اليت دفن فيها

  "1939-1891"مارك جرتلر 

Mark Gertler  

حاول دراسة الفن . لمهاجرة من جاليشيا تتحدث اليديشية يف املرت رسام بريطاين يهودي، ولد يف لندن ألسرة يهودية
الزجاج  االستمرار بسبب فقره املدقع، وبدالً من ذلك، اشتغل صبياً حتت التمرين يف ورشة لصنع ولكنه مل يتمكن من

املؤسسات اليهودية التعليمية بأن  وتعرف الرسام اإلجنليزي اليهودي روثنشتاين على موهبته وأقنع إحدى. املعشق
. ه. خيتلط باألوساط الثقافية فتعرف إىل الدوس هكسلي و د وأتاح له هذا أن. ليمهتساعده على االستمرار يف تع

  .بلومزبري لورانس وأعضاء مجاعة

ولكنه، . تتبع التقاليد الفنية املتعارف عليها يف الغرب آنذاك وتتسم األعمال األوىل عند جرتلر بأا تقليدية إىل حد كبري،
االنطباعية،  كما تأثَّر باملدرسة. ه حنو الفن البدائي، واستخدم لغته الفنية بشكل واعبدأ يتج ،1912ابتداًء من عام 

تتسم أعماله حبرية التعبري يف . فترة قصرية اجته حنو الفن التجريدي بعض الوقت ولكنه تركه بعد. خباصة سيزان ورينوار
  .الشكل وباالستخدام األصيل لأللوان

فبعد مرحلة أوىل يف حياته، ركَّز على  .جرتلر غري يهودية، فكذلك موضوعات لوحاتهوإذا كانت اجلذور الفنية للغة 
، مث ترك "1913"»احلاخام واحلفيد «  ورسم لوحات مثل "بشكل عام أسرته واجلماعة اليهودية"املوضوعات اليهودية 
ومل  .ية زادت رواج أعماله، وبدأ يركِّز على تصوير جسد األنثى بطريقة حس1914بعد عام  هذه املوضوعات متاماً

  .1939وقد انتحر عام . تكن حياة جرتلر اخلاصة سعيدة على اإلطالق

  "1943-1893"حاييم سوتين 

Chaim Soutine  

ويقال إن سوتني . "للمالبس كان أبوه يعمل رافياً"يهودي ولد يف ليتوانيا ألسرة أرثوذكسية فقرية للغاية  فنان فرنسي
ابن احلاخام ضرباً مربحاً لدرجة أن احلاخام اضطر إىل أن   أن جيلس أمامه لريسم صورته، فضربهطلب من حاخام قريته

هذه الفترة  ويقال إن كل لوحاته يف. سوتني استخدم هذا التعويض يف متويل دراسته للفن يف فلنا يدفع لألم تعويضاً، وأن
ذلك يف باريس وعاش يف فقر شديد حيث  ر سوتني بعداستق. "الدفن  اهلجران  املعاناة"كانت تتسم باحلزن املرضي 

رسم سوتني جمموعة من اللوحات حتتوي على اإلشارات الدينية الوحيدة  وحينما مات هذا األخري،. تعرف إىل موديلياين
ن اكتشفه بعد أ وحقَّق بعض االستقرار املايل. وكانت حياته بائسة لدرجة أنه حاول االنتحار. الناضجة يف أعماله الفنية
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خمتبئاً من النازيني، ولكنه مات يف باريس  وقد قضى سوتني األعوام الثالثة األخرية من حياته. أحد جامعي اللوحات
  .ألسباب طبيعية

صامتة  سوتني أساساً من لوحات لألصدقاء والشحاذين والشخصيات اهلامشية يف باريس، ومن طبيعة تتكون لوحات
الشديد، فكل ما يف لوحاته مشوه  وكان فنه يتسم بالتوتر. عصر النهضة يف متحف اللوفرونسخ من لوحات كبار فناين 

  ."سوتني على قوانني الطعام اليهودية يقال إن الدم هو احتجاج"ويرتف دماً ويشع عدمية 

صية اليهودية لدى وقد دفع هذا البعض إىل احلديث عن اخلصو. فهي قلقة عاصفة وحىت مناظره الطبيعية ال تتسم باهلدوء،
النظر عن اجلذور  أمر مناف للحقيقة، فالفن احلداثي الغريب تتواتر فيه مثل هذه الصور واملوضوعات بغض سوتني، وهو

  .اإلثنية أو الدينية للفنان

  "1969-1898"بن شان 

Ben Shahn  

ولد يف ليتوانيا ألسرة  ."graphic arts جرافيك آرتس: باإلجنليزية" رسام أمريكي ختصص يف فن الرسوم املطبوعة
أمريكا  فر أبو شان إىل. يف احلفر على اخلشب والفخار، وكان معظمهم ينتمون للتيار االشتراكي كان يعمل أعضاؤها

شان على يد فنان ختصص يف فن الطباعة  وتعلَّم. اجلنوبية هرباً من االضطهاد القيصري ومنها إىل الواليات املتحدة
تلقَّى تعليماً فنياً يف جامعة نيويورك، مث سافر إىل . مزج الصورة والنص جر، وتلقى أول تدريب له على عمليةبواسطة احل

شان جمموعة من الصور  رسم.  سجل انطباعاته عن يهود هذه اجلزيرة"يف تونس"واملغرب العريب ويف جزيرة جربا  أوربا
، أصدر جمموعة ثانية 1931ويف عام . فيها الظلم هاجم عن حادثة دريفوس، وكانت أول جمموعة صور ي1920عام 

 عن أحد القيادات العمالية اتهم 1932 و1931جمموعة ثالثة بني عامي  ، مث"باجلواش"عن حادثة ساكو وفانزييت 
" جدارية  وقد استأجره الفنان املكسيكي دييجو ريفريا مساعداً يف رسم. إلقاء متفجرات مث برئ ظلماً يف حادث

املنحى فأثارت غضباً شديداً ومت  وكانت اجلدارية ثورية. يف مركز روكفلر RCA ملبين" إلنسان يف منعطف القرن ا
  .نقلها ملدينة مكسيكو سييت

الصغرية يف   صورة فوتوغرافية للمتعطلني والفقراء وحياة املدن6000الكساد، رسم شان ما يقرب من  وأثناء فترة
بتمويل من "كما رسم جمموعة من اجلداريات  .روعه هذا مموالً من قبل احلكومة األمريكيةوكان مش. الواليات املتحدة

  . لبعض املؤسسات احلكومية"احلكومة أيضاً

بؤس ضحايا احملرقة النازية، كما  يعبر فيها عن» معسكرات االعتقال « ، رسم شان لوحة تسمى 1944ويف عام 
 إحياًء لذكرى قرية ليديس البولندية اليت حماها "1942"» النازية   هذه هي الوحشية«صمم طابعاً بريدياً بعنوان 

  .وجه األرض النازيون من على
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بدأ يغوص يف ذاته وينتج أعماالً فنية ذات طابع  ولكنه، بعد ذلك التاريخ،. 1950وظل أسلوب شان واقعياً حىت عام 
 وجتمع أعماله يف هذه املرحلة بني األلوان الذهبية والثرية. »ينية الد« وتطلعاته  رمزي تستجيب الحتياجاته الشخصية

وكان شان قد رسم . "العربية وقد ساعده يف ذلك تدريبه يف مطلع حياته على الكتابة"والكتابة اليت تشبه األرابيسك 
ية الظهور يف أعماله مث عاودت هذه املوضوعات الدين. األمثال ، ولطبعة من سفر1931صوراً لطبعة من اهلاجاداه عام 

 » 150 وال 133املزمور «  و"1960"» الوصايا العشر « فرسم لوحة بعنوان  مرة أخرى يف اخلمسينيات،

بعض  استخدم فيها» الفبائية اخللق « كما رسم جمموعة من الصور تسمى . "1961"» الشموع  نضيء هذه«و
  .باأللوهية لفبائية العربية املتصلة بعالقة األ"من الزوهار"املفاهيم القبالية 

وجدارية فسيفسائية » دعوة الشوفار« جدارية بعنوان  اشترك شان يف عملية زخرفة وتزيني بعض املعابد اليهودية، فرسم
 "11/15سفر مالخي "، وهي تستند إىل فقرة يف العهد القدمي "يف والية تنسي"ناشفيل  يف ممر معبد أوهيم شالوم يف

. هامدن يف والية كونتيكت ، صمم باب تابوت العهد ملعبد مشكن إسرائيل يف مدينة1960يف عام و. تدعو للمساواة

 يف معبد بيت زيون يف "بعض املشاهد من سفر أيوب تصور" صمم بعض النوافذ من الزجاج املعشق 1965ويف عام 
  ."نيويورك"بافالو 

أن املضمون  ورغم. حماضرات ألقاها يف جامعة هارفارد، وهو عبارة عن "1957"شان كتاب شكل املضمون  وألَّف
أثَّرت يف شكل ومضمون بعض أعماله الفنية، إال  اليهودي للوحات شان أمر واضح، ورغم أن معرفته بالكتابة العربية قد

 بالعودة إىلكما أن لغته الفنية ال ميكن فهمها . ذات مضمون إنساين أو أمريكي عام أن الغالبية الساحقة من لوحاته تظل

السائدة يف اتمع وسياقه احلضاري الذي  تراث فين يهودي أو لغة فنية يهودية خاصة، وإمنا بالعودة إىل فَهم اللغة الفنية
  .كان يعيش فيه

  "-1931"ليونيل أبرامز 

Lionel Abrams  

أقام أول .  تعليمه فيها ويف إجنلتراولد يف جوهانسربج وتلقَّى. أفريقيا رسام من أعضاء اجلماعة اليهودية يف جنوب
طور طريقة يف  .وهو يفضل رسم املناظر الطبيعية واحلياة الصامتة. ، وتتسم أعماله بالتجريد1957 معرض له عام

. حفر الصورة الفوتوغرافية ويعاد رمسها بالباستيل الرسم تسمى فوتو باستيل، حيث يتم استخدام العناصر الكيميائية يف

  .1975باستيل عام  أقام أول معرض لصور الفوتووقد 

« ، مثل "حقيقية أو متخيلة"اآلخرين أو مواقف من حيام  ويرسم أبرامز لوحات موضوعها األساسي أعمال الفنانني

« ورسم جمموعة من اللوحات هي تنويعات على لوحة مانيه . »دريفوس يزور مونيه  »و» بيسارو يقابل سيزان 

 Water زنبق املاء » وسلسلة أخرى من مونيه وهو يف االستوديو حماطاً بلوحاته املشهورة» ق العشب فو اإلفطار
Lilies ».  
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حياة مجاعة لوبافيتش يف جنوب أفريقيا، واستمر ملدة أربعة أعوام يف  اهتم إبرامز بعض الوقت برسم بعض املناظر من
ويعتبر أبرامز من أهم  .لباستيل خلمسة أجيال حلاخامات اللوبافيتشاليهودية، منها سلسلة من الصور با تناول املوضوعات

  .فناين جنوب أفريقيا ومثَّلها يف العديد من املعارض الدولية

  " 1995-1932"كيتاج . ب. ر

R.B. Kitaj  

يف الواليات  نعالقة ما باليهودية يصعب تعريفها، ولد يف كليفالند أوهايو، ودرس يف معاهد الفنو فنان أمريكي تربطه
 بوب آرت: باإلجنليزية"من رواد فن البوب  ويعتبر كيتاج. وعاش يف إجنلترا معظم حياته. املتحدة والنمسا وإجنلترا

pop art" دة من ضمنها التيارات الفنية  وإن كان مل يقبل قط مثل هذاالتصنيف، ألن مصادره الفنية متنوعة ومتعد
مل . عزرا باوند إليوت أو. س. ن اإليطايل يف عصر النهضة وأعمال أدبية مثل شعر تالعصر احلديث والف املختلفة يف

الديين ألمه وأبيه أو عن خلفيتهما اإلثنية، ولكنها  ينشأ كيتاج كيهودي، وال تذكر املوسوعات اليهودية شيئاً عن االنتماء
بعد » اهلوية اليهودية«كتشف ما يسمى كما تذكر بعض هذه املوسوعات أن كيتاج ا !تذكر أن زوج أمه كان يهودياً

 "1976"» إخل ... اليهودي » جتاوز اخلمسني من عمره، فرسم جمموعة من اللوحات ذات املضمون اليهودي مثل أن

، صور "If not, not » "1975  1976يكن،  إن مل« ويف لوحته . وهي صورة لرجل يف قطار يتجه إىل املنفى
  .اخلراب إلليوت قصيدة األرضبوابات أوشفيتس من خالل 

يصور الفنان نفسه يف شارع ضيق مليء  ،"1984  1983" » "املهاجرون"سيسيل كورت، لندن «ويف لوحة 
األوقات بعض املهاجرين من يهود اليديشية، ومنهم زوج أمه، جو  مبحالت بيع الكتب اليت كان يديرها يف وقت من

يأس  ويظهر يف خلفية اللوحة ضحايا ال أمساء هلم يسبحون يف.  رمز اليهوديرسومات كيتاج إىل سنجر، الذي حتول يف
  .حنو شواطئ أكثر أمناً

: باإلجنليزية"الثمانينيات، خباصة يف جمموعة من اللوحات اخلاصة بآالم اليهود  تزايد انشغال كيتاج بشخصية اليهودي يف

فكأن اليهود ضحايا  .تستخدم لإلشارة آلالم املسيحيف اإلجنليزية عادةً ما » باشون«وكلمة  "Passion باشون
  .الصليب احملرقة يف مرتلة املسيح املصلوب، وحتل مداخن أفران الغاز حمل

معارضاً ا لوحة أخرى ذا العنوان رمسها  "1980" » "رسم اجلوليم"املدرسة اليهودية « رسم كيتاج لوحة بعنوان 
أوبيتس قد رسم لوحته ليبين الفوضى الضاربة أطناا يف املدرسة اليهودية   وكان.أوبيتس. إي. فنان أملاين يدعى ج

للعنصر اآلري الراقي  والصورة كانت حتاول أن تثبت. احلاخام يف أن يفرض أي نوع من أنواع النظام على طلبته وفشل
يأخذ كيتاج موضوع هذه . ملاينوسط اتمع األ  الذي يعيش"يهود اليديشية"مدى ختلُّف العنصر اليهودي السامي 

 فمركز اللوحة هو زجاجة حرب تقطُر دماً رمز مة الدم، ولذا، فاحلاخام يشعر أنه .اللوحة ويعطيه مضموناً خمتلفاً متاماً

اليت » التقاليد الثقافية اليهودية» يصطدم حبائط من الطوب، ويف وسط اللوحة يوجد طفل آخر يرمز ملا يسميه كيتاج
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فيود أن ينعتق كفنان، فريسم اجلوليم على السبورة، وتبدأ احلياة  أما الطفل الثالث،. ر وتبقى رغم كل املصاعبستستم
اإلثين، إال  ورغم أن املوضوع يهودي باملعىن األمريكي. بالفعل، ولكن الصورة تتوقف عند هذه النقطة تدب يف اجلوليم

كما أا تضطر الرائي إىل أن يصبح جزءاً منها ال . مسطَّحة  تتكون من ألوانفاللوحة. أن لغته الفنية أمريكية حداثية متاماً
يعبر  هناك خطة عامة وراء التفاصيل، إال أن اإلحساس العام الذي تنقله هو إحساس بالفوضى ورغم أن. أن ينظر إليها

نية غري يهودية، وهذا ما أدركه كيتاج ف فالصورة تستخدم لغة. عن إحساس اإلنسان الغريب بفوضى العامل الغريب احلديث
وقبل أن أرسم هذه الصورة، مل يطرأ على ] للفن[يف سنوات تكشفي  » :متاماً يف تعليقه على هذه الصورة، إذ يقول

بشكل  مل يكن هناك قط تقاليد للفن اليهودي... »الفن اليهودي«أُبرهن على وجود شيء يسمى  بايل أن أحاول أن
يهودية لوحة مثل هذه البد أن تعتمد  ا هو احلال مع الفن اإلسالمي أو الياباين أو املصري، ومن مث فإنواضح حمدد كم

 الفيش أبون«يستخدم كيتاج فعل "» عليها بغري حساب  على اهتمامات دياسبورية يهودية حاولت أن أضفيها

lavish upon»  رمجة، فالفعل يعين أن مثة إضافة ومهما كانت الت. »يبذر«أو » بغري حساب ينفق«والذي يعين
يضاف إىل  فكأن االهتمامات الدياسبورية هي شيء. موجودة يف الشيء أصالً وليست جزءاً من بنيته ألبعاد مل تكن

وكلمة . برانية لعمل فين له لغته اخلاصة فاستخدام الكلمة يعين أن مثة إضافة يهودية. املوضوع حىت يصبح يهودياً
حيث » املانفيستو الدياسبوري األول« ما مساه 1987فقد نشر عام  .اج ذات معىن خاص للغايةعند كيت» دياسبورا«

ذات مغزى  نربط بني جتاربنا اخلاصة بالدياسبورا يف املاضي وفهمنا املعاصر هلا من خالل صور عبر عن رغبته يف أن
، أي أا »غربة«أو » اغتراب«للغاية تعين  مةهنا كلمة عا» دياسبورا«وكلمة . عاملي ميكنها أن تتحدث لكثري من الناس

  ."تعبري عن الرؤية احلداثية للكون

وقد فكرت يف أن أرسم لوحة تعبر « : حينما يقول مث يبين كيتاج أن توجهه الربوميثي النيتشوي ال عالقة له بأي دين
 له، ولذا بدأت أنظر إىل وليام بليك والفناننيمل أحاول من قبل أن أرسم اإل... اإلله عن مفهوم مارتن بوبر عن خسوف

من املعايري الدينية اليهودية،  وغين عن القول أن حكاية رسم اإلله هذه تقف على الطرف النقيض. »اإليطاليني األوائل 
  !تصوير اإلله حيث تحذِّر الوصية األوىل من الوصايا العشر من

 فن العمارة عند أعضاء الجماعات اليهودية 

Architecture of Members  of Jewish Communities  

. »اليهودي التاريخ«أو » الفن اليهودي«، متاماً مثلما ال ميكن احلديث عن »العمارة اليهودي فن«ال ميكن احلديث عن 

كنعان تبنوا وبعد استقرارهم يف . العمارة أساساً فالعربانيون القدامى كانوا، يف بداية األمر، قوماً رحالً، ال يعرفون فن
 ولذا جند أن هيكل سليمان ال خيتلف كثرياً عن اهلياكل الكنعانية األخرى. احلضاري اخلطاب الفين السائد يف حميطهم

  ."نفسها من أصل كنعاين» هيكل«وكلمة "

  تبنوها منيف العامل زاد عدم التجانس بينهم، ومن مث تعددت الطرز املعمارية اليت ومع انتشار أعضاء اجلماعات اليهودية

. املماثلة يف املنطقة اليت يعيشون فيها فمنازل الفالشاه ال ختتلف عن األكواخ األفريقية. حميطام احلضارية املختلفة
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يف اجلنوب األمريكي يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ال ختتلف عن  وقصور أثرياء اليهود من أصحاب مزارع العبيد
لصاحب  وقد صممت هذه القصور بطريقة تسمح. د، بكل ما حتتويه من أة ومظاهر الترفغري اليهو قصور أقرام من

أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات  ونفس الشيء ينطبق على أثرياء وفقراء. املزرعة باإلشراف عليها وعلى عبيده
  .املتحدة يف الوقت احلاضر

القلعة يف أوكرانيا /املعبد ولعل من أهم الطرز املعمارية طراز. زهلممعابد أعضاء اجلماعات اليهودية عن منا وال ختتلف
 -» املعبد اليهودي«: انظر". جتارية استيطانية شبه قتالية الذي كان يتفق متاماً مع وضع اجلماعة اليهودية كجماعة

 ."»القلعة/املعبد«
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إشكالية المتحف اليهودي: الباب الرابع   

 إشكالية وتاريخ :جماعات اليهوديةالمتحف اليهودي أم متاحف ال

The Jewish Museum or Museums of the Jewish Communities: Problematic 
and His tory  

وهو يخبئ  ، مثل كثري من املصطلحات األخرى اليت تستخدم لدراسة اجلماعات اليهودية،»اليهودي املتحف«مصطلح 
املتحف اليهودي يفترض وجود فن يهودي وفلكلور  فمفهوم. ة ذات طابع صهيوينجمموعة من املفاهيم العقائدية املتميز

 أن هذا الفلكلور وأسلوب احلياة ال يتغير بتغير الزمان واملكان أو يتغير يهودي وأسلوب حياة يهودي، ويفترض كذلك

يوجدون فيها، ألن كل هذه  اليتباملعدل نفسه والطريقة نفسها بني أعضاء اجلماعات اليهودية مبعزل عن اتمعات 
وشخصية يهودية هلا مساا احملددة وخصوصيتها الواضحة، فهي  الظواهر إمنا هي تعبري عن هوية يهودية مستقلة ثابتة،

 وفكرة القومية اليهودية فكرة ال نرفضها ألا تتناقض مع. قومية يهودية وتستند إليها مفاهيم تفترض وجود وحدة

ال تتحدد بالعودة إىل مطلقات  ا تتناقض مع واقع أعضاء اجلماعات اليهودية ذاا، إذ أن هوياممصاحلنا، وإمنا أل
. من خالل احلضارات الكثرية واملتنوعة اليت يعيشون بني ظهرانيها يهودية ثابتة أو هوية يهودية مركزية، وإمنا تتحدد

الواليات املتحدة من  اري األفريقي، متاماً مثلما اكتسب يهوداكتسبوا هويتهم من خالل التشكيل احلض فيهود أثيوبيا،
  .حميطهم احلضاري

ذات أمهية خاصة يف ذاا، غري أا ذات أمهية منهجية خاصة، إذ تبىِّن  ومتاحف أعضاء اجلماعات اليهودية ليست
  .زيف مقولة اهلوية اليهودية والتراث اليهودي وضعف مقدرا التفسريية بشكل مثري

أزياء ومتاثيل : سيواجه؟ سيجد أمامه مواد عديدة ولنتخيل أحد العلماء يود أن يشيد متحفاً إثنو جرافياً يهودياً، فماذا
والبعض اآلخر من اليمن، ومن الصني القدمية واحلديثة، وروسيا يف القرن التاسع  ومشعدانات مينوراه بعضها من خبارى

الفتح االسالمي، مث بعد ذلك  من مصر يف العصر اهليليين والروماين، مث يف بدايةوبولندا يف القرن السادس عشر، و عشر،
كما سيجد أمامه مواد . ، مث يف العصر احلديث"واململوكي والعثماين الطولوين والفاطمي واأليويب"يف عصورها املختلفة 

فيها، فلن  جرافية هي العنصر األساسيفإن أصر على أن يهودية هذه األشياء اإلثنو. والعصور األخرى من عشرات البالد
أساس عشرات اتمعات اليت وجد داخلها  ميكنه التعامل معها وال تصنيفها، ولذا سيجد نفسه مضطراً لتصنيفها على

ولنتخيل . اليت استوعبها اليهود حبيث أصبحوا جزءاً منها وأصبحت جزءاً منهم اليهود، وكان لكل منها عاداا وتقاليدها
واألمكنة ال تتبع منطاً فنياً  حياول أن يؤسس متحفاً للفنون اليهودية، فإنه سيجد لوحات ومتاثيل من عشرات األزمنة عاملاً

األعمال هلا عالقة بأعضاء اجلماعات اليهودية كأن يكون العمل الفين  وال شك يف أن. يهودياً، وإمنا أمناطاً فنية خمتلفة
للحضارة اليت أبدع  د فنان يهودي، ومع هذا ال ميكن فهم هذا العمل إال بالعودةيهودياً أو صاغته ي يتناول موضوعاً

  .فيها
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ويتبدى هذا يف معمار املعابد اليهودية اليت . »معمار يهودي«يوجد  بل إن معمار املتحف نفسه سيكون مشكلة، إذ ال
حداثياً تفكيكياً وآخر  اليات املتحدة يأخذ شكالًولذا، جند أن متحفاً يهودياً يف الو. األزمنة واألمكنة ختتلف باختالف

ويف إسرائيل شيد . وهو يف واقع األمر إسباين أو برتغايل يشيد على الطراز القوطي وثالث يأخذ شكالً يقال له سفاردي
يف  لعبارةقرية عربية على تل، وأخذ كل جناح شكل مرتل عريب، وقد أورد مدير املتحف هذه ا أحد املتاحف على هيئة

املتحف شيد على طراز قرية من  الكتيب الذي يوزع يف املتحف فشطبتها الرقابة اإلسرائيلية، وكتبت بدالً من ذلك أن
قرية «ولكن ما يهمنا يف هذا السياق أنه مل يتحدث عن . »عربية» قرى البحر األبيض املتوسط، وذلك الستبعاد كلمة

  .«يهودي معمار«أو » يهودية

برونزويك يف منتصف القرن الثامن عشر، وكان متحفاً  سس أول متحف ألعضاء اجلماعات اليهودية يف أملانيا يفوقد أُ
الشعائر،  فكان املتحف يضم بعض األدوات اليت تستخدم يف. عرفت على أساس ديين وحسب دينياً، أي أن اليهودية فيه

مث بدأت بعض املتاحف القومية تضم أقساماً  .عن هوية قومية أو إثنيةوقد عرضت بسبب وظيفتها الدينية ال ألا تعبر 
اهتمام  ، ويظل اهلدف هنا دينياً أو تارخيياً باملعىن الديين، مبعىن أنه تعبري عن"اللوفر مثل الصالة العربية يف متحف"يهودية 

مت تنظيم معرض لألدوات الشعائرية  ،1878ويف عام . العامل املسيحي بالعهد القدمي، أحد كُتب املسيحية املقدسة
  ."املعرض العاملي يف تروكا ديرو يف"اليهودية والفنون املرتبطة بالشعائر يف باريس 

ولكن، مع تزايد معدالت العلمنة يف اتمعات الغربية، ومع ظهور . دينياً وكان التوجه، يف كل املعارض السابقة
ولذا، . واحد مقصورة على مجاعة ذات تراث مشترك وتنتمي لعرق» شعب«القومية والعرقية، أصبحت كلمة  احلركات

شعب مثل كل « تعريفاً عرقياً علمانياً حىت يصبح  بعد أن كان الشعب اليهودي يعرف تعريفاً دينياً، أُعيد تعريفه
ل مجاعة يهودية  تكمن يف أن ك"العامة"ولكن إشكالية املتحف اليهودي . الصهيوين كما يقول الشعار» الشعوب 

كاألملان اليهود أو البولنديني " تؤسس متحفاً خاصاً ا، وبالتايل أصبح هذا املتحف تعبرياً عن هويتها احملددة أخذت
فتم تأسيس متحف يف وارسو ألعضاء اجلماعة اليهودية . عامة وجمردة  ال تعبرياً عن هوية قومية يهودية"اليهود، وهكذا

األخري من  برلني ألعضاء اجلماعة اليهودية هناك، وعدة متاحف أخرى أُسست مجيعاً يف العقد يف بولندا، ومتحف يف
والنازيون ال . هذه املتاحف يف يد النازي القرن التاسع عشر والثالثة عقود األوىل من القرن العشرين، وقد سقطت معظم

 لشعب اليهودي ذي التراث املستقل والشخصية واهلويةالقومية العاملية، وفكرة ا يعارضون البتة فكرة اهلوية اليهودية

، وهذا ينهض دليالً "تشيكو سلوفاكيا" املستقلة والتراث احلضاري املستقل، ولذا أسس النازيون متحفاً يهودياً يف براغ
  .والنازية حياً على مدى تالقي الرؤيتني الصهيونية

الطريق " Fifth Avenue يف الفيفث آفنيو نيويورك املوجودولكن أهم املتاحف اليهودية هو املتحف اليهودي يف 
ومن املفارقات أن املتحف مبين على الطراز القوطي، وهو . ووربورج  والذي كان يف أصله بيت فيلكس وفريدا"اخلامس

 الفن انتشر يف أوربا يف الفترة من القرن الثاين عشر وحىت القرن اخلامس عشر حني حل حمل طراز معماري وفين

القوطي فكان يتميز باألبراج املرتفعة  أما املعمار. الرومانسكي، ويتميز الفن القوطي بأنه انسيايب تصويف روحاين
 «tracery تريسري«بني النوافذ امللونة املرتفعة ما يسمى باإلجنليزية   وتوجد"املقنطرة"واألسقف املرتفعة املعقودة 

املعمار القوطي  كما يتسم. فة قوامها خطوط مشجرة، خصوصاً يف أعلى النافذة، وهي زخر»التشجريية الزخرفة«أي 
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وحينما . باحلضارة املسيحية ويعبر عن روحها وهو، على كل حال، طراز مسيحي مرتبط متاماً. باألكتاف الطائرة
له يظل الطراز القوطي حميطاً وحىت بعد أن تدخ. اخلارج، فالزخارف كلها قوطية تقترب من املتحف ال جتد ما يميزه من

ولغة احلضارات اليت يعيش  ومعروضات هذا املتحف أعمال فنية خمتلفة تتبع يف أسلوا وبنيتها ولغتها أسلوب وبنية .بك
  .«الفن اليهودي«املتحف اليهودي يف مدخل  فيها أعضاء اجلماعات اليهودية، وقد تعرضنا لبعض مقتنيات

 ال يتسم بالدقة، وجند أن مقدرته التفسريية والتصنيفية منخفضة» املتحف اليهودي « مصطلحولكل ما تقدم، جند أن 

  ».اليهودية متاحف أعضاء اجلماعات«للغاية، بل تكاد تكون منعدمة، ولذا نقترح بدالً من ذلك مصطلح 

 متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الواليات المتحدة األمريكية 

Museums of the Jewish Community in the U. S. A  

وثقافةً واندماجاً يف اتمع الذي  اليهودية يف الواليات املتحدة أهم اجلماعات اليهودية ىف العامل وأكثرها ثراًء اجلماعة
وعلو النربة يخبئ . باخلطاب الصهيوين العايل النربة بشكل ملحوظ ولكنهم، رغم اندماجهم الفعلي، حمتفظون. تعيش فيه

هويتهم الدينية أو  والعقد االجتماعي األمريكي مبين على السماح للمواطنني بأن ميارسوا. الدمج والعلمنة زايد معدالتت
للدولة األمريكية، أي مع العقد االجتماعي األمريكي  اإلثنية خارج رقعة احلياة العامة، وبشكل ال يتناقض مع والئهم

وبإسهام  ي يف أن يشيد املواطنون متاحف حتتفي بوطنهم األصلي وبأصوهلم اإلثنية،األمريك ولذا ال ميانع اتمع. األكرب
اجلميل ويصبح موضع احلنني الذي ال  أعضاء هذه األقليات يف جمتمعهم اجلديد، أي أن الوطن األصلي يصبح املاضي

حف أعضاء اجلماعات اليهودية تعبر ومتا. العمل واإلنتاج ومصدر القيم فاعلية له، أما أمريكا فهي الوطن احلايل، مسرح
  .االزدواج، حنني رومانسي دون مضمون أو انتماء حقيقي عن هذا

 . وفيما يلي عرض ألهم متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الواليات المتحدة

 :   المتحف اليهودي في نيويورك1

، ويضم واحدة 1904قدمها حيث تأسس عام أ من أكرب وأهم متاحف اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة، ومن
من  باجلماعات اليهودية املختلفة، وأكثرها تنوعاً يف العامل، وتغطي فترة زمنية متتد من أكرب جمموعات املقتنيات اخلاصة
  .العصور القدمية وحىت الوقت احلاضر

وس الدينية اليهودية، ومنسوجات قطعة، قطعاً ختص الشعائر والطق 16.000 وتشمل املقتنيات اليت يبلغ عددها
. فوتوغرافية ومعدنية، وخمطوطات، وعمالت وميداليات وصوراً زيتية، ومطبوعات وأعمال حنت وصوراً وأعماالً خشبية

موضوعات ختص اجلماعات اليهودية، كما تضم  وتضم هذه القطع أعماالً لفنانني قدامى ومعاصرين تتناول أعماهلم
  .لينيأعماالً لفنانني إسرائي

هلوية يهودية عاملية، إال أنه يف  أن هذا املتحف، مثله مثل غريه من املتاحف اليهودية األمريكية، حياول طرح تصور ورغم
، حيث جند أن »الفن اليهودي«املختلفة وغياب ما ميكن أن يسمى  الواقع يربز عدم التجانس بني اجلماعات اليهودية
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والطراز، بتنوع التشكيل  فنية تتنوع، من حيث البنية اجلمالية وطريقة التناول والصناعةإثنوجرافية و مقتنياته من قطع
  .وباختالف املرحلة التارخيية اليت ترجع إليها كل قطعة احلضاري الذي يوجد فيه أعضاء اجلماعات اليهودية

اللوحات  وإن كان هناك بعض. ت دائماًاملعروضات ضخم واملساحة ضيقة، ولذا يتم تغيري املعروضا وخمزون املتحف من
  . تعرض بشكل دائم"»اليهودية فنون اجلماعات«واليت أشرنا لبعضها يف مدخل "واألعمال الفنية املهمة 

اإلذاعية واملرئية واليت تتناول مواضيع ختص اجلماعات اليهودية أو أعماالً  كما يضم املتحف قسماً ألرشفة الربامج
الواليات املتحدة اليت  ويقوم املتحف بنشاطات كثرية، كما هو احلال مع متاحف. يون اليهودفيها األمريك يشارك

، بل وينظِّم "أسبوعياً"وحماضرات وجوالت يف املتحف  وهناك عروض سينمائية. حتولت إىل مؤسسات تعليمية جمانية
تب والتحف ذات املضمون اليهودي ويوجد فيه حمل لبيع الك. املتحدة ألعضائه املتحف رحالت خارج الواليات

  .وغري األمريكي األمريكي

 :   متحف سكيربال لكلية االتحاد العبري بلوس أنجلوس2

وتضم مقتنياته قطعاً . 1972افتتح عام  .يقارب هذا املتحف، املتحف اليهودي يف نيويورك من حيث أمهية مقتنياته
 أغلفة مطرزة للتوراة من بافاريا،:  الشعائر والطقوس الدينية، من أمههاختص أثرية من الشرق األدىن القدمي، وقطعاً فنية

القرنني الثامن عشر والتاسع   إيطالية مزخرفة، وجمموعة من املشغوالت الفضية األوربية من"كتوبوت"وعقود زواج 
  .عشر

 :   متحف بناي بريت كلوتزنيك في واشنطن3

وقطعاً من الرسم والصور الزيتية  فنية ختص الشعائر والطقوس الدينية،، وتضم مقتنياته قطعاً 1957تأسس عام 
ايطايل للتوراة من القرن السادس عشر، وأزياء السيدات  ومن أهم املقتنيات، غالف حريري. والنحت واملطبوعات

  .للقرن الثامن عشر البولنديات اليهوديات تعود

 : "رنياكاليفو"  متحف يهودا ماجنيس التذكاري في بركلي 4

بتنوع مصادرها، فيضم قطعاً قيمة ختص  وتتميز مقتنياته. ، وهو من أكرب متاحف اجلماعات اليهودية1962افتتح عام 
وأحجبة ختص اجلماعات اليهودية يف أوربا ويف املغرب وتونس ومصر  الشعائر الدينية ومنسوجات وأزياء وميداليات

املقتنيات اخلاصة  كما يضم جمموعة من. اليد احلضارية السائدة يف هذه اتمعاتاللغة الفنية والتق واهلند، واليت تعكس
اليهود يف تطور الفن األمريكي، ومكتبة من  كما يضم املتحف مكتبة وثائقية تعرض إسهامات األمريكيني. باإلبادة

: ومن بني املخطوطات. الدينوودوريات باإلجنليزية والعربية واليديشة وال الكتب النادرة واملخطوطات تضم كتباً

  .توقيعات من شخصيات يهودية شهرية مثل ألربت أينشتاين وهنريش هايين خطابات حتمل

 :   متحف إسبيرتوس للمقتنيات اليهودية في شيكاغو5
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 األكرب من مقتنياته من قطع ختص الشعائر والطقوس الدينية، خصوصاً املنسوجات ، ويتشكل اجلزء1967تأسس عام 

القرن التاسع عشر وقطع فنية دينية من  ومن بني مقتنياته، خمطوطات مينية من. ألزياء، وقطع ذات صلة باإلبادة النازيةوا
  .مشال أفريقيا

القيم اجلمالية  األكرب من املقتنيات تنتمي إىل فترة ما بعد القرن الثامن عشر، فإن كثرياً منها يعكس ونظراً ألن اجلزء
مثالً كثري من القطع املتصلة بالشعائر الدينية تعكس  فهناك. لفنية السائدة يف بدايات القرن العشرينوتأثريات احلركات ا

 ويقدم املتحف، مثله مثل غريه من املتاحف األمريكية، خدمات تثقيفية. باسم آرت نوفو الطراز الفين األملاين املعروف

  .وتعليمية

 :   متحف جامعة يشيفاه في مدينة نيويورك6

القرنني الثامن عشر  ، وتضم مقتنياته قطعاً ذات صلة بالشعائر الدينية، ومنسوجات وأزياء تنتمي إىل1973 تأسس عام
كما يضم قطعاً ختص . نادرة وصوراً فوتوغرافية والتاسع عشر، وصوراً زيتية وقطعاً من النحت، وخمطوطات، وكتباً

ن منسوجات اجلوبالن من القرن الثامن عشر لفنان فرنسي، ومتعلقات قطعة م ومن بني املقتنيات،. األمريكيني اليهود
. احلركة الصهيونية طوف مؤسس احلسيدية يف شرق أوربا، وقطع فنية لفنانني من اليهود يف فترة بداية ختص بعل شيم

  .ويقدم املتحف أيضاً برامج تثقيفية وتعليمية

 : ي فيالدلفيا  المتحف القومي للتاريخ اليهودي األمريكي ف7

أعضائها  وهو خمصص لتوثيق تاريخ اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة، ولعرض إسهام ،1976تأسس عام 
  .عاملية ودورهم يف احلياة واحلضارة األمريكية، ولكنه ال يطرح تصور هوية يهودية

 متاحف اإلبادة في الواليات المتحدة 

Holocaus t Museums in the U. S. A  

وقد . متاحف أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة موضوع اإلبادة من املوضوعات األساسية اليت ختتص ا
  :هلذا املوضوع أمهها بدأت تظهرمتاحف مكرسة

 : متحف إحياء ذكرى اإلبادة النازية ليهود أوربا: أوال

، وقد Holocaust Memorial Museum يامهولوكوست ميموريال ميوز: امسه الرمسي باإلجنليزية هو
 املعارض الشهري يف "أو أرض"يف ميدان  وبين املتحف. 1993افتتحه الرئيس كلنتون يف األسبوع األخري من أبريل 

وميكن رؤية متثال واشنطن الشهري من البقعة اليت  ."«The Mall مول ذي«يشار إليه باإلجنليزية على أنه "واشنطن 
 Freed  مليون دوالر، وصممه املهندس األمريكي اليهودي جيمس فريد90وقد تكلَّف حنو  .تحفأُقيم فيها امل

املتحف من فكر فلسفي واضح  وينطلق . 1939 عاماً والذي هرب مع أسرته من أملانيا عام 56الذي يبلغ من العمر 
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يئاً مستحيالً يف هذا املشروع، أي مشروع ميكن تصديقه، ش يترجم نفسه إىل معمار، إذ يذهب فريد إىل أن مثة شيئاً ال
اتمعات  الرؤية الصهيونية لإلبادة، إذ مت حتويلها من جمرد جرمية شنعاء ارتكبها أحد إنشاء املتحف، وهو ذا يؤكد

ه، يقف اليهود، إىل شيء ميتافيزيقي ال ميكن فهم ، ضد جمموعات بشرية خمتلفة يف أوربا من بينها"أملانيا النازية"الغربية 
ولذا، قرر فريد أن يبين متحفاً ال يتسم بالتناسق أو التحضر على . اليهود وحدهم خارج التاريخ والزمان وهو موجه ضد

التجميل، فهذا هو ما فعله  ال أعتقد أن هذا املبىن سيكون حسن السري والسلوك، فأنا ال أُطيق« : قوله، مث أضاف حد
أصص «وكانت النوافذ تزينها  Tyrolean التريويل لواجهات كانت على الطرازالنازيون يف معسكرات االعتقال، فا

واملشكلة اليت واجهها املهندس . »املبىن اإلحساس بالسر واخلوف وعدم التصديق  ولذا، البد أن يبعث هذا. »الورد
  متحضر؟ هل ميكن أن يعبر املعمار املتحضر عن شيء غري: فريد  على حد قول أحد النقاد  هي املصمم

الالزم، وإال تصور املشاهد أن اإلبادة هي جمرد  وحلل كل هذه املشاكل، قرر املهندس أال يكون املتحف مجيالً أكثر من
أخذ املتحف شكالً عكسياً وحتاشى املصمم معمار الضخامة النيو كالسيكي  ولو. حدث كبري آخر يف مسار التاريخ

 فإا قد "معسكرات االعتقال حىت يوحي جبو آلية املصنع الذي كان سائداً يف"ياً واشنطن وتبنى طرازاً صناع السائد يف
حرفياً يف تقدمي اإلبادة، فإنه قد يبعث االمشئزاز يف نفس الزوار  وإن تبنى املتحف أسلوباً. تؤدي إىل تتفيه احلدث

الالزم، وهو ما يعين أن   وال قبيحاً أكثر منولذا، فإن هذا املبىن جيب أال يكون مجيالً أكثر من الالزم، فينصرفون عنه،
  .أي مبىن تقليدي لن يصلُح له

يضم   أن يكون املبىن حمايداً متاماً، جمرد حائط"كان يفكر املصمم على حد قول أحد النقاد هكذا"وكان من املمكن 
هي تقف بذاا وكأا السر ف املعروضات باعتبارها قيمة مطلقة ال يستطيع أي معماري مهما بلغ ذكاؤه أن يربزها،

وأخرياً كان من املمكن أن يتخلى املصمم متاماً . يواجه التحدي ولكن هذا احلل يعين فشل املعمار احلديث يف أن. اإلهلي
ليست له رسالة  ولكن هذا احلل حل يتسم باجلنب، فهو يعين أن الفنان. أا ال ميكن التعبري عنها عن الفكرة ويعلن

  .اجتماعية

وقد تقدم . البد أن يكون جزءاً من مباين املتاحف يف واشنطن يت مشكلة أخرية، وهي أن هذا املبىن رغم تفردهبق
يؤكد  املعرض للجنة الفنون اجلميلة اليت تراقب املعمار يف واشنطن، ولكنها رفضته؛ إذ وجدته املهندس املصمم برسومات

هذا املتحف ال ينتمي إىل عاصمة  أعضاء اللجنة أحملوا إىل أن مثلبل إن بعض . رسالته بشكل جازم أكثر من الالئق
ولكن، مت التغلب . تاريخ أمريكا، وذلك إىل جانب أا جتربة مؤملة الواليات املتحدة ألن اإلبادة النازية ليست جزءاً من

فهو نصب  ا حرب فيتنام،األخري باإلشارة إىل احلائط التجريدي الذي صممه مايا يانج لني لضحاي على هذا االعتراض
املوافقة على تصميم املبىن بعد تعديله، وهو ميتد  ومتت يف اية األمر،. تذكاري سيذكِّر املشاهدين بلحظة تارخيية حمزنة

االستقالل ليكون بني مبنيني، أحدمها على الطراز الكالسيكي واآلخر على   شرقي طريق15 إىل شارع 14من شارع 
  .الفكتوري الطراز

فواجهة املعارض . حمض، وإمنا يف إطار معريف عميق هنا أثريت قضية واجهة املعرض، ودار احلوار ال يف إطار مجايلو
 معظم األحيان الطراز النيوكالسيكي، وهو طراز حياكي بشكل واع املعمار اليوناين تتبع يف Mall املوجودة يف املول

املسيحية، وهي حضارة سادت فيها  ة الوثنية اليت سبقت عصور الظالمالروماين الوثين، أي أنه يشكِّل عودة إىل احلضار
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وقد كان مؤسسو اجلمهورية .املعمار يتسم بالبساطة واجلالل قيم العقل والتوازن دون غيب أو أساطري، ولذا فإن
 عظم مباينالطراز،ولذا جند أن جيفرسون أسس مرتله يف مونتشيلو على نفس الطراز،وكانت م األمريكية مغرمني ذا

  .واشنطن حىت عهد قريب تتبع هذا النمط

 إناليتينمنت: باإلجنليزية"اإلبادة ال ميكن أن تعبر عن عصر التنوير والعقل  قرر املهندس فريد أن واجهة متحف

Enlightenment" ر عن اإلظالم والالعقلإنداركنمنت: باإلجنليزية"، بل البدوأن تعب 

Endarkenment". معسكرات  مثل" أن تكون واجهة املتحف ومدخله على الطراز التريويل ولذا، تقرر
 الذي ظهر مع اية القرن، "نسبة إىل فيينا"الفييني  وهو يتشابه تشااً ال يستهان به مع اجتاه احلداثة. "االعتقال واإلبادة

اجلميلة  بناًء على طلب جلنة الفنونومت تصميم هذا املدخل . والتفاصيل الكالسيكية البارزة وذلك من حيث دقة القوس
ويؤدي املدخل إىل . "ويوحي باخلوف ففي التصميم األصلي كان هناك إفريز بارز يتصف بأنه مصطنع وينذر بالشؤم"

زجاجي معلَّق على عروق حديدية مكشوفة،تسمح بدخول  صالة الشهادة وهي مصنوعة من الطوب اخلشن وهلا سقف
 وهي بذلك تذكِّر املشاهد مبعسكرات االعتقال."مل ينجح النازيون يف القضاء عليه يد الذياألمر الطبيعي الوح"الضوء 

املتعمد، فخطوطه غري  وخييم على هذا املعمار الصناعي فراغ معتم ثقيل يوحي جبو من القلق.وأفران الغاز
 بالزحام وكأم يف أحد حىت يشعر الزوار ويوجد يف املتحف سلم متسع عند قاعدته يضيق بالتدريج.مستقيمة

  .منحرفاً داخل منظور زائف ويبدو السلم يف ايته.معسكرات االعتقال

فعلى سبيل املثال، يوجد يف احلائط احلجري يف آخر . الراحة بطرق خمتلفة وحياول املهندس أن يعبر عن إحساسه بعدم
لتذكِّر الزائر  ظفي املتحف داخل أربعة أبراج،وتوجد مكاتب مو. وبوابات األجنحة معدنية ثقيلة. شقوق هذه الصالة

للوصول إىل هذه املكاتب جيعل الزائر يشعر بعدم الراحة،  بأبراج املراقبة يف معسكر اإلبادة، بل إن املصعد الذي يستخدم
. أفران الغاز بيضاء متوهجة وأبوابه مصنوعة من املعدن الرمادي، تغلَق وتفتح بصعوبة كأبواب فهو ضيق واإلضاءة فيه

هي أشياء أصلية كانت تستخدم بالفعل  وتضم صاالت العرض صوراً وأعماالً فنية عن اإلبادة، وكل مقتنيات املتحف
تليفزيون تعرض فيها أفالم تروي أحداث اهلولوكوست وأخرى تروي  يف معسكرات السخرة واإلبادة، وتوجد شاشات

  .شاشات على ارتفاع متر ونصف حىت ال تسبب إزعاجاً لألطفالوهلذا السبب وضعت ال تاريخ معاداة اليهود،

يتابع قصته من خالل شاشات عرض  ويعطَى كل زائر بطاقة كومبيوتر عليها صورة أحد الضحايا، حبيث ميكنه أن
ألصوات اجلنود األمريكيني الذين حرروا معسكرات  موجودة يف أماكن خمتلفة ويسمع مشاهد العرض تسجيالت

ويوجد يف الدور الثالث شارع من احلجر وكوبري . بالصدمة العميقة ملا يشاهدونه تقال وهم يعبرون عن إحساسهماالع
  .النازيني تؤدي بالزائر اىل جناح عن جيتو وارسو الذي شهد أعمال املقاومة اليهودية ضد خشيب

ومل ينس كذلك بعض األغيار الذين ساعدوا . وغريهم ويقال إن املتحف مل ينس ضحايا اإلبادة اآلخرين مثل الغجر
 ولذا يضم هذا املتحف قارباً من ذلك النوع الذي كان يستعمله الدمناركيون يف إنقاذ اليهود على الفرار من النازيني،

  .اليهود

 قدماً، وسقفها 75سداسي وارتفاعها  بنيت على شكل» صالة الذكرى«وهناك خارج املتحف، صالة أخرى تسمى 
قدماً، كما أن املتحف كله كان من املفروض أن يكون بارزاً يف  80وكان ارتفاع الصالة يف األصل .  هيئة قبةعلى
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 ولكن اللجنة أصرت على أن يكون مبحاذاة املباين األخرى، كما مت إنقاص حجم. قدماً 40ميدان املتاحف بنحو 

ولكن هذا املبىن  ،"مشاهدته ثالث ساعات ألف قدم مربع، وتستغرق 36يبلغ حجم املتحف "% 10املتحف كله 
زخارف على حوائطه سوى اقتباسات من العهد القدمي  السداسي يظل مبفرده بارزاً يف أرض املتاحف، ال نوافذ له وال

 هناك على احلائط كوات تشبه احملراب الصغري ميكن أن توضع فيها مئات الشموع كما أن. تأخذ شكل نقوش بارزة

من ناحية السقف، حيث تكون احلوائط  وتضاء هذه الصالة بالنور الطبيعي. ياء ذكرى ضحايا اإلبادة النازيةاملشتعلة إلح
عن داخلها، فهي عارية من الزخارف أيضاً إال من بعض التفاصيل ذات  وهيئة الصالة من اخلارج ال ختتلف. فارغة متاماً

 .املتاحف ا شيء ضخم وجمرد يقف يف أرضوتعطي الصالة اإلحساس بأ. الكالسيكي الصارم الطابع

بل ميكن القول بأن املتحف ككل يشبه هيكل . وهريود وتذكِّر صالة الذكرى املرء بقدس األقداس يف هيكل سليمان
اليهود أو "هيكل سليمان إهلهم، فإم يف متحف اإلبادة النازية يعبدون أنفسهم  وإذا كان اليهود يعبدون يف. سليمان
يستطيع أحد أن يتفوه به  هودي الذي يتحول هو نفسه إىل الشيم هامفوراش، االسم املقدس واألعظم الذي الالي الشعب

جتربة اإلبادة اليت حدثت لليهود جتربة تتحدى قدرة اإلنسان   باعتبار أن"إال كبري الكهنة يف قدس األقداس يوم الغفران
  .داخله على اإلفصاح عما يف

وحنن نرى أن هذا وصف دقيق للنموذج الكامن  ملتحف بأنه تفكيكي ينتمي إىل عامل ما بعد احلداثة،وقد وصف معمار ا
 يصدر عن اإلميان بأن "التفكيكي"ففكر ما بعد احلداثة . من خالهلا النموذج وراء هذا املتحف ولكل تفاصيله اليت يتجلى

ولذا فاللغة ليست أداة جيدة   عالقة عشوائية مترهلة،"سمىالكلمة ومعناها أو االسم واملُ"بني الدال واملدلول  العالقة
حادثة إمربيقية مادية قد ال حتمل مدلوالً يتجاوز : على ورق لتوصيل املعىن أو التواصل بني الناس، وكأن الكالم حرب

  .كسائل أسود تناثر بطريقة ما على صفحة بيضاء وجودها املادي، بل هو

 غريب أن كل أشكال اليقني داخل منظومته احلضارية قد اوت بتهاوي املنظوماتال ويواكب هذا إدراك اإلنسان

اخلارجي ال ميكن الوصول إليه وال ميكن  واملرجعيات املعرفية األخالقية واإلنسانية، اإلميانية وغري اإلميانية، ولذا فالواقع
ولذا ال يبقى إال الشيء يف ذاته، فيصبح هو . متهاحلكم عليه وال ميكن حماك تصنيفه أو ترتيبه، فهو ال مركز له وال ميكن

ال ميكنه اإلفصاح عنه،  واإلبادة هي حدث مرئي يستطيع اإلنسان أن جيربه، ولكنه. ومدلوالً وهو مرجعية ذاته نفسه داالً
 بورياإن اإلبادة هي األ. ألي دال أن يدل عليه فاإلبادة صورة تكاد تكون داالً بال مدلول أو مدلوالً ال ميكن

aporia: ال قرار هلا؛ اهلوة اليت تنفتح بعد تساقُط كل املرجعيات فال يرى اإلنسان سوى  اهلوة اليت تفغر فاها واليت
خالل وضع األشياء  وكيف مت توصيل ذلك؟ عن طريق إعادة خلق جو املعسكرات ومن. أو اإلبادة النازية لليهود العدم،

 هي أيضاً دال دون مدلول "مثل اإلبادة"واألشياء هنا  جيرا دون وساطة أو دوال،اليت استخدمت فيها أمام املتفرج حىت 
  .ذاته مدلول، فالشيء هو االسم واملسمى أو مدلول دون دال، أو دال هو

احلال حياول أن يؤكد أن اليهود هم الضحية، وأن األغيار  إال أن املتحف بطبيعة ورغم ذكر بعض الضحايا غري اليهود،
وحتسباً ملا قد يثار من  ولعل ذكر الغجر وغريهم من ضحايا النازي كان ذراً للرماد يف العيون"اليهود ملصريهم  تركوا

ويذَكِّر املتحف الشعب األمريكي بعدم . "الضحية الوحيدة ضجة بسبب الرؤية الصهيونية التقليدية اليت جتعل اليهود
  بالرسو يف الشواطئ1939كية رفضت السماح للباخرة سانت لويس عام وبأن احلكومة األمري اكتراثه باإلبادة النازية،
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إال أا أُعيدت . حىت هافانا  الجئاً يهودياً فارين من هتلر، ورغم أا وصلت1128األمريكية رغم أا كانت حتمل 
فضوا كذلك ضرب أن يقوموا بغارات على معسكرات االعتقال ور ورفض احللفاء. إىل أملانيا ليالقي الفارون مصريهم

 ويشري املتحف كذلك إىل مؤمتر إيفيان الذي دعا إليه الرئيس روزفلت عام. تؤدي إليها خطوط السكك احلديدية اليت

  .الثالث باهلجرة إليها ، حيث رفض ممثلو بعض الدول األوربية أن يسمحوا لليهود اهلاربني من الرايخ1938

اإلبادة باعتبارها داالً متجاوزاً "جتربة أعضاء اجلماعات اليهودية  سية يفوإذا كان املتحف يجسد أطروحة فكرية أسا
حقنا أن نثري من  ، فإن من"فكرة ما بعد احلداثة والتفكيكية" ويف احلضارة الغربية احلديثة "اإلحاطة به يعجز العقل عن

  :وفهمها واستيعاامن جوانبها  جانبنا بعض اإلشكاليات، فاإلبادة ظاهرة تارخيية، ميكن تفسري كثري

 احلضارة الغربية احلديثة اليت قامت بإبادة سكان األمريكتني وماليني السود من  اإلبادة النازية ليست فعالً فريداً يف 1

  .أفريقيا

والسؤال الذي طرحه الكثريون . أساساً على اليهود  رغم أن املتحف قد ذكر الضحايا غري اليهود، إال أن التركيز ظل 2
يقَم متحف عن اإلبادة األمريكية للسكان األصليني ولتاريخ أمريكا املظلم يف  ملاذا مل: ؤال ذو مغزى عميقهو س

القساوسة الكاثوليك  العبيد السود إىل درجة تكاد تكون مترادفة مع اإلبادة؟ وملاذا مل يذكر املتحف عشرات استغالل
  هود؟والرعاة الربوتستانت الذين ضحوا حبيام من أجل الي

شيئاً عن تعاون كثري من قيادات اجلماعات   هناك الكثري من احلقائق اليت قام املتحف بإخفائها، فاملتحف مل يذكر 3
 هل كانت املقاومة اليهودية لإلبادة النازية بالقوة: وجتاهل سؤاالً مهماً هو  مع النازيني،"خصوصاً الصهاينة"اليهودية 

الضحايا أن يتعاونوا مع قاتليهم؟  لفتك األملانية أن تستمر يف الدوران لو رفض مالينياملطلوبة؟ وهل كان بإمكان آلة ا
القيادات الصهيونية مل تكترث بذلك كثرياً، بل من املعروف أن  فمن املعروف أن. بل ولنأخذ قضية مثل إنقاذ اليهود

وقد  .مامهم يف بالد أخرى غري فلسطنيكانت تعارض إنقاذ اليهود عن طريق فتح أبواب اهلجرة أ القيادات الصهيونية
أن تبدي أي اهتمام بعمليات اإلنقاذ  جلست مندوبة املُستوطَن الصهيوين يف مؤمتر إيفيان، وكان امسها جولدا مائري، دون

سئلت عن سبب عدم اكتراثها هذا، عللته بأا مل تكن تعرف حجم  وبعد احلرب، حينما. اليت عقد املؤمتر من أجلها
  .ثةالكار

عدة مئات من السنني قبل اإلبادة، وما  فتاريخ أملانيا ميتد. احتج األملان على الصورة املُبتسرة اليت قُدمت عن أملانيا  4
ولذا، اقترحت احلكومة األملانية أن يلحق . على هذه احلقبة دون غريها؟ يزيد على أربعني سنة بعدها، فلماذا التركيز

  .وغين عن القول أن الطلب قد رفض. راطية األملانية بعد احلربازدهار الدميوق جناح عن

 : متحف اإلبادة فى لوس أنجلوس: ثانيا

اليهودية يف الواليات املتحدة بدأت تدرك خطورة احتكار دور الضحية، ولذا جند أن  يبدو أن بعض قطاعات اجلماعة
 "أي بيت اإلبادة" بيت شواح« يدعى "1979اير الذي افتتح يف فرب"اإلبادة الذي شيد يف لوس أجنلوس  متحف

تتسم . اليهودية داخل دوائر أخرى مشاة وهلذا االسم املزدوج أعمق داللة، فهو يضع الدائرة. »ومتحف التسامح
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مصنوعة من اجلرانيت والزجاج، وميكن القول بأن معمار املتحف ككل يتسم  واجهة املتحف بأا حديثة حمايدة، فهي
  .املباين احمليطة به فهو بواجهته وأدواره األربعة ال خيتلف عن كثري من. "يتحيز إىل ما بعد احلداثة وال"ثة باحلدا

املُخصص للتسامح، وهو يغطي تاريخ التعصب يف الواليات  وكما أسلفنا ينقسم املتحف إىل قسمني، ولنبدأ بالقسم
  حىت حادثة ضرب رودين كينج وتربئة ضباط الشرطة الذين قاموا"اهلنود احلمر"األصليني  املتحدة منذ إبادة السكان

تدخل املبىن يقابلك إنسان  فحينما. وتتضح حداثة املتحف يف استخدامه التكنولوجيا املتقدمة بشكل مكثف. بضربه
ر يف ال تشعر بأي تعصب ضد اآلخرين، ولكنه يستم  أجهزة فيديو، خيربك أنك إنسان فوق املتوسط،10مكون من 

واحد للمتعصبني : وحينما تتركه، ستجد أمامك بابني. الكامنة يف النفس البشرية احلديث ليبين بعض أشكال التعصب
فهل هذا "سيكتشفون أنه مغلق  وبطبيعة احلال،سيتجه اجلميع وبشكل تلقائي للباب الثاين،ولكنهم.لغري املتعصبني وواحد

صالة يسمعون فيها مهسات املتعصبني،ويشاهدون فيها أفالماً عن  تفرجون إىلمث يدلف امل."يعين أن كل البشر متعصبون؟
  .والكمبوديني وسكان أمريكا األصليني يف أمريكا الالتينية إبادة األرمن

اليت يرويها  اخلاص باإلبادة، فتوجد به صالة الشهادة اليت ميكنك فيها أن تسمع التواريخ الشفهية أما القسم الثاين
 رايتيوس جنتايلز«األغيار األتقياء  وهناك إحياء لذكرى. وشهادات من ال يزال على قيد احلياةالضحايا، 

righteous gentiles» اليهودية يف حماولة الفرار من النازيني، كما توجد غرفة  ممن ساعدوا أعضاء اجلماعات
 يل، على سبيل املثال، ميكن أن يتابعويف الوقت احلا. متجددة عن جرائم الكره والتعصب ميكنك أن جتد فيها تقارير

ذكرى اإلبادة يف واشنطن، فإن  وكما هو احلال يف متحف إحياء. الزوار أوالً بأول جرائم التطهري العنصري يف البوسنة
ميكنه أن يتابع قصة حياته من خالل شاشات العرض  كل زائر يف املتحف يعطَى بطاقة حتمل صورة أحد الضحايا

  .تحفاملختلفة يف امل

مركز داالس "النازية  يف الواليات املتحدة بضعة مراكز تذكارية ومتاحف أخرى صغرية مخصصة لإلبادة وتوجد
ويبدو أن من املقرر إقامة متحف يف نيويورك . "ميشحان التذكاري لدراسات اإلبادة  مركز اإلبادة النازية التذكاري يف

  .«ليهوديمتحف التراث ا ذكرى اإلبادة النازية «باسم 

إحياء ذكرى اإلبادة، وإمنا سيتم من خالهلا أمركة  ويذهب بعض املعلقني إىل أن هذه املتاحف لن تؤدي إىل
ليهود أوربا ستصبح مثل ميكي ماوس وكوكاكوال وماكدونالد وألعاب األتاري  اهلولوكوست، وأن اإلبادة النازية

حد  على De Shoah Business" ماركة جتارية مسجلةوبعد عدة سنني ستصبح اإلبادة . املسلية اإللكترونية
  .أجنلوس أو واشنطن  ال عالقة هلا بأوشفيتس، وإمنا مبتحف يف لوس"قول الة األملانية دير شبيجل

أن إنشاء متاحف اإلبادة يف الواليات املتحدة هو مؤشر آخر على  ويعتقد الكثريون، بناء على املنطق واملالحظة املباشرة،
ومغايراً متاماً ملا  ولكن من املفارقات أننا لو تعمقنا بعض الشيء الكتشفنا شيئاً مدهشاً. واليهودية ة الصهيونيةاهليمن

ولكن هل هذا يعين . اليهودية يف الواليات املتحدة نتصور، فمما ال شك فيه أن هذا املتحف تعبري عن قوة اجلماعة
 قوم به العقل العريب بني النفوذ اليهودي والنفوذ اإلسرائيلي هي عمليةالربط الذي ي بالضرورة تعاظُم قوة إسرائيل؟ إن

ويف إسرائيل يوجد . هذا املتحف وبقوة فقد اعترضت الصحف اإلسرائيلية على إقامة. منطقية ال عالقة هلا بالواقع املتعين
 هذا النصب املزار األساسي وقد أصبح. إلحياء ذكرى ضحايا اإلبادة  الذي أُقيم"النصب واالسم"ضريح ياد فاشيم 
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هي املركز  ويرى املستوطنون الصهاينة أن إسرائيل. كبار الزوار زيارته حينما يذهبون إىل إسرائيل الذي يتعين على
اهلامش أو األطراف، ومن مث البد أن يظل املزار  القومي واحلضاري واملعنوي ليهود العامل الذين يشكِّلون بالنسبة هلا جمرد

 ولذا، فإن إقامة متحف إلحياء ذكرى اإلبادة النازية على هذا املستوى يف. القومي ي للشعب اليهودي يف الوطناألساس

الصهيونية، ويشكِّل حماولة من جانب يهود  عاصمة الواليات املتحدة، وآخر يف لوس أجنلوس، يشكِّل حتدياً لوجهة النظر
ومن مث، فإن متاحف اإلبادة قد . وطَن الصهيوين ليزيدوا قوة استقالهلماملست الواليات املتحدة خللق مسافة بينهم وبني

تعاظماً للنفوذ الصهيوين وإمنا حتدياً  تعبرياً عن مدى قوة اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة، ولكنها ال تشكِّل تكون
 .له

 متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 

Museums of the Jewish Communities  in Europe  

األوربية، فسنجد أن مثل هذه املتاحف تعبر عن  إذا حاولنا املقارنة بني املتاحف اليهودية األمريكية واملتاحف اليهودية
 أبناء وأحفاد املهاجرين الذين جرى صهرهم وأمركتهم متاماً مع احتفاظهم بقشرة إثنية اجتاه داخل اتمع األمريكي وبني

تم بالدرجة األوىل بعرض تراث  أما يف أوربا، فإن املتاحف اليهودية. هم وتراثهم الثقايف واإلثينتعبر عن جذور
وهو تراث وتاريخ ال ينفصل عن تراث وتاريخ هذه اتمعات، أو  اجلماعات اليهودية اليت عاشت يف اتمعات األوربية،

  .واالقتصادية عرب الزمان عن تطوراا االجتماعية

 : اإنجلتر

  :لندن، كما مت مؤخراً افتتاح متحفني جديدين تضم إجنلترا املتحف اليهودي يف

 ، وهو مخصص لعرض جوانب من احلياة االجتماعية للجماعة1983الذي تأسس عام   متحف لندن للحياة اليهودية

  .اليهودية يف لندن يف بداية القرن العشرين

  .، وهو مخصص لعرض تاريخ اجلماعة اليهودية احمللية1984ام افتتح ع  متحف مانشستر اليهودي، الذي

 : فرنسا

. الدينية، كما يضم قطعاً من الفن احلديث تضم فرنسا متحف الفن اليهودي يف باريس، وأغلب مقتنياته ختص الشعائر

جلماعة اليهودية يف ويف األقاليم، أقساماً مخصصة لتاريخ وتراث ا كذلك تضم بعض املتاحف الفرنسية، يف باريس
  .فرنسا

 : هولندا

، ويعترب أكرب متحف من نوعه يف 1987مقره اجلديد عام  تضم هولندا املتحف التارخيي اليهودي الذي أُعيد افتتاحه يف
 للمتحف يتكون من أربعة معابد إشكنازية يرجع تارخيها إىل القرنني السابع عشر والثامن واملقر اجلديد. أوربا الغربية
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والتارخيية عن التراث الثقايف للجماعة  وتعبر معروضات املتحف الفنية. ، وقد مت ترميمها ووصلها ببعضها البعضعشر
كما تعكس . بالديانة اليهودية االختالف بني املذاهب اليهودية املختلفة وتعكس املعروضات املتصلة. اليهودية يف هولندا

تتناول موضوعات  ويقدم املتحف أيضاً معروضات. ت بني السفارد واإلشكنازبالشعائر الدينية االختالفا القطع املتصلة
  .االضطهاد وتفاعل اجلماعة مع جمتمع األغلبية والعالقة مع إسرائيل

 : ألمانيا

حف املعابد اليهودية يف املقاطعات األملانية املختلفة إىل متا تضم مدينة كولونيا متحفاً يهودياً، كما مت حتويل كثري من
إىل متحف يعرض  كما مت حتويل أحد املباين اليهودية القدمية يف بلدة ورمز. اليهودية وتراثها احمللي تعرض تاريخ اجلماعة

  .تاريخ يهود ورمز منذ القرون الوسطى وحىت الوقت احلاضر

ا املتحف أكرب هذ ويعترب. ، مت افتتاح متحف يهودي جديد يف فرانكفورت مقره بيت عائلة روتشيلد1988عام  ويف
أملانيا بصفة عامة وفرانكفورت بصفة خاصة  ويعرض تاريخ وثقافة اجلماعة اليهودية يف. متحف من نوعه يف أملانيا

  .متحف برلني قسماً يهودياً كما يضم. ومسامهتهم يف اتمع األملاين

  .زيةمقتنيات تتصل بفترة اإلبادة النا وقد مت استخدام املقر السابق للجستابو لعرض

 : النمسا

  يف ايزنشتادت يف مرتل يهودي البالط سامسون1982اليهودي النمساوي الذي تأسس عام  تضم النمسا املتحف

النمساوي منذ القرون  وهو مخصص لعرض دور ومسامهة اجلماعة اليهودية يف اتمع. "1724  1658"فرتامير 
  .فيينا تحف يهودي يفومن املقرر افتتاح م. الوسطى وحىت الوقت احلاضر

 : إيطاليا

  :تضم إيطاليا عدة متاحف يهودية، من أمهها

من الفضة واملنسوجات املتصلة بالشعائر  وتضم مقتنياته قطعاً. 1952 املتحف اليهودي يف البندقية الذي افتتح عام 
  .يطاليةعشر، وكذلك عقود زواج من عدة مدن إ الدينية واليت يعود تارخيها إىل القرن السادس

  .1982وتأسس عام   املتحف اليهودي يف فلورنسا

  .1977 كما يوجد متحف يهودي يف روما افتتح عام 

  :اليونان

وتضم مقتنياته قطعاً ختص الشعائر الدينية . 1977تأسس عام  تضم اليونان املتحف اليهودي اليوناين يف أثينا الذي
  . سنة مضت2400 اليونان واليت يعود تاريخ وجودها يف اليونان إىل للجماعة اليهودية يف واألزياء التقليدية

 : بولندا
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، وهو مخصص لعرض تاريخ وثقافة يهود 1980متحف عام  مت إعادة ترميم املعبد اليهودي يف كراكوف، وحتويله إىل
  .اليهودي التارخيي متحفاً إىل جانب مكتبة وأرشيف كما يضم املعهد. كراكاوف

 : المجر

اليهودية يف ار  ، وهو مخصص لعرض تاريخ وتراث اجلماعة1895متحفاً يهودياً يف بودابست تأسس عام  تضم ار
يتناول الفترة النازية، وقسماً آخر يتناول احلياة املعاصرة  ويضم املتحف قسماً. منذ القرن الثالث وحىت الوقت احلاضر

املعروضات من   متت إعادة ترميم بعض املعابد القدمية يف أحناء ار، وقُدمت بعضوقد. يف ار ألعضاء اجلماعة اليهودية
  .خالل هذه املعابد

 : تشيكوسلوفاكيا

من   ألف قطعة فنية200املتحف اليهودي التابع للدولة الذي أسسه النازيون ومجعوا فيه  تضم تشيكوسلوفاكيا
عف ختص اجلماعاتتشيكوسلوفاكيا، بل ومن كل أحناء أوربا، وتحأهم جمموعة ت اليهودية يف العامل من ناحية الكم  د

. اليهودية يف العامل، وال تزال نشراته ذات مستوى علمي رفيع وال يزال هذا املتحف من أهم املتاحف. والكيف

   .املدن التشيكية وللمتحف فروع يف بعض

  

 المتاحف في الدولة الصهيونية 

Museums in the Zionist State  

ولكن يوجد أيضاً متاحف . متاحف آثار  متحف معظمها1500تضم إسرائيل متاحف كثرية ألقصى حد، فهي تضم 
لكن بعض هذه املتاحف ال يعدو أن يكون غرفة صغرية يف كيبوتس عثر  .للتاريخ والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ الطبيعي

وقد كان "بسرقتها  ون موشيه ديان جمموعة كبرية من اآلثار قاموقد ك. التماثيل أثناء زراعة األرض فيه على بعض
ماليني شيكل، وهو ما أثار حفيظة بعض الصحف اليت  وبعد موته، قامت أرملته ببيعها للدولة بثالثة. "مشهوراً بذلك

  جمموعة اآلثار، إذ كان يتعين على أرملته أن تكفِّر عن سيئاته بإهداء»لديان  موت ثان« وصفت هذا الفعل بأنه 

املتاحف يف إسرائيل أكثر من أي  وقبل تناول موضوعنا قد يكون من املفيد أن حناول تفسري ظاهرة كثرة عدد. للدولة
عدة عناصر من بينها أن التجمع الصهيوين جتمع فسيفسائي يضم  فكثرة املتاحف تعود إىل. بلد بالنسبة لعدد السكان

، "اإلثيويب البولندي أو الروسي أو العريب أو" كل واحدة منها حتمل حضارا وتراثها متجانسة أتت مجاعات بشرية غري
من هذه املتاحف ميوهلا أعضاء اجلماعات  كما أن كثرياً. وقد عبر هذا عن نفسه يف عديد من املتاحف اإلثنوجرافية

ي حلقة عاطفية ليس هلا أي مضمون سياسي أو وبني املُستوطَن الصهيوين، وه اليهودية، إذ أا مبثابة حلقة وصل بينهم
إنساين عام متاماً مثل  كما أن متويل املتحف عمل ثقايف. فهي ال تسبب حرجاً وال إحساساً بازدواج الوالء ديين، ولذا،

 ولذا، يحجم يهود. فهذا عمل سياسي مائة يف املائة زراعة الشجرة، على عكس متويل املستوطنات يف الضفة الغربية،
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 بل إن بعضاً ممن يدفعون التربعات للمنظمة. ولكنهم ال جيدون غضاضة يف متويل املتاحف العامل عن متويل املستوطنات

ذاا ترفض متويل املستوطنات  الصهيونية العاملية ينبهون على ضرورة عدم استخدامها يف أوجه سياسية، كما أن املنظمة
  .العلنيةيف الضفة والقطاع، على األقل يف سياستها 

اجلوانب السلبية يف االقتصاد اإلسرائيلي،  واملفارقة أن زيادة عدد املتاحف ذا الشكل الضخم أدى إىل اإلسهام يف أحد
  .اإلنتاجي، األمر الذي يزيد االقتصاد اإلسرائيلي طفيلية وهامشية وهو تضخم قطاع اخلدمات على حساب القطاع

احلديثة، اإلسرائيلية  فهناك متاحف الفنون القدمية وهناك متاحف الفنون. من املتاحفإسرائيل أنواع وأصناف  وتوجد يف
كما توجد متاحف عن . العلوم اليت توجد يف أي جمتمع وغري اإلسرائيلية، اليهودية وغري اليهودية، وهناك أيضاً متاحف

 "متحف األرض"» هآرتس«يسمى كافة، ومتحف عن مدينة تل أبيب، ويوجد متحف  مدينة القدس يف مراحل تطورها

حروف اهلجاء،  للزجاج والسرياميك، وهو أيضاً متحف إثنوجرايف يهتم بتاريخ مدينة تل أبيب وتاريخ يضم عرضاً
. اإلسرائيلية اليت تعبر عن استيطانية التجمع الصهيوين وهذه املتاحف مجيعاً متيزها اخلصوصية. وهناك قبة مساوية ملحقة به

 قبل وصول"تظهر يف وجود عدد من املتاحف تعبر عن تاريخ فلسطني احلقيقي  اخلصوصية، أول ماوتظهر هذه 

ومتاحف الفنون  فيوجد متحف روكفلر املتخصص يف آثار فلسطني، ومتحف الفلكلور الفلسطيين،. "املستوطنني
هذا العدد اهلائل من املتاحف اليت تظهر يف  كما أن الطبيعة العسكرية لنشأة التجمع الصهيوين. اإلسالمية واملسيحية

فهناك متحف للهاجاناه، وآخر للكيبوتسات، وثالث عن اجلماعات السرية  .تغطي اجلوانب العسكرية االستيطانية
الفصائل  وهناك متحف املستوطنات األوىل، ومتحف تاريخ االستيطان، ومتحف. 1948الصهيونية قبل  "العسكرية"

وقد مت تأسيس متحف للقوات . ووايزمان  األوىل، كما أن هناك متاحف هلرتزل وجابوتنسكياليهودية يف احلرب العاملية
  .اجلوية

 : متحف ياد فاشيم

» ياد فاشيم«وعبارة . ليهود العامل أهم املتاحف يف إسرائيل، متحف ياد فاشيم الذي حتول إىل ما يشبه املزار املقدس من

« "» مالنصب واالس«هي عبارة عربية معناها  . أعطيهم يف بييت ويف أسواري نصباً وامساً، أفضل من البنني والبنات إين 

على قرية عني  ويقع مركَّب مباين هذا املتحف على حافة جبل تطل. "]56/5أشعيا [» أبدياً ال ينقطع  أعطيهم امساً
كما يضم املتحف ما . وثيقةمليون  50 ويضم ياد فاشيم صالة الذكريات، وأرشيف اإلبادة الذي يضم حوايل. كرمي

 شجرة تكرمياً ألشخاص غري يهود ضحوا بأنفسهم أو 500فيه  الذي غُرست» شارع األتقياء بني األغيار«يسمى 
ثالثة  اليت تضم حوايل» صفحات الشهادة«أما صالة األمساء، فتضم ما يسمى . اليهود عرضوا أنفسهم للخطر حلماية

  .ء اجلماعات اليهودية اليت قضى عليها النازيونماليني اسم من أمساء أعضا

للمثّالة إلسا » أوشفيتس«يوجد نصب يسمى  وعلى سبيل املثال،. أما املناطق املكشوفة، فتضم متاثيل ونصباً عن اإلبادة
د فقط الضحايا اليهو"مدخنة أفران الغاز كُتبت عليه أرقام ضحايا أوشفيتس  بوالك، وهو عبارة عن عمود يوحي بأنه

ومن . »املقاومة اليهودية«يسمى  للفنان اإلسرائيلي بوكي شفارتز، فيحتفي مبا» عمود البطولة«أما متثال . "احلال بطبيعة
، وهو عبارة عن أجسام بشرية حنيفة، تشبه »ضحايا معسكرات اإلبادة نصب«أشهر التماثيل، متثال نادور جيلد املسمى 
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هيئة مشعدان املينوراه يف ايته  ويوجد ميدان صغري على. فع يدها وعيوا حنو السماءاملعسكرات الشائكة، تر أسالك
والذي يرمز إىل الستة مليون يهودي الذين أُبيدوا، وتأخذ » واملقاومني نصب اجلنود وحماريب اجليتو«متثال بريت فينك 

  .وهناك سيف صلب ضخم مغمد يف النجمة. جنمة داود املينوراه شكل

بناية   بلداً على22نقشت فيه أمساء مخسة آالف مجاعة يهودية يف » اجلماعات اليت دمرت وادي«لك ما يسمى ويلي ذ
املصقول وعلى أرضها الرمادية  وحوائط صالة الذكرى بنيت من كتل ضخمة من البازلت. صخرية منحوتة يف اجلبل

  . معسكراً لإلبادة22الفسيفسائية كُتبت أمساء أهم 

حتت قنطرة أو عقد حيوي رماد الضحايا الذي جمع  ، كما هو احلال يف املعبد اليهودي،»النور األزيل«ك ما يسمى وهنا
  .النهار بني احلائط والسقف ويدخل ضوء. من املعسكرات

 : متحف إسرائيل

وتلك اليت  لفنية، العامليةاإلطالق، وهو موجود يف القدس، ويضم جمموعة من األعمال الفنية وغري ا من أهم املتاحف على
 دوالر وصممه 5,730,000تكلف حوايل  وهذا املتحف ظاهرة إسرائيلية حقة، فاملبىن. صنفت باعتبارها يهودية

الواليات املتحدة بدفع أول نصف مليون دوالر أُنفقت يف تأسيسه،  وقامت. مهندسون إسرائيليون مولودون يف أوربا
اليتُ سلبت "األرض  تحدة بدفع مبالغ طائلة مسامهة فيه، وقامت احلكومة اإلسرائيلية بتدبريالواليات امل كما قام يهود

ويتكون املتحف من أربعة . تركيب املستوطَن الصهيوين ومن مث، فهو يف تركيبه يشبه. "بطبيعة احلال من الفلسطينيني
  :أقسام

  .ملي وبعضها صنف باعتباره يهودياًويضم أعماالً فنية بعضها عا. القومي للفنون  متحف بزاليل 1

  .ويضم آثار فلسطني عرب العصور.  متحف صموئيل برونفمان اإلجنيلي واألثري 2

بعض أعمال النحت من القرنني التاسع  وتضم.  حديقة بيلي روز للفنون اليت صممها الفنان الياباين ايسامو نوجوشي 3
  .عشر والعشرين

 .امليت صممه الفنانان فريدريك كسلر وأرمان بارتوسي، وتحفَظ فيه خمطوطات البحرالكتاب،  "أو مزار" مقام  4

األول يضم أعماالً فنية ليست بالضرورة يهودية، كما  ومن الواضح أن هذا املتحف جيابه مشكلة هوية حقيقية، فاملتحف
 اتبعوا فيها تقاليد فنية من خمتلفباعتبارها يهودية هي أعمال صاغها فنانون يهود و أن تلك األعمال اليت صنفت

وعلى . إسرائيلياً وليس فناً يهودياً عاماً وإن كان هناك جزء خيص الفن اإلسرائيلي، فإنه البد أن يكون فناً. احلضارات
أما املتحف الثاين، الذي يضم آثار فلسطني عرب العصور، فإنه . الوجود بعد كلٍّ، فإن مثل هذا الفن مل يظهر إىل حيز

ميتد تاريخ فلسطني  تاريخ غري يهودي، فالوجود اليهودي يف فلسطني ال يتجاوز بضع مئات من السنني بينما عامل معسيت
الفلستيني وصلوا مع العربانيني، وقبل القرن األول  فقبل وصول العربانيني كان هناك الكنعانيون، كما أن. آالف السنني

 ني تتزايد، وكان اليهود يهاجرون منها إىل كثري من مدن البحر األبيضاليهودية يف فلسط امليالدي كانت العناصر غري

  .املتوسط
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التشكيل احلضاري البيزنطي مث اإلسالمي بدءاً   وازداد انتشار اليهود بعد حتطيم تيتوس للهيكل، وبعد دخول فلسطني يف
ة فلسطني التارخيية املُركَّبة، وإذا فأي عرض لتاريخ فلسطني سيؤكد هوي. العثماين من عهد عمر بن اخلطاب وحىت العهد

على اإلطالق وليست  لنا أن نؤكد مرحلة تارخيية على حساب أخرى، فأعتقد أن املرحلة اإلسالمية هي أمهها كان
املستمر يف احلاضر، ومعظم سكان فلسطني من املسلمني،  فاإلسالم ال يزال هو املاضي احلي، أي املاضي. املرحلة العربانية

نود  ولكننا لسنا يف جمال االختيار أو الدفاع عن القضية العربية، وإمنا. املعجم اإلسالمي احلضاري السائد هوواملعجم 
  .يهودي فقط أن نبين أحد جوانب الورطة اليت ميكن أن جتابه من حياول تشييد متحف

أن مشكلة األسلوب الفين البد أن تثار هنا كما . التماثيل أما حديقة النحت، فإا تثري قضية دينية، ألن اليهودية حرمت
 الذي يضم خمطوطات البحر» مزار الكتاب«ولعل اجلناح اليهودي حقاً هو . حنت يهودي وحبدة، إذ ال يوجد بالتأكيد

  :امليت وخطابات بركوخبا، ومع هذا، ميكن أن تثار هنا قضيتان

فإن هناك أفكاراً  ولذا،. ين اليهودي قد اكتمل فيها بعدالبحر امليت كُتبت يف مرحلة مل يكن الفكر الدي  خمطوطات 1
، الذين كتبوا خمطوطات البحر امليت، "األسينيني"الزهاد  بل يقال إن فرق. عديدة رفضتها اليهودية احلاخامية فيما بعد

  .لفرقوهناك نظرية تذهب إىل أن املسيح نفسه كان عضواً يف إحدى هذه ا. املسيحيني هم الذين انضموا لصفوف

وأدت يف اية األمر إىل تدمري البقية الباقية من   ضد الرومان فشلت"يهودية" أما بركوخبا، فهو الذي قاد ثورة عربانية 2
وهناك اآلن اجتاه يف إسرائيل إلعادة تفسري . أن احلاخامات عارضوا ثورة بركوخبا  كما. الوجود اليهودي يف فلسطني

ويذهب يهوشوفاط  . ثورة هوجاء تدل على الصلف وعلى عدم فهم املالبسات الدوليةبركوخبا باعتبارها كانت ثورة
، أي تبني مواقف تؤدي بصاحبها إىل »بركوخبا أعراض«هاركايب إىل أن اإلسرائيليني مصابون مبرض يسميه هو 

  .التهلكة

 : "بيت هاتسوفوت"متحف الدياسبورا 

عاملية تضم كالً من يهود العامل ويهود إسرائيل   قومية يهودية واحدةتذهب العقيدة الصهيونية إىل أن مثة هوية
 إنشاء 1959ومن مث قرر املؤمتر اليهودي العاملي عام . متحف يجسد هذه الفكرة ولذا، البد من إقامة. "فلسطني"

وهنا . كرة اهلوية العاملية هذهف عن يهود العامل يقَام يف إسرائيل، باعتبارها مركز يهود العامل، وذلك للتعبري عن متحف
األعمال الفنية الرفيعة اليت يقال هلا يهودية موزعة على متاحف  تبدت املشكلة يف أقصى درجات حدا، إذ اكتشفوا أن

وتعتمد على التكنولوجيا  قرروا أن يكون متحفاً ال يضم أعماالً فنية تقليدية،وإمنا تكون معروضاته مصنعة ولذا،. العامل
وشرائح ملونة وبانورامات ومستنسخات، وهو حل وال شك  املتقدمة،أي أنه سيكون متحفاً يتكون من متاثيل توضيحية

املناطق  وهكذا،ألنه لو قُسم حسب... األسرة  اجلماعة  العقيدة  الثقافة: املوضوع وقد قُسم املتحف حسب.ذكي
ولذا،فإن تقسيمها حسب املوضوع يرتع أعضاء  .ودية االفتراضيةاجلغرافية أو املراحل التارخيية الختفت اهلوية اليه

أعضاء يف أسر يهودية أو مجاعات يهودية يؤمنون : وحسب وبشكل عام اجلماعات من سياقهم حىت يصبحوا يهوداً
  .ويعيشون من خالل ثقافة يهودية واحدة بعقيدة يهودية واحدة
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 ويضم كتاب قصة.  بالفشل، إذ أن عدم التجانس أطل برأسه- تصورنا  يف-أا باءت  ورغم ذكاء الفكرة واحملاولة إال

وجوه «فإنه جيد عرضاً يسمى  وحينما يدخل الزائر املعرض،. الدياسبورا صوراً ملعظم معروضات املتحف مع التعليقات
 عرقي خمتلف حضارات خمتلفة، كل واحد منهم تعبري عن منط ، وهو عبارة عن صور وجوه يهودية من»من خالل الفن

 ، فصورة احلاخام من أمستردام بعيونه"استبعاد اليهود الصينيني واإلثيوبيني واهلنود هذا على الرغم من"عن اآلخر 

  .اخلضراء تبين مدى اختالفه عن صورة السيدة املغربية اليهودية

يهودي يف أوربا، هو   براغ، أقدم معبدفمعبد التنيوشول يف. التجانس يف اجلزء اخلاص بصور املعابد اليهودية ويظهر عدم
، مث يليه معبد "والفن القوطي فن مسيحي حىت النخاع" مثَل طيب للمعمار القوطي يف القرن الثالث عشر والرابع عشر

 خيتلف عن املعابد الكونفوشيوسية، وجبوارمها معبد ديورا إيوربوس اهليليين، ومعبد فاس مدينة كايفنج الصينية الذي ال

حال، ورغم التصنيف حسب  وعلى أية. المي الطراز، ومعبد كوشني اهلندي املبين على الطراز اهلندي، وهكذااإلس
  .فإن املكان والزمان يؤكدان نفسيهما املوضوع، وهو تصنيف بنيوي يلغي الزمان ويبعد املكان،

 والدياسبورا تفترض أن مثة قسراً  قصة الدياسبورا،- كما أسلفنا -يسمى  والكتاب الذي نشرت فيه صور املعرض
عربية تعين  كلمة» تسوفوت«، وكلمة »بيت هاتسوفوت«ولكن مما له داللة أن االسم الرمسي للمتحف هو  وارغاماً،

هؤالء املشتتني ال ينوون العودة ألرض امليعاد، وأن  ، مبعىن أن»الدياسبورا االختيارية«أي » اهلجرة اإلرادية والطواعية«
الدياسبورا  اختاروها مبحض إرادم، وكل هذا يضمر رفضاً للرؤية الصهيونية اليت ترى أن ارهم حالة ائية، إذحالة انتش

واالختالف هنا يبين مدى عمق . وطنه القومي حالة قسرية ومؤقتة، وأن اليهودي إن ترك وشأنه فإنه البد أن يعود إىل
 الصراع بني يهود العامل والصهيونية

على أن لحياتهم  نية ترى أن حياتهم خارج فلسطين ليست ذات قيمة وأنها مؤقتة، بينما هم يصرونفالصهيو .
الحقيقي أو المزعوم، لكن المركز ال  قيمة كبرى وأنها تستحق الحفاظ عليها، وقد تكون إسرائيل مركز حياتهم،

تسوفوت دائم من وجهة نظر وجهة نظر الصهاينة، وهي  وعلى هذا، فهي دياسبورا مؤقتة من. يلغي األطراف
  .يهود العالم

  الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية: الخامس الباب

 الموسيقى اليهودية 

Jewish Music  

أشكال موسيقية خاصة مقصورة على أعضاء اجلماعات اليهودية، ذات  عبارة تفترض وجود» املوسيقى اليهودية «
غريها من  ذه املوسيقى أينما وجد أعضاء اجلماعات اليهودية ومتيزها عنمعينة تتسم ا ه مسات وخصائص يهودية

ليس من املعروف أن أعضاء اجلماعات  وهذه العبارة ليست هلا أية قيمة تفسريية أو تصنيفية، إذ. موسيقى الشعوب
أحد أساتذة "وقد حاول كورت ساخس . من حميطهم احلضاري اليهودية كان هلم موسيقى أو آالت موسيقية مستمدة

 وصف املوسيقى اليهودية خالل املؤمتر األول للموسيقى اليهودية الذي انعقد يف باريس "علم املوسيقى اإلثنية البارزين

وهذا الوصف ال يضع معياراً  ،« إا املوسيقى اليت يلحنها اليهود لليهود باعتبارهم يهوداً« : ، فقال1957عام 
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العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل أو املضمون أو البناء   موسيقية سوى األصل أوأية قطعة» يهودية«لتحديد مدى 
فهل . واملتباين إجياد مظلة فضفاضة تضم حتتها تراث اجلماعات اليهودية املختلفة املوسيقي املتنوع املوسيقي هلا، وحياول

سن، والطقاطيق الشرقية للموسيقار املصري مندل جيوز مثالً تصنيف سيمفونيات املوسيقار األملاين الرومانسي فليكس
ألن كال من امللحنني يهودي أو من أصل يهودي؟ وهل جيوز اعتبار املوسيقى  «موسيقى يهودية«داود حسين باعتبارها 

بية؟ وإذا أحلاناً سالفية أو أملانية أو عر ترتل أو تنشد يف املعابد اليهودية موسيقى يهودية رغم أن أحلاا قد تكون اليت
من هو اليهودي  الركيزة النهائية لتعريف ساخس  فإن احلديث عن   تعريف"بل واستحالة"أضفنا إىل هذا صعوبة 

  .يصبح أمراً مستحيالً «موسيقى يهودية«

يعاً، ، سواء أكانت موسيقى دينية أم شعبية أم فناً موسيقياً رف»اليهودية املوسيقى«وأكدت الدراسات املختلفة ملا يسمى 
يهودية أخرى، ومن مرحلة  املوسيقى تعددت وتنوعت أشكاهلا وأحلاا ولغتها من مجاعة يهودية إىل مجاعة أن هذه

املوسيقية والقيم اجلمالية السائدة يف اتمعات اليت عاش بينها  تارخيية إىل مرحلة تارخيية أخرى، وعبرت عن التقاليد
  .اجلماعات اليهودية أعضاء

ال توجد أية مواصفات أو مسات « : هوجو ويزجال ذلك، فيقول د لنا العامل واملؤلف املوسيقي األمريكي اليهوديويؤك
 ، مثلها مثل»موسيقى يهودية«ولذلك، فإن عبارة . »قطعة موسيقية يهودية أو غري يهودية  حمددة أو موضوعية جتعل

واالستمرارية، بينما ال  ، حتاول افتراض نوع من الوحدة»يتاريخ يهود«و» فن يهودي«و» ثقافة يهودية«عبارات 
موسيقى «، وإمنا عن »موسيقى يهودية«ال نتحدث عن  وهلذا السبب، فنحن. توجد مثل هذه الوحدة أو االستمرارية

  .«اجلماعات اليهودية

 موسيقى الجماعات اليهودية 

Music of the Jewish Communities  

وقد اقتبس العربانيون . والعبادات اليهودية القدمية رات عديدة إىل استخدام املوسيقى يف الطقوسيضم العهد القدمي إشا
 واحتلت املوسيقى مكانة مهمة يف الطقوس. بابل ومن التراث الكنعاين واملصري واهليليين الكثري من التراث املوسيقي يف

أما بعد هدم اهليكل . املوسيقية الغناء والعزف على اآلالتالدينية للهيكل، وكان يضطلع ا الالويون، وكانت جتمع بني 
اليت ترتل أو تنشد يف املعابد اليهودية، ومت حترمي استخدام اآلالت  ، فقد بدأ ظهور املوسيقى الدينية" ميالدية70عام "

  .الديين يف املعبد ادفيها إىل أن يأيت املاشيح، كما اعترب صوت املرأة غري حمتشم وغري الئق لإلنش املوسيقية

وكانت ترتل عن طريق منشد منفرد، أو من خالل التبادل  وكان يتم ترتيل املزامري على وترية واحدة وعلى حلن بسيط،
 ويف القرن. كما كانت تتم قراءة أو تالوة العهد القدمي بتنغيم بسيط. وجمموعة املصلني الصويت بني املنشد املنفرد

تطور دور املنشد الديين  ومع ظهور هذه الترنيمة،. »بيوط«ترنيمة الدينية اليت عرفت باسم السادس، مت إدخال ال
ومتيز أسلوب اإلنشاد باإلرجتال والتموجات . إنشادها  الذي كان يقوم بتلحني كلمات الترنيمة إىل جانب"حازان"
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 فوي، ومل تبدأ عملية تدوينها إال يف القرنوكانت األحلان تتوارث من خالل النقل الش .الصوتية والزخارف اللحنية

  .السادس عشر بني بعض اجلماعات اإلشكنازية والسفاردية

العريب اإلسالمي  سواء اجلماعات الشرقية والسفاردية يف العامل"املوسيقي املختلف للجماعات اليهودية  والتراث والرصيد
يف القرن اخلامس عشر أو اجلماعات اإلشكنازية يف   من إسبانياأو اجلماعات السفاردية اليت استقرت يف أوربا بعد طردها

 فبعد أن وصلت الفتوحات. البيئة الثقافية اليت وجدت فيها كل مجاعة على حدة  تشكَّل من خالل"غرب وشرق أوربا

اشر، كانت األوزان وحبلول القرن الع .اإلسالمية إىل األندلس يف القرن الثامن، بدأت األوزان تستخدم يف الشعر العربي
وإنشاد الترانيم واملزامري يف املعابد اليهودية يف العراق وسوريا واملغرب  واملقامات واألحلان العربية تستخدم يف ترتيل

لألعياد واملناسبات  وأصبح العهد القدمي يرتل على مقام سيجا، وأصبحت األناشيد والترانيم املخصصة .واألندلس
احلزينة مثل العاشر من آب أو املخصصة للجنازات  لى مقام عجم، كما أصبحت تلك املخصصة لألعيادالسعيدة ترتل ع

خالل القرن  االقتباس من أحلان اتمعات العربية اإلسالمية احمليطة مع منو الرتعات القبالية وزاد. ترتل على مقام حجاز
باعتبارمها أداتني للتعبري عن حب اإلله وبلوغ  مكانة مهمةالسادس عشر يف فلسطني،واليت أعطت للموسيقى والغناء 

 وضع إسحق لوريا وإسرائيل نادجارا أشعارمها الدينية على أنغام وأحلان عربية وتركية وقد. مراحل من الشفافية الروحية

  .اثىن عشر مقاماًيف ديوان من  وأندلسية،وكان نادجارا أول من خصص مقاماً لكل قصيدة ونظَم الترانيم اليت كتبها

املوسيقي العريب الذي ينقسم إىل أربعة أرباع الدرجة ويضم أربعة  واستخدمت اجلماعات اليهودية الشرقية السلم
الدرجة ويضم  حني استخدمت اجلماعات اإلشكنازية يف أوربا السلم الغريب الذي ينقسم إىل أنصاف وعشرين صوتاً، يف

األغنية الشرقية الذي يعتمد على التتراكورد،  ليهود الشرقيون يف أغانيهم هيكلكما استخدم ا. اثىن عشر صوتاً فقط
أما اجلماعات اإلشكنازية، فاعتمدت على هيكل األغنية . يساوي مسافة رابعة وهو تسلسل أربعة أنغام جمموع أبعادها

 السفاردية يف إيطاليا  اجلماعاتومازالت بعض. الذي يعتمد على ثالثة أنغام يفصل بني كل منها نغمة كاملة الغربية

اإلشكنازية املقامات الغربية اليت تضم نوعني فقط؛  كما استخدمت اجلماعات. وبعض مناطق فرنسا تستخدم التتراكورد
بالطابع  كما متيز غناء اجلماعات الشرقية.تكثُر يف املوسيقى الشرقية املقامات واألوزان مقام كبري ومقام صغري، يف حني

  .اللحنية  الذي تسوده اجلمل املوسيقية القصرية واالرجتال والزخارفالشرقي

الشعيب، الشعراء املغنون املتجولون الذين ضموا يف  ، على املستوى"األول والثاين"وظهر يف العصر األموي والعباسي 
قاهم وألقوا أشعارهم يف العرب قواعد ممارسة فن املوسيقى والغناء، وعزفوا موسي صفوفهم يهوداً اقتبسوا عن الشعراء

نقل األحلان واألساليب  وكانوا بذلك، عامالً مهماً يف. واملدن، وأيضاً يف قصور األمراء واخللفاء املسلمني القرى
كما كون املوسيقيون الشعبيون من اليهود، . املوسيقي املوسيقية احمللية إىل اجلماعات اليهودية، ويف تشكيل ذوقهم

 ويف إستنبول، كان املوسيقيون. تركيا، فرقاً موسيقية شرقية كان لبعضها صيت واسع العريب ويفوخصوصاً يف املغرب 

كما ضمت . 1856املدينة عام  من إمجايل احلرفيني املسجلني لدى اجلماعة اليهودية يف% 5,6اليهود يشكِّلون 
  .رنني السابع عشر والثامن عشرخصوصاً يف خالل الق صفوف املوسيقيني وامللحنني األتراك البارزين يهوداً،
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إىل أعضاء  الشعبيون واملتجولون اليهود دوراً مماثالً يف نقل التراث املوسيقي الشعيب األوريب ويف أوربا، لعب املوسيقيون
اإلشكنازية كثرياً من أحلان ترانيمها ومزامريها  واقتبست اجلماعات اليهودية. اجلماعات اليهودية خالل القرون الوسطى

 والذي أُخذ من حلنني "حانوكاه"هو الترنيمة اخلاصة بعيد التدشني » ماوز تزور» فلحن. ن األحلان الشعبية األوربيةم
أدير «وترنيمة عيد الفصح  .أملانيني من القرن السادس عشر أحدمها حلن ديين لوثري، واآلخر حلن أغنية للحرب شعبيني

كما أن اللحن الذي يصاحب . أيضاً يف الكنيسة املسيحية شر يستخدممأخوذة من حلن أملاين من القرن السابع ع» هو
القرن  واليت تعود إىل"األحلان الدينية املسيحية من مدرسة دير سانت جول الغنائية بسويسرا  دعاء كل النذور مقتبس من

سرائيل من بعدها،كنشيد الصهيونية، مث إ الذي اختذته احلركة» جيدال«كما جند أيضاً أن حلن ترنيمة . "احلادي عشر
  .من األحلان الشعبية السالفية والبولندية ، اقتبس"نشيد اهلاتيكفاه، أي األمل"قومي 

بالتراث  احتفظت ببعض املالمح الشرقية يف موسيقاها الدينية، إال أا سرعان ما تطبعت ورغم أن اجلماعات السفاردية
الذي أُخذ عن حلن شعيب من » شريا«مزمور  حلان األوربية من بينها حلنواقتبس السفارد الكثري من األ. املوسيقي احمليط

 قداساً 30واستخدم هذا اللحن نفسه يف املوسيقى اخلاصة بأكثر من  .«لوم آراميه«القرن اخلامس عشر يسمى 
  .ةاستخدم السفارد شكل الكانتاتا الغنائي لالحتفال ببعض األعياد واملناسبات السعيد كما. مسيحياً

حيث جسدت موسيقاهم التراث  وخالل عصر النهضة، بدأ ظهور موسيقيني يهود يف الغرب، خصوصاً يف إيطاليا،
وقد دعا احلاخام . املادرجيال، وهي القصيدة الغزلية القصرية املوسيقي واألشكال املوسيقية السائدة يف ذلك العصر، مثل

 نتوا اإليطالية إىل ضرورة دراسة علم املوسيقى كجزء من حاخام بلدة ما"1590عام  املُتويف"جودا موسكاتا 

 وتآلفها "البوليفوين"األصوات  كما زاد االجتاه حنو تبني عناصر املوسيقى الغربية، مثل تعدد. الدراسات اليهودية
ت حماوالت إلدخال وتأسست مجعية موسيقية يهودية يف مانتوا، وجر .، يف الغناء واإلنشاد الديين اليهوديني"اهلارموين"

  1565حوايل "وكان سالومون روسي . "بسبب معارضة احلاخامات"إىل املعبد، ولكن دون جدوى  اآلالت املوسيقية

الكورايل الذي يعتمد على تعدد   من أبرز املوسيقيني اليهود يف ذلك العصر، وكان أول من أدخل الغناء"1630حوايل 
  .مسامهات مهمة يف جمال تطوير موسيقى احلجرة كما كانت له. األصوات إىل موسيقى املعبد اليهودي

ويقال إن  ، فتميزت موسيقاهم بطابعها اخلاص،"يهود اليديشية"اإلشكنازية يف شرق أوربا  أما اجلماعات اليهودية
وسيقى اتمعات املؤكَّد أا قد تأثرت مب ولكن. جذورها تعود إىل يهود اخلزر ويهود بيزنطة، وإن كان ذلك غري مؤكد

وقد انعكس تأثري احلركة احلسيدية اليت بدأت . حيث اللحن أو من ناحية اإليقاع السالفية احمليطة ؤالء اليهود سواء من
مكانة مهمة باعتبارها  وقد احتلت املوسيقى لدى احلسيديني. منتصف القرن الثامن عشر على املوسيقى الدينية تظهر يف

اقتباس كثري من األحلان الشعبية السالفية لترانيمهم الدينية   البشرية واإلله، حيث مل يترددوا يفوسيلة اتصال بني الروح
 .« إنقاذ األحلان العلمانية من الشيطان«احلسيدية القائلة بضرورة  عمالً باملقولة

ون على اآلالت املوسيقية، يعزف ظهرت بني يهود اليديشية يف القرن السادس عشر فئة من املوسيقيني املتجولني الذين كما
وقد أخذت أحلام الكثري . األعياد واألفراح اليهودية وغري اليهودية كانوا يطوفون املدن والقرى بآالم املوسيقية إلحياء
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وحقَّق بعضهم . خاصة م وكانت هلم نقابات. البولندية وارية والروسية واألوكرانية والرومانية والغجرية من األحلان
كما نالوا إعجاب بعض كبار موسيقيي القرن التاسع  ة واسعة بني اليهود وغري اليهود بفضل مهارم يف العزف،شهر
  .عشر

جمتمعام  اليهودية يف أوربا، خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، وتزايد اندماجهم يف ومع انعتاق اجلماعات
بالقيادات املوسيقية السائدة يف عصرهم  من أعضاء اجلماعاتاألوربية، أصبح من الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع 

ويف ظل هذا التطور، كان حدوث تغيرات يف شكل وتقاليد املوسيقى . وأساليبها واكتسام واستيعام لغتها وأشكاهلا
الدينية، األمر الذي الطقوس  للمعابد اليهودية حتمياً حىت بني الطوائف األرثوذكسية اليت كانت ترفض أي تغيرييف الدينية

املوسيقية إىل املعبد اليهودي، وكانت املعابد اإلصالحية يف أملانيا أول  فدخلت آلة األرغن. أثار كثرياً من اجلدل يف حينها
كما مت . الربوتستانتية الشهرية بذلك، كما اجتهت إىل ترتيل الترانيم باللغة األملانية واقتباس أحلان بعض الترانيم من بادر

وقد استخدم كثري من املنشدين أسلوب الغناء . يف بعض املعابد خال فرق الكورال اليت تضم رجاالً ونساًء بشكل دائمإد
وكان . خارجه ومل يكن غريباً أن جيمع كثري منهم بني اإلنشاد الديين يف املعبد والغناء األوبرايل األوبرايل يف اإلنشاد،

  1740"معبد لندن الكبري، وهو مايري ليوين  ليهودي، حيث تعرض أحد منشديذلك يثري أحياناً اعتراض رجال الدين ا

وترك كثري من املنشدين املعابد، واخنرطوا يف . هلاندل» أوبرا املسيح«يف  ، للطرد بعد أن أصر على االشتراك"1798
  .املوسيقية العامة احلياة

وموزار وشوبرت، مركزاً مهماً من املراكز اليت شهدت هذه  نوكانت فيينا، مهد كبار املوسيقيني أمثال هايدن وبيتهوف
  امللحن املوسيقي وكبري منشدي اجلماعة"1890  1804"اددين اليهود يف ذلك العصر  وكان من أبرز. التحوالت

 املعبد اليهودي، خصوصاً اليهودية يف فيينا سولومون سولزر، الذي أدخل تعديالت مهمة على األداء املوسيقي يف

وغريه من امللحنني غري اليهود يف تلحني عمله الكبري  موسيقى وفرق الكورال، واستعان باخلربات املوسيقية لشوبرت
يدي سولزر كثري من منشدي اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا الذين أثروا بدورهم  وقد تتلمذ على. »أغنية صهيون«
  .التقاليد املوسيقية للمعابد اليديشية يف

صعود عدد غري قليل من امللحنني املوسيقيني اليهود احتل بعضهم مكانة متميزة  القرنان التاسع عشر والعشرونوشهد 
لرعاية الكنيسة املسيحية والنبالء، مل  ونظراً ألن التلحني املوسيقي ظل خاضعاً لفترات طويلة. التاريخ املوسيقي الغريب يف

ومع انعتاق اليهود، وتزايد معدالت . التلحني املوسيقي متاحاً أمامهم الجيد أعضاء اجلماعات اليهودية يف أوربا جم
العامة، اتسعت فرص  والليربالية يف القرن الثامن عشر، وصعود الطبقات الوسطى، وانتشار احلفالت املوسيقية العلمنة

  .وجماالت التلحني املوسيقي أمام املوسيقيني اليهود

منذ عصر النهضة يف الغرب،   أول ملحن موسيقي بارز من أصل يهودي"1847 - 1809"ويعد فيلكس مندلسن 
مندلسن، وهو حفيد موسى مندلسن مؤسس حركة  وكان. وجسدت مؤلفاته التراث الرومانسي السائد يف عصره

األملاين  عتبر أعمال املوسيقاروت. اليهود الذين اندجموا متاماً يف حميطهم الثقايف األملاين التنوير اليهودية، ميثل طبقة أثرياء
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املوسيقار النمساوي املولد األمريكي  أما.  من تراث املرحلة الرومانسية املتأخرة"1911  1860"جوستاف ماهلر 
املوسيقيني وامللحنني البارزين يف القرن العشرين، وهو الذي  ، فهو أحد"1951  1874"اجلنسية أرنولد شونربج 

تراث مرحلة ما بعد  وتعتبر مؤلفاته السريالية جزءاً من. "نظام االثنيت عشرة نغمة"تأليف املوسيقي لل طور نظاماً جديداً
شونربج الدين املسيحي، لكن شونربج عاد إىل  وقد اعتنق كلٌّ من مندلسون وجوستاف ماهلر وأرنولد. الرومانسية

  .اليهودية يف أواخر حياته

األمريكية، خصوصاً موسيقى  يون اليهود مكانة متميزة يف جمال املوسيقى الشعبيةالواليات املتحدة، احتل املوسيق ويف
لألفالم، واملوسيقى اخلفيفة، وكانوا من العناصر الرائدة   واملوسيقى التصويرية"برودواي"املسرح االستعراضي الغنائي 

املوسيقيني   شرق أوربا حاملني معهم تراثاليهود الذين جاءوا إىل الواليات املتحدة قادمني من أما املوسيقيون. فيها
خصوصاً يف ااالت اليت ال تزال تعتبر حديثة  الشعبيني يف هذه البالد، فوجدوا فرصاً أوسع للعمل يف اال املوسيقي،

 ورجومن أهم املوسيقيني األمريكيني يف هذا اال، ج. األفالم واملوسيقى اخلفيفة مثل املسرح االستعراضي وموسيقى

بورجي «ويعد أهم أعماله  .، الذي حلن الكثري من موسيقى املسرح االستعراضي الغنائي"1937  1898"جريشوين 
  .للزنوج يف إطار أوبرايل حماولة للجمع بني موسيقى اجلاز واملوسيقى الشعبية» وبس

أما يف جمال . زفني أو مستوى أدائهمالعزف، سواء من حيث عدد العا وتفوق أعضاء اجلماعات اليهودية أكثر يف جمال
،العشرين فلم يكن األمر كذلك رغم وجود عدد من امللحنني اليهود يف القرن التاسع عشر والقرن التأليف املوسيقي .

اجلماعات اليهودية بشكل واسع إال منذ مائيت  ويرجع السبب يف ذلك إىل أن فرصة اقتحام جمال التلحني مل تتح ألعضاء
الشعبيني املهرة، وخصوصاً يف شرق أوربا، والذين متيزوا يف العزف على آلة   حني كان هناك رصيد من العازفنيعام، يف
رفيعة يف  ، درجة"1907  1831"وبالفعل، حقَّق عازفو الكمان من اليهود، من أمثال يوسف يواقيم  .الكمان

املتوسطة األوربية، انضم املوسيقيون اليهود إىل   بني الطبقاتوبعد أن اكتسبت آلة البيانو شعبية. العزف واألداء املوسيقي
  من أعظم عازيف البيانو يف القرن"1894  1829"البيانو، ويعد أنطون روبنشتاين  قائمة العازفني املتميزين على

  .ومن أشهر عازيف الكمان يف الوقت احلاضر يهودي مينوهني. التاسع عشر

يتصورونه مسات  عضاء اجلماعات اليهودية ومن جانب املعادين لليهود، لتحديد ماحماوالت، من جانب أ وقد جرت
ريتشارد فاجنر من أشهر من اجتهوا إىل مثل هذا االجتاه،  وقد كان املوسيقار. مميزة ملؤلفات وأعمال املوسيقيني اليهود

» املوسيقى اليهود يف«ويف مقاله . دمرةاليهود بعض السمات واخلصائص الفنية السلبية وامل فكان ينسب إىل املوسقيني

وتبنى النازيون آراء . بشكل عام  هاجم فاجنر بكل شدة فيلكس مندلسن وغريه من املوسيقيني اليهود"1850عام "
ريتشار إخييناو يف املوسيقى واجلنس أن امللحنني واملوسيقيني اليهود  وقد ذكر النازي. فاجنر الذي نال شعبية يف عهدهم

أعمال فاجنر املوسيقية ممنوعة يف  ومما يذكَر أن. عنصراً مدمراً ألم ميثلون االجتاهات الراديكالية يف املوسيقى لونيشكِّ
» الفن العربي « املوسيقية للملحنني اليهود بأا متثل مجال  ومن جهة أخرى، حاول البعض وصف األعمال. إسرائيل

  .واملبالغة، كما تعبر عن أعماق الروحالعاطفية املتطرفة  وتتميز باالنفعاالت
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اليهود ليس  سواء الذي يبحث عن مسات مدمرة أو ذلك الذي يبحث عن مسات متميزة ألعمال املوسيقيني وهذا االجتاه،
فهذا ال ينطبق على غريه من املوسيقيني اليهود  فإذا أمكننا وصف أعمال شونربج بالراديكالية،. ذا قيمة تفسريية عالية

 الصفات السابق ذكرها ميكن أن تنطبق أيضاً على موسيقيني من غري اليهود مثل وإذا كانت بعض. ثل ماهلر وغريهم

تميز أعمال املوسيقيني  تشايكوفسكي وموسورسكي وفاجنر وبرامز، فإن معىن ذلك أنه ليست هناك أية مسات خاصة،
ددت وتنوعت موسيقى أعضاء اجلماعات اليهودية من تشكيل تع وكما. اليهود وتعزهلا عن أعمال غريهم من املوسيقيني

وتنوعت داخل كل تشكيل حضاري على حدة من مرحلة تارخيية إىل أخرى، ومن مدرسة  حضاري إىل آخر، تعددت
 "والراديكاليني واحملافظني الكالسيكيني والرومانسيني"ولذا، فإننا جند بني املوسيقيني اليهود . إىل أخرى موسيقية

 .العاطفيني أو العقالنيني

  "1900-1839"هيرمان ليفي 

Herman Levy  

تلقَّى تعليمه املوسيقي يف ليبزج، كما درس على أيدي . والده حاخاماً موسيقي أملاين يهودي ولد يف أملانيا حيث كان
واستقر منذ عام  را مرموقاًمل يربز يف التأليف املوسيقي، ولكنه أصبح قائد أوركست. األملان الكبار بعض املوسيقيني

ومتيز ليفي بتشجيعه املوسيقيني املغمورين . ألملانيا  وحىت وفاته يف ميونخ اليت كانت تعد آنذاك العاصمة الثقافية1872
  .مؤلفام املوسيقية واليت فتحت لبعضهم أبواب الشهرة واجلدد وبإقدامه على تقدمي

النخبة الثقافية األملانية،  ره لنفسه، فقد كان مندجماً متاماً يف اتمع األملاين وعضواً يفلليهودي الكا ويعد ليفي منوذجاً
، رفض 1864ويف عام . أبداً، كما كان شديد االعتزاز بأملانيته راودته مسألة اعتناق املسيحية ولكنه مل يقدم على ذلك

وكان ليفي . فرنسا الباً مع وطنه األملاين ال ميكنه أن يعمل يفقائالً إنه كموسيقي متوحد قلباً وق السفر للعمل يف باريس
الوصول إىل مستويات رفيعة من األداء الفين ولكنه غري  يذهب إىل أن الفنان اليهودي، مثل غريه من الفنانني، قادر على

 قار ريتشارد فاجنر ومنكما كان ليفي من أشد املعجبني باملوسي. عمل يكتب له اخللود قادر على إبداع أو على إنتاج

هجوماً الذعاً على اليهود، وكان  والذي تضمن» اليهود يف املوسيقى«املقربني إليه، وامتدح حبثه الذي نشر حتت عنوان 
فاجنر، دون جدوى، دفع ليفي إىل اعتناق املسيحية عندما اختاره  وحاول. من أهم قادة األوركسترا الذين قدموا مؤلفاته

خطاباً من جمهول  لكن العالقة بينهما توترت عندما تلقَّى فاجنر. »بارسيفال«عمله املوسيقي الكبري  ودليكون أول من يق
. بالتورط يف عالقة آمثة مع زوجة فاجنر يدين قيام يهودي بقيادة عمل موسيقي ذي مضمون مسيحي واضح ويتهم ليفي

 يف "لودفيج الثاين"ولكن كان لتدخل ملك بافاريا . نخالبالط امللكي يف ميو واضطر ليفي لالستقالة من منصبه يف مسرح
  .1882عام » بارسيفال«دور يف إعادة الوفاق بني الرجلني، وقام ليفي بقيادة  األمر

  "1937-1870"داود حسني 

Dawod Husni  
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ن وموسيقيوكانت والدته أ. مصري يهودي ملح لد يف القاهرة، وكان والده يشتغل بصياغة احللييف . األصل عرابيةو
وانتقل داود حسين يف سن مبكرة إىل املنصورة  .صباه، كان داود حسين من أبرز أعضاء فرقة األناشيد الدينية مبدرسته

ويف سن العشرين، بدأت تتضح . العود، وعاد إىل القاهرة ليعمل مطرباً حيث درس املوسيقى الشرقية والعزف على
  .تلحني بعض األدوار والطقاطيق والقصائد للمطربنيالتلحني حيث قام ب موهبته يف جمال

دعن امسه مبوسيقيني من أمثال سيد درويش ويقروكامل اخللعي حيث لعب  داود حسين من أهم املوسيقيني املصريني، ي
د حسين بشكل ومتيز دور داو. األوىل من القرن العشرين دوراً بارزاً يف ضة املوسيقى يف مصر ويف إثرائها يف العقود

 حيث حلَّن كثرياً من املسرحيات الغنائية، وكان أول من قام بتلحني أوبرا مصرية هي خاص يف املسرح الغنائي املصري

وتعلَّم على يديه كثري من  .اليت ألفها حسني فوزي» ليلة كليوباترا«، كما حلن أوبرا أخرى هي »مششون ودليلة»
  .أم كلثوم وأمسهان  واسعة فيما بعد مثلاملطربني واملطربات الذين حققوا شهرة

باعتباره موسيقاراً يهودياً، وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا  وتقوم اإلذاعة اإلسرائيلية باإلشارة إىل داود حسين
انيه يعرفون أغ ولذا، يدهش كثري من املصريني الذين. عن أي بعد يهودي يف موسيقاه ألعيتنا احليلة لو حاولنا البحث

ومن ناحية أخرى، فإنه . »يهودي«يعرفون أنه  وأدواره، كما يدهش كثري من املتخصصني الذين درسوا موسيقاه، حينما
يسمى  احلديثة، ورغم ذيوع صيته، فإن كثرياً من املوسوعات والدراسات اليت تتناول ما رغم متيزه داخل احلضارة العربية

  .الثقافة اليديشية أو ثقافة يهود العامل الغريب ، فالثقافة اليهودية عادةً ما تعين عندهمال تذكر امسه» الثقافة اليهودية«

 الرقص والرقصات اليهودية 

Jewish Dance and Dances  

تفترض وجود أساليب يف الرقص ورقصات بعينها مقصورة على » اليهودية الرقصات«أو حىت » الرقص اليهودي«عبارة 
ألن مقدرا  ودية، وهو األمر الذي مل ينجح أحد يف إثباته، ولذا فنحن نسقط مثل هذه العباراتاليه أعضاء اجلماعات

  .»رقصات اجلماعات اليهودية«عبارة  التفسريية والتصنيفية ضعيفة بل ومنعدمة، ونفضل أن نستخدم بدالً من ذلك

 رقصات الجماعات اليهودية 

Dances  of the Jewish Communities  

عتبعرفته مجيع األقوام والشعوب على مر العصور كجزء من طقوسها. أقدم الفنون على اإلطالق ر الرقص واحداً مني 

كثري من الرقصات باحتفاالت  ويوضح لنا كلٌّ من العهد القدمي والتلمود ارتباط. الدينية أو احتفاالا االجتماعية
كثرياً يف شكلها أو حركاا أو أسلوب أدائها عن  تلفوطقوس العربانيني يف التاريخ القدمي، وهي رقصات مل خت

وبالنسبة إىل اجلماعات اليهودية، فإننا جند أن هناك أمهية . م يف تلك العصور الرقصات السائدة بني الشعوب احمليطة
 اليت انتشرت أشكال الرقصات للرقص يف حياا سواء من الناحية الدينية أو من الناحية االجتماعية، كما جند أن خاصة
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إىل آخر وأا اعتمدت بالدرجة األوىل على تقاليد  بينهم وأسلوب أدائها ختتلف من مجاعة إىل أخرى ومن عصر
  .اليهودية بينها وعلى التراث الفين الثقايف هلذه اتمعات اتمعات اليت عاش أعضاء اجلماعات

االنتصارات  دينية ولالحتفال باملناسبات العديدة، مثلالقدامى الرقص كجزء من طقوسهم وشعائرهم ال وعرف اليهود
جذور األفعال اليت تستخدم لوصف  ويضم العهد القدمي أحد عشر جذراً من. العسكرية والزواج ومواسم احلصاد

وقد استخدمت األفعال . الوثب والركض والدوران وغريها الرقصات واحلركات اخلاصة ا وأسلوب أدائها مثل
كما كانت هناك رقصات . املواكب والرقصات اليت كانت تتم أمام تابوت العهد من هذه اجلذور يف وصفاملأخوذة 

اآلشوريني معىن  كانت حتمل عند» الرقص«وكما أن كلمة . حلقات، ويرجح أا كانت خاصة بالنساء تتم يف شكل
بثالثة أعياد يشكل الرقص فيها » ج أو االحتفالاالبتها» العربية اليت تعين أيضاً» حاج«االبتهاج، كذلك ارتبطت كلمة 

  .عيد الفصح وعيد األسابيع وعيد احلصاد: االحتفال، وهي جزءاً أساسياً من مراسم

والرقص  بالدفوف« كان يستخدم لتمجيد الرب أو اإلله، فكان داود يدعو شعبه لتمجيد الرب  والرقص، مثل الغناء،
وهم يضربون الدفوف ويرقصون رقصات   يسرائيل كانوا يقومون بالدعوة إىل اإللهكما أن كثرياً من أنبياء مجاعة. »

وكان . واندفاعاً إىل أن يصل الراقصون إىل حالة من النشوة واالبتهاج الغامر تتميز باحلركات الدائرية اليت تزداد سرعة
يف هذا يشبهون   نيابةً عنهم، وهميعتقدون أن هذا الرقص يعمل على إنعاش الروح الربانية اليت تتحدث األنبياء

  .الدراويش

تقوم بأدائها النساء على أنغام  باالنتصارات العسكرية اليت كانت وباإلضافة إىل ذلك، كانت هناك الرقصات اخلاصة
 فكانت تقام يف ومثل سائر الشعوب البدائية، كانت تقام رقصات احتفاالً مبواسم احلصاد،. املوسيقية الدفوف واآلالت

القرابني، ويف ثاين أيام العيد كانت تقام رقصة باملشاعل   بعد تقدمي"داخل املعبد"عيد املظال مواكب يومية حول املذبح 
كما كانت مجيع حقول الكروم تضم أماكن للرقص . حيملن أغصان النخيل والصفصاف يصاحبها مواكب من النساء

  ."باإلله بعل ومن احتفاالت"ت كانت من أصل كنعاين للنساء فقط، ويبدو أن كثرياً من هذه الرقصا خمصصة

واآلشوري حينما دخلوا يف نطاق هذه احلضارة، كما تأثروا  والبد أن العربانيني قد تأثروا باحمليط احلضاري البابلي
رغم  ف أنهأما يف العصر اهليليين، فنحن نعر. "ولكننا ال منلك الدليل التارخيي على ذلك" باحمليط الفارسي من بعد ذلك

فلسطني كانوا يتبنون كثرياً من  معارضة احلاخامات للرقص، فإن كثرياً من أعضاء اجلماعات اليهودية داخل وخارج
واليت كان يقوم بأدائها رجال ونساء دربوا خصيصاً هلذا الغرض،  رقصات اليونانيني والرومانيني ذات الطابع الوثين،

أعضاء  وقد ظهرت بني. ية بني يهود حوض البحر األبيض املتوسط يف تلك الفترةالعادات اهليلين وهذا يدل على جتذُّر
ولعلها كانت تشمل حركات " اجلماعات اليهودية رقصة ذات طابع وثين واضح كانت تؤدى أمام كبار الشخصيات

  ."املتأهلة تعبر عن السجود وتدل على انعدام الذات أمام الشخصية



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                340  

كانت تتم يف أيام اخلامس عشر من آب، ويف يوم  مراسم واحتفاالت خاصة بانتقاء العرائسوتشري املشناه إىل وجود 
أما بالنسبة الحتفاالت الزفاف نفسها، فإن العهد القدمي يضم . حقول الكروم الغفران عندما خترج الفتيات للرقص يف

تقوم ا العروس وهي  ه الرقصة كانتواحدة فقط إلحدى الرقصات املصاحبة هلذه االحتفاالت، ويعتقد أن هذ إشارة
أما التلمود، فيضم وصفاً أكثر تفصيالً ملراسم . "اختارته رمزاً لرفضها أي رجل سوى عريسها الذي"حتمل يف يدها سيفاً 

  .ومواكب الزواج

تم أحياناً عليه احلاخامات، كما كان ي وكان الرقص على شرف العروس يعد عمالً من أعمال التقوى الدينية يتنافس
الزواج، فكانوا يقدمون رقصات جتمع بني حركات األيدي واألرجل  إحضار الراقصني احملترفني للمشاركة يف احتفالت

 هذه الرقصات واختفت متاماً مع انتهاء الوجود العرباين يف فلسطني كتجمع بشري ديين واندثرت أغلب. والوسط

واختذت . البيوت اليهودية شكل شديد االختصار داخل املعابد أوحضاري، لكن بعض هذه الرقصات بقيت لتؤدى ب
العامل أشكاالً جديدة من فنون الرقص نبعت من التراث الثقايف  اجلماعات اليهودية اليت استقرت ونشأت يف خمتلف أحناء

  .ارهاالتشكيالت احلضارية اليت انتموا إليها واليت تشكلت تقاليدهم احلضارية يف إط والفين السائد يف

لقد كانت العقيدة اليهودية متنع . التحرمي وقبل أن نستمر يف العرض التارخيي، ميكننا أن ننظر إىل الرقص من منظور
احلاخامات خالل العصور الوسطى يف أوربا قواعد صارمة بالنسبة للرقص  الرقص املُختلَط بني الرجال والنساء، ووضع

إىل تصميم   الرجل وزوجته وبني األخ وأخته وبني األب وابنته، وأدى ذلكأصبح يسمح به فقط بني املُختلَط حبيث
ويف أحيان أخرى، . اليت وضعها احلاخامات رقصات معقَّدة يتم فيها االختالط بني اجلنسني ولكن مع مراعاة القاعدة

 ة، ومن مث بني أعضاء اجلماعاتتصاعد معدالت العلمنة داخل اتمعات الغربي ومع. كان يتم جتاهل هذه القواعد كليةً

وحاول . املتصلة بالرقص املُختلَط اليهودية، بدأ التراخي يف تطبيق التحرميات الدينية يتزايد مبا يف ذلك التحرميات
املخالفني ولكن دون جدوى، خصوصاً أن الرقص املُختلَط بدأ يكتسب  احلاخامات احلد من ذلك بفرض الغرامات على

  . حتت تأثري البيئة احمليطة م"دون شك"بني اجلماهري اليهودية، وذلك  ةقبوالً وشعبية كبري

اجتماعي وترفيهي شأا  العصور الوسطى اكتسب الرقص يف أوربا شعبية بني أعضاء اجلماعات اليهودية كنشاط ويف
نيا وبولندا دور للمناسبات تقام اجليتوات اليهودية يف فرنسا وأملا وأُقيمت يف كثري من. يف هذا شأن أعضاء جمتمع األغلبية

الدور أقيمت أساساً  ويبدو أن هذه. الراقصة والغنائية يف أيام األعياد وأيام السبت ولالحتفال بالزواج فيها احلفالت
الرقصات اليت اشتهرت يف هذه الدور رقصات شبيهة أو  وكانت. لالحتفال بالزواج وحتولت تدرجيياً إىل أماكن للترفيه

 وإن كان يرجح أن أصوهلا ترجع إىل رقصات الشعوب األوربية. الشعوب األوربية آنذاك ة للرقصات املنتشرة بنيمماثل

والغناء والقدرة على االرجتال، وكان يقوم  وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد للرقص يتميز بتفوقه يف الرقص. احمليطة
  .لتنويعات اجلديدة عليهاا بإدارة الرقصات كما كان معنياً بإدخال

وعلى عكس يهود أوربا الذين . اإلسالمي فلم تنشأ بينهم مثل هذه الدور أما اجلماعات اليهودية يف إسبانيا والعامل العريب
  .بداخلها اجليتوات الضيقة، كانت بيوت يهود الشرق من السعة حبيث تسمح بإقامة مجيع االحتفاالت عاشوا يف



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                341  

الدينية واملناسبات االجتماعية من مجاعة إىل  ل وأنواع الرقصات اليت تقام احتفاالً باألعيادوتنوعت واختلفت أشكا
الرقصات انتشرت بني كثري من اجلماعات اليهودية وإن تنوعت تفاصيلها  فقد ارتبط بعيد النصيب نوع من. أخرى

وهذه األنواع . والغناء القفز فوق النارمجاعة إىل أخرى، وهي رقصة تتضمن حرق متثال يرمز إىل هامان و ومظاهرها من
. البدائية اليت كانت ترمز إىل حرق الشيطان يف النار من الرقصات تعود جذورها إىل الطقوس السائدة بني الشعوب

مدينة  التقليد كان سائداً بني يهود بابل، كما يبدو أن هذه الرقصات كانت موجودة بني يهود ويشري التلمود إىل أن هذا
بني يهود بولندا خالل القرن الثامن  ة وكذلك بني يهود إيطاليا خالل القرنني الثاين عشر والرابع عشر، وكذلكبيزنط

ويقال إن هذا التقليد كان موجوداً أيضاً بني اجلماعات اليهودية يف  .عشر حيث كان عيد النصيب شبيهاً بالكرنفال
 .واجلزيرة العربية وشرق اهلند القوقاز

بالزواج، ففي العصور الوسطى يف أوربا ظهرت رقصات كانت أقرب  رقصات عديدة خمصصة لالحتفالوكانت هناك 
 الصوفية، ويف أحيان كثرية كان املوت يتخذ موضوعاً هلا، ويف بعض األحيان يسقط أحد إىل الطقوس السرية أو

من "يغنون، مث يقوم الرجل  وهماحلاضرين يف حفل الزواج على األرض كأنه ميت ويرقص من حوله الرجال والنساء 
وانتشرت مثل هذه الرقصات واألغاين . ترمز إىل البعث وهي رقصة.  وينضم إىل اآلخرين يف رقصة مرح وابتهاج"مماته

أي  «Ring around rosies رينج أروند روزيز« ومن أمهها أغنية األطفال  بني شعوب أوربا يف تلك اآلونة،
 ,ashes داون آشز آشز، وي أول فول« : ء مجاعي لألطفال حيث يقولون باإلجنليزيةواليت تنتهي بغنا «فلتلتفوا«

ashes, we all fall down »  سقُط« وتعينى  .« رماد يف رماد، كلنا سنسموهناك رقصة أخرى ت
تام الفقراء يف هلك فيها املاليني حيث كان يتم زواج األي ظهرت يف أعقاب اجتياح األوبئة ألوربا واليت» رقصة املوت«

  .أعضاء اجلماعة اليهودية حفل يقام يف املقابر حبضور

، وهي رقصة مجاعية يقوم فيها "متزفاه"رقصات الوصايا  ومن الرقصات اليت ارتبطت بشكل خاص حبفالت الزواج،
  اجلنسني يفوالنساء مع العروس، وذلك احتراماً للقواعد الدينية اخلاصة بعدم اختالط الرجال بالرقص مع العريس

تغطية أيديهم بشيء رمزاً  ولكن، مع تآكل احترام هذه القيود، أصبح الرجال يرقصون مع العروس ولكن مع. الرقص
املتبع هو أن يرقص الرجال مع العروس ويفصلهما منديل متسك  ومع أوائل القرن التاسع عشر، أصبح التقليد. لالنفصال

 ويف بعض األحيان، كان يدعى إىل حفالت الزواج املتسولون من اليهود،. بطرفه اآلخر العروس بأحد أطرافه والرجل

  .«رقصة املتسولني«باسم  وكان يسمح هلم بالرقص مع العروس وكذلك أداء بعض الرقصات اخلاصة م اليت عرفَت

ء جلد احليوان أو زي جنود املتبعة هو الرقص مبالبس الفالحني أو بارتدا أما يف األفراح احلسيدية، فكان أحد التقاليد
  .كانت الفتيات يرقصن حول العروس،والفتيان يرقصون حول العريس كما.القوزاق

الزفاف بإحضار  للجماعات اليهودية يف العامل العريب واإلسالمي، فإننا جند أم كانوا حييون حفالت أما بالنسبة
كانت النساء من الضيوف يقمن بالرقص  ويف اليمن،.  يرقصن على أنغام الطبول"عوامل"راقصات ومغنيات حمترفات 

ويف مصر، كان سلوك املدعوين يتنوع . سيتم صبغ أيدي العروس ا باملزهرة أو الصحن الذي حيوي صبغة احلنة اليت
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اليهودية، كانت  فحىت اية القرن التاسع عشر، قبل أن يتم تغريب أعضاء اجلماعات. احلضاري السائد بتنوع اخلطاب
ومع تزايد معدالت التغريب . معهن لسيدات يقمن بالرقص مع العروس رقصات شرقية، كما كانت العروس ترقصا

تصبح غربية متاماً، فيختلط اجلنسان ويرقصان التاجنو أو غريها من  والعلمنة، بدأت أفراح أعضاء اجلماعات اليهودية
  .الذائعة الرقصات الغربية

. مع انتهاء ار السبت، حول مائدة احلاخام وقد اعتاد احلسيديون الرقص،. السبتوهناك رقصات خاصة أيضاً بيوم 

يف ار ومورافيا ورومانيا على الرقص يف أيام السبت خارج املعبد على مرأى  ويف شرق أوربا، اعتاد الشباب اليهودي
ذات األصل الروماين  horaاحلوراوكانت رقصام من الرقصات املنتشرة يف اتمع احمليط، مثل رقصة . النساء من
أما . احلاخامات ينظرون باستياء ملثل هذه الرقصات ، وكان"واليت أصبحت فيما بعد الرقصة الشعبية األوىل يف إسرائيل"

يقومون بالرقص يف يوم السبت على أطراف أصابعهم مع هز الكاحل ومفصل  بني يهود اليمن فإن الراقصني كانوا
  .لراقص إىل حالة من النشوة واالجنذاب الديينيصل ا الركبة إىل أن

وأحياناً، . واإلسالمي احتفاالً بعملية اخلتان، وخصوصاً بني اجلماعات اليهودية يف العامل العريب كما كانت تقام رقصات
 والطفل، ففي صفد كانت الراقصات يرقصن مساء كل كانت هذه الرقصات دف إىل إبعاد األرواح الشريرة عن األم

 حول "أحياناً"املغرب، كانت النساء يرقصن بالسيوف، وكان الرقص جيري  ويف. يوم عقب الوالدة وحىت يوم اخلتان
حمترفات إلحياء  أما يف إيران، فكان األب يقوم بإحضار راقصات. األسبوع الذي يسبق عملية اخلتان فراش األم طوال

صينية إلياهو اليت تستخدم يف عملية اخلتان يف موكب  ، كان يتم إحضارويف املغرب العريب. الليلة اليت تسبق عملية اخلتان
 ويف. ويف سوريا ولبنان، يقوم سبعة من الضيوف بالرقص بالصينية كلٌّ يف دوره. والرقص من الشموع يتخلله الغناء

يع احلاالت، ويف مج .عدن، كان الضيوف يقومون بالرقص مع كرسي إلياهو كأم يرقصون مع النيب إلياهو نفسه
  .للمجتمع الذي يعيش أعضاء اجلماعة اليهودية يف كنفه سيالحظ أن الرقصات وطريقة أدائها ينبع من التقاليد الثقافية

 تقام إحياًء لذكرى أحد األنبياء أو احلاخامات، فقد جرت العادة على إحياء ذكرى وفاة وهناك رقصات تذكارية

جيتمع احلجاج عند مقربته يف صفد  ترب أبا القبااله، وإليه ينسب كتابة الزوهار، حيثاحلاخام سيمون بن يوحان الذي يع
الربتساليف، فأمر أتباعه بإحياء ذكراه عند وفاته عن طريق دراسة املشناه  أما احلاخام احلسيدي حنمان. للرقص والغناء
لذكراه يف مقابر أومان يف   احتفال راقص إحياًءوقام أتباعه ألجيال متعاقبة بتلبية رغبته وإقامة. مقربته والرقص عند

  .أوكرانيا

 العراق، فيقال إم حيتفلون بعيد األسابيع بإحياء ذكرى النيب ناحوم واالجتماع عند أما يهود جبال كروستاف يف مشال

جال إىل قمة أحد العيد، يصعد الر ويف ثاين أيام. مقربته والطواف حول ضرحيه والغناء، يف حني تقوم النساء بالرقص
موكب شبيه باملواكب العسكرية حاملني السالح ويقومون بتمثيل املعركة  التالل القريبة لقراءة التوراة مث يرتلون التل يف

  .الدفوف ستؤذن بقدوم املاشيح، أما النساء فيستقبلن الرجال بالرقص والغناء على نغمات الكربى اليت
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احلديث، قد يكون من املفيد اإلشارة إىل أن احلركات  اء اجلماعات اليهودية يف العصروقبل االنتقال إىل الرقص بني أعض
وسامهت يف هذا االجتاه حركة شبتاي تسفي بشكل خاص، مث . انتشار الرقص بينهم احللولية املشيحانية ساعدت على

بل إن . اخلاصة بالرقص حلدودالفرانكية، إذ أن الرتعة الترخيصية شجعت على إسقاط احلدود، مبا يف ذلك ا احلركة
  .دائماً الرقص احملموم الشعائر السرية ذات الطبيعة اجلنسية هلذه اجلماعات كانت تتضمن

الثامن عشر، أمهية كبرية بالنسبة إىل اجلماعات اليهودية يف شرق  واكتسب الرقص، مع ظهور احلركة احلسيدية يف القرن
أشكال  فقد اعترب بعل شيم طوف، مؤسس احلسيدية، الرقص شكالً من. ميةجزءاً من حيام اليو أوربا، وأصبح يشكل

وهذا . "ديفيقوت"وااللتصاق بالرب والتوحد به  الصالة والعبادة أمام الرب وأداة للوصول إىل حالة من النشوة الدينية
 تضح أيضاً يف مفاهيم مثل اخلالص الذي ي"مقابل الرتوع التوحيدي حنو التبليغ"التجسد  يتفق متاماً مع الرتوع احللويل حنو

من خالله الراقص إىل حالة  وبالتايل، أصبح الرقص احلسيدي نوعاً من الطقس الديين يصل. "عفودا جباشيموت"باجلسد 
شكل دائري، أو يف حلقات، رمزاً للفلسفة احلسيدية  والرقص احلسيدي كان يتم يف. من النشوة واالبتهاج الديين

 والكل عبارة عن حلقات يف سلسة، والدائرة ليس هلا جهة أمامية أو خلفية وليس هلا الكل متساو« ن احللولية القائلة بأ

 ."مغلقة والنسق احللويل العضوي يف رأينا يأخذ دائماً شكل دائرة"» بداية أو اية 

 حركة التمايل وحركات يصل إىل حالة النشوة وتصاحبه والرقص احلسيدي يبدأ بطيئاً مث يزداد إيقاعه تدرجيياً إىل أن
 وقد علَّم احلاخام حنمان الربتساليف أتباعه أن الرقص مع الصالة من. والتصفيق األيدي واألرجل والقفز يف اهلواء

بتالوا قبل الرقص مباشرةً  الفروض املقدسة وأن كل جزء من اجلسد له إيقاعه اخلاص، وقام بتأليف صالة خاصة يقوم
الرقص يف مجيع املناسبات واألعياد، حىت تلك اليت تتسم بالوقار  حلاخامات احلسيديني إىل ضرورةكما دعا مع غريه من ا

. "مسحات توراه" التاسع من آب ورأس السنة ويوم الغفران، وكذلك يف احتفال جة التوراة: حزينة، مثل إحياًء لذكرى

بالرقص يف نشوة روحية مع التوراة مرتدياً شال  دي يقومفإىل جانب املواكب املعتادة هلذا االحتفال كان احلاخام احلسي
 ومثة نظريات خمتلفة حتاول الوصول إىل. احلسيديني الذين يقومون بالغناء والتصفيق  وحماطاً بدائرة من"طاليت"الصالة 

يت تعلَّمها الكنعانية البعلية ال أصول رقصات احلسيديني، فتذهب بعضها إىل أن أصل هذه الرقصات يعود إىل الرقصات
رأينا أن هذا الرأي بعيد عن الصواب، وينبع من رؤية اليهود ككيان  ويف"العربانيون القدامى بعد تسلُّلهم يف كنعان 

تركي، ومن  وهناك رأي يذهب إىل أن الرقصات احلسيدية تعود إىل أصل. "أصوله احلضارية املستقلة حضاري مستقل له
ويشري أصحاب هذا الرأي إىل أن . أنفسهم  حيث يدورون حول"يف قونيه"نيني مث فهي تشبه رقصات الدراويش العثما

العثمانية أو قريبة من األثر العثماين، وأن احلركة احلسيدية تأثرت  احلسيدية انتشرت يف مقاطعات كانت حتت السيطرة
املارانو السفاردي الذي كان   بتراثالفرانكية اليت تأثر صاحبها بالثقافة العثمانية، وأن احلسيديني ككل متأثرون باحلركة

.  يدعمها هذا الرأي"التركية"بأصول يهود بولندا اخلزرية  كما أن أطروحة كوستلر اخلاصة. قد دخله عنصر عثماين

 مثل"أن رقصات احلسيديني تأثرت برقصات مجاعات املنشقني املسيحيني األرثوذكس  ولكن مثة رأياً ثالثاً يرى

  . الذين تركوا أثراً عميقاً يف فكر احلسيديني" واخلليسيتالدوخوبور والسكوبتسي
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عصر إىل آخر وارتبطت يف املقام  ومما سبق، نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعددت من مجاعة يهودية إىل أخرى ومن
الرقص «ومن مث، فإن من الصعب احلديث عن . على حدة األول بالتشكيل احلضاري الذي انتمت إليه كل مجاعة

 والواقع أن رقصات اجلماعات اليهودية، سواء. وشكله وحركاته وأسلوب أدائه اخلاص باعتباره فناً له مساته» هوديالي

 "يف شرق أو وسط أو جنوب أوربا سواء"بني اإلشكناز أو السفارد أو الشرقيني، جتد جذورها إما يف اتمعات األوربية 

على ذلك هو تعدد وتنوع الرقصات اليت جاء ا املستوطنون   دليلوخري. أو يف اتمعات العربية والشرق أوسطية
 ، فكانت هناك»وحدة الشعب والتراث والثقافة اليهودية «الدولة الصهيونية اليت تدعي  اليهود إىل إسرائيل وهي

وىل يف إسرائيل، وهي احلورا، الشعبية األ بل إن الرقصة. الرقصات البولندية والروسية والرومانية والرقصات العربية اليمنية
» رقص شعيب إسرائيلي « فحسب بل إن إسرائيل اجتهت، يف حماولة خللق  وليس هذا. ما هي إال رقصة رومانية األصل

تقتصر على  ومعىن ذلك أن عملية السلب مل. الرقص العريب الفلسطيين، خصوصاً رقصة الدبكة الشهرية لألخذ من تراث
  .ىل تراث أصحاب األرض وفنوم ورقصاماألرض بل امتدت أيضاً إ

ومعلمي الرقص اليهود احملترفني، وكان  وشهدت العصور الوسطى، وعصر النهضة يف أوربا، ظهور العديد من الراقصني
 واكتسب الرقص يف تلك الفترة أمهية كبرية بالنسبة إىل طبقة األمراء. املارانو أغلبهم من اليهود اإليطاليني أو من يهود

من الرقصات اخلاصة ببالط  النبالء األوربيني وأصبح يشكّل جزءاً مهماً من تقاليدهم االجتماعية وظهرت العديدو
وساعد على هذا التطور ظهور معلمي . عامة الشعب األرستقراطية اليت أصبحت تتميز عن الرقصات الشائعة بني

 "رمبا نتيجة مرياثهم كجماعات وظيفية"ريادياً يف هذا اال اليهود لعبوا دوراً  ويبدو أن. الرقص، خصوصاً يف إيطاليا

 1313 الذي قام عام Hacen ben Salomo فيعود أول ذكر ملعلم رقص إىل احلاخام هاسن بن سالومو

طاليا كثرياً من اليهود اشتغلوا ذه املهنة يف إي ويبدو أن. بتعليم املسيحيني رقصة كورالية تؤدى أمام املذبح يف الكنيسة
 الذي يدل على األمهية اليت أعطاها اليهود للرقص آنذاك أن مدرس العربي الذي كان خالل القرن اخلامس عشر، األمر

ومن أشهر معلمي . املوسيقى والرقص أيضاً يعلِّم أبناء األسر اليهودية يف إيطاليا العهد القدمي والتلمود كان يعلمهم
 واحداً من أهم الكتب 1463هودي جوليلمو إبريو الذي كتب عام الي الرقص يف ذلك العصر على اإلطالق،

القرن  ويف. الرقص والذي ظل لفترة طويلة دليالً مهماً لألرستقراطية األوربية يف هذا الشأن املخصصة ألصول وقواعد
ابا ،منح الب1775ويف عام  .السادس عشر، اكتسب اليهودي جاكينيو مارسانو شهرة واسعة كمعلم رقص يف روما

  .كثري من مدرسي الرقص اليهود يف إجنلترا وفرنسا حق تدريس الرقص والغناء الثنني من يهود أنكونا،كما وجد

الذين كانوا  خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر، املغنون واملهرجون املتجولون من اليهود كما انتشر يف أملانيا،
األفراح ويف غريها من املناسبات،وكانوا يشتهرون  حلركات البهلوانية يفيقدمون الرقصات والتمثيليات اإلميائية وا

  .برقصيت املشاعل والسيوف
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املوسيقيني والراقصني اليهود يف بالطهم إلحياء  ومل خيتلف الوضع كثرياً يف الشرق، فكان سالطني آل عثمان يستخدمون
  ألداء ما"حىت منتصف القرن العشرين"يف العامل العريب الراقصات من أصل يهودي  ويالحظ ظهور كثري من. احتفاالم

  .«الرقص الشرقي«يسمى 

اجلماعات اليهودية يف اتمعات احمليطة م واخنراطهم يف حياا الثقافية  أما يف العصر احلديث، ومع تزايد اندماج أعضاء
عشر، قام آرثر  ففي القرن التاسع. لراقصاتفقد ظهر بينهم مصممو الرقصات واملرموقون من الراقصني وا والفنية،

بتصميم باليه كوبيليا الشهري باإلضافة  ، وهو راقص ومصمم رقصات فرنسي،"1870  1815"ميشيل سان ليون 
كما وضع كتاب ستينو كوريوجرايف . واليت عرضت يف خمتلف دول أوربا إىل العديد من الباليهات الرومانسية األخرى

النظم اليت  ، وهي طريقة سريعة لكتابة وتسجيل الرقص، وتعد من أوائل1852 عام "ختزل للرقص امل  التدوين"أي 
الرقصات يف عصره، وقد اعتنق الكاثوليكية  ويعد سان ليون من أهم أساتذة الباليه ومصممي. وضعت يف هذا اال

  .عندما تزوج من إحدى راقصات الباليه

كثري من راقصي وراقصات الباليه بني أعضاء  دما زاد االهتمام يف الغرب بفن الباليه، فقد ظهرأما يف القرن العشرين، وعن
فقدمت فرقة . بل وسامهوا يف نشر هذا الفن يف إجنلترا والواليات املتحدة اجلماعات اليهودية الذين حققوا شهرة واسعة

وإليشيا ماركوفا، وكذلك  الالمعني أمثال إيدا روبنشتاينالروسي دياجليف عدداً من الراقصات والراقصني اليهود  الباليه
الكالسيكي يف إجنلترا وتعتبر بالتايل من مؤسسي الباليه اإلجنليزي  ماري رامبريت اليت أسست فيما بعد أول فرقة للرقص

ليون   هو1929و1909مصمم هذه الفرقة اليت قدمت عروضها بنجاح كبري يف أوربا بني عامي  كما أن. احلديث
اجلماعة اليهودية للعمل يف اال الفين  وبعد قيام الدولة السوفيتية، أُتيحت فرصة أكرب ألعضاء. باسكت اليهودي األصل

مثل مايا بليستسكايا اليت أصبحت البالريينا األوىل يف فرقة باليه البولشوي  وظهر عدد من الراقصات والراقصني البارزين
  .حتاد السوفييت، وهي من أعظم راقصات هذا اجليلفنانة الشعب لال واختريت

ولكن كانت هلم إسهامات  الواليات املتحدة، فلم يتميز أعضاء اجلماعات اليهودية باإلبداع يف جمال الرقص، أما يف
دور ريادي يف نشر هذا الفن يف الواليات  بل كان هلم. مهمة كراقصني أو مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه

 وفرقة مدينة نيويورك، ويعتبر ذلك بداية "1934"مدرسة الباليه األمريكية  دة، فقد أسس ليفكون كريستاين فرقةاملتح
الفرق اجلديدة للباليه  كما قام معلمو الرقص األمريكيون اليهود بتدريب كثري من راقصي. الباليه األمريكي ميالد

مصممي الرقص املتميزين جريوم روبيرت الذي اكتسب  ومن. اتالكالسيكي واليت تكونت يف الثالثينيات واألربعيني
. ومن بني الراقصات املتميزات ميلسيا هايدن ونورا كاي. »قصة احلي الغريب» شهرة عاملية من خالل تصميمه رقصات

ا يذكَر ومم. سكي املأخوذة عن مسرحية الكاتب اليديشي آن» الديبوك«هذه األخرية بتصميم رقصات باليه  وقد قامت
تتناول مواضيع أو قضايا ختص اجلماعات اليهودية  أن كثرياً من اليهود وغري اليهود وضعوا باليهات من الرقص احلديث

 اليت وضعته صوين مازلو، ويتناول حياة» القرية اليت عرفته«احلسيدية مثل باليه  أو تستمد بعض رقصاا من الرقصات



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                346  

الذي » أحالم«يهودية، وباليه  هليلني تامرييس والذي يتناول حياة أسرة» ذكريات«اليهود يف روسيا القيصرية، وباليه 
  .صممته آنا سوكولون وفيه إدانة ألملانيا النازية

الرقص يف الواليات املتحدة،  كما صممت مارثا جراهام، وهي مصممة رقص غري يهودية وصاحبة واحدة من أهم فرق
ولكن تناول مواضيع يهودية ال . 1928وذلك عام  «نيجون«و» بعل شيم«: عملني يتناوالن مواضيع يهودية مها

الفين هلذه الرقصات وأسلوب أدائها وحركاا تنتمي كلها إىل مدرسة الفن  يعطي هذه األعمال صفة اليهودية، فالشكل
  . فن الرقص يف الغربتراث وهي مدرسة متيل أكثر ناحية التعبري واستعمال احلركات الطبيعية وتعترب جزءاً من احلديث،

الرقص «راقصات من أعضاء اجلماعات اليهودية يقمن مبا يسمى  وقد ظهرت يف بداية القرن احلايل يف العامل العريب
 .إسرائيل وتوجد مدرسة لتعليم الرقص الشرقي يف. يوجد عدد كبري منهن يف الواليات املتحدة ، وال يزال»الشرقي

  "ثاني من القرن الخامس عشرالنصف ال"جوليلمو إبريو 

Guglielmo Ebreo  

، لكنه على أية حال ارتبط 1440يف إسبانيا قبل عام  أستاذ رقص إيطايل من القرن اخلامس عشر، ورمبا يكون قد ولد
» العربي«أو » إبريو«بعض الباحثني يف أصله اليهودي، ولكن اإلشارة إليه بلقب  ويشكِّك. مبدينة بيسارو اإليطالية

الرقص اجلديدة يف  تتلمذ على يد دومينيشينو دا بياسترا مؤسس إحدى مدارس. هذا األصل بشكل شبه قاطع ؤكدت
كما كان جزءاً مهماً من احلياة االجتماعية للنبالء  وكان الرقص يعتبر فناً رفيعاً للغاية يف عصر النهضة،. إيطاليا

كم الكبري من األحباث والدراسات اليت صدرت خالل هذه الفترة على هذا ذلك ال واألرستقراطية األوربية، والدليل
األساسية إىل جانب  وقد كتب جوليلمو حبثاً عن فن الرقص يف عصر النهضة شرح فيه أهم قواعده. الرقص حول فن

  .شرح مفصل لكثري من رقصات عصر النهضة اإليطالية

االحتفاالت  يين، كما قام باإلشراف على كثير منبتدريس الرقص في قصور األمراء والنبالء اإليطال وقام
االحتفاالت الضخمة بمناسبة زواج أحد   على تنظيم1475الراقصة في المدن اإليطالية المختلفة، وأشرف عام 

وصمم جوليلمو كثيرا من الرقصات وأعمال . لهذه المناسبة نبالء بيسارو وقام أيضا بتصميم رقصات خاصة
 ويبدو أن جوليلمو اعتنق المسيحية فيما بعد واتخذ. متطورة للغاية بالنسبة إلى عصره الباليه التي كانت تعد

رقص ال يعبر عن أية  ولكنه، سواء اعتنق المسيحية أم ال، فقد ظل في وظيفته كأستاذ. اسم جيوفاني أمبروجيو
شية أو متميزة أو يضطلع أعضاؤها بوظائف هام هوية يهودية بقدر ما يعبر عن انتمائه إلى جماعة وظيفية

  .«الرقص«حالة جوليلمو  رائدة مثل الربا أو البغاء، وهي في

الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية: الباب السادس   

 الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهودية 

Comedy and Members of Jewish Communities  
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خدامها إلثبات أن مثة شعباً يهودياً له استمرارية تارخيية وله است الكوميديا هي إحدى الصفات اليت حياول بعض الباحثني
الكوميديا اليهودية منذ«ولذا، جند أن الكثريين يتحدثون عن . والنفسية املميزة صفاته العرقية أن «وعن » أقدم العصور 

  .«الدينية اليهودية روح الكوميديا املوجودة يف التوراة والتلمود وغريها من الكتب

للداللة» كوميديا« اللَبس هنا من استخدام اللفظ ويأيت على أكثر من مدلول خمتلف، فال إنكار لوجود كوميديا يف  
 الصعب العثور على صلة بني هذه الكوميديا ومنط الكوميديا اليت يستخدمها اليوم أعضاء التوراة والتلمود، ولكن من

يف القرون السابع عشر والثامن   كانت سائدة بني يهود اليديشيةاجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة، أو تلك اليت
فالتوراة والتلمود وغريها من الكتب. عشر والتاسع عشر الدينية اليهودية تتميز بأا كُتب جادة تدعو إىل اجلهامة وحتض  

مضحكةومع هذا جند يف هذه الكتب شخصية . الضحك بأنه صفة الضعفاء وغري القادرين على احلزن وتسم خمادعة أو  
ورمبا كان التجسيد األمثل هلذه الشخصية يف التوراة هو. »الفهلوي«شخصية  يعقوب أو يسرائيل، فهو الذي خدع  

وشخصية الفهلوي القادر . الربكة اليت كان يود أن مينحها ألخيه أخاه عيسو يف مرياثه وهو الذي خدع أباه إسحق وأخذ
خصية ديونيزيوس أو باخوس إله اخلمر واللهو وهريمس صاحب األلف وجه،الرومان يف ش على اخلداع جندها عند  

إله متعدد اخلصال وهو أخبث اآلهلة"وجندها عند أهل الشمال يف شكل اإلله لوكي  وترتبط ذه الشخصية اليت ختفِّف  ."
د هذه الشخصية ويلعب صاخبة وماجنة يتم فيها انتخاب إنسان جيس من قتامة الدين احللويل وجهامته احتفاالت شعبية

 وكانت هذه االحتفاالت عند بعض أعضاء اجلماعات اليهودية هي احتفاالت عيد النصيب .دور ملك االحتفال
" احتفاالت التحلُّل من االرتباطات وإطالق العنان للهو«  اليت وصفت بأا "البورمي وكان يتم انتخاب املهرج . »واملرح  

ويف هذا.  للبورمياألكرب واملاجن األعظم ملكاً اإلطار، إذن، ميكننا رؤية اجلانب الكوميدي يف الكتابات الدينية اليهودية  
  .امتداداً ألفكار الديانات الوثنية الطبيعية احللولية بوصفه

من  اليهودية اليت نشأت يف شرق أوربا واليت تتحدث اليديشية، فظهرت بينها أشكال وأمناط أما بالنسبة للجماعات
ديا متيزت بالسخرية من الدين ومن الذات اليهودية، واستمدت مالحمها منالكومي وضع اليهود يف هذه اتمعات  

  .ولكنها تسعى يف الوقت نفسه إىل االندماج فيه كجماعات وظيفية تعيش على هامش اتمع ويف عزلة عنه
الدينية وطريقة احلاخامات يف التعبريبالسخرية من األسلوب التورايت والكتابات  وتزخر الكوميديا اليديشية والدين هنا  .
االندماج، وبالتايل تكون الكوميديا الساخرة  هو موضع السخرية ألنه مصدر اإلزعاج األول والعقبة الرئيسية يف طريق

وحنن نرى هذا بكثرة يف كتابات الكاتب اليديشي الساخر شالوم عليخيم،  .وسيلة اليهود يف التخلص من يهوديتهم
احتفاالت   يف هذه املرحلة حتولت إىل"بورمي"بل إن احتفاالت عيد النصيب . مغامرات مناحم مندل خصوصاً يف كتابه

توراة«وكانت الفقرة الرئيسية يف االحتفال هي . تسخر من الدين واحلاخامات أو احملاكاة الساخرة للتوراة » البورمي 
هنا صارت الكوميديا وسيلة من وسائل االندماج يف . وسخرية منه حيث صار ملك البورمي جتسيداً للحاخام األعظم

  .إلنكار الذات من أجل إتاحة الفرصة للدخول يف منظومة اآلخر اتمع وأيضاً طريقة

املرفوض اليت جسدها أعضاء اجلماعات/الكوميديا شكل السخرية من ازدواجية املرغوب كما أخذت اليهودية  
ر مهم ومطلوب يف اتمع الذي تعيش فيه، ولكنهاكجماعات وظيفية تقوم بدو حتيا يف الوقت نفسه منبوذة منه وعلى  

أحناء العامل تزخر بالسخرية من اجلماعات الوظيفية، فنجد معروف  هامشه، وكثري من الكتابات الكوميدية يف مجيع
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ومن هنا تبلورت يف األدب، "ساخرة، واألحدب مهرج امللك، وحالق بغداد، وحالق إشبيلية اإلسكايف كشخصية  

وقد قَبل هذا األدب الساخر صورة. اليديشي الساخر مسات اليهودي املهاجر البخيل القذر اليهودي اليت تقدمها كتابات  
وشيلوك تاجر البندقية ذات احملتوى التراجيدي حتولت شخصية  اآلخرين أو األغيار ولكنه خفَّفها، فمن يهودي مالطة

ليهودياليهودي إىل ذلك ا   .البخيل الذي يقع يف شر أعماله والذي يرى كل شيء من خالل املال 
كانت الواليات املتحدة  أيضاً أن حندد مالمح كوميدية خاصة بيهود الواليات املتحدة منذ بداية هذا القرن حيث نستطيع

وكان دخوهلم عامل اإلمتاع. حمطة جلوء لكثري من يهود اليديشية املرغوب / حيث إنه جمال املرفوضوالفن أمراً طبيعياً 
ولذا، جند أم دخلوا جماالت مسرح الفودفيل واملسرحيات املوسيقية، وال. الوظيفية الذي مييز جماالت عمل اجلماعات  

وكان االنتقال بني ااالت الثالثة يتم يف حرية. ننسى بالطبع السينما الصامتة ونذكر يف هذا اال آل جولسون . تامة 
املسرحيات املوسيقية الكوميدية واإلخوةجنم   "من املسرح إىل السينما" وماكس ليندر "من الفودفيل إىل السينما"ماركس  

  .وغريهم
القبول االجتماعي، إذ أن اآلخر سيقبله باعتباره  واشتغال عضو اجلماعة اليهودية املهاجر بالكوميديا حيقِّق له نوعاً من

عنهامسخرة اموعة واليت ال غىن  وهو بسخريته من الذات اليهودية، ميارس إحساساً ميارسه أعضاء األغلبية، ومن مث  .
كما أن القيام ذا الدور حيقِّق. حيقِّق نوعاً من االندماج فيهم بسخريته هذه فهو للمؤدي اإلحساس باالبتعاد عن الذات  

ولنا أن. اليت يتعمد السخرية منها وإنكارها  اليهودية يف أدائه الكوميدي كان يسخر من نالحظ أن عضو اجلماعة 
اليت تؤدي  اتمع املضيف على اليهود مثل البخل والدناءة والقذارة، وهي ليست بالصفات اخلطرية الصفات اليت خيلعها

املرفوض/باعتبارهم املرغوب إىل لفظهم أو رفضهم متاماً، وإمنا هي صفات هزلية تسمح هلم بدخول اتمع .  

رحيات املوسيقية اليت شارك فيهاكانت املس  عن الزنوج كما "يف األساس"اليهود، كربلني وجرشويني وآخرين، تتكلم  
بورجي وبس«يف  والزنوج هم اجلماعة الوظيفية اليت تتعرض ألكثر أنواع. وغريمها» سفينة االستعراض«و « االضطهاد  

ظهر اجلسماينوالتمييز ألا أكثر اجلماعات الوظيفية متيزاً، فاللون وامل وبالتايل، تتيح تلك املسرحيات . هو ما مييزها 
وهو"واالندماج واالنتماء للجماعة النخبوية يف إطار اتمع اهلرمي، كما تتيح هلم  لليهود ميزة اإلحساس بالتميز  "األهم 

لتايل تيسري عملية قبول األنا داخل اآلخر، وبا استخدام آلية اإلزاحة أو نقل املشاكل اليت تعاين منها األنا وإسقاطها على
اآلخرين«جمتمع  ».  

الكوميديا كتطوير لعملهم يف  يتعلق مبجال التمثيل، فقد اجته معظم أعضاء اجلماعة اليهودية من اجليل األول إىل أما فيما
باإلجنليزية"الفودفيل واملسرحيات املوسيقية  "musicals مويوزيكالز : ماكس ليندر : ينما، وأهم من قدمهم تاريخ الس

ومع تنظيم صناعة السينما يف الثالثينيات، مل حيدث تغيري. واإلخوة ماركس وآل جولسون وماك سينيلت كبري يف طبيعة  
ولذا، ظلت الكوميديا اال . وأهم منه يف النطاق الفين عمل املمثلني اليهود، فالتغيري يف النطاق اإلداري املايل كان أسرع

ليهود أمثالاألول للممثلني ا  .جريي لويس وبوليت جودار وآدي كانتور وملفني دوجالس وغريهم 

يهودية واحدة، إذ  غري املمكن احلديث عن كوميديا يهودية، فال ميكن أيضاً احلديث عن كوميديا أمريكية وإذا كان من
املهاجرين إىل أبناء اجليل الثالث، فيالحظ املهاجرين إىل أبناء  أن هذه تتطور وتتنوع بتطور اتمع وبتعدد األجيال من

متوالية يف السلم  استقرار أوضاع اجلماعات اليهودية املهاجرة يف الواليات املتحدة وصعودها درجات مثالً أنه، مع
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 الكوميديا اليت ينتجها اليهود األمريكيون أكثر االجتماعي، ومع ازدياد وضوح الطابع املادي الدنيوي للمجتمع، أخذت

فهناك كوميديا الطبقة املتوسطة وأبرز ممثليها املؤلف املسرحي نيل ساميون . خمتلف من شكل يعبر كلٌ منها عن حمتوى
جناح كاليفورنيا«كوميديا تعبر عن مشاكل الطبقة املتوسطة األمريكية، ومن أمثلتها  وهي نفس املوعد العام «و «

م عن صعوبة التواصلوغريها، وكلها تتكل» فتاة الوداع«و» القادم وانعدام األمان وتآكُل املؤسسات االجتماعية  
إخل... كاألسرة والكنيسة أو املعبد .  

اللفظية واللعب بالكلمات واليت يعتربها  وحياول ساميون أن يصبغ أعماله، سواء املسرحية أو السينمائية، بصبغة الدعابة
وهي، كما نرى، حجة واهية وإال . ىل األالعيب اللفظية يف التوراةويرجعوا إ البعض من السمات اليهودية عند ساميون

ويعود حمتوى األالعيب اللفظية عند نيل. أن نرجع أية أالعيب لفظية إىل أصل تورايت أمكننا ساميون أساساً إىل فكرة  
  .أساساً اإلحساس بعدم األمان انعدام التواصل أو تعدد مستويات احلديث،األمر الذي يعين

ظ التطور نفسه يف جمال التمثيلويالح  السينمائي، فكثري من املمثلني اليهود الذين بدأوا حيام يف جمال الكوميديا، أمثال 
بل جند أن املمثلني من جيل . اجلادة توين كريتس وبيتر سيلرز وكريك دوجالس، واجتهوا فيما بعد إىل األدوار التراجيدية

ا يؤدون األدوارالستينيات، كداستني هوفمان، قلم وذلك دليل على تغير وضعية أعضاء اجلماعة اليهودية يف . الكوميدية 
والسخرية من أنفسهم  يعودوا اهلامشيني واملنبوذين القادمني من اخلارج الذين يتعين عليهم إضحاك اآلخرين اتمع، فلم
صبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى اليت يسعى كثري من وأ حىت جيدوا جماالً للقبول واالندماج، بل حققوا حراكاً اجتماعياً
 الذي أصبح حبق مصنع اخليال واألحالم الضخم والعامل األول يف تشكيل وجدان وتفكري أبنائها لدخول عامل السينما،

  .األمة
 وايلدر وودي آلني ومل بروكس وجني: أسلوم مثل ظهرت جمموعة من الكوميديانات اليهود املتفردين واملتميزين يف

وعاد هؤالء للسخرية. ومارتن فيلدمان من اليهود ولكن بشكل آخر، فلقد تعمدوا السخرية من الصورة األخرى اليت  
للمسيح حليف  أيضاً اتمع املضيف، واليت مل ميسها األوائل وجتنبوها، وهي صورة اليهودي كقاتل خلعها عليهم

عن الفرق بني اليهودي» وتاحلب وامل«للشيطان، فيقول وودي آلني يف فيلمه  األملاين واليهودي الروسي أن األول له  
ويقول مل بروكس . للشيطان وال يوجد اختالف بينهما إال يف التفاصيل قرنان واألخري له ذيل، أي أما كليهما حليف

نكون أو«يف فيلمه  د تلكفلم تع. »كيف نقدم مسرحاً ساخراً دون يهود أو غجر أو شواذ « : »ال نكون  مناطق حمرمة  
فهؤالء . مادي يقهر خصوصية وإنسانية الفرد بل صارت جماالت للبحث عن الذات وعن اهلوية الفردية يف مواجهة جمتمع
استخداماً معاكساً الستخدام األوائل، فهم يرفضون القبول االجتماعي الذي حققه  اليهود اجلدد يستخدمون الكوميديا

م الفردية بل وإنسانيتهم ذاا، ويبحثون عن ذات خاصة مودفعوا مثنه من هويته آباؤهم ولذا، فإننا جند وودي آلني يف  .
ال يتحرج من البحث عن عناصر مهمة وأساسية يف هذه اهلوية،  أفالمه األخرية ال يتحرج إطالقاً من إعالن يهوديته بل

» كما هو احلال يف فيلمه للبشر   وكيل الفنانني اليهودي ولكن احملبالذي يعيد لألذهان صورة» برودواي داين روز
  .الباحث عن العفو واحلب والقبول

وهي  .الفاحشة وأبرز ممثليها هو ليين بروس الذي اختذ من النوادي الليلية جماالً أساسياً ظهرت أيضاً الكوميديا الداعرة أو
ري عنيفتعبر أساساً عن رفض عدمي لكل املؤسسات مع عدم وجود بديل هلا، فهي تدم لكل شيء ورفض ألخالقيات  
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وانتهج هذا النهج . عبثية كل شيء وعدمية الوجود اإلنساين يف ذاته املداهنة والرياء اليت متيز اتمع الدنيوي، وتنتهي إىل
احلقيقة الوحيدة يف هذا» النائم«آالن يف أفالمه األوىل، وها هو يقول يف فيلم  وسار عليه وودي العامل هي اجلنس  

الضحك هو احلقيقة األساسية يف هذا« ويرى مل بروكس أن . واملوت  .« الوجود وال معىن ألي شيء آخر 

  "1966-1926"ليني بروس 

Lenny Bruce  

واحد من أهم الكوميديني األمريكيني. امسه األصلي ليونارد ألفريد شنايدر بدأ حياته . اليهود يف اخلمسينيات والستينيات 
وكان النادي. لشهريةيف سلسلة البورش ا   .الليلي يعتبر آخر اجلهات احلرة لإلمتاع بغري رقابة وال معوقات 

اتمع أو الدين،  أعماله الساخرة بروح التمرد الشديد على املؤسسات كافة، سواء مؤسسات الدولة أو امتألت
كتب . الفاحش يف الكوميديا األمريكيةاالجتاه الداعر  واتسمت مبحتوى شديد الفُحش حىت أن البعض اعتربه أهم ممثلي

  .أمساه كيف تتكلم بطريقة فاحشة وتؤثر يف الناس؟  سرية حياته يف مؤلف1965عام 
. منها أنواع التمرد على املؤسسات، فكان مفرطاً يف تناول املخدرات وخصوصاً الكيميائية وانغمس ليين بروس يف كل

وتويف بروس عام. اظ ختدش احلياء بتهمة البذاءة واستخدام ألف1964وسجن عام  بسبب جرعة مفرطة من  1966 
  .املخدرات

صناع الكوميديا األمريكية، مثل وودي آالن وميل بروكس وجني وايلدر،  وتتلمذ عليه معظم جيل السبعينيات من
من الداخل   النسقللتمرد على املؤسسات يف أمريكا، ذلك التمرد العدمي الذي يسم كل حماوالت تغيري وحتول إىل رمز
وهو ما حدث بالفعل فيما . املادية استيعابه اليت انتشرت يف ستينيات هذا القرن، ومن مث، يسهل على املؤسسة العلمانية

 قام ببطولته داستني هوفمان وأخرجه بوب فوسي حمولة إياه 1976فيلماً عنه عام  بعد عندما انتجت السينما اهلوليودية
للعدمية واالحناللأيقونة جديدة  إىل .  

الرفض املطلق اليت ال تستطيع إجياد بديل، فهي روح عدمية تسعى إىل تدمري  وتتسم الكوميديا يف أعمال ليين بروس بروح
وهو نفسه ما . املوضوع حماولة خلالص الذات، فال تستطيع يف النهاية إال تدمري الذات ومآهلا إىل الذوبان يف املوضوع يف

  .والفهود السود  الرافضة يف الستينيات مثل حركة اهليبيزحدث لكل احلركات

 السينما وأعضاء الجماعات اليهودية 

The Movie Industry and Members of Jewish Communities  

باعتباره مؤامرة يهودية تضاف إىل  للبعض أن ينظر إىل الدور الذي يلعبه أعضاء اجلماعات اليهودية يف عامل السينما حيلو
لسلة املؤامرات اليت حييكوا ضد العامل منذ بدءس ولتفسري . اخلليقة، واليت دف إىل تدمري األخالق وتقويض اتمع 

وميكن القول بأن. بصناعة السينما، البد أن جنرد بعض السمات األساسية هلذه الصناعة عالقة اليهود السينما عند بداية  
وذين وال ميتهنها سوىظهورها كانت مهنة ال يرتادها سوى املنب اهلامشيني والباحثني عن املغامرات، مهنة مشينة ال يليق  
ولكنها. باحملترمني امتهاا  كانت يف الوقت نفسه مصنع الوهم وخمزن احللم، فكانت السينما متثل ازدواجية 
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املرفوض، وبالتايل أصبحت السينما متثل مهنة املُحتقر على مستوى الواقع/املرغوب وب فيه على مستوى احللم، واملرغ 
ولذا، فليس من الغريب أن يتجه عدد كبري من . ورجل أعمال ناجح وأصبحت اال الذي يتحول فيه املنبوذ إىل بطل

اإلجنليزية، ولكنهم   الذين ال يتقنون"اليهود وغري اليهود"إىل السينما، ويف مقدمتهم املهاجرون  املنبوذين واهلامشيني
ولذا، كانوا عنصراً مناسباً.  هلذا السبب ذاتهجييدون احملاكاة   .متاماً للسينما الصامتة 

وحىت إن أجادوها، فهي مغلقة دوم ألن أعضاء اتمع املضيف . األساسية كما أن املهاجرين ال جييدون أياً من املهن
ياا كانتواملهاجر ال حيمل عادةً رأس مال وال آالت، وصناعة السينما يف بدا. بشغلها يقومون ال تتطلب آالت ثقيلة  
واملهاجرين، فتحولوا إىل مجاعة وظيفية، توفر لنفسها وظيفة  وال رأس مال ضخماً، أي أن مثة تكامالً بني هذه الصناعة

إال ذه  يحجم أعضاء اتمع املضيف عن ارتياده، وحتقِّق حراكاً اجتماعياً ال ميكنها حتقيقه من خالل ارتياد عامل جديد
وهي"لطريقة، وتفي يف الوقت نفسه حباجة اتمع إىل التسلية والترويح ا حاجة آخذة يف التزايد مع تزايد أوقات الفراغ  

،"يف اتمع احلديث وتزايد علمنته كما أن االشتغال بالسينما يفي . »قطاع اللذة«وهو ما يؤدي إىل تضخم ما نسميه  
اجر املشتغل احباجة نفسية واقتصادية لدى امله أيضاً .  

أعضاء اجلماعة  الوظيفية تعيش عادةً يف اجليتو، وتستمد هويتها من احللم بصهيون والعودة إليها، فإن وإذا كانت اجلماعة
ومن هنا تواتر املرجعية . يعيشون فيها بأحالمهم اليهودية الذين يعملون بالسينما جيعلون السينما أرض امليعاد اليت

 أعضاء اجلماعة اليهودية، فالسينما هي عاملهم، وإليه يرجعون دائماً، وهم ينتجون  أساسي يف أفالمالسينمائية كموضوع
وردة«أفالماً عن أفالم، ولعل أهم أفالم املرجعية السينمائية فيلم وودي ألني  ولكن جيب أن نضيف . »القاهرة القرمزية 

وما "الم اليت أخرجها يهود أو غري يهود، كما أن الفن احلديث كثري من األف أن موضوع املرجعية السينمائية أمر شائع يف
اليقني الفلسفي إىل درجة أن   حيول نفسه إىل مرجعية ذاته، وهذا مرتبط بتصاعد معدالت العلمنة وتآكل"احلديث بعد

 الذي يضطره إىل البحث ال ميكنه أن يشكل مرجعية لإلنسان، األمر الواقع املوضوعي ال يزود اإلنسان بأية داللة وبالتايل
  .االنعكاسية بذاا، ملتفة حول نفسها، ومن هنا تأيت املرجعية الذاتية أو السينمائية أو املرجعية عن دوال مكتفية

األوىل للسينما، دوراً أساسياً يف تطور هذه الصناعة  لكل ما تقدم، جند أن أعضاء اجلماعة اليهودية لعبوا منذ األعوام
يف كل فروعهاوكانوا بارزين   وكان املهاجرون من اليهود يف الواليات املتحدة من أوائل من قاموا بتأسيس واحتالل .

وساعدهم مرياثهم. "نسبة إىل النيكل أو النكلة"» النيكلوديون«دور العرض الرخيصة أو  كجماعات وظيفية ذات  
صناعة هامشية تفتقد إىل تقاليد ومعايري تزال  خربات مالية وجتارية يف ارتياد هذه الصناعة البكر حيث كانت ال

  .الصناعات األخرى
امسه بعد ذلك إىل  أعضاء اجلماعة اليهودية يف جمال صناعة السينما يف تلك الفترة وليام فوخس الذي حتول ومن أشهر

ريكا  وهاجر مع أسرته إىل أم1879عام   يف ار"فوكس"ولد . وهو مؤسس شركة فوكس للقرن العشرين» فوكس«
، وجنح فوكس بعد ذلك يف توسيع أعماله 1904نيكلوديون عام  حيث عمل يف حمل للمالبس مث اشترى أول دار

عام » فوكس للقرن العشرين«مث اجته للتوزيع واإلنتاج وأسس شركته الشهرية  فاشترى سلسلة من دور العرض،
1915.  

كولومبيا، وصمويل جولدوين   كون رئيس شركةهاري: وكما حدث مع فوكس، تكرر األمر مع العديد من أمثاله
.  كشريك لزوج أخته جيسي السكي1913السينما عام  الذي ولد يف وارسو وعمل يف صناعة القفازات مث دخل عامل
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ووكيل للفنانني وعمل مع بعض شركات اإلنتاج السينمائي مثل يونيفرسال  وقد بدأ هذا األخري كباحث عن الذهب
كى. وآر أما لويس ماير املولود يف روسيا، فقد بدأ. مث أسس مع جولدوين شركة مترو "R.K.O".أو . كصاحب  

  .مترو مسرح مث حتول إىل دار نيكلوديون، مث شرع مع صمويل جولدوين يف تأسيس شركة
يف شيكاغو مبسرح صغري، كما  1906 وهناك كذلك كارل ليمل مؤسس يونيفرسال الذي ولد يف أملانيا وبدأ عام

ومت تأسيس. س سلسلة مسارح مث شركة توزيع وإنتاجأس  بفضل أدولف زوكور الذي ولد يف 1917بارامونت عام  
1887"أما إرين باالبان . مث انتقل إىل العمل يف السينما بامتالك دار نيكلوديون ار وبدأ كتاجر فراء يف نيويورك  

الت اليهودية الرائدة يفومن أهم العائ. 1936، فعمل رئيساً لبارامونت منذ "1971 صناعة السينما عائلة وارنر  
  .املكونة من أربعة أشقاء بولنديي األصل

الربح وعلى االستمرار، كما  السينما األمريكية على يد الرواد األوائل جناحاً كبرياً وأثبتت القدرة على حتقيق وحققت
. تمع األمريكي للمهاجرين من أعضاء اجلماعة اليهوديةا فتحت أبواب النجاح املادي واحلراك االجتماعي والقبول يف

  والثاين هو1927القرن حتولني حامسني يف جمال السينما، األول هو دخول الصوت عام  وشهد العقد الثالث من هذا

إىل صناعة ضخمة إىل النظام والتقاليد  تنظيم صناعة السينما اقتصادياً وإدارياً والذي أذن بتحوهلا من صناعة وليدة تفتقر
وشهدت هذه. مستقرة شديدة التنظيم والدقة الفترة، خصوصاً إبان األزمة االقتصادية الكربى، تساقُط الرواد الكبار  

كباالبان والسكي   وفوكس يف بداية الثالثينيات، وحتول آخرون1935 وليمل عام 1936فتقاعد ماير عام  األوائل،
املنتج املنفِّذ كانت تعينووظيفة . إىل وظيفة املنتج املنفِّذ بالنسبة إىل املهاجرين من أعضاء اجلماعة اليهودية دخول جمال  

القبول  ذات الدخل الثابت، كما أا كانت تعين حتقيقهم قدراً من احلراك االجتماعي وقدراً من الطبقة الوسطى العليا
األمريكي، ومل تعد مهنة املنبوذين   اتمعداخل اتمع األمريكي بعد أن اكتسبت صناعة السينما وضعية جديدة يف

وكان أهم جنوم هذه الوظيفة إرفني ثالربج ودور شاري . أو باإلفالس والباحثني عن املغامرة اليت قد تنتهي بالثراء
السينما   بأنه من أعظم املنتجني املنفذين يف تاريخ"ديفيد"واشتهر أصغرهم . أبناء لويس سلزنيك واإلخوة سلزينك

أجنح فيلم يف تاريخ السينما» ذهب مع الريح«ألمريكية، ويكفي أنه منتج ا وقد فقدت هذه العائلة ثروا أثناء . األمريكية 
أما عائلة. األزمة االقتصادية الكربى وارنر، فنجحت يف االستمرار حيث أسس أفرادها بنكهم اخلاص القادر على  

فرد أو عائلة إىل مؤسسة نظامية ابتلعت غريها منوجنحوا يف حتويل مؤسستهم من مؤسسة  متويلهم الشركات املنهارة  
  .لالتصاالت وحتولت إىل شركة متعددة اجلنسيات عابرة للقارات هي وارنر

 السينما اليهودية والصهيونية واليديشية 

Jewish, Zionist and Yiddish Cinema  

يقصد ا األفالم اليت» السينما اليهودية«عبارة   ع بواسطة أعضاء اجلماعات اليهودية يف أي مكان أو أي صصننعت أو ت
وتروج. زمان على أساس أن اليهودية» السينما الصهيونية«الصهيونية هلذه العبارة بدالً من عبارة   قومية وليست ديانة  

مثل هذه النظرة ليس هلا وغين عن القول أن . يهودي فقط، وأن هناك بالتايل ما جيمع بني كل فيلم صنعه أو يصنعه كل
  خيتلف بشكل جوهري عن الفيلم الذي"سابقاً"الذي ينتجه يهودي يف االحتاد السوفييت  ما يساندها يف الواقع، فالفيلم
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السينما«وبالتايل فإن عبارة . خيرجه يهودي يف اهلند أو يف الواليات املتحدة التجارة «، شأا شأن عبارات مثل »اليهودية 
أو» العبقرية اليهودية«و أ» اليهودية  « هي عبارة ليست هلا قيمة تفسريية أو تصنيفية كبرية» التاريخ اليهودي .  

الدعاية «يروجوا ملا يسمى  البعض أن اليهود سيطروا على صناعة السينما يف الواليات املتحدة األمريكية لكي ويرى
لكن كثرة عدد أعضاء اجلماعات اليهودية يف. »الصهيونية ينما واملسرح يف الواليات املتحدة، ليس ضمن أي مخطَّط الس 

كما جيب أن نشري. 1881يرجع إىل هجرة يهود اليديشية إىل الواليات املتحدة بعد عام  يهودي أو صهيوين، وإمنا إىل  
أثره فيهم إذ املالية، وقد ترك هذا  شيء أساسي يف يهود العامل الغريب وهو اضطالعهم بدور اجلماعة الوظيفية اهلامشية
 كما "الصناعات األولية"املستهلك البعيدة عن قاعدة اهلرم اإلنتاجي  جندهم يتركزون يف الصناعات اخلفيفة القريبة من

كما أن املهاجرين. وصناعة السينما تنطبق عليها كل هذه املواصفات. قطاع اإلعالم أم يتركزون يف اليهود إىل  
قطاعات اقتصادية مثل السينما وعامل الفنون   شأم شأن املهاجرين كافة، إىلالواليات املتحدة ينجذبون عادةً،

لكي يعمل فيها أن ينتمي إىل طبقة معينة أو حيصل على درجة معينة من  االستعراضية، وهي قطاعات ال حيتاج املرء
ى يد عناصر غريوالدارس لتاريخ صناعة السينما يف مصر يعرف أا بدأت عل. رأس املال التعليم أو حىت من "مصرية  

اجلديدة القريبة من املستهلك اليت حتقق عائداً   عندها من اخلربة واحلركية ما ميكِّنها من ريادة هذه الصناعة"بينها يهود
  .سريعاً دون استثمار كبري

يهوديت من «العهد القدمي، ومنها  وشهدت هوليود، يف عصر السينما الصامتة، إنتاج العديد من األفالم عن قصص
،1913إخراج دافيد وارك جريفث عام » بتوليا » التائه«، و1923إخراج سيسل دي ميل عام » الوصايا العشر«و 

1926 إخراج راؤول والش عام إخراج مايكل كورتيز » سفينة نوح«، و1926إخراج فردنبلو عام » بن هور«، و
ولكن اهلدف . يهود  إنتاج شركات أسسها وميلكهاوأغلب هؤالء املخرجني من اليهود، وأفالمهم هذه من .1928 عام

األوىل وبصفة أساسية، فهي أفالم دف إىل إار املتفرج  منها مل يكن دينياً وال حىت دعائياً، وإمنا كان جتارياً بالدرجة
يةالتارخيية ومجوع املمثلني اهلائلة واملعارك العنيفة، ومن مث يسهل حتقيق الرحب باملالبس والديكورات وظلت . العالية 

، ولكن ال شك يف أا مل 1948إسرائيل عام  الدوافع التجارية ألفالم هوليود عن قصص العهد القدمي قائمة بعد إنشاء
األفالم تدفقت من هوليود يف أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات مبعدل فيلم  تصبح الدوافع الوحيدة، خصوصاً أن هذه

رة اليت شهدت منو الصراع العريب اإلسرائيلي يف الفترة ما بني حربتقريباً، وهي الفت كل عام  1956السويس عام  

1967وحرب يونيه عام  .  

ميكن أن  اجلماعات اليهودية كأقلية إثنية ال ختتلف كثرياً عن األقليات األخرى، وهي أفالم ومثة أفالم تتناول حياة أعضاء
نتج خمرج أمريكي مسيحي فيلماً عنينتجها يهودي أو غري يهودي، متاماً مثلما ي الساموراي يف اليابان، فهذا ليس فيلماً  

 واألفالم ذات املضمون اليهودي اليت ينتجها يهودي، ليست بالضرورة يهودية، وإمنا هي .يابانياً وإمنا يظل فيلماً أمريكياً
فالم هيأفالم أمريكية يهودية مثل أفالم وودي ألني، فالشخصيات اليهودية يف هذه األ كما . شخصيات أمريكية يهودية 

خالصاً له أحزانه الفريدة اليت ختتلف عن أحزان األغيار من غري  أن الرؤية هي رؤية وودي ألني، ال باعتباره يهودياً
لذا، و. جوهرية وإمنا عرضية باعتباره إنساناً يعاين من أزمات اتمع العلماين الغريب، فيهوديته ليست مسألة اليهود، وإمنا

  .نستبعده باعتباره يهودياً فنحن نتعاطف معه يف مأساته باعتباره إنساناً حديثاً، وال
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صنعت بواسطة يهود أو غري يهود، قبل أو بعد إنشاء إسرائيل، وسواء  ولكن هناك أفالماً تروج األفكار الصهيونية، سواء
ة أخرى، وهذا هو ما ينطبق عليه اصطالحاليهود أم كانت تتناول حياة أية مجاعة ديني أكانت تتناول حياة السينما » 

القسم األول:  إىل قسمني1948، وهي تنقسم يف مرحلة ما قبل عام »الصهيونية يضم األفالم اليت مت إنتاجها على  
 ويعتبر جاكوب بن دوف،. يف الواليات املتحدة األمريكية وأوربا أرض فلسطني، ويضم الثاين األفالم اليت مت إنتاجها

حياة اليهود يف«، أباً للسينما الصهيونية، فقد أخرج فيلم 1905من روسيا بعد ثورة  وهو يهودي روسي هاجر أرض  
الفيلق اليهودي« فيلم 1923 عن يهود فلسطني، مث أخرج عام 1912عام » امليعاد ومها من األفالم الصهيونية  ،«

ويف الثالثينيات،. األوىل اليت صورت على أرض فلسطني  الذي تدور 1932عام » أودد«أخرج ناثان إكسلرود فيلم  
  أيضاً، وكان أول فيلم ينطق1932عام » هذه أرضك«وأخرج باروخ أجرايت فيلم . اجلماعية أحداثه يف مزارع اليهود

عام» صابرا«باللغة العربية يف تاريخ السينما، كما أخرج البولندي ألكسندر فورد فيلم  ا عن هجرة يهود أورب 1932 
وقد هاجر فورد إىل إسرائيل"إىل فلسطني وحقهم يف العودة  1967بعد حرب يونيو عام   ".  

، مت تصوير ثالثة أفالم صهيونية على1947ويف عام  إخراج مهلر أداماه، عن شاب » األرض«: أرض فلسطني، هي 
إخراج» بيت أيب«سطني، واالعتقال النازية وال يتمكن من استعادة توازنه إال يف فل يهودي أُنقذ من معسكرات هربرت  
» كلني عن صيب أُنقذ من معسكرات االعتقال النازية، ويبحث عن أبيه يف فلسطني، مث إخراج جوزيف » الوعد الكبري

ولعل أهم فيلم صهيوين أُنتج يف الواليات املتحدة. لبيتز من إخراج ألفريد وركر » آل روتشيلد«يف الثالثينيات هو فيلم  
تاريخ تلك عن "1934عام "   يف فلسطني"أي الصهيوين"العائلة اليهودية الشهرية ودورها يف تنمية الوجود اليهودي  

  .ويف دعم احلركة الصهيونية والدعوة إليها يف أوساط اليهود يف كل مكان
ح خيدم الصهيونية وهو خطأٌ فاد البعض إىل اعتبار كل فيلم معاد للنازية فيلماً صهيونياً أو فيلماً خيدم الصهيونية، ويذهب

وتبدو هذه احلركة كأا حركة. يف واقع األمر معادية للنازية، بينما هي يف واقع األمر حركة ال ختتلف يف جوهرها عن  
، خصوصا1948ًوقد تعاظم دور السينما الصهيونية بعد إنشاء إسرائيل عام . تعاونت معها النازية، ولذا يف الواليات  

إخراج» احلاوي«فيلم :  الصهيونية األمريكيةومن أهم األفالم. املتحدة » اخلروج«، و1953إدوارد دميتريك عام  

إخراج» يهوديت«، و1960إخراج أوتو برمينجر عام  إخراج ملفيل » الظل العمالق«، و1964دانييل مان عام  
راشيل«، و1966شافلسون عام  1967إخراج بول نيومان عام » راشيل ... .  

الفيلم: الصهيونيةومن األفالم األوربية  ، والفيلم 1968إخراج مورتيز ولوتشيدي عام » معركة سيناء«اإليطايل  
إا«الربيطاين  إخراج فرانسوا» حائط القدس«، والفيلم الفرنسي 1969إخراج جيمس كوللر عام » أرضه  رايشنباخ  

إخراج رولف ليوسي عام» املواجهة«، وأيضاً الفيلم السويسري 1969عام   1975. 

السينما«سينما اليت نستطيع أن نطلق عليها، أكثر من غريها، تعبري وال ، إن كان مثة سينما يهودية، هي تلك »اليهودية 
 ال تعبر عن ثقافة اليهود بشكل عام وإمنا تعبر عن ثقافة يهود شرق أوربا وعما السينما الناطقة باليديشية، فهي سينما

القومية اليديشية«ميكن تسميته  ».  

د بدأت السينما اليديشية، يف الوالياتوق املتحدة، يف أواخر عصر السينما الصامتة حيث كان احلوار يطبع على األفالم  
القلوب احملطمة«، و1924عام » مازل طوف«: كادرات منفصلة، وأهم أفالم هذه الفترة هي يف ، 1925عام  «
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ومع. جولدوين، وكلها من إخراج سيدين 1929عام » اجلانب الشرقي لساري«و بداية ظهور األفالم الناطقة يف عام  
، بدأ عصر ازدهار السينما اليديشية الذي وصل1927 إىل ذروته يف النصف الثاين من الثالثينيات، حيث بلغ عدد  

35حوايل مائة فيلم أغلبها أمريكي، وبعضها بولندي أو من بالد أوربية أخرى، إىل جانب  األفالم الناطقة باليديشية  

يلماً تسجيلياً قصرياًف .  

األب«: ومن أهم األفالم األمريكية اليديشية قوة «، و1931إخراج جوزيف سيدين عام » أبراهام صوت إسرائيل 
إخراج هنري لني» احلياة  إخراج 1932عام » اليهودي التائه«، و1932عام » يوسف يف مصر«، و1938عام  

أما يف بولندا، فكان جوزيف. 1939ري عام إخراج إدجار أومل» أضواء القمة«روالند، و جوزيف جرين أهم خمرجي  
خطاب«، و1937عام » مهرج عيد النصيب«: األفالم اليديشية، ومن أفالمه 1938عام» إىل أم  .  

الثقافة واللغة اليديشيتني، مث كاد اإلنتاج السينمائي أن يندثر بعد  واخنفض عدد األفالم اليديشية يف األربعينيات مع تآكُل
لك حيث الذ اإلله واإلنسان والشيطان«: يعرف منه إال فيلمان طوال اخلمسينيات، ومها  » مونتشيللو هنا جئنا«و ،«

، وفيلم واحد طويل يف الستينيات،1950إخراج جوزيف سيدين عام  إخراج جوزيف » الشقيقات الثالث«وهو  
وترجع جذور السينما. 1961سيدين أيضاً عام  وهي، شأا شأن املسرح اليديشي، . اليديشياليديشية إىل املسرح  

ورغم أن احلركة الصهيونية سعت إىل إحياء اللغة. يهود اليديشية يف شرق أوربا يرجع معظمها إىل تراث العربية،  
 .صهيونية وقاومت اليديشية، إال أن أغلب األفالم اليديشية هي أفالم

 اإلخوة ماركس 

Marx Brothers  

جوليوس" اليهود األمريكيني يف السينما األمريكية الكوميدية وهم جروشو املمثلني أربعة من أهم " "1895  1977" 

"  وزيبو"1691  1891" "ليونارد" وشيكو "1964  1893" "أدولف"وهاربو  . "1979  1901" "هربرت

" بدأوا حيام الفنية كفرقة للفودفيل مع أخيهم اخلامس جومو وقد .  وأبيهم ميين"1977  1894" "ميلتون
هوليود حينما كانوا يعملون بنجاح يف مسرحية كوميدية موسيقية إلرفنج  اكتشفهم الفرنسي روبري فلوري املقيم يف

عملة«ومن أهم أفالمهم . "1929"» مثرة الكاكاو«بإعدادها للشاشة لتكون أول أفالمهم  برلني، حيث قام » القرد 

ذعر يف« و"1936"» ان السباقيوم يف ميد« و"1935"» ليلة يف األوبرا« و"1932" وقد . "1938"» الفندق 
  .منتجاً ومموالً سينمائياً  ليصبح"1932"» ريشة اجلواد«انفصل عنهم زيبو بعد تصويرهم فيلم 

السينما، وقد استغلوا اإلمكانيات اجلديدة لتقدمي خاصية مميزة هلم هي  وارتبط ظهور اإلخوة ماركس بدخول الصوت إىل
ويف احلقيقة، فإن جذور هذه الفكرة تعود إىل شخصية املهرج. اللغة لتتفق مع أغراضهم حتوير ألفاظ يف السريك ومقدم  

وان النر«الفقرات اخلفيفة يف املالهي الليلية أو ما يسمى  one liner»  أي الشخص الذي يطلق النكات فيما بني
وكانت أفالمهم. الفقرات أو داخل الفقرة  الالمعقول والسريالية، وكان كل فرد يف اموعة له نوعاً من كوميديا 

وتنبع الكوميديا عندهم أساساً من املوقف الذي. املميزة اليت يكررها يف كل األفالم الشخصية تتجمع فيه تلك  
لتقوم تلك» سوية « الشخصيات حول حمور خارجي هو شخصية أمريكية  الشخصية مقام عامل التفجري اخلارجي  
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التناقضات الكامنة، ويف نفس الوقتالذي يظهر  وكان جروشو . يلعب دور مركز االهتمام الذي تنصب عليه سخريتهم 
املراس مع أنه  مييز رجل األعمال األمريكي الفاشل وحياول دائماً أن يقوم بدور زير النساء شديد ميثل التشاؤم الذي

زهوكان شيكو يلعب دور الرجل البارد الذي ال . يفشل باستمرار األزمات متقمصاً شخصية املهاجر اإليطايل القادم  
أما . هو تكوين ثروة، يدعمه يف ذلك تراثه الذي جيعله حيسن التصرف يف األزمات لبالد العم سام ويف ذهنه هدف حمدد

 ولكنه ال يتكلم أبداً فكان يؤدي وظيفة املراقب اخلارجي ذلك اخليايل املتفائل الذي يبدو أنه أبله أو خائب هاربو
  .موسيقي موهوب ومرهف احلس

، تلك الصورة اليت متثل أحد»الفشل املضحك«فيما بينها لتقدم صورة ما ميكن تسميته  والشخصيات الثالث تتكامل  

تفسر هذا النجاح املنقطع الذي أحرزه  آليات النجاح التجاري السينمائي إبان فترة الكساد العظيم يف الثالثينيات واليت
إذ قدموا التوليفة. اركس عند ظهورهماإلخوة م السحرية اليت حيتاج إليها الناس للعودة إىل التوازن، فالفشل يصيب  

فاشل  إذن للحزن واليأس، فها هو املوهوب الذكي أبله وخائب، وها هو رجل األعمال زير النساء اجلميع وال داعي
لتسلُّق السلم يفوحمبط، أما املهاجر فيمكن أن جيد يف موروثه الثقايف ذخرية  جمتمع البحث عن الثروة وحتقيق احللم  

  .األمريكي
 السترجاع الثقة بالنفس للمحبطني والفاشلني، فقد كانت أيضاً وسيلة اجليل األول من وإذا كانت الكوميديا وسيلة

هرج والبهلوان الذي يسخر دور امل الفنانني من أبناء املهاجرين من يهود اليديشية لدخول اتمع املضيف، عن طريق أداء
ومتثل آلية حتطيم اللغة وسيلة سحرية . عليهم فيه ويأخذ أمواهلم من نفسه ليضحك اآلخرين يف الوقت الذي يضحك هو

 تكشف كم الزيف الذي حتمله احلياة االجتماعية، ولكنها يف الوقت نفسه الوسيلة املمكنة لتحقيق هذا اهلدف فهي
وهذه اآللية متثل أيضاً املوروث الثقايف. ة املزيفةلتحقيق الذات يف هذه احليا  "اليديشية"للمهاجر الذي جييد لغته األصلية  

فثمة لغة جوانية متوت ولغة برانية. "اإلجنليزية"هذا خارجها، فهي لغة برانية  ويتملك ناصية لغة الوطن اجلديد ويظل مع  

فائقة على حتوير اللغة اجلديدة   رمادية، ولذا فهو ميلك مقدرةتكتسب من خالل التقليد اجليد، ويقف املهاجر يف منطقة
  .أو حتقيق الذات عن طريق كشف اآلخر الربانية حبيث تصبح وسيلة لتحقيق الذات وكشف اآلخر،

املفقود على حساب أوربا بعد احلرب العاملية الثانية، وبعد أن حقق أعضاء  وبعد أن استعاد اتمع األمريكي توازنه
اعاتاجلم موجات حتطيم اللغة فيما  اليهودية توازناً كبرياً وحراكاً اجتماعياً داخل اتمع األمريكي، وبعد أن ظهرت 

، كان من الطبيعي أن يتفرق اإلخوة ماركس»مسرح العبث«سمي  وقد انتهوا سينمائياً . بعد أن استنفدت أغراضهم 
1950 وتفرقوا ائياً عام 1941عام  مل يتكرر منوذج اإلخوة ماركس ولكن تكررت األمناط املأخوذة وهلذا أيضاً،  .

  .عودة أزمة اتمع يف ايات الستينيات وأوائل السبعينيات عنهم مع

  "1977-1889"تشارلي تشابلين 

Charlie Chaplain  

1889 تشاريل تشابلن عام "سري"ولد  تجول وإا من أصل ألسرة إجنليزية ويقال إن أمه كانت تعمل ممثلة يف مسرح م 
ليتين كنت« : وصرح تشاريل تشابلني نفسه مرة قائالً. ولكنها مسألة ليست أكيدة .يهودي وهي عبارة ال " « يهودياً 
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باملعىن الديين فلم يكن» يهودي«معىن هلا فلو كان املقصود  » يهودي«ولو كان املقصود . هناك ما مينعه من التهود 

يلةباملعىن اإلثين فهي رغبة مستح ولكن املهم يف هذا السياق أن هذه! إذ من الصعب أن يغير اإلنسان جلده أو ماضيه   

ال باملعىن الديين وال باملعىن اإلثين» يهودياً«العبارة تدل على أنه مل يكن  ".  

نما عام ودخل إىل عامل السي. مرضت أمه ظهر تشاريل الصغري على املسرح ليلعب دوراً قصرياً إلضحاك اجلمهور عندما
مث اقتحم عامل اإلنتاج واإلخراج السينمائي وأسس شركة . بعدئذ  وابتكر شخصية الصعلوك اليت اشتهر ا1914

الفنانون املتحدون« » " ومثَّل تشاريل تشابلن يف كل أفالمه اليت أخرجها عدا فيلمي. "يونايتيد آرتستس امرأة من » 
1967ام ع» كونتيسة من هونج كونج« و1923عام » باريس .  

الرأمسايل بدءاً من أفالمه األوىل  أفالمه الكوميدية مبسحة إنسانية عميقة وإحساس عال مبتاعب اإلنسان يف اتمع ومتيزت
الشقاء«و» الشارع السهل«و» الصعلوك«مثل  » البحث عن الذهب«وغريها، مروراً بفيلم » حياة كلب«و» واملهاجر 

السريك« و"1925" ملك«، وانتهاًء بفيلمه "1936"» األزمنة احلديثة« و"1931"»  املدينةأضواء«و "1928" «  

  . الذي منع من العرض يف الواليات املتحدة"1957"» يف نيويورك

املضطهد   دعاية يهودية حيث لعب فيه دور احلالق اليهودي"1940"» الديكتاتور العظيم«أن فيلمه  ويعترب البعض
انون، وكان أول فيلم يسخر صراحة منكما لعب دور هينكل الديكتاتور  أملانيا اهلتلرية يف الوقت الذي مل تكن  

نستدخل احلرب الواليات املتحدة قد حددت بعد مع م!  

صاحب العمل واملالحظ، مروراً بالشرطي، وانتهاًء  وكانت شخصية الصعلوك الذي يواجه السلطة بكل أشكاهلا بدءاً من
 الفاسدين، تعبرياً عن رفض البنية االجتماعية اهلرمية ورغبة يف االرتباط باإلنسان  األعمالبالسياسيني املرتشني ورجال

وامتازت الشخصية اليت قدمها بالبساطة والتلقائية األمر الذي قرا. الضعيف املسحوق كثرياً إىل اجلماهري يف أحناء العامل  
يف كل مكان» تشابلن«كافة حىت أصبحنا جند  شخصية يف ذاا رمزاً مرتبطاً بكوميديا احلركة واملواقف وحىت صارت ال .

  .الساخرة
االستهالكي إىل وضعه يف القائمة السوداء واامه  وأدت آراء تشابلن اجلذرية ورؤيته اإلنسانية الرافضة للبناء االجتماعي
وقد. ية وجلنة مكافحة الشيوعيةالواليات املتحدة يف الفترة اليت سادت فيها املكارث بالشيوعية، حىت أنه هاجر من اعترب  
ومرةً أخرى، . الفترة كانوا من اليهود هذا من عالمات يهودية تشابلن حيث إن معظم الفنانني الذين اُضطهدوا يف هذه
ا الرافضة للنموذج االستهالكي العلماين وبني رفض البنية اهلرمية له، بل اجتهو مل حياول البعض أن يربط بني آرائه الثورية

  .االختزايل األسهل وهو تفسري موقفه على أساس يهوديته للحل

 "-1925"كلود النزمان 

Claude Lanzman  

درس الفلسفة يف جامعة السوربون، مث . باريس لعائلة من البورجوازية الصغرية كاتب فرنسي ومنتج سينمائي، ولد يف
ة، مث تأثر فيما بعد بفكر جانواجنذب حنو األنشطة الصهيوني. حماضراً يف جامعة برلني عمل بول سارتر وسيمون دي  

تعاون معهما يف أعماهلما الفكرية وأنشطتهما العامة،   من املقربني هلما حيث1952بوفوار الوجودي، وأصبح منذ عام 
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وقد أسس معهما جملة األزمنة احلديثة وكان من أصغر املسامهني. فرنسا وخارجها كما اهتم بقضايا عديدة داخل  

ومنذ الستينيات، تزايد اهتمام النزمان بالقضايا اليهودية، وخصوصاً. احملررين او . مسألة اهلولوكوست أو اإلبادة النازية 

 1973عرض عام » ملاذا إسرائيل«السينمائي حيث أنتج فيلماً بعنوان   واجته حنو اإلنتاج1970وترك الصحافة عام 

جت عن إسرائيل على اإلطالق، وهو يف الواقع ال يعدو أن يكونأفضل األفالم اليت أُنت وقيل عنه إنه من دعاية صهيونية  
، عرض1985ويف عام . عادية وظّفت يف خدمتها إمكانيات فنية ضخمة أي » شواه«له فيلمه الضخم  

ويتناول. الذي ظل يعد له ملدة عشرة أعوام» اهلولوكوست« الفيلم موضوع اإلبادة من خالل تسع ساعات من  
وال يلقي هذا الفيلم أيضاً أي ضوء جديد على الظاهرة . وبولندية ونازية احلوارات واللقاءات مع شخصيات يهودية

على وجه العموم، وليس يهود"ظاهرة اإلبادة ويكرر اخلط الغريب الذي حيول اليهود  النازية أو  "أوربا على وجه التحديد 

نزمان عن هذاوقد نال ال. إىل ضحايا ومن سواهم إىل جزارين الفيلم أهم اجلوائز اليت تقدمها اجلماعة اليهودية يف فرنسا  
ويقيم النزمان حالياً يف باريس ويعمل مديراً لة األزمنة. اليهودية الفرنسية وهي جائزة املؤسسة   .احلديثة 

 "-1926"ميل بروكس 

Mel Brooks  

وميثل، مع. انينيات يف السينما األمريكيةخمرجي الكوميديا يف عقدي السبعينيات والثم واحد من أهم جمموعة تشمل  
، مدرسة خاصة"يف أفالمه األوىل"مارتن فلدمان وجني وايلدر ووودي ألني  ال « : وهو يعرف نفسه قائالً. يف الكوميديا 

  .« لكن املشكلة أنين ال أدري حقاً من أنا أحب أن أكون ما يظن الناس أنه أنا،

من يهود اليديشية، ونشأ يف حي اليهود بربوكلني حيث مل تكن حياة الفقراء   ألسرة1926م ولد يف نيويورك عا
أي أنه "  إىل ميل بروكس1940كان امسه األصلي هو ملفني كانسكي ولكنه غيره عام .أسرته فقرية سهلة،وكانت

،وهي فنادق»البورش«وعمل كمهرج يف جمموعة فنادق ."تبنى امساً غري يهودي رتادها يهود أوربا الوسطى،وبدأ كان ي 
  .ا كل من جريي لويس وداين كاي وليين بروس

إذ كانت السينما متثل، هلذا. تعود عالقة بروكس بالسينما إىل أيام طفولته الصيب اليهودي الفقري املُجبر على العمل، مالذاً  
ضافرت عوامل متعددة لتكوين األسلوب وت. جمتمع األغيار الغين الذي ال يهدأ وملجأ من عامل قاس ال يرحم يف

األغيار الذي  يف الكوميديا، بيد أا مجيعاً ترجع إىل خصيصة واحدة أال وهي الرعب؛ الرعب من جمتمع الربوكسي
اتمع الصاخب الذي ال يهدأ ويرفض من  يرفض اليهود، والرعب من جمتمع األغيار الذي يرفض الفقراء، والرعب من

د هذا الرعب عندما بدأوتأكَّ. ال عمل له ويتخذ أشكاالً ثالثة يف أفالمه، . بروكس يف العمل يف جمال السينما والتليفزيون 
أي أن تصبح األفالم األخرى هي"البذاءة، والعبثية املرة، واملرجعية السينمائية  :وهي املرجعية الوحيدة والركيزة النهائية  

تمعوهي متثل آلياته الدفاعية لدخول جم. "للفيلم األغيار ونقده يف الوقت نفسه، إا آليات إرضاء اآلخر بالسخرية من  
1981"» تاريخ العامل«وحيمل فيلمه . ذلك إرضاء الذات بالسخرية من اآلخر وفَضحه الذات، ومن خالل وجهة  "

ومن أهم أفالمه. نظره كاملةً، كما ميثل أسلوبه املتميز يف أجلى مالحمه نكون أو « و"1977"» رمنتهى التوت«األخرى،  
1985"» ال نكون ".  
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  "-1935"وودي ألين 

Woody Allen  

يهودي امسه األصلي هو أالن ستيورات كونيجسربج، ولد يف بروكلني  خمرج سينمائي وممثل وكاتب سينمائي أمريكي
وهو حي يتركز فيه" قطع   مطعم ويف ألب كان يعمل جرسوناً يف"عدد كبري من يهود الواليات املتحدة يف نيويورك 

فاختار اسم. التحق جبامعة نيويورك، ولكنه مل حيصل على شهادة جامعية. اجلواهر وودي ألني امساً فنياً وبدأ حياته املهنية  
ويف هذه الفترة، ابتكر مالمح الشخصية األساسية اليت .الربامج التليفزيونية ككاتب نكات يقدمها للصحف أو ملقدمي

شخصية البطل املضاد واملعادي للبطولة، أو البطل املهزوم الذي خيسرمعظم أفالمه؛  تظهر يف   .دائماً ويفشل 
متام الترابط؛ أما األول فهو وجود البشر يف الزمان حيث  ومثة موضوعان أساسيان يف أفالم وودي ألني، ومها مترابطان

متعة ولكنه أيضاً طريقة للتواصلواجلنس هو وسيلة لل. املوضوع الثاين فهو اجلنس حيصدهم املوت مبنجله، أما والتضامن  
ولكن الزمان يؤدي إىل التغير فتصبح كل األمور. ومعرفة النفس البشرية نسبية، ومن مث يصبح العامل خالياً متاماً من أية  

ىن متاماًمعىن أو هدف، وتصبح احلركة آلية رتيبة مكررة، ويفرغ اجلنس من املع مطلقات معرفية أو أخالقية، ومن أي  

وحياول البطل املهزوم أن يتجاوز كل. ويصبح جمرد مسألة جسمانية ال حتل مشكلة املعىن . هذا عن طريق اإلميان الديين 

حبثه، فيظل قابعاً رغم أنفه يف عامله العلماين يبين حدوده ومأساته،  ولكنه يرتد دائماً على عقبيه فاشالً، إذ يدرك استحالة
ولكنه ال يقنع ذا أيضاً، إذ جنده يبني حدود اإلميان الديين كذلك، ومن. يتجاوزه قط ولكنه ال مث فهو يف تصورنا واحد  
الكارثة املعرفية واألخالقية النامجة عن النسبية، ولكنه يظل داخل  من أهم نقاد اتمع العلماين الذي يراه بوضوح ويرى

كاته املظلمة املنريةعلى عتبات اإلميان الديين يطلق ن حدود نسقه، جيلس .  

 ألني هذه املوضوعات من خالل حشد كبري من الشخصيات بعضهم له مالمح إثنية واضحة وعادةً يتناول وودي
هم وأبناؤهم الذين"مستمدة من حياة مهاجري يهود اليديشية يف الواليات املتحدة  حققوا قدراً من التأمرك ولكنهم مل  

القالب اليهودي اليديشي وال داخل قالب الواسب، أي األمريكيون   غري مستقرين ال يفيندجموا متاماً، وهو ما جيعلهم
نفسه إال  وهم، يف هذا، يشبهون اإلنسان الغريب احلديث الذي فقد عامله التقليدي ولكنه مل جيد ."البيض الربوتستانت

  .غريباً يف عامله احلديث
، وهو حماكاة "1969"» فلتأخذ النقود ورب«لبطل املهزوم، فيلم منط ا ومن أفالم وودي ألني األوىل، اليت تستخدم

ولكن بطل هذا الفيلم هو. الوثائقية، اليت يكون بطلها عادةً شخصية ذات أبعاد بطولية ساخرة لألفالم جمرم ال يتسم بأية  
ولذا، فهو دائم الفشل،. كفاءة، فهو يف واقع األمر إنسان عادي  يضيء حياته سوى قصة يبدأ وينتهي يف السجن وال 

  .حب قصرية

» وتدور أحداث فيلم   حول ناقد سينمائي مستوعب متاماً يف أفالم مهفري"1972"» العبها مرة أخرى ياسام

ولذا، بدالً من أن يصبح هذا. بوجارت، ويف شخصيته اليت تتسم بالذكورة الفائقة الناقد مبدعاً، تتبدد طاقته يف احللم  
ه غزوات بوجارت، فتهجرهبغزوات تشب بالقيام زوجته ويبحث هو عن حب حقيقي أو عالقة غرامية أو جنسية ذات  

  .معىن
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» أما فيلم فبطل الفيلم. ، فيتناول احلياة يف عامل املستقبل الذي يشبه الكابوس"1973"» النيام ال ميكنه التأقلم مع هذا  
 اليهودي يف احلضارة األمريكية احلديثة، وجتربة اإلنسان جتربة العامل املنظَّم بشكل هندسي، وهو ما جيعل جتربته تشبه

  .الصناعي احلديث بشكل عام يف اتمع
كل ما كنت دائماً تود معرفته عن اجلنس وختشى السؤال«وفيلم   هو حماكاة كوميدية لعدة أنواع "1972"» عنه 

رواية: ومواضيع أدبية وسينمائية الم اإلباحية والشره اجلنسي ومشكلة الشذوذاخليال العلمي، وقصة فرانكنشتاين، وأف   

والفيلم يتضمن نقداً عميقاً للعقلية املادية احلديثة. اجلنسي يف اتمع احلديث اليت حتاول الوصول إىل احلد األقصى يف كل  
التمتع باجلنس والتحكم يف الواقع: شيء يء من والصوت الروائي يف الفيلم ينظر إىل كل هذا بش. واستكشاف اهول 

  .وبكثري من السخرية عدم التصديق
. وتدور أحداثه يف روسيا القيصرية أثناء غزو نابليون هلا  من أهم أفالم وودي ألني،"1975"» احلب واملوت«ويعتبر 

بطالً رغم  ألني املعتاد، اإلنسان الصغري الذي يفشل دائماً، ولكنه جيد نفسه يف هذه املرة وبطل الفيلم هو بطل وودي
وتدور حبكة الفيلم حول احلب واملوت، وحماولة البطل أن يصل إىل احلب. نفهأ وأن يفهم املوت، وهو حيقق شيئاً من  

سونيا بعد سنوات طويلة من احلب املرفوض، لكن زواجه هذا يتم عن طريق  النجاح يف حماولته األوىل إذ يتزوج ابنة عمه
أما. الصدفة حياول البطل أن يغتال نابليون فيقبض:  يفهماملوت، فيظل الشيء البعيد الذي ال  عليه ويحكَم عليه  

يبشره بالنجاة واخلالص فيتقدم البطل إىل املوت دون  باإلعدام، ويف الليلة احملددة لتنفيذ احلكم يأتيه يف سجنه مالك
  !عليه وينتهي الفيلم بإعدام البطل خوف، مث يظهر أن املالك كان يكذب

والفيلم يتناول كثرياً من املوضوعات. حتول يف تاريخ وودي ألني السينمائي  نقطة"1977"» ين هولآ«ويعتبر فيلم   

، وموقف اليهودي"أنثى األغيار الشقراء"األمريكية اليهودية، عالقة اليهودي بالشيكسا  املُبهم من حضارة الواسب، إذ  
وهناك أيضاً موضوع كره .  فيه ولكنه خيشى أن يفعل ذلكواالندماج هو حيبها ويكرهها يف آن واحد، يود دخول عاملها

وتزداد قضية املعىن. املوضوعات األمريكية األخرى مثل البارانويا والتحليل النفسي اليهودي لنفسه وعشرات أمهية يف  
  .هذا الفيلم، بل وتشغل املركز

ويتناول قصة حياة. واليت ال ميثل دوراً فيهاأفالم وودي ألني القليلة املأساوية   من"1978"» الداخل«ويعد فيلم  امرأة  
التناسق، إىل درجة أا حتاول أن تفرضها على  تفقد عالقتها باحلياة، إذ تستوعب متاماً يف القيم الفنية، خصوصاً قيمة

وحينما ينفصل عنها زوجها مث. الواقع رأة سوقية ويتزوج الرجل بعد ذلك ام. يطلقها، ال تتحمل هذه الصدمة وتنتحر 
ورغم. ولكنها مليئة باحليوية، وهي رغم كره بقية أعضاء األسرة هلا تأيت هلم باحلياة بعض الشيء أن الفيلم ال يستخدم  

أما الثانية، بردائها . تنتمي إىل حضارة الواسب اجلميلة املتسقة األمناط اإلثنية احملددة، إال أن من الواضح أن الزوجة األوىل
  . املهاجرين اليهود والذين قد يتسمون بالسوقية ولكنهم مليئون باحلياة األمحر، فترمز إىل

، ومااتن هي أهم أحياء نيويورك ومركز"1979"» مااتن«أهم أفالم وودي ألني فيلم  ومن املال والتجارة، وهو  
وهو يف هذا الفيلم، يتناول. احلي الذي يعيش فيه وودي ألني نفسه طفية النامجة عن النسبية، الفوضى األخالقية والعا 

فزوجته، على سبيل املثال، تتركه لتعيش مع امرأة. كل شيء إىل جزء من احلياة العامة واختفاء املعىن والقيمة، وحتول  

، وتؤلف كتاباً عن حياما الشخصية تتعرض فيه ألدق وقائعها"فهي مساحقة"أخرى  ولكن، وسط كل هذا، توجد  .
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ورغم حماولته اهلرب. ل وترتبط بهفتاة صغرية حتب البط منها، فإا تظل تؤكد حىت النهاية ضرورة أن يثق البشر، الواحد  
  .باآلخر

. يعيش فيه حىت يفقد هويته متاماً  قصة حياة رجل يتلون كاحلرباء تبعاً للوسط الذي"1983"» زيليج«ويتناول فيلم 

 متاماً يف حتقيق االنتماء، ألية عقيدة وألي جمتمع، ولذا يظل يفشل ولعل زيليج تعبري عن مأساة اإلنسان احلديث الذي
أو غريه من املهاجرين"واإلنسان احلديث، يف هذا، يشبه املهاجر اليهودي . ال مأوى له دائماً غريباً حيث يبذل قصارى  "

ادةً بالفشل إذ أن ما هويته، ولكن احملاولة تبوء ع جهده لكي يصبح جزءاً من جمتمعه وحياول يف الوقت نفسه أال يفقد
ولذا، فإن حماولته االندماج تصبح . ولكنه يف الوقت نفسه ال يصبح من الواسب حيدث هو أن املهاجر يفقد يهوديته،

  .مرضية مثل حالة زيليج حالة
ه الصغري املهزوم يف عامل تسوده قيم التنافس والقوة، وهو يف هذ  جند البطل"1984"» برودواي داين روز«ويف فيلم 

والعاطلني عن  فنانني ينبذونه حينما حيققون النجاح، أما هو فيستمر يف مجع املهزومني والفاشلني املرة وكيل أعمال
 .التنافس الدارويين املواهب من حوله، هؤالء الذين ال ميكنهم حتقيق البقاء يف جمتمع

وردة القاهرة القرمزية«ومن أهم أفالم وودي ألني  يظهر فيه هو نفسه، والفيلم يقف ما بني وهو فيلم ال  "1985" «
تعال، وزوجها  بطلته امرأة متواضعة احلال تعيش حياة بائسة، حياة ال يوجد فيها نبل أو جتاوز أو الكوميديا واملأساة،
كل هذا الكابوس إال يف عامل األحالم  عاطل عن العمل بسبب الكساد االقتصادي يف الثالثينيات، وال جتد ملجأ من

تذهب إىل السينما كل. ة، عامل السينماالوردي يوم وتشاهد نفس الفيلم، املرة تلو األخرى، فعامل السينما هو عامل غري  
والفيلم الذي تشاهده هو فيلم من الثالثينيات. ولكنه مجيل ويعلو على واقعها الرديء حقيقي وردة القاهرة «يسمى  

من القاهرةفيلم هرويب، أبطاله أثرياء يتنقلون : »القرمزية إىل شرفات شققهم الفاخرة يف شيكاغو وإىل املطاعم اليت تغىن  
واخليال، ويقع  وتستوعب البطلة متاماً يف الفيلم الذي تشاهده إىل أن يزول اخلط الفاصل بني الواقع .فيها أشهر املغنيات

ة مليئة باملغامرات، مث يأخذها البطل معه حيا بطل الفيلم يف غرامها ويترك الشاشة ويهرب معها لتعيش البطلة احلاملة
ولكن الفيلم ينتهي حني يأيت ممثل الفيلم. بالنجوم وحتيا حياة املتعة والثراء ويدخل معها عامل الفيلم ذاته حيث ختتلط  

نه ولكن يظهر أ. هو بطبيعة احلال  وبطل الفيلم الومهي، فتختاره"هو املمثل احلقيقي"وخيربها بأن عليها أن ختتار بينه 
العادية الرتيبة لتشاهد مزيداً من األفالم وتعيش مرة أخرى يف عامل  خدعها، إذ يعود إىل هوليود وتعود هي إىل حياا

  !عامل األحالم الوردية البؤس تتطلع إىل
حدة، فبطله كاتب تليفزيوين أمريكي يهودي مل يعد يؤمن   قضية املعىن بكل"1986"» حنا وأخواا«وتظهر يف 

هودية، ويبدأ رحلة البحثبالي احلب  فيعتنق املسيحية الكاثوليكية بضعة أيام ولكنه يتركها، مث جيد العزاء واملعىن يف 
، وهو فيلم يتكون من"1988"» قصص نيويورك«وبعد هذا، ظهر فيلم . والسينما ثالثة أجزاء، أخرج وودي ألني  

ركس«لعب على لفظ "» أطالل امللك أوديب«ثالثها بعنوان   rex»  ركس«وكلمة » ملك«الالتينية اليت تعين  

wrecks»  أو» حيطِّم«اإلجنليزية وتعين  « ويف هذا الفيلم، يعود ألني إىل املوضوع اليهودي ويتناوله بشكل . "»يهدم
، فالفيلم يتناول حياة شاب أمريكي يهودي حياول أن يندمج يف»آين هول«فعل يف  مباشر كما اتمع، فيغير امسه  

ولكن أمه اليهودية ذات. تصرف متاماً مثل الواسب وحيب شيكساوي الشخصية املتسلطة واهلوية اليديشية الواضحة  
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ويف يوم. الفاضحة ترفض هذا الوضع متاماً من األيام، ختتفي األم ولكنها تظهر يف مساء نيويورك على هيئة صورة ضخمة  
وال . تشبه أمه متاماً  أن يرضخ يف اية األمر وحيب أنثى يهوديةومع املارة حيث تستمر يف مطاردة ابنها إىل تتحدث معه

  .يتسم هذا الفيلم بكثري من التركيب رمبا بسبب قصره
منتهاها، فقضية املعىن ومصدر القيمة   فتتبلور فيه كثري من املوضوعات وتصل إىل"1989"» جرائم وجنح«أما فيلم 

بحاألخالقية املطلقة يف اتمع العلماين تص متخصص يف األفالم "وبطل الفيلم خمرج سينمائي . هنا قضية مركزية 
ويوجد يف الفيلم كذلك طبيب عيون يهودي. وتشاركه هذا اإلميان فتاة يعتقد أا حتبه  يؤمن بفنه"الوثائقية أمريكي  

يلم حني جيد البطل أن وينتهي الف .ناجح، مندمج يف جمتمعه، يقدم خدمات عديدة للمجتمع، أحد مرضاه حاخام أعمى
العالقات العامة ويقوم طبيب العيون باستئجار قاتل ليقتل عشيقته اليت  صديقته تتركه لتتزوج رجالً سوقياً متخصصاً يف
وعلى . املعريف واملطلقية األخالقية بالفضيحة، فكأن العام والرباين ينتصر متاماً على اخلاص واجلواين، وخيتفي اليقني دده

ن احلاخام أعمى منذ البداية، أما الطبيبكلٍّ، فإ   !الذي حياول أن يرجع النور لعيونه فهو جمرم 
أليس« فيلم 1990وظهر عام   .ويتناول حياة أنثى أمريكية ثرية تعيش حياة رتيبة متاماً ال يوجد هلا هدف أو معىن ،«

أطفاهلا بسبب اعتمادها على   تفصلها عنبدأت تشعر بالفجوة العاطفية اليت تفصل بينها وبني زوجها، وباملسافة اليت
مثل اللعب"مربية يف تنشئتهم وعلى آالف األشياء األخرى  ، وتقرر تغيري حياا فتستشري طبيباً "واهلدايا اليت ال تنتهي 

وبعد. الوصفات السحرية، من بينها دواء إن أعطته لشخص فإنه يقع يف غرامها على التو صينياً يعرف بعض أن جتربه  
فض هذا احلل السحري، كما ترفض أن تذهب لالستقرار يف اهلند حبثاً عنتر جتربة دينية وإمنا تترك زوجها وتأخذ  

  .تفصل بينها وبينهم أطفاهلا وتتفرغ لتربيتهم متخطية املسافة اليت
» ايرصاص فوق برودو«ففيلم . أكثر عمقاً وظلمة وأفالم وودي ألني األخرية تتناول املوضوعات نفسها بشكل

هل من حق:  يطرح السؤال التايل"1994"  أن يكون له عامله األخالقي املستقل، أي "هل من حق أي إنسان"الفنان  
عامل املسرح: العامل بقيمه هو، دون مرجعية إنسانية مشتركة؟ ويدور الفيلم يف عاملني أن حيكم على وعامل املافيا وتربط  

ناً مطلقاً بالفنبينهما شخصية عضو املافيا الذي يؤمن إميا  "مبا يف ذلك االلتزام اخللقي جتاه البشر"يجب أي التزام آخر  

هذا ارم، الفنان يقوم حبراسة ممثلة من الدرجة. فن املسرح ويقدره حق قدره والذي يعرف خبايا الرابعة، تعمل يف  
وتنجح يف احلصول على دور ثانوي يف. ملهى ليلي ولكنها تتطلع للشهرة حية يقوم عشيقها زعيم املافيا بتمويلها مسر 

 ويتدخل احلارس الفنان تدرجيياً أثناء الربوفات فيعيد صياغة حدث هنا وعبارة هناك يف .إرضاًء هلا حىت يوفر هلا دوراً فيها
ولكنه يدرك متاماً أن املمثلة، عشيقة. النص املسرحي، إىل أن يصبح عمالً جيداً ، وتدمر زعيم املافيا، ستفسد العرض 
وانطالقاً من والئه املطلق للقيم. العمل الفين وهنا يدرك الكاتب األصلي . اجلمالية يقوم بإطالق الرصاص عليها 

إنسانية سوية بعد أن  الال إنسانية هلذا االلتزام النيتشوي بالفن، فريفضه ويعود لصديقته ليحيا حياةً للمسرحية التضمينات
الفنكان قد هجرها لينطلق يف عامل  .  

» وتدور أحداث فيلم   حول مشاكل"حيث تدور معظم أحداث أفالم وودي ألني"يف نيويورك » أفروديت العظمى

ومع هذا حاول وودي ألني أن يتناوهلا يف إطار مينحها. الطبقة املتوسطة األمريكية شيئاً من العظمة والبطولة، ويبدأ الفيلم  
ذال يف نيويورك وإمنا يف اليونان القدمية إ نرى مشاهد من مأساة بطل الفيلم الذي حياول أن يعرف من هي األم احلقيقية  
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وحينما يكتشف أا تعمل بالبغاء يصدم ويقرر أن يصلحها، حىت ال يصدم. بالتبين البنه ابنه حينما يكرب ويقرر أن  
ورغم تعثُّر حماوالته، إال أن كل. يكتشف أمه احلقيقية اية سعيدة" لم األمور تستقر وينتهي الفي   ".  

» وميكننا اآلن أن نتناول فثمة إشارات. وكما أسلفنا، هناك بعد يهودي قوي يف أفالمه. وودي ألني» يهودية واضحة أو  
أطالل امللك«و» آين هول«ففي . "يف العادة"كامنة، إال أن أبطاله يهود  ، جند أن يهودية »جرائم وجنح«و» أوديب 

ي املوضوعالبطل يف جمتمع الواسب ه ،فإن يهوديته يشار إليها وحسب وال تشكل »مااتن«أما يف فيلم .األساسي 
، يعرف البطل يف البداية باعتباره يهودياً ولكنه يصبح»احلب واملوت«ويف فيلم  .موضوع الفيلم مسيحياً يف النصف  

،جند أن األسرة»حنا وأخواا«ويف .الثاين من الرواية مريكية يهودية يواجه أعضاؤها مشاكل يهودية،ولكنها أسرة أ 
ولكن.من تفكُّك وصراع وحماولة جتاوز كل ذلك من خالل شكل من أشكال التضامن اتمع العلماين األمريكي  

من منط إنساين عاملي  شخصياته،سواء كانت يهودية أو كانت غري يهودية،فإا تتجاوز وضعها اخلاص لتصبح جزءاً
وهلذا، فإن يهودية وودي.  واإلحساس بهميكن للجميع املشاركة فيه  ليست استبعادية، وإمنا هي رمز "حينما تظهر"ألني  

والكامن  املعىن والقيمة، ذلك هو املوضوع املباشر البارز يف العمل،بينما املوضوع غري املباشر ملعاناة اإلنسان يف جمتمع فقد
هودية وودي ألني،وهذا يثري، بال شك، إشكالية ي. موضوع ذو طابع إنساين عام إذ أن تناوله املوضوع اليهودي قد ال  

أخذنا يف االعتبار أن ألني ينظر إىل املوضوع من الداخل باعتبار أن  خيتلف كثرياً عن تناول أي خمرج آخر، إال إذا
  .خيصه بشكل شخصي ومباشر، فأبطاله على عالقة وثيقة بسريته الشخصية املوضوع اليهودي

رياً عن فنانني يهود آخرين، مثل مارك شاجال وإسحق بابل، حيث ال يشكل العنصرخيتلف كث وألني ال اليهودي سوى  
وهذا. تلك املادة اخلام اليت يتناولوا يف أعماهلم بشكل إنساين عام جيعل بوسعنا التعاطف مع الضحايا من اليهود،  

  . وإدراك حلالة اإلنسان يف العصر احلديثهذه األعمال الفنية من مجال والوقوف إىل صفهم، والتمتع مبا يف مثل

الصوت الروائي الذي  جيدر ذكره أن وودي ألني كتب مقاالً شديد األمهية عن االنتفاضة، مستخدماً فيه نفس ومما
بأعمال بطولية وخيفق ولكنه يصر مع هذا على أن  يستخدمه يف أفالمه، أي صوت البطل الفاشل الذي حياول أن يأيت

وهو، يف هذا.  املبدئييتمسك مبوقفه املقال،يهاجم الدولة اليت تدع جنودها يضربون الناس ليكونوا عربة لآلخرين،  
لتحطمهم ضرباً يف  أيادي الرجال والنساء حىت ال يلقوا باحلجارة، وتجر املدنيني من بيوم بشكل عشوائي وتكسر

  .حماولة إلرهاب بقية السكان وإرغامهم على اهلدوء

حتجت املؤسسة الصهيونية، كتب وودي ألني مقاالً آخر يعلن فيه متسكه مبوقفه،ا وحينما ودهشته ممن يطالبونه بعدم  
وموقف وودي ألني. اهلجوم على الدولة الصهيونية ألنه يهودي من االنتفاضة هو استمرار ملوقفه يف أفالمه وحبثه عن  

سبية مسيطرة متاماً بل ومهيمنةإدراكه أن قوى الشر والن املعىن والقيمة املطلقة رغم .  

اليت لعبت دور البطولة يف معظم أفالمه"ثالث مرات وعاش مع املمثلة ميا فارو  وقد تزوج وودي ألني  وأجنبت "األخرية 
وانتهت هذه العالقة شبه الزوجية بانفصال عاصف. "ساتشيل"منه طفالً  حني امت ميا فارو وودي ألني بأنه يتحرش  

هلا، وأنه أغوى ابنتها الكربىجنسياً بأطفا وقد دافع وودي ألني عن نفسه بأا ليست . "وهي من أصل آسيوي"بالتبين  
وقد برأه القضاء، وهو يعيش اآلن مع االبنة. يعتربها كذلك يف أية حلظة من حياته ابنته وأنه مل  .الكربي املشار إليها 

  "-1937"دستن هوفمان 
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Dustin Hoffman  

متيز بأداء عدد من. هودي وجنم من جنوم السينما األمريكيةممثل أمريكي ي األدوار املهمة والصعبة اليت نال عن اثنني منها  
  .للجائزة نفسها، وهو يعد واحداً من أهم املمثلني األمريكيني على اإلطالق جائزة األوسكار ورشح عن ثالثة منها

اجلامعة الذي يدخل يف عالقة مع امرأة   حيث لعب دور خريج"1967"» اخلريج«ملع جنمه بعد أول فيلم له وهو فيلم 
ورشح عن. أكرب منه وحيب يف الوقت نفسه ابنتها وتكرر ترشيحه . دوره يف هذا الفيلم جلائزة أوسكار أحسن ممثل 

راعي«بعدئذ عن فيلم  لريفحيث لعب دور املُقعد الذي يقوم بإغواء شاب قوي قادم من ا» بقر منتصف الليل   

حيث لعب دور أحد» ليين«وكذلك رشح لثالث مرة عن فيلم .األمريكي ويبيعه للمخنثني أشهر الكوميديانات اليهود  
الذي » كرمير ضد كرمير«مث نال جائزة األوسكار عن فيلم . اللغة يف أمريكا والذي كان يعتبر أيضاً أكرب املتمردين على
وبعدئذ ناهلا ثانية عن. نه مبفرده فيكون له مبرتلة األب واألم معاًالذي يرعى اب مثل فيه دور املُطلَّق رجل «دوره يف فيلم  

حيث قام بدور الشقيق املتخلِّف عقلياً ألخ انتهازي ولكنه» املطر   .رغم ختلُّفه العقلي إنسان ذو عبقرية رياضية 
صاب املسجون يف أكرب قضية تزييف يفوهو دور املتهم الن» الفراشة«دوره يف فيلم  ومن أدواره املهمة األخرى، . فرنسا 

ذئاب «أما يف فيلم . وخيلق لنفسه عاملاً خاصاً وبعد أن يتم نفيه إىل جزيرة الشيطان، حياول أن يؤقلم نفسه فريشو احلراس
، فقد لعب دور األستاذ املسامل»من قش مث لعب دوراً مشااً . الذي تتعرض زوجته لالغتصاب فيتحول لوحش مفترس 

» هلذا يف فيلم حيث ميوت أخوه، رجل املخابرات اإلسرائيلية، أمامه ويطارده» رجل املاراثون النازيون، فيقاتلهم  
حيث» توتسي«ومن أهم أدواره الكوميدية، دوره يف فيلم . بضراوة يلعب دور املمثل الذي ال جيد عمالً رغم متيزه  

ر يف شخصية امرأة ويقوم بدور امرأة يف مسلسل تليفزيوين وحييا هذهفيضطر إىل التنك الشديد، ورمبا بسبب متيزه هذا،  

فهو يلعب دور الرجل الفاشل» البطل « أما يف فيلم . األنثى/احلياة املزدوجة للذكر الذي يقوم بفعل بطويل حني ينقذ  
  .ركاب طائرة ولكن فعله هذا ينسب لغريه

اجلماعات اليهودية يف السينما األمريكية الذين   من املمثلني من أعضاءويعد هوفمان منوذجاً بارزاً جليل الستينيات
وكان أعضاء اجلماعة. يقتصرون على الكوميديا فقط كما كان احلال مع اجليل األول يتميزون بأداء مجيع األدوار وال  

كانة مستقرة ضمن الشرائح العليا م اليهودية قد حققوا حينذاك حراكاً اجتماعياً وانصهاراً يف اتمع األمريكي واحتلوا
اليهودي أن يستخدم آلية السخرية من الذات من خالل األدوار الكوميدية  من الطبقة الوسطى، ومل يعد لزاماً على املمثل
ة إىل وباإلضاف. من االندماج فيها اليهود يف اية العشرينيات والثالثينيات لتحقيق القبول االجتماعي وحتقيق نوع اليت متيز

أصبحت بعد أكثر من مخسني عاماً صناعة استثمارية ضخمة  ذلك، تطورت مكانة السينما يف اتمع األمريكي حبيث
 من أبناء الطبقة الوسطى، اليهود غري اليهود، وجماالً لتحقيق مزيد من النجاح املادي وبالتايل منطقة جذب للناجحني

  . احللموالثراء من خالل آليات صناعة اخليال ونشر

 يلعب دوراً يكاد يكون مشااً لشخصية غري السوي يف جمتمع األسوياء أو الشخصية ويالحظ أيضاً أن هوفمان
فهناك قدر من الغربة يف كل أدواره املركَّبة اليت. غري السوي/االزدواجية السوي اشتهر بأدائها،فهو خريج اجلامعة الذي  

اليت هي يف مقام أمه"حيب املرأة  حاد الذكاء،املزيف الذي يقبل األمر الواقع يف املنفى،/بنتها،املتخلف عقلياًو "  

املرأة/ يف كرمير ضد كرمير، والرجل"وظيفياً"املرأة /الوحش، مث الرجل/املسامل  " ، وهذا الدور املتكرر »توتسي« يف "فيزيقياً
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ألمريكي فهم يف أواسط السلم االجتماعي دائماً، اجلماعة اليهودية يف اتمع ا يتضح متاماً يف ضوء وضع ومكانة أعضاء
الال سواء يف آن واحد/جتسيد لفكرة ازدواجية السواء أي .  

  "-1950"ستيفن سبيلبرج 

Steven Spielberg  

. اليوم اليوم، وال نغايل إذا قلنا إنه من أهم العاملني يف قطاع الترويح والترفيه يف عامل أحد أهم خمرجي السينما األمريكية

منها جائزة أفضل فيلم وأفضل   على سبع جوائز أوسكار1993الذي أخرجه وأنتجه عام » قائمة شندلر«حصل فيلمه 
على ثالثة جوائز» احلديقة اجلوراسية«وحصل فيلمه . خمرج  عدد 1994أوسكار يف نفس العام، أي أنه حصد عام  

يف التصوير"عشرة جوائز أوسكار  وحققت األفالم اليت . "اخلاصة واملوسيقى وغريهاوالصوت واملونتاج واملؤثرات  
  .أعلى أرقام يف التوزيع ويف شباك التذاكر أنتجها

 األمريكي أمجل حل لكل مشكالته، فهي متجد الفرد يف مواجهة آلة ضخمة غري حمددة ومتثل أفالم سبيلربج للمواطن
ى اخلري حتارب بشراسة ضداهلوية، وهي تضع العامل يف إطار من الثنائية الصلبة، حيث قو قوى الشر الغيبية اليت ال نفهم  

سيارة نقل ضخمة شرسة، أسرة أمريكية تركب سيارة صغرية على   تطارد"1972"» املبارزة«ففي . أبداً من أين أتت
ا مئات ويقطع  املتحدة الواسعة واملتعرجة، أي عامل املواطن األمريكي الذي ميتطي سيارته صباحاً طول طرق الواليات

ولكنه يريد املغامرة واالقتحام. األميال ليؤدي عمله الروتيين   .واملتعة فيوفرها له سبيلربج 
هائالً جباراً من وحوش عامل أعماق البحار الغامض هو تلك   حيث جند وحشاً"1975"» فكوك«مث يأيت فيلم 

  األبرياء على الشواطئ، ويقتحم حلظاتالقرش املفترس، يهاجم جمموعات البشر األسوياء السمكة اجلبارة من نوع

مث ال ينجح سوى شريف املدينة أو. "أقدس اللحظات عند املواطن األمريكي"مرحهم وهلوهم  رمز املواطن اخلير الفرد  
  .ويهزم هذا الشر الغييب الكامن يف اهول متاماً راعي البقر اجلديد الذي ينتصر على املساحات الشاسعة

ملعادلةوسنجد أن هذه ا موضوع تتكرر يف كل أفالمه/مدنس  ذات/شر  مقدس/التبسيطية الثنائية الصلبة خري  ويتخذ  
  .من جاذبيته لدى املواطن األمريكي صوراً متعددة تتماهى مع الوضع السياسي أو االجتماعي القائم وقتها وهو ما يزيد

أنديانا جونز« فمثالً تظهر سلسلة  مان، أثناء فترة احتدام احلرب الباردة يف أوائل الثمانينيات، ومععامل اآلثار السوبر ،«   

الشر الذي يتهدد العامل« و» إمرباطورية الشر « ارتفاع الشعارات الرجيانية حول  مغتصبو «وجند أن . وغريها ...« 
يقدم هذه الشعارات يف التوليفة» التابوت املفقود الفرد الذي يتحدى كل السبيلربجية املعهودة، أسطورة السوبرمان  

هو التجسيد األمثل للبطل» أنديانا جونز«إن . املؤامرات اليت حييكها األشرار شيء ويحطم كل السوبرمان يف السينما  
احملتوم، وال يبايل بشيء وال يهمه شيء، فالغاية تربر كل  األمريكية، أو البطل امللحمي الضد الذي يسري إىل قدره

  .الوسائل
رية ومزيج أسطوري بسيط يف إطار تقين معقد يصل مباشرةً إىل املواطن األمريكيسح وهذه خلطة املستهدف كجمهور  

وخياطب فيه نزعاته االستهالكية ومتركزه حول الذات. مستهلك ومفاهيمه التبسيطية ويقدم له الصورة اليت يريد أن  
ونرى يف. يف إطار عمله الروتيين اليومي املتكررذاته املقهورة املستلبة املتحوسلة  يراها يف اخليال بديالً عن أفالم سبيلربج  



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                366  

أو » مغتصبو التابوت املفقود«مثل "قدمية  بعدئذ تكراراً ملوضوعات أساسية أسطورية عديدة، بل إن هناك موضوعات
وهي تنويعات» عبدة الشر يف املعبد امللعون« ن يريدون غزو على موضوع إمرباطورية الشر، حيث هؤالء اهلنود الشرقيو 

القادمون من السماء يف«وهناك موضوعات حديثة مثل . "ويقدمون ضحايا من البيض العامل لقاءات قريبة من النوع  
أو» الثالث  «E.T.» عيد التوازنللعامل، وهي تنويعة على أسطورة اجلومل أو الكائن  أي الكائن غري األرضي الذي ي

ك موضوعات ما بعد حداثية مثل إعادة اخللق واستخدام اهلندسة الوراثية كما يفوهنا .اليهودي املخلوق على يد البشر  

تلك املوضوعات األسطورية مهمة جداً عند اجلمهور املُستهدف. »احلديقة اجلوراسية  » ألا متثل اجلانب الغييب  
إا. واخلرايف الضروري الستكمال معادلة احللول يف الذات اخلرافية البسيطة اليت حتل حمل الدين مبثابة الديانة السحرية  

أي أن موقف"املركَّب  حيث يرفض احلل» أليس « سبيلربج يقف على طرف النقيض من موقف وودي ألني يف فيلم    

  ."السحري متاماً
أو» احلديقة اجلوراسية « ومن أهم أفالم سبيلربج فيلم  يكية وهو تعبري عن اجتاه يف السينما األمر. حديقة الديناصورات 

ففي عصر التحديث ال يؤمن اإلنسان الغريب إال. الغريب يف مرحلة ما بعد احلداثة يكشف عن مراجعة الفكر بالعلم  
أما يف عصر ما بعد احلداثة فثمة  .ومقدرته على التحكم يف الواقع وترشيده حبيث ميكنه التحكم يف العامل وحوسلته

جمة الخوف عميق من مواجهة التاريخ إذ أن عملية الرب . ميكن أن تكون كاملة وبالتايل خترج األمور عما هو مقرر هلا 

احلديقة« يدور فيلم  حول حماولة الرأمسايل األمريكي جون هاموند أن يقيم حديقة للديناصورات،» اجلوراسية   هي  
من هندسة:الوحيدة من نوعها يف العامل،مستخدماً أرقى وآخر أنواع التكنولوجيا  كمبيوتر،مطبقاً كل هذا وراثية إىل عامل 

ورغم أن هاموند ميتلك عامل. على احلفريات حمميات للحيوانات يف كينيا  مناجم يف مجهورية الدومينكان "الطبيعة متاماً  
،إال أنه يريد امتالك املاضي واملستقبل،ومن ثَم حياول أن"أمريكا الالتينية يف خيرجه من الكتب ليحوله إىل واقع يتم بيعه  

ن يستطيع الدفع، فكل شيء قابل للبيعمل ولكي ميرر هاموند مشروعه يستعني باثنني من علماء احلفريات .والشراء 
جرانف" يدخل اجلميع عامل الديناصورات املُحاصر باألسوار."مالكوم"،وعامل رياضيات "واستايلر  املُكهربة واملُراقَب  
ي حقيقة،بواسطة الكمبيوتر،وينبهر اجلميع،فقد أصبح املاض ولكن اجلنة املثالية تنقلب إىل .فالديناصورات تتحرك أمامهم 

بسبب خيانة أحد علماء الكمبيوتر وحماولته ريب"اإلنسان السيطرة على الديناصورات  جحيم حقيقي حني يفقد أجنة  
  ."الديناصورات خارج اجلزيرة

نت وحفيدي هاموند من الوحوش،ويطرح الفيلم قضية التقليدية تدور أحداث هروب جرا وعرب تركيبة السينما األمريكية
وأن يسيطر عليه من خالل  الذي ميكن أن يصل إليه اإلنسان يف حماولته التحكم يف واقعه من خالل مقدراته العقلية احلد

فالطبيعة تتحايل على.والفيلم يعلن أن مثة حدوداً.العلم جلديد فالديناصورات تتعلم بسرعة وتتكيف مع الواقع ا.العلم 
وينتهي الفيلم باإلنسان وقد وقع صريعاً أمام قوة املاضي،متمثلة يف. من التناسل وتتوالد رغم حماولة منعها  

  .الديناصورات،وقوة املستقبل متمثلة يف التكنولوجيا
وهو يتناول. إثنية ال تكترث بالشعائر الدينية وهو متزوج من امرأة غري يهودية وأم سبيلربج يهودية  موضوعات أحياناً 

قائمة«و» اللون القرمزي«و» مغتصبو تابوت العهد«"يهودية يف أفالمه  لكن املؤكد هو أن أفالمه اليت يصفها . "»شندلر 
ال دف إال إىل« هو نفسه بأا  هي التجسيد األمثل للرؤية املعرفية اإلمربيالية» اإلمتاع اخلالص واللذة فقط   العلمانية  
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ونية الكاملة حيث يصبح اإلنسان مكتفياً بذاته، هوالشاملة واحللولية الكم العبد واملعبود واملعبد، يشبع رغباته ونزواته يف  
  .فيه خلدمته وال أمهية لشيء إال ذاته عامل كل شيء فيه حمكوم ومتحكَّم

 قائمة شندلر 

Schindler's  Lis t  

« واحد من أهم أفالم املخرج األمريكي ستيفن» قائمة شندلر والفيلم يستند إىل قصة روائية ومع هذا يأخذ . جسبيلرب 
 أجل صبغ الفيلم بصبغة حقيقية، ولذا يستخدم املخرج أحياناً بعض املشاهد املألوفة لدى الفيلم شكل الفيلم الوثائقي من

وبطل الفيلم هو. الناس من خالل صور اهلولوكوست الكثرية اليت نشرت أكثر من مرة شندلر، وهو صناعي أملاين  
من األملان الذين طُردوا بعد احلرب العاملية"سودييت  وهو إنسان . "الثانية من منطقة السوديت يف غريب تشيكوسلوفاكيا 

ذهب إىل بولندا يف بداية احلرب كي يحقق. متمركز حول ذاته مهتم جبمع املال وإنفاقه غري مكترث بالسياسة الربح  
النازيني يتم مبقتضاها تزويده ببعضويف هذا اإلطار يعقد صفقة مع . ويمتع نفسه العمال اليهود من معسكرات االعتقال  

ورغم أن أهداف شندلر املبدئية نفعية مادية . أملانيا يف جهودها العسكرية واإلبادة لتشغيل مصنعه الذي ينتج أواين تساعد
لتعاون معخالية متاماً من املثاليات، إال أن إنسانيته زمه تدرجيياً ويبدأ يف ا دنيئة، اليهود ويضحي بثروته من أجلهم إذ  
وهكذا تتحول الصفقة . يضمن بقاء اليهود الذي يعملون يف مصنعه يقوم بتقدمي الرشاوي لكبار الضباط النازيني كي

قائمة«شندلر والنازيني إىل آلية إلنقاذ بضع مئات من اليهود الذين يظهرون على  املادية املربمة بني   .«شندلر 

حق الفهم البد أن نضعه يف سياقه» قائمة شندلر«م فيلم ولفَه احلقيقي، وأهم عناصر هذا السياق أن خمرج الفيلم  
وليس"سبيلربج هو أمريكي يهودي  ، متييزاً هلم عن يهود»اليهود اجلدد« مندمج متاماً، أي أنه من "يهودياً أمريكياً  أوربا،  

ا، فهم مل يعرفوا اجليتو والفتجربتهم احلضارية خمتلفة عن جتارب يهود أورب فقد نشأ . التخصص املهين أو الوظيفي 
وكل هذا يعين . ومل يطبق قوانني الطعام الشرعية وتزوج من غري يهودية سبيلربج يف مرتل مل حيافظ على الطقوس الدينية،
هي يفويته اليهودية عالقة واهية للغاية فهي ليست هوية متماسكة متكاملة وإمنا  أن عالقته واقع األمر بقايا جمموعة من  

وجتربة سبيلربج يف اتمع. الرموز وشتات من الذكريات األمريكي جتربة إجيابية للغاية فقد حقَّق جناحاً مذهالً، وأصبح  
فكيف ميكنه أن يتقبل. أصبح يشارك يف تطوير رموز هذا اتمع ووجدانه من خالل أفالمه من أهم رموزه، بل الثنائية  

يهود ضد أغيار؟ وكيف ميكن أن يقبل الطرح الصهيوين: هيونية البسيطةالص لفكرة املركز اإلسرائيلي مقابل اهلامش  
عامل اليهود وعامل : شخصاً قادراً على أن يتحرك بكفاءة بني العاملني اليهودي؟ ومن هنا كان البد أن يكون بطله

كي من األمناط اإلدراكية الساذجة والثنائياتأقرب لتجربة سبيلربج مع اتمع األمري األغيار، فهذا الصلبة اليت توجد يف  
  .األغيار األدبيات الصهيونية حيث يقف اليهودي وحيداً أمام ذئاب

واألطروحة األساسية. »قائمة شندلر«ولكن هناك بعداً آخر أعمق يف  يف الفيلم هي أن النازيني مل يكونوا يقتلون اليهود  
قداً عليهم،كُرهاً فيهم أو ح ولذا مل يكن يباد النافع منهم، أي كل من ميكن. وإمنا ألم كانوا غري نافعني  توظيفه أو  

كان هناك من النازيني من يكِّن. تسخريه يف خدمة االقتصاد األملاين كراهية خاصة لليهود، ولكن القيمة احلاكمة الكربى  
وحترك يف إطاره ومتكن من إنقاذوأدرك شندلر هذا  .مل تكن الكراهية وإمنا املنفعة  جمموعة من اليهود من أفران الغاز عن 
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ولعل أهم اللحظات يف الفيلم من هذا املنظور اللحظة اليت يقوم أحد. طريق توضيح نفعهم احلراس النازيني فيها بتصنيف  
. ال ال ميكن أن يعملوا يف املصنعأم ال نفع هلم، فهم جمرد أطف بعض األطفال اليهود املرحلني إىل مصنع شندلر باعتبار

الوصول إىل  هلم، يف هلجة غاضبة، أن أيدي األطفال الصغرية ضرورية ألا هي وحدها القادرة على ولكن شندلر يبين
املسألة كلها مسألة. داخل بعض األواين اليت ختصص مصنع شندلر يف صنعها نفعية عملية ال تعرف احلب أو الكره،  

ات الصارمة، ومن هنا اسم الفيلمخاضعة للحساب : « ، وكأن البشر أرقام ووحدات ليست ذات قيمة يف »قائمة شندلر
النازيون واليت  بل إن سبيلربج يتشجع ويتناول قضية االس اليهودية، وهي االس اليت نصبها !ذاا، تدرج يف قوائم

بادةتعاون أعضاؤها من اليهود مع السلطات النازية يف عمليات اإل .  

