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اذلولوكوست اليهودي عرب التاريخ دراسة سامية مقارنة
هناد حسن حجي الشمري
كلية اآلداب ،جامعة واسط-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
ىذه الدراسة ؿباولة لفهم حقائق اترخيية تناولت اإلابدة اليت تعرض ؽبا اليهود عرب التاريخ ابتداء من العصور القددية اىل العصور الوسطى ومن مث العصور
اغبديثة ،وف ًقا ؼبنه علم اللةة التارخيي من خالؿ عرض مناذج من النصوص اؼبكتوبة ابللةات السامية والتعليق عليها؛ لبياف فهم حقيقة ىولوكوست
اليهود عرب التاريخ ،ابإلضافة اىل توضيح معٌت كلمة معاداة السامية ( ،)ANTI-SEMITISMلإلجابة عن االستفهامات التالية :ىل أف مصطلح

ىولوكوست مت استخدامو يف اثناء وصف حكومة أؼبانيا النازية وحلفائها إلابدة اليهود ،أـ أنو ذكر قبل اغبرب العاؼبية الثانية ؟ ما الةرض الداليل ؼبصطلح
اؽبولوكوست ،ىل ىو االضطهاد والتصفية العرقية لليهود فقط تطبي ًقا ؼبعاداة السامية أـ انو يشمل كل غريب يف أورواب؟
الكلمات ادلتفتايية :السامية ،اؽبولوكوست اليهودي ،ؿباكم التفتيش .

من اىم معطيات البحث:

ادلقدمة
أشارت الكثَت من اؼبصادر إىل أف كلمة اؽبولوكوست ذات
أصوؿ يواننية قددية جاءت دبعٌت "اغبرؽ الكامل للقرابُت
اؼبقدمة ػبالق الكوف" .وجاءت مقابلة للكلمة العربية سامية
وخصوصا يف القرف
األصل (השואה) ،ولكن فيما بعد
ً
التاسع عشر اؼبيالدي مت استعماؿ ىذا اؼبصطلح لوصف
الكوارث أو اؼبآسي العظيمة اليت حلت ابلبشرية.
حصري لوصف
يف التاريخ اغبديث جاء ذكر ىذه الكلمة
ً
ضبالت اإلابدة اعبماعية اليت تعرض ؽبا اليهود ابلتحديد على
يد النازيُت .ودبا أهنا دلت أيضا على اإلابدة اذف ىي تضم
الكثَت من مصادر العنف ذباه اإلنساف بةض النظر عن الدين
واؼبعتقد والعرؽ واللوف؛ لذلك ال بد من إعطاء فهم حقيقي
لكلمة ىولوكوست ابلنسبة لليهود بوصفهم أصحاب دينة
ظباوية لفهم معٌت النصوص اليت سوؼ تستخدـ يف ىذه
الدراسة ،ومدى مطابقة معٌت اإلابدة للعنصر البشري.

اوالً :انواع اؽبولوكوست اليهودي عرب التاريخ دراسة مقارنة بُت
النصوص اؼبسمارية والكتاب اؼبقدس.
اثنيا :معٌت كلمة معاداة السامية  -وكيف أف اليهود ىم من
األصل السامي.
 دراسة مقارنة بُت اليهود قبل اإلسالـ وبعد ظهوره يف ظلظباحة الدين اإلسالمي.
 اليهود يف القروف الوسطى ،وكيف ساعدىم اؼبسلموف يفاألندلس للنجاة من ؿباكم التفتيش.
 مناذج من ىولوكوست اليهود يف العصر اغبديث ؿبرقةبةداد ،اإلابدة اعبماعية يف أورواب.
ما السامية ؟

بداية ينبةي فهم مصطلح السامية واألقواـ السامية ،أوؿ
من استخدـ ىذا اؼبصطلح العامل النمساوي "أوغست لودويك
مستندا إىل ما جاء من أنساب
شلوتسر" سنة ( 1781ـ)،
ً
األجناس البشرية يف العهد القدًن (التوراة) وقد شاعت ىذه
استنادا إىل أظباء أبناء نوح الباقُت بعد
التسمية وانتشرت
ً
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الطوفاف ( .)1بناء على ما ورد يف العهد القدًن من التوراة
"ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם
ِ ِ
وحَ :س ٌاـ َو َح ٌاـ
يد بٍَِت نُ ٍ
בנים אחר המבולَ /وىذهِ َم َوال ُ
ث .وولِ َد َؽبم بػنُو َف بػع َد الطُّوفَ ِ
اف" (.)2
َوَيفَ ُ َ ُ ُْ َ َ ْ
مصطلح معاداة السامية (:)Anti-Semitism

اؼبعٌت اغبريف ؽبذا اؼبصطلح ىو ضد السامية وابلتايل ال
يقتصر على اليهود فقط ،أما من انحية االشتقاؽ اللةوي فإنو
غَت دقيق؛ ألنو مل حيدد اؼبشار إليو بصورة دقيقة كما أنو أمهل
اؽبدؼ اغبقيقي لتجلياتو االقصائية ،بل أف النازيُت وىم أكثر
من سبرس يف معاداة السامية يف التاريخ اغبديث مل يبالوا هبذا
اؼبصطلح أثناء اغبرب عندما ربوؿ الوضوح الداليل للمصطلح
إىل قضية سياسية .إذا كاف اؼبصطلح يف بعض األحياف يشَت
بصورة واضحة إىل بعض حلفاء أؼبانيا اؼبخلصُت ،مل تشهد
اؼبمارسة العملية أي جدؿ داليل ( .)3اف مصطلح الالسامية
يدؿ على حركة أيديولوجية عنصرية أتت لتربر الكراىية ضد
يهودا .واختالفهم عن الشعوب األوروبية اليت
اليهود لكوهنم ً
تنتمي للعنصر اآلري .ومن عوامل ظهور الالسامية يف أورواب:
العامل الديٍت ،واالقتصادي والقومي والسياسي واالجتماعي.
مر طابع االضطهاد ضد اليهود بتةيَت يف العصر اغبديث ،إذ
كاف أوؿ ظهور ؼبصطلح معاداة السامية يف العصر اغبديث
يف فرنسا وأؼبانيا ومن مث يف روسيا بعد عاـ ( 1870ـ) (.)4
كانت معاداة السامية اغبديثة ردة فعل من صباعات
يكنوف الكره للمجتمعات ذات الثقافات اؼبتعددة ،يف الوقت
ذاتو كانت اؼبعارضة اؼبسيحية القددية اكثر معارضة من
اإلسالمية لليهود ،اذ عنف القديس (توماس مور) امرأة
عارضتو وقاؿ ؽبا :اف السيدة مرًن العذراء كانت يهودية.
عندما أدرؾ بعض من قادة الكنيسة أف أسطورة العرؽ
اليهودي اغبديثة اؼبخفية ظاىري غالبة يف العصر اغبديث
كحركة تتمتع ابلقوة؛ لذا عارض بعض من الكاثوليك
الفرنسيُت ومن بينهم (أ .درامونت) التعريف بو ،وىو اوؿ
معاد فرنسي حديث للسامية ابإلضافة اىل معادو السامية
األؼباف األوائل .من الضروري اإلشارة إىل وجود بعض
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اعبماعات احملافظُت األوروبيُت الذين كانوا مستعدين جملاراة
معاداة السامية واستخدامها ألغراضهم اػباصة ،وكاف مناىضو
السامية مستعدين ابلقدر نفسو الستةالؿ احملافظُت عندما
تسنح الفرصة لذلك على الرغم من اف اوجو الشبو بُت
الفريقُت كانت ضئيلة ،من أىم العوامل اليت سامهت يف بلورة
فكرة معاداة السامية:

