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ملخص البحث

اليهودي، وتوظيفه للمعرفة بفلسطني وبالعرب  بناء املجتمع  التعريف بدور االسترشاق يف  هيدف البحث إىل  أهداف البحث: 

واملسلمني يف احتالل فلسطني وهتويدها. والتعريف أيًضا باالستغراب يف االهتامم بدراسة الغرب بشكل عام، ودراسة األقليات 

اليهودية يف الغرب األورويب واألمريكي، وتوظيف تلك املعرفة من أجل متكني األقليات اليهودية يف جمتمعاهتا الغربية. وهكذا 

يصبح االسترشاق واالستغراب أهم وسائل الصهيونية يف الوصول إىل القوة من خالل توظيف املعرفة.

منهج الدراسة: يعتمد البحث عىل املنهج التحلييل النقدي مع االستعانة باملنهج الوصفي التارخيي.

بني  العالقات  وحتديد  اليهودي،  املجتمع  بناء  يف  ودورمها  واالستغراب،  االسترشاق  أمهية  معرفة  إىل  البحث  توصل  النتائج: 

مكونات هذا املجتمع، وتوظيفه للمعرفة الرشقية والغربية من أجل متكني املجتمع اليهودي، وحصوله عىل القوة التي تضمن 

استمراره.

أصالة البحث: ُيعّرف البحث بالدور االسترشاقي واالستغرايب يف توظيف املعرفة توظيًفا سياسًيا؛ لتمكني املجتمعات اليهودية 

يف الرشق والغرب.
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Abstract
Purpose: This research aims to identify the role of Orientalism in the building of Jewish society and how 
Orientalism and Occidentalism were used in the occupation of Palestine during its transition into a Jewish 
state. It also aims to shed light on how Jewish society was empowered through the knowledge gained by 
Orientalism and Occidentalism. The study reveals that both Orientalism and Occidentalism have been the 
most important means used by Jewish people to attain power through knowledge.
Methodology: The main methods used in the research are the descriptive analytical and historical methods.
Findings: The findings of this study increase the knowledge of the importance of Orientalism and 
Occidentalism in the creation and structuring of Jewish society and the knowledge of the cross-cultural 
empowerment of Jewish minorities and societies.
Originality: The research is new in its attempt to underscore the important roles of Orientalism and 
Occidentalism in the building and structuring of Jewish society.
Keywords: Orientalism; Occidentalism; Jewish Society; Palestine; Jewish minorities; Sephardim; 
Ashkenazim
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المقدمة

أدى االحتالل اليهودي لفلسطني، وتكوين الكيان الصهيوين باسم إرسائيل، إىل خلق وضعية إلرسائيل جتمع بني 
الرشق، وجيمع سكاهنا  إىل  تنتمي  فيأيت من كون إرسائيل جغرافًيا  االسترشاقي  الوجه  أما  واالستغراب.  االسترشاق 
أثرت  وقد  سفارديم.  وهيود  أشكناز  هيود  إىل  إرسائيل  ليهود  اإلثنية  القسمة  حسب  مًعا  والغرب  للرشق  االنتامء  بني 
هذه الرتكيبة اإلثنية املزدوجة للمجتمع اإلرسائييل عىل تطور اهتامٍم مزدوج باالسترشاق واالستغراب مًعا. وقد أكدت 
ظاهرة الشتات اليهودي عىل بروز هذه االزدواجية؛ فقد أدى الشتات إىل توزع اليهود بني بلدان العامل يف الرشق والغرب. 
االسترشاق  بني  جيمع  مزدوج  اهتامم  يتطور  أن  الشتات  ظل  ويف  اإلثنية،  االزدواجية  هذه  ظل  يف  الطبيعي  من  وكان 
واالستغراب. وقد كان للموقع اجلغرايف لألقليات اليهودية يف العامل أن يتوزع االهتامم بني االسترشاق واالستغراب؛ 
فاألقليات اليهودية الواقعة يف الرشق أصبحت مهتمة باالستغراب بينام اهتمت األقليات اليهودية الواقعة يف الغرب 
باالسترشاق. وقد حيدث مجع بني االسترشاق واالستغراب، كام هو احلال يف إرسائيل التي جتمع بني دراسة الرشق الذي 
يعيش فيه اآلن وبني الغرب املهم لوجود أقليات هيودية فيه نشأت حوهلا دراسات هيودية من ناحية، وملعرفة عالقاهتا 
باألقليات اليهودية بشكل خاص. ويأيت قبل هذا االهتامم بالشعوب الرشقية العربية التي هي يف مواجهٍة مع اليهود منذ 

ظهور الصهيونية وتبلور أطامعها يف فلسطني. 

أوًلا: التعريف بالسفارديم واالشكناز

1ـ السفارديم: يعود السفارديم إىل أصول إسبانية أو برتغالية وهلم هلجة إسبانية خاصة تسمى الدينو، وهلم أيًضا 
التي احتفظ هبا  الفلسطينية  التقاليد  البابلية بدال من  اليهودية  بالتقاليد  فيها  التي احتفظوا  عاداهتم وطقوسهم اخلاصة 

األشكناز ويطلق مصطلح »سفاردي« عىل أي هيودي من الرشق األوسط أو الشامل األفريقي.

وكلمة »سفارديم« مجٌع يف اللغة العربية، ومفردها »ِسَفردي«، وتعني أيًضا »إسباين« من كلمة ِسْفرد بمعنى إسبانيا. 
وكلمة ِسَفردي تشري إىل اليهودي الذي عاش يف إسبانيا والربتغال وذلك من القرون األخرية من عمر اإلمرباطورية 
الرومانية حتى زمن اضطهاد اليهود وطردهم من هذه البالد يف العقود األخرية من القرن اخلامس عرش امليالدي. وقد 
فرَّ السفارديم إىل شامل أفريقيا وإىل أجزاء أخرى من اإلمرباطورية العثامنية، واستقرت أعداد منهم يف فرنسا، وهولندا، 
لالستيطان  األساسية  املواقع  من  أمسرتدام  ومدينة  مقدونيا  يف  سالونيكا  وأصبحت  والبلقان.  وإيطاليا،  وإنجلرتا، 

السفاردي)1(.

وقد احتفظ السفارديم يف هذه املواقع اجلديدة بلغتهم اليهودية اإلسبانية األصلية »الدينو« وبعاداهتم وأدهبم. وقد 
ُعرفوا بإنجازاهتم الثقافية والفكرية يف املجتمعات اليهودية يف حوض البحر األبيض املتوسط والشامل األورويب. وقد 
(1)  Sephardi: Meaning, Customs, History and Facts, p. 1. Available at: http://www.Britannica.com, 
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اختلفوا عن األشكناز ذوي األصول األملانية يف كثري من عاداهتم وطقوسهم. وهذا يعكس اختالًفا يف التعبري التقليدي 
مليون  إىل  والعرشين  احلادي  القرن  بداية  مع  العامل  يف  عددهم  وبصل  الفرقة.  يف  االختالف  عىل  يدل  كونه  من  أكثر 
ونصف، أقل بكثري من أعداد األشكناز. ويعيش العدد األكرب منهم يف إرسائيل التي يوجد هبا حاخام أكرب للسفارديم 

وآخر لألشكناز.

كلمة عربية مجع مفرده »َأشكنازي«، وهم من هيود الشتات الذي عاشوا يف بلدان اإلمرباطورية  2ـ األشكنازيم: 
بالعربية  خمتلطة  أملانية  لغة  وهي  اليديشية،  هي  الشتات  إىل  املنتمية  ولغتهم  تقريًبا.  األوىل  األلفية  هناية  مع  الرومانية 
واآلرامية واللغات السالفية. وتطورت بعد هجرهتم إىل الشامل األورويب بداية من أملانيا وفرنسا يف العصور الوسطى 
وقد استخدموا العربية كلغة دينية مقدسة، وكانت هلم إنجازات مهمة يف الفلسفة، والعلم، واألدب، والفن، واملوسيقى، 
ويشري مصطلح »أشكنازي« إىل املستوطنني اليهود الذين أنشأوا جمتمعات عىل طول هنر الراين يف غرب أملانيا ويف شامل 
األبيض  البحر  حوض  غريب  وتقاليد  والفلسطينية،  البابلية  اليهودية  التقاليد  تبنوا  وقد  الوسطى.  العصور  منذ  فرنسا 
املتوسط)1(، وقد تطورت طقوسهم الدينية يف مدن ماينز، وورمز، وترويز. وكان للحاخام الفرنيس رايش تأثري عظيم عىل 
الديانة اليهودية. ويف العصور الوسطى املتأخرة، وألسباب مرتبطة باالضطهاد، حتولت الغالبية العظمى من األشكناز 
إىل الرشق خارجني من بالد اإلمرباطورية الرومانية متجهني إىل مناطق من الكومنولث الذي يشتمل حاليا عىل أجزاء 
من بالروسيا، استونيا، التفيا، لتوانيا ومولدوفا، وبولندا وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا. وقد تركوا لغة اليديش تدرجيًيا 
واستخدموا اللغة األملانية مطورين حياة دينية وهوية ثقافية هيودية. ويبلغ عدد اليهود األشكناز يف العامل حوايل من عرشة 

ماليني إىل إحدى عرشة مليوًنا. وهم يكونون تقريًبا 75% من هيود العامل)2(.

التميز  ودعاوى  واحلمق  اجلهل  ويشوهبا  متوترة  العالقات  كانت  فقد  السفارديم،  باليهود  عالقاهتم  إىل  وبالنسبة 
العرقي ودونية الفريق اآلخر استناًدا إىل بعض املالمح اجلسمية والثقافية. وهناك نظرة دونية إىل السفارديم من شامل 
أفريقيا واليهود الرببر، ويعتربهم األشكناز مواطنني من الدرجة الثانية يف إرسائيل األمر الذي أدى إىل ظهور حركات 
معارضة مثل حركة الفهود السوداء التي قادها املغريب سعديا مرسيانو. وهناك تطور بسيط يف هذه العالقة؛ حيث قبل 
األشكناز أعداًدا من القادمني اجلدد من السفارديم، ونتج عن هذا أحيانا حاالت من الزواج املختلط، وإمكانية االندماج 
بني املجتمعني اليهوديني املختلفني. ولألشكناز إسهام كبري يف املجتمع الغريب يف جماالت العلوم الطبيعية واالجتامعية، 
ويف الرياضيات، واألدب واالقتصاد والسياسة، واإلعالم، والفن. وقد فاز األشكناز بنسبة كبرية من اجلوائز العاملية 

وبخاصة جائزة نوبل ومنهم ألربت أينشتاين. ومنهم 23% من أغنى األمريكيني، و38% من الفائزين باألوسكار)3(.

(1)  https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
(2)  Ibid. 
(3) Ibid.
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ثانًيا: دور االستشراق في صناعة إسرائيل وتأسيسها

يف دراسة إرسائيل عادة ما يركز الدارسون العرب عىل التاريخ السيايس، ودور العوامل السياسية مع إمهال كبري 
والثقايف  الفكري  البناء  يف  االسترشاق  دور  ويتمثل  إرسائيل.  صناعة  يف  االسترشاق  دور  وأمهها  األخرى  للعوامل 
للمجتمع اليهودي الناشئ يف فلسطني املحتلة. وأهم عنرص من عنارص البناء الفكري والثقايف هو عنرص اللغة. وكان 
العامل إىل فلسطني؛ حيث أحدث  املهاجرون من كل بالد  اليهود  التي سيتحدث هبا  اللغة  املطروح هو ما هي  السؤال 
الشتات السيايس شتاًتا لغوًيا، فكل أقلية هيودية حتدثت بلغة البلد الذي عاشت فيه. وقد قام االسترشاق اليهودي بعالج 
هذا الشتات اللغوي ومجع املهاجرين اليهود عىل لغة واحدة. وتم اختيار اللغة العربية كلغة موحدة للشتات اليهودي يف 
فلسطني من خالل جهود االسترشاق يف إحياء اللغة العربية وحتويلها من لغة دينية وعظية يف العصور الوسطى إىل لغة 
حديث وكتابة للمجتمع اليهودي املهاجر إىل فلسطني. وكان إحياء اللغة العربية عمال استرشاقًيا من الطراز األول؛ ألنه 
تطلب إعادة بناء اللغة العربية، وحتقيق استقالهلا عن اللغات التي تداخلت معها يف بالد األقليات اليهودية يف العامل، 
واستقالهلا أيًضا عن اللهجات اليهودية التي تطورت يف بالد الشتات وأمهها هلجة اليديش املتداخلة مع اللغة األملانية، 
وهلجة الالدينو املتداخلة مع اللغة اإليطالية، كام استقلت أيًضا عن اللهجات اليهودية املتداخلة مع اللغة العربية حتت 
مسمى اللهجة اليهودية العربية، ومع اللغة الفارسية باسم اللهجة اليهودية الفارسية. واالستقالل عن لغة العهد القديم 

رغم االعتامد عليها يف بناء العربية احلديثة)1(.