أغيار الصهيونية ليست /ثنائية يهودي ولكن رغم أن أطروحة الفيلم الفكرية تقول إن اليهود مل يقتلوا كيهود وإن
تتضح الرسالة . رسالة صهيونية كاملة تتناىف مع مضمون الفيلم الفكري حقيقية، إال أنه على املستوى املرئي الفين أرسل

يلم امللونة ولكنها تتغلغل أيضاً يف بنية الفيلم ويف شخصياته،متبلور يف اية الف الصهيونية بشكل فال يظهر أمامنا غري  
داخل اُألطُر اإلدراكية االختزالية اليت ركز عليها الفيلم  شندلر ممثالً لألغيار، أما بقية ممثلي اجلنس البشري فهم يدورون

  .بشكل سوقي
بدأ املنفعة املادية ال على اليهودالضحايا، فنحن نعرف أن الدولة النازية طبقت م أما وحسب، وإمنا على كل البشر بدون  

ولو فعل سبيلربج هذا وربط واقعة احملرقة. متييز بالنمط التارخيي املتكرر التضح النموذج األكرب وراء اهلولوكوست، وهو  
التبلورنفعي مادي بدأ يف أمريكا الشمالية واستمر يف أفريقيا وفلسطني ووصل حلظة  منوذج غريب النماذجية يف اللحظة  

ولعل الفارق الوحيد بني عمليات اإلبادة الغربية. النازية األخرى وعملية اإلبادة النازية، أن عمليات اإلبادة األخرى  
أما . والقتال أو املسلمني أو اآلسيويني، هناك ويف بالد بعيدة، وعلى يد جنود مهمتهم القتل كانت تتم دائماً ضد السود

ة النازية فقد حدثت هنا، على أرض أوربية، وبشكل منهجي خمطط،اإلباد وعلى يد جمتمع حديث متحضر يستمع  
» قائمة شندلر«يف إحدى مناظر فيلم "اللحم اإلنساين احملترق  ملوتزارت وبيتهوفن ويناقش الفلسفة وهو يشم رائحة

ض الضحايا اليهودحول املوسيقى ومها يقومان باهلجوم على بع يتناقش جنديان نازيان ".  

التضمينات  ميكنهم أن يواجهوا حقيقة وجودهم ببساطة، وكذلك احلضارة الغربية ال ميكنها أن تواجه ولكن البشر ال
العقل األدايت"الفلسفية األساسية للرؤية العقالنية النفعية املادية   اليت حولت "على حد قول مفكري مدرسة فرانكفورت - 

ادة استعمالية،العامل بأسره إىل م ولذا البد من حتاشي املواجهة، وحيث إن تغيري احلقائق أمر مستحيل يف عصر  
جرمية حضارة نفعية  إذن، لنتالعب مبستويات التعميم والتخصيص، وبدالً من رؤية اجلرمية النازية باعتبارها املعلومات،
نسبة للحضارة الغربية جرمية األملان وحدهم ضد اليهود بال مادية ضد البشر، فإا تعمم للغاية أو ختصص للغاية فتصبح
 فتصبح جرمية األغيار كلهم ضد اليهود كلهم، فيحتكر اليهود دور الضحية أما اجلزار فهو وحدهم، أما بالنسبة لليهود

 ولذا شيء عام للغاية"بأسره   أو اجلنس البشري"شيء خاص للغاية، جمرد حادثة عرضية"إما األملان األشرار وحدهم 
، ويف كلتا احلالتني تتم تربئة احلضارة"فاجلميع مسئول وهكذا تضيع احلقيقة ومتيد األرض وتوظَّف . الغربية احلديثة 

ومن مث ميكن االستمرار يف اإلبادة يف فيتنام وفلسطني والبوسنة واهلرسك مع. للتعمية احلقائق ال للرؤية وإمنا الثرثرة  
رورة إيقاف املذابحاملستمرة عن ضحايا النازية، وض . 
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  األدب اليهودي والصهيوني: السابع الباب

 األدب اليهودى 

Jewish Literature  

بعض األعمال األدبية، إما من منظور مضموا أو من منظور االنتماء اإلثين  عبارة تستخدم لتصنيف» األدب اليهودي»
يهودياً أو مستمداً من حياة أعضاء  ل األدبية اليت تتناول موضوعاً لكاتبها إذ تصنف األعما"احلقيقي أو الومهي" أو الديين

أدباً « باعتبارها "التقاليد الفكرية أو احلضارية اليت يدور يف إطارها بغض النظر عن لغة العمل أو"اجلماعات اليهودية 
أدب «كتبه على أنه  صنف ماوميكن تصنيف األعمال األدبية من منظور انتماء كاتبها، فإن كان يهودياً  .«يهودياً
واملقدرة التفسريية . تناولوا موضوعات يهودية يف أدم وهذا التعريف األخري يستبعد األدباء غري اليهود الذين. »يهودي

  :حمدودة للغاية لعدة أسباب والتصنيفية هلذا املصطلح

 نكون قد جتاهلنا لغة األدب والتقاليد العمل األديب، فنحن بذلك  إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إىل مضمون 1
اليت كتبها أدباء مثل  فاألعمال األدبية. والشكلية اليت يصدر عنها وصرنا خنتزله متاماً يف بعد واحد احلضارية واألدبية

 إذ "هوديةاإلثين ال باملعىن الديين، فهم ال يؤمنون بالي باملعىن"برنارد ماالمود وسول بيلو وفيليب روث هي أدب يهودي 
 وال شك يف أن تصنيفنا ألدم على هذا النحو سيحد من. وشخصيات يهودية يف أدم يتناولون فيها موضوعات

رغم فائدته قاصر عن أن حييط  ولكن هذا التصنيف. توقعاتنا، وسييسر علينا فهم أعماهلم األدبية اليهودية وتفسريها
واملوضوعات والشخصيات اليت . إىل التقاليد األدبية األمريكية زية وينتميبأدم بكل تركيبيته، فهو أدب مكتوب باإلجنلي

 بشكل عام وجمرد، وإمنا هي أمريكية يهودية حتددت هويتها داخل التشكيل احلضاري يتناولوا ليست يهودية

  .اليهودي األمريكي، بل إن البعد األمريكي يف اية األمر أكثر أمهية من البعد اإلثين

أدب «تقاليد أدبية خمتلفة باعتبار أا مجيعاً  بني أعمال أدبية كُتبت داخل» األدب اليهودي«ربط مصطلح  ي 2
فقصيدة . وأمناطاً متكررة تربر تصنيف هذه األعمال األدبية داخل إطار واحد ، وكأن مثة موضوعات متواترة»يهودي

باللغة الفرنسية،  كتبها مؤلف فرنسي يهودي عن اليهودروسي يهودي عن اليهود باللغة الروسية، ورواية  كتبها شاعر
اإلجنليزية، ومقال أديب كتبه أديب من ليتوانيا باليديشية،  وقصة قصرية كتبها كاتب أمريكي يهودي عن اليهود باللغة

 وجودأي أنه مصطلح يفترض . »أدب يهودي«إسرائيلي بالعربية، تصنف كلها باعتبارها  ودراسة نقدية كتبها أديب

أعضاء اجلماعات اليهودية، وهو يؤكد  ومثل هذا االفتراض ال يسانده الكثري يف واقع. أطر ثقافية وفكرية يهودية عاملية
التجانس واخلصوصية، وفيه تأكيد للمضمون اليهودي للعمل  الوحدة والتجانس والعمومية على حساب التنوع وعدم

  .خرى، أي أنه مصطلح يفقد األدب ما يميزه كأدبالفكرية والشكلية األ األديب على حساب أبعاده

ولكن سيالحظ أن . تربط بني هذه اآلداب وميكن أن يقال إن هناك موضوعات مثل اإلحساس بالغربة أو انتظار املاشيح
ية، أي أن يربط بينها هنا ليست يهودية املؤلف، وإمنا أحاسيسه اإلنسان هذه املوضوعات من العمومية حبيث جند أن ما



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                370  

جمتمع األغلبية، بكل ما حييق ذه  النهائية هي إنسانيتنا املشتركة، أو البعد اإلنساين يف جتربة عضو األقلية يف املرجعية
  .التجربة من خماطر

 الذي يستند إىل خلفية الكاتب اليهودية، نكون قد أخذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة  إن أخذنا بالتصنيف 3

 ليس هلا مضمون "األمريكي ليونيل تريلنج مثل الناقد"فكثري من األعمال األدبية اليت يكتبها مؤلفون يهود . ليةتفسريية عا
  .يهودي

هذا املصطلح بسبب قصوره عن اإلحاطة بشكل ومضمون األعمال األدبية اليت كتبها  وحنن نرى ضرورة عدم استخدام
كما أنه ال يوجد بعد  ودي ليس هو احملدد األساسي للعمل األديب،يهود عن موضوعات يهودية، فالبعد اليه مؤلفون

  .يهودي عاملي واحد

مشكلة بشأن أديب مثل هايين الذي مترد على يهوديته ليدخل احلضارة » يهودي أدب«وبطبيعة احلال، يثري مصطلح 
انتماءه اليهودي متاماً وغير  ينشتاين الذي رفضأو أديب مثل نيثان و! ولكنه بعد تنصره بدأ حين ليهوديته. فتنصر الغربية،

  .فيه املسيحية واليهودية وخمتلف العقائد الدينية وكَتب أدباً عدمياً يهاجم» ناثانيل وست«امسه إىل 

 ونصنف كل أديب حسب األبعاد» أديب يهودي«التعميمات التصنيفية الكاسحة مثل  وحنن يف هذه املوسوعة نرفض

األدب «، و»اليهودية األدباء من أعضاء اجلماعات« ماله األدبية، وهلذا نستخدم مصطلحات مثل احلقيقية ألع
ولتصنيف أي كاتب من أعضاء اجلماعات اليهودية  .«األدب اليديشي«، و»اآلداب املكتوبة بالعربية«، و»الصهيوين

حىت ولو توهم هو نفسه ذلك، بل يعيش هذا األديب ال يعيش خارج التاريخ،  فمثل. البد من استخدام مصطلح مركَّب
املثال، بأنه شاعر  لكل هذا، يستحسن وصف تشرحنوفسكي، على سبيل. معينة ويكتب أدباً بلغة معينة داخل حضارة

الروسية والغربية، فهو صهيوين الرتعة يف معظم  ورغم أنه يصدر عن التقاليد األدبية. روسي يهودي يكتب بالعربية
أما سول بيلو فهو كاتب أمريكي يهودي يكتب أدباً ذا . »أدباً صهيونياً«يسمى  ذا فهو يكتب أدباً ميكن أنقصائده، ول

يهملها، وأعماله األدبية ال تنم عن  أمريكي باللغة اإلجنليزية، ويتعرض أحياناً للموضوعات اليهودية وأحياناً أخرى طابع
وذا نكون قد وصفنا االنتماء احلقيقي لألديب . تعبر عن هذه الرتعة نزعة صهيونية، وإن كانت إحدى أعماله الصحفية

أي انتقلنا "األدبية اليت يدور يف إطارها  ، مث ذكرنا األداة اللغوية والتقاليد"وهذا هو اإلطار العام"وحضارياً وأدبياً  قومياً
  .انتمائه احلضاري واللغويمث ذكرنا موقفه السياسي بعد  ،"إىل اخلاص وحددنا األداة اليت يستخدمها

 األدب الصهيوني 

Zionis t Literature  

لإلشارة لبعض األعمال األدبية ذات املضمون الصهيوين الواضح، بغض  عبارة ميكن استخدامها» األدب الصهيوين»
فتها الكاتبة املسيحية ألَّ فرواية دانيال دروندا، اليت. القومي أو الديين أو احلضاري أو اللغوي للمؤلف النظر عن االنتماء
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بينما جند أن بعض الروايات اليت كتبها يهود عن احلياة  جورج إليوت باإلجنليزية، تنتمي إىل هذا األدب الصهيوين،
وما يسمى . ولليهودية الصهيونية من قريب أو بعيد، بل إن بعضها يتبىن رؤية معادية للصهيونية بل اليهودية ال تنتمي إىل

، أي أنه كُتب لينشر يف الصحافة »أدب صحفي«نقول  أو كما"هو عادةً أدب من الدرجة الثالثة » ويناألدب الصهي«
ومن أهم أعمال األدب الصهيوين رواية اخلروج للكاتب األمريكي اليهودي ليون  .كما أنه ذو توجه دعائي واضح

أو اليديشية أو اليت كتبها أدباء  بية املكتوبة بالعربيةواألعمال األد. "وأعمال الكاتب األمريكي اليهودي مائري لفني أوريس
 ومنها ما هو معاد للصهيونية، وغالبيتها غري - وهو القليل -صهيوين  يهود يف خمتلف أرجاء العامل جند أن منها ما هو

  .مكترثة ا

هه العقائدي العام، متاماً يصف اجتا شكل األدب وال حمتواه وال حىت لغته، وإمنا» األدب الصهيوين«وال يصف مصطلح 
ولذلك، فهو مصطلح عام وجمرد مقدرته التفسريية والتصنيفية . »االشتراكي األدب«أو » األدب الرأمسايل«مثل عبارة 

  .«األدب اليهودي«وال يعد تصنيفاً أدبياً، شأنه يف هذا شأن مصطلح  ضعيفة للغاية

 األدباء من أعضاء الجماعات اليهودية 

Men of Letters  from Jewish Communities  

أو حىت » األدب اليهودي«بدالً من مصطلحات مثل  مصطلح نستخدمه» األدباء من أعضاء اجلماعات اليهودية»
«اليهودي األدب«: انظر"» األدباء اليهود«  وقد أشرنا يف املداخل اخلاصة ؤالء األدباء إشكالية. "»األدب الصهيوين»  

اليهودية بعنف والبعض اآلخر مل   أدم، فبعضهم تنصر والبعض اآلخر ولد مسيحياً وبعضهم هاجمالبعد اليهودي يف
، أما خصوصيته اليهودية فهي مسألة عرضية "وحسب"موضوعاً إنسانياً  يكترث ا، وهناك من تناول يهوديته باعتبارها

 شكيل احلضاري الذي يعيش يف كنفه بشكل شبهوكل أديب من هؤالء ينتمي إىل الت. اإلنساين تشكل جزءاً من الكل

  .كامل، ومن مث أمكنه أن يبدع من خالله

  "1856-1797"هاينريش هايني 

Heinrich Heine  

تلقَّى هايين تعليماً بروتستانتياً مث التحق . ثري يعمل بالتجارة واحد من أشهر شعراء أملانيا الرومانسيني، ولد ألب يهودي
تغير انتماؤها حبيث أن  "دوسلدورف"كما أن املدينة اليت ولد فيها . ودية مث مبدرسة ثانوية كاثوليكيةيه مبدرسة ابتدائية

ورمبا ساهم هذا يف إضعاف هويته وتقوية عدم انتمائه إىل  .هايين غري جنسيته ست مرات دون أن يغير مكان إقامته
اجلنرال الفرنسي  ين ينوي االلتحاق خبدمة نابليون ولكن هزميةكان هاي. لفرنسا وللثقافة الفرنسية وطنه أملانيا ومحاسه

مث درس القانون وتأثر . مل حيالفه النجاح قضت على هذه اآلمال، فاشتغل بعض الوقت يف أمور املال والتجارة ولكن
ن، إذ أن شائعاً بني يهود أملانيا، وعلى وجه اخلصوص بني دارسي القانو وقد تنصر، وهو أمر كان. بفلسفة هيجل
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هي السبب يف  ولكن مل تكن االعتبارات العملية وحدها. السلك القانوين كانت مقصورة على املسيحيني الوظائف يف
  .تنصره، فكما أشرنا مل يكن هناك انتماء حمدد هلايين

فاحللولية بالنسبة له . غربيةالفلسفة ال  هي املدخل احلقيقي لفهم"الكمونية"القول بأن هايين أدرك متاماً أن احللولية  وميكن
إذ كيف ميكن إلله أن يقدس األشياء املتأهلة، : اإلنسان وهو تناقُض أساسي  الطبيعة وهي أيضاً تأليه"تأليه"هي تقديس 

  اإلنسان املتأله، أم الطبيعة املتأهلة؟: يسبق اآلخر وأيهما

ولذا فهي فلسفة  انية املثالية هي الوريث احلقيقي هلذه احللولية،هو نيب احللولية، وأن الفلسفة األمل ويرى هايين أن إسبينوزا
وقد قام كانط . العميق، بل وأحياناً تظهرها مبظهر إمياين ولكن ديباجاا أكادميية ضبابية تخبئ معناها اإلحلادي» هدامة«
النظام القدمي  متاماً كما أسقط الثوار"يا باستكمال ما بدأه إسبينوزا فأسقط فكرة األلوهية يف أملان  حسب تصور هايين -

فالثورة الفرنسية مل تقتل سوى ملك، أما كانط  بل إن كانط يف تصور هايين أكثر إرهابية من روبسبري،. "يف فرنسا
 ياضيةأما يف حالة جوته فإن القشرة الر. عن فلسفة الطبيعة هو ذاته حلولية إسبينوزا ودفاع شلنج.  فقتلوا إهلاً"وتالميذه"

  .شعره يف فاوست وآالم فرتر الصلبة اليت حتيط بفلسفة إسبينوزا قد سقطت، وظهرت روح إسبينوزا احلقيقية ترفرف يف

إسبينوزا قد ساوى بني الطبيعة والتاريخ أو بني الطبيعة واإلنسان وجعل  وإذا كان. وهيجل هو أيضاً وريث إسبينوزا
هايين مع إسبينوزا  ويقف.  فإن هيجل أعلى من شأن التاريخ وجعل منه روحاًتارخياً دون أن جيعل منه روحاً، للطبيعة

هذه احللولية تعبر عن . الطبيعة والتاريخ وبني املادة والروح يف إلغاء أية ثنائية ويف اإلصرار على املساواة الكاملة بني
وكما  .ياة، حياة ختبئ نفسها بنفسها حيتفي باحل"قبل ظهور نيتشه"العميق، فهو شاعر نيتشوي  نفسها يف شعر هايين

الدنيا، ويف توهج احلب أعانق األشجار  احلياة احلمراء تنبض يف عروقي، وحتت قدمي تذعن« يقول يف إحدى قصائده 
عضوي يشري إىل ذاته؛ مات فيه اإلله، ولذا فاإلنسان هو سيد نفسه،  وهذا عامل. »والتماثيل، وتعيش هي يف عناقي 

  .املهخالق قيمه وع

  :"رمز أملانيا" يصل هايين إىل أملانيا ليسمع فتاة صغرية» قصة شتاء : أملانيا« ويف قصيدة 

  كانت تغين عن احلب وأحزان احملبني

  نلتقي عن التضحية، حىت

  يف يوم آخر يف عامل أفضل

  .ال يعرف األمل أو األحزان

  غنت يف وادي الدموع الدنيوي هذا
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   به إنسانعن احلب الذي ال يمسك

  عن العامل اآلخر العظيم حيث تعيش األرواح يف غبطة

  .نشوة أزلية وقد حتولت إىل

  :، فيغين للفتاة أغنية أخرى"هذا العمالق األمحق"للجماهري  ويدرك هايين أن هذا إن هو إال األفيون الديين الذي يعطَى

  أغنية أفضل أغنية جديدة،

  جيب أن نلدها اآلن يا رفاقي،

  ولنبدأ على التو يف بناء

  مملكة السماء على األرض،

  فالتربة تعطينا خبزاً يكفي

  بين اإلنسان كلهم، إلطعام

  وتعطيهم الزهرة واآلس، واجلمال والفرح،

  .تعطيهم البازالء اخلضراء كما

  :مث يضيف قائالً

  .بال تردد للمالئكة والطيور بوسعنا أن نترك السماء

فاألرض هي مصدر كل القيم املادية واملعنوية، ومثة نزوع حنو . األبيات ة املشيحانية واضحة يف هذهوالرتعة احللولي
وارتبط امسه بعض  فقد كان ثورياً. وتتضح نفس احللولية يف أفكار هايين السياسية. واية التاريخ الفردوس األرضي

ومن . "واستقر يف باريس" يف فرنسا 1830بثورة  بورح. "»املسيحية اجلديدة«اليت أمساها "الوقت بالسان سيمونية 
وقد كتب مرة يقول إنه يوجد . مبا يف ذلك اليهودية، فقد كان يكرهها بعمق هنا عداوته للمسيحيني، بل لكل األديان

، » ديناًمصيبة وليست » بل كان يعترب اليهودية قوة معادية لإلنسانية، فهي. الفقر واألمل واليهودية: شريرة أمراض ثالثة
األرثوذكسية، فإنه كان حيتقر أيضاً اليهودية اإلصالحية اليت  ورغم احتقاره لليهودية احلاخامية، أي. على حد قوله

  .ستقضي على اليهود
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وهكذا . وهو ما أقعده يف الفراش  أصيب هايين مبرض يف عموده الفقري بسبب أحد األمراض السرية،1847ويف عام 
وال ندري هل هذا هو الذي أدى به إىل إعادة النظر يف . قوله على حد» مقربة املادة «  يف أصبح شاعر املادة يعيش

مراجعة ملوقفه  وواكبت ذلك. بدأ يعبر عن خماوفه من أن الشعب قد يتحول إىل غوغاء يعبد املادة حلوليته اإلحلادية؟ إذ
مل يعد كانط امللحد الذي بشر به هايين من  ار، أي أنهمن كانط، إذ اكتشف أن كانط ترك مسألة اإلله دون اختاذ قر

قطاً  اليت ال ميكنها أن تقتل" جدلية برلني العنكبوتية " هيجل اليت أشار إليها بأا  وعبر هايين عن احتقاره لفلسفة. قبل
بداية اإلميان، وأعلن تراجعه عن أصبحت حينئذ  أما الربوتستانتية اليت كان يراها يف املاضي بداية اإلحلاد فقد. أو إهلاً

كما كان يوقع . والطبيعة، وبدأ حين إىل اليهودية كجزء من حنينه الديين العام عملية التسوية احللولية بني اإلنسان
  .وشوبان وبرامز قصائده وقد ازداد صيت هايين ذيوعاً بعد موته، وحلَّن شوبرت. برسم جنمة داود السداسية خطاباته

إذ أن القضية . حديثاً عن أمور هامشية ليس هلا مقدرة تفسريية  البعد اليهودي يف شعر هايين سيكونواحلديث عن
فهم رؤية  ولذا فمحاولة. نفسها القضية الكربى اليت شغلت املفكرين يف عصره وهي قضية احللولية الكربى يف حياته هي

لنا تطرفه احللويل املشيحاين وعلمانيته الشرسة  طار قد يفسرهايين وأشعاره يف إطار يهودي لن تفيد كثرياً، فمثل هذا اإل
 يفسر لنا جوهر اإلشكالية، ولذا سيكون اإلطار األملاين الغريب هو األجدى واألكثر يف املرحلة األوىل، ولكنه لن

  .تفسريية

  "1887-1849"إما الزاروس 

Emma Lazarus  

الزاروس ذات موهبة  ومل تكن.  ألبوين ثريني من يهود السفارد املندجمنيأمريكية يهودية، ولدت يف نيويورك شاعرة
الزاروس بترمجة بعض قصائد ابن جربول ويهودا هاليفي  قامت. وهي تتناول يف أعماهلا موضوعات يهودية. أدبية كبرية

  ."ألا مل تكن تعرف العربية عن األملانية"إىل اإلجنليزية 

من أجل مجع التربعات إلقامة قاعدة لتمثال » الضخم اجلديد التمثال« قصيدة ، كتبت الزاروس1883ويف عام 
 وحفرت القصيدة على لوحة برونزية ووضعت على مدخل التمثال عام. هذه محاس الكثريين احلرية، وأهلبت بقصيدا

كيني باعتبارها األمري والقصيدة من طراز السونت وتتحدث عن املثل األعلى األمريكي، ويتذكرها معظم .1903
أي شيء يهودي «رفضت اختها أن تضم أعماهلا الكاملة  وبعد موا،. قصيدة وطنية أمريكية تعبر عن رؤيتهم ألنفسهم

  ."على حد قوهلا"» 

  "1922- 1871"مارسيل بروست 

Marcel Prous t  
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أمه  الية وإن اختلط من خالليف باريس ألب كاثوليكي وأم يهودية، نشأ نشأة كاثوليكية ليرب روائي فرنسي، ولد
الفرنسية املرموقة كما درس يف  خترج يف إحدى مدارس الليسيه. بأعضاء الطبقة الوسطى من اليهود وغري اليهود

صدرت أول . الراقية اليت شكلت مادة خصبة لكتاباته الروائية السوربون، وعاش حياة اجتماعية واسعة خمتلطاً بالطبقة
املفقود اليت  أما أهم أعماله على اإلطالق فهي رواية البحث عن الزمن. عنوان امللذات واأليام حتت 1896أعماله عام 
تعتبر واحدة من أهم األعمال  ، وهي1927 و1913 جملدات يف الفترة ما بني عامي 7 جزءاً و15صدرت يف 

رياً من شخصياا وأحداثها من جتارب ذاتية، إال أا تستمد كث وهذه الرواية، وإن مل تكن سرية. الروائية املعاصرة
األجزاء، مثل  الشخصية ويتخللها عدد من األفكار احملورية اليت تتكرر يف أشكال خمتلفة عرب مجيع بروست وذكرياته

، وفكرة احلب اليت اعتربها "كان شاذاً جنسياً بروست نفسه"اإلغراء الدائم لألرستقراطية الفرنسية، والشذوذ اجلنسي 
فاحلياة يف . موضوع الزمن الذي اعتربه بروست السيد النهائي لإلنسان والكون عاً من املرض أو الوهم، مثبروست نو

هذا الزمن املفقود وحتويل  ليست إال زمناً مفقوداً وأوهاماً زائلة، والذاكرة والفن مها السبيل الوحيد الستعادة جمراها
  .األوهام إىل أشكال ملموسة من اجلمال األبدي

الكالسيكي، فقد تأثر بفلوبري وسان سيمون كما تأثر  تميز أسلوب بروست األديب بانتمائه إىل التراث األديب الفرنسيوي
ديكرت وجورج إليوت وراسكني، ويقال أيضاً إنه تأثر بوردزورث ومفهوم الذاكرة  باألدب اإلجنليزي، وخصوصاً أدب

  .عنده

وجدانياً باليهودية، فإن كثرياً من األدبيات  سي الثقافة ال يرتبط عقائدياً أوورغم أن بروست كان كاثوليكي النشأة فرن
 يهودياً، بل حاول البعض التلميح بوجود مسحة من اليهودية التلمودية يف أسلوبه واملراجع اليهودية تصنفه باعتباره

ويشريون إىل تأثره البالغ بقضية   بل.الروائي الغريب الذي هو يف الواقع أسلوب ينتمي إىل التراث األديب الفرنسي
ومن ناحية . من أقنع أناتول فرانس بالتدخل يف هذه القضية دريفوس واليت تناوهلا يف بعض رواياته، وأنه كان أول

. اليهود للشخصية اليهودية يف روايته البحث عن الزمن املفقود دفعت البعض لوصفه مبعاداة أخرى، فإن تناول بروست

تجسد أسوأ الصفات االجتماعية، أما  ثالث شخصيات يهودية رئيسية، إحداها شخصية عدوانية متفردةفروايته تضم 
وهي ليهودي مندمج يعيش يف األوساط الراقية ويكتشف هويته  الشخصية الثانية، فقد تناوهلا بروست بشكل أفضل

 وتتميز.  الشخصية جتسيد لربوست نفسهوقد اعترب البعض أن هذه. حياة الربجوازية عقب حادثة دريفوس وينفصل عن

األمان، فاليهود يف نظر بروست أقلية  شخصياته اليهودية بالتكبر الشديد ولكنه تكبر خيفي وراءه شعوراً عميقاً بعدم
أشبه بالشواذ » جنس ملعون « واالرتياب الشديد يف اآلخرين، وهم  مضطهدة يتملكها جنون اإلحساس باالضطهاد

موقف متجذِّر  وهذا الربط بني اليهود واللبيدو أو الطاقة اجلنسية أو االحنراف أو قوى الظالم هو .على حد قولهجنسياً، 
دور قاتل الرب وحيث ال ميكن خالص العامل  يف احلضارة الغربية يعود إىل الرؤية املسيحية للكون، حيث يلعب اليهودي

  .بدون تنصريه

  "1924-1883"فرانز كافكا 
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Franz Kafka  

درس القانون وعمل يف أحد مكاتب احملاماة، . تشيكوسلوفاكيا ألسرة يهودية مندجمة روائي أملاين يهودي، ولد ونشأ يف
شخصية متسلطة تركت  كان أبوه. شركة تأمني تابعة للحكومة، ولذلك فإنه مل يكن يكتب إال يف أوقات فراغه مث يف

 على 1917ومت تشخيص مرضه يف عام . واألرق  حياته من الصداع النصفيوكان كافكا يعاين طيلة. أثراً عميقاً فيه
كافكا قد عهد مبخطوطاته لصديقه وكاتب سريته ماكس برود، ولكنه  وكان. أنه السل، فقضى بقية حياته يف مصحة

  .املوت بأن تحرق أعماله بعد وفاته، ولكن برود مل ينفِّذ رغبته أوصى وهو على فراش

النخاع، وهناك من يذهب إىل  فهناك من يرى أنه كان يهودياً بل وصهيونياً حىت: طرح قضية يهودية كافكاما ت وكثرياً
كما أن . كل فريق من الشواهد ما يدل على صدق رؤيته أنه كان غري مكترث بيهوديته بل معادياً للصهيونية، ويورد

ففي املذكرات اهتمام شديد باملوضوع اليهودي، . حية أخرىمن ناحية ورواياته من نا هناك تناقُضاً عميقاً بني مذكراته
اليهودية القدمية واجليتو  وهناك، يف املذكرات، إشارات إىل املدينة. عكس رواياته اليت يلتزم فيها الصمت حياله على

اد تشري إىل أما رواياته فال تك. "املؤمترات الصهيونية بل قيل إن كافكا حضر أحد"واملشروع االستيطاين الصهيوين 
أملان وجمريون وأيرلنديون " توجد شخصيات من كل اجلنسيات "1927"أمريكا  املوضوع اليهودي، ففي رواية

 ونعرف أنه يهودي من امسه، إذ ال حتمل.  وال يوجد سوى يهودي واحد"وسالف وإيطاليون وفرنسيون وروس

ففي دراسة . يقدم قراءة صهيونية ألعماله نا ال نعدم منومع هذا، فإن. »يهودية«شخصيته أية مسات من تلك اليت تسمى 
، يذهب الكاتب إىل أن رواية احملاكمة »حل رموز كافكا الصهيونية» للكاتب العريب كاظم سعد الدين بعنوان

 التحول ورواية املسخ أو. فساد دار احلاخامية، سليلة السنهدرين، أي امع الديين األعلى  تسعى إىل كشف"1925"

وترمز وظيفة املساح إىل احلياة   هي حصن صهيون،"1926"والقلعة .  إمنا تشري إىل التاجر اليهودي املتجول"1927"
وعاداا وإجياد نوع من العالقة اجليدة بينها وبني القلعة اليت ترمز إىل  الدنيا لليهود، كما تشري إىل ضرورة معرفة قوانينها

حدود الدولة املُرتقَبة،  ويرى كاظم سعد الدين أن كافكا أسقط رمز سور الصني على. الدينية اليهودية العليا السلطة
وأن بدو الشمال هم !! العامل أساساً راسخاً لربج بابل جديد وأراد أن يقول إن سور الصني سيشكِّل ألول مرة يف تاريخ

  !داهلند هي أبواب فلسطني، وسيف امللك هو سيف داو الشعب العريب، وأن أبواب

غري  كافكا عارض اندماج اليهود يف الشعوب األخرى ذاهباً إىل أن املدينة اليهودية القدمية ويشري الكاتب أيضاً إىل أن
ويشري أيضاً إىل !! للمدينة املبنية حديثاً الصحية، أي اجليتو، حقيقة أكثر رسوخاً بالنسبة إىل اليهود من الشوارع العريضة

  .الوحيد  هي أرض األملأن كافكا ذكر أن أرض كنعان

هذين االقتباسني األخريين قد نزعا من سياقهما،  وأوضحت الدكتورة بديعة أمني يف كتاا هل ينبغي إحراق كافكا؟ أن
إننا لسنا سوى شبح زال، أما أرض كنعان فهي ليست بأرض على « باجليتو عبارة  إذ يتبع االقتباس األول اخلاص

استنبطها من الكتب   ووصفت الدكتورة بديعة تفسريات األستاذ كاظم سعد الدين بأنه.»وإمنا حلم وحسب اإلطالق،
للرمز الكافكاوي استناداً إىل بعض العوامل اخلارجة عن  الدينية والتارخيية، مث اعتربها معادالت موضوعية مادية حسية
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صهيونية،  أن يتبىن مثل هذا الكاتب رؤيةالدكتورة حتليلها لرؤية كافكا مبينة استحالة  مث أضافت. كتابات كافكا
واألصدقاء، والوعي بالذات وما يؤدي  فموضوعات أدبه هي اإلحساس العميق بالغربة والعزلة الروحية حىت وسط األهل

وبريوقراطيتها القاتلة، واالنسحاب واالنسالخ االجتماعيان، واختفاء اهلدف  إليه هذا الوعي، وعالقة اإلنسان بالسلطة
والواقع . ضوء وقد عبر كافكا عن هذه املوضوعات بأسلوب غامض مغلق ال يسمح بتسرب قطرة. باهلزمية ساسواإلح

صهيونياً، ألن األدب الصهيوين أداة  أن أدباً يتناول مثل هذه املوضوعات مبثل هذا األسلوب ال ميكن أن يكون
كما . ذا األدب البد أن يتسم بالوضوح واإلجيابيةولذا فإن مثل ه أيديولوجية ووسيلة إىل هدف واضح بطريقة واضحة،

خاصة  يهدف إىل الدفاع عما يسمى حقوق الشعب اليهودي الذي حيمل خصائص عرقية وإثنية أن األدب الصهيوين
رؤية كافكا للطبيعة البشرية خمتلفة  وغين عن القول أن. ثابتة عرب الزمان واملكان، بل ويركِّز على تقديس هذا الشعب

كما أن اليهودي بالنسبة له شخصية هامشية . غري مستقرة وال حتتمل أية قيود متاماً، فهي بالنسبة له طبيعة متقلِّبة كالغبار
عامل، وهو ال خيلع القداسة  أما كافكا ذاته، فهو يؤكد عدم انتمائه إىل أي. عوامل خمتلفة وال تنتمي إىل أي منها تقف بني

  .متاماً، خال من أية مطلقات أو مرجعيات أو مقدسات  يهودي، فعامله عامل حداثيعلى أحد، يهودياً كان أو غري

ميكن أن  ولكن ماذا عن املضمون اليهودي يف أدبه؟ إن مثل هذه املسألة. كافكا من الصهيونية هذا فيما يتصل مبوقف
ثر عمقاً، ولعلنا لو قبلنا صيغة تفسريية مستويات أك تحسم إن قبلنا التحليل السياسي واملباشر للمضمون مث أضفنا إليه

  .املتناقضة املختلفة، لفهمنا كافكا حق الفهم مركَّبة تقبل املستويات

الدينية  كان كافكا يهودياً مندجماً، ولذا فإنه مل يكن يف البداية مدركاً للكتابات. والكاتب ولنبدأ بكافكا اإلنسان
وهو أمر طرحته عليه عدة عناصر . وباملوضوع اليهودي نه بالتدريج بدأ يهتم االيهودية أو كتابات املؤلفني اليهود، ولك

 لقطاعات كبرية من يهود وسط أوربا يف االندماج، بل واالنصهار يف احلضارة الغربية، من أمهها أنه رغم الرغبة الصادقة

من املمكن أن تتم يف جيل  مل يكنورغم حماولة كثري من اتمعات قبوهلم ودجمهم وصهرهم، إال أن عملية مثل هذه 
املندجمني يشعر أنه فقد اجليتو واألمن الذي كان اليهودي يشعر  واحد أو جيلني، فقد كان اجليل األول والثاين من اليهود

وازدادت شعبيتها  وال شك يف أن حركات معاداة اليهود اليت تصاعد نفوذها. نفسه يف عامل معاد له به داخله، بل ووجد
، الذين كان "أي يهود شرق أوربا"يهود اليديشية  كما أن هجرة.  هذا اإلحساس لدى كثري من املثقفني اليهودعمقت

 النمساوية ارية، ساهم يف خلخلة وضع اليهود املندجمني، وهو الوضع الذي فُرض يتزايد عددهم داخل اإلمرباطورية

أوربا، وأن يصوغ احلل  يهودية، أي مسألة يهود شرقعلى يهودي مندمج مثل هرتزل أن يبحث عن حل للمسألة ال
فبدأ يقرأ يف الكتابات الدينية اليهودية ويف . فرضاً ويعين هذا أن املوضوع اليهودي قد فُرض على كافكا. الصهيوين

أو شبه  ةقرأ يف كُتب القبااله واحلسيدية، ودرس العربية، وقرأ كتابات صهيوني. العلمانيني كتابات املؤلفني اليهود
  ."الصهيوين بل يقال إنه كتب دراسات يفهم منها تأييده للمشروع االستيطاين"صهيونية 
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وعمقاً ومشوالً، فقد تأثر بكلٍّ من كريكجارد  وعلى أية حال، فإن املصادر الغربية لفكره كانت أكثر تنوعاً
ويبدو أنه كان . فوضوي يف عصرهوجوركي، وبالفكر االشتراكي وال وفلوبري وتوماس مان وهيس ودوستويفسكي
 .والقتصاديات السوق اليت حتول اإلنسان إىل شيء معادياً للرأمسالية

الدين؛ من الواضح  ولنأخذ موقفه من.  تعبر عن نفسها يف خمتلف املستويات"غري اليهودي/اليهودي" وهذه االزدواجية
وهو يف . رواياته وإحساسه بالضياع الشامل كانت حداثةأن كافكا كان رافضاً للدين كحل ملشكلة املعىن، ومن هنا 

حيث كانت اليهودية احلاخامية تعاين من أزمتها العميقة، إذ أخذت حتل  هذا، يعبر عن موقف كثري من يهود عصره،
ذا كان ال كافكا يف ه ولكن موقف. العلمانية املختلفة، مثل الصهيونية والداروينية واملاركسية والنازية حملها العقائد

عن عقيدم وعن جمتمعهم بسبب تصاعد معدالت  خيتلف كثرياً عن موقف كثري من املثقفني الغربيني الذين ابتعدوا
 لقد اندفعوا حنو اتمع اجلديد، ولكنهم مل جيدوا فيه املعىن، ومل تتحقق هلم .العلمنة وبسبب تآكل اتمع التقليدي

الدينية يف احلضارة الغربية، كما أن كلتا  احلاخامية، مل تكن إال جزءاً من أزمة العقيدةبل إن أزمة اليهودية . الطمأنينة
جمتمع تقليدي إىل جمتمع حديث، ولكنه انتقال ال يأيت بالسعادة، وإمنا  االنتقال من: األزمتني نتاج حركيات واحدة

خاص، وعلى أساس   تفسر على أساس يهوديومعىن هذا أن الظاهرة نفسها ميكن أن. االستقرار والغربة يؤدي إىل عدم
  .العام مها شيء واحد غريب عام، مث نكتشف أن كال من األساسني اليهودي اخلاص والغريب

فكان . كافكا كان ميارس إمياناً دينياً عميقاً من نوع خاص ولكن موقف كافكا الديين يتجاوز جمرد الرفض، ذلك أن
أعماق الذات  وجود املادي وحسب، وإمنا يعين أيضاً االنتماء إىل اإلله، فاإلله كامن يفيعين ال يرى أن فعل الكينونة ال

عامل املُطلَق والكمال، املتجرد من اخلطيئة  وهذا اجلزء يف اإلنسان هو اجلزء غري القابل للدمار، وهو ذاته. البشرية
سان من اإلله يعين أن يعيش حياة صحيحة، وهذا ولكن قُرب اإلن. »اإلله«املؤمن  والنقص، وهو العامل الذي يسميه

الرافض للدين يعبر عن أزمة  وإذا كان املوقف السابق. "عامل السببية واملادة"ينتج عنه رفض العامل احملسوس  املوقف
هو اآلخر عن الغريب ككل، فإن هذا النوع من اإلميان الديين يعبر  اليهودية احلاخامية اخلاصة وأزمة املعىن يف اتمع

فكرة اإلله اخلفي  وكلتا الرؤيتني تطرح. "الغنوصية"، واألخرى غربية عامة "القبااله"إحدامها يهودية  :رؤيتني متشاتني
الذي تبعثرت شراراته، فاختلطت الشرارات باملادة  "الديوس ابسكونديتويس يف الغنوصية، واإلين سوف يف القبااله"

االلتحام  وحياول اإلنسان جاهداً عرب حياته أن يتجه حنو. البشر، مع أنه بعيد عنهم متاماً  داخلحبيث أصبح اإلله موجوداً
. "»القلعة«كما يستحيل دخول  ،«احملاكمة«ولذا يستحيل فهم "به والعودة إليه، ولكنها عودة أصبحت مستحيلة 

فهناك قباالة يهودية، وهناك قباالة . د وغري اليهودالغربية بني اليهو والتراث القبايل والغنوصي تراث منتشر يف احلضارة
اجلانب أيضاً  ومن مث، فإن من املمكن تفسري هذا. ، وهناك غنوصية يهودية وأخرى مسيحية"أصل يهودي من"مسيحية 

  .على أساس يهودي خاص وأساس غري يهودي أو غريب عام
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تاريخ، رجال  فأبطال كافكا رجال بال.اا األساسيةنفس الشيء يف أهم جوانب روايات كافكا،أي شخصي وسنالحظ
تاريخ، يوجدون يف كل األوطان وال وطن هلم،  يعيشون خارج الزمان واملكان يف فراغ ال اسم له، ويف زمان ال مير به

  .ويسقطون ضحايا شر ال يفهمون كنهه شخصيات تبحث عن شيء ما ال تعرف هويته،

وقد قُدم للمحاكمة . فافتتاحية احملاكمة تقدم لنا البطل جوزيف ك. اليومية  التجربةوتبدأ رواياته عادةً خارج نطاق
إعدامه، وتنتهي احملاكمة اية  جرمية ال يعرف ما هي، كما أنه ال يعرف شيئاً عن طبيعة هيئة احملكمة اليت تقرر بسبب
وميكن .  القلعة مثالً ال يصل البطل إىل أي هدفعلى اإلطالق، ففي ويف الروايات األخرى لكافكا، ال توجد اية. عبثية

 منظور يهودي خاص، فشخصيات كافكا ليسوا بعيدين عن جتربته كيهودي مندمج، فهم أيضاً تفسري هذه العزلة من

وهي حالة الدياسبورا بال خالص،  تركوا حيز الشتتل والزمان الشعائري اليهودي ودخلوا يف وجود بال زمان وال مكان،
  .اقترفوه، فكأن حالة النفي والعزلة هي مصري دائم بالنسبة إليهم صري اليهودي الذي يلحق باليهود األذى دون ذنبأو امل

اليت تشعر حبالة  القول بأن مأساة أبطال كافكا هي أيضاً مأساة كل الشخصيات يف األدب الغريب احلديث ولكن ميكن
متناثر ذري ال يربط أجزاءه رابط، جمتمع  جدت نفسها يف جمتمعالنفي والغربة، فهي شخصيات فقدت اإلميان، إذ و

ازدادت فيه معدالت الترشيد حىت أصبح كل شيء آلياً أو شيئاً شبه آيلّ مت  تعاقدي، اإلنسان فيه منفي دائماً، جمتمع
إحساس عميق ب ومن مث، ورغم تزايد حتكم اإلنسان، إال أنه يشعر. ولكنه ترشيد إجرائي ال هدف له التحكم فيه،

  .باالختناق وبأنه ال حول له وال قوة

بصفة  املوضوعات األساسية يف أدب كافكا هي موضوعات أساسية متواترة يف األدب الغريب احلديث وميكننا القول بأن
 ولكننا يف حالة كاتب من. الغربية ككل عامة، وبالتايل فإن أصوهلا غربية، وال ميكن فهمها إال على مستوى احلضارة

وضعه هذا خيلق عنده قابلية غري عادية الكتشاف هذه املوضوعات  أصل يهودي فَقَد يهوديته مثل كافكا، جند أن
فهي " حدة خاصة يف أدبه، وبعبارة أخرى، فإن يهودية كافكا ليست مصدر الرؤية العبثية عنده وتطويرها، فهي تكتسب

اليهودي يعمق هذه العبثية ويزيد من  ومع هذا فانتماؤه.  واألدب الغريب"رؤية تضرب جبذورها يف حضارته الغربية
  .حدا

 أو» كافكاوي«ويستخدم مصطلح . "مسرح العبث"للغاية يف األدب الغريب احلديث  وقد ترك كافكا أثراً عميقاً

ى عمق أثره عل ولعل. لوصف اإلحساس بالضياع والسقوط يف شبكة متداخلة من األحداث العبثية» كافكوي»
يبين مدى هامشية خصوصيته اليهودية، اللهم إال  احلضارة الغربية يبين مدى جتذُّره يف التشكيل احلضاري الغريب، كما

 .تعبرياً عن شيء جوهري يف احلضارة الغربية إذا كانت هذه اليهودية نفسها

  "1967-1889"سارة ميلين 

Sarah Millin  
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ولكنها استقرت وهي بعد طفلة مع أهلها يف جنوب أفريقيا،  قيا، ولدت يف ليتوانيامؤلفة وروائية يهودية من جنوب أفري
 نشرت عدة أعمال روائية وغري. ميلني، وهو قاض يف احملكمة العليا يف جنوب أفريقيا وتزوجت من القاضي فيليب

ن امللونني يف جنوب ع  وهي رواية"1924"روائية، ولكنها حققت قدراً من الشهرة مع نشر روايتها أطفال اهللا 
  .أفريقيا

كما نشرت سرية حياة . 1936حول الكتاب إىل فيلم عام   وقد"1933"نشرت ميلني سرية حياة سيسل رودس 
 ونشرت سريا الذاتية بعنوان. ، وهو تاريخ جلنوب أفريقيا ولدور اليهود فيها1936  عام"من جزأين"اجلنرال مستس 

وكانت مواقفها السياسية  .هرا إىل هذه األعمال أكثر من أعماهلا الروائيةوتعود ش. "1941"طويل هو الليل 
وكما هو متوقع . "األبارايد"عن سياسة التفرقة اللونية  واألخالقية بشأن املستوطنني السود يف جنوب أفريقيا ال خترج

  معظم كتابتها بعد احلرب العامليةوقد كرست سارة. تدافع بشدة عن الدولة الصهيونية من كاتبة مثل هذه، جند أا

البيض هم أيضاً بشر   كتاباً بعنوان األفريقيون1966وحررت عام . الثانية للدفاع عن إسرائيل وجنوب أفريقيا
وال ميكن القول بأن ميلني تؤيد إسرائيل بسبب  .وسامهت فيه بدراسة، وهو كتاب يدافع عن روديسيا وجنوب أفريقيا

، بل ينبع تأييدها للدولة الصهيونية من انتمائها للجيب العنصري يف "الصهيونية جر إىل الدولةفهي مل ا"يهوديتها 
  .أفريقيا وللتشكيل االستعماري االستيطاين الغريب جنوب

  "1960-1890"بوريس باسترناك 

Boris  Pas ternak  

نصر باسترناك يف طفولته، وتعكس أعماله ت. الروسي ليونيد باسترناك شاعر وروائي روسي، ولد يف موسكو ابناً للرسام
درس الفلسفة يف . األرثوذكسية تعتبر من أهم األعمال الشعرية الروسية يف القرن العشرين الروح املسيحية الشعرية اليت

ومل تتناول أعماله أية مواضيع . 1914أعماله الشعرية عام  جامعة موسكو مث يف ماربورج يف أملانيا، وأصدر أول
 ، وتتناول هذه الرواية املسألة1958روايته الشهرية دكتور زيفاجو اليت كتبها عام  دية بشكل خاص فيما عدايهو

الليربايل للقضايا السياسية، ولفكرة  وتتخلل أعمال باسترناك بعض أفكاره األساسية اليت تعكس رؤية املثقف. اليهودية
دوى األيديولوجيات، وغياب أي نوع من العالقة بني السياسة عدم ج فتتكرر يف أعماله مسألة. الثورة وقضايا الفن
  .للثورات كما تتكرر حرية املثقف إبان الثورات بني تأييده للتغيري ورفضه للعنف املصاحب والسعادة اإلنسانية،

ايته دكتور السياسي يف سبيل السعادة الفردية، يف رو وقد انعكس كره باسترناك للعنف، واجتاهه حنو الفرار من الواقع
 انفصال باسترناك عن اليهودية متاماً، كما عكست اعتزازه وإميانه بتفوق املسيحية، وعكست هذه الرواية أيضاً. زيفاجو

وقد نالت هذه الرواية جائزة . م واعتقاده بأن االندماج هو السبيل الوحيد أمام اليهود للتخلص من املآسي اليت تلحق
سياسية نظراً ملا كانت حتتويه الرواية من نقد للنظام السوفييت   على اجلائزة زوبعة، وأثار حصوله1958نوبل عام 

السلطات  واضطر باسترناك إىل رفض اجلائزة حتت ضغط من. كان يتخللها من مسحة دينية مسيحية وأيديولوجيته وملا
لثالثينيات، فناناً منعزالً حمباً للجمال منذ ا ومن اجلدير بالذكر أن باسترناك ظل يف نظر السلطات السوفيتية،. السوفيتية
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من  وقد منعت روايته. من بقايا مثقفي فترة ما قبل الثورة املنفصلني عن واقعهم اجلديد متميزاً حبرفية فائقة، كما اعترب
 دكتور زيفاجو عهد الربيسترويكا، مت نشر ويف. وبعد وفاته، رد إليه اعتباره بشكل جزئي. التداول يف االحتاد السوفييت

  .األخرى يف االحتاد السوفييت، وأُعيد نشر أعماله

. تصنيف يفتقر إىل أية قيمة تفسريية أو تصنيفية ، وهو»يهودياً«وتصنف بعض املوسوعات اليهودية باسترناك باعتباره 

 ، وال ميكن تفسري أدبه إالفإن عالقته باليهودية انتهت بعد بضع سنوات من مولده فإذا كان باسترناك قد ولد يهودياً،

  .بالعودة الهتماماته الدينية املسيحية وملوقفه املبهم من الثورة البلشفية

  "1945-1890"فرانز فرفل 

Franz Werfel  

وليبزيج،  ولد يف براغ لعائلة يهودية ثرية ودرس يف جامعات براغ. يهودي وكاتب مسرحي وشاعر روائي منساوي
حياته األدبية بكتابة الشعر وصدرت له  استهل فرفل. نشر، وصادق ماكس برود وفرانز كافكاواشتغل حمرراً يف دار 

واليت دعمت مركزه األديب ووضعته ضمن أهم الشعراء التعبرييني   حتت عنوان صديق العامل1911جمموعة أشعار عام 
خدم  .صداقة واألخوة الكونية العميقةالعمل بطابع ديين مشيحاين ومتحور حول فكرة احلب وال ومتيز هذا. يف عصره

جمموعة أشعار بعنوان يوم  فرفل خالل احلرب العاملية األوىل يف صفوف اجليش النمساوي، وصدرت له عقب احلرب
واهلالك والبعث واخلالص، وأكد فيها فرفل أن احملبة  ، جسدت انطباعاته عن احلرب وتناولت املوت"1919"القيامة 

  .الوحيدان إلحياء شباب العامل الذي أصبح ملطخاً بالدماء  مها املفتاحانواألخوة بني البشر

 جمموعة أخرى من األشعار حتت عنوان إهابة سحرية دعا فيها إىل أخوة ديونيسية جديدة ، أصدر1923ويف عام 

اد، ومن مث فهي وحدة واحليوان واجلم اإلنسان:  جتمع بني مجيع املخلوقات"نسبة إىل ديونيسوس إله اخلمر عند اليونان"
  .حلولية عضوية ذات توجه نيتشوي واضح

 اليت "1921"الناجحة مثل ثالثية إنسان املرآة  واجته فرفل بعد احلرب إىل الكتابة املسرحية وكتب عدداً من املسرحيات
 بني اليهود وهي الفكرة نفسها اليت تناوهلا يف مسرحيته الدينية بولس تناول فيها فكرة سقوط اإلنسان وخالصه،

ضد  ، حتدث عن خطر النازية واعتربها تمثِّل ثورة اإلنسان البدائي"1922"مسرحية الصمت  ويف. "1926"
 واليت "1936"التارخيية الدينية الطريق األبدي  وبعد صعود هتلر إىل السلطة يف أملانيا،كتب املسرحية. اإلنسان املُتحضر

تناول فيها قضية يهود العصور الوسطى الذين عاشوا حياة نفي مستمرة نيويورك، عرضت بنجاح كبري على مسارح
  .متسكهم بعقيدم،كما عبر فيها عن حريته الروحية وعدم وضوح انتمائه الديين نتيجة

ت ومتيز. والرواية وحقق من خالهلا شهرته العاملية ومع احنسار التعبريية وانبعاث الواقعية، انتقل فرفل إىل عامل القصة
مؤلفاته  وتبنت قضايا املطحونني واملهزومني والصراع بني قوى اخلري وقوى الشر، ومن أهم رواياته بطابع صويف تبشريي
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الذي ميكن أن تفرضه األغلبية ضد األقلية من   واليت أبرز فيها مقدار الظلم"1933"الروائية األربعون يوماً ملوسى داغ 
 يؤكد أمهية السمو الروحي والديين "1931"ويف روايته القلب النقي  .كخالل تناوله صراع األرمن ضد األترا

  .يعلو عن مستوى الواقع الفج والنشاط السياسي غري الرتيه واألخالقي الذي

عام   بعد استيالء النازي عليها،واستقر يف فرنسا،مث هرب مرة ثانية بعد1938النمسا عام  وقد هرب فرفل من
أغنية برناديت اليت صدرت يف الواليات  نسا،أهلمته زيارته ملزار ديين يف لودز كتابة روايةوأثناء وجوده يف فر.1940

وجتسد هذه الرواية الصراع بني قوى الظالم .وحولت إىل فيلم سينمائي  وحققت جناحاً كبريا1941ًاملتحدة عام 
كتب مقاالً عام  وكان فرفل قد.طوال حياتهوتمجد املسيحية الكاثوليكية اليت ظل فرفل منجذباً إليها  وقوى النور

الكاثوليكية،إال أنه مل يقدم على ذلك  يوحي بأنه كان على وشك اعتناق» الرسالة املسيحية «  بعنوان 1917
والثقايف مت يف ظل التأثري الروحي للمسيحية والكنيسة الكاثوليكية كما   أن تكوينه الفكري1943وقد أكَّد عام .أبداً

املوسيقار اليهودي   من أرملة1929ومما يذكَر أن فرفل تزوج عام . واضح من خالل أعماله األدبية ليتبني بشك
يتخلى فرفل عن يهوديته ويتنصر، ولكنهما  جوستاف ماهلر اليت كانت رافضة لليهودية، واقترحت قبل زواجهما أن

  .وفاته اتفقا يف النهاية على أن يتم تعميده بعد

الذين مل يولدوا بعد والذي صدر بعد وفاته عام  رية عكف فرفل على كتابة عمله امللحمي الضخم جنمويف سنواته األخ
 األزلية اليت تظل دائماً دون إجابة ائية واليت أرقته طوال حياته،وتويف فرفل يف ، واستعرض فيه القضايا واألسئلة1946

  .الواليات املتحدة ودفن يف فيينا

  .اليهودية كمؤلف يهودي، وهو أمر يثري احلرية ألن رؤيته يف جوهرها مسيحية  كثري من املوسوعاتويظهر اسم فرفل يف

  "1967-1891"إيليا إهرنبورج 

Ilya Ehrenburg  

انضم . لتقطري اخلمور يهودي، ولد يف كييف ألسرة مندجمة يف اتمع الروسي، وكان أبوه ميتلك مصنعاً كاتب روسي
كتب إهرنبورج . 1911حتول إىل الكاثوليكية عام  وقد. االشتراكية واضطر إىل اللجوء إىل باريسإهرنبورج للحركة 

 عن معاناة اليهود باعتبار "1920منذ عام "صويف مسيحي، وتتحدث كتاباته النثرية  يف هذه املرحلة أشعاراً ذات طابع
اإلميان الديين وقرر التعاون مع  ولكنه عاد ورفض. ليةذلك جزء من املخطط اإلهلي للقضاء على الشر، وهذه فكرة قبا أن
تتناول بعض . 1941ومل يعد إليها إال يف صيف  ،1921واضطر للهجرة من روسيا عام . »حركة التاريخ « 

 بطلها ترزي بسيط سيئ احلظ "1928"رواية حياة الزيك رويتشفانتس العاصفة  مؤلفاته موضوعات يهودية من أمهها
املنطقة اليت يعيش فيها على  رثاء وال عالقة له بالسياسة، ولكنه دائماً حمط شك كل النظم، فبعد أن مت حتريرال يبعث على

وحينما يفر . باعتباره ممثالً للحرفيني البورجوازيني ذوي الرتعة الفردية يد القوات البلشفية ينظر إليه ممثلو النظام اجلديد
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والبطل يشبه  .وحينما يفر إىل فلسطني، ال يكون حظه أحسن حاالً. شيوعييظن اجلميع أنه عميل سري  إىل الغرب،
  ."الكاتب اليديشي"من بعض الوجوه أبطال شالوم عليخم 

وحرر هو وفاسيلس جرومسان  احلرب، لعب إهرنبورج دوراً نشيطاً يف اللجنة السوفيتية اليهودية املعادية للفاشية، وأثناء
وحينما أُعلنت دولة . ومل تنشر السلطات السوفيتية الكتاب  شهود عيان جلرائم النازيني،الكتاب األسود الذي ضم أقوال

  .السوفييت، ذكَّر إهرنبورج يهود بالده بأن االحتاد السوفييت هو وطنهم إسرائيل واعترف ا االحتاد

ديكتاتوري   مصنع، وهي تتناول شخصية مدير"1954"سقوط ستالني، كتب إهرنبورج رواية ذوبان الثلوج  وبعد
وظهرت بني عامي . باالشتراك يف مؤامرة األطباء ومن شخصيات الرواية طبيب يهودي يتهم. إبان املرحلة الستالينية

، وهي تصف كثرياً من "1964، ومذكرات 1962واحلياة  الناس" مذكرات إهرنبورج 1965 و1960
  .ون ميخولزشاجال وأيزاك بابل وسولوم مارك: معاصري إهرنبورج، مثل

  "1938-1891"أوسيب ماندلستام 

Osip Mandels tam  

ولكنه تلقى تعليماً علمانياً مث سافر إىل فرنسا وإجنلترا وأملانيا  .شاعر روسي يهودي، ولد يف روسيا ألسرة متدينة
 أو» القمة«أي  «Acme أكمي«نسبة إىل " «Acmeism األكميزم«للحركة الشعرية املسماة  وإيطاليا، وانضم

أكرب من الوضوح واملباشرة والتركيز   واليت تعد ثورة على املدرسة الرمزية، إذ طالب دعاة هذه املدرسة بقدر"»الذروة»
  .األساسية هلذه احلركة وقد كتب ماندلستام بعض الوثائق. على الشكل

 بعنوان تريستيا هي 1922عام ولكن اموعة اليت نشرها   بعنوان حجر،1913نشر ماندلستام جمموعة شعرية عام 
شعره  ويتسم. وموضوعات شعره ذات طابع تارخيي ومستقَاة من التاريخ اليوناين والروماين .اليت حققت له الذيوع

  .ماندلستام من امرأة روسية غري يهودية وقد تزوج. بصوره األصيلة وحرفيتها العالية واستخدامه املتميز للغة الروسية

 بكثري من الترحاب، ولكن الفجوة بدأت تتسع بينه وبني الثورة وانتهى األمر بأن قُبض لستام الثورة البلشفيةقابل ماند

ماندلستام اليهودية  وقد رفض. "1937ورمبا عام " 1938، ونفي إىل سييربيا حيث مات فيها عام 1934عليه عام 
  .احلاخامية، ووصف موقفه بأنه هروب من الفوضى اليهودية

بشكل واضح يف جمموعة مقاالته املسماة  ويظهر هذا. "مثل تروتسكي"يعتبر ماندلستام مثالً لليهودي الذي يكره نفسه و
بأم يستخدمون اللغة الروسية بدقة مبالغ فيها وبتصنع شديد حىت  ضوضاء الزمان حيث يسخر من اليهود الذين يصفهم

وألجبديتهم  "اليديشية"هه للرطانة اليت يتحدث ا يهود شرق أوربا ويعبر ماندلستام عن كر .أم يزهقون روحها
ويرى ماندلستام أن املسيحية . ولرائحتهم الكريهة ، بل"طاليت" وللخطوط السوداء والصفراء على شال الصالة "العربية"
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يعده بعض النقاد من  كتاباً عن حياا مع ماندلستام 1971نشرت أرملته عام  وقد. تشكِّل اإلطار احلقيقي لشعره
  .الروسي عيون األدب

يف الوقت الذي استبعدت فيه » مثقفاً يهودياً « باعتباره  وقد ضم دليل بالكويل للثقافة اليهودية مدخالً عن ماندلستام
 اليهود من أصل شرقي أو سفاردي، وهو أمر أقل ما يوصف به أنه مشكوك فيه، فأين تكمن هذه املوسوعة الكُتاب

  دية مثل هذا الكاتب؟يهو

  "1970-1891"نيللي ساكس 

Nelly Sachs  

. برلني وكان والدها رجل صناعة ثرياً شاعرة أملانية يهودية حاصلة على جائزة نوبل، ولدت لعائلة يهودية مندجمة يف

متيزت أشعارها . 1921السابعة عشرة وظهر أول أعماهلا عام  بدأت يف كتابة أشعارها األوىل باألملانية يف سن
 وظلت ساكس متباعدة عن أصلها اليهودي وغري مكترثة له إىل. الصويف ولغتها الرومانسية مبضموا املسيحي وطابعها

أشعارها وقد تناولت يف  .1940أن جاء النازي إىل احلكم يف أملانيا وهو ما اضطرها إىل الفرار إىل السويد عام 
 ديوان يف مساكن املوت الذي أهدته إىل 1946عام  الالحقة مواضيع خاصة باليهود وبفترة اإلبادة النازية، فأصدرت

، فيضم 1949أما ديواا الصادر عام . »املداخن«قصائد هذا الديوان قصيدة  ، ومن أشهر»إخوا وأخواا املوتى «
وتنتمي أشعار ساكس . احلياة على البقاء وأمهية رسالته يف» شعب إسرائيل « درة تعبر عن إمياا الالمتناهي بق أشعاراً

تأثرت بدايةً بصوفية جيكوب بومه، مث تأثرت : تأثرت بالصوفية إىل املوروث األوريب الرومانسي ألملانيا، ويبدو أا
وتتمحور  .ات مارتن بوبر احلسيديةكتاب الزوهار أهم كتب التراث القبايل، كما تأثرت بكتاب بالقبااله، خصوصاً

وهي تستخدم خلفية كونية . واملعاناة أغلب أعماهلا حول موضوعات املالحقة واملطاردة واخلوف والوحدة واالستشهاد
  .يف كتاباا

 1943املسرحيات، من أشهرها مسرحية أسرار حول معاناة إسرائيل اليت صدرت عام  كذلك كتبت ساكس عدداً من

  .ها موضوع اإلبادة النازيةفي وتتناول

ألعمال ساكس وانتقاد الكثريين هلا باعتبار أن أسلوا األوريب الرومانسي  ورغم تباين آراء النقاد واختالف تصنيفهم
مشاركتها إحساسها وإدراكها  ال يتفق مع حمتوى أشعارها، وأا تفتقر إىل عذوبة ودقة اللفظ الذي يتيح للقارئ األملاين
ليست متميزة ال من الناحية األدبية وال من الناحية الفكرية، إال  ورغم أن عدداً كبرياً من النقاد جيد أن أعماهلا. الديين

األديب  مناصفة مع" 1966جائزة الناشرين األملان للسالم، مث جائزة نوبل يف األدب عام  1965 أا منحت عام
دولة إسرائيل وأنا أمثل مأساة الشعب  إن عجنون ميثل« ها اجلائزة وقد قالت عند تسلُّم. "اإلسرائيلي مشوئيل عجنون

  .» اليهودي
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فيجب مالحظة أن مصادر ساكس األدبية أملانية، غري يهودية على اإلطالق، وكذلك  ورغم تأكيد يهودية أدا،
مبارتن بوبر الذي  أثرتإذ تأثرت بأعمال املتصوف األملاين املسيحي جيكوب بومه، كما ت. الفكرية والدينية مصادرها

. »مسيحية«فلعله تأثر باجلوانب اليت ميكن أن نسميها  أما تأثرها باحلسيدية،. تأثر بدوره بالفكر الديين املسيحي كليةً

ويف عام . األديب بكل وضوح، وقد وصفت أعماهلا الشعرية األوىل بأا مسيحية وهذا املوروث يظهر يف تراثها
املنبعث من  صورة جمازية مسيحية، إذ تصف الدخان» املداخن«يف قصيدا الشهرية جند أا تستخدم  ،1940

، وهي »مسرحية أسرار«كتبتها فهي ما يسمى  معسكرات اإلبادة النازية بأنه يضم جسد إسرائيل، أما املسرحية اليت
يف هذا صدى لقصة صلب و"اغتيال صيب بولندي على يد جندي أملاين  نوع أديب ذو جذور مسيحية واضحة تتناول

  الذين يسامهون يف استمرار العامل"تساديك"املسرحية صدى أساطري حسيدية عن القديسني  ، كما يتردد يف"املسيح

هلذا املفهوم يف موضع آخر  وقد بينا املضمون املسيحي. "تيقون"بفضل طهارم ويسامهون يف إصالح اخللل الكوين 
  ."«تنصري اليهودية«: انظر"

عنصرين إال إذا  بأا مزج جيد بني املفردات احلسيدية واملفردات املسيحية، وعادةً ال ميكن مزج د وصفت أعماهلاوق
احلسيدية اليت اختارا هي تلك املفردات اليت تعبر عن  وبالفعل، فإننا جند أن املفردات. كانت هناك رقعة مشتركة بينهما

السؤال  وهنا ميكن طرح.  استوعبها احلسيديون من تربتهم السالفية األرثوذكسيةاحلسيدية، واليت اجلانب املسيحي يف
  أعطتها هلا بسبب ختليها عنها؟ هل أعطت أوربا اجلائزة لساكس بسبب تعبريها عن هويتها اليهودية أم: التايل

  "1953-1894"جوليان توويم 

Julian Tuwim  

البولندي، ولد ألب وأم يهوديني، ولكن األم كانت ذات اجتاه   يف األدبشاعر بولندي يهودي، يعتبر من أهم اددين
تلقيه  وال شك يف أا روح اكتسبت قوة من خالل. روح االنتماء لبولندا وللقومية البولندية اندماجي قوي فبثت فيه

 الشعرية األوىل، يف انتظار دواوين توومي وتعبر. تعليمه يف جامعات بولندا يف فترة كانت الروح القومية فيها متأججة
، عن إميانه العميق بالقومية البولندية "1922"اخلريف السابع  ، و"1920"، و سقراط الراقص "1918"اإلله 

ذاته  هو وجمموعة من األدباء البولنديني، جملة أدبية أطلق عليها سكامندر، كما أُطلق االسم أسس توومي،. ومتسكه ا
وقد أصبح . اندالع احلرب العاملية الثانية سها توومي، وهي تعد أهم حركة أدبية يف بولندا حىتعلى حركة أدبية كان يرأ

. »بوشكني البولندي«ومنح جوائز أدبية عديدة وذاع صيته يف أوربا باعتباره  توومي من أهم شعراء بولندا بال منازع،

األثرياء واملستغلني والطبقة العسكرية  تماعياً ثورياً، فهاجمإميانه العميق بقوميته، إال أنه حنا يف شعره منحى اج ورغم
ولكنه رغم تعاطفه الواضح مع . "1936"، وحفلة األوبرا "1933"الفجر  والرأمسالية يف بولندا يف ديوانيه إجنيل

  .عن احلركات العمالية الثورية، إذ ظل انتماؤه القومي هو األساس العمال، بقي مبنأى

إذ كان يرى أا ال  وهو مل حياول إخفاء أصوله اليهودية،. ع اليهودي يف كتابات توومي إال نادراًاملوضو وال يظهر
املعادين لليهودية الذين ينكرون عليه انتماءه القومي  وانطالقاً من هذا، كان توومي يهاجم. تتناقض مع انتمائه البولندي
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بعض  ولذا، امته. ن يهاجم الصهاينة وكل دعاة العزلة اليهوديةاللغة البولندية، كما كا البولندي ويتهمونه بأنه يفسد
  .الدراسات بأنه ينتمي لنمط اليهودي الذي يكره نفسه

 الذي أصبح أحد "1944 - 1940"املقاومة ضد النازي، وكتب ملحمة أزهار بولندا  ساهم توومي يف حركة
حنن اليهود البولنديون  ب يف هذه املرحلة كتاباً بعنوانكما كت.  نشيد حركة املقاومة البولندية"»صالة » " أجزائها

كثري من األعمال األدبية إىل البولندية خصوصاً من الروسية،  وقام توومي بترمجة. يدافع فيه عن انتمائه البولندي واليهودي
من كتب وكتب دراسات يف مواضيع متنوعة مثل السحر وهلجات السكارى، ونشر ثالثة  .كما ترجم أعمال رامبو

  .حىت موته وقد عاد إىل بولندا بعد استيالء الشيوعيني على احلكم واستقر فيها. أغاين لألطفال تضم

من هو األديب : يهودياً، األمر الذي يثري السؤال التايل ويظهر اسم توومي يف كثري من املوسوعات اليهودية باعتباره أديباً
إىل   بيئة بولندية وتلقى تعليمه يف مؤسسات تعليمية بولندية، وينتمييتحدث البولندية يف اليهودي؟ فهذا أديب نشأ

البولنديون يتغنون بقصائده وحيولوا إىل  وقد كان"التراث األديب والشعيب البولندي، ويؤمن باملشروع القومي البولندي 
 ليقضي فيها بقية أيامه مث " فلسطنيوبعد إنشاء الدولة الصهيونية يف"حتريرها  ، وهو يعود إىل بلده بعد"أناشيد قومية هلم

يهوديته، فقد فهمها حق الفهم، أي  أما. فيها، ومن مث ال ميكن فهم حياته أو أدبه إال يف إطار انتمائه إىل بولندا يدفَن
  ."الذي فشل الصهاينة واملعادون لليهود يف فهمه وهو األمر"باعتبارها بعداً هامشياً يف شخصيته 

  "1941-1894"إسحق بابل 

Isaac Babel  

وكانت أوديسا مركزاً كوزموبوليتانياً، . مدينة أوديسا ونشأ فيها كاتب قصة قصرية ومسرحي سوفييت يهودي، ولد يف
بثالث أو  ولذا كانت املسارح تعرض املسرحية الواحدة"مجاعات ذات خلفيات ثقافية وإثنية خمتلفة  إذ كانت تعيش فيها

جوار هذا كانت أوديسا مركزاً  وإىل. كانت مركزاً لنشاط جتاري دويل واسع النطاق، كما "أربع لغات خمتلفة
  .اليهودية واحلركة الصهيونية واحلركات االشتراكية اليهودية للدراسات العربية واليديشية ومركزاً حلركة التنوير

مرتله حىت سن السادسة عشرة،  يماً خاصاً يفلعائلة مندجمة تتحدث اليديشية اليت تعد لغته األوىل، وتلقى تعل ولد بابل
وبعد عام . القدمي والتلمود، مث التحق مبدرسة جتارية يف أوديسا حيث تعلم مواد دينية ودنيوية عديدة منها العربية والعهد

  متخفياً، حيث كان حمظوراً على"سان بطرسربج فيما قبل ولينينجراد فيما بعد"بتروجراد  ، ذهب بابل إىل1915

  .االستيطان على عكس أوديسا عضاء اجلماعة اليهودية التواجد فيها دون تصريح، ألا كانت تقع خارج منطقةأ

وبعد . الثورة، يف جملة أدبية كان يرأس حتريرها ماكسيم جوركي وقد نشرت أول أعماله األدبية يف بتروجراد، قبل
مهمات التموين، أي يف  ات األمن، ويف قوميسارية التعليم، ويففعمل يف قو. البلشفية، انضم بابل لقواا اندالع الثورة

كما خدم يف فرقة الفرسان . الروسية البيضاء املعادية للثورة مصادرة احملاصيل يف الريف، ويف اجليش البلشفي ضد القوات
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يف  مفارقات عديدةوهذه واحدة من . احملاربني القوزاق وكانت حتارب على اجلبهة البولندية األوىل اليت كانت تضم
مشيلنكي الذي قاد ثورة شعبية أوكرانية  حياة بابل، فالقوزاق هم أعداء اجلماعة اليهودية التقليديون، ومن صفوفهم جاء

كما كانت الدولة القيصرية جتند القوزاق يف قوات األمن . يهود األرندا ضد اإلقطاع االستيطاين البولندي وممثليه من
اإلمرباطورية القيصرية ومن  ين ولفرض اهليمنة الروسية على الشعوب واألقليات اليت كانت تضمهااملتظاهر الداخلي لقمع

اليهودي إىل القوزاق أعداء اليهود، وهم فرسان حماربون شرسون  ورغم كل هذا، انضم بابل. بينهم اجلماعات اليهودية
 .ي نظارة وحيمل كتبه وال جييد ركوب اخليلسيوفهم وأسلحتهم، وهو مثقف من املدينة يرتد من أصل قَبلي حيملون

وقد . عقيدة علمانية ال تقل عنها مجوداً وتستمر املفارقات يف حياة بابل، فقد نشأ نشأة دينية أرثوذكسية جامدة، مث تبنى
  .هذا النظام يف اية األمر دافع بابل عن النظام السوفييت، وسقط ضحية

وهو كتاب يتناول جتربته مع احملاربني القوزاق من الفرقة األوىل  "1926"مر كتب بابل يف هذه الفترة الفرسان احل
بابل رواية أو  ، كتب1931ويف عام . قائد الفرقة األوىل بأنه شوه احلقائق وأساء إىل صورة الفرقة وامه. احلمراء

منها مث توقفت ألا كانت وظهر فصل  جمموعة من القصص عن عملية فرض الصيغة اجلماعية على اإلنتاج الزراعي،
  .متناقضة مع خط احلزب

الستالينية بعد  مث بدأت فترة اإلرهاب. بزيارة زوجته وابنته اللتني كانتا قد هاجرتا إىل باريس 1928سمح له عام 
، فَقَد بابل أحد "1936"جوركي  ومبوت ماكسيم. »سيد الصمت « ذلك، فأصبح بابل، حسب قول أحد النقاد، 

وال تعرف األسباب اليت .  واختفى على الفور1939عليه عام  وبالفعل، قُبض. ائه، إذ كان يزوده باحلمايةأهم أصدق
غرامية بينه  ولكن مثة نظرية تذهب إىل أا مل تكن سياسية، وأنه أُلقي القبض عليه بسبب عالقة أدت إىل القبض عليه،

  .وبني زوجة رئيس البوليس السري

 الروس، فرغم أن لغته األوىل كما أسلفنا هي اليديشية، ورغم أنه كتب أوىل رواياته  أهم الكُتابويعد بابل من

الروسية لغة للتعبري، فقد ظل  ورغم اختياره. بالفرنسية، إال أنه امتلك ناصية اللغة الروسية وأصبح من أحسن كتاا
ومل يكن بابل منشغالً بأن حيدد موقفاً مع اليهود أو . أعماله املوضوع اليهودي موضوعاً أساسياً ظاهراً وكامناً يف

خيلق   هي معطى أو مرياث حيدد سلوكه كمواطن يف عصر الثورة وهو ما"أو بقاياها"يهوديته  ضدهم، فقد أدرك أن
  .التناقضات واملفارقات العديدة يف حياته

يهود  ت نسقاً مغلقاً مكتفياً بذاته يقسم العامل إىلوسر إنسانيتها، فاليهودية هنا ليس ولعل هذا هو سر عظمة أعماله
إنسانية مأساوية كوميدية ذات داللة إنسانية  وأغيار مث يستبعد األغيار باعتبارهم األشرار، وإمنا هي بعد أساسي يف بنية

ملييت الثورة مأساة يهودية خاصة، وإمنا هي مأساة إنسان يسقط صريع ع ومأساة اليهودي يف رواياته ليست. عامة
اليهودي وكل  وهذا منط إنساين عام يتجاوز يهودية. إميانه ما وحتمسه هلما وانضمامه لصفوفهما والتحديث رغم

وبني اتمع التقليدي واحلديث، فاملرجعية النهائية هنا  االنتماءات اإلثنية، ويعبر عن الصراع القائم بني اجلديد والقدمي
  .وكذلك أفراحهم وأتراحهم ركة،هي إنسانية البشر املشت
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، و روايات "1926"الفرسان احلمر : تستند إىل جمموعتني أدبيتني ومل يكن بابل كاتباً غزير اإلنتاج، فسمعته األدبية
الشخصيات  تأثر أسلوبه الروائي بفلوبري وموباسان، فهو جييد رواية احلكايات، حيث تنكشف وقد. "1927"أوديسا 

الشخصية األساسية حيكي روايته بلغته سواء  وعادةً ما يكون الراوي يف القصة هو. احلبكة نفسهااملتنوعة من خالل 
  .مواطن يهودي من أوديسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية كانت هلجة فالحية أو رطانة جنود أو لغة

 متجيد اإلنسان: حلديثروايات بابل هو صدى لواحد من أهم املوضوعات يف األدب الغريب ا واملوضوع األساسي يف

أبعاداً نيتشوية واضحة، وهو  ولكن املوضوع يأخذ شكالً خاصاً يف أدب بابل، بل يكتسب. الطبيعي أو النبيل املتوحش
عصره حيث اكتسحتهم النيتشوية، مثل آحاد هعام فيلسوف  يف هذا ال خيتلف كثرياً عن كثري من األدباء اليهود يف

ومرياثه،  اليهودي التقليدي يف أدب بابل هو ممثل أخالق الضعفاء، املثقل بعبء التاريخف .أوديسا وحاخامها الالأدري
يتسمون بالقوة اجلسدية اخلارقة وبغياب  يود أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنيني ممثلي أخالق األقوياء الذين

لى ذلك، حسب رؤية بابل، احملاربون ولعل أحسن مثل ع. احلس املباشر احلس اخللقي واملقدرة على احلياة يف عامل
هو هذا الوثين  يحسن ذكره أن هلذا املوضوع صدى يف األدب الصهيوين، فالصابرا أو العرباين اجلديد ومما. القوزاق

ويف إحدى . بأفظع األفعال وأبسطها؛ قتل اآلخرين النيتشوي غري املُثقَل بعبء التاريخ، والوثين اجلديد قادر على القيام
ويف . يجهز على أحد الرفاق اجلرحى، ويصلِّي لإلله ليمنحه املقدرة على القتال بابل، ال يقوى بطلها على أنقصص 

شرسة وينجح يف ذلك،  أخرى، حياول البطل أن ينضم إىل مجاعة القوزاق، ولذا كان عليه أن يقتل إوزة بطريقة قصة
 .فعلته هذه تأنيبه على يف "اليهودي"ولكنه حينما يأوي إىل فراشه يبدأ ضمريه 

عامل احلس خارج نطاق قيم اخلري والشر، أبطال ال  وإىل جانب ممثلي أخالق الضعفاء، يوجد يهود آخرون يعيشون يف
 أما. صورهم األدب اليديشي، وال باحلاملني املثاليني يف األدب ذي التوجه الصهيوين عالقة هلم باليهود املساكني الذين

بالفقاقيع، فمنهم امرأة يهودية ضخمة تدير  ى حد قول أحد النقاد، مثل اخلمرة احلمراء الرديئة املليئةأبطال بابل فهم، عل
شحاذون ذوو ذقون مدببة حيرسون مقابر اليهود ويتحدثون عن عبث الوجود  بؤرة للصوص وماخوراً للدعارة، ومنهم

 يسا وشرطييها، ومنهم ذاحبون شرعيونرؤساء عصابات يدخلون الرعب على قلوب جتار أود اإلنساين، ومنهم

يهود اليديشية، ولكنه عامل آخذ  هذا اجلانب من أدب بابل يعبر عن وعيه باجلانب احلسي لعامل. وحسيديون بولنديون
ومن هنا يتحول أدب بابل إىل مرثية . خصوصاً بعد الثورة يف االختفاء بسبب تصاعد معدالت العلمنة والتحديث،

من األعمال  وهذه النغمة هي اليت تنقذه إىل حد ما من العدمية اليت تسم كثرياً. مرثية كوميدية العامل، ولكنهااختفاء هذا 
املثال، هناك بيت للعجزة اليهود حياول أن يضمن  فعلى سبيل. احلداثية وتحل حملها شكالً بدائياً مباشراً من تأكيد احلياة

لديه  ونية اشتراكية للدفن، ولكنه ال ميكنه البقاء إال باحلفاظ على اجلثمان الوحيدتعا لنفسه االستمرار بأن يتحول إىل
وهناك . تعين، يف واقع األمر، ايتها ومن مث، فإن أول جنازة حقيقية ستقوم ا هذه املؤسسة االشتراكية. وعدم دفنه

يه خيتنانه سراً، ومن مث يسمى الطفل ، ولكن جد»كارل«امللحدان  قصة أخرى عن حياة طفل يسميه أبواه الشيوعيان
ولكنه  "رمز اجلديد"ويف قصة ثالثة، ينضم ابن أحد احلاخامات للحزب الشيوعي . "كارل  يعقوب" «كارل  يانكل«

رابعة، ميوت ابن احلاخام الشيوعي يف معركة  ويف قصة. "رمز القدمي"يستمر يف احلياة مع أبويه ألنه ال يريد أن يترك أمه 
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للينني وأخرى ملوسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي كُتبت يف   جيدون يف أوراقه صورة"بعد موته"م ولكنه
  .بالعربية ونص من نشيد األنشاد مع بعض الطلقات الفارغة هوامشها أبيات شعرية

اعترته  ، وقد"صاحب حمل حتف"وبطل القصة يهودي عجوز . اليت تبين هذا الصراع قصة جيدايل ولعل من أهم القصص
ولذا، فهو . اجلانبان الشيوعي واملعادي للشيوعية الدهشة واحلرية بسبب عمليات السرقة والنهب يف مدينته واليت يقوم ا

الغاية  يفرق بني الثورة والثورة املضادة؟ وهو ممن ال يقبلون الرأي احلديث القائل بأن كيف يستطيع املرء إذن أن: يسأل
سنقول نعم « . اجليد منها والرديء: القدمية يش يف أمل ألن الثورة تطالب الناس بأن ينبذوا كل القيمتربر الوسيلة، ويع

 إن ما: مث تنتهي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزائره الشيوعي» لشعائر السبت؟  للثورة، ولكن هل ميكن أن نقول ال

  .فيها يف سالم ووئام ة لألخيار، يعيش كل الناسحتتاجه الدنيا ليس مزيداً من السياسة، وإمنا منظمة دولي

وميكن هنا أن نثري قضية . بعد ستالني ونشرت أعماله يف الستينيات وقد رد اعتبار بابل يف االحتاد السوفييت يف فترة ما
يكتب باللغة الروسية  ورغم أن بابل. ورد امسه يف دليل بالكويل للثقافة اليهودية باعتباره أديباً يهودياً تصنيف بابل الذي

وهو يتناول . فهم أعماله إال بالعودة إىل هذه التقاليد داخل إطار الثقافة الروسية وتقاليد الرواية الروسية، وال ميكن
واقع األمر موضوعات روسية يهودية، أي أا موضوعات ختص حياة يهود اليديشية يف  موضوعات يهودية، ولكنها يف

اجلديد ومشاكل الشعوب  موضوعات ال تفهم هي األخرى إال بالعودة إىل اتمع السوفييتبعد الثورة، وهي  روسيا
كل هذا . اإلنسانية، ومن مث فإن أعماله ترقى إىل مستوى العاملية ويتسم تناول بابل ملوضوعاته بالرحابة. واألقليات فيه

 .أدبه  إال جوانب حمدودة للغاية منيهودي مستحيالً، فمثل هذا التصنيف ال يفسر جيعل تصنيفه كروائي

  "1964-1894"بن هكت 

Ben Hecht  

شيكاغو   إىل1910ولد يف نيويورك، وانتقل عام . يهودي وروائي وكاتب مسرحي، وكاتب سيناريو صحفي أمريكي
رلني حيث  إىل ب1918ديلي نيوز عام  أرسلته جريدة. حيث بدأ حياته يف مهنة الصحافة اليت حقق فيها مكانة بارزة

، أصدر روايته األوىل أريك دورن واليت 1921ويف عام  .، وهناك تدعمت اهتماماته األدبية1920ظل حىت عام 
شيكاغو، انضم بن هكت إىل مدرسة شيكاغو اليت ضمت كُتاباً مثل شروود أندرسن  ويف. عكست جتاربه يف برلني

برودواي، واشترك يف  يث بدأ عمله يف اال املسرحي يفوانتقل هكت بعد ذلك إىل نيويورك، ح. بودامي وماكسويل
شهرته احلقيقية من خالل عمله ككاتب سيناريو  إال أن هكت حقَّق. كتابة بعض املسرحيات اليت حققت شهرة واسعة

  .واليت نال عنها جائزيت أوسكار لعديد من األفالم السينمائية الشهرية

اليت اعتربا األوساط اليهودية مثاالً لكره اليهودي لنفسه، وذلك ملا  ب روايته اليهودي احمل1931وكتب هكت عام 
ومع صعود النازية  ولكنه، مع اية الثالثينيات،. شخصياا اليهودية من مكر وتآمر ورغبة يف االندماج اتسمت به

وقد ظل .د الصهيوين يف فلسطني بشدةالنازية، وأيد الوجو والفاشية يف أوربا، بدأ يف االهتمام بالقضايا اليهودية، وأدان



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                390  

النازية من ناحية ورفض السياسة الربيطانية يف فلسطني من ناحية أخرى، وكتب عام  بن هكت حائراً بني رفض
بريطانيا،وقدم الدعم املايل  أما بعد احلرب،فقد هاجم بن هكت سياسة.دليل املرتبكني تعبرياً عن هذه احلرية 1944

قيام إسرائيل،أصيب خبيبة أمل جتاه إرجون وجتاه سياسات بن  ولكنه بعد.ة اإلرهابية يف فلسطنيملنظمة إرجون الصهيوني
  .جوريون

موضوع رودولف كاستنر  ، تضمن عمله األديب خيانة هجوماً الذعاً وحاداً على الصهيونية، إذ تناول1961 ويف عام
فقام خبداع يهود ار وأفهمهم أم ذاهبون ملعسكرات  ان،وهو الزعيم الصهيوين اري الذي تعاون مع النازيني وأخيم"

 ."مقاومتهم نظري السماح موعة من الشباب اليهودي القوي باالستيطان يف فلسطني العمل، فضمن سكوم وعدم

  .شعواء وألَّف بن هكت مسرحية مستقاة من كتابه هذا فشنت املؤسسة الصهيونية عليه حرباً

  "1940-1903"ناثانيل وست 

Nathaneal West  

يهود اليديشية كانا  ولد ونشأ يف نيويورك ألبوين مهاجرين من. أمريكي يهودي امسه احلقيقي نيثان وينشتاين روائي
ومل حيصل وست على شهادة الثانوية العامة، . االندماج يرفضان التحدث باليديشية يف املرتل، وشجعا ابنهما على

 ومل يسمح له باالنضمام إلحدى الروابط اجلامعية ألنه يهودي، فكتب قصة رمزية عن .ئق مزيفةفالتحق باجلامعات بوثا

للشعب اليهودي الذي يعيش  ولعل الذبابة رمز. ذبابة ولدت حتت إبط املسيح وتعيش على جسده ومتوت حلظة موته
  .وتهحبياته وميوت مب على هامش العامل املسيحي، منبوذاً منه، عالة عليه، حييا

امسه وتبىن االسم الذي عرف به بقية حياته، وكتب رواية  ، قبل أن يذهب إىل باريس، غير نيثان1927ويف عام 
األساسي   هاجم فيها املسيحية واليهودية، وموضوع الرواية"1931"حياة بالسوسنيل الوامهة  سرييالية جتريبية بعنوان

اليهود بأنه معاد لليهود واليهودية،  وامه بعض النقاد. االرتباط بههو حبث البطل بشكل عبثي عن شيء ثابت ميكنه 
كاتباً «هل ميكن االستمرار يف تصنيف وست باعتباره : التصنيف وبأنه يهودي كاره لنفسه، األمر الذي يثري قضية

أمريكي  كاتب« رد أم جم» كاتباً أمريكياً من أصل يهودي « أن من األفضل تصنيفه باعتباره  أم» أمريكياً يهودياً 
   يهاجم خمتلف العقائد الدينية؟"فقط"» علماين 

ال عالقة له  ساخرة ومستخفة بالقيم اإلنسانية، حتاول أن تظهر أن احلب اإلنساين إن هو إال وهم وروايات وست عنيفة
وجتمع روايته . مريكيهجوم على احللم األ "1934"كما أن روايته املليون البارد . بالواقع اخلارجي القاسي الصلب

  ."األبوكاليبسية"هوليود بني الالأخالقية واألحالم الرؤياوية   اليت تدور أحداثها يف"1939"يوم اجلراد 

فيه عالقة باليهودية،  النقاد إىل أن عدمية وست تعبري عن رفضه جمتمعاً صنفه يهودياً يف وقت مل تعد له ويذهب بعض
  .هذا الوضع الشاذ والفريد من اليهودية واملسيحية هو تعبري عنولعل هجومه الشرس على كلٍّ 
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  "1975-1905"ليونيل ترلنج 

Lionel Trilling  

أستاذاً لألدب اإلجنليزي جبامعة كولومبيا  ناقد أديب وروائي أمريكي يهودي، ولد ألبوين مهاجرين وقضى معظم حياته
أما . "1943"فورستر .ام.، و إي"1939"لفاته ماثيو أرنولد أهم مؤ من. "حيث تعرف إليه مؤلف هذه املوسوعة"

الوجدان الليربايل  ومن أهم أعماله النقدية. ، فتتناول جاذبية املاركسية بالنسبة للمثقفني"1947" روايته وسط الرحلة
وقد . باحلضارة وعالقة األدب "التسطيح والتبسيط مقابل" الذي حياول فيه أن يؤكد أمهية التركيب يف الفكر "1950"

، وهو من املقاالت »وردزورث واحلاخامات« يضم مقاالً بعنوان "1955"املعارضة  نشر أيضاً كتاباً عنوانه الذات
وردزورث وحبه وتقبله الطبيعة  ويعقد ترلنج يف هذا املقال مقارنة بني. اليت يتناول فيها الكاتب موضوعاً يهودياً النادرة

كما أن له مقاالً عن الكاتب الروسي اليهودي إسحق بابل  .مماثل يف كتابات احلاخاماتورفضه فكرة الغزو مبوضوع 
 متاماً جدلية اجلسد والروح، واتمع والذات، وأن يهوديته ليست أساس هذا اإلحساس يبين فيه أن بابل كان يدرك

  .رغم أا قد عمقته

. تقف على طرف النقيض من الوجدان الليربايل بتركيبيته وتعدديته وترلنج غري متعاطف مع جتربة الدولة الصهيونية، فهي

أمريكي  كاتب«ومن هنا، فإن من الصعب إىل حد كبري استخدام مصطلح . هذا يف جملة كومنتاري وقد نشر ترلنج رأيه
ت يهودية فهي تظهر وإن ظهرت موضوعا فاملوضوع اليهودي ال يظهر إال ملاماً يف كتاباته،. لإلشارة إىل ترلنج» يهودي

هو » اهلوية اليهودية«وقد قال ترلنج إن االهتمام مبا يقال له . عاملي باعتبارها موضوعات إنسانية توضع يف سياق إنساين
  .له مبن يود أن يصبح مثقفاً أو فناناً أمريكياً أمر ال عالقة

، وهو هجوم على "1974"خالص واألصالة ومن كتبه األخرية اإل. "1965"احلضارة  ومن مؤلفاته األخرى ما وراء
  .وتاريخ احلضارة يف دراسته وقد استفاد ترلنج من علم النفس. الستينيات العدمية املعادية لإلنسان واحلضارة حركات

 "1981-1905"مائير لفين 

Meyer Levin  

ورغم أن . غو ألبوين مهاجرينيف شيكا ولد. روائي أمريكي يهودي وصهيوين ال يصنف ضمن كُتاب الدرجة األوىل
إال أنه بدأ عالقة طويلة مع الصهيونية ابتداًء من الثالثينيات حيث كتب  رواياته األوىل جتاهلت متاماً املوضوع اليهودي،

تتناول سوى  وبعد هذا التاريخ، أصبحت كل رواياته ال. وهي أول رواية عن احلياة يف الكيبوتس رواية يهودا،
  .أي صهيونية» قومية«ومن وجهة نظر يقال هلا موضوعات يهودية، 

حتت عنوان  1975 أُعيد نشرها عام"، نشر لفني جمموعة من القصص احلسيدية بعنوان اجلبل الذهيب 1932عام  ويف
القدمية، وهو كتاب ذو طابع صحفي   أحد أهم أعماله العصبة1937وقد نشر عام . "روايات كالسيكية حسيدية
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وقد مدحته النيويورك تاميز، ولكن أحد النقاد . الكساد الكبري شبان اليهود يف شيكاغو إبان فترةتقريري وصفي عن ال
  .بأا تعبري عن كره اليهودي لنفسه اليهود وصف أعماله

ويف عام . فلسطني وإسبانيا، وساهم بعد احلرب يف اهلجرة اليهودية غري الشرعية عمل لفني مراسالً لعدد من الصحف يف
كما كتب قصصاً  .نشر كتاباً بعنوان بيت أيب، وهو تأمالت يف مصري اليهود يف أملانيا النازية وفلسطني ،1947

  .وسيناريوهات لعدة أفالم ذات طابع صهيوين واضح

شهرية ال  مسرحية مستقَاة من حياة آن فرانك، كما كتب رواية بعنوان اإلرغام عن جرمية 1952 ونشر لفني عام
  . فيها شابان يهوديان ثريان من شيكاغو مسقط رأسهدافع هلا اشترك

غارقاً يف العنصرية بشكل فاقع، يضفي  وأصبح أدبه، بعد ذلك، صهيونياً. 1958استوطن لفني يف إسرائيل منذ عام 
 أقبح الصور من خالل أمناط إدراكية استقاها من أدب معاداة اليهود، غاللة رومانسية على اليهود ويصور العرب يف

اإلبادة النازية  ونشر لفني سلسلة من الروايات عن. يف أدبه يقابل اليهودي يف أدبيات معاداة اليهود حبيث أصبح العريب
  ."1978"، و احلصاد "1972" املستوطنون: لليهود، وآخر أعماله روايتان عن التجربة الصهيونية

 يعدونه من كبار الكُتاب الذين يستحقون أن يقرأوا النقاد حيث ال وكما أسلفنا، ال حتظى كتابات لفني بإعجاب معظم
اليهود أن يعتبر ضمن  وال ميكن لكتاب عن«وقد فسر لفني هذا الواقع بأن كتبه تتناول املوضوع اليهودي  .قراءة جادة

ظى باالهتمام الذي  هي السبب يف أنه ال حي"رداءة أدبه ال"، أي أنه يرى أن يهوديته »التيار األساسي لألدب األمريكي 
ويقرظها النقاد  له من الصحة، إذ تترجم أعمال كثري من الكُتاب اإلسرائيليني لإلجنليزية وادعاؤه هذا ال أساس. يستحقه

بأعمال الكاتب األمريكي اليهودي برنارد ماالمود، وهي  األمريكيون، كما يعبر كثري من النقاد األمريكيني عن إعجام
 وقد هاجم لفني كبار الكُتاب األمريكيني اليهود، مثل فيليب روث وسول. فيها واضح ية والبعد اليهوديأعمال أدب

وميكن أن يعد أدب لفني منوذجاً  .بيلو، وامهم بعدم االكتراث باليهود، بل وبأم يعادوم ويكرهون أنفسهم كيهود
  .جيداً لألدب الصهيوين

 "-1906"رومان براندستايتر 

Roman Brands taetter  

أصل يهودي، وهو ابن املؤلف البولندي ديفيد براندستايتر الذي دأب على تأليف  شاعر وكاتب مسرحي بولندي من
منحى صهيونياً واضحاً تبدى  بدأ حياته األدبية بنشر عدة دواوين شعرية يف مواضيع عامة، مث أخذ ينحو. بالعربية كتبه

وكتب قصائد عن العودة إىل صهيون وصدر له ديوانان يدلّ  رر بعض احلوليات الصهيونيةيف نشاطه األديب، حيث ح
استوطَن  مث. "1935" وأورشليم يف النور والغسق "1934"مملكة اهليكل الثالث : الصهيوين عنواما على اجتاههما

  . حيث أُقيمت عروض إلحدى مسرحياته1940يف فلسطني عام 
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امرأة مسيحية كاثوليكية   فلسطني بعد احلرب العاملية الثانية، واستقر يف روما حيث تزوج منبراندستايتر ترك لكن
جمموعة من الكتاب الكاثوليك، وأصبحت أعماله   حيث انضم إىل1948وتكثلك هو نفسه، مث عاد إىل بولندا عام 
:  ورواية يسوع الناصره"1948"التاريخ البولندي مثل عودة االبن الضال  األدبية تدور حول موضوعات مشتقة من

  ."1967" زمن الصمت

فبعد أن كان . وذلك رمبا بسبب حتوله اجلذري ويثري براندستايتر مشكلة من هو األديب اليهودي حبدة غري عادية،
  !ندايف فلسطني، أصبح كاثوليكياً يرتح عن فلسطني وال يدين بالوالء إال لبول يهودياً صهيونياً يتغىن بصهيون ويستوطن

  "1990-1907"ألبرتو مورافيا 

Alberto Moravia  

أي "بتعميده وهو طفل  إيطايل وكاتب مقال وصحفي، ولد يف روما ألب يهودي وأم سالفية كاثوليكية قامت روائي
  .متاماً طوال حياته سواء عن اليهودية أو املسيحية وظل متباعداً. "أنه مسيحي متاماً من منظور الشريعة اليهودية

  بعنوان1929مبكرة حيث كَتب أوىل رواياته له يف سن الثامنة عشرة وصدرت عام  بدأ حياته األدبية يف سن

. وقبوهلا السليب للحكم الفاشي يف البالد ويف هذه الرواية هاجم الطبقة الوسطى اإليطالية بشدة وانتقد أنانيتها. الالمبالون

. القاسي ألبطاله وشخصياته الروائية، من السمات األساسية يف أغلب أعماله وقد ظل عداؤه للربجوازية، وحتليله النفسي

  ."1938"بشكل واضح ألول مرة يف رواية عجلة احلظ  وتبين ذلك

الشرق  مراسالً صحفياً واستمر يف عمله هذا خالل احلرب العاملية الثانية يف أملانيا مث يف عمل مورافيا يف الثالثينيات
كما حاول اجلستابو األملاين إلقاء  ت مقاالته املعادية للفاشية خالفات عديدة مع نظام موسوليين،وقد أثار. األقصى

أما بعد احلرب، فقد . يف إحدى القرى اإليطالية ملدة تسعة أشهر  وهو ما اضطره إىل االختباء1943القبض عليه عام 
اليت كتبها عام  ومن أشهر رواياته امرأة من روما.  األديبمن أبرز الكتاب األوربيني، وتدفَّق إنتاجه أصبح مورافيا واحداً

وقد كان اجلنس والبغاء من املواضيع احملورية يف  . وتناول فيها حياة امرأة دفعتها خيانة الرجال إىل حياة البغاء1947
  .ال أخالقية أبطالهبعض النقاد الذين أخذوا عليه أيضاً عدم إقدامه على إدانة  وأثار ذلك انتقادات. روايات مورافيا

للفساد األوسع الذي أراد مورافيا انتقاده  وقد رأي البعض اآلخر أن تأكيد مورافيا على اجلنس والبغاء ما هو إال رمز
وقد تناول مورافيا أيضاً حياة الفقراء واملطحونني وذلك يف . للمادة واملال ومهامجته، خصوصاً عبادة الطبقة الوسطى

يكشف من خالهلما  ومن أهم رواياته أيضاً امرأتان، وهي دراسة عميقة لشخصيتني خمتلفتني. احكايات من روم رواية
  .التباين بني العقل والشهوة احلسية
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  عضواً يف الربملان األوريب كيساري مستقل، حيث دافع عن1983للشيوعية، وانتخب عام  وقد كان مورافيا قريباً

بقليل، وكتب فيها أن األدب  وقد أكمل مورافيا سريته الذاتية قبل وفاته. ينقضايا البيئة وعن حقوق الشعب الفلسطي
  .الدين جيب أن يعترب نفسه قادراً على أن حيل حمل كل شيء حىت

وقد ينم هذا عن خلل يف األساس . يهودي ويظهر اسم مورافيا يف بعض الدراسات واملوسوعات اليهودية كمؤلف
عمدته وهو طفل، أي أنه ليس يهودياً من منظور الشريعة اليهودية، وهو  ثوليكيةالتصنيفي، فمورافيا ولد ألم كا

رؤية يسارية تنبع من  وقد ابتعد عن كل األديان، كما أن أدبه ال يعبر إال عن. منظور العقيدة الكاثوليكية كاثوليكي من
  .التقاليد الثورية العلمانية الغربية

  "1972-1909"أبراهام كالين 

Abraham Klein  

اشتغل باحملاماة ولكن اهتماماته . لعائلة من املهاجرين الروس اليهود شاعر ومؤلف كندي يهودي، ولد يف مونتريال
اآلداب املكتوبة  كان كالين مطلعاً على. ليصبح واحداً من أهم املسامهني يف احلياة األدبية يف كندا اجتهت حنو الشعر

الشعرية يف جمموعة خمتارة من األشعار بعنوان مناطق   واليديشية، وظهرت أول أعمالهباإلجنليزية والفرنسية والعربية
وقد عمل . على ارتباطه الوثيق بالتيارات واالجتاهات األدبية الكندية آنذاك وهذا الديوان يدل. "1936"جديدة 
األسبوعية كنديان  ريدة، كما قام بتحرير اجل1948  1945حماضراً زائراً يف جامعة ماكجيل بني أعوام  كالين

املقاالت وعدداً من األشعار اليت قام بترمجتها   واليت نشر فيها كثرياً من1953  1939جويش كرونيكل يف الفترة 
عام  كما كان لكالين نشاط سياسي، حيث رشح نفسه يف االنتخابات الربملانية. واليديشية إىل اإلجنليزية من العربية

  . االشتراكية الكندية عن أحد األحزاب1949

كما تتخلل أشعاره عبارات . إىل استخدام كثري من شخصيات وقصص العهد القدمي جلأ كالين يف كتابة أشعاره
أما يف ديوانه  ."1940" وكلمات العربية، وتتناول بعضها قضايا ختص باليهود كما يف ديوانه أليس لليهودي؟ اليديشية
. اإلبادة النازية، فيتناول قضية االندماج ومعاداة اليهود  األشعار كُتبت أثناء فترة، وهي جمموعة من"1944"اهلسترييا 

 إن زمن البكاء« : األخرى املشروع الصهيوين يف فلسطني، فيخاطب الشعراء اليهود قائالً كما يتناول يف بعض أشعاره

إعادة امليالد القومي اليهودي   على قضيةقد ولَّى، وأصبح من الضروري اآلن التركيز» الشتات«على معاناة اليهود يف 
  .« يف أرض األجداد

خالهلا  ، فهي رواية رمزية تأخذ شخصية اليهودي التائه لتتناول من"1951"اللفائف األخرى  أما روايته الوحيدة
وان الرواية مأخوذ وعن. وإقامة دولة إسرائيل ، خصوصاً اإلبادة النازية»التاريخ اليهودي«األحداث الرئيسية فيما يسمى 

  .والرواية مقسمة إىل مخسة أجزاء حيمل كلٌّ منها عنوان أحد األسفار عن لفائف الشريعة أو أسفار موسى اخلمسة،
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اجلماعات اليهودية، ال يضفي صفة  استخدام كالين للكلمات العربية أو اليديشية يف أعماله، أو تناوله لقضايا ختص لكن
هذه القضايا واملوضوعات ميكن أن يتناوهلا شعراء أو أدباء من غري  كما أن.  على شعره أو أدبهاليهودية على أعماله أو

واإلجنليزية وبتعدد  إىل ذلك، يتخلل مجيع أعماله اهتمام عميق بقضايا اتمع الكندي بثقافتيه الفرنسية وباإلضافة. اليهود
  .يتناوله بشكل خاص يف ديوانه املعنون الكرسي اهلزاز ، وهو مامجاعات املهاجرين فيه ومبشاكله االجتماعية والسياسية

  "1986-1914"برنارد ماالمود 

Bernard Malamud  

الطبيعي : بروكلني يف نيويورك، وتلقى تعليمه يف نيويورك ونشر أربع روايات روائي أمريكي يهودي، ولد يف
  ."1961"ياة جديدة ، و ح"1958"، و الربميل السحري "1957"واملساعد  ،"1952"

وأخرج من قصتها فيلماً سينمائياً،   للكُتاب"األمريكية"، واليت نال عنها اجلائزة القومية "1966"رواياته املقامر  ومن
، و "1979"كما نشر ماالمود رواية حياة دوبني . بيليس يف روسيا وهي تتناول مة الدم اليت وجهت ظلماً ملندل

  .ق ماالمود ذيوعاً كبرياً يف الستينيات، ولكن شهرته تراجعت بالتدريجوحقَّ ."1982"رمحة اهللا 

اليهودي باعتبارها مأساة اإلنسان احلديث،  ورغم أن رواياته تتناول موضوعات يهودية، مثل حياة املهاجرين، ومأساة
فض أن يصنف ككاتب يهودي، اليهود والسود يف اتمع األمريكي، إال أنه ر والعالقة بني اليهود وغري اليهود وبني

جد اإلنسان»احلدوتة « وسوف تظل . على أنه جمرد كاتب قصص وأصرأما عبارته الشهرية  .، يف رأيه، موجودة ما و
وقد قال هو نفسه إنه يكتب . تتحمل تفسرياً مغايراً متاماً اليت تقتبس لتبين توجهه اليهودي، فهي» كل البشر يهود « 

إن هو  ومن مث، فالعبارة تعين أن املوضوع اليهودي. تتجاوز احلدود املباشرة للموضوع اليهودي أن رواياتهلكل البشر و
هو مشترك بني البشر، فمرجعيته النهائية  إال املادة اخلام اليت يكتشف من خالهلا املوضوعات اإلنسانية العامة فيؤكد ما

للغة اإلجنليزية واللهجة األمريكية، مستفيداً من معرفته بإيقاع احلياة مستخدماً ا وهو يفعل ذلك. هي اإلنسانية املشتركة
  .مدينة نيويورك، ومتبعاً التقاليد األدبية الغربية األمريكية يف

  "-1915"سول بيلو 

Saul Bellow  

وهو يعد من . اب للكُت"األمريكية"جوائز أخرى مثل اجلائزة القومية  روائي أمريكي يهودي حائز على جائزة نوبل وعلى
دينية، كما تعلَّم اليديشية والفرنسية  ولد بيلّو يف مونتريال يف كندا، ونشئ تنشئة. الروائيني األمريكيني احملدثني أهم

ولكنه التحق جبامعة شيكاغو حيث درس االجتماع وعلم اإلنسان، وذلك  كانت أمه تود أن يصبح حاخاماً،. والعربية
  .يصبح كاتباً قبل أن يقرر أن
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وأبطال هاتني الروايتني شخصيات ضعيفة  ،"1956"، مث نشر أمسك اليوم "1953"صدرت له رواية أوجي مارش 
مث نشر بيلّو رواية . وأحياناً أخرى رغم أنفها، ولكنها عادةً تلقى اهلزمية حمببة للنفس، تدخل أحياناً يف مغامرات برغبتها

يصاب  ، وهي قصة أستاذ جامعي يهودي"1964"هم رواياته هي هرزوج ولكن أ. "1959"ملك املطر  هندرسون
التحرر من حياته الومهية يرفض كل  بالشلل اجلسدي والعقلي ويقضي وقته يف كتابة خطابات ومهية، وحينما ينجح يف

وتتناول رواية . كريةتقاليع، ويبدأ حياة مستقرة من الناحية العاطفية والف  باعتبارها"مثل الوجودية"االجتاهات الفكرية 
ديسمرب : أخريني وقد نشر بيلّو روايتني. حياة يهودي بولندي عاش خالل فترة اإلبادة النازية "1970" كوكب ساملر

  ."1987"، و عدد أكرب ميوت من حتطُّم القلب "1982"شهر العميد 

كن فهمه إال يف إطار الثقافة األدبية مي وميكن هنا أن نثري قضية اهلوية اليهودية عند بيلو، إذ أنه كاتب أمريكي ال
مادا اخلام يهودية أم كانت غري ذلك، تنبع من رؤية أمريكية للواقع،  األمريكية، ولذا، فإن رواياته، سواء أكانت

أمريكي غري  ففي رواية هندرسون ملك املطر يقوم البطل، وهو. فيها أمريكية والصوت الروائي أمريكي وطريقة السرد
مسلحاً باحلكمة اجلديدة، وهذا هو النمط املتكرر  رحلة إىل أفريقيا كي يفهم ذاته ويكتشفها مث يعود إىل وطنهيهودي، ب

 أما هرزوج الذي سميت. "مويب ديك مللفيل، و مغامرات هكلربي فني ملارك توين" يف كثري من الروايات األمريكية

املفهوم الصهيوين الذي يطالب  وقد هاجم بيلو.  غيابه أمر ثانويالرواية بامسه فهو يهودي، ولكن االنتماء اليهودي أو
والذي يذهب إىل أن وجود اليهود خارج فلسطني هو حالة  "أي اجلماعات اليهودية يف العامل"بتصفية الدياسبورا 

 ن يعيش يفيهود أمريكا شخصيات ممزقة منقسمة على نفسها، وبأن اليهودي احلقيقي هو م مرضية، كما هاجم فكرة أن

اإلجنليزية األمريكية،  يتحدث اللغة« ووصف بيلو نفسه بأنه أمريكي خملص لتجربته وحضارته األمريكية . إسرائيل
كاتب «ومن مث، فهو يرى أن مصطلح . »حياته هناك ويعيش يف الواليات املتحدة، وال ميكنه أن يرفض ستني عاماً من

  .هو مصطلح ضيق األفق، بل وال قيمة له إطالقاًالفكرية، و مصطلح مبتذل من الناحية» يهودي

إىل إسرائيل إىل  بيلّو، عالوة على رواياته وأقواله، كتاباً صهيونياً مغرقاً يف العنصرية عن رحلته ومع هذا، فقد كتب
 الدياسبورا يروجون عن أنفسهم صورة ترحيهم ولعل هذا الكتاب ذاته دليل على أن يهود. "1976"القدس والعودة 

وحينما يكتب بيلو رواياته، فإنه يدع . بينما تؤكد حيام املتعينة غري ذلك نفسياً هي أم صهاينة يؤيدون إسرائيل،
ولعل . يتبنى موقفاً أكثر عملية ودعائية أما يف كتابه الدعائي املُشار إليه، فهو. اخلالَّق يفصح عن رؤيته املركَّبة خياله

وقد حصل . أثره الكبري على اآلراء السياسية اليت أفصح عنها يف كتابه ة نوبل كان لهطموح بيلو للحصول على جائز
  .على اجلائزة بعد صدور الكتاب بيلّو بالفعل

  "1987-1919"بريمو ليفي 

Primo Levi  

تها وخترج تورين حيث درس الكيمياء يف جامع كاتب إيطايل وكيميائي، ولد يف تورين لعائلة إيطالية يهودية مندجمة يف
الفاشيني على السلطة، انضم إىل املقاومة اإليطالية، ولكنه وقع يف األسر  ومع سيطرة. ، واشتغل يف ميالنو1941عام 
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معمل إلنتاج املطاط  ونظراً خلربته الكيميائية، اُختري ليفي للعمل يف. معسكر االعتقال النازي يف أوشفيتس ورحل إىل
إىل تورين بعد رحلة شاقة، ليشتغل يف ختصصه، ولكنه  ومع انتهاء احلرب، عاد.  األملاينالصناعي لصاحل اهود احلريب

حيث أراد تسجيل جتربته يف معسكر أوشفيتس باعتباره شاهداً على ما حدث هناك،  اجته يف الوقت نفسه إىل الكتابة
لو كان هذا رجالً  ه كتابه األولوقد كانت مثرة جمهود. باعتبار أن عملية التسجيل وسيلة لتفريغ مشاعره وكذلك

يف اجلحيم، وقد سعى فيه إىل تفسري  دانيت  والذي وصف فيه جتربة معسكر االعتقال بأسلوب مشابه ألسلوب"1945"
أوشفيتس من جهة، وقدرة البشر من جهة أخرى على احلفاظ على إنسانيتهم  عملية التجرد من اإلنسانية اليت جرت يف

. تورين بعد احلرب ، روى رحلة عودته عرب أوربا إىل"1965"ويف كتابه الثاين اهلدنة .  بالذاتوالوعي بفضل العقالنية

استخدم فيه أساس العناصر الكيميائية يف  ، كتب ليفي سريته الذاتية حتت عنوان اجلدول الدوري1975ويف عام 
 يات الكثرية اليت عرفها ومن بينها العاملاملختلفة اليت جرت يف حياته والشخص اجلدول الدوري لريمز بذلك إىل األحداث

وتناول ليفي . به بعد احلرب األملاين الذي عمل يف معمله خالل فترة اعتقاله يف أوشفيتس، والذي ظل على عالقة عمل
 والذي ضم جمموعة مقاالت "1986"والناجون  أحداث معسكرات االعتقال النازية مرة أخرى يف كتاب الغرقى

  .الناجني من املعسكرات وظاهرة املتعاونني مع األملان ثل الشعور بالذنب لدىتناولت مواضيع م

املقاومة  ليفي رواية بعنوان إن مل يكن اآلن فمىت؟ تناول فيها قصة يهودي روسي من أفراد ، أصدر1982ويف عام 
  .خالل احلرب وهو يشق طريقه عرب أوربا إىل إيطاليا دف اإلحبار إىل فلسطني

ولكنه كان من املؤمنني بقيمة  د ليفي عن اليهودية بشكل خاص وعن الدين بشكل عام وأصبح ال أدرياً،وقد ابتع
الشخصي، ومن مث قاوم إغراء الصالة أمام احتماالت املوت  الصدق كقيمة مطلقة ودعا إىل التمسك ا على املستوى

تعبر عن   هذه الظروف دوافع عملية، ولذا فهي الاالعتقال، باعتبار أن دوافع الصالة يف مثل أثناء وجوده يف معسكر
حيث كان يعاين من حالة  1987مات ليفي منتحراً عام . التقوى، بل هي شكل من أشكال اهلرطقة والتجديف

  .اكتئاب حاد أدى به على ما يبدو إىل اإلقدام على االنتحار

النازية ليهود أوربا، إذ يرى أن الضحايا قد  وضوع اإلبادةورؤية ليفي للعامل متشائمة عدمية، ويتجلَّى هذا يف تناوله مل
وغين عن . اإلبادة كانت عمالً مشتركاً بينهما وال ميكن جترمي النازيني وحدهم تعاونوا متاماً مع من ذحبهم، ومن مث فإن

  .أن هذا املوقف قد أدى إىل هجوم الكثريين عليه القول

 "-1924"أولجا كيرش 

Olga Kirsh  

واألفريكانز . »أفريكانر«املستوطنني اهلولنديني املعروفني باسم  رة يهودية من جنوب أفريقيا تكتب باألفريكانز، لغةشاع
  .اللغة اهلولندية هي لغة متفرعة عن
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أما األب، فكان من أصل ليتواين، . تتحدث اإلجنليزية ولدت كريش يف جنوب أفريقيا ألبوين يهوديني، وكانت األم
جتيد  ورغم أا كانت. درست كريش األفريكانز واهلولندية يف اجلامعة. احلديث باليديشية  اإلجنليزية ويفضلوكان يفهم

وأول دواوين . الشعرية إال باألفريكانز وحدها كال من اإلجنليزية واألفريكانز إال أا مل تتمكن من التعبري عن جتربتها
وقد ذاعت شهرا ألا اليهودية الوحيدة اليت . "1948"ب حوائط القل ، مث"1944"شعرها هو ضوء كشاف 

بالضيق من النخبة  وقد عبرت كريش عن موقف املستوطنني اهلولنديني من السود وعن إحساسهم. األفريكانز تكتب بلغة
  .احلاكمة اإلجنليزية

مث عادت ونشرت .  أو العربيةولكنها مل تتمكن من كتابة الشعر باإلجنليزية ،1948هاجرت كريش إىل إسرائيل عام 
لالشتراك  1974 وقد زارت جنوب أفريقيا عام. ديوان شعر ثالثاً باألفريكانز بعنوان تسع عشرة قصيدة 1972عام 

  .األرض الثرية والبيات الشتوي يف بالد غريبة يف مهرجان لغة األفريكانز، ومن وحى هذه الزيارة كتبت ديواا األخري

هولندي  لغة املستوطنني البيض من أصل"االنتماء اليهودي، فهي أديبة ال تكتب إال باألفريكانز  ية قضيةوتثري سريا األدب
صهيوين، فظلت منابع وحيها  وقد فشلت يف الكتابة عن أي موضوع يهودي أو إسرائيلي أو. "يف جنوب أفريقيا

 من موطنها األصلي إىل إسرائيل وبقائها فيها معظم انتقاهلا وكذلك الوعاء اللغوي الذي تصب فيه إبداعها ال يتغير رغم
بعودا  استوطنت يف إسرائيل دخلت يف فترة من الصمت الطويل دامت زهاء ثالثني عاماً احنسرت بل إا حينما. حياا

  .ولذا، فإن تصنيفها باعتبارها يهودية ال يفيد كثرياً. لوطنها احلقيقي

  "-1928"إيلي فايزل 

Elie Wiesel  

معسكرات  يهودي، ولد يف رومانيا يف بيئة أرثوذكسية حسيدية، اعتقله النازيون حيث وضع يف روائي وصحفي فرنسي
باريس بعد احلرب العاملية الثانية،  قضى بعض الوقت يف. "على عكس بقية أعضاء أسرته"االعتقال ولكنه مل يلق حتفه 

ولكنه، مع هذا، عمل مراسالً . ، ومل يهاجر إىل فلسطني1963م عا مث انتقل إىل نيويورك وأصبح مواطناً أمريكياً
  .1976، وعمل أستاذاً للدراسات اإلنسانية يف جامعة بوسطن عام 1949عام  جلريدة يديعوت أحرنوت

اليهود وحدهم ال ضحايا اإلبادة النازية  وهو يركِّز على جتربة. تتناول كُتبه جتربته يف معسكرات االعتقال النازية
  .التراث التلمودي والقبايل واحلسيدي دون أبعاد إنسانية شاملة آلخرين، وينظر إىل هذه التجربة من خاللا

يهود  ، وكتاب"1968"، و أساطري زماننا "1964"، وبوابات الغابة "1961"رواياته وكتبه الليل  ومن أهم
حرب األيام الستة، حيث   عن جتربة"1968" عن يهود االحتاد السوفييت، ورواية شحاذ القدس "1966"الصمت 

ومن أعماله األخرى، االبن اخلامس . حائط املبكى يبعث كل الشخصيات السابقة ورواياته وأساطريه ليقابلها أمام
 أرواح: بالفرنسية، ولكنه نشر أيضاً بعض األعمال األدبية باإلجنليزية، من بينها ومعظم أعماله كتبها. "1983"
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» الهوت موت اإلله«يسمى  وينتمي فايزل إىل ما. "1979"، ويهودي اليوم "1972"لقَسم ، و ا"1973"مشتعلة 

قبالية ميكن وصفها بأا حلولية متطرفة تركِّز على ما يسمى  وهو يصدر عن رؤية دينية ذات جذور تلمودية حسيدية
فايزل ليس هلا مضمون  واإلبادة من منظور. ليهود، وأهم أحداث هذا التاريخ هو اإلبادة النازية ل»اليهودي التاريخ«

احلضارة الغربية ككل ضد عدد من األقليات  جرمية ارتكبتها"إنساين عام، فهي ليست ظاهرة تارخيية اجتماعية 
بل إا جتربة فريدة ال .  ضد اليهود وحدهم"بل جرمية كل األغيار"وحسب  ، وإمنا هي جرمية نازية"والشعوب الغربية

اإلبادة حادثة  بل إن حادثة. جرا، ولذا فهي تستبعد األغيار وتضع حاجزاً بني اليهود وغري اليهود  إال منيدركها
وإذا كان مثة داللة لإلبادة، فهي إثبات أنه ال . هي ميتافيزيقية تستعصي على الفَهم والتفسري، ولذا فيجب أن تقبل كما

الثقة؟  فما العمل إزاء هذا الغياب وانعدام املركز واختفاء.  أن اإلله قد ماتوهو ما يعين ميكن لإلنسان أن يثق يف اإلله،
ولذا، فإننا . فهو املركز الوحيد املمكن ما العمل إزاء هذا العامل ما بعد احلداثي؟ ليس مثة شيء سوى الشعب اليهودي،

والتذكُّر هنا . ر عنده حيل حمل الصلواتفايزل هي التذكُّر، بل إن التذكُّ جند أن املوضوع األساسي الكامن يف كتابات
االجترار والتكرار ودف إىل  االلتفاف حول الذات اليهودية، وهو أمر ال معىن له، فهو جمرد إعادة شعائرية تشبه هو

  .تأكيد بقاء الشعب اليهودي

يجسد إرادة  سي الذيإرادة البقاء، حسب رأي فايزل، هو ظهور دولة إسرائيل، فهي املطلق السيا وأكرب تعبري عن
فبدالً من كوم شعباً شاهداً، أصبحوا . التارخيية الشعب اليهودي املطلق ويعبر عن سيادته اليت حلت مشكلة اليهود

غري  أصبحوا شعباً مشاركاً يف صنع التاريخ، ومن مث فإن احلفاظ على الدولة الصهيونية أمر شعباً شهيداً، ومن االستشهاد
ولذا، يرفض فايزل أن يدين الوسائل  .و النقاش، وأفعاهلا مهما كانت ال أخالقية ال ميكن التساؤل بشأاخاضع للحوار أ

وروايات فايزل ليست . االنتفاضة، مبا يف ذلك قتل األطفال وكسر العظام اإلرهابية اليت اتبعتها احلكومة اإلسرائيلية لقمع
  .1986عام  ومع هذا، فقد منح جائزة نوبل. وى فين رفيعإنسانية كبرية، كما أا ليست على مست ذات قيمة

 "-1930"هارولد بنتر 

Harold Pinter  

، فقام بتغيريه »دا بنتا» وكان االسم األصلي لعائلته هو. كاتب مسرحي بريطاين يهودي من أصل سفاردي برتغايل
ق باألكادميية امللكية للفنون املسرحية، وجد الطلبة وحينما التح .تلقَّى بنتر تعليمه يف املدارس اإلجنليزية. »بنتر«ليصبح 

اخلدمة العسكرية  مث رفض بعد ذلك أداء. وتركيباً منه، فادعى أنه مصاب بايار عصيب وترك الدراسة فيها أكثر صقالً
  .نظراً العتراضه على أساس الضمري، وعمل ممثالً بعض الوقت

. اجلرسون األخرس و حفلة عيد امليالد مث ظهر له. "1957" احلجرة يف اخلمسينيات، ظهر أول عمل مسرحي له، وهو

واليت تعد من أهم مسرحياته، وهي ملهاة مأساوية  "1960" ولكن أول جناح حقيقي له كان يف مسرحية الوصي
ألخيه  ديهأوهلما هو ميك الذي ميتلك بيتاً مهجوراً ويه: تتناول ثالث شخصيات» مسرح العبث» تنتمي إىل ما يسمى

واملوضوعات األساسية غري  املتخلف عقلياً، آستون، ولكن هذا األخري يضعه حتت تصرف شخص متشرد ال مأوى له،
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ولكن املتشرد . يستعيد عالقته مع أخيه املتخلف عقلياً واضحة يف املسرحية، ولكن هناك حماولة من جانب ميك أن
  .دواين ومنافس حقيقي مليك، ولكن املسرحية تنتهي بطردههامشي إىل شخص ع الوصي يتحول من جمرد شخص شريد

يف املسرحية متميزة، إال أن  املسرحية عمل منوذجي لبنتر، فشخصياته تفشل دائماً يف التواصل، ورغم أن لغة احلوار وهذه
، »غ على املسرح سيد الصمت البلي« يصف النقاد بنتر بأنه  الشخصيات ال متتلك لغة خاصة للتعبري عن عواطفها، ولذا

 كما أنه يستخدم الصمت أيضاً ليوحي مبا ال ميكن توصيله. الفشل اإلنساين يف التعبري والصمت عنده هو دائماً رمز

قادرة على فهم نفسها أو  وشخصيات بنتر غري. "»كوميديات اخلطر«ولذا، فإن مسرحياته تسمى أيضاً "بالكلمات 
املرتل يف مسرحية "باملكان أو املنطقة اليت ينتمون إليها  يزون بإحساس هائلعلى شرح مواقفها ولكنهم مجيعاً يتم

يدور دائماً بني الرجل الذي جيلس يف احلجرة وميتلكها والشخص الذي يقيم فيها ولذا، فإن الصراع. "الوصي.  

 تتناول عالقة "1963"ب فمسرحية احمل ومن أهم املوضوعات األخرى اليت تتناوهلا مسرحيات بنتر العالقات الزوجية،
أما مسرحية العودة ! بالتظاهر بأن عالقتهما محرمة وغري شرعية زوجية ال يستطيع الزوجان أن يستمرا فيها إال

تنتمي  مثقف بريطاين يعود من الواليات املتحدة ومعه زوجته األمريكية اليت تواجه أسرته اليت ، فتدور حول"1964"
  .للطبقة العاملة

اموعة : ومن أهم مسرحياته األخرى. إىل أفالم ر عدة مسرحيات لإلذاعة، وحول بعض مسرحياتهكتب بنت
. "1981"، و أصوات عائلية "1979"، و األيام اخلوايل "1978" ، و خيانة"1964"، وحفلة شاي "1961"

األثر  مريكية اليت تركت أعمقاملؤثرين فيه هم فرانز كافكا وصمويل بيكت وأفالم العصابات األ ويعترف بنتر بأن أهم
  .فيه

وهنا البد من اإلشارة إىل أن الدراسات . بعضها اآلخر ويرد اسم بنتر يف بعض املوسوعات اليهودية، بينما يسقَط من
أثر  أصله اليهودي بشكل عابر، أو ال تذكره على اإلطالق، وهذا يعود إىل أنه ال يوجد األدبية العامة يف أدبه تذكر

خلفية بنتر اليهودية مت التعبري "اليهودية إىل أن  وقد ذهب دليل بالكويل للثقافة. نتمائه اليهودي يف أعماله األدبيةعميق ال
 وهذه عبارة ليس هلا مدلول واضح، فهي تؤكد أن خلفية بنتر يهودية، وهو أمر". إنسانية عنها من خالل قنوات عاملية

أنه مت التعبري عن هذه اخللفية من  لفية اليهودية مل تترك أي أثر يف أدبه، إذال خالف عليه، ولكنها تشري إىل أن هذه اخل
النهائية هي إنسانيتنا املشتركة كما هو احلال مع كل األعمال األدبية   عاملية، أي أن مرجعيته"أي أشكال"خالل قنوات 
عبر عن إنسانيتنا  لى عكس دانيت الذيإنسانية مشتركة مل يتم التعبري عنها من خالل قنوات يهودية، ع العظيمة، وهي

عنها من خالل قنوات بروتستانتية، فأين تكمن  املشتركة من خالل قنوات كاثوليكية، وعلى عكس ملتون الذي عبر
  هوية بنتر اليهودية؟

  "-1932"أرنولد ويسكر 

Arnold Wesker  
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املدرسة مبكِّراً، وتنقَّل  ترك. اليهود من شرق أوربابريطاين يهودي، ولد يف لندن لعائلة من املهاجرين  كاتب مسرحي
ملدة سنتني، واستخدم مجيع هذه اخلربات املتنوعة كمادة يف  بني عدد من األعمال، كما خدم يف القوات اجلوية امللكية

 وتدور أغلب مسرحيات ويسكر حول املشاكل والقضايا. أقرب إىل السرية الذاتية مسرحياته األوىل اليت كانت

خالل هذه املسرحيات النقد  ويوجه ويسكر من. االجتماعية، كما تعكس توجهه االشتراكي وإميانه باملذهب الطبيعي
ويقتصر البعد . يتناول مسألة الفجوة بني القيم واإلجنازات املادية الالذع لقيم اتمعات الصناعية احلديثة وماديتها، كما

احلي الشرقي   الشخصيات اليهودية يف كثري من أعماله، وهي شخصيات عرفها يفمسرحياته على استخدامه اليهودي يف
وصراعام اخلاصة كتعبري أو رمز لصراعات  يف لندن ذي األغلبية اليهودية من املهاجرين، وقد تناول حيام ومشاكلهم

  .على حياة اجلماعات اليهودية وقضايا إنسانية أوسع وأمشل ال تقتصر فقط

بعنوان املطبخ، واستمد عنواا ومضموا من عمله كطاه لفترة  1959 ألعمال املسرحية لويسكر عامصدرت أول ا
تتسم به احلياة  يرمز، من خالل تناوله احلياة داخل املطبخ يف أحد املطاعم، إىل الصراع والتنافس الذي من حياته، وهو

شهرته من خالل ثالثيته اليت تضم مسرحيات حساء  يسكرحقَّق و. يف اتمعات الصناعية اليت هي أقرب إىل العبودية
وحتاول املسرحيات الثالث . "1960"، و إين أحتدث عن القدس "1959" ، و اجلذور"1958"الفراخ بالشعري 

يف احلي  أعراض اتمع املريض، فاملسرحية األوىل تستعرض قصة أسرة يهودية من الطبقة العاملة تسليط الضوء على
خالهلا قضية املواجهة بني املُثُل االشتراكية  لندن خالل الثالثينيات واألربعينيات، حيث يتناول املؤلف منالشرقي يف 

 تلك الفترة، مث تآكل هذه املُثُل على ضوء جتارب الواقع، ومن أمهها الستالينية يف واالجتاهات الفاشية يف بريطانيا يف

املهاجرين اليهود يف احلي الشرقي يف لندن  كما يتناول مسألة تفكُّك جمتمع. االحتاد السوفييت ودولة الرفاه يف بريطانيا
أما . وتتناول املسرحية الثانية أيضاً قضية الغربة واحنطاط القيم. احلديث وشعورهم بالغربة جتاه قيم اتمع الصناعي

جمتمع مثايل يف الريف  وىل إقامةالثالثة، فتدور حول حماولة اثنني من الشخصيات اليهودية يف مسرحيته األ املسرحية
ومن مسرحياته األخرى، . هذه املمارسات الفردية وصعوبة أو استحالة ذلك يف ظل جمتمع تسود فيه قيم تعارض مثل

مادا من جتربته يف القوات اجلوية امللكية، وهلذا فهي تدور داخل العامل   اليت استمد"1962"تشيبس مع كل شيء 
  .خصياا إما باالستبداد واالحنطاط، أو باخلضوع التام واالنصياعوتتميز ش العسكري،

ليتناول قضية األمل واملعاناة الشخصية  ، يترك ويسكر اإلطار االجتماعي العام"1965"ويف مسرحية الفصول األربعة 
الل شخصيات ، يتناول ويسكر من خ"1972"ويف مسرحية املسنني  .اليت بدأت تثري اهتمامه منذ أواسط الستينيات

أعمال  ، فإنه يتناول قصة رجل"1974"أما يف مسرحية مأدبة الزوج . والبقاء عند كبار السن يهودية مسألة احلياة
نفس هذا املوضوع ولكن بشكل أكثر  ويتناول. يهودي، ويعود إىل قضية اصطدام القيم املثالية حبقائق الواقع القاسي

  .جديداً ملسرحية تاجر البندقية لشكسبري عترب تناوالً اليت ت"1977"مشوالً يف مسرحية التاجر 
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وتضم آخر أعماله جمموعة خمتارة من املقاالت . ويسكر القصة القصرية أيضاً وباإلضافة إىل املسرحيات، كتب
، »42املركز «وإدارة  وقد قام ويسكر خالل الستينيات بتأسيس. اليت يتناول يف كثري منها مسألة يهوديته "1985"

  .بريطانيا بغرض توسيع رقعة االهتمام اجلماهريي بالفنون  مشروع ثقايف مت حتت رعاية احتاد النقابات العمالية يفوهو

  "1991-1933"جيرزي كوزينسكي 

Jerzy Kos inski  

ي، تعرض كوزينسك. لودز يف بولندا، وكان والده أستاذاً مرموقاً يف جامعة لودز كاتب أمريكي يهودي، ولد يف مدينة
وفَقَد القدرة على النطق ملدة  االحتالل النازي لبولندا، لتجارب مريرة وقاسية، وعاش متشرداً يف الريف البولندي، خالل

آثارها العميقة يف نفسيته وشخصيته، انعكست يف كتاباته اليت  وقد تركت جتاربه املؤملة خالل فترة احلرب.  سنوات6
  .وتعبر روايته العصفور امللون عن جزء كبري من هذه التجارب. والسوداوي غلب عليها الطابع املظلم

درجة املاجستري يف  ونال.  حيث هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية1957كوزينسكي يف بولندا حىت عام  عاش
ستاذاً  من اجلامعة نفسها، وعمل أ1955التاريخ عام  ، مث املاجستري يف1953العلوم السياسية من جامعة لودز عام 

جامعة  وبعد هجرته إىل الواليات املتحدة، التحق بالدراسات العليا يف. والتاريخ الثقايف يف معهد العلوم االجتماعية
وزميالً لعدة جامعات ولعدد من مراكز  وعمل حماضراً وأستاذاً زائراً. 1965 و1958كولومبيا يف الفترة بني عامي 
  .الدراسات األمريكية املرموقة

 للكتاب عام "األمريكية"القومية  نسكي مؤلفات عديدة من أمهها إستبس، أي خطوات، اليت نال عنها اجلائزةولكوزي
الذي حتول إىل فيلم سينمائي كتب  "Being There "1971 ، ومن أشهر أعماله أيضاً أن تكون هناك1969

  .جوائز له كوزينسكي السيناريو ونال عنه عدة

زيارته على العالقات التارخيية بني البولنديني   عاماً، وأكد خالل31 ألول مرة منذ 1988 زار كوزينسكي بولندا عام
كما أن كوزينسكي، الذي يترأس الصندوق . سواء ضد البولنديني أو ضد اليهود واليهود، وأدان مجيع أشكال التحيز

للتراث البولندي  اليهودي  ق إلقامة مؤسسةللبحوث البولندية  اليهودية، جنح خالل زيارته هذه يف عقد اتفا األمريكي
العام نفسه، كان كوزينسكي قد حول شقته الصغرية يف  ويف. يف كازمييز، وهو احلي اليهودي القدمي يف كراكوف

  .»التراث اليهودي«وهي مؤسسة تعمل للحفاظ على ما يسمى  ،»برزنس«نيويورك إىل مقر مؤسسة 

البولنديني لليهود خالل   أيضاً، وأثار الدهشة واالستياء عندما دافع عن معاملة1988إسرائيل يف عام  زار كوزينسكي
، حيث اعتربه فيلماً "اهلولوكوست"أحداث اإلبادة النازية  الذي يتناول» شواه«احلرب العاملية الثانية، وهاجم فيلم 

اإلبادة  احلياة باعتباره أحد الناجني منكما أعرب عن رفضه أن يظل يعرف مدى . اإلطالق متحيزاً وغري عادل على
  .النازية
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االامات اليت ألقت بظالهلا على مسعته األدبية، حيث ادعت جملة  وقد تعرض كوزينسكي يف أوائل الثمانينيات إىل بعض
 على صفحاا أن مساعدي كوزينسكي كتبوا أجزاء من كتبه، وأن أعماله األوىل Village Voice فيليج فويس

  .تفاصيل أحداث حياته عادية للشيوعية كانت ممولة من املخابرات املركزية األمريكية، وأنه اختلق بعضامل

االكتئاب بعد االستقبال الفاتر الذي قوبل به كتابه األخري  وقد تركت هذه االامات آثارها يف كوزينسكي، كما أصابه
وكان كوزينسكي يعاين كذلك من .  قالب روائي خيايلكان مبثابة سرية ذاتية يف  الذي"1988" 69ناسك شارع 

إىل انتحاره باستخدام  ولعل كل هذه األسباب جمتمعة هي اليت أدت. صحته، األمر الذي كان يعوقه عن العمل تدهور
اجلمعيات اليت تدعو إىل القتل الرحيم ملن يشكو  ، وهي إحدى"السم"أحد األساليب اليت أوصت ا مجعية هيملوك 

الذي استخدمه عامل النفس الشهري برونو بتلهامي لالنتحار قبل كوزينسكي بعام  مرضاً عضاالً، وهو نفسه األسلوب
  .واحد

  "-1933"فيليب روث 

Philip Roth  

 ولد ونشأ يف مدينة نيو آرك التابعة لوالية نيوجرسي ألسرة أمريكية يهودية بورجوازية أهم روائي أمريكي يهودي،

 من "اليديشي"اليهودي   وتدور قصصه حول الصراع احلاد الذي يدور داخل األمريكيني اليهود بني مرياثهم.مندجمة
أثارت أعمال روث جدالً . يعيشون فيها من جهة أخرى  والعلمانية اليت"املسيحية"جهة، وجاذبية احلضارة األمريكية 
ياته اليهودية شخصيات كوميدية مريضة تكشف عن غري العادية وإىل أن شخص كبرياً، ولعل هذا يعود إىل صراحته

لنفسه  وقد وصفه البعض بأنه يهودي كاره. عالقات جنسية شرعية وغري شرعية، صحيحة ومرضية نفسها من خالل
  .وليهوديته

 حيث حياول "1983"، ودرس التشريح "1962"عقيدم  ومن أهم قصصه املدافع عن العقيدة، و حتول اليهود عن
 التعريفات األمريكية للهوية اليهودية، ويبين التضمينات الكوميدية الكامنة يف يتكشف التناقض الكامن يف بعضروث أن 

الزائد لدى اليهود مبا حاق م  مفاهيم مثل الشعب املختار والشعب املقدس، كما يكشف التناقض الكامن يف االنشغال
اآلن يف جمتمع علماين ال يكترث م وال يكن هلم حباً وال  يعيشونمن عذاب يف املاضي وحساسيتهم الزائدة، بينما 

والتسلط  عادةً عالقات األبناء بآبائهم، خصوصاً األمهات، فموضوع األم اليهودية شديدة الطموح ويتناول روث. كُرهاً
، خصوصاً اليهودية، إن األنثى. باملرأة كما أن اهتمامه ينصرف كذلك إىل عالقة الرجال. موضوع أساسي يف رواياته

األمرية «وهو يطلق على مثل هذه األنثى . عن خمططات الذكر متسلطة، زوجة كانت أم عشيقة، خمططاا خمتلفة
تشري  ويف مقابل ذلك،. أصبح هذا املصطلح شائعاً يف اخلطاب األمريكي وحيمل معىن قدحياً ، وقد»األمريكية اليهودية

وأهم الروايات اليت تتناول هذا . لليهودي ى غري اليهودية، اليت تشكل جاذبية خاصةروايات روث إىل الشيكسا، أي األنث
 عاماً حمللله 33شكل اعتراف رجل يهودي يبلغ من العمر   اليت تأخذ"1969"املوضوع هي شكوى بورتنوي 

  .النفسي
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دعالواليات املتحدة  ينتقل بنيرواية شكوى بورتنوي ذات أمهية خاصة من منظور هذه املوسوعة، إذ أن بطلها  وت
اليهودية إمنا هي مصدر آالم له وليس هلا قوام أو  ويف الواليات املتحدة، يكتشف أن هويته.  وإسرائيل"الدياسبورا"

أي االهتمام املرضي بعالقة االبن اليهودي بأمه : روث املستنقع األودييب مضمون واضح، وتدفع به إىل ما يسميه
الفتاة البيضاء  ، أي"Wasp" عميق بالذنب حينما تتجه عواطفه حنو الشيكسا من بنات الواسبوإحساسه ال اليهودية،

  . من أصل أجنلو ساكسوين بروتستانيت"عادةً شقراء"

األمريكية اليهودية املركَّبة  األمر كثرياً عندما يذهب البطل إىل إسرائيل، فإنه ال يعجبه ما يرى، إذ ال جيد ذاته وال خيتلف
أرض امليعاد، تنتهي العالقة اية مأساوية ملهاوية، إذ تسأله األوىل،  ولذا، فهو حينما يقابل فتاتني إسرائيليتني يف. هناك

، فهي "ناعومي" أما الثانية. اجليش اإلسرائيلي، إن كان يفضل اجلرارات أو البلدوزرات أو الدبابات وهي مالزم يف
اللبنانية، وأمتت خدمتها يف اجليش اإلسرائيلي، مث  بالقرب من احلدودإسرائيلية حقة، ولدت يف إحدى املستعمرات 

الواقعة على احلدود السورية، وهي ال تكف عن الثرثرة عن االشتراكية وعن الفساد  استقرت يف إحدى املستعمرات
  .يسود اتمع األمريكي الذي

ة نظر صهيونية، فأخذت تتحسر على تلك القرون اليهودي من وجه وقد لقنته هذه الفتاة احملاربة درساً يف التاريخ
ال يعرفون قدر  اخلائفني املخنثني الذين"اليهود بال ديار وال مأوى، واليت أفرزت أمثاله من الرجال  الطويلة اليت عاشها

يهود الشتات، ف"ما حدث لليهود يف أملانيا النازية  بل إا تلومه على". أنفسهم، والذين أفسدم احلياة يف عامل األغيار
ذاا تثري  إن الكلمة! الشتات... باملاليني إىل غرف الغاز دون أن يرفعوا يداً ضد مضطهديهم بسلبيتهم، هم الذين ساروا

  .أحالمه يف إسرائيل وال غرو أن بورتنوي مل يوفَّق بعد هذا يف العثور على فتاة". حنقي

أو يعانون "الذين يتمتعون مبعدالت عالية من االندماج  مريكيةوتعكس روايات روث واقع يهود الواليات املتحدة األ
 ولذا، فإن رؤيتهم للواقع، وأحالمهم، وطموحام، ال ختتلف كثرياً عن رؤية وأحالم ."منها حسب الرؤية الصهيونية

الذين تركوا مهاجري اليديشية  وهذا أمر متوقَّع من أبناء. وطموحات أعضاء األغلبية، فحلمهم هو احللم األمريكي
وإذا وجد الشاب اليهودي أن الشيكسا ذات جاذبية خاصة  أوطام واستقروا يف أمريكا ليحققوا احلراك االجتماعي،

  .فهذا أمر منطقي ألقصى حد

اإلبداع بشكل خاص، وذلك يف روايات  ويف رواياته األخرية، بدأ روث يتجه حنو داخله باعتبار أنه فنان يهتم بعملية
، 1979 عام "يصوغ كتابة ما يكتبه اآلخرون صياغة أدبية أي الذي"، والكاتب الشبح "1974" كرجل مثل حيايت

وتدور روايتا الكاتب الشبح، و زوكرمان طليقاً حول حياة الروائي زوكرمان الذي  ،"1981عام "و زوكرمان طليقاً 
أن يطارده املعجبون،  لنجاح ولكنه ال يودإنه متعطش ل. حياته حياة روث نفسه، وهي حياة مليئة باملتناقضات تشبه

تدور أحداثها عن أسرته مث يتبين مساوئها، ويتوق لإلثارة  ويتصرف كابن بار بأسرته مث ال يطيع أوامر أبيه، وينشر رواية
مث  مثقفات متزنات مث يرفضهن ألن مثقفات متزنات، ويقوم بعمليات مطاردة جنسية للنساء واهلدوء، ويتزوج من نساء
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ملاذا تستجيب املؤسسة  يرفض أي نقد موجه هلذه املطاردات، ويكتب روايات فاضحة عن اليهود ولكنه ال يفهم
  .اليهودية لرواياته استجابة سلبية

األمريكية  ، و الرواية"1971"، و عصابتنا "1967"حينما كانت خيرة : روايات أخرى، مثل وقد صدرت لروث
ومن آخر رواياته رواية احلياة  ."1977"، و أستاذ الرغبة "1975"سي واآلخرين ، و قراءة نف"1973"العظمى 
  ."1992"إسرائيل وخارجها و عملية شيلوك   حيث يستكشف معىن حياة اليهود يف"1986"املضادة 

لي  الذي يذهب إىل إسرائيل إلجراء مقابلة مع كاتب إسرائي"فيليب روث"نفسه  تدور الرواية األخرية حول الكاتب
يدعو فيليب روث  .وهناك جيد نظرياً له حيمل املالمح نفسها واالسم نفسه ويزعم أنه هو نفسه فيليب روث معروف،

اهلجرة من إسرائيل إىل أوربا ألن واقعهم الثقايف  ومفادها أن األجدى لليهود» نظرية النية«الثاين هذا إىل ما يسميه 
 ن املوقع اجلديد إلبادة اليهود يف حرب نووية مع العرب، كما يصبحإسرائيل ستكو احلقيقي كان دائماً هناك وألن

أطرف املواقف يف الرواية أن  ومن. البطل حمور العديد من األحداث اليت تدور يف إسرائيل يف زمن االنتفاضة/املؤلف
. ينجح يف إثبات هويتهيف أنه عريب فيمر بلحظات رعب قبل أن  فيليب روث احلقيقي توقفه دورية إسرائيلية ليالً وتشتبه

من طرد  اليهود واجباً أخالقياً ال مفر منه، هو تعويض الفلسطينيني عما اقترفه اليهود ضدهم أن على«وتؤكد الرواية 
كشعب، أبرياء بالكامل، واليهود  الفلسطينيون: بغض النظر عن كل شيء« مث يؤكد بطل الرواية . »وتعذيب وقتل 

  .«كشعب، معذَّبون بالكامل

  "-1928"سينثيا أوزويك 

Cynthia Ozick  

قرأت أعمال ليو بايك، . ولدت ونشأت يف نيويورك حيث تلقت تعليمها روائية أمريكية يهودية وكاتبة قصة قصرية،
الصراع الناشئ بني   وتدور أساساً حول"1966"وأوىل رواياا ثقة . وفرانز روزنزفايج، وهرمان كوهني ومارتن بوبر،

هنا ترى أن اليهودية وحدها هي اليت تجسد الرتعات  لدين، أو بني الطبيعي املادي واملقدس الروحي، وهيالوثنية وا
. "1971"املوضوع نفسه يف جمموعة قصصها القصرية احلاخام الوثين وقصص أخرى  وقد تناولت. الدينية والروحية

عن طريق   تنجذب روحه إىل الطبيعة، وتبتعدالقصص يظهر احلاخام كورن فيلد، أي حقل القمح، الذي ففي إحدى
ويتواتر املوضوع نفسه يف كتاا الثاين . شجرة الروح والدين حىت ينتهي به األمر إىل عبادة إله الطبيعة فيشنق نفسه على

، حيث جند أن الشخصيات "1982"مخس روايات : ، وأخرياً يف التنني"1976" إراقة الدم وثالث روايات قصرية
 "املسيحيني"يعين أن الوثنيني  ختتار الطبيعة، أما الشخصيات اليهودية فتتجاوز عامل املادة والطبيعة، األمر الذي ةاملسيحي

ويالحظ أن الشخصيات . القادرون على التسامي والتجاوز سيظلون دائماً ملتصقني باملادة، أما اليهود فهم وحدهم
 ذلك أن التهود، كما يبدو، ال يكفي لتغيري طبيعتهم.  اليهودية ديناًطبيعي رغم تبنيها املتهودة تظل ذات طابع وثين

  .احلديث على أوزيك ومثل هذه الرؤية تبين أثر الفكر القبايل الوسيط والعرقي. الوثنية املسيحية
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 حيث تتناول الموضوع السابق "1983"والحماس  وقد كتبت أوزيك مجموعة مقاالت ضمتها في كتاب الفن
، فيتناول موضوع "1987"أما آخر كتبها ماشيح ستوكهولم  . كما حاولت أن تتناول موضوع المرأةنفسه،

  .النزعة المشيحانية

  اآلداب المكتوبة بالعبرية: الثامن الباب

 أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية 

Hebrew Literature and Literature Written in Hebrew  

وهو اصطالح عام مقدرته . املكتوبة بالعربية لإلشارة إىل األعمال األدبية»  العربياألدب«تستخدم أحياناً عبارة 
يشري إىل االنتماء اللغوي للعمل األديب وحسب وال يغطي االنتماء احلضاري أو  التفسريية والتصنيفية ضعيفة للغاية، فهو

األدبية الروسية   ينتمي إىل التقاليدفتشرحنوفسكي ويهودا الالوي كالمها كتب بالعربية، غري أن األول .القومي
األندلس، أي أن القاسم املشترك بينهما ليس سوى اللغة  الرومانتيكية، بينما ينتمي الثاين إىل التراث األديب العريب يف

» ياًعرب أدباً«استخدمها كلٌّ منهما متأثرة باحمليط احلضاري، ومن مث فإن أياً منهما مل يكتب  بل إن العربية اليت. وحسب

اآلداب تتنوع بتنوع التقاليد احلضارية  وحيث إن هذه. »أدب مكتوب بالعربية«وإمنا عبر عن نفسه ورؤيته من خالل 
فهو األدب املكتوب بالعربية » األدب اإلسرائيلي«أما . »املكتوبة بالعربية اآلداب«واألدبية واللغوية فنحن نتحدث عن 

  .»األدب العربي احلديث«أحياناً بأنه ، ونشري له 1960إسرائيل بعد عام  يف

هذا التاريخ من أدباء  فكل من مات بعد" نقطة فاصلة ظهر بعدها األدب العربي يف إسرائيل 1960اعتربنا أن عام  وقد
ومع . من التعسف كما هو احلال يف مثل هذه األحوال ، وهو اختيار فيه شيء"»أديب إسرائيلي«العربية صنف على أنه 

املختلفة اليت  املكتوبة بالعربية، واليت كُتبت قبل ذلك التاريخ مل تكن متأثرة بالتقاليد األدبية كننا القول بأن اآلدابهذا، مي
على تشرحنوفسكي رد » أدب إسرائيلي» وال ميكن إطالق مصطلح. وجد فيها األدباء وحسب، وإمنا هي صادرة عنها

أو وجدانه أو طريقة إبداعه مبجرد انتقاله من مكان إىل آخر، خصوصاً إذا   وعيهأنه هاجر إىل فلسطني، فاإلنسان ال يغير
األدب العربي كان ال  أما يف الستينيات، فرغم أن. تقدمت به السن وتشكلت رؤيته وحتددت أدواته األدبية كانت قد

، فإنه كان ال خيتلف يف ذلك كثرياً "»عاملية«هلا ، واليت يقال "احلداثة احلداثة وما بعد"يزال متأثراً بالتقاليد األدبية الغربية 
شخصية مستقلة،  ، كما أنه بدأت تظهر له»العاملية«اآلداب القومية اليت حتاول الوصول إىل ما يسمى  عن كثري من

وهو كذلك يعاجل مشاكل االستيطان . االستيطان وأصبح يعبر عن آمال وآالم جيل الصابرا وجتربتهم التارخيية مع
  .أيضاً على ما هو غري يهودي وغري صهيوين اإلسرائيلي بواقعه ومكوناته اليت تشتمل

 إذ ليس كل» األدب إلسرائيلي«غري مرادفة متاماً لعبارة » األدب املكتوب بالعربية» ومع هذا، ميكن القول بأن عبارة

الكاتبة يئيل ديان اليت تكتب باإلجنليزية  ة مثلاألدب اإلسرائيلي مكتوباً بالعربية، فال نعدم أن جند من يكتب بغري العربي
وهناك أدباء عرب يكتبون بالعربية مثل أنطون مشاس صاحب رواية أرابيسك  ،" ولكنها متثل االستثناء وليس القاعدة"
والعربية يف  وكان مشاس قد كتب ونشر قصائد بالعربية. كتبها بعربية أدهشت النقاد اإلسرائيليني  اليت"1986"



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                407  

وصحفية عربية من حيفا، تكتب الشعر بالعربية  عينيات، ويف الفترة نفسها تقريباً بدأت سهام داود، وهي كاتبةالسب
  .أيضاً

الفلسطيين توفيق زياد،عضو الكنيست اإلسرائيلي، قصيدة هجا ا ليون زئيفي، أحد   كتب الشاعر1992ويف عام 
لون شعري عربي كان  وكانت القصيدة على وزن املقامة، وهي. ةأقصى اليمني الصهيوين يف احلكومة اإلسرائيلي ممثلي

  .يقال على غرار املقامة العربية

عربياً  العريب نعيم عرايدي على كتابة رواية بالعربية، وهو الذي عرف بوصفه شاعراً وكاتباً ويعكف الشاعر الفلسطيين
فلسطينيون عرب من مواطين إسرائيل يف  ربية اليت كتبهاوهناك حماوالت ترمي إىل إدخال هذه الكتابات الع. يف إسرائيل

أدب «ورمبا قد يكون من األفضل اإلشارة لكتابة هؤالء باعتبارها  .، وهو أمر يصعب قبوله»األدب اإلسرائيلي«تصنيف 
  .«بالعربية عريب مكتوب

 األدب اإلسرائيلي 

Is reali Literature  

وهي » 1960منذ عام  األدب املكتوب بالعربية يف فلسطني احملتلة«ارة إىل عبارة تستخدم لإلش» اإلسرائيلي األدب»
  .«األدب العربي احلديث«عبارة مرادفة تقريباً لعبارة 

 اآلداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث 

Literature Written in Hebrew up to the Pres ent  

 ة العربية اليت يدل أسلوا وبناؤها على تأثرها بالتشكيالت احلضاريةاألدبي تعتبر أسفار موسى اخلمسة أقدم النماذج

كتب احلكمة مثل سفر األمثال وأيوب  إخل، وجاء بعدها من الناحية التارخيية... البابلية والكنعانية واملصرية: ااورة
ويرى بعض نقاد العهد .يد األنشادواملراثي،وأشعار احلب والغزل مثل نش وسفر اجلامعة، واألشعار الدينية مثل املزامري

  .باجلمال األنبياء ذاا، رغم توجهها الديين والسياسي الواضح،أعمال أدبية يتسم أسلوا القدمي أن كتب

املشوبة باآلرامية، وما كُتب منها بالعربية ليس ذا قيمة  أما الكتب الدينية اليت ظهرت بعد ذلك فمعظمها مكتوب بالعربية
الدينية   والفتاوى الدينية وقصائد البيوط، وبعض الكتب"أبوكريفا"إىل بعض الكتب اخلفية  وميكن اإلشارة. أدبية كبرية

القيمة األدبية، خصوصاً كتب القبااله اليت طور  مثل الشوحلان عاروخ وكتب القبااله، باعتبارها أعماالً دينية ال ختلو من
  . خيال خصبيدل على كُتاا نسقاً رمزياً مركباً

ديين أو فلسفي : القيم اجلمالية واألدبية من أجل هدف غري أديب ولكن الكتابات السابقة تظل نصوصاً غري أدبية توظِّف
. يف األندلس ظهر أدب مكتوب بالعربية بني يهود العامل العريب والعامل اإلسالمي، وكانت أهم مراكزه غري أنه. أو تأملي
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فظهر شعر غنائي . هذا على اجلماعة اليهودية ي هو أهم األغراض األدبية عند العرب، فقد انعكسوملا كان الشعر الغنائ
ووصل هذا الشعر إىل ذروته يف الفترة بني القرنني احلادي عشر والثاين .العريب عربي متأثر يف أخيلته وعروضه بالشعر

وموسى بن عزرا  "هاليفي"ول ويهودا الالوي أهم شعراء العربية يف احلضارة اإلسالمية،سليمان بن جبري ومن.عشر
جيدر ذكره أن أغراض الشعر املكتوب بالعربية  ومما.»أبو أيوب سليمان بن حيىي بن جبريول«املعروف عند العرب باسم 

. وإمنا كانت دينية ودنيوية، فكانت تضم غزليات ومخريات وفخراً ووصفاً للطبيعة داخل احلضارة العربية مل تكن دينية

ولكن الشعر الغنائي يظل  ظهرت أنواع أدبية أخرى بني يهود احلضارة العربية اإلسالمية مثل املقامات واملقاالت، دوق
  .النوع األديب األساسي

 "عمانوئيل الرومي"وكان عمانوئيل بن سولومون . غنائي مكتوب بالعربية إبان عصر النهضة وقد ظهر يف إيطاليا شعر

متأثرة بقصيدة دانيت  «جهنم واجلنة« سوناتات وقصائد هجائية، كما أن قصيدته هو أهم شاعر غنائي، فكتب
  .الكوميديا اإلهلية

  "1056-1021"سليمان بن جبيرول 

Solomon Ibn Gabirol  

، وعرف عند العرب "األندلس"عاش يف إسبانيا اإلسالمية . بالعربية شاعر وفيلسوف عريب يهودي كتب بعض األعمال
حيث تعرف  نزح إىل سرقسطة. ولد يف ملقا، وكان قبيحاً معتل اجلسم. سليمان بن حييي بن جبريول وبباسم أيب أي

جبريول إىل غرناطة ملتجئاً إىل ابن نغريلة  مث اجته ابن. 1039إىل رئيس اجلماعة اليهودية يف املدينة الذي قُتل عام 
ورمبا يدل هذا على اجلانب األسطوري يف . يهودا الالويظروف مشاة ملوت  ويقال إنه مات يف. وانضم إىل حاشيته

  .تذهب إىل أن عربياً قد قتله القصة اليت

نظم قصيدة تتناول النحو العربي على غرار ألفية بن مالك، وكتب  نظَم عدة قصائد عربية على نظام املوشحات، كما
الزمان  حلب واخلمريات ووصف الطبيعة والشكوى منوتعاجل قصائده الدنيوية موضوعات مثل ا. نعمته املدائح يف أولياء

  .البكاء من أجل صهيون أما قصائده الدينية، فتعاجل املوضوعات اليهودية التقليدية مثل. والعامل

املفكرين العرب من اليهود، مث ترمجت هذه األعمال إىل العربية  كتب ابن جبريول بعض األعمال الفلسفية بالعربية كعادة
الذي يبين أثر  ومن أهم مؤلفاته كتاب ينبوع احلياة. الالتينية حيث تركت أثراً يف الفكر املسيحي ومنها إىلفيما بعد 

اإلشارة إىل اليهودية والعهد القدمي، كما أا تتناول موضوعات  وتتميز مؤلفاته بأا خالية من. األفالطونية احملدثة عليه
اشترك بياليك  وقد. ولذا، كان البعض يتصور أن مؤلفاته من وضع كُتاب مسلمني. إنسانية يف العادة فلسفية ذات صبغة

  .1924يف مجع أشعاره ونشرها عام 

  1960اآلداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام 
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Literature Written in Hebrew from the Beginning of Modern Times  to1960 
، 1743اب المكتوبة بالعبرية أن نقطة بداية هذه اآلداب في العصر الحديث هو عام يرى بعض مؤرخي اآلد

ولكن هناك من يذهب إلى أن البداية الحقيقية . باعتباره العام الذي نشر فيه لوتساتو قصيدة مدح المستقيمين
عمال أدبية مكتوبة ومهما يكن األمر، فإن ما أنتج من أ. إنما كانت في ألمانيا على يد نفتالي هيرتس فيزلي

بالعبرية منذ عصر النهضة حتى أواخر القرن الثامن عشر لم يكن من األهمية بمكان، وهو ما يجعل اإلشكالية 
 . غير ذات موضوع

العربي احلديث،أو األدب   وهو العام الذي تبلور فيه األدب1960تصورنا أن تاريخ هذا األدب ميتد حىت عام  ويف
جتربة املستوطنني الصهاينة يف فلسطني وخباصة أبناؤهم ممن  دب املكتوب بالعربية والذي يعبر عناإلسرائيلي، وهو األ

  .فلسطني ولدوا ونشأوا يف

بالعربية، يف األساس، تقليداً واضحاً وصرحياً لألعمال  ومنذ عصر النهضة يف الغرب كانت األعمال األدبية املكتوبة
كانوا يعيشون  ل معها األدباء الذين يكتبون بالعربية يف الغرب، وهو أمر مفهوم متاماً، فقديتفاع األدبية األوربية اليت كان

ومع غياب أية تقاليد أدبية راسخة، . يعيشون فيه يف كنف احلضارة الغربية وكانت أول لغة يتعلموا هي لغة البلد الذي
 ء من أعضاء اجلماعات اليهودية حنو األعمال األدبيةالبد أن يتوجه هؤالء األدبا أو أعمال أدبية كربى بالعربية، كان

بالعربية إما مترجمة عن أصل أوريب أو مقلِّدة  ولذا، جاءت أغلب األعمال األدبية املكتوبة. املتاحة هلم باللغة اليت يعرفوا
 رمجات أبعد ما تكون عنويف أغلب األحيان، جاءت الت. واملضمون بعمل أديب غريب ما له دون إبداع، متأثرةً يف الشكل

جاء نتيجة » األدب العربي» األصل، هذا على عكس ما حياول النقاد الصهاينة إثباته حيث يذكرون أن ما يسمونه
ولكن التغير يف جمال األدب ال خيتلف عن التغير . اليهودية حركيات داخلية وتطور طبيعي حدث بني أعضاء اجلماعات

 حوالت الضخمة اليت طرأت على إيطاليا يف عصر النهضة هي اليت صاغت حياة كل أعضاءفالت يف ااالت األخرى،

الفرنسية والثورة الصناعية أعمق  وقد تركت الثورة. اتمع مبا يف ذلك أعضاء اجلماعات اليهودية باعتبارهم جزءاً منه
  .األثر يف اجلماعات اليهودية داخل أوربا مث خارجها

العلمنة يف اتمعات الغربية، إذ أدى هذا  ة بالعربية يف العصر احلديث من خالل تصاعد معدالتنشأت اآلداب املكتوب
 بل إم تناولوا. بدأوا يسقطون احلديث عن القيم املطلقة يف الفكر الديين اليهودي إىل أن األدباء الذين يكتبون بالعربية

حبث وأعاد النظر فيه، ومنهم من  ماً، ومنهم من حوله إىل مادةاملوروث الديين من منظور الديين، فمنهم من رفضه متا
األساسية لآلداب املكتوبة بالعربية يف العصر احلديث واليت تميزها عما  ولذا جند أن السمة. اعتربه تراثاً شعبياً قومياً

على األقل "الدينية  ملوضوعاتآداب مكتوبة بالعربية هي توجهها حنو املوضوعات الدنيوية وابتعادها عن ا سبقها من
  ."داخل التشكيل احلضاري الغريب

والبحث عن  بالعربية املوضوعات األساسية املتواترة يف اآلداب الغربية مثل العودة للطبيعة وظهرت يف اآلداب املكتوب
كتوب بالعربية، نظراً خاصاً يف اآلداب امل الذات واالغتراب عنها، وإن كانت هذه املوضوعات قد اكتسبت أحياناً بعداً

. أعضاء يف أقليات تواجه مشاكل خاصة ال يواجهها أديب من أعضاء األغلبية للتجربة اخلاصة ألدباء العربية باعتبارهم

التراث الديين اليهودي،  املثال، فإن األديب الذي يكتب بالعربية حني حياول، بتوجهه العلماين، التمرد على وعلى سبيل
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ومن هنا ظهرت . إىل تراثه، فإنه يعود هلذا التراث الذي رفضه ن كثري من األدباء الغربيني، ويقرر العودةشأنه يف هذا شأ
  .ازدواجية القبول والرفض

حبدة وعلى أعمال أخرى متجده، األمر  وبإمكان الدارس أن يعثر لدى األديب الواحد على أعمال ترفض التراث وامجه
ومن هذا املنظور، ميكن أن نفهم يهودا . املكتوبة بالعربية ولدت فاقدة االجتاه داب احلديثةالذي يدفعنا إىل القول بأن اآل

وكذلك مابو . وبرزيالي جوردون يف حماربته اليهودية احلاخامية يف الوقت نفسه الذي حتدث فيه عن داود ليف
ومن الطبيعي أيضاً أن يتحول موشيه . فق كَتب فيه املنا الرومانسي الذي كتب رواية حمبة صهيون يف الوقت نفسه الذي

يعثُر  وحينما ظهر الفكر الصهيوين، حاول آحاد هعام أن. إىل صهيوين رومانسي يف مرحلة تالية ليلينبلوم داعية التنوير
ية العربي يف العصر احلديث هو صورة علمان إن األدب: على صيغة للتوفيق بني الرتعتني الدينية واملعادية للدين، فقال

  .للتقاليد القدمية

تفسري استلهام التراث على  الالدينية، يف اآلداب املكتوبة بالعربية، حاول النقاد/تربير هذه االزدواجية الدينية ويف حماولة
فاألصل اإلنساين هلذه املادة هو الذي أثار االهتمام األديب . أدبية أنه أساساً عملية أدبية حولت التراث نفسه إىل مادة

  .العربية وليس القداسة اإلهلية فيها ى أدباءلد

أن املراكز اليت ظهر فيها هذا األدب » أدب عربي واحد«ال » مكتوبة بالعربية آداب«ومما يؤكد أن ما نتحدث عنه هو 
دب إيطاليا حيث تأثر باأل ، فلقد ظهر يف وقت واحد يف كلٍّ من"بل وجنده متعدد املراكز داخل الدولة الواحدة" متعددة

وجوته، ويف روسيا حيث تأثر باألدب الفرنسي واألدب األملاين  اإليطايل، وأملانيا حيث تأثر بأدب التنوير وأعمال شيلر
واألدبية املختلفة  وال ميكن فَهم اآلداب املكتوبة بالعربية إال بالعودة للتقاليد احلضارية. الحقة وباألدب الروسي يف مرحلة

  .يكتبون بالعربية ألدب واليت تفاعل معها األدباء الذيناليت ولد من رمحها هذا ا

األدب الروسي يف : املكتوبة بالعربية يف العصر احلديث، وهي وميكن أن نشري إىل ثالثة مصادر رئيسية للتأثري يف اآلداب
الذي  و ساكسوينالقرن العشرين، وأدب غرب أوربا يف بداية القرن العشرين، واألدب األجنل القرن التاسع عشر وبداية

ومما عمق أثر . الشبان بعد ذلك يف إسرائيل أثر أساساً يف أدباء العربية الذين أقاموا يف الواليات املتحدة وعلى األدباء
 بالعربية أنه، منذ مثانينيات القرن املاضي، ترمجت إىل العربية العديد من أعمال اآلداب األوربية على اآلداب املكتوبة

وبياليك وبرينر وعجنون وجنسني  فريشمان: ربيني، وقام على هذه الترمجات عدد من كبار أدباء العربية، مثلاألدباء األو
ألترمان وليئة جولدبرج، حتول أسلوب الترمجة إىل مصدر تأثري يف  ويف جيل أبراهام شلونسكي وناثان. وبارون، وغريهم
  .يف العربية األسلوب النثري

 : آلداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث إلى فترات تاريخية على النحو التاليويمكن أن نقسم مراحل ا

  ."التنوير وإرهاصات الفكر الصهيوين"القرن التاسع عشر   اآلداب املكتوبة بالعربية يف 1
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  ."تبني املُثُل الصهيونية"بالعربية يف النصف األول من القرن العشرين   اآلداب املكتوبة 2

 .رحلة الفلسطينيةامل  3

فاجلماعات اليهودية عاشت خالل هذه الفترات يف أماكن . جغرافياً وسنضيف إىل جانب التقسيم التارخيي تقسيماً
واحلياة الفكرية  وخضعت هناك ملتغريات بيئية جعلت التباين بينها واضحاً من حيث األمناط السلوكية متعددة من أوربا،

  .نتاج األديب املدون يف هذه الفترةاليت تركت آثاراً واضحة يف اإل

 :   اآلداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر1

أوربا يف النصف الثاين من  نفهم بداية اآلداب احلديثة املكتوبة بالعربية مبعزل عن املتغريات اليت تعرضت هلا ال ميكن أن
وربا، انعكس ذلك يف حركة تنوير بني أعضاء اجلماعات أ فحينما انتشر فكر االستنارة يف أرجاء. القرن الثامن عشر

 بسرعة يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر، مثُل حركة االستنارة، وتبلورت بوضوح اليهودية حيث انتشرت بينهم

  .إبان القرن التاسع عشر

 :  غرب أوربا"أ

حنو  م لوتساتو الذي دفع اآلداب املكتوب بالعربيةاألوربية، األديب اليهودي موشيه حايي ظهر يف إيطاليا، معقل النهضة
فقد برز معه أيضاً شعراء . ذلك الوقت ومل يكن لوتساتو الوحيد الذي برز من الشعراء اليهود يف. املوضوعات العلمانية

القصائد أبوديوس، ويسرائيل بنيامني باسان الذي ترجم العديد من  أمثال شبتاي حاييم ماريين الذي ترجم التناسخ عن
ناصية الشعر وبسعة اخليال،  ولكن لوتساتو كان يتميز عنهم جبمال أسلوبه وبتملُّكه. العربية، وغريمها كثري اإليطالية إىل

ذلك الوقت جديدة على األدب وخرقاً للتقاليد الدينية  األمر الذي مكَّنه من طَرق موضوعات مجالية اعتربت يف
  .اليهودية

هو أديب التنوير يف  سون هو الذي وضع اإلطار الفكري حلركة االستنارة، فإن نفتايل هريتس فيزيلموسى مندل وإذا كان
أُسس فن املقال يف اآلداب املكتوبة بالعربية، كما كتب  أملانيا والذي وسع قاعدته بني أعضاء اجلماعات اليهودية وأرسى

  .العديد من القصائد

القصة الدينية، كما يالحظ تكرار استخدام   أعمال أدب التنوير يف أملانيا قد تناولتوعموماً، فإننا نالحظ أن كثرياً من
العديد من األدباء مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مستوحاه  وكتب. شخصيات موسى وداود ومششون وشاؤول

  .من التراث الديين

وقد سار أدباء النمسا على نفس النهج الذي سار  . أملانياوتعتبر حركة التنوير يف النمسا فرعاً من فروع حركة التنوير يف
 ومن أشهر أدباء التنوير يف النمسا،. الشعرية احلديثة واستلهام التراث يف أعماهلم عليه أدباء برلني من استخدام الصورة
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الجتاه حنو جتديد يف إشاعة ا نفتايل هريتس هومربج ومناحيم مندل ليفني وشلومو بابنهامي، حيث لعب كلٌّ منهم دوره
النمسا شالوم هاكوهني، وريث فيزيل، الذي يعتبر حلقة الوصل بني  وأشهر أدباء العربية يف. الصورة اليت اختطها فيزيل

  .بالعربية يف أملانيا واألدب املكتوب بالعربية يف النمسا األدب املكتوب

الصهيونية، فإنه   األمهية اليت يضفيها عليه مفكروورغم.  تقريبا1820ًالتنوير يف غرب أوربا حىت عام  واستمر أدب
. واحد ميكن أن ترقى أعماله إىل مرتبة األدب العظيم فال يوجد يف هذه الفترة أديب يهودي. كان فقرياً يف قيمته األدبية

. التارخيية األمهيةمرتبة اإلنتاج ذي القيمة اإلنسانية اليت تعيش معه عرب العصور متجاوزاً  وليس فيها عمل أديب يرقى إىل

كما مت فيها حتديث . فروعاً وجماالت مل يعرفها من قبل وعموماً، فإن من مسات هذه الفترة أن اإلنتاج األديب تنوع وطَرق
وكان هذا التحديث  .لغة تتلى يف املعابد وترتل ا الصلوات إىل لغة تستخدم استخداماً أدبياً اللغة العربية إذ حتولت من

  .اللغوي بدوره نتاجاً مباشراً للحركة الرومانسية يف أوربا الغربية

بل مل يترجم إىل العربية سوى بعض  ومن األمور اليت ينبغي تسجيلها عدم وجود قصة واحدة طويلة باللغة العربية،
صدرت "لعربية هامآسيف الطابع القصصي اليت نشرت يف الدورية األدبية ا أما املوضوعات النثرية ذات. القصص القصرية

أيضاً يف هذه الفترة  ومما يسترعي االنتباه. ، فال ترقى بأية حال إىل مستوى الفن القصصي الرفيع"1784 يف أملانيا عام
اليهودية اندمج متاماً يف حميطه الثقايف ووصل به األمر إىل  نوعية األدباء أنفسهم، فكثري من األثرياء من أعضاء اجلماعات

ومل يكتب . كبار األدباء وكان هؤالء املندجمون، من أمثال هايين، من. اليهودي وجتنب الكتابة العربية  الدينالتحول عن
املكتوبة بالعربية يشبه، يف هذا، احلركة الصهيونية  ووضع اآلداب. بالعربية سوى الشخصيات متوسطة اخليال والذكاء

يعيش يف كنفه واخنرط يف حركاته السياسية، أما أنصاف املثقفني يف الوطن الذي  نفسها، حيث اندمج املثقف اليهودي
  .الذين قادوا احلركة الصهيونية فهم

 :  شرق أوربا"ب

باألفكار الدينية  املكتوب بالعربية من غرب أوربا إىل شرقها، كان اليهود هناك يعيشون يف جو مشبع حينما انتقل األدب
  .األدب هناك طابعاً خمتلفاً عما كان عليه يف دول الغرب يدية، وساعد هذا على أن يأخذالصوفية القبالية املتمثلة يف احلس

أثره يف األدب  وقد ترك هذا. جاليشيا، من عائالت التجار واألثرياء، ملمني بثقافة بلدهم ولغاا كان دعاة التنوير يف
وقد قلَّد شعراء . أدباء التنوير يف جاليشيا ولوميكن اعتبار حاييم دوف جينسربج أ. املكتوب بالعربية يف شرق أوربا

 .ومن أبرز شعراء العربية، يف جاليشيا، ماير هاليفي ليتريس. وخباصة الشعر األملاين العربية يف جاليشيا الشعر األوريب،

 وشن .يوسف بريل وإسحق آرثر ومن روادها. وقد أرست احلركة األدبية يف جاليشيا أُسس القصة املكتوبة بالعربية
  .اجلماعة اليهودية كالمها، يف قصصهما الواقعية، احلرب على بعض جوانب حياة

يتحسس الطريق، إذ كانت أمامه إجنازات أدباء العربية يف أملانيا  أما يف روسيا، فلم يكن أديب العربية يف حاجة إىل أن
ليبنسون  ما برز معه أيضاً ابنه ميخا يوسفومن أبرز شعراء هذه الفترة آدم هاكوهني ليبنسون، ك .والنمسا وجاليشيا
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من التاريخ العرباين القدمي، وأسقط على أبطاله  الذي تأثر بالشعراء الرومانسيني األملان، فقدم أعماالً استوحى موضوعاا
 ر شعراء هذهوأشه.  أول شعراء العربية الذين كتبوا شعراً عن احلب"االبن"ليبنسون  ويعد. القدامى مفاهيمه احلديثة

  .الفترة هو يهودا ليف جوردون

وصحيح أنه كانت .  أول رواية مكتوبة بالعربية"1853"مابو حمبة صهيون  أما يف جمال الرواية، فتعتبر رواية أبراهام
 فعل مابو يف هذه كثرية سبقتها، لكنها مجيعاً مل تكن موفقة يف تقدمي صورة كاملة للحدث الدرامي كما هناك حماوالت

  .الرواية

ويف ليتوانيا، . ساعدت كتبه ومقاالته يف نشر فكر التنوير بني اليهود ويعتبر إسحق ليبنسون أبا التنوير يف روسيا، حيث
  .جينسربج دعاة التنوير تأثروا بأفكاره وأسلوبه يف الكتابة، رمبا كان أشهرهم مردخاي أهارون ظهرت جمموعة من

 : ي النصف األول من القرن العشرين  اآلداب المكتوبة بالعبرية ف2

 :  في أوربا"أ

صدرت قوانني مايو اليت أدت إىل تعثُّر التحديث يف روسيا،   وما صاحبه من أحداث يف روسيا،1881بعد عام 
القرن  جديدة حلت حمل التنوير، وهي ظاهرة الصهيونية اليت اتسم ا أدب النصف األول من وبدأت تظهر بوادر ظاهرة

وكانت . ورؤيتهم أوربية يف جوهرها ففي ذلك الوقت، ظهر جيل من الشبان على دراية باحلضارة األوربية،. ينالعشر
الرتعة الطبيعية والفكر الدارويين والنيتشوي الذي يشكل تصاعداً يف  الرتعة الرومانسية قد بدأت تنحسر، لتحل حملها

ظهور احلركات الثورية  ودعم كل هذه االجتاهات. ة والطبيعيةالعلمانية، وسادت يف األدب االجتاهات الواقعي الرتعة
وتشكِّل اإلمربيالية اخللفية العامة لكل . وخباصة يف الشرق املختلفة والتحوالت االجتماعية العميقة يف اتمعات األوربية

متوقَّع باعتبار  العربية، وهو أمرالساحة اليهودية تبعاً لذلك ازدياد الرتعة الصهيونية بني كُتاب  هذه التحوالت، فشهدت
 .األوطان املختلفة أن اختيارهم العربية لغة كتابة كان يتضمن رفضاً النتمائهم إىل

وقد كتب أغلب أعماله يف الفترة .  من أهم أدباء العربية يف أوربا"فلسطني قبل أن يهاجر إىل"ويعد حاييم حنمان بياليك 
كما . التنوير مه يف الشكل األديب يف حتريره الشعر العربي من قيود بالغة فترةويتجلى إسها .1917  إىل1882من 

أعماله املزيد من األشعار ذات الطابع األوريب  كانت حساسيته الشعرية أكثر أوربية من أي من معاصريه، فقدم يف
اء هذه الفترة أيضاً زملان شيناؤور، ومن شعر. السوناته والباالد: األوريب مثل اعتماداً على كم هائل من أشكال الشعر

عن الفكر  كاهان، ويعقوب فيخمان، الذين كانت أشعارهم تتسم مبحاولة وضع فلسفة شعرية تصدر ويعقوب
  .الصهيوين
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جوزيف بريديشفسكي الذي حاول يف قصصه العديدة، ذات  ومن أشهر كُتاب القصة واملقال يف هذه الفترة، ميخا
 ومعظم أبطاله حياولون اهلرب من هويتهم. ملشكلة اإلنسان اليهودي يف مواجهة اتمع ، أن جيد حالالرتعة النيتشوية

  .والنفسي الضيقة ولكنهم عاجزون عن ذلك، ومن مث فإم يعانون من الضياع والعقم اجلسدي

 الذي يعتبر رائد "راموفيتسشالوم أب"سفارمي  واشتهر يف هذه الفترة أيضاً القاص بريتس مسولنسكني، ومنديل موخري
من  ويف السنوات العشرين األخرية. ويعتبر يف الوقت نفسه رائد القصة يف أدب اليديشية القصة الواقعية املكتوبة بالعربية

وذلك بعد أن حتوال عن فكر التنوير  القرن التاسع عشر، برز كل من بريتس مسولنسكني وموشيه ليلينبلوم يف فن املقال،
  .الصهيوين أت كتاباما تضع البذور األوىل للفكروبد

يف القرن التاسع عشر، ظهر آحاد هعام ليبلور هذا  وكما ظهر مندلسون بفلسفته ليوجه أدب العربية توجهه االندماجي
أن األمة فحاول أن جيد صيغة توفيقية بني الدين واحلياة حيث كان يرى . الصهيونية األدب يف القرن العشرين بتوجهاته

ويف رأى آحاد هعام فإن األدب  .الدين يف صيغته اجلديدة، وأا هي املطلق الذي حيل حمل املطلق التقليدي أي اخلالق هي
املوضوعات اليهودية التارخيية، وعلى تناول اإلنسان اليهودي  العربي جيب علىه أن يقلِّص حدوده ويقتصر على تناول

بن يهودا الذي  وظهر يف تلك املرحلة أيضاً إليعازر. هذا املوقف يف جملته الشهرية هاشيلوح جتلَّى  وقد. يف صورته األدبية
  .يعتبر رائد إحياء اللغة العربية

 :  في فلسطين"ب

مل ينتقل إليها كاستمرار لآلداب  حينما انتقل مركز اآلداب املكتوبة بالعربية ليمارس نشاطه على أرض فلسطني،
وحتتم على كُتاب العربية يف فلسطني أن يطرحوا جانباً . واملضمون يف أوربا بل كتحول يف الصورةاملكتوبة بالعربية 

عن موضوعات جديدة،  التقليدية اليت تناولتها اآلداب املكتوبة بالعربية حىت ذلك الوقت، وبدأوا يبحثون املوضوعات
ويف أوربا، كان أديب العربية . صهيونية إىل حتقيقهال وصور جديدة تتالءم مع الوضع االستيطاين اجلديد الذي تسعى

 وطوال هذه الفترة من تاريخ اآلداب املكتوبة بالعربية، كانت فلسطني. رؤية صهيونية يعيش واقعاً غريباً عنه ويتبىن

أثري تناولت موضوع احلنني حتت ت موضوعاً مهمالً، ومل يكن هناك إال بعض األشعار هنا وهناك أو بعض القصص اليت
أدباء العربية إىل فلسطني، مل تعد الصهيونية جمرد أفكار يتبنوا وإمنا  ولذا، حينما انتقل بعض. الرومانسية األدبية األوربية

  .استيطانية تؤثر يف حيام اليومية حقائق

 هذا اجليل يف يف فلسطني خماوف املستوطنني اجلدد من أن تضيع أقدام وأظهرت خطوات االستيطان الصهيوين األوىل
الذين  وانعكست هذه املخاوف على الصورة األدبية، وظل هناك سؤال أساسي يلح على وعي األدباء .مصري جمهول

 يف داخلهم التحول "الصهيونية" ما صورة الوجود يف فلسطني؟ وهل حقاً ستحدث تلك الثورة: نزحوا إىل فلسطني
  الوجودي املطلوب؟
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األدب  والزم هذا التوتر. »املصري اليهودي«أن تغير املكان ال ميكن أن يغير ما يسمى  وقد أيقن أدباء هذه الفترة
االقتناع واالرتباط ذ الواقع اجلديد من جهة،  املكتوب بالعربية يف تلك الفترة، وأدى إىل ردود فعل خمتلفة تتراوح بني

  .واليأس واإلحباط من جهة أخرى

فأدب اهلجرة األوىل كان اليزال يسري يف . ومتنوعة دب املكتوب بالعربية يف فلسطني، فهي كثريةأما مصادر التأثري يف األ
 .الواقعية االجتماعية كانت تربز بوضوح يف أعمال رواد اهلجرتني األوىل والثانية ركاب أدب حركة التنوير، كما أن

  . حنا منحى وضعياًوباإلضافة إىل ذلك، فإن األدب الذي أُنتج يف أيام اهلجرة الثالثة

توجيه دفة اآلداب املكتوبة بالعربية، وإىل تأثري  وباإلضافة إىل تأثري برينر الذي استمر، لفترة طويلة، عامالً رئيسياً يف
الفرد واموع، جند أن املهاجرين اجلدد جلبوا معهم من روسيا إىل فلسطني  برديشفسكي بأفكاره الفلسفية عن

وامتزجت كل هذه  .دباء اإلسكندنافيني الرومانسيني واجليل اجلديد من أدباء أملانياوتشيكوف واأل دستويفسكي
الالوعي ليخرج يف النهاية أدباً ميزج بني الرومانسية  التأثريات مع املرياث األديب الذي عاش مع هؤالء املهاجرين اجلدد يف

 كنه أن يلمس يف أدب تلك الفترة، وبسهولة، مدىوحماولة االنتماء، حىت إن الدارس ليم والواقعية، وبني االغتراب

  .أزمة البحث عن الذات األزمة النفسية اليت عاشها املهاجرون اجلدد، أولئك الذين ما زالوا يتخبطون يف

بوضعهم اجلديد، وبأم مقتلَعون من أرض أوربية ليعاد زرعهم من  إن أغلب أدباء اهلجرة الثانية كانوا على وعي كامل
 ولكن، رغم ما كان لدى بعضهم من محاس لاللتقاء مع األرض اجلديدة، فإن أغلبهم كان على . أرض شرقيةجديد يف

  .وعي كامل حبقيقة أم يفتقدون االرتباط باألرض

فإم سرعان ما  الثانية قد اعتقدوا أنه سوف تتحقق يف فلسطني كل اآلمال الصهيونية االستيطانية، وإذا كان أبناء اهلجرة
أما الذين مكثوا يف فلسطني، فقد أنتجوا أدباً أكد . أتوا روا بأم تعلَّقوا بآمال واهية، ولذا عاد الكثري منهم إىل حيثشع

يتأرجح بني  التناقض بني مطالب اهلجرة الصهيونية وبني الواقع النفسي للمهاجرين أدباً مركَّباً وخلق. قيم الصهيونية
  .لذي اصطدموا بهرؤية املهاجرين والواقع املرير ا

جمموعة من  مؤخراً قضية جديدة كل اجلدة على األدب املكتوب بالعربية واألدب العربي، وهي ظهور وقد أثريت
 واليت "1986"مشاس صاحب رواية أرابيسك  ومن أمههم أنطون. الكُتاب الفلسطينيني العرب الذين يكتبون بالعربية

قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعربية يف السبعينيات، ويف الفترة نفسها   مشاسوكان. كتبها بعربية أدهشت اإلسرائيليني
  .سهام داود وهىب كاتبة وصحفية عربية من حيفا تكتب الشعر بالعربية أيضاً تقريباً بدأت

زن قطعة شعرية على و  كتب الشاعر الفلسطيين توفيق زياد، الذي كان عضواً يف الكنيست اإلسرائيلي1992عام  ويف
العربية، قصيدة هجا ا لبون زئيفي، الذي كان وزيراً يف  املقامة، وهي لون شعري عربي كان يقال على غرار املقامة

  .أقصى اليمني الصهيوين احلكومة اإلسرائيلية ممثالً
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وكاتباً عربياً كتابة رواية بالعربية، وهو الذي عرف بوصفه شاعراً  ويعكف الشاعر الفلسطيين العريب نعيم عرايدي على
 .«بالعربية أدب عريب مكتوب«ولعله ميكن اإلشارة إىل هذا األدب على أنه  .يف إسرائيل

Moses"1747-1707"موشيه لوتساتو   Luzzato  

تعليماً دينياً، وكان جييد عدة لغات منها  ولد يف بادوا بإيطاليا، وتلقى. ومفكر قبايل من أتباع القبااله اللوريانية شاعر
الديين  تبحره يف القبااله والعلوم الدينية اليهودية، سيطرت عليه حالة من التطرف ونتيجة. اإليطالية والفرنسية واليونانية

. واحتشد حوله مجاعة من املريدين. الباطنية جعلته يؤمن بأنه على اتصال بأرواح أبطال العهد القدمي متلي عليه القصائد

 قراراً 1735األمر الذي جعل رجال الدين اليهودي يف البندقية يصدرون عام  ار الثاين،وألَّف لوتساتو كتاب الزوه
  .كتبه واعتباره خارجاً على الدين، فهرب إىل فرانكفورت ومنها إىل أمستردام حبظر تداول

. الشعر العريبيف العصور الوسطى من  نادى لوتساتو بتحرير الشعر العربي من البحور واألوزان اليت كان قد اقتبسها

حركة للبيت الطويل وسبع حركات للبيت القصري مع تركيز خاص على  وقدم يف أشعاره حبراً حيتوي على إحدى عشرة
بداية  اليت يعتربها نقاد األدب احلديث املكتوب بالعربية نقطة» مدح املستقيمني«قصيدة  1743 وظهر له عام. النربة

اليهود، إذ كان يرى أم بدلوا التعاليم  نعكاساً رمزياً لتجربته الشخصية وصراعه معوتعتبر هذه القصيدة ا. هذا األدب
  .رعوية تسمى برج عوز اعتربها رواد التنوير بعد ذلك قصتهم هم كتب مسرحية. التوراتية بتعاليم أخرى

يف وصف الطبيعة  ائد رعويةلوتساتو بالشعر الرعوي الذي انتشر يف إيطاليا يف القرن السادس عشر فكتب قص وتأثر
  .أعماله أثراً واضحاً يف شعر العربية يف أوربا ولقد تركت. ومجاهلا، كما تظهر يف أعماله روح األدب اليوناين القدمي

  "1839-1773"جوزيف بيرل 

Joseph Perl  

عليماً دينياً تقليدياً، ولكنه حتمس ولد يف جاليشيا، وتلقَّى ت. واليديشية أديب روسي يكتب بالعربية وله مؤلفات باألملانية
حديثة يف جاليشيا،   يف بلدة تارنوبول أول مدرسة1813أسس عام . حركة التنوير وأصبح أحد رواد احلركة لفكر

مستعيناً يف ذلك مبعونة احلكومة الروسية، مث مبعونة  وعمل من خالهلا على حتديث أعضاء اجلماعة اليهودية يف البلدة
  .كما أسس معبداً يهودياً كانت تقام فيه الشعائر باللغة األملانية .1815 سا اعتباراً من عامحكومة النم

النفاق واجلهل والتعصب واخلداع،  وشن بريل يف أعماله هجوماً شديداً على احلسيدية إذ كان يرى أا تنطوي على
ومل يكتف بريل . ائق األساسي أمام حتديث اليهوداحلسيديون هي الع كما كان يعتقد أن املعارضة اليت يبديها القادة

 حتريض السلطات الروسية مث النمساوية يف جاليشيا على اختاذ إجراءات عنيفة ضد احلركة بذلك، بل عمل على

وقد وجدت هذه "املسئولني  احلسيدية، وذلك من خالل املذكرات والشكاوى الكيدية اليت كان يرسلها بانتظام إىل
شرت مؤخراًالكتابات ون".  
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كاشف  :وأبرز هذه الكتابات هي. اليت كان يوقعها باسم مستعار، بأا ذات طابع هجائي ساخر وتتسم كتابات بريل،
بشكل سحري، أما امتحان   حيث يثبت ما يدعي أا نصوص حسيدية حصل عليها بعد أن ختفَّى"1819"األسرار 
يصف بقية لوح سحري تسجل عليه كل األحاديث سراً وال  كتابه األول، فإنه الذي يعد استمراراً ل"1838"األتقياء 

 صاحل، ومما له داللة أن مجيع قادة اجلماعة اليهودية يفشلون يف حمو األحاديث املسجلة ميكن حموها إال بأنفاس رجل تقي

الذي يكتسب صفات عديدة غري  ويف هذا العمل، يظهر البطل اجلوال غري املرئي. وال ينجح يف ذلك إال املزارعون
ويف . املتدهور يف جنوب روسيا من خالل جتواله ومغامراته ويصف الكاتب وضع اليهود االجتماعي واألخالقي. طبيعية

الساخرة  وتأثر بريل يف قصصه هذه بالكتابات اهلجائية. السابق الذي مترد على حسيديته كال العملني، يظهر احلسيدي
  ."1721"مونتسيكو رسائل فارسية  اب األوربية يف القرن الثامن عشر، وعلى األخص كتاباليت شاعت يف اآلد

 األسرار، بكلٍّ من اللغة العربية واللغة اليديشية، كما يعتقد أنه ترجم إىل وقد كتب بريل بعض أعماله، ومنها كاشف

فضل الريادة يف إثراء الفن   وكان له بذلك،"مثل رواية فيدلنج توم جونز"اليديشية بعض األعمال األدبية األوربية 
إال هلدف عملي حبت وهو نشر األفكار التنويرية يف أوساط  غري أنه مل يتنب الكتابة بتلك اللغة. القصصي يف اليديشية

  .املتحدثني ا

  "1878-1794"أبراهام ليبنسون 

Abraham Lebensohn  

وظهر اهتمامه . دينياً تقليدياً  حيث تلقى تعليماً"ليتوانيا"ته يف فلنا ولد وعاش معظم حيا. وحنوي يكتب بالعربية شاعر
بالتدريس لفترة قصرية، ولكنه هجر عمله هذا العتالل صحته،  وعمل ليبنسون. بدراسة حنو اللغة العربية يف سن مبكرة

 هلا متاماً خالل السنواتيف الوقت الذي كان يواصل فيه أنشطته األدبية اليت تفرغ  وعمل لسنوات طويلة مسساراً

  .العشرين األخرية من عمره

ورغم أن قصائده . أبرز الشعراء الذين كتبوا بالعربية على وجه العموم ويعد ليبنسون من أبرز شعراء عصر التنوير ومن
شعرية األوىل أناشيد ال تتجاوز نطاق شعر املناسبات الذي يكتب تقرباً للوجهاء واملشاهري، إال أن جمموعته املبكرة مل

بأا فاحتة عهد جديد يف األدب احلديث املكتوب بالعربية   أثارت اهتماماً كبرياً حيث وصفت"1842"اللغة املقدسة 
  .، وهي مبالغة ال أساس هلا يف الواقع»أعظم شعراء العربية يف عصره « بأنه  يف روسيا، ووصف صاحبها

الد الثالث بعض قصائد ابنه  ، ومشل"1869 و1856يف عامي " األناشيد وقد أصدر ليبنسون جملدين آخرين من
مبكرة أثراً عميقاً يف حياة ليبنسون األب ويف شعره على حد  الشاعر ميخا ليبنسون الذي خلَّف موته املأساوي يف سن

بالعجز  س البشري واإلحساسقصائده األخرية نربة الكآبة واليأس والتربم من ظلم الطبيعة واجلن سواء، حيث غلبت على
اليت ظهرت يف مراحله األوىل، فهو شاعر  ومع ذلك، ظل شعر ليبنسون بوجه عام حمتفظاً خبصائصه األساسية. إزاء املوت

 البالغي، كما أنه يلتزم بالتقاليد القدمية يف النظم والبناء دون أن يسعى إىل منطي مييل إىل التنميق اللفظي واحلماس
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فكرية عميقة ومل يكن على  وعلى أية حال، فإن شعره يفصح عن أن صاحبه مل يكن ذا خلفية. تجاوزالتجديد أو ال
  .خرباته حمصورة يف نطاق حياته احملدودة يف بلدته الصغرية وقد ظلت. دراية باآلداب األوربية وما طرأ عليها من تطور

ولكنها   مل تكن هلا قيمة تذكَر،"1867"إلميان الشعر، كتب ليبنسون مسرحية بعنوان احلقيقة وا وباإلضافة إىل
سخريتها من التعصب الديين  أصبحت حينذاك موضوعاً للسجال األديب حيث أثارت حفيظة اليهود األرثوذكس بسبب

ضرورة تطهري الدين من املبالغات، وذلك بينما جند أن أنصار  ودعوا إىل إخضاع الدين اليهودي للواقع املادي وإىل
العربية عام  كما وضع ليبنسون كتاباً يف حنو اللغة. مضموا بوصفه أمراً عفَّى عليه الزمان لتنوير نظروا إىلحركة ا
للعهد القدمي اليت أعدها موسى مندلسون وأتباعه،  ، وأسهم يف إصدار الطبعة الثانية من الترمجة العربية التفسريية1874

وقد نشرت الطبعة الثانية بالعنوان الفرعي شروح جديدة . طبعة األوىلمنها ال ولكنه أضاف إليها شروحاً جديدة خلت
  .وقد كان هلذه الشروح دور كبري يف ذيوع فكر حركة التنوير يف أوساط يهود روسيا "1858"

  "1846-1796"مردخاي جينسبرج 

Mordechai Ginsberg  

املكتوب بالعربية من خالل  التنوير األدب احلديثيكتب بالعربية، ولد يف روسيا، وساهم يف إدخال أفكار حركة  قاص
  .جعل لغته سهلة على القراء وحمببة إليهم كان صاحب أسلوب بسيط وسلس، األمر الذي. العديد من مؤلفاته

اليت عاشها أعضاء اجلماعة اليهودية يف روسيا مثل ضرورة إصالح مؤسسات  كتب يف العديد من املوضوعات احلية
الروس، وترجم بعض   اليهودية، ووضع مؤلَّفاً عن جغرافية فلسطني وعن السامريني وعن تاريخ اليهودالذاتية اإلدارة

  .القصص عن األدب األملاين

 وهي سريته الذاتية، وقد جاءت على غرار السري الذاتية اليت نشرت بعد اعترافات جان من أهم أعماله، قصته إليعازر

وكان . األنظار إىل الثقافة احلديثة ة إظهار قصور التعليم اليهودي القدمي ولَفْتوكان اهلدف من هذه القص. جاك روسو
تطور القصة الطويلة املكتوبة بالعربية، سواء يف تصوير احلدث أو يف  من املمكن أن تعتبر هذه القصة حجر األساس يف

عليها   كثري من األسس اليت تقوملكن هذه القصة كان يعيبها غياب وحدة احلدث وافتقارها إىل .رسم الشخصيات
  .القصة الطويلة

  "1867-1808"أبراهام مابو 

Abraham Mapu  

ولكنه اهتم، إىل جانب ذلك، بدراسة اللغات . تقليدياً ، وتلقَّى تعليماً دينياً"ليتوانيا"روائي يكتب بالعربية، ولد يف كوفنو 
. بالعداء مل يكن معهوداً يف أوساط اليهود األرثوذكس، بل كان يقابلوالروسية، وهو أمر  الالتينية والفرنسية واألملانية

يقال إنه حاول أن يصبح رجالً "والسحر  وكان مابو، يف مطلع حياته، متعاطفاً مع احلركة احلسيدية، ودرس القبااله
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وعين يف  شد أنصار حركة التنويرولكن هذا مل يدم طويالً إذ أصبح مابو من أ. "القبااله خفياً من خالل اتباع تعاليم
  .مدرسة حكومية، وهو منصب احتفظ به بقية حياته

 1853نشرها عام  وعند. األدبية برواية حمبة صهيون اليت استغرقت كتابتها ما يقرب من عشرين عاماً بدأ مابو حياته

يف املكانة األدبية الرفيعة اليت تبوأها صاحبها الفضل  حظيت بنجاح كبري حيث تعد أول رواية باللغة العربية، وإليها يرجع
 وتدور أحداث الرواية يف زمن حزقيال والنيب أشعياء، وقد. احلديث املكتوب بالعربية كمؤسس للفن الروائي يف األدب

 العام الذي الرواية إىل اجلو املثايل ويعود جناح. جنحت الرواية يف إعادة بناء اجلو العام للمجتمع العرباين يف ذلك الوقت
وطُبعت الرواية . ترابط األحداث وتصوير الشخصيات فهي ضعيفة للغاية يسودها وإىل لغتها التوراتية، أما من ناحية

الفارسية   وترمجت إىل اإلجنليزية ثالث ترمجات خمتلفة وسبع مرات إىل اليديشية وإىل"1873عام  حىت"أربع طبعات 
ودفعه هذا النجاح . على الغالف  دون ذكر اسم املؤلف"1885" األملانية  كما ظهرت ترمجة إىل"1908"والعربية 

، وهي رواية تدور أحداثها يف الوقت "1861  1857"املنافق  :إىل مواصلة الكتابة، فكتب ثالث روايات أخرى هي
 م اخلرافاتاحلسيديني ودعاة التنوير، ومن أهم الشخصيات احلاخام صادوق الذي يستخد احلاضر وتصف الصراع بني

النوع الدعائي املباشر الذي  والرواية سطحية للغاية ال يوجد فيها أي عمق نفسي أو إنساين، وهي من. ليستغل الناس
، فهي تبين الصراع بني القدس والسامرة وتأخذ "1856"السامرة  أما روايته الثالثة خطيئة. يدافع عن قضية بعينها
 رجاالت مملكة يهودا بشكل مثايل، أما النساء والرجال يف السامرة فهم لصوصإذ تصور  صف القدس بال حتفُّظ

وشخصيته "تسفي  وقد كتب مابو كذلك رواية عن شبتاي. ومرة أخرى جند أن تصوير الشخصيات ضعيف. متآمرون
حركة التنوير، إال أن خصوم . "كتابة أوبرا عنه ذات مركزية خاصة يف الوجدان الصهيوين، فهرتزل مثالً كان يفكر يف

كما . "وضاعت أجزاء كبرية منها"حتريض السلطات على منع نشر الرواية األخرية  ممن صدمتهم أفكار مابو، جنحوا يف
  .وضع بعض املؤلفات األخرى يف موضوع تطوير طرق التدريس اليت كانت شائعة يف عصره أن مابو

أما روايته . أحداثهما يف عصر أشعياء تارخيي، حيث تدوروتنتمي روايتا حمبة صهيون و خطيئة السامرة إىل النوع ال
 ورغم هذا التباين يف زمان ومكان األحداث، فإن مثة. اجلماعة اليهودية يف ليتوانيا املنافق، فتتناول احلياة املعاصرة ألعضاء

.  من أهم دعاة الصهيونيةجيعله موضوعاً أساسياً يتواتر يف الروايات الثالث وهو الرغبة يف العودة إىل فلسطني وهو ما

فهناك، أوالً، . القول بأنه مل يكن مبدعاً أصيالً بقدر ما كان مقلِّداً وتزخر أعمال مابو بتأثريات شىت، وهو ما يدفع إىل
وهناك، ثانياً، السري على ج  .الشديد بلغة العهد القدمي وبأسلوبه يف القص ويف تصوير اخللفية الزمانية واملكانية التأثر

حيث رسم الشخصيات ووضع شخصيات "دوماس األب  لكُتاب الرومانسيني الفرنسيني، وعلى األخص ألكسندرا
كما تأثر بأيوجني سو . "فضالً عن إسقاط أحداث املاضي على الواقع املعاش تارخيية إىل جانب الشخصيات الروائية

  ."على املغامرات واحلبكة والعنف التركيز"

يقوم عليها الفن الروائي، فاألحداث متعددة ومتداخلة ويعوزها الترابط   كثري من األسس اليتوتفتقر أعمال مابو إىل
أن االستخدام  أما السرد، فيغلب عليه التكرار واإلسهاب الذي ال يربره شيء، كما. كثري من األحيان واالتساق يف



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                420  

ضحة هي أحد مربرات ذلك الرأي الذي الوا وهذه العيوب الفنية. الرمزي للشخصيات يتسم بالسطحية والسذاجة
  .تكمن يف ريادته وليس يف فنيته يذهب إىل أن القيمة األساسية ألبراهام مابو

 "1852-1828"ميخا ليبنسون 

Micha Lebensohn  

يدياً جيمع ، وتلقى تعليماً دينياً تقل"ليتوانيا"بالعربية، ولد يف فلنا  ، وهو شاعر يكتب»ميخال«يعرف أيضاً بامسه األديب 
أبراهام دوف ليبنسون  التوراة والتلمود وبني دراسة العلوم واآلداب احلديثة، وذلك بتوجيه من أبيه الشاعر بني دراسة

كتابة الشعر فضالً عن ترمجة مقتطفات من أعمال  فاجته منذ صباه إىل. الذي شجعه كذلك على تنمية مواهبه األدبية
  .إىل اللغة العربية ،فرجيل وهوراس وشيلر وجوته، وغريهم

، ضمت ست قصائد "1851"بعنوان أناشيد ابنة صهيون  ومل يصدر ميخال خالل حياته سوى جمموعة شعرية وحيدة
وبعد وفاته، نشر أبوه جمموعة أخرى من القصائد الغنائية والقصائد . توراتية ملحمية تتناول موضوعات وشخصيات

  ."1869"، فضالً عن طبعة ثانية من األناشيد "1860"ن صدرت بعنوان قيثارة ابنة صهيو املترمجة

واملوت، ودور الشعر ورسالة الشاعر، والصراع  التناقض بني احلياة: وأبرز املوضوعات املتواترة يف الشعر امللحمي مليخا
 نطبع مبصريهأما شعره الغنائي، وخصوصاً املتأخر منه، فقد ا. والواجبات الوطنية األخالقي بني العواطف اإلنسانية

على عتبة احلياة منتظراً موته  املأساوي إثر إصابته بالسل يف مطلع شبابه، وهو األمر الذي جعله كإنسان وشاعر يقف
الذي ينأى ا عن الرتعات األخالقية والبالغية اليت سادت بواكري  ويغلب على قصائده عموماً الطابع الرومانسي. احملتوم

تعكس هذه  وحتفل تلك القصائد يف شكلها ومضموا بتأثريات شىت، حيث.  عصر التنويربالعربية يف الشعر املكتوب
القصائد الغنائية أصداء الشعراء الرومانسيني  القصائد امللحمية التأثر بأسلوب كل من شكسبري وملتون، بينما تتردد يف

  حد بعيد بأفكار الفيلسوف األملاين شلنج واليترؤيته الفنية والفكرية، فتأثرت إىل أما. األملان وعلى األخص شيلر وهايين

 هو الطريقة الوحيدة "الفين"احلدس  تخلُص إىل أن الشعور باجلمال يف الطبيعة والفن هو أرفع الصور الروحية للحياة وأن
  .لتصور وحدة الوجود

العربية بوجه عام، ممن  التنوير، وشعراءووفاته يف سن مبكرة، يعد ميخا ليبنسون من أبرز شعراء عصر  ورغم قلة إنتاجه
ومع أنه مل يغامر بتجديد شكل . أنصار حركة التنوير حققوا وظيفة الشعر العلماين املكتوب بالعربية كما تصورها

  .طبق قواعد العروض احلديثة على الشعر املكتوب بالعربية القصيدة، إال أنه كان أول من

 "1882-1830"يهودا جوردون 

Yehuda Gordon  
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 ويعد من أهم دعاة حركة التنوير اليهودية ومن أهم املعبرين. مواليد ليتوانيا شاعر وقاص وناقد كتب بالعربية، وهو من

  .الصهيوينة عنها، ولكن فكره ومترده ضد التراث الديين اليهودي يشيان مبا يف داخله من بذور

الروسية  "عشرة، تلقى تعليماً غربياً حديثاً،ودرس عدة لغات  ويف سن السابعة. تلقَّى جوردون تعليماً تقليدياً يف طفولته
وعمل مدرساً يف  1853 وخترج يف إحدى الكليات التربوية احلكومية عام."البولندية  الفرنسية  اإلجنليزية األملانية 

  .مدارس احلكومة

. أعضائها شاعر العربية أبراهام دوف ليبنسون وابنه ميخاالتنوير كان من أهم  انضم جوردون إىل مجاعة من دعاة حركة

اليهودية بأا دين متحجر حيول  جوردون فكر حركة التنوير متاماً، وشن هجوماً شرساً على التقاليد الدينية، وام تبنى
راً جلمعية نشر الثقافة بني وكان مدي. املادية العلمانية يف حياة اليهود اليهود إىل شعب من الكهنة، وطالب بإدخال القيم

  .وهي من أهم مجعيات نشر مثُل حركة التنوير يهود روسيا،

 .ولكن إسهامه األديب األساسي هو أشعاره. من بينها مقاالت بالعربية والروسية كتب جوردون كتابات نثرية عديدة،

  :ةمرحلة رومانسية، وأخرى واقعي: ويقسم النقاد أدبه إىل مرحلتني أساسيتني

. إىل إصالح اليهود وحتويلهم إىل شعب منتج وهي املرحلة اليت قاد فيها حركة التنوير اليت دف:  املرحلة الرومانسية 1

التارخيية والتوراتية وبعض املوضوعات السائدة يف عصره، وإن كان تناوله  وتتناول قصائده يف هذه املرحلة املوضوعات
وتؤكد  . الدعوة إىل العودة لألرض"1856  1851"» داود وبرزيالي«يدة وتعكس قص. أو واقعياً ليس مباشراً

جوردون أا تنعكس يف بعض شخصيات  القصائد األخرى يف هذه املرحلة روح االعتزاز بالذات القومية اليت كان يرى
  .العهد القدمي

 أحد أبطال التمرد"بر جيورا  اليت حتكي قصة سيمون "1868"» بني أنياب األسد«قصيدة  وأهم قصائد هذه املرحلة

بالالئمة على التعاليم احلاخامية اليت  ويف هذه القصيدة، ينحي جوردون.  وايته املأساوية"اليهودي الثاين ضد الرومان
 العبودية، وإىل أن يقبعوا خلف األسوار ويكونوا موتى يف األرض أحياء يف السماء أدت باليهود إىل رفض احلياة وقبول

  ».أجيال  كتابكم وأوراق أحاديثكم اجلافة غطتكم متاماً وجعلت منكم مومياء حية لعدةفتراب «

ومن أهم . القيم العضوية واحليوية وقيم البطولة ومن الواضح أن رومانسية جوردون من النوع النيتشوي الذي يمجد
 أن يتبنوا مثُل حركة التنوير وأن ، وهي دعوة لليهود"1856"» استيقظ يا شعيب» قصائد هذه املرحلة أيضاً قصيدة

. املنتجة ويف الصناعة والزراعة من ظلمات اجليتو ويتعلموا العربية وينبذوا اليديشية ويعملوا يف احلرف اليدوية خيرجوا

كن يهودياً يف بيتك وإنساناً : "فيما بعد شعاراً هلذه احلركة وقد اختتم هذه القصيدة بالكلمة املأثورة اليت أصبحت
على  ، والكتلة القومية املتماسكة وليس حنو الفرد،"فولك"التوجه حنو فكرة الشعب العضوي  ومع هذا، يظل". رجهخا

الفترة القصص اخلرافية الوعظية  ومن أهم أعمال هذه. عكس مثُل حركة االستنارة اليت كانت تتوجه أساساً إىل الفرد
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وكريلوف وسخر فيها من معاصريه أعضاء اجلماعات اليهودية  اليت كتبها جوردون على منط خرافات إيسوب والفونتني
  ."حبسب تصوره"التنوير وعاشوا يف الظالم  الذين نبذوا مثُل حركة

نقطة حامسة يف حياة جوردون، إذ وقف إىل جانب ليلينبلوم يف دعوته إىل  1867 يشكل عام:  املرحلة الواقعية 2
ساخرة، على اخلرافات   املرحلة هجوماً مباشراً ال هوادة فيه، يف شكل قصصوكانت قصائده يف هذه. الديين اإلصالح

وأهم القصائد . اليهودية اليت كان يرى جوردون أا معادية للحياة الدينية واحنالل احلياة الدينية الذي أدت إليه الشعائر
مطلقة ال ميكنها أن  ول مأساة امرأة شابة، وهي تتنا1876اليت أمتها عام » أو أتفه األشياء] الياء] حكاية اليود«هي 

أي حرف الياء "توقيع زوجها ينقصه حرف اليود  تتزوج مرة ثانية ألن احلاخام رفض االعتراف بقسيمة الطالق ألن
اليوسفان بن «أما قصيدة .  ال حيق هلا الزواج"عجوناه"ولذا فهي تظل مطلقة  ،"وهو أصغر احلروف يف اللغة العربية

بن سيمون، إىل   هجوم على القهال ورئيسه الذي تآمر وأرسل أحد دعاة حركة التنوير، ويسمى يوسففهي ،«سيمون
  .السجن بدالً من لص قاتل حيمل نفس االسم

ملوك  ، وهي مونولوج درامي يعبر عن احتجاج آخر»امللك صدقياهو يف السجن«املرحلة قصيدة  ومن قصائد هذه
وهذا املوضوع كامن . وجودهم السياسي ليت قضت على حياة اليهود العادية والطبيعية وعلىيهودا ضد روحانية األنبياء ا

  .النيتشوي ومتكرر وأساسي يف األدبيات الصهيونية ذات الطابع

يالحظ » ملن أعمل«ووضوحاً، ففي قصيدة  وقد أخذت املوضوعات الصهيونية تظهر على السطح بشكل أكثر تزايداً
وهذا تناقُض كامن يف حركة التنوير العربية، . اندماج الشبان اليهود يف جمتمعهم كة التنوير أدت إىلالشاعر أن مثُل حر

ولذا، . املتحدثني ا عن جمتمعهم تدعو إىل االندماج يف اتمع، ويف الوقت نفسه تدعو إىل بعث العربية اليت تعزل فهي
  .» ربين عن املستقبل، لعلي آخر شعراء صهيون ولعلك آخر القراءخي من بوسعه أن« جند أن هذا الداعية للتنوير يقول 

ويف . اليهود ، نبذ جوردون مثُل االندماج ولكنه مل يتنب فكرة هجرة1881التحديث يف روسيا عام  وبعد تعثُّر
 يرى أن اهلجرة جيب أن تكون إىل ، يدعو جوردون اليهود إىل اهلجرة ولكنه"1882"» أخيت روحاماه«قصيدته 

لن « جوردون إىل صيغة صهيونية تشبه الصيغة اآلحاد هعامية  وقد وصل. الواليات املتحدة ال إىل فلسطني العثمانية
أشاع  وجوردون هو الذي. وقد أشار آحاد هعام إىل دينه الفكري جلوردون. »خالصنا الروحي يتحقق خالصنا إال بعد

 ونادى فيها 1866مقال له عام   اليت استخدمها يف"2/5شعياءأ"» يابيت يعقوب هلم فلنسلك يف نور الرب « عبارة 
ولعل . شعاراً ألعضاء مجاعة البيلو الذين استوطنوا يف فلسطني وقد أصبحت فيما بعد. بأن يصبح اليهود جزءاً من أوربا

  .الكامن يف مثُل حركة التنوير اليهودية هذا يبين التناقض

إجنلترا  نعتاق الذايت، ولكنه كان نقداً متعاطفاً، كما أنه عبر عن محاسه الستعماراال وكتب جوردون نقداً لكتاب بنسكر
وقد « ومركز للتجارة اآلسيوية   إذ رأى أن هذا االحتالل سيزيد من أمهية فلسطني كممر إىل مصر1882ملصر عام 

رثوا أرضها ويبنوا السكك احلديدية الدياسبورا ليستقروا يف فلسطني ليح جيذب احلكم الربيطاين كثرياً من إخواننا يف
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املشروع الصهيوين  ونادى بإنشاء مجعية من أجل الذاهبني إىل فلسطني، أي أنه تبىن. »والفنون واحلرف  وحييوا التجارة
  .بكل أبعاده

كان ناظماً كثرياً من النقاد مييلون إىل القول بأنه مل يكن شاعراً وأنه  ورغم أمهية جوردون كشاعر يكتب بالعربية، فإن
العربية، وهو يعد من  وقد ترجم جوردون كثرياً من األشعار الغربية إىل. ومهيجاً اجتماعياً بالدرجة األوىل للقصائد

  .اددين يف الشعر املكتوب بالعربية

  "1924- 1847"زئيف جافتس 

Zeev Javitz  

 ألسرة ثرية واجته إىل الكتابة األدبية والتارخيية بعدولد يف بولندا . بالعربية مؤرخ وكاتب وفيلسوف ديين صهيوين يكتب

 كتبها "1887"» برج القرن» كانت أوىل كتاباته اليت لفتت إليه األنظار مقالة بعنوان. فشله يف األعمال التجارية
د يف بشدة فكر حركة التنوير الداعي إىل اندماج اليهو مبناسبة الذكرى املئوية لوفاة موسى مندلسون وانتقد فيها

  .جمتمعام

وساهم  . حيث عمل بالتدريس واحملاماة والصحافة1898 حىت عام 1888جافتس يف فلسطني من عام  وقد استقر
إىل ضرورة تطعيم العربية بعناصر لغوية  بنشاط يف أعمال اللجنة اليت اضطلعت مبهمة تطوير العربية وحتديثها، حيث ذهب

وضع جافتس عدة كتب للناشئة تسرد األساطري التلمودية نظماً، ومن   كما.مستمدة من املشناه والتلمود واملدراش
  ."1894"، و املعلم "1892"، أنغام من املاضي "1891" تل امليالد: بينها

 الذي "1940  1895"جافتس والذي كرس له جل حياته فهو كتاب تاريخ إسرائيل  أما العمل الرئيسي لزئيف
سعيه الدؤوب إلظهار  كتاب ال ميت بصلة إىل البحث التارخيي احلقيقي، ولكنه يعكسوهو . أربعة عشر جملداً صدر يف

  .تشكِّل جذور التراث اإلنساين بأسره متيز الدين والثقافة اليهوديني وإلثبات أن التقاليد اليهودية

ة حيث كان أحد املقاالت والدراسات، فساهم حبماس يف احلركة الصهيوني ومل يقف نشاط جافتس عند حدود كتابة
ولندن حيث   وأملانيا"ليتوانيا"وبعد رحيله عن فلسطني، تنقَّل جافتس بني فلنا . صهيون البارزين أعضاء حركة أحباء

، ويعد أحد "1904  1903" شارك يف تأسيس حركة مزراحي وتولَّى رئاسة حترير صحيفتها الشهرية هامزراح
  .العصر احلديث ويف احلركة الصهيونية على حد سواء ب بالعربية يفممثلي التيار األرثوذكسي يف األدب املكتو

  "1922-1859"ديفيد فريشمان 

David Frischman  
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غزيراً  كان إنتاجه األديب. واليديشية، ولد يف بولندا، حيث تلقى تعليماً تقليدياً وحديثاً أديب وشاعر يكتب بالعربية
تربز يف أدبه تلك . حمرراً صحفياً ارس الترمجة واحترف النقد األديب وعملمتنوعاً، حيث كتب القصة وقرض الشعر وم

ظهر يف فترة ما بني احنسار التنوير وظهور الصهيونية اليت تبنى مثُلها يف  التوترات اليت اتسم ا أدب ما بني اجليلني الذي
وآماله يف الصهيونية، استمد  ظرته إىل التنويراليت خلص فيها ن» طبقان«ومن أشهر أعمال الشعرية قصيدة . األخرية أيامه

هذه القصيدة من أكثر القصائد تعبرياً عن الصهيونية يف أوضح  وتعتبر. مادا من األساطري اليهودية القدمية عن موسى
  .بني طياا دعوة صرحية إىل استعباد الشعوب األخرى صورها، كما أا حتمل

 وفيها حاول أن يعبر.  مستوحاة من األساطري الشعبية اليهودية يف شرق أورباموضوعات وقد دارت أغلب قصصه حول

بالتقاليد اليهودية وضرورة االندماج  عن الواقع االجتماعي اليهودي املعاصر له هناك، وعن التمزق بني واجب االحتفاظ
  .تناولت موضوع معاداة اليهود كما كتب عدة قصص. يف اتمع األوريب احمليط

ويعتبر موضوع هذه القصة جديداً على األدب املكتوب . الغفران   أشهر أعماله القصصية معلم احلق، و يف يوممن
يهودية تعشق  تتناول هذه القصة حياة فتاة. فيها عن صراع األجيال؛ الصراع بني اآلباء واألبناء بالعربية، حيث يتحدث

ولكنها تلقى حتفها حينما ختنقها أمها اليت  ودية وتغين يف الكنيسة،املوسيقى وتصبح مغنية شهرية، فتهجر اجلماعة اليه
حاخام يدمن التدخني إىل درجة أنه يضطر إىل أن خيرق الشعائر اخلاصة  أما قصة الرجل وغليونه فهي عن. جنت

صيات بكثري من الشخ ويرسم فريشمان هذه. بادئ األمر مث علناً، ومن مث يتم طرده من حظرية الدين بالسبت، سراً يف
موضوعها من التراث الديين اليهودي القدمي، وهي  أما الراقصات، وهي تعد من أفضل ما كتب، فقد استوحى. التعاطف

ومن أهم أعماله وآخرها، سلسلة قصص . مع القيادات اليهودية التقليدية ترمز بصورة واضحة إىل صراع الصهيونية
  .  الربيةالعهد القدمي عنواا يف مستوحاة من

  1886"جريدة اليوم، وهي أول جريدة تصدر يف روسيا بالعربية  وحينما عمل فريشمان مساعداً لرئيس حترير

تطويراً لفن املقال يف  املقاالت تعين باحلياة اليومية واحلياة األدبية للكُتاب اليهود، وهي تعترب ، كتب سلسلة من"1887
وعمل فريشمان، كذلك، . الغربية، وكذلك بعض أعمال نيتشه بترمجتها عن اآلدابكما نشر أعماالً قام . أدب العربية

 وقد. ، ونشر فيها قصائد وقصصاً باليديشية"1908منذ عام "اليديشية هاينت يف وارسو  مساعداً لرئيس حترير اجلريدة

اية املكتوبة بالعربية من احلبكة املفتعلة الرو قام فريشمان بإدخال القيم األدبية الغربية على األدب املكتوب بالعربية وحرر
  .اليت تسم روايات فترة التنوير

  "1921-1865"ميخا بيرديشفسكي 

Micha Berdyczevsky  
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ولد يف مدينة . والعربية روسي ومفكر صهيوين رومانتيكي كوين الرتعة حلويل الرؤية كان يكتب باليديشية كاتب
ونشأ يف عائلة عريقة يف التدين، وكان أبوه يعمل حاخاماً، ويف   القرن الثامن عشر،ميدزيبوز الروسية، مهد احلسيدية يف

  .واحلسيدية بريديشفسكي قد تلقَّى تعليماً تلمودياً كامالً وأمل بكل تعاليم القبااله سن السابعة عشرة كان

 التقاليد احلاخامية وحركة االستنارة التوفيق بني: املستحيل حاول يف كتاباته األوىل أن يفعل ما وصفه فيما بعد بأنه
فيه هذه الفترة  وأثرت. "احملرم"، انتقل إىل أوربا الغربية ليتلقى شيئاً من التعليم العلماين 1890 ويف عام. اليهودية

  .حيث قضى أكثر فترات حياته إبداعاً مث بدأ بعد ذلك يف الترحال بني برن وبرلني. القصرية وومسته بسماا

  كثرياً من املقاالت النقدية والقصص القصرية والطويلة العربية"»بني جوريون» امسه األديب املستعار"ديشفسكي كتب بري

أيضاً بأفكار نيتشه وخباصة أفكاره  وتأثر بريديشفسكي بأفكار شوبنهور بشأن عالقة الفرد باجلماعة، وتأثر. واليديشية
إعادة تقييم " يرتفع على اجلماعة والتقاليد، كما تبع نيتشه يف إصراره على  ذيبشأن السوبرمان أو الفرد املمتاز املتميز ال

الروحية يف خضوعها  لكل هذا جند أن بريديشفسكي يهاجم التقاليد اليهودية. وإخضاعها للنقد الكامل" القيم  مجيع
منديل " واليديشية "ك وكالوزنربيالي"أدباء العربية  كما هاجم بعض. وخنوعها ويف تكبيلها لإلنسان بالطقوس املميتة

 وقد هاجم بريديشفسكي. األدباء اجلدد مثل حاييم برنر ممن يشاركونه رؤيته للعامل  ولكنه شجع بعض"موخري سيفارمي

، ولعله لو قرأ كتاباته »القيم الروحية» وبشدة مجاعة أحباء صهيون وهرتزل وآحاد هعام ألن اآلخري أكد أمهية ما مساه
أو » أمة السوبر«النيتشوية القومية فيها، والكتشف أيضاً أن مفهوم آحاد هعام بشأن  عان الكتشف الرتعةبقليل من اإلم

والكتشف أن القومية العضوية مفهوم جيمع بينه  األمة الكاملة ال خيتلف كثرياً عن مفهوم السوبرمان أو اإلنسان الكامل،
وتصور .  قصة بالعربية وكتب بعض القصص باليديشية150بريديشفسكي أكثر من  كتب. وبني آحاد هعام ونيتشه

والشتتل هو اخللفية األساسية لعديد  متزق اليهودي يف العصر احلديث بني تقاليد اليهودية وروح احلضارة الغربية، قصصه
االضطرارية  اتخمتلفة جتابه مشاكل يهودية حمددة مثل التقاليد اخلانقة والزجي من هذه القصص اليت تتضمن مناذج بشرية

وتدور معظم . مع كل هذه العوائق واحلواجز وتعاجل القصص الدوافع اإلنسانية هلذه الشخصيات يف تصارعها. املرتبة
  :قصصه حول موضوعني أساسيني

 دائماً ر يفصل حي اليهود عن احلياة اليهودية يف املدن اليهودية الصغرية يف آخر القرن التاسع عشر اليت يقسمها  1

  .حي األغيار

  .أوربا يف وسط أوربا وغرا وإحساسهم باالنبهار واالغتراب  حياة الطلبة اليهود من شرق 2

واألدباء  هذين املوضوعني مها أهم موضوعني يف حياة معظم املفكرين الصهاينة، بل ومعظم املفكرين وميكن القول بأن
. اجلمال والقبح ينتهي زمية اخلري واجلمال اخلري والشر وبنيومثة صراع يدور بني . الذين تناولوا املوضوع اليهودي

امرأة ذكية : وتوجد يف روايته أمناط إنسانية متكررة. قبضة قوة عمياء قاسية فالشتتل  ساحة هذا الصراع  قد وقع يف
ص  أشخا متزوجة من إنسان فظ خشن  رجل ال قسمات له وال مالمح  طالب متمرد على أوضاع جمتمعه رقيقة
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. اليهودي مثل املهرطقني ومدعي املشيحانية  شخصيات متمردة على التراث-يقضون حيام يعانون من الزجيات املُرتبة 

وطريقة . مونولوجات عاطفية مع استطرادات هي أقرب إىل املقاالت ومعظم قصصه ذات طابع انطباعي تتكون من
  .صة بالقرن التاسع عشر إىل األشكال األكثر دقةانتقاالً من أشكال السرد اخلا السرد يف قصصه تشكل

التراث اليهودي يصلُح مدخالً لفهم  مجع بريديشفسكي بعض األساطري احلسيدية، واهتمامه باحلسيدية رغم مترده على
 رائيلية القربانيةإىل أن اليهودية القدمية إمنا هي يف واقع األمر العبادة اليس فهو يعيد تقييم اليهودية ويذهب. فكره الصهيوين

ويف .  دخيلة على هذه العقيدة"التوراتية" الوثنية، اليت تدور حول عبادة الطبيعة والكون واألصنام، وأن الطبقة التوحيدية
أن اجلبل املقدس ليس جبل سيناء، وأن مؤسس العقيدة اليسرائيلية هو  كتابه سيناء وجريزمي، يذهب بريديشفسكي إىل

للتحرر من اليهودية  فكأن بريديشفسكي يطالب بالعودة إىل الوثنية احللولية القدمية كطريقة. وسىوليس م يوشع بن نون
يرفضوا عبوديتهم الظاهرة اليت حولتهم إىل أمة من  فالبعث القومي بعث كوين وثين حلويل، وعلى اليهود أن. احلاخامية

: جديدة عليهم العودة إىل يهودية. ردة خالية من احلياةالطبيعية واستوعبوا يف يهودية جم الرجال الذين نضبت قواهم

الطبيعة، وتتغىن بنشيد األنشاد الذي حيتفي  يهودية تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل قبل التوراة، وتعيش يف وئام مع
، منبع كل ما حييا السامية اليت ال حدود هلا، الطبيعة اليت هي منبع كل شيء باجلسد وبنشيد داود الذي يتغىن بالطبيعة

املادية واجلوهرية إذ  هذه الوثنية اجلديدة ترى أن جوهر احلياة هو السيف، بل هو جتسيدها يف أعرض خطوطها .وروحه
بريديشفسكي إلصالح اليهود واليهودية، وعلى حد قوله فإن  وهذه العودة للطبيعة هي برنامج. حل السيف حمل التوراة

  .احلي الشعب املقدس سيصبح الشعب

، »الصهيونية العضوية«أو » الصهيونية الكونية» أو» الصهيونية الطبيعية«وميكننا أن نسمي صهيوينة بريديشفسكي 
 ولكن. هويته وكينونته من خالل العودة للطبيعة وااللتحام ا وبفقدان الذات فيها باعتبار أن اإلنسان اليهودي سيستمد

األرض  : مرحلة موت اإلله  األمر بديل األرض يف الثالوث احللويل العضوي يفالطبيعة اليت يعود إليها هي يف واقع
ومثل هذه الصياغة احللولية العضوية احليوية ال . "العنف أو السيف اليت هي أيضاً"اإلنسان  روح احلياة اليت تربط بينهما 

التوحيدية حبيث حتل  ة حلولية جتُب الطبقةالصياغات اليهودية التقليدية، فاليهودية حتوي داخلها طبق ختتلف عن كثري من
يف بنيتها عن صهيونية جوش إميونيم احللولية  وصهيونية بريديشفسكي ال ختتلف كثرياً. أصنام جرزمي حمل التوحيد

ولعل هذا التشابه بني املتمرد بريديشفسكي . وأهم عناصر الثالوث احللويل العضوية، فكالمها جعل األرض موضع احللول
ال يعارض احللولية  وميكننا أن نقول إن بريديشفسكي. الصهاينة جعله يفسر سر محاسه للحسيدية وقصصها مومعظ

كثري من احلركات املشيحانية فتحولت  التقليدية وإمنا يعارض سكوا وحسب، وهو سكون اضطرت إليه بعد فشل
 الذات، عدميته وتدمرييته كانت موجودة بالقوة، مث تفجرت نفسي وغوص يف الرتعة املشيحانية العدمية املدمرة إىل توجه

  1921" جزء 20وقد صدرت أعمال بريديشفسكي الكاملة يف . الصهيونية وأصبحت توجد بالفعل يف الدولة

1925".  