على ما يبدو أف ىذا اؼبصطلح قد ظهر يف العامل اؼبسيحي
يف بداية القرف الثاين عشر ،عندما تبٌت اؼبسيحيوف فكر
مفادىا ،أف اليهود قد جعلوا من طقوسهم صلب أبناء
اؼبسيحيُت وأهنم استعملوا دـ اإلنساف يف طقوسهم وعذبوا
خبز القداس ،وسعوا اىل زبريب اؼبسيحية بنشر الطاعوف
األسود ،اذ اختلف الرد اليهودي على االضطهاد يف البلداف
جذري عن نظَته يف البالد اإلسالمية حيث واجو
اؼبسيحية
ً
اليهود يف اورواب االختيار بُت اؼبوت او االرتداد ربت التهديد،
ىرواب من اؼبوت ،وىذا
وىذا االمر دفع ً
بعضا منهم اىل التنصَت ً
ما وضحتو الكتاابت العربية حوؿ اضطهاد اليهود يف القروف
وخصوصا يف القرف الرابع عشر اؼبيالدي
الوسطى اؼبتأخرة،
ً
ربوؿ الكثَت من اليهود اىل اؼبسيحية سواء كاف ذلك األمر
كرىا عرب اػبطب التنصَتية
ىرواب من البؤس ومعادة السامية أو ً
ً
اليت استهدؼ هبا اؼببشروف اؼبسيحيوف اليهود ،على النقيض
من ذلك كاف اليهود يف العامل االسالمي يفضلوف اعتناؽ
()5
اإلسالـ على الشهادة اذا تعرضوا ػبطر االابدة
اوالً :التقاليد الدينية اؼبسيحية القددية اؼبعارضة لليهود.

اثنياً :تشَت معاداة السامية إىل تعبَت واضح لكراىية الةرابء

يف ؾبتمع متجانس إذ كاف الوجود اليهودي يف الكثَت من
البلداف يشكل صفة الةريب الوافد ،ويف أؼبانيا كاف أكثر
عدائيا ،ففي بداية القرف العشرين كاف األؼباف يكرىوف السود
وحيتقروهنم بقدر ما كانوا حيتقروف اليهود.
اثلثاً :النجاحات اليت حققها التحالف اؼببدئي بُت االذباه

احملافظ ومعاداة الالسامية يف أورواب كانت تتناسب عكسيًا مع
قوة معارضي ىذا التحالف إذ كاف اؼبعارضوف ؼبعادة الالسامية
يشكلوف قوة سياسية من الليرباليُت واالشًتاكيُت (.)6
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نصوص من التوراة ذكرت معىن احملرقة:
مت تفسَت بعض الكلمات الواردة يف النصوص التوراتية على

اهنا إشارة بدائية اىل ما يقابل كلمة ىولوكوست؛ فبا يدؿ على

أف أصل الكلمة يف اؼبوروث اليهودي قددية وجاء دبعٌت ؿبرقات
خبالؼ اؼبعٌت اغبديث لكلمة احملرقة اؼبتداوؿ بُت أوساط اليهود
يف فًتة اضطهادىم (השואה).
" -1ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה
הטהורה ומכל העוף הטהר ויעל [עלת] במזבח/

وبٌت نوح مذحبا للرب  .وأخذ من كل البهائم الطاىرة ومن كل

الطيور الطاىرة وأصعد [حمرقات] على اؼبذبح ،سفر

(التكوين :8

.")20
" -2ויאמר משה גם אתה תתן בידנו זבחים

[ועלות] ועשינו ליהוה אלהינו /فقاؿ موسى :أنت
تعطي أيضا يف أيدينا ذابئح [وحمرقات] لنصنعها للرب إؽبنا،

سفر (اػبروج .")25 :10

" -3וישלח את נערי בני ישראל ויעלו [עלת]
ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים /وأرسل فتياف بٍت
إسرائيل ،فأصعدوا [حمرقات] ،وذحبوا ذابئح سالمة للرب من

الثَتاف ،سفر (اػبروج .")5 :24
وعند عقد اؼبقارنة بُت نصيُت ينتمياف اىل عائلة لةوية
واحد وىي عائلة اللةات السامية نالحظ أف ما جاء يف ترصبة
العربية للتوراة السامرية ،اؼبكتوبة ابػبط الفينيقي القدًن والتوراة
اليهودية اؼبكتوبة ابػبط اؼبربع األشوري قبد اختالؼ يف تفسَت
الكلمة ،إذ وردت يف النص السامري (صعائد) خبالؼ ما جاء
يف التوراة اليهودية (ؿبرقات) كيف ربرؽ األضحية وابؼبعٌت ذاتو
الصعائد اليت ترفع عليها االضاحي ال حرقها ،على ما يبدو اف
بعضا من اليهود فسروا على أهنم سوؼ يتعرضوف إىل احملرقات
ً
عرب التاريخ بناء على ما جاء من ذكر لتلك الكلمة يف
()7
نصوص التوراة.
مت تقسيم االابدة اليهودية اىل اربع مرايل اترخيية اساسية،

واليت ىي:

 -1يف العصور القددية.

