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م مالحظة املرتج  
إن الكراهية التي يشعر بها كثريون يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا تجاه دولة إرسائيل 

رئييس من خالل عدسة  فهؤالء ينظرون إىل الشعب اليهودي بشكل . ومامرساتها ذائعة الصيت
مثة أيًضا املتطرفون وعىل الطرف اآلخر  . الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ومامرسات إرسائيل

والسلطويون الذين يروجون لنظريات املؤامرة السخيفة عن الشعب اليهودي بهدف استغالل االنقسام  
حث عن عالمات عىل تغري  ال يبدد معظمنا الوقت يف مثل هذه الرتهات، وبداًل من ذلك يب. وتذكيته

الوضع السيايس عىل أرض الواقع، من قبيل املثال، أتحقق اتفاقيات إبراهيم أي إنجاز؟ وهل من أمل  
 . إنه وضع محبط بال شك . يف التغيري السيايس يف إرسائيل؟ وما إىل ذلك 

 

؟ إننا نقر  ية كيف نحارب معاداة السامبالنظر يف هذا السياق، ماذا عسانا نقول عن كتاب باري وايس  
تكتب وايس عن  . هي أمريكا: بأن ترجمة كتابها كانت بالنسبة لنا أشبه بجولة يف أرض أجنبية

تجربتها كأمريكية وامرأة يهودية؛ وتناقش صعود معاداة السامية العنيفة غالبًا يف الواليات املتحدة  
شعب اليهودي وذوي  وكيف طالت كنيس بيتسربغ الذي انتمت إليه يف ريعان شبابها؛ وتناشد ال

باعتبار أن العديد منا من أصل  : نعم، نحن نعلم«. معاداة السامية املتصاعدة» النوايا الحسنة محاربة 
سامي ولكن لسنا يهوًدا، فإن هذا املصطلح يبدو غري منطقي، ولكن نتذكر مرة أخرى أننا كقراء مع  

 !السيدة وايس يف أرض مختلفة

 

التفاصيل الدقيقة، وبالفعل عندما نلقي نظرة عىل مصادر األخبار  تروي وايس يف كل حالة 
والدراسات البحثية األمريكية، نجد أن تصاعد هذه الحوادث بشدة يف أمريكا صحيح بشكل  

 . إن مخاوف السيدة وايس وخططها لصد الهجوم مفهومة، حتى بالنسبة لنا. موضوعي

 



 
2 

 

يتم تذكرينا بأن الشعب  بالنسبة يل، صلته؟  كيف سنستوعب نحن هذا يف الرشق األوسط؟ وما مدى
عندما تصبح هذه الحوادث اتجاًها، . اليهودي له تاريخ طويل من االضطهاد يف جميع أنحاء العامل

قد يكون اضطهاد النازيني لليهود والهولوكوست .  غالبًا ما يرافقه سلطوية متصاعدة وانقسام طائفي
لقد  . اليهود من أوروبا إىل األمان النسبي يف الدولة العثامنية األكرث خزيًا، لكننا نعرف فرتة فر فيها

 .مر عىل ذلك وقت طويل، ولكننا نعرف حقيقة األمر

 

نحن  . تندد قصة السيدة وايس باتجاه سلطوي مشوِّش يف الواليات املتحدة ويف جميع أنحاء الغرب
 واضطهاد األقليات أو أي شخص نشعر باألىس ألننا جميًعا بتنا معتادين عىل السلطويني واملتطرفني

إن الحقيقة بأن السلطوية . ثقافيًا أو دينيًا« صحيح»مختلف بشكل من األشكال عام يُقال بتبجح أنه 
وأحقادها ونظريات املؤامرة والتكتيكات املغذية لالنقسام تتقدم عامليًا، حتى يف الواليات املتحدة، 

 .مثرية لقلق بالغ

 

ة أخرى بعرص تنوير متجدد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، نحن متحمسون للمطالبة مر 
نحن نطالب بالتعددية ووضع حد للطائفية عدمية  . تنوير يُحدثه شباب هذه املنطقة من أجل أنفسهم

وندعو إىل إنهاء اضطهاد األقليات يف بالدنا، وإىل استهالل عرص جديد نتعامل فيه  . الجدوى واملدمرة
حتى لو حققنا كل ذلك، ستظل هناك خالفات وصعوبات جسيمة، ولكن العامل . حمع بعضنا بتسام 

 .سيغدو مكانًا أفضل

 

لذا نأمل، عزيزي القارئ، أن يثري  . لقد أذىك هذا الكتاب نقاًشا حامسيًا بني أفراد فريقنا يف الرتجمة
 .كتاب السيدة وايس فيك أيًضا فكرًا جديًدا وتساؤالت جديدة، كام حدث معنا
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 مبثابة تقديم

مل يعرف العرب يوما معنى الحرية. الدين االسالمي، الذي تدين به غالبية العرب، يقيم عالقة  
تخالف  املسلمني  غالبية  أن  عىل  الدين.  يوم  وعقاب  بثواب  الخلق  ويعد  وخالقه،  الفرد  بني 

و  األخرى  املجموعات  رأي  عىل  الحاكمة،  غالبا  الجامعة،  رأي  بتقدميها  الدين  األفراد.  تعاليم 
هكذا تصمم الجامعة العربية الحاكمة الحيز العام عىل صورة ذوقها وعاداتها وتقاليدها، ويتم  
ضده  ثار  الذي  نفسه  الطغيان  وهو  أحيانًا،  العنف  حد  يصل  تكفري  وهو  املخالفني،  تكفري 

 اإلسالم أصال بانتفاض رسوله عىل العادات السائدة. 

 

اسأل أي مسلم عن وضع   للعاملني.  املسلمني ال تعي طغيانها، بل تخاله رحمة  غالبية 
األقليات يف بالده فيجيبك أن وضعهم كان ممتازا، وأن هجرة األقليات هي ألسباب يف نفس  
يعقوب، و بتحريض دويل مؤامرايت ضد اإلسالم واملسلمني. لكن هذا التصور االسالمي قارص  

املساو  معنى  فهم  دائرة  عن  يرسم  االسالمي  الحكم  أن  تعني  بل  مساواة،  تعني  ال  فالذمية  اة، 
تلبث تضيق،   ما  دائرة  فيها، وهي  بالعيش  لهم  اليهود واملسيحيني، ويسمح  أي  الكتاب،  ألهل 

 وتحّول العرب من غري املسلمني إىل مواطنني من درجة ثانية وثالثة ورابعة.  

 

قيام دولة تلت  التي  القليلة  السنوات  مليونًا ونصف،   يف  تعداد سكانها  بلغ  إرسائيل، 
الشعب  لنصف  أن  يعني  ما  وهو  العرب،  من  اآلخر  والنصف  أوروبية  أصول  من  نصفهم 

حق أكيد يف أرض فلسطني كباقي العرب، هذا حتى قبل التطرق    —عىل األقل —االرسائييل  
 إىل عالقة اليهود عموما بهذه األرض.
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وية مكتملة، بل بقيت يف مصاف الرديفة للهوية االسالمية، لكن العروبة مل تتحول يوما إىل ه
املسلمني، وهو ما  العرب من غري  املسلمني قامئا بحق  للعرب  العنرصي  التمييز  أبقى  وهو ما 
دفع غري املسلمني إىل الخروج من قرون من العيش يف الظل إىل العيش بحرية، إن يف ربوع 

 يف حالة اليهود العرب.  العامل الدميوقراطي، أم يف إرسائيل، كام

 

بني   األقليات  عيش  صعوبة  إىل  تشري  التي  الرواية  يقبلون  ال  املسلمون  العرب 
ظهرانيهم، بل يغوصون يف نظريات مؤامرة حول املخططات الرشيرة ليهود العامل، مبن فيهم 

د العربية  املؤامرة  نظريات  عزز  اليها.  واالنتقال  إرسائيل  دولة  لتأسيس  العرب،  عاية  اليهود 
النازية،   أملانيا  من  ثم  القيرصية،  روسيا  من  وتحريض  بتمويل  أوال  لليهود،  معادية  دولية 

 فروسيا الشيوعية. 

 

مثل   للسامية،  املعادي  األدب  وتبني  قراءة  يف  مشكلة  العرب  يرى  ال  األسباب،  لهذه 
روسيا  استخبارات  صنعته  الذي  الزائف  اليهودي  الربنامج  صهيون«،  حكامء   »بروتوكوالت 

وغريها   هتلر،  أدولف  النازي  العرشين  القرن  طاغية  لصاحبه  »كفاحي«  كتاب  أو  القيرصية، 
الكثري من املؤلفات العربية املتهالكة التي تخال نفسها أنها تكشف مؤامرات صهيونية مرتبطة 

 باملاسونيني الجدد وكل من يضعهم العرب يف مصاف األرشار.  

 

بأ العرب  لدى  السامية  معاداة  مل وتقرتن  اليهودية  املحرقة  أن  منها  رائجة،  كاذيب 
الواليات املتحدة تعاقب بالسجن من ينفي حصول املحرقة، وهذا غري صحيح،   تحصل، أو أن 

 حتى أن أمريكا ال تحظر األحزاب العرقية املتطرفة، مبا فيها أحزاب النازيني الجدد.  
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عليهم معنويا وماديا، مبا    معاداة السامية، وتصوير اليهود عىل أنهم أرشار، واالعتداء
يف ذلك عىل ممتلكاتهم، والتحرش بهم عىل شكل جرائم كراهية، كلها مامرسات يعود عمرها  
إىل أكرث من ألفية من الزمن، وتنترش يف عموم العامل، ومتيض يف االزدياد اليوم، خصوصا  

 مع انحسار الكتلة الدميقراطية وانتشار األنظمة الديكتاتورية الشعبوية.  

 

ومعاداة السامية هذه شكلت الدافع األبرز ليهود العامل للتداعي إلقامة دولة يتمتعون  
فيها بسيادة تكون مبثابة امللجأ األخري لهم يف وجه عامل ظامل قاس ال يفهم إال لغة القوة. لكن  

ره حتى هذه الدولة، أي ارسائيل، تجد نفسها اليوم يف موقع اتهام من اليمني العاملي، الذي يك
وهي  األوروبيني،  البيض  كولونيالية  مصاف  يف  يضعها  الذي  اليسار  ومن  تقليديا،  اليهود 

 الكولونيالية نفسها التي اضطهدت اليهود حول العامل وساهمت يف دفعهم إلقامة دولة.  

 

باري وايس هي يهودية أمريكية نشأت يف زمن كانت الواليات املتحدة تبدو مكانًا أكرث  
األ  لليهود  إىل  أمنا  وايس  يدفع  ما  وهو  عدوانية،  أكرث  أمريكا  فصارت  اليوم،  أما  مريكيني. 

مناشدة اليهود وغري اليهود للتصدي لصعود العنرصية والتطرف، ال ملصحلة اليهود وحدهم،  
مقدمة   هو  الناس  من  أي  حرية  من  االنتقاص  ألن  والعامل،  أمريكا  يف  الحريات  ملصلحة  بل 

و ما تحّذر منه وايس يف كتابها هذا برباعة كبرية وبأسلوب  االنتقاص من حريتهم كلهم، وه
 كتايب شيّق وممتع.
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 الرشق شؤون  يف متخصص  الدميقراطيات عن الدفاع مؤسسة يف  باحث، حسني عبدالحسني –
 يف اصحافيً  عمل .الربيطاين هاوس تشاتهام معهد يف سابقا زائر وزميل والخليج  األوسط

َت «ستار  ييلد»و الكويتية «الراي»   أمريكية، أبرزها  صحف يف مقاالته اللبنانية، ونرُشر
 .بوست  وواشنطن تاميز نيويورك
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 «.وتنادون بتحرير أهل األرض كلها»

 .وجرس الحرية. 10:25سفر الالويني  –
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 ................... 

 الفصل األول

 ................... 

 

 الصحوة 
 

 

 

 

 «.الحياةمثة مطلق للنار عند شجرة »

الساعة    يف  العائلية  دردشتنا  من  األوىل  الرسالة  أختي  .  صباًحا  10:22وردت  من  كانت 
 «.هل أيب: »كتبُت لها عىل الفور. الصغرية، سوزي

 . شعرُت بفمي يجف وأنا أنتظر رًدا عىل سؤايل غري املكتمل 

ات يف املبنى  وتلتقي ثالثة تجمع.  يقطن والداي عىل بعد ميل ونصف من كنيس شجرة الحياة 
 . ألداء صالة السبت الصباحية، ويكون والدي يف بعض األحيان يف أحدها

 «.ال تقلقي. لقد عدنا إىل املنزل: »كتبت أمي 

:  كانت كييس، أختي الصغرى الثانية، قد سمعت املزيد إذ قالت عن زوجها، وهو إطفايئ محيل 
 «.يتحدث عىل راديو الرشطة دوغ. مبخزن عايل السعة 47إيه كيه »
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وهي قصائد مقدسة    –«عليك توكل آباؤنا، عليك توكلوا فنجوا»–ويرسل أحدهم رابطًا للمزامري   
الشدة أوقات  يف  دامئًا  اليهود  تلك  .  يرددها  وكانت  رهائن،  وجود  إىل  الرسائل  من  العديد  أشارت 

 «.من أننا سنعرف أناًسا هناك أنا عىل يقني: »كتبت أمي باختصار. تكهنات مبكرة مفعمة باألمل

ال  بقيت أحدث يوميات تويرت  .  ال يشء حتى اآلن.  شغلت قناة يس إن إن.  دقائق بتثاقل مضت 
توقف دون  ثواٍن  بضع  عن  .  كل  االبتعاد  الناس عىل  تحث  املحلية  املصادر  بعض  من  منشورات  مثة 

هنات بأن مطلق النار قد يكون  املنطقة، وتحذيرات من أن الرشطة قد أغلقت ذلك الجزء من الحي، وتك
بوسطن  .  طليًقا ماراثون  مفجَري  يف  يف –فكرت  قارب  داخل  تسارنايف  األخوين  أحد  اختبأ  كيف 

 .وأخربت والدّي أال يغادرا املنزل –الفناء الخلفي لشخص ما 

رسعان ما بدأت بتلقي الرسائل عىل واتساب من األصدقاء املقربني يف إرسائيل حيث كان يوم  
االنتهاء  السبت   وشك  الثانية    –عىل  االنتفاضة  سنوات  يف  الحال  عليه  كان  عام  غريب  انقالب  وهذا 

 هل أنتم بأمان؟ : عندما كنت أكتب لهم

أخرى  شاهدت   مرة  يف  .  األخبار  هيل  سكويرل  حي  يف  نار  إطالق  عن  أولية  تقارير  مثة 
 . ديث يوميات تويرتواصلت تح. وال أنباء عن عدد الضحايا. مل يُذكر أي اسم بعد. بيتسربغ

عند نقطة ما من تلك الدقائق املرتاخية، بني رسالة سوزي األوىل واللحظة التي حجزت فيها  
الثالثة،  الصغرى  أختي  أخربتنا  القاتل،  فعله  ما  أشهد  حتى  رأيس  مسقط  إىل  للعودة  طائرة  تذكرة 

 . مويل، أنها سمعت شيئًا عىل ماسح الرشطة

 «. هؤالء اليهوديجب أن ميوت كل : إنه يرصخ» 

 •   •   • 

بأنني سآيت عىل  .  مل أكن عىل علم بعد بأنني سآيت عىل رؤية العبارة التي ستميز ما قبلها عام بعدها
األمر   الذي طارد ضعاف بني إرسائيل  –رؤية ذلك  الوغد  بلغة مختلفة عىل لسان عمليق،  الذي نُطق 

الذي ردده أمثال عمليق عرب األجيال؛ والذي  القدماء يف الصحراء وهم يف طريقهم إىل أرض امليعاد؛ و 
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اآلن يف جييل يرُصخ  إنذار يل  –كان  أنني قضيت  .  مثل جرس  الكلامت عىل حقيقة  ستوقظني هذه 
 .وقد عاد التاريخ، بوابل من الرصاص، عودة ال لبس فيها. معظم حيايت يف إجازة من التاريخ

، يف فندق مبدينة فينيكس، كنت 2018أكتوبر    27ففي صباح  .  لكن هذا اإلدراك كان سيأيت 
أرد عىل محرري يف صحيفة   وأنا  الفاترة،  الغرف  قهوة خدمة  :  ألقول  التاميزأتصبب عرقًا وأرتشف 

 .نعم، سأكتب عىل الفور عموًدا حول ما يحدث

كان هذا قبل أن أعلم أن اسم مطلق النار هو روبرت باورز، وقبل أن أقرأ ما كتبه عىل موقع   
ما دام هناك غزو    ["MAGA#]اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى  "ال لشعار  : »تامعي غابالتواصل االج

افتحوا  : »وقبل أن أعرف أنه يعتقد أن اليهود مسؤولون عن خطيئة جلب املسلمني إىل أمريكا«.  يهودي
لقد  !!«  البالدإنهم اليهود الرشيرون القذرون الذين يجلبون املسلمني الرشيرين القذرين إىل  !  أعينكم

كان باورز ميقت الجمعية العربية ملساعدة املهاجرين، وهي منظمة يهودية تأسست يف أواخر العقد  
وأوروبا   روسيا  يف  املدبرة  املذابح  من  الفارين  اليهود  توطني  إلعادة  عرش  التاسع  القرن  من  األول 

إن.  الرشقية املتمثل يف  الصالح  بالعمل  تقوم  إنها  الحايل،  الوقت  الذين  ويف  اليهود  اليهود وغري  قاذ 
العامل املبنى.  يواجهون االضطهاد يف جميع أنحاء  تحب الجمعية : »وكان آخر منشور له قبل دخوله 

.  وأنا ال أستطيع الجلوس ومشاهدة شعبي يُذبح.  العربية ملساعدة املهاجرين جلب الغزاة لقتل شعبنا
الحياة واحد  «.  سأدخل  سحًقا آلرائكم، البالد، وقد   270من  إن كنيس شجرة  أنحاء  كنيًسا يف جميع 

املايض السبت  يوم  الوطني  الالجئ  سبت  الحاخامات .  استضاف  تحدث  الصباح،  ذلك  صالة  خالل 
املقدس الكتاب  يف  تكراًرا  واألكرث  األهم  املوضوع  عن  كنتم  :  األمريكيون  ألنكم  غريبًا،  تضطهدوا  ال 

 . غرباء يف أرض مرص

الكنيس وأشاهد عميل مكتب التحقيقات الفيدرايل الذي يدعى    كان هذا قبل أن أقف يف حرم 
مجتمعي يف  شهده  عام  يتحدث  وهو  بالبكاء  يجهش  بوشريز  زمالؤه .  نيكوالس  كان  القاعة،  أسفل 

للجرمية مرسًحا  أصبح  ما  ويقيمون  ينظفون  بيضاء  موادع  فوارغ :  مرتدين  من  مئات  فيه    مصىل 
 . الطلقات وأنهار الدماء الجافة وشظايا اللحم
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كنيسه يف سكويرل هيل، شعاري   وارسمان يف  دانيال  الحاخام  مع  أجلس  أن  قبل  ذلك  كان 
–  تشيفرا كاديشافبصفته عضًوا يف مجتمع  .  توراه، وعيناه مبللتان ومتسعتان وهو يخربين مبا رآه

 .الجثث وفًقا للرشيعة اليهودية كُلِّف بتنسيق تنظيف –يعني حرفيًا املجتمع املقدس

، مشريًا إىل التطهري الشعائري الذي يؤدَّى قبل دفن  «الطهارةلقد رأيت جثثًا خالل  : »قال يل 
«. وإين أتحدى أن يخربين أحدهم أنه شاهد ذلك، إال إذا كان طبيبًا يف منطقة قتال أو جنديًا. »اليهود

مرسح  »حقيقات الفيدرايل املسؤول عن بيتسربغ، إنه  فوفًقا لروبرت جونز، العميل الخاص مبكتب الت
 . الذي شهده منذ اثنني وعرشين عاًما« الجرمية األكرث ترويًعا

أداء عمله التفكري يك يتمكن من  التوقف عن  الحاخام وارسمان إىل  ومع ذلك، ظلت .  اضطر 
 .الصور ماثلة أمام عينيه

دامئًا ما .  كالنا ممددة عند مدخل املصىلأخربين أنه رأى جثة رجل لطيف معاق ذهنيًا عرفناه   
والرتحيب   بالعمل كحاجب  فخوًرا  ديفيد،  أخيه،  مع  الطقوس  ألداء  مبكرًا  يأيت  روزنتال  كان سيسيل 

 .ومن موقع جثته، بدا أنه رحب بالقاتل أيًضا. بكل من يأيت بكتاب صالة وابتسامة عريضة

يف  تزوجا  اللذين  سيمون  وسيلفان  برينيس  وارسمان  ذراعي  رأى  بني  ميتني  الكنيس  ذلك   
الحاخام عن وضعية جسديهام.  بعضهام واقشعر عندما أخربين عن  «.  لقد كان يحمي زوجته: »قال 

بالضبط   يعرف  كان  ألنه  صاحبها  رأس  عىل  الفور  عىل  وتعرفه  أحدهم  جمجمة  من  قطعة  رؤية 
 .تصفيفة شعر ذلك الرجل

األسامء  جميع  نعرف  أن  قبل  هذا  فينربغ  :  كان  وجويس  سيمون  وعائلة  روزنتال  عائلة 
.  وريتشارد غوتفريد وروز مالينغر وجريي رابينويتز ودانييل شتاين وميلفن واكس وإيرفينغ يونغر

 . كان هذا قبل أن ندفنهم

اليوم  ذلك  بعد ظهر  العمود  الخطاب .  سلمت  ألقيت  التايل،  اليوم  ويف وقت مبكر من صباح 
وضع شخص لطيف من الجمهور قبعة بيسبول لفريق بايرتس  .  نيكسالذي كان سبب مجيئي إىل في

 .عىل رأيس، فارتديتها وأنا أميش عرب املطار



 
12 

 

هل تتذكر كيف كانت األمور تبدو عىل ما يرام بعد أن شاهدنا الطائرات تصطدم باألبراج يف   
تأخر من صباح ؟ أتذكر أنني كنت أقود إىل املنزل من املدرسة الثانوية يف وقت م2001سبتمرب    11

الحظت أن  .  ذلك اليوم وأالحظ من خارج نافذيت املروج املشذبة مرسعة كام لو أنها يف مصباح نيون
تعمل اإلذاعية  واملحطات  املرورية  اإلشارات  وأن  املشاة  بعبور  للسامح  توقفوا  أنني  .  السائقني  أتذكر 

منها   أن ال يشء  مرة يف حيايت،  ألول  املعب–أدركت، رمبا  الطرق  األبوين  ال  وال  الجارية  املياه  وال  دة 
مل  .  يجب أن يكون بتلك الطريقة  –املحبَّني اللذين سيعودان إىل املنزل من العمل لتهدئتي أنا وأخوايت

 .يكن أي منها ضامنًا

فينيكس يف    أسري يف مطار  وأنا  به  ما شعرت  من  .  أكتوبر  28هذا  الناس، يف حرية  راقبت 
وشاهدت شابة تطلب .  ق يف ستاربكس بطلبات القهوة الخاصة بهمأمري، وهم يخربون أمني الصندو 

الخلوي هاتفها  شاحن  استعارة  أخرى  املنطقة  .  من  ألرقام  وفًقا  بأدب  يصطفون  وهم  الناس  راقبت 
املخصصة لهم بطريقة مبهمة، من أجل الصعود عىل منت الطائرة، جاّرين خلفهم حقائبهم الصغرية  

 . ذات العجالت

للغايةكان كل يشء إعجا  الدموع حتى أصبحت عىل  .  كان كل يشء واهيًا جًدا.  زيًا  ومل تهدأ 
 .ارتفاع ثالثني ألف قدم فوق البالد، عائدة إىل مسقط رأيس يف بيتسربغ

 •   •   • 

 .لطاملا اعتربت نفيس من بني اليهود األوفر حظًا عىل مر التاريخ

فقد كانت هذه  .  أمريكا بعد منتصف القرن سيكون هذا صحيًحا ببساطة لو أنني ُولدت يف  و  
األمريكيني لليهود  بالنسبة  الوفرة  ألنهم .  سنوات  اليهود  بناها  التي  املحاماة  ومكاتب  واملستشفيات 

إليها البارعون،  .  منعوا من دخول غريها، باتت اآلن ما يطالب كل شخص باالنضامم  الغرباء  وأصبح 
الدفاع ليس عن أنفسهم فحسب، وإمنا عن أولئك الذين   يف غضون عقود فقط، املطلعني القادرين عىل

وكل ذلك دون أن يضطروا إىل التخيل عن السمك املدخن أو    –ما زالوا يواجهون متييزًا منهجيًا أيًضا  
 . يوم الغفران
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إن عييش يف الواليات املتحدة يف هذه الفرتة مسألة حظ أو نعمة ال تقدر، اعتامًدا عىل إميانك   
 . لكن الواقع الذي ورثته ليس باملصادفة السعيدة. ربالعامل اآلخ

يعرف    من  ال  الثالثينيات  يف  ولكن  كوغلني،  تشارلز  اسم  سني  يف  الذين  األمريكيني  معظم 
القرن العرشين، كان ثالثون مليون أمرييك يضبطون أجهزة الراديو كل أسبوع لالستامع إىل الكاهن  

ق والذي  املهشم  الزجاج  ليلة  عن  دافع  اليهودالذي  عن  »ال  فيه :  الذي يصبح  اليوم  لنشهد  لقد عشنا 
أمثال شايلوك املعارصون سامنًا وأثرياء، ممدوحني ومتألهني، ألنهم خلّدوا جرمية الربا القدمية تحت  

السياسية للحنكة  املرشوع  غري  الحديث  يف  «.  الكسب  بلدته  أن  حتى  التأثري  شديد  كوغلني  كان 
ريد جديد الستيعاب ما يقرب من مثانني ألف رسالة تُبعث إليه كل  ميشيغان اضطرت إىل بناء مكتب ب

 .أسبوع

بإشادة شخصية يف    الكبري   1938وحصل يف عام    كفاحي حظي هرني فورد  الصليب  عىل 
النازيون لغري األملان الذي اقتنى .  لوسام النرس األملاين األعىل، وهو أرفع تكريم منحه  استلهم هتلر، 

استلهاًما لفورد،  يف    صورة  بانتظام  عنها  يعربَّ  كان  التي  لليهود  السيارات  صانع  كراهية  من  عميًقا 
 . ديربورن إندبندنتصحيفة فورد، 

، أي قبل نصف عام من غزو هتلر لبولندا، ظهر أكرث من عرشين ألف شخص  1939يف عام   
تقول الفتات  رافعني  النازية  القضية  أجل  من  للتجمع  غاردن  سكوير  ماديسون  »يف  يا  :  استيقظي 

 «.أوقفي هيمنة اليهود عىل املسيحيني األمريكيني»و« وحطمي الشيوعية اليهودية. أمريكا

فيهود تلك القارة قُتلوا .  السامية مشكلة أملانية أو أوروبية فقط  بعبارة أخرى، مل تكن معاداة 
األفكار   الهاتفة  –بتطبيق  الجامهري  أذهان  مانهاتن فحسب، وإمنا  !«  سيغ هايل»التي مل تكن يف  يف 

 .التي كانت تترسب آنذاك يف أمريكا أيًضا –يف حركة تحسني النسل وجيم كرو أيًضا

يهودية األمريكية التي أحظى بها كان رد فعل ملا حدث يف بالد الدم  إن قدًرا كبريًا من الحرية ال 
فأمريكا الليربالية يف فرتة ما بعد الحرب التي صعدت مع سقوط النازيني أصبحت مكانًا أكرث .  تلك 
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بعد   إال  التحديد،  وجه  وأمريكا عىل  العامل،  يتعلمها  مل  التي  الدروس  بفضل  اليهود  فيه  ليعيش  عداًل 
 . يني شخصمقتل ستة مال 

املباركني، كان ما حظيت به أفضل    الذين ولدوا يف جيلني أو ثالثة أجيال من  اليهود  من بني 
عليه غريي الثانية.  مام حصل  العاملية  الحرب  أوروبا خالل  يف  أجدادي  من  أي  يعش  فجميعهم  .  مل 

الح.  ولدوا هنا العامة يف سكويرل هيل،  الثانوية  التقى فيه والتقوا جميًعا يف نفس املدرسة  الذي  ي 
بعد فرتة وجيزة انفكا يحبان بعضهام، رغم  .  والداي الحًقا، وتزوجا  ما  (  أو رمبا بسبب)بعد عقود، 

يف ليلة كل جمعة، يتحول منزلنا إىل صالون عىل عشاء  .  حقيقة أن كل واحد منهام ألغى صوت اآلخر
ضيو  مع عرشة  واليهودية  واألخبار  السياسة  نتناقش حول  بينام  بكثريالسبت  أكرث  أو  عمال .  ف  لقد 

وبرامج   ومعسكر  يهودية  نهارية  مدرسة  إىل  الثالث  وأخوايت  أنا  إلرسايل  الكايف  املال  لكسب  بجد 
 . صيفية يف إرسائيل

وبشكل حاسم، ُولدُت يف عرص فتحت فيه النسويات الدؤوبات الساخطات الصالحات اللوايت  
جميع للمرأة  األساسية  املساواة  تحقيق  عىل  غرف    أرصرن  خارج  يوًما  لتبقيني  كانت  التي  األبواب 

من الناحية النظرية عىل األقل، مل تكن أي من الحواجز التي حالت بني جديت ورغباتها، أو  .  األقوياء
 . حتى بني والديت ورغباتها، صعب االجتياز بالنسبة يل

.  ففي سكويرل هيل، اعتنينا ببعضنا .  قد ترعرعت فيام ميكن وصفه بدقة بأنه شتيتل حرضيل 
أو األفضل من أي يشء األرفع طرازًا  أو  األفخم  بأننا كنا بعيدين عن  لكن كلمة متكرب كانت  .  وعرفنا 

وهي الكلمة اليديشية التي تُطلق عىل أي يشء مريح    –  هامييشفنحن كنا  .  لوصف أشخاص آخرين
 .وقد تكون أيًضا الكلمة اليديشية التي تُطلق عىل بيتسربغ. ائيل وواقعيوع

مع أنه مل يكن من املفرتض   –  1997أصبحُت بات متسفا يف كنيس شجرة الحياة يف مارس   
ففي أكتوبر املايض، شب حريق يف كنيس عائلتي املعتاد، بيت شالوم، الذي .  أن يحدث االحتفال هناك

وكام قال القيم عىل  .  وهرع اليهود وغري اليهود عىل حد سواء باتجاه الحريق.  يبعد أقل من ميل واحد
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وإذا بدا  «.  ما لبثت أرفع ناظري إال والناس ينثالون عيل: »بيت شالوم ألحد املراسلني يف ذلك الوقت
 .ذلك وكأنه طابور السيد روجرز، فقد يكون كذلك ألن سكويرل هيل كان حرفيًا حيه

 •   •   • 

ع بأكمله  اقرتح  اليهودي  التاريخ  أن  يوم  ذات  حكيم  مدرس  ثم  –يّل  الخروج  سفر  يف  أواًل  املرسود 
هتلر ارتكبها  التي  الجامعية  اإلبادة  بعد  أخرى  مرة  اليهودي درسني  –املوضح  الشعب  الدرس  .  يعلم 

الحياة قيد  نبقى عىل  أن  هو  يصبحوا  .  األول  بأن  لآلخرين  نسمح  أال  هو  الثاين  ألننا  والدرس  عبيًدا، 
إنه شكل آخر للعبارة األشهر املنسوبة إىل حكيم القرن األول  .  نعرف مرارة العبودية، القدمية والحديثة

هيليل »الحاخام  وإذا مل  :  أنا؟  لنفيس وحسب، فامذا  وإذا كنت  لنفيس، فمن سيكون يل؟  أكن  إذا مل 
 « يكن اآلن، فمتى؟

يف  .  األول؛ فقد كنت أحظى بالحامية واالمتيازاتمل أضطر مطلًقا إىل التفكري يف ذلك الدرس   
بالكامل  استوعبت  السمحة  اليهودية  القيم  أن  هي  الحديثة  اليهودية  التجربة  نعم  إحدى  إن  الواقع، 

ومل يعد البقاء عىل قيد الحياة مصدر قلق  .  تقريبًا القيم املتعنتة ألننا، عىل وجه العموم، مرحب بنا هنا
 . لنا

يعني    ال  هذا  وأعنفولكن  أقبح  ماض  من  مخلفات  وجود  التقاط .  عدم  حول  نكات  فثمة 
ثم مرة أخرى، وجه يل طالب الثانوية تعليقات تهكمية أيًضا يخربونني  .  البنسات وأسئلة عن األبواق

 . فيها بالعودة إىل املطبخ وإعداد شطرية لهم

كاثوليكي  هناك حافلة مدرسة  كانت  الرابع،  أو  الثالث  الصف  ة متر كل صباح  عندما كنت يف 
حافلتنا موقف  يف  وأختي  أنا  أنتظر  النوافذ  .  بينام  من  رؤوسهم  يخرجون  األطفال  بعض  وكان 

كان  .  كنت أشعر بالغضب، وأعترص يد كييس الصغرية بقوة«.  اليهود القذرون»و«  كايك »ويرصخون  
توقف الرصاخ  .  نة؛ فنحن ما سمعنا قط بهذه الكلمة املهي«كايك »علينا أن نسأل والدينا عن معنى كلمة  

الحافلة ووبخ األوالد فيه والدي إىل  الذي سار  اليوم  بالحرج عندما فعل  .  يف  أنني شعرت  أتذكر  وال 
 . ذلك 
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كان تشايب مهاجرًا  .  كل فرع من عائلتي نفس الصورة لجد والدي تشايب غولدشتاينيقتني   
الذبابة وزن  يف  محرتفًا  مالكاًم  غدا  شابًا،  أصبح  وعندما  يرتدي  يف.  فقريًا،  الرسمية،  الصورة  هذه   

كبرية يهودية  نجمة  وعليه  القصري  املالكمة  رسوال  ساللته، .  تشايب  من  أنحدر  ألنني  بالفخر  أشعر 
الحافالت   حركة  دعموا  ألنهم  باملقاطعة  للتهديد  أجدادي  متجر  لتعرض  بالفخر  أشعر  مثلام  متاًما 

عىل حد علمي، ال .  سبعينيات القرن العرشيناملطالبة بإلغاء الفصل العنرصي يف املدارس العامة يف  
 . ويكفي أنني أنحدر من يهود أشداء مل يرتاجعوا عن مبادئهم. تضم ساللتي باحثني عظامء يف التوراة

أسوأ    تكون  أن  املمكن  من  كانت  األمور  وأن  املحظوظني  كنا  أننا  عرفت  أظفاري،  نعومة  منذ 
ارتدت  .  دها من مدمني األخبار الذين يتحدثون عن التاريخعرفت ذلك جزئيًا ألننا كنا عائلة أفرا.  بكثري

الشاعرة الصهيونية املجرية والجندية املظلية  )أيًضا مدرسة تعلمنا فيها عن أشخاص مثل هانا سينيش 
، ويف كل عام يف ذكرى الكارثة والبطولة، يأيت الناجون بأرقام عىل  (التي عذبها النازيون ثم أعدموها

 .بكوابيس يف وضح النهارأذرعهم ويخربوننا 

تكون أسوأ ألنني رأيت ما كان يحدث يف  و   أن  املمكن  األمور كانت من  أن  أيًضا  لكنني علمت 
العامل التي فجرها انتحاريون يف القدس.  أجزاء أخرى من  الحافالت  وشاهدت عىل  .  لقد رأيت صور 

قبل  «  ديت يهودية، وأنا يهوديوالدي يهودي، ووال: »اليوتيوب مقطع الفيديو لدانيال بريل عندما قال
 . قطع رأسه يف باكستان

يف الثالثة والعرشين من عمره، .  كنت طالبة يف جامعة كولومبيا عندما قرأت عن إيالن حليمي 
كان يتمتع بصحة  . كان يكربين بعام واحد فقط ويعيش يف باريس، إحدى أكرث املدن عاملية يف العامل

السب عشاء  ويتناول  حسن  ومظهر  من  جيدة  مهاجرة  كانت  التي  روث  والدته  مع  جمعة  ليلة  كل  ت 
الربابرة  2006يناير    21يف  .  املغرب تُدعى عصابة  هذا ما أطلقوه عىل –، اختطفت حليمي مجموعة 

املال  –أنفسهم بفخر لديه  أن  افرتضوا  املنفصالن عىل دخل متواضع .  ألنهم  والداه  الواقع، عاش  يف 
 . لكن العصابة كانت عىل يقني من ثرائه ألنه يهودي. مولةوهو كان يعمل بائًعا للهواتف املح
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الشاب  هذا  العصابة  أفراد  عذب  يوًما،  وعرشين  أربعة  مدى  فيديو  .  عىل  مقاطع  وأرسلوا 
عائلته إىل  يف  .  للتعذيب  الحديدية  السكك  من خطوط  بالقرب  اليدين  ومقيد  عاريًا  حليمي  عىل  ُعرث 

أُصيب بثالث طعنات عىل  :  لقد ُشوِّه بالكامل.  إيسون الذي يبعد نحو خمسة عرش مياًل جنوب باريس
تويف يف سيارة اإلسعاف وهو يف طريقه إىل  .  األقل وكان معظم جسده محرتقًا بالسجائر والحمض

 . املستشفى

فعلته   كان  ما  كشناعة  شنيًعا  الجرمية  بطبيعة  االعرتاف  املحتدم  الفرنسية  السلطات  رفض 
ليس مثة عنرص واحد يتيح لنا ربط  »وخلص قايض التحقيق يف بيان رسمي إىل أنه  .  عصابة الربابرة

 «. جرمية القتل هذه بهدف معاد للسامية أو بعمل معاد للسامية

، كانت العنارص  الكراهيةتسامن بقوة يف كتابه الجديد  مثلام توسع الكاتب الفرنيس مارك ويو  
فهذا مل يكن خطًفا عشوائيًا للحصول عىل فدية، بل جرمية كراهية شنيعة  .  يف الواقع حاسمة بال شك

يُدعى   اعتذار  لتقديم  مستعد  غري  للسامية  معاد  بقيادة  شابًا  عرشين  من  أكرث  تضم  عصابة  نفذتها 
فذلك يعني االعرتاف بالكثري عن فشل فرنسا  .  حقيقة كان باهظًا جًدالكن مثن إخبار ال.  يوسف فوفانا

يف حامية شعبها، وعدم قدرتها عىل استيعاب املسلمني، والخروج عن القانون يف الضواحي، وبلقنة  
 .املجتمع الفرنيس، واألهم من ذلك كله، القوة املميتة للكراهية ضد اليهود

م قربانًا حتى ال تتكدر أوهام فرنسا عن نفسهاأخريًا، قُتل إيالن حليمي، ثم    .قُدِّ

 •   •   • 

، يف ذكرى مقتل حليمي، 2019ففي شهر فرباير من عام  .  بعد ثالثة عرش عاًما، تحطمت تلك األوهام
واملرض الذي استحوذ  .  قطع مخربون معادون للسامية الشجرة التي ُزرعت يف باريس تخليًدا لذكراه

 .حليمي قد تفىش وتحول يف جميع أنحاء أوروباعىل عقول قتلة 

العمر   من  تبلغ  الهولوكوست  من  ناجية  وهي  كنول،  مرياي  قتل  جرمية  باريس  يهود  شهد 
وقبلها حدثت  شقتها،  يف  النريان  فيها  أرضمت  ثم  إحدى عرشة طعنة  طعنت  عاًما،  ومثانني  خمسة 

دية تبلغ من العمر خمسة وستني عاًما  ، وهي يهو (ال قرابة تجمعها بإيالن )جرمية قتل سارة حليمي  
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وذكّرت تولوز اليهود الفرنسيني بحادثة .  وأم لثالثة، تعرضت للرضب حتى املوت ثم أُلقيت من نافذتها
 .إطالق النار من مسافة قريبة عىل األطفال الصغار يف مدرسة أوزار هاتوراه

و التحدث بالعربية يف األماكن  يهود برلني أنه ميكن أن تتعرض للرضب الرتداء الكيباه أ يعرف  
 .العامة

بالقنابل  ويعرف    للرمي  يتعرضون  فقد  كنيًسا،  يدخلون  حني  أنهم  وماملو  ستوكهومل  يهود 
 . الحارقة

يهود بروكسل عىل علم بأن املتحف اليهودي ليس مجرد موقع سياحي، بل هو مكان قُتل فيه و 
 .اليهود

زعيم حز ويعلم    أن جريمي كوربني،  لندن  املحتمل  يهود  املستقبيل  الوزراء  العامل ورئيس  ب 
للمملكة املتحدة، قد وصف الجامعتني اإلرهابيتني حامس وحزب الله املتورطتني يف اإلبادة الجامعية  

 «. أصدقاؤه»بأنهام 

بولندا    الحكومة يف  للتو  وارسو  يهود  ثالثة  –لقد شهد  فيه ذات مرة  الذي كان يقطن  املكان 
وهي تصدر قانونًا يجرم القول بأن األمة تواطأت مع    –ن أقل من عرشة آالفماليني يهودي وهناك اآل 

 .النازيني

هذا ناهيك عن التدنيس املستمر للمقابر، وشيطنة اليهود يف الصحافة ومن قبل السياسيني،  
يف شوارع .  الذي يطلقونه علينا يف التجمعات املناهضة إلرسائيل«  القردة والخنازير»واالسم املعتاد  

 .بعضهم من أصدقايئ. ن مثل لندن وباريس، يتعرض اليهود للشتم والتدافع والبصقمد

، مع مواصلة الناجني من الهولوكوست السري يف نفس الشوارع التي اعتقلوا  2019يف عام   
هي الحقيقة  فإن  يوم،  ذات  مجاهرًا  :  فيها  يهوديًا  املرء  يكون  أو –أن  متدينًا،  يهوديًا  كان  سواء 

يف العديد من أكرث املدن    –صهيونيًا، أو حتى شخًصا يحمل اسم عائلة يهوديًا أو وجًها مبالمح يهودية
الجسدية بسالمته  يخاطر  أنه  فأكرث،  أكرث  ذلك،  يعني  رقيًا،  من  .  األوروبية  كثري  اختيار  يفرس  هذا 

املادية.  اليهود عيش حياتهم يف منأى عن األنظار جزئيًا الرموز  من عضادة    املزوزاه  :فالبعض يزيل 
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ويلتزم آخرون الصمت  .  من األعناق(  النجوم اليهودية)من الرؤوس، وماجني دافيد    والكيباهاألبواب،  
إرسائيل تجاه  مشاعرهم  القضايا، وخاصة  من  عدد  آرائهم حول  أجرته .  بشأن  للرأي  استطالع  أظهر 

ن اليهود الذين ترتاوح أعامرهم بني  باملائة م  41مؤخرًا وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية أن  
الهجرة   فكروا يف  قد  والثالثني  والرابعة  هناك  »السادسة عرشة  العيش  باألمان يف  ألنهم مل يشعروا 

 «.كيهود

، محاربة ما هو  التاميزيف    2018يهود أوروبا، كام أرشت يف عمود نرُش يف نوفمرب  يحاول   
الخوف الجسدي من االعتداء العنيف، الذي ينفذه غالبًا الشباب  أواًل، هناك  .  أشبه بتنني ثاليث الرؤوس 

الدينية األدلة عىل هويتهم  إىل إخفاء  اليهود  العديد من  ثانيًا، هناك خوف  .  اإلسالميون، والذي يدفع 
أخالقي من التشهري األيديولوجي الذي ميارسه بشكل رئييس اليسار املتطرف بإلقاء اللوم عىل الدولة 

ها يف الرصاع املستمر بني إرسائيل والفلسطينيني، ما يدفع بعض اليهود إىل التخفيف اليهودية وحد 
ثالثًا، هناك خوف سيايس عميق من عودة الفاشية .  من تعاطفهم مع إرسائيل أو التخيل عنها بالكامل

بعًضا   أن  مبا  معرفيًا،  تنافرًا  تسببا  أن  ميكن  اللتني  األقل –والشعبوية  الج  –عىل  الفاشيني  دد  من 
الرصيح   عدائهم  عن  يعربون  بينام  إرسائيل  مع  بتعاطفهم  يرصحون  أوروبا  يف  والشعبويني 

 . للمسلمني

كان    عندما  باريس  يف  األخرية  اآلونة  يف  حدث  كام  مًعا،  الثالثة  التهديدات  متتزج  ما  غالبًا 
ال متظاهري  من  مجموعة  بجوار  بالصدفة  وسار  الشارع  يعرب  فينكلكروت  آالن  العام  سرتات  املفكر 

مثل  مختلفة،  عبارات  عليه  أطلقوا  الذين  »الصفراء  قذر:  صهيونية»و  «يهودي  «.  فايش»و«  قذارة 
قائلني »وأرصوا  إرسائيل  :  إىل وطنك  أبيب  –اذهب  تل  أحد  !«  إىل  ابن  هو  فينكلكروت  أن  عن  ناهيك 

 . الناجني البولنديني من الهولوكوست الذين قيل لهم نفس اليشء عىل األرجح

أن  يف  يهوديته  أشك  حقيقة  غري  الفيلسوف  عن  الكثري  يعرفون  فينكلكروت  وأنا  .  مهاجمي 
. متأكد من أنهم ال يعرفون أن فينكلكروت قد أصبح عضًوا يف األكادميية الفرنسية قبل بضع سنوات

الخالدين   باسم  األربعني  أعضائها  إىل  الثقافة –يُشار  يف  األشخاص  هؤالء  أهمية  مدى  هو  وهذا 
 . 21ل فينكلكروت الكريس رقم ويشغ –الفرنسية
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هذا الهجوم عىل فينكلكروت بتلك الهفوة املروعة التي تفوه بها رئيس الوزراء راميون  يذكرين   
قال باغ يف  .  بعد مقتل امرأة يهودية وثالثة آخرين يف تفجري كنيس يف باريس  1980باغ يف عام  

مبارش تلفزيوين  »بث  مستهدر :  الشنيع  اإلرهايب  الهجوم  هذا  إىل  إن  طريقهم  يف  وهم  لليهود  ف 
منهم بالقرب  املارين  األبرياء  الفرنسيني  أصاب  ولكنه  الفرنيس  «.  الكنيس  الوزراء  رئيس  كان  ههنا 

فرنسيني  وليسوا  متاًما،  أبرياء  ما  بطريقة  ليسوا  الفرنسيني  اليهود  أن  عمد  دون  من  جمهوره  يخرب 
أ  هدفًا مالمئًا  بأخرى  أو  بطريقة  كانوا  وعليه  اآلخرينمتاًما،  املارين  من  كراهيتهم عىل .  كرث  بتوجيه 

قد  الصفراء  السرتات  أصحاب  يكون  شك،  بال  أخرى  مرة  سيفعلون  كام  فينكلكروت،  آالن  اليهودي 
 . هاجموا عن غري قصد الرجل الذي يعد القلب النابض للثقافة الفرنسية

 •   •   • 

 . الواليات املتحدة غري ممكن لثالثة أسباب أساسيةلطاملا اعتقدت أن انبثاث هذا النوع من الرسطان يف 

الخاصةالسبب    أمريكا  طبيعة  هو  والدين،  .  األول  التعبري  بحرية  بوعدها  املتحدة،  فالواليات 
األفكار   عىل  وتأكيدها  االختالف،  إزاء  وتسامحها  متساوين،  خلقوا  الناس  كل  أن  عىل  وإرصارها 

وحت املشرتكة،  الساللة  من  بداًل  للشعب  املشرتكة  الجديدة  القدس  كانت  القبيحة،  مثالبها  كل  رغم  ى 
 .اليهودي

األول، يف عام    بلد كتب رئيسه  العربي يف نيوبورت يف رود  1790هذا  التجمع  ، رسالة إىل 
البلد سوف   «.  يتمتعون عىل حد سواء بحرية الضمري وحصانات املواطنة»آيالند، قائاًل إن يهود هذا 

التسامح بعد اآلن، كام لو أنه بتساهل طبقة من الناس، باتت طبقة أخرى لن نتحدث أكرث عن  : »وتابع
كان اقرتاح جورج واشنطن الراديكايل هو أن اليهود لن «.  تتمتع مبامرسة حقوقها الطبيعية املتأصلة

بداًل من ذلك،  .  مواطنني من الدرجة الثانية يف أمريكا الجديدة  –كام كانوا دامئًا يف التاريخ–يكونوا  
عىل األقل مثل أي أمرييك آخر    –ون الحرية طبيعية بالنسبة لليهود كام كانت ألي مواطن آخر  ستك

كانت الحرب األهلية، التي اندلعت لجعل وعد أمريكا حقيقيًا أكرث، ما  .  معرتف به آنذاك كإنسان كامل
 .تزال عىل بعد واحد وسبعني عاًما
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نزدهر يف أي شتات آخر يف التاريخ ليس من    إن السبب الكامن وراء ازدهار اليهود هنا كام مل 
الصدفة للبالد.  قبيل  التأسيسية  الرؤية  للعهد  .  إنه بسبب طبيعة  أمريكا منصاعني  كان مؤسسو  فقد 

الجديد«  القديم» للعهد  انصياعهم  عام  .  بقدر  الرسالة  تلك  كتاباته،  1790ويف  من  الكثري  يف  كام   ،
ههنا النبي ميخا، يف سطر سيشق  .  ي كان متبحرًا فيهاقتبس واشنطن بترصف من الكتاب املقدس الذ 

يف   املوسيقية  مرياندا  مانويل  لني  قطعة  إىل  الحًقا  »هاملتونطريقه  ساللة  :  أبناء  يستمر  أن  آمل 
بينام يجلس    –إبراهيم الذين يسكنون هذه األرض يف االستحقاق والتمتع بحسن نية السكان اآلخرين  

 «.كل واحد يف أمان تحت كرمه وشجرته التني، ولن يكون هناك أحد يخيفه

حديثًا  خروًجا  ميثلون  أنفسهم  البيوريتانيون  محط.  رأى  من  صغرية  مجموعة  أيًضا  مي  فهم 
األيقونات الفارين من االستبداد، وهم أيًضا عربوا البحر، وهم أيًضا كانوا مصممني عىل عبادة إلههم  

وقد متاهوا بالكامل مع اإلرسائيليني حتى أن بنجامني فرانكلني أراد أن تكون  .  بحرية يف أرض واعدة
األحمر البحر  يشق  وهو  ملوىس  العظيم  البالد  ختم  عىل  أشار  .  الصورة  مائري  وكام  الحاخام 

، فإن مؤسيس أمريكا، بخالف مؤسيس أوروبا، كانوا  2018سولوفيتشيك يف محارضة متميزة عام  
الخاصة بهم عىل » اليهود اإلعجازية بداًل من أن يحسدوهم عليها، ومل يروا قصتهم  مأخوذين بقصة 

التوراتية بل تعكسها الذي صاغها بالشكل«.  أنها تحل محل إرسائيل  لينكولن  إذ  :  األمثل كاملعتاد  إنه 
 «.تقريبًا الشعب املختار»قال إن األمريكيني كانوا 

جوف    جوزيف  األملاين  الكاتب  أشار  كام  السبب،  هو  هذا  األماكن  » كل  بأسامء  أمريكا  متتلئ 
مثل وجاسان:  التوراتية،  وكنعان  وصهيون  وشيلوه  أن  «.  القدس  أي »مع  عىل  يُطلق  ال  شيلوه  اسم 

 «.مكان يف أوروبا

العرص  و   هذا  البلد ويف  هذا  السامية مستحيل يف  معاداة  ازدهار  أن  العتقادي  الثاين  السبب 
 .يرجع إىل وجود دولة إرسائيل وتحالفها الوثيق مع أمريكا

لقد كانت السبعون سنة املاضية بالنسبة للشعب اليهودي أفضل فرتة يف التاريخ منذ تدمري   
الرومان يد  عىل  الثاين  بسب.  الهيكل  السياسيةوذلك  السيادة  إىل  اليهود  عودة  معجزة  فبالنسبة  .  ب 
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حرفيًا اآلمن  املالذ  كان  وإثيوبيا،  السابق  السوفيتي  واالتحاد  اإلسالمي  العامل  من  اليهود  لقد :  ملاليني 
للعيش بحرية املاليني ومنحتهم فرصة  الذين ال نحتاج  .  استوعبت إرسائيل هؤالء  لنا، نحن  وبالنسبة 

 .الجسدي، وفرت إرسائيل أمانًا نفسيًا عميًقا أيًضاإىل األمان 

أخرى  األمريكيني  :  بعبارة  اليهود  أن  حتى  كبرية  برسعة  أدته  وقد  جيًدا  عملها  إرسائيل  أدت 
ال .  اليوم ذوي التعليم املتدين واملعرفة الشحيحة بالتاريخ يعتقدون أنه من الطبيعي أن نكون أقوياء

يش ما  اليهودي  التاريخ  القاعدة يوجد يف  هي  الراهنة  الحالة  هذه  أن  إىل  بالتأكيد يف  .  ري  يوجد  وال 
اليهودية الدولة  العامل سيدعم  التنبؤ بأن أقوى بلد يف  اليهودي ما يقود أي شخص إىل  إن .  التاريخ 

والتعاون   املكثف  االستخباراتية  املعلومات  تبادل  يف  فقط  يتجسد  مل  املميزة  العالقة  تلك  عىل  الدليل 
إذ اتضح بجالء يف املشاعر اإليجابية العارمة التي يكنها األمريكيون  .  البليغ   السيايس   الخطابو األمني  

 .إلرسائيل منذ فرتة طويلة

الظروف يف  و   تلك  عن  املتحدة مختلفة متاًما  الواليات  هنا يف  الظروف  أن  الثالث هو  السبب 
فنحن ليس لدينا تدفق هائل لالجئني واملهاجرين من األرايض التي تعد فيها معاداة السامية  .  أوروبا

. معيارية، عىل الرغم مام جعلنا دونالد ترامب نصدقه(  ناهيك عن كره النساء ورهاب املثلية الجنسية)
رية الدينية أساسية  وتعد الح.  وليس لدينا أيًضا تاريخ من املذابح املدبرة واإلبادة الجامعية ضد اليهود

 . للمرشوع األمرييك

ومع ذلك، أسمع صوتًا يف داخيل يسأل األسئلة التي يسألني إياها رفاقي اليهود أينام ذهبت،  
 تحدث هنا؟  هلهل ميكن أن تحدث هنا؟  :  والتي يسألها اليهود يف أوقات وأماكن أخرى كثرية

أن اإلجابة هي ال  إيجابية    74فنحو  .  يشري االستطالع إىل  األمريكيني لديهم نظرة  باملائة من 
إرسائيل بـ.  تجاه  األمريكيون  قبل «  الود»ويشعر  أخرى،  دينية  مجموعة  أي  من  أكرث  اليهود  إزاء 

عام   بيو  مركز  استطالعات  ألحد  وفًقا  مبارشًة،  غري  .  2017الكاثوليك  أن  حتى  جًدا  محبوبون  نحن 
 .ن اليهود غري األرثوذكس يتزوجون اآلن من خارج القبيلةباملائة م 70نحو : اليهود يريدون الزواج منا
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لكن األرقام أخربتنا أيًضا أن هيالري كلينتون ستفوز بالبيت األبيض .  تبدو األرقام جيدة  إذن 
 .2016يف عام 

تغيري   عىل  تعمل  واليسار  اليمني  عىل  متور  أعمق  وسياسية  ثقافية  قوى  هناك  أن  الحقيقة 
عمي تداعيات  مع  من  البالد،  أقل  السكان  2قة عىل مجموعة تشكل  من  املائة  تلك  .  يف  أصبحت  ولقد 

 . األسئلة تُطرح بإلحاح متزايد بفعل هذه القوى

نحن نعيش يف عرص ليس الوسط فيه غري ثابت فحسب، بل إنه ينحني نحو الطرفني، اليمني  
بدو أن اإلميان باملؤسسات  يف كل يوم، ي.  القومي اإلثني واليسار املناهض لالستعامر، اللذين يشوهانه

الليربالية   الهجرة، –واألفكار  وأهمية  املنفتح  باملجتمع  واإلميان  الفكر،  وذباب  التعبري  كاحرتام حرية 
 . يضعف أكرث فأكرث –والثقة يف املؤسسات الدميقراطية، واإلعجاب بالخربة والعقل

وهو التزام من جانب الحزبني  –نحن نعيش يف عرص يقوَّض فيه إجامع السياسة الخارجية   
الليربايل الدويل  النظام  تجاه  الناتو،  حلف  توليس    –تجاه  كالدميقراطية  الجدد،  االنعزاليني  يد  عىل 

خارج، غابارد والجمهوري راند بول اللذين يسعيان إىل إحداث إعادة هيكلة أساسية لدور أمريكا يف ال
 .من ضمن ذلك تحالفها طويل األمد مع إرسائيل

املتطرفة سائدة، وهي    القلة  فيه  أننا نعيش يف عرص قد أصبحت  ورمبا يكون األكرث ترويًعا 
عملية نُفذت مبساعدة سياسيينا وتحريضهم ثم انترشت كفريوس بواسطة األمريكيني العاديني عىل  

 .وسائل التواصل االجتامعي

فنحن مرغمون عىل تقديم تنازالت خطرية  .  فسهم شعبًا ممزقًا بصورة متزايدةاليهود أنيجد   
لقد أشعل الناس الذين يحسبون قلة منا .  الحتوائنا داخل القبائل السياسية أو نظل مرشدين سياسيًا

صالحني»فقط   بيننا «  يهوًدا  املنافسة  فتيل  والقبول  الثقة  مع  .  يستحقون  نفسه  اليشء  نفعل  ونحن 
 .ني لحلفائنا السياسيني أننا أنقياء كام ينبغيبعضنا لنب

رمبا مل تتجسد لحظتنا القامتة بجالء صارخ مل نعهده إال عندما أخرب دونالد ترامب، يف يوليو  
الكونغرس  2019 نائبات دميقراطيات يف  أربع  مواطنة –،  والرابعة  البلد،  هذا  ولدن يف  منهن  ثالث 
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األماكن املنسحقة واملوبوءة بالجرمية التي  »إىل  «  يعدن»  بأن  –متجنسة أقسمت عىل احرتام الدستور 
منها أولئك «.  أتني  دفعت  التي  القبيحة  القبلية  القوى  لنفس  العنان  يطلق  الرئيس  كان  ذلك،  بقوله 

أمريكا   ُخلقت  قوى  وهي  إرسائيل،  إىل  بالعودة  فينكلكروت  إخبار  إىل  للسامية  املعادين  الفرنسيني 
ح ترامب العنرصي الذي قال فيه إن نائبات الكونغرس لديهن والء مزدوج، وشمل اقرتا .  للقضاء عليها

ومع أن بعًضا من النساء الاليت اتهمهن جزافًا . دفاًعا عن إرسائيل، لكن ذلك ال يخدم إرسائيل يف يشء
اليهودية،  للدولة  الكونغرس  أو  اليهود  األمر بدعم  يتعلق  املزدوج عندما  الوالء  اقرتاحات  ينخرطن يف 

ن انتهاز الفكرة الخبيثة لالنتامء املؤقت ليس السبيل لهزم الفكرة املشؤومة التي استُخدمت كسالح  فإ
طويلة فرتة  منذ  اليهود  وإرسائيل  .  ضد  اليهودي  الشعب  كان  قبل،  من  عديدة  مرات  يف  كام  هنا، 

 .يُستخدمان كأداة، وهذه املرة من قبل رئيس متعطش إىل حامية عنرصيته

،  ليس أناذكرين هذا الوضع املتداعي مبشهد من مذكرات يواكيم فيست عن طفولته يف برلني،  ي 
وفيه يتذكر والَده، الذي كان كاثوليكيًا مخلًصا ومناهًضا عنيًدا للنازية، وهو يتوسل أصدقاءه اليهود  

العرشين القرن  ثالثينيات  أملانيا يف  الي.  ملغادرة  األصدقاء  بهؤالء  والد فيست  إشادةأشاد  أسمى  :  هود 
الربوسيني» آخر  بالفعل  كانوا  العاطفي،  وتألقهم غري  الهادئة  الذايت ودماثتهم  :  وقال«.  بانضباطهم 

لديهم   هالكهم»كان  سبب  أصبحت  فقط  واحدة  ضعف  بشكل  :  نقطة  بعقولهم  محكومني  كونهم 
 «. مر العصور ساحق، فقد فقدوا يف بروسيا املتسامحة غريزة الخطر لديهم التي حافظت عليهم عىل

العرشين  القرن  ثالثينيات  يف  أوروبا  يف  نعيش  ال  أننا  لله،  يهود  .  الشكر  أن  أخىش  لكنني 
 .ولدينا –أمريكا، معتربين أنفسنا شتاتًا ممزقًا، قد فقدوا غريزة الخطر لديهم 

الساميةلقد    معاداة  مرض  عن  محكمة  تواريخ  آخرون  هو  .  خّط  هنا  األسايس  هديف  وإن 
مل نسوهإيقاظنا،  قد  أصدقاؤه  يكون  أن  بحق  فيست  والد  خيش  ما  تذكر  عىل  كانت .  ساعدتنا  إذا 

يبدأ  ما  أن  فهو  ما،  الجدل عىل يشء  يقبل  ال  برهانًا  قدمت  قد  أعقبت تحذيره  التي  الدموية  السنوات 
 . باليهود ال ينتهي بهم أبًدا
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أنه من األمثل ألقلية ما أن تسخر وقتها وانتباهها يف الرت   ولكنني .  كيز عىل كارهيهاال أعتقد 
فهم   ألن  املختلفة،  بتبديالته  وتحليله  العقل  يصيب  الذي  املرض  هذا  فهم  الرضوري  من  أنه  أعتقد 

النقدي التفكري  أيديولوجية ال ميكنها تحمل  الذات من  يعني تحصني  السامية  فهمها هو .  معاداة  إن 
 .ونحن بحاجة إىل محاربتها. أيًضا بداية محاربتها

املهم  النضال  من  هذا  مخاطر  إدراك  البداية  يف  اليهودي .  هنا  الشعب  ليس  حاميتنا  فهدف 
 .وإمنا أيًضا صحة ومستقبل بلد قطع وعًدا بأن يكون قدًسا جديدة لكل من سعى إليه. فحسب

أعلم أن الكثري مام أكتبه هنا لن يزيدين معجبني، ال سيام بني هؤالء الطأمنينيني يف مجتمعي   
الذين يعتقدون أن حل مشاكلنا الحالية يكون بالعمل خلف الكواليس واالنضامم إىل املجالس وإنشاء 

ناء توافق يف املزيد من مجموعات الحوار من أجل املعالجة وإقامة ورشات العمل واملناقشة الحًقا وب
وأعرف أنني لن أتلقى .  هذا إذا كانوا محظوظني .  اآلراء وإحداث فرق عىل مدى سنوات وعقود طويلة

 .املديح من أولئك الذين يخشون تشهري من يحسبونهم أكرث استنارة لتبنيهم وجهات النظر الخاطئة

 .ليكن ذلك ف 

ال يهتم مبا هو عرصي    –وديسواء كان يهوديًا أو غري يه–هذا الكتاب موجه لكل شخص  إن   
صحيح هو  مبا  شخص  .  ولكن  لكل  موجه  يهودي–إنه  غري  أو  يهوديًا  كان  الحرية    –سواء  يحب 

لحاميتها شخص  .  ويسعى  لكل  موجه  يهودي–إنه  غري  أو  يهوديًا  كان  يشيح    –سواء  أن  ميكنه  ال 
 .بوجهه عام يدبَّر يف هذا البلد ويف العامل ويريد أن يفعل شيئًا إليقافه

ولكنه تقليد قديم ما  .  أن يرى يهودي عاصفة مهددة ويكتب ليحذر من تجمعها ليس بالجديد 
 .اعتقدت سيلزم اتباعه يف هذا القرن الجديد

أطلق الرصخة القدمية    –يهودية أمريكية صهيونية وابنة فخورة لبيتسربغ–ومع ذلك، ها أنا   
شيئًا لن مينحك خياًرا آخر سوى خوض    الجديدة بكل ما أوتيت من قوة وآمل أنك ستسمع يف ندائها

 .هذه املعركة
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 ................... 

