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  شهادة للحق يف زمن الباطل

  حسن محادة

ــة       أيّ ــودي والكنيسـ ــيس اليهـ ــني الكنـ ــة بـ ــاريخ العالقـ ــث يف تـ حبـ
املســيحية، ال بــدّ لــه مــن أن يبــدأ مــن اجلــذور، أي مــن والدة الســيد   
ــيّ     ــه، أي مـــن طـ ــه وقيامتـ ــه وفدائـ ــه وتعاليمـــه وآالمـ ــيح، فحياتـ املسـ

  .صفحة العهد القديم والدخول يف العهد اجلديد
. أجل كثريين هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد، والذي ُيسفُك من"

من نتاج الكرمة أبداً، إىل ذلـك  ) اليوم(احلقَّ أقول لكم، ال أشرب بعد 
  ".اليوم الذي أشربه فيه جديداً يف ملكوت اهللا

ــودي، يَضــلُّ ويُضــلّل       ــديم، اليه . مــن يشــرب مــن كرمــة العهــد الق
  .يضيع ويُضيّع اآلخرين، خيدع نفسه وخيدعهم

اجلديـد، ورفضـه املطلـق    إنّ عدم اسـتعداد الكنـيس لتقبّـل العهـد     
ــةَلـــه، تُـــرجم اضـــطهاداً للســـيد املســـيح وللمســـيحيّ   القـــرون  ني طيلـ

ومل يتوقّـــف هـــذا االضـــطهاد إالّ يف القـــرن . الثالثـــة األوىل للمـــيالد
الرابــع، علــى إثــر اعتنــاق قســطنطني للمســيحيّة، فصــارت املســيحيّة  

ــة، فمــا عــاد مبقــدور الكنــيس أن يضــطهد     ديــنَ الدولــة اإلمرباطوريّ
  …همالكنيسة، وأن يشيطن أبناءها، وأن حيلّل دمَ

ــى االضــطهاد أو عــدم        ــدرة، عل املســألة، يف هــذه احلــال مســألة ق
ــيس        ــن الكنـ ــلّ مـ ــد كـ ــدى تقيّـ ــذورُها إىل مـ ــود جـ ــألةٌ تعـ ــدرة، مسـ قـ
والكنيســـة، كمؤسّســـة، بتعـــاليم دينـــه، أي بـــالنصّ املقـــدّس، يف نظـــر 

  .الكنيس، واملقدّس يف نظر املؤسّسة الكنسيّة
املرجع، الكاهن العالّمة، وهو مربّي ألجيـال،   -ؤلف هذا الكتاب م
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األب اليــاس زحــالوي، يقــارب هــذه اإلشــكالية بتجــرّد ونزاهــة، قــلّ        
نظريمها بني املؤرّخني والباحثني، حتدوه األمانة للتعاليم املسـيحيّة  
ألن يقول الصدق، كلّ الصدق، إىل حـدّ االعـرتاف حبـدوث اضـطهاد     

ــيس،  ــود، للكن ــد املؤسســة الكنســيّة، خصوصــاً يف الغــرب      لليه ــى ي عل
ــل      ــدان، ويف مراحـ ــل البلـ ــيس يف كـ ــدّدة، لـ ــدان حمـ ــي، ويف بلـ األوروبـ
حمدّدة وليس يف كلّ املراحل، وعلى مـدى ألـف عـام، مـن الـزمن هـي       
حقبـــة القـــرون الوســـطى املمتـــدّة مـــن القـــرن اخلـــامس إىل القـــرن  

ــام املع   ــاب يف األحكـ ــغ االستنسـ ــر، حيـــث بلـ ــذا اخلـــامس عشـ ــة هبـ نيّـ
فـأتى تشـرذم اليهـود، أو ازدهـارهم، رهنـاً      . االضطهاد حدوده القصوى

ــيئة  ــاء   "مبشــ ــامع، أو اخللفــ ــاقفة واجملــ ــوك، أو األســ ــابوات وامللــ البــ
ــا وهنــاك     ــاً علــى مجــوع الشــعب أو الرعــاع هن كمــا . والنــبالء، وأحيان

يتوقّف أيضاً على القوانني املختلفة، القدمية أو املرجتلـة، الـيت كـان    
كما يذكر األب املؤرّخ األمـني، الـذي اسـتبعد    … "صريهم مرهوناً هبام

من مراجعه البحثيّة ما جاء يف كتابات املتعصّبني من أهل املؤسسـة  
  .الكنسيّة املسيحيّة وأتباعها، ومن الكنيس وأتباعه

ه األمني، للوقائع التارخيية، حيلّق الكـاهن العالّمـة   يف سياق سردِ
ــوٍّ  مرتفــع، شــاهق، حبيــث يشــرف علــى أدقّ    فــوق احلقبــات، علــى عل

ــةٍ بالتعــاليم   ــداً بدقّ التفاصــيل، دون انفعــالٍ أو حتيّــز أو حتــزّب، متقيّ
  .املسيحيّة، اإلنسانيّة األخالقيّة

  .يعطي لكلّ ذي حقٍّ حقّه، متجنّباً أي احنراف أو تعميم

هــذا مــا اســتبعده األب   . يطعــن الصــدقيّة يف الصــميم  …التعمــيم
نـراه يـذهب يف الصـدق إىل حـدّ االعـرتاف الواضـح بوجـود        . زحالوي

، مبـا  "الكنيسـة "، عند بعـض أهـل املؤسسـة الكنسـيّة، إذ أنّ     "الساميّة"
كــالم . هــي تعــبري عــن جســد املســيح، ال ميكنــها التمييــز بــني البشــر   
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واحلقّ يقضي باالعرتاف أيضاً بأنّ ". احلقَّ أقول لكم"الفادي يبدأ بـ 
من امللوك يف حقبة القرون الوسطى من التزم بالعـدل بـني الرعيـة،    

الذي حرص على املسـاواة أمـام القـانون،    ) م526-493" (تيودوريك"كـ 
فخاطــب اليهــود وبــاقي رعايــا مملكتــه بقــولٍ مشــهود ميكــن اعتبــاره   

القـانون الرومـاني يف    مَسهماً يف تأسيس الدولـة املدنيّـة علـى قاعـدة    
  :احلقبة املسيحيّة

إنّ الذين حييدون عن الطريق املستقيم يف أمور الدين، ال جيوز ألحٍد "
  .هم من نعمة العدالةأن حيرَم

كـره  وحنن لن نستخدم القوة يف أمور الدين، ألنه ال جيوز ألحٍد أن ُي
  ".إنساناً على اإلميان

أكثر من مئة عام، يف القرآن كم يلتقي الكالم هذا مع ما جاء، بعد 
، "…ال إكراه يف الدين: "الكريم، من آياتٍ بيّناتٍ، ملؤها العدالة والرمحة

هـم مجيعـاً، أفأنـت تكـره النـاس      األرض كلّيف ن لو شاء ربُّك آلمـن مَـ  "و
  …"من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر"و… "حتى يكونوا مؤمنني

، غريغوريـوس  "ا الكبريالباب"وكذلك فعل احلرب األعظم امللقّب بـ 
" بالريما"األول، العادل، الصارم، والذي أرسل توجيهاً ألسقف مدينة 

  :اإليطالية، يقول
مثلما أنه ال جيوز لليهود أن يرتادوا كنسهم، إالّ وفق التعليمـات  "

الواردة يف القانون، فإنه ال جيوز ألحٍد أن يرفض هلم مـا جييـزه هلـم    
  ".القانون
اجملمــع الفاتيكــاني الثــاني حبــوايل   اســتبق القــول الفاصــل،هــذا 

ساً لنـهج املؤسسـة الكنسـية    األلف وأربعمئة عام، وميكن اعتباره مؤسّ
  ".الالساميّة"يف رفض 
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حقائق ووقائع كثرية يكشف عنها هذا النتاج القيّم الذي أتى بـه  
العديــد مــن  …حقــائق ال بــدّ منــها لتصــحيح العديــد . األب زحــالوي

املضلّلة اليت متكّنت الصـهيونية مـن تعميمهـا يف     املفاهيم والشعارات
  .زمننا الراهن

األب زحالوي، وباعتماده الصدق كقاعدة مطلقة، أدان الكثري من 
ة إدانتــه ســة الكنســية، األمــر الــذي يعــزّز مــن صــدقيّ   ات املؤسّســلوكيّ

متـهم احلركـة   احلامسة لسلوكيّات الكنـيس، وأهلـه ورعايـاه، ويف مقدّ   
تها وجرائمهـا يف القـرن األخـري، واخلضـوع املشـني      الصهيونيّة وهيمن

حقـوق  "، و"دول قـانون "هلذه اهليمنة من قبل الـدول الـيت تـزعم أهنـا     
  .وهو ما خصّه األب زحالوي يف اجلزء األخري من نتاجه… "إنسان

يبقى أنّ ظاهرة الالسامية، ال تقتصر على املؤسسة الكنسية، مع 
لـها علـى اإلطـالق، مثلمـا ال     بعض االستثناءات الـيت ال جيـوز جتاه  

ــؤرّ  ــةً جيـــوز جتاهـــل املـ ــانوا قلّـ ــة، كـــاألب  خني الصـــادقني ولـــو كـ قليلـ
ــد إعــادة االعتبــار هلــؤالء املــؤرّخني      زحــالوي نفســه، وهــو الــذي تعمّ

فظاهرة الالسامية موجودة اليوم، بل هي مسـتفحلة ضـد   . الصادقني
نصـرية  ووجودها هنا يكمن يف احلركـة الصـهيونية، الع  . بعض اليهود

ــدينون      ــهيونية، ويـ ــون الصـ ــود ويرفضـ ــم يهـ ــن هـ ــقّ مـ ــة، حبـ املتوحشـ
ــا  ــرائيل وجرائمهـ ــؤالء،    . إسـ ــرتاف هلـ ــي االعـ ــقّ تقتضـ ــهادة للحـ والشـ

بصــدقهم وإنســانيّتهم وتضــحياهتم، وهــم مســتهدفون مــن احلركــة       
وبالتــايل مــن اخلاضــعني للحركــة الصــهيونية  . الصــهيونية وإســرائيل

  .وإسرائيل
، الذين متارس احلركة الصـهيونية حبقّهـم   من نتاج هؤالء اليهود

، جملرّد دفاعهم القوي عـن حقـوق شـعب فلسـطني،     "الساميّة"جرائم 
وتنديدهم وشـجبهم القـوي، للكيـان الصـهيوني الغاصـب لفلسـطني،       
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بدعم من دول االستعمار، احلاضر والبائد على حدّ سواء، من نتـاج  
ــى إســرائيل والصــهيونية    ــرّدين عل ورجــال أحــرار   نســاء ،هــؤالء املتم

 ،منهم من أقـدمت الصـهيونية علـى تصـفيتهم    . يتعرّضون لالضطهاد
نــذكر منــهم علــى . ومنــهم مــن ينتظــر التصــفية، وال يبــدّلون تبــديال

ســـبيل املثـــال ولـــيس احلصـــر، الراحـــل إســـرائيل شـــاحاك، ونورمـــان 
ــاند،      ــلومو سـ ــؤرخ شـ ــمون، واملـ ــيالد أتسـ ــيقار جـ ــتاين، واملوسـ فينكلشـ

ـــيا روكــاخ الــيت قتلــها جهــاز  مري، واملؤرخــة ليـــوالكاتــب إســرائيل شــا
  .وغريهم العشرات… اإلسرائيلي" املوساد"

ولألمانة والتاريخ، ال بدّ من إدانة احلكومات الغربية الـيت متتنـع   
عن محايتهم وعن معاقبة العصابات الصهيونية اليت تعتـدي علـيهم   

وحيـدث   واملثـال األبـرز يف هـذا اجملـال اليـوم مـا حـدث       . بقصد قتلهم
مع الكاتب الفرنسي، املغربـي األصـل، جـاكوب كـوهني، الـذي تعـرّض       
ملــراتٍ عــدة، حملــاوالت اغتيــال علــى يــد هــذه العصــابات، ومل حتــرّك    

كمـا  . السلطات الفرنسيّة ساكناً حلمايتـه، أو ملالحقـة املعتـدين عليـه    
ــيهم      ــاح علــ ــن االنفتــ ــع عــ ــة متتنــ ــهيونيّة العربيّــ ــات الصــ أنّ حكومــ

  .لشيء، سوى لكون إسرائيل هتدر دمهم واحتضاهنم، ال

باختصار، إنّ هذا النتاج يغين املكتبة التارخيية يف بالدنا، كما يف 
إنـه  . إنه شهادة للحقّ يف زمنٍ يسود فيه الباطل. الغرب والعامل أمجع

ومن الفضيلة كلمة حـقّ يف حضـرة سـلطان    . كتاب من كتب الفضيلة
  .جائر

جرؤ علــى نشــر ترمجــاتٍ هلــذا طــوبى أليّ دار نشــر يف الغــرب ســي
  .التاريخ الصادق للعالقة ما بني املسيحيّة واليهوديّة
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  بة مقدمةاثمب

  بعض احلاضر يف ضوء املاضي
  
  
  

بـدأ منـذ    -وصراع قـديم   -بني املسيحية واليهودية صراع  احلوار
يف صـعود وهبـوط إىل اليـوم،     واسـتمرّ . اللحظة األوىل لظهور املسيح

  .وخطراً ةًحيث نعيش، حنن العرب، بعض أكثر ذيوله وحشيّ

ــذا ســتعرض يف أســوف  ــي ه ، جــذور هــذا الصــراع وظــواهره    حبث
الصـــراع الـــراهن علـــى أرض : إىل امتـــداده اليـــومألنتـــهي ونتائجـــه، 

  .فلسطني والوطن العربي
ني ربــط بــ  أريــدها وجيــزة للغايــة، أن    أاليــوم، يف عجالــة    حســيب

ظـــاهرتني متمـــاثلتني، عـــاش أوالمهـــا الشـــعب اليهـــودي يف األمـــس  
  .البعيد البعيد، ويعيش ثانيتهما الشعب العربي اليوم بالذات

ـــ   ــاهرة جتريـــد اليهوديـــة ممّ ــا ظـ ــان الظاهرتـــان مهـ ا تعتـــربه هاتـ
ــعب    مقوّ ــد الشـ ــاهرة جتريـ ــيحية، وظـ ــد املسـ ــة، علـــى يـ ــا الدينيـ ماهتـ

  .ى يد الصهيونيةماته الوجودية، علالفلسطيين من مقوّ
  :يؤكد التاريخ

  …الالسامية ليست وليدة املسيحية، بل سابقة هلا أنّ
  …اليهودية قاومت املسيحية ما وسعتها املقاومة وأنّ
  …هلا األمر، انقلبت على اليهودية املسيحية يوم استتبّ وأنّ

وأنه يهودي ينتمي . فلسطني املسيح ابنُ ليس خبافٍ على أحد أنّ
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القديم من حيث الوعد اإلهلـي مبجيئـه منقـذاً للبشـرية،     إىل العهد 
ومكمالً جلميع الوعود اإلهلية، حبيث أنه انتـزع مـن اليهـود األمانـة،     

دها يف ذاته، ملغياً بذلك كل ما ميكن أن يكون من بعده وعـداً  وجسّ
ولذلك عينـه  . داً يف ذاته ملء امللكوت اإلهليبأرض أو مبلكوت، جمسّ

  .رُفض وقُووم وقُتل

. وهكذا أيضاً، مـن بعـده، فهمـت الكنيسـة املسـيحية رسـالة املسـيح       
اليهــود ســقطوا مــن الوعــد ألهنــم    دة أنّوأخــذت تنــادي بــذلك، مؤكــّ 

للمشاركة  إنسان مدعوّ كلّ روا له، وأعلنت أنّأساؤوا فهم الوعد وتنكّ
الشعب املختار إمنا هو اإلنسـانية مجعـاء    يف حتقيق هذا الوعد، وأنّ

ـــ   إذ تشـــارك يف ــذا الوعـــد، حمبّ ـــ   حتقيـــق هـ ــن حمبّ ة اهلل ة تنبـــع مـ
  .إنسان دومنا متييز على كلّ لإلنسان، وتنصبّ

ها املؤمتنـة الوحيـدة علـى    املسـيحية اعتـربت نفسَـ    من هنا كـان أنّ 
القــديم متهيــداً جملــيء املســيح وحســب،  : العهــدين القــديم واجلديــد

فكان هـذا السـبب   واجلديد تدويناً أميناً لسريته، قوالً وعمالً ودعوةً، 
  .األول ملناهضة اليهود هلا، بعد مناهضتهم للمسيح

ــ ني األوائــل كــانوا ينتمــون، إالّاملســيحيّ إنّ ثــمّ ة القليلــة جــداً القلّ
  .منهم، إىل الطبقات الفقرية، بل إىل قطاعات واسعة من الرقيق

فكـــان هـــذا املنفـــذ الكـــبري لرتمجـــة هـــذه املناهضـــة، حتريضـــاً       
  .واضطهاداً

ــدّ   ت وأصــرّ ــاب املق ــار الكت ــى اعتب ــديم س، بشــقّالكنيســة عل يه الق
  .نت عليه دون سواهامِواجلديد، ملكاً خاصاً هلا، ائتُ

ها ترتكـــز، يف معظمهـــا، هـــا وطقوسَـــها وقراءاتِصـــلواتِ صـــحيح أنّ
د بلسـان  تؤكّ ها كانت دوماًعلى قاعدة من العهد القديم نفسه، ولكنّ
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اليهود انتـهوا كشـعب خمتـار، وأن     أنّ ،وأقالم أعظم كتاهبا وخطبائها
 ر وجــودهم زال بالكليــة بظهــور املســيح، وأهنــم مطــالبون، أمانــةً   مــربّ

ة األكـرب، باإلميـان   منهم ألبي اآلباء إبراهيم اخلليل، داعية الوحدانيّ
  .ماهتم الدينيةدهتم من أعظم مقوّوبذلك جرّ. باملسيح نفسه

ذور الــيت كانــت ري بســهولة، نظــراً للجــســولكــن األمــور مل تكــن لت
اليهودية قد ضربتها يف خمتلف أحناء اإلمرباطورية الرومانية، مـن  
دينيــــة وسياســــية واجتماعيــــة واقتصــــادية وثقافيــــة، ونظــــراً أيضــــاً 

ــة الــيت كانــت متارســها علــى املســيحيني األوائــل       حتــى أنّ -للجاذبي
الرسل أنفسهم مل ينجوا من تأثريها، يف املرحلة األوىل من الدعوة، 

ــعود املســـيح  عبُ ــتمرّ  -يـــد صـ ــاطهم املسـ ــاً  بســـبب ارتبـ باهليكـــل مكانـ
للصــالة والعبــادة، وبســبب ارتكــازهم علــى عــادات وطقــوس ومفــاهيم  

  …ورثوها منذ قرون ،ومعايري
ــورّ   حتــى إنّ ع عــن اســتفتاء بعــض   بعــض املســيحيني مل يكــن ليت
  …ني هنا وهناك، حول العقيدة واألحكاماحلاخاميّ

ــدّ  أنّ إالّ ــالوضــع تب ــة،    وم حتوّل ي ــدة للدول ــت املســيحية إىل عقي ل
  …الضعف قوة، واملطاردة اضطهاداً فاستحال

اليهود، من ذلك مـثالً أنـه مل يعـد     صارمة ضدّ خذت إجراءاتٌفاتّ
 -ما علـى أبنيتـهم اخلاصـة للعبـادة      لوا إصالحاتٍدخِجيوز هلم أن يُ

 اً كـان وضـع البنـاء، وذلـك كـي تظهـر للعيـان، حتـى عـرب         أيّ -س نُالكُ
  …يوصمون هبا واي الديين واألخالقي اليت كانالرتدّ األبنية، وصمةُ

ويف املقابـــل كانـــت املســـيحية قـــد انتقلـــت مـــن طـــور الصـــالة يف   
ــة يف أمــاكن      الــدياميس والبيــوت اخلاصــة، إىل طــور الصــالة الرمسي

 …وزينةً، من اخلزينـة اإلمرباطوريـة نفسـها    ق عليها، بناءًنفَفخمة يُ
يأخــذون  ،وكـان الــذين يقيمــون الصـالة مــن بطاركــة وأسـاقفة وكهنــة   
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شيئاً فشيئاً بارتداء ألبسة شـبيهة جـداً بتلـك الـيت يرتـديها األمـراء       
  …واألباطرة يف قصورهم وبالطاهتم

ــذلك عَ  ــداداً ل ــة هبوطــاً ملحوظــاً يف    وامت ــات اليهودي رفــت اجلالي
املسـيحية اآلخـذة    حياهتا املادية واالجتماعيـة، بينمـا كانـت األوسـاط    

  .ترتقي بسرعة مبستواها املادي واالجتماعي ،يف التزايد

ــراع بـــني     ــاز كـــبري الوجـــه الـــديين الصـــرف للصـ ــان بإجيـ ذلـــك كـ
  …املسيحية واليهودية

من اإلشارة  ة وجه آخر هلذا الصراع، هو وجه اقتصادي، ال بدّمثّ
  …إليه بإجياز أيضاً

ــد مؤسّمل تعــد الكنيســة جمــرّ ســع نفوذهــا بقــدر تّا ة، بــلســة دينيّ
اتساع التحالف بينها وبـني السـلطة آنـذاك، حبيـث باتـت كـل منـهما        

  .تساند األخرى
ى للكنيسـة أن تنتقـل إىل مرحلـة أخـرى مـن صـراعها       بذلك تسنّ
ذلــك  وقــد متّ… مبرحلــة انتــزاع األراضــي مــن اليهــود   ،مــع اليهوديــة

دة بطرق كثرية، أكثرها مشروعية تلك اليت اعتمـدت تشـريعات جديـ   
  …الهوتي… ارتكزت على منظور

ــ اء مســيحيني، ر علــى اليهــود امــتالك أرقــّ كانــت التشــريعات حتظّ
ــة      ــاق اليهودي ــى اعتن ــهم بالتــايل عل ــيهم، ومحل … خشــية الضــغط عل

ــكــون اليهــود أوّاملالّ فكــان أن اضــطرّ اء املســيحيني، الً إىل إعتــاق األرقّ
ــ كمــا أنّ عــن طريــق  ،اء الــوثن وجــدوا منفــذاً هلــم إىل احلريــة  األرقّ

  …ةاعتناق املسيحيّ

ر وملا كـان نظـام ملكيـة األراضـي يعتمـد املسـاحات الشاسـعة، تعـذّ        
شيئاً فشيئاً على اليهود العمل يف األرض كمـا يف السـابق، وال سـيما    
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 نيكـ املالّ ممـا اضـطرّ  … يف املناطق اليت كان اليهود فيها قليلـي العـدد  
  .اليهود إىل اللجوء إىل بيع أراضيهم

ــناحيــة أخــرى، اتُّمــن  دة لتحــريم الوظــائف ذت إجــراءات حمــدّخِ
كان علـى   ،ديين على اليهود، بصورة غري مباشرة، وذلك بفرض قَسَمٍ

ــلّ ــه والءَ    ك ــيعلن في ه لإلمرباطــور موظــف أن يقطعــه علــى نفســه، ل
  .سات اإلمرباطوريةومجيع مؤسّ
ضــت علــى اليهــود عمليــة مزدوجــة، دينيــة واجتماعيــة،  رِوبــذلك فُ

ومـن مواقـع النفـوذ     ،ةهم شيئاً فشيئاً مـن قلـب احليـاة العامّـ    أخرجت
  …هبم إىل هامشها فيها، لتزجّ

مل  -له يف مـا بعـد   وغريه كثري سوف نفصّـ  -ه هذا كلّ وبديهي أنّ
ولكـن التربيـر األكـرب كـان مـن النـوع الـذي ال        . حيدث دومنا تربيـرات 

د مــن تربيــر ديــين يســتند إىل موقــف اليهــو: ه نقــاشميكــن أن يطالَــ
  .عداء انتهى هبم إىل صلبه وقتله: املسيح

  …تلك مبادئهم وأفعاهلم؟ ،ة من مكان ملهادنة قومفهل مثّ
  …ذلك هو بإجياز مفرط بعض ما كان باألمس البعيد البعيد

  ؟…واليوم
  :اليوم جندنا أمام مقارنة مدهشة بالعديد من وجوهها

  .الصهيونية: اليهودية أجنبت حركة سياسية اقتصادية
علـى   لـت نفسـها احلـقّ   خوّ ،لصهيونية حتالفت مع قوى سياسـية ا

ســعت إىل اســتعادة اليهوديــة عــرب الوعــد اإلهلــي : طاهتــاتنفيــذ خمطّ
  . املزعوم

ضـت عليهـا   رِوسعت إىل ترمجة هذا الوعد باألرض، على أرض عُ
رسـت   "املناقصـة "مناذج منها يف أوغندا وأسرتاليا واألرجنتني، ولكـن  
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وذلــك  -ة بالتأكيــد ألســباب غــري إهليّــ  -ســطني أخــرياً علــى أرض فل
  …"بريطانيا العظمى: "ة استعمرت فلسطني آنذاكبفضل قوّ

  …هتا كدولة، تابعت العمليةكملت الصهيونية قوّأوملا 
  …وكانت بداية العملية بتجريد الفلسطينيني من أرضهم

بوا إىل فلسـطني  صحيح أن بعض املسـتوطنني اليهـود األوائـل تسـرّ    
… بريطانيا إليها، وبدأوا تنفيذ مشروعهم االسـتيطاني فيهـا   قبل دخول

قــوا إىل شــراء األراضــي مــن ســكاهنا العــرب، حتــى أن املراجــع  فِّمــا وُقلّ
جممل ما كان ميتلكه اليهود عـام التقسـيم    د أنّالصهيونية نفسها تؤكّ

  …باملائة من جمموع املساحة 7بالذات، مل يكن ليتجاوز 
مســــتندة إىل  ،اضــــي بــــدأت منتظمــــةولكــــن عمليــــة انتــــزاع األر

علــى فــرض سلســلة مــن  " الســلطة املنتدبــة"مت ، يــوم صــمّ"تشــريع"
 اإلجــراءات والتشــريعات، االقتصــادية واجلمركيــة واملصــرفية، اضــطرّ

ــا الســكان العــرب شــيئاً فشــيئاً     -إىل االســتدانة مــن املصــارف    ،معه
غـراء  وإىل رهن أراضيهم، فضالً عـن إ  -ها يهودية وكانت أصبحت كلّ

خـذت هـذه   وقد اتّ… املال الرهيب الذي دفع بعضهم إىل بيعها راضياً
  .1930شكلها الواضح واخلطري منذ عام " القانونية"الظاهرة 

ــزاع         ــى صــعيد انت ــة إســرائيل، عل ــذ إنشــاء دول وأمــا مــا حــدث من
ــلّيتخطّـــ األراضـــي بالـــذات، فـــأمرٌ   ــو يعتمـــد    ى كـ ــروعية، إذ هـ مشـ

دمري القـرى وحموهـا مـن الوجـود،     االستيالء والتهجري القسـري، وتـ  
الشــعب اليهــودي امــتالك كــل ذلــك باســم أســطورة  … ونســف البيــوت

ــي   ــل أراضـ ــده لكامـ ــد "وحـ ــرائيل الوعـ ــأنّ  -" إسـ ــاً بـ ــن   علمـ ــداً مـ أحـ
" إسـرائيل "املسؤولني اإلسرائيليني مل يعلن إىل اليوم خطـوط حـدود   

إعطــاء أرض خاليــة  "و" األمــن القــومي "و" الوعــد اإلهلــي "وباســم  -
  …، وأيضاً باسم البحث عن آثار األجداد"…شعب ال أرض لهل
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  ،وبعد انتزاع األرض
  .من انتزاع الرتاث والثقافة كان ال بدّ

  .إزالة الشعب… وهذا يفرتض
ــ  بــأنّ دون دومــاًوكــان هلــم ذلــك، إذ كــان املســؤولون اإلســرائيليون يؤكّ

  …ى الشعب الفلسطيينليس هناك ما يسمّ
  …الوجود تبلغ بذلك أقصى حدودهامات عملية انتزاع مقوّ

  …تها للوعد والعهد والرسالةفكما أعلنت املسيحية ملكيّ
  …تها للوعد والعهد واألرضكذلك أعلنت الصهيونية ملكيّ

ألهنــا هــي الــيت  ،ال وجــود لــه… مــا عــداها علــى هــذه األرض وكــلّ
  …ر وجوده أو عدمهتقرّ

رخيـاً وثقافـة   يهوديـة، تا … فلسطني كانت دومـاً  دون أنّوبذلك يؤكّ
  …وشعباً

ح، ليقـال أن  صـحَّ يُ… ولئن قال التاريخ عكـس ذلـك، فـال حـرج أن    
ــاً مبســـتوى   حتـــى أنّ ،فلســـطني كانـــت يهوديـــة ــاً عامليـ ــاً علميـ مرجعـ

ع يف مقالتـــها عـــن  ال تتـــورّ  ،"الروس"اة املوســـوعة الفرنســـية املســـمّ  
ــطني ــا      ،فلسـ ــة لعهودهـ ــة مستفيضـ ــفحات طويلـ ــيص صـ ــن ختصـ عـ

لتوجز بفقرة صغرية جداً التـاريخ الكامـل للفـرتة     الكتابية القدمية،
 الواقعة بني القرن السابع املـيالدي وأواخـر القـرن التاسـع عشـر، ثـمّ      

لة املرحلة احلالية بـدءاً مـن فـرتة االسـتيطان     بصفحات مطوّ ختصّ
  .الصهيوني لفلسطني أواخر القرن التاسع عشر

ء وبعـد غـزو   والشعب العربي املقيم أصالً يف فلسطني، قبـل وأثنـا  
  …الصهيونية هلا؟
  …ال وجود له… هذا الشعب

وال بـــأس مـــع ذلـــك إن كانـــت الوثـــائق الرمسيـــة، احملليـــة منـــها        
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الشـعب العربـي    د أنّتؤكّ - بل والصهيونية أيضاً  - واالنتدابية والدولية 
  …باملائة من جمموع السكان 90كان يف فلسطني يشكل باحلد األدنى، 

عـن   مـا ال يقـلّ   د أنّالوثـائق نفسـها تؤكـّ   وال بأس أيضاً إن كانـت  
قـد خرجـوا مـن فلسـطني      ،مليون ونصف املليون مـن السـكان العـرب   

  .1948وعام  1947بني عام 
  .ذلك ال بأس بكلّ

ى الشــعب وجــود مــا يســمّ   ،الصــهاينة ينفــون أبــداً وبإصــرار    ألنّ
  …الفلسطيين

  م،قاوِ، أو يُلقاتِل، أو يُقتَهجّر، أو يُا أن يباد هذا الشعب، أو يُأمّ
  …ذلك ليس بالربهان الكايف فكلّ

  :بل هو هو التربير الضروري للصهيونية
  …قتلونا

  …فلنقتلهم
هـو  … ةال بأس إن كان الذي قاتل اليهـود عـرب األلفـي عـام املاضـي     

  .الغرب والغرب وحده
  …رت قدمياً قتل اليهود بقتلهم املسيحة برّاملسيحيّ

والعــرب   فلســطني والفلســطينيني ر اليــوم قتــل  والصــهيونية تــربّ 
  …، بقتل الغرب لليهودواملسلمني

  …ذلك هو منطق الصهيونية
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!+  

  الالسامية يف العصور القدمية
  
  

  :املفتاح - السؤال 
رت منـــه ل الـــذي حتـــدّاألوّ هـــو اجلـــدّ" ســـام"م بـــه أن ســـلَّمـــن املُ

  .الشعوب السامية، ومنها العرب واليهود
جيـب أن تعـين معـاداة    " السـامية "ومن املفروض بالتـايل أن كلمـة   

  .رين من هذا األصل دومنا متييزاملتحدّ
هذه الكلمة مل تعنِ يوماً معاداة مجيع هذه  ولكن من املعروف أنّ

  …الشعوب، بل هي كانت وما تزال تعين معاداة اليهود دون سواهم
  …ملاذا؟… ملاذا؟

  ملاذا هذا التحديد وهذا التخصيص يف مدلول الكلمة؟
  …يف هذا التخصيص داللة كبرية أنّ ال شكّ
أن البحث عن أسبابه سيكشف أمامنا حقائق جيـدر بنـا    وال شكّ

شات الفكريـة الـيت تثريهـا، لـدى النزيـه      التشوّ رها يف خضمّأن نتذكّ
ــى أرض       ــاً، األحــداث القائمــة يف الشــرق األوســط، وعل واملغــرض مع

  …فلسطني بالذات
  :القادمةلفصول اه حبثنا يف ذلك هو السؤال الذي سيوجّ

  ملاذا هذا التحديد والتخصيص يف مدلول الالسامية؟
  ومن املسؤول عنهما؟
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  من البدء حتى هناية العصر اهليليين: الفقرة األوىل

  
  .ها ذات داللة كبرية أيضاًمنذ اآلن بواقعة مؤسفة، ولكنّ لنقرّ
ــ -إن مل نقــل مجيــع  -معظــم  إنّ ن حبثــوا ويبحثــون يف الغــرب مَ

ــاريخ واألحــداث هبــذا الشــأن، هــم مــن      هــذا األمــر،  ويســتنطقون الت
راً كـبرياً باليهوديـة، سـواء    روا تـأثّ ن تـأثّ اليهود أو الصـهيونيني، أو ممّـ  

  …أو من حيث الرؤية السياسية ،من حيث الفكر الالهوتي
 مـا جانـب املوضـوعية، إذ إنّ    وليس من شك أهنم التزموا إىل حدٍّ

التــــاريخ وقــــائع ال ميكــــن حموهــــا، أو إنكارهــــا، أو تزييفهــــا دومــــاً، 
  …اها البعضبالسهولة اليت قد يتمنّ

أيضاً أهنم كثرياً ما قوّلـوا التـاريخ مـا مل يقـل،      ولكن ما من شكّ
  …التاريخ أيضاً قراءة هلذه األحداث والوقائع ذلك بأنّ

ــاريخ وتلــك هــي بالــذات حجّ  ــا يف اســتنطاقنا الت شــهود هــم ال: تن
  :حباجة إىل شهود غريهم ،ولسنا يف ما نرمي إليه ،على أنفسهم

  …تكفينا شهادهتم
  ماذا تقول هذه الشهادة يف خطوطها الرئيسية؟

  :ع عليهما مجيع هذه الدراساتجمِتان تُة واقعتان أساسيّمثّ
  ،األوىل

ة اليهــود جــاؤوا أرضــاً كــان يســكنها قــوم قبلــهم، وجاؤوهــا بقــوّ   إنّ
فاحتني، وإهنم أعملوا فيهم السـيف مـا وسـعتهم القـوة      السالح، غزاةً

  …واحليلة والتحالفات
  ،الثانية

ــود ادّ إنّ ــهم،    اليهـ ــربوا أنفسـ ــداً، إذ اعتـ ــازاً فريـ ــهم امتيـ ــوا ألنفسـ عـ
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وروّجـوا هلـذا   ، خصّهم بـه اهلل دون سـائر الشـعوب،    موضع اختيار إهليّ
  .اجملتمعات كلهاه، وعرب عاء، باستعالء واستمرار عرب تارخيهم كلّاالدّ

  فماذا كانت النتيجة الطبيعية هلاتني الواقعتني؟
طبيعي أن ينجم عنهما عداوة عميقـة علـى مسـتويني، مهـا أكثـر      

  :املستويات عمقاً يف اإلنسان
الوجــود يف األرض، والوجــود مــع بــين القــوم،     : مســتوى الوجــود  -

  …هوالوجود احلضاري كلّ
ر لدى اهلل، واملفضّل على سائر هوية اإلنسان املختا: مستوى اهلوية - 

  .وما يستتبع ذلك من عالقات مع سائر الشعوب. الناس

  :وبذلك وضع اليهود أنفسهم يف مواجهة مباشرة وجذرية

 الــيت دخلوهــا غــزاةً   ،فلســطني ،قة، مــع ســكان األرض الضــيّ  أوالً
  .فاحتني

ــ، مــع ســكان األرض الواســعة الــيت ســيحلّ ثانيــاً اراً، أو ون فيهــا جتّ
 586عـام  (والثـاني  .) م. ق 721عام (لون إليها إثر اجلالء األول حمَسيُ
  .أو إثر حروب واضطرابات أخرى كثرية ،.)م. ق

 ،مـن البـاحثني   هـا التـاريخ وال ينكرهـا أيّ   قرّتلك حقيقة ثابتـة يُ 
  …حتى أكثرهم احنيازاً للصهيونية اليوم

الـــذي  ،ة الوعـــد اإلهلـــييف صـــحّ اً يف نظرنـــا البـــتّوثـــانوي جـــدّ
  .عون أهنم دخلوا األرض مبوجبهيدّ

وثانوي جداً أيضـاً البـت كـذلك يف صـحة االختيـار اإلهلـي الـذي        
  .فالتاريخ ال يقوّم اهلل، إمنا هو يقوّم بشراً… ينسبونه ألنفسهم

  …وحسبنا من البشر ما فعلوا
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أما أن يكونوا فعلوا ما فعلوه باسـم اهلل، أو باسـم أنفسـهم، فهـذا     
  …ال من قريب وال من بعيد… اسة التاريخال شأن له بدر

  …لنستنطق إذن وقائع التاريخ، دون تأويل ديين أو الهوتي
ــ نيخني والالهــوتيّمــن املــؤرّ ن شــاء أن يعــود جبــذور الالســامية،  مَ

كحركة عنصرية مناهضة لليهود، إىل العهود األوىل، بل إىل الوجـود  
شـارل  "الفرنسـي  األسـقف   حتـى أنّ  ،العربي يف مصـر أيـام الفراعنـة   

ل نتيجـة مباشـرة ألوّ   ،يرى يف خـروج العـربانيني مـن مصـر     ،"جورنيه
اضــطهاد دمــوي حــلّ بــاليهود عــرب التــاريخ، وبــدافع عــداوة عنصــرية 

 ،وإهنــم ليــذهبون يف ذلــك إىل ربــط هــذه املعــاداة للعــربانيني… صــرف
بالعداوة اليت كان يكنّهـا املصـريون لقبائـل اهليكسـوس الـيت جـاءهتم       

  .شرق، واليت أذاقتهم طويالً مرارة االحتاللمن ال
ــ خني أيضــاًومــن املــؤرّ  ن ينفــي هــذه الــدعوى، ويعتربهــا قــراءة   مَ

فكرة االختيار اإلهلي الـيت   بأنّ ولكنه إىل ذلك يقرّمغرضة للتاريخ، 
تبلورها منذ اخلروج من مصر، حتى العودة إىل القدس بعد  استمرّ

نفسـه، قـد أحـدثت لـديهم      رشقـو ، بأمر من 537اجلالء الثاني، عام 
نزعة حتمية إىل االنعزال الذاتي، ذلك االنعزال الذي بلـغ أوجـه يف   

ب يف عهد الثنائي حنميا وعـزرا يف منتصـف القـرن اخلـامس، فتسـبّ     
  ".بعض العوامل اليت من شأهنا أن تولد الالسامية"ظهور 

ــاك مِــ  ــرى أنّوهن ــداء هلــم يف شــكله     ن ي ــود مل يســتثريوا الع اليه
أرضــهم … ري املعــروف بالالســامية، طاملــا كــانوا يعيشــون علــىالعنصــ

ى جبالء منـذ  ولكن هذا العداء أخذت بوادره العنصرية تتبدّ… )كذا(
  .يف القرن الثالث خذ شكله العنصري السافر إالّبدء الشتات، ومل يتّ

  .لنستعرض قليالً هذه احلقبة



25 

يف خ اليهـــودي يوســـيفوس بالصـــعوبة الـــيت واجههـــا يعـــرتف املـــؤرّ
عـن   -ل من كتب التاريخ وهم أوّ -خني اإلغريق تفسري إعراض املؤرّ

إىل انعزال اليهـود يف   ،وهو يعزو ذلك يف نتيجة التحليل. ذكر اليهود
منطقــة جبليــة، حيــث يعيشــون حيــاة زراعيــة بعيــدة عــن خطــوط         

خني اإلغريق، الـذي هـو   أعظم املؤرّ ومن الثابت أنّ… التجارة الدولية
علــى ذكــر اليهــود، وال مــرة واحــدة يف مجيــع مــا  أتِهريودوتــس، مل يــ

" فلسـطني سـورية  "كتب، علمـاً بأنـه زار بـالد الشـرق كلـها، مبـا فيهـا        
  …يهاكما يسمّ

  ، بدأ اليهود انتشارهمومع بدء القرن التاسع
  …جالء

  …وهجرة
هنـا وهنـاك،    ثم اجتماعية وجتارية ،ونشأت هلم مراكز دينية أوالً

ثم تناثروا يف منطقة البحـر  . وال سيما يف بابل ومصر وروما نفسها
مــن فــارس إىل أرمينيــا والعربيــة واحلبشــة، : األبــيض املتوســط كلــها
  …وحتى إسبانيا وبريطانيا

كانت العالقات بني اليهود وسائر األقوام، بادئ ذي بـدء، طبيعيـة،   
مــا يبــدو، واصــلوا العمــل  ر، ذلــك بــأن اليهــود، يف  ســم بــأي تــوتّ ال تتّ

وإمـا بصـفة    ،ا بصـفة عبيـد  الً يف فلسطني، إمّالزراعي الذي ألفوه أوّ
ولكــن انتــهى … القلــة بينــهم مارســت التجــارة  وإنّ… مــزارعني أحــرار

حبيــث اســتطاعوا أن حيتكــروا أعمــاالً  ،األمــر ببعضــهم إىل التغلغــل
ــ  ومنــهم مــن اخــتصّ … ة كاحلياكــة والصــباغة وصــناعة الزجــاج  مهمّ

  …بإدارة الضرائب وجبايتها
 ولقد بلـغ مـن طبيعـة العالقـة بـني اليهـود والشـعوب األخـرى، أنّ        

العديــد منــهم رفــض مــثالً أن يعــود إىل فلســطني، بعــد أن أذن هلــم   
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وقـد كـانوا، أنشـأوا هلـم هنـاك مراكـز ماليـة        . بـالعودة  537قورش عام 
لثالـث  تكون وثـائق العصـر، مـا بـني القـرنني الرابـع وا       وأالّ… مرموقة

  .ذو داللة اً، فأمرٌقد أتت على ذكرهم ال خرياً وال شرّ
ث صــراحة عــن  يتحــدّ ،ة ســفر يف العهــد القــديم ومــع ذلــك فثمّــ 

حركة مناهضـة لليهـود يف بـالد فـارس، وبكلمـات ال تـدع جمـاالً ألي        
يف بــروز النزعــة العنصــرية حيــاهلم، ولنســمع كيــف خياطــب        شــكّ

  :سفر استريكما جاء يف  ،امللك احشورش األول" هامان"الوزير 
ما بني شعوب ال حصر هلا انتشر يف مملكتك، شعب يستعصي على « 

وزن  قيم أّيهم، وهو ال ُينن اآلخرين كلّن مغايرة لُسَنوله ُس ،االندماج
  ». لألوامر امللكية

خني بعـض املـؤرّ   ، حبيـث أنّ إن هذا النص من اخلطورة يف داللتـه 
العهد املنسوب إليه، وإمنا هـم يـرون   والنقاد يرفضون أن يعيدوه إىل 

 ضــدّ ،فيــه انعكاســاً للحالــة الــيت كانــت ســائدة عهــد الثــورة املكابيــة    
  …انتيوخوس السلوقي يف القرن الثاني

. م. ولكــن ســواء أصــحّت نســبته إىل القــرن اخلــامس أو الثــاني ق   
د على أمر بات املأخذ األكـرب علـى   فاخلطورة يف مضمونه الذي يؤكّ

  …انعزاهلم ورفضهم االندماج مع اآلخرين: ارخيهم كلهاليهود عرب ت

مــن  ،، بــدأت مرحلــة جديــدة وحامســة   ومــع فتوحــات االســكندر  
  …مراحل اللقاء والصدام بني اليهود والشعوب األخرى

حركــة  ،فمــع االســكندر انتشــرت علــى حنــو مفــاجئ وواســع معــاً   
… الـيت فتحـت الشـعوب علـى بعضـها الـبعض، شـرقاً وغربـاً         اهليلينية

ــى أســاس احلشــود       و ــها، ال عل ــة كل ــدة يف املنطق ــاة جدي انتشــرت حي
العسكرية وحـدها، كمـا كـان يف السـابق، وإمنـا علـى أسـاس حضـاري         
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حيمــل الــتالقح الثقــايف بــني الشــرق والغــرب، مــع منــط مــن احليــاة   
  …اجلديد، وشبكة من االتصاالت البشرية والتجارية واسعة

، بـرزت خصـائص   ئةومع اندماج كل شعب يف هـذه احلضـارة الناشـ   
متيّز هبا الشعب اليهودي، منها، علـى الصـعيد العـام، اعتبـاره القـدس      
املدينة اليت ال تعلو عليها مدينة، واليت خيصّها كل فرد منـهم مببلـغ   

ــا كــل عــام    ــي،    … حمــدّد يرســله إليه ــها أيضــاً، علــى الصــعيد احملل ومن
حيــاء انعــزاهلم العفــوي والطــوعي داخــل كــل مدينــة أقــاموا فيهــا، يف أ

  ".غيتو"خاصة هبم، كانت الصورة ملا سيطلق عليه فيما بعد اسم الـ 
ــع       ــة يف التجمـ ــة عفويـ ــى نزعـ ــز علـ ــر لريتكـ ــذا األمـ ــان هـ ــا كـ ومـ
االجتماعي والسكين، بقدر ما كـان جتسـيداً ملفهـوم ديـين، يعتـرب كـل       

ــاً مدنّ  ــد، أرضـ ــارج الوعـ ــوم مدنّ أرض خـ ــة يســـكنها قـ ــون، جيـــب سـ سـ
  …الظروف بهم، قدر اإلمكان ووفقجتنّ

الصدام كان حمتوماً، عاجالً أو آجالً، بني هذه العقلية  بديهي أنّ
االســتعالئية والســلوكات الــيت تســتتبعها، وبــني الشــعب اإلغريقــي،       
سليل برييكليس وأريسطو وهـومريوس، الـذي كـان ينظـر إىل شـعوب      

  .فون، ثقافياً وسياسياً وحضارياًاألرض كلها على أهنم برابرة متخلّ

ــر ــعور     أوّ ويف مصـ ــوادر الشـ ــث، أوىل بـ ــرن الثالـ ــرت، يف القـ الً ظهـ
  .وأن تكون ظهرت يف مصر ليس من قبيل الصدفة .الالسامي

فمصر عهدئذٍ كانت ليس قلب الشتات اليهودي وحسب، بل أيضاً 
ــب احلركــة اهليلينيــة، بعــد أثينــا      ــت االســكندرية  . وخصوصــاً قل وكان

ع اليهـود علـى   قـد شـجّ  ولقد كان االسكندر نفسه . مبثابة أثينا ثانية
ــيت      ــذات الـ ــكندرية بالـ ــا، ويف االسـ ــة فيهـ ــر واإلقامـ ــرة إىل مصـ اهلجـ

هم وكـان قـد خصّـ   . أصبحت آنذاك عاصمة العامل التجارية والفكريـة 
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ح لغريهم، منـها السـماح هلـم بالسـكن يف حـي      تَبامتيازات كبرية مل تُ
االضـطراب   وإنّ. خاص هبم، يعيشون فيه مبوجب شـرائعهم اخلاصـة  

ع املزيد مـن اليهـود   قد شجّ ،ساد فلسطني بعد موت االسكندر الذي
علــى اهلجــرة إىل االســكندرية، حيــث بلغــوا مــن العــدد والنفــوذ، مــا    

م يــدير مكّنــهم مــن أن يكــون هلــم جملــس شــيوخ خــاص هبــم، وحــاكِ  
شـــؤوهنم، وميارســـوا نشـــاطاً جتاريـــاً خطـــرياً، احتكـــروا معـــه جتـــارة 

  …احلبوب واملالحة على النيل
ــاء، وال مــن الراضــني هبــذا      ومل  يكــن املصــريون مــن عشــاق الغرب

منح هلم دون وال خصوصاً هبذه االمتيازات تُ ،ع به اليهودالغنى يتمتّ
هـو رفضـهم    ،اليهـود  أكثر ما كان يثري املصريني ضدّ أنّ إالّ… سواهم

… للتشريعات الدينية واالجتماعية اليت كان معظم السكان يأخذ هبا
ــان مــن الواضــح أن    ــز الرئيســي لالســامية يف    ك مصــر ستصــبح املرك

  .العصور القدمية
بعـض الكتـاب اإلسـكندريني،     ،هموكان أول من أطلق احلملة ضدّ

ــؤرّ  ــرزهم املـ ــاني أبـ ــديري "خ اليونـ ــه االبـ ــذي روّ"هيكاتيـ ــارة ، الـ ج حلقـ
وقــد واصــل هــذه . وانعــزاهلم عنــهم ،رههم للشــعوب كلــهامنشــئهم وكُــ
  :رهم، منهمغذّوها بدو ،اب آخروناحلملة كتّ

ــيدونيوس" ــون"و" بوســــ ــيما  ،"ابولونيــــــوس مولــــ ــون"وال ســــ " ابيــــ
  ".تاكيتوس"و

  .ثم انتقلت املعركة إىل القدس نفسها

 ام، بعـد مـوت االسـكندر، علـى فلسـطني، حتـى اسـتقرّ       تواىل احلكّ
ــذين صــمّ . م. ق 198ني عــام األمــر للســلوقيّ  موا علــى فــرض منــط  ال

وا بالعديــد مــن العمــالء، حتــى  قــفِّووُ. احليــاة اهليلينيــة علــى اليهــود 
 ،يف عهد الكاهن األكـرب يشـوع   ،بلغت هذه احلركة االندماجية ذروهتا
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ــاني هــو      ــذي "جــازون"الــذي اســتبدل امســه اليهــودي باســم يون ، وال
وقــد … مــع امللــك الســلوقي انطيوخــوس الرابــع تعامــل إىل أبعــد حــدّ

ودخـل   أنه أعمل يف القـدس قـتالً وذحبـاً،    ،ف هذا امللككان من تطرّ
م حتــت طائلــة قــدس األقــداس يف اهليكــل وكرســه لإللــه زوس، وحــرّ  

  .زام بالشريعة اليهوديةتلاملوت اال
وكانت تلك الشرارة اليت أطلقـت الثـورة ضـد االحـتالل والـرجس      

ني على يد اإلخـوة املكـابيني عـام    الوثنيني، وقد انتهت بطرد السلوقيّ
  .م. ق 165

حركتــان،  ،انطلقــت يف فلســطني ويف الشــتات رومــن هــذا االنتصــا
ع انتصـار اليهـود   تتوقـّ " نبويـة "فـات  يها مؤلّاألوىل ثقافية دينيـة تغـذّ  

ة أهنـم هـم   على سائر الشعوب، وخضوع اجلميع هلم، وإلهلهم، حبجّـ 
هتـدف إىل   ،اد كل حضـارة وثقافـة، والثانيـة حركـة دينيـة تبشـريية      روّ

  .خرىنشر الديانة اليهودية بني الشعوب األ
ومـا أعقبـه مـن نشـاط فكـري       ،ولقد كان من تأثري هذا االنتصار

قوهـا  وديين وتبشريي، باإلضافة إىل املكاسب اليت كان اليهود قد حقّ
، الذي "سينيكا"اجتماعياً ومالياً وجتارياً، أن املفكر والكاتب الالتيين 

اليهــود بلغــوا مــن النفــوذ مــا  أنّ"شــكا مــن . م. ق 2إىل  66عــاش مــن 
  ".فون يف كل مكان من العامل، وكأهنم يف بيتهمعلهم يتصرّجي

اب املنــاوئني لليهــود، واتســاع  عنــف مــا قالــه بعــض الكتــّ   كمــا وأنّ
ــومنطاقــه، جعــال بعــض املــؤرّ   يتســاءلون مــا إذا كانــت هــذه    ،خني الي

لت علـى اليهـود   اليت سجّ ،نتيجة أو سبباً للعداوة املتنامية ،احلمالت
  .الظن أهنا كانت االثنني معاًوأغلب . يف تلك احلقبة

احلمـالت الكالميـة، بـل     األمور مل تقف عند حـدّ  ويف الواقع، فإنّ
خـــون، ومنـــهم هـــي جتاوزهتـــا إىل العنـــف الفعلـــي، حيـــث يـــذكر املؤرّ 
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مــذحبتني حــدثتا يف مصــر، األوىل عــام    ،"يوردانــوس"و" يوســيفوس"
  .م. ق 88يف عهد بطليموس السادس، والثانية عام . م. ق 146

بعـض أسـباب هـذه الصـدامات، تعـود إىل عوامـل        ليس من شك أنّ
خني سوى هـذه األسـباب،   وقد ال يرى بعض املؤرّ… سياسية واقتصادية

  …يفسّرون هبا تلك الصدامات اليت انتهت أحياناً إىل جمازر مجاعية
  :دولكن من املؤرخني من يؤكّ

التوتر الذي بلغته م تفسرياً كافياً حلالة مجيع هذه العوامل ال تقّد إنّ« 
يعود إىل النقمة النامجة عن  ،قسماً ال بأس به من هذا التوتر وإنّ. األمور

  ». السلوك االستعالئي لليهود، وعن مطالبهم الدينية
فق متـام االتفـاق مـع مـا جـاء يف      هذه احلقيقة األساسية لتتّ وإنّ

 العهد القـديم، وعلـى لسـان اليهـود بالـذات، إبـان الصـراع الـذي قـام         
ــع     ــدام مـ ــة، قبيـــل الصـ ــة االندماجيـ ــة والنزعـ ــة االنعزاليـ بـــني النزعـ

ــلوقيني ــورة   . السـ فلقـــد بلـــغ مـــن إحســـاس اليهـــود يف القـــدس خبطـ
  :ا جلبه عليهم، أهنم كانوا يقولونانعزاهلم وممّ

هيا بنا نقيم حتالفاً مع الشعوب اجملاورة، ألننا منـذ أن انفصـلنا   « 
  ». عنهم، جلبنا ألنفسنا العديد من املآسي

ــكلة    يف الشـــعب : مشـــكلة الالســـامية : ههنـــا بالـــذات تكمـــن املشـ
  .اليهودي نفسه

   



31 

  يف ظل اإلمرباطورية الرومانية: الفقرة الثانية
  :التواصل بني العامل اإلغريقي، والعامل الروماني) 1

ها جيوش روما، شرقاً ت حملّوحلّ. احنسرت إمرباطورية اإلسكندر
ــاً ــن احلركـــة اهليلينيـــة مل  . وغربـ ــرولكـ ــدّ .  تنحسـ لت بعـــض فقـــد تبـ

ت عاصمة جديـدة  الً أساسياً، وحلّاملعطيات السياسية والعسكرية تبدّ
املنـــاخ الثقـــايف واالجتمـــاعي الـــذي أطلقتـــه  أنّ إالّ. ســـابقاهتا حمـــلّ

وقـد بلـغ مـن تأثريهـا علـى رومـا       . ل كـثرياً مل يتبدّ ،احلركة اهليلينية
املهـزومني قهـروا يف    خني يقولـون بـأنّ  مبلغاً جعل بعض املؤرّ ،نفسها

  .هناية املطاف قاهريهم
ــابقة       ــار السـ ــيهم، األفكـ ــل إلـ ــا انتقـ ــان، يف مـ ــت إىل الرومـ وانتقلـ

فجــاءت الالســامية الرومانيــة وليــدة الالســامية . الســائدة عــن اليهــود
  .اإلغريقية، ولكن على مزيد من تعقيد

  يف فلسطني) 2
 ضــــدّون ت روح العــــداء الــــذي قــــاده املكــــابيّففــــي فلســــطني، ظلّــــ

ــام   ــوس عـ ــةمتأجّ. م. ق 164انطيوخـ ــل إنّ. جـ ــلّب   بـ ــدام بـــني التصـ الصـ
ختلّلتــه  - اليهــودي الــديين، والنفــوذ الرومــاني الــوثين، عــرف تصــعيداً   

انتـــهى إىل احـــتالل القـــدس  - فـــرتات مـــن اهلدنـــة، إن صـــح التعـــبري  
وجــالء اآلالف مــن اليهــود إىل رومــا، ثــم . م. ب 70وتــدمري هيكلــها عــام 

وتدمريها تدمرياً تاماً، بل ومسحها . م. ب 134داً عام جمدّ إىل احتالهلا
مــن الوجــود، وجــالء مجيــع اليهــود عنــها، واســتبداهلا مبدينــة رومانيــة  

، اعتــربت عاصــمة "ايليــا كابيتولينــا"وثنيــة جديــدة، أطلــق عليهــا اســم  
  .ملستعمرة رومانية، حُظّر على اليهود دخوهلا، وأحلقت بوالية سورية

اللمحــة الســريعة جــداً، ال تنســينا أن األمــور مل تكــن      هــذه  أنّ إالّ
دوماً، ال داخل فلسطني وال خارجها، يف أرجاء اإلمرباطورية الواسـعة،  
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فسياسة رومـا حيـال اليهـود    . على مثل هذه احلال من التوتر والتصادم
رة نسـبياً،  كانت، يف نتيجة األمر، جـزءاً مـن سياسـتها الواقعيـة واملتحـرّ     

واحلقيقـة التارخييـة تقضـي بـاالعرتاف     . يت أخضعتهاحيال الشعوب ال
  .روما خصّت اليهود بامتيازات مل ختصّ هبا سواهم بأنّ

  يف رومـا) 3
ــوي، سياســياً         ــوذ ق ــة ذات نف ــة يهودي ــت مثــة جالي ــا، كان ففــي روم

وكانت تلك اجلالية، من حيث الظهور الزمين، من أواخر . واجتماعياً
داً، هـا تشـدّ  فكانت من أقلّ.  الشتاتاجلاليات اليهودية اليت انتشرت يف

ــا مبراكــز      . ومــن أكثرهــا مرونــة   فكــان أن حظــي العديــد مــن أفراده
بني لألباطرة، حتى أن بعضـهم لعـب   مرموقة، وكان بعضهم من املقرّ

  .أحياناً دوراً حامساً يف سياسة روما
من القوة والنفـوذ، وضـعها    قدراًوبلغت اجلالية اليهودية يف روما 

ــكندرية  يف املرتبــــة ــة االســ ــة بعــــد جاليــ وقــــد شــــهد بــــذلك  . الثانيــ
، وهو حاكم روماني سـابق آلسـيا   "فالكوس"، يوم دافع عن "شيشرون"

إىل مــــدى كثــــرهتم، وتضــــامنهم ونفــــوذهم يف    "الصــــغرى، فأشــــار  
  ."اجلمعيات العامة

ــة خاصــة     ــنحهم رعاي ــاطرة م ــان أن بعــض األب ــزادهم ذلــك   ،وك ف
ــقّ  ــأن حيـ ــوذاً، كـ ــوّتوا يف  نفـ ــم أن يصـ ــة  هلـ ــات العامـ ــت . اجلمعيـ وكانـ

ا كــان تغلغلــهم يف األوســاط   وملّــ. النتيجــة أن منــا ثقلــهم السياســي   
التجاريــة كــبرياً، وثــروات بعضــهم طائلــة، مــال بعــض األبــاطرة إىل    

  .إغداق املزيد من االمتيازات عليهم دون سواهم

أمــا علــى صــعيد التبشــري، فقــد اســتطاعوا أيضــاً أن يكتســبوا إىل   
. من الناس، حتى يف صفوف احلاشـية اإلمرباطوريـة  عقيدهتم العديد 

  .بل إن إحدى عشيقات نريون، وهي بوبيا، كانت يهودية
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وكان أن انعكس جناحهم السياسي واالجتماعي نقمة لـدى عامـة   
  .الشعب، وجناحهم الديين نقمة لدى املثقفني

  الدين: النزاع األكرب) 4
 اإلمرباطوريـة  إال أن أبرز مصـدر للنـزاع بـني اليهـود وسـواهم، يف     

  .الرومانية عامة، وروما خاصة، كان امليدان الديين
. فالرومان ديّنون، والدين لديهم يتغلغـل يف مجيـع مرافـق احليـاة    

وكانــت آهلتـــهم تنتشــر متاثيلـــها يف كـــل مكــان، كمـــا أن ممارســـاهتم    
وكـانوا  . الدينية ترافق مجيع مراحل احلياة العامـة واخلاصـة لـديهم   

. نتهم من السـيطرة علـى املعمـورة كلـها    هلة اليت مكّفخورين جداً باآل
وكانوا هلـذا السـبب متسـاحمني حيـال الـديانات األخـرى، فيضـيفون        
آهلــــة مســــتعمراهتم إىل صــــفوف آهلتــــهم، وبعــــض ممارســــاهتم إىل 

فكانت هذه احلريـة الدينيـة مصـدر ارتيـاح كـبري للشـعوب       . طقوسهم
لرومان يفرضون علـيهم  رة، ومبعثاً هلم على األخذ مبا كان ااملستعمَ

لقاء هذه احلرية، من ممارسة لطقوس حمدّدة جداً، وهي االحننـاء  
أمــام متثــال جــوبيرت، كــبري اآلهلــة، وأمــام متثــال اإلمرباطــور، اإللــه     

  .د، يف مناسبات حمدودة جداًاملتجسّ
وكان هذا امليدان بالذات سبب الصدام املباشر والدائم بني اليهـود  

ــان ا . والرومــان ــود متســاهلني يف كــل شــيء إالّ  فقــد ك ــهم ليه : يف دين
والـدين لديـه يتغلغـل يف    . ال يتـهاون يف ديـن آبائـه   " املختار"فالشعب 

  ".غيوراً ال يقبل الشرك"تالفيف حياته، وهو يعبد إهلاً 
  :ويف هناية املطاف، وجد الرومان أنفسهم أمام خيار صعب

  مستعمراهتم، إما التنازل لليهود عما ألِفوا أن يفرضوه على مجيع
  …وإما فرض هذه املمارسات بالقوة

  .وكان حدّا االختيار صعبني من كل وجه
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  الواقعية الرومانية وسياسة االمتيازات) 5
نح اليهــود مزيــداً مــن   فمُــ. وتغلبــت سياســية الواقعيــة الرومانيــة   
. ويف أرجـاء اإلمرباطوريـة   ،االمتيازات الدينية، يف روما، ويف فلسطني

ــاريخ        ــازات هــي الــيت حتكمــت بت ــال إن قصــة هــذه االمتي واحلــق يق
أو مــن  ،اليهوديــة كلــها، إن مــن حيــث األحــالف -العالقــات الرومانيــة

  .حيث الصدامات
ح اليهود، منذ االحتكاكات األوىل اليت نشأت بينـهم وبـني   نِفقد مُ

وقـد  . شـرائعهم اخلاصـة  التقاضي وفقـاً ل  حقّ. م. ق 161الرومان، عام 
م هـذا االمتيـاز، حتـى مشـل مجيـع اليهـود يف كـل اإلمرباطوريـة،         مّعُ

ثنى من هذا االمتيـاز  ستَومل يكن يُ. بل وخارجها يف مناطق حلفائها
وقــد وضـعهم هــذا التعامــل يف مسـتوى املســاواة مــع   . دينسـوى املتــهوّ 

  .سائر الديانات املنتشرة يف اإلمرباطورية

ــو إال أنّ ــم خُصّـ ــة    هـ ــن ممارسـ ــهم مـ ــا مكّنـ ــواهم، مبـ ــاً دون سـ ا أيضـ
فرائضــهم اخلاصــة، كــأن يُعفَــوا مــن كــل عمــل أو تظــاهرة دنيويــة يــوم 

  .الصالة من أجل اإلمرباطورالسبت، حيث مل يكن يطلب منهم سوى 

ــه سياســة رومــا        ــأرجح الــذي عرفت ولكــن كــل ذلــك ال ينســينا الت
ــود  ــال اليه ــاطرة عُــ  . حي ــده هلــم، و رِفــبعض األب ــان  ف بتأيي بعضــهم ك

ــم  ــداء هلـ ــريح العـ ــر  . صـ .) م. ق 44-100(مـــن ذلـــك أن يوليـــوس قيصـ
موه لـه  منحهم مزيداً من االمتيازات، تقـديراً منـه للـدعم الـذي قـدّ     

وقـد  . إبان احلـرب األهليـة الـيت نشـبت بينـه وبـني خصـمه بومبيـوس        
ــربى يف      ــود الكـ ــرعة اليهـ ــيء بشـ ــبه شـ ــازات أشـ ــذه االمتيـ اعتـــربت هـ

وواصل بعض خلفاء قيصر هذه السياسة، وأضـاف  . العصور القدمية
بعضهم إليها جديداً، من ذلك أن أوغسطس قيصر أذن هلم باستالم 

. ب 37-14(إال أن طيباريوس . كميات احلبوب يف يوم آخر غري السبت
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، "سـيجانوس "بدأ مبناصبتهم العداء، حتت تأثري وزيـر خارجيتـه   .) م
ــرة     ــة آالف يهــودي إىل جزي ــأمر بنفــي أربع ســردينيا، بســبب ســوء   ف

. م أن أحاطهم برعايته بعد مـوت وزيـره  ولكنه ما عتّ. تصرف بعضهم
أنــه حــاول أن يفــرض علــيهم   .) م. ب 41-13(واملعــروف عــن كــاليغوال  

عبــادة اإلمرباطــور يف كنســهم نفســها، ولكنــه مــات قبــل أن يباشــر        
  .بتنفيذ قراره هذا

ــ ،إال أن أكثــر مــا أثــار احلكــام الرومــان ضــد اليهــود    ان نزعتــهم ك
قـراراً  " هسـبانيس "خـذ حـاكم رومـا    اتّ. م. ق 139فمنذ عام . التبشريية

وقد حاول بعض األبـاطرة فيمـا   . بطرد اليهود من روما، هلذا السبب
ــ) 96-81" (دوميســيانوس"بعــد، ومنــهم خصوصــاً  ل مــن غلــواء أن يقلّ

. ن ميارســون الــدين ضــرائب خاصــةاليهــود الدينيــة، ففــرض علــى مَــ
ر اعتنــــاق حظّــــ.) م. ب 211-193" (يموس ســــاويروسســــبت"كمــــا أن 
ــة ـــ . اليهوديـ ــد متيّ ـــ  وقـ ــوه بتحيّ ــذين خلفـ ــاطرة الـ ــود، ز األبـ زهم لليهـ

ومبناصــبتهم العــداء للمســيحية، هــذا العــداء الــذي مل يكــن اليهــود   
  .ولكن هذه قصة أخرى هلا وقتها… مبنأى عن التأثري فيه

  أخطر مراحل الصدام) 6
ال  أعـوام ثالثـة  ة اليهود والرومان، مثـّ ويف إطار الصراع العام بني 

  :من تسجيلها بدّ

 . :م. ب 70عام 
اقتحم تيطس القدس، إثر ثورة استطالت أربعة أعوام، وبعد حصار 
طويل وقاس، فدمّر اهليكل، وجال معظم سكان القدس، وصلب اآلالف 

اً للمسـامهة  ووضـع حـدّ  . من الرجال مقابل القدس على جبل الزيتـون 
الضـريبة  "املالية، اليت كان اليهـود يرسـلوهنا للـهيكل، وأمساهـا     السنوية 
  .، وأمر بتوجيهها إىل معبد جوبيرت يف روما"اليهودية
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 . :م. ب 115عام 
ــنّ   ــان يشـــــ ــرب الـــــــيت كـــــ ــود احلـــــ ــهز اليهـــــ ــور انتـــــ ها اإلمرباطـــــ

ــانوس" ــارتيّ" تراجـ ــد البـ ــة   ضـ ــن الفـــنت الشرسـ ــلة مـ ــاروا سلسـ ني، فأثـ
وقـــد . ثـــم يف القـــريوان وقـــربص يف مـــا بـــني النـــهرين، ثـــم يف مصـــر،

تهم يف قـــــربص والقـــــريوان، حبيـــــث بلـــــغ عـــــدد  تصـــــاعدت وحشـــــيّ
ـــ     ــحية، ويؤكّ ــون ضـ ــف مليـ ــدمها، نصـ ــا وحـ ــحاياهم فيهمـ ــؤرّضـ خ د املـ

ــاني  ــيوس"الرومـــ ــون كاســـ ــروا  "، "ديـــ ــهم، وتطهّـــ ــروا بعضـــ أهنـــــم نشـــ
ــا للوحـــــوش   ــرين وأطعموهـــ ــوم آخـــ ــوا حلـــ ــدمائهم، وأكلـــ ــر ". بـــ األمـــ

ــؤرّ  ، يكتـــب "أبـــرام ليـــون ســـاخار "املعاصـــر خ اليهـــودي الـــذي جعـــل املـ
ــه الضــــخم   معلّ ــداث، يف كتابــ ــذه األحــ ــاً علــــى هــ ــود"قــ ــاريخ اليهــ " تــ

  :، فيقول1973الصادر عن باريس عام 

مـه عـن   هة ملا ميكـن أن يقدّ إن هذه الرواية هي الصيغة املشّو"« 
اليهود  ولكن من الواضح أنّ. األحداث مؤرخ مشحون باألفكار املسبقة

ب جنوين وغري مسؤول، أغرق القريوان كانوا آنذاك حتت سيطرة تعّص
تراجانوس إلرسال أحد أبرز قادته ملواجهة  مما اضطّر. وقربص يف الدماء

د، دت آخر بؤر التمّرِمخفعندما أُ: جنون اليهود، وجاء الرد دماراً شامالً
ن مل يعد يؤذَومنذئٍذ . كان من الضروري إعادة بناء قربص من أساساهتا

بعض التجار اليهود الذين كـانوا   ألي يهودي بدخول اجلزيرة، حىت أنّ
مون فـور  عـدَ تاً، كـانوا يُ ضون للغرق، والذين يلجأون إليها مؤقّيتعّر

  ». اكتشاف أمرهم
فقد سجل بداية هنايـة الصـراع بـني اليهوديـة     . م. ب 136وأما عام 

فقد . ة عسكرية ودينية مركزها القدس، واإلمرباطورية الرومانيةكقوّ
اً للتبشــريية اليهوديــة،  أن يضــع حــدّ " هادريــانوس"اإلمرباطــور أراد 
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كما أنه أراد أن يبين مدينة جديدة حيـث كانـت تقـوم    . ولعادة اخلتان
وانتـهى النـزاع بانتـهاء اليهوديـة كليـةً      … القدس، مدينة وثنية صـرفاً 

مبسح مدينـة القـدس مـن الوجـود، بكـل مـا فيهـا مـن         من فلسطني، 
آثار، يهودية ومسيحية، وباستبداهلا مبدينة أخـرى رومانيـة، وجبـالء    

ر على أي يهودي العـودة  وحظّ… اليهود عنها وعن واليتها جالءً تاماً
مح هلم، فيمـا بعـد، يف التاسـع    وقد سُ. إىل القدس حتت طائلة املوت

ى مـن آثـار اهليكـل،    ء علـى مـا تبقـّ   من آب فقط مـن كـل عـام، بالبكـا    
  .وذلك لقاء مبلغ من املال

  موقف الشعب من اليهود) 7
ف عنه يف طول اإلمرباطوريـة وعرضـها، أنـه    عرَ، فلم يُأما الشعب
ع هبــا اليهــود مــن جهــة،    االمتيــازات الــيت متتــّ   إال أنّ. كــان الســامياً 

جهــة  وممارســاهتم الدينيــة واالجتماعيــة والتجاريــة الــيت ذكرنــا، مــن
ولكـن محايـة   . ثانية، أثـارت علـيهم، بـني حـني وآخـر، حفيظـة النـاس       

بعــض األبــاطرة هلــم، املعلنــة، كانــت حتــول دون انفجــارات شــعبية        
  .حمتملة
ــ" كــاليغوال"عهــد  إال أنّ ل جمــزرة مجاعيــة قامــت ب عــرف أوّاملتقلّ

فقــد اجنــرف حــاكم . م. ب 38كــان ذلــك يف اإلســكندرية عــام . همضــدّ
يف رفــع  الــيت كانــت تلــحّ   ،الــب اجلمــاهري اهلائجــة  املدينــة مــع مط 

وانتــهت اجملاهبــة حبرمــان  . متاثيــل اإلمرباطــور يف الكــنس اليهوديــة  
ديســـهم يف أحــد أحيـــاء  كاملواطنــة، وبت  يهــود االســـكندرية مــن حـــقّ  

وقـــد القـــى بعضـــهم اإلهانـــة . املدينـــة، بـــل ويف مقابرهـــا وشـــواطئها
  .والتعذيب، بل واملوت

هذه أو تلك من املدن الـيت جتمّـع فيهـا عـدد     كما نشبت أيضاً يف 
كـــــبري مـــــن اليهـــــود، اضـــــطرابات مماثلـــــة، وال ســـــيما يف عهـــــد        
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ــيانوس" ــة، قامـــت  ). 81-78(تـــيطس "و) 79-69" (فسباسـ ففـــي أنطاكيـ
ــا     احتجاجــات ضــدّ  ــا بإلغائه ــب روم ــود السياســية، تطال . حقــوق اليه

، ويف عــدد مــن أفســس والقــريوانوحــدثت جمــازر أخــرى يف كــل مــن  
ج املـدن اليونانيـة، تعـود يف أساسـها إىل موقـع اليهـود احملـدّد واملتشـنّ        

من اجلماعات األخـرى، ويف سـببها املباشـر إىل رفضـهم املشـاركة يف      
ــة العامــة   ــة الوثني ويف فلســطني نفســها، نشــبت يف  . الطقــوس الديني

مدينة القيصرية نزاعات متعاقبة حـول نفـوذ اجلماعـات السياسـية،     
وانتقلــت العــدوى . أودت حبيــاة عشــرين ألــف يهــوديت إىل جمــزرة أدّ

إىل املدن احمليطة بفلسطني، كدمشق وصـور وعسـقالن، حيـث كانـت     
رت النزاعـات واجملـازر   فتكـرّ . هااحلركة التبشريية اليهودية علـى أشـدّ  

وقد حدث كل ذلك، وذهب صـعوداً يف الفـرتة الـيت سـبقت     . اجلماعية
  .وأعقبت بقليل ظهور املسيحية

  املثقفني موقف) 8
ني عــرب اإلمرباطوريــة الرومانيــة، إال أن دعــاة الالســامية احلقيقــيّ

  .فني قبل سواهمكانوا املثقّ
ولكن الذين . بعضهم مل يكن ليُعري اليهودية أدنى اهتمامّ صحيح أن

أبــدوا بعــض االهتمــام هبــا، انقســموا مــا بــني مهــادن مــتحفّظ، وعــدوّ    
ي بــرهن علــى احــرتام بــيّن  الــذ.) م. ق 27- 116" (فــارون"فهنــاك . شــرس

ــ. لليهوديــة تيتــوس "و) 79- 23" (بلينــوس القــديم"ك كــل مــن فيمــا متسّ
  .مبوقف حمايد.) م. ب 17 - . م. ق 59" (ليفوس

فقـد طُلِـب   . وكان أبرز من بدأ مناوأة اليهودية اخلطيـب شيشـرون  
، وهو حاكم سابق آلسيا الصغرى، اتُّهِـم  "فالكوس"إليه أن يدافع عن 

وإذا مبرافعتـه تكشـف عـن ختوّفـه      …كنوز اليهود يف واليتـه باختالس 
من عدد اليهود يف روما، ومـن تضـامنهم ونفـوذهم، كمـا هـي تكشـف       
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". خرافاهتم الرببريـة "أ على جماهبة عن إعجابه بفالكوس الذي جترّ
وقــد تصــدّى فيهــا لديانــة اليهــود وطقوســهم، كمــا تصــدّى لثــوراهتم   

أهنم ولدوا ليعيشـوا  "وهو يرى أخرياً . السلطة الرومانية رة ضدّاملتكرّ
التــاريخ مل يســجّل نتيجــة هــذه     واجلــدير بالــذكر أنّ ". يف العبوديــة

شيشـرون   ولكـن التـاريخ نفسـه يؤكـد أنّ    . املرافعة بالنسبة إىل موكّلـه 
هــل هــذا  … "فــي مــن رومــا يف العــام التــايل لدفاعــه عــن فالكــوس    نُ"

  ؟…جمرد صدفة، أم
ل املســـيح، تنـــاول كـــل مـــن الشـــعراء     ويف هنايـــة القـــرن األول قبـــ  

بشـــيء مـــن الســـخرية بعـــض " أوفيـــدس"و" تيبولـــوس"و" اســـيوسرهو"
ق منــها بنزعتــهم التبشــريية  املمارســات اليهوديــة، وال ســيما مــا يتعلــّ  

  .واحلفاظ على راحة السبت
كـان   ،إال أن أبرز مـن هـامجهم يف منتصـف القـرن األول للمسـيح     

، وقـد أخـذ علـيهم    "منتهى الفسادة يف أمّ"، الذي رأى فيهم "سينيكا"
وأمـا  ". ع احليـاة بْسُـ ه تبذير صرف لِعلى أنّ" ،حمافظتهم على السبت

ــان"و" مارســيال"ته، وكــذلك ، صــديق نــريون وضــحيّ "بــرتون" ، "كينتلي
ة خبيثة أمّ"فقد كتبوا بسخرية الذعة عن اليهودية، واعتربوا اليهود 

) 128-65" (جوفينـال "وكان هذا أيضـاً مأخـذ   ". كل ما هو سافل تضمّ
ـــ   ــيهم، الـــذي أكّ ــرائع     علـ ــى فـــرط تضـــامنهم واحتقـــارهم للشـ د علـ

  .الرومانية
بـزّ مجيـع املـثقفني الرومـانيني     ) 120-55" (تـاكيتوس "خ املـؤرّ ولكن 

إنــه أبــرز ممثلــي " ،خيهمحتــى قــال عنــه أحــد مــؤرّ  ،مبناوأتــه لليهــود
  ."العصور دون منازعالالسامية يف مجيع 

خ تــاكيتوس هنــا وهنــاك عــن  مــا كتبــه هــذا املــؤرّ  ويف الواقــع، فــإنّ
وقـد تنـاول   . ص كـل مـا كتبـه أسـالفه ومعاصـروه     ف ويلخـّ اليهود، يكثّ
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فهــو . فيــه تــارخيهم ومعتقــداهتم ومؤسســاهتم، وأخالقهــم وعالقــاهتم 
ومني الــذين طــردوا مــن مصــر، فتبعــوا ذيــرى أهنــم مجاعــة مــن اجملــ

. مـن احلمـري الوحشـية قـادهتم عـرب الصـحراء إىل عـني مـاء         قطعاناً
وهــم ميتنعــون عــن أكــل حلــم اخلنزيــر … فعبــدوا مــن يومهــا احلمــار
اخلنزير يف رأيه، أكثر احليوانات عرضة  بسبب مرضهم السابق، ألنّ

وأما حمافظتهم على السبت، فتعود إىل مـا ألفـوه مـن    .  هلذا املرض
وتـدين باسـتمرارها    ،مشـؤومة، سـافلة  "هـا  سـاهتم كلّ مؤسّ ثم إنّ. كسل

تضــامنهم العنيــد، الــذي "ون ازدهــارهم مــن وهــم يســتمدّ". لفســادهم
ال "وهم فضالً عن ذلك ". ل لسائر البشريتناقض مع بغضهم املتأصّ

يؤاكلون الغرباء، وعلى الرغم من انـدفاعهم وراء الفحـش، ميتنعـون    
ال حيرّمــون هم ولكــنّ. عــن كــل عالقــة جنســية مــع النســاء األجنبيــات 

وهنا، تقوم على احتقار أوىل املبادئ اليت يتلقّ وإنّ. على أنفسهم شيئاً
أن "ويـرى  ". ر للوطن وإمهال الوالدين واإلخـوة واألبنـاء  اآلهلة والتنكّ

اليهود أحقر الشعوب املستعبدة، مشحونون باخلرافات، معـادون لكـل   
  ".ممارسة دينية، يأخذون بعادات ال معقولة وحقرية

  بة خامتةمبثا
تلك هي اخلطـوط الكـربى للعالئـق الـيت قامـت بـني اليهـود مـن         

  .جهة، والشعوب القدمية من جهة ثانية
  فماذا عسانا أن نستنتج؟
ومعظمهــم كمــا قلنــا مــن اليهــود أو مــن  -لنــدع بعــض البــاحثني 

  :ون بنتائجهمدلُاملعاصرين، يُ -ديهم مؤيّ

  :وهو كاهن أمريكي يبدي تعاطفاً كبرياً حياهلم -" فالنريي"يرى 
فعل  مل تكن بأي حال سوى رّد ،إن الالسامية الرومانية واليونانية"« 
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د أن العامل الوثين بشقّيه واحلقيقة التارخيية تؤكّ. حيال االنعزالية اليهودية
ويف الواقع، فقد كان العـامل  . اليوناين والروماين، مل يعرف العداء الديين

وإمنـا  . ل العبادات واملعتقدات الغريبـة يف كنفـه  لوثين متساهالً يتقّبا
إحسـاس النـاس،    ب اليهودي هو الذي بدأ بـاألحرى مبـسّ  التعّص
 ،د ذلك اجلرح االحتقـار مث الغضـب  لّفقد َو. ضهم على مواجهتهفحّر

ن كل ممارسة وكل خاصية يهودية وجدت أسوأ أمن هنا : وأخرياً البغض
 ،نا أهنم أصبحوا عرضة لسلسلة عشوائية من االهتاماتمن ه. التأويالت

. وحىت قسمات وجوههم ،تتناول عباداهتم وتارخيهم وطبائعهم وذكاءهم
وعلـى الـرغم مـن أن    . وباتوا هدفاً جلميع حرمانات النفس الوثنية

ت قبل كل كت بعض اجلماهري بني حني وآخر، إال أهنا ظلّالالسامية حّر
اً ال ميكن احلديث عن متييـز عنصـري أو   أخري… شيء أدبية وثقافية

  »… ق وقع يف ذاك العهدسَبعرقي ُم
الــدور "لــه حــول هــذا الــرأي بــرأي يكمّ" جوســرت"ويــدعم اليهــودي 
اليهود لعبوه يف تلك  البعض أنّ الذي قد يظنّ ،"االقتصادي املفرط

بـأن هـذا   " جوسـرت "ويعـرتف  . ر عداء الناس هلما قد يفسّالعهود، ممّ
ــدور شــكّ  ــة اإلســكندرية   ال ــدن   ،ل عنصــراً حامســاً يف مدين وبعــض امل
  :جيد نفسه مضطراً لالعرتاف أيضاً هولكنّ. اليونانية
بأن العوامل االقتصادية مل تكن ذات طبيعة تفي بتفسـري نشـوء   « 

ـ … الالسامية ومل . اروما من كاتب وثين واحد وصف اليهود بأهنم جتّ
مرادفة لكلمـة  " يهودي"كلمة حيدث أبداً يف احلقبة الوثنية أن اعتربت 

ة يف تلك احلقبة ما حيمل على االعتقاد بـأهنم كـانوا   وليس مثّ". تاجر"
  ». يرتعون نزوعاً خاصاً حنو التجارة
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  ":فالنريي"لنختم هذه اللمحة مرة أخرى بكلمة لألب 
إن الالسامية القدمية مل تكن مبستوى عنف احلركـات الالسـامية   « 
فعل  ى كمثال على رّدوهي تتبّد. يقة واقعةولكنها كانت حق. الالحقة

  ». حيال االنعزالية اليهودية
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@+ 

  ى يسوعذاك املسمّ
  

منذ ألفي عام إىل اليوم، واسم يسوع جيثم كالكابوس على الفكر 
  :ه، لسببنياليهودي كلّ

  .ديين صرف، وتارخيي اجتماعي
 يعود السبب الديين إىل ختطّي تعليم يسوع خـطّ التـاريخ اليهـودي   

  .كله، حبيث وضع الشعب اليهودي يف موقف اختيار حرج وهنائي
ويعود السبب التارخيي االجتماعي إىل انتصاب صليب يسوع يف قلب 

  .ه، حبيث جلب ألبناء دينه السابقني العار والويلالتاريخ البشري كلّ
  .القضية كلها بني هاتني الكلمتني: تعليم يسوع وصليب يسوع

ى ليسوع، بشـكل أو بـآخر،   تب يهودي تصدّما من كا واحلقيقة أنّ
  …ال وسيطر عليه االضطراب واحلرج والغضبإ

ــاً   ــة أيضـ ــي     أنّواحلقيقـ ــب غربـ ــن كاتـ ــا مـ ــري   -مـ ــيحي أو غـ مسـ
ى لعالقـــة املســيحية باليهوديـــة، إال وســيطر عليـــه   تصــدّ  -مســيحي  

  …القرف والغضب أيضاً
ة، احملبّـ فكيف ميكن التوفيق بني تعليم يسوع القائم أساسـاً علـى   

 واملنتهي بصـاحبه علـى صـليب، ومـا ارتكبـه أتباعـه مـن أهـوال حبـقّ         
  من رفضه من أبناء دينه السابقني؟

  …السؤال، يف هناية املطاف لغز
  من مواجهته، ولكن ال بدّ

  الً ألنه واقع تارخيي ال جيوز إنكاره أو جتاهله،أوّ
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الرهيبـة، دون أن  ل، حنن العرب، ذيولـه  ثانياً ألنه واقع آثم، نتحمّ
  .تكون لنا يد فيه، ال من قريب وال من بعيد

  فما هي إذن تلك القضية بالتحديد؟
  .لندع جانباً كل نقاش الهوتي أو عقائدي، حول املسيحية واليهودية

  .نقاش الهوتي أو عقائدي، حول املسيح واملسيحية ولندع جانباً كلّ
ــاً كــلّ  حــول املصــادر نقــاش تــارخيي أو غــري تــارخيي   ولنــدع جانب

  .التارخيية للمسيح واملسيحية
م وال فحول هذه األمور كلها، وغريهـا الكـثري، جـدل كـبري ال يقـدّ     

  .ر يف ما ننوي بيانهيؤخّ
م علينـا التوقـف   ة واقعتـان تارخييتـان متالزمتـان، يتحـتّ    ولكن مثـّ 

علـى   -ه إىل اليـوم  أقلـّ  -عندمها، إذ كـان هلمـا تـأثري حاسـم وهنـائي      
ــل مــن ا   ــا أوّ  مصــري ك ــة يف ذاهتم الً، ويف عالقتــهما ملســيحية واليهودي

  …الواحدة باألخرى، وفضالً عن عالقتهما بالتاريخ البشري العام
ومهما تباينـت اآلراء  . هاتان الواقعتان أساسيتان حبجمهما الكلي

بعـض   ديـ ننـت يف تف بشأن بعـض جوانبـهما، بـل مهمـا حـارت أو تفنّ     
  .وهرمهاجوانبهما، إال أهنا ال ختتلف على ج

  .إهنما، مرة أخرى، تعليم يسوع أوالً، وصليبه ثانياً
يف كتاب له بعنوان " البيد"املعاصر  دينَالكَيذكر الكاتب اليهودي 

  :، هذا املثل اليهودي"روما واليهود"
ما كان صاحلاً يف تعليم يسوع، مل يكن جديداً، وما كان جديداً مل « 

  ». يكن صاحلاً
وإن كان يل أن . ص املشكلة من أساسهاهذا املثل يلخّ يبدو يل أنّ

  :أترمجه على حنو يطرح القضية بصورة جدلية، لقلت
  …صلبكان على يسوع أن ينكر ذاته، فال يُ

  …ر ذاهتا، فال تصلبهنكِأو كان على اليهودية أن تُ
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  .اً مستحيالًوكال األمرين كان حدّ
  .ه يف املنطق احلتمي لتعليمهولذا جاء صلبُ

لـوه أو  ا مل يكـن بإمكـان اليهـود أن يتقبّ   فما الذي قاله يسـوع، ممّـ  
  يتساهلوا بشأنه؟

  :ولكن لنختصر… قال الكثري
ــواء الشـــعب اليهـــودي، بـــل   : بشـــأن اهلل ــورة تامـــة احتـ رفـــض بصـ

احتكاره هلل وملواعيده، على حساب سائر الشعوب، وأعلنه أباً جلميـع  
ــان مثــّ   اء، فلصــاحل الفقــراء  ة مــن اســتثن البشــر دون اســتثناء، وإن ك

  …واملعذبني واملستضعفني
رفــض احللــم اليهــودي القــديم يف مســيح حيمــل    : بشــأن املســيح 

السالح يف وجه املستعمر الروماني أوالً، ثم يف وجه البشرية مجعـاء  
  …ليفرض عليها سيطرة اليهود دون سواهم

اً، يـدعو إىل مشوليـة   وأعلن ذاتـه مسـيحاً جديـداً، متواضـعاً حمبّـ     
  …تصل بصاحبها إىل الصليب من أجل اجلميع دون استثناء ةحمبّ

ر كل تشـريع  وضع اإلنسان فوق كل تشريع، وسخّ: بشأن الشريعة
  .خلدمة اإلنسان، حتى التشريع اإلهلي

  قال،
  …وفعل ما قال، ومبا قال

  …وكان يف ذلك يطعن يف الصميم آمال اليهودية وأحالمها
سريعة، ولكنها كانـت   ه وجد من أبناء الشعب استجابةصحيح أنّ

جهـه الرؤسـاء، وهـم يعتـربون أنفسـهم القـيّمني       وعندما وا… سطحية
على اهلل وهيكله وشريعته ومواعيده، مل جيد حوله أحـداً، وحتـى إن   

  …وا عنه يف اللحظة احلرجة واحلامسةتالميذه ختلّ
الصــليب، تتوجيــاً حليــاة يســوع كمســيح، وتتوجيــاً  : وكــان الصــليب

  .هاليهودية ضدّلنضال رؤساء 
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تلك هي احلقيقة الكربى املنتصبة بكل قسـوهتا علـى درب يسـوع    
  .املسيحية معاًوواليهودية أوالً، ثم على دروب اليهودية 

حيــاة احلقــائق الدينيــة   قــد يعتقــد بعضــهم، بــل قــد جيــزم بــأنّ   
مــن التمــاس والتفاعــل مــع ظــروف  ،ليســت علــى مثــل هــذا املســتوى

  .لنفسيالبيئة والقهر السياسي أو ا
  .العكس هو الصحيح د أنّوهو يؤكّ. ولكن التاريخ أمامنا

جمعـون  خني اليهود املعاصرين والقدامى، سواء بسـواء، يُ وإن املؤرّ
د، على إبراز هذه النقطة من الصراع بـني يسـوع واليهوديـة،    دون تردّ

ــرغم ممّــ     ــة، وذلــك علــى ال ا يعــرتي ســائر  علــى أهنــا النقطــة املركزي
  .بلبلة، بل وغضب وتناقضمواقفهم من حرية و

  :خني اليهود بالذاتلنستنطق هذا التاريخ قليالً، وبلسان املؤرّ
أبراهام ليون " املعاصرخ يقول املؤرّ عن املرحلة اليت سبقت يسوع،

  ":تاريخ اليهودية"يف كتابه " ساخار
األجيال األربعة من السيطرة الرومانية الـيت أعقبـت اسـتيالء     إنّ« 