باإلضافة إىل إحياء اللغة العربية، كان عىل االسترشاق اليهودي الصهيوين أن يصنع تارخًيا قدياًم لليهود، وهو تاريخ 
متخيل هيدف إىل هتويد فلسطني، وتأصيل الوجود اليهودي فيها من خالل عمليات تزييف تارخيية ذات بعدين: األول 
طمس اهلوية العربية لفلسطني، والثاين اختالق تاريخ قديم لليهود يف فلسطني. وهذه عملية قام هبا املؤرخون وعلامء 
هذا  عىل  تدل  آثار  عن  للبحث  فلسطني  يف  التنقيب  عمليات  خالل  من  اآلن  حتى  سارية  تزال  وال  اليهود،  اجلغرافيا 
التنقيبي  العمل  املسجد األقىص، وجزء من هذا  القدس وحتت  التنقيب يف مدينة  بينها عمليات  املتخيل ومن  الوجود 
اآلثاري هيدف إىل طمس اآلثار الفلسطينية خاصة والعربية عامة التي تواجدت عرب عصور فلسطني املختلفة. وقد عمد 
املؤرخون اليهود إىل إعادة كتابة تاريخ فلسطني لكي يبدو وكأنه تاريخ هيودي عىل حساب األصول العربية، وإطالق 
أسامء هيودية عىل كل املناطق يف كل املدن الفلسطينية، وتسمية فلسطني بأسامء هيودية أبرزها هيودا والسامرة، وتسمية 
الكربى  العملية االسترشاقية  املوضوعيون عىل هذه  العلامء  بأسامء عربية. وقد أطلق  الشوارع واحلارات واملؤسسات 

عنوان »اختالق إرسائيل« أي خلق يشء مل يكن له وجود يف أكرب عملية تزييف يف التاريخ)2(. 

)1( عمر صابر عبد اجلليل، »نقل املصطلحات األوروبية يف علم اللغة إىل اللغة العربية احلديثة«. يف جملة رسالة املرشق، مركز الدراسات الرشقية، جامعة 
القاهرة، املجلد السادس، ع. 1-4، 1997م، ص. 560-528.

)2(  كيث، وايتالم، اختالق إرسائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترمجة سحر اهلنيدي )الكويت: سلسلة عامل املعرفة، العدد 249، 1999م(؛ 
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يوضح فاضل الربيعي الدور االسترشاقي يف تأسيس إرسائيل بقوله: »مل تولد إرسائيل من خطيئة، كام قال املؤرخون 
يستحيل  قد  جريمة  يف  تسببت  كربى  كذبة  ومن  سقيم،  استرشاقي  خيال  من  ُولدت  بل  وحسب،  إرسائيل  يف  اجلدد 
التخيل  بقوة  وثقافًيا  روحًيا  ويرتعرع  سينمو  استرشاقي  ملجتمع  كنموذج  املحتوم  قدرها  لتعيش  نسياهنا؛  أو  غفراهنا، 
وحده«. عىل هذا النحو تم اخرتاع تاريخ قديم إلرسائيل قديمة يف فلسطني. وقد رصح املؤرخون اجلدد يف إرسائيل يف 
رد فعل عىل كتاب »االسترشاق« إلدوارد سعيد: »يا إهلي إننا حًقا نعيش يف جمتمع استرشاقي ]...[ إن هذا املجتمع قام 
ونشأ وتبلور عىل أساس ختيل أن وطنه التارخيي هو يف فلسطني، وليس يف أي مكان آخر ]...[ تارخيًيا، نشأت إرسائيل 
بفضل قوة التخيل االسترشاقي )االستعامر للرشق(، وبفعل قوة ختيل فلسطني يف الكتابات االسترشاقية كوطن تارخيي 
لليهود ضاع من أيدهيم، وآن األوان السرتجاعه وحتويل قضية اسرتداده إىل قضية حركة حترر وطني، ال قضية احتالل 

أرض شعب آخر«)1(.

ويؤكد الربيعي الدور االسترشاقي يف صناعة إرسائيل قائاًل: »كانت املاكينة االسترشاقية تعمل بكل طاقتها للربهنة 
عىل أن فلسطني الراهنة هي إرسائيل القديمة«، ويطلق الربيعي عىل إرسائيل لقب )إرسائيل االسترشاق( التي قامت 
عىل أساس ختيل نفسها يف صورة فلسطني اسرتدت ألجل بناء صورة تنتسب إىل املايض املقدس واألسطوري ونتواصل 
إن  االستعامري...  التخيل  قوة  بفضل  للوجود  بزغت  التي  االسترشاقية  للدولة  فريد  نموذج  »إهنا  ويضيف:  معه)2(، 

إرسائيل امتداد ثقايف وروحي للغرب، وكانت إىل النهاية نتاج االسترشاق ومن ثامره«)3(.

ثالًثا: توظيف االستشراق لخدمة األهداف اليهودية

اهتم اليهود اهتامًما كبرًيا بالدراسات العربية واإلسالمية فوظفوا االسترشاق خلدمة األهداف اليهودية والصهيونية 
واإلرسائيلية وفًقا ملراحل االسترشاق اليهودي املختلفة. ولقد تفوق اليهود يف الدراسات العربية واإلسالمية تفوًقا كبرًيا 

أدى إىل إحكام السيطرة عىل هذا التخصص وتوجيهه الوجهة التي ختدم املصالح اليهودية. 

واعتامد  اليهود،  املسترشقون  اكتسبها  التي  العلمية  الشهرة  االسترشاق  جمال  يف  اليهودي  التفوق  مظاهر  ومن 
الدارسني  اعتامد بعض  العربية واإلسالمية، ولألسف  الدراسات  بل وتغلغلهم يف جمال  النصارى عليهم  املسترشقني 
يف  البارز  واإلرسائييل  اليهودي  احلضور  أيًضا،  املظاهر  هذه  ومن  بأفكارهم.  وتأثرهم  آرائهم  عىل  واملسلمني  العرب 
مؤمترات االسترشاق العاملية والدولية واإلقليمية، واإلسهامات اليهودية الواضحة يف تنظيم هذه املؤمترات، وإدارهتا، 

وانظر أيًضا: توماس ل. تومسون، أسفار العهد القديم يف التاريخ: اختالق املايض، ترمجة عبد الوهاب علوب، مراجعة حممد خليفة حسن )القاهرة: 
املجلس األعىل للثقافة، العدد 185، 2000م(.

)1(  فاضل الربيعي، ما بعد االسترشاق: الغزو األمريكي للعراق وعودة الكولونياالت البيضاء )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007م(.
)2(  املرجع السابق، ص. 172.

)3( املرجع نفسه، ص. 174.
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اإلسالمية،  املعارف  دوائر  تأسيس  يف  أيًضا  التفوق  هذا  ويتضح  واملداخالت.  املناقشات  ويف  هبا  العلمية  واملشاركة 
واملسامهة يف كتابة العديد من املواد املهمة التي تقدم رؤية هيودية للموضوع متتلئ بإثارة الشبهات وباألخطاء املعتمدة عىل 
املستويات الدينية والتارخيية. ومن بني مظاهر التفوق السيطرُة الواضحة للعلامء اليهود واإلرسائيليني عىل مراكز بحوث 
الرشق األوسط ومراكز الدراسات العربية واإلسالمية التابعة للجامعات األوروبية واألمريكية، وانتشار العلامء اليهود 
يف اجلامعات واملؤسسات العلمية والسياسية واالقتصادية والعمل فيها كخرباء وبخاصة يف جمال اإلعالم يف اإلذاعات 
العربية واإلسالمية، واالنتشار  التلفزيونية ووسائل االتصال احلديثة، والسيطرة فيها عىل جماالت الشؤون  والقنوات 
يف وزارات اخلارجية واملؤسسات الدولية ومؤسسات األمم املتحدة، كام يوجد انتشار للعلامء اليهود واإلرسائيليني يف 
العربية واللغات  الدولية واللغة  السياسية والعالقات  الدراسات  أقسام  اجلامعات األوروبية واألمريكية وبخاصة يف 
السامية، والدراسات الدينية املقارنة، وأقسام دراسات الرشق األوسط فضاًل عن التواجد الكبري يف املؤسسات الثقافية 
يف  الواسع  االنتشار  واإلرسائييل  اليهودي  التفوق  مظاهر  ومن  واجلامعية)1(.  العاملية  واملكتبات  املتخصصة  واملتاحف 
وفلسطني،  األوسط  الرشق  منطقة  يف  وبخاصة  اآلثار  عن  التنقيب  جمال  يف  القوى  والتواجد  واآلثار  التاريخ  أقسام 
واملشاركة القوية يف معظم البعثات اآلثارية التابعة للدول واجلامعات الغربية واألمريكية، والعمل يف املتاحف الرشقية 
يف أوروبا وأمريكا كأمناء متاحف وباحثني باإلضافة إىل انتشارهم يف جمال األعامل األثرية والتحف الرشقية واملخططات 

الرشقية)2(. 

ومن أسباب التفوق اليهودي واإلرسائييل يف جمال الدراسات العربية واإلسالمية معرفُة اليهود بالعامل العريب منذ 
ظهور اإلسالم ووجودهم كأقليات هيودية يف البالد اإلسالمية. هذا الوجود املستمر لليهود يف العامل العريب منذ ظهور 
اإلسالم مّكن اليهود من معرفة العرب واملسلمني عن قرب ودرايتهم بالتقاليد العربية، واستخدامهم للغة العربية كلغة 
حديٍث وكتابة بل ولغة دين، فتكونت القدرة عىل فهم املجتمعات املسلمة وحتليل املوضوعات العربية واإلسالمية ونقد 

اإلسالم والثقافة اإلسالمية، وصناعة الشبهات حول اإلسالم واملسلمني.

وقد ساعد الشتات اليهودي عىل تنوع املعرفة اليهودية بالبالد اإلسالمية وتعميق املعرفة هبا، ومعرفة لغاهتا وهلجاهتا، 
والتمكن من التغلغل يف البيئة اإلسالمية وغزوها فكرًيا من خالل تطوير اإلرسائيليات وصناعة الشبهات. لقد جعل 
اإلسالمي  بالتسامح  ومتتعه  العامل  هذا  يف  اندماجه  بعد  واإلسالمي  العريب  العامل  شؤون  يف  خبرًيا  اليهودي  الشتات 
الذي مكنهم من التعايش مع املسلمني والتواصل مع احلضارة اإلسالمية واكتساهبم خربة عميقة يف املجاالت العربية 

واإلسالمية.

)1(  حممد خليفة حسن، »املدرسة اليهودية يف االسترشاق«، جملة رسالة املرشق، مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة، املجلد الثاين عرش، األعداد 
1-4، القاهرة 2003م، ص. 17-16.

)2(  املرجع السابق، ص. 16. 
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أدى  الذي  الرشقية والغربية؛ األمر  باملعارف  احلياة يف الرشق والغرب واملعرفة  اليهودي عىل  الشتات  لقد ساعد 
إىل تفوقه يف االسترشاق واالستغراب مًعا. وُيضاف إىل الشتات العمل اليهودي بالتجارة يف الرشق والغرب، وتكوين 
باللغات  متسلًحا  هبا  املرتبطة  الدراسات  والتعمق يف  العربية واإلسالمية)1(،  املجتمعات  فهم  قوية ساعدته عىل  خربة 

واللهجات التي عرفها ومكنته من الرجوع إىل املصادر اإلسالمية واستخدامها.