  الفصل 
 الثان 

 ................... 

 

 تاري    خ موجز 

 

 

 

 

وأسلوبها  إن   ضعفها؟  ونقاط  قوتها؟  نقاط  هي  ما  الخصم.  بتقييم  تبدأ  أن  يجب  حقيقة  معركة  أي 
 القتايل؟ ومن استطاع هزميتها ومن استسلم؟

معاداة السامية تستمد طاقتها من الخبيث، ولكنها غالبًا ما تتغذى عىل جهل طيبي النية. إن   
 ومحاربتها تستوجب القدرة عىل التعرف عليها ووصفها بدقة.

من    مجموعًة  أو  شخًصا  ليس  العدو  أن  يف  السامية  معاداة  فهم  يف  األوىل  املشكلة  تكمن 
إنها ليست فكرة متينة أو نظرية فر  إنها نظرة عاملية متغرية الشكل، تنسل من  األشخاص.  دية حتى. 

بني أصابعك حني تعتقد أنها أصبحت يف متناول يديك، وبذلك، تجدها تسبق أي شخص يحاول النيل  
 منها بخطوات عديدة. 

املتقلبة.    العاملية  النظرة  الذي يدور حول ما تعارضه فعاًل هذه  الثانية هي الغموض  واملشكلة 
عازمة عىل إلغاء دين ما. ويف حني أخرى، تسعى إىل محو ثقافة محددة، أو تدمري    فيبدو حينًا أنها
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الذي   ما  التعقيد:  ما يفيض إىل مزيد من  ما. وهذا  القضاء عىل دولة  أو  الناس،  مجموعة معينة من 
 يهاجمه معادو السامية بالضبط؟ وبعبارة أخرى: ما هي اليهودية متاًما؟ 

بين  ومن  األمريكيني،  معظم  أنها  إن  اليهودية عىل  يفهمون  األمريكيني،  اليهود  من  العديد  هم 
عقيدة  املسيحية  إن  خاللها.  من  حولنا  يجري  ما  نفهم  التي  الحديثة  الفئات  ألنها  إثنية،  أو  دين 
معاداة   اليوم  نسميها  التي  تعارضها،  التي  )والقوة  اليهودية  ولكن  دواليك.  وهكذا  إثنية،  والالتينية 

بكثري أقدم  األخرية،  السامية(  اآلونة  يف  ابتُدعت  التي  الفئات  هذه  من  أّي  مع  تتناسب  ال  وبالتايل   ،
 حرشها فيام بينهم.   برصف النظر عن الطريقة العدوانية التي يستخدمها البعض يف محاولة

ليست اليهودية مجرد دين، وال حتى مجرد إثنية. إن اليهودية شعب. ومبزيد من التحديد، هي   
وثقاف لغة  ذو  واملامرسات  شعب  والنصوص  واملعتقدات  األفكار  من  متفردة  ومجموعة  وأدب،  ة 

أن تعرّف عن   الرغم من ذلك، جرب  قبيلة. وعىل  أو  أنها حضارة،  لها هو  أنسب وصف  إن  القانونية. 
 بطبيعة الحال عىل شكل نظرات استغراب.  نفسك بصفتك فرًدا يف قبيلة هذه األيام، سيأيت الرد

ميكن  كبري،  حد  للحقيقة   وإىل  نتيجة  أنه  عىل  باليهودية  املحيط  الجسيم  الفهم  سوء  اعتبار 
اليهود   من  والعديد  املتحدة.  الواليات  يف  النطاق  واسع  قبواًل  القوا  قد  اليهود  أن  يف  املتمثلة  السارة 
التي   الخانة  تاريخي حقيقي ألصلهم، فتجدهم يضعون عالمًة عىل  األمريكيني يفتقرون إىل أي فهم 

ا ليهودية دين. ومن املحتمل أن يصفوا أنفسهم عىل أنهم أشخاص شغوفون للغاية بجريي  تقول إن 
 ساينفيلد والحمص. هذا صحيح إىل حد ما وحسب. 

أي   اليهودي  والشعب  اليهودي  بتعريف  املحيط  الفهم  سوء  يحمل  ال  العادية،  األوقات  يف 
الحيا عىل  يؤثر  لن  ألنه  غامًضا،  يظل  بأن  بأس  فال  تذكر.  يف  مخاطر  ولكن  شخص.  ألي  اليومية  ة 

األوقات التي تتصاعد فيها معاداة السامية، يغدو األمر يف غاية األهمية. فأنت لن تستطيع الدفاع عن 
 نفسك ضد يشء ما، إن كان فهمك ملاهيتك وملا تقاتل من أجله مبهاًم.
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امية شكاًل من ضع يف اعتبارك سوء الفهم الشائع يف أيامنا هذه واملتمثل يف كون معاداة الس 
أشكال العنرصية. وأحد األسباب التي تجعلنا نفهم معاداة السامية عىل أنها عنرصية ضد اليهود هو  
أن العنرصية محور حديث أمريكا مع نفسها. إن أعظم عار وظلم يف التاريخ األمرييك هو العبودية؛ 

ا كفاحاتنا  أعظم  من  وواحد  العبودية؛  من  التحرر  هو  خطأ  تصحيح  التمييز وأعظم  هو  ملعارصة 
 العنرصي الذي يأىب أن يغادرنا. 

وعالوًة عىل ذلك، لطاملا خضع اليهود لألعراف الثقافية الخاصة باملجتمعات التي كانوا جزًءا  
بصورة   وهويتنا  تاريخنا  لسطر  قصد،  غري  عن  أو  قصد  عن  مستعدين،  كنا  وقد  واعتنقوها.  منها 

مفهومو  أننا  نثبت  ليك  ما  حد  إىل  سمحنا  مشوهة  السياقات،  بعض  ويف  وبالتايل،  جرياننا.  أمام  ن 
 ألنفسنا بأن نُفهم عىل أننا دين. ويف كثري من األحيان، سمحنا ألنفسنا بأن نُفهم عىل أننا إثنية.  

واملشكلة تكمن فيام إذا كانت معاداة السامية شكاًل من أشكال العنرصية ضد مجموعة أقلية،   
اليهو  إىل  يُنظر  كان  ما  البيض.وإذا  من  أنهم  عموًما عىل  املتحدة  الواليات  يف  السؤال    إذن  د  يصبح 

 املعارص حول اليهود األمريكيني: يف أي مرتبة يقعون ضمن التسلسل الهرمي لالضطهاد العنرصي؟ 

اإلجابة    املنطقية متاًما–إن  الناحية  تاريخيًا: هل   –من  القاع. هذا صحيح  أنهم يف أسفل  هي 
كانت قوانني والية ماريالند تنص عىل منع اليهود من تقلد مناصب عامة؟ نعم. هل يتساوى هذا مع  

مر صحيح  ما حدث للبرش الذين ُعرضوا للبيع وكأنهم ممتلكات يف والية الخط القديم؟ بالطبع ال. واأل 
أيًضا يف يومنا هذا: هل مُينع اليهود من دخول بعض النوادي الريفية؟ نعم. ولكن هل ميارس التمييز 
قابلة   غري  جسدية  سمة  بسبب  القانون،  بإنفاذ  املكلفني  أيدي  عىل  سيام  وال  اليهود،  ضد  والتفرقة 

، ووفًقا للمعايري  إذن  وحسب،للتغيري؟ بالتأكيد ال. إن كانت معاداة السامية فئة فرعية من العنرصية  
 األمريكية، فهي فعاًل أقل حدًة من العنرصية املامرسة ضد السود. وبالتايل، فهي أولوية أقل إلحاًحا. 

إن وصف معاداة السامية عىل أنها نوع من أنواع العنرصية هو إشكالية ألسباب أخرى، ليس   
مثلة يف أن أكرث من نصف يهود إرسائيل، وهم  أقلها تبييض الشعب اليهودي. إنها تتجاهل الحقيقة املت
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وهي  أوسطية(.  ورشق  أفريقية  شامل  أصول  )من  املزراحيني  من  العامل،  يف  يهودية  جالية  أكرب 
يف املائة من اليهود األمريكيني هم من األشخاص امللونني، وذلك وفًقا    15إىل    12تتجاهل حقيقة أن  

 ملبادرة اليهود امللونني لبناء املجاالت. 

إن التحيز ضد اليهود موجود بالطبع. وهذا التحيز شبيه إىل حد كبري بالتحيز العنرصي. وهو  
دواليك.   تغيري أسامء عائالتهم؛ وهكذا  اللبالب؛ ودفعهم إىل  رابطة  أجدادنا خارج  أبقى  الذي  التحيز 

األفراد   حياة  يف  ومؤملًا  ومزعًجا  مسيئًا  لليهود  املعادي  التحيز  كون  من  الرغم  ال  وعىل  لكنه  اليهود، 
أواًل   تهدف  التي  السامية،  معاداة  إن  اليهودي.  والشعب  اليهودية  بقاء  مسألة  يف  كبريًا  فرقًا  يحدث 

 وأخريًا إىل القضاء عىل اليهودية والشعب اليهودي، هي ما يحدث فرقًا.  

غ  أن  يعني  قد  لليهود  املعادي  التحيز  إن  األمر:  هذا  يف  التفكري  طرق  من  طريقًة  ري  وإليكم 
اليهودي ال يحبذ أن تتزوج ابنته يهوديًا. ولكن هذا ال يعني أنه ينظر إىل اليهود بوصفهم قوًة رشيرًة  
لليهود زوجني   املعادي  التحيز  يدفع  للسامية. وقد  تفرض سيطرتها رًسا عىل حكومتنا. هذه معاداة 

ا ال يعني أنهم يعتقدون أن  غري يهوديني إىل متني عدم انتقال يهود إىل املنزل املجاور لهام. ولكن هذ
املرصفيني اليهود يتالعبون باالقتصاد العاملي. هذه معاداة للسامية. ويف أيامنا هذه، هذا تجسيد شائع  

 جًدا لها.  

آثاًرا    تحمل  قد  أنها  من  الرغم  عىل  التحيز،  أنواع  من  نوع  مجرد  السامية  معاداة  تكن  مل  إذا 
 ؟ إذن  فام هيمشابهًة، 

يرص جان بول سارتر، يف مقالته الشهرية »معاداة السامية واليهود«، عىل أن معاداة السامية   
وأوض العاطفة«.  منطق  من  »تنبع  بل  املعيارية،  املنطق  لقواعد  تخضع  مؤرخ  ال  هايز،  بيرت  ح 

الدق عىل  الخرافات«، وال أساس لها، ولكنها مستمرة مثل  أنها »نوع من  الهولوكوست، ماهيتها عىل 
الخشب. وأنا أعتقد أنها نظرية مؤامرة دامئة التبدل، إذ يلعب فيها اليهود دور البطولة يف نرش الرش  

 يف العامل.
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وكارهو   املثلية  ومعادو  العنرصيون  يرى  حني  يفرضون  ويف  أنهم  عىل  أنفسهم  النساء 
باعتبارهم  أنفسهم  إىل  السامية  معادو  ينظر  ما  فغالبًا  منهم،  منزلًة  أدىن  هم  من  عىل  سلطتهم 
يفرضون سلطتهم عىل من هم أعىل منهم منزلًة. ففي نظر العنرصي، الشخص امللون أقل شأنًا. ويف  

يف   وأما  اإلنسان.  من  أدىن  يشء  املرأة  النساء،  كاره  كل نظر  هو...  اليهودي  السامية،  معادي  نظر 
 يشء. إنه كل ما يحتاجه معادي السامية أن يكون. 

لقد نجحت معاداة السامية يف تحويل اليهود إىل رمز ملا تعرّفه حضارة معينة عىل أنه أكرث   
  الصفات خطورًة وتهديًدا. وحني تلقي نظرًة من هذا املنظور التشاؤمي، ميكنك أن تفهم السبب وراء 

ويف   العرق.  ملوثو  النازية،  ظل  يف  اليهود،  كان  وكيف  الشيوعية.  ظل  يف  رأسامليني  اليهود  كون 
يومنا هذا، يف العرص الذي أصبحت فيه أعظم الذنوب هي العنرصية واالستعامر، فإن إرسائيل، األمة  

  –والعنرصي  اليهودية بني جميع األمم، تُصور عىل أنها شيطان وكأنها آخر معقل لالستعامر األبيض  
مصدر فريد للرش، ليس يف املنطقة وحسب، بل يف العامل. وأيًا كان الدور املطلوب من »اليهود«، هو 

 الدور الذي يُجربون عىل االضطالع به.  

ليست    فهي  العنرصية.  أو  األجانب  السامية مختلف متاًما عن منطق رهاب  إن منطق معاداة 
الت تلك  وحسب،  الكراهية  أشكال  من  أو شكاًل  املثليات  من  بداًل  اليهود  ضد  موجهة  أنها  صادف  ي 

وكام   يشء.  كل  تضم  مهيبة  نظرية  إنها  اليرسى.  اليد  يستخدمون  الذين  األشخاص  أو  الكوريني 
،  1886عام    فرنسا اليهوديةيرشحها أب معاداة السامية الفرنسية الحديثة، إدوارد دورمون، يف كتابه  

عاداة السامية يف بالده: »كل يشء ينبع من اليهود؛ وكل يشء  قبل ثالث سنوات من تأسيسه لرابطة م
 سيعود إىل اليهود«.

ال يعتقد العنرصيون أن األشخاص الذين ميتلكون ميالنينًا أكرث يسيطرون رًسا عىل الكوكب؛  
املعتقدات هاتني شنيعتان وقامئتان عىل جنون االرتياب.   بل يظنون أنهم دون البرش. إن مجموعتي 

 نها فقط نظرية مؤامرة عاملية.وواحدة م
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معاداة    صور  الذي  جونسون،  بول  الربيطاين  املؤرخ  بيد  كُتب  األمر  لهذا  وصف  أدق  ولعل 
الحمض   يف  وموجود  العدوى،  وشديد  متجذر  فكري  فريوس  إنها  فكريًا.  مرًضا  باعتبارها  السامية 

م ولكن  وقطعيًا.  مرعبًا  األمر  هذا  يبدو  قد  الغربية.  للثقافة  هذه النووي  مجال  توسيع  خالل  ن 
االستعارة، يصبح األمر أقل حدًة. إن األشخاص األصحاء يحملون العديد والعديد من الفريوسات طيلة 
الوقت. فإن كنت متمتًعا بصحة جيدة، فأنت تحمل هذه الفريوسات يف داخلك دون ظهور أي أعراض. 

دأ يف الشعور باملرض. وبعدئذ، ولكن حني تتعرض لضغط شديد، يتداعى الجهاز املناعي خاصتك وتب
 يبدأ الفريوس، الذي كان كامنًا، يف الكشف عن نفسه. 

وعىل نحو مامثل يف ثقافتنا. حني يكون الجهاز املناعي يف مجتمعنا سلياًم ويؤدي وظيفته  
املناعي   الجهاز  يضعف  حني  ولكن  السيطرة.  تحت  السامية  معاداة  فريوس  يبقى  طبيعي،  بشكل 

ينترش الفريوس، وهذا ما حدث مرات عديدة    –كام هو الحال اآلن بشكل ملحوظ–نا  االجتامعي خاصت
 سابًقا يف بعض من أكرث الثقافات املتحرضة ظاهريًا عىل هذه الكوكب. 

 •   •   • 

اليوم يف الواليات املتحدة والغرب عموًما، ما هو إال نتاج آالف    إن مرض معاداة السامية الذي نواجهه
 السنني من الطفرات.

ألفوا كتبًا حول كل تكرار ملرض معاداة السامية.    ومثة آخرون أكرث حكمًة ومعرفًة مني ممن 
عىل وجه الخصوص(. إن محور تركيزي هنا هو    السامية ومعاداة السامية)أهمها كتاب برنارد لويس  

يداتها الحالية. بدًءا من يهودي حركة الحاسيديم الذي تعرض للرضب عىل يد شبان يف كروان  تجس
مناهضني  نشطاء  قبل  من  بإخالء مسكنها  إشعاًرا  تلقت  التي  اليهودية  الجامعية  الطالبة  أو  هايتس، 

، ولكن ال للصهيونية، أو الحاخام الذي فقد إصبًعا بعد أن أطلق مراهق من النازيني الجدد النار عليه
يهم أي ساللة من هذا املرض تغذي هؤالء الجالدين. وبرصف النظر عن نوايا معادو السامية، يبقى  

 اليهودي ضحيًة. 
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وهنا أستذكر عائلة دهان، التي انتقلت من سديروت يف إرسائيل إىل مريا ميسا يف كاليفورنيا  
التي تُطلق من من  2014عام   املتواصلة  طقة قريبة من قطاع غزة. وخالل هربًا من صواريخ حامس 

من   ولفرتة  مرآبهم.  يف  مرسوًما  معقوفًا  صليبًا  وجدوا  أمريكا،  يف  دهان  لعائلة  األول  القيامة  عيد 
مقفلة بجانب سكاكني ومضارب   تنام يف غرفة واحدة  أفراد  املكونة من خمسة  العائلة  بقيت  الزمن، 

ان ذات الثامنية أعوام إىل كنيس حباد يف ، ذهبت نويا ده2019بيسبول. وبعد ذلك، يف أبريل عام  
القيامة، ولكنها غادرته بشظية يف ساقها وخدها. وعمها، الذي جاء   اليوم األخري من عيد  باواي يف 
يف زيارة من إرسائيل، أصيب أيًضا بطلق ناري يف ساقه. قال إرسائيل دهان، والد نويا، معلًقا عىل ما  

سوأ«. ففي الحالة األوىل، كان اإلرهايب من املتعصبني البيض.  حدث: »لقد هربنا من واقع يسء إىل أ 
 ويف الحالة األخرى، كان اإلرهابيون إسالميني. وكالهام أراد املصري ذاته لعائلة دهان.  

معاداة    أصبحت  حيث  روتردام،  رينني  عائلة  غادرت  رينني.  عائلة  أستذكر  أن  ميكنني  أو 
الي للحياة  العادية  املعامل  من  إرسائيل السامية  يف  »الحياة  أن  منها  ظنًا  إرسائيل  إىل  وانتقلت  ومية، 

اآلن   العائلة  أن نعيش ضمن مجتمع يهودي«. تقطن  بالنسبة ألطفالنا. نحن يهود ونرغب يف  أفضل 
انتقلوا رسميًا  الذي يبعد نصف ميل عن غزة. ويف شهر مايو املايض،  يف كيبوتس يف ناحال عوز، 

بصار  منزلهم  ليصاب  الحي،  السامية،  إىل  معاداة  تحمل  املطاف،  نهاية  ففي  القطاع.  من  أُطلق  وخ 
 برصف النظر عن مصدرها، املصري ذاته بالنسبة لليهود. 

وعىل الرغم من كل ذلك، وليك نفهم حًقا العنف الذي تتعرض له هذه العائالت، علينا أن نلقي  
 نظرًة موجزًة عىل ما ورثناه يف حمضنا النووي الثقايف. 

  •   •   • 

مرص.  إرسائيل:  بني  فيه  استُبعد  الذي  املكان  نفس  يف  ومتأصلة  قدمية  السامية  معاداة  جذور  إن 
الوثنيني   أحد  عىل  اللوم  من  كبري  جزء  يقع  الباحثني،  باسم    –وبحسب  ُعرف  الذي  املرصي  الكاهن 

قبل امليالد    300مانيثون. جاءت نظريته املبتكرة حول مؤامرة معاداة السامية، والتي اختلقها يف عام  
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تقريبًا، رًدا عىل القصة اليهودية حول التيه، يف وقت كانت فيه الجالية اليهودية يف اإلسكندرية هي  
األكرب يف العامل. وكانت قصة مانيثون مختلفة متاًما عن الرواية التوراتية، التي تقول إن الله حرر بني  

ول الحرية.  إىل  املرصية  العبودية  من  بهم  وخرج  مرص  إرسائيل  يهود  اعتبار  عىل  الكاهن  أرص  كن 
مصابني بداء الجذام، إذ سيطروا عىل مرص وأطلقوا العنان لعهد من اإلرهاب عىل شعبها. ومل تُنقذ  

 مرص إال بفضل ملك مرصي منفي، فقد قتل اليهود املرىض وطرد البقية من أرضه. 

ن قصة مانثيون هو  وبحسب الربوفيسور مويش شارون من الجامعة العربية، »كان الهدف م 
إنكار أي جانب إيجايب لليهود«. ففي اإلنجيل، اليهود شعب ذو أخالقيات ومعتقدات مميزة. وهنا، هم  
مصابون بداء الجذام. ويف اإلنجيل إله كيل القدرة، متكن من شق البحر يف السابق، يحرر العبيد ألنه  

 ون سابق إنذار. اختارهم. وأما يف قصة مانثيون املحرفة، فقد طردهم امللك د

ومل تكن قصة التيه األصلية السبب الوحيد يف إزعاج هؤالء املرصيني األوائل. ففي كتابه الرائع   
اليهودية دارا  معاداة  امللك  الربوفيسور ديفيد نرينربغ من جامعة شيكاغو عن مرسوم أصدره  ، كتب 

أ  املرسوم،  مانثيون. ويف هذا  عام من ظهور  مائة  أكرث من  قبل  امللك املرصيني يف جزيرة  الثاين  مر 
إلفنتني باالبتعاد عن اليهود خالل فرتة عيد القيامة، وهو العيد السنوي الذي يحتفل به بني إرسائيل.  
ملاذا؟ يظن العديد من العلامء أن الكهنة املرصيني قد شعروا باإلهانة من طقوس عيد القيامة اليهودي 

 نطقي، بالنظر إىل أن املرصيني قد عبدوا كبًشا.  التي تنطوي عىل التضحية بحمل. إنه تفسري م

وجود    إىل  تلمح  كانت  وإن  حتى  إقناًعا،  أكرث  نرينربغ  قدمها  التي  اإلجابة  أن  أعتقد  ولكني 
من   بل  وحسب،  الذبيحة  من  باإلهانة  املرصيون  يشعر  »مل  قائاًل:  كتب  فقد  أعمق.  حضاري  صدام 

للتيه من باعتباره متثياًل  القيامة  عيد  وانتصار    طبيعة  تحرير  ذكرى  لليهود  بالنسبة  كان  فام  مرص. 
 للتوحيد عىل الوثنية، كان بالنسبة للمرصيني احتفااًل جارًحا بتدمري مرص وهزمية آلهتها«. 

التيه   قصة  تقويض  متمثلة يف  فاملشكلة  األساسية.  املشكلة  تكن  مل  آخر،  الذبيحة، مبعنى  إن 
امل للثقافة  األيديولوجية  للبنية  مرص  األصلية  أصنام  أن  اليهودية  القصة  كشفت  إذ  بأكملها،  رصية 
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بحرية   ومتسكت  رًشا،  باعتبارها  العبودية  اليهودية  القصة  وفضحت  قوة.  وال  لهم  حول  ال  وآلهتها 
 اإلنسان أيًضا. وبذلك، وقبل والدة يسوع مبئات السنني، ُجند اليهود يف حرب دينية وثقافية.  

امل  مجريات  املبكرة  املسيحية  يرفض قلبت  مل  الوثنية،  يرفضون  مرص  يهود  كان  فإذا  عركة. 
اليهود بعدها املسيح وحسب، بل تآمروا مع اإلمرباطورية الرومانية لقتله. ويف واقع األمر، إن القصة 
وماتزال  أرشار  متالعبني  باعتبارهم  اليهود  ترى  مؤامرة  لنظرية  منوذج  هي  األناجيل  يف  املوضحة 

ة أقلية صغرية عىل استخدام حيلها واستغالل قربها من السلطة لخداع  مطروقًة حتى يومنا هذا: قدر 
 اآلخرين بهدف تحقيق غاياتها الرشيرة.  

عاجزين،    يبدون  الذين  اليهود  من  صغريًة  مجموعًة  الجديد  العهد  يذكر  املطاف،  نهاية  ويف 
عىل   للحصول  العامل،  يف  قوة  أعظم  آنذاك  كانت  التي  روما،  متلق  استطاعوا  وقتل ولكنهم  مبتغاهم 

إنجيل يوحنا: »خذوه   اليهود عن يسوع يف  الروماين، إىل  الحاكم  البنطي،  املسيح. يتحدث بيالطس 
أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم«. ولكن اليهود أعادوا القرار إىل بيالطس: »ال يجوز لنا أن نقتل 

 أحد«. وبذلك قام بيالطس بالفعل نيابًة عنهم. 

تُوضح  متى،  إنجيل  علينا وعىل   ويف  »دمه  اليهود:  يقول  إذ  التالعب،  هذا  املرتتبة عىل  اآلثار 
وهي العبارة املدمرة عىل مر التاريخ، لدرجة أن ميل غيبسون، الذي ال يخجل من معاديته    –أوالدنا«  

فيلمه   يف  الشاشة  عىل  اإلنكليزية  الرتجمة  يف  يذكرها  مل  املسيح  للسامية،  أنها آالم  من  الرغم  عىل 
عىل موقع غاب،   8:44باللغة اآلرامية. )وليس هباًء أن قاتل بيتسربغ اقتبس من إنجيل يوحنا  منطوقة  

 فكتب: »أنتم من أب هو أبليس«(.

ال بد أن مربر شيطنة اليهود بدا منطقيًا بالنسبة للمبرشين املسيحيني األوائل، متاًما كام كان   
بائل اليهودية يف املنطقة النبي محمد. حاول كل  تغيري اإلسالم لقبلة الصالة منطقيًا بعد أن رفضت الق

من املبرشين واملسلمني فصل أنفسهم عن اليهودية، واعتمدوا عىل أسسها يف آن واحد. ولخلق ظاهرة  
اليهود   أكمل  أن  ومبجرد  براقًة.  خطوطًا  يرسموا  أن  عليهم  كان  القديم،  التقليد  عن  متميزة  جديدة 
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ان أمرًا مهينًا للفكرة املسيحية األساسية التي تقول إن املسيح حًقا  حياتهم يف العامل بصفتهم يهوًدا، ك
 جاء. 

 –أبًدا عىل اإلطالق–إنني ال أقصد هنا إلقاء اللوم عىل العقيدة املسيحية عىل مدى آالف السنني   
تأكيد. أو حتى التلميح بأن الحضارة الغربية التي نشأت من هذه الجذور محكوم عليها بالفشل بكل  

اإلنجيل   كان  وإن  اليهود.  املتعلقة مبعاداة  للمؤامرة  والفكري  التاريخي  العمق  إىل  ببساطة  أشري  بل 
أهم كتاب يف الحضارة الغربية، واملسيح أهم شخصية يف هذه الحضارة، فرفض اليهود له ولرسالته 

 يعني أن معاداة السامية مرتسخة يف أسس العامل الذي نعيش فيه.

العبارة  إن    إن  تقول:  مزحًة سوداء،  باعتبارها  اليهود  استعادها بعض  التي  للسامية،  املعادية 
السامية،   ملعادي  وبالنسبة  بالفعل.  خاطئًا  شيئًا  يفعلون  هم  فلرمبا  اليهود،  يكرهون  الجميع  كان 

هنا غري رضورية   غري    –»رمبا«  نحو  السامية، وعىل  معادي  إجابة  ولكن  كذلك.  أنهم  الواضح  فمن 
بالطبع، ولكن   مقصود، ليس شيئًا خاطئًا  يفعلون شيئًا.  اليهود  إن  الحقيقة.  تحتوي عىل بعض من 

منقح،   تاريخ  إنشاء  إىل  املرصيني  دفعت  التي  األصنام،  عبادة  عىل  الثائرة  األفكار  إن  مختلًفا.  شيئًا 
األصلية الطبيعة  أن  هو  واحد  آن  يف  واليسء  السار  والخرب  السنني.  آالف  بعد  كذلك  للقصة   ماتزال 

 اليهودية ماتزال قادرًة عىل دفع الناس إىل الجنون. 

 •   •   • 

مل يكن لليهود سلطًة سياسيًة خالل القرون العديدة التي أعقبت موت يسوع ودمار الهيكل الثاين يف  
عام   الرومان  يد  عىل  مامرسة   70القدس  من  وُمنعوا  األرايض؛  امتالك  من  يتمكنوا  فلم  امليالد.  بعد 

الر  القبيلة. وعىل  من خارج  الزواج  أو  عامة  مناصب  شغل  يستطيعوا  ومل  املهن؛  ذلك،  معظم  من  غم 
وأنهم يحاولون    –مراًرا وتكراًرا، تعرضوا التهامات جديدة بأنهم يتعاونون مع الرومان لقتل املسيح  

السيطرة عىل مقاليد السلطة ويبثون الرعب يف املجتمعات التي عاشوا فيها، يف واقع األمر، بصفتهم  
 مواطنني من الدرجة الثانية. 
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تفصيل كل واحدة من هذه املؤامرات وإراقة الدماء التي  ميكنني أن أمأل ألف صفحة توضح بال 
الحقيقيون   املذنبون  كان  امليالدي،  عرش  الثالث  القرن  خالل  وحسب:  واحًدا  مثااًل  لنأخذ  أعقبتها. 
املسؤولون عن الطاعون الدميل، الذي اجتاح أوروبا وقتل عرشات املاليني من الناس، هم الفرئان التي 

سفينة من شبه جزيرة القرم. ولكن أُلقي اللوم عىل اليهود، إذ قيل إنهم نرشوا أتت إىل القارة بواسطة  
ميوتون   األمر  واقع  يف  اليهود  كان  املؤرخني،  بعض  وبحسب  الرشب.  آبار  تسميم  خالل  من  املرض 

الدينية   طقوسهم  هو  ذلك  يف  السبب  يكون  أن  املتحمل  ومن  جريانهم.  من  أقل  مبعدل   –بالطاعون 
قبل   اليدين  الشبات  غسل  قبل  واالستحامم  الخبز؛  عرضًة   –أكل  أقل  وجعلتهم  صحيًة  كانت  التي 
 لإلصابة باملرض. 

مل يخطر عىل بال أحد أن يقلد مامرسات اليهود. وعوًضا عن ذلك، وقعت مذابح يف أكرث من   
يف    ، أُجربت كل الجالية اليهودية1349يناير عام    9ستني جالية يهودية يف جميع أنحاء أوروبا. ويف  

مدينة بازل يف سويرسا تقريبًا عىل دخول منزل خشبي كبري عىل جزيرة يف نهر الراين، الذي ُشيد  
خصيًصا ألجل هذه املناسبة. ويف ذلك املنزل الخشبي، أُحرقت ستامئة روح حيّة. ومل يُنقذ من اليهود  

 سوى قالئل من األطفال الذين أُجربوا عىل تغيري دينهم. 

مس عرش، غدت اليهودية، وفًقا ألعدائنا، شيئًا ال ميكن التخلص منه حتى  وبحلول القرن الخا 
بالدماء وليس   األمر متعلًقا  الدينية تغري مالمحها. واآلن، أصبح  السامية  الدين. كانت معاداة  بتغيري 
أنهم   عىل  دينهم  غريوا  الذين  باليهود  يُعرتف  مل  اإلسبانية،  التفتيش  محاكم  فرتة  وخالل  باإلميان. 

مسيحيني  مسي يُعتربوا  أن  ميكن  ال  أنهم  مبا  )املتحولون(،  كونفرسوس  باسم  إليهم  أُشري  إذ  حيون؛ 
بالكامل. ولسبب ما مل يستطع أحد فهمهم متاًما. مل يصبح العرف مفهوًما متصوًرا إال بعد قرون من  

 ة املصريية. الزمن، ولكن بذور معاداة السامية العنرصية، التي شذبها النازيون، ُزرعت يف هذه الفرت 

أو انظر إىل معظم أسامء الشخصيات  –ابحث يف األحداث الرئيسية ألي من القرون الالحقة  
 وستجد آثاًرا لهذا املرض الذي يتطور برسعة كبرية.  –املهمة
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يف املدرسة الثانوية، تعلمت أن مارتن لوثر هو العبقري صاحب فكرة اإلصالح الربوتستانتي،  
وجه الكنيسة الكاثوليكية القوية. ولكنني مل أتعلم أنه حني رفض اليهود وهو الرجل الذي وقف يف  

انقلب عليهم بوحشية. ويف كتيب صدر عام   ، اليهود وأكاذيبهمتحت عنوان    1543تبني مسيحيته، 
وصف اليهود بأنهم »أفاٍع سامة وقاسية وانتقامية ومخادعة، وقتلة، وأطفال الشيطان«، وقدم أيًضا  

امل التوصيات  أو  بعض  كنسهم  يف  النريان  »أرضموا  الحثالة.  هؤالء  مثل  مع  التعامل  بسياسة  تعلقة 
منازلهم   وتدمري«  »هدم  وينبغي  أننا مسيحيون«.  الله  »يرى  الله وليك  أجل »متجيد«  من  مدارسهم« 

األص عبادة  فيها  تُدرس  التي  التلمودية  وكتاباتهم  صلواتهم  كتب  كل  والشتائم  و»أخد  واألكاذيب  نام 
 .والكفر«

رمبا عزل التنوير الله وسلطة الكنيسة، لكنه مل يكن عرص املنطق دامئًا. ففي القرنني الثامن 
أن تكون  املمكن  لليهود مالمحها مرًة أخرى. واآلن، أصبح من  الدينية  الكراهية  والتاسع عرش، غريت 

ا معاداة  اإلطالق. وبذلك، ظهرت  دينيًا عىل  أساًسا  أن متتلك  دون  للسامية  االجتامعيةمعاديًا    لسامية 
 والسياسية والقومية.

، أي قبل أقل من عرشين عاًما من أن يكتب جورج واشنطن ضامنات إنجيلية 1771ويف عام  
إىل يهود رود آيالند، وقبل أن ميأل التعصب القومي املفرط للثورة الفرنسية فرنسا بالدم، كتب فولتري، 

ال إىل  التنوير،  عرص  يف  مهمًة  شخصيًة  كان  وتعصب  الذي  ولدوا  جميعهم،  »إنهم،  اليهودي:  شعب 
شديد ميأل قلوبهم، متاًما كام ولد الربيطون واألملان بشعر أشقر. لن أتفاجئ أبًدا إن فتك هؤالء الناس  

  يوم من األيام بالجنس البرشي«. يف

، أي يف نفس العام الذي دخل فيه دستور الواليات املتحدة حيز التنفيذ، وضع 1789ويف عام 
أسًسا  الث الجديدة،  الفرنسية  األمة  يف  اليهود  حالة  حول  نقاش  يف  متحدثًا  تونري،  كلريمونت  وري 

يتعلق   ما  كل  نرفض  أن  »علينا  للشعبية:  إدراكنا  عن  الديني  إمياننا  فصل  ميكن  إنه  القائلة  للفكرة 
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أن يكون يف    باليهود بصفتهم شعبًا ونوافق عىل كل ما يتعلق بهم بصفتهم أفراًدا... إنه ملن املرفوض
 ري املواطنني، وأمة داخل األمة«.الدولة اتحاد لغ

عام   من 1843ويف  العامل  لتخليص  محاولة  أول  تسبب  من  عام  مائة  من  أقل  قبل  أي   ،
الرأساملية بجرائم قتل جامعية ضخمة لدرجة أنه مل ينتهي حساب عدد ضحاياها بعد، كتب ماركس  

التحليل   »يف  اليهودية«:  املسألة  »حول  إن  يف  اليهودالنهايئ،  من    تحرير  البرشية  تحرير  هو 
 «. اليهودية

السامية تقتيض وجود   النازيون والشيوعيون، مل تعد معاداة  الوقت الذي ظهر فيه  وبحلول 
أي دين أبًدا. فهذه الحركات العلامنية املعادية للسامية قتلت يهوًدا أكرث مام قتل أي معاد للسامية يف  

 أي وقت. 

امل للمؤامرة  التطور  الطبيعة دامئة  السامية« يعرب عن  رتبطة مبعاداة  وحتى مصطلح »معاداة 
الصادر عام   املصطلح يف كتيبه  لهذا  األملاين، روج  الناشط والصحفي  مار،    1879اليهود. وفيلهيلم 

لوصف   سابًقا  استُخدمت  التي  الكلمة  وكانت  األملانية«.  القومية  عىل  اليهودية  »انتصار  عنوان  تحت 
بت ديبورا ليبشتادت يف كتابها  أو »كراهية اليهود«. وكام كت  جودينهاساملشاعر املعادية لليهود هي  

، مل تكن تلك الكلمة كافية ألنه حتى اليهود الذين غريوا دينهم مل يتمكنوا من معاداة السامية هنا واآلن
تغيري طبيعتهم الجوهرية، أو اختالفهم الجوهري. وأما املصطلح الجديد الذي صاغه مار يف نظرها،  

 ذو داللة عنرصية و]علمية[ وليس دينية«. أو »معاداة السامية«، كان »  أنتيسيميتيموس

الواصلة   دون  اإلنجليزية  اللغة  يف  السامية  معاداة  مصطلح  ليبشتادت  –تستخدم 
«antisemitism« وليس »anti-semitism»–   وذلك ليك تشري إىل أن معاداة السامية ليست شبيهة

ألن السامية يف حد ذاتها  «،  anti-abortion« ومناهضة اإلجهاض »anti-vaccineمبناهضة اللقاح »
 مفهوم، أو فئة مزيفة، استُخدمت أصاًل لوصف مجموعة من اللغات التي انبثقت من الرشق األدىن. 
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وبحسب ديفيد نرينربغ، إن مصطلح »معاداة السامية« محدود للغاية ألنه يعرب عن التعصب  
يخفق   وهو  اليهودية.  األفكار  ضد  التعصب  وليس  وحسب،  اليهودي  الشعب  سبب  ضد  تفسري  يف 

التي مل  تلك  أو  اليهود  قليل من  عدد  فيها سوى  يعش  التي مل  الثقافات  الشديدة حتى يف  كراهيتهم 
بفكرة   بل  األول  املقام  يف  اليهوديني  باألفراد  تتعلق  ال  الظاهرة  هذه  ألن  ونظرًا  قط.  يهود  يسكنها 

معاداة اليهودية« أفضل بكثري اليهودية والهوية اليهودية والشعبية اليهودية، فهو يظن أن مصطلح »
لوصف ما يعتربه تدعياًم أساسيًا للحضارة الغربية. وكتب: »ال ينبغي فهم معاداة اليهودية عىل أنها  
من   واحدة  باألحرى  كانت  فقد  الغريب.  للفكر  الشاسعة  الرصوح  يف  للعقل  منافية  أو  قدمية  حجرة 

 األدوات األساسية التي ُشيّد بواسطتها هذا الرصح«.  

أزال   املشكلة. ولكني ما  لهذه  التوسعية واأليديولوجية  الطبيعة  إن نرينربغ محق متاًما بشأن 
أكون مفهومًة عىل نطاق واسع. وحني  بأن  أرغب  السامية« ألين  املؤامرة هذه »معاداة  أسمي نظرية 

ني أقصد أستخدم هذا املصطلح، عىل كل حال، فأنا ال أشري إىل التحيز ضد األفراد اليهود وحسب. إن
 أن أصف مرًضا موروث ثقافيًا، وال ميكن عالجه بواسطة جولة واحدة من املضادات الحيوية.  

، حني اتُهم ألفريد دريفوس، القائد يف  1894وبناًء عىل ذلك، ليس من املستغرب أنه يف عام  
لشوارع. وليس الجيش الفرنيس، زوًرا بنقل أرسار عسكرية إىل أملانيا، رُدد هتاف »املوت لليهود« يف ا

عام   يف  أنه  املفاجئ  الجتامع 1903من  املزيف  املحرض  الرسية  القيرصية  الرشطة  نرشت  حني   ،
اليهوديني،   السلطة  صهيونسامرسة  حكامء  حقيقي.  بروتوكوالت  أنه  الناس  من  جموع  اعتقدت   ،

الوثيقة  وحتى يف أيامنا هذه، بعد عقود من الكشف عن أنها مل تكن سوى تزوير رويس، ماتزال هذه  
 األكرث رواًجا يف دول مثل مرص.  

لألمم  قراًرا  السوفيتي  االتحاد  رعى  حني  العرشين،  القرن  سبعينيات  إىل  بالزمن  عدنا  وإن 
  –إذ أثاره ألن دوله العميلة فشلت يف تدمري دولة إرسائيل–املتحدة مفاده إعالن عنرصية الصهيونية  
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داة السامية تتغري مرًة أخرى، إذ تستند إىل جذورها  ستتمكن من أن ترى األمور عىل حقيقتها: إن معا
 القدمية بينام تستويل عىل مفاهيم اللغة الحديثة للخري والرش.  

وحني يتهم الشعبويون اليمينيون يف أوروبا وهنا يف الوطن اليهود بخيانة الثقافة املسيحية 
ملؤيدين للنازية الذين تجمعوا يف  السائدة ألنهم دعموا املهاجرين واألقليات األخرى، ستسمع هتافات ا

عام   فرباير  شهر  يف  غاردن  سكوير  اليساريون    1939ماديسون  ينتقل  وحني  قبورهم.  من  تصدح 
بسالسة من انتقاد مرشوع االستيطان إىل التلميح بأن الدولة اليهودية هي دولة عنرصية ال حق لها 

 ة دون قصد. يف الوجود، ستعرف أنهم يرددون عينًة من الدعاية السوفيتي

 •   •   • 

متى   نتنبأ  ليك  وسيلة  من  فهل  الصحة،  من  لها  أساس  ال  مؤامرة  نظرية  السامية  معاداة  كانت  إن 
ستكشف عن نفسها؟ تقتيض القاعدة أن معاداة السامية تزداد يف األوقات التي ينعدم خاللها األمن  

ميكن تفسريه، غالبًا ما يُوجه أصبع االتهام  وتسود االضطرابات. فحني يحدث اضطرابًا ما أو تغيريًا ال  
يف   شهدت  قد  أملانيا  أن  وضوًحا،  أكرث  مثااًل  اختيار  وسأحاول  مصادفة،  ليست  إنها  اليهودي.  إىل 

 عرشينيات وثالثينيات القرن العرشين كساًدا اقتصاديًا عنيًفا. 

معا  مع  متسامًحا  قد يكون  أنه  متمثلة يف  املنطق  من  النوع  هذا  فقد  إن مشكلة  السامية.  داة 
يكون مترد زعيم القوزاق يف أوكرانيا خالل منتصف القرن السابع عرش، بوهدان خميلينتسيك، ناجاًم  
عن إحباطه بسبب الحكم البولندي القمعي، لذا أراد بناء دولة لشعبه. ولكن هذا ال يفرس عمليات إراقة  

معظم   بحسب  والتي،  باسمه  اليوم  ترتبط  التي  الشائنة  ألف الدماء  مائة  مقتل  إىل  أدت  التقديرات، 
يهودي. ومثة مذابح، وفًقا لرواية الحاخام ناثان هانوفر املعارصة، فُتحت فيها أرحام النساء الحوامل  
النساء يك ال يتمكن من إخراج   وانتزع منها األطفال واستُبدلوا بقطط حية. وبعد ذلك، قُطعت أيدي 

 القطط من أجسادهن. 
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ما    مجتمًعا  بأن  القول  ولكن  السامية.  ملعاداة  مبارشة  مادية  »أسباب«  هناك  تكون  ما  وغالبًا 
يستغلها يف لحظات معينة ال يوضح شيئًا عن اليهود الحقيقيني واليهودية وكل ما يتعلق بصحة ذلك 

 املجتمع. ويف يومنا هذا، لألسف، إن الحضارة التي نعيش يف ظلها تستغلها بشكل متزايد.  

ومن منظور اليمني املتطرف، يُدان اليهود لكونهم أممني، ويُستخف بهم لكونهم ليسوا بيًضا  
معاداة   هو  السامية  معاداة  من  الشكل  وهذا  الكونية.  القيم  عن  التخيل  يرفضون  وألنهم  يكفي  مبا 

دة مندفعة  للعوملة التي تلفظ العديد من أقدم االستعارات املعادية للسامية حتى حني تتظاهر أنها مؤي
إلرسائيل. والنوع الثاين هو اليسار املتطرف، الذي ينكر الشعبية اليهودية وحقنا يف تقرير مصرينا  
املناهضة   السامية  معاداة  إن  لها.  مثيل  ال  شيطانيًة  دولًة  بوصفها  إرسائيل  مع  تعامله  خالل  من 

عىل الرغم    –املستضعفني  الدفاع عن املضطهدين وحامية–للصهيونية تختبأ خلف لغة القيم التقدمية  
من اشرتاك معاديي الصهيونية يف قضاياهم مع بعض من أكرث األيديولوجيات واألنظمة رجعيًة عىل  
مصالح   ضد  محتشًدا  شعبًا  أو  منفصاًل،  شعبًا  باعتبارهم  اليهود  النوعان  ويصنف  األرض.  وجه 

 »الشعب«.

  

مجلة   بوكسويف  أوف  ريفيو  هورنجويش  دارا  الكاتبة  تشري  اللذين    ،  التهديدين  أن  إىل 
يهوديني   عيدين  إىل  ويعودان  جًدا،  قدميان  تهديدان  األمر،  واقع  يف  هام،  هذا  يومنا  يف  نواجههام 
مهمني: عيد البوريم وعيد الحانوكا. وكل أشكال معاداة السامية، وفًقا لها، ميكن أن تقسم إىل معاداة  

 املتعلقة بعيد الحانوكا.السامية املتعلقة بعيد البوريم، ومعاداة السامية 

وكتبت هورن: »فيام يتعلق بالشكل املرتبط بعيد البوريم، واملتمثل يف مراسيم اإلبادة الجامعية 
لإلسالم   العديدة  واألشكال  كالنازية  الحديثة  األيديولوجيات  إىل  باإلضافة  أستري،  سفر  يف  الفارسية 

ضوح: قتل جميع اليهود. وفيام يتعلق بالشكل  الراديكايل يف يومنا هذا مثاًل، يتسم هدف النظام بالو 
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الهيليني  السلوقي  النظام  جرم  حني  امليالد  قبل  الثاين  القرن  يف  حدث  وكام  الحانوكا،  بعيد  املرتبط 
 جميع أشكال التعبري عن اليهودية، ما يزال الهدف هو القضاء عىل الحضارة اليهودية«.

تعلقة بعيد الحانوكا. إنها تطلب من اليهود  وهنا تكمن املشكلة فيام يخص معاداة السامية امل
أن يشاركوا يف تدمري أنفسهم. وهذا هو السبب، بحسب هورن، يف أن »معاداة السامية املتعلقة بعيد  

السوفيتي–الحانوكا   النظام  إىل  اإلسبانية  التفتيش  محاكم  من  تجسيداتها  ترتاوح  ما   –والتي  غالبًا 
لها«.   اليهود بوصفهم وكالء  أي  تستخدم  ]الذين غريوا دينهم[ يتخلون عالنيًة عن  اليهود  »إن هؤالء 

والئهم   بفخر  ويعلنون  املعني،  للنظام  بالنسبة  املقبولة  غري  اليهودية  هويتهم  جوانب  من  جانب 
األشخاص   هؤالء  ويُستخدم  اتباعهم.  عىل  رصاحًة  اآلخرين  اليهود  ويحثون  الراهنة،  لإليديولوجية 

الذي ال يعادي السامية بالطبع، ولكنه يطلب من اليهود   –النظام الحسنة    بوصفهم غطاًء إلثبات نوايا
يُعاملوا   بأال  املتمثلة  الجائزة  مقابل  السنني  آالف  استمرت  التي  اليهودية  الحضارة  من  علنًا  التخلص 

 باحتقار أو يُقتلوا. قد يستمر هذا بضع سنني، رمبا«. 

البوريم، وكام هو الحال دامئًا، واضحة وسهلة   ويف يومنا هذا، معاداة السامية املتعلقة بعيد
املالحظة. إنها متجسدة يف قاتل بيتسربغ، ويف إيران، ويف مسؤويل حامس مثل فتحي حامد، الذي 
كفاكم   الخارج،  فلسطيني يف  السبعة ماليني  »إىل  الصيف:  اليهود هذا  لقتل  الشتات  فلسطينيي  دعا 

أن   وعلينا  مكان  كل  يف  يهود  هناك  والقتل، إحامًء.  الذبح  خالل  من  العامل  يف  يهودي  كل  نهاجم 
مبشيئة الله«. وأما معاداة السامية املتعلقة بعيد الحانوكا، التي تطلب من اليهود ارتكاب إبادة جامعية  
ثقافية والتخيل عن تقاليدهم وعبادة األصنام الزائفة من أجل البقاء، فهي أكرث مكرًا. ميكنك أن ترى  

التوت هذه  الناشط  تجسيدات  واليسار  الربيطاين  العامل  حزب  عليه  أصبح  فيام  املأساوية  رات 
واألكادميي يف الواليات املتحدة. ويف الفصول التالية، سأبحث كل تكرار من تكرارات هذا الداء القديم، 

 وكذلك معاداة السامية املرتبطة باإلسالم الراديكايل، الذي يجمع بني العنارص السامة لكليهام. 
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مبعاداة  وتذكر املرتبطة  للكراهية  الوحيدون  الضحايا  هم  اليهود  أن  تعتقد  أن  السهل  من   :
السامية. فالضحية األخرى واألكرب التي غالبًا ما يجري تجاهلها هي: الثقافة التي تسهل عمل معاداة  

فيه تزدهر  التي  والثقافة  األكاذيب.  مع  التسامح  يعني  السامية  معاداة  مع  التسامح  إن  ا السامية. 
 معاداة السامية، هي ثقافة تُستبدل فيها األكاذيب بالحقائق.

الفرنسيني   الفرنسية إىل جانب السياسيني  لتعد بذاكرتك إىل إيالن حليمي. اضطرت الرشطة 
أجل  من  ومعناه،  مقتله  ماهية  جوانب  من  جانب  بكل  يتعلق  فيام  الكذب  إىل  الفرنسية  والصحافة 

 انوا يخربونها ألنفسهم حول املجتمع الفرنيس. الحفاظ عىل القصص الخيالية التي ك

ويف الواقع، إن بحثت يف املجتمعات التي تبنت معاداة السامية، فسرتى أنها أصيبت بالجنون، ألنها  
 استبدلت الواقع بنظرية املؤامرة. ونحن، أيًضا، بدأنا ننحدر نحو هاوية الجنون.
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 ................... 

 الثالثالفصل 

 ................... 

 

 اليمي   

 

 

 

 

حني كنت صغرية، كنت أنصت لجدي بعناية وهو يتكلم عن أمريكا. فقد كان دامئًا يرص عىل أن هذا  
البلد هو أرض امليعاد الخاصة به. ورغم أنه كان طفاًل يهوديًا فقريًا نشأ عىل يد أم وحيدة، فقد واصل  

 األمرييك. سعيه لتحقيق ما كنا ندعوه صدقًا الحلم 

مل تكن رؤية جدي جاك فريدة من نوعها: فقد أطلقت أجيال املهاجرين األوروبيني الرشقيني 
املكان اسم » اعتدنا رؤية  goldene medinahعىل هذا  الذهبية« حرفيًا. وحتى عندما  أي »األرض   ،»

وكواشف اليهودية  املجتمعية  مراكزنا  يف  املاضية  العقود  مدار  عىل  املسلحني  يف    الحراس  املعادن 
كُنُسنا، ال أظن أننا كنا نصدق بالكامل أن تلك اإلجراءات كانت تتعدى كونها نوًعا من االحتياط. ذلك أن  
املدارس   تستهدف  التي  القتل  نوبات  من  للخوف  حقيقي  دافع  لديهم  كان  األخرى  البالد  يف  اليهود 

 وأماكن العبادة اليهودية. أما نحن فلنا وضع مختلف.

حاد   وقع  قادتنا  ثم  من  تلقيتها  التي  الرسالة  وكانت  بيتسربغ.  كنيس  يف  النار  إطالق  ث 
من   املذبحة  تلك  تغري  أن  ينبغي  ال  أنه  هي  البالد  أنحاء  وجميع  بلديت  يف  والحاخامات  املجتمعيني 

يوم   عليه. حتى  ما أرصوا  وذلك  يتكرر.  لن  فردي  سوى حادث  تكن  مل  فهي  البلد.  لهذا    27تقديرنا 
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فللمرة وتلك    أبريل.  الكنيس،  أثناء صالتهم يف  بالرصاص  اليهود  قُتل  األمرييك،  التاريخ  الثانية يف 
 املرة كانت يف باواي، كاليفورنيا، يف آخر أيام عيد الفصح، عيد الحرية اليهودي.

ُمجدًدا، استُخدم سالح حريب، ُمشرتى بصورة غري قانونية، الصطياد الناس وقتلهم يف دير 
أبد ومجدًدا،  البلدة.  عبادة.  يف  الصحافة  احتشدت  ومجدًدا،  استثنائية.  شجاعة  العاديون  الناس  ى 

ومجدًدا، دفن مجتمع ُمحطم موتاه. وُمجدًدا، خرجت مسريات الشموع وانترشت الوسوم عىل تويرت  
فاند ميوتدفقت حمالت   أعربت  غو  التي  االفتتاحية  اإللكرتونية واملقاالت  الرسائل  . ومجدًدا، خرجت 

 والغضب والحرسة. ومجدًدا، تلقينا وعًدا بأنه لن يحدث مجدًدا.عن الصدمة  

ومل يحدث األمر مرة أخرى حتى قدوم يوم االثنني، عندما أذاعت األخبار أن مركز التحقيقات  
الفيدرايل ألقى القبض عىل مارك ستيفن دومينغو، محارب عسكري سابق بعمر السادسة والعرشين  

أثرًا بداعش. وطبًقا لإلفادة الفيدرالية، كان دومينغو يفكر يف التخطيط  اعتنق اإلسالم وقال إنه كان مت
كبرية   مسامري  اشرتى  وقد  الرشطة«.  وضباط  والكنائس  اليهود  »استهداف  تتضمن  هجامت  لعدة 

 خصيًصا إللحاق أكرب قدر من األذى لألعضاء البرشية حني تنفجر قنابله.

