
األفكار والنماذج الیهودیة في " الشتات ":
هل هي جدیدة أم أنها معروفة؟

د. عادل األسطة

اآلن، وقد انتهى عرض الجزء األول من مسلسل الشتات الذي أخرجه نذیر عواد 
وعرضته فضائیة المنار اللبنانیة طیلة شهر رمضان وأیام عید الفطر على تسع وعشرین حلقة، 

ع المرء أن ینظر في بعض األفكار والنماذج الیهودیة التي أظهرها المسلسل لیرى اآلن یستطی
المرء إن كانت تعرض أو تقدم ألول مرة، ولیتساءل، من ثم، إن كان هناك ثمة مبرر لالحتجاج 
اإلسرائیلي األمریكي، وٕان كان هناك مبرر فهل یعود إلى جدة األفكار والنماذج الیهودیة فیه أم 

یعود إلى تقدیم هذه األفكار والنماذج من خالل شاشة التلفاز، ومن ثم، رؤیة -المبرر أي -أنه 
المسلسل من مالیین العرب في العالم، وهذا بدوره قد یؤجج نار الكراهیة والحقد، وٕان كانت نار 

الذي ینزف منذ سنوات طویلة والیهودي الكراهیة والحقد تؤجج من خالل الدم الفلسطیني
السنوات الثالث المنصرمة، حیث العنف والعنف المضاد یفوق عشرات المرات ما بدا في أخطرها 

" الشتات "، بل وتؤجج من خالل الواقع المعیشي البائس للفلسطینیین هنا في الضفة والقطاع، 
وهناك في المنافي حیث مخیمات البؤس والشقاء التي یعاني سكانها من الفقر والبعد عن الوطن 

الغربة، عدا عما عانوه في فترات سابقة تعرضوا فیها لسفك دم ربما یفوق ما تعرض له والشعور ب
سكان فلسطین، عربًا ویهودًا، في السنوات الثالث المنصرمة.

ابتداء یخیل إلي أن الذي أنجز المسلسل فكرًة، أراد أن أن یفرق بین الیهود والصهیونیة، 
حدهم ضحایا الصیهونیة، بل ولیس بعض اإلنجلیز أیضًا كانوا وأراد أن یقول أیضًا لیس العرب و 

ضحایا الصهیونیة. الیهود الذین رفضوا الفكرة الصهیونیة كانوا أیضًا ضحایاها، ولقد دفعوا ثمنًا 
باهظًا، حیث تحولت حیاتهم إلى جحیم ال یطاق، لدرجة أن بعض هؤالء رأى، مع اقتراب تجربته 

رلین تحت الحكم الهتلري قد تكون أرحم من حیاته التي عاشها في من نهایتها، أن الحیاة في ب
المنفى قریبًا من الحركة الصهیونیة، ومن حیاته التي عاشها في فلسطین بعد الهجرة إلیها مكرهًا 

ومجبرًا.
ویخیل إلّي أیضًا أن الذي أنجز المسلسل، فكرًة، أراد أن یقول أیضًا إن كثیرًا من تعالیم 

ود ُحرفت لتخدم مصالح رجال الدین الیهود، وهذا ما نطق به أیضًا، في نهایة المسلسل، أحد التلم
الیهود الذي كانت تجربته مع الحركة الصهونیة وبعض الحاخامات قاسیة ومرعبة لدرجة ال 

تتصور.



بل ویخیل إلي أیضًا أن الذي أنجز المسلسل، فكرًة، أراد أن یقول أیضًا إن الیهود 
المتعصبین هم وراء مشاكل كثیرة من مشاكل البشریة، وأن هؤالء ال ینتمون للدول التي عاشوا 

فیها وتعلموا لغتها وحملوا هویتها، إنما ینتمون أساسًا إلى دیانتهم الیهودیة وٕالى شعبهم الیهودي 
على لسـان ( أوًال وقبل كل شـيء، وهذا ما بدا في الحلقة األخیرة، في الحلقة التاسعة والعشرین،

ألبرت اینشتاین ).
كل هذا یخیل إلّي، وال أرید أن ُأؤیَدُه أو أدحَضُه ألن تأیید هذا أو دحضه یحتاج إلى 
مساءلة المصادر والمراجع التي اعتمد علیها كاتب المسلسل من ناحیة، ومساءلة الواقع من 

