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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()10
الفصل األول موجة القومية واالشتراكية ()1945-1956
 ) 10( 4-1استقالل إسرائيل ( :) 2حركة البناء الوطن اليهودي
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
ولن يعترض احد على القول "اسرائيل دولة يهودية" .لكن تعريف "اليهود" أمر محرج .إذا كان العهد القديم يقول الحقيقة ،الجذور
اليهودية هي عشيرة إبراهيم الذي اس تقر في كنعان (أرض الميعاد) من فلسطين في جميع أنحاء القرن  20قبل الميالد .وهم ينتمون عرقيا
إلى أسرة سيم وهم نفس النسب مع الشعوب العربية .اليهود ال يرغبون في أن يكونوا متساوين مع العرب ،ولكنهم هم نفس الساللة من
حيث البيولوجيا أو الفولكلور.
يعتقد اإلسرائيليون القدماء في اليهودية التوحيدية ،وعاشوا معا تكريم القادة الدينيين األنبياء .موسى ،الذي عاد إلى كنعان مع عشيرته
المحتجزين في مصر في القرن الثالث عشر قبل الميالد ،كان واحدا من هؤالء األنبياء .في القرن العاشر قبل الميالد ،بنى الملك داود
وابنه سليمان معبدا في القدس وازدهرت مملكة إسرائيل ،ثم مملكة يهوذا .ومع ذلك منذ القرن السادس قبل الميالد كانت غزت في كثير
من األحيان من قبل المملكة البابلية المجاورة .تم غزو مملكة يهودا ،واليهود نقلوا قسرا من القدس إلى بابل (سبي بابل) .في وقت الحق،
أطلق سراحهم من قبل سايروس الثاني ،مؤسس عائلة أخيمهيد في بالد فارس الذين دم روا اإلمبراطورية البابلية الجديدة .وعادوا إلى
القدس وأعادوا بناء معبد القدس تحت حكم األسرة المصرية ،ومملكة يهوذا كانت تسيطر تحت حكم اإلمبراطورية الرومانية من بك إلى
أد.
ونتيجة للثورة المتكررة ضد اإلمبراطورية الرومانية في حوالي  100م ،منع اليهود من العيش في القدس ،وقمعها بشكل كامل من قبل
اإلمبراطور الروماني هادريان في  135م .من هذا الوقت بدأت اليهود منفصلة (الشتات) .كان عليهم أن يستقروا في أماكن مختلفة من
أوروبا.
كان اليهود السميان الذين حافظوا على دينهم الخاص يحتقرون ويضطهدون في أوروبا حيث المسيحية عميقة الجذور .كان وصمة العار
من يهوذا الذي خيانة المسيح مثقلة على اليهود .المسيحيين تقييد اليهود إلى "غيتو" (حي سكني) وضغط عليهم وظيفة القذرة.
وكان أ حد هذه الوظائف هو اإلقراض .في المجتمع المسيحي في العصور الوسطى كان مونيلندر يعتبر االحتالل القذرة .وكان ذلك ألن
األعمال المالية التي كان البشر ملزمة الجشع .كان الطمع إلى الذهب غير متوافق مع نقاء الدين .ولتجنب األعمال التجارية الفردية لم
تكن فقط في المسيحية ولكن أيضا في اإلسالم .وقد تم تفسير اإلسالم بشكل أكثر صرامة ،وحتى اآلن يعتقد المجتمع اإلسالمي أن
المصلحة هي "الحرام" (ريبلينغ) "ويحظر على االهتمام .وكما هو مبين في مسرحية شكسبير "تاجر البندقية" ،كان يحتكر الشعب
اليهودي األعمال التجارية في ذلك الوقت .في أور وبا ،حتى رجل تعليما عاليا مثل شكسبير يكره اليهود .وظلت هذه النظرة اليهودية
النمطية حتى النصف األول من القرن العشرين ،وأكبر مأساة كانت الهولوكوست من قبل النازيين في ألمانيا.
إذا نظرنا إلى الوراء على تاريخ يهودا كما هو موضح أعاله ،فمن الصع ب للغاية للرد على السؤال "من هو يهودي؟" في كلمة واحدة.
أوال ،ال يمكن وصف اليهود كمجموعة عرقية واحدة بالمعنى البيولوجي .ليس هناك شك في أن أصلهم كان سامية .ولكن اليهود الحاليين
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الذين نجوا من الشتات لما يقرب من  2000سنة ال يشاركون في هوية الحمض النووي.
