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كتاب "متى وكيف توقفت أن أكون يهوديا" هو ثالث كتب املؤرخ
شلومو زاند ،أستاذ التاريخ يف جامعة تل أبيب ،التي يتصدى فيها
إىل تزييف الحركة الصهيونية املنهجي واملستمر لتاريخ اليهود
ولتاريخ فلسطني .فقد صدر لشلومو زاند يف عام  2008كتاب "متى
وكيف أُخرتع الشعب اليهودي" ،وصدر له يف عام  2012كتاب "متى
اختعت أرض -إرسائيل" .وحظيت كتب شلومو زاند هذه
وكيف ُ
باهتامم واسع ،وأثارت ضجة ونقاشا يف إرسائيل ويف أوروبا وأمريكا
ويف بلدان أخرى .وقد كتب شلومو زاند كتبه هذه بالعربية ،التي ما
لبثت أن ترجمت إىل لغات أخرى ،حيث ترجم كتابه "متى وكيف
أُخرتع الشعب اليهودي" إىل أكرث من عرشين لغة .ينتقد شلومو زاند
بعلمية ومنهجية الهسرتيوغرافيا الصهيونية لتاريخ اليهود واليهودية
وفلسطني ،ويفكك ويدحض الرواية التاريخية الصهيونية املستندة
إىل أساطري وخرافات دينية ،ويكشف التزييف املتواصل الذي قام
به قادة الصهيونية ومنظروها يف سياق عملية البناء الهسرتيوغرايف
الصهيوين من أجل رشعنة وتربير إقامة دولة يهودية يف فلسطني.

انتشار ديانة وليس شتات عرق
يؤكد شلومو زاند يف كتبه املذكورة أن اليهودية ديانة وليست قومية
أو عرق وأنها ديانة تبشريية ،كغريها من الديانات التوحيدية،
انترشت يف مناطق واسعة من العامل القديم ،من خالل تهود أعراق
وقبائل كثرية وشعوب مختلفة ،وليس من خالل انتشار عرق كام
تدعي الصهيونية .ال يرجع زاند انحسار انتشار الديانة اليهودية إىل
طابعها أو لعوامل داخلية فيها تأىب نرشها والتبشري بها ،وإمنا النتصار
الديانة املسيحية يف القرن الرابع امليالدي عندما تبنتها اإلمرباطورية
الرومانية ،التي فرضت بدورها قيو ًدا عىل نرش الديانة اليهودية يف
أراضيها .يضاف إىل ذلك ،ظهور وانتصار وانتشار الديانة اإلسالمية
منذ القرن السابع امليالدي .فالديانة اليهودية انترشت قبل ظهور
وانتصار الديانتني املسيحية واإلسالمية املنافستني لها ،يف أرجاء العامل
القديم يف مختلف مناطق الرشق األوسط ويف حوض البحر املتوسط.
فقد انترشت اليهودية يف فلسطني وبالد الشام ويف صفوف الكثري من
القبائل العربية يف أرجاء الجزيرة العربية ويف أوساط أعراق عديدة يف
شامل أفريقيا .وتبنت العديد من الدول الديانة اليهودية مثل تهود
إمارة حدياب يف شامل العراق يف القرن األول امليالدي وتهود مملكة
حمري يف اليمن يف القرنني الخامس والسادس امليالدي.