سنة واحـدة دون   مل متضِ. دات فاشلةبومبيوس على القدس، زخرت بتمّر
وعلى كل مفترق، انتصبت األعمـدة  . ضريبة باهظة من األرواح البشرية

ومـع  . يهم للجيوش الرومانيةوالصلبان، تعلن متّرد الوطنيني يواصلون حتّد
زمن، فقدت اجلمـاهري أملـها يف حتقيـق حتّررهـا بالسـالح،      مرور ال

  .واستسلمت، مرغمة ومبرارة، لألمر احملتوم
واجته مجع صغري، حبثاً عن العزاء، شطر الوعود اليت جـاءهم هبـا   "

ق بزمن املسيح، حيث ستحقن الـدماء وينتشـر   األنبياء، تلك اليت تتعلّ
ية مـثرية، وهـم   األنبياء جبّدون كلمات وكانوا يتقّص. العدل من جديد

جيهدون ليستخلصوا منها، حساباً وتفسرياً، التاريخ الـدقيق لظهـور   
  .وبرز أدب رؤيوي جديد، يعاجل أمر املسيح وجميئه. ملكوت اهللا
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وظهرت مجاعات جديدة صغرية، بعضها حييا حياة بسيطة وادعة، بعيداً "
. داداً جمليء الزمن اجلديدعن قسوة العامل، وبعضها يقوم مبمارسات صوفية استع

وكان، كل ثالث أو أربع سنوات، يظهر نيب جديد، يّدعي أنه املسيح املنتظر 
  .منذ أمد طويل، وجيّر وراءه إىل الكارثة، مئات األتباع املهووسني

، "املسيحي"ويف تلك السنوات املشحونة باليأس السياسي والرجاء "
  ». قام يسوع الناصري بأداء رسالته

ها اليت رافقـت يسـوع حتـى الصـلب، يقـول الكاتـب       ملرحلة كلّويف ا
  :بكل وضوح" البيد"اليهودي املعاصر أيضاً 

ل اليهود يسوع ألنه جتاهل، عمداً، يف تعاليمه األخرية، مجيـع  رذَ« 
ذلك بأهنم كانوا يدركون متاماً يف أعمـاقهم،  . التزامات احلياة الوطنية

أنه ال جيوز هلم أن يتالشـوا  ويف ذلك الوقت أكثر من أي وقت مضى، 
يف هوة الشعوب الرومانية، الذين اهناروا، نتيجة افتقارهم إىل اإلميـان  

  ». وإىل األخالق االجتماعية
 وعــن املرحلــة الــيت رافقــت الصــلب وأعقبتــه، يقــول كاتــب يهــودي 

، وهــو "تــاريخ لليهــود"يف كتابــه  ،"جوزيــه ايزنــربغ"آخــر، هــو  معاصــر
  :د العالقة بني اليهودية واملسيحيةيصف حدث الصلب على صعي

حماكمة يسوع وموته، مها وال شك احلدث التارخيي الذي نال  إنّ« 
موت املسـيح   نّأواحلال . أكرب قسط من الكتابات يف التاريخ البشري

ل ليس العنصر الرئيسي وحسب يف الالهوت املسـيحي، ولكـن   يشكّ
بسـبب تفسـري   أيضاً معطى كان له وزن ثقيل على مصري اليهوديـة  
ههنـا يتـداخل   . املسيحية له، وبسبب الدور الذي نسبته لليهودية فيه

  ». الالهوت والتاريخ باستمرار، وليس من السهل التمييز بينهما دائماً
  .املهم يف األمر أن يسوع علّم جديداً، وألنه علّم جديداً، مات صلباً
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  .ولكن األهم من ذلك توزيع مسؤولية موته
تـهما بالنسـبة   مـام تـأويلني، نشـري إليهمـا، ال ألمهيّ    وههنا جندنا أ

ب إىل التاريخ املاضي وحسب، وإمنـا أيضـاً بالنسـبة إىل مـا قـد يرتتـّ      
  :عليهما من أحداث قادمة

ــي     ــة األوىل وهـــ ــادر التارخييـــ ــتند إىل املصـــ ــل األول، يســـ التأويـــ
املسـؤولية   أنّيف للشـك،  نه لـيس مثـة جمـال    وهذه تقول بأ. األناجيل

األوىل يف حماكمة يسوع وصـلبه، تقـع علـى اليهـود، وعلـى زعمـائهم       
  …الروحيني بالذات وبالدرجة األوىل

وكانت تلك . من هنا كانت التهمة الكربى بأن اليهود قتلوا املسيح
املقولة التارخيية يف العامل املسيحي، يف الشرق أوالً منذ قسـطنطني  

  …يف الغرب حتى سقوط النازية وخصوصاً حتى الفتح العربي، ثمّ
ــل الثـــاني، فيتقـــدّ    ــا التأويـ ـــ وأمـ ـــ م بـــه الكتّ ــود، أو الكتّ اب اب اليهـ

وهـم يسـتندون إىل   . رون باليهوديـة أو الثـائرون علـى الالسـامية    املتأثّ
ئــوا العديــد مــن الدراســات االجتماعيــة والسياســية واحلقوقيــة، ليربّ  

ــاً عـــن تهم الكـــربى أوالً عـــن قتـــل يســـوع اليهـــود مـــن مســـؤوليّ ، ثانيـ
لقـون التبعـة الكـربى    اهتامهم بقتل املسـيح يف شـخص يسـوع، وهـم يُ    

  …يف ذلك على الرومان املستعمرين
كتــب اليــوم، ومــا قــد  مــن هنــا اخلطــورة الكــربى الكامنــة يف مــا يُ 

  .كتب غداً هبذا الشأنيُ
عقد مـن  عقـد وملـا سـيُ   من هنا أيضاً اخلطورة الكربى الثانية ملـا يُ 

ــا ي   ــث مـ ــدوات لبعـ ــمّنـ ــودي  سـ ــديين اليهـ ــاحلوار الـ ــالمي -ى بـ  -اإلسـ
  …املسيحي خصوصاً -املسيحي عموماً، واليهودي 

  …ذاك إذن كان موقف اليهودية األساسي من يسوع
ة موقــف جديــد أعقبــه، هــو موقــف أتبــاع يســوع مــن        ولكــن مثــّ 

  .ب عليه الكثري الكثريموقف سيرتتّ …اليهودية



49 

#+ 

  الصراع املكشوف
  

  الكنيس أم الكنيسة؟: املرحلةصان هذه كلمتان تلخّ
  اليهودية أم يسوع؟: متاماً كما يف املرحلة السابقة

  .فكال األمرين، أوالً، بعيدان عن مقصدنا
فضيان بنـا إىل املنزلقـات   وكال األمرين، ثانياً، إن طرقنا باهبما، يُ

مــن مســيحيني  -إياهــا الــيت ســقط فيهــا معظــم املــثقفني الغــربيني  
  … ويهود وحياديني

ــة األساســية     ول ــفِ باســتعراض بعــض الوقــائع التارخيي الــيت  ،نكت
حــدثت يف القــرن األول، تلــك الــيت ال يســتطيع أحــد أن ينكرهــا أو    

ف من شأهنا، أياً كان انتماؤه الديين أو اآليدلوجي، بـل القـومي   خيفّ
  …أو العنصري

هــات التارخييــة الــيت انطلقــت مــن ثــم نعمــد إىل اســتطالع التوجّ
م لقرون طويلة بالعالقـات بـني   ب هلا أن تتحكّتِيت كُهذه الوقائع، وال

  .اليهودية واملسيحية

مالحظــة منهجيــة أوليــة ال بــد منــها، وهــي اعتمادنــا   مثــة ولكــن 
لى استعمال كلمة كنيسة، لنشـري إىل اجلماعـة املسـيحية، وكنـيس،     ع

  .وديةلنشري إىل اجلماعة اليه

  :من هذه الوقائع
د علــى يســوع، ظهــرت مجاعــة أوالً، علــى الــرغم مــن قضــاء اليهــو 
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يهوديــة صــغرية يف فلســطني، اعتــربت نفســها تابعــة ليســوع، دون أن   
ت علـــى فظلّـــ ،الكـــربىتنفصـــل بـــأي حـــال عـــن اجلماعـــة اليهوديـــة 

ــن حيــــث تقيّــــ     ــل، ومــ ــالة يف اهليكــ ــن حيــــث الصــ ــها، مــ دها يهوديتــ
  .بالتشريعات اليهودية النافذة كلها

وىل، طقــوس دينيــة  ثانيــاً، رافقــت هــذه اجلماعــة يف املرحلــة األ    
جديــدة، كالعمــاد وكســر اخلبــز، نبعــت مــن العقيــدة الناشــئة، دون أن 

  .حدث شرخاً يف العالقات الدينية األساسية بني اجلماعتنيتُ

ــدة،      ــة جدي ــاً، ظهــرت يف وســط هــذه اجلماعــة، روح اجتماعي ثالث
ومــن ضــرورة العــيش  ،نبعــت مــن اإلميــان مبســاواة اجلميــع أمــام اهلل

يف اشـرتاك اجلميـع   ت م، وجتلـّ كما دعا إىل ذلك املعلـّ مبحبة كاملة، 
يف نزعــة اشــرتاكية عفويـة دفعــت األغنيــاء إىل   ،هـم يف مـا ميلكــون كلّ 
ف املســؤولني عــن هــذه اجلماعــة،  لوضــعها يف تصــرّ ،بيــع ممتلكــاهتم

  .لتكون يف خدمة اجلماعة

رابعــاً، مل يكــن أفــراد هــذه اجلماعــة يهــوداً حصــراً، بــل قبلــوا يف    
  .عدداً من اهليلينيني، كان من أبرزهم استفانسصفوفهم 

خامساً، مل تنشأ هذه اجلماعة دون معارضة، ولكن هذه املعارضة 
ل حتـى انتـهت إىل أوّ   ،جن وضـرب وسَـ  ،تفاوتت بني هتديـد وحماكمـة  

اه، وكـان الشـاهد   تها اسـتفانوس إيّـ  عملية اضطهاد، وقد ذهـب ضـحيّ  
  .على قتله شاول

العوامــل الدينيــة واالجتماعيــة والنزاعيــة،  سادســاً، جممــوع هــذه  
كانـا حـامسني علـى صـعيد      ،انتهت هبذه اجلماعة إىل اختاذ موقفني

  :العالقات بني اليهودية واملسيحية
تبشــريي، وهــو انتشــار أفــراد هــذه اجلماعــة داخــل  : املوقــف األول
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فلسطني وخارجها، حبيث كان هلـم فـرع يف دمشـق بالـذات، بلـغ مـن       
هم عـداوة للمسـيحية،   زعمـاء اليهـود إىل تكليـف أشـدّ    النفوذ ما دفع 

صـار  كـي يُ  ،ي دمشـق إىل القـدس  وهو شاول بالذات، القتيـاد مسـيحيّ  
  .إىل حماكمتهم هناك والقضاء عليهم

املوقـف الثـاني، الهــوتي، وهـو بلــورة العقيـدة اجلديــدة، بعـد أخــذ      
ــها    وردّ مضـــنيني وطـــويلني، انتـــهى باملســـيحية إىل أن اعتـــربت نفسـ
تــداد الشــرعي الوحيــد لليهوديــة، بــل البــديل الكامــل هلــا، الــيت     االم

  .اليهودية كدين لغي بوجودها، وجودَتُ
  الكنيس أم الكنيسة؟: مرة أخرى نواجه املفرتق اخلطري والنهائي

ة واجملاهبـة جذريـة، نشـري    وتبدأ وقائع جديـدة، زادت الصـراع حـدّ   
  :إىل أمهها

اجلديـدة، حتـى كـان مـن أبـرز      اتساع نطاق انتشار اجلماعة : أوالً
 ،خذ بعـد اعتناقـه املسـيحية   ى شاول، الـذي سـيتّ  معتنقيها ذاك املسمّ

خني اليهود واحليـاديني علـى   مجيع املؤرّ اسم بولس، والذي سينصبّ
اهتامه بتحريف عقيدة البدعة اجلديـدة وتضـخيمها، حبيـث بـات يف     

  .س احلقيقي الوحيد للمسيحية، فكرياً وحضارياًنظرهم املؤسّ
ثانياً، اتساع نطاق اضـطهاد اليهوديـة للمسـيحية، ومالحقتـها يف     

ــدءاً مــن القــدس وفلســطني     ــان، ب ــل مك ــا     ،ك ــك أغريب ــث أمــر املل حي
رين ، وامتـداداً إىل سـائر أحنـاء اإلمرباطوريـة، مسـخّ     44قتلهم عام ب

ــانوا يتمتّ   ــهاءً برومــا حيــث     لــذلك كــل مــا ك ــه مــن نفــوذ، وانت عــون ب
هم اضــطهاداً كــان مــن أبــرز وأقســى مــا   مــوا ضــدّاســتطاعوا أن ينظّ

  .66واجهت املسيحية، وذلك على يد نريون عام 
ــة، ســـلطات وشـــعوباً، مـــن    ــاً، موقـــف اإلمرباطوريـــة الرومانيـ ثالثـ
اجلماعة اجلديدة، يف املرحلة األوىل، مل يكـن ليختلـف عـن موقفهـا     
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عـــان ، وبالتـــايل تتمتّةيهوديـــكانـــت كـــال اجلمـــاعتني   : مـــن اليهـــود 
  .ل القيود املهينة نفسهاباالمتيازات نفسها، وتتحمّ

ت ولكــن مـــا إن اتضـــحت خطـــوط التبــاين بينـــهما، حتـــى انصـــبّ  
. االهتامــات القدميــة الــيت ألصــقت بــاليهود، علــى اجلماعــة اجلديــدة  

ــثقفني      ــة واملـــ ــلطات الرومانيـــ ــر الســـ ــة يف نظـــ ــبحت الكنيســـ فأصـــ
خبرافـات حقـرية،   البشرية األول، تدعو إىل اإلميان  الرومانيني، عدوّ

حتى انتهى األمر هبـا بظهـور   … وإىل ممارسات طقسية غريبة فاجرة
  .ه بتحالف بني اإلمرباطورية والكنيس ضد الكنيسةشبَّما يُ

تلك هـي بعـض الوقـائع األساسـية الـيت ال ميكـن دراسـة العالقـة         
  .دون أخذها بعني االعتبار ل،بني اليهودية واملسيحية، يف القرن األوّ

يف تربير هذه  ،فني املسيحيني يف الغربى حملاولة املثقّدّولن نتص
املتأصــلة فــيهم  حيــال اليهــود،  الوقــائع مبــا يــتالءم وعقــدة الــذنب     

  …كالسرطان
هـات الكـربى الـيت جنمـت عنـها يف      حسبنا فقط استعراض التوجّ

مت بعالقة كل منهما بـاألخرى، مشـريين   كال اجلماعتني، واليت حتكّ
ثنا عـن بـذور   حتـدّ  ،رافقها من وقائع رئيسية بني حني وآخر، إىل ما

ــذور       ــن بـ ــايل عـ ــة، وبالتـ ــيس والكنيسـ ــني الكنـ ــة بـ ــة املتبادلـ العدوانيـ
  .الالسامية يف الغرب

ــ ــيحي : ه األولالتوجّـ ــن اجلانـــب املسـ ــان :مـ ــوخ إميـ ــة  رسـ اجلماعـ
ــدة حبلوهلــا حمــلّ   ــدة     اجلدي ــاً وعقي ــة، دين اجلماعــة القدميــة بالكلي

عـالن عـن ذلـك صـراحة، علـى يـد الرسـل        واإل. ودعوة إنسانية شـاملة 
أوالً، قوالً وكتابة، يف هيكل القدس بالذات، ويف الكنس اليهودية، ويف 

ولــدى القضــاة، ثــم يف رســائل   ،ويف الســاحات العامــة ،بيــوت الصــالة
وبطـرس ويوحنـا عمومـاً، ويف كتـاب أعمـال الرسـل،        ،بولس خصوصاً



53 

. س ولوقـا ويوحنـا  ى ومـرق ثم يف األناجيل األربعة حبسب كل من متـّ 
 ،ومـــن بعـــد الرســـل، علـــى يـــد املســـؤولني األولـــني يف الكنيســـة   ،ثـــمّ

  .املعروفني باسم آباء الكنيسة، سواء يف القدس أو يف روما
إصـرار عنيـف علـى رفـض     : ه الثاني مـن اجلانـب اليهـودي   والتوجّ

املســيحية، بعــد رفــض يســوع، يرافقــه تصــميم علــى ابــتالع اجلماعــة 
ــدة يف احلـــد األ ــذورها يف احلـــد   اجلديـ ــا مـــن جـ ــى، ثـــم اجتثاثهـ دنـ

ــ. األقصــى ى هــذان اإلصــرار والتصــميم يف أغــرب صــوره، يف وقــد جتلّ
ــنس، عــام     ــة باســم   80فقــرة أضــافها أحــد الك ــى الصــالة املعروف ، عل

مـت بسـرعة مدهشـة يف األوسـاط اليهوديـة      مّ، وعُ"امسع يا إسرائيل"
مـرات يف اليـوم   ب على كـل يهـودي أن يتلوهـا    كلها، وهي صالة يتوجّ

اليهـــودي الرمســـي علـــى خـــروج  الواحـــد، وقـــد جـــاءت مبثابـــة الـــردّ
  :ني عن اليهودية، إذ تقولاملسيحيّ

ل سريعاً يف أيامنا سـلطان  ستأَصم الكفرة من كل رجاء، ولُيحَرلُي« 
وا من سفر احليـاة،  د الناصريون والكفرة يف ثانية، ولُيمَحَبالكربياء، ولُي

  ». رينر املتكّبحقّتباركت أيها األزيل، ُم. نيوا مع الصاحلحَصفال ُي
فالصراع مصريي، ال : هان ما كان ميكنهما التالقي بأي حالتوجّ

  .حيتمل املساومة
  :نقتصر منها على أبرزها. وتتواىل الشواهد على ذلك

اضطهاد نريون للمسيحيني يف روما، حيث مل تكـن  : احلدث األول
" بوبيـا "تـه  ن شـك يف أن حمظيّ وما مـ . زهم عن اليهودالسلطات لتميّ

كان هلـا التـأثري األكـرب يف    ، اليهودية أو املعروفة بتعاطفها مع اليهود
ويقــول البابــا  . حتويــل النقمــة الشــعبية وتركيزهــا علــى املســيحيني     

الرابــــــع  نيالفصــــــلس يف رســــــالته إىل الكــــــورنثيني، يف ضــــــاكليمن
  ".ةاحلسد والغري"ما دفعها إىل ذلك إمنا هو  واخلامس، إنّ
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حلـرب الطاحنـة الـيت قامـت بـني اليهـود يف       اواحلدث الثاني، كان 
، والـــيت 70وســـنة  66فلســطني والســـلطات الرومانيـــة مـــا بـــني ســـنة  

وتـدمريها وإحـراق هيكلـها، إذ كـان      ،انتهت بـاحتالل تـيطس للقـدس   
فاملسـيحيون  . هلا أثر علـى صـعيد العالقـات بـني املسـيحية واليهوديـة      

دس منــذ بــدء القتــال، فبــدا ذلــك لليهــود    كــانوا غــادروا مدينــة القــ  
وختلٍّ ليس عنـهم فحسـب، بـل أيضـاً عـن الشـريعة        ،مبثابة غدر هبم

ني رأوا يف دمــار اهليكــل  املســيحيّ أنّ إالّ. اليهوديــة واملصــاحل القوميــة  
تتمة نبوءات املسيح، وإيذاناً بانتهاء عهد اليهودية إىل األبد، وبدايـة  

  .ه، إىل األبدالكنيسة، حملّإحالل ملكوت املسيح، أي 

خني التغيري العميق الذي طرأ على ولقد الحظ العديد من املؤرّ
ن منـه يف أواخـر القـرن األول،    وِّيف مـا دُ  ،موقف اإلجنيـل مـن اليهـود   

 ،بعضهم اعترب اإلجنيل حبسـب يوحنـا   حتى إنّ. أي يف إجنيل يوحنا
مـن البـاحثني    هنـاك  أنّ إالّ. مصدراً من مصادر الالسامية األساسـية 

ن حِشُــ ،لــيس ســوى نــيب يهــودي   "اإلجنيلــي يوحنــا   د بــأنّمــن يؤكــّ 
روا بأبنـاء  ألهنـم غـرّ   ،بالسخط والغضب على املسؤولني عـن الكنـيس  

  ".شعبه احملبوب، على هذا النحو املأساوي

  :وينتهي الكاتب نفسه إىل تقرير ما يلي
بأنـه   ،دن من توجيه التهمة للعهد اجلديليس مثة أساس ثابت ميكّ« 

الصيغة النهائيـة   وإنّ. حيتوي على مصدر احتقار لليهود أو حقد عليهم
للعهد اجلديد، حتمل وال شك أثر الصراع القائم بني الكنيسـة الفتيـة   
والكنيس، ولكنها ال توحي قطعاً أي احتقار للشـعب اليهـودي، وال   

  ». نبوءة مهينة اهتام ظامل، أو أّي نطوي على أّيت
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$+ 

  احلامسةاملواجهة 
  

  .الثاني والثالث: ت هذه املواجهة قرنني كاملنيامتدّ
واتسمت منذ مطلع القرن الثـاني، مـن اجلانـب املسـيحي بطـابع      
هجومي، جـاء يف منطـق انتشـاره السـريع، علـى الـرغم مـن مقاومـة         

  .السلطات اليهودية والرومانية
وقد تناول هذا اهلجوم جوانب ثالثة أساسية يف عالقـة املسـيحية   

  :اليهوديةب
دت املسيحية علـى سـقوط اليهوديـة مـن     الوعد والعهد، فأكّ: أوهلا

ــة، وعلــى حلوهلــا حملّ     ــة  هــذين الوعــد والعهــد بصــورة هنائي ــا أمين ه
  …عليهما إىل األبد

ب دت املسـيحية علـى ضـرورة جتنّـ    املمارسات اليهودية، فأكّ: ثانيها
ــة، واصـــفة الـــذين   ــا أي شـــكل مـــن أشـــكال العـــدوى باليهوديـ  اتباعهـ

بشـــاهدات األضـــرحة الـــيت ال " ،"املمارســـات البائـــدة"يأخـــذون هبـــذه 
  ".حتتوي سوى أمساء بشرية

، ومـا  لمسـيح ل، أي جرمية قتل اليهود "اجلرمية اليهودية: "ثالثها
  .هبم ت وستحلّيستتبعها من عقوبة إهلية، حلّ

املعروفــة  ،وقــد جــاءت هــذه املواقــف يف املؤلفــات املســيحية األوىل   
ب سِـ ف واضـعها، ولكنـه نُ  عـرَ بعضـها ال يُ . لعهد اجلديـد خارج أسفار ا

املعـروف بامسـه    ،"تعلـيم الرسـل  "إىل الرسل بصورة مجاعيـة، ككتـاب   
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، وبعضــها نســب إىل هــذا أو ذاك مــن الرســل أو "الديــداكي"اليونــاني 
". رسـالة برنابـا  "إىل أحد تالميذهم األولـني، كالكتـاب املعـروف باسـم     

  . مطلع القرن الثانيوكالمها يعود على األرجح إىل
فني من وصلتنا كتاباهتم كاملة، وقد حرصوا علـى  من املؤلّ أنّ إالّ

إبراز مواقف املسيحية من اليهودية جبرأة ووضوح، ال يـدعان جمـاالً   
للفيلســـوف  ،"حـــوار مـــع تريفـــون  "علـــى رأســـهم يـــأتي   . ألي لـــبس

د علـى احلقــد  وهــو يؤكـّ .). م 165-100(النابلسـي الشـهيد يوسـتينوس    
أنــتم : "ليهــودي املشــحون برغبــة القتــل حيــال املســيحيني، فيقــول      ا

وهــو يعــود بــاليهود ". تقتلونــا، وكلمــا أتيحــت لكــم الفرصــة، تبغضــونا
ــهم األوىل ــم  : إىل جرميتــ ــول هلــ ــيح، حيــــث يقــ ــهم املســ ــد : "قتلــ لقــ

ه األوحـد عـن اخلطيئـة، والصـدّيق، ولقـد ذهبـتم       صلبتموه، هو املنـزّ 
". عــد، فأبغضــتم القــديس الــذي قتلــتم بالفســاد فــيكم إىل املــدى األب

تريفــون اســم حمــوّر حلاخــام يهــودي شــهري     وجتــدر اإلشــارة إىل أنّ 
اختـــاره يوســـتينوس حمـــاوراً لـــه يف أوىل احملـــاوالت  ،يـــدعى تـــارفون

  .املسيحية اليت قامت لدحض اليهودية
ــا، يُ  ــانوس    طــلّومــن مشــال أفريقي ــا الكاتــب الالتــيين ترتولي علين

مماثــل ملوقــف اليهــود مــن املســيحيني، حتــى إنــه   بوصــف ) 155-222(
بــأن اليهــود منبــع مجيــع االفــرتاءات   " ،"إىل األمــم"ح يف كتابــه يصــرّ
ويلتقـــي هـــذا الـــرأي مـــع رأي الفيلســـوف ". نا حنـــن املســـيحينيضـــدّ

أن اليهـود  "د ، الذي يؤكـّ )253-185" (أورجيينوس"الفلسطيين الشهري 
ويــذهب أورجيينــوس . "املســيحيني دون كلــل يستشــيطون غضــباً ضــدّ 

إىل ما ميكن تسميته بالهوت الغضب اإلهلـي، فيقـول عـن اليهـود يف     
  ":سلسيوس ضدّ"كتابه 

أن اليهود لن يستعيدوا أبداً وضـعهم   ،د بكل ثقةبوسعنا أن نؤكّ« 
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السابق، ألهنم ارتكبوا أكثر اجلرائم هوالً، إذ حاكوا تلك املؤامرة ضـد  
لذلك حمتوماً على املدينة اليت تأمل فكان نتيجة … ص اجلنس البشريخملّ

د من داره، طَرتها، وعلى الشعب اليهودي أن ُير برّمدّمأن ُت ،فيها يسوع
  ». اختياره ه اهللا دعوته لسواهم ليكونوا حمطّفيوّج

اً مـن  حـدّ  ،فات املسـيحية األوىل مثل هذه التأكيدات بلغت يف املؤلّ
لالهـوتيني املعاصـرين،   خني، بـل وا االتساع والتكرار، جعل بعض املـؤرّ 

صـورة  "همون واضعيها باملبالغة، وبتحويلهم اإلنسـان اليهـودي إىل   يتّ
ولكـن املعـروف عـن هـؤالء     . سقطون عليها اهتاماهتم جزافاًيُ ،"دةجمرّ

 ،أهنــم كــانوا علــى اتصــال وثيــق بــبعض احلاخــاميني   ،اآلبــاء األولــني
لثابت أيضاً وا. يستشريوهنم يف بعض التفسريات الكتابية دومنا حرج

حتـى وال   واقع تـارخيي ال ينكـره   ،عنف اليهود يف وجه املسيحيني أنّ
  .خون اليهود أنفسهماملؤرّ

دةً، فكـان تـارة حتريضـاً ناجعـاً     خذ هذا العنف أشـكاالً متعـدّ  وقد اتّ
للســلطات الرومانيــة علــى املســيحيني، وتــارة أخــرى مشــاركة يف مقتــل 
هذا أو ذاك مـن املسـيحيني، الـذين حكـم علـيهم الرومـان بـاملوت، كمـا         

، يف عهد اإلمرباطـور  117فعلوا بالقديس مسعان أسقف القدس، عام 
مدينة أزمـري، إذ   ترايانوس، وكما فعلوا أيضاً بالقديس بوليكربوس يف

، وكان طوراً اضطهاداً مباشـراً شـامالً   155حكم عليه باملوت حرقاً عام 
ــم        ــل هبـ ــا فعـ ــيح، كمـ ــار املسـ ــون إنكـ ــذين يرفضـ ــيحيني الـ ــال املسـ يطـ

وقــد جــاء هبــذا الصــدد كلمــة ). 135 - 132(إبــان ثورتــه عــام " باركوكبــا"
يـل  ، أسقف أزمري الذي قـال لليهـود، قب  "بيونيوس"على لسان القديس 

ا أعـداء  لـئن كنّـ  : أيها اليهود، اصغوا إيلّ: "تنفيذ حكم املوت فيه حرقاً
هل بينكم من أسأنا إليه؟ هل أنزلنا بكـم  . بالنسبة إليكم، إال أننا بشر
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أي تعــذيب؟ متــى اضــطهدناكم ظلمــاً؟ متــى شــهّرنا بكــم يف خطبنــا؟ 
  "متى عاملناكم بقسوة وقدناكم إىل التعذيب؟

شـــكال مــن االضـــطهاد واالفــرتاء، مل تكـــن   مجيــع هــذه األ   أنّ إالّ
هبوهلـا، االفـرتاءات الـيت حاكهـا اليهـود       ،لتضاهي، يف نظر املسيحيني

يوســتينوس : فشــكا مــن هــذا األمــر مجيــع مــن كتبــوا      . يســوع ضــدّ
جــت بعــض درِوأُ. وترتوليـانوس واوريبيــوس وهيبوليتــوس واورجيينـوس  

ل القـرنني  هذه االفـرتاءات يف التلمـود الفلسـطيين الـذي صـيغ خـال      
 ،"سلسـيوس  ضـدّ "صها اورجيينـوس يف كتابـه   وقد خلّ. الثالث والرابع

د رومــاني يســوع ابــن غــري شــرعي ملــريم وجملنّــ : "علــى النحــو التــايل
بت إليـه  سِـ ونُ. ، وقد كان مشعوذاً وساحراً قتلـه اليهـود  "بانتريا"يدعى 

  ".بعد موته خوارق غري معقولة
إىل  ،"ارفون األورشـليمي تـ "وكان أن ذهـب أحـد احلاخـاميني، وهـو     

، وكـان يسـتنزل علـى ذاتـه لعنـة اهلل،      "األكـرب  العـدوّ "اعتبار املسيحية 
إن مل حيرق العهد اجلديد دومنا اكرتاث باالسم اإلهلي املوجود فيه، 

أمـــا احلاخـــام . املســـيحيني يف نظـــره أســـوأ مـــن الـــوثنيني ذلـــك بـــأنّ
  ".ةوحي اخلطيئ"لعهد اجلديد بأنه ، فكان يصف ا"ميئري"

مل تكـن   ،املقاومـة اليهوديـة يف وجـه املـد املسـيحي      من الواضح أنّ
عـده  املسـيحي، سـواء يف بُ   واحلقيقـة أن هـذا املـدّ   . متساهلة، وال غبية

د الوجــود االجتمــاعي، أو يف أساســه الالهــوتي، كــان يبــدو وكأنــه يهــدّ
ة اتسـاعاً  فعلى الصعيد االجتماعي، اتسـعت املسـيحيّ  . تهاليهودي برمّ

وعلــى الصــعيد . مــذهالً، نافســت بــه اليهوديــة يف حركتــها التبشــريية 
ــربّ    ــها م ــوتي، انتزعــت من ــردّ  الاله ــت ت ــا، وبات د حتــت أقــالم  ر وجوده

الكنيس، وبأهنـا أقـدم    ت حملّالكنيسة حلّ تها وعلى ألسنتهم بأنّأئمّ
يسـوع هـو املسـيح     من إسـرائيل نفسـه، وبأهنـا الشـعب اجلديـد، وبـأنّ      
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ســوى اليهــود، ذاك  الشــريعة املوســوية مل تكــن ختــصّ املنتظــر، وبــأن 
 ،وصـلب مسـيحه   ،وخـرج علـى طاعتـه    ،هد علـى ربّـ  الشعب الـذي متـرّ  

ــفبــات ملعونــاً منبــوذاً، حُ  مــا  واســتحقّ… ت عليــه لعنــة اهلل والبشــر قّ
  .ينزل وسينزل به من مصائب

مل يكــن ليخلــو أحيانــاً مــن ومضــات  ،بهــذا اخلــط املتصــلّ إال أنّ
ر واضــح بالهــوت القــديس بــولس منــها تــأثّ فّستشَــيُمــن التعــاطف، 

عــرف باســم  وأبــرز هــذه الومضــات جــاءت يف كتــاب يُ    . بشــأن اليهــود 
الصلوات الطقسية تعـود إىل القـرن   ، وهو جمموعة من "ديداسكاليا"

د يف اعتبـــار اليهـــود مســـؤولني عـــن مـــوت املســـيح،  ، وال تـــرتدّالثالـــث
ــها كـــذلك ال تـــرتدّ   وفيهـــا إيعـــاز إىل  ". بـــاإلخوة"د يف وصـــفهم ولكنـ

: املسيحيني بضرورة الصيام مـن أجـل اليهـود أثنـاء فصـحهم بالـذات      
لكـم مـن أن    وال بـدّ . دواسوف تصومون من أجل إخوتنـا الـذين متـرّ   "

  ".تدعوهم إخوة، حتى لو كنتم تبغضوهنم

من مواجهته، قبل االنتـهاء مـن اسـتعراض هـذه      ة سؤال ال بدّمثّ
  :الفرتة

الكاسح، فمـا الـذي يسـتدعي     مثل هذا املدّ لئن كانت الكنيسة يف
اً علــى اليهوديــة، علــى مثــل هــذا النحــو ريهــا ردّمــن فالســفتها ومفكّ

  من التشديد والشمول؟
إن اإلجابــة تقتضــي إشــارة ســريعة لواقــع العالقــات القائمــة بــني  

  .أتباع الديانتني، ولواقع النزعة التبشريية لليهودية
ــام      ــرب عـ ــت بعـــد حـ ــة تعرضـ ــحيح أن اليهوديـ ــام  70صـ ، 135وعـ

ـــ    ــا ختلّ ــه وكأهنـ ــدت فيـ ــبري، بـ ــي كـ ــاش روحـ ــن اندفاعالنكمـ ــت عـ ها تـ
ويف  ،هبــا طيــل التأمــل يف مــا حــلّ  ، وانطــوت علــى ذاهتــا تُ ةالتبشــريي

  .د تبقّى هلايالشريعة كهدف وح
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ت اليهوديـة  هذه الفرتة، يف الواقـع، مل تـدم طـويالً، فاسـرتدّ     أنّ إالّ
ــت      أ ــم، فعرفـ ــزخم أعظـ ــريية بـ ــها التبشـ ــلت اندفاعتـ ــها، وواصـ نفاسـ

اليهوديـة واملســيحية منافســة عنيفــة وخطــرية، دامــت حتــى منتصــف  
ل خــون علــى أهنــا كانــت إذ ذاك تشــكّ    جمــع املؤرّويُ. القــرن اخلــامس 

  :خطراً على املسيحية يف اجتاهات ثالثة
  :االجتاه األول

ــوثنيني إىل صــفوفها،     وكانــت يف ذلــك   اكتســاب أكــرب عــدد مــن ال
ــ ــا املســيحية   تتمتّ ــازين تفتقــر إليهم ــاز   : ع بامتي ــدَم، وامتي ــاز القِ امتي

  .امتالكها كتاباً منزالً
  :االجتاه الثاني

ي التــأثري علــى املســيحيني اجلــدد، وال ســيما اليهــود منــهم، لتبنّــ   
ق العــادات والتقاليــد والطقــوس اليهوديــة، فضــالً عــن التقــويم املتعلــّ 

 ،قــاتمــن التمزّ الكــثريَ ،ن أحــدث هــذا التــأثريوقــد كــا. بعيــد الفصــح
  .وزرع بذور هرطقات الهوتية اتسع نطاقها مبرور الزمن

  :االجتاه الثالث
وكان أفدحها خطراً، ويأتي يف منطـق االجتـاهني السـابقني، وهـو     
نشوء هرطقات الهوتية بتأثري اليهودية مباشرة أوالً، واإلسهام ثانيـاً  

. هاشـرّ  سـع نطاقهـا ويعـمّ   حبيـث يتّ  ،فيف اهلرطقات املسـيحية الصـر  
ــذ القــرن األول     ــدأت هــذه الظــاهرة من ــة عُ ،وقــد ب فــت باســم  رِحبرك

ــة  ــة      -االيبيوني ــق بــني اإلميــان باملســيح والوحداني هتــدف إىل التوفي
ــوية  ــها    -املوســــ ــثرية، منــــ ــات كــــ ــلت يف حركــــ ــية"وتواصــــ  ،"القاســــ

، أمجعت كلها على األخذ "الغنوصية"، و"السريانتية"و ،"السيماخية"و
بالشــــريعة اليهوديــــة، ولكنــــها اختلفــــت بشــــأن املســــيح، وانتــــهت       

  .هض أركان املسيحية يف الشرق كلّباألريوسية، اليت كادت تقوّ
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  :بعد كل ذلك نعود إىل السؤال األساسي
  هل من مكان لالسامية يف الكنيسة عرب القرون الثالثة األوىل؟

ــ ــى مجيـــع      : ة صـــعوبةمثّـ ــت األمـــور علـ يف تلـــك الفـــرتة اختلطـ
ر دينياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، حبيث بـات مـن املتعـذّ   : األصعدة

اة تبيّن املكمن احلقيقي لتلك احلركة العنصرية املسمّ ،على الباحث
صـحيح أن الصـراع علـى البقـاء بـني املسـيحية واليهوديـة        . الالسامية
تدعى من كـال الطـرفني اختـاذ مواقـف مل تكـن يف      اً، وقد اسكان حادّ

ظـــــاهرة اللجـــــوء إىل العنـــــف  أنّ إالّ. فهما كليهمـــــاالغالـــــب لتشـــــرّ
اجلســدي، الفــردي واجلمــاعي، كــان مــن نصــيب اليهوديــة وحــدها        

ــدسّ  ــا أن الـ ــذاك، كمـ ــة    آنـ ــاط الرومانيـ ــدى األوسـ ــيحية لـ علـــى املسـ
 املتنفــــذة مــــن جهــــة، واالندســــاس إىل صــــفوفها والتشــــويش علــــى

ــوت       ــورة الهـ ــثرياً يف بلـ ــارعا كـ ــد سـ ــة، قـ ــة ثانيـ ــن جهـ ــداهتا مـ معتقـ
ــ ،مســيحي ت فيــه جرميــة قتــل املســيح مكانــاً واســعاً، ودفعتــه يف احتلّ

اجتاه سيكولوجي، مهّد لسيطرته طـوال القـرن الرابـع، والسـتفحاله     
  . عرب القرون التالية
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%+ 

  القرن الرابع :املنعطف الكبري
  

  السياسة والالهوتتالقي : الفقرة األوىل
يف  ،القـرن الرابـع كـان منعطفـاً حامسـاً      خـون علـى أنّ  جيمـع املؤرّ 

التالقــي شــيئاً   ففيــه متّ. تــاريخ العالقــات بــني املســيحية واليهوديــة    
، على حنـو ال ينفـي   فشيئاً بني السياسة الرمسية والالهوت املسيحي

ــابر بـــني حـــني وآخـــر   ــام تنابـــذ عـ ــا أنّ. قيـ االنتقـــال مـــن هـــذين   كمـ
جــاء يف منطــق األمــور،   ،صــعيدين إىل صــعيد التشــريع القــانوني  ال

  .يدعمه واقع العنف املعاش بني اجلماعتني

ــوم أنّ  ــا اليـ ــدو لنـ ــد يبـ ــاً أو    قـ ــان منطقيـ ــذاك كـ ــاريخ آنـ ســـري التـ
خني يعانون إىل اليوم مـن صـعوبة تفسـري    احلقيقة أن املؤرّ: حمتوماً

اسـي مـا ينـذر    فلـم يكـن يف األفـق السي   ". ثورة قسـطنطني "ما أمسوه 
. حبـــدوث مثـــل هـــذا التـــزاوج الســـريع بـــني اإلمرباطوريـــة والكنيســـة

ــا واالضـــــــطهاد الـــــــذي أشـــــــعله يف أرجـــــــاء اإلمرباطوريـــــــة كلّ  هـــــ
ــان أعنــف مــا واجهــت     "ديوكليســيانوس" ــع، ك ــع القــرن الراب ، يف مطل

د وكل ما حدث بعد ذلك، بدا وكأنه جمرّ. املسيحية حتى ذلك احلني
بــني قائــدين اقتســما مناصــفة     ،ةمرحلــة مــن صــراع علــى الســلط    

ل ماكسـانس علـى   تِـ وعنـدما قُ . قسطنطني وماكسانس: اإلمرباطورية
، مل يكــن مــن املتوقــع أن  312تشــرين األول عــام   28يف  ،أبــواب رومــا 

اإلمرباطور قسطنطني سيقدم يف العـام التـايل علـى اإلعـالن يف مـا      
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لطة، ، عـن تسـاوي الـديانات كلـها يف نظـر السـ      بشرعة ميالنـو يعرف 
  .وعن االعرتاف للمسيحية حبقها يف احلياة واملمارسة

مــا توالــت أحــداث أظهــرت الســلطة اإلمرباطوريــة   ولكــن ســرعان 
ــة املســيحية ومصــاحلها، اجلديــدة وكأهنــا تبنّــ  علــى حســاب   ت بالكلي

وكان من ثم حتالف بـني  . الوثنية وسائر الديانات، مبا فيها اليهودية
ــب   ــة، ذهـ ــية والكنيسـ ــلطة السياسـ ــا   السـ ــعوداً، إىل أن دعـ ــاً وصـ عمقـ

هـا، مبـا فيهـا    اإلمرباطور نفسـه، باالتفـاق مـع السـلطات الكنسـية كلّ     
ــائس كلّ      ــي الكن ــا، لعقــد جممــع يضــم ممثل ــا يف روم ــا، شــرقاً  الباب ه

وغرباً، للنظر يف حركة أريـوس، ومـن ثـم الستصـدار أسـس الهوتيـة       
. ذريـة وتشريعات كنسية، تتالقـى والتطـورات اجلديـدة، املفاجئـة واجل    

. 325وكان ذلك يف نيقيا، بـالقرب مـن العاصـمة القسـطنطينية، عـام      
مــن يومهــا ارتــبط مصــري الكنيســة مبصــري الســلطة اإلمرباطوريــة،   

  .وأصبحت الكنيسة كنيسة السلطة والدولة

فاليهوديـة عنـدها   . جنم اليهوديـة يف أفـول   أ، بديف اجلانب املقابل
ــاً عــن فلســطني،     ــاً   كانــت قــد رُحّلــت هنائي ــزاً فكري فاختــذت هلــا مرك

ثم أخذت تنكمش على نفسـها يف نطـاق   . وروحياً يف ما بني النهرين
، 425ثم صدر عـام  . اإلمرباطورية، وتفقد من زخم روحها التبشريية

مرسوم إمرباطوري بإلغاء مركز البطريـرك، وهـو السـلطة العليـا يف     
بيـل وفـاة   قوكانت قبل ذلك مبائة عام تقريبـاً، قـد صـدرت،    . اليهودية

اليهــود، حرمتــهم العديــد مــن امتيــازاهتم   ، قــرارات حبــقّقســطنطني
  .رت عليهم بصورة هنائية العمل التبشرييالسابقة، وحظّ

ــود يف     ــدهور وضـــع اليهـ ــة وراء تـ ــباب الواضـــحة الكامنـ مـــن األسـ
اإلمرباطوريــة، صــعود جنــم املســيحية مــن جهــة، عــدداً ومـــثقفني،        

ــى      ــرى، علـ ــة أخـ ــن جهـ ــود، مـ ــميم اليهـ ــد   وتصـ ــا بقصـ ــلل إليهـ التسـ
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ثم إن اتساع عدد معتنقي املسيحية آنذاك، وال سيما مـن  ". هتويدها"
أبنـــاء الطبقـــة الوســـطى، حقـــن املســـيحية والســـلطة اإلمرباطوريـــة  
باألفكــار الســابقة املناوئــة لليهوديــة، فكــان مــا يشــبه التواصــل بــني     

ــة " وقــد التقــى كــل ذلــك   ". الالســامية املســيحية "و" الالســامية الوثني
ـــرفــبتفســري حَ  ،اه معظــم آبــاء الكنيســة آنــذاكي للعهــد القــديم، تبنّ

ز به اليهود من مسـاوئ، ومـا أكثرهـا، فـدعم اجتاهـاً      أبرز كل ما متيّو
يقـوم علـى اعتبـار كـل الشــقاء     والهوتيـاً عامـاً، سـيطر طـوال القـرن،      

وال . بـاليهود، نتيجـة حتميـة لصـلبهم املسـيح      - وسـيحلّ  - الذي حلّ
ون على إبـرازه  صرّالوضع اخلاص الذي كان اليهود يُ إىل ذلك، ننسَ

  .أبداً" الشعب املختار"يف عالقاهتم مع سواهم، بوصفهم 

، وأحيانـاً بعنـف   وا بعنفكثريون هم األساقفة واآلباء الذين تصدّ
اإلنسـان ليحـار    حتـى إنّ  ،ال مثيل له، لليهودية، طوال القـرن الرابـع  

 إالّ. حيث عنف اللغة والفكـر حقاً يف تفضيل أحدهم على سواه، من 
النهل مـن العهـد القـديم بالـذات، ليـربزوا      على جمعون اجلميع يُ أنّ

مــا يريــدون أن يــذهبوا إليــه، يف الكشــف عــن الشــر املتأصــل يف هــذا   
وبعــض األســفار   ،هم األنبيــاء أنفســهم واملــزامري  وقــد أمــدّ . الشــعب

ن العهـد  ثـم إ … التارخيية، مبا كانوا يبحثون عنـه، وعلـى أكمـل وجـه    
ب اليهود، ورفضهم املسـيح  اجلديد، بتأكيده يف بعض آياته على تصلّ

م هلـم الـدليل   تهم وخراب هيكلهم من جهة ثانية، قدّمن جهة، وتشتّ
  .القاطع على أن غضب اهلل يالحقهم دون هوادة

  .من كال العهدين إذن، هنل آباء الكنيسة، آنذاك، بوفرة
ــاء  ــؤالء اآلبــ ــرز هــ ــريةمــــن أبــ ــؤرّ ، أســــقف قيصــ خ فلســــطني، املــ

وقـد كتـب جملـدين ضـخمني، مهـا      . 340، الـذي تـويف عـام    أوسـابيوس 
أن د، د فيهمـا، يف مـا يؤكـّ   ، يؤكّ"براهني إجنيلية"و" متهيدات إجنيلية"
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لعنـة اهلل تطـارده أينمـا     وأنّ، الشعب اليهودي شعب فاسد يف جوهره
الـذي   ،يونرهيالد النظرية نفسها أسقف مدينة بواتييه، وقد ردّ. حلّ
شـرح  "و" ىشـرح إجنيـل متـّ   "، يف كتـابني آخـرين، مهـا    367ي عـام  ـتوفّ

، يف أناشيده الطقسية الشهرية، من أفرام السورير كما حذّ". املزامري
أمــا . الكنــيس اليهــودي ، وكــان يعــين بــذلك   "العــاهرة"التعامــل مــع  

، 386ي قرابـــة عـــام ـ، الـــذي توفّـــأســـقف القـــدس، القـــديس كريللـــس
ســه أعمــه تنظــيم خطــري مــدمر، ير شــعباً حقــرياً يتزّفــاعترب اليهــود 

، 403ي عـام  ـ، الـذي توفـّ  أبيفانيوسويذكر القديس . أجدادهم األولون
، "اهلريوديـني "يف معرض حديثه عن دسـائس اليهـود، مجاعـة تـدعى     

واملعروف ". إهنم يهود حقيقيون، ألهنم وقحون وغادرون"فيقول عنهم 
، والقـديس  396ي عـام  ـذي توفّالنيصائي، ال غريغوريوسأن القديس 

ــ420ي عــام ـ، الــذي توفــّ ايرونيمــوس التلحمــي  مــن أعنــف مــن   ا، كان
  .ى لليهوديةتصدّ

ــن       ــل مـ ــان لكـ ــال، كـ ــذا اجملـ ــم يف هـ ــرب واحلاسـ ــر األكـ إال أن األثـ
ــا   ــديس يوحنـ ــاحب  القـ ــب بصـ ــذهيب امللقـ ــم الـ ــاقفة  ، الفـ ــيس أسـ رئـ
، يف تـــونس أســـقف هيبـــون، والقـــديس أغســـطينوسالقســـطنطينية، 

  .احلالية

، جعل املـؤرخني اليهـود   بلغت لغة القديس يوحنا حداً من العنف
واملسيحيني الغربيني املعاصرين، يعتربونه مسؤوالً بنسبة كـبرية عـن   

ن هبـــا الالهـــوت املســـيحي عمومـــاً، حِالشـــحنات الالســـامية الـــيت شُـــ
وقـد تنـاثرت هنـا    . واملسيحية الغربية خصوصاً، طـوال قـرون متتاليـة   

ماته على اليهود، إال أنه ظاته الالحمدودة والنارية، هتجّوهناك يف ع
. "ضــد اليهــود ": فاضــحاً اًخصــهم أيضــاً بســت عظــات حتمــل عنوانــ   

ن يهــادنون، حتــى إنــه مل يهــادن الســلطة   واملعــروف أنــه مل يكــن ممّــ  
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ــ ــاإلمرباطوريــة نفســها، ممّ فلــم يكــن بيــده . ل يف القضــاء عليــها عجّ
عل، سـواء يـوم كـان خطيـب كاتدرائيـة      مل يف. بالتايل أن يهادن اليهود

وكـان  . القسـطنطينية رئـيس أسـاقفة   أنطاكية العظمى، أو يوم أصبح 
فـون مجاعـة كـثرية وقويـة، هلـا      ، يؤلّاليهود يف كال املدينتني الكـربيني 
 ،هر نبوغه اخلطابي وإميانه كلّفسخّ. نفوذ مايل وسياسي وديين كبري

  .مركزه أياً كان ،ن يدعمهمملهامجتهم ومهامجة مَ

ــثرية    ــيهم مآخــذ ك ــه عل ــان ل ــها وك أهنــم لصــوص شــهوانيون،   "، من
أهنــم متأصــلون يف اإلجــرام ويف تــدمري  "و ،"جشــعون، حقــودون، دهــاة

أهنـــم "و ،"أن الفســـق والســـكر منحـــاهم عـــادات خنزيريـــة"و ،"النـــاس
 ،"يهوون العربدة واالقتتال واالسرتسال يف أكثر أشـكال القتـال عنفـاً   

ــم يتفوّ"و ــون بوأهنـ ــيّقـ ــة  حشـ ــات املفرتسـ ــى احليوانـ ــم "و ،"تهم علـ أهنـ
ومـن يعـرف   ". ون السرقة واجلشع وخداع الفقـراء ار حيبّجنسون وكفّ

ومهامجته السلطة اإلمرباطورية  ،يوحنا للفقراء ودفاعه عنهم حبّ
ــ بســبب املظــامل املرتكبــة آنــذاك حبــقّ  ،نفســها درك متامــاً الفقــراء، يُ

  …بعض أسباب نقمته على اليهود

 ،وكـــر لصـــوص "و ،"مبغـــى"حنـــا يف الكنـــيس اليهـــودي   ويـــرى يو
  …"ومسكناً للشيطان والعار، كما هي النفس اليهودية

ــة       إال أنّ ــا مل يكــن ليكتفــي هبــذه اهلجومــات املذهل القــديس يوحن
بل كان يدعمها بنظرة الهوتية إىل اليهوديـة، كانـت يف أسـاس    . بعنفها

ــه  ــص بكلمــة واحــدة   . موقفــه كل الشــعب اليهــودي  : وهــذه النظــرة تُلخّ
ال مغفـرة  "فتلك جرمية . فاسد يف جوهره، ألنه أقدم على قتل املسيح

ومــن دالئــل هــذا العقــاب، . عقابــاً أبـدياً  قّ، وهــي تســتح"هلـا وال تكفــري 
ويوحنا يؤكد أن هذين الـدمار والتشـتت، حـدثا    . تشتّتهم ودمار اهليكل

ــم علــيهم  . بفعــل البشــر، ولكــن الفاعــل احلقيقــي هــو اهلل   ولــذلك حُكِ
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ة، إال أنــه يكــره اليهــود، ويكــره  ولــئن كــان اهلل حمبّــ . بالعبوديــة املؤبــدة
. ملون معهـم، وال سـيما املسـيحيني منـهم    ون اليهـود أو يتعـا  الذين حيبّ

ــة ســتحل  ــة، ألن اهلل ســيقول هلــم يف    ّ واللعن ــوم الدينون بأصــدقائهم ي
ويــرى " …ابتعــدوا عــين، ألنكــم أقمــتم عالقــات مــع قــتليت: "ذلــك اليــوم

يوحنا أن من واجب املسيحي بغـض اليهـود، وأن شـرط حمبـة املسـيح      
وال . يهـود ومالحقتـهم  وهو حيرّض املسيحيني على نبذ ال. قتال اليهود

أبغِضُ الكنـيس بصـورة   : "ع عن تقديم نفسه قدوة يف ذلك فيقوليتورّ
خاصة، ألهنـا متتلـك الشـريعة واألنبيـاء، وأبغـض اليهـود أيضـاً ألهنـم         

  ".يلحقون اإلهانة بالشريعة
ال شك يف أن مثل هذا العنف، يصدر عن إنسان يف مكانة يوحنا 

وقــد حــاول  .قيــة، أذهــل ويــذهلالكنســية، ويف مســتوى قداســته احلقي
واحلقيقـة  . الكثريون تفسريه بعض الشيء، أو العثـور علـى تربيـر لـه    

صـوا، لسـبب أو آلخـر،    وا ملثل هذا اإلشـكال، قلّ أن معظم الذين تصدّ
ربزوا جتــاوز يوحنــا حلــدود احملبــة حجــم النفــوذ اليهــودي آنــذاك، ليُــ

ــيحية، ويَ ــاملســ ــد مؤ   صِــ ــل ليعتــــربوه أحــ سســــي موه بالالســــامية، بــ
  .الالسامية

، فهو يتخذ 430إىل  354، وقد عاش من أما القديس أغسطينوس
وهـي تعـود إىل   . موقفـاً ال خيلـو مـن االزدواجيـة أحيانـاً     من اليهودية 

أنه حاول أوال السري على الهوت بولس الرسول، من حيث فكرة نبذ 
ــمّ  ــود أوالً، ث ــث   اهلل لليه ــه مــن حي ــوت   ،عــودهتم إلي ودخــوهلم يف ملك

  .املسيح
ه للتخلي عـن هـذه   ولكن اغسطينوس عاد واصطدم بواقع اضطرّ

، هو واقع تصلّب اليهود يف وجه املسـيح ثـم املسـيحية، وواقـع     النظرة
ومـا كـان ذلـك    . تصميمهم على تدمريمها بكـل الوسـائل املتاحـة هلـم    
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األولـني  وإذا به، بذلك، يلتقي سائر اآلباء . خبافٍ على أسقف هيبون
يف تنديدهم باليهودية، ولكنه يلطُف هبم بعـض الشـيء يف وصـفهم،    

اً لوصفهم بالشـعب  وهو مع ذلك، جيد نفسه مضطرّ. ة يف طبعهلرقّ
الفاسد والقصري النظر، الذي جيسّد يهوذا، التلميذ اخلائن، منطـه  

  .احلقيقي
ويف سعيه إىل الكشف عن لغز هـذا الشـعب، انتـهى بـه األمـر إىل      

الهــوت هبــذا الشــأن، كُتــب لــه أن يلعــب دوراً حامســاً وطويــل صــياغة 
ذلـك بأنـه أبـدع مـا يُعـرَف      . هاملدى، على مسرح الالهوت املسيحي كلـّ 

وهـي تُلخّـص بفكـرتني    ". الشـاهد  -الشـعب "منذ ذلك احلني بنظرية 
  :أساسيتني
ــول أنّ األوىل ــلّ   تقــ ــودي، بتصــ ــعب اليهــ ــيح  الشــ ــه املســ به يف وجــ

  .فسه بأنه شريرواملسيحية، يشهد على ن

اً الديانــة الصــحيحة، ألهنــا  املســيحية هــي حقــّ  تقــول أنّ والثانيــة
ة، علـــى مجيـــع أشـــكال الـــرفض ها وباحملبّـــانتصـــرت بالكلمـــة وحـــدَ

  .اليهودي، واالضطهاد اليهودي الوثين املشرتك

ــ، تُحتميــتني هلــذه النظريــة  ويــرى اغســطينوس نتيجــتني  ران عتبَ
مــن حيــث عالقتــهم  ، عمومــاًمبثابــة تــوجيهني رئيســيني للمســيحيني

  :باليهود
تقول بعدم جواز قتل اليهود، كي يظلوا علـى مـدى التـاريخ،     األوىل

  .شهوداً ضد أنفسهم، وبالتايل شهوداً للمسيح

ــة ــول بضــرورة األ  والثاني ــي     تق ــم، ك ــة يف التعامــل معه خــذ باحملب
  .يعودوا يوماً إىل املسيح

جـــات العالقـــات التاليـــة بـــني ع ألحـــداث التـــاريخ، ولتعرّاملتتبّـــ إنّ
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ــام بــــني      ــذي قــ ــالف الــ ــد التحــ ــيما بعــ ــيحية، ال ســ ــة واملســ اليهوديــ
اإلمرباطورية البيزنطية والكنيسة، ليكتشـف خطـورة تلـك النظريـة،     

ــقّ ــوقـــد أُ -ها األول يف شـ ــة  ل الشـــقّمهِـ ــاني بالكليـ ــرّ -الثـ ر الـــذي بـ
ــها        ــواع االضــطهاد الــيت أنزلت ــد، شــتى أن ــا بع ــثريون بامســه، فيم الك

  .املسيحية، خصوصاً يف الغرب، باليهود

  .امتداد السياسة والالهوت يف التشريع واحلياة: الفقرة الثانية
ــ برتمجــة التالقــييقضــي  كــان منطــق التــاريخ  ق بــني الــذي حتقّ

يـنظم العالقـات،    تشـريع سياسة اإلمرباطورية والهوت الكنيسة، إىل 
اعتباطــاً وال إال أن ذلــك مل يــأت  . كــان وهكــذا. يعــاش يوميــاً  وواقــع

  .ر بطيءارجتاالً، بل نتيجة اختمار طويل وتطوّ
ككــل املؤسســات القويــة  ،ذلــك بــأن اإلمرباطوريــة الرومانيــة كانــت

. والواسعة، تنزع إىل احملافظـة علـى إجنازاهتـا ومكتسـباهتا وعالقاهتـا     
وقد كان هلا آنذاك مع اليهوديـة تقليـد مـن العالقـات، كمـا رأينـا، ال       

كمـا أهنـا كانـت،    … ولة، فكيـف هبـا باالسـتغناء عنـه    ميكن تغـيريه بسـه  
وتفادي كـل مـا مـن شـأنه      ،دولة حريصة على استمرار سلطتها ككلّ

أن يبلبــل أوضــاعها القائمــة، تريــد احلفــاظ علــى النظــام والســالم     
  .وبني مواطنيها واتباعها ،داخل حدودها

الــذين تعــاقبوا علــى    ،وقــد أملــى ذلــك علــى األبــاطرة الرومــان     
ز الســلطة طــوال القــرن الرابــع وحتــى مطلــع اخلــامس، موقفــاً متيّــ  

باحملافظة، على ما بدر من قسطنطني من احنياز سافر للمسيحية، 
وعلــى مــا اعــرتى سياســة هــذا أو ذلــك، تــارة مــن رغبــة صــرحية يف     

ة املسيحية، وطـوراً مـن نزعـة عنيفـة إىل تقليصـها، إن مل      ترجيح كفّ
  .امللقب باجلاحد" يوليانوس"استئصاهلا، كما فعل أبرزهم نقل إىل 

، وكان من الواضح أن عجلـة التـاريخ بـدأت تسـري لصـاحل املسـيحية      
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فـإن الكنيسـة   . ومل يكن عموماً بوسع األبـاطرة العـودة هبـا إىل اخللـف    
كانت بلغت من االنتشار والنفوذ والعدد، ما وضع الدولة شـيئاً فشـيئاً   

اآلمـر، فأخـذت الكنيسـة تـزن بثقلـها علـى شـروط        يف وضع التابع، ال 
العالقات القائمة بينـها وبـني الكنـيس مـن جهـة، وبينـها وبـني الدولـة         

بـل إن ثقتـها بنفسـها أوالً، وتصـميمها علـى      . الرومانية من جهة ثانية
ــا        ــاً، أملي ــود للمســيحية ثاني ــد اليه ــة هتوي ــى حماول ــق عل قطــع الطري

ية حمليـة، قبـل أن تأخـذ هبـا     عليها مواقف ترمجتـها يف جمـامع كنسـ   
هلـا   مؤسسـةً  ،الدولة، بـل قبـل أن تكـون الدولـة قـد اعرتفـت بالكنيسـة       

قــراءة تشــريعات كــل مــن الكنيســة والدولــة       وإنّ. هــاها وقوانينُتُشــرعيّ
ــة ــيء    ،الرومانيـ ــغط البطـ ــة الضـ ــن حقيقـ ــف عـ ــد   ،لتكشـ ــن األكيـ ولكـ
نتيجـة  الذي مارسته الكنيسة على الدولة، والـذي صـيغ يف    ،واحلاسم

لت شيئاً فشيئاً أصول الوجـود اليهـودي   األمر بصورة قوانني نافذة، بدّ
يف اإلمرباطورية الرومانية، بـل أصـول وجـود الدولـة الرومانيـة، حيـث       
ــريعات     ــة األوىل يف تشــــ ــل املكانــــ ــذ حيتــــ ــديين أخــــ أن اجلانــــــب الــــ

  .على حساب اجلانب السياسي ،اإلمرباطورية

خــــط : ذين التشــــريعنيمثّــــة خطّــــان متوازيــــان ومتكــــامالن هلــــ
  .التشريع اجملمعي، وخط التشريع اإلمرباطوري

، الــيت 306منــذ عــام ، تالحقــت القــوانني فعلــى الصــعيد الكنســي 
ره ترمي إىل الفصل شبه الكامل بني اجلمـاعتني، وكـان أوهلـا مـا قـرّ     

حظــر الــزواج بــني ، يف العــام نفســه، بشــأن بإســبانيا، "لفــرياأ"جممــع 
ــق الطــرف اليهــودي املســيحية   ، مــااليهــود واملســيحيني  كمــا . مل يعتن

الربكــة حلقــوهلم مــن     طلــبَ  ،ر هــذا اجملمــع علــى املســيحيني   حظّــ
ثــم جــاء اجملمــع  . واالســتعانة باألطبــاء اليهــود  ،احلاخــاميني اليهــود

ــور      ــراف اإلمرباطـــ ــا، بإشـــ ــد يف نيقيـــ ــذي عقـــ ــكوني األول، الـــ املســـ
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، واختذ قراراً حامساً بشأن إحدى أخطـر  325عام قسطنطني نفسه، 
، وقــال بعــدم االحتفــال بعيــد الفصــح املشــاكل العالقــة، وهــي تــاريخ  

االحتفال به مع اليهود، كما كانت تقضي بعض األعراف حتى ذلـك  
جممــع  ا اضــطرّذ بســهولة وبســرعة، ممّــنفّــولكــن األمــر مل يُ. احلــني

وكــان علــى . نفســه، للتشــديد علــى القــرار 341عــام ، املنعقــد أنطاكيــة
، فعاجلتـه يف  أال وهـي التهويـد  ، الكنيسة أن تواجه املشـكلة الرئيسـية  

عـام  " الالذقيـة "د يف بلدة صغرية من تركيا احلالية تدعى قِجممع عُ
ــ343 ــاً علــى املســيحيني االلتــزام براحــة يــوم الســبت،    ، وحظّ رت هنائي

كرى قيامة ، إحياء لذاًوثابت اًدائموأمرهتم باألخذ باألحد، يوم راحة 
 كما أهنا حرمت عليهم قبول التقادم، أياً كان نوعها، اليت متـتّ . الرب

  .إىل احتفاالت اليهود وأعيادهم ،بصلة قريبة أو بعيدة

وإنـــه ملـــن الواضـــح أن هـــذه القـــوانني الكنســـية ليســـت مبســـتوى        
ــار، اليهــــود واليهوديــــة   . العنــــف، الــــذي بــــادر بــــه آبــــاء الكنيســــة الكبــ

 تتحـــــرك، علـــــى العمـــــوم، إال يف املنـــــاطق،    ويبـــــدو أن الكنيســـــة مل 
ــا     ــى مؤمنيهـ ــراً علـ ــا خطـ ــادفت فيهـ ــروف الـــيت صـ ــاً يف الظـ . وخصوصـ

ــة، حيـــث      ــة تامـ ــة نعمـــت حبريـ ــرون أن اليهوديـ ــن يـ ــؤرخني مـ ــن املـ ومـ
ــر  ــكل أي خطـ ــرون   . مل تكـــن تشـ ــود املعاصـ ــاملؤرخون اليهـ ــع ذلـــك فـ ومـ

ـــ  تــــدين بوجودهــــا هلــــذه التشــــريعات     " الغيتــــو "دون أن ظــــاهرة  يؤكّـ
مـــــن املـــــؤرخني املوضـــــوعيني، مـــــن يهـــــود  ولكـــــن … الكنســـــية األوىل
ــواهم ــاً وســـ ــأيضـــ ــة  ، مَـــــن يؤكّـــ ــائع التارخييـــ ــتناداً إىل الوقـــ دون، اســـ

لطبيعــــة اليهوديــــة "ال يــــدين يف أساســــه إال " الغيتــــو"بــــأن الثابتــــة، 
  .وأنه يعود إىل فرتة سبقت بكثري ظهور املسيحية" تبالذا

ــة  وجــزر، بــني   الً بــني مــدّ وّ، فقــد تأرجحــت أ أمــا تشــريعات الدول
. د عليهـا صـارخ  د، ومتـرّ مسايرة للمسيحية مفرطة، وتأييـد هلـا مـرتدّ   
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ــاف   ــة املطـ ــها يف نتيجـ ــي،    ،ولكنـ ــريع الكنسـ ــط التشـ ــدرجت يف خـ انـ
  .مة له، تدعمه مبا متلك السلطة من نفوذ وقوة تنفيذوجاءت متمّ

وانتـهاء  ثم إهنا تناولت شـتى امليـادين، بـدءاً مـن ميـدان التبشـري،       
  .مبيدان الزواج والتوظيف والعمل

ــعيد التبشــــري  ــى صــ ــة يف   علــ ــاد لليهوديــ ــانون معــ ــدر أول قــ ، صــ
ــة  ــنصّ 315عــام اإلمرباطوري ــى مــن     ، وهــو ي ــاملوت عل ــى احلكــم ب عل

يــرجم اليهــود املهتــدين إىل املســيحية، وعلــى املســيحي الــذي يعتنــق  
نفيــذ، كمــا مــا وجــد طريقــاً إىل الت هــذا القــانون قلّ إال أنّ. اليهوديــة

املـؤرخني اليهـود نقمـة علـى املسـيحية، وهـو        يعرتف بذلك أحد أشدّ
قـانون جديـد جيعـل مـن التبشـري       ،408وقـد صـدر عـام    . جول اسحق

قـانون حيكـم    438كما صدر عام . اليهودي مساساً باإلمرباطور نفسه
باملوت علـى مـن حيمـل مسـيحياً علـى اعتنـاق اليهوديـة، يف حـني أن         

ىل املســـيحية يلقـــى تشـــجيعاً واضـــحاً يف نصـــوص  اهتـــداء اليهـــود إ
  .428القانون منذ عام 

ــد مــن القــوانني الــيت حتظــّ       ــزواج، صــدر العدي ــى صــعيد ال ر وعل
الزواج بـني املسـيحيني واليهـود حتـت طائلـة املـوت، يعـود أبرزهـا إىل         

، وهــو 388، وعــام "باملخجلــة"وهــو يصــف هــذه الزجيــات     ،339عــام 
ــا  ــى"يعتربه ــوت " زن ــع األطــراف  يســتوجب امل ــة  . جلمي ــن احلقيق ولك

يعــين،  ،تقضـي بـاالعرتاف بـأن تكـرار هــذه القـوانني بـني حـني وآخـر        
ــا يُ ــرّكمـ ــؤرّ قـ خ اليهـــودي املعاصـــر جـــول اســـحق، أن هـــذه  بـــذلك املـ

  .ذنفّما كانت تُالقوانني قلّ
، نطــاق اجلــيش أو اإلدارة ، ســواء يف أمــا الوظــائف ضــمن الدولــة 

ــفقــد حُ يئاً، يف حــني كــانوا فيهمــا مــن   رت علــى اليهــود شــيئاً فشــ  ظّ
. فهم مـن هـذا األمـر   الكثرة حبيث أن آباء الكنيسة أبدوا أحيانـاً ختـوّ  
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رت علـيهم  ، حظـّ 418و 408أبرزهـا عـامي   وقد صدرت سلسلة قوانني، 
مت عليهم ممارسـة  حرّدخول هذين امليدانني، وتبعتها قوانني أخرى 

، حتـى وظيفـة   438وشـتى الوظـائف الثانويـة عـام     ، 425 احملاماة عـام 
وحوّلتـها إىل هيئـات    ،هم اخلاصـة كمـا ألغـت حمـاكمَ   . حارس السـجن 

  .للشؤون الدينية الصرف ،حتكيمية ليس إالّ

أوالً إرغـام  رت علـى اليهـود   ورافق ذلك صدور قـوانني أخـرى حظـّ   
حتــت  نعــوامُثــم . اليهوديــة لعــادة الــتطهري علــى اخلضــوع   عبيــدهم

وال سيما  ،من اقتناء العبيدطائلة املوت ومصادرة مجيع ممتلكاهتم، 
وكـان هـذا التشـريع    . 423وعـام   384عـام  حدث ذلك  .املسيحيني منهم

بـني اليهوديـة مـن     ،خفي صراعاً اجتماعياً واقتصـادياً ودينيـاً كـبرياً   يُ
إذ كـان لليهـود دور كـبري يف     ،جهة والكنيسة والدولـة مـن جهـة ثانيـة    

ــة      ال ــة كثيفــة وثابت ــاج إىل يــد عامل صــناعة والزراعــة، وكلتامهــا حتت
. من هنا كانت خطورة القوانني اجلديدة على هذا الصـعيد . وجمانية

وقد انتهى األمر باليهود إىل التخلي عن العمـل يف جمـايل الزراعـة    
، حيـث جنحـوا علـى كـل حـال      والصناعة، وإىل التوجه شطر التجارة

ــاً واســـــعاً، بفضـــــل ان تشـــــارهم ونفـــــوذهم يف شـــــتى أحنـــــاء  جناحـــ
  .اإلمرباطورية

أما اجملال الديين اخلاص باليهود، فقد حظي بعناية خاصة مـن  
صــحيح أن دينــهم كــان ال يــزال يعتــرب مشــروعاً،  . عني الرومــاناملشــرّ

فاليهوديــة يف عــرف . وذلــك ثابــت مــن القــوانني الصــادرة هبــذا الشــأن
دينيــة فيهــا حقــوق  ، وللســلطات ال"ليســت بدعــة حمظــورة "القــانون 

رجال الدين املسيحي سواء بسواء، وال سـيما البطريـرك، الـذي كـان     
ونه كــل عــام بضــريبة   يقــيم يف القــدس، والــذي كــان اليهــود خيصّــ     

ميارســون شــعائرهم  نوالقــانون حيمــي مجيــع اليهــود الــذي. مســتقلة
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الدينية هبدوء ودون تعرض للمسيحيني، كما حيظّر علـى أي إنسـان   
  . ما ميارسونض هلم يفالتعرّ

ومــع ذلــك، فــال بــد مــن اإلقــرار بــأن مثــة قــوانني صــدرت، تضــيّق     
اخلنــاق علــيهم دينيــاً، وتكشــف عــن عدوانيــة واضــحة مارســوها حيــال 
املسيحيني يف بعـض أعيـادهم، ويف بعـض مقدسـاهتم كالصـليب مـثالً،       

ومن القوانني ما ضـيّق أيضـاً   . أو حيال اليهود الذين اعتنقوا املسيحية
مكانية االهتمام بكنسهم وبرتميمهـا أو إعـادة بنائهـا، حتـى إن     عليهم إ

، ال لشـيء إال ألنـه بنـى    415البطريرك غماليئيل الرابع قد أقيل عـام  
ولقــد . م الكنــيس بعــد ذلــكدِكنيســاً دون تــرخيص مســبق، وكــان أن هُــ 

ذهب املشرّع الروماني إىل أبعد مـن ذلـك، فحظّـر علـى اليهـود تـرميم       
ولكــن . 423ا دون تــرخيص مســبق، وكــان ذلــك عــام الكُــنُس أو حتســينه

ــام   ــية كانـــت عـ ــربة القاضـ ــاء منصـــب  425الضـ ــانون بإلغـ ــدر قـ ، إذ صـ
  .البطريرك، وبتحويل الضريبة املخصصة له إىل صندوق الدولة

وبوسع أي قارئ للتشريع، أن يستشفّ من خالله، حياة تزخر 
يع األطراف، ، ال سيما وأن القرن الرابع كان حيمل جلمبالعنف والنزاع

اإلمرباطورية واليهودية والكنيسة، اإلحساس العميق بأن هذه احلقبة 
  .ر مصري كل منها، والواقع، يف احلقيقة، مل يكن سوى ذلكستقرّ

كــــان اليهــــود مــــا يزالــــون ينعمــــون بســــمعة عنيفــــة يف أرجــــاء        
وكـان مـن الواضـح أهنـم، بعـد مـا شـلّ جنـود رومـا          . هااإلمرباطورية كلّ
ــهم، حتوّ ــارة، وإىل    حركتــ ــيحية تــ ــى املســ ــا علــ ــاء لرومــ ــوا إىل حلفــ لــ

. ومل تكــن الــذرائع لتنقصــهم وال املناســبات. مهــامجني منفــردين طــوراً
والشـــكوى منـــهم متواصـــلة علـــى لســـان معظـــم آبـــاء الكنيســـة، مـــن   

وكـانوا  . باسيليوس إىل غريغوريوس النيصائي، إىل املـؤرخ سـوزومينوس  
  ".كراهية ال تلني"سيحية كلهم جيمعون على أن اليهود يضمرون للم
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كانـــت أوىل مظـــاهر متـــرّدهم يف عهـــد قســـطنطني، حيـــث حـــاولوا 
إشعال الثورة يف فلسطني، بـدءاً مـن مدينـة قيصـرية اجلديـدة، فكـان       
ــة، الــدمار      ــة اليهودي مصــريها ومصــري العديــد مــن املــدن، ذات الغالبي

ــام ــد     . التــ ــيني ضــ ــة األريوســ ــموا إىل اهلراطقــ ــكندرية انضــ ويف االســ
، أحرقوا عـدداً كـبرياً   "يوليانوس اجلاحد"ويف عهد . يوس وأعوانهأثناس

مــن الكنــائس، وحتــالفوا مــع اإلمرباطــور لتــدمري معــامل املســيحية يف  
ويف بــالد فــارس، حرّضــوا الكســرى شــيبور الثــاني علــى  . اإلمرباطوريــة

، 415االضــطهادات عــام  " أمنشــتار"و" املــدائن"املســيحيني، وأشــعلوا يف  
ــم عــام   ــه يف      و. 436ث ــدموا علي ــا أق لكــن مــن أســوأ مظــاهر عــنفهم، م

، يف عهد البطريرك كريللس، حيث قتلوا مدرّسـاً  414االسكندرية عام 
" بـــالفرعون"فـــأمر البطريـــرك، وكـــان يلقـــب  . وعـــدداً مـــن املســـيحيني

ــادفه     ــيهم، فقُتِـــل مـــن اليهـــود كـــل مـــن صـ ــالرد علـ لنفـــوذه الكـــبري، بـ
ذين هجــروا املدينــة، وكانــت   الــ املســيحيون يف طــريقهم، ومل يــنجُ إالّ  

  .االسكندرية من أعظم مراكزهم عدداً ونفوذاً وجتارة
 ،وكــان املســيحيون، علــى العمــوم، يقصــرون عــنفهم حيــال اليهــود   

ع الرومـاني علـى إصـدار    م على كنسهم، ممـا محـل املشـرّ   على التهجّ
ر على املسـيحيني املسـاس بأمـاكن    اليت حتظّ ،العديد من التشريعات

تــب هلــا أن تفــتح ثغــرة إحــدى هــذه اهلجمــات كُ أنّ إالّ. ودعبــادة اليهــ
ــجّ   ــانيني، سـ ــة الرومـ ــريع واملمارسـ ــبرية يف التشـ ــلطة  كـ ــا السـ لت فيهـ

كــان ذلــك  . الكنســية انتصــاراً كــبرياً علــى ســلطة اإلمرباطــور نفســه    
يف مـا  " كـالينيكوس "مبناسبة االعتداء الذي وقع على كنـيس مدينـة   

ــهرين، عــام    ــادة أســقفهم،    ، حيــث أحــرق 388بــني الن املســيحيون، بقي
ــيس اليهـــودي  ــور  . الكنـ ــاء  " تيودوســـيوس"فـــأمر اإلمرباطـ بإعـــادة بنـ

، "أمربوسـيوس "ل أسـقف ميالنـو،   فتـدخّ . الكنيس، ومبعاقبـة املعتـدين  



77 

ــوذ يَ  ــان ذا نف ــدّ     وك ــبرياً، وه ــه اإلمرباطــور نفســه حســاباً ك د حســب ل
باإلسـهام  اإلمرباطور بعدم قبوله يف كنيسته الكربى إن فعل، واهتمه 

ــمكــان خُ"يف بنــاء  ، وأعلــن أن علــى "ص للكفــر واإلحلــاد واجلنــونصّ
وكـــــان هتديـــــد … الســـــلطة الزمنيـــــة أن تكـــــون يف خدمـــــة اإلميـــــان

أمربوســـيوس أعظـــم مـــن أن يقاومـــه اإلمرباطـــور، فـــأذعن وتراجـــع، 
ــول أحــد املــؤرّ      ــذلك، كمــا يق خني، يف الالشــرعية، إذ ســلّم  وســقط ب

  .املدنيةة الدين على الشريعة بأولويّ
بعد ذلك مل يعرف العنـف املسـيحي حـدوداً، واهنـال علـى الكـنس       

وتوالـت مثـل هـذه األعمـال      .أو حيوّهلا إىل كنـائس يدنّسها هينها أو يُ
ــاطق  ــا ،يف شــتى املن ــا ،يف إيطالي ــا ،وأفريقي ــة ،وروم  ،والرهــا ،وأنطاكي

ــاً      . وفلســطني ــو امربوســيوس، مبلغ ــغ العنــف بأســقف ميالن ولقــد بل
ق بكنيس روما، وأمر اإلمرباطـور  حلِ، بعد اخلراب الذي أُعلنجعله يُ

بإعادة بنائـه، بـأن هـذا العمـل الشـنيع هـو الـذي جلـب         " مكسيموس"
  .اللعنة على اإلمرباطورية، فسقطت حتت ضربات الربابرة

إن هــذا االســتعراض الســريع لتطــور التشــريع، ولتــوتر العالقــات   
  :ة أبرزهابني اليهودية واملسيحية، يكشف عن أمور كثري

  .ن هذا التطور مل يكن لصاحل اليهودية قطعاًأ
قوبــل بعنــف الحــق أشــد بــالءً، إذ      ،ن العنــف اليهــودي البــادئ  أو

ــة،     اســتند إىل الهــوت كنســي، وإىل تشــريع مــدني، وإىل ســلطة زمني
سـوف تــزن بــأرهق األثقـال علــى مصــري اليهوديـة واملســيحية معــاً يف    

 .ةالغرب، طوال القرون الطويلة الالحق
ل منذ ذلك احلني بالتحديد، إىل ن اإلنسان اليهودي بدأ يتحوّأو

املشـــحون بأحقـــاد، ومهيـــة أو حقيقيـــة،  ،"اليهـــودي التائـــه"أســـطورة 
يومـاً، ظلمـاً وخرابـاً، ال علـى الغـرب، بـل علـى الشـرق          نصـبّ سوف تَ

 .تهالعربي برمّ
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^+ 

  حقبة القرون الوسطى: زرــدّ وجــم
  
  

I- السقوط البطيء  
اآلن علــى عتبــة مرحلــة هامــة مــن تــاريخ العالقــات بــني         نقــف

إهنــا مرحلــة القــرون الوســطى الــيت تقودنــا مــن . اليهوديــة واملســيحيّة
منتصــف القــرن اخلــامس إىل منتصــف القــرن اخلــامس عشــر، أي     

وإن تقيــيم هــذه املرحلــة واجــه ويواجــه علــى مجيــع . قرابــة ألــف عــام
البـاحثني، مـن حيـث طبيعـة     األصعدة، تبايناً شاسعاً بـني املـؤرّخني و  

ما يستوقفين اآلن هـو، علـى    إال أنّ. هذه العالقات وأسباهبا وأشكاهلا
حنو خاص، تقييم من كان منهم حياديـاً بامتيـاز، دون إغفـال تقيـيم     
من كان منهم مسيحياً أو ذا ثقافة مسيحية، ومن كان منهم يهوديـاً  

كانـــت تعـــين  أو ذا ثقافـــة منحـــازة إىل اليهوديـــة، ألن تلـــك احلقبـــة 
  .الً وأخرياًاليهودية واملسيحيّة معاً، أوّ

واحلقيقة التارخيية تقتضـينا االعـرتاف بـأن تلـك احلقبـة كانـت       
فرتة خماض طويل وعسري، بدأ مبـا بـدا فوضـى عارمـة، ثـم كـان أن       
تــداخل فيــه كــل مــا كانــت اإلمرباطوريــة الرومانيــة قــد اختزنــت مــن 

ق عليها، انية، ومبا كان يتدفّحضارات قدمية، وثقافات إغريقية وروم
بفعل املوجات الرببريـة، املختلفـة واملتعاقبـة، مـن زخـم فـوّار، وعنـف        

ا كانـت احلـروب   زة، فضـالً عمّـ  أهوج، وقوى جديـدة، جمهولـة ومتحفـّ   
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الدائمة مع الفرس تسـبّبه مـن مـدّ وجـزر، دامـيني ودائمـني، وفضـالً        
ر، ئ ومتكـرّ أيضاً وخصوصاً عما كان ينطوي عليـه مـن هتديـد مفـاج    

  .الزحف اإلسالمي، الطالع من جماهل اجلزيرة العربية

هــذه الفوضــى العارمــة، بــدت الكنيســة، وال ســيما يف     ويف خضــمّ
الغــرب، القــوة الروحيــة الوحيــدة، القــادرة علــى مواجهــة هــذه القــوى 
اجلديدة، والسيطرة عليها، بل وتوجيهها، ليس فقط مبا حيـول دون  

. ، بل مبا يصنع حضارة جديـدة وموحّـدة  اهنيار كل شيء دفعة واحدة
ومـرة أخــرى، تقتضـينا احلقيقــة التارخييـة اإلقــرار مبوضـوعية، بــأن     
صــنّاع هــذه احلضــارة اجلديــدة، الفــاعلني واحلــامسني، كــانوا قبضــة  
مــــن الشخصــــيات السياســــية والدينيــــة، االســــتثنائية، الــــذين كــــان  

 بنــاء حلضــورهم الشخصــي، وألدوارهــم املختلفــة، الفضــل األكــرب يف 
ــدّ     ــد، املمتـ ــرايف اجلديـ ــارخيي واجلغـ ــان، التـ ــذا الكيـ ــاع   هـ ــى اتسـ علـ

ــذي انقســم شــيئاً فشــيئاً إىل       ــة الســابقة، وال ــة الروماني اإلمرباطوري
ــة مســتقلّ   ــات سياســية وجغرافي ــة،    كيان ة، اختــذت هلــا أمســاء خمتلف

ومسـاحات واضــحة، دون أن تفقـد مــا كـان يوحّــدها مـن توجّــه ديــين     
لطة دينيـة واحـدة، هـي سـلطة البابـا يف      مسيحي شامل، خيضـع لسـ  

ة، فكانــت، وفــق تسلســلها الــزمين، وأمــا هــذه الشخصــيات الفــذّ. رومــا
، واإلمرباطــور "القــوط"، زعــيم قبائــل )526-493" (تيودوريــك الكــبري"

" غريغوريــوس الكــبري "، والبابــا )565-527" (يوســتنيانوس"البيزنطــي 
ــور )590-604( ــارملان"، واإلمرباطــ ــ)814-800" (شــ ــاللة ، مؤسّــ س الســ

  .الكارولية

اة القـرون الوسـطى،   ة فرتتان طويلتـان يف هـذه احلقبـة، املسـمّ    مثّ
كـالً منـهما    ولسـوف أخـصّ  . تستدعيان وقفتني منفصلتني ودقيقـتني 

ــل، إذ إنّ ــة، تلوّنـــت    بفصـــل كامـ ــوال تلـــك احلقبـ ــود، طـ ــاع اليهـ أوضـ
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إىل بظروف متباينة جـداً، مـا بـني الشـرق والغـرب، مـن بـالد فـارس         
ولـيس بـالطبع مـن تفسـري واحـد      . العربية، ومن إيطاليـا إىل إسـبانيا  

هلــذا الــذي حــدث هلــم، ال ســيما وأن ازدهــارهم أو تشــرذمهم، كــان        
ف على رغبات البابوات وامللوك، أو األساقفة واجملامع الكنسـية،  يتوقّ

أو اخللفــاء والنــبالء، وأحيانــاً علــى مجــوع الشــعب أو الرعــاع هنــا        
ف أيضـاً علـى القـوانني املختلفـة، القدميـة أو      ان يتوقـّ كمـا كـ  . وهناك

وكثرياً ما كانـت الصـدامات،   . املرجتلة، اليت كان مصريهم مرهوناً هبا
. الفردية أو اجلماعية، تنشب بـني اليهـود وسـواهم، دون سـبب واضـح     
 ومــع ذلــك، فإنــه ليســعنا القــول مــع مــؤرّخني وبــاحثني كــثريين، إنّ   

الطويلــة، كــانوا علــى صــعيد العالقــات   اليهــود، خــالل تلــك احلقبــة  
االجتماعية، بل على صعيد العالقـات مـع الكنيسـة والدولـة، حيثمـا      

  .كانوا وعاشوا، ينعمون، عموماً، بظروف معقولة
حسبنا إذن استعراض هذه الفـرتة األوىل، يف مالحمهـا الرئيسـة،    

  .تبعاً للمناطق اجلغرافية والسياسية اليت تعنينا

  ائل القوطوقب" إيطاليا) "1
، كانــــت رومــــا، عاصــــمة اإلمرباطوريــــة الرومانيــــة  450يف العــــام 

الســــابقة، قــــد ســــقطت يف أيــــدي قبائــــل القــــوط، يف حــــني كانــــت 
اإلمرباطورية البيزنطيـة ال تـزال ختضـع حلكـم اسـتبدادي، دبّ فيـه       

إهلـي مطلـق، ميارسـه أبـاطرة      االضطراب، على كونه يستند إىل حقّ
وأمــا املســائل . ســواء لدينيــة علــى حــدّ يسوســون شــؤوهنا الدنيويــة وا 

قة باجلماعات اليهودية، فقد كانت تعالَج نظرياً، وفقـاً لقـانون   املتعلّ
، )395-379" (تيودوسيوس الكـبري "كان قد سنّه اإلمرباطور البيزنطي 

وكـان ينطـوي علـى امتيـازات عديـدة، إال أنّـه       . وقد بات يُعرف بامسـه 
ان اليهــود يضــجّون منــها،   مل يكــن ليخلــو مــن تضــييقات كــثرية، كــ     
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وملا كان معظم املسـيحيني جيهلـون القـوانني    . ر منهاوحياولون التحرّ
. الضامنة حلقوق اليهود، كانت الصدامات تنشب بينـهم، هنـا وهنـاك   

  .الصدام األعمق واألقدم، كان بالطبع بني الكنيس والكنيسة إال أنّ

ويف هــــذه احلقبـــــة، حلّـــــت مدينـــــة أنطاكيـــــة الســـــورية، حمـــــل  
اإلســكندرية، بوصــفها مركــزاً رئيســياً للحركــة السياســية والتجاريــة،  

واختـذها اليهـود، شـيئاً فشـيئاً، مركـزاً      . لقرهبا مـن العاصـمة بيزنطـة   
وسرعان ما تسـبّب  . عاهتم وعالقاهتم ونشاطاهتم املختلفةأيضاً لتجمّ

كل ذلك يف نشوب صدامات بني اليهود واملسيحيني الكثر فيها، علـى  
القــوانني الناظمــة جلميــع العالقــات بينــهم، والــيت جــاء   الــرغم مــن 

، والذي كان يضمن هلم حيّزاً واسـعاً  "تيودوسيوس"على رأسها قانون 
ــم يف الوجــود، ممّــ  ســيماوال مــن احلقــوق،   ــان ميكّنــهم مــن  حقّه ا ك

ــة     ــميته طمأنينـ ــن تسـ ــا ميكـ ــة، يف مـ ــاء اإلمرباطوريـ العـــيش يف أرجـ
امس، ال ســــيما يف عهــــد وبــــدءاً مــــن أواخــــر القــــرن اخلــــ. معقولــــة

رت هـــذه النزاعـــات إىل جمـــازر ، تطـــوّ)491-472(اإلمرباطـــور زينـــون 
اليهــود، وإىل تطــاول علــى العديــد مــن كنســهم، حرقــاً   ارتكبــت حبــقّ

  !وتدمرياً، أو حتويالً لبعضها إىل كنائس

وما كان اليهود، مـن جهتـهم، ليسـتكينوا، وال كـان عـنفهم، أحيانـاً       
وجـاء يـوم مل يعـد فيـه بطريـرك      . خصـومهم كثرية، ليكون دون عنف 

ع عـن اإلعـالن عـن خوفـه مـن      يتـورّ ) 519-512" (ساويروس"أنطاكية، 
وقد بلغ . اليهود، ومن كثرة تطاوهلم على الناس وعلى أماكن العبادة

اً باتـا معـه يتنافسـان يف إحلـاق     العنف املتصـاعد بـني الطـرفني، حـدّ    
وهنـا  . ن الكنـائس أو الكـنس  األذى بالعدد األكرب، ويف إحراق املزيد م

ر مــدى مــن االعــرتاف بأنـه يصــعب علــى املـرء اليــوم أن يتصــوّ   ال بـدّ 
ــود       ــال اليهـ ــونه حيـ ــيحيون ميارسـ ــان املسـ ــان الرهبـ ــذي كـ ــف الـ العنـ
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واهلراطقة، يف أنطاكية وضواحيها، وقد كان أحياناً كثرية، خيرج عـن  
  !سيطرة الكنيسة والدولة على السواء

، وما الزمـه مـن   )565-527" (يوستنيانوس"وجاء عهد اإلمرباطور 
قانون جديد بشأن اليهود، كان له تأثري حاسم على أوضـاعهم كلّهـا،   

من ذلك أنه ألغى العديد من االمتيازات الـيت  . طوال القرن السادس
كان القانون السابق قد منحهم إياها، وألغى خصوصاً القوانني اليت 

ثــم فــرض . يف الوجــود اليهوديــة كانــت تصــون حقــوقهم، ومنــها حــقّ 
من ذلك أنه انتـزع  . قيوداً جديدة على خمتلف جوانب احلياة لديهم

