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  من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟
  
  
  
  
  
  

  من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟ :  الكتاب-

  عبد الوهاب املسريي:  املؤلف-

  القاهرة، دار الشروق:  الناشر-

   ٣٩٦:  الصفحات-

  ٢٠٠٨/األوىل:  الطبعة-
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 من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟

  ٤/١٢/٢٠٠٨ – الجزيرة نت –بدر محمد بدر /عرض

  

  

 

  

  

  

  

  من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟ : الكتاب -

  عبد الوهاب المسيري: المؤلف -

  القاهرة، دار الشروق: الناشر -

   ٣٩٦: الصفحات -

  ٢٠٠٨/األولى: الطبعة -

،  الدكتور عبد الوهاب المسيريهذا الكتاب هو أحدث ما صدر من مؤلفات المفكر الموسوعي الراحل

: أزمة تعريفوفيه يكشف عن ، تموز الماضي/ في يوليوأشهر قليلة من وفاتهكتب مقدمته قبل الذي 

وانهيار ، "إسرائيل"لدولة " الديني"من هو اليهودي؟ وما هي اليهودية؟ وبالتالي فقدان األساس 

  . الذي طرح في اآلونة األخيرة، الدولة" يهودية"شعار 

 أشار فيها المؤلف إلى أن قضية تعريف ومقدمة ثالثة أبواب وأحد عشر فصالًويتكون الكتاب من 

قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم بل ، ليست دينية أو سياسية وحسب، من هو اليهودي

  . وإلى مصادر شرعيته، وإلى األساس الذي يستند إليه تضامن المجتمع الصهيوني، والذات

يضرب أسطورة الشرعية بل ، ضعف من مقدرة إسرائيل التعبويةي" اليهودي"والفشل في تعريف 

ومن ، أن الصهاينة يدركون هذا تمام اإلدراك -كما يقول المؤلف- والمثير، الصهيونية في الصميم

التاريخ واآلثار وأسماء القرى : كل شيء في فلسطين" تهويد"هنا يأتي إصرارهم على ما يسمونه 

يهودا "ة الغربية وغزة أراضي الضف فيسمونبل تزيد الشهية وتتسع الشهوة ، والمدن والبلدات

   "!والسامرة
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   الدعم األميركي والغياب العربي
، الصهيوني في تنوعها واحتدامها وتصاعدها" التجمع"يتصور أن أزمة  ويقول المؤلف إن هناك من

وهذا أبعد ما يكون عن ، "الوهم"أبشر بهذا بل يتصورون أنني ، انهياره من الداخلستؤدي إلى 

ليست من ؛ ألن مقومات حياته لن ينهار من الداخللى أن المجتمع الصهيوني فأنا أذهب إ، الحقيقة

رغم كل ما يعتمل داخله من ،  إذ يوجد عنصران يضمنان استمراره،وإنما من خارجه داخله

  . الدعم األميركي والغياب العربي: تناقضات وهما

 وعدم وجود هوية يهودية "تنوع الهويات اليهودية"وفي الباب األول يتحدث الدكتور المسيري عن 

السفارد : يؤمن أعضاؤها باليهودية الحاخامية وهي، ثالث جماعات يهودية أساسيةفهناك ، واحدة

وتوجد عشرات من الجماعات الصغيرة الهامشية تؤمن بأشكال مختلفة من . واإلشكناز واإلسرائيليون

 يدعى الصهاينة أن ثمة ،يهوديةورغم تنوع هويات أعضاء الجماعات ال. اليهودية بدرجات متفاوتة

  . وهو تصور أبعد ما يكون عن واقع أعضاء الجماعات اليهودية، "وحدة يهودية عالمية"

ال تنتمي إلى أي من الكتل الثالث ،  أنواع أربعة في الهندفمثالً من الجماعات اليهودية الهامشية توجد

يهود جورجيا  هناك القوقازوفي ، ند تختلف عن جماعات الهجماعة يهود الصينكما أن ، الرئيسية

والنوع ، ومنهم الفالشا والعبرانيون السود" اليهود السود"وهناك ، ويهود بخاري ويهود الجبال

  .أما العبرانيون فيعيشون في أميركا، األول يعيش في إثيوبيا

لذين عاشوا ا، اليهود المستعربةباإلضافة إلى ، وهناك أيضا جماعات سوداء يهودية في غرب أفريقيا

