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ختبار إن اال: "يسرائيل شاحاك يف خالصة كتابه هذا، املهم جداً، قائالً كتب
احلقيقي الذي يواجه يهود إسرائيل ويهود الدياسبورا يف آن واحد هو اختبار نقدهم 

كما يتعين أن يكون اجلزء األهم من . أن يشمل نقد املاضي اليهودي جبلذاتهم الذي ي
هذا النقد هو اجلزء املتعلق باملواجهة املفصلة والنزيهة للموقف اليهودي من غير 

كما أن قيام يهودي . عالً أحد أسياد النقد الذاتي احلاد واملؤملوشاحاك هو ف." اليهود
عصري وإنساين بقراءة هذه الرحلة عبر التاريخ الديني اليهودي منذ قبل سبعة قرون 
من العهد املسيحي حتى وقتنا احلاضر، والتسليم بصحة هذه الرحلة، ليسا بالتجربة 

واالحتقار واملعايير املزدوجة التي  فانتشار نزعة مركزية العرق، والكراهية .السهلة
الرئيسية واألكثر مرجعية " املقدسة"يتم التعبير عنها نحو األغيار يف الكتب اليهودية 

هو أمر شديد  –) القوانين احلاخامية لليهودية(واملعروفة باالسم اجلامع الهاالخاه  –
ن هذه التعابير إ. تعابير عن ثقافة متنورة" اليهودية"اإلزعاج لكل من يتوقع من 

على وزن معاداة " (معاداة األغيار"مربكة جداً، ويمكن تصنيفها ظاهرة " القوانين"و
وتقديم املبررات لها خوفاً من ردات الفعل  ةويتم التستر على هذه املعادا). السامية

املؤذية املعادية للسامية واملشاعر واملواقف املعادية لليهود، بطرق خمتلفة، وذلك 
ج ضخم من األدبيات اليهودية األكاديمية التي بدأت مع اتساع حركة التنوير عبر نتا

إزاء األغيار " اجلميل"والتحرر اليهوديين، التي حاولت إظهار وجه اليهودية اإلنساين 
على الكتب املقدسة األصلية املترجمة إىل اللغات األُخرى " الرقابة"حتى لو عن طريق 
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 .وقد صدر الكتاب يف ترجمتين عربيتين عن داري نشر يف بيروت        
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إن هذه النصوص، مل تملك القدرة على إحداث  إالّ. اليديشيةغير العبرية أو اآلرامية أو 
  ".اليهودية الكالسية"تغير حقيقي فيما يدعوه شاحاك 

صالة الصبح : ويشمل ذلك. األغيار، بحسب شاحاك، عدة وجوه وجتليات ةوملعادا
" عدم جعله من األغيار"فيها الرب على  راليومية التي يتلوها كل رجل تقي والتي يشك

؛ حظر تعيين األغيار يف مركز يملكون فيه سلطة على اليهود؛ رفض )من النساءأو (
ويشمل هذا احلظر أيضاً النساء (م احلاخامية القبول بشهادات غير اليهود اكاحمل

غير يهودية عاهرة؛ منع أي طبيب يهودي من انتهاك  ةاعتبار أي امرأ ؛)اليهوديات
يف حين أن إنقاذ حياة اليهود واجب (حرمة السبت إلنقاذ حياة شخص من األغيار 

" أرض إسرائيل"غير منقولة، وخصوصاً قطع األرض يف  أمالكي أ؛ حظر بيع )ديني
  ).وهو أمر تبنّته الدولة اإلسرائيلية(إىل األغيار 

وبعض املواقف املعاصرة من " الكالسية"وراء هذا التشديد على املواقف اليهودية 
لكنه . الصهيوين –ء تاريخاً مضاداً للتأريخ اليهودي ، يحاول شاحاك أن ينشى"اآلخر"

يفتقد هنا حس التجديد، ويتجاهل معظم أفكار سالو بارون وجاكوب نوسنر وحانا 
بيد أن شاحاك حمق يف تأكيده أن اليهود مل يكونوا منذ زمن سحيق ضحايا . أرندت