  "1956-1866"ديفيد شمعوني 
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David Shimoni  

وعامالً زراعياً يف   حيث عمل حارسا1909ً، وهاجر إىل فلسطني عام "روسيا"يكتب العربية، ولد يف منسك  شاعر
وعند اندالع . تلقى تعليمه يف عدة جامعات ا  حيث1911إحدى املستوطنات اليهودية، مث رحل إىل أملانيا عام 

 1921وظل ا حىت وضعت احلرب أوزارها، مث رحل ثانيةً إىل فلسطني عام  احلرب العاملية األوىل عاد إىل روسيا

  .وفاته واستقر ا حىت

، مث "1912"باموعة الثانية العاصفة والسكون   وأتبعها"1911"ونشر مشعوين أوىل جمموعاته الشعرية بعنوان الربية 
 وقد جمعت أعماله ونشرت يف أربعة جملدات محلت العناوين. اليت اقترنت ا شهرته بدأ بعد ذلك نشر األناشيد الرعوية

، و ملحمة "1927"اجلديدة  و أناشيد رعوية وأغان شعبية عن احلياة يف فلسطني، "1925"قصائد غنائية : التالية
  ."1931"، و شعر الترحال "1930"وأعمال شعرية تأملية 

فرغم أنه شعر حياول االحتفاء ببطوالت  ويعكس شعر مشعوين قيم ومهوم اجليل الثاين من املهاجرين اليهود إىل فلسطني،
باحلزن والكآبة وحبتمية املصري املأساوي يغلب عليه، شأنه يف ذلك شأن  إال أن اإلحساس» ةالرواد الصهاين«ما يسمى 

قصائده طابع تعليمي  كما يشيع يف كثري من. املستوطنني الصهاينة يف فلسطني قبل قيام الدولة الصهيونية معظم كتابات
  .واعظ واإلشاراتامل مباشر ينأى ا عن اجلماليات الشعرية وجيعلها أقرب ما تكون إىل

شعر بياليك وخلَّف أثراً واضحاً يف كتابام، إال أنه مل يسع إىل  وينتمي مشعوين إىل ذلك اجليل من األدباء الذين رهم
التقليدي للشعر  ومل يغامر بالبحث عن إيقاعات وأخيلة مغايرة، ومل يتجاوز أسلوبه ذلك األسلوب جتديد شكل القصيدة
جبالء نظراً لعدم قدرته على التعبري عن الواقع املتغير   عصره، والذي بدأت تظهر فيه بوادر اضمحاللهاملكتوب بالعربية يف

  .شعره رتيباً ومنطياً يف جممله وهلذا كله جاء. واملضطرب

توف إىل العربية العديد من أعمال الكُتاب الروس أمثال بوشكني ولريمن وباإلضافة إىل أعماله الشعرية، ترجم مشعوين
  .وتولستوي

  "1934-1873"حاييم بياليك 

Hayyim Bialik  

وتاجر أخشاب  ولد ألبوين فقريين، وكان أبوه عاملاً دينياً. يهودي كتب بالعربية يف العصر احلديث أهم شاعر روسي
 بتربيته قام جده. يعمل بنفس املهنة وقد عمل الشاعر نفسه بعض الوقت كتاجر أخشاب، وتزوج من ابنة رجل. فقرياً

رحل . قرأ، يف الوقت نفسه، العديد من كتب حركة التنوير اليهودية سراً بعد وفاة أبيه، فدرس يف مدرسة تلمودية، لكنه
املدينة جتمع بني الدراسات  فولوجني، مركز احلركة احلسيدية، إذ تصور خطأً أن املدرسة التلمودية يف هذه بياليك إىل

مثانية عشر شهراً، وهناك بدأ يف الكتابة األدبية، والتحق جبماعة أحباء  ، وبقي يف هذه املدرسةالعلمانية والدراسات الدينية
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تعرف إىل  ، ذهب إىل أوديسا اليت كانت آنذاك مركزاً للبعث الثقايف الروسي اليهودي حيث1891عام  ويف. صهيون
، ومكث ثالث سنوات 1921السوفيتية عام  هاجر بياليك من روسيا. الذي شجعه على الكتابة والنشر" آحاد هعام"

بياليك أدب العربية التقليدية، ولكنه يف الوقت نفسه قرأ واستوعب  وقد درس. يف برلني، مث هاجر بعدئذ إىل تل أبيب
  .األدبية األوربية الروسية واألملانية، وخباصة أعمال املرحلة الرومانتيكية الكثري من األعمال

والبحث عن خمَرج من األزمة   أعمال بياليك هو الشد واجلذب بني القدمي واجلديدولعل املوضوع األساسي يف
فكرة العودة إىل األرض : خالل ثالث فكرات أساسية هي وقد عبر الشاعر عن تطلعاته الصهيونية من. املستحكمة

 وقد. ندماج يف الشعوب األخرىاملخلِّص، وفكرة نبذ حركة االستنارة اليهودية وحركة اال والطبيعة، وفكرة املاشيح

مناسبات وقصائد ذات طابع  استخدم الشاعر أدوات وقوالب تعبريية متنوعة، فكتب قصائد يف وصف الطبيعة وقصائد
  .والثأر والصور املرتبطة بآخر األيام ويتميز شعره بالنربة الغاضبة وبتواتر صور اهلالك. أسطوري

حيث يتمرد على خنوع اليهود أمام هجوم » يف مدينة الذبح«و» لشعب بحقاً إن الشع«من أهم قصائده قصيدتا 
حيث يتأوه » على أعتاب بيت هامدراش«و» إىل اهلاجاداه«يف كيشينيف، وكذلك قصيدتا  الروس عليهم، وخصوصاً

  .أجل املاضي اليهودي الذي ولَّى ومل يعد له وجود من

بني أدباء  وكانت له نشاطات ثقافية. ال األدبية العاملية إىل العربيةلألطفال وترجم بعض األعم وقد كتب بياليك قصائد
وقد نشرت أعماله . أدبية حتمل امسه ، أُنشئت يف إسرائيل جائزة1934وبعد عام . التجمع االستيطاين الصهيوين

  .اإلجنليزية والفرنسية والعربية الكاملة بالعربية، كما ترمجت معظم قصائده إىل

  "1899-1874"برج موردخاي فوير

Mordecai Feuerberg  

. وكان أبوه رجل دين متزمتاً. حسيدية شديدة التدين أديب روسي يهودي يكتب بالعربية، ولد يف نوفجورد ألسرة

املرتبطة  ولكنه اجته بعدئذ للدراسات العلمانية واألدبية احلديثة. يهودا الالوي وابن ميمون درس يف صباه القبااله وفلسفة
  .فكر حركة التنوير اليهوديةب

. غضب أبيه وتوتر عالقتهما يف الوقت الذي توطدت فيه عالقته جبماعة أحباء صهيون أدت هذه الدراسات العلمانية إىل

لكن هذه الزجية . حسيدي آخر حاول أبوه إثناءه عن هذه االرتباطات فافتتح له حمل بقالة وخطب له ابنة رجل دين وقد
  .صحة فويربرج وإصابته بالسلفشلت بسبب ضعف 

كانت وارسو عاصمة   حماوالً أن يصنع لنفسه امساً يف عامل األدب العربي حيث1896فويربرج إىل وارسو عام  ارحتل
عربية وعرض عليه إنتاجه األديب من شعر  وهناك قابل ناحوم سوكولوف الذي كان يصدر جملة أدبية. األدب العربي

ونشر فويربرج قصته األوىل املسماة . القصة القصرية وترك الشعر ف بالتركيز علىوقصة قصرية، فنصحه سوكولو
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الة  تعرف أيضاً إىل آحاد هعام وتوثقت عالقتهما، ونشر له آحاد هعام قصصه كلها يف .1897 احلارس ياكوف عام
  .1899  1897اليت كان يصدرها، واشتغل معه فويربرج مراسالً صحفياً أعوام 

طوف مؤسس احلسيدية يف الوقت   لكتابة رواية تارخيية عن حياة إسرائيل بعل شيم1899برج خيطط عام وكان فوير
وكان آحاد هعام قد أدخل عليها تعديالت . واملسماة ملاذا؟ للنشر الذي أعد فيه آحاد هعام رواية فويربرج الوحيدة

  .فويربرج كثرية مبوافقة

. أياً من مشاريعه األدبية اليت كلم آحاد هعام عنها  ومل يستطع أن يتم1899عام تويف فويربرج من جراء إصابته بالسل 

  .موته ونشرت روايته وبعض قصصه بعد

عموماً، سواء من األدب أو الصحافة، فإنه يعتبر من  ورغم أن أعماله األدبية ينقصها النضج احلريف، ورغم قلة ما كتب
املتزايدة  ع الرئيسي الذي تدور حوله أعماله هي قضية الصراع بني عملية العلمنةواملوضو .أهم كُتاب العربية احلديثة

وقد . التقليدية يف اليهودية من جهة أخرى وسيطرة الرتعة األوربية الغربية على اليهود من جهة والقيم األرثوذكسية
 مزقة مهزومة وحتمل رمزاً عاماً يفاالعترافات الداخلية إلنسان بائس وروح م استخدم القصة القصرية الشعرية لبيان

  .طياا

واليت تعبر عن حالة يهود شرق " األصيلة صورة اليهودي"وكان فويربرج يؤمن بأن وظيفة األدب العربي هي وصف 
ان ومرجع هذه الرؤية يعود إىل أنه ك. والنشأة وظروف البيئة احمليطة والتقاليد أوربا اخلاصة واليت حكمتها طريقة التربية

وما يأكله ليس هو حالة  بأن اليهودي حالة خاصة خيتلف عن غريه من البشر حىت أن ما يراه وما حيسه وما يسمعه يؤمن
ومن مث،كان يؤمن بأن حماولة األدب العربي التعبري . إال اليهودي األشياء يف ذاا وإمنا هو قيمة خاصة ال يعرفها وال حيبها

جممل آرائه  وتعبر قصصه عن. شبه باألدب األوريب هي حماولة حمكوم عليها بالفشلوعاملية أو الت عن موضوعات عامة
اليهودية وبني قيم احلياة األوربية العصرية،  هذه فهي تذخر بالشخصيات املترددة اليت تتأرجح بني التقاليد األرثوذكسية

  .اذا؟، وناثان يف روايته مل»احلارس ياكوف»  يف قصته"اجلندي الروسي"مثل ياكوف 

 وقد استخدم فويربرج كذلك األساطري احلسيدية. التجمعات اليهودية يف أوربا الشرقية ومتتلئ قصصه أيضاً بوصف حياة

  . ذكريات الطفولة من ثالثية» يف املساء«كآلية ربط بني البطل وبني التقاليد الدينية كما يف قصته 

اللغة واستخدام األلفاظ الرنانة واالنفعالية، من أهم روايات األدب  كوتعتبر روايته ملاذا؟، برغم الضعف البنيوي وتفكُّ
الوصول إىل اخلالص أوالً من  حيث تعبر عن معاناة البطل ومتزقه بني اإلميان الديين والعلمانية وحماولته العربي املعاصر

وجهه ناثان البطل للشعب اليهودي حيثه وتنتهي الرواية خبطاب ي خالل املشيحانية مث من خالل اإلميان بالعلم اخلالص،
  .الشرق باعتبار أن تلك الفكرة هي اخلالص احلقيقي فيه على التوجه إىل

  .تيار خاص يف األدب احلديث املكتوب بالعربية معاد للفكر التنويري ويعتبر فويربرج رائد



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                430  

  Joseph Klausner"1958-1874"جوزيف كالوزنر 

اللغات السامية واحلديثة   وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً، كما درس"ليتوانيا" ولد يف أولينسك .يكتب بالعربية مؤرخ وناقد
مث توىل تدريس . 1902على درجة الدكتوراه عام   حيث حصل"أملانيا"وعلم اللغة والتاريخ يف جامعة هايدلربج 

  أستاذاً للدراسات الشرقية يف جامعة1917ن عام احلديثة يف أوديسا إىل أن عي التاريخ اليهودي يف املدرسة التلمودية

 أستاذاً 1926عين عام  ، هاجر إىل فلسطني حيث واصل أنشطته األدبية والبحثية حني1919ويف عام . أوديسا
 وظل يف اجلامعة نفسها» تاريخ اهليكل الثاين«أستاذاً ملا يسمونه  ، عين1944ويف عام . ألدب العربية يف اجلامعة العربية

الة  كما عمل كالوزنر يف جمال الصحافة حيث خلف آحاد هعام يف رئاسة حترير. حىت وفاته يشغل هذا املنصب
كان يشاركه يف بعض  وقد. "1926 حىت 1903من "العربية هاشيلواح، وظل يشغل هذا املنصب لفترة طويلة 

، رأس كالوزنر حترير الة العربية بيتار 1934و 1933ويف عامي . األحيان كلٌّ من حاييم بياليك ويعقوب فيشمان
  . على حترير دائرة املعارف العربية1950كما أشرف منذ عام  لسان حال حزب الصهاينة التصحيحيني،

ولكنه وجه جل  عدداً كبرياً من املؤلفات تتوزع بني الدراسات التارخيية والنقد األديب وعلم اللغة، خلَّف كالوزنر
مؤلفاته يف هذا اال كتاب اللغة العربية لغة حية  ومن أبرز. حياء اللغة العربية وتوسيع نطاق استخدامهااهتمامه إىل إ

معجم العربية لتلبية احتياجات العصر احلديث من خالل تعديل االستخدامات   والذي دعا فيه إىل توسيع"1896"
 "1935"العربية  مي، وكذلك كتاب موجز حنو اللغةالتلمود واملشناه على أساس استخدامات العهد القد اللغوية يف

  .الذي كان من احملاوالت لوضع قواعد حديثة للعربية

بعنوان اخلالقون والبناءون  كتابات كالوزنر جمموعة من املقاالت يف جمال النقد األديب نشرت يف ثالثة جملدات ومن أهم
، وكذلك »البعث القومي«توب بالعربية يف مرحلة ما أمساه املك ، يناقش فيها املهام الوظيفية لألدب"1929  1925"

مث   الذي يعرض فيه إسهامات األدباء يف تطوير اللغة العربية"1950  1930"العربي احلديث  كتابه تاريخ األدب
نر يف هذه ويستخدم كالوز. »اليهودية القومية«عالقة األدب املكتوب بالعربية باألدب العاملي وكذلك عالقته مبا يسمى 

كانت سائدة يف القرن التاسع عشر بني النقاد الوضعيني، فكان يعطي  الكتابات الطرق التقليدية يف البحث األديب اليت
يف اإلبداع الفين، إال  للسرية الذاتية للكاتب ولعناصر الزمان واملكان واهلوية القومية بوصفها عناصر حامسة اهتماماً بالغاً

تقييمه لألعمال األدبية، ينطلق كالوزنر يف معظم األحيان  ويف. العناصر تشوا نزعة آلية وعنصريةأن رؤيته لتأثري تلك 
 تتسم بالثبات والصرامة، األمر الذي يقوده إىل إغفال خصوصية العمل الفين ومجالياته من أحكام أيديولوجية مسبقة

  .واستخالص نتائج قد تبدو مقحمة أو مفتعلة

 ومن أبرز مؤلفاته يف هذا اال كتاب. التارخيية عن مالمح فكره بشكل أكثر وضوحاً وزنروتكشف كتابات كال

ويف هذه . "1949"الثاين  ، وكتاب تاريخ اهليكل"1910"، وكتاب اليهودية واإلنسانية "1907"التاريخ اليهودي 
ي بل على أساس قيم احلاضر، كما سياقها التارخي الكتابات، يسعى كالوزنر إىل تقييم أحداث املاضي ال على أساس

اليت تشكل عصب الفكرة الصهيونية مثل متيز اليهود وتفوقهم، ووجود مسات  يسعى إىل إثبات املقوالت األساسية
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والذي مل تشبه  « االستمرار التارخيي« اجلماعات اليهودية يف العامل جتعل منها شعباً واحداً له خاصية  مشتركة بني
كالوزنر بعض الدراسات املثرية للجدل حول  وباإلضافة إىل ذلك، كتب. ليقة حىت العصر الراهنشائبة منذ بدء اخل

 الذي يتناول فيه يسوع املسيح بوصفه "1922"حياته وعصره وتعاليمه  :تاريخ املسيحية، منها كتاب يسوع الناصري
  1939"بولس  كذلك كتاب من يسوع إىلزاعماً أنه كان يهودياً قومياً ومل يتخل عن يهوديته قط، و شخصية يهودية

ورغم كل دعاوى التجرد واملوضوعية يف  . الذي يتتبع فيه تطور املسيحية استناداً إىل مصادر دينية يهودية"1940
أسطورياً يتحايل بكل السبل من أجل إجياد مسوغات للمزاعم الصهيونية  البحث، يظل مفهوم كالوزنر للتاريخ مفهوماً

يف التاريخ  الذي جعل كتاباته تنضح بالتعصب الشديد لليهود وباالزدراء التام لكل ما هو غري يهودي مرالتقليدية، األ
  .اإلنساين بأسره

فقد انضم يف شبابه إىل حركة أحباء . بل كانت قضية حياته بأسرها ومل تكن صهيونية كالوزنر هذه جمرد نزعة فكرية
حىت   ومجيع املؤمترات التالية تقريباً"1897"متر الصهيوين األول أعضائها، كما حضر املؤ صهيون وكان من أنشط

الصهاينة التصحيحيني مث يف حزب  ، قام كالوزنر بدور بارز يف صفوف حزب1930ومنذ عام . املؤمتر احلادي عشر
، 1949 ويف عام .املنظِّرين األساسيني للتيار الذي عبر عنه احلزبان وكان يعد أحد. حريوت الذي جاء على أنقاضه

  .مرشحاً عنه ضد حاييم وايزمان يف أول انتخابات لرئاسة الدولة الصهيونية قدمه حزب حريوت

  "1943 1875"شاؤول تشرنحوفسكي 

Saul Tschernohvsky  

 وتشرحنوفسكي هو ابن. روسيا روسي يهودي يكتب بالعربية، ويعد هو وبياليك قطيب األدب املكتوب بالعربية يف شاعر

وقد أرسل األبوان ابنهما إىل . انضما إىل حركة أحباء صهيون ألبوين متدينني تأثرا بأدب التنوير اليهودي، ولكنهما
  .تعليماً تقليدياً ودروساً يف العربية، مث أرساله بعد ذلك إىل مدرسة جتارية مدرسة يهودية حيث تلقى

بني قراءاته، جند قصص جول فرين  ومن. فكرية العامليةولكن الشاعر، مع هذا، قرأ عديداً من الكتب األدبية وال
ونيتشه، جنباً إىل جنب مع التوراة والتلمود والكتب الدينية  وألكسندر دوماس واإللياذة واألوديسة وأعمال جيته

ورعة  تشرحنوفسكي الطب يف أملانيا، وتزوج من سيدة روسية مسيحية من أصل أرستقراطي تقية درس. اليهودية
. مارس مهنته هناك بعد طول عناء وبعد أن انتهى من دراسته، توجه إىل روسيا حيث.  بأهداب دينها وتعاليمهمتمسكة

وقد حاول تشرحنوفسكي جاهداً . ما اضطره إىل اهلجرة ولكن وضعه الطبقي تدهور، بنشوب الثورة البلشفية، وهو
 اآلالم» املاء اآلسن«وتصف قصيدته املعنونة . رلنيولكنه مل يفلح، فهاجر إىل ب احلصول على وظيفة طبيب يف فلسطني،

ومل . حيلم باملاضي السعيد الروحية واجلسدية ملثقف فقد مكانته بسبب النظام االجتماعي اجلديد، ولكنه يظل مع هذا
وهناك أيد الغزوة الصهيونية، . على وظيفة طبيب  إال بعد أن حصل"1931عام "يستقر تشرحنوفسكي يف فلسطني 

ولكنه، رغم ذلك، كانت متر به حلظات خيامره فيها الشك فيما يفعل . واضح  أسهم يف الدعاية الصهيونية بشكلكما
  .»ليس يل شيء خيصين«صور يف قصيدة  على حنو ما
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 أوالً، النربة العلمانية احللولية الوثنية املتمردة، حيث يطرح: ثالث نربات أساسية وميكن تقسيم شعر تشرحنوفسكي إىل

يهودي وبظهور شعب ال ينوء  الشاعر التراث اليهودي التقليدي جانباً ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة وحيلم ببعث
ثانياً، النربة اليهودية القَبلية، حيث يعبر . »إين أعتقد«و «إىل الشمس«حتت نري الغيبيات، وتعبر عن ذلك قصيدتا 

 عن األغيار وبالعداء الشديد جتاههم على حنو ما يظهر يف قصيديتاليهودي باالنفصال  تشرحنوفسكي عن إحساسه

حياول الشاعر أن ميزج بني النربتني  ثالثاً، النربة الغيبية الالدينية، حيث. »فليكن هذا هو ثأرنا«و» باروخ املغنتسي»
  .«أمام متثال أبوللو«قصيدة علمانية عقالنية املظهر غيبية املخرب، كما يف  السابقتني وينجح يف أن يقدم رؤية صهيونية

ونادى بقومية إسرائيلية جديدة منفصلة  تأثر تشرحنوفسكي بأفكار املفكر الصهيوين بريديشفسكي، وحنا منحى كنعانياً
  .عن قومية يهود املنفى

تا إىل الغربية من السونا تشرحنوفسكي قصصاً ومقاالت وقصائد لألطفال، مقلداً كثرياً من األشكال األدبية وقد كتب
وهو يعد من اددين يف الشعر . من األشعار الغربية إىل العربية امللحمة إىل اخلمريات األناكرونية اإلغريقية، وترجم كثرياً

  .بالعربية املكتوب

  "1921-1881"جوزيف برينر 

Joseph Brenner  

للحياة وبأعمال منديل موخري  ؤيتهمؤلف روسي يهودي يكتب بالعربية واليديشية، تأثر بأعمال بريديشفسكي وبر
. يكتبون بالعربية يف عصره، بأعمال دوستويفسكي وتولستوي ونيتشه وتأثر، شأنه شأن كثري من املؤلفني الذين. سيفارمي

التوراة   حيث كان يكتب رقائق"سوفري"ودرس يف إحدى املدارس التلمودية العليا، مث عمل ككاتب  ولد يف أوكرانيا،
 اليت تعد أول "1902"القصرية يف الشتاء  وقد كتب بعض القصص من أمهها روايته. انضم إىل حزب البوندوالتمائم، و

  .أعماله الروائية املهمة

إىل لندن  ، ولكنه هرب1904 و1901 يف وارسو، وخدم يف اجليش الروسي بني عامي 1900برينر بعد عام  عاش
الوقت مث استقر يف فلسطني حيث قام  ل بالطباعة والنشر والتأليف بعضحيث نشط يف مجاعة عمال صهيون، مث بدأ العم

ولكنه عاد مع القوات الربيطانية واستمر يف نشاطاته . تركها ، مث اضطر إىل1915بتدريس العربية يف يافا عام 
املقاومة  ض أعمال أثناء بع1921وقد قُتل عام . كان من أمهها املسامهة يف تأسيس اهلستدروت الصهيونية العديدة اليت

  .العربية ضد االستعمار الربيطاين والصهيوين

الراوي فيها هو  الروائية بأا انعكاس مباشر للحياة وحلياته هو على وجه التحديد، ولذا جند أن وصفت أعمال برينر
يورمان يف قصة : فسهيف اية األمر برينر ن ومهما اختلف األمساء والشخصيات األساسية فهم. "املتكلم"الشخص األول 

، ويوحانان ماهاراشك يف قصة »يف املساء والصباح«، وإليعازر يف قصة »النقطة حول«، وأبراسون يف قصة »يف الشتاء«
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وتأخذ أعماله  .»الفرار والفشل«، وحيزقئيل حيفز يف قصة »بني احلروب«، وشاؤول مجسو يف قصة »احلدود خلف«
  :األدبية األشكال التالية

  .التعاقب التارخيي  الوثائقية اليت تتبع منهج القصة 1

  . املذكرات اليت مت حتريرها وحتويرها 2

  .الراوي الذي يرى األحداث بعينه ولكنه ال يشارك فيها  3

إقامتها لتكتشف  شخصيات برينر اعترافاا وتكشف خبايا نفسها بنفسها، وهي شخصيات تغير مكان وتقدم كثري من
وكثري من . باإلحساس باملرارة جتاه نفسها وجتاه العامل دي فتيالً إذ أن اخللل يف الداخل، ولذا فهي تنتهيأن هذا ال جي

 من"بعضهم قد يبحث عن معىن حلياته، أو عن هويته والبعض اآلخر يستسلم متاماً لقدره  أبطاله هم أبطال مضادون،

  ."من اإلجيابية والتفاؤل ردون الذي تتضمن شخصيته قدراًأهم أعماله رواية من هنا وهناك وهي مستوحاه من حياة جو

العربية، وهي لغة مل تكن موجودة آنذاك، ولذا فقد حاول تطعيم اللغة  حاول برينر أن يقدم الواقع من خالل لغة احلديث
يدخل احلياة على  أنكما أن بنية اجلملة ذاا كانت تعكس حماولته . من اليديشية والروسية واألملانية بكلمات ومفردات

واستخدام اجلمل الناقصة وعالمات االستفهام والتعجب  أسلوب العربية احلديثة، ولذا فقد كان كثرياً ما يلجأ إىل التكرار
  .إال يف اللحظات اليت تصل األحداث فيها إىل الذروة وكان ال يستخدم الصور الشعرية

العمالية بكل  فربينر كان يعبر عن وجهة النظر االستيطانية. ملنفىوكان حمور الصراع مفهوم ا هاجم برينر آحاد هعام
تصفيته، ومهمة اليهود هي االعتراف بوضاعتهم منذ  شراستها وتبلورها وتطرفها ذاهباً إىل أن يهود العامل كيان البد من

 أو الكالب؛ حيب كل فاليهود حييون بأية طريقة، حىت كالنمل. نقائص شخصيتهم بدء التاريخ حىت يومنا هذا وبكل
مث . الذل واملهانة والتاريخ اليهودي هو تاريخ طويل من. ويتكيف مع األوضاع ويذل نفسه من أجل البقاء يهودي ذاته

، ويكيل الثناء للتاريخ املليء بالشهداء "إثنية يهود املنفى" جييء بعد هذا آحاد هعام، املتحدث باسم اإلثنية اليهودية
شعب  الذي تشكلت فيه اهلوية اليهودية من خالل االضطهاد والطرد، حىت ظهر يف آخر األمر ريخوالوضعاء؛ وذلك التا

  .« حلياته وال استقالل هلا شعب هائم شاذ معذب ال هدف«حييا بدون جمتمع، خارج أي جمتمع على اإلطالق، 

 إنشاء جمتمع جديد حىت ميكن تطبيع ولذا، يقترح برينر. سوى اخلروج وبعد هذه الصورة السلبية ليهود العامل، مل يبق
الكاملة يف  وقد نشرت أعمال برينر. »مستعمرات للعمال هذه هي ثورتنا الوحيدة « : من داخله الشخصية اليهودية

  .مثانية أجزاء

  Jacob Kahan"1960-1881"جيكوب كاهان 
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وأملانيا حيث مارس نشاطاً  وسويسراولد يف منسك، وتنقل بني بولندا . شاعر ومسرحي يهودي روسي يكتب بالعربية
دولية لتطوير اللغة العربية، وشغل يف برلني منصب أمني مجعية  واسعاً يف جمال إحياء اللغة العربية، فأسس يف برن مجعية

ع املنصب ملدة أرب ، انتخب رئيساً لنادي القلم العربي يف بولندا وظل يشغل هذا1930ويف عام . العربيتني اللغة والثقافة
اللجنة املركزية للمنظمة الصهيونية  وساهم كاهان بنشاط يف احلركة الصهيونية حيث كان عضواً يف. سنوات

، هاجر كاهان إىل فلسطني واستقر فيها حىت 1934ويف عام . اليهودية التصحيحية وأحد القادة البارزين حلزب الدولة
  .وفاته

وأتبعها بأربع  ،1903 جمموعاته الشعرية يف وارسو عام كاهان كتابة الشعر يف سن مبكرة، وصدرت أوىل بدأ
األعمال مجيعها بعنوان شباب  مث أصدر طبعة جديدة تشمل هذه. 1920 - 1905جمموعات أخرى يف الفترة 

وبينما اتسمت قصائد اموعات األوىل بالغنائية  ."1930" وجمموعة أخرى بعنوان بني األطالل "1928"وجتوال 
دعائية فجة تعكس التعطش للعنف الدموي والعدوان كسبيل لتحقيق احللم   اموعة األخريةوالعذوبة، جاءت

تنهض  بالدم والنار سقطت يهودا، وبالدم والنار سوف« : توجزه أبيات إحدى قصائد اموعة الصهيوين، وهو ما
  .» يهودا

مثل داود "شخصيات التوراتية األساسية فيها ال وباإلضافة إىل الشعر، كتب كاهان حوايل ثالثني مسرحية تناول
إال أن كاهان الشاعر تبوأ مكانة . التارخيية واألسطورية بالنسبة ملصري اليهود ، كما تناول داللتهم"وسليمان وإليشع

شهري له بأنه يفوق، يف  يف مصاف األدباء الذين يكتبون بالعربية يف العصر احلديث حيث وصفه بياليك يف مقال مرموقة
أما كاهان املسرحي فهو يف نظر معظم النقاد ال يعدو أن  . غنائيته، مجيع شعراء العربية يف مطلع القرن العشرينصفاء

ومل يكن كاهان واعياً بصراع القوى السياسية . تقوم على املصادفات املفجعة يكون جمرد كاتب حلكايات ساذجة
التقاليد البالية وشوائب  » حلضارة العاملية وختليصها مما مساهفاعتقد أن من املمكن صهر اليهودية يف بوتقة ا املختلفة،

اليهودي السحيق، والرغبة يف حتقيق السعادة اليت طال  وقد عبرت أشعاره عن احلنني اجلارف إىل املاضي. »املنفى
  .وقد نشرت أعماله يف أربعة عشر جزءاً. املاضي انتظارها، وذلك من خالل بعث هذا

  "1949-1884"يهودا قرني 

Yehuda Karni  

منسك، واخنرط يف احلركة الصهيونية يف سن مبكرة، حيث ساهم  ولد يف. شاعر وصحفي روسي يهودي يكتب بالعربية
، هاجر إىل فلسطني وواصل 1921ويف عام . وحضر عدة مؤمترات صهيونية ممثالً هلا بنشاط يف حركة عمال صهيون،

  .هاآرتس  وحىت وفاته ضمن هيئة حترير صحيفة1923عمل منذ عام أنشطته األدبية والصهيونية، و فيها

كلٍّ من بياليك وتشرحنوفسكي، أما القصائد الالحقة  غلب على شعره املبكر الطابع الذايت ارد والتأثر الشديد بشعر
 ،« أرض الوعد« على الصهيونية والتطلع إىل حتقيق احللم الصهيوين بإقامة الدولة  فتعكس التشبع باألفكار والتقاليد



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                435  

، و أغاين القدس "1935" ، و وطن على بواباتك"1923"بوابات : ويظهر ذلك بوضوح يف جمموعاته الشعرية
الشاعر مدينة القدس بوصفها رمزاً أبدياً لليهود  ويف هذه اموعة، ويف كثري من القصائد األخرى، يقدم. "1948"

  .، فقد كرسها لرثاء ضحايا املذابح النازية من اليهود"1948" ودموع األخرية أغاين أما جمموعته. ولقدرهم احلتمي

كبرياً منها للبكاء على ما آل إليه جمتمع  وال ختلو مقاالت قرين من الطابع الرثائي الذي ساد شعره، حيث خصص قسطاً
لفردوسي الذي حلم به الكاتب أنه أبعد ما يكون عن صورة اتمع ا املستوطنني اليهود يف فلسطني، حيث اكتشف

  .املستوطنون األوائل

  "1956-1887"ديبورا بارون 

Devorah Baron  

وقد أثر اجلو . املدينة ولدت يف منسك، ألسرة متدينة، وكان أبوها حاخام. روسية يهودية تكتب بالعربية كاتبة قصص
 1911وهاجرت بارون إىل فلسطني عام . لثقافيةمفاهيمها ا الديين الذي نشأت فيه تأثرياً كبرياً يف تكوينها األديب ويف

العامل " الصهيونية العمالية، وأخذت تشارك يف حترير امللحق األديب لة هابوعيل هاتسعري وتزوجت من أحد قادة
بعد انقضاء احلرب العاملية األوىل  ، نفتها احلكومة التركية إىل مصر، مث عادت إىل فلسطني1915ويف عام . "الفيت
  .تقرت هناك حىت وفااواس

 ، وجمموعة أخرى بعنوان أشياء صغرية"1927"بارون جمموعة قصص قصرية بعنوان حكايات  ومن أبرز أعمال

واملوضوعات احملورية  .، وكانت أول أديبة حتصل عليها1934نالت عنها جائزة بياليك يف األدب عام  "1933"
اليهودية يف شرق أوربا يف مطلع القرن العشرين،  ة التجمعاتلقصص هاتني اموعتني هي ذكريات الطفولة وحيا

تصورها الكاتبة بوصفها جزراً منعزلة يشيع فيها اإلحساس بالوحدة وسط عامل  وكذلك مالمح األحياء اليهودية اليت
ة احلتمية، املأساوي وتغلُب على شخوص قصصها مشاعر اخلوف والرعب إزاء ايتهم. الفقر والعداء لليهود غريب ميلؤه

أما أسلوب . اليهود يف فلسطني قبل قيام الدولة الصهيونية وهي مسة تسود معظم األعمال األدبية اليت كتبها املستوطنون
مسحة خيالية  بتقاليد القصة األوربية يف القرن التاسع عشر، فيجمع بني الواقعية واالنطباعية مع الكاتبة، والذي تأثر

  .داث قصصها طابع املصادفات املفجعةواضحة ختلع على كثري من أح

، تصف فيها واقع التجمع "1956"األخرية  وقد كان آخر ما نشر لبارون يف حياا جمموعة قصصية بعنوان منذ الليلة
احلرب العاملية الثانية وكيف وضع املستوطنون أنفسهم يف خدمة القوات  االستيطاين اليهودي على أرض فلسطني أثناء

اإلجنليزية جمموعة قصص  وقد ترمجت هلا إىل. ملواجهة الزحف النازي مقابل الدعم الربيطاين ملشروع الصهيونية الربيطانية
  ."1969"قصرية صدرت حتت عنوان طريق الشوك 

  "1959-1887"جيكوب ستاينبرج 
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Jacob Steinberg  

األوىل يف حياته  سوى القليل عن املراحلولد يف أوكرانيا، وال نعرف . قصة روسي يهودي يكتب بالعربية شاعر وكاتب
فر . والتمرد على التقاليد واهلروب إىل املدينة من خالل قصصه ورواياته القصرية حيث يصور الفقر واملعارك العائلية

من عمره إىل أوديسا حيث قابل بياليك وزملان شنياؤور، مث انتقل إىل وارسو عام  ستاينربج وهو بعد يف الرابعة عشرة
  .حيث نشر أوىل قصائده العربية وكتب يف الصحافة العربية واليديشية 1903

. واستمر يف الكتابة بالعربية ستاينربج يف فلسطني مع بداية احلرب العاملية األوىل حيث توقف عن الكتابة باليديشية استقر

  .احتاد الكتاب العربيني ، أصبح أحد حمرري الة اليت كان يصدرها1942ومنذ عام 

وكان شعره يبتعد عن التقريرية واملباشرة وميور . والكُتاب الواقعيني الروس من أهم مصادره األدبية أشعار فرلني وبودلري
وهو ما "شعره بالتناقضات  واإلحساس بتخثُّر األشياء، ومثة إشارات عديدة للمقابر والسم واأللغاز، كما ميتلئ بالضجر

للشاعر، يذهب ستاينربج إىل أن مهمة الشاعر هي اكتشاف  انطالقاً من رؤية بودلريو. "يدل على أثر بودلري العميق
فالقياس يبين أن مثة نظاماً . األساسية يف الكون "correspondence كورسبندانس :باإلجنليزية"عالقات التناظر 

ولذا، فإن الشاعر هو . الكامنة العامل وأن ذلك مل يتم بالصدفة، والشاعر هو القادر على اكتشاف عالقات التناظر يف
  .التوتر بينها، ذلك أن عنصر التوتر هذا مفتاح الوجود وسر احلياة القادر على املواءمة بني املتناقضات دون تقليل عنصر

 متاماً، فهو يرى أن تاريخ األدب كما أن رؤيته األدبية رؤية صهيونية. أسلوب ستاينربج بإيقاعاته التوراتية وحبدته ويتسم

املفرد احملدد الذي يولِّد احلياة، وأن عدم اهتمام اليهود باألبعاد  العربي هو عملية اغتراب تدرجيية من البيت الشعري
. الشعب اليهودي ولذا، فإن مستقبل الشعر العربي مرتبط عنده مبستقبل. عالمة على أم شعب ال جذور له اجلمالية هو

اليهودي إىل احلياة الطبيعية، أي أن نقده  ىل بيت الشعر احليوي يتضمن عودةويف الواقع، فإن عودة الشعر العربي إ
وقد تأثر . الصهيوين ليهود الدياسبورا، واحلل يف كلتا احلالتني هو العودة لتقاليد األدب العربي مرتبط متاماً بالنقد

الشعراء بالبعد  الذين طالبوا "Imagists إميجيستس: باإلجنليزية"كذلك بأصحاب مدرسة الصورة الشعرية  ستاينربج
وكعادة بعض األدباء املفكرين . ذاا تولِّد املعىن عن اخلطابية وأن يكون الشعر مكوناً من صور متعينة موجزة هي

 االجتاه يف التراث اليهودي، فالعربانيون القدامى مل ميتلكوا ناصية املعمار أو النحت اليهود، اكتشف ستاينربج هذا

ستاينربج  هي ميزة اللغة العربية،  وهذه  حسب تصور. امتلكوا ناصية حنت األفكار اردة على هيئة كلماتولكنهم 
ومرة أخرى، . له كما هو احلال يف اللغات السالفية أو األملانية فكلماا أحجار صلبة منحوتة وليست رمالً ال شكل

هوية األغيار  دامى ويكتشف هوية يهودية خالصة خمتلفة عنالصهيوين، فهو يعود لتاريخ العربانيني الق نالحظ النمط
  .متجسدة يف اللغة

الشتتل يف أوكرانيا، وهي تصور حياة مليئة باإلحباط واحلب الفاشل  كتب ستاينربج عشرين قصة عن حياة اليهود يف
إىل قوة من قوى   تحبط فتتحولهذه القصص عادةً باملوت واهلزمية واالنتحار وبالعاطفة املشبوبة اليت وتنتهي. والقذارة
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وستاينربج يقف هنا ضمن عدد كبري من  . يف اليهودي الذي ال جذور له"صهيونية"والقصص كلها دراسات . اهلدم
سيفورمي ممن يرون اليهود باعتبارهم مجاعةً حكم عليها أن تعيش خارج  كُتاب العربية أمثال حاييم برينر ومنديل موخري

 ورفض. يها أن تعيش من أجل املوت بسبب غياب أي هدف دنيوي ميكنها أن تكرس نفسها لهوعل مسار الطبيعة

وال عالج لألشباح املشوهة  « أشباح مشوهة« رفض كامل، ولذا فهو يصفهم بأم "يهود املنفى"ستاينربج ليهود العامل 
  .إال بالعودة لألرض لتشفى من مرض املوت

الثاين قصصه القصرية، أما  ؛ يضم اجلزء األول منها أشعاره، واجلزء"1937"ة أجزاء نشرت أعماله الكاملة يف ثالث وقد
  .اجلزء الثالث فيضم املقاالت

 "1959 -1887"زلمان شنياؤور 

Zelman Shneour  

ولد يف روسيا البيضاء ألسرة حسيدية وكان . يكتب بالعربية واليديشية شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي يهودي
وكان اخوته من دعاة  تلقى شنياؤور تعليماً تقليدياً وأصبح على دراية بالتراث احلسيدي. جتارة اوهرات مل يفأبوه يع

قضى بعض الوقت يف أوديسا . حياة من التجوال التنوير فتأثر بفكرهم وترك أهله وهو بعد يف سن الثالثة عشر وبدأ
ات حيث عمل يف دار نشر عربية كما عمل سكرترياً خاصاً لبضعة سنو حيث تعرف إىل بياليك مث استقر يف وارسو

مثقفي  مث ذهب إىل فلنا حيث تعرف إىل بعض كبار. قابل فريشمان الذي أصبح صديقه وأستاذه وهناك. أليزاك برييتس
. يةأصبح يكتب بالعربية واليديش ويبدو أنه أحب هذه املدينة فكتب عنها قصيدة طويلة، ومنذ ذلك الوقت. اليديشية

عام "توجه شنياؤور بعد ذلك إىل سويسرا حيث كتب . واليديشية وساهم بالكتابة يف العديد من االت العربية
 التناقض بني الطبيعة احلرة: تتناول املوضوع الرومانتيكي املألوف» يف اجلبال«بعنوان   قصيدة غنائية طويلة"1908

وقد سافر . يف السوريون بعض الوقت مث ذهب إىل باريس حيث درس. ملصطنعةالتلقائية واملدينة الكئيبة املكبلة بالتقاليد ا
، وأثناء هذه الفترة كتب جمموعة قصائد بعنوان "العريب وزار املغرب" يف أوربا 1913 حىت عام 1908منذ عام 

 سحرته» الشمسلفتاة إيطالية مسراء لوحتها « حيث يعبر الشاعر عن حبه العميق  "1912"» على أنغام املاندولني«

أسالفها هم الذين حطموا اهليكل  ومع هذا يتذكر الشاعر أن. جبماهلا ويطلب منها أن تعزف له على آلة املاندولني
الذي يتأرجح بني احلب والكراهية، هو تعبري عن موقفه من  وموقفه املبهم هذا،. وتسببوا يف تشتت الشعب اليهودي

انتقام يتم  ، وهو»انتقام اليهود من األغيار«  يصف شنياؤور "1912"» ئيلإيقاعات إسرا» ويف قصيدة. األغيار ككل
عليهم مفهوماً لإلله أبعدهم عن آهلتهم احلسية  يف عامل الروح إذ أن اليهودي منحهم اليهودية، هذه الديانة اليت فرضت

  . اجلميلتعبري عن نقمة اليهودي على عامل الوثنية احللويل اجلميلة أي أن التوحيد اليهودي هو

اليهود من  حيذر فيها» العصور الوسطى ستعود«أثناء حماكمة بيليس كتب شنياؤور قصيدة بعنوان  1913ويف عام 
ومع بداية احلرب العاملية األوىل، كان . أخرى االخنداع مبظاهر التقدم والتسامح، إذ أن الكراهية واحلروب ستعود مرة

ولكن بعد تفرق أدباء . وعمل يف مستشفى، وأسس داراً لنشر الكتب العربية شنياؤور يف أملانيا فدرس الطب يف برلني
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فر إىل   مث"مع وصول القوات النازية" 1940 وظل مقيماً هناك حىت عام 1923استقر يف باريس عام  العربية
طني احملتلة إال عام مل يستوطن يف فلس وعند إعالن دولة إسرائيل مل يهاجر إليها على الفور إذ أنه. الواليات املتحدة

1951.  

اليهود  أي كل"املؤلفني الصهاينة الذين ينم أدم عن كره عميق لليهودية ويهود املنفى  وينتمي شنياؤور هلذا اجليل من
والبطش، ففي رواية نواه باندري   ويطرحون بدالً من ذلك رؤية علمانية مبنية على قيم القوة"يف كل أحناء العامل

باعتباره منوذجاً لليهودي اجلديد الذي مل يتلق تعليماً دينياً، فهو ليس  "نوح"قدم شنياؤور شخصية نواه  ي"باليديشية"
قوي ال يهاب؛ يداه  ،"ال العقيدة"وهو يهودي بالعرق والوراثة . خياف من ورقة الشجر اليت حتملها الريح حزمة أعصاب

  .اليهودي جبان بطبعه يعيش حياة روحية حمضة ظنون أنهي يدا عيسو تكسب له احترام األغيار الذين كانوا ي

 يتخيل شنياؤور أم أثناء التنقيب عن اآلثار يف فلسطني قد جيدون بعض األعمال اليت «اللوحات املُخبأة«ويف قصيدة 

مثال اليت حاول األنشاد وسفر األ  ومثل نشيد"أبوكريفا"كتبها أعداء التراث الديين التقليدي، أعمال مثل الكتب اخلفية 
والقصيدة أثارت الكثري من . بأعجوبة ومت تضمينها يف العهد القدمي احلاخامات منع نشرها ولكنها جنت من هذا املصري

وغريهم ممن يقفون  تاريخ إسرائيل بطريقة ختتلف عن الرواية التوراتية، تشبه رؤية قورح والصدوقيني النقاش فهي تروي
  .هخارج التراث وحياولون تقويض

اليهودي  عنيفاً على اليهودية البالية اليت شاخت وحتجرت وعلى التراث اليهودي وعلى التاريخ إن شنياؤور يشن هجوماً
وهلذا جند أن . التاريخ اليهودي الومهي ولكنه يصر مع هذا على انتمائه اليهودي اإلثين، الذي ال وجود له خارج هذا

الرتعة احلسية الواضحة والرتعة التشاؤمية اليت ال ترى يف احلياة إال ومهاً  شعره يزخر بالتناقضات، فقصائده جتمع بني
إزاء املصري اإلنساين املأساوي  ورغم مترده على سائر أشكال الضعف واخلنوع، إال أنه يبدو يائساً ومستسلماً متاماً .فارغاً
  .احملتوم

يف األدب احلديث " الثالثة العظام " كي، بوصفه أحد جانب بياليك وتشرحنوفس وكثرياً ما يأيت ذكر شنياؤور، إىل
  .بالعربية، ولكنه يفوقهم من ناحية غلبة الطابع احلسي يف شعره املكتوب

الغابة  ، و فصول"1924"، و الرؤى "1923"، واجلسور "1908"شنياؤور األخرى قصائد لألطفال  ومن مؤلفات
، "1923"و املضايق  ،"1910"صية من احلياة واملوت ومن مؤلفاته القص. ، وكلها جمموعات شعرية"1933"

، و "1909"أعماله الكاملة :  فمن بينها"مثيلتها بالعربية اليت تفوق يف غزارا"أما مؤلفاته اليديشية . وكلها بالعربية
 .1943، ورواية نابليون واحلاخام اليت صدرت هلا ترمجة فرنسية عام "1909"جمنون  موت  من مذكرات منتحر

وقد ترجم . إال عدد قليل ومعظم أعماله اليديشية نشرت يف صحف وجمالت متنوعة، ومل يظهر منها على هيئة كتب
  .بترمجة كثري من مؤلفاته اليديشية إىل العربية كثري من أعمال شنياؤور إىل اللغات األوربية، وقام هو نفسه

  "1949-1888"إليشيفا 
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Elisheva  

وبدأت . جريكوفا، وهي أديبة روسية غري يهودية تكتب بالعربية سم األديب للكاتبة إليزافيتاإليشيفا بيخوفسكي هو اال
 تزوجت من. "1919"، أغان خفية "1919"دقائق : بالروسية فنشرت جمموعتني شعريتني مها حياا األدبية بالكتابة

الكتابة بالعربية، فنشرت  هت إىلواجت. ، وهاجرت معه إىل فلسطني حيث استوطنا فيها1920روسي يهودي يف عام 
، وقصة "1928"، وجمموعة قصص بعنوان قصص "1926" قصائد بعنوان كوب صغري: أعماالً أدبية متنوعة أمهها

، ودراسة بعنوان الشاعر واإلنسان عن الشاعر "1929"بعنوان احلارات  ، ورواية"1929"بعنوان حادثة تافهة 
 كما ترمجت إىل الروسية بعض األعمال األدبية املكتوبة. "1946"ئد ، مث قصا"1929"بلوك  الروسي ألكسندر

  .بالعربية

، إال "أي الصهيونية"» القومية اليهودية«تعاطفاً مع دعاوى  كانت إليشيفا تبدي إعجاباً شديداً بقيم اليهودية، كما أبدت
  .املسيحية ومل تتحول إىل اليهودية أا ظلت متمسكة بعقيدا

 فالتصور العام أن اآلداب املكتوبة بالعربية هي جزء. أا تثري قضايا منهجية عديدة يشيفا ليس هلا أية أمهية، إالورغم أن إل

بالعربية عن مواضيع غري يهودية أو  مما يسمى باألدب اليهودي، وأنه تعبري عن اهلوية اليهودية، ولكن ماذا لو كتب أديب
هل األعمال األدبية املكتوبة : أدباً يهودياً؟ وهناك القضية األخرى وهي ؟ هل يظل هذاكتب أدباً معادياً لليهود واليهودية

فهي روسية مسيحية  تشكل أدباً عربياً أم آداباً مكتوبة بالعربية؟ وتثري إليشيفا كل هذه القضايا وحبدة، بالعربية
رغم أا هاجرت إىل فلسطني واستوطنت بالعربية و أرثوذكسية ظلت متمسكة بعقيدا املسيحية رغم أا كانت تكتب

 إطار التقاليد األدبية الروسية، أي أا ظلت مسيحية من ناحية العقيدة، روسية من فيها، والبد أا كانت تدور داخل

أنطون مشاس الفلسطيين العريب الذي  وهي، يف هذا، تشبه. ناحية االنتماء األديب، وهو ما جيعل العربية جمرد أداة لغوية
  !يف إسرائيل تب رواية بالعربية وأصبح من رواد األدب العربيك

  Asher Barash"1952-1889"آشير باراش 

بدأ الكتابة األدبية يف سن مبكرة  .1914ولد يف جاليشيا واستقر يف فلسطني منذ عام . روائي وناقد يكتب بالعربية
ية والبولندية مث حتول بعد ذلك إىل الكتابة باللغة العربية شعراً األملان باللغة اليديشية، وكتب بعض أعماله األوىل باللغتني

  .ونثراً

تأسيس الدولة الصهيونية، ويتبدى  وتتناول بعض قصص باراش حياة مهاجري املوجة الثانية إىل فلسطني وواقع ما بعد
 قصصه طابع السرد التقليدي يغلب على. اليت خلفها يف جاليشيا يف بعضها اآلخر نزوع إىل ذكريات احلياة األوىل

 ، حياول"1938  1930"ففي روايته احلب املنبوذ . خيلو من مضامني عقائدية موجهة والوصف البسيط الذي ال

ال سبيل إىل التعايش الطبيعي بني  الكاتب أن يصل بالقارئ إىل نتيجة حمددة مفادها أن جمتمع األغيار حاقد وشرير، وأنه
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من األغيار تصل إىل طريق مسدود، ويكون احلل الذي تقدمه  قة احلب بني فىت يهودي وفتاةإن عال. اليهود وغريهم
  .شرطي معاد لليهود الرواية هو زواج الفتاة من

وهو حماولة لتقدمي نظرية منهجية عن أدب  "1931" كتب باراش عدة أعمال نقدية أبرزها كتاب نظرية األدب
 كما ترجم باراش إىل العربية بعض. ذكر نظراً للطابع املطلق واجلامد لكثري من أحكامهت العربية، بيد أنه مل تعد له قيمة

  .األعمال األدبية اإلجنليزية واألملانية فضالً عن يوميات هرتزل

  "1953-1896"مناحم ريبالو 

Menahem Ribalow  

هاجر . يف جامعة موسكو  التلمودية مثتلقَّى تعليمه يف إحدى املدارس. وناقد أديب روسي يهودي يكتب بالعربية صحفي
، اختري رئيساً لتحرير الة األسبوعية العربية 1923عام  ويف.  واستقر فيها1921إىل الواليات املتحدة األمريكية عام 

 اليت كان"وتناول ريبالو يف مقاالته، . نيويورك، وظل يشغل هذا املنصب حىت وفاته هادوعار اليت كانت تصدر يف

ساهم . وخصوصاً الشعر  العديد من قضايا األدب احلديث املكتوب بالعربية"»شوشاين. م«باسم مستعار هو يوقعها 
التفاهم بني األدباء الذين يكتبون بالعربية وأولئك الذين  بقسط وافر يف حركة إحياء اللغة العربية ويف جمال خلق جسور

  ."بن تسفي مع إسحق"الرئيس املناوب لالحتاد العاملي للعربية كما توىل منصب . الواليات املتحدة يكتبون باليديشة يف

، فضالً عن حترير عدد من 1949وحىت عام  1931شارك ريبالو يف حترير الكتاب السنوي ليهود أمريكا منذ عام 
 كتاب مقاالت:مقاالته وظهرت يف مخسة جملدات حتمل العناوين التالية وقد جمعت. املختارات األدبية العربية

، ويف صحبة شجرة السلوى حىت الربيع "1942"، و كتابات ولفائف "1936"وشخصيات  ، و أدباء"1928"
  ."1955"و من عامل إىل عامل  ،"1950"

  "1953-1896"إسحق لمدان 

Isaac Lamdan  

سي احلرب العاملية وقد دفعته مآ.تقليدياً وعلمانياً ولد يف أوكرانيا وتلقى تعليماً. شاعر روسي يهودي يكتب بالعربية
 الشيوعية، فتطوع يف اجليش األمحر عند اندالع الثورة البلشفية، ولكنه مل يلبث أن األوىل إىل التعاطف مع األفكار

 1920فهاجر إىل فلسطني عام  اكتشف عدم إمكان التوفيق بني انتمائه اليهودي واالنتماء إىل حركة اشتراكية ثورية

فرصة التعرف على مهوم اجليل الثالث من املهاجرين  صف الشوارع، وهو ما أتاح لهحيث عمل حيناً يف املزارع ور
 خبيبة أمله يف كثري من الوعود واآلمال الرباقة للحلم الصهيوين، ذلك الشعور الذي اليهود إىل فلسطني وجعله يشعر

ومع أنه . باللغة العربية رية، تفرغ ملدان للكتابة، وأسس جملة أدبية شه1934ومنذ عام . انعكس يف بعض قصائده
  .ألشد اآلراء تعصباً وعنصرية رفض إخضاع جملته ألية مجاعة سياسية، إال أا كانت منرباً
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الصحف واالت الصهيونية، اهتماماً ملحوظاً، وعلى األخص قصيدته  أثارت قصائد ملدان املبكرة، واليت نشرت يف
وتتميز هذه  .عرض فيها بشكل أقرب إىل الرثاء ما حل باليهود عرب التاريخ اليت يست"1927"ماسادا  امللحمية الطويلة

أما . ونربة التعصب املتشنج على املهارة الفنية القصيدة، وكثري من قصائد ملدان، بغلبة التعبريات البالغية االنفعالية
، فلم حتظ بالنجاح الذي "1945"، و يف ممر العقارب "1930"العدة الثالثية  جمموعاته الشعرية األخرى، وأمهها

  .ماسادا رغم أا جاءت أقل فجاجة يف نزعتها الدعائية صادفته

 الشعر، ترجم لمدان إلى العبرية بعض مؤلفات ماكس برود وجوزيف كونراد وجاك لندن وباإلضافة إلى كتابة
 .وغيرها

  

األدب اليديشي: الباب التاسع   

 األدب اليديشي 

Yiddish Literature  

، باعتبار أنه أدب يتبع عدة تشكيالت حضارية خمتلفة، 1948حىت عام » عربي أدب«ا كان يصعب احلديث عن إذ
وبولندا على  ليس كذلك بالنسبة إىل األدب اليديشي املرتبط بتشكيل حضاري واحد يف شرق أوربا، روسيا فإن األمر

عالية، خصوصاً إن ذُكر االنتماء   وتصنيفيةمقدرة تفسريية» األدب اليديشي«ولذا، فإن مصطلح . وجه اخلصوص
وظهرت أول أعمال أدبية يديشية يف القرن السادس عشر، وكانت  ."إخل... بولندي، روسي،"القومي للكاتب باليديشية 

العربية، كلغة  وقد استخدم بعض دعاة حركة التنوير اللغة اليديشية، بدالً من. وكُتب الصلوات ترمجات لآلداب الغربية
مث ظهر أساطني األدب اليديشي . من يهود اليديشية لتعبري األديب باعتبار أا لغة حية وتتحدث ا اجلماهري اليهوديةل

كما ظهر مسرح . ومنديل موخري سيفورمي، الذين كتبوا أعماالً روائية باألساس وأمههم إسحق برييتس، وشالوم عليخيم،
يف الواليات املتحدة  ، ولكنه مل يتطور وينمو إال"مرباطورية الروسيةمع تعثُّر التحديث يف اإل" 1870عام  يديشي

اليديشية معهم، واليت أصبحت لغة الشارع اليهودي يف  واألرجنتني حيث محل املهاجرون الروس اليهود اللغة أو اللهجة
 كان يف بولندا وروسيا مثاليديشي أينما هاجر يهود اليديشية، لكن املركز األساسي  وكانت هناك مراكز لألدب. املهجر

املؤسسة الصهيونية تعارض اللغة  ورمبا كان االستثناء الوحيد من القاعدة هو فلسطني حيث كانت. الواليات املتحدة
  .اليديشية

 االزدهار واإلبداع األديب ساعد عليها حزب البوند والتنظيمات العمالية اليهودية اليت متتع األدب اليديشي مبرحلة من

قصرية للغاية، فاليديشية مل  لكن فترة االزدهار هذه كانت. ليديشية كلغة للجماهري اليهودية يف شرق أورباتبنت ا
وبعد اية احلرب . التاسع عشر، أي أنه مل يكن هناك تراث أديب يديشي تستخدم كلغة للتعبري األديب إال يف اية القرن

يهود اليديشية  ضت على فرص هذا األدب يف التطور من أمهها أناألوىل، ظهرت عوامل حضارية وسياسية ق العاملية
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كما أن العقول املبدعة . اليديشية كلغة للتعامل ، واختفت"السوفييت واألمريكي"أنفسهم اندجموا يف حميطهم احلضاري 
غة اتمع الذي عادةً من خالل التشكيل احلضاري الذي تنتمي إليه ومن خالل ل من بني أعضاء اجلماعات اليهودية تبدع

ولذا، . واالقتصادي كنفه، خصوصاً إذا كان اتمع متساحماً معهم، ويتيح هلم بعض فرص احلراك االجتماعي تعيش يف
 وشالوم "1915"برييتس : العاملية األوىل، مثل يالحظ أن أساطني األدب اليديشي الذين ماتوا مع أواخر احلرب

ومما ال شك فيه أن اإلبادة . ، مل يخلُفهم أحد يف مستواهم األديب"1917"  ومنديل موخري سيفورمي"1916"عليخيم 
القضاء على كثري من  لليهود، خصوصاً يهود اليديشية، والتصفيات الستالينية يف االحتاد السوفييت، سامهت يف النازية

عد من ادي لألدباء الكتابة ذه اللغة، ولذا، مل ي. اليديشية ولكن يظل العنصر األساسي اختفاء مجاهري. كُتاب اليديشية
يكتب باليديشية مدركاً أن عمله األديب   ينتقل إىل الكتابة باإلجنليزية، أو"مثل باشيفيس سنجر"مهماً وشهرياً  وجند كاتباً

 صدر يفوكانت ت. عدم تعرض يهود الواليات املتحدة إلبادة أو تصفية أو اضطهاد هذا، رغم. سيترجم إىل اإلجنليزية

  .االحتاد السوفييت جملة سوفيتيش هاميالند، وهي جملة أدبية يديشية

  "1917-1836"مندلي موخير سفوريم 

Mendle Mocher Sephorim  

منديل موخري «األديب فهو  ، أما امسه»شالوم جيكوب أبراموفيتش«أديب يكتب بالعربية واليديشية امسه احلقيقي 
ويعد منديل أحد مؤسسي . روسيا وتلقى تعليماً تقليدياً ولد يف. »منديل بائع الكتب« وهي عبارة عربية تعين» سفورمي

املتسولني  بعد يف سن السابعة عشرة متسوالً يسمى أبراهام األعرج أقنعه بأن ينضم إىل مجاعة قابل وهو. األدب اليديشي
منديل من اجلماعة والتقى بأحد دعاة حركة   املدن، فروبعد فترة من التسول والتنقل بني. اليت كان يرأسها أو يديرها

 ذلك الروسية واألملانية والرياضيات وأثر فيه تأثرياً عميقاً إذ استوعب منديل مثُل التنوير الذي لقنه تعليماً حديثاً مبا يف

حركة التنوير مث دعاة  ودعا منديل إىل علمنة أسلوب حياة اليهود، وكان من أوائل. احلركة والفلسفة الوضعية
  .الصهيونية

، قرر أن يكتب 1864ويف عام . وكتب بالعربية دون أن حيالفه النجاح تأثر منديل بأعمال تورجينيف وفيكتور هوجو،
فاسدة ال تستحق أن  كان يعد خطوة جريئة نظراً ألن اليديشية كان ينظَر إلىها باعتبارها رطانة باليديشية وهو قرار

إذ اقتصرت األعمال املكتوبة ذه الرطانة على الصلوات  قفون، كما مل يكن هناك أدب جاد مكتوب ايكتب ا املث
وحىت ينجز . إليها ولكن منديل ارتأى أن هذه هي لغة اجلماهري اليهودية اليت جيب أن يصل. الشعبية وبعض القصص

أحدثت كتاباته . األديب الذي اشتهر به ذلك، خلق شخصية أدبية هي شخصية بائع كتب، واختار لنفسه هذا االسم
شخصياته وعاداته ونكاته ومآسيه، ولكنه كان : بطريقة واقعية وشاملة ثورة يف عامل األدب اليديشي، إذ صور اجليتو

  .بالتعاطف رغم قسوته يف الوصف تصويراً مشوباً

، وهي مسرحية "1869"بة اللحم ، ومسرحية ضري"1864"الصغري  وكان من أوليات أعماله اليديشية رواية الرجل
 ومن أهم أعماله األخرى فيشكه. املؤسسة اليهودية اليت صارت أداة يف يد القهر القيصري انتقادية يسخر فيها من



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                443  

أما رواية املهر . متسولة  اليت تستند إىل جتربته الشخصية وتروي قصة حب حزينة بني فشكه وفتاة"1869"املتسول 
  .يهود اليديشية  رمزية عن جتربة يهود شرق أوربا، أي، فهي قصة"1873"العجوز 

وكانت أوىل رواياته العربية هي مكان الرعد . ال بأس به  وحقق جناحا1886ًوعاد منديل إىل الكتابة بالعربية بعد عام 
 "1895 - 1894"األخرى بالعربية احللقات التلمودية السماوية واألرضية  ومن أهم أعماله. "1886"اخلفي 

. املتصارعة أعضاء اجلماعة اليهودية بني االندماجيني واألرثوذكس والصهاينة ويقدم وجهات نظرهم يث يصف انقسامح

فيدافع عن حركة التنوير تارة وعن  ويظهر املؤلف نفسه كأحد شخصيات الرواية، ولكن موقفه يتسم بالتردد،
  .األرثوذكسية طوراً وعن الصهيونية مرة ثالثة

العميقة من حياة أعضاء اجلماعة اليهودية يف   ميكن القول بأن ما يسم أعماله ليس تردده وإمنا سخريتهولكن، مع هذا،
. إىل املطالبة بتطهري قصصه من تلك الفقرات اليت يعدوا شرسة يف هجومها النقاد شرق أوربا، األمر الذي حدا ببعض

  .ربية واليديشية من بعدهمنديل أثراً عميقاً يف األدباء الذين كتبوا بالع وقد ترك

  "1915-1851"إسحق بيريتس 

Isaac Peretz  

على فكر  تأثر بالفكر احلسيدي يف مقتبل حياته، لكنه اطلع. بولندا وكتب بالعربية واليديشية شاعر ومؤلف ولد يف
 1888 يف عام  مث نشر"1877"بالعربية  حركة التنوير وتأثر به، وكان أول أعماله األدبية جمموعة من القصائد

وقد . تتناول حياة اجلماعة اليهودية يف شرق أوربا أي يهود اليديشية باليديشية، وهي قصيدة طويلة» مونيش«قصيدة 
 "1891" ومن أهم أعماله النثرية صور من رحلة ريفية. ذلك، واُعترب أحد مؤسسي األدب اليديشي ذاع صيته بعد

» مناظر مألوفة«باليديشية من أشهرها   وقد كتب أيضاً قصصاً قصرية.حيث وصف الفقر والذل يف منطقة االستيطان

، وهي صورة "1907"اليديشية بعنوان يف السوق القدمي ليالً  وكتب مسرحية بالعربية مث ترمجها إىل. 1890عام 
  .يف بولندا بانورامية للوجود اليهودي

  "1916-1859"شالوم عليخيم 

Shalom "Sholem" Aleichem  

السالم «، وهي عبارة عربية تعين »شالوم عليخيم» ، أما امسه األديب فهو»شالوم رابينوفتس«يديشي امسه احلقيقي كاتب 
وقد تدهورت األحوال املالية . تاجراً ميسور احلال، مهتماً بفكر حركة التنوير ولد يف أوكرانيا وكان أبوه. »عليكم

مبوهبة السخرية، معجم  وكان أول أعمال شالوم، الذي كان يتمتع. ةكما ماتت أم شالوم وتزوج أبوه مرة ثاني لألسرة،
كما كتب شالوم بعض . األب على رؤوس أوالد زوجها باليديشية للشتائم واللعنات اليت عادةً ما كانت تصبها زوجة

  باليديشية، وأصبح، قرر أن تكون كل أعماله1883ولكنه، ابتداًء من عام . بالعربية املقاالت وبعض األعمال األدبية
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على أن ينشر ذه الرطانة اليت  واختذ لنفسه امساً أدبياً ينشر به ألنه مل يكن جيرؤ. بذلك أحد مؤسسي األدب اليديشي
  .إما باللغات األوربية أو بالعربية، لغة النخبة كانت حمط احتقار املثقفني اليهود الذين كانوا يكتبون

ختتلط  ق عاملاً محدد املعامل، سجل فيه حياة يهود شرق أوربا بكل تفاصيلها وبطريقةخيل وقد جنح شالوم عليخيم يف أن
إن أشار أحدهم إىل أن فالناً أصبح  وأصبحت شخصياته جزءاً من مصطلح يهود اليديشية، فمثالً. فيها املأساة بامللهاة

وقد حاول مناحيم هذا، كما . ققمشاريع ال ميكن أن تتح فإن هذا يعين أنه شخص خيايل صاحب» مناحيم مندل«
 ومن أهم شخصياته. كخاطبة نظري أجر، لكنه اكتشف أنه كان يرتب زواجاً بني فتاتني رمسه شالوم عليخيم، أن يعمل

اليديشية، وهو يقتبس كلمات  ، وهو فالح جاهل يضرب جبذوره يف األرض ال تتعدى ثقافته ثقافة يهود»طوبيا اللبان»
وقد استخدمت هذه . يعرف معناها على وجه العموم يدرك معناها على وجه الدقة ولكنهالعهد القدمي دون أن 

 ويعد شالوم. بعد أن أُعطيت بعداً صهيونياً» عازف الكمان على السطوح«الشهرية  الشخصية يف املسرحية الغنائية

  .عليخيم من أهم كُتاب اليديشية إن مل يكن أمههم على اإلطالق

  "1920-1863" سكي-آن. س

S. An- Ski  

ولد يف روسيا . بفلكلور يهود اليديشية امسه احلقيقي شلوبيم زانفيل رابابورت واحد من أهم أدباء اليديشية ومن املهتمني
وقد يكون هذا "تسمى حنا أو أنا  وكان أبوه وكيالً ألحد املُالَّك الزراعيني من بقايا يهود األرندا، وكانت أمه البيضاء

 وبالفكر االشتراكي، فترك مرتله "نارودنكي"التنوير وحركة الشعبيني الروس  تأثر بفكر حركة. "هو مصدر امسه املستعار
واضطر . ومدرساً السادسة عشرة وذهب ليعيش بني العمال والفالحني الروس حيث عمل حداداً وعامالً وهو بعد يف

  .1905  وعاد منها عام بسبب نشاطه الثوري،1892إىل اهلرب إىل باريس عام 

وبدأ يكتب باليديشية قصصاً وأساطري عن  كتب أن سكي مؤلفاته بالروسية، ولكنه انضم عند عودته إىل حزب البوند
وبدأ يهتم بالفلكلور، فانضم إىل بعثة جلمع الفلكلور . "القَسم" فقر يهود روسيا، كما نظم أنشودة حزب البوند

  .وقد مات أن سكي يف وارسو. "سي اليهودي البارون جونزبورجاملليونري الرو نظمها"اليديشي 

 اليت "االلتصاق"مسرحية الديبوق  تبلغ األعمال الكاملة آلن سكي مخسة عشر جزءاً، لكن أهم أعماله وأشهرها هي
لغات، وتدور أحداثها حول رجل وحبيبته ال يتم زواجهما  وقد ترمجت هذه املسرحية إىل عدة. 1919نشرت عام 

 احلبيب لكنه مبساعدة آليات القبااله ينجح يف أن يتلبس جسد حبيبته، وحينما ينجح بسبب جشع والدة احلبيبة، وميوت

وفاة آن سكي، لكنها القت جناحاً  ومل تمثَّل املسرحية إال بعد. احلاخامات يف طرد روحه متوت احلبيبة وتلتحم روحامها
  .هناك أوبرات ومسرحيات موسيقية مقتبسة منها رات، كما أنومت إخراجها سينمائياً عدة م. كبرياً

  "1957-1880"شوليم آش 
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Sholem Asch  

كتب أول أعماله . السابعة عشرة، مث تعرف على فكر حركة التنوير تلقى تعليماً دينياً حىت سن. روائي وكاتب مسرحي
رواياته األخرى  ومن. وساط اليديشية بروايته املدينةأحرز شهرة يف األ. أعماله كتبه باليديشية بالعربية، ولكن أهم

هاجر إىل الواليات املتحدة عام . املسرحيات اليديشية وتعد مسرحيته رب االنتقام من أهم. أمريكا، و موتكي اللص
 شية يفوتصور روايتاه املدن الثالث و اخلالص جوانب من حياة يهود اليدي. باليديشية  حيث استمر يف الكتابة1910

حاول يف رواياته األخرية، موسى و . املتحدة أما روايته النهر الشرقي فتتناول حياة اجلماعة اليهودية يف الواليات. أوربا
وأثار هذا . بني اليهود واملسيحيني بأن يبين ما تصوره تراثهم الروحي املشترك النيب و الناصري أن يضيق اهلوة العقائدية

إسرائيل قبل وفاته بعامني،  استقر شوليم يف. ذكسية واليديشية عليه، فاتهم بالقيام بنشاط تبشريياألوساط األرثو غيظ
ولعل ذلك يعود إىل . يديشية وإنسانية عاملية معادية للصهيونية وال ندري سبب اختاذه هذه اخلطوة مع أن أدبه ذو نزعة

  .يف الواليات املتحدة اختفاء قراء اليديشية

  "1948-1890"لز سولومون ميخو

Solomon Mikhoels  

قُتل يف . جلنة معاداة الفاشية يف االحتاد السوفييت وكان املدير اليهودي ملسرح الدولة، ورئيس. ممثل يف املسرح اليديشي
ويف عهد جورباتشوف، مت تأسيس مركز . السري السوفييت قام بتدبري ذلك احلادث حادث سيارة، ويقال إن البوليس

  . االحتاد السوفييت سمي بامسه ولكنه أُغلق بعد قليليف ثقايف

  "1952-1895"بيريتس ماركيش 

Peretz Markish  

ولد يف فولينيا وتلقَّى يف صباه تعليماً دينياً يهودياً تقليدياً، . باليديشية شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي كان يكتب
األديب الذي ضم إىل جانبه  ان ماركيش العضو األصغر يف ثالثي كييفوك. تلقَّى بعض الدراسات اجلامعية يف أوديسا مث

األعمال األدبية والشعرية تضم الشعر واألدب اليديشي  وقد أصدر معهما جمموعة من. األديبني هوفشتاين وكفيكو
 عمال اهلجوم ضدالسوفيتية اجلديدة، كما تعبر عن جتارب احلرب العاملية األوىل وأ احلديث، وتشيد بالثورة والدولة

وأسس يف وارسو جملة . وفلسطني ، فانتقل إىل بولندا وزار فرنسا واجنلترا1919وترك ماركيش روسيا عام . اليهود
سنجر يف حترير أول جمموعة من املختارات األدبية، وأصدر  ، شارك مع الكاتب إسرائيل جوشوا1922ويف عام . أدبية

  .رشافسكي ومارك شاجال الذي شارك برسومهبالتعاون مع فا جمموعة ثانية يف باريس

بولندا   بعد أن أصيب خبيبة أمل من وضع اجلماعة اليهودية يف1926إىل االحتاد السوفييت عام  عاد ماركيش مرة أخرى
االحتاد السوفييت وأصدر قصائد عديدة تشيد  وقد أصبح من الشخصيات األدبية البارزة يف. وتزايد االجتاهات املعادية هلم

العديد من مسرحياته على املسارح اليديشية والروسية يف أحناء االحتاد  بالنظام السوفييت وبستالني، كما مت عرض
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الصناعة واستيعام  كانت تتناول مواضيع حتول اجلماهري اليهودية إىل العمل املنتج سواء يف الزراعة أو السوفييت حيث
  .يف البناء االشتراكي اجلديد

، عمل كمراسل 1942ويف عام . 1939جلمعية الكتاب اليهود، وتلقَّى وسام لينني عام  رترياًعمل ماركيش سك
الشديدة واحلزن على مصري  وقد كانت أعماله خالل فترة احلرب تتسم بوطنيتها. على اجلبهة الروسية األملانية صحفي
ورد . 1952الروس اليهود، وأخرياً أُعدم عام الكُتاب واألدباء   مع غريه من1948ومت إلقاء القبض عليه عام . اليهود

  .1957بعد موت ستالني ونشرت قصائده بالروسية عام  االعتبار إليه

  "1952-1900"إسحق فيفر 

Isaac Fefer  

وانضم . ولد يف أوكرانيا وعمل منذ وقت مبكر يف مطبعة .شاعر وناقد وكاتب مسرحي روسي كان يكتب باليديشية
 ، انضم إىل احلزب1919ويف سنة . 1917احلرب األهلية الروسية اليت أعقبت ثورة  د كما اشترك يفإىل حزب البون

وأصبح فيفر من أبرز أدباء . كييف الشيوعي، وهي السنة نفسها اليت نشر فيها أول أشعاره يف جريدة العلم الشيوعي يف
لية وعمليات اهلجوم ضد اليهود، كما كانت خالل احلرب األه اليديشية السوفييت، وكانت قصائده تتناول جتاربه

الشهرية،  «ستالني«ومن بني قصائده قصيدة . بني اجلماعة اليهودية يف ظل الدولة السوفيتية تتناول التحوالت االجتماعية
كما كتب قصائد حول جتربة . »جيتو وارسو ظالل«اليت كتبها خالل احلرب العاملية الثانية، و» أنا اليهودي«و 

األدب اليديشي يف الدول الرأمسالية هاجم فيه حبدة كُتاب اليديشية   أصدر كتاباً حول1933ويف عام . جانبريوبي
  .هذه البالد البارزين يف

كما زار الواليات املتحدة وكندا كممثل للجنة اليهودية  وقد خدم فيفر يف اجليش الروسي خالل احلرب العاملية الثانية،
 دعم وتأييد اجلماعة اليهودية يف هذين البلدين لالحتاد السوفييت يف حربه ضد أملانيا ل كسباملعادية للفاشية من أج

  .النازية

 الكُتاب الروس اليهود، وأُعدم يف عام  يف ظل حكم ستالني، ضمن غريه من1948مت إلقاء القبض على فيفر عام 

 أعماله مترجمة إىل الروسية يف االحتاد السوفييت عام ستالني، كما مت إصدار وقد رد االعتبار إليه بعد وفاة .1952
1958.  

  "1990-1904"إسحق باشيفيس سنجر 

Isaac Bashevis  Singer  
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ألسرة حاخامية، وكان أبوه  ولد يف بولندا. وهو شقيق الكاتب اليديشي إسرائيل سنجر. صحفي وكاتب روائي يديشي
تعليماً دينياً تقليدياً، وانغمس يف الدراسات القبالية، إال أنه  قى باشيفيسوتل.  يف مرتله"حمكمة شرعية"يعقد بيت دين 

  .وتركت فيه هذه العناصر املختلفة واملتناقضة أعمق األثر. العلوم الدنيوية درس أيضاً بعض

 روايته الشيطان يف  اليت تتبدى يف"الفاوستية أو"من أهم املوضوعات يف رواياته ما سمي بالرتعة املضادة للربوميثية 
بأسرارالقبااله الصيغ القبالية املختلفة للسيطرة على الواقع ولكنه يقع،   حيث يستخدم البطل العارف"1953"جوري 

عواطفهم الشيطانية اليت  وأبطال باشيفس ال سلطان هلم على. اية األمر، يف قبضة الشيطان، متاماً مثل فاوستوس يف
  .تتملكهم

على هيئة حلقات في "، وبدأت رواياته تظهر باليديشية 1935عام  س سنجر إلى الواليات المتحدةهاجر باشيفي
ويالحظ أن باشيفيس سنجر يربط . باإلنجليزية، أي أنه كان يكتب لجمهورين مختلفين  وكذلك"الصحف اليديشية

أولى رواياته في الواليات   نشرتوقد. العنصر الشيطاني البروميثي والجنس، وهذا يعود إلى أثر القبااله فيه بين
وقد ظهرت روايات . الحرب العالمية الثانية  وهي رواية ملحمية واقعية عن وارسو قبل1950المتحدة عام 

واقعية تؤرخ ألسرة يهودية بولندية في القرن التاسع عشر،  ؛ وهي رواية"1967"عديدة لباشيفيس، الضيعة 
، "1960"أما رواية ساحر لوبلين . "1970"ت لها تتمة بعنوان الضيعة بنيتها، ثم ظهر ولكنها رواية مفككة في

انتفاضة   إبان"1962"وتدور أحداث رواية العبد . تتناول مرة أخرى الموضوع الفاوستي ومخاطره فهي
باشيفيس يتجلى في رواياته  لكن تميز.شميلنكي،وتتناول شخصية يهودي يحب ابنة الفالح الذي استعبده

وكل هذه الروايات ."1964"الجمعة القصيرة  ،و"1961"،و إسبينوزا شارع السوق "1957" القصيرة جمبل
الشيطان،وهي تتضمن تحليالت في المرض النفسي والشر  خلفيتها هي الشتتل الذي عادة ما يزوره رسل

 .على جائزة نوبل في األدب وقد حصل باشيفيس سنجر.اإلنساني

   اليهودية ولغاتهملهجات أعضاء الجماعات: العاشر الباب

 اللغات اليهودية 

Jewish Languages  

 لإلشارة إىل اللغات واللهجات "أو املتأثرة ا"بعض املراجع الصهيونية  اصطالح تستخدمه» اللغات اليهودية»
هودية فاجلماعات الي وهو اصطالح غري دقيق باملرة،. اليت يتحدث ا أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل والرطانات

يعيش اليهود يف كنفها، وإذا كان مثة اختالفات،  تتحدث اللغات نفسها اليت يتحدث ا أغلبية أعضاء اتمعات اليت
  .حديثهم جمرد هلجة أو رطانة فهي عادةً اختالفات طفيفة جتعل طريقة

 لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاناتها 

Languages, Dialects  and Jargons  of the Jewish Communities  

  2100" "إبراهيم وإسحق ويعقوب" يتحدث اليهود اللغة اليت تعرف بالعربية إال لفترة قصرية للغاية، فلغة اآلباء مل

اآلرامية، أما العربية فكانت هلجة من اللهجات الكنعانية ومل   كانت هلجة سامية قريبة من العربية أو"م. ق1200
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بوصفها لغة  ويبدو أن العربية قد اختفت. "م. ق1250ابتداًء من "هلم إال بعد إقامتهم يف كنعان  يتخذها اليهود لساناً
أن اآلرامية كانت لغة املسئولني يف بالط  ومثة نظرية تذهب إىل" "م. ق567"احلديث بني اليهود مع التهجري البابلي 

ني يتحدثون العربية، إال أن اآلرامية حلت متاماً حمل بعض اليهود يف فلسط ورغم أنه بقي. "ملوك مملكة يهودا اجلنوبية
اآلخرين بعد  أما اللغات اليت كان يستخدمها أعضاء اجلماعات اليهودية يف تعاملهم مع. م.ق 250 العربية حنو

 وانتموا إليه، أو إحدى اللغات الدولية انتشارهم يف العامل، فكانت يف معظم األحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه

وكان يهود . لغة التجارة الدولية واإلدارة يف الشرق األدىن القدمي فكان يهود بابل يتحدثون اآلرامية،. السائدة
جاء يف "أو اليونانية  العصر اهليليين يتحدثون اليونانية، كما أن يهود فلسطني كانوا يتكلمون إما اآلرامية اإلسكندرية يف

وبعد انقسام . "باليونانية مث حتدث معهم باآلرامية بعد ذلك للناس يف فلسطنيالعهد اجلديد أن القديس بولس حتدث 
وظلوا يتحدثون ا "اليونانية  الرومانية، كان يهود اإلمرباطورية الشرقية يتحدثون لغة هذه اإلمرباطورية، أي اإلمرباطورية

  . وربا، فكانوا يتحدثون الالتينيةوأفريقيا وغرب أ أما يهود اإلمرباطورية الغربية. "حىت الفتح العثماين

 ففي سفر إستري ورد أن أعضاء"اإليرانية كانوا يتحدثون باللهجات الفارسية املختلفة  ويبدو أن بعض يهود اإلمرباطورية

العريب يتحدثون العربية يف  ، وكان يهود العامل"اجلماعات اليهودية كانوا يتحدثون بالفارسية مع الفرس بدون صعوبة
اجلماعات اليهودية يستخدمون، يف التعامل فيما بينهم، رطانات  ويف بعض األحيان، كان أعضاء.  العريب، وهكذاالعامل

من أية لغة  أو لغة املنشأ بعد أن يدخلوا عليها بضع كلمات ومصطلحات عربية أو آرامية أو ألفاظاً مكونة من لغة الوطن
األندلس، على سبيل املثال، كانوا يتحدثون  فيهود. ا فيه قبل هجرمأخرى كانوا يتحدثون ا يف البلد الذي كانو

أما يهود أوربا الشرقية، فكانوا يتحدثون . إسبانيا كانوا يتحدثون الالدينو ، ويهود»العربية اليهودية«رطانة تسمى 
ويف القرن السادس . والكتابة ديثوهي رطانة أملانية حتولت يف مرحلة الحقة إىل ما يشبه اللغة املستقلة للح اليديشية،

وكثرياً ما . "يف الدولة العثمانية" أو الالدينو "يف أوربا"اليديشية  عشر، يبدو أن معظم يهود العامل كانوا يتحدثون إما
اليومية، مثل الفواتري  اجلماعات اليهودية يستخدمون احلروف العربية يف كتابة هذه الرطانات يف املعامالت كان أعضاء

اجلماعات اليهودية ذه الرطانات أدباً ذا بال، ال يف املاضي وال  ومل يكتب أعضاء. تجارية أو غري ذلك من أمور الدنياال
القرن التاسع   وأصبحت، مع"نسبياً"ورمبا ميكن استثناء اليديشية من ذلك، فنظراً ألا عمرت طويالً  .يف العصر احلديث

مركَّزين يف روسيا وبولندا، فكُتب ا أدب شعيب  ود العامل الغريب الذين كانواعشر، لغة مستقلة يتحدث ا معظم يه
ولكن هذه املرحلة . كُتبت ا أعمال أدبية بعضها يرقى إىل مستوى األعمال اجلادة للنساء والعامة يف بادئ األمر، مث

  .فترة قصرية للغاية بسبب اختفاء اليديشية دامت

 رطانة أو هلجة خاصة بأعضاء اجلماعات اليهودية، ميكن القول بأن كثرياً من اجلماعات  أوويف حماولة تفسري وجود لغة

األخرى، ومثل هذه اجلماعات  اليهودية شكلت مجاعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا واألعمال الشبيهة
واللغة اخلاصة تزيد . مسافة بينها وبني اتمعالذي تطلَّب خلْق  كانت يف العادة تربطها باتمع عالقة موضوعية، األمر

اتمع،  الوظيفية وتزيد جتردها وحتتفظ هلا بعزلتها وهو ما ييسر اضطالعها بدورها اخلاص يف من غربة اجلماعة
  .الشركسية فجماعات الغجر تتحدث لغة خاصة م متاماً كما كان املماليك يتحدثون
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كُتب بعربية العهد القدمي اليت اختفت كلغة مستخدمة بعد  ين، فإننا جند أن العهد القدميأما بالنسبة للغة التأليف الدي
معظم  ومع هذا، ظلت العربية لغة املؤلفات الدينية يف. أن لغة التلمود هي اآلرامية باألساس التهجري البابلي، ولذا جند

اليهود، يف اإلسكندرية يف العصر  ني وضع املفكروناألحيان وليس كلها، فوضع هليل ومشاي مؤلفاما بالعربية، يف ح
وكان موسى بن ميمون يكتب بالعربية، أما راشي، فكان يكتب بالعربية،  .اهليليين، مؤلفام الدينية والدنيوية باليونانية

ملفكرون اليهود ا وظل هذا الوضع قائماً حىت القرن التاسع عشر، حني بدأ. القبااله الصويف باآلرامية وكُتب معظم أدب
باألملانية، وكذا كل املفكرين اليهود  فكتب موسى مندلسون. يضعون مؤلفام الدينية بلغة الوطن األم وحسب

املفكرين اليهود اآلن، مثل جيكوب نيوزنر يف الواليات املتحدة، مؤلفام  ويكتب كثري من. اإلصالحيني ومارتن بوبر
أصبحت اإلجنليزية، وال  ة الصالة عند اليهود اإلصالحيني واحملافظني والتجديدينيباللغة اإلجنليزية، بل إن لغ الدينية

  .يستخدم العربية سوى األرثوذكس

مؤلفون يهود،  الكتابات اليت تقع خارج نطاق التفكري الديين من أدب وفلسفة وعلم، واليت قام بوضعها أما بالنسبة إىل
ففيلون السكندري وضع مؤلفاته . الوطن األم كانت اللغة منذ البداية لغةوهم قلة نادرة حىت القرن التاسع عشر، فقد 
أما يف العصور الوسطى . العربية، وكذلك معظم الشعراء اليهود يف األندلس باليونانية، وموسى بن ميمون كان يستخدم

اليهودية، الذي  نشق علىفلم يظهر مؤلفون يهود يعتد م حىت القرن السابع عشر حيث ظهر إسبينوزا، امل يف الغرب،
وغين عن البيان أن املؤلفات غري الدينية للمؤلفني . عصره كتب مؤلفاته بالالتينية شأنه شأن كثري من الكُتاب الغربيني يف

فيعقوب صنوع . تكتب كلها يف الوقت احلاضر بلغة الوطن الذي يعيشون يف كنفه من أعضاء اجلماعات اليهودية
ودزرائيلي وسول بيلو   كتب بالعربية، وهايين وماركس باألملانية، وبروست بالفرنسية،"ودياملصري اليه الكاتب"

وكان هرتزل ال يعرف العربية وال . باألملانية أو اإلجنليزية باإلجنليزية، بل إن معظم كالسيكيات الفكر الصهيوين كُتبت
  البهجة على قلوب احلاخامات األرثوذكس فنطق أن يدخل"1897"املؤمتر الصهيوين األول  أجبديتها، لكنه حاول يف

إن حماوليت هذه قد « : يقول فيها ببعض كلمات عربية كُتبت له باألجبدية الالتينية، وكتب فيما بعد يف مذكراته مالحظة
وقد كان هرتزل ونوردو وكثري من املفكرين الصهاينة . »للمؤمتر سببت يل مشقة كبرية تفوق كل متاعيب يف اإلعداد

طُرح ألول  وقد سخر هرتزل من هذا املفهوم بصوت عال حينما. بوجود ما يسمى الثقافة اليهودية ألوائل، ال يؤمنونا
الوطن القومي الذي يقترحه، إذ كان يرى أن  ومل يكن هرتزل يتصور أن تكون العربية هي لغة. مرة يف أحد املؤمترات

بني » معركة اللغة«السنني األوىل من االستيطان حرب سميت يف  وقد نشبت. كل مستوطن يهودي سيتحدث بلغته
التابعني لالستعمار  األملانية من أتباع االستعمار األملاين ودعاة استخدام العربية من يهود شرق أوربا دعاة استخدام

  .اإلجنليزي

ونيوزيلندا  تحدة وكندا وإجنلترا وأستراليااإلجنليزية اليت يتحدث ا يهود الواليات امل ولغة يهود العامل األساسية اآلن هي
يعود إىل ارتباط اجلماعات اليهودية يف العصر  وهذا"وجنوب أفريقيا، وهؤالء يشكلون األغلبية العظمى من يهود العامل 

 مث تأيت العربية "الغريب بشكل عام، واألجنلو ساكسوين على وجه اخلصوص احلديث بالتشكيل االستعماري االستيطاين
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املتحدة، وهي آخذة يف االختفاء يف  إسرائيل يف املرتبة التالية، أما اليديشية فقد اختفت متاماً تقريباً يف الواليات ة يهودلغ
  .والالدينو مل يعد هلا من أثر. روسيا

قد كانت لغتهم أزمة اهلوية اليت جاوها، ف ويقال إن تعدد لغات اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا كان سبباً أساسياً يف
، ولغة احلديث هي اليديشية، ولغة املثل األعلى "لغة التلمود"هي اآلرامية  املقدسة هي العربية، ولغتهم القانونية

الصهيوين هي العربية كلغة حديث  هي األملانية أو البولندية أو الروسية وأحياناً األوكرانية، ولغة املثل األعلى االندماجي
وساعدت كل هذه االنقسامات على . انقسام طبقي واجتماعي ان يقابل هذه االنقسامات اللغويةوك. ال كلغة عبادة
  .تصعيد األزمة

بدأت ختتفي هذه  بدايات العصر احلديث وخروج اليهود من اجليتو، وبعد حتديثهم وزوال متيزهم الوظيفي، ومع
وتعرضت . انتماؤهم القومي ألوطام كامالً ن يكونالرطانات إذ طالبت الدولة القومية احلديثة أعضاء األقليات بأ

. التجار اليهود كانوا يستخدموا وهو ما كان يسهل هلم غش اآلخرين اليديشية بالذات هلجوم شديد، خصوصاً أن

اليومية، ولغة املعامالت  اللغوية العامة بالنسبة ألعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل، وفيما خيتص باحلديث وتظل الصورة
  .يعيشون يف كنفه هي أم من ناحية األساس يتحدثون لغة املوطن الذي كانوا

 اللغات السامية 

Semitic Languages  

من أقدم اللغات اليت وصلت إلينا  واللغات السامية. يضم الفرع السامي من اللغات عدداً من اللغات القدمية واحلديثة
وأقرب اموعات اللغوية . م. ق1400ودونت األجريتية حنو عام  م،. ق2500مدونة، إذ دونت األكادية عام 

  .سامية حامية: اموعة احلامية، حىت أن بعض العلماء جيعلوا جمموعة واحدة األخرى إليها هي

حية الصوتية، فإننا أما من النا. والداللية ومثة نواحي تشابه بني اللغات السامية يف اخلصائص الصوتية والصرفية والنحوية
 وهي موجودة يف العربية، ومنها "العني واحلاء والغني واخلاء: مثل"احللق  جند أن اللغات السامية تضم جمموعة حروف

مصدراً أساسياً للتصريف  ومن الناحية الصرفية، جند أن اللغات السامية تتسم بوجود الفعل الثالثي. العربية تداخلت يف
ويتم اشتقاق معظم الكلمات بتغيري الصيغ اليت يتوقف  وتصريف الفعل يتبع األسلوب نفسه،. "نيلبعضها أصل ذو حرف"

 اجلنس النحوي، تصنف الصيغ يف اللغات السامية إىل مذكر ومؤنث، ومن ناحية العدد ومن ناحية. عليها نوع الداللة

وقد نشأ من اشتقاق الكلمات من  . واملضارع"لتامالتام وغري ا"ويوجد زمنان للفعل مها املاضي . إىل مفرد ومثىن ومجع
إن صح هذا التعبري، على اللغات السامية، أي أن ألغلب  ،«العقلية الفعلية«أن سادت ما ميكن تسميته » فعل«أصل 

ها، إلي وحىت األمساء اجلامدة واأللفاظ الدخيلة اليت تسربت من اللغات األعجمية. فعلياً الكلمات يف هذه اللغات مظهراً
ومل خيضع الفعل لالسم . تتكون اجلملة والفعل يف اللغات السامية هو كل شيء، فمنه. اكتسبت هي األخرى هذه الصفة

  .ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً والضمري، بل جند الضمري مسنداً إىل الفعل
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مساء اليت تدل على القرابة واألعداد الكلمات األساسية كالضمائر الشخصية واأل ويف مجيع اللغات السامية جند تشااً بني
  :اجلسم الرئيسية والنبات واحليوان وأعضاء

  عربية/ عربية  / آرامية/ أكادية  / "جعفرية"إثيوبية 

 "واحد"أحد / أحاد / حاد / إيدو / أحادو 

  ثالثة/ شالوش / تالت / شالشو  / شالش

  أم/ أم  / "أما"أم / أم / أم 

اللغات احلية إىل هذه  انت هناك لغة سامية واحدة تفرعت عنها كل هذه اللغات، وأن أقرببعض العلماء أنه ك ويرى
  .السامية األصل هي العربية

 : وتقسم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين

لهجات العربية واملؤابية والفينيقية وال"واللهجات الكنعانية املختلفة  البابلية،/وتشمل اآلشورية:  السامية الشمالية 1
  ."والقرطاجية اآلرامية

  .املختلفة، والعربية اجلنوبية، واإلثيوبية فتشمل العربية الشمالية بلهجاا:  أما السامية اجلنوبية 2

 وأول صراع حدث فيما بينها كان صراع اآلرامية مع اللغات. صراع مع بعضها البعض وقد اشتبكت اللغات السامية يف

أوائل القرن الرابع قبل امليالد، مث  اشتبكت اآلرامية يف صراع مع األكادية أوالً وقضت عليها يففقد . األكادية والكنعانية
وكان .  يف القرن األول قبل امليالد"يف آسيا"امليالد، وتغلبت على الفينيقية  صرعت العربية يف أواخر القرن الرابع قبل

ومل . عليها قبيل اإلسالم ع مع اللغات اليمنية القدمية وقضتفاشتبكت يف صرا. الثاين صراع العربية مع أخواا الصراع
انعزاهلا وانزواؤها على جناا، فظلت حمتفظة بلهجتها القدمية  يفلت من هذا املصري إال بعض مناطق متطرفة نائية ساعد

حىت مت هلا  عقالً معقالًاقتحمت العربية على اآلرامية معاقلها يف الشرق والغرب وانتزعتها منها م مث. حىت العصر احلاضر
بعض مناطق منعزلة ال تزال تتكلم اللهجة اآلرامية  ومل يفلت من هذا املصري إال. القضاء عليها حنو القرن الثامن امليالدي

... واألتراك الفرس واهلنود"العربية إىل األمم اآلرية والطورانية اليت اعتنقت الدين اإلسالمي  وامتد أثر. إىل العصر احلاضر

من لغاا، فاتسعت بذلك مناطق نفوذها حىت  ، فاحتلت لديها مكانة مقدسة سامية، وتركت آثاراً عميقة يف كثري"إخل
  .مخسمائة مليون من سكان املعمورة بلغ عدد الناطقني ا واملتأثرين ا حنو

 تاريخ :العبرية

Hebrew:His tory  
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، كان يتحدث ا الكنعانيون مث اختذها "املؤابية والفينيقية مع"انية العربية إحدى اللغات السامية من اموعة الكنع
وسميت هذه  . لغة هلم بعد تسلُّلهم إىل أرض كنعان"يتكلمون إحدى اللهجات اآلرامية القدمية الذين كانوا"العربانيون 

دل على أم كانوا يسموا القدمي ما ي يف وقت متأخر من العصور الوسطى، فال يوجد يف صحف العهد» عربية«اللغة 
الشون «، ومل يظهر مصطلح »لسان كنعان« أو "يهودي"» يهوديت» ذا االسم، إذ كان يشار إليها مبصطلح

 ، إال مع املشناه، مث ورد نفس املصطلح يف كتاب حكم ابن سرياخ ويف مصنفات»العربي اللسان«، أي »عفريت

  .يوسيفوس

؛ هلجة مل تكن قد "اللغة الكنعانية"هلجة من لغة أكرب   بدايتها يلفها الغموض، فهي جمردوعمر العربية قصري جداً، كما أن
وكذا  ألواح تل العمارنة أن العبارات الكنعانية اليت توجد عليها قريبة من العربية للغاية، وتبني. نضجت أو تبلورت بعد

الباحثون تاريخ اللغة العربية على النحو  ويقسم. »عحجر امللك ميش«النقوش املؤابية على احلجر املؤايب املعروف باسم 
  :التايل

 :  العبرية القديمة"أ

من تارخيها فلم تكن قد توفَّر هلا بعد  على تلك املرحلة األوىل» العربية«جيد بعض الباحثني أن من الصعب إطالق كلمة 
 وتسمى عربية هذه. "عة والتطور الطبيعي عرب الزمانالرقعة اجلغرافية املتس" أسباب االستقالل اللغوي أو التمايز اللهجي

وهي تتمثل يف عربية أسفار . »املنفى عربية ما قبل«أو » العربية القدمية أو الكالسيكية«أو » عربية العهد القدمي«املرحلة 
لبابلية واآلشورية العربية استعارت كلمات كثرية من اللغات ااورة كا وهذه. العهد القدمي، وهي لغة دينية أساساً

بأكثر من هلجة من هلجات  ويبدو أن العربانيني كانوا يتحدثون. واملصرية القدمية والفارسية وأخرياً اليونانية واآلرامية
اململكة الشمالية، كما يبدو أن املسئولني يف البالط امللكي يف  كنعان إذ كانت هلجة اململكة اجلنوبية خمتلفة عن هلجة

مث . م.ق 586وظل العربانيون يستخدمون هذه اللغة حىت التهجري البابلي يف . يتحدثون اآلرامية نوامملكة يهودا كا
من العربانيني وكلغة للتجارة واإلدارة  أخذت عوامل االضمحالل تدخل عليها نظراً لظهور اآلرامية كلغة ألعداد كبرية

  .م. ق250فلسطني حنو عام  ويبدو أا اختفت متاماً حىت يف. يف الشرق

 :  عبرية المشناه"ب

أو آرامية  املشناه، وهي ليست مستقاة من عربية العهد القدمي وإمنا هي عربية مشبعة باآلرامية ظهرت بعد ذلك عربية
القرن األول قبل امليالد على يد معلمي املشناه  وأصبحت لغة الكتابة من. إخل... مشوبة مبفردات عربية وفارسية ويونانية

فلسطني، قبل عصر  وكانت اآلرامية هي اللغة السائدة يف. متاماً مع القرن الثاين بعد امليالد ، مث ماتت هذه العربية"متنائي"
فكانوا قد نسوا العربية واآلرامية متاماً مع القرن الثالث  أما يهود اإلسكندرية،. املسيح وأثناءه وبعده، إىل جانب اليونانية

  ."الترمجة السبعينية"لماء اليهود إىل ترمجة أسفار موسى اخلمسة إىل اليونانية ع قبل امليالد، وهو ما اضطر

 :  العبرية الوسيطة"ج
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يهود أوربا العربية التلمودية يف كتابام الدينية أساساً، واستخدموا لغات  بعد انتشار اليهود يف العامل القدمي، استخدم
املستعربة، وهي عربية يف معظم املفردات  استخدم يهود البالد العربية العربيةو. اليت يعيشون فيها للمؤلفات الدنيوية البالد

 واملفاهيم، كما استخدموا العربية يف كتابام األخرى، ويف بعض الكتابات الدينية األساسية لكنها عربية النحو والداللة

  .يةأيضاً مثل كتابات موسى بن ميمون الذي وضعها أصالً بالعربية ولكن حبروف عرب

واقتصر استخدامها على الصلوات  ومن العصور الوسطى يف الغرب، أصبحت العربية لغة دينية من ناحية األساس،
أما اجلماراه والباهري والزوهار، فكُتبت . كتب اهلاالخاه واملدراش اليهودية وعلى الكتابات الدينية مثل املشناه وسائر

اليت يتعبد  ذات مسات واحدة حمددة، إذ جند أن النصوص العربية»  الصلواتعربية«ومع هذا، مل تكن  .باآلرامية أساساً
ولذلك، . بأا أكثر فصاحة اورا اللغة العربية ا اإلشكناز خمتلفة عن تلك اليت يتعبد ا السفارد، فتتسم األخرية

واألدب  العربية يف التعليم واإلذاعة واملسرحالصهيونية، فإن النطق املُعتمد رمسياً للغة  ورغم التوجه اإلشكنازي للدولة
  .العربي احلديث هو النطق السفاردي للغة

: بالعربية" «اللغة املقدسة«العربية، واستخدامها يف الصلوات وحسب، أن أصبحت تسمى  وترتب على موت اللغة

وكان يظَن أن العربية هي اللغة اليت . "ديةاليهو وهذا تعبري آخر عن االجتاه احللويل الذي سيطر على" "الشون هاقوديش
 ومما زاد من اتساع هالة القداسة، أن الكتب. جاء يف التلمود قد كُتب باآلرامية يتحدث ا املالئكة، مع أن معظم ما

 وحيث إن اللغة العربية يف خلق العامل، القبالية تسبغ على احلروف العربية داللة صوفية حىت أنه يقال إن الرب استخدم
وتعتمد . اخلالق حروف العربية وأرقامها أداة خللق التنوع والتعدد يف العامل لكل حرف عربي مقابالً عددياً، فقد استخدم

حرف عربي، فيترجم النص  القراءات القبالية والباطنية للعهد القدمي على هذا التصور لوجود داللة رقمية لكل كثري من
ستر عن طريق اجلمع والطرح والقسمة خلص الدالالت اليت يريدهاإىل مقابله الرقمي وتوقد كان يهود اجليتو . املفس
اللغة أو الرطانة " ولذلك كانت اليديشية. العربية رغم أم مل يكونوا يتحدثون العربية أو اآلرامية أسرى تقديس احلروف

منعوا أطفاهلم من الدراسة يف مدارس األغيار ألن   مكتوبة حبروف عربية، كما أم"اليت يتحدث ا يهود شرق أوربا
  .اليهودي الذي ينظر إىل حروف غري عربية تحرق عيناه يوم القيامة التصور الذي كان سائداً بينهم أن

 :  العبرية الحديثة"د

«حركة التنوير الذين حاولوا بعث ما تصوروه أُعيد بعث اللغة العربية يف العصر احلديث على يد مفكري التراث  
بني  العهد القدمي باعتبارها لغة خالصة، وأنتجوا أدباً حديثاً، ولكنهم فشلوا يف املواءمة فتبنوا عربية. األصلي» اليهودي

وجامدة، فاستعانوا مبفردات العربية  العربية ومتطلبات العصر، وساعد على ذلك أن عربيتهم كانت قاصرة ومتكلَّفة
وبينما بلغ . اللغات األوربية، وخباصة األملانية والروسية وغريمها من اللغات إىل االستعارة منالتلمودية، مث جلأوا أخرياً 

يزيد على   كلمة، جاء قاموس العربية احلديثة يضم ما8,500 و7,500مفردات عربية التوراه ما بني  عدد
 العربية باعتبار أن اللغة تعبري بعث وقد تبىن الصهاينة فكرة. 1856وظهرت أول جملة عربية يف عام .  كلمة68,000

أبعاد الشخصية القومية، وتأثر الصهاينة يف هذا بالفكر القومي   وعن بعد أساسي من"فولك"عن الشعب العضوي 
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وميكننا أن . الصهاينة أن األدباء الذين يكتبون بالعربية يف العصر احلديث هم أيضاً من أهم املفكرين وجند. العرقي الغريب
املفكر الصهيوين إليعازر بن يهودا إحياء العربية،  وقد حاول.  بينهم آحاد هعام وبياليك وتشرحنوفسكينذكر من

أال  بادئ األمر من قبل اليهود املتدينني الذين كانوا يرون أن العربية لغة مقدسة جيب وقوبلت حماولته بعداء شديد يف
 .تمتهن باستخدامها يف احلديث اليومي

املختلفة  وكان ذلك من املسائل األساسية اليت ناقشتها الفرق اليهودية. العربية يف الصلوات حول استخداموقام صراع 
اليهود ولتشجيع اندماجهم احلضاري  فحاول اإلصالحيون استبعادها لتأكيد عدم ازدواج والء. يف العصر احلديث

.  اإلبقاء عليها"بدرجات متفاوتة"افظون واألرثوذكس حني حاول احمل واللغوي مع األمم اليت يعيشون بني ظهرانيها، يف

األمر، فظهرت أول  وانتصرت العربية يف اية. بني دعاة استخدام العربية ودعاة استخدام األملانية ونشبت حرب اللغة
 مدارس املستوطنني الصهاينة يف فلسطني،  يف1913، وأصبحت لغة التعليم عام 1886جريدة عربية يف فلسطني عام 

  .إىل جانب اإلجنليزية والعربية، كلغة رمسية وعملوا على أن تعترف حكومة االنتداب ا،

 املراحل السابقة للعربية، إذ أخذت منها خمتلف العناصر اليت توائمها، وأصبحت والعربية احلديثة هي مزيج من كل

وقد نحتت كلمات . باللغات األوربية ة فتأثراملفردات والعبارات املستقاة من فترات خمتلفة مترادفات، أما بناء اجلمل
للتعبري عن املفاهيم اجلديدة، ودخلت على العربية احلديثة كلمات  عديدة، كما مت توليد معان جديدة من كلمات قدمية

ارات االختص ومؤخراً، بدأ ينتشر يف اللغة العربية اإلكثار من استخدام. من اإلجنليزية واليديشية أجنبية كثرية خصوصاً
  .بدالً من كتابة العبارة كاملة

 بل تؤكد احلكومة اإلسرائيلية ملواطنيها أن الرباط اللغوي يكاد يكون الرباط. إسرائيل والعربية هي اللغة الرمسية يف

اليهودية متنوع، كما أن الكتب  القومي الوحيد بينهم وليس التوراة، وذلك على اعتبار أن التراث احلضاري للجماعات
وحتاول احلكومة اإلسرائيلية . يؤمن به كثري من اإلسرائيليني نية اليهودية متنوعة وبعضها مكتوب باآلرامية والالدي

وقد . اإلسرائيلية «بوتقة الصهر«لتذويب الفوارق القومية الدينية، فالعربية أحد أُسس أسطورة  استخدام اللغة كأداة
كما أن اجليش . الدولة مقصورة على من جييد العربية ة واحلساسية يفجعلت إسرائيل املشاركة يف األعمال ذات األمهي

  يدرس العربية للمجندين القادمني من أطراف العامل ليصبغهم"االجتماعي يف إسرائيل أهم عناصر التكامل"اإلسرائيلي 

  .مأمساءه كما أنه يتعين على كبار موظفي احلكومة أن يعربنوا. بالصبغة القومية املرجوة

عدويتضح هذا من عدد الصحف اليت تظهر بلغة البالد . متاماً ورغم كل هذه احملاوالت، يبدو أن عملية الدمج مل تنجح ب
والفرنسية  اليديشية: اإلسرائيليون، كما أن اإلذاعة اإلسرائيلية تذيع برامج بلغات عديدة، مثل األصلية اليت هاجر منها

واإلسبانية، ولكن معظم اإلسرائيليني يتحدثون العربية خارج  ة والفارسية والعربية والروسيةواإلجنليزية والرومانية والتركي
ولكن الصابرا  .فإم يتحدثون إما لغة املوطن الذي جاءوا منه وإما العربية باللهجة اليت يعرفوا أما داخلها،. منازهلم

  .نسبة إليهميتحدثون العربية داخل املنازل وخارجها، فهي اللغة األم بال
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متعددة االنتماءات، فهناك عربية توراتية  وجنم عن هذا الوضع ظهور مستويات خمتلفة للغة العربية إذ توجد عربية أدبية
وهناك عربية منطية يتعلمها الطالب . "أي متأثرة لغوياً بالتراث اليديشي"يديشية  وأخرى تلمودية متأثرة باآلرامية وثالثة

العصر األندلسي مث هناك  ية على منط النحو العريب الذي قاس اللغويون اليهود عليه حنوهم منذاملدارس، وهي مبن يف
مستويات نطْق العربية ختتلف من فئة اجتماعية ألخرى تبعاً  ومن اجلدير بالذكر أن. العربية اليت يستخدمها العامة

العني  ج احلروف من خمارجها، فهم مثالً ينطقوناون من جانب املستوطنني الصهاينة يف إخرا ومثة. الختالف أصوهلم
وقد الحظ برنارد . اإلدغام إمهاالً شبه تام كاهلمزة واحلاء كاخلاء والراء غيناً والطاء تاء والقاف كافاً، كما يهملون

 واألستاذ مبعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، أن اللغة العربية لغة متحجرة أفيشاي، أحد مؤرخي احلركة الصهيونية

لإلسرائيليني،  أن هذه اخلاصية تركت أثرها يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي وعلى الفكر السياسي جامدة، كما يرى
  .وهي وجهة نظر خالفية تستدعي الدراسة والنظر

 وهو "dughri تكتب يف املراجع باحلروف الالتينية"» األسلوب الدوغري«احلديث يسمى  وهناك أسلوب يف

ولكن يقال إن التضامن قد  يف احلديث كان يف املاضي ينم عن اإلحساس بالتضامن وشيء من الوقاحة،أسلوب مباشر 
ويشكو كثري من الزوار اليهود . األجيال اجلديدة وحسب بدأ يتراجع وأصبحت الطريقة الدوغري تعبرياً عن وقاحة

العربية   أكادميية اللغة العربية لتطوير اللغة1953وقد أسس الكنيست عام . يف احلديث إلسرائيل من فظاظة اإلسرائيليني
واإلسرائيليون، شأم . قراراا غري ملزمة وهي تابعة للجامعة العربية وتنشر قواميس متخصصة وقوائم مصطلحات ولكن

من " tzimriya فعلى سبيل املثال صاغت األكادميية كلمة تسيمريا. اللغوي شأن كثري من البشر، يتسمون بالكسل
إجنليزية  كما دخلت كلمات. »سفيتر« لإلشارة إىل السويتر، ولكن اجلميع يفضلون كلمة "العربية «صوت«لمة ك

 من مصدر تو توربيدو"» لتربيد«و ،"to discuss من مصدر تو دسكس"» يناقش«مبعىن » لداسكيس«كثرية مثل 

to torpedo"  هو احلال يف العربية احلديثةكما"» الفريزر«و «فوت بول«و» هامبورجر«كما دخلت كلمات ".  

أي  «protection بروتكشن«فكلمة . بدأت اللغة الروسية تنافس اللغة اإلجنليزية ومع وصول املهاجرين الروس
األصل  ذات «proteksia بروتكسيا« تتنافس مع كلمة "وهي كلمة شائعة يف عامل اجلرمية املنظمة" «محاية«

  ."»الكوسة« كما يقال يف العامية املصرية أو"» الواسطة«الروسي واليت تعين 

األمر الذي ال يتوافر "مباض ثقايف حي وثري  ويشهد الكيان الصهيوين اآلن بعثاً لليديشية، وهو تعبري عن حماولة االرتباط
الوحدة ومما يزيد الوضع تعقيداً أن موجات املهاجرين تزيد من خلخلة هذه  . وعن أزمة اهلوية يف إسرائيل"يف العربية

اليهودية قدراً من  كل مهاجر يحضر معه انتماءه احلضاري واللغوي وهو ما يضمن للرطانات واللهجات املرجوة ألن
  :على مستوى اجلماعات اليهودية يف العامل، هي كما يلي ومعىن ذلك أن الصورة العامة للعربية اآلن،. االستمرار واحلياة

يكتبونه عن أنفسهم  د إذ يتحدث أعضاء اجلماعات اليهودية لغة أوطام مبا يف ذلك ماالقلة من اليهو ال تزال العربية لغة
ويتحدث مليونان الروسية وعدة آالف تتحدث  وعن اليهودية، فيتحدث أكثر من عشرة ماليني يهودي اإلجنليزية،

لغات أخرى مثل الفرنسية ، وأكثر من مليون ونصف املليون يتحدثون "بسرعة لكن عددهم آخذ يف التناقص"اليديشية 
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من اإلسرائيليني، % 38سوى  وال يتحدث العربية. وغريها أو اإلسبانية أو الربتغالية لغة يهود أمريكا الالتينية يف فرنسا
العددية من أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل هي اإلجنليزية،  ويبدو أن لغة الغالبية. وهم ال يتحدثوا طوال الوقت

ويكتبون ا، كما  املتحدة وإجنلترا وجنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا، أي معظم يهود العامل، يتحدثوا الياتفيهود الو
اإلسرائيليني نشر أحباثهم باإلجنليزية حىت يكون هلم مجهور  ويفضل كثري من العلماء. أن معظم اإلسرائيليني يعرفوا

االجتاه، أي أنه قَرن هذا  على هذا» اهليلينية اجلديدة اإلجنليزية«أطلق أحد الصهاينة مصطلح  وقد. واسع من القراء
وتوجد مجاعات صغرية . مارسه اليهود من قبل يف العصر اهليليين االندماج اللغوي واحلضاري اللغوي باالندماج الذي

ورد يف أحد التحقيقات  وقد. يل من النازحني من إسرائ"الواليات املتحدة وأملانيا"بالعربية يف أحناء العامل  من املتحدثني
  .البغايا وقواديهم من بني هؤالء النازحني الصحفية أن العربية لغة القوادين يف هولندا ألن كثرياً من

 وتكتب معظم الالفتات باللغتني، ومن. العربية والعربية: هناك لغتان رمسيتان وحبسب قانون الدولة الصهيونية،

وخيتلف األمر يف األحياء اليت يقطن . فقط املكاتب التابعة لوزارة الزراعة اليت تكتب بالعربيةاالستثناءات املهمة الفتات 
هذا إىل جانب أن برامج تدريس . كما أن الشركات اخلاصة ال تستعمل العربية .فيها اليهود إذ ختتفي الالفتات العربية

 .لألطفال اإلسرائيليني اليهود آخذة يف التراجع العربية

 جدية والنحو العبري األب

Hebrew Alphabet and Grammar  

يف اللغة من  وأن طريقة الكتابة ال تؤثر. تأكيد أنه ال توجد عالقة كبرية بني اللغة كنسق والكتابة مييل علماء اللغة إىل
ويقسم تاريخ . نسق اللغة وطريقة كتابتها وإن كان هناك اآلن من مييل إىل رؤية أن مثة عالقة ما بني. قريب أو بعيد

  :الكتابة إىل مخس مراحل خمتلفة

» الكتابة التصويرية«يسمى  كانت كل كلمة أو دال عبارة عن صورة جمردة للمدلول، وهو ما:  يف املرحلة األوىل 1

» ثور«مثالً نرسم صورة هلا، وللتعبري عن » مسكة«عن  ، فللتعبري"«pictographic بكتوجرافيك«: باإلجنليزية"

 وكان يرمز لألفعال بضروب من األساليب البارعة،. نرسم سنبلة» القمح«وللتعبري عن  سم صورة لرأسه وقرنيه،نر

. املاء تعين األكل أو الشرب، وهكذا فصورة القدم تعين الذهاب وصورة فم الرجل مع إضافة العالمة الدالة على اخلبز أو

  . احلال يف لغة سكان أمريكا األصلينيهو وكانت هناك دوال خمتلفة بعدد املدلوالت، كما

املدلول،  الرموز الدالة وأصبحت أشكاالً أو صوراً ثابتة جمردة عالقتها ليست مباشرة مع جتمدت:  ويف املرحلة الثانية 2
جريد يسرياً، كما أن الرتوع اإلنساين حنو الت فكتابة الصور الدقيقة واخلطوط املقوسة على الصلصال األملس مل يكن أمراً

حتولت الرسوم املختلفة إىل جمموعات من اخلطوط على منط خاص متثل فقط الفكرة  ومن مث،. قد ساهم يف هذه العملية
كما هو احلال  ،"«ideograms إيديوجرام«: باإلجنليزية"على أصوهلا، ومن مث مسيت الرموز التصويرية  اليت تدل

  .رحلة اآلالفيف الكتابة الصينية ويبلغ عدد الكلمات يف هذه امل
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دون ارتباط بني هذا النطق وبني ما كانت الصورة  اقترن صوت معين ونطْق معين بصورة معينة:  ويف املرحلة الثالثة 3
يف السومرية هي » لنب«فكلمة . إىل مقطع من الكلمة وحسب وليس إىل كلمة بأسرها فالكلمة الدالة هنا تشري. تعبر عنه

املنوال، أمكن كتابة  وعلى هذا. بغض النظر عن معناه» جا«تستعمل لكتابة املقطع » جا«كلمة ولذا، أصبحت  .«جا«
كلمات كما يف صيغ األفعال دون الرجوع إىل  مقاطع أخرى، وأمكن بضم بعضها إىل بعض كتابة كلمات أو أجزاء من

 مث "»اللنب«الدالة على "» جا«ة  كانت تكتب العالم"»كسر«ومعناها " «جاز«الرموز التصويرية، فلكتابة كلمة 
حنو تبسيط نظام  ، وهذه هي الكتابة الصوتية، وكان اختراعها خطوة واسعة إىل األمام»الدب«الدالة على  «آز«العالمة 

مل ختتف متاماً، فكان كثري من العالمات يفسر إما  الكتابة، ولكنها كانت أيضاً شديدة الصعوبة فالقيم الرمزية للعالمات
هذا إىل جانب أن معظم الرموز، وهي وافرة الكثرة، تتألف . صويت، حسب السياق ى أساس رمزي أو على أساسعل

 أو "مبعىن سار" gin لكل منها أكثر من قيمة صوتية، فالعالمة املشتقة من قدم اإلنسان كانت تقرأ جني من عالمات
اآلشورية واملصرية تأخذ هذه الصبغة التصويرية  ةوكانت الكتاب. "مبعىن محل" tum  أو تام"مبعىن وقف" gub جاب

  .واملقطعية

احلروف متثل صوت  ختصصت بعض العالمات لتدل على احلروف اجلامدة، وقد جعلوا هذه: املرحلة الرابعة  ويف 4
 كانوا أول من ويبدو أن املصريني القدامى. السياق الكلمة األوىل اليت اقتبست منها على أن تفهم احلروف املتحركة من

 تطويرها يف مناجم سيناء حيث كان من الصعب كتابة اهلريوغليفية، وهي لغة تصويرية طور هذه األجبدية، ويقال إنه مت

  .م. ق1800رمزية، فتم تبسيطها وظهرت احلروف عام 

اهلجائي  وز هذا النظاموعادةً ما يكون عدد رم. فكانت تتعلق بالساكن واملتحرك من احلروف : أما املرحلة اخلامسة 5
  .حوايل ثالثني

وفلسطني، ولكن يبدو أن الكنعانيني والفينيقيني استقوها من أصول  ومن املقطوع به أن األجبدية ولدت يف منطقة سوريا
كتابة باحلروف  وقد عثر يف الشيش على حجر عليه. من بالد الرافدين من النمط املسماري لألجبدية مصرية، ورمبا أيضاً

م هو الذي انتهى فيه استخدام الكتابة .السابع ق ومن احملتمل أن يكون القرن. م. ق1600لسامية الكنعانية يعود إىل ا
 1150ويبدو أن العربانيني استقوا هذه احلروف فيما بني . السامية الكنعانية املسمارية ومت استبداهلا باحلروف

  .م.ق 1050و

األوىل، ويطلَق عليها احلرف املربع، وهي املستخدمة يف  : األجبدية العربية طريقتانهذا، وتستخدم اليوم يف كتابة حروف
  .اليدوي، بالضبط كما هو احلال يف اللغة العربية والثانية، اخلط. املطبوعات

القيمة الرقمية  العربية حبروفها املربعة واليدوية ومنطوقها العربي والعريب والالتيين، باإلضافة إىل وفيما يلي جدول لألجبدية
 :لكل من هذه احلروف

  األبجدية العبرية



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                458  

 

ولكنها حتتوي من الناحية الفعلية على . اثنني وعشرين شكالً يالحظ من اجلدول السابق أن األجبدية العربية حتتوي على
 صوتياً، حيث إن هناك ستة أحرف تتغير طريقة نطقها حسب وضعها داخل الكلمة وهذه مثانية وعشرين منطوقاً

سكون تام، وضع يف داخله  فإذا جاء أي من هذه األحرف يف أول الكلمة أو بعد. األحرف هي ب، ك، ف، ت، ج، د
  .نقطة كما هو، فيما عدا حرف الفاء، فإنه يطق أ

  :هكذا أما إذا جاءت يف غري احلالتني السابقتني، فإا تأيت خالية من النقطة وتنطق
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  v = ب/ ث = ت 

  خ= ك / غ = ج 

  .فتنطق فاًء كما هي أما الفاء/ ذ = د 

 سواء "ت، ج، د"، فأصبحت تنطَق "، ج، دت"على حروف  وقد أمهلت اللغة العربية احلديثة تطبيق هذه القاعدة
وال تنطبق هذه القاعدة إال على احلروف الثالثة األوىل فقط وهي حروف . منها جاءت بداخلها نقطة أو كانت خالية

  ."ف ب، ك،"

ليهود، ولكن بعض ا. تكتب منفصلة بعضها عن بعض كما أا. وتقرأ العربية وتكتب، كالعربية، من اليمني إىل اليسار
  .اخلط اليدوي حبروف متشابكة نتيجة السرعة يف الكتابة يف إسرائيل، أصبحوا اآلن يستخدمون

آخر الكلمات  وبالتايل، فإن. ال يوجد إعراب يف اللغة العربية، اللهم إال يف بعض الصياغات القدمية كما يالحظ أيضاً أنه
  :معينة، وهي ن إال يف حاالتيف اللغة العربية ساكن دائماً وال تظهر عالمة السكو

  . الكاف إذا جاءت يف آخر الكلمة 1

  .املُصرفة مع ضمري املفردة املُخاطَبة  التاء 2

ك، م، : أحرف تتغري طريقة كتابتها إذا جاءت يف آخر الكلمة، وهذه األحرف هي كما توجد يف األجبدية العربية مخسة
اهلجاء العربي  هذا، وتقسم حروف. ضعناها يف اجلدول بني أقواسوقد و. "كم صنف"وجتمعها عبارة  .ص، ن، ف

  :وهي كما يلي تقسيماً يالئم طبيعة النطق ا، حسب اصطدامها بأجزاء الفم املختلفة،

  ."القواعد وتعامل الراء معاملة احللقية يف بعض" حلقية أ، ه، ح، ع  1

  . شفوية ب، و، م، ف 2

  . حنكية ج، ي، ك، ق 3

  .لسانية د، ط، ل، ن، ت  4

 . صفريية ز، س، ش، ص، ر 5
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من دول الغرب، فإنه  تباين التكوين االجتماعي داخل إسرائيل بني يهود قادمني من دول الشرق وآخرين قادمني ونتيجة
األوربية، وخباصة احلروف احللقية وحروف  يصعب على يهود الغرب نطق بعض احلروف غري املألوفة يف اللغات

من خمارجها السليمة، فينطقون العني مهزة واحلاء خاء والراء غيناً والطاء تاء  وهلذا، فإم يتهاونون يف إخراجها. قاإلطبا
كثري من األحيان، يهمل  ويف.  متشياً مع نطْق احلرف األملاين"تسادي"وكذلك، فإن حرف الصاد ينطق . كافاً والقاف

  .الطاء والقاف والصاد  الغرب، وخباصةيهود الشرق نطْق بعض هذه األحرف مثل يهود

وترجع أمهية هذه األرقام إىل أن اللغة العربية ال . مبين يف اجلدول ولكل حرف يف األجبدية العربية قيمته الرقمية، كما هو
ري عن األرقام حروف اهلجاء للتعب أرقاماً خاصة، كما يف العربية أو اإلجنليزية، وبالتايل، فإا جلأت إىل استخدام تستعمل

  .هذا املوضع، رقماً وليس حرفاً بعد وضع شرطة فوق احلرف للداللة على أنه يأيت، يف

 ويف حوايل القرن السادس امليالدي، طرأ إصالح على اخلط. بدون حركات وكانت اللغة العربية يف بادئ األمر تكتب

النطق وحفظ الكلمات كلها من  دهم على ضبطالعربي، إذ استعملت أحرف العلة أه و ي كعالمات للحركات تساع
  .التحريف

. أحناء العامل، أضحت أحرف العلة غري كافية لصيانة الكلمات كلها من التحريف وبعد انتشار اجلماعات اليهودية يف

 القرن السابع، أو أوائل تغيري هلجة اللغة وضياعها بعد ذلك، وضع عدد من علماء اللغة العربية يف أواخر القرن وخشية
احلركات لإلشارة إىل أصوات املد القصرية مستنريين يف ذلك  الثامن، الترتيب النهائي للنصوص العربية املشكلة بنظام

هذه  وقد اتخذت طريقتان لرسم. والسريان، وأحدثوا نظاماً جديداً قوامه النقط واخلطوط بنظام احلركات عند العرب
، "املُستعملة يف الوقت احلاضر وهي الطريقة"ة إىل مدرسة طربية يف فلسطني احلركات، إحدامها الطريقة الطربية نسب

وخطوط توضع حتت احلرف أو فوقه، وقد تتلوها حروف العلة  حيث ترمز هذه الطريقة إىل أصوات املد القصرية بنقط
القصرية  قة ترمز ألصوات املدوهذه الطري. أما الطريقة الثانية، فهي الطريقة البابلية. مشبعة للداللة على أن احلركة

إىل حركات فتح وكسر وضم، بل  وتنقسم احلركات يف اللغة العربية، كما يف العربية،. بعالمات توضع فوق احلرف
القبااله األجبدية العربية للتفسريات الصوفية والباطنية فيما  وقد أخضعت. وهناك أيضاً حركات خمطوفة وحركات ممالة

  .يعرف باجلماتريا

وال تدخل . "إذا كان غري حلقي"الذي يليه   مع تشديد احلرف"-"وأداة التعريف يف العربية هي حرف اهلاء املُشكَّل ب
وكذلك ميكن استخدام أداة التعريف كاسم إشارة للقريب وذلك مع . ذاته أداة التعريف على العلَم ألنه معرف يف

املُركَّبة، تأيت  ويف الكلمات. سم املوصول إذا دخلت على اسم فاعلوأحياناً حتل أداة التعريف حمل اال .ظروف الزمان
  .أداة التعريف يف الد الثاين من الكلمة املُركَّبة

باسم أو فعل بفعل أو مجلة جبملة،  وواو العطف يف العربية تقابل واو العطف يف العربية، وتأيت لعطف أو لربط اسم
  .التشكيل يتغري يف حاالت خاصة سكون، ولكن هذاواألصل يف تشكيلها يف العربية هو ال
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أوزان  والثالثي أكثر استخداماً من الرباعي، وتقسم األفعال يف العربية إىل سبعة والفعل يف العربية يكون ثالثياً أو رباعياً،
  .فُعل، أَفْعل، أُفْعلَ، تفَعلفُعلَ، فَعل،  ويقابلها يف العربية فَعل،. فعل، نفعل، فعيل، فعل، هفعيل، هفعل، هتفعيل: هي

 : وينقسم االسم من حيث نوعه إلى قسمين

وأغلب أمساء املعادن وأغلب األمساء اليت ال . شعب أو ر يكون االسم مذكراً إذا دل على جبل أو:  االسم املذكر 1
  .التأنيث ترد فيها عالمة من عالمات

  :االت التاليةيكون االسم مؤنثاً يف احل:  االسم املؤنث 2

  . إذا دل على مؤنث حقيقي"أ

  . إذا دل على اسم دولة أو مدينة"ب

  . إذا كان من أعضاء اجلسم املزدوجة أو املتعددة"ج

  .بعالمة من عالمات التأنيث  إذا انتهى"د

وهناك أمساء . ومؤنثةولكنها يف األصل مؤنثة، وكذلك هناك أمساء تأيت مذكرة  وتوجد أمساء ال تظهر فيها عالمة التأنيث
  .صورا متاماً عند تأنيثها ختتلف

  :ويوجد يف العربية املفرد واملثنى واجلمع

  .هو ما دل على واحد:  املفرد 1

  :تستعمل صيغة املثىن يف العربية إال يف أحوال خاصة، وهي وال. ما دل على اثنني:  املثىن 2

  .اجلسم املزدوجة  أمساء أعضاء"أ 

  .عداد املثناة األ"ب

  . أدوات الصناعة املثناة"ج

  . أمساء املالبس املزدوجة بطبيعتها"د 

  . أمساء الزمان املزدوجة"ه
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  :وينقسم إىل:  اجلمع 3

متبوعة مبيم تلحق بآخر االسم املفرد بعد حذف عالمة التذكري املفردة إن  وعالمته يف العربي ياء:  مجع مذكر"أ 
  .وجدت

  .عالمة التأنيث املفردة إن وجدت تاء تضاف إىل االسم املفرد وذلك بعد حذف+  وعالمته واو : مجع املؤنث"ب

تجمع  وأمساء مؤنثة تجمع جمع مذكر، وأمساء تجمع مذكَّراً ومؤنثاً، وأمساء ال وتوجد أمساء مذكَّرة تجمع مجع مؤنث،
  .تأيت إال يف صورة اجلمع وال مفرد هلا وهناك أمساء ال. ء اجلنسمطلقاً مثل أمساء األعالم وأغلب أمساء املعاين وأمسا

 9 إىل 3أما األعداد من .  تأتيان وفق املعدود2 و1فالعددان . باألعداد يف العربية واألعداد يف العربية شديدة الشبه

قود تأيت يف العربية على الع وألفاظ. فإن كان املعدود مذكراً ذكرت األعداد مؤنثة والعكس صحيح. فتأيت عكس املعدود
األعداد على ألفاظ العقود يراعى أن يكون العدد على  ويف حالة عطف. صورة واحدة سواء كانت مذكرة أو مؤنثة

العقود   ويكون مفرداً يف األعداد املركبة ومع ألفاظ10 إىل 2يأيت مجعاً مع األعداد من  ومتييز العدد. عكس املعدود
التعريف والتنكري واإلفراد واجلمع والتذكري   الترتييب يأيت يف العربية بعد املعدود ويتبعه يفوالعدد. واملائة واأللف

  .والتأنيث

 .جاءت كاف التشبيه قبل العدد أفادت التقريب ويف العربية، إذا

 المختصرات العبرية 

Abbreviations  in Hebrew  

ويعود تاريخ . ارة ما ويدل على معىن العبارة بكاملهااألوىل لكلمات عب كلمة مركَّبة من احلروف» املُختصر»
. حىت العصر احلديث اللغة العربية إىل القرن الثاين قبل امليالد، واستمر استخدامها يف العصور الوسطى املختصرات يف

  .وشاع استخدام بعض املختصرات حىت نسي األصل نفسه

 "عنوان كتاب"» تناخ«و ،«رايب شلومو يتسحاق« وهو مختصر "اسم علَم"» راشي«أشهر املختصرات يف العربية  ومن

«-» أنبياء«أي » نفيئيم» - أي أسفار موسى اخلمسة» توراة«: وهو ما مختصر لكلمات ثالث املزامري «أي » كتوبيم 
حزب عمال أرض «، أي »مفليجيت بوعلي إيرتس يسرائيل« مختصر "حزب وهو اسم"» املاباي«و. »وسفر األمثال

الدفاع  جيش«أي » تسافا هاجاناه ليسرائيلي«هو مختصر اسم اجليش اإلسرائيلي الذي يسمى  «تسهال«و. »سرائيلإ
  .«اإلسرائيلي
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هستدروت «حيث تعتبر اختصاراً لعبارة » هستدروت«مثل  وأحياناً حتل أول كلمة يف العبارة حمل العبارة كلها
  .«االحتاد العام للعمال اليهود يف أرض إسرائيل«، أي »سرائيلبإيرتس ي هاكالليت شل هاعوفدمي هاعفرمي

 األسماء العبرية واليهودية 

Hebrew and Jewish Names  

عصرنا احلديث، فاالسم كان يعد  كانت لألمساء واألعالم يف احلضارات القدمية داللة وفحوى ليس هلا ما يوازيها يف
ويف العهد القدمي، . امساً جديداً حينما يدخل مرحلة جديدة من حياته ن يعطىممثالً جلوهر صاحبه، ولذلك كان اإلنسا

» يعقوب» فبعد مصارعة الرب، يتحول اسم. الشخصيات كانت تغير أمساءها عقب مرورها بتجربة مهمة جند أن بعض

  .ويف الواقع فإن تغيري االسم يضفي داللة خاصة على صاحبه. »يسرائيل«إىل 

أي » حواء«فآدم يسمي زوجته . فكرة اء العربية يعود إىل جذر عربي، وبعضها يعبر عن عاطفة أووكثري من األمس
تعين » يتسحاق«، و»سوف يزيد«أي » يوسف«راحيل ابناً أمسته  ألا أم املخلوقات، وحينما أجنبت» احلياة«
، أي »أب«مثل  ألحيان من كلمتنيوتتكون األمساء يف بعض ا. »ابن يدي اليمني«فهو » بنيامني» ، أما»يضحك«
فإبراهيم . أخرى حتمل داللة خاصة ، على أن تضاف إىل أي من الكلمتني كلمة»ابن«، أي »بر«بالعربية، و» أب«

وبعض األمساء العربية . »صاحب القلب«، أو »ابن القلب«هو  "أو بارليف"، وبرليف »أبو األمم«سمي كذلك ألنه 
 وإطالق اسم. "الرب"» إيل«، أي املتصارع مع »يسرائيل«، كما هو احلال يف كلمة »لإي» حتتوي على اسم اخلالق

، »النخلة«هي » تامار«، و»حنلة» تعين» ديبورا«احليوانات والنباتات واجلماد على اإلنسان عادة يهودية قدمية، فاالسم 
  .»الكوكب ابن«هو » بركوخبا«، و»ابن الظيب«هو » بن تسفي«و

زوجة » عشتروت«مثالً مأخوذ من » إستري»  أعضاء اجلماعات اليهودية من أصل عربي، فاالسموليست كل أمساء
وقد اختذ اليهود أمساء بابلية . »ابن«اختصار لكلمة مصرية قدمية تعين  نفسه ليس عربياً ويقال إنه» موسى«بعل، واسم 

أمساء آرامية مثل   وكثري من قادة اليهود حيملون.»مردوك«، من اسم اإلله البابلي »مردخاي«بابل، مثل  بعد التهجري من
سعيد «و» موسى بن ميمون«، وعربية مثل »فالفيوس يوسيفوس«، والتينية مثل »أنتيجون«، ويونانية مثل »بركوخبا«

  ."»الفقيه سعيد«أي » سعديا جاؤون«الكتابات العربية باسم  الذي يشار إليه يف"» بن يوسف الفيومي

امسه العربي  اسم الشخص يؤثر يف مستقبله، كما يرى احلاخامات أن اليهودي الفاضل جيب أال يغير ويؤكد التلمود أن
األخرى، يعتبر من نسل كهنة املعبد  ، أو أياً من أمساء الكهانة»كوهني«وأي يهودي حيمل اسم . خارج فلسطني

  .والطالق وتسري عليه حمظورات معينة متصلة بالزواج

اسم أسرة، فكان الشخص يسمى فالن بن فالن،   عادة أعضاء اجلماعات اليهودية، قبل اإلعتاق، أن حيملواومل يكن من
يضاف اسم املهنة حىت يتم التمييز بني فرد وآخر يف نفس اجلماعة، مثل  مثالً، وأحياناً كان» يعقوب بن إسحق«
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اإلعتاق،  ولكن، بظهور حركة. انية هو الصائغيف األمل» جولدمشيت«يف العربية، و» صانع األحذية» أي» صندلر«
اسم أسرة بشكل ثابت، مثل بقية  أسقط كثري من اليهود أمساءهم العربية، كما طلبت إليهم احلكومات أن حيملوا

وقد قاوم أعضاء . وميكن فرض الضرائب عليهم وجتنيدهم املواطنني، حىت ميكن االحتفاظ بسجالت رمسية عنهم،
املدن،  وكان اليهود يسمون أحياناً باسم. هذا االجتاه، ولكنهم رضخوا يف اية األمر  من التقليدينياجلماعات اليهودية

أو كانوا يسمون . »من مدينة شبري» ، أي»شابريو«على ر الراين، أو » من مدينة أوبنهامي«أي » أوبنهامير«: مثل
، أو بترمجة أمسائهم »جبل الورد«، أي »روزنربج«، أو »هورحقل الز» أي» بلومنفيلد«بأمساء ذات دالالت مجيلة مثل 

 كما. "»ابن«تعين » سون«فكلمة "» موسى مندلسون«يصري » موسى بن مندل«بلدهم، فاالسم  من العربية إىل لغة

أملنة هذه األمساء  وقد متت. »هارون«و» ليفي«و» كاتس«و» كوهني«: أم كانوا يسمون باسم الكاهن، مثل
ويف احلاالت النادرة، كان أعضاء . »أرونشتني«و «ليفينتال«و» كاتسمان«و» كوهينشتاين«:  على التوايلفأصبحت

وحيمل بعض . »روتشيلد«كما هو احلال مع العائالت اليهودية العريقة مثل  اجلماعات اليهودية حيملون اسم عائلة،
إياها بسبب عدم رضاه  املسئول عن تسميتهم منحهماجلماعات اليهودية أمساء غري الئقة ألن املوظف احلكومي  أعضاء

أي » برونفن«، أو »العجل«أي  ،«كالف«، أو »صغري«، أي »كالين«، أو »ضخم«أي » جروس«: عنهم مثل
اإلشكناز هذه الكلمة األخري لإلشارة إىل يهود الشرق  ويستخدم. »العبد«أو » األسود«أي » شفارتز«، أو »براندي«

  .واإلسالمييف العاملني العريب 

. يبتعدون عن األمساء اليهودية أو ذات النربة اليهودية ومع تزايد معدالت االندماج يف العامل الغريب، بدأ يهود العامل الغريب

 أصبح "أي ابن سليمان"» سولومونسون«، و»برام«يصبح » أبراهام«االسم فاالسم  وقد بدأت هذه العملية بإدغام
لتبسيط نطْقه،  وأحياناً أخرى، كان االسم يعلمن بتبسيط طريقة كتابته. »زمييل«أصبح » صموئيل«و ،«سوملس«

مثة صعوبات تواجه أعضاء اجلماعات اليهودية  وأحياناً كان. وذلك حينما يهاجر عضو اجلماعة اليهودي من بلد آلخر
ت كانت يف واقع األمر بسيطة يف إجراءات قانونية معقدة، ولكن اإلجراءا يف تغيري اسم األسرة، ألن هذا كان يستلزم

توقف يهود  وقد. ومن مث قامت األغلبية العظمى من يهود الغرب بتسمية أبنائهم بأمساء غري يهودية معظم األحيان،
فقد كانوا خيتارون أمساء تبدأ حبروف تذكِّر املرء  ومع هذا،. أملانيا، قبل احلرب العاملية الثانية، عن اختيار أمساء توراتية

، »سيجفريد«كانوا يقولون » سيمون«، وبدالً من »موريتز«كانوا يسمون » موسى» خصية توراتية، فبدالً منبش
«موردخاي«من  وبدالً «إسحق«، وبدالً من »مارتن»  يهودية، ولذا كان  وكان من املفهوم أن هذه أمساء. »إيزيدور» 

، »إرفنج«قالوا » إسرائيل«الفترة نفسها، فبدالً من   يفوتكررت الظاهرة يف الواليات املتحدة. املسيحيون يتحاشوا
، وكان »مري«أو » مارفن«أو حىت » ماكس«أو » موريس«أو » موريتز«أو » مورتيمر» قالوا» موسى«وبدالً من 

زايد العاملية الثانية، ومع ت ولكن كل هذه الظواهر قد اختفت مع احلرب. النادر أن يتسمى غري اليهود ذه األمساء من
اجلماعات اليهودية أية أمساء خاصة، ومل تعد أمساؤهم ختتلف عن  ويف الوقت احلاضر، ال خيتار أعضاء. مستويات العلمنة
داللة مسيحية  ، وهي أمساء هلا»كريستوفر«، و»كريستني«اتمع، بل أحياناً جند يهوداً يسمون  بقية أمساء أعضاء

يتعاملون ا مع أعضاء اتمع التركي، ولكنهم تسموا  املتخفون بأمساء عربية إسالميةوقد تسمى يهود الدومنه . واضحة
  .ا فيما بينهم أيضاً بأمساء عربية يتعاملون
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. وعديدة، ولذا يصعب حتديد هوية الشخص بناء على امسه واألمساء اليت يتسمى ا أعضاء اجلماعات اليهودية متنوعة

  أن يتخذ لنفسه امساً عربياً إىل جانب امسه"خارج فلسطني"كان يتحتم على اليهودي  لدينية،وحسب بعض التقاليد ا

وكان على اليهود، . بعد موته األصلي إن مل يكن عربياً، وذلك الستخدامه يف الشعائر الدينية وليوضع على شاهد قربه
يف إسرائىل حيث ينص القانون على أن من بعثت أيضاً  أثناء حكم النازي، أن يستخدموا أمساء عربية، وهي عادة

 ، أي»دافيد بن جوريون«أن تغير أمساءها، ومن مث فقد غير ديفيد جرين امسه إىل  واجب الشخصيات املهمة يف الدولة

لالحتفاظ باألمساء األصلية  ومع هذا، يالحظ أن مثة اجتاهاً ظهر مؤخراً، خصوصاً بني اإلشكناز،. »ابن الشبل»
 أن يعربن امسه يف "مدير عام وزارة اخلارجية اإلسرائيلية" وقد سقط احلظر حينما رفض يوسف سياشاتوفر. "شيةاليدي"

  ."الذي كان قد عربن امسه من قبل"ذلك الكاتب اإلسرائيلي عاموس آلون  السبعينيات، وأيده يف

، وشرم »إيالت«الرشراش أصبحت  سرائيلية، فأمعربنة األمساء إىل املدن والقرى العربية اليت تغزوها القوات اإل ومتتد
، وفلسطني تذوب وختتفي لتصبح »يهودا والسامرة» ، والضفة الغربية يشار إليها باسم»أوفري«الشيخ أصبحت 

خيتلف هذا كثرياً عن حماوالت الدول االستعمارية فرض أمساء جديدة على  وال. »إرتس يسرائيل«، أو »إسرائيل«
» إندونسيا» نسبة إىل سيسل روديس، ويفرض على» روديسيا«باسم » زمبابوي«حها فيعاد تسمىة تفت األراضي اليت

  .«جزر اهلند اهلولندية«اسم 

  "1922- 1857"إليعازر بن يهودا 

Eliezer Ben Yehuda  

 يا وتلقى تعليماً دينياًولد يف إحدى قرى ليتوان. وامسه األصلي إليعازر بريملان رائد حركة إحياء اللغة العربية احلديثة،

اليهودية فالتحق مبدرسة  تقليدياً، وقضى بعض سين شبابه يف مدرسة تلمودية، ولكنه وقع حتت تأثري حركة التنوير
األفكار االشتراكية والعدمية واألفكار القومية العضوية  علمانية وانقطع بشكل جذري عن موروثه اليديشي، واستهوته

مثل  انتشرت يف أوربا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر واليت نشأت يف تربتها أفكار  اليت"ذات الطابع الفاشي"
أرضه ومن خالل  الذي ال ميكن أن حيقق ذاته إال يف» الشعب العضوي«، و»روح الشعب«، و»روح العصر«

 األمر باحلركة الشعبوية بن يهودا يف بادئ وقد تأثر. خصوصيته الثقافية والذي حيول اآلخر إىل شعب عضوي منبوذ
حركة محلت مالمح الرتعة السالفية القومية الروسية، ومن هنا جاء تبنيه  الروسية وبندائها بالعودة إىل الشعب، وهي

  .للفكرة السالفية ومناداته بترويس اليهود الكامل

الشعب  ت حلولية كمونية مادية جتعلوكلها حركا"واإلمربيالية والعنصرية يف أحناء أوربا  ومع تزايد الرتعات القومية
اإلمربيايل للمسألة اليهودية أي احلل الصهيوين  ، اجته بن يهودا إىل تبني احلل"العضوي هو الركيزة النهائية املكتفية بذاا

 ومما ساعد على ذلك أن بن يهودا تعرف إىل املفكر. "اليهودية، إىل الشرق تصدير مشاكل الغرب، ومنها املسألة"

  ."1879من عام  وقد أسهم بن يهودا لته بعدة مقاالت ذات طابع صهيوين ابتداًء"برييتس مسولنسكني  الصهيوين
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اضطر إىل قطع دراسته إلصابته بالسل وانتقل إىل  ، ذهب بن يهودا إىل باريس لدراسة الطب ولكنه1878ويف عام 
فلسطني مع زوجته حيث قام بالتدريس يف مدارس  يف 1881استقر عام   مث"1881  1880"اجلزائر لالستشفاء 

مجعية صهيونية  ويف العام نفسه، اشترك يف تأسيس. أُعطي تصرحياً بتدريس املوضوعات اليهودية بالعربية األليانس بعد أن
أدب عربي حديث وغرس الروح القومية يف  دعت إىل العمل يف األرض، أي فلسطني، وإىل إحياء اللغة العربية وبناء

هاتسفي األسبوعية واليت أصبحت فيما بعد جريدة يومية ومحلت اسم  ، نشر بن يهودا جملة1884ويف عام . لشبابا
  . ودعا إىل العمل الزراعي"حالوقه"وقد نشر أفكاره الصهيونية فيها فهاجم نظام الصدقة  .1910هاأور منذ عام 

وأنه ال ميكن إجناز الواحد دون اآلخر، فبقاء  يطانية الصهيونية،أدرك بن يهودا ارتباط إحياء اللغة العربية بالتجربة االست
 احلضاري الغريب كان يعين يف واقع األمر اندماجهم الثقايف ومن مث اللغوي، أما أعضاء اجلماعات اليهودية داخل التشكيل

وقد أكدت . رهاواستمرا استيطام يف فلسطني فيعين عزلتهم ومن مث وجود إمكانية حقيقية لظهور لغة مستقلة
وال خيتلف . ومل يعد أحد يكتب أو يتحدث ا التطورات الالحقة صدق حدس بن يهودا، فاللغة اليديشية قد اختفت

 هذا. الدينيني اليهود يف العامل ال يكتبون ا، فاجلميع يكتب بلغة الوطن األم األمر كثرياً عن العربية، فمعظم املفكرين

لالستيطان كان البد أن تستخدم  بالنسبة لالستيطان يف فلسطني، فاألمر جد خمتلف، فالدعوةبالنسبة ليهود العامل، أما 
وهذا ما . اجتذاب اجلماهري اليت ستتحول إىل مادة استيطانية ديباجات يهودية وأن تتم من داخل منظومة يهودية ميكنها

اخلالص  يين بأن أعاد تعريف اخلالص حبيث أصبحالصهيونية فقد فرغ اليهودية من حمتواها الد أجنزه بن يهودا للحركة
وقد ذهب بن يهودا من هذا "ئ املاشيح " السليب  االنتظار" الصحيح هو العودة احلرفية إىل فلسطني لالستيطان فيها ال 

 ن إىل فلسطنيواليهود الذين سيعودو. "خائناً لوطنه حني قام بتسليم هذا الوطن لألجنيب املنظور إىل أن النيب إرميا كان

تنجح إال يف إنتاج أمة يهودية ميتة،   مل"حسب رؤيته"لن يؤسسوا مجاعة دينية تلتزم بقيم أخالقية، ذلك أن املُثُل الدينية 
إن اليهود الذين سيعودون هم خنبة من يهود املنفى . األمم األخرى ال أرض هلا وال لغة، أمة روحية ناقصة تثري ضحك

 امشي، ولذا فإم سيتحولون إىل مستوطنني يزرعون األرض ويشكلون أغلبية فيها، مثاهل الذين يرفضون وجودهم

منط األمتني السالفية  على"يصبحون شعباً مثل كل الشعوب ويتخلون عن هامشيتهم وطفيليتهم ويصبحون أمة عضوية 
وبذا ميكن بعث اللغة . ليهوديروح الشعب العضوي ا  وستعبر املؤسسات الثقافية هلؤالء املستوطنني عن"واجلرمانية

  .اليهودية، كما ميكن ضمان استمرار هذه اللغة ومن مث استمرار اهلوية اليهودية العربية، أهم أوعية اهلوية العضوية

اللغة يف التشكيل القومي االستيطاين  وميكن القول بأن إسهام بن يهودا األساسي يف احلركة الصهيونية هو تأكيد عنصر
وقد انصبت معظم . هي اإلطار الالزم لوالدة اللغة العربية بعد حتديثها قترح، فاألرض واألغلبية اليهوديةالعضوي املُ

لالستعمال يف احلياة اليومية  إحياء اللغة العربية، فبحث يف أدب العربية الكالسيكي عن األلفاظ اليت تصلح جهوده على
واستعار بعض األلفاظ والعبارات من اللغة العربية وقام بتطوير  دةيف العصر احلديث، وقام باشتقاق كلمات عربية جدي

األملانية اليت  وحارب بن يهودا اللغة اليديشية، وعارض حماوالت بعض اجلماعات اليهودية. وبسيط أسلوب عربي جديد
 وأصر على اعتبار العربية "»معركة اللغة«فيما يسمى " كانت دف إىل جعل األملانية اللغة الرمسية للمستوطنني الصهاينة

 أهم أعمال بن يهودا إخراجه املعجم العربي القدمي واملعجم احلديث بعد أن ظل يعمل فيه ولكن. لغة اليهود الوحيدة
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أياً من الكلمات اآلرامية اليت  وهذا املعجم ال يتضمن. زهاء أربعني عاماً وإن مل يستطع أن يصدر أكثر من تسعة جملدات
  .كما ال يتضمن أية كلمة عربية من أصل أجنيب العهد القدمي أو التلمود أو املدراش،ورد ذكرها يف 

  إىل1953وحتولت هذه اجلمعية عام .  وعمل رئيساً هلا حىت وفاته1889العربية عام  وقد أسس بن يهودا مجعية اللغة

  .1959 عام "سبعة عشر جزءاً" الًأكادميية اللغة العربية اليت قامت بإكمال مشروع بن يهودا وأصدرت املعجم كام

أعقاب احلرب العاملية األوىل، حث بن يهودا املندوب السامي الربيطاين  وبعد سقوط فلسطني حتت االحتالل الربيطاين يف
 سيفاتينو لنشر اللغة العربية كما قام بتأسيس مجعية. اللغة العربية كواحدة من اللغات الثالث الرمسية يف البالد على إعالن

  .واحتل منصب أمني جلنة التخطيط يف اجلامعة العربية

وعلى سبيل . يكن متصلباً يف ممارسته ورغم إصرار بن يهودا على فكرة القومية العضوية املرتبطة باألرض، إال أنه مل
رق أفريقيا بدالً مشروع شرق أفريقيا، أي إنشاء املُستوطَن الصهيوين يف ش املثال، فإنه مل يتردد يف مناقضة نفسه إذ أيد

أرض امليعاد واحلرب  وهو يف هذا مل خيتلف كثرياً عن معظم املستوطنني الصهاينة الذين أرهقتهم السكىن يف من فلسطني،
الفدائية، إذ سقط ضمن احلافلة اليت دفع ا أحد  وقد لقي أحد أحفاد بن يهودا حتفه يف إحدى العمليات"ضد أهلها 

بل إن بن يهودا رغم إصراره العقائدي على . "على قمة أحد التالل العالية  من1990 املنتفضني الفلسطينيني عام
تربطهم رابطة ثقافية   على أن"الشتات"العضوية كان من أوائل الداعني إىل تقبل وجود اليهود خارج فلسطني  القومية

  .حبيث يتحول هذا الوطن إىل مركز روحي» وطنهم « مع 

كانوا يعتربون العربية لغة مقدسة ال   بالعربية قد جلب عليه لعنة اليهود األرثوذكس الذينوجدير بالذكر أن اهتمامه
  .تستخدم إال يف الصالة

 معركة اللغة 

Language War  

اللغوية  املستوطنات الصهيونية يف فلسطني تعبرياً عن تعدد االنتماءات واهلويات اليهودية نشبت يف» معركة اللغة»
 من أجل فرض هوية ثقافية على "وأملانيا فرنسا وإجنلترا"، وعن الصراع بني الدول االستعمارية الكربى واحلضارية

 فاحتفظت مدارس األليانس باللغة الفرنسية، وأبقت املدارس اإلجنليزية. نفوذها املستوطَن الصهيوين وضمان بقائه يف حيز

تصاعدت احلملة بني املستوطنني من أجل  وحينما.  مجيعاً لغة ثانية على لغة الوطن األصلي، وظلت العربية فيها"اليهودية"
  بأن حيتفظوا بلغتهم، وأن حياولوا اختاذ"1913عام "املستوطنني اليهود من األملان  تبني العربية، أوصت احلكومة األملانية

للغة األملانية لغة الدراسة يف ا وحاول هؤالء جعل. قرار من احتاد املدرسني مفاده عدم وجود لغة رمسية للمستوطنني
  .ولكن النصر كُتب لدعاة العربية يف اية األمر التخنيون ويف بقية مدارس مجعية عزرا األملانية،

 اللغة اآلرامية 
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Aramaic  

اء يتجهون ولكن العلم. العربية وتسمى أحياناً بالكلدانية فرع من جمموعة اللغات السامية الشمالية وأقرا إىل» اآلرامية»
اآلرامية يف  بدأت. »الكلدانية«بأن لغة الكلدانيني مل تكن اآلرامية بل كانت لغة مستقلة تسمى  اآلن إىل الرأي القائل

ويف سوريا، بدأ . األخري من القرن الثاين قبل امليالد االنتشار يف الشرق األدىن القدمي مع ظهور األقوام اآلرامية يف الربع
إىل أن رسخت  باآلرامية يف القرن السابع قبل امليالد، مث انتشرت اآلرامية يف منطقة وادي الرافدين كتوبةظهور الوثائق امل

 اللغة "م. ق486 - 521"دارا األكرب  بعد ذلك يف بابل حيث حلت حمل اللغة البابلية اآلشورية، وأصبحت يف عهد
ما أصبحت لغة التجارة الدولية ولغة النشاطات اليومية الفارسية، ك  بني مقاطعات اإلمرباطورية"اإلدارية"الرمسية 

وقد . يف املنطقة الشرق األدىن، وكان يتحدث ا كثري من اجلماعات غري املتجانسة عنصرياً أو حضارياً والدبلوماسية يف
 يف الفترة من وبلغت اآلرامية أوج سلطاا. استخدامها دونت اآلرامية خبط هجائي بسيط كان من أسباب اإلقبال على

  .العربية حملها م حني حلت650م حىت . ق300

وإن كان هناك رأي "حمل العربية متاماً مع عودم منها  بدأ اليهود يتحدثون اآلرامية أثناء وجودهم يف بابل حىت حلت
حنميا   إشارة يف سفرومثة. "البالط امللكي يف مملكة يهودا اجلنوبية كانوا يتحدثون اآلرامية يذهب إىل أن املسئولني يف

، "البابلي والفلسطيين"ا معظم التلمود  وقد كُتب.  إىل هذا، إذ كان البد أن يفسر الكتاب املقدس باآلرامية"8/8"
واللغة . ودعاء كل النذور، وكذلك بعض أجزاء العهد القدمي وبعض الصلوات مثل صلوات عيد الفصح والقاديش

يف اللغة اآلرامية  ية يف املفردات كما أا أثرت فيها تأثرياً عميقاً، وإن كانت القواعد النحويةالعرب اآلرامية لغة قريبة من
اهلجائية، املعروفة باخلط املربع أو اخلط اآلشوري، عن  وقد أخذ العربانيون حروفهم. أقرب إىل قواعد اللغة العربية
. يف العامل آلراميون أنفسهم قد اقتبسوا اهلجائية الفينيقية ونشروهاوكان ا. والرابع قبل امليالد اآلرامية بني القرنني السادس

وكان احلاخام . أغلبية اليهود كانت تتحدث اليونانية وفقدت اآلرامية كثرياً من هيمنتها يف العصر اهليليين، حىت يقال إن
 ال "أي اآلرامي"» سورسي«ن  وهي لفظة حتقري، وقال إ"أي سوري"» سورسي«بأا  يهودا الناسي يشري إىل اآلرامية

موقفه هذا موقف دعاة  ويشبه. بأرض إسرائيل، وأن املرء اليهودي جيب أن يتحدث إما العربية أو اليونانية عالقة له
وباختفاء اآلرامية، حلت العربية حملها وأصبحت لغة يهود  .التنوير بني اليهود، يف أواخر القرن الثامن عشر جتاه اليديشية

  .يب مجيعاًالشرق العر

 : وتقسم اآلرامية إلى

  .وقد وجدت على النقوش القدمية يف سوريا ."م. ق7000حىت عام " اآلرامية القدمية  1

 وقد وجدت على النقوش القدمية يف منطقة سوريا والعراق وكتب ا على. "م.ق 300حىت عام " اآلرامية الرمسية  2

الفارسية وحسب، ولكن اللغة اليت كانت  امية هي اللغة اإلدارية لإلمرباطوريةومل تكن هذه اآلر. برديات جزيرة إلفنتاين
  .القدمي تتفاهم ا األقوام املختلفة يف الشرق األدىن
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أما . الوسطى اآلرامية الغربية واآلرامية الشرقية وتشمل اآلرامية. "م. ق300منذ حوايل عام " اآلرامية الوسطى  3
 الكتابية وهي لغة األجزاء اآلرامية يف العهد القدمي، وهي لغة التلمود األورشليمي أو آلراميةاآلرامية الغربية، فتشمل ا

، "اآلرامية السامرية"اخلمسة السامرية  ، واللغة اليت ترمجت ا أسفار موسى"ترمجة يوناثان"الفلسطيين وآرامية الترجوم 
وخمطوطات  رامية الشرقية، فتشمل اللغة السريانية وآرامية التلمود البابليوأما اآل. "باملريا" واآلرامية النبطية، وآرامية تدمر

  .البحر امليت

  . اآلرامية احلديثة أو املتأخرة 4

ال تفهم إال العربية  بعض احلاخامات أن اآلرامية لغة مقدسة مثل العربية، لكن بعضهم كان يرى أن املالئكة ويعتقد
وال يزال بعض املسيحيني النسطوريني، يف . ا ليهودية ألن كتاب الزوهار مكتوبواآلرامية لغة الصوفية ا. وحدها

 والعراق وتركيا، يتحدثون اآلرامية اليت أصبحت خليطاً من اآلرامية والعربية القرى واملقاطعات الكردية يف سوريا

  .واليونانية، كما يتحدث ا أيضاً بعض يهود تلك البالد

 اللغة اليديشية 

Yiddish  

هلجة أملانية تكتب حبروف عربية، وهي لغة اليهود اإلشكناز يف  اليديشية ليست لغة أساساً، وتسمى كذلك جتاوزاً، فهي
 ومثة منط لغوي. "»يهود اليديشية«ومن مث أطلقنا عليهم اسم "الوسطى حىت العصر احلديث  شرق أوربا منذ العصور

يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة  لعامل، فهم عادةً يتحدثون لغة البلد الذييتكرر بني أعضاء اجلماعات اليهودية يف ا
أعضاء اجلماعة من وطنهم هذا حاملني معهم هلجتهم، وحيتفظون ا  مث ينتقل. عربية خفيفة إذ تدخل مفرداا هذه اللغة

  .واليديشية تنتمي إىل هذا النمط. اختفت يف البلد األصلي حىت بعد أن تكون قد

أملانية العصور  ، حني تبنى أعضاء اجلماعة اليهودية1350 و1000اليديشية يف الفترة بني عامي  ت اللغةظهر
الوقت نفسه كانوا يف حاجة إىل مصطلح خاص  الوسطى، أي لغة الشعب الذي كانوا يعيشون بني ظهرانيه، ولكنهم يف

ولذلك، فقد . يف حرف خاصة مثل التجارة والرباوظيفية وسيطة تعمل  م للتعبري عن منط حيام اخلاصة كجماعة
، خصوصاً "باآلرامية ومها لغتا التراث الديين اليهودي، إذ أن التلمود مكتوب"العربية واآلرامية  استخدموا بعض مفردات

صة م إيطاليا حيث كانوا يتحدثون رطانة فرنسية خا أن نواة اجلماعة اليهودية يف أملانيا جاءت من مشال فرنسا ومشال
 ، أي»يوديش دويتش«نشأ ذلك اخلليط اللغوي الذي أُطلق عليه يف بادئ األمر  ومن هنا،. »لعز«أُطلق عليها اسم 

، ونترمجها حنن »يديش» ، مث أصبح يطلق عليها»يديش تايتش«، ولكن الكلمة حرفت وأصبحت »أملاين يهودي»
أملانية العصور الوسطى واليديش تايتش، إال يف بضع  روق بنيومل تكن هناك يف بادى األمر أية ف. »اليديشية«فنقول 

  .التحريف الصويت يف نطق الكلمات األملانية أو العربية كلمات وعبارات عربية واملزيد من
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أعضاء اجلماعة  وحينما استقر. من يهود أملانيا إىل أوربا الشرقية، محلوا هلجتهم األملانية معهم وحينما هاجرت أعداد
ومل يتبنوا اللغة البولندية يف وطنهم . أم وطِّنوا كأملان ية يف بولندا، مت توطينهم ضمن العناصر األملانية التجارية، أياليهود

وكان يهود  .لتفوق أملانيا حضارياً وبسبب التنظيم اإلقطاعي الصارم الذي عزهلم عن بقية اتمع الساليف اجلديد نظراً
ويف البيئة اجلديدة، دخلت . »األملانية«أا  ، يشريون إىل اللغة اليت يتحدثون ا علىبولندا، يف القرن السادس عشر

 .اليديشية، سامهت يف إبعادها عن األصل األملاين ويف استقالهلا نسبياً عن األملانية كلمات وتراكيب لغوية سالفية على

  .ليهود شرق أوربا «األملاين« التوجه هلجة أملانية سامهت يف احلفاظ على» اللغة اليديشية«ومع هذا، ظلت 

اليديشية، فبين استناداً إىل آراء اللغويني أنه ال توجد يف اليديشية آثار  وقد حتدى آرثر كوستلر هذا التفسري لبدايات اللغة
 "فيما حول فرانكفورت"أملانيا الغربية  مشتقة من األملانية املنقولة إىل فرنسا، بل ويقرر أن املناطق األكثر توسطاً يف لغوية

الغالب على اليديشية هو هلجات أملانيا الوسطى الشرقية اليت كانت مستعملة،  مل تشارك يف تطور اللغة اليديشية، فالتأثري
الشرقية من أملانيا وااورة  القرن اخلامس عشر، كلغة حديث يف مناطق األلب النمساوية والبافارية، أي املناطق حىت

إىل رفض األصول الفرنسية الراينية ليهود شرق أوربا، ويعود بتلك  وهو يخلُص من ذلك. يف ألوربا الشرقيةللحزام السال
  .يهود اخلزر من اإلستبس إىل أن استقروا يف بولندا األصول إىل هجرة

البورجوازية  قافةلغتهم؟ يرى كوستلر أن الثقافة األملانية كانت ثقافة النخبة يف بولندا وث ولكن كيف أصبحت اليديشية
، فكان التاجر اليهودي "أملانيا الوسطى الشرقية أو على وجه الدقة هلجات"املتعلمة، كما كانت لغتهم هي األملانية 

 األملان، وبولندية ركيكة مع األقنان، ويستخدم العربية يف املعبد اليهودي، مث خيلطها يتحدث أملانية ركيكة مع عمالئه

وهو ليس باألمر االستثنائي، . اليديشية  وحتدثوا هذه"اخلزرية"، فقد هؤالء اليهود لغتهم األصلية وبالتايل. كلها يف بيته
. الثالث، كما حدث ليهود شرق أوربا الذين استقروا يف الواليات املتحدة فاملهاجرون عادةً ما يفقدون لغتهم يف اجليل

رمسي شامل أُجري سنة  فوفق أول تعداد.  يتم دجمهم لغوياً هم وحدهم الذين مل"من اخلزر"اليهود القرائني  ويبدو أن
كما أفاد . منهم يتكلمون الروسية 2632  يهودياً قرائياً كان12,894 يف روسيا القيصرية، كان هناك 1897
  .يعين احتمال أن تكون هذه هي لغتهم اخلزرية األصل وهذا.  منهم أن التركية هي لغتهم األصلية9666

 كلمات أملانية،% 70: اخلاص بأصول اليديشية، فإن تركيبها اللفظي هو على النحو التايل ن األمرولكن أياً كا

بعد اهلجرة إىل "إجنليزية  وقد دخلتها يف السنني األخرية كلمات. بولندية وسالفية% 10عربية وآرامية، و% 20و
  .االت الدينية والفكريةللتعبري عن ا "بعد قيام إسرائيل"، وكلمات عربية "الواليات املتحدة

  ».هلجة« بنية أملانية برغم احتوائها على مفردات غري أملانية، ومن هنا تصنيفنا هلا بأا والبنية النحوية يف اليديشية هي

  :ويقسم علماء اللغة تطور اليديشية إىل أربع مراحل

  1250حىت عام : اية املرحلة املبكرة
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  1500إىل  1250 من: اليديشية القدمية

  1700 إىل 1500من : اليديشية الوسطى

   حىت اآلن1750من : احلديثة اليديشية

 "يف ليتوانيا"، ويديشية شرقية تقسم بدورها إىل هلجات مشالية "متاماً تقريباً اختفت"وتنقسم اليديشية إىل يديشية غربية 

املتحدة، لكن النطق  للهجات اليديشية يف الوالياتوتظهر خمتلف ا. "يف بولندا وأوكرانيا ورومانيا"جنوبية  وأخرى
وظهر أدب يديشي شفاهي ومكتوب يف . التهجي القياسي هو نطق هلجة اليديشية الشمالية، وقد مت توحيد طريقة

  .أدب يديشي مطبوع يف القرن السادس عشر كما ظهر. القرنني الثاين عشر والثالث عشر

 ألطفال اليهود ال يتعلمون سواها  إال ما تيسر من العربية  وذلك بسبب االعتقادا واللغة اليديشية لغة اجليتو، فكان

وقد أحاطت باليديشية يف اية األمر  .السائد بني يهود اجليتو واخلاص بأن من ينظر إىل اهلجائية غري العربية تحرق عيناه
حيث كان يعتقد أن أفكار التلمود املركبة ال ميكن القومي يف اليهودية  هالة من القداسة، مبا يعبر عن التيار احللويل

أي لغة الشارع  وكان  ومع هذا، كانت اليديشية يف بداية األمر لغة العوام والسوقة والنساء . ذه اللغة تفسريها إال
دبيات اليت يكتبها اآلرامية، لغة النخبة املثقفة، ولغة األ وظلت العربية، ومعها. األدب املكتوب ا موجهاً إىل العوام

  .النخبة ويقرؤها أعضاء هذه

ومن املعروف أن . دعائم عزلة يهود شرق أوربا أصبحت اليديشية لغة التجارة واألعمال الربوية، وبذلك أصبحت من
البلد  التجارية يف اتمعات التقليدية عادةً ما يتحدثون بلغة أو بلهجة مغايرة عن لغة أعضاء اجلماعات الوظيفية الوسيطة

من معرفتهم باليديشية وجهل اآلخرين  املضيف، حىت يتسىن هلا االستمرار يف عملهم، ويقال إن التجار اليهود استفادوا
يف القرن التاسع "ولذا، كانت احلكومات األوربية . ارمني واملهربني كما أا أصبحت لغة. ا يف غشهم وخداعهم

أملانيا استخدامها ويفرض  ولقد صدر قرار يحرم على يهود.  املعامالت التجاريةعلى اليهود استخدامها يف  تحرم"عشر
. بونابرت طالب اليهود الفرنسيني بأن يفعلوا نفس الشيء كما أن لويس. عليهم أن يكتبوا الوثائق التجارية باألملانية

يتحدثوا  ة اليهودية عن انفصاهلم اللغوي وأنبدايتها يف أملانيا، بأن يتخلى أعضاء اجلماع وطالب دعاة حركة التنوير، مع
 يؤكد أن اللغة اليديشية هي املسئولة "اإلصالحي الزعيم األملاين اليهودي"وكان فرايدلندر . بلغة الوطن األملاين األصلية

  .عن فساد الدين واألخالق بني اليهود

 حىت عام 1880 يف الفترة من "ويف العامل بل"با وملا كان كثري من القوادين العاملني يف جتارة الرقيق األبيض يف أور
 فإن "اليت كانت تعد أكرب مصدر للبغايا يف العامل"االستيطان يف روسيا   من اليهود الذين أتوا من منطقة1930
عضاء الدويل مبساعدة أ كانت من أهم اللغات اليت تدار ا هذه التجارة يف تلك الفترة، إىل أن قضى البوليس اليديشية

  .اجلماعات اليهودية عليها
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 ليهود اليديشية، أي يهود شرق أوربا،» لغة قومية«كُتب هلا االستمرار حىت أصبحت  ورغم اهلجوم على اليديشية،

اللسان «أي » هاقدوش اليشون«وإذا كانت العربية هي . ونسلهم ممن انتشروا يف معظم أوربا والواليات املتحدة
«، فاليديشية هي»املقدس تبناها بعض دعاة التنوير يف روسيا بوصفها لغة قومية بدالً  وقد. »لغة األم«، أي »ماما الشون 

 ولكن هذا. مؤلفام، وكانوا ال خيتلفون يف هذا عن أعضاء األقليات والقوميات األخرى من الروسية، ووضعوا ا

من القرن املاضي والعقدين  لعقدين األخريينوحده ال يكفي لتفسري ظاهرة استمرار اليديشية وازدهارها فيما بني ا
العودة إىل الظروف التارخيية واالجتماعية احمليطة بأعضاء اجلماعة  ولتفسري هذه الظاهرة، علينا. األولني من القرن احلايل

 اليهودية من مجلة أعضاء اجلماعات% 80بلغت حنو "أوربا حيث كانوا يشكلون كتلة بشرية ضخمة  اليهودية يف شرق

الروسية، بلغ عدد أعضاء اجلماعات   الذي أجرته اإلمرباطورية1897ويف إحصاء عام .  تتحدث اليديشية"يف العامل
من جمموع % 4,2"5,054,300من مجلة يهود روسيا، أي  %97اليهودية يف روسيا من الناطقني باليديشية حنو 

من جمموع سكان % 11,6 مشكِّلني نسبة 4,889,427منطقة االستيطان  وبلغ عددهم يف. "سكان اإلمرباطورية
اليديشية، فكان ال   أما عدد أعضاء اجلماعات اليهودية الذين كانوا ال يتحدثون42,338,567عددهم  املنطقة البالغ

وقد كانت هذه الكتلة الضخمة، يف روسيا . بولندا ومل يكن الوضع خمتلفاً كثرياً بالنسبة إىل يهود. 161,500يتجاوز 
جيوباً  املتحدثني باليديشية، إذ كان حيملوا املهاجرون معهم من شرق أوربا ويكونون ، هي اليت تصدر اليهودوبولندا

الروسي البولندي اليديشي من جهة وبقية العامل  وكانت أملانيا، ااورة جلاليشيا وبولندا، املمر بني اجليب. تتحدث ا
ولكن أكرب كتلة يهودية يديشية مهاجرة كانت قد . عداد كبرية منهمأ من جهة أخرى، ولذا كانت تستوطن فيها

 .العامل الواليات املتحدة اليت أصبحت يف أواخر القرن التاسع عشر املركز الثاين لليديشية يف انتقلت إىل

. زمنية نفسهاواالحتاد السوفييت يف الفترة ال وقد كُتب لليديشية االستمرار بعض الوقت يف كلٍّ من الواليات املتحدة

، وتوقف عمليات الدمج الثقايف "روسيا وبولندا"التحديث يف شرق أوربا  وكان ذلك ألسباب خمتلفة؛ منها تعثر
أنفسهم، خصوصاً  احلراك االجتماعي، األمر الذي زاد عزلة أعضاء اجلماعة اليهودية والتفافهم حول واللغوي، وتوقف

كثري من مناحي احلياة دون احلاجة إىل  تعاملوا مع بعضهم البعض يف أن ي"ككتلة بشرية ضخمة"أم كان بوسعهم 
أما يف الواليات املتحدة، . "الواقع ما يغري مبحاولة االحتكاك أو االندماج ومل يكن هناك يف"االحتكاك بأعضاء األغلبية 

قوبلوا بعداوة من  وقد. جيزة يف فترة زمنية و"ما يزيد على املليونني"اليديشية أصبحوا أيضاً كتلة ضخمة  فإن يهود
. اتمع ككل كما هو احلال يف معظم هذه األحوال اليهود األملان والسفارد الذين كانوا ال يفهمون هذه الرطانة، ومن

شيئاً من اإلحساس باألمان والطمأنينة بااللتفاف حول أنفسهم وعن طريق تكوين  وكانوا كجماعة مهاجرة، يستمدون
ولذا، . اتمع اجلديد اعدة بعضهم البعض يف الشئون املالية واالجتماعية ويف عملية التكيف معومجاعات ملس مجعيات

اليهودي والفلكلور اليهودي عند معظم يهود العامل   حىت العشرينيات، لغة الشارع1881كانت اليديشية، منذ عام 
  الذين تعود" وغريها من بالد أمريكا الالتينيةوأمريكا وجنوب أفريقيا واألرجنتني روسيا وبولندا ورومانيا وأملانيا"

باليديشية كان حنو عشرة ماليني يهودي،  ويقال إن عدد املتحدثني. أصوهلم إىل اجليب الروسي البولندي ويهود اليديشية
  .أي معظم يهود العامل
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اليديشية ذروا يف  لغت الثقافةوب. هذه الفترة، األدب اليديشي والسينما اليديشية والصحافة اليديشية وقد ازدهر، يف
الواليات املتحدة أحد عشر مسرحاً يديشياً يف نيويورك  كل من االحتاد السوفييت والواليات املتحدة، فكان يوجد يف

والشيء نفسه .  ألف نسخة يوميا600ً و500وكانت اجلرائد اليديشية توزع ما بني  .وسبعة عشر مسرحاً خارجها
دبنوف بشأن قومية الدياسبورا،  ومن هنا، ظهر مفهوم. إذ بدأ يظهر أيضاً إحساس باهلوية اليديشيةاالحتاد السوفييت،  يف

ولذا كان دبنوف يطالب باحلفاظ على اليديشية باعتبارها الوعاء  ،«القومية اليديشية«والذي كان يعين يف واقع األمر 
روسيا  يف"ان يضم يف صفوفه كثرياً من العمال اليهود ويف هذه الفترة، ظهر حزب البوند الذي ك .اللغوي هلذه القومية

منشوراته ا، وطالب احلزب البالشفة  وكانت اليديشية اللغة الرمسية للحزب حيث أصدر.  املتحدثني ذه اللغة"وبولندا
عترف ا يف السوفييت باليديشية كلغة رمسية، وأصبحت إحدى اللغات املُ وقد اعترف االحتاد. باالعتراف ا كلغة قومية

باليديشية إىل قمته يف هذه  وقد وصل النظام التعليمي. ا اجللسات، وال تزال اللغة الرمسية يف بريوبيجان احملاكم وتدار
فكان عدد الطلبة املسجلني يف املدارس اليديشية اثىن عشر ألفاً يف  الفترة، يف كل من االحتاد السوفييت والواليات املتحدة،

التدريس فيها باللغة  أما يف االحتاد السوفييت، فتم تأسيس شبكة من املدارس االبتدائية والثانوية يتم .تحدةالواليات امل
وقد وصلت نسبة عدد اليهود الذين التحقوا ذه  .اليديشية، كما أُسست كليات تربوية إلعداد مدرسني لليديشية

  .ست كلية لدراسة الثقافة اليديشية، وأُس1926عام  من جمموع الطالب اليهود% 51املدارس 

واالحتاد  مباشرة، بدأ االضمحالل والذبول يدبان يف جسد اليديشية يف كلٍّ من الواليات املتحدة وبعد اية العشرينيات
ا تعتبر لغة منقولة من بيئة قدمية، ومل يكن هل ففي الواليات املتحدة، كانت اليديشية. السوفييت، ولكن ألسباب خمتلفة

ويف منتصف العشرينيات مع توقُّف اهلجرة، . اجلديدة، وبالتايل مل يكن هلا مستقبل أساس اقتصادي أو حضاري يف البيئة
اإلجنليزية، وبدأت املدارس   يتعلمون"كما هو متوقَّع"وأخذ أبناء املهاجرين . اليديشية يف االضمحالل السريع أخذت

 يف الوقت احلايل باللغة اإلجنليزية، كما "البحوث اليديشية معهد"عهد ييفو وتدار جلسات م. اليديشية تفرغ من طلبتها
املعونات  الدعم املايل الذي حتجبه عنه املؤسسات الصهيونية وهو غري قادر على االستمرار بدون أنه يف حاجة دائمة إىل

يات املتحدة تعيش على املعونات الوال وتوجد اآلن جريدة يديشية واحدة يف. اليت حيصل عليها من احلكومة األمريكية
قُراء هذه اجلرائد واالت من "اثنني وعشرين ألف نسخة،  وتصدر ثالث مرات أسبوعياً، وثالث جمالت توزع

  ."املسنني

االجتماعي، بدأ اليهود ينصرفون  االحتاد السوفييت، فمع تزايد معدالت التحديث يف اتمع وإتاحة فرص احلراك أما يف
من % 33 إىل 1931اليديشية يف التناقص فوصلت عام  اليديشية، وأخذت أعداد الطلبة اليهود يف املدارسعن 

 وتكاد النسبة تنعدم اآلن، ولذا أُغلقت الغالبية. 1939عام % 20الروسية، مث إىل  جمموع الطلبة اليهود يف املدارس

  .الساحقة من املدارس اليديشية

 واألمريكيون عن الكتابة باليديشية، وآثرت أعداد متزايدة منهم الكتابة بالروسية أو  الروسوقد انصرف الكُتاب اليهود

وهذا ال يعود فقط إىل معدالت التحديث  .اإلجنليزية، كما قام بعضهم بترمجة األعمال اليت كتبها باليديشية إىل اإلجنليزية
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 كما أا ال متلك تراثاً أدبياً ثرياً، األمر الذي جيعل. حقيقيليس هلا تاريخ  العالية، ولكنه يرجع أيضاً إىل أن اليديشية

الدهشة، ظاهرة قلة الكلمات اليديشية  وهذا يفسر تلك الظاهرة اليت تبعث على. اإلبداع األديب من خالهلا أمراً صعباً
ورمبا كان السبب احلاسم . لغةأن ماليني اليهود كانوا يتحدثون هذه ال  اليت دخلت اللغة اإلجنليزية مع"معظمها أملاين"

  .أي مؤلف قبوله أدبه باليديشية لن جيد قراء يعتد م ويصبح مؤلفاً بال مجهور، وهو أمر يصعب على هو أن من يكتب

اليديشية، يف كل من الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت، تغير  ومن العناصر األساسية املشتركة اليت أدت إىل اختفاء
مراكز الثقافة  ودخوهلم جماالت املهن احلرة بأعداد متزايدة، األمر الذي كان يتطلب ابتعادهم عن اليهود الوظيفيوضع 

  .ثقافة يديشية منعزلة ذات الطابع اليهودي التقليدي، وهو ما أدى إىل انزواء ما تبقى من

أما يف . ون اليديشية، أغلبيتهم من كبار السناملتحدة يتحدث ويف الوقت احلايل، ال يوجد سوى بضعة آالف يف الواليات
 ، يف حني توزع%86,7 بأن الروسية هي لغتهم حنو "يف السبعينيات"اليهود الذين صرحوا  االحتاد السوفييت، فعدد

، معظمهم من %10 بني خمتلف اللغات، وهو ما يعين أن عدد املتحدثني باليديشية قد ال يزيد على 17,7%
 اليت كانت تضم كثافة سكانية يهودية يف املاضي، "ومولدافيا ليتوانيا والتفيا"ن ويسكنون املناطق الغربية املتقدمني يف الس

األمر  بأس به ممن يصرحون بأن لغتهم هي اليديشية يفعلون ذلك متسكاً ويتهم ولكنهم يف واقع مع العلم بأن عدداً ال
بإبادة بقية يهود بولندا ممن كانوا ال يزالون  ب أفريقيا، وقام النازيونوقد اختفت اليديشية تقريباً يف جنو. ال يتحدثوا
على الرغم من عدم تصاعد معدالت التحديث يف اتمع البولندي قبل احلرب  ولكن من املالحظ أنه،. يتحدثون ا

فلم يكن يهود بولندا، مثلهم  .يةالثانية، كانت اليديشية قد بدأت تذبل وتضمر، وبدأ يهود بولندا يتعلمون البولند العاملية
يريدون أن يتعلم أوالدهم لغة تعوقهم عن احلراك االجتماعي  مثل يهود الواليات املتحدة أو يهود االحتاد السوفييت،

حيث  "اهلولندية أو الروسية أو األمريكية"وبالتايل أرسلوا أوالدهم إىل املدارس القومية  وحتبسهم داخل حدود ضيقة،
 "سابقاً"عن اضطهاد االحتاد السوفييت  وعلى هذا، فإن احلديث الصهيوين. لغة القومية لينالوا حظهم من احلياةيتعلمون ال

اختفت اليديشية يف الواليات املتحدة دون اضطهاد، بل مل يعرها اتمع  وقد. للثقافة اليديشية ال أساس له من الصحة
  .تلقاء نفسهاتشجيعاً وال اضطهاداً، وماتت من  أي التفات، ال

 الصهيونية أسهمت بشكل فعال يف اإلسراع بعملية موت اليديشية، فمنذ البداية ناصب وميكن القول بأن احلركة

« لغة التراث واللغة القومية : اللغة العربية الصهاينة اللغة اليديشية العداء على اعتبار أا لغة املنفى، وطرحوا بدالً منها

  !« احلقة

الديين  ال موروثهم"عالية يف وجدان يهود شرق أوربا، فهي الوعاء الذي حيوي تراثهم احليوي  ة قيمةوللغة اليديشي
فثمة حنني عاطفي هلا يف الدولة الصهيونية   والذي عبروا عن جتربتهم التارخيية يف شرق أوربا من خالله، ولذلك"اجلامد

ة جامدة ال جذور هلا، تفتقر إىل امتداد تارخيي يتصورون جيدون أن العربية لغ  الذي"اإلشكناز"بني شباب الصابرا 
واستعادوا أمساءهم اليديشية  وقد أسقط بعض اإلسرائيليني األمساء العربية اليت اختاروها. يف اليديشية بدرجة أكرب وجوده
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 يتحدثون "يل القدميمن اجل"وأعضاء النخبة احلاكمة يف إسرائيل  وكثري من املفكرين الصهاينة. اليت كانوا قد أسقطوها
  .اليديشية

، وهم "ناطوري كارتا"نواطري املدينة   يف إسرائيل، كما أن"يشيفا"تزال اليديشية لغة الدراسة باملدارس الدينية العليا  وال
وهي أيضاً . يتحدثون اليديشية على اعتبار أن العربية لغة الصالة وحسب مجاعة يهودية أرثوذكسية معادية للصهيونية،

التميز االجتماعي  يتحدث ا املهاجرون اإلشكناز من شرق أوربا، ولذلك أصبحت اليديشية إحدى عالمات غة اليتالل
املنازل هناك، ويتعلمها الشباب مساعياً، ولكنهم ال  ويالحظ أن اليديشية مازالت مستخدمة داخل بعض. يف إسرائيل

رائيل التحدث باليديشية، حىت السفارد ويهود العامل اإلسالمي، بعض الشباب يف إس ويتكلف. يقرءوا وال يكتبون ا
الرضاء الذايت باحلصول  ذلك جيعلهم حبسب تصورهم من الطبقة احلاكمة، ويعطيهم من ناحية أخرى قدراً من إذ أن

در يف إسرائيل عدة وتص. االتصال بالعناصر املهاجرة اجلديدة على قيمة ثقافية يهودية، كما يسهل يف الوقت نفسه عملية
صهيوين  وال يزال هناك أدباء يكتبون ا يف كلٍّ من إسرائيل والواليات املتحدة، بعضهم صحف وجمالت باليديشية،

 .والبعض اآلخر إما معاد هلا أو غري مكترث ا

 مؤتمر تشيرنوفتس 

Czernowitz Conference  

ور اليديشية يف حياة أعضاء اجلماعات اليهودية، وقد دعا إىل ليحدد د 1908 مؤمتر عقد عام» مؤمتر تشرينوفيتس»
« باعتبارها اللغة القومية  ونادى املؤمتر باالعتراف باليديشية. املؤمتر كل من نيثان برنباوم وحاييم جيتلوسكي عقد

 املؤمتر إىل صيغة وقد وصل. بني دعاة اليديشية والعربية وبطبيعة احلال، حدث صراع حاد. ليهود شرق أوربا» الوحيدة 
  ."ضمن لغات أخرى"» لغة قومية » وسط حيث اعتربت اليديشية

  "ييفو"معهد البحوث اليهودية 

Yivo  

، «Yidisher Visenshaftlekher Institut »يديشر فيسينشافتليكر إنستيتوت«خمتصر لعبارة » ييفو«
 يف فلنا 1925وعة من العلماء اليهود عام أسسته جمم الذي» معهد البحوث اليهودية«وهي عبارة يديشية تعين 

 اليهودية يف مجيع أحناء العامل، خصوصاً يهود اليديشية، وقد كان هلذا املعهد فروع يف  لدراسة حياة اجلماعات"ليتوانيا"

«مكتبة فلنا، وتغير امسه من وانتقل املعهد إىل نيويورك مع احلرب العاملية الثانية ونقلت معه. ثالثني بلداً معهد البحوث  
 وينشر املعهد عدة مطبوعات وكتباً، ولكنه يعاين أزمة مالية دائمة نظراً. »اليهودية معهد البحوث: ييفو«إىل » اليهودية

املؤسسة الصهيونية تفضل ختصيص  كما أن. الختفاء اللغة اليديشية وبالتايل عدم وجود قطاعات يهودية مهتمة بتمويله
. ولذا، فإن املعهد يعيش على معونات احلكومة األمريكية. الصهيوين ية ولدعم املستوطَناالعتمادات للدراسات العرب

  .ويصدر املعهد حولية، كما يصدر بعض الكتيبات العلمية. إدارة املعهد باإلجنليزية وتدار جلسات جملس
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 الالدينو 

Ladino  

 ، كما يطلَق عليها»إسبانيويل«ولذا فهي تسمى أحياناً والالدينو هلجة إسبانية،  ،«التينو«حتريف لكلمة » الدينو«كلمة 

وتتكون مفردات . املارانو ويتحدث ذه اللهجة اليهود السفارد، وخباصة يهود. »جوديزمو«، و»رومانسي«أحياناً 
، وبعض دخلتها بضع كلمات من العربية والتركية واليونانية  بعد أن"القشطالية"الالدينو من إسبانية العصور الوسطى 

غري كبرية كما  اإلسبانية األخرى والربتغالية، غري أن نسبة العناصر الدخيلة على إسبانية الالدينو املفردات من اللهجات
وقد ظهرت هذه . اليت تدخل على الكلمات العربية وتستخدم يف الالدينو أيضاً النهايات العربية. هو احلال يف اليديشية

وهي أساساً لغة حديث، ولذا فإن معظم ما كُتب ا . 1492من إسبانيا عام   طرد اليهوداللغة يف القرون اليت سبقت
  .شروح على الكتاب املقدس كان جمرد

وهناك نصوص كُتبت . املتحدثني ا اآلن يكتبوا باحلروف الالتينية وكانت الالدينو تكتب باحلروف العربية، ولكن
طُبعت ا  ، كما1510أول كتاب مطبوع ذه اللغة ظهر يف القسطنطينية عام لكن . العصور الوسطى بالالدينو يف

وكان . اجلماعات اليهودية يف الدولة العثمانية وقد سادت الالدينو بني. بعض الروايات واجلرائد يف القرن التاسع عشر
  .د السفاردالثانية، مدينة سالونيكا اليونانية، عاصمة اليهو أهم مراكزها، حىت احلرب العاملية

املختلفة يف العامل،  وشك االختفاء، شأا يف ذلك شأن كل الرطانات اليت تتحدث ا اجلماعات اليهودية والالدينو على
الذين كانوا يتحدثون الالدينو، أو على األقل  ويتراوح عدد اليهود. وذلك بسبب االندماج أو اهلجرة إىل إسرائىل

. كانوا ينتشرون يف حوض البحر األبيض املتوسط ويف الواليات املتحدة ، حيث ألف300 ألف و200يفهموا، بني 

يستخدم مفردات  املتحدثني بالالدينو بلغة البلد الذي يعيشون فيه، فاملتحدث بالالدينو يف يوغوسالفيا وتتأثر هلجة
تصدر يف الوقت احلايل بعض ويف إسرائيل، . التركية سالفية، أما املتحدث ا يف تركيا فيميل إىل استخدام اللغة

  .املتحدثني ذه اللغة يكاد ينعدم متاماً املطبوعات بالالدينو، لكن عدد

 اإلسبرانتو 

Esperanto  

 وهو لغوي من "1917  1859"زامنهوف  وقد نشر لودفيج. »الذي عنده أمل«كلمة مخلَّقة تعين » إسربانتو»
الدكتور إسربانتو «  بتوقيع "1877عام "خمططاً للغة دولية جديدة  "ومن أعضاء مجاعة أحباء صهيون"يهود اليديشية 

  .الكلمة امساً للغة اليت وضعها ، وقد أصبحت»

 قاعدة 16ولكن حنو اإلسربانتو بسيط إذ يتكون من . يف اللغات األوربية ويستند حنو اإلسربانتو إىل التركيب النحوي
صغري من الكلمات  طة إذ ميكن توليد كل الكلمات املطلوبة من عددوقواعد اشتقاق الكلمات بسي. أي شواذ وخيلو من
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ومن مث فمفرداا ال اية هلا، . "كل لغة  ألف كلمة يف20بالقياس إىل حوايل " كلمة وحسب 900األساسية البالغ 
 بن يهودا كان جيعل اإلسربانتو لغة املستوطَن الصهيوين، لكن إليعازر وقد فكر زامنهوف أن. ولكن من السهل تذكرها

  .بعث العربية قد بدأ عملية

عدة مؤتمرات حتى بداية الحرب العالمية  ، ثم عقدت1905وقد عقد أول مؤتمر لإلسبرانتو في فرنسا عام 
. لتطوير لغات عالمية، فإن اإلسبرانتو ال تزال هي أشهر هذه اللغات ومع أنه هناك عدة محاوالت أخرى. األولى

 يدور في إطار فكر عصر االستنارة الذي يعادي كل الخصوصيات حتى يظهر اإلنسانكان  ويبدو أن زامنهوف
والهندسة، معقمة من  الطبيعي، ومن ثم فقد طور لغة طبيعية عالمية علمانية محايدة تقترب من حالة الجبر

ا تصلح للتعبير وقد الحظ دارسو اإلسبرانتو أنه ولذا فهي لغة طبيعية ولدت ميتة،. التاريخ والزمان واإلنسانية
 إال أنها ال تصلح للتعبير عن أية قضايا "مثل طلب الطعام والشراب"لإلنسان  "الطبيعية"عن الحاجات المادية 

حاول تطوير ديانة  ومن الطريف أن زامنهوف. "تلك القضايا التي يتعامل معها الدين والفلسفة"مركبة  إنسانية
إلى الحاخام هليل الذي كان يدعي زامنهوف أنه  نسبة"اها الهليلية  سم"مثل اإلسبرانتو"عالمية طبيعية محايدة 

مساعيه العالمية هذه أن يتوصل إلى بنى فكرية وفلسفية ال تتمتع  وال شك في أنه كان يهدف من. "من نسله
 .قومية أو دينية وتقضي على أي تطلع إنساني أو ديني بأية خصوصية

لجماعات اليهوديةالمفكرون من أعضاء ا: الباب الحادى عشر  

 الفكر اليهودي والمفكرون اليهود 

Jewish Thought and Jewish Thinkers  

املفكرون «"اجلماعات اليهودية  أحياناً على الكتابات اليت يكتبها مفكرون من أعضاء» فكر يهودي«تطلَق عبارة 
تابات هؤالء املفكرين وتضفي عليها درجة يهودية متكررة تربط بني ك ، وكأن هناك عناصر"يف املصطلح الشائع» اليهود

 ما الوحدة اليت تربط كتابات يوسيفوس فالفيوس ويهودا الالوي وإسحق البريير: أن نسأل وميكننا. من الوحدة

البريير وألبري ميمه فَقَدا  ويعقوب صنوع ومراد فرج وألبري ميمه، حىت ميكن تصنيف فكرهم على أنه يهودي؟ فإسحق
يهودي متأغرق، أما يهودا الالوي فهو من اليهود املستعربة،  ، ومراد فرج يهودي قرائي ويوسيفوساإلميان الديين

  .مبحيطه احلضاري وتأثرت عقيدة كلٌّ منهم

الفكرية، فإن يوسيفوس جزء من التراث اهليليين، ويهودا الالوي جزء  ومن ناحية االنتماء احلضاري ولغة الكتابة والتقاليد
يف  اإلسالمي القدمي، على عكس يعقوب صنوع ومراد فرج فهما جزء من التراث العريب اإلسالمي ريبمن التراث الع

اليت يتعامل معها هؤالء املفكرون  وتتنوع القضايا. وكل مؤلف من هؤالء يكتب بلغة خمتلفة متاماً عن لغة اآلخر. مصر
ولذا، قد . تكون هلا قيمة تفسريية أو تصنيفية كبريةمشتركة فلن  والكُتاب بتنوع لغام وحضارم، وإن بقيت عناصر

العالية هلذا  احلديث عن مفكرين من أعضاء اجلماعات اليهودية بسبب املقدرة التصنيفية والتفسريية يكون من األفضل
ليهودية نشري إىل املفكرين من أعضاء اجلماعات ا التعبري، فهو يؤكد عدم التجانس والتنوع، وميكن داخل هذا اإلطار أن

املشتركة اليت يكتسبوا من داخل التشكيل احلضاري الغريب ال رغماً عنه أو من  يف الغرب باعتبار أن هلم بعض السمات
  .خارجه
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. وتزايد عدميتها يف مرحلة احللولية بدون إله وقد تزايد بروز املفكرين اليهود يف احلضارة الغربية مع تزايد حلوليتها

 اإلله، تلبست النيتشوية املفكرين اليهود يف أواخر القرن التاسع عشر، إذ كانت لذي أعلن موتوحينما ظهر نيتشه ا

ال شك فيه أن غربة املثقف  ومما. "على حد قول آحاد هعام"احللولية اليهودية قد توصلت إىل النيتشوية قبل نيتشه 
ن هذه العناصر جعلت املثقفني اليهود أكثر وحنن نرى أ .اليهودي يف جمتمعه عمقت اغترابه وموقفه النقدي والعدمي

  .اخلطاب احلضاري الغريب احلديث، ومن مث أكثر بروزاً حداثة وأكثر امتالكاً لناصية

بني  يف التعميمات البسيطة واالختزاالت السهلة، لنا أن نالحظ أن من األمناط اليت تتواتر ومع هذا، حىت ال نسقط
املثقفني اليت حتاول االحتفاظ بالوظيفة  دية، أن عدداً ال بأس به منهم ينتمون إىل زمرةاملثقفني من أعضاء اجلماعات اليهو

املادة ويظل متجاوزاً وبشكل دائم لألمر الواقع والوضع القائم، أي أم  النقدية للعقل، حبيث ال يستوعب العقل يف
شيستوف "خارج النسق  افتراض وجود نقطة ثباتختطِّي احللولية الكامنة يف الفكر العلماين املادي عن طريق  حياولون

العداء بني »  ليس بعد«مل ولن تتحقق، أي مقولة  وال حمدودية االحتماالت  إرنست بلوخ واإلمكانية اإلنسانية اليت
 فكرالقيم األخالقية الدائمة عند ليو ستراوس  اال اخلاص الذي يستطيع الفرد أن ي املعرفة والدولة عند ولتر بنجامني 

. "إخل... املسيحية وسيمون فاي فيه وأن حيكم ضمريه عند أرنت  التعددية اليت ال ميكن اختزاهلا عند أيزياه برلني 

  .االجتماع والنفس من أعضاء اجلماعات اليهودية ويالحظ وجود الظاهرة نفسها عند بعض الفالسفة وعلماء

 مفكرون ومثقفون من أعضاء الجماعات اليهودية 

Thinkers  and Intellectuals  from Members  of Jewish Communities  

بسبب مقدرته التصنيفية والتفسريية  «مفكرون ومثقفون من أعضاء اجلماعات اليهودية«نفضل استخدام مصطلح 
ق بني وحنن يف هذه املوسوعة، نفر. واالنفصال بني املفكرين اليهود العالية، فهو يؤكد عدم التجانس كما يؤكد التنوع

كبرياً من  وهو فصل متعسف بعض الشيء، خباصة يف العصر احلديث، حيث جند أن جزءاً. »الفلسفة«و «الفكر«
كلود ليفي " واألنثروبولوجيا "ودريدا تشومسكي وفتجنشتاين"التفكري الفلسفي يتم من خالل دراسات يف اللغة 

ومع هذا، فإن الفصل هنا ذو فائدة تصنيفية، من . "ميرأدورنو وهوركها"  وعلم االجتماع"فرويد" وعلم النفس "شتراوس
  .املوسوعة، بل وله فائدة تفسريية أيضاً منظور هذه

  "1141-1080"يهودا الالوي 

Judah Halevy  

ولد يف طليطلة اليت احتفظت بطابعها اإلسالمي لبعض . الالوي شاعر وطبيب ومفكر عريب يهودي يكنى بأيب حسن
الدين  وتلقَّى تعليمه يف إسبانيا اإلسالمية حيث درس اللغة العربية وعلوم. عليها املسيحيون ن استوىلالوقت حىت بعد أ

خرج من األندلس إىل اإلسكندرية، مث  وعندما تقدم به العمر،. اليهودي والفلسفة وكذلك اللغة العربية وآداا والطب
. ر إىل القاهرة اليت خلبه مجاهلا وكتب قصائد يف وصفهاومنها ساف ذهب إىل دمياط حيث مكث عامني يعمل بالتجارة،
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وهو على  وتقول األساطري اليت ترددها الكتب الصهيونية إن عربياً قتله برحمه. حيث مات هناك مث توجه إىل الشام
لمني يف العصر املشيحاين وايار حكم املس ويبدو أنه وقع حتت تأثري األفكار املشيحانية، فتصور أن. مشارف القدس

  .يتحقق هذا احللم أو غريه من أحالمه املشيحانية األخرى وبطبيعة احلال، مل. 1130األندلس هو عام 

وأوزانه وأدخل  أشهر شعراء العربية يف عصره، فقد امتلك ناصية الشعر العربي بعد تأثره بالشعر العريب ويعد الالوي من
مثل احلب "القصائد ذات األغراض الدنيوية  وكتب الالوي كثرياً من. يكثرياً من مضامينه وأشكاله على الشعر العرب

، »أغنية إىل صهيون«واملناسبات كافة، فكتب قصائد ذات طابع ديين مثل  كما كتب قصائد يف املدح. "ووصف الطبيعة
رغبته يف   وعناملقدسة اليت سكن فيها الرب، وعن اختياره الشعب اليهودي رغم معاناة أفراده، وحتدث عن األرض

وأيام الصوم، ووجدت هذه القصائد  ونظم بعض القصائد للمناسبات الدينية مثل االحتفال بالسبت واألعياد. العودة
  ."ماحزور"طريقها إىل كل كتب صلوات العيد 

ولكن أهم . وتبدى موقفه هذا يف شعره الديين اختذ الالوي موقفاً معادياً للفلسفة، وقال إن الفلسفة من عبث العقل،
 وقد أُلف.  الذي يعرف أيضاً باسم احلجة والدليل يف نصر الدين الذليل"هاكوزاري سيفر"مؤلفاته هو كتاب اخلزري 

دعتداول إال بني اليهود، وهو ين حبروف عربية حىت ال يومن كالسيكيات الفكر العريب اليهودي الكتاب بالعربية ود .

 اخلزر، وال يعدو أن يكون صدى لبعض التيارات الفكرية يف العامل  ود بوالن، ملكوالكتاب يدور حول حادثة
تبنوا العقل وجعلوه  علم الكالم بني كثري من املفكرين اليهود وسيطر متاماً على فكر القرائني الذين فقد انتشر. اإلسالمي

االجتاه متأثراً يف شكله وفكره مبؤلفات على هذا  وكتاب اخلزري هو رد الالوي. األساس الوحيد للتفسري واالجتهاد
الكتاب شكل مناظرة بني حاخام يهودي وقس مسيحي وشيخ مسلم وفيلسوف  ويأخذ. "1111  1058"الغزايل 

اخلزر   خيتار ملك"وبعد أن يعرض كلٌّ موقفه"واحد منهم وجهة نظره، وبعد احلوار الطويل  أرسطي، ويعرض كل
  .اليهودية ويعتنقها

ولذا، فهو يعتقد أن الفلسفة البد أن تظل . العقل عن الوصول إىل احلقيقة الوي الفلسفة اليونانية ويبين عجزويهاجم ال
الصالة والسالم واملسيح  وكان الالوي يتصور أن اإلسالم واملسيحية يرتكزان على شخصييت حممد عليه. الدين يف خدمة

العرب وحسب، على حني أن اليهودية ال تدور حول  موجه إىل "ألنه مكتوب بالعربية"عليه السالم، وأن القرآن 
ويعبر تاريخ هذا الشعب عن . الذي اختصه الرب بالتوراة دون شعوب األرض شخص، وإمنا تستند إىل الشعب اليهودي

  .الربانية، ومن مث فهو تاريخ مقدس اإلرادة

فهو يرى أن ملَكة النبوة مقصورة على أقلية منذ آدم وال كتابه قضية النبوة،  ومن أهم القضايا اليت طرحها الالوي يف
يعقوب ومن يعقوب إىل كل  وهذه املَلَكة انتقلت من إبراهيم إىل إسحق ومنه إىل. إال يف فرد واحد يف كل جيل تظهر

 حد ذاا ألن ولكن ملَكة النبوة ليست كافية يف. األنبياء شعب يسرائيل وهو الشعب الوحيد الذي ظهر بينه العديد من
ا مبهارة غري  يورد الالوي صورة الكرمة الرفيعة اازية اليت جيب أن تزرع يف تربة خاصة، ويعتىن وهنا. يصبح املرء نبياً
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وهكذا النبوة، ال ميكنها أن تزدهر إال يف أرض  .عادية قبل أن تعطي العنب الذي ميكن استخالص اخلمر الفاخر منه
  .طريقة خاصة للعناية ا وهي اللغة العربية، وقوانني الكتاب املقدس الشعائرية ائيل، وحتتاج إىلخاصة وهي أرض يسر

وذا، ميكن تفسري . الرؤىا السماوية وحتت هذه الظروف فقط، يستطيع األنبياء أن يسمعوا الكلمة املقدسة ويدركوا
 يسرائيل ولن تعود مقدرا على التنبؤ إال بعد عودا إىل تتحقق موهبة ولن. عدم ظهور أنبياء يف يسرائيل بعد النفي

ويربط بني احللولية اليهودية  الرأي يربط من جهة بني النبوة ومتيز يسرائيل وبني عناصر طبيعية وبيولوجية، وهذا. األرض
فكر الصهيوين الذي يربط بني وهو، ذا، يعد أحد رواد ال. أخرى التقليدية وصورة الطبيعة العضوية اازية من جهة

وهذه . املقدسة واللغة والرب ويراها مجيعاً كال عضوياً ملتحماً بسبب حلول الرب يف مادة يسرائيل الشعب واألرض
  . األملانية"فولك"الفكرة تشبه فكرة الشعب العضوي 

وهنا يلجأ الالوي . الرب هلم  على رفضيتوجه الالوي إىل مشكلة الشعب الذليل الذي قد يؤخذ عذاب أفراده قرينة مث
وهنا يظهر التأثري "تباهي مبحاربيها وملوكها وإمنا بشهدائها  إىل تفسري طريف بقدر ما هو ملتو، إذ يقول إن األمم ال

يؤكد  عليه بتأكيد حادثة الصلب باعتبارها حادثة ذات داللة عميقة على عكس اإلسالم الذي الواضح للفكر املسيحي
ولعل القصور الوحيد عند اليهود يكمن يف  .وبالتايل، يكون العذاب ميزة، وهي ميزة يتمتع ا اليهود. " والفتحنصر اهللا

إن عذاب اليهود مسألة تتم باختيارهم، إذ أن مبقدور اليهودي أن يهرب : قائالً ولكنه يستدرك. أم ال يتعذبون برضاهم
مبثابة القلب بني أعضاء اجلسد،  اك هدفاً وراء معاناة اليهود، فيسرائيل هيمث يضيف أن هن. معاناته باعتناق دين آخر من

  .مركزية يف الكون والتاريخ اإلنساين وهذه فكرة صهيونية أخرى، حيث متنح الشعب اليهودي

  "1285-1215"ابن كمونة 

Ibn Kamuna  

يف بغداد وعمل بعض الوقت مع الغزاة عاش . اإلسرائيلي ابن كمونة اسم الشهرة لسعد بن منصور بن سعد بن احلسن
 بكتابه اجلديد يف احلكمة، وهو الكتاب الذي نال اهتماماً خاصاً من املسلمني وأعضاء ارتبطت شهرته. املغول الوثنيني

كتاب اإلشارات والتنبيهات  مع أن البن كمونة مؤلفات أخرى، مثل التذكرة يف الكيمياء، وشرح. اجلماعات اليهودية
وهذا الكتاب . تنقيح األحباث يف البحث عن امللل الثالث ا، وشرح كتاب التلوحيات العرشية للسهروردي، والبن سين

حكم  أما الكتب األخرى فهي يف. "، نشرة موسى برملان1967جامعة كاليفورنيا "لإلجنليزية  األخري مطبوع مع ترمجة
، ويبدأ بفصل متهيدي "واملسيحية واإلسالم اليهودية"الثالث يتناول الكتاب النقاش الدائر بني أتباع الديانات . املفقود

كما يتبدى يف الكتاب تعاطُف . النبوة يف الديانات الثالث تتسم باملوضوعية عن النبوة بشكل عام مث يتبعه بفصول عن
 معظمها اقتباسات من الكتاب يف ولكن مادة. "مقابل االجتاهات الصوفية واإلشراقية"كمونة مع االجتاهات العقالنية  ابن

وقد نسب البعض البن كمونة كتاب إفحام . "يعين املصدر دون أن"كتابات ابن سينا والغزايل وموسى بن ميمون 
  .وهو خلط بني ابن كمونة والسموأل، فاألخري هو الذي أسلم وألَّف اإلفحام! آخر حياته اليهود مع ادعاء أنه أسلم يف
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ومع أن مؤلفه . يف القرن السابع اهلجري "ذات الطابع الديين"حد أهم املؤلفات الفلسفية ويعد اجلديد يف احلكمة أ
الثقافة اإلسالمية األصيل آنذاك؛ فهو مكتوب بلغة عربية فصيحة، ويعاجل  يهودي الديانة، إال أن الكتاب حيمل طابع

كمونة، بقوة،  بل يعكس ابن. م للقضايااليت عاجلها املسلمون آنذاك، مستخدماً مصطلحام وتقسيمه القضايا نفسها
أمحد اهللا تعاىل محداً يقرب : ابن كمونة بعد البسملة طابع الثقافة اإلسالمية اليت كان املسلمون يبدأون ا مؤلفام؛ يقول

الفردوس   يفاملزيد من فضله وإحسانه؛ وأستغفره استغفاراً يؤمن من عقابه األليم، ويخلِّد إىل جنابه الكرمي، ويوجب
الحظ السجع التباديل املُركَّب بني [برهانه  األعلى من جنانه؛ وأسأله اهلداية إىل صراطه املستقيم، بإهلام احلق وإنارة

 العقائد العقلية، والديانات النقلية، على أن اإلميان باهللا، واليوم اآلخر، وعمل وبعد، فقد اتفق أرباب]. العبارات

  .إخل... االت اإلنسانيةالصاحلات؛ هو غاية الكم

 أي جديد خمالف ملا قرره العلماء املسلمون السابقون على ابن كمونة، وخباصة متكلمو وال حيمل اجلديد يف احلكمة

ومهما فتشنا يف هذا الكتاب، فلن  .ينتقي من أقواهلم أشهرها: املعتزلة واألشاعرة، فهو يكاد يلخص أقواهلم، أو باألحرى
يهودية مؤلّفه ابن كمونة؛ حىت أنه مل يفعل كسلفه موسى بن ميمون الذي كان  اً  ظاهراً أو مستتراً  علىجند دليالً واحد

يهودياً مصطَنعاً على ثقافته  كتابه داللة احلائرين بعض آيات التوراة بني آراء متكلمي املسلمني، ليضفي طابعاً ينثر يف
  .العربية اإلسالمية

ابن  وال تشري املصادر اليهودية إىل. تيباً عن الفرق بني اليهود احلاخاميني والقرائنيك وقد كتب ابن كمونة كذلك
  .كمونة

  "1676-1596 أو1594"إسحق البيرير 

Isaac La Peyrere  

بوردو، وكانت مركز جتمع اليهود املارانو، ونشئ  ولد يف. عامل الهوت فرنسي من أصل ماراين وأحد نقاد العهد القدمي
  .من اهليجونوت لى العقيدة الكالفنية إذ كانع

كما . استمر تداوله خمطوطاً يف فرنسا وهولندا والدمنارك كتب مؤلفاً بعنوان اإلنسان قبل آدم، صودر عند نشره وإن
، ذهب البريير إىل 1644ويف عام . صهيوين مشيحاين يسمى استدعاء اليهود  كتاباً ذا طابع1643كتب عام 
األنثروبولوجية   عن جرينالند وأيسلندا يعدان من الدراسات1647السفري الفرنسي، وألَّف كتابني عام  معكوبنهاجن 

  .الرائدة

 يف 1655اإلنسان قبل آدم وحثته على نشره على نفقتها، فطُبع عام  وقد أطَّلعت امللكة كريستينا على خمطوطة كتاب
عام   وطبعة هولندية1656 وطبعة إجنليزية عام 1655ية عام وبازل، وظهرت مخس طبعات التين كلٍّ من أمستردام

يكن اإلنسان األول، وأن العهد  ، وقد أُحرق الكتاب يف كل مكان بسبب أطروحاته املهرطقة القائلة بأن آدم مل1666
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 وأنه اليهود وحسب، وأن موسى مل يكتب أسفار موسى اخلمسة القدمي ليس سجالً لتاريخ اجلنس البشري وإمنا لتاريخ
 وأُلقي القبض عليه، ومل يفرج عنه إال بعد أن تكثلك وعبر عن ندمه أمام. اإلجنيل ال توجد نسخة دقيقة واحدة من

تنشئته الكالفنية، وأنه على الرغم من  وقد فعل هذا من أجل التقية على طريقة املارانو قائالً إن هرطقاته هي نتيجة. البابا
مل يعثر على أية شواهد توراتية أو عقلية ضد نظرياته، إال أنه سيتخلى  حيني معه، ورغم أنهعدم اتفاق كل اليهود واملسي

اإلنساين قبل  ومع هذا، استمر البريير يف مجع الشواهد على نظرية الوجود. الكنيسة قررت أا خاطئة عنها كلها ألن
  .آدم

 تضرب جبذورها يف مشيحانيته املارانية، إذ ذهب يف اليت ويذهب بعض املؤرخني إىل أن البريير هو من آباء الصهيونية
 املاشيح على وشك الظهور، وأنه سيقود اليهود إىل صهيون مبساعدة ملك فرنسا، وأن كتابه استدعاء اليهود إىل أن

  .والكتاب مليء بالصور القبالية والغنوصية. عودم شرط انتصار املسيحية

املشيحانية واية التاريخ واالستعمار "احلديثة  ة موضوعات أساسية يف احلضارة الغربيةوتبين كتابات البريير تداخل عد
تشابه كثرية بني البريير وإسبينوزا الذي تأثر به، ولعل هذا رافد قبايل آخر يصب  وتوجد نقط. "والعلمانية والصهيونية

  .احلديث  مسار الفكر الغريبويبين البريير مدى تأثري الفكر املاراين على. فكر إسبينوزا يف

  "1956-1866"مراد فرج 

Murad Faraj  

األشعار والكتابات الدينية  مصري يهودي قرائي كان يكتب بالعربية والعربية، صدر له حوايل ثالثني جملداً من كاتب
اخلديوي عباس حلمي، وعمل باحلكومة املصرية خالل عهد  وقد ولد مراد فرج يف القاهرة ودرس احملاماة. والقانونية

مقاالته  القرائني ومشاكلها، وقام بتحرير جريدة الطائفة التهذيب حيث نشر كثرياً من واهتم بشئون طائفة اليهود
  .بعد ذلك متاماً لألنشطة األدبية ، مث تفرغ1932واشتغل باحملاماة بعد استقالته من وظيفته وحىت عام . األوىل

وتناولت مقاالته . يف الصحف واالت املصرية مثل جريديت اجلريدة و املؤيد ته وأشعارهونشر مراد فرج كثرياً من مقاال
تتناول مقاالته األحداث  ومل. فلسفية وفكرية واجتماعية متعددة، وخباصة يف جمال العالقة بني الطوائف الدينية قضايا

 فيه إىل ضرورة الوحدة الوطنية بني عناصر األمة واحد دعا السياسية برغم سخونة األحداث يف تلك الفترة باستثناء مقال
  .واملسيحيني واليهود، وناشد املسلمني مبعاملة غري املسلمني على قدم املساواة املسلمني: الثالثة

شوقي من قبيل ااملة، فليس فيها ما  أثىن عليها الشاعر املصري الكبري أمحد"كما صدر لفرج جمموعة من األشعار 
 من أمهها ديوان فرج الذي صدر يف "يكتبها صغار الشعراء يف كل العصور ها من اموعات الشعرية اليتمييزها عن غري

  1929، و جمموعة الشعراء اليهود العرب اليت صدرت بني 1935 و1912الفترة بني عامي  مخسة جملدات يف

  . جمموعة أخرى من األشعار بالعربية والعربية1945كما أصدر عام  .1932
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، "1918"القراءون والربانيون  ومن بني هذه األعمال. كتب فرج مجيع أعماله الدينية بالعربية ما عدا عمالً واحداً قدو
وتناول فرج يف . 1923القدسيات واليت ترمجها إىل العربية عام  ، و"1928"، و تفسري التوراة "1920"واليهودية 

يف فلسطني،   خصوصاً عالقة اليهود بغري اليهود، واملشروع الصهيوينكثرياً من القضايا اليهودية؛ هذا العمل األخري
  .والذي أبدى فرج بعض التعاطف معه رغم انتمائه القرائي

والعربية، كما قام بترمجة  فرج خالل األعوام العشرين األخرية من حياته لكتابة معجم مقارن للغتني العربية وقد تفرغ
وليس هناك بعد يهودي يف . عضواً يف جممع اللغة العربية 1936 وانتخب عام. ة العربيةأجزاء من العهد القدمي إىل اللغ

  ."العمق وهي ال تتسم بكثري من"جمموعة الكتب والدراسات اليت كتبها عن اليهود واليهودية  كتابات مراد فرج إال

  "1934-1868"فرتز هابر 

Frtiz Haber  

درس . وأصباغ ناجح ولد يف برسالو ابناً لتاجر كيماويات. على جائزة نوبلفيزيائي أملاين يهودي حاصل  كيميائي
وجنح . أستاذاً يف الكيمياء الفيزيائية والكهربائية 1906الكيمياء وحصل على الدكتوراه من جامعة برلني، وعين عام 

عملية  م أعماله كانت يف جمال تطويرالوصول لقانون يف الكيمياء أصبح حيمل امسه، إال أن أه من خالل أحباثه العلمية يف
 عن 1918ومنح هابر جائزة نوبل عام  .إنتاج مادة النشادر عن طريق دمج عنصري اهليدروجني والنيتروجني كيميائياً

األملانية الكربى بتطوير هذه املادة صناعياً واستغالهلا جتارياً، كما كانت  وقامت بعض الشركات. هذا اإلجناز العلمي
ويف عام . يف إنتاج املتفجرات ادة ذات أمهية كربى للمجهود احلريب األملاين خالل احلرب العاملية األوىل، وخباصةامل هذه

، مت توجيه نشاط املعهد 1914ويف عام . يف برلني ، عين هابر أول رئيس ملعهد قيصر فيلهلم للبحوث1911
ة، حيث أشرف هابر على عمليات تطوير واستخدام غازات باجتاه احلرب الكيماوي للمجهود احلريب األملاين، خصوصاً

العشرينيات الدولة األوىل يف  وعقب انتهاء احلرب عمل هابر على تطوير املعهد حىت أصبحت أملانيا يف. واخلردل الكلور
 عدة أشهر يف اليابان، وبعد أن أمضى. رئيساً للجمعية األملانية الكيميائية وانتخب هابر. العامل يف جمال الكيمياء الفيزيائية

كما أجرى . والتفاهم بني البلدين يف كلٍّ من طوكيو وبرلني بغرض تدعيم العالقات الثنائية» معهد اليابان«بتأسيس  قام
  .البحر وذلك ملساعدة أملانيا يف دفع تعويضات احلرب هابر بعض األحباث حملاولة استخراج الذهب من مياه

عندما  ولذلك، مل يتعرض ألي ديد أو اضطهاد. هودية، بل ترك العقيدة اليهودية وتنصرالي وكان هابر رافضاً ألصوله
أن رفض طلب احلكومة النازية  ولكنه استقال من رئاسة املعهد بعد. 1933وصل النازي إىل احلكم يف أملانيا عام 

  . يف إحدى املصحاتإىل سويسرا حيث تويف وقد سافر عقب ذلك. بطرد مجيع العاملني اليهود باملعهد

  "1919-1870"جوستاف النداور 

Gustav Landauer  
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الفلسفة ولكنه طُرد من اجلامعة بعد أن حكم عليه بالسجن عام  درس. مفكر أملاين فوضوي اشتراكي وابن تاجر ثري
  .التمرد وهو يدعو إىل 1896مث قُبض عليه مرة أخرى عام . من العمال على الثورة  ألنه حرض جمموعة1893

وقام . الروسي كروبتكني يتسم فكر النداور بأنه فكر صويف عضوي حلويل فوضوي، فقد تأثر بأفكار الفوضوي
ووجد أن فلسفة صديقه فريتز ماوثنر يف . األملانية احلديثة النداور بترمجة أعمال املتصوف األملاين مايستر إيكهارت إىل

يرد إما إىل  ية الفلسفية والصوفية، فهي فلسفة إحلادية متاماً ترى أن كل فكرعظيمة لكل من التعدد اللغة قد فتحت آفاقاً
إىل أية حقيقة من خالل اللغة، وهو ما يعين أن  وهي فلسفة أعلنت أن من املستحيل الوصول. املادة أو إىل أوهام اإلنسان

.  والنسبية والفردية الصوفية"الفوضوية"ال يفهمه شخص غريه، ومن هنا التعددية  احلقيقة فردية نسبية، وما يقوله شخص

اليت ستحل حمل الدولة » االشتراكية الرابطة«رفض النداور أية سلطة أو إدارة مركزية واقترح بدالً من ذلك ما مساه  وقد
عالقات  دوراً أساسياً، أفراد سيقومون بصياغة "ال الطبقة العاملة"األفراد  فطالب بثورة يلعب فيها. واالقتصاد الرأمسايل

  .أو احلزب جديدة لتؤسس أسلوباً جديداً للحياة من خالل القدوة احلسنة وليس من خالل السياسة تعاونية

رئيس وزراء مجهورية "النتفاضة بافاريا، ودعاه إيسنر  وحينما اندلعت احلرب العاملية األوىل عارضها النداور، وحتمس
  .ستمر يف منصبه بعد اغتيال إيسنر وبعد إعالن بافاريا مجهورية سوفيتيةوزيراً، وقد ا  إىل ميونيخ وعينه"بافاريا

يعرف مصلحة رعاياه خرياً منهم، كما  وكان النداور، رغم فوضويته وفرديته، يؤمن بفكرة الديكتاتور العادل الذي
اشيح واملنفى، ولذا فإم فاليهود شعب ينتظر امل. ثورية إىل أقصى حد كان يرى أن الفكرة املشيحانية يف اليهودية فكرة

خالص اليهود  وهم يعتربون، على أحد املستويات، مبثابة ماشيح الشعوب، وكان يرى أن. كل الشعوب يقومون بتثوير
اليهودية جتعل من الثورة الدائمة أساس الدستور  بل إنه كان يرى أن سنة اليوبيل يف. واإلنسانية شيء واحد ال يتجزأ

  .االجتماعي

جعل الكثريين  كان ملحداً، يهودياً غري يهودي، إال أن استخدامه بعض األفكار واملصطلحات اليهودية م أن النداورورغ
كما ارتبط امسه بالدعاية املعادية لليهود باعتبارهم  .يعتربونه مسئوالً عن كثري من اجلرائم اليت ارتكبتها مجهورية بافاريا

 وقد قُتل النداور يف الشارع حينما وصلت القوات األملانية. ن عن ضعف أملانيامسئولو من دعاة الفوضوية، والفوضىون

  .النظامية وقضت على اجلمهورية

، وله دراسات يف أعمال 1903جمموعة قصص قصرية عام  ، كما صدرت له1893صدرت لالنداور رواية عام 
مارتن  ثري من املفكرين اليهود والصهاينة، خصوصاًوقد أثر فكر النداور يف ك. االشتراكية شكسبري املسرحية ويف النظرية

  .بوبر، ويبدو أن معظم أفكار بوبر االشتراكية الصوفية تعود إىل النداور
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. املسيحي يف عصر احللولية والعلمانية ويبين فكر النداور الصويف احللويل مدى تداخل الفكر الديين اليهودي بالفكر

 الذي ترك أثراً عميقاً يف "اليهودي" الذي أثر بدوره يف بوبر "اليهودي" يف النداور أثر "املسيحي"ويبدو أن إيكهارت 
  .املسيحي واليهودي يف العصر احلديث الفكر الديين

  "1977-1885"إرنست بلوخ 

Erns t Bloch  

يب من ، وهو خليط غر1918 عام "املثالية املدينة"نشر كتابه روح اليوتوبيا . فيلسوف أملاين ماركسي يهودي
 وكان بلوخ معجباً جبيوردانو برونو. والرومانسية األملانية واملشيحانية املاركسية التصوف اليهودي واهلرطقات املسيحية

هاجر بلوخ إىل . يف اإلنسان ونيكوالس كوزا واملتصوفني املسيحيني الذين رأوا مملكة الرب باعتبارها إمكانية كامنة
وقد . األمل وهو دراسة ضخمة يف الفكر الطوباوي دها كتب أهم أعماله مبادئ، وبع1938الواليات املتحدة عام 

بينما يصف هو فلسفته بأا األمل يف املستقبل، وهو . حىت اشتراكي تلمودي وصف بلوخ بأنه رومانتيكي ماركسي أو
فالفن . لتعبر عن نفسها كافح اليت ت"الطوباوية"والدين مها مستودع احلاجات الروحية والتطلعات املثالية  يرى أن الفن

يتجاوز الواقع وما هو معطي وتارخيي ومادي، ومن مث  مبا» فائض احلضارة«والدين حيتويان على ما يسميه بلوخ 
 ويرى بلوخ ضرورة أن حتتفظ النظرية الثورية. والطوباوي، هو األمل الذي يتجاوز الواقع فالفائض احلضاري هو املثايل

النظرية الثورية أن تفهم فكرة التجاوز  ولذا جيب على. ي للدين والفن كأفق تارخيي للجدلية التارخييةذا اللب الطوباو
  .الدينية واخلالص والتطلع للحياة اآلخرة

 حىت حيتفظ بروح الثورة "جتاوز من خالل املادة" وميكن القول بأن بلوخ حياول أن يولّد ثنائية داخل النظام املعريف املادي
اإلله  وبالفعل يتحدث عن أن األمل الطوباوي يشغل احليز نفسه الذي كان يشغله. التقليدية ؛ ثنائية تشبه الثنائيةواألمل
فهو يرى على سبيل . اجلامدة وكل ما يشيئه اإلنسان مقابل املعطيات: ولذا تظهر داخل فلسفته ثنائية هيومانية. من قبل

، ولكن "على حد قول النظرية املاركسية التقليدية"اإلنتاج وعالقات اإلنتاج  املثال أن مصدر الثورة هو التناقض بني قوى
علم اية » ، أي»تيليولوجي«أو » إسكاتولوجي«تطلق عليه الديانات لفظ "الثورة هو أمر كلي وائي  « اجتاه« 

عن هذه الثنائية، فهناك قوانني التاريخ واإلنسان نفسه تعبري  .وهذا تعبري عن ثنائية عامل األشياء مقابل اليوتوبيا. "»األشياء
أفق  فهو يعيش يف. الذي يعيش فيه، ولكن هناك أيضاً داخل اإلنسان إمكانيات مل تتحقق بعد احلتمية واألفق املادي

الطوباوية هي اليت حترك اإلنسان وهي  وهذه اإلمكانية املثالية ."Noch-Nicht نوخ نيخت: باألملانية"» ليس بعد«
وهو ما يعين وجود انقطاع يف التاريخ، أي أن احلديث عن احلتمية التارخيية   الطفرات النوعية حنو اجلديد ممكنةاليت جتعل

 منفصل عن "بعد ما ليس"هذا ال يعين أن املمكن، غري املتحقق، .  أمر ال معىن له"املاركسيون اآلليون كما يفعل"
ولذا، ينادي بلوخ . داخل العامل املادي كنه خالص يتحققاحلقيقي، فهو إرهاص له، هو طريق اخلالص لإلنسان ول

 هذا يف مقابل ما يسميه"لإلنسان،إمكانياته من خالل نضال ثوري وحتول اجتماعي  بإنسانية ثورية،أي إنسانية حتقق

ألنه مقيد » ليس بعد«فاإلنسان ."البورجوازي اليت تمجد اإلنسان كوضع قائم يف اتمع» اإلنسانية البورجوازية»
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 وغاية الفلسفة معرفة هذه اإلمكانية. به واملؤسسات اليت متنعه من حتقيق إمكانياته باألحوال االجتماعية والتارخيية احمليطة

كما تدفع العامل من حوله . ليس بعد اليت مل تتحقق،ومن مث فإن املعرفة الفلسفية معرفة ثورية ألا تدفع صاحبها إىل ما
املثايل الطوباوي فإن املاركسية ستتشيأ وتسقط يف العقالنية  وبدون هذا العنصر. إىل احلريةحنو األفضل وتقوده
ثنائية  أي يقضي على"مرتبطة بالوضع القائم امللحد الذي يعطل الروح اإلنسانية ويقضي عليها  التكنولوجية وتصبح

  .يئ وال يبقي سوي فرد متشيئ ذي بعد واحد وفردوس متش"اإلنسان واألشياء

السقوط يف اية التاريخ، حىت ال  ومن الواضح أن بلوخ يبذل قصارى جهده للهروب من انغالق النسق املادي ومن
تطل إشكالية اية التاريخ برأسها القبيح، إذ يبشر بلوخ بفردوس أرضي  ومع هذا. يضيع احللم اإلنساين الطوباوي متاماً

 يف "الروحي اجلواين"وخياله   وقلب اإلنسان وعقله"املادية الربانية"وى اإلنتاج يتحقق إذا ما مت حترير كل من ق ميكن أن
 شيء مل -سيظهر يف العامل شيء يظهر لنا مجيعاً يف طفولتنا  حينئذ. جمتمع دميوقراطي حقيقي دون اغتراب أو قمع للذات

هل "املشيحاين  وتعود الرباءة األوىل يف العصروهكذا تتحقق اإلمكانية وتكتمل الدائرة . الدار/املرتل - يصله أحد منا بعد
  ."؟ أم أن هذا الفردوس ليس اية املطاف؟»ليس بعد«ختتفي حينئذ 

أنه مل يتناول املوضوع اليهودي بكثري من  ومن الواضح أن بلوخ، يف فلسفته العامة، ال يفرد دوراً خاصاً لليهودي، كما
، وهو من املقاالت »رمز اليهود«ابه روح اليوتوبيا خيصص فصالً يسمى كت ومع هذا، جند أنه يف. اإلفاضة والتفصيل

كما أنه يرفض . األرثوذكسي يرفض بلوخ كال من املوقف االندماجي واملوقف. اليت كتبها بلوخ عن اليهود النادرة
ت القبالية اللوريانية ومفهوم وتظهر املوضوعا. آسيوية صغرية  إىل دولة"أي فلسطني"الصهيونية، إذ أا ستحول يهودا 

القبالية  ومن الواضح أن مصادره. "1921"الهويت الثورة :  يف كتابه توماس موزنر"تيقون" إصالح اخللل الكوين
فعالية يف فكره، ولذا جند أن اهتمامه األساسي ينصب  ليست بالضرورة يهودية، بل إن القبااله املسيحية تلعب دوراً أكثر

  .القرن السادس عشر باعتبارها إرهاصات للمدن املثالية الثورية احلديثة  اهلرطقة املسيحية يفعلى حركات

، إىل التراث الديين »يف اليوتوبيا  اليوتوبيا يف الدين، الدين: موسى« وتشري بعض فصول كتاب مبادئ األمل، كفصل 
هناك فصالً عن الصهيونية يوجه فيه بلوخ النقد كما أن . الطوباوي اليهودي باعتباره أحد املصادر الروحية للفكر

بأرض ودولة،  ألا دعوة قومية، ختاطب اليهود دون غريهم، وتطالب» صهيونية بورجوازية«ويسميها  لصهيونية هرتزل
وجيد بلوخ أن أصدق مثل على ذلك هو  .بينما جيد هو أن اليهودية أكثر رحابة من ذلك، فالعامل بأسره هو وطنها

وهذه، بطبيعة احلال، قراءة . الطوباوية املثالية يف اليهودية إىل نزعة عاملية ات املفكر موسى هس الذي يحول الرتعةكتاب
الفلسطينيني وحتقيق األمن  التحيز هلذا املفكر الصهيوين الذي يطالب بتأسيس دولة اشتراكية يهودية تقوم بطرد شديدة

  !والعدالة لليهود

 اليهود هي شكل من أشكال احلقد على اإلمكانيات الطوباوية اليت ميتلكها اليهود داخل خ أن معاداةويرى إرنست بلو

  ."وهو موقف ال خيتلف كثرياً عن موقف مدرسة فرانكفورت"احلضارة الغربية 
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فه مع النظام الغربية بعد اختال  إىل أملانيا1961، ولكنه تركها عام 1948عاد بلوخ إىل أملانيا الشرقية بعد عام  وقد
، وهو 1967دافع عن حق الدولة الصهيونية يف الوجود عام  وقد. الشيوعي، ومع هذا ظل بلوخ ماركسياً حىت وفاته

  .املثقفني الغربيني يف هذا ال خيتلف عن كثري من

  "1973-1889"ليو ستراوس 

Leo Strauss  

البحوث اليهودية يف   يف أكادميية1925واشتغل عام ولد يف أملانيا، . وعامل سياسي أملاين أمريكي يهودي فيلسوف
املتحدة األمريكية حيث قام بالتدريس يف املدرسة  ومع صعود النازي إىل السلطة، هاجر ستراوس إىل الواليات. برلني

  .1968 مث يف جامعة شيكاغو عام 1949 و1938نيويورك يف الفترة بني عامي  اجلديدة للبحوث االجتماعية يف

اخلالف بني فكر القدماء  ماله يتناول ستراوس الفكر السياسي الغريب بالنقد والتحليل، ويهتم بشكل خاص بقضيةأع ويف
ذلك إىل دراسة وحتليل نصوص القدماء والبحث عن  وقد قاده. وفكر احملدثني، وقضية اخلالف بني الفلسفة والدين

 وتبنى ستراوس جاً يف. العصور الوسطى للفلسفة اليونانيةاليهود واملسلمني خالل  كيفية استيعاب املفكرين والكتاب

أمهية وقيمة النص يف ذاته، ولكنه  دراسته يهدف إىل تفسري النص وفقاً ملفهوم املؤلف نفسه للنص، وهو يف ذلك يؤكد
 خارجية، كما وتأويل النصوص على ضوء اعتبارات نفسية واجتماعية يرفض املنهج التارخيي الذي يسعى إىل تفسري

تفسري النصوص  ولذلك، عمل ستراوس على حماولة. املعايري واملفاهيم احلديثة يف تفسري النصوص القدمية يرفض استخدام
وقام بالتمييز بني املعىن البسيط أو . الكتابة واستخالص معانيها الكامنة من خالل حتليل بنياا وفهم أسلوب املؤلف يف

الكامن بداخله، وهو متييز ظل متبعاً منذ القدم وحىت القرن التاسع عشر حيث  في املركباخلارجي للنص واملعىن اخل
والسياسية السائدة وراء ستار من  كثري من الكتاب والفالسفة خيفون آراءهم احلقيقية واملخالفة للمعتقدات الدينية كان

ب أن يسعى حتليل وتفسري نصوص القدماء إىل ولذلك، جي. ظاهرها اللغة واألساليب األدبية اليت ال تبدو خمالفة يف
ستراوس، من   يبين"1952"ويف كتابه االضطهاد وفن الكتابة . واملعاين الكامنة وراء السطور استخالص املفاهيم

عن طريق معرفة » الكتابة بني السطور فن«خالل دراسته ألعمال موسى بن ميمون ويهودا الالوي وإسبينوزا، ماهية 
 "ملوسى بن ميمون"نفسه يف كتابه كيفية دراسة كتاب داللة احلائرين  ويتناول املوضوع. »قراءة بني السطورال« كيفية 

كما كانت  .الباحثني والدارسني يف هذا اال أدوات اكتشاف ما هو كامن ومستتر يف كتاب الداللة الذي يعطي
  .هذا االجتاه  بداية يف1930دراسته حول فكر إسبينوزا نقد إسبينوزا للدين الصادرة عام 

إبراز قيمة الفكر السياسي الكالسيكي باملقارنة  ومن خالل حتليله ودراسته نصوص وفكر القدماء، عمل ستراوس على
:  و الليربالية"1965" و احلق الطبيعي والتاريخ "1959"ما الفلسفة السياسية  وتبين أعماله، مثل. بالفكر احلديث

للليربالية احلديثة اليت يرى  ، مدى انتمائه للتيار احملافظ يف الواليات املتحدة، وهي تتضمن نقداً"1968"واحلديثة  القدمية
معاجلتها، فهو يرى أن الدميوقراطية القائلة باملساواة بني البشر  ستراوس أا حافلة باملشاكل اجلوهرية اليت ال سبيل إىل

. مفلسة أخالقياً ية منحلة واجتاه حنو التكيف واالمتثال ويفرز ذلك قياداتينتج عنها سوى ثقافة مجاهري وبنسبية القيم ال
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وقد . طبقة أرستقراطية متتلك الثقافة الرفيعة ويدعو ستراوس إىل نظام نيايب تقوده صفوة متميزة ويستلزم ذلك وجود
السياسية امللموسة  لثابتة، وتفتتان احلياةوالتارخيية اللتني ترفضان مفهوم احلقيقة األخالقية ا انتقد ستراوس أيضاً الوضعية

احلديث ختلى عن هدف البحث عن القيم األخالقية  كما رأى أن الفكر السياسي. إىل جتريدات خاوية وثنائيات زائفة
يف سبيل أهداف سياسية سهلة املنال، تسعى إىل التحكم يف اإلنسان والسيطرة  الدائمة، وهو هدف الفلسفة الكالسيكية

  .عيداً عن أية معايري أخالقيةب عليه

اخلطاب وفك شفرته للوصول إىل املعىن احلقيقي الكامن، وهو بذلك يعد  وتعود أمهية ستراوس إىل تأكيده أمهية حتليل
املعىن الكامن بني   الذين انشغلوا بآليات حتليل اخلطاب وحماولة الوصول إىل"من أصل يهودي"الغربيني  أحد املفكرين

ولكن البد من اإلشارة . اليهودي والتراث املاراين مثل جاكوبسون ودريدا، ولعل هذا يعود إىل تراث التفسريالسطور، 
 وبفلسفة اللغة بشكل عام هو اهتمام مركزي يف احلضارة الغربية احلديثة، خباصة يف إىل أن االهتمام بتحليل النصوص

إىل تصاعد مشكلة املعىن  سية يف الفلسفة، ولعل هذا يعودالقرن العشرين، كما أصبح مبحث اللغة من املباحث األسا
  .وانتشار النسبية

حمافظ، وهو أمر نادر بني املفكرين من أعضاء اجلماعات اليهودية، إذ يالحظ أن  ويالحظ أن ستراوس مفكر سياسي
ومع هذا، يالحظ أن هناك . يرباليةالل املفكرين السياسيني الغربيني من أصل يهودي ينتمون إىل التقاليد الثورية أو معظم

إذ بدأ مفكرون كثريون من أصل يهودي يف تبني الفلسفة احملافظة واختاذ  حتوالً واضحاً منذ السبعينيات يف هذا النمط،
  .مواقف رجعية

 "1940-1892"وولتر بنجامين 

Walter Benjamin  

دوراً مهماً فيها، فكان  ث اخنرط يف احلركة الطالبية ولعبوناقد أملاين، ولد يف برلني وتعلم يف مدارسها حي فيلسوف
ترك صفوف احلركة الطالبية الراديكالية عام  لكنه. 1914 - 1910رئيساً الحتاد الطالب يف برلني يف الفترة 

واستمر يف . ورب من التجنيد يف صفوف اجليش األملاين وادعى املرض  بسبب تأييدها املشاركة يف احلرب،1915
أملانيا   إىل1920، ارحتل إىل برن بسويسرا، مث عاد عام 1917ويف . يف فرايبورج وبرلني وميونخ دراسة الفلسفة

  .1933حيث استقر حىت عام 

ويدعى صديقه ومؤرخه جرشوم شومل أن . برخيت وأُعجب بأفكاره للغاية إىل برتولت 1928 تعرف يف برلني عام
 إىل 1924عام  وتعرف بنجامني. لفترة وفكر أكثر من مرة يف الذهاب إىل فلسطنيبيهوديته يف تلك ا بنجامني أحس

  .اليسارية، إال أنه مل ينضم أبداً للحزب الشيوعي املمثلة الالتفية الشيوعية آسيا الشيس وأُعجب بأفكارها الشيوعية
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الثانية،  ومع اندالع احلرب العاملية. السلطة، هاجر بنجامني إىل جزر البليار ومنها إىل باريس ومع وصول النازي إىل
بعدئذ إىل جنوب فرنسا مع جمموعة من  هرب. 1939احتجز باعتباره مواطناً أملانياً مث أُطلق سراحه يف نوفمرب 

دخوهلم قرية صغرية يف إسبانيا تعرضوا لالبتزاز من قبل رئيس البوليس يف  الالجئني وعرب معهم احلدود اإلسبانية، وعند
  .زائدة من املورفني ومل يتحمل بنجامني التهديد وانتحر باستخدام جرعة. والذي هددهم بإعادم للنازي قريةهذه ال

كما تعترب أطروحته اليت قدمها جلامعة فرانكفورت . احلربني العامليتني ويعتبر بنجامني من أهم النقاد األملان يف فترة ما بني
كالسيكيات النقد األملاين  ، واليت رفضتها اجلامعة، من»راما الباروك يف أملانيا أصل د« األستاذية عن   لنيل1925عام 

األطروحة على إحدى أهم األفكار واملفاتيح يف فكر  وحتتوي. احلديث ومن أهم التأويالت الفلسفية يف هذا اال
خدوع، وبوصفه التعبري عن أمله رسالة عن احلقيقة املكتوبة وعن صوت اإلنسان امل بوصفه» الرمز«بنجامني وهي فكرة 

الدائمة، حيث يرى أن مثة عداء  ويعبر بنجامني عن توجهاته امليتافيزيقية يف مفهوم الثورة الروحية. يف اخلالص الدائم
 مبا أمساه إرنست بلوخ 1928اجتاه واحد الصادر باألملانية عام  وميتلئ كتابه طريق ذو. مبدئياً بني املعرفة والدولة

األشياء  والتسمية  حسب رؤيته  هي فاعلية تسبق اللغة والكالم وتعطي. »مفهوم التسمية«و «ار السرياليةاألفك«
االسم األعظم اليت متتلئ ا الديانات  فالتسمية عنده نوع من املطلق األعظم يستدعي للذهن فكرة. ماهيتها وجوهرها

نص وإبعاده عن السياق التارخيي، حيث يرى أن املضمون بعملية تأويل ال واهتم بنجامني يف هذا الكتاب. احللولية
التسمية اليت جتاوز الكالم واللغة،  أو معناه املثايل النهائي غري قابل للتوصيل، فهو يستمد فعاليته من عملية احلقيقي للنص

النص باملالبسات النقدية إال بعد مسافة زمنية وبعد أن خيفت ارتباط  ومن مث ال ميكن أن ينكشف ذلك عند القراءة
  .التارخيية

. واليت هي تعبري عن وحدة الوجود وقد تأثر بنجامني بكل من بودلري وبروست يف فكرة وحدة الزمن يف املوجودات

الفوتوغرافية حيث يرى أن السينما حطمت قيم الفن املستقرة وحررته  كما أبدى إعجابه الشديد بالسينما والصور
وقد استخدم . اليومية  يف صلب احلياة"بار أن الدال واملدلول ملتحمان عضوياً يف األيقونةباعت"األيقنة  وأدخلت عملية

للوصول إىل املعىن املثايل متخذاً منوذج الرائي املنطلق  بنجامني تكنيك التقطيع السينمائي يف عمليات تفكيك النص األديب
  .املراقب كنموذج أساسي

، باألفكار املشيحانية، 1966عام  ودورو أدرنو باالشتراك مع شومل بنشرهاومتتلئ أطروحات بنجامني، اليت قام تي
  .وتعتبر فكرة اخلالص فكرة حمورية يف كل أعماله

ولكن احللولية هنا . على اتمع الغريب وفكر بنجامني ليس يهودياً، وإمنا هو تعبري واضح عن استيالء الفكر احللويل
وإمنا هي تعبري عن التمرد على األطر املادية هلذا اتمع واليت نزعت القداسة  أو الكون،ليست رغبة يف الذوبان يف املادة 

بالقداسة، وبدرجة  ولكن إن امتألت كل األشياء. شيء، فحاولت  كرد فعل  أن متأل كل شيء بالقداسة عن كل
  .واحدة، تصبح كل األمور متساوية ونسبية، ومن مث ال قداسة هلا



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                490  

  "1975-1906"حنه أرنت 

Hannah Arendt  

هتلر إىل  وفيلسوفة سياسية، ولدت وتعلمت يف أملانيا مث هاجرت إىل الواليات املتحدة بعد وصول كاتبة أمريكية
إىل بعض املنظمات الشبابية  كانت يف مطلع حياا متحمسة بعض الشيء للفكرة الصهيونية، وانضمت. السلطة

، كما كانت "1939  1935"منظمة هجرة الشباب يف فرنسا  ة العامة لفرعالصهيونية يف أملانيا، وكانت السكرتري
ومل تفقد أرنت قط اهتمامها بأعضاء . وهو من أهم الزعماء الصهاينة األملان صديقة شخصية لكورت بلومنفلد

ة يف جامع ، عملت أستاذة1967  1936ويف الفترة . اليهودية يف الغرب حىت بعد رفضها للصهيونية اجلماعات
  .التاريخ شيكاغو، مث عملت يف املدرسة اجلديدة للبحوث االجتماعية يف نيويورك بعد ذلك

اليت جند من بينها أصول الشمولية  ويتسم فكر أرنت بالشمول واالتساع، كما يتضح من عناوين بعض كتبها
ت عن فلسفة ، و حماضرا"1978"و حياة العقل  ،"1973"، و أزمة اجلمهورية "1970"، و العنف "1951"

وتدور معظم اهتماماا حول تآكل اال . الثورة وأزمة اتمع احلديث ، كما كتبت عن"1982"كانط السياسية 
 والفكر "الفعل التلقائي" اتمع احلديث، وهو تآكل يواكبه تآكل احلرية والفكر، فتذهب أرنت إىل أن احلرية العام يف

 واحلياة االجتماعية "اال العام"الفصل بني احلياة السياسية   يتوقف على"املعىناحلوار الداخلي بني الضمري وإدراك "
. اال العام فاال اخلاص يعطي الفرد احليز الذي حيتاج إليه للتفكري وحيميه من هيمنة. "اخلاص اال"واالقتصادية 

ا، كانت وضعاً مثالياً، إذ كان بوسع الفرد أن فيه وهي ترى أن املدينة اليونانية، بدميوقراطية املشاركة اليت سادت
 وترى. "ويحكِّم ضمريه ويفهم معىن األمور"إىل جماله اخلاص ليفكر ويتأمل وخيتار  "السياسية"ينسحب من احلياة العامة 

خلاص ومت رد حرم اإلنسان من اال ا أرنت أن اتمع احلديث يتسم بأن االني العام واخلاص قد اندجما متاماً، وبذا
، أي أن اتمع احلديث يلغي "اإلنتاج واالستهالك"إال بالبقاء البيولوجي  الفكر والعقل إىل مستوى النفعية اليت ال تم

يف ظهور اتمع  وساهم كل هذا. "إذا أردنا استخدام مصطلحنا"املادة والروح، ويسقط يف حلولية دون إله  ثنائية
وهي ظاهرة جديدة . تؤدي بدورها إىل الشمولية  الذرية واالغتراب والال معيارية اليتاجلماهريي، كما ظهرت الرتعة

 الدكتاتورية التقليدية، إذ أن كل جماالت احلياة اخلاصة والعامة يف العصر احلديث متاماً يف تاريخ اإلنسانية وخمتلفة عن

والشمولية . لسلطان احلاكم  هي اليت ختضعختضع هليمنة الدولة، على عكس املاضي حني كانت احلياة العامة وحدها
يف كل أشكال احلياة، إذ ال يوجد مركز واضح للسلطة،  احلديثة ليست ظاهرة واضحة، وإمنا هي ظاهرة هالمية تتغلغل

 أجهزة املخابرات واإلعالم اليت تقوم بنشر الشمولية من خالل إعالم متقدم مصقول يبدو وإمنا توجد أجهزة منتشرة مثل

  .قيمة ويؤدي هذا إىل أن حياة اإلنسان تصبح ال أمهية هلا على اإلطالق وال. و كان حراًكما ل

وهي ترى أن عملية . تدهور الدين والتقاليد والسلطة وشبهت أرنت أزمة اتمع احلديث بأزمة اإلمرباطورية الرومانية يف
 جال االقتصادي، تؤدي يف الوقت نفسه إىل ظهور جمتمعحتويل اال العام إىل ملحق للم علمنة اتمع، اليت تؤدي إىل

السلعة، ويتخلى اإلنسان عن  استهالكي ال يكترث بالسياسة، حيث تصبح الثقافة شيئاً منحطاً خيدم حاجات صناعة
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 وترى أرنت أن العلم هو واجهة من. تقدمه له احلقيقة العلمية البحث عن املعىن مقابل األمن الزائف الربمجايت الذي

باسم اهلندسة  القوة، وإمكانية مشولية تبدأ بالسيطرة على الطبيعة وتنتهي بالسيطرة على اإلنسان احلياد ختبئ إرادة
العامة يف السياسة مقابل احلرية اليت تستند إىل  لكل هذا، نادت أرنت باحلرية اليت تستند إىل املشاركة. االجتماعية

  .املصاحل الشخصية

كبرية، فقد   الذي أثار ضجة"1963"خرى، كتاب أخيمان يف القدس  تقرير عن تفاهة الشر دراساا األ ومن أهم
تكن قط على مستوى املسئولية، وأن الضحايا كانوا  بينت أن القيادات اليهودية األوربية أثناء املواجهة مع النازيني مل

 فقد كان بوسعهم، عن طريق املقاومة. ملالينياليت وقعت هلم ألن عددهم يصل إىل ا مسئولني إىل حد ما عن املذحبة

تافه عادي يؤدي ما يوكل إليه  كما أن أخيمان مل يكن سوى بريوقراطي. السلمية وحدها، أن يعطلوا آلة احلرب النازية
. أنه نتيجة طبيعية لعملية الترشيد اليت تؤدي إىل الشمولية من مهام مثل أي موظف يف بريوقراطية حديثة، ومعىن ذلك

اإلسرائيلي  قاعة احملكمة باألمانة الشديدة، فأشارت على سبيل املثال إىل خطبة املدعي العام واتسم نقلها ملا حدث يف
األمم، فقام حمامي أخيمان وتساءل  الذي بين كيف القى الشعب اليهودي صنوف العذاب يف كل زمان ومكان على يد

كما يبني . الشعب؟ وأصيبت احملكمة بالذهول بسبب هذا السؤال اعن سر ذلك، وعما إذا كان هناك خلل ما يف هذ
مبقتضاها  الصهيونية يف ار وغريها من الدول تعاونت مع النازيني وعقدت معهم اتفاقية تقوم كتاب أرنت أن القيادة

يات الترحيل وامتناعهم عن مقاومة عمل  بضمان سكوت أعضاء اجلماعة اليهودية"رودلف كاستنر"القيادة الصهيونية 
 مقابل أن يسمح "معسكرات عمل وليس إىل معسكرات اإلبادة عن طريق خداعهم وإقناعهم بأم متوجهون إىل"

 وقد وصف جرشوم. وصفهم أخيمان بأم من أفضل املواد البيولوجية باهلجرة إىل فلسطني النازيون لعدد من اليهود،

هذا االام باإلجياب،  وردت أرنت على.  حب للشعب اليهوديشوليم هذا املوقف بأنه قاس وخبيث وال ينم عن أي
أصدقائي، واحلب الوحيد الذي أعرفه هو حب  فأنا ال أحب سوى«فهي حسب قوهلا ال حتب شعباً بشكل مجاعي 

  .« األفراد

وتعد . صهيونيةلل أرنت من الصهيونية، ابتداًء من األربعينيات، كان قد تغري وأخذ شكالً معادياً ومن الواضح أن موقف
الدراسات تفسريية، إذ حددت فيها املعامل الرئيسية  ، من أكثر1948مقاالا عن الصهيونية، اليت كتبت قبل عام 

الصهيونية  بينت أن انعزالية» إعادة النظر يف الصهيونية«ففي مقاهلا . الصهيونية فيما بعد لفكرة الصهيونية ولفكرة الدولة
إىل اإلميان بأن األمة جسم عضوي أزيل، ونتاج عملية   تقبل أعمى للقومية باملعىن األملاين، واليت تستنداملهووسة تعود إىل

 فإن هذا املفهوم للقومية حيدد الشعب ال باعتباره مسألة تنظيم سياسي، وإمنا باعتباره وهكذا،. منو حتمية لسمات كامنة

الصهيونية، كحركة قومية،  وبينت أن احلركة. ي يتجاوز اإلنسانمسألة شخصيات بيولوجية ذات طابع فوق إنساين، أ
اليهودية كان يعين يف واقع األمر أن اليهود سيؤسسون  باعت نفسها من البداية إلحدى القوى العظمى ألن شعار الدولة