شهور قساوة: فقد ُحرقت ثالثة كنائس سوداء يف  بدا شهر أبريل يف تلك السنة تحديًدا أكرث ال
لويزيانا، ويُزعم أن مفتعل تلك الحرائق شخص أبيض. ويواجه اآلن رجل يُدعى إسايا بيبولز، محارب 
عسكري سابق أمرييك من أصل أفريقي، مثانية تهم بالقتل املتعمد ألنه صدم سيارته مبجموعة من  

تلك  كل  وفوق  مسلمني.  كانوا  ألنهم  طلقات    الناس  »العشوائية«،  املسلح  العنف  أعامل  مثة  األهوال 
الرصاص املصوبة نحو أي إنسان حي، بال أي متييز. كالثامنية الذين قُتلوا بالرصاص يف بالتيمور يف  
يف   الشاملية  كارولينا  جامعة  يف  الجرحى  واألربعة  املقتولني  الجامعة  وطالبي  أحد،  يوم  مساء 

 ل التفاصيل املثرية لالشمئزاز. تشارلوت. ومن الصعب أن أرسد ك

وخالفًا إلرصار جدي، وتأكيدات القادة املجتمعيني املهدئة، من الواضح أنه بعد هجوم باواي، 
لليهود   ميتلكها    –صار  التي  باألسلحة  ومغمورة  ُمنقسمة  أمة  يف  القاطنني  الناس  كل  عن  ناهيك 
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حياتهم يف أمريكا. ماذا لو    دافع للخوف عىل  –أشخاص ُمعرضون للتطرف أمام شاشات الحاسوب
تحولت املدينة املرشقة عىل جبل إىل بلد تسوده الكراهية، حيث تغدو عمليات القتل الجامعية باألسلحة 
التطرف يف   التلفزيونية ومستنقعات  للغثيان، يُعرض عىل قنوات األخبار  اآللية عرًضا تنافسيًا مثريًا 

يخ اليهود يف أمريكا خطًا مستقياًم يتقدم يف مشهد مهيب  املنتديات االفرتاضية؟ وماذا لو مل يكن تار
نحو قمم أعىل من الراحة واإلنجاز والتفاهم، بل بندواًل كان يتأرجح يف جهة ما، وهو اآلن يتأرجح يف  

 اتجاه الجهة املقابلة إىل ظلامت العامل القديم الذي كان جيل جدي واثًقا من أنه تركه خلفه؟ 

 •   •   • 

  15التي أبداها جون إرنست، الرجل املقبوض عليه بتهمة الضغط عىل زناد بندقية إيه آر  إن الكراهية  
كاي يف حرم كنيس سان دييغو، ليست استثنائية. ذلك أن إرنست، الذي أقر بأنه  -وقتل لوري غيلربت

األسرتايل   تارانت  وبرينتون  بيتسربغ  يف  باورز  روبرت  القاتل  مع  كونية  رؤية  يشاطر  مذنب،  غري 
. وجميعهم عقول أسرية  2019مارس    15مسلاًم أثناء صالتهم يف مساجد نيوزيلندا يف    51ذي قتل  ال

املختلون   القتلة  أولئك  الزائف.  البرشة  بياض  إله  مجهويل  –تقدس  بهم  املعجبني  حشود  عن  فضاًل 
اإللكرتونية مثل   املنتديات  املرتبصني يف  )  4الهوية  )  8( و4chanتشان    يستمدون  –(8chanتشان 

أن هؤالء يجتاحهم   املوضوع هو  األبيض. واألكرث قربًا من صلب  العرق  االعتقاد بسيادة  طاقتهم من 
خوف من تعكري »بياض البرشة« وتخفيفه وإزالته يف النهاية عن طريق موجات من غري البيض وغري  

واملهاجرين   الذين    –املسيحيني  الخبثاء  اليهود  تدبري  من  احتالل  خطة  ذلك  كل  يتالعبون  وبالطبع، 
 بالحكومات من خالل تحكمهم بالبنوك، وهوليوود، واإلعالم، وحتى الحدود ذاتها.

عىل   القتلة  ألولئك  الفهم  عىل  العسرية  الغاضبة  األقاويل  تحليل  يف  طويل  وقت  إنفاق  إن 
الرشطة   خداع  بغرض  حرًصا  دوائرهم  يف  املفهومة  النكات  من  مجموعة  تتخللها  التي  اإلنرتنت، 

يف  فإن  واإلعالم  هؤالء.  نصبه  الذي  الفخ  يف  الوقوع  مبثابة  لهو  ألفعالهم،  »تفسري«  عن  بحثهم   
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أولئك   أن  هو  حًقا  يهم  ما  إن  بل  اإلطالق.  عىل  مهمة  غري  يصنعوها  التي  وامليمز  الساخرة  دعاباتهم 
 الناس يريدون قتل من يهدد رؤياهم عن »أمريكا البيضاء«. وال سيام اليهود. 

أيًضا    ليس لدي أدىن رغبة يف العيش يف عاملهم. ولكن، يف الحقيقة، مل أكن أرغب يف ذلك 
مكفيه   تيمويث  فجر  وباورز،  إرنست  وقبل وقوع حوادث  ذلك،  كل  فمع  بيتسربغ.  مذبحة  قبل  حتى 

آخرين.    680فرًدا وجرح    168مبنى ألفرد ب مورا الفيدرايل يف مدينة أوكالهوما، ما أدى إىل مقتل  
)  وقبل ذلك الحادث، اجتاحت الغرب  The Orderمجموعة مسيحية هوياتية تُدعى »النظام«  ( أنحاء 

عام   ويف  العرشين.  القرن  مثانينيات  يف  واالغتياالت  والتفجريات  الرسقات  من  بسلسلة  األمرييك 
النازي األمرييك، وهو بدوره مكون من بقايا منظامت  1959 الحزب  ، أسس جورج لينكون روكويل 

( والرابطة األملانية The Silver Shirtsة مثل منظمة القمصان الفضية )أمريكية أخرى مؤيدة للنازي
(. ويف عرشينات القرن العرشين شنق أفراد عصابات الكو German American Bundاألمريكية )

كالكس كالن امللثمون أمريكيني ذوي البرشة السوداء وقتلوهم مبوافقة حكومات الواليات والحكومات  
 و. )وقد وصل عدد أعضاء تلك الجامعة حينها إىل أكرث من مليونني(.املحلية عىل ما يبد

املسيحيون   والهوياتيون  الجدد  النازيون  كان  معاداة  –إذا  يدمجون  الذين  إرنست،  أمثال 
أشد الناس عنًفا، فهم أيًضا   –السامية الكالسيكية يف العصور الوسطى مع سيادة البيض األمريكيني

ا من  فضفاضة  مجموعة  من  عىل جزء  الشغب  ومثريي  والفشلة،  والحاقدين  واالنعزاليني،  ملتعصبني 
اإلنرتنت واملتشاجرين عىل أرض الواقع، ويُعرف هؤالء مجتمعني باليمني البديل. أولئك هم األشخاص 

اليمني،   2017الذين تجمهروا يف متنزه يف شارلوتسفيل يف أغسطس عام   تجهيزًا الحتجاج توحيد 
 الرشطة وهم يهتفون بعباراتهم الغاضبة املؤيدة لسيادة البيض.وخاضوا معارك رشسة مع 

عرضة   الناس  أكرث  يزالون  ال  فهم  الناس،  أولئك  بها  حظي  التي  اإلعالمية  الشهرة  كل  ورغم 
تويرت،   من  محظور  منهم  الكثري  أن  ذلك  أمريكا،  يف  السامية  معادي  بني  من  االجتامعي  للتهميش 

آبائ بيوت  يف  يعيشون  اآلخر  ولكن وبعضهم  كيسلر.  جيسون  شارلوتسفيل  احتجاج  منظم  مثل  هم، 
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أمريكا مل تواجه أبًدا أي نقص من معادي السامية هؤالء، وبعضهم أشخاص بارزين وذوي نفوذ ممن  
عليه  تكون  أن  يجب  ملا  تهديًدا  بل  أمريكيني  اليهود  يعتربون  وال  باحتقار،  جدي  حلم  إىل  ينظرون 

 أمريكا. 

أُدين ليو فرانك، مدير مصنع يهودي يف أتالنتا، بقتل عاملة بعمر ففي مطلع القرن العرشين،  
الثالثة عرش تُدعى ماري فاجان يف سلسلة من املحاكامت التي كانت أقرب إىل فررى الدم يف العصور  
الوسطى من اإلجراءات القانونية الحديثة. وُحكم عىل فرانك باملوت. ولكن بعد أن خفف القايض حكم  

املؤبد، اختطفت عصابة من رجال بعمر الخامسة والعرشين يدعون أنفسهم فرسان    فرانك إىل السجن
أعدموه دون محاكمة. ثم ترك   1915أغسطس    17ماري فاجان، فرانك من السجن. ويف صباح يوم  

 أكرث من نصف الثالثة آالف يهودي القاطنني يف جورجيا تلك الوالية. 

األمرييك  اآللة  عرص  بطل  فورد،  هرني  كان  رشًسا    وقد  معاديًا  إديسون،  توماس  بجانب 
من   النسخ  من  اآلالف  مئات  وتوزيع  دفع مثن طباعة  وقد  يف    بروتوكوالت حكامء صهيونللسامية، 

فورد،   جريدة  وكانت  املدارس.  فيها  مبا  البالد،  أنحاء  إندبندنتجميع  رئيسيًا  ديربورن  مصدًرا   ،
ود بالتخطيط للحرب العاملية األوىل بغرض الربح، لنظريات املؤامرة املعادية للسامية التي اتهمت اليه

بجانب أمور أخرى. فقد كان اليهود أعداء السالم العاملي طبًقا لفورد وأبواق الدعاية الخاصة به. ويف 
ثالثينيات القرن العرشين، نظمت الجامعة التي تدعو نفسها »القمصان الفضية« وأتباع أدولف هتلر  

امل شوارع  يف  مواكب  واحتشدوا  اآلخرين  املعقوف،  الصليب  شارات  حاملني  األمريكية  والبلدان  دن 
ملناهضة   كافلني حشوده  الكاهن  بينام جمع  جاردن،  سكوير  ماديسون  مثل  أماكن  كبرية يف  بأعداد 
أمريكا إىل دولة شيوعية من خالل تحكمهم بفرانكلني روزفلت،  لتحويل  التي تهدف  اليهود  مؤامرة 

، وقبل أسابيع من وقوع ليلة البلور، حاز الطيار 1938ية أخرى. ويف عام وإقحام العامل يف حرب عامل
برلني.  يف  بنفسه  غورينغ  هريمان  إليه  سلمها  نازية  قالدة  عىل  ليندبريغ  تشارلز  الشهري  األمرييك 
وبعدها بثالثة أعوام ألقى هذا االنعزايل الصامد خطابًا أمام مثانية آالف شخص محتشد يف مدينة دي  
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نوان »من هم املحرضون عىل الحروب؟« حيث قال فيه »أهم ثالثة مجموعات كانت تدفع هذا  موين بع
 البلد إىل الحرب هم الربيطانيون، واليهود، وإدارة روزفلت«. 

يف   اليهودية  الُكنُس  كالن  كالكس  الكو  منظمة  فجرت  العرشين،  القرن  خمسينيات  ويف 
ا العنف  من  موجة  يف  فيها  النريان  وأطلقت  اليهود الجنوب  عىل  باللوم  ألقى  الذي  للسامية  ملعادي 

أكتوبر   املدنية. ويف  الحقوق  لحركة  أقدم 1958لتأييدهم  الديناميت يف  إصبًعا من  انفجر خمسون   ،
كنيس إصالحي يف أتالنتا الذي كان يرأسه حاخام معارض للفصل العنرصي بشكل رصيح. وكان كل  

للسامية مثل حزب حقوق الواليات القومي وفرسان  الخمسة املشتبه بهم أعضاء يف جامعات معادية  
سبتمرب   ويف  البيضاء.  يف  1967كاميليا  مسيسيبي  جاكسون،  يف  إرسائيل  بيت  كنيس  استهدف   ،

عملية تفجري. وبعدها بشهرين تعرض منزل حاخام الكنيس، بريي نوسباوم، للتفجري أثناء نومه مع  
خطرية.   إصابات  من  االثنان  نجا  ذلك  ورغم  الحاخام  زوجته،  مثل  مثله  نوسباوم،  الحاخام  وكان 

 جاكوب روتشيلد يف أتالنتا، ناشطًا ضد الفصل العنرصي.

، اغتال عضوان من أعضاء الجامعة مضيف الربامج اإلذاعية الشهري أالن بريغ  1984ويف عام  
ب إليه  »يُنظر  إنه  قائاًل  الجامعة  له، وضح مؤسس  اختيارهم  ُسئلوا عن سبب  صفة  يف دنفر. وعندما 

 رئيسية عىل أنه معاٍد للبيض، فضاًل عن كونه يهوديًا«. 

، أرضم اإلخوة املتعصبون للعرق األبيض بنجامني ماثيو وليامز وتايلر وليامز 1999ويف عام  
 النار يف ثالثة كُنُس يف ساكرامنتو، كاليفورنيا.

النريان  2000أبريل    28ويف   األبيض ريتشارد باومهامرز  للعرق  املتعصب  عىل نوافذ    أطلق 
أخيم   أحفاث  وكنيس  بيتسربغ،  يف  موطني  يف  إل  بيت  »الحب  –كنيس  إىل  حرفيًا  اسمها  يرُتجم 

التي تبعد نحو خمسة أميال يف كارنيغي، بنسلفانيا. وبحلول نهاية اليوم قتل أنيل ثامور،   –األُخوي«
د من األقليات جميعهم أفرا  –وجي يي سون، وثيو فام، وغاري ليي، وتسبب يف شلل سانديب باتل  

أنيتا  جارته  منزل  اقتحم  عندما  املساء  من  مبكر  وقت  يف  هياجه  يف  باومهامرز  رشع  وقد  العرقية. 
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فتشت  وعندما  بيتها.  النار يف  بالرصاص وأرضم  وقتلها  إل،  بيت  كنيس  املصلني يف  أحد  غوردون، 
يدعو إىل إنهاء هجرة  الرشطة منزله وجدوا بيانًا بشأن ما يدعوه باومهامرز حزب السوق الحر الذي  

 غري البيض. 

الحقيقي،  إن خوفنا  أمرًا جديًدا. بل  األبيض ليس  للعرق  اليهود من قبل املتعصبني  استهداف 
 بعد بيتسربغ وبواي، أن أمريكا تغريت جذريًا بطريقة ما.

إن االعتقاد بأن أمريكا قادرة عىل الوصول للكامل بنفسها، أو أنها تسعى عىل األقل نحو ذلك  
للتضحيات  ال أنطولوجي  وتربير  اليهودية،  األمريكية  العقيدة  يف  علامنية  مادة  هو  باستمرار،  هدف 

من   والتخلص  التحسن  عىل  القدرة  يف  عظمتها  تكمن  ببلد  الرشس  وتعلقهم  أجدادنا  قدمها  التي 
ونكن  األحقاد ضيقة األفق لتغدو بذلك منارة الحرية التي تكلم عنها اآلباء املؤسسون. فنحن نتذكرهم  

لهم االحرتام، حتى بالرغم من حامسهم املفرط ونقاطهم العمياء وإخفاقاتهم، ذلك ألنهم تصوروا تلك  
 اإلمكانية.

النازيني  –أما اآلن فخوفنا الحقيقي يكمن يف أن كارهي اليهود الذي كانوا مهشمني يوًما ما  
من   الجامعي  القتل  بعمليات  الذين يحتفون  واملختلني  واملنحطني  األبيض،  للعرق  واملتعصبني  الجدد، 

بهم الخاصة  اآليفون  شاشات  بارزة    –وراء  مناذج  أصبحوا  فقد  اآلن.  بعد  مهمشني  يعودوا  من  مل 
األساسية  واآلداب  التسامح  عن  الراسخة  املعايري  مبجموعات  يطيح  جديد  وثقايف  سيايس  أسلوب 
وقت   حتى  الخلفية  والغرف  الرساديب  يف  منحرصة  كانت  التي  والسلوكيات  فالخطابات  والكياسة. 

عون  قريب صارت اآلن مرئية عىل تويرت وقنوات األخبار التلفزيونية. وقد كان الرئيس الخامس واألرب 
 من أشد املعجبني بكليهام.

 •   •   • 

 إن تعصب اليمني األعمى ومعاداته للسامية يسبق عرص دونالد ترامب بزمن طويل.
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الربوتستانتيون    أولهام  الجمهوري.  الحزب  يف  السامية  معادي  من  نوعان  هناك  العادة،  يف 
البيض ذوي الطباع املهذبة الذين أداروا الحزب الجمهوري حًقا لبعض الوقت،   ساكسونيون-األنجلو

والذين تخطى نفوذهم مكاتب املحاماة يف مانهاتن ونوادي كونيتيكت الريفية حتى وصل إىل وزارة 
الكاثوليك   الجمهوريون  فهم  الثاين  النوع  أما  بالفطرة.  إرسائيل  تجاه  عدوانية  كانت  التي  الخارجية 

نتمون للطبقة الوسطى، وتنبع عداوتهم من خليط من االنعزالية، واألهالنية، وعقيدة الكنيسة  الذين ي
 فيام قبل عرص الفاتيكان الثاين. 

وزير    كان  فقد  كليهام.  يرى  أن  املرء  بوسع  كان  العرشين،  القرن  تسعينات  مطلع  ويف 
إتش دبليو بوش، جيمس بيكر، محاميًا لصناعة ال نفط، وله عالقات وثيقة الخارجية يف عهد جورج 

مع الخليج العريب، ومل يكن يحمل أي مودة لليهود ومل يبد أي إعجاب مهني بإرسائيل. ويُزعم أنه قال  
معاداة   كانت  فإذا  بوكانان.  بات  جاء  وبعده  حال«.  أي  عىل  لصالحنا  يصوتون  ال  إنهم  لليهود.  »تبًا 

ب متنكرة  الجمهوري  الحزب  من  العليا  الصفوف  الحال يف شخصيات  السامية يف  كام  اليشء،  عض 
، فبوسع املرء أن يجد أحلك نزعات  1992مثل بوكانان الذي واجه بوش يف االنتخابات التمهيدية عام  

حروب   يف  أمريكا  إقحام  عىل  ياُلم  من  يعلم  كان  الذي  قبله،  جاء  الذي  ليندبريغ  مثل  الحركة.  تلك 
آمني وركن  اإلرسائيلية  الدفاع  »وزارة  األوسط:  بها«  الرشق  الخاص  اليهود    –  آخر،  مبعنى  أو 

األمريكيون. فقد قال إن كابيتول هيل هي »أرض ُمحتلة من قبل إرسائيل«. ولعل معاداة السامية التي  
وأب  ناشونال ريفيو  يتبناها بوكانان هي اليشء الوحيد الذي يتفق عليه ويليام ف باكيل من جريدة  

وأ مشكلة بشأن بوكانان، كام الحظ تشارلز كراوتهامر  . ولكن أسنيويورك تاميزروزنتال من جريدة  
، هو أن »غرائزه ليست معادية للسامية وحسب، بل 1992يف مارس    واشنطن بوستيف إحدى أعمدة  

إنها فاشية بطرق متنوعة ومتاميزة«. وقد هاجم بوكانان بوش من منطلق أنه »عوملي« وأرص عىل أن  
 البلد يف حاجة إىل »قومية جديدة«. 

نفس  كت  يف  بوكانان  يضع  واإلثنية  العرقية  للحرصية  املكشوف  النداء  »ذلك  كراوتهامر:  ب 
ماري لوبان والفاشيني الجدد اآلخرين يف أوروبا الذين تعتمد منصتهم عىل الضغينة -الخانة مع جان
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بوكانان   سيحظى  ذلك  ورغم  املندمجني«.  غري  الغرباء  من  واالشمئزاز  والخوف  للمهاجرين،  املعادية 
يحيا  ب وسوف  العام.  لهذا  الجمهوري  للحزب  الوطني  املؤمتر  يف  االفتتاحية  الكلمة  إلقاء  رشف 

أمريكا عظيمة مرة أخرى« عندما فاز دونالد ترامب    اجعللالحتفال بانتصار ما دعته حملته للرئيس »
 بالبيت األبيض.

الي  أو  الجمهوريني  عىل  املرء  يطلقها  قد  التي  التعميامت  كانت  مهام  وهام  –مني  ولكن 
الليربتاريني   من  األمريكيني،  من  ومتباين  عريض  نطاق  الحارض  الوقت  يف  يشمالن  مصطلحان 
الخارجية   السياسة  وصقور  األوسط  الغرب  ومزارعي  الحرضيني  واملرصفيني  لإلنجيليني  العلامنيني 

ري من الجهد  ال شك يف أن مرشحي الحزب الجمهوري املستجدين بذلوا الكث  –واالنعزاليني الراديكاليني
يف وصف أنفسهم بأنهم رجال مؤمنون يبغضون كل أشكال التعصب األعمى. إذ مل يتهم أحد الرئيس  
بدا   أو تطورت،  أنها تغريت  عائلة بوش  السامية مطلًقا. فكام بدت  بتملق معادي  جورج دبليو بوش 

 الحزب الجمهوري أنه يتغري ويتطور هو اآلخر، كام كان الحال مع بقية البالد. 

ثم جاء ترامب. لطاملا كانت العنرصية العفوية جزًءا من حياته. فقبل أن يطلق ترامب أكذوبة  
مدينة   يف  للعقارات  ترامب  رشكة  كانت  عقود،  بعدة  العنرصية  أوباما  باراك  الرئيس  رأس  مسقط 

ا. نيويورك متارس التمييز ضد املتقدمني السود بشكل ُممنهج. لكن آرائه عن اليهود فهي أكرث تعقيدً 
، تفاخر ترامب بأن إيفانكا  2016فمن ناحية، ابنة ترامب وزوجها يهوديان متدينان بشدة؛ ويف عام  

اإلرسائيلية   األمريكية  الشئون  للجنة  ألقاه  خطاب  يف  جمياًل«  يهوديًا  طفاًل  تنجب  أن  وشك  »عىل 
بـ اختصاًرا  تُعرف  ما  أو  بAIPACالعامة،  إلرسائيل.  داعمة  سيايس  ضغط  منظمة  وهي  ترامب  ،  دا 

معاٍد   سوى  ليس  السامية  فمحب  بحدة،  ليبستات  ديبورا  نوهت  كام  ولكن  للسامية،  محبًا  للكثريين 
للسامية يحب اليهود )أي مثاًل: لدي محاسب جديد. إنه يهودي ولذا فأنا واثق من أنه سيأتيني بصفقة 

 جيدة(.
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الغاضب بشأن ترامب  احتجاجات شارلوتسفيل، وقبل خطاب  قبل  ذلك،  املهاجرين من    ورغم 
أن   ناخبيه  يخرب  حتى  ترامب  برج  يف  املتحرك  الذهبي  السلم  أعىل  من  ترامب  نزل  القذرة«،  »الدول 
الوهلة   فمنذ  »مغتصبون«.  وأنهم  و»الجرائم«،  املخدرات«،  معهم  »يجلبون  املكسيك  من  املهاجرين 

ة واللباقة باعتبارهام فضائل  األوىل انتهج ترامب أسلوبًا سياسيًا وحشيًا عديم الحياء. فقد نبذ الكياس
 للحمقى، وأنبت مناًخا من االحتدام والذعر ظهرت آثاره املميتة بالفعل. 

عام   ريغان  لرونالد  رئاسية  انتخابات  حملة  أول  كالكس  1980يف  الكو  عن  ريغان  تحدث   ،
د أن يكون يل أي  كالن، الذين خرجوا لتأييده، قائاًل: »أنا ال أتسامح بتاتًا مع ما متثله الكالن، وال أري

أشد   الرئيس  كان  الثانية،  للمرة  تلك  الكراهية  جامعة  أيدته  عندما  أعوام،  بأربعة  وبعدها  بهم«.  صلة 
كتب ريغان خطابًا للجنة الواليات املتحدة املعنية بالحقوق    1984إرصاًرا من ذي قبل، ففي مايو عام  

العام إال االمتعاض من أولئك الذين يستغلون    املدنية قائاًل: »ال يسع أولئك منا الذين يعملون يف الشأن
يوجد   »ال  يعتنقونها«.  التي  الشنيعة  الكراهية  بعقائد  اعرتاف سيايس  الحصول عىل  أسامئنا ملحاولة 
مكان لسياسة الكراهية العرقية والتعصب الديني اللذين متارسهام الكالن وغريهم يف هذا البلد، والتي  

أمريكا«. وعىل النقيض من ذلك، عندما سأل صحفي اليس إن إن جاك    تخرب القيم التي لطاملا مثلتها
فرباير   يف  ترامب  دونالد  املتعصبني   2016تابر  من  وغريه  دوك  ديفيد  إلدانة  مستعًدا  كان  إذا  عام 

للعرق األبيض الذين أيدوه »إدانة قاطعة«، رد عليه ترامب قائاًل: »اسمع، عليك أن تفهم جيًدا أنني ال  
شيئًا   سيادة  أعرف  كان  سواء  عنه  تتحدث  عام  حتى  يشء  أي  أعرف  ال  أنا  اتفقنا؟  دوك،  ديفيد  عن 

البيض أو املتعصبني للعرق األبيض... ال أعلم شيئًا عن ديفيد دوك، ال أعلم شيئًا عن املتعصبني للعرق 
 األبيض«.

قال يف  عندما  بأسبوع،  إن  إن  اليس  مقابلة  بعد  نفسه  ترامب  كذبة كشفها  كانت  تلك    ولكن 
عىل قناة إم إس إن يب يس: »لقد تربأت منه. لقد تربأت من الكو كالكس كالن.   مورننغ جوبرنامج  

أتريدين أن أفعل ذلك مجدًدا للمرة الثانية عرشة؟«. ترى هل ستزداد الفجوة بني أكذوبة الجهل املُختلق 
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ترامب   ألقاها  التي  املتربمة  السياسيني–واإلدانة  من  أن  –أو غريه  قرر  يرفض   الذي  أن  من مصلحته 
 االستسالم أو االعتذار رفًضا قطعيًا؟

 •   •   • 

بنظريات   مؤمن  أنه  أدركوا  فقد  ترامب:  لراية  انجذبوا  السامية  معادي  أن  املصادفة  قبيل  من  ليس 
وأنه عىل استعداد ملغازلة املتعصبني للعرق األبيض. فقد عزف ترامب األوتار الكبرية    –املؤامرة مثلهم  

 طاع أولئك املتعصبون أن يقلدوها ويعزفوها ألتباعهم.التي است

ألولئك    القاطعة  اإلجابات  يحمل  العامل،  أنحاء  اآلخرين يف  الشعبويني  غرار  ترامب، عىل  كان 
قمع   عىل  يعملون  الذين  واألشخاص  القوى  إن  قال  فقد  ُمهملون.  بأنهم  شعروا  الذين  األمريكيني 

يون، واملال، والسلطة، واملصالح الخاصة. ولكن ما سمعه أمثال  الرجال والنساء هم العومليون، والنخبو
هو »اليهود، اليهود،   –أي النازيون الجدد واملتعصبون للعرق األبيض–ريتشارد سبنرس يف هذا العامل  

ترامب هؤالء سببًا   أعطى  فقد  الباطني،  ترامب  تكوين  أو ألنه يعكس  عمًدا  اليهود«. وسواء كان ذلك 
 الكلمة.  كافيًا لسامع تلك 

 وهو ال يزال يفعل ذلك.  

: »إنكم لن تدعموين ألنني ال أريد مالكم. 2015قال ترامب للتحالف اليهودي الجمهوري يف   
بل إنكم تريدون التحكم يف السيايس الخاص بكم، وال بأس يف ذلك«. ويف خطاب أمام نفس املنظمة  

تنياهو باسم »رئيس وزرائكم«، وهو اتهام  ، أشار ترامب لرئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني ن2019يف 
واضح )وإن كان غري مقصود( بالوالء اليهودي املزدوج. وقد أُفيد بأن محامي ترامب السابق، مايكل  

 كوهني، الذي تعاون مع تحقيق روبرت مولر، علق قائاًل: »اليهود ينقلبون دامئًا«. 

هناك   »كان  قائاًل:  شارلوتسفيل  يف  اليمني  توحيد  مسرية  املايض  بهذا  رجل  يصف  فعندما 
ذلك. وعندما يعقب   أشخاص لطيفون للغاية عىل الجانبني«، فسوف يالحظ املتعصبون للعرق األبيض
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رجل بهذا املايض عىل حادث قتل واحد وخمسني مسلاًم يف كرايسترشش، نيوزيلندا عىل يد متعصب  
ألبيض قائاًل: »أعتقد أنه مثة مجموعة صغرية من الناس الذين ميثلون مشكلة خطرية جًدا جًدا، للعرق ا

للدفاعات   البديل عند سامعهم ذلك االستصغار. وبالنظر  اليمني  هذا ما أخمنه«، فسوف تتهلل وجوه 
اله ترامب  إذ رصحت كيليان كونواي بوقاحة أن ما ق–املستمرة التي تخرج علينا من أتباعه املخلصني  

أن اليمني املتطرف يرى   إذن  فهل من العجب  –عقب أحداث شارلوتسفيل كان »أقرب ما يكون للكامل«
 حليًفا يف شخصية الرئيس ويف الحزب الجمهوري الذي أعاد دونالد ترامب تشكيله وفًقا لتصوره؟ 

عظيم«  »جرنال  بأنه  إياه  واصًفا  يل  إي  روبرت  عىل  لينكون  حزب  رئيس  يثني  فهم   عندما 
الصافرة.   يسمعون  فهم  القومية  عن  بل  الوطنية  عن  ال  الرئيس  يتكلم  وعندما  الصافرة.  يسمعون 

 وعندما يحقر من املهاجرين ويعلن أن »أمريكا أواًل« فهم يسمعون الصافرة بصوت واضح وعريض. 

وما  مل ميدح ترامب اليمني البديل عىل املأل قط. ولكنه يف غنى عن ذلك. فإن تلك الترصيحات   
 شابهها كافية.

وكذلك كان وجود ستيف بانون، راسبوتني الرئيس السيايس، الذي شيد حياته السياسية من  
برايتبارت   جريدة  بانون  البداية، حول  ففي  سياسية.  كقوة  به  واالرتقاء  البديل  اليمني  تشكيل  خالل 

البديل«   لليمني  »منصة  دعاه  ما  إىل  امل  –لألخبار  ملرتكبي  آمنة  مساحة  الذين أي  الرقمية،  حرمات 
ترامب  النتخاب  مركبة  لتكون  استغلها  ذلك  وبعد  السود«.  »جرائم  مثل  لقصص  بالرتويج  يسعدون 
وتحويل الحزب الجمهوري إىل أداة خشنة ال تنفك تصور املرصفيني واملمولني اليهود الليرباليني عىل  

 أنهم املتالعبون الخفيون بالحياة األمريكية. 

ويليام كان  محرر    وبينام  بصفته  باكيل،  ريفيوف  أهم  ناشونال  حينها  كان  ما  يطهر   ،
مطبوعات محافظة يف البلد من معادي السامية بطرد أحد أبرز محرريها، جو سوبران، بعد أن أصابه  
موقع   كتب  فقد  بسعادة.  بالنار  تلعب  لبانون  التابعة  برايتبارت  جريدة  كانت  اليهود،  كراهية  داء 

ؤرخة آن أبلباوم أن »غضب الجحيم ال يضاهي غضب امرأة نخبوية بولندية  الجريدة عن الصحفية وامل 
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املعادي لرتامب،  املحافظ  الكاتب  ُمهانة«. وقد أطلقت برايتبارت عىل بيل كريستول،  أمريكية  يهودية 
قسم  أن  يف  عجب  وال  الدمى«.  »محرك  بأنه  سوروس  جورج  ُوصم  وقد  املتمرد«.  »اليهودي  لقب 

 عة مفتوحة من التعصب األعمى.التعليقات كان بالو 

البيضاوي، ومل يلبث ترامب أن   للمكتب  املجاورة  القاعة  أن جلس يف  بانون  ومل يلبث ستيف 
حاول أن ينفذ حظر املسلمني الذي صاغه كبري االسرتاتيجيني الخاص به. فالتاريخ مل يكن يسري يف  

 خط مستقيم. بل كان البندول يتأرجح للوراء. 

أشه  مثانية  ترامب وبعد  يبد  ومل  األبيض،  البيت  من  بانون  طُرد  الرئاسة،  ترامب  تويل  من  ر 
شهية أكرث ملدح املتعصبني للعرق األبيض عىل املأل. ومل يعد النقاد يتكلمون عن مقاالت برايتبارت إال 
مصطلح  صاغ  الذي  سبنرس،  ريتشارد  أعلن  وقد  دامئًا.  كانت  كام  مغرضة  تزال  ال  أنها  رغم  نادًرا، 

  البديل«، أن اليمني البديل قد »فشل« ألنه ال ميتلك أي قوة ثابتة أبعد من أطراف الحزب. »اليمني

ولكنني أخىش من أن هبوط اليمني البديل يف حد ذاته هو يف الواقع بداية حركة أكرث تناثرًا   
يف   تستقر  تعد  مل  السامة  الحركة  تلك  أيدولوجية  أن  ذلك  الوقت.  نفس  يف  السائد  للتيار  وأقرب 
عىل   تلفازك  شغل  الساخطون.  املفاتيح  لوحات  محاربو  يرتادها  التي  ريديت  منتديات  أو  برايتبارت 
ويف   سوروس«.  فيها  يتحكم  التي  الخارجية  »وزارة  عن  يتكلمون  »الخرباء«  وستسمع  فوكس  قناة 

الوقت، يسافر بانون إ ىل  يوليو، وظف البيت األبيض مراساًل للبيت األبيض من برايتبارت. ويف ذات 
أوروبا بانتظام ليقابل أشخاًصا مثل نايجل فاراج وفيكتور أوربان، يف محاولة منه إلشعال حركات  

 الدم والرتبة يف البالد التي لها باع يف مثل تلك السياسات.

الحدة    يف  املتزايدة  أمريكا  انقسامات  يف  الرئييس  السبب  هو  ترامب  أن  ترى  كنت  وسواء 
مزيج من االثنني، فمن املؤكد أن ترامب كان يشعل درجة الحرارة أكرث  والعنف، أو أنه عارض، أو أنه  

مام يخمدها كلام أُتيحت له الفرصة. وقد بدا بالفعل أنه أضحى مستمتًعا بدوره يف تأجيج الفوىض  
 والنزاع. 
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ويف النهاية، فإن صافرات الكالب التي ال ينقطع عنها ترامب أقل أهمية من التهمة األكرب التي  
تردع  يُدان   التي  األخالقية  األمان  بريت ستيفن »حواجز  يدعوه زمييل  ملا  املُمنهجة  اإلزالة  ترامب:  بها 

التعصب األعمى«. فقد فعل ترامب ذلك من خالل تحقري أكرث الناس بطولية وأكرث الناس ضعًفا يف  
ا من التقاليد  ثقافتنا، وتأجيج الجامهري الغاضبة، واالستخفاف بحكم القانون، وازدراء أفضل ما لدين

األمريكية. فاألمر يبدو حًقا كام لو أنه يجد متعة يف رؤية الحشود التي يخرج الزبد من أفواهها وهي  
ترصخ »احبسوها!« بخصوص هيالري كلينتون، ويف اآلونة األخرية »أطلقوا عليهم النار!« بخصوص  

بأن الساذج  األمل  يبدو  الجنوبية. واآلن  للحدود  العابرين  ترامب سوف ينضج خالل فرتة    املهاجرين 
خيانة  خالل  من  النظام  تقليب  عىل  بالكامل  بُنيت  شخصيته  فإن  سخيفة.  نكتة  كان  لو  كام  واليته 
التطرف، والسعي إىل تهشيم روابط   حلفائنا ومعانقة أعدائنا، وتحايش الخرباء ومغازلة مستنقعات 

 مودتنا املتوترة بالفعل. 

العامل، من عساه أن يقول متى فعندما يغدو رجل يف غنى عن األخال   ق الحميدة مسؤواًل عن 
 وكيف ستنتهي الفوىض؟ 

 •   •   • 

، منفذ مذبحة سان دييغو، لهو حساء سام من ألفي سنة من  إن البيان الرثثار الذي كتبه جون إرنست
معاداة السامية. ففي بعض املواضع، تبدو كتاباته مشابهة ملارتن لوثر بعض اليشء يف إلقاءه باللوم 

التاريخ   يف  دماء  فرية  أشهر  إىل  أشار  وقد  املسيح.  لقتل  اليهود  وقتل    –عىل  اختفاء  حادثة  وهي 
ي العامني التي ليم عليها أفراد املجتمع اليهودي، والتي »اعرتف« بعضهم  الطفل سيمونينو الرتينتي ذ

من   هو  غوبلز  جوزيف  أن  لو  كام  الفقرات  بعض  وتبدو  متواصل.  لتعذيب  تعرضهم  بعد  بارتكابها 
كتبها، وتشمل مقاالت بنربة غاضبة جادة عن »النسوية« والفنون »املنحطة«، ويلوم اليهود فيها عىل 

«، و»انحرافهم الجنيس«، ودورهم يف »بيع املواد اإلباحية«. وال يخلو هذا البيان أيًضا »امتزاج األعراق
من   الجمهور  وخداع  »بالكذب  ُمدانون  اليهود  الحروب.  بادئو  هم  اليهود  مثل:  الحديثة  األكاذيب  من 
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بغرض   املالية  الشؤون  »بكل  يتحكمون  فهم  اإلخبارية«.  اإلعالم  وسائل  يف  الفاحش  دورهم  خالل 
 ويل الرش«. مت

تقدميها    أعاد  قدمية  فكرة  وهي  العظيم،  االستبدال  نظرية  يدعوه  مبا  كذلك  الكاتب  ويؤمن 
لعام   كتابه  كامو يف  رينو  املتطرف  لليمني  التابع  الفرنيس  »  2012الفيلسوف   Le Grandبعنوان 

Remplacement  أمريكا وأنحاء  «. وقد صارت تلك الفكرة اآلن رائجة يف أوساط اليمني املتطرف يف
للغاية. لديك شعبًا مبالمح معينة، ويف  أوروبا. قال كامو يف كتابه »االستبدال العظيم فكرة بسيطة 

 خالل جيل واحد يصبح لديك شعب آخر«. 

الكامنة وراء قول مثل ذلك الذي غرده أحدهم عىل تويرت وكرره ستيف   تلك هي األيدولوجية 
، عىل التلفاز قائاًل: »ال ميكننا استعادة حضارتنا بصغار  كينغ، عضو مجلس شيوخ جمهوري من آيوا

كتبه  الذي  املكون من ثالثة وسبعني صفحة  البيان  اسم  العظيم«  شخص آخر«. وقد كان »االستبدال 
 منفذ مذبحة كرايسترشش. 

السامية    معادو  إليه  يلجأ  الذي  الحل  نفس  هو  تلك  »االستبدال«  ملشكلة  الحل  فإن  وبالطبع 
قتل واستدعاء    دامئًا:  جديدة،  مؤامرات  اختالق  من  بد  ال  العصور،  من  عرص  كل  يف  ولكن  اليهود. 

اليهود يف أيدولوجية االستبدال، وهو ما مل   الذي يلعبه  الفريد  الدور  تربيرات جديدة. ومن هنا يأيت 
 . 2017أكن عىل دراية به قبل احتجاجات توحيد اليمني يف أغسطس  

كارس   صحوة  مبثابة  الحدث  ذلك  التعصب كان  أيدولوجية  أن  يعتقدون  كانوا  الذين  ألولئك  ة 
من   كبري  حشد  خرج  اليوم  هذا  ففي  املخبولة.  اإلنرتنت  أطراف  يف  محصورة  السامة  األبيض  للعرق 
الناس. حرض خمسامئة فرد إىل جامعة فريجينيا حاملني مشاعل تييك ومارسوا عنًفا حقيقيًا  أولئك 

والدم اللحم  حيث  الخارجي  العامل  واحدة  يف  امرأة  وقُتلت  بريئًا،  متظاهرًا  وعرشون  أربعة  أُصيب   .
يُدعى  العرشين  بعمر  األبيض  للعرق  متعصب  صدم  عندما  هاير  هيذر  تدعى  والثالثني  الثانية  بعمر 
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جيمس أليكس فيلدز جونيور سيارة الدودج تشالنجر الخاصة به مبجموعة من الناس أتوا لالحتجاج  
 عىل أمثاله.

عصبون البيض عرب حرم الجامعة وهم يهتفون مبا قد تتوقعه: »الدم والرتبة«، سار أولئك املت 
«، و»حياة البيض مهمة«. ولكنهم هتفوا أيًضا بشعار  Blut und Bodenوهي ترجمة الشعار النازي »

 آخر مل أسمع به من قبل: »لن يستبدلنا اليهود«. 

الهتاف يعني:   البداية ظننت، مثلك عىل األرجح، أن هذا  لليهود بأخذ أماكننا  يف   –لن نسمح 
يف الجامعات، ومكاتب الزاوية، وهلم جرًا. بدا األمر رصيًحا ومبارًشا. ولكنني مل أكن أفكر مثل معاٍد 
للسامية بالطريقة الكافية. فمن وراء شعار »لن يستبدلنا اليهود« مفهوم قديم معاٍد للسامية مفاده أن 

لذي يتوارى خلف الستار ويحرك الخيوط. ويف تلك الحالة،  اليهودي هو محرك دمى الرش، الشيطان ا
فهم يحركون تلك الخيوط بالنيابة عن السود وذوي البرشة البنية. كيف ذلك؟ عن طريق السيطرة عىل  
وهلم  الجنوبية،  الحدود  القتحام  الرشعيني  غري  املهاجرين  من  قوافل  وتنظيم  التقدميني،  السياسيني 

به   يؤمن  كان  ما  ذلك  شك  جرًا.  بال  الذي  –إرنست  املنكوب  املصري  أمنع  حتى  مرة  ألف  سأموت  »أنا 
 وهو يف صميم مؤامرة اليمني املعادية للسامية.  –خطط له اليهود لعرقي«

هكذا يرسي »املنطق« الخاص بهم: البيض يف القمة، والسود وذوو البرشة البنية واملهاجرون  
يف املنتصف. فهم يبدون يف كثري من األحيان بيض.   يف القاع. أما اليهود فهم يحتلون موضًعا خبيثًا

ولكنهم يف واقع األمر يكنون والًء خانًعا ملن هم يف القاع. وهكذا فإن اليهود هم أكرب الخونة للعرق 
 األبيض، أقوى عدو عرقي شهده البيض عىل اإلطالق.

ملدير التنفيذي ولهذا السبب احتج إريك ك وارد، ناشط له باع طويل يف محاربة العنرصية وا
، بأن الطريقة الصحيحة لفهم معاداة السامية هو اعتبارها »حجر الزاوية  ويسرتن ستيت سنرتملنظمة  

اللعبة:  البرشة يف  »لون  بعنوان  مقالته  البيضاء«. وكام كتب يف  بالقومية  الخاص  العقائدي  للنظام 
ن بيًضا، ويف الواقع قد يكون هذا  كيف تحرك معاداة السامية القومية البيضاء«: »رغم أن اليهود يبدو 
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غري   مختلف  معاٍد  »عرق  األبيض  للعرق  املتعصبني  نظر  وجهة  من  فهم  لذلك«،  الحقيقي  السبب  هو 
 قابل لالندماج، وال بد من كشفهم، وهزميتهم، والقضاء عليهم يف النهاية«. 

ال الجدد  النازيني  الذي يقايض  املحامي  قاله رويب كابالن،  ذين تظاهروا  هذا بالضبط هو ما 
الناس »يكرهوننا جميًعا   امليم، والنساء،   –يف شارلوتسفيل: هؤالء  السود، واملسلمني، وأفراد مجتمع 

من يقولون إنهم يريدون حرقهم  –واملهاجرين. ولكن املجموعة التي يكرهونها بأرشس أشكال الشغف  
 هي اليهود«. –مجدًدا يف األفران

ركة هو أن اليهود عرق منفصل، وأن موقعهم الظاهري  فكام الحظ وارد: »حجر أساس تلك الح
هم العدو املطلق   إذن  يف الواليات املتحدة كشعب أبيض هو أعظم خدعة قام بها الشيطان«. فاليهود

 للبيض ألنهم من مينع هيمنة البيض الطبيعية. 

ين  وسرنى صورة معكوسة لتلك األيدولوجية من جانب اليسار املتطرف، ومن بينهم أولئك الذ
يرصون عىل اعتبار اليهود جزًءا من »ذوي البرشة البيضاء« كوسيلة لتجريدهم من دور الضحية. وهم  
التي   الكذبة  عىل  النسخة  تلك  وتعتمد  االستبدال،  نظرية  من  الخاصة  نسختهم  يف  كذلك  ينغمسون 

يجد   الذي  املزدوج  املأزق  هو  هذا  إرسائيل.  بأرض  أصيلة  صلة  تربطهم  ال  اليهود  إن  اليهود  تقول 
املهاجرين   البيض وخدام  فيه: فهم بيض وغري بيض؛ وهم خدام سيادة  أنفسهم عالقني  األمريكيون 

 وذوي البرشة امللونة؛ وهم متحالفون مع املظلومني ومع الظاملني يف آن واحد. 

 •   •   • 

. ال  1977عام  مثة سبب وراء ذكر اليهود األمريكيني مراًرا وتكراًرا ملسرية النازيني الجدد يف سكويك  
البلدان   ال يسريون يف شوارع  الجدد  النازيني  ألن  بل  التعبري،  بحرية  متعلقة  ألنها قضية كالسيكية 

 األمريكية يف معظم األيام. فاألعراف االجتامعية تحول دون ذلك. 
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زي غائب متاًما عن اإلنرتنت، فال وجود لجار يشاهد ما يحدث ليلقي بنظرة    ولكن مفهوم الخر
اشمئزاز. فبوسع املنبوذين أن يتواصلوا مع بعضهم بعًضا عىل اإلنرتنت لتأسيس قضية مشرتكة، حتى  

رة  وإن كان نسيجهم االجتامعي املمزق مصنوًعا من آحاد وأصفار. ولست يف حاجة ملقابلة كبري سح 
الذايت ليس ممكنًا  الكو كالكس كالن أو قائد كتيبة يف داعش حتى تنغمس يف قضيتهم. فالتطرف 

 فحسب، ولكنه صار أكرث شيوًعا ال سيام إذا كنت روًحا وحيدة ترتنح عىل الحافة بالفعل. 

صاغت رابطة غري رسمية من كُتاب األعمدة نظام تصنيف كامل ألنشطة اليمني املتطرف عىل  
نت. فبعد كل هجمة من هجامت املتعصبني عىل كنيسة أو مسجد أو كنيس، يحلل هؤالء الناس اإلنرت 

من   نسخة  يقنتر  مل  إنه  انظر!  وسلوكياته.  اإلنرتنت  عىل  املعتدي  شخصية  أوجه  قط،   كفاحيجميع 
جون   ساعات، نرش  بعدة  الكنيس  يدخل  أن  قبل  انظر!  هتلر.  بشارب  بيبي  الضفدع  ميم  ولكنه نرش 

أربعة آالف كلمة عىل  إرنست مح تشان، حيث شجعه األعضاء اآلخرون عىل »تسجيل    8ارضة بطول 
مرتفعة«   عدد    –نقاط  أكرب  قتل  عىل  تشجيعه  هنا  بها  ويُقصد  الفيديو،  بألعاب  خاصة  عبارة  وهي 

 ممكن من الناس.

التي تعود عىل الصحفي واضحة: فهو يبدو وكأنه يعلم شيئًا عن عامل رسي غري    الفائدة  إن 
يبدو   األمر  تجعل  متطورة  بأنه  تتظاهر  التي  تلك  التشفري  فك  عملية  ولكن  العادي.  للقارئ  متاح 

تشان    8غامًضا، يف حني أنه عىل النقيض من ذلك. فالصليب املعقوف عىل شخصيات الكرتون عىل  
ليس امليمز  عرب  اإلنرتنت  عىل  املنترشة  السامية  ومعاداة  والعنرصية  معقوفًا.  صليبًا  يزال  نوًعا  ال  ت 

 خاًصا من العنرصية ومعاداة السامية. بل إن الحقد كام كان دامئًا.

االختالف الوحيد الذي يصنعه اإلنرتنت هو قدرة هؤالء الناس الحقودين الغاضبني عىل إيجاد   
املستفيدة   لألطراف  وبالنسبة  إليه،  ينتمون  واملنحرفون، –مجتمع  واملؤدلجون،  امليرسة،  الجهات 

 إنه يساعدهم يف تحصيل األدوات الذهنية والعاطفية واملادية الالزمة لقتل الناس.ف –واملخادعون
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وإلخفاء هذا النشاط، استعان اليمني البديل وأتباعه بالفكاهة، بطريقة حادة وفعالة، إلبعاد أي  
»شلومو   مثل  »الساخرة«  االخرتاعات  بتلك  اإلنرتنت  ميلؤون  فهم  وتجنبها.  أنفسهم  عن  مسؤولية 

(، وهو كاريكاتري يظهر فيه يهودي مكار بأنف معقوفة كام لو  Shlomo Shekelbergغ« )شيكلبري 
الكباب« )دير شتورمر  كان خارًجا من صحيفة   »إزالة  بدأ  Remove Kebabالنازية، وفيديو  الذي   )

إشارة   اآلن  وأصبح  للمسلمني،  املعادية  الدعاية  من  كجزء  رصبيا  يف  اإلنرتنت  عىل  املشؤومة  رحلته 
الواضح  للت تلك االخرتاعات  الغرب. وعندما يتعرض تعصب  أنحاء  للمسلمني يف جميع  العرقي  طهري 

للنقد، يزعم هؤالء أن األمر كله مزحة، ميمز مرحة ال سوى. »ابتهج قلياًل« هكذا يرد علينا أمثال ميلو 
عن نفسه زاعاًم  يانوبولوس. األمر شبيه بدفاع الكوميديان الفرنيس يسء السمعة ديودوين مباال مباال 

أن األمر مجرد مزاح مرح ال رضر منه، وذلك رغم أنه من اخرتع اإلمياءة املعادية للسامية التي تُعرف  
منكري   مع  املرسح  عىل  ظهر  أن  يلبث  ومل  مضحكة،  دعابة  أنها  بحجة  عنها  ودافع  بالكونيل 

 الهولوكوست مثل روبري فوريسون ومحمود أحمدي نجاد. ها. 

يرات املثرية للشفقة ببصرية جون بول سارتر الذي قال: »إياك وأن تتصور  تذكرين تلك الترب 
أن معادي السامية غافلون متاًما عن سخافة ردودهم. فهم يعلمون جيًدا أن تعليقاتهم طائشة وعرضة  
بعناية ألنه يؤمن   ألفاظه  ينتقي  أن  عليه  بذلك، ألن خصمهم هو من  أنفسهم  للطعن. ولكنهم يسلون 

معادو السامية هؤالء لهم حق اللعب. وهم يحبون اللعب بالكالم لتكذيب جدية محاوريهم  بالكلامت. ف
اإلقناع  إىل  يسعون  ال  ألنهم  نية،  بسوء  الترصف  يف  بهجتهم  يجدون  فهم  للسخرية.  مثرية  بأسباب 

 بالحجة السليمة بل إىل التخويف واإلرباك«.

ش  بن  أو  أيوف  جوليا  مثل  يهوديًا  صحفيًا  تكون  ُمعدلة فعندما  صورة  وترى  ابريو 
بالفوتوشوب عليها وجهك وأنت داخل غرفة الغاز، من الصعب أن تضحك عىل ذلك. وقد كنت أنا أيًضا  
أالنا  تابلت،  جريدة  يف  السابقة  محرريت  يل  أحرضت  فقد  و»الساخرين«.  »املتهكمني«  لهؤالء  هدفًا 

الرسطا تسبب  »التعليقات  عليها  مكتوب  قالدة  مرة  ذات  مثرية نيوهاوس،  رضبة  تلقيت  أن  بعد  ن« 
للكدمات من خالل شاشة الحاسوب. فرغم أنني أرى أنه من األفضل لصحة اإلنسان أال ينقر عىل قسم  



 
63 

 

عقب ظهوري يف بودكاست جو روغان    2019التعليقات أبًدا أبًدا، فقد خالفت تلك القاعدة يف يناير  
 الشهري.

هذا الربنامج مع صديق ظهر مسبًقا هو    كنت أتناول فطوري بعد بضعة أيام من ظهوري عىل 
اآلخر عىل بودكاست جو روغان. وقد كان قلًقا من أن »خطبًا ما« حدث يل. كان قلًقا بشأن حصويل  
عىل   السلبية  التعليقات  من  الكثري  مثة  وأن  اإليجابية،  التصويتات  من  أكرث  سلبية  تصويتات  عىل 

 شاهدة عىل يوتيوب. الفيديو الذي كان بالفعل يف طريقه لحصد مليون م

لقد تغاضيت عام قُلته يف نهاية الربنامج باعتباره زلة لسان عندما انتقدُت الطامحة للرئاسة،   
توليس غابارد، التي أظهرت تسامًحا مثريًا للريبة مع روسيا، واألكرث من ذلك ريبة أنها أخفت عن قادة  

قابلت بشار األسد. وقد اتهمُت غابارد  حزبها أنها سافرت إىل سوريا بصفتها نائبة دميقراطية حيث  
أرصت  أسابيع،  ببضعة  )وبعدها  ادعايئ.  لدعم  كافية  معلومات  أعرض  أن  دون  لألسد  مداهنة  بأنها 
يس  يب  إن  إس  إم  فريق  جعل  ما  شو،  مورننغ  عىل  املتحدة«  الواليات  عدًوا  ليس  »األسد  أن  غابارد 

بأ  ال  ولكن  قصرية.  لوهلة  الكالم  عن  عاجزًا  أفضل الرثثار  تكن  مل  تلك  بأن  أعرتف  فأنا  بذلك،  س 
 لحظايت(.

ولكن عندما ألقيت نظرة عىل التعليقات اكتشفت أن »الخطأ« الذي وقع هو أنني امرأة يهودية.   
إرسائيل   أن  رأيي  ذلك  يف  علنًا، مبا  آرائها  عن  للتعبري  الشجاعة  يهودية متلّكت  امرأة  أنني  وتحديًدا، 

للشيطنة   أنهم تتعرض  حني  يف  فقط،  للدولة  نقاد  أنهم  يزعمون  الذين  أولئك  قبل  من  باستمرار 
 معادون للسامية. 

 كان الرسطان مكشوفًا أمام أي شخص يقرر أن ينظر إىل التعليقات أسفل الفيديو.  

تلك    العوملية،  تلك  الجذور،  عدمية  الكوزموبوليتية  لتلك  استضافتك  عىل  جو  يا  لك  »شكرًا 
نامجك«. ها أنا قد رصت، مثل سوروس، األممية التي ال تكن الوالء ألي أمة. وقد اقرتح  املحتالة، يف بر 
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الذي   ما  تعلم  أنت  اليوم.  الحياة  قيد  يزالون عىل  ال  الذين  البرش  أسوء  »من  للعنف:  اللجوء  اآلخرون 
 يجب أن يحدث لتلك الطفيلية«. 

ذا أدرت أن تعرف من يحكمك، وقد نرش أكرث من شخص اقتباًسا منسوبًا بالخطأ لفولتري: »إ  
أنظر ملن ال يُسمح لك بانتقاده«، وهو يف الحقيقة نسخة ُمعدلة من سطر كتبه املتعصب للعرق 
األبيض األمرييك ومنكر الهولوكوست كيفن ستورم. )وقد تصدر املمثل جون كوساك عناوين  

تظ كاريكاتري  بجانب  تويرت  عىل  االقتباس  هذا  نرش  عندما  يونيو  يف  يد  الصحف  فيه  هر 
عمالقة، ُمزينة بنجمة داوود، وهي تسحق مجموعة من البرش الصغار تحتها. وكان دفاعه عن  
ذلك ال يُقدر بثمن: »مل يخطر اليهود يف بايل حني رأيت ذلك... بل إن كل ما خطر يف بايل هو  

 إرسائيل«(.

مي أو بالتعليق  ويف العديد من التعليقات عىل مقابلتي مع روغان، أحاطت ثالثة أقواس باس  
قدميًا   مياًم  اآلن  الثالثية  األقواس  لقد غدت  و)))باري((( هام مبثابة رسطان«.  »جو  كاماًل، كام يف: 
الصدى، كام يُسمى   باعتزاز جريء. ولكن  اإلنرتنت  اليهود صاروا يستخدمونه عىل  أن  لدرجة  للغاية 

رة لكون شخص ما يهوديًا دون قول  يف كثري من األحيان، كان يُستخدم يف األصل عىل اإلنرتنت لإلشا
ذلك بشكل رصيح. ويف العديد من التعليقات املوجهة يل، بدت تلك األقواس زائدة عن الحاجة نظرًا  

 ملعاداة السامية الرصيحة التي تجلت يف كلامت مثل: 

 )))إنها تفرك يديها ببعضهام البعض برشاهة(((  

 أو:

 هي تركض لتلقطهم((( )))عندما تسمع صوت النقود ترتطم باألرض ف 

 و:

 )))مل هم دامئًا؟(((  
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العرشين    القرن  أربعينيات  نازي يف  كتبها  من  كان  لو  كام  التعليقات  بعض  »يهودية  –بدت 
يف حني أن بعض التعليقات األخرى كانت متخفية يف صورة نقد إلرسائيل    –شيوعية معادية للبيض«

يلد، مثل تلك الجوهرة: »األمريكيون املقتولون عىل  واستحالت بال محالة هجوًما الذًعا عىل عائلة روتش
الفلسطينيني يف   يد  املقتولني عىل  املهاجرين غري الرشعيني يف شهر واحد أكرث من اإلرسائيليني  يد 

مليارات كل عام لتغطية نفقات حائطهم الكبري وتأمني    4عام واحد. ورغم ذلك فنحن مننح إرسائيل  
عاجزين ح زلنا  ال  ونحن  املعدنية عىل حدودنا. ويف  الحدود،  الشباك  من  سور  إقامة  عن    2001تى 

لقد   فقط.  أربعة  تبقى  فقد  اآلن  أما  روتشيلد،  عائلة  فيه  تتحكم  مركزي  بنك  بال  بالد  مثانية  ُوجدت 
األمريكية فقط حتى مننح جاكوب روتشيلد مزيًدا   األرواح  آالف  الدوالرات وأزهقنا  تريليونات  أنفقنا 

 من عبيد الديون«. 

غري    –كام وصف أحد املعلقني بدقة: »هنا تجد قسم تعليقات كامل من غري اليهود الفطناء«   
بأنها   الظاهرة  تلك  وصف  وقد  عاملية.  يهودية  مؤامرة  وجود  إىل  يلمح  آخر  ميم  الفطناء،  اليهود 
تربطني  إذا كانت  يغيظونني بال هوادة، سائلني عام  الناس  أولئك  ينفك  بأشهر مل    »جميلة«. وبعدها 

 صلة بتوكان سام. فعىل ما يبدو أن أنفينا متشابهان. 

 •   •   • 

الصهيونية   املتطرف،  اليمني  السامية يف  الواقع، بل كنسخة  –بالنسبة لبعض معادي  ال كام هي يف 
هي ورقة التني املطلقة التي يتغطون بها. فهم يرصون عىل أنهم،   –ملتوية من خيالهم القومي اإلثني

األمريكيني ح اليهود  الكامل عن إرسائيل، يؤيدون إرسائيل أكرث من معظم  تى. فكيف بحكم دفاعهم 
 ميكن أن يكونوا معادين للسامية؟ 

تكون    ألن  تهدف  ألنها  بها  إعجابهم  ويبدون  إرسائيل  يدعمون  عامة  بصفة  اليهود  كان  إذا 
من   عاًما  ألفي  وألن  تورايت،  لوعد  تحقيق  وألنها  األوسط،  الرشق  يف  الليربالية  للدميقراطية  منارًصا 

اليهود  الشعب  أن  قطعي  لنا بشكل  أظهرت  فعىل التاريخ  يحميه،  آمن وجيش  مالذ  إىل  ي يف حاجة 
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املهاجرين   يكرهون  الذي  السبب  لنفس  إرسائيل  اليمينيون  السامية  معادو  »يعشق«  اآلخر،  الجانب 
معقاًل   إرسائيل  يتخيلون  أنهم  لذلك  يدفعهم  وما  وسطهم.  يف  اليهود  مشكلة  تحل  إرسائيل  ألجله: 

بداخ  تضم  دميقراطية  دولة  ال  للمسلمني،  )نحو  مناهًضا  بها  بأس  ال  أقلية  من    20له  املائة(  يف 
يف   سبنرس  ريتشارد  قال  إنني    2017املسلمني.  تقول  أن  »بوسعك  الثانية:  اإلرسائيلية  القناة  عىل 

 مبعنى أنني أكرتث لشعبي، أريد أن يكون لنا وألنفسنا وطنًا آمنًا«. –صهيوين أبيض 

واملخادع  امللتوية  الحركة  تلك  روزنربغ  يأير  »اليمني  اخترص  أن  كتب  فقد  تابلت.  مجلة  يف  ة 
ملهاجمتهم«.   عميًقا  إميانًا  واألقليات  الليرباليون  بها  يؤمن  التي  القيم  عىل  بخباثة  يستويل  البديل 
»وبتلك الطريقة تُعاد صياغة عودة اليهود إىل وطنهم األصيل عىل يد القوميني البيض، الذين ليسوا  

 اليهود واألقليات األخرى من البلد«.  من سكان أمريكا األصليني، لتربير طرد

واملأساة تكمن يف أن حكومة نتنياهو أضحت تدعم زعم اليمني البديل بصورة متزايدة، وذلك   
عن طريق مواءمة الدولة اليهودية مع الحكومات اليمينية التابعة لبالد مثل املجر وبولندا، التي يدعم 

الذي ي الوقت  ذات  علنًا يف  الهولوكوست يف قاداتهام إرسائيل  األعمى وتنقيح  التعصب  فيه  ؤججون 
 موطنهم.