 -2يف الصور الوسطى.
 -3يف العصور اغبديثة.
 -4اؼبعاصر.
اإلابدة اليهودية يف العصور القددية:
اشارة التوراة اىل اػبالفات بُت اؼبوسويُت بعد موت
سليماف سنة ( 931ؽ .ـ) .انت عنو قياـ دولتُت ضعيفتُت،
األوىل يف الشماؿ فبلكة إسرائيل السامرة ،والثانية يف اعبنوب
فبلكة يهوذا ،وكانت اغبرب سجاالً بُت اؼبملكتُت منذ البداية؛
فبا أضعف كلتيهما وعرضتهما إىل غزوات خارجية ،فأوؿ من
غزا فبلكة يهوذا شيشنق األوؿ ملك مصر سنة ( 926ؽ.
ـ).
كاف لقياـ االمرباطورية االشورية أثرىا يف تةيَت وجو الشرؽ
األدىن القدًن ،فقد حكم خالؿ ىذه الفًتة طبسة عشر مل ًكا،
إذ بلةت االمرباطورية يف عهد بعض منهم قوهتا واستطاعت
من فرض نفوذىا على األقاليم اجملاورة ،ومن بُت تلك األقاليم
فبلكة إسرائيل اليت مت القضاء عليها هنائيًا وإجالء سكاهنا إىل
أماكن بعيدة ( ،)8ففي عهد اؼبلك شلمناسر اػبامس وقد جاء
ذكره يف سفر اؼبلوؾ الثاين من العهد القدًن ،إذ زحف ىذا
اؼبلك على فبلكة إسرائيل ابلسامرة وضرب اعبزية ،وبعد ذلك
قطع أىل ىوشع ملك اسرائيل اعبزية وطلب مساعدة ملك
مصر لردع آشور إال أف اؼبلك شلمناسر ظفر بو وأرسلو إىل
السجن وحاصر مدينة السامرة واجلى من هبا من اإلسرائيليُت
إىل آشور (.)9
وف ًقا للموروث الديٍت اليهودي ،فإف اليهود الكورد ىم من
نسل اليهود اؼبنفيُت من إسرائيل على يد اؼبلوؾ اآلشوريُت،
كما فسروا ما جاء يف نصوص العهد القدًن:
"בשנת התשיעית להושע לכד מלך אשור את
שמרון ויגל את ישראל אשורה וישב אתם
בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי /يف السنة التاسعة
ؽبوشع أخذ ملك آشور السامرة وسىب إسرائيل إىل آشور
وأسكنهم يف حلح وخابور هنر جوزاف ويف مدف مادي ،سفر
(اؼبلوؾ الثاين.")6 :17
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إذ دييل العديد من العلماء الذين درسوا اتريخ اليهود يف
صحيحا ( .)10على
كردستاف العراؽ إىل اعتبار اف ىذا التقليد
ً
اعتبار اف سياسة ملوؾ آشور كانت تنفي بٍت إسرائيل يف
أماكن منعزلة لكيال جيتمعوا ويعودوف إىل ديرىم اليت نفوا
منها؛ لذلك ابعد االشوريوف بٍت إسرائيل من فبلكة يهوذا
وفبلكة السامرة إىل اؼبناطق اعببلية اؼبنعزلة يف مشاؿ العراؽ
وتركيا وايراف ضمن حدود االمرباطورية االشورية يف [حلح؛
خابور؛ هنر جوزاف؛ ىارا؛ ومدف مادي] األماكن الثالثة األوىل
تقع يف منطقة حوض اػبابور والبليخ ،أما ىارا فهي منطقة
حراف ،ورجح بعض الباحثُت أف اؼبدف اؼبادية اليت نقل إليها
اليهود ىي منطقة مهداف وفريق آخر رجح أهنا هناوند وما
جاورىا ،وقد كوف اليهود اؼبنفيوف إىل جباؿ مشاؿ العراؽ قرى
ؽبم بُت السكاف الكورد وانسجموا مع الوجود الكوردي يف
اؼبنطقة واجملتمعات األخرى ،ومارسوا األعماؿ الزراعية وتربية
اؼبواشي ربت ضباية رؤساء القبائل الكوردية .من األمور اليت
تستحق االشارة اليها ىو اف ىؤالء اليهود على الرغم من مرور
ما يقارب من ( )2800سنة على دخوؽبم اىل العراؽ كانوا
قبل ىجرهتم اىل فلسطُت يتكلموف ابللةة اآلرامية عند سبيهم
اىل اؼبناطق الكوردية(.)11
 -مناذج من النصوص ادلسمارية االشورية اليت ذكرت نتفي

بين اسرائيل:

li-im-am

e

ul-tu ki-rib Ur-saú-še-saam-ma i-na wkussi eli-šu- un ú še-šibma man-da-at-tú be-lu-ti-ia ù-kin siru-uš-šu ša m Ha-za-ki-a-ù la-ú-da-ai
la ik-nu-šu bît)12( .
وفرضت
حاكما بدالً عنو
"أخرجت من أورشليم
ُ
ُ
ُ
ووضعت ً
اعبزية اؼبلكية عليو حزقيا اليهودي الذي ما كاف قد استسلم
فحاصرت  46من مدنو القوية".
بعد
ُ
يبُت النص زحف سنحاريب سنة ( 701ؽ.ـ) وحصاره
للقدس ،وموافقة حزقيا (יְ חִ זְקִ יָהּו) على دفع اعبزية ،وخيربان
ايضا أبنو ى ّدـ ( )46من اؼبدف اليت يف عهدة حزقيا وحبسو
ً
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يف القدس مثل الطَت إىل أف استسلم لو واستمر ىذ اؼبلك يف
إخضاع اؼبدف الفلسطينية ،وأعطاان قائمة طويلة ابلةنائم اليت
أخذىا من بالد فلسطُت (.)13
 -رواية الكتاب ادلقدس اليت ذكرت ترييل األشوريٌن

لليهود:

"ויאמר אלהם רב שקה אמרו נא אל חזקיהו
כה אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבטחון הזה
אשר בטחת /فقاؿ ؽبم ربشاقى«:قولوا غبزقيا :ىكذا يقوؿ

اؼبلك العظيم ملك اشور:ما االت َكاؿ الذي اتكلت" (.)14
ىاجم سنحاريب فبلكة يهودا؛ ألنو مل يكن مو ًلعا ابغبرب
مثل ملوؾ اشور السابقُت ،إذ كاف يفضل أف يصرؼ معظم
وقتو يف بناء وذبميل عاصمتو نينوى ،مع القياـ بةزوات اقل،
وىكذا استطاع حزقيا أف يقوـ إبصالحاتو الكثَتة وتقوية أمتو.
"עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם
ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים ארץ זית
יצהר ודבש וחיו ולא תמתו ואל תשמעו אל
חזקיהו כי יסית אתכם לאמר יהוה יצילנו /حىت
آيت َواخذكم إِىل ٍ
أرض كأرضكم ،أرض حنطة وطب ٍر ،أرض
تسمعوا
خب ٍز وكروـ ،أرض زيتوف وعسل واحيوا والَ سبوتوا .والَ َ
غبزقيا ألنو يةركم قَائالً :الرب ينقذان" (.)15
 -النصوص ادلسمارية البابلية اليت ذكرت نتفي بين

