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ب�سام الكلباين

�شهدت �أو�ضاع اليهود يف البالد العربية منذ مطلع القرن الفائت تبدالت جذرية خ ّلفت �آثاراً عميقة يف م�صري هذه ال�شريحة يف املجتمعات العربية� ،إذ تك�شف وقائع املجتمعات العربية،
هجرت يهودها �أو هجرها يهودها عن عجز عميق يف توفري �أجواء االحت�ضان االجتماعي ،وعن ق�صور ّبي يف تنزيل مبد�أ التعارف امل�ستند �إىل املنظومة اخللقية الإ�سالمية يف الواقع
والتي ّ
وعن العالقة التاريخية لليهود بهذه املنطقة.
وي��ذك��ر ال�ب��اح��ث ال�ت��ون���س��ي ع��ز ال��دي��ن ع�ن��اي��ة يف مقالته
«يهود البالد العربية :قراءة يف �سفر اخلروج احلديث»،
املن�شورة يف جملة «التفاهم»� ،أنه مبوجب ال�صراع العربي
الإ�سرائيلي امل�ستفحل طيلة القرن الفائت واملمتد �إىل
ع���ص��رن��ا ال ��راه ��ن ،ب ��ات امل �خ �ي��ال ال �ع��رب��ي امل �ع��ا� �ص��ر حتت
وط��أة �أ�شكال �شتى من التداخل والت�ضارب جتاه اليهود
واليهودية ،ما جعل النظر �إىل �أو�ضاع تلك اجلماعة ي�أتي
م�شوباً بتلك الأج��واء� ،إذ ترافقت القطيعة التي ح�صلت
بني ال�شعوب العربية و�شرائحها االجتماعية اليهودية،
مع ت��ر ٍّد الفت للنظر �إىل �أتباع تلك الديانة و�إىل �أ�صول
تلك الديانة ،ا�ستعا�ض فيها الفكر ب�أحكام مرتبكة ،غالباً
ما �أتت م�سكونة بالهاج�س ال�سيا�سي.
لقد ناهز ع��دد اليهود يف البالد العربية ع�شية ت�أ�سي�س
دولة �إ�سرائيل � 850ألف ن�سمة؛ حيث بلغ العدد نحو 210
�آالف يف املغرب الأق�صى الواقع حتت االحتالل الفرن�سي،
و� 50أل �ف �اً يف م��راك����ش الإ��س�ب��ان�ي��ة وط�ن�ج��ة ،و� 140أل �ف �اً يف
اجل��زائ��ر و� 110آالف يف تون�س ،و� 40أل�ف�اً يف ليبيا ،و130
�أل�ف�اً يف ال�ع��راق ،و� 80أل�ف�اً يف م�صر ،و� 50أل�ف�اً يف اليمن،
ونحو ع� 20ألفاً يف �سورية ولبنان ،بينما توزع نحو خم�سة
�آالف يهودي بني ح�ضرموت والبحرين وال�سودان ،لكن
تبقى �أع ��داد �أخ ��رى م��ن ال�ي�ه��ود �أغفلها الإح���ص��اء تق ّدر
م��ا ب�ين  15و� 25أل �ف �اً� ،إىل ج��ان��ب جتمع ه��ام م��ن اليهود
ا��س�ت��وط�ن��وا فل�سطني ب�ل�غ��ت �أع ��داده ��م م��ع ان �ت �ه��اء ف�ترة
االنتداب الربيطاين � 625ألفاً.
مثّلت وع��ود عامل الأن��وار الغربي لليهودي العربي �أم ً
ال
كبرياً يف اخلروج من و�ضعية «الذمي» التي طاملا �أرهقته،
وقد تفاقم ذلك التناق�ض االجتماعي لتلك ال�شرائح مع
بنية االجتماع العربي بب�سط اال�ستعمار الغربي نفوذه
على جممل الأق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة ،مم��ا زاد م��ن ت ��أزم البناء
ور�سخ عجزه عن ا�ستيعاب �شرائحه.