: "شعار"مثل وهم وحذرت أرنت من األوهام الصهيونية، . منطقة نفوذ حتت وهم القومية أنفسهم من البداية باعتبارهم

وهو أن إرتس  وأشارت إىل شيء واضح متام الوضوح لكل الناس ما عدا الصهانية،. بال شعب لشعب بال أرض أرض
بالسكان، وأن تأسيس الدولة يعين جري سكاا   ليست مكاناً يف القمر، وإمنا هي مكان مأهول"أي فلسطني"يسرائيل 
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 تناقَش بشكل جدي يف 1945 ظلت منذ عام "الترانسفري"ب الفلسطينيني العر وقد بينت أن فكرة نقل. األصليني
  .وقد استمر موقف أرنت معادياً للصهيونية حىت وفاا. الصهاينة صفوف

  Isaac Deutscher"1967-1907"إسحق دويتشر 

راكوف ونشئ من ك ولد بالقرب. بولندي يهودي من أهم شارحي املاركسية، والتروتسكية على وجه اخلصوص مفكر
ويبدو أنه غازل الصهيونية يف شبابه، . جامعات بولندا تنشئة دينية أرثوذكسية، ولكنه تلقى فيما بعد تعليماً علمانياً يف

  .األشعار العربية إىل البولندية فتعلم العربية وترجم بعض

ادى بتكوين جبهة متحدة  حينما ن1932ولكنه طُرد منه عام   للحزب الشيوعي السري،1926انضم دويتشر عام 
يهودية،   إىل لندن ليعمل مراسالً جلريدة بولندية1939وانتقل عام . اة التهديد النازي بني االشتراكيني والشيوعيني

  .ولكنه استقر فيها وأصبحت مكان إقامته الدائم

الثورة الشيوعية  ب إىل أن تطهريسرية حياة سياسية حيث يشبه فيها ستالني بروبسبيري، ويذه: ستالني من أهم دراساته
وقد بين دويتشر يف هذه الدراسة ما تصور أنه  .من ستالني كان ممكناً مثلما مت تطهري الثورة الفرنسية من روبسبيري

 من ثالثة 1963  1954ولكن أهم أعماله هو الدراسة اليت كتبها يف . اللينيين احنراف ستالني عن اخلط املاركسي
رفضاً عميقاً  ويبدي الكتاب تعاطفاً مع تروتسكي ووضعه املأساوي كما يبدي. ليون تروتسكي وفكرهحياة  أجزاء عن

  ."1967"الدائمة  وكتب دويتشر كذلك دراسة عن الثورة البلشفية بعنوان الثورة. لستالني

 متعصبة وهي الرؤية إحدامها ضيقة: اليهودية تتضمن رؤيتني ويف كتابه اليهودي غري اليهودي، يذهب دويتشر إىل أن
 واألخرى عاملية تبناها مفكرون يهود، مثل إسبينوزا وهايين وماركس وروزا لوكسمربج احلاخامية والصهيونية،

التضامن واإلخاء العامليني، أي أن  وتروتسكي، ومن خالهلا توصلوا إىل نظرة إىل العامل تتجاوز اليهودية ذاا وتستند إىل
ومن مث، عارض دويتشر الصهيونية، كما رفض الدولة . إىل نفي اليهودية لكامنة يف اليهودية يؤديحتقُّق الرتعة العاملية ا

إدانة شديدة  وكان آخر حديث له يتضمن. فلسطني واعتربها متثل خطوة للوراء بالنسبة إىل اليهود اليت أسستها يف
  .، وقد نشر بعد وفاته1967إلسرائيل والتوسعية الصهيونية يف عام 

 "-1909"زياه برلين أي

Isaiah Berlin  

حياته، وحصل على  بريطاين يهودي، ولد يف التفيا وتعلم يف لندن مث يف أكسفورد حيث قام بالعمل معظم فيلسوف
  .عدة شهادات دكتوراه فخرية من اجلامعات اإلسرائيلية
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فكره ووضعه يف   حيث درس"1939"حياته وبيئته : مؤلفاته، السرية اليت كتبها عن ماركس، كارل ماركس من أهم
وتدور كتاباته أساساً حول . "1969"احلرية  ، و أربع مقاالت يف"1953"سياقه الفكري، و يف احلتمية التارخيية 

  ."1979"، و ضد التيار "1976"احلتمية، ال سيما يف كتابيه فيكو و هردر  فكرة احلقيقة الثابتة العاملية وفكرة

التعددية هي رؤية تقبل تعدد الطرق والوسائل اليت تؤدي  ية التعددية للحرية والرؤية األحادية، فالرؤيةومييز برلني بني الرؤ
 وكان برلني. األحادية فهم يرون أن مثة طريقاً واحداً للحرية على اجلميع أن يسلكوه إىل احلرية، أما أصحاب الرؤية

والتحليلية، ولكنه مع هذا مل يقبل قط  موا بالفلسفة اللغويةعضواً يف مجاعة من املفكرين والفالسفة يف أكسفورد اهت
تم باألسئلة األساسية اليت ال ميكن التوصل إلجابتها من خالل املالحظة  فالفلسفة بالنسبة له. رؤيتهم الضيقة للفلسفة

النهائية ختص املعرفة  ةفهذه األسئل.  يف التحقق وال من خالل مناهج املنطق الصوري"التجريبية"اإلمربيقية  واألساليب
وهو يدرس هذه القضايا األساسية من خالل بعض . بالعامل والعقيدة وطبيعة التاريخ والسياسة ومسات اإلنسان يف عالقته

بني ما  ومثة تفرقة هنا. "أي أنه حياول أن يسترجع بعض الثنائية املعرفية"املناهج العلمية  املقوالت التفسريية ال من خالل
يفرض على الظواهر االجتماعية تفسرياً علمياً  فاملفكر األحادي حياول أن. ني الرؤية األحادية والرؤية التعدديةأمساه برل

االختالفات وحسم كل الصراعات وإخضاع كل األهداف والغايات الفردية هلدف  واحدياً حبيث ميكن التوفيق بني كل
والعدالة، وصاحل اجلماعة  إن التناقض بني احلرية واملساواة، واملنفعةولذا، ف. "يشبه القانون الطبيعي"ائي  اجتماعي واحد
  .إزالتها متاماً باسم قيمة واحدة يفرضها اتمع ، تتم"وهي تناقضات توجد يف أي موقف أخالقي"وحقوق الفرد 

األخالق  لى أساس أن عاملتنظر إىل العامل باعتباره جمموعة من املصاحل واألهداف املختلفة، وع أما الرؤية التعددية فهي
ميكن بأية حال التوفيق بينها حتت مبدأ  والسياسة توجد فيه جمموعة من القيم املتصارعة يف حالة عدم اتساق دائم وال

فاحلرية هي احلرية وليست املساواة والعدالة أو احلضارة أو  ،« فكل شيء هو هذا الشيء وال شيء سواه« واحد 
السياسي  مجيعاً أهداف خمتلفة وليست متسقة، بل ال ميكن احلوار العقالين بشأا، فاحلوارفهذه  السعادة اإلنسانية،

واضح، فإن برلني يطرح تعددية للقيم  وكما هو. يفترض وجودها وأسبقيتها وتتم إدارة احلوار السياسي من منظورها
يرى أن االعتراف ذه التعددية أمر أساسي باملطلقية الكاملة، كما  ونقط الثبات واملطلقات حىت ال تتمتع قيمة واحدة

اإلنسان هو  فجوهر. واملدنية وللحفاظ على هذه القيم واملؤسسات اليت سامهت يف إسعاد اإلنسان الستمرار احلضارة
واألهداف، كما تفعل الفلسفات األحادية،  عقالنيته واستقالليته وحريته، وإن أنكرنا عليه فرصة االختيار بني القيم

  .حنطم هذا اجلوهرفنحن 

باعتبارها غياب القهر وحسب،  فمنظرو احلرية السلبية يعرفون احلرية. برلني بني احلرية السلبية واحلرية اإلجيابية ومييز
القيم واألهداف، سواء أكان هذا االختيار خيراً أم شريراً،  فاحلرية هي وجود جمال حول الفرد ميكنه فيه أن خيتار بني

مجاح الذات والتحكم  أما دعاة احلرية اإلجيابية فهم يعرفون احلرية باعتبارها املقدرة على كبح. عقالين م غريعقالنياً أ
أهدافاً رشيدة، أي أن احلرية األوىل ال أهداف حمددة  فيها، فالفرد حيقق حريته ال عن طريق غياب القهر، وإمنا حني حيقق

 ولذا، ميكن، بل جيب من منظور احلرية اإلجيابية، أن يتم قهر الدوافع. ايناملفهوم الث هلا بينما يوجد هدف حمدد يف
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فإذا مورس القهر على إنسان ما  ومن مث،.  ألا تعوقه عن حتقيق أهدافه العقالنية"ذاته السفلي"الالعقالنية لإلنسان 
كما . و تعظيم احلرية اإلجيابية العلىااإلطالق، حيث إن اهلدف منه ه إلزالة دوافعه الال عقالنية، فإن هذا ليس بقهر على

ويرى برلني أن  .يستند إىل أساس عقالين ال ميكن من وجهة نظر دعاة احلرية اإلجيابية أن يعوق احلرية أن القانون الذي
رية املتصارعة ويوفق بينها باسم قيمة واحدة هي احل هذا املفهوم للحرية اإلجيابية مفهوم مشويل ألنه يعيد تعريف كل القيم

يوجد  ألن احلرية الوحيدة احلقيقية قد قُرنت بأهداف أو أغراض مجاعية معينة ومن مث ال العقالنية، فهي إذن رؤية مشولية
بالصراع واالختيار، ولذا فهي نظرية  أما احلرية السلبية، فهي التعددية احلقة ألا تعترف. جمال لالختيار الفردي

  .اتمعات احلرة

 .حياول أن يفتح بعض الثغرات يف عامل العلم املصمت حيث خيضع كل شيء للقوانني الصارمة ن برلنيومن الواضح أ

فالعدالة . ميكن أن يدمج مع قيمة أخرى وقد تصور أنه حقق هذا بالفعل بأن جعل كل قيمة أمراً قائماً بذاته مستقال ال
. ا الواحد مع اآلخر، وال ميكن إخضاع مطلق ملطلق آخررغم تناقضهم هي العدالة واحلرية هي احلرية وكالمها مطلق

مطلقات،  ولكن برلني ال يؤمن يف واقع األمر بأية قيم ائية، ويرى أنه ال توجد أية. املطلقات وينتج عن ذلك تعددية
وكذلك ال توجد . "عامل ما بعد احلداثة"له  ومن مث فإن عامله ليس عاملاً مفتوحاً تعددياً، وإمنا هو عامل ذرايت ال مركز

 وقد الحظ هو نفسه أنه، منذ. املختلفة، ومن مث ال يوجد أساس لالختيار أو احلرية "املطلقة"وسيلة للتوفيق بني القيم 

باملطلقية إىل النسبية، وأن هذا التحول  القرن الثامن عشر، بدأ حتول الفكر الغريب من املوضوعية إىل الذاتية، ومن اإلميان
  .آن واحد ر الرؤية العلمية ونتيجة له يفهو سبب انتشا

وقد ألَّف . يعرف بالكثريين من مفكريها وزعمائها وهو. ورغم موقفه التعددي هذا، يؤيد برلني الصهيونية كل التأييد
بل إنه يرى أن ظهور الدولة الصهيونية، . "1959"املثال كتاب عن موسى هس  عن بعضهم دراسات، فله على سبيل

قد وجدت  يف رأيه  لتفي  والدولة الصهيونية. لمانية دميوقراطية، هو انتصار ال نظري له للجهد األخالقي احلرع كدولة
. الدولة الصهيونية ضرورية للشعب اليهودي العضوي حباجة شعب يريد أن تكون له عالقة بأرضه وتارخيه، ذلك أن

 وهو يف رؤيته هذه، يهمل بطبيعة احلال. باً مثل كل الشعوباليهود، فتجعل منهم شع والدولة الصهيونية ستقوم بتطبيع

  .األساسية ملنظومته املعرفية واألخالقية ، ويسقط املقوالت"!السلبية واإلجيابية"التاريخ وحقوق الفلسطينيني وحريتهم 

 ا نسقه الفلسفي والرؤيةبني الرؤية التعددية املنفتحة اليت يتسم "وقع فيه برلني  وال ميكن تفسري هذا التناقض الذي

فكثري من املفكرين غري . يهودي  على أساس أنه من أصل"العنصرية املنغلقة اليت تتسم ا رؤيته للمشروع الصهيوين
من املفكرين من أعضاء اجلماعات اليهودية مل يقعوا فيه، وليس  اليهود يف الغرب وقعوا يف هذا التناقض، كما أن كثرياً

  .ينبغي تفسري كل حالة على حدة هناك منط عام، ولذا

 "1943-1909"سيمون فاي 

Simone Weil  
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على الدكتوراه يف الفلسفة، وكانت رسالتها عن  حصلت. فيلسوفة فرنسية، ولدت ألسرة يهودية أرستقراطية فرنسية
قررت عام . »مراءالعذراء احل«كثري من القضايا اليسارية حىت سميت  ودخلت معترك السياسة وشاركت يف. ديكارت
التجربة  العمال حيام فتركت وظيفتها كأستاذ فلسفة وعملت يف أحد املصانع، وكانت مثرة هذه  أن تشارك1934

اليسارية املألوفة ملشاكل العمال، مثل تأميم  مل تقدم فاي يف كتاا احللول. "1951نشر عام "كتاا احلالة العمالية 
 وإمنا طالبت بتغيري أكثر عمقاً يف طبيعة العمل احلديث نفسه، إذ طالبت بتغيري لى السلطة،وسائل اإلنتاج واالستيالء ع

 للقوات 1936وانضمت عام  .التنظيم اهلرمي يف املصنع، بل وتصميم اآلالت نفسها حىت تستجيب حلاجات اإلنسان
لت عاملة زراعية يف جنوب فرنسا، مث النازيني لفرنسا، اشتغ وبعد غزو. اجلمهورية يف إسبانيا إبان احلرب األهلية

وفاا، وتتكون  وقد نشرت أعماهلا بعد. املتحدة وماتت أثناء احلرب العاملية الثانية يف إجنلترا هاجرت إىل الواليات
على مدى تكريسها ذاا لعملية البحث  وتدل كتاباا. أساساً من خطابات ومذكرات ومقاالت وذكريات وشذرات

  .ق املطلق والعدالةالدائب عن احل

جتربة صوفية عميقة إذ  سيمون فاي بأفكار بعض املتصوفة املسيحيني مثل مايستر إيكهارت، ويقال إا خاضت تأثرت
عميقاً للمسيحية باعتبارها ديانة العبيد، وترى أا مل تتنصر  ، وكانت تكن إعجابا1938ًجاءها املسيح يف الرؤيا عام 

اليهودية فكان يتسم  أما موقفها من. الكنيسة الكاثوليكية يف التاريخ يتناىف متاماً مع تعاليم املسيحية هألن الدور الذي لعبت
قاسية، وأن كل ما حتتويه املسيحية من شرور جاءها من  بالرفض العميق، فهي ترى أن اليهودية عقيدة قومية ضيقة األفق

 .س.  وقد أشاد الشاعر ت" كانت فاي تكن هلم إعجاباً خاصاالذين"موقف الغنوصيني  ويشبه موقفها هذا. اليهودية

  .إليوت بكتاباا

 و دليل بالكويل للثقافة "جودايكا"املوسوعة اليهودية  وميكن أن نثري قضية يهودية فاي، فقد ورد امسها يف كلٍّ من
 .ية، ولكنها رفضت العقيدة اليهوديةوهذه الكاتبة قد ولدت بالفعل ألسرة يهود. يهودية اليهودية باعتبارها كاتبة

هامجت اليهودية بشراسة  كما أن فاي. وحينما مرت بتجربة صوفية، كانت جتربة مسيحية وتأثرت مبتصوفني مسيحيني
يهودية ذا قيمة تفسريية؟ لعله كان من األجدى احلديث  ونسبت هلا كل نقائص املسيحية، فهل يعتبر تصنيفها على أا

 ومن. ولكن هذا ال يساعد كثرياً يف فهم فكرها الذي يتجاوز أصوهلا اليهودية. وحسب ا من أصل يهوديعنها باعتباره

فاي ألا أشكنازية أو غربية، وهو  الطريف أن دليل بالكويل للثقافة اليهودية استبعد املؤلفني اليهود السفارد وأبقى على
اهلوية «مصدره فشل حمرري املوسوعة يف تعريف ما يقال له اختالل  ما يبين أن أساس التصنيف خمتل للغاية، وهو

  .الثقافية ومصادرها» اليهودية

  "-1912"ملتون فريدمان 

Milton Friedman  

، كما عمل 1935األمريكية عام  بدأ يف العمل يف احلكومة. "نيويورك"اقتصادي أمريكي بارز، ولد يف بروكلني 
واكتسب فريدمان يف هذه . لالقتصاد يف جامعة شيكاغو بل أن يصبح أستاذاًبالتدريس يف عدة جامعات أمريكية ق
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كبار مفكري ما عرف مبدرسة شيكاغو، وهي جمموعة من االقتصاديني وجهت  اجلامعة مسعة عاملية، حيث أصبح من
 كانت تلقى قبوالً عاماً واليت النظريات االقتصادية اليت صاغها جون كيرت والسياسات االقتصادية املترتبة عليها النقد إىل

  .الثالثينيات من القرن العشرين يف الدوائر االقتصادية واحلكومية األمريكية منذ

 1960  1867، والتاريخ املايل للواليات املتحدة "1962" من أهم مؤلفات فريدمان الرأمسالية واحلرية

ميكن القول بأن رؤيته االقتصادية ، و"1980"، و حر أن أختار "1974"أحرار  ، وأسواق حرة لرجال"1963"
فالسفة الرأمسالية  رؤية واضحة وحمددة لإلنسان، فاإلنسان عنده هو اإلنسان االقتصادي الذي خلَّقه تستند إىل

 فال "كاألخالق والعواطف"الوجود، وما دون ذلك  فاالقتصاد هنا هو املطلق املكتفي بذاته، واجب. الكالسيكيون
املطلق عن نفسه هو السوق، فمن خالل آليات السوق احلر يتمكن األفراد، الذين  يت يعبر ا هذاواآللية ال. وجود له

وإمجاع، وهو ما مينع وقوع  منهم ذوقه اخلاص وقيمه اخلاصة وتطلعاته وأهدافه املستقلة، من أن يصلوا إىل تفاهم لكلٍّ
يفيد كثرياً يف منع الصراع، بل إن الدولة هي املصدر ال  ويرى فريدمان أن تدخل الدولة. صراعات حادة يف اتمع
اآلخر،  وحني يستطيع الناس أن يتعاونوا، الواحد مع. االقتصادية هي أساس احلرية السياسية األساسي للقهر، فاحلرية

أن احلرية كما . رقعة اهليمنة السياسية دون قهر أو توجيه مركزي، فإن رقعة احلرية االقتصادية تتزايد ومن مث تتناقص
  .بدالً من جتميع السلطة السياسية واالقتصادية يف يد واحدة االقتصادية تؤدي إىل توزع مراكز السلطة،

يقتصر على منع  الرؤية، عارض فريدمان تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، فدور الدولة جيب أن وانطالقاً من هذه
قوة الدولة على فرض الضرائب وانفاق عائدها،  ا، طالب فريدمان باحلد منولذ. األفراد من أن يقهر الواحد منهم اآلخر

 وآليات التحكم يف األسعار واألجور وكل معوقات االختيار احلر، وعارض استخدام كما طالب بإلغاء احلماية اجلمركية

غريات يف حجم املعروض الت ويذهب فريدمان إىل أن. السياسات الضريبية واإلنفاق احلكومي كوسيلة لتنظيم االقتصاد
مستوى النشاط االقتصادي، وأن التحكم يف املعروض من النقد  من النقد هي احملدد الرئيسي للتغريات قصرية األجل يف

إىل أن  لدى احلكومة الفيدرالية إلحداث تغريات قصرية األجل يف النشاط االقتصادي، كما ذهب هو األداة األكثر أمهية
االستقرار االقتصادي وحيول دون حدوث   للمعروض من النقد لفترات طويلة يوفر قدراً أكرب منحتديد معدل منو ثابت

واعترب أن املبالغة يف . الذي تعرضت له الواليات املتحدة يف املاضي تقلبات واسعة يف النشاط االقتصادي كذلك النوع
التقلبات على املدى   اجلارية قد يعمق حدة هذهاملالية والنقدية للتحكم يف األوضاع االقتصادية استخدام السياسات

ألسعار العملة، وكان يفضل أيضاً إبطال استعمال الذهب  كما كان فريدمان يفضل نظاماً ضريبياً مبسطاً وتعومياً. البعيد
وضخماً  شيطاًنظام التكافل االجتماعي واإلعانة باعتباره نظاماً غري فعال ويعين دوراً ن كمقياس نقدي، وطالب بإلغاء

احلكومة معونة مالية لألسرة اليت تقع  على الدخل، أي أن تقدم» سلبية«للحكومة، واقترح بدالً من ذلك فرض ضريبة 
احتياجام األساسية مع احلفاظ يف الوقت نفسه على احلافز على  حتت خط الفقر من خالل صيغة تسمح هلم بتوفري

  .لدى هذه األسر العمل وزيادة الدخل
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فريدمان من أبرز االقتصاديني احملافظني يفوي دعمل مستشاراً للرئيس األمريكي السابق ريتشارد . الواليات املتحدة ع
 وال خيتلف فريدمان عن غريه من االقتصاديني. مستشاراً لعدة مؤسسات أمريكية ودولية نيكسون، كما عمل

التيارات واالجتاهات املختلفة داخل النظام  راءه االقتصادية تعكساألمريكيني، من اليهود أو غري اليهود، يف أن أفكاره وآ
تنبع من حركيات هذا النظام بشكل خاص ومن حركيات اتمع األمريكي بشكل  االقتصادي الرأمسايل األمريكي، واليت

  .عام

 القطاع العام يف إسرائيل وهو من دعاة فك ويقوم ملتون فريدمان بتقدمي االستشارات االقتصادية للحكومة اإلسرائيلية،
، وهو »اشتراكية«واملؤسسات الصهيونية االستيطانية اجلماعية اليت يقال هلا  وتشجيع االقتصاد احلر وتقليص اهلستدروت

الطبيعة االستيطانية للدولة  يف هذا عن كثري من رجال االقتصاد والسياسة األمريكيني الذين ال يدركون متاماً ال خيتلف
فعملية مثل متويل . احلكومة يف االقتصاد مسألة حتمية واليت جتعل وجود املؤسسات اجلماعية وتدخلالصهيونية 

 كما أن األعباء. املثال، تتطلب ماليني الدوالرات وال ميكن أن يقوم القطاع اخلاص ا املهاجرين واستيعام، على سبيل

هلا، جيعل من الضروري أن يتضخم جهاز  واستثماراً إستراتيجياًاألمنية إلسرائيل، باعتبارها قاعدة لإلمربيالية الغربية 
ككل حلسابات املكسب واخلسارة املادية وآليات السوق اليت خيضع هلا  الدولة، وأال ختضع الدولة الصهيونية الوظيفية

يتناىف متاماً مع  ة،والدعم الغريب الذي تقدمه احلكومات والشعوب الغربية، وخباصة يف الواليات املتحد .االقتصاد احلر
االقتصاد احلر فله حركياته اخلاصة اليت تتناقض وال شك مع  فالدعم له عادةً طابع أيديولوجي، أما. آليات االقتصاد احلر
ال  ظهر هذا يف مشروع طائرة الاليف، فالدولة الصهيونية كانت حريصة على إنتاجها لسببني وقد. األولويات الصهيونية

  : االقتصاديعالقة هلما بالربح

  .العسكرية األمريكية  حتقيق قدر من االستقالل عن املؤسسة 1

للفنيني اإلسرائيليني الذين يتزايد عددهم، حىت ال يضطروا   تأسيس صناعات إلكترونية متقدمة تضمن خلق الوظائف 2
  .إىل الرتوح

بني األسباب اليت سيقت  وكان من. لطائرةرفضت الواليات املتحدة السماح إلسرائيل باالستمرار يف إنتاج هذه ا وقد
. وبالفعل، توقف املشروع ونزح مئات اإلسرائيليني. أيضاً إلاء املشروع أنه غري مربح، وكان هذا رأي ملتون فريدمان

 وبدأت. السوفييت، وهم يضمون يف صفوفهم أعداداً كبرية من الفنيني، وجدوا حالة بطالة وحينما وصل املهاجرون

املتحدة الطابع االستيطاين للدولة  وهذا يبين مدى عدم إدراك صانعي القرار يف الواليات. هم تعيد حسابااأعداد من
  .إسرائيل ووضعها حتت رمحة الواليات املتحدة ومحايتها الصهيونية، أو إدراكهم إياه واستخدامه للضغط على

 "-1920"ألبير ميميه 

Albert Memmi  
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قاتل . ولد يف تونس لعائلة يهودية من قبائل الرببر. يهودي تونسي األصل  اجتماع فرنسيمؤلف وكاتب مقال وعامل
حصل على شهادة  العاملية الثانية يف صفوف القوات الفرنسية احلرة، مث عاد ليكمل دراسته اجلامعية حيث خالل احلرب

، عاد بعدها إىل تونس 1950ريس عام با يف الفلسفة من جامعة اجلزائر، مث حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة
انضم إىل املركز الوطين للبحث العلمي يف باريس حيث استقر بشكل  ،1959ويف عام . ليترأس معهداً يف علم النفس

  .عين أستاذاً يف املدرسة العليا للدراسات التطبيقية يف باريس أيضاً ،1966ويف عام . دائم

االستعمار، ووجد من خالل أحباثه تشااً بني أوضاع  جتماعية والنفسية املترتبة علىوختصص ميميه يف دراسة اآلثار اال
حمورية يف  وظلت قضية اهلوية قضية. وخصوصاً بالنسبة ملواقفهم وأفكارهم جتاه مسألة اهلوية اليهود والشعوب املُستعمرة

بني انتمائه إىل مجاعة يهودية نشأت  خصيةأغلب أعمال ميميه سواء الروائية أو الفكرية، وعكست أزمته وحريته الش
وبني اكتسابه الثقافة الفرنسية الغربية للمستعمر الفرنسي الذي  وتشكلت يف ظل التشكيل احلضاري العريب اإلسالمي،

العريب  أعضاء اجلماعات اليهودية يف املغرب العريب بالثقافة الفرنسية بغرض عزهلم عن حميطهم سعى بوجه عام إىل ربط
كان مدركاً هذه احلقيقة، فرغم أنه أيد  ويبدو أن ميميه. ويلهم إىل مجاعات وظيفية وسيطة ختدم مصاحله يف املنطقةوحت

أدرك يف الوقت نفسه أن النتيجة اليت ستترتب على ذلك هي رحيل أغلب  حبماس استقالل دول املغرب العريب، إال أنه
  .ستعمر الفرنسياليهودية يف هذه املنطقة مع امل أعضاء اجلماعات

املغرب  ، اليت تعتبر أقرب إىل السرية الذاتية، يتناول ميميه قصة شاب يهودي من"1953" ويف روايته أعمدة امللح
ولكنه يفقد قناعاته اإلنسانية والدينية نتيجة  العريب خيرج من بيئته احمللية احملدودة ليكتشف ثقافة املستعمر الفرنسي،

رواية  أما. خبيبة أمل جتاه املفهوم اإلنساين الغريب الذي طاملا نسبت إليه صفات مثالية ، كما يشعرالتناقض بني الثقافتني
  .الفرنسيني والعرب على حد سواء  فتتناول قصة يهودي تونسي جيد نفسه ملفوظاً ومرفوضاً من"1955"الغرباء 

« ، فيقدم صورة اليهودي باعتباره "1966"د ، وحترير اليهو"1962" أما يف مقاالته ودراسته، مثل صورة يهودي

 ، فال هي مندجمة متاماً وال هي راغبة يف التخلي عن خصوصيتها، تعيش دائماً على هامش« شخصية كامنة يف الظل

احلل الوحيد لنا وورقتنا « قوله،  ولذلك، فإن الدولة اليهودية أو إسرائيل تصبح، على حد. األحداث التارخيية العاملية
ولكن هذا على اعتبار أن الدولة الصهيونية ال تقف هي األخرى على " « احبة الوحيدة وفرصتنا التارخيية األخريةالر

ويف حالة تبعية  العريب والتاريخ الغريب، فهي يف حالة عداء ضد األول رغم وجودها يف املشرق العريب، هامش التاريخ
  ."للثاين رغم وجودها خارجه

  " -1920"إرفنج كريستول 

Irving Kris tol  

وأحد حمرري جملة أنكاونتر، ومؤلف عدة كتب من أمهها عن  مفكر سياسي أمريكي، وأحد مؤسسي جملة كومنتاري،
 ، وتدور"1983"، و تأمالت حمافظ جديد "1978"، و حتيتان للرأمسالية "1972"أمريكا  الفكرة الدميوقراطية يف
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وهو يعمل خبرياً . يف العامل الثالث لثورية للطلبة يف اجلامعة، وعدم االستقراركتبه حول موضوعات متفرقة، مثل احلركة ا
  .ومؤسسات اخلربة القريبة من مؤسسات صنع القرار يف الواليات املتحدة أو مستشاراً يف عديد من املؤسسات البحثية

ارتر، والذي يضم بني صفوفه عدداً كبرياً ك ويعد كريستول من أهم مفكري تيار احملافظني اجلدد الذي ظهر أثناء رئاسة
هذا التيار ليست مقصورة على اجلماعة اليهودية، وإمنا امتدت لتشمل اتمع  لكن أمهية. من املفكرين األمريكيني اليهود

  .بأسره األمريكي

تبناها كارتر، فكانوا السياسات اخلارجية اليت  وقد رفض احملافظون اجلدد الوفاق وخفض التسليح، كما رفضوا كثرياً من
 موقفاً نشيطاً يف سياستها اخلارجية، وأن تنبذ االجتاه حنو العزلة، أي أن تقوم يطالبون مثالً بضرورة أن تتخذ أمريكا

اجلدد بالتخلي عن السياسات  ويف الداخل، يطالب تيار احملافظني. بالتدخل العسكري حلماية ما تتصور أنه مصاحلها
دئة الصراعات االجتماعية يف اتمع األمريكي وختفيف األثر  ها الدميوقراطيون واليت دف إىلاالجتماعية اليت تبنا

كانت تقف دائماً  ومن املعروف أن اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة، وقياداا،. االقتصاد احلر السليب لسياسات
ولكن، ابتداًء . أعضاء األقليات يف الواليات املتحدة  شأن معظموراء احلزب الدميوقراطي وتتبنى سياساته، شأا يف هذا

إىل  يتبلور تيار حمافظ داخل اجلماعة اليهودية يلقي بثقله وراء اجلمهوريني إىل أن وصل من منتصف السبعينيات، بدأ
ومما له داللته العميقة . افظةواليهودية احمل الذروة يف الثمانينيات مع تويل رجيان للرئاسة، حيث أيدته القيادات الصهيونية

ولذا، مل يكن . للتوجيهات الصهيونية وأدلت بصوا ملرشح احلزب الدميوقراطي أن غالبية اجلماهري اليهودية مل متتثل
إلسرائيل، األمر الذي يلقي  مديناً للصوت اليهودي بانتخابه، ومع هذا فهو من أشد الرؤساء األمريكيني حتيزاً رجيان

  .»الصوت اليهودي« الضوء على خرافة كثرياً من

كثري من األفكار اإلستراتيجية   من احملافظني اجلدد بصياغة"من أعضاء اجلماعات اليهودية ومن غريهم"قام املفكرون  وقد
 الوفاق، واختاذ سياسة نشيطة معادية لالحتاد السوفييت، ودعم حلفاء إلدارة رجيان، واملتصلة بزيادة التسلح والتخلي عن

اجلدد من أعضاء  ولذا، عارض احملافظون. خصوصاً إسرائيل، يف سياسة املواجهة مع االحتاد السوفييت الواليات املتحدة،
وسياسة رجيان . والقطاع لتهدئة الرأي العام العاملي اجلماعات اليهودية حماولة الضغط على إسرائيل لالنسحاب من الضفة

صقور رجيان «وقد أُطلق عليهم اسم . األخري، من صياغة هذه اموعةالتحليل  بشأن الشرق العريب، كانت، يف
  .وهي عبارة دقيقة إىل حد كبري »اليهودية

إذ نصح إرفنج كريستول اإلسرائيليني بأن يقرروا مساحة األراضي اليت يودون  ولكن الوضع تغير كثرياً بعد االنتفاضة،
يف الضفة الغربية  وال أدري مل تصاب إسرائيل بالرعب من دولة... «. اا، وأن يرمسوا احلدود مث ينسحبو االحتفاظ

  .مواقفه األمريكية السابقة ويشكل تصرحيه هذا تراجعاً عن. »حتكمها منظمة التحرير الفلسطينية 

يهود أمريكا تتناول وضع يهود الواليات املتحدة يف ظل تزايد  وقد كتب كريستول مؤخراً دراسة بعنوان مستقبل
يؤكد يف دراسته أن  وتعد هذه املقالة حدثاً فكرياً فريداً، إذ أنه قلب األمور رأساً على عقب، فهو .عدالت العلمنةم
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رؤية دينية حققت انتصاراً على كل من اليهودية  » العلمنة جزء عضوي من عملية التحديث، وهو يصف العلمنة بأا
 ألا حتتوي على مقوالت عن "رغم رفض العلمانيني لذلك"» ينية رؤية د » ، وهو يصر على تسميتها»واملسيحية 

ويف هذا الدين  .الكون وعن مستقبله ال ميكن تسميتها علمية، ذلك ألا مقوالت ميتافيزيقية الهوتية وضع اإلنسان يف
 حدوده، وبوسع اإلنسان العامل ليس له معىن يتجاوز ، كما أن"تأليه اإلنسان"، يصنع اإلنسان نفسه أو خيلقها "العلماين"

ذلك أن املقدرة على . يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشيد لتحسني الوضع اإلنساين أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن
ومن هنا ظهرت فكرة  اليت كانت من صفات اإلله، أصبحت يف املنظومة الدينية العلمانية من صفات اإلنسان، اخللق،
الليربالية واالشتراكية، بل إا تغلغلت يف األوساط الدينية  ية هي اإلطار املرجعي لكل منوهذه العقيدة العلمان. التقدم

  ."باستثناء األصوليني واألرثوذكس" اليهودية واملسيحية

يهود الواليات املتحدة مرتفعة إىل أقصى حد، بل إن اليهودية ذاا متت  ويالحظ كريستول أن معدالت العلمنة بني
حتمل التوترات النامجة  تعد عقيدة دينية وأصبحت جمرد نوع من املهدئات النفسية اليت تساعد اليهود على علمنتها ومل

إذ أن اتمع العلماين هو الذي أتى لليهود حبقوقهم  ويرى كريستول أن هذا أمر مفهوم،. عن العصر العلماين احلديث
 لكن. ت املسيحية اليت كانت دائماً جمتمعات معادية لليهوداالندماج، على عكس اتمعا وهو الذي أتاح هلم فرصة

املُختلَط، وهو خطر مل جتد له القيادات  اخلطر الذي يواجه اليهود يف الوقت احلاضر مل يعد معاداة اليهود وإمنا الزواج
  .اليهودية حال بعد

العقالنية لإلنسانية العلمانية  ة مفادها أن العقيدةحالً جديداً للمشكلة يستند إىل مقدمات فلسفية وتارخيي يقدم كريستول
املدارس واحملاكم والكنائس ووسائل "على مؤسسات جمتمعنا  بدأت تفقد مصداقيتها بالتدريج رغم هيمنتها الكاملة

  :سببني ويعود هذا إىل. "اإلعالم

ولكنها ال . رية لتأسيس نسق أخالقيللمسلمات الضرو  بإمكان الفلسفة العقالنية العلمانية أن تزودنا بوصف دقيق 1
 فالعقل قادر على تفكيك األنساق األخالقية ولكنه ليس قادراً على توليدها، إذ أن ميكن أن تزودنا ذا النسق ذاته،

يتوصل إىل أن اجلماع باحملارم  اإلنسان يقبل األنساق األخالقية من منطلق إمياين غري عقلي، والعقل احملض ال ميكن أن
إال من منظور أا انتهاك حلقوق "أن مضاجعة احليوانات شر  ، أو"طاملا أن مثل هذه العالقة ال تثمر أطفاالً"خطأ 

الفوضى  وبسبب هذه. معروفاً لدينا إن كانت احليوانات تتمتع مبثل هذه العالقة اجلنسية أم ال ، ذلك أنه ليس"احليوانات
  .لنفسها خمرجاً من هذا الوضع فال، وتظهر أجيال قلقة ال جتداألخالقية، أصبح من املستحيل علينا تنشئة األط

والواقع أننا، منذ . كان أعضاؤه يعتقدون أم يعيشون يف عامل ال معىن له  ال ميكن أن يكتب البقاء تمع إنساين إن 2
العلمانية أدت إىل ظهور  ، جند أن تاريخ الفكر الغريب هو رد فعل لإلحساس بأن"احلركة الرومانسية"التاسع عشر  القرن

لإلنسان أنه يسيطر على نفسه وعلى الطبيعة من خالل  حتل هذه املشكلة بأن تؤكد عامل ال معىن له، وهي حتاول أن
كريستول جمرد خداع للنفس، ولذا فإن أهم ثالثة فالسفة غربيني يف العصر احلديث  االستقالل واإلبداع، وهو أمر يراه
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وجودي يشعر بالغثيان، كما أن  فنيتشه عدمي، وهايدجر وثين جديد، وسارتر: "اهليومانية"إلنسانية يؤمنون بالعقيدة ا ال
  . كلها تشعر باالزدراء جتاه الفكر اإلنساين اهليوماين"احلداثة التفكيكية وما بعد"التيارات الفكرية السائدة اآلن 

العبادات الوثنية اجلديدة اليت  ويتبدى هذا يف. نتماء الديينإىل أن من املتوقع تراجع العلمانية وتزايد اال كل هذا يشري
  .يف اتمع األمريكي ظهرت، أي أن من املتوقع أن حيدث بعث جديد للمسيحية

يرى أن من األفضل هلم أن يغريوا موقفهم وأن يتكيفوا مع الوضع  ويتوقع كريستول أن يقاوم اليهود هذا االجتاه، ولكنه
عودة الرموز  كما يرى أن البديل لتقبل. املتوقع أن يؤدي البعث الديين إىل تزايد معاداة اليهود اجلديد، فليس من

واليت تتحدى كال من املسيحية واليهودية، بل » املقدس الرببرية املعادية للكتاب«املسيحية والعقيدة املسيحية ما أمساه 
  .واحلضارة الغربية ككل

مبالغ فيها من العداء املسيحي لليهود،  إن يهود أمريكا عندهم حساسية« : ه بعبارة مهمةوأخرياً، ينهي كريستول مقال
اهليكل مرتني ونفى الشعب اليهودي مل يكن العداء املسيحي لليهود،  وهم لذلك معرضون خلطر أن ينسوا أن من حطم

  .» والبابليون والرومان وإمنا الوثنيون

 "-1929"جورج ستاينر 

George Steiner  

مؤلفاته تولستوي أو دوستوديفسكي  مؤلف وعامل لغوي يعمل حالياً أستاذاً يف جامعيت كامربدج وجنيف، من أهم
سبب موت املأساة هو املنظومة املعرفية املسيحية مث   حيث يذهب إىل أن"1960"، و موت املأساة "1959"

  بسبب إفساد"اهليومانية"التدرجيي للرؤية اإلنسانية ، يتناول مسألة التآكل "1967" أو يف اللغة والصمت. املاركسية

الوحيدة الالئقة لفظائع  اللغة عن طريق الدعاية السياسية واإلباحية واملاركسية، ومن مث يصبح الصمت االستجابة
عدم التجريد املوضوعي الذي يتسم به البحث العلمي وبني   يبني أن مثة عالقة بني"1971"ويف قلعة بلو بريد . عصرنا

  .السياسية االجتماعية املتعينة اكتراث البشر باحلقائق

، حيث حياول أن يقدم "1975"، و بعد بابل "1971"حدود الدولة  طور ستاينر موضوع اللغة يف كتابيه خارج
وهي ، "1981" ه إىل سان كريستوبال. وقد كتب ستاينر رواية مثرية بعنوان حمل أ. واإلدراك منوذجاً لعملية الفهم

 خمتبئ يف غابات األمازون يف أمريكا "ه.أ" رواية يتخيل مؤلفها أن مجاعة من اإلسرائيليني تكتشف أن أدولف هتلر
ولكن عند حدود الغابة، يف الرقعة اليت تفصل بني الغابة . جرائمه ضد البشرية الالتينية، فتقوم باختطافه لتحاكمه على

الشعب املختار صاحب  »  بالدفاع عن نفسه فيبين أن أفكاراً مثل فكرةالذي يقال له متحضر، يقوم هتلر والعامل
قد ولد إسرائيل، أفليس من املمكن أن يكون هتلر  هي أفكار وجدها يف تراث اليهود الديين، ومادام الرايخ» الرسالة

  نفسه هو املاشيح احلق؟
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  "-1930"نورمان بودورتز 

Norman Podhoretz  

حي "بروكلين  ولد ألبوين مهاجرين من يهود اليديشية ونشأ في. ، ومحلل سياسي وثقافيأمريكي يهودي كاتب
درس على يد ليونيل . الالهوتية اليهودية ، والتحق بكل من جامعة كولومبيا والكلية"اليهود الشهير في نيويورك

جلة كومنتاري التي وبعد عودته منها، ترأس تحرير م. كمبردج لفيس في. ر.ترلنج في كولومبيا وعلى يد ف
 األمريكية، وكانت هذه المجلة من أهم مجالت المؤسسة الثقافية الشرقية ذات التوجه تصدرها اللجنة اليهودية
اليهود والجماعة اليهودية في  ولكن المجلة، شأنها شأن كثير من المثقفين األمريكيين. الليبرالي في الستينيات

تتحرك نحو اليمين إلى أن تخلت تماما عن  يار صهيوني، وأخذتالواليات المتحدة، بدأ يسيطر عليها ت
الذي يدافع عن الحرب » تيار المحافظين الجدد«المدافعين عما يسمى  ليبراليتها، وأصبحت هي وكتابها من أكبر

وهذه . العزلة ضرورة أن تتخذ أمريكا موقفا نشطا في سياستها الخارجية وأن تنبذ االتجاه نحو الباردة وعن
المتحدة بالتدخل العسكري في أي جزء  ارات تعني في الخطاب السياسي األمريكي ضرورة أن تقوم الوالياتعب

الديموقراطيات الغربية، وهو موقف يخدم المصالح  من العالم حينما ترى أن ذلك في مصلحتها ومصلحة
نسحاب من الضفة والقطاع الجدد بأال تضغط أمريكا على إسرائيل لال وقد طالب تيار المحافظين. الصهيونية

 ولكن يجب التنبه إلى أن بودورتز يعبر عن اتجاه قوي بين أعضاء المؤسسة. العالمي لتهدئة الرأي العام
عنصر فرعي في  ، وال تشكل يهوديته سوى"من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غيرهم"الثقافية األمريكية 

موقف أمريكي أصوله أمريكية وتوجهه   موقفه في ذاته، فهوأما. موقفه قد يفسر حدة موقفه ال أكثر وال أقل
بالعداء لليهود، وإنما يتهمهم بأنهم معادون للمصالح  أمريكي، فهو في دفاعه عن إسرائيل ال يتهم أعداءها

ويالحظ أن بودورتز عدل موقفه كثيرا . أنه يضع إسرائيل في سياقها الصحيح األمريكية والحضارة الغربية، أي
المستمر غير سارة  األمر الواقع ال يمكن له اآلن أن يستمر، كما أن بدائل االحتالل: "نتفاضة، إذ قالاال بعد

، وهو سيرة ذاتية إلنسان ال  "1968" في عام Making It وألف بودورتز كتابا بعنوان النجاح; وخطيرة
السر القذر «ر على النجاح عبارة وهو يطلق على اإلصرا. ثمن يؤمن بأية قيم مطلقة، وإنما يؤمن بالنجاح بأي

 ؛ فشهوة النجاح لديهم تحل محل الشهوة الجنسية، وهي الدافع األساسي في»نيويورك الذي يخفيه مثقفو
 .حياتهم

الفالسفة من أعضاء الجماعات اليهودية: الباب الثانى عشر  

 الفلسفة اليهودية والفالسفة اليهود 

Jewish Philosophy and Philosophers  

وكذلك أنساقهم الفلسفية متماثلة  عبارة تفترض أن رؤى الفالسفة من أعضاء اجلماعات اليهودية» الفلسفة اليهودية«
. تفوق يف أمهيتها وتفسرييتها عناصر عدم التجانس وعدم التشابه ومتجانسة وأن مثة عناصر جتانس وتشابه ووحدة بينها،

باليهودية مثل  ثل فيلون إىل جانب فيلسوف إسالمي احلضارة والتفكري يؤمنفيلسوفاً هيلينياً يهودياً م ولكننا لو وضعنا
عناصر االختالف وعدم التجانس بني  موسى بن ميمون إىل جانب فيلسوف فرنسي يهودي مثل برجسون الكتشفنا أن

فالسفة «أو حىت » يةفلسفة يهود«املقدرة التفسريية والتصنيفية ملصطلح  الفالسفة اليهود من األمهية والضخامة حبيث أن
حىت » اليهودية الفالسفة من أعضاء اجلماعات«ولذا، فنحن نفضل استخدام اصطالح . إىل أقصى حد ضعيفة» يهود

اليت كانوا يعيشون يف كنفها واليت تفاعلوا معها  يتم تفسري أنساقهم الفلسفية املختلفة بالعودة إىل التشكيالت احلضارية
  .ألنساقهم الفلسفية وخطام، بل واألبعاد األساسية لرؤيتهم للكون سيواستمدوا منها اإلطار األسا
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 الفالسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 

Philosophers  from Members  of the Jewish Cmmunities  

 بالقياس إىل عبارات مثل"عبارة ذات مقدرة تفسريية وتصنيفية عالية  «الفالسفة من أعضاء اجلماعات اليهودية»

فلسفتهم،فهناك من  وميكن أن نقسم هؤالء الفالسفة من منظور موضوع."»الفالسفة اليهود«أو » اليهودية الفلسفة«
يتعامل مع القضايا الفلسفية العامة،وإن تعرض  يتعامل مع اليهودية وبعض املشكالت الفلسفية املرتبطة ا وهناك من

  .عرضي لقضايا يهودية فهو يتعرض هلا بشكل

املوقف التحليلي من اليهودية ويدرسوا بطريقة  ميكن التمييز بني احملاوالت اليت يبذهلا بعض املفكرين الذين يتبنونو
 أما إذا كان املفكر يهودياً. فإن مثرة فكره تكون جزءاً من الدراسة الفلسفية للدين فإن كان املفكر غري يهودي. منهجية

  ."اليت تناولناها يف مدخل العقائد" رة تكون الالهوت اليهودي أو دراسة أصول الدينمؤمناً بالعقيدة اليهودية، فإن الثم

 اجلماعات اليهودية حني حياول أن يتأمل عقيدته فإنه، شاء أم أىب، يطبق املقوالت وغين عن القول أن املفكر من أعضاء

واجلانب التركييب، فالتحليل مثل  التحليليوال ميكن الفصل بني اجلانب . الفلسفية السائدة يف عصره على اليهودية
يف احلضارات اليت كان الفيلسوف من أعضاء اجلماعات  التركيب كان يتم من خالل املقوالت الفلسفية السائدة

وإمنا عن حماوالت قام ا مفكرون من » فلسفة يهودية«مث، ال ميكن احلديث عن  ومن. اليهودية يعيش بني ظهرانيها
بينهما، وهي حماولة ال تتسم   اليهودية لتطبيق النظم الفلسفية املختلفة على العقيدة اليهودية واملزاوجةاجلماعات أعضاء

تشكيالت حضارية خمتلفة تؤثر كل منها يف املفكرين بطريقة  بكثري من التجانس نظراً لوجود اجلماعات اليهودية داخل
  .دة للحضارات اليت يعيشون بني ظهرانيهافكر هؤالء ال يكون إال بالعو ولذا، فإن دراسة. خمتلفة

نسق كامن مركب يعبر عن  القدمي، مثله مثل أي كتاب مقدس، ال حيوي نسقاً فلسفياً واضحاً، وإمنا يستند إىل والعهد
كما . راوالوحي والتوحيد والعدالة اإلهلية ومعىن التاريخ، وهلم ج نفسه يف العقائد األساسية اخلاصة بطبيعة اخلالق واخللق

من خالل  اليهودي، من خالل األجاداه، كان حياول اإلجابة على أسئلة فلسفية بطريقة غري فلسفية، أن التراث الديين
ولكن االجابة عليها ال تتم بالطريقة  وتوجد تساؤالت فلسفية يف كلٍّ من التلمود وكتب القبااله،. الرموز والقصص

ومل يظهر التفكري الفلسفي املنهجي بني اليهود إال . واألمثولة والصورة وااز سطورةالفلسفية املنهجية وإمنا من خالل األ
 "األفالطونية والرواقية"اليونانية  القرن األول قبل امليالد يف فلسفة فيلون السكندري الذي حاول املزاوجة بني الفلسفة يف

وتأثر . حق لليهودية، بينما تأثر ا الالهوت املسيحييف التطور الال ولكن فلسفته مل تترك أثراً. والعقيدة اليهودية
من جوانبه، رد  الذي هو بدوره، يف جانب"أعضاء اجلماعات اليهودية يف الدولة اإلسالمية بعلم الكالم  املفكرون من

  ."الفعل اإلسالمي للفلسفة اليونانية

مترامية  ويني توحيديني تتبع كل منهما إمرباطوريةنفسها دين أقليات متناثرة تواجه دينني مسا ويبدو أن اليهودية وجدت
هذه الظاهرة عقلياً ويرمي إىل الدفاع  ولذا، ظهر فكر ديين يهودي حياول تفسري. األطراف وترفض كلٌ منهما اليهودية
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سف احملاوالت حماولة داود بن مروان املقمص، وتبعتها حماولة سعيد بن يو وأوىل هذه. عن اليهودية وإثبات شرعيتها
وتأثر الفكر . كثرياً عن القرائني ومها، يف هذا، ال خيتلفان. اللذين نقال فكر املعتزلة إىل الفكر الديين اليهودي الفيومي،

اإلسالمية بني الفلسفة وأعدائها، فدافع عن الفلسفة أبراهام بن داود،  الديين اليهودي باحلوار الذي جرى داخل الفلسفة
سليمان بن  وهاجم الفكر الفلسفي كلٌّ من. ، وحسداي قرشقاش"جريونيدس" جرشون ميمون، والوي بن وموسى بن

  .جبريول وابن فاقودة ويهودا الالوي

نقده  التفكري الفلسفي بني اليهود يف كتابات إسبينوزا فيلسوف العلمانية الذي وجه سهام ويف العصر احلديث، يبدأ
ولذا، قد يكون من . مفكراً دينياً يصعب معها احلديث عنه باعتبارهلليهودية خاصة، وللفكر الديين عامة، لدرجة 

بني اليهود، والذي تبنى فكر حركة االستنارة الغربية والفلسفة  األفضل أن نبدأ مبوسى مندلسون فيلسوف حركة التنوير
املفكرون اليهود  وقد تأثر.  مااليهودية بعد إفساح اال للوحي، وهذا ما جعل فكره ربوبياً إىل حد العقالنية وطبقه على

وظهر فالسفة يهود آخرون يف . بفلسفة كانط أما هرمان كوهني فتأثر. بفكر هيجل كما يتضح يف كتابات كروكمال
فنجد فرانز روزنزفايج، . مستخدمني مقوالت األنساق الفلسفية السائدة العصر احلديث حاولوا إعادة صياغة اليهودية

وجودي أو " ك، وأبراهام هيشيل، حياول كل منهم بطريقته استخدام مقوالت نسق فلسفي ماوليوباي ومارتن بوبر،
  ."الدينيني يف الد السادس اخلاص باليهودية وقد تناولنا كتابات مثل هؤالء املفكرين" إلعادة تفسري اليهودية "مثايل

 .لفكر الرومانسي القومي العنصري على اليهوديهذا اإلطار، فهي حماولة لتطبيق مقوالت ا وميكن أن نضع الصهيونية يف

العبيد واإلنسان  القوة وأخالق  بفلسفة نيتشه وأفكاره عن"هرتزل ونوردو وآحاد هعام"وتأثر معظم املفكرين الصهاينة 
الصهيونية وجدت طريقها إىل كتابات الفالسفة من أعضاء  ويالحظ أن كثرياً من املوضوعات. األعلى أو األمسى

الذين مل يهتموا بالصهيونية أو ناصبوها العداء، ومن أهم هذه املوضوعات موضوع  اعات اليهودية، حىت أولئكاجلم
. نيتشوية أو وجودية ، وحماولة تفسريه إما من خالل مقوالت هيجلية أو من خالل مقوالت»بقاء الشعب اليهودي سر«

كبرية بالتطبيقات السياسية، إال أن هذا املوضوع  ه عالقةورغم أن املوضوع يناقَش بشكل فلسفي جمرد للغاية، وليس ل
العقائدي الصهيوين الذي هو بدوره علمنة لفكرة الشعب املختار أو الشعب  نفسه يشكل الفكرة احملورية يف النسق

فلسفية ديباجات  مث، جند أن هذه الكتابات إمنا هي تسويغ واع أو غري واع للغزوة الصهيونية من خالل ومن. املقدس
  .معاصرة

أو منعدماً، أو تعبرياً عن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية يف حد  ويوجد فالسفة يهود كان اهتمامهم باليهودية ضعيفاً
اليهود، أي  إسهامهم األساسي كان يصب يف التيار العام للفلسفة الغربية، ومعظمهم من اليهود غري ولذا، فإن. ذاا

اليهودية حقيقية كانت أم ومهية والذين ازدهروا يف   بالعقيدة اليهودية وال يتمسكون بإثنيتهماليهود الذين ال يؤمنون
 وميكن أن. وإسبينوزا هو أول هؤالء الفالسفة. لقيمها ومبقدار ميشهم هويتهم وفهمهم احلضارة الغربية مبقدار متثُّلهم

ولودفيج فيتجنشتاين،  هوسرل، وهنري برجسون،نذكر يف هذا املقام كارل ماركس، وفرديناند السال، وإدموند 
أعضاء اجلماعات اليهودية الذين ازدهروا على  أي كل الفالسفة من"وهربرت ماركوز، وهوراس كالن، وجاك دريدا 
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 هلؤالء الفالسفة بعض املالحظات أو العبارات املؤيدة للصهيونية أو املعادية هلا أو وقد يكون. "مستوى احلضارة الغربية

الفالسفة العلمانيني من أعضاء  وقد الحظنا أن معظم. "إال يف حالة كالن"هودية ولكنها تظل مالحظات عرضية للي
احللولية الكمونية الواحدية وأم يتأرجحون بني التمركز حول الذات  اجلماعات اليهودية يعبرون يف فلسفتهم عن الرؤية

 .املوضوع والتمركز حول

اجلماعات اليهودية يعتد م عرب تاريخ العامل الغريب   الدراسة عدم ظهور فالسفة من أعضاءومن الظواهر اليت تستحق
 هذا على عكس علم االجتماع وعلم النفس"يعتد به هو إسبينوزا يف القرن السابع عشر  واإلسالمي، وأن أول فيلسوف

اجلماعات اليهودية سامهوا يف  لماء من أعضاءوعلم األنثروبولوجيا وعلم اللغة، حيث يالحظ وجود عدد كبري من الع
إىل أن الفلسفة كانت دائماً مرتبطة بالدين وبرؤية اتمع  ولتفسري ذلك ميكن اإلشارة. "تأسيس هذه العلوم وتطويرها

مع ات استبعاد أعضاء اجلماعات اليهودية باعتبارهم أعضاء يف مجاعة وظيفية تعيش يف داخل للكون، وهو ما كان يعين
وتصاعد معدالت العلمنة يف اتمع، أصبح  ومع ظهور الرؤية العلمانية املادية للكون وترسخها،. ولكنها ليست منه

 أن يسامهوا بدور أكثر فعالية ومباشرة يف "من محلة الرؤية احللولية العلمانية وهم عادةً"بإمكان أعضاء اجلماعة الوظيفية 
الفرنسية، أي بعد أن أصبحت  لوم األخرى اليت ظهرت بعد الثورة الصناعية والثورةويف الع"اإلبداع الفلسفي  عملية

أن الفيلسوف أو املفكر من أعضاء اجلماعة اليهودية حيقق  وقد الحظنا. "رؤية اإلنسان الغريب للكون حلولية علمانية
بني   جتعل التمييز" طريقة إسبينوزاروحية على طريقة فيلون أو مادية على"حلولية كمونية  ذيوعاً إن حترك على أرضية
واحد بارز من أعضاء اجلماعات  ومع هذا يالحظ أنه بعد إسبينوزا مل يظهر فيلسوف. عقيدة وأخرى أمراً عسرياً

لنقابل بعض الفالسفة البارزين من بني أعضاء اجلماعات اليهودية  اليهودية، وعلينا االنتظار حىت أوائل القرن العشرين
املتخصص  ترك ماركس أثراً عميقاً يف الفكر الفلسفي الغريب ولكنه مل يكن فيلسوفاً باملعىن وقد. "وسرلبرجسون وه"

اية الرؤية املسيحية "يف احلضارة الغربية  ولتفسري هذه الظاهرة ميكن القول بأن إسبينوزا ظهر يف حلظة انقطاع. للكلمة
عامل ما "سرل ظهرا مها اآلخران يف حلظة انقطاع يف احلضارة الغربية برجسون وهو  وأن"وبداية الرؤية العقالنية املادية

  ."نيتشه وبداية الالعقالنية املادية بعد

 "ماركس وفرويد"اليهودية يف صياغة الفكر الفلسفي النقدي يف الغرب  ويالحظ تزايد اشتراك أعضاء اجلماعات

الفلسفة التفكيكية "  وفكر دريدا"الثورة التوليدية"تشومسكي اللغة، وهو تيار يصل إىل قمته يف فكر  خصوصاً يف فلسفة
وقد تالحظ بعض السمات األساسية يف أنساقهم . "اليهودية اليت تضم عدداً كبرياً من املفكرين من أعضاء اجلماعات

وحلولية  لعلمانيةمارانية إسبينوزا ومشيحانية ماركس ا"تفسريها إال بالعودة ملرياثهم اليهودي  الفلسفية اليت ال ميكن
ولذا، . الغربية ينبع منها ويصب فيها ولكن نسقهم الفكري يظل يف شكله ومضمونه جزءاً من الفلسفة. "إخل... دريدا

  .وتغيرها ينبع من تاريخ الفلسفة يف الغرب سيالحظ أن تتابع فلسفات هؤالء الفالسفة

خالل  فكرون هم من يتعاملوا مع القضايا الفكرية والفلسفية مناملفكرين والفالسفة، فامل ويف هذه املوسوعة فرقنا بني
آليات التحليل واخلطاب املستخدم  مقوالت فكرية عامة ليست بالضرورة املقوالت الفلسفية املتعارف عليها، كما أن
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للتعرف » ليهوداملفكرون ا«بإمكان القارئ أن يعود للباب املعنون  ومع هذا،. خمتلفة عن تلك اليت يستخدمها الفالسفة
 .وغريهم املفكرين الفالسفة مثل حنه أرنت وإرنست بلوخ وإيزياه برلني، على فكر بعض

  واألفالطونية المحدثة " م30 -م . ق15 و10بين "فيلون 

Philo and Neo- Platonism  

قوط قبل س"األلوف األخرى من اليهود اليت هاجرت  فيلسوف سكندري هاجر أبوه إىل فلسطني من مصر ضمن
وكان أبوه يلعب دوراً بارزاً يف فلسطني، أي أنه كان من أعضاء . يهود القدس  حىت فاق عدد يهود اإلسكندرية"اهليكل
املصرفيني ومسئوالً عن   من كبار"ليسيماخوس"وكان أخو فيلون . اليهودية، اليت كانت متأغرقة إىل حد كبري النخبة

يقال إنه كان من أثرى الناس يف العامل آنذاك، إذ يقول   اإلسكندرية، بلوكان أثرى رجل يف. اجلمارك يف اإلسكندرية
أجريبا األول، كما أرسل كميات من الذهب والفضة لتزيني » للملك « قرضاً ضخماً  يوسيفوس املؤرخ إنه أعطى

وفيلون هو عم تايربيوس  .وكان صديقاً لإلمرباطور الروماين كلوديوس تايبريو. اهليكل اليهودي التسعة يف القدس بوابات
م والذي 70وجنراالً يف اجليش الروماين أثناء حصار القدس عام  ألكسندر الذي ارتد عن اليهودية وكان حاكماً رومانياً

  .دم اهليكل انتهى حينما أمر تيتوس

ا تدل على ذلك كم"اليهودية وحتولت إىل مجاعة وظيفية  ولد فيلون يف اإلسكندرية اليت كانت قد تأغرقت مجاعتها
املعروفة  التأغرق حد أم نسوا العربية، فكانوا يؤمنون بأن الترمجة اليونانية للعهد القدمي وقد بلغ م. "وظيفة أخى فيلون

  .مرسلة من اإلله» الترمجة السبعينية«باسم 

. احلضارة اهليلينية  متثُّلهم قيم تظهر أعماهلم مدى"ممن كتبوا باليونانية"عدد من الكتاب اليهود  وظهر يف اإلسكندرية

والعربانية ولكنها كانت يف واقع األمر حماولة إلعادة صياغة  وظهر بني هؤالء أدب حياول املزاوجة بني احلضارتني اليونانية
حتضراً من  كما حاول هؤالء الكُتاب أن يبينوا أن اليهود ليسوا أقل مكانة أو. يونانية هيلينية اليهودية على أسس

  .الشعوب األخرى، خصوصاً اليونانيني

  عندما يبلغون العاشرة من"وهو يعادل املدرسة الثانوية"أبناءهم للجمنيزيوم اليوناين  وكان يهود اإلسكندرية يرسلون

 وال شك. االرتباط بالعقيدة الوثنية اليونانية واجلمنيزيوم كان مدرسة كاملة للجسد والروح، مرتبطة متام. عمرهم تقريباً

 وقد أجهزت املؤسسات الثقافية. »عربانية «املعاهد فقدوا ما تبقى هلم من هوية  يف أن اليهود الذين درسوا يف مثل هذه

مث كان هناك أخرياً . وذاكرم  على ما تبقى من ترسبات عربانية يف وعيهم"مثل املسرح والسريك"الشعبية األخرى 
املدينة، كان عليه أن يصبح وثنياً إذ أن طقوس املدينة السياسية  ن خيدماحلراك االجتماعي، فاليهودي الذي كان يود أ

فيلون، وهو بذلك ينتمي  وهذا ما فعله تايربيوس ألكسندر، ابن أخي"متام االرتباط بالشعائر الدينية الوثنية  كانت مرتبطة
 "إال بضعة قصص أو كلمات"عن وطنهم األصلي  إىل منط أبناء اجليل الثالث من املهاجرين الذين ينسون كل شيء
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أبناء اجليل الثاين ممن حيتفظون ببعض القشور احلضارية من الوطن األصلي  وينتمون متاماً إىل وطنهم اجلديد،على عكس
  ."احتكاكهم بآبائهم من خالل

  ضخماً من الكُتابفهو يذكر يف كتاباته عدداً. تعليماًً هيلينياً كامالً ومل يكن فيلون استثناء من هذه القاعدة، إذ تلقى

وحينما . "ويشري إليه يف عبارات إجيابية" اليونانيني وكان يعرف جيداً أسرار اخلطابة اليونانية، وتلقى تعليمه يف اجلمنيزيوم
فإنه يذكر أا الرياضيات واهلندسة والفلك واملوسيقى والفلسفة والنحو  حتدث فيلون عن العلوم اليت أتقنها موسى،

ومن . درسها فيلون نفسه ملنطق، وهي العلوم اليت كانت تدرس يف اجلمنيزيوم، واألغلب أا العلوم اليتوا واخلطابة
كما أنه . ومبباريات املالكمة وحضر كثرياً من سباق العربات املعروف عن فيلون أنه كان مغرماً باملسرح واملوسيقى

اإلمرباطورية  ليت كانت تتبعها أنواع من التسلية اليت سادت يفكثرياً ما كان حيضر مآدب العشاء ا يذكر يف كتاباته أنه
  . كان متأغرقاً متاماً"على املستوى الثقايف العام"الرومانية، أي أنه 

. نفسه يهودياً ممارساً للعقيدة اليهودية ويف مقابل هذا، ال يذكر فيلون شيئاً عن تعليمه اليهودي رغم أنه كان يعترب

أعماله تبين مدى ضعف صلته، فهو ال يذكر سوى مدارس السبت اليهودية اليت  تعليم اليهودي يفواإلشارة الوحيدة لل
الشفوية،كما كان يستخدم  ومل يكن فيلون يعرف العربية وال الشريعة. تعقَد لسماع حماضرات عن األخالق كانت

 وهي مجاعة يهودية ذات "ثريابيوتاي"عة املعاجلني حياته،انضم إىل مجا ويبدو أنه،يف مرحلة من. الترمجة السبعينية اليونانية
معجباً جبماعات  أي أنه كان"توجد جبوار اإلسكندرية،كما أنه عبر عن إعجابه جبماعة األسينيني  طابع غنوصي كانت
  ."دينية يهودية هامشية

ذهب إىل روما ليعرض ذات مرة، كما أنه كان ضمن الوفد اليهودي الذي  ومما يعرف عن فيلون أنه زار فلسطني
اجلماعة اليهودية  اإلسكندرية على اإلمرباطور كاليجوال بعد ثورة سكان اإلسكندرية اليونانيني على أعضاء شكوى يهود

أو لإلمرباطورية، فأعد فيلون دفاعاً ليلقيه بني يدي  وكان أبيون قد ام اليهود بأم ال يدينون بالوالء للمدينة. فيها
  .إلقائه حىت قاطعه كاليجوال وصرف الوفد اليهودي نه ما أن بدأ يفولك. اإلمرباطور

وقد . والرواقيني الفلسفة األفالطونية، كما أنه تأثر بأرسطو والفيثاغورثيني اجلدد والكلبيني وأهم مصادر فكر فيلون
خصوصاً فكرة الوحي "وعقائد الدين اليهودي  "خصوصاً فلسفة أفالطون"حاول أن ميزج بني روح الفلسفة اليونانية 

الفلسفة اليونانية وحي عميق، ومصدراً لبيان احلقائق بينما الكتاب املقدس وحي  ، فكان يرى أن"اإلهلي والعهد القدمي
أن . اليهود املتأغرقني بل إنه كان يرى، شأنه شأن كثري من الكُتاب. جلي لبيان ما يف هذا الكون من حق واضح

ورغم كل . وأرسطو أخذا تعاليمهما من موسى ومن التوراة  من التقاليد العربية، وأن أفالطونالفلسفة اليونانية مأخوذة
اختالطها  فيلون إال على أا فلسفة يونانية تنتمي أساساً إىل التقاليد األفالطونية بعد هذا، ال ميكن تصنيف فلسفة

  .بالعبادات السرية
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والوجود احلق، واملوجود حقاً، والصلة األوىل، وأبو العامل ونفسه  ق،والوجود اإلهلي يف نظر فيلون هو الكمال املطل
نطاق   ال يدخل يف"مبعىن أدق"أن نعرفه بإدراك عقلي وال يستطيع الفكر إدراك كنهه، أو هو  وروحه الذي ال ميكن

 يستطيع أن حيكم هذا العامل واإلله ال. "الغنوصي وذا فهو يشبه اإلله اخلفي يف الفكر القبايل والفكر"العقل اإلنساين 
فيلون  األفالطوين اخلاص باألشكال أو النماذج املثالية أو األفكار املطلقة واليت يسميها مباشرةً، فاستعان فيلون باملفهوم

العامل، ولذا، فهي أدواته اليت يفرض من  هذه األشكال هي أفكار اإلله قبل خلق. »القوى اليت حتدد أشكال العامل املرئي«
 إا رغبة يف رؤية القوى: رغبة موسى يف أن يرى جالل اإلله رؤية العني، فيقول ويفسر فيلون. الهلا النظام على العاملخ

أثرها يف العامل متاماً كما يرى  اإلهلية، لكن اإلله خيربه أن أحداً ال ميكنه أن يدرك هذه القوى، بل ميكن فقط رؤية
فهذه القوى هي مصدر كل من البنية الكامنة والنظام الواضح يف  .ن يرى اخلتم نفسهاإلنسان أثر اخلتم يف الشمع دون أ

 .الوسيط بني امللك والكون العامل، وهي مبرتلة

فمن .  اليت تعبر عن اإلله ولكنها منفصلة عنه"الكلمة" اللوجوس "القوى كافة والفكرة العليا اليت توحد"وأهم الوسطاء 
وذه الوسيلة، فإنه موجود  .مل، وبواسطتها يتجلى يف الوجود كما تتجلى آثار الشمس يف أضوائهاخلق اإلله العا خالهلا

إن اللوجوس هو الوكيل الذي . دون أن ينفعل على اإلطالق دائماً، حاضر يف كل شيء، فعال يف األشياء اليت تفيض منه
 وقد يكون اللوجوس. »صورة اإلله«و» أول أبناء اإلله«وقد مساه فيلون . العامل املادي تتجلى من خالله عظمة اإلله يف

والتوراة وإمنا حيل يف اإلنسان نفسه  واللوجوس ال حيل فقط يف الكون. هو ما يتجسد يف التوراة اليت أرسلها اإلله للبشر
إلدراك الروحي اإلنسان ميكنه أن يصل إىل فهم طبيعة اإلله ال من خالل ا فأرواح البشر أصلها اإلله، ولذا فإن. أيضاً

حلولية كمونية  وهذا متوقع يف رؤية"وحىت يتم ملء كل الثغرات متاماً . التأمل الصويف وروح النبوة وإمنا من خالل
احلكمة مث رجل اإلله أو آدم األول مث املالئكة مث اإلله  بعد اللوجوس، يأيت منوذج العامل ويليه: يقول فيلون. "فيضية لإلله

هذه  والتماثل البنيوي بني. مالئكة وجن ناريون وهوائيون ينفِّذون األمر اإلهلي: كثرية  وهينفسه، وأخرياً القوى
أثر واضح للغنوصية يف فكره يتضح  وعلى كلٍّ، ورغم مهامجة فيلون للغنوصية، فثمة. األفكار والقبااله واضح للغاية

  .د وتعود لإلله وتلتحم بهرب من اجلس بشكل خاص يف رؤيته للجسد باعتباره سجن الروح اليت

قادرة  احللولية القوية يف فكر فيلون هي يف واقع األمر حماولة من جانبه ألن جيعل اليهودية ومثة رأي يذهب إىل أن الرتعة
جذبت كثرياً من أعضاء اجلماعات   ذات الطابع التبشريي القوي واليت"احللولية"على التنافس مع عبادات األسرار 

والعبادات اليت انتشرت يف العامل الوثين الروماين بعد أفالطون وأرسطو  ا تفسري براين تراكمي، فالفلسفاتوهذ. اليهودية
كانت فلسفات وعقائد . "إخل ...األبيقورية  الفيثاغورثية اجلديدة  األفالطونية احلديثة  الغنوصية  األورفية الرواقية "

  .بغض النظر عن البعد اليهودي يف تفكريه ووجدانه ضاري العاموفيلون السكندري جزء من هذا التيار احل. حلولية

. "احلديثة كما هو احلال يف الرواقية واألبيقورية واألفالطونية"طابعاً كوزموبوليتانياً كونياً  وتأخذ احللولية عند فيلون

، وال يوجد أثر للرتعة الشعب املقدس ويتوقف احلديث عن. ولذا، فإن اإلله ليس رب اليهود وإمنا هو رب الكون
أي الشتات "أول فيلون قضية مجع مشل اليهود يف بلد واحد بعد توبتهم  وقد. املشيحانية املرتبطة باحللولية اليهودية
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خبريات مادية  أما الوعد. يعين اجتماع الفضائل يف النفس وتناسقها بعد ما تحدثه الرذيلة من تشتت  بأنه"والعودة
« بأا » يسرائيل«ويفسر فيلون كلمة . العامل اخلريات الروحية للنفس الصاحلة وسيادة الشريعة علىللشعب، فهو وعد ب

أمر ليس مقصوراً على اليهود وحسب، وكل ما يف األمر أن اليهود يقومون  وهذا. »الرجل أو الشعب الذي يرى اإلله 
من دعاة التبشري  وعلى ذلك، فقد كان فيلون.  دينيةواليهودية، من مث، ليست انتماء عرقياً وإمنا عقيدة .على خدمته

  .الذي يقيم فيه باليهودية وبأنه يتعين على اليهودي أن يكون مواطناً يف البلد

. مرتهاً عن الكون، غري خاضع لقوانني الطبيعة، قادراً على أن يوقفها ويتجاوز فيلون أحياناً املنظومة احللولية، فيظهر اإلله

 يتم تأويلها "احللولية اليهودية وهي تعبري عن"يهات الغليظة والصور التجسيمية اليت ترد يف العهد القدمي التشب كما أن
ملعاين العهد القدمي حىت خيلِّص كثرياً من النصوص من معانيها احللولية  كما جلأ إىل التفسري الرمزي. وختليصها من ماديتها

وحينما حتدث . حبرية اإلرادة خالقي، يتميز فيلون عن احللولية الوثنية بأنه يؤمنويف اال األ. فُسرت حرفياً الوثنية إن
الديين واإلنسانية ضمن الفضائل، كما أنه يرى أن الندم على  عن الفضائل فقد حتدث عن فضيلة العدالة وأدرج اإلميان

  ."ضعف من وجهة نظر الفالسفة الوثنيني بينما هو"اخلطايا فضيلة 

 ومن مث، فإنه مل يترك. اهليلينية على التراث الديين اليهودي وليست مزجاً بينهما يلون إسقاط لكثري من القيموكتابات ف

 استفادة "أمربوزو و أورجيني"املسيحيون  أثراً واضحاً يف التطور الالحق للفكر الديين اليهودي، يف حني استفاد منه اآلباء
وقد تركت طريقته يف التأويل الرمزي أعمق األثر يف . مسيحية جنينية  هيبالغة حبيث ميكن أن نقول إن فلسفة فيلون

  .ومن أهم إضافاته أيضاً رموز األنبياء التراث املسيحي

املسيحي ومؤسس  "forerunner فورانر: باإلجنليزية"من رواد الالهوت  وقد صنفته املوسوعة الربيطانية كرائد
 .املسيحية الفلسفة الوسيطة

  والفلسفة اإلسالمية "1204-1135"ون موسى بن ميم

Maimonides  and Is lamic Philosophy  

مفكر عريب إسالمي احلضارة والفكر يؤمن باليهودية وعضو يف اجلماعة اليهودية  .موسى بن عبد اهللا بن ميمون القرطيب
وهي احلروف األوىل » رمبم«باسم  ضاًوعرف أي. ولد يف قرطبة ألسرة من القضاة والعلماء اليهود. إسبانيا اإلسالمية يف

مل « وكان من األقوال املأثورة بني اليهود قوهلم . »حاخام«أى  «رايب«من امسه ولقبه حيث جتيء الراء اختصاراً لكلمة 
والعلوم  وذلك ألنه كان بارعاً يف آداب الدين والعهد القدمي والطب» أيام موسى إال موسى  يظهر رجل كموسى من

  .تلميذ من تالميذ ابن باجه تلقى تعليماً عربياً ودينياً يهودياً، ومن بني شيوخه. الفلسفةالرياضية و

اختذوا سياسة متشددة جتاه األقليات الدينية بسبب تصاعد املواجهة  ،1148وحني استوىل املوحدون على قرطبة عام 
. خالل مدة حمددة املسيحيون بني أن يسلموا أو يرحلواوقد خير اليهود و. يف مشال شبه جزيرة أيربيا مع الدولة املسيحية
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فلسطني ومكث فيها بعض الوقت ومنها ذهب إىل  وبقي موسى بن ميمون وأظهر اإلسالم حىت أتته الفرصة فسافر إىل
أعضاء اجلماعة اليهودية وأظهر اليهودية وتزوج بنت كاتب يهودي ومشله  اإلسكندرية مث إىل الفسطاط فعاش بني

فقيه أندلسي  ويف آخر عمره دخل مصر. عبد الرحيم بن علي البيساين برعايته وقدر له راتباً كطبيب  الفاضلالقاضي
عبد الرحيم بأنه أسلم مكرهاً فال يصح إسالمه  فشنع عليه وهامجه ألنه كان باألندلس يظهر اإلسالم فدافع عنه القاضي

 وحينما توىل ابن صالح الدين. ر مث طبيباً للوزير القاضي الفاضلاألمر تاجر جواه وقد عمل ابن ميمون يف بداية. شرعاً

ومن "أثناء إقامته يف القاهرة  وقد ألَّف ابن ميمون معظم كتبه.  امللك، أصبح موسى بن ميمون طبيبه اخلاص"األفضل"
  .م1204ومات فيها عام . "بينها عدة كتب يف الطب

وهو » تثنية التوراة«مشنيه توراه أي  ومن كتبه األخرى كتاب. شناهمن أهم كتبه كتاب السراج وهو تفسري دقيق للم
كل قضاة اليهود قراءته واالستفادة مبا جاء فيه وال يضطروا إىل العودة  الكتاب الوحيد الذي كتبه بالعربية حىت يستطيع

وبإجياز واضح ما حواه  نطقيوالكتاب عمل تصنيفي متأثر بالتصنيفات اإلسالمية املماثلة، رتب فيه يف نظام م .للتلمود
  .واجلماراه العهد القدمي من قوانني باإلضافة إىل مجيع قوانني املشناه

بني أصحاب املذاهب واآلراء املختلفة بدون  وإذا كانت طريقة التلمود هي عرض املوضوع وإفساح اال للمناقشة
. على التقاليد املوروثة يف احلكم بشكل جمرداعتمد على رجاحة عقله و ترجيح يف أغلب املشكالت، فإن ابن ميمون

ومن هنا، نراه ال  .روايات وال يدخل يف غمرة مناقشات، بل يفصل تفصيالً وحيكم حكماً صرحياً مبيناً وهو ال جيمع
التلمود إذ ليست املذاهب جوهر املوضوع الذي  يشري إىل مصادر أو إىل أسانيد أو إىل أصحاب املذاهب من أحبار

  . وهو عدد فصول الكتاب14تعادل الرقم » يد«، وكلمة "يد حازاقاه"القوية  وقدُ مسي هذا الكتاب اليد. يبحثه

بالعربية مث ترجم إىل العربية، وهو مقسم  أما أهم كتب ابن ميمون على اإلطالق فهو كتاب داللة احلائرين الذي كتبه
. ن يوفِّق بني العقل والدين، ألن العقل غرسه اخلالق يف اإلنسانهذا الكتاب أ وحياول ابن ميمون يف. إىل ثالثة فصول

املُحكَم أن عقالً سامياً يسيطر  يبحث ابن ميمون يف الذات اإلهلية، فإنه يستنتج مما يف الكون من شواهد التنظيم وحينما
ن أعضاء اجلسم يف وصف وكل العبارات اليت تشري إىل شيء م فاخلالق حسب رأيه عاقل وال جسم له،. على هذا الكون

وهو خالق . الواجبة وصفاته ال تنفصل عن ماهيته وهو احملرك األول والصلة األوىل. تفسرياً جمازياً اخلالق جيب أن تفسر
والعامل كلٌ تترابط أجزاؤه على أساس قوانني  .العامل من العدم، ولذا فهو يدحض فكرة أرسطو اخلاصة بأزلية الكون

 ذاته، وهو فعل ال نظري له يف التاريخ، وهذا الرأي يقترب من "أي عملية اخللق"  كليتها على فعل اخللقمعينة تتوقف يف
بدوا يصبح العامل عبارة  ويصر ابن ميمون على فكرة فعل اخللق هذه إذ. األشاعرة رغم هجوم ابن ميمون عليهم رأي

لو كان هذا هو الوضع حقاً لفهمنا كل شيء يف الطبيعة  وهو يضيف أنه. عن مادة حمضة تتحرك بقانون السببية املادي
  .الطبيعة من الظواهر ما ال ميكننا فهمه ولكن هناك يف. بقوانني املنطق

. بإمكانية حدوثها، ولكنه حاول أن يبقي هذه اإلمكانية يف أدىن حد ممكن تعرض موسى بن ميمون للمعجزات فآمن

الدينية اليهودية تأويالً جيعلها  عهد القدمي تفسرياً علمياً وأول كثرياً من األفكارما ورد من املعجزات يف ال وفسر بعض
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النبوة حيث عرفها بأا ظاهرة تكاد تكون طبيعية يستطيع املرء أن يصل  ويتعرض الكتاب أيضاً لطبيعة. تتفق مع العقل
بإمكان النيب أن يصبح نبياً إال  ولكن، مع هذا، ليس. ليخالل املران الالزم حىت يرتفع إىل الكمال اخللقي والعق إليها من

األنبياء يأتيهم الوحي منقطعاً، أما موسى فقد أتى بشريعة وأطلق نبوءته  وأبو األنبياء هو موسى، فكل. بإرادة اخلالق
لشعيب، ومن ا وشريعة موسى من أهم املعجزات يف التاريخ، ومع هذا كان على الشريعة أن تتنازل للعقل .بشكل مستمر

دعابني اليت تولذا ال "تنازالً هلذا العقل الذي ينجذب دائماً حنو الوثنية  هنا تأيت بعض الشعائر مثل تقدمي الضحايا والقر
  ."بدون تضحية ميكنه ختيل عبادة

أنه شر يف ذاته إمنا وكثري مما يبدو لنا . انتفاء اخلري والشر، حسب رأي ابن ميمون، ليس له وجود ذايت موجب وإمنا هو
 وقد خلق اإلله العامل بإرادته. أن اإلنسان ال ميكنه أن يعرف الغرض اإلهلي النهائي كما. هو نتيجة خطأ اإلنسان

مع جهد الفرد يف أن ينشط عقله  وعناية اإلله ال تتوقف عند النوع والعام وإمنا تصل إىل األفراد، وهي تتناسب. وحكمته
ويضرب مثالً ليوضح . اإلنساين، دين قوامه التأمل الفلسفي يف اخلالق ابن ميمون عن دين الكمالمث يتحدث . ويسمو به

املدينة،  مستويات العقل اإلنساين مبجموعات من الناس يقفون حول قصر امللك بعضهم خارج حوائط فكرته فيشبه
عقيدة ولكنهم وقعوا يف خطأ ما أثناء تأملهم ب وبعضهم داخلها، وهؤالء يؤمنون. وهؤالء هم الذين ال يؤمنون بعقيدة ما

وحياول بعضهم دخول قصر امللك ولكنهم ال يستطيعون ألم ال . اخلطأ أو أم اتبعوا رأي حجة وقع هو نفسه يف
اليهود الذين  وهم علماء"وهناك من يسريون حول القصر . "وهؤالء هم الذين يعرفون الشريعة بسذاجة" يعرفون الطريق

داخل القصر، فهناك هؤالء الذين انغمسوا يف تأمل  أما يف. "اآلراء الدينية الصائبة ولكنهم ال يتأملون فلسفياًيؤمنون ب
  .كتابه مبادئ الدين، وهلؤالء كتب ابن ميمون

الصوفية يف االحتاد به؟ يقتبس ابن ميمون من  ولكن هل يعين هذا الرغبة. والتأمل الفلسفي يف اخلالق يعادل حب اإلله
بل ذا . احلكيم حبكمته وال يفتخر اجلبار جبربوته وال يفتخر الغين بغناه ال يفتخرنَّ: ""24  9/23"فر إرميا س

ويفسر ابن ". ذه أُسر بأنه يفهم ويعرفين أين أنا الرب الصانع رمحة وقضاء وعدالً يف األرض ألين: املفتخر ليفتخرنَّ
أن يسمو على كل ما هو متغري مثل القوة اجلسدية والكمال  قدرة اإلنسان علىميمون هذه الكلمات بأن اخلالق يسر مب

 أن السلوك األخالقي ذاته ال حيقق هذا إذ أنه خاضع للتغري باعتبار أنه يتوقف على ويذهب ابن ميمون إىل. اجلسدي

احدة يستطيع اإلنسان أن و وال توجد صفة. وعلى الفرد أن يطمح إىل أن يشبه اكتفاء اخلالق بذاته. وجود اآلخرين
 وهي معرفة تدفع اإلنسان إىل "أي صفاته"املتاحة لإلنسان  حيقق من خالهلا هذا االكتفاء إال معرفة اخلالق داخل احلدود

 .اخلالق أن حياول حماكاة

لة لتحديد  لليهودية، وهي أهم حماو"عسار عيقارمي شلوشاه: بالعربية"وضع ابن ميمون ما يعرف باألصول الثالثة عشر 
مقدمة ابن ميمون لكتاب السنهدرين يف كتاب السراج، وهي يف جوهرها ال  عقائد الدين اليهودي، اليت وردت يف

  :املعتقدات اإلسالمية كثرياً، فهي تنفي أية حلولية عن اإلله ختتلف عن

  .خالق ومدبر هذا الكون  اإلله هو 1
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  . واحد منذ األزل وإىل األبد 2

  .ه وال حتده حدود اجلسدجسد ل  ال 3

  . هو األول واآلخر 4

  .اليهودي أال يعبد إال إياه  على 5

  . كالم األنبياء حق 6

  .األنبياء؛ من جاء قبله ومن جاء بعده  موسى أبو 7

  .اليت أُعطيت ملوسى  التوراة اليت بني يدي اليهود هي 8

  .رى التوراة غري قابلة للتغيري ولن تنسخها شريعة أخ 9

  . اخلالق عامل بكل أعمال البشر وأفكارهم 10

  .لوصاياه ويعاقب املخالفني هلا  إنه جيزي احلافظني11

  .انتظاره  سيجيء املاشيح، وعلى اليهودي 12

  . على اليهودي أن يؤمن بقيامة املوتى 13

إىل  حي ينصرف إىل األلفاظ الاالختالف بني هذه األصول وبني العقائد اإلسالمية؛ اختالف سط ويوجد نوعان من
، واختالف أساسي »حممد» حمل» موسى«وكلمة » القرآن«حمل » توراة«البنية حني حيل موسى بن ميمون كلمة 

يف هذا اال، جند أن موسى بن ميمون حياول أن يضفي عليها  ولكننا، حىت. بنيوي يتعلق بالعقيدة اخلاصة بعودة املاشيح
بعيداً عن  أن عصر اخلالص بعودة املاشيح سيأيت يف مسار التاريخ وسيكون حدثاً يتم يف هدوء صيغة عقلية إذ يذهب إىل

وإن كان سيأخذ شكالً أعلى من  أية كوارث وعالمات للظهور، وسيأخذ شكل عصر جديد ال خيتلف عن عصرنا هذا
مي العقالين يف كتابات الفارايب وابن ميمون بالفكر اإلسال ورغم تأثر موسى بن. أشكال التنظيم االجتماعي والسياسي

والشعب   مرسلة من اإلله ويشري إىل الشعب املقدس"التلمود"يؤمن بأن الشريعة الشفوية  سينا ورمبا ابن رشد، فإنه
  .املختار
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فة اخلالق ال ميكن فهمهما واستيعاما إال من خالل الفلس وقد ذهب موسى بن ميمون إىل أن العقيدة اليهودية وفكرة
التعريف  "حىت العوام"تفسريات أخرى هي شكل من أشكال الوثنية، ولذا جيب أن نلقن الناس  األرسطية، وإىل أن أي

  .الدقيق للخالق

أا إحلادية أو تبث الشك يف قلوب املؤمنني، مثل قوله إن جوهر اإلله  ويبدو أن بعض أقواله حتتمل تأويالت يفهم منها
ظلت باهتة يف  وهناك ما يوحي بأنه ال يؤمن بالبعث، خصوصاً أن فكرة اآلخرة.  ميكنه فهمهاإلنسان وال غامض على

ومن مث ذهب بعض علماء اليهود إىل . اجلهد العقلي كما أنه كان يؤمن بأن النبوة أمر حيققه اإلنسان من خالل. اليهودية
ون يظهر احتراماً ألرسطو أكثر من احترامه لنصوص الكتاب املقدس وأن ابن ميم أن األرسطية امليمونية تشوه معىن

  .املقدس أو التراث احلاخامي الكتاب

 حاول معارضوه أن مينعوا دراسة داللة احلائرين 1230ففي عام . وأعدائه ولذا، حدثت مواجهة بني أنصار ابن ميمون
يف بروفانس  واستعدى بعض اليهودوكان حنمانيدس ضمن مهامجيه، بل . الفلسفية يف كتاب مشنيه توراه واألجزاء

 1300السجال مرة أخرى عام  واندلع. 1232 حماكم التفتيش على كتابات ابن ميمون فأُحرقت عام "فرنسا"

وانتهى السجال حني طُرد اليهود من فرنسا عام  .ومنعت دراسة كتابات ابن ميمون قبل سن اخلامسة والعشرين
1306.  

أحد   مل تكن هلا أمهية تذكر يف العامل اإلسالمي بني املثقفني املسلمني، فلم يسمعميمون ويبدو أن أعمال موسى بن
وال . يسمع عنه ومل يقرأ أياً من كتبه بأعماله يف احلوار الفلسفي يف عصره، إذ أن ابن رشد أهم فالسفة وعلماء عصره مل

ن الثقافة العربية اليهودية يف األندلس كانت يتسم باألصالة أم إىل أ ندري إن كان هذا يرجع إىل أن فكر ابن ميمون ال
فظلت جمهولة جلمهرة  للحضارة األم إىل درجة كبرية، أم أن ذلك يرجع إىل أن مؤلفاته كُتبت حبروف عربية ثقافة تابعة

  القراء واملثقفني؟

 أن خنقته الدراساتكتاباته إلدخال شيء من العقالنية على الدين اليهودي بعد  وقد بعثت حركة التنوير اليهودية

أبو حركة التنوير "وموسى مندلسون  ومن بني املتأثرين بفكره، إسبينوزا. التلمودية واالهتمامات احلسيدية والقبالية
تعد النقطة األساسية اليت اجتمع عليها دعاة التنوير، وهي إطار  بل إن كتابات ابن ميمون.  وهرمان كوهني"اليهودية

 .دية اإلصالحيةلليهو مرجعي أساسي

  والعقالنية المادية "1677- 1632"باروخ إسبينوزا 

Baruch Spinoza and Materialis t Rationalism  

 "دريدا مع نيتشه ومن بعده"من أهم فالسفة احلضارة الغربية احلديثة، بل هو يف تصورنا  .فيلسوف عقالين مادي

وجده عن انتمائهما اليهودي بعد  أفصح أبوه. ن أصل ماراينعاش يف هولندا، ولكنه م. فيلسوف العلمانية األكرب
. اليهودية ومن كبار التجار فيها، وكانا يعمالن باالسترياد أساساً أمستردام حيث أصبحا من قادة اجلماعة وصوهلما إىل
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يف القرن السابع  ستردامملعرفة اخللفية االقتصادية والثقافية العامة ليهود أم» هولندا«يعود إىل مدخل  وبإمكان القارئ أن
  .عشر

يف القرن السابع عشر، وهي األزمة اليت قوضت دعائمها  ومن املعروف أن أزمة اليهودية احلاخامية كانت قد بدأت
خمتلفة  عقيدة أقلية صغرية من يهود العامل، إذ تبنى بقية أعضاء اجلماعات اليهودية أشكاالً حبيث أصبحت يف اية األمر

ومن أهم مظاهر هذه األزمة سيطرة . احلاخامية  ليس هلا عالقة كبرية باليهودية"مثل اليهودية التجديدية" من اليهودية
معظم يهود أوربا ابتداًء من منتصف القرن السادس عشر، وهي صيغة حلولية كمونية  القبااله، خصوصاً اللوريانية، على

أعضاء اجلماعات   استوعبها إسبينوزا وغريه من"االسموحدة وجود روحية مل يبق فيها من اإلله سوى " واحدية
تقليدياً فدرس التلمود، ولكن التفسريات القبالية  تلقى إسبينوزا تعليماً. اليهودية، وأثرت يف رؤيتهم للعامل بشكل عميق

 يل لورياين، وقرأ، وأصبحت تفاسري التلمود ذات طابع قبا"يشيفا"التلمودية العليا  كانت قد تغلغلت حىت يف املدارس

ذلك، كان إسبينوزا جييد  وإىل جانب. كتابات ابن ميمون وتعرف من خالهلا إىل فكر ابن رشد، كما درس الالتينية
واإليطالية، األمر الذي فتح له كثرياً من اآلفاق فدرس فكر عصر  اإلسبانية والربتغالية والعربية وكان ملماً بالفرنسية

وهو فكر ذو  ال ديكارت وهوبز اللذين تركا أعمق األثر فيه، واستوعب فكر جوردانو برونووقرأ أعم النهضة األوربية،
كما تلقى على يديه أيضاً مبدأ وحدة  وتعلَّم إسبينوزا الالتينية على يد فان دن اندج،. طابع حلويل كموين واضح

  .الوجود

 ارة أبيه وكذلك كانت تربطه عالقة طيبة بكثري منوكان يعمل يف جت. نفسه ليكون حاخاماً ويبدو أن إسبينوزا كان يعد

مسرحاً لالضطرابات بني أنصار  وكانت هولندا آنذاك. املسيحيني اهلولنديني الذين بدأت ترتفع بينهم معدالت العلمنة
. الوسطى الثرية اليت كانت هلا اجتاهات مجهورية من جهة أخرى  من جهة، والطبقة"واجلماهري"بيت أورانج والنبالء 

األمر  ، وحاول احلاخامات رشوته يف بادئ"وكل العقائد يف واقع األمر"على العقيدة اليهودية  وقد أعلن إسبينوزا مترده
الدين، فقبل هذا القرار دوء ولكنه مل  حىت خيفي رأيه، ولكنه أصر عليه وعلى إعالنه، فاتهم باإلحلاد وطُرد من حظرية

 «Benedictus بنيديكتوس«ليعيش بعيداً عن احلي اليهودي، وغير امسه إىل  انتقلو. يتنب عقيدة دينية جديدة بديلة

  .، وعاش على صقل العدسات البصرية"»مبارك«أي » باروخ«الالتيين السم  املرادف"

الديكارتية، أما  إسبينوزا سوى كتابني يف حياته ومل يصدر بامسه سوى واحد منهما فقط وهو مبادئ الفلسفة مل ينشر
بعد وفاته ومن بينها األخالق و البحث السياسي  ونشرت بقية مؤلفاته. لكتاب الثاين فهو رسالة يف الالهوت والسياسةا

 وتتسم فلسفة إسبينوزا بشموهلا، فهي نظرية يف الدين والدنيا، ويف. النحو العربي و إصالح العقل و الرسائل و رسالة يف

 النماذج واملنظومات "يكن كل إن مل"وتدور معظم . ة، ويف الفرد واتمعاألخالق والعاطفة، ويف اإلنسان والطبيع
وإذا كان هذا القول ينطبق على معظم النماذج . والعالقة بينها الفكرية حول عناصر ثالثة، اإلله والطبيعة واإلنسان،

  .الثة بشكل واضحانطباقاً على فلسفة إسبينوزا إذ تدور فلسفته حول هذه العناصر الث الفكرية، فهو أكثر

 : رؤية إسبينوزا لإلله والطبيعة: أوال
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يطرأ  ما"، واألحوال "اجلوهر كما ينكشف للمعرفة"، وبني الصفات "ما يوجد وهو علة ذاته" يفرق إسبينوزا بني اجلوهر
ينوزا بأنه الوجود اإلله الذي يصفه إسب هذا اجلوهر هو. ، وكلها جزء من اجلوهر الواحد األزيل الالمتناهي"على اجلوهر

تطرح هذه األوصاف قد نظن ألول وهلة أننا أمام إله متجاوز للطبيعة  وحينما. الضروري الالائي األزيل الشامل
أي "تأيت من أية علة  فالطبيعة ال. ولكننا حينما ندقق النظر سنكتشف أن صفات اإلله هي ذاا صفات الطبيعة والتاريخ،

  .للعامل أ خالق وهي النظام الكلي الشامل وهي مبد"أا علة ذاا

، «natura naturans ناتورا ناتورانز«التينيني  وقد استخدم إسبينوزا للتفرقة بني تصوري اإلله والطبيعة تعبريين
والطبيعة الطابعة هي . »الطبيعة املطبوعة«، أي «natura naturata ناتوراتا ناتورا«، و»الطبيعة الطابعة«أي 

ال خيرج عنه، كما أن  امل لألشياء من حيث هو ذو وجود ضروري، وال ميكن أن يتم تصوره بغريه ألن شيئاًالش النظام
الطبيعة املطبوعة، فهي األوجه اجلزئية أو املكونات  أما. العلة كامنة فيه باطنة، أي ال يتحكم فيه شيء خارج عنه

 هي» الطبيعة الطابعة«وميكن القول بأن . وهر الشاملةتعبري جزئي عن صفات اجل املوجودة يف العامل من حيث هي

وهذا "صريورة آخذاً يف التحقق يف املادة  الطبيعة يف حالة/املطبوعة فهي اإلله/الطبيعة يف حالة اكتمال، أما الطبيعة/اإلله
  ."تاريخخالل اجلدل داخل الطبيعة إىل أن يكتمل يف اية ال يقابل العقل املطلق عند هيجل مث حتقُّقه من

ذا، ردالدافعة للمادة والسارية يف  إسبينوزا العامل بأسره، يف ثباته وحركته، إىل مبدأ واحد، وهذا املبدأ هو القوة و
وجودها، قوة ال تتجزأ وال يتجاوزها شيء وال يعلو عليها أحد،  األجسام، الكامنة فيها، واليت تتخلل ثناياها وتضبط

وحدة  ويسمي دعاة.  لألشياء، نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق اإلنسان أيضاًوالكلي وهي النظام الضروري
، ويكتشف إسبينوزا التقابل بني شكلي »الطبيعة» ويسميه دعاة وحدة الوجود املادية» اإلله«الوجود الروحية هذا املبدأ 

 ديوس سيفي ناتورا«عبارته الالتينية الشهرية األساسية بالنسبة ملنظومته الفلسفية يف  وحدة الوجود ويؤكد هذه احلقيقة

Deus sive natura»  لألشياء، ومن مث فإن  والطبيعة هي النظام الكلي. »اإلله أي الطبيعة«وهي عبارة تعين
  .اإلله هو النظام الكلي لألشياء

إسبينوزا ليس إله  ك أن إله بني اإلله والطبيعة، فإننا سندر"وليس التقابل اازي"الترادف احلريف  وإن أدركنا هذا
مفارق للطبيعة والتاريخ متجاوز هلما، ومع هذا فإنه  الديانات التوحيدية التقليدية، إذ تذهب هذه الديانات إىل أن اإلله

 اإلله يف نسق إسبينوزا هو جمرد علة أوىل أو قانون ال. يرسل هلم العالمات والرسائل منشغل مبصري البشر، رحيم م،

احلوادث الطبيعية اليت هي احلركة  املادة بل حيل أو يكمن فيها، فهو النظام الثابت احملدد للطبيعة أو سلسلةيعلو على 
بالعامل ليست عالقة خلق فهو مل خيلق العامل من العدم بل ومل يصدر عنه  وعالقته. اآللية اليت تعبر عن القوانني الثابتة

موجود يف اخلارج سابق  شياء ال تصدر عنه كما لو كانت تصدر عن خالق، فاأل"كما يقول الغنوصيون وغريهم" العامل
. مثلما ينتج من تعريف املثلث أن جمموع زواياه يساوي قائمتني عليها وإمنا العامل تال بالضرورة لطبيعة اإلله أو ينبثق عنه

تالصق  ى األسباب والنتائج يف حالةوباقية أشبه ما تكون بعالقة السبب بالنتيجة، شريطة أن نر فالعالقة، إذن، منطقية
إهلي هو مبثابة إسناد أغراض إنسانية  واحلديث عن خلق العامل حتقيقاً لغرض. كامل ال تفصلهما ثغرة زمنية أو مسافة
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وبالتايل، فهو إله غري شخصي غري إنساين حمايد غري مكترث بآالم البشر أو  . إليه هو املتجرد"أغراضنا حنن البشر"
إرادة، فكل ما حيدث ال  بل إنه إله بال.  خريهم أو شرهم أو ثوام أو عقام، ال يتدخل البتة يف شئومأو أفراحهم

أن يسلك بطريقة خمتلفة عن " خيتار " اإلله ما كان بوسعه أن  ميكن أن حيدث إال ذه الطريقة، وكما يقول إسبينوزا فإن
بالغة، هو املبدأ  فاإلله، إذن وببساطة.  تتجاوز البشر والطبيعة واإللهبالفعل، أي أن مثة حتمية آلية تلك اليت يسلك ا

الطبيعي من خالهلا، ولكنها أيضاً قوة ال تكترث  املادي األوحد يف الكون، قوة قد يصل املوجود الطبيعي إىل كماله
 .أية مرتلة خاصة بالتمايز الفردي، وال متنح اإلنسان

فأزلية اإلله ليست أزلية منفصلة عن الزمان وإمنا . إسبينوزا د أن يعاد تعريف معجمويف ضوء هذا التعريف املبدئي، الب
إنه أزيل . "اهلندسية مثل ال زمانية املوضوعات"أي أزلية الضرورة املنطقية، أي الوجود اآليل للشيء  هي أزلية املاهية،

 اإلهلية والعناية اإلهلية ما هي إال نظام الطبيعة كما ينبثق واإلرادة واألمر اإلهلي. باملعىن الذي تكون فيه ماهية الدائرة أزلية
إله عاقل خير  وكل ما حيدث هو إرادة اإلله، ولكن ما حدث ال حيدث من خالل إرادة. قوانينها احلتمية بالضرورة من

وهي "له، إن وجدت حتدث وال ميكن إلرادة اإل فاإلرادة حتدث ألا مقرر هلا أن. شخصي وإمنا من خالل حتمية مطلقة
« ولذا، فإن قبلنا مفهوم عون اإلله، فنحن نعين النظام الثابت، والقول بأن . ذلك ، أن تغير"بطبيعة احلال غري موجودة

  .» كل شيء حيدث وفقاً لقوانني الطبيعة« يعين يف واقع األمر أن » شيء حيدث بأمر اإلله  كل

توجد أية ثغرات أو فجوات يف هذا النموذج،  ابت واحملدد للطبيعة، أي أنه الاإلله هو الطبيعة، وكالمها هو النظام الث
 والنتائج املرتبطة رياضياً ومنطقياً وعقلياً من بدايته إىل ايته، كل جزئية فيه فهو منوذج مغلق متاماً، سلسلة من األسباب

الطبيعة أو حىت ما يوازيها أو جياورها،   أو ملا فوقختضع لقانون صارم أزيل ال يتغير، عامل مادي متاماً ال جمال فيه لروح
 ، وهو ال جمال فيه للقلب أو الضمري أو حىت"إنسانية خيلعها اإلنسان على الطبيعة فالغاية فكرة"والجمال فيه ألية غاية 

، ولذا "ة  الكمالاإلله  األزلي" فنحن أمام مذهب واحدي أحادي مادي استخدم خطاباً دينياً تقليدياً. الشخصية املستقلة
تعين أن اخلالق حلَّ يف خملوقاته متاماً وتوحد ا وأصبح كامناً فيها  ، وهي"وحدة وجود مادية"فلنسمه حلولية بدون إله 

  .هم، وأصبح اخلالق واملخلوق واخللق واحداً فهما مكونان من جوهر واحد حىت أصبح هو

فقد ألغى كل الثنائيات التقليدية، ولذا فنحن  إسبينوزا، ية بلغت ذروا عندوميكن القول بأن الواحدية والكمونية الفلسف
رواسب دينية سوى املصطلح، بل ميكن القول بأنه من أكثر النظم املادية  نرى أن فلسفته هي نظام مادي خال من أية

والفكرة هي املوضوع،  ل هو اجلسم،فاإلله هو الطبيعة، والعق. أكثرها نقاًء وخلواً من العناصر غري املادية تبلوراً ومن
 هو يف اية األمر جوهر واحد ال متناه ذو صفات  والدال هو املدلول، واجلوهر هو الصفة، والكون كله  كما أسلفنا

باحمليط،  ولكن املوجودات، يف عالقتها باجلوهر الواحد، تشبه األمواج يف عالقتها. واالمتداد عديدة يدرك منها الفكر
  .املادي  أجزاء مستقلة بشكل ظاهري وحسب، إذ ال وجود هلا خارج الواحدأي أا

 : رؤية إسبينوزا لإلنسان: ثانيا
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إسبينوزا، كما  فنقطة البدء عند. إسبينوزا من اإلله والطبيعة، ميكننا اآلن تناول موقفه من اإلنسان بعد أن تناولنا موقف
يف الغرب، هي إعالن اإلميان مبقدرة العقل البشري  اإلنساين اهليوماينهو احلال مع مفكري عصر النهضة وممثلي التفكري 

 قد حتول دون اقتحام هذا العقل مجيع ميادين املعرفة أو حتول دون فهمه كل قوانني غري احملدودة على إزالة أية عقبة

ولكن الفكر اهليوماين، كما بينا . ريبالغ "اهليوماين"ومن هذا املنظور، فهو ممثل جيد للفكر اإلنساين . الطبيعة فهماً كامالً
رؤية متمركزة حول اإلنسان تدور حول : ، يتفرع إىل رؤيتني»"اهليومانزم" عصر النهضة والرؤية اإلنسانية«يف مدخل 

الغريب احلديث هو انتقال  كما أن الفكر. اإلنسان والطبيعة، واألخرى متمركزة حول املادة تلغي هذه الثنائية ثنائية
الكون إىل الرؤية الثانية اليت ترى الكون بشكل حمايد وال متنح  ي من الرؤية األوىل اليت متنح اإلنسان مركزية يفتدرجي

حققت هذا  وتتميز املنظومة الفلسفية عند إسبينوزا بأا. بل تساوي بينه وبني كل الكائنات اإلنسان أية خصوصية،
احلديث وللمشروع التحديثي والتفكيكي  ائداً حقيقياً للفكر الغريباالنتقال منذ البداية بشكل جذري وجعلت منه ر
الشرس على ظاهرة اإلنسان، بعد متجيده للعقل، وقوله إن اإلنسان  الغريب واالستنارة املظلمة، ومن هنا جاء هجومه

. ثغرات فيها  الشديد من قوانني الطبيعة احلتمية احملايدة ومن موضوعية الضرورة الكاملة اليت يستثين نفسه بصلف

وهو ما "حياول أن يطبع فيه صورته البشرية  واإلنسان، هلذا، حياول أن يحدث ثغرات هي يف واقع األمر اال الذي
بل إنه يعد نفسه . "خملوقة" ال كطبيعة مطبوعة "خالقة"يتصرف كطبيعة طابعة  ، أي حياول أن"»احليز اإلنساين«نسميه 

جزء من الطبيعة، شيء بني  ه سيداً مطلقاً أو أن له وضعاً خاصاً، وهو يف واقع األمر ليس سوىللطبيعة ويظن نفس سيداً
  .وال يتمتع بأية قداسة خاصة األشياء يسري عليه ما يسري عليها، ال حتيط به أية أسرار

دئ نفسها اليت تطبق على يكمن يف ترددهم يف أن يطبقوا على اإلنسان املبا ويذهب إسبينوزا إىل أن خطأ من جاءوا قبله
يف مركز مميز يعلو فيه  بوجه عام، ونظروا إىل اإلنسان كاستثناء من ارى العام للطبيعة وحتيزوا له ووضعوه الطبيعة

 سبب بقاء طبيعة اإلنسان جمهولة لدى الدارسني "نظره من وجهة"وهذا يفسر . سلوكه على سائر الظواهر الطبيعية
 كظاهرة  غري مدرج ضمن الظواهر الطبيعية اخلاضعة للبحث، مع أن كل ما حيدث يف اإلنسان والفالسفة، إذ ظل 

وهي دوماً متماثلة يف أحكامها، أي أن  إذ إن الطبيعة هي هي على الدوام،« الطبيعة ال ميكن أن يفسر بأنه احنراف عنها 
غري من صورة إىل أخرى، واحدة يف كل شيء وكل أساسها كل األشياء وتت قوانني الطبيعة وأوامرها، اليت حتدث على

من  ، أي أن إسبينوزا هو»يوجد منهج واحد لفهم طبيعة كل األشياء على إطالقها أو اختالفها زمان، حبيث جيب أن
  ."ترمجة الواحدية املادية على مستوى املنهج"رواد الدعوة إىل وحدة العلوم 

إن اإلرادة . هذا احلجر أنه يتحرك بإرادته  الذي قذف به أحد، ومع هذا يظنويشبه إسبينوزا اإلنسان باحلجر املندفع
 ليس سوى حلقة يف السلسلة الكونية السببية الكاملة الشاملة "كاحلجر"فاإلنسان  اإلنسانية إن هي إال جهل باألسباب،

حرة، فليس بإمكانه أن يطرح  علةكل هذا يعين سقوط اإلنسان كهوية مستقلة وذات فا. ال ميلك فيها من أمره شيئاً اليت
مفهوماً جديداً للحرية إذ يعرفها بأا اتفاق السلوك اخلارجي  ومع هذا، يطرح إسبينوزا. غاية إنسانية مستقلة عن الطبيعة

أن  الباطنية لطبيعته وحسب، حبيث ال يرغمه شيء خارجه، أي أن حرية كل الكائنات ال ميكن للكائن مع الضرورة
للكون مبعناه الشامل الذي ال يتحكم فيه  أما احلرية الكلية واملطلقة، فهي ال تتوافر إال. ، فهي دائماً جزئيةتكون كلية
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 القوانني املادية الثابتة هي الشيء الوحيد احلي، أي أن قوانني/الطبيعة/اإلله شيء وال يوجد شيء خارجه يرغمه، أي أن

  .ال يتقيد بأية حدود ويتجاوزها مجيعاًاملادة هي املطلق الوحيد احلق الذي /الطبيعة

 باعتباره الكل الذي يعلو على كل األجزاء، "املادة" الطبيعة/وانطالقاً من هذه الواحدية املادية، ومن هذا املفهوم لإلله
الطبيعة ليست له داللة خاصة وال خيتلف عن بقية األجزاء، فهو خاضع لقوانينها  يرى إسبينوزا أن اإلنسان جزء من

أدوات ومناهج خاصة  األشياء األخرى هلا، ولذا يذهب إسبينوزا إىل ضرورة البحث يف اإلنسان ال باستخدام خضوع
البد من تفكيك كل األشياء مبا يف ذلك اإلنسان  مقصورة عليه، وإمنا بالبحث فيه كما نبحث يف األجسام املادية، أي

 ة وذرات وأرقام، ومن هنا حتمية املنهج اهلندسي واللغةومعادالت رياضي لتصبح كلها أجساماً وخطوطاً ومسطحات

 .اهلندسية

فالعصر جعل . تتصل بالعصر، وداخلية تتصل ببنية فكره وتبنى إسبينوزا هذا املنهج اهلندسي التفكيكي ألسباب خارجية
وتنحو  ن حتذو حذو الرياضةللمعرفة البشرية يف ميادينها كافة، ولذا كان على كل العلوم أ الرياضة منوذجاً ومثالً أعلى

 جعله يتبىن اخلطاب "شيئاً ويرمي إىل عكسه أن يظهر غري ما يبطن، وأن يقول"كما أن اجتاه إسبينوزا املاراين . منحاها
، وعلى القارئ "ب" تعادل "أ"حبثه ولكن بعد أن أكد يف البداية أن الطبيعة   طيلة"ب"اهلندسي حبيث يتحدث عن اإلله 

اإلسبينوزية ما جيعل من  ولكن، مع هذا، يوجد داخل املنظومة. "ب" حمل "أ"ة ببساطة شديدة بأن حيل الشفر أن يفك
وهي . الثغرات، مقدماا مرتبطة بنتائجها ارتباطاً كامالً اختيار املنهج اهلندسي أمراً شبه حتمي، فهي منظومة خالية من

فاملنهج  .سان كعنصر حر وركزت على القوانني الثابتة اردةواالنفعاالت، بل استبعدت اإلن منظومة استبعدت الغائية
. درجات التجريد والسببية واليقني اهلندسي، يف هذا اإلطار، يصبح أفضل طريقة للوصول إىل الفهم والوضوح وأعلى

ة ذاا، وكل البالغي واإلطناب واستبعاد العواطف واالنفعاالت اإلنساني واستخدام اللغة اهلندسية يعين جتنب األسلوب
الذي يبشر به إسبينوزا،  وميكننا أن نقول أيضاً إن مفهوم وحدة العلوم. والصور اازية اليت تسترجع اإلنسان التشبيهات

، فإنه يصل إىل عامل اهلندسة واجلرب، فإن "الكامل للقيام ذه اخلطوة ويتميز إسبينوزا باستعداده"إذا دفع إىل ايته املنطقية 
يتحول الكون  هو أصلح املناهج لفلسفة تساوي بني اإلنسان والطبيعة وبني اإلنسان واألشياء حبيث  اهلندسياملنهج

  .بالدرجة األوىل بأسره إىل نقط وخطوط ومسطحات وأرقام، فهي فلسفة التمركز حول املوضوع

 : الرؤية المعرفية: ثالثا

متاماً؛ شكل من   اإلله والطبيعة واإلنسان، فهي منظومة مصمتةإسبينوزا الفلسفية أية فراغات بني ال توجد يف منظومة
أن كل األسباب حتل يف املادة وقوانني احلركة  وهي حلولية كمونية مبعىن. أشكال احللولية الكمونية الواحدية املادية

 إال من خالل"رقها أبداً ال تتجاوز املادة وأن القوانني كامنة يف األشياء ال تفا كامنة فيها، ومادية مبعىن أن األسباب

  ."شيئاً مقدرة العقل البشري على التجريد، وهي عملية عقلية ال تغير من طبيعة األشياء
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يف احلالة األوىل من خالل صفة الفكر ويف احلالة  ولكن الذهن واجلسم يف املنظومة اإلسبينوزية شيء واحد، ينظَر إليه
 » عين أن األفكار والتطلعات واألحالم والغائيات اإلنسانية كلها يف اية األمرما ي الثانية من خالل صفة االمتداد، وهو

الذهن هو الذي يرد إىل املادة، فنظام  ويالحظ هنا أن. اإلله/املادة/تعبري عن حركة القوانني الثابتة للطبيعة» إن هي إال 
  . وإمنا يرد األول للثاين"النظام التحيت"األشياء   ال يوازي نظام"البناء الفوقي"األفكار 

وهو يسري  القانون الطبيعي، وهو ارى الذي حددته الطبيعة كي يسري فيه اإلنسان وكل األشياء، ويتحدث إسبينوزا عن
وقمة . املصدر وهي املآل، وهي املرجعية النهائية فالطبيعة هي. فيه ال ألنه يريد ذلك، بل ألنه مقدر عليه ذلك بالطبيعة

أن يعي اإلنسان النظام الكوين ويدرك آلياته، وعليه أن يفعل ذلك من خالل ما  رفة اإلنسانية هي معرفة ذلك، أياملع
إنسانية أو اعتبارات خلقية  ، أي أن يستبعد اإلنسان أية إرادة أو رغبات»املنظور الكوين املوضوعي«تسميته  ميكن

الكون وإىل ذاته املتعينة كما لو كان إله إسبينوزا، أي أن يتجرد  مرتبطة بوهم مركزية اإلنسان يف الكون، وأن ينظر إىل
قوانني آلية  وهو جيب أن يدرك أن العامل هو آلة دقيقة الصنع تدور حسب. ويحيد كل انفعاالت متاماً من العواطف

اخلارج للواحدية املادية ذاته من الداخل ومن  أن يخضع اإلنسان: وهذا هو جوهر الترشيد املادي العلماين"كامنة فيها 
 القوانني احلتمية املادية، وأن يذعن هلا وأن يعيد صياغة حياته وبيئته مبا يتفق املادة، وأن يدرك ذاته يف ضوء/وللطبيعة

وهذا "الطبيعي واالستسالم متاماً له  إن قمة املعرفة اإلنسانية هي أن ينفي اإلنسان ذاته من خالل معرفة القانون. "معها
الواحدي املادي واليت تتبدى يف الرغبة يف االنسحاب من عامل تذوب فيه   عن الرتعة الرمحية اليت تسم الفكرتعبري

اليت تأيت مع حرية  يف الكليات، واإلنسان يف الواحد املادي، حىت يتخلص من عبء اهلوية ومن املسئولية اجلزئيات
  ."على منظومة إسبينوزا الفلسفية منة متاماًاالختيار اخللقي ومع إمكانية العقل، وهذه الرتعة مهي

املتعينة فإن ذلك ال يسبب أي أسى أو حزن، بل العكس، فحرية اإلنسان  وإذا أدرك اإلنسان انعدام هويته اإلنسانية
هم يف ختليه عن و هذه القوانني احلتمية ويف التحرر من وهم قدرته على تغيري األشياء، أي أن حريته تكمن تكمن يف فهم

طاغية بإدراكه سيادة فكرة الضرورة وبنفي ذاته كذات  فاإلنسان حيقق سعادته القصوى ويشعر بانفعاالت إجيابية. احلرية
رياضية  باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من الطبيعة وجمرد انعكاس للقانون العام وجزءاً من منظومة فاعلة حرة، وإعادة تعريفها

النفس أتاركسيا عند الرواقيني وأباتيا عند  وهذه كلها انفعاالت تذكر اإلنسان بصفاء"هائلة ال يوجد فيها جمال للحرية 
اللحظة اليت تصل فيها املعقولية إىل قمتها، أي أن اإلنسان سيصل إىل قمة الفرح  وهكذا يظهر االنفعال يف. "األبيقوريني

ويتحرر من عبء اهلوية ويسقط  عها ويذوب فيهااللحظة اليت يشعر فيها باملشاركة يف الطبيعة بأسرها، أي يتوحد م يف
  .يف الرحم الكوين

 ؟"كما هو متوقع مع معظم البشر"للمعرفة الكاملة ومل يتوصل إال إىل قدر ضئيل منها  ولكن ماذا إذا مل يصل اإلنسان
 ال يعين تكذيب املبدأ الكونية الشاملة فقصور البشر عن إدراك القوانني. هذا ال يعين بطبيعة احلال عدم صحة التعريفات
إن إدراك قوانني الكون جيب . عرفنا قوانينها الكاملة الكتمل علمنا بالكون القائل بأن األشياء ختضع لضرورة شاملة، فلو

للمادة غري كامنة فيها،  هدفاً يسعى إليه العلم، فهو علم يصدر عن اإلميان الكامل بأنه ال توجد عناصر متجاوزة أن يظل
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من البشر إىل عدم التوصل إىل هذه النتيجة، أي أن  بد من التمسك به حىت ولو أدى قصور إدراك كثريوهو إميان ال
 اليت يصدر عنها العلم، وهي األطروحة اليت حياول إثباا واليت على كل البشر اإلميان واحدية العامل املادية هي األطروحة

  .ميتافيزيقا إسبينوزا احلقيقية ن الواحدية الكمونية املادية هيإ. الكامل ا، حىت لو مل يتمكن العلم من إثباا

وهنا تصبح هذه القلة القليلة موضع احللول وهنا . الوصول إىل مثل هذه املعرفة ولكن مثة قلة قليلة من البشر قادرة على
ه  الطبيعة  اإلنسان العارف من اإلل املعادلة احللولية ليست جمرد اإلله  الطبيعة  اإلنسان، أي إنسان، وإمنا تصبح تصبح

  ."املنظومة القبالية، وباإلنسان الروحاين يف املنظومة الغنوصية الذي يذكرنا باملاشيح يف"أمثال إسبينوزا 

 : الرؤية النفسية: رابعا

الة اإلنسانية، ولذا الكونية املوضوعية ال يشكل جترداً كامالً من احل يذهب إسبينوزا إىل أن الفرح املصاحب لعملية املعرفة
حيققه اإلنسان عن  اإلحساس األكثر ثباتاً هو نوع من االتزان واحلياد الكامل والتحرر من اخلوف الذي فهو يؤكد أن

وذه الطريقة، . "قانون الضرورة"الضرورة الكونية  طريق اخلضوع لقانون الطبيعة وللمنطق السائد يف الواقع وإدراك
 وعن األفكار الغامضة غري الكافية ونربطه باألفكار العقلية الصحيحة، وبذلك تتخلص  املباشرةنفصل االنفعال عن أسبابه

اقتراباً من حالة الصفاء كلما اتسع نطاق  النفس من عبودية االنفعال عن طريق تأمله يف ضوء العقل الباهر، ويزداد املرء
اء يف ضرورته الشاملة حقق بذلك أمسى ما ميكن أن يصل النظام الكلي لألشي فهمه لألشياء، حىت إذا ما توصل إىل تأمل

بل إن فكر . لألشياء من الفضائل وأمكنه التغلب متاماً على انفعاالته عن طريق ربطها باملنطق الكلي إليه اإلنسان
كلة املوت املوت، فكأن احللولية الكمونية املادية حتل مش اإلنسان، بذلك، ينحصر يف التفكري يف احلياة ودون تفكري يف

 مادة وحسب فإنه حينما ميوت، ينحل إىل مادة ويلتحم مرة أخرى باملادة ويعود إىل الرحم فإذا كان اإلنسان. بإلغائها

بشكل مطلق، وإمنا ألنه كان  األكرب الذي جاء منه، وهو ما يعين أنه مل حتدث حتوالت، فاإلنسان ال ميوت ال ألنه حر
ويصبح اجلهد املعريف والنفسي لإلنسان منصرفاً إىل احلصول ! أصالً ته ألنه ال ميتلكهاميتاً من األصل، وهو ال يفقد حري

له، أي أن اإلنسان ينفي  "مستقلة"الشاملة اليت ستبني له مبا ال يقبل الشك أنه ال حرية وال إرادة وال حياة  على املعرفة
 .بإرادته حريته بكامل حريته، وينفي إرادته

االنفعاالت ظواهر طبيعية  ومن مث، فإن. أ من الطبيعة تسري عليه القوانني نفسها اليت تسري عليهاجزء ال يتجز فاإلنسان
وهذه هي نقطة "استثنائية متعلقة مبجال اإلنسان وحده  خالصة منفصلة متاماً عن كل ما كان يعزى إليها من أسباب

 فانفعاالت اإلنسان ال ختتلف عن. "دية املاديةتعبري آخر عن وحدة العلوم والواح انطالق املدرسة السلوكية، وهي

تلك التغريات اليت تطرأ على  واالنفعاالت هي. "إن استطعنا تسجيل انفعاالا"انفعاالت احليوانات أو حىت األشياء 
يستبعد كل وهذا التعريف يعلمن االنفعال متاماً ف. وتنمى أو تعاق اجلسم وتزداد ا قوة هذا اجلسم الفعالة أو تنقُص

مجيع االنفعاالت هو  اخلري والشر، بل يستبعد كل تفرقة كيفية بني انفعال وآخر وجيعل أساس التمييز بني إشارة إىل قيم
ذاته، أي املساعدة على استمراره يف الوجود أو  ما يؤدي إليه كل منها من زيادة أو إنقاص لقدرة الكائن على حفظ

إىل الرتوع  اللذة واألمل والرغبة، واليت ترد مجيعاً بدورها: النفعاالت إىل انفعاالت ثالثةا وترد مجيع. احليلولة دون ذلك
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واللذة هي ما يساعد على . "الداروينية العلمانية املنظومة" إىل حفظ ذاته أو البقاء "احليوانات واإلنسان"األساسي للكائن 
واالنفعاالت اليت تساعد على حفظ الذات . جسم اإلنسانيعود بالضرر على  ، واألمل هو الذي"جسمه"حفظ اإلنسان 

وتتفق "غريزة البقاء،  الوجود انفعاالت تتمشى مع العقل، ومثل هذه االنفعاالت هي الفضيلة، وجوهر الفضيلة واستمرار
التايل إىل ازدياد اليت تفيدنا حبق يؤدي إىل زيادة كمالنا وب ومن مث، فالسعي وراء اللذة. "اإلله/مع النظام الكلي لألشياء

جتنبه بأي مثن   أما ما يعوق وجودنا فمن الواجب"أي السري وفقاً للنظام الكلي للطبيعة"اإلهلية  مشاركتنا يف الطبيعة
  ."روحياً وهذه هي الفلسفة النفعية املادية وقد تلبست ثوباً حلولياً كمونياً"

 : الرؤية األخالقية: خامسا

كما  والطبيعة. من اإلميان بأن اإلنسان جزء ال يتجزأ من الطبيعة ليس له أي استقالل عنها ةتنبع رؤية إسبينوزا األخالقي
فهذه "بالقبيحة، وال هي باخليرة وال بالشريرة  يقول إسبينوزا حمايدة خالية متاماً من القيم البشرية، فال هي باجلميلة وال

، فالقيم األخالقية »أحوال للفكر «  هي "املتمركز حول ذاتهإال يف ذهن اإلنسان  كلها أفكار إنسانية ذاتية ال توجد
األخالقية يف نظر كثري من الفالسفة  وبينما جند أن القيم. "الواقعية املادية"هلا مكان يف ارى الفعلي للطبيعة  ليس

قيم عند إسبينوزا هو يف النهائية لسلوك الطبيعة بأسرها، جند أن ظهور ال  هي الغاية"املؤمنني بوجود خالق"التقليديني 
وهكذا حيد  .عن ضيق حدود الذهن اإلنساين وعدم قدرته على استيعاب الطبيعة بأطرافها الالمتناهية حقيقته تعبري

اخلاصة ويفسره على أساسها، بينما لو كان قادراً  اإلنسان نظرته إىل الطبيعة مبجال معين يتأمله من خالل أمانيه ورغباته
على  الالائية املتشابكة يف الطبيعة الختفت متاماً هذه القيم اليت صنعها، ولظهر كل شيء ة العالقاتعلى إدراك جمموع

فكل "وحيث إن الكمال هو الواقع . جانباً حقيقته جزءاً من نسق هائل ال ائي التعقيد يف الكون، ولطرح املُثُل العليا
ق تنتقل من جمال ما ينبغي أن يكون إىل جمال ما هو كائن، وبالتايل فاألخال ،"القوانني كامنة يف املادة وال توجد خارجها

وأنكر اخلري املطلق، وبالتايل  إسبينوزا احلواجز بني الواقع واملثل األعلى، وبني ما هو فعلي وما هو معيار مثايل، جتاوز«
اً حمايداً ال غاية له وال هدف يتحرك ، وأحل بدالً من ذلك عامل« عامل الغايات الذي تركزت فيه األخالق املثالية بأسرها

بتحقيقه هذه " واألخالق احلقة هي حماولة عدم إعاقة هذه القوانني عن التحقق ألن اإلنسان. الداخلية حسب قوانينه
ويعد هذا الطرح "باعتبار أن قوانني الكون ثابتة   يضمن لنفسه البقاء، فالبقاء هو القيمة املطلقة الكربى"القوانني

  ."الربمجايت سبينوزي بداية الفكراإل

أعين باحلق الطبيعي قوانني الطبيعة « : يقول إسبينوزا . بالنظرية األخالقية"اليت تساندها القوة"وترتبط فكرة احلقوق 
 وعلى ذلك، فكل ما يفعله... شيء وفقا هلا، أي بعبارة أخرى قوة الطبيعة ذاا نفسها أو قواعدها اليت حيدث كل

. »الطبيعة بقدر ما له من القوة  وفقاً لقوانني طبيعية، يفعله حبق طبيعي كامل، ويكون ما له من احلق علىاإلنسان، 

فالقوة هي . مفهوم ومتسق فلسفياً مع فكرة أن البقاء املادي هو القيمة  أمر"بدالً من الطبيعة"وحتول القوة هنا إىل مطلق 
  ."اإلمربيايل الغريب اروين ونيتشه وهتلر وكل اخلطاب املعريف العلماينوداخل هذا اخلطاب نسمع د"البقاء  اليت تضمن



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                522  

وعلى أية حال، كما يقول إسبينوزا، . »بقدر ما متتد قوته  فحق كل فرد ميتد« بل إن فكرة احلقوق ختضع لفكرة القوة 
للطبيعة احلق  نزاع فيه، ذلك ألنقَدرت أن تأكل األمساك الكبرية األمساك الصغرية كحق طبيعي ال  "مثالً"فإن الطبيعة 

الغلبة يف هذه احلالة للقوى اليت ال حيد من قوا  وهكذا تكون. املطلق يف أن تفعل ما تستطيع، أي أن حقها مبقدار قدرا
 متاماً كما امتدت رقعة اإلمربيالية"وتوقفها عند احلد الذي تبطلها فيه هذه القوى  شيء إال اصطدامها بالقوى األخرى

وملا كان . تتحدد بواسطة طبيعته وهلذا، فإن حقوق الفرد ال تحد إال حبدود قدرته، وحدود قدرته. "قدار قوة جيوشهامب
فإن اإلنسان اجلاهل أو األمحق له مطلق احلق يف أن يعيش وفقاً  من حق اإلنسان احلكيم أن يعيش وفقاً لقوانني العقل،

القط ليس ملزماً بأن  ملزماً بأن يسري وفقاً ملا يأمر به العقل املستنري، كما أنفاجلاهل أو األمحق ليس  .لقوانني الشهوة
األخالقية مث ولد التفاوت بني البشر من داخل مفهوم القانون  ولنالحظ كيف ولدت النسبية"يعيش وفقاً لقوانني األسد 

العنصرية الغربية،  جتاه الذي ولدت منه فيما بعدالالعقالنية املادية من العقالنية املادية، وهو اال الطبيعي، وكيف ظهرت
احلضاري واإلنساين، وحيث ال جدوى من أية  حيث يصبح البقاء لألصلح ولألقوى، وحيث تصبح القوة عالمة التفوق

  ."منظومات معرفية أو أخالقية

ما يعتقد أنه مصلحته،  سبلإلنسان، سواء مبقتضى عقله أو مبقتضى أهوائه وشهواته، أن يسعى لتحقيق مصلحته حب إن
والسبب يف ذلك أن الطبيعة ليست . أو بأية وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بالقوة أو بالدهاء واحليلة أو بالتملق واخلدعة

لإلنسان  كما أن أغراض الطبيعة، إن كان للطبيعة أغراض، إمنا تتعلق بنظام الطبيعة وليس .ملزمة بقوانني العقل اإلنساين
أو شرير، فما ذلك إال بسبب جهلنا بنظام  وإذا بدا لنا يف الطبيعة شيء غري معقول. ام إال مكان ضئيل تافهيف هذا النظ

بعض، وكذلك ألننا نريد أن حيدث كل شيء وفقاً ملا يقتضيه عقلنا  الطبيعة وتوقف أعضاء هذا النظام بعضها على
الطبيعة، ألدركنا  ة باإلنسان وطرائقنا اإلنسانية يف النظر إىلأفلحنا يف التحرر من تصوراتنا التشبيهي ولو أننا. ومصلحتنا

دخلنا العصر العلماين احلديث حيث توجد كل القوى  وليالحظ هنا أننا. أن احلق الطبيعي ال حتده إال الرغبة والقوة
ركة شكل أجسام تصطدم  دون احتكام ألية معايري خارجية غائية، حيث تأخذ احل"احلركة قوانني"احملركة داخل األشياء 

تسري على كل األشياء  ولكن هذا أمر مفهوم متاماً يف السياق اإلسبينوزي، فقوانني الطبيعة واحدة. اخلارج من
اإلرادة اإلنسانية بإنكار احلرية، وكما حل قضية وضع  وهكذا، كما حل إسبينوزا قضية. والكائنات واألفراد واتمعات

 كزيته وأمهيته، وحل مشكلة عواطف اإلنسان بإنكارها هي األخرى، فإنه حيل القضيةمر اإلنسان يف الكون بإنكار

 .حملها األخالقية عن طريق إنكار األخالق متاماً وإحالل الصراع والقوة

 : النظرية السياسية: سادسا

ويتجرد الواقع فيه متاماً   الطبيعة،متاماً، الذي يرد فيه الكمال إىل الواقع، ويرد اإلنسان فيه إىل ويف هذا النسق الواحدي
ما وضع الدولة؟ سنكتشف أن نظرية إسبينوزا عن الدولة  :من القيمة، ويتجرد اإلنسان فيه من القداسة ويفقد مركزيته

فغريزة  ويذهب إسبينوزا إىل أن اإلنسان لديه دافع طبيعي للمحافظة على نفسه،. وقوانينها امتداد لنظريته عن الطبيعة
وأن يعد كل من حيول بينه وبني   هي جوهر اإلنسان، ومن حق اإلنسان أن يتخذ كل وسيلة لتحقيق هذا الغرض،البقاء

لكن من املستحيل . أن يعيش آمناً على حياته، متحرراً من اخلوف ومن هنا، يود كل إنسان. احملافظة على نفسه عدواً له
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لكل فرد  وهلذا السبب، مل يكن مثة مفر. ية وفعل كل ما يريدهاإلنسان حقه الطبيعي بطريقة طبيع حتقيق ذلك إذا مارس
النفس والعيش يف وئام بدالً من حالة  من أن يتعاون مع غريه ويتفق معه من أجل حتقيق هذا الغرض، أي حتقيق بقاء

رغبام وحقوقهم الطبيعة واخلضوع لقانون العقل، كما تنازلوا عن بعض  فقَبل األفراد التنازل عن شريعة. الصراع الدائم
يقوم إذن على  فاالجتماع البشري. حاكمة يف اتمع الذي ينظمه القانون املدين ال القانون الطبيعي الطبيعية هليئة

  .املباشرة غري املستنرية املصلحة الشخصية املستنرية، وهو أمر خمتلف عن احلق الطبيعي واملصلحة

وينبغي على األفراد طاعة . يسودها احلق الطبيعي إىل حالة العقد االجتماعي وذه الطريقة، يتم االنتقال من احلالة اليت
وبعبارة أخرى، فإن . إقراره ويظل حق احلاكم قائماً مادامت لديه القدرة على. احلاكمة وإال ملا أمكن قيام الدولة اهليئة

ولكن . د سلطة الدولة مبا لديها من القوةبدورها، حبيث تحد تسري على الدولة» احلق اخلاضع للقوة « القاعدة نفسها 
أي : العام أيضاً أن من مصلحتها هي األخرى أن تسترشد بالعقل، وأن حتفظ قدرا بتوخي الصاحل البد أن جتد الدولة

 كما جاء يف"ينبغي حىت ال تقابل باملقاومة  أن حتد من ذاا مبعىن أن تضع حدوداً لنفسها وال تستخدم قواها أكثر مما

  ."عليها يف هذا املدخل فؤاد زكريا اليت اعتمدنا. دراسة د

فثمة ثغرة بني الطبيعة والعقل، إذ يوجد حق طبيعي من . اإلسبينوزي ولنالحظ وجود تشققات عديدة هنا يف اخلطاب
حقوقهم  عنومن خالل إميام بالعقل، فإم يتنازلون .  من جهة أخرى"األفراد والدولة"اجلميع  جهة وعقل يسترشد به

فاملطلق هنا ليس الطبيعة وإمنا العقل، بل إن هناك  . بامسه"الغريزة" ويكبحون رغبام الطبيعية املباشرة "املادية"الطبيعية 
أي  الطبيعة وقانون العقل، واإلنسان ال خيضع للطبيعة وإمنا خيضع ملا هو ليس بطبيعة، شريعة: قانونني ال قانوناً واحداً

سقطنا مرة أخرى يف الثنائيات  وهكذا. نسان ال خيضع للمادة بل يتجاوزها بفضل ما هو ليس مبادةللعقل، أي أن اإل
وهذا ما "فيه الكفاية من الثنائيات واملطلقات والغايات كما كان  الدينية التقليدية، ومل يعد نسق إسبينوزا معقماً مبا

! للعقل أيضاً من خالل القوة وحسب وإمنا من خالل اخلضوعبل إن الوئام حيل ال . "»امليتافيزيقا السقوط يف«يسمى 

مما قاله من قبل من أن العقل ليس إال حالة من  ويبدو أن إسبينوزا هنا يتنصل. خيضع له األفراد كما تسترشد به الدولة
 النموذج العلماين الوضع قائماً إىل أن يظهر نيتشه ودريدا، اللذان سيحاوالن تنقية وسيظل هذا"أحوال الطبيعة واملادة 

  ."»ظالل اإلله«أي مطلقية أو مرجعية أو ما يسميه نيتشه  من

 : موقف إسبينوزا من الدين: سابعا

الفلسفة الغربية هو اكتشافه التوازي والترادف بني وحدة الوجود  ميكننا أن نقول إن إسهام إسبينوزا األكرب يف تاريخ
أي "» هي  ال موجود إال«  هي ذاا عبارة "أي اإلله"» ال موجود إال هو « املادية، وأن عبارة  الروحية ووحدة الوجود

الفلسفة الغربية ويشيع الفكر الفلسفي الواحدي   أن يعلمن"من خالل املنظومة احللولية الكمونية"، ومن مث أمكنه "الطبيعة
 الكمونية الصوفية يوجد النموذج أن يدرك أحد أن خلف غنائيته احللولية املادي دون أن يسبب أي فزع ألحد، ودون

املادية من داخل املنظومة  بل ميكن القول بأنه جنح يف توليد املنظومة العلمانية. بكل وحشيته وال إنسانيته الواحدي املادي
  ."العلمانيني العرب كما يفعل كثري من"الدينية واستخدم مصطلحاا الغيبية 
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املعرفة فهم قوانني العامل الثابتة وجتعل احلرية إدراك احلتمية  اليت جتعل هدف"وانطالقاً من واحديته املادية الصارمة 
أماينَّ  يصنف إسبينوزا الرؤية الدينية باعتبارها ظاهرة بشرية ذات هدف عملي جزئي حتاول حتقيق ،"واستحالة احلرية

مالم، أي أن الرؤية الدينية ال ومعا معينة لإلنسان وجتنبه خماوف خاصة، وهي تفعل هذا دف تنظيم أحوال البشر
يبشر ا إسبينوزا، واليت ترى اإلنسان باعتباره شيئاً ضمن األشياء وجزءاً ال  عالقة هلا بالرؤية الكونية املوضوعية اليت

ولكنه فوق اإلنسان  من النظام الطبيعي الضروري والكلي لألشياء، وهو نظام كوين ليس فوق الطبيعة وحسب يتجزأ
خاصة، فهو نظام يدور حول املادة وليس كالدين  لذا فهو ال مينح اإلنسان أو أي كائن جزئي آخر أية أمهيةأيضاً، و

 على "ال يستحقها"إسبينوزا يرى أن الدين مينح اإلنسان مركزية يف الكون  ولنالحظ هنا أن. الذي يدور حول اإلنسان
 هذه املركزية وجتعله كائناً   ترتع عن اإلنسان  يف تصور إسبينوزا اليت"العلمانية"الكونية املوضوعية العلمية  عكس الرؤية

هنا أن إسبينوزا ينسب للرؤية الدينية ما ينسبه أصحاب  واملفارقة. ضمن كائنات أخرى أو شيئاً ضمن أشياء أخرى
ولكننا  . مركز الكونلرؤيتهم للكون، فهم يزعمون أن رؤيتهم رؤية مادية وضعت اإلنسان يف الرؤية اإلنسانية اهليومانية

يستشرف املستقبل ويرى احللقات  نرى أن موقف إسبينوزا أقرب إىل الدقة وأنه استطاع بثاقب نظره وبصريته أن
فاملنظومة العلمانية بدأت بالزعم اهليوماين العلماين أن اإلنسان يقف  ."واالستنارة املظلمة"األخرية يف املنظومة العلمانية 

أية مركزية أو   األمر انتهى ا يف العصر احلديث إىل املوقف املعادي لإلنسان الذي ينكر عليهلكن يف مركز الكون،
للكون، وجيعل الكون ذاته كوناً أحادياً ال غاية فيه وال  حرية أو استقاللية وجيعل املادة أو النظام الكلي لألشياء مركزاً

وأدرك . للعواطف ن املطلقات، متجرداً من األخالقيات، متجاوزاًخالياً من الثنائيات، معقماً م اجتاه وال مركز، كوناً
نتيجته املنطقية ورأى يف خميلته كيف أن الواحدية  إسبينوزا، منذ البداية، القانون الداخلي للنموذج العلماين ودفعه إىل

 قى بعد ذلك سوى احلركةاإلنسان وحتول العامل إىل آلة هندسية دقيقة، وال يب الكونية املادية البد أن تقضي على

  .واحلرية اهلندسية للذرات والتكرار الرتيب لألرقام، ورأى أن إدراك هذا وقبوله هو قمة املعرفة

أما النوع األول . نفسها يف ثالثة معان خمتلفة متاماً ومع هذا، يتعرض إسبينوزا لقضية الدين، ويشري إليه مستخدماً الكلمة
 amor dei أمور ديي إنتلكتواليس: بالالتينية"» احلب الفكري لإلله«املعرفة  عوأمهها فهو ما مساه ثالث أنوا

intcllectualis" اإلنسان الذي يتمكن من نفي ذاته  وهذه هي الديانة احلقيقية، وهي ديانة عقلية عقالنية ميارسها
 باملنطق الكلي لألشياء يف عبودية االنفعال عن طريق ربطها كذات مستقلة فاعلة حرة عن قوانني الكون، فيتخلص من

الطبيعة، /اإلله « فهم« املادة وحب اإلله هو اإلذعان للحتمية الطبيعية وهو /هنا هو الطبيعة فاإلله. ضرورته الشاملة
من اخلوف من املوت، إذ أن اإلنسان باكتشافه أنه جزء  وهذا الفهم جيعل اإلنسان أكثر تواضعاً ولكن أكثر انعتاقاً، خالياً

أنه تتم  سيكتشف أن املوت هو إحدى حقائق الطبيعة، متاماً مثل حقائق احلياة والنمو، أي الطبيعة/زأ من اإللهال يتج
 unio يونيو مستيكا: بالالتينية"االحتاد الصويف  ومن مث، فإن حديث إسبينوزا عن. تسوية احلياة واملوت والنمو بالعدم

mystica" ا مينحه اخللود واألزلية، هو يف واقع األمر حديث عن االحتاد معاملتناهي، وهو م وحلول الالمتناهي يف 

عليه يشبه متاماً إطالق » دين«كلمة  وهذا الدين هو فلسفة إسبينوزا، وإطالق. املادة واالمتزاج ا واإلذعان هلا/الطبيعة
 يصلها سوى اخلاصة، أما العامة املرحلة من املعرفة مسألة نادرة للغاية ال والوصول إىل هذه. على الطبيعة» اإلله«كلمة 

 religio كاثوليكا ريليجيو: بالالتينية"ما ميكن أن يصلوا إليه هو ما يسميه إسبينوزا الديانة العاملية  فإن أقصى
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catholica"نطاق عامل اخليال والوجدان ولكنها حتاول  ، وهي ليست العقيدة الكاثوليكية وإمنا هي عقيدة متكث يف
خمتلفة عن معناها يف املعجم » اإلله«وكلمة . يف ذلك مبدأ طاعة اإلله سب تعاليم العقل مستخدمةأن تصوغ نفسها ح

مثل هذه  ويرى إسبينوزا أن. تعين اإلله الشخصي الذي يتدخل يف التاريخ ويرسل رسائل لإلنسان اإلسبينوزي، فهي
ومن هنا نقده للعهد القدمي "للعهد القدمي   العقليةالعقيدة ميكن االستفادة منها وتوظيفها اجتماعياً عن طريق التفسريات

 اليت"العدل  وطاعة قوانني الدولة :  إىل جمموعة من القواعد النافعة"الومهية"اإلله  وميكن ترمجة إرادة. "والدعوة لتطهريه

 ."تصبح املفسر الوحيد إلرادة اخلالق

هذا الكائن الذي "فية، فهو جمرد وظيفة ذات نفع لإلنسان قيمة من الناحية املعر إن الدين من منظور إسبينوزا ليست له
العقائد مادامت تؤدي  ولذا، فال أمهية على اإلطالق لألساس النظري الذي ترتكز عليه هذه. "أمهية كونية خاصة ليس له

يف إطار "يدة يتحقق يف إطار خارجي متاماً عن العق السلوك الفاضل الذي« ولكن . وظيفتها العملية على النحو املنشود
 ، أي»، يصبح على هذا األساس مساوياً لذلك الذي يتحقق يف اإلطار الديين "الكامنة فلسفة إسبينوزا واملرجعية املادية

مادام ينفذ األغراض نفسها اليت يدعو  يعد مطابقاً للغاية املنشودة سواء أقام على أسس دينية أم مل يقم،« أن السلوك 
إن صح التعبري، إذ » علمنة من الداخل « عملية ذات نفع دنيوي هو  ويل الدين إىل جمرد وظيفةلكن حت. »إليها الدين 

أي أن الدين هنا  مدى التأثري العملي للدين ومدى تكيفه مع الواقع العملي واملادي حىت حيتفظ بفاعليته، يصبح املعيار هنا
هذه ال تقل يف ضراوا وشراستها عن عملية العلمنة  العلمنةوعملية . يصبح تابعاً هلذا النظام الضروري والكلي لألشياء

  .الدين، بل لعلها أكثر خطورة من اخلارج، أي اهلجوم املباشر على

 ، وهي الديانة اليت"vana religio فانا ريليجيو: بالالتينية"السوقية أو الفارغة  أما ثالث األنواع فهو الديانة التارخيية

السياسة وهي عقيدة تضرب  قصص األسطورية والتاريخ املقدس والشعائر ومتتد لتشمل عاملتستند إىل جمموعة من ال
باألسباب احلقيقية، ولذا حتل اخلرافات حمل العقل ويظهر   وجهله"ال يف عقله"جبذورها يف خماوف اإلنسان وعواطفه 

 وهذا النوع من الديانة يرفضه. صاحلهماخلفية، وهي خماوف يستخدمها احلكام ويوظفوا ل اإلميان باملعجزات والقوى

  .إسبينوزا مجلةً وتفصيالً قلباً وقالباً

أن الفيلسوف الذي يشري له البعض بأنه فيلسوف العلمانية الذي حاول استبعاد  ومن املفارقات اليت تستوجب النظر
الطبيعة أو العناصر  صر ما فوقمتاماً من منظومته الفلسفية والذي حاول تأسيس مذهب فلسفي خيلو من مجيع عنا الدين

نقول إن من املفارقات أنه صرح بأنه حياول عن طريق فلسفته  التشبيهية أو الالعلمية أو فلنقل الروحية الدينية واإلنسانية،
لها الروحية ليحل حم ، أي أنه ختلص من الغائية اإلنسانية»نفسها اليت تتخذها األديان هدفاً أمسى هلا  الغاية« الوصول إىل 

ففي منظومته الفلسفية . "التجاوز داخل اإلطار املادي الكموين أي أنه حاول حتقيق قدر من"غائية مادية جمردة ال إنسانية 
 إدراك النظام الكلي لألشياء، وفيه أيضاً حرية عن طريق فهم موقع كل شيء يف السلسلة يوجد خالص عن طريق

هو مظهر جزئي له، وفيه  ة عن طريق إدراك وحدة الكون والذهن الذيالضرورية الشاملة، وفيه أيضاً طمأنينة وبرك
علمية وليست مادية مبا فيه الكفاية، أي مل تتم علمنتها  إن فلسفة إسبينوزا ليست. أيضاً حب هو حب املعرفة والعلم
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 »  سميت فلسفتهاخلالص والطمأنينة، بل وعن شيء قدمي إنساين متخلف مثل احلب؟ ولذا متاماً، وإال فلم البحث عن

هي ميتافيزيقا بدون إله، أو حلولية  ، أي أن فلسفته»صوفية العلم الذي ال تداخله أية مسة من الرتوع إىل ما فوق الطبيعة 
فالربوبية حاولت أيضاً أن جتد الرب يف قوانني الطبيعة حبيث ميكن  وهو أيضاً من مفكري الربوبية املتطرفني،. مادية

ولكنه تعثَّر  وإسبينوزا، بذلك، يكون قد بدأ املشروع املعريف التحديثي واحلداثي. ريق العقل وحسبط الوصول إليه عن
يدل على ضعف الرؤية الكونية املوضوعية   وحبث عن الطمأنينة واحلب، وهو ما"وامليتافيزيقا"وسقط يف مفهوم الكل 

، فظهر النسق املعريف املادي املعقم من كل مطلقات، هذا املشروع املعريف أما نيتشه، فقد اتسم باجلسارة وأكمل. عنده
فكرة إرادة القوة  اإلله وتطهري العامل من ظالله وسقوط فكرة الكل واملركز بل واحلقيقة، وإن كان قد ترك وأعلن موت

وهو يهودي سفاردي "احلداثي يف فكر دريدا  ويتحقق املشروع املعريف الغريب. كمصدر لتماسك النسق وكمركز له
  !الدال باملدلول وبداية عصر ما بعد احلداثة  الذي أعلن سقوط الكل واملركز وعالقة"آخر

الظاهر من سلوك  اليهودية واملسيحية وصنف اليهودية باعتبارها نسقاً دينياً ال يتناول إال اجلانب وقد فرق إسبينوزا بني
حياة اإلنسان الباطنة، واليت جتعل اجلزاء روحياً أكثر منه  ز علىاإلنسان، يف مقابل املسيحية اليت تعد منوذجاً دينياً يرك

سواء بني " التفرقة أساساً للتفرقة بني النموذجني الدينيني املسيحي واليهودي يف الفكر الغريب وقد أصبحت هذه. دنيوياً
ت واملقوالت التحليلية أحد البدهيا  فتبناه موسى مندلسون وكانط وهيجل وماركس وأصبح"اليهود أو بني غري اليهود

  .ما يقال عنها إا مغرضة وسطحية وأحادية يف علم مقارنة األديان يف الغرب، وهي تفرقة أقل

« "األملاين، خصوصاً يف فكر هردر ولسنج  وقد أثر إسبينوزا يف الفكر  ، ويف فكر"»ال يوجد سوى فلسفة إسبينوزا  

« "موسى مندلسون وهيجل  « "، وشلنج "»  أو اإلسبينوزية ال يوجد سوى الفلسفة  إلنسان أن يتقدم حنو  ال ميكن 
وأشاع كولريدج فكر . "» يف هوة اإلسبينوزية  احلق والكمال يف الفلسفة دون أن يغوص مرة على األقل يف حياته

وزا يف ولكنه رفض حلولية إسبين"فلسفة كانط وفلسفة إسبينوزا : فلسفيني إسبينوزا وصرح بأنه ال يوجد سوى نسقني
التقدير، وحتدث  وقد تأثر به كذلك اهليجليون اليساريون إذ كان فيورباخ ينظر إىل مادية إسبينوزا بعني ."أواخر حياته
. ماركس وإجنلز أي واحديتهما التارخيية الكونية  عن إسبينوزية"مؤلف كتاب تطور النظرة الواحدية للتاريخ"بليخانوف 

 بينوزا القائلة بأن االمتداد والفكر صفتان جلوهر واحد، ألن الفكرة ليست هلا داللةإس واعترف إجنلز بأنه يؤمن بفكرة

الطبيعة علة نفسها، ال ائية وأزلية، وهي  كما نوه إجنلز يف كتابه جدلية الطبيعة بفكرة إسبينوزا بأن. سوى الداللة املادية
  .الطبيعة صفات اإلله اليت خلعها إسبينوزا على

. فلسفته لقيت اهتماماً غري عادي يف االحتاد السوفييت ون يهتمون بأثر فكر إسبينوزا يف فرويد، كما أنوقد بدأ الباحث

للكون  واملفكرين يف العصر احلديث مثل أينشتاين وبرجسون بوجود عالقة وثيقة بني رؤيتهم وشعر كثري من العلماء
  .ورؤية إسبينوزا

اكتملت يف كتابات إسبينوزا، وأن املتتالية اليت أدت إىل تفكيك اإلنسان  ملةوحنن نذهب إىل أن املنظومة العلمانية الشا
الفلسفات   معظم"بشكل جنيين"العشرين بدأت مع واحديته املادية الصارمة، وأن هناك داخل منظومته  يف القرن
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 ونسبية األخالق "لوك"ة للعقل والنفس اآللية التجريبي  والرؤية املادية"بنتام"الفلسفة النفعية املادية : العلمانية األساسية
 ومع هذا مل يقدر لفلسفة إسبينوزا أن تكون. "وليام جيمس وجون ديوي"والربمجاتية  "نيتشه"وإعالء القوة كمطلق 

املضمار، وهذا يعود إىل سكونية  اإلطار األساسي للفلسفات العلمانية احلديثة، فاهليجلية أحرزت قصب السبق يف هذا
هو إله "الصريورة اهليجلية /يتجلى يف الطبيعة، على عكس فكرة اإلله الطبيعة املكتمل الذي/سبينوزا، وفكرة اإللهمنظومة إ

 ."تدرجيياً داخل الطبيعة والتاريخ غري مكتمل ويتحقق

 إنه "هيف كارت بوستال أرسل به لصديق ل"قال نيتشه . عالقة إسبينوزا بنيتشه وقد يكون من املفيد التوقف قليالً عند
وجود نظام أخالقي يف  إنكار حرية اإلرادة  إنكار الغائية  إنكار: نفسه يف عدة نقاط يف عقيدة إسبينوزا يتعرف على

. والتأكيد على حب الذات والقوة كأساس للحياة ولألخالق العامل وإلغاء فكرة اخلري والشر  رفض فكرة إيثار الغري

 عرفة جزءاً ال يتجزأ من الغريزة وليس نشاطاً مستقالً عن رغبات اإلنسانجيعالن امل وأكد نيتشه أنه هو وإسبينوزا

ومع هذا، ميكن . احلياة مكتفية بذاا  وأن"موت اإلله املتجاوز"وغرائزه، أي أن نظامهما املعريف يتسم بالكمون الكامل 
تتالية العلمانية بينما يقف نيتشه يف إىل أن إسبينوزا يقف عند بداية امل القول بأن مثة نقط اختالف مهمة بينهما تعود

باعتبار "أو القول مبوته  النهائية، ذلك أن إسبينوزا أخذ أول خطوة يف عمليات العلمنة حينما أمكن ميش اإلله مرحلتها
 وهلذا، أكد أن العامل حتكمه قوانني ال. مركزية يف الكون ، كما أنه رفض أن يمنح اإلنسان أية"أن اإلله هو الطبيعة

ظالل اإلله، أي  ولكنه مل يأخذ اخلطوة الثانية احلامسة وهي تطهري العامل من. باإلنسان أو بغائياته شخصية آلية ال تكترث
واإلنسان يرثان كثرياً من صفات اإلله، فالعامل هو علة  "الطبيعة"فالعامل املادي . من كل عناصر الثبات واملطلقية والتجاوز

دائمة ولكنها  ذاته، عامل أزيل حتكمه قوانني ثابتة آلية خالدة، والطبيعة املطبوعة يف حالة حركة ذاته وغاية ذاته ومرجعية
وهذه الطبيعة الطابعة . الطبيعة املطبوعة شيئاً من الثبات حتركها الطبيعة الطابعة اليت هلا عقل وهدف وغاية وهي اليت متنح

هو سقوط  هذا اإلميان بالعقالنية. يته يف الطبيعة املطبوعة وثبااالكون والذي تتجسد عقالن هي العقل األكرب الذي حيكم
  !الطبيعة فنراه ثابتاً معقوالً يف الغائية اإلنسانية إذ أننا نسقط صفاتنا ورغباتنا اإلنسانية على عامل

 إنسانياً عاملياً الربانية، فهو يتصور أنه كائن عقالين وأن مثة عقالً وقد ورث اإلنسان، هو اآلخر، بعض هذه الصفات
حتقيق قدر من جتاوز  ومن خالل إميانه هذا، يدعي اإلنسان أنه يؤمن بأنه قادر على. على مراكمة املعرفة شامالً قادراً

أسبقية العقل على الوجود، فالوجود بعض من جوهر  الصريورة والتناهي ومن هنا مفهوم احلب العقلي لإلله، فهو يعين
 احلتمية اليت ينصب عليها حب اإلنسان فيمكن فهمها وفهم قوانينها وميكن اإلذعان هلا قالين، أمااإلله ولذا فهو وجود ع

بل إن احلب العقلي . الكامنة فيه  من خالهلا باكتشافه الوحدة"أتاركسيا"برضا وميكن لإلنسان حتقيق الصفاء والغبطة 
ل خالداً أيضاً، ومن هنا حديث إسبينوزا عن وحدة هذا العق لإلله يدخل عنصراً أزلياً يف عقل اإلنسان حبيث يصبح

  .واخلالق صوفية بني اإلنسان والطبيعة

كاملة، فهي ال تترك أي جمال للنظام أو الثبات أو  أما نيتشه، فتحرر متاماً من اإلله وهرب من ظالله فتجربته الكمونية
 كل هذا.  وتغري، فهو إرادة قوة حمضة وموازين قوىواإلنسان نفسه يف حالة سيولة. الكون االستمرارية أو العقالنية يف
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عند إسبينوزا، يظهر حب القَدر  ولذا، بدالً من فكرة احلب العقلي لإلله. يعين استحالة تفسري أي شيء أو تربير أي شيء
ق، أما احلب عند إسبينوزا، هي حتمية داخل نظام عقالين متس واحلتمية، موضع ."amor fati آمور فايت: بالالتينية"

ميكن  قَدر غامض غاشم ال ميكن فهمه، حتمية تلقي بكلكلها على كل املخلوقات كعبء ال احلتمية يف نظام نيتشه فهي
ميتافيزيقية، عامل من الصراع والتحول وال  ولذا، ال ميكن حتقيق الصفاء أو األمن، فالعامل أرض خراب. التخلص منه

دائمة، وحب القدر عمل من أعمال التحدي، فهو رفض لفكرة الطبيعة  ةيوجد أي عزاء فلسفي، فالفرد يف حالة عزل
نيتشه إىل إعادة  ومن هنا، دعا. السببية وقبول للصريورة والعود األبدي ال تنتج عنها أية وحدة صوفية البشرية ولفكرة

بيعة معقولة وال إنسان كاملة ال توجد فيها ط تقييم القيم حىت ميكن اختاذ اخلطوة احلامسة حنو تأسيس حضارة نسبية
 .واملوضوع لتصل إىل السيولة الشاملة عاقل، حضارة تتجاوز ثنائية الذات

 إسبينوزا وعالقة فلسفته بالعقيدة والجماعات اليهودية 

Relationship between Spinoza's  Philosophy, Judaism and Jewish 
Communities  

عالقة التضاد على املستوى املباشر، وعالقة التماثل على : إىل قسمني ديةميكن تقسيم عالقة إسبينوزا باليهود واليهو
  :النماذجي املستوى

 : "على المستوى المباشر"  عالقة التضاد 1

اليهودية : مستويني يهاجم إسبينوزا العقيدة اليهودية انطالقاً من واحديته املادية، وكان هجومه يتم على كان البد أن
ما فوق الطبيعة واإلميان باإلله كقوة مفارقة هلا، أي  صة، واليهودية كمجموعة من العقائد تستند إىلكدين له شعائره اخلا

  .اليهودية كنموذج لكل األديان

. للعهد القدمي وألسفار موسى اخلمسة ومن أهم مؤلفات إسبينوزا كتاب رسالة يف الالهوت والسياسة، وهو أساساً نقد

 أي النقد التارخيي"» نقد العهد القدمي«الذين وضعوا دعائم العلم الذي يسمى   أوائل املفكرينومن هنا يعد إسبينوزا من

أي دين آخر مثل اإلميان بالوحي،  وقد أنكر إسبينوزا يف كتابه كثرياً من مبادئ اليهودية أو مبادئ. "للكُتب املقدسة
أما فيما . نوا قادرين على التوصل إىل حقائق أخالقيةمتوقد، كا فاألنبياء حسب تصوره إن هم إال أشخاص ذوو خيال

بالنسبة إليه كان  وموسى ال خيتلف عن األنبياء إال يف أن الوحي. بالقوانني العلمية فأفكارهم متناقضة يتصل مبعرفتهم
ع القانون إذ ال ميكن أن حيدث أي شيء متناقض م وقد رفض إسبينوزا اإلميان باملعجزات. مباشراً من خالل صوت اإلله

وإن كانت هناك إشارات للمعجزات يف العهد القدمي، فإن هذا يعود إىل . "النهائية املادة هي املرجعية/فالطبيعة"الطبيعي 
اجلوانب املشتركة مع القانون  والتوراة عدمية القيمة إال يف تلك. موجه للوجدان الشعيب وال يصلح لكل الناس أنه

  ."وهذا هو جوهر التفكري الربويب"املادة /الطبيعة نهائية هي دائماًالطبيعي، أي أن املرجعية ال
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إن هي إال  الدينية اليهودية موجهة أساساً إىل اجلماهري اليهودية وحدها، وأن الشريعة اليهودية وأكد إسبينوزا أن الكتب
ولذا، ال عالقة هلذه القوانني باليهود . ينيبني العربان قوانني الدولة العربانية القدمية اليت صدرت لضمان االستقرار السياسي

الشعائر  ويرى إسبينوزا أن سائر. يف العامل، فعالقتها أساساً باالستقرار الزمين للدولة بعد الشتات، أي بعد انتشارهم
  .الفريسيني واالحتفاالت الدينية اليت وردت يف العهد القدمي هي من وضع العلماء اليهود

اليهود بوصفه مشرعاً وقاضياً وكان يتناول يف   موسى واملسيح فيقول إن موسى كان خياطبويقارن إسبينوزا بني
 اإلنسان، أما املسيح فتناولت تعاليمه حياة اإلنسان الباطنة وكان اجلزاء عنده روحياً تشريعه اجلانب الظاهر من سلوك

  .أكثر منه دنيوياً

حسبما جاء يف األناجيل، ويرى أن األوصاف الواردة يف   واألنبياءوقد حلل إسبينوزا خمتلف طرق االتصال بني اإلله
فاالتصال اإلهلي مبوسى . مباشر بني العقل اإلهلي وبني أي عقل آخر سوى املسيح األناجيل ال تدل على حدوث اتصال

 اخلالق وموسى إبان ثغرة بني أي أن هناك"خماطبة أو كالماً، والكالم حيتاج دائماً إىل املخيلة لتفسريه أو فهمه  كان
ببقية األنبياء اليهود كان عن طريق أحالم أو عالمات أو أمارات  وكذا كان األمر مع األنبياء، فاالتصال. "عملية الوحي

واحلالة الوحيدة  .يتم دائماً من خالل واسطة، وهو ما يعين وجود ثغرة أو فجوة بني اإلله واألنبياء معينة، أي أنه كان
فهل التجسد  إذن  هو "اخليال، هي حالة املسيح   اتصال مباشر، ومن عقل إىل عقل دون توسط اللغة أواليت مت فيها

أن تصبح الكلمة جسداً، ويصبح الدال مدلوالً، وختتفي الثغرات متاماً؟ هل  أي: النموذج الكامن يف فكر إسبينوزا
كل هذا، أُرسل  وعالوة على. "لالهوت إىل ناسوت؟حتول الواحدية الروحية إىل واحدية مادية وحتول ا التجسد هو

أما املسيح فتوجه إىل . عقله مع أوضاعهم موسى إىل اليهود وحسب، ولذا فقد توجه موسى إىل اليهود وحدهم وتكيف
يني مبا وقد أثرت رؤية إسبينوزا للعقيدة اليهودية فيمن أتى بعده من فالسفة غرب .العامل، ولذا فإن أفكاره عاملية وحقيقية

ويف الفكر الديين "األديان  ذلك كانط وهيجل وماركس، بل ويف مقارنة النماذج التحليلية اليت سادت يف علم مقارنة يف
  ."اليهودي

ولكن إسبينوزا . موقف إسبينوزا هذا حماباة للمسيحية على حساب اليهودية وقد حدا هذا بالبعض على أن يروا يف
العلة الكامنة  ي فبين كيف خيتلف رأيه عن رأي املسيحيني، فهو يرى اإلله باعتبارهيف نسقه الواحد يستوعب كل شيء

ولذا، فهو يفسر الفكرة املسيحية القائلة بأن . املتجاوزة هلا  وليس العلة العالية فوق األشياء،"املبدأ الواحد"يف األشياء 
األزلية كما تتمثل يف  ر أن املسيح كان يعبر عن احلكمة اإلهليةاألزيل باعتبار أا تعين يف واقع األم املسيح هو ابن اإلله

أما فكرة أن . ، وهي احلكمة املؤدية بالفعل إىل اخلالص"املادة املبدأ الواحد الكامن يف"األشياء وال سيما العقل البشري 
نعود دائماً إىل اهلندسة  بع، وهكذابشرية، فإا مستحيلة متاماً كأن نقول إن الدائرة اختذت صورة املر يتخذ اإلله صورة

  .واألرقام

وحسب وإمنا ميتد ليشمل اليهود أيضاً، إذ يرى أم متسكوا بعقائدهم بعد هدم  وال ينصرف نقد إسبينوزا إىل اليهودية
بعزلتهم عن تعبري عن غبطتهم  وعنده أن عقيدة االختيار إن هي إال. ال ابتغاء مرضاة اإلله وإمنا كرهاً للمسيحية اهليكل
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والذي أرسل إليهم بشرائع وقوانني ال يستطيع أحد أن  واليهود هم حمط كراهية اإلله الذي حطم هيكلهم. اآلخرين
غضبه  القوانني مل تكن تعبرياً عن رغبة اإلله يف احلفاظ على رضاء اليهود بل تعبرياً عن ولذا، فهذه. يعيش مبقتضاها
  .عليهم ومنهم

فاليهود يكرهون كل الشعوب األخرى حىت أصبح احلقد  لك يف ذكر صفات اليهود السلبية،وأفاض إسبينوزا بعد ذ
 وحىت صفام الطيبة، فإا نابعة من سيئام، فتماسكهم. ينموا كل يوم يف صلوام بالنسبة إليهم طبيعة ثانية،

  .وتعاطفهم ينبع من كُرههم لكل الشعوب األخرى

أن  يرى أنه اهلوية اليهودية على أساس موقف الشعوب غري اليهودية من اليهود، فيشري إىل اويفسر إسبينوزا استمرار م
وانتهى األمر م إىل االنصهار، على  يهود املارانو يف إسبانيا الذين سمح هلم بشغل مناصب رفيعة حققوا االندماج

ومن هنا جيب على .  من الوظائف احلكوميةويتهم ألم مت استبعادهم عكس املارانو يف الربتغال الذين احتفظوا
السياسة نفسها ميكن  يضطهدوا اليهود املتنصرين ألن املعاملة احلسنة هي اليت ستؤدي إىل اختفائهم، بل إن املسيحيني أال

 .النتائج أن تطبق على اليهود املؤمنني، وقد تؤدي إىل نفس

 : "على المستوى النماذجي"  عالقة التماثل 2

ومع هذا، فإن عالقة . وتارخيهم إسبينوزا اليهودية، إذن، بشكل واضح، واملسيحية بشكل مستتر، بل هاجم اليهود هاجم
والتركيب، ومثة جوانب يف فكره ال ميكن فهمها دون العودة إىل الكثري من  إسبينوزا باليهود واليهودية عالقة بالغة العمق

املنظور، تعبري عن جوانب  ففكره، من هذا. ر اجلماعات اليهودية يف أورباالعقيدة اليهودية وإىل أشكال تطو العناصر يف
الحقة بني اليهود واليهودية كان إسبينوزا تعبرياً عميقاً عنها،  كما أن مثة تطورات. كامنة يف النموذج الديين الذي يرفضه

  :هلا ومنوذجاً أساسياً

كانوا مسيحيني كاثوليك قوالً، يهوداً فعالً، أو  هم الدينية، فقد كان إسبينوزا من يهود املارانو الذين فقدوا هويت"أ 
إال  واقع األمر فقدوا هويتهم اليهودية الدينية يف الفترة اليت أخفوها فيها فلم يبق منها هكذا كانوا يتومهون، إذ أم يف

ولذا، فإم حينما تركوا . هودوال ي قشرة ضعيفة، فأصبحوا مجاعة هامشية بالنسبة لكل العقائد، ومل يكونوا مسيحيني
أمستردام، اليت كانت قد حققت أعلى معدالت العلمنة يف الغرب، وجدوا  شبه جزيرة أيربيا واستقرت أعداد منهم يف

. الفلسفي والديين هلم هناك وبدأوا يقودون الفكر املعادي للدين، أي دين، وكانوا من محلة لواء الشك التربة املناسبة

مفكر ماراين بالدرجة األوىل يظهر اإلميان الديين  نوزا من هذه التشكيلة احلضارية الدينية الفذة، فهووقد خرج إسبي
بالنسبة إىل  يبطن اإلميان الكامل باملادة وقوانينها باعتبارها النقطة املرجعية النهائية، ال ويستخدم اخلطاب الديين ولكنه

اخلطاب، يتحدث إسبينوزا عن اإلله، وهو يف  وعلى مستوى. ة لإلنسان أيضاً وإمنا بالنسب"الطبيعة"العامل املادي وحسب 
 وقد أشار أحد. »حسب قوانني الطبيعة « إمنا يعين » بأمر اإلله « عندما يقول  ولذا، فإنه. واقع األمر يعين الطبيعة

  .دية بشكل خفياملا ، أي أنه يدافع عن الرؤية"مادي"املؤلفني إىل إسبينوزا باعتباره ماراين العقل 
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احلاخامية تعاين من بدايات أزمتها بعد هجمات مشيلنكي   وحينما استقر املارانو يف أرجاء أوربا، كانت اليهودية"ب
وشبتاي  وشن كل من إسبينوزا. اليهودي احلاخامي وعزلته عن التيارات الدينية يف العامل وأوربا وبعد حتجر الفكر الديين

واحدي يف فكره يؤمن بوحدة الوجود  يهودية، وكالمها من أصل ماراين، وكالمها حلويلتسفي هجوماً شرساً على ال
ولعل .  وإعالن اية التاريخ"اآلن وهنا"بإمكانية تشييد الفردوس األرضي  الروحية يف املظهر، املادية يف املخرب، ويؤمن

ووحدة الوجود الروحية، بينما  القبالية اللوريانيةالوحيد بينهما هو أن تسفي ظل حبيس الديباجة الدينية اليهودية  الفارق
احللولية الواحدية الروحية واحللولية الواحدية املادية، فاستخدم  متكَّن إسبينوزا من جتاوزها واكتشف التوازي بني

إن اإلله « دئية املب روحياً ومصطلحاً فلسفياً مادياً يف آن واحد، وميكن فك شفرة األول من خالل املقولة مصطلحاً دينياً
إسبينوزا كان مصطلحاً دينياً عاماً ليس فيه سوى أصداء  وحىت املصطلح الديين السطحي الذي استخدمه. »هو الطبيعة 

  .على اليهودية من الداخل، بينما كان هجوم إسبينوزا هجوماً من اخلارج ولذا، كان هجوم تسفي. يهودية

ولكن قبل أن نعرض . اللوريانية  حلولية متطرفة تضرب جبذورها يف القباالهنذهب إىل أن رؤية إسبينوزا الفلسفية وحنن
املفيد اإلشارة إىل وجود تيارات أخرى داخل اليهودية أثرت يف  هلذا املصدر األساسي من مصادر رؤيته، قد يكون من

العقالين،  االجتاه امليموين: ديةوتذهب بعض الدراسات إىل أن هناك اجتاهني داخل اليهو. احللويل إسبينوزا وعمقت اجتاهه
فكر موسى بن ميمون نفسه حيوي يف داخله  ولكن. نسبة إىل موسى بن ميمون، واالجتاه احللويل القبايل الالعقالين

كثرياً ما تقترب من حالة الواحدية املادية الشاملة اليت حققها إسبينوزا واليت  عناصر مادية، فعقالنيته أحياناً شاملة متطرفة
  .ختتلف عن واحدية الرؤية احللولية الروحية ال

 فاليهودية، يف إحدى صورها، تكاد تكون ديناً. أفكار تركت أعمق األثر يف إسبينوزا وتوجد داخل اليهودية احلاخامية

ق الشعائر حىت ال تتعارض الفر ونظراً لتناقض بعض العقائد اليهودية، مت التركيز على. بدون إله وبدون ميتافيزيقا
. الشعائر نفسها بعد أن ينسب إليها كل فريق املعىن الذي يريده اليهودية املختلفة فيما بينها وحبيث ميارس كل اليهود

األوىل دين الظاهر  اليهودية هي اليت أثرت يف إسبينوزا حينما فرق بني اليهودية واملسيحية باعتبار أن وهذه السمة يف
إىل درجة "اليهودية هو اإلميان بإله متجاوز للمادة متاماً  ا لإلله متأثرة جبانب مهم يفورؤية إسبينوز. والثانية دين الباطن

قوانني عامة  فيها متاماً يف الوقت نفسه، إله يشبه قوانني الضرورة يف املنظومة اإلسبينوزية، وهي  حالٍّ"التعطيل أحياناً
  ."ه كالفنيشبه من بعض الوجوه إل"جمردة ولكن ال وجود هلا خارج املادة 

، فهناك داخل اليهودية إميان بإله »التراكمية لليهودية الطبيعة اجليولوجية«وقد يكون من املفيد هنا أن نشري إىل ما مسيناه 
نفسه إىل أن  وقد أشار إسبينوزا. وإميان بالبعث واليوم اآلخر وإنكار هلما أو عدم اكتراث ما مفارق وإميان بإله حالّ،

وعلى كلٍّ، فإن "القدمي ال يتحدث عن خلود الروح  العقيدة اليهودية كانت دائماً فكرة شاحبة، فالعهدفكرة اآلخرة يف 
 وشدد إسبينوزا على أن الصدوقيني كانوا ينكرون اليوم اآلخر. "احللولية الواحدية هذا هو احلال دائماً مع املنظومات

وكانوا جيلسون . الكهنوتية القائدة ن بل كانوا يشكلون الطبقةوعقيدة البعث، وأم مع هذا مل يطردوا من حظرية الدي
العهد القدمي ال يوجد فيه، على حد قوله، أي شيء عن وجود غري  كما أن. يف السنهدرين جنباً إىل جنب مع الفريسيني
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تقدم، فإنه  لكل ماو. "أي أنه اكتشف الطبقة احللولية التجسيدية املادية يف العهد القدمي"لإلله  مادي أو غري جسماين
وإسبينوزا على . فاليهودية خاصية بيولوجية مادية وراثية يعرف اليهودي بأنه من ولد ألم يهودية حىت ولو مل يؤمن باإلله،

 ولكن هذه اآلراء ال تشكل إال. فكل اآلراء اليت ذكرها وردت يف التراث الديين اليهودي حق فيما يقول، بشكل جزئي،

هذه اخلاصية اجليولوجية،  وبسبب.  طبقة جيولوجية توجد جبوارها طبقات أخرى متناقضة معها متاماًجزءاً وحسب أو
وهذه إستراتيجية كثري من املفكرين "الديين اليهودي ذاته  ظهر إسبينوزا وولَّد اإلحلاد والعلمانية من داخل النسق

حملهما  لدين يتم إحالل العقل حمل الدين، مث املادةالعشرين، فتحت شعار التوفيق بني العقل وا اإلحلاديني يف القرن
  ."مجيعاً

 اليت تعد مكوناً أساسياً يف فكر اليهود السفارد واملارانو واليت"اللوريانية  ومهما يكن تأثري اليهودية احلاخامية، فإن القبااله

والقبااله اللوريانية صياغة غنوصية حلولية  .ره تركت أثراً حامساً فيه وشكلت إطاراً ملعظم أفكا"تشبع ا إسبينوزا
اإلله  احللولية تطرفاً، فهي حلولية روحية توحد متاماً بني اخلالق وخملوقاته، أي بني متطرفة، بل تعد من أكثر الصياغات

اله اللوريانية يسري متاماً يف واخلالق حسب القبا .والكون ليس جمرد تعبري عن اإلله وإمنا هو اإلله ذاته. واإلنسان والطبيعة
القول  وميكن. الطبيعة يف قداسته/م حبيث يصبح املخلوق يف قداسة اخلالق وتصبح املادة الكون متصالً مبخلوقاته ملتحماً

الدينية التوحيدية تؤمن، كما هو  بأن وحدة الوجود الروحية شكل من أشكال علمنة الدين من الداخل، فالرؤية
. واملادة والروح، والكل واجلزء، والسماء واألرض، واإلله والطبيعة  الدنيا واآلخرة، واخلالق واملخلوق،معروف، بثنائية

املسافة بني  والفلسفات الدينية التوحيدية كافة احلفاظ على هذه الثنائية حىت وإن حاولت أن ختتزل وحتاول الديانات
ثنائية فضفاضة وتتحول املسافة إىل جمال تفاعل بني  ية الصلبة إىلحبيث تتحول الثنائ"اخلالق واملخلوق وتقرب بينهما 

احللولية يف حلظة وحدة الوجود فتأخذ شكل رؤية وحدة عضوية كاملة حبيث يسري  أما الفلسفات. "اخلالق واملخلوق
ة الكاثوليكية الكنيس وقد أكدت. واحد يف كل الكون، ومن هنا الرتعة الكونية املوضوعية اليت تكتسح اإلنسان قانون

أوىل حماوالت كسر الثنائية، ولكن القبااله اللوريانية كانت  ويعد اإلصالح الديين الربوتستانيت. هذه الثنائية بشكل حاد
 وعلمنت اليهودية، فثمة عامل واحد أحادي يسري فيه قانون واحد ضروري حتمي عام، وهو قد أجنزت ذلك منذ زمن

 .إنسانية  وخيتفي، فهو جزء من كل وليس له خصوصيةعالَم يتراجع فيه اإلنسان

كلها جزء من نسق هندسي، ومن هنا ظهرت اجلماتريا،  وعالَم القبااله اللوريانية ال عاطفة فيه وال أخالق، فاألمور
  إمكانية فهممن أجل التحكم فيه ال التوازن معه، وهذا يقابل متاماً فكرة إسبينوزا عن وهي حماولة تفسري العامل باألرقام

يف العامل ويف الذات بأن ينظر  العامل، مبا يف ذلك اإلنسان، من خالل املنطق واخلطاب اهلندسي، وعن إمكانية التحكم
وقد قيل عن القبااله اللوريانية إا أهلَّت اجلنس وجنست . "املوضوعية الرؤية الكونية"اإلنسان إىل الكون من منظور اإلله 

اإلله، وتطبيع اإلله شكل من أشكال  ز فرويد فيما بعد، وميكننا أن نقول إن إسبينوزا ألَّه الطبيعة وطَّبعوهو إجنا اإلله،
املسيحية أخذ شكل حلظة تارخيية فريدة يف حياة املسيح باعتباره ابن اإلله  وإذا كان التجسد يف. التجسد الدائم واملستمر

إذ يصبح الكون بأسره جسد  القبااله اللوريانية هي يف الواقع جتسد دائم، فإن حلولية "»احللول املؤقت«نسميه  وهو ما"
من يود معرفته أن يدرسها ويستخلص منها كل ما يلزمه من  اإلله، فالطبيعة هي التجسد الكامل واملستمر لإلله، وعلى
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يقول  متاماً كما"هو الطبيعة أي أن اإلله " إلوهيم هو هاطيفع " القبااله اللوريانية أن  وجاء يف. معرفة للخالص
الفلسفي األكرب هو اكتشافه هذا التقابل  بل إن إجنازه. ، وأكد القباليون أن طيفع هي املعادل الرقمي إللوهيم"إسبينوزا

ال موجود إال هي، أي املادة " ووحدة الوجود املادية "إال هو، أي اإلله ال موجود"املدهش بني وحدة الوجود الروحية 
العلمانية الشاملة دون أن  ومن خالل اكتشافه هذا، جعل إسبينوزا اإلنسان الغريب قادراً على أن يتبنى الرؤية ."بيعةأو الط

  .يدري ودون أي إحساس باحلرج

وهذه . هاحاال متاماً في تأثري اليهودية احلاخامية يف رؤية إسبينوزا لإلله باعتباره متجاوزاً متاماً للمادة وقد أشرنا من قبل إىل
اللوريانية، فالسفريوت أو التجليات النورانية هي جتسد إنساين كامل  الرؤية املتناقضة، توجد وبشكل حاد يف القبااله

للعامل والذي ال عالقة له  ، أي اإلله اخلفي املفارق متاماً»إين سوف«احللول الكامل، ولكن وراءها يوجد ال  لإلله، فهي
  .الغنوصي  توجد كذلك يف الفكر" صلبةأو ثنائية"به، وهي ثنوية 

كله، حبيث اختلط اخلري بالشر والروح باجلسد وأصبح  وحبسب أسطورة شم األوعية، فقد تبعثر النور اإلهلي يف الكون
 عفوداه: بالعربية"ويف مفهوم اخلالص باجلسد . التمييز بني الواحد واآلخر مستحيالً الشر مالزماً للخري حبيث يصبح

ونظرية القبااله اللوريانية  .، جند أن اخلالص يتم عن طريق ارتكاب املعاصي أو عن طريق الغوص يف املادة"موتجبشي
األخالق حيث يتم اخلالص ال من خالل معرفة اخلري والشر، وممارسة  األخالقية ال ختتلف كثرياً عن نظرية إسبينوزا يف

وحتميات حتدث  أن الكون ال غاية له وال خري فيه وال شر وإمنا ضروراتوإمنا يتم من خالل إدراك  اخلري وجتنب الشر،
املطلَق الوحيد يف منظومة إسبينوزا هو البقاء  كما أن. ألا جيب أن حتدث، فهو خالص من خالل معرفة قوانني املادة

 ال خيتلف كثرياً عن طريق وهذا. قوة ازدادت مقدرته على البقاء وازداد خرياً وبالتايل القوة، وكلما ازداد اإلنسان
اإلسبينوزية توجد يف املنظومة  كما أن النسبية األخالقية اليت تسم املنظومة. من خالل املعاصي والغوص يف املادة اخلالص

  .اللوريانية

الكون  :املاكروكوزم" يشبه الكون "الكون األصغر: املايكروكوزم"القبااله فكرة أن اإلنسان  ومن األفكار األساسية يف
أيضاً يف فلسفة إسبينوزا حيث جند هذا  وهذه فكرة أساسية.  يف البنية، وأن مثة قانوناً واحداً يسري عليهما"األكرب

  .اإلنسان إن هو إال جزء من كل، خاضع متاماً لقوانينه التعادل بني اخلالق والطبيعة واإلنسان، وأن

الغربية،  ه يشكل أول تعبري عن منط متكرر بعد ذلك يف احلضارةحظرية الدين اليهودي، إال أن وقد طُرد إسبينوزا من
آخر، ومع هذا يظل يشار إليه باعتباره  وهو اليهودي اإلثين، أي اليهودي الذي يترك عقيدته الدينية وال يعتنق ديناً

  .إىل عقيدته وإمنا إىل انتمائه للموروث اليهودي وهو اليهودي الذي تستند هويته ال. يهودياً

على  بداية سلم طويل من املثقفني الغربيني العلمانيني ذوي اجلذور اليهودية الذين يقفون يقف إسبينوزا أيضاً علىو
اإلنسان نفسه، للقياس الكمي،  هامش احلضارة ال يشعرون بأية قداسة حنو أي شيء، ويخضعون كل شيء، مبا يف ذلك

 وفرويد "إىل حد ما"بدأ بإسبينوزا ويضم السال وماركس  لوهم سلم طوي. ويناصبون كل التقاليد السائدة العداء
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معرفياً مادياً  ومعظم هؤالء املفكرين يرفضون الدين متاماً ولكنهم يقترحون بدالً منه منوذجاً .وتروتسكي وليفي شتراوس
  .متكامالً شامالً حيمل كثرياً من مسات الدين

نزعة حلولية واحدية  س متأثرون بالرتعة املشيحانية يف اليهودية وهيإسبينوزا واملفكرين الثوريني مثل مارك ويبدو أن
يف اية األمر ويف "والكون تفاصيل مؤقتة، تؤدي مجيعاً  معادية متاماً للتاريخ وللحدود وترى أن كل تفاصيل التاريخ

. شيء فيه تغير كامل لكل الذي سيحدث "والفردوس األرضي عند اية التاريخ"املشيحاين   إىل العصر"التحليل األخري

وهي املعرفة الشاملة بكل األمور حبيث  وهذه النقطة عند إسبينوزا تأخذ شكل اإلدراك الكامل لقانون الضرورة واحلتمية،
معرفته بأنه ليس مثة حرية وال معىن خاص له، وأنه جزء من كل مادي  يصل اإلنسان يف معرفته إىل مرتبة اآلهلة، وهي

إىل فكرة  وحتولت هذه الفكرة عند ماركس. الذاتية اليت تستطيع اإلرادة اإلنسانية التدخل فيها نهيتحرك حسب قواني
 حيث يتم التحكم "يف اية األمر"اتمع الشيوعي  احلتمية التارخيية وقوانني اجلدل املادية اليت ترتفع باإلنسانية مجعاء إىل

 د أن هذه الرتعة املشيحانية السياسية العلمانية هي تيار واضح بنيهذا، جيب تأكي ومع. الكامل يف الذات واملوضوع

  .املفكرين العلمانيني الغربيني سواء كانوا من أصول مسيحية أم كانوا من أصول يهودية

ولكننا بينا أن مفهوم . يكون صهيونياً هاجم إسبينوزا اليهودية واليهود، وأشار البعض إىل أنه بسبب ذلك ال ميكن أن
وينتمي إسبينوزا إىل هذا النمط، فعداؤه الشديد . اليهود والصهيونية شعب العضوي املنبوذ هو أساس لكل من معاداةال

أي [مبادئ عقيدم  بل إنين ألذهب إىل حد االعتقاد بأنه لو مل تكن: "إىل طرح اقتراح صهيوين حني قال لليهود أدى به
تتعرض هلا أحوال البشر بسهولة، فقد ينشئون   وسط التغريات اليتقد أضعفت عقوهلم، ولو سنحت الفرصة] اليهود

وميكن هنا أن منأل بعض الفراغات املوجودة بني السطور والكلمات، ". ثانية مملكتهم من جديد، وقد خيتارهم اإلله مرة
قول اليهود مبا حوت ع فالعقيدة اليهودية حسب رأيه أضعفت. واملدلول، من خالل معرفتنا برؤية إسبينوزا وبني الدال

نفسها من أية مطلقات أو ثنائيات، أي أصبحت عقيدة  من غيب وغرض واجتاه وثنائيات، فإن جنحت اليهودية يف تطهري
 إطار وحدة الوجود املادية ال وحدة الوجود الروحية، ألمكنها أن تنقذ اليهود خصوصاً مادية علمانية متاماً، تدور يف

الغربية وبداية التشكيل االستعماري   العامل، وكان التغري األساسي آنذاك هو صعود القوةوسط التغريات اليت حتدث يف
وسيؤدي هذا إىل أن يقوم اليهود بتأسيس . العامل وفرض إرادة القوة عليه الغريب الذي كان يعين يف واقع األمر علمنة

 .مرة ثانية زا باختيار اإلله هلموهذا ما يعنيه إسبينو. الصهيونية مبساندة هذه القوة اجلديدة مملكتهم

الصهيونية علمنت اليهودية وطهرا من الغيبيات  واملشروع الصهيوين تنفيذ حريف للمشروع اإلسبينوزي، ذلك أن
 اإلله والشعب اليهودي وإرتس أو أرض"فوحدت بني اخلالق واملخلوق والطبيعة  والثنائيات والغايات األخالقية،

إسبينوزا بني اإلله واإلنسان والطبيعة يف  ميكن فصل أي من هذه األشياء عن اآلخر، متاماً مثلما وحد، حبيث ال "يسرائيل
الثنائية، مل يعد اليهودي عضواً يف مجاعة دينية وعرقية تتحدد هويتها حسب  ومع تصفية. إطار واحديته الكونية املادية

هويتها حسب موروثها العرقي   فقط تتحدد"أي قومية"اً يف مجاعة عرقية  وإمنا عضو"البيولوجي"الديين والعرقي  املوروث
. أخالقية أو غايات إنسانية إذ يصبح اهلدف الوحيد بقاء اليهود  وحسب، وهو موروث ال يلزمها بأية أهداف"أو اإلثين"
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حق  » يد من حديد، فلهمتكمن يف القوة ويف املقدرة على ضرب كل من يقف يف طريق اليهود ب لكن آلية هذا البقاء
. »ميتد بقدر ما متتد قوته « فرد  فحق كل. »، وهلم من احلق على الطبيعة بقدر ما هلم من القوة ]مطلق[طبيعي كامل 

، شعباً خمتاراً ألنه اختار نفسه، شعباً يشبه يف كثري من الوجوه »ثانية  مرة« وبالتايل، أصبح الشعب اليهودي شعباً خمتاراً 
العامل اجلديد وطهروه  « اكتشفوا« البيوريتان يف أمريكا الشمالية الذين اختاروا مصريهم وركبوا سفنهم و  نياملستوطن

  .من تارخيه السابق، وحولوه إىل جنة عذراء

كتبه، ويوجد  يف إسرائيل مراسم عودة إسبينوزا حلظرية الدين مرة أخرى، ويحتفل مبيالده وذكرى نشر وقد أُقيمت
 .ص لدراسة كتبهمعهد متخص

 الفالسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر 

Philosophers  among Members  of the Jewish Communities  in the Eighteenth 
Century  

 التشكيل احلضاري الغريب وملدة قرنني من الزمان فيلسوف مهم من بني أعضاء اجلماعات بعد إسبينوزا مل يظهر داخل

الثاين من القرن التاسع عشر وبدأوا  فجميع الفالسفة البارزين من أعضاء اجلماعات اليهودية ولدوا يف النصف. اليهودية
ال يعين أنه مل يظهر بينهم فالسفة، ففكر حركة االستنارة ترك أثراً  هذا. يكتبون يف العقود األوىل من القرن العشرين

تنويع مباشر إن مل   هو"كما كان يقال له» فالطون أملانيا وسقراط اليهود أ« "ففكر موسى مندلسون  كاسحاً فيهم،
كما تأثر املفكرون الدينيون . بكل نقطه اإلجيابية والسلبية يكن اشتقاقاً مباشراً من فكر حركة االستنارة والعقالنية املادية

مثرة   وهي"هسكاله"كة التنوير اليهودية اجلماعات اليهودية بالفكر االستناري والربويب وحر والتربويون من أعضاء
  .حركة االستنارة

العميق يف املفكرين من أعضاء اجلماعات اليهودية فظهر فكر  وترك ظهور الفكر املعادي لالستنارة هو اآلخر أثره
الشخصية «و» حركة التاريخ اليهودي«و» "فولك"الشعب العضوي «وعن » اليهود تفرد«عضوي يتحدث عن 

االستنارة إىل فكر العداء  ولعل االنتقال من فكر حركة. وتبلور هذا الفكر يف اية األمر يف الفكر الصهيوين .«اليهودية
مثرة حركة " مث اليهودية احملافظة "االستنارة والتفكري اآليل مثرة حركة"لالستنارة يتبدى يف ظهور اليهودية اإلصالحية 

احلضارة  دو أن الفالسفة من أعضاء اجلماعات اليهودية حيققون بروزهم داخلويب."والتفكري العضوي العداء لالستنارة
وتواري املنظومة "العلمانية يف إطار العقالنية املادية  فإسبينوزا ظهر عند والدة املنظومة.الغربية يف حلظات االنقطاع احلادة

املادية  بعد مقتل العقالنية"الالعقالنية املادية أما برجسون وهوسرل فظهرا بعد ميالد . تعبري  وعبر عنها أبلغ"املسيحية
  . ومها أيضاً عبرا عنها أبلغ تعبري"على يد نيتشه

  والالعقالنية المادية "1941-1859"هنري برجسون 

Henri Bergson and Materialis t Irrationalism  
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وكان أبوه موسيقياً . 1859 أكتوبر 8باريس يف  ولد يف. أحد أهم الفالسفة الفرنسيني يف مطلع القرن العشرين
بعد أن » برجسون«اليت اشتق منها اسم » بركسون«أو » أبناء برييك«أسرة  مشهوراً وسليل أسرة يهودية ثرية هي

اجلماعات  وتغيري االسم حىت يفقد ملمحه اليهودي أمر مألوف بني أعضاء"يف اتمع الفرنسي  اندجمت األسرة
ولذا، فقد تلقَّى . مندجمة يف جمتمعها سون من أصل إجنليزي يهودي، ولكنها كانت هي األخرىكانت أم برج. "اليهودية

دخل برجسون مدرسة . نبوغاً يف الدراسات الكالسيكية والرياضيات معاً برجسون تعليماً فرنسياً علمانياً، وأظهر
، 1881 ويف عام. عندما بلغ سن الرشد 1880، وجتنس باجلنسية الفرنسية عام 1878الشهرية عام  املعلمني العليا

وإذا . 1881يف الفلسفة عام  حصل على الليسانس يف الرياضيات واآلداب معاً، مث حصل على درجة األجرجياسيون
، 1900أيضاً؛ فقد عين أستاذاً بالكوليج دي فرانس عام  كان تعليم برجسون فرنسياً، فإن حياته املهنية كانت كذلك

جائزة  ، مث عين باألكادميية الفرنسية، وحصل على1901العلوم األخالقية والسياسية عام  أكادمييةوانتخب عضواً ب
  ."1932"األخالق والدين  ، و منبعا"1907"ومن أشهر مؤلفاته التطور اخلالق . 1908نوبل يف اآلداب عام 

ل أن يرد العامل بأسره إىل مبدأ واحد، وهو األيديولوجيات العلمانية حياو وميكن توصيف عالَم برجسون بأنه مثل معظم
داروين عالَم حلقاته متصلة صلبة،  وعالَم. "ال لتغيري جوهره"مبدأ التطور الدارويين، ولكنه يبذل حماولة لتهذيبه  يف حالته

إطاره حسب قوانني برانية صارمة تنضوي حتت رايتها كل  كل عنصر فيه يؤدي إىل ما بعده، وتتطور الكائنات يف
  .فيه؛ مطلق مصمت ميت األشياء، فهو عامل ال ثغرات

اازية العضوية للكون، أي شأنه شأن نيتشه ووليام جيمس،  وعلى طريقة مفكري عصر ما بعد االستنارة والصورة
ن داخله م العامل امليت املغلق بأن جيعله كياناً تطورياً عضوياً مفعماً باحلياة اليت تنبعث حياول برجسون أن يحيي هذا

املطلق إىل مبدأ حالٍّ يف املادة، كامن فيها،  فهذه طبيعة األنساق الفكرية العلمانية حيث يتحول. وحتركه وهي سبب منوه
 فيصبح الكون عاملَاً تطورياً حيوياً سائالً حلقاته متصلة، ال ثغرات فيه وال. خالهلا وال ميكنه أن يظهر إال بأن يتجسد من

حماولة يائسة إلحياء عامل  وميكن القول بأن كل فلسفة برجسون هي. ت من قوانينه وحركة منوهيستطيع أحد أن ينفل
  .ميت وتأكيد للحرية يف عامل السببية املادية الصلب

الشيء، فالشيء هو مقولة نظرية  ينطلق برجسون من مفهوم أساسي يف كل من احلضارة والفلسفة الغربية وهو مفهوم
وفُرضت هذه املقولة على العالَم الذي مت النظر إليه باعتباره جمموعة  .من خالل عملية جتريد طويلةوصل إليها املنظّرون 

بالبعض بطرق خمتلفة،  صلبة، فالفلسفة الغربية ترى أن العامل هو أساساً شبكة من اجلواهر املرتبطة بعضها أشياء حمددة
لكن مثة منطقاً آخر وعاملَاً آخر . نيوتن اآليل الصلب ة وعاملوهذا هو منطق األشياء الصلبة، منطق عصر العقل واالستنار

القول بأن  وميكن. والتمازج هو عالَم ما بعد االستنارة، عالَم الصورة اازية العضوية للكون يتسم بالسيولة والتماوج
أن نيتشه يهتم جبانب واحد نيتشه، مع فارق  مثة ثنائية صلبة جتري يف كل أعمال برجسون تشبه الثنائية اليت تسم منظومة

كما أن برجسون أحل احلدس حمل . جيمس، فإنه يهتم بكليهما ويقننهما أما برجسون، شأنه شأن وليام. يف الثنائية
احلدس  /العقل :وميكن أن نورد بعض الثنائيات املتعارضة يف منظومة برجسون. لتجاوز الواقع املادي القوة كوسيلة
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الكيفي  / الزماين  الكمي"أو التمازج"االمتداد /االمتداد املكاين العالَم املتعين /العلم ارداإلدراك املباشر  /التحليل
وهو "الصويف / "الرباين وهو العملي القادر على التعامل مع"املستمر  الربمجايت /الصائر  املتقطع/املوجود السائل /الصلب

جمتمع مفتوح  /  جمتمع مغلق"اجلوهر اجلواين لألشياء ل إىلالذي يستخدم احلدس فيتعامل مع اإلنسان واألزلية ويص
احلدس اجلواين  قانون/جتاوز القوانني واألعراف  قانون الضرورة الرباين للبشر العاديني/واألعراف االمتثال للقوانني

  ."األبطال واملتفوقون"للنخبة 

اال  جلاف الذي يمن عليه صورة جمازية آلية، وهواجلانب العقلي لعالَم االستنارة ا والطرف األول يف الثنائية ميثل
معاداة االستنارة والذي يتمركز حول صورة  اخلاضع للقياس ولتقييم العقل وقوانني الواقع، أما الطرف الثاين فيمثل عصر

 لويل الذي يتسم بالسيولةمفعم بوثبة احلياة الكامنة يف املادة، العالَم العضوي احل جمازية عضوية، فهو عالَم الدميومة، عامل

  .واحلركية

شأنه شأن كل الفلسفات "الثاين يف الثنائية  وتدور أعمال برجسون حول هذه الثنائية الصلبة وحول حتيزه للطرف
اليت نظر إليها برجسون من منظور هذه الثنائية هو مفهوم الزمن، فاإلنسان الغريب  ولعل أهم املفاهيم الفلسفية. "احليوية
الرؤية العلمية للزمن اليت تثبت  وهذا هو جوهر. اعترب الشيء كياناً صلباً حينما نظر إىل الزمن اعتربه خطاً مستقيماً الذي

إا رؤية مكانية للزمن تنظر للزمن باعتباره امتداداً . املستقبل أمامنا احلاضر هنا  املاضي خلفنا : العامل كمقوالت جامدة
يف املستقبل،  فنحن هنا وجئنا من هناك يف السابق وسنتقدم إىل هناك. إىل احلتميةرؤية جامدة تؤدي  للمكان، وهي

وهو ليس جمرد خط مستقيم ميتد بشكل رتيب من   هو امتزاج املاضي باحلاضر باملستقبل،"الدميومة"ولكن الزمن احلقيقي 
التمييز بني الزمن احلي املُعاش، كتجربة برجسون أن كثرياً من البشر يفشلون يف  ويرى. املاضي إىل احلاضر إىل املستقبل

 "الشيئي"املوضوعي اآليل  حية يدركها احلدس، والزمن كمكان جامد يعيه العقل؛ كم يقاس بالساعة وهو الزمن فريدة

 واالمتداد "أو احليز الزماين"خيلطون بني االمتداد الزماين  ويذهب برجسون إىل أن معظم البشر. الذي يستخدمه العلم
  .والكم، وبني التزامن والتعاقب كاين، وبني الكيفامل

االمتداد الزمين املتدفق هو وحده الذي يتخلل كل الوجود احلقيقي، فالزمن  ويذهب برجسون إىل أن العنصر احليوي يف
ستمر الذي حيدث التغير امل  الزمين ميكن تعريفه باعتباره"احليز"ومن هنا، فإن عنصر االمتداد . العقلي اجلامد يلغي الوعي

مهما "وإمنا ينبع من طاقة داخلية موجودة يف أجزاء الوجود  يف الزمن، وهو تغير ال ينبع من أية قوى متجاوزة للزمن
ميالً  وهذه احلياة احلالَّة يف كل شيء ختلق فيما حتل فيه. هي احلياة: متشاة يف اجلميع ؛ قوة كامنة"تنوعت أشكاهلا

املادي يتشكل ويتغري حسب ذلك التوجيه  وهكذا يظل اجلسم:  يؤثران يف كل جزئية من جزئياتهخاصاً وتوجيهاً معيناً
 "elan vital إيالن فيتال: بالفرنسية"» الوثبة احليوية«ويسميها برجسون  الذي متليه تلك احلياة الدافعة الكامنة فيه،

  .مصدر ال متناه يوجد داخل الكون ذاته اليت تنبع من

وينتج عن . املستمر عن نفسها من خالل الزمان هو العنصر األساسي يف الكون ه الوثبة احليوية وتعبريهاواستمرار هذ
إجنازات املاضي  يكون الوعي هو الذاكرة، فالذاكرة هي اليت تستوعب االمتداد الزمين ألا تراكم لكل هذا أن ما
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مبا سبقها وما تالها، فتتمكن بذلك من احلكم على  قرونةًوتستدعي الصور الذهنية اليت مرت بنا يف التجارب املاضية م
خالهلا  فمن. لكن للذاكرة فوق هذا عمل آخر. فالذاكرة، من مث، علم. تعرض لنا حكماً صادقاً املواقف املشاة اليت قد

تباره اإلنسان جوهره الشخصي باع ينمو املاضي ليصبح احلاضر، ومن خالل احلدس، الذي هو جوهر الذاكرة، يدرك
وبواسطة الذاكرة ميكن . االمتداد الزماين املبدع الذي هو احلقيقة املطلقة  امتداداً زمنياً وحيوياً، وكذلك يدرك"هو ذاته"

ختضع هلا األشياء  اخللود بأسره يف حلظة واحدة، ويف ذلك حترير لنا من قيود الصريورة الطبيعية اليت أن يستوعب
املادية ليصبح كائناً مدركاً حر اإلرادة قادراً على  سان من آلة صماء يف يد القواننياجلامدة، فهي من مث حتول اإلن

 .االختيار

العامل بأسره، ولذا فهو يصفي  برجسون يدور يف إطار الواحدية الكونية، أي أنه يرى أن مثة عنصراً واحداً يكون ولكن
الصريورة اليت تعين تطور الكائن بانتقاله من مرحلة إىل ب فالكائنات احلية كلها تتصف، يف جوهرها،. كل الثنائيات

تفتأ ختلق  وهذه احلياة اليت ال. واحلقيقة األوىل هي الصريورة ال الوجود، والتغري ال الثبات .أخرى وخضوعه حلكم الزمن
وأغلب الظن أن هذه احلياة . امسان ملسمى واحد وتغري وتبدع واليت تتلمس احلرية من قيود املادة هي اإلله، فاإلله واحلياة

ستظفر يف آخر األمر مبا تريد، فتتغلب على املوت وتتحقق هلا احلرية واخللود  الدائمة التخلص من أغالهلا وأصفادها
الدورة الكونية لتبدأ دورة  حلظة اية التاريخ، والفردوس األرضي، وحتقُّق الفكرة املطلقة يف التاريخ واية وهي"

  ."أخرى

ومن مث، . منظومة برجسون حتل حمل اإلله يف كثري من املنظومات الدينية التقليدية در مالحظته أن الوثبة احليوية يفومما جي
صريورة كاملة، فهو ليس هنا وال  وهو. اإلله يف فلسفة برجسون كيان متغير متحرك قابل للنمو والتزايد باستمرار فإن

الكماالت اليت ننسبها يف العادة إىل املبدأ اإلهلي، كما أن صفة   منهناك، وهو ليس موجوداً وال يتصف بأي كمال
والتوتر أو  وال يوجد هنالك فارق بينه وبني العامل، فاالختالف بينهما يف درجة الشدة. من صفاته القدرة املطلقة ليست

 برجسون يتأرجح بني فلسفة اإلله يف فكر وميكننا القول بأن مفهوم. الترقي، كما ال يوجد فارق بني اإلله واإلنسان
» اإلله«املادية، فهو يسمي املبدأ الواحد الذي يسري يف الكون أحياناً  وحدة الوجود الروحية وفلسفة وحدة الوجود

  .املبدأ الواحد ومهما تكن التسمية، فإن العامل بأسره يرد إىل هذا. »الوثبة احليوية«أحياناً  ويسميه

وهذا "اإلنسان، فهو النقطة اليت تتحقق فيها الوثبة احليوية  وحركة حنو هدف، فإن اهلدف هوفإذا كان اإلله صريورة 
يبلغ اإلله  يف القبااله اللوريانية ويف كثري من املنظومات الغنوصية حيث] تيقون[مبدأ اإلصالح  يشبه من نواٍح كثرية

وكل هذا تعبري . "الكمال يشبه اإلنسان ل حلظةكماله ووحدته بل ووجوده من خالل اإلنسان، كما أن الكون حني يص
إله، ولكنها وحدة وجود فيضية من نوع خاص جتعل اإلله الينبوع احلر  عن الواحدية الكونية وعن وحدة الوجود بدون

وظهور الشخوص  منه احلياة واملادة على السواء مبقتضى جهد إبداعي يتجلى يف تطور األنواع احلية اخلالق الذي تنبعث
اليت ستتحقق داخل الزمان التارخيي وتلغيه يف  ويظهر الفكر األخروي هلذه املنظومة يف حلظة الكمال النهائية. البشرية

  .ذات الوقت
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إن هو إال  وثبة حيوية تعبر عن نفسها من خالل مادة واحدة، والتاريخ الكلي للبشرية: األساسية هذه هي ركيزة النسق
والتطور . فإن التطور هو احلقيقة الوحيدة الثابتة ومادام الزمان هو نسيج الواقع،.  عرب الزمانحماولتها التعبري عن نفسها

وهو حترك ليس آلياً برانياً مدفوعاً من اخلارج وإمنا هو حيوي مدفوع من الباطن،  تسلسل منطقي من األحداث والصور،
الوثبة احليوية نبع يف وقت ما ويف  ار احلياة، اليت تدفعهداخل املادة نفسها، والتطور يأخذ شكل تزايد يف التركيب فتي من

  .جيل إىل جيل، وميضي قدماً حنو أعلى صور احلياة وأرفعها نقطة من مكان ما، وانتقل من جسم إىل جسم ومن

 كامتداد مكاين الكونية، جند أن برجسون يقسم البشر بصرامة إىل هؤالء الذين يدركون الزمان ورغم هذه السيولة

أو حياة، ال حياة يف كل وحدة على حدة،  وكأنه كادرات فيلم سينمائي يتتابع الواحد تلو اآلخر دون حركة أو وصل
جامدة صلبة باردة، ويستخدمون عقوهلم وحسب يف إدراك  وهم يدركون أنفسهم كتجل صلب يف املكان وكوحدة

دائماً  زمان باعتباره حيوية متدفقة متموجة، تولَد وتنموأيضاً أولئك الذين ينظرون لل لكن هناك. الواقع وجتميده وقتله
واحلركة الدائمة ويربط بني أشتاا  وكأنه الشريط السينمائي الذي يلغي صالبة كل صورة على حدة فيبث فيها احلياة

 أوهلا عن قابلة للقسمة، وهي متصلة تأخذ شكل ثبات ال ميكن فصل واحلركة غري"ويكون منها حقيقة واحدة متحركة 
ولذا  وهذا الفريق من البشر يتمتعون بالبصرية واحلدس،. "املسار املكاين فهو قابل للقسمة آخرها، وذلك على عكس

على الوصول إىل جوهر  وهم يدركون أنفسهم ككيان حركي حي قادر. فإم يدركون الواقع يف كليته وحيويته
  .األشياء

األقوياء والضعفاء، املنتصرون : يوجد يف فلسفة نيتشه ووليام جيمس لذيونالحظ هنا أن التقسيم الثنائي الصلب ا
واملتعبدون واخلاضعون  األبطال والعاديون، واملتصوفون الذين يولِّدون القوانني اليت يحكم ا عليهم، واملهزومون،

تسري عليهم القوانني العادية، أما اخلاضعون املهزومون الذين  وعامة الناس هم، بطبيعة احلال، الضعفاء. لقوانني اتمع
واألخالقية  صغرية، جمموعة حمدودة تتحرر من قيود العادة اليت تربط اإلنسان باحلقائق االجتماعية اآلخرون فهم خنبة

  .الوثبة احليوية بال توقُّف، فهم قمة احلرية واإلبداع واإلدراكية للواقع، لتحلِّق يف عامل السيولة، ذلك اجلزء الذي تدفعه

املتمايزين، اجتاه الغريزة  احليوية يف جمال األخالق إىل ظهور ضربني خمتلفني منها يقابالن هذين االجتاهني وقد أدت الوثبة
اجلماعات املغلقة على نفسها اليت تشبه من بعض الوجوه جمتمع  واجتاه العقل، األول تناسبه األخالق املغلقة، وهي أخالق

ألنه هو  تناسبه األخالق املفتوحة اليت تتجاوز حدود اجلماعة، وعليه يتوقف مصري اإلنسانية النحل أو النمل، والثاين
املغلقة على اإللزام الذي يفرض على اجلماعة نظاماً  وتقوم األخالق. الذي يفتح أمام التطور البشري أفقاً واسعاً ال ائياً

  املفتوحة تصدر عن نزوع عام تتمثل فيه جاذبية القيم وحبويصون كياا، بينما األخالق من العادات حيقق هلا وحدا

العدالة والتضامن االجتماعي، والثانية  اإلنسانية؛ األوىل يسميها برجسون األخالق االجتماعية ومثَلُها األعلى حتقيق
ع أن تنتج إال جمتمعات ولكن الوثبة احليوية مل تستط. احملبة والكمال األخالقي يسميها األخالق اإلنسانية ومثلها األعلى

من أن تستعني ببضع  بطريقة أو بأخرى، ولذلك فإا عندما عجزت عن االستعانة بالنوع بأكمله مل جتد بداً مغلقة
هم األبطال واألنبياء واملصلحون، رموز  شخصيات ممتازة اختذت منها أدوات لتحقيق مقاصدها وأغراضها، وهؤالء
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وحنن هنا نواجه . الصفوة املختارة اليت تحقِّق للحياة حركتها الصاعدة إليثار، وهمالوثبة احليوية ودعاة احملبة وا
ينغلق عندها النسق فهو   قمة التطور وجتسيد املطلق يف التاريخ والنقطة اليت"أو تساديك"اإلنسان املتأله  السوبرمان،

  .مكتف بذاته ال يشري إىل نفسه

جمتمع مغلق،  ون؟ كان برجسون يذهب إىل أن اليهودية ديانة مغلقة من وحياليهودي يف فلسفة برجس وماذا عن البعد
أما الكاثوليكية، يف . بشكل غريزي للجماعة وأا دين ساكن إستاتيكي جامد، أخالقه مغلقة حتمل الفرد على اإلخالص

ال بالوثبة احليوية اليت تكمن وراء وهي دين منبعه احلدس ال الغريزة وغايته االتص رأيه، فهي ديانة عاملية تتجاوز اليهودية،
تعلم املسيحي االنفصال عن  وإذا كانت اليهودية تعلّم اليهودي التشبث باحلياة، فإن الكاثوليكية. مظاهر الوجود شىت

واملسيح يف نظر برجسون أكرب شخصية . املتصوفون وحدهم  وهو شيء يتسم به"ال التعلق بأهداب احلياة"كل شيء 
 والصويف املسيحي يشعر بأن احلب يستنفد وجوده. القول بأن كل املتصوفة أتباع له تاريخ حبيث ميكنصوفية عرفها ال

يعرف برجسون إله الصوفية بأنه  مث. كله، وهو ليس حب إنسان لإلله، ولكنه حب اإلنسانية من خالل اإلله وبواسطته
ديانة املتصوفني، وهم وحدهم الذين يتلقون عن تلك الطاقة تصدر عنها  حياة وحمبة تعرب عنهما تلك الوثبة احليوية اليت

مستقرة مليئة باحملبة  هي األصل يف رؤاهم وكشوفهم، وعلى عاتقهم تقع مسئولية توجيه اإلنسانية إىل حياة اخلالقة اليت
 .والتعاطف

 .بينوزا منه إىل اليهودية احلاخاميةيف فلسفة برجسون، فإننا سنجد أنه أقرب إىل إس وإذا ما أردنا أن حندد البعد اليهودي

وكالمها يغيب اإلله بأن جيعله جمرد  ،"الروحية واملادية"فكالمها يهاجم مجود اليهودية ولكنه يدور يف إطار وحدة الوجود 
  ثناياها وتضبط قوة دافعة للمادة أو للزمان كامنة فيها تتخلل

هي أيضاً السمة األساسية للرؤية العلمانية املتمركزة  ودية وإمناولكن وحدة الوجود ليست مسة من مسات اليه. وجودها
 اإلنسان باعتباره مادة، فكأن فكرة وحدة الوجود هي اإلطار الذي ينتظم كال من حول اإلنسان أو املادة أو حول

 يتحركون يف هذا اليهود الذين اليهودية والعلمانية وكال من إسبينوزا وبرجسون، وكذلك كل الفالسفة اليهود وغري
  .النطاق

 "بل ووراء حركة احلداثة ككل"وراء كثري من الفلسفات العلمانية احلديثة  ولعل هذا يساهم يف كشف النموذج الكامن

مثل فلسفة  الفلسفات شكل متطور من أشكال وحدة الوجود والرؤية احللولية، فجميعها فلسفات حيوية، فهذه
يف املادة أو يف الزمان، وتنظر إىل الواقع من  رى املثل األعلى باعتباره شيئاً كامناًبرجسون، ترى املطلق يف النسيب وت

وهي . التبعثر الذري: فيه، وإن وجدت ثغرة فإن النقيض حيدث على الفور منظور عضوي حسب قوانني عضوية كامنة
  .حمل األخالق مقوالت نفسية مثل القوة والتوازن وحتقيق الذات فلسفات تحلُّ

لالنضمام للكنيسة  أنه رغم إعجاب برجسون الشديد بالكاثوليكية، إال أنه مل يتخذ اخلطوات النهائية مما جيدر ذكرهو
وقبل موته بأسابيع، ترك . واالضطهاد من بين جنسه وقبول التعميد حىت ال يتخلى عن أولئك الذين سيقع عليهم العذاب
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طالبني بتسجيل أنفسهم كيهود، وذلك حسب مقتضيات مع أولئك امل برجسون فراش مرضه ووقف يف صف طويل
 .حكومة فيشي، وقد رفض إعفاءه من هذا اإلجراء القانون الذي أصدرته

  والفينومينولوجية "1938-1866"إدموند هوسرل 

Edmund Husserel and Phenomenology  

ولد يف مورافيا . "الظاهراتية  بأا املدرسةيشار إليها"أملاين من أصل يهودي، مؤسس املدرسة الفينومينولوجية  فيلسوف
 وهو "على املذهب الربوتستانيت"والفلك يف جامعة ليبزيج، وتنصر   ودرس الرياضة والفيزياء"حينما كانت تابعة ألملانيا"

يف جامعة هال  قام بالتدريس. وازداد اهتمامه بالفلسفة يف فيينا حتت تأثري برنتانو. أقرانه اليهود شاب، مثل العديد من
  .1929عام   حىت تقاعد"1916  1906" مث يف جامعيت جوتنجن وفرايبورج "1901  1887"

فاألنطولوجيا الغربية تستند إىل . ستكون شيئاً جديداً متاماً كان هوسرل يتصور أن الفلسفة الفينومينولوجية اليت دعا إليها
 نطولوجيا جديدة تفترض ارتباط الواحد باآلخر بل وجتسدأما هو فكان يرمي إىل تأسيس أ ثنائية الذات واملوضوع

هذا . "الذات"بالوعي اإلنساين   حسب تصوره ال تعين شيئاً إال إذا ارتبطت"املوضوع"الواحد من خالل اآلخر، فالطبيعة 
ة واالجتاه والعلم الطبيعي القدمي، وسيحقق ثورة ضد الوضعي النسق الفلسفي اجلديد سيحل حمل كلٍّ من الوحي املسيحي

املعرفة  السلوكي يف علم النفس، وكلها اجتاهات تستخدم العلم الطبيعي منوذجاً وتتصور أن التجرييب الطبيعي واالجتاه
على ذلك، ثورة ضد االجتاه التارخياين  والفينومينولوجية، عالوة. اتصال مباشر باحلقيقة دون وساطة املفاهيم والوعي

تسقط إمكانية قيام علم فلسفي صحيح يف ذاته، فهي ثورة ضد التمركز  تطرفة تشكيكية،النسيب الذي يؤدي إىل ذاتية م
متماسك  املوضوع، وضد املادية واملثالية، ثورة ستؤدي  حسب تصور هوسرل  إىل تطوير منهج حول الذات أو حول
  .وفلسفة شاملة جديدة

ضوع املطلق املغلق على نفسه، بل هي الشعور والوعي وال هي املو ونقطة االنطالق ال هي الذات املغلقة على نفسها
 وكان هوسرل يرى أن كل حدس كوين مصدر مشروع للمعرفة، بل املصدر األساسي للمعرفة ."اجلمعي"اإلنساين 

 وهذا ما يسمى"وميتد حنو شيء ما  فاإلدراك اإلنساين ليس سلبياً وإمنا هو إعادة وعي بشيء فهو يتجه وينطلق. اإلنسانية

وذا املعىن، فالشعور ليس فيض عواطف وال . "برنتانو وطوره وهو مفهوم أخذه هوسرل من كتابات» القصدية«
والشيء  الشعور اإلنساين،: أحاسيس شخصية وإمنا هو شيء مركَّب يضم عنصرين ال عنصراً واحداً انفعاالت ذاتية وال

الشخص الذي يسعى إىل املعرفة،  الذي خيتفي دوماً عن» هالشيء يف ذات«والشيء ذاته خمتلف عن مفهوم كانط . ذاته
سنشري إىل أن املوضوع عند هوسرل ليس ما يقع خارج الوعي  ولفهم الشيء ذاته. والذي ال ميكن معرفته إال باإلميان

يف  ستقالًوالظاهرة ليست شيئاً موضوعياً مادياً يوجد جاهزاً م. ما هو يف متناول الوعي  وإمنا"حسب التعريف املادي"
حية يف الشعور فتصبح مرادفة  عامل الطبيعة له حدوده الواضحة، وإمنا هي ظاهرة مبقدار ما تكشف عن الوجود كتجربة

يف هذا اإلطار تنحل الذات وينحل املوضوع، فاملوضوع  .للشيء ذاته وتكشف ما تنطوي عليه معطيات الشعور نفسها
  .حلية، والذات أيضاً ليست شيئاً حمدداً وإمنا عالقةالعالقات ا ليس شيئاً جامداً بل جمموعة من
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ليصل إىل الذات،  فكرة الشعاع املزدوج الذي تتم مبقتضاه عملية الوعي بالشيء إذ خيرج شعاع من املوضوع من هنا
وجدان املدرك واملدرك فيتوحدان يف عالقة وي وخيرج شعاع من الذات ليصل إىل املوضوع، فاإلدراك عملية يلتحم فيها

فهو بذلك سيسقط يف املادية "جانب اإلنسان يتلقى فيها األحاسيس املادية  وهي ليست عملية سلبية من. من خالهلا
والتفكري يصبح تأمالً "انتباهاً   وإمنا تتسم بتركيز األحاسيس حبيث يصبح اإلدراك"احملضة اليت رفضها هوسرل واملوضوعية

إن . مقصود من الشعور، حيتاج إىل التثبت داخل الوعي الذايت يء وإمنا هو شيءواملوضوع ذاته ليس جمرد ش. "وهكذا
ومن مث  .ذا العامل بسبب قصدية الوعي أو الشعور، واملوضوع ال يعين شيئاً بدون وعي إنساين الذات دائماًً ممتلئة

  .فتحليل الشعور هو حتليل للقصد املتبادل وحتليل للمعرفة يف آن واحد

واملوضوع، إال أن إرادة املوضوع  وسرل يفترض هنا وجود عالقة تبادلية، عالقة مواجهة ندية بني الذاتورغم أن ه
يتثبت يف الوجدان؟ ما حاجة الشيء ذاته لإلنسان؟ ملاذا ال يهيمن  مسألة يصعب تصورها، فما هي حاجة املوضوع ألن

ولذا، فبدالً  الذات؟/شركات متعددة القوميات على الفردمتاماً، كما تهيمن الدولة واملؤسسات وال املوضوع على الذات
  .اية األمر إما بثنائية صلبة أو واحدية موضوعية من الوحدة العضوية الكاملة املقترحة بني الذات واملوضوع، سنواجه يف

شروط  عميقة، أي عنهوسرل ال تبحث عن هذا النوع أو ذاك من املعرفة وإمنا عن بنية العقل ال والفينومينولوجيا عند
أرنبية األرانب "الثابت لألرانب والقطط  حتقُّق املعرفة، فهي ال تتعامل مع هذا األرنب أو تلك القطة وإمنا مع اجلوهر

تتعامل معهما يف ذاما وإمنا كما ينعكسان ال على وعي اإلنسان   وهي ال" أيدوس األرانب والقطط-وقطية القطط 
وليست نفسية  اإلنساين اجلمعي، والفينومينولوجيا ليست إمربيقية مهتمة بتجارب بعض األفرادالوعي  الفردي، وإمنا على

ليس إمربيقياً وإمنا متعال، فهو يتعامل مع الواقع  فالوعي هنا. مهتمة بالعمليات العقلية وإمنا هي مهتمة ببنية الوعي ذاته
  .عالَم الواقع كما ينظّمه وجود اإلنسان باعتباره إنساناً، "lebenswelt ليبرتفلت :باألملانية"املعاش وعامل احلياة 

وهي عملية استبعاد صارمة لكل ما  "أو االستبعاد الفينومينولوجي"ويتحدث هوسرل عن عملية الرد الفينومينولوجي 
لواقعية املادية االزدواجيات واالستقطابات وتطهري الوعي من كلٍّ من ا هي حماولة تطهري النفس من. ليس كامناً يف الوعي

 "تعليقها"قوسني  ويبدأ الرد الفينومينولوجي بوضع الصفات العارضة بني. "الذاتية"والواقعية النفسية  "املوضوعية"

صفات مادية يف الشيء، ليس هلا أمهية من منظور  هذه الصفات العارضة ميكن أن تكون. واستبعادها من عملية التأمل
ضيقة داخل الذات، أو حىت مواضيع داخل الذات ال عالقة هلا بالذات، فهي  ر ذاتيةالوعي اإلنساين، وقد تكون عناص

كان "منظوره  لكل ما هو جترييب أو واقعي وكل ما ليس كامناً يف الوعي وكل ما ليس جوهرياً من عملية استبعاد
  ."»مطلق علم الروح املكتفي بذاته بشكل«هوسرل يعرف الفينومينولوجيا بأا 

والذات الضيقة والظواهر العارضة نصل إىل نقطة االلتحام  عملية الرد الذي يتجاوز به الوعي أو األنا العامل املباشروبعد 
الذات  الذات واملوضوع وتصبح األنا متحررة من أية مصلحة حمددة، أو قصدية ضيقة، وتظهر الطوباوية املطلقة بني

حمايدة باردة فهي منشغلة بذاا اإلنسانية العريضة  ، ولكنها ليست ذاتاً"»عاليةالذاتية املت«تسمى فلسفة هوسرل "املتعالية 
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للخربة  الواقع بوضوح أمام هذه الذات، فهو ليس جمرد أحداث منفصلة وإمنا هو اري اخلالص حينئٍذ ينبثق. واعية بذاا
  .املعاشة

الوعي إىل األصول أي إىل األشياء اجلوهرية اليت يعود  وميكن يف حلظة الكشف أو اإلشراق الفينومينولوجي هذه أن
احتجبت بسبب تراكم أشياء غري جوهرية، وهذه هي نقطة الوعي اخلالص؛ الوعي مبا هو  أصبحت غامضة أو اختفت أو

موضوعية  /ذاتية فهي نقطة"نقطة النظر للواقع باعتباره ظاهرة خالصة تظهر داخل الوعي اإلنساين اجلمعي  وعي،
 ."بتةثا/متحركة

عملية الوصف الفينومينولوجي، وهو وصف شامل حييط بالشيء كما يتمثل يف  وبعد عمليات الرد الفينومينولوجي تأيت
الثابت وغري  يكشف مساته وأبعاده وماهيته من خالل اإلدراك احلدسي وأن يدرك الظواهر اخلالصة، أي الوعي حياول أن

وكلمة "وأن يكتشف النمط الثابت املتواتر  .ما تنعكس على الوعي اجلمعياملتغير واجلوهري والعاملي يف الظاهرة، ك
هنا حديث هوسرل عن الرد الفينومينولوجي باعتباره التجريد  ، ومن"eidos يف اليونانية تعين إيدوس» منط«

 رفة غريلكل هذا ميكن الوصول إىل مع. الذي يتم يف إطار البحث عما هو جوهري وثابت اإليديتيكي، وهو التجريد

 أو "إىل القوانني املوضوعية العامة والوصول"مؤسسة على اخلربات العملية الضيقة وبدون اللجوء إىل عمليات االستقراء 
 ، معرفة تستند إىل اخلربة اإلنسانية العامة بأمناطها وأبنيتها"املثالية العامة من بعض املبادئ العقلية أو"إىل االستنباط 

املتمركزة حول الذات "الشخصية   وبىن الوعي األساسية املستقلة عن معطيات التجربة"املثاليةاملاهيات واألمناط "
 وصوالً إىل أعماق اإلنسان ووعيه "املوضوع واملستقلة عن الذات املتمركزة حول" أو املوضوعية "واملستقلة عن املوضوع
باملعىن " ه إىل أنه راسخ يف الوعي اجلمعي لإلنسان تستند يقينيت"منطق الوعي"لعلم يقيين جديد  اخلالص لتصبح أساساً

كما يدرس علم احلساب اخلالص األعداد  ، أي أننا سندرس الوعي اإلنساين"األنطولوجي وليس باملعىن النفسي الشائع
  من األبنيةفعلم احلساب اخلالص وعلم اهلندسة اخلالص يهتمان بأمناط معينة .وكما يدرس علم اهلندسة األشكال املكانية

بدون أية إشارة إىل أية خصائص جتريبية أو  وتعبر قضاياها عن اخلصائص املميزة هلذه األبنية. والعالقات الداخلية بينها
  .جتارب ذاتية

 ستستيقظ "اخلالص وعيها"بذلك قضى متاماً على االجتاه الطبيعي والذايت وأن روح احلضارة الغربية  تصور هوسرل أنه
صورة جمازية عضوية حلولية كمونية وثنية، امتداد  ا وستخرج من عدميتها كما تبعث العنقاء من رمادها، وهيمن حري

 املتوهج، صورة بروميثيوس اازية والنار املتقدة اليت سرقها من اآلهلة، وحسب لصورة االستنارة اازية ونورها

فأصبح رماداً وأن فلسفة هوسرل  نار العلم الطبيعي أحرقت العاملتضمينات هذه الصورة اازية عند هوسرل يبدو أن 
فاحلضارة الغربية كانت متارس . مل يكن هناك ما يسانده يف الواقع ورغم أن إميان هوسرل كان عميقاً إال أنه. هي البلسم

ستالني   األبواب وكاناملستعمرات، وحترق األخضر واليابس وحتوهلما إىل رماد، وكان هتلر على أقسى أنواع العنف يف
الرماد وإمنا ظهرت أفران الغاز ومعسكرات  وما ظهر بعد ذلك مل تكن العنقاء اليت تبعث من. متربعاً على عرش القياصرة
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 وبدالً من العنقاء اليت ترفرف بأجنحتها القوية "التحام الذات واملوضوع بعد"اجلوالج اليت أحرقت اجلسد والروح 
  .د على اإلنسان والطبيعةمن الرما تساقط مزيد

 يف فكر "روحية مادية"مثة نزعة حلولية كمونية واحدية . يف فلسفة هوسرل وميكننا اآلن أن نتوجه إىل البعد اليهودي
الروحية، يف الغرب  مصادرها ليست بالضرورة يهودية، ففكره امتداد للتقاليد احللولية الكمونية، املادية هوسرل، ولكن
حماولة تأسيس احلقيقة على أساس جتاوز الذات الفردية   وحنن جند أن مثة تشااً بنيوياً عميقاً بني.منذ عصر ضته

 الواقع، باعتباره ظاهرة خالصة داخل الوعي اجلمعي من جهة، ومن جهة أخرى مفهوم اإلله واملوضوع وصوالً إىل نقطة

حاال متاماً يف املادة كامناً فيها وال   فاإلله ليس كياناً."وهو جزء من تراث اليهودية املسيحية"يف أسفار موسى اخلمسة 
ليس متجاوزاً متاماً لألفراد وللشعوب، فهو خيتار الشعب اليهودي وحيل فيه  هو حالّ كامن يف فرد بعينه، ولكنه مع هذا

وقد . لوعي اخلالص اجلمعيا تارخيه ويتبدى من خالله، وهذا ال خيتلف كثرياً عن تبدي الواقع كظاهرة خالصة يف ويوجه
أثّر يف مارلو بونيت وماكس شيلر وجان بول سارتر ومارتن  تأثر هوسرل بفكر العديد من الفالسفة غري اليهود، كما أنه

ودافع عن هتلر  املنظومة الفينومينولوجية إىل ايتها املنطقية وتبنى األيديولوجية النازية هيدجر، واألخري بالذات دفع
. عن يهودية هوسرل هو حديث ال طائل من ورائه ومن مث فاحلديث. النقطة اليت تلتحم فيها الذات باملوضوعباعتباره 

ولعل امسه هلذا السبب . كما أسلفنا، فهو ليس يهودياً حىت من الناحية الشكلية وعلى كلٍّ، تنصر هوسرل يف مطلع شبابه
املوسوعة اليهودية "  اليهودية، وإن كان قد ورد يف بعض منهايف كثري من املوسوعات اليت حتدثت عن الثقافة مل يرد

 ."على سبيل املثال] جودايكا[

  والفلسفة المسيحية "1938-1866"ليف شيستوف 

Lev Shes tov and Chris tian Philosophy  

اقدي أهم ن وهو فيلسوف وكاتب ديين وجودي روسي، ويعد من. األصلي هو ليف إيزاكوفيتش شوارتسمان امسه
  .االجتاهات العقالنية املنهجية باعتبارها وسائل ملعرفة احلقيقة

ليصبح حماسباً لكنه مل ميارس مهنته  ولد شيستوف يف كييف ألب ثري كان ميتلك مصنعاً للنسيج، ودرس يف اجلامعة
عها، وهاجر من روسيا أية أوهام بشأن الثورة البلشفية عند اندال كما أنه، رغم حتمسه للفكر الثوري، مل تساوره. قط

ما  وتعد مقاالته عن تشيخوف ودوستويفسكي وتولستوي من أهم. الروسية يف جامعة باريس وعمل أستاذاً للفلسفة
  .كتب

نسق يطمح إىل اليقني : فلسفيني أساسيني يدور فكر شيستوف الوجودي حول موضوع يراه تناقضاً أساسياً بني نسقني
ويرى . االحتماالت يف الواقع غري حمدودة، ومن مث فإن اليقني الكامل مستحيل إلميان بأنالكامل، ونسق يصدر عن ا

وشامل يفسر الواقع  املشروع املعريف الغريب إن هو إال حماولة للوصول إىل نسق تفسري منطقي منهجي كلي شيستوف أن
ويتم التعبري عن . كم الواقع اإلنساين والطبيعياليت حت بأسره وجييب على كل األسئلة عن طريق التوصل إىل القوانني الثابتة
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 فقد حاول. بل ويف آراء توماس األكويين، وقمة هذا االجتاه فلسفة إسبينوزا العقلية هذا االجتاه يف فلسفة أفلوطني

االجتاه حنو اليقينية  إسبينوزا أال يضحك وأال يبكي وأال يكره، وركز جل اهتمامه على أن يفهم وحسب، فهو قمة
عدم التناقض والثالث املرفوع، وحاولت الوصول إىل درجة  ويرمز شيستوف هلذا النسق بأثينا اليت آمنت مببدأي. لكاملةا

 ويضيف.  واختفاء القداسة كلها"كل املطلقات"يف اية األمر إىل إلغاء املطلقات  عالية من الوضوح والثبات تؤدي

 "املغلق"من خالل القوة، فالنظام   يف واقع األمر احلفاظ على وجودها إالشيستوف أن النظم املعرفية املستقرة ال ميكنها

ال يذكِّرنا بفلسفة شوبنهاور ونيتشه وداروين والربمجاتية وحسب وإمنا  وهو يف هذه الصورة اازية"مثل القلعة املسلحة 
  ."اإلنسان علن موت اإلله وموتالقومية املركزية وبالفكر اإلمربيايل والعنصري وبالفكر الذي ي أيضاً بالدولة

، فيذهب إىل أن الفلسفة احلقة، مثل "النسق املفتوح" ويف مقابل كل هذا، يطرح شيستوف فكرة ال حمدودية االحتماالت
 شيء حمتمل ال ائي ومنفتح، وعن احترام األسرار الكامنة يف اإلنسان وإدراك قداسته، الدين، تصدر عن إميان بأن كل

والفلسفة، مثل الدين، ال ميكنها أن تصبح  .نسان يتحدى سائر احملاوالت العقالنية واملنهجية لفهمه وتفسريهذلك ألن اإل
 النهائية اليت ال إجابة منهجية هلا، واليت ال ميلك اإلنسان أن يقابلها إال بصيحة علماً، وإمنا هي معرفة تتعامل مع األسئلة

أفسد الدين متاماً كما أفسد  "مثل أثينا"فالتأمل العقلي احملض .  مباشرةأيوب، أي من خالل جتربة إنسانية وجودية
 يف أفكار - حسب تصور شيستوف -إىل ذروته وقمته  ويرمز شيستوف هلذا االجتاه بالقدس الذي يصل. الفلسفة

من خالل اإلميان نقطة انطالق لإلميان احلق ويف أفكار لوثر اخلاصة باخلالص  ترتوليان بشأن قبول التناقض باعتباره
اإلنسان الذي ال يرد إىل  وإذا كان النسق العقالين يعلن موت اإلله، مث موت اإلنسان، فإن هذا النسق يعلن مولد .وحده

ولذا، فإن . اإلمكانيات الال حمدودة وعن سر وجودها وضمان بقائها الطبيعة، ومن مث وجود اإلله الذي هو تعبري عن
أي بني "والقدس  األساسي ليس بني اإلحلاد واإلميان، وإمنا بني التأمل والوحي، وبني أثيناالتناقض  شيستوف يرى أن

  ."العقل والدين

شيستوف كان يهودياً ومسيحياً يف آن واحد، وهو تصنيف أقل ما يوصف به   إن"جودايكا"وتقول املوسوعة اليهودية 
بالتجربة الداخلية الدينية  سوعة اليهودية إن اهتمام شيستوفويف حماولة شرح هذا التصنيف تقول املو. للغاية أنه غريب

ولكنه، مع هذا، وجد أن من . حدود اليهودية احلاخامية باعتبارها طريق اخلالص جعل من الصعب عليه البقاء داخل
لعهد ولكن هل كان حب نزوات إله ا. فقد كان حيب إله العهد القدمي بكل نزواته الصعب عليه قبول العهد اجلديد،

كريكجارد، صاحب التأثري  كافياً ألن جيعل من مفكر ما أحد عباقرة اليهود؟ إن مفكراً وجودياً مسيحياً مثل القدمي
كما أن مصادر فكر شيستوف هي جمموعة من  الواضح على شيستوف، جعل هذا العنصر نقطة انطالقه الفلسفية،

وهو يعود .  أو مفكرين متمردين على املسيحية مثل نيتشهوترتوليان دوستويفسكي ولوثر: املفكرين املسيحيني، مثل
مل  » "حسب التصور املسيحي"إىل حادثة الصلب والصيحة اليت أطلقها املسيح وهو على الصليب  دائماً يف كتاباته
د واألفكار اليت وردت فيه، فهو يؤك وحينما يشري شيستوف إىل العهد القدمي أو إىل بعض األحداث. »يارب هجرتين؟ 

بل إن . مسيحي أو وجودي يصعب تصنيفه باعتباره يهودي حاخامي مغزاها النفسي أو اجلواين، وينظر إليها من منظور
ممثلني لرتعة  يشري إليهم يف كتاباته، مثل إسبينوزا، ال يظهرون باعتبارهم يهوداً وإمنا باعتبارهم املفكرين اليهود الذين
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ولكل هذا، يصعب . مث فهو يرفضهم ويرفض فكرهم يلينية يف احلضارة الغربية، ومنالتأمل العقلي والرتعة العقالنية اهل
 ومما له داللته أن شيستوف، شأنه شأن بوبر، مل يؤثِّر البته يف الفكر. يهودياً تصنيف شيستوف باعتباره مفكراً دينياً

ألبري كامو، ونيقوال برديائيف،  :ة، مثلالديين اليهودي، ولكنه ترك أثراً يف مفكرين إما مسيحيني أو ذوي أصول مسيحي
  .لورانس. ه. و د

  والبرجماتية " 1974-1882"هوراس كالن 

Horace Kallen and Pragmatism  

 برمجايت أمريكي يهودي صهيوين، وأحد تالميذ وليام جيمس، وأحد أهم املفكرين الصهاينة مفكر تربوي وفيلسوف

هاجر إىل الواليات . "سويدينبورج من أتباع املتصوف احللويل السويدي"الحي وهو ابن حاخام أملاين إص. التوطينيني
وهو ال يعد من بني كبار . واشتغل هناك بالتدريس يف عدة جامعات املتحدة وهو بعد طفل ودرس فيها الفلسفة والتربية

  .التربويني، ولكنه يذكَر بني الفالسفة الربمجاتيني املفكرين

يف املقدمة اليت  الن، املفكر الصهيوين وتلميذ وليام جيمس، بتحرير خمتارات من أعمال أستاذه، وأكدك قام هوراس ماير
 يشبه موقف الرائد األمريكي "األمريكي ككل بل ومن الوجود"كتبها هلذه املختارات أن موقف وليام جيمس من الواقع 

تقررها من قبل عادات اجتماعية أو أية عادات للواقع استجابة حرة مل  من عدة وجوه، فالشعب األمريكي يستجيب
عامل مل يسبق له   مع"مادية/طبيعية"من أوربا معهم، فقد طرحوا هذا التاريخ جانباً ليدخلوا يف عالقة  خاصة استجلبوها

رجل ال تعرف نتائجها مقدماً هو جوهر جتربة ال فالدخول يف جتربة. مثيل؛ عامل حمفوف باملخاطر وال ميكن التنبؤ به
أمريكا هو الرجل الربمجايت بالدرجة األوىل والسوبرمان احلق والكاوبوي الذي ال  فالرجل األبيض يف. األبيض يف أمريكا

  .شيئاً ويبين بيته جبوار الربكان، خياطر بكل شيء فيفقد كل شيء أو يربح كل شيء يهاب

الوجدانية الوثيقة بني إسرائيل والواليات املتحدة   العالقةويالحظ كالن، الربمجايت الصهيوين، يف كتابه املثاليون يف مأزق،
 يف بداية كتابه يؤكد لقارئه أن كال من إعالن استقالل إسرائيل وإعالن استقالل فهو. بل والتشابه البنيوي بينهما

صفحات الكتاب كل صفحة من  وهو يف. الواليات املتحدة يعبر عن مسرية اإلنسان حنو احلرية وحنو مزيد من التقدم
أمريكية، وجنده أمام إحدى مستعمرات الناحال يف إسرائيل يتذكر  يالحظ بعيون» أمريكياً«يعرفنا بنفسه باعتباره 
تصدر عن فكرة  فكلتامها. والواقع أنه حمق متاماً يف رصده التشابه بني الربمجاتية والصهيونية .كتابات وليام جيمس

 الذي يصبح جزءاً مستقال يتوحد "املادي"الطبيعي  عن جتزؤ الكون وانقطاعه، وعن اإلنسانالطبيعة السائلة الكونية، و
 التارخيية والقيم املطلقة وأي شكل من أشكال التجاوز، وال يبقى سوى البقاء كهدف ذه السيولة، فتسقط كل احلدود

والصهيونية، مثل . القيمة واملعىن ر هي مصدرواإلرادة اليت ال تكترث باآلخ. ائي والقوة كآلية لتحقيق هذا البقاء
تصدر عن فكرة الطبيعة اليت استوعبت اإلله واإلنسان وصهرما  "وحدة وجود مادية"الربمجاتية، حلولية بدون إله 

والسيولة  ومل تعد هناك قداسة أو مركز يف الكون، وال تبقى سوى احلركة الطبيعية املتدفقة فتوحدا ا حىت اختفيا
ألي قانون وكأنه الطبيعة السيالة  لكونية واإلنسان الطبيعي السائل الذي ال حتده حدود أو سدود والذي ال خيضعا
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الصهيونية مع فلسطني، فهي تسقط عنها أية قداسة أو خصوصية أو  وهذا ما تفعله. نفسها أو هو اجلزء املستقل بذاته
وتطبيع . املادة/الطبيعة  عالقة بالتاريخ اإلنساين، جمرد شيء ينتمي إىل عاملجمرد أرض ال تاريخ هلا وال تارخيية وحتوهلا إىل

وتغييبهم أول موجة يف تيار السيولة الكونية، ولذا ينكر  "أي حتويلهم إىل جزء من الطبيعة"أرض فلسطني وتطبيع أهلها 
العامل  حذر شديدين، متاماً مثلما يعاملفالعرب هم أساساً بدو ينظر إليهم كالن باحتراس و كالن وجود القومية العربية،

  .إنسانيتها املتعينة األنثروبولوجي القبيلة البدائية اليت يدرسها بعد أن يعزهلا عن تارخيها وعن

قيمة التاريخ مرده أم نشأوا يف العامل اجلديد وليس يف العامل القدمي،  ويقول بعض دارسي الربمجاتية إن إنكار األمريكيني
تارخيي بالذات، كما كان حمتماً  هلنود احلمر كانوا يعيشون يف اتساق مع الطبيعية، ولذا مل تصل حضارم إىل وعيا وأن

ولكننا نعتقد أن ال تارخيية الوجدان األمريكي تعود إىل . تاريخ له على املستوطنني البيض أن ينكروا التاريخ يف بلد ال
يشكلون نوعاً من  احلمر رغم أم مل يكن عندهم وعي بالتاريخ، إال أم كانواالربمجايت ذاته، فاهلنود  البناء الفلسفي

.  يف أمريكا الالتينية مل يكن مبنياً على إنكار التاريخ"الكاثوليكي" الوجود التارخيي، كما أن االستيطان اإلسباين الربتغايل

فالصهيوين يذهب   جزء من بناء الربمجاتية ذاته،الصهيوين يف فلسطني أكرب دليل على أن إنكار التاريخ ولعل االستيطان
« ومع ذلك، جنده يصر على القول بأا  .إىل فلسطني وهو يعرف أا بلد عريب وجزء من تاريخ عريب قدمي متماسك

  .» أرض بال شعب

للنهضة   فعليوجد شعب عريب وإمنا شعوب متحدثة بالعربية، وما يسمى بالعروبة إن هو إال رد ويؤكد كالن أنه ال
كما يؤكد أن البالد العربية ال يوحدها سوى  الصهيونية املباركة، ومل خيلق جامعة الدول العربية سوى الرشوة الربيطانية،

والقومية العربية شيء . ال وجود له، فهو خليط ال اية له من كل األجناس أما الفلسطيين فهو أيضاً. كره إسرائيل
نفاجأ بعدم اتساق واضح  ولكننا"وهم يستخدموا كأداة لتحقيق أغراضهم الكريهة » ألفنديةا«اصطنعته طبقة  مصطنع

إنك إذا ضربت عربياً يف فلسطني فأنت أيضاً تضرب جده  » يف كتابات كالن، إذ جنده فجأة يقتبس مثالً إجنليزياً يقول
  ."مثة وحدة ما تتجاوز ما رصده ، وهو ما يعين أن»يف األردن 

