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الحلف األنجليكاني األميركي ــ الصهيوني
وحماية القومية الدينية في إسرائيل
أحمد بعلبكي *
الحضور األولي لليهود في مجتمعات
عربية متعددة الديانات
قبل ظهور الدعوة إلى اإلسالم كانت شعوب
املشرق والجزيرة العربية قد شهدت ظهور
دي ــان ــات ســاًمـيــة تــوحـيــديــة م ـت ـعــددة ب ــرزت
بينها بــدايــة الديانة اليهودية فــي مناطق
كنعانية مــن فـلـسـطــن ،مـتـعــاصــرة فــي ظل
حـ ـض ــارات س ــوم ــري ــة وبــاب ـل ـيــة وكـنـعــان ـيــة.
ُ
وتـ ـمـ ـثـ ـل ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ــديـ ـ ــانـ ـ ــات ب ـ ـمـ ــا ت ـس ـم ــى
الكنيسة املشرقية (الـكـلــدانـيــة – األشــوريــة
والسريانية) .وقد تمكن الكهنوت اليهودي
من فرض هيمنة معتقده بأن الله قد حصر
وحيه بديانته في ما ُس ّمي العهد األول ،أي
التوراة الذي ُع ّد الكتاب األول للساميني.
وف ــي م ـ ــوازاة الــديــانــات الـتــوحـيــديــة ،كانت
قد شاعت في العصر الجاهلي ملجتمعات
شبه الـجــزيــرة العربية قبل ظـهــور الــدعــوة
امل ـح ـمــديــة ،مـيـتــولــوجـيــا ت ـت ـعــدد ف ــي ظلها
امل ـع ـت ـقــدات املـتـجـســدة ب ــأوث ــان أو بــأصـنــام
تـتـفــرع ع ــن بـعـضـهــا م ــع ت ـفــرعــات الـقـبــائــل.
وهــي مـجـســدات تتعبدها القبائل لتعزيز
خ ـصــائــص ق ــدرات ـه ــا وت ـت ـش ــارك تنصيبها
أحيانًا مع قبائل أخرى عربية أو غير عربية
تتجاور معها وتتاجر .وجــاءت في طليعة
ُ
هذه األوثان الالت والعزة ُ
ومناة وهبل ...إلخ.
ُّ
التفرع الديني داخل كل
ولم تتوقف ضرورة
مــن مـجـتـمـعــات أديـ ــان الـتــوحـيــد وخاتمها
اإلسالم ،لكون التفرع من ضرورات شرعنة
تفرع السلطة داخل املجتمع ومن «ضرورة
االجتماع الزدحــام األغــراض» كما قال عبد
الرحمن بن خلدون(.)1
لـقــد أثـ ــار ظ ـهــور اإلسـ ــام ت ـنــازعــا حـ ــادًا مع
ع ـب ــدة اآلل ـه ــة ك ـمــا م ــع ال ـع ـشــائــر الـيـهــوديــة
الـتــي رأت فــي ديــانــة الـتــوحـيــد الـتــي ُيبشر
بها النبي محمد ّ
تحديًا ملا سبق لديانتها
أن دع ــت إل ـي ــه .وه ــذا م ــا اقـتـضــى ن ــزول آيــة
فــي س ــورة «ال ـكــافــرون» تـقــول ملــن يرفضون
الـ ـتـ ـح ــول إل ـ ــى اإلسـ ـ ـ ــام «لـ ـك ــم دي ـن ـك ــم ول ــي
ديـ ـ ـ ــن»( .)2وق ــد ُعـ ـ ّـد ذل ــك ردًا ع ـلــى اش ـت ــداد
النزاع مع هذه العشائر اليهودية املهيمنة،
بالرغم من محاوالت تقرب النبي منها في
مواسم الحج إلى مكة ،ومن اعتماده لقبلتها
فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس ولـ ـطـ ـق ــس ص ـي ــام ـه ــا م ــراه ـن ــا
عـلــى معتقدها الـتــوحـيــدي وعـلــى تحولها
إل ــى ال ـتــوح ـيــد الـ ــذي أت ــى ب ــه .غ ـيــر أن هــذه
ّ
ظلت ُت ّ
صر على تكذيب أي دعوة
العشائر
تـتـجــاوز تــوحـيــدهــا فــي كتبها وانتسابها
وزاد في غلواء
إلى النبي إبراهيم الخليل.