يشري شلومو زاند إىل أن انتشار الديانة اليهودية يف مملكة الخزر
كان له األثر األهم عىل تاريخ اليهود وعىل انتشار الديانة اليهودية
وزيادة عدد أتباعها بنسبة مرتفعة للغاية .فقد كانت مملكة الخزر
التي تأسست عىل سواحل بحر قزوين – الذي أطلق عليه العرب
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بحر الخزر -تدين بالوثنية حتى منتصف القرن الثامن امليالدي .ويف
أواسط القرن الثامن تهود ملك الخزر مع قسم من رعيته ،ثم ما
لبثت الديانة اليهودية أن انترشت شيئًا فشيئًا بني قبائل وأعراق دولة
الخزر ،التي شملت قبائل التتار والرتك والرتكامن .يشري زاند إىل أن
ضعف وانحالل دولة الخزر يف ما بني القرنني العارش والثاين عرش،
أدى إىل هجرة اليهود الخزر منها إىل روسيا وأكرانيا وليطا وبولندا
وبيلوروس وغليسيا وهنغاريا وأيضا إىل أواسط أوروبا .ونتيجة لهذا
االنتشار بات اليهود يف أوروبا الرشقية من األصول الخزرية يشكلون
يف القرن التاسع عرش ما يزيد عن مثانني باملئة من مجموع أتباع
الديانة اليهودية يف العامل .وبعد ظهور الثورة الصناعية هاجر أكرث
من ثالثة ماليني من هؤالء اليهود إىل وسط وغرب أوروبا وإىل أمريكا.
لقد سبق وأن أرخ لدولة الخزر وظروف تهودها وانهيارها وهجرة
يهود دولة الخزر إىل أوروبا الرشقية ،الكثري من املؤرخني من غري
اليهود ومن اليهود الصهيونيني وغري الصهيونيني .ويأيت يف مقدمتهم
هركايب الــرت( ،)1919-1835وأبراهام بــوالك( ،)1970-1910وآرثر
كوستلر ( ،)1983-1905وشمعون دوفنوف ( .)1941-1860بيد أن ما
مييز شلومو زاند هو أنه يكاد أن يكون املؤرخ اإلرسائييل الوحيد الذي
يؤرخ لتهود دولة الخزر يف نصف القرن األخري .فمنذ الخمسينات
توقف صانعوا الذاكرة يف إرسائيل من التطرق إىل املايض الخزري،
كام يؤكد زاند ،فشبح املايض اليهودي الخزري بات يف نظر قادة
إرسائيل ومفكريها ميس برشعية املرشوع الصهيوين يف حال معرفة أن
املستوطنني اليهود الصهيونيني يف فلسطني ليسوا ورثة "بني إرسائيل"
وليسوا من ساللة إبراهيم ،وإمنا من أحفاد قبائل دولة الخزر.
يرى زاند أن ازدياد انتشار يهود دولة الخزر يف مدن وسط وغرب
أوروبا أدى إىل ظهور حركتني مهمتني كان لهام التأثري األكرب عىل تاريخ
اليهود الحديث وهام الالسامية والصهيونية .ووضح زاند أن الالسامية
والتيار الربوتستانتي األصويل طرحا قبل ظهور الصهيونية فكرة أن
اليهود يشكلون أمة وعرقًا ،وأن فلسطني هي وطنهم القومي ،وذلك
يف سياق عدائهم لهم وسعيهم للتخلص منهم وتهجريهم إىل خارج
أوروبا .ويستطرد زاند مؤكدا أن آباء الصهيونية تلقفوا أفكار الالسامية
املركزية وتبنوها ،ال سيام تلك التي ادعت أن اليهود يشكلون قومية
وعرق ،وسعوا بجد ونشاط إىل تحويل الديانة اليهودية إىل قومية
عرقية وإىل إعادة كتابة تاريخ اليهود واليهودية من هذا املنطلق
وعىل أساسه .ويف هذا السياق قاموا بعملية اخرتاع للشعب اليهودي
وأخــذوا ينسبون للمصطلحات الدينية معان ومضامني "قومية"
جديدة مل تكن بها أصال ،وقاموا كذلك باخرتاع فكرة "أرض-إرسائيل"
كأرض جغرافية ذات أبعاد سياسية ،وادعوا خالفا للوقائع التاريخية،
أنه جرت عملية إجالء ونفي لليهود من "أرض إرسائيل".