استعبادهم املسيحيني، وقيّد حقّهم يف امللكيّـة، واسـتُبعدوا    منهم حقّ
من مجيع وظائف الدولة، وحُظّرت عليهم مهنة احملاماة، كما مُنعـوا  

  .مسيحين هو مَ كلّ من اإلدالء بشهاداهتم أمام القضاء، ضدّ
أخطر ما ابتدعه هـذا القـانون، كـان وضـع يـد اإلمرباطـور        أنّ إالّ

والسلطة الزمنية، علـى الطقـوس الدينيـة اليهوديـة، متامـاً كمـا كـان        
ومنع بذلك اليهـود مـن االحتفـال بعيـد     . يفعل بالنسبة إىل الكنيسة

ــهم      ــديهم، ال يف وقــت واحــد مــع املســيحيني، وال قبل ــا . الفصــح ل كم
خــالل صــلواهتم، باللغــة العربيــة، كمــا حُظّــرت علــيهم قــراءة التــوراة 

كانوا يفعلون منذ القديم، وفُرض عليهم استخدام اللغة احملليّـة، أو  
وأُلغيت مـن صـلواهتم مجيـع الشـروح الشـفهية      . اليونانية أو الالتينيّة

ــود الـــذين كـــانوا ال يقـــرّون      ". بامليشـــنة"املعروفـــة  وأمـــا مجيـــع اليهـ
بالدينونـــة األخـــرية، فقـــد كـــانوا بالقيامـــة، وال بوجـــود املالئكـــة، وال 

  !قتلونيُ… يُعتربون خارجني على الدين و

لقــد حــار العلمــاء واملؤرّخــون يف تفســري مثــل هــذه القــوانني، وال  
ورأى . سيما يف مثـل هـذا التطـاول علـى اإلميـان والصـالة اليهـوديني       

اليهــود،  بعضــهم أنــه امتــداد إلجــراءات االضــطهادات الســابقة ضــدّ   
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ورأى آخـرون فيـه حتـايالً علـيهم، كـي يُرغمـوا       . املسـيح بوصفهم قتلة 
أخـــرياً علـــى اعتنـــاق املســـيحيّة، ووضـــع حـــدّ هنـــائي لكـــل مـــا كـــانوا  

  .لونه من خطر، من حيث هتويد املسيحيني واملسيحيّةيشكّ

ــد الطريــق علــى     وعلــى أي حــال، فــإن هــذا التشــريع اجلديــد مهّ
بيعيــة، مــا كــان املـدى البعيــد، أمــام جتـاوزات علــى حقــوق اليهـود الط   

حرمــان اليهوديــة مــن حقّهــا يف  كمــا وأنّ. التشــريع الســابق ليجيزهــا
. الوجــود، فــتح البــاب علــى مصــراعيه، أمــام خروقــات الحقــة فادحــة   

، 535يف الشــمال اإلفريقــي، عــام " بوريــون"منــها مــا جــرى يف مدينــة 
حيث اعتُربت اليهودية خارجة على القانون، فأُغلقت مجيـع كنسـها،   

مجيع اليهود فيهـا علـى االختيـار بـني تقبّـل العمـاد املسـيحي        وأُرغم 
وكانت تلك اإلجراءات سابقة مقلقة، بات مجيع اليهـود  . الرحيل… أو

  !ة قانونيةمبوجبها، حمرومني من أية مرجعيّ

ــأنّ أنّ احلقيقــة التارخييــة تضــطرّ  إالّ مجيــع هــذه   نا لالعــرتاف ب
القصـرية املـدى، بقـدر مـا     اإلجراءات مل تأتِ بالنتائج املرجـوّة، حتـى   

زادت اليهـــود تصـــلّباً واحتقانـــاً، وهيّـــأهتم النتقامـــات الحقـــة، حـــدث 
بعضها هنا وهناك، يف تفجّرات شعبية دامية، ولكن حمليـة أوالً، ثـم   
ــم        ــال احلكـ ــر، طـ ــع وأخطـ ــاق أوسـ ــى نطـ ــر علـ ــها اآلخـ ــدث بعضـ حـ

، يف 556فلقد ثـارت مجـاهري اليهـود عـام     . البيزنطي نفسه يف سورية
نــة قيصــرية بفلســطني، فقتلــت مجوعــاً مــن املســيحيّني، ودمّــرت  مدي

وبعـد قرابـة مخسـني عامـاً، ثـارت ثـائرة اليهـود        . العديد من كنائسها
يف مدينة أنطاكية بسورية، فقتلوا ما طالت أيديهم مـن املسـيحيني،   
وأحرقــوا جثــثهم، وســحلوا البطريــرك يف الشــوارع قبــل أن يُجهــزوا    

، تعرّضــوا لقمــع وحشــي، كمــا كــان متوقّعــاً، ويف كــال املــدينتني! عليــه
  !قامت به السلطات البيزنطية
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ولكن احتقان اليهود املـزمن وجـد لـه، علـى حنـو مفـاجئ، منفـذاً        
، 614سريعاً وقويـاً، يف زحـف اجليـوش الفارسـية علـى فلسـطني عـام        

، ويف احـــتالهلم )641-610" (هرقـــل"يف عهـــد اإلمرباطـــور البيزنطـــي 
ت، فتعــاونوا مــع اجليــوش الغازيــة، وســهلوا هلــا  ملدينــة القــدس بالــذا

احــتالل املدينــة املقدســة، حيــث نظّمــوا مذحبــة طالــت ثالثــني ألــف   
ثم أخذوا جيتاحون املدن والقرى يف فلسـطني، وأعملـوا يف   . مسيحي

ــدمرياً   ــائس تـ ــيالً، ويف الكنـ ــيحيني تقتـ ــو  . املسـ ــم حنـ ــلوا زحفهـ وواصـ
ا املدينة، ولكنـهم  الشمال، بتحريض من يهود مدينة صور، فحاصرو

مل يستطيعوا اقتحامها، فـانتقموا بتـدمري مجيـع الكنـائس احمليطـة      
ا دفع املسيحيني احملاصَـرين داخـل املدينـة، إىل االنتقـام مـن      هبا، ممّ

يهود املدينة، فقبضوا على املئات منهم، وقطعوا رؤوس مئـة يهـودي،   
  .عن كل كنيسة دمّرت

وملـا  . أربعـة عشـر عامـاً    ت مدينة القدس بأيدي الفرس طوالوظلّ
مل يظفــر اليهــود مــن الفــرس احملــتلّني، مبــا كــانوا وعــدوهم بــه مــن   
ــيهم، ومــا إن      ــوا عل ــة، انقلب حيــث مشــاركتُهم الواســعة يف إدارة املدين
علموا مبقـدم اإلمرباطـور هرقـل علـى رأس جـيش بيزنطـي عرمـرم،        

 أن إال. ، حتى انقلبوا على الفرس، وتعاونوا مـع البيـزنطيّني  628عام 
هرقل، ما إن استعاد مدينة القدس، حتى انتقم مـن اليهـود انتقامـاً    
مروّعاً، وعاد إىل العمـل بالقـانون القـديم، الـذي كـان حيظّـر علـيهم        

ثم مضى إىل ما هو أبعد من ذلـك، فأصـدر عـام    . اإلقامة يف القدس
، قــراراً بإرغــام اليهــود يف فلســطني كلّهــا، علــى اخلضــوع للعمــاد  632

ــري، ظ ــعوب     القسـ ــد شـ ــة، توحيـ ــذه الطريقـ ــز هبـ ــه يُنجـ ــه بأنّـ ــاً منـ نّـ
هذه اإلجـراءات القسـرية اجلديـدة، سـرعان مـا       إالّ أنّ. اإلمرباطورية

ذلــك بأهنـــا هيّــأت اليهــود الســـتقبال    . أتــت بنتــائج عكســـية وكارثيــة   
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اجليــوش اإلســالمية الــيت قُــيّض هلــا أن تزحــف علــى ســورية بعــد         
  !ومنتقِمة سنوات قليلة، على أنّها جيوش مُحرّرة

ويف منتصف القرن اخلامس، كانـت جحافـل قبائـل الربابـرة، مـن      
ــرتوقوط" ــن "االوســ ــوط"، ومــ ــرنكيني"و" القــ ــديني"و" الفــ " البورغونــ
، قــــد احتلّــــت مســــاحات واســــعة مــــن  "اللومبــــارديني"و" الفنــــدال"و

. اإلمرباطورية الرومانية يف الغرب، بـدءاً مـن قلبـها وعاصـمتها رومـا     
اقتطعــت هلــا مــن هــذه اإلمرباطوريــة، بلــداً    وكــان مــن كــل منــها أن 

وكان جممل قادهتا من احلنكة والذكاء حبيث أنّهم أبقوا . أقامت فيه
  .على معظم ما كان فيها من مؤسسات وقوانني نافذة

، اليت كانت من حيث العقيدة، "االوسرتوقوط"من ذلك، أنّ قبائل 
وهلــا، علــى اآلريوســيّة، اختــذت مــن إيطاليــا وبعــض الثغــور مــن ح      

ل وأبـــرز ، أحـــد أوّ)526-493" (تيودوريـــك"وكـــان املـــدعو . مملكـــة هلـــا
وقد حرص على التمسك الدائم بالقانون الروماني السابق، . ملوكها

وعلــى تطبيقــه علــى مجيــع رعايــاه دون اســتثناء، علــى حنــو غــري         
وكـان  . مسبوق، حبيث بات اجلميع يف مملكته متساوين أمام القـانون 

وملا كـان جتمّعهـم األكـرب يف    . هود بصورة خاصةذلك جملبة سعد للي
 -مدينة ميالنو، يف مشايل البالد، رأى أن خيصّهم برسالة، قال هلم 

  :فيها، يف لغة ال عهد للناس هبا -! ولسواهم الكثريين

  الذين حييدون عن الطريق املستقيم يف أمور الدين، إنّ« 
  .ال جيوز ألحد أن حيرمهم من نعمة العدالة

  لن نستخدم القوة يف أمور الدين،وحنن، 
  … »!ألنه ال جيوز ألحد أن ُيكرِه إنساناً على اإلميان
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وقد أُتيح هلذا امللك سريعاً أن جيد تطبيقاً هلذه املبـادئ اخلارجـة   
، حيـث  "رافينـا "عن املألوف، يف مناسبات كثرية، كانت أوالها يف مدينة 

بعض املسـيحيني وأحرقـوا   اتُّهم اليهود بتدنيس القربان املقدّس، فهبَّ 
أمر املسـيحيني   إال أنّ" تيودوريك"فما كان من امللك . الكنيس اليهودي

. ن أحرقــوهبإعــادة بنــاء الكنــيس، وبــإنزال عقوبــة اجللــد بالســياط مبَــ  
وقــد حــدث بعــد فــرتة، أن أُحــرق كنــيس لليهــود يف رومــا، فــوبّخ امللــك   

ــيوخ" ــه يف إحـــالل األمـــن  " جملـــس الشـ ــام، وأمـــر علـــى تقاعسـ والنظـ
وعنـدما جـاءه وفـد مشـرتك ميثـل اليهـود يف كـل مـن         . مبعاقبة اجلناة

مدينــة ميالنــو وجينــوا، يســأله احلمايــة، أعلــن أنــه ال جيــوز للكنيســة  
الكاثوليكيّة أن تتطاول على حقوق اليهود، وأنـه يتوجّـب علـى اليهـود،     

  .باملقابل، أن حيرتموا حقوق الكنيسة الكاثوليكيّة

، الــذي "غريغوريــوس األول"، اعتلــى عــرش البابويــة، 590ويف عــام 
ــع بــه مــن نفــوذ شخصــي، علــى       ــب بــالكبري، بســبب مــا كــان يتمتّ لُقّ

ا كــان للبابويــة آنــذاك، مــن الصــعيدين الروحــي والــزمين، فضــالً عمّــ
وقد اتضـح سـريعاً أنـه مل يكـن هنـاك، علـى السـاحة        . سطوة عظيمة

قــانون والنظــام، يف السياســية، مــن يســتطيع أن ينافســه يف فــرض ال 
وأما مواقفه من اليهود، فقد كانـت، منـذ   . زمان ساده اضطراب واسع

حلظــة اعتالئــه البابويــة، منوذجــاً يُحتــذى يف احلكمــة واحلصــافة       
وقد أُتيح له أن يعبّر عن كـل ذلـك، يف العديـد مـن رسـائله      . والعدالة

 ولقد اعتمد بشأن التعامل الصـعب مـع  . الثمامنائة اليت وصلت منه
قـد سـنّه، وذلـك    " تيودوسيوس"اليهود، القانون الذي كان اإلمرباطور 

وكـان يكتـب تعليماتـه الصـرحية هبـذا      . يف حياد صارم، وثبات ال يلني
مــن ذلــك أنــه كتــب ألســقف مدينــة    . الشــأن، للعديــد مــن األســاقفة  

  :، يقول له"فكتور"بإيطاليا، املدعو " بالريما"
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هم، إال وفق التعليمـات  ادوا كنَسمثلما أنه ال جيوز لليهود أن يرت« 
الواردة يف القانون، فإنه ال جيوز ألحد أن يرفض هلم مـا جييـزه هلـم    

  » .القانون
اليهـــود يف  ، يـــذكّره حبـــقّ"نـــابويل"وكتـــب أيضـــاً ألســـقف مدينـــة 

كمــا أنّــه تــدخّل ســريعاً، عنــدما . االحتفــال بأعيــادهم يف حرّيّــة تامــة
ــة     ــن مدينـ ــل مـ ــنس يف كـ ــه أن بعـــض الكـ ــينا"بلغـ ــا"و" تراسـ " بالريمـ

، قــد دُنّــس أو حــوّل إىل كنيســة، وأمــر بإعــادة الكــنس إىل  "كاليــاري"و
ــه كــان مــن ناحيــة أخــرى، يطالــب اليهــود    . اليهــود، وهكــذا كــان  إال أنّ

ولذلك كان شديد التمسك بتطبيـق  . بااللتزام الدقيق بقيود القانون
واالجتـار  ني، القانون الذي حيظّر على اليهود امتالك عبيـد مسـيحيّ  

وما كان، بأي حال من األحوال، ليسمح هلم بأن يتحايلوا علـى  . هبم
  .هذا القانون

وإىل ذلك، فقد كـان البابـا راغبـاً يف هدايـة اليهـود إىل املسـيحيّة،       
ة والكلمة الطيبة والسلوك الصاحل، بعيداً عـن أي قهـر أو   ولكن باملودّ

  :وقد جاء يف إحدى رسائله هذا القول الصريح. قسر
الذين خارج اإلميان، ال جيوز أن ُيجلَبوا إىل اإلميان إال باللطف  إنّ« 

  » .واحلنان والتشجيع واإلقناع العقلي
جــول  "ه، كتــب املــؤرّخ اليهــودي الفرنســي املعاصــر،     ويف ذلــك كلــّ 

  :، يقول"نشأة الالسامية"، يف كتابه "اسحق
قد ابتكر حيال اليهود، سياسة تقوم " البابا غريغوريوس الكبري إنّ"« 

على اإلنسانية والعدالة واحلماية النسبية، وهي تشّرفه، وقد شّرفت من 
س بذلك تقليد كنسي، عـرف الكـثريون،   فتأّس. بعده بابوات آخرين

  » .بدافع من روحهم الطيبة وقلوهبم، أن يستلهموه



89 

  يف إسبانيا) 2
ــود يف   ــان لليه ــراء    ك ــدد والث . إســبانيا حضــور موغــل يف القــدم والع

، قـد سـقطت   "تيودوسـيوس "وكانت بعض البنود املناوئة هلم، يف قانون 
. بفعل الالمباالة أو الرشوة، أو بفعـل التواطـؤ مـع السـلطات املسـيحيّة     

ــبانيا، وكانــــت علــــى  " الفيزيقــــوط"اســــتيالء قبائــــل  أنّ إالّ علــــى إســ
، أحـدثا  587إىل الكاثوليكيـة، عـام   " كاريوري"اآلريوسيّة، واهتداء ملكها 

ــة        ــة بــني امللكيّ ــام، مــا يشــبه جبهــة مرتاصّ ــوطين الع علــى الصــعيد ال
وعنـدها، بـرزت تلقائيّـاً اخلصوصـيّة اليهوديـة، كمـا       . والكنيسة والشعب

عيــد العمــل بســرعة فأُ. لــو كانــت نشــازاً يف مسفونيــة موســيقية واحــدة
اجملــامع الكنســية يف إســبانيا هــذا  ودعمــت . بــالقوانني املعاديــة لليهــود 

كــان . ه العــام، فبــدأت مبنــع اليهــود مــن متلّــك عبيــد مســيحيني التوجّــ
كمـا حُظّـر علـيهم الـزواج     . 589عـام  " طليطلة"ذلك يف جممع عقد يف 

  .من مسيحيّات، وأُقصوا عن مجيع املراكز احلكومية
- 612" (سـيزيبوت "وازداد الوضع سوءاً، عندما اعتلى العرش امللـك  

ــد     )621 ــن هتديـ ــيه مـ ــر أراضـ ــميمه علـــى حتريـ ــن تصـ ــن عـ ــد أعلـ ، وقـ
وملــا كــان خيشــى حتــالف اليهــود معهــا، أراد   . اإلمرباطوريــة البيزنطيــة

ــانون      ــود، الــيت وردت يف ق ــة لليه ــالبنود املعادي ، "تيودوســيوس"األخــذ ب
واليت كانت قد سقطت من زمان طويل، فلم يُجْدِه ذلـك نفعـاً، فعمـد    

اخليـار بـني العمـاد القسـري أو     : خـري وكـان احلاسـم   إىل إجراءٍ كان األ
الرحيل، فغادر الكثريون البالد، إال أن الغالبية بقيت ورضخت للعمـاد  

وقد أحدث هذا اإلجـراء امللكـي، اضـطراباً واسـعاً وعميقـاً يف      . القسري
أوساط املسؤولني الكنسيني، واجملامع الكنسية الـيت عُقِـدت منـذ ذلـك     

ــه أحــدث  . احلــني ــا أن ــى مســتوى الشــعبني،      كم ــور عل ــدَ الغ ــاالً بَعي بلب
الكــثريين مــن اليهــود املعمّــدين قســراً،   املســيحي واليهــودي، ذلــك بــأنّ 
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إال أن األخطـر مـن كـل ذلـك،     . ظلّوا ميارسون طقوسهم اخلاصـة سـرّاً  
كان القرار الذي أصدره أحد اجملامع الكنسية يف إسبانيا، والـذي كـان   

ــد مــن والديــه اليهــودييّن، إذا  انتــزاع الطفــ يــويل الكنيســة حــقّ ل املعمّ
ثبت أنّهمـا تنكّـرا للمسـيحيّة، ليتلقّـى تربيـة مسـيحية، ويعـيش بعيـداً         

ــه  ــدة،     ! عــن أهل ولقــد كــان هــذا اإلجــراء فاحتــة ملشــكلة إنســانية معقّ
تورّطــت فيهــا الكنيســة منــذ ذلــك احلــني، مــراراً، حتــى أواخــر القــرن    

د القسري، أدخلـت الكنيسـة   إجراءات العما وإىل ذلك، فإنّ… !العشرين
ــية       ــامع الكنســ ــت اجملــ ــا، ظلّــ ــر هلــ ــات ال حصــ ــبانيا، يف متاهــ يف إســ

من ذلـك أن امللـك   . والسلطات الزمنية معاً، تتخبّط فيها زماناً طويالً
للمسـيحيني   ، أنه ال حيقّ البقاء يف إسـبانيا، إالّ 636ر عام قرّ" شنتيال"

رض قَسَـم علـينّ   ، علـى فـ  638عـام  " طليطلـة "حصراً، ثم محل جممع 
علــى مجيــع امللــوك مــن بعــده، يعلنــون فيــه التــزامهم هبــذا القــرار          

ولقــد مضــى امللــك يف ! رم والنــار األبديــةاجملمعــي، حتــت طائلــة احلــُ 
يف العام نفسه، يوبّخه على السـماح  " هونوريوس"متاديه، فكتب للبابا 

. تـهم لبعض اليهود يف رومـا، نـالوا العمـاد القسـري، بـالعودة إىل يهوديّ     
ومضـــت الســـلطة يف إســـبانيا يف تصـــعيد تشـــدّدها هـــذا، يـــوم اعتلـــى  

ــا امللــــك   ــفينت"العــــرش فيهــ ــتخدم )672- 648" (ريكســ ــأراد أن يســ ، فــ
ســلطات اجملــامع الكنســية مــن أجــل فــرض املزيــد مــن التضــييق علــى 
اليهود، فصدرت قرارات كنسية، تُرمجـت إىل إجـراءات حكوميـة هتـدف     

فحُـرِم  "! رجس امللحدين والكفرة"ا مسّي اململكة كلّها مم" تطهري"إىل 
اليهــود مــن مجيــع حقــوقهم، وفُرضــت علــيهم عقوبــات شــديدة ألتفــه   

كمـا أرغـم اليهـود، خـالل     ! الذنوب، منها اجللد بالسياط ونتف الشـعر 
ــاً مــن "تصــريح ملكــي"قَسَــم مغلّــظ، علــى التوقيــع علــى  ، ميــنعهم كلّيّ

وحظّـر يف  ! أو حرقـاً  ممارسة أي طقس ديين، حتت طائلة املوت رمجاً
الوقت نفسه على املسيحيّني، حتت طائلة عقوبات صارمة، تقـديم أي  
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، فقـد  655املنعقـد عـام   " طيلطلة"وأما جممع … عون أو محاية لليهود
أرغم مجيع اليهـود املعمّـدين قسـراً، علـى قضـاء كـل عيـد مسـيحي أو         

  !وثين، حبضور أسقف

" ارفيـغ "يف عهد امللـك  وقد عرف هذا االضطهاد، تصعيداً جديداً 
ــها ســوى     )680-687( ــاً، ال غايــة من ــة وعشــرين قانون ، إذ أصــدر مثاني

فـأمر  . حتويل حياة اليهود واملتهودين يف إسبانيا، إىل جحيم حقيقية
اليهود بقبول العماد، وأمر مَن كان منهم معمّـداً، بضـرورة احلصـول    

ــفر    ــد السـ ــان يريـ ــاهن، إذا كـ ــن الكـ ــى إذن مـ ــا أُ. علـ ــوارغِكمـ ــى  مـ علـ
روا مِـ وأُ. االستماع إىل العظات يف الكنائس خالل الطقـوس املسـيحيّة  

ظّــر علــيهم اللجــوء إىل وحُ. أيضــاً بأكــل مجيــع اللحــوم دون اســتثناء
  .التحايل أو الرشوة، أو التهرب من التقيّد بالقوانني

وقـــد بلـــغ هـــذا التصـــعيد ذروتـــه، عنـــدما اعتلـــى العـــرش، امللـــك  
، يوم كان اإلسالم يف مشال إفريقيا، يقرع أبـواب  )702-687" (اجييكا"

فـأظهر امللـك اجلديـد شـيئاً مـن املرونـة، بـادئ ذي بـدء، ثـم          . إسبانيا
، أمـراً بتخلّـي اليهـود    693عام " طليلطة"أصدر بالتنسيق مع جممع 

ــلوه مــن      عــن كــل عمــل جتــاري، وبإرغــامهم علــى إعــادة كــل مــا حصّ
ــني   ــحابه األولــ ــيحيني، إىل أصــ ــام  ويف. املســ ــك  694عــ ــالف امللــ ، حتــ

أيضــاً، واتّهمــا اليهــود بالتــآمر مــع   " طليطلــة"مــع جممــع  " اجييكــا"
مسلمي مشال أفريقيا، ثم اتّخـذا أقسـى مـا أمكنـهما مـن إجـراءات،       

عبيد، وكان ثانيهـا حظـراً   … كان أوهلا حتويل مجيع يهود اململكة إىل
ــا، مــرة أخــرى      ــان ثالثه ــاً لكــل طقــس يهــودي يف إســبانيا، وك ، مطلق

ا السـابعة مـن العمـر،    وانتزاع األطفال اليهود الذين كانوا قـد جتـاوز  
د هبـــم إىل مؤسســـات مســـيحية، تســـهر علـــى  عهَـــمـــن أهلـــهم، كـــي يُ

  !تربيتهم تربية مسيحية مدى العمر، بعيداً عن مجيع ذويهم
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ــا اعتلــى عــرش إســبانيا، امللــك     ــزا"ومل ، حــاول أن )709-702" (فيتي
د شــيئاً مـن التماســك إىل مملكتــه  خيفـف اخلنــاق عــن اليهـود، ليعيــ  

فما تسنّى … يومها، كانت اجليوش اإلسالمية على احلدود! املتداعية
له إبداء مقاومة جدّية، ال سيما وأن اليهود كانوا يهلّلون يف سـرّهم،  

وقد يكونون تعـاونوا معهـم، كمـا يـرى بعـض      . لقدوم العرب احملرِّرين
  …املؤرّخني

  يف عهد القبائل الفرنكية) 3
ــرِف عــن يهــود إســبانيا، كــان اليهــود يف فرنســا ينعمــون       خالفــاً ملــا عُ

وقــد كانــت بعــض املــدن يف اجلنــوب،  . حبريــة نســبية، وبطمأنينــة واســعة 
، اليت كانت يومها ملحقـة بإسـبانيا، قـد    "ناربون"و" مرسيليا"و" أرل"مثل 
  .لت إىل مراكز جتارية هامة، كان لليهود فيها اليد العليا دون منازعحتوّ

ه حنـو  األمور أخذت، بُعيد منتصـف القـرن اخلـامس، تتجّـ     إال أنّ
التشـــدّد حيـــال اليهـــود، خوفـــاً مـــن تـــأثريهم الـــديين الواســـع علـــى   

ومنــذ . املســيحيّني، ومــن متــادي ظــاهرة التهويــد يف تلــك اجملتمعــات  
ذلــك احلــني، أخــذت اجملــامع الكنســية تُصــدر قــراراً تلــو قــرار هبــذا     

على رجال الكنيسة تنـاول  " فان"ر جممع ، حَظ465ّففي عام : الشأن
ــر الــزواج بــني اليهــود واملســيحيني، كمــا   . الطعــام مــع اليهــود  ثــم حَظّ

حظّر أي اعتداء من يهودي على مسيحي، حتـت طائلـة قطـع اليـد،     
إال أن مـا يُجمِـع عليـه املؤرّخـون     ! كاهنـاً … أو املوت إن كانت الضـحية 

وحي بــأن العالقــات بــني هــو أنّ مجيــع هــذه اإلجــراءات والقــرارات، تــ
اليهــود واملســيحيني يف تلــك اجملتمعــات، كانــت، علــى أرض الواقــع،       

وهذا بعينه ما انتهى ". التوجيهات االمسية"أوثق من أن تتأثر بتلك 
إليــــه أحــــد أهــــم مــــؤرّخي هــــذه احلقبــــة، وهــــو املــــؤرّخ األملــــاني         

  :، إذ كتب يقول"بلومنكرانس"
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ألخرى، املماَرسـة علـى   حىت إجراءات الطرد وأعمال العنف ا« 
لي املسيحّية، تفقد شيئاً من فظاعتها، إذا ما الحظنا أن اليهود من قبل ممثّ

اليهود ما كانوا ليترّددوا، إذا ما أُتيحت هلم الفرصـة، أن يلجـأوا إىل   
  ». إجراءات مماثلة

خالل القرن السادس، ويف مطلع القرن السابع، أَوىل العديد مـن  
وكـان األمـر األهـم    . ون اليهودية، اهتماماً كبرياًاجملامع الكنسية الشؤ

. الــذي يســتدعي هــذا االهتمــام، إمنــا هــو موضــوع العبيــد املســيحيني 
ــدهم املســيحيني،       ــاحرتام إميــان عبي فكــان بعضــهم يطالــب اليهــود ب

ومُنعــــت الزواجــــات . وبعضــــهم اآلخــــر يطالــــب اليهــــود بتحريــــرهم
يهـــود مـــن العمـــل يف وحُـــرِم ال. املختلطـــة، وتنـــاولُ الطعـــام املشـــرتك

وظــائف الدولــة، وتــولّي أي مركــز ميــنحهم شــيئاً مــن الســلطة علــى   
  …املسيحيني

كانــت أشــد قســوةً علــى اليهــود مــن " فرنســا"ســلطة ملــوك  أنّ إالّ
وحسبنا استعراض بعض اإلجـراءات الـيت اتّخـذها    . اجملامع الكنسية

 Childebert" (شيلدوبري األول"من ذلك أن امللك . بعض امللوك آنذاك
er1) (511-558(  منــع اليهــود مــن الظهــور يف شــوارع اململكــة يف أيــام ،

ــه الســخرية للمســيحيني     ــد الفصــح، ومــن توجي ــا   . عي ــثرياً م ــان ك وك
ــاعي   ــري اجلمـ ــاد القسـ ــيهم العمـ ــران  . يفـــرض علـ ــدما أراد املطـ وعنـ

، محــل اليهــود  )Uzés" (اوزيــس"، مطــران مدينــة  )Ferréol" (فرييــول"
ــى اإلميــان   ــودّ  عل ــه   باملســيحيّة، يف حــوار وم ــا بعضــهم إىل بيت ة، ودع

اخلاص، وجد من وشى به إىل امللـك، فـأمر باعتقالـه ثـالث سـنوات،      
ــذ احلكــم -561" (شــيلبرييك الثــاني"، أمــر امللــك 582ويف عــام … ونُفِّ

، "غريغــــوار الطــــوري"، ذاك الــــذي لقّبــــه القــــديس الفرنســــي  )584
علــى اليهــود، شــريطة أن ، بفــرض العمــاد القســري "بــنريون فرنســا"



94 

" داغــوبري"م امللــك وعنــدما تســلّ! ابــاً لكــلّ معمّــديكــون هــو نفســه عرّ
، مقاليد احلكم، أمر مجيـع اليهـود يف مملكتـه باخلضـوع     )629-639(

  !الرحيل خارج مملكته… للعماد القسري أو
ــه العــام واملتشــدّد يف تطرّ  فــه، ألقــى املــؤرّخني يف  مثــل هــذا التوجّ

سباب احلقيقية، الكامنـة وراء مثـل هـذه اإلجـراءات     حرية، ملعرفة األ
ــد    … القصـــوى ــيحي بقصـ ــان املسـ ــادقة علـــى اإلميـ ــرية الصـ أهـــي الغـ

انتشاره؟ أم هي إرادة االقتداء مبا كان قد فعله كـل مـن اإلمرباطـور    
يف إســبانيا؟ أم " ســيزيبوت"هرقــل يف إمرباطوريتــه، ومــا فعلــه امللــك 

كـثريون، مـن حتـوّل اليهـود إىل     س منـه ال ا كان يتـوجّ تراه اخلوف ممّ
  طابور خامس، فيما كانت اجليوش اإلسالمية تقرع أبواب إسبانيا؟

  يف اإلمرباطورية الفارسية) 4
: ة حقيقة تارخيية يُجمع حوهلا مجيع املـؤرّخني، شـرقاً وغربـاً   مثّ

ا كـانوا  اليهود كانوا أسـوأ حـاالً يـوم حكمهـم املسـيحيون، ممّـ       وهي أنّ
  .ت حكم غري مسيحيعليه يوم كانوا حت

يف أيـدي الرومـان، انتقلـت مجـوع مـن       70إثر سقوط القـدس عـام   
ــ ــة       تبقّ ــوا حبري ــث نعم ــارس، حي ــالد ف ــود يف فلســطني إىل ب ى مــن يه

نسبية، أتاحت هلم أن ينشئوا مراكز دينيـة وروحيـة وثقافيـة هامـة، يف     
ــة    ــدن التاليـــ ــن املـــ ــل مـــ ــورا: "كـــ ــا"، )Sura" (ســـ ، )Nahardea" (هنارديـــ

، ولكــــن خصوصــــيتهم الدينيــــة املفجعــــة، )Pumbedita" (يتابومبيــــد"و
واقتحـــامهم ميـــادين السياســـة، ســـرعان مـــا أثـــارا علـــيهم حفيظـــة       

وكان . الً، ثم جلبت عليهم ردود أفعال شعبية حادةاملسؤولني الفرس أوّ
أن حتــوّل كــل ذلــك، بفعــل االحتقــان والرتاكــم، إىل اضــطهاد مــنظّم،    

ــ إالّ). 641- 226(ساســانيني عــرف مــدّاً وجــزراً، طــوال عهــد ال  ه مشــل أنّ
. اليهــود واملســيحيني يف آن واحــد، وذلــك بتــأثري مــن احلركــة اجملوســية
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. وقد دُمّرت الكنس اليهودية، وحُظّر عليهم مجيـع ممارسـاهتم الدينيـة   
ويف أواخر القرن الرابع، وطـوال القـرنني اخلـامس والسـادس، تواصـل      

وسُـنّت قـوانني جديـدة، صـارمة     االضطهاد، فأغلِقت املدارس اليهودية، 
ومـع ذلـك، فقـد سـاند     . هم، كما فُرض علـيهم العمـل يـوم السـبت    حبقّ

غـري أهنـم، عنـدما أخـذت     . البيـزنطيني  اليهود الفرس يف حـروهبم ضـدّ  
 املسيحيني، ضـدّ … اجليوش اإلسالمية تزحف على فارس، حتالفوا مع

  .البلد الذي احتواهم ملئات السنوات

  .العصر الذهيب :فرنسا مرة أخرى) 5
عرفت اليهودية يف فرنسا عصرها الذهيب، خالل القرنني الثـامن  

فكانت تلك احلقبة أشبه بقفزة اسـتثنائية خـارج الرببريـة،    . والتاسع
حيث نعم اليهود حبرية ال عهد هلم هبا من قبـل، وكـثرياً مـا أتاحـت     
هلــم التســاوي يف كــل شــيء مــع اجملتمــع املســيحي، بــل أحيانــاً كــثرية 

ــوّال ــهتفـ ــة حبقّ   . ق عليـ ــابقة اجملحفـ ــوانني السـ ــت القـ ــد أُمهِلـ ــموقـ . هـ
وصدرت قوانني جديدة، كان اهلدف منها محاية الكنيسة مـن بعـض   

بيبـان  "وقد بدا كـل شـيء يف عهـد امللـك     . املمارسات اليهودية وحسب
ن يف العالقـات  يتجه حنو حتسّ) Pépin Le Bref) (751-768" (القصري

" شــارملان"و جلــي يف عهــد اإلمرباطــور مــع اليهــود، تواصــل علــى حنــ 
، عندما أرسل إىل اخلليفـة هـارون الرشـيد،    )814-800)(شارل الكبري(

وقــد بلــغ هــذا . وفــداً مــن ثالثــة، كــان أحــدهم يهوديــاً يــدعى اســحق 
 Louis le" (لـويس التقـي  "ه الذروة يف فـرتة حكـم ابنـه وخلفـه     التوجّ

Pieux) (814-840(ّرموقــة وموثوقــة يف اليهــود مراكــز م ، حيــث احتــل
ومـن  . الدولة، ومتتعوا بكامل احلقوق، أسـوة بسـواهم مـن املسـيحيني    

املعـــروف أهنـــم أنشـــأوا هلـــم مواقـــع هامـــة يف الســـوق التجاريـــة، ويف 
غــري أنّ . طبيــب امللــك اخلــاص كــان يهوديــاً ممارســة الطــب، حتــى أنّ
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يهم هذه املهنة كانت كثرياً ما جتلب هلم املتاعب، ألهنا كانت جترّ عل
هتمة التعاطي باألعمال السحرية، ال سيما عندما كـان يُتـوفّى أحـد    

، ومـن بعـده   "شـارل األقـرع  "مرضاهم، كما حدث هلم إبان وفاة امللك 
  …)Hugues Capet" (هوك كابيه"امللك 

ــد امللــك   ــويس التقــي "ويف عه ــا مسّــي رســائل     "ل ــنح اليهــود م ، مُ
  :محاية ملكيّة، وقد جاء يف إحداها

تعليم الرسل حيّرض على التزام الرمحة، وعلى حتاشي أي متييـز   إنّ« 
  » .بني املؤمن والكافر

، يُخـــوّل "مُعلِّـــم اليهـــود"وأُحـــدث للمـــرة األوىل مركـــز حيمـــل اســـم 
املسؤول فيه، صـالحية ضـمان حقـوق اليهـود، وال سـيما محايتـهم مـن        
كــل عنــف، والســماح هلــم باســتخدام املســيحيني لــديهم، وكــذلك شــراء   

وقد فُرض يومذاك علـى قاتـل أي يهـودي، دفـع كميـة      . عبيد األجانبال
كمـا أن اإلمرباطـور مسـح لليهـود حبرمـان      . دة مـن الـذهب  كبرية وحمدّ

ولكـن  . عبيدهم من احلصول علـى نعمـة العمـاد، إذا طلـب ذلـك منـهم      
مجيع هذه االمتيازات بدت لبعض املسؤولني الكنسـيني آنـذاك، مبثابـة    

ــات فاضــحة للكنيســ   ــا، مــن شــأهنا أن    إهان ة، وتطــاوالً متغطرســاً عليه
  .حتدث ردود أفعال سلبية، ما كان للمسؤولني يف الدولة أن ينتبهوا هلا

ويف الواقع، فقد جاء رد الفعل، األول والقوي، مـن قبـل مـن كـان     
، الـذي  "آغوبـار "، وهـو القـديس   "أعظم مثقفي عصره"يقال عنه إنه 

ن اليهـود ينعمـون جبميـع    كان رئـيس أسـاقفة مدينـة ليـون، حيـث كـا      
االمتيازات اليت كـان اإلمرباطـور وامللـوك قـد منحـوهم إياهـا، ومنـها        

فهـــاجم هـــذا األســـقف هـــذه    . هـــم يف اقتنـــاء عبيـــد مســـيحيني   حقّ
اإلمرباطـور  "االمتيازات، وطالب بـالعودة الفوريـة إىل العمـل بقـانون     

واتسع نطاق الصدام بني األسـقف واإلمرباطـور، حتـى    ". تيودوسيوس
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أنه مشل العديد من األساقفة الذين كانوا قد جتـاوبوا مـع مطالـب    
الكلمـة األخـرية يف هـذا الصـراع، كانـت       إال أنّ. أسـقف ليـون  " آغوبار"

اليهــود  ضــدّ" آغوبــار"وكــان مــا كتبــه القــديس  . بــالطبع لإلمرباطــور
د، حبيــث بــات وداعمــيهم، مــن رســائل ومؤلفــات، مــن العنــف والتشــدّ 

حقــة، أحــد منــابع الالســامية الــيت انتشــرت يف يعتــرب يف القــرون الال
  .طول الغرب وعرضه

وكان، بعد ذلك، أن تصاعد الصـدام مـن جديـد، بـني اإلمرباطـور      
" أمولــو"، واملطــران "لــويس التقــي"، الــذي خلــف أبــاه "شــارل األقــرع"
)Amulo ( ذلـك بـأن   ". ليـون "على كرسـي  " آغوبار"الذي خلف املطران

يــاً اخلــدمات التجاريــة، الــيت كــان التجــار اإلمرباطــور كــان يــثمّن عال
موهنا ململكتــه، حتــى أنــه كــان قــد فــرض علــيهم ضــرائب اليهــود يقــدّ

. دون تلــك الــيت كانــت تُفــرض علــى ســواهم مــن التجــار غــري اليهــود  
، يف 845عــام ) Meaux" (مــو"جممــع مدينــة " أمولــو"فــأقحم املطــران 

عمــل بقــانون هــذا الصــراع، إذ قــد محلــه علــى الــدعوة إىل العــودة لل 
ــلّ اإلمرباطـــور". تيودوســـيوس" ــلّ! اجملمـــع… فحـ  غـــري أن الصـــدام ظـ

فكتـب املطـران رسـالة    . يتواصل بني اإلمرباطور واألسقف دون هـوادة 
، فـاق حبدّتـه مـا كـان سـلفه قـد كتـب مـن         "اليهود كتاب ضدّ"بعنوان 

واجلدير بالذكر أن وضع اليهود أخـذ بالتـدهور يف أعقـاب وفـاة     . قبل
ــو"املطــران  ــرض فجــأة علــى     ". أمول وكــان مــن مظــاهره األوىل، مــا فُ

اليهود من ضرورة االستماع، يوم السبت يف الكنس اليهودية بالـذات،  
ثـم جـاءت وفـاة    ! إىل عظات عن املسـيحيّة، يلقيهـا كهنـة كـاثوليكيون    

، فحــلّ حكــم اإلقطــاع حمــلّ ) 877عــام " (شــارل األقــرع"اإلمرباطــور 
اليهود فيه يعيشون حتت رمحة هذا أو  النظام امللكي، فجاء يوم بات

ـــ  امهم اجلـــدد الصـــغار، الـــذين أخـــذوا يتنافســـون يف     ذاك مـــن حكّ
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ــة    ــاريعهم اخلاصـ ــتغالهلم، ملشـ ــتثمارهم واسـ ــاعهم  . اسـ ــاءت أوضـ فسـ
ــابقة    ــاتوا أشـــبه بالغربـــاء وســـط جمتمعـــاهتم السـ بســـرعة، حتـــى بـ

  .املختلفة

ــ عــرش عــام ، امللقــب بالبســيط، ال"شــارل الثالــث"ا اعتلــى امللــك وملّ
، انتــزع مــن اليهــود مجيــع ممتلكــاهتم، وأعطاهــا ألســقف مدينــة  897

ــاربون" ــت الســلطة الكنســية،     ). Narbonne(" ن ــك احلــني، بات ــذ ذل ومن
املرجع األوحـد يف كـل مـا يتعلـق مبـا سـنّه القـانون الرومـاني بشـأن          

وجـاء يـوم كـان كـل حتـالف يقـوم       . محايـة اليهـود أو التضـييق علـيهم    
بالضـرورة علـى    وأحد األمراء، كائناً من كان، يتمّبني مسؤول كنسي 

اإلجراء العام الذي اختذه امللك بانتزاع ملكيـة   أنّ إالّ. حساب اليهود
ــاً مــن       األرض مــن مجيــع اليهــود، كــان مــن شــأنه أن يقــتلعهم عملي

وبدأوا شيئاً فشيئاً يتخلّون عن كل مـا لـه عالقـة بـاألرض،     . جذورهم
عـون يف املـدن، حيـث    العبيـد، وبـاتوا يتجمّ   وال سيما بالزراعة واقتناء

  .أخذوا ينصرفون إىل األعمال التجارية والعقارية واملالية

ا سبق أن أوضاع اليهود، خالل القسم الثاني من األلفيـة  ضح ممّيتّ
األوىل، يف خمتلــــف البلــــدان الــــيت اقتســــمت أراضــــي اإلمرباطوريــــة  

صـعيد املسـؤولني    الرومانية الشاسعة، يف الشرق والغـرب، عرفـت، علـى   
ــاً متقلّ  ــة، تفاوتـ ــاً بـــني احلريـــة والفوضـــى، وبـــني  يف الكنيســـة والدولـ بـ

ــ. االزدهــار والــرتدي  ــة، فقــد كانــت    وأمّ ــاة االجتماعي ا علــى صــعيد احلي
سـم عمومـاً مبـا ميكـن اعتبـاره ألفـة ومـودّة، إذ كـان اليهـود          العالقات تتّ

س، ويأخـذون  مـون لغـة عامـة النـا    يف اجملتمعات كلّهـا، ويتكلّ  نمنصهري
بعـــاداهتم وتقاليـــدهم، ويلبســـون ألبســـتهم، وميارســـون املهـــن الســـائدة  

وما كانوا يسعون الحتكار األعمال التجاريـة والعقاريـة واملاليـة،    . آنذاك
ولكـن الصـحيح أهنـم،    . ال حملياً وال دولياً، كما اهتموا بذلك يف ما بعد
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 التجـارة الدوليـة،   بدءاً من القرن الثامن، أخذوا يلعبون دوراً واسـعاً يف 
وقــد . نظــراً النتشــار مجاعــاتٍ هلــم، وعلــى نطــاق واســع، يف العــامل كلــه 

قُيّض هلم، بادئ األمر، أن يفـوزوا باحتكـار جتـارة العبيـد فقـط، حتـى       
ويومها، ما كان ألحـد  . أهنا ظلّت حكراً عليهم حتى القرن الثالث عشر

  .أن يوجّه إليهم أي هتمة يف ما يتعلق بالربا

ــل ذلــ  ــا القــول إنّ  ك ــز لن تلــك الفــرتة مل تعــرف الالســامية     ك يُجي
ومـا كـان   . الشعبية وال االقتصادية، بوصفها ايديولوجيا سـائدة وثابتـة  

سائداً يف تلك اجملتمعـات، علـى نطـاق مجيـع الـدول الـيت استعرضـنا        
ـــ    ــة، املتحفّ ــاوز املعادلـ ــن ليتجـ ــاب، مل يكـ ــا باقتضـ ــة، أحواهلـ زة والطارئـ

الكنيســة، بوصــفها  الدينيــة والقانونيــة، ذلــك بــأنّ لليهــود، يف امليــادين 
ــديين والثقــايف،      مؤسّ ــأثريهم ال ــزال ختشــى ت ســة مســؤولة، كانــت ال ت

ومــا كانــت الكنيســة أو  . وبالتــايل االجتمــاعي، علــى مجــوع املســيحيني  
الدولة، تسنّه من قوانني، كان يستلهم هـذا التخـوّف الثابـت، ال سـيما     

ني، قـد يُرغمـون بصـورة أو بـأخرى،     يف ميدان امتالكهم لعبيد مسـيحي 
ــذلك، ظلــّ . علــى اعتنــاق اليهوديــة  ت سياســة الكنيســة يف كــل مكــان،   ل

تتأرجح بني تيـارين ومنحـيني، أحـدمها معتـدل، وكـان أعظـم ممثليـه        
، ومـن جانـب   )604- 590(من جانب الكنيسة، البابا غريغوريوس الكبري 

ف، وكـان  خـر متطـرّ  ، واآل)814- 800(" شارل الكبري"الدولة، اإلمرباطور 
، مطـران مدينـة ليـون، ومـن     "آغوبـار "ليه من جانـب الكنيسـة   أبرز ممثّ

  .، ملك إسبانيا)621- 612" (سيزيبوت"جانب الدولة 

وأما روح القديس بولس، الصارمة والسمحة يف آن واحـد، يف كـل   
ق باليهودية، منذ نشأة املسـيحيّة، فمـا كانـت لتجـد طريقهـا      ما يتعلّ

وال، ال إىل الـتفكري الالهـوتي والسياسـي، وال إىل    بأي حال من األح
  .الواقع اإلنساني واالجتماعي، طوال تلك احلقبة املضطربة
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  حقبة القرون الوسطى
II- يف القاع  

يف النصف األول من األلفية الثانية، تزامن تاريخ الالسـامية مـع   
تبلغـان  تان، ويف حني كانت الكنيسة والدولـة املسـيحيّ  . تاريخ اليهودية

الذروة من السلطة والنفوذ، كان اليهود يواصـلون الغـوص يف أعمـاق    
 اً لفضـيحة تارخييـة حبـقّ   وإهنـا حقـّ  . استبداد واستغالل ال غور هلمـا 

اينوشــنتوس "املســيحيّة، إذ كــان كــل ذلــك، مــن جهــة، يف عهــد البابــا   
، ويف عهــــد البابــــا   "هنــــري الثــــاني  "، وامللــــك اجلرمــــاني   "الثالــــث 

، ويف فــرتة احلمــالت  "هنــري الرابــع "، وامللــك "ســابعغريغوريــوس ال"
، والشــاعر اإليطــايل "تومــا األكــويين"، ويف زمــن القــديس "الصــليبية"
… ، وزمان الكاتدرائيات الكربى"فرنسيس األسيزي"، والقديس "دانيت"

وكــان، مــن جهــة ثانيــة، زمــان اجملــازر اليهوديــة، وإجــراءات الطــرد         
ــاك، واألكاذيــ   حبقّ ــا وهن ــواترة، واحلرائــق البشــرية،   هــم مــن هن ب املت

، ومِحَـن  )الغيتـو (وفرض الشارات املذلة، وزمـان السـكن يف املنعـزالت    
  …أخرى، ال تُعد وال تُحصى

كــل ذلــك، سأســعى إىل استعراضــه، ولكــن يف اقتضــاب، بــدءاً مــن        
فرنسا وأملانيا، وامتداداً إىل إسبانيا وإيطاليـا وإنكلـرتا، ومـروراً بكـل مـا      

ود من تعامل مـع املـال، وقتـل لألطفـال، وتعـاطي السـحر،       اهتم به اليه
وأنظمة عبودية فُرضت عليهم، ومبا بدر من هنا وهنـاك مـن هجمـات    

ــاً خارجــة عــن كــل منطــق     … مــة أوهم، منظّضــدّ ــة، تبــدو أحيان مرجتل
. إال أني أقتصر منها على ثالثة. واألمثلة على ذلك كثرية جداً. وحتليل

باهلل الفـاطمي، يف مصـر، يـأمر بالتنكيـل     أوهلا حدث حني كان احلاكم 
بــاليهود واملســيحيني علــى الســواء، ويــدمّر كنيســة القيامــة يف القــدس،   

همــون بفرنســا، يتّ) Orléans" (أورليــون"ون يف مدينــة فقــد كــان املســيحيّ



101 

، إذ 1012وثانيهـا حـدث يف عـام    ! اليهود بالتواطؤ مع احلاكم الفـاطمي 
، يطــرد اليهــود مــن مدينــة "الثــانيهنــري "كــان اإلمرباطــور اجلرمــاني 

، فقـد كـان اليهـود يف أملانيـا بالـذات يُتـهمون خبيانـة        )Mainz" (ماينس"
، عندما قامت محلة صليبية يف 1063وثالثها حدث عام ! اإلمرباطورية
املسلمني فيها، فقد مُنـع اليهـود مـن االخنـراط بـاجليش،       إسبانيا ضدّ

ضـون لليهـود   هذه احلملة يتعرّ كما كان مألوفاً يف السابق، وأخذ جنود
ويف هـذه األثنـاء، كانـت االهتامـات     … !بأذى شديد، أينما أتيح هلم ذلـك 

ج تتفــاقم حيــاهلم بالتحــالف مــع املســلمني وباخليانــة، ممــا كــان يــؤجّ   
  !شعورهم بالغربة والالاستقرار، أينما كانوا

كل ذلـك، مل يكـن سـوى البـوادر األوىل للعاصـفة اهلوجـاء،        أنّ إالّ
  .يت قُيّض هلا أن تعصف هبم بدءاً من هناية القرن احلادي عشرال

  …"الصليبية"طالئع احلمالت ) 1
ــام   ــان الع ، عــام تلــك العاصــفة، الــيت جلبــت علــى اليهــود     1096ك

سلسلة من االضطهادات مل يعـرف التـاريخ هلـا مثـيالً، ال مـن حيـث       
ة، وال مــن حيــث الكثافــة، اللــهم باســتثناء تلــك الــيت حلّــت هبــم،  املــدّ

ــان ســقوط القــدس، عــام      ــت، إب ، بأيــدي اجليــوش  70أللــف ســنة خل
هبم، بعد قرابـة ألـف سـنة أخـرى، إبّـان       الرومانية، وتلك اليت ستحلّ

" الصـليبية "، عـام انطـالق احلملـة    1096إذن، كان عـام  . اإلبادة النازية
نـبالء وفرسـاناً،    مجـوع حاشـدة وهوجـاء، تضـمّ    ويومها قامـت  . األوىل

أيضـاً فقـراء ورعاعـاً، وقـد سـاروا بعشـرات        حـني، وتضـمّ  ورهباناً وفالّ
األلوف، يف انـدفاع يكـاد يكـون خاليـاً مـن أي تنظـيم، سـوى التجمّـع         
األهــوج، الصــادر عــن النــداء األوحــد الــذي كــان جيمعهــم بــني حــني   

ــر، وهـــو  ــا إرادة اهلل"وآخـ ــانوا يف مســـريهم، ). Dieu le veut" (إهنـ وكـ
جيرفــون معهــم ألوفــاً أخــرى ال ختتلــف عنــهم، مــن فرســان ورهبــان  
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وكانت وجهتهم مجيعاً فلسطني، بقصد حتريرها، كما لُقِّنـوا،  . ورعاع
يف بالدهــم  وكــان أن جــاء مــن يقــول هلــم إنّ"! مــن الكفــرة املســلمني"
أحــد  وقــد كتــب . أيضــاً، جتــب مكافحتــهم أوالً، وهــم اليهــود   " كفــرة"

 Guibert de" (غيــبري دو نوجــان"خي هــذه احلمــالت، عنيــت بــه مــؤرّ

Nogent) (1053-1124 (   رُوان"الفرنســي، يقــول عــن صــليبيّي مدينــة "
)Rouen (حنــن نســعى : "يف فرنســا، إهنــم كــانوا يقولــون يف مــا بينــهم

حملاربة أعداء اهلل يف الشـرق، ولكـن لـدينا اليهـود يف مـا بيننـا، وهـم        
فنحن إذن نقوم بعمل خيـالف  . ء هلل من سائر الناسجنس أكثر عدا

وكان أن ترمجوا أفكارهم وأقواهلم إىل عمل فوري، فهامجوا ". املنطق
ويف منــاطق أخــرى، حبيــث قضــوا علــى كــل  " رُوان"اليهــود يف مدينــة 

  !من كان يرفض أن ينال العماد

وسارع يهـود فرنسـا إىل كتابـة رسـالة إىل يهـود أملانيـا، حيـذّروهنم        
فمـا أعـار يهـود    . يها من جحافل الصليبيني الـزاحفني يف اجتـاههم  ف

وإذ هبـم  . أملانيا هذا التحذير أدنى اهتمام، ظنّاً منـهم بـأهنم يف أمـان   
يفــاجؤون بالعاصــفة اهلوجــاء تكتســحهم، وتقضــي علــى الكــثريين       

يومها، مل يُجـدِهم نفعـاً، ال تـدخل األسـاقفة، كمـا حـدث هلـم        . منهم
، وال احتمـاؤهم  )Worms" (وُورمز"، ومدينة )Spire" (سبري"يف مدينة 

ولقد قُضي على الكثريين منهم، حتـى أن  . يف بيوت بعض املسيحيني
بعضــهم جلــأ إىل االنتحــار اجلمـــاعي، بــل إىل قتــل أطفــاهلم، ثـــم       

إلنكــار اســم "االنتحــار، خمافــة التعــرض للعمــاد القســري، وبالتــايل  
حيــث أخفــى األســقف املئــات ، )Kohln" (كــولن"وأمــا يف مدينــة "! اهلل

. منهم يف بعض القرى اجملاورة، فقـد اكتُشـف أمـرهم، وأُجهـز علـيهم     
أرغــم الصــليبيّون مجيــع اليهــود علــى النــزول  " راتســبون"ويف مدينــة 

ــاد    ــالوا العم ــدانوب، لين ــريري"وجــرت جمــازر يف مــدن   ! إىل هنــر ال " ت
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)Trier(نُويس"، و) "Neuss( الـراين "، واملدن الواقعة على ضفاف هنر" ،
واملعـروف أن  … "بـراغ "، ويف مدن يف اجملـر، ويف مدينـة   "الدانوب"وهنر 

الصليبيني، عندما دخلوا مدينـة القـدس، وجـدوا يهـوداً حيتمـون يف      
  !أحد الكنس، فأضرموا النار فيه، حتى قضوا عليهم مجيعاً

ني هذه املوجات املتالحقة مـن اجملـازر، خلّفـت لـدى اليهـود املتـبقّ      
ــأس، ال يُحســدون     يف فرنســا  ــار والي ــة مــن االهني ــا واجملــر، حال وأملاني

إال أهنـــا أثـــارت أيضـــاً لـــدى قلـــة مـــن املســـيحيني، شـــعوراً        . عليهـــا
باالمشئزاز والغضب، ظلّ كامناً يف األعماق، ومل جيسر أن يستجيب 

، إثر عودته من )1106-1056" (هنري الرابع"امللك اجلرماني … له إال
طالته يده، ومسح ملن تبقى من اليهود، وقـد  إيطاليا، فعاقب كل مَن 

هــذه  أنّ إالّ… ل العمــاد، أن يعــودوا إىل يهوديّتــهم  أكرهــوا علــى تقبّــ  
احملنــة الرهيبــة قــد تركــت بصــمتها العميقــة يف اجلماعــات اليهوديــة 
ــة مـــن     ــا، وخلّفـــت حالـ ــيما يف أملانيـ ــه، وال سـ ــرة يف الغـــرب كلـ املنتشـ

هودية، كما ترمجها عدد مـن  الغضب عارمة، تُرجِمت يف الصلوات الي
  …كتّاهبم يف مؤلفات باتت ترى يف املسيحيني قتلة ليس إال

ثــم، شــيئاً فشــيئاً حتوّلــت هــذه احلالــة إىل مــا يشــبه التحــدّي، بــل 
ــادي،       ــودي الع ــى اليه ــهاراً باالستشــهاد، ينشــده حت تقديســاً "صــار انب

 فأقيمــت الصــلوات احلاشــدة يف الكــنس، وتعمّمــت يف كــل   ". الســم اهلل
مكان، إجالالً للشهداء، الذين أصـبحوا منـاذج فاعلـة، يتـوق الكـثريون      

وأما من اجلانب املسيحي، فقد كان الشعور بالعـداء  . إىل االقتداء هبم
لليهود، يتنامى على الرغم من استمرار التـدهور يف أوضـاعهم املاديـة    

ــخ هــذا الشــعور     . واالجتماعيــة ومــن املفارقــة الغريبــة القــول بــأن ترسّ
عداء لـدى املسـيحيني، قـد محـل النـاس علـى االعتقـاد بـأن اليهـود          بال

  !ون مجيع ما حلّ هبم من أهوال وفظائعإمنا كانوا يستحقّ
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، انطلقت احلملة الصليبية الثانية، بتحريض من 1146ويف العام 
، فجلبــــت علــــى اليهــــود، )1153-1146" (افجينيــــوس الثالــــث"البابــــا 

تــــدخّل كــــلّ مــــن اإلمرباطــــور  أنّ إالّ… كســــابقتها، مصــــائب كــــثرية
ــاني  ــث "اجلرمـ ــونراد الثالـ ــا  )1152-1138" (كـ ــك فرنسـ ــويس "، وملـ لـ

ــابع ــار"ل القـــــديس ، وتـــــدخّ)1180-1137" (الســـ ، )1153-1060" (برنـــ
  .وبعض األساقفة، جلم الكثري من مظاهر العنف

مل يكــن العامــل الــديين احملــرّض الوحيــد يف مــا حــدث، بــل كــان    
املســيحيني  ذلــك بــأنّ. رة، دوره احلاســمللعامــل االقتصــادي، هــذه املــ 

وا مواقــع اقتصــادية كــانوا، منــذ احلــرب الصــليبية األوىل، قــد احتلــّ  
ــثرية، كانــت لليهــود يف مــا ســبق، حتــى بــاتوا ينافســوهنم يف هــذا         ك

وملــا كــان اليهــود ميارســون الربــا، علــى نطــاق واســع، . امليــدان احليــوي
فـــأوعز البابـــا . ءفقـــد أثـــاروا علـــيهم الكنيســـة والشـــعب علـــى الســـوا

إىل أمــراء هــذه احلملــة، يف ســعي منــه ومنــهم  " افجينيــوس الثالــث"
لتشــجيع النــاس علــى االخنــراط يف هــذه احلملــة، بإعفــاء مجيــع        

ــود       ــيهم جتــاه اليه ــة عل ــديون املرتتب ــع ال ــا، مــن مجي … املشــاركني فيه
ــدء، دون عنــف يــذكر    ــادئ ذي ب ولكــن ســرعان مــا   . فســارت األمــور، ب

جارفــة مــن العنــف اجلمــاهريي، حبيــث مل يعــد   تطــوّرت إىل موجــة 
بوســـع ال اإلمرباطــــور، وال األســــاقفة، وال القــــديس برنــــار نفســــه،  

وانـــدلعت أعمـــال العنـــف يف العديـــد مـــن املـــدن الفرنســـية ! جلمهـــا
ولكنها كانت، باعرتاف املؤرّخني والبـاحثني، دون تلـك الـيت    . واألملانية

  .قسوةرافقت احلملة الصليبية األوىل، اتساعاً و
مـــا حـــدث داخـــل اجملتمعـــات الغربيـــة كلّهـــا، مـــن تغـــيري يف   أنّ إالّ

سات، يف أعقاب هاتني احلملـتني، كـان أخطـر مـن كـل      العقليات واملؤسّ
ثـورة اقتصـادية واجتماعيـة، كانـت، يف واقـع       وذلـك بـأنّ  . عنف خـارجي 
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فـالثورة االجتماعيـة تُرمجـت    . األمر، قد جنمت عـن هـاتني احلملـتني   
وأمــا الثــورة االقتصــادية، ". عبوديــة اليهــود"بلغــة القــانون يف مــا مسّــي 

فقد كانت تعين تورّط اليهود يف التعامل مع الربا، ومـا يسـتتبع ذلـك    
ــة اليهــود "فأمــا . هــممــن إجــراءات صــارمة ودائمــة، حبقّ   ، فقــد "عبودي

جنمت يف حقيقة األمر، عما شاؤوها، هـم أنفسـهم ألنفسـهم، محايـة     
أبــاطرة وملــوك وأمــراء، حيثمــا وجــدوا،    يطــالبون هبــا حكــامهم، مــن  

… وعمّا شاءه هؤالء احلكـام بالـذات، مـن جهتـهم، مثنـاً هلـذه احلمايـة       
تـابعني حلكـامهم، يولـوهنم    " أقنانـاً "فأخذوا بادئ ذي بـدء، يعتـربوهنم   

احلمايــة املطلوبــة، ولكــن لقــاء مبــالغ طائلــة ميــألون هبــا صــناديقهم   
اً، حتـوّل اليهـود، مـن حيـث يـدرون      وشـيئاً فشـيئ  … النهمة أبداً إىل املال

أو ال يدرون، إىل مـا يكـاد يكـون بضـاعة، يتـداوهلا احلكـام أو األمـراء،        
وفــق حاجــاهتم، بــل يتبادلوهنــا، متامـــاً كمــا يــتم التبــادل بالبضـــائع        

وجـاء  … !فمنها ما يُشـرى، ومنـها مـا يُعـار، ومنـها مـا يُبـاع       … التجارية
سـة بلـدان الغـرب كلّهـا، مـن      يوم عمّـت فيـه هـذه النظريـة وهـذه املمار     

  …إيطاليا إىل أملانيا، ففرنسا واجنلرتا وإسبانيا

ــة    وقــــد ســــاهم الالهــــوت املســــيحي يف تأســــيس هــــاتني النظريــ
ــة، الــيت       ــةِ تفــوّق املســيحيّة علــى اليهودي ــاء علــى مقول واملمارســة، بن
سادت القرون األوىل، واليت كانت يف السابق، قـد بـرّرت يف مـا بـرّرت،     

ود أوالً، من شغل أي مركز يف مجيع الـدوائر احلكوميـة،   حرمان اليه
املســيحيني، لــدى احملــاكم أو أي  وثانيــاً مــن اإلدالء بــأي شــهادة ضــدّ 

عـام  " الالتـران "ولقد كان اجملمع الكنسي، املنعقـد يف  . مرجع مسؤول
اينوشـنتوس  "املسيحيني لليهود، كما أن البابـا  " استعباد"، أعلن 1179

وأمـــا ". عبوديـــة اليهـــود األبديـــة  "قـــد أعلـــن  ) 1216-1198" (الثالـــث
، فقــد دعــم مبــدأ   )1274-1225" (تومــا األكــويين "الالهــوتي الشــهري  
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اليهـــود للكنيســـة والدولـــة، تبعـــاً للمفـــاهيم اإلقطاعيـــة      " عبوديـــة"
  :السائدة آنذاك، ولكنه لطّفها ببعض التحفظات، فكتب يقول

بسبب جرميتهم، يف عبودية تبعاً للتقليد، جيوز اإلبقاء على اليهود، « 
لألمراء أن يعتربوا أمالك اليهود، أمالكاً خاصـة   ولذا، فإنه حيّق. دائمة
، حبيث َيحرمون اليهود مـن  ولكنه ال جيوز استخدام هذا احلّق. للدولة

  » .األشياء الضرورية حلياهتم
ولـذلك كتـب   . هذا املبدأ ما عتّم أن تُرجم إىل قانون نـاظم  أنّ إالّ

  :، يقول"براكتون"القانون الكبار يف اجنلرتا،  أحد رجال
كل ما يقتنيه، إمنا  وإنّ. شيء خاص لليهودي أن ميلك أّي ال حيّق« 

  » .هو يقتنيه ال له، بل خلدمة امللك
  ط اليهود يف الرباتورّ) 2

يعود إىل أسباب اقتصـادية،  " عبودية اليهود"من الواضح أن مبدأ 
ــة ا يعــود إىل أســباب قانو أكثــر ممّــ  ــة أو الهوتي ــان امــتالك  . ني فقــد ك

صـحيح أن اليهـود مل   . اليهود آنـذاك، يشـكل عمليـة يف غايـة األمهيـة     
ــاً     ــون مهنـ ــانوا ميارسـ ــهم كـ ــثريين منـ ــاء، وأن الكـ ــهم أغنيـ ــوا كلـ يكونـ
وضيعة، إال أن ذلك مل مينعهم مـن التفـوق سـريعاً علـى سـواهم، يف      

واحلقيقـة  . اءميدان التعامل مع املال، وقد أصبح بعضهم فـائق الثـر  
فقـد كانـت القـوانني    . أن كل شيء كـان يسـهّل توغّلـهم يف عـامل الربـا     

وكـان انتشـارهم يف   . قة مبلكية األرض، قد أقصتهم عن الزراعةاملتعلّ
أقطــار األرض، مــع النمــو االقتصــادي الــذي طــرأ يف القــرن الثــاني    

وعنـدما  . عشر، قد سهّل عليهم التعاطي الكثيف يف امليدان التجـاري 
قّت احلملــة الصــليبية األوىل، طــرق التجــارة حنــو الشــرق، كانــت   شــ

ــد      ويف . رؤوس األمــوال قــد أصــبحت ضــرورية هلــذا االقتصــاد اجلدي
ــل بأنفســهم،        ــدبّرون شــؤون التموي ــان التجــار يف الســابق، يت حــني ك
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ــاجر        ــدبّرها أي ت ــد، أكــرب مــن أن يت ــل اجلدي ــرزت ضــرورات التموي ب
وكان . ى ما فيه من فوائد فاحشةفأقبل الناس على الربا، عل. بنفسه

لليهود يومها اليد العليـا، ولكـن ال الوحيـدة يف هـذا الشـأن، وإذ هبـم       
  !يصبحون من حيث ال يدرون، مَصرفيّي العامل

أقبــل املســيحيّون بكثــرة علــى تعــاطي التجــارة، حبيــث باتــت شــيئاً 
م اليهود مل يكونوا ينعمون مبا يـنع  فشيئاً حكراً عليهم، ال سيما وأنّ

وكـانوا، مـن   . به سواهم، مـن أمـان وسـالمة، علـى الطرقـات التجاريـة      
ناحية أخرى، يُمنعون من ممارسـة أعمـاهلم املألوفـة، بسـبب احلظـر      
الذي كان يفرض عليهم مـن قبـل اجلمعيـات القائمـة آنـذاك، والـيت       

! للمسـيحيني … كانت أشبه بنقابـات ال تَمـنح حـقّ العضـوية فيهـا إال     
نع املسـيحيني، علـى نطـاق واسـع، حتـت طائلـة       وملا كانت الكنيسة مت

العقوبــات، مــن تعــاطي الربــا، وجــد اليهــود أنفســهم مــدفوعني    أشــدّ
ومــا كانــت الكنيســة يومــذاك لتعيــب علــيهم . تلقائيــاً يف هــذا االجتــاه

ــوفري        ــهم، لت ــة املســتدينني من هــذا األمــر، ألهنــا كانــت هــي يف طليع
  !ة والكنائساألموال الطائلة لبناء الكاتدرائيات الضخم

احلاخاميني كانوا حيظّرون بدورهم على اليهود تعـاطي   صحيح أنّ
الربا، وهم يستندون يف ذلك إىل بعـض مـن آيـات التـوراة، وبعـض مـن       

ولكن ضرورات الوجود واحلياة اليومية كانت األقـوى،  … تفاسري التلمود
هذا احلظـر بالـذات وجـد لـه، منـذ مطلـع القـرن الثالـث          ال سيما وأنّ

وإىل ذلك، ال يفتنـا  ! عشر، من يُلغيه عملياً، إذا كان املستدين مسيحياً
أن نذكّر بأن اليهود كانوا طوال تلك األزمنة، حباجة ماسـة إىل مبـالغ   
طائلة، كان يطالبهم هبا، على حنو عشوائي، امللوك واألمراء على حني 

ضـون لضـرائب   ان هلم أن يتنصّلوا، ألهنم كـانوا عنـدها يتعرّ  وما ك. ةغرّ
مفتعلـــة، ومصـــادرات ال تنتـــهي، وإلغـــاء تعســـفي لـــديون باهظـــة، بلـــه 



108 

ولــذا باتــت األمــوال يف نظــرهم،    . إلجــراءات الطــرد وهتديــدات بــاملوت   
ــر ارتفــاع   . بأمهيــة اهلــواء للرئــة، والطعــام للمعــدة   وكــان كــل ذلــك يفسّ

ولقد كان من أحد ملوك اجملـر،  . عةغري متوقّفوائد ديوهنم، إىل حدود 
، أن مسح هلم بتقاضي من الفوائد، ضـعف مـا كـان    "فالديسالس"وهو 

واملعروف أهنم ما كانوا ليقصّـروا يف رفـع   . املرابون املسيحيون يتقاضونه
الفوائد إىل حدود خياليّة، حتى شكا املؤرّخون اليهود أنفسهم من هذا 

ه املمارسات املالية الفاحشـة، تركـت تأثريهـا    هذ األمر، وكتب آخرون أنّ
الســليب علــى طبــاع اليهــود، وعلــى حيــاهتم الفكريــة والثقافيــة، وعلــى     

وكانت تلك املالمح األوىل لتشويهات … إحساسهم بكرامتهم الشخصية
عرفت أشكاالً ال حصر هلا، وكان أبرزها تلك الـيت رمسهـا شكسـبري يف    

  …"!شايلوك"شخصية 

ك الفـرتة بالـذات، بـوادر الالسـامية، الـيت أخـذت       وقد تعود إىل تل
ى يف أوســاط الشــعب، لــدى معظــم تلــك البلــدان، والــيت حلّــت تتفشّــ

شـيئاً فشـيئاً حمـلّ العــداء لليهوديـة، الـذي كــان منـذ القـديم، يســود        
ــا  ــات كلّه ــانوا جيــدون      . اجملتمع ــراء مــن املســيحيني ك ــأن الفق ــك ب ذل

ومــا كــان هــؤالء . اليهــودين لالســتدانة مــن أنفســهم أحيانــاً، مضــطرّ
املرابـــون لرياعـــوا ظـــروفهم البائســـة، بـــل كـــانوا كـــثرياً مـــا يتمـــادون  

واحلقيقـــة أن . ون للرضــوخ هلــا  مبطالبتــهم بفوائــد باهظــة يضــطرّ    
فقـد كـان   . اليهودي املرابي كان جيـد نفسـه يف وضـع ال يُحسـد عليـه     

من جهة، يتعامل مع ملوك وأمـراء يبتزّونـه علـى حنـو دائـم وبشـع،       
ال يســعه اإلفــالت منــه، وكــان، مــن جهــة أخــرى، يتعــاطى الربــا مــع    

اء وطاملـــا كـــان امللـــك واألمـــر. مجـــوع الفقـــراء املســـيحيني الغاضـــبني
ولكنـهم كـانوا   . حباجة إىل املرابني اليهود، كانوا يوفّرون هلم احلماية

أحيانــاً، حيرّضــون الشــعب علــيهم، عنــدما كانــت الــديون تبــدو حتــى  
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ــون عنــهم،      للملــوك واألمــراء، مرهقــة جــداً، بــل كــانوا عنــدها يتخلّ
ــا كـــانوا، يف احلـــاالت       ــيهم، كمـ ــوع النـــاقمني علـ وينضـــمّون إىل مجـ

هم قراراً ملكياً بطـردهم مـن أصـقاع اململكـة     حبقّالقصوى، يتخذون 
وهــذا هــو بالــذات مــا حصــل جلميــع اليهــود يف أواخــر القــرن     . كلّهــا

الثالث عشر، حيث طُردوا مجيعاً مـن فرنسـا واجنلـرتا، ومـن معظـم      
أســباب طــرد اليهــود، احلقيقيــة، يف    وقــد ثبــت أنّ . املنــاطق يف أملانيــا

  .اطيهم الربا بفوائد فاحشةمجيع هذه احلاالت تقريباً، كانت تع

  ني يف أسبوع اآلالماهتام اليهود بقتلهم مسيحيّ) 3
اليهــود يهــوون  راجــت طــوال القــرن الثــاني عشــر، هتمــة مفادهــا أنّ

قتل أحد املسيحيني خالل أسبوع اآلالم، ليحيوا ذكرى صـلبهم للسـيد   
مثل هذه التهمـة مل تكـن جديـدة، واملعـروف أهنـا ألصـقت هبـم        . املسيح
ني األولــني، اً مــن قبــل الرومــان، كمــا ألصــقها الرومــان باملســيحيّ قــدمي

وأمــا إلصــاقها بــاليهود، فقــد اختــذ أدواراً      . يــوم أخــذوا يضــطهودهنم  
وأحجامــاً خمتلفــة، إذ انتشــرت هنــا وهنــا، بســرعة مدهشــة، أوالً عــام   

يف اجنلـــرتا، ثـــم يف كـــل مـــن  ) Norwich" (نـــورفيش"، يف مدينـــة 1141
" وينشســرت"، و)Bristol" (بريســتول"، و)Gloucester" (غلوسســرت"مدينــة 

)Winchester .(  وكــان أن راجــت التهمــة ذاهتــا، خــالل احلملــة الصــليبية
األملانيـــة، ثـــم راجـــت يف ) Wurzburg" (فورســـبورغ"الثانيـــة، يف مدينـــة 

" بيليــتس"الوقــت نفســه، هتمــة تدنيســهم القربــان املقــدس يف مدينــة    
يف هذه املدينة، وأحرقوا كل مـن فيهـا   " ننياملؤم"األملانية، فثارت ثائرة 

ثم أخذت مثل هذه االهتامـات تتكـاثر بسـرعة طـوال هـذه      ! من اليهود
الفرتة، يف اجنلرتا وفرنسـا وأملانيـا، حتـى بلـغ عـددها يف هنايـة القـرن        

وكانــت هــذه الشــائعات كــثرياً مــا ! الثالــث عشــر، مائــة ومخســني هتمــة
ــة،    ــازر مجاعيّـ ــام جمـ ــعةمتهّـــد الطريـــق أمـ وقـــد بلغـــت . وحرائـــق بشـ
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ــال مــن البابــا        ــع ك ــاليهود حــدّاً، دف اينوشــنتوس "املضــايقات احلالّــة ب
ــع ــاني ) 1254- 1243" (الرابـ ــور اجلرمـ ــاني"واإلمرباطـ ــديريش الثـ " فريـ

إىل إصــدار بيــانني رمســيني، يربّئــان فيهمــا اليهــود مــن    ) 1250- 1220(
ضـربت جـذوراً   إال أن التهمة كانـت قـد   … هذه التهمة، مجلةً وتفصيالً

. الكـــثريون، هنـــا وهنـــاك يتـــداولوهنا عميقـــة يف نفـــوس النـــاس، وظـــلّ
البابا نفسه إلصدار ثالثة بيانـات أخـرى، يـربّئ فيهـا اليهـود،       فاضطرّ

غريغوريـوس العاشـر،   "وظل البابوات من بعـده، مـن   . ولكن دون جدوى
" نقـوالوس اخلـامس  "، إىل 1422عـام  " مارتان اخلامس"، إىل 1272عام 
، يصدرون البيانـات بقصـد   1540عام " بولس الثالث"، فالبابا 1447م عا

  .تربئة اليهود من هذه التهمة، ولكن دون جدوى

ــتني      ــد احلملـ ــان، بعـ ــة واالطمئنـ ــن الراحـ ــيء مـ ــود بشـ ــم اليهـ نَعِـ
" أوغســت -فيليــب"إال أن ملــك فرنســا  . الصــليبيتني، األوىل والثانيــة 

، عـــاد إىل مضـــايقتهم ألســـباب كـــثرية، منـــها أنـــه كـــان )1180-1223(
ــه كــان يضــجّ مــن ثــراء اليهــود        ــها أن مقتنعــاً بالتهمــة الســابقة، ومن
ــوال     ــة إىل األمـ ــة ماسـ ــان حباجـ ــه كـ ــاً أنـ ــها خصوصـ ــاحش، ومنـ . الفـ

، أمـراً باعتقـال مجيـع يهـود فرنسـا،      1182فأصدر، يف يوم واحد، عام 
يالية، وأمراً ثالثاً بطـردهم  وأمراً آخر بإطالق سراحهم لقاء فدية خ

ولكنــه ملــا احتــاج إىل األمــوال، بعــد ســتة عشــر  … مجيعــاً مــن فرنســا
يف ممارسـة   ، ومـنحهم رمسيـاً احلـقّ   "يـه يهوديّ"عاماً، عـاد فاسـتدعى   

أعمــاهلم كمــرابني يف مملكتــه، ولكــن بعــد أن فــرض علــيهم ضــرائب   
مجـاهري  ولكنه، ما إن شنقت . باهظة، وضيّق الرقابة على معامالهتم

اليهود أحد رجاله لقتله يهودياً، حتـى أمـر بـإحراق مائـة يهـودي يف      
ــة  ــه"مدينـ ــية) Bray" (بريـ ــاركته يف   ! الفرنسـ ــه مشـ ــادت عليـ ــد عـ وقـ

، بإعفائـه مـن مجيـع الـديون املرتتبـة      1189احلملة الصليبية الثالثة 
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واجلدير بالذكر أن هذه احلملة الثالثـة مل تسـبب   . عليه جتاه اليهود
 يئاً مـــن املضـــايقات الســـابقة، لســـبب هـــام جـــداً، وهـــو أنّلليهـــود شـــ

اً واحـداً دفاعـاً عـن اليهـود،     اإلمرباطور ومجيع األسـاقفة وقفـوا صـفّ   
  .مبمتلكاهتم ودعوا يف إحلاح إىل احرتامهم، وعدم املسّ

  البابوية واليهود) 4
ــانوا، طــوال القــرون الوســطى، أوفــى األصــدقاء      قيــل إنّ ــابوات ك الب

، "اينوشــنتوس الثالــث"ذلــك ال يتطــابق كليــاً مــع البابــا   أنّ إالّ. لليهــود
. الذي كان أحـد أهـم بنـاة الوحـدة الدينيـة والسياسـية يف أوروبـا آنـذاك        

وصحيح أنه كان حيال اليهود يتبع السياسة التقليدية، اليت كان البابـا  
قد رسم خطوطها الكربى، واليت حـاول البـابوات   " غريغوريوس الكبري"

إال أنه، بسبب خشيته من تسـرب روح اهلرطقـات    .لتزام هبامن بعده اال
، الـــيت اهتـــم اليهـــود "االلبيجـــوا"املتفشـــية آنـــذاك، وال ســـيما هرطقـــة  

 بالتعاطف معها، فقد أصرّ على تذكري اجلميع بأهنم قتلة املسيح، وأنّ
. ما يعانون وسيعانون طوال حياهتم، إمنا هو نـاجم عـن تلـك اجلرميـة    

  :األمراء الفرنسيني، يقول له هبذا الشأنولقد كتب إىل أحد 

ه بوسم َمسه َوهارباً تائهاً على وجه األرض، ولكّن" قايني"اهللا جعل  إنّ« 
ن أتاح للناس أن يعرفوه بسهولة، وهكذا صار بوسعه أيضاً أن حيمي نفسه ّمم

األمر نفسه لينطبق على اليهود الذين يالحقهم دم  وإنّ. كانوا يريدون قتله
عقوبتهم تقوم على التيـه يف   نّأل… ثأر، ولكنهم لن ُيبادوا يوماًاملسيح بال

  ».األرض كلّها، حىت يتوبوا كلهم، ويبتهلوا إىل اسم يسوع املسيح، سيدنا
جممـع  "إىل عقـد  " اينوشـنتوس الثالـث  "، دعا البابا 1215ويف عام 
فروقبـت  . ، الذي أقرّ سياسة هذا البابـا حيـال اليهـود   "ابعالالتران الر

ــا، وصــودرت منــهم أمــوال      ــة، وال ســيما تعاملــهم بالرب أعمــاهلم املالي
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طائلــة، ومنــع اليهــود املعمّــدون قســراً، مــن العــودة إىل ممارســاهتم       
ــاد     ــة، يف أعيـ ــاكن العامـ ــور يف األمـ ــوا مـــن الظهـ ــا منعـ ــة، كمـ اليهوديـ

ف الدولـة، ومـنح مجيـع املشـاركني يف     الفصح، وحُظّرت علـيهم وظـائ  
ــدى اليهــود      ــوهنم ل القــرار  أنّ إالّ. احلمــالت الصــليبية، عفــواً مــن دي

الصــعب الــذي صــدر آنــذاك، كــان إرغــام اليهــود علــى ارتــداء لبــاس     
وقد فرض الزي نفسه، يف ما بعـد،  . خاص، مييّزهم عن سائر الناس

  …على اهلراطقة والعواهر واملصابني مبرض اجلذام
مـا أوتـوا مـن قـوة      اليهود حـاولوا بكـلّ   لت األحداث الالحقة أنّدلّ

ــلوا مــن   غــري أهنــم أرغمــوا علــى  . هــذه" شــارة العــار"ونفــوذ، أن يتنصّ
ــة تضــطرهم لوضــع أســطوانة     . اخلضــوع هلــا  ــت فرنســا أول دول وكان

وأمـا أملانيـا، فقـد فرضـت علـيهم قبعـة خاصـة،        . صفراء علـى ثيـاهبم  
وقـد اضـطروا يف   . ، قبعة من نـوع آخـر  فيما فُرضت عليهم يف بولونيا

البلــدان األخــرى، لوضــع شــارات خمتلفــة األشــكال واأللــوان علــى        
ا يف جزيرة صقلية، فقد ثُبّتت شارات خاصة على حمـال  وأمّ. ثياهبم
ولقــد كــان كــل ذلــك يســبّب هلــم قلقــاً عميقــاً، يُنــذر بإحلــاق   . اليهــود

ما كانت املظاهرات  ويف الواقع، كثرياً. األذى هبم، إبان أدنى اضطراب
فبـات الكـثريون منـهم يفقـدون     … هم، هنا وهنـاك احلاشدة تقوم ضدّ

الثقة بأنفسـهم، شـيئاً فشـيئاً، وصـاروا يُهملـون مظهـرهم اخلـارجي،        
بــل كــانوا يتجرّعــون اخلــوف والشــك، لــيالً وهنــاراً، حتــى انغرســا يف    

ية أعماقهم خجالً وتزلّفاً، الزماهم طوال قرون حتـى الثـورة الفرنسـ   
، كما انغرسا فيهم غضباً عارماً، ولكن عـاجزاً، علـى مجيـع    1789عام 

  .جالّديهم من رجال الكنيسة والدولة

  إحراق التملود) 5
جـــاءت املبـــادرة األوىل، الـــيت انتـــهت إىل مصـــادرة نســـخ التلمـــود  
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ــان "وإحراقهــا، مــن يهــودي تلمــودي ســابق، يــدعى      .N" (نقــوال دون

Donin .( دومينيكيــاً"ســيحيّة وأصــبح راهبــاً  وكــان هــذا قــد اعتنــق امل" ،
فأكبّ على دراسة التلمود، واستخرج منه مخسـاً وعشـرين أطروحـة،    
ــى املســيحيّة، وتشــبثّهم بكفــرهم       ــود عل ــت يف زعمــه تطــاول اليه . تثبّ

فـــأمر ). 1241-1227" (غريغوريـــوس التاســـع"فقـــدّم كـــل ذلـــك للبابـــا 
إال ملــك  البابــا بــإجراء حتقيــق هبــذا الشــأن، ولكــن مل ينصــع لــه        

وجــرى ســجال عمــومي عــام   ). 1270-1246" (لــويس التاســع "فرنســا، 
مــن جانــب الكنيســة، وأربعــة    " دونــان"يف بــاريس، شــارك فيــه    1240

ق وكان أن أقرّت جلنة التحكـيم بتفـوّ  . حاخامني من اجلانب اليهودي
وبعـد أخـذ وردّ، وممـاطالت مضـنية،     . احلجج املسيحيّة على التلمـود 

فجُمِعت منه نسخ مألت أربعاً وعشـرين  . التلمودصدر األمر بإحراق 
ولكم سعى اليهـود، يف  . عربة، وأُحرقت كلّها يف إحدى ساحات باريس

مــا بعــد، لــدى بابــاوات وأســاقفة كــثريين، حلملــهم علــى العــودة عــن  
ــالطبع، مــا كانــت مثــل هــذه األحكــام واإلجــراءات،     . حكمهــم هــذا  وب

ل كانــت تزيــدها، مبــرور   لتلــيّن العالقــات بــني الكنيســة واليهــود، بــ     
وقـد  . الزمن، حدّة وقسوة مـن جهـة، ونقمـة وحقـداً مـن جهـة أخـرى       

ه اجملتمـع الغربـي بأسـره حنـو الالسـامية، بـزخم       رفد كـل ذلـك توجّـ   
وانقسم الباحثون اليهود يف تقييم تأثري التلمود على . جديد وعنيف

سي الفرن" برنار الزار"فمنهم من يرى، مثل . مصري اليهود يف الغرب
أنه كان السبب الرئيسـي يف نشـوء الالسـامية يف الغـرب، ألنـه سـاهم       
يف عزل اليهود عن التيارات التارخيية والثقافيـة الكـربى، وحـال دون    
مشــاركتهم الفعالــة يف احليــاة الفكريــة العامــة، ومنــهم مــن يقولــون   

األداة "التلمــود كــان  ، إنّ)Graetz" (وغــرائيتس) Baron" (بــارون"مثــل 
  ".نت متاسك العامل اليهودي يف الشتاتاليت صا
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  حنو مزيد من الشقاء) 6

ناً يــذكر مل حيمــل القســم الثــاني مــن القــرن الثالــث عشــر، حتسّــ 
، 1246ففـــي عـــام . للجماعـــات اليهوديـــة، ال يف فرنســـا، وال يف أملانيـــا

ــد يف   ــي، املنعقــ ــع الكنســ ــدّد اجملمــ ــه"جــ ــا، ) Béziers" (بيزييــ بفرنســ
ــ التهديــد باحلرمــان لكــلّ وقــد حــدث يف . ن يستشــري طبيبــاً يهوديــاًمَ

اهلراطقــــة " الوقــــت نفســــه، أن أخضــــعت احلملــــة الصــــليبية ضــــدّ 
ــوا ــة  "االلبيجـ ــود مقاطعـ ــع يهـ ــا"، مجيـ ــلطة  " بروفنسـ ــة، لسـ اجلنوبيـ

الكنيسة، فساء وضعهم العام على حنو سريع، بعد أن كانوا ينعمـون  
-1270(" فيليـب الثالـث  "فـأرغم امللـك   . حتى ذلك احلـني، بسـالم تـام   

، الــيت كانــت قــد ألغيــت يف  "شــارة العــار"، اليهــود علــى ارتــداء  )1285
اليهـود   ، فقد اسـتغلّ )1314-1285" (فيليب الرابع"وأما امللك . السابق

ويف أواخـر القـرن الثالـث عشـر،     . مالياً، إىل أقصـى حـدود االسـتغالل   
، )Troyes" (تــروا"هم، هتمــة مزدوجــة، األوىل يف مدينــة  بت ضــدّتســرّ
ني يف أسبوع اآلالم، والثانية بتدنيسهم القربـان  لهم أحد املسيحيّبقت

فيليـب  "وعمد امللك . ت اجلماهري وقتلت الكثري منهميف باريس، فهبّ
، بعد ذلك، إىل طرد مجيع اليهود من مملكته، بعـد أن كـانوا   "الرابع

  …دخلوها إثر طردهم من اجنلرتا

ــد أ     ــزداد ســوءاً، بع ــان الوضــع ي ــا، ك ــا   ويف أملاني ــود فيه ــات اليه ن ب
وتفشّــت يف عشــر . عرضــة لشــتى االهتامــات، بالغــاً مــا بلغــت غرابتــها

من املدن األملانية، اهتامات يف غاية البشاعة، وسبّبت هلم مزيـداً مـن   
ويف عـام  . االبتزاز والنهب والقتل، وانتهت هبم إىل طردهم من الـبالد 

ات مبنتــهى ، قــرار"فيينــا"، أصــدر اجملمــع الكنســي املنعقــد يف    1276
القســوة، كــي يلغــي كــل اتصــال بــني اليهــود واملســيحيني، منــها إرغــام  

رودولــف دو "ويف عهــد امللــك . عــة ذات قــروناليهــود علــى الظهــور بقبّ
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هم إجراءات قاسية يف املناطق ، اختذت حبقّ)1291-1273" (هابسبورغ
 صـرب  يـلَ وأخـرياً، عِ ". بافاريا"، ويف منطقة "الراين"اليت جيتازها هنر 

ــا    ــتنجدوا بالبابـ ــود، فاسـ ــر "اليهـ ــوس العاشـ ، )1276-1271" (غريغوريـ
. فأصــدر قــراراً منــع فيــه العمــادات القســرية، ومجيــع أشــكال العنــف  

وقـد حـدث ملـن تبقّـى     . ولكن الكـثريين منـهم آثـروا أن يغـادروا أملانيـا     
منهم فيها، أن أسف لقراره، ذلـك بـأن أحـد النـبالء األملـان، روّج ذات      

ــام   ــن عـ ــوم مـ ــة   1298يـ ــان املقـــدس يف مدينـ ــهم القربـ ــة تدنيسـ ، هتمـ
ــنجن" ــدى    ). Rottingen" (روتيـ ــود يف إحـ ــوا اليهـ ــاس، ومجعـ ــاج النـ فهـ

مــع " النبيــل"ثــم انطلــق هــذا   . ســاحات املدينــة وأحرقــوهم مجيعــاً   
ــل مــن كــانوا          ــل ك ــدمّر وحيــرق ويقت ــا والنمســا، ي ــه، عــرب أملاني رجال

يف هـذه احلمـالت   وقـد قـدّر عـدد الـذين قضـوا      . يطالونه مـن اليهـود  
ــة ألــف إنســان    ــة، مبائ ــدخلّ اإلمرباطــور،    ! الغوغائي ــدها فقــط ت وعن

  .وفرض عقوبات على املدن اليت حدثت فيها هذه الفظائع

تلــك احلقبــة عرفــت اضــطرابات اجتماعيــة وسياســية ودينيــة، ال   
ولقـد كـان مـن الصـعب علـى      . حتصى، فضـالً عـن الكـوارث الطبيعيـة    