االجتماعي ّ
ف �ف��ي م���س�ت��وى �أول ��ش�ك��ل ت ��ويل ال�ق�ن���ص�ل�ي��ات الأج�ن�ب�ي��ة
مهام حماية اليهود يف الدولة العثمانية ،وم��ا تبعه من
منح ام�ت�ي��ازات لفائدتهم� ،أملتها ال��دول الغربية� ،سبباً
يف �إح ��داث ��ش��رخ ب�ين ال�ي�ه��ود وب��اق��ي م�ك��ون��ات املُجتمعات
العربية؛ ف� ً
ضال ع َّما تبعه « يف مرحلة الحقة » من �إحلاق

تلك اجلماعة بالدولة اال�ستعمارية ،بعد منح �أف��راده��ا
جن�سية الدولة امل�ستعمِ رة ،فكان كلما احت َّد ال�صراع بني
ال��دول اال�ستعمارية وال��دول الرازحة حتت نريها؛ طلباً
لال�ستقالل واحل��ري��ة ،ازداد ع�م��ق ال �ه��وة ب�ين الأك�ثري��ة
امل�سلمة وجموع الذين ه��ادوا ،ب�سبب انخراط اليهود يف
حتالف م�صريي جنب امل�ستعمِ ر� ،شايعوا فيه �سيا�ساته
و�أقروا له بالدور الفاعل يف حت�ضري الأقليات وحتريرها،
وذلك �شبيه جداً بالتحالفات التي متّت بني عرب ال�شام
م��ع ع��رب جن��د واحل�ج��از يف ف�ترة الفتوحات الإ�سالمية
والتي قدم �إليها عرب ال�شام امل�سيحيون ب�أنف�سهم طمعاً
يف التحرير من طغيان الروم.
� ّإل �أنَّه و�إن ح�صلت بع�ض امل�شاركات املحت�شمة من جانب
اليهود ،باالن�ضمام �إىل التنظيمات الي�سارية والنقابية
العربية زم��ن احلقبة اال�ستعمارية؛ ف�إنِّها مل تعرب عنَّا
لثقل الأك�بر داخ��ل تلك التجمعات؛ ب��ل �أت��ت معربة عن
خيارات ظرفية وم�صلحية معزولة ،على غرار ما ح�صل
يف املغرب حيث كان م�ؤ�س�س احلزب ال�شيوعي يهودياً� ،إىل
جانب �ضم احلزب يف �صفوفه خالل عام 1948م خم�سمائة
يهودي من جملة �ستة �آالف من �أع�ضائه ،ولكن يف العموم
مل يتحم�س ال�ي�ه��ود �إىل ث� ��ورات ت�ل��ك ال �ب �ل��دان العربية
وان�ت�ف��ا��ض��ات�ه��ا ،ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ت�ت�ط�ل��ع �إىل ن�ي��ل حريتها
وا��س�ت�ق�لال�ه��ا وه ��و م��ا ج�ع�ل�ه��م ي��راف �ق��ون امل���س�ت�ع�م��ر عند
تاما ليهودها،
رحيله ،ورغم ذلك مل ت�شهد البلدان نزوحاً ً
و�إن تقل�صت الأعداد �إىل ب�ضعة �آالف.
على �صعيد ال�صحافة ،فقد لعب بعث ال�صحف و�إن�شاء
اجل�م�ع�ي��ات دوراً ب� ��ارزاً يف ب �ل��ورة ال��وع��ي ال���س�ي��ا��س��ي ،ويف
ن�شر الإح�سا�س بوحدة امل�صري بني يهود ال�ع��رب ،و�شهد
التحم�س للح�س القومي اليهودي وللفكر ال�صهيوين بني
يهود تون�س وليبيا تطوراً فاق نظريه يف اجلزائر ،ويعود
ذل ��ك اخل �ف��وت يف اجل ��زائ ��ر �إىل رب ��ط ال �ي �ه��ود م�صريهم
مب�صري ال��دول��ة الفرن�سية ،م��ا جعل الهيئة احلاخامية
يف جزيرة جربة يف تون�س تعرب عن تعاطفها مع الأفكار
ال�صهيونية.