تدينها توسع تحالفاتها مع ُق َر ّ
ُّ
شيي مكة
املـعــارضــن لــدعــوة محمد وفــي تفوقها في
أســواق يثرب املدينة حيث تشتهر عشيرة
القينقاع بصناعة السالح والصياغة .ولم
ينفع التشارك في مبدأ التوحيد عند هذه
العشائر التي رفضت الــدخــول في اإلســام
وال ـت ـخ ـلــي ع ــن ع ــراق ــة ع ـهــدهــا ال ـقــديــم وعــن
سعة انتشار تشريعات ديانتها ،فزادت في
استعداء النبي ورسالته .وهذا ما دفعه إلى
أن يقترح عليها صياغة «وثيقة ّ
توجه بها
إلى العشائر اليهودية معترفًا باملساواة في
الحقوق لعشر من الجماعات اليهودية»(.)3
وقـ ـ ــد سـ ـم ــح لـ ـه ــا ب ــاالحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـع ـق ـيــدت ـهــا
وتـجــارتـهــا .ولـكــن بعد إع ــراض اليهود عن
االل ـت ـحــاق بــديــانــة مـحـمــد ال ـتــوح ـيــديــة ،وال
س ـي ـمــا ب ـعــد ُم ـعــركــة بـ ــدر وانـ ـتـ ـص ــاره على
حلفائها مــن قـ َـرشـ ّـيــي مكة ،تــزايــد تحريض
قـ ــادة ي ـه ــود ع ـش ـيــرة ب ـنــي الـنـضـيــر الـقــويــة
لـحـلـفــائـهــم بـنــي ق ــري ــشُ ،م ـبــديــن تعاطفهم
معهم ضده .بعد كل هذه املواقف السلبية،
تــأكــد الـنـبــي مــن ض ــرورة مــا سـ ّـمــاه نصري
ال ـصــايــغ «ت ـعــريــب» اإلسـ ــام وال ـت ـحــول عن
ق ـب ـلــة امل ـس ـج ــد األقـ ـص ــى ف ــي ف ـل ـس ـطــن إل ــى
قبلة الكعبة فــي الحجاز  ،وعـ ّـبــر عــن يأسه
من قبولهم رسالته إلــى حـ ّـد اتـخــاذه القرار
بضرورة مواجهتهم إلخراجهم من املدينة
عــاصـمــة إســامــه الـحـنـيــف ،وال سيما بعد
استسالم يهود بني النضير ومــن بعدهم
بنو قريظة بعد ما أوقعه بهم من «إعدامات
وسبي نساء وبيع أطفال»( ،)4بعد أن كانوا
قد ذهبوا بعيدًا في التحالف مع قريش وفي

استقطاب القبائل العربية ،التي لم تكن قد
أعلنت إسالمها بعد ،ضده بالرشوة.
ك ـ ــان الـ ـيـ ـه ــود فـ ــي امل ــديـ ـن ــة مـ ــن ال ـ ُـيـ ـس ــر فــي
زراعتهم وتجارتهم وحرفهم ،ومــن الثقافة
بفضل تعليمهم الديني وتعرفهم للقراءة
والكتابة( ،)5ما يجعل الجدل عبثًا مع قادة
عـشــائــرهــم ال ــذي ــن أصـ ــروا عـلــى مواجهتهم
للنبي محمد ،وإن كانوا قد توافقوا معه على
ّ
مواجهة الشرك ،إل أنهم لم يعترفوا بنبوته
فــي الــوقــت ال ــذي واص ـلــوا فيه تحالفهم مع
الوثنيني.
إن مراتب التثقف الديني في طالئع عشائر
ُ
ّ
الـيـهــود ،مكنت تـجــارهــا على ام ـتــداد قــرون
انقضت على نزول الدعوة إلى اإلســام ،من
التوسع باتجاه أسواق املدن اآلمنة للقبائل
واإلمـ ــارات .وهــي أس ــواق تــربــط بــن مناطق
الحجاز وبالد الشام والعراق عبر البحرين،
وم ـن ـهــا إل ــى ال ـي ـمــن وال ـه ـنــد وال ـص ــن أيـضــا
ّ
خ ــال ال ـقــرنــن ال ـتــاســع وال ـع ــاش ــر ،ومــكـنــت
ك ـبــار ت ـجــارهــا م ــن تــوفـيــر م ــا تـتـطـلـبــه هــذه
األس ـ ــواق فــي م ـجــاالت الـصـيــاغــة وال ـســاح،
خاصة في الوقت الــذي اهتم فيه متوسطو
ت ـجــارهــا وحــرف ـيــوهــا بـتـلـبـيــة م ــا تـحـتــاجــه
أريافها من حرف وموارد من أسواق بعيدة.
ً
وواص ـ ـلـ ــت ع ـ ّ
ـوامـ ـه ــا األقـ ـ ــل ت ـع ـل ـمــا وت ــأه ــا
للتجارة والـحــرف البقاء في قراها منغلقة
على شريعتها ومتكيفة مــع ثقافة العيش
امل ـتــأص ـلــة ف ــي ال ـل ـغــة وامل ـف ــاه ـي ــم والـ ـع ــادات
والقيم وتـبــادل األمــان فــي محيطها القبلي
– املتأسلم وغــالـبــا مــا ال تميل إلــى الهجرة
عنه .وهكذا يكون يهود الجزيرة العربية قد
عاشوا نوعني متوازيني من االندماج:
* انـ ــدمـ ــاج ال ـن ـخ ــب الـ ـ ــذي ت ـن ـس ـجــه يــوم ـيــا
عالقات الـســوق ،وغالبًا ما ال ُيعيقه فعليًا
اختالف ديانات الفاعليات املقررة ألوالياته
ُ
وت ـص ـبــح ديــانــات ـهــا مـتـكـيـفــة م ــع ضـ ــرورات
التعايش واملتاجرة.
* وانـ ــدمـ ــاج ال ـ ـعـ ــوام امل ـع ـي ـشــي ـ ـ ـ ـ ـ ال ـث ـقــافــي
الــذي تنسجه يوميًا ض ــرورات تقبل ديانة
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن والـ ـتـ ـكـ ـي ــف ي ــومـ ـي ــا م ـ ــع ال ـح ـي ــاة
السياسية في البيئة من خالل نمط الثقافة
السائدة فيها إلى أن يطرأ سياسيًا ما ليس
ف ــي ال ـح ـس ـبــان وت ـغ ـلــب ضـ ـ ــرورات ال ـث ــأر أو
ُّ
ُّ
والتكيف.