عدواين    عامل  وسط  يف  وحيدة  تقف  إرسائيل  كالتايل:  اإلرسائيلية  الحكومة  منطق  ويرسي 
ومنطقة عنيفة بوجه خاص. ولذا فهي يف حاجة ألي أصدقاء قد تجدهم. وعىل حد اهتامم حكومة  

أقل خطرًا    نتنياهو، كام حدثني مسؤول إرسائييل كبري، فإن أوربان  أيدولوجية شخص مثل فيكتور 
مشاهد   أمام  حارضين  أنفسنا  نجد  وهكذا  كوربني.  جرميي  أيدولوجية  من  العامل  يهود  عىل  بكثري 
خاطفة لألنفاس مثل رودريغو دوترييت الفلبيني، الذي قارن نفسه بهتلر، وهو يُعامل معاملة رشف  

 يف ياد فاشيم، متحف الهولوكوست اإلرسائييل.

أنا أدرك أن كل األمم تنخرط يف السياسة الواقعية، وأن عقد إرسائيل ملثل تلك التحالفات يثبت   
أنها ال تختلف كثريًا عن أي بلد عادي. ولكن احتضان الحكومة اإلرسائيلية لهؤالء السلطويني، يف هذه  
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ع اليهودية  الدولة  بأن  يؤمن  مثيل،  شخص،  ألي  موجع  أمر  لهو  األقل،  عىل  تتحىل  اللحظة  أن  ليها 
بالقيم اليهودية. ولحسن الحظ أن ذلك يشمل رئيس إرسائيل الحايل، رؤوفني ريفلني، الذي علق قائاًل: 
»ال يحق لك أن تقول )نحن نبدي إعجابنا بإرسائيل ونريد أن نقيم عالقات مع بلدكم، ولكننا فاشيون  

 م التي أُسست عليها دولة إرسائيل«.والقي جدد(، فالفاشية الجديدة غري متوافقة بتاتًا مع املبادئ

 •   •   • 

التقدمية   أوباما  باراك  رئاسة  لفرتة  فيه  مبالغ  فعل  رد  مجرد  كان  ترامب  دونالد  انتخاب  أن  من ظن 
يعاين من عجز بالغ يف الخيال. دونالد ترامب ليس إال عارًضا صغريًا التجاه يكتسح العامل. فالناس 

ومي األممية  عن  يعزفون  مكان  كل  نحو  يف  ويتجهون  العوملة  عن  ويبتعدون  االنعزالية،  نحو  يلون 
مثلام   املوجة  تلك  تتجىل  وال  املغلقة.  الحدود  إىل  ويُقبرلون  املفتوحة  الحدود  عن  ويعرضون  القومية، 
تتجىل يف أوروبا حيث أضحى الناس، وال سيام الشباب منهم، أكرث تفتًحا للسلطوية وأكرث عزوفًا عن  

 الية.الدميقراطية الليرب 

مل يشّخص أحد تلك الحركة بشكل أفضل من املؤرخة وكاتبة األعمدة يف واشنطن بوست آن  
(. The People vs. Democracy) الشعب ضد الدميقراطية أبلباوم وعامل السياسة ياشا مونك مؤلف 

الرئيسي املزاعم  عن  صغرية  خطوة  تبعد  واليهود  األقليات  شيطنة  أن  كيف  بقوة  كالهام  أظهر  ة  فقد 
 لهؤالء الشعوبيني والسبب وراء ذلك. 

ترشع تلك األحزاب والشخصيات يف العمل بانتهاز التحديات الحقيقية التي تواجهها بالدهم.   
فهم يشتكون باستمرار من التغريات الدميوغرافية، سواء كانت بسبب الالجئني، أو املهاجرين ألسباب 

عىل الضوء  ويسلطون  الوالدة.  معدالت  أو  الوسطى اقتصادية،  للطبقة  املستمر  االقتصادي  الركود   
والعاملة، وهو النتيجة الحتمية لألمتتة والعوملة. ثم يقولون إن الغالبية العظمى من الرثوة ال تزال يف 
متامسكة  ثقافة  غياب  بسبب  املعنى  من  وخالية  وحيدة  صارت  الناس  حياة  وأن  متالشية،  قلة  يد 

 الثقافية.   مشرتكة، وضعف الدين، وتفكك املؤسسات
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تلك    عن  سيتحدث  الظروف  تلك  مثل  يف  صحي  مجتمع  يف  يعمل  مسؤول  سيايس  أي  إن 
السلطوي  العفن  هذا  قادة  ولكن  معها.  للتعامل  ومساومات  سياسات  وسيقدم  بجدية  التحديات 
يستغلون، ويزايدون، ويشيطنون، ويف كثري من األحيان يقدمون حلواًل قاسية وبدائية لتلك املشكالت  

 دة. وهنا يتبادر إىل الذهن فوًرا قرار ترامب بحظر املسلمني.املعق

السياسيني   من  العديد  يتجنب  وسطية،  سياسية  منصة  غياب  ظل  ويف  األثناء،  تلك  ويف 
الهجرة   عن  الناتجة  الحقيقية  االجتامعية  التوترات  يتجاهلون  فهم  املشكالت.  تلك  مواجهة  التقدميني 
  الجامعية، غري متيقنني من الطريقة املناسبة للتعامل مع تلك التوترات دون تأجيج رهاب األجانب أو

من   يقللون  وهم  األعمى.  التعصب  بتهمة  سمعتهم  تلطيخ  أو  املتصورة  االنتخابية  قاعدتهم  إقصاء 
أو   مشرتكة  لثقافة  للعودة  الحاجة  ويتجاهلون  بها.  اتهامهم  أو  الجينغوية  تأجيج  من  الوطنية خوفًا 

 حتى مجموعة من القيم املدنية خشيًة من أن يُتهموا بتشجيع التعصب الثقايف. 

أن يبالغ أحدهم يف تقدير فداحة هذا الخطأ. فقد ترتب عىل ذلك هجر التقدميني    من الصعب 
وجيمز   فروم  ديفيد  مثل  صحفيون  لذلك  نوه  كام  بعينه،  املتطرف  اليمني  لصالح  السيايس  للميدان 

)مؤلفة   سترن  كارين  مثل  وباحثون  السلطويةكريشيك،   The Authoritarian  –  الدينامية 
Dynamic مؤلف ( وإريك كاوفام( النقلة البيضاء  ن– Whiteshift  ففي غياب إجابات ليربالية جادة .)

لتلك األسئلة الهامة، تبدو فظاظة السلطويني الشعوبيني أشد إغراًء للناخب العادي الذي تتشكل رؤيته 
الشعبويون   بالواقع. ال سيام أن ما يعد به هؤالء  الليرباليني باعتبارهم مراوغني وفاقدين ملستهم  عن 
ملن   البلد  وسيعيدون  »الحقيقيني«.  البلد  مواطني  لحاجات  األولوية  سيولون  فهم  ومبارش:  واضح 
يضعوا   وأن  بالخارج؛  املغامرة  عن  والتوقف  الداخل؛  عىل  بالرتكيز  يعدون  وهم  حًقا.  إليه  ينتمون 

 »أمريكا أواًل«.

للساخطني واملحبطني واملُهمل  الرسالة  تلك  السبب نحن  ال ينبغي االستهانة بجاذبية  ني. ولهذا 
حول   صحي  ونقاش  األمرييك،  الفخر  من  صحية  نسخة  الوطنية،  من  صحية  لنسخة  حاجة  يف 
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أجل   الليربالية ومن  الدميقراطية  أجل مستقبل  من  أمر رضوري  الهجرة. وذلك  الصعبة مثل  القضايا 
 اليهود، الذين ميثلون كبش الفداء لهؤالء القوميني الشعبويني. 

من    يسأمون  بدأوا  لرتامب  واملنفتحني  املحافظني  قرايئ  أن  من  واثقة  أنا  اللحظة،  هذه  عند 
كالمي. فهم يرصون عىل أن معاداة السامية التي يبديها اليمني البديل جسد بال رأس، خالفًا ملعاداة  

ليا. ويف  السامية التي يبديها حزب العامل الربيطاين التي ينسقها ويعرب عنها أصحاب املناصب الع
هذا الصدد، فهم يحظون بتأييد كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل، الذي قال إن عنف 
اليمني املتعصب للعرق األبيض مييل إىل أن يكون »أقل نظاًما«، ويضطلع به »أفراد معزولون خالفًا  

 ألي تنظيم هرمي«.

الكونغر   مجليس  أن  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  هؤالء  السفارة  ويشري  نقل  لصالح  صوتوا  س 
بواسطة   األمرييك  الشعب  إرادة  عىل  بناًء  ترصف  الذي  وحده  ترامب  فإن  أورشليم،  إىل  اإلرسائيلية 
الذي كان   الدبلومايس. وأن ترامب وحده  النفاق  التام لجامليات  املنتخبني دميقراطيًا، بتجاهله  نوابه 

الجوالن هضبة  عىل  إرسائيل  بسيادة  لالعرتاف  األسد  مستعًدا  يد  يف  أبًدا  تقع  لن  أنها  يضمن  ما   ،
 الدموية. 

فهم يعرتفون بأن ترامب مثري لالشمئزاز. فقد وصف األقليات بأوصاف قبيحة. وقد تلفظ    نإذ  
أيًضا بأقوال معادية للسامية. ولكن ترامب استنكر معاداة السامية بصورة قاطعة، وهو ما ال ينطبق 

، قال ترامب 2019ميقراطي. ويف خطاب حالة االتحاد يف فرباير  عىل الكثري من الناس يف الحزب الد
عن إيران: »لن نحول أنظارنا عن نظام يهتف بـ)املوت ألمريكا( ويهدد بارتكاب إبادة جامعية للشعب  
السامة.  عقيدته  ينرشون  الذين  هؤالء  وال  الخسيس،  السامية  معاداة  سم  نتجاهل  أال  علينا  اليهودي. 

، أصدر  بيتسربغالكراهية بصوت واحد أينام كانت ووقتام تظهر«. وعقب حادث    علينا أن نواجه تلك 
ترامب إدانة تامة لهذا الفعل، ما يكشف عن فهمه ملعاداة السامية: »إن جرمية القتل الجامعي تلك لهي  
السامية   معاداة  »إن  تخيله«.  ميكن  ال  يشء  برصاحة  وهي  تصديقها،  الصعب  ومن  خالص،  رش 
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املتفيش ميثالن أحد أقبح وأحلك سامت التاريخ البرشي. ال بد من إدانة سم معاداة  واضطهاد اليهود  
بشأن   رأيك  كان  مهام  يظهر«.  وأينام  مكان  كل  يف  ومواجهته  بالكراهية  واملفعم  الخسيس  السامية 
نقدية كاملة الستخدام   نيويورك مقالة  البيان حازًما. ومع ذلك كرس كاتب من  فقد كان هذا  ترامب، 

وهو ما كان مبثابة دليل قوي ملؤيدي ترامب من اليهود أن  –كلمة »برصاحة« يف الجملة األوىل  ترامب
 فضائل الرئيس أمام املجتمع اليهودي ُمتغاىض عنها.

وبواي،    بيتسربغويف النهاية، يشري هؤالء إىل أن العديد من هؤالء املتطرفني، مبا يشمل قتلة   
اليهود، وبأنه عوملي، وبأنه    يحتقرون دونالد ترامب. فهم يتهمونه بأنه عىل وفاق مع  بطرق متباينة 

 (.ZOGأعطى ابنته لليهود، وبأنه خاضع للويب اليهودي أو الحكومة املُحتلة من قبل الصهاينة )

ولكن كل ذلك يتغاىض عن حقيقة فظيعة، وهي أنه يف أول ثالثة أعوام من فرتته الرئاسية، 
ترامب   دونالد  وا–حطم  وقاحة  األمريكيني،    –بتهاجبكل  اليهود  أبقت  التي  الُعرفية  املجتمع  قوانني 

وبالتبعية أمريكا، يف أمان. وال ميكن التقليل من األذى التي تسبب فيه ذلك. فالسياسات، سواء كانت 
عن   ماذا  ولكن  االنتخاب.  عن طريق  لالستبدال  قابلون  والسياسيون  إبطالها.  ميكن  سيئة،  أو  حسنة 

طمة وملتوية حتى صار من الصعب التعرف عىل مالمحها؟ إن إصالح ذلك أصعب  ثقافة مهدومة ومح
 بكثري.

 •   •   • 

ولكن مثة ما يطمنئ بشأن معاداة السامية التي يبديها اليمني السيايس، إذا صح قول يشء كهذا. أواًل،  
لجدد، فهم بذلك  أنها ال تخفي وجهها، وهي فظة يف أهدافها. وثانيًا، عندما يحارب اليهود النازيني ا

يف وفاق مع حلفائهم السياسيني الطبيعيني: الليرباليني. فعندما يهاجمنا اليمني املتطرف، فنحن نجد  
مؤازرة وتعاطف من جانب التقدميني الذين يحيطون بنا عادًة يف أحيائنا وأماكن عملنا. فنحن النوع  

 املناسب من الضحايا ضد النوع املناسب من األعداء. 
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أكرث من سواهم    ولكن رغم  للعنف  األبيض مييلون  للعرق  املتعصبني  إذا دخل  —أن  أنه  ذلك 
إال أنهم يرتكبون نسبة صغرية    —أحدهم كنيسك ومعه سالح، فهو عىل األرجح نتاج اليمني املتطرف

طبًقا    2018حادثة معادية للسامية يف أمريكا عام    1,879من األعامل املعادية للسامية. فقد ارتكبت  
كان    لرابطة وقد  التشهري.  )  13مكافحة  فقط  منهم  املائة  متعصبة 249يف  أعضاء جامعات  بفعل   )

ارتفاع  بأن  ذلك  »يوحي  غرينبالت:  جوناثان  التشهري  مكافحة  رابطة  رئيس  يل  قال  األبيض.  للعرق 
الحوادث املعادية للسامية ليس نتيجة مؤامرة واسعة وتجنيد واسع النطاق من قبل الجامعات القومية 

لبيضاء«. »بل إن ما نشهده هو أسوأ بكثري. إن ما نراه هو تطبيع معاداة السامية. وذلك للتعبري عن  ا
 املزاح، عن اإلحباط، عن القلق، أو للتنفيس املشاعر فحسب«.

ال يوجد الكثري من معادي السامية يف نطاق مدينة نيويورك التي تحتوي عىل أكرب عدد من   
يف املائة( من جرائم الكراهية يف    57البلد. ورغم ذلك أكرث من نصف )اليهود من أي مدينة يف هذا  

له   تعرض  ما  هو  الهجامت  من  النوع  وهذا  نيويورك.  رشطة  لقسم  طبًقا  اليهود  استهدفت  نيويورك 
أمامه أحدهم   الكبة، باستمرار. فقد صاح  السن يرتدي  أفرام ملوتيك، حاخام صغري يف  شخص مثل 

يف واشنطن هايتس قائاًل: »اليهودي شخص خطري للغاية. أنت   168ارع  يوًما ما يف محطة أنفاق ش
خطري للغاية. أريد أن يخرج كل اليهود من كوبا وفلسطني. اليهود خطريون للغاية«. ويف يوم آخر  
صعد ملوتيك عىل منت أحد القطارات، وحمل رجل صورة لويس فرخان أمامه قائاًل »هذا هو اليهودي  

 الحقيقي. أنت مزيف«. 

 واحرستاه عىل اليهود، فنحن ال نختار من يكرهنا. 
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هل تختلف معاداة السامية التي تفرتض أن اليهود رأسامليون أرشار يسيطرون عىل العامل عن التي 
تختلف معاداة السامية التي ترص عىل أن  تفرتض أنهم شيوعيون أرشار يسيطرون عىل العامل؟ هل  

أنهم يتآمرون ويستغلون بواسطة   التي ترص عىل  اليهود عن  اليهود يتآمرون ويستغلون سلطة غري 
عن   األبيض  للعرق  رسيون  خونة  اليهود  إن  تقول  التي  السامية  معاداة  تختلف  هل  دولتهم؟  سلطة 

عرق األبيض؟ هل معاداة السامية التي تؤكد أن  معاداة السامية التي تقول إنهم دعاة رسيون لسيادة ال
اليهود قلبوا التقاليد رأًسا عىل عقب مختلفة يف يشء عن معاداة السامية التي تؤكد أنهم يقفون عائًقا  
يف وجه التقدم؟ هل تختلف معاداة السامية التي ترغمنا عىل وسم أنفسنا علنًا بالنجوم اليهودية عن  

 ىل أننا ال يجب أن نفعل ذلك؟ معاداة السامية التي ترص ع

شكل  اليسار  ينبثق  من  فينبثق  اآلخر  أما  السيايس،  اليمني  من  الكراهية  يبدوان  .  من  قد 
ويوصل كل  .  مختلفني إىل حد كبري للوهلة األوىل، لكنهام صورتان معكوستان لنفس املرض العقيل

 .  اليهوداقضوا عىل: منهام إىل نفس النتيجة، ولكن رمبا برسعة مختلفة قلياًل 
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ومع ذلك، مييل اليهود األمريكيون إىل أن يكونوا أكرث اعتياًدا عىل معاداة السامية عندما تأيت  
وألن اليهود األمريكيني  .  وهذا بال شك أحد آثار الظالل الثقيلة التي ألقاها هتلر.  من اليمني السيايس

 .أيًضا عىل توافق عميق مع اليسار السيايس، وألسباب وجيهة

حزب  بال  هو  الوحيد  الطبيعي  الوطن  كان  الرشقية،  أوروبا  مظامل  من  الفارين  ألولئك  نسبة 
والغريب واملهاجر  بشكل  .  املستضعف  أمريكا  إىل  انتقلوا  الذين  األشكناز  اليهود  شغل  ما  ورسعان 

  ومع أن.  جامعي يف القرن التاسع عرش أماكنهم يف الحركات التقدمية وأحيانًا كانوا عىل دفة القيادة
للجمهوريني،  التصويت  إىل  عادًة  يفيض  الذي  املايل  النجاح  من  نوًعا  حققوا  قد  األمريكيني  اليهود 

 .فإنهم يستمرون يف الوقت الحايل عىل األقل يف التصويت للدميقراطيني بأغلبية ساحقة

الواضح  السيايس  السبب  اليسار غري  اليهود مع  لتحالف  أعمق  هناك سبب ديني  فكام  .  رمبا 
، لقد أنشأ اليهود يف أمريكا يهودية جديدة  الحروب املختارةستيفن وايسامن يف كتابه األخري  يجادل  

محددة    – جغرافية  من  كبري  حد  إىل  نفسها  حررت  إرسائيل)يهودية  محدد  (  أرض  العرص  )وهدف 
، التي تعني  تيكون أوالميف هذا التكرار الجديد، أصبحت أمريكا أرض امليعاد، وحلت فكرة  (.  املسياين

املسيح محل  العامل،  األرثوذكس، .  إصالح  غري  سيام  وال  الجديد،  األمريكيني  اليهود  هدف  يكن  ومل 
املقدسة   األرض  إىل  مقدسة )العودة  أرض  أصاًل يف  املطاف، هم  نهاية  لإليذ(  ففي  لله  الصالة  ان  أو 

مسياين عرص  الجديدة.  ببدء  إرسائيلهم  تحسني  الجديد  الهدف  كان  العرص  .  لقد  أدوات  وسيكونون 
 .فإنقاذ أمريكا لن يأيت من السامء بل من اليهود األمريكيني أنفسهم –املسياين لهذا البلد 

أن  و   يوهمنا  أنه  يف  واليهود  الليربالية  السياسة  بني  املفرتض  االنسجام  هذا  مشكلة  تكمن 
فمثلام توجد معاداة  .  عاداة السامية ليست إال مشكلة اليمني، وهو خيال يتهاوى تحت أبسط تدقيقم

 .حديثة للسامية تعود إىل هتلر، هناك أيًضا معاداة حديثة للسامية تبدأ بلينني وتشتد مع ستالني

فيه  تعلن  لبس  ال  إعالنًا  نواياها  الهتلرية  السامية  ا.  معاداة  السامية  معاداة  ليسارية، لكن 
 .كالشيوعية نفسها، تتظاهر بعكس ما هي عليه يف الواقع
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بنا  و   والتالعب  السائد  االتجاه  إىل  بها  تتسلل  أن  التي ميكن  السهلة  الطريقة  ال  –بسبب  فمن 
البرش؟ عامليًا بني  إخاًء  يريد  ال  والتقدم؟ ومن  العدالة  إىل تحقيق  التي    –يسعى  السامية  تعد معاداة 

وإذا كنت تود رؤية املخاطر، فام  .  اليسار السيايس أمكر ورمبا أخطر من الناحية الوجوديةتنبثق من  
عليك سوى إلقاء نظرة عىل الجانب اآلخر من املحيط األطليس يف اململكة املتحدة حيث نجح جريمي  

 .كوربني املعادي للسامية يف تحويل أحد األحزاب العظيمة يف البالد إىل مركز لكراهية اليهود

فاآلن يف أمريكا، يبني اليساريون الذين يشاركون  .  ال تقترص الكوربينية عىل اململكة املتحدةو  
اليهودية   للسلطة  بنشاط  املعادية  الفصائل  وينشئون  الشعبية  الحركاتر  الكونية  كوربني  نظر  وجهة 

الدميقراطي الحزب  داخل  اليهود،  املطاف  نهاية  ويف  الي.  وإرسائيل،  هؤالء  من  الذين ويُطلب  هود 
يف  للبقاء  فأكرث  أكرث  أنفسهم  طمس  الجامعات  تلك  داخل  جيدة  مبكانة  تقدميني  يظلوا  أن  يريدون 

 .القطيع

لتاريخ  و   محدود  فهم  أو  تعليم  عىل  تربوا  ألنهم  هذا،  يختارون  أنهم  حتى  البعض  يعي  ال 
السوفيتي، يجربهم  وهم يختارون ذلك ليس ألن نظاًما، كام يف االتحاد  .  لكن اآلخرين يعون.  اليهود

إنهم  .  عىل فعل ذلك تحت التهديد بخسارة وظيفة جيدة أو إخضاعهم للعمل القرسي أو ما هو أسوأ
أنها  يتخيلون  التي  املجتمعات  عن  يُستبعدوا  ال  حتى  مستميتني  إرادتهم،  مبلء  ذلك  يختارون 

ال منحوها  التي  السياسية  الحركات  يف  بالراحة  ليشعروا  مستميتني  املال، مجتمعاتهم،  ورأس  وقت 
مستميتني ليك ال يُبعدوا عن املؤسسات التي ساعدوا يف بنائها، مستميتني حتى ال يخرسوا سمعتهم 

 .الطيبة، وهو ما ميكن أن يحدث بلحظة يف عرصنا الرقمي

إليهوأنا    أتحدث  يهودي  األشخاص يف كل مجتمع  لالنتظار  .  أقابل مثل هؤالء  إنهم يجنحون 
ساء، بعد أن يتضاءل الحشد أو بعد أن يحتسوا بضعة أكواب من النبيذ، لإلدالء  حتى وقت متأخر من امل

وما يخفونه ليس عن جنسانيتهم أو تعبريهم  .  أنا أخفي رًسا:  لكن االعرتاف دامئًا هو نفسه.  باعرتافهم
 . إنها يهوديتهم وصهيونيتهم. الجندري
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ملاذا    تحديًدا،  أكرث  وبشكل  اليهود؟  هؤالء  يتوارى  حيث ملاذا  التقدمية  األوساط  يف  يتوارون 
باعتناق   املهووسة  األوساط  يف  وينجبون،  ويتزوجون  ويتواعدون  ويحتجون  ويعملون  يعيشون 

 األصالة، يف األوساط التي تعد باستخدام الضمري املفضل؟ 

هل أنت واحد من األخيار أم  .  إنهم يتوارون ألنهم يدركون أن التقدمية ستطلب منهم االختيار 
ن األرشار؟ هل تساند العنرصيني أم ضحاياهم؟ هل أنت جزء من تحالف املظلومني أم تحالف  واحد م
 الظامل؟

ليك يرحَّب بك كيهودي يف عدد متزايد من املجموعات التقدمية، عليك أن تتربأ من أمور عىل  و  
اإلرسائيلية، وتحديًدا  ففي السابق كان يكفي انتقاد سياسة الحكومة  .  قامئة تزداد طواًل يوًما بعد يوم

وفيام مىض كان يكفي التخيل عن  .  معاملتها للفلسطينيني، أما اآلن فيجب إدانة وجود إرسائيل ذاته
وكان يجب ذات مرة تربير  .  عصبة الدفاع عن اليهود، أما اآلن فيجب نبذ فكرة السلطة اليهودية ذاتها

كانت تشيطَن حكومة إرسائيل فقط، أما اآلن    وذات يوم.  النجاح اليهودي، أما اآلن فيجب االعتذار عنه
 .فقد طالت الشيطنة الحركة اليهودية لحق تقرير املصري ذاتها

 .هذه املساومة، التي تعد يف الحقيقة إنذاًرا أخريًا، تفرس الكثريوإن  

فلهذا السبب تعرض القادة اليهود للحراك النسايئ لهجامت معادية للسامية واإلقصاء عىل يد  
 . الحركة اآلخرينقادة 

ولهذا السبب ُمنع الطالب اليهود الناشطون يف جامعة فريجينيا من القبول يف ائتالف طاليب  
 .لألقليات ملحاربة سيادة البيض

، وهو عضو صهيوين ملتزم دينيًا يف هيئة التدريس يف  هذا السبب وقع مايكل غولدشتاينول 
اإلنساين الطابع  من  التجريد  حمالت  إحدى  ضحية  بروكلني،  يف  املجتمعية  كينغسبورو  أواًل، .  كلية 

عبارة   الصهيوين»ُخربشت  الكيان  سابًقا  «  اقتلوا  رئيًسا  كان  الذي  الراحل  والده  صور  إحدى  عىل 
الحر .  للكلية يف  منشورات  ُوزعت  بالتعصبثم  غولدشتاين  تتهم  الجامعي  صوًرا  .  م  بعضها  تضمن 

 .لديه اآلن أمن بدوام كامل. البنته البالغة ثالثة عرش عاًما



 
76 

 

سان ول  يف  للمناسبات  وقاعة  معروف  تقدمي  مقهى  وهو  مانيز،  يتعرض  السبب  هذا 
هيوين ص»  –وهو يهودي مزراحي تقدمي ومثيل–وذلك ألن مالكه  .  فرانسيسكو، لالحتجاج بانتظام

 .وفًقا للمحتجني« ومستطبق حرضي

أعالم قوس قزح وعليها نجوم يهودية من  ول  الحامالت  اليهوديات  املثليات  السبب طُردت  هذا 
يف    ولهذا السبب، بعد عامني، حظرت رسميًا مسرية املثليات.  2017مسرية املثليات يف شيكاغو عام  

إنه اعرتاف «.  الرموز القومية»واشنطن العاصمة األعالم التي تحمل نجوًما يهودية، تحت ستار حظر  
القرن   منذ  اليهودية  املعابد  اليهودية ظهرت يف  النجمة  أن  االعتبار  يف  األخذ  مع  بالجهل،  يصدق  ال 

ٌء يبهر كل من سبق له وأن والفكرة بأن النجمة اليهودية ليست إال رمزًا للسلطة اليهودية ادعا.  الثالث
والنازيون الجدد الذين حرضوا  . رأى صورة يهودي مرغم عىل ارتداء نجمة صفراء تحت حكم النازيني

العلم   عىل  للتبول  املثليات  مسرية  أسبوع  نهاية  عطلة  نفس  يف  ديرتويت  يف  املثليني  فخر  مسرية 
 .اإلرسائييل يعرفون ذلك بالتأكيد

س الرتياق لإلساءة التي طالت النجمة اليهودية لحق تقرير املصري  لي:  لكن ما هو أهم من ذلك  
بتبني النجمة الصفراء التي استخدمها النازيون لوسم ضحاياهم، حتى وإن كان القيام بذلك سيمنحك  

عىل العكس من ذلك، تحيا النجمة اليهودية بكل كاملها، قدميًا وحديثًا، يف  .  مقعًدا عىل طاوالت معينة
 .علم الوطن القومي لليهود وعىل رضيح الجندي األمرييك اليهودي يف أرلينغتونمكانها عىل 

للـ  : »سارغن-كام الحظت الصحفية باتيا أنغر  من %  3إذا كان هناك مكان يف حركتك فقط 
فعليًا اليهود  تحظر  حركتك  فإن  إلرسائيل،  مؤيدين  ليسوا  إنهم  يقولون  الذين  منظمو  «.  اليهود  أرص 

وما يجعل األمر  «.  الدول التي لديها ميول قمعية محددة»ال، ال، نحن نحظر فقط رموز  :  املسرية قائلني
املثلية نفسها محرمة   الفلسطينية، بالنظر إىل أن  برمته ال يصدق أكرث أنهم مل ميانعوا وجود األعالم 

مثل حامس جامعات  يد  تقتل عىل  أن  الفلسطيني وميكن  املجتمع  )بشدة يف  أجراه .  استطالع  وجد 
 «(.مقبولة أخالقيًا»يف املائة من الفلسطينيني شعروا أن املثلية الجنسية    1أن   2014ركز بيو عام م
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للتاريخ  املذهل  االنعطاف  ونتفكر يف هذا  قلياًل  نتوقف  أن  بنا  ما مىض،  .  حري  فرضت  ففي 
التقدمية، تفرض معاداة  واآلن، يف بعض األوساط  .  معاداة السامية عىل اليهود وسم أنفسهم عالنية

 .السامية عليهم عدم فعل ذلك 

نحن  –ومثلام يجد هؤالء الذين يف اليمني املتطرف مخرًجا لهم حني يُتهمون مبعاداة السامية   
  –نحب اليهود بشكل مقبول ما داموا يرّحلون أنفسهم إىل إرسائيل ويحافظون عىل بالدنا دون أذى

نحن نحب اليهود بشكل  :  فهم يقولون.  طرف يجدون مخرًجا أيًضافإن أولئك املوجودين يف اليسار املت
التغري عن  بأفكارنا دامئة  إخفاق  املتعنتة ويلتزمون دون  يتخلصون من خاصياتهم  داموا  ما  مقبول، 

واملساواة من  .  العدالة  بالتربؤ  العلامين  التحول  من  بنوع  يقبلون  داموا  ما  ترحيب  موضع  واليهود 
األشياء   من  فعليًا  –معظمهاأو  –العديد  يهوًدا  تجعلهم  إىل  .  التي  التحول  اليهود  عىل  كان  يوم  ذات 

 .املسيحية، أما اآلن فيجب عليهم التحول إىل معاداة الصهيونية

هذه الحاالت واملئات من الحاالت املامثلة التي تتكشف يف جميع أنحاء البالد هي بالتأكيد جزء   
الذين يخربونني أنهم يفرضون رقا الليربالية  مام يدفع  بخلع    –بة استباقية عىل أنفسهم يف األماكن 

حق   من  ما  أنه  أحدهم  يقرتح  عندما  اإلصغاء  بعدم  والتظاهر  جامعية؛  محارضة  دخول  قبل  الكيباه 
باملرور دون تصحيح؛ والوقوف مكتويف  «  اليهود البيض»إلرسائيل يف الوجود؛ والسامح لتعليق عن  

 .لتشويه السمعة والتجريد من اإلنسانية« النوع املخطئ »ن األيدي بينام يتعرض اليهود اآلخرو 

وما يتخوف هؤالء اليهود منه  .  قلة قليلة من هؤالء األشخاص يخشون العنف مبعناه الحريف 
وهو التعرض لإلدانة األخالقية والنبذ االجتامعي وتشويه السمعة من  :  أكرثُ خصوصية وأكرث ترجيًحا

وأصدقائ وأساتذتهم  أقرانهم  السياسينيقبل  وحلفائهم  هذا  .  هم  فإن  صالًحا،  تقدميًا  تكون  وليك 
وإخبار الحقيقة ال يستحق  .  يتطلب بشكل متزايد تشويه التاريخ اليهودي والتربؤ من الدولة اليهودية

 .املخاطرة بالسمعة أو املهنة أو املكانة االجتامعية

العديد من القراء واألصدقاء التقدميني  ولكن ألن العنف ههنا ليس جسديًا يف العادة، يخربين   
عن  يتمخض  وما  البيض  سيادة  بني  األخالقي  التكافؤ  أو  املقارنة  من  نوع  أي  عقد  السخف  من  أنه 
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السيطرة عن  خارج  إلرسائيل  انتقاد  األساس  يف  بأنه  يرصون  ما  وهو  للسامية  .  اليسار،  فاملعادون 
الي –«  الحقيقيون» املعابد  عىل  النار  يطلقون  اليمني  –هوديةالذين  يف  فقط  رصف  .  موجودون  وإن 

يؤكدون حسبام  خطري  وإمنا  مسؤول،  غري  ترصف  مجرد  ليس  التهديد  هذا  عن  أن  .  االنتباه  لو  كام 
 . الكراهية لعبة محصلتها صفر

هي    لظاهرة  بكثري،  إلحاًحا  أقل  لظاهرة  منصتي  استخدام  أجرؤ عىل  كيف  البعض  ويتساءل 
 التحدث علنًا عنها؟  ميكننامتى  : يجعلني أتساءل بالتأكيد أقل فتًكا بكثري؟ هذا

إىل    املنتمني  واألطباء  واملحامني  والفنانني  التقنيني  والعامل  والنشطاء  األساتذة  أن  صحيح 
ولن يخرج هؤالء  .  اليسار ليسوا من ذلك النوع من األمريكيني الذين مييلون إىل اقتناء األسلحة اآللية

ا عبارة مبنتهى  كعبارة  مطلًقا ويقولوا  اليهود»لفظاظة،  من  «.  اقتلوا  تنبثق  التي  السامية  فمعاداة  ال، 
وتطوًرا دهاًء  أكرث  مرشوع  واملسامع  .  اليسار  األلسن  عىل  مألوفة  بلغة  مموهة  تكون  ما  وعادة 

 .هي لغة العدالة االجتامعية ومكافحة العنرصية واملساواة والتحرير: اليهودية

انتقاد  »فهي تدعي أنها  –لستار الزائف لالختالف السيايس  معاداة السامية هذه خلف ا  تتوارى 
فقط»أو  «  إلرسائيل للصهيونية  النبيلة  –«معاداة  ألهدافها  عليها  بالثناء  محاربة :  وتطالب  وهي 

ألنه  .  وبهذه الطريقة حصنت نفسها من النقد بنجاح.  العنرصية ومحاربة القومية ونرصة املضطهدين
املعاكسة، كل من يشري إىل أن معاداة الصهيونية معادية للسامية، يف التأثري إن مل  يف هذه املعادلة  

إنها تذكرين مبالحظة سوزان سونتاج الشهرية  .  يكن يف النية، يكون مدافًعا عن العنرصية والقومية 
 . بأن الشيوعية هي الفاشية بوجه إنساين

تهدي  اعتبارها  الكثريين  يزال عسريًا عىل  ما  األقل،  ومع ذلك،  البداية عىل  تحاول، يف  ًدا ألنها 
 . تهميش اليهود فقط بداًل من قتلنا 

كتب بن هيكت الذي يعد أحد أعظم كتاب السيناريو يف جيله عن هذه املعضلة يف كتاب صدر   
للمتعرثينبعنوان    1944عام   مجهول.  دليل  شخص  من  الربيد  يف  رسالة  تلقيه  هيكت  :  يصف 

«.  عىل طول الصفحة بحروف كبرية مكتوبة بقلم تلوين أحمر‘  يع اليهوداقتلوا جم’ُخربشت الكلامت  »
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رمبا مل يكن من أذىك الرجال، ورمبا كان  .  يستغرق هيكت يف التفكري عمن قد يكون مرسل الرسالة
الذي سينتاب هيكت حني يقرؤها الخوف  قائاًل .  شخًصا يبهجه تخيل  ليس كل  : »ولكن هيكت يشري 

.  فالعديد منهم يكتبون بالحرب الفاخر، كالسيد فولتري مثاًل .  بقلم تلوين أحمر  املعادين للسامية يكتبون
 «. فهو يجثم عىل رف املكتبة بكل جمله املكهرربة حيًّا بني األغلفة. ولكن السيد فولتري ال يأيت بالربيد

  ولسوء .  الرسالة مكتوبة بقلم تلوين أحمر؟ يرميها كاتب السيناريو بسهولة يف سلة املهمالت 
بكثري أصعب  العقل،  أمري  فولتري،  عن  النظر  رصف  فإن  هيكت.  الحظ،  »يكتب  فولتري  :  السيد  كتب 

مكتبي »مفتوحة عىل  هوليوود«.  من  لتي  مراسر من  بكثري  ألكرث وضوًحا  أكرث  .  وإنه  عزميتي  ويوهن 
الجسد.  بكثري تصيب  التي  من  الفكر  لجرائم  حساسية  أكرث  ألنني  أخطر  .  رمبا  أكرث  ألنها    –فهي 

 «.دميومة

أما املعادون  .  فنحن نعلم أنهم يتمنون موتنا.  النازيني الجددومن السهل بطريقة ما محاربة   
مستنريًا،  تفكريًا  باعتباره  تعصبهم  عن  يدافعون  الذين  الدكتوراه،  درجة  عىل  الحاصلون  للسامية 

أصعب الو .  فمحاربتهم  نفس  يف  خوفني  يواجهون  األمريكيني  اليهود  فإن  من  وهكذا  أحدهام  قت، 
وإظهارهم عىل  .  التعرض إلطالق النار عىل يد دعاة سيادة العرق األبيض:  الخارج واآلخر من الداخل 

 .أنهم من دعاة سيادة العرق األبيض

 •   •   • 

اليهود يف  2017يف عام   باملائة من جميع جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية يف    58.1، استُهدف 
املتحدة املقابل، استهدف  . )الواليات  املسلمني  18.6يف  وإذا حددت موقع كل من هذه  (.  باملائة منها 

الواليات   لليهود عىل خريطة للواليات املتحدة، فستجد أن جميعها تقريبًا حدثت يف  الجرائم املعادية 
 . ومن ضمنهم أنا. هذا هو املكان الذي يجنح اليهود للعيش فيه. التي يغلب عليها اللون األزرق

بالتأكيد  ا  أن  بالني  سارة  تعتربها  لن  أماكن  يف  الحقيقية»أتسكع  الجرجري«.  أمريكا  .  وأحب 
لهذه األسباب، يف حني يغزو أتباع اليمني البديل عاملي «.  املتداعية»  نيويورك تاميزأعمل يف صحيفة  

 . يف العامل الحقيقي«  يهودية مخادعة»عىل اإلنرتنت، ال أقابل غالبًا األشخاص الذين يطلقون عيل 
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يف الواقع، إنني أراقبها وهي تزداد قوة .  ومع ذلك، شهدت عن كثب معاداة السامية اليسارية 
كولومبي طالبة يف جامعة  الطعام ويف  مذ كنت  قاعات  الفصول ويف  من  العديد  تعلمت يف  ا، حيث 

 .حانات الحرم الجامعي، أنه ال ميكنك أن تكون تقدميًا مبكانة جيدة وصهيونيًا يف آن واحد

ويف أحد  .  خالل سنتي الثانية يف الجامعة، تلقيت دورة محارضات عن تاريخ الرشق األوسط 
املدينة، قابلت مصادفة زميلة من الدورة كنت قد التقيت بها    األيام، يف رحلة مبرتو األنفاق إىل وسط

السابق العام  بأن لديها سؤااًل .  كنا ودودتني.  يف ندوة أدبية  إذن  .  أنت ليربالية متعّقلة:  قالت.  وأقرت 
 كيف بإمكانك أن تكوين صهيونية؟ وكيف بإمكانك أن تدعمي أيديولوجية عنرصية؟ 

سكسونية  -فهي بروتستانتية أنجلو. مية بأي حال من األحوالمل تكن هذه الطالبة معادية للسا 
بيضاء من كاليفورنيا ال تعرف الكثري عن املنطقة قبل التسجيل يف هذه الدورة التمهيدية التي يدرّسها  

بأن   أعلن  رجل  وهو  مسعد،  جوزيف  يدعى  الوقت  ذلك  يف  مثبت  غري  أمة»أستاذ  ليسوا  «  اليهود 
عنرص»و دولة  اليهودية  الوجودالدولة  يف  الحق  لها  ليس  األسس  «.  ية  أحد  أن  مسعد  أوضح 

أن تؤمن بأن دولة متثل أقل من  .  األيديولوجية لكونك تقدميًا صالًحا هو أن تكون مناهًضا للصهيونية
وأن تؤمن بأن دولة واحدة معيبة  .  باملائة من مساحة الرشق األوسط هي أصل مشاكل تلك املنطقة  1

ال تستحق    –عامل فيه سوريا وكوريا الشاملية والصني وروسيا–بة يف العامل  من بني جميع الدول املعي
 . إصالح عيوبها ويجب أن مُتحى من الخريطة

ليس باعتبارها تتويًجا  –، كانت هذه النظرة إلرسائيل  2003عندما التحقت بالجامعة يف عام   
مالذًا آمنًا للشعب اليهودي،  أللفي عام من التوق اليهودي، أو عودة شعب أصيل إىل وطنه، أو حتى  

األوسط الرشق  يف  األبيض  لالستعامر  األخري  املعقل  باعتبارها  الحرم    –وإمنا  يف  أقساًما  غزت  قد 
االستعامر بعد  وما  الحداثة  بعد  ما  نظرية  تبنى  الذي  إرسائيل  .  الجامعي  شيطنة  كانت  ذلك،  ومع 

وسط التابع للكلية أكرث عدوانية من أي  واليهود اإلرسائيليني التي مورست يف قسم دراسات الرشق األ 
 . مكان آخر
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، كتب حميد دبايش الذي كان رئيس قسم دراسات الرشق األوسط آنذاك مقااًل  2004يف عام   
اإلرسائيليني.  املرصية  األهرام ويكيل يف جريدة   اليهود  عن  التشويه  : »كتب  قرن من  ترك نصف  لقد 

يف الطريقة التي يتحدثون بها، «. » وجوه هؤالء الناسوالقتل املنهجي لشعب آخر آثاره العميقة عىل
بها   يحيّون  التي  والطريقة  األشياء،  مع  بها  يتعاملون  التي  والطريقة  بها،  ميشون  التي  والطريقة 

هناك مواربة متوطنة يف هذه اآللية، وابتذال  .  بعضهم بعًضا، والطريقة التي ينظرون بها إىل العامل
ي الشخصية  يف  وبنيوي  لثقافتهاعميق  الهيكلية  الفقرات  بأنهم  «.  طال  الصهاينة  إىل  دبايش  وأشار 

اللصوص» مايو  «.  ضباع ضاحكة»و«  سادة  فيسبوك2018ويف  »، نرش عىل  كل غدر وقبح وخبث : 
 ‘«. إرسائيل’يحدث يف العامل، انتظر فقط بضعة أيام وسيظهر االسم القبيح 

جامعة    يف  الوضع  بدا  الزمان،  من  عقد  استثنايئقبل  وكأنه  سنوات،  .  كولومبيا  بضع  ومنذ 
.  كانت تحدث فضيحة واحدة معادية للصهيونية يف الحرم الجامعي كل عام أو رمبا كل فصل درايس

وقد أصبحت التجارب التي يخوضها الصهاينة واليهود امللتزمون يف  . أما اآلن فهناك العديد كل أسبوع
 .الحرم الجامعي أقبح بكثري

نيويورك كمثالخذ    للطالب .  جامعة  مثاليًا  تبدو مكانًا  التي تجعلها  املعايري  تتوفر كل  ففيها 
كبري  :  اليهود يهودي  الجامعيني  13نحو  )مثة مجتمع  الطالب  من  مزدهرة، (باملائة  هيليل  ومنظمة   ،

ومع   .وتقع يف قلب مدينة نيويورك التي تضم أكرب عدد من السكان اليهود بني جميع املدن يف العامل
ذلك، قيل هناك لدوريا كاهن، وهي طالبة صاعدة يف السنة الثالثة، إنها بال شك تحظى باملال الكثري،  

شعبها   يف  «  يسيطر»وإن  قُتلوا  يهودي  ماليني  ستة  بأن  القول  مبالَغٌة  وإنها  نيويورك،  عىل 
يشتكون  .  الهولوكوست ما  لديهم  ليس  اليهود  إن  يقولون  الطالب  زمالءها  سمعت  ألنهم  وقد  منه 

أمريكا يف  امتيازًا  األكرث  »وقالت.  املجموعة  يف :  الجدد  النازيني  من  التعليقات  هذه  من  أي  يكن  مل 
 «.لقد كانت من أساتذيت وأصدقايئ املفرتضني«. »اليمني البديل

. يقرتح املشهد السيايس األوسع يف جامعة نيويورك السبب وراء معاملة كاهن بهذه الطريقة 
ديسمرب   االستثامرات  2018ففي  وسحب  املقاطعة  لحركة  قراًرا  بنجاح  الطالبية  الحكومة  مررت   ،

وهو االنضامم إىل الحركة ملقاطعة إرسائيل التي تناهض الدولة اليهودية بني نهر  –وفرض العقوبات  
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. يدعو الجامعة إىل سحب استثامراتها من الرشكات التي تتعامل مع إرسائيل  –األردن والبحر املتوسط
الجامعة  بعد   برنامج  مقاطعة  الجامعة  يف  والثقايف  االجتامعي  التحليل  قسم  قرر  أشهر،  بضعة 

للدراسة بالخارج يف إرسائيل، وهذا تطور ملحوظ بشكل خاص نظرًا لعدم مقاطعة اإلمارات العربية  
حديثة  –املتحدة   عبودية  وفيه  نيويورك  لجامعة  تابعة  جامعة  يضم  بلد  جامعة  .  فهي  منحت  ثم 
جائزة رئيس الجامعة للخدمة، وهي أعىل تكريم يف الجامعة، ملنظمة طالب من أجل العدالة    نيويورك

والختتام العام، استغل الكاتب ستيفن ثرارش مناسبة خطاب تخرجه يف كلية الدراسات  .  يف فلسطني
ليقول للفنون والعلوم  »العليا  العدالة  :  يف  أنا فخور جًدا، فخور جًدا بفصول منظمة طالب من أجل 

نيويورك جامعة  يف  السالم  أجل  من  اليهودي  الصوت  ومنظمة  املقاطعة  ...  فلسطني  حركة  لدعم 
ما   هذا  ألن  إرسائيل  يف  العنرصي  الفصل  دولة  حكومة  ضد  العقوبات  وفرض  االستثامرات  وسحب 

 «.نحن مدعوون لفعله

ث  من  تحريضية  تغريدات  املنشورات  من  العديد  كشفت  ذلك،  أعقبت  التي  األيام  رارش، يف 
كان   إنه  قائاًل  هاميلتون،  أندرو  الجامعة،  رئيس  الوضيعة  »بـ«  مصدوًما»فاعتذر  التغريدات  هذه 

 .ولكن ذلك كان وجيزًا ومتأخرًا جًدا«. واملعادية للسامية بال شك 

أعاد األستاذ يف  .  ثرارش اآلن أستاذ يف كلية ميديل للصحافة يف جامعة نورث وسرتنو   وقد 
صحيفة   يف  الراحل  الصحفي  والد  بريل،  جوديا  أنجلوس  لوس  يف  كاليفورنيا  سرتيت جامعة  وول 

األم   جورنال أن منحت جامعته  بعد  املتميز  للخريج  نيويورك جائزته  دانيال بريل، خريٌج من جامعة 
فلسطني يف  العدالة  أجل  من  طالب  ملنظمة  اختيار  .  جائزة  عن  ييل  ما  حفل  وقال  ملتحدث  الجامعة 

»التخرج يف  :  السامة  األعشاب  تنمو  أن  ميكن  مناسبة،  الرتبة  ظروف  تكون  عندما  أنه  ثرارش  يثبت 
أخىش الفكرة بأن تشوًها عنرصيًا بهذه السمية سيُمنح منصة  .  أفضل جامعاتنا وعىل مرأى من أعيننا

نورث وسرتن الطالب يف جامعة  نحن  .  ويستنسخ  بنا  يثق  الجمهور  بشأن ظروف    –لرتبوينيا–إن 
 « الرتبة؛ فهل نحن جديرون بالثقة؟

ال  اإلجابة هي  أن  ملتحقة،  إيلني شانزر، وهي طالبة مستجدة  والدة شانزر،  .  قررت  كان جد 
مارتن برينشتاين، رئيًسا لقسم املوسيقى يف الكلية يف يوم ما، ومع ذلك توصلت شانزر إىل استنتاج  
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منتسبة إىل مؤسسة تستوعب أعضاء  »كام كتبت  «  فستكون»ويورك،  مفاده أنها إذا التحقت بجامعة ني
للسامية املعادية  لأليديولوجيات  مكرسة  طالبية  ومنظامت  تدريس  إىل  «.  هيئة  رسالتها  يف  وتابعت 

»الجامعة أنا :  ذلك،  ومع  السامية؛  ومعاداة  الصهيونية  معاداة  بني  جامعتكم  حرم  يف  البعض  يفرق 
هؤالء من  واحدة  لكن  ترتدي  .  لست  مختلفة،  أجيال  عرب  مختلفة  أقنعة  لشعبي  األزلية  الكراهية  هذه 

 «.هدفها األسايس هو نفسه دامئًا

امللتزمني   اليهود  الجامعات األمريكية بخطى متسارعة، أظن أن  النزعات يف  إذا استمرت هذه 
  تتعرض معتقداتهم األساسية ووجودهم يف »سيحذون حذو شانزر ويتجنبون الحرم الجامعي حيث  

ذاتها تحقريًا معتاًدا  « صهيوين»يف الواقع، أصبحت كلمة . كام أوضحت يف رسالتها« حد ذاته للتهديد
الجامعات من  العديد  سمعْت .  يف  مثاًل،  ميشيغان،  جامعة  يف  مستجدة  كطالبة  أختي  تأهيل  فخالل 

.  يه رائًعابدا كل يشء ف.  فتاتني يف ساحة الكلية تتحدثان عن شاب متيض إحداهام معه بعض الوقت
بعد أربع سنوات، مررت الحكومة الطالبية يف «.  ال ميكنني مواعدة صهيوين: »إال أن ما ينهي عالقتنا

 . جامعة ميشيغان قراًرا لحركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات

للسامية    املعادية  التقليدية  األحداث  تزال  مرتني  )ما  التي ظهرت  املعقوف  الصليب  كرسومات 
عام   يف  األقل  ديوك  2018عىل  جامعة  حرم  (  يف  يف  عدًدا  للصهيونية  املعادية  األحداث  تفوق 

الواليات املتحدة .  الجامعات وفًقا ألمشا، وهي منظمة تتعقب معاداة السامية يف حرم الجامعات يف 
النوعنيل بني  مهمني  اختالفني  تخفي  األرقام  الحاالت  .  كن  يف  للسامية، «  التقليدية»أواًل،  املعادية 

ثانيًا، يف الغالبية العظمى من األحداث املعادية .  يترصف الجاين عادًة مبفرده ودومنا انتامء تنظيمي
وكان  «  مجتمع الحرم الجامعيعازًما عىل إيذاء األفراد املؤيدين إلرسائيل يف  »للصهيونية، كان الجاين  

التقليدية الحاالت  من  مرات  بسبع  أكرب  الجامعات  إىل  انتامئه  الجامعي  .  احتامل  الحرم  لتقرير  وفًقا 
لعام   أمشا  أجرته  ألن  »،  2017الذي  مهم  بشكل  احتاملية  أكرث  بإرسائيل  املرتبطة  الحوادث  كانت 

 «. يتمخض عنها حرم جامعي عدايئ

و إن    النشطاء  هؤالء  به–األساتذة  هدف  يرصحوا  مل  وإن  معادية    –حتى  هو جعل جامعاتهم 
كام رصحت إينات ويلف، وهي عضو  .  لبعض األفكار اليهودية األساسية، ثم لليهود الذين يعتزون بها
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تعمل معاداة السامية من خالل التقييد املتزايد للمساحات التي »سابق يف الكنيست عن حزب العمل،  
 «.ود بالرتحيب والراحة، إىل أن يغادروا جميعهمميكن أن يشعر فيها اليه

ال تنحرص املشكلة يف أن مناهضة الصهيونية قد أصبحت اآلن يف الغالبية العظمى من حرم  و  
الجامعات املرموقة إحدى ركائز التقدمية، إىل جانب حقوق اإلجهاض وإضفاء الرشعية عىل املخدرات  

ما هو أبعد من ساحة الجامعة واخرتقت العامل الحقيقي    فهذه النزعات قد تجاوزت.  والعدالة العرقية
أشخاٌص يتمتعون بقوة    –سواء بشكل ضمني أو رصيح–حيث يتحدى اآلن حقَّ إرسائيل يف الوجود  

جيم كرو  سياسية وثقافية هائلة، من ضمنهم مفكرون شهريون كميشيل ألكسندر، وهي مؤلفة كتاب  
 .متحمسون يف الكونغرس كرشيدة طليب من والية ميشيغان، ونواب دميقراطيون الجديد

رمبا مل تنجح حركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات يف الوصول إىل العديد   
أكرث   أصبحوا  الذين  الكونية،  التقدميني  نظرة  تشكيل  يف  كثريًا  نجحت  ولكنها  الجامعات،  حرم  من 

الخ الجانب  عىل  إرسائيل  أن  يعتقدون  يعني  فأكرث  كصهيوين  شخص  تعريف  وأن  التاريخ،  من  طأ 
 .أن الدولة اليهودية يف حد ذاتها مرشوع لدعاة سيادة البيض –واألكرث إذهااًل –تعريفه كعنرصي 

النشطة هي   السامية  الصهيونية موقًفا سياسيًا معياريًا، تصبح معاداة  عندما تصبح معاداة 
ه .  القاعدة الصهيونية  أن  تعتقد  كنت  إذا  عنرصيونألنه  الصهيونيني  أن  يعني  فهذا  العنرصية،  .  ي 

 .والجميع يعرف ما يجب أن يحدث للعنرصيني

 • • • 

 هل من العدل أن نساوي بني معاداة الصهيونية ومعاداة السامية؟ 

يف : » أوضح الحاخام جوناثان ساكس، وهو الحاخام األكرب السابق يف اململكة املتحدة، قائاًل  
ال كان  الوسطى،  دينهمالعصور  بسبب  مكروهني  القرن  .  يهود  وأوائل  عرش  التاسع  القرن  ويف 

كانوا مكروهني بسبب عرقهم القومية إرسائيل.  العرشين،  دولتهم  فهم مكروهون بسبب  اليوم  «. أما 
الفكرة  نفس  عىل  كلها  الثالثة  الكراهية  أنواع  »تؤكد  جامعي  :  بشكل  الوجود  يف  الحق  لليهود  ليس 

 «. وق التي يتمتع بها البرش اآلخرونكيهود يتمتعون بنفس الحق
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 .ومع ذلك، من السهل إثبات الحالة الفكرية بأن معاداة الصهيونية ومعاداة السامية مختلفتان 

املعادون للصهيونية .  أواًل، مثة تاريخ حافل باليهود املعادين للصهيونية  اليهود  فاليوم يشري 
، وهو نفس العام الذي شّكل 1897الذي ظهر يف روسيا عام    إىل حزب البوند(  وبفخر)عىل الفور  

تجسد حل هرتزل ملحنة اليهود يف حق تقرير املصري  .  فيه تيودور هرتزل املنظمة الصهيونية العاملية
آخر.  اليهودي لهم رأي  البوند كان  االشرتاكيني يف  بأن طريقة معالجة  .  ولكن  البوند  إذ جادل حزب 

املتفشية السامية  مكاننا    معاداة  يف  بالبقاء  بل  األوسط،  الرشق  إىل  بالهروب  تكون  ال  أوروبا  يف 
 . واالنضامم إىل الطبقة العاملة للتضامن معهم

الذي دافعوا عنه موجودين  العامل  البوند وال  وهي أفكار، عىل  –ولكن أفكارهم  .  مل يعد حزب 
يتم   –ملنهجي أو القتل الجامعيالنقيض من الصهيونية، مل يكن مبقدورها إنقاذ اليهود من االضطهاد ا

أخرى مرة  اليوم  البوند  .  تناولها  حزب  عارض  حني  أنه  يف  بالتأكيد،  الجوهري،  االختالف  ويكمن 
ومل تكن املجموعة عىل  .  إرسائيل يف روسيا أوائل القرن العرشين، مل تكن الدولة موجودة يف الواقع

ذلك، ورغم الدروس التي يلقنها التاريخ، مثة  ومع  .  علم بإراقة الدماء التي سيطلقها هتلر يف أوروبا
الدولة  لوجود  معارضة  تزال  ما  رئييس،  بشكل  اليهود  يضم  بعضها  مختلفة،  يسارية  مجموعات 

 .اليهودية

دينية  أسس  عىل  يهودية  دولة  إقامة  بحامس  اليهود  بعض  يعارض  طويلة  فرتة  فهم  .  منذ 
هذه .  ة يف إقامة دولة عىل األرض املقدسةيعتقدون أنه حتى مجيء املسيح، لن يكون لليهود مصلح

القرن  لليهودية يف  بالنسبة  هامشية  مجموعة  كارتا، وهي  ناطوري  مثل  مجموعات  نظر  هي وجهة 
للمسيحية بالنسبة  املعمدانية  يُعد أعضاؤها يهوًدا  .  الحادي والعرشين ككنيسة ويستبورو  ومع ذلك، 

ال جريمي كوربني، والحكومات اليمينية كالجمهورية بامتياز يف نظر املعادين للسامية اليساريني أمث
اإليرانية عرفات.  اإلسالمية  يارس  لدى  عمل  كارتا  ناطوري  أعضاء  أحد  أن  هريش  :  حتى  موشيه  كان 

 .وزيره لشؤون اليهود
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كان آرثر بلفور وزير الخارجية الربيطاين الذي  .  ومثة أيًضا تاريخ للصهاينة املعادين للسامية 
، كتب رسالة قصرية 1917ففي عام  .  د إىل أرض إرسائيل سياسة بريطانية رسميةجعل عودة اليهو 

فيها   يقول  روتشيلد  اللورد  قومي »إىل  إقامة وطن  إىل  العطف  بعني  الجاللة  صاحب  تنظر حكومة 
للشعب اليهودي يف فلسطني، وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، عىل أن يُفهم جليًا 

بع يؤىت  لن  غري أنه  الطوائف  بها  تتمتع  التي  والدينية  املدنية  الحقوق  من  ينتقص  أن  شأنه  من  مل 
 «.اليهودية املقيمة يف فلسطني، وال الحقوق أو الوضع السيايس الذي يتمتع به اليهود يف أي بلد آخر

لكن من صاغ إعالن بلفور الشهري أيد أيًضا هجرة اليهود إىل أرض إرسائيل ألنه مل يرغب يف   
املذابح إىل بالده  مجيء الفارين من    1905وهذا هو سبب تأييده لقانون عام  .  يهود أوروبا الرشقية 