همـــوا  املمكنـــة تلصـــق هبـــم، أالّ يُتّ   اليهـــود، إذ كانـــت مجيـــع التـــهم   
مبسؤوليتهم عن هذه الكوارث، حتى بات طردهم من بلـداهنم، أهـون   

وهذا بعينه مـا حـدث هلـم يف فرنسـا عـام      . حاالً هلم، من البقاء فيها
، يف يــوم واحــد، أمــراً باعتقــال "فيليــب الرابــع"، إذ أصــدر امللــك 1306

غادرهتم الـبالد، خـالل   مجيع اليهود دون استثناء، ومن ثم بضرورة م
ــاً  ــاً    . ثالثـــني يومـ ــاوز ألفـ ــدد ال يتجـ ــا إال عـ ــا يومهـ ــادر فرنسـ ومل يغـ

ولكنهم أقاموا بالقرب من احلدود، ليقينهم بـأن  . ومخسمائة شخص
ــزة، حلاجتــه       ــد، بعــد فــرتة وجي امللــك نفســه سيســتدعيهم مــن جدي

ولكـن هـذه العـودة مل تكتـب هلـم إال بعـد تسـع سـنوات،         . املالية إلـيهم 



116 

، ووجـد  )1316-1314" (لـويس العاشـر  "م مقاليد احلكم ابنـه  م تسلّيو
ــة   ــة فارغـ ــناديق اململكـ ــواهلم     . صـ ــود وأمـ ــه أن اليهـ ــح لـ ــا اتضـ ويومهـ

الطائلــة، أصــبحوا ضــرورة ال يُســتغنى عنــها بالنســبة إىل االقتصــاد  
، وذلـك  1320ولكن سرعان ما اندلعت اجملازر حبقهم، عـام  . الفرنسي

ج على رهبانيته، وأهلـب اجلمـاهري،   بتحريض من راهب مسيحي خر
وحشــد معــه أربعــني ألــف مناصــر، وبــدأوا مــا يشــبه محلــة صــليبية    

وقــد انتــهى البــاحثون إىل أن مائــة وعشــرين   . اليهــود… داخليــة ضــدّ
يّـر عـدد   مجاعة يهودية، قد أُبيدت يف فرنسا، على حنو كلي، فيما خُ

ر، بعــد أن كــبري منــهم بــني العمــاد القســري واملــوت، فــآثروا االنتحــا   
  .قتلوا أوالدهم

… ، راجــت هتمــة ســعي اليهــود مــع 1321ويف العــام التــايل، أي عــام 
ــاه يف فرنســا، بقصــد القضــاء علــى      مســلمي تــونس، إىل تســميم املي

فاندلعت االضطرابات مـن جديـد، وترافقـت    … مجيع املسيحيني فيها
وقــد  .باعتقــاالت واســعة، وحماكمــات مرجتلــة، وإعــدامات باجلملــة     

ــأعقبــت كــل ذلــك مصــادرة ممتلكــات وأمــوال كــل مــن قُ   ويف عــام ! لتِ
ولكــن . مـن فرنسـا  ) 1328-1322" (شـارل الرابـع  "، طـردهم امللـك   1322

، بعـد أن وعـدهم بتـوفري احلمايـة     1359خلفه عـاد فاسـتدعاهم عـام    
ولكــن، يف أواخــر القــرن الرابــع عشــر، عــاد النــبالء واجلمــاهري    . هلــم

ات اليت باتت جزءاً ال يتجزأ من حياة اليهود، يتململون من التجاوز
، ويف عيـد الـتكفري اليهـودي،    1394وصدر خالل شهر أيلـول مـن عـام    

أمر ملكي بضرورة مغادرهتم اململكة يف حد أقصاه الثالـث مـن شـهر    
وبذلك أُسدل الستار على ألف عام قضـاها اليهـود يف فرنسـا،    . أيلول

  .فلجأوا إىل أملانيا وإيطاليا

تـــوفري ) 1347-1314" (لـــويس البافـــاري"أملانيـــا، حـــاول امللـــك ويف 
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احلماية هلم، ولكنه انتـهز الفرصـة ليفـرض علـيهم ضـريبة باهظـة،       
ومـع ذلـك، فقـد فشـل يف محايتـهم، عنـدما       ". الفلس الذهيب"يت مسّ

عـى  ادّ" ئمتنبّـ "قامت محلة دينية هوجاء ضد اليهود، كـان يتزعّمهـا   
ــ ــأنّ ــه مكلّ وقــد تبعــه مخســة  . لب الســيد املســيحن صــف باالنتقــام ممّ

حتـى جنـوب   " الـراين "وهنـر  " االلـزاس "آالف رجل، اجتـاحوا منـاطق   
وقـد حيكـت يف الوقـت    . ، وهم يقتلون اليهود دون هوادة"بافاريا"غرب 

نفسه مؤامرة ترمي إىل التخلص من ديون اليهـود املرهقـة، فـاهتموا    
ــد،       ــهم مــن أبي ــد من ــدنيس القــرابني، فأبي ــذلك  ومتّمــرة أخــرى بت ب

" ألــبريت الثــاني"فاســتنجد اإلمرباطــور . االســتيالء علــى ممتلكــاهتم 
ــا ) 1330-1358( ــر "بالبابـــ ــاني عشـــ ــدكتوس الثـــ ، )1342-1334" (بينيـــ

مثــل هــذه التــهم، جيــب أن   فصــدرت عــن البابــا تعليمــات تفيــد بــأنّ 
ملفّقـي مثـل هـذه التـهم جيـب أن       حتقّق فيها حماكم خمتصـة، وأنّ 

حلقيقــة التارخييــة تضــطرنا مــرة أخــرى لالعــرتاف   إال أن ا. يعــاقبوا
جهود الكنيسـة والدولـة يومـذاك، مـا كانـت لتسـتطيع شـيئاً إزاء         بأنّ

  .م هبا هوس ديين أعمىهيجان اجلماهري، عندما يتحكّ

  الطاعون) 7
ضــرب الطــاعون بلــدان الغــرب كلّهــا طــوال ثــالث ســنوات، أي مــن 

األهـوال مـا ال ميكـن    وقد جلب لليهـود مـن   . 1350إىل عام  1347عام 
مقارنته إال مبا كان حـلّ هبـم إبـان سـقوط القـدس بأيـدي الرومـان،        

، إبــان احلملــة الصــليبية 1096هبــم يف العــام  ، ومبــا كــان حــل70ّعــام 
وطـوال هـذه   . إبـان احلكـم النـازي    1939هبم عـام   األوىل، ومبا سيحلّ

 ه، لكارثــةضــت مجيــع الشــعوب يف الغــرب كلــّ    الســنوات الــثالث، تعرّ 
ومـا كـان للنـاس أن    . وبائية، قضت يف نتيجة األمر على ثلث السـكان 

ــة      ــذه الكارثـ ــة وراء هـ ــباب الكامنـ ــة األسـ ــة معرفـ ــن حماولـ ــوا عـ يكفّـ
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ــانوا      … اإلنســانية ــذي ك ــود، كــبش الفــداء ال ــادة، وجــدوا يف اليه وكالع
فاهتم يهود إسبانيا أوالً، باخرتاع سمّ زعاف يهدف إىل . يبحثون عنه

ووُجِــد مــن يصــدّق هــذه    . يف مجيــع تلــك البلــدان   إبــادة املســيحيني 
التهمــة ويــروّج هلــا يف جنــوب فرنســا أوالً، حيــث أحــرق يهــود إحــدى  
املــدن بــأمجعهم، ومــن ثــم انتشــرت التهمــة بســرعة الــربق يف مشــال  

، ويف غــرب أملانيــا "الــراين"إســبانيا وسويســرا وبافاريــا ومنــاطق هنــر   
  .وبلجيكا وبولونيا والنمسا

وصـــول الوبـــاء إىل بلـــداهنا، فأنشـــأت " اللجـــان احملليـــة"واســـتبقت 
حماكمها اخلاصة، واقتادت اليهـود أمامهـا، وأخضـعتهم الهتامـات أقـرّ      

وعبثـاً  … متّ حـرقهم  ضهم للتعـذيب، ثـمّ  ، بعد تعرّ"تهابصحّ"أصحاهبا 
كانت السلطات وبعض النخب احمللية، هنا وهناك، يف إسبانيا وأملانيا، 

وعبثـاً حـاول   . هلذه اإلجراءات التعسـفية الظاملـة  حتاول أن يوضع حدّ 
مـــن جهتـــه، منـــع هـــذه ) 1352- 1342" (إكليمنضـــوس الســـادس"البابـــا 

، فقــد حــاول،  "شــارل الســادس"وأمــا اإلمرباطــور اجلرمــاني  . التــدابري
، ألنــه، يف حقيقــة األمــر، كــان حيمــي "يهودييــه"علــى مضــض، محايــة 

ــه، ممتلكــــات الاملعتــــدين، وميــــنح بعــــض مقرّ  ــود، حتــــى قبــــل  بيــ يهــ
" تـريري "ه قدّم لـرئيس أسـاقفة مدينـة    من ذلك أنّ! حماكمتهم وقتلهم

)Trier( ق هلــم أن أعــدموا، أو الــذين قــد الــذين ســبَ"، ممتلكــات اليهــود
اختيار  حقّ" نورمربغ"كما أنه أعطى أحد النبالء يف مدينة ". يُعدمون

  …"قد قُتِلوابعد أن يكون أصحاهبا "البيوت اليهودية اليت يرغب فيها، 

ــل هــذه       ــاً، أســباب اقتصــادية وراء مث ــاك، دائم ــالطبع، كانــت هن ب
وكثرياً مـا كانـت عمليـات إسـقاط ديـون اليهـود،       . اإلجراءات والتدابري

ــهم    ــاهتم، تســتتبع حماكمــاهتم وقتل ويف ذلــك كتــب  . ومصــادرة ممتلك
الــذي قتــل اليهــود،  إن الســمّ: "أحــد أهــم املــؤرّخني املعاصــرين يقــول
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ــان ممتل ــاهتمكـ ــة  ". كـ ــي مدينـ ــورمربغ"ففـ ــود،  "نـ ــع اليهـ ــرق مجيـ ، أحـ
ويف مدينـة  . باستثناء اثين عشر منهم، كـي يكشـفوا أمسـاء مـدينيهم    

، دافع اجمللس البلدي عن اليهود فيها، فأقيل واسـتبدل  "سرتاسبورغ"
مبجلس آخر، أصدر حبق اليهود فيهـا حكمـه بقتلـهم حرقـاً، وكـانوا      

املدينة، يـوم سـبت، وأحرقـت معهـم      ألفني، فأحرقوا مجيعاً يف مقربة
  .مجيع الوثائق املتعلقة بديوهنم

ق مــن عــدد اليهــود الــذين قضــوا قــتالً يف هــذه     يســتحيل التحقــّ 
ويقدّر املؤرّخون أن ما يقـارب املـائيت مجاعـة، بعضـها كـبري      . السنوات

وقـد عرفـت أملانيـا أوسـع هـذه      . وبعضها صغري، قد أزيلت من الوجود
طاعت النمسا أن جتنّب مجاعاهتا اليهودية الكثري اجملازر، بينما است

ويقــال إن عــدد  ". ألــربت الثــاني "منــها، وذلــك بفضــل تــدخّل ملكهــا   
  .ارتفع إىل عشرة آالف" بولونيا"القتلى اليهود يف 

ولكن سرعان مـا شـعر النـاس يف مجيـع هـذه البلـدان، حباجتـهم        
إلمرباطور فأصدر ا! ال لشيء إال حلاجتهم إىل أمواهلم… إىل اليهود

فعادت اللجان اإلدارية يف املدن . أمراً بالسماح هلم بالعودة 1355عام 
ــدّ    ــالعودة، وتق ــهم ب ــهم   الكــربى تطالب ــثرية حلمايت . م هلــم ضــمانات ك

ـــ  ــاهتم ظلّ ــن حيـ ــانوا كلّولكـ ــة، إذ كـ ــوى  ت بائسـ ــق هـ ــون وفـ ــم يعيشـ هـ
وهبطت حياهتم الثقافية . ، إمرباطوراً كان أم ملكاً أم أمرياً"حاكمهم"

ــة، وحتطمــت دوافعهــم الروحيــة    وملــا اخنفضــت مداخيلــهم   . والفكري
املالية، بسبب اخنفاض فوائد الربا على حنو كـبري، اسـتعانوا مبهنـة    

  .أخرى، هي مهنة شراء األلبسة وبيعها

ولكن، بعد فرتات وجيزة من طمأنينة نسبية، قامت االضـطرابات  
، )1400-1387" (فنسيســالس"داً، يف عهــد اإلمرباطــور  العنيفــة جمــدّ 

" فيندشـايم "و" نوردلنجن"من مدينة  فقُتِل العديد من اليهود يف كلّ
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وقــد ! املــال: وأمــا ســبب مآســيهم تلــك، فكــان هــو هــو    ". فيســينربغ"و
ــة     ــة وأمكنـ ــاك، ويف أزمنـ ــا وهنـ ــاء الـــديون هنـ ــراءات إلغـ ــدّدت إجـ جتـ

ــام    ــرى عـ ــا جـ ــة، كمـ ــام 1385خمتلفـ ــذه  . 1386، وعـ ــلت هـ ــد تواصـ وقـ
وعــودة، وتــدهور وهنــوض، وقتــل وانبعــاث، طــوال  األوضــاع، بــني طــرد 

دينيــة : وكانــت األســباب دائمــاً هــي هــي. القــرن اخلــامس عشــر أيضــاً
وإنـه ليعـود إىل تلـك الفـرتة الطويلـة والعصـيبة،       . واقتصادية وماليـة 

فتلـك كانـت حالـة اليهـود يف      .دوافعهـا و، "اليهودي التائه"نشوء فكرة 
  .تشيكيا واجملر وسلوفاكيا، طوال القرن الرابع عشر

ــول       ــف، أصـ ــوة وعنـ ــذّرت بقـ ــر، جتـ ــامس عشـ ــرن اخلـ ــالل القـ وخـ
وقــد تورّطــت فيهــا علــى . الالســامية، يف العقــول والنفــوس والقــوانني

. حنو صريح ودائم، السلطات الزمنية والبابوية معـاً علـى حـد سـواء    
يع السلطات آنذاك كانت تتأرجح يف السياسـة الـيت   مج واحلقيقة أنّ

ــود   ــال اليهـ ــا حيـ ــا اتباعهـ ــان كـــل ذلـــك يتضـــح يف  . يتوجـــب عليهـ وكـ
ــة    ــراراهتم املتالحقـــ ــة وقـــ ــواقفهم املختلفـــ ــور  . مـــ ــوذا اإلمرباطـــ فهـــ

م هلم احلماية، لقاء مبالغ طائلـة  ، يقدّ)1437-1411" (سيجيسموند"
خلنــاق علــى اليهــود، ، فضــيّق ا"ألــربت الثــاني"وقــد خلفــه . مــن املــال

ــاع    ــالف مــــع أتبــ ــان هــــوس"متــــهماً إيــــاهم بالتحــ ) 1415-1370" (يــ
ة ، يف حــــني أن هــــؤالء كــــانوا يطــــاردون اليهــــود حبجّــــ"اهلرطــــوقي"

ــا   وأمــا مــن جهــة الكنيســة، فقــد حــالف    ! تعاملــهم املفــرط مــع الرب
كرســــي ) 1431-1417" (مارتــــان اخلــــامس"احلــــظ اليهــــود بــــاعتالء 

عن التزامه حبمايتهم، وأصـدر قـراراً    1418م فأعلن منذ عا. البابوية
 ثـمّ . يضمن هلم فيه محاية حياهتم وطقوسهم، وامتيازاهتم وأعيادهم

ولكنــه باملقابــل، طالبــهم بــاحرتام الــدين     . منــع العمــادات القســرية  
  :وقد جاء يف إحدى رسائله، قوله. املسيحي، وبعدم التطاول عليه
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، وملا كان، بالتايل، عدد منهم ملا كان اليهود خملوقني على صورة اهللا« 
سينال اخلالص األبدي، وملا كانوا، باإلضافة إىل ذلك، يطلبـون محايتنـا   

، "افجـانيوس "، و"كاليسـتوس "وتعاطفنا، فإننا، على خطـى أسـالفنا   
، والعديد "اكليمنضوس"، و"اينوشنتوس"، و"سيليستينوس"، و"االسكندر"و

اول على كنسهم، وباحترام قوانينهم من البابوات السابقني، نأمر بعدم التط
وحقوقهم وعاداهتم، وبعدم إكراههم على العماد، وبعدم إرغامهم علـى  
املشاركة يف األعياد املسيحّية، وبعدم إجبارهم على ارتداء شارات جديدة، 

وعـاد البابـا   ". وبعدم عرقلة أي منهم يف عالقاهتم التجارية مع املسيحيني
أن يتطاولوا " الدومينيكيني"حاول بعض الرهبان ، عندما 1422نفسه يف عام 

، فذكر يف رسالة جديـدة،  "يان هوس"أتباع  على اليهود، يف محلتهم ضّد
بضرورة قيام عالقات صداقة بني املسيحيني واليهود، وحـذّر الرهبـان   

اليهود، وحظّر إرغامهم علـى   من حتريض املسيحيني ضّد" الدومينيكيني"
سيحّية، كما ذكّر اجلميع بالعالقات الوثيقة القائمة االستماع إىل العظات امل

  .».منذ األصل، بني املسيحّية واليهودية

، فجـدّد توجيهـات   )1447-1431" (أفجـانيوس الرابـع  "وخلفه البابا 
اليهـود،   إال أنه سرعان ما غيّر مواقفه إثر شكاوى وردتـه ضـدّ  . سلفه

. بانيايف إســ" بورغــوس"وبفعــل حتــريض مــن صــديقه أســقف مدينــة 
ــام   ــدة عـ ــالة جديـ ــازات  1442فأصـــدر رسـ ــا مجيـــع االمتيـ ، ألغـــى فيهـ

ثـم جـاء   . املمنوحة لليهود، وجدّد العمل بالقوانني الصارمة السـابقة 
بسويســرا، ليــدعم املوقــف " بــال"اجملمــع الكنســي، املنعقــد يف مدينــة 

اجلديــد للبابــا، ففــرض علــى اليهــود ضــرورة ارتــداء ألبســة معينــة،    
ــن  ــاهم مـ ــاد فأقصـ ــهاداهتم     وعـ ــهم شـ ــزع منـ ــة، وانتـ ــائف العامـ الوظـ
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وليس مـن  . اجلامعية، وأجربهم على االستماع إىل املواعظ املسيحيّة
جيهل أن هذا اإلجراء األخري، عرف تعـديالت كـثرية، ولكنـه تواصـل     

د مســاع هــذه  جمــرّ اً مــن مســؤويل الكنيســة أنّ بإصــرار عجيــب، ظنّــ 
على اإلميان باملسيحيّة،  العظات، سيحمل املستمعني اليهود، تلقائياً،

ولقـد  ! فتنتهي بذلك مشكلة الصراع الدائم بني املسيحيّة واليهوديـة 
، وكان ذلك 1458هذا الوهم مسيطراً، ومل يوضع له حدّ إال عام  ظلّ

  ).1464-1458" (بيوس الرابع"بأمر من البابا 

  وضع اليهود يف اجنلرتا) 8
ضمن اجليوش الزاحفة م معظم اليهود إىل اجنلرتا، من فرنسا، قدِ
وكانـت  . ، يف هناية القرن احلادي عشـر )1087- 1066" (غليوم الفاتح"مع 

غليوم "ا خلفه ابنه وملّ. الفرتة األوىل من وجودهم يف اجنلرتا، مطمئنة
رجـال  "، غمرهم برعايته، حتى بـاتوا يعرفـون بــ    )1100- 1087" (األمحر
وملـا كـانوا املـرابني    . لمملكةوعندها كانوا املصدر املايل الرئيسي ل". امللك

عــوا مبســاواة وحريــة، مل الوحيــدين فيهــا، شــكلوا طبقــة مرموقــة، ومتتّ 
وقـد  ! ع بـه االجنليـز األصـليون مـن مسـاواة وحريـة      تكونا دون ما يتمتّ

لــهم القتنــاء قصــور بلــغ بعضــهم، يف ســنوات قليلــة، مــن الثــراء، مــا أهّ 
يف اجنلرتا، من خالل ويسعنا تقدير جممل ثرواهتم ! كبرية، سكناً هلم

ما فرض عليهم من مسـامهة يف نفقـات احلملـة الصـليبية الثالثـة، إذ      
مــا فــرض علــى   ات الذهبيــة، يف حــني أنّ ريني ألفــاً مــن اللــ بلغــت ســتّ 

يقال  واحلقّ! مجيع املسيحيني يف أوروبا كلّها، مل يتجاوز السبعني ألفاً
اجنلــرتا،  فقــد كــان مجيــع ملــوك! ثــراءهم هــذا كــان ســبب خــراهبم إنّ

وكــان األمــراء . وهنمطــوال القــرنني الثــاني عشــر والثالــث عشــر، يســتغلّ
اً مــن فداحــة رون جــدّورجــال الكنيســة، بوصــفهم مــدينني هلــم، يتــذمّ  

وإىل ذلــك، فقــد كــان النــبالء يضــمرون   . الفوائــد الــيت يطــالبوهنم هبــا 
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عــون بــه مــن حظــوة لــدى امللــوك   احلقــد لليهــود، نظــراً ملــا كــانوا يتمتّ  
ويف عهــد . وأمــا الشــعب، فكــان ناقمــاً علــى ثــرائهم هــذا . ســر املالكــةواأل

ومـع أنـه وفّـر    . لأخذت أوضاعهم تتبدّ). 1154- 1135" (استفانوس"امللك 
 هلم احلماية خالل احلملة الصليبية الثانية، فقد متادى يف انتزاع كلّ

  .ما كان بوسعه أن ينتزعه منهم

، قَـدِم  1189عـام  " ريكـاردو قلـب األسـد   "وعندما اعتلى العرش امللك 
كبــار اجلماعــة اليهوديــة، ومعهــم هــدايا نفيســة جــداً، ولكــن احلاشــية     
امللكية حالت دون دخوهلم القصر، فيما كانت مجاهري الشعب ترمجهم 

. امللـك يريـد القضـاء علـى اليهـود      وراجت شـائعة مفادهـا أنّ  . باحلجارة
ال شــغب واســعة، قُتِــل خالهلــا عــدد مــن اليهــود، وهنبــت   فانــدلعت أعمــ

ل امللـك وعاقــب  وعنــدها فقـط، تــدخّ … قصـور الـبعض منــهم، وأحرقـت   
قــادة الشــغب، وأمــر بتحاشــي التعــرض لليهــود، ذلــك بأنــه كــان يــدرك    

وإىل ذلك، فما كان ليمتنـع  . تهم املالية بالنسبة إىل ظروف اململكةأمهيّ
ولكن، . أجل ملء صناديق اململكة عن فرض ضرائب باهظة عليهم، من

إىل احلملة الصليبية الثالثة، نشبت مـن   1190عندما انضم امللك عام 
 ت إىل املـدن الرئيسـية، الـيت كانـت تضـمّ     جديد اضطرابات واسعة امتدّ

ــبرية  ــة كـ ــات يهوديـ ــة    . مجاعـ ــذه احلملـ ــاركني يف هـ ــن املشـ ــان مـ ــا كـ فمـ
ت اليهـود قبـل أن يلتحقـوا    هنبوا ممتلكا أنّ الصليبية، من االجنليز، إالّ

جبيوش امللـك، فاعتصـم الكـثري مـن اليهـود يف القصـر امللكـي بالـذات،         
العــدد األكــرب منــهم، كانــت تــرهقهم    فحاصــرهم الصــليبيون فيــه، ألنّ 

ثم اقتحم اجلنود القصر، وقصدوا الربج . بة عليهم لليهودالديون املرتتّ
بعض، مبـا كـان   حيث اعتصم اليهود، فعمد هـؤالء إىل قتـل بعضـهم الـ    

ــ. لــديهم مــن أســلحة اً منــهم، طلــب العمــاد مــن اجلنــود  ومــن بقــي حيّ
  …الذين اقتحموا الربج، فأجهزوا عليهم دون رمحة
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ــ ــب األســد  "شــقيق وخلــف  " جــون"ا امللــك وأمّ -1199" (ريشــار قل
ــيهم حريّــ  )1216 ــيمأل  ، فقــد أعــاد إل ــازاهتم، ال لشــيء إال ل اهتم وامتي

اعتقــال مجيــع اليهــود يف مملكتــه،    عمــد إىل  ثــمّ . صــناديق الدولــة 
. وأخضــع عــدداً منــهم للتعــذيب، حتــى انتــزع منــهم أمــواالً طائلــة        

، الـــذي ســـعى إىل )1272-1217(وكـــذلك فعـــل امللـــك هنـــري الثالـــث 
روا بالرحيــل، ا فكّــوملّــ. ابتـزازهم إىل حــدود بــاتوا عــاجزين عــن أدائهــا 

لـى العـرش   وعنـدما اعت . منعهم امللك من ذلك، حلاجته املالية إليهم
، كـان اليهـود قـد بلغــوا مـن الفقـر مـا جعــل       1272عـام  " ادوارد األول"

ــ، ات1279ُّويف عــام . الكــل يتمنــى الــتخلص منــهم  م اليهــود باعتمــاد هِ
ويف . عدد كبري منهم يف أعقاب هـذه التهمـة   معدِأُأموال مزيفة، وقد 

، أصـــدر امللـــك أمـــراً بطـــرد مجيـــع اليهـــود مـــن مملكتـــه،   1290عـــام 
ا ممتلكاهتم كلّها، فقـد اسـتوىل عليهـا    ما وسعهم محله، وأمّفحملوا 

ومــا . وغــادر الكــثريون منــهم إىل بلجيكــا وفرنســا. العــرش االجنليــزي
ــل اليهــود مــن       كانــت كنيســة اجنلــرتا مبنــأى عــن مســؤولية مــا حتمّ

" اوكسـفورد "فقد أمرهم اجملمع الكنسي املنعقـد يف  . مضايق ومظامل
، وحظّـــر علـــيهم كـــل عالقـــة هلـــم "عـــارشـــارة ال"، بارتـــداء 1222عـــام 

باملســيحيني، حبيــث مُنــع املســيحيون حتــى مــن بــيعهم مجيــع أنــواع    
وكانــت كــل . وخضــع بنــاء الكــنس اليهوديــة لقواعــد جديــدة! األغذيــة

أي مســيحي، يعاقــب صــاحبها   شــتيمة يــتلفظ هبــا أي يهــودي ضــدّ  
اً، أخـري . ، فُرض عليهم مساع العظـات املسـيحيّة  1280ويف عام ! باملوت

-1285" (هونوريـوس الرابـع  "وقبل طردهم بأربع سنوات، كتـب البابـا   
، رســالة يشــكو فيهــا مــن إمهــال املســؤولني يف كنيســة اجنلــرتا   )1287

ملكافحة الربا لـدى اليهـود، كمـا كـان يشـكو مـن سـعي اليهـود الـدائم          
  .والدؤوب، إىل نشر إمياهنم بني املسيحيني
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  !قبيل اإلعصار… واحة سالم
  
  

كانت املفارقـة الكـربى يف تبـاين الواقـع بـني يهـود إيطاليـا ويهـود         
 أنّ كانت مجاعتا ذينك البلدين تنعمان بظـروف مؤاتيـة، إالّ  . إسبانيا

ــايرين   ــيني متغـ ــذا منحـ ــرييهما اتّخـ ــا، قَ . مصـ ــي رومـ ــبِففـ ــامل  لـ العـ
ــطّ   ــود قــ ــرّض اليهــ ــاثوليكي، مل يتعــ ــون    الكــ ــوا ينعمــ ــرد، وظلّــ للطــ

وأما يف إسـبانيا،  . عيد هناية القرون الوسطىباالطمئنان التام حتى بُ
حيث كانت تقوم احملاوالت املتتابعة، مـن أجـل حتقيـق وحـدة الدولـة      
الكاثوليكية، فقد واجه اليهود زماناً عصيباً، انتـهى هبـم إىل طـردهم    

ــة البشــاعة     ــبالد، علــى حنــو يف غاي وقــد حــار املؤرّخــون يف   . خــارج ال
قودنــا، كمــا هــي احلــال دائمــاً يف  ذلــك لي وإنّ… تفســري هــذا التبــاين 

ــرّع،    ــاريخ، إىل ضـــرورة الرتيّـــث يف إصـــدار أي حكـــم متسـ شـــؤون التـ
  .وبالتايل قاصر

  اــيف إيطالي) 1
كتب أحد أبـرز اخلـرباء يف أمـور العالقـات بـني البابويـة واليهـود،        

 Emmanuel" (عمانوئيـــــل رودوكانـــــاكي "وهـــــو املـــــؤرّخ اليهـــــودي   

Rodocanachi(يقول ،:  
مكـان، يف إسـبانيا، يف    الوقت الذي كان فيه اليهود يف كلّيف « 

ضـون  فرنسا، يف أملانيا، وحىت يف العربية، ويف أقصـى األمكنـة، يتعرّ  
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. الضطهاد ظامل، كانوا يف روما، عاصمة العامل املسيحي، حماطني بالتسامح
لقد كانت الطمأنينة والسالمة على صعيد اجلسد والروح، اللتان كانوا 

  ». يس بطرسرتني هلم يف ظالل القّدما يف كل مكان، كانتا متوفّيفتقدوهن
ــ ــاكوف "ة مــؤرخ يهــودي آخــر، وهــو   مثّ ــون بولي ، يقــول يف هــذا  "لي
  :الشأن

كانت روما املدينة األوروبية الكربى والوحيدة، اليت مل يطرد منـها  «
  ». ت دائماً واحة سالم هلماليهود يوماً، وقد ظلّ

فقد كـان  . مع الوقائع التارخيية امليدانيةهذه اآلراء لتتطابق  وإنّ
. لوا هلـم فيهـا تنظيمـاً مسـتقالً    اليهود يف روما، منذ زمـان بعيـد، شـكّ   

وكــان ممثّلــو هــذا التنظــيم، منــذ القــرن الثــاني عشــر، يشــاركون يف    
ــا      التطــواف الــذي كــان يقــام يف هــذه املدينــة، مبناســبة اعــتالء الباب

لــه التــهاني، ويبســطون  يس بطــرس، فريفعــون اجلديــد كرســي القــدّ 
. أمامه لفائف الشريعة، ويتقبّلون منـه جتديـد حقـوقهم وامتيـازاهتم    

رات أحـد  وقد جـاء يف مـذكّ  . هذه العادة مغرقة يف القدم واملعروف أنّ
، الذي زار رومـا يف القـرن   "بنيامني التودايل"املؤرّخني القدامى، وهو 

ام، وال يـدفعون  ينعمون باالحرت"الثاني عشر، أنه وجد اليهود هناك 
يف أواخــر  ، فلــم تُعــرف فيهــا إالّ "شــارة العــار"أمــا ". الضــرائب ألحــد

وإىل . القــرن الثالــث عشــر، أي بعــد انتشــارها يف ســائر بلــدان الغــرب
  .ذلك فما كانت واسعة االنتشار

العالقـــات بـــني اليهـــود واملســـيحيني كانـــت ممتـــازة، إذ   ذلـــك بـــأنّ
وكـــان الـــزواج . مـــع املســـيحيني كـــان اليهـــود يتعـــاونون تعاونـــاً كـــامالً

ــهم غــري مقيّــ   ــأيّبين ــد د ب ــهم يف    . قي ــارون مهن ــود خيت ــان اليه ــا ك كم
ولقـــد كانـــت هـــذه الظـــروف املرحيـــة قائمـــة  . حريـــة ال قيـــود عليهـــا
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يف مجيـــع املنـــاطق اخلاضـــعة لســـلطة البابـــا السياســـية، مبـــا فيهـــا  
  .بفرنسا" أفينيون"مدينة 

ــكّ ة أيّلـــــيس مثّـــــ  ــود   يف أنّ شـــ ــع اليهـــ ــان  وضـــ ــا كـــ يف إيطاليـــ
ــازاً ــؤرّخ   . ممتـــ ــول املـــ ــك يقـــ ــاكوف "ويف ذلـــ ــون بوليـــ ــة " ليـــ يف كتابـــ
  ":من حممد إىل املاران"الشهري 

لون حالـة اسـتثنائية يف   كان اليهود مبجملهم يف إيطاليا، يشـكّ « 
ويف ". وادي دمـوع "فتارخيهم يف القرون الوسـطى، مل يكـن   . أوروبا

يف إيطاليا، بل عن " مشكلة يهودية"ث أحد عن العصور احلديثة، مل يتحّد
  ». يهود اندجموا يف انسجامٍ تاّم مع مواطنيهم

ــان     ــا منتشــرين يف كــل مك ــود يف إيطالي ــان اليه ولكــن احلضــور  . ك
ــة، يف      ــة للكنيســ ــاطق التابعــ ــا، ويف املنــ ــان يف رومــ ــم كــ ــف هلــ الكثيــ

وقــد كــانوا علــى العمــوم  . اللومبارديــا، ونــابويل، والبندقيــة، وصــقلية 
. بـــأحوال مزدهـــرة، ويعيشـــون يف ألفـــة ومـــودّة مـــع اجلميـــعينعمـــون 

تني إىل اضطرابات السـامية  مرّ املؤرّخني مل يشريوا إالّ واحلقيقة أنّ
حــدثت، األوىل يف القــرن احلــادي عشــر، والثانيــة يف القــرن الثالــث    

هم، ويعود السبب يف كلتا احلـالتني إىل هتـم كاذبـة راجـت ضـدّ     . عشر
أمــا الثــاني . ســيحيني، االضــطراب األولوقــد أمخــد احلكمــاء مــن امل 

ــدخّ   ــا فقــد أمخــده ت ــع "ل الباب لصــاحل ) 1261-1254" (الكســندر الراب
وأما العواصف اليت هبّت علـى اجلماعـات اليهوديـة يف أوروبـا     . اليهود

كلّهــا، إبــان احلمــالت الصــليبية وانتشــار الطــاعون، فلــم تصــب أحــداً 
لجـأ األكـرب جلميـع اليهـود     ولذلك كانت إيطاليا امل. من يهود إيطاليا

اهلاربني من فرنسا وأملانيا وإسبانيا، حبيـث باتـت يف القـرن السـادس     
. ، اهلاربني من إسـبانيا أيضـاً  "املاران"عشر املالذ األوحد هلم وجلموع 
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ــايف       ــورهم الثقـ ــة، حضـ ــة اإليطاليـ ــر النهضـ ــم يف عصـ ــان هلـ ــد كـ وقـ
عر واألدبــي، حتــى عُرفــت هلــم صــداقات هامــة، مثــل صــداقة الشــا       

" اليــاس ديلميــديكو "مــع دانــيت، والكاتــب   ) 1330-1264" (عمانوئيــل"
  ".بيك دوال مرياندول"مع ) 1460-1497(

وقـد رأى بعضـهم   . مثل هذا الواقع االستثنائي حيتاج إىل تفسـري 
ــلّ    ــأنّ . مــا عــداها  رجحــان كفــة األســباب االقتصــادية علــى ك  ذلــك ب

النظام اإلقطاعي الذي عمّ بلـدان أوروبـا، وكـان السـبب الرئيسـي يف      
تدهور أوضاع اليهود فيها، مل يعمّـر طـويالً يف إيطاليـا، فحـلّ حملّـه      

ة، حيث كان سكان كل مدينة وضـواحيها، أيـاً كـان    نظام املدن املستقلّ
وملــا مل . اعتقــادهم، يُعتــربون مــواطنني، متســاوي احلقــوق والواجبــات

يهــود آنــذاك ميلكــون ثــروات اســتثنائية، وكــان العديــد منــهم    يكــن ال
وا أحـــداً، ال متوســـط احلـــال، مل يســـرتعوا انتبـــاه أحـــد، ومل يســـتفزّ

ــم يف الشــؤون         ــداء آرائه ــاً عــن إب ــون عموم ــانوا ميتنع ســيما وأهنــم ك
كمـا أنـه مل يكـن هلـم الـدور األكـرب يف الشـؤون        . السياسية والعسكرية

املــرابني املســيحيني يف   يقــال أنّ واحلــقّ. ااملاليــة، وال ســيما يف الربــ  
مشال إيطاليا، وال سيما يف مـدينيت ميالنـو وفلورنسـا، كـانوا يبـزّون      

ومـع ذلـك، فقـد    . مجيع زمالئهم، من يهـود وسـواهم، يف هـذا امليـدان    
كــان لليهــود مكانــة تُــذكر يف الوســط املــايل، ال ســيما بعــد أن حصــل  

دوا مـن فرنسـا وأملانيـا، علـى إذن     املرابون اليهود، الذين كانوا قد طـر 
وإىل ذلــك، فقــد كــان النــاس  . مبمارســة مهنتــهم يف املــدن اإليطاليــة 

ــرابني املســيحيني، ألنّ    ــرابني اليهــود علــى امل ــانوا   يــؤثرون امل هــؤالء ك
وكـان البـابوات يف احلقيقـة    . دائماً على خالف مع توجيهات الكنيسـة 

هلـم مبمارسـة مهنـهم،    يوفّرون احلماية للمرابني اليهود، ويسـمحون  
وكـانوا، إىل  . بل كانوا يسـتخدموهنم يف الـدوائر املاليـة التابعـة للبابـا     

ذلـــك، يشـــدّدون الرقابـــة علـــى أعمـــاهلم املاليـــة، ويـــدقّقون يف نســـب 
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واملعروف عن . فوائدهم، ويف أمهية الضمانات اليت كانوا يطالبون هبا
 ع الربــا، إالّيهــود إيطاليــا أهنــم مل ينصــرفوا جبديــة إىل التعامــل مــ  

ويف إثــــــر ذلــــــك، ســــــارع اآلبــــــاء  . خــــــالل القــــــرن الرابــــــع عشــــــر 
ــا    ــة، مسّوهــ ــات خرييــ ــداث مجعيــ ــكانيون، إىل إحــ ــالل "الفرنسيســ تــ

ضــح أن وبــذلك يتّ. ، ترمــي إىل إقــراض األمــوال، دون فائــدة "التقــوى
الـــيت كانـــت وراء  -مـــن ثـــراء فـــاحش وربـــا  -األســـباب االقتصـــادية 

  .ألوروبية، مل تكن قائمة يف إيطاليااضطهاد اليهود يف البلدان ا
ما بدر من تسـامح مـع اليهـود     ومييل الباحثون إىل االعتقاد بأنّ

ــد        ــا ق ــاوات اخلاصــة هلــم، مــع م ــة الباب ــود إىل محاي ــا، يع يف إيطالي
ر لدى الشعب اإليطايل من طيبة فطرية، تُفسّـر بعـض الشـيء    يتوفّ

يــة والسياســية، الظــروف االجتماع والواقــع أنّ. تعاملــه الســمح معهــم
ا كانـت عليـه يف البلـدان    اً عمّـ العامة، يف إيطاليـا، كانـت ختتلـف جـدّ    

الشعب يف إيطاليا كان مبنأى عـن   هذا ال يعين أنّ. األوروبية األخرى
د مرة أخـرى أن مـا   حترّك السامي، خفي أو معلن، وإمنا هو يؤكّ أيّ

لرعايـة  كان يلجـم أحيانـاً كـثرية، مثـل هـذه النزعـات الشـعبية، كـان ا        
رهــا هلــم البــابوات، حبكــم وجــودهم يف قلــب الصــرحية الــيت كــان يوفّ

بــات البلــد، وحبكــم متابعتــهم الدؤوبــة ملــا كــان جيــري فيهــا مــن تقلّ   
اســحق "وقــد أحســن املــؤرّخ املعاصــر، . دينيــة أو سياســية أو اجتماعيــة

  :، إذ كتب يقول"ابراهامس

لعليا، وتنحدر إىل كانت معاداة اليهود تنطلق، دائماً من الطبقات ا« 
األحكام املسبقة الالسامية مل تنشأ يف هذه الطبقات،  وإنّ. الطبقات الدنيا
ولكن هذه املالحظة، الدقيقة بالنسبة إىل سـائر البلـدان   . بل يف تلك

املشاعر الالسـامية   ذلك بأنّ. األوروبية، ال تتطابق مع الواقع يف إيطاليا
يف هذا البلد، كما ُعرفت خالل القرن الثاين عشر، كانت مـن أصـل   
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ولكن هذه املشاعر الصادرة عن عامة الناس، كان قادة القـوم  . شعيب
  » .يتحكّمون هبا على هواهم

إىل ذلـك، مالحظـة غايـة يف    " بوليـاكوف "ويضيف املـؤرّخ اليهـودي   
، إذ "من حممد إىل املـاران "مية، األمهية، يف كتابه الشهري عن الالسا

يقول عن هذا التسامح إنه انتشـر يف إيطاليـا، ويف إيطاليـا وحـدها،     
وهــو لــيس بطــارئ، ويعــود إىل أســباب ال متــت إىل االقتصــاد بصــلة،   

  "!جوار روما اجلغرايف"وإمنا هو ميتّ إىل ما يسميه 

  أسس التسامح) 2
قات مع اليهـود،  كانت سياسة الدولة يف إيطاليا، على صعيد العال

فهي، من جهة كانت تعارض هيمنة اليهـود  . تتّسم بازدواجية واضحة
وكانــت، مــن جهــة أخــرى، . علــى املســيحيني، أو حتــى التســاوي بينــهم

وكانـت تلـك السياسـة تنبـع،     . توفّر هلم احلماية حلقـوقهم األساسـية  
ــي يف       ــريية، وهـ ــالتها التبشـ ــى رسـ ــة علـ ــرص الكنيسـ ــن حـ ــالً، مـ أصـ

ــربّ  ــاالنتيجــة، م ــة    . ر وجوده إال أهنــا مل تكــن جتهــل الظــروف الزمني
خـذ حياهلـا مواقـف متليهـا هـذه الظـروف       واالقتصادية الطارئـة، فتتّ 

ولــذا جنــدها . ســم تــارة بالتضــييق، وطــوراً باحلمايــة بالــذات، وقــد تتّ
خالل حقبة القرون الوسطى، تويل جانـب احلمايـة االهتمـام األول،    

وكـان ذلـك ينطبـق    . أوسـاط الشـعب  إزاء تنامي مشاعر الالسامية يف 
على حنو خاص علـى املنـاطق اخلاضـعة مباشـرة للسـلطة البابويـة،       
ر حيث كانت التعليمات الصادرة عنها حتظى بتجاوب واسع، ال يتوفّ

سياسة البابوات حيال  ويسعنا املالحظة أنّ. مثله يف املناطق األخرى
قفة واجملــامع ســم دائمــاً بتســامح ثابــت، كــان األســا  اليهــود، كانــت تتّ

ويف ذلـــك جنـــد املـــؤرّخ . الكنســـية احملليـــة، كـــثرياً مـــا يفتقـــرون إليـــه
  :يقول أيضاً" رودوناكي"اليهودي 
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البابوات كانوا، يف نطاق املناطق اخلاضعة  لكَم من مرة الحظنا أنّ« 
مباشرة لسلطتهم، يلطّفون ما جاء يف رسائلهم من توجيهات ال ختلو من 

وكانوا ُيدخلون عليها تعديالت، أو . تطبيقهاتشّنج مفرط، أو يستحيل 
يلحقون هبا تفاسري، يف حني أهنا كانت، يف املنـاطق األخـرى، تطّبـق    

  .»تها، دون ترّدد، بل دون رمحة حبرفّي
ــ ر هــذا ة أســباب كــثرية، اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية، تفسّــ  مثّ

شـرنا  وقـد أ . الذي كان ينعم به اليهود العائشون يف األراضي البابوية
ب علينا أن نبحث على حنـو أعمـق،   ه يتوجّإال أنّ. إليها بعض الشيء

وهنـا ال منـاص   . عما هو السبب احلقيقي الكامن وراء هذا التسامح
غريغوريـوس  "السياسة الـيت كـان البابـا     خني من االعرتاف بأنّللمؤرّ
قد أرسى قواعدها، ورسم خطوطها يف القرن السـابع، والـيت   " الكبري

قـد ثبّتـها يف أول رسـالة لـه     ) 1061-1058" (نقـوال الثـاني  "ا كان البابـ 
هبذا الشأن، كانت قد تأصّلت وتواصلت بنجاح حتى منتصف القـرن  

  .اخلامس عشر
ومع ذلك، فإن حياة اليهـود يف املمتلكـات البابويـة، مل تكـن دائمـاً      

وكانت . وا أحياناً ملواجهة ظروف صعبةوقد اضطرّ. على خري ما يرام
لبابوات هبذا الشأن، كثرياً مـا حتتـوي إشـارات أو عبـارات، ال     كتابات ا

مــن ذلــك مــا جــاء يف رســالة للبابــا . ختلــو مــن قســوة، بــل مــن إهانــة
  :، إذ يقول فيها1429عام " مارتان اخلامس"

ل الكنيسة وجودهم يف مناطق كثرية مـن  اليهود، الذين تتحّم إنّ« 
االستمرار يف عنـادهم   العامل، بفضل نعمة السيد املسيح، يصّرون على

وتعاميهم، بدل أن يعترفوا بكالم األنبياء وأسـرار الكتـب املقدسـة،    
ولكن، نظراً . ويبلغوا إىل معرفة اإلميان املسيحي، وينالوا بذلك، اخلالص
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للضرورة اليت زّجوا فيها أنفسهم، فإهنم يرجون عوننا ورضانا، وحنن ال 
  .»ملسيحّية، من مساحة روحية ننوي البّتة أن نرفض هلم ما يف التقوى ا

" اينوشـنتوس الثالـث  "من ناحية أخرى، كان بعض البابوات، مثـل  
ــر "، و)1198-1216( ــوس العاشــ ــانيوس "و) 1276-1271" (غريغوريــ افجــ

خيشون تواجد اليهود يف قلب العامل املسـيحي،  ) 1447-1431" (الرابع
مثـل  ولكـن، حتـى يف   . ويُصدرون توجيهـات، فيهـا تضـييق وإهانـة هلـم     

هذه احلاالت، كانت قراراهتم تلـك السـامية يف مظهرهـا، أكثـر منـها      
  ":سيسيل روث"ويف ذلك يقول املؤرّخ اليهودي . يف جوهرها

دة جداً، يف مجيع البلدان األوروبية، مل ُتهَمل القوانني الالسامية املعقّ« 
ـ   ا اليت رمستها اجملامع الكنسية، وأعلنتها الرسائل البابوية الالحقـة، كم

أمهلت يف إيطاليا، حيث نعمت اجلماعة اليهودية بأقصـى قـدر مـن    
وكانت هذه الروح تنطلق من روما، وتنتشر . احلريات املادية واألخالقية

يف إيطاليا كلّها، باستثناء اجلنوب حيث كانت التأثريات األجنبية تربزها 
ن وكانت مشس النهضة تبلغ منتهى تألقها، واليهود ينعمو. على حنو آخر

  ». حبرارهتا املعطاء، كما مل ينعموا هبا من قبل
ــرن      ــر القـ ــى آخـ ــاعد حتـ ــمح يف تصـ ــد السـ ــذا التقليـ ــل هـ وتواصـ
اخلامس عشر، ومطلع القرن السادس عشر، حيث أبدى العديد من 
البــابوات تقــديراً لليهــود غــري مســبوق، حبيــث كــان هلــم مــن األطبــاء 

وقــد حــاول . رةواملــثقّفني مــن اليهــود، مــن كــانوا يف حاشــيتهم مباشــ  
اء املسـيحيني،  أن يـوفر للقـرّ  ) 1484-1474" (سيكستوس الرابـع "البابا 

الكســـندروس "البابـــا  كمـــا أنّ". الكابـــاال"ترمجـــة التينيـــة مـــن كتـــاب 
فرض على اليهود يف رومـا، ضـرائب باهظـة،    ) 1500-1498" (السادس
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اليهــود، اهلــاربني مــن  " املــاران"ق الالجــئني وألهنــم ســألوه جلــم تــدفّ 
) 1513-1503" (يوليـوس الثـاني  "وأمـا البابـا   . سبانيا، إىل مدينة روماإ
ــر"و ــال   )1521-1513" (الون العاشـ ــاً حيـ ــاً عظيمـ ــديا تعاطفـ ــد أبـ ، فقـ

" بــولس الثالــث "فيمــا كــان البابــا  يهــود، اء اليهــود، إذ كــان هلــم أطبّــ  
ــا . يغمـــرهم باالمتيـــازات ــابع"إال أن البابـ -1523" (اكليمنضـــوس السـ

حمـاكم التفتـيش   "غ رضاه عليهم الـذروة، أوقـف عمـل    ، وقد بل)1534
يهـوديني،  " رائـيني "، وأقام عالقات وثيقـة مـع   "املاران"ضد " اإلسبانية

، وخطّط لرتمجة العهد )Molcho" (مُلكو"و) Reubeni" (رويبيين"مها 
  .القديم، على يد علماء يهود ومسيحيني معاً

ــا     " بــولس الرابــع "إال أن هــذه احلقبــة الســعيدة، انتــهت مــع الباب
  …وحركة اإلصالح املضادة) 1555-1559(

  .العصر الذهيب يف إسبانيا) 3
ــدعوّون        ــا مـ ــود فيهـ ــري إىل أن اليهـ ــان يشـ ــبانيا كـ ــيء يف إسـ ــل شـ كـ

وقــد بلغــوا عصــرهم   . حليــاة تفضــل كــثرياً حيــاة إخــوهتم يف إيطاليــا     
ــرنني     ــيما خــــالل القــ ــا، ال ســ ــالمي فيهــ ــم اإلســ ــان احلكــ ــذهيب إبــ الــ

ــر  ــاني عشـ ــر والثـ ــادي عشـ ــتد ضـــغط  . احلـ ــا اشـ ــدين"وملـ ــا، " املوحّـ فيهـ
ــما   ــهم إىل ممالـــــك الشـــ ــاجر الكـــــثريون منـــ ــيحيّة، ولكـــــن هـــ ل املســـ

ــك       ــرب تلـــ ــتاال، أكـــ ــمة قاشـــ ــة، عاصـــ ــتقر يف طليطلـــ ــم اســـ معظمهـــ
املمالـــك، حيـــث تعاقـــب علـــى حكمهـــا عـــدد مـــن امللـــوك املتســـاحمني   

ــيما امللـــك   ــود، وال سـ ــال اليهـ ــد األول"حيـ ــا يف "فردينانـ ، الـــذي حكمهـ
النصــــف األول مــــن القــــرن احلــــادي عشــــر، والــــذي كــــان قــــد مــــنح  

واطنيهم املســــيحيني، والــــذي كــــان اليهــــود حقوقــــاً متســــاوية مــــع مــــ
ويف هـــذه . قـــد ضـــم إىل حاشـــيته اخلاصـــة، عـــدداً ال بـــأس بـــه منـــهم 
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األجــــواء املرحيــــة، متيّــــز عــــدد مــــن اليهــــود يف امليــــادين الفكريــــة        
والثقافيــــة والتجاريــــة، واخنرطــــوا حبريــــة يف مجيــــع املهــــن احلــــرة،  

فكــــان هلــــم أطبــــاء مشــــهورون، . بــــدءاً مــــن الزراعــــة وانتــــهاءً بالربــــا
ومل ينــــزعج أحــــد مــــن هــــذا احلضــــور . ومتيــــزوا بعطــــاء روحــــيّ راقٍ

ولقـــد بلغـــوا مـــن التطـــور يف أواخـــر القـــرن احلـــادي  . اليهـــودي املميـــز
ــا   ــا جعـــل البابـ ــر، مـ ــابع"عشـ يوصـــي ) 1085- 1073" (غريغوريـــوس السـ

بوضـــع حـــد لظهـــور اليهـــود  ) 1109- 1065" (الفـــونس الســـادس"امللـــك 
 اجملتمـــع حـــدّاً جعلـــهم،   وقـــد بلـــغ انصـــهارهم يف  . علـــى املســـيحيني 
، الــــذي مل يــــوفر  )1157- 1126" (الفونســــو الســــابع "يف عهــــد امللــــك  

وســـــيلة لـــــدعمهم، يقـــــاتلون جنبـــــاً إىل جنـــــب مـــــع املســـــيحيني يف  
وعلــــى الــــرغم مــــن كــــل ". املوحّــــدين"ضــــد " طليطلــــة"الــــدفاع عــــن 

ــطرون      ــود، يضــــ ــرين اليهــــ ــؤرّخني املعاصــــ ــإن بعــــــض املــــ ــك، فــــ ذلــــ
شـــعباً : "، بـــأن اليهـــود ظلـــوا  "ميلمـــان" لالعـــرتاف، كمـــا قـــال املـــؤرّخ   
  ".داخل شعب، ودولة داخل دولة
مـن ذلـك أهنـم    . عون باسـتقاللية واسـعة  واحلقيقة أهنم كانوا يتمتّ

، حتـى  )اليهـود (احلكم بـاملوت علـى مـواطنيهم     كانوا يستأثرون حبقّ
اليهـود   وباختصـار، فـإنّ  . أساؤوا استخدامه خالل القرن الرابـع عشـر  

كلياً يف جمتمعاهتم اإلسبانية، ولكنهم كانوا يدركون  كانوا مندجمني
ــى       ــايل علــ ــافظون بالتــ ــة، وحيــ ــذورهم اليهوديــ ــالٍ جــ ــاس عــ بإحســ

ســيمون "خيهم، وهــو ويف ذلــك كتــب أحــد مــؤرّ. تهم اإلثنيــةخصوصــيّ
ــه "دوبنــوف ــاريخ العــاملي للشــعب اليهــودي  "، يف كتاب ، الصــادر يف "الت

  :، يقول1926برلني عام 
وملا غادروا إسبانيا، كانت  .ايكونوني، دون أن انّيكان اليهود إسب« 

  » .إسبانيا قد قطعت شوطاً بعيداً يف التهويد
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ون اليهـود، أقـدم عليهـا صـليبيّ     عرفت تلك الفـرتة اعتـداءات ضـدّ   
 املســلمني يف إســبانيا، مــع أنّ  إســبان، خــالل محالهتــم الكــثرية ضــدّ  

الصــليبيني عــدم املــس ناشــد ) 1073-1061" (االســكندر الثــاني"البابــا 
  :باليهود قائالً هلم

اهللا يستاء جداً من كل إراقة دم، وال يرتاح للقتل، حـىت لـو    إنّ« 
  » .كان قتالً لألشرار

حمــاوالت كــثرية بــذلت يف إســبانيا لفــرض اإلجــراءات  صــحيح أنّ
، وجمــامع "اينوشــنتوس الثالــث"الالســامية، الــيت صــدرت عــن البابــا  

لـيت كانـت سـائدة يف اجنلـرتا، وفرنسـا وأملانيـا،       الكنسية، وا" الالتران"
، الـيت  "شـارة العـار  "ولكنها مل جتـد هلـا طريقـاً إىل الواقـع، ال سـيما      

وحــالف االزدهــار حيــاة اجلماعــات . رفضــها يهــود قاشــتاال بكــل جــرأة
 وعلـى الـرغم مـن ثـرائهم الصـارخ، ومـا اسـتجرّ       . اليهودية يف إسبانيا

وا ملصادرة ممتلكاهتم، كمـا حـدث   ضعليهم من ضرائب، فهم مل يتعرّ
إلخواهنم يف سائر البلدان األوروبية، مـن أجـل دعـم صـناديق امللـوك      

ــة ــبانيا، كانـــت    . اخلاويـ ــه يف إسـ ــانوا يتعاطونـ ــذي كـ ــا، الـ ــام الربـ ونظـ
وكان الكثريون منهم . السلطات الكنسية والسياسية تغضّ النظر عنه

يشاركون يف املآدب، يقصدون احلمّامات العامة، أسوةً بسائر الناس، و
  .وكثرياً ما كانوا حيضرون االحتفاالت الدينية واملسيحيّة

ـــ   ــود جبّ ــذلت جهـ ــد بُـ ــك، فقـ ــهم ومحـــل العـــرب  وإىل ذلـ ارة حلملـ
ــد       ــالطرق الســلمية واحلــوار، وق ــاق املســيحيّة، ب ــى اعتن املســلمني عل

يف هــذا اجملهــود، وأخــذوا يعلّمــون    " ونالــدومينيكيّ"شــارك الرهبــان  
وأجريـت مسـاجالت كـثرية    . اللغتني العربية والعربية طالب الالهوت،

بني بعض املهتدين من اليهود واحلاخامات، دون نتـائج تـذكر، ولكـن    
ــداً عــن أيّ   ــزّ يف    . عنــف أيضــاً بعي ــة اليهــود أخــذت هتت ولكــن طمأنين
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ــة  ــة مــع فرنســا، حيــث      "النافــار"مقاطع ، املتامخــة للحــدود اجلنوبي
، ولتسـرّبات السـاميّة مـن كـلّ     1284تعرضوا ملضايقات اقتصادية عـام  

ــا  ــا وأملانيــ ــام . مــــن فرنســ ــة  1328ويف عــ ، هبّــــت اجلمــــاهري يف مدينــ
، بتحريض من راهـب فرنسيسـكاني، فحـدثت جمـازر قضـت      "استيال"

مبنـأى عـن    الربتغال قـد ظـلّ   وإىل ذلك، فإنّ. ة آالف يهوديعلى ستّ
  .كل ما كان يناوئ اليهود يف البلدان األوروبية ويف إسبانيا

اة وكــــان منــــوذج التعــــايش يف قلــــب إســــبانيا، يف املقاطعــــة املســــمّ
فقد عرفت مـن القـرن احلـادي عشـر     ". بورغوس"، وعاصمتها "قشتاال"

ــة      ــوك ذوي النزعـ ــن امللـ ــاً مـ ــاً متتابعـ ــر، تعاقبـ ــع عشـ ــرن الرابـ إىل القـ
رة يف اإلنســانية، الــذين حرصــوا علــى تشــجيع مجيــع الطاقــات املتــوفّ  

االنتمـاء الـديين، وشـجّعوا حتـى اليهــود،     النظـر عـن    مملكتـهم، بغـضّ  
ووفّروا هلم احلمايـة، يف وجـه مكائـد النـبالء ورجـال الكنيسـة، حبيـث        

وجاء يوم بات مألوفـاً فيـه أن   . لطّفوا كثرياً مداخالت البابوات عندهم
وكثـرت الزواجـات بـني    . يكون للملك وزير أو مستشار أو طبيب يهودي

ــود ــذا ا أنّ إالّ. النـــبالء واليهـ ــذروة يف عهـــد امللـــك   هـ النســـجام بلـــغ الـ
، امللقّــب بــاحلكيم، وقــد أحــاط نفســه )1284- 1252" (الفونســو العاشــر"

حباشية معظمها من اليهود، ومنحهم مساحات شاسعة من األراضي، 
وعنـدما أراد أن يـنظّم لوحاتـه    . بل وهبهم مسـاجد حوّلوهـا إىل كـنس   
ت مل يسـتطع أن يتفلـّ   هأنـّ  إالّ. الفلكية الشهرية، اسـتعان بعلمـاء يهـود   

من بعض القيود املفروضة على اليهود، منها على سبيل املثـال، محـل   
ــار" ني يف بيــــوهتم وأعمــــاهلم، ، وعــــدم اســــتخدام مســــيحيّ "شــــارة العــ

وقـــد أُتـــيح، طـــوال تلـــك الفـــرتة . واســـتبعادهم مـــن الوظـــائف العامـــة
وبعـــدها، للفكـــر اليهـــودي أن يعـــرف نشـــاطاً ملحوظـــاً، علـــى صـــعيد  

  .اليهودية" بالكاباال"ت الفلسفية، والنزعات الصوفية اخلاصة الدراسا
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فردينانـــد "وتصـــاعد النجـــاح إىل قمـــة جديـــدة يف عهـــد امللكـــني  
، حيـث  )1350-1312" (الفونسو احلادي عشـر "، و)1312-1295" (الرابع
اليهـود مناصــب هامـة يف الـبالط امللكــي، وحتملـوا مســؤوليات      احتـلّ 

ذلــك نقمــة النــبالء ورجــال الكنيســة    فجلــب هلــم كــلّ . اإلدارة املاليــة
وشيئاً فشيئاً، بدرت من هنا وهناك انتقـادات، طـال بعضـها    . والشعب

ــرز مــن تطــاول يف النقــد أســرة      . حتــى امللــك  ــان مــن أب " كــورتيز"وك
مــاألة اليهــود، واحتجــوا علــى ممارســتهم  الشــهرية، فــاهتموا امللــك مب

الربا، وطالبوا بفرض ضرائب عالية على اليهود، كما طـالبوا بإلغـاء   
الفونسـو احلـادي   "فاسـتجاب امللـك   . ما هلم مـن ديـون علـى اجلميـع    

لبعض هذه املطالب، فألغى ربـع الـديون، وحظّـر علـى اليهـود      " عشر
نسية، فقد ألغى بعضُها وأما اجملامع الك. االستمرار يف ممارسة الربا

عملَ اليهود يوم األحد، وأرغمهم على املكوث يف البيت طـوال أسـبوع   
  …"شارة العار"اآلالم، كما أرغمهم على محل 

وأمــا عامــة النــاس، فقــد كــان احلســد يتأكّلــهم مــن تــأثري اليهــود   
ي الفقـر، وارتفـاع   بني مـن امللـك مسـؤولية تفشّـ    الواسع، ومحّلوا املقرّ

الوا إىل حتميل اليهود مجيعـاً، مسـؤولية تـدهور املعيشـة     األسعار، وم
ــ إال أنّ. يف الـــبالد ع بـــه عـــدد كـــبري مـــن اليهـــود، مـــن  مـــا كـــان يتمتّـ

ــة،      ــوهلم اليهوديــ ــة بأصــ ــم غطرســ ــز، زادهــ ــى ومراكــ ــة وغنــ طمأنينــ
وجناحاهتم االجتماعية واملادية، فتمادوا يف مظاهر بذخهم، وأخـذوا  

ســـلوا يف احتقـــار حتـــى أبنـــاء يعيّـــرون اآلخـــرين يف أصـــوهلم، واسرت
. دينهم، وقلّصوا إىل حدود دنيا اهتماماهتم بالدين واحليـاة الثقافيـة  

وجاء يوم مل يعودوا يرون فيه شيئاً مما كان يعتلج يف األعمـاق، مـن   
  .أسباب ستقودهم إىل اهلاوية

ذلـك بـأن خالفـاً عميقـاً نشـب      . ولقد برز أحـدُها حامسـاً وسـريعاً   
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امللـك  "، امللقّـب بــ   )1369-1350" (طـرس القاسـي  ب"بني ملـك إسـبانيا   
هنــــري "، لعمــــق ارتباطاتــــه الكــــثرية مــــع اليهــــود، وأخيــــه  "املتــــهوّد

وعنــدما قَتَــل هنــري أخــاه، بيــده، وحــلّ حملّــه، حتلّــى ". الرتاســتماري
ببُعد نظر منعه من االنتقام منهم، فلم يُقصِهم عن البالط امللكـي،  

، ولكـن كـل شـيء كـان     ماهريوسعى جاهداً، حلمايتهم من غضب اجل
مبــادرات كــثرية،  " كــورتيز"واختــذت أســرة  . يشــري إىل أفــول جنمهــم  

ففـرض علـيهم محـل    . ترمجت هذا األفـول، بتأييـد مـن امللـك هنـري     
ــار" ــارة العـ ــدهم الكثيـــف يف   ". شـ ــاد تواجـ ــبالء يف انتقـ واسرتســـل النـ

وهـــاجم الرهبـــان الـــدومينيكيون احـــتالهلم مراكـــز . احلاشـــية امللكيـــة
ــ. ة يف اإلدارات احلكوميــة، واعتربوهــا إهانــة حبــقّ املســيحيّةهامــ ا وأمّ

ــع املآســي      ــان يــرى يف وصــولية اليهــود، مصــدر مجي . الشــعب، فقــد ك
ولــوحظ اهنيــار يف حيــاة اليهــود الروحيــة، إذ كــان معظمهــم ســطحي  

كـل هـذه   . اإلميان، فيما الكـثريون منـهم كـانوا قـد اعتنقـوا املسـيحيّة      
ب عليـه نتـائج   ألجواء الضطراب واسع، سترتتّئ ااألعراض كانت هتيّ

وكـــان مفجّـــر هـــذا  . قاســـية بالنســـبة إىل مجيـــع اليهـــود يف إســـبانيا 
، الـذي كـان،   "فـران مـارتينيز  "يـدعى  " إشـبيليا "االضطراب راهباً مـن  

ــام   ــذ عـ ــدّ   1378منـ ــديدة ضـ ــتنكار شـ ــة اسـ ــوم حبملـ ــدات  ، يقـ املعتقـ
ة، ت اجلمـاهري بقـوّ  فهبّـ … اليهودية، وثراء الكثريين منهم ونشاطاهتم

ــب هــذا    ومــع أنّ. رةوقــد اســتجابت لنداءاتــه املتكــرّ  امللــك كــان قــد أنّ
، فقــد واصــل نداءاتــه "إشــبيليا"الراهــب، وفعــل مثلــه رئــيس أســاقفة 

ــه طــوال ســنوات   ــام   . وانتقادات ــا إن حــدث، ع ــراغ عــابر يف  1391وم ، ف
احلكم، على صعيد الدولة والكنيسة، حتى هبّت اجلماهري وانـدفعت  

ــودي يف  إ ــادره إالّ"إشــبيليا"ىل احلــي اليه فــني أنقاضــاً، خملّ ، ومل تغ
معظـم اآلخـرين آثـروا العمـاد      ة يهوديـة، ألنّ وراءهم أربعة آالف جثـّ 



139 

رة، كالوبـاء، مـن إشـبيليا إىل    ت هـذه احلركـة املـدمّ   وامتـدّ ! على املـوت 
ــة      ــاطعيت غرناطـ ــوى مقـ ــها سـ ــت منـ ــبانيا، ومل يفلـ ــاء إسـ ــة أرجـ كافـ

وحوّلـت  . شت يف هذه اهلجمة سـبعون مجاعـة يهوديـة   فتال. والربتغال
وأما السلطات، فقد وقفت عـاجزة، إزاء هـذا   . كنس كثرية إىل كنائس

وحاول بعـض املسـيحيني أن يُخفُـوا لـديهم عـدداً مـن       . السيل األهوج
أنّ مـا   إالّ. كـل ذلـك تواصـل ثالثـة أشـهر     … أصدقائهم اليهود وذويهـم 

مخســـة وعشـــرين مـــن قـــادة   أعقبـــه مـــن عقـــاب، مل يتجـــاوز إعـــدام 
، واعتقــــال الراهــــب  "خــــوان األول"اجلمــــاهري، بــــأمر مــــن امللــــك    

  ".هنري الثالث"، بأمر من امللك "مارتينيز"

خلّفت هذه احلملـة اهلوجـاء، عـدداً ال بـأس بـه مـن اليهـود الـذين         
ن قـيّض هلـم أن يتـابعوا    ومبرور الزمن، بـرز بعضـهم ممّـ   . قبلوا العماد

ومن ثم أن يدخلوا يف السـلك الكنسـي، حتـى إن    دراساهتم الالهوتية، 
، أصــــبح أســــقفاً علــــى العاصــــمة "ســــلمون ليفــــي"أحــــدهم، وامســــه 

واملعـروف عنـه أنـه وقـف حياتـه علـى محـل        . ، ووزيراً للعدل"بورغوص"
اليهود على اعتناق املسيحيّة، وطالب بالتضييق عليهم، حلملـهم علـى   

أهــم الشخصــيات الكنســية آنــذاك، كــان  أنّ إالّ. ي عــن يهوديتــهمالتخلّــ
، الذي وقف كـل مـا كـان ميلـك     "فانسان فريييه"الراهب الدومينيكاني 

. من موهبة خطابية وإميان ناري، وجـرأة وانـدفاع، علـى هدايـة اليهـود     
د رهم فيهـا، وال يـرتدّ  وكان ال يتورّع عن املضي إليهم يف كنسـهم، ليبشّـ  

شــأهنا أن تضــيّق علــيهم   عــن مطالبــة الســلطات، بســنّ قــوانني مــن      
وقد يكـون، كمـا رأى   . اخلناق، كي جيدوا خالصهم يف اعتناق املسيحيّة

ــثريين مــن اليهــود إىل        ــاحثني، الســبب األكــرب يف هــرب الك بعــض الب
ويُنسـب إليـه   … اجلبال مؤقتاً، كلما كان يعلن عن وصوله إىل مكان ما

ء خاصـة  أيضاً مطالبة السـلطات بإرغـام اليهـود علـى السـكن يف أحيـا      
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وكـان  ! ، حـؤوالً دون اخـتالطهم الطبيعـي بالنـاس    "الغيتـو "هبم، مسيت 
إىل ذلك، يندّد بالعمادات القسرية، ويشجب ممارسـة العنـف ضـدّهم،    

  !بأصوهلم اليهودية… ويصرّ على تذكري املسيحيني أنفسهم

وعرفت تلك الفرتة منطاً جديداً من املساجالت العامـة واملديـدة،   
يحيني، كـــان أبرزهـــا تلـــك الـــيت جـــرت يف مدينـــة بـــني اليهـــود واملســـ

ــوزا" ــام " طرطـــ ــو دي "، بـــــني اليهـــــودي املهتـــــدي  1213عـــ جريونيمـــ
، وأربعــة عشــر حاخامــاً يهوديــاً، أمــام مجهــور حاشــد، كــان  "ســانتافيه

علــى رأســه دائمــاً، عــدد مــن كبــار الالهــوتيني املســيحيني واملــثقّفني     
. حـداً وعشـرين شـهراً   ولقد تواصلت تلك املساجلة الشـهرية وا . اليهود

واعتنق على إثرهـا املسـيحيّة، ثالثـة آالف يهـودي، كـان علـى رأسـهم        
مجاعـات   ويـذكر املؤرّخـون أنّ  . معظم احلاخامني الذين شاركوا فيهـا 

ــها، طالبــت، خــالل هــذه املســاجلة، باعتنــاق املســيحيّة    يهوديــة برمّ . ت
ولقـــد عرفـــت إســـبانيا بعـــد ذلـــك، هـــدوءاً نســـبياً، تواصـــل عشـــرات   

لسنني، كانت الكنيسة خالهلا، تُبدي اهتمامـاً دؤوبـاً بـاليهود، الـذين     ا
، وال سـيما بـني العـامني    1391أقبلوا على اعتناق املسيحيّة منذ عـام  

  .1414و 1411

، كـانوا ال يزالـون   "املهتـدين "عدداً من هـؤالء   وسرعان ما تبني أنّ
اخلفـاء،  حينّون إىل يهوديّتهم، بل أهنـم كـانوا ميارسـون طقوسـها يف     

فيمــا كــان بعضــهم اآلخــر ميارســها علنــاً، نظــراً ملــا كــان بينــهم وبــني 
وتــبني أيضــاً أن . الســلطات الكنســية واملدنيــة، مــن عالقــات وصــداقات

عدداً منهم أخذوا يستغلّون وضعهم اجلديد، بذكاء ودأب، فيتوغلون 
يف التعامـــل الطبيعـــي مـــع النـــاس، وال يتورّعـــون عـــن ولـــوج مجيـــع  

توحـــة أمـــامهم، إن يف اجملتمـــع أو املهـــن احلـــرة، وإن يف  الـــدروب املف
وكـان منـهم مـن اقـرتن بابنـة أحـد       . اجلامعات والدولة، بـل والكنيسـة  
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ــهم   ــات من ــبالء، فب ــى     . الن ــزعجهم، عل ــة لت ــا كانــت هــذه االزدواجي وم
ــيهم، مــن اجلانــب        ــع النعــوت الــيت كانــت تُطلــق عل ــرغم مــن مجي ال

أســوأ هــذه النعــوت هــو مــا وكــان … املســيحي أو مــن اجلانــب اليهــودي
، وباإلسـبانية  "باخلنـازير "أطلقه علـيهم الشـعب العـادي، إذ وصـفهم     

ــارانوس" ــبّ ". املـ ــات تنصـ ــت اللعنـ ــابر يف    وكانـ ــى املنـ ــن أعلـ ــيهم مـ علـ
ولكن كل ذلك مـا كـان ليحـول دون انتشـارهم، وممارسـتهم      . الكنائس

، هاج فيه مجهـور  1440حضورهم ووظائفهم، حتى جاء يوم من عام 
شــد، وهجــم علــى عــدد منــهم إذ كــانوا جيبــون الضــرائب، فقتــل      حا

وقـد  . ر هنـا وهنـاك، ثـم ختتفـي    وكانت هذه األحـداث تتكـرّ  … بعضهم
  .1474و 1473، ثم يف العامني 1460تكرّرت على نطاق أوسع عام 

اجلمعيــات الرهبانيــة يف إســبانيا،  مــن اإلشــارة إىل أنّ هنــا، ال بــدّ
ــا يشــبه         ــد حتــوّل إىل م ــار، وق ــا هبــذا التي ــثرية، أُخــذت كلّه وكانــت ك
اهلوس يف مقاومة اليهودية أوالً، ثم يف مقاومـة االزدواجيـة الدينيـة،    

وبـاخنراط  . كون هبـا يتمسّـ " املهتـدين اجلـدد  "اليت بـات الكـثريون مـن    
ــات يف هــذه   ــة "الرهباني ــي"احلــرب الديني يف " حملــاكم التفتــيش "ح ، أت

ــيما وأنّ    ــا، ال سـ ــد الطـــوىل فيهـ ــا اليـ ــون هلـ ــبانيا، أن تكـ ــة  إسـ احلملـ
الصليبية، اليت كانت قائمة آنذاك يف طول البالد وعرضها، من أجل 
طرد املسلمني واليهود منها، كانت ترمي إىل العـودة هبـا إىل الوحـدة    

احلكـام، وال   وقد وجـدت يف بعـض  . املسيحيّة الصافية، دينياً وسياسياً
زوجتـه، مـن يسـاند هـذا     " إيزابيل"، وامللكة "فرديناند"سيما يف امللك 

الــدومينيكي، مُعــرِّف امللكــة، يتــولّى  " توركوميــادا"وكــان األب . املشــروع
بكـــل مـــا أوتـــي مـــن نفـــوذ وانـــدفاع، أمـــر دفـــع الســـلطات السياســـية 

ودة ة العـ ، تأخذ على ذاهتـا مهمّـ  "حماكم تفتيش"والدينية إىل إنشاء 
، أخـــذت 1480ومنـــذ عـــام … العرقـــي والـــديين" نقائهـــا"بإســـبانيا إىل 
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ــبة إىل      ــيما بالنســـ ــود، وال ســـ ــبة إىل اليهـــ ــاقم بالنســـ ــور تتفـــ األمـــ
مفتّشــاً "هــذا " توركوميــادا"، عُــيّن 1483ويف عــام . منــهم" املــارانوس"

ــاً ــى      " عامـ ــة، منحـ ــرعة مدهشـ ــور، بسـ ــذت األمـ ــاكم، فأخـ ــذه احملـ هلـ
" املـارانوس "نـف قضـى علـى آالف مـن اليهـود و     متوحّشاً، تَفَجّـر يف ع 

ــاً ــراءات حبقّ … حرقـ ــت إجـ ــي إىل   وأعلنـ ــد، ترمـ ــة التعقيـ ــم، يف غايـ هـ
وطولــب احلاخــامون بإلقــاء ! الكشــف عــن املتــهوّدين مــن املســيحيني 

  !احلرم على املؤمنني اليهود، الذين كانوا يرفضون الوشاية

ت نفـوس  مجيع هذه اإلجـراءات أتـت بنتـائج عكسـية، فمـأل      أنّ إالّ
. الناس بتصلّب جديد، جتلّـى يف حتـدي املـوت حتـى يف أبشـع صـوره      

" اخلنـازير "وعطف اليهود املؤمنون على مـن كـانوا حيقّـروهنم بلقـب     
، وشـــجّعوهم علـــى العـــودة إىل إميـــان أجـــدادهم، وعلـــى  )املـــارانوس(

إجراءاته كلّها  أنّ" لتوركوميادا"وملا تبيّن … الثبات حتى يف وجه املوت
لت، طالب بإجراء أخري وحاسم، وهو طرد مجيـع اليهـود مـن    قد فش

، "اينوشــنتوس الثــامن"وهنــا اصــطدم مبقاومــة البابــا  . إســبانيا كلّهــا
ســقوط آخــر معقــل  غــري أنّ". إيزابيــل"و" فردينانــد"ومَلِكَــي إســبانيا، 
ــلمني يف  ــة"للمسـ ــجّ  "غرناطـ ــبانية، شـ ــوش اإلسـ ــد اجليـ ــك ، بيـ ع امللـ

دة الوحــدة الدينيــة، وإذن القوميــة، إىل يف ســعيه إىل إعــا" فردينانــد"
فأصــدر أمــره يف اليــوم الثــاني مــن شــهر كــانون الثــاني . إســبانيا كلّهــا

، بطرد مجيع اليهـود مـن إسـبانيا، علـى أن يكتمـل      1492عام ) يناير(
مــن ) يوليــو(رحيلــهم أو ترحيلــهم كليــاً، يف الــثالثني مــن شــهر متــوز 

اليهـود يَحرِفـون املسـيحيني     نّأ"وقد جاء يف القرار امللكـي  . 1492عام 
 الطرد هو الوسـيلة الوحيـدة والناجعـة، لوضـع حـدّ      عن إمياهنم، وأنّ

 وكـان أن اعتنـق املسـيحيّة عـدد كـبري مـن اليهـود، إالّ       !" هلذه املصائب
ــة آثــرت الرحيــل  أنّ وكــان هــذا الرحيــل بدايــة ملــآسٍ جديــدة    . الغالبي
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فاألسـر، فالعبوديـة،    حلّت هبم، إذ تعرّض الكثريون لقراصـنة البحـر،  
ا، وبعضـهم  ووصل الكثريون أيضـاً إىل إيطاليـا وتركيّـ   . أو للموت غرقاً

  .رحلوا إىل الربتغال، أمالً منهم بالعودة قريباً إىل إسبانيا

ــأنّ . ظــروفهم يف الربتغــال مل تكــن مرحيــة   غــري أنّ امللــك  ذلــك ب
ــاني " ــز   )1496-1481" (خــوان الث ــود لفــرتة وجي ة، ، أذن باســتقبال اليه

ــ. ولكــن لقــاء مبلــغ كــبري مــن املــال ا الــذين مل يســتطيعوا املغــادرة وأمّ
وفــق الفــرتة احملــددة واملــال املطلــوب، فقــد فُرضــت علــيهم العبوديــة،  
وفصلوا عن أبنائهم وبناهتم، الذين أرسلوا إىل إحدى اجلزر، ليصـار  

م وملـــا تســـلّ… !إىل تنشـــئتهم وتربيتـــهم مســـيحياً، بعيـــداً عـــن أهلـــهم
، أخـذ بقـرار ملـوك إسـبانيا، فـأمر      "عمانوئيـل "حلكـم امللـك   مقاليد ا

ه عاد فقرر االحتفاظ هبم، حرصاً منـه  إال أنّ. بطرد اليهود من بالده
راهتم، ولكنه فرض علـيهم اعتنـاق املسـيحيّة، وأمـر بـانتزاع      على مقدّ

… "مســيحية"أوالدهــم منــهم، ليصــار إىل عمــادهم وتربيتــهم تربيــة      
، مل تُفلـت  "املـارانوس "، طبقـة جديـدة مـن    وهكذا نشـأت يف الربتغـال  

بــدورها مــن حمــاكم التفتــيش، ولكــن بأســاليب فاقــت بوحشــيتها مــا  
القرن … ت تطاردهم يف الربتغال حتىوقد ظلّ. كانت عليه يف إسبانيا

  …!التاسع عشر

  .كنه السامية القرون الوسطى) 4
مـــا بـــني الســـامية القـــرون األوىل، والســـامية القـــرون الوســـطى،   

ــدّل، ألن  . ة واضـــحةعالقـــ فالعـــداء األصـــلي لليهـــود تواصـــل دون تبـ
ــة مــن     ــل فئ ــان ميثّ ــادي   " الكفــرة"اليهــودي ك يف نظــر املســيحيني، تن

وهــي، إذ . جبــرأة بامتالكهــا احلقيقــة الدينيــة دون ســواها مــن النــاس
تفعل، تتحدّى الكنيسة والدولة املسيحيّتني، اللتني كانتـا، منـذ عهـد    
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. د الكيـان د اإلميان، وبالتـايل موحّـ  موحّ قسطنطني، تريدان جمتمعاً
ولذلك مل يكن يف هذه الالسامية، ما ميكن أن يكـون نزعـة إثنيـة أو    

ــة ــاحلظوة    . عرقيـ ــر بـ ــيحيّة، يظفـ ــه املسـ ــور اعتناقـ ــودي، فـ ــان اليهـ وكـ
امللــوك وكبــار املســؤولني يف الكنيســة، كــانوا أحيانــاً  الكاملــة، حتــى أنّ

ضهم يرغـب يف أن يكـون عـرّاب    يسارعون إىل حضور العماد، وكان بع
  !اجلديد" املعمّد"

ل دائمــاً مهنــة الربــا الــيت كــان ميارســها اليهــود، كانــت تشــكّ أنّ إالّ
وقــد كــان هلــا، يف أحيــان كــثرية،   . العقــدة الكــربى يف التعامــل معهــم 

وقد حـار املؤرّخـون،   . السهم األكرب يف نشأة السامية القرون الوسطى
عرفة الدور احلقيقي الذي كان للربا يف وال سيما اليهود منهم، يف م

وقــد . نشــأة الالســامية، مــن حيــث تفــرد اليهــود هبــا، ومــدى اتســاعها  
يف الرأي بأن يهود القـرون الوسـطى   " سونبارت"ذهب املؤرّخ اليهودي 

ــوا قواعـــد الرأمساليـــة احلديثـــة   ومـــن الواضـــح أن . هـــم الـــذين أرسـ
لسبب الرئيسـي يف  سعيهم املفرط لتكديس األموال، كان يف الغالب ا

، جــوهر "بوليــاكوف"وقــد يكــون يف مــا كتبــه املــؤرّخ اليهــودي . مآســيهم
من املسيح إىل "فقد جاء يف كتابه . دةاإلجابة على هذه املسألة املعقّ

  :، قوله باحلرف الواحد"يهود البالطات

حمطـة، ويف   شيئاً فشيئاً، خالل حياة اليهودي اليومية، كان يف كلّ« 
لدفع ضريبة يف الـذهاب   كان يضطّر. لدفع ضريبة ما كل عمل، يضطّر

واإلياب، ويف الشراء والبيع، ويف ممارسة حقوقه، ويف الصالة مع مجاعته، 
  ». ويف الزواج، ويف اإلجناب، وحىت يف اجلثة اليت كان يقودها إىل املقربة
ــا هــو أشــدّ       ــل م ــول، ب ــل هــذا الق ــه  والغريــب يف األمــر، أن مث من

واقعية واستنتاجاً، كتبه يف القـرن الثـاني عشـر، أحـد كبـار املفكـرين       
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: ، وقـد وضـعه يف كتـاب لـه بعنـوان     "ابـيالر "إنه الفيلسـوف  . املسيحيني
  :، وجاء فيه باحلرف الواحد"حوار بني فيلسوف ويهودي ومسيحي"

رباطة جأش اليهود الغارقني يف األمل، قد تبقى دون  إن االعتقاد بأنّ« 
ة حتّملت من أجل إهلها، ما حتّملناه فما من أّم. اهللا قاسٍ افأة، يعين أنّمك
وأرهقـوا  . فلقد ُشّرد اليهود بني مجيع األمم، دون ملك أو قائـد . حنن

بضرائب، كما لو كان يتوّجب عليهم أن يشتروا حيـاهتم كـل يـوم    
واإلساءة إىل اليهود، يعتربها املسيحيون داللة على غضب . ُوجدوا فيه

حىت نـومهم،  . وحياهتم هي بني أيدي ألّد أعدائهم. اهللا الشديد عليهم
وإن هم رغبوا . ليس هلم من ملجأ سوى السماء. تكتنفه كوابيس دائمة

يف السفر إىل أقرب مدينة، فإنه يتوّجب عليهم أن يشتروا حياهتم مببالغ 
مـر،  طائلة، يطالبهم هبا احلكام املسيحيون، الذين يريدون، يف حقيقة األ

هلم أن يقتنوا ال أرضاً، وال  وال حيّق. املوت هلم، ليستولوا على ممتلكاهتم
. ألن اجلميع يدركون ما يعانون من خلـل مطلـق يف األمـان   . كرماً

وهـذا  . ون، كي ينقذوا حياهتم، أن يتعاطوا الربـا ولذلك، فهم مضطّر
  » !…العمل بدوره، جيلب هلم بغض املسيحيني

امية القــرون الوســطى، بالدرجــة األوىل، ويف احلقيقــة، كانــت الســ
وملــا كانــت مجــاهري النــاس ذات عقليــة خرافيــة،      . مــن منبــت شــعيب  

ر مبــا حيــلّ هبــا مــن كــوارث اجتماعيــة أو سياســية، أو   وســريعة التــأثّ
ــداء،        ــدرك هلــا ســبباً، كانــت حباجــة إىل كــبش ف ــة، وهــي ال ت طبيعي

هـذه   االعرتاف بأنّلنا من  إنه ال بدّ ثمّ. حتمّله بعضَ أو كلّ مآسيها
اجلماهري مل يكن بوسعها، بـأي حـال مـن األحـوال، أن تكـون أفضـل       

املســيحيّة، روحــاً   مــن املســؤولني يف الكنيســة آنــذاك، يف فهــم مســوّ     
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وفكراً وخلقاً، فكيف هبا يف تطبيقها يف احلياة الواقعية، ويف تعاملها 
  ن خيالفها يف العقيدة، وبالتحديد مع اليهود؟مع مَ

الالسامية الـيت عصـفت جبميـع البلـدان      جل هنا يكمن سرّهنا، أ
يف القــــرون الوســــطى، والــــيت أصــــابت اليهــــود يف صــــميم حيــــاهتم   

وإهنـــا خلـــربة صـــادمة ومفجعـــة، . وتكوينـــهم، طـــوال مئـــات الســـنوات
للمســيحيني الــذين ظنّــوا يومهــا، ســواء يف الكنيســة أو الدولــة، أهنــم  

ولقـد حفـرت   ! أوىل ضحاياهاكانوا أبطاهلا، ألهنم كانوا يف احلقيقة 
ة ال قاع هلا بـني املسـيحيني مجيعـاً، مـن جهـة، واليهـود مـن جهـة         هوّ

ة عمـــل اجلميـــع، مـــن حيـــث يـــدرون أو ال يـــدرون، علـــى أخـــرى، هـــوّ
  .توسيعها وتعميقها
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*+ 

  "الغيتو": يف زمان املنعزالت السكنية
  
  

خالل الفرتة املمتدة من القرن السـادس عشـر إىل القـرن الثـامن     
ــة، نقلــت      ــة وثقافي ــة، وديني عشــر، طــرأت تبــدّالت سياســية واجتماعي

ولكــن هــذه . اجملتمعــات كلّهــا مــن عاملهــا القــديم إىل العــامل احلــديث
ــذكر علــى وضــع اليهــود فيهــا     ــا مل تُحــدث أي تغــيري يُ . التبــدّالت كلّه

ــة النهضــة،        ــارتني، مهــا حرك ولقــد عــرف ذلــك الزمــان حــركتني جبّ
ضتا على نظام اإلقطاع، وزلزلتـا الكنيسـة،   وحركة اإلصالح، اللتني ق

إال أنّ كـل  . وشقّتا دروبـاً جديـدة أمـام الفكـر والفـن والبحـث العلمـي       
ذلــك بــدا غائبــاً بالكليــة عــن اجملتمعــات اليهوديــة، إذ كانــت منكفئــة  

عدوانيّتــها عليهــا طــوال   علــى ذاهتــا، داخــل جمتمعــات كانــت تصــبّ   
ففــي حــني ســجّلت . قــرون امتــدّت حتــى مطلــع القــرن التاســع عشــر 

تلك احلقبـة انطالقـة اجملتمـع الغربـي حنـو تطـوّر متسـارع وخـارق،         
ــت اجملتمعــات اليهوديــة قابعــة يف مجــود وعزلــة، وتشــتّت وتشــرّد    . ظلّ

وقــد أمجــع املؤرّخــون عمومــاً، واليهــود منــهم خصوصــاً، علــى وصــف  
  ".الغيتو"قبة، حبقبة املنعزالت، هذه احل

  زالت؟ــمنع أيّ) 1
أطلق على أماكن سكنهم، اسـم  وقد . مسكنهم… كان منعزهلم األول

، وهو مصطلح يصعب حتديد منشئه، ولكنـه يعـين يف نتيجـة    "الغيتو"
ــاس، ضــمن       ــة حمــدّدة مــن الن املطــاف، الســكن املنعــزل واخلــاص بفئ
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 يكن ال جديـداً، وال طارئـاً   ومثل هذا الوضع مل… ع سكّاني أوسعجتمّ
على اليهود، إذ عـرف لـديهم منـذ العصـر الرومـاني، حبكـم إصـرارهم        

وقــد احتفظــوا هبــذا الــنمط مــن  . نيعلــى حتاشــي االخــتالط بــالوثنيّ 
ــارةً بفعــل اليهــود أنفســهم،       الســكن طــوال القــرون الوســطى، وذلــك ت

إال أنّ . وطوراً بفعل املـتحكّمني هبـم ومبصـائرهم، يف خمتلـف البلـدان     
هـــذا الـــنمط مـــن الســـكن، كـــان يعتـــرب، أحيانـــاً كـــثرية، امتيـــازاً هلـــم،  

واحتفظــوا هبــذا التقليــد  .إنشــائهويتبــاهون بــه، بــل حيتفلــون بــذكرى 
طـــوال قـــرون، حتـــى القـــرن التاســـع عشـــر، يـــوم كـــان الكـــثريون مـــن   

عربــون عــن أســفهم النعتــاق اليهــود هنائيــاً احلاخــامني، هنــا وهنــاك، يُ
  "!الغيتو"من العيش ضمن 

يف هــذا الوقــت، كانــت الكنيســة مــن جهتــها حتــرص علــى تشــجيع   
بـل كانـت اجملـامع الكنسـية تلـحّ يف      . االنفصال بني املسيحيني واليهـود 

إصرار، على مطالبـة املسـيحيني بتحقيـق هـذا الفـرز السـكاني، خوفـاً        
هـذا   أنّ إالّ! من نشوء عالقات بينهم، تعرّض إميـان مؤمنيهـا للخطـر   

ــه ا ــع      التوجي ــى أرض الواق ــه عل ــاً ترمجــة ل ــام، مل يكــن ليجــد دائم . لع
ــاء املســـيحيّة، بـــل     ــاور األحيـ ــاء اليهوديـــة جتـ ــا كانـــت األحيـ وكـــثرياً مـ

اجلميـع للتعامـل    تتداخل معها، يف حني كانت احلياة العملية تضطرّ
متييـــز ديـــين، أو أحكـــام  الفعلـــي، علـــى حنـــو طبيعـــي، بعيـــداً عـــن أيّ