التقبل
الهجرة على فرص
واس ـت ـمــر ذل ــك الـتـكـيــف االن ــدم ــاج ــي يتأكد
حـتــى ال ـي ــوم عـنــدمــا ب ــرز رس ــوخ فـعــل نمط
االندماج الثاني عقودًا طويلة من خالل عدم
قبول الفقراء واملعمرين اليهود في املناطق
الريفية النائية في اليمن تسهيالت الهجرة
املـ ـع ــروض ــة ع ـل ـي ـهــم إ ّل ـ ــى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وه ــي
تسهيالت كانت قد وفرتها أجهزة الحركة
الصهيونية لليهود ُ
العمانيني فــي مطلع
القرن العشرين وعشية إقامة دولة إسرائيل
عام  1948وبعده عندما أصبح قيام الدولة
يتطلب املجيء بالكفاءات اليهودية العالية
وامل ـت ــوس ـط ــة ل ـ ـ ــإدارة وال ـت ـج ـن ـيــد م ــن غــرب
أوروبـ ـ ــا وشــرق ـهــا .وح ـصــل ال ـت ـحــول الحـقــا
إلى طلب املجيء بمستويات متواضعة من
الـعـمــالــة غـيــر املــؤهـلــة مــن «الـيـهــود الـعــرب»
لـلـخــدمــات الـبـسـيـطــة ال ـتــي ال ُيـقـبــل عليها
امل ـهــاجــرون املـتــواضـعــو الـتــأهـيــل الــوافــدون
إلى إسرائيل من أوروبا الشرقية وغيرها.

توسع األسواق

ً
¶ أوال :في الجزيرة العربية
ت ــراج ــع ت ـن ــازع ال ــدع ــوات إل ــى الـتــوحـيــد في
الـجــزيــرة الـعــربـيــة ال ــذي أشــرنــا إلـيــه أع ــاه،
بعد وفاة النبي محمد .ومع توسع األسواق
ع ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد قـ ـ ـ ــرون ،ت ــوس ـع ــت ت ـحــال ـفــات
ال ـت ـجــار فــي الـعـشــائــر الـيـهــوديــة مــع قبائل
ّ
فتوسعت أمامهم فــرص وصولهم
مسلمة،
إل ـ ــى أس ـ ـ ــواق م ـ ــدن الـ ـج ــزي ــرة وج ــواراتـ ـه ــا.
وق ــد تمكن متوسطو تـجــار ه ــذه العشائر
وحرفيوها من االتـجــار بالسلع واألسلحة
(الخناجر والسيوف) والصياغة في أسواق
امل ـ ــدن ال ـص ـغ ـيــرة واألري ـ ـ ـ ــاف .واس ـت ـم ــر هــذا
التعايش التجاوري والتجاري مع ّالقبائل
اإلسالمية ومدنها قرونًا بفعل ما وفره من
الـتـكــامــل بــن أس ــواق مناطقها واستتباب
األم ــن ال ـض ــروري كـشــرط ال بــد مـنــه لتبلور
عــاقــات اقـتـصــاد ال ـســوق .عــاقــات أوصـلــت
التجار ،ومنهم اليهود خاصة ،إلى أسواق

ال ـصــن ،ومكنتهم مــن إت ـقــان آداب التكيف
وث ـقــافــة الـتـعــامــل م ــع اخ ـتــافــات الــديــانــات
ُ
خ ــال ق ــرون ل ــم ت ـخــل م ــن ص ــدام ــات طــارئــة
ً
لم تؤثر طويال في استدامتها ،وذلك بفعل
ما انتقل إليه التجاور والتعايش في املدن
مــن تـعــدديــة الـتــديــن إل ــى تـعــدديــة املـصــالــح
وال ـط ـب ـقــات ،وبـفـعــل م ــا تــرســخ ل ــدى أحـبــار
الجماعات اليهودية فــي األري ــاف الزراعية
ال ـن ــائ ـي ــة امل ـت ـك ـي ـفــة بـ ــال ـ ـضـ ــرورة مـ ــن ت ـقـ ُّـبــل
حــاالت الـتــزاوج من يهوديات يؤسلمن(.)5
ت ـكـ ّـيــف يـحـفــظ ل ـهــم كـنــايـسـهــم ومــداف ـن ـهــم،
م ـت ـشــاركــن م ــع م ـج ــاوري ـه ــم امل ـس ـل ـمــن في
الصوم و التمسك بشرط الذبح الحالل في
اسـتـهــاك الـلـحــوم وفــي ال ــزي ــارات املشتركة
ملـقــامــات ديـنـيــة ،ومـنـهــا عـلــى سبيل املـثــال،
قبر أيــوب في صاللة ُ
(عمان) .وهــذا ما كان
قد اعتاده فالحو قرى جنوب لبنان ،وحتى
عشية فرض إقامة دولــة اسرائيل ،يقيمون
ألكـ ـث ــر م ــن ي ـ ــوم ف ــي زي ــاراتـ ـه ــم ل ـل ـم ـقــامــات
اليهودية فــي مــواســم مـحــددة خــال السنة
للصالة واالستشفاع والــوفــاء لها بتقديم
ال ـ ـن ـ ــذورات( .)6وت ـبــن امل ـع ـلــومــات أن ــه بعد
تحول التجار اليهود إلى البلدان املجاورة،
ك ــاي ــران وال ـه ـن ــد ،وب ـع ــد ت ـح ــول مـتــوسـطــي
النخب مــن الفئات الشعبية اليهودية ،وال
سيما الشباب ،إلــى قبول إغ ــراءات الحركة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ف ــي االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى إس ــرائ ـي ــل
ليلبوا حاجات التوظيف في مجالي اإلدارة
والتجنيد ،ظــل قسم مــن اليهود فــي أريــاف
ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ،وم ـن ـهــا ال ـي ـمــن خــاصــة،
غير متأثرين باالنفعاالت العربية الشعبية
ّ
الـتــي ولــدهــا اغـتـصــاب إســرائـيــل لفلسطني
وتهجير شعبها إلى املخيمات في البلدان
امل ـ ـجـ ــاورة .وق ــد اض ـط ــرت ه ــذه االن ـف ـعــاالت
جـمــاعــات يـهــوديــة إل ــى ال ـه ـجــرة ،وال سيما
بعد حرب  ،1967إلى أماكن أكثر أمانًا ونأيًا
عــن انـفـعــاالت الجماهير العربية املتوترة،
ومنها ـ على سبيل املثال ال الحصر ـ جماعة
يـهــود بـنــي ش ــوران فــي ن ـجــران الـسـعــوديــة،
وقد بلغ عديدهم  6آالف يعملون في الزراعة
ورعــايــة املــواشــي .وقــد ُسمح لهم باالنتقال
إلى صعدة وعدن في اليمن بني عامي 1919
و ( 1950ويكيبيديا امل ـصــادر الـعـبــرانـيــة).