دعمت الحكومة البولندية هجرة يهودها إىل إرسائيل يف ثالثينيات .  الذي يحد من هجرتهم إىل إنجلرتا
 .القرن العرشين لنفس األسباب املعادية للسامية

اليهود املعادين للصهيونية، متاًما كام يوجد بعض الصهاينة ما يزال هناك بعض  حتى اليوم،   
للسامية الهامشية  .  املعادين  األيديولوجيات  هذه  إىل  اإلشارة  فالغالبية –لكن  جًدا،  هامشية  وهي 

كصهاينة يعرَّفون  العامل  يف  اليهود  من  أن   –العظمى  يف  املتمثل  الحايل  الواقع  معالجة  يف  تفشل 
 .ت فكرة مجردةفهي ليس. إرسائيل موجودة

ما    بشأن  واضحني  يكونوا  أن  املهم  فمن  للصهيونية،  معادون  إنهم  الناس  يقول  عندما  لذا 
فام يسعون إليه هو القضاء عىل دولة فعلية يف وطن األجداد اليهود حيث يعيش أكرث  .  يسعون إليه

يك عن ذكر مع عائالتهم، ناه  –ينحدر أكرث من نصفهم من الرشق األوسط–من ستة ماليني يهودي  
وباستثناء  .  مليوين مواطن غري يهودي ال يسلمون عىل أنفسهم حني يشن أعداء إرسائيل هجوًما عليها

الدول   جميع  أن  يعتقدون  الذين  وبريكيل  بروكلني  يف  امللتزمني  األناركيني  من  مئات  لبضع  ملحوظ 
إال  . دولة أخرى يف العاملالقومية يجب أن تختفي، فإن املعادين للصهيونية ال يؤيدون القضاء عىل أي  

 .هي الدولة اليهودية. دولة واحدة
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لقد أصيب العديد منا بالخدر إىل حد كبري تجاه حقيقة وجود حركة سياسية مهمة يف الغرب   
ومل هذه الدولة فقط، بالنظر إىل أن العديد  .  تعتقد أن هناك دولة واحدة فقط يف العامل غري رشعية

قد أقيمت باملثل يف أثناء الحرب والنزوح، ورُسمت (  بنان والعراق وسوريال)من الدول الحديثة األخرى  
 مل تعد هذه فقط غري رشعية؟ . حدودها عىل يد القوى اإلمربيالية التي اضمحلت إمرباطورياتها

للصهيونية    املعادي  الحلم  يُفرض  حني  سيحدث  أو    –وماذا  الواحدة  الدولة  حل  يف  املتمثل 
من ميتلك حتى الفهم األكرث سطحية لسياسة الرشق األوسط وتاريخه يدرك    القضاء عىل إرسائيل؟ إن

إذا  .  أنه سيفيض إىل مذابح أو إبادة جامعية بعد مرور أقل من خمسة وسبعني عاًما عىل الهولوكوست
املنطقة   املسيحية يف  التجربة  الزرادشتيني–كانت  أو  اليزيديني  قد علمتنا درًسا،    –ناهيك عن تجربة 

ا أن  حاميةفهو  دون  العيش  ميكنها  ال  املعارص  األوسط  الرشق  يف  املعادون  .  ألقليات  يفكر  حني 
سيحزمون   اإلرسائيليني  أن  يتصورون  فهل  تحققت،  رؤيتهم  أن  لو  سيحدث  ما  بشأن  للصهيونية 

ال بالتأكيد،  وإثيوبيا؟  واملجر  أفغانستان  إىل  ويعودون  سيقاتلون.  حقائبهم  الحلم  سذاجة  إن  .  فهم 
 .عنهااملعادي للصهيونية تضمن واقًعا دمويًا جًدا، ويجب إرغام املعادين للصهيونية عىل الدفاع 

املعادون للصهيونية بانتظام أنهم ينتقدون إرسائيل فحسب، وأن من ينعتهم باملعادين    يزعم 
أطلق الباحث الربيطاين ديفيد هريش عىل هذا اسم صيغة .  للسامية يحاول ببساطة إسكات ذلك النقد

عام   السامية  معاداة  يف  انغمس  الذي  ليفينغستون  كني  السابق  لندن  عمدة  اسم  عىل  ليفينغستون، 
انتقاده   2005 إسكات  يحاولون  كانوا  للسامية  الواضحة  معاداته  أغضبتهم  الذين  أن  عىل  وأرص 

إال ليس  ليف.  إلرسائيل  صيغة  أن  هريش  مبعاداة  »ينغستون  كتب  اتهام  يف  االنخراط  لرفض  وسيلة 
م يشارك يف مؤامرة إلسكات الخطاب  .  السامية وبداًل من ذلك، تعكس اتهاًما مضاًدا ساخطًا بأن املتهر

وأيًضا دمج  «.  السيايس النية  التهمة بسوء  الذي وجه  الشخص  للمتَهم تشويه سمعة  الوسيلة  وتتيح 
 .د منصف إلرسائيلحتى معاداة السامية العلنية كنق

أكرث و   شيئًا  باعتباره  إلرسائيل  املوجه  املرشوع  االنتقاد  فهم  أحيانًا  يُساء  أنه  فيه  شك  ال  مام 
.  لكن يف كثري من األحيان، ورغم ادعاءات املعادين للصهيونية، فإنه يعمل يف االتجاه املعاكس.  قتامة

أل مغني الراب أهناك يهود يف الحشد؟  يف مهرجان أقيم يف أوسلو يف مارس من هذا العام، مثاًل، س
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»وقال اليهود:  عىل  لعبارة  «.  اللعنة  معنًى  تأويل  اليهود»يصعب  عىل  معادية  «  اللعنة  أنها  سوى 
ومع ذلك، قرر املدعي العام يف الرنويج عدم اعتبارها خطاب كراهية بذريعة أنها من املمكن  .  للسامية

 «.انتقاًدا إلرسائيل »أن تكون 

واليوم، يف انعطاف منوذجي  «.  اليهود هم مصيبتنا: »النازي يف أملانيا ذات مرةأعلن الحزب   
حمالت  ( اليمني)أصبحت فيه إرسائيل البديل من اليهود، يشن حزب النازيني الجدد األملاين دي ريشته 

معاداة للصهيونية، «  محض»رمبا سيدعي أوقح املدافعني أن هذا  «.  إرسائيل هي مصيبتنا»تحت شعار  
 . لكنها بجالء معاداة للسامية بثوب جديد

فمثلام أؤمن أن جزًءا مهاًم من  .  بتاتًا.  أنا ال أقول إن انتقاد السياسة اإلرسائيلية معاد للسامية 
إلرصار عىل وفائها بوعدها، فإن  كون املرء وطنيًا أمريكيًا ال يقترص فقط عىل الدفاع عن أمريكا ولكن ا

 . جزًءا من كون املرء صهيونيًا يعني محاسبة إرسائيل عند تقصريها

اإلرسائيلية  للحكومة  الحالية  بالسياسات  املتعلقة  التفاصيل  كل  تقديم  الكثريين  . بإمكان 
هود يف  بالنسبة يل، أشعر بانزعاج شديد من القبضة الخانقة التي تفرضها الحاخامية عىل حياة الي

وهي قبضة شعرت بها شخصيًا حني بصق شبان حريديون عيّل عند الحائط الغريب يف   –إرسائيل  
القوميني  .  2019مارس   إىل  بالتقرب  قتيل  ماليني  الستة  تخون  الحالية  الحكومة  أن  أعتقد  وإين 

غري ليربالية  اليمينيني املتطرفني، مثل فيكتور أوربان الذي حول املجر إىل ما يسميه بفخر دميقراطية  
وأعتقد أن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو  .  يف أثناء القيام بحملة ترعاها الدولة ملراجعة الهولوكوست

. العنرصي بال اعتذار إىل ائتالفه الحاكم«  عوتسام يهوديت»قد دنس الدولة اليهودية حني أدخل حزب  
 . علني أشعر باإلحباطوإن مشاهدة الفلسطينيني الشباب ينتظرون عند نقاط التفتيش تج

ففيها ميكنك بالتأكيد أن تقرأ عن العديد من الفضائح السياسية .  ألق نظرة عىل صحيفة اليوم 
 .وأفضل من ذلك، أصغ ساعة واحدة إىل نقاش يف الكنيست. إلرسائيل

ولكن الشعور بالحاجة إىل تقديم رشح أو اعتذار بشكل مفرط عن هذا اإلخفاق اإلرسائييل أو  
تُنتقد  »، وفيها «فتوة الحي»ني االنصياع للمعضلة التي كشف عنها بوب ديالن برباعة يف أغنية ذاك يع
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الحياة قيد  عىل  لكونها  وتُدان  شاعرية  «.  إرسائيل  أقل  بطريقة  ذلك  عن  رايس  سوزان  عربت  كام  أو 
يتجسد  ولكن عندما  .  ليس مثة بلد محصن ضد النقد، وال ينبغي أن يكون كذلك : »ولكن بالوضوح عينه

ذلك النقد يف اختيار بلد واحد فقط، بشكل غري عادل ومرير وبال هوادة، مراًرا وتكراًرا، فهذا خاطئ  
 «. ونحن جميًعا نعرف ذلك  –متاًما 

إزاء   القلق  عن  التعبري  أو  اإلرسائيلية  السياسات  انتقاد  حول  الصهيونية  معاداة  تتمحور  ال 
إرسائيل تسلكه  الذي  الفعيل  وإمنا  .  االتجاه  العامل  يف  موجودة  واحدة  دولة  شيطنة  حول  تتمحور 

 .ونزع رشعيتها، ثم القضاء عليها يف نهاية املطاف

األطفال  إنجاب  عن  يتحدثان  شابني  زوجني  مع .  تخيل  يناقشانها  مرشوعة  أسئلة  ولديهام 
ا تغيريًا  هل ميكننا تحمل النفقات؟ هل شقتنا كبرية مبا يكفي؟ هل نرغب يف تغيري حياتن:  بعضهام

 .جذريًا؟ هل نرغب يف أن نصبح أبوين؟ ولكن حاملا يولد الطفل، تصبح هذه املحادثة غري أخالقية

واحًدا  شيئًا  يعني  الهولوكوست  قبل  بولندا  يف  للصهيونية  معاديًا  املرء  يكون  أن  .  أن  ولكن 
متاًما آخر  يشء  هو  الراهن  الوقت  يف  للصهيونية  معاديًا  معا.  يكون  يكون  ال  أيديولوجيًا فهو  رًضا 

 .وإمنا يكون معاديًا ألكرب مجتمع يهودي عىل الكوكب. لفكرة

اليهودية  القيم  اليهودية تخون  الدولة  التي تتخذها  الحالية  .  بإمكانك أن تقرتح أن السياسات 
لكن ال ميكنك محو الخط  .  وبإمكانك االدعاء أن الصهيونية املعارصة ليست ما كان أسالفنا ليعتنقوه

األرضالواض تلك  إىل  اليهودي  الشعب  يعيد  الذي  اليهودي  للتاريخ  من  .  ح  كتحررنا  أسايس  فهو 
الله مع  كعهدنا  جوهرية  وفكرة  يجعل  .  العبودية،  الذي  السبب  من  جانب  اليهود  %  92وذلك  من 

الغالبية منهم لبعض سياسات  «  مؤيدين إلرسائيل»األمريكيني يعرّفون أنفسهم بوصفهم   انتقاد  رغم 
 . 2018اإلرسائيلية، وفًقا الستطالع أجرته مجموعة ميلامن عام الحكومة 

يف    شتاينربغ  ميلتون  كتب  األمرييك»كام  الصهيوين  »عقيدة  املعادي  «:  يرتكبه  خطأ  أول 
اليهودية فهم  ييسء  أنه  هو  للصهيونية،  «.  للصهيونية  للمعادي  دين،  »فبالنسبة  محض  اليهودية 

الكنيسة يف  أعضاء  فإن.  واليهود  متاًما  وعليه  مالمئة  غري  والكومنولث  كالوطن  يكتب  «.  مفاهيم 
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ويغيب عنه أن .  إنه يرتكب أخطاء فادحة مرة أخرى بسبب ضحالة الخيال»شتاينربغ يف هذا الصدد  
أحكامها للظروف  وأن  مكانه،  عن  مختلفة  أماكن  يف  يعيشون  آخرين  يهوًدا  أرض .  هناك  فأمريكا 

الثقافة، باست  القومية وأحادية  الثانويةأحادية  الثقافات  اليهودية هنا طبيعيًا شكل كيان  .  ثناء  وتأخذ 
ثقايف والثقافات .  ديني  الشعوب  من  العديد  تضم  السوفيتي  واالتحاد  ورومانيا  بولندا  ولكن 

 «. يف القانون والرأي العام جنسيةوهناك، يشكل اليهود أيًضا . والجنسيات

اآلن  . ولكن من املمكن كتابته اليوم بنفس السهولة. 1945عام  ذي أتالنتيك كُتب ذلك يف مجلة  
ليس عىل الحاجة إىل إرسائيل فحسب ولكن    –فقط، أصبح لدى املعادين للصهيونية املزيد من األدلة  

ومع ذلك، ما زالوا يعارضون  .  عىل معجزة قدرتها عىل البقاء ليربالية جوهريًا يف منطقة غري ليربالية
 . وجودها

لل  املعادون  النوع  سيقول  عن  يدافعون  فهم  ذلك  ومع  للقومية،  معارضون  إنهم  صهيونية 
عن .  الفلسطيني الفضول  يثري  بشكل  ساكتون  لكنهم  الدينية،  باألقليات  يهتمون  إنهم  وسيقولون 

األوسط الرشق  من  للمسيحيني  الحديثة  الجربية  الجامعية  الهجرة  أو  الصني  يف  اإليغور  .  معاملة 
اهتامًما يولون  إنهم  هناك    سيقولون  بأن  املرة  الحقيقة  يتجاهلون  لكنهم  األصليني،  السكان  بحقوق 

وسيقولون إن قوى إمربيالية أجنبية قد .  وجوًدا يهوديًا يف أرض إرسائيل التاريخية منذ تدمري الهيكل
ولن يقرتح  .  أسست إرسائيل، لكنهم سيغفلون عن أن الهند الحديثة، مثاًل، قد تأسست بنفس الطريقة

 .الذين يّدعون معارضة القومية إزالة الهند البتة أي من

بالالجئني    مهتمون  ألنهم  إرسائيل  عىل  يركزون  إنهم  للصهيونية  املعادون  سيقول 
الجئ  .  الفلسطينيني مليوين  من  أكرث  عن  أو  السوريني؟  ماليني  تهجري  عن  هؤالء  يقول  ماذا  لكن 

 الالجئني؟  ألف منهم يف مخيامت 370فلسطيني يف األردن، ما زال أكرث من 

لهم    كمربر  واالستيطانية  األمنية  إرسائيل  بسياسات  الصهيونية  أعداء  يستشهد  ما  غالبًا 
لكن إذا كانت السياسات املضادة للدميقراطية املتخذة ضد الفلسطينيني هي ما .  ملعارضة الدولة ذاتها

املوضوع يف  يد  لليهود  يكون  حني  فقط  أهمية  ذات  فهي  ن.  يهم،  هناك  لبنان،  ألف   450حو  ففي 
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من  .  فلسطيني أكرث  لألمم    50يعيش  وفًقا  البالد  يف  لالجئني  مخياًم  عرش  اثني  يف  منهم  املائة  يف 
ويرجع ذلك جزئيًا إىل أن الدولة متنعهم مبوجب القانون من مامرسة أكرث من عرشين مهنة،  .  املتحدة

 .من ضمنها العمل كأطباء أو محامني أو مهندسني أو محاسبني

عىل  إرسائيل  ينبغي  ارتكبتها  مظامل  هناك  أن  يعرتف  أن  نزيه  شخص  ككل .  كل  فإرسائيل، 
، وافقت إرسائيل عىل خطة األمم املتحدة للتقسيم 1947يف عام . الدول القومية األخرى، هّجرت الناس

العرب عليها  يوافق  مايو  .  ومل  دولتها يف  قيام  إرسائيل  أعلنت  ذلك، حني  أعلنت جيوش 1948بعد   ،
فر  الجامعية،  اإلبادة  بنية  إرسائيل  للقدس، حربًا عىل  العام  املفتي  مع  بالتعاون  عربية،  دول  خمس 

 . وهذه مأساة ال ميكن إنكارها. ألف عريب أو طُردوا 750خاللها 

اإلرس   الجنود  تشاهد  حني  املأساة  تلك  اليهودي تتفاقم  املوقع  أمن  عىل  يحافظون  ائيليني 
باملذبحة التي نفذها العرب يف عام    إنه مصدر قلق كبري حتى لو كنت تعلم.  الصغري يف الخليل مثاًل 

والتي أنهت قرونًا عديدة من الحياة اليهودية يف املدينة؛ وحتى لو كنت تعلم أن امللك داود حكم   1929
إن  .  البطاركة يأيت يف املرتبة الثانية بعد جبل الهيكل يف قداستههناك؛ وحتى لو كنت تؤمن بأن كهف  

 .ومن ضمنها روحي. معاناة الفلسطينيني هناك تشكل عبئًا عىل الروح اليهودية

يف    القتل  ساحات  عن  متييزها  ميكن  ال  إرسائيل  عيوب  بأن  االدعاء  فاحًشا  سيكون  لكنه 
ومع ذلك تُخّص الدولة اليهودية وحدها يف اإلدانة  .  السودان أو فساد دولة العبيد يف كوريا الشاملية

وتكراًرا عامي  .  مراًرا  بني  املتحدة،  األمم  لرقابة  اإلنسان  2016و    2006فوفًقا  حقوق  مجلس  أدان   ،
يف   إرسائيل  املتحدة  لألمم  مختلفة  68التابع  إدانة.  مناسبة  بعرشين  بعدها  سوريا  وكوريا  .  جاءت 

 .مل يوجه املجلس ألي منها أي إدانة: الصني والسعودية وباكستانأما  . الشاملية بتسع إدانات

الدؤوبني وكاتبي األعمدة واملدافعني، عىل رأسهم هيليل   النشطاء  ومع ذلك، باستثناء قلة من 
يجسده ملا  يُنتقد  ما  نادًرا  التحيز  هذا  فإن  املتحدة،  األمم  رقابة  من  بودلري.  نوير  »قال  خدع  :  أفضل 

وباملثل بالنسبة ملعاداة الصهيونية التي نجح أتباعها يف إقناع «.  ك بأنه غري موجودالشيطان هي إقناع
 . العامل بأن أيديولوجيتهم ليست كام تبدو
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فمعاداة الصهيونية معاداة  .  إن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية فحسب بسبب الواقع الحايل
 .للسامية أيًضا بسبب التاريخ

ة النهارية اليهودية، تحدثنا كثريًا عن هتلر؛ وعند الغداء، لعبنا لعبة سوداء تساءلنا يف املدرس 
سينجو عّمن  عاٍل  بصوت  عائلتي.  فيها  مطاردة  عن  مروعة  أحالم  راودتني  الليل،  لست .  ويف  لكنني 

وبالنظر إىل وجود  .  متأكدة من أنني سمعت أساتذيت يذكرون اسم ستالني قط، ناهيك عن اسم لينني
مدرستنا  ي يف  حديثًا  مهاجرين  روس  وقصات  –هود  لهجاتهم  بسبب  معاملتهم  أسيئت  أطفال  وهم 

الرديئة اإلغفال  –شعرهم  نحن  .  محري  فإن  لدينا  يكن  هذه    –املدللني–ومل  قاسته  عام  فكرة  أدىن 
 . العائالت يف االتحاد السوفيتي، وما ضحى به آباؤهم من أجل حياة أفضل هنا

التي استحوذت عىل مكان  إذن، ملاذا نعرف    السامية  الكثري عن هتلر والقليل جًدا عن معاداة 
. يسمى اآلن روسيا؟ إذا كانت املسألة تتعلق بعدد الضحايا، فإن ضحايا ستالني أكرب عدًدا دون منازع

لهتلر التابعة  املوت  نجوا من معسكرات  قد  أجدادنا  العديد من  أن  السبب يف  ورمبا ألن  .  رمبا يكمن 
اليهود األمريكيني مع اليسار السيايس جعل اضطهاد اليهود يف ظل الشيوعيني يبدو بطريقة    متاهي 

األقل عىل  مريحة  غري  مناقشته  جعل  أو  سوًءا،  أقل  األمريكيني،  .  ما  يخاطب  أفضل  بعامل  الحلم  إن 
أبًدا الدم والرتبة  لن تخاطبهم بها سياسات  اليهود، بطريقة  األمريكيني  علمت  كام  –ورمبا  .  وخاصة 

الشعراء قتل  ليلة  أو  األطباء  مؤامرة  عن  قرأت  حني  بالغ  الدينء    –كشخص  الدور  بسبب  ذلك  كان 
رمبا كان إحجاًما عن تجاوز  .  واملأساوي الذي أداه اليهود يف هذا الخط من التاريخ املعادي للسامية

 .املكارثية

لصا  الهائل  األمريكيني  اليهود  لنشاط  السارة  النتيجة  كانت  رمبا  السوفييت يف  أو  اليهود  لح 
عندما يأتون من أجلنا، سنكون  مثانينيات القرن العرشين، وهو ما وثقه غال بيكرمان يف كتابه الرائع  

و  1987ديسمرب    6يف  .  قد رحلنا والدّي  مع  من عمري، شاركت  الثالثة  عندما كنت يف  ألف    250، 
لليهود   بالحرية  للمطالبة  العاصمة  واشنطن  يف  مسرية  يف  أُطلق  .  السوفييتآخرين  النهاية،  يف 
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الحديدي.  رساحهم الستار  السامية  .  وسقط  معاداة  عىل  القضاء  أصبح  انترصوا،  األخيار  ألن  ورمبا 
 . السوفييتية ذكرى رسيعة التاليش

لكن اإلرث البغيض والطويل الذي خلفته معاداة السامية يف اليسار السيايس هو إرث يستحق   
العديد من األشخاص ذوي النوايا الحسنة يتطلعون إىل فهم السبب الذي يجعل ومبا أن  .  التذكر اليوم

مجموعة صغرية جًدا ولكن رصيحة جًدا من اليهود تبدو معارضة بشدة للمصالح اليهودية كالعديد  
من أعداء مجتمعنا، يجب فهم هؤالء اليهود يف السياق، كجزء من تاريخ طويل من الحركات اليسارية  

 .امية التي جندت اليهود بنجاح كعمالء يف تدمري أنفسهماملعادية للس

ويركز الجدل بشأن هل كان ماركس معاديًا للسامية أم ال إىل حد  .  يبدأ النقاش حتاًم مباركس 
مقالته   عىل  اليهودية»كبري  املسألة  هذه«  حول  مثل  سطور  عىل  تحتوي  »التي  الدنيوي :  الدين  ما 

الدني.  لليهودي؟ املساومة إلهه  الكلامت ال ميكن قراءتها إال عىل «.  وي؟ املالما  البعض إن هذه  يقول 
للسامية للسامية.  أنها معاداة متقدة  املعادية  املجازات  إن ماركس يسخر فحسب من  آخرون  .  ويقول 

يف حني يرى آخرون أن ماركس يقصد اإلشارة إىل أن معاداة السامية ذاتها تخص عىل نحو صائب  
بأخرى  –الرأساميلكالجشع  –سامت إلدانتها   أو  أُدينوا بطريقة  قد  اليهود  أن  ويرص  .  لكنه ال يقصد 

 .البعض عىل أن األمر برمته تهكمي

نجح  :  ولكن النتيجة التاريخية لعمل ماركس جلية.  أقرتح قراءة املقالة بأكملها والحكم بنفسك  
وال اليهود  بني  جوهريًا  الربط  يف  ثباتًا  واألكرث  األبرز  اليساري  الرش  الفيلسوف  تعد  التي  رأساملية 

اليسارية األيديولوجيات  يف  االرتباط.  العظيم  ذلك  من  الكثري  الحركات  .  وينبثق  تركيز  بالتحديد، 
وحاجة  ذلك؛  بعكس  التظاهر  إىل  الحركات  تلك  وميل  خاصة؛  اليهود  رشور  عىل  اليسارية  الثورية 

 .كل عيوب املجتمعاليهود داخل تلك الحركات إىل إثبات أنهم ليسوا يف الحقيقة سبب 

يف ظل حكم لينني لدولة الحزب الواحد، اتخذ هذا شكل يبسكتسيا، وهو القسم اليهودي يف   
يديره   الذي  البلشفي،  غريهم؟–الحزب  مثاليًا.  اليهود  –ومن  حاًل  أن  .  وكان  الدولة  بإمكان  بات  إذ 

القسم حقيقة  إىل  يشري  أن  لينني  وبإمكان  الصهيونية،  وتجرم  اليهودية  أن   تحظر  إلثبات  اليهودي 
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للسامية محبني  الواقع  يف  كانوا  االنضامم  .  الشيوعيني  اليهود  آخرين–وبإمكان  يهود    –واضطهاد 
 . إلثبات أنهم أعضاء ملتزمون يف الحزب

كتاب  و   يف  بايبس  ريتشارد  كتب  البلشفي كام  النظام  ظل  يف  يبسكتسيا  روسيا  فإن   ،
وكانت الحرب التي  «.  إلثبات أن املعادين للسامية مخطئوناضطهدوا دينهم بحامس منقطع النظري  »

مًعا وثقافية  جسدية  اليهودية .  خاضوها  الدينية  الطقوس  مامرسة  وباتت  ُحظرت؛  العربية  فاللغة 
القتل.  ممنوعة أو  للتعذيب  الحاخامات  الحركة  .  وتعرض  تعرضت  اليهودية،  املنظامت  مهاجمة  وعند 

 .ألعامل عنف خاصة –يون الشنيعونهؤالء القوم–الصهيونية ونشطاؤها 

ويدمرون  وأما    اليهود  إخوانهم  يرهبون  وراحوا  يبسكتسيا،  أداروا  الذين  اليهود  الشيوعيون 
اليهودية   والثقافة  أنهم   –السياسة  بصدق  آمنوا  هؤالء  أن بعض  املؤكد  من  ذلك؟  فام مصلحتهم يف 

ا اعتقد البعض أنه بإمكانهم عىل األقل ورمب.  كانوا يضحون بأرواح بعض اليهود إلنقاذ العدد األكرب
 .وال بد أن بعضهم كانوا مؤمنني حقيقيني بالرؤية البلشفية. أو رمبا كانوا جبناء. حامية أنفسهم

فرومكني    إستري  ليفشيتس)لنتناول  مالكا  كايا  باسم  قادة  (  املولودة  إحدى  كانت  التي 
اليديشية   الشيوعية  الصحيفة  أيًضا  وحررت  »كتبت«(.  الحقيقة)»  إمييسدير  يبسكتسيا  بدأ  :  إذا 

يكمن الخطر يف أن  «. »الشعب الرويس بالشعور بأننا منحازون لليهود، فسيكون ذلك مرًضا باليهود
ولذلك، يجب أن يكون الشيوعيون  .  الجامهري قد تعتقد أن اليهودية مستثناة من الدعاية املعادية للدين

 «.عليه الشيوعيون غري اليهود مع الكهنةاليهود أقىس مع الحاخامات مام يكون 

بالتأكيد، وكام هو الحال دامئًا، جاء يف نهاية املطاف النظام الذي خدمه هؤالء اليهود بحامس   
، باإلضافة إىل آخرين من  1938قُبض عىل إستري فرومكني وُسجنت يف عام  .  شديد من أجلهم أيًضا

املتزمتني» ل»و«  البونديني  املعادين  أحد  «.  لثورةالقوميني  يف  سنوات  مثاين  بالسجن  عليها  وُحكم 
وإذا تناولت نقًدا ماركسيًا الذًعا اليوم، فستجد أنه  . 1943معسكرات االعتقال؛ ثم توفيت هناك يف عام  

 .يُثنى عليها رغم ذلك كبطلة
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املتطرف    اليسار  مع  اليهود  مساومة  يبسكتسيا  حالها  –يجعل  عىل  تزال  ما  مساومة  وهي 
مقبواًل  :  حةواض  –اليوم لكونك  املشوِّهة  منه الحالة  تُشتم  يشء  أي  ضد  حرب  شن  هي  كامل  بشكل 

هل  فهل هذا توافق من أجل دولة إرسائيل؟  .  الخاصية اليهودية، وهي حرب حدودها غري واضحة دامئًا
أن   أم  اليهودية؟  الشخصيات  الكثري من  أو  اليهودية يف مرسحياتك؟  املواضيع  تركيز شديد عىل  هو 

 . م يديك يف الحديث؟ الخطوط الفاصلة يف حركة دامئةتستخد 

نقل ستالني األشياء إىل مستوى أعىل من لينني بالجمع بني كراهية الخاصية اليهودية ودرجة   
املحافظة الروسية  السامية  معاداة  من  من .  ما  اليهودية  الثقافة  من  جانب  كل  تجريد  من  بد  ال  كان 

ذاتها   اليديشية  اليهوديهوديته، حتى  الشيوعيني  لغة  كانت  مختلفة  .  التي  بحروف  الكلامت  وُهجئت 
 .ملحو أصولها العربية

الفاشية1941يف عام    اليهودية ضد  اللجنة  كان يسمى  ما  يهوده رسميًا يف  .  ، جند ستالني 
كانت مهمة  .  يف االتحاد السوفيتي  –الكتاب واملمثلني والشعراء–وتألفت من العديد من كبار املشاهري  

العمل عىل تجميل صورة الزعيم العزيز والتامس الدعم من اليهود األمريكيني :  ؤالء اليهود مزدوجةه
 .يف القتال ضد الفاشية

هؤالء اليهود الذين عملوا بال كلل لصالح ستالني؟ قرر الطاغية يف نهاية املطاف أنهم ليسوا   
الهولوكوست، قُتل رئيس اللجنة،    بعد مرور ثالث سنوات عىل«.  مؤامرة صهيونية»أكرث من عمالء لـ

الرسية ستالني  رشطة  يد  عىل  ميخلوس،  يف  .  سليامن  األشهر  اليدييش  املرسحي  املخرج  مقتل  نبّه 
أراد هتلر  : »موسكو عضًوا آخر يف اللجنة، هو الشاعر برييتز ماركيش، عىل طبيعة ستالني الحقيقية

روحيً  ذلك  يفعل  أن  فرييد  ستالني  أما  جسديًا؛  وبشكل  «.  اتدمرينا  الشأن،  هذا  يف  ماركيش  لكن 
سميت مرسحية ناثان  )ففي ما يُعرف اآلن باسم ليلة قتل الشعراء  .  مأساوي، كان مخطئًا يف النهاية

، أُعدم تقريبًا جميع املوالني اليهود لستالني (الرجل السابع والعرشونإنجلندر املتميزة حول األحداث  
مبوسك لوبيانكا  سجن  يف  بالرصاص  يف  رميًا  اللجنة  1952أغسطس    12و  يف  أعضاًء  كانوا  وقد   ،

 . وكان برييتز ماركيش من ضمنهم. اليهودية ضد الفاشية
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السوفيتية   الدعائية  الحرب  ُشنت  البقاء،  عىل  قدرتها  إرسائيل  أثبتت  حني  أخرى،  بعد  سنة 
دو  ضد  ستالني  عهد  يف  وازدهرت  لينني  عهد  يف  بدأت  التي  واليهود  للصهيونية  فعلية املناهضة  لة 

اليهود السوفييت ، حني  1967ومل تتعمق هذه اإلسرتاتيجية إال بعد حرب األيام الستة عام  .  وماليني 
العرب   السوفيتي  االتحاد  الصادم عىل وكالء  انتصار إرسائيل  األمد  –قدم  انبثق تحالفها طويل  ومنه 

املتحدة الواليات  لالتحاد    –مع  مىض  وقت  أي  من  أقوى  اليهودية سببًا  الدولة  لشيطنة  السوفيتي 
بشن الحرب ضد إرسائيل من خالل وكالئه ودعايته، .  واليهود السوفييت الذين اتهمهم بالوالء املزدوج

وتقويض   بهزميتها،  واملهانة  معه  املتحالفة  العربية  الدول  تلك  تعزيز  من  السوفيتي  االتحاد  متكن 
ا  وتربير  األوسط،  الرشق  يف  األمريكية  السوفييتاملصالح  لليهود  ثالثية .  ضطهاده  صيغته  كانت 

اليساريني   من  العديد  تفكري  توجه  تزال  ما  وهي  الشتات  ويهود  وأمريكا  إرسائيل  ملعارضة  املحاور 
 . اليوم

من   سلسلة  يف  تاباروفسيك  إيزابيال  السوفييت  يف  املولودة  اليهودية  الباحثة  أوضحت  كام 
السوفيت االتحاد  كان  املتعمقة،  جهودهاملقاالت  يف  ووحشيًا  دؤوبًا  وآالف .  ي  الكتب  مئات  أنتج  إذ 

العديد منها مقارنة مبارشة بني الصهيونية والنازية التي تهاجم الصهيونية، وعقد  تُرجمت .  املقاالت 
أيًضا األجنبي  اإلذاعي  البث  بفضل  جديدة  جامهري  إىل  ووصلت  اللغات  عرشات  إىل  الدعاية  . هذه 

أو  ،  Sionistskiye Gosudarstvaوهو اختصار من  )  SIGة اسم عملية  أطلقت عليها لجنة أمن الدول
يف تطوير أفكارهم، استقى األيديولوجيون السوفييت »كتبت تاباروفسيك  «(.  الحكومات الصهيونية»

، ومن أفكار معاداة السامية الدينية التقليدية، وحتى من بروتوكوالت حكامء صهيوناإللهام من كتاب  
اعتمدوها يف اإلطار املاركيس باستبدال فكرة املؤامرة الصهيونية العاملية املعادية   ، لكنهمكفاحيكتاب  

التحديد وجه  عىل  يهودية  بواحدة  »للسوفييت  صهيونية«.  قوة  اليهودية  القوة  وأصبح  .  فأصبحت 
الصهاينَة  واإلعالم  والسياسيني  األموال  عىل  املسيطرون  واملتواطئون  األثرياء  اليهود  املرصفيون 

واملتواطئنياأل  للسوفييت.  ثرياء  معاديًا  يهوديًا  للمسيح  املعادي  اليهودي  تجسيد  .  وأصبح  من  وبداًل 
 «.اليهودي كشيطان،  جسدوا الصهيوين كنازي



 
97 

 

الرسالة  راغب يف هذه  واحد  من جمهور  أكرث  هناك  السامية .  كان  معاداة  البلدان حيث  ففي 
ووجدت لجنة  .  الة صدى ملواضيع ضاربة يف القدممتجذرة بعمق، كروسيا ورومانيا مثاًل، كانت الرس

الدول   ويف  إرسائيل،  مع  خسارتها  عىل  املتحرسة  اإلسالمية  البلدان  يف  جديدة  جامهري  الدولة  أمن 
الدعاية   حمالت  أكدت  ما  فهام  متاًما،  مفهوم  بشكل  واالستعامر  العنرصية  كرهت  التي  األفريقية 

 . تجسدهالسوفيتية الدؤوبة أن الصهيونية 

يف غضون  .  إىل اللغة العربية وُوزعت يف جميع أنحاء العامل اإلسالمي  الربوتوكوالتتُرجمت   
ميكن العثور عىل التفاصيل الدنيئة للعالقة  . )ذلك، ُعرث عىل رشيك مستعد يف شخص يارس عرفات

أرفع ضابط   ، وهو مذكرات إيون ميهاي باتشيبا الذي يعدآفاق حمراءبني السوفييت وعرفات يف كتاب 
مل يكن أعداء األمة اليهودية قادرين عىل هزمية  (.  استخبارات عىل اإلطالق ينشق من الكتلة الرشقية

وحّول   جديدة،  كجبهات  املعلومات  وحرب  اإلرهاب  عىل  فاعتمدوا  تقليدية،  معركة  يف  إرسائيل 
ونجاح برباعة  بالوكالة  لحربهم  منتدى  إىل  املتحدة  األمم  عام  .  السوفييت  عرفات  1974يف  ألقى   ،

إن النظام  : »ووعد قائاًل .  عىل أكمل وجه SIGخطابًا يف األمم املتحدة أوضح فيه النتائج املثمرة لعملية 
الجديد   واالستعامر  واالستعامر  اإلمربيالية  حتاًم  ستهلك  كام  أعيننا،  أمام  ينهار  القديم  العاملي 

 «.ةوالعنرصية التي يتجسد الشكل الرئييس منها يف الصهيوني

أن    عرفات  رجعية  »وأعلن  وهي  عنرصية؛  استعامرية  إمربيالية  أيديولوجية  الصهيونية 
الرجعية وهي   السامية يف منطلقاتها  تلتقي مع معاداة  الجوانب يف  –ومتييزية بعمق؛  أخذ كل  بعد 

 .بعد ثالثة عقود، قال أساتذيت يف الجامعة اليشء نفسه«. الوجه اآلخر للعملة نفسها –االعتبار

وميّز عرفات متييزًا صارًخا بني اليهودية والصهيونية، يف ما أصبح وجهة نظر ثابتة لليسار  
. يف حني نحن نعادي الحركة الصهيونية االستعامرية، نحن نحرتم الدين اليهودي: »إذ قال.  الحديث

املتنام التحذير من خطرها  الصهيونية، نرغب يف  الحركة  تقريبًا من صعود  قرن  بعد  ي عىل واليوم، 
العامليني واألمن  والسالم  العريب  وشعبنا  العامل  من  .  يهود  الهجرة  عىل  اليهود  تشجع  فالصهيونية 

 «.أوطانهم ومنحهم جنسية مصطنعة
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ففي العام التايل، دعا الديكتاتور عيدي أمني الواليات املتحدة إىل  .  وحذا آخرون حذو عرفات 
، بلغت املعركة بالوكالة  1975ثم يف عام  «.  إبادة إرسائيل كدولة»و«  تخليص مجتمعهم من الصهاينة»

قرار   نجاح  مع  ذروتها  الباردة  الحرب  العنرصية»يف هذه  املتحدة«  الصهيونية هي  األمم  وكتب  .  يف 
واألكاد القرار  الصحفي  الجدل حول  شهد  الذي  ريس  غورونوي  الربيطاين  أشباح »ميي  هناك  كانت 

أشباح هتلر وغوبلز ويوليوس شرتايخر مبتسمة بابتهاج لسامعها  :  تالزم اللجنة الثالثة يف ذلك اليوم
أي  يف  هسترييًا  تصفيًقا  ستثري  كانت  بلهجة  ُشجبوا  أيًضا  اليهود  ولكن  فحسب،  إرسائيل  ليس  أنه 

»نورنربغتجمع يف   القرار«.  مؤيدو  عنها  دافع  التي  األساسية  وتفتخر  …  فالفكرة  يهوديًا،  تكون  أن 
 «. بيهوديتك، وتصمم عىل الحفاظ عىل الحق يف أن تكون يهوديًا، هو أن تكون عدًوا للجنس البرشي

الصهيونية هي شكل من أشكال العنرصية  »القرار املشني الذي أعلن أن  أُلغي يف نهاية املطاف   
العنرصيو  عام  «  التمييز  طالب 1991يف  مع  حديثي  يف  اتضح  كام  وقع،  قد  كان  الرضر  ولكن   ،

 .جامعي ساذج متاًما يف مرتو أنفاق مدينة نيويورك بعد أكرث من عقد بقليل

وقال دانيال باتريك موينيهان، السفري األمرييك لدى األمم املتحدة آنذاك، يف اليوم الذي ُمرِّر  
القرار »فيه  الدويل  لقد:  التأييد  السامية مظهر  ملعاداة  البغيض  الفعل  »ُمنح  التي  «.  الشنيعة  والكذبة 

اليوم سترتتب عليها عواقب وخيمة أنه كان بإمكانه تخيل كم أصبحت «.  قيلت هنا  لست متأكدة من 
 . الكذبة معيارية

 تاميزنيويورك  ستنرش النسخة الدولية من صحيفة    2019هل كان بإمكانه تخيل أنه يف عام   
عن طريق الخطأ رساًم كاريكاتوريًا لرئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عىل شكل كلب يرتدي  

؟ إنه رسم كاريكاتوري رمبا طوق نجمة داود ويقود دونالد ترامب الذي يبدو رضيرًا ويرتدي الكيباه
؟ هل كان بإمكانه أن يتخيل شابات مثليات يهوديات معاديات  1970دبرته لجنة أمن الدولة يف عام  

عندما يخلط اليهود اآلخرون  »يف واشنطن العاصمة، أنه    2019للصهيونية يعلن، كام فعلن يف يونيو  
ف القومية،  ومعاداة  الصهيونية  معاداة  مع  السامية  وحزيناتمعاداة  غاضبات  يجعلنا  ذلك  إنه  .  إن 

الحقيقي التحرر  بعيدات عن  تاريخ من  .  يجعلنا نشعر وكأننا  لديك  يكون  أن  يعني  يهوديًا  تكون  أن 
هل كان بإمكانه أن يتخيل أنه يف أكرث  .  هو معنى أن تكون يهوديًا  ذلك وكأن  «.  الفواجع واالضطهاد
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البالد، يعلن   أنحاء  النخبوية يف جميع  أن إرسائيل دولة عنرصية وأن  األماكن  الناس، ودومنا تفكري، 
أنهم  يدركوا  أن  أنهم يشاركون يف مؤامرة سوفيتية، ودون  يعوا  أن  العنرصية، دون  الصهيونية هي 

 يدعمون أشنع القاتلني الجامعيني يف التاريخ الحديث؟

عرشين، فإن االتحاد  إذا كان هتلر مسؤواًل عن الكذبة الكبرية التي قيلت عن اليهود يف القرن ال 
وكام  .  السوفيتي مسؤول عن تلفيق الكذبة الكبرية التي تُروى عن اليهود يف القرن الحادي والعرشين

هو  »للكذبة املعادية للصهيونية  «  التهديد الوجودي»قال الكاتب اإلرسائييل يويس كالين هاليفي، فإن  
 «.أنها تعلن الحرب عىل قصة الشعب اليهودي

 • • • 

الوقت الذي تبنى فيه التقدميون، عن قصد أو عن غري قصد، الكذبة السوفيتية بأن إرسائيل  يف نفس  
التقدمي اليسار  بقوة عىل  التقاطعية  فكرة  استحوذت  معارضتها،  يجب  استعامرية  وأصبحت  .  بؤرة 

س التقاطعية بالغة األهمية حتى أن مرشحني للرئاسة، مثل كريسنت جيليرباند، أعلنوا أن املستقبل لي
لسوء الحظ، ُسلِّحت هذه الفكرة  .  أنثى فحسب، بل هو تقاطعي، كام قالت عىل تويرت يف اآلونة األخرية

يكونوا   أن  ينبغي  الذين  جانب  إىل  السامية  معاداة  محاربة  عىل  قدرتنا  وأعاقت  اليهود  حساب  عىل 
 .حلفاءنا

االضطهاد هذه مغرية جًدا ألنها  والفكرة وراء نظرية  .  مل يكن ذلك أبًدا الغرض من التقاطعية 
واضح بشكل  صحيًحا  شيئًا  عام  .  تالحظ  يف  املصطلح  كرينشو  كيمربيل  القانونية  الباحثة  صاغت 

متعددة  1989 أقلية  بهويات  أشخاص  ضد  متعددة  بطرق  التمييز  مامرسة  كيفية  وجه  .  لرشح  عىل 
ل كان ذلك ألنهن سود أم ألنهن  عندما ُمنعت النساء السود يف جرنال موتورز من العمل، فه:  التحديد

كرينشو،   بها  تستشهد  التي  الرئيسية  القضية  يف  التحدي  هو  ذلك  كان  مًعا؟  للسببني  أو  نساء؟ 
، وفيها رفعت خمس نساء دعوى قضائية ضد رشكة جرنال  (1976)  ديغرافيرنيد ضد جرنال موتورز

التوظيف التمييز يف  الدعو .  موتورز بسبب  فيه  الذي رفعن  الوقت  ى، كان لدى جرنال موتورز  ويف 
لكن هؤالء النساء السود مل يتمكن  .  وظائف لرجال سود عىل أرضية املصنع ولنساء بيض كسكرتريات



 
100 

 

الوظيفتني من  أي  شغل  جًدا.  من  إناثًا  كن  الوظيفتني،  إلحدى  كن  .  بالنسبة  لألخرى،  وبالنسبة 
 . سوداوات جًدا

العرق والنوع االجتامعي يف دلوين منفصلني،  يف ذلك الوقت، وضع القانون األمرييك قضايا   
العدالة من  النساء  وُحرمت  القضية  كرينشو.  فرُفضت  كتبت  »كام  ال  :  أنه  اعتقدت  املحكمة  ألن  ملاذا؟ 

وألنهن مل .  ينبغي السامح للنساء السود بدمج ادعاءاتهن عن العرق والنوع االجتامعي يف ادعاء واحد
كان لهن  حدث  ما  أن  إثبات  من  ياُلحظ    يتمكن  مل  السود،  الرجال  أو  البيض  للنساء  حدث  كام  متاًما 

 «. التمييز الذي مورس عىل هؤالء النساء السود

العامل    لفهم  كإطار  ببساطة  تعمل  التقاطعية  أن  البعض  –لو  يُبارك  البيض)ملاذا  (  الرجال 
آخرون   يقدم  بينام  مضاعف  السود)بشكل  مضاعف؟(  النساء  بشكل  أول    –التنازالت  من  لكنت 

الذي  .  يقرتحها الطبقي  النظام  العمل كنظام طبقي، وهو عكس  الواقع متيل إىل  التقاطعية يف  لكن 
إذا كان الرجال البيض املغايرون قد تربعوا عىل  .  يهيمن عىل التاريخ الغريب حتى قبل خمس دقائق

املظامل   أبشع  عانوا  الذين  أولئك  فإن  تاريخيًا،  الهرم  جنسيً )قمة  واملتحولني  واملعاقنيالسود  ( ا 
موجودون عىل القمة اآلن، وُمنحوا عالوة عىل ذلك مطالبة أقوى بالحقيقة واألخالق من أولئك الذين  

عىل هذا السلم الذي ال يفسح املجال لفهم .  يتمتعون بامتياز عرقي أو جنساين أو جنيس أو جسدي
فرتة طويلة، يقبع اليهود يف  الطريقة التي حول فيها ذوو النفوذ اليهوَد إىل كبش فداء واستغلوهم  

املغايرين بدرجة واحدة فقط البيض  الذكور  اليهود، يف نهاية  .  األسفل متاًما، فوق  للعديد من  ميكن 
 . ال ميكن أن يكونوا ضحايا: لهذا السبب. املطاف، أن يوصفوا كبيض

مرة    كل  يف  موثوق  بشكل  الرأي  رصيحي  يكونون  التقدميني  أن  يف  السبب  هي  التقاطعية 
لفرخان، فإن  ي داعاًم أسود  أو  الجاين إسالميًا  اليهود، ولكن عندما يكون  الجدد  النازيون  فيها  هاجم 

التقاطعية هي السبب يف أن الجامعات النسوية .  العديد من هؤالء األشخاص ذاتهم يشيحون بنظرهم
الكثري لتقوله عن مامرسات إرسائيل   عندما يطارَد   وال يشء لتقوله(  كدولة استعامرية بيضاء) لديها 

إيران البناء يف  أو يُشنقون من رافعات  الصمت  .  املثليون من قبل حامس  املنطق عىل  وينطبق نفس 
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األنثوية التناسلية  األعضاء  تشويه  أو  مثاًل،  الربقع،  بشأن  عىل  .  املطبق  اللوم  إلقاء  بإمكانك  كان  إذا 
 . ية بقدر قباحتهاالعنرصية يف هذا جل. الغرب بشكل هاميش، فسيقع اللوم عىل الغرب

. أعرف طالبًا يف كلية رائدة للفنون الليربالية درس يف اآلونة األخرية فصاًل عن الهولوكوست 
فيزيل إييل  الهولوكوست  والناجي من  الكاتب  إىل  النقاش  فيزيل  .  وتحول  الطالب  أحد  صاحب »دعا 

 . هذا هو فهمك للتقاطعية«.  كان رجاًل أبيض قوي البنية»ملاذا؟ ألنه «. امتيازات

وكأنها    اليهود،  عىل  التهديد  خطورة  من  حتاًم  يقلل  الطبقي  النظام  بهذا  يقبل  من  كل  إن 
معاناة أشد  عاىن  من  عىل  صفر  محصلتها  يف .  منافسة  يساري  يهودي  كاتب  غرد  الطريقة  بهذه 

نة بالعنف العنرصي  يتضاءل قتل اليهود املعادي للسامية مقار : » أعقاب حادث إطالق نار كنيس باواي
 .إنها ردة فعل مذهلة«. املمنهج ضد السود وغريهم

الدوافع    ذات  الكراهية  جرائم  أغلبية  ضحايا  اليهود  بات  الفيدرايل،  التحقيقات  ملكتب  وفًقا 
عام   منذ  عام  كل  يف  املتحدة  الواليات  يف  تقزيم  .  1995الدينية  يف  اليهود  عىل  الهجامت  وتستمر 

امل  ضد  الكراهية  معادية  جرائم  سياسات  رصاحة  ترامب  إدارة  فيها  اتبعت  حقبة  يف  حتى  سلمني 
أو –ومع ذلك، خارج املشاهد البارزة لعنف اليمني املتطرف، يبدو أن هناك بالكاد أي وعي  .  للمسلمني

أمريكيني من جميع    –رمبا هو تعاٍم متعمد اليهود بسبب هويتهم من قبل  به  الذي يُستهدف  بالقدر 
 . داتاألعراق واملعتق 

وألنه جرى تبييض اليهود بنجاح، ووضعوا مبفردهم يف طبقة أصحاب االمتيازات، ال يُسمح   
تاريخيًا   لإليذاء  تعرضت  التي  املجموعات  من  فرد  أي  بانتقاد  يكون    –لهم  أن  يصادف  عندما  حتى 

باإليذاء الذين يقومون  نرصيته انتقد معاداة ستيف كينغ للسامية وع.  األفراد من تلك املجموعات هم 
املتكررة .  كام تريد ليندا رصصور عىل فوراتها الكالمية  النساء  انتقاد زعيمة مسرية  لكن أتتجرأ عىل 

املعادية للسامية؟ انتقدها ولن تُصريَّ فقط عنرصيًا وكارًها للنساء ومعاديًا لإلسالم وعىل تحالف مع  
اعتبارها  ملحاولة  للخطر  حياتها  بتعريض  متهاًم  وستصبح  بل  ملعاداة    ترامب،  الرتويج  عن  مسؤولة 

 .السامية
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املنطق    نفس  التقاطعية  تكرر  التاريخية،  األخطاء  لتصحيح  نزيهة  محاولة  بعض )يف 
الذي جعل التقاطعية ذات  (  املجموعات أفضل بطبيعتها من غريها، وبعضها أسوأ بطبيعتها من غريها 

وهي فكرة غري    –املة األشخاص كأفراد  إنه يعيد تحويلنا إىل قبائل، ومينعنا من مع.  صلة منذ البداية
أمريكية كفكرة الجناح اليميني بأن األمريكيني البيض هم بطريقة ما أكرث أمريكية بحق من أولئك غري  

 . البيض

 • • • 

غالبًا ما سيوصم اليهود الذين يرفضون الخضوع للتحول التقدمي بأنهم خدام  .  إذن هذا ما نحن عليه
وال الداخل  البيض يف  أن  .  خارجسيادة  اإلرصار عىل  املتطرف يف  اليمني  سيستمر  ذلك،  غضون  يف 

الهجرة للدميقراطيني ودعم  بالتصويت  اتهامات أخرى،  البيضاء، من ضمن  .  اليهود خائنون لألغلبية 
اليهود  دور  أن  رؤية  عند  نتفاجأ  أن  ينبغي  ال  رمبا  األمريكية،  القصة  يف  العرق  أسبقية  إىل  بالنظر 

يقول اليسار نحن بيض؛ ويقول اليمني نحن نخدع الناس ليظنوا  :  أي«.  البياض»يتوقف عىل مسألة  
 . أننا بيض

 : طرق أساسيةيحوِّل اليساُر اليهوَد إىل منفذين لسيادة البيض ومستفيدين منها بثالث   

ولديهم   الرشقية  أوروبا  إرث  من  ينحدر  منا  الكثري  ألن  البيض  من  األمريكيون  اليهود  أواًل، 
معه يتناسب  الذي  ومزودي  .  املظهر  العمل  وأرباب  الرشطة  مع  مواقف  يف  كبيض  نوصف  نحن 

غري قادرين عىل وقد جعلنا ذلك النجاح    .أيًضا، لقد حققنا نجاًحا كبريًا يف أمريكا.  الرهونات العقارية
 . أن نكون ضحايا

ثانيًا، يصريَّ اليهود األمريكيون عنرصيني بيض ألننا ندعم إرسائيل، وهي دولة قيل عنها كذبة   
رغم حقيقة أن أكرث  .  أال وهي، أنها مرشوع استعامري أبيض وتعبري عن اإلمربيالية األمريكية.  كبرية

ال  الدولة هم  تلك  يعيشون يف  الذين  اليهود  البلد  من نصف  وأن مؤسيس  األوسط؛  الرشق  من  جئون 
الوحيدة   الغربية  األمة  كانت  وأنها  اإلمرباطورية؛  والديني يف روسيا  العنرصي  االضطهاد  من  هربوا 
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ملئات   بحياة جديدة  فرصة  أعطت  وأنها  للتحرير؛  أفريقيا بشكل جامعي  من  املضطَهدين  تُخرج  التي 
 . ة من األمم األخرى عىل استعداد الستقبالهمآالف الناجني من الهولوكوست عندما كانت قل

املعادون    هؤالء  يكون  عندما  حتى  للسامية،  املعادين  ننتقد  ألننا  بيض  عنرصيون  نحن  ثالثًا، 
وبالتكلم جهاًرا ضد معاداة السامية دون استثناء الذين ينتمون إىل املجموعات  .  للسامية من امللونني

دو   . ناملضطَهدة، يغدو اليهود هم املضطهر

الواقع    يف  هم  بيض  إىل  اليهود  تحول  عىل  تأكيًدا  األكرث  األشخاص  أن  لالهتامم  واملثري 
آخرون السياسية يف .  ليرباليون بيض  العلوم  العليا يف  الدراسات  أوضح زاك غولدبرغ، طالب  وكام 

بدرجة  مرشوطًا  أصبح  وإرسائيل  اليهود  مع  البيض  الليرباليني  تعاطف  فإن  جورجيا،  والية    جامعة 
األخرية  السنوات  يف  قائاًل .  أكرب  »وكتب  اليهود  :  يعد  مل  الهولوكوست،  من  بالكامل  تعافوا  أن  بعد 

الفور عىل  معها  التعاطف  البيض  الليرباليني  بإمكان  التي  املسحوقة  اآلن  .  املجموعة  فاألولوية 
البياض مع  ارتباطها  يف  تورطًا  واألقل  االمتيازات  هرم  عىل  األدىن  األخرى  ويتابع «.  للمجموعات 

، اعترب أن نفس السخط التعاطفي عىل االضطهاد  ملعرفة كيف يشمل هذا املنطق إرسائيل: »غولدبرغ
ميارسه   الذي  االمتيازات ’املتعصب  السياسية ‘  أصحاب  املواقف  يوجهون  الذين  املستضَعفني  ضد 

يف كل  املتغرية بشأن القضايا املحلية، ميتد ليشمل الساحة الدولية حيث تكون إرسائيل عنرًصا أساسيًا  
أخالقية »دراما  الليربايل  «.  السيايس  الخيال  يف  للبياض  منارات  أصبحوا  اليهود  أن  –وألن  لدرجة 

 «.باتوا مرتبطني بطبقة الظامل –جود أغلبية ضئيلة من غري البيضإرسائيل تعد دولة بيضاء رغم و 

النساء، تاميكا مالوري وليندا    انتقاد زعيمتي مسرية  هذا هو السبب يف أن كل من تجرأ عىل 
رصصور، ُوبخ كمحاٍب للعنرصية يف أحسن األحوال، يف حني ظهرت تلك املرأتان يف مجالت نسائية  

املربشمة   روزي  مبظهر  للسامية المعة  للمعادي  دعمهام  عن  يشء  ذكر  دون  الحديث،  العرص  يف 
 .والكاره للنساء واملعادي للمثلية لويس فرخان

فاليهود .  اليهود باعتبارهم دعاة سيادة العرق األبيض هي الصيغة الحديثة للقاعدة القدميةإن   
كراهية أشد  ما  مجتمع  يكرهه  ما  إىل  التقدمي،  .  يحوَّلون  اليسار  البياضاآلن، عىل  هو  اليشء  . ذلك 
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فالكثريون بإمكانهم أن يبدوا  :  وليست القضية يف أن العديد من اليهود ال ميكنهم أن يبدوا كالبيض
دين. وذلك ليس عىل املحك . ويبدون  . وإمنا القضية هي تحويل اليهود القرسي إىل مضطهر

االستبدال  نظرية  من  اليسارية  النسخة  أنه  عىل  هذا  يف  أفكر  بدأت  نظرية .  لقد  كانت  فإذا 
البنيون   واألشخاص  املهاجرين،  أدوات  هم  اليهود  أن  تفرتض  املتطرف  باليمني  الخاصة  االستبدال 
أن  تفرتض  باليسار  الخاصة  االستبدال  نظرية  فإن  البيضاء،  األغلبية  محل  حل  إىل  يهدفون  والسود 

تبدال هذه عىل أساس صيغت نظرية االس.  اليهود خدام سيادة البيض، وتجسيدها النشط يف إرسائيل
بأرض إرسائيل   املطالبة  أصيل يف  الحق كشعب  لديهم  ليس  اليهود  بأن  القائلة  ادعاء   –الكذبة  وهو 

 .يدحضه بسهولة علم اآلثار والتاريخ والنسب

نيويورك  إذ زعمت قصة حديثة عن يسوع نرشتها  .  لكن هذه الكذبة أصبحت واسعة االنتشار 
هذا سخيف وال ميت إىل «.  كان عىل األرجح رجاًل فلسطينيًا ذا برشة داكنة»أن مؤسس املسيحية  تاميز

بصلة يهوديًا.  التاريخ  يسوع  كان  باسم    .أواًل،  الوقت  ذلك  يف  فيها  عاش  التي  املنطقة  تُعرف  ثانيًا، 
سبب ارتكاب    صححت الصحيفة الخطأ املنترش عىل نطاق واسع، لكنها رمبا مل تستوعب متاًما.  يهودا

أصبحت مرادفًا لالنتامء إىل الشعب األصيل  «  فلسطيني»لقد ارتُكب ألن كلمة  .  الخطأ يف املقام األول
 . يف األرض املقدسة

. أن يطالبا باعتبارهام من السكان األصليني  –اليهود والفلسطينيني–بالتأكيد، ميكن لشعبني   
ي أنهام  وأؤمن  املطالبة  بإمكانهام  أنه  أعتقد  بذلك وأنا  نظرية .  طالبان  من  اليسارية  النسخة  يف  لكن 

لهذا السبب، ال بد من أن الهوية الفلسطينية  .  االستبدال، إن اليهود هم الذين حلوا محل الفلسطينيني
قدمية   يهودية  لتصبح  بالفوتوشوب  لت  لهويته  )ُعدِّ خيانة  باليهودي  يسوع  نعت  «  األقدم»إن 

من وجهة النظر الكونية هذه، ليست الصهيونية عودة شعب ولهذا السبب،  (.  كفلسطيني«  األصلية»و
 . أصيل بل هي بديل استعامري

هوية  «  اليهودي املزراحي»ونجد نظرية االستبدال يف تعليقات مارك المونت هيل املبهرة بأن   
الصهاينة   ابتدعها  الفلسطينية»مزيفة  الهوية  عن  لفصلهم  جامعة  «.  وسيلًة  يف  األستاذ  عىل  ينبغي 
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ن يقول ذلك لليهود يف أفغانستان والعراق الذين عاشوا قرونًا يف هذين البلدين كمواطنني من  متبل أ 
 .الدرجة الثانية

يف    الدميقراطية  النائبة  من  هذه،  مثل  تعليقات  خلف  اليسارية  االستبدال  نظرية  تتوارى 
أخرب الناس أنه مثة دامئًا شعور مطمنئ عندما أفكر يف  : »الكونغرس عن والية ميشيغان رشيدة طليب

أجدادي   بأن  والحقيقة  الهولوكوست  ومأساة  أرضهم    –الفلسطينيني–الهولوكوست  خرسوا  من  هم 
وُحرم   عديدة،  جوانب  من  وجودهم  وُمحي  اإلنسانية  وكرامتهم  وأرزاقهم  حياتهم  فقدوا  وبعضهم 

السفر الهولوكوست    وكل هذا كان بحجة.  البعض من جوازاتهم  بعد  لليهود  آمن  لخلق مالذ  املحاولة 
وأنا أعشق الحقيقة بأن  .  وبعد املأساة واضطهاد اليهود املروع يف جميع أنحاء العامل يف ذلك الوقت

عديدة بطرق  ذلك  بذلوا  من  هم  وكانت  .  أجدادي  اإلنسانية  كرامتهم  سلبت  بطريقة  بذلوه  لكنهم 
 «.مفروضة عليهم

يف أرض إرسائيل عىل أنه مجرد تعويض عن الهولوكوست واإلرصار  طرح وجود اليهود    يف 
عىل أن العرب رحبوا بالناجني اليهود من اإلبادة الجامعية التي ارتكبها هتلر، تكرر طليب أكذوبتني  
كبريتني هدفهام الوحيد هو التأكيد عىل أن العرب فقط، وليس اليهود، هم السكان األصليون لألرض  

فإذا كان اليهود مغتصبني وال ميلكون حًقا رشعيًا يف املطالبة، فإن اليهود  .  جموعتانالتي تعتز بها امل 
الفلسطينيني«  يحلون محل»حكاًم   لحياة  الطبيعي  تدعم  .  النمط  أن طليب  السبب يف  ورمبا هذا هو 
 .واحدة بداًل من حل الدولتني( فلسطينية)دولة 

فأي يشء  تعليقات طليب كسالح؛  الجمهوريون  . أقل سيكون سوء ترصف سيايس  استخدم 
لكن الرتكيز عىل رد فعل الحزب الجمهوري، كام فعلت املتحدثة باسم مجلس النواب األمرييك نانيس  

« شعور مطمنئ»إذا أخربك شخص ما أنه ينتابه  .  بيلويس، يعني تجاهل ما قالته نائبة الكونغرس فعاًل 
حياتهم وأرزاقهم وكرامتهم اإلنسانية وُمحي    خرسوا أرضهم وبعضهم فقدوا» إزاء الحقيقة بأن أسالفه 

 .، فإما أن يكون ذلك الشخص قديًسا وإما كاذبًا«وجودهم من جوانب عديدة

 مل يوظَّف العديد من الناس يف التسرت عىل مثل هذه األكذوبة؟ : السؤال هوو  
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 الخامس الفصل 
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 الراديكال  اإلسالم 

 

 

 

 

التي تُعد األسوأ من  –، أُحرق اليهود عىل األوتاد بسبب رقاقة من الخبز. وأعامل العنف  1298يف عام  
أبريل يف روتنغن، حيث    20كانت قد بدأت يف    –نوعها ضد اليهود يف أوروبا منذ الحملة الصليبية

بحسب أحد املصادر، عذب اليهود  اتُهم يهود املدينة برسقة رقائق القربان املقدس بغرض تدنيسها. و 
رقاقة الخبز إىل أن نزفت دًما. وكانت هذه القصة التشهريية السبب يف إطالق سلسلة من املذابح التي  

مدينة يف جميع أنحاء النمسا وأملانيا. وعىل مدار عدة سنوات، القى أكرث من مائة    150اجتاحت نحو  
 ألف يهودي حتفه.