، حيـث  "الغيتـو "جديد علـى احليـاة يف    وكان ذات يوم أن طرأ… مسبقة
، والثـاني  "الغيتـو "تقرّر أن يوضع بابان ضـخمان، أوهلمـا عنـد مـدخل     

عند خمرجه، وأن يقف حراس مسيحيون عند كل باب، ليالً، ليمنعـوا  
ــه تســلّ ــة   . ل أي غريــب إلي بسويســرا، خــالل  " بــال"كــان ذلــك يف مدين

ي عُمّـم يف مـا بعـد    رب ذلك اإلجراء، الذوقد اعتُ. القرن السادس عشر
ــة، مبثابــة حــلّ وســط يقــف بــني الطــرد      علــى ســائر البلــدان األوروبي

النــــهائي لليهــــود، وجتمــــيعهم يف مســــاحة حمــــدّدة ومراقبــــة وســــط 
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اجملتمعـــات الغربيـــة، وحيمـــل يف طيّاتـــه مـــا ميكنـــه أن يرضـــي علـــى   
  !السواء، الراغبني يف طردهم، والراغبني يف اإلبقاء عليهم

دائمــاً موقعــاً مــن األحيــاء الفقــرية يف املــدن   حيتــلّ" الغيتــو"كــان 
" بـراغ "وقـد اشـتهر منـها خصوصـاً مـا كـان يف مـدن        . الكربى الغربية

وكان معظمها مكتظّاً بأعداد من ". روما"و" فرانكفورت"، و"البندقية"و
ومـا كـان ليضـمّ    . اليهود، تفوق قدرهتا االستيعابية، حتى االسـتثنائية 

طولـه، حتـدّه مـن جانبيـه أبنيـة عتيقـة،        سوى شارع واحد، متمادٍ يف
عشـرة آالف   روما كان يضـمّ " غيتو" من ذلك مثالً، أنّ. بالغة االرتفاع

" غيتـو "ساكن، يف مساحة تقـلّ عـن كيلـومرت مربـع واحـد، فيمـا كـان        
حيتــوي أربعــة آالف ســاكن، يقطنــون يف مائــة وتســعني " فرانكفــورت"

رومـا يقـع علـى ضـفاف     " غيتـو "وكـان  . بيتاً، مرتاصّني يف شارع واحـد 
وإىل ذلــك، كانــت  . ، فكــان عرضــة لفيضــاناته الســنوية   "التيــرب"هنــر 

  !اإلقامة فيه رهناً بإذن سنوي

تنطوي كلّها على جوانب سلبية فقط، " الغيتو"مل تكن احلياة يف 
ولقد اتضـح مبـرور الـزمن، أنـه رسّـخ روح      . ال سيما يف بدايات نشأته

ارق وثابــت، وأسّــس تعلّقهــم   التضــامن يف مــا بينــهم علــى حنــو خــ     
الـدائم بكُنُســهم، وكــأني هبـا القلــب الــذي يضـخ دمــاءه يف أجســادهم    

كمــا أنــه منّــى لــديهم روح الدراســة، وال ســيما دراســة الكتــب  . املتعبــة
هــذه العوامــل  ولقــد أثبتــت األحــداث القاســية، الالحقــة، أنّ. الدينيــة

ــت حامســة يف متاســكهم وتعاضــدهم، واســتمراره     ــة كان م يف جمتمع
ما تعرّضوا له مـن كـوارث، كـان يفـرتض      الوجود، على الرغم من كلّ

  .فيها أن تقضي عليهم
هذه اجلوانب السـلبية يف حيـاة    واحلقيقة تقتضينا االعرتاف بأنّ

ــة، وال خبفيفــة "الغيتــو" فلقــد طــوهتم علــى ذواهتــم،   . ، مل تكــن بقليل
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واجهــة خوفـاً وحزنـاً، وبـاتوا جيـرتّون ماضـيهم، مسـتنجدين بـه يف م       
لت لـــديهم عقليـــة منطيـــة، وتشـــكّ. احلاضـــر البـــائس، والغـــد القـــامت

منكفئة على الذات اليهودية، فردية كانـت أم مجاعيـة، وحاقـدة علـى     
ــار" ــدمريهم، أو    " األغيــ ــم، وتــ ــداً إىل إذالهلــ ــاعني أبــ ــيعهم، الســ مجــ

بــالطبع، مل يقصّــر املؤرّخــون . اســتغالهلم حينــاً، وإلغــائهم حينــاً آخــر
ــود، يف و ــل هــذه األحــوال   اليه ــم     أنّ إالّ… صــف مث ــا جــاء حتــت قل م

وقــد جــاء يف . األمريكــي، قــد يكــون أفضــل وصــف هلــم" سيســيل روث"
  :، ما يلي"موجز حياة الشعب اليهودي"كتاب له بعنوان 

فقد كانت دائرة املصـاحل  . رهاكانت النتائج كما يسعنا أن نتصّو« 
للحياة يف نظرهم، أي  ومل يعد. قة إىل حدود ال تطاقالبشرية بينهم، ضّي

وكانت القرابة الدموية قد احتلت مساحاهتا القصـوى، علـى   . معىن
وبعد مضي قرنني من العيش … الصعيد اجلسدي واالجتماعي والفكري

لقـد كـان   . بات من املمكن احلكم على نتائج هذه احلياة، "الغيتو"يف 
متـه  اليهودي تدهور جسدياً، إذ إنه قد فقد بضعة سنتيمترات مـن قا 

وبات جمبوالً باخلوف، ويف الغالـب،  . وكان ظهره قد تقّوص. الطبيعية
كانت اهتماماته املذلّة، اليت فرضت عليه، أصالً، بفعل القانون، . عصابياً

مثل إقراض املال واالجتار بالثياب العتيقة، قد باتت لديه طبيعة ثانيـة،  
أبنـاء   وكان حّس التضامن لديه مـع . كان يصعب عليه التخلص منها

دينه، قد تضّخم على حنو مفرط، وترافق عموماً بشعور عنيف باحلقـد  
  … »، املسؤول عن مصريه"الغري"على 
ة جانب سليب آخر، له أمهية خاصة، طرأ على حياة اليهـود يف  مثّ

كــان ذلــك غيــاهبم عــن احليــاة االقتصــادية، الــيت كــان هلــم    ". الغيتــو"
رأمساليـة اجلديـدة كانـت    ذلـك بـأن ال  . فيها، يف مـا سـبق، شـأن يـذكر    

ل، بعيداً عمّا كان لليهود يف السابق، من دور واضح يف احلركـة  تتشكّ
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وملـا كانـت   . التجارية، ال سيما من حيث توفري األموال الضـرورية هلـا  
وا معظــم األعمــال التجاريــة واملهــن احلــرّة، حمرّمــة علــيهم، اضــطرّ   

ــا تبقّــى أمــامهم مــن أعمــال متاحــة، مثــل الــدَّ  ين مقابــل للبحــث عمّ
وكـان معظـم   . رهن، واالجتار بالثياب، بيعاً وشـراءً، والتجـارة اجلوالـة   

يف حالـــة مـــن الفقـــر، ال تســـمح هلـــم حتـــى بـــدفع  " الغيتـــو"ســـكان 
ــوال    ــة، لــ ــات اليهوديــ ــة علــــى اجلماعــ ــة املفروضــ ــرائب الباهظــ الضــ
اً مساعدات كانت تأتيهم، بني حني وآخر، ممّن كانوا أوفر منهم حظـّ 

ن كانوا أيضاً، لسبب أو آلخـر، أفلتـوا مـن قيـود حيـاة      وتصميماً، وممّ
، وشــقّوا هلــم دروبــاً أوصــلت بعضــهم إىل الطــب والشــهرة،       "الغيتــو"

ــهم إىل ــخم، مل    … وبعضـ ــراء ضـ ــوك، أو إىل ثـ ــراء وامللـ ــات األمـ بالطـ
  …مينعهم من التواصل والتعاطف مع بين دينهم

حــداث ، قــد تســبّب يف إ"الغيتــو"هــذا الفصــل القســري يف   إنّ ثــمّ
بيئة غري آمنة، أثّرت يف عمق حياة اليهود، الفكرية والروحية، حبيث 

ــزاً للدراســــات التلموديــــة  " غيتــــو"حتــــوّل كــــل  ــبه مركــ ــا يشــ إىل مــ
واملدراشية، اليت بدت بدورها وكأهنا توفّر لسكانه، ملجأً روحيـاً، ميـدّ   
املقــيمني فيــه مبــا ميكّنــهم مــن حتمــل الضــغوط الكــثرية، واملثبّطــة     

ولقــد وصــف املــؤرّخ اليهــودي … م ليــل هنــار، علــى مــدى احليـاة للعـزائ 
، هـذا اجلانـب اخلطـري    )Solomon Grazel" (ن غريـزل وسـامل "األمريكي 

  :يقول". تاريخ اليهود"، يف كتابه "الغيتو"من احلياة يف 
كان هؤالء الرجال، إذ يدرسون التلمود واملدراش، يغيبـون عـن   « 

، أو "فيينا"و" فرانكفورت"يعيشون يف  صحيح أهنم كانوا. الزمان واملكان
عقوهلم كانت حتيا يف عصر إسرائيل أيـام امللـوك    حىت يف روما، إال أنّ

" سـورا "واألنبياء، أو يف املدارس الكـربى، الـيت كانـت قائمـة يف     
وما كانت آماهلم لترتكز على القادة األرضيني، الذين كانوا ". بومبيديتا"و
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السلطة واملال، بقدر ما كانـت   إىلم، وهنمني يعتربوهنم أناساً ُمعادين هل
  ». ترتكز على الوعد الذي أعطي ألجدادهم، مبسيحٍ آٍت يوماً ليحّررهم

، يف كتـاب لـه   "أبراهـام هيشـيل  "كما وصف مؤرّخ يهودي آخـر، هـو   
  :هذه، فقال" الغيتو"، سنوات "األرض للرب"بعنوان 
  » .تاريخ الروح اليهوديةإهنا العصر الذهيب للتاريخ اليهودي على صعيد « 

ولكنه مل ينسَ أن يشري أيضاً إىل ما حلّ باليهود الشرقيني خصوصاً، 
  ".من رتابة يف التعليم، وتدهور يف العادات احلسنة، وضيق يف األفق"

يف " جــاكوب كــاتس "وهنــاك مــن العلمــاء اليهــود، مــن رأوا، مثــل    
علــى " للغيتــو"، تــأثرياً ســلبياً جــداً "عــزل وتســامح"كتــاب لــه بعنــوان 

  :حياة اليهود الفكرية، فكتب يقول
ومـن  . لقد أصبحت اليهودية اآلن نظاماً من التفكري، يزداد ضيقاً« 

مل يكن لديهم طوال هذه الفتـرة، أي  " شكينازاأل"اليهود  املعروف أنّ
). Judah Loeb" (يودا لـوب "هبذا االسم، باستثناء احلاخام  جديرر مفكّ

فترة عرفت حشداً كبرياً من الوّعاظ، الذين كـانوا  هذه ال باملقابل فإنّ
  ». يتحّدثون عن األخالق، ويقّرعون بإفراط

ــات غـــري     ــن الدراسـ ــود للتخلـــي عـ ــطرّ اليهـ ــا، اضـ ــباب ذاهتـ ولألسـ
الدينيــة، ففقــدت املعرفــة اليهوديــة كــل اتصــال بالتيــارات الفكريــة        

  ".الغيتو"ك بقوة، خارج عامل الكربى، اليت كانت تتشكل وتتحرّ

" ســبينوزا"بــالطبع، كــان هنــاك بعــض االســتثناءات، مثــل الفيلســوف  
هذين الرجلني ما كان لريبطهمـا شـيء بـدنيا     أنّ إالّ". موسى مندلزون"و
ويف الواقــع، فقــد ألقــى احلاخــامون احلــرم علــى الفيلســوف       ". الغيتــو"
ويف هـذا الشـأن، جيـدر بنـا     . ، فانقطع عـن اجلماعـات اليهوديـة   "سبينوزا"

  ":موجز التاريخ اليهودي"يف كتابه " سيسيل روث"أن نقرأ ما كتبه املؤرّخ 
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وما كان قد ُصّمم . نت تضيع يف أمور تافهةالعقول الباهرة كا إنّ« 
وإن تفّتح . من أجل البشرية مجعاء، ُحِشر يف شارع عادي ضّيق وأسود

العقل، الذي ال ميكنه أن حيـدث إال بـالتالقح الثابـت واملتكـاثر يف     
  ». العالقات البشرية، بات مستحيالً

وإىل ذلــك، فقـــد عرفـــت حيــاة اليهـــود، يف تلـــك األثنــاء، شـــيئاً مـــن    
مـا كـان يصـيب     االرتياح، إذ كانت اجملازر قد تباعـدت قلـيالً، وعـمّ بعـضُ    
ــرى     ــة أخـ ــات اجتماعيـ ــى طبقـ ــاح، علـ ــن جنـ ــود مـ ــا أنّ. اليهـ ــة  كمـ النزعـ

ب من بعض البلـدان، قـد محلـت معهـا شـيئاً      اإلنسانية، اليت كانت تتسرّ
من التسامح، وبعضاً من الالأدرية، ويف وفاضهما طمأنينـة نسـبية وغـري    

وكــان اليهــود يُبــدون، مبــرور الــزمن، مزيــداً مــن اخلنــوع، األمــر     .مألوفــة
الـذي كــان يزيـد صــورهتم تــدهوراً وتشـوّهاً، حتــى بــات كـل يهــودي أشــبه     
… بيهــوذا، يتلبّســه البخــل والغــدر، ويســتحيل عليــه العــودة إىل أصــالة مــا

ــان شكســبري     إىلأجــل، لقــد حتــوّل   ــة الســمجة، الــيت ك الصــورة النمطي
ب املعاصرين قد رمسوهـا لليهـودي اجلشـع، علمـاً بـأهنم      وسواه من الكتّا

هم، مبا فيهم شكسبري، كانوا قد اقتبسوها من قصـة إيطاليـة قدميـة،    كلّ
  !اليهودي، أحد األثرياء املسيحيني" شايلوك"كان ميثل فيها دور 

  عهد التشرذم) 2
ــاليهود يف كــل مــن إســبانيا       ــت ب أحــدثت إجــراءات الطــرد، الــيت حلّ

فقـد  . الة من التشرذم، كان هلـا أسـوأ األثـر علـى تشـرّدهم     والربتغال، ح
. فلسـطني … اجتهوا شيئاً فشيئاً حنو الشرق والبلقان، وبولونيا وتركيا و

واجلـدير بالـذكر   . النزعة الالسامية مل تالحقهم يف هذه البلدان أنّ إالّ
أهنــم نعمــوا يف تركيــا وفلســطني علــى حنــو خــاص، بطمأنينــة وحريــة،  

ــم ا  ــا هلــ ـــ  أتاحتــ ــام إىل مهمّـ ــراف التــ ــة  النصــ ــوفية والزراعيــ اهتم الصــ
  !حني إىلولكن … وأما بولونيا، فقد كانت هلم خري مأمن. واملسيحانية
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وتشاء املفارقة التارخيية أن تنتعش النزعة الالسامية، يف كل من 
ولقـد  . فرنسا واجنلرتا، على خلوّمها آنذاك من اجلماعـات اليهوديـة  

" ليــون بوليــاكوف"وقــد يكــون . هــذه املســألةحــار املؤرّخــون يف تفســري 
من املسـيح  "خري من حلّل هذه املفارقة العجيبة، يف كتاب له بعنوان 

  :، يقول فيه"إىل يهود البالطات
يف هذين البلدين، اخلاليني من اليهود، ُوجدت ظاهرة الالسـامية،  « 

  »! لقد ُوجدت، حيث كان لليهود غياب مطلق: يف أصفى حاالهتا
ــ ــا دوأمّ ا نشــر، خــالل تلــك راســته هــذه، فقــد أجراهــا انطالقــاً ممّ

الفرتة الطويلة، من كتـب تـدريس الديانـة املسـيحيّة، ومـن قـواميس،       
ــاء والوعــاظ، ومــن مؤلّ     ــار اخلطب ــة يف  ومــن عظــات لكب فــات خمتلف

على كـمّ هائـل مـن أحـداث      رثَعَوقد . شؤون األدب والتاريخ واجملتمع
اسـري، تزخـر كلّهـا بالسـامية دفينـة      وروايات واختالقات وإشـارات، وتف 

ومتفشّية ال غور هلا، تسرّبت إىل شتى ميادين احلياة يف فرنسا، من 
وقــد رصــد أيضــاً مــا انبثــق هنــا . تارخييــة وعاطفيــة ودينيــة وخياليــة

وهناك، عن كل هـذا الـزخم، مـن حتركـات شـعبية، ضـيقة أو واسـعة،        
ب املتسرّ د الظنّبعض بائعي الثياب، جملرّ عنيفة أو عابرة، حتى ضدّ

ــود   ــأهنم جتــار يه ــاب     ! ب ــل كت ــة اســتثنائية، مث ــر يف مؤلفــات أدبي وعث
ــواطر" ــرحية     " اخلـ ــامية صـ ــارات إىل السـ ــى إشـ ــكال، علـ ــامل باسـ للعـ

". باسـكال "ومتأصلة، هي يف احلدود الدنيا، مقلقة يف إنسـان حبجـم   
وكان من أبرز من حصد لديهم مواقـف السـامية صـارخة، اخلطيـب     

، الذي وصف الشعب اليهودي يف كتـاب لـه   "بوسويه"ران الشهري، املط
ــوان  ــام "بعنـ ــاريخ العـ ــة يف التـ ــه "مقالـ ـــ "، بأنـ ــني، ومتقلّ ــعب لعـ ب، شـ
اهلل، وقد حكم عليه بـأن حتـلّ بـه إىل األبـد حالـة مـن        ةنلعتالحقه 

  ".د، ألنه قتل كلمة اهلل، السيد املسيحالبؤس والتشرّ
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، عنـدما  1655ففي عـام  . ر مماثلوأما يف اجنلرتا، فقد حدث تطوّ
 ،"ى بـن لعـازر  منسّ"يف هولندا، وهو " املارانوس"أراد أحد أبرز وجهاء 

، مـن أجـل عـودة اليهـود إليهـا،      "كرمويل"التفاوض مع حاكم اجنلرتا 
، اصطدم مشروعه برفض عنيد من 1290دوا منها عام رِوكانوا قد طُ

ــع أن    ــان، مـ ــاء الربملـ ــم أعضـ ـــ " كرومويـــل"قبـــل معظـ ــد رحّ ــان قـ  بكـ
باملشروع، نظراً ملا كان يرجـوه، علـى الصـعيد االقتصـادي، مـن عـودة       

شـائعات مقلقـة كانـت قـد      والغريـب يف األمـر أنّ  . اليهود إىل اجنلـرتا 
ــراء      ــود يف شــ ــة اليهــ ــن رغبــ ــدّث عــ ــه، تتحــ ــت نفســ ــت يف الوقــ راجــ
ــولس     ــة القـــديس بـ ــيما كاتدرائيـ ــا، وال سـ ــدرائيات الكـــربى فيهـ الكاتـ

ــكرومويــل ل فاضــطرّ! امللكيــة أنــه كــان قــد   ي عــن مشــروعه، إالّ لتخلّ
اهلولنديني باإلقامة يف لنـدن، وكـان   " املارانوس"مسح لعدد كبري من 

… أن بنوا هلـم فيهـا كنيسـاً، واصـلوا فيـه الصـالة يف حريـة وطمأنينـة        
  …اجنلرتا إىل" اليهود"قت عودة بعض وبذلك حتقّ

  يف خضم الثورات الثقافية والدينية يف أملانيا) 3
اريخ اليهود يف أملانيا، بكربى احلركات الدينية والثقافيـة،  صل تيتّ

رة، وأحياناً الدامية، بـني املسـيحيني   أكثر من اتصاله بالعالقات املتوتّ
ذلـــك بـــأن جـــلّ اهتمـــام اجلميـــع، مســـيحيني ويهـــوداً، كـــان . واليهـــود

  .احلركات اإلنسانوية واإلصالحية

ــ ــا،  ه اإلنســـانوي اجلديـــد، انتعاشـــه األولعـــرف التوجّـ يف إيطاليـ
حيث أبدى الكثريون من املثقّفني املسيحيني، اهتماماً واسعاً بدراسة 

ر وقـد سـاهم اخـرتاع املطبعـة يف تطـوّ     . اللغة العربيـة واألدب العـربي  
ويومهــا كــان لليهــود مطــابع تنشــر الكتــاب      . هــذه النزعــة اجلديــدة  

س باللغــة العربيــة، كمــا كانــت تنشــر التلمــود ودراســات عربيــة   املقــدّ
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وما كان العلماء من مسيحيني ويهود، ليتورّعوا عن االجتمـاع  . كثرية
إذ  ياجملتمــع األملــان صــحيح أنّ. والتعــاون يف نطــاق العمــل اجلــامعي

ذاك، مل يكــن علــى العمــوم، كــثري االهتمــام هبــذا التوجــه، إال أنــه مل  
، حصـل فيـه أحـد    1509حتى كان يوم من عـام  . يكن أيضاً غريباً عنه

ــد  ــار املهتـــ ــدعو   كبـــ ــو املـــ ــيحيّة، وهـــ ــود إىل املســـ ــف "ين اليهـــ جوزيـــ
، "مكســيمليان األول"، مــن اإلمرباطــور )J. Pfeffercorn" (بفيفريكــورن

على السماح له مبصادرة مجيع نسخ التلمود، ألنـه كـان ينسـب إليـه     
، "يكانيوننالـدوم "فساند الرهبان . تصلب اليهود يف رفضهم املسيحيّة

عارضــه " مــاينس"ولكــن أســقف مدينــة  . ، مبادرتــه"كــولن"يف مدينــة 
ــدّ ــور   بشـ ــن اإلمرباطـ ــب مـ ــيمليان"ة، وطلـ ــن   " مكسـ ــة مـ ــأليف جلنـ تـ

ــود     ــمون التلمـ ــاد، مضـ ــوعية وحيـ ــوا، يف موضـ املختصـــني، كـــي يدرسـ
وكانت تلك نقطة البداية لصـراع  . وتأثرياته، السلبية واإلجيابية معاً

ديــين وثقــايف تواصــل ســنوات، وشــارك فيــه العديــد مــن البــاحثني         
ملسؤولني، حتى انقسم الرأي هبذا الشأن، بـني مـتحمّس للدراسـات    وا

الون "وكـــان أن تـــدخل البابـــا . العربيـــة، ومـــتحفّظ أو رافـــض بشـــدة
نفسه، يف هذا الصراع الطويل " مكسيمليان"، واإلمرباطور "اخلامس

  .دواملعقّ

صوتاً جديداً أخذ يدوّي يف أملانيـا، واسـتحوذ علـى التـأثري      أنّ إالّ
مارتــان "ذاك كــان صــوت املصــلح . يف كــل مــا كــان جيــري فيهــااألكــرب 
وهنـــا، حتاشـــياً إلطـــاالت غـــري جمديـــة، أرى أن ). 1546-1483" (لـــوتر

ق بــاليهود، وذلــك  مــا يتعلــّ  أختصــر موقفــه األول واألخــري، مــن كــلّ  
، وضــع 1523ففــي عــام . باالســتناد إىل مــا كتبــه وعمّمــه هبــذا الشــأن 

، وقد دافع فيه عن اليهود، "ملسيح يهودياًولد ا: "كرّاساً بعنوان" لوتر"
  :يف حماولة منه، كما يبدو، جللبهم إىل صفّه، فقال
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فوا مع اليهود، كما لو كانوا كالباً، ال كائنـات  أتباع البابا تصّر إنّ« 
فوا معنا، ولو كان تالميذ املسيح، الذين كانوا يهوداً أيضاً، قد تصّر. بشرية
… ا حنن مع اليهود، ملا كان وجد مسيحي واحدفن، كما تصّر"األمميني"حنن 

فنحن بدورنا يتوجب علينا أن نتصرف حيال اليهود على أهنم أخوة لنـا،  
، يف "أممـيني "وحنن لسنا سوى … كي نتمكن من هداية بعضهم إىل إمياننا

فنحن غرباء، وال جتمعنا به روابـط  . اليهود هم من نسل املسيح حني أنّ
  … »من أسرته، إهنم أخوة وأنسباء لرّبنا وأما هم، فإهنم. مباشرة

ا مل يلقَ أي جتاوب من اليهود، بعد جهـاد طويـل وسـنوات مديـدة،     وملّ
، "عن اليهود وأكاذيبهم"اساً صغرياً بعنوان كرّ 1542فكتب عام " لوتر"عاد 
هم، ومـا  اساً آخر استخدم فيه كل ما كان قد قيـل يف السـابق ضـدّ   كرّ ثمّ

ــهم   ــاً عن ــروف أن … ســيكتب الحق ــو"واملع ــب   "رتل ــة املطــاف، طال ، يف هناي
مل " لــوتر"ولكــن . الســلطات يف أملانيــا، بطــرد مجيــع اليهــود مــن أراضــيها 

صـــحيح أن الســـلطات اإلصـــالحية . جيـــد جتاوبـــاً يـــذكر مـــع مطالباتـــه
أبقت على اإلجراءات السابقة والصارمة ) الربوتستانتية(واجلديدة فيها 

كـان قـد تباعـد قلـيالً، وإن كـان يرتافـق       هم، غري أن العنـف الـدموي   حبقّ
. أحيانــاً، خالفــاً للماضــي، بعقوبــات صــارمة تطــال مــرتكيب هــذا العنــف   

يهــود "اليهــود، كــثرياً مــا كــان   وعنــدما كانــت أوامــر الطــرد تصــدر حبــقّ  
لون ليلغوا قرار الطرد، كما حدث يف اجملر ، هنا وهناك، يتدخّ"البالطات

  ).1780- 1740" (رييزت - ماري"، أيام امللكة 1747عام 

ــان  ــود البالطــات "ك ــد   " يه ــروا بُعي ــد ظه ــثالثني ســنة  "ق " حــرب ال
، الــيت قامــت يف أملانيــا، يف أعقــاب احلركــة اإلصــالحية   )1618-1648(

إمنـا كـانوا رجـال أعمـال وأمـوال، قـد بلغـوا مـن         ". رتلـو "اليت فجّرها 
اليـة يف  الثقة لدى املسؤولني الكبار، حبيث كانوا يُسـلَّمون اإلدارات امل 

ويومذاك، كان الكثري مـن األمـراء الصـغار حيتـاجون     . هذه البالطات
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الســلطة … كــان الغــرض منــه إىل األمــوال، مــن أجــل مواصــلة صــراعٍ 
أمـري، يهـوديٌّ يف بالطـه، كمـا كـان أيضـاً للكـثريين         فكان لكـلّ ! واملال

وقــد كــان هــؤالء اليهــود ينعمــون بســلطات  . مــن الكرادلــة واألســاقفة
أهنـــم كـــانوا، يف احلقيقـــة، اســـتثناءات،  إالّ… روات طائلـــةواســـعة، وثـــ

، حيـث  "الغيتو"ع يف جبموع الشعب اليهودي، الذي كان يتسكّ مقارنةً
خضــعت أحيانــاً إلجــراءات وقــد أُ. ابــة قاتلــةتكانــت احليــاة ختضــع لر

ــاً مــن الســري      ــاهتم ســخفاً وضــيقاً، إذ مُنِعــوا أحيان ــدة، زادت حي جدي
ياناً أخـرى مـن مغـادرة بيـوهتم، إذا كـان أحـد       اثنني اثنني، ومنعوا أح

ظّر عليهم شـراء أي شـيء، إذا كـان    وقد حُ. ل يف املدينةاألمراء يتجوّ
وحُظّـر علـيهم التجـوّل يف بعـض     . هناك مسيحي يريد الشراء أيضـاً 

منـه،   أما السفر، أياً كان، فكان مشروطاً بـإذن ال مفـرّ  . شوارع املدينة
وكـان  . وكانت حتى ثياهبم ختضع لرقابـة مزعجـة  . وبضريبة شخصية

  .عدد املدعوين يف زفاف أي يهودي، خيضع لتحديد صارم

صرامة، بقصـد   القيود املفروضة على زواجاهتم، كانت أشدّ أنّ إالّ
وكــانوا، علــى الصــعيد االجتمــاعي،  . التخفيــف مــن تكــاثرهم املفــرط

ألي مسيحي أن يبادر أيـاً منـهم    حيقّضون لقمع فاجر، إذ كان يتعرّ
فات جارحــة، كــأن يطالبــه خبلــع القبعــة عــن  بكلمــات مهينــة، وتصــرّ

ــاً حملدّ  ــهرأســه، احرتام ــى    ! ث ــات الالســامية منتشــرة عل وكانــت الكتاب
نطاق واسع، وهي أبداً جترتّ االهتامـات إياهـا، مـن قتـل للمسـيحيني      

اب جـرائم بشـعة،   يف أسبوع اآلالم، ومن تـدنيس للقـرابني، ومـن ارتكـ    
مثــة جديــد يف هــذه االهتامــات،  ! أو اإلقــدام علــى احنرافــات جنســية 

وهو أهنا مل تعد تستند، كمـا يف السـابق، إىل اختالقـات مألوفـة، بـل      
إىل مـــا كـــان يف قناعـــة النـــاس، فســـاداً يف األصـــل والعـــرق، يـــربّر        

  !مهامجتهم، بوصفهم كائنات شريرة يف جوهرها
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  اــيف روم) 4
ة لإلصـالح،  ع أن تـأتي احلركـة الكاثوليكيـة، املضـادّ    توقـّ كان مـن امل 

مبــــا يلطّــــف وضــــع اليهــــود العــــام، يف إيطاليــــا عمومــــاً، ويف رومــــا 
اً ، قـد وضـع حـدّ   )1559-1555" (بولس الرابع"البابا  غري أنّ. خصوصاً

فلقــد . مفاجئــاً لسياســات البــابوات الســابقني، املتســاحمة إزاء اليهــود
اهلم، جعلـت املـؤرّخني والبـاحثني يصـفونه     د حيبلغ درجة من التشدّ

فعكــس متامــاً مــا كتبــه  . بأنــه كــان مــن أكثــر البــابوات قســوة علــيهم   
وفعله أسالفه طوال قرون تقريبـاً، وال سـيما حيـال املعمَّـدين منـهم،      

ني منهم، وكان هـو مـن أمـر    إذ قد مسح حملاكم التفتيش بإحراق ستّ
ــاء  ــو"بإنشـ ــهري " غيتـ ــا الشـ ــرهم حب . رومـ ــا أمـ ــل كمـ ــار "مـ ــارة العـ " شـ

الصفراء، وحظّر علـيهم شـراء األراضـي، وممارسـة الربـا، والتعـاطي       
. باألعمــال التجاريــة، واملهــن احلــرة، باســتثناء أكثرهــا حقــارةً ومذلّــة 

ــع       ــدُمّرت مجي ــيس واحــد، ف ــا إال بوجــود كن ــا كلّه ومل يســمح يف روم
ة وحُظّرت مجيـع العالقـات االجتماعيـ   . الكنس اليت كانت قائمة فيها

ــري إىل       ــتماع القسـ ــيهم االسـ ــرِض علـ ــود، وفُـ ــيحيني واليهـ ــني املسـ بـ
ويف . دةمواعظ يف الشأن املسيحي، كانت تُلقى عليهم يف أوقات حمـدّ 

ــر علــى  . التلمــود عهــده نُظّمــت محــالت متواصــلة ضــدّ   وأخــرياً حُظّ
أن يلتحقوا، كمـا يف السـابق، باجلمعيـات الرهبانيـة      ديناملعمَّاليهود 

 نا لالعرتاف بـأنّ احلقيقة التارخيية لتضطرّ وإنّ. سيأو بالسلك الكن
ما حدث يف عهد هذا البابـا وخلفائـه، كـان رهنـاً أوالً وأخـرياً مبـزاج       
البابوات الشخصي من جهة، وبظروف حيـاة اليهـود ونشـاطاهتم مـن     

ــة  ــا   . جهــة ثاني ــرى أن الباب ــذا ن ــع "ول ، قــد )1565-1559" (بيــوس الراب
يت كــان ســلفه قــد فرضــها، وأمــر   ألغــى معظــم إجــراءات احلظــر الــ  

، )1572-1565" (بيـوس اخلـامس  "وأمـا خلفـه البابـا    ". الغيتـو "بتوسيع 
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فقــد أمــر بطــرد مجيــع اليهــود مــن واليــات الكنيســة كلّهــا، باســتثناء 
ــة   ــا ومدينــ ــون"رومــ ــام ). Ancône" (انكــ ــا  1585ويف عــ ــى البابــ ، اعتلــ

مجيـع  ، فـألغى  1590الكرسي البابوي حتى عـام  " سكستس اخلامس"
القمعية، ومنح اليهود امتيازات كثرية، " بولس الرابع"إجراءات البابا 

حتــى أنــه ســاوى متامــاً بــني الضــرائب املفروضــة علــيهم بتلــك الــيت  
ومنذ ذلك احلـني، عـرف وضـع اليهـود     . فرض على املسيحينيكانت تُ

حتســناً طفيفــاً يف إيطاليــا كلّهــا، ولكنــه مل يكــن ليختلــف كــثرياً عــن 
  .لبائسة يف سائر البلدان األوروبيةأوضاعهم ا

  يف بولونيا) 5
عرف الوجود اليهودي يف بولونيا ازدهاراً استثنائياً، كان يتعـارض  
بالكلية مع ما كان يكتنف حياهتم يف خمتلف البلدان األوروبية، من 

وقد تبني يف اآلتي مـن األيـام، أن   . ضيق وخوف ومذلّة وقتل وتشريد
  …أعقبتها أهوالهذه احلالة كانت عابرة و

منذ مطلع القرون الوسطى، كانت بولونيـا وليتوانيـا مأمنـاً سـعيداً     
ملوجــات الالجــئني مــن يهــود أملانيــا، إثــر احلمــالت الصــليبية، وانتشــار  

ولقد وجدوا فيهما مَـن  . الطاعون وحدوث اجملازر املختلفة هنا وهناك
ــة، أتاحــت هلــم االنصــر     أحســن اســتقباهلم وهيّــ   ــة هادئ اف أ هلــم إقام

منـهم طبقـة    تبسرعة إىل األعمـال التجاريـة واملاليـة املألوفـة، فظهـر     
ربون عامـل  عتـَ وبـاتوا يُ . ط طـبقيت النـبالء والفالحـني   اجتماعية تتوسّـ 

يف البلد، وسُمح هلم بولوج مجيع املهن احلرة، كما سُـمح   ازدهار ومنوّ
لبعضهم بشغل مراكز يف دوائر الدولة، وأصبح آخـرون جبـاة لضـرائب    

الالجــئني " بوليســالف اخلــامس "، خــصّ امللــك  1294ويف عــام . لــكامل
وقــد جــدّدها هلــم، يف . بشـرعة، تعلــن مــا منحــوا مــن امتيــازات ومراكــز 

واجلــدير بالــذكر ). 1370- 1333" (كــازميري الكــبري"القــرن التــايل، امللــك 
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تلك الشرعة كانت متنحهم اسـتقالالً شـبه كامـل، حتـى أن امللـوك       أنّ
  .أ من اجملتمع البولونيموا أن اعتربوهم جزءاً ال يتجزّوالنبالء ما عتّ

هـذا اإلجنـاز العظـيم، مل يكـن سـوى قصـر        وسرعان ما اتضـح أنّ 
ذلـك أنـه مل يكـن لرييـح ال الكنيسـة وال أفـراد       . ين فوق أرض رمليةبُ

فالكنيسـة كانــت أبـداً تنظـر خبــوف إىل اتسـاع نفـوذ اليهــود،      . الشـعب 
العـرش ال يـين يغـدقها علـيهم، فقـد كانـت       وأما االمتيازات اليت كـان  

ففـي عـام   . ز لالنقضاض عليها، ما اسـتطاعت إىل ذلـك سـبيالً   تتحفّ
، )Breslau" (بريســـالو"، أصـــدر جممـــع كنســـي عُقِـــد يف مدينـــة 1267

قانوناً يشي خبشية الكنيسة من تنامي نفوذ اليهود على املسيحيني، 
يف القـرن الرابـع عشـر،    و. الذين كانوا حديثي االهتداء إىل املسيحيّة

ب غـري مـألوف حيـال اليهـود، وراجـت شـائعات       بدر مـن العـرش تصـلّ   
س، ومقتــل مســيحيني يف أســبوع  كــثرية حــول تــدنيس القربــان املقــدّ 

بالقضــاء  اآلالم علــى يــد يهــود، فحــدث هيجــان شــعيب، مل يهــدأ إالّ   
يف " كـازميري الرابـع  "ويف عهـد امللـك العطـوف    . على عـدد مـن اليهـود   

اخلامس عشـر، بـذل بعـض النـبالء املسـيحيني جهـوداً كـبرية،        القرن 
، العاصـمة آنـذاك، مـن أجـل     "كراكوفيـا "بالتنسيق مع رئيس أسـاقفة  

األمـور أخـذت تـزداد سـوءاً، حتـى أن       إال أنّ. تاليف املزيد من التدهور
نشئ حينها، يف تزامن غريب مع االضـطهادات  يف كراكوفيا أُ" الغيتو"

  .أيضاً" ليتوانيا" اليت اهنالت عليهم يف
تــاريخ اليهــود يف بولونيــا، مل يســر بعــد هــذا املنعطــف وفــق     أنّ إالّ

فلقــد . املنحــى املــألوف، الــذي كــان يبــدأ باالهنيــار ثــم بــالطرد النــهائي 
ــا شــيء مغــاير بالكليــة، ذلــك بــأن اليهــود اســتطاعوا      حــدث يف بولوني

الفعاليـة  خالل القرن السادس عشر، أن يبلغوا مستوى استثنائياً مـن  
والنفـــوذ، مـــا كـــان هلـــم أن يبلغـــوه لـــوال أهنـــم بـــاتوا يشـــكلون قطاعـــاً 
اجتماعيــــاً واقتصــــادياً، اتضــــح للجميــــع أنــــه مل يكــــن مــــن املمكــــن  
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اً وإىل ذلــك، كــانوا قــد منــوا مــن حيــث العــدد، منــوّ       . االســتغناء عنــه 
، من مخسة عشـر  1648وعام  1500مذهالً، إذ إهنم انتقلوا ما بني عام 

- 1548" (سيجيســموند الثــاني "وكــان امللــك  !  مخســني ألفــاً ألفــاً، إىل
لوا ولقـد شـكّ  . وخلفاؤه قد منحوهم استقالالً يكاد يكـون كـامالً  ) 1572

، وكـــان أشـــبه بربملـــان "جملـــس البلـــدان األربعـــة"جملســـاً هلـــم، دُعِـــي 
ف بســن يهــودي، كُلّــف بتمثيــل مجيــع اجلماعــات اليهوديــة، كمــا كلــّ       

وكـان هـذا اجمللـس، يـنعم     . شـريعة اليهوديـة  قوانني هلم، تتماشى مع ال
بشــبه حصــانة مطلقــة، إذ كــان ال يعــرف مرجعيــة لــه ســوى مرجعيــة   

ر هلـم اسـتقاللية قانونيـة، افتقـروا إليهـا منـذ       امللك، وكان بالتايل يـوفّ 
بعـد   70القديم، الذي اهنار مع اهنيـار القـدس عـام    " السنهدريم"زوال 
الرتبية اليهودية ومنـهاج الدراسـات   ويف هذه األثناء، كان نظام . املسيح

التلموديـة، قـد بلغـا مسـتوى قُـيّض لـه أن يـؤثر بعمـق، طـوال ســنوات          
  .وسنوات، على طبيعة اليهودية كلّها يف البلدان األوروبية

وإىل ذلـك، مل يكــن وضـع اليهــود العـام يف بولونيــا مثاليـاً، كمــا كــان     
ــإنّ. يُتَوقـــع ــرا  فـ ــة اهتامـــات القتـــل الطقســـي وتـــدنيس القـ بني، القدميـ

ــا يف        ــد هلـ ــت جتـ ــن، إذ كانـ ــر والعلـ ــل يف السـ ــت تتواصـ ــة، كانـ واملعروفـ
وكــان أن قامــت . الطبقــات الشــعبية، واألوســاط الكنســية، تربــة خصــبة  

. اضــطرابات حاشــدة، ولكنــها مل تتجــاوز الصــخب والتهديــد العنــيفني    
وكــان أن بــرزت فجــأةً، هتمــة جديــدة وخطــرية، طالــت مجيــع اليهــود يف 

وفائهم للبلد الذي آواهم على أفضل حنو، وغمـرهم بعطايـا   أمانتهم و
أجـل، لقـد وُجِـد مـن يـتّهمهم بالتـآمر مـع العثمـانيني مـن          ! استثنائية

ــة، ضــدّ        ــة ثاني ــدع اإلصــالحية مــن جه ــة، ومــع بعــض الب ــا  جه بولوني
وفضالً عن ذلك، فقد كانت النزعات التهويديـة مستشـرية   . الكاثوليكية

ى بعض املسيحيني عن إمياهنم، واعتنقـوا  خلّهنا وهناك يف بولونيا، فت
  .راً، وشحن النفوس نقمةا زاد األجواء توتّاليهودية، ممّ
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وهبّ على يهود بولونيا إعصـار دمـوي جـارف، طـوال عشـر سـنوات،       
اجليـوش   يكان أسـوأ مـا حـلّ هبـم منـذ كارثـة سـقوط القـدس يف أيـد         

وذلـك  . عـاً كمـا كـان متوقّ  ه مل يأتِ من بولونيـا بالـذات،   أنّ إالّ.  الرومانية
. العديد من املصـاحل املتضـاربة تشـابكت آنـذاك علـى حنـو متسـارع        بأنّ

ــي  ــا"ففـ ــان "أوكرانيـ ــوزاك"، كـ ــرقيّ " الكـ ــوذكس الشـ ــون األرثـ ون ال يكرهـ
ون هبـم وحسـب، بـل أيضـاً     البولونيني الكاثوليكيني الـذين كـانوا يسـتبدّ   

حتـالف ضـمّهم، يف    فقـام . عـة هلـم  اليهود الذين كـانوا مبثابـة أدوات طيّ  
" بوغدان مشيلنيكي"، بقيادة زعيمهم 1648من عام ) إبريل(شهر نيسان 

)Bogdan Chm ielnicki(  ــل ــار وقبائـ ــع التتـ ــوروك"، مـ ــاحوا "الزابـ ، واجتـ
بولونيــا يف وحشــية تفــوق كــل تصــوّر، وخصّــوا اليهــود آنــذاك بأســوأ مــا 

ب وقـد جـاء وصـف بعـض مـا جـرى يف كتـا       . ابتكروا من فنون التعـذيب 
  :، على النحو التايل"مارغوليس وماركس"ني، مها ني يهوديّلباحثَ

أما البشـر فقـد   . رت املمتلكات، والقصور سّويت باألرضدّم «
فسلخ جلد الضحايا وأحرقوا أحياء، بعد . ضوا ألبشع أنواع املوتتعّر

فتح السمك، تحت بطون األطفال، كما ُيوفُ. ضوا للتشويه والبترأن تعّر
. لقي هبم يف اآلبار وهم على قيد احلياةهاهتم، أو أُصدور أّموذحبوا على 
. تحت بطوهنّن، مث خيطت، بعد أن ُزّجت فيها قطـط حيـة  والنساء فُ

، صنب حتت عيون رجاهلّنجات كالعازبات، اغُت، املتزّووكثريات غريهّن
واآلالف من اليهود قضوا يف املدن الواقعة إىل . ةوأمجلهن اقتيدت بالقّو

  » .ن هنر الدنيربالشرق م
وقـد خُيّـر اليهـود    . تواصلت هذه الفظائع فرتة جتاوزت سـنة كاملـة  

ــاد أو املـــوت  ــاً بـــني العمـ يـــان "وعنـــدما اعتلـــى العـــرش امللـــك  … أحيانـ
. إميـاهنم األصـلي   إىلدين بالعودة ، مسح للمعمَّ)1669- 1648" (كازميري

وعــام  1655وخــالل اجتيــاح اجليــوش الســويدية لبولونيــا مــا بــني عــام  
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وخـالل هـذا   . رد الكـثريون مـن بولونيـا   ، جرت جمازر جديدة، وطـُ 1658
ــا ــرّحاالجتيـ ــروس    ، تعـ ــن الـ ــلٍّ مـ ــداءات كـ ــون العتـ ــود البولونيـ ض اليهـ

ل هبـم  وما إن رحل هؤالء عن بولونيا، حتـى نكـّ  . والكوزاك والسويديني
  .البولونيون، ألهنم اهتموهم بالتواطؤ مع القوات اليت اجتاحتهم

ضحايا هذه املآسي املتعاقبـة، فقـد بلـغ أرقامـاً خياليـة،      وأما عدد 
. وهـــي تتـــأرجح بـــني مائـــة ألـــف باحلـــدود الـــدنيا، ومخســـمائة ألـــف 

والواقــع امليــداني يضــطرنا لالعــرتاف بــأن ســبعمائة مجاعــة يهوديــة  
ــاع، فقــد انتشــروا يف    ومــا تبقــّ . كانــت قــد تالشــت   ى مــن فقــراء وجي

ــقَ   ــة، إذ مل يب . م مــن ملجــأ ســوى الغــرب  هلــ خمتلــف الــدول األوروبي
ولقد وجـدوا فيـه مجاعـات يهوديـة احتـوهتم علـى حنـو رائـع، إذ قـد          

مت هلم اإلقامة واملأكل والعمل وامللبس، مـع الصـالة   استقبلتهم ونظّ
ــان ــد جُ. واألمـ ــم التربّولقـ ــوال  معـــت هلـ ــات الســـخية، ودفعـــت األمـ عـ

الضــــرورية مــــن أجــــل إعتــــاق مَــــن بيعــــوا كعبيــــد، ال ســــيما إىل        
وباملقابل، فقد كان بعض الالجئني من يهود بولونيـا،  . نيةالقسطنطي

عون بسوية فكرية وروحية، خوّلتهم ألن يقومـوا بـدور املـوجّهني    يتمتّ
  .الروحيني، داخل اجلماعات اليت أحسنت استقباهلم

هــذه الضــربة يف احلقيقــة، قصــمت ظهــر اجلماعــة اليهوديــة يف     
ــا، حبيــث أنّ  ــ بولوني ــمَ مل يعــد بوســعهم أن   ى مــن يهــود فيهــا، ن تبقّ

وإىل ذلـك، فقـد كـان العـداء حيـاهلم منتشـراً       . ا حـلّ هبـم  ينهضوا ممّ
فكانـت االهتامـات القدميـة تـذرّ قرهنـا بـني       . على نطاق واسع وعميـق 

حني وآخر، حتى باتت شبه دورية، تفجّر هنا وهناك شغباً عشوائياً، 
لغ اخلطـر  ، ب1758إال أن عام . ال يتوقف إال حممّالً بعدد من القتلى

ــاليهود حــدّ   ــا   احملــدق ب ــم ألن يســتنجدوا بالباب ــدكتوس "اً، دفعه بيني
اخلـاص هبـم،    ، فـأمر، بعـد دراسـة امللـفّ    )1758 - 1740" (الرابع عشر

  .بتوفري احلماية الضرورية لليهود يف بولونيا
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(+ 

  النضال من أجل التحرر
  
  

ــون يف معظــم        ــود يتمتّع ــان اليه ــامن عشــر، ك ــة القــرن الث يف هناي
البلــدان األوروبيــة، بظــروف اقتصــادية واجتماعيــة، أفضــل مــن تلــك  

يومهـــا، كانـــت الثـــورة الرأمساليـــة يف أوج . الـــيت عرفوهـــا يف الســـابق
انطالقتها، وكانت قد قضت على البنـى القدميـة، الـيت كـان اقتصـاد      

ليها، بكل مـا الزم هـذا النظـام مـن قيـود،      النظام اإلقطاعي، قائماً ع
ومــن إجــراءات حظــر للرّبــا، ومــن نظريــات رمــت إىل حتديــد أســعار   

وقد جاءت هذه التغيريات لتربز الدور الذي كان بعض . عادلة وثابتة
ــدان االقتصــادي    ــوه يف املي ــد لعب ــود ق ــا،   . اليه وكانــت ممارســتهم للرّب
عليـه مـن هَـوَس بالتجـارة،     وعالقاهتم التجارية الدولية، ومـا فُطِـروا   

قد نال هلـم تقـديراً واسـعاً، أقلّـه مـن بعـض رجـاالت الدولـة، الـذين          
كانوا راغبني يف حتسـني اقتصـاد بالدهـم، ومـن الرأمسـاليني اجلـدد،       
الذين كانت تدفعهم تطلّعاهتم النهمة، إىل إلغـاء كـل قيمـة أخالقيـة     

ك، فقـد كـان عـدد    وإىل ذلـ . أو إنسانية، إزاء الربح املادي واالقتصادي
ــا،       ــوا عــن ممارســة التجــارة اجلّوالــة والرب كــبري مــن اليهــود قــد ختلّ

وملـــا كانـــت الظـــروف . وأخـــذوا يقتنـــون احلوانيـــت واملشـــاغل الثابتـــة 
االقتصادية العامة، قد طـرأ عليهـا حتسّـن ملحـوظ، مل يعـد الثـراء       
اخلاص باليهود، صارخاً حيثمـا وُجِـد، كمـا يف السـابق، إذ كـان واقـع       

وقد قاد هذا التطور إىل تلطيف القيود . اء عام آخذاً يف االنتشاررخ
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. اليهود يف التجوّل حبريّـة  املفروضة على التجارة، وبالتايل على حقّ
، إذ كـان قـد   "الغيتـو "وانسحب كل ذلك تلقائياً على منط احليـاة يف  

صُمِّم بقصد إبعاد اليهود عن التعامل مع املسيحيني، فأخذ يتفكّـك  
اء ذاتـه يف زمـان سـبق كـثرياً القـرارات السياسـية الـيت أرادت        من تلقـ 

ويومهـا،  . إلغاءه، يف أواخر القرن الثامن عشر، ومطلـع التاسـع عشـر   
يشـكّلون دولـة ضـمن دولـة، وجمتمعـاً      "كان االهتام القائل بأن اليهود 

ــه       "ضــمن جمتمــع  ــت في ــه، يف زمــان كان ــثري مــن حدّت ــد فقــد الك ، ق
ــة املســيحيّة املوحّــ " ــع فيهــا املســيحيون    "دةالدول ، أي تلــك الــيت يتمتّ

وحدَهم باملواطنة الكاملة، تتعرّض بدورها النتقادات شديدة، إذ كان 
ــع مَــ    ــم علــى مجي ن يســكنون منطقــة واحــدة،  مفهــوم املواطنــة املعمّ

بغــض النظــر عــن انتمــاءاهتم الطبقيــة أو الدينيــة، آخــذاً بســرعة يف 
  .االنتشار والتأييد

رات والتبـدالت، تسـتدعي سـؤاالً كـبرياً     لتطـوّ بالطبع، مجيع هذه ا
ليست هـذه اجملتمعـات   وَأَ: من طرحه وخطرياً، يفرض نفسه، وال بدّ

ــا تســمى مســيحية، فــأين روح املســيح فيهــا؟    يف … يف ماضــيها؟… كلّه
احلقيقـــة  وإنـــي ألجـــد أنّ… حاضـــرها؟ ويف مـــا ســـيكون مســـتقبلها؟

روح املســيح كانــت  التارخييــة املــرّة تقتضــيين االعــرتاف الصــريح بــأنّ
يف " منصـور دي بـول  "من نصـيب أفـراد عمالقـة هنـا وهنـاك، أمثـال       

ســات مبــا يف إيطاليــا، فيمــا كانــت مجيــع املؤسّ " كوتولينغــو"فرنســا، و
ســات الكنســية خاضــعة للمنطــق الــذي ســادها منــذ أيــام    فيهــا املؤسّ

… اإلمرباطــور قســطنطني، منطــق ســيادة السياســة والقــوة واإلقصــاء 
هذا املنطق أن يُفرز تفامهاً وجتانساً يف جمتمعات، كانت  فكيف ملثل

تتفاقم فيهـا تناقضـات سياسـية ودينيـة وثقافيـة وعرقيـة وقوميـة، ال        
حصى؟ ال بل، مجيع تلك املعطيات، والصراعات احملتومة النامجـة  تُ
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عنـــها، مـــا كانـــت لتعطـــي ســـوى مزيـــد مـــن التشـــكيك يف صـــالحية  
ختوّل العقل صالحية البحث عـن   تها، بقدر ما كانتاألديان وصدقيّ

وهـذا بعينـه مـا    . حلول وخمارج لتلـك املعضـالت املأسـاوية والشـاملة    
كــان حيــرّك الفكــر يف القــرن الثــامن عشــر الفرنســي، عنــد فــولتري      
وروسو وديدرو وسواهم مـن املفكـرين، الـذين نـأوا بأنفسـهم عـن كـل        

ذلــك  وإن. تفكــري ديــين، وبــاتوا يبحثــون يف رحــاب العقــل عــن أجوبــة 
ليفسّر إىل حـد بعيـد مـا أصـاب اإلميـان املسـيحي عامـة مـن ضـعف          

وهــو هــو الــذي يفسّــر أيضــاً النــهوض اليهــودي  ! وغيــاب، بــل وخجــل
ــاءً       ــاً ورجـ ــا، إميانـ ــة ذاهتـ ــع اليهوديـ ــة مـ ــة مزدوجـ ــذاك، يف مواجهـ آنـ

  .متجدّداً، ومع اجملتمعات احمليطة هبا واملناوئة هلا، حتدّياً وحترّراً

  مواجهةٍ مع ذاهتا اليهودية يف) 1
مرحلـة حتـرّر اليهـود،     ظنّ الكثريون مـن البـاحثني واملـؤرّخني، أنّ   

سياسياً واجتماعياً، إمنا جاءت نتيجـةً حتميّـةً للثـورات الكـربى الـيت      
، وقبلها يف الواليـات املتحـدة عـام    1789حدثت يف كلّ من فرنسا عام 

قـد فـاهتم أنّ   ولكن جتدر اإلشـارة إىل أنّ الكـثريين منـهم كـان     . 1776
هذه املرحلة بالذات، كانت قـد عرفـت مـن اجلانـب اليهـودي، مرحلـة       
انصــــهار واســــع يف اجملتمعــــات، بفعــــل الثــــورة الثقافيــــة والدينيــــة، 
العميقة، اليت كانت قد طالت اليهودية برمّتها، يف زمان سبق بكثري، 

ويف احلقيقــة، كانـت تصـدّعات كـثرية قــد    . تينـك الثـورتني املعـروفتني   
ت تظهر قبـل ذلـك بكـثري، يف جـدار العزلـة الدائمـة الـيت كانـت         أخذ

اليهودية قد فرضتها على ذاهتا، طوال مئات السنوات، يف اجملتمعات 
  .إال أهنا مل تربز للعيان إال خالل القرن الثامن عشر. الغربية كلّها

كـــان روّاد حركـــة االنـــدماج يقيمـــون يف بـــرلني، عاصـــمة بروســـيا  
ثقّفني اليهود حيظون حبماية بعـض املسـؤولني   وكان بعض امل. آنذاك
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وكـانوا يَـدعون يف محـاس، للمشـاركة الفعليـة يف مـا كـان        . السياسيني
ــيحيّة      ــرقتني يف املســ ــة، مغــ ــة وثقافــ ــاة عامّــ ــن حيــ ــم مــ ــيط هبــ حيــ

" الغيتـو "واجلرمانية يف آن واحد، يف سعي منهم لالنعتـاق مـن بيئـة    
. واة الثقافيـة والسياسـية  اخلانعة، وللحصول، شيئاً فشيئاً، علـى املسـا  

ولقد قاوم هؤالء الثوريّون، القبضة احلديدية اليت كـان احلاخـامون   
يُحكِموهنـــا علـــى الفكـــر اليهـــودي، برتكيـــزه حصـــراً علـــى الدراســـات 

فواجهوا مقاومةً شرسةً من قبل التقليديني، الذين كـانوا  . التلمودية
رّ معـه خطـراً   يرَون أنّ االختالط بالعامل اخلارجي، من شأنه أن جيـ 

على اإلميان، إذ كانوا يرَون أنّ املشـاركة يف احلضـارة املسـيحيّة، إمنـا     
واحلقيقة أنّ خمـاوفهم مـا كانـت لتخلـو مـن      . هي ضربٌ من اخليانة

الكثريين مـن اليهـود كـانوا قـد انضـمّوا       والدليل على ذلك أنّ. صحّة
نتـهى هبـم   ، إبان الثورة الفرنسية، إىل الثـوار، وا "حقبة الرعب"خالل 

ولقد حـدث  ! بالعقل… األمر إىل التنكّر لكل إميان، باستثناء إمياهنم
أيضاً، بعد سنوات قليلة، أن ختلّى الكثريون من املـثقّفني اليهـود، يف   

اإلميـان بالكنيسـة كـان     برلني، عـن إميـاهنم، واعتنقـوا املسـيحيّة، ألنّ    
ــثريين       ــاب الك ــد أصــبح، يف تلــك الفــرتة، هوَســاً يســرق ألب وهبــذا ! ق

، الصـادر  "الالسـامية "، يف كتابـه  "هوجـو فالنتـان  "الصدد، كتب املـؤرّخ  
  :، يقول1836يف لندن عام 

خالل الثمانية عشر سنة األوىل من القرن التاسع عشـر، ُمـنح   « 
  .»ا ُمنحوه طوال مثانية عشر قرناً العماد لليهود يف أملانيا، أكثر ّمم

ولكــن مــا حــدث . شــك يف هــذا الكــالم مبالغــةٌ فاضــحةٌ دون أدنــى 
، لـيس ببعيـد عـن هـذا الـرأي، إذ قـد       "هنـري هـاين  "للشاعر األملـاني  

اليهوديـة   نال العمـاد، ومل يهتـدِ، ألنّ  "صرّح هو نفسه عن نفسه، أنه 
  ".ليست بديانة، بقدر ما هي مأساة



169 

ومن املثقّفني اليهود آنـذاك، مـن حـاولوا التوفيـق، يف جهـدٍ دؤوبٍ      
للشـريعة املوسـويّة، والوفـاء للثقافـة العامـة يف      وصادق، بني األمانـة  

" موســى منـــدلزون "وقــد يكـــون أبــرز هـــؤالء، املفكــر اليهـــودي    . بلــده 
)Moses Mandelsohn) (1728-1786(  إذ إنــه كــان ميثّــل خــروج إنســان ،

، مبـا وُهِـب   "ديسـاو "مدينـة  " غيتـو "من الفقر املدقع، الذي عاشـه يف  
علــى القمــم يف عــامل الثقافــة مـن طاقــات شخصــيّة، ارتقــى هبــا إىل أ 

غوتولـد  "األملانية، حتى أنـه بـات صـديقاً محيمـاً للفيلسـوف األملـاني       
ــينغ ــى     ). 1781-1729" (ليســ ــب علــ ــه تغلّــ ــاً يف أنــ ــتهر أيضــ ــد اشــ وقــ

، يف إحــدى املســابقات "عمانوئيــل كانــت"الفيلســوف األملــاني الشــهري  
الثقافيـة  كما عُرف عنه أنه بلـغ مـن التـأثري يف األوسـاط     . الفلسفية

األملانيــة، مــا جعــل املســيحيني واليهــود منــهم علــى الســواء، يعيــدون    
ــك احلــني، ســائدةً يف مــا         ــى ذل ــت، حت ــيت كان ــات ال النظــر يف العالق

وقد كانت ترمجته إىل اللغة األملانية، لكتب التـوراة واملـزامري،   . بينهم
حــدثاً ثقافيــاً بــارزاً، يــرى بعضــهم أنــه بنــى جســوراً بــني الثقــافتني    

  .لعربية واألملانيةا

ــاً، يطلقــه اليهــود يف وجــه        ــان ليشــكّل حتــدّياً قويّ ــلّ ذلــك مــا ك ك
الوسط الثقايف األملاني، بقدر ما كان دعـوةً صـرحيةً لـه، كـي يعـرتف      

إال أن هـذه الرتمجـة أحـدثت    . بالتوراة مرجعاً أدبيّاً ومصدراً لإلميان
ولكنـها  . اولصدمة وإحباطاً لدى اليهود املتشدّدين، فمُنعت من التـد 

ــب هبــا حبــرارة، مــن صــغار الشــبان املــثقّفني      وجــدت أيضــاً مــن يرحّ
اليهود، وأخذوا مبا محلـت مـن جتديـدات يف اللغـة واألفكـار، فـألّفوا       
ــة، ترمــي إىل توثيــق العالقــات بــني الثقــافتني، وذلــك      مجعيــة ثقافي
بالعمل على تطـوير األدب العـربي مـن جهـة، وعلـى تطـوير املنـاهج        

وأخـــرياً جتـــدر اإلشـــارة إىل أن . ليهوديـــة مـــن جهـــة ثانيـــةالرتبويـــة ا
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ــن أقنــع مستشــار الدولــة يف أملانيــا آنــذاك،   " منــدلزون" نفســه كــان مَ
، كي يتبنّـى قضـية حتريـر    )Wilhelm Dohm" (ويلهلم دوهْم"املسيحي 

، وهــو يف موقعــه كمستشــار دولــة، عــام  "دوهــم"فكــان أن نشــر . اليهــود
، حيمّـل فيـه العـامل    "صـالح املـدني لليهـود   يف اإل"، كتيّباً بعنـوان  1781

  .املسيحي، مسؤولية ختلّف اليهود، ومجودهم االجتماعي

  …التحرر السياسي، هنا وهناك) 2
" جوزيــــف الثــــاني"يف العــــام التــــايل، أصــــدر إمرباطــــور النمســــا، 

، "شـــــــارة العـــــــار"، فـــــــألغى فيـــــــه "قـــــــرار التســـــــامح) "1790- 1765(
ــات األ  ــية، والعقوبـ ــريبة الشخصـ ــود   والضـ ــنح اليهـ ــة، ومـ ــرى امللحقـ خـ

حـــقّ الـــدخول يف املـــدارس واجلامعـــات، وأمـــر فيـــه أيضـــاً املـــدارس        
فقـــاوم . العربيـــة بتـــدريس اللغـــة األملانيـــة، ومـــواد أخـــرى غـــري دينيـــة 

ــدريس      ــة بالتـــ ــود املتعلّقـــ ــذه البنـــ ــة هـــ ــدّدون بشراســـ ــود املتشـــ اليهـــ
ــني أنّ  ــد، يف حـ ــدي  اجلديـ ــدلزون"مؤيّـ ــرار " منـ ــا بإصـ ــا، . دعموهـ وهنـ

ــدّال  ــام      بـ ــت عـ ــد قامـ ــت قـ ــةً كانـ ــاتٍ مماثلـ ــارة إىل أنّ حركـ ــن اإلشـ مـ
، ويف اجنلـــرتا "توســـكانيا"و" اإللـــزاس"، يف كـــلّ مـــن مقـــاطعيت   1734

ــود، إالّ     ــذات، مـــن أجـــل حتريـــر اليهـ أهنـــا أُمخـــدت علـــى الفـــور،     بالـ
  .نظراً للمقاومة اليهودية الشديدة اليت واجهتها

احلريـة الدينيـة    عرتاف بأنّمن اال أما يف الواليات املتحدة، فال بدّ
ــان التأســيس، يف      ــان صــدور بي ــت، إب ــد"كانــت قــد أُعلن عــام " رود آيالن

ــن يف     . 1688 ــل، مل يُعلــ ــانوني، األول والكامــ ــرّر القــ ــان التحــ إال أن بيــ
، بعــد التوقيــع علــى إعــالن 1776الواليــات املتحــدة األمريكيــة، إال عــام 

هـم متسـاوون، وأهنـم يتمتّعـون     ولقد جـاء فيـه أن البشـر كلّ   . االستقالل
، 1789إال أنــه مل يكتمــل إالّ عــام . حبقــوق ال جيــوز ألحــد املســاس هبــا 

إبان إقرار الدستور وتعديالته، اليت ألغت ضرورة إجـراء فحـص ديـين،    
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  .لكل مواطن يريد احلصول على حقّ املواطنة، أو حقّ املطالبة بعمل
رأة والـوعي، وكـان   إالّ أن املشروع الذي اتّسم بأعظم قدر مـن اجلـ  

ل من نوعه يف أوروبا، كان ذاك الذي أعلنه قادة الثورة الفرنسية األوّ
التصــريح الصــارخ، الــذي ورد يف إعــالن حقــوق عــام      وإنّ. 1789عــام 
، والــذي كــان يعــين بالدرجــة األوىل، احلريــة الدينيــة، كــان ال       1789

يهــود، يف وكــان ال. باالســم رهمليــذكُيســتبعد اليهــود، إال أنــه مل يكــن  
ــه، بفعــل حــذرهم الشــديد مــن كــلّ       واقــع احلــال، غــري مرتــاحني إلي

ــة حــول احلريــات  وكــانوا قــد بــذلوا جهــوداً مضــنيةً،   . تصــرحياتٍ عامّ
طوال سنتني كاملتني، من أجل اإللغاء القـانوني للقيـود الـيت كانـت     
قد فُرضت عليهم يف السابق، ومن أجل املطالبة باملساواة الكاملة يف 

ولقـد واصـلوا جهـودهم، حتـى أهنـم رفعـوا قضـيّتهم        . ملدنيـة احلقوق ا
ــويس الســادس عشــر  "إىل امللــك  ــورة    "ل ــد مــن جلــان الث ، وإىل العدي
ــارزون، أمثــال    . الفرنســية ــدون ب األب "و" مريابــو"وكــان هلــم فيهــا مؤيّ
ولكنــهم كــانوا أيضــاً قــد واجهــوا معارضــات   "! روبســبيري"و" غريغــوار

الشــرقية، ومــن  " اإللــزاس"اطعــة كــثرية، اشــرتك فيهــا يهــود مــن مق  
ــة  ــوردو"مدينـ ــاقفة    "بـ ــاً أسـ ــا أيضـ ــا اشـــرتك فيهـ ــاريس، كمـ ــن بـ ، ومـ

وأخرياً كان هلم ما أرادوا يف شهر أيلول من عـام  . ومسؤولون كنسيّون
وعنــــدما ظهــــرت بــــوادر اجنــــرار الثــــورة الفرنســــية يف ركــــاب . 1791

ــخص       ــت يف شـ ــيت جتلّـ ــة، الـ ــمّ اإلمرباطوريـ ــلّطية، ثـ ــات التسـ النزعـ
ــابرت" ــد،     "بونـ ــهج اجلديـ ــذا النـ ــن هـ ــود مـ ــن اليهـ ــثريون مـ ــرّ الكـ ، سُـ

ــا       ــدا وبلجيكـ ــية يف اجتيـــاح هولنـ ــوش الفرنسـ ــع اجليـ ــوا مـ واخنرطـ
مدينة البندقية، " غيتو"وإيطاليا، حيث دمّروا وأحرقوا أبواب كلّ من 

  .كأسري حرب" بيوس السادس"ثمّ مدينة روما، حيث اعتُقل البابا 

يف ذروة اجملد، فـأراد أن يضـع حـدّاً    " ابرتنابليون بون"يومها، كان 
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وكـان علـى درايـة    . ، العالقة منذ مئـات السـنوات  "ملسألة اليهود"هنائيّاً 
بتـــارخيهم املاضـــي، وبتعقيداتـــه الواســـعة، ســـواء داخـــل اجملتمعـــات   

ــا   ومل يكــن . اليهوديــة أو خارجهــا، علــى نطــاق البلــدان األوروبيــة كلّه
املستشـارين واملقـرّبني مـن اليهـود      لنـابليون عـدداً مـن    أحد جيهل أنّ

ــهم السياســي ورجــل األعمــال، والباحــث واحلقــوقي      الفرنســيني، بين
ــه اخلاصــة، أن حيســم      . والصــحفي ــرّر، علــى طريقت املســألة "وقــد ق

. علـى حنـو هنـائي، حبـزم مَـن ميلـك القـدرة الوحيـدة كلّهـا         " اليهودية
ــةً، إن      مل تكــن فأصــدر سلســلةً مــن القــرارات، بــدت للكــثريين، غريب

وكــان أوهلـا ضــرورة عقــد مـؤمتر عــام يضـمّ منــدوبني مــن    . مسـتحيلة 
مجيــع اليهــود املقــيمني يف فرنســا، ويف البلــدان األوروبيــة اخلاضــعة   
هلا، من أجل التداول يف مجيع الشؤون املتعلّقـة بانـدماجهم الكامـل    

وقد عُقد املؤمتر املـذكور يف  . يف اجملتمعات األوروبية، بدءاً من فرنسا
، وطلـــع بـــالقرارات املتوقعـــة، وفقـــاً لرغبـــة وإرادة 1806ريس، عـــام بـــا

  .اإلمرباطور نابليون

ثمّ تقرّر عقد قمّة يهوديـة مـن نـوع جديـد واسـتثنائي، يعيـد إىل       
، الـيت كانـت قـد    "سـنهدريم "، املسـمّاة  "اهليئة اليهودية العليا"الوجود 

بـدا   وقـد . ، بيد اجليوش الرومانية70تالشت مع سقوط القدس عام 
هذا األمر مستحيالً للكـثريين، ألنـه حيتـاج إىل سـلطة دينيـة عليـا،       

، 1807عُقـد عـام   " السنهدريم" إال أنّ… !تدعو إليه، وهي غري موجودة
وأقـرّ، كمـا   . وضمّ عدداً كبرياً مـن احلاخامـات والشخصـيات اليهوديـة    

لو كان ميلك السلطة الدينية العليا يف اليهودية، مجيع املبادئ الـيت  
ــان مــؤمتر عــام    ــنح      1806ك ــت ترمــي إىل م ــد اعتمــدها، والــيت كان ق

اليهود احلقوق العائـدة إلـيهم، والواجبـات املرتتّبـة علـيهم، بوصـفهم       
يضـفي  " السنهدريم"وكان . مواطنني فرنسيني، أسوةً بسائر املواطنني
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. بـذلك علــى القـرارات كلّهــا، ضـمانة دينيــة أساسـية، وال رجعــة عنــها    
ــها نــابليون      وبــالطبع، مل تكــن   ــيت كــان يظلّل مثــل هــذه املبــادرات، ال

ــا      ــة، هن ــز التنفيــذ دون مواجهــات كالميّ بكامــل ســلطته، لتــدخل حيّ
إال أهنــا يف هنايــة املطــاف، جــاءت اســتجابة حلاجــة وجوديــة   . كوهنــا

  …!وإنسانية، عمرها قرون طويلة من القهر والقتل، والتشرّد والتيه

نـابليون هـذه، كانـت هـي يف      إجراءات ولقد اتضح مبرور الزمن، أنّ
احلقيقة، على ما ختلّلها من إمالءات وارجتاالت ومتنّعـات، احلامسـة   

ــدّ النـــهائي هلـــذه املســـألة التارخييـــة، املســـمّاة    ــألة "يف وضـــع احلـ املسـ
ــة ــد     "اليهوديـ ــا يف عهـ ــعة هلـ ــدان اخلاضـ ــمّ يف البلـ ــا أوالً، ثـ ، يف فرنسـ

بــل حتــى يف روســيا   نــابليون، ومــن ثــمّ يف ســائر البلــدان األوروبيــة،      
والــدليل علــى ذلــك أهنــا مل تســقط بســقوط نــابليون عــام   . القيصــرية

، احــتفظ 1815، حتــى أنّ النظــام امللكــي اجلديــد يف فرنســا عــام  1815
إال أنّ اسـتمرارها يف سـائر البلـدان األخـرى، واجـه ظروفـاً       . هبا وثبّتها

وتقلّبات، كانت أشبه مبا تواجه سفينة يف قلب العاصـفة، وهـي متخـر    
وعلى الرغم من كل ما كان قـد  . البحر الصاخب يف اجتاه منارة املرفأ

الــيت تـراكم عـرب التـاريخ مـن أحقــاد متبادلـة بـني اليهـود واجملتمعـات         
عاشوا فيهـا، وعلـى الـرغم ممّـا كـان يسـود هـذه اجملتمعـات أيضـاً مـن           
أحكام مسبقة، حمقّة أو ظاملة، اتسـمت هبـا نزعـة الالسـامية املتأصّـلة      
فيهــا، وعلــى الــرغم أيضــاً مــن كــل مــا كــان يُكتــب هنــا وهنــاك، إن يف    
فرنســا، أو يف بروســيا، أو يف النمســا، أو يف سويســرا، أو يف إيطاليــا، أو 

 املقاطعــات اخلاضــعة لســلطة البابــا، فقــد كانــت احلركــة الــيت كــان يف
نــابليون بونــابرت قــد أطلقهــا، تواصــل انتــزاع الــوالءات هلــا، فــرتةً تلــو  

، ثـم  1833، وتبعتها النمسا عـام  1830فكانت هولندا أوالها عام . أخرى
، فربوســيا عــام 1838، فسويســرا عــام 1834البلــدان االســكندنافية عــام 
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ى الــرغم مــن تنــامي الالســامية فيهــا مــن خــالل فالســفتها   ، علــ1853
، )1854- 1775" (فريــــدريش شــــيلينغ"و) 1814- 1762" (يوهــــان فيختــــه"
، وحتـى  1858، ومن ثم اجنلـرتا عـام   )1831- 1770" (فريدريش هيجل"و

  .1878روسيا القيصرية عام 

وهنــا تســتوقفنا واقعتــان، تنطويــان علــى دالالت تارخييــة هامــة،    
ومـريح، خيـصّ بلـداً أوروبيـاً صـغرياً، يُـدعى الربتغـال،         بعضها مفرح

ــا    ــمتها رومـ ــا وعاصـ ــصّ إيطاليـ ــق، خيـ ــزن ومقلـ ــها حمـ ففـــي . وبعضـ
ــوى      ــتطاعت القـ ــعيفاً، اسـ ــة ضـ ــأثري الكنيسـ ــان تـ ــث كـ ــال، حيـ الربتغـ
السياسية املؤثّرة فيها، أن جتعل هذا البلد الصغري ينحو مـن تلقـاء   

ــا، حبيـــث   ــام يف فرنسـ ــه، املنحـــى الـــذي قـ ســـبق مجيـــع البلـــدان   ذاتـ
ــي اإلجــراءات الفرنســية، فمــنح اليهــود الــذين فيــه،    األوروبيــة يف تبنّ

مجيع احلقـوق املدنيـة، وسـلّمهم يف مبـادرة عظيمـة       1811منذ العام 
الرمزية، مفتاح الكنيس الكبري الذي كان هلم يف العاصمة ليشـبونة،  

  !والذي كان قد مضى على إغالقه، مائتا عام

ــنح اليهــود فيهــا حقــوقهم املدنيــة، يف مــا   وأمــا يف إيطاليــ ا، فقــد مُ
الســبّاقة يف هــذا " ســردينيا"فكانــت جزيــرة . يشــبه التنــازالت القســرية

، ثــم تبعتــها منــاطق الشــمال اإليطــايل، ثــم جزيــرة  1848امليــدان عــام 
ــة"و" نـــابويل"صـــقلية، فمـــدينتا  ــور األخـــري  ". البندقيـ وجـــاءت يف الطـ

، الـذي بـدأ   )1878- 1846" (يوس التاسـع ب"مدينة روما، حيث كان البابا 
عهــده ليرباليــاً حيــال اليهــود، ثــم عــاد يف تشــنّج إىل نظــام العقوبــات     

، ال بـل أقـدم علـى إرغـام اليهـود جمـدّداً،       "الغيتـو "القديم، وأبقى علـى  
. على حضـور العظـات املسـيحيّة، أمـالً منـه يف هدايتـهم إىل املسـيحيّة       

حتى اسـتيالء الثـوار اإليطـاليني     وقد ظلّ يعمل هبذا النظام القاسي،
  .1870على مقاطعات الكنيسة كلّها، واحتالهلم روما عام 
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  ثورة اقتصادية) 3
مل يكـــن لألحـــداث السياســـية، علـــى أمهيتـــها، الـــدور الوحيـــد يف  

الثورة االقتصادية اليت كانـت قائمـة آنـذاك،     حترير اليهود، ذلك بأنّ
ومـا كـان هـذا    . مـا حـدث   كان هلا، يف واقـع احلـال، دور حاسـم يف كـل    

ولقـد كتـب أحـدهم،    . التطور ليغيب عـن معظـم البـاحثني واملـؤرّخني    
  :يقول" ابراهام ساخار"وهو 

إنّ املساواة السياسية اليت ناهلا اليهود، وجدت مـا يـدعمها يف   « 
التطورات االقتصادية، على حنو يفوق مبا ال ُيقاس، ما حتقّق هلا من جراء 

تعلّقة حبقـوق اإلنسـان، وبقدسـية الشخصـية     النظريات الّرباقة، امل
  ». اإلنسانية

كان الفضل للثورة االقتصادية يف خروج اليهود شيئاً فشـيئاً، مـن   
، ليدخلوا من ثم يف عامل تعتمل فيه الثورة الصـناعية،  "الغيتو"عامل 

. اليت فتحت معها آفاقاً غري متوقّعة من التطـور املـادي واالجتمـاعي   
اء التنافس الشـرس الـذي   الفرتة بالقسوة، من جرّولكم متّيزت تلك 

ولقد متكّن اليهود من خوضـها  . اتّسم به الوضع االقتصادي اجلديد
بثقة وصالبة، كانوا قد اكتسبوها طوال صراعاهتم، املاضية، املتكـرّرة  

ــرة ــه أعضــاء      . واملري ــوم أصــبحوا في ــهم، حتــى جــاء ي ــز عــدد من فتميّ
بـل قُـيّّض لبعضـهم    . ية واملاليـة مرموقني يف خمتلف الشركات التجار

فكــان أن . أن حيقّقــوا تفوّقــاً ســريعاً يف هــذين امليــدانني املرتابطــني     
برزت يف معظم البلدان األوروبية، أمسـاء يهوديـة احتلّـت يف بعضـها     
ــرة       ــم أسـ ــه هلـ ــذي وفّرتـ ــوي الـ ــدعم القـ ــل الـ ــة، بفضـ ــز مرموقـ مراكـ

هذا النجاح ظلّ يف معظم األحيـان، وقفـاً    إالّ أنّ. الشهرية" روتشيلد"
ر االقتصادي على أفراد، فما كان له أن يسهم يف حتقيق حلم التحرّ

ومـع ذلـك، فـإنّ مثـل هـذا      . والسياسي العام، الذي كانوا يسـعون إليـه  
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التطــور الســريع مل يعــتّم أن أفــرز هتمــةً جديــدة ضــدّ اليهــود، تفــوق   
لصِـقت هبـم يف املاضـي، وهـي     حبجمها وأبعادها، مجيـع التـهم الـيت أُ   

  .تقول بوجود مؤامرة يهودية كونية على العامل بأسره

ما من شك أنّ انتشار اليهود الواسع يف معظم البلدان من جهة، 
وتضامنهم االستثنائي من جهة ثانية، قد سهّال كثرياً هذا احلضـور  

ولقــد عرفــوا، علــى   . اليهــودي القــوي يف امليــدانني املــايل والتجــاري    
هتم، أن يســـتثمروا هـــذين العـــاملني اهلـــامّني، مبنتـــهى الدرايـــة عـــاد

واحلنكة، فوجـدوا يف أعـداء األمـس، مـن رأمسـاليني مسـيحيني، مَـن        
 أنّ إالّ. يتقبّلوهنم ويتعاونون معهم، بل ويقدّرون نشاطهم وفعاليّتـهم 

أثقــال املاضــي عــادت، حتــى مــن خــالل هــذه النجاحــات، فأحــدثت       
ــوع جد   ــهم مــن ن ــوتّرات بين ــد، إذ أخــذ املســيحيّ  ت ون يستشــعرون يف ي

فــاحتني متغطرســني، يقتحمــون علــيهم    "اليهــود املتعــاملني معهــم   
ولقـد غـذّى هـذا الشـعور     … ، حسب تعبري أحد الباحثني"جمتمعاهتم

ــة الالســامية اخلصــبة، املتأصــلة يف العديــد مــن دعــاة       ــد، ترب اجلدي
، )1883-1818" (كـــارل مـــاركس"االشـــرتاكية يف أملانيـــا آنـــذاك، أمثـــال 

  ).1882-1809" (روبرونو با"، و)1864-1825" (فرديناند السال"و

معظــم اليهــود الــذين أتــيح هلــم أن    ن يــرى أنّومــن البــاحثني مَــ 
ار التحـــرّر االقتصـــادي، أو يف صـــفوف الرأمســـاليني،  يـــدخلوا يف تيّـــ

ــات      ــة، وإىل بيئـ ــة الكادحـ ــون إىل الطبقـ ــالً ينتمـ ــانوا أصـ ــو"كـ " الغيتـ
ة أو نقابية، أو هم انضمّوا ىل إنشاء جتمّعات عماليّالبائسة، فسعوا إ

إىل التجمعــات القائمــة والناشــطة حتــت لــواء االشــرتاكية اجلديــدة، 
وكان ملشاركتهم . تهمحتى لو متّ ذلك على حساب ختلّيهم عن يهوديّ

أنه ال جييـز ألحـد أن    الفعلية يف احلركتني، تأثري ال يُستهان به، إالّ
ومع ذلك، فقـد وفّـر   . إنشاء هاتني احلركتني ينسب إليهم الفضل يف



177 

ــاة      ــتخدمها دعـ ــين، اسـ ــادي ووطـ ــابع اقتصـ ــدة، ذات طـ ــاً جديـ حُججـ
اليهــود، تلــك احلــرب الــيت مــا عتّمــت أن   الالســامية يف حــرهبم ضــدّ

وبــالطبع مل يكــن هــؤالء يفتقــرون . تأجّجــت يف القــرن التاســع عشــر
داً يف املكـان  ولكن مثّة حدثان متباعدان جـ . إىل حجج من هذا النوع

. والزمان، قد عادا فأهلبا املشاعر املتأجّجة ضدّ اليهود يف العـامل كلّـه  
ــة مــن التعــاطف مــع اليهــود،       إالّ أهنمــا أحــدثا يف الوقــت نفســه، هبّ

ــال، عــدد كــبري مــن     والرعايــة هلــم، شــارك فيهــا علــى حنــو قــوي وفعّ
  .الشخصيات واملنظمات اليهودية

ذلــك بــأنّ كاهنــاً . 1840، عــام ل هــذين احلــدثني جــرى يف دمشــق أوّ
دعى توما، كان قد اختفى بالقرب من احلي اليهودي، فرنسيسكانياً، يُ

اليهـود قـد    أو فيه، حسب الروايات، فسَرت التهمـة بسـرعة الـربق، بـأنّ    
بــالطبع، اتّخــذت خمتلــف اإلجــراءات هبــذا الشــأن،   . اختطفــوه وقتلــوه

. يت التحقيقات معهـم وأُجر. ومنها اعتقال عدد من اليهود الدمشقيني
وكان أن حتوّلت قضية املعتقلني اليهود إىل ما ميكن وصفه بفضـيحة  

، )1848- 1830" (لـوي فيليـب  "ملـك فرنسـا آنـذاك    … دولية، تـدخّل فيهـا  
… )1859- 1773" (ميرتنيـــك"ومستشـــار النمســـا … يوالربملـــان الربيطـــان
جتمّعــات واهتــاج الــرأي العــام العــاملي، وعُقــدت   … !وحتــى باشــا مصــر 
… نيويــورك وفيالدلفيــا، يف الواليــات املتحــدة، ويف… احتجـاج واســعة يف 

ــدن ــه    ! لنــ ــودي، يرأســ ــد يهــ ــق، وفــ ــدم إىل دمشــ ــان أن قــ ــورد "وكــ اللــ
حماميـاً مشـهوراً    ، ويضـمّ "موسـيس مونتيفيـوري  "الربيطاني، اليهودي 

". ســاملون مونــك"، ومستشــرقاً معروفــاً يــدعى  "ادولــف كرمييــو"يــدعى 
دة النظـر يف الـدعوى، فجوهبـوا بـرفض حاسـم مـن قبـل        وطالبوا بإعـا 

فتوجّه الوفد إىل القاهرة، حيث طلبوا . قنصل فرنسا املقيم يف دمشق
ــدخّل مــن أجــل إطــالق ســراح التســعة        مــن الباشــا، حــاكم مصــر، الت
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واستُجيب هلـم بعـد فـرتة وجيـزة،     ! املوقوفني، املتبقّني يف سجن دمشق
ول، فرمـان يـربّئ يهـود دمشـق مـن      إذ صدر من الباب العايل يف استنب

وقــد جــاء يف هــذا   .د فريــة، ويعتربهــا جمــرّ "تومــا"هتمــة قتلــهم األب  
ــان أنّ ــة يف      الفرمـــ ــود املدنيـــ ــوق اليهـــ ــمن حقـــ ــايل يضـــ ــاب العـــ البـــ

وبذلك حقّـق هـذا الوفـد جناحـاً بـاهراً،      . اإلمرباطورية العثمانية كلّها
يف قــدرهتم  وشــحن اليهــود يف أصــقاع األرض كلّهــا، مبزيــد مــن الثقــة 

  !على التأثري الحقاً على كل ما يتعلّق بشؤوهنم

  ".مسألة مورتارا"وأما احلادث الثاني، فقد عُرف مبا مسي 

، بإقدام بعض رجال شـرطة البابـا يف   1858بدأت هذه املسألة عام 
ادغـار  "دعى روما، على خطف طفل يهودي يف السابعة من عمـره، يُـ  

! ة كانت، يف غفلة من أهله، قد عمّدتـه ، ألنّ مربّيته املسيحيّ"مورتارا
وسـنة إثـر سـنة،    . وباءت مجيع جهود األهل باسـتعادة ابنـهم بالفشـل   

ــار هــذا إىل أن أصــبح واحــداً مــن حــرّ       ــهى األمــر بادغ ــا انت اس الباب
يــل صــرب وأخــرياً عِ. ، الــذي كــان يوليــه عنايــة خاصــة"بيــوس التاســع"

وكـان  … "يـل الثـاني  فيكتـور عمانوئ "األهل، فاستنجدوا مبلك إيطاليا 
ات، ثــم أصــبح يف هــذه األثنــاء قــد التحــق بإحــدى الرهبانيّــ " ادغــار"

. كاهنــاً، وأراد أن يكــون كاهنــاً كــلّ مهّــه أن يقــود اليهــود إىل املســيحيّة 
وقد أثار نشاطه جداالً واسعاً وصـاخباً يف األوسـاط املسـيحيّة كلّهـا،     

نقسم الرأي العام، وا! فالواليات املتحدة… روسيا… امتدّ من روما إىل
ض د يف األوساط الكاثوليكية يف مجيع هذه البلـدان، ومعـارِ  بني مؤيِّ

وكان أن تدخّل كبار املسـؤولني  ! يف األوساط اليهودية والربوتستانتية
" كـافور "فأرسـل كـلّ مـن    . السياسيني يف هذه البلدان، يف هـذه املسـألة  

فرنســــوا "ور يف ســــردينيا، ونــــابليون الثالــــث يف فرنســــا، واإلمرباطــــ
وقــام اللــورد  . يف النمســا، احتجاجــاهتم إىل البابــا يف رومــا  " جوزيــف
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ــوري" ــا  " مونتيفي ــارة إىل الباب ــاه بزي فكــان رفــض  ". بيــوس التاســع "إيّ
ــداً  ــاً وعنيــ ــا قويــ ــؤرّخني  وقــــد… "ال نســــتطيع: "البابــ رأى بعــــض املــ

ــع   والبــاحثني، أنّ هــذه القضــية كانــت الســبب املباشــر يف إنشــاء جتمّ
االحتــاد اإلســرائيلي  "، حتــت اســم  1860عــاملي جديــد، عــام   يهــودي 
ويــرى بعــض املــؤرّخني أن  ). l'Alliance Israélite Universelle" (العــاملي

هذا التنظـيم هـو الـذي كـان وراء خـروج املقاطعـات اإليطاليـة، الـيت         
  .كانت تابعة لسلطة البابا يف روما، عن سلطة البابا على حنو هنائي

  روسياالالسامية يف ) 4
هـذه احلركـة التحرّريـة الـيت طالـت اليهـود يف البلـدان األوروبيــة،        
ظلّت بعيدة عـن روسـيا القيصـرية، علمـاً بأهنـا كانـت حتتـوي ضـمن         
. حـــدودها الشاســـعة، نصـــف اليهـــود املتواجـــدين آنـــذاك يف العـــامل      

روســـيا عرفـــت منـــذ مطلـــع دخوهلـــا التـــاريخ، نظامـــاً  واحلقيقـــة أنّ
ركـنني أساسـيني، أوهلمـا هـو النزعـة السـالفية        استبدادياً، يتوكّأ على

وقـد كانـا   . الشاملة، وثانيها هو الرضـوخ التـام للكنيسـة األرثوذكسـية    
كالمهــا يف أصــل سياســة احلــذر الشــديد، أوالً إزاء التــأثري األوروبــي  

ولذا كان . واحلضارة األوروبية، ثانياً إزاء اليهودية ونزعتها التهويدية
ــات الســن    ــذ مئ ــر من ــى أيّيُحظّ ــدخول إىل روســيا    وات، عل ــودي ال يه

وكانـت  . الوسطى، أي إىل والية موسـكو، حتـت طائلـة عقوبـة صـارمة     
فــرص مــنحهم حــقّ الــدخول إليهــا، قــد تالشــت منــذ أن اســتطاع         

-1440" (ايفـون الثالـث  "بعضهم، يف القـرن اخلـامس عشـر، يف عهـد     
ا ، وقــد حــاولو "موســكو"و" نوفغــورود"أن يصــلوا إىل مــدينيت  ) 1505

ثـم كـان أن تشـكّلت منـهم بدعـة      . آنئذٍ أن يَهدوا السكان إىل اليهودية
ــة، وإىل      ــال الكنيسـ ــفوف رجـ ــهم إىل صـ ــها بعضـ ــلّل منـ ــهوّدة، تسـ متـ
ــرف منــهم رئــيس أســاقفة موســكو، املــدعو     صــفوف النــبالء، حتــى عُ
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فما أن كُشف أمرهم، حتى عُقد مؤمتر كنسـي، أنـزل هبـم    ". سوسيما"
. احلرق أحياء، وعلـى آخـرين بالسـجن   عقوبات، قضت على بعضهم ب

وقد جنم عن هذا االنزالق اخلطـري، مضـاعفة خمـاوف الـروس مـن      
وقــد رُمســت منــذ ذك احلــني  . تــأثري اليهــود علــى اإلميــان واجملتمــع  

وقــد التــزم . معــامل سياســة متشــدّدة، بقصــد الســهر علــى اســتبعادهم
ــام روســيا هبــذه السياســة اإلقصــائية، باســتثناء       ــع حكّ  بطــرس"مجي

، الذي وافق علـى تواجـدهم يف مجيـع املقاطعـات، وقـد عُـرِف       "األكرب
عــن اإلمرباطــورات اللــواتي خلفْنَــه علــى كرســي روســيا، أهنــنّ كــنّ         

وقــد عبّــرت عــن شــعورهنّ    . متشــدّدات جــدّاً يف نزعتــهنّ الالســامية   
، يـــوم سُـــئلت الســـماح )1762-1741" (اليزابـــث"مجيعــاً، اإلمرباطـــورة  
ناطق ألغـراض جتاريـة، فجـاء جواهبـا قاطعـاً      لليهود بدخول هذه امل