ولقد لعب الرتاث اليهودي العريب دوًرا قوًيا يف اهتامم اليهود بالثقافة العربية عامة وبالثقافة اليهودية املكتوبة باللغة 
العربية خاصة. وُيعترب عرص ازدهار الثقافة اليهودية باللغة العربية يف مراكز احلضارة العربية املعروفة يف بغداد والقاهرة 
العرص  يف  اليهودي  الرتاث  فيها  ن  تكوَّ التي  البيئة  هي  اإلسالمية  الثقافية  البيئة  وتعّد  واألندلس.  اليمن  ويف  ودمشق 
الوسيط، وأصبحت معرفة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية رضورة لفهم هذا الرتاث اليهودي، وهي نفس البيئة التي 
ن فيها الرتاث التلمودي يف بابل وفلسطني ُمنتًجا التلمود البابيل والتلمود الفلسطيني والكتابات الكالمية الرئيسية  تكوَّ
مثل كتابات سعديا الفيومي وموسى بن ميمون وغريمها من علامء الكالم اليهودي الذي ُوضع عىل أساس علم الكالم 

اإلسالمي، وأعاد صياغة الثقافة اليهودية يف ضوء الثقافة اإلسالمية.

وال هُنمل هنا وضع اللغة العربية كلغة وسيطة بني العربية والالتينية؛ حيث لعبت دور الوسيط اللغوي بني اللغتني 
يف العصور الوسطى، فعمل اليهود عىل ترمجة الرتاث العلمي اإلسالمي إىل اللغة العربية ونقل هذا الرتاث من العربية 

إىل الالتينية، وكان اليهود حلقة الوصل بني الثقافة العربية والغرب.

وُيضاف إىل هذه األسباب السابقة للتفوق اليهودي يف االسترشاق اإلحساس اليهودي والصهيوين بأمهية االسترشاق 
يف حتقيق املصالح اليهودية والصهيونية يف العرص احلديث. وتظهر أمهية االسترشاق يف كونه يدرس الرشق عامة والعامل 
اإلسالمي خاصة. وقد وظفه االستعامر من قبُل يف تيسري العملية االستعامرية ومدها باملعرفة الالزمة لتحقيق احتالل 
الدول العربية ووظفته احلركة الصهيونية الحتالل فلسطني. وقد نجح اليهود يف حسن استغالل املرحلة االستعامرية 
بالتعاون مع االستعامر والتغلغل معه يف البالد العربية واإلسالمية)2(، ونشطت حركة اهلجرة اليهودية إىل فلسطني بالتآمر 
مع االستعامر واستعد اليهود لكي يكونوا البديل االستعامري بعد انتهاء االنتداب الربيطاين. لقد ساعد االستعامر الغريب 

اليهود عىل التغلغل يف املجتمعات العربية ودراسة هذه املجتمعات من أجل السيطرة عليها.

وبعد قيام إرسائيل أصبحت هناك قاعدة لالسترشاق الصهيوين واإلرسائييل، وأصبح الكيان الصهيوين حلقة وصل 
الوجود  وتأصيل  الصهيونية  األهداف  حتقيق  إىل  يسعى  والكل  اإلرسائييل،  واملسترشق  العام  اليهودي  املسترشق  بني 

اليهودي يف فلسطني، واختالق النظريات التارخيية املزيفة إلثبات دعوى احلقوق التارخيية والدينية لليهود يف فلسطني.

)1(  املرجع نفسه، ص. 19.

)2(  املرجع نفسه، ص. 26.
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رابًعا: أقسام االستشراق اليهودي

التاريخ  العامة وتغطي  اليهودية  املرحلة  اليهودي:  أمام ثالث مراحل لالسترشاق  أننا  السابق  العرض  يتضح من 
اليهودي منذ ظهور اإلسالم وحتى العرص احلديث دون انقطاع تطور فيها استرشاق هيودي عام، ثم تطور االسترشاق 
اليهودي منذ ظهور احلركة الصهيونية وتكّون ما يسمى باالسترشاق الصهيوين مع استمرار االسترشاق اليهودي العام، 

وبعد ظهور إرسائيل عام 1948م تطور االسترشاق اإلرسائييل مع استمرار االسترشاق اليهودي والصهيوين.

ولكل مرحلة من مراحل االسترشاق اليهودي والصهيوين واإلرسائييل أهدافه اخلاصة التي فرضتها ظروف املرحلة 
مع االلتقاء عند أهداف هيودية عامة ومشرتكة.

الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  عىل  للرد  اليهودية  عن  العقدي  الدفاُع  العام  اليهودي  االسترشاق  أهداف  أهم  ومن 
واحلديث النبوي من نقد للديانة اليهودية وللتوراة وبقية أسفار العهد القديم، وأيًضا نقد الشخصية اليهودية وصفاهتا 
السلبية الواردة يف القرآن الكريم ويف املصادر اإلسالمية املختلفة بام يف ذلك النقد األخالقي وإبراز الصفات األخالقية 
السلبية للشخصية اليهودية. ويعترب هذا اجلانب العقيدي واألخالقي من أهم أسباب نشأة االسترشاق اليهودي وتطوره 
عرب العصور. وقد طور االسترشاق اليهودي العام عدًدا من الدعاوى والشبهات للدفاع عن اليهودية من بينها دعوى 
األصل اليهودي لإلسالم واألصل التورايت والتلمودي للقرآن، وأن اإلسالم ليس دينًا أصيال وهو أقرب إىل أن يكون 
فرقة منشقة عىل اليهودية. ويظهر هنا هدف تشويه اإلسالم كدين برده إىل أصول هيودية، وتوظيف وسائل لتحقيق هذا 
التشويه من خالل عمليات الغزو الفكري اليهودي لإلسالم. ومن أهم مظاهر هذا التشويه قدياًم اإلرسائيليات التي 
غزت الفكر اإلسالمي، وظهور بعض الفرق اإلسالمية املتأثرة بالفكر اليهودي، كام ظهر هذا حديًثا يف تغلغل الفكر 
العلامين واألفكار االسترشاقية عند بعض الباحثني املسلمني الذين تربوا عىل الفكر االسترشاقي احلديث وتتلمذوا عىل 

بعض املسترشقني اليهود يف العرص احلديث.

ومن أهم أهداف االسترشاق اليهودي احلديث استعادة األوضاع السياسية واالقتصادية لليهود يف العامل اإلسالمي، 
والتمكني لليهود يف فلسطني، وتضخيم الدور اليهودي يف احلضارة اإلسالمية، ورد منجزات احلضارة اإلسالمية إىل 

عنارص أجنبية من بينها العنرص اليهودي.

ومن بني أهداف االسترشاق اليهودي حتقيق األطامع اليهودية يف أرض فلسطني وتوظيف علمي التاريخ واآلثار 
التارخيية والدينية  التارخيية املزيفة للتشكيك يف عروبة فلسطني والقول باألحقية  خلدمة هذا اهلدف وابتداع النظريات 

لليهود فيها، وإعادة كتابة تاريخ فلسطني بام يناسب أهداف التزييف واختالق إرسائيل. 

ومن األهداف الكربى لالسترشاق اليهودي حتقيق تغريب العامل اإلسالمي باملشاركة مع املسترشقني النصارى يف 
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غزو الثقافة العربية ومساعدة الغرب يف حتقيق الغزو الفكري الغريب للعامل اإلسالمي وإدخاله يف احلضارة الغربية من 
خالل نرش األيديولوجيات الغربية احلديثة وعىل رأسها العلامنية من أجل إضعاف اإلسالم وإبعاد املسلمني عن دينهم 

وحضارهتم.

هذه  مسرية  يف  واملؤثرين  واإلسالمية،  العربية  الدراسات  جمال  يف  العاملني  اليهود  املسترشقني  من  جيش  وهناك 
هذا  الباحثني يف  املسلمني  العلامء  الكبري عىل  السلبي  التأثري  وأصحاب  الغربية،  واملؤسسات  اجلامعات  الدراسات يف 

املجال.

خامًسا: أهم موضوعات االستشراق اليهودي 

الدراساُت  املجاالت  تلك  أهم  ومن  واإلسالمية.  العربية  الدراسات  جماالت  كل  يف  اليهود  املسترشقون  اشتغل 
اخلاصة بالعقيدة اإلسالمية، والدراسات القرآنية، ودراسات احلديث النبوي، والتاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية. 
مع  العالقات  موضوع  عاجلت  التي  الكتب  أهم  ومن  واإلسالمية.  اليهودية  بالعالقات  اليهود  املسترشقون  اهتم  كام 
يونج  ترمجه  اليهودية«)1(، وقد  من  حممد  أخذ  »ماذا  بعنوان:  األملانية  باللغة  جاجير  أبراهام  كتاب  واملسلمني  اإلسالم 
التأثري  الكتابات الكالسيكية يف مسألة  باهلند عام 1988م، وهو من  اللغة اإلنجليزية يف مدراس  )F.M.Young( إىل 
التلمودي واملدراش  التأثري  كتاًبا عن  اليهودي جاستفرويند  املسترشق  اليهودي يف اإلسالم. ويف عام 1875م وضع 
بعنوان: »حممد والتلمود واملدراش«)2(. ويف عام 1933م أصدر تورى كتاب: »األساس اليهودي لإلسالم«)3(. وأصدر 
حسب  وتفاسريه  للقرآن  والتلمودية  التوراتية  اخللفيات  يف  ويبحث  اإلسالم«)4(.  يف  »اليهودية  كتاب:  كاتش  إبراهام 

العنوان الفرعي للكتاب. وكتاب ألفرد جيوم »تأثري اليهودية عىل اإلسالم«)5(.

1878م«  القرآن  يف  هيودية  »عنارص  كتاب:  هريشفيلد  وألف  واإلسالم«)6(،  »اليهودية  كتاب  روزنتال  وكتب 
باللغة األملانية)7(، وكتب بارث كتاب »عنارص مدراشية«)8(، كام ألف جوستاف فيل كتاب: »الكتاب املقدس، القرآن 
والتلمود«)9(. وكل هذه الكتب وغريها تسعى إىل رد اإلسالم والقرآن إىل أصول هيودية هبدف تشويه أصالة اإلسالم 

وربطه باليهودية ومصادرها املختلفة.

(1)  Was hat Muhamed aus dem Judenthume aufgenommen? (Bonn, 1883).
(2)  I.Gastfreund, Mohammed nach Talmud and Midrash (Berlin, 1865).
(3)  Ch.C.Torrey, The Jewish Foundation of Islam (New York, 1933).
(4)  Abraham Katsh, Judaism in Islam, Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and Talmudic Backgrounds of the Koran 

and its Commentaries ((New York: Sopher, Hermon Press, 1952).
(5)  A. Guillaume, “The Influence of Judaism on Islam” in, The Legacy of Israel ed., by Bevan and Singer (Oxford, 1925).
(6)  Erwin J,Rosenthal, Judaism and Islam (London, 1961).
(7)  H.Herschfeld, Judische Elemente in Koran (Berlin, 1878).
(8)  J.Barth, Midraschische Elemente (Berlin, 1903).
(9)  Gustav Weil, The Bible, the Koran and the Talmud ((New York, 1846).
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وتناولت بعض الدراسات اليهودية األخرى موضوع العالقات اليهودية العربية)1(. ومن أمهها كتاب مرجوليوث 
بينها  ومن  مكة«)3(.  يف  »اإلرسائيليون  دوزى  وكتاب  اإلسالم«)2(،  ظهور  قبل  واإلرسائيليني  العرب  بني  »العالقات 
أيًضا كتاب جوتاين: »اليهود والعرب«)4(. وكتب إرسائيل ولفنسون باللغة العربية: »تاريخ اليهود العرب يف اجلاهلية 

وصدر اإلسالم«، القاهرة 1927م.

واهتم املسترشقون اليهود أيًضا بدراسة األوضاع اليهودية يف العامل اإلسالمي عىل املستويات السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والثقافية مركزين عىل الدور اليهودي يف البالد اإلسالمية، ووضع األقليات اليهودية واحلياة الدينية للفرق 
اليهودية، ورصاعها مع بعضها البعض، وتأثرها باإلسالم، وتأثريها يف بعض الفرق اإلسالمية، ودراسة مصادر اليهودية 
وفرقها باللغة العربية وباللغة اليهودية العربية واليهودية الفارسية، وحتقيق املخطوطات العربية التي تركها هيود العامل 

اإلسالمي، والوثائق اليهودية مثل وثائق اجلنيزا بالقاهرة، والفكر اليهودي املدون باللغة العربية.