اسرائيل:

"šattu VII-K-ĀM anah kis limi šár
akkadi ki umman ME šú id-ki-am ana
"māt hat-tu illik-am
"ina muhhi āl ia-a-hudu iddi-ma ina
arah addari ūmu II-KĀM āla issabat
"šarraikta šad
"šarra šá libbi-šú ina lib-bi lp-te-aid
bi-lat-sa kabittu tú il-qa-am-ma ana
" (babili kl ulteribib)16
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"يف السنة السابعة يف شهر تشرين الثاين جيش اؼبلك أكرب
قواتو وسار إىل أرض حيت".
"وعسكر (وحاصر) مدينة يهودا ويف اليوـ الثاين من شهر آذار
أطبق على اؼبدينة واسر اؼبلك".

"قد عُت مل ًكا وف ًقا الختياره وتسلم جزية ضخمة وأرسلها إىل
اببل" (.)17

التعليق على النصوص:

يف ىذا النص البابلي اؼبوجز الذي يصور لنا األحداث
اؼبتعلقة بفرض اغبصار على أورشليم اليت انتهت إبسقاط
يهويكُت وتعيُت صدقيا عوضا عنو .يتضح منو اتمُت النفوذ
البابلي وصبع اعبزية السنوية أو أتديب حكاـ اؼبقاطعات الذين
يظهروف أمارات العصياف والتمرد وديتنعوف عن دفع اعبزية وىذا
ما قبده يف حالة اليهود والذين نكثوا العهد الذي قطعوه
للملك نبوخذ نصػر الثاين ( 562-605ؽ .ـ) ،وآتمػروا
عليو وشقوا عصا الطاعة فكانت هنايتهم ،ولكػن يتبُت مػن
خالؿ النصوص اؼبسمارية والعهػد القدًن ،قاد نبوخذ نصر
ضبلتُت على يهودا تفصل بينهما قرابة عشر سنوات ففي
ضبلتو األوىل اكتفى بتةيَت اغباكم وقبض اعبزية وترحيل عدد
()18
من أىلها
ويف ضبلتو الثانية سنة ( 586ؽ .ـ) قاـ نبوخذ نصر
بتدمَت فبلكة يهوذا وترحيل سكاهنا إىل اببل ،اذ كاف ىذه اؼبرة
بنفسو على رأس ضبلة قوية واحتل أورشليم فخرهبا واحرؽ بيت
الرب وبيت اؼبلك ،وقد طبن عدد األسرى الذين سيقوا إىل
اببل ليلتحقوا ابليهود من السيب األوؿ إىل اببل
كبو( )50،000شخص .وىكذا انتهت يهودا بعد أف
عاشت قرف وربع بعد السامرة ،وبذلك سبكن نبوخذ نصر
الثاين من إطباد العصياف والتمرد الذي كانت تسببو و ّأمن
بذلك الطرؽ التجارية بُت العراؽ وبالد الشاـ وموانئ البحر
اؼبتوسط (.)19
 -رواية الكتاب ادلقدس اليت ذكرت ترييل البابليٌن

لليهود:

"ויבא יהוה עליהם את שרי הצבא אשר
למלך אשור וילכדו את מנשה בחחים ויאסרהו

בנחשתים ויוליכהו בבלה׃ וכהצר לו חלה את
פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו׃
ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו
ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא
האלהים /فجلب الرب عليهم رؤساء اعبند الَذين ؼبلك
اشور فاخذوا منسى خبزامة وقيدوه بسالسل كباس وذىبوا بو
إىل اببل :وؼبا تضايق طلب وجو ِ
الرب إؽبِِو ،وتواضع جداً أماـ
إلو آابئو :وصلى إليو فاستجاب لو وظبع تضرعو ،ورده إىل
أورشليم اىل فبلكتو .فعلم منسى اف الرب ىو هللا " (.)20
التعليق على النصوص:

تدؿ األسفار التوراتية اؼبتأخرة إف منسي اُخذ إىل اببل من
قبل آمري اعبيش اآلشوري ولكن ظبح لو ابلعودة فيما بعد ومل
يكن سفر األخبار قد ألف حىت سبكنت اببل من نينوى
بوصفها عاصمة للمملكة ،فبا يفسر ذلك ذكر اببل بدالً من
اشور قد تكوف األخبار مشتقة من قياـ منسى بزيرة اشور
لتلبية طلبات أسرحدوف يف بناء قصره يف نينوى (.)21

دراسة مقارنة بٌن اليهود قبل ظهور االسالم وبعده
 -اليهود قبل ظهور االسالم:

وفد اليهود إىل شبو اعبزيرة العربية يف العصور القددية اليت
سبقت ظهور اإلسالـ حسب رأي اؼبستشرقُت ،ومنهم
(سبتينو موسكايت) يف كتابو اغبضارات السامية ،إذ ذكر أف
أسباب قدومهم واستقرارىم يعود إىل خروجهم من فلسطُت
ىرًاب من الوقوع يف السيب الذي طاؿ اليهود من قبل بعض
إمرباطوريت الشرؽ الدىن القدًن ،ومن بينها االمرباطورية
االشورية اليت أخضعت اعبزء الشمايل من فلسطُت السامرة
غبكمها عاـ ( 721ؽ.ـ) ،والقوة البابلية اليت أخضعت
فلسطُت أبكملها للحكم البابلي سنة ( 586ؽ.ـ).
ويف منتصف القرف الثاين قبل اؼبيالد وقعت فلسطُت ربت
اغبكم الروماين .ىذا االمر انت عنو شتات اليهود إىل آشور
بعضا منهم
واببل تنفيذا لسياسة التهجَت اإلجباري ،فبا دفع ً
إىل الفرار إىل بالد مشاؿ شبو اعبزيرة العربية يف خيرب وتيماء
وتبوؾ ويثرب وفدؾ ،وبعضهم ىرب إىل اعبنوب الةريب حيث
مصر ومشاؿ افريقيا ،أما الةزو الروماين لفلسطُت فقد نت عنو
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الشتات العاـ لليهود ،إذ أجربوا على ترؾ فلسطُت بسبب
سبردىم اؼبستمر ضد اغبكم الروماين وحدث ما يعرؼ عند
اليهود ابػبراب الثاين ،إشارة إىل اػبراب األوؿ الذي حصل
على يد البابليُت سنة ( 586ؽ.ـ) ( .)22على الرغم من قدـ
الوجود اليهودي يف مشاؿ اعبزيرة العربية واليمن قبل ظهور
بعضا منهم حبسب الروايت ينكر لذلك
اإلسالـ ،إال أف ً
الوجود ويعدوف الذين يعتربوف أنفسهم من اليهود يف جهات
خيرب ليسوا يهودا حقا؛ ألهنم مل حيافظوا على دينتهم
التوحيدية ومل يطبقوا قوانُت التلمود اليهودي دبصداقية (.)23