تبدو    املطولة أصبحت  املذبحة  أن هذه  الكنيسة، وسنجد  تاريخ عقيدة  نلقي نظرًة عىل  دعونا 
، عرّفت الكنيسة رسميًا مفهوم االستحالة: مل تعد كل من رقاقة الخبز  1215أكرث منطقيًة. ويف عام  

ال تعذيب  عن  حكايات  كان  األمر  هذ  تبع  وما  الفعليني.  ودمه  املسيح  جسد  بل  رمزين،  يهود  والنبيذ 
 لرقاقات الخبز هذه، وصلبها، وجعلها تنزف باملعنى الحريف للكلمة. 

والتي   املسيحيني،  يد  والوحشية عىل  العبثية  الدماء  إراقة  عن  بحديثي  الفصل  افتتح هذا  إين 
مذابح   باسم  اآلن  لنا  بالنسبة  اإلسالم  رينتفاليشتُعرف  كون  من  الرغم  عىل  أنه  ألوضح  وذلك   ،
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اليوم مت املسيحية  الراديكايل  أن  إال  اليهودي،  للشعب  العرشين–ميزًا يف عداوته  القرن  كانت    –حتى 
مسؤولة عن قتل اليهود أكرث من أي أيديولوجية أخرى عىل هذه الكوكب. ولو كنت أكتب هذا الكتاب 
التي ميثله تكرار هذا   القاتل  التهديد  الوسطى، لكان هذا الفصل سريكز بكل تأكيد عىل  يف العصور 

 ىل يهود العامل.الدين ع

إن األديان، مثل السياسة والثقافات، مصنوعة من البالستيك وليس من الحجر. إنها قادرة عىل  
بالفعل. ذبح الربوتستانت والكاثوليك بعضهم البعض يف حرب الثالثني عاًما، التي  التحول وتقوم به

كربوهيدرات. واملسألة    متحورت بشكل جزيئ حول ما إذا كنت رقاقة الخبز تلك مصنوعة من جسد أو
ذوي   ألناس  ميكن  كيف  حتفهم:  شخص  ماليني  مثانية  فيها  القى  التي  الحرب،  تلك  طرحتها  التي 
وجهات نظر مختلفة دينيًا أن يعيشوا مًعا دون أن يقتلوا بعضهم بعًضا؟ طرحت التجربة األمريكية  

ستانت بعضهم حتى املوت يوًما إجابًة ناجحًة بشكل عجيب. ففي املكان الذي قاتل الكاثوليك والربوت
 ما، يتناولون اآلن وجبة غداء مبكرة سويًة. 

األديان ال تبقى عىل حالها، والعقائد والنصوص املختلفة والشخصيات والتفسريات البطولية 
تُوىل اهتامًما ويُقلل من شأنها مبرور الوقت )مثة عبارات مريعة عن اليهود يف كل من القرآن والعهد  

 هذا من شأنه أن يبعث فينا األمل. الجديد(، و 

وعىل الرغم من ذلك، تتظاهر الفئات املعنية ذات األجندات السياسية الظاهرة بأن هذه املسائل  
من   املسيحية  تطهري  إىل  يسعى  السيايس  اليمني  من  والبعض  بالكامل.  واضحة  الحساسة  الرمادية 

ع عقيدة  اإلسالم  أن  ويجادلون  اليهود،  مع  الدموي  من تاريخها  والبعض  استثنايئ.  نحو  عىل  نيفة 
اليسار السيايس يبذل قصارى جهده لتصوير معاداة السامية عىل أنها ظاهرة مسيحية وحسب، مع 
أساًسا. والحالة األوىل تنطوي عىل  باعتباره دين مساء فهمه  املعارص  حرصهم عىل تصوير اإلسالم 

ا وسيلًة لتربير التعصب األعمى والقبيح ضد  إنكار للتاريخ؛ فهي تطهر مايض أوروبا القبيح باعتباره
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الحايل   لواقعنا  إنكار  فهي  الثانية  الحالة  وأما  الحارض.  الوقت  يف  القاسية  والسياسات  املسلمني 
 الصعب؛ فهي متهد الطريق ملستقبل أكرث قبًحا. 

وكلتا الحالتني غري صحيحتني. فالحقيقة، كام هو الحال يف معظم األحيان، تكمن يف مكان  
)م لويس  برنارد  اإلسالم بطريقة مقنعة، وأبرزهم  من علامء  العديد  أظهر  املنتصف. وكام    يهودا يف 

األكرث  اإلسالم هي  املسيحية  ال  اإلسالمية  األرايض  كانت  التاريخ،  مر  عىل  األوقات  معظم  يف   ،)
اليهودية يف ظل اإلسالم »مل تكن س التجربة  إن  األمر:  لليهود. وكام لخص لويس  يئًة كام  استضافًة 

كان الحال يف العامل املسيحي يف أسوأ حاالته، وال جيدًة كام كان الحال يف العامل املسيحي يف أفضل 
 حاالته«. 

أقلية »مقبولة« من الدرجة الثانية.   –  أهل الذمةويف ظل اإلسالم، عاش اليهود باعتبارهم من  
الخمر يف  أو رشب  كنس،  بناء  من  يتمكنوا  الحامية. ومل  مقابل  عاليًة  يدفعوا رضيبًة  أن  عليهم  كان 
األماكن العامة، أو ركوب الخيل، أو تقديم األدلة أمام املحكمة. مل يكن النازيون وراء اخرتاع فكرة وسم  

اإلفصا اليهود  عىل  توجب  متحف  اليهودي:  وبحسب  الثامن.  القرن  منذ  عالنيًة  هويتهم  عن  ح 
ميالدي(، أُجرب اليهود    807الهولوكوست يف الواليات املتحدة، »يف ظل حكم الخليفة هارون الرشيد ) 

(، ارتدى  847–61يف بغداد عىل ارتداء أحزمة أو حواف صفراء اللون. وتحت حكم الخليفة املتوكل )
ب قبعات عىل شكل حامر،  قبعات عىل شكل خنزير. ويف عام  اليهود  املسيحيون  ارتدى  ، 1005ينام 

 أُمر اليهود يف مرص بارتداء أجراس عىل مالبسهم«.

روبرت  كتب  فكام  أيًضا.  مظلاًم  يكن  مل  ولكنه  ذهبيًا.  يكن  مل  العرص  هذا  إن  القول  ويكفي 
معاداة السامية    2002ويسرتيش، الباحث الراحل يف مسألة معاداة السامية، يف تقريره الصادر عام  

الذمة يف  اإلسالمية: خطر واضح وظاهر أهل  املصاحبان لوضع  والتمييز  العبودية  الرغم من  : »عىل 
عرص ما قبل الحداثة، عاش اليهود يف ظل اإلسالم يف وضع أفضل نسبيًا مقارنًة بإخوانهم يف الدين  

حملوا العار الالهويت كقتلة للمسيح  الذين عاشوا عىل األرايض املسيحية. إنهم، عىل سبيل املثال، مل ي 



 
109 

 

يشعروا   مل  أنفسهم  من  الواثقني  الوسطى  العصور  فمسلمو  جبينه.  املوسومة عىل  قابيل  عالمة  مثل 
معارضة   بهدف  لها  نهاية  ال  تشهريية  مهاترات  يف  االنخراط  أو  اليهودي،  الدين  إنكار  برضورة 

جديدة«... كان التمييز الذي عانوا منه يف ظل  رشعيته، أو استبدال »العهد القديم« بإرسائيل الروح »ال
اإلسالم أكرث اعتدااًل من حيث النوع مقارنًة باالستبعاد والشيطنة التي تعرضوا لها يف ظل املسيحية  

 خالل العصور الوسطى. 

وبعبارة أخرى، تعرض الشعب اليهودي إىل تحيز ممنهج، ولكن مل يكن هذا معاداًة للسامية  
ؤامرة متمثلة يف نرش اليهود للرش يف العامل. وعىل الرغم من ذلك، ما من مكان  مبعنى وجود نظرية م

يف يومنا هذا تنترش فيه هذه املؤامرة عىل نطاق واسع وتُصدق علنًا أكرث من العامل اإلسالمي. ما الذي  
منطقة   إىل  األجيال  مر  اليهود عىل  فيها  عاش  التي  املنطقة  تحولت  كيف  اليهودحدث؟  من   مطهرة 

 ( إىل حد ما؟ وديرناينج)

عرش.   التاسع  القرن  يف  التحول  حدث  الحديث،  عاملنا  شكلت  التي  التطورات  معظم  ومثل 
الذي   والتهديد  السياسية؛  الصهيونية  مثل  القومية  صعود  العوامل:  من  عدد  إىل  الباحثون  ويشري 

 تشكله الليربالية الغربية والعوملة عىل اإلسالم التقليدي؛ واالستعامر. 

ل كان كان  حيث  املنطقة،  إىل  املسيحيني  من  كبرية  أعداد  جلب  يف  دور  األورويب  الستعامر 
األجانب   الدبلوماسيني  هؤالء  إن  ينحرس.  العثامنية  اإلمرباطورية  بقيادة  اإلسالمي  االستعامر 
والشخصيات الدينية والبريوقراطيني مل يرتكوا وراءهم أفكارهم الخطرية عن اليهود، مبا يف ذلك فرية  

عام  ال اإلسالمي  العامل  يف  الدم  لفرية  األوىل  األشكال  من  واحدة  بعد    1840دم. حدثت  دمشق،  يف 
عاًما عىل إلقاء اإليطاليني اللوم عىل اليهود بعد اختفاء الشاب سيمون من ترينت.  350مرور أكرث من  

توماس. واع إيطايل ُعرف باسم األب  اليهود بقتل راهب مسيحي  اتُهم  القضية،  تُقل تسعة  ويف هذه 
ذا تاميز  من أشهر يهود املدينة وُعذبوا؛ فاقتُلعت أسنانهم وشعرهم، وُحرق جلدهم. وجاءت افتتاحية  

حول هذه األحداث عىل هذا النحو: إنها »واحدة من أهم القضايا التي اسرتعت اهتامم العامل    أوف لندن
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ا »ينبغي عىل  الجرمية،  بارتكاب  مذنبني  اليهود  كان  وإن  تختفي عىل  املتحرض«.  أن  اليهودية  لديانة 
الفور من عىل وجه األرض«. وكان هذا الكالم صادًرا عن صحيفة بعد مجيء عرص التنوير ويف وسط  

 أوروبا املتحرضة. 

من  منقولة  غرسة  مجرد  للسامية  املعادية  األفكار  هذه  إن  القول  الخطأ  من  سيكون  ولكن 
ل الرشق  يتجذروا يف  أن  املمكن  من  يكن  فلم  الرتبة  الغرب.  هذه  تتجسد  ومل  تربة خصبة.  وال وجود 

يومنا   يف  بروزًا  أكرث  آياته  من  بعض  أصبحت  الذي  للقرآن وحسب،  الحرفية  النصوص  يف  الخصبة 
هذا، بل يف التعاليم الدينية لبعض الشخصيات مثل عامل القرن الثالث عرش ابن تيمية، التي كانت ذات  

 أهمية حديثة وخطرية.

عام   من  يف  1933واعتباًرا  األملان  املسؤولني  عرب  للنازيني  دعمه  عن  القدس  مفتي  أعرب   ،
ال يخفى عىل أحد، ولكن ما قد يخفى عن البعض هو    1941القدس. إن لقاء أمني الحسيني بهتلر عام  

تجنيد املفتي لجنود حقيقيني من أجل فرقة هاندشار التابعة للحزب النازي. وحني عزز املفتي عالقته  
نرش هتلر،  كتاب  بنظام  أظهر  لقد  املنطقة.  يف  دعايتهم  النازيون  للعامل    املخصصة  النازية  الدعاية 

إنتاج مزيج    العريب النازية وأحد تفسريات اإلسالم بغرض  التوافق بني  للكاتب جيفري هريف ماهية 
لليهود داخل اإلسال  التيارات املعادية  للقرآن، والرتكيز عىل  القراءة االنتقائية  م، جنبًا سام للغاية: »إن 

السوفيتية، جميعها مهدت   والشيوعية  الغربية  اإلمربيالية  النازية بخصوص  التنديدات  إىل جنب مع 
وفلسطني   ومرص  إفريقيا  شامل  يف  وذلك  النازية،  الدعاية  أمام  العريب  العامل  إىل  الدخول  طريق 

 وسوريا ولبنان والعراق وبقية املسلمني يف الرشق األوسط عامًة«. 

أسفر نشوء دولة إرسائيل  1948ويف عام   العربية يف هزمية  –،  الجيوش  من  العديد  وفشل 
عن تعزيز حدة العداء. وبعد ذلك بعامني، نرش سيد قطب، أب األصولية اإلسالمية    –هذه األمة الناشئة

الجامعية   لإلبادة  روجت  وثيقة  وهي  اليهود«،  مع  »كفاحنا  وثيقة  الدن،  بن  ألسامة  الفكري  والعراب 
 السيطرة عىل العقول ليس يف الرشق األوسط وحسب، بل يف جميع أنحاء العامل. واستمرت يف
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  –وتتمثل حجة قطب فيام ييل: إن اليهود ليسوا مجرد وكالء لجميع الرشور الحديثة وحسب  
القرن   منذ  لإلسالم  أعداًء  كانوا  فلطاملا  ذلك.  إىل  وما  ونسوية  وشيوعية  وقومية  غربية  حضارة  من 

نعو  وليك  لهزمية السابع.  الوحيد  السبيل  أن  فيبدو  الحقيقية،  جذورها  إىل  اإلسالمية  بالحضارة  د 
الغرب متمثل يف وجوب القضاء عىل اليهود، الرمز األسايس للغرب والحداثة. احتقد قطب أمريكا عىل  
وجه الخصوص، إذ جاء ذلك بعد أن أمىض ستة أشهر بصفته طالبًا يف الدراسات العليا يف كولورادو  

األمريكيات  1949عام   النساء  تجاه  نربته  أن  العلم  مع  الجاز،  موسيقى  حول  نظره  وجهة  وإليكم   .
عن   فضاًل  البدائية،  ميولهم  إلرضاء  الزنوج  اخرتعه  الذي  املوسيقى  نوع  »إنه  مامثلًة:  كراهيًة  تحمل 

 رغبتهم يف أن يكونوا صاخبني من جهة وأن يثريوا امليول الوحشية من جهة أخرى«. 

اليهود والغرب بعد االنتصار املفاجئ  وميكنك أن   تتخيل كيف تردد صدى رسالة قطب حول 
عام   إىل  1967إلرسائيل  باإلضافة  املنطقة،  يف  الخبيثة  دعايته  نرش  يف  السوفيتي  االتحاد  بدأ  إذ   ،

األسلحة التي أغرق بها مرص ليك تخوض حربها بالوكالة ضد الرأساملية والواليات املتحدة من خالل  
 إرسائيل.استهداف 

ويف يومنا هذا، يكاد يكون العامل اإلسالمي خاليًا من اليهود متاًما. إن أكرب جالية يهودية يف  
أي أقل من عدد    –شخص    8,500الرشق األوسط خارج إرسائيل موجودة يف إيران، وهي تضم نحو  

راق، حيث سبق  السكان اليهود يف أالباما. ويف مرص هناك أقل من عرشين يهوديًا. ومل يتبق يف الع
هو   سيمينتوف  وزابلون  يهوديني.  خمسة  سوى  اليهود،  من  بغداد  عاصمتها  سكان  ثلث  كان  أن 

 اليهودي الوحيد يف كل أفغانستان. 

نحو   طرد  اإلسالم    850,000وقد  قبيل  األوسط  الرشق  مجتمعات  من  منهم  كثري  يهودي، 
اد أن تصبح املنطقة التي ُولدت فيها مبئات السنني، يف أعقاب قيام دولة إرسائيل. ويف وقت قريب، تك

املسيحية خالية من املسيحية أيًضا، وذلك نتيجًة للهجرة الجامعية املستمرة يف العرص الحديث بسبب  
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عنف اإلسالميني. وعىل الرغم من خلوه من أي يهودي تقريبًا، أصبحت معاداة السامية التي تنبثق من  
 ألقليات الدينية األخرى، أكرث رشاسًة من أي وقت مىض.هذا الجزء من العامل، باطراد مقارنًة با

تعكر   التي  األيديولوجيات  األوسط،  الرشق  شؤون  يف  الراحل  الباحث  عجمي،  فؤاد  وصف 
ومعاداة   السامية  ومعاداة  أمريكا  »معاداة  من  مكونة  خبيثة«  »ثالثية  بأنها  األوسط  الرشق  صفو 

ث وليدة  الثالثية  هذه  أن  أعتقد  وأنا  والتفسري  الحداثة«.  السوفيتية،  والشيوعية  النازية،  أخرى:  الثية 
زعم   وراء  السبب  فهم  من  الجد، سنتمكن  الخيمياء عىل محمل  هذه  نأخذ  لإلسالم. وحني  الراديكايل 

عام   األصيل  حامس  الثورتني  1988ميثاق  دبروا  من  هم  اليهود  أن  مؤخرًا،  إال  يُراجع  مل  والذي   ،
 الحربني العامليتني.  الفرنسية والروسية، باإلضافة إىل

وكتب برنارد لويس، أستاذ عجمي، ما ييل حول معاداة السامية يف املنطقة: »إن حجم الكتب  
واملقاالت املنشورة املعادية للسامية، وكمية الطبعات واالنطباعات وعددها، ومقام أولئك الذين يكتبون  

والكليا املدارس  مناهج  اإلعالم،  وينرشون ويرعون وسلطتهم، ووجودهم يف  ت، ودورهم يف وسائل 
كل هذا قد يشري إىل أن معاداة السامية الكالسيكية هي جزء أسايس من الحياة الفكرية العربية يف  
الوقت الراهن، كام كان الحال يف أملانيا النازية تقريبًا، وأسوأ بكثري من حال فرنسا يف أواخر القرن  

القرن العرشين«. هذا ما ك . ولرمبا كان من املمكن أن يتخيل 1986تبه يف عام  التاسع عرش وأوائل 
انتشار  قادًرا عىل توقع كيفية  أنه مل يكن  األمور، ولكني أظن  أن تسوء  املمكن  الباحث ألي مدى من 
معاداة السامية فعاًل »مثل الرسطان« يف جميع أنحاء العامل اإلسالمي، كام عرب فريد زكريا عن األمر  

 . واشنطن بوست مؤخرًا يف 

معهد   من  األوسط  الرشق  يف  لليهود  املعيارية  الكراهية  عن  الكشف  يف  أفضل  أحد  من  ما 
باللغات   اإلعالم  وسائل  تقارير  ينقل  الذي  آي.(،  آر.  إم.  إي.  )إم.  األوسط  الرشق  يف  اإلعالم  بحوث 

عىل  األجنبية إىل اللغة اإلنجليزية. إن تصفح موقع معهد بحوث اإلعالم يف الرشق األوسط وتغريداته  
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« كريسل  نيل  )وكتاب  عينه.  الوقت  يف  رضورية  ولكنها  األبدان،  لها  تقشعر  تجربة  أبناء تويرت 
 « يجمع بعًضا من أسوأ األمثلة(.الخنازير والقردة

تنبع الكراهية من قادة الدولة، وهي غري مقترصة عىل الدول الناطقة باللغة العربية. لن ننظر 
عىل، آية الله عيل خامنئي، عىل الدوام أموًرا كهذه: »إن هذا النظام  أبعد من إيران التي يقول زعيمها األ 

ميكن  ال  الجرائم،  أنواع  جميع  يف  ويتسبب  إرسائيل  يف  األطفال  يقتل  الذي  بالذئب  الشبيه  الرببري 
نقاط   إحدى  إن  الشعبية:  اإلسالمية  الحركات  من  أيًضا  تنبثق  وهي  عليه«.  بالقضاء  سوى  معالجته 

لإلخوان املسلمني يف يومنا هذا مستمدة من الحديث الذي يعلن أن يوم القيامة »لن النقاش املتكررة  
يأيت حتى يقاتل املسلمون اليهود ويقتلونهم«. وقد يكون مصدرها السياسيون يف البلدان اإلسالمية  

ين، التي اعترُبت ليرباليًة حتى وقت قريب، إذ اقتُبس مؤخرًا عن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبنا 
يف مقال لبناين تحت عنوان »كيف متيز يهوديًا«، إذ قدم بري النصيحة التالية: »إن رأيت امرأًة حامل، 
وأخذ   أمه  من رحم  الجنني  قفز  إن  قدميها.  عند  أو  منها  بالقرب  الذهب  من  بقطعة  وألق  منها  اقرتب 

 قطعة الذهب، ميكنك أن تتأكد أنه يهودي«.

عىل شاشات التلفزيون، وعىل الراديو،   –ملستمد من الصحافة  ولعل أكرث أشكالها فعاليًة هو ا
عام   خالل  مرص  ويف  تأكيد.  بكل  االجتامعي  التواصل  وسائل  وبعض  الصحف،  عىل  2002ويف   ،

. وكان  فارس بال جوادحلقة خالل شهر رمضان تحت اسم    41سبيل املثال، ُعرض مسلسل مكون من  
الها الصهيونية  املؤامرة  املسلسل هو  املنتجون رصاحًة  موضوع  العامل؛ اعرتف  السيطرة عىل  دفة إىل 

من   استلهموه  صهيونأنهم  حكامء  محمد  بروتوكوالت  كتابته،  يف  واملشارك  الربنامج  لنجم  ووفًقا   .
، نيويورك تاميزصبحي، إن الصهيونية »قد سيطرت عىل العامل منذ فجر التاريخ«. وبحسب صحيفة  

 لربنامج. تابع عرشات املاليني من الناس هذا ا

عيل،   هريس  آيان  املرأة،  حقوق  عن  فاملدافعة  اليهودي.  الشعب  لقوة  نادرة  نظرة  ليست  إنها 
عن تجربتها الخاصة يف العيش يف اململكة العربية السعودية. مل تلتقر آيان    كافرةكتبت يف مذكراتها  
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الي أن  صغرها  منذ  عرفت  ولكنها  قط،  يهودي  بأي  مسلمًة،  ُولدت  التي  عيل،  كل  هريس  أصل  هود 
تعطل  »إن  اليهود«.  سببه  يسء  هو  ما  كل  السعودية،  العربية  اململكة  »يف  قائلًة:  فتتذكر  الرشور. 
اليهود هم   النساء السعوديات من جرياين يقلن إن  املياه فجأًة، كانت  الهواء أو توقف صنبور  مكيف 

و  والديهم  صحة  أجل  من  يدعوا  أن  تعلموا  األطفال  من  والجريان  ذلك.  وقت  وراء  اليهود. ويف  دمار 
أو  اليهود  فعلها  التي  الرشيرة  األمور  كل  من  مدرسونا  اشتىك  املدرسة،  بارتياد  بدأنا  عندما  الحق، 
غري  وإنها  قبيحة،  ]إنها  القول:  الجارات  اعتادت  يرثثرن،  كن  وحني  املسلمني.  ضد  لفعلها  خططوا 

عاهرة   وإنها  أثن  –مطيعة،  ويف  يهودي[«.  مع  الجنس  متارس  تنترش  إنها  الكلامت،  لهذه  كتابتي  اء 
متابع عىل تويرت، مثل   800,000أقاويل املمثل والكاتب املرصي هاشم منصور، الذي ميتلك أكرث من  

فيلم   و»شاهدوا  الزمكان«  متسلسلة  يف  اليهود  »يتحكم  الهشيم:  يف  كود النار  شيفرة  )  دافنيش 
اود، ملعرفة ما يفعله اليهود بالنساء. (، مشهد االغتصاب الشيطاين تحت األرض، أسفل نجمة ددافنيش

 جميع النساء«. ويف النهاية يتوصل إىل النتيجة الطبيعية: »دعونا نقتل بعض اليهود اآلن«. 

وبالنظر إىل أن معاداة السامية هي خطاب معياري يف جزء كبري من هذا العامل، ال يبغي أن  
رابطة مكافحة التي نفذتها  إل.( عام    نُفاجأ مبا وجدته اإلحصائية  )إيه. دي.  والتي  2014التشهري   ،

العامل، إذ مل يسمع سوى   اليهود يف مائة دولة حول  املائة فقط من    54بحثت يف املواقف تجاه  يف 
إنها حقيقة صاعقة يف حد ذاتها. ولكنكم ستقرأون بعدها أن   الهولوكوست.  العامل عن  يف    8سكان 

لرشق األوسط وشامل أفريقيا سمعوا عن الهولوكوست املائة وحسب من املشاركني يف اإلحصائية يف ا
 ويعتقدون أنها حدثت بالفعل. 

دولة، سبعة منها وحسب متتلك    24يف    2008وبحسب االستطالع الذي نفذه مركز بيو عام  
فيها   املثال،  سبيل  عىل  فأمريكا،  إيجايب.  بشكل  اليهود  إىل  تنظر  أكرثيًة  أو  املائة.   77أغلبيًة  يف 

يف    95يف املائة من الناس ينظرون إىل اليهود بشكل سلبي. وأما يف مرص،    97وباملقابل يف لبنان،  
اليهود. ويف األردن،   الناس ميتلكون موقًفا سلبيًا تجاه  املائة هم كذلك. ويف تركيا    96املائة من  يف 

 يف املائة.   76وباكستان، يصل عددهم إىل 
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العامل أنحاء  معظم  هذه  ويف  أكرث  ولعل  السامية.  معاداة  بانخفاض  التعليم  زيادة  ترتبط   ،
األخري الذي نفذته رابطة مكافحة التشهري، والذي بني أن تلك    100اإلحصائيات إحباطًا هو استطالع  

األكرث   املشاركون  كان  فهناك،  أفريقيا.  األوسط وشامل  الرشق  منطقة  تنطبق عىل  ال  العامة  القاعدة 
 ضة ألن يكونوا معاديني للسامية.  ثقافًة أكرث عر 

ميكنني أن أسرتسل أكرث، ولكن توثيق كل إحصائية محبطة ليس مكمن األمر، بل فهم كيفية  
نفيذًة أكرث من أي    –مبعناها الحريف–انتقال هذه األفكار عرب الحدود يف عرص أصبحت فيه الحدود  
ا كام كانت معاداة السامية الكالسيكية وقت مىض، والحدود اإللكرتونية معدومة إىل حد كبري. ومتامً 

الليربالية   ومعاداة  السامية  معاداة  من  خليط  هذا  يومنا  يف  يتحرك  الرشق،  إىل  الغرب  من  تنتقل 
ومعاداة أمريكا ومعاداة الصهيونية يف االتجاه املعاكس. وكثري من األشخاص الذين من املفرتض أن  

 شارها أو يغضون برصهم عنها.يقفوا يف وجه هذه العدوى، إما يعجلون من انت

 •   •   • 

مليون مسلم إىل أوروبا بحسب مركز بيو لألبحاث. ويف    3.7، هاجر نحو  2016و   2010بني عامي  
توافد   أن  بعد  مبا    850أملانيا،  البالد  يف  يعيشون  الذين  املسلمني  نسبة  ازدادت  مسلم،  مهاجر  ألف 

نحو    2يقارب   عددهم  ليصبح  املائة،  نس  5يف  أي  ماليني  السكان. ويف    6مة،  إجاميل  من  املائة  يف 
ذاتها، هاجر   واآلن    530الفرتة  فرنسا؛  إىل  من    8.8مليون مسلم يشكلون    5.7ألف مسلم  املائة  يف 

الست   السنوات  تلك  أيًضا خالل  زاد  املتحدة  اململكة  يف  يسكنون  الذي  املسلمني  فرنسا. وعدد  سكان 
املائة، ليصبح عددهم    20بنحو   املائة من إجاميل السكان(. وعموًما،    6.3ون مسلم )ملي  4.1يف  يف 

، 2050مليون شخص(. وبحلول عام    26يف املائة من سكان أوروبا )أي نحو    5يشكل املسلمون نحو  
املقابل، يعيش   العدد. ويف  أن يتضاعف هذا  املحتمل  التقديرات، من  مليون يهودي    1.4وفًقا لبعض 

 يف كل أوروبا. 
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أن    بدا  معدودة،  أليام  كردي.  آالن  أتذكر  أوروبا،  إىل  الجدد  الوافدين  هؤالء  يف  أفكر  حني 
يرتدي   كان  والذي  سنوات،  ثالث  عمره  من  البالغ  السوري  الكردي  الطفل  إنه  اسمه.  يعرف  الجميع 
قميًصا أحمر اللون حني غرق يف البحر األبيض املتوسط. فقد هزت صورة جسده الصغري الهامد عىل  

عام  ش سبتمرب  يف  وجيزة  لفرتة  بأكمله  العامل  تركيا  يف  بودروم  معظم 2015اطئ  يعود  أن  قبل   ،
قارب مطاطي   كانت عىل منت  أفراد  أربعة  من  املكونة  كردي  عائلة  إن  الفيسبوك.  إىل تصفح  الناس 
برفقة مثانية أشخاص آخرين، وكانوا يحاولون الوصول إىل جزيرة كوس اليونانية، ومن ثم يشقون  

 ريقهم، كام كانوا يأملون، إىل كندا. ط

البلدان   ليس كل من يأتون إىل أوروبا يفرون بحياتهم يف محاولة للنجاة. ولكن بالنظر إىل 
منها   يأتون  ظروف    –التي  يف  يحالفهم  مل  الحظ  أن  املرجح  فمن  والصومال،  وأفغانستان  سوريا 

يرتبط فيه الرتحيب بالغريب مبنظورنا حول  والدتهم كام حالفني أنا. إنني أيًضا مؤمنة بتقليد ديني  
الله. إن العبارة التي تُذكر مراًرا وتكراًرا يف اإلنجيل تنص عىل أنه ال ينبغي علينا أن نضطهد غريبًا، 
ألننا كنا جميًعا غرباء يف أرض مرص. والقصة األصلية ألب اليهودية، إبراهيم، تخربنا أنه حني رحب  

تقل–بالغرباء يف خيمته   أوسطيوهو  السبب يف   –يد رشق  أن  مدركة متاًما  وأنا  أنهم مالئكة.  تبني 
 متتعي بحريايت هذه هو أن عائلتي تركت أوروبا العدائية ذات مرة من أجل حياة أفضل يف أمريكا.  

ومن أجل هذين السببني، لدي رد فعل عميق يف داخيل تجاه الرتحيب بالوافدين الجدد. وإنني   
بأن   أيًضا  موقًفا أؤمن  تكتشف  قد  اآلخرين،  املهاجرين  من  العديد  وعائالت  عائلتي  مثل  عائالتهم، 

توفيقيًا تسمح به الدميقراطيات الليربالية الصحية: التكيف مع األعراف الثقافية لبلدانهم الجديدة مع  
 الحفاظ عىل مجتمعاتهم الخاصة وأفضل تقاليدهم. 

أن    2015اللجوء، قالت أنجيال مريكل يف عام    حول مسألة ما إذا كانت أملانيا سرتفض طالبي 
أملانيا وإبقائها كذلك   أبواب  الذي تعرفه«، مربرًة قرارها بفتح  وهو    –أملانيا بذلك »لن تكون موطنها 

ترصيح، بالنظر إىل تاريخ البالد، أثر يب وترك صدى كبري يف داخيل. وإنني آلمل أنها كانت عىل حق  
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«. وعىل الرغم من ذلك،  wir schaffen dasإننا نستطيع تدبري أمورنا« »حني وعدت، مراًرا وتكراًرا، »
وما تتنبأ –وبالنظر إىل تأثري هؤالء القادمني الجدد عىل الدول األوروبية واليهود الذين يعيشون فيها  

 لدينا سبب وجيه للقلق.   –به التجربة األوروبية بخصوص أمريكا

 •   •   • 

وأنه ينبغي علينا الوثوق بالناس حني يخربوننا مبا يفكرون ويؤمنون    دعونا نفرتض أن األفكار مهمة
 حول العامل. 

إميانهم    تركوا  قد  عرش  التاسع  القرن  يف  األوروبيني  املستعمرين  بأن  االفرتاض  كان  ومثلام 
بفرية الدم ورائهم حني توجهوا نحو الرشق سخيًفا، فمن السخف أيًضا أن نعتقد أن هؤالء القادمني  

 سيتخلون عن أفكارهم عىل حدود الغرب.   الجدد

األوروبيني.   السكان  بعامة  مقارنًة  للسامية  معاداة  أكرث  أوروبا  أنحاء  يف جميع  املسلمني  إن 
، التي حللت األرقام من بلد آلخر، 2015وبحسب اإلحصائية التي نفذتها رابطة مكافحة التشهري عام  

يف املائة لدى   16بأفكار معادية للسامية، مقارنًة بنسبة    يف املائة من املسلمني يف أملانيا مؤمنون  56
النسبة   فرنسا،  السكان. ويف  فالنسبة    17مقابل    49إجاميل  املتحدة،  اململكة  وأما يف  املائة.   54يف 

 يف املائة.  12مقابل 

ولذلك، لن يكون من املفاجئ أن نسمع مثاًل عن خطبة اإلمام سعيد أبو حفض يف مارس عام   
اإلسالم«،  يف    2019 من  اليهود  »موقف  عنوان  تحت  أملانيا  يف  كايزرسالوترين  ف  اإلسالمي  املركز 

وحدة   تفريق  هي  اإلسالم  ملحاربة  الرشيرة  طرقهم  إحدى  »إن  قائاًل:  اليهود  عن  فيها  تحدث  والتي 
املسلمني« و»من األمور البديهية التي ال تحتاج إىل مزيد من التوضيح هو أنهم يشتهرون بني جميع  
الناس ببخلهم وحبهم للامل« و»إنهم مفتونون بالذهب. ولطاملا كانوا متعجرفني، وال سيام حاخاماتهم  

 وقادتهم. إنهم يستعبدون الناس«. 
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وعىل الرغم من ذلك، يصعب جًدا استيعاب مقدار معاداة السامية اإلسالمية يف أوروبا. ويعود   
أوروبا   يف  املسلمني  أن  إىل  جزئيًا  ذلك  يف  املمنهجني،   نفسهمالسبب  والتمييز  للتعصب  معرضون 

ناهيك عن التحديات االقتصادية واالجتامعية. وباإلضافة إىل ذلك، إن البوح بالحقيقة حول عمق هذه  
القضية  هذه  تلقى  ال  ولذلك،  األجانب.  وكراهية  باإلسالموفوبيا  اتهامات  أمام  الباب  يفتح  املشكلة 

ذ أبًدا. ومع  الكافية  التغطية  منه:  الحرجة  الحالية موضوًعا ال مفر  والبيانات  التقارير  هذه  تدعم  لك، 
 مثة خطر يف أن تكون يهوديًا يف أوروبا. 

اليهود بنسبة عرشة إىل واحد،   يفوق عدد  املسلمني  الدولة، عدد  نبدأ بفرنسا. يف هذه  دعونا 
ية القامئة عىل العرق يف املائة تقريبًا من جرائم الكراه  40، كان اليهود ضحية  2017ولكن خالل عام  

  550يف املائة، أي نحو    74، ازدادت حدة الهجامت املعادية للسامية بنسبة  2018أو الدين. )ويف عام  
مرًة   بخمسة وعرشين  أكرث عرضًة  اليهود  إن  عنها وحسب(.  أُبلغ  التي  تلك  عن  نتحدث  وهنا  حادثة. 

وز قال  ما  وبحسب  باملسلمني.  مقارنًة  فرنسا  يف  لهجوم  كريستوف  للتعرض  الفرنيس  الداخلية  ير 
 كاستانري يف شهر فرباير املايض: »إن معاداة السامية تنترش كام السم ومثل الزعاف«.  

املعلومات    مركز  البالد،  يف  السامية  معاداة  ملراقبة  مجموعة  أكرب  وبحسب  هولندا،  ويف 
نسبة   والعرب  املسلمون  ميثل  آي.(،  دي.  آي.  )يس.  اإلرسائييل  مرتكبي    70والتوثيق  من  املائة  يف 

أبلغت املجموعة عن زيادة قياسية بنسبة  2018الجرائم املعادية للسامية يف سنة معينة. ويف عام    ،
 يف املائة يف الحوادث املعادية للسامية.  19

يف    52وليست معاداة السامية األمر الوحيد الذي استورده هؤالء األوروبيني الجدد. فأكرث من   
املائة من املسلمني الربيطانيني يعتقدون أنه من املفرتض أن تكون املثلية الجنسية غري قانونية، وذلك  

التي فيها مسلم مقابل   2018بحسب تقرير صادر عام   املدينة  عن إيبسوس موري. ويف برمنغهام، 
تدعم  التي  الدورات  تدريس  االبتدائية عن  املدارس  من  توقفت بعض  التسامح مع    كل خمسة سكان، 

مجتمع امليم، بسبب احتجاجات األهل االنفعالية. ومن بني املسلمني الربيطانيني، تعتقد النسبة األكرب  



 
119 

 

سبتمرب مقارنًة بالنسبة التي تؤمن أنها نُفذت عىل يد تنظيم   11أن اليهود هم املسؤولني عن أحداث  
 . القاعدة، وذلك بحسب مسح أجرته خلية التفكري بولييس إكستشينج

، أصدر املكتب االتحادي األملاين لحامية الدستور )يب. إف. ڤي.(، تقريرًا  2019ويف مايو عام   
بعنوان »معاداة السامية يف اإلسالم السيايس«، الذي وثق عدًدا كبريًا من الحوادث، التي أصبحت اآلن  

عام   أبريل  البالد. ويف  العادية يف  الحياة  ب2016جزًءا من  امرأة يف  ارتدت  عقًدا بقالدة عىل ،  رلني 
أنتم حثالة األرض«.   الوضعاء!  اليهود  »أيها  لها رجالن من أصل عريب:  شكل خارطة إرسائيل. فقال 

إذ  2017ويف ديسمرب عام   الثانوية لهجوم عىل يد زميل عريب،  املدرسة  تلميذ يهودي يف  ، تعرض 
م واحدة  تُقطع رؤوسكم«. ويف  أن  يجب  األطفال،  قتلة  »أنتم  له:  قرر  قال  تُنىس،  ال  التي  الحاالت  ن 

العامة يف »تجربة« ألنه كان متشكًكا تجاه وجود   الكيباه يف األماكن  شاب من عرب إرسائيل ارتداء 
إذ   بريغ،  برينزالوير  حي  يف  رجال  ثالثة  يد  عىل  العتداء  تعرض  ولكنه  برلني.  يف  السامية  معاداة 

 حزام. « باللغة العربية، ورضبه أحدهم بواسطة يهوديصاحوا »

يهودي يف البالد مع الهجامت. ويف مدينة ماملو يف الجنوب،    000, 18ويف السويد، يتعايش   
يف املائة عىل األقل من سكانها بينام مل يتبق فيها سوى ألف يهودي تقريبًا،   20التي ميثل املسلمون  

املدينة، لذا ميكن    أصبح الوضع سيئًا للغاية. إن شنور كيسلامن هو الحاخام الحسيدي الوحيد يف هذه
التعرف عليه بسهولة، مام جعله ضحيًة ألكرث من مائة اعتداء لفظي وجسدي. ولكن يغدو هذا الرقم 

مثاًل، وبعد أن أعلن    2017املدهش منطقيًا حني نقرأ عن املناخ السيايس يف ماملو. ففي ديسمرب عام  
إلرس  عاصمًة  بالقدس  ستعرتف  املتحدة  الواليات  أن  ترامب  إىل دونالد  املتظاهرين  مئات  خرج  ائيل، 

النار عىل  »سنطلق  العربية:  باللغة  هتفوا  املتظاهرين  ولكن  إرسائيل.  ضد  االحتجاج  بحجة  الشوارع 
اليهود«، ودعوا إىل قيام انتفاضة يف املدينة. ولرمبا وجدوا عزاًء يف آراء إملار ريبالو، الذي كان عمدة  

رف بني اليهود يف جميع أنحاء العامل لترصيحه بأمور مثل  ، والذي عُ 2013و   1994املدينة بني عامي  
»ماملو ال تتقبل معاداة السامية وال تقبل الصهيونية«، وأن يهود املدينة »ميتلكون إمكانية التأثري عىل  

 الطريقة التي ينظر من خاللها املجتمع إليهم«، كام لو كانوا هم السبب يف الكراهية املوجهة ضدهم.  
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ك  الواقع  اليمينية إن  األحزاب  باستثناء  أحد،  ال  مواجهته.  يف  يرغب  أحد  من  ما  ولكن  ريه، 
مكاسبهم  لتحقيق  األجانب  كراهية  وتأجيج  املسلمني  صورة  لتشويه  بسعادة  تتدافع  التي  املتطرفة 
يف   مشكلة  »وجود  هو  لوبان  مارين  نجاح  يف  السبب  إن  فينكيلكراوت:  آالن  قال  وكام  السياسية. 

 ا، وحتى يومنا هذا مل يتجرأ أحد عىل قول ذلك غريها«. اإلسالم يف فرنس

السياسيون    يتجاهله  فظيًعا.  شيئًا  إسالمي  يرتكب  للغاية:  وخطرية  واضحة  الحلقة  هذه 
اليساريون والصحافة الليربالية بقدر ما أمكنهم، أو يجدون طريقًة لتربيره مثل الفقر أو عدم التمكني  

لدميقراطية. ويف هذه األثناء، تسعى األحزاب اليمينة إىل استغالل أو السياسات السيئة أو فشل آخر ل
لذا تبدأ أرقام استطالعاتها باالرتفاع. إن بداية هذه الحلقة ونهايتها مروعان    –ما حصل دون هوادة  

 عىل حد سواء بالنسبة ليهود الدولة. 

داة السامية اإلسالمية هو  وما كان بينًا حول تقرير املخابرات األملانية يف هذا العام بشأن معا 
أنه أول تقرير رسمي من نوعه يف كل أنحاء أوروبا. ففرنسا توقفت عن تصنيف من نفذوا هجامت  

عام   منذ  للسامية  معيبة  2011معادية  الحساب  يف  نفسها  أملانيا  تستخدمها  التي  الطريقة  وحتى   .
ووفقً  غامضًة.  الحقائق  إبقاء  يف  ترغب  الحكومة  أن  لو  كام  مقالته للغاية،  يف  أنجيلوس  لجيمس  ا 

حول »معاداة السامية األملانية الجديدة«،   2019يف شهر مايو عام    مجلة نيويورك تاميزالشاملة يف  
حني يكون مرتكب الهجوم غري معروف، يُصنف تلقائيًا عىل أنه مييني، وبالتايل تشري اإلحصائيات  

يد أولئك اليمنيني املتطرفني. وعىل الرغم من   يف املائة من الهجامت قد نُفذت عىل  89الرسمية إىل أن  
عام   األورويب  االتحاد  أجراه  الستطالع  ووفًقا  األملان  2018ذلك،  اليهود  نصف  من  أكرث  رصح   ،

إذ يعتقد   املائة منهم أن أسوأ من يقوم    41املستجوبني عن تعرضهم ملضايقات معادية للسامية،  يف 
 إسالمية متطرفة«.  بهذه املضايقات هم »أشخاص ذوي وجهات نظر

افتتاحية    ويف  التهديد.  طبيعة  تُنكر  ما  عادًة  السويد،  تاميزويف  عام    نيويورك  ، 2017يف 
»الحقيقة املزعجة حول معاداة السامية السويدية«، قالت الكاتبة السويدية بولينا نيودنغ: »منذ عامني،  
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صحيفة   بالدتنرشت  يسأفتون  عموًدا  السويدية،  الصحف  أكرب  إحدى  اليهود ،  رغبة  فكرة  من  خر 
مبغادرة البالد بسبب معاداة السامية، واصفًة ذلك بأنه ]كذب[ و]هسترييا[، وسخرت من الرشاشات  
الصحيفة  هذه  واتهمت  اليهودية.  املدارس  لحامية  الرشطة  ضباط  يستخدمها  التي  للغاية[  ]الظريفة 

 لفرية الدم«. الشكل الجديد – 2009إرسائيل بحصاد أعضاء الفلسطينيني يف عام 

أكرث    واحدة من  السامية وحسب. ففي  الطرف عن معاداة  الدول وسلطاتها ال تغض  إن هذه 
فتى وفتاة لالستدراج الجنيس    1,500الحاالت إزعاًجا خالل العقدين املاضيني، تعرض ما ال يقل عن  

الغا يف  كانوا  الذين  اإلسالميني،  الرجال  من  مجموعة  يد  عىل  واالغتصاب  أصل  واالتجار  من  لب 
باكستاين، يف بلدة روثرهام الربيطانية. ولكن بسبب الخوف من االتهامات بالتعصب األعمى، تفادت  
الرشطة، ناهيك عن العديد من األخصائيني االجتامعيني، الترصف بناًء عىل املعلومات التي كانوا عىل  

متعلقًة بالتمييز ضد مقهى   دراية بها منذ سنوات. ومؤخرًا يف بلجيكا، رفض املدعون العامون شكوى
تريك وضع الفتًة تقول إنه مرحب بالكالب يف املقهى »أما اليهود ال«. إنني ال أفهم كيف ال يُوصف أمر  

 بأبشع أشكاله. –ومعاد للسامية–كهذا بأنه متييز 

وعىل أي حال، فليس إنكار الخطر باألمر الجديد بالنسبة ألوروبا. عودوا بذاكرتكم إىل أوملبياد ميونخ  
هؤالء  1972عام   يكن  مل  هناك.  إرسائييل  عرش  ألحد  الوحيش  القتل  عن  أسفرت  التي  والظروف   ،

وأن بلد هتلر، الذي الرياضيون واملدربون تحت املراقبة، ألن أملانيا اعتزمت أن تري العامل أنها تغريت،  
عام   ألعاب  دورة  يُزود    1936استضاف  مل  الباردة،  الحرب  ذروة  ويف  وانتهى.  وىّل  قد  برلني،  يف 

إرهابيني   مثانية  رشع  وحني  الالسليك.  االتصال  أجهزة  سوى  بسالح  األوملبية  القرية  حراس 
كان عليهم فعله هو تسلق  فلسطينيني من منظمة أيلول األسود يف احتجاز اإلرسائيليني رهائنًا، كل ما  

سور شائك بطول ستة أقدام. ويف نهاية املطاف، واجهت أملانيا أسوأ مخاوفها: مقتل أحد عرش يهودي  
اليهود ألن املجتمع كذب عىل   الثانية، قُتل  الهولوكوست. وللمرة  الذي حدثت فيه  البلد  مرًة أخرى يف 

 نفسه كذبًة متهورًة. 
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 •   •   • 

أ  نؤكد  أن  ميكننا  الليربالية  ال  القيم  عن  املدافعني  أكرب  أنهم  يزعمون  الذين  أولئك  فشل  عىل  –كرث 
يف هذا    –الصحفيون واملفكرون واملعلقون واألساتذة والنسويات ونشطاء حقوق املثليني وما إىل ذلك 

 الصدد. إن أولئك األشخاص الذين ميتلكون كثريًا من اآلراء حول املساواة بني الجنسني وحقوق املثليني
ومراعاة األصول القانونية والتسامح الديني وحرية الصحافة والضمري، يلزمون صمتهم املريب حني 
املبادئ. ويف أوروبا،  الراديكايل عىل هذه  الذي يشكله اإلسالم  الواضح والقائم  بالخطر  يتعلق األمر 

: »بسبب الخوف  هم خائفون من يشء أشد إلحاًحا: وفًقا ملا قاله الفيلسوف الفرنيس باسكال بروكرن
من دفع مجتمع ضد اآلخر، ينتهي بك األمر بإخفاء حقيقة األمور«. واألمريكيون ال ميتلكون حتى عذًرا  

 حقيقيًا.

وحني يدلو املثقفون الغربيون بدلوهم، غالبًا ما يكون األمر عبارًة عن اعتذار أو تربير أو حتى   
لوجهة نظر إسالمية. وفساد هذ لُخص برباعة يف  إعادة طرح غري مقصودة  الفئة  املفكرينه  ،  رحلة 

طارق   اإلسالمي  للمفكر  لدينا  البارزة  الشخصيات  بعض  احتضان  بريمان  بول  فيه  يوضح  الذي 
 رمضان يف الوقت الذي تتجنب فيه أيان هرييس عيل.

أن    أي  مستحق.  العنف  أن  بأخرى،  أو  بطريقة  اعتقادهم،  يف  الفادح  خطأهم  ويكمن 
م بطريقة  السياسة  اإلسالموية،  أو  األمريكية  اإلمربيالية  من  هرب  حتى  أو  ثأر  أو  انتقام  هي  ا، 

اإلرسائيلية السيئة أو حتى وجود إرسائيل يف حد ذاته. وبعبارة أخرى، كل يشء غريب أو أمرييك هو 
قمعي ويسء وآثاره الضارة مؤكدة، بينام أي يشء من العامل الثالث أو اإلسالمي، بشكل أو بآخر، بعيد  

 بهات.عن الش

كارتر، وحشود    أساقفة كانرتبريي روبرت رونيس، وجيمي  رئيس  الذي دفع  املنطق  هذا هو 
من األسامء املهمة، ليقولوا، بشكل أو بآخر، إن سلامن رشدي هو السبب يف إصدار فتوى ضده، وإن  

ينبغي    قوانني التجديف املستمدة من اإلسالم يجب أن توسع نطاقها يف الغرب باسم التسامح، وإنه مل
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. وأما الحاخام األكرب يف اململكة املتحدة، اللورد إميانويل جاكوبوفيتس،  آيات شيطانيةأن يُنرش كتاب  
مخز  بشكٍل  صوته،  عىل  ٍٍ فضم  )للحصول  التعبري«.  حرية  استخدام  »أساء  رشدي  أن  إىل  مشريًا   ،

 (.واآلن  معاداة السامية هنااستعراض أشمل لهذا األمر، راجعوا كتاب ديبورا ليبشتادت 

هجامت    أن  زُعم  ذاته  املنطق  هذا  خالل  إبدوومن  فتلك   شاريل  بآخر،  أو  بشكل  مستحقة 
الرسوم الكاريكاتريية حرضت اإلرهابيني عىل دخول مكاتب صحيفة ساخرة بغرض إطالق النار عىل  
الذين  اليهود  فعله  عام  التساؤل  إىل  املرء  يدفع  وهذا  الرسم.  خطيئة  الرتكابهم  شخًصا،  عرش  اثني 

اليوم   بعد ظهر  للشبات ليك يتسببوا يف  يتسوقون يف سوبر ماركت هايرب كاشري بالضبط  السابق 
 . 2015مقتل أنفسهم يف يناير عام 

أيديولوجي لإلرهاب اإلسالمي، فيواصلون اإلرصار    الذين يبحثون عن تفسري غري  أولئك  وأما 
من  محرومني  أو  متعلمني  غري  أو  فقراء  يكونون  حني  اإلرهاب  إىل  يجلؤون  الناس  أن  فكرة  عىل 

تُظهر   البيانات  أن  إال  اإلرهابيون  حقوقهم،  إن  املتوسط،  ويف  حقيقيًا.  ليس  هذا  أن  قاطع  وبشكل 
من   أكرث  ذبحوا  الذين  التسعة  أولئك  مثل  محيطهم،  من  ثراًء  وأكرث  تعلياًم  أفضل    250اإلسالميون 

. ويبدو أن الفكرة التي تقول إن الناس مدفوعون  2019مسيحيًا يف عيد الفصح يف سرييالنكا عام  
إن يزعمون  التي  السياسة باألفكار  أخرى:  تفسريات  تُحشد  ولذلك  الفهم.  فكرة عصية  هي  تدفعهم  ها 
 واالقتصاد وما إىل ذلك.  

إن وجود عدد ضئيل للغاية من املثقفني األمريكيني املستعدين للتحدث بصدق عن هذا األمر،   
يُثبت أن ما يتظاهرون به ليس صحيًحا: أن العنف اإلسالمي، الذي يبدأ بوسم شخص ما بأنه عدو أو  
كاره لإلسالم، يستوجب الخوف. إنهم محقون يف افرتاض أن سمعتهم ستتشوه، بسبب وجود صناعة 

قانون  م فمركز  بالضبط.  األمر  هذا  تفعل  التي  الربحية  غري  واملنظامت  املنارصة  للمجموعات  نزلية 
مدار   عىل  كاي.(  كاي.  )كاي.  كالن  كلوكس  كو  مثل  مجموعات  حارب  الذي  مثاًل،  الجنويب  الحاجة 
»معادٍ  أنه  عىل  نواز  ماجد  لصديقي  تصنيفه  بعد  الهاوية  نحو  االنحدار  يف  بدأ  الزمن،  من    عقود 
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ملدة   نواز إسالمي سابق، وُسجن يف مرص  أن  إىل  بالنظر  إنه وصف قوي حًقا  للمسلمني«.  متطرف 
أربع سنوات بسبب عمله يف تجنيد الجهاديني، ولكنه اليوم يقوم بأعامل مناهضة للتطرف من خالل 

الربحية كويليام. رفع نواز دعوى قض السابقني عن طريق منظمته غري  ائية إعادة تأهيل اإلسالميني 
التشهري وربح أكرث من   أذكر اسم هذا    3بتهمة  بالفعل. وحني  ماليني دوالر، ولكن ترضرت سمعته 

املسلم الليربايل الذي يناضل من أجل القيم التي يدعي الليرباليون أهميتها، غالبًا ما تتغري مالمح هؤالء  
 الليرباليني وكأنهم شموا رائحة حليب فاسد. 

بو   الكاتب  قال  ما  صحيفة  وبحسب  يف  فاراداراجان  تونكو  مع  مقابلة  يف  بريمان  دييل  ل 
: »لقد كان لدينا ماليني الكتاب فيام يخص موضوع الشيوعية. كان من الطبيعي جًدا بالنسبة  بيست

الباردة. ولكنه من غري   النقاش حول االتحاد السوفيتي والحرب  للمثقفني األمريكيني أن يتدخلوا يف 
ا يدلوا  أن  اآلن  »يغلب  الطبيعي  التغيري؟  إذن، كيف نفرس هذا  اإلسالم«.  بدلوهم حول موضوع  لناس 

كان  إن  ولكن  لإلسالم.  كارهون  وكأنهم  الظهور  يريدون  ال  ألنهم  غالبًا  الناس  بالخوف عىل  الشعور 
لك ذلك هي   التي تضمن  الطرق  فواحدة من  أنك لست معارًضا لإلسالم،  إظهار  األسايس هو  شاغلك 

ة يف هذا الخصوص! وعالوًة عىل ذلك، يخاف الناس من مليون يشء آخر: إنهم  عدم التفوه بأي كلم
خائفون من هذا املوضوع والجدل الذي يحيط به، ومن الواضح أنه مثة نوع من التخويف الجسدي  
العقلية  قواه  كامل  يف  شخص  أي  يتناولها  لن  مواضيع  األمر،  واقع  يف  وهناك،  معه.  يرتافق  الذي 

 ف الجسدي«. ألسباب تتعلق بالخو 

حول    وتكراًرا  مراًرا  ويزيدون  الناس  من  النوع  هذا  يعيد  كيف  ما  حد  إىل  يفرس  األمر  وهذا 
مخبز يرفض صناعة كعكة زفاف ملثليني، ولكنهم يلتزمون الصمت أمام جرائم الرشف. ومن شأن هذا  

األصولية مثل ميغ املسيحية  تركوا  الذين  التهليل ألولئك  أيًضا سبب  يوضح  أن  فيلبس روبر،  األمر  ان 
 بينام يُنبذ أولئك الذين يرتكون اإلسالم مثل سارة حيدر الرائعة عىل حد سواء. 
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مثة عواقب مرتتبة عىل أن تكون مستعد أكرث من اللزوم لالستسالم لنسبية أخالقية خطرية أو  
حاميتها  حتى عنرصية؛ أو عىل أن تكون جبانًا للغاية بحيث ال تقول إن الثقافات ليست متساوية يف  

للنساء واملثليني واألقليات الدينية؛ أو عىل أن تكون منغلًقا إىل حد كبري فتفشل يف رؤية أن الدافع هنا 
الصمت قضيًة ضمنيًة   يلتزمون  الذين  أولئك  يبني  أن  فهي  العواقب  وأما  ال مادي.  أيديولوجي  أساًسا 

 ان إىل حد ما من الناحية السياسية. محورها أن العنف ومعاداة السامية النابعني من هذا املصدر رشعي

 •   •   • 

ويف أمريكا، وعىل عكس ما يرغب الرئيس أن تصدقوا، فقوافل اإلرهابيني القادمة من الرشق األوسط  
بالتفاؤل   ويشعرون  أمريكيني،  لكونهم  يفتخرون  أمريكا  يف  واملسلمون  الجنوبية.  حدودنا  تعرب  ال 

ضًة ألن يُجردوا من إنسانيتهم عادًة عىل يد هذا الجانب من  تجاه املستقبل، عىل الرغم من كونهم عر 
 السلطة، وداعميه الجمهوريني، وحلفائه يف قناة فوكس. 