  !".ال أرضى باحلصول على أيّ مكسب من أعداء املسيح: "كالسيف

. ، قُسِّــمت بولونيــا مــا بــني روســيا وبروســيا والنمســا 1772ويف عــام 
وشــاءت ســخريات القــدر لروســيا أن حتكــم، مبوجــب هــذا التقســيم،    

ــع لليهــود يف العــامل آنــذاك    ر ع هــذا التطــوّ وبــدل أن يضــ . أكــرب جتمّ
اً لسياســـة اســـتبعاد اليهـــود الســـابقة، فقـــد  السياســـي الطـــارئ، حـــدّ

جنمت عنه سياسة جديدة، أرغمت اليهود علـى العـيش يف مـا مسّـي     
وقـــد تكـــرّرت . ، وهـــي املنـــاطق املكتســـبة حـــديثاً "مقاطعـــات الســـكن"

-1762" (كاترينا الثانية"سياسة االستبعاد هذه يف عهد اإلمرباطورة 
باسـتثناء  "يت كانـت يف الوقـت نفسـه تـدعو مجيـع الغربـاء،       ، ال)1796

ــود ــان    . ، للســكن يف روســيا الوســطى  "اليه ــان الكلمت ــرت هات ــد ظه وق
مـــراراً يف التشـــريعات الالحقـــة، إذ كـــان اليهـــود خيضـــعون حتـــى يف 
. مناطق السكن اجلديدة، إلجراءات قمعية ولضرائب إضافية باهظـة 

، كــان يف طليعتــها فــتح   فعمــد الكــثريون منــهم إىل أعمــال جديــدة    
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ــة، يف      ــروبات الكحوليـ ــت للمشـ ــافرين، وحوانيـ ــغرية للمسـ ــادق صـ فنـ
هم سـرعان مـا أُرغِمـوا علـى العـيش جمـدّداً يف       ولكـنّ . املناطق الريفية

  .املدن اليت كان البولونيون قد طردوهم منها، يف الفرتات السابقة

ــرية      ــيا القيصـ ــت روسـ ــر، واجهـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــألة "ويف القـ املسـ
. مرة أخرى، ولكنّها، آنذاك، كانت قد اتّخـذت بُعـداً خطـرياً   " هوديةالي

النزعـة السـالفية الشـاملة لـدى الـروس، كانـت        فقد اتّضح يومهـا أنّ 
وكـان  . تواجه، لدى اليهود، نزعة متشدّدة، ال تقلّ عنها حتدّياً ورفضاً

يُنظَــر إىل اليهــود الشــرقيني، املقــيمني يف روســيا، مقارنــة بــاليهود يف 
صـاة علـى أي تبـدّل، سـواء مـا      لـة وعُ هَلبلدان األوروبية، على أهنم جَا

وقـد  . كان منه خيصّ البيئـة احمليطـة هبـم، أو حتـى اليهوديـة بالـذات      
احلــلّ الوحيــد املتبقّــي هلــذه  انتــهى األمــر باملســؤولني الــروس إىل أنّ

املستعصــية، هــو إكــراه اليهــود علــى أن يصــبحوا    " املســألة اليهوديــة "
! مبا كانت تعنيه هذه الكلمة ضمناً، من اعتنـاقهم املسـيحيّة   ،"روساً"

وقد اتُّخذت يف هذا السبيل، سلسلةٌ من اإلجراءات، ولكنها كثرياً مـا  
  . كانت تأتي بنتائج عكسية

ما كـان   ، بيّنت أن1800ّوقد أُجريت يف روسيا أحباث ميدانية، عام 
ــود االقتصــادية  "يســمّى  ــة اليه ــد النامجــة عــن كــ   -" طفيلي ون العدي

ــاريني     ــطاء التجـ ــدور الوسـ ــون بـ ــهم يقومـ ــة   -منـ ــة التلموديـ والنزعـ
املتأصّلة فيهم، كانتا يف أساس نشوء هذه املسألة، واستعصائها علـى  

هلما يعتمد بشقّني، أوّ" عالج"وانتهت هذه األحباث إىل اقرتاح  .احللّ
إصــالحات اقتصــادية قــد تســرّع يف تطــورهم االجتمــاعي، وثانيهمــا     

وبالفعل، بُذِلت … ىل إعادة النظر يف مناهج تعاليمهم الدينيةيدعو إ
ــربايل      ــر الليـ ــم القيصـ ــالل حكـ ــة، خـ ــودٌ طفيفـ ــكندر األول"جهـ " اسـ

، كانـــت ترمـــي إىل محـــل اليهـــود علـــى التخلّـــي عـــن       )1801-1825(
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أدوارهم كوسطاء جتاريني، وإىل تـوجيههم حنـو الزراعـة والصـناعات     
لطريق أمام هيمنـة احلاخـامني،   اليدوية، كما كانت ترمي إىل قطع ا

باعتمــاد منــاهج جديــدة يف التعلــيم، وبفــرض رقابــة حكوميــة علــى    
وكـان القيصـر الروسـي يريـد حقّـاً حتريـرهم التـام،        . املدارس الدينية

وكـان  . وتسهيل اندماجهم التام يف اجملتمعات الروسية، حيثما وجدوا
س القالئـل  ، كـان مـن الـرو   "سبريانسـكي "يرتاح إىل وزير لديه يدعى 

ــد للقيصــر علــى ضــرورة حتريــرهم    الــذين حيبّــون اليهــود، وكــان يؤكّ
ولكن هذا القيصر غيّـر موقفـه إزاء اليهـود، بعـد هزميـة      . االجتماعي

، فعاد إىل السياسة املألوفة يف اإلبقاء علـى القيـود   1815نابليون عام 
ــائهم يف منــاطق الســكن        ــى ضــرورة إبق املفروضــة علــى اليهــود، وعل

  .ة هلماملخصّص

، بلـــغ )1855- 1825" (نيقـــوالوس األول"ويف عهـــد خلفـــه، القيصـــر   
فقــد كــان . اليهــود أســفل القــاع مــن أوضــاعهم االجتماعيــة واإلنســانية  

القيصر اجلديد شديد الكراهية لكـلّ مـا لـيس بروسـي، فأصـدر املئـات       
ولقد جتاوز يف . من القوانني اليت كانت ترمي إىل التضييق على اليهود

أمراً فرض مبوجبه اخلدمة  1827هنجه هذا، حدّ املعقول، فأصدر عام 
عسكرية على كل طفل يهودي مـن سـن الثانيـة عشـرة حتـى الثامنـة       ال

وقد قضى هذا األمر بنقل مجيـع هـؤالء األطفـال إىل أقاصـي     ! عشرة
ى أنـواع التعـذيب والقهـر،    األراضي الروسية، حيث كانوا خيضعون لشـتّ 

واملعروف أنّ عـدداً ال بـأس بـه، مل    . بقصد محلهم على التنكّر إلمياهنم
ــذا ال  ــل هـ ــقْ كـ ــان، إالّ يُطـ ــأنكر اإلميـ ــذيب فـ ــوا أن  أنّ تعـ ــة عرفـ الغالبيـ

  .يصمدوا، فعادوا أكثر تصلّباً ممّا كان عليه أهلهم من قبلهم

وإزاء فشل هذه اإلجراءات العسكرية واالقتصادية واالجتماعيـة، يف  
أن يــويل " نيقــوالوس"وضــع حــدّ لالنعزاليــة اليهوديــة، قــرّر القيصــر      
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وكــان بعــض وزرائــه    .أمهيــة قصــوى موضــوع التعلــيم الــديين لليهــود،    
كلّهـا تقـوم علـى مـا كـانوا يتلقّونـه مـن        " املسألة اليهوديـة " يعتقدون أنّ

ــاً يف هــذا التعلــيم، كــي      تعلــيم، وأنــه يتوجــب بالتــايل إعــادة النظــر كلّي
فأُحـدِثت مـدارس يتلقّـى فيهـا التعلـيم،      . يوضع حدّ هنائي هلذه املسألة

حبّـاً عظيمـاً، كـي يكونـوا منـاذج       طالب غري يهـود، ممّـن حيبّـون روسـيا    
يــتعلّم منــها الطــالب اليهــود أن يتخلّــوا عــن مفــاهيمهم وتقاليــدهم        

فأغرت هذه األساليب الثقافية والتعليمية اجلديـدة، العديـد   . املتحجّرة
من اليهود الليـرباليني، داخـل روسـيا وخارجهـا، إذ كـانوا يأسَـون حلالـة        

هم يف دوائـر احلكومـة مـن أجـل     وتطوّع بعضـ . اليهود الشرقيني البائسة
أهنم سرعان ما تراجعوا، يـوم اكتشـفوا    إالّ. حتقيق هذا النهج وتعميمه

، إمنـا كـان هدايـة اليهـود إىل     "اإلصـالح "اهلدف األبعد من كـل هـذا    أنّ
معظم اليهود  ومُنِي مشروع التعليم هذا، بدوره، بالفشل، ألنّ. املسيحيّة

اليــدهم القدميــة، مل يتفــاعلوا مــع    يف روســيا، إذ كــانوا غــارقني يف تق  
فاتُّخــــذت حبقّهــــم إجــــراءات قمعيّــــة جديــــدة، زادت . النــــهج اجلديــــد

أوضاعهم سوءاً، ولكنها جلبت هلم تعاطفاً واسـعاً خـارج روسـيا، جتلّـى     
، إذ غادر لندن وسافر إىل "مونتيفيوري"أوّل ما جتلّى، يف مبادرة اللورد 

دارس اليهوديــة، ولكــن دون  روســيا، حيــث قابــل القيصــر وزار بعــض املــ   
  .نتيجة تذكر

اسـكندر  "، تسـلّم مقاليـد احلكـم يف روسـيا القيصـر      1855ويف عام 
، فكــان عهــده فاحتــةً ألكثــر العهــود يف روســيا،   )1881-1855" (الثــاني

ــاً لآلمــال والوعــود، بالنســبة إىل اليهــود   وهنــج القيصــر اجلديــد  . بعث
ألغى اإلجراءات القاسية الـيت  هنجاً ليرباليّاً، فحرّر ماليني األقنان، و

كان سلفه قرّرها، وألغى جتنيد الفتيان اليهود، وشرّع أبواب املـدارس  
وكان بذلك يرجو وضـع حـدّ   . الروسية، أمام بعض الفئات من اليهود
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هنـــائي للتقاليـــد القدميـــة، وإدخـــال روســـيا كلّهـــا، مبـــا فيهـــا اليهـــود 
مل يكن ينـوي هدايتـهم    وقد تبيّن أنه. مجيعاً، يف هنج احلياة الغربية

إىل املسيحيّة، بقدر ما كان يريد محلهم علـى االنـدماج يف اجملتمـع    
قسـماً مـن اليهـود     وقـد لـوحظ أنّ  . الروسي، ثقافياً وسياسياً وإنسانياً

ــة     ــد بصــورة تلقائي ــهج اجلدي ــل هــذا الن ــى ذلــك يف تطــوّر   . تقبّ وجتلّ
ري النــهج فكــري وثقــايف، كــان شــبيهاً مبــا حصــل يف أملانيــا حتــت تــأث  

هـذا التطـور الطـارئ     أنّ إالّ". مندلزون"الذي ابتدعه املفكّر اليهودي 
علـــى اليهـــود الـــروس، قـــد أحـــدث، ردّ فعـــل صـــرحياً وواضـــحاً بـــني   

وقد تبيّن يف هنايـة  . التقليديني من جهة، والتقدّميّني من جهة ثانية
املطــاف، أن املكاســب النامجــة عــن إصــالحات القيصــر، كانــت هزيلــة  

، مل يطــرأ "منــاطق الســكن"ال ســيما وأن اليهــود العائشــني يف   جــداً،
فأصــيب القيصــر خبيبــة أمــل، إزاء هــزال النتــائج    . علــيهم أي تطــوّر 

وكـان، إىل ذلـك،   . اليت انتهت إليهـا سياسـاته الليرباليـة حيـال اليهـود     
يُقلقه كثرياً اندفاع اليهود يف احلركات التحرّرية والثورية، الـيت كـان   

ن أن أمر بالعودة إىل نظام سلفه القاسـي حبـقّ اليهـود،    فكا. خيشاها
فأُغلقــت بعــض املــدارس اليهوديــة، وأُعيــد العمــل بــبعض اإلجــراءات  
الصـارمة الســابقة، ومنـها حظــر ترفيــع اليهـود يف رتبــهم العســكرية،    

  .ويف اإلدارات احلكومية
ــام  ــدعى    1867ويف عـ ــيحيّة، ويـ ــق املسـ ــي اعتنـ ــودي روسـ ــر يهـ ، نشـ

، سلســلة مــن املقــاالت، اهتــم فيهــا اليهــود بتــدبري   "نجــاكوب برافمــا"
فدفعت هذه . مؤامرة عاملية ترمي إىل سيطرهتم على العامل املسيحي

التهمــة احلكومــة الروســية إىل اختــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات الراميــة 
ولكنــها ســرعان مــا  . إىل تفكيــك التضــامن بــني اجلماعــات اليهوديــة  

ي الالســامية املستشــرية آنــذاك، حتوّلــت إىل حجّــة كــربى باتــت تغــذّ
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بــ   1919إىل أن وجدت هلا مرتعاً خصباً يف ما بـات يُعـرف منـذ عـام     
  ".بروتوكوالت حكماء صهيون"

يف هــذه األثنــاء، كــان البلــد األوروبــي الوحيــد، الــذي كــان ينــافس 
، إذ كان فيه قرابـة مـئيت   "رومانيا"روسيا يف الضغط على اليهود، هو 

ألف يهـودي، يعيشـون يف ظـروف تقـارب بقسـوهتا أسـوأ أيـام القـرون         
وما إن حترّر من الـنري العثمـاني يف مطلـع القـرن التاسـع      . الوسطى

. ه إجراءات القمع الالسامية على نطاق واسععشر، حتى انتشرت في
ويومهـا،  . وقد طالت بادئ ذي بدء، األعمال احلرّة واألحياء السـكنية 

كـــان اليهـــود يشـــكّلون قســـماً بـــالغ األمهيـــة مـــن طبقـــة وســـطى، يف 
فكــان يُنظــر إلــيهم . جمتمــع كــان تســعون باملائــة منــه مــن الفالحــني 
وكـان يُغـذّي هـذه    . يـة على أهنم منافسون خطرون للطبقـة البورجواز 

الدوافع االقتصادية، زخم عنيـف مـن الـروح القوميـة علـى الطريقـة       
وكـــان أن بلغـــت ضـــغوط الالســـامية ذروهتـــا إبـــان عمليـــات . الروســـية

الطــرد الــيت مورســت حبــقّ اليهــود، وأثــارت مــن التــهم مــا تســبّب يف   
. ، وخــالل األعــوام الالحقــة1867جمــازر مجاعيــة مروّعــة، طــوال عــام 

ــة، موجــات مــن االحتجاجــات يف        ــارت هــذه اجملــازر اجلماعي ــد أث وق
كما أهنا محلت رئيس . األوساط املسؤولة، يف كل من فرنسا واجنلرتا

، علــى إرســال منــدوب عنــه إىل    "يــوليس غرانــت "الواليــات املتحــدة  
. وقـد بـاءت مجيـع هـذه اجلهـود بالفشـل      . رومانيا، ليدافع عـن اليهـود  

، 1878-1877ويف أعقــاب احلــرب الــيت نشــبت بــني روســيا وتركيــا عــام  
ــة         ــرّر، أن تُمــنح احلري ــا تق ــه، يف م ــرّر في ــرلني، تق عُقــد مــؤمتر يف ب
الدينيـــة جلميـــع األقلّيّـــات، يف البلـــدان املوقّعـــة علـــى مقـــرّرات هـــذا 

رومانيـــا تنصّـــلت مـــن هـــذا   أنّ إالّ. املـــؤمتر، وكانـــت رومانيـــا أحـــدها 
بقــت علــى اليهــود لــديها، خــارج احلقــوق املدنيــة، وظلّــت   االلتــزام، وأ

  .ترهقهم بشتى القيود، خالل عقود كثرية من القرن العشرين
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  ما هو رصيد هذا التحرّر السياسي؟) 5

ــب التحـــرّر السياســـي بالنســـبة إىل اليهـــود يف البلـــدان       إنّ مكسـ
صحيح أنه كـان دون أدنـى شـك،    . األوروبية، مل خيلُ من وجوه سلبية

ه محـل هلـم   أنّ أعظم اإلجنازات واملكتسبات يف تاريخ اليهود، إالّ أحد
اليهود التقليديني، الذين بدأوا خيرجون  ذلك بأنّ. أيضاً خيبة كبرية

، كـي ينـالوا كامـل    "الغيتـو "يف شيء مـن التخـوّف والـرتدّد، مـن عـامل      
ة يف بلـداهنم املختلفـة، كـانوا أكثـر فطنـة مـن أولئـك        حقوقهم املدنيّـ 

هــم أن ظنّــوا، فــور حصــوهلم علــى هــذه احلقــوق، أنــه مــن حقّالــذين 
يندفعوا دون رويّة، بل يف طموح أعمى، مع تيـارات احليـاة السياسـية    
ــاً منــهم بــأن مثاليــة حمــرّريهم السياســيني،    والثقافيــة يف أوروبــا، ظنّ

ولكن سرعان ما تبيّن هلـم أن  . كانت ال ختتلف عن واقعهم التارخيي
ديــة، مل تــتالشَ كمــا بضــربة ســحرية بفعــل   أســس الالســامية التقلي

فلقد كانت السامية جديدة تتقمّص أسـسَ وأشـكالَ   . القوانني املعلنة
ففي حني كانت األحكام الالهوتية املسبقة تفقـد  . الالسامية السابقة

ــادية        ــة واالقتصـ ــاد القوميـ ــت األحقـ ــيئاً، كانـ ــيئاً فشـ ــها، شـ ــن ثقلـ مـ
، "قتــل املســيح"أن هتمــة صــحيح . والعرقيــة، تتنــامى وتتعمّــق وتنتشــر

اليت الحقـت اليهـود طـوال مئـات السـنوات، كانـت تفقـد مـن وقعهـا،          
ــا مــن هتــم، تطــاهلم يف نشــاطهم االقتصــادي،        ولكــن مــا حــلّ حملّه
وتصــفهم بــالطفيليني العصــاة علــى كــل انــدماج اجتمــاعي وإنســاني، 
كان أكثر انتشاراً وتأثرياً، ألنه كان ميسّ لـدى النـاس عامـة، احملـرّك     
األكرب يف حيـاهتم، وهـو امليـدان االقتصـادي، ولـدى اليهـود خصوصـاً،        

ــديين      ــاؤهم الـ ــو انتمـ ــاء، وهـ ــن أي انتمـ ــق مـ ــاءهم األعمـ وإزاء . انتمـ
ــة،      ــدان األوروبي ــة يف خمتلــف البل ــات الوطني تصــاعد موجــات احلرك
ــة، هــي مرجعيّتــهم األساســية       ــة والثقافي ــة اليهــود، الديني ــت هوي ظلّ
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ــه، بتفــوّق يكــاد     والثابتــة، وذلــك يف الوقــت  الــذي كــانوا ينافســون في
ــاً، ســواهم مــن غــري اليهــود يف هــذه البلــدان، علــى صــعيد    يكــون عامّ

وكان ذلك بعينه يثري ضدّهم مزيداً من . التطورات الصناعية واملالية
  .أحقاد جديدة وقدمية على حدّ سواء

هلــم مــن العثــور علــى إطــار جديــد، جيسّــد حتــرّكهم   وكــان ال بــدّ
وكانـت  . لغياب املتفـاقم لإلميـان الـديين يف اجملتمـع الغربـي     هذا، يف ا

العقالنية والتشكيكية مها البديالن الطبيعيـان هلـذا الغيـاب الـديين،     
فحلّتــا تلقائيــاً يف أســس الالســامية العلمانيــة، الــيت متــادت يف اهتــام 

ــل الشــرّ فــيهم، جملــرّد كــوهنم يهــوداً، ال بســبب      قتلــهم "اليهــود بتأصّ
ن هنــا كانــت الالســامية اجلديــدة، القائمــة علــى أســس    ومــ". املســيح

  .عقالنية وعرقية

ــد لنــا أنّ  هــذه الالســامية العقالنيــة مل   واحلقيقــة التارخييــة تؤكّ
تكن جبديدة، إذ نـرى جـذوراً هلـا حتـى يف العهـود الرومانيـة األوىل،       
يـــوم كانـــت االنعزاليـــة اليهوديـــة تنبـــع مـــن يقينـــهم املطلـــق، وســـط  

ة املختلفة، بامتالكهم املعرفة اإلهليـة وحـدهم، دون   اجملتمعات الوثني
وقد أتيـت علـى ذكـر بعـضٍ مـن هـذه اجلوانـب        . سائر الشعوب مجيعاً

هنـا أن   إال أنـي أودّ . من املشكلة، يف الفصول األوىل من هـذا البحـث  
ـــ   ــرز مَ ــد أبـ ــر بأحـ ــوف   أذكّـ ــو الفيلسـ ــذاك، وهـ ــود يومـ ــدّى لليهـ ن تصـ

قـرن الثـاني املـيالدي، والـذي     ، الذي عـاش يف ال "لسيوسس"الروماني 
هــادهنم بــادئ األمــر، ثــم هــامجهم بــالعنف نفســه الــذي هــاجم بــه      

وكــان بــذلك النمــوذجَ األول لكــل مــن يعــادي اليهــود علــى   . املســيحيّة
هذا النموذج العقالني غاب شـيئاً فشـيئاً حتـى     أنّ إالّ. أسس عقالنية

ــيحيّ      ــة املسـ ــات الالهوتيـ ــاعد اهلجمـ ــام تصـ ــاً، أمـ ــى كلّيـ ــدّ تالشـ ة ضـ
اليهودية، واليت غذّت على حنو متواصل، السامية هذه القرون كلّهـا،  
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وعنـدها حـدثت املفارقـة الكـربى،     . حتى منتصف القرن السابع عشر
إذ بــدت العقالنيــة الفلســفية، علــى الــرغم مــن نبــذها كــل وحــي يف    
الــدين، ســواء كــان يهوديــاً أم مســيحياً، حليفــة لليهــود، الــذين كــانوا   

ع ال ينتــهي، بســبب مــن إميــاهنم بالــذات، أو بفعــل      يتعرّضــون لقمــ 
مثــل  أنّ إالّ. وجــودهم يف دولــة مســيحية تســعى إىل توحيــد صــفوفها

هذا التحالف، إن جاز التعبري، كان حمكوماً بالزوال عاجالً أو آجالً، 
إذ كان على املنطق العقالنـي أن يواصـل العمـل مبعطياتـه األصـلية،      

. ختلّيه عن اليهودية واملسـيحيّة معـاً   حتى هنايتها احملتومة، أي حتى
وكــل مــا ميثّلــهما مــن  . فكلتامهــا مرفوضــتان يف الفلســفة العقالنيــة 

، وعقائــــد ومؤسّســــات ومســــؤولني، مرفــــوض مجلــــة "مُنزلــــة"كتــــب 
فتلك كانت حتميـة املنطـق العقالنـي، يف التعامـل مـع كـل       . وتفصيالً

  .دين، مبا فيه الدين اليهودي والدين املسيحي

زت يف نطاق هذه العقالنية، أمساء كثرية هنا وهناك، كـان  وقد بر
" بـاروخ سـبينوزا  "يف طليعتها فيلسـوف يهـودي هولنـدي، لـيس سـوى      

ــة   )1632-1677( ــادئ عقالنيـ ــاً، مبـ ــه يهوديـ ــد، علـــى كونـ ، الـــذي اعتمـ
صرفة، قادته إىل رفض اليهودية، فاعتربهـا جمـرّد خرافـات جُمعـت،     

وقد جاء لـه قـول يف   . شعب شريرفأتت بإله حقود، وتاريخ خمتلق، و
، رأيـت أن أورده  "حبـث يف الالهـوت والسياسـة   "كتاب له شهري بعنوان 

  :يقول. هنا
مل يكن حّب اليهود لوطنهم قائماً على الوطنية وحسب، ولكـن  « 

أيضاً على تقوى تغذّيها طقوس يومية، حبيث يصبح كلّ شيء لديهم، مبا 
جزءاً ال يتجّزأ مـن طبيعتـهم   فيه كراهية سائر األمم، وحّب الوطن، 

التزاماهتم اليومية مل تكن خمتلفة وحسب عن التزامات سائر  فإنّ. بالذات
فون شعباً خاصاً، خيتلـف  كما جيب أن يكون، من حيث أهنم يؤلّ(األمم 
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مثـل هـذه    وإنّ. ، بل مناقضة هلا بالكلية)كلّياً عن غريه من الشعوب
. اً عنيداً، انغرس عميقاً يف القلـب اإلدانة اليومية قد ولّدت بالطبع بغض

، من مجيع أشكال البغض، هـو  البغض األعمق واألشّد ويف الواقع، فإنّ
ذلك الذي ينبع من تقوى متطّرفة أو من صالة متطّرفة، وهـو بغـض   

  .». تكتسب تغذيته سهولة أكرب، كلّما ظّنها اإلنسان نابعة من التقوى
يـة، مؤيّـداً كـبرياً هلـا يف     وقد وجدت أيضاً هـذه الالسـامية العقالن  

، فلـيس  )1778-1694" (فـولتري "شخص الفيلسـوف الفرنسـي الشـهري    
إال أنـه كـان خيـصّ    . من جيهل مـا كـان يُضـمر مـن حقـد للمسـيحية      

هـذا   ويـرى بعـض البـاحثني أنّ   . ضاهىاليهود واليهودية باحتقار ال يُ
الكـمّ مـن االحتقـار، قـد ال يكـون بعيـداً عـن بعـض صـفقات جتاريـة           

غـري أن مـا خـصّ بـه العهـد القـديم، ومـا        . بائسة، كانت له مـع يهـود  
ينطوي عليه من تعاليم وتاريخ، من حقد واحتقار، كان يتجـاوز كـل   

وقــد بلــغ مــن حتاملــه علــى . تصــوّر، ويشــكّل األســس العقالنيــة هلمــا
د االضـطهادات واجملـازر   من الغلواء، ما جعلـه يؤيّـ  اليهود واليهودية، 

ــت هبــم   ومــا كــان ليتــورّع عــن  . وإجــراءات القمــع والتشــريد، الــيت حلّ
وإني ألورد منوذجـاً واحـداً مـن هـذه     . استخدام أقذع الشتائم حبقّهم

  :يقول فيه. األقوال

باختصار، ال يسعنا أن نرى يف اليهود سـوى شـعب جاهـل،    « 
ة طويلة أبشع أنواع البخل، مع أكثر اخلرافـات  وبربري، وقد مجع فتر

فظاعة، إىل جانب أعند أنواع البغض، حيال كل شعب حتّمل وجودهم، 
  »! واغتنوا يف وسطه
فريـــدريش "، إمرباطـــور النمســـا امللحـــد، "فـــولتري"وكـــان صـــديق 

، يناصب اليهود عداءً شرساً، وكراهية ال حـدود  )1786-1712" (الثاني
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أذى كـبرياً، طـوال فـرتة حكمـه الـيت امتـدّت مـن        وقـد أحلـق هبـم    . هلا
ــام  ــام  1740ع ــذكر أنّ . 1786إىل ع ــه    واجلــدير بال ــر، خــالل كتابت هتل

فـــردريش "نظرياتـــه العنصـــرية، كـــان كـــثري التعـــاطي مـــع مؤلفـــات   
  ".فولتري"و" الثاني

ــز بــه     ، "فــولتري"ومل يكــن هــذا الــنمط مــن الالســامية، الــذي متيّ
يّض لـه  وقـُ ". بعصـر الفالسـفة  "عروف أيضاً امل" عصر األنوار"نادراً يف 

ولقـــد كـــان مـــن روّاده  . أن يعمّـــر طـــويالً بعـــد هـــذا العصـــر بالـــذات  
، )Diderot) (1713-1784" (ديــدورو"املشــهورين، يف فرنســا، الفيلســوف 

الــذي كــان يهــوى اهتــام اليهــود بشــتى أنــواع املوبقــات، والفيلســوف        
م علــى أهنــم أذلّ مــن  ، الــذي كــان ينظــر إلــيه )1789-1723" (دولبــاخ"

الــذي كــان يصــفهم بــأهنم  ) 1778-1712" (روســو"عليهــا، والفيلســوف 
ــر املتطــرّفني  ــاًتطرّ… أكث ــنمط مــن     … ف ــن هــذا ال ــم يك ــك، فل وإىل ذل

ــب، إالّ  ــتند يف الغالــ ــامية يســ ــت يف   الالســ ــبقة كانــ ــام مســ إىل أحكــ
وأمـــا . األحكـــام األخالقيـــة، منـــها إىل الفلســـفة إىلجوهرهـــا أقـــرب 

األملانيــة، فــإذ قــد اســتندت إىل مفــاهيم فلســفية وأحبــاث   الالســامية
 وكـان مـن أهـمّ   . كتابية، فقد قدّر هلا أن تعرف تأثرياً عميقاً وحامسـاً 

  .وأخطر مثارها، فلسفة هتلر العنصرية

ه، عنـــد انعقـــاد مـــؤمتر االشـــرتاكية أخـــرياً جتـــب اإلشـــارة إىل أنّـــ
ــة، األوّ ــام الدوليـ ــاركني  1891ل، عـ ــارع مجيـــع املشـ ــة ، سـ ــه إىل إدانـ فيـ

  .التحالف الذي كان قائماً بني االشرتاكية والالسامية
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)+ 

  أسطورة األعراق ونتائجها
  
  

خــالل الســبعينيات مــن القــرن التاســع عشــر، انتشــرت الالســامية  
ــاجملر، وفرنســـا،       ــدّت إىل النمســـا، فـ العرقيـــة يف أملانيـــا، ومنـــها امتـ

وعامـة، ثـم مهــدت   وعرفـت يف تلــك الفـرتة هيجانـات داميــة    . فروسـيا 
ا مصـــطلح أمّـــ. قلـــيالً، لتنطلـــق فتبلـــغ ذروهتـــا إبـــان احلكـــم النـــازي

، يف كتــاب 1879الشــهري، فقــد جــاء للمــرة األوىل عــام     " الالســامية"
، وحيمـل  )Wilhelm Marr" (وهلِلـهم مـار  "وضـعه مؤلّـف أملـاني، يـدعى     

وقـد جـاء هـذا الكتـاب     ". انتصار اليهودية على اجلرمانية"عنواناً هو 
ثابة إنذار قامت طلع به عنصري أملاني على العامل، ليعلن فيه مـا  مب

ــة   . كــان يعتــربه هيمنــة اليهــود علــى بــالده    وقــد تكــون نظريــة الدوني
العرقية استمدّت أصوهلا من أجماد الدولة األملانية ومن روحها، كما 

، وكذلك أيضاً مـن اسـتنتاجات الفـوارق    "هيجل"وصفهما الفيلسوف 
ــة بــني  األلســنية، القائ ــهى إليهــا   "الســاميّني"، و"اآلريّــني"م ــيت انت ، ال
، )Christian Lassen( ،)1800-1876" (كريسـتيان السّـن  "العـامل األملـاني   

ويف فرنســا، أيّــد العــالِم   . ليــبين عليهــا نظريتــه يف التمييــز العرقــي    
، )Ernest Renan) (1823-1892" (ارنســـت رينـــان"العقالنـــي الشـــهري، 

. اليهود ينتمون إىل عرق متـدنٍّ  ، فأقرّ معه بأنّ"شنال"العامل األملاني 
) Arthur De Gobineau" (ارتــور دوغوبينــو "وحــذّر العــالِم الفرنســي   

ــه )1816-1882( ، "حبــث يف التفــاوت بــني األعــراق البشــرية   "، يف كتاب
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ــراق     ــزاوج األعـ ــن تـ ــالَم مـ ــذّر العـ ــه    . حـ ــدّعي يف مؤلفاتـ ــان يـ ــد كـ وقـ
من حيث التكـوين اجلسـدي، ومـن     العرق السامي هو، العنصرية، أنّ

اليهـود هـم،    وكـان يـرى أنّ  . حيث األخالق والثقافة، دون العرق اآلري
وكان ميضي . على حنوٍ خاص، دون اآلريّني اجلرمانيّني مبا ال يقاس

اليهــود عصــيّون علــى أي  ذلــك، فــيعلن أنّ إىل مــا هــو أبعــد مــن كــلّ 
وقـد  . ال حـدود هلـا   قابليّتـهم للفسـاد   اندماج إنساني واجتماعي، وأنّ

أكّدت األحداث الالحقة يف مجيع البلدان األوروبية، حتى روسـيا، أنّ  
هـــذه النظريـــات العنصـــرية، قـــد اســـتقطبت كوكبـــة مـــن الفالســـفة  
والعلماء والسياسيني والنقّاد، الذين طاب هلم أن يُغنوها بنظرياهتم 

  .واستنتاجاهتم

ية مجيعهــا، هلــذه النظريــات العنصــر ولــيس خبــافٍ علــى أحــد أنّ
فالصـحيح أن  . أسباباً اجتماعيـة واقتصـادية، هامّـة ال جيـوز إغفاهلـا     

الفلســفية، قــد أفضــت إىل قوميــة أملانيــة مجــوح،      " هيجــل"مدرســة 
قاومــت االنصــهار اليهــودي املتســارع يف اجملتمعــات األملانيــة، يف حــني 
ــة       ــة اليهودي كانــت ال تُخفــي أيضــاً اســتياءها الصــريح مــن االنعزالي

ختصّص اليهود يف الشأن املايل، بتشجيع صريح من  أنّ إالّ. فةاملعرو
احلكومة األملانية، قد قـاد العديـد منـهم إىل تشـكيل كتلـة قويـة مـن        
الرأمساليني، شبيهة بتلك اليت كانت قد تشـكّلت يف بالطـات العهـود    

ولكــن هــذه الكتلــة املتخصّصــة هــي الــيت كانــت قــد أثــارت     . الســابقة
البورجوازيـــة، واملنظّـــرين عليهـــا غضـــب كـــلّ مـــن الشـــعب والطبقـــة  

وفضـالً عـن ذلـك، فقـد كـان وهـج أمسـاء بعـض اليهـود          . االشرتاكيني
من األوساط الليربالية، بـل والثوريـة، يصـمهم مجيعـاً دومنـا متييـز،       

ــمةبِ ــوريني  صـ ــدّدين والثـ ــؤولون يف   . املتشـ ــان املسـ ــد كـ ــك، فقـ وإىل ذلـ
ون دائمـاً  الكنائس، من كاثوليكيني وبروتستانتيني على السواء، يُصـرّ 
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على النظر إىل اليهود على أهنم غرباء، ويتّهموهنم باالصطفاف مع 
مجيع هذه األسـباب، مـا    وإنّ. دعاة العلمانية وأعداء النظام املسيحي

ــاً واقتصــادياً       ــاً أو مزعومــاً، ومــا كــان منــها اجتماعي كــان منــها علمي
ــاً، قــد وضــعت اليهــود يف حالــة ال يُحســدون عليهــا، وحوّلتــهم      وديني
على حنو شبه طبيعي، إىل أكباش فداء، إبان االضطرابات املختلفة، 

ــ يّض هلــا أن جتتــاح أملانيــا، ومــن ثــم النمســا، واجملــر وأخــرياً    الــيت قُ
نزعة عنصرية شاملة كانت قـد هبّـت علـى املنطقـة      ذلك بأنّ. فرنسا

  .برمّتها، ولغمت العقول واملؤسّسات على حدٍّ سواء

" وِلْهِلم مار"يلقى البحث الذي كان مل يكن من قبيل الصدفة أن 
، مـا كـان قـد تـوفّر لـه جـزء يسـري        1879قد كتبه، جناحـاً بـاهراً عـام    

انتصار أملانيا الساحق على فرنسا عام  أنّ إالّ. منه قبل سنوات قليلة
، واألحداث اليت أعقبت هـذا االنتصـار، كـل ذلـك كـان قـد مهّـد        1870

وتلـك كانـت بدايـة مـا     . جـاح األجواء، على حنو مدهش، ملثل هـذا الن 
واجلــدير ). Kulturkampf" (املعركــة مــن أجــل احلضــارة"سُــمّي آنــذاك 

 August" (ِأوغســت روهلينــغ"الكاتــب األملــاني الالســامي،   بالــذكر أنّ

Rohling(ّهجومـــاً شرســـاً ضـــدّ اليهوديـــة 1871عـــام  ، كـــان قـــد شـــن ،
وأمــا ". ديهــودي التلمــو"التلموديــة، كمــا صــوّرها يف كتــاب لــه بعنــوان 

هذا الكتاب، فمـع أنـه كـان اجـرتاراً صـرفاً لنظريـات الكاتـب األملـاني         
، فقد أعيـد طبعـه مـراراً كـثرية، مـع أنـه كـان        "أيزينمنجر"الالسامي 

، 1873وعنـــدما حـــدث، عـــام . قــد تعـــرّض النتقـــادات ال يُســـتهان هبـــا 
لـــبعض اليهـــود    االهنيـــار املـــايل واالقتصـــادي يف أملانيـــا، وتبـــيّن أنّ    

وهللــم "لية يف مــا حــدث، دبّــت احليــاة مــن جديــد يف نظريــات  مســؤو
  .الالسامية، وعرفت انتشاراً واسعاً من جديد" مار

ولقد أشعل هذا االهنيار املايل واالقتصـادي، حربـاً أدبيـة وفكريـة،     
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دين هلـا، توالـت مقاالهتـا املتضـاربة يف     بني املناهضني للسامية واملؤيّ
ا الغليان كـان مقـرّراً لـه أن يهـدأ،     هذ وما من شك أنّ. سرعة جنونية

ــار      ــي، املستشـ ــا الفعلـ ــاكم أملانيـ ــاحل حـ ــد أن تصـ ــمارك"بعـ ــع "بسـ ، مـ
الــوطين، لــوال  ، وناصــب العــداء احلــزب الليــربايل1879الكنيســة عــام 

أنه كان، يف السرّ، قد أيّد احلركات الالسامية يف حرهبا ضـدّ اليهـود،   
ركات السياسـية، يف  إذ كان يرجو بذلك، أن يكسب تأييد خمتلف احل

وبذلك كانت احلركـة الالسـامية   . الليربالية والدميقراطية حربه ضدّ
  .قد ثبّتت قواعدها ورمست بإتقان لعبتها

وكان أن اجتاحت البلد موجة عنف شـاملة ضـدّ اليهـود، تُرجِمـت     
وكـان  . وعلت يف جملس النواب، اهتامـات صـاخبة ضـدّهم   . قوالً وفعالً

يّن مـــن قبـــل احلكومـــة، وهـــو القســـيس زعـــيم هـــذه احلركـــة قـــد عـــ
، الـذي كـان املسـؤول الروحـي يف وزارة العـدل،      "شـتيكر "الربوتستانيت 

ــال االجتمــاعيني املســيحيني، وهــو احتــاد        ــس احتــاد العم ــذي أسّ وال
هيمنـة اليهـود   "و" االشـرتاكية اليهوديـة  "السامي، يهـدف إىل مقاومـة   

ــا  ــاة يف أملاني ــان، حيمــل تواقيــع  ، انتشــر ب1881ويف عــام ". علــى احلي ي
 إالّ. ثالمثائة ألف شخص، ويطالب بفرض قيود جديدة علـى اليهـود  

أنه جوبه ببيان مضادّ، حيمل تواقيع ستّ وثالثني شخصية مشهورة 
ويومها سرت يف مجيع األوساط كلمة حتمل مـا حتمـل يف   . يف أملانيا

ؤرخ ، وكانت للمـ "إنّ اليهود مصيبتنا: "كلماهتا القليلة، إذ كانت تقول
فشـــاعت يف الطرقـــات عـــادة توجيـــه    ". ترايتشـــكه"األملـــاني الشـــهري  

الكلمات اجلارحة لليهود، وأخذت مظـاهر الفوضـى والعنـف تتكـاثر،     
ــدت مــؤمترات الســامية هنــا     ونُظّمــت حركــات املقاطعــة لليهــود، وعُقِ
وهناك، وفُرِضت القيود علـيهم حتـى داخـل اجلامعـات، وأُحـرِق أحـد       

  …"القتل الطقسي"يهود، بتهمة  ضدّ الكنس، وأقيمت دعويان
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وكــان ذلــك الغليــان ال يقــلّ شراســة لــدى املــثقّفني الــذين كانــت     
ولقـد  . األيديولوجيات الالسامية، قد استهوهتم واستنهضـت محيّتـهم  

ــاً مـــــن هـــــذه األيـــــديولوجيات الصـــــاخبة   : أبـــــرز البـــــاحثون مخســـ
لفلسـفية  االجتماعية املسيحيّة، واالقتصادية، والعرقيـة، والقوميـة، وا  

فكـان الـنمط االجتمـاعي املسـيحي قـد انـتعش       . املناهضة للمسيحية
نتائجه الرئيسية كانت قـد جتلّـت    أنّ يف فرنسا على حنو خاصّ، إالّ

يدعو إليهـا، وعـرب   " روهلينغ"يف أملانيا، عرب معاداة التلمود، اليت كان 
وقـــد خضـــعت ". شـــتوكر"الـــيت كـــان يتبنّاهـــا " االشـــرتاكية املســـيحيّة"

الالسـامية االقتصــادية القدميـة، للتحليــل مــن جديـد، فتلقّــت دفعــاً    
 Otto" (أوتـــو غالغـــاو"قويــاً، بفضـــل اهلجمــات العنيفـــة الـــيت كــان    

Glagau (  وأمــا الالســامية  . يشــنّها ضــدّ املصــرفيني والوســطاء اليهــود
العرقية والقومية، فهي مل تكن يوماً غائبـة عـن الكتابـات الالسـامية     

". تريتشـكه "و" وِهللـم مـار  "املعاصرة، كما أهنا كانت يف أساس مؤلفـات  
تعلــيم "ى وهنــا ال يفتنــا أن نــذكر ضــمن هــذه الفئــة، الكتــاب املســمّ   

. ، الـذي عـرف إصـدارات كـثرية    "فـريتش "فـه  ، ملؤلّ"الالسامية األساسي
هيوسـنت  "اجلهد األبـرز يف هـذا امليـدان، كـان دون شـك، كتـاب        أنّ إالّ

، الـذي حيمـل   )Houston Stewart Chamberlain" (سـتيوارت تشـامربلني  
فقـد كـان هـذا الرجـل اجنليزيـاً،      ". نشوء القرن التاسـع عشـر  "عنوان 

ــ إالّ ه حصــل علــى اجلنســية األملانيــة، ومضــى يف حبثــه املســتفيض أنّ
إىل أقصــى مــداه، فــأعلن تفــوّق العــرق األملــاني املطلــق مــن جهــة،        

وجـاء يـوم بـات فيـه     . وسفالة العرق اليهودي القاطعة من جهة ثانية
كتابـــه الضـــخم، املرجـــعَ الكالســــيكي، املعتمـــدَ لـــدى مجيـــع دعــــاة       

ــت الالســامية  . الالســامية الفلســفية، ذات املنشــأ اهليغلــي، الــيت    وكان
ــا الفيلســـوف  ــدّعي أن )Max Stirner" (مـــاكس شـــترينري"يتزعّمهـ ، تـ
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، أي "مرحلة الزنوج"اليهود مل يتجاوزوا يوماً، يف تطوّرهم اإلنساني، 
  …!أكثر املراحل بدائية

ــ ــة      وأمّ ــدة العقالني ــت ولي ــة للمســيحية، فقــد كان ا الالســامية املعادي
لوقت نفسه رائـدة الالسـامية النازيـة، مـن وجـوه عـدّة،       الالسامية، ويف ا

وهي، هلـذه األسـباب عينـها، أكثـر احلركـات الالسـامية إثـارة لالهتمـام،         
أتباعهــا كــانوا يفوقــون ســواهم مـــن      وقــد اتضــح أنّ  . وأعظمهــا داللــة  

والقائلـة   ،الالساميني، قـدرة علـى مواجهـة الواقعـة التارخييـة احملرجـة      
 نشأهتا إىل إنسـان يهـودي، هـو يسـوع، وأن يسـوع      املسيحيّة تعود يف بأنّ

وتالميذه كانوا يهوداً، وأنّ العهد القديم هو كتاب يهـودي ومسـيحي يف   
ولقــد مضــى أتبــاع هــذه الالســامية بنظريــاهتم إىل أقصــاها،  . آن واحــد

  .فانتهى هبم األمر إىل رفض املسيحيّة واليهودية معاً، دفعة واحدة

ني الالساميني من اضطرّوا ألن يتّخـذوا  هناك من املسيحي أنّ إالّ
فمضـوا يف  . وذلـك بقصـد جتنّـب املسـألة كلّهـا     . مواقف حمرجـة جـداً  

تفكريهــم إىل أن اليهــود ال ينتمــون بــأي حــال إىل اجلــنس البشــري، 
ــانوا مـــن أصـــول تعـــود إىل الشـــمال     وأنّ ــيح وتالميـــذه كـ يســـوع املسـ

" دورينـــغ يـــوجني"ومثّـــة مفكّـــر الســـامي وملحـــد، يـــدعى  . األوروبـــي
)Eugene Duwhring(  إذ كان أقرب منهم إىل املنطق، هاجم املسـيحيّة ،

. بوصفها زبدة التعـبري عـن الـروح السـامية، املعاديـة للـروح الشـمالية       
من جهته، فقد قـاوم اليهوديـة واملسـيحيّة يف آن واحـد،     " نيتشه"وأما 

 يف أصــل حالــة روح العبوديــة، وغريبتــان عــن روح  "واهتمهمــا بأهنمــا 
ويف فرنسا، طرح كلّ مـن الفيلسـوف   . ، روح الرومان واجلرمان"السيّد

، الســامية ملحــدة ومعاديــة )Regnard" (رونيــار"، و)Tridon" (تريــدون"
ــة،     ــديولوجيات املماثلـ ــع األيـ ــل مجيـ ــها مثـ ــهت، مثلـ ــيحية، انتـ للمسـ

  .باالصطفاف مع األيديولوجيات العنصرية
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لالسـامية اجلديـدة،   هذه االنقسامات الـيت حـدثت يف صـميم ا    إنّ
اليت مجعت بـني املسـيحيني ومعـادي املسـيحيّة، كانـت أحـد األسـباب        

. 1890عـام   عيـد بُالرئيسية يف اهنيارها، بعـد أن عرفـت توهّجـاً طارئـاً     
عـدداً   فقد لعبت أحداث أخرى دوراً فاعالً يف هذا السقوط، منها أنّ

من الالساميني كانوا قد تورّطوا يف الفضـائح والسـرقات الـيت كانـت     
، كانـت  1890يف هذا العام نفسـه، عـام   . قد ألصقت يف صخب باليهود

ــة لالســامية    ــة مناوئ ــود  1893ويف عــام . قــد أنشــئت مجعي ــم اليه ، نظّ
ــدفاع عــن أنفســهم، ضــدّ    ــهم الــيت كانــت    صــفوفهم لل األكاذيــب والت

، صـدر فيـه   1894ثـم جـاء يـوم مـن عـام      . ة تروّجهااحلركات الالسامي
، "جرمانيـا "عدد من جملة كاثوليكيـة تصـدر يف أملانيـا، وحتمـل اسـم      

  .حيتوي استنكاراً صرحياً وقوياً للحركة الالسامية

انتشرت الالسـامية ذات النزعـة اجلرمانيـة، يف هنايـة السـبعينيات      
بــني النمســا  مــن القــرن التاســع عشــر، يف االحتــاد الــذي كــان قائمــاً 

ففي اجملر، واجـه  . وقد عرفت مساراً شبيهاً مبسارها يف أملانيا. واجملر
اليهـود أزمــة قويـة، عصــفت بالبلـد بــني الليـرباليني واحملــافظني، وإذ     
هبــم يصــبحون كــبش فــداء إبــان اهلجــوم الــذي تعــرّض لــه احلزبــان    

وإىل ذلـــك، فقـــد كانـــت تتنـــازعهم اخلالفـــات  . ميالليـــربايل والتقـــدّ
قوميـــة الكـــثرية، الـــيت كانـــت قائمـــة داخـــل احتـــادهم اهلـــشّ، بـــني  ال

ــان    ــر واألملـ ــونيني واجملـ ــلوفاكيني والبولـ ــيكيني والسـ ــانوا  . التشـ ــا كـ وملـ
احلاكمــة، حتوّلــوا إىل هــدف " هابســبورغ"يُعتــربون ألعوبــة بيــد أســرة 

وعنــدما حــدث، . رخــيص للحركــات القوميــة املناهضــة للنظــام امللكــي
، الـذي كـان تنظيمـاً مصـرفياً دوليـاً      "حتـاد العـام  اال"، اهنيار 1882عام 

وكـان  . ، انصبّت اإلدانـة علـى اليهـود، وتقـرّر االنتقـام منـهم      "مسيحياً"
أحد عوامل هذا االنتقام، التعاليم الالسامية اليت كـان األب الشـهري   
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ــنِح كرســياً يف    ) Rohling" (روهلينــغ" ينشــرها، وهــو الــذي كــان قــد مُ
هذا الكاهن الكاثوليكي قاد  واحلقيقة أنّ. يهاليدرّس ف" براغ"جامعة 

ــاه    ، وفعــل كــل مــا كــان  "يهــودي التلمــود"محلــة شــعواء ضــدّ مــا مسّ
، وجنـح إىل حـدّ   "القتـل الطقسـي  "بوسعه فعله، من أجل نشر هتمـة  

ــد ــت حماكمــة مشــهورة يف مدينــة    1882ويف عــام … بعي تيسّــا "، أجري
بعــد مضــي أقــلّ مــن و". القتــل الطقســي"، حــول )Tisza Ezlar( "ازالر

هــذه التهمــة كانــت حلقــة يف سلســلة متصــلة مــن      ســنة، اتضــح أنّ 
احللقــات، الــيت كانــت ترمــي، علــى حنــو منــتظم، إىل تشــويه العــالَم   

وبســقوط هــذه الــدعوى، ســقطت قضــية الالســامية  . اليهــودي برمّتــه
  .على حنو هنائي، يف اجملر

يـث قامـت   ا يف النمسـا، فقـد كانـت هـذه احلركـة أصـلب عـوداً، ح       أمّ
، أحزاب السامية، حتت غطـاء االشـرتاكية، وبقيـادة رائـد مـن      1880عام 

، الذي قُيّض له أن )George Schoenerer" (جورج شونرير"روّادها، يدعى 
وقد طالبت هذه األحزاب بفرض قيـود علـى   . يستهوي هتلر يف ما بعد

اليهود، يف نطاق التجارة واجلامعات، ممّـا أثـار صـدامات بـني الطـالب      
تــأثري واســع، حيــث " روهلينــغ"وهنــا أيضــاً كــان لـألب  . داخـل اجلامعــات 

". طقســيالقتــل ال"، هتــم كــثرية ضــدّ اليهــود، بشــأن  1889أطلقــت، عــام 
وخالل التسعينيات، انضمّت إىل الالساميني، األحزاب املسيحيّة، حتـت  

، رئيس احلزب االجتمـاعي املسـيحي،   )Karl Lueger" (كارل لويغر"قيادة 
، علـى الـرغم مـن معارضـة رئـيس      "فيينا"الذي انتُخب حمافظاً ملدينة 
ذا حمتفظاً مبركزه هـ " لويغر"ولقد ظلّ ! األساقفة واإلمرباطور نفسه

وكان يف هذه األثناء قـد اسـتقبل أحـد املعجـبني     . 1910حتى وفاته عام 
، والـذي التقـاه ليـدرس علـى يـده      "أدولف هتلر"به، الذي مل يكن سوى 

وباملقابل، فقد قامت تنظيمات مسـيحية يف النمسـا،   ". املسألة اليهودية"
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كـن  هتدف إىل الدفاع عن اليهود، متاماً كما كان قد حـدث يف أملانيـا، ول  
وكــثرياً مــا كانــت حتــدث أعمــال شــغب، كــان أشــهرها . دون نتيجــة تــذكر

ولكن احلركة كلّها انطفأت بُعيـد  . 1897عام " براغ"تلك اليت حدثت يف 
  .1910عام " لويغر"وفاة 

  التطور يف فرنسا) 1
والصحيح أهنا أصيبت . كانت فرنسا موطن حترّر اليهود يف أوروبا

إصــابتها بــه كانــت أبطــأ بكــثري مــن   أنّ بــداء الالســامية بــدورها، إالّ
ويف تلك الفـرتة، كانـت فرنسـا تضـمّ     . إصابة أملانيا والنمسا واجملر به

عدداً قليالً من اليهود املخلصني للوطن الذي حرّرهم، ال سـيما وأن  
العاصــفة  وقــد خُيّــل للكــثريين أنّ. معظمهــم كــانوا مــن صــغار القــوم

يومهـا،  . الشـرقية، لـن تطـاهلم   الالسامية اليت اجتاحت بلـدان أوروبـا   
مل يكن املفكّرون االشرتاكيون، املناوئون لليهود، والـذين كـان بعضـهم    

، )Proudhon" (بــــرودون"مــــن األمســــاء املعروفــــة يف فرنســــا، مثــــل     
، قـــد حقّقـــوا تـــأثرياً )Fourier" (فورييـــه"، و)Tousseniel" (توســـونيل"و

 احملافظني، أمثـال  وتلك كانت أيضاً حال املفكّرين الالساميني. يذكر
ــو" ــو "و) Gobineau" (غوبينـــ ــو دو موسّـــ  Gougenot de" (غوجينـــ

Mousseaux .( عنــدما 1870وقــد قامــت بعــض الثرثــرات املعاديــة عــام ،
ــاه  ) Boutoux" (بوتــو"أسّــس  ، الــذي كــان  "االحتــاد العــام "جتمّعــاً مسّ

كمـا أنـه حـدث    . يرمي من ورائه إىل معارضة املصاحل املالية اليهوديـة 
، وقـد  "االحتـاد العـام  "، عنـدما اهنـار   1882ضطراب أعظم شـأناً عـام   ا

ــاره إىل اليهــود واحلكــم القــائم آنــذاك يف فرنســا، مــع أن      ــب اهني نُسِ
بعـــض البـــاحثني يعيـــدون جـــزءاً مـــن هـــذا االهنيـــار، إىل مضـــاربات  

  .مفرطة وخاطئة أقدم عليها بعض املسؤولني فيه
 إالّ. من الالسامية الصـرحية القليل  ، مل يُسجَّل إال1885ّقبل عام 
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أنه مثة أعراض كانت ترتسم ملا سوف ينتـهي بـاليهود إىل سـقوطهم    
اجليـل   فلقد كانت من جهة، اجلمهورية الثالثة، وهي تضمّ. يف الفخ

ــام    ــية الكـــربى يف عـ ــورة الفرنسـ ــداء 1789الثالـــث للثـ ــوفة العـ ، مكشـ
وكانـت  . للكنيسة، راسـخة يف تشـدّدها وجتـذّرها، يف نظـر التقليـديني     

قد كسبت حظوة معظم اليهود، إذ كانوا مُمتنّني هلا لعطيـة التحـرّر   
  .اليت كانت قد منحتهم إيّاها

. وكــان هنــاك، مــن اجلهــة األخــرى، مجيــع املناهضــني للجمهوريــة 
وكـــان منـــهم املنـــادون بامللكيـــة، احلـــاملون باملاضـــي، واملرتقّبـــون عـــودة 

وكـان منـهم أيضـاً معظـم الكاثوليـك، الغاضـبني مـن        . النظام السابق
، الــيت "قوانينــها الســفيهة "عــداء اجلمهوريــة الثالثــة للكنيســة، مــن   

وكان منهم أخرياً، اجليش مبـا فيـه   . امتيازاهتاأفقدت الكنيسة مجيع 
وكانـت  . من فئات رجعيـة، متمسّـكة إىل احلـدود القصـوى بامتيازاهتـا     

هــذه القــوى الثالثــة قــد تشــابكت يف نزعتــها احملافظــة، ويف رفضــها   
ــاميتها  ــوري، ويف السـ ــام اجلمهـ ــذرة مـــن   . للنظـ ــر مـــن حـ وكانـــت أكثـ

مة على السـيطرة علـى   الوجود اليهودي، إذ كانت ترى فيه قوة مصمّ
بــل كانــت هــذه القــوى . احليــاة الفرنســية، وعلــى تغــيري تقاليــد البلــد

ــة،     ــة الثالث ــرى يف اجلمهوري ــثالث ت ــود "ال ــة يه ــت  ". مجهوري تلــك كان
، الــيت بــدت وكأهنــا ترتقّــب    1885اخلطــوط العريضــة للصــراع عــام    

الــنفري القــوي واحلــاد، الــذي أطلقــه شــيطان الالســامية الفرنســية،    
  ).Edouard Drumont" (درومونت" ادوار"

ــه   ــام " فرنســا اليهوديــة "صــدر كتاب ــة مفجّــر   1886ع ــان مبثاب ، وك
وكان يقع يف جزأين، وقـد صـيغ يف لغـة    . أشعل طاقات لُجِمت طويالً

موفّقة، وكـان حيتـوي مجيـع التـهم الـيت كانـت قـد ألصـقت بـاليهود،          
اليهود هم املسؤولون وحدهم عـن املآسـي    وهو ينتهي بالقارئ إىل أنّ
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" درومونـت "وعلـى مـا كـان    ! اليت حلّت بفرنسا منذ القـرون الوسـطى  
يدّعيه من مسـيحية، فقـد كـان توجّهـه عنصـرياً صـرفاً، وكـان يسـدّد         

فالقى كتابـه جناحـاً مدهشـاً، ال خيلـو     . ضرباته إىل مُناوئي الكنيسة
اجملتمـع الفرنسـي يف   من داللة عميقة بشأن توجّه قطاع واسـع مـن   

هــذا قــد أصــاب " درومونــت" ولقــد كــان مــن اجللــي أنّ .عدائــه لليهــود
نقطــة حسّاســة، فــأبرز بكــل وضــوح االنقســام الثنــائي القــائم داخــل   

فعــــاد ووضــــع كتيّبــــات كــــثرية، مشــــحونة . اجملتمــــع الفرنســــي كلّــــه
ثـم أطلـق    .1889عام " احتاد السامي"بالالسامية، وسارع إىل تأسيس 

ــام  ــا   1892عـ ــرّة"صـــحيفة يوميـــة أمساهـ ــه ". الكلمـــة احلـ وكـــان هدفـ
األوحد من كل ذلك هو إثارة األحقاد علـى اليهـود، وعلـى حليفتـهم     
! املفرتضــة، اجلمهوريــة الفرنســية، قبــل أن يُطبقــا علــى فرنســا كلّهــا

ولقــد وجــد دعمــاً عظيمــاً، وغــري متوقّــع، يف فضــيحة قنــاة بنامــا،        
ئات األلوف من الفرنسـيني، والـيت   الشهرية، اليت تسبّبت يف إفالس م

عدداً كبرياً من اليهود، الذين كـانوا اتّهمـوا بالفسـاد، كـانوا      اتّضح أنّ
" درومونــت"ولكــم دعــم هــذا احلــدث موقــف  . أيضــاً قــد تورّطــوا فيهــا 

أســـطورة "وادّعاءاتـــه، إذ كـــان يبحـــث حثيثـــاً عـــن برهـــان يـــدعم بـــه 
ــت كلمــة  . نــها، الــيت كــان يهامجهــا وحيــذّر م  "الســلطة اليهوديــة  وظلّ

، حيـث قـام عـامل    1893هي املسموعة يف فرنسا، حتى عام " درومونت"
Anatole Leroy" (أنـــاتول لـــوروا بوليـــو"كـــاثوليكي معـــروف، يـــدعى  -

Beaulieu( يف كتـــاب لـــه "درومونـــت"، حبملـــة قويّـــة ومدروســـة ضـــد ،
، ثبّت فيه بالوقائع التارخيية، والتحليـل  "اليهود والالسامية: "بعنوان

استحواذ النزعة العلمانية على اليهـود، مل يكـن السـبب     ملنطقي، أنّا
  .نتيجة له ته، بل كانتيف ختلّي اجملتمع الفرنسي عن مسيحيّ

كل ذلك، على أمهيته وأبعاده، مل يكن، كما اتضح فيمـا بعـد،    أنّ إالّ
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سوى متهيد حلدث حملي وفرنسي صرف، اختذ كل تفصيل فيه بُعـداً  
ســاهتا، وأن حيــدث فرنســا أمــام ذاهتــا ومجيــع مؤسّ قــيض لــه أن يُعــرّي 

ا كــان يتجــاذب جمتمعــات  خــارج فرنســا تــداعيات، كشــفت بــدورها عمّــ 
ــرء رصــدها أو         ــى امل ــة، يصــعب عل ــة وخفي ــه، مــن قــوى علني الغــرب كلّ

". قضـية دريفـوس  "ذلك احلدث كان ما مسّي منذ ذلك احلني … توقّعها
ســرب معطيــات هــذه  وقــد جهــد الكــثريون مــن العلمــاء والبــاحثني يف    

ــامل الغربــي         ــت بــات فيــه الع القضــية، وأبطاهلــا ونتائجهــا، إذ جــاء وق
وقــد بــدت للكــثريين أشــبه بتــدريب عــام، ولكــن . بأســره، يتــابع فصــوهلا

تافه، على الكارثة املأساوية الكـربى، الـيت أطبقـت علـى الغـرب، وكـادت       
اء وباســتثن. أن تطبــق علــى العــامل، يف مــا بــات يعــرف بــاخلطر النــازي  

كانـت أكثـر تظـاهرات الالسـامية إثـارة يف      " قضـية دريفـوس  "أملانيا، فإن 
  .ولسوف أختزهلا يف خطوطها الكربى. العصور احلديثة

الفريــد  ) "النقيــب (، حــدث أن كــان الكــابنت   1894يف أواخــر عــام  
. ، العنصر اليهودي الوحيد يف قيادة أركان اجليش الفرنسي"دريفوس

وحوكم يف سـرية تامـة، وأديـن    . احل أملانياوكان أن اتّهم بالتجسّس لص
جزيرة "بإمجاع هيئة احملكمة، وحُكم عليه بالسجن املؤبد، ونقل إىل 

الفرنسـية، يف القسـم اجلنـوبي مـن     " الغويانا"يف مقاطعة " الشيطان
يعـــارض هـــذا احلكـــم،  " الفريـــد دريفـــوس"وكـــان . القـــارة األمريكيـــة

 نـصّ  من وثيقة إدانـة لـه، إالّ   ةومل يكن مثّ. متمسّكاً بكل قوة برباءته
ثـم طـرأت   . سب إليه، وهـو أبـداً يصـرّ علـى كونـه نصّـاً مـزوّراً       واحد، نُ

تطوّرات كثرية، سرّيّة ومعلنة، انطوت على احتمال تورّط آخـرين يف  
ــا اتّ ــه  م ــابنت دريفــوس "هــم ب ــام   ". الك ــام  1894ومــا بــني الع ، 1899وع

ية، يف هذه القضية، تدخّلت مراجع سياسية وعسكرية، وقضائية وأدب
. ويف مــا جنــم عنــها مــن تســاؤالت وتورّطــات وأحكــام قضــائية جديــدة
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، الـذي دافـع   "اميـل زوال "وكان من أبرزهـا الكاتـب الفرنسـي الشـهري،     
الـذي كـان   " جـورج كليمنصـو  "، ومـن أهـم السياسـيني،    "دريفـوس "عن 

وإذ بــرئيس اجلمهوريــة الفرنســية يصــدر   . يطالــب بإعــادة حماكمتــه 
ومـع ذلـك،   . تربئـة كاملـة  " دريفـوس "ئاسياً مفاجئاً، يربّئ فيـه  عفواً ر

 جملس النواب الفرنسـي صـوّت بغالبيـة سـاحقة، ضـدّ      فقد حدث أنّ
ــادة النظــر يف حماكمــة    ــيت كــان بعــض السياســيني    "دريفــوس"إع ، ال

" ألفريد دريفـوس " أنّ إالّ. 1900كان ذلك عام . واملفكّرين يطالبون هبا
الب بإعادة النظر يف حماكمته كلّهـا، وذلـك   ليط 1903نفسه عاد عام 

ــة يُرشــق هبــا الشــعب        ــاذاً الســم أســرته أوالً، واســتبعاداً ألي هتم إنق
، حيـث ألغـت حمكمـة    1906وكان له ما طالب به عـام  . اليهودي، ثانياً

  .االستئناف األحكام السابقة، وأُعلنت تربئته على حنو كامل وهنائي

لمـــاً يف تـــاريخ فرنســـا   باتـــت مع" قضـــية دريفـــوس " صـــحيح أنّ
احلديث، ينسج حوله الكثريون شتى النظريات املتضاربة، وقد تكون 

الالســامية  أنّ إالّ. ضــربت يف الصــميم أحــالم الالســاميني الفرنســيني
ــه يف الســابق، إذ        ــت تفتقــر إلي ــداداً شــعبياً كان اكتســبت بســببها، امت
كانـــت يف احلقيقـــة مقتصـــرة علـــى الفئـــات السياســـية واألكادمييـــة،  

فما إن بـدأت مراحـل احملاكمـة تتكشّـف،     . ابوبعض الصحفيني والكتّ
الكلمـة  "حتى اتّسع مجهورهـا، ال سـيما بعـد أن اسرتسـلت صـحيفة      

ة ففي بـدء القضـية، كـان مثـّ    . شف عن جمرياهتا املثريةيف الك" احلرة
ولكـن  … ، جملرد كونـه يهوديـاً  "دريفوس"إمجاع شبه فطري على إدانة 

ما إن كانت تظهر بـني حـني وآخـر، تباشـري مـا كـان يبـدو تربئـة لـه،          
حتى كان عدد من الرجال يف األوسـاط السياسـية والثقافيـة، يهبّـون     

جهـودهم هـذه، كانـت يف     أنّ إالّ. اكمـة للمطالبة بإعادة النظـر يف احمل 
احلقيقة، حتـرّض املعارضـة الالسـامية، حتـى جـاء يـوم اتّسـعت فيـه         
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، خيشـــون علـــى "دريفـــوس"دون لــــ هـــذه املعارضـــة حبيـــث بـــات املؤيّـــ
ولـــذا فقـــد تركـــت هـــذه القضـــية جروحـــاً عميقـــة، ومـــثرية  . حيـــاهتم

ــة يف ف    ــهي، يف خمتلــف املســتويات االجتماعي . رنســالتســاؤالت ال تنت
األحقـاد املتضـاربة الـيت تولّـدت آنـذاك       وقد رأى بعـض البـاحثني أنّ  

ــ علــى الســواء، طفــت  " دريفــوس"دين واملعارضــني لـــ يف صــفوف املؤيّ
، إبـــان 1945و 1940علـــى الســـطح بأبشـــع أشـــكاهلا مـــا بـــني األعـــوام  

  !االحتالل النازي لفرنسا، ويف أعقابه

ملعـادين لـدريفوس،   وعلى الـرغم مـن كـل ذلـك، فقـد كانـت السـامية ا       
ــية       ــة وكنسـ ــع قوميـ ــن دوافـ ــب مـ ــيط عجيـ ــان خلـ ــة، إذ كـ ــرة ومشوّشـ عكـ

وجههـا الالسـامي    ولقـد تبـيّن مبـرور الـزمن أنّ    . وعسكرية، قد امتزج هبا
كــانوا متــواطئني مــع خطــأ  " دريفــوس"خصــوم  مل يكــن يرتكــز علــى أنّ 

ة وحسـب، بـل   قضائي فاضح، كي خيفوا والءهم للجيش والكنيسة واألمّ
دفـاعهم املسـتميت عـن مجيـع      على حقيقـة قاسـية ومـرّة، وهـي أنّ     أيضاً

الضـحية ليسـت سـوى     هذه املكوّنات، كان يرتكز علـى الواقـع القائـل بـأنّ    
يف نظــر مؤيــدي هــذا املوقــف، وكأنــه ميثّــل " دريفــوس"وقــد بــدا ! يهــودي

مجيع احلركات الداعية إىل التحرّر ونبـذ املسـيحيّة، وبالتـايل إىل وضـع     
لت هــذه وبــذلك شــكّ. ي للنظــام التقليــدي املســيحي يف فرنســا حــدّ هنــائ

، على اختالف أشكاهلا عـرب  "كبش الفداء"القضية منوذجاً بارزاً لنظرية 
غـــري أهنـــا، نظـــراً ألبعادهـــا النفســـية والتارخييـــة،  . التـــاريخ واجملتمعـــات

واالجتماعية والدينية، حتوّلت إىل منوذج أعلى، خيتـزل يف ذاتـه أحـداثاً    
ت بلغ حجمها وتأثريها مـن الضـخامة، مـا جتـاوز الفـرد البشـري       وتيارا

ــأ، كمــا يــرى بعــض البــاحثني، األجــواء   "ألفريــد دريفــوس"املســمّى  ، وهيّ
  .والرتبة لظهور الالسامية النازية يف فرنسا، إبان االحتالل

ــول أنّ   ــن القـ ــين عـ ــوس " غـ ــية دريفـ ــة   " قضـ ــداء قويـ ــدثت أصـ أحـ
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ومل . على نطاق العامل بأسره وعميقة، ال يف فرنسا وحسب، بل أيضاً
يتـورّع بعضــهم عـن التأكيــد بأهنـا كانــت إحـدى احملطّــات اهلامـة، بــل      

اليهـودي يف فلسـطني،   " الوطن القومي"احلامسة، على طريق إنشاء 
كمــا خطّطــت لــه احلركــة الصــهيونية، وكمــا طُوِّعــت الــدول الكــربى     

، إىل "بيكــو -معاهــدة ســايكس "الفاعلــة آنــذاك، لتنفيــذه، بــدءاً مــن  
ــور " ــم فــرض نظــام   "مبــؤمتر ســان رميــو  "، مــروراً "وعــد بلف ، ومــن ث

  …!االنتداب األممي على سورية والعراق
ــ  وهــو أنّ. ، جتــب اإلشــارة إليــه"قضــية دريفــوس"ة جانــب آخــر يف مثّ

. الكنيسة يف فرنسا، كانت قد تورّطت على حنو خطري، يف هذه القضية
كانوا قد خُـدعوا   ،"دريفوس" دي إدانةمسؤوليها من مؤيّ وقد اتّضح أنّ

ــادت، يف نتيجــة        ــداعيات هــذه القضــية ق ــث أن ت ــى حنــو بشــع، حبي عل
، يف ظـروف  1905املطاف، إىل فصل الـدين عـن الدولـة يف فرنسـا، عـام      

الكنيســة أخــذت منــذ ذلــك  واملعــروف أنّ! مل ختــلُ مــن عنــف وضــغائن
احلــني تفقــد بســرعة متفاقمــة، تأثريهــا علــى النــاس عامــة، يف حــني    
كانت األحقاد على املؤسسات الكنسية وعلى رجاالهتـا، تتنـامى، بسـبب    

، مـن متيّـز وانفعـال وقسـوة،     "قضية دريفـوس "ما اتّسم به موقفهم من 
وشيئاً . وليكيةسواء يف املناسبات الدينية الرمسية، أو يف الصحافة الكاث

وقـد ال  . فشيئاً تشكّل رأي عـام منـاهض للكنيسـة، ومنحـاز للجمهوريـة     
هــذه النتيجــة االجتماعيــة والتارخييــة،  مبالغــة القــول بــأنّ يتّســم بــأيّ

  .تنسحب حتى اليوم على الكنيسة واجملتمع يف فرنسا

  ماذا عن بلدان غربية أخرى؟ )2
 روسـيا، حيـث كـان    ، تسـرّبت عـدوى الالسـامية إىل   1881حوايل عام 

اليهود، على الرغم مـن بعـض اإلصـالحات الـيت طـرأت علـى حيـاهتم،        
مــا زالــوا يعيشــون يف ظــروف، أقــل مــا يقــال فيهــا إهنــا بائســة، وحيــث   
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هم، كانت أتفه االهتامات املوجّهة إليهم، تلهب املشاعر واجلماهري ضـدّ 
هيّـئ ملـا   ويومها، كان يف األجـواء مـا ي  . على نطاق واسع، وأحياناً عنيف

" بــوغْروم "سيُســمّى عهــد اجملــازر اجلماعيــة، املعروفــة هنــاك بكلمــة        
)Pogrom(،     ــال القيصــر ــاب اغتي ــاني "ففــي أعق - 1855" (االســكندر الث

احلكم، فكان عهده ) 1894- 1881" (االسكندر الثالث"، تولّى ابنه )1881
ة عـــدد ال وكـــان مثّـــ. هـــذا دخـــوالً يف نفـــق مـــن الظلمـــات واالســـتبداد

ــتهان ــة،      يسـ ــة وثوريـ ــات حترّريـ ــرطني يف حركـ ــود، منخـ ــن اليهـ ــه مـ بـ
ــدان أخــرى، إىل     ــا يف بل ــذلك، كم ــوا ب ــداء "فتحوّل ، اســتهدفه "كــبش ف

وكـان احلكـم   . احلكم القيصري يف مناهضـته الشرسـة لتلـك احلركـات    
القيصري من القوة حبيث أعلن عن خمطّط خاص بـاليهود، يتوجّـب   

… سيا، وعلـى الثلـث الثـاني   مبوجبه، على الثلث منهم اهلجرة خارج رو
ويف أيــام . التالشــي يف اعتنــاق املســيحيّة… وعلــى الثلــث املتبقــي… املـوت 

، قامــت اجملــزرة الكــربى، وامتــدّت بســرعة رهيبــة إىل  1881فصــح عــام 
فضـربت قرابـة مائـة مجاعـة     . مجيع املناطق اجلنوبيـة يف روسـيا كلّهـا   

والقتـل، فيمـا   يهودية، حبيث تعرّض عشرات األلوف للتعذيب والنـهب  
وقد حدث كـل ذلـك يف توقيـت واحـد،     ! كانت الشرطة ال حترّك ساكناً

  !وبالطريقة ذاهتا، عمالً باملخطّط املطروح

قد ال يسـع أحـداً أن يـتّهم احلكومـة القيصـرية بتـدبري مثـل هـذه         
مثــل هــذه  ولكنــه ال يســع أحــداً أيضــاً أن يــدّعي أنّ. اجملــازر اجلماعيــة

احلكومــة حاولــت يف مــا  والصــحيح أنّ. اجملــازر حــدثت يف غفلــة منــها
اليهــود " اســتغالل"بعــد أن تعــود بأســباب هــذه اجملــازر إىل مــا مسّتــه    

إال أن هذه التهمة كانت مـن املبالغـة مبكـان،    . البشع للفالحني الروس
وهــي ال تنســجم، كمــا أبــرز بعــض البــاحثني، مــع مــا متيّــزت بــه هــذه   

الدولـة ادّعـت إجـراء     واملعـروف أنّ . ر، من تزامن وبربرية ومشـول اجملاز
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شــيئاً مــن ذلــك مل   حتقيقــات ميدانيــة هبــذا الشــأن، ولكــن الثابــت أنّ   
فحــدثت . ةالــرأي العــام العــاملي كــان قــد حتــرّك بقــوّ   غــري أنّ… حيــدث

الواليات املتحدة رفعت إىل القيصـر   كما أنّ. جتمّعات ضخمة يف لندن
ومع ذلك، فقد تكرّرت جمازر مجاعية جديـدة  . للهجةاحتجاجاً قوي ا

وكان أشدّها وحشية ذاك الذي جـرى يف  . 1881خالل العام نفسه، عام 
ــوفيا" ــزال حتـــت احلكـــم الروســـي  "فرصـ ــا ال تـ وقـــد . ، إذ كانـــت بولونيـ

  .استنكرهتا شخصيات بولونية كثرية، من دينية ومدنية

رون بكثــرة، فأخــذوا يهــاج . واســتوىل الرعــب علــى اليهــود الــروس  
. حتى كانت تلك أعظم هجـراهتم كثافـة عـرب تـارخيهم احلـديث كلّـه      

، الـذي امتـدّ ثالثـة عشـر عامـاً، كـان       "االسكندر الثالـث "وطوال عهد 
ــة ألــف يهــودي      ــة مائ وكــان معظمهــم  … يغــادر روســيا، كــل عــام، قراب

يهاجرون إىل الواليات املتحدة األمريكية، حتـى بلـغ عـدد املهـاجرين     
وكـان هـذا الـرقم    . ، قرابة مليون إنسـان 1900رومانيا، عام من روسيا و

إســبانيا وحــدها، دعــت  واجلــدير بالــذكر أنّ. يتضــاعف مبــرور الــزمن
وقد بدرت من احلكـم يف  . الالجئني اليهود إىل االستقرار يف أراضيها

ــا    إالّ. روســيا، حمــاوالت للتخفيــف مــن هــذه اهلجــرة     ــه ســرعان م أن
، فسـرّعت  1881جتديـداً جملـازر عـام     ، كانت1882خضع ألحداث، عام 

يف مضــاعفة اهلجــرة، وأظهــرت احلكــم القيصــري وكأنــه يســعى إىل    
قـوانني  "وصـدرت  ! بطريقة واحدة، هي اإلبادة" املسألة اليهودية"حلّ 

ــة ــهم، يف     " مؤقت ــان إقامت ــاليهود، فحــدّدت هلــم مك أراضــي "خاصــة ب
رهـن أي   اخلاصة هبم، وحرّمت عليهم استئجار أي شيء، أو" السكن

شيء، كما حرّمت عليهم السكن يف القرى، وقلّصـت عـدد املهـن الـيت     
نافـذة حتـى   " القـوانني املؤقّتـة  "وقد ظلّـت هـذه   . جيوز هلم ممارستها

قـة  القوانني الـيت صـدرت منـذ ذلـك احلـني، واملتعلّ      أنّ إالّ! 1914عام 
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ــد بلغـــت    ــودي، فقـ ــأن اليهـ ــن    650بالشـ ــالً عـ ــتثنائياً، فضـ ــاً اسـ قانونـ
بــالطبع، كــل ذلــك، جوبــه  . رات الطارئــة الــيت كانــت تُلحــق هبــا  القــرا

  !يف اجنلرتا والواليات املتحدة… بتظاهرات احتجاج، ولكن

، ازداد وضــع )1917-1894" (نيقــوالوس الثــاني"ويف عهــد القيصــر 
اليهود سوءاً، إذ كان يُعرف عـن هـذا القيصـر أنـه السـامي بـالفطرة،       

وكــان أن ! م دائمــاً قتلــة املســيحألنــه كــان ينظــر إىل اليهــود علــى أهنــ 
ــايل اهلجــرات القســرية     ــة، وبالت ومل يكــن . تواصــلت اجملــازر اجلماعي

حركات التحرّر آنذاك، كانت ناشطة جداً، على الـرغم مـن    أنّ خبافٍ
  .القمع العنيف الذي كانت تتعرّض له

" كيشـــــينيف"، حـــــدثت جمـــــزرة كـــــبرية يف مدينـــــة 1903ويف عـــــام 
)Kichinev(    ،ــام ــة أيـ ــلت ثالثـ ــاً، فتواصـ ــدبرياً مدروسـ ــدبّرة تـ ، وكانـــت مـ

فأثارت من االحتجاجات القوية، داخل روسـيا وخارجهـا، مـا قـد يكـون      
… "تولســتوي"وكــان مــن أبــرز احملــتجّني، الكاتــب الروســي . جلمهــا قلــيالً

، كـان  "حتـالف الشـعب الروسـي   "، نشأ جتمّع باسم 1904ويف أواخر عام 
وســرعان مــا أخــذ  … واليهــود… نزعــة التحرّريــة اهلــدف منــه مقاومــة ال 

ــدة يف أمــاكن كــثرية      ــاك، وجمــازر جدي ــا وهن ــاالت هن ــنظّم اغتي وقــد . ي
سـرعة حتـرّك    أنّ إالّ. ذلك جاء بتأييد من السلطة العليا كلّ اتّضح أنّ

، فاقــت كــلّ توقّــع، إذ حــدث مــا يقــارب ســتمائة وعشــر  "التحــالف"هــذا 
خـالل شـهر واحـد فقـط، هـو       جمازر، يف منـاطق خمتلفـة مـن روسـيا،    

أما الضحايا بـني قتلـى وجرحـى    . 1904من عام ) اكتوبر(تشرين األول 
وعنـدها فقـط أدانـت    ! ومشرّدين ومهجّرين، فقد فاقت عشرات األلوف

موقفهــا هــذا  الروســية، تلــك اجملــازر، ولكــن عبثــاً، إذ أنّ" هيئــة الــدوما"
ك، ألغـت الواليـات   وردّاً علـى ذلـ  ! دفع القيصـر إىل إصـدار قـرار حبلّهـا    

  !املتحدة، اتّفاقاً جتارياً هاماً، كان سارياً بني البلدين منذ سبعني عاماً
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، حدث يف روسيا القيصرية أمر، ال جيوز إغفالـه أو  1905ويف عام 
جتاهله، أياً كان موقـف الباحـث منـه، ألنـه اختـذ منـذ ذلـك احلـني،         

ل واالحنيـاز، ال  من التفكري والسجال، والبحث واالنفعال، بـ  حجاماًأَ
ذلـك هـو   ! ن يقول عنها حتى اليوم، إهنـا أحجـام أسـطورية   خيطئ مَ
فما هي حقيقة هذا الكتـاب،  "! بروتوكوالت حكماء صهيون"ما مسّي 

  إن كانت مثة حقيقة يسعنا أن نديل هبا بشأنه؟
ن جيزمون بعد دراسات طويلة ومتأنية، أنه كتـاب  من الباحثني مَ

ــودي ر  ــول، نُســـب إىل يهـ ــود يف   منحـ ــة لليهـ ــم خطـ ــه يرسـ ــي، وأنـ وسـ
طـوال  " األغيـار "ا فرض عليهم السيطرة على العامل، انتقاماً هلم ممّ

  …قرون وقرون
ــ ن جيــزم بصــحة هــذه النســبة، ولكــن دون ومــن البــاحثني أيضــاً مَ

  …!التمكّن من حتديد اسم لواضع هذا الكتاب، أو لواضعيه
حكوميــة يف يف مطــابع  1905بــع عــام هــذا الكتــاب طُ والثابــت أنّ

، أنـه تلقّـاه مـن    "سـريغي نيلـوس  "، املـدعو  "فهمؤلّ"وقد ادّعى . موسكو
صــديق، قدّمــه لــه علــى أنــه مقتطفــات مــن مقــرّرات مــؤمتر بــال          

  .1897الصهيوني، الذي عقد يف سويسرا، عام 
يضــمّ هــذا الكتــاب أربعــاً وعشــرين حماضــرة، ألقيــت، كمــا يــدّعي  

ــل    ــف، مــن قب ــؤمتر " حكمــاء"املؤل ــر   وكلّ. هــذا امل ــا ترســم، خطــوة إث ه
ــه، وال      ــاً يهــدف إىل اهليمنــة علــى العــامل كلّ خطــوة، خمطّطــاً يهودي

  …سيما على اإلعالم واألموال، والثقافات واحلكومات والديانات

هــذا الكتــاب عــرف ويعــرف   وســواء كــان منحــوالً أو موضــوعاً، فــإنّ  
انتشــاراً واســعاً، وتــأثرياً عميقــاً، حبيــث يصــعب حتــى علــى مــن يقــرّون 
بأنه عمل مزوّر، أن ينكـروا مـا يبـدو علـى األرض وعلـى نطـاق العـامل،        

  …!حتقيقاً ميدانياً وفعلياً، يف العديد من الوجوه اليت يصفها ويرمسها
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فته السلطات يف ، حيث تلق1919ّة انتشاره بعد عام وقد عرف قمّ
أملانيـــا، ال ســـيما بعـــد أن تُـــرجم إىل لغـــات كـــثرية، منـــها الفرنســـية  
واالنكليزيــة والبولونيــة واإليطاليــة واليابانيــة والعربيــة والســويدية      

  .والنروجية والدامنركية
الشـهري، مهمـة   " هنـري فـورد  "ا يف الواليات املتحدة، فقد تولّى أمّ

علـى الـرغم ممـا كُتِـب عنـه يف       التعريف به والتحذير ممّا جاء فيـه، 
ا كتــب هــو عنــه  مــا بعــد، مــن أمــر االعتــذار العلــين إىل اليهــود، عمّــ   

  !وعنهم
  …!تأثري هذا الكتاب بلغ الذروة يف أملانيا النازية واملعروف أنّ

وهـو ال  . بالطبع، وجد هذا الكتـاب مؤيـدين ورافضـني، وداحضـني    
ف يبقى لفـرتة  ولسو… يزال حتى اليوم موضع أخذ وردّ كثري وعنيف

معظم الرافضني مـن الغـربيني، وقـد ال     واجلدير بالذكر أنّ… طويلة
عقدة الذنب الرهيبة، اليت تأصلت يف … يكون هذا الرفض بعيداً عن

الغــربيني مجيعــاً، بســبب الالســامية، غــري اإلنســانية وغــري املســيحيّة، 
عهـد   نظرياً وعملياً، اليت مارسوها يف الغرب كلّه، حيال اليهود، منذ

  …!اإلمرباطور قسطنطني

ــدّ معظــم اآلخــذين بصــحّته، هــم مــن     مــن اإلشــارة إىل أنّ  وال ب
ــروف أنّ    ــرب، واملعـ ــاحثني العـ ــرين والبـ ــوال    املفكـ ــاً، طـ ــرب مجيعـ العـ

  !تارخيهم منذ عهد الفتوحات، مل يكونوا يوماً الساميني
ما يتضح اليوم أنه تطابق صارخ بني مـا دعـا إليـه الكتـاب      أنّ إالّ

ــيم والشــرائع واملؤسســات والــديانات      مــن رفــ  ض جــذري جلميــع الق
مـــن فوضـــى الأخالقيـــة    سمـــارَيُوالتقاليـــد مـــن جهـــة أوىل، ومـــا    

متغطرســة علــى أرض الواقــع يف مجيــع أحنــاء العــامل، وعلــى نطــاق  
كـل  . مجيع الدول والديانات واملؤسسـات واجملتمعـات، مـن جهـة ثانيـة     
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أ هـذا التطـابق، وحـول    ذلك يثري يف احلدود الدنيا سؤاالً حول منشـ 
  !واملستفيدين منه… مسؤولية كاتبيه وخمطّطيه ومنفّذيه

كتب من قبل مراجع علميـة وأكادمييـة وحبثيـة،    تب ويُما كُ أنّ ثمّ
معروفة ومشهورة، حول تسلّط الصهيونية على الدول النافذة، بـدءاً  
مــن الواليــات املتحــدة وأوروبــا الغربيــة، وحــول اســتهتار مجيــع هــذه   

جبميـــع القـــيم األخالقيـــة والقـــوانني الدوليـــة واملعاهـــدات       الـــدول
والشرائع، يفرض يف احلـدود الـدنيا، سـؤاالً ملحّـاً حـول واضـع هـذا        

  !الكتاب، أو واضعيه
هـذا  " واضـع " نّإن يقـول  ولسوف لن يكون بعيداً عن احلقيقة، مَـ 

الكتاب، يهودي، وأنه قد وضعه ألغراض يريد هلا أن ختدم اليهوديـة  
  …نيةوالصهيو

  …اآلخذ هبذا الرأي، ليس بالضرورة السامياً وإني ألجزم بأنّ
  !وذلك هو شأني

  وماذا عن اليهود يف رومانيا وبولونيا؟ )3
يف رومانيـا، كــان الشـعور الــوطين، يف أواخـر القــرن التاسـع عشــر،     

يومها كانت أوضاع اليهود . متأجّجاً وخاضعاً لتوجيه حكومي صريح
ــا، شـــبيهة بأوضـــاعهم يف  ــيافيهـ ــام .  روسـ ، نشـــأت عصـــبة 1895ويف عـ

ــل       ــاالت التعامـ ــتى جمـ ــود يف شـ ــة اليهـ ــت إىل مقاطعـ ــامية، دعـ السـ
الغالبيــة العظمــى ظلّــت يف البلــد  أنّ إالّ. فهــاجر الكــثريون… والعمــل

عــدداً منــهم اســتطاع أن  وكــان أنّ. علــى الــرغم مــن أوضــاعهم الزريّــة
حرّر، أمالً منـهم  إىل هذا أو ذاك من األحزاب الداعية إىل الت ينضمّ

  .يف حتسني أوضاعهم هذه
وإزاء هذه املوجات املختلفة من الالسامية، اليت اجتاحت البلـدان  
ــدماج       ــة جاحمــة يف االن ــود برغب ــثريون مــن اليه ــذ الك ــة، أُخِ األوروبي
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قسماً منـهم أُخـذ أيضـاً     أنّ إالّ… باجملتمعات اليت كانوا يعيشون فيها
ي إليه مـن حـلّ حاسـم وهنـائي يف     مبشروع الصهيونية، وما كانت ترم

وطــن "الً وأخــرياً، علــى إنشــاء ، يقــوم، أوّ"للمســألة اليهوديــة"نظرهــا 
  !يف العامل… يف مكان ما" قومي هلم

وإىل ذلك، فقد كانت اليهودية يف هـذه األثنـاء، قـد انقسـمت إىل     
ــا هــي أبعــد        ــدان، ويف م ــة أقســام رئيســة، يف خمتلــف هــذه البل ثالث

ألرثوذكسـي املتشـدّد، والقسـم احملـافظ املعتـدل،      وهي القسم ا… منها
ط وبــدأ كــل مــن هــذه األقســام الثالثــة، خيطــّ  … والقســم اإلصــالحي

ــامّ  التضــامن  أنّ إالّ. عــن القســمني اآلخــرين  طريقــه، يف اســتقالل ت
ة القوي، اخلفي واملعلن، كان أبداً قائماً، وسرعان ما كان يتجلّى بقوّ

ما حدثت جمزرة ات السامية، أو كلّما قامت اضطرابيف ما بينهم، كلّ
ــبرية ـــ  . صـــغرية أو كـ ــامن إيّ ــدافع التضـ ــاً، بـ ــأت أيضـ ــات ونشـ اه، مجعيـ

وكان بعـض  ". االحتاد اليهودي العاملي"طليعية، اقتفت خطى مجعية 
هــذه اجلمعيــات يســعى إىل تــوفري محايــة اجتماعيــة مــا، أو مجــع        

ماري مســاعدات ماديــة، طارئــة أو ثابتــة، أو حتــى إنشــاء كيــان اســتع  
  …يف مكان ما… ما

  :هذه اجلمعيات، أذكر، على سبيل التعريف، ال احلصر من أهمّ
  …يف اجنلرتا" التجمع اليهودي االجنليزي"
  …يف النمسا" التجمع اإلسرائيلي"
  …يف لندن" جتمع االستعمار اليهودي"
  …يف الواليات املتحدة األمريكية" اللجنة اليهودية األمريكية"
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-=+  

  وحلّ املسألة اليهوديةالنازية 
  
  