ا يف غالب األحيان للحقد غير العقالين وملعاداة السامية؛ فبعد تشردهم الثاين، حتولو
إىل نوع من الطبقة الوسيطة بين الرجال األقوياء يف اإلمبراطوريات واملمالك وغيرهم 

وهكذا، فإن الكثير من التمردات . من النبالء احلاكمين وبين الفالحين واألقنان
، أي ناملباشري همواالنتفاضات الفالحية يف أوروبا الشرقية إنما كان ضد مضطهدي

  .اليهود
العهد الذهبي يف إسبانيا  ىاملسلم الشهير خالل ما يسم –ى احللف اليهودي وحت

املدن البربرية  –إنما ازدهر أساساً بعد انهيار اخلالفة األموية ونشوء املمالك 
  .الصغيرة، مثل مدينة غرناطة، حيث كان العسكر يحكمون السكان العرب احملليين

فتحه مصر، اجملتمع اليهودي خالل استخدم البطل املسلم العظيم صالح الدين، 
احمللي لتحقيق أهدافه، وذلك عبر تعيينه طبيبه اخلاص ابن ميمون حاكمًا على 

وحظي . وقد فرض هذا األخير على رعاياه قوانين دينية قاسية. اجملتمع اليهودي
، بحكم ذاتي؛ وهو معظم اجملتمعات اليهودية يف أوروبا وآسيا، خالل القرون الوسطى

ن يخدم مصالح املؤسسات السياسية اخلارجية واملصالح الداخلية للنخب وضع كا
االقتصادية والدينية التي كان لديها حماكم مستقلة تملك سلطة املعاقبة التي تراوح 

  .بين اجللد والسجن وإلقاء احلرم الديني واالجتماعي وحتى اإلعدام
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ترف ومتحد للظلم إن يسرائيل شاحاك مؤرخ وعامل اجتماع هاو، لكنه جمادل حم
النظر إىل هذا الكتاب يف إطار تقليد طويل من  جبوي. اإلنساين والفظائع الرهيبة

التنافس املرير داخل اليهودية بين املؤسسة احلاخامية املتعصبة واملتجمدة وبين 
والذي بدأ مع الفيلسوف اليهودي األعظم باروخ  ،اليهود العلمانيين واملتنورين

ع الكتّاب والشعراء والعلماء البارزين املنتمين إىل الفئة العلمانية سبينوزا واستمر م
وانطالقاً من وجهة النظر هذه، فإن املؤلَّف احلايل هو، إىل حد بعيد، . من حركة التنوير

" غُويْ"ومن مصادر شاحاك الرئيسية تعريف الـ. عمل انتقائي ومفكك، وأحياناً سردي
إن قراءة دقيقة لهذا التعريف . العبرانية "التلمودية املعارف"يف دائرة ) غير اليهودي(

حيال غير اليهود أكثر تناقضاً وجدلية مما يعكسه نص " احلكماء"عن موقف لـ تكشف
فاالنطباع اإلجمايل الذي يتركه هذا التعريف يتمثل يف كون معظم . احاك القاطعش

 .بالكراهية أو التسيّد يار ناجمة عن شعور بالقلق والعجز ال عن شعورغاملواقف من األ
غير أن هذا ال يعني أن التعابير والقوانين التي يتحدث شاحاك عنها غير موجودة يف 

، لكن يجب النظر إىل )ضيف إليها تعابير أُخرى معادية لألغيارأوالتي يمكن أن (النص 
 يف إطار املقارنة: وعلى سبيل املثال(هذه التعابير يف اإلطار الواسع لتلك احلقبة 

  ).يف الفترة نفسها" اآلخرين"بعالقات الثقافات األُخرى بـ
تسبب بانتشار "مرات أن أي أمر معاد لألغيار يعتبر باطالً إذا ما عدة يذكر شاحاك 

، غير أنه يتعامل مع مثل هذا التقييد أو التعديل بطريقة تشكيكية "العداء لليهود
رئيسياً، حتى ضمن " مبدأً"راحل لكن هذا التقييد بالذات شكّل يف معظم امل. وهازئة