وهــي الجماعة الـتــي طــالــب بعودتها امللك
عبد العزيز بن سعود ،باعتبارها جماعة
س ـع ــودي ــة ،ورفـ ــض طـلـبــه اإلم ـ ــام أح ـم ــد بن
يحيى ،باعتبارهم مــوا ُطـنــن يمنيني .وما
لبثت هــذه الجماعة أن نقلت إلــى إسرائيل
بعد رحالت ّ
توسط قام بها وزير الخارجية
األميركي اليهودي األصل هنري كيسنجر.
وبـقــي فــي الـجــزيــرة مــن ف ـقــراء الـيـ ًهــود ممن
ً
كــانــوا أق ــل تــأهــا ومـ ــرودًا ،مـقــارنــة بــأكــاف
تهجيرهم وإسكانهم وإعالتهم في منظور
أجهزة التهجير الصهيونية.
لم يكن من السهل على الجماعات اليهودية
الهامشية املـنــدمـجــة اجتماعيًا فــي أري ــاف
املـ ـش ــرق ال ـع ــرب ــي أن تـتـخـلــى ع ــن ديــانـتـهــا
املتأصلة في الثقافة اليمنية املحلية ،وال عن
حرفها التقليدية وعاداتها حيث تعيش مع
القبائل العربية ،وال أن تهاجر من مناشئها
الـقـبـلـيــة وم ــن أسـ ــواق مـنــاطـقـهــا التقليدية
إلــى ما يستجد عليها من مجتمعات أكثر
نـ ـمـ ـوًا ف ــي ف ـل ـس ـطــن أو ف ــي أس ـ ـ ــواق الـهـنــد
ّ
استمر
وف ــارس وال ـعــراق وب ــاد الـشــام .لقد
ه ـ ــذا ال ـت ـن ـق ــل بـ ــن األس ـ ـ ـ ــواق ح ـت ــى ال ـح ــرب
ال ـعــامل ـيــة األول ـ ــى ال ـت ــي جـ ــاءت إل ــى امل ـشــرق
العربي باالنتدابني اإلنكليزي والفرنسي،
وجاء معهما وعد بلفور وتشجيع هجرات
أوروبـ ـ ـ ــا ال ـش ــرق ـي ــة ،خ ــاص ــة إلـ ــى فـلـسـطــن.
وشـهــد االن ـتــداب اإلنكليزي املــواجـهــات مع
املـقــاومــة الفلسطينية خ ــال الثالثينيات،
خ ــاص ــة ك ـمــا س ـبــق وأشـ ــرنـ ــا .وزاد ان ــدف ــاع
األج ـه ــزة الـصـهـيــونـيــة ،بــدعــم م ــن سلطات
االنتداب لتحريك هجرات اليهود «العرب»
إلــى فلسطني الـتــي بلغت أوجـهــا مــع إقامة
دولة إسرائيل عام .1948
ب ـعــد خـ ــروج أغـلـبـيــة ال ـي ـهــود م ّــن ال ـجــزيــرة
العربية ما عدا اليمن ،التي توفر لهم فيها
ســوقــا آمـنــة فــي ظــل االسـتـعـمــار اإلنكليزي
ل ـ ـعـ ــدن ومل ــوقـ ـعـ ـه ــا امل ـ ـف ـ ـتـ ــوح عـ ـل ــى ال ـه ـن ــد،
بـ ـ ــدأت الـ ـتـ ـع ــاق ــدات م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ق ـبــل بــري ـطــان ـيــا ،لـلـتـنـقـيــب ع ــن ال ـن ـفــط في

السعودية ،وكان اإلنتاج الفعلي عام 1950
مــع قيام شركة أرامـكــو .وبـهــذا يكون يهود
ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة قــد خــرجــوا مــن اقتصاد
الزراعة والحج ليدخلوا في اقتصاد النفط
عبر شركات أميركية وأوروبية أو متعددة
الجنسيات ال دين لها.