قلّما وُجد باحث غري يهودي، سواء يف الشرق العربـي، أم يف الغـرب   
أألَنّ املوضـوع يـثري عنـد الغـربيني، أثقـاالً      . كلّه، تناول تـاريخ الالسـامية  

حبجم اجلبال من عقدة الذنب حيال اليهود، كما هو يثري عند العرب 
  لكن من األمل واحلرية؟واملسلمني، أثقاالً حبجم اجلبال أيضاً، و

ــا أتصــدّى هلــذا املوضــوع     وســوف أحــاول أن  . تلــك هــي حــايل، وأن
ــاد، فــــأترك    أكــــون، جهــــد املســــتطاع، يف منتــــهى املوضــــوعية واحليــ

ــها     ــها بنفسـ ــن نفسـ ــدّث عـ ــان، أن تتحـ ــدر اإلمكـ ــداث، قـ ــي . لألحـ وإنـ
ــاب، عــدداً ال يُحصــى مــن        ألعتمــد، كمــا يف ســائر فصــول هــذا الكت

ــة، ب  ــات     املراجــع العلمي عضــها وضــع باللغــة الفرنســية، وبعضــها بلغ
  .أخرى، تُرجم معظمها إىل الفرنسية

كل ما سبق هتلـر بشـأن الالسـامية،    : مثّة مالحظة أولية، حامسة
الدينية منـها والسياسـية، واالقتصـادية واالجتماعيـة، علـى اخـتالف       
جتلّياهتــا البشــعة، يتشــابه مــن حيــث االهتامــات املختلفــة، وأســاليب    

ــييق ــالً    التضـ ــاليهود، عمـ ــتحكّم بـ واالضـــطهاد، ومـــن حيـــث ســـبل الـ
ــا، اتّخــذت مــع    أنّ إالّ… وحضــوراً، ونشــاطاً، ووجــوداً  هــذه األمــور كلّه

  .هتلر منحى جديداً، جذرياً وهنائياً

فجـأة، مل تعـد أحـداث املاضــي، تتشـابه مـع مــا بـات اليـوم يســمّى        
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تعـين إبـادة    ،"احملرقة"هذه  ن يرى أنّوإنه ليخطئ الظنّ مَ". احملرقة"
مـن البـاحثني الغـربيني، مـن      نّفـإ . اليهود وحدَهم، علـى يـد النـازيني   

عدد من أبـادهتم اآللـة النازيـة، مـن غـري       يهود وسواهم، من يقرّ بأنّ
 أنّ إالّ! اليهـــود، كـــان يفـــوق ثالثـــة أضـــعاف مـــا أبادتـــه مـــن اليهـــود  

استغالل اإلعالم الغربي املتصهني، على حنو دائم ومتجـدّد ومبتكـر،   
، "احملرقـات "، انتهى إىل تغييب غريهـا مـن   "احملرقة اليهودية"لواقعة 

الــيت طالــت الــروس والبولــونيني، والفرنســيني والربيطــانيني والغجــر 
مراكـز البحـث يف طـول الغـرب وعرضـه، مل       وإىل ذلك، فـإنّ . وسواهم

ســوى احملرقــة اليهوديــة ألســباب ال ختفــى علــى أحــد،    تعــد تتنــاول 
، "فيلكنشـتاين "أحد أبرز الباحثني، وهـو اليهـودي األمريكـي     حتى إنّ

مل يتورّع عن استعراض االستغالالت الكثرية، من إعالميـة وسياسـية   
، "احملرقـة "ونفسية واجتماعية ومالية وسواها، اليت جنمت عـن هـذه   

اً خيتـــزل الكـــثري الكـــثري، وهـــو يف كتـــاب مشـــهور لـــه، حيمـــل عنوانـــ
  "!صناعة احملرقة"

آن يل اآلن أن أسرد األحداث وفق تسلسـلها التـارخيي، بـدءاً مـن     
  .جذور الالسامية النازية

كانت أملانيا، خالل الفرتة الواقعة بني احلـربني العـامليتني، تعـاني    
مـــن عـــدم اســـتقرار فـــادح، فضـــالً عمـــا خلّفـــت احلـــرب مـــن شـــعور  

ألملان، ومن أعبـاء الـديون اهلائلـة الـيت ترتّبـت عليهـا،       باإلذالل لدى ا
ــى تقــدميها مبوجــب        ــيت وافقــت عل بســبب التعويضــات الضــخمة ال

، كانت األزمـة االقتصـادية قـد بلغـت     1923ويف عام … معاهدة فرساي
أقصى مدى هلا على كل صعيد، بسبب اهنيار الطبقة الوسطى فيها، 

فأُنشـئ نظـام سياسـي    . وبسبب استفحال البطالة على حنو مأسـاوي 
جديــد، يعتمــد كومفيديراليــة تضــمّ ســبعة عشــر مقاطعــة أملانيــة،        



215 

، وقـد طـال أمـدها    )Weimar" (مجهوريـة فـامير  "وأطلق عليه تسـمية  
، وتعاقــب علــى حكمهــا رئيســان فقــط،  1933إىل عــام  1919مــن عــام 

ــا  ــرت "مهـ ــدرش إبـ ــال )Friedrich Ebert) (1919-1925" (فريـ ، واملارشـ
وعبثــــاً بُــــذِلت حمــــاوالت ). Hindenbourg) (1925-1933( "هنــــدنبورغ"

كـثرية للعثــور علــى حلــول للمشــاكل املستعصـية، علــى مــا كــان يبــدو   
ــوّ   ــه احلكــم مــن ق ــ. ةعلي ــان يف واقــع احلــال، عــاجزاً عــن ملّ   ولكنّ  ه ك

الصــفوف، ويفتقــر إىل القــوة الكفيلــة مبواجهــة املشــاكل الداخليــة       
ان العســـكريون والصـــناعيون  وطـــوال هـــذه الســـنوات، كـــ   . املتفاقمـــة

ا كــانوا يعتربونــه مصــاحلهم اخلاصــة، فكــانوا والعمــال، يبحثــون عمّــ
ــام   ــون إىل اهتـ ــامير "بالتـــايل مييلـ ــة فـ ــة  " حكومـ بالتقصـــري يف خدمـ

املصــلحة الوطنيــة، ومبحاولــة كســب ودّ القــوى اخلارجيــة املتحالفــة، 
ملـان،  مبعظـم األ  وإزاء الشعور باليأس الذي كان يستبدّ. عدوّة األمس

الً عمّا ميكنه أن يكون السـبب الكـامن وراء   أخذ الكثريون يبحثون أوّ
مثــل هــذا الوضــع املتمــادي يف الــرتدّي، وثانيــاً عــن رجــاء جديــد يف    

وقـد  … ا يُخشـى أن تصـل إليـه   ا هي فيـه، وممّـ  خالص أملانيا كلّها، ممّ
هـذين اهلـدفني وجـدا سـريعاً      أمجع الكثريون من البـاحثني علـى أنّ  

اليهــود، بوصــفهم  إىلل يف توجيــه التهمــة القدميــة هلمــا، األوّ جوابــاً
الســبب الرئيســي يف مــا آلــت إليــه أملانيــا، والثــاني يف اعتمــاد حركــة    

  !ة وحتدٍّجيسّدها آنذاك، يف قوّ" أدولف هتلر"وطنية متشدّدة، كان 

: وكان أن اتُّهم اليهود مبسؤولية مجيـع مـا حـلّ بأملانيـا مـن مـآسٍ      
ة يف احلرب، مروراً بإمالءات معاهـدة فرسـاي، وانتـهاء    بدءاً باخلسار

ة ما يـؤجّج األحقـاد   وكان مثّ… باالهنيار االقتصادي الذي أملّ بالبالد
ــدفّ  ــا وروســيا  علــى اليهــود، يف ت ومــن . ق اليهــود القــادمني مــن بولوني

ملبالغـات   تعرّضـت أرقـام هـذه اهلجـرات، قـد      الباحثني من يـدّعون أنّ 
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وفضـالً عـن   … إثارة املزيد من احلقد على اليهـود مقصودة، من أجل 
يف أوج انتشــاره " بروتــوكالت حكمــاء صــهيون"ذلــك، فقــد كــان كتــاب  

ــاً بالتحــالف مــع       ــان يتّهمــون اليهــود تلقائي ــا جعــل األمل ــأثريه، ممّ وت
البولشـــفيني "الشـــيوعيني، أو كمـــا كـــان حيلـــو هلـــم أن يقولـــوا، مـــع   

كـان يطلـق   " مجهوريـة فـامير  "وهنـا، جيـدر بنـا أن نـذكّر أن     "! اليهود
مؤسّسها كان يهودياً  ، ألنّ"اجلمهورية اليهودية"عليها الكثريون اسم 

، وهــو الــذي ســارع إىل إلغــاء  )Hugo Preuss" (هوغــو بــرويس"يــدعى 
عـن   يتـورّع وهو مل . احلظر على اليهود، يف تسلّم أي منصب حكومي

ــدعى     Walter" (ووالــرت راتينــا"تعــيني وزيــر خارجيــة هلــا، يهــودي، يُ

Rathenau .( ّهـذه   وكان يف كل ذلك ما يغذّي التصوّر لدى األملان، بـأن
اجلمهورية إمنا هي أداة يف مؤامرة يهودية تسـتهدف السـيطرة علـى    

وإىل ذلك، فقد كان لوجود عـدد كـبري مـن اليهـود يف خمتلـف      . أملانيا
ــبّ    ــارة والطـ ــا التجـ ــا فيهـ ــا، مبـ ــاة يف أملانيـ ــات احليـ ــاء قطاعـ ، والقضـ

الصحافة والفن، مـا يـدعم مـا كانـت تدّعيـه املراجـع الالسـامية، ال        و
ســيما يف صــفوف احلركــة النازيــة الصــاعدة، مــن خمــاطر يهوديــة       

  .برمّتهاجسيمة، هتدّد أملانيا 

وجنم عن هذا الغليان الفكري واالجتماعي والسياسـي، عـدد مـن    
ء إىل التنظيمات املتطرفة، شبه العسكرية، اليت كانت تنادي باالنتما

الوطن، ومعاداة النظام اجلمهوري، واليت كانت تنتقي أعضاءها مـن  
دعى وكــان أحــدها يُــ . والعــاطلني عــن العمــل بصــورة خاصــة  الشــبّان

، املعروف باحلزب النـازي،  "احلزب الوطين االشرتاكي للعمال األملان"
والذي كان يدّعي تغيري وجه األرض، يف ما ال يتجاوز العقـدين مـن   

أدولـف  "، وكـان املـدعو   1919ن قـد نشـأ حزبـاً ضـئيالً عـام      وكـا ! الزمن
  !سابع املنتسبني إليه" هتلر
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، منــذ انطالقتــه، يلتــزم سياســة الســامية     "احلــزب النــازي "كــان 
، سبعة بنود، حيظّر فيهـا  1920وأضاف إىل برناجمه، يف عام . صارمة

على اليهود منحهم املواطنة، وتسـلّم مناصـب مسـؤولة، ويسـتبعدهم     
أو " غربــاء"عمــل يف الصــحافة، ويعتــرب مجيــع اليهــود مبثابــة   مــن ال

مــن  ظنّــاًواخــتري لــه شــعار الصــليب املعكــوف،     . يف أملانيــا" ضــيوف"
  …"آري"مسؤوليه أنه شعار 

، بلــغ عــدد أعضــائه 1923ففــي عــام . هــذا احلــزب خارقــاً كــان منــوّ
! ، دخل جملس النواب مبائة وسبعة نواب1930ويف عام . عشرين ألفاً

ن جممـــوع نـــاخبيهم قـــد بلغـــوا قرابـــة املليـــونني، ممّـــن وُصـــفوا  وكـــا
وطـوال العشـرينيات مـن    ! والعاطلني عـن العمـل واملسـتائني    بالشبّان

القــرن املاضــي، لــوحظ تــوازٍ يف منــوّ احلــزب مــن جهــة، ويف تــدهور      
ــة    ــود مــن جهــة ثاني ــك، أنّ . وضــع اليه ــانوا    مــن ذل ــازيني ك بعــض الن

ــون الشــوارع ليحرّضــوا النــاس    ضــدّ اليهــود، ويُنشــدون أغــاني     جيوب
ــوهتم     ــدران بيــ ــينة علــــى جــ ــارات مشــ ــم، ويرمســــون إشــ ــة هلــ معاديــ

ويف عــام . وانتشــرت علــى نطــاق واســع، كتيّبــات الســامية . وممتلكــاهتم
". والـرت راتينـاو  " ، املـدعوّ "مجهورية فامير"، اغتيل وزير خارجية 1923

ومخسون  مقربة يهودية، 128، تعرّضت 1932وعام  1923وما بني عام 
وكــان اليهــود يُســتبعدون شــيئاً فشــيئاً مــن . كنيســاً، العتــداءات ســافلة

ــودة إىل    ــا كانـــت العـ ــة، فيمـ ــادية واالجتماعيـ ــاة االقتصـ مرافـــق احليـ
وفضــالً عــن كــل  . تفــرض نفســها يومــاً بعــد يــوم  " الغيتــو"احليــاة يف 

  …ذلك، كان الفنانون والكتاب اليهود، عرضة لسخرية دائمة

 الشـأن النـازي، علـى أن هـذا النمـو الصــاعق      يُجمـع البـاحثون يف  
للحــزب، كــان يــدين، أوالً وأخــرياً، لوجــود هتلــر، ولقدرتــه الشخصــية 

والتنظــيم، إذ كــان عمليــاً هــو، علــى كونــه       التحــرّك اخلارقــة علــى  
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وكـان إىل  . منساوياً، من تسلّم مقاليد األمور كلّهـا فيـه، منـذ البدايـة    
، جتـــاوزت مجيـــع احلقـــوق ذلـــك، ميتلـــك جـــرأة يف أقوالـــه وأعمالـــه 

والصحيح أنـه مل يضـف جديـداً إىل أيـديولوجيا احلـزب،      . والتوقعات
ه عمل على تطوير ما اكتنز فيه من السامية، حبميّة وتصميم أنّ إالّ

، واعتقالــه "ميــونيخ"تفاقمــا إثــر انقالبــه الفاشــل ضــدّ احلكومــة يف  
 ســمّاةاملســبع ســنوات، أتاحــت لــه كتابــة مرجعيّتــه الفكريــة الكــربى،   

سـريته الذاتيـة وفكـره وبرناجمـه، والـيت كـان        ضـمّنها ، الـيت  "كفاحي"
ــة أوّ   ــاهري األملانيـ ــا إىل شـــحن اجلمـ ــم يرمـــي مـــن خالهلـ الً، ومـــن ثـ

مجاهري العامل ثانياً، وحتذيرها، بل وإنقاذها من األخطار الـيت كـان   
يراها ماثلة يف املاركسـية، واالشـرتاكية، والدميقراطيـة، وال سـيما يف     

وما إن خرج من السجن، حتى بدا ألعضاء احلزب . اليهودية العاملية
ــأنّ  ــازي وك ــه يف نظــرهم إىل البطــل      الن ــه وحتوّل ــة تكتنف ــة غريب هال

وأخذ، منـذ ذلـك احلـني، خياطـب مجـاهري احلـزب النـازي،        ! املنتظر
اجلماهري األملانيـة، الـيت كانـت تُسـحَر      احلاشدة واملتعاظمة، ومن ثمّ

ــت األزمــة االقتصــادية عــام   . ةبشخصــيته اخلطابيــ ، 1928ومــا إن حلّ
د حتى كان حزبه يضمّ مئـات األلـوف مـن األعضـاء املسـتعدّين جملـرّ      

ــه   ــأتيهم من ــاز ي ــام . إيع ــة    1933ويف ع ــيس اجلمهوري ــون "اضــطرّ رئ ف
فوافـق علـى أن   ". مستشـار "لتكليفـه بـإدارة الـبالد بصـفة     " هيندنبورغ

ــات نظاميــة   ــذا كــان . جتــري انتخاب ل علــى نســبة اثــنني   فحصــ. وهك
" قائـد "فمُنح سلطات مطلقـة، وسُـمّي   . ومخسني باملائة من األصوات

)Füehrer (األمة األملانية!  

ــاراً لتســاؤالت        ــان دائمــاً مث ــارخيي، ك ــذا الصــعود الصــاعق والت ه
كمــا  ،فكيــف إلنســان عــادي مــن وجــوه عــدّة . كــثرية، حيّــرت الكــثريين

مّ حتـت جناحيـه، أمّـة    اتّضح لباحثني كثريين، أن حيظى بإمجاع ضـ 
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حبجــم األمّــة األملانيــة، وفئــات منــها، بينــها مــن الفــوارق والتفاوتــات  
مـــــا بـــــني العمـــــال وكبـــــار الصـــــناعيني، واملـــــثقّفني،   ،والتناقضـــــات

ــبّان    ــافظني، والشــ ــرّفني واحملــ ــاليني، واملتطــ ــرتاكيني، والرأمســ واالشــ
ني؟ ومل واملسنّني، وحتى القادة الدينيني من كاثوليكيني وبروتسـتانتي 

تكن السـاحة السياسـية آنـذاك، ختلـو مـن تنظيمـات منافسـة، تـدعو         
فـاحلقّ   .هي أيضاً إىل احلكـم املطلـق، وإىل األحـالم الوطنيـة املغريـة     

ــال،  ــول       نّإيُقــ ــر العقــ ــزال حييّــ ــزاً ال يــ ــذا، لغــ ــر هــ ــاح هتلــ يف جنــ
ــاحثني ــتقن      … والب ــان ي ــه ك ــنظري، أن وقــد يكــون لنجاحــه املنقطــع ال

ويــرى  .أعمــاقهمس عمــا يريــدون مساعــه يف أعمــق التحــدّث إىل النــا
أملانيـا كلّيّـةً، خـالل     وقلبِ وجهِ يف تغيريِ ،آخرون أن سرّ جناحه أيضاً

ن عهــده فقــط، يكمــن يف مــا كــان يتملّّكــه مــن هــوى عشــر ســنوات مَــ
الســامي، ويف مــا كــان يتملّــك األملــان أيضــاً مــن الســامية مزمنــة،         

ة مـــرّة وإذالل ســـاحق، مل أومهتـــهم أهنـــم حتـــرّروا مـــن أثقـــال هزميـــ
  …منذ مئات السنني ايألفومه

الالســامية الــيت كــان يتبنّاهــا هتلــر، ويــدعو إليهــا بفجاجــة     أنّ إالّ
. غري مسبوقة، كانت جديدة كلّ اجلـدّة، جبذريتـها ودوافعهـا وخوامتهـا    

فلقد كانت تنطوي على بغض مطلق لكل ما هـو يهـودي، وتـدعو إىل    
جتـــب " كـــبش فـــداء"ليهـــودي جمـــرّد فلـــم يعـــد ا. حمـــوه مـــن الوجـــود

معاقبته، وال خملوقاً من عـرق سـافل، بـل هـو أصـبح السـبب األوحـد        
ــب     جلميــع العلــل علــى اإلطــالق، وأصــبح الكــائن املــدمِّر، الــذي يتوجّ
تدمريه بشتى األساليب املتاحة، وهي كلّها مباحة، طاملا هي تستهدف 

تغــيريه، أو حتــى فــال خــري يف حماولــة هدايتــه، أو . إزالتــه مــن الوجــود
ــد يف التعامــل معــه    . تنصــريه ــوت : ولــيس مثــة ســوى حــلّ وحي ــه امل ! إن

وهكــذا حتــوّل اليهــودي إىل الرمــز املطلــق جلميــع الشــرور، رأمساليــة    
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إنـه املـزيج األوحـد مـن     … كانت، أم ماركسـية، أم ليرباليـة، أم دكتاتوريـة   
 إىلص منــه، لتعــود احليــاة اآلمنــة مجيــع الشــرور، الــذي جيــب الــتخلّ

النــاس، والعــيش الكــريم إىل العــاطلني عــن العمــل، والفــرص الالئقــة  
ألصــحاب املواهــب، واألربــاح املوفــورة للصــناعيني، والنزهــات اهلادئــة       
ــزّة       ــا الع ــة، ومعه ــدماء األملاني ــة الناصــعة لل ــاديني، والقومي للنــاس الع

وإىل ذلـك، فلـم يكـن اهلل نفسـه ببعيـد عـن تفكـري        . املهدورة لكل أملاني
  :، يقول"كفاحي"روحه، إذ كتب يف كتابه هتلر و

فأنا، إذ . أعتقد اليوم أين أتصّرف يف وفاق مع رغبة اخلالق القدير« 
أدافع عن نفسي ضد اليهودي، إمنا أنا أكافح من أجل العمل وفق إرادة 

  »! اخلالق
هتلر كان يلتزم برناجمـاً قـاده شـيئاً فشـيئاً إىل      واحلقيقة هي أنّ

اخلروج على كـلّ القـيم الدينيـة واألخالقيـة واإلنسـانية، حتـى باتـت        
وكـان واثقـاً   . أشبه ببديل ديين، يستعيض به عن كلّ مطلق الساميّته
طـــه السياســـي، الرامـــي إىل توحيـــد مجيـــع ة بقيمـــة خمطّثقـــة تامّـــ

إعــادة تشــكيل كوكــب … د، وهــوالقــوى يف أملانيــا، مــن أجــل هــدف أبعــ 
وقد جاء يف وصيّته اليت كتبها عـام  . األرض، لتطهريه من شرّ اليهود

  :، عشيّة مقتله وهو يف مكمنه احملصّن، ما حرفيته1945

شيء، آمر احلكومة والشعب، بالتقيد بالقوانني العرقيـة   قبل كلّ« 
سّم يف مجيع اليهودي، الذي ينفث ال مالعالَحىت مداها األقصى، ومبقاومة 

  »! الشعوب، دون هوادة
ذاك اهلوس الالسامي، مل يكن ساكناً شخصية هتلـر وحسـب، بـل    

وقــد انــدجموا معــه بالكليــة يف تنفيــذ  . مجيــع معاونيــه دون اســتثناء
. علـى طريقتـه الفريـدة   " املسـألة اليهوديـة  "برناجمه النهائي، يف حلّ 



221 

أخـذ الرعـب    ، حتـى 1933فما إن تسلّم احلكم يف شـهر آذار مـن عـام    
الً، ظاهراً من خذ له أوّوقد اتّ. يتسرّب إىل اليهود، على حنو تدرجيي

ــوطين        ــدفاع ال ــة مــن أجــل ال الشــرعية، حتــت غطــاء إجــراءات وقائي
ــمّ… "بعضـــهم"ومحايـــة  ــوّ ثـ ــة، إىل  تطـ ــابيع قليلـ ــور بعـــد أسـ رت األمـ

إىل طـردهم مـن منـازهلم     مصادرة فعلية لبعض املمتلكـات، ومـن ثـمّ   
كانــت هــذه اإلجــراءات حتــاول عــدم إثــارة الــرأي العــام،   و… وحمــالّهم

داخل أملانيـا وخارجهـا خصوصـاً، خمافـة إحـداث احتجاجـات دوليـة،        
  .تسبّب له املزيد من املتاعب

كارثيــاً بالنســبة إىل اليهــود يف    1933ومــع ذلــك، فقــد كــان عــام     
ــرَق املغــاوير النازيــة اســتبَقت قــوات احلكومــة، يف    ذلــك بــأنّ. أملانيــا فِ

نظيم االعتداءات على اليهود هنـا وهنـاك، ويف تربيرهـا مـن خـالل      ت
صحافة مأجورة، كانت تسعى إىل شرح ما يشكّل اليهود من خماطر 

ويف األول مــن نيســان مــن العــام  . علــى احليــاة االقتصــادية يف أملانيــا 
نفسه، نُظّـم حظـر كامـل علـى مجيـع الفعاليـات اليهوديـة، واعتـربت         

اهليمنــــة "اهرة شــــعبية تلقائيــــة، إزاء احلكومــــة هــــذا احلظــــر، تظــــ
وكــان هــذا احلظــر أشــبه بــإعالن صــارخ عــن حظــر آخــر،  "! اليهوديــة

ــم النــاس أن ميارســوه منــذ زمــان، حيــال اليهــود،      هــادئ ويــومي، تعلّ
  …بقصد تدمريهم

تصـفية  "وبعد أيام قليلة، انطلقت عملية جديدة كانت ترمي إىل 
فطالــت أوالً . تــدرجيي مــن احليــاة العامــة، علــى حنــو  " غــري اآلريــني

املوظفني يف دوائر الدولة، حيث كانوا، كما كان هتلر يدّعي، يشكّلون 
ــة مــؤثّرة  ــمّ      . غالبي ــآري، مــن احملــاكم، ث ــلّ مــن لــيس ب  ثــم اســتُبعِد ك

 ثـمّ . مـن احليـاة الثقافيـة فالرياضـة     اإلدارات والتعليم احلكومي، ثـمّ 
ــا   ــاء والعلمـ ــرّعني واألطبـ ــامني واملشـ ــر احملـ ــال احلظـ ــانني طـ ء والفنـ
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ثم استُبعد الكثريون منهم من اجلامعات، كما استُبعدوا كلياً . اليهود
ض اليهـود مـن املـدارس، وتعـرّ     املعلّمونواستُبعِد أيضاً . من الصحافة

ــالب        ــل الطـ ــن قبـ ــرب مـ ــل للضـ ــة، بـ ــوء املعاملـ ــود لسـ ــالب اليهـ الطـ
لـه   نمَـ  ، كـلّ "غـريَ آري "وجاء يوم اعتُـرب فيـه   . واملدرّسني على السواء

ــ يتّســعجــدّ يهــودي، وكــان بــذلك   ن يشــمله هــذا التصــنيف  نطــاق مَ
وبذلك بات يف حكم اخلاضع للحظر العرقي، كـثريون ممّـن   . العرقي

كــانوا قــد انصــهروا يف اجملتمــع األملــاني، أو حتــى مــن كــانوا اعتنقــوا 
وجُمعت الكتب، بل املكتبات اليهودية، . املسيحيّة، منذ عشرات السنني

" شــارة العــار"وفُــرض محــل . شــوارع والســاحات العامــةوأُحرقــت يف ال
، أي خـالل  1933وكلّ ذلك كان قد حدث خـالل عـام   . على كلّ يهودي

  :ولقد كتب أحد الباحثني يقول! السنة األوىل من عهد هتلر

، مجاعـة مـن   1933اليهود باتوا قبل هناية عام  إنه جيوز القول إنّ« 
  »! هبم الرعب يستبّدرجال يائسني، ونساء باكيات، وأطفال 

، كان عدد املهاجرين اليهود قد بلغ مخسني 1933ويف خريف عام 
ويف شـهر أيلـول   ". أينشـتاين  تألرب"ألفاً، وكان أحدهم العامل الشهري 

ــام   ــن عـ ــة    1935مـ ــد يف مدينـ ــازي حاشـ ــع نـ ــد جتمّـ ــورمربغ"، عقـ " نـ
)Nuremberg(ُالــيت "قــوانني نــورمربغ"ن خاللــه مــا بــات يســمّى علِــ، أ ،
حبت من مجيع اليهود، حقّ املواطنـة، وحرّمـت علـيهم الـزواج مـن      س

وكــان أن … ، كمــا حرّمــت كــل عالقــة جنســية معهــم   "اآلريــني"مجيــع 
ســخّرت الدولــة مجيــع مــا لــديها مــن قــدرات إعالميــة، لتــربّر مجيــع  

، وقـــد "علميّــاً "هــذه اإلجــراءات، مــن خــالل برنــامج دعــائي مسّــوه        
ــة، لينشــروا علــى مســتوى   روا لــه العديــد مــن املراجــع اجل  ســخّ امعي

وأخـذوا يروّّجـون ملـا اعتـربوه تفوّقـاً       ".علم األعراق"الداخل واخلارج، 
كمـا أعـدّت مشـاريع    . على كل ما هو فكر وعلم يهوديـان  ،آريّاً ساحقاً
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وأنشـئ معهـد   . م اليهـودي ، للبحث يف أصول اليهوديـة والعـالَ  "علمية"
ضخمة كانـت حتـوي    خاص للبحث يف الشؤون اليهودية، ضمّ مكتبة

وكانت الغاية منه توفري الوثـائق  ". علمي"مرجع  350.000ال أقل من 
ــق اإلجـــراءات والقـــوانني الالســـامية     ــرورية لتطبيـ ــاب . الضـ ويف أعقـ

اجتياح اجليش األملاني لبعض الـدول األوروبيـة، أنشـئت يف جامعـات     
يف بولونيــا، وكــذلك يف إيطاليــا، بــرامج خاصــة   " كوفيــااكر"بــاريس، و

ومضـى النـازيون إىل مـا هـو أبعـد مـن       … اليهودية وباملسألة العرقيةب
ذلك، فعُقدت اتّصاالت مع جمموعات نازية، منتشرة يف العديـد مـن   
ــة واألمريكيــة، كمــا ادّعــى        البلــدان األوروبيــة، بــل يف البلــدان العربي

ويف الـداخل األملـاني،   . بعض الباحثني، لينشروا فيها بذور الالسـامية 
ــاً  ــوا أيضـ ــتخدام     مضـ ــودي، يف اسـ ــلّ يهـ ــى كـ ــر علـ ــرض احلظـ إىل فـ

 ."مـوتزارت "و" بتـهوفن "و" بـاخ "موسيقى كبار املوسيقيني األملـان، مثـل   
ته إعادة كتابـة تـاريخ أملانيـا، حبيـث حيمّـل      وأنشئ مكتب عرقي، مهمّ

: وهنــا ال بــدّ مــن طــرح تســاؤل ملــحّ ومضــنٍ  . اليهــود مجيــع مآســيها 
ثقافة يف أملانيا، يستسلمون ملثـل  تُرى، ما الذي جعل رجال العلم وال

هــذا النــهج، مبثــل هــذه الســهولة واالنقيــاد؟ هــل يف مــا يــراه بعــض    
الباحثني جبناً فظيعاً لدى املثقّفني األملان واملراجـع العلميـة، بعـض    

  اإلجابة؟

يف مثل هذه األجـواء البائسـة، يسـهل تصـوّر أشـكال الضـيق الـيت        
وقـد لـوحظ ارتفـاع    . أملانيـا  كان اليهود يعانون منـها يف مجيـع أحنـاء   

ــفوفهم، إالّ   ــار يف صـ ــبة االنتحـ ــيّ     أنّ نسـ ــلّ طـ ــر ظـ ــذا األمـ ــل هـ مثـ
هـذه العاصـفة اهلوجـاء،     وبات اجلميع تقريباً مقتنعني بأنّ. الكتمان

وقــرّر الكــثريون . لــن تكــون عــابرة كســابقاهتا، بــل قــد تكــون القاضــية  
ئتني ومخسـة  ، مـا 1939مغادرة أملانيا، فبلغ عدد الـذين غادروهـا عـام    
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وهنـا أيضـاً شـاءت احلكومـة األملانيـة أن تسـتغلّهم       . عشر ألف يهودي
حتى يف رحيلهم، ففرضت علـى كـلّ مهـاجر، ضـريبة تعـادل ربـع مـا        

ويف هـذه  . ميلك، وحظّرت عليه محـلَ ولـو مـارك واحـد خـارج الـبالد      
ــا، أحــداث زادت العالقــات بــني       ــا وخارجه ــاء، جــرت داخــل أملاني األثن

ول األخرى، وال سيما فرنسا، تأزّماً، وذلك إثر مقتل أحـد  أملانيا والد
فوَصَــف املســؤول . املــوظفني النــازيني يف الســفارة األملانيــة يف بــاريس 

، هـذا  "جوزيـف غـوبلز  "األعلى يف جهاز الدعاوة النازيـة، وهـو اللـواء    
االغتيال، باالسـتفزاز غـري املسـؤول، واختـذ منـه ذريعـة ليشـنّ محلـة         

ــو   ــا أنّ  عارمــة ضــدّ اليه ــن فيه ــات    د، وقــد أعل ــتطهريي ب ــامج ال الربن
وكـان أن حلّـت ليلـة اهللـع األكـرب،      . جاهزاً، وهو علـى وشـك التطبيـق   

، يف الســاعة "بليلــة الكريســتال"الــيت باتــت تعــرف منــذ ذلــك احلــني  
ــاني      ــرين الثـ ــهر تشـ ــن شـ ــرين مـ ــوم العشـ ــن يـ ــدة والنصـــف مـ الواحـ

عنها الكثري، وصُوّرت يف هذه الليلة الليالء كُتِب . 1938عام ) نوفمرب(
إال أني رأيت أن أختار مقطعاً واحداً من كتاب وضعه . أفالم مشهورة

الشـارة،  "، حتـت عنـوان   "ابرام سـاخار "، مؤرّخ يهودي يدعى 1939عام 
  :كتب يقول". رمز األمل
صّرحت إحدى الراهبات يف أحد املشايف، اليت غّصـت بسـرعة   « 

بوسع البشر أن ُيقِدموا علـى   يوماً أنّبالقتلى واجلرحى، أهنا مل تتصّور 
وتواصـلت  ! فلقد ظّنت نفسها يف مسلخ. ارتكاب مثل هذه الفظاعات

وكان أفراد الشرطة على . االعتداءات على احملال اليهودية طوال الليل
ظهور جيادهم، قد أحاطوا أياديهم بأكّف من جلد، كـي ال تـؤذيهم   

وعند . كلّها تلقى يف الشارعوكانت البضائع واألثاثات . شظايا الزجاج
الفجر، كانت اجلماهري اليت رافقت العصابات اهلوجاء، مـن الكثافـة   

وعند الظهر، كانت شوارع . حبيث اضطّرت الشرطة لتغيري خط السري
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برلني، حيث جتّمع معظم التجار اليهود، تبدو وكأهنا تعّرضت لقصـف  
املمكن يف كـل  فكان من . وقد متت مطاردة اليهود طوال النهار. جوي

حلظة مشاهدة يهودي استبّد به الرعب، وهو يركض أمام عصابة نازيـة  
يرجى مـن  : وكان مثة مكرب للصوت جّبار، يعلن باستمرار… تطارده

كل يهودي ينوي شنق نفسه، أن يضع يف فمه ورقة حتمل امسـه، كـي   
  ». يتسىن لنا معرفته

يـوم نفسـه،   تواصلت هذه املطاردة اجلماعية لليهود حتى مسـاء ال 
وقد أُطلِق على هذه العمليـة  . ثم هدأ كل شيء، كأمنا بعصا سحرية

وكــان رصــيدها أكثــر مــن مائــة قتيــل،   ". قضــية اســحق"النازيــة اســم 
واعتقال مخسة وثالثني ألف يهودي، أُرسل عدد منهم إىل معتقالت 

، وحَـرق سـتّمائة   اإلبادة الشهرية، ونَهب سبعة آالف ومخسمائة حملّ
  .كنيس

ــة الكريســتال "لت ســجّ ــة الالعــودة يف خطــة الالســامية    " ليل مرحل
وأيــة كانــت ردود األفعــال عليهــا، يف الــداخل واخلــارج، فقــد       . النازيــة

ومضـى هتلـر إىل مـا هـو أبعـد مـن       . جوهبت كلّهـا باسـتعالء والمبـاالة   
ذلك، إذ توجّه إىل الرأي العام العاملي، بوصفه هذه املرة، قائـداً عامليـاً،   

عي، وهـو يعلـن تصـميمه علـى إنشـاء نظـام عـاملي جديـد،         كما كان يـدّ 
ه، ال ســيما يف تضــامنهم مــع يرمــي إىل مكافحــة اليهــود يف العــامل كلّــ

فنقـل بـذلك   . علـى العـامل بأسـره    للسـيطرة الشيوعيني الـذين يسـعون   
مستوى اجملاهبة الداخلية بني اليهـود وأملانيـا، إىل مسـتوى     مناملعركة 

ة اإلنســانية، الــيت كــان يــدّعي متثيلــها،     جماهبــة كونيــة بــني احلضــار   
وهكــذا بــات كــل إجــراء سياســي  . واملــؤامرة اليهوديــة الشــيوعية الكونيــة 

ا ـه النازيـة، أو مـ  ـــ ادراً عـن آلت ـــ حمكوماً هبـذا املنظـور، مـا كـان منـه ص     
ـــ ادراً عـن س ـــ ه صـكان منـ  ولقـد ثبـت   . ارضنيـواه مـن املؤيـدين أو املعـ   ــــ
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ة تسـارع  ك وتغـزو، كانـت الدولـة احملتلـّ    تتحـرّ أنه حينما كانت جيوشـه  
ففي النمسا، إثـر اسـتيالئه عليهـا عـام     . إىل األخذ برباجمه الالسامية

ذ الربنامج على يد النمسـاويني أنفسـهم، حيـال املـائيت ألـف      ، نُف1938ّ
ن أومـا  ! 300.000يهودي، الذين كانوا فيها، والذين كانوا ال يقلّون عن 

حيثمـا  " قـوانني نـورمربغ  "احلرب العاملية الثانية، حتى طُبّقـت   أُعلنت
كمــا عــرف يف " الغيتــو"دخلــت اجليــوش األملانيــة، وأعيــدت احليــاة إىل  

ــرِض محــل  ، ومــا إليهــا مــن إجــراءات القمــع  "شــارة العــار"الســابق، وفُ
  .النازية

 إالّ. بالطبع، كل ذلـك مل حيـدث دون ردود أفعـال مـن هنـا وهنـاك      
ــةأهنــا كانــت   عصــبة "هــا احتجاجــان صــدرا عــن   وكــان مــن أمهّ . قليل

هلمــا بانســحاب أملانيــا مــن هــذه اهليئــة الدوليــة،       ، انتــهى أوّ"األمــم
. وانتهى الثـاني إىل تشـكيل جملـس لالجـئني األملـان برعايـة أمريكيـة       

قــد أعــرب، مــن جهتــه، عــن " تشــامربلني"وكــان السياســي الربيطــاني 
ليلـة  "و بصدد احلديث عـن  غضبه يف جملس العموم الربيطاني، وه

اســتدعى " فــرنكلني روزفلــت"الــرئيس األمريكــي  كمــا أنّ". الكريســتال
ــدة يف بـــرلني  ــات املتحـ ــمّ. ســـفري الواليـ ــات تنتمـــي إىل  إنّ ثـ جمموعـ

أحــزاب خمتلفــة، يف كــل مــن بريطانيــا والواليــات املتحــدة، أخــذت        
  .يف كال البلدين، محالت من املقاطعة للبضائع األملانية تنظّم

ــر    وســرعان مــا  . تلــك إذن كانــت مرحلــة الالعــودة يف برنــامج هتل
فقـد كـان   . تبدّت احلقـائق املروّعـة الـيت كـان يعـدّ هلـا إعـداداً حامسـاً        

وما كان ذلـك لـيعين حتـى عـام     . هاجس هتلر إنقاذ أوروبا من اليهود
ــه بالنســبة إىل معظــم املســؤولني النــازيني، ســوى طــردهم    1938 ، أقلّ
 بــرلني هلــذا الغــرض، يف شــهر كــانون الثــاني فأنشــئ مكتــب يف. منــها

، وقد حتوّل إثر إعالن احلرب يف شهر أيلول من العـام  1939من عام 
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نفســـه، إىل أحـــد أهــــم مراكـــز املخـــابرات النازيــــة، بقيـــادة املــــدعو      
Reinhardt Hey" (راينــهارت هيــدريش" drich(  فيمــا كــان مكتــب آخــر ،

بعد فـرتة   سيتولّى، )Adolf Eichmann" (أدولف آخيمان"بقيادة املدعو 
  .وجيزة، أول عملية إبادة عرقية منظمة يف التاريخ احلديث

كانـــت مهـــام هـــذا املكتـــب تنقســـم إىل قســـمني، األول منـــهما كـــان 
خيطّط لتهجري اليهود من أوروبا، وكـان عـددهم، إبـان إعـالن احلـرب،      

ــز    . يقــارب عشــرة ماليــني  ــا كانــت حشــود اليهــود تُجمــع يف مراك يومه
، ثـم تُنقـل إىل معسـكرات خاصـة، أعـدّت بـالقرب مـن احلـدود         رئيسية

وكـــان الفالّحـــون مـــن اليهـــود يُجمَعـــون أوالً يف . البولونيـــة - الروســـية 
" لــودج"و" فرســوفيا"الواقعــة يف املــدن الكــربى، مثــل  " الغيتــو"منــاطق 

ثــم أُعـدّ خمطّــط آخـر، إثــر احــتالل   . يف بولونيـا " كوفنــو"و" كراكوفيـا "و
ــة مدغشــقر"ليــه اســم فرنســا، أُطلــق ع ، إذ كــان األملــان يومــذاك  "خطّ

 إالّ. ، لنقل مجيع اليهود إىل تلك اجلزيـرة "فيشي"خيطّطون مع إدارة 
ــي      أنّ ــا مشــروع آخــر مسّ مجيــع هــذه املخططــات أُلغيــت، وحــلّ حملّه
. ، وهو كان يعين بكل بساطة إبادة اليهود على حنو تـام "احللّ النهائي"

هـذا احلـلّ متّ تبنّيـه هنائيـاً، مـا بـني هنايـة         ويرجّح بعض الباحثني أنّ
شخصـياً  " راينـهارت هيـدريش  "، وقـد كلّـف   1941وبداية عـام   1940عام 

هبذه املهمة، وأمرت مجيع اإلدارات احلكومية واألمنية، بالتعـاون التـام   
مـا مـن أحـد كـان قـادراً علـى اختـاذ مثـل          ولقـد ثبـت أنّ  . واملباشر معه

هذا القرار البالغ اخلطورة، سوى هتلر شخصياً، وذلك بالتنسـيق مـع   
) Goebbels" (غــــوبلز"و) Goering" (غورينــــغ"أبــــرز معاونيــــه، أمثــــال   

هــول مثـــل   ويبـــدو أنّ). Heydrich" (هيــدريش "، و)Himmler" (هيملــر "و
عنـه علـى املـأل، حتــى     هـذا القـرار قـد جلـم مَـن اختـذوه دون اإلعـالن       

ــة،      ضــمن بعــض الــدوائر النازيــة، خشــية تســرّبه إىل األوســاط األملاني
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غري أن تطبيقـه كـان قيـد التنفيـذ بكـلّ      . إىل األوساط العاملية ومن ثمّ
خـالل   ، يف صفاقة وغطرسـة، إالّ "هيدريش"ومل يعلن عنه . دقة وقسوة

ألملانيـة قـد   ، بعـد إذ كانـت اجليـوش ا   1942شهر كانون الثاني مـن عـام   
بسطت سيطرهتا على أوروبا، وهدّدت بالزحف على روسيا، فيما كانـت  

ويف الفـرتة الـيت كـان    . بدأت زحفهـا أيضـاً علـى مشـال أفريقيـا ومصـر      
هتلر يُعِد فيها العدّة للهجوم على روسيا، أصـدر أوامـره بإبـادة مجيـع     

د املوظفني الشيوعيني واليهود على السواء، فيمـا كانـت قـوة خاصـة قـ     
أُنشئت من أجل إبادة اليهود، ورافقـت تقـدّم اجلـيش األملـاني الصـاعق      
يف روسيا، حيث أطبق على مليون ونصـف املليـون مـن اليهـود الـروس،      

وقد نفّـذت  . يف حني استطاع مليونان آخران أن يهربا يف اجتاه الشرق
قسـماً ممّـن نفّـذوها أو     األوامر بكل دقّـة، ويعـرتف بعـض املـؤرّخني أنّ    

وأما األساليب املتّبعة، . وا على تنفيذها، كانوا من اليهود أنفسهمأشرف
وقـد ورد هبـذا الشـأن، يف إحـدى     . فكانت الرشاشـات واملقـابر اجلماعيـة   

، وبتـــاريخ )Hermann Grabe" (هرمـــان غـــراب"الوثـــائق املوقّعـــة باســـم 
  :، الوصف التايل5/10/1942

وإذ كّنا نقترب من . توّجهنا على الفور، دون صعوبة، حنو اخلنادق« 
مـن   ،الشاحناتوكان الذين نزلوا من . التلّة، مسعت رشقات الرشاش

رجال ونساء وأطفال، قد أُرغموا على نزع كامل مالبسـهم، مبراقبـة   
ووضعوا مالبسـهم يف  . ، حيمل سوطاً)SS(جندي من القوات اخلاصة 

ورأيت كميـة مـن   . ، من أحذية وثياب ومالبس داخليةحمّددةأماكن 
، وكمية كـبرية مـن األلبسـة    1000أو  800حذية، يقارب عددها األ

كانوا كلّهم عراةً، وقد جتّمعوا . ما كانوا يبكون، وال يشكون. الداخلية
وكانوا يقّبلون بعضهم بعضاً، ويوّدعون بعضـهم  . كلّهم ضمن أسرهم

أمضيت هنا ربـع  . بعضاً، يف انتظار اإلشارة من الشرطي حامل السوط
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وراقبت أسرة مؤلفة من مثانية . ع خالله ال شكوى وال رجاءساعة، مل أمس
أفراد، الرجل واملرأة يف اخلمسينات، وأعمار أوالدهم الثالثة تتراوح بني 
السنة والسنتني والعاشرة، ومعهما شابان يقاربان العشـرين والرابعـة   

وكانت هناك أيضاً سّيدة ذات شعر أبيض، وهي حتمل طفالً . والعشرين
كان مثّة أب ميسك بيد طفـل يف  . كانت العيون مليئة بالدموع. تغّني له

ورفع األب يده إىل السماء، وبدا وكأنه . العاشرة، وهو حيّدثه يف هدوء
وعندها تلفّظ رجل الشرطة بكلمات قاسية لزميل له، . ر له شيئاً مايفّس

. فمضى هذا واختار عشرين شخصاً، ومضى هبم خلف املرتفع الصـغري 
ن هذا املرتفع، فشاهدت يف احلفرة مشـهداً كابوسـياً، إذ   واقتربت م

. كانت هناك كتل من األجساد العارية، وقد ُرّصت إىل بعضها الـبعض 
وكانت رؤوسها مجيعاً مرئية، ويف كل رأس ثقب نازف يف وسط اجلبني، 

وكان بعضها ال يزال يبـدي حراكـاً،   . ينسكب منه دم على األكتاف
وكانت احلفرة . إشارة إىل أهنم على قيد احلياة وبعضهم يرفع اليد قليالً

فبحثت عّمن عساه نفّذ هذا . وقّدرت عدد اجلثث بألف جثة. شبه مليئة
فرأيت جندياً جالساً على حافّة احلفرة، وقـد تـدلّت   . العمل الرببري

مث نزل مجوع العـراة إىل احلفـرة،   . قدماه إىل أسفل، ويف فمه سيجارة
وفجأة طرقت مسمعي رشـقات  . املعطاة هلم وفق التوجيهات واصطفّوا
والتفت فرأيت شاحنة جديدة، فيها محولة بشرية، وكانـت  … رشاش
  » …واملعاقني ىة من املرضهذه املّر

، وهـي إحـدى   "شـاحنات الغـاز  "، وصلت من أملانيـا  1942خالل عام 
، 1943ويف عـام  . هتلر، إذ وجدها أكثر فعالية وأقلّ دموية" اخرتاعات"

ــزت، وقــد قــدّر عــدد ضــحاياها مــن اليهــود يف      كانــت اإلبــادة قــد أُجنِ
  !2.000.000و 1.500.000االحتاد السوفيييت احملتلّ وحده، ما بني 
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  :من مواجهته ة سؤال كبري يُطرح، وال مفرّمثّ
إزاء خمطط إبادة مبثل هـذا احلجـم، داخـل أملانيـا وخارجهـا، هـل       

أقلّـه، معارضـة مـا، أو مـن يُعلنـها، يف      وُجد مَن يعارض، أو مَن يُـبطن  
ما وجـد مـا يشـبهه أو يدانيـه، تنظيمـاً ووحشـية،       وجه جهاز قمعي، قلّ

  ومشوالً؟
اإلجابة عن هـذا السـؤال اخلطـري، تبـدو يل وقفـاً       من املؤسف أنّ

. على بعض الباحثني الغربيني حصراً، ويكـادون كلّهـم يكونـون يهـوداً    
  .قدر من املوضوعية واملسؤولية فسأحاول بدوري أن أجيب، يف أقصى

وألبــدأ مبعــاوني هتلــر نفســه، علــى مــا يف ذلــك مــن غرابــة، ألن     
هناك من الباحثني من يدّعون أن بعـض جنـراالت اجلـيش األملـاني،     

اإلبادة هذا، ولكن أحداً منـهم مل يـذكر    خمطّطكانوا مشمئزّين من 
أو تلفّـظ   اسم هذا أو ذاك منهم، وال املناسبة اليت قد يكـون حتـرّك،  

ما كان جيري على مدى سنوات، يف أملانيا  ثم إنّ… بكلمة ما، خالهلا
 هتلــر، يثبــت أنّ احتلّتــها قــوّاتويف خمتلــف املنــاطق والبلــدان الــيت  

ما قيل عـن حمـاوالت    نّأواآللة النازية كانت دقيقة وحامسة كاملوت، 
دّت اغتيال هلتلر، مل حيدث إال يف السنتني األخريتـني، بعـد أن اسـرت   

أنّ تنفيــذ   إالّ. روســيا واحللفــاء أنفاســهم، وبــدؤوا اهلجــوم املعــاكس      
خمطّط اإلبادة كان هو هو يف معسكرات لإلبادة، ال حصر هلا، كانت 

ــة     ــداد الســلطة النازي ــد مــن   . قــد أقيمــت علــى امت ــت العدي ولقــد ثبّ
مَــن أُبيــد فيهــا مــن غــري اليهــود، يفــوق ثالثــة أضــعاف    البــاحثني أنّ
  .د من اليهود، منذ أن بدأ هتلر محلته عليهمبيجممل ما أُ

األملانيـة، اضـطرّت    مجيع البلـدان الـيت احتلّتـها اجليـوش     ومع أنّ
فقـــد ادّعـــى بعـــض للتعـــاون معهـــا يف تنفيـــذ برنـــامج اإلبـــادة هـــذا، 

ــاحثني أنّ ــد  البـ ــاك دوالً وُجـ ــوا     هنـ ــن رفضـ ــؤولني مَـ ــن املسـ ــا مـ فيهـ
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رومانيــا، وبلغاريــا،  التعــاون، وقــد ذكــر يف هــذا اجملــال، اســم كــل مــن  
" كريسـتيان "ملـك الـدامنارك،    كمـا قيـل أنّ  . واجملر، وفنلندا، وهولندا

ــار "هــدّد حبمــل   ــى    " شــارة الع ــان عل ــاليهود، إذا أصــرّ األمل اخلاصــة ب
تنفيـــذ برنـــاجمهم يف بـــالده، وقـــد جنـــح يف هتريـــب مجيـــع يهـــود        
. الــدامنارك، إىل الســويد، الــيت وقــف االحــتالل النــازي دون حــدودها 

كــثرياً مــن الغمــوض، ورمبــا مــن التشــويش التــارخيي      ويبــدو يل أنّ
املقصــود، يكتنــف مثــل هــذه األمــور والبلــدان كلّهــا، وأنــه حيتــاج إىل   

  .دراسة جذرية، موضوعية وافية

ــ ــي أنّ  مثّـ ــة، وهـ ــة ثابتـ ــة تارخييـ ــذه   ة حقيقـ ــثريين يف هـ ــوداً كـ يهـ
جهـود   البلدان، ويف غريها، مثل فرنسا وإيطاليـا، قـد أُنقـذوا بفضـل    

خاصة من جهة، ومجاعية من جهة ثانية، قـام هبـا أفـراد ومجاعـات،     
منها ما هو ديين مسيحي، ومنها ما هو مدني صرف، ومنها مـا هـو   
شيوعي، وذلك بدافع إنساني صرف، وأحياناً كثرية، بـثمن غـالٍ، كـان    

ــاةَ ــه    حي ــانوا يتطوّعــون ل ــن ك ــاهن   . الكــثريين ممّ مــن هــؤالء، اســم ك
، قـيّض لـه أن يشـتهر منـذ     )l'Abbé Pierre" (بيري األب"فرنسي يدعى 

علـى نطـاق العـامل، بعمـل      يف فرنسا كلّها، ومـن ثـمّ   1954مطلع عام 
ــار، لصــاحل املهمّشــني واملعــدمني يف األرض، حتــى وفاتــه     إنســاني جب

ويف هذا الصدد، كتب أحد البـاحثني مـن غـري    . 2007قبيل ميالد عام 
" ادوارد فالنـــريي"، يـــدعى اليهـــود، وهـــو كـــاهن كـــاثوليكي أمريكـــي    

)Edward Flannery(   ــوان ــه بعن ــاب ل ــود "، يف كت ، صــدر يف "ضــيق اليه
  :، يقول فيه باحلرف الواحد1965نيويورك عام 

إنّ مئات األلوف من اليهود الذين جنوا من املصري املشؤوم الـذي  « 
كان ينتظرهم، يدينون حبياهتم للشجاعة اليت أبداها أفـراد كـثريون أو   

تاريخ هذه األعمـال البطوليـة، هـو     واحلقيقة أنّ… ت منعزلةجمموعا
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وهذا التاريخ ينتظر ". امللحمة اهلتلرية"الصفحة اجلميلة الوحيدة يف سجل 
فهناك أناس مألهتم دوافع إنسانية، … حىت اليوم من يكتبه على حنوٍ واٍف

و من ودينية، قد خاطروا حبياهتم، بل بذلوها أحياناً، من أجل إنقاذ يهود، أ
ولقد وجدوا حقّاً يف مجيع البلدان، ويف مجيـع  . أجل جتميد حركة اإلبادة

الطبقات االجتماعية، من مدّرسني، وأطّباء، وحمامني، وموظفني، وعّمال، 
… وأّمهات، وسياسيني، بل وجنود، من أخفوا، وغذّوا، وهّربوا يهـوداً 

مصانع " مضت يف عملها حىت إنشاء ،م عدد منهم شبكات مقاومةوقد نظّ
املـزّورة، وهويـات البطاقـة    " فيزات السـفر "، يصنعون فيها "صغرية

وإنّ هذه الروايات اليت متأل القلب دفئـاً،  . الشخصية، وبطاقات التموين
ويف الواقع، فلقد اسـتخدمت  . لتشكّل دراسة حافلة باملهارات البشرية

  »". الصيادين النازيني"مجيع احليل املمكنة، إلحباط حيل 
الســؤال الكــبري، الــذي ال مفــرّ منــه، حــول موقــف        حطــرَيُوهنــا 

ــة،     ــامية النازيـ ــن الالسـ ــا، مـ ــا وخارجهـ ــيحيّة، يف أملانيـ ــائس املسـ الكنـ
  …وبرناجمها املعلن واملطبّق

هذا السؤال اخلطري، مل يلقَ حتى اليوم، يف رأيـي، وضـمن حـدود    
 مطالعــاتي، جوابــاً شــافياً، ال يف نطــاق الكنــائس الكاثوليكيــة، وال يف 

عهــا، يف أوروبــا كلّهــا، وال يف نطــاق الكنــائس الربوتســتانتية علــى تنوّ
ــة        ــا غالبي ــدان فيه ــائس األرثوذكســية، يف روســيا وســواها مــن بل الكن

  .أرثوذكسية
ة أمساء تُذكر، هنـا وهنـاك، أحيانـاً يف شـيء مـن      مثّ والصحيح أنّ

االعتزاز والتباهي، وأحياناً أخرى يف شيء كثري من اخلجل واحلرج، 
هــذه األمسـاء تبــدو يل، علــى   واحلقيقــة أنّ. كلمـا أثــري هــذا املوضـوع  

ــراد هلــا أن ختفــي    أمهيــة أصــحاهبا، مبثابــة األشــجار القليلــة الــيت يُ
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الغابات من الكنـائس الـيت تـدّعي أهنـا تغطـي هـذه البلـدان الكـثرية،         
مبسـؤولياهتا وتوجيهاهتـا والتزاماهتــا، والـيت ظلّــت يف الواقـع صــامتة     

، إزاء احلقد النازي املدمّر، واملوت املربمج الـذي محلـه   صمت القبور
ففـي أملانيـا بالـذات، يُـذكر أول     . للماليني، يف غري حقّ علـى اإلطـالق  

 Von" (فون غالن"، الكردينال "مونسرت"ما يُذكر، اسم رئيس أساقفة 

Galen( ليشتنربغ"، واملطران) "Lichtenberg (  ،من اجلانب الكـاثوليكي
ــذكر ال  ــا يُـ ــان كمـ ــوفر "قسّيسـ ــش بوهنـ ، )Dietrich Bonhöffer" (ديرتيـ

ويف فرنسـا، يُـذكر   . ، من اجلانـب الربوتسـتانيت  )Niemöller" (نيمولر"و
، "بـيري "، واألب الشـهري  )Saliège" (سـالييج "خصوصاً اسـم الكردينـال   

، الـذي  )Georges Montaron" (جـورج مونتـارون  "والصـحفي الفرنسـي   
ــية  ، تنطـــق بلســـان املقاومـــة إبـــان  كـــان مؤسّـــس أول صـــحيفة فرنسـ

 Témoignage" (الشـــهادة املســـيحيّة"االحـــتالل النـــازي، حتـــت اســـم 

Chrétien.(  

ة موقفان على مستوى الفاتيكـان، وهـو املرجـع الـديين األعلـى      مثّ
كـان األول منـها،   . مـن اإلشـارة إليهمـا    يف الكنيسة الكاثوليكية، ال بـدّ 

-1922" (بيـوس احلـادي عشـر   "اليت أصدرها البابـا  " الرسالة العامة"
، وقـد  "حبـزن عظـيم  : "، واليت تبـدأ هبـاتني الكلمـتني   1937عام ) 1939

ــهج        ــا علــى حنــو صــريح ورمســي، العنصــرية اهلتلريــة والن أدان فيه
-1939" (بيـوس الثـاني عشـر   "ويعود املوقف الثاني إىل البابـا  . القاتل

، الــذي كــان يكتفــي يف رســائله الرمسيــة وتصــرحياته العامــة،   )1958
باإلشــارة علــى حنــو غــري مباشــر، إىل العنصــرية النازيــة، يف الوقــت    
الذي كان يوعِز فيه دائماً إىل مجيـع السـفارات البابويـة، واملؤسسـات     
ــاذهم      ــود وإنق ــة اليه ــا، بالســعي إىل محاي ــا كلّه ــة يف أوروب . الكاثوليكي

املوقف والتوجيه، أثـار كـثرياً مـن االنتقـادات، إذ      بالطبع، مثل هذين
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كانـــت تـــرى فيـــه هترّبـــاً مـــن مواجهـــة احلقيقـــة النازيـــة بكـــلّ جـــرأة 
 Rolf" (رولف هوخهوت"وقد تناول مسرحي أملاني، يدعى . ومسؤولية

Hochhut(      ــوان ــه بعنـ ــرحية لـ ــية، يف مسـ ــة قاسـ ــوع بإدانـ ــذا املوضـ ، هـ
، وقــد عرضــت يف "املســيحنائــب الســيد "، وهــو يعــين بــذلك "النائــب"

  .1963برلني ألول مرة عام 

لــيس يل يف هــذه الدراســة العامــة، أن أســتفيض يف هــذا املوضــوع 
ولكـين أرى مـن الضـروري أن أتوقّـف قلـيالً،      . البالغ األمهية والشائك

يف ختــام هــذا الفصــل، مــع مــا جــاء هبــذا الصــدد، يف كتــاب مشــهور،  
، )2005-1978" (س الثـاني يوحنـا بـول  "ضمّ تصرحيات ومواقف البابـا  

حــول تــاريخ الكنيســة املاضــي عمومــاً، وحــول موقفهــا مــن اليهوديــة   
، الصـادر  "عنـدما يطلـب البابـا الغفـران    "إنه كتـاب  . واليهود خصوصاً

، يف ثــالث لغــات دفعــة واحــدة، هــي اإليطاليــة واالنكليزيــة  1997عــام 
، "لــوجيي أكــاتوللي"والفرنســية، وقــد وضــعه صــحفي إيطــايل يــدعى 

وحرصتُ على نقله إىل العربية، ثم . كان صديقاً شخصياً هلذا البابا
ففي هذا الكتـاب  . 2011نشرتُه يف دمشق خالل الشهر األول من عام 

االســتثنائي جبدّتــه وجرأتــه، إدانــة صــرحية وغــري مســبوقة، لكــل مــا  
فيها، واألفـراد،  بدر من الكنيسة الكاثوليكية، على مستوى املسؤولني 

مواقـف وتصـرحيات سـلبية حيـال اليهـود واليهوديـة،        من واملؤسّسات،
وذلــك منــذ عهــد اإلمرباطــور قســطنطني يف القــرن الرابــع املــيالدي، 

ومـع أن املوضـوع يقتضـي وقفـة طويلـة، فـإني       . حتى الوقت احلاضـر 
، "يوحنـا بـولس الثـاني   "سأقصر الكالم على تصرحيني فقط، للبابـا  

فيهمـا مـن    وأعتقـد أنّ . اتأنقلهما حبرفيتهما مـن هـذا الكتـاب بالـذ    
األسف واالتضاع والصدق واجلرأة، من مسؤول كنسـي علـى مسـتوى    
البابا املذكور، مـا يغـين مـن جهـة، مرحليـاً، عـن االستفاضـة يف هـذا         
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الشأن، ويف حجم دراسيت اليوم، وما يسـتدعي أيضـاً وخصوصـاً، مـن     
الــديانات  ن يتحمّلــون مســؤوليات عليــا يفمَــجهــة ثانيــة، مــن مجيــع 

ــه، مــع أتبــاع الــديانات       مجيعــاً، مــن حيــث تعاملــهم عــرب التــاريخ كلّ
  .األخرى، وقفة مماثلة أو أقلّه شبيهة

، قولـه بـاحلرف   19/8/1987جاء يف التصـريح األول، وهـو بتـاريخ    
  :الواحد

اآلالم اليت حتّملها اليهود، هـي أيضـاً    يف أنّ ال خيامرنا أي شّك« 
مدعاةٌ ألمل صادق، ال سـيما إذا مـا   بالنسبة إىل الكنيسة الكاثوليكية، 

فكّرنا يف الالمباالة، وأحياناً يف النقمة اليت فّرقت بني اليهود واملسيحيني، 
ذلك يثري فينا تصميماً أكثر  أجل إنّ. يف هذه الظروف التارخيية اخلاصة

  ». حزماً، على التعاون من أجل العدالة والسالم احلقيقي
، قوله باحلرف 18/4/1991بتاريخ وجاء يف التصريح الثاني، وهو 

  :الواحد
يف تضامن عميق مع هذا الشعب، ويف احتاد مع مجاعة الكاثوليـك  « 

وهي اليوم بعيـدة،  . بكاملها، أوّد أن أُحيي ذكرى هذه األحداث الرهيبة
، ليلـة  كانت حبّق" احملرقة"أيام  إنّ: اولكّنها حمفورة يف ذاكرة الكثريين مّن

  ». اإلنسان اهللا وضّد ُسّجلت فيها جرائم ال ُتطاق، ضّدمن ليايل التاريخ، 
ــدّ  ــز، لوقفــة كنيســة فرنســا     أخــرياً، ال ب مــن اســتعراض، ولــو وجي

ذلـك بأنـه   . خاصـة " احملرقـة "الكاثوليكية حيال اليهـود عامـة، وحيـال    
كمـا شـاءت أن   " إعـالن اسـتغفار  "، 30/9/1997قد صدر عنـها بتـاريخ   

ئتـها حيـال النازيـة وممارسـاهتا، إبـان      رمسياً، أقرّت فيه خبطي تسمّيه
ــاً، يف احتفــال مهيــب، يف   . االحــتالل النــازي لفرنســا  وقــد تُلــي رمسي

ويف هـــذا اإلعـــالن، . ، بـــالقرب مـــن بـــاريس)Drancy" (درانســـي"بلـــدة 
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موقــف رمســي جديــد، وتصــميم علــى طــي صــفحة ماضــي العالقــات 
ــيحيّة  ــة الفر   -املسـ ــات الكاثوليكيـ ــة، والعالقـ ــة بعامـ ــية اليهوديـ  -نسـ

ســوف أختــار مــن هــذا اإلعــالن الطويــل، بضــع       . اليهوديــة خباصــة 
. فقرات فقط، ففيهـا مـا يُغـين عـن شـرح كـثري، ويفـتح آفاقـاً جديـدة         

عنـدما يطلـب البابـا    "وإني ألستقي هذه الفقـرات مجيعـاً مـن كتـاب     
، يف ترمجته الفرنسية، وقد ورد فيها كملحـق مل يـرد ذكـره،    "الغفران

  :تقول الفقرة األوىل. ، وال يف نصه اإلنكليزيال يف نصه اإليطايل
، وجـد يف معسـكرات االعتقـال    1941ويف شهر شباط عـام  « 

ويف حني كان البلد خاضعاً الحتالل . يهودي/ 40.000/الفرنسية، قرابة 
جزئي، منهاراً ومصدوماً، كان املسـؤولون يف الكنيسـة يعتـربون أن    

 الشـروط املثلـى لبقـاء    واجبهم األول هو محاية املـؤمنني، وتـوفري  
وإن منح األولوية املطلقة هلذه األهداف، املشروعة يف ذاهتا، . مؤّسساهتم

قد جنمت عنه نتيجة مؤسفة، وهي تغييب مقتضى اإلجنيل يف احترام كلّ 
  ». إنسان ُخلق على صورة اهللا

  :وتقول الفقرة الثانية، وهي تابعة للسابقة

هذا االنكفاء يف الرؤية الضـيقة  وقد أضافت السلطة الكنسية إىل « 
لرسالة الكنيسة، غياباً يف إدراك صميم املأساة الكونية اليت كانت قائمة، 

ومع ذلك، فقد كان هناك، . واليت كانت هتّدد مستقبل املسيحّية بالذات
ع عظيم لكلمات تنطق لدى املؤمنني والكثريين من غري الكاثوليك، توقّ

برسـالة يسـوع    -وسط تشّوش األفكار  -هبا الكنيسة، وتذكّر فيها 
  ». املسيح

  :وتقول الفقرة الثالثة، وهي أيضاً تابعة للسابقة
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ويف غالبيتها، ظلّت السلطات الروحية، املرتبكة يف والء وخضـوع  « 
جتاوزا الطاعة التقليدية للسلطة القائمة، قابعة يف موقف مـن االمتثـال   

ية من إجراءات انتقامية حيـال  واحلذر والغياب، أملَْته على حنو ما، اخلش
فلم يدرك املسؤولون الكنسيون أن . أعمال وحركات الشبيبة الكاثوليكية

كانت  هيئة اجتماعية مفكّكة،الكنيسة املدعّوة آنذاك ألداء دور بديل عن 
 وأهنا إزاء صمت سائر املؤّسسات،متلك يف الواقع سلطة وتأثرياً ضخمني، 

وجيـب أن  . كان ميكن لكلمتها، بَدوّيها، أن حتول دون وقوع الكارثـة 
ا، إبان االحتالل، ال نزال جنهل البعد احلقيقي لعملية اإلبادة نتذكّر أننا كّن

وإن كان يصّح أنه يسعنا ذكر العديد من مبادرات التضامن، إال . اهلتلرية
تكفي لتحقيـق   أنه جيب أن نتساءل ما إذا كانت مبادرات حمبة وتعاون،

  ».مقتضيات العدالة، واحترام حقوق الشخص البشري
  :وتقول الفقرة الرابعة، وهي أيضاً تابعة لسابقتها

 -وهكذا، ففي مواجهة تشريع السامي أصدرته احلكومة الفرنسية « 
، والقانون 1940بدءاً من القانون اخلاص باليهود، يف تشرين األول عام 

، هذين القانونني اللذين انتزعا من فئة من 1941الصادر يف حزيران عام 
الفرنسيني، حقوقهم كمواطنني، واللذين فرزاهم ووضعاهم يف وضـع  

ويف مواجهة قرارات االعتقال يف معسكرات  -كائنات دنيا داخل األمة 
خاصة باليهود الغرباء، الذين ظّنوا أنه بوسعهم االعتمـاد علـى حـّق    

بّد لنا من اإلقرار بأن أساقفة فرنسا  اللجوء وعلى الضيافة الفرنسية، ال
مل يّتخذوا موقفاً معلناً، فأّيدوا بصمتهم هذه اخلروق الفاضحة حلقـوق  

  ». اإلنسان، وتركوا الطريق مفتوحاً أمام هذه العتمة القاتلة
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بعد كل هذا اإلقرار اخلطري بالتقصـري األخطـر، هـل مـن حاجـة      
  إىل أي تعليق؟

املــؤمل والبشــع، أن أتــرك الكــالم  وإنـي ألرى يف ختــام هــذا الفصــل 
، يف ما )Niemöller" (نيمولر"األملاني،  يس الربوتستانيتالفصل للقسّ

  :قال. 1945كتبه عام 
ما من أحد يريـد أن  . ما من أحد يريد أن يتحّمل مسؤولية اخلطيئة« 

ولكن هذه املسؤولية قائمـة،  . ُيقّر خبطيئته، ولكنه يسرع إىل إدانة جاره
ي شك هبذا الشأن، حىت لو مل تكن هناك من مسؤولية سـوى  وليس مثة أ

املسؤولية اليت تترّتب على وجود ستة ماليني ُحّق من الفخار، حتتوي رماد 
وأن هذه املسؤولية لتضغط بثقلها . أُحرقوا نمجيع اليهود األوروبيني الذي

. على الشعب األملاين، وعلى مسعته، كما هي تضغط على املسيحّية مجعاء
إين أشعر … هذه األمور حدثت بالفعل يف حضارتنا، وحدثت بامسنا ّنفإ

  » .مبسؤولية شخصية ال تقلّ عن مسؤولية أي جندي أملاين
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-@+  

  حروب داخلية
  
  

كانـــت احلـــرب العامليـــة األوىل كارثـــة علـــى مجيـــع مـــن طالتـــهم   
مـا جلبـت هلـم تلـك      أنّ إالّ. وما كان لليهـود أن ينجـوا منـها   . فصوهلا

احلرب الطويلة من أهوال، نتيجة احلروب الداخلية اليت نشبت بني 
اجلــــانبني املتحــــاربني، فــــاق كــــلّ توقّــــع، ال ســــيما يف اجلبــــهتني        

بدايـة احلـرب عرفـت     وقـد اتضـح أنّ  . الشرقيتني، البولونية والروسـية 
 ولكنّها مـا عتّمـت أن هُيّجـت   . مجوداً ملحوظاً يف مشاعر الالساميني
مـن تفسـري مـا     فكـان ال بـدّ  … فور حدوث هزائم متبادلة، هنا وهناك

، تُلقـى  "كـبش فـداء  "مـن العثـور علـى     وكان إذن ال بـدّ … هلذه اهلزائم
وطفــا علــى الســطح الســبب التقليــدي، التــارخيي   . عليــه مســؤوليتها

مجيـــع البلـــدان  ولكـــم يصـــحّ القـــول إنّ"! اليهـــود"والتلقـــائي، فكـــان 
ــة   القدميــة واجلديــدة، تســاوت يف هــذا الشــأن، ومــن    األوروبيــة املعنيّ

  !جاء منها… األذى األكرب قبلها روسيا القيصرية، اليت يبدو أنّ
" القـوانني املؤقتـة  "ففي روسيا، ما إن أعلنت احلرب، حتـى ألغيـت   

واسـتُدعي اليهـود لاللتحـاق    . 1881الشهرية، اليت كانت تعود إىل عـام  
عان مـا اهتمـوا، ألسـباب كـثرية،     ولكـن سـر  . باجليش، دفاعاً عن روسيا

بالتعاطف مع األملان، ومـن ثـم باخليانـة، فأُرسِـل اآلالف منـهم، دون      
وهرب الكـثريون أيضـاً، للسـبب عينـه،     . حماكمة، إىل جماهل سيبرييا

ــان انتصــاراهتا األوىل    ولكــن مــا إن  … مــن وجــه اجليــوش الروســية إب
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ة، حتــى ســرت مُنيــت بانتكاســات هنــا وهنــاك، أمــام اجليــوش األملانيــ  
ــان، فأحــدثت ردود أفعــال       ــها بتواطــؤ اليهــود مــع األمل الشــائعات عين
عشوائية، على مستوى اجليش والشعب الروسيني، كانت مزجيـاً مـن   

  …جمازر مجاعية وإعدامات فورية حبقّ اليهود، وهنب ال يرحم

ــوطن        ــاء ال ــع أبن ــام، واســتدعي مجي ــنفري الع ــا، حــدث ال ويف أملاني
اليهـود بكثافــة، أمـالً منــهم باملسـامهة يف انتصــار    فلبّــى . للـدفاع عنـه  

وطين، يضطرّ السلطات لالعرتاف هلم أخرياً، بأحقّيّتهم يف احلقوق 
ويقول أحد الباحثني هبذا الشأن . املدنية الكاملة، أسوة بسائر األملان

إن اليهود آنذاك كانوا يَعدّون " ادوارد فالنريي"وهو الكاتب األمريكي 
مائــة ألــف منــهم التحقــوا فــوراً    ابــة ســتمائة ألــف، وإنّ يف أملانيــا، قر

… منـهم كـانوا يف اخلطـوط األماميـة     ةمثـانني باملائـ   باجليش، بـل إنّ 
ولكن ههنا أيضاً، مـا إن سُـجّلت بعـض اهلـزائم، حتـى بـرزت النزعـة        
الالسامية القدمية، ووجّهت أصابع االهتـام إىل اليهـود بتعـاوهنم مـع     

، بـإجراء  1916زير الدفاع األملاني طالـب عـام   و إال أنّ". أعداء الوطن"
إحصــائية دقيقــة لليهــود، بقصــد معرفــة نســبة وحجــم مســامهاهتم     

فثــارت مــن جديــد، نتيجــة هلــذا  . الفعليــة يف اجملهــود احلربــي العــام 
اإلجراء، مشاعر السامية جارفـة، فجاهبهـا اليهـود بدراسـات موثّقـة،      

بــل تثبــت التفــاوت   تثبــت مســامهاهتم الواســعة يف اجملهــود احلربــي، 
الشاسع بـني عـددهم الفعلـي، ونسـبة حضـورهم الكثيـف يف صـفوف        

الكثريين منهم نالوا ترقيات مرموقة،  د أنّاجليش األملاني، وهي تؤكّ
ــز        ــا يســود التعامــل يف اجلــيش، مــن صــنوف التميي ــرغم ممّ ــى ال عل

  .العرقي املتّبع أصالً حياهلم

ض، هنايــة مآســيهم، ذلــك هنايــة احلــرب مل تكــن، كمــا يُفــرت أنّ إالّ
ن يـتّهمهم، مـن   بأنه ظهـر يف مجيـع األطـراف املتحاربـة بـاألمس، مَـ      
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جهة أوىل، بأهنم كـانوا وراء إشـعال احلـرب، ومـن جهـة ثانيـة، بـأهنم        
وكانت ردود األفعال، مـن هنـا وهنـاك، متضـاربة     . كانوا وراء خسارهتا

ميـع  يف روسـيا، قـد منحـت اجل    1917ففي حني كانت ثـورة عـام   . جداً
انتصــار البولشــيفيني يف العــام التــايل،  املســاواة املدنيــة الكاملــة، فــإنّ

كان كارثة بالنسبة إليهم، إذ كان العديد من قادهتم يهوداً معـروفني،  
وكـــان ذلـــك … )Zinoviev" (زينوفييـــف"، و)Trotsky" (تروتســـكي"مثـــل 

ت وانصـبّ . ن صنع الثورة البولشـيفية مدعاة الهتام اليهود بأهنم هم مَ
ــورة       ــى الثــ ــدان علــ ــع البلــ ــن مجيــ ــاميني مــ ــاد الالســ ــايل أحقــ بالتــ

وأمـا أن يكـون معظـم هـؤالء     . البولشيفية، وإذن على اليهـود أنفسـهم  
القــادة، قــد أمضــوا فــرتة هامــة مــن حيــاهتم يف بلــدان خمتلفــة ويف    
ظروف بائسة، وأن يكونوا قد قضوا يف سبيل هذه الثورة، الـيت كـانوا   

واة الكاملة بني شعوب األرض، فتلك أمـور  يرجون منها حتقيق املسا
  …!مل تكن لتشفع هلم، وال لعموم اليهود

ــاحثني إىل أنّ   ــة، الــيت    وميضــي بعــض الب ــة الرهيب احلــرب األهلي
ــاملتني     ــفة وخصـــومهم، والـــيت دامـــت ســـنتني كـ نشـــبت بـــني البالشـ

، واليت قضت على عشرين مليون إنسان، حتـى انتصـار   )1918-1920(
منــا كانــت يف الوقــت نفســه حربــاً مزدوجــة علــى  البالشــفة احلمــر، إ

اليهود، إذ كان كل طـرف فيهـا يعتـربهم أعـداء لـه، األمـر الـذي كـان         
ولكــن عنــدما . يتســبّب يف جمــازر واضــطرابات متواصــلة هنــا وهنــاك

. قُيّض النصر للينني، فقد سعى حبزم كلّي إىل إيقاف اجملازر، وجنح
الالسامية املتوارثة، واليت  ذلك احلظر مل يكن ليخنق مشاعر أنّ إالّ

كانــت تســكن جيوشــه حيــال اليهــود، إذ كــانوا، فضــالً عــن كــل ذلــك،     
  .يعتربوهنم طبقة بورجوازية مستغِلّة، تستحقّ املعاقبة

ــام     ــاي، عـ ــالم يف فرسـ ــؤمتر السـ ــد مـ ــا عُقِـ ــود  1919وملـ ــان اليهـ ، كـ
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يتطلّعون إىل معرفة نتائجه، فسارعوا إىل إرسال مندوبني هلم إليه، 
هـــؤالء  أنّ إالّ. أجـــل ضـــمان حقـــوقهم يف املعاهـــدات املرتقبـــة     مـــن

ففيمـا كـان اليهـود    . املندوبني مل يكونوا دائماً موحّدي الرأي والرؤيـة 
يف روســـيا والبلـــدان اجملـــاورة، يســـعون لضـــمان حقـــوقهم بوصـــفهم   
أقلّيات حريصة على احلفاظ على تقاليـدها الدينيـة والعرقيـة، كـان     

ون من البلدان الغربية، يشـدّدون علـى ضـرورة    مندوبو اليهود، القادم
حتقيــــق املســــاواة الكاملــــة يف احلقــــوق والواجبــــات، أســــوة جبميــــع 

وعلى الـرغم مـن خالفـاهتم الكـثرية تلـك،      . املواطنني يف هذه البلدان
يف " وعــد بلفــور"فقــد أمجعــوا علــى أمــر واحــد، وهــو إدراج موضــوع   

ي الشـهرية إىل ضـمان   وانتهت معاهـدة فرسـا  . منت املعاهدات املرجوّة
ــدان    ــواطين البلـ ــات، جلميـــع مـ ــاواة يف مجيـــع احلقـــوق والواجبـ املسـ

، مبا فيها قضية "املسألة اليهودية" أنّ إالّ. املشاركة يف املؤمتر واملوقِّعة
، فقد أُرجِئت لفرتة وجيـزة،  "وعد بلفور"، الواردة يف "الوطن القومي"

 San" (سان رميـو "يف  1920إذ كان قد خُطّط لعقد مؤمتر آخر، عام 

Remo (      ،بإيطاليا، برعايـة الـدولتني االسـتعماريتني الكـربيني آنـذاك
ــا وفرنســا  ــر مصــري      . بريطاني ــروف، بتقري ــا هــو مع ــا، كم ــد انفردت وق

الشــرق العربــي كلــه، وتقســيمه إىل دويــالت، ترعــى شــؤوهنا بريطانيــا 
وفرنسا، بتكليف دويل ذاتي، حبيث تضمن أفضـل الشـروط لتحقيـق    

لليهود يف فلسطني، على حساب أرض " وطن قومي"يف " بلفوروعد "
فلســطني وشــعب فلســطني، ومــن ثــم علــى حســاب مجيــع الشــعوب      

  !العربية ومصاحلها احليوية، بل واملصريية

ــة يف    ، يتّضــح أن "فرســاي"ويف عــودة إىل معاهــدات الســالم املعلن
علـى هدنـة مل    هذه املعاهدات مل تكن تنطـوي، يف حقيقـة األمـر، إالّ   

. م سـوى سـنوات قليلـة، لتتواصـل يف حـرب كونيـة جديـدة ومروّعـة        تدُ
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وكل مـا كـان أُعلـن فيهـا مـن ضـمانات لألقليـات، خـالل تلـك اهلدنـة           
اهلشّة، جاء مـا ينسـفها، وينسـف معهـا مجيـع احلقـوق املدنيـة الـيت         

وكانت األحداث آنـذاك تتالحـق يف وتـرية مرعبـة، يف البلـدان      . أعلنت
ــدّ ســـواء " اجلديـــدة"و القدميـــة بعـــض " باجلديـــدة"ونعـــين . علـــى حـ

البلدان األوروبية، مثل بولونيا اليت استعادت وجودها بعـد غيـاب دام   
مئات السنوات، وتشيكوسلوفاكيا، وبعض البلدان العربية مثل سورية 

وطوال هذه الفرتة، ساد انعدام االسـتقرار  . وفلسطني واألردن ولبنان
ــا،  ــادي، وتنـــامى   يف هـــذه البلـــدان كلّهـ ــا انكمـــاش اقتصـ وحـــدث فيهـ

ــود جديــدة علــى اهلجــرات، وفُتحــت      احلــراك الشــيوعي، وفُرِضــت قي
طرقــات جديــدة هلجــرات أخــرى، مثــل هجــرة اليهــود إىل فلســطني،    

  …وكانت الدعاوة النازية يف تصاعد متواصل

من ذكر األدوار اهلامة، اليت قُـيّض لـبعض اليهـود، وال     وهنا ال بدّ
ا وأملانيا، أن يلعبوهـا علـى الصـعيد السياسـي، لنـدرك      سيما يف روسي

األسباب احلقيقية، الكامنـة وراء الغليـان الالسـامي يف البلـدان الـيت      
ولقـد كـان يف بعـض هـذه البلـدان، وال      . مجاعـات يهوديـة   كانت تضـمّ 

فكـان يف ذلـك مـا يقطـع     . سيما يف روسيا، يهود يف القيادات احلاكمة
كثريين، من أمر حتكّم اليهود هنا وهنـاك،  الشكّ باليقني، يف نظر ال

ــاب      ــاء يف كتــ ــا جــ ــامل، كمــ ــى العــ ــيطرهتم علــ ــرض ســ ــعياً إىل فــ ســ
ــهيون  " ــاء صـ ــوالت حكمـ ــاوف    ". بروتوكـ ــق خمـ ــربّر بعمـ ــك يـ ــان ذلـ وكـ

الالساميني، وتوقّعاهتم املستقبلية، فيزيـدهم تصـميماً علـى مواصـلة     
  .حراكهم وحتركاهتم حيثما كانوا

  .ظم هذه البلدانحسبنا حملة سريعة إىل مع
ويومهـا كـان البولونيـون،    . بولونيا أوالً، كانت قد بُعثَـت مـن جديـد   

ــذوا حبمــاس وطــين ومســيحي        ــد، قــد أُخ ــرة انبعــاثهم اجلدي يف غم
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مفـــرط، فقـــرّروا معـــه حرمـــان كـــل مَـــن لـــيس مبســـيحي، مـــن حـــقّ 
فــأُدرج اليهــود يف . املواطنــة، واعتــرب غريبــاً يعــيش علــى أرض بولونيــا

خــذت حيــاهلم إجــراءات ترمــي إىل إقصــائهم مــن   ، واتّخانــة الغربــاء
وما زاد الغليـان ضـدّهم،   . خمتلف املواقع، وال سيما االقتصادية منها

حركـة البالشـفة الـروس امللحـدين، جنمـت       كان تفشّي الشائعات بأنّ
وسرعان ما تُـرجِم هـذا اخلـرب، والنقمـة النامجـة      . ك يهوديعن حترّ

ومتتابعـة، ذهـب ضـحيتها عشـرات      عنه، إىل جمازر مجاعيـة عفويـة،  
ل رئـيس الواليـات املتحـدة    تـدخّ  وكـادت أن تتواصـل لـوال أنّ   … األلوف

، كما تـدخّلت بعـض   )1924-1856" (توماس ولسون"األمريكية آنذاك، 
ا يف اجلامعــــات، فقــــد فُرضــــت وأمّــــ. احلكومــــات الغربيــــة احلليفــــة

ورمـت  إجراءات جديدة صارمة، حدّت من عدد الطالب اليهود فيهـا،  
 خصوصــاً إىل تقلــيص عــدد املدرّســني اليهــود فيهــا، الــذين تــبني أنّ   

عددهم كان يفوق كثرياً نسبتهم السكانية، إذ كان اليهود، يف سـعيهم  
إىل حتقيــق انــدماجهم يف جمتمعــاهتم، قــد قــرّروا أن يكــون هلــم دور 

ولقد كان كل . كثيف وفاعل يف اجملاالت الثقافية والعلمية والسياسية
يالً بتحــريض األحقــاد القدميــة ضــدّهم، وبرتســيخ التهمــة  ذلــك كفــ

. املوجّهة إليهم بسعيهم الـدائم إىل فـرض هيمنتـهم علـى اجملتمعـات     
، عــام االهنيــار االقتصــادي 1929وقــد تواصــلت اإلجــراءات حتــى عــام 

ــوني يف       ــون يهــودي بول ــف، ملي ــف وراءه، يف مــا خلّ ــذي خلّ الكــبري ال
  .ةحالة من الفقر زريّ

احلكومة قـرّرت   أنّ إالّ. ا، كانت الالسامية يف حالة كمونيف روماني
فجأة انتزاع اجلنسية الرومانية من مائيت ألف يهودي دفعـة واحـدة،   

ــانوا حــديثي اهلجــرة    ــة أهنــم ك ــرض احلظــر علــى   … حبجّ وكــان أن فُ
 كمــا أنّ. مجيــع النشــاطات الرتبويــة واالجتماعيــة، اخلاصــة بــاليهود  
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ثـم ظهـر   . عات، خضـع لتحديـد قسـري   عدد الطالب اليهود يف اجلام
ــا للرومــانيني "حــزب جديــد يــدعى   فناصــب اليهــود العــداء،  ". روماني

وقـد تواصـلت   . ونسّق مضايقاته لليهـود مـع الشـرطة يف الـبالد كلّهـا     
  .هذه احلملة الالسامية طوال الثالثينيات دون هوادة

فقـد وقـع   . ما حدث يف اجملر حبقّ اليهود، جتـاوز كـل توقّـع    أنّ إالّ
بـيال  "، يف قبضـة حـاكم شـيوعي مسـتبدّ، يـدعى      1918هذا البلد عـام  

ــانوا      … ، وكــان"كــوهن ــاً، وقــد أحــاط نفســه بزمــرة مــن يهــود ك يهودي
… يسعون معه إىل التصفية اجلسدية لعـدد مـن الرأمسـاليني اليهـود    

هذا، صُفّي بدوره مع زمرته هـذه،  " نبيال كوه" أنّ إالّ… !وقد جنحوا
ولكن النظام الـذي حـلّ حملّـه، مل يكـن أرحـم منـه حيـال        . 1919عام 

وكانت الشائعات حول األصول اليهودية للحركـة البولشـيفية،   . اليهود
ــا وهنــاك يف  . تشــحن األجــواء والنفــوس بأحقــاد عنيــدة   وحــدثت هن

هــا إجــراءات اجملــر، جمــازر جديــدة، مــا كانــت لتهــدأ حتّــى حتــلّ حملّ
تعســـفية جديـــدة، حتـــول دون عـــودة اليهـــود إىل أعمـــاهلم التجاريـــة 

  .ونشاطاهتم الرتبوية
ك السامي، اً ألي حترّ، ارتأت احلكومة أن تضع حد1925ّويف عام 

، حيـــث بلغـــت األوضـــاع 1929فنجحـــت، وهـــدأت األمـــور حتـــى عـــام  
ــد إىل االرمتــاء يف أحضــان      ــع البل  االقتصــادية حــدّاً مــن الســوء، دف

  …النازية اهلتلرية

وملـا انتصـر   . يف النمسا، تفاقم العنف الالسامي يف أعقاب احلـرب 
ــلّل   -احلــــزب املســــيحي ــلّم مقاليــــد احلكــــم، تســ االجتمــــاعي، وتســ

الساميون كثريون إىل مفاصل النظام، واستُبعد كل من كان فيه مـن  
ــدورها إلجــراءات الســامية قاســية،      . اليهــود ــة ب ــم أُخضــعت اجلامع ث

احلكومـة االشـرتاكية آنـذاك     ومع أنّ. دد الطالب اليهود فيهاوحُدّد ع
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 Viktor" (فكتـور ادلـر  "كانـت تعـدّ بـني أعضـائها يهـوداً بـارزين، مثـل        

Adler (أوتــو بــاور"و) "Otto Bauer(ّوضــع اليهــود يف النمســا، مل  ، فــإن
  .يسجّل أي حتسّن يُذكر

ت ويف تشيكوسلوفاكيا، حيث حدثت بعض االضطرابات، فقد ختلّ
احلكومة عن سياسة التضييق على اليهود، بتدخّل مباشر من رئيس 

  ).Thomas Mazaryk" (توما مازاريك"البالد، 

، يف اجلنــــوب مــــن أملانيــــا، بــــرزت حركــــة  "بافاريــــا"يف مقاطعــــة 
اشـــرتاكية قويـــة، قـــادت إىل رئاســـة جملـــس الـــوزراء، يهوديـــاً يـــدعى 

إال أنـه اغتيـل بعـد    . اً، وكان شيوعياً مسامل)Kurt Eisner" (كورت آيزنر"
  !أشهر قليلة، إثر اهتامه أملانيا بإشعال احلرب، فاعترب خائناً لوطنه

. ا إيطاليــا، فقــد حفظــت نفســها مبنــأى مــن أي تلــوّث الســاميأمّــ
وكان موسـوليين يف سـنوات حكمـه األوىل، يقـول عـن الالسـامية إهنـا        

واستسـلم  ، انقلب علـى مبادئـه فجـأة،    1937ولكنه عام ". نتاج بربري"
  …للنازية، بكل ما كانت تعنيه من عنصرية

ويف فرنســـا، حيـــث كـــان اليهـــود قـــد بـــاتوا جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن   
ــه، كانــت الالســامية غائبــة كليــاً علــى الصــعيد السياســي   . اجملتمــع كلّ

ليـون  "وقد جاء يوم كان رئـيس الـوزراء فيهـا يهوديـاً مشـهوراً يـدعى       
  ).Léon Blum) (1872-1950" (بلوم

، ثـم بـرز   1931بلجيكا، حدث شيء من التوتر الالسـامي عـام   ويف 
عــام ) Léon Degrenelle" (ليــون دوغرونيــل"حــزب نــازي فيهــا، بقيــادة 

1936.  
ــ . ا بريطانيــا، فقــد اســتقبلت اليهــود اهلــاربني مــن شــرق أوروبــا   أمّ

ة الالسامية املنتشرة يف أوروبا، وقد ظلّـت وفيّـة ملـا كانـت     وأدانت بشدّ
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ات دميقراطيـة، علـى الـرغم مـن بعـض اهلنـات هنـا        ترفعه مـن شـعار  
بعـض  " بروتوكـوالت حكمـاء صـهيون   "ويف العشرينيات، أثارت . وهناك