. اليهودية احلاخامية، فسح لليهود جمال ممارسات خمتلفة جداً وودية جتاه األغيار
" القوانين"بل إن شاحاك نفسه، وعلى سبيل املثال، يوافق أنه على الرغم من  وجود 

مارسة العرقية املتركزة والتي فرضت على األطباء اليهود األتقياء، فإنهم كانوا يف امل
وبالتايل، فإن املؤرخ أو عامل االجتماع احملترف ال يمكن أن . أكثر والء لقَسَم أبقراط

بل يجب أن  –ولو كان عنصراً رئيسياً يف الثقافة  –يقنع بتقديم القانون فحسب 
يعرض أيضاً تفسير هذا القانون واملمارسات املادية يف إطار تلك الفترة، والقوى التي 

مثل اليهودية (ت هذا القانون  أو اقترحت تفسيرات بديلة منه ناضلت ضد دالال
  ).اإلصالحية يف أملانيا وأميركا الشمالية

واحلقيقة أن القوانين الهاالخية األكثر قمعاً وتطبيقاً كانت موجهة نحو داخل 
فتحليالت احلركات النسوية . اجملتمع اليهودي أكثر مما كانت موجهة نحو األغيار

ن اضطهاد وقمع القوانين واحملاكم واملفاهيم للنساء اليهوديات أكثر اليهودية بشأ
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وأنا ال أكتب هذا ألسباب اعتذارية، بل . إثارة للرعب من وصف شاحاك للعداء لألغيار
وبصورة ). الصحيحة(ألوسع قليًال املنظار الذي نتطلع من خالله إىل تأكيدات شاحاك 

ين يف املؤسسة الدينية اليهودية عبر عامة، فإن شاحاك يلعب لعبة عتاة الرجعي
من ) وهو تأويل متطرف جداً(غير املقصودة بين اليهودية وتأويل خاص لها  مساواته

دون أن يقوم بتحليل فعلي للعالقات املعقدة بين التأويالت املتعددة للصهيونية 
ية يتحدث عن احلركة اليهود فشاحاك، على سبيل املثال، يحرص على أالّ. واليهودية

وهو أمر مل يأت مصادفة، ألنه سيضطر إىل مواجهة مشكلة أساسية . الوطنية العلمانية
تتمثل يف هويته الشخصية كجزء من احلركة الصهيونية، التي تسببت باقتالع العرب 

ها دينًا تولذلك، فهو يفضل أن ينظر إىل اليهودية بصف. الفلسطينيين من وطنهم
  .ماعياً سياسياً أكثر تعقداً وأقل جتانساًنظاماً اجتمتجانساً، ال بصفتها 

هناك هدف خمبأ يسعى شاحاك لتحقيقه، هو تفسير العالقات املتوترة بين العرب 
غير أنه ال يمكن تفسير هذه العالقات عن طريق . واليهود يف فلسطين وإسرائيل

ها يف القوانين الدينية املتمركزة عرقياً فحسب، على الرغم من أن لهذه القوانين دور
 –إذ إن حركتين علمانيتين قوميتين، إحداهما هي حركة مهاجرين . هذا اإلطار

والدين اليهودي، الذي نشأ وحتول . مستوطنين واألُخرى حركة حملية، قد اصطدمتا
خالل األعوام الثالثة اآلالف املاضية، اضطلع بدور مهم يف شكل ) وربما مل يتحول(

إن دوره ال يفوق كثيراً الدور الذي قام  رائيلي، إالّاإلس –الصهيونية والنزاع العربي 
  .اإلسالم به يف هذا الشأن

وعلى الرغم من بعض حتفظاتي، فإن كتاب شاحاك ذو أهمية فائقة، وخصوصاً 
ضمن إطار حرب الثقافات بين خمتلف عناصر السكان اليهود يف إسرائيل 

ومنقحة بالعبرية، كمساهمة ولهذا السبب، آمل بأن تُنشر طبعة موسعة . والدياسبورا
مفيدة يف فهم بعض األسس القانونية واحلالة الذهنية املعرفية للمعسكر األقل تنوّراً 

  .يف هذه احلرب

  باروخ كيمرلينغ
  أستاذ علم االجتماع 
  يف اجلامعة العبرية يف القدس
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