هل يمكننا تعريف اليهود في الدين الذي يسمى اليهودية؟ ال .أولئك الذين يحولون من اليهودية إلى المسيحية يشيرون أيضا إلى أنفسهم
كيهود .معظم اليهود في الواليات المتحدة هم مسيحيون .اليهود غامضون من حيث الدين.
في نهاية المطاف ،الشعب اليهودي هو من يقول الناس اآلخرين أن "أنت يهودي" أو الذين يقولون "أنا يهودي" .هذا هو تكرار المرادف
وليس تعريف اليهودية.
في أوروبا حتى أوائل األيام الحديثة حاول األوروبيون أن ننظر إلى أسفل اليهود وحصرهم في الغيتو .ال يهود الذين ال يريدون العيش
كمسيحية ولكن اليهودية عاشوا بهدوء في زاوية المجتمع إخفاء اليهود.

ومع ذلك ،عندما كان لدى المصرفيين اليهود مثل اللورد روتشيلد القدرة على لعب دور في الحرب ،أو عبقرية واحدة في العلوم الطبيعية
مثل ألبرت أي نشتاين ظهرت في التاريخ ،حدث أن الحركة لجعل الهوية أكثر وضوحا بين اليهود .كل أولئك الذين وصفوا أنفسهم اليهود
اعتبروا من اليهود .بعد الحرب العالمية الثانية من خالل المحرقة ،تم ضمان جميع اليهود السالمة واالزدهار .ولذلك ،أعلنوا أنفسهم
كيهود علنا .من هذا المنطل ق ،من بين اليهود الذين يهاجرون إلى إسرائيل من روسيا بعد انهيار االتحاد السوفييتي ،ليس هناك شك في أن
بعضهم ال عالقة لهم باليهود الحقيقيين.
لقد تم تأسيس إسرائيل من قبل اليهود الحقيقيين واليهود غير الحقيقيين الذين أعلنوا أنفسهم ك يهود .وال تزال إسرائيل تنمو وتتسع.
(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
ولن يعترض احد على القول "اسرائيل دولة يهودية" .لكن تعريف "اليهود" أمر محرج .إذا كان العهد القديم صحيحا ،فإن الجذور
اليهودية هي عشيرة إبراهيم التي استقرت في كنعان (األرض الموعودة) في الشرق األو سط فلسطين في حوالي القرن العشرين قبل
الميالد .إنهم ينتمون عرقيا إلى عائلة سيم وهم نفس النسب مثل الشعوب العربية .اليهود ال يرغبون في أن يكونوا متساوين مع العرب،
ولكنهم هم نفس الساللة من حيث البيولوجيا أو الفولكلور.
سرائيل القديمة يؤمنون اليهودية التوحيد كما القبيلة ،كان يعمل في وحدة اإليمان الزعيم نبيا .وعاد موسى مرة أخرى إلى كنعان أخذ على
قرن  BC 10طول العائلي الذي كان قد اعتقل في مصر في القرن ال 13قبل الميالد واحدة من مثل نبي .مملكة إسرائيل في وقت الحق
لبناء معبد د اود وابنه سليمان في القدس ،وأكثر من ذلك هو أن تزدهر باعتبارها مملكة يهوذا .ولكن يهوذا غزت المملكة البابلية الجديدة
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قبل الميالد الدول المجاورة هو تدمير ،أجبر اليهود على الهجرة إلى بالد بابل من القدس (السبي  thفي كثير من األحيان منذ القرن 6
البابلي) .ثم ،والع ودة إلى القدس يتم اطالق سراحهم من قبل الملك الفارسي كورش ،الذي دمر نيو -البابلية ،وإعادة بناء الهيكل في القدس
تحت سيطرة ساللة المصرية ،فإن البقاء على قيد الحياة على األرض تعتمد المملكة اليهودية في اإلمبراطورية الرومانية ومن قبل الميالد
AD.إلى
ونتيجة للثورة المتكررة ضد اإلمبراطورية الرومانية في حوالي  100ميالدية ،منع اليهود من العيش في القدس ،وقمعها بشكل كامل من
قبل اإلمبراطور هادريان في  135عاما .من هذا الوقت بدأ اليهود "منفصلة" (الشتات) " ،انتقلوا إلى أجزاء مختلفة من أوروبا.