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
شلومو زاند ،متى وكيف توقفت أن أكون يهوديًا

اقتل تركيّا واسترح
يعالج شلومو زاند يف كتابه "ملاذا وكيف توقفت أن أكون يهوديا"،
الذي جاء يف  180صفحة ،ماهية يهودية إرسائيل وماهية اليهود
الصهيونيني يف إرسائيل والعامل ،ال سيام أولئك الذين يعرفون أنفسهم
"يهو ًدا علامنيني" ،ويقف عىل تعاظم سطوة القيم العنرصية يف
إرسائيل وانحطاط القيم اإلنسانية فيها ،ويف أوساط قطاعات من
"اليهود العلامنيني" يف العامل ،الذين باتت وظيفتهم األساسية الدوران
يف فلك تربير جرائم إرسائيل بحق الفلسطينيني .ويف سياق نقده
وتعريته انحطاط قيم اليهود الصهيونيني يف إرسائيل والعامل ،يروي
زاند نكتة يهودية قدمية مليئة بالسخرية الذاتية ،ليدلل بها عىل
الطابع الجمعي ألخالق اليهودي الصهيوين يف العرص الحديث،
فيقول :تعطي أم يهودية روسية ابنها ،الذي ُج ِّند يف الجيش الرويس
يف حرب القرم يف القرن التاسع عرش ،زوادة من الطعام وتوصيه
قائلة" :اقتل ترك ًّيا وال تنىس أن تجلس فورا بعد ذلك لتأكل" .فيجيبها
ابنها" :حارض يا أمي" .ثم تلف األم منديال حول رقبة ابنها وتضيف
قائلة" :أيضا ،عندما تطلق النار عىل الرتيك ال تكشف نفسك للريح".
ويجيبها ابنها" :حارض يا أمي" .وتضيف األم موصية ابنها" :من املهم
أن ترتاح قليال كل مرة بعد أن تهجم وتقتل أتراكا"" .طبعا طبعا"
يجيب االبن .وبعد تردد قليل يسأل االبن أمه" :وماذا إذا قتلني
الرتيك؟" .تدهش األم من سؤال ابنها وتفتح عينيها الواسعتني وتسأله
باستغراب" :ملاذا يقتلك؟ ماذا فعلت له حتى يقتلك؟".
يشري زاند إىل أن اليهود يف العامل ويف إرسائيل درسوا التلمود وتأثروا به
يف القرون املاضية أكرث بكثري من تأثرهم بالتوراة .ويرى زاند أن استمرار
تأثر اليهود املتدينني والعلامنيني بالتلمود يشكل مشكلة أخالقية
تستدعي املعالجة .فالتلمود كام يؤكد زاند وغريه ،ينضح بالعنرصية
وتتنافس قصصه ورواياته الوعظية يف ما بينها يف احتقار وكراهية غري
اليهود ويف تجريدهم من إنسانيتهم .وليس صدفة ،كام يقول زاند،
أن يكتب الحاخام أفراهام يتسحاق هكوهني كوك ،الحاخام الرئييس
للمستوطنني اليهود يف فلسطني" :إن الفرق بني الروح اليهودية ،يف
جوهرها ورغباتها وصفاتها ومواقفها؛ وبني روح كل األغيار مبختلف
أنواعهم ،هو أكرب وأعمق من الفرق بني روح اإلنسان وروح الحيوان".