لكل   وفًقا  ولكن  لألمريكيني،  الدينية  الهويات  عن  معلومات  يجمع  ال  اإلحصاء  مكتب  إن 
ة( من أمريكيي الجيل  يف املائ  58مليون مسلم أمرييك. ومعظمهم )   3.5التقديرات املنطقية، مثة نحو  

األول، الذين ينحدرون من بلدان يف جميع أنحاء العامل. وبحسب استطالع الرأي الذي أجراه مركز بيو  
يف املائة من املسلمني يف أمريكا إنهم فخورون ألنهم أمريكيون. ولكنهم أبقوا    92، يقول  2017عام  

كذلك:   الخاصة  بأنه  97عىل هويتهم  أفادوا  منهم  املائة  أفاد  يف  أنهم مسلمون، يف حني  فخورون  م 
يف املائة( بأنهم »راضون عن الطريقة التي تسري    80أربعة من أصل كل خمسة مسلمني أمريكيني )

 من خاللها األمور يف حياتهم«. 

عام   ففي  للعنف.  وجود  ال  أنه  يعني  ال  عن  2006هذا  عرب  أن  بعد  أمرييك،  مسلم  أطلق   ،
س عىل  النار  إلرسائيل،  وأُلقي  كراهيته  سياتل.  يف  اليهودي  االتحاد  يف  أحدهم  وقتل  أشخاص  تة 

عام   برونكس  لتفجري كنسني يهوديني يف  يتأمرون  أربعة رجال مسلمني  أيًضا عىل  . 2009القبض 
الفيدرايل خطة رجل اعتنق اإلسالم لتفجري كنيس يهودي يف فلوريدا عام   وأحبط مكتب التحقيقات 
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الصومايل محمد عبدي محمد بصيحات معادية للسامية بينام    ، هتف املهاجر 2018. ويف عام  2016
 حاول توجيه سيارته نحو بعض األشخاص الذين كانوا يغادرون كنيًسا يهوديًا يف لوس أنجلوس.

عام   مايو  شهر  يف  حدث  ما  إىل  فانظروا  االزدياد.  يف  آخذ  املقلقة  الحوادث  عدد    2019إن 
فيدي  مقطع  ظهر  الشهر،  هذا  أوائل  يف  يف  وحسب.  األمريكية  اإلسالمية  الجمعية  يف  حدث  من  و 

وسنحرر  رؤوسهم،  »سنقطع  يغنون:  وهم  أطفااًل  املقطع  صور  إذ  أبريل،  شهر  إىل  يعود  فيالدلفيا 
أبديًا«. ويف   الله ونفي بوعده، وسنصب عليهم عذابًا  العظيم. سنقود جيش  الحزين  املسجد األقىص 

ا الهادي،  عبد  رباب  ألقت  الشهر،  ذلك  يف  منتصف  واملسلمة  العربية  اإلثنيات  دراسات  يف  ألستاذة 
إلزاميًة لصف األنرثوبولوجيا، وقالت فيها إن كل من يدعم   جامعة والية سان فرانسيسكو، محارضًة 

مايو، أُدين عيل الكوراين بتهمة العمل مع حركة الجهاد اإلسالمي    16إرسائيل متعصب أبيض. ويف  
ا هذه  ملساعدة  الله،  لحزب  املتحدة  التابعة  الواليات  يف  لهجامت  التخطيط  يف  اإلرهابية  لجامعة 

املساعدة يف   هي  املروعة  الكوراين  مهمة  »كانت  األمرييك،  العام  املدعي  قاله  ما  وبحسب  وتنفيذها. 
املستقبلية  اإلرهابية  للهجامت  املحتملة  األهداف  حول  االستخبارية  املعلومات  وجمع  األسلحة  رشاء 

املتحدة. ومن بني األهداف التي راقبها الكوراين، كان مطار جون إف. كينيدي،   لحزب الله يف الواليات
  26ومرافق إنفاذ القانون يف مدينة نيويورك، مبا يف ذلك املبنى الفيدرايل يف منطقة فيديرال بالزا  

هذه   بعد  اإلرهاب  ملكافحة  الوطني  املركز  إليها  توصل  التي  املخيفة  للنتيجة  ووفًقا  مانهاتن«.  يف 
بالنسبة  باعتباره عنرًصا حاساًم  نفسه خيار وطن محتمل،  منح  الله مصمم عىل  »إن حزب  القضية: 

مايو، ألقى سائق أوبر امرأتني من سيارته حني علم أنه يقودهام من   19لطريقة عمله اإلرهابية«. ويف 
القبض عىل شاب  مايو، أُلقي    22حدث يوم االستقالل اإلرسائييل، مربًرا ما حدث بأنه فلسطيني. ويف  

يف العرشين من عمره، يدعى جوناثان شاي، لتقدميه دعاًم ماديًا لحامس وتهديده، من خالل مقطع  
 فيديو عىل إنستغرام، مبسدس وعلم حامس بأنه »سيطلق النار عىل املتظاهرين املؤيدين إلرسائيل«. 

دفعت   التي  املؤامرة  نظريات  وقتل    19إن  األربع  الطائرات  تلك  الختطاف    2,977إسالميًا 
أمريكيًا، هي ذاتها التي دفعت شاي لتهديد اليهود من منزله يف نيو جرييس. ولحسن الحظ، استطاع  
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املكتب  فعله  ما  وهذا  فعيل.  أي رضر  إلحاق  من  يتمكن  أن  قبل  إمساكه  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
مجدًدا يف شهر يونيو حني أحبط هجوًما أخر عىل كنيسة يف بيتسربغ، والذي زعم مصطفى مصعب  

 العومير، وهو الجئ يبلغ واحد وعرشين عاًما من درعا يف سوريا، أنه خطط لتنفيذه باسم داعش.  

ح  ولكن ما ال يستطيع مكتب التحقيقات الفيدرايل إيقافه هو انتشار الرؤية العاملية التي تتسام
مع عنف اإلسالميني وتربره، وبذلك تتسامح مع معاداة السامية وتربرها باعتبارها تعبريًا عن مظامل  
ألمريكا   بل  وحسب،  لليهود  ليس  مبارًشا  تهديًدا  تشكل  األيديولوجية  هذه  إن  مرشوعة.  سياسية 

 راطي.  بأكملها. وميكنكم أن تالحظوا الطرق التي بدأت بالتسلل من خاللها إىل الحزب الدميق

نابوليتانو  جانيت  الداخيل  األمن  وزيرة  يف رفض  ذلك  عن  تلميحات  أيضاً  تروا  أن  وميكنكم 
عام   »اإلرهاب«  كلمة  سببها 2009استخدام  »كوارث  يُنىس:  ال  ملطف  بتعبري  عنها  استعاضت  إذ   ،

يات القتل اإلنسان«. وميكنكم أن تالحظوا هذا األمر أيًضا يف مقابلة الرئيس أوباما مع فوكس بعد عمل
وسوبرماركت هايرب كاشري: »إن مهمتي األوىل هي حامية الشعب األمرييك. وإنه ملن    شاريل إبدويف  

العنيفني  املتعصبني  من  مجموعًة  يرون  حني  عميق  بقلق  األمرييك  الشعب  يشعر  أن  متاًما  املرشوع 
خاص يف محل  الذين يقطعون رؤوس الناس أو يطلقون النار بشكل عشوايئ عىل مجموعة من األش

لبيع األطعمة األجنبية يف باريس«. ولكن هذه الحوادث مل تكن عشوائيًة بكل تأكيد. فقد اختار القتلة  
زادت   هفوته،  عن  يعتذر  أن  من  وبداًل  اليهودية.  للرشيعة  موافق  فيه  يُباع  ما  ألن  السوبرماركت  هذا 

الخا وزارة  باسم  املتحدثة  قالته  ما  وبحسب  سوًءا.  األمور  هناك إدارته  يكن  »مل  بسايك:  جني  رجية 
ضحايا من خلفية واحدة أو جنسية واحدة«. ويف واقع األمر، هذا غري صحيح. ولكن مل مينع هذا األمر  
األمريكية   اإلذاعة  هيئة  عىل  حديثه  يف  اإلرصار  من  إيرنيست  جوش  األبيض  للبيت  اإلعالمي  الناطق 

بشأ  عليه  الذي ضغط  كارل،  مع جوناثان  أنه  )إي. يب. يس.(  لكلمة »عشوايئ«،  الرئيس  استخدام  ن 
 »كان هناك أشخاص آخرون غري اليهود يف محل بيع األطعمة األجنبية هذا«. 
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بداية  يف  حليمي،  إيالن  مقتل  مسألة  حول  الرسمي  الفرنيس  الرد  نسرتجع  أال  الصعب  ومن 
ق، تراجعت إدارة  األمر عىل األقل، إذ بذلوا قصارى جهدهم يف إرصارهم عىل عشوائيته. ويف وقت الح

أوباما عن كل ما قالته، ولكني ما أزال أسمع يهوًدا يرددون نكات ساخرًة حول كونهم »الشعب املختار  
 عشوائيًا«.  

عام   كريي  جون  رد  يف  أيًضا  األمر  هذا  تالحظوا  أن  جيفري    2015وميكنكم  سؤال  عىل 
مجلة   من  أتالنتيك جولدبريغ  املعا  ذا  الجامعية  اإلبادة  مسألة  النظام  حول  نفذها  التي  للسامية  دية 

اإليراين: »أعتقد أن نزاعهم الحايل مع إرسائيل أيديولوجي يف جوهره. وذلك بغض النظر عام إن كان  
 يتحول إىل تدابري نشطة، واقتبس، هدفها ]اإلبادة[، كام تعلم...«.  

ستوطنات: »إن  جدااًل حول حدود إرسائيل أو امل  2001وهل يبدو ما قاله آية الله خامنئي عام  
قاله حسني   يبدو ما  املنطقة؟«؟ وهل  إيران اإلسالمية هي محو إرسائيل من خريطة  مهمة جمهورية 

عام   الثوري،  الحرس  رئيس  نائب  عىل    2014سالمي،  مقترص  أيديولوجي«  »نزاع  حول  متمحور 
ال وجه  عىل  من  ببطء  الصهيوين  النظام  محو  لكيفية  مدركون  اليوم  »نحن  الحايل«:  عامل، »الوقت 

النظام الصهيوين موجوًدا عىل كوكب األرض«؟ ال، هذا يبدو   القريب، لن يكون  الوقت  وبالفعل، يف 
 وكأنه هتلر القرن الحادي والعرشين، وهو عىل شفا الحصول عىل أسلحة نووية. 

الحزيب  املؤمتر  أمام  قراًرا  كاليفورنيا  يف  التقدميني  طرح  يف  األمر  هذا  مالحظة  وميكنكم 
في القرار،  يلقون  وفًقا ملرشوع  املذبحة،  إرسائيل. وهذه  بيتسربغ عىل...  مذبحة  بسبب  اللوم جزئيًا  ه 

التي تعد عنرًصا أساسيًا من عنارص  الخبيثة،  تنذر بالخطر ملعاداة السامية  كانت »مثرة عودة ظهور 
حس العامل«.  وحول  املتحدة  الواليات  يف  جديد،  من  عادت  التي  للبيض،  التاريخية  هذا  السيادة  نًا: 

داعميها  بعض  مع  جنب  إىل  جنبًا  اإلرسائيلية،  الحكومة  »إن  أيًضا:  جاء  ولكن  اآلن.  إىل  منطقي 
املتحدة   الواليات  يف  املتطرفة  واليمينية  األصولية  املسيحية  الجامعات  بدعم  رحبت  األمريكيني، 

ه مع اإلسالموفوبيا وخارجها، وتجاهلت بتهورها معاداتهم املتجذرة للسامية يف الوقت الذي اتفقت في
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كوربني،   برئاسة جريمي  العامل  كبريًا يف حزب  دعاًم  يالقي  قد  كهذا  تفسريًا  إن  الخبيثة خاصتهم«. 
 ولكنه يف الواليات املتحدة، حتى وقت قريب جًدا، كان أشبه بلعنة حقيقية.  

ىل  وما من قصة سياسية حديثة تجسد كيفية تحول هذه االتجاهات األيديولوجية من مخزية إ
الجديدة   الكونغرس  النائبة يف  الدميقراطي حول  الحزب  بها  التف  التي  الطريقة  من  أفضل  محرتمة 
من   الجئة  إنها  مشاعر.  لديه  من  كل  حياتها  بقصة  يتأثر  التي  عمر،  إلهان  مينيسوتا،  من  والشهرية 

لع انتُخبوا  الذين  املسلمني  أوائل  من  وهي  الحجاب،  ترتدي  متدينة  مسلمة  وهي  ضوية  الصومال. 
مجلة   وضع  يف  عجب  فال  الكونغرس.  يف  مينيسوتا  والية  متثل  ملونة  امرأة  وأول    تايم الكونغرس، 

لها، أو يف وجودها ضمن كل قامئة مهمة ألكرث   ليبوفيتز  لصورتها عىل الغالف، أو يف تصوير آين 
 النساء تأثريًا. 

التي كانت موجودة عىل  وعىل مدار أشهر، طغى هذا االحتفاء املفهوم بهويتها عىل أفكارها،  
عن بعض    2019املأل، ولكن مل يرغب سوى القليل يف االنتباه لها. ولذلك، كتبت يف شهر يناير عام  

للقلق، يف عمود يف صحيفة   إثارًة  ، تحت عنوان »إلهان عمر  نيويورك تاميزمن أكرث وجهات نظرها 
 وأسطورة التنويم املغناطييس اليهودي«.

تم تعلمون أن نظرية املؤامرة التي تقول إن اليهود متآمرين ينومون  وبحلول هذا الوقت، أصبح
تغريدة   تكن  مل  ولذلك،  دموي.  وتاريخ  قدمية  جذور  ذات  نظرية  هي  أرشار  ومناورين  مغناطيسيًا 

، التي كانت حينها 2012إلهان عمر، خالل إحدى الحروب الدورية بني إرسائيل وحامس يف غزة عام  
وزارة  يف  التغذية  مغناطيسيًا،   منسقة  العامل  إرسائيل  »نومت  بالخري:  مبرشًة  مينيسوتا،  يف  التعليم 

أسأل الله أن يوقظ الناس ويعينهم عىل رؤية رش إرسائيل. #غزة #فلسطني #إرسائيل«. وبداًل من أن  
عام   يناير  يف  إن.  إن.  يس.  قناة  ُسئلت عىل  تقوله   2019تعتذر، برصاحة وحزم، حني  أن  تود  عام 

 اليهود الذين يجدون ذلك مسيئًا جًدا«، أجابت أن »هذه طريقة مؤسفة حًقا للتعبري عن  »لألمريكيني
هذا األمر«، مشريًة إىل طريقة طرح املذيعة بويب هارلو للسؤال وليس إىل تغريدتها. وتابعت قائلًة: 
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خالل حرب  »ال أفهم كيف تكون تعليقايت مسيئًة لألمريكيني اليهود. فتعليقايت تتناول ما كان يحدث  
 غزة بالتحديد، ومن الواضح أين كنت أشري إىل طريقة ترصف النظام اإلرسائييل يف تلك الحرب«. 

أمريكا إلرسائيل: »ما يهم  إلهان عمر يف شهر فرباير، منتقدًة دعم  وبعد فرتة وجيزة، غردت 
ينه، اجابت:  اليهودية عام تع  ذا فوروورد  هو الدوالرات يا عزيزي«. وحني سألتها محررة يف صحيفة

عمر   إلهان  ألقت  مارس،  شهر  ذلك يف  وبعد  اإلرسائيلية(.  األمريكية  العامة  الشؤون  )لجنة  »أيباك!« 
سبتمرب بأنها حدث »قام خالله بعض األشخاص بيشء ما«. وكان هذا    11خطابًا وصفت فيه أحداث  

ا قادة  أسسها  مجموعة  وهي  اإلسالمية،  األمريكية  العالقات  مجلس  أمام  اإلسالمية الخطاب  لجمعية 
 لفلسطني، وهي منظمة تابعة لحامس وتروج ملعاداة السامية.

إلهان عمر لكثري من االنتقادات من قبل الصحافة. ولكن رسعان ما   ولفرتة قصرية، تعرضت 
وأصبحت   جانبها.  إىل  حزبها  يف  العديد  ووقف  التالية،  ترامب  فضيحة  إىل  اإلعالم  وسائل  انتقلت 

بعد أن شارك    –إذ وصفها بريين ساندرز بأنها »قائدة تتمتع بالقوة والشجاعة«–دفاعاتهم أكرث قوًة  
 سبتمرب.  11الرئيس ترامب مقطع فيديو تحرييض تقلل فيه إلهان عمر من أهمية هجامت  

ويف اآلونة األخرية، ماتزال إلهان عمر عضوًة يف لجنة الشؤون الخارجية يف مجلس النواب.  
ابقون الذين يستضيفون مدونًة صوتيًة تحظى بشعبية كبرية تحت اسم ورحب بها موظفو أوباما الس

. ومن بني  2019. واستضافها ستيفن كولبري أيًضا يف برنامجه يف شهر أبريل عام  بود سيف أمريكا
الدميقراطيني املختلفني الذين دعموا قضيتها، كانت تعليقات النائب جيم كاليبرين دون غريها جديرة  

يبرين، ثالث أعىل الدميقراطيني مرتبًة يف مجلس النواب، رصح أن إلهان عمر »متر  بالذكر. فجيم كال 
]مر  أو  الهولوكوست[  من  والداي  نجا  ]حسنًا،  يل  يقول  من  مثة  ذلك.  يف  جاد  أنا  عصيبة.  بأوقات 

 والداي بهذا األمر[. إن األمر أكرث خصوصية بالنسبة لها«. 

يجري   أو  الشخصيات  هذه  تُهمش  عام،  وبشكل  الثانوية.  شخصياته  سياسية  حزب  لكل 
تجاهلها. ولكن يف هذه الحالة يبدو أن تغيري ما قد طرأ. مل يكن تجاهل إلهان عمر أو لومها باإلضافة 
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الدفاع عنها بصخب، وتعني و  الرئيس لرتكيزه الدينء عليها أمرًا كافيًا. كان ال بد من  انتقاد  ضع  إىل 
 تعليقاتها يف سياقها أو رشحها بطريقة أخرى.  

إن حقيقة أن أقوى الشخصيات يف الحزب الدميقراطي وحلفائها يف الصحافة قرروا أن إلهان  
عمر جديرة بالدفاع عنها وبإنفاق رأس املال السيايس الطائل عليها، هو أمر من شأنه أن ينبه الجميع 

الدميقراطيو  بينه  الحزب. وما  اليهود أصبح إىل توجه  بأمور متطرفة حول  الترصيح  أن  فعاًل، هو  ن 
 أمر ميكن التهرب منه سياسيًا بشكل كامل.  

كانت حدثًا مؤثرًا؛ واملستقبل يحمل العديد مثلها. واملوضوع هو نفسه:   قضية إلهان عمرلقد  
هذا أمر فيه تجاهل معاداة السامية أو التسامح معها من أجل األشخاص الذين يتبنونها، ويف الواقع  

أنهم غرباء، جنبًا إىل جنب مع   انتصار ألشخاص معينني ملجرد  إنه  إهانة حقيقية لهؤالء األشخاص. 
 إنكار تلك الجوانب الرئيسية للثقافة األمريكية التي لطاملا سمحت للغرباء بأن يصبحوا من أهلها. 

أجنبي، فالتخيل عن معاداة السامية رشط  وكام اضطر األمريكيون األوائل إىل التنصل من والئهم مللك 
للتكيف يف أمريكا. مل تتمكن البالد من االستمرار بوجود امللكيني، ولن تتمكن من البقاء إن ُسلم 

 معادو السامية مناصبًا يف السلطة، فكال األمرين متناقضني مع دميقراطيتنا الليربالية.
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يشمل   قراءته  املطلوب  كان  الجامعة،  يف  أدرس  كنت  الجديد؛   الجمهوريةعندما  والعهد  ألفالطون 
. وجميعها ترك أثرًا بالًغا يفّ. ولكن املقالة  أرواح القوم السودإدموند بريك ونيتشه؛ فريجينيا وولف و

قطعة صغرية عىل موقع إلكرتوين مهجور التي غريت حيايت ألقىص حد عىل املستوى الشخيص هي  
 كان معطاًل يف أكرث األحيان.

زئيف    يُدعى  كولومبيا  من جامعة  يد طالب  السامية« عىل  معاداة  نحارب  »كيف  مقالة  كُتبت 
ماغن وكان يدرس يف الجامعة يف بداية تسعينات القرن العرشين. وقد كتب تلك املقالة رًدا عىل ما  

من   عادية  اآلن سمة  إللقاء خطاب  صار  دعوة  يتلقى  للسامية مشهور  الجامعية: معاٍد  الحياة  سامت 
الدراسات   قسم  رئيس  جيفريز،  ليونارد  تحديًدا  الخطاب  هذا  ألقى  وقد  مرموقة.  جامعة  حرم  عىل 
األفريقية األمريكية يف كلية مدينة نيويورك حينها. قال السيد جيفري: »الكل يعلم أن اليهود األثرياء  

ويل تجارة العبيد«. وكان يظن أيًضا أن »اليهود« يتحكمون يف هوليوود وأنهم جزء من ساهموا يف مت
لعام   السوداء  والفنون  للثقافة  إمباير ستيت  وقال يف خطاب يف مهرجان  إبادة عرقية كربى.  خطة 
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املافيا، نظاًما    1991 املاليون،  األموال، وقد وضع رشكاؤهم  الروس سيطرة خاصة عىل  لليهود  »كان 
 دمري الشعب األسود. كان ذلك أمرًا متعمًدا«.لت

وغني عن القول أن املجتمع اليهودي يف جامعة كولومبيا مل يكن مرسوًرا بحصول هذا الرجل   
عندما   أعوام  بعدة  بعدها  اإلحساس  بنفس  شعرت  وقد  الجامعة.  يف  منرب  عىل  الصعود  رشف  عىل 

الجامعي ملحم الحرم  أكرب محفل يف  األم  اإليراين، وهو رجل معاٍد  أتاحت مدرستي  أحمدي نجاد  ود 
 للسامية ميتلك سلطة أكرب بكثري من جيفريز. 

األمريكية    االحتجاجات  مبعظم  شبيًها  احتجاًجا  اليهودي  املجتمع  نظم  ماغن،  زمن  ويف 
اليهودية املجتمعية املنظمة التي شهدتها عىل اإلطالق. فقد كانت تفاعلية ودفاعية، وكأنهم يتوسلون 

امل إن  إىل  »لنقل  كتب:  الذي  ماغن  أثار غضب  النهج  ولكن هذا  األساسية.  إنسانيتهم  ليؤكدوا  تفرجني 
شخًصا ما دعاك بخنزير، هل ستجول الشوارع وأنت تحمل الفتة موضًحا فيها أنك لست خنزيرًا؟ هل  

 الجوانب بينك وبني الخنزير؟«. املتعددةستوزع منشورات تستعرض فيها باستفاضة الفروق 

إقناع   ومحاولة  التملق  يف  أضعته  الوقت  من  كم  متاًما؟  املنطق  لهذا  فيها  استسلمُت  مرة  كم 
»أكنت  قائاًل:  ماغن  تساءل  مثلهم متاًما؟  إنسان  أنني  أكرث  ال  أنني حيوان  يظنون  كانوا  الذين  الناس 

الح  هذا  أن  بأمانة  تصدق  »أكنت  السامية«.  معاداة  عىل  يقيض  سوف  االحتجاج  أن  حًقا  شد  تصدق 
ألًفا وأربعامئة وثالثة وعرشين نفرًا سوف يفيض إىل نتائج مل   املكون من سبعامئة وستة وخمسني 

 تتمكن أسالفه من تحقيقها يف أمريكا وأوروبا وأي مكان آخر بشكل دائم؟«. 

أجل! بالفعل! كنت أصدق ذلك بالضبط دون أن أعرتف به. لقد صدمتني فداحة الغلطة التي   
 تني من غفويت.ارتكبتها حتى أيقظ

 كتب ماغن »سل نفسك«، وقد بدا هذا السؤال موجًها يل:  
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االحتامالت   كل  ضد  لها  مثيل  ال  الذي  املعاند  الفريد  بقاؤنا  مفتاح  هو  ما  هنا؟  زلنا  ما  »ملاذا 
وقد   انكشفت،  لعبتنا  إن  هيغل  وقال  »نذبل«،  سوف  بأننا  بول  القديس  تنبأ  لقد  والتنبؤات؟ 

أيها  سلّمنا شبنغلر إىل »موس  الشتاء«، وقد وصفنا توينبي بأننا أحافري. بل إنكم مخطئون  م 
السادة. فام هو إذن املكون الذي يجعلنا »اليهود الذين ال ميكن تدمريهم«؟ ما هو رس خلودنا  
عىل حد وصف مارك توين؟ قطًعا لن يخربين أحد منكم أن توسالتنا واحتجاجاتنا ورصاخنا 

األلفيات األربعة املاضية وعرب تقلبات الزمان املوجعة وخراب  من أجل املعاملة املنصفة خالل  
الغربة الوحيش هو ما أدامنا، وأبقانا عىل قيد الحياة، وأوصلنا لهذا املوسم. كال يا أصدقايئ، 
بل إن التاريخ يلقننا درًسا آخر: إن أولئك الذين يرتأون البناء وتعليم اإلحياء القومي والثقايف  

و  التوسل  عن  أو  عوًضا  اليهودية  باملناشدات  ال  السامية  ملعاداة  يتصدون  الذين  الرصاخ، 
اليهودي   اليهودي، واإلنجاز  اليهودي، واالمتثال  بالتعليم  بل  اليهودية،  تلك هي    –االنفعاالت 

 األمور التي تضمن بقاء شعبنا وخالصهم ومستقبلهم«. 

املج  داخل  تحدث  التي  واالنفعاالت  النقاشات  كل  أن  رأيت  آخر  وفجأة  بشأن  اليهودي  تمع 
الفصل   املناسب ألسبوع  الرد  أو  املحلية،  التعاونية  الطعام  اإلرسائييل يف جمعيات  للحمص  مقاطعة 

الجامعة   املعقوف يف حرم  الصليب  للتعامل مع ظهور  املناسب  النهج  أو  هل  –العنرصي اإلرسائييل، 
أم اللهجة؟  شديد  صحفيًا  بيانًا  نصدر  أم  صامتًا؟  احتجاًجا  حوار؟  ننظم  مجموعة  ليست    –نشكل 

مضيعة لوقتنا الثمني وحسب، بل إنها أيًضا خيانة ملا يتوجب علينا أن نفعله وأن نكون عليه. وغدوت  
ناحية   من  أفضل  ليس  املناشدة.  من  أفضل  التأكيد  وأن  التوسل،  من  أفضل  كان  البناء  أن  أدرك 

 كري والروحي.اسرتاتيجية فحسب، بل أفضل لليهود عىل املستوى العاطفي والف

اليهودية،    يحرتمون  الذين  اليهود  يحرتمون  اليهود  »غري  ساكس  جوناثان  الحاخام  قال 
لوبافيتش  للحاخام  الرئييس  الشعار  اقتباًسا من  اليهودية«  الذين يخجلون من  اليهود  ويخجلون من 

أنفسهم،   يف  يثقون  الذين  أولئك  من  جاذبية  أكرث  هو  فام  حباد.  حركة  أسس  الذي  ويبدون  األخري 
 االمتنان ملرياثهم التاريخي، ويعتزون بثقافتهم؟ 
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من    نقلتني  فقد  جذريًا.  موقفي  توجيه  أعادت  ولكنها  الكاملة،  اإلجابة  ماغن  مقالة  تقدم  مل 
 الركوع للوقوف، ومن الدفاع للهجوم، ومن الشك إىل الثقة، ومن الخزي إىل االعتزاز.

البطن. وإنه ألمر طبيعي وصحي أن تقاوم    ال يشء بوسعه أن يذكرك مباهيتك مثل لكمة يف
الذي   السبب  يف  للنظر  عظيمة  فرصة  أضعت  فقد  فقط،  الغضب  عند  ردك  توقف  إذا  ولكن  املتنمر. 

 دفعك للمقاومة واألمر الذي تحارب من أجله تحديًدا.

لقد حاولت يف الصفحات السابقة أن أصف، بوضوح وأمانة عىل قدر استطاعتي، طبيعة هذا  
اليث الرؤوس حتى يتمكن كل األمريكيني من جميع األديان واملعتقدات أن يروه ويتصدوا له.  التنني ث

»كيف   األكرب  الروح  من  جزء  هو  الفصل  هذا  يف  نحارب«  »كيف  هيكل  أن  يتضح  أن  آمل  كام  ولكن 
اء  نحارب« لهذا الكتاب، فأنا آمل أيًضا أنه عندما أتكلم بصفتي يهودية تخاطب اليهود اآلخرين عن أعب

القراء  فإن  به،  أشعر  الذي  واليهودي  األمرييك  االعتزاز  وعن  الفارقة،  اللحظة  تلك  والتزامات 
 سيسمعون نداًء يف كلاميت موجًها إليهم. إن ذلك موجه إليك. 

محق   عازمني عىل  السامية  معادو  فيها  يكن  مل  اليهودي  التاريخ  يف  واحدة  لحظة  توجد  مل 
السامية. بل  اليهودية واليهود. ولكن   املذهلة ألنهم كانوا معادين ملعاداة  اليهود مل يدميوا حضارتهم 

إنهم أداموها ألنهم كانوا يعرفون من يكونون ومل هم كذلك. ومل تشتعل أنوارهم من نريان الخارج بل  
 من النار التي تتقد يف أرواحهم.

خالل دخولنا املعرتك  وباملثل، نحن نحارب من خالل شن معركة إيجابية يف صف هويتنا. من  
أجل مجتمعاتنا، ومن  عائالتنا، ومن  أجل  أسالفنا، ومن  أجل  أفكارنا، ومن  أجل  قيمنا، ومن  أجل  من 

 أجل األجيال القادمة من بعدنا. 

فأنا   –اليمني املتطرف، واليسار املتطرف، واإلسالم الراديكايل–فكام يوجد تنني برؤوس ثالثة   
بشأن كيفية التغلب عىل هذا الوحش. وأولها هي كيف    للتفكرييسية  أؤمن أيًضا بوجود ثالثة طرق رئ
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نوجه أنفسنا نحو أعدائنا. والثانية هي كيف نوجه أنفسنا نحو حلفائنا. والثالثة، واألكرث أهمية، هي  
 كيف نوجه أنفسنا نحو أنفسنا.

 واملعركة تبدأ مبا حاولت أن أفعله جاهدًة يف هذا الكتاب: 

 قل الحقيقة. 

لك أمرًا بسيطًا، ولكن ذلك قد يكون أصعب قاعدة ينبغي علينا إتباعها. فنحن نقص عىل أنفسنا يبدو ذ
 األكاذيب أحيانًا ألن الواقع أكرث إيالًما مام ميكن مواجهته.

ومن بني تلك الحقائق غري املريحة هو أنه، يف اللحظة الحارضة عىل األقل، يشعر اليهود يف   
أو بولندا،   املجر  أأمن بالد مثل  بأنهم  اإلثنية،  القومية  الفاشية يدعمون  قادة يف محيط  التي يحكمها 

يف   الكثري  فعلت  التي  وأملانيا  فرنسا  مثل  بالد  يف  اليهود  من  مئوية(  نقطة  عرشين  )مبقدار  بكثري 
العتقاده   األمريكيون  اليهود  مييل  ما  تزعزع  الحقيقة  وتلك  والالجئني.  باملهاجرين  الرتحيب  سبيل 

الحام نحن  بشأن  تضعنا  ما  دامئًا  اإلثنية  القومية  أن  الحديث:  األورويب  للتاريخ  بالنظر  الديني  س 
 اليهود يف خطر محدق، وأن الدميقراطيات الليربالية دامئًا ما تحمينا.

ولكن التاريخ يجعلني متيقنة من أن الوضع الراهن لليهود يف بولندا واملجر لن يدوم. فالنظم   
واء شخص واحد ال تحمي اليهود أبًدا يف نهاية املطاف. فكام قال فرانسيس السياسية التي تحكمها أه

»إن أفضل حصن   وول سرتيت جورنالكاليفات، رئيس املنظمة املجتمعية الفرنسية اليهودية، لجريدة  
 ضد اإلسالميني ليس اليمني املتطرف. بل الدميقراطية«. 

دامئً   أنقذتنا  التي  القيم  عن  العدول  أن  أعتقد  ال  االختالف،  –ا  أنا  مع  التسامح  القانون،  حكم 
البلقنة    –ثقافة مدنية مشرتكة اإلجابات ملشكلة  لدي  بأن  أتظاهر  األشكال، وال  بأي شكل من  هو حل 

الصعب،  املمر  الخروج من هذا  أنه حتى نستبرص طريق  أظن  أوروبا. ولكنني  العويصة يف  الثقافية 
 علينا أن نتحىل بالرصاحة.
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 ثق يف انزعاجك. 

من  نح يهون  معظمنا  ديفيد،  الري  عن  بعيًدا  ولكن  والهيسترييا،  القلق  بكرثة  مشهورون  اليهود  ن 
االنزعاج الذي نتعامل معه، ونتطلع إىل الظهور بوجه بشوش واالنسجام مع جرياننا، ونحرص عىل  

 أال نلعب دور الضحية.

لها    تدعمها  منظمة  كانت  فإذا  تنتظر.  ال  للغاية:  بسيطة  القاعدة  مع  وتلك  مشرتكة  مصالح 
لويس فرخان، فال تلتمس السبل لتربير عالقتهم مع رجل يرص عىل أن »اليهود هنا ال يحبون فرخان  
ادعى   وإذا  جًدا«.  عظياًم  رجاًل  هتلر  كان  فقد  جيد.  اسم  إنه  الحقيقة  ويف  هتلر.  يدعونني  فهم  ولذا 

ق اإلنسان يف العامل، فأنت  سيايس كنت تظن أنه ميثل قيمك أن إرسائيل من بني أسوء منتهيك حقو 
 اآلن تعلم الحقيقة بشأن ذلك السيايس. 

يف شهر يونيو الفائت، عندما استضاف اتحاد طالب كامربيدج رئيس الوزراء املاليزي، وهو  
قال  معقوفة«،  أنوف  »ذوو  بأنهم  مؤخرًا  اليهود  وصف  وقد  للهولوكوست  ومنكر  للسامية  معاٍد 

الي األصدقاء  بعض  »لدي  فهم للجمهور:  ولذلك  اآلخرين،  اليهود  مثل  ليسوا  وهم  جًدا.  املقربني  هود 
  –أصدقايئ«. ورغم ذلك مل يرث هذا التعليق الدينء انسحابًا جامعيًا، بل إنه أثار الضحك من الجمهور  

يف غرفة مليئة ببعض أكرث الناس تعلاًم عىل وجه األرض. وأنا أعرتف أنني أعدت مشاهدة هذا الفيديو  
مرات حت بذلك.  عدة  االعرتاف  املؤمل جًدا  ملن  وإنه  رأيته وسمعته،  ما  رأيت وسمعت  أنني  أتأكد من  ى 

 ولكن عيناي وأذناي مل يكذبوا عيّل. وال أذناك وعيناك أيًضا.

 اعرتض. ال سيام حني يكون ذلك صعبًا. 

العرتاض  إن هجوم شخص مييني علينا هو مدعاة للراحة. ففي الدوائر التي مييل اليهود للسفر معها، ا
عىل سياسيني مثل ستيف كينغ أمر يسري. أما االعرتاض عىل إلهان عمر فهو ليس كذلك. ذلك أن عمر  
 نفسها ُمستهدفة من قبل عنرصيني ومختلني يتمنون األذى لها بسبب عقيدتها وجنسها ولون برشتها. 
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إلهان عمر تتبنى ليس مثة ما مينع أن يكون أمران عىل صواب يف ذات الوقت: فمن املمكن أن   
فيهم   مبن  املتعصبني،  لكراهية  هدفًا  نفسها  عمر  إلهان  تكون  أن  أيًضا  املمكن  ومن  متعصبة.  أفكاًرا 

 رئيس الواليات املتحدة. 

ذات    أدمغتهم يف  الحقيقتني يف  تلك  الناس عاجزون عن حمل  من  كثريًا  أن  يبدو  ورغم ذلك 
تبديها إلهان عمر فمن املمكن أن تُصف بأنك هستريي أو ذو  الوقت. فإذا انتقدت معاداة السامية التي  

حساسية مفرطة. وعىل األرجح، ستُوصف بأنك عنرصي، أو متعصب للعرق األبيض، أو فايش يعرض  
وهو تكتيك متعمد يُستخدم يف تصوير شخص ما   –حياة أحد أفراد األقليات للخطر بصورة نشطة  

 لشبهات.عىل أنه يحمل أفكاًرا سيئة فوق مستوى ا

أو خسارة   عشاء  حفل  إفساد  يف  يرغب  أحد  وال  األمور.  تلك  يُتهم مبثل  أن  يف  يرغب  أحد  ال 
صديق ما أو أن يبدو شخًصا ضيق األفق. ولذا فإن ما أراه يف كثري من األحيان يف أوساط األصدقاء 

د صامويلز:  أنهم يغلقون أفواههم ويأملون أن أحًدا ما سوف يغري املوضوع. فكام قال صديقي ديفي
أي أن يكونوا ضحايا األشخاص السيئني    –يتطلع اليهود إىل أن يكونوا النوع الصحيح من الضحايا  

من اليمني السيايس، ال األخيار من اليسار السيايس. واملحصلة هي وجود مؤامرة من السكوت ترتسخ  
 بيوتنا وأمانها.  يف أوساط اليهود التقدميني. فقد أضحى إظهار الغضب يقترص فقط عىل خصوصية

بتبرص    أصواتكم  ارفعوا  ولذا  سيعجلها.  بل  السامية،  معاداة  انتشار  التكتيك  هذا  يوقف  ولن 
ومسؤولية بانتقاد األفكار، ال الهويات. ومن شأن ذلك أن يجعل حياتك أقل راحة بقليل. ولكن منذ متى 

 صار أن تكون ضيًفا مرًحا أهم من الدفاع عن األمور الهامة؟ 

 تبار الِكبة )أو نجمة داوود(. طبّق اخ

له.  أبًدا قالدة نجمة داوود. فقد بدت يل شيئًا ال داعي  أرتدر  الثالثة األوىل من حيايت، مل  العقود  يف 
ولكن منذ هجوم بيتسبورغ رصت أرتدي قالدة النجمة اليهودية بانتظام، ال سيام يف املحافل العامة  
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ليهود القالئل يف الغرفة. وإبداء االعتزاز بتلك الطريقة هو ويف املواقف التي أدرك فيها أنني من بني ا
 ما أضحى أمرًا مهاًم يل. فأنا أريد أن أخرب الناس أنني لست خائفة. 

وضع ميتشل ليتشايرن مثااًل يُحتذى به خالل تخرجه يف مدرسته اإلعدادية يف ربيع هذا العام   
بة الكر يرتدي  ال  فليتشايرن  إلينوي.  باواي   يف فرينون هيلز،  النار يف  العادة. ولكن حادثة إطالق  يف 

سنة. وقال »كان من املهم بالنسبة يل أن أعلن    14غريت األوضاع بالنسبة لهذا الولد البالغ من العمر  
 أننا ما زلنا هنا، ومهام كان ما سيحدث، سنظل هنا«.

لتلك اللحظة، طلبت  وعندما بدأت أسافر عرب أنحاء البلد إللقاء الخطب بشأن كيفية االستجابة   
من اآلخرين أن يفعلوا املثل. فقد حثثت قائلًة إن الطريقة الوحيدة ملحاربة معاداة السامية هو أال نرتعد  

 يف وجه الخوف.

ولكن عيّل أن أعرتف أن تلك النصيحة الصارخة بدت ُمبسطة للغاية مؤخرًا، فهي غافلة متاًما  
هم فيها. فمؤخرًا كان صديقي جيمي وعشيقه ميشيان إىل عن الظروف املختلفة التي يجد اليهود أنفس

بة  بة، وقد بصق أحدهم عليهام. أكان من األفضل لهام أال يرتديا الكر حفل زفاف يف برلني مرتديني الكر
يف هذا اليوم؟ أم أن تلك التجربة ساهمت يف بناء شخصيتيهام بعض اليشء؟ أنا لست أًما، ولكن كلام  

انوا سيسمحون لطفلهم بتحمل تلك املخاطرة، فدامئًا ما كان رد الفعل الغريزي  سألت اآلباء عام إذا ك
 هو حامية أمان الطفل.

أنتم تعرفون مجتمعاتكم بشكل أفضل مني. ففي بيتسبورغ أو نيويورك لن أتردد لحظة يف  
اختار نفس االختيار، ولكنني لست واثقة أن  أود  أو برلني  من    ارتداء نجمة داوود. ولكن يف باريس 

 أنني سأفعل ذلك. 

صحيح أن بعض األشخاص االستثنائيني يركضون دامئًا نحو النريان. مثل حاخام بيتسبورغ  
الدفاع  جيش  يف  قديم  محارب  برييز،  أملوغ  مثل  أشخاص  أو  ربينويتز،  جريي  الدكتور  األخري، 
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قه، أو أوسكار اإلرسائييل، الذي أرسع بإنقاذ األطفال من الخطر يف باواي وأُصيب برصاصة يف سا
 ستيوارت الذي اندفع نحو القاتل. ولكن أدمغة معظم الناس ال تعمل بتلك الطريقة.

بة.   ولذا فإن نصيحتي كاآليت: سل نفسك إذا ما كان املكان الذي تعيش فيه يجتاز اختبار الكر
تعي الذي  الجوار  يف  داوود  نجمة  قالدة  أو  بة  الكر ترتدي  وأنت  الراحة  بعدم  تشعر  كنت  فيه، إذا  ش 

 فعليك أن تخطط لتحسني جوارك أو مغادرته. 

يف املائة( يف الهجرة خالل العام املايض. وال   55لقد فكر أكرث من نصف اليهود الفرنسيني )
عجب يف ذلك. إن هجرة العديد من اليهود من البلدات والقرى الريفية إىل األحياء القليلة يف باريس  

مة جيدة. ويُدعى ذلك »املنفى الداخيل«. ويف الوقت ذاته يقول ما  التي ال تزال آمنة لليهود ليست عال 
إذا أصبح جريمي    40يقرب من   الهجرة  أنهم سيفكرون بجدية يف  الربيطانيني  اليهود  املائة من  يف 

 .جويش كرونكلكوربني رئيس الوزراء، وذلك طبًقا الستفتاء أجرته جريدة  

 ث أعيش؟ سل نفسك: أميكنني أن أعلن يهوديتي بأمان حي 

نبيل ممن حاول    تقليد  من  أنك جزء  تذكر  يسبونك،  أو  عليك  يبصقون  الناس  أن  وإذا وجدت 
اآلخرون أن يهينوهم لدفاعهم عن الحق والخري. وعندما يحني الوقت، سيغدو من يذلهم الناس ُمبجلني  

 كام يُبجل األبطال.

 ال تثق فيمن يحاول تفريق اليهود. حتى لو كان يهوديًا. 

قد لقد شاه أحيان كثرية. وما  »السيئني« يف  واليهود  »األخيار«  اليهود  الفصل بني  العامل يحاول  دنا 
 يكون مفاجئًا هو تاريخ طويل من اليهود يفعلون اليشء ذاته أيًضا. 

مينالوس كان رئيس الكهنة يف معبد يهودي تحت الحكم اإلغريقي يف زمن املكابيني. حاول  
اسرتضاء اآلخرون  الكهنة  فقد وضع    رؤساء  معه.  ما  بكل  راهن  مينالوس  ولكن  بالرشاوي،  اإلغريق 
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عىل  اليونانية  الصبغة  إضفاء  عىل  اليهود  يجرب  أن  أنطيوخوس  وأقنع  املعبد  يف  زيوس  متاثيل 
بأنه  اليهودي  الدين  املسيحية، ووصف  اعتنق  أملاين  فاينينغر فيلسوف يهودي  أوتو  طقوسهم. وكان 

دية بأنها أنوثة مثرية للشفقة، وقد تبنى النازيون أفكاره. وكانت »أقىص درجات الجنب« ووصف اليهو 
ستال كوبلر، وهي أملانية يهودية آرية املظهر، تتعاون بنشاط مع الغيستابو بصفتها »صيادة« ليهود 

 برلني الذين يحاولون أن يتظاهروا بأنهم آريون.

لخيانة بعضهم بعًضا. ويف كثري  لطاملا ُوجدت العديد من النوايا والدوافع التي دفعت اليهود   
حتى   أو  أنفسهم  سينقذون  أنهم  منهم  ظنًا  املميت،  الخطر  أوقات  يف  بذلك  الناس  قام  األحيان  من 
جميع  يف  ولكنهم  جبناء.  ألنهم  ذلك  اآلخر  البعض  فعل  وقد  السلطة.  أصحاب  اسرتضوا  إذا  غريهم 

وأول من  –رك يف هذا العمل القبيح  األحوال أرضوا بأمان وأمن اليهود الحقيقيني. فإن أي شخص يشا
اليهود   أن  عىل  يرصون  الذين  للصهيونية  املعادين  اليهود  من  الصغرية  الفئة  هي  ذهني  إىل  يتبادر 

فهو يفعل لنفسه ما يفعله فرخان    –الحقيقيني هم الذين يتنصلون من دولة إرسائيل وال أحد سواهم
 ود الشيطانيني«.لنا: اإلرصار عىل الفصل بني اليهود األخيار و»اليه

 اسمح بإمكانية التغيري.

العليا، أظهرت جريدة   أنه كان  جازت  -بيتسبورغ بوستعندما رُشح هوجو بالك لالنضامم للمحكمة 
مشاركًا يف منظمة الكو كالكس كالن. وما يزيد الطني بلة أن بالك دافع عن نفسه بعبارات كالسيكية 

للعرق امللون« و»إن بعًضا من أفضل وأقرب أصدقايئ   مثل: »لدي عدد كبري من األصدقاء ممن ينتمون
 من الكاثوليك واليهود«.

بذيئة.    فكرة  البلد  هذا  رجال  أقوى  من  سيصبح  املايض  بهذا  رجاًل  بأن  القائلة  الفكرة  كانت 
ذوي  ولكن بالك أصبح من أعظم قضاة القرن العرشين، وعامد محكمة وارن، وصوتًا منارًصا لقضية  

 . فبوسع الناس أن يتغريوا. د مجلس التعليمالبرشة البنية ض
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ويتبادر إىل ذهني أيًضا ديريك بالك، ابن ديفيد دوك باملعمودية واالبن الحقيقي للرجل الذي   
أنشأ ستورم فرونت، أول موقع مشهور متعصب للعرق األبيض. بالك كان يوًما ما نجاًم ساطًعا يف 

 عامل التعصب. أما اليوم فهو يحاربه.

أ  أننا  ولكن  الذي متثل قصة حياته دلياًل عىل  الدجاين،  كرث مثال بارز يف ذاكريت هو محمد 
عام   يف  الدجاين  ُولد  والدتنا.  بظروف  محكومني  جعلته   1946لسنا  بيئة  يف  أورشليم  يف  ونشأ 

، كانت جدته تقول  تاميز أوف إرسائيليتشاجر دامئًا مع أخيه، وكام قال لديفيد هوروفيتز من جريدة  
»تبًا لليهود. إنهم السبب يف شجارنا«. وقد قىض أعواًما وهو سيايس راديكايل معاٍد للسامية، وصار  

 الحًقا عمياًل كبريًا يف حركة فتح.

مثل    تُعد مستشفيات  ففي إرسائيل،  عادًة، يف مستشفى.  تفعل  التحول، كام  نقطة  ثم جاءت 
اإلرسائيليني بني  التعايش  من  جزًرا  الطبي  هداسا  الدجاين    مركز  والد  تلقى  وقد  والفلسطينيني، 

واملمرضني  األطباء  أن  الحظت  أنني  صدمني  »ما  لهوروفيتز:  النجادي  قال  هناك.  الرسطان  عالجات 
يعاملونه كمريض«. وعندما شهد تلك الطيبة بنفسه، تذكر أن ذلك »أيقظ إنسانيتي. كانت تلك نقطة  

 البداية«.

ا  إىل  الصحوة  تلك  قادته  النهاية  الفلسطينيني ويف  الطالب  أول مجموعة منظمة من  حضاره 
. وقد حطمت تلك الرحلة حياته املهنية: فقد ُجرد من عمله أستاذًا يف جامعة 2014إىل أوشفيتس عام  

القدس، واتُهم بأنه متعاون، وتعرضت حياته للتهديد. وطبًقا للدجاين، ألقت املدرسة كذلك بكل كتاب  
للمكتبة. وقال »أنا ال أقلق بشأن من يتبعني«. »فأنا أظن أن الرسالة أهم  من آالف الكتب التي تربع بها  

 إنني أحملها وسأظل أنافح عنها«. –بكثري 

 فالتغيري ممكن دامئًا، واألوان ال يفوت أبًدا. فنهاية أي قصة مل تُكتب بعد.  

 انتبه ألعدائك. ولكن انتبه ألصدقائك أكرث. 
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إنه ألمر مؤمل أن مُتزق إربًا إربًا، ال سيام حني يشارك من كنت تظنه صديًقا لك يف ذلك أو يقف عىل  
الكلامت   إيالًما من  أكرث  ما هو  لعل  النريان.  نفسه يف مرمى  يرفع صوته ويجد  أن  الحياد خوفًا من 

 القبيحة التي يرددها الناس هو صمت أولئك الذين كنت تظنهم حلفاء. 

أع  يدينونك  ولكنني  صوتًا  ألف  أن  آالف–دك  عرشة  حتى  واحد    –بل  شخص  عليهم  سيطغى 
ألهمتهم لفعل األمر ذاته. فلتحرص  توقره حني يخربك أنك شجاع، وأنك تقف يف جانب الحق، وأنك 
الناهقة. ولرتد  الغوغاء  بكثري من جموع  أكرث  لك  تعني  التي  الفردية  لألصوات  تنصت جيًدا  أن  عىل 

 هذا الصوت املدافع عن شخص آخر.املعروف بأن تكون  

 اتبع مبدأ بيتسبورغ

قد يبدو ذلك غريبًا، ولكن رد الفعل عىل حادث بيتسبورغ أعطاين أماًل هائاًل يف أننا لسنا وحدنا يف  
األوىل  للوهلة  بدا  بيتسبورغ  يف  حدث  ما  إن  شيف،  داين  الحاخامات،  أحد  نوه  فكام  املعركة.  تلك 

 حىص من املذابح التي تكبدها قومنا. ولكن ألق نظرة أقرب.مذبحة أخرى من بني عدد ال يُ 

أملانيا 1938نوفمرب    9يف   أنحاء  الُكنُس يف جميع  مئات  النريان يف  النازيون  ، عندما أرضم 
ليلة البلور، فقد شارك املواطنون األملانيون العاديون يف ذلك أو وقفوا متفرجني. ولكن يف بيتسبورغ، 

القادة املسلمون، والقادة املسيحيون، –ض متاًما. فقد انتفض املجتمع بأكمله  كان رد الفعل عىل النقي
وقال ال. نحن لن    –والسياسيون، وقادة الحكومة، وأقسام الرشطة، والرشكات، وحتى فرقنا الرياضية

 نسمح بذلك. 

ومتى كان الشعب اليهودي ُمهاَجاًم، كانت السلطات واملجتمعات املحيطة تشجع الهجوم يف   
ري من األحيان. ولألسف، ال يزال هذا الحال كام هو عليه يف معظم أنحاء أوروبا، ذلك أن العديد من  كث

غري اليهود األوروبيني ال يعتربون الهجوم عىل اليهود هجوًما عىل أنفسهم بطريقة ما. )وعد بذاكرتك  
 اء«(.إىل زلة لسان رميوند باغ عندما ميز بني قتل اليهود وقتل »الفرنسيني األبري



 
144 

 

هذا ما يجعل أمريكا مكانًا مختلًفا. فإن غري اليهود األمريكيني فهموا أن الهجوم عىل املجتمع   
حينئذ،  اإلسالمي  بيتسبورغ  مركز  رئيس  محمد،  وايص  نوه  فكام  أيًضا.  عليهم  هجوم  هو  اليهودي 

نا، وسم لبلدنا،  قائاًل: »الخطاب السلبي ضد املجتمع اليهودي سم. فكام تعلمون، إنه سم لدميقراطيت
 وأمر سلبي للجميع وليس لهذا املجتمع فقط«. 

ناهيك عن دعم فريق بيتسبورغ ستيلرز، الذي حرض منه عدد ال يحىص  –مل يكن دعم محمد   
كايسيل،   بريت  السابق،  الدفاعي  الخط  العب  فيهم  مبن  روزنثال،  وديفيد  سيسيل  جنازة  الناس  من 

بنا إياه. بل إن هؤالء الجريان أتوا ليدافعوا عن قيمهم أيًضا.معروفًا وُ  –الذي قام بدور حامل النعش  هر

  واشنطن بوست  ال ينبغي االستهانة بتلك االنطالقة من التاريخ. كتب الحاخام شيف يف جريدة  
»ال يوجد مثيل لهذا الواقع الخاطف لألنفاس واملؤثر بدرجة بالغة يف تاريخ التجربة اليهودية«. »إن 

دة تقييم لطريقة الرسد الكالسيكية ملعاداة السامية. ففي ماٍض ليس بالبعيد، واجه ذلك يتطلب منا إعا
عاجز   فهو  املتحدة  الواليات  اليهود يف  يواجه  الذي  الرش  كان  أيًا  اآلن،  أما  الرش وحدهم.  هذا  اليهود 

 متاًما عن هزمية بحر من الخري«.

بالنسبة  ليس  به،  يُحتذى  مثااًل  تكون  أن  بيتسبورغ  شأن  بل   من  فقط،  بالبالد  أنحاء  لباقي 
اختبار  هو  بل  لليهود.  ليس  االختبار  هذا  أن  ذلك  من  واألهم  أيًضا.  العامل  يف  اليهود  شتات  لجميع 

:  2001عام    نيويورك تاميزللمجتمعات املحيطة. فكام كتب أحد أساتذيت، جوناثان روزن، يف جريدة  
للمرء   كان  الهولوكوست،  يف  أوروبا  يهود  قُتل  فشلت  »عندما  األوروبية  اليهودية  أن  يستنتج    –أن 

فشلت يف الدفاع عن نفسها والتنبؤ بحدوث الرش، ويف جعل نفسها مقبولة للعامل املحيط بها، ويف 
فشلت   األوروبية  املسيحية  أن  أعمق  بشكل  يستنتج  أن  أيًضا  للمرء  ولكن  والرحيل.  أمتعتها    –حزم 

منذ ذلك الحني، وستظل دامئًا تحمل وصمة العار فشلت يف تقبل اليهود وسطها، وقد ُوسمت بذلك  
تلك يف ثقافتها. وإرسائيل هي اختبار لجريانها بقدر ما يكون جريانها اختباًرا إلرسائيل. فإن فشلت  
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هذا   تشكيل  يف  دور  لها  التي  املسيحية  الثقافة  فشلت  وكذا  اإلسالم،  فشل  فقد  اإلرسائيلية،  التجربة 
 الجزء من املنطقة«.

 سيجتاز االختبار؟ فمن إذن  

 امدح من يفعل الصواب. 

االستثامرات   وسحب  املقاطعة  حركة  وأساليب  النقاش  »منط  أن  األملاين  البوندستاغ  أعلن  مايو،  يف 
وفرض العقوبات معادية للسامية« واألهم من ذلك أنها »تذكرنا بحركات املقاطعة املعادية لليهود يف  

 ا، ولكنه بدا، يل عىل األقل، أنه مر مرور الكرام.الحقبة النازية«. كان ذلك موقًفا ُمرشفً 

هل سبق أن سمعت عن مبادرة كرويتسبريغ ضد معاداة السامية؟ يحرجني االعرتاف بأنني مل   
أسمع بها أيًضا قبل وقت كتابة هذا الكتاب. إنها منظمة يف برلني تعمل عىل محاربة معاداة السامية، 

ومن املسلمة.  املجتمعات  يف  وجدير    وتحديًدا  املسلمني.  من  مجموعة  أسسها  من  أن  بالذكر  الجدير 
بالذكر أيًضا أبطال مثل ريتشل راييل، مقدمة الربامج التلفزيونية الربيطانية التي تسخر منصتها بال 
هوادة لفضح معاداة السامية التي يبديها حزب العامل، وكاشفو الفساد الشجعان مثل لويس ويرثز  

 غرين وسام ماثيوس.

البلد أن يكرسوا خطبهم ملدح مثل هؤالء األبطال من  ينب  الحاخامات يف جميع أنحاء  غي عىل 
 املجموعات واألفراد. فنحن نرغب يف تيسري فعل الصواب لآلخرين.

 ويف الوقت ذاته، علينا أن نحارب معاداة السامية من جانبنا. 

  2018طبة روش هاشناه لعام  كام قالت حاخام الكنيس املركزي يف مانهاتن، أنجيال بوخدال، يف خ
تاماكا   »فلتكن رصيًحا: هل غضبت حني رفضت  السامية:  معاداة  للكالم عن صعود  التي خصصتها 
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مالوري أن تدين فرخان أكرث من غضبك تجاه تقصري ترامب يف إدانة املتعصبني للعرق األبيض عقب  
 شارلوتسفيل بشكل قاطع؟ هل تختلق األعذار ألي منهام؟«.

« قالت:  معاداة  ثم  إلدانة  استعداد  عىل  نكون  أن  علينا  املعركة،  هذه  يف  مبدأ  لنا  يكون  حتى 
حزبنا  «. »فإنه من اليسري أن نقنع أنفسنا أن معاداة السامية يف  حزبنا السيايسالسامية التي يبديها  

ولكن    السيايس عليها.  تطغى  األيدولوجية  التحالفات  أن  أو  القوة،  األطراف عدمية  فقد يف  موجودة 
 يجب علينا أال نتسامح مع معاداة السامية من حلفائنا السياسيني بقدر عدم تسامحنا مع أعدائنا«.

وأماندا   طويل،  أمد  منذ  تقدمية  منظمة  بيلديس،  كاريل  صديقتاي  منذجته  ما  بالضبط  هذا 
تُدعى   تقدمية  منظمة صهيونية  تدير  التي  السحاقيات  زيونيسبريمان  منظمو مسرية  أعلن  فبعدما   .