سادًسا: مرحلة االستشراق الصهيوني واإلسرائيلي

االحتفاظ  مع  اليهودي  لالسترشاق  جديدة  هيودية  اهتاممات  تطورت  إرسائيل،  وقيام  الصهيونية  ظهور  بعد 
باالهتاممات االسترشاقية اليهودية العامة واستمرارها إىل جانب املرحلتني اجلديدتني. واحلقيقة، أن االسترشاق اليهودي 
العام هو االسترشاق األم الذي ركز عىل موضوعات الدين والعقيدة، بينام أضاف االسترشاق الصهيوين موضوعات 
صهيونية تتفق مع املرحلة الصهيونية، وأضافت املرحلة اإلرسائيلية موضوعات تتناسب مع املرحلة اإلرسائيلية مع بقاء 
املوضوعات التقليدية التي ارتبطت باالسترشاق اليهودي العام. ويمكن القول بأن هناك مسترشقا هيودًيا، ومسترشًقا 
واحد  مسترشق  مجع  وبإمكانية  املسميات  هذه  بني  بالتداخل  االعرتاف  رضورة  مع  إرسائيلًيا  ومسترشًقا  صهيونًيا، 
للمسامت الثالثة مًعا. ويظهر هذا يف مسترشقي املرحلة اإلرسائيلية فهو إرسائييل املوطن، وصهيوين االجتاه وهو أصال 

هيودي. وهبذا فهو جيمع بني املراحل الثالث يف اهتامماته االسترشاقية. 

باملوضوعات  هيتمون  هيود  أوال  فهم  استرشاقهم؛  يف  املراحل  هذه  كل  جيمعون  اآلن  اإلرسائيليون  فاملسترشقون 
العام  اليهودي  االسترشاق  إىل  أضافوا  وإرسائيليون  صهاينة  وهم  العام،  اليهودي  االسترشاق  يف  الواردة  اليهودية 
االهتاممات الصهيونية اخلاصة، واالهتاممات اإلرسائيلية اخلاصة. وال متثل لغة االسترشاق هنا مشكلة. فاملسترشقون 
املسترشقون  يستخدمها  جديدة  استرشاق  كلغة  احلديثة  العربية  اللغة  وُتضاف  العاملية،  اللغات  بكل  يكتبون  اليهود 
كل  وعىل  والصهاينة.  اليهود  املسترشقني  من  يعرفها  من  ويستخدمها  األخرى،  اللغات  إىل  باإلضافة  اإلرسائيليون 

)1(  محيد دبايش، »إغناتس غولد تزهير ومسألة االسترشاق« يف كتاب: ما بعد االسترشاق: املعرفة والسلطة يف زمن اإلرهاب، ترمجة باسل عبد اهلل 
وطفه، مراجعة حسام الدين حممد )ميالنو: منشورات املتوسط ، 2015(، ص. 46-45.

(2) D.S.Margoliouth, The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam (London, 1924).
(3) R.Dozy, Die Irsaeliten Zu Makka (Leipzig, 1864).
(4) S.D.Goitein, Jews and Arabs ( (New York: Schocken Books, 1955).



118

المجتمع اليهودي بين االستشراق واالستغراب                                                                                                                                                          محمد خليفة حسن أحمد

االسترشاق اليهودي ليست له لغة واحدة أو حمددة للكتابة. فاملسترشقون املنتمون إىل مدارس االسترشاق األوروبية 
واألملانية،  والفرنسية،  )اإلنجليزية،  األوروبية  املدارس  مثل  لالسترشاق  اإلقليمية  املدارس  هذه  بلغات  يكتبون 
واإلسبانية، واإليطالية، والربتغالية وغريها(. وعادة ما يكون املسترشقون اليهود متعددي اللغات ولدهيم القدرة عىل 
الكتابة بأكثر من لغة. وهذا يعود إىل تأثري ظاهرة الشتات اليهودي التي خلقت شتاًتا لغوًيا. والكتابة بأكثر من لغة تعد 

ميزة اكتسبها املسترشق اليهودي دون غريه.

وقد طبعت املرحلة الصهيونية االسترشاق اليهودي بطبيعة خاصة حددت له أهداًفا معينة، ووضعت له اسرتاتيجية 
هبا  اتسم  التي  النظرية  املرحلة  الصهيوين  االسترشاق  جتاوز  وقد  التنفيذية.  واخلطط  الربامج  له  رسمت  كام  خاصة، 
االسترشاق اليهودي العام. فقد اندمج املسترشقون الصهاينة يف السياسة الصهيونية وساروا عىل الربامج العلمية التي 
وضعتها الصهيونية واملرتبطة بتحقيق هدف إنشاء ما يسمى بالوطن القومي لليهود وما يتطلبه ذلك من برامج تنفيذية 
هتدف إىل تأسيس الكيان الصهيوين عىل مستوى برامج اهلجرة إىل فلسطني، وبرامج إحياء اللغة العربية وحتويلها إىل لغة 

الكتابة والعلم واحلديث يف إرسائيل، باإلضافة إىل التأسيس التارخيي واجلغرايف والثقايف للكيان الصهيوين.

ويمكن تلخيص موضوعات االسترشاق الصهيوين يف التايل:

− الدراسات السياسية والدبلوماسية واالقتصادية التي ختدم املصالح واألطامع الصهيونية يف فلسطني.
− الدراسات التارخيية واآلثارية واجلغرافية التي تؤصل للوجود اليهودي يف فلسطني، واألعامل التي يتم هبا تزييف 
التاريخ اليهودي القديم، وجعل فلسطني بلًدا هيودًيا، وإضعاف الوجود الفلسطيني القديم، والعمل عىل طمسه 

بكل الوسائل املمكنة. 
− الدراسات املرتبطة باملجاالت العلمية وحتويل اللغة العربية بعد إحيائها إىل لغة للعلم احلديث ولغة لألدب العربي 

احلديث.
البيئة  باعتبارها  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  أوضاعها  ومتابعة  واإلسالمية  العربية  املجتمعات  دراسة   −

املحيطة بالوطن اليهودي املراد إنشاؤه.
− دراسة الشخصية الفلسطينية واألوضاع الفلسطينية املختلفة، واللهجات الفلسطينية، واألدب والفنون الفلسطينية، 
ويمكن أن يطلق عىل هذه االهتاممات دائرة الدراسات الفلسطينية. وقدمت هذه الدائرة تغطية شاملة للمجتمع 

الفلسطيني وأوضاعه السياسية، والدينية، واالقتصادية، واجلغرافية، واالجتامعية والنفسية.
− دراسة الشخصية العربية واملجتمع العريب املحيط بفلسطني. وقد توزع املسترشقون الصهاينة للتخصص يف البالد 
العربية املختلفة أو يف الدراسات اإلقليمية التي تتناول عدًدا من البالد العربية داخل جمال جغرايف معني، مثل 
بلدان الرشق األوسط، وبلدان الشامل األفريقي أو املغرب العريب، وبلدان اجلوار التي تشتمل عىل سوريا ولبنان 
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واألردن ومرص أو ما كان يسمى بدول املواجهة. 
− دراسة املجتمع اإلسالمي غري املتحدث بالعربية واملرتبطة دينًيا بالعامل العريب، واملتوقع منه أن يتخذ موقًفا منارًصا 

للقضية الفلسطينية.
البناء الديني والفكري للكيان الصهيوين، وهو الدور الكبري الذي لعبه االسترشاق الصهيوين خللق أو احتالل   −
اليهودي وما خلقه من  الشتات  التي فرضها  الداخلية  الفرقة  ملواجهة  وثقافته وفكره  لغته  يبدو موحًدا يف  بلد 

اختالفات لغوية واجتامعية وإثنية.
− الدراسات اخلاصة باهلجرة اليهودية والتي تطلبت من االسترشاق الصهيوين دراسة أوضاع األقليات اليهودية يف 

العامل، وتنظيم اهلجرة اليهودية إىل فلسطني من كل بالد العامل.

سابًعا: موضوعات االستشراق اإلسرائيلي 

يبدأ هذا االسترشاق بقيام إرسائيل عام 1948م، وهو بطبيعة احلال امتداد لالسترشاق الصهيوين، وارًثا ألهدافه 
باالسترشاق  الصهيوين  االسترشاق  وصلة  العام.  اليهودي  االسترشاق  مع  التقليدية  بالروابط  وحمتفًظا  وموضوعاته 
اإلرسائييل صلة عضوية. ولعل الفارق الرئيس يف درجة الرتكيز عىل بعض املوضوعات املشرتكة التي أسسها االسترشاق 
الصهيوين أصاًل، وأيًضا يف إضافة بعض املوضوعات اجلديدة التي أتت هبا املرحلة اإلرسائيلية، وهي مرتبطة يف الغالب 
بأوضاع هيود إرسائيل التي مل يكن هلا وجود يف املرحلة الصهيونية. ويمكن أن نضيف فارًقا جديًدا وهو خيتص بلغة 
االسترشاق يف املرحلة اإلرسائيلية؛ حيث برزت اللغة العربية احلديثة كلغة جديدة لالسترشاق اإلرسائييل ُتضاف إىل 
اللغة العربية احلديثة،  الغربية وأوروبا الرشقية فلقد نمت  اللغات األوروبية املختلفة يف أوروبا  اللغات األخرى مثل 

وتطورت تطورا كبرًيا يف املرحلة اإلرسائيلية، وأصبحت مؤهلة ألن تكون لغة االسترشاق اجلديد يف إرسائيل.

ومن أهم موضوعات االسترشاق اإلرسائييل:

− تأصيل الوجود اإلرسائييل يف فلسطني من خالل توظيف علوم التاريخ واجلغرافيا واألنثروبولوجيا وعلم اآلثار. 
وقد أصبح توظيف هذه العلوم خلدمة األهداف الصهيونية واإلرسائيلية سهاًل وميسوًرا بعد احتالل فلسطني 

بالكامل.
املناطق  يف  االستيطان  طريق  عن  وبخاصة  هيودي،  بلد  إىل  البلد  وحتويل  فلسطني  بتهويد  اخلاصة  الدراسات   −

الفلسطينية اجلديدة وإعطائها صبغة هيودية خالصة وحمو كل ما يدل عىل أصلها الفلسطيني.
− إعادة كتابة تاريخ فلسطني عرب العصور ليتحول إىل تاريخ هيودي وطمس اهلوية العربية لفلسطني.

− التكوين الثقايف والفكري إلرسائيل، وبناء الشخصية اإلرسائيلية عىل أسس جديدة متيزه عن الشخصية اليهودية 
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العامة، وحتى عن الشخصية الصهيونية البحتة التي تربت خارج إرسائيل)1(.
− هتويد فلسطني والقدس، والعمل عىل وضع سياسات عزل الفلسطينيني عن العرب، وحماولة فصلهم عن املجتمع 

اإلرسائييل، وعدم السامح هلم باالندماج يف املجتمع اإلرسائييل.
− دراسة املجتمع الفلسطيني والشخصية الفلسطينية واللهجات الفلسطينية والعادات والتقاليد وكل ما يساعد عىل 

فهم املجتمع الفلسطيني والسيطرة عليه سيطرة تامة ال تعتمد فقط عىل السياسة والعسكرية ومسائل األمن ولكن 
تتجاوز ذلك إىل معرفة الشخصية وحتليلها نفسًيا ومعرفة هلجاهتا وأدهبا وفنوهنا.

اهلوية  ختدم  التي  القومية  الدراسات  إىل  العامة  االسترشاقية  الدراسات  وجتاوز  لالسترشاق،  القومي  التوظيف   −

اإلرسائيلية يف مواجهة اهلوية الفلسطينية.
− الدراسات اخلاصة باملجتمع اإلرسائييل يف الداخل، وبخاصة الرصاع الداخيل بني الفرق الدينية وبني األحزاب، 

والعرقيات الداخلية.
− الدراسات اخلاصة بالرتاث اليهودي يف إرسائيل.

ثامًنا: االستغراب اإلسرائيلي

هذا  ظل  ويف  الرشق.  عن  غربية  رؤية  قبل  من  االسترشاق  قدم  كام  الغرب،  عن  رشقية  رؤية  االستغراب  يقدم 
عالقة  حتديد  يصعب  كام  حتديده،  يصعب  اإلرسائييل  املوقف  أن  نجد  واالستغراب  لالسترشاق  املخترص  التعريف 
إرسائيل باالسترشاق واالستغراب. هل إرسائيل بلد استرشاقي بحكم وجوده يف الرشق جغرافًيا؟ وهل هذا الوجود 
أصيل أم أنه وجود مفتعل ال جيعل من إرسائيل بلًدا رشقًيا خيلق استغراًبا؟ أم أنه ال يزال غربًيا وخيلق استرشاًقا، أم أنه 

جيمع بني الضدين فينتج استرشاًقا واستغراًبا يف نفس الوقت.