يصب شلومو زاند جام نقده الالذع عىل اليهود الصهيونيني العلامنيني
يف العامل الذين ما انفكوا يف عرصنا الحارض يرددون ويتبنون قيام
عنرصية .ويف هذا السياق يقول زاند أنه يوجد يف "حكاية عيد الفصح"،
التي يكررها اليهود يف كل عيد فصح ،دعوات بإلحاق األذى مبن هم
من غري اليهود ،وهناك دعوة رصيحة بإبادة الشعوب التي ال تؤمن
بإله اليهود "يهوه" .ويضيف زاند أن هذه الدعوات ال يزال يكررها
"يهود علامنيون" يف نيويورك ولندن وباريس ،وهؤالء هم أنفسهم
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الذين يدعون أنهم يتميزون عن غريهم بالتزامهم بالقيم اإلنسانية
واألخالق املثالية العليا .ويلحظ زاند الفرق الكبري بني النخب اليهودية
يف فرتة انتشار الالسامية يف القرنني املاضيني ،وبني النخب اليهودية يف
زمن أفول الالسامية يف العقود األخرية .ففي فرتة انتشار الالسامية تبنى
قيم وأفكا ًرا إنسانية كونية ،ودافعوا
الكثري من املثقفني اليهود يف العامل ً
عن املالحقني واملظلومني .ولكن مع أفول الالسامية ،بات الكثري ج ًدا
من املثقفني اليهود العلامنيني ،محافظني ،يربرون السياسات اإلرسائيلية
العدوانية ،والعنرصية ضد الفلسطينيني والعرب .ويعترب زاند أن أفول
الالسامية يف أوروبا وأمريكا يشكل مشكلة إلرسائيل والصهيونية ،إذ
يعزز ذلك من اندماج اليهود يف مجتمعاتهم األوروبية واألمريكية ويزيد
من نسبة الزواج املختلط مع غري اليهود ،التي تصل نسبته يف الوقت
الحارض إىل خمسني باملئة يف األجيال الشابة.
ويرى زاند أنه يف ضوء عدم وجود ثقافة يهودية علامنية وأفول
الالسامية ،يبقى عامالن أساسيان يحافظان عىل الهوية اليهودية
العلامنية يف أوروبا وأمريكا وهام العالقة مع إرسائيل وإحياء ذكرى
الكارثة .ويؤكد زاند أن دور الكثري من هؤالء " اليهود العلامنني" يف
أوروبا وأمريكا بات يقف مع العدوانية والظلم يف العامل ،وال سيام يف
الدفاع عن سياسات إرسائيل العدوانية.

من هو اليهودي في إسرائيل
يشري شلومو زاند إىل أن إرسائيل تعرف نفسها أنها دولة يهودية ،وأنها
دولة "الشعب اليهودي يف العامل بأرسه" ،إال أنها رغم ذلك ال تستطيع
تعريف من هو اليهودي يف خارج املضمون الديني اليهودي .فجميع
املحاوالت اإلرسائيلية والصهيونية يف إرسائيل ويف خارجها التي جرت
لتعريف من هو اليهودي من خالل االنتامء العرقي بواسطة بصامت
األصابع أو بواسطة الـ  DNAقد باءت بالفشل .ويستطرد زاند ،ومبا أنه
ليس لليهود يف العامل ،لغة واحدة مشرتكة ،وال ثقافة علامنية مشرتكة،
أصبح املعيار الديني هو الوحيد املتبقي لتعريف من هو اليهودي.
وقد نجم عن ذلك أن شددت إرسائيل ومؤسساتها املختلفة عىل
يهودية الدولة ،وحرصت دوما عىل تعزيز املضمون الديني اليهودي
يف املؤسسات الرتبوية والثقافية ،ويف مختلف مؤسسات الدولة عىل
حساب القيم اإلنسانية .ولكن من ناحية أخرى ،ما انفكت النخب
الفكرية العلامنية وقسم واسع من الطبقة الوسطى العلامنية تشتيك
من اإلكراه الديني يف إرسائيل .وهذا االنفصام يف الشخصية ال يزال
يؤرق النخب واليهود العلامنيني يف إرسائيل ،ألنهم يريدون أن يبقوا
يهودا من دون اليهودية ،ومل يستوعبوا أن ذلك غري ممكن.