أنفسهم، فإن األمر ال خيتلف كثرياً، فالعرب دائماً يبحثون عن   يترك كالن العروبة ويتحدث عن العربوحينما
ومدمين   حياً للعاهرات"قبل جميء اإلسرائيليني"يذهب حلي عريب فإنه يالحظ أن هذا احلي كان  البقشيش، وهو حينما

تبين الوقت وحيملون أقالم حرب يف   ساعات أجنبية الوهناك شيخ قبيلة يف صحراء النقب يلبس هو وأوالده. املخدرات
أحزمة أغمدوا فيها خناجر، ووظيفة هذا اخلليط اإلنساين هي  جاكتات غربية يرتدوا فوق جالليبهم، وهم يلبسون

 عن الفدائيني الذين حيلمون وحيملون السالح دفاعاً عن حقوقهم وحياولون حتقيق البقاء ولكن ماذا. ريب احلشيش

كل هذا التغييب . كالديدان ، هؤالء يصفهم كالن بأم"الذاتية والعملية: ومن مث فهم مستوفون للشروط الربمجاتية"
واحد وهو جعل العريب خاضعاً لقوانني السيولة  والتهميش والتطبيع وإسقاط القداسة واخلصوصية يهدف إىل شيء

  .اطةميكن حتريكه ببس الكونية؛ جزءاً ال يرتبط بشيء، ولذا
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وشخصية اإلنسان . فاإلنسان كيان مطاط وال ثبات يف الطبيعة البشرية إن رؤية كالن للطبيعة البشرية برمجاتية خميفة،
مثل احلقيقة " ، وكل شيء يتغري ويتبدل دائماً"متاماً مثل األفكار واملعرفة"جمرد حالة جامدة  حدث مستمر وليست

الفلسطيين أرضه وأن يتحول الفلسطيين الثابت  ينية يف رأيه يتلخص يف أن يتركولذا، فإن حل القضية الفلسط. "والقيمة
املال  يدفَع له بعض: "املتغري مثل األفكار الربمجاتية الناجحة"إىل الفلسطيين التائه  "اجلامد مثل احلقيقة والقيمة"يف أرضه 

برمجايت مرن يقبل احلقائق املالية املباشرة  إنسانويعطَى جواز سفر ويصبح العامل كله جمال اختياره، أي أن يتحول إىل 
، وليس القيمة الثابتة، القيمة الفورية اليت حتقق له النجاح الفردي «cash value كاش فاليو«القيمة النقدية "

 أن به، على الفلسطيين أما الوجود اإلنساين كجماعة، فيجب على الفلسطيين الربمجايت أال يشغل باله. "الشخصي والبقاء
 بصدر "التهجري" ويقبل الترانسفري "وااللتصاق ا مثل حب األرض"يتحول إىل شيء متحرك يتجاوز القيم الثابتة 

 ولتعميق هذه املرونة وهذه احلركية، يؤكد كالن أن. مليئاً بالفوضى حمفوفاً باملخاطر رحب، حىت يصبح العامل كله حيزاً

التغري بدأ بالفعل، وعلى هذا فإن اإلسالم  بل ويرى أن. "مثلما يغري الفلسطيين وطنه" العريب عليه أن يغير معتقداته الدينية
مرادف لالختفاء، إذ بدأت تنتشر البهائية، وهو يرى أن البهائية مبرتلة  قد أخذ يف االختفاء، أو يف التحول الذي هو

 .الديين يف اإلسالم اإلصالح

لقانون السيولة الكونية الذي يكتسحهم والذي يوجب عليهم أن  ضعونهذا فيما يتصل بالعرب املستضعفني الذين خي
هذه   الذين جيسدون"اليهود"ودينهم ويسبحوا مع التيار أينما يأخذهم، فماذا عن العباقرة  يتركوا هويتهم وأرضهم

؟ يؤسس كالن حق ويصبحون هم املطلق السيولة اليت تتبدى من خالهلم، وتصبح إرادم وأحالمهم هي النقطة املرجعية
ذاتيتهم املطلقة إذ يقول إن هذا احلق يستند إىل الشعور القوي  اليهود يف فلسطني على أسس برمجاتية راسخة وهي

يسرائيل وحيلمون  مبركزية إسرائيل يف حيام، فأينما ذهبت يف العامل جتد اليهود يتطلعون إلرتس واجلارف لدى اليهود
، »احلالة الشعورية«وبسبب هذه . يف أي مكان وف اليهود الدائم من أن هتلر قد جييءكما يستند هذا احلق إىل خ. ا

وهذه حالة شعورية ذات قيمة نقدية فورية، وهي منسجمة مع آراء  تصبح فلسطني من حق اليهود وليس العرب،
احلقوق اليت تستند  وفكرة. طلقةنفوسهم وال تتعارض مع قيمهم العملية، ولذا فإا تصبح احلقيقة امل الصهاينة وتطمئن هلا

عنده حالة شعورية وإميان، وال م أية حقائق خارجية،  إىل حالة شعورية تستند بدورها لرؤية غريبة للتاريخ، فالتاريخ
اليهود  الفيلسوف الربمجايت مع الرؤية احللولية اليهودية التقليدية حني يساوي بني عقائد ويتفق. فالسيولة تكتسحه

وعدهم بإرتس يسرائيل، فقد أصبحت هذه  فإن أخرب اإلله اليهود يف التوراة أنه.  املقدس وتارخيهم احلقيقيوتارخيهم
ولكن . »هو املاضي كما يتذكره اإلنسان « حسب تعريف كالن  فالتاريخ . الرقعة من األرض أرضهم عرب التاريخ

 لتاريخ ليس جمرد تذكُّرنا له وإمنا هو كيانفا. كذكرى وحسب، هو األسطورة بعينها التاريخ كوجود ذايت، أو

ولكن، يف عامل السيولة . آخر موضوعي حناول حنن استرداده من املاضي، واسترداد املاضي شيء ووجوده يف الذهن شيء
  .الكونية، تكون كل هذه اعتبارات ثانوية

نبوءة والنبوءة  ولت الرغبة إىلحت: "كالن أن يشرح لنا فكرته عن التاريخ كذكرى والذكرى كتاريخ فيقول وحياول
وهذا يذكِّرنا بتعريف وليام ". حتول إىل مشروع بدورها حتولت إىل ذكرى، والذكرى أُعيد تشكيلها إىل وعد، والوعد
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العربانيني حتولت إىل نبوءة مقدسة مث صدر الوعد اإلهلي الذي حتول إىل  جيمس للفكرة كمشروع وكمخطَّط، فرغبة
  .ين، فشرعية املشروع االستيطاين تستند إىل أحالم اليهوداستيطا مشروع

التراث اليهودي، املثاليون  التاريخ والواقع إذن يف وجدان من يرغب، ويصبح بال حدود، مث يظهر جيل من محلة يذوب
ون أو املثاليون  والطوباوي"!"ألي تاريخ، فالتاريخ هو ما تشاء  الذاتيون الذين حيلمون ويفرضون حلمهم دون أدىن اعتبار

عقلية، وهذا أمر ال  وخيربنا كالن أن اليوتوبيا حالة. عنوان الكتاب هم اإلسرائيليون، كل اإلسرائيليني الذين يشري إليهم
العقلية  أنواع ودرجات، فهناك الفردوس السماوي الذي  ولكن ما ينساه كالن هو أن اليوتوبيا  مثل احلاالت. جدال فيه

 ؛ فهو حلم فردوسي»هنا«و» اآلن«أينما سرنا ونضع فيه آمالنا، وكل ما مل وما لن يتحقق  قلوبناحنلم به وحنمله يف 

ولكننا نعلم . الواقع املادي املباشر كامل حنن يف أمس احلاجة إليه رغم استحالة حتقيقه، إذ يساعدنا هذا احللم على جتاوز
خرين وذكريام ورغبام وأشواقهم تضع حدوداً ألحالمنا أحالم اآل جيداً، إن مل نكن من الذاتيني الربمجاتيني، أن

هناك أيضاً  ولكن. نعلم أن الفردوس السماوي مساوي ولذا فنحن ال نتوقع أبداً حتقيقه اآلن وهنا الفردوسية، كما
 وتقوم شاهداً على مادة األشياء اليت نأمل فيها  هي- كما يقول -اليوتوبيا اليت يتحدث عنها كالن الربمجايت، فاليوتوبيا 

ويف إسرائيل املوعودة، يكتشف الربمجايت أن كل الرجال والنساء طوباويون . احلدود أشياء غري منظورة دون أن حتدها
مكان وال زمان، ومل تتحقق   هي الرؤية اليت مل تتجسد بعد يف أي"وهو اصطالح قبايل يعين الفردوس"أرض بيواله  وأن

اآلن : على وشك التجسد يف هذا الزمان ويف هذا املكان  زمان على األرض، ولكنها دائماًيف الواقع يف أي مكان وال
 كالن هو فردوس أرضي يتحقق اآلن وهنا، وهو ذا يكون حقاً أمريكياً علمانياً حىت إن الفردوس الذي يريده. وهنا

متاماً بقوله إن بعض األديان حددت  يزيلهوإذا كان هناك أي شك يف مكان الفردوس الذي حيلم به كالن، فإنه . النخاع
« ولكن توجد أديان أخرى ترى أن . اإلنسان بتاتاً يف يومه الذي يعيشه مساوياً لن يلحق به» غداً « اليوتوبيا باعتبارها 

يستمتعوا حباضر  إال يوم يعمل وحيارب من أجله املؤمنون وحياولون حتقيقه يف أيامهم األرضية كي إن هو» الغد 
إم يريدون أن . الفاضلة اليت حيلمون ا اآلن وهنا هؤالء املؤمنون حياولون يوماً بعد يوم أن يشيدوا مدينتهم. دوسيفر

 وهذا يشبه متاماً األفكار األخروية احللولية اليهودية والعقائد األلفية"بعد موم  حييوا فردوسهم وهم أحياء وليس

والطوباويون . ممكنة يف أية حلظة ى كالن قابل للتحقيق إذن، واية التاريخالفردوس السماوي كما ير. "االسترجاعية
وهم، يف حماولتهم . "بأموال يهود العامل"بتشييد الفردوس األرضي  اإلسرائيليون  حسب تصور كالن  يقومون بالفعل

وممارسات رجال العلم  تلمود ومبادئاملعجزات اإلهلية واملنجزات اآللية، وال بني مبادئ التوراة وال هذه، ال يفصلون بني
  .يف معهد وايزمان

، ولكن الربمجايت الذي أسقط القداسة »بشر عاديون؛ حنارب مثل أي شخص آخر  إننا« : وقد قال له أحد الفردوسيني
زيقي،  أمر ميتافي"اإلنتاج عالقات"متاماً جيد اإلسرائيليني مفعمني بالقداسة، فسعيهم من أجل لقمة العيش  عن العرب

تغذي تفرد الروح، هذا التفرد الذي تعبر عنه كلمات مثل  فلقمة العيش هذه ال تغذي اجلسد الذي يكد ويعرق، وإمنا
 تتكشف احللولية بدون إله بشكل واضح وصريح حينما يتحدث كالن عن حتول اخلبز الذي مث. »إسرائيلي«و» يهودي«

أي أن اتمع : على أنه جسد املسيح قدس الذي يتناوله املسيحي يف صلواتهيتناوله اإلسرائيليون إىل ما يشبه اخلبز امل
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الدينية املطلقة أو حىت الفردوس السماوي، وبذا يتداخل النسيب واملطلق  اإلسرائيلي حتول إىل ما يشبه الكنيسة أو التجربة
الربمجايت حتقق متاماً يف إسرائيل حيث  ملثل األعلىكامالً ويصبح اتمع اإلسرائيلي العبد واملعبود واملعبد، أي أن ا تداخالً

 جتسيد الربمجاتية القدمية قدم األزل، فقد اشتقوا أمساءهم يف "املقدسون هؤالء السوبرمانات"أصبح املستوطنون الصهاينة 
لويل يعين املتصارع مع الربمجايت احل ، فاسم يسرائيل كما خيربنا"املثالية" والقداسة "الواقعي"التاريخ من الصراع  بداية

دائم مع الطبيعة القاسية من رمال وتالل ومستنقعات يواجهوا  الرب، فهو شعب نيتشوي دارويين يعيش يف صراع
الكره هلم وينوون   الذين يكنون"من العرب"يواجهون به الطبيعة البشرية املعادية هلم، طبيعة جريام  باإلميان نفسه الذي

. مجادات ال حياة فيها، وبالتايل يسهل اجتثاثها بأية قداسة، فالصراع هنا يصبح صراعاً ضدحتطيمهم وال يتمتعون 

 أعدائه، فإنه كان يصرعهم، سواء كانوا من اهلنود أو من الذئاب أو من رعاة البقر وحينما كان الكاوبوي يقف أمام

جمرد البقاء يف أرض فلسطني  نه البقاء، فكان عليه أن حيارب حىت ميك"الرائد الصهيوين"وكذا احلالوتس . اآلخرين
 .اجلرداء

 اإلنسان، تقف ضد احلالوتس الذي مل يكن حيارب ضد طبيعتها احلجرية املستنقعية الربية إن البيئة الطبيعية، مبا يف ذلك

يصدع بشكلٍّ مباشر دون أن  والربمجايت رجل عملي مرن يتعامل مع ما هو قائم. بل ضد طبيعتها اإلنسانية املفترسة
وهذه حقيقة مرحية "يفرضه باملسدس ضد الطبيعة اإلنسانية العنيدة  رأسه بالتاريخ، فعليه أن يذهب للواقع اجلديد الذي

  ."آرائه وأحالمه بالنسبة له تتفق مع

أصبحوا جتسيداً كامالً للقيمة الكربى، الصراع من أجل  والطوباويون، يف صراعهم املستمر ضد الطبيعة واإلنسان،
 وقد استجابوا للنداء الربمجايت الدارويين. الكونية تكتسحهم فيصبحون برمجاتيني طيعني البقاء، ولذا فإن السيولة

لقد ولدنا كلنا لنحارب، وإن  » :النيتشوي وحتولوا إىل جيش حمارب عظيم، أو مل يقل فيلسوف الربمجاتية وليام جيمس
؟ وكأن اتمع اإلنساين آهلة وثنية متعطشة للدماء، وليس »للدم   احللويلاتمع سيصاب بالعقم دون ذلك البذل الصويف

اتمع  ويالحظ كالن بقلب برمجايت مبتهج عسكرة! اإلنسان من خالله حالة الطبيعة والصراع اإلطار الذي يتجاوز
 ليس باملعين اازي شعبها، وهذا إن شعب إسرائيل هو جيش إسرائيل، وجيش إسرائيل هو: اإلسرائيلي عسكرة كاملة

ومرة أخرى أيضاً، يالحظ كالن بقلب . اليت يتعلم فيها اجلميع وإمنا هو معىن حريف، فاجليش اإلسرائيلي هو املدرسة
ميكن مجع االحتياط يف  وخيربنا بكل سرور أنه. يقابل أي فىت أو فتاة ال يتطلع إىل اخلدمة العسكرية برمجايت مبتهج أنه مل

« " أي أن إسرائيل ساعات قليلة،  على أهبة االستعداد دائماً ملالقاة "خالل الكتاب كله كما يسميها» إسرائيل القلعة  
  .العدو براً وحبراً وجواً

 : ويمكننا مالحظة ما يلي على فلسفة كالن

متاماً  ت ملتصقةباعتباره فيلسوفاً يهودياً أو حىت باعتباره مفكراً يهودياً، فيهوديته أصبح  ال ميكن احلديث عنه 1
وفلسفته برمجاتية متاماً سواء حني . بدون إله  أي احللولية"وهي العلمانية يف شكلها الربمجايت"بالعقيدة األساسية للمجتمع 
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وال ميكن فهم موقف كالن من اتمع الصهيوين إال يف . مع اتمع الصهيوين يتعامل مع النسق الفلسفي أو حني يتعامل
  . الفلسفي الغريب وتصاعد معدالت العلمنة وتزايد هيمنة الفكر احليويالفكر إطار تطور

أكثر مرونة وبرمجاتية، فهي   ميكننا اآلن إدراك املضمون احلقيقي للدعوة املوجهة للفلسطينيني والعرب بأن يكونوا 2
ات لإلسرائيليني كي يغتنموا تدفَع، فلم ال تدفع التعويض إذ لو كان األمر جمرد مرونة وتعويضات. تعين اخلضوع للعنف

احلركية  أعلى درجات"هذا العامل الرحب النيتشوي احملفوف باملخاطر؟ مل ال يطبق الترانسفري  الفرصة املتاحة أمامهم يف
أن عودم لن تشكِّل مشكلة كبرية   على اإلسرائيليني وهم جزء من احلضارة الغربية ويتباهون بذلك، كما"واملرونة

؟ إن األمر ليس جمرد مرونة وواقعية، وإمنا هو "بالفعل يف الغرب ن حوايل ربع الشعب اإلسرائيلي موجودخصوصاً أ"
عن اجلهاد  ومبقدار العنف، فمن ال ميلك آليات البقاء وسبل العنف يصبح مستضعفاً وعليه أن يقلع مرتبط حبجم املدفع

  .ما هو نبيل وكل ماهو إنساين يف اإلنسان ات واألحالم وكلويسلِّم بروح رياضية برمجاتية تتجاوز املطلقات واملثالي

 صهاينة الدياسبورا التوطينيني، فهو يرى أن الصهيونية تنبع من اإلميان بالتعددية وميكن تصنيف كالن باعتباره من

وهو ما جيعلهم ال احلضارية اليهودية،  فاحلركة الصهيونية مبرتلة توكيد على والء اليهود األمريكيني لقيمهم. احلضارية
األمريكية، ولكنهم مع هذا جزء منه ويقومون بتغذية هذا التيار بعناصر جديدة  يذوبون متاماً يف التيار الرئيسي حلضارم

باهلجرة إىل فلسطني  وهذا الطرح لدور اليهود خيتلف عن الطرح الصهيوين االستيطاين الذي يطالب اليهودي .عليه
 .امليعاد ة السوية خارج أرضبدعوى أنه ال ميكنه احليا

  والماركسية الجديدة "1971-1885"جورج لوكاتش 

Georg Lukacs  and Neo- Marxism  

األوريب املاركسي وغري املاركسي، خصوصاً يف النصف  أثر يف الفكر. فيلسوف وناقد أديب ماركسي جمري يهودي
  .األول من القرن العشرين

بروتستانتية لوثرية يف بودابست، ويف  وتلقى تعليمه يف مدرسة.  يعمل مدير بنكولد ألسرة يهودية ثرية وكان أبوه
درس على يد جورج زمييل وماكس فيرب وتأثر بكتابات . هايدلربج جامعيت بودابست وبرلني، وانتقل بعد ذلك إىل

وباالجتاهات  ومانسية كما تأثر بأفكار صديقه إرنست بلوخ وباألفكار الر"احلياة والتأويل فيلسوف"فيلهلم دلتاي 
 حيث عمل 1919احلزب الشيوعي عام  وانضم إىل. "بشكلٍّ عام"املضادة للرتعات الوضعية والطبيعية واملادية 

ونشر كتابيه نظرية الرواية . انتقل إىل فيينا حيث بقى ملدة عشرة أعوام قوميساراً للثقافة والتربية يف وزارة بيال كون، مث
 1930وعاش لوكاتش يف موسكو بني عامي .  يف هذه الفترة"1923"عي الطبقي التاريخ والو ، و"1920"

األكادميية   يف معهد الفلسفة يف1944 و1930 وعمل يف معهد ماركس وإجنلز، كما عمل بني عامي 1941و
ضارة يف جامعة وأستاذاً لعلم اجلمال وفلسفة احل ، وأصبح عضواً يف الربملان1945وعاد إىل ار عام . السوفيتية للعلوم

وقُبض عليه . ، وعين وزيراً للثقافة1956األساسية يف الثورة ارية عام  كان لوكاتش أحد الشخصيات. بودابست
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جل وقته إلعداد   حيث كرس1957إمخاد الثورة ونقل إىل رومانيا، ولكن سمح له بالعودة إىل بودابست عام  بعد
ومن . كتاباً ومئات املقاالت واحملاضرات  لوكاتش ما يزيد على ثالثنيوكتب. جملد ضخم من جزءين يف علم اجلمال

ومن أهم . ومعظم كتابات لوكاتش باألملانية. هيجل والوجودية واجلمال بني دراساته العديدة، دراسات عن كلٍّ من
و هيجل  رة،، وهو دراسة عن االستنا"1947"، وجوته وعصره "1948"دراسات يف الواقعية األوربية  كتبه األخرى

، غري أن حماولته "1965"اجلماليات  ، و"1962"، و الرواية التارخيية "1954"، و حتطيم العقل "1948"الشاب 
  ."1978"أنطولوجيا الوجود االجتماعي  :األخرية وضع أسس أنطولوجيا ماركسية مل تكتمل

 اقعي فن يعكس كالً من اللحظة التارخيية القائمة أن الفن الو"الرواية التارخيية يف كتاباته النقدية مثل"ويرى لوكاتش 

وتكمن أمهية الفن يف . اللحظة واإلمكانية واإلمكانات الكامنة يف الواقع التارخيي، ويقدم لنا أمناطاً بشرية متثل كالً من
 ائماً من إدراكمتتالية قصصية ذات معىن، واملعىن  حسب تصور لوكاتش  ينبع د مقدرته على حتويل أحداث حياتنا إىل

وعينا باملمارسة االجتماعية القائمة،  فاألشكال القصصية الواقعية تعكس الواقع التارخيي وتزيد. ما هو قائم وما هو ممكن
ويرى لوكاتش أن هذه الغاية . البدائل املمكنة والغاية وراء املشروع اإلنساين ولكنها يف الوقت نفسه جتعلنا ندرك أيضاً

 والفن هو "والواقع والذات واملوضوع، والفرد واتمع، والوعي"وحدة بني اإلنسان والطبيعة قدر من ال هي خلق
  .الوسيط بني كل هذه الثنائيات

 "املتجاوز" عن الوحدة النهائية، تستند إىل ثنائية حقيقية بني قطبني مسامها هو نفسه اجلوهر ورؤية لوكاتش، رغم حديثها

  .املثلى هي احلياة اليت يتحد فيها االثنان، واحلياة "الواقعية"واحلياة 

وقد قام لوكاتش بتصنيف األنواع الفنية إلى ثالثة أنواع تبعا لنجاح العمل الفني في تحقيق الوحدة بين الجوهر 
 : والحياة

بأا  ته فيهاألول الذي يكون اجلوهر واحلياة فيه كالً مستمراً، وتتسم عالقة البطل جبماع وهو النوع:  النوع امللحمي"أ 
  .عالقة عضوية

  .بالتعارض بني اجلوهر واحلياة وبانفصال البطل عن اجلماعة ويستند إىل اإلحساس املأساوي:  النوع املأساوي"ب

حبيث يصبح اجلوهر  ويستند إىل قبول االنفصال الكامل بني اجلوهر والواقع والبطل واجلماعة: األفالطوين  النوع"ج
  .متناثرة ابت ويصبح الواقع واحلياة جمرد أجزاءجزءاً من عامل مثايل ث

للعودة إىل الرؤية امللحمية واالستمرارية السردية بني   حماولة"يف عصر البورجوازية"ويرى لوكاتش أن الرواية الواقعية 
أبطال  خطىولكن بدالً من اآلهلة اليت كانت تضمن الوحدة الكونية ودي . الواقعية واملادية اجلوهر الروحي واحلياة

ولكن مصدر الوحدة هو اإلنسان  البطل امللحمي األسطوري تظهر الرؤية الواقعية احلديثة حيث حيدث الشيء نفسه،
وعادةً ما يفشل البطل يف الرواية احلديثة، فالعامل الذي يعيش فيه عامل  .نفسه وحبثه الدائب عن املعىن يف عامل ال معىن له
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 أو "سرفانتس"املثالية  وتعبر الرواية عن عزلة الفرد من خالل.  عن مجاعته منعزالً عنهايعيش البطل منفصالً متشيئ، ولذا
ذاا، كتجسيد سردي وشكلي لعملية البحث عن املعىن  ولكن الرواية. "تولستوي" أو الطوباوية "فلوبري"الواقعية 

فالعمل الروائي، من مث، . بني الذات واملوضوعواحلياة وتشري إىل إمكانية الوحدة  والوحدة، تؤكد العالقة بني اجلوهر
تبشريياً طوباوياً  أنه قد يكون على مستوى املضمون السردي املباشر يتحدث عن إحباط البشر، يظل عمالً رغم

وحدة الوعي والواقع؛ أي أن الرواية الواقعية ال تقدم  متجاوزاً، فالعمل الروائي مثل العمل الثوري يف تبشريه بإمكانية
 لنا عناصر تكوين الواقع واملنظور والبديل، ومن مث فهي تبشري بعامل متكامل واحتجاج رد وصف وحتليل وإمنا تقدمجم

  .على عامل يسحق اإلنسان

إدراك العملية التارخيية بشكل واع من خالل خلق شخصيات  ويؤكد لوكاتش أن املؤلف البورجوازي قد يصل إىل
 ويضرب لوكاتش مثالً بوولترسكوت وتوماس مان ودوستويفسكي. اسها الطبقياخليايل  أس تتجاوز  على املستوى

احلديث فقدموا شخصيات هي  وبلزاك وفلوبري باعتبارهم روائيني أدركوا طبيعة التحول التارخيي االجتماعي يف العصر
ت مع املوضوع، رغم الوضع رغبة اإلنسان يف أن تتحد الذا أمناط إنسانية تعبر عن اإلمكانية اإلنسانية احلقيقية وعن

  .تذبذم الطبقي هلؤالء الكُتاب ورغم

تتراوح بني الفوتوغرافية والدعاية، ولكنها واقعية  والواقعية اليت يتحدث عنها لوكاتش ليست الواقعية االشتراكية اليت
يفترض أا   العملية التارخيية اليتاالجتماعي ولكيفية جتاوزه، كواقع مباشر متغير من خالل تستند إىل إدراك متعني للواقع

من هذا . تتحقق يف نظام اجتماعي وثقايف جديد حتتوي على اإلمكانيات اإلنسانية واالجتماعية اليت سيقدر هلا أن
 .اثة والرتعة الرومانسية يف الفن وما يسمى باحلد"الشكالنية"من الرتعة اجلمالية  املنظور، وجه لوكاتش نقداً حاداً لكلٍّ

، "اإلمكانية"اجلانب الثاين   دون"الوضع القائم"فكلها نزعات واحدية تركز على الشكل أو على جانب واحد من الواقع 
 يوضح لنا وجهة نظره، فاألدب "»أيديولوجيا احلداثة « الشهري  يف مقاله"ولعل نقده للحداثة . أي أا تلغي الثنائية

الواقع  الكل وال بالوحدة وال باإلمكانية بسبب تركيزه على جانب واحد منكاتب ال يشعر ب احلداثي هو نتاج وعي
. الذري من حوله وجتاوز التشيؤ واجلمود  وهو ما جيعل وجدان األديب غري قادر على جتاوز هذا التفتت"السطح اجلزء "

جبذورها إىل تشاؤمية هايدجر  تعود "عنده"وسقوط يف العدمية واليأس، وهي  ويصف لوكاتش احلداثة بأا تأمل متشائم
دائم ال ميكن جتاوزه  سارتر األوىل حيث يذهبان إىل أن الوضع األنطولوجي لإلنسان حيكم عليه حبالة اغتراب وكتابات

جمرد ميتافيزيقي ال تارخيي، عامل املثالية اردة  واحلداثة، ذا، تقهقر إىل عامل. بغض النظر عن التطور التارخيي
 كما هو احلال مع الرواية"للعبث والروح إحباط مستمر وال يوجد أي حبث عن املعىن  فالواقع مرادف. "األفالطوين"

إنساين اجتماعي عام يف حلظة تارخيية  وقد أصبحت الشخصيات ذاا أحادية فلم تعد جتسداً لنمط. "الواقعية البورجوازية
ثر ا، وإمنا أصبحت الشخصيات منعزلة غري اجتماعية غري فيها وتتأ ويف ظروف اجتماعية حمددة تتعامل معها وتؤثر

إمكانية ذاتية أو  يف عالقة مع اآلخرين أو على التفاعل مع الواقع االجتماعي، شخصيات ال تدرك أية قادرة على الدخول
عد مثل شيء، وهي شخصيات مسطحة أحادية الب اجتماعية ولذا ال حتلم بالتجاوز وتقنع بالواقع وال تبحث عن أي

 .وليست شخصيات مستديرة متعددة األبعاد "allegory أجلوري: باإلجنليزية"شخصيات قصص األمثولة 
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وقد . والشذوذ احلداثة ذا املعىن عبادة للفراغ الذي أوجده غياب اإلله، فهي تعبري عن اجلنون ويذهب لوكاتش إىل أن
اإلمكانية االجتماعية والتارخيية وال يرى إال   يركز علىوجه لوكاتش سهام نقده للمفهوم احلداثي للمحاكاة، فهو ال

ولكن البد أن يكون هناك معيار حىت . نقدياً، فإنه يشوه الواقع الذي حياكيه األمر الواقع وألن األديب يأخذ موقفاً
أي إطار وأية خارج  ولكن ما حيدث يف احملاكاة احلداثية أن عملية التشويه تتم. أن نرى التشويه تشويهاً نستطيع

جوهر احملاكاة والعنصر الشكلي األساسي ويصبح هو  معيارية، ولذا يرتبط التشويه بتشويه آخر إىل أن يصبح التشويه
واملسئولية  فاحلداثة تبتعد عن السواء اإلنساين والواقع التارخيي. أن يتم تطبيع التشويه املطلق أو احلالة العادية، أي إىل

حىت أصبح موضوع الكتابة الوحيد . مضادة  تثمر روايات واقعية أو غري واقعية وإمنا رواياتاجلماعية، ولذا فهي ال
  !استحالة الكتابة

برفضه النسبية يف  كلٍّ من الرتعة اجلمالية الشكالنية والرومانسية واحلداثة يرتبط ارتباطاً وثيقاً إن وقوف لوكاتش ضد
وأرخ لوكاتش بشكل شامل لتزايد . الال عقالنية والعدمية جتاهاً خطرياً حنوالفكر االجتماعي، إذ متثل هيمنتها يف رأيه ا

حتطيم العقل حيث  والفلسفة والفكر االجتماعي يف احلضارة الغربية، خباصة يف أملانيا، يف كتابه الال عقالنية يف األدب
توليد الالعقالنية، فالعلم حيطم أي يقني اليت تؤدي إىل  يرى أن مثة مفارقة يف احلضارة احلديثة هي عقالنية العلم احلديث

نسبية، ولذا فإن  والقواعد العاملية للسلوك، وحينما يتحطم اليقني تصبح األمور متساوية يف حضارة يتصل بالقيم املطلقة
. ةاملستحيل اختيار أسلوب حياة له ميزته الداخلي والنسبية تؤدي إىل الال عقالنية حني يصبح من. كل شيء يصبح مباحاً

ماكس فيرب وجورج "حلقة الوصل بني نيتشه ومؤسسي علم االجتماع األملان  ويرى لوكاتش أن هذا املوضوع يشكل
  ."زمييل

عنوان التاريخ والوعي الطبقي  ولكن أهم دراسات لوكاش االجتماعية تتمثل يف مثاين مقاالت نشرت يف كتاب حتت
متميزاً من كلٍّ من الرومانسية الثورية واإلبستمولوجيا  طاًويعكس الكتاب خلي. "1922 و1919كُتبت بني عامي "

بنموذج لتحليل  ويذهب لوكاتش إىل أن العلوم الطبيعية ال ميكنها أن تزودنا. والفلسفة املاركسية الكانطية اجلديدة
فالفعل اإلنساين . ع أنه وا"الطبيعي أو احليواين على عكس السلوك"اتمع، ألن السمة األساسية يف السلوك اإلنساين 

 خمتلفة، وهو ما يعين أن دراسة الفعل اإلنساين تتطلب منهجاً خمتلفاً بشكل واضح عن يستند إىل عملية اختيار بني سبل

اتمع الذي حياول أن يكتشف  ويرى لوكاتش أن مشكلة املاركسية تتحدد يف أا تتصور أا هي علم. العلوم الطبيعية
ويرفض لوكاتش احلتمية . العقل اإلنساين يتجه حنو اية واعية ين والتطور االجتماعي، وأنكرت أنقوانني السلوك اإلنسا

جامدة من القوانني  ويذهب إىل أن املادية اجلدلية ليست جمموعة. ترد كل شيء إىل العوامل االقتصادية االقتصادية اليت
  .الثابتة األزلية وإمنا هي منهج يف البحث

كياناً متلقياً  املنهج اجلديل عند ماركس يؤكد تارخيية الوعي اإلنساين، وهذا يعين أن اإلنسان ليس أنيرى لوكاتش 
. مترابطة آلياً وإمنا هي كلٌّ اجتماعي متماسك للتاريخ وإمنا ذات فاعلة، كما أن اتمع اإلنساين ليس جمرد أجزاء

بقوانني جاهزة ومعايري مفروضة بصورة مسبقة على املمارسة ال تزود اإلنسان  وجوهر املاركسية يف تصور لوكاتش أا
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والفردية، اليت تبدو يف  وإمنا تزود اإلنسان بطريقة للفهم حبيث يستطيع اإلنسان التعرف على األحداث اجلزئية اإلنسانية
 تسلّع أو"» توثن السلع«ماركس يكمن يف مفهوم  ويرى لوكاتش أن مفتاح فهم فلسفة. ظاهرها منعزلة متفردة

 الوعي املتشيئ، فبينما يبدو العامل االجتماعي كما لو كان عاملاً موضوعياً شيئياً  ويف أمهية جتاوز كل أشكال"اإلنسان

خلقته اإلرادة اإلنسانية وصاغته ومن مث  مستقالً بذاته، برانياً وله قوانينه املوضوعية، فإننا يف واقع األمر نعيش يف عامل
  اليت هي يف واقع"مقابل الذات، واإلرادة مقابل القانون، واتمع مقابل الطبيعة املوضوع"بورجوازي تظهر ثنائية الفكر ال

ولكن التأكيد املاركسي على . السلعي األمر نتاج تناقضات كامنة يف عالقات اإلنتاج الرأمسالية املبنية على اإلنتاج
ذاته سقوط يف التشيؤ والتربجز، وثنائيات الوعي البورجوازي اإلنساين هو  القوانني املوضوعية اليت تتحكم يف اتمع

عن طريق الفعل اإلنساين   ال ميكن أن تحل عن طريق الفلسفة التأملية وإمنا"الفصل اجلامد بني احلقيقة والقيمة خصوصاً"
تشيئ للرأمسالية البورجوازية هي  أن حتطم الوعي امل"املقدر هلا أي"والطبقة املرشحة تارخيياً . املتعين واملمارسة الثورية

وهي طبقة ليس هلا أية  اليت متثل الذات الفعالة اليت حتقق التغري االجتماعي ومتثل الكلية والشمول البشري، الطبقة العاملة
 العاملة حينما تعي ذاا نظرياً وحتقق مصاحلها الطبقية مصاحل يف استمرار حالة التشيؤ والتفتت، ومن مث فإن الطبقة

الشاملة اليت حتقق  للبشرية وحتل لغز الفلسفة األملانية، فمعرفتها الذاتية للواقع هي ذاا الرؤية ستحقق اخلالص االجتماعي
إن الوعي . إىل ايته من خالل حتطيم الرأمسالية وحدة الذات واملوضوع وحتوهلا إىل ممارسة ثورية وتصل جبدل التاريخ

 وعلى هذا النحو، يقدم. بشكل سليب جاهز وإمنا ميكنه جتاوزه ومن مث حتويله وتغيريه ياإلنساين ال يعكس الوضع التارخي

  .لوكاتش نقداً جذرياً لفكرة احلتمية احلديثة

 : وقد وجهت عدة انتقادات لفكر لوكاتش من بينها

 الرأمسالية وحسب وإمنا تصبح الربوليتاريا بدور األداة اليت ستحطم  أنه يبشر برؤية غائية للتاريخ، رؤية ال تقوم فيها 1
اجلدل سينغلق يف  وإذا كان األمر كذلك، فإن هذا يعين يف واقع األمر أن. جديد خال من الوعي الزائف آلية تأيت بعصر

وهذه هي "للعقل النقدي يف جمتمع ما بعد الثورة  وهكذا، فلن يكون هناك جمال. "اية التاريخ"هذا العهد اجلديد 
  ."الكامنة يف األنساق العلمانية كافة  واية التاريخإشكالية املابعد

إىل منهج ومن مث وضعه فوق النقد، وألن الفكر اجلديل ال يدافع عن أي فكر حمدد   اتهم لوكاتش بأنه حول ماركس 2
  .موقف حمدد ألنه جمرد منهج، فإن املاركسية اجلدلية ال ميكن أن ختطئ أبداً أو

جيب تفسري هذا الوعي وتطويره  ة خنبوية، فوعي الطبقة العاملة ليس بالضرورة ثورياً، ومن مث رؤية لوكاتش للمعرف 3
النخبة اليت ستقوم ذا الدور حىت يتوصلوا إىل احلقيقة اليت تتفق  وحتويره حىت يصبح ثورياً، ومثقفو احلزب الثوري هم

 .احلقيقية للطبقة العاملة مع املصاحل
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السياسي بأساس فلسفي، فإذا كان احلزب حيتكر احلقيقة فثمة  أنه زود عدم االكتراث واتهم لوكاتش كذلك ب 4
 وهنا يظهر عنصر الال عقل مرة أخرى يف فلسفة لوكاتش،. والتدليس من أجل صاحل احلزب ضرورة أخالقية للكذب

  .ذلك فاحلزب دائماً على حق حىت ولو كذب، وقد قيل إن حياة لوكاتش ذاا هي أنصع دليل على

يف منظومته هي وسيلة التاريخ يف انتصار العقل املطلق   اتهم لوكاتش بالغائية الكاملة بل وباملشيحانية، فالطبقة العاملة 5
  .اليهودية التشيؤ واالغتراب واالحنراف، وهي كيان يشبه الشعب املختار يف املنظومة احللولية أو روح العامل على كلٍّ من

مندجمة، حيث كان يهود ار من أكثر اجلماعات  فقد نشأ يف بيئة. تش باعتباره مفكراً يهودياًوال ميكن تصنيف لوكا
 تلقى لوكاتش تعليمه يف مدارس. أسرته أسرة بورجوازية عادية حريصة على االندماج اليهودية اندماجاً، كما كانت

اليهودي كان ضعيفاً، فحىت  تمامه باملوضوعويضاف إىل ذلك أن اه. وجامعات غري يهودية، كما أن منابع فكره أوريب
وفرديناند السال، فإن البعد اليهودي يف فكرهم مل يلق عنده  حينما تناول مفكرين اشتراكيني يهوداً، مثل موسى هس

  .أي اهتمام

 ال "ةوحدة وجود مادي حلولية بدون إله،"كانت مثة حلولية يف فكر لوكاتش فهي حلولية كمونية علمانية مادية  وإن
ومع هذا، جيب أن . العقل املطلق يف التاريخ واملادة ختتلف كثرياً عن أية منظومة فكرية هيجلية حتاول أن ترى جتليات

ضماناً  ولذا، فإن تأكيده أمهية التجاوز وإصراره عليه، باعتباره. خماطر احللولية الكمونية نشري إىل أن لوكاتش يدرك متاماً
ولعل هذا هو سر . أخرى، أمر واضح للغاية  واستقالله عن الطبيعة والتاريخ، أو أية كلياتوحيداً إلنسانية اإلنسان

ورغم كل هذا، فهو يظل يدور يف إطار . السلطات املاركسية اللينينية املشاكل العديدة اليت واجهها عرب حياته مع
بشأن املاركسية اإلنسانية  ولعل احلوار.  البشريةالكمونية، ألن مصدر التجاوز يظل كامناً يف املادة أو يف النفس احللولية

فاملاركسية اإلنسانية حتاول احلفاظ على اإلنسان داخل . الكمونية يف مقابل املاركسية العلمية هو حوار بشأن احللولية
ة بني بدائل خمتلفة، حمدد باعتباره كياناً مطلقاً مستقال ذا إرادة مستقلة تعبر عن نفسها يف اختيارات املنظومة املاركسية

أما املاركسية العلمية .  ال تصلح لدراسة ظاهرة اإلنسان"والطبيعة اليت تفترض وحدة اإلنسان"ومن مث فإن العلوم الطبيعية 
يتحرك التاريخ والبشر  القوانني العلمية اليت تتحكم يف كلٍّ من التاريخ والطبيعة على حد سواء واليت فتحاول الوصول إىل

، ولذا فهي حتاول تطهري املاركسية متاماً من املطلقات أو "كونية واحدية"ا، واليت تفترض وحدة الطبيعة والتاريخ وفقاً هل
املاركسية ولذا  وقد رفض لوكاتش هذا النوع من. يف اية األمر إىل الشمولية واألحادية السياسية الغائيات كافة وتؤدي

والواقع أننا لو قلنا إن لوكاتش . داخل املنظومة املاركسية دافعني عن مقولة اإلنسانفهو يعد واحداً من أهم املفكرين امل
ماركس مؤسس   يهودي، وإن كثرياً من املدافعني عن املاركسية العلمية أيضاً يهود، وإن"اإلنسانية املدافع عن املاركسية"

لسحرية اليت تفسر كل شيء، ومن مث فإا ال ا تصبح مثل الصيغة» يهودي«النظرية املاركسية كذلك يهودي، فإن كلمة 
 .اإلطالق تفسر شيئاً على

  والبنيوية " -1898"كلود ليفي شتراوس 

Claude Levi- Strauss  and Structuralism  
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ينتمي إىل عائلة من . ولد يف بلجيكا مث انتقل إىل فرنسا. البنيوي عامل أنثروبولوجي فرنسي وأحد أعمدة الفكر
نشأ يف جو علماين يف  ورغم أن أحد أجداده كان حاخام فرساي، إال أنه. الفرنسية اليهودية املثقفة املندجمة وازيةالبورج

  ."فيما بعد" مرتل عائلته يف بلجيكا اليت ولد ا أو يف مرتله يف باريس

 التحق بالبعثة اجلامعية مث. 1931كلية احلقوق عام  تلقَّى ليفي شتراوس تعليمه اجلامعي يف السوربون وخترج يف
، وهي الفترة 1939  1935أستاذاً لعلم االجتماع يف جامعة ساو باولو يف الفترة  الفرنسية يف الربازيل حيث أصبح

على أساسها أقام نظريته يف علم  قام فيها بعمل أحباث حقلية إثنوجرافية بني قبائل البورورو يف وسط الربازيل واليت اليت
رحل إىل . 1940العاملية الثانية، وبعد سقوط باريس عام  يف اجليش الفرنسي مع اندالع احلربخدم . األساطري

 New ألحباث علم االجتماع يف جامعة نيو سكول أوف سوشيال ريسريش نيويورك حيث عمل كأستاذ زائر

School of Social Research  مث عاد ليعمل كأستاذ لعلم األديان يف 1945 و1941بني عامي ،
االجتماعية  ، شغل ليفي شتراوس منصب أستاذ األنثروبولوجيا1959ومنذ عام . العليا بالسوربون مدرسة الدراسات

  . عضواً باألكادميية الفرنسية1973يف الكوليج دي فرانس، وانتخب عام 

دل التعاقدي هو العامل اخلاصة بأن التبا  الذي بلور فيه نظريته"1949"من أهم كتبه األبنية األولية لعالقات القرابة 
، بلور ليفي شتراوس نظريته األنثروبولوجية متخذاً "1958"البنيوية  ويف كتاب األنثروبولوجيا. االجتماعي األساسي

  1964"  مث صدرت له جمموعة من الدراسات بعنوان األساطري أو مقدمة لعلم امليثولوجيا. يحتذَى اللغويات منوذجاً

  .املائدة واإلنسان العاري الينء واملطبوخ، و من العسل إىل الرماد، و أصل آداب:  يف أربعة أجزاء"1971

 باعتباره جتلياً "يف سياقه الغريب"البد من فهم الفكر البنيوي  ،"وظهور ما بعد احلداثة"ولفهم فكر ليفي شتراوس 
  .وضوعالشاملة والتأرجح بني التمركز حول الذات والتمركز حول امل إلشكاليات العلمانية

عقالنية مادية  وهي فلسفة ال .«Structuralism ستركتشراليزم«هي املقابل العريب للكلمة اإلجنليزية  «البنيوية«و
وحتاول يف الوقت نفسه أال تسقط يف  "والتمركز حول املوضوع"تشكل ثورة ضد الوضعية وضد تشيؤ الواقع واللغة 

تتجاوز امليتافيزيقا، ولذا فهي ترفض الوجودية والفكر اإلنساين  اوهي تدعي أ. " والتمركز حول الذات"الذاتية 
  .اهليوماين بشكل عام

وبالفعل، تظهر الطبيعة . حول اإلنسان ورغم أن الفلسفة البنيوية ترفض الفلسفة اهليومانية، إال أا فلسفة متمركزة
 حينما يتحدث ليفي شتراوس عن رغبة البشر يف "ةكمطلق ومرجعية ائي بل"البشرية أحياناً يف الفكر البنيوي كمعيار 

وختلق مسافة  املادة/ أن هذه الرغبة إحدى مسات اإلنسان األساسية، وهي رغبة تعزله عن عامل الطبيعة التواصل باعتبار
وبساطته، ال واإلنسان البدائي، رغم بدائيته . إشارية وتتبدى الرغبة يف التواصل يف واقع أن اإلنسان ينتج أنظمة. بينهما

كما يتصور " وال يبحث عن لغة طبيعية نفعية مباشرة "كما يتصور النفعيون" يبحث مثل احليوان عن طعامه وحسب
هل هذا «يسأل  فهو حينما جيد شيئاً ال. وإمنا يبحث دائماً عن رموز وإشارات للتواصل ولتفسري العامل ،"الوضعيون
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يتصور دعاة النفعية املادية، وإمنا يسأل  كما «"bon a manger ييهبون آ ماجنر: بالفرنسية"الشيء صاحل لألكل 
صاحل الستخدامه رمزاً «أو  «"bon a penser بون آ بانسيه :بالفرنسية"هل هو صاحل للتفكري من خالله «
وهذا اإلنسان البدائي الذي يرغب يف التواصل يبحث  .«"bon a symboliser سيمبوليزيه بون آ: بالفرنسية"

هلا منطقها اخلاص  وألن األساطري ليست جمرد قصص خيالية وإمنا. حلقيقة ويصل إليها من خالل منطقه اخلاصا عن
، "logique لوجيك: بالفرنسية" الذي خيتلف عن منطقنا اخلاص "mythologique مثيو لوجيك: بالفرنسية"

لذي يدركه مبنطقه اخلاص ومن خالل نظامه ميلك علمه اخلاص ا فإن اإلنسان البدائي قد ال يعرف علمنا ارد ولكنه
ساينس أوف ذي : باإلجنليزية" «علم املتعين«ومقوالته املتعينة، ولذا مسى ليفي شتراوس هذا العلم  اإلشاري املتعين

اإلنسانية تظهر عند ليفي شتراوس بشكل متطرف  بل إن الرتعة ."science of the concrete كونكريت
وإنه يتسم بالقدرة على توليد دوال أكثر من عامل املدلوالت، إذ أن اإلنسان جيد   اإلنساين وظيفة رمزيةيف قوله إن للعقل

وهذه هي . يوجد يف الواقع من أشياء العامل ليس مفعماً مبا فيه الكفاية باملعىن، وأن العقل حيوي من املعاين ما يفوق ما أن
ويذهب ليفي شتراوس إىل أن مشكلة اإلنسان . على الطبيعة انطريقة ليفي شتراوس يف احلديث عن أسبقية اإلنس

  .االجتاه يف العقل اإلنساين حنو توليد الرموز واإلشارات احلديث هي أنه قد قمع هذا

داخل ذاته؟ هنا سنكتشف  اإلنسان هو املرجعية النهائية يف الكون وأن العقل يولِّد معياريته النهائية من هل هذا يعين أن
ولكن . وسنجد أنه قد بدأ يؤكد نفسه بشكل حاد مركز حول الذات الذي يؤدي إىل التمركز حول املوضوع،منط الت

  .البنيوية شكل التمركز حول البنية التمركز حول املوضوع سيأخذ يف حالة

املنهج الذي يدرس فهي تستخدم يف علم اللغة البنيوي لإلشارة إىل . البنيوية هلا معىن حمدد يف الفلسفة» بنية«وكلمة 
وقد . إىل ما دوا اللغوية املختلفة ال كتفاصيل يف حد ذاا وإمنا كجزء من بنية عامة ال ميكن أن ترد السمات

اللغوي بلومفيلد حيث كان يقوم بتقسيم السمات  استخدمت الكلمة بعض الوقت يف علم اللغة لإلشارة إىل منهج العامل
ومقابل ذلك، طرح تشومسكي . »البنية السطحية«وهذا ما مساه تشومسكي  السمات،املباشرة للكالم وتصنيف هذه 

ولكن ميكن . »التوليدي النحو«ولذا سمى تشومسكي اجتاهه يف علم اللغة . »البنية الكامنة«أو » العميقة البنية«مفهوم 
ما يستخدمها ليفي شتراوس ك» بنيوي«كلمة  كما يستخدمها تشومسكي ترادف تقريباً» توليدي«القول بأن كلمة 

  ."علم النفس يف" أو جان بياجيه "يف علم األنثروبولوجيا"

  1857"اللغة السويسري فرديناند دي سوسري   هو عامل"ورائد الثورة البنيوية"وواضع أساس علم اللغة البنيوي 

  ال تستند إىل"إلشارة واملشار إليهاالسم واملسمى  الكلمة ومعناها  ا"باملدلول   الذي ذهب إىل أن عالقة الدال"1913

ليست ضرورية أو جوهرية أو ثابتة  أية صفات موضوعية لصيقة بالدال أو كامنة فيه، ومن مث فالعالقة بني الدال واملدلول
إشاري مبين على عالقة االختالف بني الثنائيات املتعارضة، فمعىن  ويرى دي سوسري أن النظام اللغوي نسق. بل اعتباطية

والثنائيات  والنظام اللغوي ككل يعمل من خالل سلسلة االختالفات. اختالفها مع إشارة أخرى إشارة ينبع منكل 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                559  

حىت يضاف إليها وإمنا هو أمر وظيفي يتحدد داخل  املتعارضة هذه، فاملعىن  كما أسلفنا  ليس كامناً يف اإلشارة ذاا وال
 .الواقع ولَد من داخل اللغة نفسها وليس مناملعىن ي شبكة العالقات داخل النص نفسه، أي أن

أو "باملدلول، فاألسطورة  ليفي شتراوس أن األساطري، مثل اللغة، نظام يتسم باعتباطية وعشوائية عالقة الدال وقد بين
 ذاا أو  مسألة عرضية ليست كامنة يف األسطورة أو الكلمة"معناها"  ليس هلا معىن يف حد ذاا، فعالقتها بالواقع"الكلمة

معىن إال إذا أصبحا  كما أن الكلمة واألسطورة ال ميكن أن يظهر هلما. "اتفاقية"وإمنا هي مسألة عرفية  يف الواقع ذاته
 بايناري أوبسيشرت: باإلجنليزية"» التعارضات الثنائية» هذه الشبكة تتسم مبا يسمى. جزءاً من شبكة أكرب منهما

binary oppositions". د املبتدأ واخلرب ليس خاصية مادية يف أي منهما وإمنا عالقة تعارض بينهماحيد فما .

  .الشكلي ارد العام واألساطري ليس هلما وجود موضوعي بل ليس هلما مضمون حمدد، ولكن لكلٍّ منهما منطقه واللغة

ناصره أو أجزاءه أو وحدته املادية أو صورة الشيء أو هيكله أو ع وانطالقاً من هذا، ميكن أن نعرف البنية بأا ليست
  :وحدد بياجيه خصائص البنية بأا ثالث. حىت التعميم الكلي الذي يربط أجزاءه شيئيته املوضوعية وال

  . الكلية، وتعين أن البنية ليست موجودة يف األجزاء 1

دون أن تضطرها إىل اخلروج  ا وإثرائهاالتحوالت، وهي اليت متنح البنية حركة داخلية وتقوم يف الوقت نفسه حبفظه  2
  .عن حدودها أو االنتماء إىل العناصر اخلارجية

كل متماسك له قوانينه  مع نفسه منغلق عليها مكتف ا، فهي التنظيم الذايت، ويعين أن البنية كيان عضوي متسق  3
  .الكامن وحركته وطريقة منوه وتغريه ومن مث فهي ال حتتاج إىل متاسكه

كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بذاا، ال   بياجيه أن املثل األعلى للبنيوية هو السعي إىل حتقيق معقوليةويرى
  .أية عناصر خارجية حنتاج من أجل بلوغها إىل الرجوع إىل

يء يف الواقع مثالية، وهي ليست كامنة يف العقل وليست انعكاساً لش والبنية ليست ذاتية وال موضوعية، وال هي مادية أو
واقع  فالبنية، يف. وليس هلا وجود متعال، وليس هلا وجود ذايت أو جترييب أو موضوعي أو وضعي على عقل اإلنسان،

عناصر الكل الواقعي أو جتمع أجزاءه،  األمر، شبكة العالقات اليت يعقلها اإلنسان وجيردها ويرى أا هي اليت تربط بني
وهذا القانون هو الذي مينح الظاهرة . العالقات بني العناصر املختلفة ن أنه يضبطوهي القانون الذي يتصور اإلنسا

العناصر املختلفة  ويتم التعرف على البنية من خالل عالقة التعارض والتشابه بني. عليها خصوصيتها هويتها ويضفي
وينها وال مضموا وال فاعليتها التارخيية وال عوامل تك وال يهم أصول البنية. "»قوانني التركيب«ويطلَق عليها "

  . للتوصل إىل البنية اردة"وضعها بني قوسني"تعليقها  الوظيفية، فهذه عناصر جيب



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                560  

أسبقية اإلنسان على الطبيعة  البنية باإلنسان الفرد؟ تبدأ املنظومة البنيوية يف االنتقال التدرجيي من تأكيد ولكن ما عالقة
ذلك، يلجأ البنيويون إىل احلل احللويل الكموين التقليدي، وهو  وإلجناز. والتسوية بينهما إىل إعالن املساواة "أو الكل"

املعىن متطابقة مع كل  بني العقل والواقع، وأن البنية ذا "homology هومولوجي: باإلجنليزية"متاثالً  الزعم بأن مثة
نساين،ال مبعىن عقل األفراد وإمنا العقل اجلمعي لإلنسانية اإل والبنية اليت تماثل الواقع كامنة يف العقل.من العقل والواقع
ال تتغير بتغري الزمان  وهي بنية ثابتة.التاريخ حىت اآلن،ال فرق يف هذا بني العقل البدائي والعقل املتحضر بأسرها منذ بداية

س الواقع املادي أو مشاعر الفرد أو التحوالت التارخيية،وهي ال تعك أو املكان وال تتأثر بتغري األفراد أو اتمعات أو
  .وإمنا تعيد إنتاجها كلها حسب أشكاهلا الثابتة الكامنة التاريخ اإلنساين

غري اإلنساين إىل  ويتحرك. دائماً مع النظم احللولية، يتساقط هذا التماثل بني اإلنساين وغري اإلنساين لكن، كما هو احلال
 ومن مث يتحرك اإلنساين إىل اهلامش ويذوي "التحليل األخري يف اية األمر ويف"ية املركز ليؤكد أن له األولوية واألسبق

شعوري يقع  وبالفعل، نكتشف أن البنية اليت قيل إا كامنة يف عقل اإلنسان أمر ال. الالإنساين وخيتفي ويذوب يف الكل
تقلة أو وعي مستقل، هو جمرد مفردة تتشكل مس فاإلنسان داخل املنظومة البنيوية ليست له إرادة. خارج إرادة اإلنسان

والذات اإلنسانية الواعية إن هي إال جزء من بناء ضخم شامخ يتحرك حسب  .منها جمل لغوية ومنظومات أسطورية
  .قوانينه، وما الذات سوى حامل ترتكز عليه البنية هواه أو

فاملعىن، إن  .ض املعىن على الكون أو جيده كامناً فيهمن جتربة اإلنسان الفرد احلر الذي يفر إن املعىن ال يبدأ وينتهي
النظام الداليل والعالقات اإلنسانية يف "البنية  فما ينتج املعىن يف واقع األمر هو. وجد، هو شيء حيدث لإلنسان وللكون

لٍّ هلذا النظام وما حديث األفراد أو قصصهم أو رؤاهم إال جت. "حالة األسطورة حالة اللغة، واملنظومة األسطورية يف
البشري، ولذا فهو  فاللغة واألسطورة ليس هلما بداية يف أي وعي خاص، فهما يسبقان وجود العقل. املنظومة وتلك

مبعىن الذات "فاإلنسان . "دون وعي منه"خالهلما  يدرك الواقع من خالل اللغة واألسطورة ويقوم بتصنيف الواقع من
 هي اليت تفكر من خالله، وهو ال يتحدث من خالل "كبنية مستقلة"وإمنا األساطري  ري ال يفكر من خالل األساط"املتفردة

 ويف أي موضوع "رغم أنفه" وإمنا تتحدث اللغة من خالله، وهي حترك اإلنسان أينما كان وتتبدى يف كل رسائله اللغة
  .ينتجه

منطق صارم وحتمي وأن فكرة اإلبداع إن هي البشري ما هو إال تعبري عن  وذكر ليفي شتراوس أكثر من مرة أن العقل
التفسري ليس مثرة تفاعل  يعين، يف واقع األمر، أن الذات مل تعد ذاتية وأن الواقع مل يعد موضوعياً، وأن كل هذا. إال وهم

سبقية مطلقة ومثة أ. "التواصل اإلنساين  التفسري"الغاية   على"اللغة  األسطورة"الذات واملوضوع، فثمة أسبقية لألداة 
املادة على الوعي  على الوعي اإلنساين والذوات الفردية، متاماً كما تفترض املادية القدمية أسبقية للبنية وللعالقات البنيوية

  .أسبقية على الواقع املوضوعي ذاته ولكن املادية اجلديدة تضيف أن هذا املطلق اجلديد له. اإلنساين

السمات اخلاصة املتعينة للظاهرة اإلنسانية أو األهداف والدوافع اإلنسانية، وال  علىلكل هذا، يركز البحث البنيوي ال 
العقلي الذي يزودنا بتفسري البنية  على العالقات املادية اليت حتقق الترابط بني عناصر البنية، وإمنا يركز على النسق حىت
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ولية قَبلية تتجاوزه وتتجاوز كل التفاصيل اإلنسانية األمر نتاج بنية أ ولكن هذا النسق العقلي هو يف واقع. وحتوالا
بني الظواهر االجتماعية  ولذا، فإن علم األنثروبولوجيا بالنسبة لكلود ليفي شتراوس هو علم العالقات املنطقية .واملادية

يل الكامن إىل ظاهر ومهمة عامل األنثروبولوجيا هي حتو. املختلفة أو هو علم دراسة البنية الكامنة والعالقات البنيوية
  .االجتماعية منطقية عامة ثابتة، وبذلك تتضح العالقات البنيوية الكامنة يف خمتلف األنساق واألسرار إىل قواعد

 إن هي إال تعبري "وأساطري األمريكتني بصفة خاصة" يف هذا اإلطار، حياول ليفي شتراوس أن يثبت أن كل أساطري العامل
وحاول ليفي شتراوس إجناز ذلك من خالل . "على حد تعبريه"واحدة يف النهاية  أسطورةعن حكمة خفية وما هي إال 

جمموعة معادالت  منطقي صارم يتم فيه حتويل رموز األساطري واستبدال بعضها بالبعض اآلخر من خالل نسق حتليلي
عادالت جربية ألا بىن اختزالية التحول إىل م واألساطري يف تصوره تتبع قانوناً عاماً ولذا فهي تقبل. رمزية وجربية

فهي مبرتلة اللوجوس الذي مينح اتمع متاسكه . اخلفي يف كل احلضارات بسيطة، ولكن األساطري هي أيضاً املنطق
وميتافيزيقا بال مسئولية  ولكنه لوجوس علماين ليس له غرض ائي، فهو لوجوس بال تيلوس، مطلق بال غاية، ومعقوليته،

 ."روايات اخليال العلميمثل "أخالقية 

اليت تتبدى من خالهلا وعن األفراد  القول بأن البنية تشبه من بعض النواحي املُثُل األفالطونية املستقلة عن الظواهر وميكن
 ةاألفالطونية، رغم استقالهلا عن اإلنسان وجتاوزها له، تترك له جماالً كبرياً حلري الذين يعبرون عنها، وإن كانت املُثُل

األفالطونية احملدثة الذي تصدر عنه كل  االختيار وفعل اخلري والشر، ولذا فهي يف واقع األمر تشبه فكرة العقل األول يف
 عند الرواقيني، كما "أنيموس موندي"حبرية االختيار، وتشبه نفَس العامل  العقول األخرى داخل سلسلة صارمة ال تسمح

 elan فيتال إيالن: بالفرنسية"وهي ال ختتلف كثرياً عن وثبة احلياة . ل عند هيج"جايست"املطلقة  تشبه الروح

vital" ليبرتفلت: باألملانية"وهايدجر وهابرماس  عند برجسون، أو االيدوس عند هوسرل، أو عامل احلياة عند هوسرل 

Lebenswelt"اليف فورس: باإلجنليزية"الفالسفة احليويني  ، وقوة احلياة عند كثري من life force" وهي قوة ،
ادعاءاا املادية  واملوضوع وإن كانا حيققان احتادمها من خالهلا، وهي مقولة غيبية ميتافيزيقية رغم كل تتجاوز الذات

بعقالنية وال موضوعية، فهي غري قابلة للقياس أو  ولكنها، يف واقع األمر، ليست. ترتدي مسوح العقالنية واملوضوعية
 وهذه املقولة هي إفراز الرؤية العضوية الداروينية. ميكن إدراكها باحلواس اخلمس حظة، والالرصد أو الفحص أو املال

يف عصر املادية "احلركة املادية   لفكرة قوانني"يف عصر املادية اجلديدة"والنيتشوية للواقع، وهي املعادل املوضوعي 
  ."القدمية

 سينكرونيك: باإلجنليزية"والتزامن  "diachronic ونيكدياكر: باإلجنليزية" ويفرق البنيويون بني التعاقب

synchronic"  بل ميكن القول . "والتارخيانية ومن هنا معارضتهم الرتعة التارخيية"ويرون أن البنية خالية من الزمان
  ال ينبع من أا متسقة معفصدق املعادالت الرياضية"الزمان، أي البنية الرياضية  بأن البنية املُثلى هي البنية اردة متاماً من

الالإنساين يف التحليل البنيوي، فرغم أنه  ويتضح االنتقال من اإلنساين إىل. "واقع خارج عنها وإمنا من اتساقها مع نفسها
طريق حتليل نواتج هذا العقل من أساطري ونظم اجتماعية ولغة وطقوس، إال  يهدف إىل اكتشاف بنية العقل اإلنساين عن
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فالتحليل . واملوجب يف عامل اإلنسان وإمنا ينتهي يف عامل األرقام واألشكال اهلندسية ومعادالت السالب هيأنه ال ينت
الفردية واإلنسانية، واختزال التفاصيل املتعينة  البنيوي يأخذ شكل تصاعد عمليات التجريد، وتعليق متصاعد للمضامني

وميكن .  مقولة أساسية وبناء أساسي كامن وراء كل األنساقأجل الوصول إىل وتصفية الثنائيات، دف التبسيط من
املستويات من  باعتبارها ذات طابع هرمي، ويسود القانون نفسه الذي يضبط العالقة بني العناصر على كل تصوير البنية

ملكان وال درجات التجريد؛ مبدأ ال يعرف ا قاعدة اهلرم إىل أن نصل إىل قمته حيث جند أن املبدأ البنيوي هو أعلى
  .وال التاريخ الزمان، وال الضحك وال البكاء، وال اإلنسان

 فإننا سنكتشف من خالل عملية "طعام وطقوس وعادات من"وإذا طبقنا هذا على املفردات املختلفة للحضارة الواحدة 
. فك شفرة هذه اللغةواحدة تضمها مجيعاً، وميكننا فهم بنية هذه احلضارة من خالل  جتريد متصاعدة أن مثة لغة كلية

للحضارات املختلفة يكشفان لنا أن مثة لغة  مثة تصاعداً ملعدالت التجريد وتعليقاً متزايداً للمضامني الفردية املتعينة ولكن
 وأن مثة متاثالً بنيوياً بني لغات احلضارات املختلفة وأا يف واقع األمر لغة كلية شاملة تضم كل لغات احلضارات املختلفة

  .حدةوا

اليت تختزل هي نفسها "الثنائيات البسيطة املتعارضة  وتستمر معدالت التجريد بال هوادة وبكل صرامة إىل أن نصل إىل
 وعلى حد قول ليفي شتراوس، فإنه. وأسطورة األساطري ومنوذج النماذج، أي عامل الواحدية  لنصل إىل بنية البىن"أحياناً

يف كل شيء ويتجاوز  ، وكذلك فهو موجود»فإن القانون موجود يف كل مكان إن كان مثة قانون يف أي مكان،  »
وهو قانون ميكن ترمجته . رغم وجوده الكلي ، ويتحقق يف كل اتمعات بشكل جزئي"اإلنسان والطبيعة"كل شيء 

  .جتريديته واختزاليته رياضياً ويشبه املعادالت الرياضية يف

يشبه جدول مندليف لتصنيف املواد، وهو اجلدول الذي مت عن   يتوصل إىل جدولوعبر ليفي شتراوس عن رغبته يف أن
البنيويني أن  كما حياول كثري من. الطبيعة مل تكن معروفة للعلماء، مث مت اكتشافها فيما بعد طريقه التنبؤ بوجود مواد يف

الفعلية واملمكنة يف : ت والتجمعاتالتحوال يصلوا إىل نوع من اجلدول الرياضي أو املصفوفة اجلربية اليت تغطي كل
  .املاضي واحلاضر واملستقبل

اإلنساين، يعيش يف ظالل العلوم الطبيعية  وميكننا أن نرى هنا كيف أن التحليل البنيوي، رغم كل هذا احلديث عن العقل
 ارخيية والرتعة اإلنسانية وكلتصفية اخلصوصية والفردية، ومن هنا العداء للرتعة الت والرياضية، ومن هنا الرغبة العارمة يف

اليقينية ال ميكنها أن تتحقق إال يف  ما ميت بصلة لعامل اإلنسان الفرد، ومن هنا الرغبة يف الوصول إىل درجة عالية من
  .املنظومات الرياضية والقوانني العلمية

  :ةالبنيوي ويثري دعاة االجتاه اإلنساين اهليوماين التارخيي االعتراضات التالية على
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 "كما يفعل الفينومينولوجيون مع الواقع"الفرد ويعلقهما   التحليل البنيوي يتجاهل كال من الواقع املادي واإلنسان 1

 واحد ال هو موضوعي وال هو ذايت، ال هو مادي وال هو عقلي، فالبنيوية من مث شكل من ويرد كل شيء إىل مبدأ

 ويف "إزاحتها عن مركز الكون أو على األقل" إىل إلغاء الذات الفردية أشكال التفكيك والتقويض اجلذري الذي يهدف
 يتنبأ باختفاء ظاهرة اإلنسان "البنيوي التفكيكي"أن فوكو  وبالفعل، جند. "املضمون احلقيقي"تعليق املوضوع املباشر 
سارتر ألنه  وهو أيضاً يهاجم. عيذات بال، بل إا نوع من أنواع التصدع يف النسق الكوين الطبي كليةً، ألا ظاهرة غري

ذات تارخيية فاعلة، تاريخ كله مبين  ويتحدث ألتوسري عن تاريخ يتحرك دون. يدافع عن الواقع اإلنساين التارخيي
  .للمجهول إن أردنا استخدام مصطلَح بنيوي

بل "مذهب أحادي تبسيطي ولذا فهي   تدور البنيوية يف إطار منوذج واحدي تطبقه تطبيقاً شامالً على كل شيء، 2
  ."اهليومانيني وإرهايب على حد قول أحد النقاد اإلنسانيني

حنو التجريد املخل الذي يسقط التجربة اإلنسانية   ومييل"لغوي  رياضي" النموذج البنيوي مستمد من أصل علمي  3
 وية تصلح تمع تسوده وحتكمهومن هنا،فإن البني.بقواعد البنية دون مضموا املتعينة كما يهتم بشكل متطرف

والترشيد اإلجرائي وااللتزام بالقواعد دون  التكنوقراطية،وال يهتم بالرؤية الكلية، جمتمع سيطر عليه متاماً العقل األدايت
 ويرى ليفي شتراوس أن سارتر"بالتغيري الذي يتطلب إدراك مثل هذه الرؤية الكلية  والبنيوية ال تم. اهلدف والغاية

الفلسفية القائمة، أي أم يعودون  ثاله من فالسفة التجربة املعاشة يصعدون مشاغلهم الشخصية إىل مرتبة املشكالتوأم
 ."بتجريداته ومناذجه الشكلية إىل مرحلة ما قبل العلمية ويتناسون العلم

 تنصب على حضارات بدائية فلسفة معادية للتاريخ تغرق يف جتريدات شكلية "خاصةً عند ليفي شتراوس" البنيوية  4
جمتمعات باردة  كما يشري ليفي شتراوس إىل اتمعات امليدانية بأا"» خارج التاريخ«شتراوس بوصفها  يصفها ليفي

تفهم االنتقال التارخيي وال حركة التاريخ، فهي تتعامل  ولذا، فإن البنيوية ال. "مقابل اتمعات التارخيية املعاصرة الساخنة
أا  ليفي شتراوس على هذا بأن الوجودية ال تفهم التاريخ بتركيزها على املستقبل، كما ويرد"ريخ املُجمد مع التا

ليس املاضي بكل تركيبيته وإمنا هو ما  أيديولوجيا متمركزة حول الذات وحول احلاضر، ولذا فإن التاريخ بالنسبة هلا
ها عن أشكال أساسية يف التجربة اإلنسانية مثل الطقوس وتغض نظر يؤدي إىل احلاضر، ولذا فهي ال تفهم املاضي

  ."واألساطري

والبد أن نتوقف هنا لنشري إىل ظاهرة ذات  .ويثري أنصار ما بعد احلداثة بعض التحفظات بشأن البنيوية ومفهوم البنية
ان، يتهمها أنصار ما بعد يتهم الوجوديون البنيوية بأا معادية لإلنس داللة عميقة من وجهة نظرنا، وهي أنه، بينما

معدالت  وحنن نذهب إىل أن التناقض الظاهري يدل على تصاعد. مثل الوجودية متمركزة حول اإلنسان احلداثة بأا
لإلنسان، متطرفاً يف عدائه، يف اخلمسينيات  العداء لإلنسان واحللولية الكمونية يف الفلسفة الغربية، فما كان معادياً

  .اإلنسان، متطرفاً يف متركزه يف الثمانينيات  ذاته متمركزاً حولوالستينيات، أصبح هو
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 : ويمكن إيجاز تحفظات أنصار ما بعد الحداثة فيما يلي

هلا وجود مادي وإمنا هي كامنة يف العقل اجلمعي لإلنسان ويف بنية   البنية، رغم ادعاءات البنيويني عن ماديتهم، ليس 1
اإلنسان، فالبىن برامج   حد ما مقوالت كانط األولية القبلْية املستقلة املفطورة يف عقلأا تشبه إىل هذا العقل ذاته، أي

فالبنية، . العقل اإلنساين واألساطري ذاا تماثل بناء عقل اإلنسان تماثل بناء عقل اإلنسان، ومثة إمكانية تواصل من خالل
  .ميتافيزيقي سابق على الواقع املادي من مث، هلا وجود

بل  .اختفاء املوضوع اإلنساين متاماً، إال أنه يعاود الظهور وحبدة يف كتابات البنيويني  رغم كل ادعاءات البنيويني عن 2
الترميز والتواصل، بينما حتاول ما بعد  إن املشروع البنيوي بأسره حماولة لتطوير مفهوم اإلنسان وتأكيد ملقدرة البشر على

  .ومركزيته فهوم اإلنساناحلداثة التحرر متاماً من م

ولكن .  هي األصل"بديل املادة"لإلنسان بأن جتعل البنية   حتاول البنيوية أن تنفي األصول الربانية أو حىت اإلنسانية 3
  . تتسم بشيء من الثبات، ولذا فهي ميتافيزيقا مادية"الفلسفات املادية القدمية مثل املادة يف"البنية 

مهما بلغت من "األدبية واألعمال الفنية  نيويني، هلا قانون واللغة واألسطورة والنصوص البنية، حسب تصور الب 4
  .عالقة أكيدة باملدلول، وهو ما يشي بإميان بالثبات  خترب عن الواقع، أي أن الدال له"جتريد

 واحلقيقة. كلإىل وجود مركز وهامش وحقيقة كلية تتجاوز األجزاء وكذلك أجزاء خاضعة لل  وجود البنية يشري 5

يتغير بتغري األجزاء، أي أا شكل  املادة وتشري إىل وجود جوهر ثابت ال/الكلية تتسم بالثبات وباالستقالل عن الطبيعة
  .من أشكال امليتافيزيقا

 ومن .وحتمية وذات داللة البنيوية بسبب هذا كله يف الثنائيات املتعارضة، وحتتفظ بالثنائية باعتبارها طبيعية  تسقط 6
. أنثى/جمازي  ذكر/زمان  حريف/غياب  مكان/ حضور قراءة/خارج  كتابة/عقل  داخل/جسد: هذه الثنائيات ما يلي

  .جتاوز الصريورة وعامل احلس املادي املباشر وافتراض مثل هذه الثنائيات يعين

 راوس هدفه بأنه الوصول إىل طبيعةفقد حدد شت. احلضارة/يف البنيوية ثنائية الطبيعة  من أهم الثنائيات املتعارضة 7

التركيب الطبيعي ليس مصدره  لكن هذا. الذهن البشري األساسية، وهو ما يوحي بأن هلذا تركيباً طبيعياً ثابتاً
. "املادة"فطبيعة اإلنسان مرتبطة خبروجه عن الطبيعة . "الالمادية الالطبيعية ومن مث"املادة وإمنا النظم الثقافية /الطبيعة

وإمنا هي مبادئ اهتدى  الكلية للذهن البشري بوجه عام ليست كامنة يف تكوين طبيعي مل يتدخل فيه اإلنسان، ادئفاملب
  .والذي يعبر مباشرةً عما هو أساسي يف طريقة تفكريه إليها اإلنسان يف ذلك التنظيم الثقايف الذي يتحكم به يف حياته

على أا الفرع أو  الطبيعة اليت مل خيلقها اإلنسان على أا األصل وإىل الثقافةاملادية هو النظر إىل  والشائع يف النظريات
وإذا كان من .  مشتقة منها"يف حالة اإلنسان بالذات" الناتج، لكن ليفي شتراوس يقلب اآلية ويرى الثقافة أصالً والطبيعة
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العنصر  يرة، فإن ليفي شتراوس يؤكد أن الثقافة هيبأا ثابتة والثقافة بأا نسبية متغ الشائع أيضاً وصف الطبيعة اخلام
فمنذ اللحظة اليت . طبيعته عن طريق ثقافته الثابت يف تكوين اإلنسان ومنها يستمد اإلنسان ثبات طبيعته، فاإلنسان يصنع

  يشكل"والقانونوهو احلظر، أي التنظيم االجتماعي، "ثقايف يف اتمع اإلنساين  يحظَر فيها زواج احملارم، يظهر عنصر

الطبيعة ذاا وتبدأ يف تكوين بناء  ففي هذا احلظر وذلك التحرمي، تتجاوز. الطبيعة متمثلة يف غريزة اجلنس ويتحكم فيها
  ."فؤاد زكريا"حمل العفوية والعشوائية املبسطة اليت متيز بناء احلياة احليوانية  جديد حيل فيه التنظيم املعقد املميز لإلنسان

مادية وتشري إىل أصل اإلنسان الرباين   يعين أن ثنائية الثقافة والطبيعة حتل مشكلة أصل اإلنسان بطريقة غريكل هذا
البنية تفلت من قبضة الصريورة وتتسم بقدر من الثبات والتجاوز واملعىن،  كما يعين ذلك ببساطة أن. بشكل حيي متعثر

متجاوز لعامل  ن البنيوية متمركزة حول اإلنسان ككائن ثابتتزال متمركزة حول اللوجوس والتيلوس، وأ وأا ال
املادية، أي أن البنيوية التزال ملوثة بامليتافيزيقا  وكل هذا يشري إىل عامل وراء عامل الصريورة والواحدية. املادة/الطبيعة

فهذا   فضيحة ال ميكن قبوهلا،ويف اإلطار احللويل الكموين الواحدي، فإن هذا ميثل. "احلداثة حسبما يقول أنصار ما بعد"
ومن مث ظهرت ما بعد البنيوية وما بعد  يعين أن اإلله ال يزال يلقي بظالله على العامل رغم أن اإلنسان قد أعلن موته،

اإلله وحسب وإمنا إلزاحة ما يحتمل أن يكون قد تركه من ظالل على  احلداثة لتحقيق املشروع النيتشوي ال لقتل
يطفو فوق  ولتطوير نظام حلويل كموين ال يفلت أي عنصر فيه من دوامة الصريورة الالمتناهية وال نالطبيعة واإلنسا

 .متبلوراً يف ما بعد البنيوية وما بعد احلداثة وهكذا، فإن ما كان جنينياً متعثراً يف البنيوية، يصبح واضحاً. سطح املادة

أرجع هو نفسه أصول فكره ومنهجه إلى ثالثة مصادر وقد . ويمكننا اآلن أن نتوجه إلى يهودية ليفي شتراوس
 ": اليهودية ليست أحدها"

  .األضداد وكذلك فكرة البناء األساسي أو الركيزة النهائية  املاركسية اليت استمد منها فكرة اجلدل ووحدة 1

  .النفسي الفرويدي الذي استمد منه فكرة الالشعور والرمز وعملية التحويل  التحليل 2

إىل القلب النهائي أو ما أمساه  لم اجليولوجيا الذي وجد فيه األفكار املتناثرة املتصلة بالتراتبية والطبقات وصوالًع  3
  .«أسطورة األساطري«أحياناً 

ولكن ليفي  .ليش، وهو من أتباع ليفي شتراوس، تطبيق طريقته يف التحليل األسطوري على اليهودية وقد حاول إدموند
وهو يطرح مقابل الفكر . إثنوجرافية دى عدم اهتمامه بالديانات ككل إال من حيث اعتبارها نصوصاًشتراوس نفسه أب

  .الديين نسقه العقالين املادي الصارم اخلالص

 اليهودية تركت أثرها الواضح في "الدينية واإلثنية"ورغم كل هذه العقالنية الظاهرة، يرى البعض أن المقوالت 
 : تحليلية العلميةمقوالت ليفي شتراوس ال



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                566  

اليت تأخذ شكل أسطورة "البنيوية  يذهب ليفي شتراوس، شأنه شأن البنيويني، إىل أن البنية أهم من الذات وأن القوة  1
ولكن البنية ليست شيئاً خارجياً وإمنا هي مستقرة يف الذات . اتمع  هلا أسبقية على"إخل... األساطري وقواعد اللغة

لإلله، فهو إله متجاوز للواقع  كامنة يف الذات اجلمعية ال ختتلف كثرياً عن تصور أسفار موسى اخلمسةوالبنية ال .اجلمعية
وهو الذي يوجهه ويوجه تارخيه، متاماً كما . اجلمعي اليسرائيلي املادي ولألفراد ولكنه حالّ يف الشعب بأسره ويف العقل

  .البنيويني واملاديني اجلدد تفعل البنية عند

 املتعارضة تعود إىل التعارض الثنائي الذي يعيشه كل يهودي، أي ثنائية بعض الدارسني أن مقولة الثنائيات يرى  2

  .األغيار/اليهود

فرنسي؛ /غري يهودي؛ بلجيكي/عمقاً، فهو يهودي  يبدو أن الثنائية يف حالة ليفي شتراوس كانت أكثر 3
 و» العامل املتحضر « وهناك أخرياً ثنائية األنثروبولوجي مقابل . أجنيب دائم/الفرنسي عامل؛ جندي يف اجليش/إثنولوجي

  ».املتقدم «

ذاته تعبري عن يهوديته، فاألنثروبولوجي يشبه اليهودي   يرى البعض أن اشتغال ليفي شتراوس باألنثروبولوجيا هو يف 4
 ها، فهو يف كل مكان وال مكان،يوجد يف كل اتمعات وال يضرب جبذوره يف أي من التائه أو املتجول، وهو شخص

  .الغريب الدائم، املغترب عن كل األوطان

العالَم  عالَم احلضارة املتقدمة املستقرة ليذهب إىل عامل احلضارة البدائي وحيول هذا  األنثروبولوجي هو شخص يترك 5
علن والءه للبدائي على حساب األنثربولوجي ي فكأن. إىل معياريته الكامنة وحيكم من خالهلا على العامل املتحضر

ولذا، فاألنثروبولوجي عنصر من عناصر التفكيك والتقويض يف العامل، فهو  .احلضاري وللهامشي على حساب املركزي
أيضاً عنصر تفكيك  االستنارة املظلمة واهلرمنيوطيقا املهرطقة، واليهودي ال خيتلف كثرياً عن ذلك، فهو من دعاة

حمله وجعله عنصراً بال جذور، ولذا فنشاطه  ر الذي أخرجه من وطنه وشتته وأحل آخرينوتقويض يف جمتمع األغيا
  املستقرة تعبري عن رغبته الدفينة يف"املسيحية"ورغبته يف زعزعة الثقافة الغربية  التفكيكي وإنكاره املركز ودعوته للتشتيت

  .االنتقام من احلضارة املسيحية

فاالغتراب والتشتت صفة أساسية . واقع األمر ليست مقصورة على اليهودي  أا يفورغم وجاهة كل هذه العناصر، إال
ثنائيات حادة لعل  ويعيش معظم املثقفني يف. يف العصر احلديث بعد احنسار اإلميان الديين واليقني العلمي ملعظم املثقفني

طموحهم اإلنساين الفطري ملركز وعامل هذا يظل  أمهها أم يعيشون يف عامل مادي متحرك ينكر املركز والقيمة ومع
  .يف هذا املضمار» يهودية « توجد خصوصية  ولذا فال. حتكمه القيم اإلنسانية

 .فيها البنية فكرة أساسية يف احلضارة الغربية، قد يكون العهد القدمي أحد مصادرها وفكرة الذات اجلمعية اليت تكمن

واملسيحيني ومكون أساسي  يهود، فهو كتاب مقدس لدى كل من اليهودولكن العهد القدمي نفسه ليس مقصوراً على ال
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اجلمعية اليت حتوي داخلها ما حيركها ويكفي لتفسريها  ومهما كان األمر، فإن فكرة الذات. يف احلضارة الغربية ككل
 لنظرية العنصريةاحلديثة وقد عبرت عن نفسها يف مفهوم الشعب العضوي ويف ا فكرة حمورية يف احلضارة الغربية

  .«يهودية« واإلمربيالية ككل، ولذا ال ميكن اعتبارها فكرة 

ليفي شتراوس  وميكن وصف فلسفة. منوذج احللولية الكمونية ذو مقدرة تفسريية أعلى يف هذا املثال وحنن نرى أن
يت تسم أيضاً األنساق الفلسفية احللولية الشاملة، وال وهذه.  بأا شكل من أشكال وحدة الوجود املادية"والبنيوية ككل"

 ، نزعة عامة يف احلضارة الغربية احلديثة،"ومعظم األنساق الفلسفية العلمانية"وماركس  عند كلٍّ من إسبينوزا وهيجل

 يفسر حدة احللولية "هذا االنتماء أو بقايا"ولعل انتماءه اليهودي . وال ميكن تفسريها بردها إىل يهودية ليفي شتراوس
 وإمنا مسة عامة "!هو اليهودي"يف فكره، فهذا أمر ليس مقصوراً عليه  تها، ولكنه ال يفسر بأية حال مركزيتهاوصرام

 .املفكرين الغربيني العلمانيني يشاركه فيها معظم

  والماركسية الجديدة "1979-1898"هربرت ماركوز 

Herbert Marcuse and Neo- Marxism  

 ولد يف برلني ودرس يف أملانيا حيث تأثر ايدجر، مث هاجر.  مدرسة فرانكفورتوعضو يف فيلسوف وسياسي ماركسي

: من أمهها العقل والثورة له عدة مؤلفات.  ودرس يف عدد من اجلامعات األمريكية1934إىل الواليات املتحدة عام 

، و "1958"فيتية ، واملاركسية السو"1955" ، اجلنس واحلضارة"1941"هيجل ونشأة النظرية االجتماعية 
ويتجلى يف فكره . "1977"، و البعد اجلمايل "1969"عن التحرر  ، و مقال"1964"اإلنسان ذو البعد الواحد 

 الوجودية والفكر السياسي الطوباوي وفكر فرويد ونظرية ماركس يف االغتراب وفكر هيجل خليط من األنطولوجيا

  .املؤسسات االجتماعية السياسية ، وهو حتليل نقدي ينفي»النقديةالنظرية «والثمرة هي ما مساه ماركوز . النقدي

الفكرية هي فشل اليسار املاركسي يف االستيالء على السلطة بعد جناح الثورة  ولعل التجربة األساسية يف حياة ماركوز
 "يطاليا والنازية يف أملانياإ الفاشية يف"كما أنه الحظ تزايد هيمنة النظم الشمولية اليمينية . يف أوائل القرن البلشفية

 الحظ يف اخلمسينيات، بعد احلرب العاملية الثانية، تزايد رسوخ الرأمسالية مث. "الستالينية يف االحتاد السوفييت"واليسارية 

خالل كل هذه األعوام  وحاول ماركوز. االستهالكية يف الواليات املتحدة وأوربا، وهي ضرب من ضروب الشمولية
  .اية األمر تغيريه فكر املاركسي أداة حية وفعالة لتحليل اتمع ويفأن يبقى ال

وهو إنسان اتمعات احلديثة الذي مت احتواؤه . البعد الواحد اإلنسان ذو: ولعل أهم املفاهيم اليت طورها ماركوز فكرة
يرى أن اهلدف  ة وأصبح هذا اإلنسانرغباته وتطلعاته من قبل مؤسسات اتمع، حىت استبطن قيمه كاف متاماً ومت ختليق

املصريية "ولكن االختيار يف األمور املهمة  .من الوجود تعظيم االستهالك واإلنتاج واالختيار بني السلع املختلفة
 وبذا فقد هذا اإلنسان مقدرته على التجاوز وآصبح غارقاً متاماً يف األمور  تقلص متاماً،"واإلنسانية واألخالقية

  .االستهالكية
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 حيث "اإلنسان الطبيعي"االقتصادي واجلسماين  ووصف ماركوز لإلنسان ذي البعد الواحد هو تطوير لفكرة اإلنسان
وكي يفعل ذلك، كان . هو نسق واحدي مغلق، ولذا فإنه حياول أن يفتح النسق بين أن نسق اإلنسان ذي البعد الواحد

ويف كتابه العقل . الظاهر ليل وتقييم الكل الكامن املتجاوز هلذا الواقعأن خيرج من الواقع املغلق كي يقوم بتح البد له
أن يظل اإلنسان عاقالً رشيداً قادراً على أن يتحرر مما  لقد أصر هيجل على. والثورة، جيد ماركوز ضالته يف فكر هيجل

اإلنسان  لتجاوز، ومن مث يستعيدفالعقل البشري نفسه يصبح املطلق وموضع الكمون وأساس ا" يسمى احلقائق احمليطة به
اجلميع بالسليقة وباعتبارها أموراً طبيعية  وبوسع اإلنسان أن خيضع احلقائق اليت يقبلها. "إنسانيته ومركزيته ومطلقيته

 ألن الفيلسوف، مسلحاً» فلسفة النفي«مسيت فلسفة هيجل العقالنية النقدية باسم  وقد. ملعايري أعلى، أي معايري العقل

معيار يتجاوز ما هو قائم   وهو"املعيار" باسم ما جيب أن يكون "الوصف"نهج اجلديل، يوجه النقد ملا هو كائن بامل
اإلنسان العقالين بوسعه أن يتجاوز النظام االجتماعي القائم  ومن مث، فإن. مستمد من اإلمكانيات البشرية بشكل عام

العقالنية   باملعايري اإلنسانية"اتمع األحادي البعد"عطى املباشر خالل عقله الذي يقارن امل ويصل إىل مستوى أعلى من
التاريخ نفسه حسب هذه الرؤية يتحرك حسب  واحلقيقي هو ما يتفق مع هذه املعايري، وهي معايري العقل، إذ أن. العاملية

  .وغري حقيقي معايري العقل، أما الالعقالين فهو ال تارخيي

. هو اتمع الذي ال يستغل اإلنسان فيه أخاه اإلنسان اركسيني  إىل أن اتمع الفاضلويذهب ماركوز  شأنه شأن امل

اإلشباع وممارسة قدر من الكبت وقمع الغرائز أمر أساسي إن كان للحضارة أن  كما يتفق مع فرويد يف أن إرجاء
ليس ضرورياً بعد  الشديد معهاوحسب تصور ماركوز وصل التطور التكنولوجي إىل الدرجة اليت أصبح القمع  .تستمر

تكنولوجيا جتعل بإمكان كل شخص أن يعيش يف حرية  فاإلنسان الغريب طور. أن أدى قمع الغرائز وظيفته التارخيية
  أن يعيد تشكيل اتمع مبا يتفق مع"خصوصاً اإلنسان الغريب"وأصبح بوسع اإلنسان  وكرامة وإشباع دومنا حاجة لقمع،

واحلضارة أن يعطي صورة هلذا اتمع  وحياول ماركوز يف كتابه اجلنس. يث يصبح جمتمعاً مثالياً فاضالًمعايري العقل حب
 التاريخ املشيحانية اليت تسم كل األنساق العلمانية الثورية والليربالية الذي حيمل كل مسات اية"الفاضل اجلديد 

ويرعى األغنام يف الظهرية وميارس  وعي سوف يصطاد يف الصباحوقد تنبأ ماركس بأن اإلنسان يف اتمع الشي. "مؤخراً
كثرياً، فاإلنتاجية يف هذا اتمع املثايل ال تتم من خالل قمع الرغبات  وال ختتلف رؤية ماركوز عن ذلك. النقد يف املساء

كما . تعود لشكلها األصلي يةواالغتراب إذ أن امللكية االجتماعية ألدوات اإلنتاج املتطورة ستجعل الطاقة الغريز والزهد
وخيتفي، حبيث يصبح اللهو مثل العمل، كما ميكن تنظيم  أن وقت العمل الذي يسبب االغتراب سيصل إىل احلد األدىن

  .اإلنسان الفردية العمل حبيث يتفق مع احتياجات

 املذكور يرى ماركوز أن ويف كتابه. مثل هذا اتمع ويسأل ماركوز عن العقبات النفسية اليت تقف يف طريق حتقق
 دائماً عن التحقق واإلشباع من خالل إعادة صياغة النظام االجتماعي والعالقات  يبحث"مبدأ اللذة واحلياة"إيروس 

واحلرية يف جمتمع خال من القمع، أي   وهو يرى إمكانية املوازنة بني العقل واحلس والسعادة"مبدأ الواقع"االجتماعية فيه 
  .اإلنسان تمكِّنه من أن يتجاوز عامله ذا البعد الواحد  إمكانية كامنة يف"ا املعىنذ"أن اإليروس 
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 التي توظف كل شيء بما في ذلك "أو المبدأ األداتي"ولكن المجتمع الحديث سيطرت عليه العقالنية التكنولوجية 
 : يوالحتواء مبدأ اللذة يقوم المبدأ األداتي بما يل. مبدأ اللذة ذاتها لمصلحتها

إطار النظام القائم، فهي تطلق الرغبة اجلنسية   تقوم صناعات اللذة بترشيد أحالم اإلنسان اجلنسية واستيعاا داخل 1
 من حمتواه الثوري وحتتويه متاماً، إذ تطرح إمكانية اإلشباع الكامل من خالل عامل من عقاهلا ولكنها تفرغ مبدأ اللذة

تدجينه، وضمن ذلك الرغبة  أي أن كل شيء يتم. والنوادي الليلية وأحالم اإلباحيةاخلدمات املختلفة مثل السياحة 
  .اجلنسية نفسها

 وذلك "احلقيقة" جديدة حني يتم إشباع الرغبات الضرورية "زائفة"رغبات غري ضرورية   يقوم املبدأ األدايت بتخليق 2
السلع بطريقة تضمن تآكلها  أي إنتاج"» آكل املخطَّطالت«خالل الدعاية آلخر املوضوعات واإلعالنات وما يسمى  من

وبذلك يزداد اتساع نطاق . يصبح جمرد خدعة إعالنية "العنصر الربوميثي يف اإلنسان"، ويالحظ أن اجلنس "بسرعة
  أليولكن الوفرة هنا هي يف واقع األمر شكل من أشكال القمع. وتظهر الوفرة السلعية احلاجة للسلع كما يزداد إنتاجها

وكلما زادت الوفرة زاد القمع  اجتاه حنو التساؤل عن اهلدف من الوجود واحلاجة لتحقيق الذات والبحث عن احلرية،
متاماً يف دورة احلاجات املتصاعدة الالمتناهية غري الضرورية واليت يتم  ألن الدولة وجمتمع الوفرة قاما خبنق الفرد واستيعابه

وزادت  دلية االستنارة عند هوركهامير وأدورنو فكلما زادت معدالت االستنارةوهو صدى جل"دائم  إشباعها بشكل
 ."هيمنة اإلنسان على الطبيعة زاد ضموره هو

أخرى للقمع   وبذلك يعود اإلنسان مرة"إيروس" حمل مبدأ احلياة "ثانانوس"ذا حيل مبدأ املوت  ويذهب ماركوز إىل أنه
  . يف خلق احلضارةالذي يزيد عن احلد الالزم لالستمرار

السيطرة على حياة  ماركوز أن مؤسسات الرفاه االجتماعي يف اتمعات احلديثة أصبحت إحدى أهم وسائل  الحظ 3
وهكذا يتحول التحرر من احلاجة املادية، الشرط  .الذين ينعمون بفوائدها ومزاياها بفضل هيمنتها على مستوى معيشتهم

وكلما ازداد استهالك الناس للسلع، الذي كان من . نفسه أساس العبودية  هواملسبق لكل أشكال احلرية، ليصبح
عامل الضرورة اتساعاً  يوسع نطاق عامل احلرية، ازداد ادمام هلذه السلع واحتياجهم هلا، ومن مث ازداد املفروض أن

  .وضمر إحساسهم باحلرية وشعورهم باملسئولية

احلال مع ماركس  كما هو"ن آلية اخلالص عند ماركوز ليست الطبقة العاملة ميكن اخلروج من هذا املأزق؟ إ وكيف
  .الرؤية االستهالكية السائدة ، فقد جنح العقل األدايت يف اهليمنة عليها ومت استيعاا يف"ولوكاتش

 وأصبحت ذات بعد  قد مت غسيل خمها"مبا يف ذلك الطبقة العاملة الثورية" إذا كانت األغلبية: وهنا تظهر مشكلة أساسية
السلعة؟ ومن  السلع ومتوت من أجلها، وإذا كانت رؤية اإلنسان مادية، فلماذا ال يكون اخلالص يف واحد تعيش يف

نفسها هنا مرة أخرى وبقوة، ولذا جند أن  الذي سيقرر نفي ذلك، واستناداً إىل ماذا؟ إن مشكلة القيمة املطلقة تطرح
اجلماهري اليت فقدت رشدها ومت إغواؤها من قبل املؤسسات الليربالية  م بتوجيهماركوز يتحدث عن خنبة مثقفة تقو



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                570  

واملقدرة على إدراك الكل  االستهالكية، أي أن النخبة الثقافية صاحبة العقل النقدي والذاكرة التارخيية الدميوقراطية
 وبنيته ورفضت هي استبطان رؤيته، والقادرة استيعاا يف رؤيته اإلنساين املتحقق يف التاريخ واليت مل يتمكن اتمع من

جمتمع يسمح بظهور  الواقع املباشر، هي اآللية اليت ميكنها حتقيق االنعتاق لإلنسان والعمل على تأسيس من مث على جتاوز
  .اتلدى الشباب يف حركة اليسار اجلديد يف الستيني اإلنسان املركب متعدد األبعاد، وهلذا كانت كتابات ماركوز أثرية

أن الفن هو  وهو يذهب يف هذا الكتاب إىل. األخري البعد اجلمايل بقدر من التشاؤم املفعم بالفرح ويتسم كتاب ماركوز
ويتسم الفن بأن . فثمة مسافة تفصل بني الفن والواقع املالذ الوحيد املتبقي للتجربة متعددة األبعاد يف جمتمع أحادي البعد،

الذي ينتمي إليه،  العناصر االجتماعية احملددة له وجتعل العمل الفين قادراً على االنعتاق من العامل وزله أبعاداً جتعله يتجا
. متبلورة، وهو هلذا يذكِّرنا حبقائق إنسانية عادةً ما ننكرها ومن مث فإن الفن يعبر عادةً عن جتربة إنسانية مركبة يف مواقف

يتبدى من  ساسية مركبة جديدة تتحدى كالً من احلساسية القائمة والعقل الذييؤدي إىل ظهور ح إن منطق العمل الفين
الفن يف تغيري الواقع وليس كما يرى  خالل املؤسسات االجتماعية السائدة، وهذا هو الدور الذي ميكن أن يلعبه

  .الواقعيون االشتراكيون

العربية   يف هجومها على الدول1967يل عام ولكنه أيد إسرائ. اهتمام خاص باملوضوع اليهودي وماركوز ليس له
من العسري أن نعثر عليه، فهو مفكر متأثر  وإن حبثنا عن البعد اليهودي يف فكره، فإن. باعتبار أن ذلك دفاع عن النفس

أما موقفه من إسرائيل، فهو موقف سياسي ينم عن جهل شديد، . وماركس بالتقاليد األملانية يف الفلسفة خاصةً هيجل
 .الفلسفي شخصية ال عالقة هلا بالبنية العميقة الكامنة لفكره مبا عن انتهازيةور

  والثورة التوليدية " - 1928"نعوم تشومسكي 

Naom Chomsky and the Generative Revolution  

 العامل يفأصل يديشي، ويعد من أهم املفكرين اللغويني والسياسيني النشيطني يف  عامل لغويات أمريكي يهودي من

وكلود ليفي شتراوس  ويضعه البعض يف مصاف كبار املفكرين مثل جان بياجيه. النصف األخري من القرن العشرين
اللغويات والعلوم اإلنسانية ككل، فهو جزء مما يسمى   بالنظر إىل ما أحدثه من ثورة يف علم"ورمبا ماركس وفرويد"
. الوضعي  الذي تصدى لالجتاه التجرييب"»الثورة اإلدراكية أو املعرفية« أيضاً وما يسمى" «االنقالب البنيوي التوليدي«

وقد قورن بفرديناند دي سوسري . واإلنسانيات يف ميدان علم اللغة» الثورة التشومسكية«وتشري بعض الدراسات إىل 
ال يعترف تشومسكي "يوية وبروب، عامل األساطري الروسي، هذه الثورة البن عامل اللغويات السويسري الذي بدأ هو

  ."سوسري يف جمال اللغويات نفسه بفضل

وكان أبوه لغوياً متخصصاً يف . "من أوكرانيا"ألبوين من يهود اليديشية  ولد تشومسكي يف الواليات املتحدة األمريكية
طار األنساق املنهجية إ األندلسية وله كتاب عن أحد حناة العربية يف األندلس، واليت كانت دراستها تدور يف العربية

النظرية العربية يف التحليل النحوي تعرف عليها تشومسكي يف مقتبل  وهلذا، فإن مثة عناصر من. التحليلية عند حناة العربية
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واليت » التوليدي  التحليل التحويلي أو« وكانت رسالة تشومسكي للدكتوراه بعنوان . من خالل أبيه حياته الفكرية
هذا جمرد جزء من عمل أمشل وأكثر تفصيالً هو  ويعد. "1957" يف كتابه األول األبنية التركيبية نشرت فيما بعد

  ."1975" كتاب البنية املنطقية للنظرية اللغوية

اشتراكية مثالية، لكنه سرعان ما عاد إىل  قضى تشومسكي فترة يف إسرائيل حيث كان يؤمن بأن الكيبوتس جتربة
الوقت يف هارفارد، مث انتقل إىل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ومازال  مريكية حيث عمل بعضالواليات املتحدة األ

  .اآلن يعمل به حىت

األساسية وتناقضاته احلادة، واألكثر صعوبة  ومن الصعب تلخيص فكر تشومسكي اللغوي والسياسي، أو تلخيص مساته
 "ثنائية اإلنسان والطبيعة" تشومسكي ينطلق من الثنائية األساسية نقول إن فكر وميكننا أن. حماولة توضيح العالقة بينهما

ولكن، هذا . "املتمركز حول اإلنسان"  للعامل وللفكر العقالين املادي"اهليومانية"تشكِّل جوهر الرؤية اإلنسانية  اليت
  وحموها وتأكيد الواحدية العلميةالكامنة املادية، حياول إنكار هذه الثنائية الفكر، صدوراً عن ماديته الصارمة وحلوليته

والتمركز الكامل أيضاً حول  ومن هنا التأرجح الشديد لفكر تشومسكي بني التمركز الكامل حول الذات. املادية
  .اإلبداع اإلنساين واحلتمية البيولوجية املوضوع، بني احلرية املطلقة، واحلتمية املطلقة، وبني

يرى . النسق الفكري لدى تشومسكي وهي فكرة البنية السطحية والبنية العميقة ولنبدأ بإحدى األفكار احملورية يف
الظاهرة توجد  فوراء كل البنى السطحية. سطحي ظاهر، وعميق كامن: أية ظاهرة مكونة من مستويني تشومسكي أن

ا على عالقة وثيقة ا، ومن خالل البنية العميقة، إال أ ولكن البنية السطحية رغم انفصاهلا عن. بنية أكثر عمقاً وتركيباً
املهم هو . العميقة  وطريقة تنظيمها وتفاعلها، ميكن الوصول إىل البنية"امللموسة"للبنية السطحية  حتليل املكونات الشكلية

حتكمها شفرة إن توصلنا إليها أمكننا أن نفهم البنية  أن ندرك أن البنية السطحية مكونة من جمموعة من العالقات
 وهذه الفكرة فكرة حمورية يف العلوم اإلنسانية. خالل حتويل تركيب إىل تركيب آخر وميكن أن يتم هذا من. العميقة

فالروح هنا . تجاوز ثنائية الروح واملادة الغربية منذ عصر النهضة حياول عن طريقها الفكر الغريب يف عصر العقالنية املادية
هو   إن"يف التحليل األخري ويف اية األمر" ورغم استقالليته الظاهرة إال أنه "ألشكالوا عامل األفكار"هي البناء الفوقي 

وحينما يرد األول للثاين نصل إىل عامل املادة  ،"املادة  عالقات اإلنتاج  الدوافع الغريزية"إال تعبري عن البناء التحيت 
أنه مل   يكمن يف"والثورة البنيوية التوليدية ككل" تشومسكي ولعل إبداع. الثنائية الظاهرية والواحدية املادية وتصفَّى

عن نفسها من خالل أشكال وظواهر كثرية، أي  جيعل البناء التحيت مادياً وإمنا عالقات وأفكاراً كامنة يف العقل ذاته تعبر
رداليت" العقل والعالقات الكامنة فيه ال إىل حركة املادة الالإنسانية وإمنا إىل عامل أن عامل األشكال اإلنسانية الظاهر ي 

  ."تستعصى على الدراسة التجريبية الكمية

 وهذا العقل ليس عقالً سلبياً وال صفحة بيضاء، كما يرى. البنى عند تشومسكي العقل اإلنساين، إذن، هو أعمق

طة به ويدور يف إطار أنساق احملي  من البنية"بشكل تراكمي"السلوكيون والتجريبيون، وهو ال يكتسب أفكاره تدرجيياً 
توجد فيه إمكانات إبداعية وملكات مفطورة كامنة فيه هي أشكال  مغلقة مصمتة اختزالية، وإمنا هو عقل نشط فعال إذ
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وهذا يعين أن اإلنسان  .قواعد معينة ذات مقدرة توليدية وتلعب دوراً أساسياً يف عملية اكتساب املعرفة وبنى قَبلية تتبع
وهذا . اإلبداعية التوليدية متنحه قدراً كبرياً من االستقالل واحلرية  فيه الدوافع اخلارجية أو البيئية وأن قدراتهال تتحكم

  .اإلنسان يدور يف إطار أنساق مركبة مفتوحة يعين أن

العام  فهو يبدأ منتشومسكي عقالنية جوانية استداللية، وليست جتريبية برانية استقرائية،  هلذا جند أن نقطة االنطالق عند
يقف على عتبات البيانات واملعطيات  والبنية والنمط ومن املعطيات القَبلية الكامنة يف عقل اإلنسان وال يدع العقل

. شحاذ فقري عاجز، بل يقف كاألمري القوي الذي يعطي أكثر مما يأخذ احلسية والرباهني اجلزئية والبيئة املادية وكأنه

واخليال، وليس أمراً  ض العلمية والنماذج التفسريية  حسب تصور تشومسكي  أمر منوط بالعقلالفرو ولذا، فإن صياغة
إلغاؤها، فهي مسألة أسبقية، وحنن هنا أمام ثنائية  لكن هذا ال يعين بطبيعة احلال أن احلواس قد مت. خاضعاً للحواس

ق اخليال الفعال فيها التلقي السليب للمعطيات ويسبق العقل فيها احلواس، ويسب هرمية يسبق اإلنسان فيها الطبيعة،
  .احلسية

فاللغة متثل حلظة فارقة يف تاريخ  .ويرى تشومسكي أن أهم اإلمكانات الكامنة يف عقل اإلنسان هي مقدرته اللغوية
ولغة . اللغويةاليت تعيش معه يف هذه األرض، ولكنها ليس هلا الفطرة  الكون، فهي ما يميز اإلنسان عن الكائنات األخرى

معجزة » ولذا، فإن تشومسكي يتحدث عن. بشكل جوهري عن لغات احليوانات وطرق التواصل بينها البشر خمتلفة
ينهج منهج سابري الذي كان يذهب إىل  وتشومسكي يف هذا"، فبها يكون اتمع وتتقدم احلضارة ويظهر الفكر »اللغة

وإن أردنا استخدام مصطلَحنا . "فريدة وال يستطيع اإلنسان التفكري بدوا نيةأن اللغة تستحق الدراسة ألا ظاهرة إنسا
  .اإلنسان الرباين  وظهور اإلنسان اإلنسان أو"املادي"ظهور اللغة يعين تراجع اإلنسان الطبيعي  لقلنا إن

م عدد ال حمدود من اجلُمل املفهومة، املتحدثني بلغة ما إلنتاج وفه ويعرف تشومسكي اللغة بأا املقدرة اليت ميتلكها كل
اإلنسان  الصحيح وذلك من خالل النحو، وهو جمموعة من القواعد واملبادئ الكامنة يربط من خالهلا لكلٍّ منها بناؤها

جمرد عادة يكتسبها اإلنسان من العامل  وهذه املقدرة ليست. "حنو حتويلي توليدي"بني األصوات واملعاين بطريقة حمددة 
والقدرة املوروثة مسة ال ميكن دراستها جتريبياً، إذ ال ميكننا عزل فرد "ا  جي وإمنا هي ملكة فطرية موروثة يولَداخلار

 ."منو هذه الفعالية عنده ومراقبة

باعتبارها مفطورة يف العقل، يشري تشومسكي إىل الزمن الذي يقضيه الطفل   للغة"الثورية التوليدية"وكدليل على رؤيته 
يتعلم لغته بسرعة وبال جهد   لتعلم لغته اإلنسانية، فهذا الطفل"الذكور منهم واإلناث، األذكياء منهم واألغبياء" يالبشر

كثرياً ما يكسرون قواعد اللغة ويصدرون أصواتاً ال معىن هلا  وبكفاءة عالية، رغم أنه حماط بكم كبري من الكبار الذين
بيسر من  ورغم كل هذا، يتعلم الطفل اإلنساين أسس لغته. ويتواصلون معهيقلدون لغة الطفل  ظناً منهم أم بذلك

الوقت الذي يستغرقه بعض الرجال يف تعلُّم  وهو وقت أقصر من"خالل هذه العينات العشوائية غري املثالية خالل عام 
ىل مرحلة امتالك ناصية ويصل الطفل إ. يستغرق عدة سنوات من الباحثني  مع أن وصف قواعد أية لغة قد"قيادة سيارة

ومركبة من  اخلامسة والسادسة، أي أنه يتملك ناصية نظام لغوي متكامل، مكون من جمموعة هائلة اللغة بني سن
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وقواعد التحويل وقواعد الترتيب اليت لو تعلمها  "االستقراء والقياس"القواعد ويتطلب استخدامه كثرياً من قواعد املنطق 
  . عشرات السننيالطفل الستغرق يف ذلك

فصياغة السؤال يف اللغة . اإلجنليزية ويضرب تشومسكي مثالً بإحدى قواعد التحويل اليت يتعلمها الطفل يف اللغة
 The ذا مان إز تول« فمثالً عبارة . يف أول اجلملة "to be تو يب" اإلجنليزية يكون عن طريق وضع فعل الكينونة

man is tall"  إز ذا مان تول؟« تصبح Is the man tall ?".  ذا مان هو إز"ولكن يف مجلة أخرى مثل 

 Is the man إز ذا مان هو إز هري تول؟"تصبح  "The man who is here is tall هري إز تول

who is here tall? ".  إز«ولو األمر كان آلياً ومكتسباً لقام الطفل بتحريك is»  إز "األوىل وألصبح السؤال
صيغة سليمة من الناحية امليكانيكية  وهي "?Is the man who here is tall  تول؟ذا مان هو هري إز

 who is" تشومسكي بأن عقل الطفل بإمكاناته الكامنة فيه يعرف أن عبارة ويفسر. ولكنها خطأ من الناحية اللغوية

here"  م عند اإلتيان بصيغةقسولذلك . اجلملة كلها السؤال عنمرتبطة باسم الفاعل يف وحدة واحدة ال جيوز أن ت
  .اجلملة األوىل إىل بداية is الثانية يف هذه اجلملة وليس is فهو ينقل

فهي كلها تعبري عن القوالب أو البنى اللغوية أو . العميق واللغات البشرية كافة، رغم تنوعها وتعددها، تشترك يف بنياا
العناصر  وال ميكن تفسري.  بني اللغات أكثر أمهية من مواطن االختالفونقط التشابه. نفسها األشكال الثابتة والعاملية

إال بالقول بأن العقل يوجد كامناً  "linguistic universals لنجوستيك يونيفرسالز: باإلجنليزية"العاملية للغة 
 عميق بني الكامن ، ومثة اختالف»مشفَّر فيه«أو » مربمج فيه» :يستخدم تشومسكي أحياناً تعبريات مثل"فيها 

الصفات اردة املنطقية  وهذا يذكِّرنا مبوقف كانط من. هناك برناجماً حمدداً موروثاً حيوي البنى كافة ، وأن"واملُشفَّر
ورغم الصلة الواضحة بينه وبني كانط، إال أن تشومسكي  .ألمناط الفكر، وهي أمناط حادثة ولكنها مستقلة عن التجربة

ومع هذا، جتب اإلشارة إىل . وروسو وفلهلم فون هومبولت باعتبارهم أسالفه الفكريني  من ديكارتنفسه يشري إىل كل
ولعل هذا سر إنكار . باألسرار ، فاملقوالت القَبلية عنده حماطة»مشفَّر«أو » مربمج«كانط مل يستخدم كلمات مثل  أن

رتعة الرياضية املنطقية عند األخري، أي الشكلية بسبب ال تشومسكي كون كانط سلفه احلقيقي وإصراره على ديكارت،
يكون هناك   حىت ال"الغدة الصنوبرية"الواحدية الصارمة، والبحث احملموم عن تفسريات بيولوجية  الصارمة اليت تنتهي إىل

  !أي جمال للميتافيزيقا

ملية، ولذا ينكر تشومسكي وجود وهو تعبري عن الثوابت اللغوية العا» العاملي النحو«ويتحدث تشومسكي عما يسميه 
  .«قبل املنطقي» بدائية، متاماً كما ينكر كلود ليفي شتراوس وجود نظم معرفية بدائية أو ما يسمى لغات

بنييت العقل واللغة، أي أن اللغة هي مبرتلة البناء السطحي لبنية  واللغة اإلنسانية أفضل مرآة تعكس العقل، فثمة تماثُل بني
األساطري  "بنية ظاهرة ما  أن يروا: وهذا، يف الواقع، هو منهج البنيويني والتوليديني كافة. العقل اإلنساين اً هيأكثر عمق

وهم يف هذا يدافعون عن . دراستها أن يدرسوا بنية العقل البشري  وحياولون من خالل"طريقة الطهي  اللغة  الرموز
  .م والنماذج التجريبية الطبيعية املاديةضد هجوم دعاة وحدة العلو العقل البشري وإبداعه
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بناء اجلملة هو ترتيب "» اجلملة  دراسة أبنية« أو مبعىن أدق » دراسة النحو « هذا تتحدد وظيفة علم اللغة بأا  يف إطار
وي ومهمة اللغ. "تركيب واستعمال الكلمة أو العبارة يف مجلة كلمات اجلملة يف أشكاهلا وعالقاا الصحيحة، وكذلك

كافة  "grammatical-permssible" واملبادئ اليت ميكن أن تفسر اجلُمل املمكنة كشف جمموعة القواعد
وهو جهد أقرب إىل البحث . املتشابكة ما، أي أنه حياول الوصول إىل البنية الكامنة للغة بكل عالقاا وحتويالا للغة

. ة عند اللغوي يف إعداد املعاجم وتعريف املعاين وتطورها التارخييالتقليدي املنطقي الرياضي وأبعد ما يكون عن املهمة

اإلنسان على اإلدراك ومنو  علم اكتشاف قدرة« علم اللغة، بذلك، وبسبب متاثل بنية اللغة مع بنية العقل، يصبح  ولكن
اين احلر الذي حتكمه اإلنساين وتركيبه والسلوك اإلنس علم إدراك خصائص العقل« و» هذه القدرة من خالل اللغة 

. »واملبدع داخل إطار نسق من القواعد اليت تعكس اخلواص الداخلية لعقل اإلنسان  القواعد وإمكانيات العقل احلر

اليت تشكل القاعدة األساسية يف  هي النقطة اليت يلتقي فيها علم اللغة بعلم السياسة بالفنون، أي أن هذه هي النقطة وهذه
تشومسكي لعلم اللغة هو تأسيس نظرية عامة عن بنية اللغة  ومشروع. ر الثنائية لديهفكر تشومسكي وهي مصد

حبيث  بالعمومية بالقدر الذي يكفي ألن تنطبق على مجيع اللغات، ولكنها ليست من العموم اإلنسانية، نظرية تتسم
عامة واألساسية للغة اإلنسان ال  على أي نظام اتصايل، أي أن علم اللغة جيب أن حيدد الصفات"أي النظرية"تنطبق 

  .بطريقة تبقي اإلنسان وتستبعد الكائنات األخرى

. جيب أن تفسره أية نظرية لغوية وكما أن نظرية تشومسكي يف اللغة تؤكد الوحدة، فإن هناك التنوع فيها والذي

، وهي مقدرة الفرد على "البنية العميقة"ة الكفاءة املثالية أو املقدرة املوروث :وإلجناز هذا، يقدم تشومسكي ثنائية أخرى
، أي "البنية الظاهرة"الفعلي  وفهم عدد غري حمدد من اجلُمل وحتديد اخلطأ وتلمس الغموض من جهة، واألداء إنتاج

يرى "تتحقق يف كل لغة بشكل جزئي » املثالية « واملقدرة  .عملية استخدام هذه القدرة يف نسق حمدد، من جهة أخرى
 يقتصر على تشخيص النظام اللغوي إذ تقوم اجلماعة بتحديد املقدرة اللغوية عن طريق كي أن دور اجلماعةتشومس

 ."الثوابت اللغوية العاملية كافة استبعاد بعض اإلمكانات اللغوية، أي فرض حدود على املقدرة اللغوية الكامنة اليت حتوي

 بد أن يركز على الكفاءة املثالية وحسب، وعلى الثوابت اللغوية اليتعلم اللغة ال ورغم أمهية األداء اللغوي الفعلي، فإن

للغة بكل ما يكتنف ذلك من  هذا ألن دراسة األداء الفعلي واالستخدامات املختلفة. تتمثل يف قواعد وتراكيب اللغة
وهنا يبدأ اجلانب "رم التعامل معه على حنو رياضي علمي صا املصاعب والتفاصيل والتعقيدات الفعلية للواقع، يصعب

واالجتماع  وقد اكتشف كثري من علماء اإلنسانيات. "والتشفري يف منظومة تشومسكي يطل برأسه اآلخر اخلاص بالربجمة
  .كافة، بل وعلى اإلبداع الفين إمكانية تطبيق منهج تشومسكي التوليدي البنيوي على العلوم اإلنسانية

تشومسكي يستند إىل ثنائية اإلنسان والطبيعة وإىل اإلميان بأن البشر خمتلفون عن   عند"الكلي والنهائي"إن النظام املعريف 
يحترم، فهذا هو أساس  ، وأن هذا االختالف البد أن"النموذج اآليل" واآلالت "النموذج العضوي"من احليوانات  كل

يطة به وإبداعه، هو أساس هجومه على الفلسفة البيئة احمل هذا اإلميان باستقاللية العقل عن. كرامة اإلنسان وإخوة البشر
فاملدرسة السلوكية  .فلسفات ال تكترث بالبنى العميقة، أي ما يميز اإلنسان عن بقية الكائنات الوضعية والتجريبية، فهي
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ف على البنية  واملكتوبة ومل تتجاوز ذلك إىل التعر"املسموعة" تكتفي بوصف البنية السطحية يف أشكاهلا املادية املنطوقة
  .العميقة

 أو ثوتس ideas أيدياز :باإلجنليزية"» األفكار«السلوكيون أن اإلنسان جيب أن يبتعد عن دراسة ما يسمى  ويرى

thoughts" صفُها كمياً وأن يركز على املثريات واالستجابات، أي على العناصركما أن . الربانية اليت ميكن و
 وعلى أنواع السلوك كافة "اإلنسان واحليوان"اليت تنطبق على األنواع كافة  اط السلوكالسلوكيني ركزوا على مبادئ أمن

وهذه هي "والالشخصي  أي أن السلوكيني ركزوا على الرباين والعام. "االكتشاف إىل التواصل إىل كسب الرزق من"
 عشرات السنني يدرسون سلوك قضى السلوكيون ومن مث،.  وأنكروا اجلواين واخلاص والفريد"املادي/صفات الطبيعي

النتائج على الكائنات األخرى مبا يف ذلك اإلنسان  بل وخصوصاً اإلنسان   الفئران وغريها من احليوانات ويعممون
  ."»اللعب بالعلم«أي  «play-acting at science بالي آكتنج آت ساينس«تشومسكي هذا  مسى"

تجاوز ذلك إىل ما وراء املستوى  ية السطحية للغة أو هلجة ما مع عدموقد ركز اللغويون الوصفيون على وصف البن
ظواهر جزئية مثل مقارنة الصوت الواحد أو الصيغة الواحدة أو  ويركز علماء املقارنات على مقارنة. السطحي الظاهر

. احلضارة واحدة وربطها بتاريخواهتم علم اللغة التارخيي مبتابعة التغريات اللغوية يف اللغة ال .النمط الواحد يف اللغات

اهتمت هذه املدارس كافة بعملية رصد البيانات  لقد. كما اهتم علم اللغة االجتماعي بعالقة اللغة بالتغريات يف اتمع
فكل هذه املدارس واالجتاهات ترى اإلنسان آلةً . قدرة املتكلم وحدسه اللغوي كمياً دون تقدمي منوذج تفسريي يفسر

فإن العقل اللغوي  بالنسبة  ولذا،. زن فيها األمناط التحويلية، وهي غري قادرة على إدراك الكل بشكل مبدعتخ صماء
وعلى . النمط اللغوي املُختزن بطريقة مباشرة أو غري مباشرة للسلوكيني على سبيل املثال  يقوم على أساس استدعاء

املادة /الطبيعة طبيعة البشرية باعتبارها كياناً مستقالً عنتأسيس علوم اجتماعية تدرس ال هذا، يرى تشومسكي وجوب
والبد أن ينبع . راسخة يف الطبيعة البشرية ذاا لضمان حرية اإلنسان وتعميقها، وهذه العلوم البد أن تكون ذات أسس

نه، وهي أحكام اتمع يف املستقبل وأن يستند إىل بعض األحكام الواضحة بشأ العمل االجتماعي من تصور لطبيعة
وهو يشري إىل كيفية  فمفهوم الطبيعة البشرية مفهوم حموري عند تشومسكي،. بدورها إىل رؤية للطبيعة البشرية تستند

تتبدى يف سلوك اإلنسان وإبداعاته املادية والفكرية  التوصل إليها من خالل الدراسة اإلمربيقية إذ أن هذه الطبيعة
  .واالجتماعية

مع بيل مويرز طرح عليه  طبيعة البشرية بالنسبة لتشومسكي ليس مفهوماً إمربيقياً حمضاً، ففي حوار لهمفهوم ال ولكن
أم أم على ... تعتقد أن البشر حينون بطبيعتهم للحرية هل« : هذا األخري اإلشكالية اهلوبزية بطريقة ماكرة إذ سأله

 هذه مسائل خاصة باإلميان ال« : رد تشومسكي قاطعاًفكان »مقابل األمن واألمان؟  استعداد ألن خيضعوا للنظام

أحراراً، ولكنك إن طلبت مين دليالً على  وأنا أحب أن أؤمن بأن الناس قد ولدوا.. املعرفة، توجه آمالك حنو ما تؤمن به
فأجابه " ة؟باحلري» تؤمن«أنت تتحدث عن اإلميان، فهل : "مويرز يف دهشة فسأله. »ذلك ملا أمكنين أن أعطيك إياه 

متام العلم بأن  أحاول أال يكون إمياين غري عقالين، فنحن جيب أن نسلك على أساس معرفتنا وفهمنا مع" :تشومسكي
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وتشومسكي، ذا، قد طبق على ". احلقائق والعقل ولكنه، على أية حال، إميان خاضع العتبارات... معرفتنا حمدودة
املثالية   الذي طبقه على البحث اللغوي، وهو أمر منطقي أن نبدأ مبا نتصوره املقدرةالعقالين الطبيعة البشرية نفسها املنهج

  .قبل الطبيعي املثايل قبل املادي، والعقلي قبل احلسي، واإلنساين: مث ندرس األداء الفعلي

ثنائية "ئية املبدئية األخالقية عند تشومسكي تستند إىل الثنا ويف ضوء هذه األولويات ميكننا أن نتوصل إىل أن املنظومة
وميكن أن "السليب  وتتفرع عنها ثنائيات أخالقية الشق األول منها هو اإلنساين اإلجيايب والثاين هو "اإلنسان والطبيعة

تنميط  تضامن /تحكُّم  إبداع/حرية: الثنائيات ، وفيما يلي بعض هذه"»الطبيعي «نقول بشيء من التحفظ 
 اجتاه حنو الترشيد والتحكم /استغالل بيئي  تلقائية/برمجايت  توازن بيئي/مبدئي طمع تعظيم الربح وأنانية و/ومجاعية

التحرر  البقاء بطريقة /الدولة  اإلمربيالية هيمنة/الرأمسالية  الفوضوية/الشمولية  االشتراكية/هرمية  الدميوقراطية/مساواة
ديسنت " اإلجنليزية فيقول  «decent تديسن«يستخدم تشومسكي كلمة " البقاء بأي مثن/جديرة باالحترام

 يف اإلجنليزية تستدعي إىل الذهن مباشرةً «survival سريفايفال«وكلمة  «decent survival سريفايفال

. »البقاء لألصلح» أي «survival of the fittest سريفايفال أوف ذا فيتسيت«العبارة الداروينية القبيحة 

» بطريقة غري الئقة«أي  «indecent ديسنت إن«هو بقاء ميكن أن نسميه واألصلح هنا هو األقوى، ومن مث ف

الضعيفة يف هذا السياق، وهو عامل اللغة، يدل على حماولته حتاشي  ومن الواضح أن استخدام تشومسكي هلذه الكلمة"
 رمهذب  الئق  مرضي  مقبول  جدي: بكلمات مثل «decent ديسنت«وميكن ترمجة كلمة  .كلمات أشد قوة

كلمات تشي بالثنائية  وكلها كلمات تشري إىل وجود معيارية ما ومرجعية ما دون اإلفصاح عنها، فهي. باالحترام
 ."وتتحاشاها يف آن واحد

خالفاً "اإلنساين  تشومسكي الرؤية اهلوبزية الداروينية النيتشوية ومنطق القوة الصماء، فالتضامن يف هذا اإلطار، يعارض
 ألا "مثل تفسريات السلوكيني"يرفض التفسريات اآللية  وهو، هلذا،. آلية البقاء اجلديرة باالحترام هو "للصراع املادي

ثنائية  وهي تفسريات تلغي. اليت متيل حنو احلرية واإلبداع وتفشل يف تفسري وعي اإلنسان تفشل يف تفسري طبيعة البشر
ليست عنده مقدرة توليدية تضمن  الكائنات األخرى،اإلنسان والطبيعة، فاإلنسان، من منظور سلوكي، شأنه شأن 

ولذا يكون هدف اتمع، من منظور . "وتكييف"عملية تطويع  حريته، وإمنا هو جمموعة من العادات املكتسبة من خالل
ىل إ وكل هذا يؤدي. الفرد وتطويعه، فالسلوكية واإلمربيقية مرتبطتان متاماً بعملية التحكم سلوكي، زيادة التحكم يف

علمية إذ جيب أن تسود فيه االعتبارات  الذين يدعون أم خرباء يف حقل ال توجد فيه بالضرورة خربة» اخلرباء « ظهور 
  .اخللقية اإلنسانية العامة

جتمعات طوعية تلقائية  من هذه الثنائية، يطرح تشومسكي صورة اتمع اإلنساين املثالية، فهو جمتمع يتكون من وانطالقاً
مقولة ماركس عن العمل يف اتمع املثايل، حيث يصبح  وهو يذكر باستحسان كبري. ضي على البنى اهلرمية القمعيةتق

التلقائية  وإمنا تعبرياً عن حاجة إنسانية كربى، فيصبح العامل مدفوعاً للعمل برتعته اجلوانية العمل ال جمرد وسيلة للحياة
فاألسرة، . يبين أن هناك دالئل إمربيقية عليها لية هذه الصورة، إال أن تشومسكيورغم مثا. "ال القسر اخلارجي الرباين"
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 يعبر بشكل جيد عن اإلمكانات الكامنة عند اإلنسان إذ ال حياول أفراد األسرة تعظيم على سبيل املثال، كيان اجتماعي

  .الربح وإمنا يتعاملون مع بعضهم البعض داخل إطار من التضامن والتعاون

 معادية ال للرأمسالية وحسب "الفلسفي باملعىن"وهي نزعة فوضوية . »االشتراكية التحررية«ينادي تشومسكي مبا يسميه و
ارتباطات « "» الرتعة النقابية الفوضوية«كما ينادي مبا يسمى . االشتراكية وإمنا معادية أيضاً للتنظيم املركزي للدولة

  .يتحقق فيها هذا املثل يبوتس يف الدولة الصهيونية من أهم التجارب اليت وهو يرى أن الك"»ملنتجني أحرار حرة

والتلقائية، ال جيد تشومسكي أية غضاضة يف أن يمجد دور العلم  ورغم هذه الفوضوية والرتوع الشديد حنو احلرية
لنظام اجتماعي  قّق له أساساًباعتبار أا آليات ميكنها أن تريح اإلنسان من ضرورات العمل وتح احلديث والتكنولوجيا

« "يستند إىل الترابط احلر والتحكم الدميوقراطي   "» اإلرادة يف أن نفعل ذلك إن كان لدينا 

النظام الرأمسايل الذي يستند إىل مفهوم اإلنسان الطماع التنافسي الذي  الصورة الوردية، يضع تشومسكي يف مقابل هذه
ويف سياق آخر، " ات السوق، وهو مفهوم معاد للطبيعة البشرية كما يراها تشومسكيوالقوة، اخلاضع لعالق يعظّم الثروة

البشرية أم الطبيعة املادية بعامة؟ وهو غموض له مدلوله  الطبيعة: دون أن يبين ما املقصود» معاد لقوانني الطبيعة « يقول 
االستهالكية   فحفنة من الرجال يتخمون بالسلع."بني الكمون والربجمة كما سنبني فيما بعد العميق الذي يشبه التأرجح

والرأمسالية، حبكم بنيتها، ال ميكنها أن تفي باحتياجات  .اليت ال حاجة هلم ا، بينما املاليني اجلائعة حتتاج الضروريات
الدولة  رأمساليةوال ميكن أن حيل حمل الرأمسالية التقليدية . إال من خالل قنوات اجتماعية البشر، الستحالة الوفاء ا

أو دولة الرفاه البريوقراطية املركزية وال حىت  "اليت بدأت تظهر يف الواليات املتحدة"الشمولية أو رأمسالية الدولة املسلحة 
 وتشومسكي. آلية كربى للتحكم واهليمنة، بنية قوة وليست كياناً إنسانياً أخالقياً فالدولة. الدولة االشتراكية املركزية

  .بيعة احلال، السوق احلر ويرى أنه من أهم آليات التحكم واهليمنةيعارض، بط

خالل اإلغواء، ومن هنا يلعب اإلعالم  ويالحظ تشومسكي أن عملية اهليمنة مل تعد تتم من خالل القمع وإمنا تتم من
 كما يلعب اخلرباء دوراً للشركات التجارية الضخمة دوراً يفوق دور الدولة، دوراً أكثر خطورة من دور الدولة، كما أن

تستند إىل خربم  واخلرباء هم أشخاص يعتقدون أن عندهم إجابات علمية"عملية القمع من خالل اإلغواء  مهماً يف
وقد عرف كيسنجر اخلبري بأنه الشخص القادر على . األخالقية العلمية يف جماالت ال حتتاج، يف واقع األمر، إال للرؤية

تأكيد  ومن هنا.  فيتكاتف كل هؤالء لتخليق اإلمجاع والرأي العام احلر"إمجاع أهل القوة  عناإلفصاح بوضوح ودقة
فيالحظ . مث كَبت اإلبداع واحلرية تشومسكي دور اللغة واملفردات واألسلوب، فهي آلية أساسية لتخليق اإلمجاع ومن

عكوس متاماً حبيث تظهر الكلمات نقائض ما تستخدم بشكل خمتلف وم تشومسكي أن املُصطلَحات يف اللغة السياسية
ففي القرن  .حبيث تعطي الكلمات مدلوالت ختتلف عن مقصودها اللغوي وتجردها من معناها األصلي يضمر القائلون،

، مث »عبء الرجل األبيض ورسالته « االستعماري  ، والنهب»انتداباً « ، واهليمنة »محاية«التاسع عشر سمي االحتالل 
 .«روح العصر«تسميات أخرى ال تقل عنها ضالالً وتضليالً إمنا تتفق مع ما يسمى  استبدلت ذه التسميات املضللة
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« القروض  » » املعونات الدولية «: فدخلت إىل املعجم السياسي املتداول كلمات جديدة مثل »  نقل التكنولوجيا »  

  .خترج عن مضمون االحتالل والتبعية واالسترتاف بصور جديدة ت ال، وكل هذه املُصطلَحا»االعتماد املُتبادل « 

أصبحت القوى  حبيث» اإلرهاب « الكلمات ذات املدلول املضلل يف االستعمال السياسي الدويل كلمة  ومن بني هذه
» ب املشروعة احلر« كمرادف لتعبري » اإلرهاب الدويل » االستعمارية واملنظمات الدولية اخلادمة هلا تستخدم الكلمة

 األقوياء حبيث أصبح من يقذف حجراً أو يطلق رصاصة على من حيتل أرضه ويسلبه كرامة اليت هي حرب الضعفاء ضد

تقِّره األعراف، فقد تبلور كل  ، على عكس احملتل الذي يبدو وكأنه باالحتالل يؤدي حقاً»إرهابياً مدفوعاً« املواطن 
  :هذا يف اجتاهني أساسيني

القتل والنهب بالتجزئة  ، أما»إمرباطوراً«ويسمى من ميارسها » حرباً مشروعة«والنهب باجلملة يسمى   القتل أصبح 1
  .»لصآ أو قرصاناً«ويسمى من ميارسها » إرهاباً«فتسمى 

  .»إرهاب«وما يمارس ضدها » حرباً« ما متارسه الواليات املتحدة يسمى  2

لإلشارة إىل الفدائيني الفلسطينيني أو » العاملي  » مثالً تستخدمه كلٌّ من إسرائيل وأمريكا واإلعالم» إرهايب«فمصطلَح 
« هي األخرى أصبحت تعين » توازن«وكلمة . أكرب دولتني إرهابيتني يف العامل أي شخص يقف ضد مصاحلهم مع أما

بأا ختل بالتوازن، بينما  ل الدفاع عن مصاحلها توصف، فحينما تظهر قوة قومية حملية حتاو»املصاحل األمريكية  محاية
 .على عكس التوازن القدمي كل ما فعلته هو حماولة فرض توازن جديد يفي مبصاحل الشعب

املؤسسات احلكومية وغري احلكومية قد حققت جناحاً منقطع النظري، إذ تحول  كما أن عملية ختليق اإلمجاع اليت تقوم ا
ثابتة وال حاجات جوانية ذات  دي يف الغرب إىل إنسان منمط مدجن مطوع ال توجد يف عقله أية بنى داخليةالعا املواطن

متاماً؛ قادر على التحول والتلون يسهل تشكيل سلوكه من خالل  صفة ثقافية أو اجتماعية، ولذا فهو إنسان مرن طيع
الواحد عند ماركوز  إنسان يذكرنا باإلنسان ذي البعد"أو اللجنة املركزية الشركة أو التكنوقراطية  سلطة الدولة أو مدير

  .وتبقى السلطة يف يد الدولة والشركات واخلرباء ، وبذا يتم ميش اجلماهري"وغريه من فالسفة مدرسة فرانكفورت

 د فارق كبري بنيفهو يرى أنه ال يوج. فالسفة مدرسة فرانكفورت، بنظرية التالقي ويؤمن تشومسكي، شأنه شأن

اإلمربيالية السوفيتية كانت متارس  فاخلالف الوحيد بينهما أن.  والواليات املتحدة األمريكية"سابقاً"االحتاد السوفييت 
، بينما ذراع الواليات املتحدة متتد خارج "مترامية األطراف فاالحتاد السوفييت كان دولة"نشاطها داخل حدودها 
بعد عصر  ويف إطار هذا التالقي، يشري تشومسكي إىل النظام الذي نشأ يف العامل الغريب. افةك حدودها يف أرجاء العامل

واحد، ويصفه بأنه نظام مبين على القرصنة   أي أنه نظام"مكتشف أمريكا"» نظام ما بعد كولومبوس« النهضة باعتباره 
  .والنهب
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آلرائه يف  ، وقبل أن نعرض"اللغوية واألخالقية والسياسيةاملعرفية و"املختلفة عند تشومسكي  وبعد أن عرضنا املنظومات
فتشومسكي . التناقضات العميقة اليت تسم فكره األداء السياسي يف أحناء العامل، قد يكون من املفيد أن نتوقف عند بعض

. " وأغراضهممنطقهما الرياضي احلتمي الصارم الذي يتجاوز حرية األفراد وهلما"فوضوي ملتزم بالعلم والتكنولوجيا 

وهو يقف  .«شفرة«و» برنامج « عقل اإلنسان حر بسبب األنساق الكامنة فيه ولكنه يعود ويسميها  وهو يؤمن بأن
العقالين الذي يعين ضرورة اكتشاف  بشدة ضد الرأمسالية والسوق احلر باسم الدفاع عن احلرية، ويتعاطف مع التخطيط

يرى أن األسرة مؤسسة يتم فيها تالقي اإلنسان بأخيه اإلنسان يف  وهو. رشيدالقواعد وتطبيعها كما يعين املزيد من الت
. املؤسسات مثالية  أكثر"املبين على تصفية األسرة لصاحل التنظيم اجلماعي"ولكنه يرى أن الكيبوتس  إطار من التراحم،

البد إذن من : "شعب، رد قائالًماذا لو أخطأ ال وهو فوضوي يؤمن بالتلقائية الكاملة وبصوت الشعب، ولكن حني سألته
  .""يعطينا هذا احلق؟ من أي منظور؟ ومن: "فقلت له"" توجيهه

 طرحت عليه 1994وأثناء زيارته للقاهرة عام . تشومسكي هذا التناقض يضرب جبذوره يف تناقُض عميق يف فكر
 سألت. أسلفنا بشكل مبهم أحياناًالنازي وقضية الطبيعة، وهو مصطلَح يستخدمه كما  قضية العلم النازي والتجريب

يتجزأ منها ال يتجاوزها قط؟  ما الطبيعة؟ وهل هناك داخل البشر ما يميزهم عن الطبيعة أم أم جزء ال: تشومسكي
على وجه التحديد وسألته أال تعين هذه » معجزة اللغة  » وأشرت إىل بعض آرائه اليت عرضت هلا من قبل، ولعبارة

يف  ومضمون سؤايل كان،. واملادة يف حالة اإلنسان، أو على األقل انقطاعاً وعدم استمرار وانني الطبيعةالعبارة خرقاً لق
ولكن تشومسكي، شأنه شأن . املعريف واقع األمر، عن الثنائية العميقة اليت تسم رؤيته وعن التمركز حول الذات يف نسقه

ولذا ضاق .  ثنائية حينما يواجه بالتضمينات الفلسفية لنسقه املعريفأية كل الفالسفة الغربيني العلمانيني، حياول أن ينكر
ترد إىل شيء  الطبيعة هي كل ما هناك، والطبيعة ال: ذرعاً بسؤايل وأجاب إجابة تنم عن الضيق وقال تشومسكي

ثر كتاباته أحبث عن إجابة أك وقد عدت إىل ."Nature is irreducible نيتشر إز إرديوسابل"خارجها 
األفكار يرى أا يف اية األمر ويف التحليل األخري إن هي  تفصيالً وإفاضة، فوجدت أن تشومسكي الذي يؤكد كمونية

يف أن  ولذا، ال يتردد تشومسكي. "شأا يف هذا شأن اجلوانب الفسيولوجية التشرحيية"اإلنسان  إال جزء من بيولوجيا
الطفل للغة ال خيتلف عن تغيريه  فاكتساب. ح بيولوجي مادي حتمي صرف يف مصطلَ"معجزة اللغة"يصف ملَكة اللغة 

فاللغة تنمو فسيولوجياً، متاماً . وكاملراهق حني تتغير خصائصه التشرحيية أسنانه من األسنان اللبنية إىل األسنان الناضجة،
، والبنى »فيزيائي» أو» يفسيولوج«تصبح » كامن«صفات تشرحيية أخرى، من تلقاء نفسها، أي أن كلمة  مثل أية

 بروجرام: باإلجنليزية"األمر سوى الربجمة البيولوجية أو التشفري  والكمون ال يعين يف واقع. العقلية الكامنة هي بنى فيزيائية

program وكود code"وال يتردد تشومسكي يف أن يصف نظمنا. ، وهي كلمات تشري إىل نظم مغلقة حتمية 

لتوليدها » صمم « تشومسكي أن العقل قد  ويرى.  بإنتاجها"باعتباره بنية بيولوجية"اليت يقوم العقل العقيدية بأا النظم 
ولكنه تصميم هندسي آللة، أي أن الكلمة اليت » تصميم « تعين  وهي كلمة [designed ديزاينيد: باإلجنليزية"

 بدو أن هذه ليست جمرد صور جمازية لوصف شيءوي. "يف الوقت نفسه نظاماً مغلقاً حتمياً تشري إىل اإلبداع تستدعي

: باإلجنليزية"باعتباره عضو التفكري  يصعب وصفه باللغة املباشرة وإمنا هو وصف حريف إذ أن تشومسكي يشري إىل العقل

؛ فالعبارة األوىل وصف "module موديول: باإلجنليزية" أو وحدة قياسية "mental organ منتال أورجان
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 وكل النظريات العلمية اليت مت تطويرها عرب تاريخ البشرية. وكالمها مغلق وحتمي ثانية وصف آيل،عضوي للعقل، وال

وهكذا . وتتناقلها األجيال "النظام البيولوجي"مستمدة من حصيلة حمدودة من النظريات املمكنة وفرا لنا اجلينات 
 وهي حتمية "دى ا السلوكيون واليت هامجها تشومسكياليت نا" توارى اإلبداع وحلت حمله احلتمية البيئية واالجتماعية

  .بيولوجية

، فبينما »تفاعل«و  «سياق« أية مفاهيم برانية مثل "1975عام "يف إحدى املناظرات العامة  تشومسكي قد رفض إن
ة الطفل على عدم أصر تشومسكي يف تفسريه تطور لغ كان بياجيه يرى أن تطور الطفل يتم من خالل تفاعله مع سياقه،

 التعليم التدرجيي عن طريق االكتساب، ورفض استيعاب اللغة يف أي من نظم التمثيل وجود أي مربر لتبني مفاهيم

وهو، بذلك، يصل إىل . فارقة اإلدراكي األخرى مثل تصنيف األشياء وتخيل الصور حىت حتتفظ اللغة بتفردها كلحظة
على أساس برنامج شفرة كامنة يف نظام اإلنسان البيولوجي،  ولكنه يفسر اللغة بعد ذلك. قمة متجيد احلرية واإلبداع

 املسوغ النظري للنظريات العرقية"بل ويرى البعض أن احلتمية البيولوجية . صارم مطلق وأن ما هو بيولوجي هو حتمي

فبإمكان البشر التحكم يف البيئة وتغيريها،  .جتماعية أشد ضراوة وال إنسانية من احلتميات البيئية واال"واهليمنة اإلمربيالية
  .التحكم يف اجلينات وتغيريها  عن"حىت اآلن على األقل"ولكنهم يعجزون 

واالجتماعية مرتبطة يف نظره باستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، على  ولكن تشومسكي يرى العكس، فاحلتمية البيئية
حدود برانية، ولذا  رية ألا نابعة من داخل اإلنسان كامنة يف عقله ال حتدهاالبيولوجية، فهي مصدر احل عكس احلتمية

ورغم تفاؤله . وااللتزام بالقيم األخالقية واإلميان باملستقبل فإن احلتمية البيولوجية تولِّد يف نفسه قدراً كبرياً من التفاؤل
وميكن . ايته  إىل العداء للتاريخ مث إعالن" يشعرمن حيث ال"نسقه احلتمي البيولوجي يؤدي به  بشأن احلرية، إال أن

اللغويات االجتماعية واملقارنة، ويف تبجيله  القول بأن مثة عداء للتاريخ يف منظومة تشومسكي يتبدى يف موقفه من
 سرياتهوالعداء للتاريخ إحدى مسات املوقف البنيوي األساسية وكذلك تف"التقدم  املتطرف للعلم والتكنولوجيا وعقيدة

أسلفنا  يرى أن النظريات العلمية  أما فيما يتصل بنهاية التاريخ، فإن تشومسكي  كما. "الكمونية العقلية التوليدية
 وفرا لنا اجلينات ويتناقلها البشر عرب األجيال "الربامج الوراثية" والرؤى اإلنسانية مستمدة من حصيلة حمددة من الرؤى

يضم أناساً   العلمية قاربت على النضوب ألن العصر احلديث"الشفرات  الربامج"ت ولكن هذه النظريا .من خالهلا
وما . لعملية البحث العلمي وكشف الربامج الكامنة كثريين يوفِّر هلم اتمع وقت الفراغ الالزم والتسهيالت الالزمة

 مان ألا تقع خارج نطاق النظرياتإدراكها، فهي قد تبقى كذلك إىل اية الز تبقى من موضوعات ليس بإمكان العقل

 ."اللوجوس أي أن تشومسكي قد أحل البيولوجوس حمل" املتاحة لإلنسان بيولوجياً "الربامج"

السلوكيني إذا كان كل شيء بيولوجياً فيزيائياً  ما الفرق إذن بينه وبني: هنا سألت تشومسكي جمموعة من األسئلة
دراسة اإلنسان   أفال ميكن إذن"الربامج الطبيعية اليت صممت مسبقاً" أن نتبع الطبيعة علينا مشفَّراً يف اجلينات؟ وإذا كان

اخلرباء أن يوفروا علينا الكثري من العناء ويدرسوا  ؟ أال ميكن هلؤالء"وهذه خطيئة السلوكيني الكربى"كما تدرس الفئران 
 كيف ميكن التصدي موعة: ل إىل ناحية حساسة وسألتهالعلمية الدقيقة؟ مث دفعت السؤا  بآالم"اإلنساين"املوضوع 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                581  

للتجريب ويذعنوا للنتائج العلمية،   الذين يرون أن بإمكام إسعاد البشر إن قَبل البشر أن خيضعوا"النازيني"من العلماء 
ديد ما هو خري وما الطبيعة اليت ميكن على أساسها تأسيس اتمع وحت فهؤالء اخلرباء بوسعهم أن يستخلصوا لنا قوانني

ضد قوانني الطبيعة  نافع وما هو ضار؟ وماذا لو قال هؤالء اخلرباء إن املسنني واملعوقني واليهود يقفون هو شر وما هو
اخلرباء؟ أي أنين أحملت إىل أن هذه العقالنية املادية تؤدي إىل  ؟ ماذا ميكن أن نقول هلؤالء" السعادة املادية-اإلنتاجية "

فبين  .التكنولوجية واليت تؤدي بدورها إىل التجريبية والوضعية والسلوكية واهليمنة والتحكم لعقالنيةالواحدية وا
تدرجيياً لتغطي أي شيء ميكن فهمه،   حسب تصوره قد مت توسيع مدلوهلا"أي مادي"» فيزيائي«تشومسكي أن كلمة 

سع ليغطي كل اخلصائص اليت يكتشفها العقل، فأشرت الكلمة سيت ومضمون. ولذا فالكلمة ال تعرف مبعزل عن العقل
وذكَّرته  يف هذه احلالة ستظل هي العامل املادي والفيزيائي، أي أن اإلنسان يستوعب يف الطبيعة إىل أن املرجعية النهائية

ساسي، مث وهذا هو االفتراض السلوكي األ ،« الطبيعة ال ميكن أن ترد ألي شيء خارجها«بالعبارة اليت استخدمها 
مث أشرت إىل أن األفكار . حماولة التجاوز من خالل املادة: احلضارة الغربية أشرت إىل أحد أهم األمناط الفكرية العامة يف

إطارها ال يوجد جمال لقبول  ميكن أن تكون إجيابية أو سلبية، وأنه يف إطار احلتمية البيولوجية اليت يتحرك يف الكامنة
وقد طلبت من تشومسكي أن يفسر ! قبوهلا واإلذعان هلا ر، فالطبيعة هي كل ما هناك وعليناالبعض ورفض البعض اآلخ
 الغرب، وهي فلسفة تقف على طرف النقيض من فلسفته، فهو يؤمن مبعجزة اللغة ومقدرة يل ظاهرة ما بعد احلداثة يف

إىل انفصال الدال عن املدلول وإىل  حلداثة فتؤدياإلنسان على توليد نظم اتصالية تستند إىل إنسانية مشتركة، أما ما بعد ا
وكان اهلدف من السؤال أن أُبين له . العقل واستحالة إقامة العدل عطب اللغة واستحالة التواصل ومن مث إىل انسحاب

 هو إميان نابع اللغة، املادية ميكن أن تؤدي إىل أي شيء، وأن إميانه باإلنسان، النابع من إميانه مبعجزة أن النظم الفلسفية
فكان رده هذه املرة جافاً . "نابع من ثنائية مبدئية أي"من شيء كامن يف اإلنسان، ولكنه متجاوز للنظام الطبيعي 

فيما ال  احلداثة نتاج ثرثرة املثقفني الفرنسيني الذين جيلسون على املقاهي يضيعون وقتهم إن ما بعد: وصارماً إذ قال
  !يفيد

حديثه املستمر عن اإلبداع ال يعاجل إال السياسة   تشومسكي قضية الدين واألدب والفن، وأنه رغموأخرياً، أثرت مع
أما كتاباته اللغوية فهي ال تتعرض أبداً ألية نصوص أدبية، والنص األديب نص   يف كتاباته السياسية،"وبشكل مباشر"

وهو "بالسياسة هو السبب  د من قبل ولعل انشغالهفقال إنه قد مسع هذا النق. مكثف يبين معجزة اللغة عن حق لغوي
مل ميكنه قط أن يتعامل مع فكرة اإلله أو ما وراء  أما فيما يتصل بالدين فقد قال إنه. "تفسري غري كاف يف تصوري

  والفنوأعتقد أن إمهاله الدين واألدب. مناقشة مثل هذه األمور أمر ال طائل من ورائه الطبيعة وال ميكنه أن يفهمها، وأن

اليت ميكن أن تثري له أسئلة تقع خارج  نابع من حتميته البيولوجية الواحدية، ولذا فهو يؤثر االبتعاد عن احلقول املعرفية
  .نطاق منوذجه املعريف

تسليطه  أهم إسهامات تشومسكي هو. اآلن آلراء تشومسكي يف بعض القضايا السياسية املعاصرة وميكن أن نعرض
عليه، وهو دور مرتبط متام االرتباط ببنية  واليات املتحدة يف إدارة العامل احلديث وإفساده واهليمنةالضوء على دور ال

املبين "أن الواليات املتحدة هي الدولة اليت يصل فيها نظام ما بعد كولومبوس  فهو يذهب إىل. الواليات املتحدة السياسية
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وهلذا النظام . العسكري ا النظام مع ظهور املركَّب الصناعي إىل الذروة، وتتبلور حقيقة هذ"النهب والقرصنة على
فإن مؤسساته تتجه حنو املزيد من السيطرة واهليمنة واملركزية  أما يف الداخل،. ضحاياه داخل الواليات املتحدة وخارجها

الواحد املفرغ   ذا البعديالئم اإلنسان املرن"يف الواليات املتحدة يف أن خيلق جواً غري سياسي  حىت جنح النظام السياسي
يوفِّر مكتب اإلحصاءات االحتادي البيانات عن  فعلى سبيل املثال، اختفى الوعي الطبقي متاماً حيث ال. "من الداخل

. تعطي انطباعاً بأن معظم أعضاء الشعب األمريكي ينتمون إىل الطبقة الوسطى والصحافة بدورها. الطبقات االجتماعية

اإلشارة إىل هذا األمر  ولكن.  الرأمسالية اليت تتسم بوعي طبقي حاد وختوض حرباً طبقية صرحيةعكس الطبقة هذا على
  .تقتصر على الصحافة االقتصادية

الشرائح  ولكن. الفرد يف اتمع األمريكي يتمتع بقدر عال من احلرية ال مثيل له يف العامل ويبين تشومسكي أن
يتمتع مبيزانيات ضخمة ليس هلا نظري يف  لى ذهن اجلمهور من خالل اإلعالم الذياالجتماعية الرأمسالية قد سيطرت ع

ويتميز النظام األمريكي، إىل جانب كل هذا، بغياب مؤسسات . هذا النظام وقد مت استيعاب املثقفني متاماً داخل. العامل
 ال يبقى داخل حدوده "املتحدة  الوالياتيف حالة"ونظام ما بعد كولومبوس . االجتماعي ووهن املنظمات النقابية الرفاه

األساسي هو النظم القومية الراديكالية اليت تستجيب للجماهري  وعدو الواليات املتحدة. وإمنا ميتد ليشمل العامل بأسره
من البالد ض أي العمل على تنمية"» الوطنية االقتصادية«املعيشة وتنويع االقتصاد وما يسمى  املطالبة بتحسني مستوى

يف احلصول على املواد اخلام ويف توسيع نطاق  ، فهذا يتناقض مع مصاحل الواليات املتحدة ورغبتها"إطار من االستقاللية
. العامل الثالث أن تكون مصدراً للمواد اخلام ومنطقة تصريف وخدمات وحسب واملفترض يف. اقتصاديات السوق احلرة

االستخبارات األمريكية،  يات املتحدة لعدد من اإلستراتيجيات، فوكالةمثل هذه احلكومات، تلجأ الوال وللتغلب على
املتحدة بترويج املخدرات، إذ قامت هذه الوكالة بإعادة  على سبيل املثال، قامت ضمن النشاط التخرييب للواليات

مقاومة  لية والنقابية وحركةفرنسا بعد احلرب العاملية الثانية حىت يتم تقويض احلركة العما تأسيس نشاط مافيا اهلريوين يف
يقال "حكمتيار من خالل املخدرات  والشيء نفسه حدث يف أفغانستان إذ قامت املخابرات األمريكية بتمويل. الفاشية

  ."شهده العامل إن حمصول األفيون يف أفغانستان اآلن أكرب حمصول

حكومة مصدق اليت كانت حكومة قومية حدث يف  ويشري تشومسكي كذلك إىل االنقالبات العسكرية املباشرة كما
التدخل العسكري املباشر كما حدث يف فيتنام ويف أرجاء العامل  وهناك، كذلك،. صرفة ذات أهداف قومية حمددة

  .املختلفة

آليات جديدة من أمهها  الواليات املتحدة بدأت تتخلى عن أشكال املواجهة املباشرة وتلجأ إىل اهليمنة من خالل ولكن
واقع األمر بني املصاحل األمريكية وبعض النخب احلاكمة،  ، وهو تكامل يتم يف»التكامل االقتصادي« ما يسمى عمليات

هذا  ويف. من إفقار اجلماهري وتؤدي إىل اهليمنة األمريكية كما حيدث يف أمريكا الالتينية وبالتايل فهي تؤدي إىل مزيد
إسرائيل  تركيا  "الواليات املتحدة  ساً حماولة إلنشاء حلف بني عمالءاإلطار،ميكن فهم السوق الشرق أوسطية،فهي أسا
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وهدف . "ما فشلت الواليات املتحدة يف حتقيقه قبل حرب اخلليج وهذا" على حساب املنطقة ككل "مصر بالد اخلليج
  .األخري هو إلغاء القضية الفلسطينية متاماً السوق الشرق أوسطية

 تحدة، يف الوقت احلاضر، تعترب الشرق األوسط منطقة نفوذ أمريكية، حكر عليها،امل ويرى تشومسكي أن الواليات

ال حتتاج لبترول العرب كمصدر  وهي. وحمظوراً على الدول األخرى، مبا يف ذلك حلفاء الواليات املتحدة، التدخل فيها
 للحركات اإلسالمية، فهذه سر عداء الواليات املتحدة طاقة وإمنا كمصدر قوة للضغط على اليابان وأوربا، وهذ

  يف العامل الثالث، وهي ال تزال"االقتصادية"احلركة الوطنية املستقلة والوطنية  احلركات قد أصبحت أصدق تعبري عن

جمموعة من املفكرين اإلسالميني  وقد أشار تشومسكي يف أحد تصرحياته أنه قابل. تتصدى للواليات املتحدة وعمالئها
 املستقلة يف العامل الثالث الذين يؤمنون بنماذج التنمية احمللية ة حيث ذكَّره هؤالء بأعضاء النخبأثناء زيارته للقاهر

 .املستقلة

عديداً من التغريات، وخباصة يف العامل الثالث، وأنه أطلق  وقد وجه البعض النقد لتشومسكي باعتبار أنه حتمي يتجاهل
القضية   رغم أنه يبين شراسة الواليات املتحدة وقوا، ال يرى أنولكن تشومسكي،. دقته من التنبؤات ما ثبت عدم

 14أصبحت مقيدة بالسوق العاملية، كما أن مثة  فثمة أمل يتبدى يف التقلص املستمر لقوة الواليات املتحدة، فقد. منتهية

 دفاع الدول األوربية والوالياتللسلطات احلكومية يف العامل اليوم، وهذا جيعل  تريليون دوالر من األموال غري خاضعة

يف الشرق "كثري من املناطق  كما أن الواليات املتحدة مل تتمكن من حتقيق املكاسب يف. املتحدة عن عمالا عقيماً
  . وهذا دليل آخر على أن قدرا حمدودة"األوسط وغريه

مل ينجح متاماً يف إحكام قبضته على  يويالحظ تشومسكي كذلك أن هناك من املؤشرات ما يدل على أن النظام األمريك
. يف صفوف اجلماهري غري املُسيسة املُدجنة عن طريق وسائل اإلعالم الشعب األمريكي، وعلى أن هناك تزايداً للسخط

لصاحل  إىل أن احلكومة يديرها رجال األعمال لصاحلهم وليس% 50الرأي العام عادةً ما يذهب  ففي استطالعات
ظ أن الشعب، كما ييعين أن االنسحاب هنا هو  من الشعب األمريكي ال يذهبون لالنتخابات، وهو ما% 50الح

  .احتجاج على ما اكتشفه الناخبون

الثمانينيات، كما أن  مثة انفصاماً شبه كامل بني اجلماهري األمريكية واحلكومة األمريكية منذ بداية ويرى تشومسكي أن
املغامرات العسكرية واإلنفاق على التسلح وتطالب  فكرة حيث تعارض اجلماهريكل استطالعات الرأي تثبت هذه ال

 يرى أن الرأي العام جيرب احلكومة على اختاذ خطواا يف السر أو مبعزل عن الرأي وهو. مبزيد من اإلنفاق االجتماعي

التدخل يف خمتلف أرجاء العامل لتعاظم  ورغم سقوط االحتاد السوفييت، إال أن الواليات املتحدة كثرياً ما تتردد يف. العام
  .املعارضة الداخلية يف الواليات املتحدة

مناذجية عامة تنطبق على عموم احلقب  فإطار احلرية والعدالة يتسع دائماً، وهذه صفة: وتشومسكي يؤمن بعقيدة التقدم
ويضرب تشومسكي أمثلة على . "!نتكاساتكان األمر ال خيلو من بعض اال وإن"فاالجتاه العام هو حنو التقدم . التارخيية



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                584  

تعتبر أمراً وحشياً  ، فاالسترقاق مل يعد مقبوالً والتجارب املعملية على البشر أصبحت"والعدالة واحلرية" انتصار التقدم
  .حقوقهن  وبدأت النساء حيصلن على مزيد من"بعد أن كانت أمراً مقبوالً"

آراء معلنة يف اليهودية واليهود، ولكن موقفه من  الحظ أن تشومسكي ليست لهوفيما يتصل بالقضية الفلسطينية، فمن املُ
فهو يرى أن الصهيونية حركة قومية ذات وجه إنساين لكن هلا وجهاً . والالتارخيية الصهيونية يتسم بنوع من االزدواجية

فهو مؤسسة الكيبوتس وهي  اإلجيايبأما اجلانب . أحدمها إجيايب واآلخر سليب: فهي أيديولوجيا يتنازعها عنصران آخر،
وهو أمر له » يشوف«يشري له تشومسكي باملُصطلَح العربي " وقد طور املُستوطَن الصهيوين. اجلانب االشتراكي العاملي

بقاء  لل"مايكروكوزم" وتعد منوذجاً مصغراً.  أكثر املؤسسات االشتراكية نقاًء يف العامل"الالتارخيية داللته وينم عن الرتعة
جانبها السليب، وهو اجلانب القومي االستبعادي الرجعي  ولكن الصهيونية هلا أيضاً. اإلنساين الذي يستحق االحترام

ويف . بدالً من ذلك وحدة األمة وضرورة فصل اليهود عن بقية العامل بدالً من دجمهم الذي ينكر وحدة البشر، ويؤكد
يف مواجهة حق آخر،  نياً وأن الصراع العريب اإلسرائيلي هو صراع حقاإلطار يرى تشومسكي أن مثة حقاً صهيو هذا

ولذا، فإن قيام . اإلسرائيليني يف تقرير املصري  تجسد احلق املشروع لليهود"1967يف حدود ما قبل "وأن إسرائيل 
الصهيونية بأا ، وهو يصف سياسات الدولة "حرب استقالل" هي 1948وحروا عام  الدولة الصهيونية االستيطانية

وميكن القول . العنصرية شديدة التعصب، إال أنه عارض قرار األمم املتحدة بإدانة الصهيونية كشكل من أشكال عنصرية
وإمنا األداء الصهيوين وحسب، وهي رؤية أقل ما توصف  "اإلمكانية الكامنة"بأن تشومسكي ال يعارض املثال الصهيوين 

 منذ عام"واألداء الصهيوين عرب تارخيه الطويل . املثالية البد أن تتحقق بشكل جزئي به أا ساذجة ألن اإلمكانية

 مبنية "وإعالن الدولة أي االستيطان"عنصري استبعادي إحاليل بشكل واضح، ونقطة البدء الصهيونية ذاا  "1882
ية وأن الصهيونية ال ميكنها أن حتقق هوبزية داروينية نيتشو أفال يدل هذا على أن طبيعة الصهيونية.. على اغتصاب اآلخر
األمر أكثر  جديرة باالحترام؟ أو ال يدل هذا على أن املثل الصهيوين الكامن قد يكون يف واقع البقاء إال بطريقة غري

  عنصرية وشراسة من األداء الصهيوين؟

  يقبل حق تقرير املصريتشومسكي من إسرائيل يتسم بالرؤية النقدية الصارمة، فهو مهما يكن األمر، فإن موقف

والتوسعية والعنصرية من جانب  للفلسطينيني يف الضفة والقطاع ويبذل جهداً غري عادي يف كشف السياسات العدوانية
ضد اتفاق أسلو ووصفه بأنه استمرار طبيعي ملشروع آلون  وقد وقف تشومسكي. إسرائيل وعمالتها للواليات املتحدة

للفلسطينيني  زبني األساسيني يف إسرائيل ويدور يف إطار عدم اإلقرار باحلقوق الوطنيةاحل وهو مشروع يوافق عليه كال"
الفرصة يف الوقت نفسه كي ال تدير  ، كما أنه يعطي إسرائيل1967وأال ترغَم إسرائيل على االنسحاب إىل حدود 

 تقوم السلطة األردنية بذلك، والتعديل وكان املطروح يف املاضي أن ."بنفسها املناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية
بني  وكل هذا يعين يف واقع األمر تقليل االحتكاك. السلطة الفلسطينية حمل السلطة األردنية الوحيد هو إحالل

  .الفلسطينيني وقوات االحتالل دون اإلخالل باألساس القمعي اإلسرائيلي
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، "1966"علم اللغة الديكاريت : اللغوية ومن أهم كتاباتهولتشومسكي مؤلفات عديدة تغطي علم اللغة وعلم السياسة 
، و دراسات سيمانطيقية داللية يف النحو "1968"اللغة والعقل  ، و"1966"و موضوعات يف نظرية النحو التوليدي 

 ، و القواعد والتمثيالت"1979"، و اللغة واملسئولية "1977"مقاالت عن الشكل والتفسري  ، و"1972"التوليدي 

  ."1989"، و اللغة والسياسة "1987"، و اللغة ومشاكل املعرفة "1980"

السالم يف : من بينها القسم األول يعنى بشئون الشرق األوسط،: دراساته السياسية فيمكن تقسيمها إىل قسمني أما
طرة ، و قراصنة وأبا"1983"والفلسطينيون  أمريكا وإسرائيل: ، و الثالوث اخلطر"1974"الشرق األوسط 

أما القسم . "1991"، و الدميوقراطية املعوقة "1989"ضرورية  ، و أوهام"1988"، و ثقافة اإلرهاب "1986"
اجلدد  القوة األمريكية والسادة: فيعبر عن موقف نقدي جذري للواليات املتحدة، ومن أمهها الثاين من دراساته

حقوق اإلنسان والسياسة  ، و"1973"الدولة ، و من أجل صاحل "1970"، و إعالن احلرب على آسيا "1965"
، و حنو حرب باردة جديدة "1979"اإلنسان  ، و االقتصاد السياسي حلقوق"1978"اخلارجية األمريكية 

"1982".  

 رغم أصوله اليهودية اإلثنية الواضحة، إال أنه نادرا ما يذكر في الموسوعات ومما يجدر ذكره أن تشومسكي،
المراجع الصهيونية باعتباره  وتشير له بعض. اعتباره فيلسوفا أو عالما لغويا يهودياوالمراجع الصهيونية ب

هل اتخاذ مفكر : وهذا يثير تساؤال. للصهيونية وإسرائيل ولعل هذا يعود لمواقفه المعادية. يهوديا كارها لنفسه
   أو إسرائيل يسقط يهوديته؟"أو بعض جوانبها"الصهيونية  يهودي موقفا معاديا من

علماء االجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية: الباب الثالث عشر  

 علم االجتماع والجماعات اليهودية 

Sociology and the Jewish Communities  

، ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف يتعرض "السوسيولوجي" من الصعب تعيني نقطة حمددة ظهر عندها الفكر االجتماعي
مجاعات، جيد نفسه  شاء أم أىب  يتطرق إىل موضوعات أصبحت يف صميم علم   البشر يفملوضوعه األساسي، وهو حياة

البشرية خيتلف إىل حد  ولكن التطرق حلياة اجلماعات. وهذا القول ينطبق على هريودوت والبريوين وأرسطو .االجتماع
ولعل من أول املفكرين الذين حاولوا . ااتمعات وقوانني تطوره ما عن احملاولة الواعية أو شبه الواعية لدراسة حركة

وتوماس  مث تصاعدت وترية هذه احملاولة يف عصر النهضة يف الغرب يف كتابات فيكو. ابن خلدون ذلك املفكر العريب
علم «ولكن كلمة . "هيوم وآدم مسيث آدم فرجسون وديفيد"هوبز مث يف كتابات الفالسفة األخالقيني اإلسكتلنديني 

يد أوجست كونت، ومل يظهر العلم إال بعد الثورتني الفرنسية   ذاا مل يتم حنتها إال على"يولوجيسوس"» االجتماع
وتريا بشكل  الطبقية اليت خاضها اتمع الغريب إبان عمليات حتديثه وعلمنته واليت تصاعدت والصناعية ومع التحوالت

  .ملحوظ مع منتصف القرن التاسع عشر

مسامهة  التاريخ، مل تكن هناك أية إسهامات تذكَر ألي مفكرين يهود، وبعد ذلك يالحظ تزايد كويالحظ أنه، حىت ذل
  :الوضع، ميكن أن نسوق األسباب التالية ويف حماولة تفسري هذا. املفكرين من أعضاء اجلماعات اليهودية يف هذا احلقل
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  . اتمع نظرة حمايدة موضوعيةإىل مجاعات وظيفية تنظر إىل  ينتمي أعضاء اجلماعات اليهودية 1

الذات "  إىل التفكري يف الواقع من خالل جوهر ثابت"بسبب وضعهم الوظيفي"اجلماعات اليهودية   مييل أعضاء 2
  .لآلخر املباح  ومن خالل عالقات دينامية،أي من خالل حركيتها ورؤيتها"الوظيفية املقدسة

  .بطريقة نقدية إىل اتمع شية إىل النظر مييل أعضاء اجلماعات الوظيفية واهلام 3

التاسع عشر وكان من مصلحتهم معرفة القوانني اليت حتكم اتمع حىت   مت إعتاق اليهود يف أوربا يف منتصف القرن 4
  .معه واالستفادة من هذه القوانني ميكنهم التكيف

 املفكرين اليهود على علم االجتماع حىت ميكنهم اليهود هلا أثر يف إقبال بعض  يقال إن الرتعة املشيحانية عند 5
  .نقائص اتمع ومن مث تثويره وتغيريه اكتشاف

 أعضاء اجلماعات اليهودية أن علم االجتماع سيساهم يف عملية علمنة اتمع عن طريق  تصور كثري من املفكرين من 6

االجتماع هم يهود غري يهود،  أقبلوا على دراسة علمولكننا سنالحظ أن هؤالء املفكرين اليهود الذين . كشف قوانينه
باجلماعة اليهودية، فهم غرباء باملعىن احلريف للكلمة ال ينتمون إىل  أي يهود فقدوا األواصر الدينية أو اإلثنية اليت تربطهم

العدمية ونزعت عنه  إىل عامل األغيار، وهم منوذج جيد إلنسان العصر احلديث الال منتمي الذي سقط يف عامل اليهود وال
: بعض األمساء األساسية حىت تتضح هذه الفكرة وميكن أن نذكر. القداسة فال ميلك إال أن يرتع القداسة عن كل شيء

ولودفيج جومبلوفيتش وكارل ماامي وجورج لوكاش وماكس  كارل ماركس وإميل دوركهامي وجورج زمييل
  .ون آرون وجورج فريدمان ودانيال بلوهربرت ماركوز ورمي هوركهامير وتيودور أدورنو

نعين  وال ميكن بأية حال أن. إال بوضعهم يف سياقهم احلضاري واالجتماعي والفكري الغريب وال ميكن فهم هؤالء
اليساري، ومنهم املتفائل ومنهم املتشائم  فمنهم اليميين ومنهم» خاصية يهودية«خاصية حمددة مشتركة بينهم نسميها 

هذا، ميكن أن نالحظ أم مجيعاً غري مستقرين متاماً يف أي تيار فكري  ومع. "بيتهم متيل إىل التشاؤموإن كانت أغل"
فكري مهما بلغ  ولكن هذه هي مسة كل املفكرين العظماء، الذين ال ميكنهم االستقرار الكامل يف أي نسق .ينتمون إليه

  .دسي البسيطمن أصالة وتركيب وال تتسم أنساقهم الفكرية بالتناسق اهلن

خاصاً وال يتعرضون له إال يف إطار  ويالحظ كذلك أن معظم هؤالء العلماء ال يهتمون باملوضوع اليهودي اهتماماً
للموضوع اليهودي باعتباره موضوعاً غربياً حديثاً كما فعل ماركس يف  فهم يتعرضون. اهتمامهم باحلضارة الغربية

االنتحار بني  إشكالية ظهور الرأمسالية، وكما فعل دوركهامي يف موضوع ظاهرةحيث وضعها يف إطار  املسألة اليهودية
فعل لودفيج جومبلوفيتش مع األمة اليهودية  ، وكما فعل زمييل مع الغريب، وكما"والكاثوليك والربوتستانت"اليهود 

لذين تناوال املوضوع اليهودي خيتلفون البته عن ماكس فيرب أو ورنر سومبارت ال وهم يف هذا ال. حيث توقَّع اختفاءها
  .اإلسهاب يف سياق احلديث عن أصول الرأمسالية الرشيدة بشيء من

  .علماء االجتماع من اليهود غري مكترث ا ومل يكتب عنها ال معها وال ضدها أما الصهيونية، فمعظم

  "1917-1858"إميل دوركهايم 

Emile Durkheim  
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يف القرن السادس عشر،  لد يف أبينال يف مقاطعة اللورين اليت مل تضمها فرنسا إالو. اجتماع فرنسي أكادميي أول عامل
اجلماعة اليهودية فيها من يهود اليديشية؛ يتحدثون رطانة  وكان أعضاء. ولذا ظلت حمتفظة إىل حد ما بطابعها األملاين

السفارد يف  على عكس اليهود"لثقافة الالتينية والربا، وغري مندجمني يف اتمع الفرنسي أو ا أملانية، ويعملون بالتجارة
اللورين كان بسيطاً يتسم مبا مساه دوركهامي فيما  وميكن القول بأن التنظيم االجتماعي للجماعة اليهودية يف. "اجلنوب

مي وكانت عائلة دوركها. "بارناسيم"مجاعة صغرية يديرها احلاخام أو أحد الرؤساء  ، فقد كانت»التضامن اآليل«بعد 
  .إىل هذه القيادة، فقد كان أبوه حاخاماً، كما أن أجداده كانوا من احلاخامات تنتمي

حاخاماً، فدرس العربية والعهد القدمي  وكان من املفترض أن يتبع دوركهامي نفسه هذا التقليد العائلي الراسخ ويصبح
، خاض جتربة صوفية "برمتسفاه"التكليف الديين وبعد أن وصل إىل سن . علمانياً والتلمود وتلقى يف الوقت نفسه تعليماً

وال . اهتمامه بالدين كظاهرة ولكنه، بعد ذلك، ترك اإلميان الديين متاماً وإن مل يفقد. ذات مضمون كاثوليكي قصرية
غري أن اتمع الفرنسي كان . كانت جتربة قاسية ألقصى حد شك يف أن عملية االنفصال عن اجلماعة اليهودية الصغرية

ولذا "االندماج  ، فكان يفتح ذراعيه ملن ينضم إليه ويتيح أمامه فرص"العضوي"التضامن العلماين  جمتمعاً مركباً يستند إىل
علمانية،  الفرنسيني فرنسية ومن أكثر العلمانيني وكان دوركهامي من أكثر. "وصفت فرنسا بأا البلد الذي يأكل اليهود

إىل باريس، من جمتمع صغري متزمت ضيق إىل جمتمع رحب، جعله يشعر باحلرية  وال شك يف أن انتقاله من اللورين
احلال يف علم االجتماع  كما هو"» املترابطة « ولذا، فإننا ال جند يف دراساته أي حنني للجماعة الصغرية  .واالنعتاق

فرط، للبحث عن أساس أخالقي محاسه الشديد، بل وامل ومن هنا.  وإمنا االنتماء الكامل للمجتمع التعاقدي"األملاين
وتأليهه  "املدين"ليحل حمل القيم الدينية اليت تركها، ومن هنا أيضاً إميانه الديين باتمع  للمجتمع اجلديد الذي انتمى إليه

ة على ما ينتمون إىل بقعة أو منطقة حملية معين ويالحظ أن الفرنسيني عادةً. "مث تأليهه الذات القومية بعد ذلك"اتمع 
كتاباته عن االنتماء إىل كل فرنسا دون تفرقة، وإىل اتمع الفرنسي يف أعلى  عكس دوركهامي الذي كانت تعبر

تاريخ خاص، ولذا كان  وقد كان انتماؤه إىل هذا البلد انتماًء مباشراً دون وساطة أية تقاليد أو. جتريده درجات
  .اإلنسان العام الذي كان فالسفة االستنارة حيلمون به  حد كبري مندوركهامي إنساناً علمانياً متاماً، يقترب إىل

االجتماع مل  وكانت املدرسة مركزاً فكرياً مهماً يف ذلك الوقت، إال أن علم. املعلمني العليا التحق دوركهامي مبدرسة
. فة والعلم مثل الفيلسوف برجسونرواد الفلس وقد التقى هناك بزمالء كانوا فيما بعد. يكن قد احتل مكانته الالئقة بعد

قد حظي ببعض كبار األساتذة هناك من بينهم فوستيل دي كوالنج وإميل  ومل يكن دوركهامي طالباً متفوقاً وإن كان
 وبعد خترجه قرر أن يكرس نفسه للدراسة العلمية لعلم. بأعمال أوجست كونت وسان سيمون بترو، كما تأثر

االجتماع اليت ظهر العدد األول منها  اجلامعات الفرنسية كما اشتغل بتحرير حولية علماالجتماع واشتغل بالتدريس يف 
  .1898عام 

 وفكر "وثنائيته الصلبة"هي جذور أي مفكر غريب حديث، فقد استوعب فكر ديكارت  إن اجلذور الفكرية لدوركهامي
اإلرادة العامة والتفرقة بني  مفهوم"مال روسو  وأع"البحث الدائب عن أساس عقلي"االستنارة والعقالنية املادية  حركة

تقسيم العمل "، وأعمال كونت "ترابط اال الثقايف واالجتماعي"  ومونتسكيو"الظاهرة االجتماعية والظاهرة النفسية
  والفكر املعادي لالستنارة"علم االجتماع كعلم مستقل"، وفكر سان سيمون "اإلمجاع كمصدر للتضامن وفكرة
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املنهج التارخيي ودور "كوالنج   وآراء فوستيل دي"تمع على الفرد، واحلاجة إىل السلطة وااللتزام اخلارجيأسبقية ا"
رفض احلتمية التارخيية ومركزية االعتبارات "وتشارل رينوفييه  "مستويات الواقع املختلفة" وأفكار إميل بترو "الدين

كما تأثر . "شراً ق إلعادة بناء اجلمهورية، ورؤية العنف باعتبارهالفلسفي، واحلاجة إىل علم أخال األخالقية يف البحث
فلسفة "أما يف أملانيا، فتأثر بكانط . "الطقوس يف الدين أمهية" ووليام مسيث "الرؤية التطورية"دوركهامي ربرت سبنسر 

 ومبعمل "اجلماعة فكرة روح"ت وجومبلوفيتش وتونيز وبالفكر العضوي األملاين، وأخرياً بفيلهلم فوند  وبزمييل"األخالق
  .علم النفس واألحباث العلمية اليت أجراها فوندت وشاهدها دوركهامي

وقد واكبت ذلك . وترية هذا التحول أما خلفية دوركهامي االجتماعية، فهي حتول فرنسا إىل جمتمع صناعي وتصاعد
وقد . مر الذي ولَّد احلاجة إىل إعادة بناء اجلمهوريةأملانيا، األ أحداث سياسية واجتماعية أخرى مثل هزمية فرنسا أمام

الدين  الكنيسة والقطاعات العلمانية يف فرنسا حول حادثة دريفوس، فتصاعدت املطالبة بفصل نشب صراع شرس بني
اإلطار املرجعي لرؤية اإلنسان  وشهدت هذه املرحلة تصاعد أمهية الفكر القومي العضوي حىت أصبح. عن الدولة

  . للكوناألوريب

االجتماع عند دوركهامي، أوهلما مشكلة النظام االجتماعي يف جمتمعات وصل فيها  ومثة موضوعان أساسيان يف علم
تصاعدت فيه معدالت  العمل إىل درجات عالية من الشمول والتنوع، ويوجد فيها صراع بني الطبقات؛ جمتمع تقسيم

االجتماعية املعتادة، وترك فيه األفراد دون توجيه  خالقي والتوقعاتالتصنيع والتحديث والعلمنة، وغاب فيه اليقني األ
. والنفعية إىل أهدافهم، وهذا هو ما أدى إىل تفكُّك املرجعية وغياا وتزايد األنانية أخالقي مجاعي يف حماولتهم الوصول

. ة فردية وإمنا هي ظاهرة اجتماعيةعقلي ومتخض كل هذا عن حالة األنومي أو الال معيارية، فالال معيارية ليست حالة

، وكلما ازداد ما حيصل عليه يزداد "على عكس احليوانات األخرى" واإلنسان حسب تصور دوركهامي حيوان ال يشبع
إعادة  ولنا أن نالحظ أن هذه األفكار هي. توضع رغباته الفردية داخل حدود خارجية مجاعية ولذا، فالبد أن. مه

األوىل لإلنسان وبأنه ال خالص للفرد خارج  حية، والكاثوليكية على وجه التحديد، اخلاصة باخلطيئةإنتاج لألفكار املسي
  .الكنيسة، فاخلالص ال يتم إال بشكل مؤسسي

االجتماع ميكنه أن يلعب دوراً حامساً  وكان دوركهامي يرى أن علم. أما املوضوع الثاين، فهو طريقة حل هذه املشاكل
اتمع احلديث العلماين، ولذا فقد انصب اهتمامه على حماولة أن  جديد للتماسك االجتماعي يفيف البحث عن أساس 
  .ختصصاً أكادميياً مستقال وعلماً ذا أسس منهجية ومعرفية مستقلة جيعل علم االجتماع

 فردياً كما كان متصوراً نفسياً دوركهامي ظاهرة االنتحار يف إطار علم االجتماع، فبين أن االنتحار ليس احنرافاً درس
االنتحار كما حدده والفروق يف التضامن االجتماعي بني اجلماعات  وإمنا حقيقة اجتماعية، فحاول الربط بني معدالت

االجتماعية  كلما تآكلت الضوابط اتمعية والروابط األسرية ضعف التضامن وزادت عزلة الفرد املختلفة، فوجد أنه
. حالة الال معيارية، وتزايد معدالت االنتحار اسي واالجتماعي لاليار، األمر الذي يؤدي إىل ظهوروتعرض النظام السي

 .التكافل يف اتمع فاالنتحار يرتبط ارتباطاً عكسياً بدرجة

ة االنتحار يزداد يف الدول الربوتستانتية عنه يف الدول الكاثوليكية، وتقل نسب وبين دوركهامي أن معدل االنتحار يف أوربا
حرية البحث فضالً عما  اليهود عنها بني الكاثوليك والربوتستانت، ويرجع هذا إىل ما يتمتع به الربوتستانت من بني
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اخنفاض معدالت االنتحار بني اليهود، فريجع إىل  أما. يشيع بينهم من فردية نتيجة ضعف التضامن بني مجاعام
 وما أجنزه.  بينهم ما تعرضوا له من مذلة وما تتميز به حيام من انعزاليةولَّده شعورهم غري العادي بالتضامن الذي

وتأكيد إسهام علم االجتماع  دوركهامي يف دراسته عن االنتحار هو توضيح األبعاد االجتماعية لظاهرة قد تبدو نفسية،
قادراً على اقتراح حلول ومن مث يصبح علم االجتماع  يف كشف أسباب الال معيارية اليت تؤدي إىل هذه الظاهرة،

  .جوهر مشروع دوركهامي املعريف ملشاكل اتمع احلديث، وهذا هو

. للحياة الدينية يطرح دوركهامي رؤيته للدين وللعالقة بني الدين واتمع ويف كتابه األخري واملهم األشكال األساسية

مسة من مسات السلوك  فالدين ليس. ة الدين كظاهرةدوركهامي خلط طويل من املثقفني الفرنسيني املؤمنني حبتمي وينتمي
وقد واجه هؤالء املثقفون . اجلماعية ال يستقيم اتمع بدونه الفردي، وال هو اختيار شخصي، وإمنا بعد أساسي يف احلياة

اكتشفها  ، وهي اإلشكالية اليت»إشكالية موت اإلله يف اتمعات العلمانية«نطلق عليها  اإلشكالية اليت ميكن أن
أن نعيد صياغة هذه الفكرة على  وميكن. إذا مل يكن اإلله موجوداً، فكل شيء يصبح مباحاً: دوستويفسكي حني قال

للواقع املادي الذي تؤمن به اجلماعة، أي اختفت املرجعية ومن مث مل  إذا مات اإلله اختفى املطلق املتجاوز: النحو التايل
: اإلشكالية التالية ومن مث تظهر.  فرد مرجعية ذاته وحاول حتقيق ذاته وصاحله كفردللفرد، وأصبح كل تعد هناك حدود

اتمع؟ كيف حنمي اتمع من السقوط يف اإلشكالية  كيف ميكن التوفيق بني الصاحل العام واالجتاهات الفردية يف
 ة املنفعة العلمانية اليت تذهب إىل أنهذه هي اإلشكالية األساسية الكامنة يف فلسف حرب اجلميع ضد اجلميع؟: اهلوبزية

وأن الفرد حني حيقق  مصدر التماسك يف اتمع ومصدر حركته هو سعي كل فرد حنو مصلحته الشخصية لتحقيقها،
إذ أن السؤال . يتم من خالل الصراع بشكل آيل مصلحته الشخصية فهو حيقق الصاحل العام بشكل تلقائي، وأن التناسق

يستمر اإلنسان الفرد يف حتقيق مصاحله حىت يدمر نسيج اتمع ذاته؟  يف حيدث هذا؟ ملاذا الك: الذي يطرح نفسه
أكد أن  ، خصوصاً أن دوركهامي"تيلوس" وحتقيقها هو اهلدف "لوجوس"الذاتية هي احلقيقة املطلقة  أفليست املصلحة

امليتافيزيقا غري مقبولة يف عصر العقل  ناإلنسان حيوان شره ال تتوقف رغباته عند أية حدود؟ الدين حتمي إذن، ولك
 املادية، فما املخرج إذن؟ لقد حاول هؤالء املثقفون الفرنسيون أن حيلوا املشكلة املادي والعلم واالستنارة والتفسريات

ه أنه التقليدي الذي يفترض املؤمنون ب بالتوصل إىل دين جديد إنساين مخلَّق يتوصل إلىه العقل البشري ليحل حمل الدين
العقل إبان الثورة الفرنسية، وحاول سان سيمون طرح رؤيته للمسيحية  وبدأت هذه احملاولة بعبادة. مرسل من السماء
الفرنسيني وإمنا  أوجست كونت رؤيته لديانة اإلنسانية، وهو تقليد ليس مقصوراً بأية حال على املثقفني اجلديدة، وطرح

يغيب اإلله أو يهمشه، فالفلسفة املاركسية تطرح  ىل تأسيس جمتمع علماين صرفميتد ليشمل كل احملاوالت الرامية إ
فوكوياما اية  حىت أعلن"وتطرح الليربالية ذاا ديانة التقدم الدائم واالنتصار املستمر للعقل  ديانة الطبقة العاملة اجلديدة،

  ."التاريخ

الهوت «أو » دين بدون إله«لدين ليصل إىل ما ميكن تسميته ا أما دوركهامي، فيحاول حل اإلشكالية عن طريق تعريف
مثل هذه  اإلله قبل أن تطبق على اإلنسان الغريب رؤيته التشاؤمية بشأن العدمية الكامنة يف وهو الهوت موت"» بدون إله

  :وهو دين ينطلق من جمموعة من االفتراضات. "الرؤية
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عملية، فهو  واملقدس شيء ليس له وظيفة. سات اليت تتصل بشيء مقدسموحد من املعتقدات واملمار  الدين نسق 1
حول مطلق ما، بغض النظر عن طبيعة هذا  يتسم بسمات جتعله مهماً يف حد ذاته، مكتفياً بذاته، فالدين نسق يدور

  .املطلق

واملدنس،أي أن  ية هو فصلها بني املقدسعامة يف األنساق الدينية مجيعاً، فما مييز األنساق الدين  اإلميان باإلله ليس مسة 2
على األقل ال حاجة للميتافيزيقا اليت تستند إىل  أو"املطلق قد ال يكون اإلله،ومن مث ال حاجة للميتافيزيقا بالضرورة 

  ."الغيب وعامل ما وراء الطبيعة

واألفكار . ع القداسة والتبجيل والتقديسموض  فكرة اإلله جمرد إعالء لفكرة اتمع، والدين هو اتمع بعد أن أصبح 3
أو ترمز إىل اتمع، أي أن الدين إن هو إال شيء اجتماعي غري نابع من طبيعة  واملمارسات الدينية التقليدية إمنا تشري

  .للخربة الدينية وإمنا من طبيعة اتمع، فاتمع هو املصدر أو املنبع األصلي أو السبب النهائي الفرد

4 تمع تمع، يف واقع األمر، هو احملرك األول واألخري لكل االظواهر اإلنسانية، فقد صرنا إىل ما حنن عليه بسبب ا.  

  .وظيفة الدين الرئيسية يف حتقيق التضامن االجتماعي وتدعيمه واحملافظة عليه  تتمثل 5

 وإمنا "كما كان الظن يف املاضي"غامضة  ريقة اتمع يتحرك داخلياً ليسمو بنا، ال كما تفعل الشرارة اإلهلية بط 6
  :ومن خالل هذا الرصد نكتشف أمرين .بطريقة مادية ميكن رصدها ومعرفة قوانينها

  .ويضم كل الذين يرتبطون به» الكنيسة«أخالقي واحد يسمى   املعتقدات واملمارسات تتحد يف جمتمع"أ

  .واستمرارها  يف عملية تنظيم األنساق الدينية"اجلوانية" أكثر أمهية من العقائد "الربانية"  الشعائر"ب

حرر املطلق من فكرة اإلله، وربطها بشيء آخر مادي  ومن الواضح أنه. هذا هو موقف دوركهامي من الدين وتعريفه له
 مح تاريخ عاموبعد حتديد قوانني البنية كما يتخيلها، يرسم لنا دوركهامي مال. اتمع تارخيي متعين قابل للرصد هو

األوىل يف إطار مادي  السقوط واخلطيئة"للبشرية يبني لنا فيه كيف حدث التفتت االجتماعي وكيف ضاع التماسك 
اجلديدة اليت حتتكر شعائر اخلالص متاماً مثل  اخلالص من خالل الكنيسة" وكيف ميكن التغلب على التفتت "اجتماعي

  ."الكنيسة الكاثوليكية

التحوالت العميقة يف   أن تقسيم العمل هو اآللية الكربى لكل من السقوط واخلالص، فهو الذي يسببدوركهامي وبين
العمل من كل عالقات القوة واهليمنة والسيطرة، ولذا  وقد جرد دوركهامي. اتمع وهو املظهر األساسي هلذه التحوالت

 .يف اتمع فقد جعله املصدر احلقيقي للتضامن

ضمريه اخلاص، مل يكن له وجود يف اتمعات البدائية   إىل أن الفرد، باعتباره كياناً مستقال حراً لهويذهب دوركهامي
  اجلمعي كان يعاقَب عليه بشدة من خالل النفي واالستبعاد وأشكال العقاب"أو الضمري" فاالحنراف عن العقل. البسيطة

ال "من الضمري اجلمعي والقانون القهري   يستمد قوته"برانياً"اً آلياً املختلفة، ولذا يكون التضامن يف هذه اتمعات تضامن
التماثل أو التشابه بني الناس بصورة ملحوظة، وهو متاثل يعبر عن  وينتج عن هذا الوضع. "من قوة الضمري الشخصي

تغير يف اتمع  وقد حدث. ومشاعر مشتركة، وعن مشاركة عامة يف القيم واملعايري السائدة يف اتمع وجود عواطف
والتصنيع، إذ أدى هذا إىل تراجع التضامن اآليل  البسيط الذي يستند إىل التضامن نتيجة تزايد عدد السكان والتموين

الذي "كما أدى اتساع نطاق تقسيم العمل . العقيدة املشتركة وظهور الفردية وتقويض الضمري اجلمعي خالل تدهور
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والنفسي واألخالقي بينهم وذلك   إىل تزايد التباين بني األفراد، وإىل اختفاء التشابه العقلي"ل احلياةليشمل كل أشكا ميتد
ومن مث يقل الدور الذي .األفراد ومعتقدام وآرائهم وأخالقيام نتيجة زيادة الفردية،ويبدو ذلك واضحاً يف تباين أذواق

القيم الدينية  ماعية، وهكذا ينعدم التجانس يف هذا اتمع وختتفييف احلصول على املكانة االجت كانت تلعبه الوراثة
الال "اجلمعي وهو ما يؤدي إىل ظهور حالة األنومي  واألخالقية املشتركة واملمارسات القمعية اليت تستند إىل الضمري

  ."السقوط وغياب املطلق حلظة" وانعدام التماسك "معيارية

اليت سيزود اتمع "يذهب دوركهامي إىل أن الكنيسة اجلديدة  واملركز واملطلق؟واآلن كيف ميكن استعادة التماسك 
العلم الذي يبين   هي علم االجتماع، فهو"واليت ستكون اآللية اليت حيقق اإلنسان من خالهلا اخلالص بإطاره العقائدي

 أن حيقق النسق متاسكه، وهو العلم وكيف ميكن ،"االجتماعي" من أن يتواصل مع الكل "الفردي"كيف يتمكن اجلزء 
 فكأن دوركهامي مل يفصل. الالزمة اليت ميكن أن يستند إليها التشريع االجتماعي الذي سيزود اإلنسان باملعرفة العلمية

وعلم االجتماع قادر على . األخالقية األخالق عن العلم وإمنا كان حياول إقامة علم أخالق خمتلف متاماً عن الفلسفة
واملكان ولكنه مرتبط ما، ولذا فإن القواعد األخالقية اليت يطرحها  املطلق وتعريفه وهو مطلق ال يتجاوز الزمانرصد 

وعلم االجتماع  .ارتباطاً وثيقاً بظروف احلياة االجتماعية واليت تعترب نسبية من حيث الزمان واملكان هذا العلم ترتبط
مؤقتة تنبع مطلقيتها من موافقتها ملالبسات اللحظة  ملكان، ولذا فهي قيم مطلقةسيكتشف القيم النسبية املناسبة للزمان وا

 إا األخالقيات. "مث، فإن دوركهامي هو من أوائل املبشرين بالهوت ما بعد احلداثة ومن"التارخيية والظروف املكانية 

باعتبارها القيمة املطلقة وعليه أن ينفذ  اماًوعلى الفرد أن يتبع هذه القوانني وأن يستبطنها مت. الالزمة الستمرار اتمع
يرصد اآلليات حبياد علمي رهيب إىل علم معياري يقنن ويطرح الرؤى  وبذا، حتول علم االجتماع من علم. الشعائر

إىل األبعاد تؤدي  وكل هذه. وهو علم يرصد دائماً النظام والتماسك يف اتمع. تستند إىل قوانني علمية األخالقية اليت
مث يطلبون منهم اتباعه باعتبار أن ما قرروه مت تقريره  مشولية كاملة حيث جيتمع التكنوقراط ليقرروا للبشر ما هو املطلق،

  .على أساس علمي

 املناسب للمجتمع "العلمي العلماين" املعىن، فإن علم االجتماع مل يعد جمرد علم وإمنا أصبح نوعاً من أنواع الوعي وذا
ومن مث، فإن دوركهامي استمرار .  الديكارتية"املادية"يف ظالل العقالنية   وللحضارة احلديثة اليت تعيش"العلماين"احلديث 
تصدر عن  الفلسفية الوضعية اليت تضرب جبذورها يف فلسفة سان سيمون وأوجست كونت، وهي فلسفة للتقاليد

وترى أن مثة وحدة بينهما، فالثاين جزء ال يتجزأ  ة وعامل اإلنسان الكونية اليت ال تفصل بني عامل الطبيع"املادية"الواحدية 
فإذا مرض . فهي تشبه اتمع جبسد اإلنسان، وتدركه داخل إطار تطوري وهي رؤية عضوية للمجتمع،. من األول

وقد عرف . د بالدواءأن يزو وكذلك اتمع، فإن أصيب باملرض فالبد. اإلنسان، فالبد أن يزود بالعالج الالزم جسم
للظواهر االجتماعية اليت ترتبط فيما بينها بعالقات عامة  دوركهامي علم االجتماع بأنه علم طبيعي وموضوعي وشامل

 اخلاصة، أي أا بعبارة أخرى خاضعة لنفس مبدأ احلتمية الذي تنهض عليه العلوم كافة وضرورية مشتقة من طبيعتها

الروابط الضرورية بني الظواهر   ومن مث فإن بوسعنا أن نكشف عن القوانني املعبرة عن هذه،"طبيعية كانت أم إنسانية"
املنطقي والتعميم النظري، وهي نفسها املناهج اليت تستخدمها  مستخدمني يف ذلك مناهج املالحظة الدقيقة والربهان

تشكل واقعاً   أفراد، إال أن احلقائق االجتماعيةالعلم سيساعد على اكتشاف أن اتمع مكون من وهذا. العلوم الطبيعية



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                592  

األفراد له قوانني مستقلة عنهم وعن وعيهم، وهو  قائماً بذاته، ولذا فإن للمجتمع وجوداً موضوعياً خارجياً يعلو على
والفرد هو اجلزء واإلطار االجتماعي هو الكل، والفرد . اإلطار االجتماعي وجود يشكل سلوكهم وإدراكهم وحيدد

ولكنه، مع . إرادات فردية فاتمع، إذن، واقع مل ختلقه. الذي ينجح يف حتقيق االندماج يف الكل االجتماعي لسوي هوا
وميكن "، ولذا فهو موجود داخلياً وخارجياً »للمجتمع التمثيل اجلماعي«هذا، ليس منفصالً متاماً عن اإلنسان، فهو 

 وانطالقاً من هذا، يكتشف دوركهامي. " وجود موضوعي وذايت يف آن واحدبرجسون اليت هلا تشبيهه بالوثبة احليوية عند

الشيء الوحيد الذي ميكن أن  فكرة الضمري اجلمعي، فاتمع  كما أسلفنا  يوجد داخل األفراد وخارجهم، ولذا فهو
ميكن أن يستمر لقواعد السلوك ولتقدمي التضحية اليت ال  يبعث الرهبة والورع يف نفوسهم، ويرغمهم على اخلضوع

جتاه  ليس متعيناً مبا فيه الكفاية ليصبح موضع التقديس والتبجيل، ولذا فإن شعور الفرد ولكن اتمع. اتمع بدوا
والرموز املقدسة والعواطف الشائعة  اتمع يتم من خالل وساطة الضمري اجلمعي الذي يتألف من التصورات واملعتقدات

 اليت تكون نسقاً خاصاً يوجد داخل األفراد ولكنه مستقل "أعضاء اتمع لذين يشكلون غالبيةا"والعامة بني األفراد 
عقلياً وعاطفياً وخيلق لديهم  قوة ذاتية مستقلة، وهلذا فإنه ميارس ضغطاً على األفراد حبيث يوجد بينهم متاثالً عنهم وله

والضمري العام له وجوده اخلاص املتميز، وهو كيان التارخيي . داألفرا وعياً بواقعهم، فيدعم الكيان اجلمعي لنفوس أولئك
اتمع وقد حتول إىل  والضمري اجلمعي، يف واقع األمر، هو. يدوم عرب الزمن ويعمل على توحيد األجيال إىل حد ما

األب يف الثالوث املسيحي، وإذا كان اتمع هو ما يقابل  .صورة جمازية أساسية وقيمة حاكمة بإمكان األفراد استبطاا
القُدس  أما روح. املتجسد يف التاريخ والذي يستطيع البشر التواصل معه ألنه اإلنسان اإلله فإن الضمري اجلمعي هو االبن

اجلديدة الذين قد ال يتحلون بالعصمة  اليت تسري يف كل شيء، فهي القوانني االجتماعية اليت يكتشفها كهنة الكنيسة
وهم الذين يقيمون . "اليت جتعل منهم باباوات عصرهم"العصمة املؤقتة   ولكنهم يتحلون بقدر من"ابا روماكب"النهائية 

 .العلمي اجلديد الذي سيحقق اخلالص لإلنسان احلديث شعائر الدين

معيارية هو  عن نفسه يف اتمع احلديث؟ وجد دوركهامي أن تقسيم العمل الذي أدى إىل الال كيف يعبر الضمري اجلمعي
اتمع احلديث، أصبح الفرد غري قادر على  ففي. نفسه اآللية اليت تؤدي إىل ظهور الضمري اجلمعي يف شكله احلديث

أسس جديدة إذ أصبح يتسم بالتضامن العضوي، واتمع هنا مثل الكائن  االكتفاء الذايت، ومت تنظيم اتمع على
عن  مادام لكل عضو من هذه األعضاء املكونة وظيفة حمددة يؤديها ختتلفأعضاؤه بعضهم بعضاً  العضوي ال يشبه

. استمرار وجود الكائن العضوي وحياته الوظيفة اليت تؤديها بقية األعضاء، والوظائف املتكاملة هي السبب الرئيسي يف

  :باإلشارة إىل عدة عناصر من بينها ومن هنا، فإن متاسك اتمع احلديث ميكن تفسريه

  .العمل تبادل املصلحة داخل نطاق تقسيم  1

اليت "التنظيمات املدنية الطوعية والروابط املهنية مثل النقابات  الذي يستند إىل» اتمع املدين« ظهور ما يسمى اآلن  2
  ."بالدولة تربط الفرد

  .هذه الروابط  ظهور أخالقيات املهنة والوظيفة اليت توجه سلوك الفرد داخل3

  .ظهور التعاقد كأساس للعالقات االجتماعية  4
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يفرضها اتمع من اخلارج  الطريقة، يكون دوركهامي قد حل مشكلة متاسك اتمع من خالل األخالق املدنية اليت ذه
من الداخل ألا راسخة يف ذوات األفراد ونابعة من  ومن خالل آليات التضامن العضوي نفسها، ولكنها تنبع أيضاً

 وأجنز دوركهامي كل هذا دون اللجوء إىل ميتافيزيقا. جمموعة القيم املتجاوزة لألفراد ومن خالل هذا، تظهر. محاجا

، ودون السقوط يف "اجلمعي مثل الضمري" أو حىت شبه مطلقات "مثل اإلله"خارجية ودون حاجة إىل االهتمام مبطلقات 
بني األصول الربوتستانتية لعلم االجتماع اإلجنليزي مقابل   الفرقولعل هذا هو"الذرية اليت يؤدي إليها مذهب املنفعة 

  ."االجتماع الفرنسي األصول الكاثوليكية لعلم

الرباين البد أن يصبح جوانياً واخلارجي داخلياً، أي البد من  اكتشف دوركهامي أن اآللية الربانية ال تكفي قط، وأن
عالقات  ويعدل دوركهامي موقفه، فبدالً من. خرى إىل الضمري اجلمعيهنا ظهرت احلاجة مرة أ استبطان القواعد، ومن

شكل القومية العضوية اليت ترى أن  العمل اليت تؤدي إىل التماسك العضوي مباشرةً، يعود الضمري اجلمعي إىل الظهور
سان ورؤيته للكون ميكنه أن يوجد خارجه، وأن ثقافة اإلن القومية تسبق الفرد، وأن الفرد جزء من كل عضوي ال

والذاتية،  لكل هذا، مت استبعاد الوعي الفردي. تنبع من كونه جزءاً من هذا الكل العضوي واختياراته الفردية كلها
والقومية العضوية نتاج . خارج الوعي الذايت واستبعد اإلنسان الفرد، واعتربت العقائد والقيم أشياء اجتماعية توجد

تتحول إىل ذات مجعية عضوية وكيان عضوي مرتَّه عن األفراد، وهو يف واقع  اآلخرين حبيثذوبان ذات الفرد يف ذوات 
اليسرائيلية القربانية  وهذا وصف دقيق أيضاً للعبادة"ذوام، كيان يف داخلهم وخارجهم يف آن واحد  األمر مجاع

صوراً عليهم هو جتسد للشعب ورغباته وإرادته؛ يعبدون إهلاً مق وللحلولية الوثنية اليهودية القدمية حيث كان اليسرائيليون
حول  وبذلك يكون دوركهامي قد. "وال يترته عن الطبيعة والتاريخ وإمنا يتوحد بالشعب واألرض إله ال يتجاوز الشعب

شعائر وال شك يف أن القوانني وال. "اجلمعي بدالً من اتمع أو الضمري"القومية العضوية أو الذات القومية إىل املطلق 
  .القومية هي شعائر هذا الدين احللويل العضوي اجلديد اليت تعمق التماسك العضوي هلذه اجلماعة

الغائية  دوركهامي هو إسبينوزا علم االجتماع الذي استبعد كل املطلقات من منظومته واستبعد وميكن القول بأن
والفرح واحلزن، وكالمها كان يشعر  لى االختياروأدى كل هذا إىل استبعاد اإلنسان ككائن حر قادر ع. واهلدف

ولعل . يدركا ما يف موقفهما من مشولية وإطالق وعداء جذري لإلنسان بالغبطة الشديدة إلجنازه الفلسفي، ذلك أما مل
ني أن على ح إسبينوزا ودوركهامي ينبع من واقع أن األول كان يدور يف نطاق الصورة اازية اآللية الفارق الوحيد بني

شأن صورة اازية اآللية، تبتلع اإلنسان وتفترض  ولكنها، شأا"الثاين كان يدور يف إطار صورة جمازية عضوية حيوية 
 ."تفترض أن أفعال اإلنسان إن هي إال جزء ال يتجزأ من حركة اجتماعية تطورية كربى أسبقية اتمع على الفرد كما

قد احتفظ باإلله وساوى بينه وبني  وإذا كان إسبينوزا. له أو وحدة الوجود املاديةوكالمها يدور يف إطار حلولية بدون إ
ورغم هذا االختالف، فإن كليهما وضع املطلق يف اية . على اتمع الطبيعة، فإن دوركهامي ألغاه وخلع صفاته وقدراته

واحلركة، فكالمها يؤمن بأن مثة  ته ومصدراً للتماسك شيئاً مكتفياً بذا"الطبيعة أو اتمع"املادة، وجعل املادة  األمر داخل
وهو نظام كامن يف الطبيعة . الطبيعة وحسب ولكنه فوق اإلنسان أيضاً نظاماً ضرورياً وكلياً لألشياء، نظاماً ليس فوق

  .وكامن يف اتمع عند دوركهامي عند إسبينوزا
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األساسي الذي يتحرك داخله دوركهامي هو الفكر الغريب السياق الكلي و فأين تكمن خصوصية دوركهامي اليهودية؟ إن
بل ال ميكن فهم  الذي ال ختتلف بنيته عما بينا من قبل، وال ميكن فهم فكره إال يف إطار هذا الفكر، العلماين احلديث

أن جذور وال شك يف . "الكاثوليكي يف بعض أشكاله" خصوصيته إال يف إطار خصوصية الفكر الفرنسي العقالين املادي
 أمهية" ويف بلورة بعض العناصر األخرى "احللولية املتطرفة"تأكيد بعض العناصر  دوركهامي اليهودية لعبت دوراً يف

علمانية عقالنية مادية بكل ما تتسم  ، ولكن املنظومة بقضها وقضيضها تظل منظومة"التضامن يف اتمع والفكر العضوي
 .سيطوتب به هذه املنظومة من وضوح ومادية

 "1918- 1858"جورج زيميل 

Georg Simmel  

النفس االجتماعي واجتاه التفاعلية  ، وأحد رواد علم»علم االجتماع الشكلي«يعتبر جورج زمييل مؤسس ما يسمى 
وقد ظهرت معظم أعماله يف شكل مقاالت انطباعية، ومل . الصغرية كما يرتبط امسه بعلم اجتماع اجلماعات. الرمزية
  :شاملة للعالقات االجتماعية، ولعل هذا يعود للعناصر الثالثة التالية  أية معاجلة منهجيةتشمل

ختوض ثورة جتارية وصناعية  ولد زمييل يف وسط برلني يف منتصف القرن التاسع عشر، أي أنه ولد يف مدينة كبرية  1
  .الكامل واجتماعية، ويف بيئة حضرية ال تسمح لإلنسان باالنتماء

مثل كثري من يهود برلني يف ذلك الوقت، ومات والد  ولد زمييل ألب كان يهودياً مث تنصر وأصبح كاثوليكياً مثله  2
 يكن على عالقة طيبة بأمه اليت كانت يهودية وأصبحت بروتستانتية لوثرية، أي أن زمييل وهو بعد طفل، ويبدو أنه مل

  .ورغم أنه مت تعميده إال أنه فقد اإلميان الديين ة مل تزوده بالطمأنينة الالزمة،انتماءه الديين مل يكن واضحاً، وحياته العائلي

الدكتوراه،  وبعد حصوله على. والتاريخ يف جامعة برلني على يد بعض أشهر األساتذة يف عصره  درس زمييل الفلسفة 3
جامعي ال يتقاضى مرتباً ويعتمد على  استقر يف برلني، ولكنه مل يعين يف جامعتها وإمنا حصل على وظيفة أستاذ

  .املقررة املصروفات اليت يدفعها الطلبة للتسجيل يف املادة

على حدود األشياء دون أن تصبح جزءاً منها  وال شك يف أن العناصر الثالثة السابقة جعلت منه شخصية هامشية تقف
 عصره، فاستوعب نتائج الرؤية التطورية يف فلسفة مبعظم التيارات الفكرية يف وتأثر زمييل. "كما هو احلال مع الغريب"

املتغرية، هي نتاج التزاوج  ولعل نظريته يف األشكال الثابتة نسبياً ويف املضامني. ونيتشه، كما تأثر بفلسفة كانط برجسون
  .بني فلسفة كانط والرؤية التطورية احليوية

دراسة عن كلٍّ من شوبنهاور   على الدراسات الفلسفية، فكتباهتمام زمييل يف املرحلة األوىل من حياته الفكرية وانصب
اال الذي متكَّن من خالله من أن يناقش حتول التجربة  ونيتشه، واهتم يف آخر حياته بفلسفة احلضارة باعتبارها

  .كلية للواقع يةمتناثرة يف جمتمع أدى تقسيم العمل فيه إىل ظهور أفراد متخصصني ال ميتلكون رؤ اإلنسانية إىل ذرات

وأن من اخلطأ . سوسيولوجية مستقلة عن عقول األفراد ويذهب زمييل إىل أن من العسري فهم اتمع باعتباره وحدة
ذرات  فاتمع  يف رأيه  يوجد من خالل األفراد، واألفراد إن هم إال. وجوداً واقعياً كذلك أن نعتقد أن لألفراد وحدهم

وحدة موضوعية تتبدى من خالل العالقات  اتمع عند زمييل هو، إذن،. "يت يتكون منها اتمعأي املادة ال"اجتماعية 
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 ويتضح هنا أثر كانط حني ذهب إىل أن اإلنسان"العناصر اإلنسانية املختلفة يف اتمع   بني"التعاونية والصراعية"املتبادلة 

وكذا اتمع، . مقوالت عقلية قَبلية ة، وإمنا يدركها من خاللال يدرك الطبيعة بشكل مباشر، أي باعتبارها مادة حمض
  ."األشكال الثابتة اليت تأخذ شكل عالقات فهو ال يتبدى بشكل مباشر وإمنا من خالل

العالقات االجتماعية وجتريدها، وهي األشكال اليت تتسم بدرجة من االستقرار  ومهمة علم االجتماع حتديد أشكال
وحتليل هذه األشكال أو الصور  .الً منطياً يتميز عن املضمون أو احملتوى الذي خيضع للتغري املستمروتتخذ شك النسيب

رؤية زمييل  جوهر الدراسة االجتماعية إذ يقتضي دراسة البناء  حتليالً جمرداً وحتويلها إىل إطار تفسريي هو  حسب
متضاربة، بينما   حمتويات خمتلفة توجهها مصاحل"الثابتةاألشكال "وتتضمن صور التنظيم املتشاة  .الواقعي للمجتمع

وعلى سبيل املثال، جند . متاماً عن التنظيمات االجتماعية  تتحقق يف أشكال خمتلفة"احملتويات"املصاحل االجتماعية املتشاة 
بتكوين  ل الثالثية تسمحالثنائية خيتلف متاماً عن التفاعل داخل األشكال الثالثية، فاألشكا أن التفاعل داخل األشكال

احملتوى، أي أن من املمكن دراسة شكل  إستراتيجيات مركبة للتحالف بغض النظر عن طبيعة املتحالفني الذين يشكلون
؛ إنه علم متجاوز للتعاقب التارخيي، »علم االجتماع الشكلي«ما تعنيه عبارة  التفاعل بدون اإلشارة حملتواه املتعين، وهذا

اجتماعياً ما ميكن  شكال الثابتة اليت تتسم بقدر من التجاوز للزمان ولتنوع احملتوى، مبعىن أن شكالًاأل ويركز على
وقد كان زمييل مهتماً يف احملل األول بتحديد . خمتلفة  خمتلفة منتقاة من مراحل تارخيية"ظواهر"دراسته من خالل حمتويات 

املادية  لمجتمع واألشكال أو األمناط املتواترة له، جمردةً من حمتوياادراسة الصور اخلاصة ل مهمة علم االجتماع باعتبارها
أو النمط "األفالطونية الثابتة أو املطلقة، فالشكل  لكن هذا ال يعين أن األشكال أصبحت من األفكار. ومضامينها اخلاصة

بىن  لة صافية، فاألشكال هي مفاهيم أووهو ال يوجد قط يف حا. خارج احملتوى االجتماعي  ال وجود له"أو البنية اردة
. الواقع وال تتحقق حتققاً كامالً قط تركيبية حتليلية تضخم بعض جوانب الواقع لتظهر شكل بعض العالقات اخلاصة يف

  ."وهي يف هذا تشبه األمناط أو النماذج املثالية عند فيرب" ومع هذا، فالبد من استخدامها لفهم هذه العالقات

أو األمناط  زمييل جمموعة من الصور أو األشكال أو األمناط االجتماعية، ومن أهم هذه األشكال ، رصدوبالفعل
غداً، ال دور وال مكان له يف البنية، وإمنا  فالغريب ليس جمرد متجول يأيت اليوم ويذهب. »الغريب«االجتماعية منط 

ه داخل مجاعة مكانية حمددة وتتحدد صفته باعتباره ويبقى غداً ويتم تثبيت الغريب هو على العكس شخص يأيت اليوم
بإمكان أعضاء اجلماعة  فالغريب هو عنصر يف اجلماعة ولكنه ليس جزءاً منها، ولذا فله دور حمدد ليس. منتم شخصاً غري

اجلماعة، فإنه قادر على الوصول إىل درجة من  وبسبب وضعه هذا، وبسبب عالقته اخلاصة مع. أنفسهم أن يلعبوه
والغريب باعتبار أنه غري منتم، ال يشعر بأي التزام جذري جتاه . يصلوا إليها املوضوعية ال يستطيع أعضاء اجلماعة أن

وعالوة . هلا مبوضوعية ولذا، فإنه ينظر. الفريدة للجماعة وال يشعر بأي احترام خاص جتاه توجهاا اخلاصة املكونات
ميكنهم أن جيعلوه موضع ثقتهم وأن يسروا له بأسرارهم،  ، فإن أعضاء اجلماعةعلى هذا، ونظراً لقربه وبعده يف آن واحد

 ا ألحد أعضاء اجلماعة، ذلك ألن الغريب ال يشكل أي ديد هلم إن هو اطلع على وهي أسرار ال ميكن أن يدلوا

إن . تبادل السلع والعواطفعملية  وهلذا كله، بإمكان الغريب أن يكون قاضياً موضوعياً ووسيطاً حمايداً يف. خباياهم
عالقات التفاعل اليت تربطه باتمع، فهو خملوق اجتماعي  الغريب ليس غريباً ألنه خارجي، وإمنا هو غريب بسبب

  .وجيب عليه أن يلعب دوره
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نائية ال األشكال الثالثية، فاألشكال الث ومن األشكال واألمناط األخرى اليت رصدها زمييل، منط األشكال الثنائية مقابل
والوصول إىل مستوى موضوعي غري شخصي، ومن مث ال تسمح بدرجة من  تسمح للمشتركني يف العالقة بتجاوزها

املشتركني يف عالقام  ولكن غياب بنية موضوعية برانية يف العالقات الثنائية يؤدي إىل استيعاب. الرباين القهر اخلارجي
على املشتركني فيها، ففي مجيع أشكال العالقات  مد بشكل واضح وصريحالثنائية هذه إذ أن العالقة يف كليتها تعت

أما يف العالقة الثنائية، فإن كل شريك . يفوضوا سلطام وواجبام إىل طرف آخر األخرى يستطيع املشتركون فيها أن
ملسئولية من ا العالقة مسئول بشكل مباشر وشخصي وكامل عن كل شيء، كما ال يستطيع أي شريك أن يتملص يف

يتعامل إال مع شخص واحد يف إطار العالقة  ألنه ال» الكل«أو على » اموع«وال ميكنه إلقاء تبعة فشل ما على 
 .الثنائية

. وإمنا بشكل كيفي الثنائية إىل عالقة ثالثية، فإن ظهور العضو الثالث يغير العالقة ال بشكل كمي وحينما تتحول العالقة

أما يف العالقة الثالثية فبإمكان شخصني أن يتحالفا ضد  ة يتم اختاذ القرار من خالل الشخصية مباشرة،ففي العالقة الثنائي
أعضائها،  والعالقة الثالثية أبسط العالقات اليت يصبح بإمكان اجلماعة فيها أن يمن على أحد الثالث ويسلبانه إرادته،

  .واالستقالل وفقدانه دلية احلرية والقهر،ج: وهي تجسد بشكل واضح جدلية العالقة االجتماعية

دور الوسيط الذي يتوسط بني االثنني، أو : ميكن أن تولدها العالقة الثنائية والعالقة الثالثية ميكن أن تولِّد ثالثة أدوار ال
 اآلخرين ليصبح الذي يفرق بني املستغل الذي ميكن أن يوظِّف اخلالفات بني اآلخرين لصاحله، وأخرياً دور املفرق دور

  .سيد املوقف

يتم  فيقارن بني التنافس الذي.  أو مواقف اجتماعية خمتلفة"حمتويات"االجتماعية على ظواهر  ويطبق زمييل هذه األشكال
أُم الزوج يف تعاملها مع ابنها  بني رجلني على امرأة بأحداث كربى مثل توازن القوى يف أوربا، ويقارن إستراتيجيات

  .وأثينا بعد أن هيمنت عليهما إستراتيجية روما يف عالقتها بكلٍّ من أسربطةوزوجته ب

الظواهر االجتماعية على أُسس نفسية حماولة ساذجة، إذ أن بنية املوقف نفسه  ودراسة زمييل هذه، تبين أن حماولة تفسري
األشخاص أنفسهم مل يتغيروا،  ماً، رغم أن يولِّد أمناطاً من السلوك وحاالت عقلية جديدة متا"ثنائي أو ثالثي" وشكله

نفسه على اجلماعات الصغرية والكبرية، ففي اجلماعات الصغرية  وقد طبق زمييل املنهج. فما تغير هو الشكل أو البنية
ة ترتيبات شكلي يتعاملوا الواحد مع اآلخر مباشرة بينما يف حالة اجلماعات الكبرية البد من وجود يستطيع األفراد أن

ولذا، فإن اجلماعات الكبرية البد أن يظهر . املركبة موضوعية مؤسسية ال شخصية سابقة يتم من خالهلا تنظيم العالقات
 التزام األعضاء ومحاسهم يف اجلماعات الصغرية يفوق كثرياً درجة التزام ومحاس أعضاء ويالحظ أن درجة. فيها التفاوت

أما يف اجلماعات الكبرية   الصغرية ينخرط يف نشاطه بكل شخصيته وكيانه،اجلماعات الكبرية، كما أن عضو اجلماعة
موضوعية العالقات يف اجلماعات الكبرية وبرودها  ولكن، رغم. فهو ينخرط يف نشاط ما جبانب واحد من شخصيته

التقييم املستمر وجود الفرد يف اجلماعة الكبرية حيميه من اهليمنة املباشرة و ، إال أن"بسبب انقسام شخصية املرء"
  .الكبرية الدائم، كما تتيح له الفرص تنمية جوانب من شخصيته قد ال يوافق عليها أعضاء اجلماعة والفحص

احلديثة تتجه حنو أن يتحقق للمرء مزيد من التحرر  وطبق زمييل كثرياً من مفاهيمه هذه على اتمع احلديث، فاحلضارة
اليت  ولكن هذه العملية ينتج عنها تزايد هيمنة املنتجات احلضارية. د على اآلخريناالعتما من العالقات االجتماعية ومن
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ضيقة حتيط به وتستغرقه متاماً وتستوعب  ففي اتمعات البدائية يعيش اإلنسان يف دوائر اجتماعية. صنعها اإلنسان عليه
النبيل اإلقطاعي مل يكن يهيمن سياسياً وحسب اهليمنة كاملة والتبعية كاملة، ف وكانت. مجاع شخصيته ويدين هلا بالوالء

وكان التنظيم االجتماعي العام  الفالح وإمنا كان يهيمن عليه يف كل ااالت االقتصادية والقضائية واالجتماعية، على
اد وهكذا، فإن القبيلة ال تتكون من أفر. جزءاً من دائرة أكرب يأخذ شكل دوائر متداخلة حبيث تكون الدائرة الصغرية

  .وعشائر وإمنا من عائالت وأفخاذ

دائرة واحدة تستوعب شخصية اإلنسان يف كليتها، إذ  أما طريقة التنظيم االجتماعي احلديثة فمختلفة متاماً، فال توجد
 دوائر غري متداخلة، فيشعر بوالءات خمتلفة، فيكون والؤه الديين منفصالً عن والئه جيد اإلنسان نفسه عضواً يف عدة

الشخصية إذ يمن عدة مراكز  وال توجد سلطة واحدة يمن على. ، األمر الذي يؤدي إىل زيادة الوعي بالذاتالوطين
ويؤدي هذا إىل ظهور ما . يترك له حيزاً ضخماً من احلرية على بعض جوانب من الشخصية وكيانه االجتماعي، وهو ما

ومن   من خالل استيعاب القيم احلضارية اليت حتيط به،، فاإلنسان يصل إىل احلضارة»احلضارة مأساة«يسميه زمييل 
وبشكل مستمر، عاملاً من األشياء  ولكن اإلنسان جيد نفسه يواجه،. خالل استخدام تراث احلضارة الذي صنعته يداه
عها عليه أن يستوعبها ويستبطنها، ولكنه يفشل يف ذلك نظراً لتنو احلضارية املتنوعة واملتعددة واملتجددة اليت جيب

ولذا، . اإلنسانية ولذا فإا تصبح بعد قليل غريبة عنه ومصدر خطر على هويته، بل على كينونته وتعددها وجتددها،
 باعتبارها اآلخر، إذ تصبح هلا بالفعل حركتها "صنعها الذي"تكتسب هذه األشياء بعد قليل مسة برانية وتواجه اإلنسان 

جيد نفسه   أنه يزداد تقدماً وهيمنة على العامل وإنتاجاً ملزيد من السلع، ولكنهاإلنسان احلديث وهكذا جيد. املستقلة عنه
ورغباته ألنه ال ميكنه استيعاا وال السيطرة على  نتيجة ذلك حماطاً بعامل من األشياء اليت تقهره ويمن عليه على حاجاته

تطور النشاط   احتياجات غري طبيعية، فهي نتيجةفالتكنولوجيا ختلق منتجات ال ضرورة هلا لتليب .تراكمها أو تطورها
معرفة ال قيمة متعينة هلا، فهي نتيجة التطور املستقل  التكنولوجي يف مسار مستقل، ويولِّد العلم معرفةً ال ضرورة هلا،

قائماً بذاته  قالتتشابك األشياء احلضارية واملفاهيم التكنولوجية والعلمية وتصبح عاملاً مست وبالتدريج،. للنشاط العلمي
أن هذه األشكال احلضارية ظهرت لتكون مبرتلة  وهكذا، فرغم. يفقد صلته بالتدريج بذات اإلنسان ورغباته األساسية

«"سجناً له  مكان االستقرار اإلنساين، فإا تصبح ولذا، يقول بعض مؤرخي . "على حد قول زمييل» سجن املستقبل 
وفائض السلع اليت   مؤسس سوسيولوجيا ما بعد احلداثة، إذ أدرك أا حضارة الوفرةالغريب إن زمييل هو علم االجتماع

  .التحكم يف الواقع وتنتهي إىل العكس تفوق مقدرة اإلنسان على هضمها واستيعاا، وأا حضارة تطمح إىل

ا تصور أن النقود مقولة زمييل للنقود، فهو يرى أن ماركس أخطأ متاماً حينم وهذا هو اإلطار الذي تدور فيه دراسة
فإن عملية التبادل  فالنقود جمردة وغري شخصية، ولذا. وحسب، ومن مث أمهل مساا األخرى ووظائفها الرمزية اقتصادية

فالنقود جمردة، ومن مث فإا . املباشرة اليت تتم من خالل املقايضة اليت تتم من خالل النقود خمتلفة متاماً عن عملية التبادل
وهي طريقة حتويل . اإلنسانية حنو احلسابات الرشيدة الدقيقة، سواء يف التبادل االقتصادي أو يف العالقات  االجتاهتنمي

ولذا، حينما يسود االقتصاد النقدي، . إىل جمرد، واخلاص إىل عام الذايت إىل موضوعي، واملباشر إىل غري مباشر، واملتعين
حمددة دف   العواطف العامة تضمر وتذوي لتحل حملها عالقات غري شخصيةالشخصية املغروسة يف جند أن العالقات

االجتماعية ويبدأ اإلنسان يف حتويل كل شيء إىل كم مبا يف  ومن مث تبدأ احلسابات اردة تغزو كل جماالت احلياة. حمدد
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املترابطة  ية الكربى يف حتويل اجلماعةاآلل ومن مث، فإن النقود هي. الكيفية وعالقاته معهم ذلك رؤيته مسات اآلخرين
اإلنسانية إىل ذرات مبعثرة فيتحول الفرد إىل ذرة مستقلة   إىل جمتمع تعاقدي، فهي تقسم التجربة"الترامحية أو التكافلية"

وقد بين . يةاإلنسان االختالف ويتشيأ الوعي، وهي يف النهاية تؤدي إىل ترشيد اتمع والعالقات ويتم تنميط كل أشكال
اتمع وتصاعد معدالت الترشيد وزيادة هيمنة املناهج العلمية  زمييل أيضاً أن مثة ترابطاً بني تزايد استخدام النقود يف

  .ظاهرة اإلنسان والطبيعية يف دراسة

وحدودها، ولذا االنتماء ومن الوقوف على هامش األشياء  ويبدو أن زمييل، يف اية حياته، قد أصابه اإلعياء من عدم
إين أحب « : يقول العاملية األوىل، ألقى بنفسه متاماً يف أحضان القومية العضوية األملانية وكتب فإنه، مع اندالع احلرب

إلرادة احلياة هذه باسم احلضارة واألخالق والتاريخ  أملانيا، ولذا أريدها أن تبقى، واجلحيم لكل التربيرات املوضوعية
وهكذا، فإن املفكر الذي طاملا احتفظ . بلوخ أنه وجد املطلق يف خنادق احلرب  صديقه إرنستوقد أخرب. »وخالفه 

مع اجلماهري حبياة  بينه وبني الظواهر واألشياء قرر فجأة أن يتجاوز كل املسافات ويسد كل الثغرات ويهتف مبسافة
  .سنوات الفولك، وهي ذات اجلماهري اليت ستهتف حبياة الفوهرر بعد بضع

جورج لوكاتش وإرنست بلوخ وماكس : االجتماع، من بينهم قد ترك زمييل أثراً عميقاً يف كثري من املفكرين وعلماءو
وموضوعات زمييل . أدورنو وكل أعضاء مدرسة فرانكفورت ومارتن بوبر ومارتن هايدجر شيلر وكارل ماامي وتيودور

على أمناط بعينها مثل منط  اليهودية ال تظهر إال يف تركيزهنفسها موضوعات علم االجتماع األملاين، ولعل أصوله  هي
 .ومركزي يف احلضارة العلمانية احلديثة ومع هذا، ميكن القول بأن هذا النمط منط أساسي. »الغريب«

  "1909-1838"لودفيج جومبلوفيتش 

Ludwig Gumplowicz  

اليشيا حينما كانت تابعة لإلمرباطورية النمساوية ارية ولد يف ج. االجتماعية عامل اجتماع يهودي من ممثلي الداروينية
مقسمني إىل عدة أقسام  وقت كان فيه الصراع العرقي مسيطراً على املسرح السياسي، فكان يهود جاليشيا أنفسهم يف

درس .  ضد النمساوقد اشترك جومبلوفيتش يف التمرد البولندي .أنصار الثقافة األملانية، وأنصار الثقافة البولندية: أمهها
كونت  جامعة فيينا مث عمل يف جامعة جراتس اإلقليمية يف النمسا حىت وفاته، وتأثر بأعمال جومبلوفيتش القانون يف

 ، و موجز يف علم "1883"األجناس   ، و صراع"1875"العنصر والدولة : أما أهم مؤلفاته، فهي. وسبنسر وجوبينو
  ."1885"االجتماع 

االجتماعية  ربط علم االجتماع بامليدان العام للعلم، إال أنه كان يصر على أن الظواهر ى ضرورةكان جومبلوفيتش ير
الذي يدرس هذه الظواهر، فهو علم اتمع  تشكل طائفة متميزة بني مجيع الظواهر األخرى وأن علم االجتماع هو العلم

 كما أن الفرد ليس له وجود مبعزل عن. القاا املتبادلةاموعات البشرية وع اإلنساين والقوانني االجتماعية وهو علم

الفرد، والقول الذي يذهب إىل أن  اجلماعة، فالفرد إن هو إال نتاج اتمع، فاتمع أو اجلماعة هي اليت تفكر من خالل
الثقايف "جومبلوفيتش برتعته الداروينية إىل أن التطور  ويذهب. اإلنسان يفكر كفرد إمنا هو ضرب من اهلذيان

 فاإلنسان جمموعة من احلاجات املادية وكل دوافعه. للصراع بني اجلماعات االجتماعية  هو نتاج خالص"واالجتماعي
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صرفة ال عالقة هلا باالعتبارات الدينية  مادية وأنانية، كما أن الظواهر االجتماعية حتكمها قوانني عامة تعمل بطريقة مادية
 وعلم االجتماع يرفض أية أحكام قيمية إذ أا ال جدوى منها، والتطور. العلمية ا بالطرقأو األخالقية والبد من دراسته

مجاعات متصارعة يرتبط أعضاء كل  الثقايف واالجتماعي نتاج خالص للصراع املادي بني اجلماعات، واتمع إن هو إال
طون مبصلحة أو مصاحل مشتركة إىل أن يعملوا يشعرون بتقارم ويرتب منها مبصلحة مشتركة أو أكثر، ويتجه الناس الذين

أسباب  وأهم. تصارع من أجل السيطرة، ومن هنا تتشكل اجلماعات ويظل الصراع حاداً ال يهدأ معاً بوصفهم وحدات
اجلنس البشري مل يتطور من نوع إنساين  الصراع رغبة البشر يف حتسني أحواهلم االقتصادية، ويذهب جومبلوفيتش إىل أن

يف أماكن خمتلفة وعصور خمتلفة، ولذلك فليست هناك رابطة بني  منا من عدة أنواع قدمية خمتلفة ومتعددةواحد وإ
  ."ال يوجد جنس بشري واحد وإمنا عدة أجناس خمتلفة ذات أصول خمتلفة ومعىن هذا أنه"األجناس 

الناس رأوا يف عصور  زومة، ولكنجومبلوفيتش أن احلروب يف العصور القدمية كانت تنتهي بإبادة اجلماعة امله ويرى
اقتصادياً، ولذلك ظهرت الدولة من خالل تسلط مجاعة  الحقة أن من األفضل هلم أن يستعبدوا املهزومني ويستغلوهم

حدة الصراع بسبب الرغبة املتأججة يف الغزو بني الدول، كما ظهر باإلضافة إىل  مث ازدادت. على أخرى ذه الطريقة
أهدافها أيضاً، إال أن  ومع أن الطبقات املتصارعة تغريت عرب التاريخ، وتغريت.  داخل هذه الدولالصراع الطبقي ذلك

حتافظ بسهولة على سيطرا وأن توسع نطاقها من خالل  الطبقة اليت حتتل مركز القوة تدرك دائماً أا تستطيع أن
 مبا يف"نه شأن كثري من املفكرين األملان يف عصره وكان جومبلوفيتش، شأ. ختدم مصلحتها تأسيس نظم قانونية وسياسية

االجتماع اإلنساين وتنمو من خالل صراع  ، يذهب إىل املطابقة بني الدولة واتمع، فالدولة أرقى أنواع"ذلك الصهاينة
كمجموعة "األساسي للجماعة اإلنسانية، وهي تعبر عن إرادة اجلماعة  اجلماعات بعضها مع البعض اآلخر، وهي اإلطار

الدول   يف صراعها مع اجلماعات األخرى، والتاريخ اإلنساين هو تاريخ ظهور"مصلحة مشتركة من األفراد هلم
  .واختفائها

بالتطور مل ير أن هذا التطور سينتهي بالضرورة إىل تقدم اجلنس  وكانت رؤية جومبلوفيتش للتاريخ دائرية، فرغم إميانه
املستحيل  بل وكان يرى أن من. "جود بسبب األصول املتعددة لألنواع البشريةاجلنس غري مو فمثل هذا"البشري 

الرفاه، كما كان يرى أن فائدة علم  التخطيط للمستقبل أو حتسني حال البشر من خالل التخطيط االجتماعي ودولة
  .ة لإلصالحيضيع وقته بال جدوى يف مشروعات طوباوي االجتماع تكمن يف أنه سينقذ اجلنس البشري من أن

فالقوانني تنمو من  حياته يدرس القانون، ونظرياته يف القانون ترتبط متاماً برؤيته االجتماعية، وقضى جومبلوفيتش معظم
نتيجة الصراع وليست مثرة تفكري رشيد، وال يوجد  خالل صراع الطبقات واملصاحل داخل الدولة الواحدة، وهي تتولد

 .االستنارة إال مبقدار ما يكون القانون نتاج طبيعة اإلنسان والعمليات االجتماعية روقانون طبيعي كما كان يرى مفك

يهدف إىل مساعدة الطبقة املهيمنة  ولذا، ال ميكن تصنيف القوانني باعتبارها خرية أو شريرة، عادلة أو ظاملة، فالقانون
السياسية أو القانونية وإمنا هي قيمة تنتج عن ال تقرر احلقوق  والعدالة. على أن تستمر يف استغالل الطبقات األخرى

  .االجتماعية، واملنتصر هو الذي حيدد ما هي العدالة الصراع بني الطبقات
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اإلنسان  اإلنسان اليت ال تمس يستند إىل تأليه غري منطقي لإلنسان وتقدير زائد لقيمة حياة ومن هنا، فإن مفهوم حقوق
العكس تظهر العدالة تعبرياً عن احلقوق  واحلقوق ال تستند إىل العدالة، وإمنا على. وعدم فهم لألساس الوحيد للدولة

  .قائم السائدة يف الدولة، فهي جتريد بسيط ملا هو

من أية غائية إنسانية أو أخالقية واليت تنظر  ويتسم فكر جومبلوفيتش بالعلمانية الصارمة اليت طهرت النسق الفكري
 مادياً صرفاً يتحرك باآلليات املادية للصراع، وال ميكن احلكم عليه بأي معيار خارج ره كياناًللكيان االجتماعي باعتبا

وهوبز وداروين هو احلقيقة  ومعىن ذلك أن جومبلوفيتش يكتشف أن منطق مكيافيللي"عنه، فهو ال يشري إال إىل ذاته 
ل ليذكره بأنه ال ميكن تأسيس الدولة لصديقه هرتز األساسية للمجتمع، ولعل هذا هو الذي دفعه إىل أن يكتب

  ."واخلديعة الصهيونية دون اللجوء للعنف

وكان يؤمن بأن . تاريخ اجلماعة اليهودية يف بولندا وكان جومبلوفيتش مهتماً باليهود واليهودية، وله دراسة طويلة عن
 وافر فيهم مواصفات القومية، وتنبأأرض مشتركة أو لغة مشتركة، وبالتايل ال تت اليهود كيان غري تارخيي وليست هلم

يهوديته، وإمنا ميكن تفسريه  ومع هذا، ال ميكن تفسري فكر جومبلوفيتش بالعودة إىل. باختفائهم ككيان قومي مستقل
خصوصاً يف منتصف القرن التاسع عشر حني وصل الفكر الدارويين  بالعودة إىل تزايد معدالت العلمنة يف اتمع الغريب،

  . إىل قمتهاإلمربيايل

 انتحر أحد أبنائه، ويف عام 1894ففي عام  ولكن إميانه اجلديد مل يجده فتيالً،. ويف آخر حياته، تنصر جومبلوفيتش
  . انتحر هو وزوجته1909

ماكسيمليان جومبلوفيتش دراسة  وقد كتب ابنه. جومبلوفيتش مهتماً بشكل خاص باملؤرخ العريب ابن خلدون وكان
  .اليديشية فع فيها عن نظرية األصول اخلزرية ليهود دا1903عام 

  "1973- 1895"ماكس هوركهايمر 

Max Horkheimer  

شتوجتارب ودرس الفلسفة وعلم  ولد يف. عامل اجتماع وفيلسوف أملاين يهودي، وأحد أهم أعضاء مدرسة فرانكفورت
 من جامعة فرانكفورت عن فلسفة كانط 1922الدكتوراه عام  االجتماع يف اجلامعات األملانية، وحصل على درجة

 اشتغل. وتأثر هوركهامير بفكر كلٍّ من ماركس ونيتشه وبرجسون وديلثي وفرويد. فكره الذي ترك أثراً عميقاً يف

الذي كان  1931 ، وترأس معهد فرانكفورت للبحوث االجتماعية عام1930بالتدريس يف جامعة فرانكفورت عام 
ولكن هوركهامير ساهم هو وأدورنو . العاملة يف أملانيا لدراسات العمالية، خصوصاً تاريخ الطبقةيهتم يف بداية تأسيسه با

النقد  سياسة املعهد واهتماماته البحثية حبيث بدأ يركز على الفلسفة االجتماعية ونظرية وليو لوينثال يف إعادة توجيه
أصبح هوركهامير مديراً للمعهد وحمرراً  وقد. ي املباشرلكن املعهد مل يضع ضمن أولوياته االلتزام السياس. االجتماعي

وبعد جميء . نشرت مقاالت لرميون آرون وإريك فروم وولتر بنجامني  واليت1932لته اليت بدأت يف الصدور عام 
 عام انتقل مقر املعهد إىل جنيف مث إىل باريس، مث انتقل إىل نيويورك حيث استقر هوركهامير النازي إىل احلكم،

جادة ومهمة لتفهم الفاشية ونزعة  اعترب حماولة» اليهود وأوربا « ، كتب مقاالً حتت عنوان 1939ويف عام . 1934
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، 1947 و1945األمريكية اليهودية يف الفترة بني عامي  وترأس هوركهامير قسم البحوث للجنة. معاداة اليهود
كانت من أهم » دراسات يف التحيز« ية حتت عنوان الدراسات االجتماعية والنفس وأشرف على إصدار سلسلة من

  .1950ذلك العمل املهم الشخصية املتسلطة الذي كتبه تيودر أدورنو عام  مثراا

بتوجيه النقد لأليديولوجيا  فكر هوركهامير حول ما يسميه الدور النقدي للنظرية، فالنظرية يف تصوره تقوم دائماً ويدور
الواقع االجتماعي القائم وحتاول أن تبلور االحتياجات الكامنة  ين إذ أا تأخذ موقف النفي منلصاحل اتمع احلر العقال

املادي، بل هو  فالفكر األيديولوجي ليس منفصالً عن الواقع االجتماعي. يتأتى هلا اإلفصاح عنها لدى اجلماهري واليت ال
هوركهامير، مل تعد الربوليتاريا حاملة الفكر التقدمي حبكم  ةويف منظوم. متواطئ دائماً مع املؤسسات االجتماعية القمعية

النظرية التعددية  وعلى هذا، فإن. اإلنتاج فهي األخرى مستوعبة يف النظام القائم ومهيمن عليها موقفها من عالقات
ين واليت ميكن عن طريقها والعقل يف اتمع اإلنسا أصبحت اآللية الوحيدة تقريباً اليت ميكن أن تكشف إمكانية احلرية

 أن الفلسفات اإلجرائية "1947"وبين هوركهامير يف كتابه خسوف العقل  .الكشف عن أشكال الوعي الزائف
احلقيقة أو القيمة أو العقل   إن هي إال تعبري عن العقل األدايت وال ميكنها أن توصل إىل"الربمجاتية  العلمية الوضعية "

  ."يالعقل النقد"احلقيقي 

ورفض لفكرة  باالشتراك مع أدورنو، كتاب جدل االستنارة وهو نقد شامل لفلسفة الترشيد املتزايد وصدر هلوركهامير،
العصر احلديث أدى إىل تناقص استقالل الفرد  ويذهب املؤلفان إىل أن الترشيد املتزايد للعالقات االجتماعية يف. التقدم

 فالرأمسالية ترمجت مثُل االستنارة إىل واقع. "خصوصاً معاداة اليهود"والعنصرية  ةوأدى يف اية األمر إىل الشمولي

  .معسكرات االعتقال

أو الوجودية، وانتقد املنهج الوضعي للعلوم االجتماعية ووجد  وأكد هوركهامير أولوية األخالقيات على القضايا املعرفية
التارخيية ذاا، وال شك  د إىل اإلجراءات أو املادة وحيقق جتاوزاً للعمليةتشكِّل مطلقاً يرفض أن ير أن النظرية أو العقل

تتصارع داخل احلضارة الغربية جنباً إىل جنب مع نزعة   اليت"الذات"يف أن هذا تعبري عن نزعة التمركز حول اإلنسان 
 تقد التطبيق االشتراكي يف االحتادولذا، فإننا جند أنه مع محاسه للفكر املاركسي ين ."املوضوع"التمركز حول املادة 

  .السوفييت ويهاجم وحشية ستالني

وأصبح أستاذاً يف جامعة فرانكفورت، وأعاد تأسيس معهد البحوث  1949وقد عاد هوركهامير إىل أملانيا عام 
 مجاعاتوقد ترك فكره أثراً عميقاً يف . ، كما قام بالتدريس يف جامعة شيكاغو1959عام  االجتماعية وترأسه حىت

  .اليسار اجلديد يف أوربا يف الستينيات

ديين أو فكري يهودي، كما ال ميكن فهم توجهاته وحديثه عن الدور النقدي  وال ميكن وضع فكر هوركهامير يف سياق
  .يف إطار الفكر األملاين أو تطور احلضارة الغربية احلديثة للنظرية إال

  Theodor Adorno"1969- 1903"تيودور أدورنو 

واختذ . إيطالية كاثوليكية ولد يف فرانكفورت ألب يهودي وأم. اجتماع أملاين وأهم مفكري مدرسة فرانكفورت عامل
. "أدورونو. وأصبح امسه تيودور ف" «Wiesengrund فيزجنروند«بدالً من اسم والده » أدورنو«اسم والدته 
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، اشتغل بالتدريس يف جامعة فرانكفورت، 1931عام ويف . االجتماع وعلم املوسيقى درس الفلسفة وعلم النفس وعلم
احلكم، هاجر إىل إجنلترا عام  وبعد صعود النازيني يف أملانيا إىل. ارتبط بشكل وثيق مبعهد البحوث االجتماعية كما

، شارك يف رئاسة مشروع 1948 و1941بني عامي  ويف الفترة ما. 1938 مث إىل الواليات املتحدة عام 1934
وأصدر خالل هذه الفترة عدة أعمال من أمهها جدل االستنارة . االجتماعي عة كاليفورنيا حول التمييزحبث يف جام
املوسيقى   ويعد أهم أعمال مدرسة فرانكفورت، و فلسفة1947باالشتراك مع ماكس هوركهامير عام  الذي أصدره

النفس االجتماعي األمريكي نفيث   عامل، و الشخصية املتسلطة الذي كتبه أيضاً باالشتراك مع"1949"اجلديدة 
اللجنة األمريكية اليهودية، فهو يتناول ظاهرة معاداة  وصدر هذا البحث األخري حتت رعاية. 1950سانفورد عام 

ومن مؤلفاته  . يف علم االجتماع احلديث"اإلمربيقية"ويعتبر واحداً من أهم الدراسات التجريبية  اليهود بالدرجة األوىل
يف جزأين "مالحظات عن األدب  ، و"1964"، و رطانة األصالة "1951" دراسات أخالقية صغرية األخرى
الغزيرة األخرى حول املشاكل الثقافية واالجتماعية ودور  وتتمحور هذه األعمال وأغلب كتاباته. "1969 و1958

أفكارهم  ريته حول اتمع مزجياً منأدورنو بفكر هيجل وماركس وفرويد وزمييل، وتعترب نظ وتأثر. الفرد يف اتمع
  .ونظريام

األساطري مل يؤد بالضرورة إىل نتائج إجيابية، فقد حتول العقل  ويرى أدورنو أن ظهور العقل يف عصر االستنارة وحترره من
متاماً وأن  عقالنية تسيطر على الطبيعة وعلى اإلنسان، كما رأى أن اتمعات احلديثة تطمس الفرد نفسه إىل قوة غري

معسكرات اإلبادة النازية ال يعد احنرافاً عن  البشرية يف طريقها إىل شكل جديد من أشكال الرببرية، وأن ما جرى يف
 وعلى عكس علم االجتماع األكادميي. »تقدمها حنو اجلحيم « هو جزء عضوي من  مسرية التاريخ واتمع، وإمنا

نفسه رفض مجيع أشكال التسلط   النتاج الطبيعي للرأمسالية، ولكنه يف الوقتالتقليدي، أكد أدورنو أن الفاشية هي
  .السوفييت وآمن بإمكانية إقامة جمتمع يستند إىل العدل واملساواة والديكتاتورية وانتقد بشدة نظام ستالني يف االحتاد

دعواإلنسان والكون،   العصر احلديث من أهم كتبه إذ يضم بعض أفكاره الكلية عن"1966"كتابه اجلدل السليب  وي
بشأن استقالل العمل الفين وفكرته القائلة بأن األعمال  ويعد كتابه النظرية اجلمالية نظريته يف الفن حيث يطرح تصوره

ق يف االنعتا ولذا، فالفن هو الذي حييي احلق وميثل دور املعارضة احلقيقية والدعوة إىل. »الكلية» الفنية األصيلة متيل إىل
  .« حضارة الصناعة« 

 وأصبح أستاذاً يف علم االجتماع يف جامعة فرانكفورت مث رئيساً ملعهد البحوث ،1953وقد عاد أدورنو إىل أملانيا عام 

األملاين، ولكنه هوجم فيما بعد  االجتماعية، والقت فلسفته قبوالً كبرياً لدى التيار اليساري الراديكايل بني الشباب
  .1969سويسرا عام  وتويف أدورنو يف.  الستخدام العنفبسبب انتقاده

باعتباره يهودياً مع أنه ولد ألم كاثوليكية، ومن مث فهو ليس  ويرد اسم أدورنو يف كثري من املعاجم واملوسوعات اليهودية
الرؤية فرؤيته   منظورأما من. الشرع اليهودي، كما أنه أسقط اسم والده بسبب نربته اليهودية الفاقعة يهودياً من منظور

وهو عضو . االستنارة والترشيد الذي يعد موضوعاً أساسياً فيها تعود إىل التقاليد النقدية الفلسفية األملانية وإىل نقد حركة
اليهودية  اليت تضم عدداً من املفكرين ذوي األصول اليهودية واملسيحية، وال تظهر املوضوعات يف مدرسة فرانكفورت
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باعتبارها تعبرياً عن شيء مهم وجوهري   هؤالء املفكرين مثل موضوع اإلبادة النازية ليهود غرب أوربا إاليف كتابات
  .ووحشي يف احلضارة الغربية احلديثة

 أدورنو وهوركهايمر والمسألة اليهودية 

Adorno and Horkheimer on the Jewish Ques tion  

يهودية كبرياً، ولكنه مل يكن مركزياً، إذ ينبع من اهتمامهم العميق بقضية وال كان اهتمام هوركهامير وأدورنو باليهود
ظاهرة مستقلة من  فالعداء لليهود ليس. "اليت تشكل االنشغال األساسي بالنسبة هلما"قضية القمع والتسلط  أمشل هي

وم، والعداء للرأمسالية يف للدميوقراطية على وجه العم وجهة نظرمها، وإمنا هو جزء من التعصب ضد األقليات والعداء
ومع هذا يوجد يف كتاب الشخصية "ضحية عداء خاص موجه حنوه هو بالذات  بعض األحيان، فاليهودي ال يسقط

  ."مقياسان واحد لقياس التسلطية، وآخر لقياس درجة العداء لليهود التسلطية

يف السيطرة على الطبيعة،  يت وبرغبة اإلنسان الغريبالقمع ذاا مرتبطة يف فكر هوكهامير وأدورونو بالعقل األدا وظاهرة
اهليمنة الكاملة على الطبيعة، ولذا فهي يف واقع األمر ليست  بل إن احلضارة بالنسبة لإلنسان الغريب إن هي إال طقوس

 ى، أيويربط أدورنو وهوركهامير بني العداء لليهود من جهة والعقل األدايت من جهة أخر .حضارة وإمنا مدنية وحسب

والعقل األدايت عقل يود . واحلضاري أن ظاهرة العداء لليهود خترج من نطاق االقتصادي والسياسي، لتدخل نطاق املعريف
ولكن هذه الرغبة يف السيطرة غري احملدودة تولِّد عند . مع الفاشية السيطرة الكاملة على الطبيعة، وهو اجتاه يتصاعد

  .الكاملة اشي يسقط طموحه وطمعه على اليهودي فيحوله إىل الباحث عن السيطرةبالذنب، ولذا فالف صاحبها إحساساً

فهما يذهبان إىل أن من حياول السيطرة . حتليل الظاهرة ولكن هوركهامير وأدورنو ال يكتفيان ذا التفسري بل يتعمقان يف
 منة تستفزه إىل درجة ال ميكنه حتملها، ألنولذا فصورة السعادة بال قوة أو سلطة أو هي على الطبيعة ال يرى سوى القوة،

واليهود  حسب رأي . "القوة على عكس السعادة الزائفة اليت تستند إىل"مثل هذه السعادة ستكون سعادة حقيقية 
بل يتم خلط اليهود بالطبيعة ذاا يف الوجدان . قوة أو سلطة هوركهامير وأدورنو  يتمتعون بسعادة ال تستند إىل أية

ولكن  .، وهلم دين بال أساطري"التلمود"، وهلم مرتل ووطن بال حدود "الربا"أجوراً بال عمل  فهم يتقاضونالغريب 
. الوجدان الغريب، واملدنية معادية للطبيعة املفارقة الكربى تكمن يف أن اليهودي رمز الطبيعة هو أيضاً رمز املدنية يف

أي "ولذا حينما متردت الطبيعة على احلضارة . اهليمنة على الطبيعةوالتقدم و فاليهودي مرتبط دائماً بعمليات الريادة
الثورة ضد قمع الطبيعة  فالفاشية جتعل. كما حدث مع ظهور الالعقالنية يف الغرب، أصبح اليهود موضع الكره "املدنية

جل آلية أكثر مشوالً للهيمنة آلية اهليمنة على الطبيعة، من أ وهكذا متت التضحية باليهود الذين كانوا. آلية لقمع الطبيعة
فهي مرتبطة  وأدورنو يذهبان إىل أن ظاهرة العداء لليهود ليست احنرافاً عن مسار احلضارة الغربية إن هوركهامير. علىها

بأسرها، ولذا فإن إاء ظاهرة العداء لليهود  بظهور العقل األدايت الذي ال يضطهد اليهود وحسب بل كل البشر والطبيعة
  .ذاا ق إال مع حماولة قمع الطبيعةلن يتحق

. جديداً إلدراكهما لظاهرة العداء لليهود  وبعد سقوط هتلر أضاف هوركهامير وأدورنو بعدا1947ًولكن بعد عام 

 "عقلية التذاكر" مرتبطاً بالعقل األدايت وحسب، وإمنا مرتبط بالعقلية االختزالية  فقد أصبحا يريان أن العداء لليهود ليس
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تعبري عن هذه العقلية اليت تتسم   ليس مهماً يف ذاته، وإمنا تعود أمهيته إىل أنه"يف تصورمها"والفكر الفاشي . ككل
فمعاداة اليهود متجذرة يف اجتاه العقل الغريب حنو إنكار ما . وتصفية اآلخر باإلسقاط الزائف وحماولة إلغاء املوضوع متاماً

واليهود ذا املعىن برفضهم أن يندجموا  .ع نزوع احلضارة الغربية الشمويل إىل اهليمنة والذي يشج"اآلخر"شبيهاً يل  ليس
البشر وإدخاهلم شبكة السببية واهليمنة واإلدارة الرشيدة حىت يصبح  يف هذه احلضارة يشكلون عقبة أمام عملية دمج

  .جمتمعاً ذا بعد واحد اتمع اإلنساين

. للكون بالعودة لبعض العناصر األساسية يف العقيدة اليهودية  بعض جوانب فكره ورؤيتهمث بدأ هوركهامير حياول تفسري

النطق  فرانكفورت أن تصف اتمع املثايل هو املعادل احلديث للحظر اليهودي القدمي على فصرح بأن رفض مدرسة
اليت "تأثر باملشيحانية اليهودية  ويف حماولة للتفرقة بني فكره وفكر ماركس، يرى هوركهامير أن ماركس. باسم اإلله

فريى أنه تأثر بتحرمي تصوير اإلله، ولكن رغم هذا التحرمي يظل اإلله  أما هو. "تركز كثرياً على فكرة اتمع الطوباوي
  .والتشوق حمل التطلع

انية على طريقة يف عقلية اية التاريخ املشيح إن ما حياول هوركهامير قوله هنا أن فكر مدرسة فرانكفورت مل تسقط
 وهو يرى أن ذلك هو الترمجة العلمانية لبعض املفاهيم. وبالتجاوز حقيقة ال ائية ماركس، بل احتفظ بالنسق مفتوحاً

شبه الديين إىل مصطلحنا الفلسفي  وإذا أردنا ترمجة هذا املصطلح. "مثل حترمي نطق اسم اإلله وحترمي تصويره"اليهودية 
والرتعة حنو التجسد فيها، فقد ورث هوركهامير الرتعة التوحيدية اليهودية  كس احللولية اليهوديةلقلنا إنه بينما ورث مار

التاريخ، وينغلق اجلدل وينتهي   لذا ال ميكن أن يتجسد اإلله وينتهي"الطبيعة والتاريخ"اإلله مرتَّهاً عن املادة  اليت ترى
 وهو ظاهرة صحية إجيابية، "باملعىن الفلسفي"ميثلون عنصر النفي  رويرى هوركهامير أن اليهود يف عالقتهم بالبش. التجاوز

  .التاريخ إىل ايته وتسود الشمولية فبدون هذا النفي يصل

 فقد انتقل من اإلميان بالربوليتاريا كآلية. تعبري عن تطور موقفه من املاركسية وتطور موقف هوركهامير من اليهود هو

من النفي، ومن مث تزايد  أن أكثر ما ميكن أن يؤمل فيه اإلنسان هو االحتفاظ جبيوباسترجاع الكل، إىل اإلميان ب
مقابل العقل "ومن هذا املنظور أصبح املفكر صاحب العقل النقدي  .اهتمامه باليهود وباملسألة اليهودية وبالعقيدة اليهودية

االجتاهات يف  ت معاداة اليهود تعبرياً عن تلكالذي يرفض أن يستوعب يف آليات اتمع وأصبح  هو اليهودي"األدايت
  .اتمعات اليت تنحو حنو الشمولية والسيطرة على الطبيعة واإلنسان

فاليهود بعد أن كانوا جيباً من جيوب  لكل هذا كانت استجابة هوركهامير لتأسيس الدولة الصهيونية مبهمة للغاية،
اية الزمان حتولوا إىل جمرد أمة مثل كل األمم هلا دولة قوية يتبعها جيش  يفالنفي األساسية ورمزاً لألمل يف حتقيق العدل 

يرى، شأنه يف هذا شأن  أي أن هوركهامير كان"قياداته العسكرية وأصبحت تتبعها صناديق اجلباية اخلاصة ا  له
  ."! هلويته الالتارخيية هذهومعترك السياسة هو تصفية وأن دخوله التاريخ" شعب غري تارخيي" روزنزفايج أن اليهود 

قد تكون  هوركهامير تعبري عن عدم اإلميان بالتعددية السياسية والثقافية، فإسرائيل جمرد دولة، إن الصهيونية يف تصور
القدمي حيث يعيش كل األتقياء من  دولة مضطهدة تأوي املضطهدين ولكنها مع هذا ليست صهيون اليت وردت يف العهد

  .المكل الشعوب يف س

  "1982-1905"ريمون آرون 
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Raymond Aron  

ويعترب آرون ممثالً . يف باريس لعائلة فرنسية بورجوازية من املثقفني ولد. عامل اجتماع وفيلسوف وكاتب فرنسي بارز
سياستهم عبرت أفكارهم و والسياسيني الفرنسيني اليهود، من أمثال ليون بلوم وبيري منديس فرانس، الذين جليل املفكرين

اتمع الفرنسي بصفة خاصة واتمع األوريب األوسع بصفة  عن التيارات واالجتاهات الفكرية والسياسية املختلفة داخل
  .بالدرجة األوىل عالقتهم باليهودية ومواقفهم جتاه إسرائيل من خالل انتمائهم الفرنسي واألوريب عامة، والذين حتددت

، 1955وعين عام . بالتدريس يف جامعات أملانية وفرنسية ، مث قام1928 العليا عام خترج آرون يف مدرسة املعلمني
للدراسات   عين مديراً للدراسات يف املدرسة التطبيقية1960جامعة السوربون، ويف عام  أستاذاً لعلم االجتماع يف

جريدة فرانس ليرب اليت كانت تصدر يف إجنلترا،  وخالل احلرب العاملية الثانية، عمل آرون مديراً لتحرير. العليا يف باريس
ساهم، سواء بكتاباته أو بوصفه مديراً للتحرير، يف الفيجارو، و  واستمر يف نشاطه الصحفي بعد احلرب حيث

وبعلم  وتأثر آرون باملفكرين الفينومولوجيني. األوربية لعلم االجتماع وغري ذلك من الدوريات اإلكسربس ، و الة
  ."خصوصاً نظريات ماكس فيرب"ع األملاين االجتما

أي  نفى ما هو خارج الوجود املادي أو ما يقع وراء نطاق اخلربة أو املعرفة،: فكرة رئيسية ويدور فكر آرون حول
األيديولوجيات اليت تطرح إمكانية أن  ، وهي»الديانات العلمانية«رفض أي تسام أو جتاوز، مبا يف ذلك ما يسمى 

ومن مث جنده يرفض . مبطلق ما يوجد داخل الطبيعة مثل التقدم وحتميته نسان الواقع املادي من خالل اإلميانيتجاوز اال
  .الصدفة والضرورة احلتمية ويتبىن بدالً من ذلك مفهوماً للتاريخ ال خيضع للقوانني ولكنه نتاج مزيج من أي نوع من

أن العامل الرئيسي يف حتديد وتفسري حركيات هذه   واعتربوقد اهتم آرون بصفة خاصة باتمع الصناعي احلديث،
كما بين وجود مسات مشتركة بني . هو الصراع والتنافس بني النظم السياسية اتمعات ليس الصراع الطبقي بقدر ما

 تسود اتمع اإلبداع والتقدم اليت اتمعات الصناعية تعود كلها إىل التكنولوجيا ال األيديولوجيا وتنبع من روح كل
رأمسالية كانت أم "من دعاة نظرية التالقي، أي أن اتمعات الصناعية  ولذا، فهو. الصناعي والتنظيم البريوقراطي الرشيد

  .ستلتقي يف اية األمر "اشتراكية

ىل أن اخلمسينيات، تناول موضوع احلرب يف العصر احلديث وأشار إ ففي. وكان آرون من كبار دعاة احلرب الباردة
تصوغ  فاحلرب جزء من احلياة اليومية، وهي. قوضت رغبة الكثريين يف أن يفكروا يف احلرب عملية توازن الرعب قد

حىت ولو أدت هذه السياسة إىل  اتمع متاماً مثل الصناعة، وجيب أخذها جدياً يف االعتبار عند صياغة السياسة
أحجم اإلنسان عن مثل هذا التفكري وعن تقبل نتائجه فقد ختلى  وإن. ريهولوكوست نووية تنتج عنها إبادة اجلنس البش

الدولية،  وتناول آرون يف كتاباته العديدة أيضاً العالقات. مقدرته على التحكم يف مصائرنا عن العقل اإلنساين وعن
  .وتناقضات الدميوقراطية، والعالقة اجلدلية بني الدميوقراطية والشمولية

أما اليهودية، فلم تكن . شخصيته وهويته ماءه للثقافة والفكر واتمع الفرنسي كبعد أساسي من أبعادوأكد آرون انت
ورفض آرون مفهوم الشعب اليهودي واعترب أن . العائلية دون نفيها سوى رمز احتفظ به تعبرياً عن أصوله وجذوره

العقيدة  غة أو نظام سياسي واحد وأن ما يربطهم هوالتاريخ مجاعات متفرقة ال جتمعهم أرض أو ل اليهود شكلوا على مر
ارتبط بظهور القومية يف اتمع األوريب  واعترب أن ميالد الصهيونية، ومن مث إسرائيل،. والشعائر واملمارسات الدينية
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صهيونية كما اعترب أن ميالد ال. من اجتاهات لالندماج ومعاداة اليهود احلديث يف القرن التاسع عشر، وما صاحب ذلك
  .األسطورة يف التاريخ انعكاس ملدى قوة

لألمور، ومن منطلق املصاحل الفرنسية والغربية، أي أا ختلو  ونبعت مواقفه من قضايا الشرق األوسط من رؤيته الغربية
 الشرق بني  بعد أن ارتبط بالصراع1956وقد بدأ اهتمامه بالصراع العريب اإلسرائيلي عام . خاصة من أية أبعاد يهودية

أنه أيد التحالف اإلسرائيلي الفرنسي، وتضامن  والغرب، فأدان العدوان الثالثي على مصر، كما أيد استقالل اجلزائر إال
من املقاالت بعنوان دجيول وإسرائيل واليهود انتقد فيها إدانة دجيول   وكتب سلسلة1967مع إسرائيل خالل حرب 

أنه حذر من  إال. رية ومشجعة للعناصر املعادية لليهود يف اتمع الفرنسي واعتربها مث1967حرب  إلسرائيل عقب
حرب جديدة، مثلما حدث بالفعل عام  استمرار احتالل إسرائيل لألراضي العربية باعتبار أن ذلك سيؤدي حتماً إىل

1973.  