احلقيقة أن إرسائيل غلبت عليها الروح الغربية فاستمرت يف إنتاج االسترشاق، وفصلت نفسها عن الفلسطينيني 
وعن العرب مثلها مثل املسترشقني، واستخدمت طرق املسترشقني، وطورت املعرفة كقوة حتقق هبا سيطرهتا عىل العرب 
والفلسطينيني متاًما كام فعل االسترشاق حسب رؤية إدوارد سعيد يف توظيف املعرفة لتحقيق القوة والسيطرة عىل شعوب 

الرشق. 

وإذا كان إنتاج إرسائيل لالسترشاق يتواءم مع طبيعتها وروحها الغربية فإن الغريب هو إنتاج إرسائيل لالستغراب. 
الذات.  عن  بحًثا  استغراهبا  جيعل  الغربية  فأصوهلا  ذاهتا،  تدرس  إرسائيل  وكأن  األمر  يبدو  لالستغراب  إنتاجها  ففي 
ومن الطبيعي أن تكون إرسائيل أقدر عىل دراسة الغرب من العرب والفلسطينيني فهي مؤهلة لفهم املجتمعات الغربية 
واألمريكية أكثر من استعداد العرب والفلسطينيني للوصول إىل هذا الفهم خاصة وأن روابط إرسائيل بالغرب األورويب 

)1(  املدرسة اليهودية يف االسترشاق، مرجع سابق، ص. 70-69.



121

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد ٣9-العدد 2( – 144٣هـ / 2021 م، علمية محكمة، جامعة قطر

بالغرب موجودة وقوية؛ فإرسائيل مل تغري  الثقافية والعرقية واالجتامعية  الصلة  تزال  واألمريكي روابط عضوية، وال 
لغتها؛ إذ ال يزال اإلرسائيليون يتحدثون يف إرسائيل بعرشات اللغات األوروبية عىل الرغم من اختاذ العربية لغة رسمية 
ويزداد األمر تعقيًدا إذا نظرنا إىل حقيقة انقسام املجتمع اإلرسائييل، ومن قبله املجتمع األورويب، إىل سفارديم وأشكناز؛ 
أي إىل رشقيني وغربيني)1(. وقد حدث هذا االنشطار العرقي بسبب ظاهرة الشتات التي حتكمت يف املجتمع اليهودي 

وقطعته إرًبا بني الرشق والغرب.

وهذا االنقسام انقسام حقيقي عىل املستويات الثقافية والدينية واالجتامعية واللغوية والعرقية. وهو انقسام موروث 
انتقل إىل إرسائيل عن طريق الصهيونية التي كان هدفها األسايس القضاء عىل ظاهرة الشتات اليهودي، وتوحيد اليهود 
ثقافًيا، واجتامعًيا، ولغوًيا يف كيان واحد حيقق هذه الوحدة املنشودة. واحلقيقة أن الصهيونية فشلت يف حتقيق هذا اهلدف، 
وال يزال الوضع اليهودي عىل ما هو عليه، بل وانتقلت رصاعاته املوروثة عىل املستويات املذكورة إىل الكيان الصهيوين.

االسترشاق  من  متضاًدا  موقًفا  ختلق  وسفارديم  أشكناز  إىل  اإلرسائييل  املجتمع  قسمة  أن  يف  تتضح  هنا  واملشكلة 
واالستغراب. بمعنى آخر أن لدينا فريًقا مسترشًقا بطبيعته، وهو فريق االشكناز، وفريًقا مستغرًبا بطبيعته وهو فريق 
البالد الرشقية،  إىل  السفارديم »مسترشقني«؛ ألهنم يعودون  الصعب تسمية  السفارديم. والداللة اجلغرافية جتعل من 
كام يصعب تسمية األشكناز »مستغربني«؛ ألهنم من أهل الغرب يف األصل وإن كانوا يعيشون يف إرسائيل. ولكن خيلق 
هذا االنقسام استرشاًقا واستغراًبا يف نفس الوقت. ولعل هذا من أهم أشكال الرصاع يف إرسائيل. فنحن أمام جمتمعني 
خمتلفني يف كل يشء إىل احلد الذي يمكن لنا أن نقول إن لدينا استرشاًقا داخلًيا واستغراًبا داخلًيا. فاملجتمع املنقسم عرقًيا 
وثقافًيا ينتج اليشء وضده يف نفس الوقت. فالسفارديم هم موضوع استرشاق بالنسبة إىل األشكناز، واألشكناز موضوع 

استغراب بالنسبة إىل السفارديم. 
تاسًعا: من أهم مراكز االستشراق وحوار األديان في إسرائيل)2(

− مجعية االرتقاء بالتعليم اخلاص بحوار األديان.

− مجعية التعايش العريب اليهودي يف تالل هيوذا.

− جسور إىل السالم.

− ج.ياحاد - مركز سيمنار التعددية يف كبوتس ملكيا.

− مركز التعددية الدينية.

)1(  حممد خليفة حسن، الشخصية اإلرسائيلية: دراسة يف توجهات املجتمع اإلرسائييل نحو السالم )القاهرة: مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة، 
سلسلة دراسات تارخيية ودينية، العدد 2، 1998(، ص. 74؛ وانظر أيًضا: أفيفا أفيف، املجتمع اإلرسائييل، ترمجة حممد أمحد صالح، مراجعة حممد 

حممود أبو غدير)القاهرة: مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة، العدد 6، 1998(، ص. 45.
)2( The ICCI Guide to Interreligious Activities in Israel (Jerusalem, 1995), p. 6-7.
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− مجعية رجال الدين من أجل السالم.

− إخوة البحث املسكوين الالهويت يف إرسائيل.
− الفيدرالية الربوتستانتية الفرنسية.

− جفعت هفيفا: املركز اليهودي العريب للسالم.

− مجعية هرايل )جبل الرب( منتدى حوار األديان.

− املعهد اليهودي العريب باهلستدروت - بيت بريل عمر مصاحلة.
− بيت النعمة: رئاسة كامل شحادة ويوفال شمشوم.

− بيت األمل إرادة إلياس جبور.
− معهد دراسات األرض املقدسة.

− السفارة املسيحية الدولية يف القدس.
− )Interns( للسالم، احلاخام بروس كوهني)1(.

− الكلية اإلسالمية يف البقاع الغربية، رئاسة الشيخ زياد زامل أبو موش.
− امللتقى اإلرسائييل، رئاسة د. كيتي كوهني.

− مجعية حوار األديان اإلرسائيلية، رئاسة هيودا ستولوف.

− املجلس اإلرسائييل اليهودي للعالقات بني األديان، رئاسة د. جيوفري وجودر.
− مركز العمل الديني اإلرسائييل، احلاخام أورى رجيف.

− مركز القدس لدراسات الرشق األدنى، رئاسة د. كنت برون.

− معهد القدس للعالقات بني األديان والبحث، رئاسة د. إرسائيل ليّبل.

− مركز تعليم كبوتس الىف، رئاسة إسحاق سنتكوف.

− مركز ليو بك للتعليم املستمر يف القدس، رئاسة جابريلال روبني.

نخ)2(. − مركز ميلينس لاللتقاء املسيحي بإرسائيل، رئاسة دانيل روسِّ

− البيت املفتوح، رئاسة إسحاق النداو وميخائيل فانوس.
− حاخامات من أجل حقوق اإلنسان، رئاسة حاخام جريمى ِملجروم.

− مركز كرتسيبون املسيحي للدراسات اليهودية، رئاسة إليو باسيتو)3(.

(1)  Ibid.
(2)  Ibid.
(3)  Ibid.
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− معهد شالو هارمتان، رئاسة احلاخام تسفي ماركس.

− شيمش: هيئة الصداقة اليهودية العربية والتعايش يف اجلليل، رئاسة هاري رودس.

− شوَتفوت مشاركة )Partnership(، رئاسة أمري خَمول.

− أخوات صهيون، رئاسة سريكامي ماكدونالد.
− املعهد الالهويت السويدي، رئاسة القسيس آك سكوج.

− معهد تنتور املسكوين للدراسات الالهوتية رئاسة تومر سرتانسكي)1(.

− مركز سيمنار، توفال، رئاسة ِهدفا ليفانت وريتشارد ِمليكي.

− املؤمتر العاملي للدين والسالم، رئاسة روبني تويتي املؤمتر اليهودي العاملي رئاسة أىف بيكر.
− االحتاد العاملي لليهودية التقدمية، رئاسة احلاخام نعامة ِكلامن.

− املنظمة الصهيونية العاملية، قسم العالقات اخلارجية، رئاسة سارة فليارمان.
− مركز ياكار التعليمي والثقايف، رئاسة احلاخام مئري روزن واحلاخام دافيد زلر)2(.

− سيمنار بناء اجلسور يف التعليم من أجل الفهم الديني البيني والتعايش العريب اليهودي يف إرسائيل.

− جملس التنسيق الديني الداخيل يف إرسائيل، رئاسة احلاخام رون كرونش القدس.

− مجعية إرسائيل للحوار الديني.

− معهد هارمتان للسالم، رئاسة زىف ماركس.

− بني بريث.
− معهد ترومان للسالم، اجلامعة العربية القدس.

− قسم مقارنة األديان، اجلامعة العربية.

ومع االعرتاف باألهداف اخلاصة هبذه املراكز واملعاهد اإلرسائيلية، فإن هناك أهداًفا عامة معلنة جتمع هذه املراكز 
حول قضية العالقات الدينية البينية، ومسائل التعايش، وحوار األديان، وترتبط هذه املراكز بانتامءات خمتلفة منها ما هو 
هيودي خالص، ومنها ما هو صهيوين، ومنها ما هو إرسائييل بحت، وبعضها جيمع بني االنتامءات اليهودية الصهيونية 

اإلرسائيلية.

عاشًرا: من أهم األهداف العامة لهذه المراكز والمعاهد

− الربط بني هذه املراكز واملعاهد يف الداخل اإلرسائييل وتعزيز عالقاهتا باملراكز املناظرة يف العامل.
− االرتقاء بالفهم الثقايف والديني البيني داخل إرسائيل وخارجها.

(1)  Ibid.
(2)  Ibid.
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− تطوير الوعي اإلرسائييل وتنميته بشأن التطورات احلديثة يف جمال العالقات الدينية.
− دراسة تأثري الرصاع العريب اإلرسائييل عىل العالقات الدينية داخل إرسائيل.

− اجتاهات العالقات الدينية البينية يف الواليات املتحدة األمريكية وتأثريها عىل إرسائيل.
− دراسة القضايا احلديثة مثل االجتاهات احلديثة يف الصهيونية املعارصة وتأثري العلامنية واألصوليات عىل العالقات 

الدينية يف إرسائيل.
− عقد املؤمترات اخلاصة باحلوار الديني بني اليهودية واملسيحية واإلسالم ومع الديانات الرشقية.

− نرش وترمجة الوثائق األساسية اخلاصة بالعالقات اليهودية املسيحية يف الفرتة املعارصة.
− دراسة العالقات الفاتيكانية اإلرسائيلية وتطويرها.

− تبني مرشوعات بناء اجلسور مع األديان ودعم احلوار اليهودي اإلسالمي.