يعزو شلومو زاند ازدياد العنرصية يف إرسائيل وازدياد التشديد عىل
يهودية الدولة يف إرسائيل يف العقود األخرية إىل أسباب عديدة أبرزها:
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أولً  ،وجود عدد كبري من الشعب الفلسطيني تحت الحكم اإلرسائييل
املبارش ،سواء العرب الفلسطينيون الذين يعيشون يف داخل الخط
األخرض أو العرب الفلسطينيون الذين يعيشون يف "مناطق األبارتهايد
يف األرايض الفلسطينية املحتلة" .ثانيًا ،فاقم انتصار اليمني الصهيوين،
وقيادته إلرسائيل يف العقود األخرية ،املدعوم من اليهود الرشقيني
الذين يطلق عليهم زاند "أحفاد العرب -اليهود" النزعة العنرصية.
فهؤالء شددوا ألسباب عديدة ومختلفة عىل هويتهم اليهودية عىل
حساب إرسائيليتهم ،وأمعن قسم واسع منهم يف عدائه للعرب إلثبات
يهوديته وانتامئه للدولة اليهودية .ثالثًا" ،استرياد اليهود الروس" يف
عقد التسعينات من القرن املنرصم ،الذين مل يكن لهم ال ثقافة وال
تقاليد يهودية ،ما دفع إرسائيل ومؤسسات الدولة املختلفة إىل
التشديد عىل يهوديتهم .ومل يكن ذلك سهال إطالقا ،ال سيام وأن
قسم ليس بقليل من هؤالء مل يكن أصال يدين باليهودية ،فبات
ً
"اليهود الروس" يكتشفون يهوديتهم بواسطة العنرصية الفظة ضد
العرب تحت إرشاف نخبهم العنرصية والجو العنرصي العام السائد
يف إرسائيل ضد العرب.
ويف أجواء االحتالل والبطش بالفلسطينيني وتجريدهم من إنسانيتهم
وازدياد الكراهية ضد العرب الفلسطينيني ،املصحوب بهوس يهودية
الدولة ،أخذت النخب السياسية اإلرسائيلية ترشع القوانني العنرصية
يف العقدين األخريين التي تشدد عىل يهودية الدولة ومتيز ضد العرب
الفلسطينيني ،للميض قدما يف االنتقاص من حقوقهم األساسية .ويؤكد
زاند أن القصد الدائم من طرح يهودية الدولة وسن هذه القوانني
العنرصية هو تجريد العرب الفلسطينيني يف داخل الخط األخرض من
حقوق املواطنة .وليك يوضح درجة الحالة العنرصية التي وصلتها
إرسائيل ،واملستوى الذي وصله الهوس العنرصي بشأن يهودية
الدولة ،يجري زاند عدة مقاربات .فيقول إن الوضع القائم حاليًا يف
إرسائيل يشبه كام لو قامت الواليات املتحدة باتخاذ قرار بأنها ليست
دولة جميع مواطنيها األمريكيني ،وإمنا هي دولة األنجلوساكسونيني
الربوتستانت املنترشين يف العامل ،فتميز ضد كل من ال ينتمي
لألنجلوساكسيني الربوتستانت .ويشبه الواقع العنرصي يف إرسائيل
تلك الحالة التي تنشأ إذا ما قررت فرنسا ،مثال ،أنها ليست دولة
لجميع مواطنيها ،وإمنا هي دولة الغال الكاثوليك ،فتميز ضد كل
من ال ينتمي للغال الكاثوليك .وهو يشبه أيضا تلك الحالة التي تنشأ
إذا ما أعلنت بريطانيا أنها ليست دولة جميع مواطنيها وإمنا هي
دولة حرصية لإلنجليز األنجليكان ،فتقوم بالتمييز ضد االسكتلنديني
والويلزيني واإليرلنديني وأبناء املهاجرين.