 اليهود بعد ظهور االسالم:معا يف سلم ربت النفوذ
عاش اليهود والعرب ً
قروان عديدة ً
خصوصا يف الوقت الذي كاف فيو اليهود
اإلسالمي
ً
يضطهدوف من قبل اآلخر ،ولقد بدأت الكراىية ذباه بٍت
اسرائيل عندما نقض اليهود حق اؼبسلمُت العرب يف فلسطُت
وحقهم التارخيي يف إقامة دولة مستقلة ،يعود اىتماـ اليهود
ابإلسالـ واؼبسلمُت يف األصل إىل اعبذور األوىل لظهور
االسالـ دينًا وحضارة يف شبو اعبزيرة العربية وانتشاره السريع يف
منطقة الشرؽ األدىن القدًن ،وعرؼ اليهود اإلسالـ أوؿ ما
عرفوه عند ظهوره يف شبو اعبزيرة العربية من خالؿ وجودىم يف
ذبمعات يهودية متفرقة يف أقاليم ،منها :مدف مشاؿ شبو اعبزيرة
مثل يثرب وخيرب وتيماء وتبوؾ وفدؾ وغَتىا .كما كانت ؽبم
ذبمعات اخرى قوية يف جنوب شبو اعبزيرة وخباصة أرض
اليمن (.)24
إف إصدار وثيقة اؼبدينة كاف ؽبا الدور الفاعل يف ربديد
معامل اؼبشروع السياسي اإلسالمي الذي يتمحور يف قياـ دولػة
قائمة على الدين اعبديد ،ىذا االمر ااثر حفيظة اليهود على
وضعهم من انحية دينهم واهنيار ربالفاهتم من انحية أخرى،
ابإلضافة اىل ىجرة الداخلُت يف الدين اعبديد اىل للمدينة ،فبا
يعزز قوة اؼبسلمُت ويضعف قوة اليهود؛ لذلك بدأ اليهود
ابلتحرؾ ضد الرسوؿ (ص) ،فأخذوا بتوجيػو األسػئلة التػي
وصلوا فيها إىل حد اجملادلة والتعنت وقصدوا هبا إحراج النيب
(ص) وتشكيك اؼبسلمُت يف دينهم.
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وعند ىجرة النيب دمحم (ص) اىل يثرب عقد معاىدة مع
اليهود ،تنظم العالقة بُت اؼبسلمُت واليهود ربقي ًقا للتقارب ،إال
أف اجملادلة الدينية سببت اػبصومة اليت أاثرىا اليهود ،اليت
اشتدت على إثرىا األزمة بُت الرسوؿ واليهود ،وكاف للمنافقُت
دور ابرز يف معركة بدر؛ فبا امر الرسوؿ (ص) إبجالء بٍت
قينقاع من اؼبدينة ،وكذلك اجالء بٍت النظَت بعد امتناعهم عن
()25
االشًتاؾ يف ىذه اؼبوقعة ورفضهم اػبروج من اؼبدينة
ازبذت ذبمعات اليهود موق ًفا عدائيًا ذباه الدين اعبديد،
على الرغم من دخوؿ بعضهم يف اإلسالـ واستمرار بعضهم
اآلخر يف ؿباربة اإلسالـ والتآمر على الرسوؿ (ص) واتباعو.
ىذا االمر دفع اؼبسلمُت اىل شن ضبالت عسكرية على اليهود
بسبب عدائهم اؼبستمر ضد اإلسالـ وبعد فتح اؼبسلمُت
لفلسطُت تبُت لليهود اهنم أماـ دين قوي ( .)26رغم اف
أحبارىم وكهنة طائفة السامرة وكذلك رىباف اؼبسحيُت تنبؤ
بظهور نيب من نسل إظباعيل ،وىذا ما وجدانه يف ـبطوطة
كتاب "التاريخ فبا تقدـ عن اآلابء مهنع هللا يضر أليب الفتح السامري":
(" )0إ ّن ثالثة رجال منجمٌن ماىرين يف صناعتهم األول
سامري وامسو صرماصة من عسكر والثاين يهودي وامسو
كعب األيبار والثالث نصراين راىب وامسو عبد السالم،

فنظروا يف صناعتهم وتنجيمهم أ ّن ملك الروم قد زال وأ ّن
ملك اإلمساعيلية ابتدأ على يد رجل من أوالد إمساعيل من
بين ىاشم وعالمتو يف ظهره بٌن كتتفيو شامتو بيضاء بدور

الكف.)27( ،............ ،

ويف نص عربي سامري ذكر ابو التفتح:

( )0

"جاء يف نقل السلف عن دمحم "מחמד גבר טב

מהימן באלה מיטב לכל עבראי"".دمحم رجل
صاحل مؤمن ابهلل وييب اجاه كل عربي".
التعليق على النصوص:

يتبُت من خالؿ تلك النصوص اؼبقتبسة من كتاب أيب
الفتح السامري أف العالقة بُت أىل الذمة والدين اإلسالمي مل
تكن كما ذكرهتا بعض من اؼبصادر دموية من خالؿ
الفتوحات اإلسالمية لبالد الشاـ وفرض اإلسالـ ابلقوة ،بل
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سبق ذلك الفتح تنبؤ أحبارىم من خالؿ كتبهم اؼبقدسة
بعضا من اليهود نقض العهد
بظهور الرسالة احملمدية ،ولكن ً
ذباه اغبكم اإلسالمي؛ فبا دفع اؼبسلمُت إىل اغبرب ضدىم.
بعد فتح اؼبسلمُت لفلسطُت تبُت لليهود أهنم أماـ دين جديد
قوي ،يدعوىم اىل اإلسالـ ويطالبهم بتصحيح عقائدىم ،ىذا
ّ
األمر دفع بعضهم إىل اؼبعارضة وبتايل دفعهم اىل اؽبجرة.
ويف ذات السياؽ ،ألفت النظر العامل األؼباين ليسزينسك