قبل حلول القرن التا�سع ع�شر ،كان جممل يهود البالد
العربية ممن احت�ضنتهم احل�ضارة العربية الإ�سالمية،

�سواء �أكان م�أتاهم من الأندل�س� ،أم ممن كان مقامهم يف
بالد املغرب �أو يف امل�شرق العربي� ،أو يف �أر�ض اليمن ،فعلى
�سبيل امل �ث��ال ،ك��ان ي�ه��ود دم�شق يف ب��داي��ة ال�ق��رن التا�سع
ع�شر ث�لاث طوائف :الربانيون والقرائيون وال�سامرة،
يتحدرون من �أ�سر معظمها من �أ�صول عربية ،وما تبقى
منها تعود يف �أ�صولها �إىل مدن ومناطق عثمانية� ،أو نالت
ت�سمياتها من احلِ رف التي عملت بها ،والقليل منها كانت
من �أ�صول �سفاردية �أو �أ�شكنانية.
وب�شكل ع��ام ك��ان ي�ه��ود ال�ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة ب�ع��د اال�ستقالل
متنوعي امل�صائر مت�شابهي احل�صائل .ولكن ال ينبغي �أن
نغفل �أي�ضاً �أن خ��روج اليهود من البالد العربية ما كان
حدثاً دائ�م�اً ج��راء ت�شكّل ثقافة ط ��اردة� ،أو مبوجب �آث��ار
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،كما قد يتبادر يف الأذه��ان،
بل ح�صل �أي�ضاً يف نطاق �سعي جموع وا�سعة من ال�شرائح
ال�ي�ه��ودي��ة لتح�سني �أو� �ض��اع �ه��ا امل�ع�ي���ش�ي��ة خ���ص��و�ً��ص��ا من
عامة اليهود وب�سطائهم .فكانت الطائفة اليهودية التي
تربطها �أوا��ص��ر دي��ن و�أوه��ام ع��رق جامع مع �أبناء ملتها
يف اخل ��ارج �أك�ث�ر ق ��درة ع�ل��ى الإق� ��دام خل��و���ض غ�م��ار تلك
التجربة.
مل يبق م��ن ي�ه��ود ال�ب�لاد العربية  -يف ال��وق��ت احل��ايل-
�سوى ب�ضعة �آالف يتواجدون يف املغرب وتون�س وب�ضعة
مئات متناثرين ب�ين ع��دة دول� ،إذ غ��دت �أح�ي��اء امل�لاح يف
املغرب واحلارات يف تون�س معامل �سياحية ال غري بعد �أن
تعج ب�ساكنيها ،ومل يبق من جملة ال ِب َيع اليهودية
كانت ُّ
املنت�شرة يف املغرب �سوى ع�شر منها تفتح �أبوابها لروادها
وت �ق��ام فيها ال���ش�ع��ائ��ر ،وك��ان��ت �إق��ام��ة امل�ت��اح��ف اليهودية
امل �غ��رب �ي��ة م ��ن امل � �ب� ��ادرات ال ��رم ��زي ��ة ال �ف ��ارق ��ة يف ال�ع�ن��اي��ة
بالثقافة اليهودية يف البالد العربية .هذه املبادرات التي
اتخذها امل�غ��رب مل ت�شفع �إىل ح��د الآن يف ا� �س�ترداد ثقة
اليهودي� ،أو يف �إغرائه بالإقامة الدائمة ،و�إن جنحت يف
دغدغة رغبة ال�سياحة لديه .فما �أح��وج العامل العربي
�إىل ا� �س�ترداد ك��اف��ة ه��وي��ات��ه ال�ت��ي ف�ق��ده��ا :على ال�صعيد
الثقايف والتاريخي واجلغرايف والتي مل يح�سن التعامل
معها ومل يدرك قيمتها �إلّ بعد الفقد.
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