  "-1919"دانيال بل 

Daniel Bell  

درس يف العديد من اجلامعات واملعاهد األمريكية، . تعليمه لقَّى فيهاعامل اجتماع أمريكي يهودي، ولد يف نيويورك، وت
ويعد بل من أهم  .االت العلمية الليربالية مثل دايدالوس، و ناشيونال إنترست أي الصاحل العام وترأس حترير عدد من

وىل اهتماماً خاصاً مبسائل العمال يف كتاباته األ وقد كتب العديد من الدراسات، وأظهر. علماء االجتماع األمريكيني
 احتمال أن تقوم االحتكارات باهليمنة على اتمع األمريكي بل وحذر من احلكومة والرأمسالية األمريكية إذ حذر من

العاملية الثانية، أصدر بل عدة كتب  وبعد انتهاء احلرب. نفسها، خصوصاً إذا ما أصبح قطاع اقتصاد احلرب قطاعاً ثابتاً
الدميوقراطي للمجتمع إذ كان يرى أن اتمع األمريكي جمتمع مركب  م بأا مشبعة بروح التفاؤل بشأن املستقبلتتس

. للتجريد الفكري  وعداء متأصل"شعبية"اتمعات الغربية يف العامل القدمي، وتسود فيه روح شعبوية  للغاية، وخيتلف عن

اتمع احلديث الشمويل ومؤسساته االقتصادية  شمولية، وأن منطقوذهب بل إىل أن هذه كلها ضمانات أكيدة ضد ال
  .املتحدة البريوقراطية لن تسود يف الواليات

عبارة عن جمموعة من املقاالت كتبها عرب عدة  ، ظهرت أهم أعمال بل وهو اية األيديولوجيا وهو1960ويف عام 
 اعية جديدة أكثر برمجاتية إذ ينبغي على املثقفني أال يقبلواجديد ونظرية اجتم سنوات، دعا فيها إىل ظهور علم اجتماع

  .املساومة واإلمجاع يف اتمع الليربايل أيديولوجيات الستينيات بل عليهم أن يدركوا أمهية دور مجاعات املصاحل وطبيعة

 تمع صناعي واحد، ولذا فإناتمعني الرأمسايل واالشتراكي مها يف اية األمر جم وبل من دعاة نظرية التالقي، أي أن

وهو بالتايل . التالقي أو التماثل هناك مسات حضارية مشتركة بني اتمعات، ومن مث فإن طبيعة تطورمها ستؤدي ما إىل
 الكتشاف أحسن السبل إلدارة "التكنوقراط"باالستعانة خبربة املتخصصني  من دعاة دولة الرفاه الرأمسالية اليت ستقوم

وهذه مسألة  . وعيها الصراعات بني مجاعات املصاحل املختلفة دون أية أعباء أيديولوجية تثقل كاهلها أو سماتمع وحل
وكان . بالعمق الذي تصوره نظريات الصراع املختلفة يف تصوره  ليست عسرية إذ أن الصراعات الطبقية والعرقية ليست

 ح يف التغلب على التوترات االجتماعية ويف اإلبقاء على اتمعاتما بعد الصناعي سينج بل مؤمناً متاماً بأن اتمع
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ما "البعديات يف احلضارة الغربية  ويعتبر كتابه ما بعد األيديولوجيا من أول الكتب اليت بشرت بظهور عصر. الشمولية
  ."بعد التاريخ  مابعد اإلنسانية  مابعد احلداثة

، "1973"ما بعد الصناعي   أخرى تماما في كتابه ظهور المجتمعولكن، مع نهاية الستينيات، عزف بل نغمة
تآكال في المنظومة القيمية في المجتمع الرأسمالي  وفي كتابه تناقضات الرأسمالية الحضارية، إذ بين أن ثمة

 التي كانت مصدر تماسكه في " اإلحساس بالرسالة وبالمسئولية االجتماعية أخالقيات العمل  إرجاء اإلشباع"
 فالنظام السياسي في المجتمع الرأسمالي في الوقت الحاضر يدور حول مجموعة من المصالح .لماضيا

وهذا ما "اإلشباع  المتضاربة، ويشعر األفراد بنهم ال يمكن إشباعه، ومع هذا فإنهم يصرون على حقهم في
 الرشيد الذي يكافئ من مجتمع اإلنتاج والمجتمع التكنولوجي هو. "نسميه تصاعد معدالت الترشيد والعلمنة

هذا المجتمع الذي تم ترشيده يبتعد باألفراد تدريجيا عن عالم  يساهمون في العملية اإلنتاجية الرشيدة، ومثل
 كما أن عزلة الفنون تساهم بشكل أعمق في هذا االتجاه،. "الخاص"يوازن عالم المصالح   الذي"العام"السياسة 

وعلى هذا النحو، . تافه لحداثية ثقافة معادية لإلنسان ومضمونها السياسيولذا كان بل يذهب إلى أن الثقافة ا
الحديث وأنه ال مخرج منها، ومن ثم فقد تفاؤله  فقد انضم بل إلى زمرة المثقفين الذين يدركون أزمة المجتمع

 .القديم

علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية: الباب الرابع عشر   

 لجماعات اليهودية علماء النفس من أعضاء ا

Psychologists "and Psychiatrists" from Members of Jewish 
Communities  

ومل ير . إىل أعراض واضطرابات يف السلوك تدل على أمراض نفسية وعقلية يضم العهد القدمي والتلمود إشارات عديدة
جسد اإلنسان،  عتربها نتيجةً لتملك روح شريرةهذه االضطرابات باعتبارها نوعاً من أنواع املرض، بل ا العهد القدمي

  .ورأى ضرورة رجم الشخص الذي متلكته روح شريرة حىت املوت

إىل األمراض النفسية نظرة  اليهود خالل العصر اليوناين بآراء فالسفة اليونان وأطبائهم والذين كانوا أول من نظر وتأثر
  .الفسيولوجية تعلمية وربطوا بني االضطرابات العقلية واالضطرابا

نوع من أنواع املرض، واهتم التلمود أيضاً بوضع  ويذهب التلمود يف بعض أجزائه إىل أن اضطرابات السلوك واجلنون
كما تناول التلمود وأدب املدراش قضايا عديدة حول . للمريض ووضعه يف اتمع الشرائع اليت حتدد املسئولية العقلية

اعترب التلمود األحالم  وقد.  وحول القيم واملواقف، وحول أساليب التهذيب والعقابالفرد وعالقته باتمع، سلوك
كما تأثر الفالسفة . لكتب قدماء املصريني واليونانيني ذات مصدر إهلي، وكتب أحد احلاخامات كتباً عن األحالم مماثلة

  .العقل والذكاءمبفهوم ورؤية اليونانيني لطبيعة ودور الروح و من أعضاء اجلماعات اليهودية

األطباء، على  الوسطى يف الغرب، اعتمد األطباء من أعضاء اجلماعات اليهودية، مثلهم مثل غريهم من ويف العصور
اجلماعات اليهودية ويذهب الطب الشعيب إىل  النظريات اليونانية والرومانية يف الطب، وانتشر الطب الشعيب بني أعضاء
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األرواح الشريرة تتملك جسد اإلنسان وأا إحدى عالمات الصراع بني  مة على أنأن األمراض العقلية والنفسية عال
كثري من  وتناولت. الشر وكانت تعاجل باألحجبة والتعويذات واألناشيد وأحياناً بالتعذيب والسجن قوى اخلري وقوى

فعلى . لعديد من القضايا النفسيةاإلسالمي ا أعمال الفالسفة واألطباء من أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل العريب
مكانة رفيعة، وأدرك أطباء اإلسالم حقيقة العالقة بني النفس واجلسم  عكس الغرب، احتل الطب يف العامل اإلسالمي

األمراض عالجاً  بينهما وأحسنوا معاملة املصابني باألمراض العقلية وجنحوا يف عالج كثري من هذه والتفاعل الوثيق
ميمون الذي كتب عدة كتب يف الطب يف القرن   أبرز من تناول القضايا النفسية الفيلسوف موسى بنوكان من. نفسياً

  .الناجتة عن اضطرابات عقلية أو عاطفية الثاين عشر وتعرض لالضطرابات اجلسدية

ذ استمدت يف القرن الثامن عشر يف الغرب كثرياً من اجلوانب النفسية، إ وقد تضمنت احلركة احلسيدية اليت ظهرت
  .األفكار من القبااله، كما أكدت تعاليمها أمهية النواحي الروحية والعاطفية الكثري من

. النفسية والعقلية للبحث والدراسة العلمية ويف العصر احلديث، بدأ إخضاع الطبيعة اإلنسانية واالضطرابات واألمراض

صيف وتصنيف األمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة النفسي وبداية تو وشهد القرن التاسع عشر بداية صعود الطب
معامل علم  كما تأسست أقسام لعلم النفس األكادميي يف اجلامعات األوربية وانتشرت. إنسانية طيبة املرضى معاملة

اصة تطرح كل منها تفسرياا ونظرياا اخل وظهرت مدارس عديدة يف علم النفس. النفس يف املدن األوربية واألمريكية
  .ودوافعها حول حقيقة السلوك والطبيعة البشرية

الثامن عشر والتاسع عشر إىل إتاحة الفرصة هلم لاللتحاق  وأدى انعتاق أعضاء اجلماعات اليهودية يف أوربا خالل القرنني
أكرب  فس، فرصاًوجدوا يف ااالت العلمية اليت كانت ال تزال حديثة وهامشية، مثل علم الن باجلامعات األوربية حيث

  .عراقة للحراك والتقدم العلمي مل تكن متوافرة يف ااالت العلمية األقدم واألكثر

األكادميي جبميع فروعه ومدارسه، كما لعبوا دوراً  وشكَّل أعضاء اجلماعات اليهودية نسبة كبرية يف حقل علم النفس
أو » علم نفس يهودي« ومع هذا، ال ميكن احلديث عن .التحليل النفسي ومدارسه ريادياً يف الطب النفسي ويف نشأة

خيتلفون فيما بينهم  وهكذا، فاحملللون النفسيون وعلماء النفس من أعضاء اجلماعات اليهودية» نفسي يهودي حتليل«
  .الفلسفية خمتلفة ويتخاصمون وينتمون ملدارس وتيارات فكرية متصارعة، أُسسها

معامل علم النفس يف كلٍّ من بلجيكا وهولندا وأملانيا  يهودية يف تأسيس بعضوقد اشترك بعض أعضاء اجلماعات ال
  .القرن التاسع عشر والواليات املتحدة يف ايات

كما . النفس اليت اهتمت بدراسة العمليات املصاحبة للتفكري وقد كان أوتو سيلز عضواً بارزاً يف مدرسة ويرزبورج لعلم
 علم نفس اجلشطالت، "باالشتراك مع كرت كوفكا وولفجانج كوهلر" "1943  1880"أسس ماكس فريامير 

  .مؤسسي هذه املدرسة من أعضاء اجلماعات اليهودية وكان أغلب
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 فكان سيزار لومربوزو أول طبيب نفسي من أعضاء اجلماعات اليهودية، وقد صدر له عام أما يف جمال الطب النفسي،

إىل خصائص وراثية وربطها  ه عرضاً جلوانب الشخصية اإلجرامية اليت أرجعهاكتاب العبقرية واجلنون وقدم في 1864
  .ببعض الظواهر التشرحيية

من  ، فكان من أوائل من وضعوا لبنات املدرسة النفسية اليت رأت أن كثرياً"1919  1837" أما هيبوليت برامي
واليت كانت ترى أن  وية يف ذلك الوقتاالضطرابات العقلية ناشئة عن أسباب نفسية، على عكس املدرسة العض

  .االضطرابات العقلية ناجتة كلها عن علل عضوية

. النفسي احلديث  يف إقامة البناء النظري الذي تأسس عليه التحليل"1939 1856"الفضل لسيجموند فرويد  ويعود

 من األتباع، وسرعان ما أخذت حوله جمموعة ورغم املعارضة اليت واجهت نظرية فرويد يف البداية، إال أنه بدأ يضم
ا علم النفس األكادميي وامتدت إىل جماالت أخرى مثل علم االجتماع  تعاليم التحليل النفسي يف االنتشار واعترف

  .والنقد األديب والفين والتربية واألنثروبولوجيا

 وكارل يونج، وانتهى م األمر "انومها يهودي"ألفريد أدلر وأوتو رانك  وقد اختلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزهم
  .عن مدرسته وتأسيس مدارس أخرى يف التحليل النفسي إىل االنفصال

مع فرويد حول مدى أمهية الغريزة اجلنسية يف تكوين األمراض العصابية، ورأى  "1937  1870"وقد اختلف أدلر 
وصعوبات يف بيئة الطفل،  ص بدين أو متاعبالذي ينشأ يف الطفولة، سواء نتيجة ضعف أو نق» الشعور بالنقص  » أن

وتفرد الذات هو القوة اإلجيابية املسيطرة على احلياة  واعترب أن دافع القوة. هو السبب األول يف تكوين هذه األمراض
 فرديال علم النفس« وأطلق أدلر على نظريته اجلديدة . الدافع اجلنسي القوة املهمة الفعالة فرويد الذي اعترب على خالف

». 

عزا فيه أسباب األمراض العصابية إىل جتربة  ، فظهر خالفه مع فرويد يف كتابه الذي"1939  1884"أما أوتو رانك 
وبينما رأى فرويد أمهية فهم وإدراك الذات والتخلص . األم وعالقة االبن ا امليالد نفسها حيث متحورت نظريته حول

  .الذات وأمهية األوهام وقيمتها العالجيةاألوهام، أكد رانك أمهية التعبري عن  من

تقريباً من أعضاء اجلماعات اليهودية كثرياً  وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده األوائل كانوا مجيعهم
نظرية التحليل النفسي ومضموا واالنتماء أو األصل اليهودي، وذلك رغم أن  من اجلدل حول مدى العالقة بني ظهور

الدينية اليهودية، بل كانوا يسخرون  وأتباعه كانوا من اليهود املندجمني وغري املتمسكني مبمارسة الشعائر والتقاليد ويدفر
وقد تنصر بعض أتباع فرويد حيث اعتنق أدلر الربوتستانتية واعتنق . أوربا من اليهود غري املندجمني، خصوصاً يهود شرق

وجود التأثري اليهودي  غري أن كل هذا ال ينفي. رة أخرى إىل اليهودية عند زواجهالكاثوليكية، لكن رانك عاد م رانك
بيئتهم الثقافية واالجتماعية إال أن تكوينهم الثقايف  يف فكرهم، فرغم رفضهم العقلي لليهودية ورغم اندماجهم يف

  . إىل أخرىله تأثري ال شك فيه على كلٍّ منهم يتفاوت من حالة واالجتماعي اليهودي اخلاص كان
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سريته  وتباينت التفسريات يف هذا الصدد، فذهب البعض مثل إرنست جونز أحد أتباع فرويد وكاتب وقد تعددت
وأتباعه، ولكنه كان يرى أيضاً أن متسك   إىل نفي أية أمهية أو داللة لالنتماء اليهودي لفرويد"وهو غري يهودي"الذاتية 

على الصمود » املوروثة «  ينهض دليالً على قدرة اليهود"اليت واجهته ة الشديدةرغم املعارض"فرويد بنظريته وأفكاره 
اليهودية  ويف حماولة تفسري وجود عدد كبري من أعضاء اجلماعات. والرفض، وهو تفسري سطحي متهافت أمام العداء

  :لة مبدئيةاألسباب كمحاو كمؤسسني لعلم النفس والتحليل النفسي وكممارسني له، ميكننا أن نورد هذه

اتمع وليسوا منه، وهو ما يطور عندهم احلاسة النقدية بشكل   يالحظ أن أعضاء اجلماعات الوظيفية يوجدون يف 1
واملرضية وتصبح عندهم  وهم، نظراً لعدم جتذرهم يف اتمع، يهتمون بالنماذج اهلامشية. وعدمياً أحياناً قد يكون مرضياً

اجلماعة الوظيفية عنده كفاءة يف التعامل مع اآلخر  ها والتعامل معها، خصوصاً أن عضومقدرة غري عادية على فهم
واالستفادة  باطنه مثل ظاهره، ال حرمة له وال قداسة، تتم دراستها ورصدها وتوظيفها باعتباره موضوعاً أو جمرد حالة،

رية هي مقدرة ال تتوافر لكثري من البشر، البش وهذه القدرة على التعامل بشكل حمايد ومتجرد مع خبايا النفس. منها
فيمن يود أن يضع أسس علم للنفس حبيث تدرس النفس البشرية كما تدرس  "بشكل أو بآخر"وهي البد أن تتوافر 

اليهودية بدور اجلماعة  والواقع أن اضطالع أعضاء اجلماعات. الطبيعية، أو حىت باعتبارها أمراً أكثر تركيباً األشياء
كامناً ألن يتركزوا يف علم النفس ويف التحليل النفسي حينما ظهر  ية جعل عندهم تقبالً واستعداداً نفسياً وفلسفياًالوظيف

حني قال  1926 عام "البناي بريت"هو ما أعرب عنه فرويد يف حماضرة له أمام رابطة أبناء العهد  ولعل هذا. هذا العلم
مثل اإلميان بقداسة "احلرية الفكرية لغري اليهود  يزات واآلراء املسبقة اليت تقيد قد حترر من التح"باعتباره يهودياً"إنه 

 وأعضاء اجلماعة الوظيفية. له االنضمام إىل اجلبهة املعارضة ألفكار وفلسفات األغلبية ، وأن كونه يهودياً يسر"اإلنسان

علم النفس والتحليل النفسي كانا  نها، والبد أنمغامرون يكتشفون اآلفاق اجلديدة وحياولون فتح جماهلها واالستفادة م
  .أعضاء اجلماعات اليهودية أحد ااالت اجلديدة اليت ارتادها األطباء من

 لتفسري تركز أعضاء اجلماعات اليهودية يف التحليل "التوحيد مقابل" وميكن أيضاً أن نستخدم منوذج احللولية  2
القداسة  تضعهم داخل دائرة"ء اجلماعة الوظيفية يتبنون رؤية حلولية للواقع ابتداًء أن أعضا وميكن أن نذكر. النفسي

. ابتداًء من منتصف القرن السابع عشر ، وأن القبااله احللولية سيطرت متاماً على اليهودية"وتضع اآلخر خارجها

له واإلنسان والطبيعة شيئاً والطبيعة ويتوحد ما ويوحدمها حبيث يصبح اإل واحللولية ترى أن اإلله حيل يف اإلنسان
حيوي داخله كل ما حنتاج  وهذا يعين يف واقع األمر إلغاء كل الثنائيات حبيث يصبح اإلنسان مادة مثل الطبيعة، واحداً،

  ."اجلواين"إىل عامله   وسيلة الوصول"الرباين"إليه لفهمه وتفسريه، ويصبح سلوكه 

 وهذا ما حدث يف القبااله اليت وصفت بأا جتنيس "واألرض" ول اجلنسويالحظ أن النموذج احللويل يدور دائماً ح
السحري ومبحاولة  ويالحظ أخرياً أن املنظومة احللولية ترتبط دائماً باحلل. "مبعىن الغريزة اجلنسية" لإلله وتأليه للجنس

خلري والشر وتدور يف واقع األمر حول مقاييس ا الوصول إىل الصيغة السحرية اليت تشفي اآلالم، كما أا رؤية تتجاوز
 "خصوصاً يف مرحلة احللولية بدون إله ووحدة الوجود املادية"والرؤية احللولية  .مفاهيم مثل لذة الوصول ومتعة الذوبان
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 النفس حياول التعامل مع النفس أيضاً استعداداً نفسياً كامناً لدى من يتحرك يف إطارها ألن يتكشف علماً مثل علم ختلق

فمهمة احمللل النفسي أن يساعد املريض يف أن يرى . احلكم عليه أخالقياً البشرية باعتبارها كياناً مكتفياً بذاته ال ميكن
  !حتقيق الذات وراحتها  خارج إطار املعايري األخالقية، معايري اخلري والشر، وأن يتحرك داخل مفهوم"يقبلها أو"نفسه 

داخل حدود التاريخ واملصاحب للرؤية احللولية، والذي ميارسه   وللوجود اإلنساين ولعل االجتاه املعادي للتاريخ 3
بعلم  بدرجات متفاوتة، ساهم هو اآلخر يف تعميق قابلية أعضاء اجلماعات اليهودية لالشتغال أعضاء اجلماعات الوظيفية

ليس هلا بالضرورة عالقة كبرية  ةالنفس الذي تنحو كثري من اجتاهاته حنو تفسري سلوك الفرد يف إطار معطيات نفسي
  .مبعطيات التاريخ

اليهود  فاملفسرون. مثة تشااً بني مناهج التفسري يف اليهودية ومناهج التفسري يف علم النفس  الحظ بعض الدارسني أن 4
د البشري  واالجتها"املكتوب"اإلهلي  كانوا يدورون يف إطار الشريعة الشفوية، وهو مفهوم حلويل يساوي بني الوحي

كما ظهر مفهوم التوازي بني توراة اخللق . وفعالية من النص املقدس ، بل وجيعل االجتهاد الشفوي أكثر أمهية"الشفهي"
إعادة تفسري وتأويل  ، وال ميكن التوصل إىل توراة الفيض إال من خالل"الباطنة" وتوراة الفيض "الظاهرة العادية"

وقد اعتمد . املباشرة ويعلو عليها ويصل إىل املعىن الباطين يث يتجاوز املفسر املعاينالنصوص الدينية الواضحة الظاهرة حب
الشفوية أو  الذي يشبه التوراة"املفسر الوسيط الذي يحلل النص ليكتشف وراءه املعىن الباطين  التحليل النفسي أيضاً على

  ."حىت توراة الفيض

 املادة، غري قادر على جتاوزها، فإن/يصبح اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من الطبيعة  إذا كانت احللولية تلغي الثنائيات حبيث 5

يرى نفسه يف إطار وظيفته حبيث ال يصبح  االنتماء إىل اجلماعة الوظيفية ينجز شيئاً مماثالً، إذ أن عضو اجلماعة الوظيفية
ظيفي هلما بنية واحدة، رغم اختالف فاإلنسان احللويل واإلنسان الو .له وجود خارجها، وغري قادر على جتاوزها

اجلماعات الوظيفية،  وخيلق هذا الوضع استعداداً كامناً للعلمنة بني أعضاء. هذه البنية هو الواحدية املضامني، وجوهر
الفلسفة العقالنية املادية والذي يتفرع إىل اإلنسان  فالعلمانية تدور حول مفهوم اإلنسان الطبيعي الذي تدور حوله

 يدور حول االقتصاد السياسي، واإلنسان اجلسماين أو اجلنسي، املوضوع األساسي لبعض  الذي"الوظيفي"تصادي االق

 .أشكال علم النفس

فهذه . اليهودية مسئولني عن ظهور علم النفس والتحليل النفسي ولكن كل هذه األسباب ال جتعل من أعضاء اجلماعات
إطار غرائزه  نة ظاهرة اإلنسان حبيث تلغى كل الثنائيات ويدرس اإلنسان يفاحلضارة الغربية وعلم أمور مرتبطة بتطور

اإلشارة هنا أيضاً إىل أن التحليل النفسي ولد  وجتب."الديين" حمل مفهوم الروح "العلماين"وسلوكه، وحيل مفهوم النفس 
واملعايري  ياً مهماً ميوج بالعديد من النظريات والقيمالقرن التاسع عشر مركزاً ثقافياً وفكر يف فيينا اليت كانت تعد يف اية

العملية االنقالبية وأحد مظاهر التحوالت  وكان ظهور التحليل النفسي جزءاً من هذه.اجلديدة يف الفكر واألدب والفنون
  .السائدة حول الدين واإلنسان واتمع اجلديدة اليت كانت دد القيم واألفكار
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حاداً بسبب ما كان يشكله من ديد للمفاهيم السائدة حول السلوك البشري بشكل  النفسي هجوماًوقد واجه التحليل 
تضاعف اهلجوم عليه  وألن رواده كان أغلبهم من أعضاء اجلماعات اليهودية، فقد. والسلوك اجلنسي بشكل خاص عام

  .ماء النفس األوربيني اليهود إىل الواليات املتحدةكثري من عل ومع جميء النازية إىل أوربا، انتقل. من قبل املعادين لليهود

هذا اال  اجلماعات اليهودية من رواد التحليل النفسي يف الواليات املتحدة، ومل يبدأوا يف دخول ومل يكن أعضاء
 مدارس علم إذ انتقلت معهم أيضاً بعض. املتحدة بشكل واسع إال بعد انتقال علماء النفس اليهود األوربيني إىل الواليات

وكان ألعضاء اجلماعات اليهودية، خصوصاً يف الواليات املتحدة، مسامهات  .النفس األكادميي املهمة مثل اجلشطالت
النفسي منتشر يف الوقت  ويالحظ أن التحليل. يف بلورة النظريات اخلاصة بعلم النفس يف الفترة املعاصرة مهمة ومتنوعة

اجلماعات اليهودية مل يلعبوا دوراً فكرياً مهماً داخل هذا  وصاً يف األرجنتني، لكن أعضاءاحلاضر يف أمريكا الالتينية، خص
  .التشكيل احلضاري

اليهودية من تعاطفوا مع الصهيونية وأيدوها  وقد كان من بني األجيال األوىل للمحللني النفسيني من أعضاء اجلماعات
وماكس إيتنجتون، الذي أسس أول معهد . ب الصهيوين يف أملانياتنظيم الشبا مثل سيجفريد برينفلد الذي ساهم يف

مجعية ومعهداً   وأسس ا1933، مث استقر يف فلسطني عام 1920 عيادة للتحليل النفسي يف برلني عام تدرييب وأول
ودية من رفض النفسيني من أعضاء اجلماعات اليه ولكن هناك من احملللني. للتحليل النفسي ال يزاالن موجودين حىت اآلن

  يف جمال التحليل"باستثناء فرتامير"والشخصيات الواردة يف هذا القسم تقع كلها  .الصهيونية أو مل يكترث ا أصالً

يف » علم النفس«اختيار  إال أن. النفسي والطب النفسي، وهي ختتلف عن جمال علم النفس األكادميي مبعناه الدقيق
 .عام حتت ما يعرف بالعلوم النفسية أو الفكر النفسي بوجه ائع بضم هذه التخصصاتالعنوان جاء جرياً مع التقليد الش

  حياته وسياقها الغربي واليهودي الفكري "1939- 1856"سيجموند فرويد 

Sigmund Freud: His Biography and His Intllectual Western and 
Jewish Context  

النفسي، ويعد من أهم املفكرين الغربيني، إن مل  ا ومؤسس مدرسة التحليلمفكر من أعضاء اجلماعة اليهودية يف النمس
وكما قال جاك الكان إن ماركس .  سوى كارل ماركس"يف رأي البعض"مكانته  يكن أمههم طُراً، ال يضارعه يف

 ربرودكشن ن آندبرودكش: باإلجنليزية"أهم عمليتني يف اتمع اإلنساين، ومها اإلنتاج والتكاثر  وفرويد فسرا

production and reproduction" "اإلنتاج، واإلنسان اجلسماين  اإلنسان االقتصادي الذي حتركه وسائل
املدارس واالجتاهات الفكرية الغربية احلديث، حىت أن كثرياً من  وقد أثّر التحليل النفسي يف معظم. "الذي حيركه اللبيدو

األنساق املعرفية  ولعل النسق الفرويدي من أهم. اخلطاب احلضاري الغريب احلديثةبعداً أساسياً يف  أفكار فرويد أصبحت
وقد اكتسب فرويد مزيداً . اإلنسان الغريب للكون اليت وضعت أساس النسبية األخالقية اليت أصبحت مسة أساسية يف رؤية

 شيوع فكر ما بعد احلداثة والتمركز حول ومع "واملنظومة املاركسية"االحتاد السوفييت  من األمهية واملركزية بعد سقوط

  .احلديثة األنثى واالهتمام املتزايد باجلسد واجلنس واإلنسان اجلسماين يف احلضارة الغربية
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اآلن يف "ولد فرويد يف مدينة فرايبورج مبورافيا . ملؤسسها ارتبطت حركة التحليل النفسي ارتباطاً وثيقاً بالسرية الذاتية
 وقد سمي فرويد. "متعددة اجلنسيات واحلضارات"ارية /يف اإلمرباطورية النمساوية ة صغرية، وهي مدين"التشيك

الذي كان يسمى  متاماً مثل هرتزل"، أي سليمان »شلومو«؛ واسم عربي، »سيجسموند«اسم بولندي، : بامسني
  ."»بنيامني«و» تيودور«

 ح يف جتارته فاضطر لالنتقال إىل اليبزيج مث إىل فيينا حبثاً عنومل حيالفه النجا كان أبو فرويد يعمل بتجارة الصوف

. "فيينا وبقي فيها بقية حياته كان فرويد يبلغ من العمر أربع سنوات حينما استقرت األسرة يف"احلراك االجتماعي 

حلسدية،  أحد أهم املعاقل ا"يف جاليشيا"من برودي  وكانت خلفية أبويه حسيدية، وأمه على وجه اخلصوص جاءت
  القبايل"1893  1820"وكان أبوها أحد تالميذ الواعظ أدولف جلينيك . حسيدي وكان جدها األكرب تساديك

األرثوذكسية تزوج األبوان على يد حاخام  ورغم هذه اخللفية احلسيدية. الشهري، والذي كان يلقي حماضراته يف فيينا
والعقل   هبت عليه رياح االستنارة وأصبح يؤمن إمياناً مطلقاً بالعلمالديين بعد أن إصالحي، فاألب كان قد فقد إميانه

  ."املادي"

، على "ولذا كان ال يذكره باخلري"باجلمود والديكتاتورية  كان أبو فرويد يكرب أمه حبوايل عشرين عاماً، وكان يتسم
ويبدو أنه كان مستحوذاً على . دةبأا كانت حنونة، وكان ينسب هلا كل الصفات احلمي عكس األم اليت وصفها فرويد

فجأة شعر فرويد  أمه إىل أن ولد أخوه جوليوس فأحس فرويد حنوه بالكره العميق، ولكن حينما مات األخ حب
. وهو يف سن السابعة وتبول يف غرفة نوم والديه وذكر فرويد أنه رأى أمه عارية فأثارته جنسياً، كما دخل مرة. بالذنب

كانت تتسم بقدر كبري من اإلام إذ كان حيبها ويكرهها يف آن واحد، وكثرياً ما  بيته الكاثوليكيةويبدو أن عالقته مبر
امللحوظ، ولذا كانت  ويبدو أن األبوين اهتما بفرويد على حساب إخوته بسبب نبوغه. تصحبه إىل الكنيسة كانت

كما منع إخوته اآلخرون . " املزودة بشموعاألخرى على عكس الغرف"غرفته الغرفة الوحيدة املزودة مبصباح كريوسني 
  .يزعجوا أخاهم أثناء التدريب من أن يتعلموا املوسيقى حىت ال

وبرع يف عدد . العاشرة من عمره فتعلم القراءة والكتابة واحلساب يف البيت مل يذهب فرويد إىل املدرسة إال بعد أن ناهز
، ودرس "احلقيقة فيما بعد وإن كان قد أنكر هذه"ة، كما تعلم العربية منها الالتينية واليونانية واإلجنليزي من اللغات

  .التوراة والعقيدة اليهودية يف سن مبكرة

جل هذه الفترة  التحق فرويد جبامعة فيينا حيث درس الطب، ومل يكن متحمساً لدراسته بيد أنه قضى 1873 ويف عام
 من زعماء مدرسة هلمهولتز الطبية "باجلامعة هد الفسيولوجيامدير مع"داخل معمل الفسيولوجيا، وكان أستاذه بروكه 

بدأ . يف دراساته على العلوم األساسية كالتشريح وعلم وظائف األعضاء وركز فرويد. ذات املنحى املادي املتطرف
ملاء، وقام لثعبان ا أول سلسلة من أحباثه العلمية األصيلة حيث قام بدراسة الغدد التناسلية الذكرية 1873فرويد عام 

الكوكايني وكان هو نفسه يتعاطاه ويقدمه  كما أجرى بعض التجارب عن. بإجراء دراسات أخرى يف جمال األعصاب
 ورقة 1884ونشر عام . االكتئاب ويساعد على التغلب على عسر اهلضم خلطيبته وأصدقائه، ووجد أنه يشفي من
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املمارسات  التخديرية وربط بني استخداماته العالجية وبنيحتدث فيها عن خواص الكوكايني » الكوكا  حول« بعنوان 
سحرياً يشفي كل شيء وأنه من مث سيتمكن من  الدينية ملواطين أمريكا اجلنوبية وكان فرويد يتصور أنه اكتشف عقاراً

إليه نقد شديد ولكن حينما عرفت املؤسسة الطبية بأمر جتاربه،وجه . عنها خالله أن حيقق لنفسه الشهرة اليت كان يبحث
  .الكوكايني خارج نطاق العمليات اجلراحية الستخدامه

داخل إطار اجلامعة وأن حيصل على وظيفة أكادميية، ولكنه اضطر إىل التخلي عن  فكر فرويد يف أن يستمر يف أحباثه
 وقد تفاقم األمر إذ .األستاذية بسبب فقره وعدم استطاعته حتمل األعباء املالية للبحث األكادميي يف انتظار مشروعه

ومع هذا يذهب البعض إىل أن معاداة ". األمر الذي كان سيكلفه الكثري التقى خبطيبته مارثا برينايز وتفامها على الزواج
بروكه بأن يترك  يف األوساط األكادميية النمساوية يف هذا الوقت هي اليت دفعته إىل قبول نصيحة أستاذه اليهود املتفشية
فرويد سهالً إذ وجد نفسه يستبدل العلم  ومل يكن القرار الذي اختذه. "ي ويتجه إىل ممارسة الطبالعمل األكادمي

فترة تدريبه يف املستشفى مبوضوعات مثل اجلهاز العصيب والشلل ومرض  ومع هذا اهتم أثناء. التطبيقي بالعلم البحثي
  ."1891نشر عنها حبثاً عام  اليت"عدم النطق 

حيث اتصل بعدد من األطباء الفرنسيني املتخصصني يف  ،1885افر فرويد إىل فرنسا عام وكجزء من تدريبه س
 وبيري جانيه، وكانوا يف عالجهم األمراض العقلية يستعملون التنومي املغناطيسي األمراض النفسية وعلى رأسهم شاركو

النفسي  وأخرياً العالج النفسي من  لعالجاملخدرات والعالج النفسي  التنومي املغناطيسي وا: ولنالحظ النمط املتكرر"
واكتشف أن من املمكن، يف أحوال كثرية، جعل املريض يتذكر  فاهتم فرويد ذه الطريقة. "خالل دراسة الالوعي

 فاستنتج من هذا أن استعادة مثل. كانت سبباً يف إحداث أعراض مرضية عصبية أو نفسية حوادث ومشاعر يبدو أا

املرض غالباً ما كانت  ما صاحبها من جتارب انفعالية تفيد يف عالج املريض، ألنه وجد أن أعراضهذه الذكريات و
  .بني املرض النفسي واجلنس وقد عرف من شاركو فكرة االرتباط. ختتفي مىت كان التذكر ممكناً

ض احملاوالت لعالج مع جوزيف بروير الذي كان قد أجرى بع  توثقت عالقته1886وبعد عودة فرويد إىل فيينا عام 
 وقد سعى فرويد بالتعاون مع بروير إىل إكمال هذه الطريقة لكن تبين هلما أن التنومي .املرضى املصابني باهلستريا

ومبزيد من التجارب تبين . إىل املرض املغناطيسي ال يفيد إال يف مساعدة املريض على التذكر واستعادة التجارب اليت أدت
، وذلك بأن يتحادث مع »العالج باحملادثة«املغناطيسي مبا مساه أحد مرضاه  مكان االستعاضة عن التنوميلربوير أن باإل

 .موضوعات انفعالية دون االستعانة بالتنومي املغناطيسي املريض يف

لل النفسي احمل عالقة الطبيب الذي يستخدم التنومي املغناطيسي مع مرضاه ال ختتلف كثرياً عن عالقة ولنا أن نالحظ أن
فهو السوبرمان، واملريض السبمان ال ميكنه أن  مبرضاه، فكلٌ من املنوم املغناطيسي واحمللل يأخذ دور اإلرادة األعلى،

 إرادة، ويذعن إلرادة املنوم املتأله متاماً، ويفضي مبا داخله فيتطهر، وعملية يشفَى إال بأن يتخلى عما بقي لديه من

  .خالل تفسري طبيبه النفسي حبيث يدرك املريض نفسه من. لنفسي، تتم من خالل التفسريالتطهر، يف حالة احمللل ا
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اهلستريا الذي تكمن فيه البذرة األوىل اليت نبتت منها   صدور كتاب بروير وفرويد دراسات عن1895وشهد عام 
. "النفسي ريخ ميالد التحليل هو تا1895ويذهب البعض إىل أن عام ". النفسي يف عقل فرويد فيما بعد نظرية التحليل

لنظريتهما اليت ركزت على داللة االنفعاالت وأمهية  وقد عرض املؤلفان يف املقدمة املشتركة اليت كتباها اخلطوط العامة
 الطاقة«وكان املؤلفان يتحركان يف إطار كمي إذ أكدا أن . الشعورية والال شعورية التمييز بني األحداث العقلية

ومن مث يكون . نفسها بطريقة غري سوية ثابتة البد أن جتد لنفسها متنفَّساً طبيعياً فإن مل جتده عبرت عنكمية » النفسية
  .عن هذا املسار السوي وتفريغ العواطف من خالله منهج العالج النفسي عن طريق التنفيس هو البحث

 على عكس. التهم أمراً حمرياً وغري واضحاملرضى حول التفاصيل الشخصية واجلنسية حل لكن بروير وجد املناقشات مع

أدى عدم اقتناع بروير مبا  وقد. فرويد الذي وجد يف أقوال مرضاه وردود أفعاهلم مفاتيح ميكن استخدامها يف العالج
وهذا منط سنالحظه يف " 1896قطيعة بني االثنني عام  يقوله فرويد عن الدور احلاسم للجنس يف املرض النفسي إىل

الواحدية اجلنسية كنموذج تفسريي، ورفض كل اعتراض على هذه الواحدية، مثل  إصراره العقائدي على: ويدحياة فر
  ."يونج وأدلر فيما بعد، اللذين شككا يف هذه الواحدية التفسريية موقفه مع

 حياته إذ يف إجناز فرويد كتابه األم تفسري األحالم وميثل هذا الكتاب نقطة حتول درامية مهمة 1900 وشهد عام
وتقسيمه إىل مناطق مساها الشعور والالشعور،  يطرح فيه أول مالمح نظريته النفسية،ويتحدث عن بناء اجلهاز النفسي

 ، كما»التداعي الطليق«بأحالم فرويد وأحالم غريه حمللة بطريقته اليت أمساها  ويذخر الكتاب. وعن نظريته يف الكبت

  . أوديبقدم يف هذا الكتاب مفهوم مركَّب

أمراض النفس يف احلياة اليومية، كما صدر يف العام الذي يليه كتاب النكتة   صدور كتاب علم1904وشهد عام 
تعمل أيضاً يف كثري من  وبين فرويد يف هذين الكتابني أن احليل اليت وجدها يف العصاب واألحالم. بالال شعور وعالقتها

أو التداعي » الصدفة«احلياة اليومية واليت تعزى عموماً إىل  رة اليت تصادفها يفزالت القلم أو اللسان أو اليد أو الذاك
  .واألمر نفسه يسري على القفشات والنكت والفكاهات. العوامل العامة كالتعب اخلاطئ أو إىل بعض

مح نظريته  حيث يطرح مال"أعماله الذي يعد أهم" صدر كتاب ثالث مقاالت يف النظرية اجلنسية 1905ويف عام 
املرحلة الفمية  "واجلنسية الطفلية ومراحل تطور النفس البشرية  النفسية بشكل أويل، ويتحدث عن الثنائية اجلنسية

  ."املرحلة القضيبية  فترة الكمون املرحلة الشرجية 

من خطر اجلنس وكان حيذر دائماً . الشخصي كان ينظر للجنس نظرة سلبية ومما جيدر ذكره أن فرويد على املستوى
تصوره  منحط،  ، فالفعل اجلنسي  يف»هذه احلاجة احليوانية املشتركة « جيب عليهم أن يتجاوزوا  ويرى أن الناس

كتب يقول إنه أقلع هو شخصياً عن   عاما41ً حينما كان يبلغ من العمر 1897ومنذ عام . ويلوث العقل واجلسد
  .ممارسة اجلنس
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النقاش األسبوعية اليت كانت حتضرها جمموعة خلصائه ومنهم يونج وأدلر ورانك   بدأ فرويد حلقة1902ويف عام 
  .وأبراهام وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزي وغريهم وجونز

 الواليات املتحدة وازدادت شهرته الدولية وألقى سلسلة حماضرات كالرك الشرفية، اليت زارفرويد1909ويف عام 

للتحليل النفسي وفكرة األنا واألنا   التحليل النفسي الذي يبسط فيه رؤيته العامةصدرت يف كتاب حماضرات متهيدية يف
. الدولية للتحليل النفسي وانتخب يونج رئيساً هلا بدعم من فرويد  أُسست اجلمعية1911ويف عام . األعلى واهلو

واهتم  من شأن الناحية اجلنسيةانشقاق أدلر ويونج، فقد اهتم أدلر بدور العدوان، غاضاً  1914 ولكنها شهدت عام
فقد عارض الالشعور الفردي بالالشعور  بدور األنا مغفالً الالشعور وركز على اجلانب اجلماعي واالجتماعي، أما يونج

  .بتفسري رمزي هلا اجلمعي وعارض التفسري اجلنسي ملُركَّب أوديب

تحليل النفسي من إطار املمارسة العيادية إىل بال  نشر كتاب الطوطم والتابو وهو أول كتاب خيرج1913وشهد عام 
ويفترض فرويد يف الكتاب أن أصل فكرة الطوطم هو األب القوي الذي احتد . احلضارية فضاء الفلسفة الكونية والرؤية

اب ويؤكد الكت. األب املقتول األبناء وقتلوه وأكلوا حلمه نيئاً يف حماولة للتوحد معه، وأن احليوان الطوطمي بديل ضده
  .فكرة العالقة بني بناء األسطورة وبناء املرض النفسي

 حول متثال موسى ملايكل أجنلو "للتحليل النفسي جملة اجلمعية الدولية" نشر فرويد حبثاً يف جملة إمياجو 1914ويف عام 
  .لتفسري متثال مايكل أجنلو من منظور التحليل النفسي ونشر البحث بدون اسم، وهو حماولة

ويبين  متخصصاً بعنوان احلب الطرحي وكتاباً بعنوان مستقبل وهم الذي حيارب فيه فكرة الدين  حبثا1915ًم ونشر عا
 .للبشر أن التحليل النفسي آخر ضربة يوجهها العلم للدين باعتباره ومهاً تعويضياً

تاب متشائم ملئ بالكآبة ومنغصاا وهو ك  كتاب احلضارة"أي يف أعقاب احلرب العاملية األوىل" 1918وشهد عام 
  .يرى أن احلرب حتمية وضرورة نفسية

النظرية الفرويدية اجلديدة يف الغرائز  ، وتقابل1920وقد صيغت تعديالت رئيسية يف النظرية الفرويدية ابتداًء من عام 
نا مقابل اللبيدو أو بينما كان التقسيم السابق يضع األ". "ثناتوس"والعدوان   وغرائز املوت"إيروس"بني غرائز احلياة 

اعتبارات بيولوجية يف   استند فرويد إىل ما أمساه إجبار التكرار وإىل"1920"ويف كتاب ما وراء مبدأ اللذة  ."اهلو
  .القول بوجود نزعة بدائية للتدمري الذايت

. "ضعة أشهربب  قبل موته1939الذي مل ينشر إال عام "بدأ فرويد يكتب كتاب موسى والتوحيد  1934 ويف عام

  .1939 سبتمرب 21املنية يوم  وبعد ظهور النازية اضطر فرويد ملغادرة النمسا إىل لندن حيث وافته
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 العام حىت "االجتماعي  االقتصادي  الفلسفي  السياسي"احلضاري  قد يكون من الضروري أن نضع فرويد يف سياقه
لفرويد أكثر إحلاحاً  ظرية أو نتاج فكري، ولكن األمر بالنسبةوهذا أمر مهم بالنسبة ألية ن. أبعادها نفهم نظريته وندرك

  :لعدة أسباب

قوياً، األمر الذي أدى بالكثريين إىل افتراض جيعل حياة فرويد الشخصية   يرتبط التحليل النفسي بفرويد ارتباطاً 1
  .الوحيد للتحليل النفسي السياق

  .وانتمائه اليهودي  كان فرويد يربط أحياناً بني التحليل النفسي 2

وكأنه يقترب يف دقته وحياده من العلوم الطبيعية املتجردة من   يتلبس التحليل النفسي بلباس املوضوعية والعاملية 3
  .الذي جيعل كثرياً من الباحثني يغفلون عن األبعاد احلضارية الغربية للتحليل النفسي الزمان واملكان، األمر

األنا  اهلو  الالشعور  النرجسية  املرحلة  مركَّب أوديب "موعة من الرموز واملصطلحات  يستخدم التحليل النفسي جم 4
  .على التحليل النفسي، وكأنه ليس ذا سياق حضاري حمدد  اليت تضفي هالة من العاملية"الشرجية

التاسع عشر، اليت   القرنلنظريات التحليل النفسي هو احلضارة الغربية احلديثة يف العقود األخرية يف والسياق احلضاري
وقد تفرعت عنها أيديولوجيات وظواهر . رؤية للكون  باعتبارها"وحدة الوجود املادية"هيمنت عليها العلمانية الشاملة 
وحنن . الشاملة والصهيونية، وهي مجيعاً تنويعات على الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية أخرى مثل اإلمربيالية والعنصرية

أن مركز العامل كامن فيه، وأن كل ما يلزم لتفسريه  ف العلمانية الشاملة بأا رؤية حلولية كمونية واحدية مادية ترىنص
إطار  العامل إن هو إال مادة قابلة للحوسلة، وأن كل الظواهر، وضمنها اإلنسان، تفسر يف يوجد بداخله، وهو ما يعين أن

أو إىل بضعة عناصر مادية، فهو كائن  سان يتم تفكيكه مث رده إىل عنصر مادي واحدقوانني احلركة املادية، أي أن اإلن
  .املادة/الطبيعة مادي غري قادر على جتاوز قوانني/طبيعي

ويبدأ النموذج . احللولية الواحدية املادية، أي العلمانية الشاملة املادي إذن هو نقطة البداية والنهاية يف/العامل الطبيعي
ليصبح جمرد  ولكنه سرعان ما يبتلعه الكون. بإعالن أن اإلنسان مركز الكون، وموضع احللول والكمون دةًاحللويل عا

ولذا جند أن . متاماً، فال حول له وال قوة وال إرادة جزء ال يتجزأ منه، حتركه القوى الطبيعية املادية ويذعن لقوانينها
  تكتشف القانون العام الذي حيكم كل الظواهر الطبيعية املاديةحتاول قدر طاقتها أن نظريات القرن التاسع عشر كانت

ذروته يف حماولة أينشتاين العقيمة  وقد وصل هذا االجتاه إىل. وأن تصل إىل النموذج القابل للتكرار بكل دقة وانتظام
  .جماالت الطبيعة الوصول إىل القانون املوحد الذي يربط مجيع

الذي ترك يف نفس فرويد أثراً عميقاً ال يضارعه ما تركه  ليت ينتمي إليها إرنست بروكها"وقد انطلقت مدرسة هلمهولتز 
وقد  . من هذه احللولية املادية الصارمة اليت ال تعرف أية ثغرات أو انقطاعات"حياته كلها غريه من الناس يف نفسه طوال

يوجد يف جسم اإلنسان من أنواع الطاقة  ال« : يةخلص ديبو رميوند، أحد أعضاء هذه املدرسة، مبادئها يف الكلمات التال
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ففي احلاالت اليت ال ميكن تفسريها حالياً ذه الطاقات علينا إما أن . العادية الفعالة سوى الطاقات الفيزيائية والكيمائية
يف مرتبتها مماثلة  الطريقة اخلاصة لفعلها بواسطة املنهج الفيزيائي الرياضي أو أن نفترض وجود قوى جديدة نكتشف

، أي أن اإلنسان إن هو إال جسد »قوة اجلذب والطرد  للقوى الكيمائية الفيزيائية املطبوعة يف املادة، ميكن ردها إىل
  .مادي حمض، حتركه قوانني احلركة

ة يف عامل مدرسة هلمهولتز يذهبون إىل أن أية وحد وقد ارتبط ذا االجتاه املادي الصارم اجتاهاً تطورياً، فقد كان أتباع
هو عضو يف أسرة واحدة اختلفت مظاهرها حبكم عملية التطور، وهو تطور طبيعي  الكائنات، حيواناً كانت أو إنساناً،

. يف هذا العامل ال توجد أرواح أو جواهر أو صور كاملة، وال توجد خطط عليا أو أغراض ائية تؤثِّر » مادي ولذا

يعين يف واقع األمر رفض كل ما ليس مادياً  كل هذا. »ا نشهد من معلومات والطاقات الطبيعية هي وحدها العلل فيم
املادة أو /للكلمة، كما يعين رفض حماوالت العقل البشري جتاوز عامل الطبيعة رفضاً كامالً، باملعىن الصارم واملباشر

املرجعية الوحيدة هي  في وتصبحوهكذا يضمر اإلنساين ويذوي مث خيت. طريق إسقاط املشاعر اإلنسانية عليه أنسنته عن
الكامنة يف الطبيعة احملرك الوحيد للتاريخ، وجتعل الصراع  املادة، وهي مرجعية كمونية مادية جتعل القوى املادية/الطبيعة

  .املادي/الطبيعي احلياة، وجتعل القيم اإلنسانية واألخالقية جمرد معوقات يف طريق التطور من أجل البقاء املادي جوهر

اليت جتعل اهلدف النهائي، ورمبا الوحيد، للحياة حتقيق اللذة،  "واللذة"املادي تظهر نظرية املنفعة /يف هذا اإلطار الطبيعي
لكن . عشر احلتمية املادية، حجر األساس بالنسبة للعديد من نظريات وأيديولوجيات القرن التاسع كما يظهر مفهوم

الذي يحركه عنصر واحد أو عنصران ماديان مثل   األمر ظهور اإلنسان أحادي البعداحلتمية املادية الصارمة تعين يف واقع
 فظهر علم النفس الترابطي اآليل الذي يفسر اإلنسان يف كليته باعتباره كائناً .العنصر االقتصادي أو العنصر اجلنسي

واملدرسة السلوكية تعبرياً عن هذا   بافلوفوفيما بعد ظهر"بسيطاً يدخل بقضه وقضيضه يف شبكة السببية املادية الصلبة 
 ."االجتاه االختزايل نفسه

املادية، فضمور اإلنسان باعتباره كائناً  هذه اهليمنة الكاملة للعقالنية املادية تعين يف واقع األمر ظهور الالعقالنية ولكن
 اإلنساين عدمي اجلدوى وكذلك القيم اإلنسانيةالطبيعة، يعين يف واقع األمر أن العقل  حراً مسئوالً عن أفعاله، مستقالً عن

أوربا تدرجيياً ظهور فكرة  وبالفعل شهدت. والفعل اإلنساين، وهذا يعين حتمية ظهور منوذج آخر ميأل هذا الفراغ
، ذكره أن االهتمام بالسحر والتنجيم أخذ هو اآلخر يف التزايد ومما جيدر"الالشعور وبدأ االهتمام بالتنومي املغناطيسي 

وقد شاعت  ."كثرياً من رواد حركة احلداثة يف الفن كانوا يترددون على مدام بالتافسكي العرافة ومما هو معروف أن
واإلرادة، وفلسفات القوة اليت متجد السوبرمان   وفلسفة نيتشه اليت متجد الفرد"التصوفية احللولية"فلسفة شوبنهاور 

 لبعد، إىل أن يذعن للقوانني الطبيعية وقوانني الواقع، وهو ما كرسته كثري منأحادي ا اإلمربيايل، وتدعو ضمناً السبمان،

  .الفلسفات املادية الواقعية مثل الربمجاتية

 العلمانيني ممن أدركوا اجلوانب املظلمة لالستنارة واجلوانب التفكيكية للمشروع وقد ظهرت جمموعة من املفكرين

مستقلة ومل يعد اإلنسان يتحكم  وا أن عملية التقدم التراكمية قد اكتسبت حركيةالتحديثي يف اإلطار املادي، وممن أيقن
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الذي عبر عنه ماكس فيرب أحسن تعبري، فقد كان يرى أن » احلضارة  مأساة« وقد عبر هذا عن نفسه يف موضوع . فيها
تنتهي إىل الترشيد  تزايد معدالت الترشيدالغربية تكمن يف اجتاهها حنو الترشيد، ولكنه اكتشف أيضاً أن  عبقرية احلضارة

اإلنسان يف القفص احلديدي التكنوقراطي  اإلجرائي املنفصل عن القيمة وعن اإلنسان، والذي ينتهي بأن يودع
وهذه الرتعة التشاؤمية مل تكن مقصورة على فيرب، بل . الضمور اإلنساين البريوقراطي، فكأن التراكم احلضاري يؤدي إىل

. والعقالنية التكنولوجية كتابات زمييل وكاراليل وغريمها، ومت التعبري عنها يف مفاهيم مثل التشيؤ والتسلّع جندها يف

  .الغربيني قضية تداخل العقالنية املادية والالعقالنية املادية وإشكالية مأساة احلضارة هي تعبري عن إدراك بعض املفكرين

اإلنسان احلر املسئول أخالقياً،   يف ظهور النسبية األخالقية واختفاء فكرة"عقالينبشكلها العقالين والال"املادية  وتتضح
سليب من آثار البيئة، أو جمرد اضطراب نفسي ناجم عن اضطراب  فاجلرمية أثر. القادر على جتاوز ذاته وجتاوز بيئته

يف  لنسبية األخالقية عن نفسهاوقد عبرت هذه ا. معينة ال يستطيع اإلنسان التحكم فيها عضوي أو قوى نفسية
 فساد جو من اإلباحية وظهرت "األدبية والفنية املدينة اليت ولدت فيها حركة احلداثة"األخالقيات السائدة يف مدينة فيينا 

احملرك األول وعن دور اجلنس عند األطفال وأثر الكبت على الصحة العقلية  عدة دراسات تنطلق من اجلنس باعتباره
  .«"تطهر"كاثارسيس «و» اللبيدو«وترددت كلمات مثل  .واجلنسية

. واالجتماعي اجلماعة اليهودية اليت كان فرويد ينتمي إليها كانت تتسم بقدر عال من التحلل اخلُلقي ومما جيدر ذكره أن

عرضهم لعمليات االجتماعي والثقايف بعد ت فيهود فيينا كانوا أساساً من يهود اليديشية الذين دخلوا مرحلة االحنالل
 وبعد "ارية/يف روسيا وأملانيا واإلمرباطورية النمساوية"احلكومات املطلقة  العلمنة الشرسة واجلذرية اليت قامت ا

فتحولوا من مجاعة متماسكة إثنياً ودينياً  اليهودية احلاخامية مرحلة األزمة، وبعد هيمنة املنظومة القبالية احللولية، دخول
واحدة من أعلى نسب األطفال غري الشرعيني، أما اجلماعة اليهودية يف  فكانت عند يهود ار. ة مفكَّكةإىل مجاع
أكرب نسبة تكاثر بني   فكانت تعد من أكرب مصادر البغايا يف العامل كما سادت فيها"أتى منها والدا فرويد اليت"جاليشيا 
فالسياق اليهودي مل يكن خيتلف كثرياً . "»فرج اليهود» أي» ا جودايورومفاجين«ولذا كان يقال هلا بالالتينية "اليهود 

  .الشامل عن السياق الغريب العلماين

املادي /شاملة، تدور حول فكرة اإلنسان الطبيعي وفرويد هو ابن عصره، فرؤيته للكون حلولية واحدية مادية، علمانية
قال جوته يف مقال .  ومدرسة هلهمولتز ورؤية جوته احللولية للطبيعةتأثر بداروين يف جانبيه العقالين والالعقالين، وقد

فالسر ليس سراً وإمنا هو  ."أيتها الطبيعة أستحلفك مرات ومرات أن تقدمي لنا اإلجابة عن كل أسرارك: "الطبيعة عن
عصاب سيكتشف كان فرويد يتصور أن علم األ"عاماً  مادية وميكن اكتشافه، وحينئذ يصبح قانوناً/ظاهرة طبيعية

. مادي، ختضع حركاته وسكناته لقوانني الطبيعة/، فاإلنسان كائن طبيعي"البشرية األساس الفسيولوجي لتصوره للنفس

سقطات ذاكرة أو  فالسلوك اإلنساين ليس عشوائياً، بل إن الظواهر النفسية، سواء كانت أعراض مرض أو ومن مث
االعتباط والتفكك أو الصدفة، ولكنها يف واقع األمر   مفهومة، يسودهاعثرات لسان، قد تبدو كأا ال معىن هلا وغري

منطاً  لذا فالسلوك اإلنساين يتبع. فهي نتيجة منطقية لألسباب اليت ارتبطت ا وأدت إليها ظواهر هلا معىن ميكن اكتشافه،
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. س الكائنات األخرى مثل احليوانتدر حمدداً له معىن كامن ميكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي منهجي، متاماً كما

. نفس اإلنسان ال ختتلف عن اجلهاز التنفسي واهلضمي والتناسلي وكأن» اجلهاز النفسي«ومن هنا حديث فرويد عن 

النفسي إىل  املصطلح ينم عن رغبة فرويد الشديدة يف حتقيق هدفه األمسى أال وهو الوصول بالتحليل واستخدام مثل هذا
. تفسري األحالم كعملية مجع املادة العلمية وقد كان يعترب حاالت. "كما كان يقول"أو العلم احلقيقي حالة العلم العام 

. حالته إال أنه كان يتصور أنه يستعيض عنها بقدرة احمللل على التقدير والتخمني ورغم أن التجربة املضبوطة مستحيلة يف

بل إنه يف . اجلهاز النفسي  هلذا"العلمي املادي الواقعيأي األساس "حاول فرويد كذلك أن جيد األصل العضوي  وقد
  .اإلمربيولوجي التشرحيي النفصال األنا عن اهلو عمل مثل ما فوق مبدأ اللذة حاول أن جيد األصل

تفسريه  املادي وإدخاله شبكة السببية املادية الصلبة حبيث ميكن/اإلنسان للقانون الطبيعي وهذه مجيعاً حماوالت إلخضاع
للحتميات املادية، ال ميلك من أمر   كل أبعاده من خالل عنصر واحد أو عنصرين، فهو إنسان أحادي البعد خاضعيف

  .نفسه شيئاً

وهذه "الرؤية  عقالنية فرويد املادية إىل ال عقالنية مادية إذ تصبح عقالنية اإلجراءات وال عقالنية عند هذه النقطة تتحول
فإنسان فرويد الطبيعي يشبه من . "املفكرين الغربيني  احلديثة الحظها ماكس فيرب وغريه منمسة عامة يف احلضارة الغربية

  االقتصادي، فكالمها حتركه العناصر املادية الواحدية، وكالمها خاضع"وماركس" بعض النواحي إنسان آدم مسيث

ورغم نقاط . إنسانية يف التراحم ةحلتميات السوق أو اجلسد، وكالمها ال حتركه رغبة اجتماعية يف التواصل أو رغب
أساسية، فاإلنسان االقتصادي يتحرك يف فضاء حضاري، فهو على األقل  التماثل الواضحة هذه، إال أنه مثة نقطة اختالف

تارخيي ال إنساين،  أما إنسان فرويد اجلسماين فهو يتحرك يف فضاء ال. جييد فهم آليات البيع والشراء يتحرك يف السوق
بل إنه هو التيلوس أيضاً فهو األساس "اإليروس  لنسق الفرويدي األساسية، اللوجوس احلقيقي والنهائي، هوفركيزة ا

ليشمل كل » إيروس«و» لبيدو«و» لذة«و» جنس«أحياناً أن يوسع نطاق الدوال  وحياول فرويد. "واحملرك واهلدف
. "»عالقات اإلنتاج«أو  «اقتصاد«اركسيني مع الدال متاماً كما يفعل بعض امل"، "إخل... احلب  العمل"احلياة  جماالت

 " مراحل تطور الشخصية البشرية-مركَّب أوديب  مثل"ولكن اجلنس الرابض داخل اإلنسان وما يرتبط به من نتائج 

 نما عدلبل إن فرويد عمق البعد الالتارخيي والالاجتماعي يف نظريته حي. واملطاف يظل الركيزة األساسية يف اية األمر

املسألة هي الصراع بني اإليروس   واللبيدو، أصبحت"ذات البعد االجتماعي"رؤيته، فبعد أن كان هناك صراع بني األنا 
وعلى كل فهذا االنتقال من الدافع االقتصادي إىل الدافع اجلنسي . الالتارخيية والثاناتوس، وكالمها يوجد يف عامل القوى

الثروة وحتركه وسائل اإلنتاج  فاإلنسان االقتصادي يبحث عن مراكمة. احللولية والكمونيةتعبري عن تزايد معدالت  هو
فتمركزه حول ذاته ليس كامالً إذ ال يزال يوجد عامل موضوعي  وآليات السوق، أي أن ما حيركه شيء خارجه، وبالتايل

احلد األدىن  داخله، ال يتفاعل إال يف حدوداجلسماين فما حيركه هو اللبيدو، أي شيء كامن متاماً  أما اإلنسان. خارجه
اجلسد مث اجلنس باعتبارمها الصور اازية  وظهور". مع اتمع واحلضارة، اليت تشكل جمرد عوائق لتحقُّق اللبيدو

تكوين مث للجنس ويف اية األمر للحظة القذف نفسها اليت تصبح حلظة اخللق وال األساسية، حيث يرد العامل أوالً للجسد
 ."منذ بداية التاريخ اإلنسان وذوبان الذات يف املوضوع الكوين وغياب الوعي، هو إحدى مسات النظم احللولية وتأله
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املوضوع، فمبدأ اللذة  حسب تصور فرويد  مبدأ كمي، إذ يذهب  ولكن التمركز حول الذات يؤدي إىل التمركز حول
ينقَل إىل جمال   إن مل يستخدم يف جمال ما فإنه"وداخل كل حضارة"د حمدوداً من الطاقة داخل كل فر إىل أن مثة كماً

اللذة يدفع اإلنسان دفعاً إلشباع رغباته احلسية  ومبدأ. آخر، وإن مل يشبع بطريقة سوية، فإنه سيجد مسارات أخرى له
ان بوجود إرادة إنسانية، قد توحي» إشباع«و » رغبة«وكلمتا . قدر من األمل وحتصيل أكرب قدر ممكن من اللذة وأقل

بأعضائه اجلنسية  فاإلنسان كائن سليب، آلة يسوقها اللبيدو والالوعي، كائن ملحق. أبعد ما يكون عن ذلك ولكن األمر
وكل ما يفعله اجلهاز النفسي هو أن . الواقع  يتلقى املدخالت اليت تأتيه من اجلسد ومن"على حد قول كارل كاوتسكي"

وهذه الطاقة قوة . تناقض الدوافع الغريزية بعضها مع بعض وبينها وبني الواقع ليل التوتر الناجم عنينظم نفسه بنفسه لتق
كما هو احلال مع الرشد " من اإلرادة والوعي الفرديني وحسب وال من العقل والقيم األخالقية والقيمة» تتحرر  » مل

  .اً ال هوادة فيهشرس  وإمنا تعاديهم، بل وتشن عليهم هجوماً"املادي االقتصادي

االقتصادية، فهي على األقل حتميات مفهومة غري مرتبطة بعامل خارج  وإذا كان اإلنسان االقتصادي يسقط يف احلتميات
املظلمة الكامنة يف  منوذجاً رياضياً ميكن التنبؤ به، أما إنسان فرويد اجلسماين فيسقط يف حتميات اجلنس اإلنسان وتتبع

الرؤية الفرويدية، كائن غري اجتماعي متمركز حول  إن اإلنسان، حسب. سبر غورها أو فهمهاذاته ولكنها ال ميكن 
 حوهلا يتحكم فيها الالشعور ويسيرها، فهو كائن ال إرادة له، هو سبمان، دون ذاته متاماً، ولكن الذات اليت متركز

حياتنا مسيرة التزاماً بقوى جمهولة ال  إن« : ل فرويدوكما يقو. املادة الكامنة فيه/اإلنسان، يذعن متاماً لقوانني الطبيعة
  .» سبيل إىل التحكم فيها

اليت تنطوي على [الواعية  وهكذا فإن األنا« : جوار هذه اجلملة اإلخبارية املظلمة يضيف فرويد ما يلي ولكن إىل
. »تطياً جواداً عليه أن يكبح مجاحه تشبه رجالً مم] واللبيدو الالشعور[يف عالقتها باهلو ] الضمري والوعي واإلرادة

أن  فبعد. يستخدمها فرويد حتتوي على قدر كبري من اإلام غري موجود يف اجلملة اإلخبارية والصورة اازية اليت
على جاحماً، واألنا باعتبارها اإلنسان القادر  يتحدث عن قوى جمهولة تسير اإلنسان، جنده يشري إىل اهلو باعتبارها حيواناً

والصورة جتعلنا نتعاطف مع اإلنسان، فهو إنسان مبقدار استطاعته . يف احليوان التجاوز وعلى التحكم بدرجات متفاوتة
احلتمي، فإمكانية النجاح  كما أن الصورة ال تنطوي على فشل احملاولة. مجاح احليوان ومبقدار احتفاظه بتوازنه أن يكبح

اازية ويغيب يف اجلملة اإلخبارية يعبر عن تناقُض عميق داخل  الذي يسم الصورةهذا اإلام . إمكانية حقيقية مطروحة
  .يتصاعد حبدة يف أعماله األخرية فرويد سنجده

املظلمة اجلاحمة هناك دائماً السوبرمان، هذا الكائن اإلمربيايل، والذي يأخذ  وإىل جانب السبمان الذي تتحكم فيه القوى
ولعل اهتمام فرويد ". األسرار نظومة الفرويدية لعل أمهها املفسر القادر على فك الشفرات وفهممتعددة يف امل أشكاالً

  ."تعبري عن هذا العقل اإلمربيايل الذي حياول حوسلة العامل بأسره بالكوكايني والتنومي املغناطيسي مث بالالوعي ودوره

احلال رؤيته للعدوان  فهناك بطبيعة. عية إىل حد كبريفرويد لإلنسان، شأا شأن أية رؤية مادية، رؤية صرا ورؤية
صراع مع احلضارة  األنا يف صراع مع اهلو   اإلنسان يف: كمحرك أساسي لإلنسان، ولذا جند الصراع يف كل مكان
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االبن  البنت مع األم  الذكر مع األنثى  آليات الدفاع ضد اللبيدو مقابل  اإليروس يف صراع مع الثناتوس  األب مع
  .االقتحام وااللتفاف آليات

بدأت يف واقع األمر مع املشروع التحديثي الغريب،  إن الرؤية الفرويدية جزء من حركة تفكيكية تقويضية عامة
وكان . عشر، مث وصلت إىل قمتها مع احلركة التفكيكية يف أواخر القرن العشرين وتصاعدت حدا يف القرن التاسع

أي "طعنوا نرجسية اإلنسان  حلركة التفكيكية التقويضية، فقد وصف نفسه بأنه أحد ثالثةيدرك أنه جزء من هذه ا فرويد
وفرويد حمق يف ذلك متاماً فكوبرنيكوس بين . وفرويد نفسه كوبرنيكوس وداروين: "قاموا بتفكيكه ورده إىل املادة

من  النظام الشمسي، وإمنا جمرد جزءمركز الكون، ومن مث فاإلنسان ليس ذا أمهية خاصة يف  لإلنسان أن األرض ليست
الطبيعة الذي أنتجته من خالل عملية تطورية  وقد عمق داروين هذا االجتاه حني بين أن اإلنسان سليل القرود وابن. كل

وأخرياً جاء فرويد ليبين أن القرد ال يوجد خارج اإلنسان . فيها بأمهية خاصة ليس هلا هدف واضح وال حيظى اإلنسان
خارجي لإلنسان، فإن  فإذا كان كوبرنيكوس وداروين قد حطما أي تفرد. وإمنا يوجد داخله ويف صميم كيانه سبوح

املادة من الداخل واخلارج، ومن مث /خاضعاً لقوانني الطبيعة فرويد حطم أيضاً أوهام التفرد الداخلي حبيث يصبح اإلنسان
  .كاملة مت حتويله إىل مادة

التفكيك ماذا ميكن أن نفعل؟ كان دعاة االستنارة  قولة اإلنسان ذه الشراسة، ماذا يبقى لنا؟ بعدولكن بعد حتطيم م
 ولكن دعاة االستنارة املظلمة مل. التكنولوجية وعن إمكانية إقامة الفردوس يف األرض املضيئة يتحدثون عن اليوتوبيا

إدراك للشر يف النفس البشرية  عمقاً، فقد كان عندهميشاركوهم هذه األوهام، فرؤيتهم للواقع ولإلنسان كانت أكثر 
باملأساة كان عميقاً، على عكس السطحية اليت يتسم ا  وحلدودها ولطموحها للتجاوز وإلخفاقها، ولذا فإحساسهم

 نةفرويد رغم مادية النموذج الذي ينطلق منه إال أنه استمر يف تعديله وتطويره من آو ولذا جند أن. الفكر االستناري

ولكنه شأنه شأن دعاة . عن إدراكها ألخرى حىت ميكنه أن يعبر عن تركيبية النفس البشرية اليت عجزت االستنارة املضيئة
. اإلنسان، والغابة املوجودة خارجه وكان يرى أن ال خمرج له منهما االستنارة املظلمة، كان يرى الذئب الرابض داخل

احلضارة  حدث عن اللبيدو واإليروس وحسب وإمنا يتحدث أيضاً عن مأساةكتاباته األخرية ال يت ولذا جنده يف
املسدود الذي دخله املشروع التحديثي  وقد عبر فرويد عن إحساسه بالطريق. واإلحساس بالذنب والندم والثناتوس

ستريي إىل شقاء حتويل البؤس اهل«النهائي ملشروع التحليل النفسي بأنه  التفكيكي وعدميته الواضحة حني خلص اهلدف
 to transform hysterical misery ترانسفورم هسترييكال ميزري إنتو كومان أابينيس تو"» عام 

into common unhappiness". 

 رؤية فرويد 

Freud's World View  

املادة، /لطبيعةكمقولة مستقلة عن عامل ا ينتمي فرويد إذن إىل تقاليد التفكيك والتقويض املادية اليت تودي باإلنسان
ولكن . إسبينوزا الذي أدرك العامل من خالل منوذج حلويل هندسي بارد صارم ويقف على قمة هذه التقاليد الفيلسوف
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الدينامية احلركية، مادية  مادياً على طريقة إسبينوزا الال تارخيية اجلامدة، وإمنا كان مادياً على طريقة هيجل فرويد مل يكن
واحدية مثل منظومة إسبينوزا ولكنها ال تتحقق دفعة واحدة  ومنظومة هيجل املادية. ب والديباجاتاملضمون مثالية اخلطا

والزمين  ولكن هذه املتتالية تنتهي عند نقطة حمددة حيث يتحد املقدس. خالل متتالية تارخيية يف الزمان واملكان وإمنا من
اإلله ال خيتلف كثرياً عن إله إسبينوزا  ث يصبح التاريخ جسدويتحد الفكر واملادة، أي أا تنتهي بالتجسد الكامل حي

ينمو تدرجيياً إىل أن يصل إىل ذروته وحلظة اكتماله يف اية التاريخ  الذي هو الطبيعة، ولكن إله هيجل إله عضوي
  .األرضي والفردوس

وقد أحدث ثورة .  الطوباوية اهليجليةيشارك الرتعة  وإن كان ال"والدارويين"ينطلق فرويد من املفهوم التطوري اهليجلي 
الشخصية مثرة التفاعل املتبادل بني التكوين الوراثي للفرد وبيئته االجتماعية، أي  فقد كان يرى أن. يف مفهوم الشخصية

.  والعامل اخلارجي"والدوافع الغرائز"الشخصية فيما يرى فرويد هي التفاعل املتبادل بني حاجات الفرد الداخلية  أن

البيئة، اليت إما أن تتيح هلذه الرغبات واحلاجات فرصة التحقق  فرد يكشف عن حاجاته ورغباته الغريزية عن طريقوال
  .ذلك عن طريق التعويق أو اإلنكار واإلشباع أو حتول دون

ز على الغرائز الذات والبيئة إال أن فرويد يسقط يف اجلمود واالنغالق حني رك ورغم هذه الرؤية الدينامية يف العالقة بني
أقصى حد،ينحصر يف أا إما  أما البيئة فقد كان دورها سلبياً إىل. بوصفها صاحبة الدور األكرب يف هذه العالقة والدوافع

ومن هنا كان تركيزه على الغريزة والدوافع وميشه لدور  .أن تساعد على إشباع حاجات الفرد أو تعمل على إحباطها
  .نطاق الذات وعامل الغرائز والدوافع احلضارة وكل ما يقع خارج

فاملصدر، هو حالة البدن وحاجته لإلشباع، . وهدفها وموضوعها وقوا مصدرها: وتتميز الغريزة بأربع خصائص
الغريزة، أما  من التوتر الذي يصاحب هذه احلالة، واملوضوع هو الشخص أو الشيء الذي تتجه إليه واهلدف هو التخلص

» اللبيدو«الذي يفضل فرويد استخدامه فهو  والغريزة لفظ عام أما املصطلح. حلاجة احملركة للغريزةالقوة فهي شدة ا

 يتحدث هوبز عن دافع واحد يسيطر على اإلنسان هو اللبيدو دومناندي" «طاقة شهوية«واليت ميكن ترمجتها بعبارة 

libido dominandi، القوى املظلمة داخل اإلنسان اليت ملوهو مرتبط بالالشعور واهلو و. "أي شهوة السيطرة 

  .حتتك باحلضارة ويتسم بأنه غري منطقي وغري أخالقي أو متجاوز للمنطق واألخالق

أا ال تعين جمرد النشاطات واللذة اليت  ويذهب كثري من مفسري فرويد إىل أن اللبيدو هي الطاقة اجلنسية الكمية إال
 أيضاً جمموع التنبيهات والنشاطات اليت تظهر منذ الطفولة وتنشأ عنها اللذة، وذا تتعلق بعمل اجلهاز التناسلي وإمنا تعين

فاللبيدو هو ما جيعلنا نعيش . التناسلية املعىن يشكِّل مفهوم احلياة اجلنسية يف نظر فرويد مفهوماً أمشل من مفهوم احلياة
  .بعشق احلياة وحنب ما نعمل، ونقبل على ما حنب

ذات طابع بيولوجي حتمي، أما الدوافع فهي متغيرة   ثابتة"مثل البقاء املادي"زة وإمنا دافع، فالغرائز واللبيدو ليس غري
انفصل  وقد كان اللبيدو يف البداية جزءاً ال يتجزأ من غريزة البقاء ولكنه. وموضوعها وقوا وأقل حتمية، يتغير هدفها
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فهو مصدر للبقاء ومصدر للذة  . عمل بيولوجي له أبعاد لبيديةعنها وأصبح مستقالً، فمص الثدي على سبيل املثال
والدوافع عن الغرائز يظهر قدر من التناقض إىل أن تصبح اللذة  ومع انفصال اللذة عن البقاء. اجلنسية يف الوقت نفسه

غريزة البقاء حنو هدف  افاً عنوهي يف هذه احلالة تعد احنر. ذاا، مستقلة متاماً عن الرغبة يف البقاء اجلنسية اية يف حد
انطالقه حتمية مادية، ولكنه يبذل يف الوقت نفسه حماوالت  هو أن نقطة: وسنالحظ هنا منطاً أساسياً عند فرويد. آخر

  .داخل النظام املادي املصمت يسمح لإلنسان بقدر من حرية اإلرادة مستمية خللق ثغرة أو حيز

اخلارجي وال ميكن فصله عن  نفسية الكمية اليت يستثمرها اإلنسان يف تعامله مع العاملكما أسلفنا  هو الطاقة ال واللبيدو 
صورة اجلسد هي ظالم "احمللل النفسي الربتغايل،  أو على حد تعبري ألفيم، "Imago إمياجو"مفهوم صورة اجلسد 

تصوره  النفسية أو اللبيدو من خاللفاإلنسان كما يراه فرويد يستثمر طاقته ". السينمائي القاعة الذي نرى فيه الفيلم
باملرحلة النرجسية حيث يركز اإلنسان على  صورة جسده عرب مراحل تطورية معينة تبدأ برؤيته العامل كفم وثدي، مروراً

  .العامل جسده وحده، إىل أن يفهم أن مثة آخر يف هذا

وننتقل إىل مستوى اإلجراءات وتشغيل  ويرى بعض مفسري فرويد أننا حني نترك نطاق التعريفات النظرية والقول
وحنن منيل لألخذ ذا . األمر، حيصر اللبيدو يف اجلنس باملعىن الغرائزي احلتمي النموذج، فإننا جند أن فرويد كان، يف واقع

أسلفنا كان ينظر للجنس  وفرويد كما"األخري، ولكننا نضيف إىل هذا أن اجلنس مل يكن املتعة اجلنسية فحسب  الرأي
فاجلنس هو اللذة اليت تنتج عن االحتاد . أمشل ذا طبيعة حلولية  وإمنا كان تصوراً"رة سلبية للغاية تنم عن االمشئزازنظ

وهذا . منها بالذوبان فيه، أي أنه يرتبط متاماً بالرغبة احمليطية يف ذوبان الذات يف موضوع أكرب بعنصر ما والشعور
  .تأكيد حرية االختيار  يستوعب كالً من احلتمية والرغبة يفالتعريف تعريف وسط مركَّب، مبعىن أنه

 "يستطيع اإلنسان أن ميارس من خالهلما حريته وفرديته"ثغرة أو حيز  ويظهر التناقض بني تأكيد احلتمية والرغبة يف خلْق

واألطروحة  وحة املضادةاألطروحة واألطر"اإليقاع اهليجلي الثالثي الذي يسم الفكر الغريب احلديث  يف جلوء فرويد إىل
استخدام منوذج مادي واحدي لتفسري الكثرة   وكلها حماوالت نامجة عن" صراع األضداد واحتادها-الثالثة املركبة 

  .الظاهرة اإلنسانية والتعدد والتركيب الالمتناهي الذي يسم

  :جيةإىل ثالثة أقسام طوبولو "أو اخلريطة النفسية"ويقسم فرويد النفس اإلنسانية 

واجلنسية والعدوانية ومقر الرغبات واحلاجات االنفعالية اليت قد تكون من القوة  مستودع الدوافع البدائية:  الالشعور 1
 .إىل عامل الالشعور تشكل ديداًَ لصاحبها إذا ظهرت يف شعوره وإدراك وجودها، ومن مث فهو حياول دفعها حبيث

حاولت هذه املشاعر الظهور يف منطقة الشعور فإا تواجه  وكلما. عوريةوعملية الكبت هذه هي نفسها عملية ال ش
اختزان  والالشعور من مث هو منطقة. جعلها شعورية ال تتحقق إال بصعوبة بالغة وبطرق عديدة فمحاولة. مبقاومة كبرية

ويؤثِّر الالشعور يف سلوكنا . حلهااليت يتعذر  الذكريات، املؤمل منها واملخجل، واملشكالت النامجة عن الدوافع املتعارضة
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فالرغبات الالشعورية أشد قوة وأعمق أثراً من االجتاهات . شعورنا وإرادتنا اليومي ويوجهه، رغم أنه يقع خارج جمال
  .الشعورية واملشاعر

وعي، العامل اخلارجي أو تلك القادمة من عامل ال مستودع اإلحساسات واألفكار القادمة من: "الوعي" الشعور  2
  .واملستوى الظاهر هلا والشعور ميثل اجلانب السطحي للشخصية،

كانت شعورية منذ فترة ومت اختزاهلا ومن مث بوسع الشخص  مستودع اإلحساسات واألفكار اليت:  ما قبل الشعور 3
 يات ومستودع اللغةوهذا اجلزء هو مستقَر الذكر. مل تكن يف وعيه وانتباهه طوال الوقت تذكُّرها حسب إرادته، ولكنها

  .واألفكار املتداولة والشائعة وما يتعلمه اإلنسان وخرباته السابقة

 : ويظهر التقسيم الثالثي مرة أخرى في تقسيم الجهاز النفسي إلى الهو واألنا واألنا العليا

ما هو موروث وموجود الغرائز وميثل كل  وهو البعد البيولوجي يف الشخصية ومستودع :"Id إيد: بالالتينية" اهلو  1
واهلو ال تتحمل التوتر . والالشعور، وهي قوة جمهولة ال يسبر هلا غور وحتوي اهلو الفوضى والظالم والطيش. يف البدن

وال عالقة للهو  .اإلشباع بغض النظر عن الظروف احمليطة، وتتحرك حسب مبدأ اللذة وحماولة تقليل التوتر وتبحث عن
واهلو الشعوري ويسعى . اخلري أو الشر أو األخالق  متكيف مع اتمع فهو ال يعرف القيم أوبالعامل اخلارجي وهو غري

األنا  مباشر، فمثالً األحالم وهفوات اللسان جتليات مقنعة ملضمونات الشعورية أفلتت من للتعبري عن نفسه على حنو غري
  .»مبدأ اللذة«وصارت علنية وال ختضع إال ملا أمساه فرويد 

وميثل األنا الشعور والعقل  وهو املكون النفسي الذي ينمو من اهلو حتت تأثري البيئة :"Ego إجيو: بالالتينية"  األنا 2
على خمارج واقعية لدوافع اهلو فيقوم بإشباعها أو كفها أو  واألنا هو اجلزء من الشخصية الذي ينشد العثور. والنور

وجينبه  ويف الوقت نفسه يؤمن األنا الشخص من الوقوع يف نزاع مع حميطه. جيالواقع اخلار تأجيلها تبعاً ملا ميليه
 أنه يستجيب للعامل "الشعور" ويتوهم األنا. التجارب األليمة، وهو مصدر ضبط النفس ووسيلة التكيف مع احمليط

 إن هو إال خداع ولكن فرويد يذهب إىل أن هذا. »الواقع مبدأ«اخلارجي وفق معارف صادقة أو ما يسميه فرويد 
 "إيروس" يتحكم فيه العقل واملعرفة إال أا تأمتر يف واقع األمر بأوامر اهلو وغريزيت اجلنس للذات، فاألنا تظن أن سلوكها

  . وإن كان يتم هذا بشكل مقنع قد ال تدركه األنا نفسها"ثناتوس"واملوت 

واألخالقي واحلضاري وينمو من  املكون االجتماعيوهو  :"Superego سوبر إجيو: بالالتينية" األنا األعلى  3
ويبدأ تكوين األنا األعلى يف . "االجتماعية واألخالقية واحلضارية"العليا  األنا ووظيفته السعي إىل حتقيق الغايات واملُثُل

ولكن . حدودوغرائزه بال  فالطفل يسعى إىل حتقيق اللذة ويسترشد يف سلوكه مببدأ اللذة ويستجيب لدوافعه الطفولة،
وبالتدريج . يتلقاها من أبويه ومن خالل نظام املكافأة والعقاب كلما كرب بدأ يدرك مبدأ الواقع فيتعلم قواعد السلوك اليت

والدينية ويتعلم  املثل األعلى الذي يستخلصه األنا من بني األوامر والنواهي التشريعية واألخالقية يتكون الرقيب وهو
وهكذا تتكون األنا . أقل ضرر ناجم عنها اجهه من حقائق فيحقق أكرب قدر من اللذة معكيف يضبط سلوكه مبا يو
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ولذا فهي أقرب إىل "وحتثها على إحالل األهداف األخالقية حمل الدوافع الغريزية  األعلى اليت توعز لألنا بكبح مجاح اهلو
فمن : بالتأرجح بني نقطتني نا األعلى يتسمومع هذا ميكن القول بأن موقف فرويد جتاه األ. "»الضمري«نطلق عليه  ما

األهداف األخالقية، ولكن من ناحية أخرى تظهر باعتبارها  ناحية تظهر األنا األعلى كوسيلة إلعالء الرغبات وحتقيق
  .اجلنسية الضرورية ويؤدي إىل شعور بالذنب ال مربر له رقيباً صارماً يصادر الرغبات

الذات  الذي يعبر عن نفسه من خالل غرائز حب"دو وأحل حملهما مفهوم اإليروس يف اللبي وقد أدمج فرويد األنا
ويف حماولته . وهو عكس احلياة» ثناتوس» ولزيادة تركيب الرؤية وضع فرويد اإليروس مقابل ما أمساه. "وحفظ النوع

التارخيية إذ يظل يدور يف إطار يقترب فرويد قط من العناصر االجتماعية و  ال"رغبة املوت واهلدم"تفسري كنه ثناتوس 
نطاق النموذج املادي الواحدي  الكمونية املادية، فيحاول تفسري الثناتوس تفسرياً مادياً تطورياً حىت يبقى داخل احللولية
أن املادة احلية العضوية حتتفظ داخلها بذكرى أصلها غري  ولذا جنده يف كتاب ما فوق مبدأ اللذة يذهب إىل. الصارم

احملتومة  ، أي الرغبة»إجبار التكرار«وأطلق على هذا مبدأ . العودة إىل األصل غري احليوي  ولذا فهي ترتع إىلالعضوي
وكأن املادة حتوي داخلها "كانت مادة غري عضوية  يف تكرار احلالة السكونية املتوازنة اليت عاشتها املادة العضوية عندما

ويبدو أن الثناتوس سوف تنجح يف . "دفعاً، فهو تيلوس مادي حلويل متاماًالسر  سراً غري مدرك ومع هذا يدفعها هذا
إن : "قولته الشهرية ومن مث قال فرويد. يف القيام بدورها وهو التحلل أو املوت الذي هو اية كل كائن حي النهاية

 املوت البيولوجي، وهذا ما إذا كانت اإلشارة إىل ، وهي مقولة ال معىن هلا بطبيعة احلال، إال"هدف احلياة هو املوت
 القول بأن الرغبة يف املوت هو هدف احلياة فهو من لغو القول الذي ال يفسر شيئاً أما. نعرفه مجيعاً دون حاجة لفرويد

  .والذي ال توجد أية قرائن مادية أو عضوية عليه

كل األفراد،   من خالل متتالية ثابتة مير ااألول يف النظام الفرويدي إال أنه يتحقق يف الزمان ورغم أن اللبيدو هو احملرك
فهناك متتالية . الغريب قد أفرزها يف القرن التاسع عشر ال ختتلف كثرياً عن تلك املتتاليات التارخيية العديدة اليت كان العقل

إقطاع   ية شيوعية بدائية  عبود: كما توجد متتالية ماركس. ميتافيزيقية  مرحلة وضعية مرحلة دينية  مرحلة: كونت
النموذج، قمة التقدم واية التاريخ والفردوس  وكانت هذه املتتاليات تنتهي دائماً يف حلظة حتقُّق. رأمسالية  شيوعية

  .األرضي، أي احلضارة الغربية احلديثة

حاول أن يفسر منو وقد . يشارك يف الرتعة الطوباوية يشارك فرويد يف فكرة املتتالية التارخيية واملراحل الثابتة ولكنه ال
الطفل   اليت تظهر لدى"اللبيدو"» الغرائز املكونة«نظرية منو الغريزة اجلنسية من عدد من  الشخصية اإلنسانية من خالل

يف بقائه على رعاية األم واألب وأعضاء اتمع  ويذهب فرويد إىل أن اإلنسان حيوان يولَد عاجزاً متاماً يعتمد. منذ امليالد
 يف هذه املرحلة يالحظ فرويد أن الطفل ليس ذاتاً متكاملة. الطفل اإلنساين يهلك ين، وبدون هذه الرعاية فإناإلنسا

. الذات واملوضوع ليست ثابتة موحدة، وإمنا هو حقل من القوى املتغرية احلدود، ليست له هوية واضحة، واحلدود بني

أجنندرد : باإلجنليزية"األجناس فهو ليس بذات كما أنه ال جنس له  نيال يعرف الفرق ب. والطفل خاضع متاماً ملبدأ اللذة
 وجيد الطفل لذة جنسية يف جسده وترتبط غرائزه اجلنسية ببعض األجزاء ."ungendered subject ساجبيكت
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والطفل  ."auto-erotic إيروتيك أوتو: باإلجنليزية"وهذه هي مرحلة الشهوية الذاتية . املعينة أو األعضاء يف اجلسم
والغرض األساسي من كل فعل يقوم به اإلنسان يف هذه املرحلة  .يف هذه املرحلة ال يرى جسده باعتباره موضوعاً كامالً

مراحل عدة هي  مث يبدأ الطفل يف النمو من خالل. احلسية وحتصيل أكرب لذة، أي حتقيق مبدأ اللذة هو إشباع احلاجات
إذ سرعان ما يدرك اإلنسان أيضاً وجود مبدأ  .بيدية وإدراك متزايد ملبدأ الواقعيف جوهرها ترتيب تدرجيي للدوافع الل

 اإلنساين تركيباً، وبدالً من حتقيق مبدأ اللذة وحسب، فإنه حياول حتقيقه يف إطار وبالتايل يزداد الفعل. الواقع ويصطدم به

 .األمل وحتاشي التوتر  اإلنسان تقليلاالعتراف مببدأ الواقع واحلدود اليت يفرضها على الذات، ومن مث حياول

 تفضي إىل مرحلة رابعة أخرى، وإن كان فرويد "اهليجلي دائماً اإليقاع الثالثي"ومتر الشخصية بثالث مراحل أساسية 
  :انتقالية حىت تزداد خريطته البسيطة تركيباً كعادته أضاف مراحل

 فتان دوراً أساسياً وفيها حيصل الطفل على اللذة من خاللوهي مرحلة تلعب فيها الش :"الشفوية" املرحلة الفمية  1

وتستمر "األشياء واالحتفاظ ا  وتتسم هذه املرحلة باالجتاه حنو امتالك. عملية الرضاعة ويف عالقته بثدي األم ومصه
  ." شهر18هذه املرحلة حوايل 

فطرد الفضالت   من خالل عملية التربز،وهي مرحلة حيصل فيها الطفل على اللذة: "اإلستية"الشرجية   املرحلة 2
ويبدأ . األساسية يف هذه املرحلة هي اإلخراج والسمة. يسبب له إحساساً باالرتياح ويزيل عنه مصدر الضيق والتوتر

 أو االحتفاظ به "فهذا يسبب هلا السعادة"أمه عن طريق إخراج الرباز  الطفل يشعر بأن بوسعه أن يتحكم يف مشاعر
االحتفاظ : املرحلتني ويالحظ أن الطفل يبدأ يف تعلُّم جدلية احلياة من خالل معرفته الفرق بني. "لضيقا فيسبب هلا"

  .مقابل اإلخراج، والتملك مقابل العطاء، والنشاط مقابل السلبية

.  مركز الثقل"ناسليةاملرتبطة بوظيفة األعضاء الت" وهي مرحلة حتتل فيها املشاعر اجلنسية والعدوانية:  املرحلة القضيبية 3

أي خمتصة باألعضاء  "genital جنيتال: باإلجنليزية"وليست عضوية جنسية  ويالحظ أن هذه املرحلة قضيبية
ختيله املمارسات  ويف هذه املرحلة حيصل الطفل على اللذة من خالل. فالقضيب  عند فرويد  هو املركز التناسلية،

  .اجلنسية والعبث بأعضائه التناسلية

حبقيقة  نسبة إىل أسطورة امللك أوديب الذي قتل أباه، وتزوج أمه جهالً"لظهور مركَّب أوديب  هذه املرحلة يئو
جتاه أحد الوالدين من اجلنس  ومركَّب أوديب يتلخص يف أنه ميل جنسي من جانب أحد نوعي اجلنس. "عالقته ما

ونتيجة ذلك . فالصيب مييل إىل أمه، والفتاة متيل إىل والدها. فسهن املقابل، مع ميل عدواين جتاه أحد الوالدين من اجلنس
قضيب  ويرى الطفل أن الطفلة دون. من الوالد من اجلنس نفسه، إذ خياف أن يقوم أبوه خبصيه يشعر الطفل بتهديد

ي نفسه بأنه سيصبح مبدأ الواقع ويعز فيظن أن األب قد قام خبصيها، فيضطر إىل أن يكبت ميوله الشبقية حنو أمه ويقبل
 جندرد ساجبيكت: باإلجنليزية"ومن مث يصبح موضوعاً له جنس  هو نفسه أباً فيما بعد ويتوحد مع األب وقيمه،

gendered subject". اإلنسان حمل احلب والكره واخلوف والتوقري يف آن واحد ويصبح.  
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الفرد  يدية، فهو ليس مسألة حتدث على مستوىإىل أن مركَّب أوديب هو جوهر املنظومة الفرو والبد أن نشري هنا
فمن خالل مركَّب . ككل وحسب، وإمنا حتدث على مستوى اجلماعة والتاريخ اإلنساين، أي على مستوى احلضارة

حالة الطبيعة إىل حالة االنفصال عن األم والطبيعة واالنتقال   باألم ومن"احمليطية"أوديب ينتقل الطفل من حالة االلتصاق 
ويعد حترمي . والسياسية ومركَّب أوديب بداية القيم والقانون وكل أشكال السلطة الدينية واالجتماعية .حالة احلضارةإىل 

إن قصة أوديب هي أسطورة . "كما سنبني فيما بعد"اإلنسان  اجلماع باحملارم رمز كل أشكال السلطة اليت سيقبلها
  .بة لفرويدبالنس "genesis جنسيس: باإلجنليزية"التكوين 

الشبقية حنو األم، وبعد أن يصبح األب حمل احلب والكره يدخل الطفل  بعد أن يكبت الطفل ميوله:  مرحلة الكمون 4
. املرحلة اخلامسة  حني تبدأ" عاما12ً"اجلنسي تستمر من السادسة حىت بداية سن البلوغ واملراهقة  مرحلة من الكمون

الالشعورية يف غشيان احملارم ورغبة املوت  على مدى جناحه يف صرف رغبتهويتوقف جانب كبري من مستقبل االبن 
  .وتوجيهها حنو غايات اجتماعية مقبولة

اجلنس اآلخر، ويتحول الشخص من عامل الطفولة  وهي املرحلة اليت تتجه فيها امليول اجلنسية إىل:  املرحلة التناسلية 5
 ل األسري، أي أن جزءاً كبرياً من اللبيدو يتجه إىل اخلارج، بعيداً عنواالستقال إىل عامل الراشدين والتأهب للزواج

اإلنسانية، إذ حيقق الفرد قدراً من  األهداف اجلنسية، إىل خمتلف املوضوعات والنشاطات اليت تكون معاً احلضارة
  .هي التكاثر وحفظ النوع والوظيفة البيولوجية هلذه املرحلة. التسامي

 ال تعمل مستقلة "والالشعور واهلو واألنا واألنا األعلى وإيروس وثناتوس الشعور وما قبل الشعور"نات بيد أن هذه املكو
والتطور السوي هو  .بعضها اآلخر، بل تعمل معاً يف اتساق متكامل، وليس هناك فصل حاسم بني وظائفها بعضها عن

فرويد أن االحنرافات اجلنسية لدى الراشدين ترجع  تقدويع. تكامل حتت سيادة تلك الغرائز املرتبطة باألعضاء التناسلية
  .واستمرار السيطرة غري املالئمة لبعض الغرائز املكونة األخرى غري الغريزة التناسلية إىل الفشل يف حتقيق السيادة

وأوىل . تصور ملراحل العالقة باملوضوع وقد زاد فرويد تعقيد الصورة اليت وضعها عن اجلنسية وتطورها وذلك بإعطاء
مث املرحلة النرجسية حيث يرى اآلخر من خالل . الطفل حول ذاته هذه املراحل هي املرحلة الذاتوية حيث يتمركز

اخلارج حنو  ومرحلة حب املوضوع املكتملة النمو واليت تتجه فيها الدفعات اجلنسية إىل. إىل الذات نفسه، وتتوجه اللبيدو
  .ارج الذات خ"أو يف الشكل البديل، حنو شيء"شخص 

إذ يظل هناك . واجلسم يكتمل أبداً منو الشهوية الذاتية، شأا شأن أية وظيفة بدائية أخرى من وظائف العقل وبالطبع ال
مجيعاً نستمتع بأحاسيس نابعة من املناطق واألعضاء  قدر معني من اللبيدو جيد إشباعه عن طريق الشهوية الذاتية، فنحن

بتناول  وبالنسبة للفم فإن االستمتاع. إخل... اجلنسية، والفم، والشرج، واجللد، والعضالت ءالشهوية يف اجلسم كاألعضا
وحنن مجيعاً . اجلميلة قد طور تلك األحاسيس إىل ما يقارب الفنون "gastrononmy جاسترونومي"الطعام 

 ."قدري حفين" إىل أشخاصنا» احلب«نوجه، بشكل سوي، قدراً معيناً من 
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وبدالً من تعقُّب وضع . مادية حتمية، موغلة يف احلتمية صل فرويد إىل قضية املرأة جنده يتناوهلا بطريقة واحديةوحني و
من ناحية  من ناحية، وهي» القارة املظلمة«حياا يف كل مرحلة من مراحل اتمع فإنه يسميها  املرأة التارخيي وظروف

. يشوب تكوينها األنثوي إحساس عميق بالنقص التشرحيي الذيأخرى رجل مت خصاؤه، تقضي حياا تعاين من 

. التكوين التشرحيي الذكري إىل اخلصاء كعقوبة عن خطيئة ويذهب فرويد إىل أن صغار الفتيات يرجعن افتقارهن إىل

 الفشل،مثلها، فتنقل مشاعرها إىل األب وحتاول إغواءه، وهي حماولة حمكوم عليها ب وتكتشف الطفلة أن أمها خمصية

وبدالً من القضيب الذي حتسد . والسلبية فتترك الطفلة األب لتعود لألم وتقبل وضعها كأنثى، وهو وضع يتسم بالدونية
وهكذا أصبحت صفات املرأة التشرحيية هي شخصيتها بل . من األب الذكر عليه، حتلم بأن يكون هلا طفلٌ حتمل به

  .ومصريها احلتمي

متاماً مثل عامل "واألنا األعلى عامل صراعي  وما قبل الشعور واإليروس والثناتوس واهلو واألناوعامل الشعور والالشعور 
 إذ تقوم األنا والوعي بعمليات كبت مستمرة بينما تقوم اهلو والالوعي. وال تستقر  ال دأ فيه النفس"داروين اإلمربيايل

التجاوز فإن الصراع يتأجج  ع إنكار قدرة اإلنسان علىويف غياب أية مرجعية خارجية وم. مبحاوالت دائمة لالقتحام
واالضطرابات ال خيتلف كثرياً عن الصراع الدائر يف  وتشتد حدته وتتحول النفس البشرية إىل ساحة حقيقية للصراع

  .اتمع التعاقدي

 تسلكها موضوعات طرق وأشار فرويد إىل عدة. الصراع ليس واضحاً دائماً إذ حتاول اهلو أن ختادع الرقيب ولكن
أي حجب ذكرى معينة "األعراض العصابية  النسيان  :الكبت يف صورة متنكرة لتجد هلا منفذاً إىل الشعور من بينها

مثال ذلك .   النكتة"فلتات القلم واللسان وما شابه ذلك"  اهلفوات "املكبوت بذكرى أخرى أو تشويهها حبيث خيتفي
يف أن يزحيه بعيداً   يعين أنه يف أعماق أعماقه ال حيب هذا الشخص أو أنه يرغبامرؤ اسم شخص ما، فإن هذا لو نسى

شعوره اعتراضاً منه عليها، تشق طريقها قسراً يف صورة  إن العاطفة أو الرغبة اليت سبق للمرء أن طردها من. عن طريقه
  التسرية والعدوان وأن الدوافعيذهب فرويد إىل أن موضوع الدعابة هو أوالً وأساساً كما. متنكرة يف هيئة نسيان

  .املكبوتة ورغبات العدوان والتسرية كثرياً ما تنفذ إىل الشعور حتت ستار النكتة

غريمها، إمنا هي بعض املسالك اخلادعة  ويذهب فرويد إىل أن األعراض العصابية، مثل حاالت اخلوف املزمن أو الشلل أو
هذه  فكار املكبوتة واليت حتتفظ بشحناا من الطاقة النفسية الثائرة أبداً، لتفرغاأل اليت تشقها عنوة الرغبات أو الدوافع أو

أن احمللل بوسعه أن جيد مادته يف  بل إن فرويد يذهب إىل. الشحنة إما يف شكل أعراض نفسية أو بدنية أو كليهما معاً
ن تسمعان فسوف يرى الالشعوري يف له عينان تبصران وأذنا من كانت« : كل ما يصدر عن املريض من أفعال وأقوال

  .« كل األرجاء

إىل التخبئة من خالل آليات  املادة اليت ستصل إىل احمللل ذات حمتوى ظاهر خيبئ املعىن الباطن، ويلجأ الالشعور ولكن
: يةباإلجنليز"» أي اإلدغام الالشعوري لألفكار« التكثيف   من بينها"تسمى آليات أو ميكانزمات الدفاع"عديدة 

والترميز  "displacement ديسبليسمنت: باإلجنليزية"والنقل واإلزاحة  "condensation كوندنسيشن
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لكل هذا يصبح . له مث يبدو احملتوى الظاهر كما لو كان لغزاً أو رسالة هريوغليفية أو كالماً ال معىن ومن. والنكوص
  ."مفتاح فهمنا للحياة العقلية بوجه عام بل هو"الكبت مفتاحاً لفهم كل الظواهر العقلية السوية والعصابية 

وإذا حتقق لنا ذلك . هي أن نسمح ملا هو الشعوري بالنفاذ إىل الشعور املشكلة أما عن العالج فقد ذهب فرويد إىل أن
الشعور فإن شحنة  تفسري حمتواه الالشعوري ومن مث تزول األعراض، ذلك ألن موضوع الكبت إذا دخل نطاق فبوسعنا

  .اقة النفسية جتد سبيلها لالنطالقالط

أساسية  ولكن فرويد اقترح ثالثة طرق. فرويد أن هناك عدة سبل للوصول إىل مادة الالشعور وكما أسلفنا، بين
  :للحصول على املواد اليت سيخضعها للتحليل

 : "الحر  الال إرادي"  التداعي الطليق 1

ويشجع املريض على . الرقيب أو الضمري أو األنا األعلى الت يف غفلة منالتداعي الطليق أو احلر حماولة تستهدف اإلف
حمير أو  خاطره دون تدبر سابق أو اتساق ودون حجب أية فكرة أو تصور ألنه غري الئق أو اإلفصاح عن كل ما يرد إىل

ي تدخل أو توجيه من جانب ودون أ تافه أو مؤمل أو مشني أو غري معقول أو خمالف لقواعد األخالق واملعامالت،
ومن مث ميكن أن تفلت األلفاظ والعبارات . مستمع ومسجل ملا يسمع الطبيب الذي يكون دوره، يف بداية األمر، جمرد

حينئذ يتلقفها احمللل  .الذهنية من الرقيب وتنكشف املشاعر املكبوتة يف الالشعور وخترج إىل دائرة الشعور والتصورات
له معناها الالشعوري وذلك على أساس أن التفكري  اً من الرموز اليت ميكنه أن يؤوهلا على حنو يكشفليجد فيها زاد

وتسلسل الترابطات يؤدي إىل املشاعر واألفكار والدوافع اليت تسببت . املترابطة اإلنساين يأخذ شكل سلسلة من اخلواطر
  .التكيف النفسي ية اليت أدت إىل حدوث عدممشاكل املريض النفسية مث من وراء ذلك إىل جتاربه األصل يف

 :   األحالم2

 فإذا كان هدف التداعي الطليق السماح للفكرة الال إرادية بالنفاذ إىل. مماثلة يرى فرويد أن األحالم تؤدي وظيفة

 تتوقف فيها الرقابة نسبياً، وهي الفترة اليت الالشعور يف حلظة توقُّف الرقابة، فإن األحالم باملثل ختادع الشعور أثناء النوم،
 وكان فرويد يرى أن األحالم بنية مترابطة متام الترابط هلا. ملادة الالشعور املكبوتة ومن مث تسمح مبرور الدالالت الرمزية

 التأويل، شأا يف هذا شأن التداعي منطقها الداخلي اخلاص، ولذا ميكن إخضاع األحالم واملادة الرمزية اليت حتتويها لفن

ومع هذا فمن املهم أن نذكر أن فرويد ركز على فكرة . »األحالم النمطية» وقد أُطلق على هذه األحالم عبارة. الطليق
 .للرموز ويف كثري من األحيان كان يرفض فكرة التأويل العام. الشخصي لكل رمز يرد يف األحالم التأويل

 :   الطرح أو التحويل3

واليت  ، فالعالقة الوثيقة بني احمللل واملريض»الطرح«ويد وطورها للتحليل النفسي هي فر الطريقة الثالثة اليت ابتدعها
املريض جتاه احمللل تتدرج ما  يكشف خالهلا املريض عن مكنون نفسه تؤدي إىل قيام عالقة عاطفية مشبوبة من جانب



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                631  

هذه الظاهرة بأن املريض يعيد متثيل ويفسر فرويد . املقيتة بني العشق اجلنسي وبني االستخفاف الشديد والكراهية
إىل  يف موقف سابق وكبت ذكرياته عنها وينقل انفعاالت طفولته املبكرة ومشاعرها واجتاهاا االنفعاالت اليت عاناها

كما تعطي املريض فرصة . الالشعورية املكبوتة ويذهب إىل أن هذه االنفعاالت املطروحة تزودنا بدالالت املادة. احمللل
  .الشفاء للمريض بصار، فهي طريقة لتحقيقاالست

 -املشفَّرة الناجتة عن عمليات التداعي احلر واألحالم والطرح   املادة-املريض : وهنا يظهر اإليقاع الثالثي مرة أخرى

فتفسريه ومن مث  الذي يلعب هنا دور اإلله، أو على األقل املفسر القادر على فك شفرة النص املقدس، وأخرياً يظهر احمللل
  .نفسه يف واقع األمر أكثر قوة كما أنه مفعم باملعىن أكثر من النص األصلي

اإلنسانية بل عمم مفاهيمه على كل نشاطات اإلنسان  ومل يكتف فرويد بتقدمي هذه اخلرائط البسيطة أو املتشابكة للنفس
موضوعات   فحينما يعاد توجيه اللبيدو حنو." أصول اتمع  األخالق  الدين  احلرب الفن  العلم  الثقافة"احلضارية 

مكونة شكل من أشكال التسامي  خمتلفة، فإن هذا يتم من خالل عملية إزاحة متدرجة من موضوع آلخر، ولكل غريزة
 .ة أو الوطنأصالً إىل األم توجه إىل املرأة احملبوبة أو املدرسة أو املدين املميزة اخلاصة هلا، فاملشاعر اليت كانت موجهة

السلطة سواء أكانت امللك أم رئيس  ومشاعر احلب والكراهية واإلعجاب والرهبة اليت كانت موجهة لألب توجه حنو
وكان فرويد يذهب إىل أن مثة تالزماً حتمياً بني احلضارة . العمل اجلمهورية أم مدير املخابرات أم رجل الدين أم صاحب

  واملرض النفسي من جهة أخرى، فكلما تقدمت احلضارة زاد قمع"احلصان اجلامح"ة الغريزي من جهة وكبت الرغبات

ولكن هذا حل . الطاقة اجلنسية املقموعة ويتبع ذلك جناح أو فشل املرء بقدر أو بآخر يف إعالء. اإلنسان لدوافعه البدائية
لعصاب هو مثن احلضارة بكل أوامرها اليت تضع الساحقة فهم خيفقون يف هذا، فا ال يتيسر إال لقلة من الناس، أما الغالبية

املعلقني على  عرف أحد"على إشباع غرائز اإلنسان، فكل إنسان متحضر هو إنسان عصايب بدرجة أو أخرى  قيوداً
تفرضها عليهم احلضارة وبسبب ضيقهم ا  وبسبب إحساس الناس بالقيود اليت. "»حيوان عصايب«فرويد اإلنسان بأنه 

  .كالتدخني أو املخدرات أو الدين أو األعمال الفنية اإلبداعية عون إىل وسائل اإلشباع البديلفإم يندف

وحاول يف . دافنشي عن ليوناردو» دراسة تسجيلية للمشاعر املرضية«هذه الرؤية أعد فرويد ما أمساه  انطالقاً من
. ن أجلها كان ليوناردو فناناً وعاملاً يف آن واحدم دراسته هذه أن يفسر على ضوء منهج التحليل النفسي األسباب اليت

إذ . دافنشي أصبح فناناً بسبب مركَّب أوديب الذي كان ذا صورة خاصة يف حالته هو ويذهب فرويد إىل أن ليورنادو
نشاطه بطاقة هذا النشاط إىل  طفالً يتيماً عاشقاً ألمه اليت أيقظت فيه قبل األوان نشاطه اجلنسي ومن مث تسامى كان

عن املوضوعات اجلنسية مث » البحث « طفل تركَّز حول  أما كونه عاملاً فمرجعه إىل أن نشاطه اجلنسي وهو. كفنان
دافنشي  وهكذا يرد فن. حياته، بعد أن كبته، يف شكل رغبة حضارية يف البحث يف الطبيعة عاوده هذا النشاط يف مقتبل

  .طاقة اجلنسية اليت مل تتحققإىل اللبيدو والبحث عن الطبيعة وإىل ال
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، كما ال خيتلف عن »أصاب البشرية  مرض نفسي« وال خيتلف الدين كثرياً عن الفن، فهو أيضاً عصاب ووسواس عام و
اإلنسان الالشعورية ورفعها إىل املستوى الكوين، وهو يف جانب منه  األحالم أو التداعي احلر فهو ميثل إخراج صراعات

  .اعات بديلة لدوافعه البدائية، ويف جانب آخر يعمل كقوة قامعة لتلك الرتعاتبإشب يزود اإلنسان

الكائنات البشرية األوىل كان هلا منط من  وينطلق فرويد يف كتابه الطوطم واحملرم من االفتراض الذي قال به داروين بأن
رية يرأسها ذكر قوي ومستبد هو سيد العليا، أي أا كانت تكون مجاعات صغ احلياة شبيه بنمط احلياة عند القردة

وال يكاد أبناؤه يشبون  هذا األب كان أباً غيوراً يستأثر بكل اإلناث. هلا ال حدود ملا له عليها من سلطان مجاعته وأب
ولكن حدث ذات يوم أن التأم مشل اإلخوة  .عن الطوق حىت يطردهم خارج العشرية أو خيصيهم أو حىت يقتلهم

لعصر العشرية األبوية، وحيث إم كانوا من أَكَلة حلوم البشر فقد التهموا  أباهم ووضعوا بذلك حداًاملطرودين فقتلوا 
احليوان «ليحل حمل األب هو  وبعد فترة بدأت اجلماعة ختتار حيواناً قوياً مرهوباً. نيئاً يف حماولة التوحد به حلم أبيهم
الطوطمي باالنفعاالت الثنائية نفسها اليت كانت من نصيب  وظلت اجلماعة حتتفظ للحيوان. »الطوطم«أو » الطوطمي

ويلتهم من  ، ومن مث فإن الطوطم برغم كونه موضع العبادة واحلماية كان يقتل"واخلشية معاً أي التبجيل والبغض"األب 
  ." احتفال بشرياليت رمبا كانت أول"الطوطمية  أفراد اجلماعة، وكان ذلك يتم يف احتفال ذي طقوس خاصة هو الوليمة

 األشقاء أدركوا أن املصري الذي حل باألب سوف حيل بالضرورة م ما مل يؤلفوا حلفاً غري أن األبناء وكل األخوة غري

الزواج بعيداً عن اجلماعة اليت ينتمي  أو" األباعدية " وهكذا ظهرت . فيما بينهم يحرم القتل والزواج من داخل القبيلة
احملارم أدت يف واقع األمر إىل انتقال اإلنسان من حالة الطبيعة إىل حالة  جرمية قتل األب وغشيانهلا الفرد، أي أن 

الغرائز وإدراك  وهي اليت أدت إىل بناء جمتمع على أساس عقد اجتماعي من نوع خاص يتضمن التنازل عن احلضارة،
  .االلتزامات املتبادلة

لي املادي، إذ جنده يتحدث عن إحساس بالذنب نشأ لدى مجاهري الناس منذ العم ولكن فرويد ال يكتفي ذا العنصر
مفهوم الماركي تطوري  وانطالقاً من. قبل التاريخ إثر جرمية قتل األب وغشيان احملارم وأكل حلوم البشر عصور ما

وتة داخل الالشعور األعوام مبثابة ذاكرة ساللية مكب يذهب فرويد إىل أن هذا اإلحساس بالذنب أصبح على مدى آالف
بالسعادة يف  وبالتدريج تحول األب القتيل إىل صورة اإلله السماوي احملب الذي يعد املؤمنني .هلا شحنتها القوية الفعالة

اخلطيئة األوىل إال ذكرى جرمية قتل األب اإلله، أما  عامل آخر إن هم تنازلوا عن رغبام الغريزية يف هذا العامل، وما
يصبح  وهكذا. املسيحي فهما شعريتان يعيد ما اإلنسان متثيل اجلرمية والتهام األب البدائي لطوطمية والتناولالوليمة ا

األفراد وحسب وإمنا حمرك التاريخ  كل شيء واضحاً مفككاً، وهكذا نكتشف أن عقدة أو عقيدة أوديب ليست حمرك
بوسعي إذن أن أي وأخلص هذا البحث « : يقول فرويدواحملرم  ويف الصفحات األخرية من الطوطم. واحلضارة أيضاً

 .« يف مركَّب أوديب بداية الدين واألخالق واتمع والفن السريع بالقول بأننا جند

ال خيتلف كثرياً عن  املقدرة التفكيكية التقويضية نفسها يف دراسته للحضارة اإلنسانية، فتفسريه لنشأا ويظْهر فرويد
ورؤية . على فرض حدود على إشباع الفرد لرغباته فاملدنية تبدأ حني يتفق عدد من البشر. ن والدينتفسريه لنشأة الف
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رؤية كمية، فثمة طاقة جنسية حمددة يف كل فرد ويف كل جمتمع، فإن أشبع كل فرد  فرويد للطاقة اجلنسية  كما أسلفنا 
الضرورية لتأمني دميومتها   احلياة اجلنسية الطاقةالطاقة لن يكون هناك جمال للحياة االجتماعية لكي تستمد من هذه

وضع حدود حلياة اإلنسان اجلنسية، فهي يف طورها الطوطمي  ولذا ترتع املدنية دائماً إىل« . وتأمني متاسك اجلماعة
واملرأة  رجلتطورت املدنية بتحرمياا وقوانينها وعاداا لتضع قيوداً جديدة على كل من ال بدأت بتحرمي عشق احملارم، مث

وهو . أصوهلا اجلنسية كإجراء احتياطي صارم وهو ما أدى حبكم الضرورة االقتصادية إىل سحب قدر كبري من الطاقة من
 اليت بدأت بتحرمي مظاهر احلياة اجلنسية يف الطفولة برغم "املسيحية أي احلضارة"يضرب مثالً لذلك حبضارة الغرب 

اجلنس  حدود حلياة الراشدين مبا تفرض من قصر االختيار بينهم على أفراد منأعقبت ذلك بوضع  وضوح مظاهرها، مث
وهي يف إصرارها على لون واحد . مباح اآلخر ومبا حترم من ضروب اإلشباع خارج العملية اجلنسية بوصفه شذوذاً غري

منهم من املتعة اجلنسية وبذا ترتل م بينهم وال يعنيها أن يحرم عدد قليل  من احلياة اجلنسية للناس مجيعاً تتجاهل الفروق
 قد تعرض "اجلنس اآلخر أي ألفراد من"وليت األمر اقتصر على ذلك، بل إنه حىت احلب الغريي . اجتماعياً فادحاً ظلماً

 الوحدانية، أي أن مدنية الغرب تقول للناس إا ال تريد من أيضاً لقيود إضافية بتحرميه خارج الزواج الشرعي وخارج

» وحسب  يف ذاا مصدراً للذة وأا ال حتتملها إال لعدم وجود بديل هلا لبقاء اجلنس البشري احلياة اجلنسية أن تكون

  ."جرجس"

ومتطلبات اتمع اليت تتعارض مع هذه الرغبات،  مثة صراع جوهري بني رغبة الفرد الذي يأمل يف اإلشباع اجلنسي
 وقد لعب الدين دوراً أساسياً يف عملية. فرد من قيود، ولذا فاإلنسان يبغض املدنيةال فنمو املدنية رهن مبا تفرضه على

الفرد إىل نفسه العدوان الفظ نفسه  إعالء الرغبة اجلنسية والرغبة العدوانية عن طريق توليد اإلحساس بالذنب حبيث يوجه
تصبح هذه الرتعة العدوانية من مقومات على صورة قتل األب ف الذي كان يوجهه كطفل يف خياله إىل العامل اخلارجي

يعقُب  الضمري وصاحبه يؤدي إىل الشعور بالذنب الذي يظهر يف صورة احلاجة إىل العقاب، مث وينشأ توتر بني. الضمري
قتل األب الطوطمي وإشباع دافع البغض " البغض واحلب معاً: والندم منبعث من ثنائية شعور الطفل إزاء أبيه. ذلك الندم

  ."صورة الندم من جهة أخرى ة العدوان من جهة، واحلب الذي يظهر يفونزع

يلعبه الشعور باإلمث يف املدنية، فزعمت أا تعمل على خالص  ويرى فرويد أن األديان مل يفتها إدراك الدور الذي
فرد  تضحية حبياةوقد حاولت املسيحية حتقيق هذا اخلالص عن طريق ال. الذي تسميه اخلطيئة اإلنسان من هذا الشعور

بالذات وتعمق يف اإلنسان اإلحساس  وهكذا تدعو األديان إىل احملبة والتضحية. واحد حيمل معه ذنوب البشر مجيعاً
املدنية زاد الثمن الذي ندفعه، وهو مثن باهظ ليس له ما يربره، إذ أن  وهكذا كلما خطونا حنو. بالذنب إن أشبع رغباته

  .وانية أمور مفطورة يف الطبيعة البشريةاإلشباع والعد الرغبة يف

احلياة  الدعوة إىل فضائل مستحيلة مثل كبح مجاح الرغبات اجلنسية والعدوانية، فكل خربات ويتساءل فرويد عن حكمة
أساسية يف اإلنسان فإن الشيوعية، شأا شأن  وإذا كانت هذه اخلصال. والتاريخ تبين أن اإلنسان أناين عدواين بطبعه

البشرية، فالعدوان حكَم حياة اإلنسان كجماعة يف العصور البدائية حني مل يكد  دين، تقوم بعملية تزييف للطبيعةال
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يكون مفهوم امللكية  للملْكية اخلاصة وجود، والعدوان حيكم حياته كفرد وهو ال يزال يف املهد وحىت قبل أن يكون
املنافسة من أجل الثروة املادية فستظل املنافسة يف جمال   حياة الناسوحىت إذا زالت من. مبعناها الشرجي قد تكون لديه

وهو لب " ولو زالت املنافسة من هذا اال ومسحنا باحلرية اجلنسية التامة وأزلنا نظام األسرة .العالقات اجلنسية قائمة
وحينما . لن يشعر بالراحة دونهاإلنسان   فسوف تكون هناك جماالت أخرى إلشباع هذا امليل إىل العدوان ألن"حضارتنا

على  إىل السالم رد األخري عليه قائالً إن احلرب أمر طبيعي متاماً، إذ أا ترتكز طَلَب أينشتاين من فرويد خطاباً يدعو فيه
  ."جرجس"» جتار احلرب  فثمة غريزة للكراهية والتدمري تلتقي يف منتصف الطريق مع« أساس بيولوجي مكني 

مستمر للمجتمع بالتفكك، بل والفناء، ال جتدي يف دفعه املصلحة  اء املتبادل بني الناس ينطوي على ديدولكن هذا العد
العدوانية  فرويدي للمشكلة، فبدالً من قمع امليول/الفرويدي مثة حل دارويين/يف اإلطار الدارويين ولكن. املشتركة بينهم

حنو األفراد الذين هم خارج اجلماعة،   حنو اجلماعات األخرى أو توجه هذا امليول"وهو أمر مستحيل على أية حال"
اليهود » فضل « ويف هذا الشأن يذكر فرويد . والتصفيات العرقية والدينية وميكن يف هذا اإلطار فهم حتمية حالة احلرب

ا فأتاحوا لتلك الشعوب بينه املدنية، فقد انتشروا يف أرجاء العامل ومن مث اجته إليهم عدوان الشعوب اليت عاشوا على
  .فرصة التنفيس عن طاقة العدوان

غرائزهم اجلنسية  الداروينية املليئة بالبشر املصابني بالعصاب النفسي والذين ال هم هلم إال إشباع ولكن يف الغابة
اهري السبمن أوديب كنموذج تفسريي لكل شيء، فجم ويظهر مركَّب. والعدوانية يظهر دائماً السوبرمان حمرك التاريخ

 الذي مت ذحبه يف بداية التاريخ والذي يقوم"والنظرية للخضوع لسلطة بديلة لسلطة األب  تشعر حباجتها النفسية العميقة

الطفولة والبد من التعبري عنها،  وهذه الرغبة توجد يف اإلنسان منذ. "كل طفل بذحبه على األقل مرة واحدة يف حياته
األب، وهو رجل يكون حمط إعجابنا وموضع ثقتنا، ولكننا ال  يم الذي حيمل كل مساتولذا فهي تتوجه للرجل العظ

املستوى  هذا الرجل العظيم هو الدكتاتور الذي يعفينا من مسئولية التفكري واالختيار على .منلك إال أن ابه أيضاً
  .االجتماعي، وهو احمللل النفسي الذي يلعب الدور نفسه على املستوى الفردي

فالدين وهم يعمق اإلحساس باإلمث،  كن هذا احلل، شأنه شأن كل احللول اليت يطرحها فرويد، حيوي جرثومة فنائه،ول
خمتلفة من العدوان، وعملية اإلعالء مكتوب عليها الفشل، وزيادة التمدن  وتوجيه طاقة العدوان للخارج يعين أشكاالً

انتهى فرويد بالغوص  لذا. "وكان هتلر يقرع األبواب" رجالً عصابياً األمل، والرجل العظيم ميكن أن يكون تعين زيادة
دون ارتياب ألولئك النقاد الذين يؤكدون لنا أن املرء  إنين اآلن قادر على أن أنصت« : يف العدمية والالعقالنية املادية

  كل شيء ال يساوي اجلهدووسائلها ال يسعه إال أن يخلُص إىل نتيجة واحدة هي أن الذي يقوم غايات احلضارة

وهكذا انتصر احلصان . »بتحمله  املبذول من أجله، وأن احلضارة مل تنتج لنا يف اية األمر سوى ما ال طاقة لإلنسان
املادي بسلطان املعرفة إىل استخفاف مطلق ا، متاماً كما أصبحت  اجلامح وسقط راكبه وحتول إميان العامل العقالين

ادعى أنه  وهكذا يتفكك املفكك األكرب وتلفه الظلمات اليت! حتويل البؤس اهلستريي إىل شقاء عام فسيمهمة احمللل الن
 .اكتشفها يف النفس البشرية
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  .أنفسنا فثمة نقط قصور عديدة البد من معرفتها ملعرفة حدود املنظومة الفرويدية ورغم إسهامات فرويد املهمة يف فهم

، منوذج حلويل "يف القرن التاسع عشر  شأن كثري من املفكرين العلمانيني الشاملنيشأنه" منوذج فرويد املعريف  1
والنماذج املادية عادةً مناذج . عنصر مادي واحدي كامن يف املادة واحدي مادي، حياول تفسري الواقع بأسره يف إطار

النماذج املادية  جه هي نفسها حدودوحدود منوذ. وفرويد ال ميثل استثناًء من هذه القاعدة. داروينية واحدية صراعية
النماذج املادية مثل مفهوم حرية اإلرادة واملقدرة  الصراعية، وهو يسقط من اعتباره إىل حد كبري ما يقع خارج نطاق

  .اجلذري على التكيف، بل على التجاوز

  :السببية وذلك يتضح يف  نظرية التحليل النفسي نظرية أحادية التفسري ترفض تعدد 2

يقوله احمللل فهو يثبت صحة وجهة نظر التحليل النفسي، وإذا مل  فإذا وافق املريض على ما:  تفسري ظاهرة املقاومة"أ 
  !النفسي موجود داخله بالفعل، وبالتايل يثبت املريض يف كلتا احلالتني صحة وجهة نظر احمللل يوافق فهو يقاوم ما هو

كل شيء بدءاً من فلتات اللسان مروراً بتدخني  نظرية فرويد القدرة على تفسريتدعي :  القدرة التفسريية املطلقة"ب
 الكاملة، كما تشمل مقدرا التفسريية كل املراحل التارخيية منذ بداية ظهور اإلنسان السجائر وصوالً للعالقات اجلنسية

  !حىت اية احلضارة مروراً بأية ظاهرة اجتماعية ثقافية ختطر على قلب بشر

وكل أتباع فرويد الذين  . أسقط النموذج الفرويدي اجلوانب االجتماعية ورغبة اإلنسان يف التواصل مع اآلخرين 3
يونج والالشعور اجلمعي  أدلر ومفهوم "اليت أسقطها فرويد  متردوا عليه كان متردهم ميثل حماولة السترجاع بعض العناصر

نفسه الفزع مثل   من دفعوا أطروحته إىل نتيجتها املنطقية فأثاروا يفوبالطبع كان هناك. "االجتماعي اجلماعة والعنصر
كان حياول أن يفلت من قبضة النموذج احللويل  ومع هذا جيب أن نضع يف االعتبار أن فرويد نفسه يف كتاباته"فيتلز 

  ."عن ثناتوس والندم" امليتافيزيقي " الواحدي املادي، ومن هنا احلديث

وقد حاول فرويد . يتسم بالعمومية وبإسقاط اخلصوصية اإلنسانية واحلضارية مادي/ منوذج طبيعي النموذج الدارويين 4
توارثها، فهو من مث  وهو منوذج يذهب إىل أن الصفات احلضارية املُكتسبة يتم: بتبني النموذج الالماركي تجاوز هذا

. "الصفات املتوارثة املكتسبة"قدراً من اخلصوصية   ولكنه يدخل"التوارث"منوذج مادي علمي يدور يف إطار احلتمية 

الفمية  "فرويد فمفاهيم مثل مركَّب أوديب ومراحل النفس البشرية املختلفة  ولكن مادية النموذج وعموميته زم
الفردية اإلنسانية، فهي   هي مفاهيم ومراحل ال تعرف اخلصوصية احلضارية وال"إخل..  الكمون  التناسلية الشرجية

ميرون باملراحل نفسها ويسقط معظمهم صرعى املرض  فكل البشر، أفراداً وحضارات،. متحررة من الزمان واملكان
أما التساؤل عن سبب حدوث هذا لشخص بعينه وحدوث . من ينتحر أو يجن النفسي، فهناك من يكتب قصيدة وهناك

أفضلية كتابة  ما ال ميكنه أن يبين لنا سببك. فهذا ما ال يستطيع النموذج الفرويدي تفسريه العكس لشخص آخر،
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لنا ملَ يؤدي عصاب شاعر ما إىل كتابة قصيدة  وأخرياً ال يستطيع النموذج الفرويدي أن يفسر. القصيدة على االنتحار
  .شاعر آخر إىل كتابة قصيدة عظيمة رديئة أو إىل صرخة أمل بينما يؤدي عصاب

ففرويد يتحدث عن إحساس اإلنسان . طرح بعض األسئلة اجلوهرية  إغفاله تظهر حدود النموذج الفرويدي يف 5
الثناتوس؟  هل هو تعبري عن اللبيدو واإليروس أم تعبري عن: حيدثنا عن مصدر هذا اإلحساس بالذنب بعد مقتل األب وال

رثه ويشفِّره رموزاً يتعاطاها ليل مقتل األب ويتوا وملَ يشعر اإلنسان بالذنب أساساً؟ وملَ يتذكر اإلنسان شيئاً كريهاً مثل
 أنه كان من املفروض، حسب ما متليه االجتاهات اللبيدية لإلنسان، أن ينسى مثل هذا ار مث حياول بعد ذلك كبتها، مع

؟ ملَ "يسميها على عزت بيجوفيتش كما"الفعل ويستمر يف قتل األب واغتصاب األم واألخوات؟ ملَ هذه اللحظة الفارقة 
يستمر قرداً طبيعياً ويقرر أن يصبح إنساناً معذباً يتذكر اجلرم وال  وار امليتافيزيقي الذي جيعل اإلنسان يرفض أنهذا الد

يف منظومته،  هذا إىل حس أخالقي أصيل يف اإلنسان جبوار اللبيدو؟ إن فرويد يرصد كل هذا ويشري إليه ينساه؟ أال يشري
حدودها املادية مطبقة عليه، حتدد حدود خطابه  مة الالإنسانية، ومع هذا تظلوهو ما خيلق فضاًء إنسانياً داخل املنظو

  .وجمال حركته ورؤيته

املثال، هلا معناها الظاهر  فاألحالم، على سبيل. تتسم منظومة فرويد بالشمول وحسب وإمنا بقدر من الشمولية  ال 6
وهذا املفسر القوي .  الوصول إليه"السوبرمان"د إال املفسر أح  الذي ال يستطيع"احلقيقي"الذي خيتلف عن املعىن الباطن 

اليومي، رغم  واملعىن الباطن تعبري عن الالشعور الذي يوجه سلوكنا. الذي يراه من خالل آلياته قادر على فرض املعىن
احم واإلحساس فعالة مثل احلب والتر ولذا حني نكتشف يف اإلنسان وجود قوة. وجوده خارج دائرة شعورنا وإرادتنا

وقد انتهى األمر باحمللل . يرد بدوره إىل عامل اهلو واللبيدو والظالم بالذنب فإن املفسر القوي يردها إىل الالشعور الذي
أيديولوجيا الالشعور  وهو قول متناقض يبين هيمنة» إن الشعور باخلطيئة تعبري عن الالشعور « : يقول النفسي إىل أن
  .احلتمية املادية

  :الفرويدية تبني أنه يدور أساساً يف إطار غريب  توجد حتيزات يف املنظومة 7

وهي الرؤى  املادية والرؤية التطورية والرؤية الصراعية باعتبارها الرؤى املهيمنة على فرويد،  أسلفنا اإلشارة للرؤية"أ 
  .السائدة يف عصره يف أوربا

أن  فنجد.  التحليل يتحول فيه القضيب ليصبح الركيزة األساسية للبناء الفوقيواضحاً يف  يتبنى فرويد منوذجاً ذكَرياً"ب
هو امتداد لرؤية الفكر اليوناين  وهذا املوقف من املرأة. الطفل يعاين من خوف اخلصاء واملرأة تعاين من حسد القضيب

  .لكمال واالتساقاجلسد الذكَري بوصفه منوذجاً ل للمرأة باعتبارها خملوقاً أدىن من الرجل ورؤية

 األساطري اليونانية كصور جمازية يكتشف من خالهلا النفس البشرية، وال شك يف أن هذا  يستخدم فرويد جمموعة من"ج

املالحظة واختلفت الشواهد ومن  ولعله لو استخدم أساطري أخرى وصوراً جمازية أخرى الختلف نطاق. حد من جماله
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األنثروبولوجيا إىل وجود العديد من اتمعات يؤدي تطورها التارخيي   من علماءوقد أشار عديد. مث اختلفت النتائج
الصينيني سؤاالً  وقد طرح أحد العلماء. ألطفاهلا إىل تكوين شخصيات خمتلفة متاماً عن افتراضات فرويد وطرق تنشئتها

 هذا املركب يف مثل هذا اتمع؟ينشأ مثل  عن مركب أوديب يف الصني الذي تسود فيه عبادة األسالف، وهل ميكن أن

 جمتمع فيينا يف القرن التاسع عشر بكل ما فيه من مسات التشدد والتزمت اجلنسي العلين  تعميمات فرويد مأخوذة من"د 

  .جنسياً  وهو ما جعل كثرياً من االضطرابات تأخذ شكالً"واالحنالل والتفسخ اجلنسي السري"

  :ولنأخذ قضية األحالم. عقلياً الربهنة عليها وال ميكن تفسريها كثري من مسلمات فرويد ال ميكن  8

  .األحالم باجلنس  ليس هناك ما يدل على ضرورة ربط كل"أ 

فسيولوجي مثل عسر اهلضم أو اإلحساس بعدم الراحة   مل ينكر فرويد نفسه أن األحالم أحياناً تكون ذات مصدر"ب
  . معىنهدف وال ومن مث فمثل هذه األحالم ليست ذات

ولكن تظل مشكلة من . ذاته ومن مث ال عالقة هلا بالالوعي  مل ينكر فرويد أيضاً أن األحالم تنبع أحياناً من الوعي"ج
  .األساسية الذي يقرر تلك املشكلة

  .العامل احلديث  يبدو أن مفهوم فرويد لألحالم والعقل يتناقض مع بعض مكتشفات"د 

هل : فلنأخذ القمع واإلعالء. ولذا فهي تتسم باإلام الشديد د أن حيدد موقفه منها متاماً، مثة مفاهيم مل يستطع فروي 9
 شيء بغيض؟ ففي حماضراته يف جامعة كالرك يتحدث عن إمكانية اإلعالء والتجاوز ويؤكد هي أمور مرغوب فيها أم

ولكنه يف احملاضرة . اجتماعية أعلى  هلا قيمةضرورة أن تصبح بؤرة الدوافع اجلنسية هدفاً أكثر بعداً من اجلنس وأن تكون
تجاهل اجلانب احليواين لطبيعتنا، وهذا اإلام يظهر يف كتاباته احلضارية  التالية يغوص يف احللولية مرة أخرى وحيذر من

  .الطوطم والتحرمي و موسى والتوحيد مثل كتاب

فاجلنس بالنسبة لفرويد هو اللوجوس . خصيات غري السويةالتركيز على الش ولعل هذا اإلام هو الذي أدى بفرويد إىل
يرى أن احلضارة مبنية  ولكنه يف الوقت نفسه كان. "اهلدف النهائي" واإلشباع اجلنسي هو التيلوس "النهائية الركيزة"

ولذا . حلضارةاإلنسانية احلضارية، فيظهر موضوع مأساة ا وهكذا تصطدم احلتمية اللبيدية باحلقيقة. على القمع واإلعالء
هيمنة  ومن هنا كان التركيز على الشخصيات غري السوية، فهذه الشخصيات تعبري عن. خمرجاً كان البد أن جيد فرويد

جمموعة من القيم االجتماعية  املادة، على عكس الشخصيات السوية اليت تؤكد/الالشعور واهلو وقوانني الطبيعة
  .التجاوز واليت تتناقض مع النموذج املادي ة اإلنسان علىواألخالقية اليت تؤكد حرية اإلرادة ومقدر
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 وعدم حسمه هلذه القضية هو الذي أدى يف اية األمر إىل استخدام كثري من الناس ولعل هذا اإلام يف موقف فرويد

لكبت، وليس نفسه على أن ا نظريته يف اللبيدو أساساً لتربير احلرية اجلنسية واإلباحية والشذوذ، رغم إصراره هو
املادي هو الذي ساد وتفوق ومهَّش املقدرة على /الطبيعي فكأن منطق النموذج الواحدي. اإلشباع، هو أساس احلضارة

  .اإلعالء والتجاوز

متجرد من الزمان واملكان، وبأن املفاهيم   تدثر التحليل النفسي بلغة موضوعية وحتدث فرويد بأسلوب يوحي بأنه 10
ملستوى القوانني النظرية العامة، وهو أمر يشكك فيه معظم الباحثني   مفاهيم قابلة لالختبار وترقىاليت يستخدمها
  :لألسباب التالية

مركب "، أو خاصة إىل درجة كبرية "اللبيدو"  كثري من املصطلحات اليت يستخدمها فرويد إما عامة إىل درجة كبرية"أ 
  ."إيروس وثناتوس"متناقضة  ، أو"ثناتوس"، أو غامض إىل أقصى حد "أوديب

وإن كان هناك من املفاهيم الفرويدية ما مت "الصعب اختبارها   هذه املصطلحات تعبر عن مفاهيم ومقوالت من"ب
  ."مقدرته التفسريية اختباره وبالفعل أثبت

نولوجية يتراءى له أا تتأكد صحتها فقد كان يتلقف أية نظرية إث  بىن فرويد أداءه على أساس نظريات إثنولوجية مل"ج
إنين  » :وقد قال دفاعاً عن منهجه هذا. أا أصبحت موضع استهجان من قبل علماء اإلثنولوجيا تتالءم وأغراضه رغم

حقي أن أنتقي من بني املعطيات  ومن مث كان من: أوالً وقبل كل شيء لست عامل إثنولوجيا بل عامل حتليل نفسي
وهكذا نراه يقتبس كل ما يبدو مفيداً لوجهة نظره ويتخذه أساساً  .« اً ألحباثي التحليليةاإلثنولوجية كل ما أراه مفيد

  .اتمع واألخالق والدين لنظريته عن نشأة

وغري مضبوطة، فهو مل يسجل كالم املرضى مباشرةً بل كان يدونه   كانت طريقة فرويد يف مجع البيانات غري منهجية"د 
أن يتأكد  كما أنه مل حياول. يثري إمكانية أنه كان يعيد تفسريها وهو يسجلها يف وقت الحقالذي  بعد اجللسات، األمر

أثناء مقابالته مع مرضاه، كما كان يكتب  وقد بدأت تظهر معلومات تبين أنه كان ينام أحياناً. من صحة أقوال مرضاه
ويقال إنه نصح .  أنه كان يزيف املعلومات أحياناًأيضاً من األدلة ما يشري إىل بل إن هناك. بعض خطاباته أثناء اجللسات

وهناك كذلك . نظري هذا املرضى بأن يترك زوجته بناًء على طلب عشيقة املريض اليت دفعت لفرويد مكافأة مالية أحد
  .قضية عالقته بأخت زوجته

  أصدقاء أسرا حترش ااحلقائق فمريضته الشهرية دورا على سبيل املثال قالت إن أحد  كان فرويد يلوي عنق"ه

رغبتها يف أن يتم التحرش ا  جنسياً، فكتب فرويد أا تقمع ذكريات الطفولة عن ممارسة العادة السرية بل وتكبت
فقد . خيربها أن رفضها يعين القبول ألا مقاومة ال شعورية وحينما كانت دورا ترفض ادعاءات فرويد كان. جنسياً
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 ال تتفق مع وجهة نظره طاملا استقر رأيه على شيء، وكان يستخدم كل ذكائه وكل قدرته ةكان فرويد يرفض أية إجاب

  .على اإلقناع إلجبار مريضه على التصريح بصحة رأيه

  .طريقة استخالصه للنتائج من البيانات اليت مجعها  مل يشرح فرويد قط"و 

فيينا يزخر  تند أساساً إىل بعض املشاهدات اليت كان جمتمعمجعها فرويد كان ضيقاً للغاية فقد اس  نطاق البيانات اليت"ز 
كما أن خرباته الشخصية كانت حمدودة إىل  .ا، كما أن انتماءه اليهودي ساهم وال شك يف تضييق نطاق هذه البيانات

 مجيعاً أياً املشاهدات أساساً لنظرية عامة يف الشخصية تطبق على الناس ورغم كل هذا جعل فرويد من تلك. حد كبري
  .احلضاري الذي يعيشون فيه كان الوضع

. فرويد نفسه، وهي قضية مهمة بسبب ارتباط التحليل النفسي به  ويقودنا هذا إىل النقطة األخرية وهي شخصية 11

بسبب كونه  فرويد مل يكن شخصية سوية متاماً، فقد كان يعاين  كما بينا  مشكلة هوية حادة ومن املعروف اآلن أن
  .من اإلام يف مفاهيمه يهودياً غري يهودي، األمر الذي سبب كثرياً

فحينما اختلف مع يونج وصفه . املعارضة ويشري الدكتور قدري حفين إىل شخصيته التسلطية وكيف أنه كان ال يقبل
لعلماين للدين، وأن املفسر يبين أن فرويد كان يرى أن التحليل النفسي البديل ا وهو ما"بأنه الكذاب  املدعي  املهرطق 

جونز مشجعاً إياه على طرد  وحيث إن املسألة مسألة دينية فإن فرويد كتب إىل إرنست. "البديل العلماين للكاهن هو
« "ديين  أنصار يونج من مجعية لندن مستخدماً يف خطابه مصطلحاً شبه إن عزمك على تطهري مجعية لندن من أنصار  

 ." » يونج ألمر رائع

صنع من القزم عمالقاً « وقال إنه . »بالسم والشر كومة من النفايات مليئة« ف فرويد أدلر، بعد اختالفهما، بأنه ووص
فرد ". ما احتل مكانه على كتفي عمالق ضخم، فإنه يستطيع أن يرى أبعد ممن حيمله حىت القزم، إذا: "... فرد أدلر. »

شعر ذلك العمالق  ى القزم، ولكن ال يصدق، حبال، على قملة يفقد يصدق ذلك عل... «: مرة أخرى، قائالً فرويد،
، كتب آرنولد زفايج إىل 1937األول من مايو  فبعد وفاة أدلر، يف. بل إن األمر ليمضي إىل ما هو أبعد من ذلك. »

 ا يف طريقه إللقاءأدلر وافته املنية فجأة وهو يسرع اخلطى عرب أحد شوارع إسكتلند فرويد معبراً عن تأثره لذلك، إذ أن

... «: مثل تلك املشاعر، قائالً ، مؤنباً إياه، إلبدائه1937 يونيه 22إحدى حماضراته، فإذا بفرويد يكتب لزفايج، يف 

يف أحد الشوارع الفاخرة يف إسكتلندا ليعد، بالنسبة إىل ولد  إن مالقاة املوت. إنين ال أفهم تعاطفك من أجل أدلر
لقد . رفعة تواضعة من ضواحي فيينا، حدثاً رائعاً يف حد ذاته، ودليالً على مدى ما بلغه منم يهودي خرج من ضاحية

وكل هذه املالحظات تدل على ضيق  .« كافأته الدنيا بسخاء نظري ما قدمه من خدمات مبعارضته التحليل النفسي
  .األفق والتسلط والفشل الذريع يف فهم اآلخر
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أتباعه ببلورة بعض العناصر يف املنظومة  فقام بعض.  كثري من العاملني بالتحليل النفسيوقد ترك فرويد أثراً عميقاً يف
وقام ويلهلم . أن الترخيصية اجلنسية هي احلل الطبيعي ملشاكل البشر النفسية ففيتلز مثالً ذهب إىل. الفرويدية دون غريها

النفسي، وحتدث كارل   األساس العلمي للتحليلبالبحث عن احلل السحري يف طاقة األورجون اليت ذهب إىل أا اليخ
النفسي يف الواليات املتحدة إىل نوع من العبادة الوثنية  وقد حتول التحليل. »سقوط قضيب األم « أبراهام األملاين عن 

 إىلوامتألت كتب التحليل النفسي بالترهات اليت دف . أم كهنة وأن مهنتهم مقدسة حيث صار احملللون يعتقدون

  .إقناع الفرد بأن كل ما يفعله سوي، طاملا أنه يرحيه نفسياً ويشبع رغباته

الفرنسي إىل أن الالشعور هو األساس  وعلى املستوى الفلسفي أكد بعض أتباع فرويد البعد احلتمي، فذهب الكان
كما ذهب الكان . نسان أو يفكرمن يتكلم أو يفكر حينما يتكلم اإل فاستخدم منهج اللغويات ليخربنا بأن الالشعور هو

مثل هذه  ولكن ظهر حمللون نفسيون رفضوا. البشري مستحيل حيث إن الالشعور سيتدخل يف الطريق إىل أن االتصال
على تارخيية طريقة التحليل النفسي  فإريكسون يصر. احلتمية مثل إريك إريكسون وإريك فروم ودونالد وينكوت

االختزايل الذي يقفز من الفرد إىل اتمع، ويتحدث عن الروح واخلالق  حلتمي والفكروبالتايل ينفي عنها اجلانب ا
يكفي أن  وباملثل يرى وينكوت أنه ال. "على حد قوله» الذي ال إله له « على عكس فرويد "والثقة  كضرورة لإلميان

.  التوازن العضوي من الداخلهذا نقول إن مثة سبباً عضوياً للمرض النفسي، بل جيب أن نتساءل عن سبب اختالل

 ملاذا وكيف أصبح اإلنسان إنساناً؟: األساسي عنده هو والسؤال. فاإلنسان ليس آلة وال جمموعة مركبات

 في رؤية فرويد " اليهودي"البعد 

The Jewish Dimension Of Freud's World VIEW  

واملنظومة الفرويدية قضية البعد اليهودي  ليل النفسيمن القضايا األساسية اليت تثار يف الدراسات اخلاصة بتاريخ التح
 ينتمي بشكل كامل إىل احلضارة الغربية اليت هيمن عليها منوذج العلمانية الشاملة فيها، وميكننا أن نؤكد ابتداًء أن فرويد

ه احلضارة ومنظريها، أهم مفكري هذ ويعتبر فرويد من. واليت كانت قد بدأت تدخل مرحلة السيولة والالعقالنية املادية
ومع هذا يذهب كثري من مؤرخي األفكار إىل القول بأن . احلديثة وال ميكن فَهم فكره إال يف إطار احلضارة الغربية

من  وهذه مقولة أخذ ا النازيون وكثري"يضرب جبذوره يف طبيعة اليهود النفسية » يهودي  علم« التحليل النفسي 
  إرنست جونز Sadger  إيزيدور سادجر A.Roback روباك. أ"ا الرأي واملدافعون عن هذ. "الصهاينة

Jones" الظواهر، ويتضح هذا يف مزامري داود ويف  يسوقون قرائن عديدة من بينها أن اليهود دائمو التأمل يف أسباب
 وهناك من حياول أن .النفسي وبعض الصفات األزلية الثابتة يف طبيعة اليهود وهذا التفسري يربط بني التحليل. التلمود
عصابه الناجم عن وجوده الدائم  بعداً تارخيياً فيذهب إىل القول بأن التحليل النفسي هو حماولة اليهودي أن يعاجل يدخل

انظر الباب املعنون "إال تعبري عن تقاليد اهلرمنيوطيقا املهرطقة  وتذهب سوزان هاندملان إىل أن فرويد إن هو. يف املنفى
مكانه، ولذا   وهو جزء من انتقام اليهودي من جمتمع األغيار الذي اقتلعه من"»وما بعد احلداثة ليهوديةاليهود وا«

ومثل هذه األفكار تالقي . احلضارة بتفكيكه فاليهودي يقوم بتفكيك احلضارة الغربية املسيحية، متاماً كما قامت هذه
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تعبر » مؤامرة يهودية « تخدم يف تدعيم الرأي القائل بوجود العريب، وتس رواجاً غري عادي يف بعض األوساط يف العامل
  .اليهودي عن اجلوهر

وانتمائه اليهودي، فاملقاومة اليت القاها التحليل  وكان فرويد نفسه يغذي هذه األفكار فكان يربط بني التحليل النفسي
والتحليل النفسي يف تصوره كان من . وديمن رفض احلضارة الغربية لكل ما هو يه النفسي كانت، يف تصوره، جزءاً

 التحليل النفسي ملدة عشر سنوات كنت أنا الشخص الوحيد الذي انشغل به وال أحد يعرف أكثر مين ما هو »" إبداعه

«".  

النفسي بسبب يهوديته ولذا كان يتصور أنه البد من إعطائه واجهة  وكان فرويد يتصور أن عامل األغيار سريفض التحليل
 "1908"فكتب فرويد إىل كارل أبراهام . هو الدور املُوكَل ليونج ابن الراعي السويسري وكان هذا. »حيةمسي«

مقاومة داخلية شديدة تعوق  جيد عناصر] ولذا فهو[فيونج مسيحي وابن قسيس « خطاباً حيثه فيه على كسب مودته 
وحينما . »وإال سقط التحليل النفسي ضحية معاداة اليهود كافة،  وحنن ال غىن لنا إطالقاً عن رفاقنا اآلريني. اقترابه مين

فإنكم  إن معظمكم من اليهود ومن مث« : ترشيح يونج لرئاسة اجلمعية الدولية قال هلم فرويد اعترض أتباع فرويد على
شد األمور أمهية يف متهيد الطريق، فمن أ على اليهود أن يقنعوا بدورهم املتواضع. لن تستطيعوا ضم أصدقاء للفكر اجلديد

. وها أنتم ترون أين أتقدم يف السن وأشعر بالتعب من اهلجوم املتواصل. العلم بالنسبة يل أن أستطيع إجياد روابط مع دنيا

بثنية سترته ومضى يقول بطريقة  مث أمسك فرويد. »يف خطر ] أي اليهود العاملني يف حقل التحليل النفسي[مجيعاً  إننا
سينقذوننا سينقذونين، ] أي املسيحيني[ولكن السويسريني  تركوا يل سترة أغطي ا ظهريإم لن ي« : مسرحية

  » وسينقذونكم مجيعاً أيضاً

الشعب اليهودي قَدم التوراة للعامل، وأن  وكان فرويد كثرياً ما يتباهى باليهودية وبانتمائه اليهودي، فكان يرى أن
: ومل أتظاهر بأنين شيء آخر« كد أكثر من مرة أنه كان دائماً خملصاً لشعبه أ وقد. اليهودية مصدر طاقة لكثري مما كتب

اليهود أن  وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان من الواجب على. »مورافيا جاء أبواه من جاليشيا  يهودي من
ن بعض أقارب فرويد قد بل من املعروف أ وهو أمر كان شائعاً بني اليهود آنذاك،"يوجهوا أوالدهم العتناق املسيحية 

عليه كيهودي أن يكافح، ] فاليهودي[طاقة ال ميكن أن تعوض بأي شيء آخر،  اليهودية مصدر« :  رد قائالً "تنصروا
  .الواجب أن ينمي يف نفسه كل هذا الكفاح، فال حترمه من هذه امليزة، ومن

 مايو عام 6ويف . تفسري األحالم  حماضراته عن وفيها ألقى أوىل1895وقد انضم فرويد جلماعة بناي بريت عام 
ومل يحضر فرويد هذا احلفل وأناب عنه يف . السبعني من عمره  أقامت اجلمعية حفالً خاصاً مبناسبة بلوغه1926

يوافقين  إن كونكم يهوداً ألمر... «الربوفسور لدفيج براون الذي ألقى كلمته واليت تضمنت قوله  حضوره طبيبه اخلاص
ليس فقط أمراً غري خليق بصاحبه، بل هو عمل  فقد بدا يل دائماً إنكار هذه احلقيقة. ملوافقة ألنين أنا نفسي يهوديكل ا

 أمور كثرية جتعل إغراء اليهودية واليهود أمراً ال سبيل إىل مقاومته، قوى انفعالية إنين لتربطين باليهودية. فيه محاقة أكيدة

ا تواضح بالذاتية الداخلية، اخللوة اآلمنة  باإلضافة إىل شعور. عذَّر التعبري عنها يف كلماتغامضة كثرية كلما زادت قو
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إدراكي أنين مدين بالفضل لطبيعيت اليهودية فيما أملك من صفتني مميزتني  مث بعد هذا كله كان. لتركيب عقلي مشترك
اليت أضلت غريي  فسي خلواً من التحيزاتفألين يهودي وجدت ن: وسعي الغناء عنهما خالل حيايت الشاقة مل يكن يف

املعارضة وللتصرف دون موافقة األغلبية  دون استخدام ملكام الذهنية، وكيهودي كنت مستعداً لالنضمام إىل
بدوري يف اهتماماتكم اإلنسانية والقومية، واكتسبت أصدقاء من  وهكذا وجدت نفسي واحداً منكم أقوم. الساحقة

على نئة  ولكنه بعد مخسة أعوام جنده يكتب رداً. »القليلني الذين تبقوا على االنضمام إليكم ءبينكم، وحثثت األصدقا
.. يف أعماق روحي أشعر أين يهودي متعصب يف مكان ما« : حاخام فيينا له مبناسبة عيد ميالده اخلامس والسبعني يقول

، أي أن »وضوعية وإلنكار التحيز جهودي للوصول للم وأين شديد الدهشة أن أكتشف نفسي هكذا، رغم كل
 .التحيزات يف سن السبعني، جعلته غري قادر على إنكار التحيز يف سن اخلامس والسبعني اليهودية اليت جعلته خلواً من

حني كان يلقي خطاباً عاماً، ويف املرة  هل هذه سقطة فرويدية، مبعىن أنه يف املرة األوىل كان يدعي خلوه من التحيزات
  يكتب خطاباً خاصاً حلاخام؟ نية سقط القناع وكشف مكنون نفسه ألنهالثا

وكان فرويد يعرف . »الشعب اليهودي«يف تباهيه مبا يسمى  بل يبدو أن فرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا
إليه أحد كتبه  سلوأر. »الشاعر واحملارب من أجل حقوق شعبنا « االحترام ويشري إليه باعتباره  تيودور هرتزل ويوليه

قدميا الصهيونية، كما كان هو نفسه عضواً فخرياً  وكان أحد أبناء فرويد عضواً يف مجاعة. مع عبارة إهداء شخصي عليه
  .ا

أن تضع  إحدى تلميذاته من العامالت بالتحليل النفسي، وهي إشبيلر اين، بعد أن علم أا توشك وقد كتب فرويد إىل
وسيبقى .. إننا يهود، وسنظل يهوداً ..أود لو خرج الطفل ذكراً أن يصري صهيونياً متعصباً. : "..طفالً، يقول هلا

 ولكنه 1913اخلطاب مؤرخ يف أغسطس "» أو يقدرونا حق التقدير  اآلخرون، على استغالهلم لنا، دون أن يفهمونا،
ويقول عنها  ة بالقدس، وكان يفتخر بذلكوكان فرويد عضواً يف جملس أمناء اجلامعة العربي ."1982 مل ينشر إال عام

  ."جامعتنا« 

 كتيباً بعنوان 1914فقد نشر فرويد عام . »الصهيوين الفرويدي التنظيم«ويشري الدكتور قدري حفين إىل ما يسميه 
 حويل حني تشكَّلت "1902النفسي أشار فيه إىل تشكيل الرابطة الدولية للتحليل النفسي عام  تاريخ حركة التحليل

وبعد سنتني من املؤمتر األول اخلاص ... النفسي جمموعة من أطباء شبان، كان هدفهم املعلن تعلُّم وممارسة ونشر التحليل
 ، ويف الفترة الفاصلة بني هذين1910الثاين يف نورمربج هذه املرة يف مارس  للمحللني النفسيني، انعقد املؤمتر

صممت مشروعاً، وأفلحت أثناء ذلك ... أملانيا كان يواجه به التحليل النفسي يفوإزاء العداء املتزايد الذي ... املؤمترين
 وكان هذا املشروع يرمي إىل تزويد حركة التحليل. فرينزي. التنفيذ، مبساعدة صديقي س املؤمتر الثاين، يف وضعه موضع

وكنت أرغب، أيضاً، يف أن تقوم  ...نفسيحتاشياً للتجاوزات اليت ميكن أن ترتكَب باسم التحليل ال... النفسي بتنظيم
وليس ألي شيء آخر، كنت أرغب يف قيام الرابطة الدولية  بني أنصار التحليل النفسي عالقات صداقة وتآزر وهلذا،

 ."...النفسي للتحليل
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لقد قام . متاماًأما ما نشر بعد ذلك بأعوام طوال، فقد كان خمتلفاً  .كان ذلك هو أقصى ما صرح به فرويد علناً آنذاك
جونز آنذاك  وكان. ، بالشروع يف نشر سرية حياة فرويد1953املعروف، إرنست جونز، ابتداًء من عام  احمللل النفسي

السرية، اليت نشرت يف ثالثة أجزاء، العديد  وتضمنت تلك. آخر األحياء من القيادة السرية للتنظيم الصهيوين الفرويدي
 وخلصائه، ومن بينهم أعضاء تلك القيادة السرية، واليت كانت تضم، إىل جانب فرويد،  فرويدمن اخلطابات املتبادلة بني

  .بعد تشكيلها بعدة أعوام كالً من جونز وفرينزي وساخس ورانك وأبراهام، وإيتنجتون الذي انضم إىل تلك القيادة

 حيث اقترح جونز على فرينزي 1912 يوليه القيادة السرية ترجع إىل أشار جونز إىل أن بداية التفكري يف تشكيل تلك
ونوقش . »بفرويد  مجاعة صغرية من احملللني املوثوق فيهم كنوع من احلرس القدمي الذي حييط« تشكيل  اقتراحاً مؤداه

وتتضح تفاصيل هذا االقتراح، وكذلك . إجيابية هذا االقتراح، بالتفصيل مع فرويد، الذي استجاب له فوراً وبصورة
، أي بعد مرور 1912فرويد إىل جونز، حيمل تاريخ األول من أغسطس  تجابة فرويد له، يف خطاب بعث بهطبيعة اس

 إن ما استوىل على خيايل فوراً هو فكرتك عن جملس سري يتألف من: "... الفكرة، ذكر فيه أقل من شهر على بزوغ

النفسي، وللدفاع عن القضية يف  الحقة للتحليلخرية رجالنا وأكثرهم استحقاقاً للثقة، للقيام على أمور التطورات ال
ينبغي أن تلتزم تلك اللجنة السرية املطلقة، سواء فيما يتعلق  وقبل كل شيء،... مواجهة األشخاص واألحداث بعد وفايت

فسي ينبغي أن الن ومهما أتت به األيام املقبلة، فإن القائد املقبل حلركة التحليل... يتعلق بأعماهلا بوجودها أصالً، أو فيما
عام حىت عقدت تلك القيادة أول اجتماعاا يف  ومل ميض...". خيرج من بني هذه احللقة الصغرية املختارة من الرجال

فصاً إغريقياً قدمياً من جمموعته، وقام هؤالء بتركيب هذا الفص على خامت  مرتل فرويد، الذي أهدى لكل من أعضائها
  .مماثالً كذلك  وحني انضم إيتنجتون إىل القيادة، أهدى فرويد إليه خامتاً.فرويد يلبس مثيالً له ذهيب، كان

 كان حيضرها 1902النقاش األسبوعية اليت بدأها عام  فحلقة. وكان عدد اليهود بني أتباع فرويد كبرياً بشكل ملحوظ
ويشري . ا عدا يونج وجونزوإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزي، وكلهم من اليهود م يونج وأدلر ورانك وجونز وأبراهام

للتنظيم الفرويدي  فماكس إيتنجتون، مثالً، وهو أحد أعضاء القيادة السرية. قدري حفين إىل الصهاينة منهم الدكتور
اجلمعية «أقام هناك بقية حياته، وأنشأ  ، أن يغادر أملانيا إىل فلسطني، حيث1933الصهيوين، قرر، يف سبتمرب 
 :وقال احمللل النفسي سيدين بومر. قائمة حىت اآلن، بعد أن تغير امسها طبعاً اليت ما زالت » الفلسطينية للتحليل النفسي

طبيعية مليله، طوال حياته، إىل  مل يكن انتقال إيتنجتون إىل إسرائيل جمرد استجابة لضرورات احلرب، بل كان نتيجة »
ق الصدوق ملاكس إيتنجتون، فهو صاحب الكتاب سيميل، والصدي أما احمللل النفسي الشهري، إرنست. »الصهيونية 

من  ولقد بلغ. مرض اجتماعي، وفيه يرجع املشكلة اليهودية برمتها إىل أسباب نفسية خالصة املعروف املعاداة للسامية
أهدى مثله ألعضاء القيادة السرية  ، ذلك اخلامت الشهري نفسه الذي سبق أن1939تقدير فرويد لسيميل أنه أهداه، عام 

برنفيلد، احمللل النفسي، فهو نفسه ذلك العضو البارز يف املنظمات  أما سيجموند. للتنظيم قبل ذلك بسنوات طوال
النفسية إلبراز خصائص  تبنى أفكار الفيلسوف الصهيوين مارتن بوبر، وكرس جانباً كبرياً من كتاباته الصهيونية، الذي

إنه خبري بارز يف : "... وقد زكَّاه فرويد بقوله .«وطن قومي لليهودفلسطني ك«الشعب اليهودي، والدفاع عن فكرة 
وكذلك احلال بالنسبة للطبيب واحمللل ...". أقوى العقول بني تالمذيت وأتباعي واعتربه واحداً من. التحليل النفسي
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نا، والذي التقى، يف فيي فيلكس دويتش، الذي كان، منذ شبابه، من أنشط أعضاء التنظيم الطاليب الصهيوين يف النفسي
خالل لقائهما، عرف دويتش طريقه إىل فرويد  صفوف هذا التنظيم، مبارتن فرويد، ابن سيجموند فرويد؛ ومن

  .والفرويدية

كان على  ومن املؤكد أن فرويد. فرويد الثقايف فنحن نعرف أنه درس العربية والتوراة يف طفولته أما فيما يتصل بتكوين
من أشهر العلماء القباليني، يعطي  يل فأبواه كانا من خلفية حسيدية، وكان جلينيك، وهو واحدعلم بالتراث القبا

ورغم أن أحداً مل يدرس مدى معرفة فرويد باحلركة . التاسع عشر حماضراته يف فيينا يف العقود األخرية من القرن
بوسعنا أن نفترض  ني العناصر الثورية اليهودية، إال أناحلركة القبالية، وحققت انتشاراً واسعاً ب الفرانكية اليت نبعت من

باألفكار املعرفة املتخصصة والقراءة املباشرة  وعلى كل ال يتطلب التأثر. أن فرويد كان على علم ا وبرؤيتها للكون
 .اره الرئيسيةاملرء يف مناخ فكري معين وداخل تشكيل ثقايف معين ليستوعب أفك لألعمال األصلية، إذ يكفي أن يعيش

جان جاك روسو وال أشعار جوته أو  يف بالدنا ممن استقوا رؤيتهم الرومانسية ال من» الرومانتيكيني «وهناك املاليني من 
واملناخ الذي كان يعيش فيه فرويد . العاطفية الشعبية والثقافة الشائعة وردزورث وإمنا من األغاين واألفالم والروايات

الرتعة الترخيصية  وذكرى احلركة الفرانكية ذات. ألفكار والصور احللولية الكمونية اليهوديةمشبعاً با ويتحرك كان
جاليشيا، وفلوهلا كانت ال تزال موجودة، وابنة رئيس  كانت ال تزال حية يف األذهان، خباصة بني يهود اليديشية يف

 ظلت "أساسي من طقوس اجلماعة الترخيصيةإا كانت تعاشر أباها جنسياً، كجزء  اليت تقول بعض املراجع"احلركة 
  .النخبة الثقافية يف أوربا احلركة حىت وفاا يف منتصف القرن التاسع عشر، وكان كثري من أعضائها منبثني بني تترأس

وصهيونيته وعن العلم اليهودي، وبعد احلديث عن خلفية فرويد الثقافية  بعد تناول ادعاءات فرويد عن يهوديته وتعصبه
علم يهودي « النفسي  ؟ وهل التحليل»منظومة يهودية «هل املنظومة الفرويدية بالفعل : السؤال مطروحاً يهودية يظلال

فرويد نفسه أحياناً؟ يف تصورنا أن اإلجابة على هذا  كما يدعي الصهاينة وأعداء اليهود يف آن واحد، وكما يدعي» 
 ظاهراً ولكنها يف» يهودية «لقول بأن املنظومة الفرويدية قد تكون حنن نذهب إىل ا وباختصار شديد. السؤال مركبة

عناصر داخل املنظومة العلمانية  حقيقة األمر منظومة علمانية شاملة، وبأن عناصرها اليهودية الصميمة تشبه بنيوياً
  .بينهما الشاملة، بسبب اإلطار احللويل الكموين الذي جيمع

وإلجناز هذا جيب أن نضيق نطاق الرؤية ونركز ال على  .لظاهر يف املنظومة الفرويديةولنبدأ بتناول البعد اليهودي ا
 وقد اعتمدنا على كتاب صربي جرجس، وعلى دراسة"العناصر احللولية فيه وعلى القبااله  التلمود كله وإمنا على بعض

  ."باكان فرويد والتقاليد الصوفية اليهودية

الفرويدية  وقد سميت. املنظومة الفرويدية واملنظومة القبالية هي مركزية اجلنس يف كليهما  لعل أهم نقط التماثل بني 1
فاجلنس  حسب تصور فرويد  ليس وراء . يربرها ، وهي تسمية هلا ما»الواحدية اجلنسية«أي » النظرية اجلنسية الشاملة«

واجلنس .  عنه من وجوه النشاط من حلظة أن نولَداحملرك أيضاً لكل ما يصدر كل سقم نفسي وحسب، بل إن طاقته هي
النشاط اإلنساين، وضمن  مقصوراً على العالقة اجلنسية، ولكنه يف واقع األمر صورة جمازية تتخلل على حنو ما كل ليس
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 رؤيتها استخدام القبااله للجنس كصورة جمازية أساسية يف وهذا ال خيتلف كثرياً عن. ذلك نشاط اإلنسان العلمي والفين
التعبري عنها من   كان يتم"سفريوت"فالتجليات النورانية العشرة . القبايل إىل اإلله صفة اجلنسية للعامل فقد عزا التراث

  .التعبري األنثوي عن اإلله "السفريوت العاشر"وتعد الشخيناه . خالل رموز وصور جمازية جنسية

يذكر باكان أن هذا التراث يتضمن عشرة أسفار هي الفيض القدسي  ويف صدد ما جاء عن اجلنس يف التراث القبايل
 "ويعين األساس"» يسود«وتاسع هذه األسفار امسه . وكل جزء منها مرتبط جبانب من اإلله والسلطات اخلفية لإلله،

ي يقابل  الذ"العامل األصغر" ومكان اليسود األعضاء اجلنسية آلدم قدمون أو اإلنسان األول وهو املايكروكوزم
«األساسية الكامنة يف القبااله وبنية األفكار املوضوعات«: انظر". "العامل األكرب"املاكروكوزم  التجليات النورانية »  

«]السفريوت] العشرة القبااله بأا قامت بتجنيس  وقد وصف بعض احلاخامات. "»]الشخيناه[التجلي األنثوي لإلله »  
 .الفرويدية على األقل يف جانبها االختزايل الشائع ف دقيق أيضاً للمنظومةاإلله وتأليه اجلنس، وهذا وص

القبايل تنتج من  ، فداث يف التراث»داث«بني الفكر القبايل والفكر الفرويدي تتمثل يف املعرفة أو   مثة نقطة التقاء 2
لبيناه مفهوم أنثوي، وبذا تكون داث النسل مفهوم ذَكَري وا واحلومخاه. أو الفهم» بيناه«أو احلكمة و» حومخاه«احتاد 

  .اخلفي املقدس الحتادمها

 ذا "1: 4تكوين "وأول استخدام هلا ورد يف . اجلنسي  تستخدم أيضاً يف التوراة مبعىن االتصال"داث"غري أن املعرفة 
  .ه يف مناسبات متعددة بعد ذلك، وقد تكرر استخدام الكلمة باملعىن نفس»... حواء فحبلت وعرف آدم امرأته« املعىن، 

وملا كانت كلمة بيناه اليت تعين  .«الكشف عن العرى«ويذكر باكان أن الزوهار يتحدث عن االتصال اجلنسي بوصفه 
كشف عن عرى « خيطئ جنسياً يكون يف الوقت نفسه كأنه قد  فإن الرجل الذي» األم«تعين يف الوقت نفسه » الفهم«

 بالكشف عن الالشعور، أي الكشف عن عرى العقل يف "بيناه"أنه وصل إىل الفهم  خيالوفرويد . "بيناه"» األم 
القبايل تنتج من احتاد احلكمة   يف التراث"داث"واملعرفة . ويتضمن مفهوم املوقف األودييب خيال األم العارية .اإلنسان

وهذا االحتاد يف . رة احتاد الشعور والالشعورالنفسي الفرويدي مث  عند أصحاب التحليل"االستبصار"والفهم، واملعرفة 
عقدة أوديب  خربة شهوية عميقة من حيث أنه يتناول الكشف عن املوقف األودييب، أي اكتشاف املرء ذاته كما يقولون

العالقة اجلنسية، ومن حلول الطفل،  داخل نفسه والكشف عنها مث الكشف عما تنطوي عليه من خيال األب واألم يف
  .يضاً، حمل األب يف هذه العالقةخياالً أ

جمموعة مقاالته أن الطفل يف سن الثالثة إىل  والعالقة بني املعرفة واجلنسية هلا شواهد أخرى عند فرويد أيضاً، فقد ذكر يف
 قمتها األوىل، يبدأ يبدي من النشاط ما ميكن أن يعزى إىل رغبته يف التقصي اخلامسة، حني تصل حياته اجلنسية إىل

عنيف ويف فترة مبكرة إىل املشكالت  ملعرفة، كما أن الرغبة يف املعرفة لدى األطفال، فيما يرى فرويد، تتجه على حنووا
االجتاه إىل مدى أبعد فيزعم أننا نكون أكثر دقة إذا قلنا إن هذه  بل إن التحليل الفرويدي ليمضي يف هذا. اجلنسية

  .بته يف املعرفة عموماًقد تكون أول ما ينبه رغ "اجلنسية"املشكالت 
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لإلنسان، فاإلله  أشار إليها باكان هي تلك املرتبطة مبا جاء بالزوهار من نسبة اجلنسية الثنائية  مثة نقطة التقاء أخرى 3
على مثال اإلله كان ينطوي على مرادف  وآدم الذي خلق. ينطوي داخل نفسه على الشخيناه وهي مرادفه األنثوي

فأخذ واحدة من أضالعه . فأوقع الرب اإلله سباتاً على آدم فنام« بالتوراة  جاء. ي خلقت منه حواءأنثوي هو الضلع الذ
، "22  21: 2تكوين " « وبىن الرب اإلله الضلع اليت أخذها من آدم امرأة وأحضرها إىل آدم. مكاا حلماً ومأل

والفكر القبايل ينطوي على أن الذكر . "23: 2ن تكوي" « وهذه تدعى امرأة ألا من إمرئ أُخذت« وجاء ا أيضاً 
وامرأة، وأن  اإلله ال يبارك مكاناً إال حيث جيتمع فيه رجل« أن الزوهار يتضمن أن  واألنثى قطبان لكيان واحد، كما

  .» ناقص وتعوزه نعمة اإلله والرجل غري املتزوج.. الرجل ال يسمى رجالً إال إذا اتصل بامرأة

ثنائي، وأن هذه الثنائية تنفصل فيما بعد، ولكن التحقيق يف حياة   إىل أن اإلنسان يولَد بتركيب جنسيويذهب فرويد
  .غايته إال بعودة هذه الثنائية إىل االتصال مرة أخرى يف العالقة اجلنسية السوية اإلنسان ال يصل إىل

إن املرء « فقد ورد يف هذا السفر . فرويد  آراء يف سفر براخوت يف التلمود وردت آراء عن األحالم تشبه كثرياً من 4
، فاألحالم تعبري عن رغبة لدى احلامل وباإلمكان تفسريها عن طريق اللعب « ..ال يرى يف احللم إال ما توحي به أفكاره

فع ودوا» اخلري » وهي ذات مدلول جنسي،وهي يف أساسها تعبري رمزي،كما أا تعبر عن الصراع بني دوافع باأللفاظ
  .وهذه مجيعاً تطابق ما قال فرويد عن األحالم.»الشر« 

إذا حلم إنسان بأنه يتصل « فيقول  املعامل البارزة يف سفر براخوت أنه يستخدم اخلياالت اجلنسية لريمز إىل املعرفة ومن
ن يتوقع الوصول إىل حلم بأنه يتصل جنسياً بعذراء خمطوبة فله أ وإذا.. بأمه جنسياً فله أن يتوقع الوصول إىل الفهم

بالنسبة  حلم شخص بأنه يتصل جنسياً بامرأة متزوجة فله أن يثق يف أنه على موعد مع القدر وإذا... معرفة التوراة
  .« أثناء املساء ملستقبل العامل، بشرط أال يكون على معرفة ا وأال يكون قد فكَّر فيها

األوىل أن كل األحالم ذات معىن، فاحللم الذي ال يفسر  الم،وقد وصف سفر براخوت قاعدتني رئيسيتني لتفسري األح
  .والثانية أن كل األحالم خترج من الفم وأن كل األحالم تتبع تفسريها كالكلمة اليت ال تقرأ،

باكان، بذلك التراث، فيما روى  جاء. نقطة التقاء أخرية بصدد ما يراه التراث القبايل يف املراحل السابقة للبلوغ  مثة 5
» امللقن « هذا املعىن قال الزوهار إن الطفل مبجرد والدته يرتبط  ويف. أن املراحل السابقة للبلوغ تسودها دوافع شريرة

التاريخ يالزم امللقنان  ومنذ ذلك.اخلير» امللقن « يالزمه حىت يصل إىل سن الثالثة عشرة حني جييء إليه  الشرير به ويظل
  . والشرير عن يسارهالرجل، اخلير عن ميينه

احنرافاً جنسياً يف حياة اإلنسان  رجعنا إىل كتاب فرويد مقاالت ثالث يف نظرية اجلنسية ألفيناه يقرر أن كل ما نعده فإذا
يف املرحلة السابقة للبلوغ، أي أن الشر الذي يعاين منه الرجل هو  بعد مرحلة الرشد كان مظهراً سوياً جلنسية الطفولة

  .سوياً يف حياته أثناء الطفولة كانامتداد ملا 
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 قال فرويد يف تفسري. تفصيالً هي عالقة التأويل الفرويدي مبدارس التفسري اليهودية وميكننا اآلن أن نتوجه إىل نقطة أكثر

األمر هو يف واقع » دورا«املريضة  ويقال إن اسم"األحالم إنه سيقوم بتحليل اإلنتاج اإلنساين كما لو كان حيلل التوراة 
أو » آدون«و» آتون«التاء حبرف الدال كما فعل مع  إذ استبدل فرويد حرف» توراة«حتريف متعمد لكلمة 

  :يف قوله إذ نالحظ نقط متاثل عديدة ، وهو مل جيانبه الصواب"»أدوناي«

ها الظاهري غري منطقي املريض ال يقول شيئاً داخلياً، فهو كلمات متراصة معنا  ابتداًء يرى التحليل النفسي أن حلم 1
كل هذا يعين أن . احللم ذا معىن مترابط، ولكن املفسر يأيت بآلياته التفسريية املختلفة ليصل إىل املعىن الباطن فيصبح وغري

وهذا ال خيتلف كثرياً عن موقف كثري من . كلماته هلا معىن الطبيب املفسر هو الشخصية احملورية فال املريض وال
أما  عملية التفسري إذ تذهب هذه املنظومات إىل أن املعىن املنطقي الظاهر للنص معىن سطحي، ية مناملنظومات احللول

وهذا املوقف نفسه ال . »اإلمام«أو » الشيخ» املعىن الباطن فهو يتطلب تفسرياً عرفانياً إشراقياً ال ميكن أن يأيت به إال
النص املقدس صامت، أو معناه الظاهر سطحي ليس ذا قيمة من التوراة، ف خيتلف كثرياً عن بعض املواقف احلاخامية

واستكناه ألفاظ وعبارات  املفسر احلاخامي أو القبايل مسلحاً بآلياته التفسريية فيعيد ترتيب منطوق النص ويأيت. كبرية
  .احلقيقي اخلفي للتوراة بعينها يف ألعاب هندسية وحروفية كبرية ليتكشف املعىن

التلمود  "التحليل النفسي متاماً كما هو األمر مع الشريعة الشفوية  أن التفسري أكثر أمهية من النص يف لكل هذا جند  2
  .اليت تصبح أكثر أمهية من النص املقدس ذاته "شروح احلاخامات

اللعب  عدففي التراث اليهودي ي. يستخدم اللعب باأللفاظ يف سرب املعىن اخلبيئ لألحالم  بين سفر براخوت كيف 3
فإن االعتقاد يتجه إىل أن لكل كلمة  باأللفاظ من الوسائل املهمة يف البحث عن املعىن اخلفي للتوراة، ويف هذا الصدد

وفرويد أيضاً أكد أمهية اللعب . كما أكد أمهية اللعب باأللفاظ وقد أكد كتاب الزوهار هذا الرأي. معناها الباطن
أمهيتها تكمن  نفس يف احلياة اليومية، يف الكشف عن الالشعور وتبيني حمتوياته، أي أنأمراض ال باأللفاظ يف كتابه علم

 "جرجس" .يف تبني الدوافع احلقيقية ويف الوقت نفسه اخلفية لدى اإلنسان

احللولية املنظومة الفرانكية، وهي املنظومة اليت وصلت فيها  ولكن أكثر النظم احللولية اليهودية اقتراباً من الفرويدية هي
حيملها يهود  وخلفية الفرانكية والفرويدية مشتركة فكالمها أيديولوجية. يف العدمية والتفكيكية الكمونية اليهودية قمتها

يودون االنتماء تمع األغيار ألن االنتماء  فقدت اليهودية بالنسبة هلم أي معىن، وهم يهود فقدوا هويتهم اليهودية
  :عبئاً ال يطاق لألسباب التالية  قد أصبحاليهودي، بالنسبة هلم، كان

 واجلماعات اليهودية يف أوربا إن اليهود نتيجة االحتكاك الطويل باملسيحية استوعبوا  يقول مؤرخو العقيدة اليهودية 1

  .مفهوم اخلطيئة األوىل واإلحساس بالسقوط األمر الذي عمق اإلحساس بالذنب لديهم
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والنواهي اليت أصبحت متثل أغالالً ثقيلة  حبيث أصبحت جمموعة من التحرميات واألوامر كانت اليهودية قد حتجرت  2
  .وإنساناً يف آن واحد جعلت من الصعب على اليهودي أن يكون يهودياً

  .األغيار وبني اليهود وزادت من معدالت التحرر اجلنسي  يف الوقت نفسه انتشرت مثُل االستنارة بني 3

توقعام اجلنسية  بصوره اازية اجلنسية العديدة قد تغلغل يف الوجدان اليهودي وصعد االهالقب  كان تراث 4
الطوباوية كان البد أن تعبر هذه الرتعة عن  ومع فشل حركة شبتاي تسفي وإحباط الرتعة. والطوباوية بشكل عام

  .نفسها على شكل تصعيد التوقعات اجلنسية

الشعائر اليهودية وتنفيذ األوامر  ى أعضاء اجلماعات اليهودية االستمرار يف إقامة كل هذا جعل من الصعب عل 5
وقد أخذت الفرانكية . اإلطار ظهرت الفرانكية ومن بعدها الفرويدية يف هذا. والنواهي وكبح مجاح رغبام وشهوام

  .ل حركة علمية ترخيصية شك"يف شكلها االختزايل الشائع"ترخيصية، وأخذت الفرويدية  شكل حركة مشيحانية

وبالفعل أوقف فرانك العمل . املوجودة فيه كان جيكوب فرانك يقول لقد أتيت ألحرر العامل من كل الشرائع والعادات
املقدس واملدنس فأصبح كل شيء مقدساً ومن ذلك اإلمث نفسه، ومن مث أصبح  باألوامر والنواهي وألغى احلدود بني

فمن خالل الوقوع . اهلوة  ممكن إال بالرتول يف الظالم وأصبح الصعود غري ممكن إال بالسقوط يفإىل النور غري الوصول
ولذا فاملمارسات اجلنسية اجلماعية الداعرة شكل من . كله يف اخلطيئة سينبثق عامل ال مكان للخطيئة فيه، عامل هو اخلري

وقد جاء  ."ال دائماً مع اجلماعات احللولية املتطرفةكما هو احل"للتواصل بني أعضاء اجلماعة  أشكال العبادة وطريقة
بالقيود اليت حتول دون انطالق الناس، كما  فرويد فوجد حضارة الغرب مليئة باحملرمات اليت فرضها الدين عليها، مكبلة

باعتباره اإلطار على ما فيها من ضروب املنع والتحرمي، فطُرح التحليل النفسي  رأى الشعور باإلمث يكتنفهم إذا ما خرجوا
اللبيدو هو اللوجوس،  فكأن فرويد هو املاشيح العلماين اجلديد الذي جعل. يرفع الشعور باخلطيئة عن كاهلهم الذي

فرويد قد دعا إىل املمارسات اجلنسية اجلماعية فإنه كان  وإن مل يكن. "اهلدف والغاية"وحتقيقها دون قيود هو التيلوس 
  .ساسي للسعادة احلقة هو اإلفصاح اجلنسي الكاملاأل يرى أحياناً أن الطريق

املنظومة  ولكن يف. "قصة ابنيت لوط  قصة اغتصاب أمنون ألخته نامار"موضوع مجاع احملارم  ويتواتر يف العهد القدمي
ومركزية . وتأكيد أمهية مجاع احملارم ."يقال إن فرانك كان جيامع ابنته"الفرانكية يكتسب املوضوع حدة خاصة 

اإلنسان الذي ال حدود له والذي تتمتع كل أفعاله، مهما كانت آمثة،  موضوع مجاع احملارم أمر منطقي باعتبار أن
النتيجة احلتمية " هو إله، من حقه، بل من واجبه، أن خيرق كل احلدود ليؤكد قداسته الكاملة وألوهيته بقداسة كاملة،
وميكن أيضاً أن نقارن بني دور ". املنظومة الفرويدية  دوراً أساسياً يفويالحظ أن مجاع احملارم يلعب. "للحلول الكامل

  ."املنظومة الفرانكية ودور األب واألم واالبن يف املنظومة الفرويدية األب واألخ األعظم واألم يف
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و آدم، كانت تنشأ أينما كان خيط » :كان فرانك مدركاً هلذا إدراكاً كامالً إذ قال. نأيت للرتعة التفكيكية العدمية مث
وكان فرانك يرى أن . »شيء، فقد أتيت إىل هذا العامل ُألدمر وأُبيد  مدينة، لكن أينما أضع أنا قدمي جيب أن يدمر كل

قد اخترقوا  وكان يرى أن اليهود. »عبء الصمت«حتطيم كل األديان على أن يتم هذا من خالل ما أمساه  مهمة أتباعه
اليهودية ومل يبق سوى املسيحية ولذا كان   وأن العناصر اليهودية املهرطقة قد اخترقت"ي تسفيمن خالل شبتا"اإلسالم 

  .ينضموا إليها وحيطموها من الداخل على أتباع فرانك ادعاء املسيحية حىت

اباته ما والعدمية نفسها فموقفه  كما أسلفنا  كان مبهماً، ومع هذا جند يف كت ولعل فرويد مل يكن يتسم بالوضوح نفسه
اإلنسانية نفسها، فالدين وهم،  بإدراكه للدور التفكيكي الذي كان يلعبه، سواء يف عالقته بالدين أو يف احلضارة يشي

  .اإلنسان ألا مبنية على قمع اللبيدو والفن تعبري عن املرض، واحلضارة أهم مصادر آالم

يدية ولذا جند أن احلركة الفرانكية تدور حول جيكوب فرانك من الفرانكية والفرو ومثة إميان بدور البطل املتميز يف كل
الفرانكية ال تظهر  وأخرياً مثة نزعة عسكرية واضحة يف. كما كانت حركة التحليل النفسي تدور حول فرويد متاماً

ئز اإلنسانية حتمية احلرب، باعتبار أن الصراع أحد الغرا بالوضوح نفسه يف املنظومة الفرويدية وإن كان فرويد ذاته يرى
  .األساسية

نفسه كان أول من  ومن الطريف أن فرويد. ومع هذا هناك الكثري من التحفظات اجلوهرية. التماثل إذن واضحة نقط
، وكان يشري إىل نفسه بأنه »علم يهودي أو آري  » أثار مثل هذه التحفظات، فقد كان يصر أحياناً على أنه ال يوجد

وكما هو معروف كان فرويد يرى أن الدين، وضمن ذلك العقيدة . »إله له   يهودي ال«، أو »رجل طب ال إله له « 
 وهي إحدى الشعائر"وقد اشتكت زوجته من أنه كان يرفض أن يدعها تضيء مشوع السبت . وهم اليهودية، جمرد

م، أهم ما كتب األحال وتضمنت صفحة العنوان يف كتاب تفسري. »حمض خرافة «  ألن الدين يف تصوره "اليهودية
وإذا مل تكن اآلهلة القابعة فوق ذات نفع يل « : ونصه ما يلي فرويد يف نظر الكثريين، شعاراً بالالتينية استعاره من فرجيل

إذا مل تكن  » :وهذه العبارة النفعية املادية الوثنية مقتطعة من عبارة أطول وأكثر داللة هي .« فسأثريه جحيماً شامالً
وإذا مل تكن اآلهلة القابعة فوق ذات . يوجد  حنو كاف فلن أتردد يقيناً يف طلب العون حيثما ميكن أنقويت كبرية على

إخوة يف الال « فرويد موقفه من اليهودية حني وصف عالقته بإسبينوزا بأم  وخلص. »نفع يل فسأثريه جحيماً شامالً 
  .» ]الكفر أي[إميان 

والصهيونية، وتأكيد ألمهية هذا االنتماء والتباهي به من جهة،  ء الكامل لليهودية، بلمثة ازدواجية ظاهرة هنا بني االنتما
ولعل خطابه  .وتأكيد االنتماء للحضارة الغربية احلديثة ولنماذجها التفسريية املادية من جهة أخرى واإلنكار الكامل له

وباملناسبة ما بال التحليل النفسي مل يبتدعه واحد » :للراعي أوسكار فيستر يعبر عن هذه االزدواجية، فقد سأله ساخراً
ففرويد هنا ليس يهودياً »  ؟ "أي ملحد"أن ينتظر ليقوم بذلك يهودي ال إله له  وكان عليه. من املؤمنني األتقياء

 .وإمنا ملحد أيضاً وحسب،
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هودياً غري يهودي، مبعىن أن أساسيني ومها أن فرويد كان ي ولعل هذه االزدواجية تزول حني نضع أيدينا على عنصرين
الغربية  ال تؤثر يف اللب، فهي جمرد ادعاء، إذ أن انتماءه الثقايف احلقيقي كان للحضارة إثنيته اليهودية كانت قشرة

كثرياً عن احللولية املسيحية أو احللولية الواحدية  والعنصر الثاين هو أن احللولية اليهودية ذاا مل تكن ختتلف. احلديثة
 ومن الصعب التمييز بينهما، فسواء على املستوى اإلثين أو على املستوى العقائدي فإن دية، أي العلمانية الشاملةاملا

  .اليهودي، ورغم كل ديباجاته اليهودية فرويد يف واقع األمر ينتمي للمنظومة العلمانية الشاملة رغم كل التباهي بانتمائه

 :   فرويد يهودي غير يهودي1

حتطمت أسواره، وكان اليهود يندجمون خبطى   فرويد كانت اليهودية كعقيدة تفاقمت أزمتها، واجليتو كان قدحينما ولد
، اسم »سيجسموند«وقد غير سيجموند فرويد امسه من . اإلثنية اليهودية سريعة متزايدة، ولذا تبخر وهم اخلصوصية

اسم بطل  وهو» سيجموند«ن إليهم وأكرم وفادم، إىل الذي دعا اليهود لالستيطان يف بولندا وأحس امللك البولندي
» نوردو«أما ماكس . »تيودور«وهو  وآخر أورويب» بنيامني«متاماً كما فعل هرتزل الذي كان له اسم عربي "نوردي 

يف التنصر يف إحدى مراحل حياته، شأنه يف هذا شأنه نصف  وقد فكر فرويد. "فقد تبنى امسه النوردي بكل وضوح
اليت أتوا ا من " فاليهود كانوا قد ابتعدوا متاماً عن عقائدهم الدينية وموروثام اإلثنية. املثال د برلني، على سبيليهو

ابتعاداً بعد انتشار مثُل التنوير وتزايد معدالت االندماج  ، وكان املثقفون بينهم قد ازدادوا"اتمعات اليت هاجروا منها
  .والعلم

وانتشار مفاهيم مثل النقاء  مليات العلمنة والدمج تزايد ملحوظ يف حدة العنصرية والعداء لليهودهذا واكب ع ومع
تعد له أية عالقة بواقعهم، األمر الذي يدل على غباء  العرقي والشعب العضوي اليت فرضت على اليهود تصنيفاً مل

إما  ه ظاهرة اليهودي غري اليهودي، فهو يهودي امساً،كل هذا نتجت عن. على قراءة الواقع العنصريني، وأم غري قادرين
وجمتمعه، بكل ما فيه من سلبيات  ألنه يتصور ذلك أو ألن اتمع فرض عليه هذا االسم، ولكنه فعالً ابن عصره

  .وإجيابيات

 األمر من األغيار،فموسى نيب اليهود هو يف واقع . يف كتابات فرويد مثل موسى والتوحيد وقد عبر هذا اإلام عن نفسه

  .ورغم أنه أتى بالتوراة إال أن التوراة هي يف واقع األمر عقيدة التوحيد املصرية

الواقع تعبري عن حماولة فرويد أن يتعامل  وهذه التهوميات هي يف. وقد اختلط يهوه إله اليهود بآتون إله املصريني وهكذا
فكأن . ومها شيء واحد» غري اليهودي اليهودي « ا على هيئة ولكنها طُرحت هن ،« اليهودي غري اليهودي« مع قضية 
  .فرويد غري اليهودي الذي فُرض عليه أن يكون يهودياً موسى هو

 ومثة تعبري مدهش عن هذا اإلخفاق يف الفهم يف. مدركاً هلذا الوضع على املستوى الواعي ويبدو أن فرويد مل يكن

دين « أصدقائه إىل درجة ابتعاده عن  فقد أشار أحد. ة لكتاب الطوطم والتحرمياملقدمة اليت كتبها فرويد للترمجة العربي
أي شيء تبقَّى لك من « : ، مث سأله»قومه « اخلصائص املشتركة مع  بل عن كل دين آخر، وإىل أنه نبذ كل» آبائه 
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. "اليهودي؟ من: إلجابة عليهسؤال شديد الوجاهة، مل تتمكن الدولة الصهيونية حىت وقتنا هذا من ا وهو"» اليهودية؟ 

ولكن يظل ". تبقَّى على األرجح هو اجلوهر مل يبق يل الكثري منها، ولكن ما: "وكان رد فرويد مبهماً إىل أقصى حد
بقي بعد أن تساقط كل شيء آخر؟ مل يستطع فرويد اإلجابة على هذا  ما هذا اجلوهر اليهودي، الذي: السؤال هو

عن  ، وهي إجابة أقل ما توصف به أا غريبة خصوصاً أا صادرة" عن تفسري هذا اجلوهريعجز أنه: "السؤال إذ أكد
والنكت وتفسري أعماق  مفكر جعل مهه تفكيك كل ما هو إنساين وطور آليات لفك شفرة األحالم وزالت اللسان

. "لطاقة احملركة لفكره كما قالالذي كان ا"اليهودي  اإلنسان املظلمة، كيف يعجز مثل هذا املفكر عن فهم هذا اجلوهر

] أي تفسري اجلوهر اليهودي[ولكن اليوم سيجئ، دون مثة ريب، حني يصبح ذلك " :لكن فرويد تدارك األمر وقال

  ."للعقل العلمي ميسوراً

 :   الحلولية اليهودية والحلولية العلمانية الشاملة2

كما أشار . »واحدية روحية « باعتبارها  ملنظومة الفرويديةالحظ الناقد الروسي باختني حلولية فرويد حني أشار إىل ا
والواحدية هي األرضية اليت تلتقي عندها كل . »اجلنسية الشاملة « النظرية  بعض النقاد إىل النظرية الفرويدية بأا

  .احللوليات

، »سيجموند«ر اسم اختا» سيجسموند» فحينما غير امسه من. "بشكل غري واع"ولعل فرويد ذاته قد أدرك ذلك 
البشري الذي حتدى اآلهلة وهزمها، وهو معادل يسرائيل يف التراث  وسيجموند يف امليثولوجيا النوردية هو ذلك الكائن

احللولية، وحينما  فكأن فرويد أدرك تماثُل األساطري الوثنية. »يسرائيل«صارع اإلله وهزمه فسمي  العربي، فيعقوب
صدى لكلمة » إيد«، ويقال إن كلمة »إيد«و» إجيو سوبر«و» إجيو«ومته اختار أمساء التينية مثل كان فرويد يطور منظ

  .»للبيدو«اليت تكاد تكون مساوية » يسود«ليست بعيدة عن كلمة  حسب رأي بعض املفكرين، وهي» ييد«

منظومة الغنوصية، والتي وتتبدى حلولية فرويد وواحديته في ذلك التماثل المدهش بين المنظومة الفرويدية وال
 : يمكن إيجاز بعض جوانبها فيما يلي

األصل  والفرويدية رؤية واحدية مغلقة ومنظومة حلولية ترد كل الظواهر إىل مبدأ واحد هو  كل من الغنوصية"أ 
  .النوراين لإلنسان يف املنظومة الغنوصية، وهو اللبيدو يف املنظومة الفرويدية

أو سائلة، ولكنها ختلو من أية  ية والفرويدية من نقطة متاسك عضوي كامل قد تكون صلبة تنطلق كل من الغنوص"ب
يف النظام الغنوصي، وهي احلالة احمليطية للطفل أو حالة الطبيعة  ثغرات أو حدود بني األشياء، هي حالة البلريوما األوىل

متاماً "العودة إليها  اإلنسان ويقضي حياته مبحاولةوتظل هذه اللحظة األوىل مسيطرة على . بأمه متاماً حيث يلتصق الطفل
  ."كما يفعل اإلنسان الروحاين يف املنظومة الغنوصية

والتاريخ من خالل جمموعة من األساطري   كل من الغنوصية والفرويدية حماولة لتفسري الكون واإلنسان والطبيعة"ج
  .نها من خالل أحداث األسطورةيعبر ع والصور اازية، حيث جند أن العالقات السببية



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                652  

 إىل أما يقدمان حلوالً واحدية بسيطة "يف شكلها الشعيب الترخيصي"والفرويدية   تعود جاذبية كل من الغنوصية"د 
  .املشاكل لكل

امالن التاريخ والزمان والبنية فهما منظومتان كونيتان تتع  كل من املنظومة الغنوصية والفرويدية يسقطان متاماً عنصر"ه
  .للزمان واملكان وحدود اإلنسان الفرد مع عناصر كونية متجاوزة

والفرويدية ينطلقان من صورة جمازية جنسية أساسية، ويلعب اجلماع يف النظام   يالحظ أن كالً من الغنوصية"و 
دوراً مماثالً يف املنظومة  ويلعب اجلماع. دوراً أساسياً، فاأليونات مثرة اجلماع اجلنسي بني اإلله األب واألم الغنوصي
الغنوصية حتمل أحياناً أمساء األعضاء التناسلية، وهذا ليس بعيداً عن  كما يالحظ أن األيونات يف املنظومة. الفرويدية

  .لألعضاء التناسلية كمقوالت حتليلية تفسريية استخدام فرويد

  .ية والفرويديةاجلنسية مفهوم أساسي يف كل من الغنوص  يالحظ أن الثنائية"ز 

خالهلا فك  من خالل املعرفة، معرفة اإلنسان لذاته، والصيغة السحرية الشاملة اليت ميكن من  اخلالص الغنوصي يتم"ح
فك شفرة أحالم املريض ومعرفة سبب  واخلالص الفرويدي يتم أيضاً من خالل. شفرة الكون ومعرفة اسم اإلله األعظم

  .اخلالص نه أن يصل إىلعصابه ومن خالل هذه املعرفة ميك

خداع األركون، حكام السماوات السبعة، الذين   ال ميكن أن يتم اخلالص والعودة إىل األصل النوراين إال من خالل"ط
فعملية العالج هي يف جوهرها حماولة . نفسه يوجد يف املنظومة الفرويدية مينعون اإلنسان من العودة ألصله، والشيء

اليت ستيسر له سبل  فصح املريض عن مكنونات نفسه ومن خالل فهمها يصل املريض إىل املعرفةالرقيب حىت ي ملغافلة
  .اخلالص

فهما متجاوزتان لألخالق ولفكرة . ينطبق على املنظومة الفرويدية  ال توجد منظومة أخالقية غنوصية، واألمر نفسه"ي
  .اخلري والشر

والعصاب فشل يف تسريب الطاقة  والفرويدية، فالشر خلل كوين ال يوجد مفهوم للخطيئة يف كل من الغنوصية "ك
  .اجلنسية

  وهي ال ختتلف كثرياً"السوبرمن والسبمن"الغنوصي هي ثنائية الروحانيني واجلسمانيني   مثة ثنائية صلبة تسم النظام"ل

  ."اجلسماين" واملريض "النوراين"عن ثنائية املفسر 

لإلنسان،  ى مثل التشابه بني اإلله الصانع وحالة احلضارة عند فرويد، فكالمها معادخمتلفة أخر  ميكن أن جند عناصر"م 
سقوطه "حياة اإلنسان يف النظام الفرويدي  والتشابه بني سقوط اإلنسان النوراين يف املنظومة الغنوصية مث عودته ومراحل
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وقد لعب املفكرون اليهود . "العالجسقوطه وعصابه وعودته من خالل  وخوفه من اخلصي وعودته وتصاحله مع األب 
فيهوه هو  كما أن موقف الغنوصية والفرويدية من اليهود ليس إجيابياً،. من الغنوصية والفرويدية دوراً أساسياً يف كل

  .اليهودية ويهوه اإلله الصانع يف املنظومة الغنوصية، وقد بينا موقف فرويد املبهم من

. النيتشوي، وليست غنوصية تفاؤلية، من النمط املاركسي غنوصية تشاؤمية، من النمطوجتب اإلشارة إىل أن الفرويدية 

الفرويدية   وتنتهي اية سعيدة يف اتمع الشيوعي، فإن"الشيوعية البدائية"حالة البلريوما  فإذا كانت املاركسية تبدأ من
 .تؤدي إليه من عصاب، هي مصري اتمع ماتبدأ يف حالة البلريوما، ولكن العودة مستحيلة، فحالة احلضارة، بكل 

األساسية فهي  القبالية اليهودية اليت تأثر ا فرويد هي األخرى منظومة غنوصية يف عناصرها ولنا أن نالحظ أن املنظومة
  .تؤله اإلنسان واملادة واجلسد وأخرياً اجلنس

والقبااله املسيحية حبيث مل يعد  تداخلت القبااله اليهوديةمصدر رؤية فرويد احللولية يهودية أم ال، فقد  وال يهم إذا كان
. باعتبارمها وحدة وجود روحية إىل وحدة وجود مادية، أي علمانية شاملة وقد حتول االثنان. هناك فرق واضح بينهما

نوزا أو اليبنتز أو إسبي حلولية بومه وشبتاي تسفي وسويدنربج الروحية، اليت ال ختتلف كثرياً عن حلولية ويظهر هذا يف
فال يوجد تناقض جوهري بني . وجود مادية ذات ديباجات روحية هيجل، الروحية املادية، اليت هي يف واقع األمر وحدة

وال يتناقض . مسيحيته املثقف أن يكون حلولياً يهودياً مغرقاً يف يهوديته أو حلولياً مسيحياً مغرقاً يف احللوليتني، ويستطيع
واحديته وماديته اليت تفصح عن نفسها من خالل ديباجات   مغرقاً يف"أي علمانياً شامالً"حدياً مادياً هذا مع كونه وا

  .روحية

الواحدي املادي، ويف  بينا الرتعة التفكيكية يف املشروع التحديثي يف اإلطار احللويل» التحديث كتفكيك» ويف مدخل
اهلرمنيوطيقا املهرطقة بني املثقفني من أعضاء اجلماعات اليهودية،  ولنا تقاليداملداخل اخلاصة باليهودية وما بعد احلداثة تنا

. واآلخر اليهودي ميكن أن يكون تفكيكياً بسبب علمانيته ويهوديته، فال يوجد تناقض بني الواحد وكيف أن املثقف

  .» روحية« الية أم قب واحللول هو احللول والتفكيك هو التفكيك سواء كانت الديباجات علمانية مادية

األرضية احللولية الغنوصية الصلبة اليت تنطلق منها كل األيديولوجيات  كل هذا يعين أن حلولية فرويد وماديته تنبع من
  .والديباجات اليهودية إن هي إال ديباجات، فالبنية احللولية الواحدية واحدة العلمانية،

التفسريية األمشل وأن املنظومة الفرويدية إن  ملنظومة األساسية ذات املقدرةولعل أكرب دليل على أن احللولية الواحدية هي ا
 ، أن هذه املنظومة انتشرت يف كل أرجاء العامل بني اليهود وغري"العلمانية الشاملة" هي إال تعبري عن هذه احللولية املادية

واملنظومة الفرويدية ال ختتلف يف هذا عن  .نهااليهود، وأصبحت عاملية غري مقصورة على وطن أو مجاعة دينية أو إثنية بعي
  .مدارس أسسها مسيحيون، يقال إن بعضهم كان معادياً لليهودية فكر تشارلز داروين أو مدرسة هلمهولتز، وهي
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املسيحي  فيونج. الذي عارض فرويد وأصبح من أهم أعدائه تلقي كثرياً من الضوء على هذه القضية ولعل حالة يونج
اإلنسان يساعد اإلله يف عملية رأب الصدع  القبااله اليهودية اللوريانية وكان معجباً بشكل خاص بفكرة أنكان يعرف 

 اإلصالح«وهذه العملية هي اليت يطلَق عليها يف التراث القبايل اصطالح . "األوعية تهشم"الذي نشأ أثناء عملية اخللق 

أهم النصوص الغنوصية واكتشف  باملنظومة الغنوصية وتأثر ا ونشر بعضوكان يونج معجباً أيضاً . »"تيقون"الكوين 
وحتمل منظومته كثرياً من مالمح . معظم حياته للوصول إليها أن األفكار الغنوصية هي يف واقع األمر األفكار اليت كد

 اإلنسان" يف كل زمان الرموز األولية عنده متثل السيولة الكونية حيث اإلنسان واحد وفكرة. املنظومات الغنوصية

. الذكري للمرأة والقرينة األنثوية للذكر  وكذلك تظهر الثنائية اجلنسية يف أفكاره عن األنيما واألنيموس أو القرين"القدمي

فإن اإلطار املعريف العام واحد، وهو احللولية الكمونية الواحدية ذات  فرغم معارضته لفرويد ورغم العداء بينهما
  .حيةالرو الديباجات

. بشكل جوهري يف بنية منظومته أو مكوناا فرويد إذن مفكر حلويل واحدي مادي يستخدم ديباجات يهودية ال تؤثر

ماركس، مفكر عظيم ال ميكن أن يذعن هلذه الواحدية أو االختزالية ولذا  ومع هذا البد من تأكيد أن فرويد، شأنه شأن
يركبه اإلنسان  الذي» احلصان اجلامح « وقد أشرنا إىل صورة . ة الواحديةاإلام يف موقفه من احللولي جند كثرياً من

الكامنة خلف االختزالية اجلنسية، كما أشرنا إىل كتابه  باعتبارها تعبرياً مأساوياً ملهاوياً عن هذا اإلام، وعن التركيبية
  .احملاولة  خلْق احلضارة مث إعالنه فشلالشديد بني تأكيد ضرورة الكبت واإلعالء من أجل احلضارة ومنغصاا وتأرجحه

وقد حكى أبو فرويد له عن حادثة وقعت له، إذ أن  .وهذا اإلام نفسه جنده يف موقفه من العداء لليهود واليهودية
. »أيها اليهودي ابتعد عن الرصيف « بالوعة الشارع ااورة للرصيف وصرخ فيه  شخصاً غري يهودي أسقط قبعته يف

والتقطت قبعيت من البالوعة  نزلت إىل الشارع« :  فرويد االبن أباه عن طريقة استجابته هلذا املوقف فقال األبسأل وهنا
  .كان احتقاراً مشوباً باحلزن وبقدر من التعاطف ويبدو أن فرويد شعر باالحتقار حنو أبيه، ولكنه وال شك. »

الصهيوين   أسباب جتعل من اليهود الضحية، وهذا هو املوقفالعداء لليهود يسوق فرويد عدة ويف حماولته تفسري ظاهرة
وهذا هو املوقف التقليدي "من أذى  ولكن فرويد يف الوقت نفسه جيعل الضحية هي السبب فيما يلحق ا. التقليدي

 أم غرية الشعورية يثريها اليهود يف غريهم من الشعوب بادعائهم ، فالعداء لليهود  حسب تصوره "للمعادين لليهود
بسبب إحساسهم  وقد فصل اليهود أنفسهم عن بقية العاملني. وآثرهم عنده، أي أم شعب اهللا املختار أول أبناء اإلله

فاليهود هم . موقف فرويد من الضمري مبهم للغاية ولكن. وأخرياً يرى فرويد أن اليهود ميثلون ضمري اإلنسان. بالتميز
واحلدود والقيود أساس احلضارة، ولكنها أيضاً . بكل ما حتوي من حدود وقيود الذين أعطوا املسيحية الوصايا العشرة

رمز هذا الكبت  فمن مث فاليهودي هو رمز الضمري الذي يأيت باحلضارة للناس، ومن مث فهو أيضاً. والقمع آلية الكبت
 .املتحضرة واإلحساس بالذنب والعصاب الذي يصيب اإلنسان يف اتمعات

ولكن األمر مل يكن كذلك دائماً، بل . "والكبت واحلضارة" د ربط يف هذا السياق بني اليهود والضمريونالحظ أن فروي
كقوة  اليهودي التائه  اليهودي كشيطان  اليهودي"يرتبطون يف الوجدان الغريب باللبيدو  إن العكس هو األغلب، فاليهود
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اليت  «Id إيد«اإلشارة إىل أن كلمة  وقد أسلفنا. "سيحيةمكبوتة  قاتل املسيح  اليهودي كمتآمر أزيل ضد الشرائع امل
وتومئ لكلمة » يهودي«األملانية واليت تعين » ييد«األمر اختصار لكلمة  اختارها فرويد لإلشارة إىل اهلو هي يف واقع

ويد، فقد فر ليست من اختيار Id وقد أثار أحد الباحثني قضية أن كلمة. األساس اجلنسي، أي اللبيدو مبعىن» يسود«
شيئاً ألن الكلمة األملانية نفسها ليست بعيدة  ولكن هذا ال يغير من األمر .Das-es إس. استخدم التعبري األملاين داس

هذا االجتاه حنو التوحيد بني اليهود واللبيدو أمر شائع يف اخلطاب احلضاري  ويبدو أن مثل. »يسود«و» ييد«عن كلميت 
حافظت على عالقتها املباشرة   اليهود باعتبارهم القوة املظلمة احملصنة ضد احلضارة واليتفأوتو رانك يتحدث عن الغريب،

أيضاً عن تلك العالقة التلقائية املباشرة بني اليهود وحالة  وجند أدورنو وهوركهامير يتحدثان. والنشيطة مع الطبيعة
هي الضمري واألنا  "الغربية أو غري اليهودية"احلضارة املعادلة اجلديدة سنجد أن اليهود هم اللبيدو وأن  يف هذه. الطبيعة

  .األعلى واملقدرة على الكبت والتعايل والتجاوز

احللولية املادية والوثنية  فرويد أدرك أن اإلفصاح عن اللبيدو دون حدود أو سدود أو قيود يعين تقبل الرؤية ويبدو أن
 حني ينجح يف "يصبح إنساناً"فاإلنسان يصبح سوياً . التوحيدية ؤيةالقَبلية، وأن رفضها وتأكيد التجاوز هو قبول للر

داخل  اجلامح ويف إعالء مشاعره وجتاوزها ونقلها من األم ومن اجلنس نفسه إىل اجلنس اآلخر، التحكم يف احلصان
قمع هذه حمكوم فرويد يرى أن عملية ال ومع هذا كان. "أي أنه يتجاوز املرحلة الرمحية يف مصطلحنا"حدود اجتماعية 

  .أا عملية جوهرية لتأسيس احلضارة عليها بالفشل بالنسبة لألغلبية الساحقة، رغم

، يواكبه إحساس عميق "»الرتعة الربانية«ولنسمها "بالتوحيد والتجاوز واحلضارة  مثة إام مأساوي هنا بني إعجابه
نفسه بشكل مثري واضح يف آخر  وقد عبر هذا اإلام عن. احملاولة وحتمية السقوط يف احللولية والرتعة الرمحية بفشل

واإلعالء "واحلدود وهو الذي علَّم اليهود عقيدة التوحيد  فموسى هو الذي أتى بالشريعة. كتب فرويد موسى والتوحيد
للكبت  دوولكن هل خيضع اللبي.  إىل شعب موحد، خمتار من اإلله"شعب اللبيدو"برابرة أجالف   فتحولوا من"والتجاوز

أسلفنا  إجابة سلبية، ولكنه مل يكن   إجابة فرويد  كما"هل ينتصر التوحيد على احللول؟"وقيود احلضارة والضمري 
حيل فرويد هذه اإلشكالية بأن جيعل عقيدة التوحيد عقيدة مصرية،  ولذا. بوسعه أن يقبلها بسبب عدميتها وسذاجتها

  .ودي أصالً متخيالًمصرياً، وجيعل أصله اليه وجيعل موسى نفسه

والنظرية  يبدو أن فرويد مل يكن يفرق بني اإلبداع األديب"هذه إىل أسانيد واهية للغاية  ويستند فرويد يف أطروحته
 The Man رواية تارخيية :ولذا كان العنوان األصلي لكتاب موسى والتوحيد هو الرجل موسى. العلمية

Moses: A Historical Novel". االبن احملبوب«هريوغليفية تعين  كلمة» موسى«يد أن ويرى فرو «

واستنتج من ذلك أن األمري املصري قد أزال . "حتتمس" «حتوت موسى« و"رمسيس"» رع موسى«وجندها يف كلمة 
 وقد قارن فرويد أيضاً بني امسي اإلله. العجز الذي ال يدل على اسم إله يف ذاته الصدر الوثين من امسه واستبقى

، وهو ما "إله احللولية"وعنصري  ، واسترعى انتباهه أن يهوه دموي ومقاتل»أدوناي«و» يهوه«خدمني يف التوراة املست
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، وهي صفات جتعل "مرتَّه عن الطبيعة والتاريخ وعامل املادة"وكوين وإنساين  جيعله إهلاً قَبلياً وثنياً، بينما أدوناي رقيق
  .«آتون«لكلمة  هو حتريف» أدون«د أن أدوناي من أصل مصري وأن اسم ولذا رجح فروي. عاملية وكونية الرسالة

اللبيدو  " أن يدخل املدنية على العربانيني األجالف "التوحيد الضمري  احلضارة  الكبت  التجاوز "حاول موسى املصري 
والرببرية  ا انتصرت الوثنيةوهكذ. ولكنه فشل يف ذلك، بل انتهى به األمر إىل أن قتله العربانيون "احللولية  الوثنية

 شعر العربانيون "املعلم الذي يقوم مقامه أو"ولكن كما هو احلال دائماً بعد جرمية قتل األب . واحللولية على التوحيد
 آتون التوحيدي، إله موسى، ونسبوا إليه/فجمعوا بني إالههم الوثين يهوه وأدوناي "والرغبة يف التجاوز"باخلطيئة واإلمث 

وهذا ما نعبر حنن عنه " « كان موسى مصرياً، شاء قوم أن جيعلوا منه يهودياً«ليهودي، وكان فرويد يقول األصل ا
  ."«اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي«بعبارة 

« يحسم فيها شيء، فنحن أمام  ملهاوية، منفتحة، اية مل/ ليست اية سعيدة أو حزينة وإمنا هي اية مأساوية وهذه

 !حلويل نيب اليهود، صاحب رسالة التوحيد يف وسط» املصري موسى 

  "1935-1868"ماجنوس هيرشفلد 

Magnus Hirschfeld  

درس يف مدينيت برسالو وستراسبورج مث  عامل أملاين ختصص يف العلوم الطبية والعلوم اخلاصة باجلنس والعالقات اجلنسية،
، عمل كممارس عام يف مدينة ماجدبرج األملانية 1896و 1894 يويف الفترة بني عام. درس الطب يف جامعة ميونخ

 وختصص مثل أبيه، الذي كان أيضاً طبيباً مرموقاً، يف مشاكل. إحدى ضواحي برلني حيث كان قد انتقل للعيش يف

هماً وايلد، الذي كان مت إال أن حماكمة الشاعر أوسكار. وأقام مؤسسة للتأمني الصحي على العمال. الصحة العامة
أثار عنده اهتماماً شديداً بالبحث والدراسة يف العلوم  بالشذوذ اجلنسي، مث انتحار أحد مرضى هريشفلد عشية زواجه،

 .وأصبح هذا اال بالفعل اهتمامه األول والرئيسي طوال حياته. وبالشذوذ بصفة خاصة املتصلة باجلنس بصفة عامة،

عند الشواذ، مثلها مثل  ، أكد هريشفلد أن الرغبة اجلنسية1896عام ويف أول أعماله سافو وسقراط، الذي أصدره 
وقد قوبل عمل هريشفلد باستحسان، . جسم اإلنسان الرغبة عند األسوياء، وهي نتاج تفاعالت وعوامل بيولوجية داخل

ادر بتقدمي التماس وقد أثار هريشفلد كثرياً من االهتمام عندما ب. اإلنسانية وهو ما شجعه على تأسيس اللجنة العلمية
وقد وقع على هذا . األملاين األملاين يطالب فيه بإلغاء اجلزء اخلاص جبرائم الشذوذ اجلنسي من القانون اجلنائي للربملان

أمثال مارتن بوبر وهريمان هس وماكس برود وألربت أينشتاين  االلتماس عدد من الشخصيات البارزة يف تلك الفترة من
  جملة مث كتاباً سنوياً نشر فيه جمموعة كبرية ومتنوعة1923 و1908يف الفترة بني عامي  نشرو. وتوماس مان وغريهم

ويف عام . النفس وغري ذلك من الدراسات املتصلة بالشذوذ اجلنسي يف جماالت التاريخ واألدب والفن واملوسيقى وعلم
ذي مشل عيادة وجامعة حرة تقدم اجلنسية، ال ، افتتح هريشفلد مشروعه الطموح، أال وهو معهد العلوم1918

وقد ضم املعهد قسماً لالستشارات الزوجية كان .  جملد20.000لألحباث يضم  حماضرات وفصوالً دراسية ومركزاً
  .نوعه يف أملانيا، ومت تقليده على نطاق واسع يف مناطق أخرى األول من
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احلكم يف أملانيا، مت  ومع جميء النازية إىل. 1933 عام هريشفلد إللقاء حماضرة يف اجلامعة العربية يف القدس وقد دعي
وأعماله، وانتقل هريشفلد إىل فرنسا حيث تويف عام  إغالق معهد العلوم اجلنسية، كما مت إحراق كتب هريشفلد

1935.  

  Alfred Adler"1937-1870"ألفريد أدلر 

زواجه، اعتنق  وبعد. 1895رج يف جامعتها عام ولد يف فيينا، وخت. منساوي ومؤسس علم النفس الفردي عامل نفسي
بالفكر االشتراكي بتوجهه اتمعي، وقد دعاه فرويد عام  تأثر أدلر. أدلر الربوتستانتية باعتبارها أكثر األديان ليربالية

أدلر  ب، انتخ1910ويف عام . وإىل جمموعة النقاش اليت تعقد جلسات أسبوعية يف فيينا  لالنضمام إىل دائرته1902
اخلالفات النظرية بينه وبني فرويد تزايدت إذ  إال أن. رئيساً جلمعية فيينا للتحليل النفسي واليت انبثقت من جمموعة النقاش

وقد اتفق مع فرويد . اجلنسية تشكل األساس النفسي لتطوره إدعاء مبالغ فيه وجد أن إدعاء فرويد بأن جتارب اإلنسان
مدلول غري جنسي   ربط فرويد اآليل بني األحالم واجلنس، فالرمز الواحد قد يكون لهاألحالم ولكنه رفض حول أمهية

حتويله اجلنس إىل مقولة تفسريية  البشرية على اعتبار أن وانتهى به األمر إىل أن يرفض رؤية فرويد للنفس. بالنسبة لآلخر
وأسس . 1911نا للتحليل النفسي عام ولذا، فقد استقال من مجعية فيي. ما بعده شطط أساسية بل ووحيدة هو شطط

الواليات املتحدة  ، أخذ يف زيارة1926ومنذ عام .  عيادات لألطفال1920وجريدة خاصة به، وافتتح عام  مجعية
. النفس الطيب يف كلية لونج أيالند الطبية  أستاذاً لعلم1932بشكل دوري، مث استقر يف نيويورك حيث أصبح عام 

  .يف إسكتلندا ثناء جولة علمية أ1937وتويف أدلر عام 

مفاهيم وحدة تكامل اإلنسان واإلرادة والقدرة على  وتستند نظرية أدلر حول الشخصية وأسلوبه يف العالج النفسي إىل
 املستقبلي لإلنسان، وهي مفاهيم كانت تتناقض مع الرؤية اآللية لإلنسان والعناصرية تقرير املصري والتوجيه والتكييف

اعترب أدلر أن الكائن احلي الذي  فقد.  واليت كانت سائدة يف عصره"د اإلنسان لعدة عناصر بسيطة ماديةأي اليت تر"
واحدة، فاإلنسان وحدة متكاملة تتسم باالنسجام، وكل العمليات  ينمو من خلية واحدة يظل وحدة بيولوجية ونفسية

العملية  وقد أطلق أدلر على هذه. ضعة مجيعها للمجموعواإلدراك احلسي والذاكرة واألحالم، خا اجلزئية، مثل الدوافع
دافعة مهيمنة واعترب أدلر أا السعي حنو  لكن مفهوم تكامل اإلنسان يستلزم وجود قوة. »منط حياة الفرد«املتكاملة 
  .الكمال

قد  م أن هذا اهلدفورغ. فإن اهلدف الذي يضعه لنفسه وأسلوبه يف الوصول إليه فريد أيضاً وحيث إن الفرد كائن فريد،
  .يتخذ أشكاالً غريبة، فإنه دائماً يتضمن عنصر احلفاظ على احترام الذات

النفس األدلري، إ ذ يذهب أدلر إىل أن مثة  وقد يكون من املفيد التوقف هنا عند ما يسمى اجلوانب النيتشويه يف علم
كما أن لكل . املبكرة بضعفه يف مواجهة القوى احمليطة بهيتأثر حتماً يف حياته  خوفاً داخل كل فرد من الدونية، فكل فرد

حبثه عن القوة يتحدد عموماً  وحني يكتشف املرء ذلك، فإن اجتاه. بعض نقاط الضعف أو الدونية البدنية أو العقلية فرد
تعويض لذلك اإلنسانية تكرس يف احلقيقة للنضال من أجل التفوق ك واحلياة. مبحاولة تعويض تلك الدونية العضوية
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على اإلحساس  وقد يتم التغلب. الكفاءة، أي أن إرادة القوة هي القوة الدافعة اإلنسانية األساسية اإلحساس بعدم
وقد حيدث العكس، إذ يضع . الدونية إىل تفوق بالدونية األصلية من خالل التدريب وبذل اجلهد املستمرين حبيث تتحول

إجناز حقيقي يف العامل اخلارجي، بل قد يلجأ الفرد حلماية نفسه إىل اعتبار أنه  أيالشخص لنفسه هدفاً خيالياً ال يتطلب 
وقبل كل شيء إىل اكتشاف  وجيب أن يهدف العالج أوالً. تافه ال قيمة له، مستبدالً دونية بأخرى أكثر إيالماً إنسان

  .أسلوب حياة املريض واالجتاه العام للتعويض لديه

الوظيفية "االجتماعي، فمشاكل احلياة األساسية   ميكننا أن نعترب اإلنسان منفصالً عن حميطهإال أن أدلر يرى أننا ال
وحل هذه املشاكل أو التكيف االجتماعي للفرد . يف الواقع، مشاكل اجتماعية  هي،"واالجتماعية واجلنسية مجيعها

فائدة أو نفعاً  رد، إذن، جيب أن يتضمنإن هدف الف. »االهتمام االجتماعي مكتمل النمو«ما أمساه أدلر  حيتاج إىل
املَرضية هي يف الواقع شخصيات فاشلة يف احلياة نتيجة  واعترب أدلر أن الشخصيات. اجتماعياً يتفق مع قيم ومثل اتمع

  .مكتمل النمو وأيضاً نتيجة إحساس قوي بالدونية أن االهتمام االجتماعي غري

 ية اإلحساس باحترام الذات لدى املريض من خالل التشجيع وتوضيح أخطائه يفالنفسي تنم ورأى أدلر أن دور املعاجل

وتتسم . تقوية االهتمام االجتماعي منط احلياة من خالل حتليل وتفسري الذكريات البعيدة واألحالم من خالل العمل على
ه حنو النضج والنفع تنظيم إدراك املريض وتوجيه سلوك أساليب العالج باملرونة حيث إن هدفها الوحيد إعادة

  .االجتماعي

نظرية الشخصية والعالج  وتعتبر التطورات الالحقة يف. مدرسة أدلر يف علم النفس بديالً شامالً آلراء فرويد وقد قدمت
الرؤية اإلنسانية لإلنسان، الذي يعتبر أدلر من روادها،  النفسي مرتبطة إىل حد كبري بآراء ونظريات أدلر حيث إن

يف  وتوجد مجعيات يف أوربا، وخصوصاً. تبناه، اكتسبا قبوالً واسعاً يف دوائر علم النفس توجه االجتماعي الذيوال
النفس األدلري واليت تصدر جملة علم  الواليات املتحدة، تتبىن نظريات أدلر يف علم النفس مثل اجلمعية األمريكية لعلم

تأسس يف تل أبيب حتت رعاية احلكومة يقوم بتدريب علماء النفس  كما يوجد يف إسرائيل معهد أدلري. النفس الفردي
أمناط أو  ورغم أن أدلر من أصل يهودي، إال أنه ال توجد أية. العاملني يف املدارس اإلسرائيلية واملستشارين واملدرسني

د الذي تضرب هذا على عكس فروي .عناصر ظاهرة أو كامنة ميكن تفسريها على أساس انتمائه أو أصوله اليهودية
  . الذي تأثر هو اآلخر ذا التراث نفسه"املسيحي"يونج  رؤيته ومصطلحه جبذورمها يف التراث القبايل، وعلى عكس

  "1943-1880"ماكس فرتايمر 

Max Wertheimer  

سفة ، ودرس الفل"تشيكوسلوفاكيا"ولد يف براغ . "املدرسة الشكلية يف علم النفس أو"مؤسس علم نفس اجلشطالت 
بالتدريس يف  ، اشتغل1910ويف عام . النفس وحصل على درجة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة ورزبورج وعلم

عنها نظرية اجلشطالت واليت كان هلا تأثري ثوري  جامعة فرانكفورت حيث بدأ أيضاً يف إجراء أحباثه العلمية اليت متخضت
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 احلركة بالنسبة إىل الشخص الذي يدركها ليست قابلة« الل أحباثه أن فرتامير من خ وبين. يف جمال سيكولوجية اإلدراك

» أشكال«أو » جشطالت«هنا كلمة  ومن. "كلياً متكامالً"» للتجزئة إىل إحساسات بدائية، فهي تؤلف كال أو شكالً 

نها، والتغيري يف أي جزء منفصلة عن بعضها البعض، فهي تتفاعل فيما بي وال ميكن اعتبار اإلدراك أجزاء. "كلية متكاملة"
عميقاً لعلم  وقد شكلت نظرية اجلشطالت حتدياً. تام يف إدراك امل فالكل أكرب من جمموع أجزائه يؤدي إىل تغري

لإلدراك، وأوحت بقدر كبري من البحوث  النفس الترابطي الذي كان سائداً آنذاك، خصوصاً إزاء املفهوم الذري
كما عمل فرتامير . والذكاء وأمناط التفكري وغري ذلك من السلوك اإلنساين احلسي والتعليمالتجريبية يف جماالت اإلدارك 

  .نظرية اجلشطالت ملعاجلة القضايا املتصلة باملنطق وعلم اجلمال والفنون وعلم األخالق على استخدام

بحث النفساين اليت قامت بنشر كثري جملة ال وبعد احلرب العاملية األوىل، التحق فرتامير جبامعة برلني وأسس وقام بتحرير
النازية إىل احلكم، كان فرتامير من أوائل العلماء اليهود الذين هاجروا إىل  ومع صعود. من أحباث مدرسة اجلشطالت

مدينة نيويورك،   وانضم إىل املدرسة اجلديدية للبحوث االجتماعية يف1934املتحدة حيث انتقل إليها عام  الواليات
  .1943وفاته عام وظل ا حىت 

  "1950-1880"فريتز فيتلز 

Fritz Wittels  

بإتاحة احلرية الكاملة للتعبري اجلنسي إىل درجة متطرفة أزعجت  عامل نفساين أمريكي يهودي من أصل منساوي، نادى
ولكن . »احلالية األخالقية  أنساقنا« وصف كارل يونج آراءه بأا حماولة قاسية وفظة ترمي إىل تدمري  وقد. فرويد نفسه

وسيدفعه إىل األمام، كما كان يرى أن التحليل النفسي  فيتلز كان يرى أن إشباع اجلنس سيزيد من إجنازات اإلنسان
 والواقع أن. األخالقي لإلنسان ويأيت بالعصر الذهيب حيث ال جمال لألمراض النفسية سيغير وجه األرض ويسرع بالبعث

وأنزله من عليائه ليصبح جهداً  "أي زاد معدالت العلمنة"ع ما تبقى من سحر حييط باجلنس فيتلز يف جتاوزه لفرويد قد نز
  .ومادية من فرويد» علمية« أكثر  طبيعياً مادياً عضلياً، ومن مث ميكن القول إنه كان

خلطيئة الكربى هي فإذا كانت ا. حلولية يدفع ا فيتلز إىل ايتها املنطقية ويالحظ هنا تداخل عدة موضوعات يهودية
احلدود والوصول إىل  الرغبات اجلنسية وفرض احلدود، فإن اخلري األعظم هو اإلفصاح الكامل عنها وإسقاط كبت

ويف إطار حلويل كامل، . القداسة يتجاوز اخلري والشر فاإلنسان، حبلول اخلالق فيه، يصبح مطلقاً كامل. اخلالص باجلسد
 لكن دوافع اإلنسان، مبا يف ذلك دوافعه الدينية، هي خري. ويؤدي كلٌّ منهما إىل اآلخر حيل اإلله يف كل من اخلري والشر

اخلري األعظم، فهو إسقاط  أما.  على هذه الدوافع"واألوامر والنواهي"وقداسة، فاخلطيئة الكربى هي فرض احلدود 
كما يقول الشبتانيون واحلسيديون "سد فيتم اخلالص باجل احلدود واإلفصاح الكامل عنها، مبا يف ذلك الرغبات اجلنسية،

اإلفصاح  ومن مث، فإن. القبااله جنست اإلله وألَّهت اجلنس، أي أا جعلت من اجلنس مطلقاً وقد قيل إن. "والقباليون
ة الذهيب أو الفردوس األرضي أو اي أو العصر"اجلنسي هو خري السبل للتعبري عن املطلق واستحضار العصر املشيحاين 
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وهو عصر امتالء كامل ال ثغرات فيه وال جمال لألمراض النفسية،  "تيقون" حني يتم إصالح اخللل الكوين "التاريخ
  .اآلهلة اجلميع فيه أصحاء مثل

إذ . يتحول عن دينه وإن كان ذلك يتم بشكل آخر هذه الرؤية القبالية احللولية تظهر يف كتاب فيتلز اليهودي الذي
دينه يدل على اإلفالس اخللقي، فاليهود هم هدف االضطهاد والتمييز   أن حتول اليهودي عنيذهب املؤلف إىل

هنا فإن  فإم حينما يدافعون عن مصاحلهم إمنا يدافعون عن مصلحة البشر كلهم وعن العدالة، ومن العنصري، ولذا
على اليهود أن يقبلوا الدفاع عن العدالة هدفاً  ن، ولذا يتعي"تيقون"دفاع اليهود عن أنفسهم إمنا هو إصالح العامل بأسره 

 مركز الكون ويتحولون إىل عنصر أساسي يف عملية اخلالص الكوين، متاماً كما تفعل وهكذا، يوضع اليهود يف. حليام

اإلله حيل يف اليهود واجلنس احللولية القبالية، ف وميكننا هنا أن جند متاثالً بنيوياً مدهشاً ال ميكن فهمه إال يف إطار. القبااله
 اليت هي األخرى موضع احللول"احللول اإلهلي وكذلك التعبري عن الرغبات اجلنسية  والبشر، وحترير اليهود موضع

وحيويته وفعاليته فتسود العدالة   فتعود له وحدته"من خالل عملية التيقون" سيحرر اإلله وسيجمع شتاته املتبعثر "اإلهلي
يتضح يف كثري من حركات  هنا أن نرى النمط الكامن الذي بدأ وميكننا.  العصر الذهيب واملشيحاينبني البشر ويأيت

ونقطة  .يدافعون عن حقوق السود والنساء والشواذ جنسياً كما يدافعون عن البيئة واحليوانات التحرر يف الغرب حيث
فكل " وإمناحلولية "تعمريه واحلفاظ عليه سئول عنمبعىن أن اإلنسان هو مركز الكون وامل"االنطالق هنا ليست إنسانية 

ومن أهم . ، ولذا ال ميكن فرض حدود من أي نوع عليها"نفسها من القداسة الكائنات متساوية ألا تتمتع بالدرجة
  ."1924"سرية حياة فرويد  مؤلفات فيتلز

  Melani Klein"1960-1882"ميالني كالين 

. ولدت يف فيينا، ودرست الفن والتاريخ يف جامعة فيينا .صت يف جمال منو وتطور الطفلحمللة نفسية بريطانية يهودية ختص

بودابست، تعرفت على أعمال سيجموند فرويد واهتمت بالتحليل النفسي، وقدمت أول  وبعد زواجها واستقرارها يف
إىل برلني مث إىل لندن عام   بعد ذلكوانتقلت. هلا حول منو وتطور الطفل أمام مجعية التحليل النفسي يف بودابست دراسة

  .وأساليبها يف التحليل النفسي للطفل  حيث طورت من خالل عملها مع األطفال نظرياا1926

الطفل ليس نشاطاً ال هدف له ولكنه مثرة من مثار اخليال الواسع للطفل  وقد وجدت كالين من خالل أحباثها أن لعب
النفسي وبأسلوب  وميكن دراسة هذا اللعب وتفسريه باستخدام أساليب التحليل. مشاعر القلق والذنب لديه وتعبري عن

  .مشابه ألسلوب فرويد يف تفسري األحالم

 حتدث "سنوات 5 - 3"كثرياً من التطورات اليت قال فرويد إا حتدث للطفل يف املرحلة األوديبية  ووجدت كالين أن
النتائج املثرية للجدل ومنها أن خيال املولود أو  ما توصلت كالين إىل بعضك. يف الواقع يف السنة األوىل من حياة الطفل

 ومل تقتصر كالين يف حتليالا على. وأعضائها التناسلية ورغبته يف تدمري ثديها الطفل الصغري يدور حول ثدي األم

ني الطفل والعامل اخلارجي، ب الدوافع الغريزية والصراعات الداخلية لدى الطفل بل اهتمت أيضاً بالروابط العاطفية
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فالعالقة تتسم يف . جتمع بني احلب والكراهية يف آن واحد خصوصاً مع أمه، حيث وجدت أن عالقة األم والطفل عالقة
 :حيث حيتفظ املولود يف النصف األول من عامه األول بصورتني خمتلفتني منفصلتني ألمه بدايتها بالبارانويا والفصام

أما يف النصف الثاين من . وتسبب له اإلحباط اليت تساعده وتليب رغباته، والثانية األم السيئة اليت ددهاألوىل األم الطيبة 
حيث يكتشف الطفل أن األم هي أم واحدة، ويصبح فقدان األم من االحتماالت  العام األول، فإن العالقة تتسم بالكآبة

  .احلزنحدوثها، وألول مرة يبدأ شعوره بالقلق والذنب و املمكن

ودراسة  ،"1932"أفكارها ونظرياا يف عدد من األعمال من أمهها التحليل النفسي لألطفال  وقد قدمت كالين
احلب والكراهية والتعويض  ، ونشرت هذه الدراسة يف كتاب بعنوان"1937"» احلب والذنب والتعويض « بعنوان 

"1937".  