عديدة حبقهم ،منها :عتق اي عبد مسيحي عند اليهود ،ومنع
زواج اؼبسيحيات من اليهود ،ومنع اػبتاف .ىذه االمور ؾبتمعة
شجعت الكثَت من اليهود اىل اعتناؽ اؼبسيحية .ويف عاـ
( 589ـ) بدأ العنف ضد اليهود يتزايد من خالؿ اصدار
قرارات اكثر تعس ًفا حبقهم ،ىذا التعامل السيء حبق اليهود
ساىم يف اف يرحبوف ابلفتح االسالمي لألندلس بقيادة طارؽ
بن زيد ( 711ـ) .اذ ىاجر الكثَت من يهود أورواب إىل
االندلس يف قرطبة وغرانطة وإشبيلية وغَتىا ،وكونوا أحياء
خاصة هبم ( ،)30اختلفت اختالفًا كليًا عن "اعبيتو( ")31اليت
أجرب اليهود على السكن فيها أبوراب يف العصور الوسطى قبل
دخوؿ االسالـ ،كما وضح ذلك جورج موس:
"مل حيرض الالىوت اؼبسيحي يوما ما على اابدة اليهود،
بل دعا اىل عزؽبم عن اجملتمع ابعتبارىم الشعب الشاىد الذي
عليو اف يقرر مصَته" .كاف عزؿ اليهود داخل اعبيتوات ىو
بداية للقضاء عليهم ( ،)32ال اف تعامل اؼبسلمُت مل يكن من
منطلق عنصري مثلما كاف يف عهد الدوؿ النصرانية وتكوين
(اعبيتو) اؼبةلق ؽبم ،فقد ظبح اغبكم االسالمي لليهود ابإلقامة
خارج أحيائهم ،وبُت دور اؼبسلمُت ،ومل حيدث أي اعًتاض
عليو من قبل اليهود طواؿ مدة وجوده ،وقد عاش اليهود فًتة
مزدىرة يف العهد اإلسالمي ،وأطلقوا على تلك الفًتة العصر

 -اابدة اليهود يف القرون الوسطى وحماكم التتفتيش:

اليهود على الدخوؿ يف االسالـ (.)33
خبالؼ اغبكم اؼبسيحي الكاثوليكي الذي جاء بعد هناية
اغبكم اإلسالمي ،ومرة اخرى قاـ اليهود بتكرار ما قاموا بو يف
تقدًن يد العوف للمسيحيُت من اجل التخلص من اغبكم
االسالمي االمر الذي جعل اؼبسيحيُت ديدوف يد العوف
لليهود ،وجعلهم يسكنوف يف اؼبدف اؼبفتوحة ،وبعد اف ثبت
اؼبسيحيوف حكمهم وابعادىم للمسلمُت زاد الصراع بُت اليهود
واؼبسيحيُت وساد اعتقاد بُت الوسط اؼبسيحي أبف الدـ
اليهودي مهدور حبجة اف اليهود يتعاونوف يف اػبفاء مع
اؼبسلمُت من اجل اسقاط حكمهم ،ىذه االدعاءات اؼبسيحية
سامهت يف بلورت الفكر العدائي لليهود وصل اغبد اىل

( )Leszynskyصاحب كتاب اتريخ اليهود يف البالد العربية
يف اعباىلية وصدر اإلسالـ ،الباحثُت إىل الروايت اليت ذكرت
اجالء اليهود ومعاملتهم معاملة سيئة يف اعبزيرة العربية بعد
()28
وخصوصا تلك اليت ربدثت عن إخراج
ظهور اإلسالـ
ً
اليهود من بالد اغبجاز كحديث:
" 0أخرجوا ادلشركٌن من جزيرة العرب".

" 0اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب".

 3اخرجوا يهود احلجاز واىل جنران من جزيرة العرب".
شكك ىذا العامل يف صحة سند ىذه األحاديث ،ويقوؿ
إهنا مل تكن يف زمن الرسوؿ (ص) وإمنا جاءت بعد وفاتو
ألغراض خاصة ،واف اؼبسلمُت ال يعولوف على تلك
األحاديث ،واف اليهود مل ينزحوا من اغبجاز ومل ديسهم أحد
بسوء ،وقد أشارات الكثَت من النصوص التارخيية إىل أف
الرسوؿ كاف يعامل اليهود بعد غزوة خيرب بروح التسامح (.)29
تشَت الكثَت من اؼبصادر إىل أف اليهود كانوا موجودين يف
أورواب منذ زمن بعيد يعود اىل ىدـ معبدىم يف أورشليم من
عبيدا
قبل الروماف ،وقد سيب ما يقارب األلف منهم ومت بيعهم ً
بعضا من أغنياء اليهود اشًتوا أغلبهم وقاموا
يف أورواب ،إال أف ً
بعتقهم فتكونت جالية يهودية تعيش يف احياء خاصة يف اكباء
أورواب .وبعد دخوؿ اؼبسيحية اىل أورواب بدأ العداء بُت اليهود
واؼبسحيُت ،واشتد ىذا العداء ابعتناؽ االمرباطور (قسطنطُت)
للدينة اؼبسيحية يف القرف الرابع اؼبيالدي ،يف ذلك الوقت شعر
اؼبسيحيوف يف أورواب خبطر اليهود عليهم ،ومن اىم اسباب
خطورهتم احتكار اؼباؿ ،والراب الفاحش ،وصدرت قرارات

الذىيب (תור הזהב) ،وطواؿ فًتة العهد االسالمي مل جيرب
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التنكيل والطرد والسجن ومصادرة أمواؽبم .قبم من ذلك
الضةط على اليهود ظهور عنصر جديد منهم عرفوا ابسم
(اؼبارانوس)( )34وىم اليهود الذين اعتنقوا اؼبسيحية واطلق ىذا
اؼبصطلح للتعبَت عن اؼبتنصرين عموما ،وكاف الربتةاليوف
يسموهنم (كريستاوس نوفوس) تعٍت اؼبسيحيُت اعبدد وابللةة
العربية (הנוצרים החדשׁים).
حماكم التتفتيش:

بعد ارباد فبلكيت قشتالة وارجوف بزواج (فرديناند) ملك
ارجوف و(ايزابيال بنت) ملك قشتالة عاـ ( 1469ـ) .حرموا
على اليهود واؼبسلمُت السكن يف حي واحد مع اؼبسيحيُت
واستمر ىذا الضةط مدة عامُت وقررت بعد ذلك ايزابيال
إنشاء ؿباكم التفتيش (אינקוויזיציה) والتخلص من اليهود
وإنشاء ؿبكمة خاصة لليهود الذين تنصروا يف األندلس ومت
طرد ثالشبائة يهودي من اسبانيا ،فةادروا اىل البلداف اإلسالمية
ومشاؿ أورواب والربتةاؿ ،وبعد اف تفشى اؼبرض بُت اليهود يف
الربتةاؿ قاـ شعب الربتةاؿ ابؼبطالبة بطردىم وانتشرت اؼبذابح
بُت اليهود عاـ (1506ـ) وقتل منهم الف يهودي ودفن
مئات منهم احياء (.)35
ىولوكوست اليهود يف العصر احلديث:
التهجًن القسري لليهود من بغداد:

كانت اغبكومة العراقية واؼبندوب السامي الربيطاين يف
العراؽ (السَت برسي كوكس) تقدـ اغبماية لليهود ،ففي سنة
( 1921ـ) عند تتوي اؼبلك فيصل االوؿ اىتم رجاؿ الدين
اليهود لذلك اغبدث؛ ألهنم رأوا فيو ملكا حيًتـ حقوؽ األديف
واألقليات ،ويف أثناء زيرة اؼبلك الفيصل األوؿ إىل لندف يف
ايلوؿ من سنة (1933ـ) تسلم اقًتحا يتوطُت مائة الف
يهودي يف اؼبنطقة بُت العزيزية وكوت االمارة يف حاؿ قبوؽبا
سيحصل العراؽ على فوائد وقروض مالية وعرض اؼبلك
()36
الفصيل ىذا االمر اىل اغبكومة للنظر فيو
عاش اليهود يف العراؽ يف حرية وتسامح مع اؼبسلمُت
وابقي االقليات زمنا طويالً ،لكن بعد الدعوة إلقامة دولة يف
اسرائيل ،فلم يكن اضطهاد اليهود من قبل بعض اؼبتطرفُت
278

عامل رئيس يف هتجَتىم ،اذ سامهت عوامل عديدة يف ذلك
منها سياسة بريطانيا ابلتعاوف مع االدارة االمريكية يف آنذاؾ،
ابإلضافة اىل تقاعس اغبكومة اؼبلكية العراقية يف مواجهة
حاالت التهجَت .وبعد ذلك بدأ الوضع يتفاقم ،ففي اثناء
احتفاؿ اليهود بعيد النصرة ( .)37يف حزيراف من عاـ (1941
ـ) حصلت مشادة كالمية بُت احد اليهود واحد اؼبسلمُت
تطورت اىل الضرب واشًتؾ فيها عدد من اؼبسلمُت العراقيُت
اسفرت عن جرح سبعة عشر يهودي ،تويف اثناف من بينهم.
بعد انسحاب اعبيش العراقي اىل اؼبواقع العسكرية يف معسكر
الرشيد والوشاش ،ووجود فراغ امٍت يف بةداد اندلعت مذحبة
ضد اليهود العراقيُت ،وحبسب االحصائيات قتل  148يهودي
يف بةداد واصيب ما يزيد عن ( )2500اخرين وهنب ؿبالهتم
التجارية ومبانيهم السكنية ،ويف اثناء ىذه االحداث كاف
اعبيش الربيطاين معسكرا خارج بةداد وامتنع من التدخل اثر
ىذا اغبدث (الفرىود) على اليهود اذ مت تقسيمهم اىل ثالث
فئات (:)38
 -1اليهود الذين حيملوف اغبس الوطٍت وىم من اؼبثقفُت
واؼبوظفُت الكبار والتجار.
 -2اليهود الشيوعيوف وقادة عصبة مكافحة الصهيونية
اصحاب الراي القائل ابف اغبل الوحيد ىو ربقيق العدؿ
واؼبساوة عن طريق ثورة شيوعية ،ويف اػبمسينيات مت سحب
اعبنسية العراقية من اليهود.
 -3اليهود الصهاينة وقد أتلفت ىذه الفئة من اؼبنظمة يف
اغبركة الصهيونية من اجل اقامة وطن قومي لليهود يف
فلسطُت ،وقد كاف ؽبم اقارب وعالقات يف فلسطُت احملتلة،
وكانت لديهم قناعة ابف اغبل الوحيد لليهود ىو أتسيس وطن
قومي يف ارض اؼبيعاد (.)39
عددا من
يف سبوز سنة ( 1968ـ) اعدـ نظاـ البعث ً
التجار اليهود بتهمة التجسس إلسرائيل وصدر ضدىم قرار
من ؿبكمة الثورة ،وعلقت جثثهم يف ساحة التحرير ببةداد.
ومن بُت الذين مت اعدامهم عزرا انجي زػبة ،ومل تكن تلك
الفًتة مقتصرة على اعداـ اليهود فقط ،وامنا هناية الوجود
اليهودي يف العراؽ ،ففي عاـ ( 1971ـ) اجازت اغبكومة
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العراقية اليهود العراقيُت ابلسفر جبوازات رظبية وبيع امالكهم
وسافر الكثَت منهم .ويف اثناء حرب تشرين االوؿ سنة
( 1973ـ) صدر امر إبيقاؼ اصدار اعبوزات ومنع السفر،
وطلب مَت صربي رئيس الطائفة اؼبوسوية من رئيس اعبمهورية
ؾبددا ،بعد رفض ؾبلس قيادة الثورة طلب
فتح ابب السفر ً
الكثَت من اليهود للخروج من العراؽ ،اضطر الكثَت منهم اىل
مةادرة العراؽ عن طريق كردستاف العراؽ اىل ايراف ،وكانوا
ينتقلوف من العاصمة طهراف اىل اسرائيل يف عهد حكم الشاه
(.)40

 االابدة اجلماعية يف أورواب:اف العالقات السببية بُت معاداة السامية واؽبولوكوست
غالبا ما يقاؿ اف يهود أورواب قد قتلوا من قبل األؼباف وأعواهنم؛
حصادا لفًتة
ألهنم يكرىوف اليهود ،أي أف اؽبولوكوست كاف
ً
طويلة من االحتقاف اؼبتعدد األوجو .بفضل ما قدمو البحث
التارخيي الدقيق قبل الوجود النازي يف أورواب وبعد تسلمو
مقاليد اغبكم يف أؼبانيا ،اذ مل تكن اؼبعاداة الشعبية االؼبانية
لليهود شيئاً متأصالً اذا ما قورنت دبعاداة اليهود يف الدوؿ
االوروبية االخرى .وقبل اف تضع صبهورية (ڤاديار) بزمن بعيد
اللمسات النهائية عبهدىا الواضح اىل اعتناؽ اليهود ،ظلت
اعبماعات اليهودية يف اكباء العامل وأورواب على وجو اػبصوص
تنظر اىل اؼبانيا ابهنا اؼبالذ االمن ومكاف للمساواة والتسامح
الديٍت والقومي (.)41
عندما دخلت اؼبانيا القرف العشرين وىي ربتضن اعدادا
غفَتة من االكاددييُت واؼبتخصصُت اليهود تفوؽ اعداد من ىم
يف امريكا وبريطانيا ،يف تلك الفًتة مل تكن اؼبعاداة لليهود
منتشرة وقلما ظهرت على شكل عنف شعيب غَت منظم ،كما
كاف اغباؿ يف اكباء متفرقة من القارة العجوز أورواب ،ويرى
(ىينري فينجولد) ،وىو احد اىم اؼبؤرخُت اؼبختصُت يف ؾباؿ
دراسة اؽبولوكوست:
"انو لو كاف لدينا صناديق استطالع للرأي العاـ من اجل
قياس حدة االذباىات اؼبعادية لليهودية اثناء حكم (ڤاديار)
لردبا اكتشفنا اف كراىية االؼباف لليهود اقل بكثَت من كراىية