ضًا لیس كل ما ینّفذ یكتب. تمامًا كما ناحیة ثانیة، وٕان كان لیس كل ما یكتب ینّفذ، وٕان كان أی
أن هناك مفارقات یلحظها المرء من خالل اإلصغاء إلى الروایات في مراحل مختلفة، ومن 
جهات مختلفة أیضًا، من ذلك مثًال اختالف الروایات حول ما قام به هتلر في ألمانیا، ففي 

ا، في فترات متأخرة، روایات المالیین، طلعت علین- أي من الیهود -الـوقت الذي قتل منهم 
تقول إن ذلك كان بتنسیق مع زعماء یهود صهیونیین، حتى یعجل بترحیل الیهود من ألمانیا إلى 

فلسطین، وهذه فكرة أیضًا أراد مسلسل " الشتات " أن یبرزها. تمامًا كما أراد الترویج لفكرة أن 
الهجرة المضادة، أو لتجبرهم على العصابات الصهیونیة كانت تقتل أحیانًا الیهود لتمنعهم من

الهجرة إلى فلسطین. وٕاذا ما كانوا یهودًا یعلنون والءهم لدولتهم التي یحملون جنسیتها، مثل 
أمریكا، فإنما تفعل ذلك لتلصق تهمة القتل بالعرب، حتى تفسد العالقة بین العرب والدول 

األخرى.
في " الشتات " لإلجابة عن السؤال: هل هي وأظن أن تتبع األفكار والنماذج الیهودیة 

أفكار جدیدة أم معروفة؟ یحتاج إلى وقت طویل، وٕالى إنجاز كتابة طویلة قد تكون وحدها تشكل 
كتابًا قائمًا بذاته. وألن هذه الكتابة ال تطمح إلى أن تكون أكثر من مقالة، فإنني سأتوقف أمام 

أربعة نماذج وأفكار فقط، وهي:
وابنتها أولغا.نموذج جین-
نموذج ایلین.-
فكرة ذبح جوزیف.-
نموذج البیر.-

ولسوف ألجأ، باستمرار، إلى مقارنة هذه النماذج بنماذج مشابهة، أو بكتابات مشابهة، 
وردت في الكتابات العربیة. طبعًا علینا أال ننسى أن كاتب سیناریو المسلسل كان، في بدایة كل 

المصادر التي اعتمد علیها في كتابة المسلسل، ویركز على أنها مصادر یهودیة حلقة، یشیر إلى
كتاب - كما أعتقد - وصهیونیة، وأنه استبعد كتاب " بروتوكوالت حكماء صهیون "، ألنه 

مشكوك فیه وفي من یقف وراءه. وتركیز كاتب المسلسل على هذا إنما یراد من ورائه أن هذه 



حاضرة في المسلسل لیست من نتاج العقل العربي لتشویه اآلخر األفكار وهذه النماذج ال
الصهیوني، إنها من نتاج الحركة الصهیونیة. وهكذا نصل إلى نتیجة، ونحن نقرأ الكتابات العربیة 
التي تبرز نماذج مشابهة، هي أن ما یكتبه العرب یعتمد على وثائق وكتب وروایات غیر عربیة. 

سة مطولة حول نصوصنا األدبیة وصلتها بالنصوص األدبیة وكنت، شخصیًا، قد أنجزت درا
"، 1993العبریة والصهیونیة، نشرتها في كتابي " األدیب الفلسطیني واألدب الصهیوني " سنة 

وفي دراستي " الذات واآلخر في روایة غسان كنفاني " عائد إلى حیفا على ضوء صورتهما في 
).2003الدلفیا،روایة ( لیون أوریس) " أكسودس (جامعة فی

أوًال: نموذج جین وابنتها أولغا:
تظهر ( جین ) في بدایة المسلسل، وتكون بائعة هوى، ومن خالل عملها هذا تعیش 

وتجمع ثروة، ولكنها تحب ( ثیودور هرتزل )، وهي على استعداد تام ألن تعیش معه وتخلص له 
ها لترویج آرائه وأفكاره التي یرید أن یحققها، ومع وتمنحه كل ما یرید. ولكنه هو یرید أن یستغل

أنها تنفذ له الكثیر مما یطلبه منها، إال أنها تبدو غالبًا غیر راضیة من إغراقه في السیاسة لدرجة 
كبیرة. والطریف في األمر أن ( جین ) هذه التي تتزوج من (حاییم هالیفي) ال تمانع من توظیف 