حادي عشر: طبيعة االستغراب اإلسرائيلي

املوضوعية  املالحظات  تلك  أهم  ومن  إرسائيل،  يف  واالستغراب  االسترشاق  حول  املالحظات  من  عدد  هناك 
واملنهجية ما ييل:

1- الدمج أو اخللط بني االستغراب واالسترشاق؛ إذ ال توجد حدود واضحة لالستغراب واالسترشاق، وقد جيتمع 

اخللط  هذا  وبعود  الوقت.  نفس  يف  ومستغرًبا  مسترشًقا  فيصبح  واحد،  باحث  أو  واحد  درس  يف  املوضوعان 
إىل ظروف الشتات والتوزع اليهودي بني الرشق والغرب، كام أثر الواقع اجلغرايف لألقليات اليهودية يف العامل 
جيعلها منتمية إىل الرشق والغرب مًعا. ويظهر هذا األمر بوضوح يف وضع إرسائيل اإلثني املختلط باجلمع بني 
عليها  يسيطر  الصهيونية  الدولة  وكون  الرشق(،  )هيود  السفارديم  واليهود  الغرب(،  )هيود  واألشكناز  اليهود 
إثنًيا األشكناز، وهم غربيون يعيشون يف بلد رشقي تم احتالله، فأصبح من الصعب اعتبار ما ينتجونه استرشاًقا 

خالًصا، أو استغراًبا خالًصا.
2- غياب املنهج يف االستغراب، وهذه صفة عامة تنطبق عىل االستغراب اإلرسائييل، كام تنطبق عىل االستغراب عند 

املسلمني ووجدت نفس املشكلة يف االسترشاق وقد ناقشنا من قبل فكرة أن االسترشاق بال منهج، وحكمنا عليه 
أنه ليس علاًم، بل هو حركة فكرية هلا هدف حمدد وهو توظيف املعرفة لتحقيق اهليمنة عىل الرشق)1(، أما املنهج 
فاالسترشاق يتصف بحرية منهجية، أو تنوع منهجي؛ حيث استخدم االسترشاق كل املناهج العلمية املتوفرة يف 
العلوم املختلفة بأقسامها املعروفة: العلوم اإلنسانية، والعلوم االجتامعية، والعلوم الطبيعة. وهذا الشأن املنهجي 

إدوارد سعيد، االسترشاق:  أيًضا:  )الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 2000م(؛ وانظر  أزمة االسترشاق  )1(  حممد خليفة حسن، 
املعرفة، السلطة، اإلنشاء، ترمجة كامل أبو ديب )بريوت: مؤسسة األبحاث العربية، 1995م(.
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أراه ينطبق عىل االستغراب. فهو ال يملك منهًجا خاصا به ولكنه يستخدم املناهج املنتمية إىل العلوم املذكورة. 
الغرب.  عىل  الرشقية  اهليمنة  حتقيق  إىل  تسعى  فكرية رشقية  حركة  بأنه  االستغراب  ف  ُأعرِّ أن  يمكنني  ولذلك 

وجيب أن نعرتف بأن االسترشاق كحركة فكرية حقق نجاًحا ملحوًظا مل حيققه االستغراب بعد. 

االستعامر،  جناحي  أحد  االسترشاق  واعتبار  الغريب،  باالستعامر  االسترشاق  ربط  عملية  هذا  يفرس  وربام 
ن منهًجا خاًصا  الثاين لالستعامر يف األدبيات اإلسالمية. وال نعتقد أن االستغراب سيكوِّ والتنصري هو اجلناح 
االستغراب علاًم،  يكون  أن  بني  نختار  أن  اإلنسانية واالجتامعية، وجيب  العلوم  املناهج يف  به، وسيكون رهني 
منهًجا مستقال خيصه.  له  ر  نطوِّ أن  فيجب  االستغراب كعلم  اخرتنا  وإذا  أهدافها.  هلا  فكرية  يكون حركة  وأن 
وقد محلت بعض الكتب الدارسة لالستغراب عنوان »علم« مثل كتاب الدكتور حسن حنفي »مدخل إىل علم 
االستغراب«)1(، والكتاب ال يقدم علاًم له منهج. واحلقيقة أن الغرب يف معرفته للرشق ال حيتاج إىل علم، والرشق 
يف معرفته للغرب ال حيتاج إىل علم. واملطلوب ليس علاًم دارًسا للرشق أو الغرب، ولكن املطلوب هو حركة 

دراسة للرشق أو للغرب لتحقيق أهداف اهليمنة مستعينة باملنهج يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

3- التوظيف اإلرسائييل لالستغراب واالسترشاق مًعا دون متييز، ولكل منهام جماالته املستقلة مع بعض التداخل 
الشعب  عىل  اهليمنة  حتقيق  ذكرنا  كام  التوظيف  هذا  وهدف  الفكريتني.  احلركتني  بني  اخللط  أو  للدمج  املنتج 
املدروس من خالل املعرفة من أجل حتقيق املصلحة اليهودية العامة، واملصلحة الصهيونية واإلرسائيلية اخلاصة. 
ااالسترشاق  باخللط بني  املستويني االسترشاقي واالستغرايب مع االعرتاف  بنجاح إرسائيل عىل  القول  ويمكن 
واالستغراب مع القول بوحدة اهلدف أو األهداف أو احلصول عىل املعرفة لتحقيق القوة املحققة للهيمنة واملؤدية 

إىل حتقيق املصالح.
بالرشق وبفلسطني من  اهتمت  الصهيونية كام  أن  االستغراب اإلرسائييل. واحلقيقة  الصهيوين يف  االجتاه  4- غلبة 
أجل إنشاء ما يسمى بالوطن القومي لليهود، اهتمت أيضا بدراسة الغرب من أجل حتقيق نفس اهلدف، وركزت 
الدراسات االستغرابية اإلرسائيلية عىل معرفة الغرب، والدول الغربية، كام ركزت عىل معرفة األقليات اليهودية 
يف الغرب وتوظيفها صهيونيا من أجل الدخول يف الصهيونية ودعم حركة اهلجرة اليهودية إىل فلسطني، وحركة 
األهداف  هذه  لتحقيق  الغريب  واالقتصادي  والدبلومايس  السيايس  الدعم  عىل  واحلصول  املستوطنات  بناء 
اليهودية  العامل لتحقيق املصالح  الراعية يف  الصهيونية، احلركة  الكل يعمل حتت مظلة  أن  الصهيونية. واحلقيقة 

العامة واإلرسائيلية اخلاصة.
5- االهتامم الشكيل بالسالم وبالقضية الفلسطينية. ال هيتم االستغراب اإلرسائييل بقضايا السالم مع العرب وبقضية 

)1(  حسن حنفي، مدخل إىل علم االستغراب )القاهرة، الدار الفنية للنرش والتوزيع، 1991م(.
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فلسطني، وال يوجد له دور فعال يف التأثري عىل السياسة اإلرسائيلية جتاه القضية. واالهتامم األكرب هو باألوضاع 
اليهودية يف الغرب األورويب واألمريكي وبالعالقات اليهودية املسيحية يف الغرب، وتوظيفها ملصلحة إرسائيل.

6- عدم االهتامم باحلوار مع املسلمني، واالشتغال بحوارات شكلية مع عرب فلسطني هتدف إىل احتوائهم واهليمنة 
بقضايا  املرتبطة  األمور  من  ذلك  وغري  الدولة،  وبيهودية  واإلرسائيلية،  الصهيونية  بالقضايا  وإقناعهم  عليهم، 
اهلوية دون أدنى اهتامم باهلوية الفلسطينية وباحلقوق الفلسطينية األساسية، وبحقوقهم حتت االحتالل. هذا يف 
الوقت الذي هتتم فيه مراكز االستغراب بحقوق األقليات اليهودية يف الغرب، وبتحسني العالقات مع الدول 
الغربية، وبالدخول يف حوار معها من أجل املصالح اليهودية لألقليات، والدفاع عنها وضامن حقوقها، وتعاوهنا 
مع اجلامعات اليهودية يف الغرب وتوجيهها خلدمة املواقف الصهيونية، وتطوير العالقات مع الكنيسة الغربية، 
وبخاصة يف جمال احلوار والتأثري عىل هذه الكنائس يف تعميق وتطوير عالقتها باليهودية والصهيونية، ونجاحها يف 
خلق كيانات مسيحية تعرب عن اندماجها يف الصهيونية مثل الصهيونية املسيحية ودفعها إىل اختاذ مواقف سياسية 
مستقلة بعيًدا عن األمم املتحدة واملنظامت الدولية املسؤولة عن القضية الفلسطينية. وقد رأينا هذا سابًقا يف إلغاء 
قرار األمم املتحدة اخلاص بعنرصية إرسائيل، والقرارات األحادية احلديثة التي اختذها الرئيس األمريكي السابق 
املناطق  باالستيطان اإلرسائييل يف  السامح  القدس عاصمة إلرسائيل، وقرارات  دونالد ترمب ومنها قرار اختاذ 
قرارات  وأخرًيا  إرسائيل،  إىل  الغربية  الضفة  ضم  وقرار  إرسائيل،  إىل  اجلوالن  هضبة  ضم  وقرار  الفلسطينية، 
قرارات  التطبيع. وكل هذه  العربية عىل  الدول  من  فيها عدًدا  ترمب، وأجرب  توالها  التي  مع إرسائيل  التطبيع 

أمريكية إرسائيلية خالصة دون الرجوع إىل املنظامت الدولية والعربية ذات الشأن يف هذه القضايا.
7- تبييض إرسائيل )Whitening of Israel()1(: ومن األهداف الرئيسية لالستغراب اإلرسائييل ما يسمى تبييض 
األبيض يف عالقته  البيضاء األوروبية واألمريكية، ويترصف مثل اجلنس  للشعوب  امتداًدا  إرسائيل وأهنا متثل 
إرسائيل  جعل  أي  إرسائيل«  »أشكنزة  عبارة:  التوجه  هذا  عىل  نطلق  أن  املمكن  ومن  البيضاء.  غري  بالشعوب 
املجتمع  داخل  قوي  رصاع  والسفارديم  األشكناز  بني  اإلثني  الرصاع  أن  املعروف  ومن  خالصة.  اشكنازية 
اإلرسائييل بسبب الرغبة األشكنازية يف فرض السيادة عىل املجتمع اإلرسائييل عرقًيا، وثقافًيا، ودينًيا، وتوجيه 
األقليات  هبا  وتأخذ  الغربية،  احلضارة  إىل  تنتمي  قيم  الغالب  يف  وهي  األشكنازية،  بالقيم  األخذ  إىل  املجتمع 
السفارديم عىل أهنم رشقيون بسبب أصوهلم غري  إىل  املتحدة األمريكية. وُينظر  أوروبا والواليات  اليهودية يف 
األشكنازية وقيمهم القريبة من قيم أهل الرشق)2(. وعىل هذا األساس يمكن القول بأن االستغراب اإلرسائييل 
استغراب أبيض مضاد إثنيا ليهود الرشق، ويفهم أن إرسائيل بيضاء، أو جيب أن تكون بيضاء وألن هذا جيعلها 
(1)  Johannes Becke, The Whitening of Israel: Occidentalism and Self- Occidentalization on the Israeli Lift.

)2(  حممد خليفة حسن، )الشخصية اإلرسائيلية ...(، مرجع سابق.
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امتداًدا هليمنة الرجل األبيض، وجيعلها عرقًيا معادية يف هذه احلالة وتابعة للفلسفة األوروبية التي جتعل الرجل 
األبيض متفوًقا عرقًيا وله حق السيادة عىل الشعوب غري البيضاء. وكانت هذه إحدى أسس االستعامر األورويب 
لل هبا العملية االستعامرية، واعتربت االستعامر يقوم بأداء رسالة حضارية يف العامل غري األبيض املتخلف  التي عَّ
حضارًيا فينقله إىل احلضارة واملدنية من خالل استعامره. والفكر األبيض اإلرسائييل ال خيتلف عن الفكر األورويب 

يف هذا املجال بل يعترب نفسه امتداًدا هلذا الفكر عىل املستوى احلضاري واإلثني.

وهذا جيعل من االستغراب اإلرسائييل شيًئا أكرب من جمرد امتداد للفكر العنرصي األورويب. بل هو أسوأ من 
ذلك ألنه ال يطبق هذه القاعدة عىل الفلسطينيني والعرب فقط، بل هو يطبقها عىل جزء من اليهود غري البيض 

مثل اليهود العرب، واليهود السفرديم وبشكل عام، واليهود السود القادمني من احلبشة والدول األفريقية.

حنا من قبل. وتتسع عملية إحضار الغرب إىل الرشق لكي  8- إحضار الغرب إىل الرشق)1(: تغريب الرشق كام وضَّ
تشتمل عىل التغريب الشامل للرشق، وتشري إليه األدبيات اإلسالمية حتت مسمى حركة تغريب العامل اإلسالمي. 
وتواجه بعض الدول الرشقية غري اإلسالمية نفس ظاهرة التغريب هذه التي يواجهها العامل اإلسالمي. وكل أمة 
أو دولة منها تواجه التغريب بطرق خمتلفة ومتضادة أحياًنا. فهناك من الدول من يقبل التغريب ويرحب به، ومنها 
من يرفضه رفًضا تاًما، ومنها من حياول التوفيق بني التغريب والتقاليد املوروثة. وهذا الرصاع بمواقفه املختلفة 

ُتعاين منه كل البالد الرشقية)2(.