 وهناك أيضا،  الذين يعيشون في نابلس اآلنالسامريونوهناك ، في البالد العربية وأصبحوا عربا

 وغيرهم واليهود اإليرانيون، ويهود شبه جزيرة القرم واليهود األكراد، الدونمةويهود ، القراؤون

هؤالء ال يختلفون عن  ن حيث إ،"وحدة يهودية عالمية "مما ال يمكن معه القول بوجود، كثير وكثير

فاليهودي العربي مثالً يتكلم العربية وهو جزء من الثقافة ، أهل المناطق التي يعيشون فيها

   .وهكذا، والحضارة والسلوك في المنطقة

   ثالثة أقسام
  :ويقسم الكتاب الهوية اليهودية اآلن في العالم إلى ثالثة أقسام أساسية هي

والبعد اليهودي فيها ، مالمح يهودية عرقية أو دينيةوهي هوية ذات : خارج فلسطين المحتلة -١

  . ال يؤثر كثيرا في سلوك أعضاء الجماعات اليهودية، هامشي باهت

جيل وهي ،  تماما ال عالقة لها بكل الهويات السابقةوهي هوية جديدة: داخل فلسطين المحتلة -٢

وتعني الجيل الذي نشأ في فلسطين المحتلة ولم يأت " (الصابرا"ويتنبأ الدارسون بأن هؤالء ، "الصابرا"

هو االسم الذي يطلقه (أغياًرا سيكونون ) من الخارج واالسم مشتق من نبات الصبار ومن الصبر
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سوى روابط ال تربطهم بأعضاء الجماعات اليهودية في العالم ، العبريةيتحدثون ) اليهود على غيرهم

  .روابط اليونانيين المحدثين باإلغريق القدامىال تختلف كثيرا عن ، واهية

  . وأقلية كبيرة داخلها" إسرائيل" خارج أقلية صغيرةوهم : )أرثوذكس(يهود متدينون  - ٣

تاريخ يهودي ليؤكد أنه ليس هناك ،  الجماعات اليهوديةتواريخ وثقافات وفنونويتناول الباب الثاني 

يرتبط بالبيئة ، بل تاريخ وثقافة وفن مختلف لدى كل جماعة يهودية، وال ثقافة وال فنون واحدة، واحد

  . والحضارة التي عاشت فيها

ية بنظام وفي الهند تأثرت اليهود، فالعقيدة اليهودية في الصين مثالً اكتسبت مضمونًا صينيا صريًحا

أما في ، وبالعديد من الشعائر الخاصة بالطهارة والنجاسة تحت تأثير الهندوكية، الطوائف المغلقة

  .إثيوبيا فقد تأثرت اليهودية هناك بكل من المسيحية واإلسالم

بل وحاول ،  بتطوير عناصر التوحيد في اليهودية وأكدهاموسى بن ميمونوفي المحيط اإلسالمي قام 

كما تأثرت اليهودية في المحيط السالفي الفالحي ، ه إضفاء الطابع اإلسالمي على اليهوديةابنه من بعد

  . كل يهودية تستمد خصوصيتها من محيطها الدينيوهكذا ، بالمسيحيين األرثوذكس

اإلصالحية والمحافظة والتجديدية : وفي العصر الحديث انقسمت اليهودية إلى فرق منها

وهي يهودية اليهودي الذي ال ، ية الجديدة واليهودية اإلنسانية أو العلمانيةواألرثوذكسية واألرثوذكس

وكذلك اليهودية اإلثنية التي تتمثل في بعض الشعائر ، يؤمن باهللا أو اليوم اآلخر أو الشريعة اليهودية

 ال وهي، أشكال الفلكلور الذي يرفع الروح المعنوية بل شكل، والعادات التي ال تعبر عن إيمان ديني

  ! اليهودية اإللحاديةتختلف كثيرا عن 

، ليس هناك تاريخ يهودي أو ثقافة أو فن أو أدب يهوديويستفيض المؤلف في التأكيد على أنه 

بل هناك تواريخ وثقافات وشعوب ، أو عرقية أو شعب يهودي واحد وليس هناك عبقرية يهودية