¶ ثـ ــان ـ ـيـ ــا :اخ ـ ـت ـ ــاف الـ ـ ــوجـ ـ ــود الـ ـيـ ـه ــودي
وتحوالته في بلدان املشرق العربي (الحالة
العراقية نموذجًا)
اختلفت مـسـتــويــات نـمــو األقـلـيــات الدينية
واإلتنية واندماجها ،ومنها خاصة األقليات
اليهودية ،في بلدان املشرق ّ
عما كانت عليه
في املدن واملجتمعات القبلية اإلسالمية في
الـجــزيــرة الـعــربـيــة .واسـتـمـ ّـر ه ــذا االخـتــاف
فــي مـسـتــوى ت ـطــور ال ــوج ــود ال ـي ـهــودي بني
ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة والـ ـع ــراق .وق ــد ظـهــر ذلــك
فــي اخ ـتــاف تــرتـيــب كــل مــن هــذيــن البلدين
بحسب «دل ـيــل التنمية الـبـشــريــة» الـصــادر
ف ــي ت ـقــريــر الـتـنـمـيــة ال ـب ـشــريــة ل ـع ــام ،2013
حيث ُيالحظ أنه في الوقت الذي كانت رتبة
السعودية تصل بــن ال ــدول املرتفعة النمو
إلــى  57وبقيمة  ،0.7825كانت رتبة العراق
بني الدول املتوسطة النمو هي  131وبقيمة
 0.0595فقط .وعلى الرغم من هذا االختالف،
ّ
إل أن العراق كان أكثر تحضرًا في مناطقه،
وأكثر نموًا في قطاعات اقتصاده .وكان قد
ب ــرز ه ــذا االخ ـت ــاف بــن م ــؤش ــرات التنمية
البشرية ،بني كل من املجتمعني ،في تقرير
برنامج األمــم املتحدة اإلنمائي لعام ،1990
فكانت الفروق بينهما على صعيد القراءة
والكتابة بني الكبار عام  1985بنسبة %55
في السعودية ،وبنسبة  %89في العراق ،وأن
الفروق على صعيد عمل املرأة كانت بنسبة
 %7.1في السعودية مقابل  %21في العراق.
وقد تزامن الدخول اإلنكليزي ذي الطبيعة
االستعمارية للعراق مع حصول وعد بلفور
ع ــام  1917وت ــأي ـي ــده إلن ـش ــاء «وطـ ــن قــومــي
للشعب اليهودي فــي فلسطني» فــي رسالة
مــوج ـهــة إل ــى الـ ـل ــورد ال ـي ـه ــودي روتـشـيـلــد،
تأييدًا اقترن بتشجيع االنتداب اإلنكليزي
ل ـل ـه ـجــرات ال ـي ـه ــودي ــة االس ـت ـي ـطــان ـيــة الـتــي
أخذت تنظمها الحركة الصهيونية تنفيذًا
لــذلــك ال ــوع ــد الـ ــذي حـ ـ ّـرك خ ــال ثالثينيات
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن خ ـ ــاص ـ ــة م ـ ـعـ ــارضـ ــات
وم ــواج ـه ــات مـنــذ ع ــام  1920ف ــي فلسطني.
وقد توسعت هذه املعارضات كرد فعل على
عمل األجهزة الصهيونية التي كانت ترى
في هجرة يهود الفئات املتوسطة املؤهلني
ف ــي م ـج ـت ـمــع بـ ـل ــدان ا ًمل ـ ـشـ ــرق وأس ــواقـ ـه ــا،
ومنها ال ـعــراق خــاصــة ،إلــى فلسطني ،أنها
هـجــرة تلبي حــاجــة ّ
ملحة لتوفير العمالة
والتجنيد الضروريني لحماية املستوطنات
وال ـت ـح ـضــر إلق ــام ــة ال ــدول ــة ع ـنــدمــا يتخلى
اإلنكليز الحقًا عن االنتداب على فلسطني.
وق ـ ـ ــد أس ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ق ـ ـبـ ــول ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ع ـ ــروض
الهجرة إلــى فلسطني توسيع بــث األجهزة
الصهيونية للمخاطر على استقرارهم في
بــاد الشام التي كــان اندماجهم في مدنها
وأســواق ـهــا املنفتحة ُيـسـهــل تــواصـلـهــم مع
بلدان أوروب ــا والهند وف ــارس .وكــان توافر
م ــدارس األلـيــانــس اليهودية املتفرنسة في
ّ
يقلل مــن ّ
تقبل كبار الفعاليات
هــذه الـبــاد
الـ ـيـ ـه ــودي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة إلغ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـه ـج ــرة
ومـخــاطــرهــا املـتــوقـعــة ،فــي ظــل املــواجـهــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة داخـ ـ ـ ــل ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
املـسـتـحــدثــة .وه ــي فـعــالـيــات اسـتـطــاعــت أن
ُ
تؤسس ثالثة بنوك وتشغل مناصب وكالء
وزارات .وقــد تجسد اندماجها على سبيل
امل ـث ــال ف ــي م ــا ُي ـش ـيــر إل ـي ــه ع ــال ــم االج ـت ـمــاع
ّ
ال ـعــراقــي حـنــا بـطــاطــو ب ــأن ع ــدد الـصــرافــن
ال ـي ـه ــود ب ـل ــغ عـ ــام  1936م ــا م ـج ـمــوعــه 35
صرافًا من أصل  39في عموم العراق(.)7
وق ــد بـلــغ ان ــدم ــاج ال ـي ـهــود فــي م ــدن ال ـعــراق
وأس ـ ــواق ـ ــه حـ ـ ـ ــدودًا دفـ ـع ــت ال ـس ـي ــر أرن ــول ــد
وي ـل ـســون إل ــى ال ـق ــول« :إن إع ــان بـلـفــور لم
ُيثر ّ
أي اهتمام في بالد ما بني النهرين ،»...