يف العاصمة واشنطن حظر أعالم الفخر اليهودية، حرضت بيلديس وبريمان يف غضون    2019ام  لع
يوم واحد ومعهم مجموعة من الحلفاء اآلخرين لدعم النساء اليهوديات الكويريات الذين كانوا يريدون  
ولكن   بالفشل.  سيبوء  كله  األمر  أن  من  بعد  عن  متفرجة  أقف  وأنا  وخشيت  بأعالمهن.  الحضور 

 بالدخول إىل الحدث. –وأعالمهن –رهم أدى للنجاح: فقد سمح حراس املوكب للنساء اليهوديات حضو 

يل: »أولئك الذين   توفر تجربتهام درسني مفيدين. أولهام هو قوة الحضور. فقد كتبت بريمان
لتناول   أنا سأذهب  اليسار ولسان حالهم يقول )شخص آخر سيتعامل مع هذا،  يشتكون من تعصب 
الغداء( فهم إما كساىل أو عاجزون عن رؤية الصورة الكبرية«. »مثة جهود منسقة إلقصاء اليهود من  

ناك. فنحن كنا دامئًا هناك. تلك املساحات ثم اإلشارة إىل أننا لسنا موجودين هناك. علينا أن نكون ه
بلغة  التكلم  قوة  هو  الثاين  والدرس  مجتمعنا«.  سيمثل  آخر  أحًدا  أن  نأمل  يك  مناسبًا  ليس  والوقت 
أو   اإلرسائيلية  السياسات  ملناقشة  هناك  نكن  مل  »نحن  بيلديس:  يل  قالت  فقد  فيه.  أنت  الذي  املكان 

الكويريات اليهوديات بناًء عىل طلبهن. وهذا   تقديم أطروحة عن الصهيونية. بل كنا هناك لدعم النساء
ما فعلناه بالضبط. وأخريًا، أعطى الحارضون ملنظمي املسرية فرصة لفعل الصواب بالحضور عوًضا 

 عن قذف التغريدات الناقدة.
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قالت بيلديس أن أكرث ما أثلج الصدور هو أن عدة نساء قلن لها ولبريمان: »أنا يهودية. كنت 
تكون  أقف يف صفك، ولك أن  املمكن  لك«. وقد كان من  آيت معك. شكرًا  أن  نني كنت خائفة جًدا من 

عقب انتهاء املسرية: »كنت   تابلتبيلديس نفسها هذا الشخص يوًما ما، كام كتبت يف مقالة يف جريدة  
أتجاهل   كنت  أهتم ألجلها.  كنت  التي  القضايا  ملعظم حيايت يف سبيل خدمة  السامية  أسمح مبعاداة 

و  أجل  األمر  من  العدالة،  أجل  من  الحرية،  أجل  من  مسرييت  يف  وأميض  مضض  عىل  معه  أتسامح 
املساواة. كان ذلك خطأً كارثيًا ارتكبه الكثري منا. ولكنني لن أرتكبه بعد اآلن: فإننا إذا تجاهلنا املوجة  

 املتصاعدة من معاداة السامية حولنا فسنغرق كلنا«. فلنحذو حذوها.

 تطلع إىل التضامن. 

الحكومة  م فيليكس كالين، ممثل  قال  املاضية هو حني  الشهور  املثرية لالكتئاب يف  الحوادث  أكرث  ن 
األملانية الخاص ملعاداة السامية، أنه نظرًا للعنف الروتيني الذي يستهدف اليهود املرئيني )والناطقني  

بة يف كل   وقت ومكان يف أملانيا. ومن  بالعربية كذلك( يف أملانيا، فهو مل يعد ينصح اليهود بارتداء الكر
املؤكد أن كالين كان يحاول أن يحمي مواطني البلد اليهود، ولكن رد الفعل العفوي هذا كان خاطئًا.  

من بني كل الصحف. فقد    بيلد وجاء الرد النموذجي الصحيح من صحيفة شعبية أملانية مشهورة تُدعى 
التحرير عىل تويرت: »ارتديها حتى  طبعت الصحيفة كربة مجسمة عىل الصفحة األوىل. وكتب رئ يس 

 يراها أصدقائك وجريانك«. 

بـ»  للهتاف  الفرنيس  الشعب  دفعت  التي  الروح  نفس  تلك  )أنا Je suis Charlieكانت   »
اإلرهابية. فإن ذلك، عىل حد    2015« )أنا يهودي( يف أعقاب هجامت عام  Je suis juifتشاريل(، و»
 .ا لألمل الحقيقي الذي أوشكنا عىل أن نكف عن انتظاره«هرني ليفي، كان »دافعً -قول برينارد

تتعلم كيف تحمي   املوىت. وهي ما تزال  لليهود  بناء نصب تذكارية  بارعة جًدا يف  أوروبا  إن 
 األحياء منهم. لكن االبتهاالت متجد املوىت، وال تجدي نفًعا لألحياء. بل إن التضامن هو ما يفعل ذلك. 
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 كف عن لوم نفسك. 

ما. رمبا هم يبدو   ذنبنا بشكل  السامية هي  بأن معاداة  اعتقاد شبه ديني  لديهم  اليهود  أن كثريًا من 
 يعتقدون ذلك ألنه ما كان يقوله العامل لهم منذ زمن طويل.

ولنتخذ انتشار معاداة الصهيونية مثااًل. فبعض الناس يحتج بأنه لو مل يكن بنيامني نتنياهو   
يت فرمبا  إرسائيل  وزراء  تكون رئيس  أن  إرسائيل  لدولة  ينبغي  ال  بأنه  اعتقادهم  عن  الناس  خىل 

آخر رئيس الوزراء فإن معاداة الصهيونية سوف    أحدموجودة. ويحتج البعض اآلخر بأنه إذا كان أي  
 بقدر سخافة لوم اليهود عىل فرية الدم. الفكرتان سخيفتانتتضاعف أُسيًا. و 

االغتصاب    ضحايا  العقالء  يلوم  عىل   عىلال  املثليني  يلومون  ال  والعقالء  للمالبس،  اختيارهم 
تلقيهم اإلهانات املعادية للمثليني، والعقالء ال يلومون اليهود عىل معاداة السامية. وحتى يفكر اليهود  

ما زئيف  قال  فكام  أنفسهم.  لوم  عن  يكفوا  أن  عليهم  بوضوح،  السامية  معاداة  عدة  بشأن  قبل  غن 
لسنا  أننا  يؤكدوا عىل  أن  أعدائنا  من  فيه  نلتمس  أنفسنا يف موقف  أن نضع  علينا  ينبغي  ال  سنوات، 

 خنازير حًقا. ولفعل ذلك، علينا أن نؤمن حًقا أننا لسنا كذلك. 

 اخرت الحياة.

حصص  حضور  تعني  قد  إنها  بل  مجردة،  فكرة  يهودية  قيمة  بأهم  االلتزام  يعد  مل  األيام،  هذه    يف 
أمن   تقييم  أجل  من  األموال  جمع  أو  نشيط  نار  مطلق  مواجهة  عىل  التدريب  أو  النفس  عن  الدفاع 
مجتمعيًا   مركزًا  أو  كنيًسا  دخلت  كلام  سالمتي  بشأن  مرتني  أفكر  مل  صغرية،  كنت  وعندما  مجتمع. 

ات. )ولكن  يهوديًا أو حتى متحًفا يهوديًا. أما اآلن فدخول أي من تلك األماكن يبدو مثل دخول املطار 
، باستثناء  2001سبتمرب    11من ناحية أخرى، مل يكن دخول املطار دامئًا مثل دخول املطار عقب يوم  

 حالة واحدة: الطريان إىل إرسائيل(.
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التي يرتادها ابن أصدقايئ   اليهودية  الدرايس، كانت روضة أطفال مانهاتن  العام  ويف بداية 
البوابة عىل  ُمسلح  غري  حارس  بها  لهذا  األعزاء  انضم  بيتسبورغ،  حادث  تال  الذي  الصباح  ويف   .

الحارس غري املسلح حارس آخر مسلح. ويف الصباح الذي تال حادث باواي، انضم إليهام حارس ثالث  
 ليحرس املكان كل صباح عىل الرصيف أمام املدرسة.

نُسنا ما  وأي شخص زار كنيًسا يف لندن أو باريس أو أي بلد يف أمريكا الالتينية يدرك أن كُ 
يوجد   ال  اليوم  هذا  »حتى  أملانيا:  عن  أنجيال مريكل  قالت  فكام  للعامة.  مفتوحة عىل مرصاعيها  زالت 
ألن  تحتاج  ال  اليهود  لألطفال  واحدة  مدرسة  أو  اليهود  لألطفال  واحد  رعاية  دار  أو  واحد  كنيس 

 يحرسها رشطي أملاين«. 

فيدرالية والرشطة. ولكن بوسعنا أن نسد  حامية األرواح اليهودية هو دور مركز التحقيقات ال  
األمن   وخدمة  إنجلرتا  يف  الجاليات  أمن  اتحاد  مثل  املجتمعية  األمن  منظامت  ألهمت  فقد  الفجوات. 
املجتمعي اليهودي يف فرنسا مجموعة من األمريكيني إلنشاء خدمة األمن املجتمعي، وهي منظمة من  

ال املجتمع  داخل  الناس  بتدريب  تهتم  املساحات  املتطوعني  احرتايف يف  أمن مبستوى  لتوفري  يهودي 
اليهودية. وقد دربت خدمة األمن املجتمعي بالفعل أكرث من خمسة آالف يهودي يف أنحاء البلد، وأنا 

 أرى أفراًدا من طاقم عمل تلك املنظمة بانتظام يف األحداث املجتمعية.

زافران:    دانيال  املجتمعي،  األمن  خدمة  متطوعي  أحد  يل  يف  قال  نعيش  أن  املؤسف  ملن  »إنه 
، أو أن نقول إن الجدران تنغلق  فروج القلةزمن يكون فيه ذلك رضوريًا. ولكننا ال نريد أن نكون مثل  

اآلن   األمور متوترة  أن  لنا ماٍض مختلف. صحيح  فنحن  أمريكا مختلفة.  أن  أعتقد  ما زلت  فأنا  علينا. 
 يحدث يف معظم البالد األخرى«.ولكننا نثق يف الحكومة ويف جرياننا، وهو ما ال  

ورغم ذلك علينا أن نظل يف حالة تأهب للتغريات التي تحدث ملستوى راحتنا، وأال نخىش من   
 أن نقول إننا نحتاج إىل الحامية باملعنى الحريف. 
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 إياك وأن تطلب من نفسك ما لن تطلبه من أقلية أخرى. 

يف   امرأة  مع  بريكيل  يف  يهودي  تجمع  يف  مؤخرًا  ورفاق  كُنت  يل  تحيك  وكانت  العمر،  منتصف 
عشاءنا عن معزل الزراعة املستدامة الذي حرضته للتو. وكانت تتكلم بحامس عن تنوع املجموعة الذي  

 ال يصدق، فقد كان هناك كل نوع من أنواع البرش: املتحولون جنسيًا والسود والالتينيون وهلم جرًا.

وقد    اليشء،  يزعجها بعض  كان  ما  الناس يف  ولكن شيئًا  أحد  كان  برهة طويلة.  بعد  ذكرته 
يقرأ   أن  شخص  كل  عىل  ينبغي  وأنه  الحكومة،  يف  تتحكم  روتشيلد  عائلة  أن  الناس  يخرب  املعزل 

 .بروتوكوالت حكامء صهيون

إن هذا اعتالل مأساوي. أي جامعة من الناس تلك التي تخضع ملثل هذا التعصب الفاحش وال  
 ركع لهوية املتعصب املقدسة ظاهريًا؟ تبادر بالتصدي لهذا التعصب وت

أن   تتوقع  فهل  للمثليني بصفة دورية،  بألفاظ مهينة  أساتذتها  يتلفظ  ما  أن جامعة  إذا علمت 
فهل  السود،  سمعة  تشوه  معروضات  ما  متحف  وإذا عرض  باملال؟  املدرسة  لتلك  سيتربعون  املثليني 

 تتوقع من املتربعني السود أن يساهموا فيه؟ 

قتك ومالك عىل أي قضايا أو مؤسسات أو منظامت غري هادفة للربح أو جامعات  فال تنفق و  
إذا كانت تحتقرك وتحتقر فكرة   املدرسة مرموقة حًقا  تلك  أتعترب  السامية.  الطرف عن معاداة  تغض 

 التعددية التي سمحت لليهود يوًما باالزدهار؟ إن هذا السؤال يجيب عن نفسه. 

 قاوم سياسات الهوية الهرمية. 

اليمني   عىل  الفاسدة  الهوية  سياسات  النقاء–تقول  أو    –أوملبياد  بيًضا  أبًدا  يصبحوا  لن  أنهم  لليهود 
لليهود   –أوملبياد االضطهاد–مسيحيني مبا فيه الكفاية. وتقول سياسات الهوية الفاسدة عىل اليسار  

للعامل، فإما أن اليهود   أنهم لن يصبحوا أبًدا مضطهدين مبا فيه الكفاية. ويف ضوء تلك الرؤى املانوية
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أننا  ُمصورون عىل  نحن  الحالتني  الالزم. ويف  من  أكرث  بيض  أنهم  أو  الكفاية،  فيه  بيًضا مبا  ليسوا 
 أعداء »الشعب«.

أن يعرتف بخطاياه ويتنصل   امللزمة هو  تلك  لليهودي من قبضة  الوحيد  املخرج  العادة،  ويف 
ي حزب  أو  سياسية  حركة  أي  ولكن  نفسه.  من  جزء  االختيار  من  هذا  عىل  من –جربنا  جزًءا  نرتك  أن 

 ال يستحق عناء االنضامم إليه. –هويتنا عند عتبة الباب

يف    املشاركة  مبثابة  هو  ذلك  فعل  إن  أنفسنا.  مبحو  تلزمنا  صفقة  نعقد  أن  علينا  ينبغي  ال 
الربيطانية   أن نحذو بحذو لوسيانا بريغر  الشيطانية، علينا  الصفقة  تلك  تدمرينا ببطء. وليك نقاوم 

مية  التي تركت حزب العامل، الحزب الذي كان يؤويها لعرشين عاًما، إثر حملة خسيسة معادية للسا
 كانت تحاربها بقوة من الداخل، حيث اضطرت إىل حضور اجتامع حزبها تحت حامية الرشطة. 

الجديد    للحزب  سيحصل  ماذا  يدري  ومن  سياسية.  مستقلة  بصفتها  معركة  تشن  اآلن  وهي 
، إذا حصل يشء ما من األساس. ولكن انسحابها بعث  تغيري اململكة املتحدةالذي شاركت يف تأسيسه،  

 أن تكون أصدائها قوية: إياك وأن تركع أو أن تضحي بكرامتك.  رسالة آمل

 إياك أبًدا أن تنىس أن تحب جارك. 

 إن الهجوم عىل إحدى األقليات هو مبثابة هجوم عليك.

تلك القاعدة بسيطة للغاية. عندما يتعرض أحد ما للهجوم بسبب هويته وليس أفكاره، عليك أن  
القايض جونزالو كورييل تعترب ذلك هجوًما عليك. وينطبق ذلك   إن  قال  أن ترامب  تعلم  عليك عندما 

رجل   بأمر  تسمع  عندما  عليك  ينطبق  ما  بقدر  »مكسييك«  ألنه  لعمله  مؤهل  غري  إنديانا  يف  املولود 
 حسيدي تعرض للرضب أثناء سريه يف أحد شوارع حي كراون هايتس. 
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وراء   الفكرة  هي  فتلك  صحيحة.  ألنها  مبتذلة  بحريتك(  مرتبطة  )حريتي  مقولة  أضحت  لقد 
منظامت مثل مجتمع إعانة املهاجرين العربي، وهي الدافع املحرك لحملة التربعات التي قام بها اتحاد  
من   أكرث  جمعت  التي  نيوزيالندا  مسجد  هجوم  ضحايا  أجل  من  اليهودي  العظمى  بيتسبورغ 

نفسك غري  دو   650,000 من  تحرف جزًءا جوهريًا  أو  تتنصل  أن  منك  تطلب  التي  التحالفات  إن  الر. 
مقبولة. أما التحالفات التي تتيح لك أن تظهر ذاتك الكاملة وتعمل من أجل الصالح عام فهي يهودية  

 يف جوهرها وعليك أن تسعى وراءها. 

 حارب، أواًل وقبل أي يشء، كأمرييك. 

أمريكا، فتلك املعركة سهلة، ليس ألن معاداة السامية هنا ليست سيئة بقدر    إذا كنت تقرأ هذا وأنت يف 
كراهية الطغاة، وحب الحرية، وحرية التفكري  –ما هي يف أوروبا فقط. بل ألن تأكيد القيم األمريكية  

 هو تأكيد للقيم اليهودية أيًضا. وال يسعني  –والعبادة، والفكرة القائلة بأن كل الناس ُخلقوا سواسية
 أن أتصور أفكاًرا أخرى تستحق أن نقاتل من أجلها أكرث من هذه.

وجود    ال  ألنه  وليس  ذاتها.  أمريكا  يهاجم  بذلك  فإنه  اليهود،  للسامية  معاٍد  يهاجم  فعندما 
اليهودية  واملُثُل  األمريكية  املُثُل  ألن  بل  فقط،  السامية  معاداة  من  أسوأ  االجتامعي  للتفكك  لعالمة 

 متناغمة أيًضا.

نني أؤمن بطروحات ووعود هذا البلد التي من شأنها أن تغري العامل. وأؤمن أيًضا بأن الرهان  إ  
من   يأيت  السامية  معاداة  نحارب  أن  وواجبنا  رابح.  رهان  هو  استثنائية  أمة  تزال  ال  أمريكا  أن  عىل 

املقدسة   مبُثُلها  وتفي  وتزدهر  تنجو  أن  األمة  لتلك  يريدون  كأمريكيني  تكبدت املُثُ   –واجبنا  التي  ل 
 ضغوطًا شديدة بطرق يفتقر الكثري منا املخيلة الكافية لتوقعها. 
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أن يعالج تلك املشكلة وحده.    –يف املائة من السكان  2الذي ميثل  –ال يسع املجتمع اليهودي   
علينا أن نرص عىل أن تشارك املجتمعات التي نشكل جزًءا منها يف اتخاذ موقف ضد معادي السامية  

 ميم ما يؤدي لتآكل نسيج الحضارة.ألنهم من ص

أمريكا.    قصة  بشأن  املتطرف  واليسار  املتطرف  اليمني  بها  يكذب  التي  الكيفية  كشفنا  لقد 
فاملتعصبون للعرق األبيض يكذبون بادعاء أن لهم السيادة الثقافية األمريكية. وهم يفعلون ذلك مبحو 

لالحتفال   1776داه يف الجرس الذي دق عام  اإلرث التورايت الحي الذي غذى اآلباء املؤسسني ودب ص
بتوقيع إعالن االستقالل األمرييك. واألهم من ذلك أن رصح الحرية هذا مل يُسمى باالسم الذي نعرفه 

النقش    –جرس الحرية–اآلن   العبيد، وكذلك كان  التايل حني تبناه أنصار حركة تحرير  القرن  إال يف 
الكونية التي كانوا يحاربون من أجلها. ورغم ذلك فإن من هم    التورايت عليه الذي ميثل رمزًا للحرية

تاريخ   أجنبية ميحون  استعامريون بيض يف أرض  اليهود  أن  الذين يرصون عىل  اليسار  يف أقىص 
 املكان ذاته الذي نُودي فيه بالحرية ألول مرة. 

يعظم  اليسار  أقىص  يف  ومن  املعقوف،  الصليب  يغازلون  اليمني  أقىص  يف  هم  من  ون  إن 
التي حاربت تلك الرشور هي   الذين هزمناهم. إن أمريكا  املطرقة واملنجل: إنهم يرفعون أعالم األعداء 
إذا كنت تحب   البلد،  إذا كنت تحب هذا  السامية.  التي نحارب من أجلها عندما نتصدى ملعاداة  أمريكا 

السم.   هذا  تزيل  أن  مصلحتك  من  فإن  الواسع،  بتعريفهام  والليربالية  أجل الحرية  من  ذلك  تفعلوا  ال 
ينبغي  الذي  البلد  أجل  من  ذلك  أفعلوا  عائالتكم.  أجل  أنفسكم ومن  أجل  من  افعلوه  بل  فقط.  اليهود 

 علينا جميًعا أن نتشاركه. 

 أينام كنت، صّوت لصالح الحرية.

إن  يزدهر اليهود يف ظل الحرية ألننا منثلها بوجودنا ذاته. فقد كانت املعتقدات اليهودية التي تقول  
حلق  يف  شوكة  الزائفة  األصنام  نعبد  أن  دامئًا  الخطأ  من  وأنه  صورته  يف  الرب  خلقه  شخص  كل 
الحاخام   قال  كام  السبب،  ولهذا  اليهود.  ُوجد  أن  منذ  الرقيق  وواليات  والدكتاتوريات  اإلمرباطوريات 
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لفرد وحريته  جوناثان ساكس: »لطاملا كان اليهود مصدر إزعاج لإلمرباطوريات إلرصارنا عىل كرامة ا
 سواء كان ذكرًا أم أنثى«. فكلام زادت قيمة الحرية يف نظر املجتمع، ازدهر اليهود فيه. 

ُمعدلة من سؤال    التصويت. وهي نسخة  للغاية عندما نفكر يف كيفية  وتلك املعلومات مفيدة 
بة: هل يريدين هذا الحزب السيايس، أو تلك الحركة، وهذه املنظمة، وتلك املجموعة  أو أيًا  –الناشطة الكر

آمنًا، هل سأحتاج إلخفاء آرايئ   –كانت أن أظهر ذايت الكاملة عىل أكمل وجه؟ أو أن أكون مقبواًل أو 
تكون   أن  تريدك  التي  واملنظامت  واألحزاب  السياسيني  عن  ابحث  هويتي؟  من  أجزاء  وبرت  الحقيقية 

 كاماًل إىل أقىص حد. وادعمهم. 

 حافظ عىل ليرباليتك. 

نعة بأننا نعيش أجواء ثالثينيات القرن العرشين من جديد، ولكن من الواضح أن الكثريين  أنا لست مقت
وهم يتزحزحون سياسيًا نتيجة لذلك. إما النازيون أو الشيوعيون:    –يترصفون كام لو كنا كذلك فعاًل  

عىل  اآلن  ينقلبون  أضحوا  اليمني  وسط  يف  قريب  وقت  حتى  كانوا  الذين  فأولئك  تختار.  أن    عليك 
الليربالية ذاتها. وأولئك الذين كانوا يوًما ما يف وسط اليسار يفعلون مثلهم ألسباب مختلفة. فأحدهام  

 يعبد الدولة بشكل متزايد، واآلخر يعبد الدوالنية.

ال    يوًما  إليه  ينتمون  كانوا  ومن  السيايس،  الوسط  تهاوى  فقد  ذلك.  وراء  وجيه  سبب  ومثة 
ولذا فهم يقفزون    –وهو ما يعني يف هذه األيام االعتدال–ايس  يشعرون بالراحة وهم بال مأوى سي

 نحو التطرف الذي سيكافئهم باإلحساس بالوالء القبيل.

ال يشء من ذلك صالح لدميقراطية سليمة، وال يشء من ذلك صالح لليهود. إن عبادة الدولة   
ا إله زائف. وإن عبادة  القومي هي عبادة  لليمني  ينتمون  يتبناها من  لجامعة عىل حساب كرامة  التي 

الفرد التي يتبناها من ينتمون لليسار املتطرف هي عبادة إله زائف آخر. والتاريخ يشهد عىل أن كليهام 
 ينتهي به املطاف بإراقة الدماء.
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 ادعم إرسائيل. 

الغداء   مائدة  حول  دييغو  سان  أو  بودابست  أو  لندن  أو  باريس  يف  اليوم  اليهود  يجلس  حني 
ما إذا ينبغي عليهم حزم أمتعتهم، مجدًدا، حاملني حقيبة السفر التي حملها اليهود  ويتناقشون حول  

منذ آالف السنني، فنحن نعلم أن مخاوفنا وقلقنا مختلفة جذريًا عن مخاوف وقلق اليهود الذين عاشوا  
وأسلحة  . ونعلم أنه، إذا لزم األمر، بوسعنا أن نحزم أمتعتنا وننتقل إىل دولة لها جيش  1948قبل عام  

نووية. واإلحساس باألمن الذي يوفره وجود إرسائيل هو أمر ال يُستهان به. فهو ما يجعل الحياة يف  
بروكلني أو تولوز ممكنة رغم عدم استقرارها. وأنا أؤمن بأن أي شخص ينكر ذلك فهو إما يكذب عليك  

 أو عىل نفسه. 

أبًدا. بل عىل العكس    –وأنا ال أصدق أن عيّل قول ذلك –إن دعم إرسائيل ال يعني    أال ننتقدها 
فإن ذلك يعني أن نطالب إرسائيل بالوفاء مبُثُلها العليا. ولكن من املهم أيًضا أال ننىس أن إرسائيل، رغم  
عيوبها، هي معجزة سياسية وتاريخية. وقد صاغ ذلك زمييل روجر كوهني بالطريقة التالية يف عمود 

عىل ما يرام دون إرسائيل بقدر عجزي عن تصديق أن القمر    حديث: »أنا ال أصدق أن اليهود سيكونون
بالون. إن توجيه النقد إلرسائيل أمر رضوري، ولكن تنصل يهودي منها هو رضب من رضوب الحامقة 

 التي تتجاهل التاريخ«. 

بال    قميًصا  ترتدي  اليوم كامرأة نسوية  أبيب  تل  أميش يف شوارع  أن  أنه بوسعي  إن حقيقة 
مثة وأن  أن    أكامم،  لدرجة  جًدا  عظيم  إنجاز  لهو  األوسط  الرشق  منتصف  يف  ومتحرر  حر  مجتمع 

 الكثريون يجدون صعوبة يف إدراكه. علينا أن نعمل جاهدين لتقدير حجمه. 

 حافظ عىل مفارقة داوود وجالوت. 
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األمريكيني   بني  االنقسام  يف  ذلك  ويتضح  اليهودي،  العامل  يف  الشقوق  انفتحت  واإلرسائيليني، لقد 
االنقسامات   أهم  أن  أعتقد  ليربالية. ولكنني  األقدم األكرث محافظة والجيل األصغر األكرث  الجيل  وبني 

 القامئة هو ما بني ما اعتربه شعب داوود وشعب جالوت.

يكون    قد  آخر  جامعي  قتل  حادث  وأن  الحصار،  تحت  دامئًا  اليهود  أن  داوود  شعب  يعتقد 
ليست سوى بؤرة ضئيلة وسط جوار عدواين. وإذا كان شعب داوود ينظر للعامل وشيًكا، وأن إرسائيل  

من خالل عدسة واسعة املدى، فإن شعب جالوت يرى العامل من خالل عدسة ضيقة ألبعد مدى. فهم  
يعتقدون أن اليهود ينعمون بحياة جيدة جًدا، وأن قوتنا تفوق ضعفنا بشدة، وأنه عندما نتحدث عن  

الواضح متاًما من له اليد العليا. ويف املنظورين يشء من الحقيقة. ويكمن التحدي    الفلسطينيني، من
 والهدف يف القدرة عىل الحفاظ عىل املنظورين املتعارضني داخل أنفسنا.

 عّمر املجتمعات.

لدى املؤسسات طبيعة محافظة بالفطرة. ومن واقع تجربتي، أمثر سعي تلك املؤسسات للتوفيق بني 
املت من اآلراء  خوفًا  اللسان  معسولة  صحفية  بيانات  يصدرون  فهم  لآلمال.  مخيبة  نتائج  عن  عارضة 

إزعاج دائرة انتخابية أو أخرى، وهم مهووسون بشأن اللجان التوجيهية وأوراق وإجراءات العمل أكرث  
 من إنجاز األمور.

آمايل   الق–ولكن ما مل يخيب  بقدريت عىل  التي جعلتني أشعر  القوة  هو    –تالبل ما منحني 
اليهودي، فهو ميتد إىل عدة مناطق زمنية وواليات وبالد،  املجتمع. ومجتمعي يعكس طبائع الشعب 

 ولكنه يشرتك يف لغة واحدة ومجموعة من األهداف.

مبفردك   فعله  بوسعك  اليهودية  يف  يشء  ال  أن  عرشة  –وكام  يتطلب  الصالة  منيان  أن  ذلك 
الحياة بوسعك أن تفعله    –أشخاص السامية تتطلب ال يشء يف  مبفردك. فإن أعامل محاربة معاداة 

 عصبة من املكابيني. ولذا ابحث بنفسك عن تلك العصبة. وإذا مل تكن موجودة بالفعل، ابنيها.
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 ال تقّسم. بل ضاعف.  

هذه هي الحسبة املجتمعية الحكيمة التي الحظها صديقي ليل اليبوفيتز يف بيتسبورغ يف األيام التي  
 :تابلتتلت حادث إطالق النار. فقد كتب يف جريدة 

فهم  فقط،  واحد  لكنيس  االنضامم  عن  عوًضا  عضويات  عدة  عىل  هنا  الناس  يحصل 
وير  أصدقائهم،  يقابلوا  حتى  العبادة  أماكن  أحد  كالم  يرتادون  ليسمعوا  آخرًا  تادون 

الجميلة. ويف سبت شوفاه، وهو   بالشعائر  لالستمتاع  ثالثًا  ويرتادون  حاخام حكيم، 
أرثوذكيس   مهاجر  من  علمنا  الغفران،  ويوم  هاشناه  روش  يتوسط  الذي  السبت 
معسول اللسان استقر يف بيتسبورغ بعد هروبه من مناخ باريس املعادي للسامية أن  

لبلدة ترشح حاخام واحد ملخاطبة محافلهم املشرتكة. وال أقصد بهذا  بعض الُكنُس يف ا
أو يحرتمها، بل   –الالهوتية والسياسية والعاطفية–أن ال أحد يتقيد بالتمييزات الهامة  

للغاية  جامحني  أو  نهمني  يصريوا  بأن  بتاتًا  لهم  يسمح  ال  ولكن  ذلك.  يفعلون  إنهم 
لنهاية، وهو مجتمع يرص عىل أن يظل دامئًا لدرجة التهام املجتمع الذي يخدمونه يف ا

 أكرب من مجموع أجزائه. 

 آمني.

 إذا وجدت نفسك يوًما ما وحيًدا، اعلم أنك يف رفقة طيبة. 

لطاملا كانت الوحدة جزًءا من كون املرء يهوديًا منذ أول يهودي عىل اإلطالق. هل عساك تتخيل قصة 
 أكرث وحدة من قصة حياة إبراهيم؟ 

 دعاه الرب ليحطم األصنام التي عبدها أبوه ومجتمعه، ويغادر املدينة التي نشأ هنا تجد رجاًل  
فيها، ويغدو رحااًل. وكل ذلك استناًدا إىل وعد الرب أنه سيصبح يف النهاية أبًا ألمة عظيمة. أوه، ويف 

 لدقة. خالل هذا الطريق سيدعوه نفس ذلك اإلله ليضحي بابنه إسحاق. مل تكن حياته سهلة عىل وجه ا
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السائدة يف زمنه. ولست   للعقيدة  فقد تصدى جذريًا  يهودية بعمق.  إبراهيم هي قصة  قصة 
بحاجة لتصديق قصة إبراهيم حرفيًا حتى تُصعق من املُثُل التي تجسدها: رفض عبادة األصنام الزائفة 

 والتحيل بالشجاعة الكافية للخروج عن املسار الذي يسلكه من حولك.

ألصنام أكرث تجريًدا من الخزفيات التي كان يعبدها تارح، أبو إبراهيم. فهي  واآلن، صارت تلك ا 
قدًما وتنسجم   قناعاتك حتى متيض  الصمت بشأن  التزام  إغراء  السلطة والجاه. وإن  تأيت يف صورة 

 مع من حولك وتصبح محبوبًا لهو إغراء جذاب جًدا.

األمريكيني اليهود  بالسياسة، فإن حال  األمر  يتعلق  اليوم هو شبيه جًدا بحال أسالفنا   عندما 
الرحالني. ومن الواجب علينا أن نكون مثل إبراهيم عند مواجهة تلك الوحدة. أن نكون شجعانًا مبا فيه 

وهو  –الكفاية لنقول، أجل، نحن مختلفون. فنحن جزء من تقليد أكرب بكثري من تلك اللحظة السياسية 
أن   علينا  اجتيازها.  عىل  سيساعدنا  ننحني  تقليد  وأال  بعيًدا،  لنقف  الكفاية  فيه  مبا  شجعانًا  نكون 

 للجامهري، وأال نستسلم للتفكري الجامعي. 

 علينا أن نعتز بكوننا شعب يحطم األصنام ونستمد قوتنا من ذلك. 

اعلم أن الوقت املناسب للوقوف وحيًدا يعتمد عىل معرفة ما الذي تحارب  
 من أجله بالضبط. 

أومد )  עומד   אתה  מי  לפני   דע أتاه  مي  ليفني  العبارة    –(  دا  تلك  أمامه.  تقف  الذي  من  اعلم  أي: 
 منقوشة عىل توابيت الكثري من الُكنُس حول العامل، إن مل يكن معظمها. 

أما    ذلك.  من  الواثقني  املحظوظني  القالئل  بني  من  أنت  ورمبا  الرب.  أمام  واقف  أنت  رمبا 
ك كنت  لو  كام  أعيش  أن  أحاول  فأنا  يل،  التي  بالنسبة  الطريقة  مع  أتناغم  نفيس  أجد  فأنا  حًقا.  ذلك 

وصف بها تشالرز كراوتهامر األخري نفسه يل: شنتو يهودي. وكان يشري بذلك إىل عبادة األسالف،  
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يف   مرات  ثالث  نصيل  فنحن  بالتأكيد.  هو  يعلم  كام  بالفعل،  أسالفهم  يوقرون  بالطبع  اليهود  ولكن 
 سارة، وراحيل وليا، ونذكر كل واحد منهم باالسم.اليوم لرب إبراهيم، وإسحاق ويعقوب، و 

أنا أقف أمام بسالة وتضحيات أساليف. أنا أقف أمام األصنام التي حطمها إبراهيم وسارة. أنا  
أنا أقف أمام جسارة املكابيني، وأمام إشفاق  الحاخام أكيفا وشجاعة هانا سزينيس.  أقف أمام إميان 

 يون. روث وتفاؤل آن فرانك وجرأة بن غور

التي أود أن أكون جزًءا منها    به. هذا هو مريايث. هذه هي الساللة  الذي أفتخر  هذا هو إريث 
رغم ضآلة دوري فيها. وإنها ليست بساللة دم. فرغم كل يشء، كانت روث التوراتية متحولًة لليهودية  

املوآبيني. وتركت ر  الكتاب املقدس،  وث قبيلتها وتبعت  بعد أن كانت من أكرث الجامعات املكروهة يف 
حامتها، نعومي، إىل أرض إرسائيل. وكانت ساللة روث هي التي أعتقد اليهود أنها ستمنح للعامل امللك  

 داوود، ويف النهاية، املسيح.

اختيار.    عن  ساللة  إنها  جينية،  ساللة  ليس  الساللة  تلك  أخرى،    وانظرأمامك    انظربعبارة 
 لستنا األبدية؟ خلفك. من الذي ستحرضه معك حتى ينضم لس

 وكام قال ووكر برييس ذات مرة،  

اليوم وعدم وجود فرد واحد من   العامل  اليهود يف معظم مدن  »مل ال يتعجب أحد من وجود 
كانوا   املجاورين  اليهود  أن  حني  مزدهرة يف  لديهم حضارة  كان  الحيثيني  أن  رغم  الحيثيني، 

 شعبًا ضعيًفا ومغموًرا؟ 

 نيويورك أو نيو أورلينز أو باريس أو ملبورن، من الالفت  عندما يقابل املرء يهوديًا يف
أن ال أحد يرى هذا الحدث الفتًا. ما الذي يفعلونه هنا؟ ولكن األكرث من ذلك دهشة هو إذا كان  
اليهود موجودين هنا، فلم ال يوجد الحيثيون هنا أيًضا؟ أين هم الحيثيون؟ أرين حيثيًا واحًدا  

 يف مدينة نيويورك«.
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حول    اليهود  ماليني  وجود  رغم  عظيمة  إمرباطوريات  سقوط  وراء  النهايئ  السبب  أجهل  أنا 
نكون   ألن  نسعى  أن  بوسعنا  أنه  هو  أعتقده  ما  ولكن  اللغة.  بنفس  اليوم  شيامع  صالة  يتلون  العامل 

 ممتنني لتلك املعجزة، إن مل نصل لإلجابة. 

 اتكئ عىل اليهودية. 

ديسمرب   مثل، 1897يف  شكل  يف  وكانت  »املينوراه«.  بعنوان  قصرية  مقالة  هرتزل  تيودور  كتب   ،
وموضوع القصة التي تحكيها يحوم حول هرتزل نفسه. وأنا أشتبه أيًضا يف أن موضوع القصة قد  

يف يتمحور حول الكثريين منكم، كام لو كانت تلك القصة مكتوبة اليوم. وافتتح هرتزل قصته قائاًل: »
ذات مرة أحس رجل ما من أعامق روحه أن ال بد له من أن يكون يهوديًا. كانت أوضاعه املادية مرضية 
مبا يكفي. فقد كان يعيش عيشًة مالمئة، وكان محظوظًا مبا يكفي ليكون له مهنة يصنع بها ما يحلو  

 لقلبه«. 

منذ   أجداده  عقيدة  أو  اليهودي  بأصله  باله  شغل  عن  الرجل  هذا  زمن طويل، حني  »لقد كف 
فرضت الكراهية األزلية نفسها من جديد تحت شعار عرصي. ومثله مثل غريه، كان رجلنا هذا  

 يعتقد أيًضا أن تلك الحركة ستهدأ عام قريب. ولكن حاله مل يتحسن، بل ازداد سوًءا. 

رغم أن تلك االعتداءات مل تؤثر فيه بصفة شخصية، فهي كانت تؤمله من جديد يف كل 
 لتدريج صارت روحه جرًحا داميًا وحيًدا«.مرة. وبا

 إذا كنت تقرأ هذا الكتاب، فلعلك تشعر باالنتامء ليشء ما مام كُتب باألعىل.  

 وتستأنف الحكاية كاآليت: 

»وقد قاده هذا العذاب النفيس إىل مصدر الذي جاء منه، وتحديًدا، يهوديته، ونتج عن ذلك أنه  
أيام حياته ألنه أضحى مغرتبًا عن هويته إىل أقىص شهد تغريًا مل يحظى به قط يف أفضل  
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حد. وأضحى يحب اليهودية بحامس شديد. يف البداية مل يعرتف الرجل بتلك املودة الغامضة،  
ولكنها يف النهاية أضحت قوية للغاية حتى تبلورت مشاعره املبهمة يف صورة فكرة واضحة  

يًدا عن معاناته اليهودية هي، عىل وجه  عرب عنها بصوته: وهي فكرة أن املخرج الوحيد له بع
 التحديد، العودة لليهودية.

قد  أنه  رأسه وظن  بحال رجلنا، هز  كان حاله شبيًها  الذي  بذلك صديقه  علم  وعندما 
خرج عن صوابه. فكيف ميكن لليشء الذي ال يعني شيئًا آخر سوى احتدام املرض واشتداده  

الج عىل  رجلنا،  ولكن  العالج؟  نفسه  يكون  املعارصين  أن  اليهود  محنة  أن  ظن  اآلخر،  انب 
 األخالقية اشتدت للغاية ألنهم فقدوا األساس الروحي الذي امتلكه أجدادنا األقوياء«. 

يف عام    اقرتحوما يثري الدهشة هو املدى الذي وصل إليه هرتزل والرسعة التي وصل بها. فقد   
اعت  1893 املسيحية  النمسا  يهود  يعتنق  أن  مطبوع  ورق  القديس  عىل  كاتدرائية  يف  جامعيًا  ناقًا 

إن   بل  اإلجابة.  التحول  يكن  القنوط. مل  املطاف من هذا  نهاية  استيقظ يف  فيينا. وقد  شتيفانس يف 
حيوات كاملة، ال    –اإلجابة كانت هنا متاًما يف الكتاب املقدس. واإلجابة هي أن يختار اليهود الحياة  

 جزئية. واإلجابة يف يومنا هذا مامثلة. 

من   إصبعان. فقد أُصيب 2019أبريل   27جسد يرسائيل غولدشتاين روح أجدادنا صبيحة يوم   
أصابعه بالطلق الناري. وترتب عىل ذلك أنه فقد واحًدا منهام. ورغم ذلك، وقبل أن يسمح لنفسه بأن  

ونا، يُؤخذ إىل املستشفى، ردد تلك الكلامت من التوراة: »يف كل جيل يقف هؤالء يف وجهنا حتى يدمر 
 . يعيش شعب إرسائيل«. آم يرسائيل تشاي ولكن القدوس، تبارك الرب، ينقذنا من أرضهم.

 وهوية من حولك.  –ارَع هويتك اليهودي 

لعله يكون أن تقرر إعداد غداء السبت كل أسبوع. ولعله يكون أن تختار أن ترسل أطفالك إىل مدرسة  
دفعة واحدة عىل    آل شتيسيلمشاهدة مسلسل    نهارية يهودية. ولعله يكون حجز رحلة إلرسائيل، أو
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نتفليكس، أو قراءة شعر يهودا عميحاي أو روايات ديفيد غروسامن أو جريالدين بروكس. ولعله يكون  
التسجيل لحضور حصص عن التصوف أو التأمل اليهودي. ولعله يكون االشرتاك يف جريدة يهودية  

 لها اإلعجاب. أو إرسائيلية، أو إهداء هدية ملؤسسة خريية تكن 

قد ال تبدو رعاية هويتك اليهودية وتعزيزها طريقة واضحة ملكافحة معاداة السامية، ولكنها   
واألمهات ممن أمامهم   يف الواقع من أقوى األسلحة التي لدينا. وينطبق ذلك بصفة خاصة عىل اآلباء

 فرصة تنشئة جيل جديد من يهود متعلمني وفخورين ومرسورين.

يف أورشليم، سألت أحد أبطايل، ناتان شارانسيك، إذا كان من املمكن أن نعلم    ويف هذا العام 
الناس أن يكونوا شجعانًا. ومن بني جميع الناس الذين قابلتهم، كان هو يف أفضل وضع لفعل ذلك، 
الهجرة إلرسائيل.  الرغبة يف  السوفيتية الرتكابه جرمية  الغوالغ  فقد قىض تسع سنوات يف سجون 

يف الحبس االنفرادي، كان يلعب الشطرنج يف رأسه ليبتعد عن طريق الجنون. فام الذي    وعندما كان
أن تعلم أي  لقد قال يل »ال ميكنك  الشجاعة؟  ينقله بخصوص تعليم  أن  الشجاع  الرجل  استطاع هذا 

 أحد الشجاعة. جل ما بوسعك فعله أن تريهم مدى روعة الشعور بالحرية«.

 تغيري مسار التاريخ. أهو أنت؟اعلم أن شخًصا واحًدا بوسعه 

ترششل   يتحل  مل  إذا  أبًدا.  سلًفا  ُمحددة  ليست  النهاية  أن  فهو  التاريخ،  من  واحًدا  شيئًا  تعلمنا  إذا 
 بعزميته الفريدة، فلرمبا رصنا نتحدث جميعنا األملانية اليوم.

يتحد  بالكاد  وكان  فيه  يعيش  الذي  املجتمع  يف  مندمًجا  ثريًا  يهوديًا  هرتزل  العربية.  كان  ث 
التي   السامية  معاداة  بسبب  قومه  ويهودية  يهوديته  استيقظ عىل  مرسحيًا،  وكاتبًا  صحفيًا  وبصفته 

كتب كتابًا قصريًا يوضح فيه حجته بعنوان   1896رآها بالقرب منه، ما دفعه إىل حل جذري. ففي عام 
«Der Judenstaat.)الدولة اليهودية( » 
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أن   بوسعه  أحد  »ال  فيه:  ملحوظة  وكتب  بأعداد  يعيشون  فأينام  اليهود.  موقف  خطورة  ينكر 
يف   السياسية  للسيادة  اليهود  عودة  هو  الوحيد  واملالذ  بأخرى«.  أو  بصورة  لالضطهاد  يتعرضون 

 أرضهم األصيل بعد أكرث من ألفي عاًما من النفي.

بع إىل الوجود.  ويف نهاية الكتاب، يقول: »وبالتايل أنا أعتقد أن جياًل مدهًشا من اليهود سين  
وسوف ينهض املكابيون من جديد. دعني أكرر ما قلته يف البداية ملرة أخرية: اليهود الذين يتمنون أن  
يف  بسالم  وسنموت  تربتنا،  عىل  أحراًرا  النهاية  يف  نحيا  سوف  عليها.  سيحصلون  دولة  لهم  يكون 

 بيوتنا«. 

ة. فقد عقد اجتامًعا صهيونيًا يف  ، فعل شيئًا ظن الكثريون أنه مزح1897وبعدها بعامني، يف  
 بازل. وطلب من املائتي مندوب أن يرتدوا ذيواًل للداللة عىل الطابع الرسمي وجدية تلك املناسبة.

إنه سليل مليك    بل  فيينا؛  من  األنيق  هرتزل  الدكتور  الرجل  هذا  يعد  »مل  املندوبني:  أحد  كتب 
به تجاه أهمية هذا االجتامع التاريخية، قائاًل: لداوود خارج من القرب«. وقد شعر هرتزل بإحساس مشا

قُوبلت بضحكة   لكنُت  اليوم  الجملة بصوت عاٍل  إذا قلت هذه  بازل.  اليهودية يف  الدولة  »لقد أسست 
 عاملية. ولكن رمبا يف خالل خمس سنوات، وبكل تأكيد يف خالل خمسني سنة، سيدرك الجميع ذلك«. 

وفاته بعمر الرابعة واألربعني، قال: »أود أن أُدفن يف القبو  ومن شدة الثقة التي تحىل بها قبل   
، نُقلت 1949بجانب والدي، وأن أرقد هناك حتى ينقل الشعب اليهودي رفايت إىل إرسائيل«. ويف عام  

 عظامه وُدفنت يف أورشليم.

يهودي  مل يكن املؤسس الروحي للدولة اليهودية باحثًا، أو حاخام، أو قائًدا بطبيعته. إمنا هو   
استيقظ عىل نداء التاريخ، نداء قومه. وكلام قرأت عن حياة هرتزل املدهشة تذكرت يهودية أخرى غري  
امرأة وصلت  اليهودي  الشعب  الفور، كان منقذ  عيد  استري. ففي قصة  امللكة  أنقذت شعبها:  متوقعة 

 ألعىل رتب املجتمع الفاريس بصفتها زوجة امللك.
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ر، هامان، يف قتل كل يهود اململكة، ترددت استري يف أن تكشف  عندما رشع وزير امللك الرشي 
عن نفسها. فإذا حاولت تناشد امللك بالنيابة عن قومها فإن ذلك يعني موتها عىل األرجح. ثم قال لها  
عمها موردخاي: »ال تتخييل أنك ستنجني بحياتك من بني كل اليهود بوجودك يف قرص امللك. بل عىل 

امتة يف وجه تلك األزمة، فسوف يأيت الفرج والخالص لليهود من جهة أخرى،  العكس، إذا بقيتي ص
بينام ستهلك عشريتك وعشرية والدك. ومن يدري، فرمبا قد بلغتي مكانتك هذه من أجل هذه األزمة  

 وما يشبهها«.

ألق نظرة عىل حياتك. فرمبا قد بلغت مكانتك امللكية من أجل هذه اللحظة بالذات. إن الهدف   
يف  من   ونحن  تعلمناه  ما  وهو  السلطة،  يف  هم  من  صف  يف  نكون  أن  ليس  اكتسبناها  التي  القوة 

 املنفى. بل إن الهدف منها هو أن نستعملها.

 احِك قصتك. 

 يف هذه اللحظة هو مامرسة يهودية التوكيد، ال يهودية الدفاع. –النهايئ، والوحيد–إن الرد املناسب 

ال-هذا ما فعلته لوري غيلربت  أحد ما مريًضا ويف كاي  فإذا كان  باواي.  قُتلت يف حادث  تي 
حاجة إىل طعام، كانت لوري تعتني بأمره. وإذا احتاج توصيلة لعيادة العالج الكياموي، كانت لوري 
الدقة.  يهوديًا عىل وجه  تقليًدا  ليس  هذا  أن  رغم  لألطفال  القيامة  عيد  تعطي سالل  وكانت  حارضة. 

دكانت لوري تجسيًدا للـ فكام شهد كل من كان يعرفها، سر ، أي العطف واملودة. وهي األفضل من بني  خر
 أفراد الشعب اليهودي، وينبغي علينا أن نحايك حياتها الرفيعة. 

منظمة    من  نوا كوشرن  آخر،  قالت حاخام  كيتشنوكام  السبت   ذا  يوم  فرانسيسكو،  يف سان 
الدمار ال املناسب لهذا  الوحيد  الرد  للتوراة، وما يحدث  عقب حادث باواي: »إن  العيش وفًقا  عبثي هو 

يف هذه الغرفة، وبالطبع، يف أماكن عديدة أخرى، ويوم السبت. ليس ألن تلك الشعائر وطرق الحياة  
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لألحياءمجرد   للحياة  أي    طرقًا  يقدر  ال  التي  أجزائنا  حامية  يف  تساعدنا  الوصايا  تلك  ألن  بل  فقط. 
 .«سياج عىل تأمينها

قصة –  قصتناالوحيدة ملحاربة مرض معاداة السامية هذا هو أن نحيك  فكام ترى، الطريقة   
 ال سيام للجيل الناشئ.  –تاريخ شعبنا امللحمية

تحت    مكان  أبعد  إىل  طُرد  موىس،  وصف  حد  عىل  الذي،  إرسائيل  شعب  أن  احتامل  هو  ما 
بقى من أركان  السامء، هو نفسه الشعب الذي عاد ألرضه القدمية لينضم من جديد إىل الشتات الذي ت

العامل بعد ألفي سنة من النفي، ومن االضطهاد، ومن التدمري، ومن الرتحيل، ومن مشارف اإلبادة؟ أن  
شعبًا ُمحتقرًا للغاية سوف ينجو ويزدهر؟ إن هذه معجزات أرضية مذهلة مثل معجزة انشقاق البحر  

 األحمر متاًما.

 للجيل الناشئ. ينبغي علينا أن نحيك تلك القصة امللحمية، ال سيام 

يف    أشعر  ومل  حيايت.  العظيمة  األفكار  غريت  فقد  وصفها.  يف  نتواضع  أن  علينا  ينبغي  وال 
تاريخنا. سلسلة  حيايت مبا هو أقوى من اإلحساس بأنني جزء من القصة اليهودية، عقلة صغرية يف  

ويف هذه األوقات العصيبة، إن أفضل اسرتاتيجية لنا هي تعمري يهودية وشعب يهودي ودولة يهودية 
عىل  ل ومؤكدة  ومبهجة،  وإنسانية،  وتوليدية،  معنى،  وذات  بذاتها،  واعية  بل  فقط،  ومرنة  آمنة  يست 

إيقاد شعلة يف كل روح يهودية   أيًضا. يهودية قادرة عىل  الحياة  ويف أرواح كل من ينضم    –أهمية 
 إلينا. 

ة قوة أقوى مثة العديد من القوى يف عاملنا التي ترص من جديد عىل موت كل اليهود. ولكن مث 
أفكاًرا غريت مسار التاريخ. إله  قدموا للعاملبكثري منها. وهي قوة ماهيتنا. نحن شعب انحدر من عبيد 

 واحد. كرامة اإلنسان. قدسية الحياة. والحرية ذاتها. 

 هذا هو مرياثنا. هذا هو إرثنا. نحن الشعب املُكلف بجلب النور لهذا العامل. 
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بوسعنا    هل  بقصتنا؟  تؤمن  وعلينا  هل  به.  أؤمن  ما  هو  هذا  جديد؟  من  حقيقة  نجعلها  أن 
 جميًعا أن نفعل ذلك. 
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 إىل لجدي وجديت 

 وأندي وايس الذي رحب بالغرباء دامئًا.

 وجاك وايس، وكايل شتايرن، وساندي شتايرن الذين كانت ذكرياتهم نعمة يل.
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 شكر وتقدير 

أفكاري بشأن هذا   الناس  العديد من  أشكر هؤالء  لقد شكل  إن مل  املوضوع، ولكنني سأكون مقرصة 
 الذين لعبوا دوًرا مبارًشا يف هذا املرشوع.

دار   يف  أستقر  أن  يف  الحظ  حالفني  خاللها  فمن  ممثلتي.  روبنز  كيثي  تكون  أن  ويرشفني 
البالغة   العناية  من  نادر  مبزيج  الرحلة  هذه  طوال  أرشدتني  التي  بليك  جيليان  مع  للنرش  كراون 

ميسينا، والرس  وديانا  كيبلر،  جويل  سيام  ال  بأكمله،  كراون  فريق  إىل  بالشكر  وأتقدم  الفائقة.  عة 
وكارولني راي. وإىل إيفان كامفيلد وبوين ثومسون لدعمهم يل. وإىل بيني سيمون التي فعلت الكثري  

 كاسيانا لونيتا، محرريت يف دار بنجوين بريس يف اململكة املتحدة.  وإىلمن أجيل. 

يث سيغل وفريقه لجهودهم الدؤوبة لوضعي أمام الجامهري املناسبة. وأنا ممتنة كذلك  وإىل س
جوناثان   سيام  ال  التشهري،  مكافحة  ورابطة  شوسرتمان،  ومؤسسة  سينغر،  مؤسسة  يف  ألصدقايئ 

 غرينبالت وديفيد وانيربغ. 

لتي الثانية. كل عائ –مل يكن هذا الكتاب ممكنًا لوال حكمة وإرشاد جوناثان روزن ودعم عائلته  
وآدم   أوفيك،  لهيليل  مدينة  ولكنني  أنا،  أخطايئ  هي  الكتاب  هذا  صفحات  يف  الواردة  األخطاء 

كوهني الذين دعموين مبراجعة الحقائق والبحث باحرتاف  -روبنشتاين، وأليكس زيلدن، وسام زئيف
 بالغ. وكانت نظرات ديفيد صامويل الثاقبة ال تُقدر بثمن.

أقابله، ديفيد ب. غرين، يف جريدة  وأنا ممتنة ألول م  ليبسيك هاآرتسحرر صحفي  ، وسيث 
. وقد تعلمت الكتابة والتحرير يف جريدة  نيويورك صنالذي منحني أول وظيفة صحفية يف جريدة  

 ، والفضل األكرب يف ذلك يعود إىل بريت ستيفنز. وول سرتيت جورنال
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يف    أعمل  أعد  باتابلتمل  فخورة  دامئًا  سأظل  ولكنني  من  ،  متكنت  التي  املجلة  لتلك  نتسايب 
أيًضا  فخورة  وأنا  سنني،  عدة  األحيان،  بعض  ويف  شهور،  بعدة  الكتاب  هذا  موضوعات  استباق 

صديقتي العزيزة ألنا نيوهاوس،  تابلت  بصداقتي مع ستيفاين بوتنيك وليل اليبوفيتز. ويرتأس مجلة  
 وهي من أهم رواد املجتمع األمرييك اليهودي.

مع أونور جونز،    فيها، وقد حالفني الحظ أن أعمل  نيويورك تاميزضاهي جريدة  وال يشء ي  
 محرري، وجيمس بينيت وجيم داو اللذين ساندوين وساندوا هذا املرشوع منذ بدايته.

 لكرمهم وطيبتهم الثابتة.  تايم ريلبرنامج وأتقدم بالشكر إىل بيل مار وكل شخص يعمل يف  

م  الجامعية عىل  حربنا  دورمان،  ويف ظل  ونوام  بلري،  بنري  لصلتي  ممتنة  أنا  السامية،  عاداة 
ودارا هورن، ورويب كابالن، وأليكس ليفي، ودان ليب، وميغان ماكني، وريتشارد وليسا بليبلر، ولني  
شوسرتمان، وسوزان سيلفرمان، ودان شابريو، وناتان شارانسيك، وماثيو وايرن، وإينات ويلف. وأنا  

ص لتوطيد  أيًضا  غرينباوم  ممتنة  ودانييال  بروين،  وفرانك  إينزمان،  ومرييل  أهدوت،  دان  مع  داقايت 
غولدبريغ،  وجيفري  غالنيس،  وجوش  فريدمان،  ومايت  فرنش،  وديفيد  فالناغان،  وكيتلن  ديفيس، 

هرني وبرينارد  ليك،  وإييل  كريشيك،  وجيمي  كاسل،  وتريي  سينيور،  وجينيفر  هورويتز،  -ومارك 
وديبو  ليفي،  وغادي  ومايكل  ليفي،  مزيزيوا،  وتاريرو  موينهان،  ومايكل  ميلز،  وأندي  ليبستاد،  راه 

أورين، وأيب بوغربني، ونانيس روملامن، وجويل ساندورف، ودان سينور، وسيندي شابريا، وروث 
 ويس، وبرايان زيتيل. 

منهم.    العادل  بنصيبي  حظيت  أنني  حظي  حسن  ومن  حاخام.  إىل  حاجة  يف  يهودي  وكل 
أن بالشكر  ونوا  وأخص  إنغرب،  وديفيد  غورديس،  ودانيال  غيبسون،  وجيمي  بوخدال،  وارنيك  جيال 

وولب.  وديفيد  تيلوشكني،  وجوزيف  سربنغر،  وميخال  سيليغسون،  ومويت  شيف،  وداين  كوشرن، 
وأشكر أيًضا يويس كالين هاليفي الذي مل يدرس يف املدرسة الحاخامية قط، ولكنه كان حاخام يل  

 منذ أيام الجامعة.
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وقد حالفني الحظ أن ديفيد بوسيس، وليورا فريدمان، وأفرومي كانال، وسارا شاو، وديفيد  
سميث، وإالنا تار، وتوماس ويتنغتون وقفوا  -ليفينسون، وليزيل نريين، وتينا رومريو، وإيفان هبلر

صفي.   ال    ولقواتيف  ماتيس:  جيم  الجرنال  صاغه  رسمي  غري  شعار  املتحدة  الواليات  بحرية  مشاة 
. هكذا أرى أشخاًصا مثل: أريل بريي، وديفيد وأيل دروز، وديفيد وسارا أسوأديق أفضل وال عدو  ص

وأيل  وبني  كاهاين،  ودانييال  هورويتز،  وهارون  هريش،  وسامارا  وجوردان  فيش،  وريتشيل  فيث، 
 كاندر. 

 وفوق كل يشء ودامئًا: جني سبريا وبينجي شاو. 

أثناء  وأتقدم بالشكر لنييل بولز عىل استضا  الوقت  فتها يل يف منزلها يف كاليفورنيا لبعض 
 كتابتي هذا الكتاب.

وايس  عائالت  لدعم  ممتنة  أينام -كاربنرت-مولنكاندر-شتايرن-وأنا  بيتسربغ  من  مكافرييت 
 ذهبُت. وألخوايت كييس ومويل وسوزي، أننت أعز ما أملك.

 أن أكون ابنتهام. وأخريًا، والداي، إميي ولو وايس. إن أعظم رشف يف حيايت هو 
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 عن املؤلفة

نيويورك تاميز.  باري وايس هي كاتبة ومحررة يف قسم اآلراء يف جريدة  
جريدة   يف  افتتاحية  ومقاالت  كتب  محررة  وايس  سرتيت  كانت  وول 

لجريدة    جورنال  تنضم  أن  يف  2017عام    تاميزقبل  أيًضا  عملت  وقد   .
والثقاتابلت بالسياسات  متعلقة  إلكرتونية  مجلة  وموطنها ،  اليهودية.  فة 

 األم يف بيتسربغ، وهي اآلن تعيش يف مدينة نيويورك.

bariweiss.com 

 bariweiss@تويرت: 

 

http://bariweiss.com/
https://twitter.com/bariweiss
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