ورغم كل هذا الهوس يف إرسائيل بيهودية الدولة يرى شلومو زاند
أن إرسائيل ال تسري وفق الديانة اليهودية وال وفق التقاليد اليهودية،
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وذلك باستثناء قطاع من اليهود املتدينني الذين ال تزيد نسبتهم عن
سدس مجموع السكان اليهود يف إرسائيل .فيطرح زاند السؤال املهم:
ما معنى إذن أن تكون يهوديًا يف إرسائيل؟ يجيب زاند عىل ذلك
بتأكيده أن األمر األهم والحاسم يف كونك يهوديًا يف إرسائيل هو
مفضل عىل غري اليهود يف إرسائيل ،وأن تتمتع بامتيازات
ً
أن تكون
وبحقوق أفضلية ،ال يتمتع بها غري اليهود .أن تكون يهوديًا يعني أن
ال تكون عربيا .اليهودية بهذا املفهوم وفق زاند هي النافية للعريب
الفلسطيني والنافية لحقوقه الفردية والجامعية .أن تكون يهوديًا يف
إرسائيل يعني أنك تستطيع أن تستوطن عنو ًة يف أرض ليست لك،
يف أرض ميلكها العريب الفلسطيني ،ويعني أنك تستطيع أن تسافر يف
طرق يف الضفة الغربية املحتلة املخصصة لليهود فقط ،وال تتوقف
يف الحواجز العسكرية املنترشة يف الضفة الغربية املحتلة ،وال تعتقل
قتيل من دون ذنب
وال تتعرض للتعذيب وال يطلق عليك النار فرتدى ً
ترتكبه وال يهدم بيتك .فكل هذه األعامل ،التي هي غيض من فيض
جرائم االحتالل اإلرسائييل يف املناطق الفلسطينية املحتلة ،موجهة
ضد العرب الفلسطينيني فقط.
يرى شلومو زاند أن وضع املواطن اليهودي يف إرسائيل يف بداية القرن
الحادي والعرشين مياثل وضع الرجل األبيض يف جنوب الواليات
املتحدة يف العقود التي سبقت ستينيات القرن املايض ،ومياثل وضع
املستوطن الفرنيس يف الجزائر يف العقود التي سبقت استقاللها يف
عام  ،1962ويشبه وضع املستوطن األبيض يف دولة جنوب أفريقيا
إبان نظام األبارتهايد قبل عام  ،1994ويشبه وضع األملاين اآلري
يف أملانيا يف عقد الثالثينات من القرن املايض .ثم يتساءل شلومو
زاند كيف ميكن إلنسان نزيه غري متدين ،إنسان دميقراطي ولربايل،
ولديه الحد األدىن من القيم اإلنسانية ،أن يستمر يف اعتبار نفسه
يهوديًا .أليس مجرد تعريفك لنفسك كيهودي يحتوي عىل عملية
اتخاذ قرار يف االنتامء إىل فئة مفضلة تتمتع بامتيازات يف إرسائيل
التي تنتج حولها ظلام ال ميكن تحمله؟ ويؤكد زاند أنه يعيش يف
أحد املجتمعات األكرث عنرصية املوجودة يف العامل الغريب .ويضيف،
صحيح أن العنرصية موجودة بشكل أو بآخر يف كل املجتمعات ولكن
العنرصية يف إرسائيل متفشية يف كل مكان ،ويف كل حيز عام ،وتقوم
الدولة مبؤسساتها املختلفة برعايتها ويجري تدريسها يف مختلف
املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف إرسائيل ،وهي مغروسة يف روح
القوانني التي ما انفك الكنيست يرشعها .لقد بلغت العنرصية من
الهيمنة والسطوة يف إرسائيل درج ًة مل يعد يدرك العنرصيون فيها
أنهم عنرصيني ،وال يشعرون إطالقا أن عليهم االعتذار عن عنرصيتهم.
لذلك باتت إرسائيل منذ سنوات طويلة ،وفق ما يراه زاند ،منوذ ًجا
يجله ويبجله العنرصيون وحركات اليمني املتطرف يف أنحاء العامل،
تلك الحركات التي كانت يف السابق تعرف بأنها معادية للسامية.