ّ
ً
وأش ــار إلــى أن أعـضــاء فــي مجلس الطائفة
الـيـهــوديــة صــرحــوا لــه بـ ـ «أن فلسطني بلد
فـق ـيــر والـ ـق ــدس غ ـيــر صــال ـحــة لـلـسـكــن وأن
بـ ــادنـ ــا بـ ــن ال ـن ـه ــري ــن مـ ـق ــارن ــة بـفـلـسـطــن
ُ
ّ
ه ــي ال ـج ـنــة ال ـتــي طـ ــرد مـنـهــا آدم  ،»...وأن
هــذا «ال يمنع اعتبار اليهودية ديــانــة ،وأن

نيويورك (يوهانس إيسيلي  -أ ف ب)

ّ
املشكلة اليهودية هي مشكلة أوروبية .وأن
تدينهم ال يمنع بعضهم مــن دفــن موتاهم
في فلسطني عندما يعرض عليهم اليهود
الصهاينة مدافن للبيع( .)8وذلك كما ُيدفن
الشيعة فــي ال ـعــراق (الـنـجــف) وفــي سوريا
(مقام السيدة زينب).
ّ
إل أن ه ـ ــذا ال ـت ـع ـل ــق الـ ـتـ ـج ــاري وال ـث ـق ــافــي
بالعراق لدى فئات من يهوده لم يحل دون
اه ـتــزاز األم ــان لــدى بعض مــن هـ ُـذه الفئات
ال ـتــي كــانــت أك ـثــر ت ـخــوفــا م ـمــا «نـ ـس ــب»()9
إل ــى الـبـعـثــات األملــانـيــة الـنــازيــة مــن ُم ـعــاداة
مـتــوقـعــة لـلـيـهــود خ ــال ثــاثـيـنـيــات ال ـقــرن
الـ ـعـ ـش ــري ــن .تـ ـخ ــوف ــا اس ـ ـت ـ ـفـ ــادت مـ ــن فـعـلــه
ُ
األجـ ـه ــزة الـصـهـيــونـيــة ل ــت ـس ـ ِّـرع م ــن هـجــرة
يـهــود الـفـئــات الــوسـطــى إل ــى أرض ال ـتــوراة
واملـيـعــاد .وزاد فــي االض ـطــرار إلــى الهجرة
توسع االنفعاالت القومية في عهد حكومة
الـكـيــانــي الـقــومـيــة ( ،)1932وال سـيـمــا مع
ت ــوس ــع ث ـ ـ ــورة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ع ـ ــام .1936
وكانت هذه االنفعاالت الشعبية العراقية قد
استثارت في املقابل مزيدًا من املخاوف لدى
اليهود بعد مالحظاتهم لتسريح موظفني
بينهم ،وبعد أن ُحصرت الكوتا املخصصة
للطالب اليهود بـ  %10من إجمالي اليهود
البالغ  800ألف» ،وهي حصة لم تشمل أوالد
الفئات األقــل اندماجًا اقتصاديًا وسياسيًا
بينهم .وكانت سلطة االنتداب اإلنكليزي قد
دخلت في أعقاب هذه االنفعاالت في العراق
«ومعها وحدة عسكرية من منظمة األرغون
إلعــادة األمــن إلــى العراق بعد فشل حكومة
ال ـك ـيــانــي ال ـقــوم ـيــة وإع ـ ـ ــادة ال ــوص ــي على
العرش عبد اإلله إلى الحكم وخروج اليهود
واملسيحيني واملسلمني املوالني الستقباله
في املطار وانفالت األمن ...وهذا ما انعكس
فــي األوسـ ــاط الشعبية الـقــومـيــة مــزي ـدًا من

تـ ـع ــرض الـ ـيـ ـه ــود ل ـل ـع ـنــف ونـ ـه ــب ال ـب ـي ــوت
وامل ـخــازن» .وتعليقًا على ردود الفعل ضد
اليهود ،يقول الصحافي البريطاني ديفيد
هـ ـي ــرس ــت« :ل ـ ــم ت ـك ــن ال ــاس ــامـ ـي ــة بــال ـش ـكــل
التقليدي ال ــذي نعرفه عــن األوروب ـيــن هي
الــدافــع إلــى ذل ــك ،بــل هــي نــوع مــن التعصب
الـجــائــر فــي لـحـظــات مــن الــرفــض والغضب
 .»...وك ـ ــان إن ـ ــزو س ـيــري ـتــي ،زع ـي ــم الـحــركــة
الـصـهـيــونـيــة ال ـســريــة فــي ال ـع ــراق ،قــد كتب
إلى الوكالة اليهودية عن «دهشته من عدم
وج ــود الـحـمــاســة ب ــن ال ـي ـهــود الـبـغــداديــن
من أجل فلسطني  ...وكان قد زاد من تهدئة
م ـخ ــاوف ال ـي ـه ــود ال ـعــراق ـيــن ت ــزاي ــد تــأثـيــر
الـقــوى الديموقراطية فــي الحركة الوطنية
على حساب القوميني وإعطاؤها القضايا
االج ـت ـمــاع ـيــة امل ـح ـل ـيــة األولـ ــويـ ــة .وه ـ ــذا ما
شجع دخ ــول الـيـهــود فــي العمل الشيوعي
وفـ ـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـحـ ــزب الـ ــوس ـ ـطـ ــى ،وش ـج ــع
شيوعييهم على تأسيس منظمة مكافحة
الصهيونية الـتــي ك ــان الـيـهــود مــن غالبية
أعضائها»( .)10غير أن الحضور اليهودي
املعارض للصهيونية ما لبث أن تراجع في
أع ـقــاب تــأيـيــد الـســوڤـ ـيــات تقسيم فلسطني
وال ـت ـصــويــت إلق ــام ــة دولـ ــة إســرائ ـي ـل ـيــة في
ف ـل ـس ـطــن .وزاد ب ـعــد ذلـ ــك الـتـضـيـيــق على
تحركات الشيوعيني اليهود واعتقاالتهم،