حيث  الصهيونية؛  احلركة  ظهور  منذ  مقبولة  مسألة  التغريب  فمسألة  اإلرسائييل  باالستغراب  يتعلق  وفيام 
سعت الدولة الناشئة إىل أن تكون نموذًجا للغرب يف الرشق، وكثرًيا ما ادعى اإلرسائيليون بأن دولتهم غربية 
ف االستغراب بأنه إحضار  يف قيمها وثقافتها، وأهنا خمتلفة ثقافًيا عن املحيط العريب الذي حييط هبا. ولذلك ُعرِّ

الغرب إىل الرشق وبأنه التقاء الغرب مع الرشق والرشق مع الغرب)3(.

قضية  وهي  اإلرسائييل  املجتمع  يف  األكرب  بالقضية  مرتبطة  األساسية  االستغراب  مشكلة  أن  يتضح  هذا  من   -9
اهلوية الغارق فيها املجتمع اإلرسائييل من خالل رصاعات اهلوية مثل رصاع األشكناز مع السفارديم، ورصاع 
اليهود املتدينني مع اليهود العلامنيني، ورصاع اهلوية اليهودية مع اهلوية الفلسطينية العربية، ورصاع الفرق الدينية 

(1)  Hafna Hirsch, “we are Here to Bring the West, not only to ourselves” in Zionist Occidentalism and the Discourse of Hygiene 
in Mandate Palestine (Cambridge university press, 2009).

)2(  حممد حممود أبو غدير، »حارض ومستقبل إرسائيل بني مفاهيم الرصاع وحتديات السالم«، جملة رسالة الرشق، مركز الدراسات الرشقية، جامعة 
القاهرة، ع. 1-4، 1997، ص. 112-110.

(3)  Eiki Furumizo, East Meets West and West Meets East: A Comparison of Occidentalism and Orientalism, 2010;

وانظر: عز الدين معميش، »فكر االستغراب يف التداول املعريف املعارص: نحو رؤية موضوعية يف اكتشاف اآلخر«، جملة الفكر اإلسالمي املعارص، 
ع. 100، صيف 1441هـ/2020م.



128

المجتمع اليهودي بين االستشراق واالستغراب                                                                                                                                                          محمد خليفة حسن أحمد

اليهودية مع بعضها البعض، وهو ينتمي إىل رصاع اهلويات، ورصاع اإلثنيات مثل رصاع اليهود البيض مع اليهود 
السود أو مع اليهود غري البيض عموًما)1(.

والدور الذي يلعبه االستغراب يف هذا الرصاع اإلثني أو رصاع اهلويات هو دور كبري، فاالستغراب يؤسس 
الديني،  آفاق الرصاع  أفًقا مهاًم من  اليهودية. ويمثل هذا  للدولة  الدولة عموًما تؤسس  أن  البيضاء كام  للدولة 
فالدولة تسعى إىل التخلص من مسلميها ومسيحييها، وجعلها دولة هيودية خالصة لليهود عىل الرغم مما حيتويه 
هذا من تناقض شديد؛ ألن الدولة قامت عىل أكتاف اليهود العلامنيني، وأعداد العلامنيني اليهود تتفوق كثرًيا عىل 
املتدينني. فالدولة حتارب نفسها، وتعتمد عىل اسرتاتيجيات معادية جلزء من اليهود. فهناك عداء واضح ضد هيود 

الرشق، وعداء أوضح ضد اليهود العلامنيني.

خُمرب  دور  أخرى  إثنية  مجاعة  عىل  إثنية  مجاعة  أو  عرق،  عىل  عرق  منارصة  يف  االستغرايب  الدور  ويعترب 
الفلسطينيني والعرب كحل  وُمدمر للدولة يف مستقبلها. وملقاومة هذا الرصاع اإلثني يظهر مفهوم احلرب مع 
صهيوين لتوجيه األنظار عن رصاع اهلوية، وتوجيه األنظار إىل العدو احلقيقي بإثارة احلروب معه، وتوجيه الطاقة 
اإلرسائيلية إىل الدخول يف هذه احلروب املصطنعة من أجل اإلبقاء عىل قضية اهلوية والرصاع حوهلا بعيدة عن 
األنظار ومؤجلة إىل أجل ما. وهنا تأخذ فكرة احلرب الدائمة موقفها املركزي يف الفكر السيايس اإلرسائييل، وهي 
الفكرة التي صبغت املجتمع اإلرسائييل بالصبغة العسكرية، واهلدف من عسكرة الدولة املحافظة عىل اإلحساس 
الدائم باخلطر اخلارجي عىل حساب الشعور باخلطر الداخيل وهو خطر رصاع اهلويات. وهلذا فاملجتمع اإلرسائييل 
هبذه العسكرة الدائمة ال يفكر يف السالم ولن يلجأ إليه حتى لو حدث تطبيع مع العامل العريب بأكمله، ويعتربه 

اخلطر األكرب عىل الدولة ومستقبلها يف حميطها املعادي الداخيل، وحميطها املعادي اخلارجي)2(.

هدف  وهو  اإلرسائييل.  االستغراب  أهداف  أهم  من  اإلرسائييل  املجتمع  تغريب  ُيعد  والتغريب:  االستغراب   -10

مشرتك، واملطلوب هو تغريب املجتمع ككل أي تغريب اإلرسائيليني، وتغريب الدولة وإحلاقها باملجتمع الغريب 
وبالثقافة الغربية. وإىل جانب هذا يظل تغريب املجتمع الفلسطيني والعريب هدًفا دائاًم للحفاظ عىل حضارة املجتمع 
وثقافته وهي حضارة غربية، وأيًضا تغيري اهلوية الفلسطينية والعرب عموًما بتغريبها باعتبار إرسائيل مسؤولة 
حضارًيا عن تغريب الفلسطينيني وادخاهلم يف احلضارة الغربية، وكانت هذه دعوى الصهيونية يف األصل. وقد 
ورثت إرسائيل هذه الدعوى واعتربت نفسها صاحبة رسالة إدخال الفلسطينيني والعرب يف احلضارة الغربية. 

)1(  قاسم عبده قاسم، »اجتاهات الكتابة التارخيية الصهيونية بعد كامب ديفيد«، جملة رسالة الرشق، مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة، ع. 4-1، 
.1997

)2(  حممد حممود أبو غدير، »حارض ومستقبل إرسائيل ...«، مرجع سابق، ص. 111؛ وانظر حممد خليفة حسن، )الشخصية اإلرسائيلية ...(، مرجع 
سابق.
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ر به العملية االستعامرية الكربى للرشق. وهكذا ورثت  وهي تقوم بنفس العمل الذي ادعاه االستعامر الغريب وبرَّ
إرسائيل فلسفة االستعامر الغريب واسرتاتيجيته يف تغريب الفلسطينيني والعرب. وعملية هتويد فلسطني تشتمل 
يف األصل عىل عمليتني: األوىل هتويد املجتمع الفلسطيني، والثانية تغريب املجتمع الفلسطيني. وجيمع العمل 
بناء جمتمع هيودي يقوم عىل األسس احلضارية الغربية. وال ننسى  التهويد والتغريب أي  االستيطاين بني هديف 
هنا أن العلامنية هي العامل املشرتك بني التهويد والتغريب، والزعم بأن الدولة دولة هيودية هو زعم باطل؛ ألن 
الدولة يف احلقيقة دولة علامنية متيل بشكل أكرب إىل الثقافة العلامنية ذات األصول األوروبية، والتهويد حمصور يف 
األقلية الدينية غري العلامنية. وُيعد هذا من أكرب التناقضات يف املجتمع اإلرسائييل فهو جمتمع علامين يطالب بدولة 

هيودية)1(.
11- االستغراب وعداوة الغرب: ُوصف االستغراب كحركة دراسة للغرب بأنه عدو للغرب، وقد جاء هذا الوصف 

لالستغراب يف كتاب بوروما ومرجليت الذي أخذ عنوان: »االستغراب: تاريخ خمترص للعداء للغرب«)2(.

كام ُوصف االستغراب أيًضا بأنه »تصورات عن الغرب«)3(. واالستغراب حسب تعبري بوروما ومرجليت: 
 de.humanizing the( وصف الصورة غري اإلنسانية للغرب التي رسمها أعداؤه« والتعبري املستخدم هنا هو«

west(. كام عرف كاريري االستغراب بأنه »الغرب يف أعني أعدائه«)4(. 

12- االستغراب بمعنى احلداثة: إن إحضار الغرب إىل الرشق كهدف استغرايب إرسائييل تم ربطه يف إرسائيل باحلداثة. 
فاالستغراب بمعنى التحول إىل الغرب. تم فهمه عىل أنه يعني ربط العامل اإلسالمي باحلداثة الغربية. وقد ُبنى هذا 
عىل فهم خاطئ بتمثيل احلداثة بالغرب. ووجه اخلطأ يف هذا الفهم كام يقول جون أوبرت ُفل: »إن العالقة بني 
اإلسالم والغرب عالقة معقدة، إن متثيل الغرب باحلداثة خاطئ. وتبدو أخطاء هذا الفهم يف أن احلداثة ليست 
غربية خالصة وأن الغرب ليس احلداثة ببساطة. فالغرب واحلداثة مفهومان خمتلفان وكيانان تارخييان خمتلفان)5(.

)1(  يعقوب ملكني، اليهودية العلامنية، ترمجة وتعليق أمحد كامل راوي، سلسلة الدراسات الدينية والتارخيية، ع. 25 )القاهرة: مركز الدراسات الرشقية، 
جامعة القاهرة، 2003(. 

)2(  I.Buruma, and A.Margalit, A Short History of Anti- Westernism (London: Atlantic Books, 2004).

)3(  J.G.Carrier, Occidentalism: Images of the West (Oxford, Clarendon Press, 1995).
(4)  James G.Carrier, Occidentalism: the west in the Eeyes of its Enemies (2004).
(5)  John Obert Voll, “The Mistaken Identification of The West With Modernity” on The American Journal of Islamic Social 

Sciences, vol.13 Spring 1996, no. 1, IIIT, p. 1.
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الخاتمة

بعدد  ارتباطه  بسبب  تعقيًدا  املوضوعات  أكثر  من  االستغراب اإلرسائييل  أن موضوع  السابق  العرض  يتضح من 
من القضايا املهمة يف املجتمع اإلرسائييل األمر الذي ُيصعِّب فهم االستغراب يف ظل تداخله وتشابكه مع عدة مسائل 
وقضايا إرسائيلية مهمة، ويف ظل عدم االستقرار عىل تعريف واضح ورصيح لالستغراب إرسائيلًيا ودولًيا، وكذلك 
يف ظل التناقض الداخيل بني الرغبة يف رشقنة الدولة بام أهنا موجودة يف الرشق، وغربنة الدولة من خالل ربطها ثقافًيا 
وحضارًيا بالغرب ومن خالل ما يسمى بإحضار الغرب إىل الرشق. ومتثل الرشقنة والغربنة عمليتني فكريتني ترتبطان 
أصول  عن  لنفسها  تبحث  رشقية  دولة  أم  الرشق،  يف  مزروعة  غربية  دولة  هي  هل  الدولة  هوية  حتديد  بمسألة  أصال 
رشقية من خالل اختالٍق إرسائيل يف املايض، وإحياء لغة ميتة، ومن خالل هتويد فلسطني، وادعاء األصول التارخيية 
والدينية للدولة. وهذا طبًعا من عمل االسترشاق اليهودي بينام يعمل االستغراب اإلرسائييل عىل جعل إرسائيل دولة 
التربير  املتخلف حسب  الغربية يف الرشق  املدنية  بيضاء عىل أرض رشقيٍة حاملة لرسالة اإلنسان األبيض بنرش  غربية 
االستغراب  يدخل  وهكذا  املاضية.  االستعامر  قرون  يف  االستعامرية  الفلسفة  وحسب  القديم،  األورويب  االستعامري 
املجتمع، ويمثالن اجتاهني فكريني متضادين  دائرة الرصاع والتناقض داخل  اإلرسائييل مع االسترشاق اإلرسائييل يف 
يتصارعان حول ُهوية الدولة، وشكلها، وثقافتها. وسيظل هذا الرصاع مستمًرا طاملا استمر هذا التناقض يف بنية املجتمع 

اإلرسائييل.



131

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد ٣9-العدد 2( – 144٣هـ / 2021 م، علمية محكمة، جامعة قطر

المصادر والمراجع

أواًل: املصادر واملراجع العربية 

جملة رسالة الرشق، مركز  أبو غدير، حممد حممود. »حارض ومستقبل إرسائيل بني مفاهيم الرصاع وحتديات السالم«. 
الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة، ع. 1-4، 1997م.