وغني عن البيان أن اليهود سيميان الذين يؤمنون في دينهم كانوا يحتقرون واضطهدوا في أجزاء كثيرة من أوروبا حيث المسيحية عميقة
الجذور واستقر البيض .وصمة العار من يهوذا الذي خيانة المسيح فقدت إلى األبد عن اليهود .دفع المسيحيون اليهود إل ى "الحي السكني"
ودفعوا العمل الذي يصدونه.
واحدة من هذه المهنة هي صناعة المرابي .قد يعتبر القطاع المالي في المجتمع العصور الوسطى المسيحية كمهنة القذرة .ان الصناعة
المالية التي يسيطر عليها الجشع البشر تعادل في الذهب أن يكون لتتعارض مع سالم ة أنه مع الدين .في الواقع ،طارد للصناعة المالية
ليست فريدة إلى المسيحية واإلسالم وقد فسر مزيد بدقة ،في أسعار الفائدة في المجتمع اإلسالمي اليوم التخاذ سعر الفائدة هو "حرام
(يجب أن يكون طارد)" هو يحظر ذلك .أنه في وقت من صناعة المرابي كان من المفهوم أن تبحث ف ي مسرحية شكسبير "تاجر البندقية"
على براءة اختراع احتكار اليهودية .في ذلك الوقت من أوروبا كان يكره اليهود حتى رجل الثقافة ،مثل شكسبير .وأضاف أن مثل هذه
أن الحد األقصى من المأساة ما كانت المحرقة من قب ل ألمانيا النازية th.النظرة اليهودية النمطية باق حتى النصف األول من القرن 20
ومن الصعب جدا اإلجابة في كلمة واحدة عند النظر إلى الوراء على تاريخ يهودا كما هو موضح أعاله ومواجهة السؤال "ما هو
يهودي؟"
أوال ،ال يمكن وصف اليهود كمجموعات عرقية فريدة من نوعها بالمعنى البيولوجي .ليس هناك شك في أن أصلهم هو جزء من قبيلة
سيمو ،ولكن ألن اليهود الحاليين الذين خضعوا الشتات لحوالي  2000سنة ال تشترك في عالقات "الدم".
ثم يمكننا تعريف اليهود في الدين يسمى اليهودية؟ األمر ليس كذلك .أولئك الذين يحولون من اليهودية إلى المسيحية يشيرون أيضا إلى
أنفسهم كيهود .معظم اليهود في الواليات المتحدة هم مسيحيون .اليهود غامضون أيضا من حيث "القلب (اإليمان)".
في نهاية المطاف يقول الشعب اليهودي أن الناس اآلخرين يقولون "أنت يهودي" أو تسمي نفسها "اليهود الذين االسم الذاتي" أنا يهودي ".
هذا هو تكرار المرادف وال يمكن أن يقال أن تكون محددة جدا.
في أوروبا حتى األيام المبكرة الحديثة حاول البيض أن يقتصروا على الغيتو ب "أنهم يهود" .اليهود الذين لم يكرهوا عاش اليهودية
وعاشوا كمسيحيين أو عاشوا بهدوء في زاوية المجتمع كإخفاء لليهود.
ومع ذلك ،فإن الرأسماليين اليهود الذين يمثلهم روتشيلد لديهم القدرة على لعب دور في الحرب ،وعندما يتم إعادة النظر في أدمغة ممتازة
من اليهود م ثل أينشتاين ،والحركة لجعل الهوية أكثر وضوحا بين اليهود وقعت وجميع أولئك الذين وصفوا ذاتيا "أنا يهودي" جاء يعتبر
اليهود .بعد الحرب العالمية الثانية من خالل المحرقة ،أصبحت السالمة واالزدهار في المستقبل مضمونة من قبل اسم "كونه يهوديا" .في
هذا المعنى ،بين اليه ود الروس الذين يهاجرون إلى إسرائيل من روسيا بعد انهيار االتحاد السوفييتي ،ليس هناك شك في أن المهاجرين
يجب أن يكونوا مهاجرين هائلين من اليهود األصليين.
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على أي حال ،أسس إسرائيل من قبل اليهود من أسماء أخرى ،التي نصبت نفسها ،وتواصل توسيع النسخة اآلن.
(تتمة)
By Areha Kazuya
E-mail: areha_kazuya@jcom.home.ne.jp
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