   .وفنون حسب البيئة التي يوجد فيها هؤالء

  سؤال الهوية
ويشير إلى ، سؤال الهوية وأزمة المجتمع الصهيونيوفي الباب الثالث واألخير يتحدث المؤلف عن 

الذي يدعى ، "الشعب اليهودي" مما يسمى بـ %٥٨أن األرقام الواردة في كل اإلحصائيات تبين أن 

، بكامل إرادتها" المنفى"ال تزال تعيش في  ،الصهاينة أنه في حالة شوق دائم للعودة إلى أرض الميعاد

  . في إسرائيل)  ماليين نسمة٤,٩أي (     منه % ٤٢وال يوجد سوى 

ال يبحثون عن أرض أو ا يعني أن أعضاء الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم وهذ

 في جامعة بار إيالنولذا تصر ،  التي يعيشون بين ظهرانيهادمجون في المجتمعاتوإنما ين ،وطن

باعتبار أنه يشكل خطورة حقيقية ، عقد مؤتمر دولي حول موضوع االندماجإسرائيل على ضرورة 
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تعيش على الكوارث التي "ستون المفكر اليهودي األميركي . أف. كما قال أي-يونية؛ ألنها على الصه

  "! وبدون كوارث ال يمكن أن تقوم لها قائمة، تحيق باليهود

اثني  بلغ ١٩٨٢وفي عام ، ثالثة عشر مليونًا وثمانمائة ألف نسمة ١٩٦٧عام  لقد بلغ عدد اليهود

 في تلك الفترة نقص بنحو مليونأي أن عدد اليهود في العالم ، عشر مليونًا وتسعمائة ألف نسمة

ثالثة عشر مليونًا حوالي ) ٢٠٠٨(ويبلغ عدد اليهود حاليا ، تناقص طبيعيدون إبادة بل من خالل 

أن يزيد عددهم ،  ومن المتوقع حسب معهد اليهودية المعاصرة التابع للجامعة العبرية في القدس،فقط

  . ٢٠١٠عام  ةبنحو أربعمائة ألف نسم

 بحيث تزايد السكان العرب في فلسطين المحتلةوثمة خوف عميق لدى المستوطن الصهيوني من 

بالهاجس يسمى  وهو ما، فتفقد الدولة هويتها اليهودية، يزيد عن عدد المستوطنين الصهاينة

ن فالصهاينة المتدينو، الذي يزيد من تعميق حدة الخالف بخصوص سؤال الهوية، الديمغرافي

  . يرفضون التهاون بيهودية الدولة

، فالعنصر الديمغرافي يأتي في المرتبة األولى على حساب العنصر الدينيالصهاينة العلمانيون أما 

أن الدولة ، ألنهم يعلمون تمام العلم بتعريف من هو اليهودي لتهاونا ولذا فال مانع عندهم من

ولكي تقوم بهذه الوظيفة فإنها .  المصالح الغربيةالصهيونية دولة وظيفية أوكلت إليها وظيفة حماية

لتقوم بملء المستوطنات والحرب ضد السكان األصليين من الفلسطينيين ، بشرية" مادة"تحتاج لـ

   .وبالتالي فالبعد السكاني في نظرهم مهم للغاية، والبطش بهم إلخضاعهم

   أزمة لن تحسم
 ألسباب عديدة ولن تحسم في المستقبل القريب، سوف تتعمقويرى المؤلف أن أزمة الهوية اليهودية 

، أما داخل المستوطن الصهيوني فقد لوحظ، تتصل بالتطورات داخل المستوطن الصهيوني وخارجه

لم تؤد إلى صهر أن التطورات واآلليات االجتماعية ، هاينةعلى عكس ما توقع المفكرون الص

  . استقطاًبا وتطرفًاوإنما ازدادت الصورة ، العناصر اليهودية

باإلضافة إلى عدم ، ظهور هوية يهودية جديدةوإذا ما ركزنا على الجانب الديني مقابل العلماني سنالحظ 

كمعاداة العقل والفكر ،  أصحابها بسمات خاصة التي يتسممن اإلشكناز" الصابرا"هوية وهي ، التجانس

، بل إنهم يكنون احتقاًرا عميقًا ليهود المنفى، والتحلل من القيم األخالقية وحسم كل القضايا من خالل العنف