وهرب الباقون منهم عبر الحدود اإليرانية،
ومنها إلى إسرائيل الحقًا(.)11
¶ ث ــال ـث ــا :اخـ ـت ــاف ال ــوج ــود ال ـي ـه ــودي في
البلدان املغاربية (املغرب األقصى نموذجًا)
عــاش اليهود فــي هــذه البلدان قبل وصــول
ال ـف ـتــح اإلس ــام ــي إل ـي ـهــا ف ــي م ـط ـلــع ال ـقــرن
الـثــامــن امل ـي ــادي ،وانــدم ـجــوا فــي أســواقـهــا
خ ــارج ال ــزراع ــة كـمــا كــانــوا عـلـيــه فــي بـلــدان
املـشــرق ،وقــد وج ــدوا أنفسهم فــي مأمن من
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اض ـط ـه ــاد م ـل ــوك ال ـك ــاث ــول ـي ــك ف ــي امل ـنــاطــق
األوروبية املتوسطية ،وكانوا قد تكيفوا في
مـعــاشـهــم ،خــاصــة مــع الـقـبــائــل األمــازيـغـيــة،
وك ــان ه ــذا قــد سـبــق وت ـعــزز بـعــد إخــراجـهــم
م ــع املـسـلـمــن م ــن األن ــدل ــس وال ـبــرت ـغــال في
تسعينيات القرن الخامس عشر.
وبـلــغ تـكـيــف الـيـهــود فــي ه ــذه املجتمعات،
وال ّ
سيما األمازيغية ،حدود اقتباس بعض
مــن عــادات ـهــا االجـتـمــاعـيــة ولـغـتـهــا املحلية
وطقوسها وأسمائها ،وحتى من صلواتها،
ورف ــض تـعــدد ال ــزوج ــات ال ــذي ُيـمـيــزهــم في
شــريـعــة حـيــاتـهــم ع ــن شــريـعــة ح ـيــاة يـهــود
بـ ـل ــدان أخ ـ ـ ــرى .وع ـ ــزز ال ـت ـك ـيــف ال ـت ـج ــاوري
والتجاري لدى األقليات اليهودية في هذه
املـجـتـمـعــات مــن نـهــج الـطــوعـيــة الليبرالية
امل ـ َّ
ـرج ــح ف ــي أوسـ ــاط ال ـف ــرع اإلص ــاح ــي من
الــديــانــة الـيـهــوديــة ال ــذي ي ــرى فــي الـقــانــون
ال ـي ـه ــودي م ـج ــرد م ـب ــادﺉ تــوجـيـهـيــة عــامــة
وليس مجموعة قيود(.)12
وكان شأن التجار اليهود في املغرب كشأن
تـجــار يـهــود املـشــرق وال ـعــراق لجهة ّ
ترصد
األسواق املغرية لتسويق بضائعهم .ولهذا
استمرت أشكال الحراكات االندماجية في
ح ــارات امل ــدن املـغــاربـيــة الـخــاصــة بهم التي
ت ــوزع ــوا بـيـنـهــا ،ومـنـهــا مــديـنــة وهـ ــران في
الجزائر التي تركز فيها اليهود الشرقيون
الـ ـن ــاطـ ـق ــون ب ــاإلس ـب ــان ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
عـ ـ ــدة مـ ـ ــدن أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وت ــون ــس
ت ــرك ــز ف ـي ـهــا يـ ـه ــود وافـ ـ ـ ــدون م ــن إي ـطــال ـيــا.
وكــانــت قــد سبقتهم إليها عـشــرات مــدارس
جمعية الـ L’Alliance Israelite Universelle
الفرنكفونية املناهج التي تقوم من ضمنها
بـتـعـلـيــم ال ـل ـغــات الـفــرنـسـيــة وال ـع ـبــريــة إلــى
جانب اللغة العربية  -األمازيغية.
وب ـهــذا تـكــون م ــدارس األلـيــانــس قــد أسهمت

في تخريج الكفاءات التجارية للتوسط بني
ُ
األسواق العربية واألوروبية ،وتمكن التجار
ال ـي ـهــود امل ـغــارب ـيــن م ــن ال ـت ــواص ــل م ــع امل ــدن
األوروبية املتوسطية املقابلة ملراكز تجاراتهم
ومناشئهم على الساحل املغاربي املقابل على
املتوسط .وبرز توسع استقرار اليهود في ظل
الفرنسي لـبـلــدان شـمــال إفريقيا
االستعمار
ُ
وفــي ظــل إدارات ــه املحتضنة لليهود تخفيفًا
من ذنب تواطؤ الحكام الفرنسيني الذين سبق
أن تــواطــأوا مــع حلفائهم الـنــازيــن املحتلني
ّ
وسهلوا لحصول مجازر
لفرنسا ضد اليهود
ّ
الـهــولــوكــوســت ال ـنــازيــة .لـقــد تـمــيــز اسـتـقــرار
الـيـهــود املـتــرســخ فــي امل ــدن املـغــاربـيــة بعيدًا
نسبيًا عن توترات املواجهات التي استمرت
ألكـثــر مــن نصف قــرن بــن الـتـيــارات القومية
الـ ـع ــربـ ـي ــة وان ـ ـع ـ ـكـ ــاسـ ــات مـ ـس ــأل ــة اغ ـت ـص ــاب
فلسطني وتهجير شعبها .وتميز استقرار
اليهود املغاربيني في ظل الحضور الفرنسي
على أصعدة األمن والتعليم وتطبيق القانون
إلرساء املساواة واألمن في حارات اليهود (أو
املالح) وإن كان هذا الحضور لم يمنع بعض
املسلمني مــن ت ـجــاوز األخ ــاق وال ـقــانــون في
التعامل مع أفراد من هذه الحارات.