الدراسات  القاهرة: مركز  أبو غدير.  املجتمع اإلرسائييل، ترمجة حممد أمحد صالح، مراجعة حممد حممود  أفيفا.  أفيف، 
الرشقية، جامعة القاهرة، ع.6، 1998م.

تومسون، توماس ل. أسفار العهد القديم يف التاريخ: اختالق املايض، ترمجة عبد الوهاب علوب، مراجعة حممد خليفة 
حسن. القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، ع. 185، 2000م.

حسن، حممد خليفة. »املدرسة اليهودية يف االسترشاق«. جملة رسالة املرشق، القاهرة: مركز الدراسات الرشقية، جامعة 
القاهرة، املجلد 12، ع. 1-4، 2003م.

––––––. أزمة االسترشاق. الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 2000م

الدراسات  مركز  القاهرة:  السالم.  نحو  اإلرسائييل  املجتمع  توجهات  يف  دراسة  اإلرسائيلية  الشخصية   .––––––

الرشقية، سلسلة دراسات تارخيية ودينية، ع. 2، 1998م.

حنفي، حسن. مدخل إىل علم االستغراب. القاهرة: الدار الفنية للنرش والتوزيع، 1991م.

دبايش، محيد. »إغناتس غولد تزهير ومسألة االسترشاق« يف كتاب: ما بعد االسترشاق: املعرفة والسلطة يف زمن اإلرهاب، 
ترمجة باسل عبد اهلل وطفه، مراجعة حسام الدين حممد. ميالنو: منشورات املتوسط، 2015م.

الربيعي، فاضل. ما بعد االسترشاق: الغزو األمريكي للعراق وعودة الكولونياليات البيضاء. بريوت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2007م.

سعيد، إدوارد. »االسترشاق والصهيونية«. جملة املجلة، الرياض، ع. 408، 1987.
––––––. االسترشاق: املعرفة، السلطة، اإلنشاء، ترمجة كامل أبو ديب. بريوت: مؤسسة األبحاث العربية، 1995م.

السيد، رضوان.  »اليهودية والصهيونية يف االسترشاق«. جملة الفكر اإلسالمي، ع. 1، السنة 19 )1409هـ(.
عبد اجلليل، عمر صابر. »نقل املصطلحات األوروبية يف علم اللغة إىل اللغة العربية احلديثة«، جملة رسالة املرشق، مركز 

الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة، املجلد السادس، ع. 1-4، 1997م.
عبد الكريم، إبراهيم. االسترشاق وأبحاث الرصاع لدى إرسائيل. دار اجلليل للنرش والدراسات واألبحاث الفلسطينية، 

1992م.



132

المجتمع اليهودي بين االستشراق واالستغراب                                                                                                                                                          محمد خليفة حسن أحمد

الدراسات  مركز  املرشق،  رسالة  جملة  ديفيد«.  كامب  بعد  الصهيونية  التارخيية  الكتابة  »اجتاهات  عبده.  قاسم  قاسم، 
الرشقية، ع. 1-4، 1997م.

مطبقاين، مازن بن صالح. االسترشاق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي: دراسات تطبيقية عىل كتابات برنارد 
لويس. الرياض: مكتبة فهد الوطنية، 1416هـ/1995م.

معميش، عز الدين. »فكر االستغراب يف التداول املعريف املعارص: نحو رؤية موضوعية يف اكتشاف اآلخر«، جملة الفكر 
اإلسالمي املعارص، ع. 100 )2020م(.

الكويت: سلسلة عامل  اهلنيدي،  الفلسطيني، ترمجة سحر  التاريخ  القديمة - إسكات  اختالق إرسائيل  وايتالم، كيث. 
املعرفة، العدد 249، 1999م.

ثانيا: املصادر واملراجع األجنبية 

References
‘Abd al-Jalīl, ‘Umar Ṣābir. “Naql al-Muṣtalaḥāt al-Ūrūbbiyyah fī ‘Ilm al-Lughah Ilā al-Lughah al-‘Ibrīyyah 

al-Ḥadīthah” (in Arabic), Majallat Risālat al-Mashriq, Markaz Dirāsāt al-Sharqīyyah, Jāmī‘at al-
Qāhirah, 6th. Vol. 1-4, 1997 AD.

‘Abd al-Karīm, Ibrāhīm. Al-Istishrāq wa Abhāth al-Ṣirā‘ Ladā Isrā’īl (in Arabic), Dār al-Jīl lil Nashr wa 
al-Dirāsāt wa al-Abhāth al-Falasṭīniyyah, 1992 AD. 

“The Invention of Mizrahim”, Jounal of Palestine Studies, 29, no.1, 1999.

Abū Ghadīr, Mūḥammad Maḥmūd. “Ḥāḍir wa Mustaqbal Isrā’īl Bayn Mafāhīm al-Ṣirā‘ wa Taḥaddīyāt al-
Islām” (in Arabic), Majallat Risālat al-Sharq, Makaz al-Dirāsāt al-Sharqiyyah, Jāmi‘at al-Qāhirah, 
Vol. 1-4, 1997 AD. 

Afīf, Afīfā. Al-Mujtama‘ al-Isrā’īlī (in Arabic), Tr. Muḥammad Aḥmad Ṣālih, ed. Muḥammad Maḥmūd 
Abū Ghadīr, Markaz al-Dirāsāt al-Sharqīyyah, Jāmi‘at al-Qāhirā, Vol. 6, 1998 AD.

Al-Rabī‘ī, Fāḍil Mā Ba‘d al-Istishrāq: al-Ghazw al-Amrīkī lil ‘Irāq wa ‘Awdah al-Kūlūniyyāliyyāt al-
Bayḍā’ (in Arabic), Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabīyah, 2007 AD. 

Amnon, R. “The Zionist Return to the West and the Mizrah, Jewish Perspective” in, Orientalism and the 
Jews, eds, Kalmar, I. Davidson and D. Penslar: Brandeis University Press, 2005.

Ashkenazi Jews, Wikipedia.en. Wikipedia.org /wiki/Ashkenazi Jews.

Bichi, Mohammed Abdelhalim, “Historical Roots of Occidentalism in the Islamic Heritage”, (in Arabic) 
Journal of College of Sharia and Islamic Studies, 2020, 37 (2):135-60. https://doi.org/10.29117/
jcsis.2020.0245.

Binder, Bernard. “Deconstructing Orientalism”, in, Islamic Liberalism, A Critique of Development 
Ideologies. The University of Chicago Press, 1988.

Bryan, S. Turner. “Outline of a Theory of Orientalism”, in, Orientalism: Early Sources, vol. 1, Readings in 



133

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد ٣9-العدد 2( – 144٣هـ / 2021 م، علمية محكمة، جامعة قطر

Orientalism, ed. by B.S. Turner, Routledge, London and N.Y., 2000.

Buruma, I. and Margalit, A. Occidentalism: A Short History of Anti-Westernism. London, 2004.

Carrier, James (ed.), Occidentalism: Images of the West. Oxford: Clarendon Press, 1995. 

––––––. Occidentalism: The West in the eyes of its Enemies. 2004. 

Comill, F. “Beyond Occidentalism’, in, Cultural Anthropolog 11, 1996.

Dubāshī, Ḥamīd. “Ignāts Ghold Tzīhar wa Mas’alat al-Istishrāq” (in Arabic),  fī Kitāb: Mā Ba‘d al-
Istishrāq: al-Ma‘rifah wa al-Sulṭah fī Zaman al-Irhāb, Tr. Bāsil ‘Abdullāh Waṭfah, ed. Ḥusām al-Dīn 
Muḥammad, Manshūrāt al-Mutawassiṭ Mīlānu, 2015 AD.

Furumizo, Eiki. “East Meets West and West Meets East: A Comparison of Occidentalism and Orientalism” 
View of Communication, vol. 5, 2005.

Ḥanafī, Ḥasan. Madkhal Ilā ‘Ilm al-Istighrāb (in Arabic), Cairo: al-Dār al-Fannīyah lil Nashr wa al-Tawzī‘, 
1991 AD.

Ḥasan, Muḥammad Khalīfah al-Shakhṣīyyah al-Isrā’īlīyyah Dirāsah fī Tawajjuhāt al-Mujtama‘  al-Isrā’īlī 
Naḥw al-Islām (in Arabic), Cairo: Markaz al-Dirāsāt al-Sharqīyah, Silsilat Dirāsāt Tārīkhīyyah wa 
Dīnīyyah, Vol. 2, 1998 AD.

––––––. “al-Madarsah al-Yahūdīyah fī al-Istishrāq” (in Arabic), Majallat Risālat al-Mashriq, Markaz al-
Dirāsāt al-Sharqīyah, Jāmi‘at al-Qāhirah, Vol 12-1-4, 2003 AD. 

Hirsch, Hafna. “We are here to bring the West, not only to ourselves” in, Zionist Occidentalism and the 
Discourse of Hygiene in Mandate Palestine. Cambridge University Press, 2009

John Obert Voll, “The Mistaken Identification of The West With Modernity” on The American Journal of 
Islamic Social Sciences, vol.13 Spring 1996.

Joseph Massad, “zionism’s Internal Others: Israel and the Oriental Jews, Journal of Palestine Studies 25, 
no.4, 1996.

Mamiche, Azzeddine Fikr al-Istighrāb fi al-Tadāwul al-Ma‘rifī al-Mu‘āṣir, Naḥwa Ru’yah Mawḍū‘īyyah fī 
Iktīshāf al-Ᾱkhar (in Arabic), Majallalt al-Fikr al-Islāmī al-Mu‘āṣīr, Vol. 100, 2020 AD.  

Maṭbiqānī, Māzin Ṣalāḥ. Al-Istishrāq wa al- Ittijāhāt al-Fikrīyyah fī Tārīkh al-Islāmī (in Arabic), Dirāsāt 
Taṭbīqiyyah ‘Alā Kitābāt Birnārd Luwīs, Maktabat Fahd al-Waṭanīyyah, Riyadh, 1416 AH – 1995 
AD.

Qāsim, Qāsim ‘Abduh. Ittijāhāt al-Kitābah al-Tārīkhiyyah al-Ṣahyūniyyah Ba‘d Kāmb Dayfid (in Arabic), 
Majallat Risālat al-Mashriq, Markaz al-Dirāsāt al-Sharqiyyah, Vol. 1-4, 1997 AD. 

Rodinson, M. “The Western Studies of Islam” in, The Legacy of Islam, ed.by J. Schacht and C.E. Bosworth. 
Oxford: The Clarendon Press, 1974.

Sa‘īd, Idwārd. Al-Istishrāq wa al-Ṣahyūnīyyah (in Arabic), Majallat al-Majallah, No. 408, Riyadh. 1987.

––––––. Al-Istishrāq: al-Ma‘rifah, al-Sulṭah, al-Inshā’ (in Arabic), Tr. Kamāl Abū Dīb, Beirut, 1995 AD.

Sayyid, Riḍwān. “al-Yahūdīyah wa al-Ṣahyūnīyyah fī al-Istishrāq” (in Arabic), Majallah al-Fikr al-Islāmī, 
1st. Vol, 19 AD – 1409 AH. 



134

المجتمع اليهودي بين االستشراق واالستغراب                                                                                                                                                          محمد خليفة حسن أحمد

Sephardi: Meaning, Customs, History and Facts, at http://www.Britannica.com 

Smohat, Ella. “Sephardim in Israel: Zionism from the Standpoint of its Jewish Victims”, social Text 7, 1988.

The ICCI Guide to Interreligious Activities in Israel, Jerusalem, 1995.

Tūmsūn, Tūmās L., Asfār al-‘Ahd al-Qadīm fī al-Tarīkh: Ikhtilāq al-Māḍī (in Arabic) Tr. ‘Abd al-Wahhāb 
‘Allūb, ed. Muḥammad Khalīfā Ḥasan, al-Majlis al-A‘lā lil Thaqāfah, Vol. 185, Cairo 2000 AD.

Wāytlām, Kīth. Ikhtilāq Isrā’īl al-Qadīmah (in Arabic), Iskāt al-Tārīkh al-Filisṭīnī, Tr. Saḥar al-Hunaydī, 
Silsilat ‘Ᾱlam al-Ma‘rifah, Vol. 249, Kuwait, 1999 AD. 