وبحسب بعض ، تزايد معدالت العلمنة في التجمع الصهيونيوإلى جانب ذلك يالحظ ، أي يهود العالم كله

  . اإلسرائيليين من% ٨٥مواطنين الذين ال يؤمنون بالخالق يبلغ عدد الاإلحصاءات 

ورغم أنهم ، في اإلسالم تعني أتباع الكتاب الذي جاء به موسى عليه السالم" يهود"ويقول المؤلف إن كلمة 

منها ، فإن ثمة مبادئ أساسية وردت فيه لم يتم تحريفها، قاموا بتحريفه أو أصروا على اتباع المحرف منه

  . اهللا واليوم اآلخراإليمان ب
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% ٥٠( ، منهم% ٩٠لتم استبعاد ما يزيد على هذا التعريف اإلسالمي لو طبق على يهود العالم الحديث 

وربما قُبل ) يتعذر قبولهم يهودا وهم اإلصالحيون والمحافظون والتجديديون% ٤٠ملحدون وغير دينيين و

  %. ٧اجع ليصبح ويبدو أن العدد تر، الباقية فقط وهم األرثوذكس% ١٠الـ

وتكرر ، وأنها ال بد من أن تحافظ على يهوديتها، ويؤكد المؤلف أن الدولة الصهيونية تزعم أنها دولة يهودية

،  يشكل التبرير الوحيد لوجود المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة-رغم كذبه- هذا الزعم ليل نهار ألنه

" بحق العودة"في أن تظل تطالب " الحق"كما أنه يعطيها ، يةويسبغ نوعا من الشرعية على الدولة الصهيون

الذين ، تنكر نفس الحق على الفلسطينيين رغم أنها! الذين تركوا وطنهم القومي منذ آالف السنين، لليهود

أجبروا على ترك وطنهم منذ عشرات السنين وال يزالون في مخيمات الالجئين يطالبون بحق العودة 

   !لمنازلهم وأراضيهم

   دولة يهودية
 ويرد قائالً إن هذا التصور هو وْهم هل إسرائيل حقاً دولة يهودية؟: ويطرح الدكتور المسيري سؤاالً يقول

  .أنه يسيطر على معظم العربكما ، يسيطر على كثير من المستوطنين الصهاينة

بل ، هي يهودية وال هي دولة لليهود دولة ال، الدولة الصهيونية  ويضيف أن ثمة تطورات جديدة ستجعل

  . ذات قشرة يهودية سطحية، دولة استيطانية إحاللية

عام األولى وصلت ذروتها : وللتأكيد على ذلك تمكن اإلشارة إلى أن االستعمار الصهيوني مر بثالث مراحل

  .  وطرد آالف الفلسطينيين ووصول آالف المهاجرين لالستيطان في أرض فلسطينإعالن الدولة مع ١٩٤٨

وهي مناطق مأهولة ، بضم الضفة الغربية وقطاع غزة حين قامت إسرائيل ١٩٦٧ثم انتهت هذه المرحلة عام 

  . رحلة الثانيةوهذه هي الم، بالسكان العرب الذين لم يتمكن االستعمار الصهيوني من طردهم

   :أما المرحلة الثالثة فأهم معالمها

أن تأتي   ولذا ال بد للدولة الصهيونية االستعمارية من،  وتزايد النهم للتوسعتصاعد األزمة السكانية -١

  . بالمزيد من المهاجرين االستيطانيين بأي ثمن

فأصبح بوسعه أن يتجاوز نطاق ، وني الصهي فرًصا جديدة للنظام االستيطانيأتاح النظام العالمي الجديد  -٢

يلعب هو فيها ، سوق شرق أوسطية وليحول السوق العربية إلى ليتغلغل في البالد العربية، فلسطين المحتلة

  .  بين العرب والغربالوسيط األساسيدور 

التي تخدم المصالح ، ظهرت نخب حاكمة عربية على استعداد تام ألن تلعب دور الجماعة الوظيفية  -٣

للكيان الصهيوني في الجسد العربي ) السلمي(إلنجاز عملية التغلغل ، لغربية على حساب مصلحة شعوبهاا

  .اإلسالمي

 .وهذه هي المرحلة الثالثة اآلخذة في التشكل في الوقت الحاضر

  

 