ّ
وق ــد وف ــر االسـتـعـمــار الـفــرنـســي فــي الـجــزائــر
أيـ ـض ــا مـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم فـ ــي م ـ ـ ـ ــدارس فــرن ـس ـيــة
علمانية حيث راح اليهود املغاربيني فيها،
عـلــى حــد مــا يـعــرضــه أنــدريــه ش ــوراك ــي ،أحــد
رؤسـ ــاء األل ـيــانــس «يـتـعـلـمــون مــن آث ــار جــان
جــاك روســو وڤـولتير وفيكتور هيغو ،وهي
آثار ثقافية ألهبت أرواحهم وعقولهم وأثارت
مشكالت بينهم وبني النبيني موسى وعيسى
وشماعاي وكبار األحـبــار و اليهود ،وكــادت
تنزل بالديانة اليهودية إلــى أدنــى مــا فيها.
وقــد أخــذ الـطــاق يترسخ بــن العقل والدين
والصالة والتلمود .)13(»...
ويذهب أندريه شوراكي في املغاالة في تفسير
أي ٍّ
تعد مسلم على الفرد اليهودي بأنه «إذالل
ُ
م ــزم ــن» .وبـ ـه ــذا الـتـفـسـيــر الـتـعـمـيـمــي يـنـكــر
املــؤلــف شــوراكــي مــا ُيـشـيــر إلـيــه هــو فــي غير
مكان إلى اندماج اليهود وأمنهم في األسواق
ولجوئهم بعيدًا عن مطاردة الكاثوليك لهم،
ُ
ويشير أيضًا إلــى تاريخ احتضان املسلمني
لـلـيـهــود ال ـف ـق ــراء ق ـبــل األغ ـن ـي ــاء ع ـلــى ام ـتــداد
قرون بفعل تكيفهم في ظل التجاور والعيش
املشترك ،ويذهب إلى وصف هذا التكيف()14
بأنه مجرد «مبالغة في الخضوع» ،متناسيًا
حـ ـص ــول اع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات أصـ ـع ــب مل ـس ـل ـمــن عـلــى
مسلمني آخرين فقراء من أقليات مسلمة أو
أهلية أو جهوية أو عائلية طمعًا في مالهم أو
افتئاتًا على حقوقهم في غياب قانون وإدارة
ض ــارب ــة و«م ــدن ـي ــة» ك ـ ـ ــاإلدارة االس ـت ـع ـمــاريــة
الفرنسية التي انتمى إليها املؤلف شوراكي،
ولــم يـ َـر في استعمارها لبلدان املغرب سوى
نشر القانون والحقوق املدنية واألمن والرفاه
ال ـ ــزوج ـ ــي ال ـ ـ ــذي ُي ــرسـ ـي ــه خ ـ ــال اس ـت ـع ـم ــاره
لتستفيد منه األقـلـيــات املــرحـبــة باستغالله
وقمعه ،يهودية كانت أو إسالمية ،ومتناسيًا
أيـضــا أن هــذا التقدم ال ــذي جلبه االستعمار
ال ـف ــرن ـس ــي ك ـ ــان أوس ـ ــع انـ ـتـ ـش ــارًا ب ــن ف ـئــات
مـتـعــاونــة مـعــه وفـقــا لطبيعة مصالحه على
ام ـتــداد  130سـنــة مــن اسـتـعـمــاره لـلـجــزائــر و
 75س ـنــة م ــن اس ـت ـع ـم ــاره ل ـتــونــس وب ـخــاف
مــا ك ــان عليه تــوسـعــه بــن فـئــات الـشـعــب في
املغرب األقصى التي ظلت أقرب إلى تقاليدها
َ
املحافظة ولــم تـحــظ بإيجابيات االستعمار
التي عرفتها كل من تونس والجزائر.
وه ـكــذا تـكــون الـحــركــة الـيـهــوديــة قــد تـطــورت
متعاونة ،على امتداد عقود راوحت بني قرن
ون ـص ــف ق ـ ــرن ،م ــع االس ـت ـع ـمــاريــن الـفــرنـســي
واإلنـكـلـيــزي للبلدان الـعــربـيــة .عـقــود تكيفت
بعدها مع استتباع أسواقها لتنتهي اليوم
إل ــى قــوم ـيــة ي ـهــوديــة مـتـعـنـصــرة ف ــي خــدمــة
ع ــومل ــة ن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ألس ـ ـ ــواق ه ـ ــذه الـ ـ ــدول،
م ـس ـت ـع ـي ـنــة ب ـش ــرع ـي ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة ظـ ــاملـ ــة فــي
التوسع والضم االستيطاني ملناطق سبق أن
احتلتها ،كما في الـجــوالن والضفة الغربية
والقدس ،محققة وعــودًا مزعومة في التوراة
التي يقول الباحث اإلسرائيلي األركيولوجي
فنلنشتاين« :إن قسمًا كبيرًا منها كان دعائيًا
أسطوريًا»(.)15
(املراجع في النسخة اإللكترونية على املوقع)
* كاتب لبناني