 "1939-1884"أوتو رانك 

Otto Rank  

 إىل 1905انضم عام . احلال، امسه األصلي أوتو روزنفلد منساوي يهودي ولد يف فيينا لعائلة يهودية متوسطةعامل نفس 
 وحصل رانك على. وأصبحت عالقته بفرويد وثيقة للغاية، وكان أحد املرشحني خلالفته دائرة فرويد للتحليل النفسي

الدولية للتحليل النفسي اليت كانت   جمليت إمياجو و الة واختاره فرويد لتحرير1912الدكتوراه من جامعة فيينا عام 
، أصدر رانك عمله املهم صدمة امليالد والذي آذن 1924ويف عام . آنذاك تعد أهم جمالت التحليل النفسي يف أملانيا

ل، يؤكد رانك العم ويف هذا. 1926أدى إىل انفصاله عن فرويد وعن التحليل النفسي األرثوذكسي عام  بانشقاقه مث
اإلنسان نفسه، وأن كل إنسان يسعى شعورياً إىل  أن االضطرابات النفسية والعاطفية تعود جذورها إىل جتربة ميالد

  .نظريته متتع ا حني كان يف رحم أمه، ومن هنا حتتل األم والطفولة موقعاً حمورياً يف العودة إىل حالة النعيم األول اليت

رؤيته لإلنسان حيث رفض النظرة اآللية للسلوك  د وعلماء النفس األكادمييني يف عصره حولوقد اختلف رانك مع فروي
 اإلنسان احلرة سواء يف التعبري عن املعاين أو املبادرة بالفعل، وأعطى الوعي أمهية اإلنساين وتبنى نظرة تستند إىل إرادة

اال التطبيقي، طور رانك ما عرف  ويف. أمهية الالشعوروفاعلية يف النفس البشرية أكثر مما فعل فرويد الذي ركز على 
واعترب رانك أن . اإلبداع سواء يف العالج أو يف التعامل مع الواقع والذي ركَّز على أمهية» العالج باإلرادة«باسم 

  .عنها عمل فين فاشل، وأن التحليل ميالد ثان للمريض من خالل إعادة تأكيد ذاته والتعبري العصاب تعبري عن

 بسبب عدم 1909عام » رانك«اسم   واختذ1908وقد رفض رانك يهوديته واعتنق املسيحية الكاثوليكية عام 
ومل يكن . 1918عاد مرة أخرى إىل اليهودية عند زواجه عام  ولكنه. ذي النربة اليهودية» روزنفلد«ارتياحه السم 

 Das Wesen des »  أصدر مقاالً بعنوان1905اكتراثه ا، ففي عام  رفض رانك ليهوديته يعين عدم

Yudentums » "للعصاب» العالج الراديكايل« ادعى فيه أن اليهود وحدهم ميتلكون "اليهودية] اهلوية] طبيعة. 

التأثري املُحبط وظلوا حمافظني على  فهم باعتبارهم غرباء، ظلوا دائماً حمصنني ضد أخالقيات اتمعات املتحضرة ذات
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اآلن، فإن اليهود يواجهون كبتاً لنشاطهم اجلنسي يأيت من اخلارج يف شكل  أما. ملباشرة والنشيطة مع الطبيعةعالقام ا
. مثل سائر البشرية اليهود ومن الداخل يف شكل االندماج، وأصبحوا مصابني بالعصاب واالضطراب النفسي معاداة

جيعلهم حيملون األمل األخري للبشرية ويؤهلهم ليكونوا  يدورغم ذلك، فإن صلتهم الوثيقة بالطبيعة واجتاههم حنو التجد
 واليهودي يف نسق رانك ليس سوى املتوحش النبيل الذي ظهر يف عصر االستنارة، وهو .البشرية» أطباء « بالفعل 

 املتوحش وهذا. املدنية أو حدودها اإلنسان يف حالة الطبيعة الذي يعيش على مقربة من الطبيعة ويتفاعل معها فال تفسده
. يف حالة أوتو رانك» اليهود «  أو الغجر أو البدو، وهو "األصليني سكان أمريكا"النبيل ميكن أن يكون اهلنود احلمر 

متجانسة،  لليهود هو تصور أسطوري متاماً ال عالقة له بأي واقع، فاجلماعات اليهودية مجاعات غري لكن تصور رانك
اليهودية يف أوربا كانوا يشكلون مجاعات  كما أن أعضاء اجلماعات. بشكل مطلقومن مث ال ميكن احلديث عن اليهود 

األغلبية مل تكن تعين اقتراا من حالة الطبيعة، إذ كانوا يعيشون يف  وظيفية تعيش يف عزلة نسبية، ولكن عزلتها عن
وال ميكن النظر . الزراعة بالطبيعة أواملدن، ويعملون أساساً بالتجارة والربا، وهي نشاطات ال عالقة هلا  اجليتوات داخل

علمانية جديدة ملفهوم الشعب املختار، على أن حتل الطبيعة  إىل تصنيف رانك لليهود كشعب طبيعي إال باعتباره ترمجة
اتمعات دون  احللويل، كما أنه وال شك قد تأثر بأسطورة اليهودي التائه، هذا اإلنسان املوجود يف حمل اإلله يف اإلطار

 اليت مل "اجلنسية"يف نسق فرويد، فهم الطاقة   أو اللبيدو"اهلُو"واليهود يف نسق رانك يشبهون اإليد . أن يكون منها
اليت تعين  «Yid ييد«عند فرويد مشتقة من كلمة  «Id إيد«أن كلمة  ومثة نظرية تذهب إىل. يروضها التاريخ

  .«يهودي«

 "1970-1888"تيودور رايك 

Theodor Reik  

تعرف إىل . فيينا ولد يف فيينا وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة. أمريكي يهودي من أصل منساوي لل نفسيحم
وبعد . ثالثني عاماً من أكثر أتباع فرويد وفاًء له وظل ملدة.  وتدرب بتشجيع منه ليكون حملالً نفسيا1910ًفرويد عام 

وبعد . 1929فسي يف معهد التحليل النفسي يف فيينا مث يف برلني عام التحليل الن احلرب العاملية األوىل، مارس رايك
نشر مفاهيم التحليل   حيث ساهم يف1938النازي إىل احلكم، انتقل إىل هولندا مث إىل الواليات املتحدة عام  صعود

  .النفسي ا وأسس مجعية علم النفس الوطنية للتحليل النفسي

وقد . خمالفاً للتحليل النفسي الكالسيكي م فيها أفكاره ونظرياته اليت كان بعضهاكتب رايك أكثر من مخسني عمالً قد
عقالنية منظمة، فهي يف رأيه عملية جيري خالهلا تفاعل بني ال شعور  رفض أن تكون عملية التحليل النفسي عملية

رايك  واستعرض. الالت مهمةاحمللل النفسي، وقد تنتج عنها مفاجأت لكل من الطرفني تكون ذات د املريض وال شعور
كما اهتم رايك . "1948"الثالثة  ، واالستماع باألذن"1935"هذه األفكار يف كتابيه املفاجأة والتحليل النفسي 

، يذهب رايك إىل أن "1941"املازوكية عند اإلنسان املعاصر  ويف كتابه. "التلذذ بإيالم الذات"بدراسة املازوكية 
  .النهائي  البحث عن النصر"كما كان احلال مع الشهداء املسيحيني"عن اللذة، بل هي أيضاً  ثاملازوكية هي أساساً البح
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الليبيدو عند فرويد وبعض املفاهيم اجلنسية  ، يرفض رايك نظرية"1945"ويف كتابه علم نفس العالقات اجلنسية 
 يرى رايك أن "1936"به القاتل اهول ويف كتا. والدوافع الكامنة وراءها كما اهتم بدراسة اجلرمية. املصاحبة هلا

إىل أن ينضبط وينال  الال شعوري بالذنب هو الواقع الكامن وراء اجلرمية، وأيضاً الدافع وراء حاجة ارم اإلحساس
  .العقاب

ودية من حياته، ولكنه اهتم بدراسة األديان بشكل عام والعقيدة اليه وختلى رايك عن العقيدة اليهودية يف فترة مبكرة
 دعاء كل النذور، والبوق: ففي العشرينيات كتب دراستني حول كلٍّ من. علم النفس بشكل خاص من منظور

، وخلق حواء، "إبراهيم وإسحق" ، كما كتب دراسة من أربعة أجزاء حول تفسري العهد القدمي تناول فيه األنبياء"شوفار"
 فإنه يرجع كثرياً من "1946"الطقوس الوثنية يف اليهودية  هأما يف كتاب. وجذور الشعور بالذنب لدى اإلنسان احلديث

رايك  كما اهتم. تمارس يف اليهودية اليوم إىل أصول وثنية وإىل طقوس عصور ما قبل التاريخ الطقوس والشعائر اليت
 روح الفكاهة حيث ذهب يف كتابه بدراسة العوامل النفسية الكامنة وراء روح الفكاهة بني أعضاء اجلماعات اليهودية

املازوكية يف إذالل الذات والشعور املرضي بالعظمة كامناً يف   إىل أن هناك تأرجحاً ما بني الرغبة"1962"اليهودية 
  .يطلقها اليهود الفكاهات والنكات اليت

 "1957-1897"ويلهلم رايخ 

Wilhelm Reich  

مث انضم إىل مجعية فيينا للتحليل  ب من جامعة فييناحملل نفسي منساوي يهودي ولد يف جاليشيا وخترج يف كلية الط
تطوير نظرية التحليل النفسي، ولكنه انفصل عن النهج الفرويدي  وساهم رايخ يف. النفسي مث إىل دائرة سيجموند فرويد

ي حىت النفس وقد كان التحليل. تأكيد ضرورة التركيز على الشخصية وعلى كيفية تبلورها وتكوا التقليدي واجته إىل
الشخصية، أي دراسة السمات الثابتة الكامنة  ذلك احلني يركز على تفسري الالشعور، ولذا فقد طالب بضرورة حتليل

ورأى رايخ أن مرض العصاب حيدث نتيجة عدم تفريغ . فقط على األعراض وراء الصراع العصايب بدالً من التركيز
الصحة   الرئيسي وراء االضطرابات اجلنسية الفسيولوجية وأنكما أكد أن الكبت اجلنسي هو السبب الطاقة اجلنسية،

واعترب أن اإلعالء حماولة ضارة الستبطان  العقلية والنفسية تكمن يف القدرة على الوصول إىل مرحلة اإلشباع اجلنسي،
  .فرويد عالمة على الصحة العقلية والنفسية أعراف اتمع والتكيف معها وليس كما يؤكد

برلني وأسس منظمة سكسبول، وهي منظمة كانت تدعو إىل الشيوعية اجلنسية  ، انتقل رايخ إىل1930ويف عام 
الفرويدية ميكن  وأكد رايخ أن عقدة أوديب.  ألف عضو40اجلنسي، ووصل أقصى حجم للعضوية فيها إىل  والتحرر

ية جيب أن تصاحبها ثورة جنسية حىت ال الثورة الشيوع تفاديها متاماً من خالل تفكيك البناء االجتماعي الربجوازي، وأن
  .بريوقراطية جامدة تتحول الدولة اجلديدة إىل دولة
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ويف . الشيوعيني، وهو ما دفعه إىل االنفصال عنهما خالل الثالثينيات ومل جتد آراء رايخ قبوالً عند علماء النفس وال عند
جتسيداً  ل هذه الفترة حتليالً للمسيح باعتبارهوتضمنت أعماله خال. رايخ يف الواليات املتحدة ، استقر1939عام 

  .أقرب إىل املسيحية منه إىل اليهودية وقد أعرب رايخ عن أنه رغم رفضه مجيع األديان إال أنه جيد نفسه. للحب اجلنسي

واألرجون  حسب زعمه  إشعاعات كونية ميكنها أن . يف اجلو orgone وقد ادعى رايخ اكتشافه ملادة األرجون
 اإلجنليزية «orgasm أورجازم«كما يدل على ذلك امسها املشتق من كلمة "ذات بعد جنسي   السرطان وأاتشفي

األرجون اليت قال أا جتتذب  وقد قام ببيع علب. "»الرعشة اليت تصاحب حلظة القذف«أو » هزة اجلماع«واليت تعين 
ت األمريكية املختصة بالشئون الصحية واليت جنحت يف إدانته السلطا هذه املادة من الفضاء، مما عرضه للمساءلة من قبل

  .وتويف رايخ يف السجن بعد عدة أشهر من بدء تنفيذ احلكم. عليه بالسجن ملدة عامني بتهمة النصب، وحكم

 كان اجلنسي إىل نتيجته املنطقية، فإذا وفكر رايخ كامن يف النسق الفرويدي، وكل ما فعله أنه دفع التفسري الواحدي
والقيمة احلاكمة والركيزة النهائية، فإن اإلفصاح عنه يصبح اخلري املطلق، كما  الدافع اجلنسي يف اإلنسان هو احملرك األول

القبااله مباشرة يف  وال ندري هل يستلهم رايخ. إعالء يكون مبرتلة فرض حدود عليه، ومن مث فهو شر خالص أن أي
فرويد وغريه، أو أن هذه احملورية تعبري عن الرغبة احللولية  رية، أو أنه تأثر ا من خاللجمال إعطاء اجلنس مثل هذه احملو

العلمانية  إىل مرحلة السيولة الكونية اليت ال حتدها حدود، وهي رغبة كامنة يف كثري من الرؤى  يف العودة"الغنوصية"
أي الصيغة أو الوسيلة اليت تأيت  ل السحري،إن هذه الرغبة يف التخلص من احلدود تأخذ شكل احل! الشاملة للكون

علب األرجون اليت تأيت بالسعادة الدائمة وحالة القذف الدائمة أو  بالتحكم الكامل والسعادة الدائمة، وهذا ما يظهر يف
 استبعاد ال العلبة السحرية تضمن التحكم الكامل واملرجعية الذاتية فعن طريق استخدامها ميكن كما أن. عند الطلب

وقد تنبأنا يف رسالتنا "فاوستيه بروميثية  أعضاء اجلنس اآلخر وحسب وإمنا أعضاء اجلنس املثلي، فهي حالة استمناء
بتأكيدها مركزية مبدأ اللذة وحتقيق الذات ستمر مبرحلة من الشذوذ   بأن احلضارة الغربية1969للدكتوراه عام 

واجلغرافيا واآلخر  اء هو املرجعية الذاتية الكاملة اليت تستبعد التاريخاستمنائية، باعتبار أن االستمن اجلنسي تليها مرحلة
  ."واتمع

  Erik Fromm"1980-1900"إريك فروم 

فرانكفورت يف أملانيا لعائلة يهودية أرثوذكسية،  ولد يف مدينة. عامل نفس وفيلسوف أمريكي يهودي وناقد اجتماعي
 حصل على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع وعلم النفس من جامعة هايدلربح،العلمانية و ودرس يف املدارس األملانية

  .احلاخامات كما تلقى تعليماً دينياً يهودياً حيث درس العهد القدمي والتلمود على أيدي كبار

م عام معهد التحليل النفسي يف فرانكفورت، مث انض درس فروم يف معهد التحليل النفسي يف برلني وساهم يف تأسيس
واجته فروم خالل هذه الفترة إىل االهتمام بالعوامل والظروف االجتماعية   إىل معهد البحوث االجتماعية،1930

يف حياة اإلنسان  وانتقد التحليل النفسي التقليدي إلغفاله اجلانب االجتماعي. املؤثرة يف منو الشخصية واالقتصادية
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عن » حتليل نفسي مادي«بناء ما ميكن أن يطلَق عليه  وعمل على. يزي للبشرواعتماده اعتماداً كبرياً على التكوين الغر
  .فرويد ونظرية ماركس طريق اجلمع والتأليف بني مفاهيم

 واشتغل بالتدريس يف عدد من 1934الواليات املتحدة عام  ومع وصول النازية إىل احلكم يف أملانيا، هاجر فروم إىل
  ، و اإلنسان لنفسه"1941"صدر عدداً من األعمال املهمة من بينها اهلروب من احلرية وأ اجلامعات واملعاهد األمريكية

، و "1955"نفسياً  ، واتمع الصحي"1952"، و اللغة النفسية "1950"، والتحليل النفسي يف الدين "1947"
  .ور التحليل النفسيالتوراتية لإلله من منظ ، وهو تفسري للرؤية"1967"، وستكونون كاآلهلة "1956"فن احلب 

 احلرية عند اإلنسان املعاصر وإحساسه بالوحدة والعزلة النفصاله عن الطبيعة وعن بقية ويتناول فروم يف أعماله معىن

واالضطراب النفسي أو العصاب عند  .ويرى أن القلق واالغتراب مها الثمن الذي دفعه اإلنسان مقابل حريته. البشر
. السلطة أو احلاكم املستبد: نفسه يف عالقات خضوع وامتثال للغري سان من احلرية وإلقاءفروم يكون نتيجة هروب اإلن

والنظام الشمويل اللذين  االضطرابات النفسية إىل عوامل ثقافية واجتماعية وإىل مساوئ النظام الرأمسايل ويعزو فروم هذه
، فإا تتحقق يف رأي »احلرية اإلجيابية « أما .  املعاصراالكتنازي حيوالن اإلنسان إىل آلة وإىل بشاعة اتمع االستهالكي

بذاته باعتبارها  العمل واحملبة ومن خالل قدرة اإلنسان على حتقيق إمكاناته الداخلية واكتسابه شعوراً فروم من خالل
  .احترام الوجود اإلنساين ذات قيمة وفعالية، ومن هنا فقد دعا إىل بناء جمتمع يستند إىل

والوجود . فالدين هو اإلجابة املستفيضة عن أسئلة الوجود اإلنساين م أن كل إنسان عنده احتياج عميق للدين،ويرى فرو
بينهما ليظهر  فروم  يستند إىل كل من التفكري العقلي واإلميان الديين، ولذا فالبد من التأليف اإلنساين  حسب رأي

االجتاه الشمويل حيث يفقد اإلنسان إرادته : دينيني فرق بني اجتاهنيوفروم ي. جمتمع حيقق فيه اإلنسان إنسانيته الكاملة
تتسم  يؤكد اإلنسان ذاته وميارس إحساسه باملسئولية، ويرى فروم أن كتب األنبياء الذين متاماً، واالجتاه اإلنساين حيث

 وخيتلف فروم عن فرويد، ففرويد يرى .االجتاه عقائدهم باإلميان باإلنسانية وبتأكيد احلرية اإلنسانية خري مثل على هذا
فريى أن مثة فارقاً شاسعاً بني هذا وذاك، فاإلنسان املتدين يشارك اآلخرين  أن الدين تعبري عن كبت وعصاب، أما فروم

أخالقياً يوجد يف األديان  وأحاسيسه بينما اإلنسان العصايب يعيش يف عزلته، ويرى فروم أن مثة جوهراً قيمياً يف مشاعره
ختلى فروم عن اليهودية األرثوذكسية، ولكنه مع هذا مل يتخل  وقد. افة حبث عنه فروم يف املسيحية والبوذية واليهوديةك

  .وإمنا أعاد تفسريها، فهو يرى أا ديانة غري الهوتية تؤكد أمهية التجربة اإلنسانية عن عقيدته اليهودية ذاا

الذي هو جوهر تعاسة "وأن االغتراب   يتمحور حول فكرة حترير اإلنسان،ويرى فروم أن العهد القدمي كتاب ثوري ألنه
الوثنية وعبادة األصنام يف العهد القدمي، وأن كتب األنبياء هي اليت تعبِّر   مرادف متاماً ملفهوم"اإلنسان يف اتمع احلديث

أجتزأ الطبقة التوحيدية اإلنسانية يف  ح أن فرومومن الواض. الرؤية اإلنسانية املعادية للوثنية والرافضة لعبادة األصنام عن
ومن هنا يأيت رفضه للحتمية وللتفسريات املادية األحادية وللجنس  اليهودية وأسس عليها رؤيته لليهودية والدين،

  .اإلنساين كمحرك وحيد للسلوك
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  .1980كري إىل أن تويف عام يف العمل الف  حيث استمر1969وقد انتقل فروم يف سنواته األخرية إىل سويسرا عام 

  "1994-1902"إريك إريكسون 

Erik Erikson  

على منهج فرويد يف التحليل النفسي وقام بوضع نظرية يف منو  تدرب. حملل نفسي أمريكي يهودي ولد يف فرانكفورت
  حيث يرى إريكسونكثري من جوانبها إىل نظرية فرويد، ولكنها تتجاوزها يف الوقت نفسه وتطور الشخصية تستند يف

الثقافة والتاريخ واتمع على تطور  أن الشخصية تظل تنمو وتتطور طوال حياة اإلنسان، كما يعرف بأمهية البيئة وتأثري
  .الشخصية

 إريكسون مفهوم أزمة اهلوية، وهو مفهوم يبدو أنه تبلور لدى إريكسون نتيجة عدد من ويف إطار هذه النظرية، بلور

تتعلق بامسه حيث ظل لعدد من  وأوىل هذه األزمات. ة اليت مر ا خالل املراحل األوىل من حياتهاألزمات الشخصي
أما أزمته الثانية، . والدته الذي كان يعتقد أيضاً أنه والده السنوات يعتقد أن امسه احلقيقي هو هومربجر وهو اسم زوج

أنه يهودي،  اً ولكنه وجد زمالءه األملان يرفضون ذلك باعتبارأملانيا، إذ كان يعترب نفسه أملاني فواجهته يف مدرسته يف
الثالثة، فواجهته بعد خترجه من املدرسة حيث  أما أزمته. كما رفضه زمالؤه اليهود بسبب شعره األشقر ومظهره اآلري

 عشرين استقر به املقامأحناء أوربا باحثاً عن ذاته وهويته، وعندما بلغ اخلامسة وال ظل لعدة سنوات هائماً على وجهه يف

الفترة، تلقى  هذه ويف. يف فيينا حيث قام بالتدريس يف مدرسة تأسست لتعليم كل أبناء مرضى وأصدقاء فرويد
، وحقق جناحاً يف حياته الشخصية والعملية، ووجد "فرويد آنا"إريكسون تدريباً يف التحليل النفسي على يد ابنة فرويد 

  .الشخصي أو املهين ىهويته وذاته سواء على املستو

 بالتدريس يف 1933انتقاله إىل الواليات املتحدة عام  ورغم أن إريكسون مل يكمل تعليمه العايل إال أنه قام بعد
النفس،   كأستاذ لعلم1950وقد استقال من جامعة كاليفورنيا يف بركلي عام . وكاليفورنيا جامعات هارفارد وييل

غامضاً خميفاً ويشبه الصيغة السحرية اليت دف   عليه أن يديل به، إذ وجد هذا القسمحمتجاً على قسم الوفاء الذي كان
 إىل هيئة مركز أوسنت رجيز يف ستوكربيدج 1951وانضم عام . "هوية أخرى عنده وتعد هذه أزمة"! إىل طرد الشر

  .هارفارد  يف جامعة، عين أستاذاً للتطور اإلنساين وعلم النفس1960ويف عام . ماساشوستس بوالية

اهلوية الذاتية، ويقسم إريكسون حياة  أو» األنا«وتتمحور نظرية إريكسون يف تطور الشخصية حول البحث عن 
النفسي االجتماعي لكل مرحلة أزمة خاصة ا تنشأ من جراء احتكاك الفرد  اإلنسان إىل مثاين مراحل من النمو والتطور

االحتكاك وهذه األزمة  ونتيجة هذا.  الضغوط واملتطلبات اليت تفرضها البيئة على الفرداحمليطة به، ومن جراء بالبيئة
وجناح اإلنسان يف التعامل مع كل . عدم التكيف التكيف أو: حيدث حتول يف الشخصية حيث يواجه الفرد خيارين

  .حلة الالحقةيعطيه القدرة والقوة على التعامل مع املر مرحلة، وكذلك حل كل أزمة بشكل مقبول،
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ولكن إريكسون  "الفمية  اإلستية  القضيبية  الكمون"األوىل يف تقسيم إريكسون تشبه مراحل فرويد  واملراحل األربع
املراهقة  "ويضيف إريكسون أربع مراحل أخرى  .يعطي أمهية أكثر للعوامل النفسية االجتماعية على العوامل البيولوجية

 وتتحدد على أساسها طبيعة " عاما18ً  12"اإلنسان يف مرحلة املراهقة  دد هويةوتتح. "الصبا  الشباب  النضوج
  .ومن إسهامات إريكسون تأكيده أمهية مرحلة املراهقة هذه. األخرية املراحل الثالث

مل  اإلرادة  األ"الثمانية للحياة  إريكسون مفهومه لدورة احلياة الثمانية إذ اقترح جدوالً للفضائل يقابل املراحل وقد طور
وهذه الفضائل كامنة يف اإلنسان ككائن عضوي وتساعدها البنية . "احلكمة اهلدف  املقدرة  اإلخالص  احلب  الرعاية 

ولذا، فإن . أخالقية الصاحلة على النمو وجتهضها البنية الفاسدة، أي أن الدورة النفسية تقابلها دورة االجتماعية
ويعترب إريكسون، بسبب نظرياته . لعملة واحدة وين الشخصية األخالقية وجهانإريكسون يرى أن النمو النفسي وتك
  ."مع جان بياجيه"التطوري  هذه، من أهم املفكرين يف علم النفس

وقد قدم نظرياته يف . النفسي، وكذلك يف جمال التعليم والعمل االجتماعي وكان لنظرية إريكسون أمهية يف جمال التحليل
وتناول . اهلنود احلمر  الذي تضمن نتائج أحباثه حول بعض قبائل"1950" من بينها الطفولة واتمع األعمال عدد من

. معاداة اليهود ودور اليهود يف ظل بيئة ثقافية متغيرة يف هذا الكتاب أيضاً تطور اهلوية والشخصية، كما تناول مسألة

 كيف عاش الرجالن أزمة يف حياما وجنحا يف جتاوزها، و حقيقة غاندي بين "1958" ويف كتابيه الشاب لوثر

استعداد ألن خياطر ويته  وهو يرى أن هذا قد حدث ألن كليهما كان على. واخلروج منها بإحساس أعمق بالقوة
  .مبواطن الضعف فيها املهنية وقبال تعريف هويتهما بطريقة تتضمن االعتراف

سنجابه صعوبة بالغة، فقد رفض تبسيطات فرويد املادية احللولية   إريكسون، فإنناوإذا ما حبثنا عن البعد اليهودي يف فكر
منوذج  ركيزة ائية ورفض التفسري ارد للسلوك اإلنساين، وكان حياول دائماً الوصول إىل ورفض اعتبار اجلنس

وأقرب املفكرين له هو . ة اخللقيةالفردي  واملسئولية"احلتمي"تفسريي مركب للطبيعة البشرية فجمع بني املكون النفسي 
سلسلة أزمات اهلوية اليت مر ا تعبري عن وضعه كيهودي، وهو قول يبسط  وقد يقال إن. "املسيحي"املفكر جان بياجيه 

تغيره السريع ويواجهها  متاماً، فأزمة اهلوية هي أزمة مير ا كل فرد يف العصر احلديث بسبب نسبيته ومعدل األمور
وهلذا السبب، جند أن كثرياً من املوسوعات . اليهود وغري اليهود كرون من اليهود وغري اليهود واألفراد العاديون مناملف

  .إريكسون ال تذكر على اإلطالق مسألة أصوله أو انتمائه اليهودي اليت تناولت حياة

  Bruno Bettelheim"1990-1903"برونو بيتلهايم 

قُبض عليه عام . الدكتوراه  يف فيينا حيث نشأ وتعلَّم وحصل على درجة1903د عام ول. عامل نفس أمريكي يهودي
تدور معظم دراساته عن . فهاجر إىل الواليات املتحدة  وأُرسل إىل معسكرات االعتقال، مث أُفرج عنه بعد عام1938

 فرنيا حينما يرون أن حيام تسيطراالعتقال بين فيها أن األطفال يصابون بالشيزو األطفال، وله دراسة داخل معسكرات

أطفال الكيبوتس؛ أطفال احللم  ولبيتلهامي دراسة عن. عليها قوة عشوائية ال معقولة ال ميكنهم التحكم فيها بأي شكل
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كما أن له دراسة يف كتب املطالعة بعنوان . "1976"اخلرافية  ، وله أيضاً فوائد السحر  معىن وأمهية احلكاية"1967"
اخليال  ، حيث يعقد مقارنة بني كتب املطالعة احلديثة اليت حتد آفاق"1982"الطفل باملعىن  انبهار: قراءةتعلُّم ال

ولعل . األطفال أو تعبر عن أحالمهم وآماهلم والقصص التقليدية واحلكايات اخلرافية اليت تعبر عن املخاوف العميقة عند
ية ويف بعض احلاالت اليت يدرسها، أما منهج التناول فتحدده عناصر اليهود يهوديته تنحصر يف تناوله بعض املوضوعات

 .ال ختتلف عن تلك العناصر اليت حتدد منهج أي عامل نفس آخر مركبة كثرية

  حتى العصر الحديث التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية: الباب الخامس عشر

 تربية يهودية وتربويون يهود 

Jewish Education and Educators  

له نوع خاص  مصطلَح يفترض وجود شعب يهودي ذي تاريخ مشترك ومصري مشترك، ومن مث يصبح» يهودية تربية »
ومن مث فمقدرته التفسريية والتصنيفية منخفضة  إال أن هذا االفتراض ال تدعمه احلقائق التارخيية،. ومتميز من التربية

ليهودية مل يكونوا شعباً واحداً باستثاء فترة قصرية من تارخيهم، أي منذ ا فمن املعروف أن أعضاء اجلماعات. للغاية
حوايل القرن السادس   يف حوايل القرن الثاين عشر قبل امليالد وحىت جريهم إىل بابل يف"فلسطني"يف كنعان  استقرارهم
 "فلسطني"حمددة وديانة مرتبطة باملكان قوماً له مسات إثنية  وخالل هذه الفترة، كون العربانيون شعباً أو. قبل امليالد

العودة إىل  ورغم أن العربانيني احتفظوا ببعض السمات اإلثنية بعد. واحد ويتحدث لغة مشتركة وجيمعه إطار ثقايف
هذه الفترة، وظهرت جتمعات يهودية كبرية يف كل  فلسطني، إال أننا جند أن انتشارهم يف البلدان املختلفة بدأ أيضاً خالل

 الثقافية احملددة وحركياا املختلفة عن حركيات العربانيني يف فلسطني، ومن مث هلا ن بابل واإلسكندرية هلا ظروفهام

وهلذا، فيمكننا أن نتحدث . واحلضارية املتعينة مؤسساا التربوية اليت تليب احتياجاا باعتبارها أقلية هلا أوضاعها الثقافية
بابل، وبعد  قبل التهجري إىل: وقد قسمنا هذه املرحلة إىل فترتني. »التربية عند العربانيني» نأو ع» التربية العربانية«عن 

العرباين إال أن مثة حتوالً جوهرياً حدث  العودة من بابل، ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقافية تسم التشكيل احلضاري
فقد أوجد . تربوية املدرسية وغري املدرسيةانعكس على مؤسسام ال للعربانيني عند جريهم إىل بابل، وهو حتول

وحىت سقوط اهليكل  منذ عودم من بابل، وحتت تأثري جتربة التهجري واملعيشة يف إطار احلضارة البابلية، العربانيون اليهود
ات تنظيم الكتبة واحللق: الديانة اليهودية، وهي م، املؤسسات التربوية الثالث الالزمة لتطوير ونقل ونشر70عام 

الفترة،  وخالل هذه. أخرياً املدرسة األولية اليت ظهرت حتت التأثري اهليليين وكرد فعل له التلمودية، واملعبد اليهودي، مث
 بقرار جعل التعليم "م.ق 65"  نشر التعليم بني الشباب، مث جاء يوشع بن مجاال"م. ق75"حاول سيمون بن شيتا 

  .إجبارياً وعممه جماناً

 الثقافة«أو عن » الشعب العرباين«م على يد تيتوس، أصبح من املستحيل التحدث عن 70 كل عامومع سقوط اهلي

أحوال وجتارب واحتياجات  ونظراً لتنوع. »التربية العربانية«، ومن مث أصبح من املستحيل احلديث عن »العربانية
» مدرسة يهودية«فكرياً واحداً أو عن باعتبارها كياناً  «تربية يهودية«اجلماعات اليهودية، ال ميكن احلديث عن 
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أو » اهليليين تربية وتعليم أعضاء اجلماعات اليهودية يف العصر«متكرراً، وإمنا ميكن احلديث عن  باعتبارها منطاً مؤسسياً
وهكذا، أي بنسبة اجلماعة اليهودية إىل  ...«تربية وتعليم أعضاء اجلماعات اليهودية يف العصور الوسطى يف الغرب«

  .مصطلَحات وصغنا مقوالت حتليلية هلا مقدرة تفسريية وتصنيفية عالية وبذلك نكون قد حنتنا. ان وزمان حمددينمك

العصر اهليليين الذين تأغرقوا بشكل سريع  ولتوضيح هذه النقطة ميكن أن نشري على سبيل املثال إىل يهود اإلسكندرية يف
الترمجة  نية، بل وأقاموا صلوام وتعلموا مبادئ دينهم باللغة اليونانية من خاللاهليلي وانضم أطفاهلم وشبام إىل املدارس

خمتلفاً نتيجة تكون التشكيالت اإلمرباطورية  أما أعضاء اجلماعات اليهودية يف بابل، فتبعت تربيتهم منطاً. السبعينية
مؤسسات تعليمية خاصة م، كما قدمت اجلماعات اليهودية أطفاهلم إىل  املختلفة يف هذه املنطقة، فأرسل أعضاء

  .التلمود البابلي التلمودية يف بابل فيما بعد إسهامات يف تطوير التراث الديين اليهودي املتمثل يف احللقات

الشرق، أصبحت احلضارات اليت يعيش اليهود بني ظهرانيها  ومبجيء العصور الوسطى يف الغرب والتشكيل اإلسالمي يف
 .حيث ساد اإلسالم الشرق العريب واملناطق ااورة واألندلس وسادت املسيحية أوربا نية توحيديةأساساً حضارات دي

ومل خيتلف الوضع . هذه البلدان وقد مثل الدين وعلومه املختلفة حموراً أساسياً للدراسة يف املؤسسات التعليمية لشعوب
فكونت العقيدة اليهودية وكتبها املقدسة املادة األساسية املناطق،  بالنسبة إىل اجلماعات اليهودية اليت عاشت يف هذه

يهودية إىل مجاعة  ومع هذا، جند أن مناهج التعليم وأساليب التدريس اختلفت من مجاعة. للجماعات اليهودية التعليمية
ففي أوربا . سهابينها وطبقاً لوضع اجلماعة نف يهودية أخرى طبقاً لألوضاع الثقافية واحلضارية للشعوب اليت عاشت

 األوربية، ودعمت نظم اإلدارة الذاتية عزلة اجلماعات اليهودية الثقافية، تدىن حيث تدنت األوضاع الثقافية للبلدان

الكتب الدينية، بل على تأكيد  مستواهم الثقايف وختلف مستواهم التعليمي، واقتصرت مؤسسام التعليمية على تدريس
يف التدريس، كما ختلفوا عن حتصيل العلوم واملعارف اليت  ام أسلوب من اجلدل العقيمالتوافه من أمور دينهم واستخد

اجلماعات  أما يف بلدان العامل اإلسالمي، فقد ازدهرت ثقافة. احلضارة األوربية منذ عصر النهضة بدأت تأخذ طريقها إىل
ولكوم أهل ذمة، سمح هلم بكثري . والعلمية ةاليهودية حتت تأثري احلضارة اإلسالمية وشارك أعضاؤها يف النهضة الثقافي

 اجتماعياً وثقافياً، ومن مث فإن عزلتهم مل تكن على حنو ما كانت عليه عزلة اجلماعات من احلريات وأُحسنت معاملتهم

ورغم . ةاليهودية ومؤسسام التعليمي وبطبيعة احلال، أثرت هذه األوضاع يف ثقافة اجلماعات. اليهودية يف بلدان أوربا
فيها، إال أن املنهج التعليمي مل يقتصر عليها بل اتسع ليشمل كثرياً من  أن الدراسات الدينية احتلت مركزاً مرموقاً

والفلك والعلوم الطبيعية  والعلوم، فاحتوى على اللغة العربية والقواعد والشعر واملنطق والبالغة والرياضيات املعارف
اإلسالمي أدب مكتوب عن التربية والتعليم أخذ شكل فصول  ماعات اليهودية يف العاملكما ظهر بني اجل. وامليتافيزيقا

، "مشال أفريقيا"وكان من أهم املفكرين الذين كتبوا عن التربية يوسف بن عكنني  .من كتب أو وصايا أو تعليقات
من إيطاليا وجنوب  دية يف كلومل ختتلف مناهج الدراسة كثرياً بني اجلماعات اليهو. بن عباس يف األندلس ويهودا
  .فرنسا
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وعنصراً مشتركاً بني مؤسسات التعليم للجماعات اليهودية خالل العصور  وإذا كان التعليم الديين قد شكَّل حموراً رئيسياً
تنوع خيتفي تدرجيياً ويزداد ال والثاين يف العامل اإلسالمي، فإن هذا العنصر الغرب ويف العصر اإلسالمي األول الوسطى يف

اليهودية منذ أواخر القرن الثامن عشر حيث بدأت اتمعات األوربية  وعدم التجانس يف تربية وتعليم أعضاء اجلماعات
القومية العلمانية  تصاعدت فيها تدرجيياً وترية التصنيع والتحديث، األمر الذي أدى إىل ظهور الدولة تدخل مرحلة

. اتمعات اليت يعيشون فيها وأن يدينوا هلا وحدها بالوالء ليهودية بأن يندجموا يفاملركزية اليت طالبت أعضاء اجلماعات ا

لتحقيق هذا  املستنريون أن حتديث وعلمنة تربية وتعليم أعضاء اجلماعات اليهودية هو أجنح الوسائل وأدرك حكام أوربا
ماين، كما سمح هلم بتأسيس مدارس العل ففتحت أمام أعضاء اجلماعات اليهودية أبواب التعليم احلكومي. اهلدف

 إىل حتديث التعليم اليهودي "هسكاله"اليهود من دعاة حركة التنوير  علمانية خاصة م، األمر الذي دفع املثقفني
الدينية، كما شجعوا  بتأسيس عدد من املدارس اليهودية اليت مجعت مناهجها بني املواد العلمانية واملواد التقليدي، فقاموا

احلكومية، وكان أهم دعاة هذا االجتاه موسى مندلسون   اجلماعات اليهودية على إرسال أوالدهم إىل املدارسأعضاء
العلماين،  ومنذ ذلك الوقت، تزايد إقبال أعضاء اجلماعات اليهودية على التعليم احلكومي .ونفتايل هرتز فيسلي وغريمها

واالقتصار على املدارس التكميلية اليت كان  يش التعليم الديينوكذلك إقباهلم على املدارس اخلاصة م، كما مت م
 اليت تخرج احلاخامات" نفسها "يشيفا"وحىت املدارس التلمودية العليا . احلكومية حيضرها التالميذ بعد حضورهم املدارس

ظ أنه، داخل التشكيل يالح ومع هذا،. ، هبت عليها هي األخرى رياح التطوير والتحديث"واملتخصصني يف جمال الدين
ففي أوربا الغربية، متت . اجلماعات اليهودية أشكاالً خمتلفة احلضاري األوريب، اختذت عملية حتديث تربية وتعليم أعضاء

يف  أما يف شرق أوربا ويف روسيا القيصرية، فإن عملية حتديث التعليم حققت جناحاً. مقاومة عملية التحديث دون
عشر أدى إىل تزايد اغتراب أعضاء   يف ايات القرن التاسع"يف اتمع ككل" عملية التحديث بدايتها، إال أن تعثُّر

الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية اليت أشرفت على إقامة سلسلة من  اجلماعات اليهودية وتزايد اخنراطهم يف احلركات
غري أن قيام الثورة البلشفية  .اين اإلثين  اليديشي أو الصهيوينالتعليمية اخلاصة ا واليت اتسمت بتوجهها العلم املؤسسات

يف بولندا وسائر بلدان أوربا الشرقية، فقد تزايدت هجرة أعضاء  أما. وبناء الدولة السوفيتية أى هذا الوضع يف روسيا
 .األمريكتني اجلماعات اليهودية إىل

وجدنا أن تطور مؤسسام التعليمية اتبع منطاً مغايراً عن مثيالا  ي،وإذا نظرنا إىل اجلماعات اليهودية يف العامل اإلسالم
، وجنم عن ذلك "اإلمربيالية وبعد وصول القوات الغربية"أوربا حيث متت عملية حتديثها يف مرحلة متأخرة  يف جمتمعات

 وقد اتبع حتديث املؤسسات .مادة استيطانية تابعة للغرب حتويل أعضاء اجلماعات اليهودية إىل مجاعات وظيفية وإىل
اتبعت منطاً  أما اجلماعات اليهودية يف إثيوبيا فقد. النمط نفسه الذي اتبعه يف العامل اإلسالمي التعليمية اليهودية يف اهلند

  .خمالفاً لألمناط السالفة الذكر

الواليات  ففي. الستيطاين نفسهتأثرت تربية وتعليم اجلماعات اليهودية بطبيعة اتمع ا ويف اتمعات االستيطانية،
التعليمي احلكومي ااين، متت عملية حتديث  املتحدة، اليت اتسمت باقتصادها احلر املفتوح وتربيتها العلمانية ونظامها

 أما يف بالد أمريكا الالتينية فقد اتبع. بسهولة كما مت إكسام اهلوية األمريكية تربية وتعليم أعضاء اجلماعات اليهودية
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إقامة مؤسساا التعليمية اخلاصة  إذ اجتهت كل مجاعة يهودية إىل. تطوير تربية وتعليم اجلماعات اليهودية شكالً خمالفاً
يتلقى فيها األطفال تعليماً يهودياً بعيداً عن تأثري املدارس العامة ذات  ا، فكثُر عدد مدارس اليوم الكامل اليهودية اليت

وتعليم اجلماعات اليهودية  ومل خيتلف منط تربية. ت هذه املدارس بتوجهها اإلثين الصهيوينواتسم. الكاثوليكي التعليم
  .يف كندا وجنوب أفريقيا كثرياً عن منط أمريكا الالتينية

تربويني هلم ثقلهم الفكري العاملي يف جمال  ومن املالحظ أن اجلماعات اليهودية املختلفة مل تقدم فالسفة أو مفكرين
فمعظم املفكرين اليهود الذين كتبوا . اجلماعات اليهودية يف ااالت األخرى ة، وذلك رغم إجنازات بعض أعضاءالتربي
اليت متس األوضاع التربوية القائمة  التربية اتبعوا النظريات واالجتاهات الفكرية التربوية أو عاجلوا املشكالت التربوية عن

فجيكوب بريري تربوي . إجنازام الفكرية بأا ذات مضمون يهودي لصعب وصفيف اتمعات اليت ينتمون إليها، ومن ا
يف أوربا  اهتم بتعليم الصم البكم، وجوزيف فريتيمر تربوي منساوي اتبع االهتمام الفكري السائد فرنسي، وهو أول من

ندي أبدى اهتماماً باألطفال كورساك البول آنذاك بطفل ما قبل املدرسة وأسس دور حضانة يف النمسا، بينما جند يانوس
ويف الواليات املتحدة، أبدى أبراهام فلكسنر اهتماماً . الطفل ومعاملته األيتام وأنشأ هلم ملجأً وكتب عن كيفية فهم

لورانس كرين وإسحق  ويعد كل من. وقدم تقييماً لكليات الطب يف األمريكتني وكندا مث يف أوربا بتعليم الطب
 .من رواد مدرسة التحليل الفلسفي يف التربية أما إسرائيل شيفلر، فهو رائد.  التربية التقدميةبركسون من أتباع

 التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل 

Education of the Hebrews  Before the Trans fer to Babylonia  

 شبهان متام الشبه مثيلتيهما يف اتمعات القدمية اليت كانت تسودهاالعربانيني ت كانت التربية الدينية والتربية القومية عند

العقيدة اليهودية عن عدد من  وتصدر. عقائد ذات طابع حلويل وثين واضح حيث يتحد فيه اإلله القومي بأرضه وشعبه
، ومفهوم العهد بني اإلله اإلله القومي، ومفهوم الشعب املختار مفهوم: املفاهيم احملورية ربطت بني اإلله والشعب، مثل

  :هذه املرحلة من تاريخ التربية عند العربانيني إىل فترتني أساسيتني وميكن تقسيم. والشعب

وأسسوا مملكتهم العربانية  ما قبل التهجري إىل بابل، وهي أيضاً الفترة اليت استقر فيها العربانيون يف كنعان  فترة"أ
  ."م. ق586  1150"

  ." حىت القرن الثاين قبل امليالد 586 من"لتهجري  فترة ما بعد ا"ب

  . يف مدخل خاص"بعد التهجري"األوىل وحسب، على أن نتناول الفترة الثانية  وسنتناول يف هذا املدخل الفترة

وة صاحبت انتقال العربانيني من حياة البدا اتسمت فترة ما قبل التهجري بتغريات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية
االقتصادي، حتول العربانيون من قبائل تعيش على الرعي أساساً إىل شعب  فعلى الصعيد. والترحال إىل حياة االستقرار

اتمع، األمر  بالزراعة وبعض احلرف، ويعيش داخل مدن حمصنة، ومنت التجارة وزاد ثراء بعض أعضاء مستقر يعمل
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أما على الصعيد السياسي، فقد . وبني الفقراء  وظهور هوة سحيقة بينهمالذي أدى إىل ظهور طبقة جديدة من األغنياء
 النظام امللكي إذ أسسوا الدولة العربانية املتحدة اليت حيكمها ملك يساعده عدد من حتول العربانيون من النظام القبلي إىل

. عتبرون موظفني تابعني لبالط امللكي كاتب امللك واحلاجب وعامل اخلراج وقائد اجليش،كما كان الكهنة:املوظفني مثل

والالويون باحلفاظ على شريعة يهوه خالل الفترة املذكورة،كما ظهر األنبياء يف  أما على الصعيد الديين،فقد قام الكهنة
  .امللوك عصر

ن يعودوا إىل العبادات الكنعانية، ولتهيب باملؤمنني أ وجاءت حركة األنبياء لتكبح وتوقف عملية االندماج التدرجيي يف
العربانيني  وخالل هذه الفترة، كانت التربية عند. لتكفل بذلك استمرار دين يهوه وتثبت دعائمه التقاليد الدينية القدمية

العربانيني عرفوا املدارس كمؤسسات تربوية  وليست هناك أدلة على أن. شبيهة بالتربية السائدة يف اتمعات البسيطة
ومع هذا، وجد نوع من التعليم النظامي لدى بعض . مرادفة للحياة نفسها ة عند معظم الناسمستقلة، إذ كانت التربي

  .اليت احتاجت إعداداً خاصاً فئات اتمع

دوراً مهماً يف نقل التراث الثقايف وتشكيل العربانيني دينياً وقومياً،  وشهدت هذه الفترة ظهور مؤسستني مهمتني لعبتا
  .األسرة واملؤسسة الدينية: دد، ومهادور تربوي حم وكان هلما

 :   األسرة1

ويبدو . تراث اجلماعة وخرباا إىل النشء كانت األسرة، ضمن القبيلة، املؤسسة االجتماعية األساسية املسئولة عن نقل
 ينظرون إليه كانت من القوة حبيث احتوت يهوه نفسه، الذي كان العربانيون أن الروابط األسرية بني القبائل العربانية

  .الشعب، حيث كانوا يعتربون أنفسهم أوالده فيدينون له بالوالء والطاعة باعتباره أبو

تعطيه حق بيع زوجته وأوالده بيع  فالتوراة كانت. ينظَر إىل األب العرباين باعتباره امللك املطلق يف رئاسة العائلة وكان
  .قبة االبن بالرجم أمام جملس من الكبار إذا فشل العقاب يف إصالحهمعا العبيد، كما أن سفر التثنية يعطي الوالدين حق

ومن الصعب، . الدينية عملية نقل التراث الثقايف عن طريق مشاركة الصغار يف مناشط احلياة اليومية والطقوس ومتت
وجد وجه واحد من أوجه فلم ي. على مناشط احلياة األخرى خالل هذه الفترة، التفرقة بني التربية الدينية وبني التدريب

الدينية  فالرقص والغناء مثالً كانا جزءاً من الشعائر. إال وكانت الشعائر الدينية جزءاً منه احلياة وال نشاط من أنشطتها
القبيلة، وجز صوف اخلرفان، ومجع  كذلك كانت مناشط احلياة املختلفة مثل اجتماع األسرة أو. وطريقة لالحتفال

ومن خالل مالحظة الطفل هلذه . وتغير الفصول، مناسبات دينية فل، والذهاب إىل احلرب،احملاصيل، ومولد الط
من شعائر  واملشاركة فيها، واالستماع إىل الشرح الذي يصاحبها، تلقَّى الطفل تدريبه على كثري املناسبات، واملساعدة

  .الدين
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ففي بيئة رعوية، تعلم الصغار كيف . ليت يتلقاها الصغارا وحددت ظروف البيئة االجتماعية واالقتصادية نوعية التربية
 العربانيون يف كنعان وحتولوا إىل حياة االستقرار والزراعة، أصبح من الضروري تعليم وبعد أن استقر. يصبحون رعاة

لنجارة والتعدين والبناء وا الصغار كيف يصبحون مزارعني، ومن مث مت تدريبهم على الزراعة وتربية املواشي والصيد
كما مت تدريب البنات يف شئون املرتل . اخليام وصناعة الفخار وصنع األدوات اخلشبية واملعدنية والغزل والنسيج وعمل

  .على أيدي أمهان

كان على األسرة أن تعلِّم الصغار كيفية  وحىت قيام اململكة العربانية املتحدة وتأسيس جيش منظم يف عهد امللك داود،
فاحلرب بني العربانني واجلماعات األخرى، أثناء جتواهلم واستقرارهم يف  .وات احلربية املعروفة آنذاكاستخدام األد

حربية  وقد ختصصت بعض القبائل يف استخدام أدوات. تدريب النشء على القتال ضرورة حيوية فلسطني، جعلت
ومن . بينما عرفت قبيلة يهودا باستخدام الرمح قالع،معينة، فقبيلة بنيامني مثالً عرفت مبهارا يف استخدام السيف وامل

كما يبدو أن األلعاب الرياضية واجلري . هذه القبائل يف تكوين جيشه النظامي احملتمل أن امللك داود استعان بقدرات
اللعب والغناء و كذلك قامت بعض األسر بتدريب صغارها على الرقص. كونت جزءاً مهماً من تربية الصغار والرماية

  .على الناي بوصفها جزءاً من االحتفاالت الدينية

فالتوراة جتعل تعليم الشريعة أمراً  .لألسرة العربانية أن تلعب دوراً رئيسياً يف نقل مبادئ الدين والتقاليد القومية وقُدر
الحتفاالت الدينية داخل األسرة كما لعبت ا. األطفال بإجالل واحترام آبائهم واجباً دينياً على األب، ويف املقابل يؤمر

اجلديد تاريخ العربانيني  كذلك استخدم سرد التاريخ كوسيلة لتلقني اجليل. مهماً يف تلقني النشء التراث الديين دوراً
وقام كبار . واألقاصيص نقلت شفهياً من جيل إىل جيل قبل أن تدون فالتقاليد واألساطري واألغاين. واالستقرار يف كنعان

قام الطفل أيضاً بزيارة  ورمبا.  ذه املهمة، ومن احملتمل أيضاً أن من قام ذه املهمة منشدون متجولون"األب أو"لقبيلة ا
واليت كان يقوم على خدمتها الكهنة، ومارس هناك الكثري  مقامات يهوه اليت كانت منتشرة يف كنعان خالل هذه الفترة،

 .ناء اهليكل، قام الطفل العرباين بزيارة اهليكلوبعد ب .من الطقوس والشعائر الدينية

. وكذلك إطارهم العقائدي والفضائل اليت حاول العربانيون إكساا ألطفاهلم، فقد حددا ظروفهم يف احلياة أما القيم

والعشرية والشعب، والطاعة الكاملة ملن هم يف السلطة  ومن أهم هذه الفضائل الشجاعة واإلخالص لكلٍّ من يهوه
  .والشعب، والتعامل باحلسىن مع األقرباء وبال شفقة أو رمحة مع األعداء ولقوانني القبيلة واألسرة

 :   المؤسسة الدينية2

يهوه وتوراته، حيث قاموا بتلقني العربانيني مبادئ دينهم وإكسام  قامت املؤسسة الدينية، بكهنتها وأنبيائها، بنشر عبادة
املوكلة إليهم بصفتهم  ومن خالل إجناز املهام. كهنة والالويون املربني األوائل للشعب العرباينويعتبر ال .اهلوية القومية

فلسطني، قام هؤالء بنشر ديانة يهوه وبتوجيه حياة العربانيني  وكالء وممثلني ليهوه وحمافظني على مقاماته اليت انتشرت يف
عن عقائد  نة، كما أوجدوا األشكال اليت مت من خالهلا التعبريومن هنا، أوجدوا حمتوى هلذه الديا .الدينية واألخالقية
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كذلك . أكثر من دروس يف تاريخ العربانيني وقام الكهنة بتنظيم وتوجيه االحتفاالت العامة اليت مل تكن. ومبادئ الدين
 املرتبطة بالدين شفاهة الدين، ونقلوا الشريعة والطقوس والشعائر واألساطري علموا األفراد واجلماعات مبادئ وعقائد هذا

  .لعامة الناس األمر، مث قاموا بتدوينها وحفظ أجزاء كبرية منها بشكل يسهل فهمه وتذكُّره بالنسبة يف بادئ

ويبدو أن هذه كانت عادة متبعة يف املعاهدات اليت "العربانية  كما قام الكهنة بقراءة التوراة أو الوصايا العشر على القبائل
 املنتصرة والدول التابعة، حيث كان أحد بنود املعاهدة ينص على عرضها يف مكان عام أو ني الدولكانت تعقَد ب

كما ساهم توزيع . "متاماً وضعها يف معبد وقراءا مرة كل سبع سنوات على امللك التابع وشعبه حىت يعوا نصوصها
عل أهم دور لعبه الكهنة، يف تربية الشعب العرباين ونشر ول. العربانيني الالويني على القبائل العربانية يف نشر التوراة بني

استنتاجات من القانون  فالقانون املدين واملمارسات االجتماعية كانت جمرد. من خالل عالقتهم بالقانون التوراة، كان
يف احلاالت اليت االجتماعية، وإصدار األحكام الشرعية  اإلهلي، ولذا قام الكهنة بتقدمي النصيحة للناس بشأن املمارسات

  .تعرض عليهم

ومبرور الوقت، ارتبطت فاعلية الكهنة . الناس وبازدياد القوانني الشرعية، زادت تطبيقات التوراة وزاد تأثريها على حياة
للشعب العرباين وكناشرين لعبادة يهوه وشريعته يف وقت كادت تستوعب فيه  باهليكل وطقوسه، وظهر األنبياء كمربني

الفرصة لنشر دعوم  فكان األنبياء واعظني متجولني، وأينما سنحت هلم. لعربانيني، ضمن الديانة الكنعانيةا ديانة
أغلب األحيان، كان فناء اهليكل املكان األثري لديهم،  ولكن، يف. اغتنموها، سواء يف السوق أم يف بالط امللوك واألمراء

واإلخالص للعهد املعقود مع يهوه، ويرفضون كل نوع من التساهل الوحدانية اخلالصة  فكانوا يؤكدون يف إصرار على
وهم يف دعوم هذه، مل . السلوك العبادات األجنبية، كما كانوا يدعون إىل صالح األخالق ونقاء القلب واستقامة مع

  .بالعربانيني إن مل يقتدوا مبا يقولونه هلم يكونوا يغفلون عن التنبؤ بالعقاب الذي سيحيق

 : عليم النظامي  الت3

إىل أن الكتابة كانت معروفة عند  مل يرد هلا ذكر يف العهد القدمي، إال أن الدالئل تشري» مدرسة«ورغم أن كلمة 
. استخدموا احلروف الفينيقية اليت كانت مستخدمة يف كنعان يف ذلك الوقت العربانيني منذ عصر القضاة، وأن العربانيني

ما يسمى  كما توجد إشارات إىل. مسجلون رمسيون وكتبة للجيش وللملوك واألفرادامللوك، كان مثة  وخالل عصر
استخدم األنبياء األوائل الكتابة، فقد قام  كذلك،. ، وهو ما يدل على أن مهنة الكتابة كانت وراثية»عائالت الكتبة«

ومن مث، ميكن . اً وتدريباً خاصنيبعض فئات وأعضاء اتمع احتاجت إعداد عاموس وميخا بتدوين نبوءاما، كما أن
حتتاجها للقيام  نوعاً من التعليم النظامي وجد خالل هذه الفترة وإن ظل مقصوراً على بعض الفئات اليت القول بأن

  :ومن أهم هذه الفئات. مبهامها

 :  الكهنة"أ
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وجود أية سجالت تفيد  ورغم عدم. مجاعة الكهنة أوىل اجلماعات اليت أعطت تعليماً وتدريباً منظماً ألعضائها كانت
الصواب، أنه البد أن الكهنة حصلوا على تعليم وتدريب  ذلك، إال أنه ميكننا أن نقول، دون أن حنيد كثرياً عن جادة

وعلى أية حال، فقد . متت يف نطاق اهليكل كما كان احلال يف بالد الشرق األوسط خاصني، وأن عملية التدريب هذه
  .عائالت معينة عليم مقصوراً على أسر معينة، حيث كانت وظيفة الكاهن وراثية ومقصورة علىالنوع من الت ظل هذا

 :  األنبياء"ب

مجاعات، حيث قاموا بإلقاء دروسهم على أتباعهم واستخدموا إنتاجهم املدون  عاش بعض األنبياء مع أتباعهم داخل
النظامي شمل القراءة والكتابة  نبياء تلقوا نوعاً من التعليمومن مث، ميكن القول بأن مجاعات األ. لتعليم أتباعهم والشفوي

  .واخلطابة والشعر

 :  الكتبة"ج

الشرق األدىن  الكتبة مجاعة خاصة، وكانت ممارسة مهنتهم مقصورة على بعض العائالت كما كان احلال يف كون
كما وجد كتبة آخرون عملوا كإداريني . بالقصر ويبدو أن عائلة شافان كانت على قمة هرم البريوقراطية املرتبطة. القدمي

وقامت هذه املؤسسات بتعليمهم وتدريبهم على مهام . وكموظفني يف اهليكل للحكومة املركزية والس املدن،
. "الزواج والطالق مثل عقود"درب الكهنة على كتابة الرسائل والصيغ اإلدارية وعلى كتابة العقود  وظائفهم، حيث

، كما "لغة املعامالت الدولية آنذاك"واللغة اآلرامية   كتبة القصر كان عليهم أن يلموا بالسياسة وببعض العلومويبدو أن
 .أدب مرتبط بأخالقيات الكتبة يبدو أن هذه الفترة شهدت منو

  "تلمود تورا"دراسة التوراة 

Talmud Tora  

وتستخدم لإلشارة إىل مفهوم تربوي أساسي يستند إليه  ،«توراتلمود «عبارة تقابلها يف العربية عبارة » دراسة التوراة»
أمهيته من  ويستمد موضوع دراسة التوراة. اجلماعات اليهودية حىت القرن الثامن عشر امليالدي الفكر التربوي بني أعضاء

الذي حيوي كالم اإلله، ومنها أن باعتبارها الكتاب املقدس  عدة أشياء أساسية يف العقيدة اليهودية منها أمهية التوراة ذاا
 ولكن، لعل أهم األسباب هو مفهوم الشريعة الشفوية الذي جيعل تفسري. على اختيارهم إرساهلا لليهود هو عالمة

ولكل هذا، كان الفعل األمسى لدى  .، ودراستهم هلا، أكثر أمهية من النص املقدس ذاته"كلمة اإلله"احلاخامات للتوراة 
  .ت اليهودية هو التفرغ لدراسة التوراةأعضاء اجلماعا

بالدرجة األوىل أشكال من التعبري عن هذا  وميكن القول بأن املؤسسات التربوية بني أعضاء اجلماعات اليهودية هي
 فاحللقات التلمودية، واملدارس التلمودية العليا،. لتغريات الزمان واملكان املفهوم وحتوراته، وأا مع هذا خضعت

  .س األولية اخلاصة واخلريية، كانت كلها تدور حول دراسة التوراةواملدار
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وانعزاليتها، والتمركز حول التوراة  ما عمق هذا االجتاه، هو حتول اليهود إىل مجاعة وظيفية تود احلفاظ على هويتها ولعل
وراة كتاباً مقدساً، أكدت اليهودية ولكن، مع تبني املسيحية الت. هذا  هو أسرع السبل إلجناز"كتاب اليهود املقدس"

تعين يف واقع األمر  «دراسة التوراة« أمهية التلمود على حساب التوراة، ومن مث أصبحت عبارة "التلمودية " احلاخامية
  .«دراسة التلمود«

 كثري من األحيان تكن دائماً نشاطاً مدرسياً أو حىت شبه مدرسي، وإمنا كانت يف وجيب التنبيه إىل أن دراسة التوراة مل
بعد الصالة يتفقهون يف أمور  دينياً يأخذ شكالً تربوياً  متاماً مثل حلقات الدرس يف املساجد حيث جيلس املسلمون واجباً

  .دينهم ويسألون شيخهم فيما يواجهونه من مشاكل

أن الصراع بني الصدوقيني القائدة، كما  ودراسة التوراة وتفسريها كانت دائماً وظيفة تضطلع ا النخبة الدينية
مث ظهرت بعد ذلك أجيال الفقهاء، ومت مجع التلمود، مث هيمن التلمود  .والفريسيني كان صراعاً على تفسري التوراة

القرن الثامن عشر  وظل هذا الوضع إىل أن قامت احلركة احلسيدية يف شرق أوربا يف. احلاخامي للتوراة باعتباره التفسري
حركة التنوير يف الغرب وقلَّلت من شأن هذه  مث جاءت. ة يف مرتبة أعلى من دراسة التلمودوحتدته ووضعت الصال

 عشر، باهتماماته العلمانية واملادية، ووضع اية هلذه الدراسات بالنسبة إىل معظم الدراسات الدينية، مث جاء القرن التاسع

  .اجلماعات اليهودية يف بلدان العامل الغريب

  Beit Hamedrash"بيت هامدراش"بيت الدراسة 

أحد األشكال األوىل للحلقات » بيت الدراسة«، و»بيت هامدراش» مصطلَح تقابله يف العربية عبارة» بيت الدراسة»
كما تستخدم  .للدراسات الدينية غالباً ما كان يلحق باملعبد اليهودي وأحياناً كان يوجد داخله التلمودية، وهو مركز

أساساً لدراسة » بيت الدراسة«وقد استخدم  .اً لإلشارة إىل املعبد اليهودي من حيث هو مكان للدراسةالعبارة أحيان
إال أن نشاط هذه البيوت األساسي كان دراسة التلمود، أما الصالة، فكانت  .الشريعة، كما استخدمه الدارسون للصالة

علماء التلمود حيث كان  ور القدمية لإلشارة إىل جمالسيف العص» بيت الدراسة«وقد استخدمت عبارة . ثانوياً نشاطاً
  .الدارسون جيتمعون داخله لسماع حماضرات علماء التلمود

البلدان املختلفة حىت أصبحت مظهراً  انتشرت بيوت الدراسة يف العصور الوسطى يف الغرب بني اجلماعات اليهودية يف
عابد اليهودية لدى بعض اجلماعات كما كانت تبقى مستقلة لدى بامل وكانت هذه البيوت تلحق. ثابتاً يف كل مدينة

أشرفت املؤسسات  وقد. فرنسا وأملانيا، كانت بيوت الدراسة مبرتلة مراكز للمدارس التلمودية العليا ويف. البعض اآلخر
ء اليهود يف أملانيا بإقامة التجمعات إىل أن قام بعض أغنيا اإلدارية للجماعة اليهودية على بيوت الدراسة ومولتها يف معظم

احلسيدي  واملقابل. »كالووس«يف أملانيا باسم » بيت الدراسة«وقد عرف . وأنفقوا عليها األموال بيوت لدراسة التلمود
ويف البالد العربية، أُطلق عليه اسم  .، أي حجرة صغرية، حيث كان احلسيديون جيتمعون للصالة والعبادة»شتبيل«له هو 

زيادة علمنة أعضاء اجلماعات اليهودية وميش احلداثة للدراسات  ويف العصور احلديثة، ومع. "درسةم"» هامدراش«
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يوجد ا  التقليدي وحلّ حمله معاهد الدراسات الدينية، كما أن بعض املعابد اليهودية» الدراسة بيت«الدينية، اختفى 
  .أماكن للدراسات الدينية تفتحها ملدة ساعات حمددة كل يوم

  "بيت سيفر"المدرسة األولية 

Beit Sefer  

ويطلَق . »بيت الكتاب» ، وهي عبارة تعين حرفياً»بيت سيفر«هي املقابل العريب للعبارة العربية » األولية املدرسة»
وغالباً ما . فلسطني منذ القرن األول امليالدي، ويف بابل فيما بعد املُصطلَح على املدارس األولية اإلجبارية اليت وجدت يف

اليهودي  وكان اهلدف من هذه املدرسة إعداد الطفل. املدرسة داخل املعبد أو يف حجرة ملحقة به كانت توجد هذه
أجزاء من أسفار موسى اخلمسة وكتب  وكانت الدراسة فيها تقتصر على القراءة وبعض. للمشاركة يف شعائر املعبد

  .األنبياء، وكذلك كتب احلكمة واألمثال

 ة والتعليم عند العبرانيين بعد العودة من بابل التربي

Education of the Hebrews  after the Return from Babylonia  

فلسطني والشرق   حىت وصول القوات اهليلينية إىل"م. ق586"الفترة من تاريخ عودة العربانيني من بابل  متتد هذه
الشريعة يف هذه الفترة األساس يف تنظيم حياة  وكانت.  امليالديوتستمر حىت القرن الثاين. م. ق333األدىن القدمي عام 

جهودهم واهتمامهم إىل مجع الشريعة وتدوينها ودراستها دراسة منظمة، فجمعت  وقد وجه الكتبة والكهنة. العربانيني
التوراة واألنبياء : أقسام التقليدية لتاريخ العربانيني ودينهم وأقوال حكمائهم وأنبيائهم ورتبت يف ثالثة املصادر

وكرس كثري من العربانيني وقتهم لدراسة .كتاب  أهل"فلسطني"وبتدوين الشريعة،أصبح سكان يهودا . والكتابات
بتحطيم  وقُدر للكتبة االنتصار يف النهاية. اليت نافست الكهنة على قيادة احلياة الدينية الكتاب املدون، فظهرت فئة الكتبة

اليهودية احلاخامية وأصبحت الشريعة مركز احلياة  وبانتصار الكتبة وهدم اهليكل، ظهرت. بادة القربانيةاهليكل، مركز الع
وظل هذا . »ابن الشريعة«وأصبح طموح كثري من الشباب اليهودي أن يصبح . اليهودية  العربانية مث"وبالتايل التربية"

  .هذه املؤسسات الدينية ة التنوير اليهودية اليت حتدتالسائد حىت اية القرن الثامن عشر، حني ظهرت حرك النمط

وخالل هذه الفترة، تميزت التربية والتعليم لدى العبرانيين بظهور ثالث مؤسسات تربوية مهمة قدر لها أن تلعب 
 : دورا مهما في تربية وتعليم اليهود إلى العصر الحديث

  . تنظيم الكتبة، وجمالس الفقه والدراسة 1

  .بد اليهودي املع 2

  . املدرسة األولية 3
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 :   تنظيم الكتبة، ومجالس الفقه والدراسة1

 :  تنظيم الكتبة"أ

فئة من املعلمني قادرة  دستوراً للحياة، ظهرت احلاجة إىل نشر التوراة بني العربانيني، وتطلبت هذه العملية بتبني الشريعة
وكنتيجة هلذه . "لغة مجاهري العربانيني آنذاك"وتفسريها باآلرامية   وترمجتها"لغة التوراة"على قراءة التوراة باللغة العربية 

وترمجة وتفسري  داللة خاصة واستخدم لإلشارة إىل جمموعة املعلمني الذين قاموا بقراءة» كاتب«لفظ  األوضاع، اكتسب
  ."م70م  . ق539"الشريعة خالل فترة اهليكل الثاين 

ومن هنا، فإن مهنة الكتبة مل . األنبياء  خاصاً م، إال أن تنظيمهم كان مفتوحاً للعامة كتنظيمهؤالء الكتبة تنظيماً وكون
وكان هؤالء الكتبة أول فئة احترفت . كهنة وأفراد من عامة الشعب تكن مقصورة على أحد، ووجد بني صفوف الكتبة

 الشريعة املشهورين وهي كلمة عربية تعينيطلَق على معلمي » حاخاميم«األول، أصبح اسم  ومنذ القرن. التعليم

  .للشريعة لإلشارة إىل أي معلم» كاتب«، بينما بقى استخدام لفظ »احلكماء«أو » الفقهاء»

نقل شريعة يهوه إليهم فقاموا بترمجة وتفسري التوراة  نظر هؤالء الكتبة إىل عملهم باعتباره مقدساً، وقد أُوكلت مهمة
وأسسوا مدارس عليا لتدريس التراث الديين لعدد . منها لتستخدم ككتب دراسية ل نسخللجماهري، كما قاموا بعم

بتعليم الكبار  من الطالب، حماولني بذلك إجياد أكرب عدد ممكن من دارسي ومفسري الشريعة، كما قاموا منتقى
  .التلمود ويف داخل مدارسهم، ظهر التراث الشفوي الذي كون فيما بعد. والصغار

فأدخلوا التفسريات والتعليقات املختلفة املالئمة  ن هؤالء الكتبة، يف بداية األمر، منفتحني يف تطبيقام للشريعةكا
ملوسى  املفسرون يف شروحهم هذه على مفهوم الشريعة الشفهية، اليت يفترض أا أُعطيت واعتمد. لظروف احلياة املتغرية

ولكن داخل اإلطار . "مبعىن الفقهاء"احلاخامات  حملَة هذه الشريعة الشفهية هممع الشريعة املكتوبة، كما يفترض أن 
البشرية تكتسب أمهية تفوق أمهية النص املقدس، وهو ما حدث مع الكنيسة،  احللويل، يالحظ دائماً أن التفسريات

والشعائر  ن فرض الطقوسالوقت ازدادت تفسريام وشروحهم مجوداً وأصبحت أكثر تفصيالً، وأكثروا م فبمرور
أفعاله اليت قد ال تكون ذات عالقة بالقيم  واألوامر والنواهي اليت تتحكم يف السلوك اخلارجي لإلنسان وتوجه كثرياً من

  .الروحية وال بالدين

 هؤالء احلاخامات ، وأصبح»حاخام« ميالدية، أصبح يطلَق على كلٍّ من هؤالء الكتبة لقب 70اهليكل عام  وبسقوط

أيضاً ممثلني للسلطة احلاكمة وقاموا حبكم اجلماعة  هم املسئولني ليس فقط عن توجيه احلياة الدينية لليهود بل أصبحوا
  .البلدان اليهودية يف فلسطني ويف غريها من

 :  مجالس الفقه والدراسة"ب
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 استخراج التفسريات والتطبيقاتتفسري الشريعة املكتوبة و: هؤالء الكتبة، أوالمها وقعت مهمتان أساسيتان على عاتق

وقد مجع كل كاتب متميز حوله . بعدهم تعليم الشباب الذين سيتولون هذه املهمة من: الكامنة والظاهرة فيها، وثانيتهما
والتراث الشفهي يف شكل حلقات دراسية، كما كون كل حكيم مشهور  عدداً من التالميذ الذين يودون دراسة الشريعة

تفسريهم  وترك بعض هؤالء احلكماء بصمتهم الواضحة على طالم وكذلك. املريدين اخلاصني به ميذجمموعة التال
  .اخلاص للشريعة، وكان أشهرهم هليل ومشاي

ومنذ القرن  .أروقة اهليكل واملعابد للتدريس، ورمبا استخدم بعض احلكماء بيوم لتدريس الشريعة يف البداية، استخدمت
، ومت بناؤه جبانب »"بيت هامدراش"الدراسة  بيت«، أُسس أول مبىن خصص للتدريس أُطلق عليه األول قبل امليالد

  .اهليكل

 ومن أجل مساعدة. هو الشريعة والتفسريات املختلفة، وكانت الدراسة يف معظمها شفهية كان موضوع الدراسة أساساً

افترضت الدراسة على هذا  وقد. ال وحكم ووصاياالطالب على التذكر، كان املعلمون يلقون دروسهم يف شكل أمث
وكان املعلم . التعليم ظل خاصاً حىت القرن األول قبل امليالد املستوى نوعاً من التعليم األويل، إال أن هذا النوع من

 ويعرض التفسريات والشروح املختلفة لكل جزء منه وتفسريه هو هلا، وذلك من أجل إيضاح يشرح الكتاب املقدس

اتفق الدارسون عليها حتولت إىل جزء  نقاط الصعبة أو الغامضة أو غري املتفق عليها دف الوصول إىل قرار فيها، فإذاال
استخراج التفسريات والقوانني املختلفة من الشريعة املكتوبة، ذكر هليل  وقد اتبعت قواعد معينة يف. من التراث الشفوي

املكونة من  ومع مرور الوقت، اكتسبت هذه الشريعة الشفهية. رى فيما بعدقواعد، مث أُضيفت قواعد أخ منها سبع
  .قرارات وتفسريات الكتبة احلكماء شكالً ثابتاً وقداسة معينة

وللتوصل . مشكلة معينة تتطلب إجابة حمددة ويف أحيان أخرى، كان املُعلم أو الدارس يثري سؤاالً ذا طبيعة عملية حول
الدارسون إىل التراث الشفوي، فإن وجدوا اإلجابة  عناصرها األولية، ويعود  املشكلة تحلَّل إىللإلجابة، كانت هذه

القواعد املوضوعة يف تفسريه،  وإن مل جيدوا، رجع املعلم والدارسون إىل الكتاب املقدس متبعني. انتهت املشكلة املرجوة
لبية عليه حتول إىل جزء من التراث الشفوي واكتسب قدسية األغ واستخرجوا اإلجابة أو احلل أو التفسري، فإذا وافقت

جيب أن  واعتربت دراسة الشريعة وتدريسها واجباً مقدساً ال. كل أجزاء الشريعة الشفوية خاصة، شأنه يف ذلك شأن
ممن احترفوا من املتيسرين مالياً أو  حيصل منه الفرد على أي عائد مادي، ومن مث كان دارسو الشريعة ومدرسوها إما

 .حرفة أخرى لكسب معاشهم

. "أكادميية: وباليونانية يشيفاه،: بالعربية"» احللقات التلمودية«اهليكل، أُطلق على جمالس دراسة الشريعة اسم  وبسقوط

ومل ختتلف أهداف الدراسة وطرقها . بن زاكاي يف اجلليل وكان جملس يفنه أول احللقات التلمودية، وقد أسسه يوحانان
على يد  اهليكل، إال أن أمهية هذا الس ترجع إىل العدد الكبري من احلاخامات الذين تتلمذوا ما كان سائداً قبل سقوطع

  .يوحانان بن زاكاي مث سامهوا يف تراكم التراث الشفوي ويف نشر معرفة الشريعة
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، »حاخام«ولذا كانوا ال حيملون لقب  ومل يتم ترسيم كل العلماء الذين عاشوا وقاموا بالتعليم يف يفنه كحاخامات،
وتنقَّل هؤالء العلماء من مدينة إىل . يعينوا يف املناصب اإلدارية والدينية ونظر إليهم باعتبارهم دارسني وحسب، ومل

اللد ويف قيصرية ويف  وأقاموا بيوتاً للدراسة يف بعض املدن الصغرية ويف األرياف، فظهرت بيوت للدراسة يف أخرى
  .ا من املدنغريمه

 :   المعبد اليهودي2

وازدادت أمهية املعبد بعد عودة  .املعبد، أثناء إقامة العربانيني يف بابل، كمكان لالجتماع والعبادة ودراسة التوراة ظهر
القرن الرابع ومنذ . وإعادة بناء اهليكل وحتوله إىل مركز للعقيدة اليهودية العربانيني من بابل رغم استعادة العبادة القربانية

وبسقوط . أيضاً معابد يف الريف وابتداًء من القرن الثاين قبل امليالد، وجدت. امليالد، وجدت معابد يف املدن كافة قبل
  .واألساسي للعبادة  ميالدية، أصبح املعبد املكان الوحيد70اهليكل عام 

جزء شعائري، :  فقد تكونت مراسم املعبد من جزءيناليهودية، كان املعبد املكان الذي تعلَّمت فيه عامة الشعب الشريعة
الكتاب  لغة"جزء من التوراة، فكان الكاهن أو الكاتب يقوم بقراءة اجلزء املُقرر بالعربية  وجزء تعليمي خاص بقراءة

وأحياناً كان . "نينياللغة املستخدمة بني العربا"  مث يشرح النص بعد ذلك باللغة اآلرامية"املقدس واليت مل يعد يفهمها أحد
 وقُسمت أسفار موسى اخلمسة بشكل يسمح للمتعبدين قراءا بأكملها. الكتاب املقدس يسمح للكبار القادرين بقراءة

  .الكتاب املقدس بني الكبار وبذلك مت نشر معرفة. مرة كل ثالث سنوات، كما قُرئت بعض األجزاء من كتب األنبياء

 :   المدرسة األولية3

بتعليمها لعدد حمدود من  جهودهم لتعليم الشريعة للكبار، فقرأوا الشريعة وفسروها يف املعابد كما قاموا وجه الكتبة
وحييط الغموض بنشأة املدرسة كمؤسسة تربوية . متروكاً لألسرة الطلبة الناني، ولكن تعليم الشريعة للصغار ظل أمراً

من املعبد أو  ح أا ظهرت يف القرن األول قبل امليالد حتت التأثري اهليليين واختذتإال أنه يرج مستقلة عن تربية األسرة،
  .من حجرة ملحقة به ساحة هلا

ففي البداية، كان األطفال . بثالث مراحل قبل أن تظهر كمؤسسة تربوية مستقلة ومرت املدرسة اليهودية يف منوها
أن هذا اإلجراء مل يكن كافياً  إال. ائر الدينية ومساع قراءة الشريعة وتفسريهابني الكبار يف املعبد ملمارسة الشع يندسون

لكن هذه املدارس مل تكن كافية لتعليم الشريعة لكل . لتعليم الصبية لتعليمهم الشريعة، ومن مث أُنشئت مدارس يف القدس
  .هلم دي أو بسبب إمهال املسئولنيالفقراء واأليتام من دراسة الشريعة إما بسبب عجزهم املا األطفال، فاستبعد

األحياء، إال أن هذا القرار مشل الشباب بني سن  م، أصدر سيمون بن شيتا قراراً بتعيني معلمني يف كل. ق75يف عام 
ويبدو أن هذا القرار مل حيقق كثرياً من النجاح حيث إن النقلة من . األطفال السادسة عشرة والسابعة عشرة ومل يشمل
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الشباب يتركون املدرسة إن  ومن مث، كان كثري من. سرية إىل التربية املدرسية كانت مفاجئة بالنسبة للشباباأل التربية
  .غضب منهم معلمهم أو فرض عليهم العقاب

 "الكاهن األعظم" تعليم الشريعة بني األطفال والشباب على هذا الوضع إىل أن أصدر يهوشا بن مجاال وظلت ظروف

السادسة والسابعة يف كل مقاطعة، وأن يجبر األطفال  دية بأن تقام مدارس لألطفال الذين يف سن ميال64قراراً عام 
 أما.  طفال25ًكما نص هذا القرار على تعيني معلم لكل . املدارس األولية اإلجبارية وبذا، ظهرت. على الذهاب إليها

للمعلم، ويف حالة زيادة   من الضروري تعيني مساعد وكان أقل من اخلمسني، فإنه يكون25إذا زاد عدد األطفال على 
  .عدد األطفال على اخلمسني كان يعين معلمان

. عن طريق ضريبة فُرضت على املقتدرين ونظراً ألن هذه املدارس كانت إجبارية، فإنه يبدو أن اجلماعة قامت بتمويلها

نتصف القرن الثالث امليالدي، وقد أُطلق على هذه املدارس مل تنشأ حىت م ورغم قرار تعميم التعليم، إال أن هذه املدارس
فيها حىت سن  ، وكان األطفال يلتحقون ا يف سن السادسة أو السابعة، ويدرسون"بيت سفر"» الكتاب بيت«اسم 

. م يقوم مبساعدة املعل"حزان"خادم املعبد   بالتدريس يف هذه املدارس، كما كان"كتبة"وقام معلمون . الثالثة عشرة

 بالتدريس دون مقابل يف بادئ األمر، نظراً ألن التوراة تحرم تدريس الشريعة مقابل وكان هؤالء املعلمون الكتبة يقومون

إشرافية تؤدي إىل ضياع الوقت،  أجر، إال أنه مت التوصل إىل خترجيات قانونية شرعية فيما بعد حتت مسمى واجبات
املمكن وضع أجر للمعلم، مقابل اجلهد الذي يبذله، دون  ومن هنا، أصبح من. وبالتايل فقدان القدرة على الكسب

  .اإلخالل بالشريعة

الدينية ورمبا سفري األمثال واجلامعة أيضاً،  واقتصر منهج املدارس األولية على تعليم قراءة أسفار موسى اخلمسة والترانيم
كان الطفل يتعلم احلروف العربية اهلجائية مث ينتقل إىل . أسفار موسى اخلمسة إال أن التركيز كان باألساس على تعليم

أما فيما يتصل  .على كل منها على حدة، مث ينتقل إىل تعلُّم الكلمات مث ينتقل إىل أسفار موسى اخلمسة التعرف
يذهب يتعلم الكتابة بل واحلساب أيضاً،  بالكتابة، فثمة اختالف بني املؤرخني، فبينما يؤكد البعض أن الطفل كان

املدارس مل تتعد معرفة وحفظ أسفار موسى اخلمسة وبعض الترانيم اليت  البعض اآلخر إىل تأكيد أن الدراسة داخل هذه
القرآن اليت وجدت  وأغلب الظن أن هذه املدارس كانت شبيهة بكتاتيب تعليم"إلقامة الصالة يف املعبد  حيتاجها الطفل

ونظر إىل التربية . اللتان استخدمتا داخل هذه املدارس والتكرار مها الوسيلتانوكان احلفظ . "يف صدر الدولة اإلسالمية
 لطبيعة الطفل الطائشة، ومن مث كان العقاب البدين وسيلة تربوية أساسية إلصالح أي باعتبارها عملية ذيب وضبط

لسادسة إىل العاشرة القراءة ا يدرس الطفل من: وكان منهج التعليم كالتايل. اعوجاج يف الطفل ولدفعه حلفظ دروسه
  .العاشرة إىل اخلامسة عشرة، كان يدرس املشناه واجلماراه ومن. وأسفار موسى اخلمسة، ورمبا أيضاً الكتابة واحلساب

ومن مث، ميكن . الفتاة الشريعة يكن ينلن أي تعليم يف املدرسة األولية اإلجبارية، فالتوراة تحرم أن تتعلم أما البنات، فلم
 والشعائر الدينية اليومية واالحتفاالت املرتبطة باألعياد القول بأن تعليمهن احنصر يف حدود مشاركتهن يف الطقوس

 .الدينية
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  "القرن األول قبل الميالد"سيمون بن شيتاه 

Simon ben Shetah  

اموا بنقل تراث الفريسيني وق. القرن األول قبل امليالد من أهم علماء الفريسيني الذين عاشوا وأصدروا فتاواهم يف
مكاناً  وقد مكنته قرابته هذه من أن حيتل. سالومي ألكسندرا زوجة امللك ألكسندر يانايوس وتقاليدهم، وهو أيضاً شقيق

إسهاماته يف جمال التفسري والفتاوى الدينية  ومن الصعب حتديد. بارزاً يف السنهدرين يف وقت سيطر فيه الصدوقيون عليه
  .اال كثرياً ما تتداخل مع بعض األساطري اليت كانت تروى عن حياته رى نظراً ألن نشاطه يف هذاوأعماله األخ

والفريسيني، نقل والءه إىل الصدوقيني وقام  ويقال إنه بعد التصادم الذي حدث بني امللك احلشموين ألكسندر يانايوس
  .مون بن شيتاه إىل اهلرب إىل مصرقيادام ومن بينهم سي باضطهاد الفريسيني، فاضطر كثري من

إىل  يانايوس وتعيني سالومي ألكسندرا وصياً على العرش،رجع سيمون إىل فلسطني وأعاد السلطة وبوفاة ألكسندر
للعربانيني واجلماعات اليهودية  ومنذ ذلك الوقت،أصبح الفريسيون القادة الروحيني. الفريسيني بشكل ال رجعة فيه

  .ألدىن القدمياملنتشرة يف الشرق ا

أن مثة قرارين مهمني  إال. سيمون بن شيتاه مسئوالً عن كثري من الفتاوى والقرارات اليت نظمت حياة اليهود وكان
وقد كان "حضور ومواظبة الشباب على املدارس   وآخر يؤكد ضرورة"كتوباه"يرجعان إليه أحدمها بشأن عقد الزواج 

 ومن مث يعد قراره بداية تأسيس نظام تعليمي خاص. "آلباء حىت صدور هذا القرارا تعليم األبناء مسئولية تقع على عاتق

األطفال، كما اقتصر على القدس  بالعربانيني، إال أن القرار مشل الشباب بني السادسة عشرة والسابعة عشرة ومل يشمل
  .الشباب القادرين وحسب كذلك يبدو أن الذين استفادوا منه كانوا من. وضواحيها

  "القرن األول بعد الميالد"يوشع بن جمااله 

Joshua ben Gamala  

. وحصل على ثروة ال بأس ا بعد زواجه من امرأة ثرية من القدس عاش يوشع بن مجااله يف القرن األول امليالدي،

الكهنة إال أنه   شأن معظمورغم أن التلمود يقلِّل من. كاهناً أعظم، كما كان متبعاً يف ذلك الوقت وأدى هذا إىل تعيينه
فقد أصدر قراراً . أن فشلت كل احملاوالت السابقة يثين على يوشع بن مجاال لتأسيسه نظاماً تعليمياً عاماً للصبية بعد

مدينة صغرية أو قرية، وأمر بأن يرسل األطفال الذكور بني سن السادسة  بتعيني مدرسني يف كل مقاطعة ويف كل
عدد التالميذ عن   تلميذاً أو أقل، أما إذا زاد25كما تضمن هذا القرار تعيني مدرس لكل . دارسهذه امل والسابعة إىل

ويف حالة وصول عدد التالميذ إىل مخسني،   وقل عن مخسني، فكان يعين للمدرس مساعد ليساعده يف التدريس،25
  .ويعين مدرس لكل جمموعة فإم كانوا يقسمون إىل جمموعتني

 ربية والتعليم عند يهود اإلسكندرية في العصر الهيليني الت
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Education of the Jews  of Alexandria in the Hellenis tic Age  

وكان ذلك من أهم األسباب اليت ساعدت على . اليهودية يف العصر اهليليين، انتشر التعليم اليوناين بني أعضاء اجلماعات
 وانتشرت املؤسسات التعليمية. لغة والثقافة اليونانية، ودجمهم يف حميطهم اهليليينال أغرقة أعضاء اجلماعات، وإكسام

التعليم يف هذه املدن كان يجسد الروح  ورغم أن منط. اليونانية، ومن أمهها اجليمنازيوم، يف املدن اليونانية العديدة
  من إحلاق أبنائهم ا، خصوصاً أن التعليم"ألثرياء منهمخباصة ا"مل مينع اليهود  اهليلينية ويتم يف إطار ديين وثين، فإن ذلك

وأشار فيلون يف . والطبقات احلاكمة اليوناين كان يعزز مكانتهم االجتماعية ويفتح أمامهم فرص االنضمام إىل النخبة
 تلقي اليهود يف أنطاكية باعتباره أمراً مسلَّماً به، كما حتدث يوسيفوس عن كتاباته إىل التحاق أبناء اليهود باجليمنازيوم

  .تعليمهم يف اجليمنازيوم السلوقية

خصوصاً الذين جاءوا من بني صفوف املستوطنني العسكريني من  ،"والفرس أيضاً"ويف مصر، سمح ألثرياء اليهود 
ويف . "النادرة االتبينما كان ذلك ممنوعاً متاماً على املصريني إال يف بعض احل"املدارس اليونانية  املرتزقة، باالنضمام إىل

الثاين من القرن الثالث قبل امليالد، حيث كان أبناء  فلسطني، بدأ تغلغل التعليم اليوناين بني العربانيني اليهود منذ النصف
 م، أسس الكاهن األعظم. ق175ويف عام . التعليم اليوناين على أيدي معلمني يونان أثرياء اليهود يتلقون قدراً من

يف القدس لتدريب العربانيني اليهود  أهم دعاة اهليلينية بني اليهود، مؤسسات تعليمية يونانية وجيمنازيومياسون، وهو من 
 اجليمنازيوم حمل اهليكل كمركز للحياة اليهودية االجتماعية وانضم إليه كثري من على أن يصبحوا مواطنني يونانيني، فحل

كان أنطيوخوس الرابع وأثرياء اليهود  ياء اليهود يف عهده إجبارياً، حيثوأصبح التعليم اليوناين بالنسبة إىل أثر. الكهنة
  .لتعزيز وضعها االقتصادي واألمين» أنطاكية«يونانية تسمى  "بوليس"يخططون لتحويل القدس إىل مدينة 

رحلة الدراسة يف م اليوناين يشمل املرحلة االبتدائية حىت سن الرابعة عشرة أو اخلامسة عشرة، تليها وكان التعليم
والفنون العسكرية وتعليم اللغة اليونانية ودراسة املوسيقى  اجليمنازيوم واليت كانت تشمل التدريب على األلعاب الرياضية

وهو ما "عرايا  وكان الطلبة يقومون باأللعاب الرياضية واملصارعة وهم. اليونانية خصوصاً أعمال هومري واألعمال األدبية
وكان الطالب يقومون أيضاً . اإلهلني هرمز وهرقل ، كما كان اجليمنازيوم خيضع حلماية"يف اليهوديةكان غري حمبب 

 ورغم ذلك، حرصت األرستقراطية اليهودية على إحلاق. بتكرمي آهلة املدن اليونانية بدور مهم يف االحتفاالت اخلاصة

كانوا يسعون للحصول على   يف عهد الرومان حيثأبنائها ذه املدارس، بل اشتد هذا احلرص بني يهود اإلسكندرية
م على سكان مصر . ق24/23اليت فرضها أوغسطس عام  املواطنة اليونانية حىت يتم إعفاؤهم من الضريبة الثقيلة

  .تهاعبادة آهل  علماً بأن االنتماء الكامل إىل املدينة اليونانية كان يعين االشتراك يف"اليونان باستثناء أهل اإلسكندرية من"

أعضاء اجلماعة اليهودية حيث بدأوا يتحدثون اليونانية وبدأوا  وكان للتعليم اليوناين أثره يف تزايد معدالت التأغرق بني
السائدة يف املعابد اليهودية  مث نسوا اآلرامية متاماً، وأصبحت اليونانية اللغة. ويتبنون أمساء يونانية كاملة يؤغرقون أمساءهم
اإلسكندرية يف عهد البطاملة إىل أهم مركز ثقايف وعلمي يف العامل اهليليين،  وحتولت. ليها العهد القدمييف مصر وترجم إ

كما ظهر أدب . كتاباا ذلك على النخبة الثقافية اليهودية املتأغرقة اليت ظهر عمق أثر احلضارة اليونانية يف وانعكس
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يهدف إىل التقريب بني اليهودية واهليلينية والتأكيد على  ون ويوسيفوس،هيليين يهودي اعتذاري، كان من أبرز كُتابه فيل
  .والدفاع عن اليهودية أمام هجمات اهليلينية اجلوانب املشتركة بينهما

 يف كل قطاعات اجلماعات اليهودية، فقد ظل الريف يف فلسطني سامياً آرامياً، كما ظلت ورغم ذلك، مل تتغلغل اهليلينية

  .رية مصرية حيث تأثر اليهود فيها بالطابع املصريضواحي اإلسكند

الذي كان "األتقياء  وعبر عن ذلك حزب. القطاعات مرتبطة بالعقيدة اليهودية ورافضة للرتعة اهليلينية وظلت هذه
وا صفوفهما كثرياً من الكتبة شراح الشريعة الذين دافع  وحزب الفريسيني اللذين ضما إىل"»احلسيديني«يعرف باسم 

وحرص الكتبة احلسيديون مث الفريسيون على . بينهم فقراء الكهنة ومتوسطو احلال عن الشريعة الشفوية، وكان من
مقصوراً على طبقة الكهنة والكتبة،  نشر تعاليم التوراة والشريعة اليهودية بني اجلماهري اليهودية بعد أن كان ذلك ضرورة

م، .تدرجيي كنتيجة مباشرة لذلك التوجه منذ اية القرن الثاين ق بشكلفبدأت تظهر املدارس االبتدائية اليهودية 
الدراسة ا  حيث كان حمور» "بيت سيفر"بيت الكتاب «ولكنها كانت تسمى . املدارس اليونانية وتشكَّلت على غرار

اعد على تطور املعبد الفريسية، كما س وساعد انتشار هذه املدارس على اتساع احلركة. قراءة ودراسة العهد القدمي
  .يتطلب وجود قاعدة واسعة من الناس على دراية بالتوراة والشريعة ، والذي كان انتشاره»السيناجوج«اليهودي أو 

فبعض املعلمني . اهليلينية يف التعليم االجتاه كان رافضاً للرتعة اهليلينية، إال أنه تضمن بعض املفاهيم والتقاليد ورغم أن هذا
ولكن هذا التقليد . يتلقون أتعاباً من تالميذهم، مثلهم مثل املعلمني اليونان رزين، مثل شيمايا وأبتاليون، كانوااليهود البا

نشأت على أساس من التقاليد  ومن ناحية أخرى، فإن عالقة املعلم بالتلميذ يف اليهودية احلاخامية. يستمر طويالً مل
  .األسئلة واإلجابات، اليت سادت مدارس البالغة اليونانية لسلة مناهليلينية، والدراسة اجلدلية املعتمدة على س

 التربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار اإلسالم 

Education of Babylonian Jewry before and after the Spread of Is lam  

وقد قُدر هلذه . اليهودية أمناً وازدهاراً جلماعاتمنتصف القرن الثاين امليالدي، كانت اجلماعة اليهودية يف بابل أكثر ا منذ
 ومما ساهم يف زيادة. العقيدة اليهودية، ويف توجيه احلياة الثقافية والتربوية لليهود اجلماعة أن تلعب دوراً مهماً يف تطور

سط، دخول معظم هذه األبيض املتو األثر الثقايف والديين ليهود بابل على التجمعات اليهودية املنتشرة يف حوض البحر
وقد ساهم وجود اللغة واإلطار السياسي واإلداري املشترك . امليالدي األرجاء حتت احلكم اإلسالمي منذ القرن السابع

السابع واحلادي  بني القرنني"بني اجلماعات اليهودية وإجياد أسلوب حياة بينهم متشابه إىل حد كبري  يف زيادة االتصال
  ."عشر امليالديني

وترأس . تدير أمورها ذاتياً، شأا يف ذلك شأن األقليات األخرى كافة شت اجلماعات اليهودية يف بابل كأقليةوعا
شئوا املدنية والدينية  وانتشر اليهود على هيئة مجاعات صغرية يشرف على. "املنفى"اليهودية رأس اجلالوت  اجلماعة
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وكان من وظائف هذا الس اإلشراف على . أعضاء  سبعةرئيس يعينه رأس اجلالوت، وجملس حملي مكون من
  .املدن اليت وجدت ا حلقات تلمودية، كان على الس أن يقيم بيتاً للدراسة ويف. املؤسسات الدينية والتربوية

وجه احلياة حياة كاملة تشكل وتؤثر على كل أ تقبل يهود بابل تقاليد الفريسيني اليت رأت أن الشريعة اليهودية طريقة
  واملشناه العملني األساسيني اللذين وجها احلياة الدينية"كما فسرها احلاخامات" فكانت التوراة. الدينية واملدنية للفرد

احللقات التلمودية اخلاصة ا واليت  ومنذ القرن الثاين امليالدي، أصبح للجماعة اليهودية. لليهود وكذلك وجها تربيتهم
وبدأ يف هذه املرحلة حتول بعض قطاعات من أعضاء اجلماعة . والتشريعات اإلفتاء وإصدار القواننيقامت بالتفسري و

األعظم من أعضاء  مجاعات وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف التجارة والربا ومجع الضرائب، وإن ظل العدد اليهودية إىل
  .اجلماعة اليهودية يعملون بالزراعة

وكما هو احلال  .بابل تعريف أعضاء اجلماعة بالشريعة وبتطبيقاا على أوجه احلياة املختلفةيهود  واستهدفت التربية بني
  .بالشريعة نظراً ملا تعطيه من سلطة دينية ومدنية يف اتمعات التقليدية، كانت مكانة الفرد تتحدد مبدى معرفته

كثرياً من  لطفل مبكراً يف املرتل حيث الحظ الطفلأساسياً يف تربية وتعليم النشء، فبدأت تربية ا ولعبت األسرة دوراً
األسرة، يف عملية تعليم الطفل كثرياً من  كما ساهم املعبد، مع. الشعائر والطقوس ومارسها وبدأ يف تعلُّم الصلوات

ريعة، ومن وكان يف استطاعة قلة من اآلباء االستمرار يف تعليم أبنائهم الش .شعائر الدين وبالذات شعائر السبت واألعياد
  .مبادئ الدين وشرائعه األغلبية العظمى من األطفال الذكور كان عليهم أن يذهبوا إىل مدرسة أولية لتعلُّم مث جند أن

لتربية األطفال والصبية، ومرحلة متوسطة، مث مرحلة عليا يف  مرحلة أوىل: وتكون النظام التربوي من ثالث مراحل
  .احللقات التلمودية

، وكانت موجودة يف املعبد »"بيت سيفر" بيت الكتاب« األوىل من التعليم يف مدرسة أولية أُطلق عليها متت املرحلة
وكانت . »أطفال املعبد«األطفال الذين يدرسون يف بيت الكتاب باسم  نفسه، أو يف مبىن ملحق به، وكان يشار إىل

ليتوىل   اآلباء يفضل إحضار معلم خاص إىل مرتلههذه املدرسة وتقوم بتمويلها، كما كان بعض اجلماعة تشرف على
  .تعليم أبنائه

ولذا، تعلم الطفل القراءة عن طريق نقل . للمشاركة يف شعائر املعبد كان اهلدف من التعليم يف هذه املدرسة إعداد الطفل
احلروف مث يقوم  يط أو ألواح أردوازية، حيث كان املعلم يرسم حم"ورق نفيس شبيه بالرقوق"الربمشان  احلروف على

وقد اتبع . اخلمسة مبتدئني بسفر الالويني الطفل مبلئها، كذلك حفظ األطفال الصلوات وأجزاء من أسفار موسى
، فكانوا حيفظون طوال "»مقطع من التوراة«وهي كلمة عربية مبعىن "» السيدرا» األطفال يف دراستهم نظام املقاطع أو

. وكتب احلكمة واألمثال عبد يوم السبت، مث حيفظون بعض أجزاء من كتب األنبياءاألجزاء اليت ستقرأ يف امل األسبوع

يدرس منه سوى أسفار موسى اخلمسة، ومت التركيز على  ولكن، يف مرحلة متأخرة، أُمهلت دراسة العهد القدمي، فلم
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 ضع االقتصادي واالجتماعيأما الو. املدارس اليت تدرس لغة البلد وبعض مبادئ احلساب كما وجدت بعض. التلمود

  .أولياء أمور األطفال ملعلمي املرحلة األوىل فكان متردياً، وكان الكثري منهم يضطر إىل أخذ اهلدايا من

مرحلة أكثر تعمقاً من الدراسات الدينية، فكان معظم األطفال  والشيء املهم هنا هو أن هذه املرحلة كانت تقود إىل
 مستوى أول كانت: لة، باستثناء قلة كانت تستمر يف مرحلة متوسطة ذات مستوينياملرح ينهون دراستهم عند هذه

فيها التلمود مبفرده، وأخرياً ظهرت  تدرس فيه املشناه مث اجلماراه حتت إشراف معلم، مث مرحلة عليا كان الطالب يدرس
وكان من . دهر إال يف القرن الثالث امليالديغري أن حلقات بابل مل تز. امليالدي احللقات التلمودية يف أواخر القرن الثاين

 ميالدية إىل 259انتقلت عام  احللقات التلمودية حلقة اردعه اليت ال يعرف تاريخ تأسيسها على وجه الدقة، مث أهم
 كذلك وجدت حلقة يف سورا، وأخرى يف ماهوزا، إال أن حلقة .بومبديثا، ومنها إىل بغداد يف القرن التاسع امليالدي

 .أهم حلقتني بومبديثا وحلقة سورا كانتا

املتعارف عليه، إذ مل تكن للطلبة وإمنا كانت حلقات دينية  ومل تكن احللقات التلمودية مؤسسات تعليمية باملعىن
كما كانوا  يتدارسون فيها النصوص والتراث الديين اليهودي ذا الطبيعة املزدوجة علماً وشريعة، لتجمعات رجال الدين

ومنذ . وكان لكل حلقة علماؤها ومريدوها . عن األسئلة الدينية والفقهية ويصدرون الفتاوى ويقضون بني الناسجييبون
احللقات للدراسة حتت إشراف رؤسائها، ومن مث أصبح هلذه احللقات  وقت مبكر، كان بعض الطالب حيضرون إىل هذه

  .وظيفة تعليمية

خيتاره العلماء، إال أن تعيينه مل يكن  «رأس اليشيفاه«أي » روش هايشيفاه«كان لكل حلقة رئيس أُطلق عليه بالعربية 
: بالعربية"» الفقيه«السابع امليالدي، أصبح يطلق على رئيس احللقة  ومنذ القرن. يتم إال بعد موافقة رأس اجلالوت

الفقيه كانت  إال أن وظيفةعلماء احللقة هم الذين كانوا ينتخبون رئيسها من الناحية النظرية،  ورغم أن. "»جاؤون«
باحللقة، فلم يكن هناك شرط لاللتحاق ومل  وكان بإمكان أي طالب االلتحاق. وراثية وظلت حمصورة بني ست عائالت

ميضي عمره داخل احللقة إذا كان يف مقدوره أن يفعل ذلك، كما كان  وكان بوسع الطالب أن. يحدد له أي سن
. يعتد به ومل تكن االمتحانات تعقَد إال حني يصل الطالب إىل مستوى معلم شريعة. اءأي وقت يش بوسعه أن يتركها يف

من أسفار موسى اخلمسة واملشناه وأقوال  ولكن، رد متابعة النقاش الدائر، كان على الطالب أن يكون ملماً بكلٍّ
 من أوالد احلاخامات وعلماء احللقة حيث وكان هناك عدد كبري بني الطالب .احلاخامات السابقني اليت تتعلق بالشريعة

  .مركزه البنه أو ألحد أقاربه ممن يعتقد يف كفاءم كان األب يترك

حال، مل  وعلى أية. األساسي الذي يتم تدارسه يف احللقة، كما أن الدراسة كانت شفهية باألساس وكانت املشناه النص
، "أمورائيم"املشناه، مث يذكر آراء الشراح  أ حماضرته باقتباس منوكان رئيس احللقة يبد. تكن املشناه املوضوع الوحيد

 ويف بعض. الدراسة على جمموعة املواقف اليت قد تقابل اليهودي يف حياته اليومية ويتبع ذلك حماولة تطبيق النص موضوع

وكانت هذه االختالفات يف . تطبيقها األحيان، كان العلماء ال يتفقون مع التفسريات املسجلة يف املشناه أو مع طريقة
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كذلك كان للدراسة جانب أكثر بساطة وأقل جدية، . حامية الوطيس اآلراء والتفسريات تؤدي أحياناً إىل مناقشات
  .توراتياً العلماء يقوم باقتباس قصص أو مثُل أخالقية ليوضح موضوعاً ما أو ليشرح نصاً فمن حني آلخر كان أحد

الرئيسي داخل احللقات، وتصاعد النشاط الديين التربوي   أصبحت اجلماراه موضوع الدراسةوبتدوين اجلماراه البابلية،
 كلمة عربية» كااله«و. ومتثل هذا النشاط يف اجتماعات الكااله. ذيوع صيت حلقات بابل الذي كان له أكرب األثر يف

وهذا التفسري ألصل . األمور حسم كلوهو ما يعين أن هذه االجتماعات كانت بالغة األمهية يتم فيها » كلّ«تعين 
اآلرامية، » إكليل«أو من كلمة » عروس«كلمة عربية معناها  الكلمة ليس بعيداً عن رأي آخر يذهب إىل أا مشتقة من

إىل  تتويج للدراسات اليت تتم يف كل املؤسسات الدينية والتربوية األخرى، وهو ما يعود ا فهذا يعين أن حلقات الكااله
مارس حني تفتح احللقات أبواا /وفرباير سبتمرب،/وكانت اجتماعات الكااله تعقَد يف شهري أغسطس. عىن األولامل

ومل تكن هذه االجتماعات مقصورة على سكان بابل وحدهم، بل . املختلفة للعامة واخلاصة لدراسة الشريعة وتطبيقاا
  .يهودية ا من البالد اليت وجدت فيها مجاعاتدارسون من مشال أفريقيا وإيطاليا أو غريه كان حيضرها

ويقال "، أي حمكمة دينية هلا صالحية اإلفتاء »دين بيت«وكانت دورة الكااله تضم علماء احللقة الذين كانوا يشكلون 
 ويتبعها سنهدرين أصغر لتلخيص أقوال احلاخامات وفتاواهم وإجابام "عضواً 70إا كانت تضم مثل السنهدرين 

  .املنتشرة يف البلدان املختلفة األسئلة اليت يطرحها احلاضرون أو على تلك األسئلة اليت تصلهم من اجلماعات اليهودية على

كما كان . الشهر، أما األسبوع الرابع فكان يخصص الختبار الطالب وكانت حلقة الكااله تستغرق ثالثة أسابيع من
النسخ غري  كذلك كان من أهم أنشطة الكااله تصحيح. لغامضة من التلمودبشرح األجزاء الصعبة أو ا الفقهاء يقومون

ومارس علماء بابل تأثريهم على اجلماعات  .الواضحة من التلمود، أو تلك اليت تكون قد حرفت أثناء عملية النسخ
فقهاء على األسئلة كانوا يأتون حلضور االجتماعات ويرجعون بإجابة ال اليهودية املختلفة من خالل علمائهم الذين

 .منهم املرسلة

 مقدمة : التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن الثامن عشر

Education of Jewish Communities  to the End of the Eighteenth 
Century:Introduction  

ر الوسطى يف الغرب إال يف إطار نظام اإلدارة للجماعات اليهودية يف العصو من الصعب فهم األوضاع التربوية والتعليمية
وتدخل يف عالقة   تضطلع بوظيفة حمددة"مالية"الذي عاشت يف ظله اجلماعات اليهودية كجماعات وظيفية  الذاتية

 كما كان متبعاً يف اتمع"تنظيمها اإلداري املستقل  وكان للجماعات اليهودية. موضوعية تعاقدية مع اتمع املضيف

ذلك  بإدارة كل املؤسسات االجتماعية للجماعة اليهودية، ومن بينها النظام التربوي مبا يف  الذي قام"الغريب الوسيط
وكانت اليهودية . إليهم اجلماعة إلدارة شئوا تعليم األطفال والكبار والتعليم العايل لألفراد الراغبني فيه والذين حتتاج

النظام  ومن مث، فإا كانت تشكل أساس. األساسي واملوجه الرئيسي حلياة الفرد واجلماعة  املكون"التلمودية"احلاخامية 
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عن اتمع الذي تعيش يف كنفه، إال أن  ورغم أن كل مجاعة يهودية يف أوربا شكلت مجاعة إثنية دينية مستقلة. التربوي
ففي مشال أوربا وشرقها، حيث كانت . دةالثقافية يف كل جمتمع على ح ثقافة كل مجاعة تأثرت وتشكلت باألوضاع

نفسها  متدنية، سيطر حتالف من رجال الدين ورجال املال على اجلماعة اليهودية، فانغلقت على األوضاع احلضارية
وأدى هذا الوضع إىل ضيق . احمليط وساهم هذا الوضع بدوره يف زيادة انعزاهلم عما جيري حوهلم يف اتمع. وتكلست

  .لدراسة وعقم طرقهاأفق مناهج ا

العربية اإلسالمية املزدهرة  ، فكانتا خاضعتني لتأثري احلضارة"يف غرب أوربا" وإسبانيا "يف جنوب أوربا"إيطاليا  أما
تقدماً وانفتاحاً، ومن مث كانت اجلماعات اليهودية يف هذين  لذا، فكانت أوضاعهما احلضارية والثقافية أكثر. آنذاك

هذه التجمعات  وتفاعالً مع البيئة الثقافية احمليطة، كما كانت املؤسسات التربوية والتعليمية داخل اًالبلدين أكثر انفتاح
مواد غري دينية مثل الفلسفة واملنطق والشعر  أكثر اتصاالً بالتيارات الثقافية السائدة، فاتسعت مناهج الدارسة لتشمل

  .والرياضيات والفلك

اتمعات األوربية حىت اية  ن نعرض لألوضاع التربوية للجماعات اليهودية املختلفة يفسبق، ميكننا اآلن أ ويف إطار ما
  .القرن الثامن عشر

 

 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى نهاية القرن الثامن عشر 

Education of the Jewish Communities  in France, Germany, and Italy to the 
End of the Eighteenth Century  

 

  

  : فرنسا

 

أحدمها يف مشال فرنسا الشرقي: أساسيان للجماعات اليهودية يف فرنسا يف العصور الوسطى كان هناك مركزان ثقافيان  

" كما كان هناك مركز ثالث يف. "يف بروفانس والجنودوك"، واآلخر يف اجلنوب "يف مشبني ة يف أفنيون، اإلمارات البابوي 
  .ولكنه كان يتبع التشكيل احلضاري اإليطايل

ومل متثل دراسة . دراسة التوراة والتلمود وقد سيطر احلاخامات على املؤسسات الثقافية والتربوية يف مشال فرنسا، فسادت
مهمة املعلم النقل وليسللدارسني مثلما فعلت مع يهود إسبانيا أو إيطاليا، فكانت  الفلسفة أو العلوم الطبيعية أي إغراء  

وميثل تفسري راشي . الشريعة التأمل، أما العامل فقد وجه جلَّ جهده لتوضيح وتفسري األجزاء الصعبة أو الغامضة من
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. األعمال اليت ظهرت خالل العصور الوسطى ونالت شهرة واسعة للتوراة والتلمود هذا التيار الفكري، كما يعتبر أهم

احلاخامية  والكبار على فهم الشريعة، وحتت تأثريه منا االهتمام بدراسة التلمود فأصبحت اليهودية وساعد تفسريه الصغار
  .عنصراً مؤثراً يف حياة اجلماعة اليهودية وتربيتهم

خالل  الدينية للطفل تبدأ يف األسرة حيث كان يتم تدريب الطفل على طقوس الدين وشعائره من وكانت التربية
وكانت سن اخلامسة بداية مرحلة . اليهودية  املعبد واالحتفاالت الدينية املختلفة املرتبطة باألعيادمشاركته يف صلوات

بالعربية"يرسل إىل مدرسة أولية أُطلق عليها اسم املدرسة الصغرية أو األولية  الدراسة بالنسبة إىل الطفل اليهودي ، فكان : 

بيت إيكول«رنسي  وهي كلمة مأخوذة من املُصطلَح الف"مدراش قطان  petit ecole»  املدرسة الصغرية «الفرنسية، أي
وكانت بداية ذهاب الطفل إىل املدرسة. »أو األولية   .مناسبة يحتفل ا 

تكوين الكلمات، وبعد ذلك كان يدرس سفر الالويني الذي كان يتبع  كان الطفل يبدأ بتعلُّم احلروف اهلجائية مث يتعلم
وكان اجلزء الذي ستتم قراءته يف املعبد يوم السبت يقرأ يف وقت سابق. سهتدري نظام املقاطع يف بالعربية، مث يقوم املعلم  

وبعد ذلك، كان الطفل يدرس الترجوم،. بترمجته إىل الفرنسية وهو الترمجة اآلرامية ألسفار موسى اخلمسة، بالطريقة  
ويف سن العاشرة، كان. نفسها وكانت. "املشناه واجلماراه"وضوعات من التلمود الطفل ينتقل إىل دراسة بعض امل   

يف دراستهم بعد هذه املرحلة يف  املرحلة األوىل من التعليم تنتهي مع سن الثالثة عشرة، وكان قلة من التالميذ يستمرون
مدراش جادول: بالعربية"املدرسة الكربى أو العليا  جراند إيكول«وهي كلمة مأخوذة من املُصطلَح الفرنسي  "  

grande ecole»ص. الكربى أو العليا ، أي املدرسةخصوكانت الدراسة يف هذه املدارس تستمر ملدة سبع سنوات ت  

  .إال يف يوم السبت واألعياد لدراسة التلمود، كما كانت ساعات الدراسة طويلة، ومل يكن الطالب يعطَى أية إجازات
ماعات اليهودية يف فرنسا أو غريها من البلدان األوربية، فكان اجل وكان كثري من الدارسني يرحتلون لطلب العلم بني

العلماء  الذين يودون التعمق يف معرفة الشريعة يرحلون من بلد إىل آخر لنيل العلم على يد أحد الطلبة املتميزون
  .ساللة راشي املشهورين يف التلمود، وترأس املدارس التلمودية يف مشال فرنسا دارسون من

ية، كانت املدارس التلمودية يف فرنسا مؤسسات شخصيةيف البدا تتبع مؤسسيها، فكان يف مقدور أي حاخام أن يؤسس  
 قام الطالب األغنياء بتمويل أنفسهم بينما مت متويل الطلبة الفقراء من األموال مدرسة ويتوىل متويلها ورئاستها، وقد

  .اخلريية للجماعة اليهودية
دأت اجلماعة يف تنظيموخالل القرن الثالث عشر، ب . شئون التعليم واإلشراف عليه ومتويله، مبا يف ذلك أجور املعلمني 

السائدة بني يهود   فخضع لتأثري التيارات الثقافية"بروفانس"، أما جنوب فرنسا "شامبني"بشمال فرنسا  هذا فيما يتصل
فلم يقتصر العلم واملعرفة على الدراسات الدينية، وبالذات. إسبانيا لتلمود، بل نالت دراسة الطب والفلك والفلسفة ا 

وضمت فرنسا. قدراً أكرب من االهتمام األلزاس واللورين، ومها مقاطعتان كانتا تضمان معظم يهود فرنسا عند قيام  
وكانت حيام مماثلة متاماً حلياة يهود أملانيا وشرق أوربا، فقد كانوا من. الفرنسية الثورة لنظام وساد ا. يهود اليديشية 

  .التعليمي التقليدي بني يهود األلزاس واللورين

  : ألمانيا
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اجلماعات اليهودية يف أملانيا يف العصور الوسطى عن تلك األوضاع  مل ختتلف األوضاع الثقافية والتربوية اليت سادت بني
يف والتربوي،فكان التلمود وكذلك الدراسات املرتبطة به حمور النشاط الثقا. فرنسا اليت سادت يف مشال وأُمهلت دراسة  

،"حيدر"فكان الطفل يرسل إىل املدرسة األولية اخلاصة . العهد القدمي ويف هذه السن، . ويظل ا إىل سن الثالثة عشرة 
وبعد هذه املرحلة، كانت الدراسة تقتصر على قلة . إىل الغالبية العظمى من األطفال كانت املرحلة التعليمية تنتهي بالنسبة
أما منهج. لتالميذ الذين يودون التعمق يف دراسة التلمود على يد أحد معلمي التلمودا من التعليم، فكان عبارة عن قراءة  

أما يف . "املشناه واجلماراه"اليديشية، وكذلك بعض أجزاء من التلمود  الصلوات والعهد القدمي الذي ترجم إىل اللغة
ود فقطفكان الطالب يدرسون التلم املرحلة العليا، .  

 أملانيا إلشراف اجلماعة اليت حددت عدد التالميذ بالنسبة إىل املعلم ومكافأته وخضع التعليم بني اجلماعات اليهودية يف
وظل هذا الوضع قائماً حىت اية القرن الثامن عشر، حيث. واملنهج الذي يقوم بتدريسه شهدت األراضي األملانية  

طبقة من املمولني والتجارتغريات وتطورات أدت إىل ظهور  ويهود البالط الذين تطلَّب عملهم املعرفة باللغات األوربية  
ومن. والثقافة احلديثة قراءة آلية لبعض  مث، فقد قل اهتمامهم بدراسة التلمود واملواد اليهودية التقليدية ومل تتعد معرفتهم 

  .أجزاء من أسفار موسى اخلمسة
 

  : إيطاليا

 

سلفنا  أن اجلماعتني اليهوديتني يف إيطاليا وإسبانيا املسيحية كانتا كما أ يالحظ تتسمان باالنفتاح النسيب، فلم ينحصر  
. واللغوية والتلمودية وإمنا أبدى كثري من املتعلمني اليهود اهتماماً بالدراسات العلمانية اهتمام أعضائهما يف العلوم الدينية

كما كان احلال يف مشال "العلوم الدينية   عصر النهضة يف الغرب بل وقبله، علىولذا، مل تقتصر مناهج املدارس، منذ
، بل تضمنت هذه املناهج مادة احلساب"أوربا وقواعد العربية واللغة اإليطالية وقواعدها واحلروف واللغة الالتينية  

  .عالوة على الدراسات الدينية التقليدية مثل العهد القدمي والتلمود والرقص، وذلك
ولكن، . اجلماعات اليهودية يتصل بالتعليم العايل، فكانت توجد مدارس تلمودية عليا كما هو احلال يف معظم أما فيما
كذلك لوحظ، يف إيطاليا، تزايد عدد الطلبة من . اليهودية إىل جانب ذلك التحق كثري من الطلبة اليهود باجلامعات غري

 فكرة إنشاء جامعة يهودية يف 1564وقد طرح ديفيد بروفنسال عام . كليات الطب أعضاء اجلماعات اليهودية يف
ويف القرن. يتضمن منهجها كال من املواد الدينية التقليدية واملواد الدنيوية إيطاليا الثامن عشر، جند أن دراسة التلمود  

  .يف املدارس اليهودية العليا أصبحت جمرد مادة واحدة تدرس ضمن املواد األخرى

 

 لتربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر ا

Education of the Jewish Communities in Poland to the End of the 
Eighteenth Century  
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يب، اإلثين والديين، النس اليهودية يف بولندا وليتوانيا مجاعة وظيفية مالية يتسم أعضاؤها بقدر من التميز كانت اجلماعة
وكما هو احلال مع. رغم تأثرهم العميق باتمع املضيف اجلماعات الوظيفية، كانت هناك جمموعة من مؤسسات اإلدارة  

الدينية واالجتماعية والتربوية، واليت انتظمتها مؤسسة القهال: أدارت شئون اجلماعة الذاتية املتكاملة اليت اليت سيطر عليها  
اخامات وكبار املمولنيحتالف من احل .  

اخلاصة  اجلماعات اليهودية إلشراف جملس القهال الذي وضع منهج التعليم للمدرسة األولية وخضع التعليم داخل
القدمي، ومؤهالت املعلمني، وعدد تالميذ   بشكل مفصل لدرجة أنه حدد التفاسري اليت تستخدم يف تدريس العهد"حيدر"

ة العالقة اليت تسوداملعلم الواحد، ونوعي كما كان من . بني املعلمني مع بعضهم بعضاً، وبينهم وبني أولياء أمور التالميذ 
نوع من التدريب احلريف   لتعليم األطفال األيتام وإجياد"تلمود تورا"جمالس القهال إقامة مدارس أولية خريية  وظيفة

هالكذلك أشرف الق. لألطفال غري القادرين على مواصلة الدراسة على املدارس التلمودية العليا وحدد ساعات التدريس  
  .ا واختار رئيسها

كثرياً من املراجع اليهودية تعطي االنطباع العام  وقبل أن نتعرض لقضية التعليم بني يهود اليديشية، البد أن نشري إىل أن
"  بأن اليهود"واخلاطئ يف تصورنا" ما يف التعبد أو يف دراسة التوراة والتلمود كانوا يقضون سحابة يومهم إ"كل اليهود  

ولكن مثل هذه الصورة تطمس معامل الواقع احلي واملركب. أو يف صد هجمات األغيار عليهم ألعضاء اجلماعات  
من أعضاء اجلماعة% 8فمن املعروف أن ما ال يزيد على . اليهودية اليهودية كانوا يعملون إما يف وظائف دينية إدارية  

وقراطية اإلدارةتابعة لبري أما بقية.  أو يف حرف تليب حاجات اليهود الدينية مثل الذبح الشرعي"القهال"الذاتية   اليهود،  
والصريفة والتجارة ومجع الضرائب  فكانوا يعملون يف حرف ليس هلا مضمون يهودي أو عالقة باليهودية، مثل الصياغة

من أعضاء% 90أي أن حوايل . وتقطري الكحوليات اعة اليهودية كانوا يكتسبون املهارات احلرفية اخلاصة اليت اجلم 
األغلبية،  نظام الصبينة، وهو نظام للتدريب واكتساب اخلربة مرتبط حبركيات ومقاييس جمتمع يتعيشون منها عن طريق

أغلب احلرفة نفسها كانت مقصورة  يف  هذا على الرغم من أن من يقوم بعملية التدريب كان من اليهود، ورغم أن
ولذا،. األحيان  على أعضاء اجلماعة اليهودية تربية وتعليم الصبية يف املدارس األولية: جيب أن منيز بني نوعني من التربية   

، وكانت يف واقع األمر شكالً من أشكال"تلمود تورا" أو اخلريية "حيدر"اخلاصة  التطبيع االجتماعي أكثر من كوا  
دي يتعلم من خاللهوكان اليهو. تعليماً نظامياً ولذا كان التعليم يف هذه . شعائر دينه ويكتسب هويته الدينية واإلثنية 

ولكن، بعد هذه املرحلة، مل يكن ينخرط يف املدارس التلمودية العليا. وعلى نطاق واسع املرحلة شعبياً اليت كانت تقوم  
. الالزمة إلجناز مهامهم سوى قلة صغرية من اليهود بتعليم أعضاء النخبة الدينية وتزويدهم باملعرفة الدينية املتخصصة

  .ميكننا اآلن أن نتناول موضوع التعليم بني يهود اليديشية وبعد إبداء هذا التحفظ املبدئي،
القيادات اليت تتوىل  ساد بني يهود اليديشية يهدف إىل إعداد الفرد للعيش داخل اجلماعة، وإىل تدريب كان التعليم الذي

ومن مث، فقد كان مثل هذا التعليم تعليماً. يم شئواإدارة وتنظ دينياً صرفاً، وكان منهجه يدور حول كتب اليهود  
  :خالل هذه الفترة إىل مرحلتني وانقسم النظام التعليمي .املقدسة والتفاسري املرتبطة ا
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، كما كان "تلمود تورا"خيرية  والمدرسة األولية ال"حيدر"وتضم المدرسة األولية الخاصة :   المرحلة األولية
 يوجد نوع من التعليم المنزلي الخاص

.  

 . "يشيفا"وتضم المدارس التلمودية العليا :   المرحلة العالية

 

  : المرحلة األولية

 
. الثالثة عشرة  حىت سن"بني اخلامسة والسادسة"هذه املرحلة إجبارياً، ويستمر من سن اإللزام املدرسي  كان التعليم يف

ستهدف التعليم يف هذه املرحلة ترسيخ مبادئ الدين وتعاليمه وشعائرهوا يف نفس الطفل اليهودي، أي أنه كان ضرباً من  
وانتظم التعليم يف. التطبيع االجتماعي   .هذه املرحلة يف ثالثة أنواع من املدارس 

 

  "حيدر"المدرسة األولية الخاصة 

 
دارس انتشاراً بني اجلماعاتاُعترب هذا النوع من املدارس أكثر أنواع امل اليهودية يف شرق أوربا، فقد كانت هناك مدارس  

ورغم أا كانت مدارس خاصة، . بالشريعة بعد أن حيصل على موافقة احلاخام خاصة ميكن أن يؤسسها أي شخص ملم
رتلوكانت الدراسة يف هذه املدارس تتم يف م. إال أا خضعت إلشراف اجلماعة اليهودية كما بينا، : بالعربية"املعلم  

ومل.  الذي كان يدفع اآلباء له أجراً نظري تعليم أطفاهلم"ميالميد تكن هذه املدارس متنح أي شهادات، كما أن تقييم  
وكانت الدراسة تستمر يف هذه املدارس من الصباح إىل املساء ودون أن . موضوعية التالميذ مل يكن يتم طبقاً ملعايري

ت إال يف أيام السبت ويف أيام األعيادالتالميذ عطال يمنح .  

 هذا املستوى يشمل القراءة، وكتاب الصلوات، وأسفار موسى اخلمسة اليت استخدموا يف وكان منهج الدراسة يف
وبانتشار الطباعة، ظهرت كتب  .تدريسها الترمجة اليديشية، فكان املعلم يترجم النص العربي كلمة بكلمة إىل اليديشية

وبة باليديشية ألسفار موسى اخلمسةمدرسية مكت ، »السيدرا«واتبعت طريقة يف التدريس عرفت بطريقة . ولتفسرياا 
، وقد أصبحت تشري إىل جزء من أسفار موسى اخلمسة يقرأ يف»ترتيب«معناها احلريف  وهي كلمة عربية املعبد يوم  

األسبوع ذلكويقوم هذا املنهج يف الدراسة على أن حيفظ الطفل طوال . السبت ويف . اجلزء من أسفار موسى اخلمسة 
كامالً وإمنا كان يدرس ما يستطيع الطفل استيعابه وحسب، ويف األسبوع  معظم األحيان، مل يكن اجلزء املقرر يدرس
. وهكذااألسبوع السابق،  الطفل ينتقل إىل اجلزء اجلديد احملدد للدراسة دون أن يكمل اجلزء الذي تركه يف التايل كان

االهتمام بتدريس اجلماراه عظيماً بني يهود اليديشية  ويف سن العاشرة، كان الطفل ينتقل إىل دراسة التلمود حيث كان
وقد اُتبعت يف دراستها الطريقة. األحيان، يبدأ يف دراستها يف سن السابعة أو الثامنة لدرجة أن الطفل كان، يف كثري من  

فكان املعلم يقوم بترمجة النص. فار موسى اخلمسةنفسها اليت اتبعت يف دراسة أس التلمودي من اللغة اآلرامية، كلمة  
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النص، كما كان املعلم أحياناً يقرأ اجلزء الذي ستتم دراسته خالل األسبوع  بكلمة، إىل اللغة اليديشية حىت يفهم التالميذ
لمود، يف هذا املستوى،وعلى هذا، فقد تطلَّبت دراسة الت. التالميذ للدراسة مبفردهم ويترك قدرة غري عادية على  

وعند سن الثالثة . الذين استطاع آباؤهم دفع أجر أحسن للمعلمني متابعتها، ومل يتمها إال الطلبة الناون أو أبناء األثرياء
انتيف هذه املرحلة بالنسبة للغالبية العظمى من التالميذ، أما القلة منهم فهي اليت ك عشرة، تنتهي الدراسة تنتقل إىل  

 .املدرسة الدينية العليا
" ونظراً ألن املدرسة األولية اخلاصة  كان يؤسسها أي شخص ملم بالشريعة وحاصل على تصريح من احلاخام، "حيدر

ولذا، فقد تفاوتت مستويات املعلمني بشكل واضح. ارتبط متاماً مبستوى معلمها وشخصيته فإن مستواها من مدرسة إىل  
علم، مع هذا، كان خيضع إلشراف القهال حينما يكون القهالأخرى، لكن امل قوياً، فكان يحدد له املنهج وساعات  

وبتدهور القهال وكل أشكال اإلدارة الذاتية يف . أولياء أمور التالميذ التدريس، وحىت املكافأة اليت حيصل عليها من
ومن هنا، . مباشرة  مسئوالً أمام أولياء األمور"اري خاصالذي كان مدرساً خاصاً يقوم مبشروع جت"املعلم  بولندا، أصبح
وكثرياً ما فشل معلم الصغار بسبب . املؤهلني للتدريس تدهور مستوى املعلم وساءت نوعيته وظهر كثري من املعلمني غري

تدريس بسبب جهله، كما كان الكثريون من معلمي املدارس األولية يتخذون من ال عجزه عن التعامل مع األطفال أو
ومبا أن دخل معلم املدرسة األولية كان. فشلهم يف أن يصبحوا جتاراً أو حاخامات مهنة بسبب منخفضاً، فقد وجد  

وكان اآلباء مييلون أحياناً . إىل جانب مهنة التعليم نفسه مضطراً إىل أن يعمل مبهنة إضافية يتكسب منها جزءاً من معاشه
وكثرياً. هو ما أدى إىل عدم ظهور جمموعة من املعلمني املدربني ذوي اخلربةالعام، و إىل تغيري املعلم عند منتصف ما كان  
وكان التعليم . يلتحق مبدرسة أخرى الطالب ينقل من صف إىل آخر دون أن يصل إىل املستوى املطلوب، وذلك حىت ال

ويةبيئة مناسبة للعملية الترب يتم أحياناً يف مرتل املعلم الذي مل يكن بالضرورة .  

فطريقة املقاطع. أساساً لدراسة الدين، إال أنه مل ينجح يف حتقيق هذا اهلدف ورغم أن منهج املدرسة األولية كان موجهاً  

. غري كاملة ذه األسفار األسبوعية اليت اتبعت يف تدريس أسفار موسى اخلمسة، أدت إىل حصول الطفل على معرفة

ل املدرسة األولية ملكما أن االهتمام بدراسة التلمود جع   .متاماً دراسة كتب األنبياء وكتب احلكمة واألمثال واملشناه 
لغات أجنبية حىت لغة البلد  إىل أن املدرسة األولية مل تدرس أياً من املواد غري الدينية، كما مل تدرس أي والبد أن نشري

  .الذي كان أعضاء اجلماعة اليهودية يعيشون يف كنفه
 

  "تلمود تورا"درسة األولية الخيرية  الم-

واأليتام وغريهم  قبل اجلماعة اليهودية واليت يشرف عليها القهال مباشرة ويدخلها أطفال الفقراء وهي املدرسة املمولة من
وكان منهاج وأهداف هذه املدرسة. ممن ال يستطيعون دفع أجر املعلم مياثل متاماً منهاج وأهداف املدرسة األولية  

ونال هذا النوع من التعليم. اصةاخل  الرعاية الكافية حينما كانت مؤسسة القهال قوية وفعالة، كما أنه تدهور متاماً 
  .بتدهورها

 :  التعليم المنزلي-
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التعليم انتشر على نطاق واسع يف مدن وقرى شرق أوربا وميكن أن نسميه  وظهر، خالل تلك الفترة، ضرب من
التعليم« ملدن، كان بعض األثرياء من اليهود يحضرون معلمني خصوصيني ألطفاهلم،ففي ا. »املرتيل  وكان هذا النظام  

ولسد هذا النقص، كان . األطفال يسمح بقيام املدرسة أكثر انتشاراً يف القرى الصغرية نظراً لعدم وجود عدد كاف من
  دخله من أطفال العائالت األخرى اليت ترسلالعائالت لتعليم أطفاهلم، مث حيصل على املعلم يقيم إقامة كاملة مع إحدى

وكان املستوى العلمي للمعلمني منخفضاً للغاية، ألم فقدوا. أطفاهلا للدراسة عالقتهم بالثقافة التلمودية وتأثروا بثقافة  
ة بل سامهوا يفولذا، فإم مل ينجحوا يف نقل الثقافة التلمودي. باخلرافات البسيطة الفالحني السالف املتخلفة واملشبعة  

  .يئة اجلماهري اليهودية لتقبل الفكر احلسيدي

 :  تعليم البنات-

املرتل، حيث كان املرتل كافياً لتعليمهن العادات  ومل تكن البنات يتلقني أي تعليم ديين إال ما كن حيصلن عليه داخل
ومع هذا،. والطقوس الدينية املهمة  بإحضار معلمات خصوصيات لتعليم بنان تالوة فقد قامت بعض العائالت امليسورة 

ويعود تدني. واالبتهاالت ومقاطع من أسفار موسى اخلمسة يف ترمجتها اليديشية األدعية مستوى املرأة التعليمي إىل أن  
ة لتعليمهاالشعائر الدينية ومن بينها الصالة، ولذا مل تكن هناك ضرور العقيدة اليهودية تعفي املرأة من إقامة كثري من .  

 :   المرحلة العالية2

وكان هدف الدراسة يف هذه املدارس إعطاء . "يشيفا"العليا  كانت الدراسة تتم يف هذه املرحلة يف املدارس التلمودية
. املختلفة والتفسريات املرتبطة به والفتاوى اليت أعطاها احلاخامات، والقوانني التشريعية معرفة متخصصة بالتلمود

فكانت كل مجاعة يهودية كبرية العدد   هذه املدارس يف شرق أوربا خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر،انتشرت
وعالوة على ذلك، قامت اجلماعة بإعالة . حىت يكرس نفسه لدراسة التلمود تقيم مدرسة عالية وتدفع لرئيسها راتباً كبرياً
أسبوعية، عالوة على أن طلبة املدارس العلياالعليا الفقراء وإعطائهم منحة مالية  طالب املدارس كانوا يتناولون طعامهم  
وكان معظم الطالب يأتون من مدن . املخصصة لألعمال اخلريية من املطبخ العام أو يتناولون وجبات تمول من األموال
درسة العليا عبارة عنيف املدرسة وينامون على املقاعد اخلشبية، وعادةً ما كانت امل أخرى، ومن مث كانوا يقيمون حجرة  
يتأرجحون إىل األمام واخللف  واسعة أو عدد من احلجرات بكل منها مناضد طويلة اعتاد الطالب على اجللوس حوهلا،

  .قلب وهم ينغمون الدروس بطريقة معينة من أجل حفظها عن ظهر
الطالب املبتدئون، والطالب: وكان الطالب يقسمون إىل طائفتني وكان مما يتعين على الطالب املتقدمني، . املتقدمون 

لكن . اجلماعة مبفردهم، أن يقوموا بتعليم اثنني من الطالب املبتدئني وإال حرموا من متويل الذين يستطيعون الدراسة
وكان العام. الوصول إىل هذا املستوى يف سن صغرية كان من نصيب القلة ، الفصل الشتوي: الدراسي مقسماً إىل فصلني 
والفصل. وكان ميتد من أكتوبر إىل يناير وخالل هذين الفصلني، كان على . الصيفي، وكان ميتد من أبريل إىل يوليه 

حيدد اجلزء الذي جيب  يتواجدوا يف املدرسة الدينية العليا ليدرسوا حتت إشراف رئيسها، وكان رئيس املدرسة الطالب أن
د الطالب للتسميعإعداده، ويف اليوم التايل كان ينادي على أح أما الطالب، فكان عليه أن يظهر مدى استيعابه ومتكُّنه  .
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 وحينذاك كان رئيس املدرسة الدينية العليا ينتهز الفرصة ليعلق على بعض األجزاء ويصحح من شكل وحمتوى التلمود،
  .بعض األخطاء يف التفسريات

وكانت هذه الطريقة قائمة علي . »بلبول«عرفت باسم التدريس  واشتهرت املدارس العليا يف شرق أوربا بطريقة يف
وبعد أن  الكامنة يف التلمود دون التعليق عليه، مث تطرح احللول اليت تفسر هذه التناقضات، حماولة اكتشاف التناقضات
تم توضيح وتستمر هذه العملية إىل أن ي .يتم ذلك تكتشف التناقضات يف احللول نفسها، ومن مث تطرح حلول جديدة

وحتولت هذه.  متاماً"حمور املناقشة"املوضوع  الطريقة إىل ضرب من السفسطة وإىل حماولة إلجياد توازنات فكرية ال عالقة  
األحيان إىل حتريف املعىن  بالزيف وال بالواقع، كما أن حماولة الوصول إىل تفسريات جديدة أدت يف كثري من هلا ال

لذي ساد بني يهود اليديشية، يفوأدى التعليم ا. األساسي مرحلتيه األولية والعالية، إىل تدعيم عزلة اجلماعات اليهودية  
ومن. حضارياً وثقافياً قلعة حصينة  مث، فقد حافظ التعليم على هوية اليهود الدينية وثقافتهم اليديشية اليت كانت تشكل 
تمعاتمن التقاليد عملت على استمرار عزلة اجلماعات اليهودية عن ا األوربية اليت عاشوا فيها، وعن التطورات الثقافية  

  .اتمعات واحلضارية اليت حدثت يف هذه
السياسية واالقتصادية بعد انتفاضة القوزاق بقيادة  وحني تدهورت حياة اجلماعات اليهودية يف بولندا نتيجة األوضاع

، وتآكلت أُطُر"1648"مشيلنكي   عد جمالس القهال قادرة على االضطالع بوظائفها االجتماعيةاإلدارة الذاتية، مل ت  

كما ازداد بؤس اجلماهري . نتيجة ذلك والتشريعية واالقتصادية، وتدهورت األوضاع الثقافية والتعليمية للجماهري اليهودية
م الروحية، فظهرت احلركة وتعاليمها اجلافة، قادرة على الوفاء باحتياجا وفقرهم ومل تعد الثقافة التلمودية، بشكليتها

الدراسات التلمودية اجلافة  كرد فعل لسيطرة اليهودية احلاخامية املتعالية على مجاهري الشعب وكنتيجة النفصال احلسيدية
ومع تقسيم بولندا للمرة الثالثة عام. عن احلياة والواقع  .، انتقل معظم يهود اليديشية إىل احلكم الروسي1795 

 عند الجماعات اليهودية في إسبانيا اإلسالمية والمسيحية والدولة العثمانية التربية والتعليم 

Education of Jewish Communities in Moslem and Christian Spain and 
in the Ottoman Empire  

 : "اإلسالمية والمسيحية"  إسبانيا 1

الذي كان سائداً يف   القرنني الثامن والتاسع، عن النمطالتعليم اليهودي الديين يف إسبانيا اإلسالمية، يف مل خيتلف منط
االبتدائية اليت كان هدفها األساسي تأهيل األطفال اليهود  بابل، حيث كان األطفال اليهود يتلقون تعليمهم يف املدارس

دراسة التوراة   وعلىوبالتايل، كانت املدارس تركز على تعليم القراءة والصلوات. الدينية يف املعبد للمشاركة يف الشعائر
ومع الوقت، تأسست شبكة واسعة من املدارس االبتدائية، كما. والتلمود ومع . تأسست معاهد للدراسات العليا املهمة 

يتغري كثرياً عما كان عليه يف بابل، إال أن كتباً جديدة مت إدخاهلا على هذا  أن برنامج التعليم اليهودي االبتدائي مل
كما أصبح هناك اجتاه للحد من البلبول مقابل. ي من بينها تعليقات راشيالتعليم املستوى التركيز على أعمال إسحق  

  .الفاسي وابن ميمون
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 دراسة اللغة العربية وحنوها يف املناهج، والتركيز بشكل أكثر جدية على دراسة كتب ومن التجديدات األخرى، إدخال
كما اتسعت املناهج، خصوصاً بني أعضاء. ياألنبياء وكتب احلكمة واألمثال والشعر العرب الطبقات العليا من اليهود،  

كانت معرفتها تشكل عنصراً مهماً من عناصر التقدم املهين  لتضم مواد عامة غري دينية، وال سيما اللغة العربية اليت
وظهرت، يف تلك. واملادي دى اتساع املناهجالفترة، بعض األدبيات اليهودية حول التعليم واليت تربز لنا م  الدراسية يف  

وجند يف أعمال يوسف بن عكنني ويهودا بن عباس وغريمها. املدارس اليهودية عرضاً ألهم ما جيب أن تقدمه املدارس  
فهذه املدارس، من. اليهودية من مناهج وبرامج وجهة نظرهم، البد أن تضم، إىل جانب دراسة التوراة والتلمود، دراسة  

نطق والرياضة واهلندسة وعلم الفلك واملوسيقى والعلوم الطبيعية والطب واخلطابةوامل النحو والشعر   .وامليتافيزيقا 
الذي يضم عدداً كبرياً من املواد غري الدينية والالتينية  وكانت هناك اجتاهات تعارض بشدة اتساع املناهج ذا الشكل

وذلك يف املدارس اليهودية" ، حيث كان هناك تخوف من تأثري هذه املواد"سيحيونيف املناطق اليت استرجعها امل  على  
وبالفعل، وجد يهود إسبانيا يف القرنني الثاين عشر والثالث. هوية اليهود الدينية عشر، وخباصة املثقفون، أن عقيدم  

لفلسفة اليونانية اليت من الثقافة الغربية السائدة، وأم متأثرون با الدينية تآكلت وأن ثقافتهم أصبحت جزءاً ال يتجزأ
وبالتايل، برز جدل عنيف وانقسام حاد بني معارضي ومؤيدي. من خالل الترمجات العربية تعرفوا عليها . املناهج املوسعة 

حاخام برشلونة وزعيم يهود"وقد اجته سولومون إبراهيم أدرت   إىل منع أية دراسات خارجية أو غري دينية "إسبانيا البارز 
ويف القرن الرابع عشر،. على أن يعاقَب من خيالف ذلك بالطرد من حظرية الدين  عاما25ًن ملن هم أقل م اكتسب  

تولَّى منصب احلاخام وعمل على   حيث"1304عام "موقف املعارضني قوة بوصول أشر جهيل من أملانيا إىل إسبانيا 
ر أشر جهيل جمرى التعليم اليهودي الذي كان سائداً وبالتايل، غي. والتلمود أن يقتصر التعليم اليهودي على دراسة التوراة

  .الطبقات العليا من اليهود إسبانيا طوال مدة قرنني أو ثالثة، لكن الدراسات غري الدينية ظلت سائدة بني أعضاء يف

 :   الدولة العثمانية2

حدودها، واليت متتعتالعثمانية بتنوع وتعدد اجلماعات الدينية واإلثنية املقيمة داخل  اتسمت الدولة يف ظل احلكم  
وانعكس هذا التعدد وذلك التنوع . اخلاصة ا العثماين حبرية العبادة وحبرية تكوين مؤسساا الدينية واإلدارية

وقد انقسمت هذه اجلماعات. نفسها واليت اتسمت كغريها بالتنوع وعدم التجانس والالمركزية على اجلماعات اليهودية  

مجاعة مؤسساا الدينية واإلدارية اخلاصة   مجاعات يونانية وإشكنازية وإيطالية وإسبانية وبرتغالية، وكان لكلاليهودية إىل
وكانت القسطنطينية. ا ومن بينها املدارس وأزمري وسالونيكا وصفد والقدس تضم مدارس ابتدائية ومدارس دينية عليا  

وكانت. مهمة  عأهم وأكرب اجلماعات يف الدولة العثمانية،اجلماعة اليهودية يف سالونيكا ت د األمر الذي ساعد على حتول  
وساعد على انتعاش . واملؤسسات التعليمية اليهودية ا سالونيكا إىل مركز للتعليم اليهودي بفضل انتشار املدارس

يا إىل الدولة العثمانيةتدفُّق الالجئني واملهاجرين اليهود الذين فروا من إسبان املؤسسات التعليمية اليهودية   .واستقروا ا 
التاسع عشر حني بدأت الدولة العثمانية يف حتديث  وقد بدأ حتديث مدارس أعضاء اجلماعات اليهودية مع اية القرن

  .مؤسساا، ومنها املؤسسات التربوية

  "حيدر"المدرسة األولية الخاصة 
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Heder  

« كلمة» حيدر دم لإلشارة إىل املدرسة األولية اخلاصة اليت ظهرت منذ، تستخ»حجرة«عربية معناها   القرن الثالث عشر  
وكانت هذه املدارس مدارس خاصة ميكن أن يقيمها أي شخص. امليالدي ملم بالشريعة بعد احلصول على موافقة  

تقع غالباً يف مرتل أجره من أولياء أمور التالميذ، وكانت هذه املدرسة   حيصل على"ميالميد"وكان معلِّمها . احلاخام
وكان. املعلم وكان منهجها يتكون  .األطفال يلتحقون ا بني سن السادسة والثالثة عشرة كما كان التعليم فيها إجبارياً 

ومل تكن هذه املدارس . وأجزاء من التلمود أساساً من قراءة كتب الصلوات، وأسفار موسى اخلمسة بتفسري راشي،
وبوصول. ةتدرس أي مواد غري ديني  التالميذ إىل سن الثالثة عشرة، كانت الدراسة يف هذه املدرسة تنتهي بالنسبة للغالبية 

  .العظمى من التالميذ
وقامت احلكومة القيصرية . منهجها وسوء طرق التدريس فيها وقد هاجم دعاة التنوير اليهود هذه املدرسة بسبب عقم
 . هذه املدرسة، إال أا مل حتقق النجاح الكايف لكوا مؤسسة خاصةالتاسع عشر لتحديث مبحاوالت يف منتصف القرن

حيدر: بالعربية"ومع اية القرن التاسع عشر، أنشأ الصهاينة مدارس احليدر املطورة  ، حيث مجعت مناهجها "متوكان 
  .الدينية فيها توجهت توجهاً قومياً بني املواد العلمانية واملواد الدينية، إال أن الدراسات

 الحيدر 

Heder  

 .  «"المدرسة األولية الخاصة حيدر: »انظر"

 توراالمدرسة األولية الخيرية تلمود 

Talmud Tora  

دراسة«اليت تعين » تلمود تورا«استخدمت عبارة  لإلشارة إىل املدرسة اليت تدرس التوراة والشعائر وأجزاء » التوراة 
، مث استخدمت"يشيفا"تحاق باملدرسة التلمودية العليا التلمود إلعداد التلميذ لالل حمدودة من هذه الكلمة فيما بعد  

اليهودية لتمييزها عن املدرسة األولية اليت كان يديرها  لإلشارة إىل املدرسة األولية اليت ختضع إلشراف ومتويل اجلماعة
ولذا، تسمى مدرسة. املعلم املدرسة«التلمود تورا فكانت تسمى ، أما مدرسة »املدرسة األولية اخلاصة«احليدر   األولية  

  .«اخلريية

ففي جتمعات اليهود يف أمستردام واملدن اإليطالية . إىل آخر وقد اختلفت نوعية تالميذ هذه املدارس من جتمع يهودي
توى التعليموكان مس. هذه املدارس التالميذ امليسورون مادياً والفقراء جنباً إىل جنب املختلفة، كان يدرس يف يف هذه  

أما يف جتمعات يهود شرق أوربا، فكان حيضرها أوالد الفقراء. املدارس مرتفعاً فقط، كما كان التعليم فيها أقل من  
  .للجماعات اليهودية املستوى، وبالذات بعد تآكل أطر اإلدارة الذاتية
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. ي حىت النصف الثاين من القرن الثامن عشربطابعها التقليد ظلت هذه املدارس، يف جتمعات يهود غرب أوربا، حمتفظة

 شرق أوربا حىت النصف األول من القرن التاسع عشر،حينما بدأت الدولة القومية حتديثها أما مدارس جتمعات يهود

  .وتغيري مناهجها، فقد أدخلت بعض الدراسات غري الدينية واإلعداد املهين يف براجمها
س األولية اخلريية إما مدارس طائفيةويف الوقت احلايل، تعتبر املدار  أو مدارس تكميلية "دينية وغري دينية"تدرس كل املواد  

  .والتلمود بعد أن يلتحق التالميذ باملدارس العادية تعطي دروساً يف التوراة

 تلمود تورا 

Talmud Tora  

دراسة التوراة«عبارة عربية تعين حرفياً » تلمود تورا« ة لشيئني خمتلفنيوتستخدم لإلشار « :  

  .التوراة اليت تشكل حجر الزاوية يف النظام التربوي اليهودي الديين  تستخدم العبارة لإلشارة إىل دراسة 1
  .العبارة أيضاً إىل املدرسة األولية اخلريية  تشري 2

 الميالميد 

Melammed  

، وكانت تطلَق على معلم»معلِّم«كلمة عربية تعين » ميالميد« رحلة األوليةامل  .  

 " أكاديمية–يشيفا "الحلقة التلمودية 

Yeshiva; Academy  

« مؤسسة فقهية وتربوية يهودية يشار» احللقة التلمودية ، كما تستخدم أحياناً كلمة »يشيفا«إليها يف العربية بكلمة  
ذات األصل» أكادميية« ومل. »حلقة«هنا بأا ذات األصل اآلرامي، وقد وصفناها » مثبتاه«اليوناين أو كلمة   تكن  

تلقَى فيها دروس على الطلبة وإمنا  احللقات التلمودية مؤسسات تعليمية باملعىن املتعارف عليه، إذ مل تكن مؤسسات
يتدارسون النصوص والتراث الديين اليهودي ذا الطبيعة املزدوجة علماً  كانت جتمعات للمثقفني واملتفقهني يف الدين ممن

ونوشريعة، وجييب وفضالً عن هذا، كان هناك بعض الطلبة. عن األسئلة ويصدرون الفتاوى، ويقضون بني الناس  الذين  
ويظهر عدم حتدد وظيفتها يف التسميات العديدة للحلقة حيث. يتلقون الدروس تشري كل تسمية إىل وظيفة واحدة دون  

بيت«، أي »يشيفا«فقد كانت تسمى . األخرى ، كما كانت تسمى »بيت الدرس«أي » دراشبيت هام«و» االجتماع 
بيت«و» السنهدرين« بيت القضاء«، أي »دين  ».  

538"ويعود تاريخ احللقات إىل ما بعد مرسوم قورش  ولكن أمهيتها زادت بعد .  وعودة بعض اليهود من بابل"م.ق 
70" انتشار اليهود مث هدم اهليكل التجمعات، سواء يف فلسطني أو يف ألا أصبحت مركز احلياة اليهودية داخل كل "م  

قام بعض مريدي هذه   ميالدية، وقد70ومن أهم احللقات حلقة يفنه اليت أسسها يوحنان بن زكاي عام . خارجها
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وقامت هذه احللقات جبمع وكتابة التلمود . وصفد احللقة بتأسيس حلقات أخرى يف مدن خمتلفة يف فلسطني مثل طربية
حللقةا«ومن هنا تسميتنا هلا ب  أما يف بابل، فيعود وجود احللقات إىل القرن الثالث امليالدي، وتوجد أهم. »التلمودية   

وقد. حلقتني يف سورا واردعه، اليت انتقلت إىل بومبديثا يف القرن الثالث امليالدي فقدت هذه احللقات أمهيتها بعد  
القرن الثالث عشرالوجود حىت  القرن احلادي عشر امليالدي، وإن كانت قد استمرت يف .  

" وقد نشب صراع على السلطة بني الفقهاء ، فكان رؤساء احللقات "املنفى" من رؤساء احللقات ورأس اجلالوت "جاؤنيم
ولكن. واستمر الصراع عدة قرون. أحياناً مجع الضرائب، وهو ما كان ميثل حتدياً لسلطته يتولون مع حلول القرن  

سالم، نقلت احللقات إىل بغدادالعاشر امليالدي، وبعد انتشار اإل وحسم الصراع بني حلقيت سورا وبومبديثا يف اية  .
  .األمر لصاحل الثانية

وأصبحت . خاصة مع احلاكم وثَّق رؤساء احللقات عالقتهم مع التجار والصيارفة اليهود الذين كانت هلم عالقات وقد
ابعةالقوى التجارية خنبة قائدة، وأصبحت القيادة الدينية ت ويشبه هذا الوضع إىل حد ما الوضع يف الواليات "هلا  

ومما دعم هذا. "املتحدة وقد لعبت هذه النخبة. االجتاه أن رؤساء احللقات أنفسهم كانوا من العناصر التجارية  دوراً  
يساً حللقة الفيومي من أن يظل رئ  ذوي نفوذ، وهو ما مكن سعيد بن يوسف"أو حكومة"أساسياً بوصفهم صيارفة بالط 

ويالحظ أنه يف الصراع الدائر بني احللقات، كانت طبقة التجار  .سورا مدة عامني، حىت بعد أن طرده رأس اجلالوت
يستند منصبه  باعتبارهم خنبة تستند إىل املال والثقافة املكتسبني، على عكس رأس اجلالوت الذي كان تتحد مع الفقهاء

دائر يف احلضارة اإلسالمية بني العربوهذا صدى للصراع ال"إىل املرياث  واملوايل، فالعرب كانوا خنبة تستند إىل املرياث،  
ويف اية األمر، زاد نفوذ التجار حىت أن رأس اجلالوت. "من خالل الثروة والثقافة أما املوايل فكانوا حيققون مكانتهم  

ومما . مع منصب رئيس احللقة  منصب رأس اجلالوتنفسه خضع هلم، فكانوا يعينونه، مث أصبحح لقباً شرفياً، مث اندمج
كانت احللقات نفسها قنوات النتقال رأس املال واخلدمات  جيدر ذكره أنه، بسبب التحام العناصر التجارية والثقافية،

  .املصرفية

 مثبتاه 

Methbeta  

« كلمة آرامية تستخدم» مثبتاه يشيفا«ار إليها أيضاً باسم لإلشارة إىل جمالس الفقه والدراسة واليت كان يش  » 

، نسبة إىل كلمة»رأس املثبتاه«وكان يطلَق على رأس اجلالوت اسم . »أكادميية«و   .«مثبتاه» 

 "يشيفا"المدرسة التلمودية العليا 

Yeshiva  

« ، وهي»يشيفوت«ومجعها » يشيفا«ترمجة للكلمة العربية » املدرسة التلمودية العليا مؤسسة تعليمية للدراسات  
وقد اقتصر منهجها على دراسة التلمود . املرحلة األولية التلمودية املتقدمة يلتحق ا الطالب بعد إمتامه الدراسة يف
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" والتفسريات والتعليقات وغالباً ما كان حيصل احلاخامات على تعليمهم داخلها، إال.  املرتبطة به"اهلوامش أا مل تكن  
  .مدارس لتخريج احلاخامات

مدارس تلمودية يف مدينة القريوان وفاس وتلمسان يف اجلزائر، ويف مدينة الفسطاط   الثامن امليالدي، وجدتومنذ القرن
أسسها موسى بن حانوخ  مصر، ويف إسبانيا، وجدت مدارس تلمودية عليا يف عدد من مدا، وكانت أمهها تلك اليت يف

ا يفكما وجدت مدارس تلمودية علي. يف القرن العاشر امليالدي   .لوسينا وبرشلونة 
وكان . كان أمهها يف فرنسا وأملانيا منذ القرن العاشر امليالدي وأُسست مدارس تلمودية إشكنازية عليا يف بلدان أوربا،

والفقهاء املعروفون باسم  العلماء التلموديني الذين خترجوا يف هذه املدارس يف العصور الوسطى جرشوم بن يهودا من أهم
توسافوت« ».  

أحد العلماء املتعمقني يف التلمود والشريعة الشفهية بشكل عام، فيكون رئيسها  وقد قامت الدراسة يف هذه املدارس حول
ومل تعرف هذه املدارس الفصول الدراسية، فكان اجلميع يدرسون نفس النص. الوحيد فيها واملعلم كما أن . التلمودي 

ن يعطَون إجازات إالساعات الدراسة كانت طويلة، ومل يكن الدارسو وكان العام الدراسي ينقسم إىل فصلني . نادراً 
وعرف نظام. دراسيني تفصل بينهما عطلة منح الدرجات اجلامعية يف املدارس العليا يف مشال فرنسا، فكان لقب  

الزميل« » " أما لقب.  هو مبرتلة اعتراف بإجناز الطالب ويعادل درجة الليسانس"حابري: بالعربية  « : بالعربية"» منامعل

عاملاً بالتلمود معلماً له، ومن املسموح له فتح   فيعادل درجة الدكتوراه، وكان يشري إىل أن الدارس أصبح"مورينو
  .مدرسته إن أراد

امليسورين كانوا يدفعون نفقات  املدرسة التلمودية العليا مسئوالً عن متويلها مبساعدة اجلماعة، إال أن الطلبة وكان رئيس
ومنذ منتصف القرن السادس عشر، ظهر نوع جديد. يمهمتعل من املدارس التلمودية العليا اخلاضعة إلشراف التنظيمات  

 وقامت مؤسسة القهال بإصدار القواعد التنظيمية للمدارس وحددت املؤهالت الواجب اإلدارية للجماعات اليهودية،
الكتب املستخدمة، كما قامتتوافرها يف رئيس املدرسة وشروط قبول الطالب واملنهج و باختاذ اإلجراءات اخلاصة  

ووجد يف إيطاليا . بالتناوب حىت ميكن تزويدهم بالوجبات اليومية بتوزيع الطالب الفقراء على األسر اليهودية يف املنطقة
لعلماء، حيث كان عدد من ا»بيت الدراسة«وهي كلمة أملانية تعين حرفياً » كالووس«باسم  وأملانيا نظام عرف  

فيه على احلوار واجلدل، ومن مث  التلموديني وعدد قليل من الطالب يدرسون معاً يف املعابد الصغرية، واقتصرت الدراسة
  .تركزت على تفسريات وشروح التلمود

 التلمودية يف العامل، القرن اخلامس عشر وحىت القرن الثامن عشر، أصبحت بولندا وليتوانيا أهم مركز للدراسات ومنذ

. لوبلني وكراكوف وبراج وبرست ليتوفسك ومنسك ومن مث وجدت فيها أهم املدارس التلمودية العليا مثل مدرسة

تقوم أساساً على حماولة اكتشاف التناقضات » بلبول«للحوار عرفت باسم  واستخدمت داخل هذه املدارس طريقة
كلمات، مث يطرح حل هلذاواللفظية الكامنة يف أي نص والفروق الدقيقة بني ال احلقيقية التناقض، وتعاد الكرة مرةً أخرى  
وقد تدهورت املدارس التلمودية يف شرق أوربا منذ النصف . من جديد إن كان احلل نفسه ينطوي على تناقض فينظَر فيه

ية، اليت قضت على عدد من التجمعات اليهود"1648"السابع عشر نتيجة انتفاضة مشيلنكي  الثاين من القرن بسبب  
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كما أن انتشار. الصعوبات املادية اليت كان يعاين منها أعضاء اجلماعات اليهودية احلسيدية، اليت أخذت موقفاً معادياً من  
  .إحياء هذه املدارس الدراسات التلمودية، مل يساعد على عملية

، فنبذت هذه املدارس التلمودية املدارس وتطوير مناهجها ويف بداية القرن التاسع عشر، قامت حماوالت لتحديث هذه
وحينما. طريقة النقاش العقيمة  زاد عدد تالميذها أنشئ مبىن خاص ا، وحلل مشكلة التمويل أُرسل مبعوثون جلمع 

اليت تتبع حركة املوزار حيث  التربعات يف أحناء روسيا والواليات املتحدة، كما ظهرت بعض املدارس التلمودية العليا
ارس بعض الوقت لدراسة نصوص أخالقيةكرست هذه املد وقد اعترب هذا ثورة فكرية آنذاك يف وقت كرست فيه  .

  .وقتها لدراسة التلمود معظم املدارس األخرى جلَّ
اليهودية، ومع تراجع اهتمامهم بالدراسات التلمودية، ومع  ولكن، مع تزايد معدالت العلمنة بني أعضاء اجلماعات

لتنوير،انتشار مثُل حركة ا أما ما كان قائماً منها، فقد أخذ شكالً. تناقص عدد املدارس التلمودية العليا  مغايراً متاماً  
فعلى سبيل املثال، مل تعد الدراسة يف املدارس. للشكل التقليدي التلمودية العليا مقصورة على الدراسات التلمودية  

ع مبهامهم، مبا يف ذلك تزويدهم بقدر من الثقافة العامة، احلاخامات لالضطال الفقهية إذ أصبح من أهدافها إعداد
وحتولت هذه املدارس، فيما بعد،. مقررات كثري من املدارس بعض املواد غري الدينية وتضمنت إىل معاهد وكليات  

ونظراً لتغير نوعية تعليم الطالب الذين. للدراسات الدينية إعداداً كافياً يف إىل هذه املعاهد، والذين مل يتلقوا  انضموا 
عشرة إلعدادهم  أُنشئت مدارس تلمودية متوسطة انضم إليها الطالب من سن الثالثة عشرة إىل الثامنة الدراسات الدينية،

  .للدراسة يف املدارس التلمودية العليا
، بعدولكن. العاملية الثانية، مل تكن توجد يف أمريكا الشمالية مدارس تلمودية عليا وحىت قيام احلرب هذا التاريخ،  

يف مدينة ليك وود بوالية نيوجرسي، ونري  أُسست بعض املدارس مثل معهد الدراسات العليا الذي أسسه آرون كوستلر
وجيمع طالب هذه املدارس. إسرائيل يف بلتيمور بني الدراسات الدينية املتخصصة يف هذه املدارس والدراسة العامة يف  

  .اجلامعات األخرى
، 1840ويف عام . وكانت سفاردية  تأسيس املدارس التلمودية العليا يف فلسطني منذ القرن السادس عشروقد بدأ

مث زاد عدد. أُسست أول مدرسة تلمودية إشكنازية املدارس التلمودية العليا يف إسرائيل بعد احلرب العاملية الثانية نتيجة  
ونظراً ألن دولة. رسات الدينية العليا حالياًوتعتبر إسرائيل أهم مركز للد. إليها هجرة اليهود إسرائيل تؤجل جتنيد الطلبة  

وطبقاً لإلحصاءات احلكومية، كان عدد هؤالء . فيها يف هذه املدارس، فقد زاد عدد الطلبة الذين سجلوا للدراسة
  .الثمانينيات  ألف طالب يف أواخر18الطالب 

الوقت احلايل،ومن أهم القضايا اليت تثار يف إسرائيل، يف  . اإلعفاء من التجنيد الذي يتمتع به طلبه املدارس التلمودية العليا 

  .نقطة احتكاك وتوتر بني القطاعات الدينية والقطاعات الالدينية يف الدولة الصهيونية وتعتبر هذه

 اليشيفا 

Yeshiva  
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« كلمة عربية تعين حرفياً» يشيفا  « جلوس علماء الشريعة وتالميذهم الذين كانوا، ويرجع استخدامها إىل نظام »اجللوس  

إىل مؤسسات تعليمية وجدت  يشاركون يف تفسري ومناقشة الشريعة واستخراج التشريعات املختلفة، كما تشري الكلمة
فهي. بني التجمعات اليهودية يف أزمنة وأماكن خمتلفة   :تستخدم لإلشارة إىل 

فلسطني وبابل، واليت يطلَق عليها يف اليونانية واإلجنليزية   من جمالس الفقه والدراسة اليت ظهرت يف كلٍّ 1
ويف» األكادمييات« ، وهي املؤسسة اليت مت من خالهلا جمع التلمود الفلسطيين»املثبتاه«اآلرامية     .والتلمود البابلي 

هودية، وكان الطالب يلتحق ا احلادي عشر يف معظم التجمعات الي  املدارس التلمودية العليا اليت وجدت بعد القرن 2
  .يف املرحلة األولية لدراسة التلمود والتفاسري املرتبطة به بعد إمتامه الدراسة

» أي أن كلمة تشري إىل مدلولني خمتلفني ينتميان إىل أماكن وأزمنة خمتلفة ويضطلع كل واحد» يشيفا منهما بوظائف  
بينما تعنى احللقةف. احللقة التلمودية واملدرسة التلمودية: خمتلفة التلمودية بدراسة الفقه واإلفتاء والقضاء مضافاً إليها  

ولذا، فقد قمنا باستخدام مصطلَحني. التلمودية العليا مؤسسة تعليمية وتربوية الدراسة، فإن املدرسة خمتلفني بدالً من  
إال أننا احتفظنا.  لنميز بني الظاهرتني"»يشيفا«أي "كلمة واحدة  ومن مث، فإننا . »تلمودية«نهما وهي كلمة برابطة بي 

فاحللقات التلمودية هي احللقات اليت أصدرت . داخل إطار من التنوع واالختالف نرى شكالً من أشكال االستمرار
» تلمودية«فاحللقة . التلمود والتفاسري اليت تراكمت مث جمعت لتصبح املشناه فاجلماراه وكالمها عنصران يكونان الفتاوى

أما. عتبار أن أصول التلمود وتكوينه يعودان إليهابا باعتبار أن التلمود يشكل » تلمودية«املدرسة التلمودية العليا، فهي  
  .فيها جوهر الدراسة

 األكاديمية 

Academy  

كلمة من أصل» أكادميية« ، وتستخدم الكلمة يف الدراسات العربية»حلقة نقاش«أو » مدرسة عليا«يوناين وتعين    

وتشري الكلمتان إىل مؤسستني. العربية» يشيفا«اليهودية باعتبارها مرادفة لكلمة و تربويتني خمتلفتني متام االختالف  
  :وينتميان إىل فترات زمنية خمتلفة

  .الفلسطيين والتلمود البابلي جمالس الفقه والدراسة اليت ظهرت يف كلٍّ من فلسطني وبابل، حيث جمع التلمود  1
س الدينية العليا اليت أُسست بعد املدار 2 القرن احلادي عشر يف معظم التجمعات اليهودية، وإن كان هذا املدلول غري  

 .شائع

  العصر الحديث التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في: الباب السادس عشر

 مية األولى التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب العال

Education of the Jewish Communities from the Eighteenth Century to 
the First World War  
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اليهودية يف أوربا إىل اية القرن الثامن عشر يف غرا والتاسع عشر يف  استمر التعليم التقليدي سائداً بني اجلماعات
إال. شرقها يع ونشأة الدولة القومية العلمانية احلديثةأنه مع تزايد وترية التحديث والتصن  بسلطاا املركزية ونظُم تعليمها  

التقليدية تتساقط لتحل حملها املؤسسات التربوية احلديثة العامة اليت أصبحت  العامة، بدأت املؤسسات التربوية اليهودية
  .أدوات علمنة ودمج أعضاء اجلماعات اليهودية من أهم

ث وعلمنةوساعد يف عملية حتدي  تربية وتعليم اجلماعات اليهودية ظهور شرائح من اجلماعات اليهودية مثل يهود البالط 
وأصبحوا من دعاة حركة التنوير  وأثرياء اليهود وبعض املثقفني املرتبطني م الذين تأثروا حبركة االستنارة الغربية

ورأى دعاة التنوير من اليهود يف التعليم. اليهودية لة من أجنح الوسائل لتحديث ثقافة اجلماعات اليهودية احلديث وسي 
وقد اختذت جهودهم يف حتديث تعليم اجلماعات اليهودية اجتاهني. اليت يعيشون بينها ودجمهم يف اتمعات اجتاه  :
على تشجيع أعضاء اجلماعات  استهدف حتديث منهج التعليم اليهودي وطرق التدريس املتبعة فيه، واجتاه ثان قام

ووجد. يهودية على االلتحاق بالتعليم احلكومي العلماينال دعاة التنوير سنداً وحليفاً يف امللوك املطلقني املستنريين  
  .اتمع التعليم العلماين وسيلة لدمج األقليات املختلفة وتكوين الدولة القومية وحتديث وحكومام اليت رأت يف

وكذلك باختالف.  آخراختلف هذا التطور من تشكيل سياسي أوريب إىل معدالت التحديث والعلمنة داخل  
احمللية يف كل جمتمع، باإلضافة إىل التراث واألوضاع التارخيية غري  التشكيالت األوربية املختلفة، وطبيعة النظم التربوية
تطورها وعلى  باجلماعات اليهودية، انعكس على وضع املؤسسات التربوية اليهودية املختلفة وعلى املتجانسة اخلاصة
معدالت علمنة ودمج أعضاء اجلماعات  مدى اضمحالهلا وسقوطها أو استمرارها وازدهارها، وانعكس بالتايل على

  .اليهودية يف اتمعات اليت يعيشون يف كنفها

ولى  حتى الحرب العالمية األ"ما عدا روسيا وبولندا"التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
Education of the Jewish Communities  in the Western World "Except Russ ia 

and Poland" to the Firs t World War 

  

 : "وجاليشيا"  ألمانيا والنمسا 1

وتطورات أدت إىل ظهور طبقة من املمولني والتجار ويهود البالط الذين يتطلب  شهدت األراضي األملانية تغريات
ومن مث، فقد قل اهتمامهم بدراسة. املعرفة باللغات األوربية والثقافة احلديثة عملهم التلمود واملواد اليهودية التقليدية ومل  

كما شهد النصف الثاين من القرن الثامن عشر ظهور . أسفار موسى اخلمسة تتعد معرفتهم قراءة آلية لبعض أجزاء من
هم املدنية، حيث أصدر اإلمرباطور جوزيف الثاينالتشريعات اليت تعطي اليهود حقوق كثري من إمرباطور النمسا براءة  

كثرياً من فرص احلراك االجتماعي، وطالبت يف   اليت أتاحت ألعضاء اجلماعات اليهودية" 1785  1782"التسامح 
ار فكر حركة التنويروأدى هذا إىل انتش. وبالذات يف جمال التربية والتعليم الوقت نفسه بإصالح كثري من ممارسام  

  .اليهودية
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" انطلق دعاة حركة التنوير من اليهود من مقوالت الفكر العقالين  وإميانه بفاعلية التعليم العلماين الالمتناهية يف "املادي
كما رأوا يف التعليم اليهودي. مث أصبحت قضية التربية القضية األساسية بالنسبة هلم حتسني أحوال البشر، ومن ي التقليد 

إحداث تغيريات يف مناهج التعليم اليهودي  سبباً من أسباب ختلف اجلماعات اليهودية وانعزاهلا الثقايف، ولذا حاولوا
  .وطرق تدريسه

كوسيلة  مؤسس حركة التنوير اليهودية  أول من حاول حتسني وحتديث نظام التعليم اليهودي كان موسى مندلسون 
فقام بترمجة العهد. يف اتمع األملاينلرفع مستوى اليهود الثقايف ودجمهم  القدمي إىل اللغة األملانية كوسيلة لتشجيع اليهود  

تأسيس املدرسة احلرة أو مدرسة الشباب يف برلني لألطفال اليهود الفقراء عام  على تعلمها، كما مت، مببادرة منه،
يت مجعت مناهجهاوكانت جمانية، وتعتبر هذه املدرسة أوىل املدارس اليهودية ال 1778 بني دراسة العهد القدمي  

وقد أحدثت هذه املدرسة انقالباً يف . واجلغرافيا، والعلوم الطبيعية والفن والتلمود، واللغة األملانية والفرنسية، واحلساب
كما شكَّلت بداية انتقال مركز الثقل من املواد. أعضاء اجلماعات اليهودية يف الغرب نظام تعليم تقليدية إىل اليهودية ال 

وحققت هذه املدرسة منذ بدايتها األوىل. املواد العلمانية جناحاً، فكان نصف تالميذها السبعني فقط من الفقراء، أما  
  .امليسورين الذين أدركوا أمهية التعليم العلماين الذي تقدمه هذه املدرسة النصف اآلخر فكان من

مهية بعد مندلسون، كأحد دعاة يف األ"1805  1725"ويأيت نفتايل هرتز فيسيلي  حركة حتديث تعليم اجلماعات  
ففي كتيب كلمات السالم واحلق الذي يعتبر. اليهودية املنشور األول حلركة التنوير اليهودية، يرحب فيسيلي برباءة  

ودياإلمرباطور جوزيف الثاين إمرباطور النمسا، ويقترح برناجماً لتعليم الطفل اليه التسامح اليت أصدرها يتكون من  
جزء يخصص للدراسات العلمانية، أطلق عليها دراسات تتصل باإلنسان،: جزءين أما اجلزء الثاين فكان يخصص  

كما يؤكد فيسيلي أمهية تعليم. للدراسات الدينية اللغة األملانية والعربية، بل يقترح أن يدرس األطفال اليهود العهد القدمي  
ك احتلت قضية التعليم موقعاً بارزاً ونوقشت بتوسع يف جريدة هامآسيفكذل. األملانية يف ترمجته املعبرة عن أفكار  

بأن يبدأ الطفل اليهودي بتعلم اللغة األملانية واحلساب  التنويريني اليهود، وفيها طالب املتحمسون من دعاة حركة التنوير
بل طالب ديفيد فرايدالندر بأن تقتصر الدراسة. تعلُّم اللغة العربية قراءة وكتابة أوالً مث يضاف فيما بعد الدينية على بعض  

  .تستخدم اللغة األملانية يف تدريسها الفصول املنتقاة من العهد القدمي ذات الطبيعة األخالقية وأن
واد تأسيس عدد من املدارس يف برلني ودساو وفرانكفورت مجعت مناهجها بني امل ومببادرة من دعاة حركة التنوير، مت

كذلك. واملواد الدينية، واليت خصصت هلا ساعات قليلة وأمهلت فيها دراسة التلمود العلمانية  قام عدد من املربني بكتابة 
فألَّف بيتر. كتب مدرسية باللغة العربية هلذه املدارس بري كتاباً عن التاريخ اليهودي، كما ألَّف نفتايل هرتز هومربج  

، أُدخلت طقوس بلوغ سن التكليف الديين1807ويف عام . خالقية للشبابالدينية واأل كتاب املطالعة  "  "برمتسفاه

كذلك تغلغل أثر حركة التنوير . املسيحيني بعض املدارس يف أملانيا، وذلك يف حماكاة واضحة لطقوس تثبت التعميد بني
 حزقيال النداو يرى أن التوراة أساس فاحلاخام. يستجيبوا ملتطلبات العصر بني اليهود األرثوذكس الذين كان عليهم أن
كما . يتعلم كال الشيئني أنه يؤكد أن تعليم القراءة والكتابة أمر مهم أيضاً، لذا جيب على الفرد اليهودي أن التعليم، إال

ليهود كذلك قام ا. األملانية ملدة ساعة أو ساعتني يومياً وافق احلاخام ديفيد تفيلي أمهية تعليم األطفال اليهود اللغة
. هالربستادت وأخرى يف هامبورج مجعت مناهجها بني العلوم الدينية وغري الدينية األرثوذكس بتأسيس مدرسة يف
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األثرياء يتلقني تعليمهن على  أدخلت حركة التنوير تغيريات مهمة على تعليم البنات، فبينما كانت بنات اليهود كذلك
يمأيدي مدرسني خصوصيني، اهتم دعاة التنوير بتعل  "1790ابتداًء من عام "الفقريات وأُسس عدد من مدارس البنات  

واحلساب،  وغريمها من املدن، ضمت مناهجها تعليم األملانية والعربية وأساسيات الدين واألخالق يف برسالو وهامبورج
  .والغناء كما وجدت مدارس أيضاً قامت بتعليم اليديشية واألشغال الفنية والفن

املهين، فقد رأى دعاة التنوير اليهودي أن إبعاد اليهود   أيضاً إىل أن حركة التنوير اليهودية اهتمت بالتعليموجيب أن نشري
مثل"عن وظائفهم التقليدية  تغيري   وحتويلهم إىل االشتغال بالزراعة واحلرف اليدوية املختلفة سيساهم يف"الربا والتجارة 

ختليهم عن أية خصوصية قد تتسبب يفحياة أعضاء اجلماعة اليهودية وسيؤدي إىل  عزلتهم عن بقية أعضاء اتمع، وهلذا  
وكانت بعض هذه املدارس تسجل خرجييها عند حرفيني مسيحيني  .أدخلوا تعليم احلرف يف املدارس اليت أسسوها
كما. ليتتلمذوا على أيديهم ويف برلني،. ريبأُنشئت يف بعض الواليات األملانية مجعيات للعناية بالصبية حتت التد  أُسست  

إيقاظ الروح اخلالقة بني أعضاء   وكان هدفها1812مجعية لنشر احلرف الصناعية بني أعضاء اجلماعة اليهودية عام 
  .اليهود إىل التجارة الديانة اليهودية وتفنيد االعتقاد السائد عن اجتاه

 منهج التعليم اليهودي في ألمانيا على النحو ويمكن تلخيص التغيرات التي أدخلتها حركة التنوير اليهودية على
 : التالي

  .الدينية أمهية الدراسات غري الدينية وبدأت مدة الدراسة فيها تطغي على الوقت املخصص للدراسات  زادت"أ 
  . قلَّت أمهية دراسة التلمود، وبالتدريج اختفت متاماً"ب

  . درست ترمجة مندلسون للعهد القدمي"ج

ست اللغة در"د    .العربية كمادة مستقلة عن العهد القدمي وزاد االهتمام بتدريس قواعدها 
  .اليهود من قبل درس الدين كمادة مستقلة وبطريقة الوعظ الديين، وهي طريقة مل تكن معروفة عند  5

بعض مقطوعات العهد يعرفها اليهود من قبل، فكانت   درست مادة األخالق كمادة مستقلة واستخدمت طريقة مل 6
  .اهلدف األخالقي القدمي تدرس ويستخلَص منها

وهي مادة» التاريخ اليهودي« أُدخلت دراسة ما يسمى  7 الوارد يف العهد القدمي» التاريخ«جديدة، مل يدرس فيها إال   .  

ياناً اإلجنليزيةمواد عامة كاللغة األملانية قراءة وكتابة، كذلك اللغة الفرنسية وأح  درست 8  "  والالتينية "ألمهيتها التجارية
واجلغرافيا وتاريخ العامل والرسم والغناء ومسك الدفاتر والتدريب   واحلساب واخلط ومادة الطبيعة"يف بعض املدارس"

  .املهين والزراعة
. يف بلدان أوربا الغربية والشرقيةالعلمانية والدينية  وانتشرت املدارس اليهودية املتكاملة اليت مجعت مناهجها بني املواد

، أسس يوسف بريل1813ففي عام  مدرسة يف تارينول يف جاليشيا استخدمت فيها األملانية كلغة للتدريس، كما  
، أسس1819ويف عام . 1845فصول خمصصة للبنات، وأُسست مدرسة مشاة يف لفوف عام  أُحلقت ا يعقوب  

استخدمت فيها البولندية كلغة للتدريس كما متجتندهولد يف وارسو ثالث مدارس  ومل تفتح . تأسيس مدرستني للبنات 
 يف فرانكفورت اليت افتتح فيها قسم علمي عام "االبتدائية"فيالنثروبني  أية مدارس ثانوية خاصة لليهود إال مدرسة

كما أُنشئت معاهد خاصة جتارية. الدراسة فيه ست سنوات  مدة1813 .  
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ه املدارس،وبتأسيس هذ ،1810ظهرت مشكلة تدريب معلمني هلا، ففُتح أول معهد إلعداد املعلمني يف كاسل عام    

، افتتح1856ويف عام .  إلعداد املعلمني واحلاخامات"1836"وتبعه معهد يف أمستردام  معهد إلعداد املعلمني  
 .وحسب يف بودابست

 مدرسة، ويف بوهيميا وصل عددها 42 حنو 1784مورافيا عام اجلماعات اليهودية يف  وبلغ عدد املدارس اليت أقامتها
أما يف جاليشيا،. 1780 مدرسة بنهاية عام 30، ويف ار بلغ عددها 1787مدرسة عام  25 فبلغ عدد املدارس  

 العلمانية اليت اعتنقها مدرسوها اليهود، فتم استدعاء  خوفاً من االجتاهات1806 مدارس إال أا أُغْلقت عام 104

  .مهبورج لإلشراف عليها التربوي اليهودي نفتايل هرتز

. أبواا لألطفال اليهود وتدفقت أعداد كبرية منهم عليها ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، فتحت املدارس احلكومية

سن الثالثة عشرة  اليهودي مقتصراً إما على املدارس التكميلية اليت كان األطفال اليهود يتركوا عند وأصبح التعليم الديين
وقد اختفت املدارس. أو على بعض الفصول الدينية يف املدارس احلكومية  لتحلّ حملها املدارس "حيدر"األولية الدينية  

صغرياً وكان برنامج الدراسات اليهودية فيها ضئيالً، فلم تتعد قراءة الصلوات  اليهودية احلديثة، إال أن عددها كان
ى اخلمسةأجزاء من أسفار موس وبعض .  

يف أملانيا، حيث أسس سامسون روفائيل هريش، مؤسس األرثوذكسية  ومع هذا، كانت هناك حركة مضادة هلذا االجتاه
، قدمت برناجماً مكثفاً للدراسات الدينية1855أملانيا، مدرسة يف فرانكفورت عام  اجلديدة وزعيمها يف واليهودية،  

وهذه.  على منط املدارس األملانيةباإلضافة إىل برنامج من املواد العامة املدرسة كانت األوىل يف سلسة املدارس  
حتديث مرحلة الدراسات العليا، فاختفت املدارس الالهوتية اليت مت تأسيسها  األرثوذكسية اليت تأسست فيما بعد، كما مت

،1854عام  ها على اختاذوكان يترأسها زكريا فرانكل الذي أدارها بطريقة حديثة وشجع الدارسني في  موقف من  
وكان خرجيو هذه الكلية يعينون حاخامات حمافظني. اليهودية وتارخيها .  

، افتتحت يف برلني املدرسة العليا للدراسات اليهودية اليت1872ويف عام  كانت متأثرة يف اجتاهاا بآراء جاجير  
،1883كما أُسست يف برلني، عام . اإلصالحية ذكسية لتخريج احلاخامات األرثوذكسكلية الهوتية أرثو  .  

. الذي اختذه يف أملانيا باألملانية من اإلمرباطورية النمساوية، اختذ تعليم اجلماعات اليهودية املسار نفسه ويف األجزاء الناطقة

رس احلكومية اليهودي التقليدي وتزايد التحاق األطفال باملدا ففي فيينا، رغم وجود مجاعة يهودية كبرية، تدهور التعليم
1893كما أُسس معهد للدراسات احلاخامية عام . احلديثة أو املدارس اليهودية .  

وقد. اجتاه حيبذ االندماج، وآخر حيبذ احملافظة على اهلوية اليديشية: يوجد اجتاهان ويف ار، كان أرسل أتباع االجتاه  
تقليدياألخري أوالدهم إىل املدارس التقليدية للحصول على تعليم  كما وجد عدد كبري من املدارس التلمودية العليا،  .

 والعلمنة مل تكن تسري بالسرعة نفسها اليت كانت تسري ا يف أملانيا والنمسا، كما وهو ما يشري إىل أن عملية التحديث
 مدارس حكومية ألطفال وبعد أن فُتحت .القت عملية حتديث التربية اليهودية يف جاليشيا النمساوية ارية مقاومة كبرية

العشر األوىل من القرن التاسع عشر، فإا عادت وأغلقت أبواا من  اليهود، يف اية القرن الثامن عشر والسنوات
ومع هذا،. جديد أن بلغ  جنحت عمليات الدمج مبرور الزمن، وزاد تسجيل األطفال اليهود يف املدارس احلكومية إىل 

1900 ألفاً عام 78 .  
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 : سا وإيطاليا  فرن2

ومؤسساته دف دمج  اليهودي حليفاً يف احلكومة الفرنسية، حيث ركزت الثورة الفرنسية على التعليم وجد دعاة التنوير
ومل تواجه عملية دمج السفارد أية. أعضاء اجلماعات اليهودية صعوبات ذات بال، ألن قيادات اجلماعة اليهودية  

  لغة"الالدينو"الذين حيتاج اتمع إىل خربام واتصاالم الدولية، كما أن لغتهم  السفاردية كانوا من كبار املمولني

وقد كانت مؤسسام التربوية . الكاثوليكية التينية قريبة من الفرنسية وثقافتهم إسبانية قريبة من ثقافة فرنسا الالتينية
ولذا، يالحظ. "كر السفاردي دي بنتو يف خطابه لفولتريوهذا ما بينه املف"العلمانية  منفتحة للغاية وال تستبعد العلوم أن  

حكومية يف جنوب ووسط   كانوا يذهبون إىل مدارس1808كل أطفال اليهود الذين بلغوا السن القانونية يف عام 
صلهم اليديشية، وكانت ثقافتهم أملانية سالفية تف فرنسا، هذا على عكس يهود األلزاس واللورين الذين كانوا من يهود

كما أم كانوا فقراء متخلفني، ولذا قاوموا احملاوالت الرامية لدجمهم،. الكاثوليكي عن حميطهم الفرنسي الالتيين ومل تزد  
غري أن الدولة%. 10نسبة األطفال اليهود الذين سجلوا يف مدارس حكومية عن  الفرنسية اتبعت سياسة نشطة يف  

. اليهودية، وفتحت أبواب احلراك االجتماعي أمام املتعلمني منهم  اجلماعةعملية الدمج وفتحت املدارس أمام أعضاء

املدارس  منتصف القرن التاسع عشر، أن أعضاء اجلماعات اليهودية أخذوا يف إرسال أوالدهم إىل ولذا، فإننا جند، مع
بعد انتهاء اليوم"احلكومية العلمانية، واكتفوا باملدارس التكميلية  أوالدهم الدين اليهودي وما يسمى  لتعليم "املدرسي 

التاريخ اليهودي« ».  

وبديالً عن. تدهور التعليم التقليدي، وأغلقت معظم املعاهد التلمودية العليا أبواا وقد ذلك افتتحت يف باريس عام  
 .احلاخامية  كلية للدراسات احلاخامية تسمى املدرسة1859

يا عنها يف جنوب فرنساومل ختتلف األوضاع التعليمية يف إيطال كثرياً حيث كانت اجلماعة اليهودية يف إيطاليا تتسم  
وقد تدهور. باالنفتاح النسيب وقد . الكربى التعليم اليهودي التقليدي مع تزايد هجرة اليهود من البلدان الصغرية إىل املدن 

  . مث تبعهم يف ذلك باقي أعضاء اجلماعةالعامة قام أعضاء اجلماعة اليهودية املتيسرون بإرسال أوالدهم إىل املدارس

ولكن أياً من الفريقني مل. نشب صراع بني احملافظني والتجديديني حول منهج التعليم ويف عصر االستنارة والتنوير،  

  .حتقيق التوازن بينهما يطالب بإلغاء املواد الدينية أو املواد العلمانية متاماً، وانصرف اخلالف إىل طريقة

الطلبة املسجلني يف املدارس اليهوديةوبلغ عدد  ، ومل تزد املواد 1901طالب عام 1,600املعترف ا من احلكومة  
اخلمسة  هذه املدارس عن ساعة واحدة يومياً، ومشلت القراءة والصلوات وأجزاء من أسفار موسى الدينية التقليدية يف

التعليمية يف معهد الدراسات احلاخامية املعروف   األوضاعكما تدهورت. وكانت تلقى املواعظ الدينية باللغة اإليطالية
وقلَّ عدد» كوليجيو رابينكو«باسم    .طالبه 

 :   إنجلترا3

وكان عدد أعضاء اجلماعة . القرن السابع عشر حيث سمح هلم باالستقرار ظلت إجنلترا خالية من اليهود تقريباً حىت
جماعة اليهودية يف إجنلترا شبكة واسعة من املدارسومع هذا، كان لل. صغريا للغاية اليهودية فيها اليهودية، وذلك قبل  

وقد. 1870تطبيق قانون التعليم اإلجباري العام يف إجنلترا عام  تأسس كثري من هذه املدارس خالل القرن التاسع  
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" عشر، خصوصاً شبكة املدارس احلرة فري سكولز«: باإلجنليزية  free schools»"  درسا عام اليت كان ي1850 

كما كانت.  شخص35000يهودي من إمجايل تعداد أعضاء اجلماعة البالغ يف تلك الفترة   طفل2000حنو  توجد  
ومما يذكَر أن غالبية. مدارس يهودية خاصة ذات مستوى أفضل من املدارس احلرة هذه املدارس، وخصوصاً املدارس  

ضئيلاحلرة، كان يقدم تعليماً علمانياً إىل جانب قدر  من الدراسات اليهودية، كما وجدت فصول دينية مسائية ومدارس  
كذلك أُسست مؤسسات يهودية للتعليم العايل يف منتصف القرن التاسع عشر، من. العربية أحد لتعليم اللغة أمهها كلية  

1855اليت تأسست عام  Jews' College اليهود .  

كما شهدت املدارس. ، توقَّف تأسيس مدارس حرة جديدة1870التعليم اإلجباري عام  ومع صدور قانون اليهودية  
ولكن، مع بداية تدفق يهود اليديشية من شرق أوربا. اخلاصة تدهوراً حاداً ، أثارت ضحالة برامج 1881عام  

ة وإرسال املهاجرين اجلدد، ولذا فضلوا إقامة عدد من املدارس التقليدي الدراسات الدينية يف املدارس اليهودية استياء
فانتشرت املدارس االبتدائية الدينية التقليدية مثل املدارس االبتدائية. إليها أوالدهم  "تلمود تورا" واخلريية "حيدر"اخلاصة  

إال أن مستوى هذه. يف مجيع أحناء البالد  املدارس كان بدوره هابطاً للغاية وال يقارن مبستوى مثيلتها يف أوربا الشرقية، 
عميق ارتباط طالا بالديانة والتقاليد اليهوديةبل فشلت يف ت .  

بأسره، إذ كانت تضم  كانت تضم يف اية القرن واحدة من أكرب املدارس اليهودية يف أوربا بل يف العامل ورغم أن لندن
باء إىل الطابع اإلجنليزي على هؤالء املهاجرين الغر  طالب، إال أن اهلدف احلقيقي من هذه املدرسة كان إضفاء3000

1892"الزائدة، وفقاً إلسرائيل زاجنويل، يف كتابه أطفال اجليتو  إجنلترا وكسر حدة يهوديتهم ".  

الضواحي واملناطق  أنه مع حتسن أوضاع املهاجرين االقتصادية، وخروجهم من مناطق متركزهم يف لندن إىل كما جند
يديةالسكنية األرقى، بدأت ختتفي أيضاً املدارس الدينية التقل لتحلّ حملها املدارس امللحقة باملعبد حيث يتلقى األطفال بضع  
  .املتحدة الدينية خالل األسبوع، وذلك يف نظام مشابه لنظام مدارس األحد اليهودية يف الواليات ساعات من الدراسة
من األطفال اإلجنليز هي التحاق اجلزء األكرب  وبالتايل، أصبحت الصورة السائدة يف العقد األول من القرن العشرين
 احلكومية وحصوهلم على قدر ضئيل من املعرفة بالديانة اليهودية واللغة العربية من اليهود باملدارس االبتدائية والثانوية

 .خالل الدراسة التكميلية

  حتى الحرب العالمية األولى "روسيا وبولندا"التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية 

Education of the Jewish Communities  in Eas tern Europe "except Russ ia 
and Poland" to the Firs t World War  

وتزامنت هذه العملية مع تغريات سياسية واقتصادية . غالبية يهود اليديشية بعد تقسيم بولندا للمرة الثالثة، ضمت روسيا
فعلى. اله من جمتمع زراعي إقطاعي إىل جمتمع صناعيالروسي مير ا يف جمرى انتق كان اتمع الصعيد السياسي، قامت  

احلضارية حىت يتسىن للحكومة املركزية التعامل  حماولة لفرض ضرب من الوحدة على مئات األقليات والتشكيالت
وعلى الصعيد االقتصادي، بدأت. معهم وكانت .  االقتصاديةتظهر يف روسيا اجتاهات حنو التصنيع، وحتديث بنية اتمع 

بريوقراطية غري مستنرية  التحديث هذه تتم حتت إشراف القياصرة املطلقني وطبقة النبالء اإلقطاعيني، ومن خالل عملية
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االضطرابات والثورات اليت انتهت بالثورة البلشفية عام  وغري مؤهلة عرقلت عملية حتديث اتمع، فأدى ذلك إىل قيام
1917.  

ذهوقد حددت ه فاتبعت. األوضاع عالقة اجلماعات اليهودية بكل من اتمع الروسي والدولة الروسية  الدولة معهم،  
  .ودجمهم يف الثقافة الروسية مثلهم مثل غريهم من األقليات، سياسة الترويس بالقوة حىت يتم استيعام

يف جمال حتديث وترويس اجلماعات اليهودية، األوىل للحكومة الروسية  ومنذ بداية القرن التاسع عشر، ومع احملاوالت
اختذ املسئولون  احلكومة الدور الفعال الذي ميكن أن يلعبه التعليم احلديث يف هذا املضمار، ومن مث أدرك املسئولون يف
مة وساعد احلكو. اإلطار الثقايف العام للمجتمع من التعليم وسيلة لتحديث تربية أعضاء اجلماعات اليهودية ودجمهم يف

  .التنوير القيصرية يف جهودها رواد حركة
وكانت ليتوانيا . أملانيا منذ بداية القرن التاسع عشر بدأ التيار التنويري يدخل روسيا عن طريق أوربا الغربية وبالذات

باءاليت دخلها الفكر التنويري، وقد محله إليهما التجار والعلماء املتجولون واألط وأوكرانيا من املناطق األوىل كما ساعد  .
التنوير يف أملانيا يف نشر الفكر التنويري بني  اشتراك بعض اليهود من مدن ليتوانيا وبولندا يف الدوريات اليت أصدرها دعاة

  .روسيا بعض أعضاء اجلماعات اليهودية يف
وقد . ديل ليفنيمرجوليوث وباروخ تشيك ومن وكان من أوائل دعاة التنوير إسرائيل زاموسك ويهودا هرديتس ويهودا
الثقافة احلديثة عن طريق كتابة أو ترمجة بعض كتب العلوم احلديثة إىل العربية،  ساهم هؤالء التنويريون األوائل يف نشر
وقام . الطب والرحالت باروخ تشيك بكتابة عدة كتب يف الرياضيات والفلك، كما ترجم منديل ليفني كتباً يف فقام

أمريكا الذي ألَّفه كامب وكتابجونزبرج بترمجة كتاب اكتشاف  تاريخ العامل لفولتري، كما ألَّف كتاباً عن تاريخ  
1812احلرب الفرنسية الروسية عام    .وكانت هذه هي املرة األوىل اليت تستخدم فيها اللغة العربية لنقل العلوم احلديثة .

ن يف بتأسيس مركز للمستنريي"يهوشاو زيتلني"كذلك قام أحد اليهود األغنياء  واعتمد هؤالء املستنريون األوائل . ضيعته 
وموردي مواد غذائية، وقدموا جمموعة من املقترحات إىل اإلدارة  على عالقتهم بالسلطات الروسية كتجار وأطباء

والعمل  اليهود من أمهها إتاحة الفرصة ألعضاء اجلماعات اليهودية لالشتغال باحلرف املختلفة الروسية لتحسني وضع
عة وفتح مدارس حديثة هلمبالزرا .  

العامة  البداية، مثلهم مثل دعاة التنوير األملان، بتأسيس مدارس جتمع مناهجها بني املواد واهتم دعاة التنوير يف روسيا منذ
وكانت أوىل. واملواد اليهودية كوسيلة لتحديث ثقافة اجلماعات اليهودية املدارس اليت مت تأسيسها على هذا النمط  

كما. مان اليت أسسها هاميان هورويتزمدرسة أو ، وتلتها 1826أسس بزاليل سترين مدرسة مماثلة يف أوديسا عام  
وخالل هذه الفترة، قام إسحق ليفنسون بتوضيح برنامج دعاة. كل من رجيا وكشينيف وفلنا جمموعة من املدارس يف  

وقام هذا الربنامج. التنوير الروس لتحديث تربية أعضاء اجلماعات اليهودية وتعليمهم أساساً على تأسيس شبكة من  
. املواد الدينية واليهودية واملواد العامة والتدريب على بعض احلرف املدارس االبتدائية للبنني والبنات جتمع مناهجها بني

لذات وبا"املنتجة  الربنامج تأسيس مدرسة ثانوية للمتميزين من الطلبة، كما أكد ضرورة نشر احلرف كما تضمن
وبطبيعة احلال، قاومت القيادات . أو الروسية يف التعليم  بني اجلماهري اليهودية، وضرورة استخدام اللغة األملانية"الزراعة

الربلينيني« التربوي واختذت إجراءات عنيفة ضد أي شاب يقلِّد  احلاخامية الفكر التنويري  ».  
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هلم يف حماولتهم حتديث تربية وتعليمدعاة التنوير إىل احلكومة الروسية كنصري  ونظر اجلماعات اليهودية وأعانوها يف  
وقد أشرف ماكس ليلينتال . »مدارس التاج«واليت أُطلق عليها اسم  تأسيس شبكة من املدارس احلديثة املخصصة لليهود

  .كما حاول إقناع اجلماعات اليهودية يف روسيا بإرسال أوالدهم إليها على تأسيس هذه الشبكة

فتح أبواب التعليم  :جهود احلكومة الروسية، يف حماولتها حتديث ثقافة وتربية اجلماعات اليهودية، اجتاهني واجتهت
هلم حتت إشرافها من جهة، وحتديث نظام التعليم  احلكومي ألعضاء اجلماعة اليهودية وإقامة مدارس يهودية خمصصة

  .اليهودي القائم من جهة أخرى
واب املدارس واجلامعات الروسية لألطفال والشباب اليهودفتحت احلكومة أب  خالل حكم 1804بقرار صدر عام  

، إال أن عدد"1825  1801"القيصر ألكسندر األول  األطفال والشباب اليهود الذين انضموا إليها ظل منخفضاً  
، فبلغ عدد1840جداً حىت عام  للتالميذ   تلميذاً من اموع الكلي48ة التالميذ اليهود يف املرحلتني االبتدائية والثانوي 

ومل خيتلف الوضع بالنسبة إىل. 8017املسجلني يف املدارس والبالغ عددهم  اجلامعات، فقد بلغ عدد الطالب اليهود  
2866طالباً من جمموع الطالب البالغ عددهم  15 .  

لطالبويبدو أن سلطة القهال وقفت بشدة ضد هذا القرار ومارست سلطتها يف منع ا اليهود من االلتحاق باملدارس  
ونظراً لفشل احلكومة يف جذب أعضاء. واجلامعات الروسية اجلماعة اليهودية للتعليم يف املدارس احلكومية، وضعت  

 تخصص لليهود ختضع إلشرافها دون النص على حرمان التالميذ اليهود من االلتحاق احلكومة خطة لتأسيس مدارس
وقد تكونت.  بتأسيس شبكة من مدارس التاج1844 وأصدرت قراراً عام باملدارس احلكومية، هذه الشبكة من  

  :املدارس التالية

 .  مدارس أولية من الدرجة األولى في المدن"أ 

 .  مدارس أولية من الدرجة الثانية في األقاليم"ب

 .  مدارس حاخامية لتدريب المدرسين والحاخامات"ج

ن طريق فرضوتقرر متويل هذه املدارس ع كذلك . ضريبة على الشموع اليت يستخدمها اليهود يف منازهلم يوم السبت 
وتضمن. منح خرجيي هذه املدارس االمتيازات نفسها اليت يناهلا خرجيو املدارس احلكومية قررت احلكومة منهج هذه  
عالوة على املواد غري الدينية مثل اللغة العربية،  املدارس بعض املواد الدينية مثل العهد القدمي وتارخيه والصلوات واللغة

وكلفت احلكومة الروسية ماكس. واجلغرافيا وعلمي النبات واحليوان واخلط والرسم الروسية وقواعدها واحلساب  

، إال أن 1840يف رجيا عام  ليلينتال، وهو تربوي يهودي من دعاة التنوير من أملانيا، بتأسيس مدرسة يهودية حديثة
املدارس مقاومة شديدة، حىت أا حينما فُتحت كانت شبه   بالفشل إذ قاومت اجلماعات اليهودية هذهحماوالته باءت

، مل يزد عدد الطلبة اليهود املسجلني يف1857وحىت عام . أوالد الفقراء من اليهود مهجورة ومل يلتحق ا سوى هذه  
3293املدارس عن  .  

دالتومنذ منتصف القرن التاسع عشر، ومع تزايد مع التحديث، وكنتيجة للسياسة الليربالية اليت انتهجها القيصر  
 فتحت أبواب احلراك االجتماعي واالقتصادي أمام أعضاء اجلماعات اليهودية، تزايدت نسبة ألكسندر الثاين واليت
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،1853ففي عام . األطفال والشباب اليهود املسجلون يف املدارس االبتدائية والثانوية بة اليهود بلغت نسبة الطل 
عام% 3.2من العدد الكلي للطالب، مث زادت النسبة إىل % 1.25 حىت وصلت نسبة الطالب اليهود  1863 

من اموع% 13.2املسجلني يف املدارس الثانوية  ، وهي نسبة تتجاوز نسبتهم إىل عدد 1873الكلي للطالب عام  
كذلك زاد عدد. السكان من% 3.2 بلغت نسبتهم 1865الروسية، ففي عام الطالب اليهود املسجلني يف اجلامعات    

ومع ازدياد تسجيل الطالب. 1881عام % 8.8العدد الكلي للطالب، مث زادت النسبة إىل  اليهود يف املدارس  
إال يف األماكن اليت ال توجد "اليت أنشأا احلكومة   بإغالق مدارس التاج1872احلكومية، أصدرت احلكومة قراراً عام 

سفيها مدار  ."حكومية 

الشباب اليهودي خالل حكم القيصر ألكسندر الثاين  وقد نال دعاة التنوير دفعة قوية وانتشر فكرهم بني كثري من
، حيث أدت السياسة"1881  1850" الليربالية إىل تشجيع كثري من اليهود على إرسال أوالدهم إىل املدارس  

وناشريها من أتباع حركة   اليت كان معظم مؤسسيها وصحفييهاكذلك لعبت الصحافة اليهودية،. احلكومية الروسية
مدرسة رجيا، ومدرسة أوديسا، ومدرسة سانت : التاج، مثل التنوير، دوراً مهماً يف نشر الفكر التنويري داخل مدارس

  .التنوير بطرسربج اليت أسستها مجعية نشر
نات،كما قام بعض املستنريين من اليهود بتأسيس مدارس لتعليم الب  "1861"فأُنشئت مدرسة يف كل من تشرينجوف  

ومجعت. ، ومدرستان يف منسك"1864"وكيشينيف  هذه املدارس بني املواد الدينية واملواد غري الدينية، فدرست املواد  
وقام دعاة التنوير بتأسيس مجاعة نشر الثقافة بني. على الروسية والعربية واألملانية الدينية عالوة  1863ام يهود روسيا ع 

وعاونت هذه اجلمعية كثرياً من . الثقافة واللغة الروسية لتشجيع الشباب اليهودي على االلتحاق بالتعليم احلديث وتبني
  .واليديشية باملدارس احلكومية احلديثة، كما نشرت كثرياً من املطبوعات بالروسية والعربية الشباب على االلتحاق

القيصرية حتديث النظام التعليمي اليهودي التقليدي،   اليهودية، حاولت احلكومةوكوسيلة لترويس وحتديث اجلماعات
 وعلى معلميها، كما حاولت تغيري مناهجها وحتسني طرق "حيدر"األولية اخلاصة  ففرضت إشرافها على املدارس

رارات احلكومة نظراً ألا ق فيها وحتسني األوضاع التعليمية داخلها، إال أن هذه املدارس كان مبقدورها جتاهل التدريس
ومع هذا، فقد حتسنت. كانت مدارس خاصة بعيدة عن قبضتها جتهيزات بعض هذه املدارس وكذلك األوضاع الصحية  

زادت رواتب معلميها، إال أن مناهجها وطرق التدريس فيها مل تتغير كثرياً عما  داخلها حتت تأثري حركة التنوير، كما
تلمود" من احلكومة وحركة التنوير يف املدارس األولية اخلريية ولكن أثر جهود كلٍّ .قبل  كان أكثر وضوحاً منه يف "تورا 

متوهلا اجلماعة، فأدخلت بعض املواد غري الدينية على منهجها   حيث إا كانت مؤسسات"حيدر"املدارس األولية اخلاصة 
" مثل اللغة الروسية أدخلت التعليم املهين واحلرف اليدوية يف واحلساب، كما "والترمجة منها إىل العربية وأُدخل . براجمها 

كذلك حاولت. يف هذه املدارس نظام االمتحانات كطريقة للتقييم داخلها احلكومة حتديث املدارس التلمودية العليا  
، فأصدرت عدة قرارات مشلت ضرورة"يشيفا" وتنظيم تدريس اللغة الروسية واحلساب واخلط إىل جانب املواد الدينية،  

 مؤسسات -أسلفنا   كما-إال أن قرارات احلكومة مل تؤثر كثرياً يف هذه املدارس نظراً لكوا . داخلها أوقات الدراسة
ولعل أهم نتائج حماوالت احلكومة الروسية حتديث ثقافة وتربية. خاصة اجلماعات اليهودية هو بروز فئة من املثقفني  

مانية حديثةعل والرأمساليني اليهود لديهم ثقافة .  
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، زادت االجتاهات الرجعية1881وباغتيال ألكسندر الثاين عام  يف روسيا القيصرية، وصدرت عدة قوانني حتد من  
ومل تكن اجلماعة اليهودية سوى . واالقتصادي لألقليات واجلماعات غري الروسية احلريات ومن فرص احلراك االجتماعي
قلصت حقوقهم   اليت1882القمع الرجعية، حيث صدرت قوانني مايو عام اجلماعات اليت وقعت ضحية عملية  إحدى

والطلبة اليهود يف املدارس واجلامعات   الذي حدد نسبة قبول التالميذ"1887"كما صدر قانون النسب . كثرياً
% 5يطان، ويف منطقة االست% 11املسجلني يف التعليم العايل واجلامعي ب  الروسية، فحددت نسبة الطلبة اليهود

و% 5و % 7يف كل من مدينيت موسكو وبتروجراد، مث خفِّضت النسب إىل % 3االستيطان، و خارج منطقة  

2% وأدت القوانني الرجعية اليت صدرت خالل هذه الفترة إىل تسييس طبقة. على التوايل املثقفني واملتعلمني من اليهود  
اقهموانضمامهم إىل احلركات الثورية الروسية أو اعتن أما اجلماهري اليهودية، فقد . األفكار القومية الصهيونية أو اليديشية 

  .وبطؤت عملية استيعاا ودجمها يف اتمع الروسي تعرقل حراكها
التعليم  اليت حددت عدد الطلبة اليهود يف التعليم العلماين احلديث، إال أن الطلب على 1887 ورغم صدور قوانني عام

صورة عامة وإن تذبذب بني االرتفاع واالخنفاض وفقاً لتطبيقالعلماين استمر ب أو عدم تطبيق سياسة النسب اليت حددها  
وقد بلغت نسبة الطلبة اليهود. القانون ، وهبطت 1894عام % 13,2املسجلني يف اجلامعات واملعاهد العليا الروسية  

عام% 7إىل   1902  1913 االخنفاض مرة أخرى عام ، وعاودت1907عام % 12، مث ارتفعت مرة أخرى إىل 

فإذا ما أضيف أن عدد الطالب اليهود املسجلني يف جامعات أوربا الغربية،%. 7,3بلغت  حىت وكان يتراوح بني  
، التضح أن عدد الطالب اليهود1902/1903 طالب عام 2405 و1895 املسجلني يف التعليم العايل العلماين  

استمرتكان آنذاك آخذاً يف الزيادة، ومن مث  كذلك تزايد . حركة علمنة وحتديث ثقافة طبقة املثقفني واملهنيني اليهود 
للتدريس ومجع منهجها بني  اليهودية اخلاصة املتأثرة بالفكر االندماجي واليت استخدمت اللغة الروسية لغة عدد املدارس

فقد بلغ عدد التالميذ املسجلني يف هذه . امليسورين فقط من اليهود املواد الدينية وغري الدينية، وإن التحق ا أوالد
من جمموع التالميذ اليهود ممن كانوا يف% 7,5حنو " ألف تلميذ 30العاملية األوىل حنو  املدارس قبل احلرب سن  

األوىل ألكثر من نصف األطفال اليهود   ميثل تعليم املرحلة"احليدر"وظل التعليم يف املدرسة األولية اخلاصة . "التعليم
من جمموع% 53,8جلني حيث بلغت نسبتهم املس ، األمر 1910ومل تنخفض هذه النسبة حىت عام . األطفال اليهود 

إال أن التعليم. استيعاب اجلماهري اليهودية يف الثقافة الروسية كان يتم ببطء شديد الذي يشري إىل أن اليهودي التقليدي  
تواه، إذ شهد تغريات أثرت يف فلسفته وحم1917  1881يف الفترة  انعكست عليه عملية التسييس اليت حدثت على  

النوع من التعليم خضع للتيارات األيديولوجية القومية السائدة بني هؤالء  مستوى املثقفني اليهود، ومن مث فإن هذا
 األولية تكاثرت املدرسة حيث اجته كل تيار إىل إقامة مدارس يهودية خاصة به تعكس فكره وأيديولوجيته، كما املثقفني،

  .اليهودية وظهرت أشكال عديدة منها
حيدر: بالعربية"التسعينيات من القرن املاضي، بدأت املدرسة األولية املطورة  ويف أواخر وخضع .  يف الظهور"متوكان 
ينية، إال أن املناهج فيها جتمع بني املواد الدينية واملواد غري الد هذا النوع من املدارس لتأثري احلركة الصهيونية، فكانت

مقدسة، وإمنا كلغة  وجهت وجهة صهيونية، فاحتوى منهج هذه املدارس على تعليم اللغة العربية ال كلغة املواد الدينية
كما متت دراسة. قومية تستخدم يف شىت ااالت املختلفة للحياة وجغرافية إرتس يسرائيل، » تاريخ اليهود«ما يسمى  
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الهتمامأي أرض فلسطني، وزاد ا عن  بالعهد القدمي باعتباره التعبري احلقيقي عن اجلوهر اليهودي األصلي والتعبري األمثل 
أي بعد انتشار"اليهود املرتبطني بأرضهم، على عكس التلمود الذي كُتب بعد النفي  كذلك .  خارج فلسطني"اليهود 

يات واللغة الروسية حيث متت دراستها بشكل موجز العام والرياض درست بعض املواد غري الدينية األخرى مثل التاريخ
وقد اتبعت هذه. وخمتصر  املدارس تنظيماً حديثاً، فحددت ساعات الدراسة وأدخلت نظام االمتحانات ومنحت 

وكان بعض هذه. كذلك مت حتسني معداا وطرق التدريس املتبعة فيها. شهادات خلرجييها املدارس خمتلطاً، مث قامت  
ء صهيون بتأسيس مدارس خمصصة للبنات حيث بدأتمجعية أحبا إقامة هذه املدارس يف جنوب روسيا يف منطقة كييف  

  .منطقة االستيطان ويف جاليشيا النمساوية، وكذلك يف بعض أجزاء من رومانيا وبساربيا وأوديسا، مث انتشرت يف
ية، فنادىوارتبط انتشار املدرسة األولية املطورة حبركة إحياء اللغة العرب كوسيلة لنشر » أُسر املدارس«آحاد هعام ب  

وبعد . قادا عدد من الصهاينة مثل وايزمان وديزجنورف والشاعر بياليك الفكر الصهيوين واللغة العربية، وكان من
، أشرفت هذه اجلمعية على العديد من1907الروسية جبمعية أحباء اللغة العربية عام  اعتراف احلكومة ألولية املدارس ا 

ويف الوقت نفسه لعبت مجاعة نشر الثقافة بني . اللغة للبنني والبنات ودور احلضانة، كما أقامت فصوالً مسائية لتعليم
وطور. هذه املدارس، وجند بعض خرجيي املدارس التلمودية للتدريس يف هذه املدارس يهود روسيا دوراً مهماً يف نشر  

ح فصل جديد لتدريس العربية عن طريق احملادثة، كمامنهج جديد هلذه املدارس، وافتت عقدت برامج صيفية لتدريب  
ويف وارسو، فُتحت حضانة لألطفال اليهود عام. معلميها ، وبدأت دورات تدريبية ملعلمي احلضانات على طريقة 1909 

ونظم معلمو هذه. فروبل وراً يف حتسني التدريبولعبت نقابة املعلمني د. املدارس أنفسهم يف نقابة يف جاليشيا  داخل  
 .العربية هذه املدارس، فظهرت كتب مدرسية ومطبوعات لألطفال والشباب والكبار باللغة

ففي. كما ظهرت مدارس أولية خاصة متأثرة بالفكر القومي اليديشي ، صرح مؤمتر شرينوفتس الذي عقده 1908عام  
ماعات اليهودية يف روسيا، ومن مث كثفت الدوائر اليديشية جهودها القومية للج أتباع هذا االجتاه بأن اليديشية هي اللغة
لكن جناح هذه احلركة كان. شبكة من املدارس تستخدم اللغة اليديشية كلغة للتعليم لتأسيس حمدوداً نظراً ملعارضة كل  
اعة نشر الثقافة قامت ورغم هذا، فإن مج. هلذا التيار الفكري من احلكومة الروسية واالندماجيني من اليهود والصهاينة

27 بإعانة حنو 1909عام    مدارس خمتلفة احتوى منهجها على تعليم8 للبنني و 3 مدرسة للبنات و16مدرسة منها  

وخالل احلرب العاملية األوىل، حينما رفع احلظر عن هجرة يهود منطقة. اليديشية االستيطان إىل داخل روسيا، كان  
ديشية مقيد ا مدرسة تستخدم اللغة الي42هناك   معلماً، كما منحت السلطات الروسية 130تلميذ و 6000 

تلمود"املدارس اخلريية األولية  أما املدارس التلمودية العليا، فلم.  تصرحياً بتدريس بعض املواد باليديشية"تورا  حيدث فيها  
 مدرسة فولوجني 1892ية عام الروس كثري من التغري ال يف مناهجها وال يف طرق تدريسها، بل أغلقت احلكومة

وقد ظهرت شبكة من املدارس التلمودية العليا يف . احلكومة الروسية التلمودية العليا لتجاهلها التنظيمات اليت أصدرا
كما ظهرت بعض املدارس التلمودية املطورة مثل مدرسة ليدا. حتت تأثري حركة املوزار بعض املدن الروسية العليا عام  

بالثقافة عامة وإعطاء الطلبة الذين   كان من مهامها إعداد احلاخامات واملعلمني من خالل تعريفهم، واليت1905
  .وأُسست يف العام نفسه مدرسة عليا للدراسات اليهودية .سينخرطون يف األعمال التجارية ثقافة يهودية
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10 مسجالً فيها حوايل "يشيفا" العاملية األوىل، كان هناك ثالثون مدرسة تلمودية عليا ومع بداية احلرب آالف طالب  
 .وبساربيا يف روسيا، وقد غطت هذه املدارس معظم دول البلطيق ومعظم بولندا

 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم اإلسالمي والهند وإثيوبيا حتى الحرب العالمية األولى 

Education of the Jewish Communities  in the Moslem World, India and 
Ethiopia to the Firs t World War 

   

 :   العالم اإلسالمي1

العامل اإلسالمي يف مرحلة متأخرة، وقد سبقها وصول القوات اإلمربيالية اليت  بدأت عملية حتديث املؤسسات التعليمية يف
  .كانت تستقطب أعضاء اجلماعات اليهودية لصاحلها عادةً ما

وال يف  عشر، مل ختتلف املؤسسات التربوية اليهودية يف بالد العامل اإلسالمي، ال يف شكلها قرن التاسعوحىت منتصف ال
وقد محل االستعمار األوريب معه . الكُتاب بنيتها، عن املؤسسات التعليمية التقليدية اليت كانت سائدة يف هذه البالد مثل

وجه علماين أوريب عملت على علمنة أعضاء اجلماعات اليهودية ذات ت إىل هذه البالد، حينما جاء، نظماً تربوية
  .األوربية وحتويلهم إىل مجاعات وظيفية تابعة للحضارة الغربية وإىل مادة استيطانية وصبغهم بالثقافة

يليت حيث جنحت منظمة األليانس إسرائ وكان هذا التطور أكثر حدة يف بالد املغرب العريب منه يف بقية العامل العريب
وقد أسست هذه املنظمة أول مدرسة هلا يف . شبكة واسعة من املدارس يونيفرسل، يف ظل االحتالل الفرنسي، يف تأسيس

إبان  ، حلقتها مدارس أخرى يف طنجة ودمشق وبغداد وتونس، وقد وصل عددها1862باملغرب عام  مدينة تطوان
  .يف املغرباحلرب العاملية األوىل إىل حنو مائة مدرسة أغلبها 

 : "بني إسرائيل"  الهند 2

. بين إسرائيل يف بومباي اليت استقرت يف اهلند منذ عدة قرون توجد مجاعات يهودية عديدة يف اهلند، ولكن أمهها مجاعة

 خيتلفون يف عادام ولغتهم وملبسهم عن جريام من سكان منطقة الكونكان باهلند حيث وأعضاء هذه اجلماعات ال

والسبت واخلتان، إال أم ظلوا  يشون فيها رغم احتفاظهم ببعض الشعائر الدينية اليهودية مثل قوانني الطعامكانوا يع
  .الديانة اليهودية املتضمنة يف التوراة والتلمود والشريعة بعيدين عن أية معرفة حقيقية بكثري من أساسيات

التاسع عشر وذلك  م بالعهد القدمي واللغة العربية يف القرناجلماعة اليهودية على أول معرفة حقيقية هل وقد حصل أعضاء
املدارس يف بومباي، وقامت بترمجة العهد القدمي إىل  بفضل جمهودات البعثات التبشريية الربوتستانتية اليت أسست بعض

 و القس جونكما أصدر أحد املبشرين الربوتستانت، وه. "يتحدث ا أعضاء اجلماعة اللغة احمللية اليت"املاراثي 
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وكلية درس فيها أعضاء  ، أول كتاب لقواعد اللغة العربية باملاراثية، وأسس مدرسة ثانوية1832ويلسون، يف عام 
تعليمهم العلماين أيضاً يف املدارس التبشريية املسيحية ويف  ومما يذكَر أن أعضاء اجلماعة تلقوا. اجلماعة اللغة العربية
  . ظل احلكم الربيطاين يف بومبايتوافرت يف املدارس العامة اليت

 اجلماعة يتولون مسئولية تعليم أنفسهم بأنفسهم حيث أقاموا أول مدرسة ابتدائية عام ومع مرور الوقت، بدأ أعضاء

واملاراثية بفضل دعم اجلماعات  ، واليت أضيفت هلا املرحلة الثانوية لتدرس فيها اللغات العربية واإلجنليزية1875
  .جنلترا وفرنسا وكذلك دعم حكومة بومباياليهودية يف إ

 : "الفالشاه"  يهود إثيوبيا 3

هلم  الطابع اخلاص لديانة يهود إثيوبيا اليت تأثرت بالبيئة املسيحية يف إثيوبيا، فكان كان التعليم األداة اليت حافظت على
  .رهبان وقساوسة

 كما كانت لغة العبادة اليت يستخدموا "ة الرمسية يف إثيوبيااللغ" ومل يعرف يهود إثيوبيا التلمود، وظلت األمهرية لغتهم
جمتمعات الفالشاه حىت  واحتفظ الرهبان اليهود مبكانة مميزة ومركزية داخل. "املقدسة للكنيسة اإلثيوبية اللغة"اجلعزية 

 مكانتهم، واحتل مراكز الربوتستانتية ضعف مركزهم فقوضت القرن التاسع عشر، ولكن مع وصول البعثات التبشريية
  .القساوسة اليهود وكبار السن من أعضاء اجلماعة القيادة من بعدهم

. موحد مجاعات متناثرة ومتفرقة غري مترابطة جغرافياً أو سياسياً وال جتمعهم قيادة أو تنظيم وظل يهود إثيوبيا يشكلون

القسيس بتعليم األطفال الصلوات  وم مساعدوقد اهتموا بتعليم أوالدهم، فكانت كل قرية تضم مدرسةً حيث يق
  .واإلجنيل واللغة اجلعزية وقراءة وكتابة األمهرية

كان فيتلوفيتش تلميذاً . أعضاء اجلماعة  نقطة التحول يف جمال تعليم1904ويمثل جميء جاك فيتلوفيتش إىل إثيوبيا عام 
 لتقصي أوضاع اجلماعة اليهودية 1867ثيوبيا عام يونيفرسل إىل إ ليوسف هاليفي الذي أرسلته األليانس إسرائيليت

اجلماعة السفر  فيتلوفيتش على تأسيس مدارس يف أديس أبابا وأمسرة، كما أتاح لبعض الشباب من أعضاء وعمل. هناك
ربية إىل الوكالة اليهودية فيما بعد، يف نشر تعليم الع وسامهت جمهودات فيتلوفيتش وتالميذه، ومبعوثي. إىل أوربا للدراسة

بل  .يف هذه املدارس مل يكن أبداً كبرياً كما مل يعد أغلب اخلرجيني إىل قراهم مرة أخرى إال أن عدد الطالب. حد ما
هذا النوع من التعليم إىل حتديث  وبالتايل، أدى. جنح كثري منهم يف احلصول على وظائف حكومية مهمة بفضل تعليمهم

  .اجلماعة نفصلت عن سائر أعضاءشرحية صغرية من أعضاء اجلماعة ا

  "1887-1800"جوزيف فرتايمر 

Joseph Wertheimer  
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وعمل ككاتب حسابات يف األنشطة التجارية  ولد يف فيينا ألسرة يهودية موسرة،. تربوي منساوي كان يعمل بالتجارة
 ويف. ه درس علم التربية خالل وقت فراغهورغم انشغاله بالتجارة، إال أن. بعد اخلاصة بوالده، مث حتول إىل شريك له فيما

وقد أبدى اهتماماً خاصاً بدور . العامة العشرينيات من عمره، قام برحلة إىل إيطاليا وفرنسا وإجنلترا دف توسيع ثقافته
  .حاول تأسيس دور حضانة مماثلة احلضانة اإلجنليزية، وحينما عاد إىل النمسا

وقام بتأسيس أول دور . األعمال األوربية عن دور احلضانة إىل اللغة األملانية بعضبدأ فرتامير نشاطه التربوي بترمجة 
من دور احلضانة  وفيما بعد، أسس عدداً.  مبساعدة قسيس كاثوليكي يدعى يوهان لندر1830يف النمسا عام  حضانة

  .لتوجيه األحداث اجلاحننياإلفراج عنهم و يف املدن النمساوية، كذلك قام بتأسيس مجعية ملساعدة ارمني بعد

 بتأسيس منظمة لتدريب عدد كبري من األطفال 1840النمسا، حيث قام عام  كما كان له نشاط موجه إىل يهود
اقتصادي منتج وعنصر  إىل قطاع احلرف اليدوية املختلفة كجزء من االجتاه الرامي آنذاك إىل حتويل اليهود اليهود على

، كون مجعية للعناية بأيتام اليهود 1860عام   حضانة خاصة باألطفال اليهود، ويف، أسس دور1843ويف عام . نافع
كذلك لعب فرتامير دوراً مهماً يف الكفاح من أجل . ملجأ للفتيات اليتيمات احملتاجني وقامت هذه اجلمعية بتأسيس

  .اجلماعات اليهودية حقوقهم السياسية واالجتماعية إعطاء أعضاء

  "1882-1815"ماكس ليلينتال 

Max Lilienthal  

  مديراً للمدرسة اليهودية احلديثة1839مث عين عام . ميونخ، وأمت دراسته هناك ولد يف. تربوي وحاخام إصالحي أملاين

روسيا القيصرية عام  فدعته حكومة. يف رجيا، حيث ذاع صيته كداعية قدير لتحديث تعليم اجلماعات اليهودية
حديثة حكومية لليهود على غرار النموذج  ر التعليم أوفاروف، لوضع مشروع لتأسيس مدارس، بتوصية من وزي1841

ووضع ليلينتال . احلديثة واللغات األوربية كما حرص على ميش الدين األملاين، الذي حرص على األخذ بالعلوم
لقي معارضة  ستيطان بقبوله، ولكنههلذا املشروع، وحاول إقناع قادة اجلماعة اليهودية يف منطقة اال اخلطوط العريضة

تشككهم يف جدوى املشروع وأغراضه،  شديدة من جانب اليهود األرثوذكس، كما عبر دعاة التنوير من اليهود عن
وزاد إعالن . التعليم اليهودي التقليدي وحتويل اليهود عن دينهم بينما اعتربه احلسيديون حماولة سلطوية لتدمري أسس

روسيا الذين  استقدام مدرسني من أملانيا للمدارس املقترحة حدة املعارضة، فزاد هذا من شكوك يهود ليلينتال اعتزامه
وكان يهود . اليهودية متاماً كما فقدوا انتماءهم الديين كانوا يكنون االحتقار ليهود أملانيا على اعتبار أم فقدوا هويتهم

دد مكانتهم   باعتبارهم نفاية بشرية"شرق أوربا" ينظرون إىل يهود الشرق أملانيا املندجمني كانوا روسيا يعرفون أن يهود
  .االجتماعية كما دد مواقعهم الطبقية باخلطر

اليهود من خالل   أن يتم فرض اإلصالح التعليمي على1842املوقف، اقترح ليلينتال على أوفاروف عام  وإزاء هذا
مع اجلماعة اليهودية، وجلأ إىل استصدار   االقتراح خشية تضاعف الصدامولكن الوزير رفض هذا. إجراءات قانونية
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ويف الوقت نفسه، سعى أوفاروف إىل . نفسه للمشروع التعليمي املقترح مرسوم يف العام نفسه يوصي بتأييد القيصر
وفرض  ارج،اليهودية وتفتيت وحدا، فتخلى عن االقترح الرامي إىل استقدام مدرسني من اخل امتصاص املعارضة

األرثوذكس واحلسيديني يف مواجهة دعاة  ضرائب على املدرسني احملليني، وعمل بعلم ليلينتال على كسب عطف اليهود
، وصدر قانون تأسيس 1843وأمتت اللجنة عملها عام . لدراسة املشروع التنوير، كما قام بتشكيل جلنة من اليهود

 مس للمشروع ووضع أسسه، وكان طرفاً رئيسياً يف كل املنازعاتغري أن ليلينتال الذي حت .1844املدارس عام 

دراسة التلمود من مدارسها،  الرامية إىل فرضه، ما لبث أن تراجع عن موقفه بعد أن طلبت احلكومة القيصرية استبعاد
غادرة روسيا صرف اليهود عن دينهم، وهو ما دفعه إىل م حيث رأى يف ذلك مصداقاً ملا تردد من أن هدف املشروع هو

  .1844سراً يف عام 

أصبح ليلينتال  ،1849ويف عام .  حيث أدار مدرسة خاصة لعدة سنوات1845هاجر ليلينتال إىل أمريكا عام  وقد
عمل حاخاماً ألبرشية بين يسرائيل يف مدينة   وحىت وفاته،1855ومنذ عام . حاخاماً لألبرشيات األملانية يف نيويورك

  .كما أسس اجلمعية احلاخامية األدبية. كلية االحتاد العربي ما كان حماضراً يفك. "أوهايو"سينسنايت 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا منذ الحرب العالمية األولى حتى الوقت 
 الحاضر 

Education of the Jewish Communities  in France, Germany, and England 
from the Firs t World War to the Present  

النظم التربوية اخلاصة باجلماعات اليهودية  تزايدت وتائر التحديث والتصنيع يف العصر احلديث، وتزايد معها تساقط
  .العامة، اليت أصبحت من أهم وسائل علمنة ودمج أعضاء اجلماعات اليهودية لتحل حملها املؤسسات التربوية احلديثة

حتوالت عميقة يف البنية االقتصادية   عملية التحديث اليت جرت يف غرب أوربا، منذ ايات القرن الثامن عشر،وصاحبت
الذي كان له أعمق األثر يف وضع اجلماعات اليهودية يف هذه البالد،  والطبقية والسياسية للمجتمعات األوربية، األمر

إعتاق  يهودية داخلها خالل العصور الوسطى يف الغرب ومتالعزلة اليت عاش أعضاء اجلماعات ال فتساقطت جدران
يف جمتمعام، تساقطت املؤسسات التربوية  وباستيعاب اليهود. أعضاء اجلماعات اليهودية واستيعام يف اتمعات احمليطة

التلمودية  ، واملدارس"د توراتلمو"، واملدارس االبتدائية اخلريية "حيدر"االبتدائية اخلاصة  اليهودية التقليدية؛ مثل املدارس
األطفال اليهود يف االلتحاق باملدارس احلكومية  ومنذ أواسط القرن التاسع عشر، بدأت أعداد متزايدة من. "يشيفا"العليا 

 وهي مدارس حيضرها التالميذ"اليهودي يقتصر بشكل متزايد على مدارس التعليم التكميلي  العلمانية، وبدأ التعليم الديين

املدارس حيضرها الطالب يف العادة  وهذه. د بعد حضورهم املدارس احلكومية ويدرسون فيها بعض املواد اليهوديةاليهو
بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعادةً ما تكون هذه املدارس ملحقة  إما مرة يف األسبوع أو ملدة ساعة أو ساعتني كل يوم

بعض مواد  دارس تضم مناهجها مواد دراسية غري دينية وتضاف إليهااليوم الكامل اليهودية، وهي م ، أو مدارس"باملعبد
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بلد آلخر، وإن كان النمط الغالب هو غلبة  وتتفاوت نسبة املواد غري الدينية إىل املواد الدينية من. ذات طابع يهودي
  .اليهودية املواد غري الدينية على املواد الدينية

تعليم اجلماعات اليهودية يف أوربا الغربية حيث زاد التحاق  جتاه حنو حتديث وعلمنةوبعد احلرب العاملية األوىل، تزايد اال
برامج  احلكومية، واقتصر التعليم اليهودي على عدد قليل من الساعات يف مدارس تكميلية ذات أطفال اليهود باملدارس

مجعت مناهجها بني الدراسات غري  كما مل يؤسس سوى عدد قليل من مدارس اليوم الكامل اليهودية اليت. حمدودة
  .للغاية الدينية والدراسات الدينية اليت كانت بدورها ضئيلة

 :   ألمانيا1

 ومع.اجلماعة اليهودية يف أملانيا عن النمط العام للتطور يف أوربا الغربية ووسطها ال خيتلف منط تطور التربية والتعليم عند

اليهود من دخول املدارس األملانية، وذلك  فمع ظهور النازية، منع األطفال. ن النمطهذا، تشكِّل املرحلة النازية احنرافاً ع
يشكلون شعباً عضوياً له لغته وتراثه وأرضه ومن مث ال جيوز له أن يندمج يف  انطالقاً من اعتقاد النازيني بأن اليهود

ابتدائية وثانوية تركِّز على تعليم  دارس يهوديةولذا، أسس النازيون، بالتعاون مع احلركة الصهيونية، م. األملاين الشعب
كما أسسوا معاهد مهنية لتأهيل الشباب اليهودي الذي . املستقلة» اليهودية اهلوية«العربية ودف إىل تقوية ما يسمى 

 ألف 60و املعهد حن وبلغ عدد الشباب الذين مت تأهيلهم يف هذا. االستيطان يف فلسطني أو يف أية دولة أخرى يفكر يف
أملانيا من خالل اهلجرة أو اإلبادة أثناء احلرب  وقد اختفت هذه املؤسسات التعليمية بعد تصفية يهود. شاب وشابة
  .العاملية الثانية

 :   فرنسا2

أوربا الغربية حيث هاجر بعضهم إىل إسرائيل وهاجرت  بعد احلرب العاملية الثانية،قلَّ عدد أعضاء اجلماعات اليهودية يف
 مدرسة بعضها يف 40، مل يزد عدد املدارس اليهودية يف أوربا الغربية عن 1969 ويف عام.غالبيتهم إىل األمريكتني

اإلحصاءات خالل  ومع هذا،تشري. إستكهومل،مدريد، زيورخ،بازل:يكن يوجد فيها مدارس يهودية من قبل،مثل مدن مل
منهم نال تعليمه يف مدارس تكميلية ال % 25و  يهودياً،من األطفال اليهود تلقوا تعليماً% 50هذا العام إىل أن 

يف مدارس اليوم الكامل % 25وملدة أربع سنوات فقط يف أغلب األحيان،و يداومون فيها سوى يوم واحد يف األسبوع
  .اليهودية

، أكرب األثر يف هجرة يهود مشال أفريقيا وكان لنمو اجلماعة اليهودية يف فرنسا خالل اخلمسينيات والستينيات، نتيجة
  .والتوسع يف املدارس وخصوصاً مدارس اليوم الكامل زيادة حجم املؤسسات التعليمية اليهودية
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بتأسيس  ، بالتعاون مع الوكالة اليهودية،1976قد قام عام  "FSJU" اليهودي املوحد وكان الصندوق االجتماعي
باريس واألقاليم، كما عمل خالل  مدارس عديدة يفالذي عمل على تأسيس  "FIPE" الصندوق االستثماري للتعليم

  .اليوم الكامل إىل الضعف مخس سنوات على زيادة عدد الطلبة املسجلني مبدارس

 سنة، مسجلني يف مدارس اليوم 17 و 5اليهود، بني أعمار  من األطفال% 20، كان حوايل 86/1987ويف عام 
  يف األقاليم، شاملةً مراحل احلضانة33مدرسة يف باريس و 55هذه املدارس إىل  ووصل عدد. الكامل اليهودية

مدرسة دينية تكميلية يف باريس  220 طفل يهودي يتلقون تعليماً دينياً يف 9700كما كان . واالبتدائية والثانوية 
  . وخارجها

 واخلصوصية اإلقليميةإىل حركة عامة نشأت يف فرنسا واجتهت حنو تأكيد الالمركزية  ويعود هذا التحول يف واقع األمر

ومن مث، بدأت . الفرنسية املختلفة وعارضت مركزية الدولة، كما طالبت باالعتراف باخلصائص اللغوية والثقافية لألقاليم
  .باالعتراف وياا الدينية واإلثنية اجلماعات اليهودية يف فرنسا هي األخرى باملطالبة

  شكالً دينياً إثنياً بني اليهود القادمني من مشال أفريقيا بتراثهم وتقاليدهمفاختذت غري أن أشكال اهلوية اليهودية تعددت

األوربيني، وخصوصاً بني اليهود ذوي  اليت تبلورت يف العامل العريب، يف حني اختذت شكالً إثنياً الدينياً بني اليهود
  .األصول الشرق أوربية والتراث اليديشي

االلتحاق باملدارس اليهودية، فإن اجلزء األكرب من  إن تعددت أشكاهلا، له أثر يف تزايدوإذا كان تعميق اهلوية اليهودية، و
 التعليمي اليهودي، خصوصاً أن النظام ااين للتعليم احلكومي الفرنسي كان إحدى األطفال اليهود ظَلَّ خارج النظام

فصوالً للعربية، كما تسمح لطالا  احلكومية الفرنسيةوتوفر املدارس . أدوات احلراك االجتماعي بالنسبة ألبناء املهاجرين
  .بتلقي تعليم ديين بعد ساعات الدراسة املدرسية

 مدرسة للدراسات 1985تأسست عام  وقد. وتضم اجلامعات الفرنسية أقساماً وبرامج للدراسات اليهودية والعربية
 مبعهد باريس القومي للغات ملحقةً Ecole Des Hautes Etudes du Judaisme العليا اليهودية

تعليم العربية الكالسيكية واحلديثة ومقررات دراسية يف فكر وتاريخ وحضارة  واحلضارات الشرقية، وذلك لتقدم برامج
برامج لنيل  كما يقدم مركز راشي، الذي تديره منظمة الصندوق االجتماعي اليهودي املوحد،. اليهودية اجلماعات

 .بانشون - راسات اليهودية بالتعاون مع جامعة السوربونالدرجة اجلامعية يف الد

الشبيبة الصهيونية والدينية وغريها، وهناك أيضاً  فهناك حركات. ويوجد نشاط ثقايف وتربوي خارج اإلطار املدرسي
ألف طفل يهودي بضعة أسابيع كل عام يف جو يعمل على تعميق اهلوية  20 مركز اإلجازات الذي يقضي فيه حنو

واألقاليم األخرى   مركزاً تغطي باريس170كما أن هناك حلقات للدراسات اليهودية يف . والثقافية ودية الدينيةاليه
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كانت عامالً مساعداً يف عودة البعض إىل ممارسة الشعائر  ويبدو أن هذه املراكز. تم بدراسة التقاليد الدينية اليهودية
  .الدينية

 :   إنجلترا3

القرن العشرين، هي أن يلتحق اجلزء األكرب من األطفال  دة للتعليم يف إجنلترا، يف العقد األول منأصبحت الصورة السائ
واللغة العربية  االبتدائية والثانوية احلكومية وحيصلوا على قدر ضئيل من املعرفة بالديانة اليهودية اإلجنليز اليهود باملدارس

لتالميذ املدارس، ومن بينهم اليهود، احلق يف  طى القانون اإلجنليزي، أع1944ويف عام . من خالل الدراسات التكميلية
  .احلكومية خالل الفترات املعتادة للدراسة تلقي تعليمهم الديين داخل املدارس

 مدرسة 50 إىل 1970واخلمسينيات كثري من مدارس اليوم الكامل وصل عددها عام  وتأسس خالل األربعينيات
ممن هم يف  من إمجايل عدد اليهود% 13، بلغ الطالب يف هذه املدارس حنو 1961م ويف عا. آالف طالب 10تضم 

أما .  ألف طالب13أو % 20إىل  وزادت النسبة يف اية السبعينيات.  ألف طالب80سن الدراسة والبالغ عددهم 
  . الثمانينيات ألفاً يف أواسط13 إىل 1961ألفاً عام  22التعليم التكميلي، فاخنفض عدد املسجلني فيه من 

من أمهها   معاهد دينية عليا، ومعاهد حاخامية6مدرسة يهودية، بني حضانة وابتدائية وثانوية، و 81وتضم إجنلترا اآلن 
ويقدم معهد سبريو للتاريخ والثقافة . اليهودية كما أن بعض اجلامعات اإلجنليزية تقدم برامج يف الدراسات. كلية اليهود

 فصوالً يف التاريخ اليهودي داخل املدارس الثانوية احلكومية واخلاصة، كما يقدم ،1978تأسس عام اليهودية، الذي 

 .«اليهودية الثقافة«و» التاريخ اليهودي«برامج دراسية للكبار فيما يسمى 

  الحاضر التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية منذ الحرب العالمية األولى حتى الوقت

Education of the Jewish Communities  in Eas tern Europe from the Firs t 
World War to the Present  

فقد زاد تعثُّر عملية التحديث يف اية  .أخذ منط حتديث تربية وتعليم اجلماعات اليهودية يف أوربا الشرقية شكالً مغايراً
واضطهاد جلميع األقليات ومن بينهم أعضاء اجلماعات اليهودية، وكذلك  القرن التاسع عشر وما صاحب ذلك من قمع

قوانني مايو  االجتماعي وإغالق أبواب املؤسسات التعليمية احلكومية أمام الشباب اليهودي يف إطار توقف احلراك
حزب "اليهودية احلركات الثورية والعمالية  ، من اغتراب أعضاء اجلماعات اليهودية وأدى إىل اخنراطهم يف1882

بإقامة سلسلة من املؤسسات التعليمية اليهودية اخلاصة ا واليت عكست  وقامت هذه احلركات.  والصهيونية"البوند
وبقيام الثورة البلشفية  .السياسية، واتسمت هذه املؤسسات بتوجهها العلماين اإلثين  اليديشي أو الصهيوين أيديولوجيتها

، أما يف بولندا وشرق أوربا، فقد اختذ تطور "سابقاً"السوفييت  للجماعات اليهودية يف االحتادتغيرت األوضاع بالنسبة 
  .اليهودية شكالً مغايراً تعليم اجلماعات

 "سابقا"  االتحاد السوفيتي 1
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 االحتاد السوفييت، اليهودية يف احلكومة السوفيتية يف بادئ األمر إىل االعتراف باللغة اليديشية كلغة قومية لألقليات اجتهت
. إطار توجهها العام حنو تأكيد الثقافة اليديشية للجماعة اليهودية كما اجتهت إىل إقامة شبكة من املدارس اليديشية يف

عام  %22 زيادة نسبة الطالب اليهود امللتحقني باملدارس اليديشية إىل إمجايل الطالب اليهود من وأدى هذا إىل
تنخفض بشكل تدرجيي  إال أن أعداد اليهود بدأت. 1932عام % 64، مث إىل 1930عام % 29,5 إىل 1922

وكان عدد الطالب اليهود يف املدارس . التعليمية الروسية بعد هذا العام، بسبب تزايد التحاقهم باملدارس واملؤسسات
من إمجايل % 4و15 طالباً يشكلون 23699 حنو 1926/1927يف العام الدراسي  الثانوية واجلامعات الروسية

  .من إمجايل الطالب% 10 أو 1935 ألفاً عام 60عددهم إىل  الطالب، ووصل

احلكومية يف الفترة التالية  اليديشية متاماً مع اية الثالثينيات، وزاد التحاق الطلبة اليهود باملدارس وقد اختفت املدارس
مؤسسات تعليمية خاصة للجماعات اليهودية، إال أنه، مع مدارس أو  وظل االحتاد السوفييت ال يضم أية. حىت الثمانينيات

واحد من  مت افتتاح مدارس جديدة يف االحتاد السوفييت من أمهها مدرسة تلمودية عليا يشرف عليها سياسة الربيسترويكا،
يهودية من كبرية من أعضاء اجلماعات ال ومع سقوط االحتاد السوفييت وهجرة أعداد. أهم علماء التلمود اإلسرائيليني

 من املتوقع أن تتغير صورة تعليم "املراحل العمرية اليت تلتحق باملؤسسات من"روسيا وأوكرانيا وغريمها من اجلمهوريات 
  .اجلماعات اليهودية أعضاء

 :   بولندا2

 لبنية الثقافيةفمن ناحية، كانت ا. اليهودية وغربتها بعد قيام احلرب العاملية األوىل تعمقت يف بولندا عزلة اجلماعة

 وبنظام "شالختا"املرتبط بطبقة النبالء  واحلضارية للمجتمع البولندي تلفظ اليهود وترفض دجمهم نظراً ملرياثهم التارخيي
ومن ناحية أخرى،تدهورت .يف جوهره تراث معاد ملصاحل بولندا القومية  وهو"استئجار عوائد القرى والضياع"األرندا 

البولنديني الصاعدة بالوظائف  اعة اليهودية مع اضطالع الدولة البولندية اجلديدة وطبقة التجاراالقتصادية للجم األوضاع
اليهودية على أيدي احلركات الثورية والعمالية اليهودية  وقد تأسست شبكة من املدارس. الوسيطة التقليدية لليهود

  .العزلة وهذا االنفصال املتزايدين والصهيونية تعبرياً عن هذه

تضم مدارس حضانة وابتدائية وثانوية،  «Tarbut تاربوت«تعرف باسم  ان للحركة الصهيونية شبكة من املدارسوك
  مدرسة عام15وزادت هذه املدارس من . ومدرسة زراعية للتدريب على االستيطان يف فلسطني ومدارس مسائية،

  . طالب ألف40 يدرس فيها 1938 مدرسة عام 3000 طالباً إىل 2575تضم  1918

وكانت هذه املدارس  ."زيشو"كانت هناك شبكة من املدارس تشرف عليها املنظمة املركزية للمدارس اليديشية  كما
وبالتايل اتسمت مناهجها باجتاهها االشتراكي العلماين  حتت رعاية حزب البوند واحلركات العمالية اليهودية األخرى،

  هذه الشبكة، اليت كانت لغة التدريس فيها اليديشية، مدارس حضانةوضمت. اليديشية القوي وباالهتمام بالثقافة
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. طالباً 15486  مدرسة حيضرها169 إىل 1934/1935وابتدائية وثانوية ومدارس مسائية وصل عددها يف عام 

  .وأقامت زيشو أيضاً معهدين عاليني لتدريب املعلمني

اليت انشق » والثقافة رابطة املدارس«ارة يديشية تعين وهي اختصار لعب» شول كولت«توجد شبكة مدارس  كما كانت
. تدريس اللغة العربية إىل جانب اللغة اليديشية مؤسسوها عن حزب عمال صهيون اليميين نظراً ملوقفهم بشأن ضرورة

و  إىل حن1935  1934كبري يف بولندا، حيث وصل عدد املدارس التابعة هلا عام  إال أن هذه الشبكة مل تنتشر بشكل
  . طالبا3432ًحضانة وابتدائية وثانوية ومسائية تضم   مدرسة16

 .املدارس الدينية، األوىل شبكة مدارس يفنه حتت رعاية حزب مزراحي الصهيوين الديين كما كانت هناك شبكتان من

نة وابتدائية الشبكة مدارس حضا وضمت هذه. وكانت مدارسها خليطاً من املدرسة الدينية التقليدية واملدرسة احلديثة
 إىل حنو 1936ووصل عدد الطالب يف هذه املدارس عام . التدريس فيها وثانوية يف أغلبها تكميلية، وكانت العربية لغة

  . ألف طالب56

األرثوذكسية، وتضم املدارس الدينية األولية  أما الشبكة الثانية، فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة للمؤسسة الدينية
 وبلغ عدد هذه املدارس يف أواسط. ، وكانت لغة التدريس فيها اليديشية"يشيفا" رس التلمودية العليا واملدا"حيدر"

املخصصة للبنات حتت  كما كانت هناك أيضاً شبكة من املدارس.  ألف طالب47 مدرسة تضم 350الثالثينيات 
 27 مدرسة تضم 230 حنو 1938عددها عام  رعاية املؤسسة الدينية األرثوذكسية هي مدارس بيت يعقوب بلغ

خاصة غري خاضعة إلشراف أي من الشبكات سالفة الذكر كانت  كما كانت توجد مدارس دينية تقليدية. ألف طالبة
 لشبكات املدارس مؤسساا اخلاصة لتدريب احلاخامات واملعلمني للتعليم يف املدارس وكان.  ألف طالب40تضم 

  .مية يف وارسو ختدم هذا الغرض أيضاًكما كانت هناك مدرسة حكو. الدينية

يف تزايد اإلقبال على  لتردي أوضاع اليهود يف تلك الفترة واستبعادهم من قطاعات اقتصادية عديدة، أبعد األثر وكان
 يف فلنا معهد ييفو 1925كما تأسس عام  . طالب5000 حنو 1934املدارس التجارية اليهودية اليت ضمت عام 

 وأنشأ املعهد فروعاً له فيما بعد يف الواليات املتحدة واألرجنتني، وانتقل جملس .لغة والثقافة اليديشيةلدراسة التاريخ وال

 .إدارته إىل نيويورك بعد احلرب العاملية الثانية

أو ألف طالب  200 املسجلني يف املدارس اليهودية يف بولندا إبان احلرب العاملية الثانية إىل أكثر من ووصل حجم الطلبة
يف املدارس اليديشية أو % 9.3الدينية و منهم مسجلون يف املدارس% 29.5من إمجايل الطالب اليهود، % 38.8

وبلغ . من أطفال اليهود باملدارس احلكومية حيث تلقوا تعليمهم بالبولندية كما التحقت أعداد كبرية. العربية العلمانية
املدارس البولندية  اليهود، أي أن عدد الطلبة املسجلني يفمن إمجايل الطالب % 61.2طالباً أو 355.91 عددهم

 اخلاص، مع العلم بأن مقررات هذه املدارس "اليديشي" كان ضعف عدد املسجلني يف املدارس ذات التوجه الديين واإلثين
  لغة التدريسالتوجه اخلاص، بل إن العنصر الديين أو اإلثين مل يكن يتجاوز أحياناً نفسها مل تكن كلها متوجهة هذا
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احلكومية عدم اعتراف وزارة التعليم  وقد يكون من العوامل اليت شجعت االجتاه حنو االلتحاق باملدارس. ومادة أو اثنتني
ومع هذا، تضاءلت أعداد الطلبة اليهود يف اجلامعات البولندية حيث اخنفض  .البولندية بشهادات املدارس الثانوية اليهودية

 خالل% 37، يف حني زاد حجم الطلبة من غري اليهود بنسبة 1936 و1923 عاميبني %35 عددهم بنسبة

  .الفترة نفسها

اليهودي كان يتلقى تعليماً بولندياً، وهو ما يعين تزايد  ورغم أن هذه األرقام تدل على أن نسبة غري قليلة من الشباب
الغربية يف القرن   اتمع البولندي مثلما حدث يف أورباالبولندية، إال أن ذلك مل يؤد إىل دجمهم يف استيعاب اللغة والثقافة

الثقافية واالقتصادية كانت تلفظ أعضاء اجلماعات  وذلك بسبب ما تقدم من أن بنية اتمع البولندي. التاسع عشر
بني عامي وقد أدى ذلك إىل هجرة أعداد كبرية منهم خارج بولندا، بلغت . دجمهم اليهودية وتسعى إىل طردهم ال إىل

الصهيونية وقيادات  وكان بني هذه العناصر عدد كبري من زعامات احلركة" فرداً 395.235 حنو 1937و 1921
  ."إسرائيل

وقد .  ألفا25ً إىل 1939 ألف طالب عام 320الطلبة اليهود من  أما بعد احلرب العاملية الثانية، فقد تقلص حجم
 شهد تأميم مجيع املدارس اليهودية 1948/1949ن العام الدراسي طالباً، ولك 2874  مدرسة تضم34أُعيد فتح 
ومع تزايد . تعليم العربية تابعة للحكومة، وكان قد مت من قبل إلغاء اللغة اليديشية كلغة للدراسة كما أُلغي فأصبحت

، "بضعة آالف ومل يتبق منهم سوى 1969ائي يف عام  متت تصفيتهم بشكل"هجرة أعضاء اجلماعة إىل خارج بولندا 
  مت تأسيس معهد دراسة تاريخ وثقافة1986ويف عام . يهودية أو شبه يهودية أبواا أغلقت املدارس اليت كان هلا صبغة

  .اليهود يف بولندا ويتبع جامعة كراكوف

 :   بالد شرق أوربا األخرى3

ويل والثانية، عن النمط الذي ساد روسيا األ وال خيتلف النمط السائد يف بقية بالد شرق أوربا بني احلربني العامليتني
اختفت املؤسسات التعليمية اخلاصة بأعضاء اجلماعات اليهودية تقريباً، واختفى  وبعد احلرب العاملية الثانية. وبولندا
، متت ففي ار. بدرجة أقل اليهودي من سائر بالد أوربا الشرقية فيما عدا ار ورومانيا حيث متت هذه العملية التعليم

الوحيدة من نوعها يف شرق أوربا، وقد تلقى مجيع  إعادة فتح املعهد الالهويت يف بودابست، والذي ظل املؤسسة
ومت فتح مدارس ابتدائية وثانوية، إال أن عدد األطفال املسجلني فيها مل يتعد . فيه حاخامات البالد االشتراكية تدريبهم

، مت افتتاح أول 1987عام  ويف.  ألفا80ًة اليهودية يف ار والبالغ  طفل من إمجايل تعداد اجلماع300  200 قط
بالتعاون بني مؤسسة التراث اليهودي وكلية القانون يف جامعة  مركز للدراسات اليهودية يف الكتلة الشرقية يف بودابست

تعليم  ر، خصوصاً يف جمالالعالقات بني ار وإسرائيل، بدأت الوكالة اليهودية تنشط يف ا ومع حتسن. بودابست
ورغم . فتح مدرسة يوم كامل يهودية وهناك تفكري أيضاً يف. العربية، وقد مت إرسال مدرسني إىل بودابست هلذا الغرض

أن املسألة تأجلت نتيجة خالفات داخل اجلماعة اليهودية ونتيجة ختوف  أن احلكومة ارية أعطت موافقتها املبدئية، إال
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فيها سوى بعض  أما رومانيا، فال يوجد. دابست من أن تطالب الكنيسة الكاثوليكية مبدارس مماثلةبو السلطات يف
 .ومدينة  بلدة25 طالب يف 500الفصول الدينية التقليدية حيضرها حوايل 

 التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالمية األولى حتى الوقت الحاضر 

Education of Eas tern Jewry from the Firs t World War to the Present  

، تأسست إحدى 1865ويف عام . اليهودية التقليدية كان النتشار مدارس األليانس أكرب األثر يف حتديث املدارس
ويف عام . مناهجها الدراسات اليهودية إىل جانب دراسة اللغتني العربية والتركية كربيات املدارس يف بغداد، وتضمنت

املدارس  وقد أُغلقت هذه.  طالب6000صل عدد مدارس األليانس يف العراق إىل عشر مدارس تضم و ،1947
، ووصل 1898يف طهران عام  كما فتحت األليانس أول مدرسة هلا.  وإقامة دولة إسرائيل1948مجيعاً بعد حرب 

دت املدارس اليهودية يف وشه. 1960طالب عام  6200عدد املدارس التابعة هلا يف إيران مخس عشرة مدرسة تضم 
أعداد كبرية من أعضاء اجلماعة عقب قيام الثورة اإليرانية اإلسالمية يف عام  إيران تدهوراً يف أعدادها بعد أن هاجرت

1979.  