الفرنسيُت ؽبم" :مل تكن خصوصية اليهود يف أورواب قبل بداية
اغبداثة عائقا اماـ اندماجهم يف النظاـ االجتماعي السائد
فاالندماج كاف فبكناً ألنو حدة من التوتر والصراع الناصبُت عن
عمليات وضع اغبدود وضبايتها (.)42
وظهر بعد ذلك مصطلح (الناجي من اؽبولوكوست) الذي
أطلق على اولئك الذين تعرضوا إىل صدمة من نوع خاصة يف
االحياء اليهودية اليت تعرؼ بػ(اعبيتو) ومعسكرات االعتقاؿ
واالعماؿ الشاقة ،الذين بلغ عددىم بعد هناية اغبرب كبو
 100الف نسمة.ويف العصر اغبديث طالبة الكثَت من اليهود
الذين امضوا فًتة اغبرب يف اماكن اخرى بتعويضهم كوهنم من
ضمن الناجُت من اؽبولوكوست وقد قامت اغبكومة االؼبانية
بتعويضهم (.)43

اخلامتة
اف معاداة اليهود ظاىرة عاؼبية سواء كانت ىذه اؼبعاداة
اقتصادية او ثقافية او عرقية رغم ذلك؛ فإف للهولوكوست كاف
حد ًاث ليس لو مثيل يف التاريخ ال ديكن مقارنتو دبا تعرض لو
اليهود على مر العصور .اف هللا خلق االنساف بشكلو الواحد
وروحو الواحدة بةض النظر عن الدين واؼبعتقد والعرؽ واللوف،
صورا كاملة عن اؽبولوكوست ،لكن
إف البحث التارخيي قدـ لنا ً
ظهر منوذج تفسَتي بديل يبدو اكثر قبوالً؛ ألنو يرى يف
اؽبولوكوست حد ًاث يوضح ضعف النفس اإلنسانية.
حبسب معطيات البحث انفة الذكر قبد اف اؽبولوكوست مل
يكن يستهدؼ اليهود فقط؛ وامنا كاف يستهدؼ اإلنساف من
خالؿ أعداء اإلنسانية ،واف كنا نتحدث يف حبثنا ىذا عن
اؽبولوكوست اليهودي .كاف من ضمن االسئلة اليت طرحناىا،
ؼباذا تعرض اليهود لتلك اؼبعاانة ؟ ومن خالؿ ما عرضناه من
نصوص وروايت ـبتلفة ،تبُت لنا اف االستهداؼ ضد اليهود
كاف خبطُت ،األوؿ :كاف ظالمياً مثلتو القوة اليت حاولت
فرض السلطة والنفوذ على االخر ،والثاين :مثلتو الفئة اغباقدة
من اليهود واتمرىم على االنسانية وؿباولة االستعالء ابلقوؿ
اهنم الشعب االوحد الذي اصطفاه هللا ،وطبعا كاف ىذا منه
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اؼبتطرفُت من اليهود ،فبا جعلهم عرضة لالستهداؼ واالابدة
اعبماعية من قبل االخر االقوى ،ويف خاسبة ىذه الدراسة نطرح
سؤاالً اخر ،ىل استفاد اليهود من ذبربة اؽبولوكوست وما
بعضا منهم حاوؿ اف
تعرضوا لو من ظلم ،حقيقة االمر اف ً
يكن يهودي متدينا سائرا على هن نيب هللا موسى (ع)،
وبعضهم االخر كاف عنصري صهيونيا.
وخاسبة القوؿ اف التطرؼ ذباه االخر واضطهاده ىو
اؽبولوكوست بعينو بةض النظر عن كل ما ذكرانه من روايت
على اختالؼ أدبياهتا ،وال ديكن ابي حاؿ من االحواؿ اف
نتهم كل اصحاب الدينة اليهودية ابؽبولوكوست ،وكذلك من
غَت اؼبنطقي اف نقوؿ اف الشعب اليهودي مل يتعرض لإلابدة
واالقصاء على مر التاريخ دبختلف اشكاؿ عناصر اغبضارة.

()9ساكز ،ىاري ،عظمة اببل ،ترصبة د .عامر سليماف ،لندف،1962 ،
ص.47
()11ينظر:
Jews of Kurdistan - History and Cultural
Relations )https://www.everyculture.com/AfricaMiddle-East/Jews-of-Kurdistan-History-andCultural-Relations.html#ixzz6Z4deJoqT(.

()11سوس ،اضبد ،مالمح من التاريخ القدًن ليهود العراؽ ،بةداد،
 ،2000ص ص .33-32
()12

Luckenbill, D. D., The Annals of
Sennacherib, Chicago, 1974, p. 30.
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THE JEWISH HOLOCAUST IN HISTORY: A COMPARATIVE SEMITIC STUDY
NIHAD HASSAN HAJI AL-SAMMREY
College of Arts, University of Wasit –Iraq
ABSTRACT
This study is an attempt to understand the historical facts about the extermination to which
the Jews were subjected throughout history, starting from ancient times to the Middle Ages and
then modern times, according to the methodology of historical linguistics by presenting samples
of texts written in Semitic languages and commenting on them to demonstrate the
understanding of the reality of the Holocaust of the Jews throughout history. Also, it clarifies the
meaning of ‘Anti-Semitism’ to answer the following questions: Was the term ‘Holocaust’ used
when the government of Nazi Germany and its allies described the extermination of the Jews, or
was it mentioned before the Second World War? What is the semantic purpose of the term
Holocaust, the persecution and ethnic cleansing of the Jews, as the application of anti-Semitism
to the Jews, or does it include every stranger in Europe?
KEYWORDS: Semitism, Jewish Holocaust, Inquisition
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