ــاً يف       ــى أحيان االضــطرابات، وأفضــت إىل شــيء مــن الالســامية، جتلّ
ولكـن هجمـة   ). G. Chesterton" (جـورج تشيسـرتتون  "فـات الكاتـب   مؤلّ

 Oswald" (موســليهأوزوالــد "، عنــدما أنشــأ 1935كــربى حــدثت عــام 

MOSLEY (     ًــة، تنظيمــاً ولباســا مجاعــة فاشــية علــى الطريقــة النازي
، حيــث صــدر قــانون  1936وأخــذ بتوســيع حركتــه حتــى عــام  . وشــعاراً

  .جديد حيظّر كل تنظيم شبيه بقوى األمن يف بريطانيا

مـــا بــــني احلــــربني العــــامليتني، تبــــدّت الالســــامية يف مظاهرهــــا  
ديين فيها ضعيفاً، باستثناء بولونيا واجملر، وكان الدافع ال. التقليدية

أما الالسامية ". البولشيفية امللحدة"حيث قامت ردّة فعل قوية حيال 
االقتصادية، فقد كانـت متشـدّدة جـداً، إذ كانـت تسـتمدّ أصـوهلا مـن        

فقــد كانــت احلــرب واالضــطرابات الــيت    . الظــروف الصــعبة القائمــة  
هـا إىل حالـة مزمنـة مـن الركـود،      رافقتها وأعقبتها، قادت البلـدان كلّ 

وهلــذا الســبب، كانـت املنافســة األجنبيــة، وخصوصــاً  . يقـارب اإلفــالس 
اليهودية منها، تثري موجات من األحقاد ال حـدود هلـا، ال سـيما وأن    

وكانت هذه احلالة النفسية تزداد . اليهود كانوا يشكّلون أقلّية نشيطة
ــة القوميــة اجلارفــة، ا   لــيت علّمــت النــاس، خــالل   تفاقمــاً، بفعــل اهلبّ

احلرب وبعدها، أن يقاوموا كل ما كان من شـأنه أن ميـسّ التضـامن    
وحتى ذلـك احلـني، كـان اهلـوس العرقـي يف أملانيـا، ال خيـفّ        . الوطين

ليحلّ حملّه غليان من السامية أكادمييـة، حيظـى باهتمـام     قليالً إالّ
مــن اإلشــارة إىل أن عــدداً  وهنــا ال بــدّ. عــالٍ مــن األوســاط اجلامعيــة

كــبرياً مــن املــثقّفني، مــن ذوي النزعــة املتشــدّدة واحملافظــة، تــذرّعوا    
إال . بالدفاع عن روح األمة وتراثها، لكـي يرفضـوا األخـذ بكـل جديـد     



248 

فهنـا،  . أن اهلجمة الالسامية، األبلغ داللة، كانت يف اجملـال السياسـي  
األســــباب  حــــاول عــــدد مــــن السياســــيني والــــوطنيني، البحــــث عــــن

اخلارجية الكامنة وراء اإلخفاقات الفادحة، اليت حدثت خـالل هـذه   
وكان أن عثروا بدورهم على بعضها، وجسـدوها يف  . السنوات الرهيبة

ــداء " ــل هــذا األمــر مــن    ! ، مل يكــن ســوى اليهــودي  "كــبش ف ــان مث وك
عــدداً ال بــأس بــه مــن اليهــود كــان هلــم حضــور  الســهولة مبكــان، ألنّ

، يف الوقت الذي كانـت فيـه شـائعة    "الشيوعية العاملية"بارز وفاعل يف 
مؤامرة عامليـة يهوديـة، قـد راجـت يف مجيـع األوسـاط، بفضـل كتـاب         

ــ". بروتوكــوالت حكمــاء صــهيون" ا كــان املســؤولون عمومــاً يفتقــرون وملّ
إىل برنـامج سياســي وإصـالحي شــامل ومتماسـك، مل جيــدوا مـا هــو     

القتصــادية والسياســية، وراء أســهل مــن إخفــاء إخفاقــاهتم الكــثرية، ا 
اسـتيالئهم علـى ممتلكـاهتم     حتميل اليهود هذه املسؤوليات، ومن ثـمّ 

  …وإقصائهم عن الساحات كلّها

املفارقة الكربى كانت يف حدوث عكس ما كانت ختطّط لـه   أنّ إالّ
ــاً  ــا تقريبـ ــذه   . حكومـــات الغـــرب كلّهـ ــهاجها هـ ــرغم مـــن انتـ فعلـــى الـ

عدداً كـبرياً منـهم    هودي، فقد اتضح أنّالسياسات املدمّرة للوجود الي
اســتطاع أن يصــمد ويفــرض حضــوره، وحيقّــق حتــرّره االجتمــاعي       
والسياســـي يف اجملتمعـــات األوروبيـــة، بـــل أن يســـاعد الكـــثريين مـــن  
اليهود على اقتحام جماالت احلياة املختلفة، على حنـو ال يسـع مـن    

كيــف : تســاءلأن يقــف مدهوشــاً إزاء هــذا اإلجنــاز، وهــو ي يراقبــه إالّ
  هلم ذلك؟ متّ
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-#+  

  الالسامية يف االحتاد السوفيييت
  
  

الالسـامية   ظنّ الكـثريون، داخـل االحتـاد السـوفيييت وخارجـه، أنّ     
وكـان  . قد تالشت فيه، بفعل التأكيدات الرمسية والدائمة هبذا الشأن

 أنّ إالّ. ة سـتار حديـدي، وإعـالم رمسـي كثيـف، يصـعب اخرتاقهمـا       مثّ
احلقيقة كانت مغـايرة، إذ كانـت تتسـرّب أنبـاء بـني حـني وآخـر، عـن         

، متفاوتـــة احلجـــم، جتـــري هنـــا وهنـــاك، وتطـــال "عمليـــات تطهـــري"
روســيا الســوفييتية أعلنــت    والصــحيح أنّ. الكــثريين، ومنــهم اليهــود  

مـــراراً ســـعيها إىل إزالـــة الطبقـــات االجتماعيـــة، وتذويبـــها يف إطـــار 
الواحدة، اليت كان يراد هلـا أن تشـمل كـل     دكتاتورية الطبقة الكادحة

ومـا كـان   . تـها إنسان فيها، من أعلـى اهلـرم إىل القاعـدة الواسـعة برمّ    
لعرق، على تعدّد األعراق فيهـا، أن يُسـتثنى مـن هـذا التوجّـه العـام،       
حتى لو بدا هلذا العرق أو ذاك، أن ما ترمي إليه روسيا السـوفييتية،  

وتلك بدت األمـور جلميـع   . ه ووجودهلروحه وقوميت" خنق"هو جمرّد 
ــى أنّ    ــود القــاطنني يف االحتــاد الســوفيييت، حت الالســامية الــيت   اليه

عاشوها وعانوا منـها كـثرياً أيـام القياصـرة، بـدت هلـم متطابقـة مـع         
  .الالسامية السوفييتية، من حيث النتائج العملية

ال إ. عرفت سياسة االحتـاد السـوفيييت هبـذا الشـأن، تقلّبـات كـثرية      
أهنـــا يف هنايـــة املطـــاف، كانـــت تـــدين لليـــنني بتصـــرحيات لـــه، قويـــة 
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. ومعروفـة، باتـت تشـكّل املرجعيـة الرمسيــة يف كـل مـا يتعلـق بــاليهود       
  :، كان قد أعلن صرحيا1918ًفمنذ عام 

جبهة عملنـا،   اخلصومة الوطنية تضعف صفوفنا الثورية، وتشّق إنّ« 
  .»القومية، وهي تدعم أعداءنا  لناها دون العودة إىلوهي اجلبهة اليت شكّ

  :صرحياًاليهود، فلقد كان  ا يف ما خيصّوأمّ
الثقافة القومية اليهودية، هي التوجـه اخلـاص باحلاخـامني     إنّ« 

  .»والبورجوازيني الروس، وهذا التوّجه هو توّجه أعدائنا 
يف روسيا، أثارت تعاطف غالبية اليهـود   1917ثورة عام  واملعروف أنّ

الكثريين مـن   واملعروف أيضاً أنّ". البلشيفيني"، خصوم "شفينياملن"مع 
وكــان بعضـهم حيتـلّ مراكــز   . قـادة كـال احلـزبني الثــوريني، كـانوا يهـوداً     

، "كـامينيف "، و"زينوفييف"، و"راديك"، و"تروتسكي"مرموقة فيهما، مثل 
وكان هؤالء وسواهم، يف عهـد القياصـرة الـروس، قـد     … "كاغانوفيتش"و

إهنــم ثــم ّ". كــارل مــاركس"روا كــثرياً بأفكــار روســيا، وتــأثّ درســوا خــارج
كانوا، على انسالخهم عن جمتمعـاهتم اليهوديـة يف روسـيا القيصـرية،     

 أنّ إالّ. مســكونني حبلــم عظــيم، هــو حلــم اخلــالص اليهــودي املنتظــر   
معــه تأييــد غالبيــة   وجــودهم يف صــفوف الثــورة الروســية، مل يســتجرّ  

تأييــد الكــثريين مــن اليهــود  واحلقيقــة أنّ. اليهــود الــروس هلــذه الثــورة
للثورة الروسية، كان يعود إىل موقف لينني الرمسي واملعلن، من حيث 

 1921حماربته لالسامية، وقد اعتربها معادية للثورة، وأعلن منذ عام 
ــ أنّ ن يــدعو إليهــا أو ميارســها، إمنــا هــو جمــرم جتــب حماكمتــه، كــل مَ

ليبـــدأ باالعتقـــال، وقـــد ينتـــهي     وفقـــاً للقـــانون الروســـي، وأن ذلـــك   
ولقـد جـاء يف دسـتور    . بصاحبه إىل مصادرة ممتلكاته، بل إىل اإلعدام

  :االحتاد السوفيييت على حنو صريح
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املساواة يف احلقوق بني مواطين االحتاد السوفيييت، أياً كانـت   إنّ« 
 تهم أو أعراقهم، يف مجيع اجملاالت االقتصادية واحلكومية والسياسية،قومّي

  .وسائر الفعاليات االجتماعية، هي قانون ال رجعة عنه
مساس، مباشر أو غري مباشر، حبقوق املواطنني، أو بالعكس،  كلّ وإنّ

إقامة أي متييز مباشر أو غري مباشر، حيال املواطنني، مبوجب عرقهم  إنّ
كل حتريض على إقصاء عرقي أو قـومي، أو علـى    أو قوميتهم، وإنّ

  .». عاقب وفقاً للقانونالبغض واالحتقار، ي
ة يف غايــــة ويف بــــدء الثــــورة الشــــيوعية، واجــــه الســــوفييت مهمّــــ

الصعوبة، عجزت عن إجنازها قرون طويلة من شتى أشكال الضغط 
ــي عــن يهوديتــهم،     واالضــطهاد، وأعــين هبــا محــل اليهــود علــى التخلّ
واالنصــهار يف صــفوف الثــورة الراميــة إىل إنشــاء جمتمــع جديــد، ال 

ولقد جـاء يـوم أمـر فيـه     . ومية خاصة، وال لطبقات مميزةأثر فيه لق
خاصـة بالشـؤون اليهوديـة، فكـان      ستالني بالـذات بإحـداث أمانـة سـرّ    

بـــذلك أول اخلــــارجني علــــى مبــــدأ املســـاواة املطلقــــة بــــني مجيــــع   
ثــم اعــرتف هلــم حبقّهــم يف اســتخدام لغــة قوميــة خاصــة  . املــواطنني

، حتــى يف اإلدارات "ديشييــ"هبــم، هــي لغتــهم املســتحدثة، املســمّاة     
وكـان  . احلكومية، ويف املدارس القائمة يف مناطق ذات غالبيـة يهوديـة  

ومضت احلكومة إىل . إىل جوازات سفرهم" يهودي"أن أضيفت صفة 
أبعد من ذلك، فأنشأت خاليا شيوعية خاصة باليهود، ووضعت علـى  

رية رأسها مناضلني شيوعيني يهوداً، وقد كلّفوا بفرض هيمنة دكتاتو
وإىل ذلـك، فقـد   ". بالييـديش "الطبقة الكادحة يف األوسـاط الناطقـة   

كمــا  -كانــت احلكومــة، يف هــذه األثنــاء، ألغــت العديــد مــن الكــنس    
أمـا  . وحظّـرت تعلـيم الديانـة اليهوديـة     -كانت ألغت معظم الكنائس 



252 

ــون املــدارس احلكوميــة، حتــى يــوم      األطفــال اليهــود، فقــد كــانوا يؤمّ
لتـدريس يعطـى باللغـة الييديشـية، مـع اسـتبعاد       السبت، حيـث كـان ا  

وفيمـــا كانـــت . أي إشـــارة إىل الديانـــة اليهوديـــة أو التـــاريخ اليهـــودي 
الصحافة اليهوديـة الناطقـة بالييديشـية، قـد عرفـت ازدهـاراً مـذهالً        

إىل مخـس،   1938يف عهد القياصرة، فقد تقلّص عـدد صـحفها عـام    
ديــة كانــت قــد تالشــت    كمــا أن احملــاكم اليهو . إىل أربــع صــحف  ثــمّ

ــة ــك، فــإن املســرح اليهــودي وحــدَ   . بالكلي ه قــد عــرف ازدهــاراً  وإىل ذل
، ذلــك بأنــه كــان يعــاجل موضــوعات عامــة،  1935اســتثنائياً حتــى عــام 

  …!ما هو يهودي بعيدة عن كلّ

، ظهـرت أوىل بـوادر الالسـامية املعلنـة، وكانـت ذات      1925خالل عام 
ــعيب  ــابع شـ ــاحثني إىل . طـ ــبها بعـــض البـ ــديم  فنسـ ــد القـ ــودة احلقـ  عـ

احلقيقــة، كمــا يراهــا   أنّ إالّ. والكــامن، الــذي ســبق احلكــم الســوفيييت 
بــاحثون آخــرون، كانــت تكمــن يف اإلجــراءات االقتصــادية الراميــة إىل   
فرض النظام الشيوعي على مجيع قطاعـات احليـاة، وقـد كـان اليهـود      

فيييت جممـوع اليهـود يف االحتـاد السـو     ذلك بـأنّ . بعض أبرز ضحاياها
كــان يبلــغ قرابــة مليــونني ومخســمائة ألــف، وكــان معظمهــم يتعــاطى   

فأصــــيب يف الصــــميم نظــــام حيــــاهتم،  . أعمــــال الوســــاطة التجاريــــة
وعالقــاهتم وأعمــاهلم، ممــا اضــطرّ قســماً منــهم للبحــث عــن عمــل يف  
الدوائر احلكومية، وقسماً آخر يف املصانع، فيما بات ما يقارب املليـون  

حاولـت الدولـة أن تـوفّر هلـم أراضـي زراعيــة يف      ف. منـهم يف احلضـيض  
كمــا حاولــت أن ختصّــهم مبنطقــة شــبه  . أوكرانيــا وشــبه جزيــرة القــرم

ــتقلّة يف  ــيبرييا"مسـ ــة   "سـ ــادئ الـــيت كانـــت الدولـ ــاً للمبـ ، وذلـــك خالفـ
وقـد أعقـب هـذه احملـاوالت، إجـراءات صـارمة،       . السوفييتية تقوم عليها

ــود،      ــدّ اليهـ ــاك، ضـ ــا وهنـ ــف هنـ ــال عنـ ــل أعمـ ــزارع   بـ ــانع واملـ يف املصـ
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وقـــد . اجلماعيـــة، بـــل حتـــى داخـــل اجلامعـــات واملؤسســـات احلكوميـــة 
  .قوبلت كلّها بإجراءات حكومية، جاءت يف احلقيقة هزيلةً ومتأخرة

ضــح أن ســتالني قــرّر فــرض دكتاتوريــة   ، ات1936ّويف صــيف عــام  
وكان منهم بالطبع، . ته لتصفية حرس الثورة القديمشاملة، اضطرّ

ــود  ــال  يهـــ ــهورون، أمثـــ ــكي"مشـــ ــف"، و"تروتســـ ، "رادك"، و"زينوفييـــ
وتســرّبت بعــد  .عــدمواهمــوا رمسيــاً باخليانــة وأُ، وقــد اتّ"كــامينيف"و

ــروّج أنّ  ــائعات تـ ــك شـ ــة " ذلـ ــة العامليـ ــورة  " اليهوديـ ــى الثـ ــآمر علـ تتـ
وكــان أن ترافــق ذلــك أيضــاً بتصــفية العديــد مــن . الروســية الكــربى

خبلــل كــبري وجــود اليهــود يف    القــادة الشــيوعيني اليهــود، فأصــيب    
االحتاد السوفيييت، من حيث كوهنم أقليـة عرقيـة وثقافيـة، معرتفـاً     

ــة، إجــراءات إقصــاء، طالــت     . هبــا ثــم اختــذت يف نطــاق دوائــر الدول
ــار، كمــا اســتُ     د آخــرون مــن  بعِالكــثريين مــن املــوظفني اليهــود الكب
 وكـــان التقـــارب . احليـــاة االجتماعيـــة الروســـية، يف املـــدن الكـــربى    

النــازي، الطــارئ آنــذاك، قــد غيّــب عــن اليهــود الــروس          - الروســي 
خماطر النازية، حتى كان أن احتلّ األملان الغرب الروسي، فأطبقوا 
فيه علـى اليهـود، وأخضـعوهم ملخطّطهـم الرامـي أصـالً إىل تنفيـذ        

  .للمسألة اليهودية" احللّ النهائي"

، )1953-1948(السنوات اخلمس األخرية، من حياة سـتالني   أنّ إالّ
كانت اإلشادة بالشعب  وآنئذٍ. كانت األسوأ بالنسبة إىل اليهود الروس

. الروسي هي النغمة العليا والوحيدة، إزاء األقليات العرقية والوطنية
 وعــاد الــتغين بالقوميــة الروســية إىل الصــدارة الرمسيــة، يف حــني أنّ  

هــذا النظريــة الســوفييتية كانــت، طــوال الســنوات الســابقة، تشــجب    
، قامت محلـة مناوئـة للصـهيونية    1948ويف عام . التوجّه شجباً كامالً

يف الصــحف الروســية، وأخــذت تنــدّد علــى حنــو غــري مســبوق، بدولــة 
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إسرائيل، وجبميـع مـا يـرتبط بـه اليهـود الـروس مـن عالئـق بالعـامل          
التـهجّم علـى الصـهيونية كـان خيفـي       وسرعان ما تـبني أنّ . اخلارجي

ــاً علـــى اليهو ــذا التـــهجم،  . ديـــةهتجّمـ ــان أوىل ضـــحايا هـ ــوكـ  ابالكتّـ
وألغيـــت يومهـــا آخـــر صـــحيفة ناطقـــة باللغـــة      . والفنـــانون اليهـــود 

واسـتبعد  . 1959الييديشية، وظلّ هذا املنـع سـاري املفعـول حتـى عـام      
مجيـــع اليهـــود تقريبـــاً مـــن وزارة اخلارجيـــة، ومـــن هيئـــة القيـــادة        

يف روسيا، حـدث مـا   وقد تبني بسرعة أن ما حدث . السوفييتية العليا
مياثلـــه يف البلـــدان األوروبيـــة الـــدائرة يف الفلـــك الســـوفيييت، مثـــل  

  .تشيكوسلوفاكيا، ورومانيا واجملر وبولونيا

، ال يف هــذه األثنــاء، مضــت التــوترات الدوليــة يف تفــاقم مســتمرّ   
. 1953سيما بني االحتاد السوفيييت وإسرائيل، حتى وفاة ستالني عام 

الثورة الشيوعية، اليت كانت منـذ ثالثـني    يب أنّوقد بدا أكثر من غر
هنـائي لالسـامية واليهوديـة، قـد وجـدت       سنة، قـد وعـدت بوضـع حـدّ    

، "مـؤامرة إسـرائيلية دوليـة   "نفسها يف مواجهـة شـاملة مـع مـا مسّـي      
املـؤامرة الدوليـة   "يها يف السـابق  شبيهة جـداً مبـا كانـت النازيـة تسـمّ     

، تعـود حادثتـان غامضـتان، أبرزتـا     وإىل هذه الفـرتة عينـها  ". اليهودية
التــورّم الالســامي، إن صــحّ التعــبري، يف االحتــاد الســوفيييت والبلــدان  

  .الدائرة يف فلكه

كانـــت األوىل منـــهما حماكمـــة األمـــني العـــام األســـبق للحـــزب       
وقـد  . ، وهـو مـن أصـل يهـودي    "سالنسـكي "الشيوعي التشيكي، وامسـه  

، 1952وفاكيا، عــــام أجريــــت احملاكمــــة يف بــــراغ، عاصــــمة تشيكوســــل 
فكشــفت أمــام املــأل مــا كــان ينطــوي عليــه هــذا النظــام، مــن متييــز      

االقتصاد التشيكي كان، منذ سـنوات   ذلك بأنّ. عنصري حيال اليهود
من وجود تفسري لـذلك   ة، وكان ال بدّكثرية، يعاني من مصاعب مجّ
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، "سالنسـكي "هم به عدد كبري من املسؤولني، علـى رأسـهم   الفشل، فاتّ
وحصـلت  … !الذي كان قـد غـاب عـن السـاحة السياسـية منـذ سـنوات       

عمليات تطهري كثرية، طالته وطالت معه ثالثة عشر مسؤوالًَ، منهم 
هموا بالتآمر مع شبكة يهودية عامليـة، لتـدمري الدولـة    عشرة يهود، اتّ

ــلوفاكيا  ــاد يف تشيكوســــ ــاء   وأُ. واالقتصــــ ــؤامرة أمســــ ــت يف املــــ قحمــــ
وانتهت احملاكمة . ة وفرنسية وإسرائيليةلشخصيات أمريكية وبريطاني

نق أحــد عشــر   املتــهمني بــاجلرائم املنســوبة إلــيهم، فشُــ     " بــاعرتاف "
وقـــد أعقبـــت هـــذه  . دمنـــهم، وحكـــم علـــى اآلخـــرين بالســـجن املؤبّـــ  

احملاكمــة عمليــات تطهــري واســعة، داخــل اجلهــاز احلكــومي واحلــزب   
ات يف والقطــاع الصــناعي، كمــا أعقبتــها موجــة واســعة مــن االنتحــار 

صفوف عدد من اليهود املسؤولني، يف خمتلف أجهزة الـدول الـدائرة   
  .يف الفلك السوفيييت

، وقــد باتــت تعــرف  1953وكانــت احلادثــة الثانيــة يف موســكو عــام   
شائعات سرت حول إقدام تسـعة أطبّـاء،    ذلك بأنّ". مبؤامرة األطباء"

، األول منهم ستّة يهود، على قتل اثنني مـن أبـرز املسـؤولني األعلـني    
اندريـــه "، والثـــاني يـــدعى 1945، عـــام "الكســـندر شـــريفاكوف"يـــدعى 
زاندوف ما يسلّط الضـوء علـى   " مقتل"وكان يف . 1948، عام "زاندوف

كــان اخلليفــة العتيــد  " زانــدوف"ى املســمّ ذلــك بــأنّ. القضــية برمّتــها
لستالني، وكان، حبسـب بعـض البـاحثني، حيظـى بشـعبية أوسـع مـن        

اءت وفاتــه طبيعيــة، وذلــك وفــق شــهادة مخســة  وجــ… شــعبية ســتالني
همـوا مبقتلـه، وأضـيف إلـيهم     ثالثـة منـهم اتّ   أنّ إالّ. أطبّاء غري يهـود 

همـوا مجيعـاً بالتـآمر مـع املخـابرات      اء يهـود، وقـد اتّ  ة أطبّأمساء ستّ
. 1953كانت حماكمتهم مقرّرة خالل شهر آذار مـن عـام   … اإلسرائيلية

اً مفاجئـاً  لشهر بالـذات، قـد وضـعت حـدّ    وفاة ستالني يف هذا ا إال أنّ
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فطوي املوضوع كلّـه، وألغيـت   . هلذه احملاكمة وللضجيج القائم حوهلا
  .دون أي تفسري رمسي… "اء اإلرهابينياألطبّ"طلق سبيل احملاكمة، وأُ

اليهـود، بسـبب مـا مسّـي      ، قامت محلة جديدة ضـدّ 1961ويف عام 
القتصـــاد الروســـي يف ويف احلقيقـــة، كـــان ا". جـــرائمهم االقتصـــادية"

أســوأ أحوالــه، وكــان مــن ناحيــة أخــرى يتعــرّض لعمليــة هنــب مــنظم  
ــا كــان    . وواســع فضــالً عــن الفســاد الــذي دبّ يف مجيــع قطاعاتــه، ممّ

وكانت إجـراءات كـثرية   … يتسبّب يف هروب أموال طائلة خارج حدوده
صـلة ملـا    تتّخذ بني حني وآخر، مل يكن أي منها ليمـتّ ظاهريـاً بـأيّ   

ــاحثني ال ميتنعــون عــن    أنّ إالّ. ى الســاميةأن يســمّ ميكــن بعــض الب
اهتــام الدولــة بــاالخنراط يف إجــراءات الســامية، طالــت العديــد مــن    

ــدام   ــام باإلعـ ــهم أحكـ ــقّ بعضـ ــذت حبـ ــود، فنفّـ ــذه  . اليهـ ــع هـ ويف مجيـ
، كـان يشـار دائمـاً إىل اتصـاالت سـرية هلـم مـع إسـرائيل         "احملاكمات"

  …والواليات املتحدة

. تلك إذن كانت باختصار كبري، حال اليهود يف االحتاد السـوفيييت 
ــة مســاملة، وواقــع        ــداً متأرجحــة بــني تصــرحيات رمسي ــدو أب وهــي تب
ــة، ال       ــات، شخصــية ومجاعي ــداني، ميــارس عــرب تضــييقات وخروق مي

  .1953حصر هلا، حتى وفاة ستالني عام 
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-$+  

  الالسامية يف الواليات املتحدة
  
  

كثرية ومتتابعة مـن أجـل زرع بـذور الالسـامية يف     بذلت حماوالت 
فــت فيــه يف ســائر البلــدان  رِالواليــات املتحــدة، علــى النحــو الــذي عُ  

ــرّ    ــى م ــة وروســيا، عل ــع هــذه احملــاوالت    أنّ إالّ. العصــور األوروبي مجي
قُيِّض هلا أن تتوقّف عند عتبة، مل تستطع أن تتجاوزها إىل ما عُهد 

حاقـدة متأصّـلة، ومـن ممارسـات داميـة      يف أوروبا وروسيا من نزعـات  
ولقـــد تباينـــت آراء البـــاحثني واملـــؤرّخني يف تفســـري هـــذه  . مفرتســـة

أصــول الالســامية األوىل كانــت  فــرأى بعضــهم أنّ. املفارقــة التارخييــة
ــدة عــن اهتمامــات املهــاجرين يف       ــة، كانــت بعي تعــود إىل أســباب ديني

أهنـا كانــت تعــود   ورأى آخــرون. القـارة األمريكيــة وهواجسـهم الفكريــة  
مـا تتطـابق مـع    باألحرى إىل أسـباب اقتصـادية مغرقـة يف القـدم، قلّ    

ويـرى فريـق ثالـث    . الظروف االقتصادية القائمة يف الواليات املتحدة
أنّ تدفّق املهـاجرين إىل الواليـات املتحـدة مـن شـتّى أصـقاع األرض،       
ساعد معظمهم على التخلّي عمّا كـان يـرهقهم ويباعـد بينـهم، مـن      
أثقــال نفســية واجتماعيــة وماديــة ودينيــة، ليــدفعهم يف طريــق بنــاء   
مصريهم اجلديد واملشرتك، على حنـو يفضـل كـثرياً مـا كـانوا عليـه       

الواليـات املتحـدة    وميضي فريق رابع إىل القول بـأنّ . يف بلدان املنشأ
ه نّــإو. مل تعــرف عمليــاً الالســامية، إال بُعيــد احلــرب العامليــة األوىل     

ــى   ــدو علـ ــأنّ    ليبـ ــول بـ ــة، القـ ــة التارخييـ ــرب إىل احلقيقـ ــوم أقـ  العمـ
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بــدور ثــانوي ومتقطّــع،  الالســامية مل حتــظَ يف الواليــات املتحــدة إالّ
كان يربز بني حـني وآخـر، هنـا وهنـاك، ولكـن دون أن يبسـط شـبكته        
على األرض األمريكية، على الرغم من مجيـع احملـاوالت الـيت بـذلت     

الـرواج القـوي هلـا، منـذ مطلـع       هبذا الشـأن، والـيت عرفـت شـيئاً مـن     
  .القرن العشرين، ولكن دون أي جتذّر يف العقليات واملؤسسات

ــ ة متثــال ضــخم يســتقبل مــن بعيــد املهــاجرين القــادمني إىل     مثّ
ه متثال احلريـة، الـذي   إنّ. الواليات املتحدة، عرب بوابة مرفأ نيويورك

  :انُقشت يف قاعدته، أبيات شعرية لشاعر يهودي، وقد جاء فيه
  …أعطوين مجاهريكم« 

  اليت أرهقها التعب والشقاء
  هذه النفايات املرجتفة، القادمة من مرافئكم املكتظة،

  هذه الكتل الشبقة لتنفّس
  أوان احلرية،

  هلم، أعطوين إياهم، هؤالء الذين ال وطَن
  …والذين تقاذفتهم العاصفة

  »مصباحي، يف كبد السماء، يسطع عند الباب الذهيب  فإنّ
ــاربني مــــن   هــــذه  ــود اهلــ األبيــــات الشــــعرية، كانــــت ختــــصّ اليهــ

ل الالجئني اليهود، مل أوّ أنّ إالّ. االضطرابات واالضطهادات يف أوروبا
، وكــان 1654كــان ذلــك يف عــام . يقــدموا مــن أوروبــا، بــل مــن الربازيــل

عـــددهم ال يتجـــاوز الثالثـــة والعشـــرين مـــن اليهـــود الســـفارديني،       
ــاكم التفتـــ    ــه حمـ ــن وجـ ــاربني مـ ـــ  اهلـ ــب يُ ــنت مركـ ــى مـ دعى يش، علـ

، الــيت مسّيــت يف مــا  "امســرتدام اجلديــدة"، كــان قادمــاً إىل "كاترينــا"
بـــيرت "ويومهـــا حـــاول حـــاكم املســـتعمرة، املـــدعو     ". نيويـــورك"بعـــد 

Peter Stuy" (ستويفيســانت vesant(   دون "، قصــارى جهــده كــي حيــول
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ــتّامني،    تلويـــث مســـتعمرته هبـــذا العِـــرق مـــن الـــدهاة، األعـــداء، الشـ
ويومهــــا، لــــو مل يــــأهتم الســــماح بالــــدخول مــــن إدارة  "! البغيضــــني

بالــذات، ملــا كــانوا اســتطاعوا الــدخول إىل  " امســرتدام"املســتعمرة يف 
حــقّ احلصــول علــى اجلنســية األمريكيــة يف تلــك   أنّ إالّ"! نيويــورك"

وأمـا حـقّ االنتخـاب فقـد     . 1727عـام   املستعمرة، مل يُمـنَح لليهـود إالّ  
سوء الصـيت كـان    واحلقّ يُقال أنّ. الوقت بزمان كثرينالوه بعد ذلك 

  .قد سبق وصول اليهود إىل القارة اجلديدة، بزمان بعيد

ومـــع ذلـــك، فقـــد القـــى يهـــود كثـــر، إبـــان قـــدومهم، اســـتقباالً ال 
وكـان أن  . ا القـى سـابقوهم يف نيويـورك   خيتلف من حيـث املـودّة، عمّـ   

وبتسهيالت اقتصـادية،  نعموا حيثما كانوا ميضون، باحلرية الدينية، 
مل تكن بعد قد مهّـدت هلـم السـبيل للحصـول علـى احلقـوق املدنيـة        

ما نعموا به يف بعض املسـتعمرات،   ويرى بعض الباحثني أنّ. الكاملة
ــاثوليكيني        ــل الكـ ــرى، مثـ ــات أخـ ــه أقليـ ــا نالتـ ــثرياً مـ ــل كـ ــان يفضـ كـ

ــويكرس ــوثريني والكـ ــع    . واللـ ــجامهم مـ ــرعة انسـ ــا كانـــت سـ ــن هنـ ومـ
ملختلفة، فتسنّى لبعضـهم أن حيقّقـوا جناحـات مرموقـة     اجلماعات ا

ــاة االقتصــادية   ــة، واحلي ــاة االجتماعي الوضــع  أنّ إالّ. يف جمــايل احلي
العام مل يكن ليتشابه مع هذه الظروف االسـتثنائية، إذ كانـت هنـاك    

حــقّ  مــن ذلــك أنّ. قيــود علــيهم، تقــوم يف جمــال احلقــوق السياســية  
دوائر احلكوميـة، مل يُمنحـا هلـم قبـل     التصويت، أو حقّ العمـل يف الـ  

  .القرن التاسع عشر

ــبقت      ــد سـ ــى األرض، قـ ــاة علـ ــائع احليـ ــت وقـ ــد كانـ ــك، فقـ وإىل ذلـ
، مل يفعـل  1787دسـتور عـام    واحلقيقـة أنّ . التشريعات، يف أمـاكن كـثرية  

ــاً، إذ كانــت ضــرورات         ــان قائمــاً فعلي ــا ك ســوى إصــدار تثبيــت رمســي مل
د مـن الرفـد البشـري، قـد فرضـت      تجـدّ استخدام هذا التنوع اهلائل وامل
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ــداً عــن أيّ   ــدخل حكــومي، أو كنســي، أو مؤسّ   نفســها، بعي … ســاتي مــا ت
 - وسـواهم بـالطبع    - وبذلك، فُتِحت الطرق، شيئاً فشـيئاً، أمـام اليهـود    
إىل اجلامعــات، وإىل   إىل املهــن احلــرة واألعمــال التجاريــة، ومــن ثــمّ     

 لتــــايل إىل حــــقّ خمتلــــف التجمعــــات االجتماعيــــة والسياســــية، وبا   
ق كل ذلك، منذ مطلع القرن التاسع عشر، حبيث ولقد حتقّ. التصويت

اجملتمـع  " أمركـة " بات من املمكـن لكـل باحـث القـول دومنـا شـطط، أنّ      
  .وسائر ما فيه من اثنيات، كانت قد حتقّقت خالل تلك الفرتة

وتشاء الظروف أن يكون اليهود هم من عطّلوا سـري هـذا التطـور    
تدفّقهم إىل الواليات املتحـدة،   وذلك بأنّ. ي كان لصاحلهمالعام، الذ

، مــن أملانيــا والنمســا، وســائر البلــدان  1848وعــام  1820مــا بــني عــام  
األوروبيــة، قــد جتــاوز مئــات األلــوف عــدداً، فكــان بينــهم مــن تــأقلم      

يتعاطى أعماالً رخيصة وبائسة،  معظمهم ظلّ أنّ بسرعة وجنح، إالّ
ألحكام السابقة والقاسية، الـيت كانـت رائجـة    حبيث جتدّدت حياهلم ا

ما هو يهودي  حوهلم يف أوروبا، فأثارت الشكوك من جديد حول كلّ
ــا ــتّ   أنّ إالّ… يف أمريكـ ــتطع أن يـ ــداً مل يسـ ــهم  أحـ ــة وطنـ همهم خبيانـ

إىل  1861اجلديد، وذلك منذ حرب االنفصـال، الـيت قامـت مـن عـام      
يف كــال املعســكرين    ، والــيت قاتــل فيهــا اليهــود بــإخالص،     1865عــام  

  …املتحاربني، تبعاً للواليات اليت كانوا يقيمون فيها

، أخذت مالمح اليهودي الناجح ترتسم، علـى  1870وبدءاً من عام 
الرغم من مظاهر التمييز العنصري الذي كـان، هنـا وهنـاك، يرافـق     

الفــرتة الــيت أعقبــت حــرب االنفصــال، عرفــت   وكــان أنّ. هــذا النجــاح
ــدت بــدورها تنافســاً شــديداً يف   قفــزة اقتصــادية  وصــناعية هائلــة، ولّ

القطـــاعني، االقتصـــادي واملـــايل، وطموحـــاً قويـــاً يف احـــتالل مراكـــز 
اجتماعية متقدّمة، ما كان اجملتمـع األمريكـي قـد عـرف يف السـابق،      
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ذلـــك بغطرســـة وعدوانيـــة، مـــا كـــان  وقـــد ترافـــق كـــلّ. مـــا يقارهبمـــا
مهمـا يف وجـه جمـتمعهم    للمهاجرين اليهود اجلدد، القدرة علـى جل 

مـا كـانوا عـانوه مـن      اجلديد، ولكأني هبم يستعيضون بذلك عـن كـلّ  
  .إذالل وحرمان وقهر، يف بلداهنم السابقة يف أوروبا

ويف تلك الفرتة عينها، بـدرت، هنـا وهنـاك، يف الواليـات املتحـدة،      
ــها إىل أيّ    نزعــة  ســلوكات عنصــرية، كانــت أقــرب إىل الالســامية، من

اليهــود، وقــد  أخــرى، وكــان بعضــها إجــراءات متييزيــة فاضــحة، ضــدّ  
… ، يف نطـاق اجلـيش واحلكومـة و   1870وعـام   1860جرى ما بني عام 

 Ulysses" (يوليسـيس غرانـت  "اجلنرال الشهري  من ذلك أنّ! الفنادق

Grant(  ،قـــد حظّـــر علـــى اليهـــود املـــدنيني خـــالل حـــرب االنفصـــال ،
مــا حــدث يف مدينــة  أنّ إالّ… ش املتحاربــةالــدخول إىل مواقــع اجليــو

، قــد كشــف الغطــاء عــن ممارســات  1877عــام ) Saratoga" (ســاراتوغا"
إدارة فنــدق  طارئــة، عنصــرية، كانــت جتــري هنــا وهنــاك، وذلــك بــأنّ 

يف هذه املدينة، قد رفضت استضافة ) Grand Union" (غراند يونيون"
Joseph Seligm" (جوزيــف ســليغمان"املصــريف اليهــودي  an (وعائلتــه !

وإذ بعــدوى هــذا الســلوك العنصــري، متتــدّ إىل العديــد مــن األنديــة  
ا أثــار ســلوكات يهوديــة معاكســة، أقــدم عليهــا واملــدارس اخلاصــة، ممّــ

اليهــــود أنفســــهم يف أنديتــــهم ومــــواقعهم الرتفيهيــــة، الــــيت أخــــذوا 
ينشئوهنا خصيصاً هلـم، بـالقرب مـن املواقـع الـيت كانـت قـد بـادرهتم         

  …!اءباإلقص

، أخذت األمور تزداد تأزّماً، من جراء موجات 1881وبدءاً من عام 
وبعـد أن  . جديدة من املهاجرين اليهود، الوافدين من أوروبا الشـرقية 

كانت موجاهتم األوىل ال تتجاوز عشرات األلوف، فقـد جتـاوزت هـذه    
أحــد البــاحثني قــدّر عــدد مــن دخلــوا   بــل إنّ! املوجــات عتبــة املليــون
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! بثالثـــة ماليـــني 1920وعـــام  1881املتحـــدة، مـــا بـــني عـــام  الواليـــات
هم استُقبِلوا من قبل من سبقوهم من اليهود، على حنـو  واملعروف أنّ

ا كـان يقـوم   النظـر عمّـ   مكّنهم بسرعة من العمل واالسـتقرار، بغـضّ  
" سـيفارديني "اء انقسـامهم بـني   بينهم من فروقات وخالفات، من جـرّ 

بعضهم يبدي طموحاً يف احلصـول علـى    وعندما بدأ". اشكينازيني"و
ــام    ــامعي، وكـــــذلك يف اقتحـــ ــدريس اجلـــ ــة، ويف التـــ ــائف إداريـــ وظـــ

إال أهنـا كانـت   ! ة الفعل املتوقعة والنائمةاجملتمعات الثرية، جاءت ردّ
فكان أن مُنِـع اليهـود عمليـاً، يف    . ة فعل، ال سند قانوني هلاحمض ردّ

ــاطق    ــول منـ ــن دخـ ــرين، مـ ــرن العشـ ــع القـ ــهم مطلـ ــاء وأنديتـ األثريـ
وضُيِّق علـيهم حتـى يف املـدن، مـن حيـث حصـوهلم علـى        . ومصايفهم

أماكن للسكن، خارج ما كان خصّص هلـم مـن منـاطق سـكنية، تـذكّر      
  .القديم" بالغيتو"بعض الشيء 

ــلّ   ــد ترافــق ك ــود دون      وق ــرواج صــفات قبيحــة ختــصّ اليه ذلــك ب
… "غـوب فيـه  يهـودي غـري مر  "و" يهـودي صـاحل  "سواهم، بـل متيّـز بـني    

كما سرت شائعات عن مؤامرة دوليـة يهوديـة، أعيـد إليهـا الفضـل يف      
إذ … جنــاح الكــثريين مــن املهــاجرين اجلــدد يف شــتّى ميــادين العمــل  

ومضـى بعضـهم   ! ارةجبّـ " قوى مالية خفية"نُسِب كل ذلك إىل وجود 
وما كان ذلـك  . إىل التحدّث عن هيمنة يهودية على الذهب يف العامل

أحـد البـاحثني األمريكـيني آنـذاك، وامسـه       ذلـك بـأنّ  . ديدباألمر اجل
قــد  1801، كــان منــذ عــام  )Ignatius Donnelli" (اينياســيوس دونيلــي "

، يتحـدّث فيـه   )Caesar's Columns" (أعمدة قيصـر "وضع كتاباً بعنوان 
، ختطّط منـذ ذلـك احلـني، لكـي     "مجعية يهودية"صراحة عن وجود 

غالياً جداً، االضطهادات اليت كـانوا   ترغم املسيحيني على أن يدفعوا
  !قد فرضوها على اليهود، طوال قرون وقرون يف أوروبا
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. اً حامسـة بالنسـبة إىل احليـاة األمريكيـة    تلك السنوات كانـت حقـّ  
اً بــني النــاس مجيعــاً، علــى صــعيد املُثُــل فلقــد ســجّلت انقســاماً حــادّ

يف واقــع  ازدواجيــة واضــحة كانــت قــد تســرّبت األمريكيــة، وذلــك بــأنّ
. احلال، بني املواقف الرمسية املتعلّقة هبذه املثل، واملمارسات العمليـة 

ن يعلن بإصرار الوفاء الكلي ملثَلَـي احلريـة واملسـاواة،    فهناك دائماً مَ
الغــاليَني علــى مجيــع األمريكــيني، يف الوقــت الــذي كانــت فيــه بعــض  

، كتومـة،  األقليات، ومنها اليهودية، تتعرّض فيـه لتضـييقات عنصـرية   
ومــع ذلــك، فــال جيــوز تضــخيم  . ولكــن متكــرّرة، ولتصــرحيات مشــينة 

ر املزدوج، إذ كان يف واقع احلال، سـطحياً وطارئـاً، ال   مثل هذا التطوّ
ولذلك عينه، فقـد  . ميسّ يف العمق، نفسية املواطن األمريكي العادي

ــيح لليهــود عمومــاً، منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، أن ينشــئوا       أت
. ناجحة مـع الكـثريين حـوهلم، وأن حيظـوا بـاحرتام صـادق       صداقات
احلكومــة األمريكيــة، كانــت، مــن جهتــها، علــى الــرغم مــن         كمــا أنّ

التضييق الذي كانت قد فرضته على هجرة اليهود، تندّد بكل إجراء 
ولذلك أيضاً، أقدمت . في حيال األقليات، وال سيما حيال اليهودتعسّ

ــه   ــة علــى توجي ــا، عــام    احلكومــة األمريكي ــه للحكومــة يف روماني تنبي
، تعلن هلا فيـه علـى حنـو قـاطع، رفضـها التمييـز بـني مـن هـو          1903

  …!يهودي وغري يهودي

وطوال هذه الفرتة، مل تعرف الالسـامية يف الواليـات املتحـدة، أي    
ــور      أنّ إالّ. تصــعيد ــود املتواصــل، تســبّب يف ظه ــدفّق الالجــئني اليه ت

ا كــان قائمــاً أصــالً مــن د، فضــالً عمّــمتييــزات خاصــة بــالزنوج واليهــو
بعـض هـذه    وإنّ. متييزات حيال األقليات القادمة من إيرلندا وروسـيا 

التمييزات بلغ حداً من التمادي يف جمايل االقتصـاد والعمـل، باتـت    
، "للمسـيحيني فقـط  : "معه عروض العمل حتمل الفتات كتـب عليهـا  
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لطريـق عمليـاً، ولـيس    ة متييز آخـر يقطـع ا  وكان مثّ". لغري اليهود"أو 
ــادين اجلــيش       ــيم الواســع، ومي ــدان التعل ــاً، علــى اليهــود، يف مي رمسي

ولقــد قــاد كــل ذلــك إىل نشــوء حركــة يهوديــة   . والوظــائف السياســية
'B'nai B" (بــين بريــث"أطلقــت علــى ذاهتــا تســمية  rith (-  وهــي تعــين

، يف ســعي منــها إىل وضــع حــدّ للتشــهري  1913عــام  -" أبنــاء العهــد"
ــاليهود، ومــن أجــل وضــع حــدّ أيضــاً ملثــل هــذه الســلوكات      املســت عر ب

  .العنصرية

وجاء يوم طلع فيه بعض املثقّفني األمريكيني، مبا ميكن اعتبـاره  
فـادّعى بعـض علمـاء االجتمـاع     . قاعدة فكرية هلـذا النـهج العنصـري   

وقــال أحــد علمــاء   . أن اليهــود ينتمــون إىل عــرق مــريض ومتخلّــف    
، يف كتاب له بعنوان )Madison Grant" (رانتماديسون غ"األعراق، هو 

ة األعـراق،  ، بدونيّـ 1926، صدر يف نيويـورك عـام   "غياب العرق الكبري"
وقد ترك هذا الكتاب تأثرياً عميقاً، حبيـث  . وال سيما العرق اليهودي

وقد وجد مؤلّفه من يأخـذ بآرائـه ويـروّج    . أنه أعيد طبعه أربع مرات
ق هــذا املــدّ الفكــري، بظهــور حركــات   وترافــ. هلــا يف مؤلفــات جديــدة 

مناوئة جلميع األقليـات، مبـا فيهـا األقليـة اليهوديـة، الـيت كـان يـرى         
. املطلقة، خطراً فيها يهـدّد اجملتمـع األمريكـي برمّتـه    " األمركة"دعاة 

-Ku-Klux" (الكوكلـوكس كـالن  "وكان على رأس هذه احلركات، حركـة  

Klan ( ّمــن أجــل قمــع  1860 ســت عــامالشــهرية، الــيت كانــت قــد تأس ،
مـن أجـل   "، 1915حركات الزنوج، واليت أعيد تنظيمها وجتييشها عام 

وقـد كُتِـب   ". إنقاذ أمريكا من كل تـأثري زجنـي أو كـاثوليكي أو يهـودي    
، إذ كانــت تــؤجّج احلقــد علــى    1920هلــا أن تقــوم بــدور فعــال عــام     

اليهــود، ال ســيما يف نيويــورك، متّهمــة إيّــاهم مبحاولــة اهليمنــة علــى 
ــا، وباســـتحالة        ــاة يف أمريكـ ــن احليـ ــائهم غربـــاء عـ ــيء، وببقـ ــل شـ كـ
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لنا من التذكري مبـا كنّـا    وهنا ال بدّ. اندماجهم يف اجملتمع األمريكي
لصــناعي حتــدّثنا عنــه يف فصــل ســابق، حــول الــدور الــذي قــام بــه ا   

، من حيث اعتماده الدائم على كتاب "هنري فورد"األمريكي الشهري، 
، للتشهري بالـدور اليهـودي يف الواليـات    "بروتوكوالت حكماء صهيون"

أحد الباحثني األمريكيني مل ميتنـع عـن التصـريح     املتحدة، حتى أنّ
  :بشأنه

  !"هتلر نفسه، قد واصل مبعىن ما، ما كان فورد قد فعله إنّ"
مـن انتقـال عـدوى هـذه      هذا الصخب العـام، كـان ال بـدّ    د كلّوبع

، إذ "الكـونغرس "الروح العدائية إىل املؤسسات الرمسية، ويف طليعتها 
كان هو أول مَن سنّ العديـد مـن القـوانني ضـدّ هجـرة اليهـود، بـدءاً        

ــام   ــن عـ ــمّ. 1921مـ ــام   ثـ ــدر عـ ــم   1924صـ ــل اسـ ــانون حيمـ ــانون "قـ قـ
ــان اهلــدف الصــريح   "جونســون ــه، هــو إيقــاف اهلجــرة    ، ك ــن من واملعل

ولكـن احلقيقـة املدوّنـة    . اليهودية إىل الواليات املتحدة، على حنو تام
هبـوط اهلجـرة الفعلـي، كـان قـد بلـغ مـا بـني عـام           باألرقام تعلـن أنّ 

ــام  1924 ، أحــد عشــر ألفــاً، بعــد أن كــان ســجلّ مائــة ألــف       1929وع
يقوم بالكامل علـى   بلداً تلك كانت املفارقة الكربى، وهي أنّ! مهاجر

ى أصـقاع األرض، يقـرّر إجـراءات زاجـرة،     استجرار مهاجرين من شتّ
"! نقاء أصـوله العرقيـة  "ليحافظ على ما سُمّي يف نطاق الكونغرس، 

. وامتــدّت عــدوى هــذه اإلجــراءات، حتــى إىل قطــاع التعلــيم اجلــامعي
 ، أن حيـدّد 1922أراد، عـام  " هارفـارد "عميد جامعـة   فكان من ذلك أنّ

عــدد الطــالب اليهــود، وكــان بــذلك يكــرّس ممارســة كانــت ســارية يف    
وقــد بلــغ مــن تــأثري فعلــه هــذا، أن اقتــدت بــه جامعــات        . اجلامعــة

ومــدارس كــثرية، مل تعــد تقبــل بــني طالهبــا ســوى عــدد حمــدّد مــن     
، فشــمل معظــم املهــن "العــرف"ثــم اتّســع مــدى هــذا . الطــالب اليهــود
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ىل قطـاع السـكن، حبيـث مُنِـع     احلرة، ومكاتب التوظيـف، ثـم انتقـل إ   
، أن يلـج قطاعـات واسـعة مـن املـدن      "مـن أصـل عربانـي   "كل مـن هـو   
  .وضواحيها

، ارتفعـــت أصـــوات 1929وإبـــان األزمـــة االقتصـــادية الكـــربى، عـــام 
مـؤامرة عامليـة   "شديدة، تـتّهم اليهـود مبسـؤولية هـذه األزمـة، وبقيـام       

كوكلــوكس " فتحرّكــت مـن جديـد مجاعـة   . ، يـدبّروهنا ضـد أمريكـا   "مـا 
، "فرقـة القمصـان الفضـيّة   "كـان مـن أمههـا    . ، وتنظيمـات نازيـة  "كالن

، )William Pelly" (ولــيم بيلــي"الــيت كــان قــد أنشــأها أمريكــي يــدعى  
ــامية      ــحونة بالسـ ــحفه، املشـ ــه وصـ ــواق بكتبـ ــرِق األسـ ــان يُغـ ــذي كـ الـ

لرئاسـة اجلمهوريـة،    1936متطرّفة، والذي كان قد رشّح نفسـه، عـام   
ــورّع عـــن اإلعـــالن   بوصـــفه مرشـــح  احلـــزب املســـيحي، والـــذي مل يتـ
  :الصريح التايل

. حنن األمريكيني، قد أنشأنا حزباً نريده بكل تصميم السامياً متطّرفـاً « 
ر لنا إمكانية االحتجاج الفعال احلزب املسيحي الذي نظّمناه حديثاً، يوفّ وإنّ

  ».تنا وأموالناضّد الطريقة اليت يستويل هبا اليهود على صناعاتنا، وممتلكا
ــ وعــام  1933ة تنظيمــات أخــرى مشــاهبة، بلغــت مــا بــني عــام     ومثّ

، وفق دراسة قام هبا أحد املؤرّخني األمريكيني املعاصرين، مائـة  1939
إال أن املـدّ النـازي األقـوى، جـاء     … وواحداً وعشرين تنظيمـاً السـامياً  

 بـأنّ  ذلـك . خالل الثالثينيات من القرن العشرين، مـن أملانيـا النازيـة   
استيالء النازية على احلكم يف أملانيا، مل يشجّع التنظيمات الوطنية 
املتطرّفة وحسب، بـل محـل أيضـاً دعمـاً مباشـراً للتنظيمـات النازيـة        

احلكومــة األملانيــة كانــت قــد   كمــا أنّ. املتواجــدة يف الواليــات املتحــدة
أنشــأت مركــزاً للدعايــة النازيــة، دعمهــا هتلــر نفســه مبوافقتــه علــى  
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. أمريكيــة، ذات نزعــة نازيــة صــرف -إنشــاء جمموعــة مشــرتكة، أملانيــة
، وقـد كُلّفـت مبهمـة    "أصدقاء أملانيـا اجلديـدة  "وقد أطلق عليها اسم 

جتميع مجيع اجلمعيـات النازيـة يف فيديراليـة واسـعة، واتّخـذت هلـا       
، الــذي اعتــرب مبثابـــة   )Fritz Kuhen" (فريتــز كــوهن  "قائــداً يــدعى   

الشـــعب األمريكـــي كـــان، يف حقيقـــة   غـــري أنّ! كـــايف أمري" الفـــوهرر"
فمـا إن ظهـرت للعيـان سياسـات     . األمر، بعيداً عـن كـل هـذا الصـخب    

هتلـــر احلقيقيـــة يف أوروبـــا، حتـــى اهنـــارت مجيـــع هـــذه التنظيمـــات  
  !النازية من تلقاء ذاهتا يف أمريكا

ــرّ  د اهنيـــار التنظيمـــات ولكـــن احلركـــة الالســـامية مل تنقطـــع جملـ
شـتهر، خـالل الثالثينيـات مـن القـرن العشـرين، كـاهن        فقـد ا . النازية

ــدعى   ــاثوليكي، يـ ــي كـ ــوغلن "أمريكـ ــارلز كـ ، )Charles Coughlin" (تشـ
، ثالثـة ماليـني   1926بأحاديثه اإلذاعية، اليت بلغ عدد سامعيها، عام 

. فكـان لـه تـأثري هائـل    . ونصف املليون، كـان معظمهـم مـن الكاثوليـك    
ــ إالّ. ةوكــان مــن دعــاة الالســامية املعتدلــ    ــرئيس   أنّ ه، بعــد انتخــاب ال

فأسّـس يف العـام نفسـه،    . ، أخذ يتطـرّف بالسـاميّته  1936روزفلت عام 
، وكــان "العدالــة االجتماعيــة"صــحيفة أســبوعية، أطلــق عليهــا اســم   

السيطرة على "يطالب فيها دوماً بتنظيم جبهة مسيحية، هتدف إىل 
، "حكمـاء صـهيون  بروتوكـوالت  "ثـم أُخـذ بكتـاب    ". ملوك املـال العـاملي  

وركّز جلّ جهـوده علـى اهتـام اليهـود بالتحـالف مـع الشـيوعية، علمـاً         
وكـان  ". الرأمسـال العـاملي  "همهم أيضاً بوضـع يـدهم علـى    بأنه كان يتّ

أن جوبه يف مطلع األربعينيات مبعارضة قوية، جاءته هذه املـرة مـن   
ه املسؤولني الكنسـيني، حتـى إنـه ختلّـى عـن برناجمـه اإلذاعـي، ولكنـ        

، "العدالـــة االجتماعيـــة"واصـــل نضـــاله الفكـــري مـــن خـــالل جملـــة  
حركـة  "و" اجلبهـة املسـيحيّة  "والتنظيمات القريبة من توجّهاته، مثـل  
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وقد أثارت هذه التنظيمـات أعمـال شـغب السـامية،     ". العمل املسيحي
وأخرياً، حترّك األساقفة الكاثوليك يف أمريكـا، إثـر هـذه    . هنا وهناك

  :، يقولون1942مية، وأعلنوا يف بياهنم السنوي لعام التحرّكات الالسا

إننا مستاؤون جداً من السفاهات البشعة اليت ُيتهم هبا اليهود يف البلدان « 
  ». املختلفة، وكذلك الشعوب املستضعفة اليت تدين بإميان غري إمياننا

اليهـــود  ، ســـرت سلســـلة مـــن االهتامـــات تـــدّعي أنّ 1941ويف عـــام 
فسـبّب ذلـك   . يات املتحدة يف احلرب العاملية الثانيـة يسعون لزجّ الوال

وكـان أن تبنّـى   . موجة جديـدة مـن الالسـامية، اجتاحـت أمريكـا كلّهـا      
 Burton" (بُرتـون ويلـر  "هذا املوقف عضو يف جملس الشـيوخ، يـدعى   

Weeler( وعضــو آخــر يف جملــس النــواب ،)جــون "يــدعى ) الكــونغرس
الصـوت   أنّ إالّ. أوتيا من نفوذ ، ودعماه بكل ما)John Rankin" (رانكن

ــار     ــان صــوت الطي ــغ، ك ــدبرغ "األبل ، )Charles Lindberg" (تشــارلز لين
الــذي كــان قــد اشــتهر بعبــوره احملــيط األطلســي، وحيــداً علــى مــنت    

اً، ال مـن قريـب   وقـد عُـرِف عنـه أنـه مل يكـن معنيّـ      . 1927طائرته عام 
ــه      ــن قبولـ ــا مل يكـ ــامي، مـ ــو السـ ــا هـ ــل مـ ــد، بكـ ــن بعيـ ــام "وال مـ وسـ

ــه إيّــــ " االســــتحقاق ــاني، الــــذي منحــ ــام األملــ ــرلني، 1938اه عــ ، يف بــ
وإىل . ، قد جلب عليه هذه التهمة)Goering" (غورينغ"الفيلدمارشال 

" روزفلـت "اليهـود وإدارة الـرئيس    ،1941ذلك، فقد اتّهَـمَ صـرحياً عـام    
وبريطانيا العظمى، بالضغط على الواليات املتحدة، من أجل زجّهـا  

ــ. بيف احلــر مــا أراد بــذلك أن حيــذّر مواطنيــه مــن ه إنّوقــد صــرّح بأنّ
الذين قد يعرّضون مستقبل الوطن للخطر، بسبب قـدراهتم  "اليهود 

ــر       ــينما ودور النشـ ــاق السـ ــونه يف نطـ ــذي ميارسـ ــوذ الـ ــة، والنفـ املاليـ
  ".والراديو وحكومة بلدنا

وخــالل احلــرب العامليــة الثانيــة، خَفَــتَ صــوت الالســامية املنظمــة  
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ومل يُثِر هـذا التحـرك املتاعـب لليهـود،     . سيّسة، ثم تالشت بالكليةوامل
ولقــد كــان مبثابــة إنــذار هلــم، وجلميــع … ولكنــه أثــار قلقهــم الشــديد

التفجّـــرات الالســـامية الـــيت  فبـــات واضـــحاً للجميـــع أنّ. األمريكــيني 
عرفتها أوروبا قروناً طويلة، قد تظهر ذات يوم، يف عنـف مفـاجئ يف   

ــة مــا     ــاً لظــروف مؤاتي ــات املتحــدة، تبع ــاق   … الوالي ــان اخلن ــذلك ك ول
. يضيق على اليهود، شيئاً فشيئاً، وكذلك حدث هلم يف ميـدان العمـل  

دخلوا أبـواب  ه مسح يف الوقت نفسه، لعـدد حمـدّد منـهم، أن يـ    أنّ إالّ
ة، مثــل التعلــيم واهلندســة علــى اخــتالف أشــكاهلا، فيمــا   املهــن احلــرّ

كانت أبـواب احلقـوق والطـبّ وطـبّ األسـنان، وخمتلـف اختصاصـات        
  !التعليم اجلامعي، مقفلة يف وجوههم

ومع هناية احلرب، مل ينته التمييـز االجتمـاعي واالقتصـادي، بـل     
ويف . 1950ريكيـة حتـى سـنة    ظلّ هو الوجـه األبـرز يف الالسـامية األم   

اليهـود، فتبـيّن    ، أجريت دراسة ميدانيـة حـول التمييـز ضـدّ    1962عام 
أنّ هـــذا التمييـــز ال يـــزال ســـاري املفعـــول، علـــى الـــرغم مـــن بعـــض 
اإلجراءات القانونية، الـيت اختـذت هبـذا الشـأن، علـى أنـه يُمـارَس يف        

االجتماعيـة،  ر، وإن بفعالية، يف نطاق السـكن، والفعاليـات   فَم وخَتكتّ
ات مــن القــرن العشــرين الســتينيّ ن أنّكمــا تبــيّ. واملــدارس، والتوظيــف

عرفـت يقظــة للنازيــة يف الواليــات املتحــدة، ويف بلــدان أخــرى، ولقــد  
مائة ، علــى ســت1965ّيف الواليــات املتحــدة وحــدها، عــام  االعتــداء متّ

ثم إن هناك تنظيمات السـامية ال تـزال قائمـة، وهـي     ! كنيس يهودي
 عى، مبا أوتيت من وسائل إعالمية خمتلفة، لبثّ روح احلقد ضدّتس

 !اليهود، وهتدّد بإمتام ما عجز هتلر عن إجنازه
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-%+  

  ةبَاملغيَّ… احلقيقة الساطعة
  
  

ى لـه أن يطـالع مثـل    إنسـان يتسـنّ   كـلّ  ال خيامرني أدنـى شـك أنّ  
هــذا العــرض التــارخيي الــوجيز، للعالقــات اليهوديــة مــع اجملتمعــات   

لــه مــن أن يتســاءل  الوثنيــة القدميــة أوالً، ثــم مــع املســيحيّة، ال بــدّ 
 مـا فعـل اليهـود بغـري اليهـود، ثـمّ       أين كـان اهلل يف كـلّ  : مراراً وتكراراً

أيـن كـان املسـيح     باملسيحيني حتى عهـد اإلمرباطـور قسـطنطني، ثـمّ    
ن كـانوا يُـدعون مسـيحيني، بـاليهود،     ما فعل املسـيحيون، أو مَـ   يف كلّ
عهد اإلمرباطور قسطنطني يف الربـع األول مـن القـرن الرابـع،     منذ 

  حتى عهد هتلر، أي حتى منتصف القرن العشرين؟
ه لسؤال مزدوج وحميّر، يثقل ضـمري املـؤمن، اليهـودي أوالً، ثـم     إنّ

املسيحي، على حنـو ال جيـوز معـه التغاضـي عـن مضـامينه، وال عـن        
  .نتائجه، بالغاً ما بلغت من خطورة وجسارة

قـــد حـــاول الكـــثريون مـــن البـــاحثني واملـــؤرّخني واملفكـــرين، أن  ول
وكـانوا  . وكان منهم اليهودي، واملسـيحي، واملسـلم، وامللحـد   . يتصدّوا له

ــدان وثقافــات وحضــارات خمتلفــة، إالّ    ــوا  أنّ ينتمــون إىل بل هــم واجه
وكـذلك فعـل   . هم السؤال إياه، وحبثوا له عن جواب، بل عن أجوبةكلّ

.  والفالســفة املســيحيني، مــن قــدامى وحمــدثنيعــدد مــن الالهــوتيني
مـا السـرّ يف طبيعـة    : وكان السؤال نفسـه يفـرض ذاتـه علـى اجلميـع     

ــة أوّ   ــة، اليهودي ــات الديني ــمّالعالق ــة يف العنــف    الً، ث املســيحيّة، املغرق
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واإلقصــاء، واحلقــد والقتــل، بــني أنــاس وشــعوب تــؤمن بــاهلل، وتــدّعي 
ح، وتـــدّعي التصـــرف باســـم   التصـــرف باســـم اهلل، أو تـــؤمن باملســـي   

سـم  املسيح؟ فلـئن كـان مـن املمكـن أن حيـدث عمـل فـردي طـارئ، يتّ        
بالعنف حتى القتل، باسم اهلل وباسم املسـيح، فكيـف ميكـن التسـليم     

تـها، طـوال مئـات السـنوات، يف     بعمل يتواصل على نطاق شـعوب برمّ 
  عنف وقتل وحقد وقهر، باسم اهلل أو باسم املسيح؟

. فــات ال حصــر هلــاوبــة خمتلفــة، وردت يف مؤلّبــالطبع، هنــاك أج
ومنـها الـديين الصـرف،    . وذكرت فيها أسباب كـثرية، أو مـا بـدا أسـباباً    

ومنــــها النفســــي، ومنــــها االجتمــــاعي، ومنــــها االقتصــــادي، ومنــــها 
كما قُدِّمت تفاسـري حاولـت أن جتمـع     .العرقيالسياسي، ومنها أيضاً 

أحـدها علـى حنـو خـاص،      بني العديد من هذه األسـباب، أو أن تـربز  
ولقــد حرصــتُ علــى . وال ســيما مــا كــان منــها عرقيــاً أو دينيــاً صــرفاً 

فـات، يف لغاهتـا األصـلية، وهـي     مطالعة ما طالته يداي من هذه املؤلّ
فرنسية، أو يف ترمجات هلا يف الفرنسـية، وأحيانـاً قليلـة يف العربيـة،     

أيّـاً   تـهيت إىل أنّ وان. فضالً عما كان قد وُضع أصالً يف اللغة العربيـة 
ــدّ      ــة، اســتطاعت أن تق ــردة وال جمتمع م مــن هــذه الدراســات، ال منف

تفســرياً شــامالً، معقــوالً أو مقبــوالً، هلــذا الصــدام التــارخيي الفريــد 
ته ودميومته، إن مل يؤخـذ بعـني االعتبـار مـا بـدا يل خروجـاً       بوحشيّ

، ومـن ثــم  الً، واملسـيحيّة ثانيــاً مــن اليهوديـة أوّ  صـرحياً، مـن قبــل كـلّ   
من قبل االثنتني معاً، عـن مسـارمها الروحـي األصـلي، وانغماسـهما      
بالتايل على حنو مهجي ومتفاقم، يف متاهات السلطة الزمنية، وما 
تستجر إليه هذه السلطة حتماً ودائماً، اآلخذين هبا، من تَعامٍ ذاتي، 

ش ســلطوي، وتنــاحر  واســتكبار فكــري، واســتعالء اجتمــاعي، وتــوحّ    
ــودي، ت ــن      وجـ ــتوى مـ ــاً إىل مسـ ــحاهبا مجيعـ ــداً بأصـ ــا أبـ ــي كلّهـ فضـ
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العالقات، ال ميتّ بأي حال إىل األصـلني الـروحيني، اللـذين كانـا يف     
وإن استنتاجي القاسي والواقعي هذا، ليطـال الـدول   . نشأهتما األوىل

  .سواء والكنائس، يف الشرق والغرب على حدّ

مني علــى وهنــا أمســح لنفســي بــأن أدعــو البــاحثني العــرب واملســل 
حنو خاص، لالنكباب على هـذه املعضـلة التارخييـة اليـوم، وحنـن يف      

، فيمــا العــامل العربــي واإلســالمي، علــى مــا هــو    2015منتصــف عــام 
عليه من اقتتال وتكافر وتذابح، يذكّر مبا كان عليه اجملتمع الغربي، 

 ي أريـد أيضـاً  أنـّ  إالّ. شة، املاضية والطويلـة إبان حروبه الدينية املتوحّ
ــأنّ     ــع العــرب واملســلمني، ب ــر هبــذا الشــأن، مجي تلــك احلــروب   أن أذكّ

الدينيــة الغربيــة، كانــت بــني شــعوب ودول، تســاوت بعــض الشــيء يف    
وقــد نبعــت صــراعاهتا مــن  . املعرفــة، والثقافــة، واملســتوى االجتمــاعي 

ذاهتــــا، وأهنتــــها بــــذاهتا، فيمــــا العــــرب واملســــلمون اليــــوم يقتتلــــون، 
فين بعضهم بعضاً، بتخطيط وإيعـاز ومتويـل   ويرتاشقون التكفري، وي

وتسليح كلي، مـن قبـل دول تفـوقهم مبـا ال يقـاس، يف مجيـع شـؤون        
ــر،        ــة األم ــد هلــم يف حقيق ــاة، وال تري ــم ومســتوى احلي ــة والعل املعرف

  !الفناء… سوى

 أجــدني أمــام ســؤال ملــحّ . وهنــا، إذ أعــود إىل موضــوعنا الرئيســي 
  :هوة ال تقاوم، ووحمرج، يطرح نفسه بقوّ

هــل مــا يشــهده العــامل اليــوم، مــن هيمنــة غربيــة ســاحقة، علــى كــل  
تها، صعيد، ومن خطر انقراض وشيك لشعوب وحضارات وثقافات برمّ

ــراه يشــكّل إحــدى نتــائج مــا     حيــدث مبحــض الصــدفة التارخييــة، أم تُ
  استعرضنا من تاريخ مؤمل للعالقات بني اليهودية واملسيحيّة؟

افرتاضياً لنظرية أسعى إىل الرتويـج  قد يبدو سؤايل هذا جتاوزاً 
مــا يبــدو يل حقيقــة ناصــعة، باتــت منــذ  أنّ إالّ. هلــا، لســبب أو آلخــر
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ســنوات طويلــة، تفــرض نفســها دون لــبس، علــى اجلميــع يف الشــرق   
والغرب، هـي واقـع هيمنـة الصـهيونية علـى العـامل بأسـره، وال سـيما         

ني اليهــود والصــهيونية، بــاعرتاف البــاحث . علــى دول الغــرب وكنائســه 
ــة، تطرّ  والرافضــني هلــا، إن هــي إالّ  ــاً،  أكثــر نتاجــات اليهودي ــاً فكري ف

  .وممارسة عنفية، وسعياً لتحقيق حلم السيطرة العاملية

ــر     ويف عــودة إىل هيمنــة الصــهيونية علــى صــعيد دول الغــرب، أذكّ
 -ه تـــبني لنـــا، خـــالل استعراضـــنا الســـابق، للعالقـــات اليهوديـــة بأنّـــ

ن هنــاك دائمــاً، يف بعــض بلــدان الغــرب، وحتــى يف  املســيحيّة، أنــه كــا
هم اليهـــود بالســـعي إىل  قلـــب روســـيا والواليـــات املتحـــدة، مـــن يـــتّ     

كـل شـيء كـان ينتـهي      وقد تـبني لنـا أيضـاً أنّ   … السيطرة على العامل
ــود      ــال اليهـ ــريد، يطـ ــهب والتشـ ــازر والنـ ــن اجملـ ــد مـ ــدوث مزيـ إىل حـ

ــاك   ــم اهلا  أنّ إالّ… أنفســهم هنــا وهن ــل واملتواصــل، مــن   هــذا الرتاك ئ
جمــازر وهنــب وتشــريد، الــذي أفضــى يف نتيجــة املطــاف، إىل مــا بــات 

ــمى  ــة"يسـ ــن    " احملرقـ ــرين، مل يكـ ــرن العشـ ــف القـ ــة يف منتصـ النازيـ
ب عليـه نتـائج يف غايـة    ليحدث على مدى قرون وقرون، دون أن ترتتـّ 

اخلطورة، وبعيدة الغور واملدى، كان بعضها تلقائياً وحتمياً، وبعضـها  
  …ر كان مدروساً وخمططاًاآلخ

، 1955وإنــي ألرى، يف ضــوء تعــاطي الطويــل واحلثيــث، منــذ عــام   
مع املسؤولني الكنسيني أوالً، ثم مع السياسيني يف الغرب، ويف ضـوء  
متابعيت الدؤوبة لألحداث العاملية، وال سيما تلك اليت حلّت بالعـامل  

ــذ قــرار تقســيم فلســطني عــام       تــى ، ح1947العربــي واإلســالمي، من
إنـي  : اللحظة احلاضرة، ويف ضوء مطالعاتي الكثرية واملتنوعة، أقول

ــان بالدرجــة       ألرى أنّ ــائج، ك ــاً مــن هــذه النت ــاً وحتمي ــان تلقائي مــا ك
األوىل، عقـــدة ذنـــب هائلـــة، أطبقـــت علـــى الغـــربيني مجيعـــاً، دون       
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ــن هــو يهــودي، فســكنت اجملتمــع الغربــي    اســتثناء، حيــال كــلّ  مــا ومَ
ســاته، ه، جبميــع أفــراده ومؤسّضــي، وأثقلتــه كلّــبرمتــه، علــى حنــو مَرَ

احمللية والوطنية والعاملية، من سياسية وثقافية وكنسـية ودبلوماسـية   
الً علـى  أأقول إنه بـات مكـبّ  … وإعالمية واجتماعية وفنية بل ورياضية

د، حتــى أنــه بــات ال يــدري مــا يعمــل      كــل صــعيد؟ أقوهلــا دون تــردّ   
فسه من وطـأة شـعوره القاتـل    لريضي اليهود، بقصد التخفيف عن ن

ــذنب، وكــذلك بقصــد    ــه مــن جــرائم   هلــم عمّــ " التعــويض"بال ا ارتكب
  …!هم طوال قرونبشعة حبقّ

ولكــم أتقــن اليهــود اســتغالل عقــدة الــذنب هــذه، واســتثمارها إىل 
أبعــد مــدى، وعلــى حنــو مــدروس ومتتــابع، وإذ هبــا تتمظهــر بشــتى     

بـــات ينـــاقض الطـــرق، ويف خمتلـــف املناســـبات، حتـــى يف نطـــاق مـــا 
صرحياً األسس السياسية اليت قامت عليها هذه اجملتمعات، واملبـادئ  
ــا، إثــــر احلــــربني العــــامليتني    العامــــة، الناظمــــة الــــيت أرســــت عليهــ

ي ميثـــاق األمـــم الطـــاحنتني، قواعـــد التعامـــل الـــدويل، يف مـــا مسّـــ 
املتحدة، وذلك داخل اهليئات الدولية بالذات، أو خارجها، مثـل هيئـة   

تحــدة، وجملــس األمــن، وجملــس حقــوق اإلنســان، وســائر      األمــم امل
تـها هـذه، إىل   بـل هـي مضـت يف ازدواجيّ   . اهليئات الدولية التابعـة هلـا  

، 1949حــد خــرق املعاهــدات الدوليـــة، مثــل معاهــدات جنيــف لعـــام       
ــاري   املتعلّ ــدنيني، والــــرتاث احلضــ ــرورة احــــرتام حقــــوق املــ ــة بضــ قــ

الـيت كانـت قـد أملتـها علـى      واإلنساني إبان احلروب، تلك املعاهـدات  
  .دول الغرب بالذات، أهوال احلرب العاملية الثانية

ط، من هذه النتائج اخلطرية والبعيـدة  ا ما هو مدروس وخمطّوأمّ
املــدى، فلــيس لنــا ســوى التحــديق الصــادق يف مــا بــات مكشــوفاً أمــام   
العامل بأسره، من وقائع إطباق الصـهيونية إطباقـاً كـامالً علـى مجيـع      
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الكــربى تقريبــاً، بــدءاً مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة والــدول  الــدول
األوروبيــة، ومــروراً بالــدول الكــثرية الــدائرة يف فلكهــا، وانتــهاء جبميــع  

، "اجلامعــة العربيــة"ى الــدول العربيــة، القابعــة حتــت عبــاءة مــا يســمّ  
فحسـبنا التــذكري بـبعض مــا   . حصــىة علــى ذلـك أكثــر مـن أن تُ  واألدلـّ 

نقلــت هيئـــة األمــم مـــن جنيــف إىل عاصـــمة العـــامل     جــرى، منـــذ أن 
  :ومن هذه األحداث املعروفة. 1945اليهودي، نيويورك، عام 

  .1947عام  لفلسطنيقرار التقسيم اجلائر  -1
تسابق الدولتني الكربيني آنـذاك، الواليـات املتحـدة األمريكيـة      - 2

  .15/5/1948واالحتاد السوفيييت، من أجل االعرتاف بإسرائيل يف 
مســارعة بريطانيــا وفرنســا إىل إنشــاء مفاعــل دميونــا النــووي  -3

  .1955يف إسرائيل، بدءاً من عام 
حتــالف هــاتني الــدولتني أيضــاً مــع إســرائيل يف عــدواهنا علــى   -4

  .1956مصر عام 
ــام      -5 ــورية عــ ــر وســ ــى مصــ ــرائيل علــ ــدوان إســ ــر عــ ، 1967تربيــ

احتلت مـن   ، جلميع ما2015واحتالهلا املتواصل حتى اليوم من عام 
ــن انســـحاهبا       أراض يف فلســـطني وســـورية ومصـــر، علـــى الـــرغم مـ

  .الشكلي من سيناء
ابتالعها املتواصل هلذه األراضي، اليت تعتربها األمـم املتحـدة    -6
ة، مع تفنّنها يف اعتقـال وتشـريد وقتـل مـن تشـاء مـن سـكاهنا        حمتلّ

ذ خــاألصــليني، وذلــك خالفــاً جلميــع املواثيــق الدوليــة، ودون أن يتّ     
  .ها أي إجراء زاجرحبقّ
تصميم الواليات املتحدة الـدائم علـى تغطيـة إسـرائيل يف كـل       -7

 45لصـاحلها،  ) الفيتـو (الـنقض   امتيازما تفعل، وذلك باستخدامها 
  .2015مرة حتى عام 
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رة للبنـــان، واحتالهلـــا أراض فيـــه، اجتياحـــات إســـرائيل املتكـــرّ -8
  .2006ا عليه عام فضالً عن اعتداءاهتا املتواصلة هذه، وحرهب

التدمري املمنهج والشامل للعـامل العربـي واإلسـالمي، عـرب مـا       -9
، وما كانت إسرائيل أعلنت عنه صرحياً، منـذ  "الربيع العربي"يسمى 

، يف جملـة كيفـونيم اإلسـرائيلية، حتـت عنـوان      1982شهر شباط عام 
  ".اسرتاتيجية إسرائيل يف الثمانينيات"

شــنّ علــى ســورية منــذ منتصــف شــهر احلــرب الكونيــة الــيت ت -10
دولــــة، بزعامــــة الواليــــات املتحــــدة،  140، مــــن قبــــل 2011آذار عــــام 

دولــة، وبتغطيــة ماليــة وشــرعية مائــة وبتجنيــد مقــاتلني يأتوهنــا مــن 
مـــن مجيـــع دول اجلامعـــة العربيـــة، وبتغطيـــة سياســـية ودبلوماســـية 

  .كاملة من معظم دول الغرب، حتت عباءة األمم املتحدة

ما هو ظاهر من اجلبل اجلليـدي، الـذي أمسيتـه     أهمّ هذا بعض
  .النتائج اخلطرية والبعيدة املدى

ا ما هو خفي من هذا اجلبل عينه يف عمـق األحـداث الدوليـة،    أمّ
ــى بعضــه أيضــاً ممّــ    ــيس أدلّ عل ــال يف    فل ــذ مــؤمتر ب ا قــد جــرى من

أن أشـري باقتضـاب إليـه، كمـا يف الفقـرة       ، ومـا أودّ 1897سويسرا عام 
  :بقةالسا
الـوطن القـومي   "يف نطاق التحرك الصهيوني من أجل إنشاء  -1

  …، يف فلسطني حتديداً، ال يف أوغندا، وال يف األرجنتني"اليهودي
ــرب     -2 ــعال احلـ ــة، وإشـ ــة العثمانيـ ــار اإلمرباطوريـ ــاق اهنيـ يف نطـ

  …العاملية األوىل
يف نطـــاق اتفاقيـــات الشـــريف حســـني مـــع اللـــورد ماكمـــاهون   -3

  .الربيطاني
  .يف نطاق معاهدة سايكس بيكو السرية -4
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  ".وعد بلفور"يف نطاق  -5
، حيـث منحـت كـل مـن     1920عـام  " سان رميو"يف نطاق مؤمتر  -6

بريطانيــا وفرنســا، نفســيهما، حــق االنتــداب األممــي علــى ســورية        
وتقســـيم ســـورية والعـــراق، بقصـــد اصـــطناع دول صـــغرية … والعـــراق

  …منها" عربية"
  .ما بقوة السالحيف نطاق فرض انتداهب -7
ــة،       -8 ــالت طائفي ــع دوي ــع أوصــال ســورية إىل أرب يف نطــاق تقطي

  .متناحرة

ــ ة شــهود كــثريون علــى مجيــع األحــداث الــيت ذكــرت، يف طــول     مثّ
وبعضـهم كتـب تبجّحـاً وجتبّـراً، مثـل املـؤرّخ اليهـودي        . الغرب وعرضه

، يف كتـاب لـه   )Charles Enderlin" (شـارل انـدرالن  "الفرنسـي املعاصـر،   
ث فيـه  ، وهـو يتحـدّ  2008، صدر يف بـاريس عـام   "بالنار والدم"عنوان ب

ــاب، الــــيت     ــآمر والعنــــف والقتــــل واإلرهــ ــائل التــ عــــن خمتلــــف وســ
 اســـتخدمتها املنظمـــات الصـــهيونية واإلرهابيـــة يف فلســـطني ضـــدّ     

وبعضهم كتـب  . السكان العرب، قبيل اإلعالن عن نشوء دولة إسرائيل
عض العرب مـع احلركـة الصـهيونية،    إقراراً منه بواقع تآمر الغرب وب

على العرب، مـن أجـل انتـزاع أرض لليهـود يف فلسـطني، مثـل املـؤرّخ        
يف كتـاب لـه   ) Dominique Vidal" (دومينيك فيدال"اليهودي الفرنسي 

  :، حتت عنوان1997صدر يف باريس عام 
  ".خطيئة إسرائيل األصلية"

، إشـارة  وهناك أيضـاً شـاهدان فرنسـيان، حيمـل توقيـت شـهادهتما      
اســـتفهام ضـــخمة، حـــول قـــدرة الصـــهيونية علـــى اهليمنـــة الســـرية    

ــد برمّ  ــه، حبجــم فرنســا والســريعة علــى بل ــفالشــاهد األوّ. ت دعى ل يُ
، الذي كان مشهوراً يف اخلمسـينيات مـن   )Père Charles" (األب شارل"
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، 1953وقد وضع عـام  . القرن املاضي يف األوساط اجلامعية الفرنسية
، يـدعو فيـه علنـاً وصـرحياً، إىل     "املسـألة اليهوديـة   حـلّ "كتاباً بعنوان 

 املسارعة من أجل حرمان اليهـود يف فرنسـا، بقـوة القـانون، مـن حـقّ      
هلم فاجـأ فيـه الفرنسـيون بتحـوّ    املواطنة والتملك، لـئال يـأتي يـوم، يُ   

ولكـم يـذكر هـذا    … بني ليلة وضحاها، إىل عبيد لدى اليهود ليس إالّ
لرئيس بنجامان فرنكلني من حتذير مماثل التحذير مبا نسب إىل ا

  !1787فوا بوضع الدستور األمريكي عام ملن كلّ ههوجّ

ــ ــي،   أمّـ ــو املفكـــر الفرنسـ ــاني، فهـ ــاهد الثـ ــارودي"ا الشـ " روجيـــه غـ
)Roger Garaudy(ّدة حلقوق اإلنسان، وبدفاعـه  ، املشهور مبواقفه املؤي

عــــن القضــــية الفلســــطينية، وبدعوتــــه كــــذلك إىل احلفــــاظ علــــى 
ولـه كتـب كـثرية،    . الغـرب الصـناعي عـن تـدمريها     الطبيعة، وإىل كـفّ 

قضـية  "هـا كتابـه   دافع هبا عـن حقـوق الشـعب الفلسـطيين، ومـن أمهّ     
مـة كتابـه   ما جاء يف مقدّ وإنّ. 1983، الصادر يف باريس عام "إسرائيل

هذا، منذ سـطورها األوىل، لـيجعلين أدعـو قـارئي، ليقارنـه مبـا جـاء        
  :، يقول"رلاألب شا"يف كتاب 

يف . الصهيونية ودولـة إسـرائيل  ): تابو" (حمّرماً"نواجه موضوعاً « 
فرنسا، يسع املرء أن ينتقد العقيدة الكاثوليكية أو املاركسية، أن يهّشم 
اإلحلاد أو الوطنية، أن يدين أنظمة االحتاد السوفيييت والواليات املتحدة 

م امللكي، دون التعرض أو جنوب إفريقيا، أن يدعو إىل الفوضى أو النظا
  …ألي خماطر سوى اخلطر املألوف يف أي سجال أو دحض

ا إن حاول اإلنسان حتليل الصهيونية، فهو يلج عاملاً آخر، إذ ينتقـل  أّم
وذلك مبوجب قانون صدر بتـاريخ  : من ميدان األدب إىل ميدان القضاء

إنسان، بسبب انتمائه إىل  التشهري بأّي ، الذي يستهدف حبّق29/7/1981
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انتقاد سياسة دولة إسرائيل والصـهيونية   إثنية أو عرق أو دين معني، ألنّ
  .ضك للمحكمة اجلنائيةالسياسية القائمة عليها، تعّر

وأنا أعين باألساسي، االنتقاد  -االنتقاد األساسي لدولة إسرائيل  إنّ
 لو كان جنائيـاً،  الذي يطال، ال هذا أو ذاك من األعمال املعزولة، حىت

سـة علـى مبـادئ الصـهيونية     ولكن انتقاد املنطق الذايت لدولة مؤّس
جيّر عليك التهمة الفورية بالنازية، وجيلب لـك هتديـدات    -السياسية 
  .باملوت
ه عرف هو نفسه، ف هذه احملاولة، يسعه أن يشهد لذلك، ألّنمؤلّ إنّ

  »! بالنازية، وهتديدات بالقتلوللسبب عينه، مالحقات قضائية، واهتاماً 
  .هذا عن فرنسا

ا عن الواليات املتحدة، فحسب اإلنسان أن يقرأ ما كتب بعـض  أمّ
يها وباحثيها، مثـل بـول فينـديل، وديفيـد ديـوك، وجيمـي       أهم سياسيّ

ــوم      ــت، ونعـ ــتيفان والـ ــامير وسـ ــون مريشـ ــان، وجـ ــارتر، وادوارد تيفنـ كـ
ي أكتفــي أخــرياً  أنّــ إالّ… تشومســكي، وروبــرت دول، والقائمــة تطــول   

ــان       ــوانني متشــاهبني مــن حيــث املضــمون واخلطــورة، وإن ك ــذكر عن ب
ا يقارب عشـرين عامـاً   عمّ تاريخ صدورمها عرف فارقاً زمنياً ال يقلّ

، الــذي "جــيمس هيــربن"فــه ملؤلّ" أمريكــا حتــرتق"فقــط، ومهــا كتــاب 
ــام  ــا يف خطـــر"، وكتـــاب 1968صـــدر عـ بـــول "ملؤلفـــه الشـــهري " أمريكـ

  .1985، الذي صدر عام "فينديل

ق بالنتـائج الـيت أمسيتـها أوالً    هذا بإجيـاز كثيـف، بعـض مـا يتعلـّ     
 -مدروســــة وخمططــــة، للعالقــــات اليهوديــــة تلقائيــــة وخفيــــة، ثــــمّ

املسيحيّة عـرب التـاريخ، يف نطـاق دول الغـرب الكـربى، ومـن يـدور يف        
ولقــد أفضــت هــذه . أفالكهــا مــن دول غربيــة وعربيــة، وســواها الكــثري 
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تائج جمتمعـة، وعلـى حنـو صـارخ، إىل هيمنـة الصـهيونية هيمنـة        الن
شبه كاملة على العامل املعاصر، وانتهت به إىل سـيادة شـريعة الغـاب    
علــى مجيــع العالقــات الدوليــة، منــذ هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة،    
وعلــى األخــص منــذ اهنيــار االحتــاد الســوفيييت يف آخــر الثمانينــات     

  …يبدو يل بعيداًحتى اليوم، وإىل أمدٍ 

الــذي يعنــيين إىل  ا علــى صــعيد الكنــائس الغربيــة، وهــو الشــقّأمّــ
 أقصى حد، بوصفي كاهناً عربياً كاثوليكياً من سورية، فإني ألرى أنّ

وال يسـعين إزاء مـا أرى وأسـتنتج كـل يـوم      . هذه النتائج كانت كارثيـة 
أعلـــن بـــالفم املـــآلن وبقلـــب مهصـــور   أنّ منـــذ عشـــرات الســـنني، إالّ

كنائس الغرب كلّها، بدءاً خصوصاً من الفاتيكان نفسـه،   غاضب، بأنّ
باتــت بــدورها تنــوء، علــى حنــو مفضــوح وخمــزٍ، بعقــدة ذنــب هائلــة    

، ومَن هو يهودي، وهي تُملي عليها يهودي ما هو ومَرَضية، حيال كلّ
ــمّ     ــة عامــة، ث ــال سياســات الغــرب الظامل ــال سياســات   مواقــف، حي حي

ة مـن اإلجنيـل،   يقال عنها إهنا ال تنبـع البتـّ   ما إسرائيل خاصة، أقلّ
بقدر ما هي تنبع من السعي احلثيث إىل محـل اليهـود علـى نسـيان     
هـذا املاضــي البــائس، بــل إىل مــا يبــدو يل طلبــاً ذلــيالً للغفــران مــن  
ــدائم، إزاء كــل مــا       اليهــود أنفســهم، عــن طريــق الصــمت املطبــق وال

ــدءاً    ــلة، بـ ــحة ومتواصـ ــامل فاضـ ــن مظـ ــه مـ ــطني،   يرتكبونـ ــن فلسـ مـ
ه، وال ســيما يف ســورية  وامتــداداً إىل العــامل العربــي واإلســالمي كلــّ    

ن يدّعون مسؤولية والعراق، تستدعي احتجاجات قوية ال تنتهي، ممّ
مــــا تعنيــــه عظمتــــه    متثيــــل الســــيد املســــيح علــــى األرض، بكــــلّ    

االســتثنائية، يف شخصــه وأعمالــه وأقوالــه، مــن عشــق لإلنســان، كــل   
ــدي   ــلّ   إنســان، ومــن تق حيــاة  مــا ميــسّ  س مطلــق وغــري مســبوق، لك

  !اإلنسان وكرامته ومصريه، فرداً ومجاعة وشعوباً
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ترى، هل قتلُ مسيحيّي الشرق العربي اليـوم، علـى حنـو مـدروس     
ومنــتظم، بيـــد قَتَلَــةٍ جَلَبـــهم الغــرب والصـــهيونية معــاً، مـــن مغـــاور     

د، بـل  األرض كلّها، يغفر للكنيسة الغربية، اضطهادَها السـابق لليهـو  
  قتلَها هلم طوال مئات السنوات؟

  .ذلك هو السؤال األوحد، الذي أريد أن أختم به دراسيت هذه
  .مؤمن باإلنسان إنه برسم كلّ

  األب الياس زحالوي
  25/9/2015دمشق يف 
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1 
ACCOCE Pierre et Dr 

Pierre Reutchinck 
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STOCK 1976 
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6 CORM Georges 
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D'ARGONNE Marc 

Boureau 
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F-X de GUIBERT 2002 
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