املصرية، حيث كانت العربية  ، بلغ عدد الطالب اليهود املسجلني يف املدارس1928 و1927ويف مصر، بني عامي 
األجنبية اليت كانت حتظى برعاية اجلماعة اليهودية   يف املدارس653 طالباً مقابل 7168 لغة الدراسة، حوايل

  .من الطلبة اليهود مسجلني يف مدارس أجنبية% 90الصهيونية، كان ما يزيد على  وعند قيام الدولة. واألليانس

ويالحظ أن . طالب15,800  مدرسة تضم45 حنو 1939ويف بالد املغرب العريب، بلغ عدد مدارس اإلليانس عام 
 حنو 1930بسائر السكان، فكان الطالب اليهود يشكلون عام  املستوى التعليمي ألعضاء اجلماعة كان مرتفعاً باملقارنة

وقد نشطت يف تلك الفترة أيضاً . فقط% 2,9كانت نسبتهم إلمجايل السكان  من طالب املدارس، بينما% 25
  .املغرب اللغة والثقافة العربية ونشر الفكر الصهيوين بني يهودالصهيونية، فحاولت إحياء  املنظمة

من جمموع الطالب % 75احلكومية حنو   يف املدارس1930ويف تونس،كانت نسبة الطالب اليهود املسجلني عام 
د وكان الطالب اليهو. اليت كانت غالبيتها من مدارس األليانس اليهود،وكان الباقون مسجلني يف املدارس اخلاصة

ولكن %. 2,5عدد الطالب يف املدارس،يف حني كانت نسبتهم إلمجايل عدد السكان  من إمجايل% 15,3يشكلون 
فرنسية،كما كان التوجه العام   مل تكن عربية إذ كانت مقرراا الدراسية"قبل االستقالل"احلكومية يف تونس  املدارس
  .فرنسياً

 اليهودية اجلنسية الفرنسية، ودخوهلم املدارس احلكومية املخصصة اجلماعة أما يف اجلزائر، فكان الكتساب أعضاء
األليانس بعض املدارس  وقد أقام. الفرنسيني، أكرب األثر يف سرعة علمنتهم واندماجهم يف اتمع الفرنسي للمستوطنني

 عملت األليانس على توسيع شبكة وبعد احلرب العاملية الثانية، .اليهودية اليت وفرت هلم قدراً من التعليم الديين اليهودي
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وتلقت .  ألف طالب30 إىل 1960االحتالل الفرنسي حيث وصل عدد طالا عام  مدارسها مبساعدة سلطات
  .دعماً من يهود أوربا والواليات املتحدة األليانس

 بفتح مدارس للبننيمنظمة أرثوذكسية يهودية، ومنظمة مجاعة لوبافيتش احلسيدية،  وقامت منظمة أوزار هاتوراه، وهي

أوزار هاتوراه يف حتديث  وقد سامهت األليانس مع منظمة. والبنات ومدارس دينية عليا وكليات تدريب للمعلمني
إصالحات على مناهجه وأساليب التدريس فيه، وجنحت  وإصالح التعليم الديين اليهودي التقليدي من خالل إدخال

 هذه املدارس يف املغرب، حيث كان عدد الدارسني يف مدارس األليانس عامالدارسني يف  هذه اهودات يف زيادة عدد

  . يف املدارس التقليدية املعدلة7100 قياساً بنحو 7800حنو  1970

تزايد أيضاً االهتمام يف  دولة إسرائيل واستقالل كثري من بالد املغرب العريب وتزايد الشعور القومي العريب، ومع إقامة
وأقامت األليانس مدرسة يف . اللغة العربية واملواد اليهودية املضمون القومي للمناهج وزادت مقرراتمدارس األليانس ب

وإيران  مدرسي اللغة العربية، وعمل خرجيوها يف مدارس األليانس يف بالد البحر األبيض املتوسط الدار البيضاء لتدريب
  ."داوفيما بعد يف إسرائيل وأمريكا الالتينية وغرب أوربا وكن"

 عملية نشر التعليم "اليهودية أرسلتهم الوكالة"اهلند، فمنذ مخسينيات القرن العشرين، توىل مدرسون إسرائيليون  أما يف
وقد لعب هؤالء أيضاً دوراً حيوياً يف تشجيع هجرة . الغرض العربي بني أعضاء اجلماعة، وأسسوا شبكة واسعة هلذا

سوى  معظم بين إسرائيل، إما إىل إسرائيل أو إىل إجنلترا، ومل يبق منهم يف اهلندوقد هاجر  .أعضاء اجلماعة إىل إسرائيل
  .بضع مئات

. يف مد نشاطها بني يهود الفالشاه عن عناصر قيادية بينهم ويف إثيوبيا حبثت املنظمات اليهودية العديدة اليت كانت ترغب

اليهودية   قيادات سياسية حقيقية نظراً لطبيعة اجلماعةعلى بعض األشخاص، ولكنهم مل يشكلوا وقد وقع االختيار بالفعل
خالفات عديدة بني القيادات الدينية التقليدية يف  وقد نشبت. يف إثيوبيا واليت اتسمت بالالمركزية والتبعثر وعدم الوحدة

وقد رجحت . أخرىومدرسي العربية الذين تلقوا تعليمهم يف إسرائيل من ناحية  القرى من ناحية والقيادات السياسية
كانوا يتلقوا من املنظمات  القيادات السياسية يف آخر األمر، نظراً لنفوذهم ووضعهم املتميز بفضل األموال اليت كفة

صالم باحلكومة، ولذلك فقد جنحوا يف استقطاب شباب  اليهودية، وبفضل اعتراف اهليئات األجنبية م وبفضل
  .اجلماعة

وكانت املنظمة اليهودية  .، منع النشاط الديين كما منع تعلُّم العربية1974اركسي إىل احلكم عام النظام امل وبعد جميء
 2200ضمت " مدرسة 19 اليت أقامت "أورت"والتدريب  الوحيدة اليت سمح هلا بالعمل هي منظمة إعادة التأهيل

هذه  يف إثيوبيا، واجلماعات املؤيدة هلم، النقد لنشاطووجه بعض أعضاء اجلماعة . ودينياً  تقدم تعليماً مهنياً وعاماً"طالب
وقد أوقف نشاط . هجرم إىل إسرائيل املنظمة اليت كانت تعمل على حتسني أوضاعهم يف إثيوبيا وهو ما مل يشجع على
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 وسمح حبرية العبادة 1983واملعابد أُعيد فتحها مرة أخرى عام  ، ولكن مجيع املدارس1981هذه املنظمة عام 
  .لدينيةا

  .سقوط النظام املاركسي صفِّيت اجلماعة اليهودية تقريباً يف إثيوبيا مع عملية التهجري األخرية اليت صاحبت وقد

 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الواليات المتحدة األمريكية 

Education of the Jewish Communities  in the U. S. A  

أعمق األثر يف دفع أعداد كبرية من أعضاء  يف شرق أوربا، وتزايد العنصرية يف أوربا بصفة عامة،كان لتعثر التحديث 
وشكلت هجرم جزءاً من هجرة كربى محلت . للحراك االجتماعي اجلماعات اليهودية إىل اهلجرة حبثاً عن فرص

الفترة  دة، تلك اهلجرة اليت وصلت ذروا يفاتمعات االستيطانية، خصوصاً الواليات املتح ماليني البشر من أوربا إىل
  .ذلك  واستمرت حىت احلرب العاملية الثانية مث بدأت ختبو بعد1914 و1881بني عامي 

العلماين املفتوح الذي اتسم بقدرته على استيعاب وصهر  وتأثر تعليم اليهود يف الواليات املتحدة بطبيعة اتمع األمريكي
 كما تأثر منط التعليم اليهودي الديين بنموذج. جماالت وفرص انتماء ثقايف كامل أمامهم  فتحوأمركة املهاجرين، وعلى

  .امللحقة باملعبد اليهودي التعليم الربوتستانيت يف الواليات املتحدة، خصوصاً مدارس األحد واملدارس التكميلية

واء من حيث عدد الدارسني أو من حيث ساعات هامشياً إىل حد كبري،س وكان التعليم اليهودي يف الواليات املتحدة
تستند إىل أي معرفة  على ذلك تآكل اهلوية الدينية اليهودية لتحلّ حملها هوية إثنية يهودية جديدة ال وترتب. الدراسة

وايل ذوبان أعضاء اجلماعة اليهودية، والذين يشكلون ح وزاد ذلك بدوره من عوامل. حقيقية بالديانة أو الثقافة اليهودية
  .األمريكي نصف يهود العامل، يف جمتمعهم

 :   في القرن التاسع عشر1

  على يدي ربيكا جراتز يف فيالدلفيا، وانتشرت بشكل سريع خالل1838اليهودية عام  تأسست أوىل مدارس األحد

 يف نيويورك، 1842عام  كما تأسست أول مدرسة يوم كامل يهودية. الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر
  .وانتشرت يف عدة مدن أمريكية

التاسع عشر،  احلكومية العلمانية حتلّ حمل املدارس التابعة للطوائف الدينية يف مخسينيات القرن وبعد أن بدأت املدارس
ليهودي يف وبالتايل، اقتصر التعليم ا. 1870عام  بدأت مدارس اليوم الكامل اليهودية تغلق أبواا إىل أن اختفت متاماً

  .التكميلية امللحقة باملعبد واليت تأسست يف كثري من التجمعات اليهودية تلك الفترة على مدارس األحد واملدارس

ومع . تشمل املرحلة الثانوية جمال تعليم اليهود خالل القرن التاسع عشر، تركزت اجلهود على التعليم االبتدائي ومل ويف
. مؤسسات تربوية عالية لتخريج النخبة الدينية اجلديدة فظة، كان البد أن تتبعهاظهور اليهودية اإلصالحية واحملا
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 1886العربي لتدريب احلاخامات، كما أُسست كلية الالهوت اليهودية عام   كلية االحتاد1875فتأسست عام 

  .احلاخامات احملافظني لتخريج

  :  من مطلع القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية2

أن جاءت موجات هجرة يهود اليديشية من أوربا  استقرت صورة تعليم اليهود يف الواليات املتحدة على هذا النمط إىل
املهاجرون اجلدد إىل إرسال أوالدهم إىل املدارس األمريكية احلكومية  واجته. 1920 و1880الشرقية بني عامي 

بالواليات املتحدة يف  وسامهت مساعدات أعضاء اجلماعة اليهودية. االخنراط سريعاً يف اتمع األمريكي رغبةً منهم يف
وقد . اإلقبال على دراسة اللغة اليديشية أو العربية أمركة القادمني اجلدد وتعليمهم اإلجنليزية كما سامهت يف تراجع

 أن مستواها كان ، ورغم اختالفها عن مثيلتها يف شرق أوربا إال»حيدر«عليها  أسسوا مدارس دينية تكميلية أُطلق
  .والتقاليد اليهودية ومن هنا، كان هلذه املدارس أثر سليب، بل وعملت على إبعاد طالا عن العقيدة .متدنياً

» تلمود تورا«مدارس تكميلية أخرى أفضل حاالً أُطلق عليها اسم  ومع اجتاه املهاجرين اجلدد إىل االستقرار، أُسست

وأُقيمت . عشر دارس اليت كانت تسمى ذا االسم يف أوربا الشرقية حىت القرن التاسعاألخرى عن امل رغم اختالفها هي
. اليهودية بصرف النظر عن انتماءام املذهبية هذه املدارس مبجهودات مجاعية، وكانت مفتوحة جلميع أعضاء اجلماعة

جانب دراسة التوراة والعبادات والصلوات العربية واألدب املكتوب ا إىل  وتضمنت مناهج هذه املدارس دراسة اللغة
. اللغة العربية وقد جاء مدرسو هذه املدارس محملني باألفكار الصهيونية فاهتموا بإحياء. والتاريخ واالحتفاالت

انتشرت هذه املدارس يف نيويورك وبعض املدن   مث1897وتأسست أول مدرسة عربية حديثة يف الواليات املتحدة عام 
  .األخرى

  مبدرسة عليا أخرى لتصبح كلية1915ومت دجمها عام . 1886 عام "يشيفا"تلمودية عليا  وأُسست أول مدرسة

تأسيس مدارس اليوم الكامل  كما شهدت هذه الفترة بداية. الهوت واحدة مث أصبحت فيما بعد جزءاً من جامعة يشيفا
وظهرت كذلك املدارس اليديشية . املية األوىل إىل أربع مدارسالع لتقدمي تعليم علماين وديين، ووصل عددها إبان احلرب

االبتدائية  وقد ضمت املدارس اليديشية شبكة من املدارس. إال أا تطورت خالل العشرينيات ،1911العلمانية عام 
نوا  ألف طالب يهودي كا100أن  ، جند1908ويف عام . والثانوية ومعاهد لتدريب املعلمني ومعسكرات تعليمية

يف % 26.2يف مدارس األحد، % 26.5احليدر، و يف مدارس% 37.1حيضرون مدارس يهودية تكميلية، منهم 
 .فقط يف مدارس اليوم الكامل% 0.6باملعبد، وحوايل  يف املدارس امللحقة% 9.65التلمود تورا، و

 Bureau of Jewish Education نيويورك مكتب التعليم اليهودي ، تأسس يف1910ويف عام 

واهتم املكتب  .املؤسسات التعليمية اليهودية بصرف النظر عن انتماءاا املذهبية أو األيديولوجية لإلشراف والتنسيق بني
كما أُسست أول مدرسة ثانوية يهودية . املعلمني األكفاء بتوحيد املناهج الدراسية بني املدارس املختلفة وخلْق كوادر من
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وتأسست يف تلك الفترة أيضاً املعسكرات .  مدرسة30 إىل 1940دارس عام امل ووصل عدد هذه. 1913عام 
  .1897 التعليمية، ومعاهد تدريب املعلمني اليت كان أوهلا كلية جراتز يف فيالدلفيا عام الصيفية

 American Association for Jewish  اجلمعية األمريكية للتعليم اليهودي1939كما تأسست عام 

Education "AAJE" مدرسة ومكتباً 32اليهود، وأُقيمت  من أجل دعم اجلهود وتنسيقها يف جمال تعليم 
  .اليهودية احمللية يف أحناء البالد للتعليم اليهودي لإلشراف على شبكة املدارس

 :   بعد الحرب العالمية الثانية3

اندماجهم يف اتمع األمريكي خالل  ايدشهد منط تعليم اليهود حتوالً آخر مع تزايد أمركة املهاجرين اليهود وتز
 فمن ناحية، بدأت اللغة. االقتصادية وتزايد اخنراطهم يف احلياة الثقافية العامة الثالثينيات، وكذلك مع حتسن أوضاعهم

اليديشية من إمجايل حجم طالب  اليديشية تفقد أمهيتها، وانعكس ذلك يف اخنفاض نسبة الطالب املسجلني يف املدارس
واختفت هذه املدارس . "1958عام % 2أقل من   إىل1950عام % 3 و1946عام % 5من "ملدارس اليهودية ا

ومن . معهد الييفو املتخصص يف دراسة اليديشية أصبحت تدار اآلن باإلجنليزية متاماً يف الوقت احلاضر، بل إن اجتماعات
كانوا قد متركزوا فيها  ملية خروجهم من األحياء اليتأخرى، تزايد احلراك االجتماعي ألعضاء اجلماعة وبدأت ع ناحية

لذا، جند أن املدارس الدينية من منط احليدر والتلمود تورا  .عند وصوهلم، فأخذوا ينتشرون بني الضواحي واألحياء األرقى
إلشراف املعابد  اخلاضعةويف املقابل، تزايد التحاق األطفال اليهود باملدارس التكميلية املسائية  .بدأت تشهد تدهوراً حاداً

من األطفال املسجلني يف املدارس اليهودية  %88 وقد كان. اليت أسسها أعضاء اجلماعة يف األحياء اليت استقروا فيها
رعاية املعبد، وهي إما مدارس مسائية يذهب إليها الطفل اليهودي مرتني أو   حيضرون مدارس تكميلية حتت1958عام 

يف األسبوع   االنتهاء من دراسته، أو مدارس األحد اليت يذهب إليها الطفل مرة واحدةاألسبوع بعد مخس مرات يف
  ."ومن مث مسيت مدارس اليوم الواحد"

املذهيب سواء  فترة الثالثينيات، االجتاه إىل حتديد أطر احلياة الدينية وتنظيماا وفقاً لالنتماء وكان قد تبلور أيضاً، خالل
. لكل مذهب مدارسه ومؤسساته التعليمية اخلاصة وبالتايل، أصبح. وذكسياً أو حمافظاً أو إصالحياًكان هذا االنتماء أرث

. جمال التعليم اليهودي بعد أن كانت خاضعة إلشراف جهة مركزية حمايدة وأدى كل ذلك إىل تفتت اهودات يف

واملعبد على  لى تعميق االنتماء إىل املذهبكبري من املدارس الصغرية املعزولة عن بعضها تعمل ع وأصبح هناك عدد
ناحية فيدرالية الواليات املتحدة وال مركزيتها  وهذا يف حد ذاته يعكس من. حساب االنتماء إىل اجلماعة اليهودية األكرب

  .من ناحية أخرى

/ 1936عام  ذ ألف تلمي200التسجيل يف املدارس اليهودية زاد خالل األربعينيات واخلمسينيات من  ومع أن حجم

من األطفال % 80اإلحصاءات أن  ويرد يف"1959 ألفاً عام 553 مث إىل 1950 ألفاً عام 266 إىل 1937
، إال أن هذه الزيادة "التعليم اليهودي خالل املرحلة االبتدائية  شكالً من أشكال1960  1950اليهود تلقوا يف الفترة 
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م"مدارس اليوم الواحد"األحد فمدارس . يف ساعات الدراسة صاحبها اخنفاض حادسوى  ، على سبيل املثال، ال تقد
الكايف من املواد الدينية أو الثقافية أو  وساعات الدراسة احملدودة هذه ال تسمح باستيعاب القدر.  ساعة دراسة سنويا64ً

 غري مؤهلني بالقدر الكايف إىل أن مدرسي املدارس التكميلية امللحقة باملعبد كما أشارت بعض الدراسات. اللغة العربية
السنوات الثالث أو  كما أن اجلزء األكرب من التالميذ يتركزون يف. وخصوصاً يف جمال الدراسات اليهودية للتدريس

 سنوات من التعليم اليهودي 4  3املتوسط أكثر من  األربع األوىل من الدراسة، أي أن الطفل اليهودي ال يتلقى يف
  .املنتظم

ورغم . اليهودية الكامل، فظلت متثل اإلطار األمثل لتأهيل الطالب اليهودي يف جمال الديانة والثقافة يومأما مدارس ال
% 4وزيادة نسبة التسجيل فيها من  ،1962 عام 258 إىل 1935 مدرسة عام 17زيادة أعداد هذه املدارس من 

 أا ظلت تشكل األقلية بني املدارس ، إال1967اليهودية عام  من إمجايل طالب املدارس% 13.4 إىل 1958عام 
رعاية  ومما يذكر أن غالبية هذه املدارس كانت حتت. "دينية علمانية"مقرراا كانت مختلَطة  اليهودية األخرى، كما أن

وخالل السبعينيات، .  العمالية-اليديشية  احلركة األرثوذكسية، وبعضها كانت حتت رعاية احلركة احملافظة واالجتاهات
عام 90.675 إىل 1972 ألف طالب عام 75حيث ارتفع من  د حجم التسجيل يف مدارس اليوم الكامل،زا

من إمجايل األطفال % 28 إىل 1984يف مدارس اليوم الكامل عام  ووصلت نسبة املسجلني. 1978/1979
  . سنة17  3من أنواع التعليم اليهودي يف الفئة العمرية  اليهود احلاصلون على نوع

التسجيل  ، يف حني اخنفض%145، زاد االلتحاق مبدارس اليوم الكامل بنسبة 1983 و1958عامي  لفترة بنيويف ا
منو حجم األسر األرثوذكسية يف  ومن أسباب هذه الزيادة%. 48يف املدارس التكميلية خالل الفترة نفسها بنسبة 

ري تعليم يهودي ألوالدها من خالل مدارس اليوم وحترص على توف الواليات املتحدة واليت تضم عدداً أكرب من األطفال
وجدوا  آخر أكثر أمهية وهو أن أعضاء الطبقات اليهودية الوسطى اليت تعيش يف املدن الكربى ولكن مثة سبباً. الكامل

مستوى املدارس احلكومية وزيادة  ، األمر الذي أدى إىل تدهور"السود واألسبان"أنفسهم حماطني بأعضاء األقليات 
اليوم الكامل اليهودية تقدم مستوى تعليمياً أرقى نظري تكلفة  وبالقياس إىل ذلك فإن مدارس. الشغب واجلرمية فيها

  .الدراسات اليهودية أو يف جمال الدراسات غري اليهودية معقولة، سواء يف جمال

املدارس   حجم التسجيل يفيف التسجيل يف مدارس اليوم الكامل مل يعوض النقص الذي حدث يف إال أن حجم الزيادة
 إىل 1959أكثر من نصف مليون عام  التكميلية، وبالتايل اخنفض حجم التسجيل اإلمجايل يف املدارس اليهودية من

أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة البالغ   ىف الثمانينيات، وذلك من إمجايل تعداد372.417
 3من جمموع األطفال بني % 43 - 39يل يف املدارس اليهودية بنحو التسج وتقدر نسبة.  شخص5.835.000

التابعة  مسجلون يف املدارس% 20منهم مسجلون يف املدارس التابعة للحركة اإلصالحية، و %36و.  سنة17و
  .مسجلون يف مدارس خمتلطة% 8للحركة احملافظة، و
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الواليات املتحدة   جامعة يف أحناء350كما تضم . ا يف نيويوركالتعليم العايل اليهودية جامعة يشيف وأبرز مؤسسات
 خدمة التعليم اليهودي ألمريكا الشمالية  منظمة1981وقد تأسست عام . أقساماً للدرسات العربية واليهودية

Jewish Education Service of North America  لتحل حمل اجلمعية األمريكية للتعليم
التخطيط بعيد املدى للتعليم اخلاص باليهود ويف دعم املوارد املخصصة  هة استشارية تساهم يفوهي أساساً ج. اليهودي

  .له

وتثقيفي مثل املراكز  توجد يف الواليات املتحدة مؤسسات ثقافية اجتماعية وشبابية يهودية تقوم بدور تربوي كما
قوم هذه املؤسسات مبحاولة تنمية وعي الفرد بانتمائه وت .اخلاصة باليهود واحلركات الشبابية، وخصوصاً الصهيونية منها

 كما تقيم احلركات. الثقافية واالجتماعية ودورات تعليم العربية واملعسكرات الصيفية اليهودي من خالل النشاطات

 اللغة إسرائيل، تركز فيها على تعليم اإلصالحية واحملافظة واألرثوذكسية معسكرات صيفية تعليمية خاصة ا، بعضها يف
 .«اليهودية الثقافة«العربية وعلى ما يسمى 

 

 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أمريكا الالتينية 

Education of the Jewish Communities  in Latin America  

ولكن هذه البالد اليهودية،  بالد أمريكا الالتينية مثلها مثل أي من مناطق اجلذب األخرى ألعضاء اجلماعات كانت
القومية لشعوا، وبالتايل وجد أعضاء اجلماعات اليهودية  احتفظت بكاثوليكيتها اليت شكلت بعداً أساسياً يف اهلوية

اليت  وبينما عمل اتمع األمريكي على تذويب الفوارق بني اجلماعات اليهودية. وتعزهلم أنفسهم يف تربة تستبعدهم
الالتينية على تعميق هذه الفوارق  م وحتويلهم إىل كتلة متجانسة، عملت جمتمعات أمريكااستقرت فيه من خالل أمركته

يهودية إىل العودة إىل تراثها الثقايف واإلثين اليهودي اخلاص  فقد اجتهت كل مجاعة. وعلى تفتيت اجلماعات اليهودية
وحىت  ة مثل املدارس احلكومية اانية،ذلك غياب مؤسسات قومية للدمج يف أمريكا الالتيني وقد عمق. ومتسكت به

فقد اجتهت كل مجاعة يهودية إىل  وبالتايل،. عندما تأسست هذه املؤسسات فإا كانت ذات توجه كاثوليكي واضح
ماً مدارس اليوم الكامل اليهودية اليت يتلقى فيها األطفال اليهود تعلي إقامة مؤسساا التعليمية اخلاصة ا، بل زادت عليها

القومي أو الصهيوين، مبا  وقد اتسمت املدارس بتوجهها اإلثين. بعيداً عن تأثري كاثوليكية املدارس العامة يهودياً عاماً
. يف أمريكا الالتينية اليت اختذت شكالً إثنياً أكثر منه دينياً يعكس طبيعة اهلوية اليهودية لدى أعضاء اجلماعات اليهودية

ذلك  وقد ساعد على. 1948ارس التكميلية هي النوع السائد من املدارس اليهودية حىت عام املد ويف األرجنتني، ظلت
أتاح لألطفال اليهود فرصة الدراسة يف  نظام املدارس األرجنتينية الذي انقسم إىل فترتني كل منها أربع ساعات، وهو ما

 يف 1948 تأسست أول مدرسة يوم كامل عام وقد. ساعتني أو ثالث يومياً املدارس التكميلية صباحاً أو مساًء ملدة
اجلماعة اليهودية  أن زيادة الربامج الدراسية ذات التوجه الكاثوليكي الواضح يف املدارس احلكومية دفع بيونس أيرس، إال

 مدرسة 44 مدرسة من إمجايل 38السبعينيات إىل  إىل التوسع يف مدارس اليوم الكامل اليت وصل عددها يف أواخر
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إمجايل األطفال اليهود املسجلني يف املدارس اليهودية يدرسون يف هذا النوع  من% 84كما أن .  يف بيونس أيرسيهودية
  . املدارس منذ بدايات الثمانينيات من

 مدرسة يهودية تشمل مراحل احلضانة واالبتدائية 33الكامل من إمجايل   مدرسة من مدارس اليوم20وتضم الربازيل 
من إمجايل  %98نسبة الطالب املُسجلني يف هذا النوع من املدارس يف بدايات الثمانينيات إىل  ووصلت. والثانوية

  .الطالب املُسجلني يف املدارس اليهودية

تتركز غالبية  التسجيل يف املدارس اليهودية تنخفض كلما حتركنا حنو املراحل التعليمية األعلى، إذ كما جند أن نسب
سنوات الدراسة يف املدارس اليهودية تراوحت بني  ففي األرجنتني مثالً، جند أن متوسط.  االبتدائيةالتالميذ يف املراحل

  قُدرت نسبة األطفال اليهود الذين1960ويف عام . بعدها بالنظام التعليمي العام عامني وثالثة أعوام يلتحق التالميذ

. الصف األول االبتدائي ممن بدأوا دراستهم أصالً يف% 4.2أكملوا دراستهم حىت الصف السادس االبتدائي حبوايل 

  .مع بداية الثمانينيات% 3.5واخنفضت هذه النسبة إىل 

انتقال ساعدت املهاجرين اجلدد، مبرياثهم  ويبين ذلك أن مدارس اجلماعات اليهودية يف هذه البالد كانت مبرتلة أداة
ولذا، فإن أمهية هذه املدارس . لى التكيف داخل اتمع اجلديداحلضارية وع اللغوي والثقايف، على استيعاب الصدمة

  .تناقص عدد املهاجرين ومع تزايد معدالت االندماج يف اتمع تتضاءل مع

املدارس، ازدهرت  كلما زاد نفوذ الكنيسة الكاثوليكية يف بالد أمريكا الالتينية، وزادت سيطرا على كما جند أنه
الوضع يف بريو حيث تصل نسبة التسجيل يف املدارس  ، كما هو"الالتينية"ت اهلوية اليهودية املدارس اليهودية وتعمق

يف البالد اليت تتمتع مبعدالت علمنة عالية مثل شيلي واألرجنتني والربازيل واليت  أما. من األطفال اليهود% 95اليهودية
املدارس اليهودية يف األرجنتني مثالً  د أن نسبة التسجيل يفغالبية يهود أمريكا الالتينية، فاألمر خمتلف متاماً حيث جن تضم

يف مدينيت ساوباولو وريو دي جانريو بالربازيل، ويدل  %6 ، وتصل إىل%25فقط، ويف شيلي إىل % 16تصل إىل 
  .اجلماعات اليهودية يف هذه البالد وعلى تزايد اندماجهم يف اتمع هذا على تزايد علمنة أعضاء

اجلماعات اليهودية يف أمريكا  اللغوي بني أعضاء اجلماعات اليهودية يبني معدالت االندماج بني أعضاءالوضع  ولعل
حملها اللغة اإلسبانية أو الربتغالية، كما تزايد عدم االكتراث  الالتينية بشكل جلي، فقد اختفت اللغة اليديشية وحلت

من  %84 ففي املكسيك مثالً، جند أنه بينما كان. س اليهوديةوجود مدرسني إسرائيليني يف املدار باللغة العربية رغم
عام % 10اخنفضت هذه النسبة إىل   يتلقون تعليمهم باليديشية،1955األطفال املسجلني يف املدارس اليهودية عام 

 سنة ليست لديهم أية 18مدينة فالبارايسو حتت سن  من األطفال اليهود يف% 75ويف شيلي، جند أن . 1970
 ويف ساو باولو. بالنسبة لألطفال الذين ولد آباؤهم يف أمريكا الالتينية% 90إىل  ة باليديشية، وترتفع هذه النسبةمعرف

فقط أن اليديشية لغتهم  %15 من اليهود يعتربون أن الربتغالية لغتهم األوىل يف حني اعترب% 85بالربازيل، جند أن 
  .األوىل
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اليهودية بتوجهها اإلثين القومي أو الصهيوين، وهلذا تشكل دولة إسرائيل عنصراً  واتسمت املقررات يف مدارس اجلماعات
أن كثرياً من خرجيي املعاهد اليهودية  ويف األرجنتني، جند. يف املقررات الدراسية باعتبارها مصدراً مهماً هلذه اإلثنية مهماً

زيل، جند أن نسبة كبرية من املدرسني من ويف الربا. إسرائيل لتدريب املعلمني يقضون فترات تصل إىل عام يف
الرئيسية  كما تضم املدرسة اليهودية. ملا تعاين منه املدارس اليهودية من نقص يف عدد املدرسني اإلسرائيليني، وذلك نظراً

جامعة ويف فرتويال، جند أن . كليات إسرائيل  برناجماً إلرسال طالا لقضاء عدة أشهر للدراسة يف إحدى"بريو"يف ليما 
  .التعليمي اليهودي القدس هي اجلهة اليت تدعم النظام

 أول معهد حاخامي أرثوذكسي "األرجنتني"بيونس أيرس   يف1973وفيما يتعلق بالتعليم العايل اليهودي، تأسس عام 
املنظمة  عايةكما مت خالل السبعينيات فتح مركز جديد للدراسات اليهودية حتت ر. الالتينية للدراسات العليا يف أمريكا
الثانوية يف إطار مشروع مت بالتعاون بني  وقد خترج ألول مرة يف األرجنتني مدرسو املرحلة. الصهيونية وجامعة تل أبيب

كما تضم اجلامعات الوطنية يف . وجامعة تل أبيب واملنظمة الصهيونية العاملية ممثلي اجلماعات اليهودية يف األرجنتني
  .اليهودية معة ساو باولو يف الربازيل واجلامعة املكسيكية، برامج للدراساتالالتينية، مثل جا أمريكا

املعسكرات الصيفية، والربامج التعليمية : وتثقيفياً، مثل وهناك خارج إطار النظام املدرسي نشاطات تلعب دوراً تربوياً
أسبوعية يف  ذاعية وتليفزيونية يهوديةكما توجد برامج إ. االجتماعية، ونشاطات املنظمات الصهيونية للكبار، واملراكز

العلمنة، بدأت حتلّ مؤسسات حديثة حمل  ومع تزايد معدالت. وهناك برنامج إذاعي يهودي يومي يف أورجواي. الربازيل
الذي جيذب أعداداً كبرية من أعضاء اجلماعات اليهودية من خمتلف  املؤسسات اليهودية التقليدية، النادي الرياضي

الالتينية،  ومثل هذه النوادي شائعة يف أمريكا. كما يقدم برامج تعليم للكبار وحماضرات ومعسكرات اإلثنية،االنتماءات 
  .الدين والسياسة وتتم مجيع النشاطات داخلها باللغتني اإلسبانية أو الربتغالية بعيداً عن

 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في كندا 

Education of the Jewish Communities  in Canada  

إىل شبكتني من  التعليمية اخلاصة باجلماعات اليهودية يف كندا بالنظام التعليمي احمللي الذي ينقسم تأثرت املؤسسات
ويضم هذا النظام، إىل جانب ذلك، . "فرنسية"  واألخرى كاثوليكية"أجنلو ساكسونية"املدارس؛ إحدامها بروتستانتية 

 وكان أعضاء اجلماعة اليهودية قد اجتهوا يف بادئ األمر إىل إرسال أوالدهم إىل .كومية العلمانيةشبكة من املدارس احل

. يف املدارس الدينية املسائية التكميلية أما التعليم الديين، فكان يتم. املدارس الربوتستانتية حيث اإلجنليزية لغة التدريس

 ومع تزايد قلق اآلباء. عتربون أنفسهم جزءاً من اتمع األجنلو ساكسويناليهودية ي ومما يذكَر أن غالبية أعضاء اجلماعة

 "االبتدائية والثانوية"اليهودية  بشأن تأثري النظام املدرسي املسيحي على أوالدهم، أُقيمت شبكة من مدارس اليوم الكامل

. بعيداً عن تأثري املدارس ذات التوجه املسيحيوتعليماً دينياً وقومياً يهودياً  حيث يتلقى األطفال اليهود تعليماً علمانياً

العربي، كما تضم بعض املواد  وتغطي املقررات اللغة العربية واألدب. التدريس يف هذه املدارس هي اإلجنليزية ولغة
يداً يف وتلقي إسرائيل والتطورات اليت حتدث فيها اهتماماً متزا .الدينية اخلاصة بالعبادات والصلوات والتقاليد اليهودية
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عامة  مدارس اليوم الكامل مدارس عربية ومدارس دينية عليا ومدارس يديشية ومدارس علمانية وتضم. هذه املدارس
كثرياً من القيادات الشبابية يف  وجدير بالذكر أن.  ساعة أسبوعياً لدراسة املواد اليهودية25 و12تخصص ما بني 

  .م الكاملاملنظمات اليهودية هم من خرجيي مدارس اليو

التجمعات اليهودية اليت تضم  ، داخل" سنة13  5"من األطفال اليهود% 30ويف بداية السبعينيات، كان حنو 
وقد تأسست مدارس . 1933يف عام % 2باملقارنة بنحو  عائلة يهودية أو أكثر يدرسون يف مدارس اليوم الكامل25

 يهودي من مشال أفريقيا خالل الستينيات 20.000ايل وذلك بعد تدفُّق حو يهودية تدرس باللغة الفرنسية،
  .والسبعينيات

 ساعات من الدراسة 6  4املسائية اليت تقدم حوايل  وباإلضافة إىل مدارس اليوم الكامل، هناك املدارس التكميلية العربية
وهي يف أغلبها حتت وهناك مدارس األحد، . من هذه املدارس ملحقة باملعابد %85اليهودية خالل األسبوع، ولكن 

إعدادية ملحقة  كما أن هناك مدارس حضانة ومدارس. اإلصالحية إال أن أعدادها تتجه حنو التضاؤل رعاية احلركة
  .باملعابد، ومعاهد لتدريب املعلمني، وكليات حاخامية

ون نوعاً من التعليم يتلق من مجلة األطفال اليهود، ممن هم يف سن الدراسة يف كندا،% 60اخلمسينيات، كان حنو  ويف
كندا، وذلك نظراً ألن هذه املناطق تضم مجاعات إثنية  يف املناطق الغربية من% 90ووصلت هذه النسبة إىل . اليهودي

  .لغتها وهويتها الثقافية رغم السيادة النسبية للثقافة األجنلو ساكسونية فيها خمتلفة تعمل على احلفاظ على

 سنة يتلقون 14 و5الفئة العمرية بني  من األطفال اليهود يف املدن الكبرية يف% 60  48ويف بداية السبعينيات، كان 
إال أن نسبة من يكملون دراستهم . يف املدن الصغرية% 90النسبة إىل  نوعاً من أنواع التعليم اليهودي، ووصلت هذه

  .فقط% 14 و10اليهودية حىت املرحلة الثانوية تراوحت بني  يف املدارس

وغياب اهتمام طلبة اجلامعات  التعليم التابع للجماعة اليهودية يف كندا نقص املدرسني املؤهلني تأهيالً جيداً  نظامويعاين
  .الالزمة لتمويل شبكة مدارس اليوم الكامل بالدراسات اليهودية، وذلك إىل جانب نقص املوارد املالية

 ملدارس، مثل املنظمات الصهيونية اليت تنشط يف جمال نشر اللغةتربوياً خارج إطار ا وتوجد جهات تلعب دوراً تثقيفياً

املدرسني ومعسكرات الشباب  العربية ويف جمال دعم التعاون مع إسرائيل، وذلك من خالل احملاضرات وبرامج تبادل
  .والنوادي العربية

 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا 

Education of the Jewish Communities  in South Africa  
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الثمانينيات القرن التاسع عشر قادمني من أوربا الشرقية،  تدفَّق املهاجرون من يهود اليديشية على جنوب أفريقيا يف
  .وكانوا يتسمون بالتمسك بعقيدم اليهودية وإثنيتهم اليديشية .وخصوصاً من ليتوانيا

واألفكار االندماجية   األوريب الغريب مل يكن كبرياً يف جنوب أفريقيا، فإن االجتاهاتعدد اليهود ذوي األصل ونظراً ألن
الذي وفد إليه هؤالء املهاجرون هو نفسه جمتمع ال يشجع على  كما أن اتمع. مل حتقق انتشاراً كبرياً بني يهود اليديشية

توجه  ولذا، جند أن مناهج املدارس احلكومية ذات. اسعلى الفصل بني األديان واأللوان واألجن االندماج فيه وإمنا يشجع
فأُسس جملس للتعليم اليهودي يف كل  وقد تبنى أعضاء اجلماعات اليهودية هذه الصيغة،. ديين مسيحي وعنصري أبيض

ومت تأسيس أول مدرسة يوم كامل . للتعليم اليهودي املستقل من جوهانسربج وكيب تاون دف تطوير نظام خاص
  .1948ودية عام يه

 17اليوم الكامل اليت زاد عددها من  ويقدم أعضاء اجلماعة اليهودية يف جنوب أفريقيا دعماً سخياً لشبكة مدارس

من إمجايل الطالب % 85 طالباً أو 13.398مدرسة تضم  92 طالباً، إىل 5.632 تضم 1968مدرسة يف عام 
  سنة مسجلني يف17  3من األوالد اليهود يف الفئة العمرية % 53ا كان كم. الثمانينيات يف املدارس اليهودية يف بداية

 سنة املسجلني يف 17  3العمرية  وبلغت نسبة األطفال اليهود من الفئة. مدارس اليوم الكامل يف بدايات الثمانينيات
  %46مجيع املدارس اليهودية 

مسائية  ية أو مسائية لألطفال، ومدارس عربيةاليوم الكامل، هناك مدارس توفر دروساً صباح وإىل جانب مدارس
دينية عليا أرثوذكسية وأخرى  كما توجد يف جوهانسربج مدرسة. أرثوذكسية، ومدارس مسائية عربية إصالحية

  .يديشية

وإسرائيل يف اال التعليمي، فمعهد تدريب مدرسي العربية الذي تأسس عام  وهناك عالقة وثيقة بني جنوب أفريقيا
إلرسال طالب مدارس  كما أن هناك برناجماً. خرجييه لقضاء فترة عام من الدراسة اإلضافية يف إسرائيل  يرسل1944

يالحظ أن املدرسني اإلسرائيليني يعوضون نقص املدرسني الذي  كذلك. اليوم الكامل الثانوية إىل إسرائيل لتعلُّم العربية
تشجيعهم على  م إسرائيل منحاً دراسية سخية لطالب جنوب أفريقيا على أملوتقد. اجلماعة اليهودية تعاين منه مدارس

  .االستيطان فيها

اجلماعة اليهودية يف مدارس اليوم الكامل لعدة أسباب، منها تزايد معدالت  ويالحظ تناقُص أعداد الطلبة من أعضاء
مدارس اجلماعة اليهودية  ن الطلبة عادةً ما يتركونومما جيدر ذكره هنا أ. إذ يصنف اليهود باعتبارهم بيضاً االندماج،

الثقايف العام ليهود جنوب أفريقيا أجنلو ساكسوين، وال توجد سوى  ، فالتوجه"ال اهلولندية"ليلتحقوا باملدارس اإلجنليزية 
وإسرائيل إىل  تراوقد أدى تزايد هجرة يهود جنوب أفريقيا إىل الواليات املتحدة وإجنل. اهلولندية قلة صغرية تتحدث
  .تناقص أعداد الطلبة

 "1941-1878"يانوس كورساك 
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Janus  Korzak  

تلقى تعليمه . بولندية ثرية مندجمة من سكان وارسو ولد ألسرة يهودية. تربوي ومؤلف وأخصائي اجتماعي بولندي
  . لألطفال احملرومنيبالفقراء جعله يترك مهنة الطب ويتطوع يف معسكر صيفي ليعمل يف الطب إال أن اهتمامه

، وصفاً للمعاناة "1901"أطفال الشوارع  أبدى كورساك اهتماماً باألطفال وبالذات الفقراء منهم، فقدم يف أول كتبه،
الذين ال مأوى هلم يف املدن حيث يعيشون بذكائهم ويسرقون ليطعموا أنفسهم،  املخيفة اليت يعاين منها األطفال األيتام

، فيعطي "1906" أما كتابه اآلخر طفل الصالون. لوا قادرين على التفرقة بني الصواب واخلطأهذا مازا وهم رغم
وقد أثارت كتاباته كثرياً من النقد وبالذات من . النقود صورة خمالفة لطفل الطبقة الوسطى املدلل الذي تعتمد حياته على

  .جانب العناصر الرجعية

هذه الوظيفة إىل آخر أيام حياته،  ل األيتام اليهود يف وارسو واستمر يف، ترأس كورساك ملجأ لألطفا1911يف عام 
اتبع كورساك طريقة حديثة يف إدارة . كضابط طبيب يف اجليش البولندي باستثناء فترة احلرب العاملية األوىل حيث خدم

كملحق أسبوعي  ذه الةاألطفال فرصة إصدار جريدة خاصة م أُطلق عليها جملة الصغار، وظهرت ه املعهد حيث منح
استعانة السلطات البولندية به لتأسيس ملجأ  وقد أدى جناح كورساك يف إدارة امللجأ إىل. إلحدى اجلرائد الصهيونية

  .مشابه لألطفال غري اليهود يف وارسو

حاضر يف جانب القضاء، وكم عمل كورساك أيضاً كموظف مسئول عن مالحظة األفراد املوضوعني حتت االختبار من
كما عمل كمذيع يف اإلذاعة ملوضوعات هلا عالقة باألطفال  .اجلامعة البولندية احلرة ويف معهد تدريب املعلمني اليهود

  .والكبار

كيفية التعامل مع الطفل،  خلدمته يف جمال التربية ومعاملة األطفال، قام كورساك بنشر بعض األعمال اليت توضح ونتيجةً
  .كما ألَّف بعض قصص األطفال ."1929" ، و حق الطفل يف االحترام"1921  1920"كيف حتب الطفل : مثل

كتابات كورساك، فهو تربوي بولندي حديث يتعامل مع املشكالت التربوية  وال يوجد بعد يهودي واضح أو كامن يف
بولندياً ال خيتلف  منظوراًكان هناك مضمون يهودي يف بعض كتبه وقصصه، فإن املنظور العام فيها يظل  يف بلده، وإذا

اليهودي باعتبار أن اليهود كانوا يشكلون أقلية كبرية  كورساك فيه عن املثقفني البولنديني الذين تناول بعضهم املوضوع
وأمضى بعض الوقت يف . 1936، وأخرى عام 1934مرة عام : بزيارة فلسطني مرتني وقد قام كورساك. يف بولندا

وهو يف هذا ال  إعجابه بالفلسفة االجتماعية والتربوية اليت قامت عليها حركة الكيبوتس،هارود وأبدى  كيبوتس عني
عن سياقها االجتماعي والتارخيي االستيطاين اإلحاليل  خيتلف كثرياً عن املثقفني الغربيني الذين يرتعون التجربة الصهيونية

 ، شأنه يف هذا شأن األلوف من1942 الغاز عام وقد أُرسل كورساك إىل أفران. العميق مث جيعلوا موضع إعجام

لتخفيف الكثافة السكانية يف اال  مثقفي بولندا وخنبتها واملاليني من سكاا، حيث قرر النظام النازي القضاء عليهم
  .ة يف أملانيامادة بشرية طيعة ميكن تسخريها يف خدمة الدولة القومية املركزي احليوي ألملانيا، وحتويل الشعب البولندي إىل
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 "1959-1866"أبراهام فلكسنر 

Abraham Flexner  

جونز هوبكرت حيث  ، والتحق جبامعة1866وتربوي أمريكي يهودي ولد يف مدينة لوي فيل بوالية كنتاكي عام  عامل
 إىل 1886م اللغة الالتينية واليونانية من عا ، وقام بتدريس1886درس األدب اإلغريقي والروماين وخترج فيها عام 

، أسس فلكسنر مدرسة ثانوية خاصة تعد الطالب للدراسة 1891ويف عام  . يف مدرسة لوي فيل الثانوية1890عام 
حققت جناحاً مالياً  واتبعت هذه املدرسة الطريقة الفردية يف التعليم اليت. »األستاذ فلكسنر«عليها مدرسة  اجلامعية أطلق

 - 1905"والتحق جبامعة هارفارد ملدة عام  يها مدة مخسة عشر عاماً، تركهاإال أنه، بعد التدريس ف. وتربوياً

وأثناء . حيث درس علم النفس والفلسفة والتربية "1907 - 1906" ، مث التحق بعد ذلك جبامعة برلني"1906
  .بولسنفلكسنر حتت تأثري الفيلسوف واملريب ومؤرخ التعليم العايل األملاين فردريك  دراسته يف برلني، وقع

. للتعليم العايل يف الواليات املتحدة ، صدر لفلكسنر كتاب الكلية األمريكية وهو عرض موجز ونقدي1908ويف عام 

بريشت، رئيس مؤسسة . للتعليم العايل إال أنه أثار اهتمام هنري س ومل يؤد هذا الكتاب إىل أية إصالحات مباشرة
بإجراء مسح  وقام فلكسنر. اسة على كليات الطب يف الواليات املتحدةالتعليم، الذي كلفه بإجراء در كارجني لتحسني

منها سبعة يف كندا قام مبسحها من حيث   كلية،154جلميع كليات الطب يف الواليات املتحدة وكندا والبالغ عددها 
ا ومدى كفايتها  ونوعية املعامل املوجودة فيه"وامليزانية املخصصة هلم" شروط االلتحاق ومؤهالت أعضاء التدريس

يف الواليات   بعنوان تعليم الطب1910وظهرت نتيجة هذه الدراسة يف تقرير عام . الكليات باملستشفيات وعالقة هذه
وأعقب فلكسنر هذه . بالواليات املتحدة وأدت هذه الدراسة إىل إصالحات جوهرية يف تعليم الطب. املتحدة وكندا

كما صدر . "1912"يف أوربا نشرت بعنوان تعليم الطب يف أوربا  ليم الطبالدراسة بدراسة حتليلية نقدية عن تع
  ."1914"مهمة عن البغاء يف أوربا  لفلكسنر دراسة أخرى

، قام فلكسنر بدراسات عن التعليم يف الواليات 1928 و1912عامي  وكعضو وسكرتري للهيئة العامة للتعليم بني
 ، و مدارس"1916"ر هلما كتاب عن التعليم العام يف والية مريالند باكمان، فصد. ب. ف املتحدة باالشتراك مع

إصالح التعليم الثانوي  ، فحوى كثرياً من أفكار واقتراحات"1927"أما كتاب الكلية احلديثة . "1918"جاري 
 لالجتاه الوظيفي يف ، يوجه فلكسنر نقداً شديداً"1930"واألملانية  األمريكية واإلجنليزية: ويف كتاب اجلامعات. والعايل

للدراسات العليا يف  أما آخر منجزاته التربوية فكان تأسيس وتنظيم املعهد العايل. العايل يف أمريكا مؤسسات التعليم
، و سرية حياة هنري بريشت "1927"حق قدره  هل يقدر األمريكيون التعليم: ومن مؤلفاته األخرى. برينستون

، و االعتمادات املالية "1946"اجلامعة ذات الطابع األمريكي   مؤسس:، و دانيل كويت جيلمان"1943"
سرية حياة  :وكتاب سرية ذاتية بعنوان أتذكر وقد أُعيد نشره بعد وفاته بعنوان أبراهام فلكسنر ،"1952"واملؤسسات 

"1962 ".  
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يتبدى ال يف سرية حياته وال يف كما أن انتماءه اليهودي ال  وال ميكن القول بأن فلكسنر صاحب نظرية تربوية أصيلة،
  .ممارساته العملية كتاباته النظرية وال

  "1975- 1891"إسحق بركسون 

Isaac Berkson  

للمعهد اليهودي املركزي يف نيويورك  تربوي أمريكي يهودي ولد يف مدينة نيويورك، وبدأ عمله يف جمال التعليم كمدير
مدارس وبرامج اخلدمة العامة التابعة ملكتب التعليم  أشرف على، 1927 و1918وفيما بني عامي . 1917عام 

 ، قام بتدريس مادة التربية يف املعهد الديين اليهودي الذي أُدمج فيما بعد مع1927 ويف عام. اليهودي ملدينة نيويورك

وبعد أن أى . فلسطنياليهودية يف  ويف العام نفسه، تلقى دعوة للقيام بعمل مسح شامل للمدارس. كلية االحتاد العربي
، 1938ويف عام . التعليم اليهودي، مث عاد إىل الواليات املتحدة  كمراقب لنظام1935املسح، مكث هناك حىت عام 

  .1955فلسفة التربية يف كلية مدينة نيويورك وعين أستاذاً ا عام  قام بتدريس مادة

وكيلباتريك، إال أن تقبله الفلسفة الربمجاتية   ا كلٌّ من جون ديوييعد بركسون من أتباع التربية التقدمية اليت نادى
  تعليقاً"1920"دراسة نقدية مع اإلشارة إىل اجلماعة اليهودية بالذات : يف األمركة ويعتبر كتابه نظريات. كان جزئياً

يطرح بركسون نظرية اجلماعة  ،"1958"ويف كتاب املثال واجلماعة . مهماً على نظرية التعددية الثقافية األمريكية
نظريته هذه إىل القول بأن اجلماعات اليهودية املختلفة يف  وتذهب. كوسيلة ملعاجلة املشاكل اخلاصة بالتعليم اليهودي

فإن الفرد اليهودي  يسرائيل اليت متلك مرياثاً من القيم الثقافية واالجتماعية والروحية اخلاصة، ومن مث العامل تكون مجاعة
 وبني "مبا يف ذلك دولة إسرائيل"مجاعة يسرائيل  إذا أراد أن تنمو وتزدهر شخصيته فعليه أن جيمع بني والئه ملرياث

الدياسبورا، وهو  ويعد هذا تعبرياً عن وجهة النظر اليت تسمى مركزية. تعتبر مرياثاً للبشرية مشاركته يف املثل العاملية اليت
وأن الدولة الصهيونية هلا أمهية خاصة ولكن أمهيتها ال  ليهودية بأن مثة شيئاً ما مشتركاً بينهم،إميان أعضاء اجلماعات ا
 اجلماعات اليهودية بكل تنوعها هي املركز، ومن مث جيب احلفاظ على اهلويات اليهودية تضعها يف املركز إذ تظل

  .املختلفة

، و "1943"، و التربية تواجه املستقبل "1940" ربويةولربكسون جمموعة أخرى من األعمال تشمل مقدمة لفلسفة ت
  ."1968"األخالق والسياسة والتربية 

 "-1923"إسرائيل شيفلر 

Is rael Scheffler  

هارفارد عام  ، وبدأ حياته املهنية يف جامعة1923ولد يف مدينة نيويورك عام . وتربوي أمريكي يهودي فيلسوف
  .1961ام  مث عين أستاذاً للتربية ع1952
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األساسية والصيغ  رواد مدرسة التحليل الفلسفي يف التربية، واليت تؤكد أمهية توضيح اللغة واألفكار يعتبر شيفلر أحد
ويعتبر كتابه لغة التربية . كلية من املعتقدات املتاحة املنطقية املستخدمة يف التربية أكثر مما حتاول توليف رؤية تربوية

 هذا اال، ففيه حيلل األفكار التربوية من منظور مدى وضوحها والرباهني من منظور رائدة يف من الكتب ال"1960"

أحوال املعرفة  ، و"1963"، و تشريح البحث "1958"الفلسفة والتربية : ومن أعماله األخرى. مدى صدقها
  ."1967"، و العلم والذاتية "1967"

  .املتحدة ، كما ال يعد من قادة الفكر التربوي يف الوالياتكتاباته موضوعات يهودية وال يتناول شيفلر يف

  "-1925"لورنس كرمين 

Lawrence Kremin  

املهنية كمدرس يف كلية املعلمني جبامعة  ولد يف نيويورك، وبدأ حياته. تربوي أمريكي يهودي ومرجع يف التربية التقدمية
، ترأس قسم 1958ويف عام . 1957 أن عين أستاذاً عام إىل واستمر يف التدريس ا. 1949كولومبيا عام 

اختري نائباً لرئيس  ، ترأس اجلمعية القومية ملدرسي كليات التربية مث1967االجتماعية فيها، ويف عام  الفلسفة والعلوم
دمية يف التربية األمريكية التق: األمريكي عن كتابه حتول املدرسة نال جائزة بانكروفت للتاريخ. األكادميية القومية للتربية

  .دراسة متت فيها متابعة حركة التربية التقدمية يف الواليات املتحدة ، وهي1957  1876

: اجلمهورية واملدرسة ، و"1951"رؤية تارخيية : املدرسة األمريكية العامة: مؤلفات أخرى مهمة منها ولكرمني

  ."1965"األمريكية   التربية، و عبقرية"1957"هوراس مان وتربية الرجال األحرار 

أمههم، وليست له إسهامات أصيلة يف حقل التربية، كما ال تتناول  وال يعد كرمني من كبار التربويني األمريكيني أو من
  .موضوعات يهودية كتاباته التربوية

 جامعة يشيفا 

Yeshiva Univers ity  

 وانضمام كلية 1915عام  عهدين علميني دينيني يهودينيجامعة أمريكية يهودية يف نيويورك، تأسست باندماج م
ويزيد عدد الطالب فيها على ستة آالف، ومتنح  .1945وسميت بامسها احلايل عام . 1928يشيفاه إليهما عام 

وهي تضم كلية الهوتية ومعهداً إلعداد املدرسني، وكلية للدراسات . والعليا اجلامعة درجات يف الدراسات اجلامعية
للرياضيات، ومعهداً إلعداد  وكلية للدراسات اليهودية العليا، وكلية تربية، وكلية خدمة اجتماعية، ومعاهد عليا،ال

وتنشر اجلامعة عدة دوريات . التربوية ومكتبة ضخمة املنشدين، وكلية طب ملحق ا مركز نفسي ومركز للخدمات
  .ثوذكسية يف الواليات املتحدةتعليمية لليهودية األر يهودية متخصصة، وهي أهم مؤسسة
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 جامعة برانديز 

Brandeis  Univers ity  

وسميت باسم الزعيم الصهيوين  اليهودية يف الواليات املتحدة، تعليمية أمريكية يهودية أسسها أعضاء اجلماعة مؤسسة
ها ومواد الدراسة فيها عن أية وال خيتلف تركيبها وبنيتها وأقسام وتقع اجلامعة يف والية ماساشوستس،. القاضي برانديز

. األمريكية ويتفاوت مستوى الدراسة فيها من قسم إىل آخر، كما هو احلال مع معظم اجلامعات .جامعة أمريكية أخرى

الليسانس ا أن يقضوا سنة من دراستهم  ويستطيع طلبة. وهي جامعة معترف ا، ويوجد ا قسم للدراسات اليهودية
وال ختتلف جامعة برانديز يف هذا عن اجلامعات . األوسط يف إسرائيل  اجلامعة معهد دراسات الشرقويتبع. يف إسرائيل

كاثوليكية، ومعبد  وتوجد يف جامعة برانديز كنيسة بروتستانتية وأخرى. اليت هلا عالقة بإسرائيل األمريكية األخرى
ولعل العنصر اليهودي الوحيد يف هذه . األخرى يهودي، وهي يف هذا ال ختتلف أيضاً عن عشرات اجلامعات األمريكية

 اليهود يف الواليات املتحدة، وأن عدد الطلبة اليهود فيها كبري، وأن متويلها يهودي اجلامعة أا سميت باسم أحد مشاهري

تضافة أعضاء اس« مكاناً ميكنهم  لليهود اجلدد يف الواليات املتحدة إذ يعتربوا» مصدر فخر «وبالتايل، فهي . أساساً
وختتلف . "يف أدبيات اجلامعة ويف الكتيبات الصادرة عنها وهذه هي املصطلحات املستخدمة"» الديانات األخرى فيه 

  .عن جامعة يشيفاه، إذ أن هذه األخرية جامعة دينية يهودية ذات هوية أرثوذكسية جامعة برانديز متام االختالف

 جامعة اليهودية 

Univers ity of Judaism  

يستطيع فيها   كمدرسة معلمني وكمدرسة1947، أُسست عام "كاليفورنيا"تربوية يهودية يف لوس أجنلوس  مؤسسة
جامعة مستقلة هلا جملس أمناء خاص ا، وهي  الكبار أن يستمروا يف حقل الدراسات اليهودية، مث أصبحت هذه املدرسة

  :ات جامعيةكليات متنح درج تقوم جبمع التربعات، وتضم اآلن أربع

طالا إلحدى املهن، وتتضمن مناهجها دراسات يف  وهي كلية عادية تعد .Lee College  يل كوليج 1
  .«التراث اليهودي» احلضارة الغربية وما يسمى

، ومتنح David Lieber School of Graduate Studies  مدرسة ديفيد لَيرب للدراسات العليا 2
كما . »كيفية إدارة التنظيمات اليهودية«ذات الطبيعة اليهودية مثل   وتعطي بعض املقرراتشهادة يف إدارة األعمال،

  .درجة املاجستري يف التربية والدراسات اليهودية واألدب احلاخامي متنح الكلية أيضاً

 وتعد يهوداً تربويني حمترفني .Fingerhat School of Education فنجرهات للتربية  مدرسة 3

  .اك يف برامج الدراسات اليهودية ولتنظيم املقررات والبحوث اليهوديةلالشتر
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 وتوجد فيه .Clejan Educational Resources Center  مركز كليجان للوسائل التعليمية 4

  .أجنلوس يف الواليات املتحدة وتقع اجلامعة يف جبال سانت مونيكا يف لوس. شبكة كومبيوتر ووسائل مسعية وبصرية

  "المركز القومي اليهودي للتعليم والقيادة"كالل 

Clal "The National Jewish Center for Learnig and Leadership"  

 كلٌّ من 1974هو مركز أمريكي يهودي أسسه عام  ،«املركز القومي اليهودي للتعليم والقيادة«، أي »كالل»
مأخوذ من عبارة » كالل«واسم املركز . مقره نيويوركواحلاخام ستيفن شو و احلاخام إرفنج جرينربج، وإيلي فايزل،

احلوار اليهودي، وحماولة  واهلدف األساسي للمركز تنمية. »اجلماعة اليهودية اليت ال تتجزأ«اليت تعين » إسرائيل كالل«
حمافظة أو اجلماعة اليهودية، سواء أكانت أرثوذكسية أو  التقريب بني التيارات واحلركات العقائدية املتباينة داخل

 التغلب على االختالفات السياسية واأليديولوجية واالجتماعية اليت تعمل على تفتيت إصالحية أو جتديدية، وكذلك

أو العناصر اليت متتلك إمكانيات  ويقدم كالل عدداً من الربامج املوجهة للقيادات اليهودية. أعضاء اجلماعة اليهودية
» التاريخ اليهودي«وتم هذه الربامج مبا يسمى . اجلماعة املتميزين كادمييني أو أعضاءقيادية سواء من رجال الدين أو األ

الوحدة داخل اجلماعة  ، وبتنمية وعي حقيقي ما، كما تم بالديانة اليهودية، وبتعزيز عوامل»اليهودية الثقافة«و
  .اليهودية وتعميق مشاعر االنتماء إليها

 : وتشمل برامج كالل

وتقام . بالتنسيق مع االحتادات والوكاالت اليهودية ويتم الربنامج. لتعليم القيادات اليهودية Shamor امج شامور برن
  .وكندا دراسية ولقاءات أسبوعية يف أكثر من مخسني جتمعاً يهودياً يف الواليات املتحدة يف إطار هذا الربنامج حلقات

األربع ولألكادمييني من اليهود، وتتم فيه  لدين من الفرق اليهوديةوهو خمصص لرجال ا .Chevra  برنامج شيفرا
  .عوامل انقسام وفرقة بني أعضاء اجلماعة مناقشة ودراسة القضايا املختلفة اليت تشكل

وهو خمصص إلحياء ذكرى اإلبادة النازية، وقد اشترك هذا املركز يف . اإلبادة ، أو مركز أحباثZachor  زاكور
  .الواليات املتحدة التذكاري لإلبادة النازيةجملس  تأسيس

 ، اندمج هذا1983ويف عام . نيويورك بعض الدراسات املتصلة باألعمال اخلريية واإلثنية ويصدر مركز كالل يف مدينة

  .املركز مع معهد التجربة اليهودية

 معهد الشئون اليهودية 

Ins titute of Jewish Affairs  
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متخصص يف الشئون اليهودية أسسه املؤمتر اليهودي العاملي يف نيويورك عام   مركز حبوثمعهد الدراسات اليهودية
الالزمة لتعويض  وقد لعب املعهد دوراً مهماً يف إعداد األوراق والوثائق. 1966وانتقل إىل لندن عام  ،1941

الجتاهات السياسية واالجتماعية املعهد كل ا ويرصد. ضحايا النازية من اليهود، وحملاكمة جمرمي احلرب من النازيني
 وتوجد به وحدة لدراسة ظاهرة معاداة. اجلماعات اليهودية يف العامل ويف إسرائيل واالقتصادية والثقافية اليت تؤثر يف

 17.500وتضم مكتبة املعهد  .اليهود واجتاهاا، وهي تقوم جبمع املعلومات من خالل اجلماعات اليهودية يف العامل

وينظم . وقصاصات صحف تغطي األعوام الثالثني املاضية ة من أهم الدوريات، ويضم األرشيف وثائقجملد وجمموع
. دراسية وحماضرات، ويقوم كذلك بنشر كتب تضم وقائع هذه املؤمترات واحملاضرات املعهد مؤمترات علمية وحلقات

  .د العاملينشر املركز سلسلة من التقارير اليت تتناول املوضوعات اليت م يهو كما

 : وينشر المعهد عدة مجالت من بينها

  .Patterns of Prejudice "التحيز أمناط" باترنز أوف برجيدس  1

  .Soviet Jewish Affairs "السوفييت شئون اليهود" سوفييت جويش أفريز  2

  .Christian Jewish Relations "اليهودية املسيحية العالقات" كريستيان جويش رليشرت  3

 ألكاديمية األمريكية للبحوث اليهودية ا

American Academy for J ewish Research  

من غري املتخصصني يف الشئون  األكادميية األمريكية للبحوث اليهودية منظمة من العلماء واحلاخامات واملهتمني
وتقوم األكادميية بعقد . يةبالواليات املتحدة األمريك  يف والية مريالند1920تأسست عام . والدراسات اليهودية

 ومناقشة األوراق العلمية، واملشاركة يف املشاريع العلمية املشتركة، وإلصدار األعمال لقاءات عامة بصفة دورية لقراءة

وتعقد األكادميية اجتماعاً  .العلمية، وإلقامة عالقات تعاون وعمل مع جمموعات أخرى ذات اهتمامات وأهداف مماثلة
 واليت تصدر فيما بعد يف الة السنوية لألكادميية بروسيدجنز م فيه األعضاء نتائج أعماهلم وأحباثهم،سنوياً آخر يقد

Proceedings ست عام  اليتوتقوم األكادميية كذلك بتمويل إصدار بعض الطبعات ذات الرؤية1930تأس ، 

   .الواعدين يف حقل الدراسات اليهودية اء الشبانكما تقدم منحاً عديدة للعلم. النقدية للنصوص الدينية اليهودية املهمة

 

أهم مراكز ومعاهد البحوث والمكتبات المعنية بشئون أعضاء الجماعات اليهودية في الواليات المتحدة وإنجلترا 
 وفرنسا 

Leading Research Centers, Research Ins titutes  and Libraries  of the Jewish 
Communities  in the U.S.A., England and France 
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 :   الواليات المتحدة األمريكية-1

 السجالت اخلاصة "واحلفاظ على"نيويورك دف مجع   يف1892وتأسست عام :  اجلمعية اليهودية األمريكية
  . جامعة برانديز يف والية ماساشوستس1968املتحدة ومقرها منذ عام  باجلماعة اليهودية يف الواليات

منظمة من املفكرين   يف والية مرييالند، وهي1920وتأسست عام : ألمريكية للبحوث اليهوديةاألكادميية ا 
  .واحلاخامات واملهتمني بالشئون اليهودية

 "واإلشراف على"  يف القدس بغرض مجع مواد1955وتأسست عام . منظمة جملس يهود أملانيا: بايك  معهد ليو

وهي تم بالفترة اليت تبدأ باالنعتاق . الدولة الناطقة باألملانية ودية يف أملانيا وغريها مناألحباث اخلاصة بتاريخ اجلماعة اليه
  .اجلماعات اليهودية يف وسط أوربا، وهلا أفرع يف القدس ولندن ونيويورك وتنتهي بإبادة

 وظل 1925وتأسست عام : ديشيةالي املنظمة الرئيسية يف العامل اليت تجري أحباثاً باللغة. معهد ييفو للبحوث اليهودية 
وقد اهتمت هذه . "مقرها الرئيسي اآلن"بعد إىل مدينة نيويورك  ، وانتقل فيما1935مقرها الرئيسي يف فلنا حىت عام 

بدراسة  ومع هجرم إىل الدول االستيطانية، اتسع اهتمامها. اليديشية وجبمع ودراسة تراثهم املنظمة بشكل خاص بيهود
باليديشية يف الواليات املتحدة، أصبح  ومع تضاؤل عدد املتحدثني. الثقايف هلم يف جمتمعام اجلديدةمشاكل التكيف 

  .املعهد استخدام اإلجنليزية أكثر انتشاراً يف أعمال

دية باإلضافة إىل وجود أعداد كبرية من الدات اليهو وهناك العديد من املكتبات اليهودية يف املعاهد والكليات اليهودية،
  :األمريكية، ومن أمهها يف املكتبات العامة واجلامعات

جملد يف املوضوعات اليهودية وأكثر من مليوين مستند أرشيفي،   ألف300 مكتبة معهد ييفو للبحوث اليهودية، وتضم 
  .ومقرها نيويورك

  . نيويوركخمطوط، ومقرها  آالف6 ألف جملد و220 مكتبة كلية الالهوت اليهودية يف أمريكا، وتضم 

 ألف جملد، كما يضم قسم املوسيقى التابع له يف 20سنسينايت، ويضم   مكتبة املعهد الديين لكلية االحتاد العربي يف
  .جملد  ألف50نيويورك 

  .اليهودية والعربية  ألف جملد من الكتب يف املوضوعات125 مكتبة نيويورك العامة، وتضم 
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باإلضافة إىل جمموعة املراجع املعنية بالشئون اليهودية يف جامعة   يف لوس أجنلوس، كما توجد أربع مكتبات يهودية مهمة
اليهودية يف  وهناك أيضاً جمموعة من الكتب والدات.  ألف جملد200، واليت تضم "لوس أجنلوس فرع"كاليفورنيا 

  .جامعة هارفارد

 :  إنجلترا- 2

وهو . ومقره لندن ملتخصصة يف الشئون اليهودية على مستوى العامل،وهو من أهم املعاهد ا. اليهودية  معهد الدراسات
  .وينظم حماضرات وحلقات دراسية ومؤمترات مرتبط باملؤمتر اليهودي العاملي، وينشر عدداً من الكتب والدوريات،

  ."1893تأسست عام "  اجلمعية اليهودية التارخيية

  . مجعية الدراسات اليهودية

  :املكتبات املتخصصة يف الشئون اليهودية، من أمهها وتوجد العديد من

  .يونفريسيت كوليج يف لندن  مكتبة موكاتا يف

  . يف أمستردام1934ومقرها لندن، وكانت قد تأسست عام   مكتبة فينر، وهي متخصصة يف النازية واإلبادة

  .ومقرها لندن  مكتبة كلية اليهود

  .الشئون اليهودية املعاصرة وهي متخصصة يف.  لندن مكتبة معهد الدراسات اليهودية يف

  .أهم جمموعات الكتب العربية يف العامل ويضم إحدى.  القسم العربي للمكتبة الربيطانية

  .وهي متخصصة يف موضوع واحد فقط هو معاداة اليهود. هامبتون  مكتبة باركس يف جامعة ساوث

  .«ع الكتاب اليهوديأسبو«الكتاب اليهودي سنوياً   كما ينظم جملس

 :   فرنسا-3

كما يضم مكتبة وأرشيفاً،  وهو متخصص يف البحوث اخلاصة بفترة اإلبادة يف فرنسا،. التوثيق اليهودي املعاصر  مركز
  .ومقره باريس

وهو مرتبط مبركز  .CERAC املعاداة املعاصرة لليهود، واختصاره سرياك  مركز الدراسات والبحوث حول مسألة
  .اليهودية يف لندن ومتخصص يف دراسة أمناط معاداة اليهود يف الوقت احلاضر اتالدراس
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عن إسرائيل والشرق  مركز املعلومات والتوثيق بشأن إسرائيل والشرق األوسط، وهو متخصص يف توفري املعلومات 
  .األوسط

  :ومن أهم املكتبات يف باريس

  .كتبة متخصصة يف الشئون اليهودية يف أورباوهي أهم م. األليانس إسرائيليت يونيفرسل  مكتبة

  . مكتبة ميدمي اليديشية

  . مكتبة املعهد الديين اليهودي يف فرنسا

. يونيفرسل، جمموعات أرشيفية كما يضم الس الكنسي املركزي، والس الكنسي لباريس واألليانس إسرائيليت

واهللا أعلم. لكتاب اليهودي كل عامل أسبوعا "DESS" وينظم قسم تعليم الشباب اليهودي ديس . 

   



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                745  

  

 

  الفهرس

 2.....................................................................................التحديث: األول اجلزء

 2.............................................................إىل ما بعد احلداثة من التحديث: الباب األول

 2....................................................."القرنان السادس عشر والسابع عشر"الربوتستانتية 

"Protestantism "Sixteenth and Seventeenth Century.............................2 

 6....:وثيقة بني الربوتستانتية من جهة والصهيونية واجلماعات اليهودية من جهة أخرى ويالحظ أن مثة عالقة

 7...................................................."القرنان السادس عشر والسابع عشر"عصر النهضة 

The Renaissance "Sixteenth and Seventeenth Century".......................7 
 8..................................................................."القرن الثامن عشر"االستنارة  عصر

The Enlightenment "Eighteenth Century"............................................8 
 16...................................................."القرن التاسع عشر"الرومانسية والعداء لالستنارة 

"Romanticism and the Counter-Enlightenment "Nineteenth Century......16 

 17.........................................."القرن العشرون"اجلماعات اليهودية يف عصر ما بعد احلداثة 

Jewish Communities in the Age of Post-Modernism "Twentieth Century"
..................................................................................................17 

 17.................................اجلماعات اليهودية  واليهودية وأعضاء"واإلمربيالية"العلمانية : الباب الثاىن

 17..........................."أطروحة ماكس فيرب وبيتر برجر"حالة اليهودية : ةاحللولية والتوحيد والعلمن

Pantheism, Monotheism, and Secularism: Judaism as a Case Study-Max 
Weber's and Peter Berger's Theses.................................................17 

اتمع العرباين،  وكان. ذلك مع تغير فنون احلرب وأدواا، إذ ظهرت العربات احلربية واألحصنة وقد تزامن
 19.........................................................:قبل ظهور امللكية، مكوناً من ثالث طبقات

 22.............................................................................:اإلميان بإله مفارق  1

 22......................................:الطبيعة إذ يتجلَّى فيه اإلله  رؤية التاريخ باعتباره منفصالً عن 2

 22...............................................................................: ترشيد األخالق 3

 26.......................................................اليهودية يف ظهورها العلمانية ودور اجلماعات

Secularism: Role of the Jewish Communities in its Emergence............26 
 30............................................................................أثر العلمانية يف اليهودية

The Impact of Secularism on Judaism..............................................30 
 33.......................................................................اليهودية العلمانية أو اإلنسانية



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                746  

Secular or Humanist Judaism.........................................................33 
 33..................................................................................اليهودية اإلنسانية

Humanist Judaism........................................................................33 
 33..................................................................اليهودية أثر العلمانية يف اجلماعات

The Impact of Secularism on the Jewish Communities........................33 
 36.....................................................................................يهودي ملحد

Atheist Jew..................................................................................36 
 36.......................................................................................يهودي إثين

Ethnic Jew...................................................................................36 
 36.....................................................................................اليهودية اإلثنية

Ethnic Judaism.............................................................................36 
 38.....................................................................................ليهوديةاإلثنية ا

Jewish Ethnicity............................................................................38 
 38................................................واجلماعات اليهودية الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية

The Secular Imperialist Epistemological Outlook and the Jewish 
Communities................................................................................38 

 39.....................................................واجلماعات اليهودية االستعمار االستيطاين الغريب

Western Settler Colonialism and the Jewish Communities...................39 
 41................................................................"1854 – 1782"موسى ليفي 

Moses Levy.................................................................................41 
 41............................................................." 1860- 1808"ناثانيل أيزاكس 

Nathaniel Isaacs...........................................................................41 
 42..................................................................." 1878-1815" أمرام دارمون

Amram Darmon............................................................................42 
 42.................................................................." 1906-1853"ألفريد بيت 

Alfred Beit....................................................................................42 
 43.....................................................التحديث وأعضاء اجلماعات اليهودية: الثالث الباب

 43.........................................دورهم فيه وأثره فيهم: التحديث وأعضاء اجلماعات اليهودية

Modernization: Role of Members of Jewish Communities and its Impact on 
Them..........................................................................................43 

 46............................................................................إصالح اليهود واليهودية

Reformation or Improvement of the Jews and Judaism.......................46 
 47........................................................................................نفع اليهود

Utility of the Jews..........................................................................47 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                747  

يلحقوا باتمع  التيار إىل قمته يف الفكر النازي الذي هاجم اليهود لطفيليتهم ولألضرار اليت وقد وصل هذا
 50..........:بصرامة منهجية واضحة إىل قسمني وقد قام النازيون بتقسيم اليهود. األملاين وباحلضارة الغربية

 52......................................................................................املادة البشرية

Human Material............................................................................52 
 53................................................................."1663-1583" سيمون لوتساتو

Simon Luzzato.............................................................................53 
 53............................................................."1657-1604"منسى بن إسرائيل 

Manasseh Ben Israel.....................................................................53 
 54...................................:منسى واليهود عامة إىل عدة أسباب ويعود اهتمام كرومويل بطلب

 55................................................................."1722 -1670"جون توالند 

John Toland.................................................................................55 
 56..............................................................."1787-1715"إسحق دي بنتو 

Isaac De Pinto..............................................................................56 
 57................................................................."1816 – 1730"آرون إيزاك 

Aron Isak.....................................................................................57 
 58..............................................................."1785-1740"سالومون  حاييم

Haym Salomon.............................................................................58 
 58................................................................"1820-1751"كريستيان دوم 

Christian Dohm............................................................................58 
 60................................................................."1821-1769" نابليون بونابرت

Napoleon Bonaparte.....................................................................60 
 60..........:يف معظمها إىل مبدأ نفْع اليهود ة ثالثة أشكال، تستندوتأخذ عالقة نابليون باجلماعات اليهودي

 61.....................................................................:وكانت أهداف نابليون مركبة

 62...............................................................إىل قطاع اقتصادي منتج حتويل اليهود

Productivization of the Jews...........................................................62 
 62...........................................................................تطبيع الشخصية اليهودية

Normalization of the Jewish Character.............................................62 
 65....................................................................................املسألة اليهودية

The Jewish Question.....................................................................65 
 69.................................................واملسألة اليهودية التحديث وظهور الرأمسالية الرشيدة

Modernization, Emergence of Rational Capitalism and the Jewish 
Question......................................................................................69 

 77..................................................................................اإلعتاق: الباب الرابع

 77...........................................................................................اإلعتاق



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                748  

Emancipation...............................................................................77 
 81...........................................................................................االنعتاق

Emancipation...............................................................................81 
 81.............................................................................مرحلة ما بعد االنعتاق

Post-Emancipation Era..................................................................81 
 82................................................................"1790-1780"جوزيف الثاين 

Joscph II......................................................................................82 
 83......................................................................................سامحالت براءة

Toleranz Patent............................................................................83 
 84....................................................................................التحديث املتعثر

Setbacks in Modernization.............................................................84 
 84......................................................................االستنارة اليهودية: الباب اخلامس

 84......................................................................."اهلسكاله"االستنارة اليهودية 

Haskalah.....................................................................................84 
 85..........................................................................................اهلسكاله

Haskalah.....................................................................................85 
 85.............................................................................تاريخ: وديالتنوير اليه

Haskalah: History..........................................................................85 
 92............................................................................فكر: التنويري اليهودي

Haskalah Thought.........................................................................92 
 95...................................................................."املسكليم" دعاة التنوير اليهودي

Maskilim......................................................................................95 
 96..........................................................................................ملسكليما

Maskilim......................................................................................96 
 96................................................................."1805-1725"نفتايل فيسيلي 

Naphtali Wessely..........................................................................96 
 97.............................................................."1786-1729"موسى مندلسون 

Moses Mendelson.........................................................................97 
 101..............................................................."1799-1733"تزيج دانيال إي

Daniel Itzig.................................................................................102 
 102...........................................................................:ولنا أن نالحظ ما يلي

 103..............................................................."1841-1749"هرتز هومربج 

Herz Homberg............................................................................103 
 103.............................................................."1832-1762" الزاروس بنديفيد



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                749  

Lazarus Bendavid.......................................................................103 
 104.............................................................."1860-1788"أيزيك لفنسون 

Isaac Levinsohn.........................................................................104 
 105..............................................................."1863-1806"جربيل رايسر 

Gabriel Riesser..........................................................................105 
 105................................................................تنمية الثقافة بني يهود روسيا مجعية

Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia.........105 
 109.............................................................النساء األملانيات اليهوديات صالونات

Salons of German Jewish Women.................................................109 
 111..........................................................."1839 – 1764"دوروثيا شليجل 

Dorothea Schlegel......................................................................111 
 111............................................................"1833-1771"راحيل فاراجن 

Rahel Varnhagen........................................................................111 
 112....................................................................................علْم اليهودية

Wissenchaft des Judentums "Science of Judaism"...........................112 
 113....................................:على النحو التايل وينعكس هذا التناقض يف أهداف علْم اليهودية

 114.............................................................."1865-1800" صموئيل لوتساتو

Samuel Luzzatto.........................................................................114 
 116........................................................."1907-1816"موريتز ستاينشنايدر 

Moritz Steinschneider..................................................................116 
 116........................................................."1866-1789"سولومون ستاينهامي 

Solomon Steinheim.....................................................................116 
 117.........................................................الرأمسالية واجلماعات اليهودية: السادس الباب

 117.............................................................مقدمة: الرأمسالية واجلماعات اليهودية

Capitalism and the Jewish Communities: "Introduction"....................117 
 118........................................................................والرأمسالية العقيدة اليهودية

Judaism and Capitalism...............................................................118 
 119........................................................دور اجلماعات اليهودية يف ظهور الرأمسالية

The Role of the Jewish Communities in the Emergence of Capitalism.119 
 122........................................................أثر الرأمسالية الرشيدة ىف اجلماعات اليهودية

The Impact of Rational Capitalism on the Jewish Communities..........122 
 124................................................................"1823-1772" ديفيد ريكاردو

David Ricardo............................................................................124 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                750  

 للعالقة بني الرأمسالية "1895-1820" وفريدريك إجنلز "1883-1818"ماركس  رؤية كارل
 125..............................................................................اليهودية واجلماعات

Karl Marx and Friedrich Engels on the Relationship between Capitalism 
and Jewish Communities.............................................................126 

 139.....................للعالقة بني الرأمسالية واجلماعات اليهودية "1920-1864"رؤية ماكس فيرب 

Max Weber on the Relationship between Capitalism and Jewish 
Communities..............................................................................139 

:نظراً التساع حدود املوضوع ونشري هنا إىل كثري من نقط النقص يف تناول فيرب للموضوع، وهو أمر متوقع

................................................................................................142 
 143.................واجلماعات اليهودية  للعالقة بني الرأمسالية"1941-1863"رؤية فرنر سومبارت 

Werner Sombart on the Relationship between Capitalism and Jewish 
Communities..............................................................................143 

 146....................الغربية وبني اجلماعات اليهودية يهود املارانو كعنصر حتديث وعلمنة يف اتمعات

The Marranos as Agents of Modernization and Secularization in Europe 
and among Jewish Communities...................................................146 

 149................"ما عدا الواليات املتحدة"العامل رأمساليون من أعضاء اجلماعات اليهودية يف: الباب السابع

 149................................................................................الرأمسالية اليهودية

Jewish Capitalism.......................................................................149 
 149.............................................................................البورجوازية اليهودية

Jewish Bourgeoisie.....................................................................149 
 150..........................................................الرأمساليون من أعضاء اجلماعات اليهودية

Jewish Capitalists.......................................................................150 
إىل ثالثة  تقسيم دور بعض أعضاء اجلماعات اليهودية كرأمساليني داخل التشكيل احلضاري الغريب، وميكن
 151..........................................................................................:أقسام

 152...................................................................................عائلة روتشيلد

The Rothschilds..........................................................................152 
 157........................................ بريري"1880-1806"وإسحق  "1875-1800" إميل

Emile and Isaac Pereire...............................................................157 
 158............................................................."1935-1878"أندريه سيتروين 

Andre Citroen.............................................................................158 
 159..............................................................."1986-1892"مارسل داسو 

Marcel Dassault..........................................................................159 
 159.................................................................................عائلة جولدمسيد

The Goldsmid Family...................................................................159 
 160....................................................................................عائلة ساسون



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                751  

The Sassoon Family....................................................................160 
 162...................................................................................مونتاجو عائلة

The MontaguFamily....................................................................162 
 163..........................................................."1762-1699"سامسون جدعون 

Samson Gideon..........................................................................163 
 163............................................................"1903-1840"هنري دي ورمز 

Henry Deworms..........................................................................163 
 163.............................................................."1921-1852"كاسل  إرنست

Ernest Cassel.............................................................................163 
 164..............................................................."1964-1888" سيمون ماركس

Simon Marks..............................................................................164 
 164.............................................................."1972-1889"إسرائيل سييف 

Israel Sief..................................................................................165 
 165............................................................."1967-1893"فيكتور جوالنز 

Victor Gollancz...........................................................................165 
 166........................................................"1982-1902"سيجموند ووربورج 

Sigmund Warburg.......................................................................166 
 167.........................................................."1848-1770"مندلسون  جوزيف

Joseph Mendelssohn...................................................................167 
 167................................................................."1915-1838"إميل راتناو 

Emil Rathenau............................................................................167 
 167................................................................"1922-1867"وولتر راتناو 

Walther Rathenau.......................................................................167 
 168.................................................................................عائلة جونزبورج

The Guenzburg Family................................................................168 
 169.................................................................................لياكوفعائلة بو

The Poliakoff Family....................................................................169 
 170.............................................................."1897-1852"بارناتو  بارنت

Barnett Barnato..........................................................................170 
 170..............................................................."1936-1855"ليونيل فيلبس 

Lionel Philips..............................................................................170 
 171............................................................."1931-1865"سولومون جول 

Sololmon Joel............................................................................171 
 171............................................................"1957-1880"إرنست أوبنهامير 

Ernest Oppenheimer...................................................................171 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                752  

 171..........................................................."1971-1891"صمويل برونفمان 

Samuel Bronfman.......................................................................171 
 172......................................يف مصر يف العصر احلديث دور اجلماعات اليهودية االقتصادي

Economic Role of the Jewish Communities in Egypt in Modern Times.172 
التأميم  أعضاء اجلماعات اليهودية يف اقتصاد مصر، منذ اية القرن التاسع عشر حىت عمليات ويف شأن دور

 174..........................................................: ، ميكننا أن نالحظ ما يلي1956عام 

 175......................................................................................عائلة رولو

The RoloFamily..........................................................................175 
 176....................................................................................عائلة سوارس

The Suares Family......................................................................176 
 177..................................................................................عائلة شيكوريل

The Cicurel Family......................................................................177 
 177....................................................................................عائلة قطاوي

The Cattaui Family......................................................................177 
 179.....................................................................................عائلة ِمنسى

The Menasce Family...................................................................179 
 179..................................................................................عائلة موصريي

The Mosseri Family.....................................................................179 
 180.............................................................."1945-1857"فيكتور هراري 

Victor Harari...............................................................................180 
 181............................................................."1945-1857"بتشوتو  يوسف

Joseph Betshoto.........................................................................181 
 182..............................رأمساليون من أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة: الثامن الباب

 182...................................................."اليهود اجلدد"رأمساليون من األمريكيني اليهود 

American-Jewish "Neo-Jewish" Capitalists......................................182 
:، فيالحظ ما يلي"1880  1776"الواليات املتحدة  أما يف املرحلة األملانية من تاريخ اجلماعة اليهودية يف

................................................................................................182 
 186.....................................................................................برنتانو عائلة

Family The Brentano...................................................................186 
 186.................................................................................عائلة بالوستاين

The Blaustein Family...................................................................186 
 187......................................................................................عائلة مجبل

The Gimbel Family......................................................................187 
 187.................................................................................جوجنهامي عائلة



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                753  

The Guggenheim Family..............................................................187 
 188..................................................................................عائلة جولدمان

The Goldman Family...................................................................188 
 192..................................................................................سليجمان عائلة

The Seligman Family...................................................................192 
 193...................................................................................عائلة لويسون

The Lewisohn Family...................................................................193 
 194......................................................................................عائلة ليمان

The Lehman Family....................................................................194 
 195..................................................................................عائلة مورجنتاو

The Morgenthau Family...............................................................195 
 197..................................................................................عائلة ووربورج

The Warburg Family....................................................................197 
 199............................................................"1913-1828"سولومون لويب 

Solomon Loeb............................................................................199 
 199................................................................."1903-1829" ليفي ستراوس

Levi Strauss...............................................................................200 
 200..............................................................."1926-1846" سيمون بامربجر

Simon Bamberger.......................................................................200 
 201............................................................."1920-1847"جيكوب شيف 

Jacob Schiff...............................................................................201 
 202.................................................................."1965-1870" برنارد باروخ

Bernard Baruch..........................................................................202 
 203............................................................"1965-1871"روبنشتاين  هيلينا

Helena Rubenstein.....................................................................203 
 204................................................................"1959-1875"إيوجني ماير 

Eugene Meyer............................................................................204 
 204.............................................................."1938-1877"ماكس فاكتور 

Max Factor................................................................................204 
 Lazer Kaplan.............................................205"1986-1883"الزار كابالن 

 205............................................................."1971-1891"ديفيد سارنوف 

David Sarnoff.............................................................................205 
 206................................................................"1990-1898"هامر  أرماند

Armand Hammer........................................................................206 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                754  

 207......................................................................." -1907"ماكس راتنر 

Max Ratner................................................................................207 
 208........................................................................"-1908"ماكس فيشر 

Max Fisher.................................................................................208 
 208........................................................................."-1924"تد أريسون 

Ted Arison.................................................................................208 
 209................................................................"-1925"عزرا خدوري زيلكا 

Ezra Khedouri Zilka.....................................................................209 
 209...................................................................."-1929"إدجار برونفمان 

Edgar Bronfman.........................................................................209 
 210...................................................................."-1929"جورج سوروس 

George Soros.............................................................................210 
 211.......................................واإلعالم الرأمساليون من األمريكيني اليهود يف قطاع الصحافة

American Jewish Capitalists in the Press and Media........................211 
 212............................................................"1911-1847"جوزيف بوليتزر 

Joseph Pulitzer...........................................................................212 
 213............................................................."1968-1891"آرثر سولزبرجر 

Arthur Sulzberger........................................................................213 
 214..........................................................."1979-1895"صمويل نيوهاوس 

Samuel Newhouse......................................................................214 
 214........................................................االشتراكية واجلماعات اليهودية: التاسع الباب

 214.............................................الفكر االشتراكي الغريب وموقفه من اجلماعات اليهودية

Western Socialist Thought: Its Attitude toward the Jewish Communities
................................................................................................214 

 220.....................................................................واجلماعات اليهودية البالشفة

The Bolsheviks and the Jewish Communities..................................220 
 223.............................................................................البالشفة والصهيونية

The Bolsheviks and Zionism.........................................................223 
 225.......................................................اليهودية الطبقة العاملة اليهودية أو الربوليتاريا

Jewish Working Class or Proletariat...............................................225 
 226..............................................................اجلماعات اليهودية مال من أعضاءالع

Jewish Members of the Working Class...........................................226 
 228............................................................."نارودنكي"احلركة الشعبوية الروسية 

Narodnichestvo "Narodniki"..........................................................228 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                755  

 231.................................................................................."حزب"البوند 

The Bund..................................................................................231 
يف تواريخ أعضاء  اجلماهريية الواضحة للبوند أثناء فترة نشاطه، سواء يف روسيا أو يف بولندا، فإن أثره ورغم

 235.............................................:ولعل هذا يعود إىل عدة أسباب. اجلماعات كان حمدداً

 236..............................................................."1923-1879"فالدميري ميدمي 

Vladimir Medem.........................................................................236 
 237..................................اخنراط أعضاء اجلماعات اليهودية يف احلركات االشتراكية والثورية

Participation of Members of Jewish Communities in Socialist and 
Revolutionary Movements............................................................237 

 238:هودية يف احلركات الثورية بشكل ملحوظ على األساس التايلاخنراط أعضاء اجلماعات الي وميكن تفسري

 239...................................................................................الثورة اليهودية

The Jewish Revolution.................................................................239 
 240.........................................................."1951-1867"ماكسيم ليتفينوف 

Maxim Litvinov...........................................................................240 
 241................................................"1937-1868"فارشافسكي /فارسكي أدولف

Adolf Warski-Warszawski.............................................................241 
 242..............................................................."1940-1869"إما جولدمان 

Emma Goldman.........................................................................242 
 243.........................................................."1919-1871"لوكسمبورج  روزا

Rosa Luxemburg........................................................................243 
 244..........................................................."1923-1873"ليوس مارتوف جو

Julius Martov..............................................................................244 
 244............................................................."1940-1879"ليون تروتسكي 

Leon Trotsky..............................................................................244 
 246........................................................"1936-1883"جرجيوري زينوفييف 

Grigori Zinoviev..........................................................................246 
 247................................................................"1936-1883"ليو كامينيف 

Leo Kamenev.............................................................................247 
 248..................................................."1919-1885"ميخائيلوفيتش سفريدلوف 

Mikhailovich Sverdlov..................................................................248 
 Karl Radek................................................248"1939-1885"كارل راديك 

 249............................................................."1937-1886" سيمون دميانشتاين

Simon Dimanstien.......................................................................249 
 250..................................................................."1960-1890"آنا بوكر 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                756  

Ana Pauker................................................................................250 
 250............................................................."1957-1890"موسى بيجادي 

Mosa Pijade...............................................................................250 
 251.........................................................."1991-1893"الزار كاجانوفيتش 

Lazar Kaganovich.......................................................................251 
 252.................................................................."1980-1898"إرنو جريو 

Erno Gero..................................................................................252 
 252........................................................"1952-1901"رودولف سالنسكي 

Rudolf Slansky...........................................................................252 
 253.............................................................."1978-1914"ي كورييل هنر

Henri Curiel................................................................................253 
 261..................................................................ثقافات اجلماعات اليهودية: اجلزء الثاين

 261..............................................................اليهودية ثقافات اجلماعات: الباب األول

 261................................................تعريف وإشكالية:ثقافات أعضاء اجلماعات اليهودية

Cultures of the Jewish Communities: Definition and Problematic........261 
يتمتعان بقدر حمدود من االستقالل » يهوديني«ميكن القول بوجود تشكيلني حضاريني  وحنن نذهب إىل أنه

 262..............................................................:حوهلما من تشكيالت حضارية عما

 267..................................................................................التراث اليهودي

The Jewish Heritage....................................................................267 
 267...................................................................اليهودية الديين تراث اجلماعات

Religious Heritage of the Jewish Communities................................268 
 268...............................................................:ومع هذا، فالبد أن نالحظ ما يلي

 269.............................................................مرياث اجلماعات اليهودية االقتصادي

Economic Heritage of the Jewish Communities...............................269 
 270...اليهودية والتناقض بني القول والفعل يف إسرائيل والعامل اث أعضاء اجلماعاتاملوقف الصهيوين من تر

Zionist Attitude to the Heritage of the Jewish Communities and the 
Contradictions between Theory and Practice in Israel and the World..270 

 270...................................................:اجتاهات يهودية هذا املفهوم وقد عارضت ثالثة

 275....................................................................................يهود الصدفة

Chance Jews.............................................................................275 
ودور النشر اليهودية يف الواليات املتحدة وكندا وإجنلترا وفرنسا بعض أهم الصحف واالت والدوريات

................................................................................................275 
Some Important Newspapers, Magazines, Periodicals and Publishing 

Houses of the Jewish Communities in the U. S. A., Canada, England, and 
France......................................................................................276 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                757  

 276............................................................................:املتحدة  الواليات 1

 277.......................................................................................: كندا 2

 277......................................................................................: إجنلترا 3

 278......................................................................................: فرنسا 4

 279................................................ اجلماعات اليهودية"طعام وأزياء"فلكلور : الثاىن الباب

 279.......................................................................فلكلور اجلماعات اليهودية

Folklore of the Jewish Communities...............................................279 
 279.........................................................................اليهودية طعام اجلماعات

Food of the Jewish Communities...................................................279 
 282.......................................................اليهودية يف األعياد اليهودية طعام اجلماعات

Food of the Jewish Communities in Their Festivals..........................282 
 285.................................................................اليهودية أزياء ومالبس اجلماعات

Dress and Costumes of the Jewish Communities.............................285 
 288...................................................هوديةالفنون التشكيلية واجلماعات الي: الثالث الباب

 288....................................................................................الفن اليهودي

Jewish Art..................................................................................288 
 288..........................................................................فنون اجلماعات اليهودية

Arts of the Jewish Communities....................................................288 
 295..................................................................................الكنيسة واملعبد

Ecclesia et Synagoga..................................................................295 
 295.......................................................................................جنمة داود

Magen David; Star of David..........................................................295 
 296.............................................:النجمة السداسية بوصفها شكالً هندسياً زخرفياً: أوالً

 296......................................................:السداسية بوصفها عالمة دنيوية النجمة: ثانياً

 297........................................................:سية باعتبارها رمزاً دينياًالنجمة السدا :ثالثاً

 298.................................................................................املدرسة اليهودية

Ecole Juive................................................................................299 
 299............................................................"1882 – 1800"موريتز أوبنهامي 

Moritz Oppenheim.......................................................................299 
 300............................................................"1903 – 1830"بيسارو  كاميل

Camille Pissaro..........................................................................300 
 304..........................................................."1959-1880"جيكوب إبشتاين 

Jacob Epestien...........................................................................304 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                758  

 305............................................................."1920-1884"أماديو موديلياين

Amadeo Modigliani.....................................................................305 
 306.................................................................."1985-1887" مارك شاجال

Marc Chagall..............................................................................306 
 308.............................................................."1973-1891"جاك ليبشيتس 

Jacques Lipchitz.........................................................................308 
 309..................................................................."1939-1891" مارك جرتلر

Mark Gertler...............................................................................309 
 309..............................................................."1943-1893"حاييم سوتني 

Chaim Soutine............................................................................309 
 310......................................................................."1969-1898" بن شان

Ben Shahn.................................................................................310 
 311........................................................................"-1931"أبرامز  ليونيل

Lionel Abrams............................................................................311 
 312............................................................." 1995-1932"كيتاج . ب. ر

R.B. Kitaj...................................................................................312 
 313.........................................................فن العمارة عند أعضاء اجلماعات اليهودية

Architecture of Members of Jewish Communities.............................313 
 315...............................................................إشكالية املتحف اليهودي: الرابع الباب

 315....................................ية وتاريخإشكال:املتحف اليهودي أم متاحف اجلماعات اليهودية؟

The Jewish Museum or Museums of the Jewish Communities: 
Problematic and History...............................................................315 
 317......................................األمريكية  الواليات املتحدةمتاحف أعضاء اجلماعة اليهودية يف

Museums of the Jewish Community in the U. S. A...........................317 
 317..........................دية يف الواليات املتحدةمتاحف أعضاء اجلماعة اليهو وفيما يلي عرض ألهم

 317.................................................................:نيويورك  املتحف اليهودي يف 1

 318...........................................: متحف سكريبال لكلية االحتاد العربي بلوس أجنلوس 2

 318.....................................................: متحف بناي بريت كلوتزنيك يف واشنطن 3

 318.......................................:"كاليفورنيا" متحف يهودا ماجنيس التذكاري يف بركلي  4

 318..............................................:إسبريتوس للمقتنيات اليهودية يف شيكاغو  متحف 5

 319.......................................................: متحف جامعة يشيفاه يف مدينة نيويورك 6

 319.........................................:القومي للتاريخ اليهودي األمريكي يف فيالدلفيااملتحف   7

 319...............................................................متاحف اإلبادة يف الواليات املتحدة

Holocaust Museums in the U. S. A................................................319 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                759  

 319..............................................:متحف إحياء ذكرى اإلبادة النازية ليهود أوربا: أوالً

 323.............................................................:متحف اإلبادة ىف لوس أجنلوس: ثانياً

 325........................................................اجلماعات اليهودية يف أوربا متاحف أعضاء

Museums of the Jewish Communities in Europe..............................325 
 325..........................................................................................:إجنلترا

 325..........................................................................................:فرنسا

 325.........................................................................................:هولندا

 326...........................................................................................:أملانيا

 326.........................................................................................:النمسا

 326.........................................................................................:إيطاليا

 326..........................................................................................:بولندا

 327............................................................................................:ار

 327................................................................................:تشيكوسلوفاكيا

 327......................................................................املتاحف يف الدولة الصهيونية

Museums in the Zionist State........................................................327 
 328...............................................................................:متحف ياد فاشيم

 329.................................................................................:متحف إسرائيل

 330............................................................:"هاتسوفوت بيت"متحف الدياسبورا 

 331................................................................................املوسيقى اليهودية

Jewish Music.............................................................................331 
 332......................................................................موسيقى اجلماعات اليهودية

Music of the Jewish Communities..................................................332 
 337..................................................................."1900-1839" هريمان ليفي

Herman Levy.............................................................................337 
 337................................................................."1937-1870"داود حسين 

Dawod Husni.............................................................................337 
 338.......................................................................اليهودية الرقص والرقصات

Jewish Dance and Dances...........................................................338 
 338......................................................................وديةاليه رقصات اجلماعات

Dances of the Jewish Communities...............................................338 
 346............................................."النصف الثاين من القرن اخلامس عشر"جوليلمو إبريو 

Guglielmo Ebreo.........................................................................346 
 346...............................................الكوميديا والسينما واجلماعات اليهودية: الباب السادس



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                760  

 346.............................................................اجلماعات اليهوديةالكوميديا وأعضاء 

Comedy and Members of Jewish Communities...............................346 
 350.................................................................."1966-1926"ليين بروس 

Lenny Bruce..............................................................................350 
 350...............................................................اليهودية السينما وأعضاء اجلماعات

The Movie Industry and Members of Jewish Communities................350 
 352.............................................................السينما اليهودية والصهيونية واليديشية

Jewish, Zionist and Yiddish Cinema...............................................352 
 355..................................................................................اإلخوة ماركس

Marx Brothers............................................................................355 
 356............................................................."1977-1889"تشابلني  تشاريل

Charlie Chaplain.........................................................................356 
 357......................................................................."-1925"النزمان  كلود

Claude Lanzman........................................................................357 
 358........................................................................"-1926"ميل بروكس 

Mel Brooks................................................................................358 
 359........................................................................."-1935"ألني  وودي

Woody Allen..............................................................................359 
 363......................................................................"-1937"دسنت هوفمان 

Dustin Hoffman..........................................................................364 
 365....................................................................."-1950"سبيلربج  ستيفن

Steven Spielberg........................................................................365 
 367.....................................................................................قائمة شندلر

Schindler's List...........................................................................367 
 369..................................................................................األدب اليهودى

Jewish Literature........................................................................369 
 370.................................................................................الصهيوين األدب

Zionist Literature.........................................................................370 
 371..............................................................األدباء من أعضاء اجلماعات اليهودية

Men of Letters from Jewish Communities.......................................371 
 371.............................................................."1856-1797"هاينريش هايين 

Heinrich Heine............................................................................371 
 374................................................................"1887-1849"إما الزاروس 

Emma Lazarus...........................................................................374 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                761  

 374............................................................"1922-1871"مارسيل بروست 

Marcel Proust.............................................................................374 
 375................................................................"1924-1883"كافكا  فرانز

Franz Kafka...............................................................................376 
 379................................................................."1967-1889"سارة ميلني 

Sarah Millin................................................................................379 
 380.............................................................."1960-1890" بوريس باسترناك

Boris Pasternak..........................................................................380 
 381.................................................................."1945-1890"فرانز فرفل 

Franz Werfel..............................................................................381 
 382.............................................................."1967-1891"إيليا إهرنبورج 

Ilya Ehrenburg............................................................................382 
 383............................................................."1938-1891" أوسيب ماندلستام

Osip Mandelstam........................................................................383 
 384..............................................................."1970-1891"نيللي ساكس 

Nelly Sachs................................................................................384 
 385..............................................................."1953-1894"جوليان توومي 

Julian Tuwim..............................................................................385 
 386..................................................................."1941-1894" إسحق بابل

Isaac Babel................................................................................386 
 389.................................................................."1964-1894"بن هكت 

Ben Hecht.................................................................................389 
 390..............................................................."1940-1903"ناثانيل وست 

Nathaneal West..........................................................................390 
 391................................................................"1975-1905"ليونيل ترلنج 

Lionel Trilling..............................................................................391 
 391.................................................................."1981-1905"مائري لفني 

Meyer Levin...............................................................................391 
 392.................................................................."-1906"براندستايتر  رومان

Roman Brandstaetter..................................................................392 
 393..............................................................."1990-1907"ألربتو مورافيا 

Alberto Moravia..........................................................................393 
 394.............................................................."1972-1909"كالين  أبراهام

Abraham Klein............................................................................394 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                762  

 395.............................................................."1986-1914"ماالمود  برنارد

Bernard Malamud.......................................................................395 
 395.........................................................................."-1915"بيلّو  سول

Saul Bellow................................................................................395 
 396.................................................................."1987-1919"برميو ليفي 

Primo Levi.................................................................................396 
 397........................................................................"-1924"أوجلا كريش 

Olga Kirsh.................................................................................397 
 398.........................................................................."-1928"إيلي فايزل 

Elie Wiesel.................................................................................398 
 399........................................................................."-1930"هارولد بنتر 

Harold Pinter..............................................................................399 
 400......................................................................"-1932"أرنولد ويسكر 

Arnold Wesker............................................................................400 
 402........................................................."1991-1933"كوزينسكي  جريزي

Jerzy Kosinski............................................................................402 
 403........................................................................"-1933"فيليب روث 

Philip Roth.................................................................................403 
 405......................................................................"-1928"أوزويك  سينثيا

Cynthia Ozick.............................................................................405 
 406................................................................أدب عربي وأدب مكتوب بالعربية

Hebrew Literature and Literature Written in Hebrew.........................406 
 407................................................................................األدب اإلسرائيلي

Isreali Literature..........................................................................407 
 407.......................................................اآلداب املكتوبة بالعربية حىت العصر احلديث

Literature Written in Hebrew up to the Present................................407 
 408............................................................"1056-1021" سليمان بن جبريول

Solomon Ibn Gabirol....................................................................408 
 408.................................1960بالعربية منذ بداية العصر احلديث حىت عام  اآلداب املكتوبة

Literature Written in Hebrew from the Beginning of Modern Times to1960
................................................................................................409 

 410.:إىل فترات تارخيية على النحو التايل وميكن أن نقسم مراحل اآلداب املكتوبة بالعربية يف العصر احلديث

 411..................................................:داب املكتوبة بالعربية يف القرن التاسع عشر اآل 1

 411..................................................................................:غرب أوربا "أ



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                763  

 412.................................................................................: شرق أوربا"ب

 413....................................:العشرين  اآلداب املكتوبة بالعربية يف النصف األول من القرن 2

 413.....................................................................................: يف أوربا"أ

 414.................................................................................: يف فلسطني"ب

 Moses Luzzato........................................416"1747-1707"موشيه لوتساتو 

 416................................................................."1839-1773" جوزيف بريل

Joseph Perl................................................................................416 
 417............................................................."1878-1794"أبراهام ليبنسون 

Abraham Lebensohn...................................................................417 
 418.........................................................."1846-1796"مردخاي جينسربج 

Mordechai Ginsberg....................................................................418 
 418................................................................"1867-1808"أبراهام مابو 

Abraham Mapu...........................................................................418 
 420..............................................................."1852-1828"ميخا ليبنسون 

Micha Lebensohn.......................................................................420 
 420............................................................."1882-1830"جوردون  يهودا

Yehuda Gordon..........................................................................420 
 423.............................................................."1924-1847"جافتس  زئيف

Zeev Javitz................................................................................423 
 423............................................................."1922-1859"فريشمان  ديفيد

David Frischman.........................................................................423 
 424........................................................."1921-1865"ميخا بريديشفسكي 

Micha Berdyczevsky....................................................................424 
 426..............................................................."1956-1866"ديفيد مشعوين 

David Shimoni............................................................................427 
 427..............................................................."1934-1873"حاييم بياليك 

Hayyim Bialik.............................................................................427 
 428........................................................."1899-1874"موردخاي فويربرج 

Mordecai Feuerberg....................................................................428 
 Joseph Klausner...................................430"1958-1874"جوزيف كالوزنر 

 431........................................................"1943 1875"شاؤول تشرحنوفسكي 

Saul Tschernohvsky....................................................................431 
 432.............................................................."1921-1881"جوزيف برينر 

Joseph Brenner..........................................................................432 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                764  

 Jacob Kahan..........................................433"1960-1881"جيكوب كاهان 

 434...................................................................."1949-1884" يهودا قرين

Yehuda Karni.............................................................................434 
 435..............................................................."1956-1887"ديبورا بارون 

Devorah Baron...........................................................................435 
 435.........................................................."1959-1887"جيكوب ستاينربج 

Jacob Steinberg.........................................................................436 
 437............................................................."1959 -1887"شنياؤور  زملان

Zelman Shneour.........................................................................437 
 438........................................................................"1949-1888" إليشيفا

Elisheva....................................................................................439 
 Asher Barash..............................................439"1952-1889"آشري باراش 

 440..............................................................."1953-1896"بالو مناحم ري

Menahem Ribalow......................................................................440 
 440................................................................"1953-1896"إسحق ملدان 

Isaac Lamdan............................................................................440 
 441.......................................................................األدب اليديشي: التاسع الباب

 441..................................................................................األدب اليديشي

Yiddish Literature........................................................................441 
 442........................................................"1917-1836"منديل موخري سفورمي 

Mendle Mocher Sephorim............................................................442 
 443.............................................................."1915-1851"إسحق برييتس 

Isaac Peretz...............................................................................443 
 443.............................................................."1916-1859"شالوم عليخيم 

Shalom "Sholem" Aleichem..........................................................443 
 444.............................................................."1920-1863"سكي -آن .س

S. An-Ski...................................................................................444 
 444...................................................................."1957-1880" شوليم آش

Sholem Asch..............................................................................445 
 445..........................................................."1948-1890"سولومون ميخولز 

Solomon Mikhoels.......................................................................445 
 445............................................................"1952-1895"ماركيش  برييتس

Peretz Markish...........................................................................445 
 446..................................................................."1952-1900" إسحق فيفر



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                765  

Isaac Fefer................................................................................446 
 446......................................................"1990-1904"إسحق باشيفيس سنجر 

Isaac Bashevis Singer.................................................................446 
 447..................................................................................اللغات اليهودية

Jewish Languages......................................................................447 
 447........................................................ورطاناا لغات اجلماعات اليهودية وهلجاا

Languages, Dialects and Jargons of the Jewish Communities...........447 
 450..................................................................................اللغات السامية

Semitic Languages.....................................................................450 
 451.......................................................:ساسينيإىل قسمني أ وتقسم اللغات السامية

 451....................................................................................تاريخ:العربية

Hebrew:History...........................................................................451 
 452................................................................................:مية العربية القد"أ

 452...............................................................................: عربية املشناه"ب

 452.............................................................................: العربية الوسيطة"ج

 453...............................................................................:ة احلديثةالعربي "د

 456...........................................................................والنحو العربي األجبدية

Hebrew Alphabet and Grammar....................................................456 
 461.........................................................:نوعه إىل قسمني وينقسم االسم من حيث

 462...............................................................................العربية املختصرات

Abbreviations in Hebrew..............................................................462 
 463..........................................................................األمساء العربية واليهودية

Hebrew and Jewish Names..........................................................463 
 465..............................................................."1922-1857" إليعازر بن يهودا

Eliezer Ben Yehuda....................................................................465 
 467.....................................................................................معركة اللغة

Language War............................................................................467 
 467....................................................................................اللغة اآلرامية

Aramaic.....................................................................................468 
 468..............................................................................:وتقسم اآلرامية إىل

 469....................................................................................اليديشية اللغة

Yiddish......................................................................................469 
 475................................................................................تشرينوفتس مؤمتر

Czernowitz Conference................................................................475 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                766  

 475...................................................................."ييفو"معهد البحوث اليهودية 

Yivo..........................................................................................475 
 476.........................................................................................الالدينو

Ladino.......................................................................................476 
 476.......................................................................................اإلسربانتو

Esperanto..................................................................................476 
 477...........................................املفكرون من أعضاء اجلماعات اليهودية: الباب احلادى عشر

 477..................................................................الفكر اليهودي واملفكرون اليهود

Jewish Thought and Jewish Thinkers.............................................477 
 478...................................................أعضاء اجلماعات اليهودية مفكرون ومثقفون من

Thinkers and Intellectuals from Members of Jewish Communities.......478 
 478.................................................................."1141-1080" يهودا الالوي

Judah Halevy.............................................................................478 
 480................................................................."1285-1215"ابن كمونة 

Ibn Kamuna...............................................................................480 
 481...................................................."1676-1596 أو1594"إسحق البريير 

Isaac La Peyrere........................................................................481 
 482..................................................................."1956-1866"مراد فرج 

Murad Faraj...............................................................................482 
 483..................................................................."1934-1868"فرتز هابر 

Frtiz Haber.................................................................................483 
 483............................................................."1919-1870" رجوستاف النداو

Gustav Landauer........................................................................483 
 485..............................................................."1977-1885"إرنست بلوخ 

Ernst Bloch................................................................................485 
 487................................................................"1973-1889"ليو ستراوس 

Leo Strauss...............................................................................487 
 488.............................................................."1940-1892"ر بنجامني وولت

Walter Benjamin.........................................................................488 
 490.................................................................."1975-1906"حنه أرنت 

Hannah Arendt...........................................................................490 
 Isaac Deutscher.......................................492"1967-1907"إسحق دويتشر 

 492........................................................................."-1909"أيزياه برلني 

Isaiah Berlin...............................................................................492 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                767  

 494................................................................"1943-1909"سيمون فاي 

Simone Weil..............................................................................494 
 495......................................................................"-1912"ملتون فريدمان 

Milton Friedman..........................................................................495 
 497.........................................................................."-1920"ميميه  ألبري

Albert Memmi.............................................................................497 
 498....................................................................." -1920" إرفنج كريستول

Irving Kristol...............................................................................498 
 501......................................................................."-1929"جورج ستاينر 

George Steiner...........................................................................501 
 502...................................................................."-1930"نورمان بودورتز 

Norman Podhoretz......................................................................502 
 502.............................................الفالسفة من أعضاء اجلماعات اليهودية: الثاىن عشر الباب

 502................................................................دية والفالسفة اليهودالفلسفة اليهو

Jewish Philosophy and Philosophers.............................................502 
 503............................................................الفالسفة من أعضاء اجلماعات اليهودية

Philosophers from Members of the Jewish Cmmunities.....................503 
 506........................................ واألفالطونية املُحدثة" م30 -م . ق15 و10بني "فيلون 

Philo and Neo-Platonism..............................................................506 
 509......................................... والفلسفة اإلسالمية"1204-1135"موسى بن ميمون 

Maimonides and Islamic Philosophy..............................................509 
 513.............................................املادية  والعقالنية"1677-1632"باروخ إسبينوزا 

Baruch Spinoza and Materialist Rationalism....................................513 
 514................................................................:رؤية إسبينوزا لإلله والطبيعة: أوالً

 516.....................................................................:رؤية إسبينوزا لإلنسان: ثانياً

 518.............................................................................:الرؤية املعرفية: ثالثاً

 520.............................................................................:الرؤية النفسية :رابعاً

 521........................................................................:الرؤية األخالقية: خامساً

 522........................................................................:النظرية السياسية: سادساً

 523.................................................................:إسبينوزا من الدين موقف: سابعاً

 528...............................................ديةبالعقيدة واجلماعات اليهو إسبينوزا وعالقة فلسفته

Relationship between Spinoza's Philosophy, Judaism and Jewish 
Communities..............................................................................528 

 528..........................................................:"على املستوى املباشر" عالقة التضاد  1



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                768  

 530.......................................................:"على املستوى النماذجي" عالقة التماثل  2

 535........................................اجلماعات اليهودية يف القرن الثامن عشر الفالسفة من أعضاء

Philosophers among Members of the Jewish Communities in the 
Eighteenth Century.....................................................................535 

 535........................................... والالعقالنية املادية"1941-1859"برجسون  هنري

Henri Bergson and Materialist Irrationalism.....................................535 
 541................................................والفينومينولوجية "1938-1866" إدموند هوسرل

Edmund Husserel and Phenomenology..........................................541 
 544...............................................والفلسفة املسيحية "1938-1866" ليف شيستوف

Lev Shestov and Christian Philosophy...........................................544 
 546.......................................................والربمجاتية " 1974-1882" هوراس كالن

Horace Kallen and Pragmatism.....................................................546 
 550.........................................................:وميكننا مالحظة ما يلي على فلسفة كالن

 551.......................................... واملاركسية اجلديدة"1971-1885"جورج لوكاتش 

Georg Lukacs and Neo-Marxism...................................................551 
الفين يف حتقيق الوحدة بني اجلوهر  وقد قام لوكاتش بتصنيف األنواع الفنية إىل ثالثة أنواع تبعاً لنجاح العمل

 552.........................................................................................:واحلياة

 555................................................:لوكاتش من بينها وقد وجهت عدة انتقادات لفكر

 556........................................................ والبنيوية" -1898"كلود ليفي شتراوس 

Claude Levi-Strauss and Structuralism...........................................556 
 564...............................................:بعد احلداثة فيما يلي وميكن إجياز حتفظات أنصار ما

 كره ومنهجه إىل ثالثة مصادروقد أرجع هو نفسه أصول ف. إىل يهودية ليفي شتراوس وميكننا اآلن أن نتوجه

 565........................................................................" :اليهودية ليست أحدها"

اليهودية تركت أثرها الواضح يف  "الدينية واإلثنية"ورغم كل هذه العقالنية الظاهرة، يرى البعض أن املقوالت 
 565..........................................................:ةمقوالت ليفي شتراوس التحليلية العلمي

 567..........................................واملاركسية اجلديدة "1979-1898"هربرت ماركوز 

Herbert Marcuse and Neo-Marxism...............................................567 
يف ذلك   اليت توظف كل شيء مبا"أو املبدأ األدايت"احلديث سيطرت عليه العقالنية التكنولوجية  ولكن اتمع

 569.............................:يلي والحتواء مبدأ اللذة يقوم املبدأ األدايت مبا. مبدأ اللذة ذاا ملصلحتها

 570.................................................. والثورة التوليدية" - 1928"نعوم تشومسكي 

Naom Chomsky and the Generative Revolution...............................570 
 585.....................................ماء االجتماع من أعضاء اجلماعات اليهوديةعل: الثالث عشر الباب

 585...............................................................علم االجتماع واجلماعات اليهودية



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                769  

Sociology and the Jewish Communities..........................................585 
 586............................................................."1917-1858"إميل دوركهامي 

Emile Durkheim..........................................................................586 
 594..............................................................."1918-1858"جورج زمييل 

Georg Simmel............................................................................594 
 598..........................................................."1909-1838" لودفيج جومبلوفيتش

Ludwig Gumplowicz....................................................................598 
 600.........................................................."1973-1895"ماكس هوركهامير 

Max Horkheimer.........................................................................600 
 Theodor Adorno.......................................601"1969-1903"تيودور أدورنو 

 603..............................................................أدورنو وهوركهامير واملسألة اليهودية

Adorno and Horkheimer on the Jewish Question.............................603 
 604................................................................"1982-1905"آرون  رميون

Raymond Aron...........................................................................605 
 606..........................................................................."-1919"دانيال بل 

Daniel Bell.................................................................................606 
 607.........................................علماء النفس من أعضاء اجلماعات اليهودية: الرابع عشر الباب

 607........................................................علماء النفس من أعضاء اجلماعات اليهودية

Psychologists "and Psychiatrists" from Members of Jewish Communities
................................................................................................607 

 612......................الفكري  حياته وسياقها الغريب واليهودي"1939-1856"سيجموند فرويد 

Sigmund Freud: His Biography and His Intllectual Western and Jewish 
Context.....................................................................................612 
 622......................................................................................رؤية فرويد

Freud's World View.....................................................................622 
 625................:واألنا واألنا العلياالتقسيم الثالثي مرة أخرى يف تقسيم اجلهاز النفسي إىل اهلو  ويظهر

 630............................................................:" الال إرادي احلر" التداعي الطليق  1

 630.....................................................................................: األحالم 2

 630...........................................................................: الطرح أو التحويل 3

 640...................................................................يف رؤية فرويد" اليهودي" البعد

The Jewish Dimension Of Freud's World VIEW...............................640 
 650....................................................................: فرويد يهودي غري يهودي 1

 651....................................................: احللولية اليهودية واحللولية العلمانية الشاملة 2



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                770  

الغنوصية، واليت  حلولية فرويد وواحديته يف ذلك التماثل املدهش بني املنظومة الفرويدية واملنظومة وتتبدى
 651...............................................................:ميكن إجياز بعض جوانبها فيما يلي

 656.........................................................."1935-1868"ماجنوس هريشفلد 

Magnus Hirschfeld......................................................................656 
 Alfred Adler.................................................657"1937-1870"ألفريد أدلر 

 658..............................................................."1943-1880"فرتامير  ماكس

Max Wertheimer.........................................................................658 
 659....................................................................."1950-1880" فريتز فيتلز

Fritz Wittels................................................................................659 
 Melani Klein..............................................660"1960-1882"ميالين كالين 

 661.................................................................."1939-1884"أوتو رانك 

Otto Rank..................................................................................661 
 662..............................................................."1970-1888"تيودور رايك 

Theodor Reik.............................................................................662 
 663................................................................"1957-1897"ويلهلم رايخ 

Wilhelm Reich............................................................................663 
 Erik Fromm.................................................664"1980-1900"إريك فروم 

 666..............................................................."1994-1902" إريك إريكسون

Erik Erikson...............................................................................666 
 Bruno Bettelheim.......................................667"1990-1903"برونو بيتلهامي 

 668......................................................................تربية يهودية وتربويون يهود

Jewish Education and Educators...................................................668 
 671..................................................عند العربانيني قبل التهجري إىل بابل التربية والتعليم

Education of the Hebrews Before the Transfer to Babylonia..............671 
 672......................................................................................: األسرة 1

 673..............................................................................:املؤسسة الدينية  2

 674..............................................................................: التعليم النظامي 3

 674.......................................................................................: الكهنة"أ

 675.....................................................................................: األنبياء"ب

 675......................................................................................: الكتبة"ج

 675......................................................................."د توراتلمو"دراسة التوراة 

Talmud Tora..............................................................................675 
 Beit Hamedrash.............................................676"هامدراش بيت"بيت الدراسة 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                771  

 677......................................................................"بيت سيفر"املدرسة األولية 

Beit Sefer..................................................................................677 
 677...................................................بابل التربية والتعليم عند العربانيني بعد العودة من

Education of the Hebrews after the Return from Babylonia................677 
ة قُدر هلا أن العربانيني بظهور ثالث مؤسسات تربوية مهم وخالل هذه الفترة، متيزت التربية والتعليم لدى

 677.........................................:وتعليم اليهود إىل العصر احلديث تلعب دوراً مهماً يف تربية

 678.........................................................:الكتبة، وجمالس الفقه والدراسة  تنظيم 1

 678.................................................................................:يم الكتبة تنظ"أ

 678.......................................................................: جمالس الفقه والدراسة"ب

 680...............................................................................: املعبد اليهودي 2

 680..............................................................................: املدرسة األولية 3

 682........................................................."القرن األول قبل امليالد"سيمون بن شيتاه 

Simon ben Shetah......................................................................682 
 682........................................................."امليالد القرن األول بعد"يوشع بن مجااله 

Joshua ben Gamala....................................................................682 
 682..............................................درية يف العصر اهليلييناإلسكن التربية والتعليم عند يهود

Education of the Jews of Alexandria in the Hellenistic Age................683 
 684.............................................د انتشار اإلسالمالتربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبع

Education of Babylonian Jewry before and after the Spread of Islam..684 
 687..........................مقدمة: الثامن عشر ية حىت اية القرنالتربية والتعليم عند اجلماعات اليهود

Education of Jewish Communities to the End of the Eighteenth 
Century:Introduction....................................................................687 

 688..........عشر والتعليم عند اجلماعات اليهودية يف فرنسا وأملانيا وإيطاليا حىت اية القرن الثامن لتربيةا

Education of the Jewish Communities in France, Germany, and Italy to the 
End of the Eighteenth Century......................................................688 

 688..........................................................................................:فرنسا

 689...........................................................................................:أملانيا

 690.........................................................................................:إيطاليا

 690.........................اليهودية يف بولندا حىت اية القرن الثامن عشر التربية والتعليم عند اجلماعات

Education of the Jewish Communities in Poland to the End of the 
Eighteenth Century.....................................................................690 

كان يوجد  ، كما"تلمود تورا" واملدرسة األولية اخلريية "حيدر"وتضم املدرسة األولية اخلاصة  :املرحلة األولية
 692.....................................................................نوع من التعليم املرتيل اخلاص

 692.............................................."يشيفا"التلمودية العليا  وتضم املدارس: املرحلة العالية



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                772  

 692..................................................................................:املرحلة األولية

 692..................................................................."حيدر" اخلاصة املدرسة األولية

 693............................................................."تلمود تورا"املدرسة األولية اخلريية  -

 693..................................................................................:التعليم املرتيل -

 694..................................................................................:تعليم البنات -

 694...............................................................................:املرحلة العالية  2

 695...............سيحية والدولة العثمانيةوالتعليم عند اجلماعات اليهودية يف إسبانيا اإلسالمية وامل التربية

Education of Jewish Communities in Moslem and Christian Spain and in 
the Ottoman Empire....................................................................695 

 695................................................................:"اإلسالمية واملسيحية"نيا  إسبا 1

 696..............................................................................: الدولة العثمانية 2

 696..................................................................."حيدر"املدرسة األولية اخلاصة 

Heder........................................................................................697 
 697..........................................................................................احليدر

Heder........................................................................................697 
 697.........................................................» "املدرسة األولية اخلاصة حيدر :«انظر"

 697.................................................................تلمود تورا املدرسة األولية اخلريية

Talmud Tora..............................................................................697 
 698......................................................................................تورا تلمود

Talmud Tora..............................................................................698 
 698.........................................................................................امليالميد

Melammed.................................................................................698 
 698..............................................................." أكادميية–يشيفا "احللقة التلمودية 

Yeshiva; Academy......................................................................698 
 699...........................................................................................مثبتاه

Methbeta...................................................................................699 
 699..................................................................."يشيفا"املدرسة التلمودية العليا 

Yeshiva.....................................................................................699 
 701..........................................................................................اليشيفا

Yeshiva.....................................................................................701 
 702.......................................................................................األكادميية

Academy...................................................................................702 
 702................العاملية األوىل التربية والتعليم عند اجلماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إىل احلرب



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                773  

Education of the Jewish Communities from the Eighteenth Century to the 
First World War..........................................................................702 

  حىت احلرب العاملية األوىل"دا روسيا وبولنداع ما"التربية والتعليم عند اجلماعات اليهودية يف العامل الغريب 

Education of the Jewish Communities in the Western World "Except 
Russia and Poland" to the First World War.....................................703 

 703....................................................................:"وجاليشيا" أملانيا والنمسا  1

اليهودية على منهج التعليم اليهودي يف أملانيا على النحو  وميكن تلخيص التغريات اليت أدخلتها حركة التنوير
 705...........................................................................................:التايل

 707...............................................................................:ا فرنسا وإيطالي 2

 707......................................................................................: إجنلترا 3

 708.... حىت احلرب العاملية األوىل"روسيا وبولندا"اليهودية يف أوربا الشرقية  التربية والتعليم عند اجلماعات

Education of the Jewish Communities in Eastern Europe "except Russia 
and Poland" to the First World War................................................708 

 710........................................................املدن جة األوىل يف مدارس أولية من الدر"أ 

 710..................................................... مدارس أولية من الدرجة الثانية يف األقاليم"ب

 710................................................حاخامية لتدريب املدرسني واحلاخامات  مدارس"ج

 714....العامل اإلسالمي واهلند وإثيوبيا حىت احلرب العاملية األوىل التربية والتعليم عند اجلماعات اليهودية يف

Education of the Jewish Communities in the Moslem World, India and 
Ethiopia to the First World War.....................................................714 

 714..............................................................................: العامل اإلسالمي 1

 714..........................................................................:"بين إسرائيل"اهلند   2

 715.......................................................................:"الفالشاه" يهود إثيوبيا  3

 715............................................................."1887-1800"جوزيف فرتامير 

Joseph Wertheimer.....................................................................715 
 716.............................................................."1882-1815"ليلينتال  ماكس

Max Lilienthal.............................................................................716 
وإجنلترا منذ احلرب العاملية األوىل حىت الوقت احلاضر التربية والتعليم عند اجلماعات اليهودية يف أملانيا وفرنسا

................................................................................................717 
Education of the Jewish Communities in France, Germany, and England 

from the First World War to the Present..........................................717 
 718.......................................................................................: أملانيا 1

 718......................................................................................:فرنسا  2

 720......................................................................................:إجنلترا  3

 720..أوربا الشرقية منذ احلرب العاملية األوىل حىت الوقت احلاضر التربية والتعليم عند اجلماعات اليهودية يف



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                774  

Education of the Jewish Communities in Eastern Europe from the First 
World War to the Present.............................................................720 

 720......................................................................"سابقاً" االحتاد السوفييت  1

 721......................................................................................:ولندا ب 2

 723.....................................................................: بالد شرق أوربا األخرى 3

 724........................األوىل حىت الوقت احلاضر التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ احلرب العاملية

Education of Eastern Jewry from the First World War to the Present...724 
 726................................كيةيف الواليات املتحدة األمري التربية والتعليم عند اجلماعات اليهودية

Education of the Jewish Communities in the U. S. A.........................726 
 726........................................................................: يف القرن التاسع عشر 1

 727..........................................:الثانية  من مطلع القرن التاسع عشر حىت احلرب العاملية 2

 728.....................................................................: بعد احلرب العاملية الثانية 3

 730...........................................الالتينية ة والتعليم عند اجلماعات اليهودية يف أمريكاالتربي

Education of the Jewish Communities in Latin America.....................730 
 732....................................................يف كندا يم عند اجلماعات اليهوديةالتربية والتعل

Education of the Jewish Communities in Canada.............................732 
 733............................................ جنوب أفريقياعند اجلماعات اليهودية يف التربية والتعليم

Education of the Jewish Communities in South Africa.......................733 
 734............................................................"1941-1878"يانوس كورساك 

Janus Korzak.............................................................................735 
 736............................................................."1959-1866"أبراهام فلكسنر 

Abraham Flexner........................................................................736 
 737............................................................"1975-1891"إسحق بركسون 

Isaac Berkson............................................................................737 
 737......................................................................"-1923"إسرائيل شيفلر 

Israel Scheffler...........................................................................737 
 738......................................................................"-1925"لورنس كرمني 

Lawrence Kremin........................................................................738 
 738....................................................................................جامعة يشيفا

Yeshiva University......................................................................738 
 739...................................................................................جامعة برانديز

Brandeis University.....................................................................739 
 739..................................................................................جامعة اليهودية

University of Judaism..................................................................739 



 
3الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                775  

 740...................................................."اليهودي للتعليم والقيادة املركز القومي"كالل 

Clal "The National Jewish Center for Learnig and Leadership"...........740 
 740............................................................................:كالل وتشمل برامج

 740............................................................................اليهودية معهد الشئون

Institute of Jewish Affairs.............................................................740 
 741...............................................................:وينشر املعهد عدة جمالت من بينها

 741.............................................................األمريكية للبحوث اليهودية األكادميية

American Academy for Jewish Research........................................741 
وإجنلترا  البحوث واملكتبات املعنية بشئون أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة أهم مراكز ومعاهد

 741.........................................................................................وفرنسا

Leading Research Centers, Research Institutes and Libraries of the 
Jewish Communities in the U.S.A., England and France...................741 

 742...................................................................:املتحدة األمريكية  الواليات 1

 743.....................................................................................:إجنلترا - 2

 743......................................................................................: فرنسا 3

 745...............................................................................................الفهرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  com.elmessiri.www: موقع الدكتور املسريي
  http:// arab-files.org: املصدر

com.mostafa-al.www://http: To PDF  


	Document
	  ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ :ﻝﻭﻷﺍﺀﺯﺠﻟﺍ
	ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ ﻥﻤ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  "ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍﻭ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻨﺭﻘﻟﺍ" ﺔﻴﺘﻨﺎﺘﺴﺘﻭﺭﺒﻟﺍ
	   Protestantism "Sixteenth and Seventeenth Century"
	  :ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﺔﻴﺘﻨﺎﺘﺴﺘﻭﺭﺒﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻘﻴﺜﻭ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻤﺜ ﻥﺃ ﻅﺤﻼﻴﻭ
	  "ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍﻭ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻨﺭﻘﻟﺍ" ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ
	  "The Renaissance "Sixteenth and Seventeenth Century
	  "ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ" ﺓﺭﺎﻨﺘﺴﻻﺍ ﺭﺼﻋ
	  "The Enlightenment "Eighteenth Century
	  "ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ" ﺓﺭﺎﻨﺘﺴﻼﻟ ﺀﺍﺩﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﺎﻤﻭﺭﻟﺍ
	  Romanticism and the Counter-Enlightenment "Nineteenth Century"
	  "ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ" ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﺭﺼﻋ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	  "Jewish Communities in the Age of Post-Modernism "Twentieth Century
	 ﻲﻓ ﺭﺜﺅﺘ ﻻﺔﻴﺩﻭﻬﻴ ﺔﻴﻓﺭﺨﺯ ﺓﺭﺸﻗ ﺎﻬﻴﻁﻐﺘ ﺎﻤﺎﻤﺘ ﺔﻴﺒﺭﻏ ﺔﻴﻭﻫ ﻲﻫﻭ ،«ﺓﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﻭﻬﻟﺍ» ﻪﻴﻤﺴﻨﺎﻤ ﺭﻬﻅﻴﻭ
	 ﺍﺀﺯﺠ ﻥﻭﺤﺒﺼﻴ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﺭﻜﻔﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻅﺤﻼﻴﻭ .ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻙﻭﻠﺴ ﺭﻫﻭﺠ
	 ﺭﻅﻨﺍ" .ﺎﻤﺎﻤﺘ ﻥﺎﻴﺒﺭﻏ ﻥﺍﺭﻜﻔﻤ "ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺎﻤﻬﻟﻭﺼﺃﻡﻏﺭ" ﺍﺩﻴﺭﺩﻭ ﻝﺭﺴﻭﻬﻓ ،ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﻲﺒﺭﻐﻟﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻴﻭﻀﻋ
	 "ﺩﻠﺠﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﻉﺎﻤﺘﺠﻻﺍﻭ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﻡﻠﻋﻭﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍﻭ ﺭﻜﻔﻟﺎﺒ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﺏﺍﻭﺒﻷﺍ

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍﻭ "ﺔﻴﻟﺎﻴﺭﺒﻤﻹﺍﻭ" ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ :ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  "ﺭﺠﺭﺒ ﺭﺘﻴﺒﻭ ﺭﺒﻴﻓ ﺱﻜﺎﻤ ﺔﺤﻭﺭﻁﺃ" ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤ :ﺔﻨﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﺩﻴﺤﻭﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ
	  Weber's and Peter Berger's Theses
	 ،ﻲﻨﺍﺭﺒﻌﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻥﺎﻜﻭ .ﺔﻨﺼﺤﻷﺍﻭ ﺔﻴﺒﺭﺤﻟﺍ ﺕﺎﺒﺭﻌﻟﺍ ﺕﺭﻬﻅ ﺫﺇ ،ﺎﻬﺘﺍﻭﺩﺃﻭ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻥﻭﻨﻓ ﺭﻴﻐﺘ ﻊﻤ ﻙﻟﺫ ﻥﻤﺍﺯﺘ ﺩﻗﻭ
	  :ﺕﺎﻘﺒﻁ ﺙﻼﺜ ﻥﻤ ﺎﻨﻭﻜﻤ ،ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅ ﻝﺒﻗ
	  :ﻕﺭﺎﻔﻤ ﻪﻟﺈﺒ ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ  1
	  :ﻪﻟﻹﺍ ﻪﻴﻓ ﻰﻠﺠﺘﻴ ﺫﺇ ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﻥﻋ ﻼﺼﻔﻨﻤ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﺅﺭ  2
	  :ﻕﻼﺨﻷﺍ ﺩﻴﺸﺭﺘ  3
	  ﺎﻫﺭﻭﻬﻅ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
	  Secularism: Role of the Jewish Communities in its Emergence
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺭﺜﺃ
	  The Impact of Secularism on Judaism
	  ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  Secular or Humanist Judaism
	  ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  Humanist Judaism
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺭﺜﺃ
	  The Impact of Secularism on the Jewish Communities
	  ﺩﺤﻠﻤ ﻱﺩﻭﻬﻴ
	  Atheist Jew
	  ﻲﻨﺜﺇ ﻱﺩﻭﻬﻴ
	  Ethnic Jew
	  ﺔﻴﻨﺜﻹﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  Ethnic Judaism
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﻨﺜﻹﺍ
	  Jewish Ethnicity
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻴﺭﺒﻤﻹﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ
	  Communities
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﻲﺒﺭﻐﻟﺍ ﻲﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺭﺎﻤﻌﺘﺴﻻﺍ
	  Western Settler Colonialism and the Jewish Communities
	  "1854 – 1782" ﻲﻔﻴﻟ ﻰﺴﻭﻤ
	  Moses Levy
	  " 1860- 1808" ﺱﻜﺍﺯﻴﺃ ﻝﻴﻨﺎﺜﺎﻨ
	  Nathaniel Isaacs
	  " 1878-1815" ﻥﻭﻤﺭﺍﺩ ﻡﺍﺭﻤﺃ
	  Amram Darmon
	  " 1906-1853" ﺕﻴﺒ ﺩﻴﺭﻔﻟﺃ
	  Alfred Beit
	 ﻝﻼﺨ ﻥﻤ ﻙﻟﺫﻭ ،«ﺎﻴﺴﺩﻭﺭ» ﻡﺴﺎﺒﺩﻌﺒ ﺎﻤﻴﻓ ﻑﺭﻌﺘ ﺕﺤﺒﺼﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻘﻁﻨﻤﻟﺍ ﺭﻴﻭﻁﺘﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻲﻓ ﺱﺩﻭﺭ ﻊﻤ ﺕﻴﺒ ﻙﺭﺘﺸﺍ
	 ﻲﻓ ﻪﺘﻤﻫﺎﺴﻤ ﻲﻓ ﺱﺩﻭﺭ ﺩﻌﺒ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﺘﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻴﺒﻲﺘﺄﻴﻭ .ﺎﻌﻤ ﺎﻫﺎﺴﺴﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻁﻴﺭﺒﻟﺍ ﺎﻴﻘﻴﺭﻓﺃ ﺏﻭﻨﺠ ﺔﻜﺭﺸ
	 ﺩﻀ ﺱﺩﻭﺭ ﺎﻫﺭﺒﺩ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺅﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻁﺭﻭﺘ ﺎﻤﻜ .ﺎﻬﺒ ﺽﻴﺒﻷﺍ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﺩﻭﺠﻭﺦﻴﺴﺭﺘﻭ ﺎﻫﺭﻴﻭﻁﺘﻭ ﺎﻴﺴﺩﻭﺭ ﺭﺎﻤﻌﺘﺴﺍ
	،ﺔﻴﺭﻴﺨﻟﺍ ﺕﺎﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺩﻌﻟﺍ ﻪﻟ ﻥﺎﻜﻭ ،ﺍﺭﻴﺒﻜ ﺀﺍﺭﺜ ﺕﻴﺒ ﻕﻘﺤ ﺩﻗﻭ . ﻡﺎﻋ ﺎﻴﺴﺩﻭﺭﻲﻓ ﻡﻜﺎﺤﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ
	ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﺎﺠﻤ ﻲﻓ ﺔﺼﺎﺨﺒﻭ

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃﻭ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﻡﻬﻴﻓ ﻩﺭﺜﺃﻭ ﻪﻴﻓ ﻡﻫﺭﻭﺩ :ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃﻭ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ
	  Them
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍﻭ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺡﻼﺼﺇ
	  Reformation or Improvement of the Jews and Judaism
	  ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻊﻔﻨ
	  Utility of the Jews
	 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺎﺒ ﺎﻬﻨﻭﻘﺤﻠﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺭﺍﺭﻀﻸﻟﻭ ﻡﻬﺘﻴﻠﻴﻔﻁﻟ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻡﺠﺎﻫ ﻱﺫﻟﺍ ﻱﺯﺎﻨﻟﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺘﻤﻗ ﻰﻟﺇ ﺭﺎﻴﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻝﺼﻭ ﺩﻗﻭ
	  :ﻥﻴﻤﺴﻗ ﻰﻟﺇ ﺔﺤﻀﺍﻭ ﺔﻴﺠﻬﻨﻤ ﺔﻤﺍﺭﺼﺒ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﺒ ﻥﻭﻴﺯﺎﻨﻟﺍ ﻡﺎﻗ ﺩﻗﻭ .ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﺓﺭﺎﻀﺤﻟﺎﺒﻭ ﻲﻨﺎﻤﻟﻷﺍ
	  ﺔﻴﺭﺸﺒﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ
	  Human Material
	  "1663-1583" ﻭﺘﺎﺴﺘﻭﻟ ﻥﻭﻤﻴﺴ
	  Simon Luzzato
	  "1657-1604" ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻥﺒ ﻰﺴﻨﻤ
	  Manasseh Ben Israel
	  :ﺏﺎﺒﺴﺃ ﺓﺩﻋ ﻰﻟﺇ ﺔﻤﺎﻋ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍﻭ ﻰﺴﻨﻤ ﺏﻠﻁﺒ ﻝﻴﻭﻤﻭﺭﻜ ﻡﺎﻤﺘﻫﺍ ﺩﻭﻌﻴﻭ
	  "1722 -1670" ﺩﻨﻻﻭﺘ ﻥﻭﺠ
	  John Toland
	  "1787-1715" ﻭﺘﻨﺒ ﻱﺩ ﻕﺤﺴﺇ
	  Isaac De Pinto
	  "1816 – 1730" ﻙﺍﺯﻴﺇ ﻥﻭﺭﺁ
	  Aron Isak
	  "1785-1740" ﻥﻭﻤﻭﻟﺎﺴ ﻡﻴﻴﺎﺤ
	  Haym Salomon
	  "1820-1751" ﻡﻭﺩ ﻥﺎﻴﺘﺴﻴﺭﻜ
	  Christian Dohm
	  "1821-1769" ﺕﺭﺒﺎﻨﻭﺒ ﻥﻭﻴﻠﺒﺎﻨ
	  Napoleon Bonaparte
	  :ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻊﻔﻨ ﺃﺩﺒﻤ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﻤﻅﻌﻤ ﻲﻓ ﺩﻨﺘﺴﺘ ،ﻝﺎﻜﺸﺃ ﺔﺜﻼﺜ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺎﺒ ﻥﻭﻴﻠﺒﺎﻨ ﺔﻗﻼﻋ ﺫﺨﺄﺘﻭ
	  :ﺔﺒﻜﺭﻤ ﻥﻭﻴﻠﺒﺎﻨ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﺕﻨﺎﻜﻭ
	  ﺞﺘﻨﻤ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻉﺎﻁﻗ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻝﻴﻭﺤﺘ
	  Productivization of the Jews
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﻊﻴﺒﻁﺘ
	  Normalization of the Jewish Character
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  The Jewish Question
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍﻭ ﺓﺩﻴﺸﺭﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅﻭ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ
	  Modernization, Emergence of Rational Capitalism and the Jewish Question

	ﻕﺎﺘﻋﻹﺍ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ  
	  ﻕﺎﺘﻋﻹﺍ
	  Emancipation
	  ﻕﺎﺘﻌﻨﻻﺍ
	  Emancipation
	  ﻕﺎﺘﻌﻨﻻﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﺔﻠﺤﺭﻤ
	  Post-Emancipation Era
	  "1790-1780" ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	  Joscph II
	  ﺢﻤﺎﺴﺘﻟﺍ ﺓﺀﺍﺭﺒ
	  Toleranz Patent
	  ﺭﺜﻌﺘﻤﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ
	  Setbacks in Modernization
	 ﺩﻌﺒ ﺎﻬﺘﺍﺭﻤﻌﺘﺴﻤ ﻥﻤ ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ ﺕﺩﺭﺠ ﻥﻴﺤﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺙﺩﺤ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺸﻺﻟ ﺢﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻡﺩﺨﺘﺴﻨ ﺎﻤﻜ
	 ﺔﻘﻴﺭﻁﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻻﺇ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ ﻑﻨﺄﺘﺴﻴ ﻡﻟﻭ ،ﺎﻬﺜﻴﺩﺤﺘﻭ ﺎﻫﻭﻤﻨﺔﻴﻠﻤﻋ ﺕﺭﺜﻌﺘﻓ ، ﻡﺎﻋ ﻱﺎﺴﺭﻓ ﺔﻴﻗﺎﻔﺘﺍ ﻡﺍﺭﺒﺇ
	ﺔﻴﺯﺎﻨﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻤﺸﻟﺍ

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺓﺭﺎﻨﺘﺴﻻﺍ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  "ﻩﻼﻜﺴﻬﻟﺍ" ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺓﺭﺎﻨﺘﺴﻻﺍ
	  Haskalah
	  ﻩﻼﻜﺴﻬﻟﺍ
	  Haskalah
	  ﺦﻴﺭﺎﺘ :ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻭﻨﺘﻟﺍ
	  Haskalah: History
	  ﺭﻜﻓ :ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻱﺭﻴﻭﻨﺘﻟﺍ
	  Haskalah Thought
	  "ﻡﻴﻠﻜﺴﻤﻟﺍ" ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻭﻨﺘﻟﺍ ﺓﺎﻋﺩ
	  Maskilim
	  ﻡﻴﻠﻜﺴﻤﻟﺍ
	  Maskilim
	  "1805-1725" ﻲﻠﻴﺴﻴﻓ ﻲﻟﺎﺘﻔﻨ
	  Naphtali Wessely
	  "1786-1729" ﻥﻭﺴﻟﺩﻨﻤ ﻰﺴﻭﻤ
	  Moses Mendelson
	  "1799-1733" ﺞﻴﺯﺘﻴﺇ ﻝﺎﻴﻨﺍﺩ
	  Daniel Itzig
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻅﺤﻼﻨ ﻥﺃ ﺎﻨﻟﻭ
	  "1841-1749" ﺝﺭﺒﻤﻭﻫ ﺯﺘﺭﻫ
	  Herz Homberg
	  "1832-1762" ﺩﻴﻔﻴﺩﻨﺒ ﺱﻭﺭﺍﺯﻻ
	  Lazarus Bendavid
	  "1860-1788" ﻥﻭﺴﻨﻔﻟ ﻙﻴﺯﻴﺃ
	  Isaac Levinsohn
	  "1863-1806" ﺭﺴﻴﺍﺭ ﻝﻴﺭﺒﺠ
	  Gabriel Riesser
	  ﺎﻴﺴﻭﺭ ﺩﻭﻬﻴ ﻥﻴﺒ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘ ﺔﻴﻌﻤﺠ
	  Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia
	  ﺕﺎﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﺎﻤﻟﻷﺍ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺕﺎﻨﻭﻟﺎﺼ
	  Salons of German Jewish Women
	  "1839 – 1764" ﻝﺠﻴﻠﺸ ﺎﻴﺜﻭﺭﻭﺩ
	  Dorothea Schlegel
	  "1833-1771" ﻥﺠﺎﻬﻨﺭﺎﻓ ﻝﻴﺤﺍﺭ
	  Rahel Varnhagen
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻡﻠﻋ
	  "Wissenchaft des Judentums "Science of Judaism
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﻲﻓ ﺽﻗﺎﻨﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺱﻜﻌﻨﻴﻭ
	  "1865-1800" ﻭﺘﺎﺴﺘﻭﻟ ﻝﻴﺌﻭﻤﺼ
	  Samuel Luzzatto
	  "1907-1816" ﺭﺩﻴﺎﻨﺸﻨﻴﺎﺘﺴ ﺯﺘﻴﺭﻭﻤ
	  Moritz Steinschneider
	  "1866 -1789" ﻡﻴﺎﻬﻨﻴﺎﺘﺴ ﻥﻭﻤﻭﻟﻭﺴ
	  Solomon Steinheim
	 ﻥﺃ ﻥﻴﺒﻴ ﻥﺃﻭ ﻝﻘﻌﻟﺍﻭ ﻲﺤﻭﻟﺍﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍ ﻥﻴﺒﻴ ﻥﺃ ﻪﺘﺎﺒﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﻝﻭﺎﺤ .ﺎﺒﻴﺒﻁ ﻝﻤﻌﻴ ﻥﺎﻜ ﻱﺩﻭﻬﻴ ﻲﻨﺎﻤﻟﺃ ﻲﻨﻴﺩ ﺭﻜﻔﻤ
	 ﻰﺤﻭﻤ ﺔﻟﺎﺴﺭ ﺀﺏﻋ ﻝﻤﺎﺤ ﻭﻫ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺏﻌﺸﻟﺍﻭ ،ﺔﻟﺯﻨﻤﻝﻘﻌﻟﺍ ﻕﻭﻔﻴ ،ﻪﻴﺃﺭ ﻲﻓ ،ﻲﺤﻭﻟﺍﻭ .ﺔﻴﺌﺎﻨﺜ "ﻡﺜ ﻥﻤ" ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺍ
	 ﺩﻌﺒ ﻱﻭﻀﻌﻟﺍ ﺏﻌﺸﻟﺍ ﺓﺭﻜﻔﺒﻭ ﺔﻴﻨﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﻴﺴﻨﺎﻤﻭﺭﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺎﺒ ﻩﺭﺜﺄﺘ ﻅﺤﻼﻴﻭﻪﺌﺎﻘﺒ ﺭﺴ ﻭﻫ ﺍﺫﻫﻭ ،ﻪﻟﻹﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﺒ
	  ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺕﺎﺠﺎﺒﻴﺩﻟﺎﺒﺎﻬﻁﺒﺭ

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﺔﻤﺩﻘﻤ :ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ
	  "Capitalism and the Jewish Communities: "Introduction
	  ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺓﺩﻴﻘﻌﻟﺍ
	  Judaism and Capitalism
	  ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺭﻭﺩ
	  The Role of the Jewish Communities in the Emergence of Capitalism
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻰﻓ ﺓﺩﻴﺸﺭﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﺭﺜﺃ
	  The Impact of Rational Capitalism on the Jewish Communities
	  "1823-1772" ﻭﺩﺭﺎﻜﻴﺭ ﺩﻴﻔﻴﺩ
	  David Ricardo
	 ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ "1895-1820" ﺯﻠﺠﻨﺇ ﻙﻴﺭﺩﻴﺭﻓﻭ "1883-1818" ﺱﻜﺭﺎﻤ ﻝﺭﺎﻜ ﺔﻴﺅﺭ
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  Jewish Communities
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ "1920-1864" ﺭﺒﻴﻓ ﺱﻜﺎﻤ ﺔﻴﺅﺭ
	 Communities
	  :ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﺩﻭﺩﺤ ﻉﺎﺴﺘﻻ ﺍﺭﻅﻨ ﻊﻗﻭﺘﻤ ﺭﻤﺃ ﻭﻫﻭ ،ﻉﻭﻀﻭﻤﻠﻟ ﺭﺒﻴﻓ ﻝﻭﺎﻨﺘ ﻲﻓ ﺹﻘﻨﻟﺍ ﻁﻘﻨ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﻰﻟﺇ ﺎﻨﻫ ﺭﻴﺸﻨﻭ
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ "1941-1863" ﺕﺭﺎﺒﻤﻭﺴ ﺭﻨﺭﻓ ﺔﻴﺅﺭ
	  Communities
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻥﻴﺒﻭ ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﺕﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻨﻤﻠﻋﻭ ﺙﻴﺩﺤﺘ ﺭﺼﻨﻌﻜ ﻭﻨﺍﺭﺎﻤﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ
	  among Jewish Communities
	 ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ ﻁﻘﺴﺘ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻠﻟ ﺙﻴﺩﺤﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋﻲﻬﻓ ،ﺎﻀﻴﺃ ﺔﻴﻨﺍﺭﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻜﺸﺃ ﻥﻤ ﻝﻜﺸ ﻲﻫ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻥﺃ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﻯﺭﻴﻭ
	 ﺭﻜﻓ ﺎﻤﻫﻼﻜ ،ﻥﻭﺴﻟﺩﻨﻤ ﺭﻜﻓﻭ ،ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻭﻨﺘﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤ ﻥﺃﻥﻭﺭﻴ ﺎﻤﻜ .ﺔﻁﻠﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻜﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ ﻝﺤﺘﻭ
	 ﺩﺭﺎﻔﺴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ ﺕﺍﺩﺎﻴﻗ ﺽﻌﺒ ﻥﺃ ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤﻭ .ﺔﻓﺎﻜ ﺭﺌﺎﻌﺸﻟﺍ ﻁﻘﺴﻴﻭ ﻱﻭﺴﻭﻤﻟﺍﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻫﻭﺠﻟﺎﺒ ﻅﻔﺘﺤﻴ ﻲﻨﺍﺭﺎﻤ
	 ﻲﻨﺍﺭﺎﻤﻟﺍ ﺙﺍﺭﺘﻟﺍﻯﺭﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻝﺒ .ﻲﻨﺍﺭﺎﻤ ﻝﺼﺃ ﻥﻤ ﺍﺯﻭﻨﻴﺒﺴﺇ ﻥﺃﻭ ،ﺓﺭﺎﻨﺘﺴﻻﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟ ﻥﻴﺴﻤﺤﺘﻤﻟﺍ ﺭﺜﻜﺃﻥﻤ ﺍﻭﻨﺎﻜ
	"ﺔﻴﻜﻴﻜﻔﺘﻟﺍ ﻑﻭﺴﻠﻴﻓ" ﺍﺩﻴﺭﺩﻭ ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺯﺩ ﻝﺜﻤ ﺕﺎﻴﺼﺨﺸ ﻲﻓ ﺍﺭﻤﺘﺴﻤ

	ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﺍﺩﻋ ﺎﻤ"ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻥﻭﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ" 
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﺯﺍﻭﺠﺭﻭﺒﻟﺍ
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻥﻭﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ
	 ﺔﺜﻼﺜ ﻰﻟﺇ ،ﻲﺒﺭﻐﻟﺍ ﻱﺭﺎﻀﺤﻟﺍ ﻝﻴﻜﺸﺘﻟﺍ ﻝﺨﺍﺩ ﻥﻴﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻜ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺽﻌﺒ ﺭﻭﺩ ﻡﻴﺴﻘﺘ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	 :ﻡﺎﺴﻗﺃ
	 ﺩﻠﻴﺸﺘﻭﺭ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 ﺭﻴﻴﺭﺒ "1880-1806" ﻕﺤﺴﺇﻭ "1875-1800" ﻝﻴﻤﺇ
	 "1935-1878" ﻥﻴﻭﺭﺘﻴﺴ ﻪﻴﺭﺩﻨﺃ
	 "1986-1892" ﻭﺴﺍﺩ ﻝﺴﺭﺎﻤ
	 ﺩﻴﻤﺴﺩﻟﻭﺠ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 ﻥﻭﺴﺎﺴ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 ﻭﺠﺎﺘﻨﻭﻤ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 "1762-1699" ﻥﻭﻋﺩﺠ ﻥﻭﺴﻤﺎﺴ
	 "1903-1840" ﺯﻤﺭﻭ ﻱﺩ ﻱﺭﻨﻫ
	 "1921-1852" ﻝﺴﺎﻜ ﺕﺴﻨﺭﺇ
	 "1964-1888" ﺱﻜﺭﺎﻤ ﻥﻭﻤﻴﺴ
	 "1972-1889" ﻑﻴﻴﺴ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ
	 "1967-1893" ﺯﻨﻻﻭﺠ ﺭﻭﺘﻜﻴﻓ
	 "1982-1902" ﺝﺭﻭﺒﺭﻭﻭ ﺩﻨﻭﻤﺠﻴﺴ
	 "1848-1770" ﻥﻭﺴﻟﺩﻨﻤ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	 "1915-1838" ﻭﺎﻨﺘﺍﺭ ﻝﻴﻤﺇ
	 "1922-1867" ﻭﺎﻨﺘﺍﺭ ﺭﺘﻟﻭﻭ
	 ﺝﺭﻭﺒﺯﻨﻭﺠ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 ﻑﻭﻜﺎﻴﻟﻭﺒ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 "1897 -1852" ﻭﺘﺎﻨﺭﺎﺒ ﺕﻨﺭﺎﺒ
	 "1936-1855" ﺱﺒﻠﻴﻓ ﻝﻴﻨﻭﻴﻟ
	 "1931-1865" ﻝﻭﺠ ﻥﻭﻤﻭﻟﻭﺴ
	 "1957-1880" ﺭﻤﻴﺎﻬﻨﺒﻭﺃ ﺕﺴﻨﺭﺇ
	 "1971-1891" ﻥﺎﻤﻔﻨﻭﺭﺒ ﻝﻴﻭﻤﺼ
	 ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺭﺼﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺼﻤ ﻲﻓ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺭﻭﺩ
	 ﻡﻴﻤﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻰﺘﺤ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ ﺫﻨﻤ ،ﺭﺼﻤ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺭﻭﺩ ﻥﺄﺸ ﻲﻓﻭ
	 : ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻅﺤﻼﻨ ﻥﺃ ﺎﻨﻨﻜﻤﻴ ،1956 ﻡﺎﻋ
	 ﻭﻟﻭﺭ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 ﺱﺭﺍﻭﺴ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 ﻝﻴﺭﻭﻜﻴﺸ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 ﻱﻭﺎﻁﻗ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 ﻰﺴﻨﻤ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 ﻱﺭﻴﺼﻭﻤ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	"1945 -1857" ﻱﺭﺍﺭﻫ ﺭﻭﺘﻜﻴﻓ
	 "1945-1857" ﻭﺘﻭﺸﺘﺒ ﻑﺴﻭﻴ

	ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻥﻭﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  "ﺩﺩﺠﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ" ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻴﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﻥﻤ ﻥﻭﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭ
	  American-Jewish "Neo-Jewish" Capitalists
	 ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻅﺤﻼﻴﻓ "1880  1776" ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻥﻤ ﺔﻴﻨﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﺃ
	  ﻭﻨﺎﺘﻨﺭﺒ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	  Family The Brentano
	  ﻥﻴﺎﺘﺴﻭﻼﺒ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	  The Blaustein Family
	  ﻝﺒﻤﺠ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	  The Gimbel Family
	  ﻡﻴﺎﻬﻨﺠﻭﺠ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	  The Guggenheim Family
	  ﻥﺎﻤﺩﻟﻭﺠ ﺔﻠﺌﺎﻋ
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	 ﻲﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﻱﺭﻜﻔﻟﺍ ﻝﺎﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺭﺜﻟﺍ ﺎﻬﺘﺎﻤﺎﻬﺴﺇ ﺎﻬﻟ ﺕﻨﺎﻜﺔﻴﺭﺼﻤﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻴﺸﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻙﻟﺫ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﻹﺎﺒﻭ
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	 ﻲﻨﻁﻭﻟﺍ ﺭﺭﺤﺘﻟﺍﺔﻜﺭﺤﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﻥﻭﻤﻀﻤﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﺘ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﻡﻴﻫﺎﻔﻤﺒ ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﻨﻏﺃ ﺩﻗ ﺔﻴﻋﻭﻴﺸﻟﺍﺔﻜﺭﺤﻟﺍ
	  ﺭﺎﻤﻌﺘﺴﻻﺍ ﻥﻤﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺭﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻭﻟﻭﺃ ﺩﻴﻜﺄﺘﻭ ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻲﻘﺒﻁﻟﺍ ﻑﻴﻨﺼﺘﻟﺎﺒﻭ


	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺕﺎﻓﺎﻘﺜ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺕﺎﻓﺎﻘﺜ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ  
	  ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇﻭ ﻑﻴﺭﻌﺘ:ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺕﺎﻓﺎﻘﺜ
	  Cultures of the Jewish Communities: Definition and Problematic
	 ﺎﻤﻋ ﻝﻼﻘﺘﺴﻻﺍ ﻥﻤ ﺩﻭﺩﺤﻤ ﺭﺩﻘﺒ ﻥﺎﻌﺘﻤﺘﻴ «ﻥﻴﻴﺩﻭﻬﻴ» ﻥﻴﻴﺭﺎﻀﺤ ﻥﻴﻠﻴﻜﺸﺘ ﺩﻭﺠﻭﺒ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻥﻜﻤﻴ ﻪﻨﺃ ﻰﻟﺇ ﺏﻫﺫﻨ ﻥﺤﻨﻭ
	  :ﺔﻴﺭﺎﻀﺤ ﺕﻼﻴﻜﺸﺘ ﻥﻤ ﺎﻤﻬﻟﻭﺤ
	  ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺙﺍﺭﺘﻟﺍ
	  The Jewish Heritage
	  ﻲﻨﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺙﺍﺭﺘ
	  Religious Heritage of the Jewish Communities
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻅﺤﻼﻨ ﻥﺃ ﺩﺒﻼﻓ ،ﺍﺫﻫ ﻊﻤﻭ
	  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺙﺍﺭﻴﻤ
	  Economic Heritage of the Jewish Communities
	  ﻡﻟﺎﻌﻟﺍﻭ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻲﻓ ﻝﻌﻔﻟﺍﻭ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺽﻗﺎﻨﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺙﺍﺭﺘ ﻥﻤ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻑﻗﻭﻤﻟﺍ
	  Contradictions between Theory and Practice in Israel and the World
	  :ﻡﻭﻬﻔﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴ ﺕﺎﻫﺎﺠﺘﺍ ﺔﺜﻼﺜ ﺕﻀﺭﺎﻋ ﺩﻗﻭ
	  ﺔﻓﺩﺼﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ
	  Chance Jews
	  ﺎﺴﻨﺭﻓﻭ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇﻭ ﺍﺩﻨﻜﻭ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﺸﻨﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﺕﺎﻴﺭﻭﺩﻟﺍﻭ ﺕﻼﺠﻤﻟﺍﻭ ﻑﺤﺼﻟﺍ ﻡﻫﺃ ﺽﻌﺒ
	  France
	  :ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ  1
	  :ﺍﺩﻨﻜ  2
	  :ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ  3
	  :ﺎﺴﻨﺭﻓ  4
	  ﺎﻴﻭﻨﺴ ﺎﻤﻴﻭﻘﺘﻭ ﺎﻴﻭﻨﺴﺎﺒﺎﺘﻜﻱﺯﻜﺭﻤﻟﺍ ﻲﺴﻨﻜﻟﺍ ﺱﻠﺠﻤﻟﺍ ﺭﺩﺼﻴﻭ 

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ "ﺀﺎﻴﺯﺃﻭ ﻡﺎﻌﻁ" ﺭﻭﻠﻜﻠﻓ :ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺭﻭﻠﻜﻠﻓ
	  Folklore of the Jewish Communities
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻡﺎﻌﻁ
	  Food of the Jewish Communities
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺩﺎﻴﻋﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻡﺎﻌﻁ
	  Food of the Jewish Communities in Their Festivals
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺱﺒﻼﻤﻭ ﺀﺎﻴﺯﺃ
	  Dress and Costumes of the Jewish Communities
	 ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ ﻲﻓ ﺎﻤﺃ ،ﺕﻭﻨﻭﺠﻴﻬﻟﺍ ﻅﺎﻋﻭﻟﺍ ﻱﺯ ﻥﻭﺩﺘﺭﻴﺎﺴﻨﺭﻓ ﺩﻭﻬﻴ ﺕﺎﻤﺎﺨﺎﺤﻓ .ﺕﺎﻤﺎﺨﺎﺤﻠﻟ ﺩﺤﻭﻤﻭ ﺹﺎﺨ ﻱﺯ ﺩﺠﻭﻴ ﻻﻭ
	 ﻡﻬﻨﺄﺸ ،ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﻲﺒﺭﻐﻟﺍ ﻱﺯﻟﺍ ﻥﻭﺩﺘﺭﻴ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓﻭ ،ﺔﻴﻨﺎﻜﻴﻠﺠﻨﻹﺍﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ ﺔﺴﻭﺎﺴﻗ ﻱﺯ ﻱﺩﺘﺭﻴ ﻡﻬﻀﻌﺒﻓ
	 ﺔﺒﺠ ﻱﺃﺥﻭﻴﺸﻟﺍ ﻱﺯ ﻥﻭﺩﺘﺭﻴ ﺕﺎﻤﺎﺨﺎﺤﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺔﻴﻨﺎﻤﺜﻌﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓﻭ ،ﺕﻨﺎﺘﺴﺘﻭﺭﺒﻟﺍ ﺱﺌﺎﻨﻜ ﻲﻓ ﻅﺎﻋﻭﻟﺍﻥﺄﺸ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ
	  ﺔﻤﺎﻤﻋﻭ ﺔﻴﺭﺘﻨﻋﻭ ﺎﻨﺎﻁﻔﻗﻭ

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﻴﻜﺸﺘﻟﺍ ﻥﻭﻨﻔﻟﺍ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  Jewish Art
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻥﻭﻨﻓ
	  Arts of the Jewish Communities
	  ﺩﺒﻌﻤﻟﺍﻭ ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ
	  Ecclesia et Synagoga
	  ﺩﻭﺍﺩ ﺔﻤﺠﻨ
	  Magen David; Star of David
	  :ﺎﻴﻓﺭﺨﺯ ﺎﻴﺴﺩﻨﻫ ﻼﻜﺸ ﺎﻬﻔﺼﻭﺒ ﺔﻴﺴﺍﺩﺴﻟﺍ ﺔﻤﺠﻨﻟﺍ :ﻻﻭﺃ
	  :ﺔﻴﻭﻴﻨﺩ ﺔﻤﻼﻋ ﺎﻬﻔﺼﻭﺒ ﺔﻴﺴﺍﺩﺴﻟﺍ ﺔﻤﺠﻨﻟﺍ :ﺎﻴﻨﺎﺜ
	  :ﺎﻴﻨﻴﺩ ﺍﺯﻤﺭ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔﻴﺴﺍﺩﺴﻟﺍ ﺔﻤﺠﻨﻟﺍ :ﺎﺜﻟﺎﺜ
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﺴﺭﺩﻤﻟﺍ
	  Ecole Juive
	  "1882 – 1800" ﻡﻴﺎﻬﻨﺒﻭﺃ ﺯﺘﻴﺭﻭﻤ
	  Moritz Oppenheim
	  "1903 – 1830" ﻭﺭﺎﺴﻴﺒ ﻝﻴﻤﺎﻜ
	  Camille Pissaro
	  "1959-1880" ﻥﻴﺎﺘﺸﺒﺇ ﺏﻭﻜﻴﺠ
	  Jacob Epestien
	  "1920-1884"ﻲﻨﺎﻴﻠﻴﺩﻭﻤ ﻭﻴﺩﺎﻤﺃ
	  Amadeo Modigliani
	  "1985-1887" ﻝﺎﺠﺎﺸ ﻙﺭﺎﻤ
	  Marc Chagall
	  "1973 -1891" ﺱﺘﻴﺸﺒﻴﻟ ﻙﺎﺠ
	  Jacques Lipchitz
	  "1939-1891" ﺭﻠﺘﺭﺠ ﻙﺭﺎﻤ
	  Mark Gertler
	  "1943-1893" ﻥﻴﺘﻭﺴ ﻡﻴﻴﺎﺤ
	  Chaim Soutine
	  "1969-1898" ﻥﺎﺸ ﻥﺒ
	  Ben Shahn
	  "-1931" ﺯﻤﺍﺭﺒﺃ ﻝﻴﻨﻭﻴﻟ
	  Lionel Abrams
	  " 1995-1932" ﺝﺎﺘﻴﻜ .ﺏ .ﺭ
	  R.B. Kitaj
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺩﻨﻋ ﺓﺭﺎﻤﻌﻟﺍ ﻥﻓ
	  Architecture of Members of Jewish Communities

	ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻑﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ  
	  ﺦﻴﺭﺎﺘﻭ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ:ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻑﺤﺎﺘﻤ ﻡﺃ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻑﺤﺘﻤﻟﺍ
	  and History
	  ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻑﺤﺎﺘﻤ
	  Museums of the Jewish Community in the U. S. A
	  .ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻑﺤﺎﺘﻤ ﻡﻫﻷ ﺽﺭﻋ ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓﻭ
	  :ﻙﺭﻭﻴﻭﻴﻨ ﻲﻓ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻑﺤﺘﻤﻟﺍ  1
	  :ﺱﻭﻠﺠﻨﺃ ﺱﻭﻠﺒ ﻱﺭﺒﻌﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﺔﻴﻠﻜﻟ ﻝﺎﺒﺭﻴﻜﺴ ﻑﺤﺘﻤ  2
	  :ﻥﻁﻨﺸﺍﻭ ﻲﻓ ﻙﻴﻨﺯﺘﻭﻠﻜ ﺕﻴﺭﺒ ﻱﺎﻨﺒ ﻑﺤﺘﻤ  3
	  :"ﺎﻴﻨﺭﻭﻔﻴﻟﺎﻜ" ﻲﻠﻜﺭﺒ ﻲﻓ ﻱﺭﺎﻜﺫﺘﻟﺍ ﺱﻴﻨﺠﺎﻤ ﺍﺩﻭﻬﻴ ﻑﺤﺘﻤ  4
	  :ﻭﻏﺎﻜﻴﺸ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﺘﻘﻤﻠﻟ ﺱﻭﺘﺭﻴﺒﺴﺇ ﻑﺤﺘﻤ  5
	  :ﻙﺭﻭﻴﻭﻴﻨ ﺔﻨﻴﺩﻤ ﻲﻓ ﻩﺎﻔﻴﺸﻴ ﺔﻌﻤﺎﺠ ﻑﺤﺘﻤ  6
	  :ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ ﻲﻓ ﻲﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘﻠﻟ ﻲﻤﻭﻘﻟﺍ ﻑﺤﺘﻤﻟﺍ  7
	  ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﺒﻹﺍ ﻑﺤﺎﺘﻤ
	  Holocaust Museums in the U. S. A
	  :ﺎﺒﺭﻭﺃ ﺩﻭﻬﻴﻟ ﺔﻴﺯﺎﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﺒﻹﺍ ﻯﺭﻜﺫ ﺀﺎﻴﺤﺇ ﻑﺤﺘﻤ :ﻻﻭﺃ
	  :ﺱﻭﻠﺠﻨﺃ ﺱﻭﻟ ﻰﻓ ﺓﺩﺎﺒﻹﺍ ﻑﺤﺘﻤ :ﺎﻴﻨﺎﺜ
	  ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻑﺤﺎﺘﻤ
	  Museums of the Jewish Communities in Europe
	  :ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	  :ﺎﺴﻨﺭﻓ
	  :ﺍﺩﻨﻟﻭﻫ
	  :ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ
	  :ﺎﺴﻤﻨﻟﺍ
	  :ﺎﻴﻟﺎﻁﻴﺇ
	  :ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  :ﺭﺠﻤﻟﺍ
	  :ﺎﻴﻜﺎﻓﻭﻠﺴﻭﻜﻴﺸﺘ
	  ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﺤﺎﺘﻤﻟﺍ
	  Museums in the Zionist State
	  :ﻡﻴﺸﺎﻓ ﺩﺎﻴ ﻑﺤﺘﻤ
	  :ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻑﺤﺘﻤ
	  :"ﺕﻭﻓﻭﺴﺘﺎﻫ ﺕﻴﺒ" ﺍﺭﻭﺒﺴﺎﻴﺩﻟﺍ ﻑﺤﺘﻤ
	 ﻡﻬﺘﺎﻴﺤﻟ ﻥﺃ ﻰﻠﻋﻥﻭﺭﺼﻴ ﻡﻫ ﺎﻤﻨﻴﺒ ،ﺔﺘﻗﺅﻤ ﺎﻬﻨﺃﻭ ﺔﻤﻴﻗ ﺕﺍﺫ ﺕﺴﻴﻟ ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﺝﺭﺎﺨ ﻡﻬﺘﺎﻴﺤ ﻥﺃ ﻯﺭﺘ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺎﻓ
	 ﻻ ﺯﻜﺭﻤﻟﺍ ﻥﻜﻟ ،ﻡﻭﻋﺯﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ،ﻡﻬﺘﺎﻴﺤ ﺯﻜﺭﻤ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻥﻭﻜﺘ ﺩﻗﻭ ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﻕﺤﺘﺴﺘ ﺎﻬﻨﺃﻭ ﻯﺭﺒﻜ ﺔﻤﻴﻗ
	 ﺭﻅﻨ ﺔﻬﺠﻭ ﻥﻤ ﻡﺌﺍﺩ ﺕﻭﻓﻭﺴﺘ ﻲﻫﻭ ،ﺔﻨﻴﺎﻬﺼﻟﺍ ﺭﻅﻨ ﺔﻬﺠﻭﻥﻤ ﺔﺘﻗﺅﻤ ﺍﺭﻭﺒﺴﺎﻴﺩ ﻲﻬﻓ ،ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋﻭ .ﻑﺍﺭﻁﻷﺍ ﻲﻐﻠﻴ
	  ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻰﻘﻴﺴﻭﻤﻟﺍ
	  Jewish Music
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻰﻘﻴﺴﻭﻤ
	  Music of the Jewish Communities
	  "1900-1839" ﻲﻔﻴﻟ ﻥﺎﻤﺭﻴﻫ
	  Herman Levy
	  "1937-1870" ﻲﻨﺴﺤ ﺩﻭﺍﺩ
	 Dawod Husni
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﺼﻗﺭﻟﺍﻭ ﺹﻗﺭﻟﺍ
	  Jewish Dance and Dances
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺕﺎﺼﻗﺭ
	  Dances of the Jewish Communities
	  "ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻑﺼﻨﻟﺍ" ﻭﻴﺭﺒﺇ ﻭﻤﻠﻴﻟﻭﺠ
	  Guglielmo Ebreo
	 ﺕﻻﺎﻔﺘﺤﻻﺍﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﻰﻠﻋ ﻑﺍﺭﺸﻹﺎﺒ ﻡﺎﻗ ﺎﻤﻜ ،ﻥﻴﻴﻟﺎﻁﻴﻹﺍ ﺀﻼﺒﻨﻟﺍﻭ ﺀﺍﺭﻤﻷﺍ ﺭﻭﺼﻗ ﻲﻓ ﺹﻗﺭﻟﺍ ﺱﻴﺭﺩﺘﺒﻡﺎﻗﻭ
	 ﺩﺤﺃ ﺝﺍﻭﺯ ﺔﺒﺴﺎﻨﻤﺒ ﺔﻤﺨﻀﻟﺍ ﺕﻻﺎﻔﺘﺤﻻﺍﻡﻴﻅﻨﺘ ﻰﻠﻋ  ﻡﺎﻋ ﻑﺭﺸﺃﻭ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻁﻴﻹﺍ ﻥﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺼﻗﺍﺭﻟﺍ
	 ﻝﺎﻤﻋﺃﻭ ﺕﺎﺼﻗﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﻴﺜﻜ ﻭﻤﻠﻴﻟﻭﺠ ﻡﻤﺼﻭ .ﺔﺒﺴﺎﻨﻤﻟﺍ ﻩﺫﻬﻟﺔﺼﺎﺨ ﺕﺎﺼﻗﺭ ﻡﻴﻤﺼﺘﺒ ﺎﻀﻴﺃ ﻡﺎﻗﻭ ﻭﺭﺎﺴﻴﺒ ﺀﻼﺒﻨ
	ﺫﺨﺘﺍﻭ ﺩﻌﺒ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﻕﻨﺘﻋﺍ ﻭﻤﻠﻴﻟﻭﺠ ﻥﺃ ﻭﺩﺒﻴﻭ .ﻩﺭﺼﻋ ﻰﻟﺇ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﺔﻴﺎﻐﻠﻟ ﺓﺭﻭﻁﺘﻤﺩﻌﺘ ﺕﻨﺎﻜ ﻲﺘﻟﺍ ﻪﻴﻟﺎﺒﻟﺍ
	 ﺔﻴﺃ ﻥﻋ ﺭﺒﻌﻴ ﻻ ﺹﻗﺭﺫﺎﺘﺴﺄﻜ ﻪﺘﻔﻴﻅﻭ ﻲﻓ ﻝﻅ ﺩﻘﻓ ،ﻻ ﻡﺃ ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﻕﻨﺘﻋﺍ ﺀﺍﻭﺴ ،ﻪﻨﻜﻟﻭ .ﻭﻴﺠﻭﺭﺒﻤﺃ ﻲﻨﺎﻓﻭﻴﺠ ﻡﺴﺍ
	 ﻭﺃ ﺓﺯﻴﻤﺘﻤ ﻭﺃ ﺔﻴﺸﻤﺎﻫ ﻑﺌﺎﻅﻭﺒ ﺎﻫﺅﺎﻀﻋﺃ ﻊﻠﻁﻀﻴﺔﻴﻔﻴﻅﻭ ﺔﻋﺎﻤﺠ ﻰﻟﺇ ﻪﺌﺎﻤﺘﻨﺍ ﻥﻋ ﺭﺒﻌﻴ ﺎﻤ ﺭﺩﻘﺒ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴ ﺔﻴﻭﻫ
	  ﺹﻗﺭﻟﺍ» ﻭﻤﻠﻴﻟﻭﺠ ﺔﻟﺎﺤﻲﻓ ﻲﻫﻭ ،ﺀﺎﻐﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﺎﺒﺭﻟﺍ ﻝﺜﻤ ﺓﺩﺌﺍﺭ

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺎﻤﻨﻴﺴﻟﺍﻭ ﺎﻴﺩﻴﻤﻭﻜﻟﺍ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃﻭ ﺎﻴﺩﻴﻤﻭﻜﻟﺍ
	 "1966-1926" ﺱﻭﺭﺒ ﻲﻨﻴﻟ
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃﻭ ﺎﻤﻨﻴﺴﻟﺍ
	 ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺎﻤﻨﻴﺴﻟﺍ
	 ﺱﻜﺭﺎﻤ ﺓﻭﺨﻹﺍ
	 "1977-1889" ﻥﻴﻠﺒﺎﺸﺘ ﻲﻟﺭﺎﺸﺘ
	"-1925" ﻥﺎﻤﺯﻨﻻ ﺩﻭﻠﻜ
	"-1926" ﺱﻜﻭﺭﺒ ﻝﻴﻤ
	  "-1935" ﻥﻴﻟﺃ ﻱﺩﻭﻭ
	  "-1937" ﻥﺎﻤﻓﻭﻫ ﻥﺘﺴﺩ
	  Dustin Hoffman
	  "-1950" ﺝﺭﺒﻠﻴﺒﺴ ﻥﻔﻴﺘﺴ
	  Steven Spielberg
	  ﺭﻟﺩﻨﺸ ﺔﻤﺌﺎﻗ
	  Schindler's List
	  ﻯﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺏﺩﻷﺍ
	  Jewish Literature
	  ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺏﺩﻷﺍ
	  Zionist Literature
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﺀﺎﺒﺩﻷﺍ
	  Men of Letters from Jewish Communities
	  "1856-1797" ﻲﻨﻴﺎﻫ ﺵﻴﺭﻨﻴﺎﻫ
	  Heinrich Heine
	  "1887-1849" ﺱﻭﺭﺍﺯﻻ ﺎﻤﺇ
	  Emma Lazarus
	  "1922 -1871" ﺕﺴﻭﺭﺒ ﻝﻴﺴﺭﺎﻤ
	  Marcel Proust
	  "1924-1883" ﺎﻜﻓﺎﻜ ﺯﻨﺍﺭﻓ
	  Franz Kafka
	  "1967-1889" ﻥﻴﻠﻴﻤ ﺓﺭﺎﺴ
	  Sarah Millin
	  "1960-1890" ﻙﺎﻨﺭﺘﺴﺎﺒ ﺱﻴﺭﻭﺒ
	  Boris Pasternak
	  "1945-1890" ﻝﻓﺭﻓ ﺯﻨﺍﺭﻓ
	  Franz Werfel
	  "1967-1891" ﺝﺭﻭﺒﻨﺭﻫﺇ ﺎﻴﻠﻴﺇ
	  Ilya Ehrenburg
	  "1938-1891" ﻡﺎﺘﺴﻟﺩﻨﺎﻤ ﺏﻴﺴﻭﺃ
	  Osip Mandelstam
	  "1970-1891" ﺱﻜﺎﺴ ﻲﻠﻠﻴﻨ
	  Nelly Sachs
	  "1953-1894" ﻡﻴﻭﻭﺘ ﻥﺎﻴﻟﻭﺠ
	  Julian Tuwim
	  "1941-1894" ﻝﺒﺎﺒ ﻕﺤﺴﺇ
	  Isaac Babel
	  "1964-1894" ﺕﻜﻫ ﻥﺒ
	  Ben Hecht
	  "1940-1903" ﺕﺴﻭ ﻝﻴﻨﺎﺜﺎﻨ
	  Nathaneal West
	  "1975-1905" ﺞﻨﻟﺭﺘ ﻝﻴﻨﻭﻴﻟ
	  Lionel Trilling
	 "1981-1905" ﻥﻴﻔﻟ ﺭﻴﺌﺎﻤ
	  Meyer Levin
	 "-1906" ﺭﺘﻴﺎﺘﺴﺩﻨﺍﺭﺒ ﻥﺎﻤﻭﺭ
	  Roman Brandstaetter
	  "1990-1907" ﺎﻴﻓﺍﺭﻭﻤ ﻭﺘﺭﺒﻟﺃ
	  Alberto Moravia
	  "1972-1909" ﻥﻴﻼﻜ ﻡﺎﻫﺍﺭﺒﺃ
	 Abraham Klein
	  "1986-1914" ﺩﻭﻤﻻﺎﻤ ﺩﺭﺎﻨﺭﺒ
	  Bernard Malamud
	  "-1915" ﻭﻠﻴﺒ ﻝﻭﺴ
	  Saul Bellow
	  "1987-1919" ﻲﻔﻴﻟ ﻭﻤﻴﺭﺒ
	  Primo Levi
	 "-1924" ﺵﺭﻴﻜ ﺎﺠﻟﻭﺃ
	  Olga Kirsh
	  "-1928" ﻝﺯﻴﺎﻓ ﻲﻠﻴﺇ
	  Elie Wiesel
	 "-1930" ﺭﺘﻨﺒ ﺩﻟﻭﺭﺎﻫ
	  Harold Pinter
	  "-1932" ﺭﻜﺴﻴﻭ ﺩﻟﻭﻨﺭﺃ
	  Arnold Wesker
	  "1991-1933" ﻲﻜﺴﻨﻴﺯﻭﻜ ﻱﺯﺭﻴﺠ
	  Jerzy Kosinski
	  "-1933" ﺙﻭﺭ ﺏﻴﻠﻴﻓ
	  Philip Roth
	  "-1928" ﻙﻴﻭﺯﻭﺃ ﺎﻴﺜﻨﻴﺴ
	  Cynthia Ozick
	 ﻕﺒﺎﺴﻟﺍ ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﺘ ﺙﻴﺤ "" ﺱﺎﻤﺤﻟﺍﻭﻥﻔﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻤﻀ ﺕﻻﺎﻘﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﻙﻴﺯﻭﺃ ﺕﺒﺘﻜ ﺩﻗﻭ
	 ﻉﻭﻀﻭﻤ ﻝﻭﺎﻨﺘﻴﻓ ،"" ﻡﻟﻭﻬﻜﻭﺘﺴ ﺢﻴﺸﺎﻤ ﺎﻬﺒﺘﻜ ﺭﺨﺁ ﺎﻤﺃﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﻉﻭﻀﻭﻤ ﻝﻭﺎﻨﺘﺘ ﻥﺃ ﺕﻟﻭﺎﺤ ﺎﻤﻜ ،ﻪﺴﻔﻨ
	  ﺔﻴﻨﺎﺤﻴﺸﻤﻟﺍ ﺔﻋﺯﻨﻟﺍ
	  ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺎﺒ ﺏﻭﺘﻜﻤ ﺏﺩﺃﻭ ﻱﺭﺒﻋ ﺏﺩﺃ
	  Hebrew Literature and Literature Written in Hebrew
	  ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺏﺩﻷﺍ
	  Isreali Literature
	  ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺭﺼﻌﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺎﺒ ﺔﺒﻭﺘﻜﻤﻟﺍ ﺏﺍﺩﻵﺍ
	  Literature Written in Hebrew up to the Present
	  "1056-1021" ﻝﻭﺭﻴﺒﺠ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	  Solomon Ibn Gabirol
	  1960 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺭﺼﻌﻟﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒ ﺫﻨﻤ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺎﺒ ﺔﺒﻭﺘﻜﻤﻟﺍ ﺏﺍﺩﻵﺍ
	 Literature Written in Hebrew from the Beginning of Modern Times to1960
	 ،1743 ﻡﺎﻋ ﻭﻫ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺭﺼﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺍﺩﻵﺍ ﻩﺫﻫ ﺔﻴﺍﺩﺒ ﺔﻁﻘﻨ ﻥﺃ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺎﺒ ﺔﺒﻭﺘﻜﻤﻟﺍ ﺏﺍﺩﻵﺍ ﻲﺨﺭﺅﻤ ﺽﻌﺒ ﻯﺭﻴ
	 ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ﺏﻫﺫﻴ ﻥﻤ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﻜﻟﻭ .ﻥﻴﻤﻴﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺡﺩﻤ ﺓﺩﻴﺼﻗ ﻭﺘﺎﺴﺘﻭﻟ ﻪﻴﻓ ﺭﺸﻨ ﻱﺫﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ
	 ﺔﺒﻭﺘﻜﻤ ﺔﻴﺒﺩﺃ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻥﻤ ﺞﺘﻨﺃ ﺎﻤ ﻥﺈﻓ ،ﺭﻤﻷﺍ ﻥﻜﻴ ﺎﻤﻬﻤﻭ .ﻲﻟﺯﻴﻓ ﺱﺘﺭﻴﻫ ﻲﻟﺎﺘﻔﻨ ﺩﻴ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ ﻲﻓ ﺕﻨﺎﻜ ﺎﻤﻨﺇ
	 ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﻹﺍ ﻝﻌﺠﻴ ﺎﻤ ﻭﻫﻭ ،ﻥﺎﻜﻤﺒ ﺔﻴﻤﻫﻷﺍ ﻥﻤ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﺭﺨﺍﻭﺃ ﻰﺘﺤ ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ ﺫﻨﻤ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺎﺒ
	 .ﻉﻭﻀﻭﻤ ﺕﺍﺫ ﺭﻴﻏ
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺨﻴﺭﺎﺘ ﺕﺍﺭﺘﻓ ﻰﻟﺇ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺭﺼﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺎﺒ ﺔﺒﻭﺘﻜﻤﻟﺍ ﺏﺍﺩﻵﺍ ﻝﺤﺍﺭﻤ ﻡﺴﻘﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  :ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺎﺒ ﺔﺒﻭﺘﻜﻤﻟﺍ ﺏﺍﺩﻵﺍ  1
	  :ﺎﺒﺭﻭﺃ ﺏﺭﻏ "ﺃ
	  :ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻕﺭﺸ "ﺏ
	  :ﻥﻴﺭﺸﻌﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻭﻷﺍ ﻑﺼﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺎﺒ ﺔﺒﻭﺘﻜﻤﻟﺍ ﺏﺍﺩﻵﺍ  2
	  :ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻲﻓ "ﺃ
	  :ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﻲﻓ "ﺏ
	  Moses Luzzato"1747-1707" ﻭﺘﺎﺴﺘﻭﻟ ﻪﻴﺸﻭﻤ
	  "1839-1773" ﻝﺭﻴﺒ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	  Joseph Perl
	  "1878-1794" ﻥﻭﺴﻨﺒﻴﻟ ﻡﺎﻫﺍﺭﺒﺃ
	  Abraham Lebensohn
	  "1846-1796" ﺝﺭﺒﺴﻨﻴﺠ ﻱﺎﺨﺩﺭﻤ
	  Mordechai Ginsberg
	  "1867-1808" ﻭﺒﺎﻤ ﻡﺎﻫﺍﺭﺒﺃ
	  Abraham Mapu
	 "1852-1828" ﻥﻭﺴﻨﺒﻴﻟ ﺎﺨﻴﻤ
	  Micha Lebensohn
	 "1882-1830" ﻥﻭﺩﺭﻭﺠ ﺍﺩﻭﻬﻴ
	 Yehuda Gordon
	  "1924 -1847" ﺱﺘﻓﺎﺠ ﻑﻴﺌﺯ
	  Zeev Javitz
	  "1922-1859" ﻥﺎﻤﺸﻴﺭﻓ ﺩﻴﻔﻴﺩ
	  David Frischman
	  "1921-1865" ﻲﻜﺴﻔﺸﻴﺩﺭﻴﺒ ﺎﺨﻴﻤ
	  Micha Berdyczevsky
	  "1956-1866" ﻲﻨﻭﻌﻤﺸ ﺩﻴﻔﻴﺩ
	  David Shimoni
	  "1934-1873" ﻙﻴﻟﺎﻴﺒ ﻡﻴﻴﺎﺤ
	  Hayyim Bialik
	  "1899-1874" ﺝﺭﺒﺭﻴﻭﻓ ﻱﺎﺨﺩﺭﻭﻤ
	  Mordecai Feuerberg
	  Joseph Klausner"1958-1874" ﺭﻨﺯﻭﻼﻜ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	  "1943 1875" ﻲﻜﺴﻓﻭﺤﻨﺭﺸﺘ ﻝﻭﺅﺎﺸ
	  Saul Tschernohvsky
	  "1921-1881" ﺭﻨﻴﺭﺒ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	  Joseph Brenner
	  Jacob Kahan"1960-1881" ﻥﺎﻫﺎﻜ ﺏﻭﻜﻴﺠ
	  "1949-1884" ﻲﻨﺭﻗ ﺍﺩﻭﻬﻴ
	  Yehuda Karni
	  "1956-1887" ﻥﻭﺭﺎﺒ ﺍﺭﻭﺒﻴﺩ
	  Devorah Baron
	  "1959-1887" ﺝﺭﺒﻨﻴﺎﺘﺴ ﺏﻭﻜﻴﺠ
	  Jacob Steinberg
	 "1959 -1887" ﺭﻭﺅﺎﻴﻨﺸ ﻥﺎﻤﻟﺯ
	  Zelman Shneour
	  "1949-1888" ﺎﻔﻴﺸﻴﻟﺇ
	  Elisheva
	  Asher Barash"1952-1889" ﺵﺍﺭﺎﺒ ﺭﻴﺸﺁ
	  "1953-1896" ﻭﻟﺎﺒﻴﺭ ﻡﺤﺎﻨﻤ
	  Menahem Ribalow
	  "1953-1896" ﻥﺍﺩﻤﻟ ﻕﺤﺴﺇ
	  Isaac Lamdan
	ﻥﺩﻨﻟ ﻙﺎﺠﻭ ﺩﺍﺭﻨﻭﻜ ﻑﻴﺯﻭﺠﻭ ﺩﻭﺭﺒ ﺱﻜﺎﻤ ﺕﺎﻔﻟﺅﻤ ﺽﻌﺒ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﺍﺩﻤﻟ ﻡﺠﺭﺘ ،ﺭﻌﺸﻟﺍﺔﺒﺎﺘﻜ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﻹﺎﺒﻭ
	ﺎﻫﺭﻴﻏﻭ

	ﻲﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺏﺩﻷﺍ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﻲﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺏﺩﻷﺍ
	  Yiddish Literature
	  "1917-1836" ﻡﻴﺭﻭﻔﺴ ﺭﻴﺨﻭﻤ ﻲﻟﺩﻨﻤ
	  Mendle Mocher Sephorim
	  "1915-1851" ﺱﺘﻴﺭﻴﺒ ﻕﺤﺴﺇ
	  Isaac Peretz
	  "1916-1859" ﻡﻴﺨﻴﻠﻋ ﻡﻭﻟﺎﺸ
	  Shalom "Sholem" Aleichem
	  "1920-1863" ﻲﻜﺴ-ﻥﺁ .ﺱ
	  S. An-Ski
	  "1957-1880" ﺵﺁ ﻡﻴﻟﻭﺸ
	  Sholem Asch
	  "1948-1890" ﺯﻟﻭﺨﻴﻤ ﻥﻭﻤﻭﻟﻭﺴ
	  Solomon Mikhoels
	  "1952-1895" ﺵﻴﻜﺭﺎﻤ ﺱﺘﻴﺭﻴﺒ
	  Peretz Markish
	  "1952-1900" ﺭﻔﻴﻓ ﻕﺤﺴﺇ
	  Isaac Fefer
	  "1990-1904" ﺭﺠﻨﺴ ﺱﻴﻔﻴﺸﺎﺒ ﻕﺤﺴﺇ
	  Isaac Bashevis Singer
	 ﻲﻓ ﺕﺎﻘﻠﺤ ﺔﺌﻴﻫ ﻰﻠﻋ" ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺎﺒ ﺭﻬﻅﺘ ﻪﺘﺎﻴﺍﻭﺭ ﺕﺃﺩﺒﻭ ، ﻡﺎﻋﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﺠﻨﺴ ﺱﻴﻔﻴﺸﺎﺒ ﺭﺠﺎﻫ
	 ﻁﺒﺭﻴ ﺭﺠﻨﺴ ﺱﻴﻔﻴﺸﺎﺒ ﻥﺃ ﻅﺤﻼﻴﻭ .ﻥﻴﻔﻠﺘﺨﻤ ﻥﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟ ﺏﺘﻜﻴ ﻥﺎﻜ ﻪﻨﺃ ﻱﺃ ،ﺔﻴﺯﻴﻠﺠﻨﻹﺎﺒﻙﻟﺫﻜﻭ "ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﻑﺤﺼﻟﺍ
	 ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺘﺎﻴﺍﻭﺭ ﻰﻟﻭﺃﺕﺭﺸﻨ ﺩﻗﻭ .ﻪﻴﻓ ﻩﻻﺎﺒﻘﻟﺍ ﺭﺜﺃ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻌﻴ ﺍﺫﻫﻭ ،ﺱﻨﺠﻟﺍﻭ ﻲﺜﻴﻤﻭﺭﺒﻟﺍ ﻲﻨﺎﻁﻴﺸﻟﺍ ﺭﺼﻨﻌﻟﺍﻥﻴﺒ
	 ﺕﺎﻴﺍﻭﺭ ﺕﺭﻬﻅ ﺩﻗﻭ .ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍﻝﺒﻗ ﻭﺴﺭﺍﻭ ﻥﻋ ﺔﻴﻌﻗﺍﻭ ﺔﻴﻤﺤﻠﻤ ﺔﻴﺍﻭﺭ ﻲﻫﻭ  ﻡﺎﻋ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ
	 ،ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻨﻟﻭﺒ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴ ﺓﺭﺴﻷ ﺥﺭﺅﺘ ﺔﻴﻌﻗﺍﻭﺔﻴﺍﻭﺭ ﻲﻫﻭ ؛"" ﺔﻌﻴﻀﻟﺍ ،ﺱﻴﻔﻴﺸﺎﺒﻟ ﺓﺩﻴﺩﻋ
	 ،"" ﻥﻴﻠﺒﻭﻟ ﺭﺤﺎﺴ ﺔﻴﺍﻭﺭ ﺎﻤﺃ ."" ﺔﻌﻴﻀﻟﺍ ﻥﺍﻭﻨﻌﺒ ﺔﻤﺘﺘ ﺎﻬﻟ ﺕﺭﻬﻅ ﻡﺜ ،ﺎﻬﺘﻴﻨﺒﻲﻓ ﺔﻜﻜﻔﻤ ﺔﻴﺍﻭﺭ ﺎﻬﻨﻜﻟﻭ
	 ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﺍﻥﺎﺒﺇ "" ﺩﺒﻌﻟﺍ ﺔﻴﺍﻭﺭ ﺙﺍﺩﺤﺃ ﺭﻭﺩﺘﻭ .ﻩﺭﻁﺎﺨﻤﻭ ﻲﺘﺴﻭﺎﻔﻟﺍ ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺭﻤ ﻝﻭﺎﻨﺘﺘﻲﻬﻓ
	 ﻪﺘﺎﻴﺍﻭﺭ ﻲﻓ ﻰﻠﺠﺘﻴ ﺱﻴﻔﻴﺸﺎﺒﺯﻴﻤﺘ ﻥﻜﻟ.ﻩﺩﺒﻌﺘﺴﺍ ﻱﺫﻟﺍ ﺡﻼﻔﻟﺍ ﺔﻨﺒﺍ ﺏﺤﻴ ﻱﺩﻭﻬﻴ ﺔﻴﺼﺨﺸ ﻝﻭﺎﻨﺘﺘﻭ،ﻲﻜﻨﻠﻴﻤﺸ
	 ﺕﺎﻴﺍﻭﺭﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻝﻜﻭ."" ﺓﺭﻴﺼﻘﻟﺍ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍﻭ،"" ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻉﺭﺎﺸ ﺍﺯﻭﻨﻴﺒﺴﺇ ﻭ،"" ﻝﺒﻤﺠ ﺓﺭﻴﺼﻘﻟﺍ
	 ﺭﺸﻟﺍﻭ ﻲﺴﻔﻨﻟﺍ ﺽﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻼﻴﻠﺤﺘ ﻥﻤﻀﺘﺘ ﻲﻫﻭ،ﻥﺎﻁﻴﺸﻟﺍﻝﺴﺭ ﻩﺭﻭﺯﻴ ﺎﻤ ﺓﺩﺎﻋ ﻱﺫﻟﺍ ﻝﺘﺘﺸﻟﺍ ﻲﻫ ﺎﻬﺘﻴﻔﻠﺨ
	ﺏﺩﻷﺍ ﻲﻓ ﻝﺒﻭﻨ ﺓﺯﺌﺎﺠ ﻰﻠﻋﺭﺠﻨﺴ ﺱﻴﻔﻴﺸﺎﺒ ﻝﺼﺤ ﺩﻗﻭ.ﻲﻨﺎﺴﻨﻹﺍ
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ
	  Jewish Languages
	  ﺎﻬﺘﺎﻨﺎﻁﺭﻭ ﺎﻬﺘﺎﺠﻬﻟﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺕﺎﻐﻟ
	  Languages, Dialects and Jargons of the Jewish Communities
	  ﺔﻴﻤﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ
	  Semitic Languages
	  :ﻥﻴﻴﺴﺎﺴﺃ ﻥﻴﻤﺴﻗ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻤﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ ﻡﺴﻘﺘﻭ
	  ﺦﻴﺭﺎﺘ:ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺍ
	  Hebrew:History
	  :ﺔﻤﻴﺩﻘﻟﺍ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺍ "ﺃ
	  :ﻩﺎﻨﺸﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺒﻋ "ﺏ
	  :ﺔﻁﻴﺴﻭﻟﺍ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺍ "ﺝ
	  :ﺔﺜﻴﺩﺤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺍ "ﺩ
	  ﻱﺭﺒﻌﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺠﺒﻷﺍ
	  Hebrew Alphabet and Grammar
	  :ﻥﻴﻤﺴﻗ ﻰﻟﺇ ﻪﻋﻭﻨ ﺙﻴﺤ ﻥﻤ ﻡﺴﻻﺍ ﻡﺴﻘﻨﻴﻭ
	  ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺼﺘﺨﻤﻟﺍ
	  Abbreviations in Hebrew
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍﻭ ﺔﻴﺭﺒﻌﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ
	  Hebrew and Jewish Names
	  "1922 -1857" ﺍﺩﻭﻬﻴ ﻥﺒ ﺭﺯﺎﻌﻴﻟﺇ
	  Eliezer Ben Yehuda
	  ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺔﻜﺭﻌﻤ
	  Language War
	  ﺔﻴﻤﺍﺭﻵﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ
	  Aramaic
	  :ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻤﺍﺭﻵﺍ ﻡﺴﻘﺘﻭ
	  ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ
	  Yiddish
	  ﺱﺘﻓﻭﻨﺭﻴﺸﺘ ﺭﻤﺘﺅﻤ
	  Czernowitz Conference
	  "ﻭﻔﻴﻴ" ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺙﻭﺤﺒﻟﺍ ﺩﻬﻌﻤ
	  Yivo
	  ﻭﻨﻴﺩﻼﻟﺍ
	  Ladino
	  ﻭﺘﻨﺍﺭﺒﺴﻹﺍ
	  Esperanto
	 ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒ ﻰﺘﺤ ﺕﺍﺭﻤﺘﺅﻤ ﺓﺩﻋﺕﺩﻘﻋ ﻡﺜ ، ﻡﺎﻋ ﺎﺴﻨﺭﻓ ﻲﻓ ﻭﺘﻨﺍﺭﺒﺴﻺﻟ ﺭﻤﺘﺅﻤ ﻝﻭﺃ ﺩﻘﻋ ﺩﻗﻭ
	 .ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺭﻬﺸﺃ ﻲﻫ ﻝﺍﺯﺘ ﻻ ﻭﺘﻨﺍﺭﺒﺴﻹﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻴﻤﻟﺎﻋ ﺕﺎﻐﻟ ﺭﻴﻭﻁﺘﻟﻯﺭﺨﺃ ﺕﻻﻭﺎﺤﻤ ﺓﺩﻋ ﻙﺎﻨﻫ ﻪﻨﺃ ﻊﻤﻭ .ﻰﻟﻭﻷﺍ
	ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺭﻬﻅﻴ ﻰﺘﺤ ﺕﺎﻴﺼﻭﺼﺨﻟﺍ ﻝﻜ ﻱﺩﺎﻌﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺓﺭﺎﻨﺘﺴﻻﺍ ﺭﺼﻋ ﺭﻜﻓ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﺭﻭﺩﻴ ﻥﺎﻜﻑﻭﻬﻨﻤﺍﺯ ﻥﺃ ﻭﺩﺒﻴﻭ
	 ﻥﻤ ﺔﻤﻘﻌﻤ ،ﺔﺴﺩﻨﻬﻟﺍﻭﺭﺒﺠﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤ ﻥﻤ ﺏﺭﺘﻘﺘ ﺓﺩﻴﺎﺤﻤ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻋ ﺔﻴﻤﻟﺎﻋ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁ ﺔﻐﻟ ﺭﻭﻁ ﺩﻘﻓ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ ،ﻲﻌﻴﺒﻁﻟﺍ
	 ﺭﻴﺒﻌﺘﻠﻟ ﺢﻠﺼﺘ ﺎﻬﻨﺃ ﻭﺘﻨﺍﺭﺒﺴﻹﺍ ﻭﺴﺭﺍﺩ ﻅﺤﻻ ﺩﻗﻭ،ﺔﺘﻴﻤ ﺕﺩﻟﻭ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁ ﺔﻐﻟ ﻲﻬﻓ ﺍﺫﻟﻭ .ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍﻭ ﻥﺎﻤﺯﻟﺍﻭ ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ
	 ﺎﻴﺎﻀﻗ ﺔﻴﺃ ﻥﻋ ﺭﻴﺒﻌﺘﻠﻟ ﺢﻠﺼﺘ ﻻ ﺎﻬﻨﺃ ﻻﺇ "ﺏﺍﺭﺸﻟﺍﻭ ﻡﺎﻌﻁﻟﺍ ﺏﻠﻁ ﻝﺜﻤ" ﻥﺎﺴﻨﻺﻟ"ﺔﻴﻌﻴﺒﻁﻟﺍ" ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﺠﺎﺤﻟﺍ ﻥﻋ
	 ﺔﻨﺎﻴﺩ ﺭﻴﻭﻁﺘ ﻝﻭﺎﺤﻑﻭﻬﻨﻤﺍﺯ ﻥﺃ ﻑﻴﺭﻁﻟﺍ ﻥﻤﻭ ."ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍﻭ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺎﻬﻌﻤ ﻝﻤﺎﻌﺘﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻴﺎﻀﻘﻟﺍ ﻙﻠﺘ" ﺔﺒﻜﺭﻤﺔﻴﻨﺎﺴﻨﺇ
	 ﻪﻨﺃ ﻑﻭﻬﻨﻤﺍﺯ ﻲﻋﺩﻴ ﻥﺎﻜ ﻱﺫﻟﺍ ﻝﻴﻠﻫ ﻡﺎﺨﺎﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇﺔﺒﺴﻨ" ﺔﻴﻠﻴﻠﻬﻟﺍ ﺎﻫﺎﻤﺴ "ﻭﺘﻨﺍﺭﺒﺴﻹﺍ ﻝﺜﻤ" ﺓﺩﻴﺎﺤﻤ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁ ﺔﻴﻤﻟﺎﻋ
	 ﻊﺘﻤﺘﺘ ﻻ ﺔﻴﻔﺴﻠﻓﻭ ﺔﻴﺭﻜﻓ ﻰﻨﺒ ﻰﻟﺇ ﻝﺼﻭﺘﻴ ﻥﺃ ﻩﺫﻫ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻪﻴﻋﺎﺴﻤﻥﻤ ﻑﺩﻬﻴ ﻥﺎﻜ ﻪﻨﺃ ﻲﻓ ﻙﺸ ﻻﻭ ."ﻪﻠﺴﻨ ﻥﻤ
	ﻲﻨﻴﺩ ﻭﺃ ﻲﻨﺎﺴﻨﺇ ﻊﻠﻁﺘ ﻱﺃ ﻰﻠﻋ ﻲﻀﻘﺘﻭ ﺔﻴﻨﻴﺩ ﻭﺃ ﺔﻴﻤﻭﻗﺔﻴﺼﻭﺼﺨ ﺔﻴﺄﺒ

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﻜﻔﻤﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﻯﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻭﺭﻜﻔﻤﻟﺍﻭ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ
	  Jewish Thought and Jewish Thinkers
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻥﻭﻔﻘﺜﻤﻭ ﻥﻭﺭﻜﻔﻤ
	  Thinkers and Intellectuals from Members of Jewish Communities
	  "1141-1080" ﻱﻭﻼﻟﺍ ﺍﺩﻭﻬﻴ
	  Judah Halevy
	  "1285-1215" ﺔﻨﻭﻤﻜ ﻥﺒﺍ
	  Ibn Kamuna
	  "1676-1596ﻭﺃ 1594" ﺭﻴﺭﻴﺒﻻ ﻕﺤﺴﺇ
	  Isaac La Peyrere
	  "1956-1866" ﺝﺭﻓ ﺩﺍﺭﻤ
	 Murad Faraj
	  "1934-1868" ﺭﺒﺎﻫ ﺯﺘﺭﻓ
	  Frtiz Haber
	  "1919-1870" ﺭﻭﺍﺩﻨﻻ ﻑﺎﺘﺴﻭﺠ
	  Gustav Landauer
	  "1977-1885" ﺥﻭﻠﺒ ﺕﺴﻨﺭﺇ
	  Ernst Bloch
	  "1973-1889" ﺱﻭﺍﺭﺘﺴ ﻭﻴﻟ
	  Leo Strauss
	 "1940-1892" ﻥﻴﻤﺎﺠﻨﺒ ﺭﺘﻟﻭﻭ
	  Walter Benjamin
	  "1975-1906" ﺕﻨﺭﺃ ﻪﻨﺤ
	  Hannah Arendt
	  Isaac Deutscher"1967-1907" ﺭﺸﺘﻴﻭﺩ ﻕﺤﺴﺇ
	 "-1909" ﻥﻴﻟﺭﺒ ﻩﺎﻴﺯﻴﺃ
	  Isaiah Berlin
	 "1943-1909" ﻱﺎﻓ ﻥﻭﻤﻴﺴ
	  Simone Weil
	  "-1912" ﻥﺎﻤﺩﻴﺭﻓ ﻥﻭﺘﻠﻤ
	  Milton Friedman
	 "-1920" ﻪﻴﻤﻴﻤ ﺭﻴﺒﻟﺃ
	  Albert Memmi
	  " -1920" ﻝﻭﺘﺴﻴﺭﻜ ﺞﻨﻓﺭﺇ
	  Irving Kristol
	 "-1929" ﺭﻨﻴﺎﺘﺴ ﺝﺭﻭﺠ
	  George Steiner
	  "-1930" ﺯﺘﺭﻭﺩﻭﺒ ﻥﺎﻤﺭﻭﻨ
	 Norman Podhoretz
	 ﻲﺤ" ﻥﻴﻠﻜﻭﺭﺒﻲﻓ ﺄﺸﻨﻭ ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ ﻥﻤ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤ ﻥﻴﻭﺒﻷ ﺩﻟﻭ .ﻲﻓﺎﻘﺜﻭ ﻲﺴﺎﻴﺴ ﻝﻠﺤﻤﻭ ،ﻱﺩﻭﻬﻴ ﻲﻜﻴﺭﻤﺃﺏﺘﺎﻜ
	 ﻝﻴﻨﻭﻴﻟ ﺩﻴ ﻰﻠﻋ ﺱﺭﺩ .ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﺘﻭﻫﻼﻟﺍﺔﻴﻠﻜﻟﺍﻭ ﺎﻴﺒﻤﻭﻟﻭﻜ ﺔﻌﻤﺎﺠ ﻥﻤ ﻝﻜﺒ ﻕﺤﺘﻟﺍﻭ ،"ﻙﺭﻭﻴﻭﻴﻨ ﻲﻓ ﺭﻴﻬﺸﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	 ﻲﺘﻟﺍ ﻱﺭﺎﺘﻨﻤﻭﻜ ﺔﻠﺠﻤ ﺭﻴﺭﺤﺘ ﺱﺃﺭﺘ ،ﺎﻬﻨﻤ ﻪﺘﺩﻭﻋ ﺩﻌﺒﻭ .ﺝﺩﺭﺒﻤﻜﻲﻓ ﺱﻴﻔﻟ .ﺭ.ﻑ ﺩﻴ ﻰﻠﻋﻭ ﺎﻴﺒﻤﻭﻟﻭﻜ ﻲﻓ ﺞﻨﻟﺭﺘ
	ﻪﺠﻭﺘﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻗﺭﺸﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺕﻼﺠﻤ ﻡﻫﺃ ﻥﻤ ﺔﻠﺠﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺕﻨﺎﻜﻭ ،ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺎﻫﺭﺩﺼﺘ
	 ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍﻥﻴﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﻥﻴﻔﻘﺜﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﻥﺄﺸ ﺎﻬﻨﺄﺸ ،ﺔﻠﺠﻤﻟﺍ ﻥﻜﻟﻭ .ﺕﺎﻴﻨﻴﺘﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻟﺍﺭﺒﻴﻠﻟﺍ
	 ﻥﻋ ﺎﻤﺎﻤﺘ ﺕﻠﺨﺘ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ ﻭﺤﻨ ﻙﺭﺤﺘﺘﺕﺫﺨﺃﻭ ،ﻲﻨﻭﻴﻬﺼ ﺭﺎﻴﺘ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺭﻁﻴﺴﻴ ﺃﺩﺒ ،ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ
	 ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻥﻋ ﻊﻓﺍﺩﻴ ﻱﺫﻟﺍ «ﺩﺩﺠﻟﺍ ﻥﻴﻅﻓﺎﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘ» ﻰﻤﺴﻴ ﺎﻤﻋ ﻥﻴﻌﻓﺍﺩﻤﻟﺍﺭﺒﻜﺃ ﻥﻤ ﺎﻬﺒﺎﺘﻜﻭ ﻲﻫ ﺕﺤﺒﺼﺃﻭ ،ﺎﻬﺘﻴﻟﺍﺭﺒﻴﻟ
	 ﻩﺫﻫﻭ .ﺔﻟﺯﻌﻟﺍﻭﺤﻨ ﻩﺎﺠﺘﻻﺍ ﺫﺒﻨﺘ ﻥﺃﻭ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺎﻬﺘﺴﺎﻴﺴ ﻲﻓ ﺎﻁﺸﻨ ﺎﻔﻗﻭﻤ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﺫﺨﺘﺘ ﻥﺃ ﺓﺭﻭﺭﻀﻥﻋﻭ ﺓﺩﺭﺎﺒﻟﺍ
	 ﺀﺯﺠ ﻱﺃ ﻲﻓ ﻱﺭﻜﺴﻌﻟﺍ ﻝﺨﺩﺘﻟﺎﺒ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻡﻭﻘﺘ ﻥﺃ ﺓﺭﻭﺭﻀ ﻲﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﻌﺘ ﺕﺍﺭﺎﺒﻋ
	 ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﻡﺩﺨﻴ ﻑﻗﻭﻤ ﻭﻫﻭ ،ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﺕﺎﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩﻟﺍﺔﺤﻠﺼﻤﻭ ﺎﻬﺘﺤﻠﺼﻤ ﻲﻓ ﻙﻟﺫ ﻥﺃ ﻯﺭﺘ ﺎﻤﻨﻴﺤ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻥﻤ
	 ﻉﺎﻁﻘﻟﺍﻭ ﺔﻔﻀﻟﺍ ﻥﻤ ﺏﺎﺤﺴﻨﻼﻟ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻰﻠﻋ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻁﻐﻀﺘ ﻻﺄﺒ ﺩﺩﺠﻟﺍﻥﻴﻅﻓﺎﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘ ﺏﻟﺎﻁ ﺩﻗﻭ .ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻴﺒ ﻱﻭﻗ ﻩﺎﺠﺘﺍ ﻥﻋ ﺭﺒﻌﻴ ﺯﺘﺭﻭﺩﻭﺒ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ﻪﺒﻨﺘﻟﺍ ﺏﺠﻴ ﻥﻜﻟﻭ .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍﻡﺎﻌﻟﺍ ﻱﺃﺭﻟﺍ ﺔﺌﺩﻬﺘﻟ
	 ﻲﻓ ﻲﻋﺭﻓ ﺭﺼﻨﻋﻯﻭﺴ ﻪﺘﻴﺩﻭﻬﻴ ﻝﻜﺸﺘ ﻻﻭ ،"ﻡﻫﺭﻴﻏ ﻥﻤﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ" ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ
	 ﻪﻬﺠﻭﺘﻭ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﺃ ﻪﻟﻭﺼﺃ ﻲﻜﻴﺭﻤﺃ ﻑﻗﻭﻤﻭﻬﻓ ،ﻪﺘﺍﺫ ﻲﻓ ﻪﻔﻗﻭﻤ ﺎﻤﺃ .ﻝﻗﺃ ﻻﻭ ﺭﺜﻜﺃ ﻻ ﻪﻔﻗﻭﻤ ﺓﺩﺤ ﺭﺴﻔﻴ ﺩﻗ ﻪﻔﻗﻭﻤ
	 ﺢﻟﺎﺼﻤﻠﻟ ﻥﻭﺩﺎﻌﻤ ﻡﻬﻨﺄﺒ ﻡﻬﻤﻬﺘﻴ ﺎﻤﻨﺇﻭ ،ﺩﻭﻬﻴﻠﻟ ﺀﺍﺩﻌﻟﺎﺒﺎﻫﺀﺍﺩﻋﺃ ﻡﻬﺘﻴ ﻻ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻥﻋ ﻪﻋﺎﻓﺩ ﻲﻓ ﻭﻬﻓ ،ﻲﻜﻴﺭﻤﺃ
	 ﺍﺭﻴﺜﻜ ﻪﻔﻗﻭﻤ ﻝﺩﻋ ﺯﺘﺭﻭﺩﻭﺒ ﻥﺃ ﻅﺤﻼﻴﻭ .ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﺎﻬﻗﺎﻴﺴ ﻲﻓ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻊﻀﻴ ﻪﻨﺃﻱﺃ ،ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﺓﺭﺎﻀﺤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ
	 ﺓﺭﺎﺴ ﺭﻴﻏ ﺭﻤﺘﺴﻤﻟﺍﻝﻼﺘﺤﻻﺍ ﻝﺌﺍﺩﺒ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ ،ﺭﻤﺘﺴﻴ ﻥﺃ ﻥﻵﺍ ﻪﻟ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍ" :ﻝﺎﻗ ﺫﺇ ،ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﻻﺍﺩﻌﺒ
	 ﻻ ﻥﺎﺴﻨﻹ ﺔﻴﺘﺍﺫ ﺓﺭﻴﺴ ﻭﻫﻭ ،ﻡﺎﻋ ﻲﻓﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﺍﻭﻨﻌﺒ ﺎﺒﺎﺘﻜ ﺯﺘﺭﻭﺩﻭﺒ ﻑﻟﺃﻭ ;ﺓﺭﻴﻁﺨﻭ
	 ﺭﺫﻘﻟﺍ ﺭﺴﻟﺍ» ﺓﺭﺎﺒﻋ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺍﺭﺼﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﻠﻁﻴ ﻭﻫﻭ .ﻥﻤﺜﻱﺄﺒ ﺡﺎﺠﻨﻟﺎﺒ ﻥﻤﺅﻴ ﺎﻤﻨﺇﻭ ،ﺔﻘﻠﻁﻤ ﻡﻴﻗ ﺔﻴﺄﺒ ﻥﻤﺅﻴ
	ﻲﻓ ﻲﺴﺎﺴﻷﺍ ﻊﻓﺍﺩﻟﺍ ﻲﻫﻭ ،ﺔﻴﺴﻨﺠﻟﺍ ﺓﻭﻬﺸﻟﺍ ﻝﺤﻤ ﻝﺤﺘ ﻡﻬﻴﺩﻟ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺓﻭﻬﺸﻓ ؛«ﻙﺭﻭﻴﻭﻴﻨﻭﻔﻘﺜﻤ ﻪﻴﻔﺨﻴ ﻱﺫﻟﺍ
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	  Herbert Marcuse and Neo-Marxism
	 ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺒ ﺀﻲﺸ ﻝﻜ ﻑﻅﻭﺘ ﻲﺘﻟﺍ "ﻲﺘﺍﺩﻷﺍ ﺃﺩﺒﻤﻟﺍ ﻭﺃ" ﺔﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻼﻘﻌﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺕﺭﻁﻴﺴ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻥﻜﻟﻭ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﺒ ﻲﺘﺍﺩﻷﺍ ﺃﺩﺒﻤﻟﺍ ﻡﻭﻘﻴ ﺓﺫﻠﻟﺍ ﺃﺩﺒﻤ ﺀﺍﻭﺘﺤﻻﻭ .ﺎﻬﺘﺤﻠﺼﻤﻟ ﺎﻬﺘﺍﺫ ﺓﺫﻠﻟﺍ ﺃﺩﺒﻤ
	  ﺔﻴﺩﻴﻟﻭﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺜﻟﺍﻭ " - 1928" ﻲﻜﺴﻤﻭﺸﺘ ﻡﻭﻌﻨ
	  Naom Chomsky and the Generative Revolution
	ﺕﺎﻋﻭﺴﻭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻜﺫﻴ ﺎﻤ ﺍﺭﺩﺎﻨ ﻪﻨﺃ ﻻﺇ ،ﺔﺤﻀﺍﻭﻟﺍ ﺔﻴﻨﺜﻹﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻪﻟﻭﺼﺃ ﻡﻏﺭ،ﻲﻜﺴﻤﻭﺸﺘ ﻥﺃ ﻩﺭﻜﺫ ﺭﺩﺠﻴ ﺎﻤﻤﻭ
	 ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍﺽﻌﺒ ﻪﻟ ﺭﻴﺸﺘﻭ .ﺎﻴﺩﻭﻬﻴ ﺎﻴﻭﻐﻟ ﺎﻤﻟﺎﻋ ﻭﺃ ﺎﻓﻭﺴﻠﻴﻓ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍﻭ
	 ﺭﻜﻔﻤ ﺫﺎﺨﺘﺍ ﻝﻫ :ﻻﺅﺎﺴﺘ ﺭﻴﺜﻴ ﺍﺫﻫﻭ .ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻠﻟﺔﻴﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻪﻔﻗﺍﻭﻤﻟ ﺩﻭﻌﻴ ﺍﺫﻫ ﻝﻌﻟﻭ .ﻪﺴﻔﻨﻟ ﺎﻫﺭﺎﻜ ﺎﻴﺩﻭﻬﻴ
	  ؟ﻪﺘﻴﺩﻭﻬﻴ ﻁﻘﺴﻴ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻭﺃ "ﺎﻬﺒﻨﺍﻭﺠ ﺽﻌﺒ ﻭﺃ" ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻥﻤ ﺎﻴﺩﺎﻌﻤ ﺎﻔﻗﻭﻤ ﻱﺩﻭﻬﻴ

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻉﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺀﺎﻤﻠﻋ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﻉﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﻡﻠﻋ
	  Sociology and the Jewish Communities
	  "1917-1858" ﻡﻴﺎﻬﻜﺭﻭﺩ ﻝﻴﻤﺇ
	  Emile Durkheim
	 "1918 -1858" ﻝﻴﻤﻴﺯ ﺝﺭﻭﺠ
	  Georg Simmel
	  "1909-1838" ﺵﺘﻴﻓﻭﻠﺒﻤﻭﺠ ﺞﻴﻓﺩﻭﻟ
	  Ludwig Gumplowicz
	  "1973 -1895" ﺭﻤﻴﺎﻬﻜﺭﻭﻫ ﺱﻜﺎﻤ
	  Max Horkheimer
	  Theodor Adorno"1969 -1903" ﻭﻨﺭﻭﺩﺃ ﺭﻭﺩﻭﻴﺘ
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍﻭ ﺭﻤﻴﺎﻬﻜﺭﻭﻫﻭ ﻭﻨﺭﻭﺩﺃ
	  Adorno and Horkheimer on the Jewish Question
	  "1982-1905" ﻥﻭﺭﺁ ﻥﻭﻤﻴﺭ
	  Raymond Aron
	  "-1919" ﻝﺒ ﻝﺎﻴﻨﺍﺩ
	  Daniel Bell
	 ،"" ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅ ﻪﺒﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﺎﻤﺎﻤﺘ ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻤﻐﻨ ﻝﺒ ﻑﺯﻋ ،ﺕﺎﻴﻨﻴﺘﺴﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ ﻊﻤ ،ﻥﻜﻟﻭ
	 ﻲﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻼﻜﺂﺘﺔﻤﺜ ﻥﺃ ﻥﻴﺒ ﺫﺇ ،ﺔﻴﺭﺎﻀﺤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﺕﺎﻀﻗﺎﻨﺘ ﻪﺒﺎﺘﻜ ﻲﻓﻭ
	 ﻲﻓ ﻪﻜﺴﺎﻤﺘ ﺭﺩﺼﻤ ﺕﻨﺎﻜ ﻲﺘﻟﺍ "ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔﻴﻟﻭﺌﺴﻤﻟﺎﺒﻭ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺎﺒ ﺱﺎﺴﺤﻹﺍ ﻉﺎﺒﺸﻹﺍ ﺀﺎﺠﺭﺇ  ﻝﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻗﻼﺨﺃ"
	ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﻝﻭﺤ ﺭﻭﺩﻴ ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺎﻓﻲﻀﺎﻤﻟﺍ
	 ﺎﻤ ﺍﺫﻫﻭ" ﻉﺎﺒﺸﻹﺍﻲﻓ ﻡﻬﻘﺤ ﻰﻠﻋ ﻥﻭﺭﺼﻴ ﻡﻬﻨﺈﻓ ﺍﺫﻫ ﻊﻤﻭ ،ﻪﻋﺎﺒﺸﺇ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﻡﻬﻨﺒ ﺩﺍﺭﻓﻷﺍ ﺭﻌﺸﻴﻭ ،ﺔﺒﺭﺎﻀﺘﻤﻟﺍ
	 ﻥﻤ ﺊﻓﺎﻜﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺩﻴﺸﺭﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻭﻫ ﻲﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍﻭ ."ﺔﻨﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﺩﻴﺸﺭﺘﻟﺍ ﺕﻻﺩﻌﻤ ﺩﻋﺎﺼﺘ ﻪﻴﻤﺴﻨ
	 ﻡﻟﺎﻋ ﻥﻋ ﺎﻴﺠﻴﺭﺩﺘ ﺩﺍﺭﻓﻷﺎﺒ ﺩﻌﺘﺒﻴ ﻩﺩﻴﺸﺭﺘ ﻡﺘ ﻱﺫﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫﻝﺜﻤﻭ ،ﺓﺩﻴﺸﺭﻟﺍ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﻤﻫﺎﺴﻴ
	،ﻩﺎﺠﺘﻻﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﻕﻤﻋﺃ ﻝﻜﺸﺒ ﻡﻫﺎﺴﺘ ﻥﻭﻨﻔﻟﺍ ﺔﻟﺯﻋ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ ."ﺹﺎﺨﻟﺍ" ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﻡﻟﺎﻋ ﻥﺯﺍﻭﻴﻱﺫﻟﺍ "ﻡﺎﻌﻟﺍ" ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ
	 ،ﻭﺤﻨﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋﻭ .ﻪﻓﺎﺘﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻨﻭﻤﻀﻤﻭ ﻥﺎﺴﻨﻺﻟ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤ ﺔﻓﺎﻘﺜ ﺔﻴﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ﺏﻫﺫﻴ ﻝﺒ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﻟﻭ
	 ﻪﻟﺅﺎﻔﺘ ﺩﻘﻓ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ ،ﺎﻬﻨﻤ ﺝﺭﺨﻤ ﻻ ﻪﻨﺃﻭ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺔﻤﺯﺃ ﻥﻭﻜﺭﺩﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻥﻴﻔﻘﺜﻤﻟﺍ ﺓﺭﻤﺯ ﻰﻟﺇ ﻝﺒ ﻡﻀﻨﺍ ﺩﻘﻓ
	ﻡﻴﺩﻘﻟﺍ

	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺀﺎﻤﻠﻋ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ  
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺀﺎﻤﻠﻋ
	 ﻱﺭﻜﻔﻟﺍ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍﻭ ﻲﺒﺭﻐﻟﺍ ﺎﻬﻗﺎﻴﺴﻭ ﻪﺘﺎﻴﺤ "1939 -1856" ﺩﻴﻭﺭﻓ ﺩﻨﻭﻤﺠﻴﺴ
	 ﺩﻴﻭﺭﻓ ﺔﻴﺅﺭ
	 :ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺎﻨﻷﺍﻭ ﺎﻨﻷﺍﻭ ﻭﻬﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻲﺴﻔﻨﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘ ﻲﻓ ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺭﻤ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﺭﻬﻅﻴﻭ
	 :"ﻱﺩﺍﺭﺇ ﻼﻟﺍ  ﺭﺤﻟﺍ" ﻕﻴﻠﻁﻟﺍ ﻲﻋﺍﺩﺘﻟﺍ  1
	 :ﻡﻼﺤﻷﺍ  2
	 :ﻝﻴﻭﺤﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﺡﺭﻁﻟﺍ  3
	 ﺩﻴﻭﺭﻓ ﺔﻴﺅﺭ ﻲﻓ "ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ" ﺩﻌﺒﻟﺍ
	 :ﻱﺩﻭﻬﻴ ﺭﻴﻏ ﻱﺩﻭﻬﻴ ﺩﻴﻭﺭﻓ  1
	 :ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ  2
	 ﻲﺘﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﺼﻭﻨﻐﻟﺍ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﻴﻭﺭﻔﻟﺍ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺵﻫﺩﻤﻟﺍ ﻝﺜﺎﻤﺘﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻪﺘﻴﺩﺤﺍﻭﻭ ﺩﻴﻭﺭﻓ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤ ﻯﺩﺒﺘﺘﻭ
	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻬﺒﻨﺍﻭﺠ ﺽﻌﺒ ﺯﺎﺠﻴﺇ ﻥﻜﻤﻴ
	 "1935-1868" ﺩﻠﻔﺸﺭﻴﻫ ﺱﻭﻨﺠﺎﻤ
	 Alfred Adler"1937-1870" ﺭﻟﺩﺃ ﺩﻴﺭﻔﻟﺃ
	 "1943-1880" ﺭﻤﻴﺎﺘﺭﻓ ﺱﻜﺎﻤ
	 "1950-1880" ﺯﻠﺘﻴﻓ ﺯﺘﻴﺭﻓ
	 Melani Klein"1960-1882" ﻥﻴﻼﻜ ﻲﻨﻼﻴﻤ
	"1939-1884" ﻙﻨﺍﺭ ﻭﺘﻭﺃ
	"1970-1888" ﻙﻴﺍﺭ ﺭﻭﺩﻭﻴﺘ
	"1957-1897" ﺦﻴﺍﺭ ﻡﻠﻬﻠﻴﻭ
	 Erik Fromm"1980-1900" ﻡﻭﺭﻓ ﻙﻴﺭﺇ
	 "1994-1902" ﻥﻭﺴﻜﻴﺭﺇ ﻙﻴﺭﺇ
	 Bruno Bettelheim"1990-1903" ﻡﻴﺎﻬﻠﺘﻴﺒ ﻭﻨﻭﺭﺒ
	  ﺩﻭﻬﻴ ﻥﻭﻴﻭﺒﺭﺘﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴ ﺔﻴﺒﺭﺘ
	  Jewish Education and Educators
	  ﻝﺒﺎﺒ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺠﻬﺘﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻥﻴﻴﻨﺍﺭﺒﻌﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ
	  Education of the Hebrews Before the Transfer to Babylonia
	  :ﺓﺭﺴﻷﺍ  1
	  :ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ  2
	  :ﻲﻤﺎﻅﻨﻟﺍ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  3
	  :ﺔﻨﻬﻜﻟﺍ "ﺃ
	  :ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ "ﺏ
	  :ﺔﺒﺘﻜﻟﺍ "ﺝ
	  "ﺍﺭﻭﺘ ﺩﻭﻤﻠﺘ" ﺓﺍﺭﻭﺘﻟﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩ
	  Talmud Tora
	  Beit Hamedrash"ﺵﺍﺭﺩﻤﺎﻫ ﺕﻴﺒ" ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺕﻴﺒ
	  "ﺭﻔﻴﺴ ﺕﻴﺒ" ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺔﺴﺭﺩﻤﻟﺍ
	  Beit Sefer
	  ﻝﺒﺎﺒ ﻥﻤ ﺓﺩﻭﻌﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﻥﻴﻴﻨﺍﺭﺒﻌﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ
	  Education of the Hebrews after the Return from Babylonia
	 ﺏﻌﻠﺘ ﻥﺃ ﺎﻬﻟ ﺭﺩﻗ ﺔﻤﻬﻤ ﺔﻴﻭﺒﺭﺘ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤ ﺙﻼﺜ ﺭﻭﻬﻅﺒ ﻥﻴﻴﻨﺍﺭﺒﻌﻟﺍ ﻯﺩﻟ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ ﺕﺯﻴﻤﺘ ،ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻝﻼﺨﻭ
	  :ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺭﺼﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻡﻴﻠﻌﺘﻭ ﺔﻴﺒﺭﺘ ﻲﻓ ﺎﻤﻬﻤ ﺍﺭﻭﺩ
	  :ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍﻭ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﺱﻟﺎﺠﻤﻭ ،ﺔﺒﺘﻜﻟﺍ ﻡﻴﻅﻨﺘ  1
	  :ﺔﺒﺘﻜﻟﺍ ﻡﻴﻅﻨﺘ "ﺃ
	  :ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍﻭ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﺱﻟﺎﺠﻤ "ﺏ
	  :ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺩﺒﻌﻤﻟﺍ  2
	  :ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺔﺴﺭﺩﻤﻟﺍ  3
	  "ﺩﻼﻴﻤﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻝﻭﻷﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ" ﻩﺎﺘﻴﺸ ﻥﺒ ﻥﻭﻤﻴﺴ
	  Simon ben Shetah
	  "ﺩﻼﻴﻤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﻝﻭﻷﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ" ﻩﻻﺎﻤﺠ ﻥﺒ ﻊﺸﻭﻴ
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