ف زوجها ( حاییم )، وهذا أیضًا ال یعترض على توظیف ( جین ) ابنتها ( أولغا ) لخدمة أهدا
وابنتها ( أولغا ) جسدیهما لخدمة أهداف الحركة الصهونیة. هنا یبرز المسلسل الفكرة الشائعة 

عن الیهود، وهي أنهم یوظفون نساءهم لتحقیق أغراضهم، وال یرون في ذلك منقصة. وكان 
كرة، وأبرزهم محمد عزة دروزة في كتابه " تاریخ بني إسرائیل الدارسون العرب قد أتوا على هذه الف

من أسفارهم "، تمامًا كما أبرزها الروائیون العرب والفلسطینیون في نصوصهم الروائیة. ( برهان 
الدین العبوشي في وطن الشــهید، وممدوح عدوان في أعدائي، على ســبیل المثال فقط ). وٕاذا 

ا، بل إنها، في األسـاس، بائعة هوى، فإن ( أولغا ) ابنتها ترفض كانت ( جین ) توافق على هذ
هذا وتعمل على االنتقام ممن استغلها، وترى في سلوك الذین دفعوها إلى البغاء سلوكًا غیر 

شریف یستحق العقاب، ولذلك تسجل أسماء هؤالء حتى تعاقبهم، وتحاول التخلص منهم واحدًا 
ًا ألن یكون أداة بید الحركة الصهیونیة، عن وعي أو عن غیر واحدًا. هذا النموذج الرافض أیض

وعي، برز بكثرة في النصوص الروائیة العربیة، من ذلك مثًال، روایتا ناصر الدین النشاشیبي " 
حفنة رمال "و " حبات البرتقال ". سارة في األولى یهودیة األم، عربیة األب، تحاول الصهیونیة 

ت حتى یبیع أرضه، فترفض وتعاقبها الحركة الصهیونیة، ومریم في دفعها لإلیقاع بالعربي ثاب
الثانیة یهودیة ألمانیة تحب العربي الفلسطیني سابا، وحین تعرف الوكالة الیهودیة في ألمانیا 

تعمل على إبعادها عنه. وهذا یحیلنا إلى النموذج الثاني، نموذج إیلین. طبعًا علینا أال ننسى أن 
مسیحیًا رومانیًا، ولم یكن هذا لمصلحة، بل من أجل الحب فقط.( أولغا ) أحبت رجالً 



ثانیًا: نموذج ایلین
ایلین هي مسیحیة رومانیة تعیش مع ولدها ( جوزیف ) وتكون عالقتها جیدة بالیهودي ( 

) ألبیر )، ویقدم لها هذا خدمات إنسانیة عدیدة، وتعقد بینهما صداقة جیدة، بل إن زوجة ( ألبیر
مریم التي تصاب بالسـرطان، تبـارك هـذه العالقة، ولعلها تمهد ألن تكون ( ایلین ) زوجة ( ألبیر 

) بعد وفاتها.
ختلف عن سارة الیهودیة ومریم الیهودیة أیضًا حقًا إن ( ایلین ) هنا مسیحیة، ولكنها ال ت

في روایتي النشاشیبي. ثمة حب من طرف المرأة آلخر من غیر دینها، وال هدف من وراء هذا 
الحب إال الحب اإلنساني,

ومع أن الظروف تفرق بین ( ایلین ) و ( ألبیر )، إذ یجبر هذا على الهجرة إلى فلسـطین 
أن ( ایلین ) تتبعه وتسیر على خطاه، وتعمل على اللحاق به من أجل أن / أرض المیعاد، إال 

تتزوج منه، وٕان دخل الشك إلى قلبها، ألنها عرفت أن ابنه ( ناتان ) وصدیقه (توم ) قد ذبحا 
ابنها جوزیف. هنا تتساءل ( ایلین ) إن كان ( ألبیر ) شریكًا، مع أنه لم یكن كذلك.

ي تحب الیهودي نموذج أبرزته الروایة الصهیونیة ال الروایة العربیة، نموذج المسیحیة الت
وقد توقف أمامه غسان كنفاني في كتابه " في األدب الصهیوني "، وأتى على ذكر روایات عدیدة 

تقوم فیها عالقة بین مسیحیة أوروبیة ویهودي، لكن الیهودي في هذه الروایات یكون صهیونیًا 
ما لم یكن علیه ( ألبیر ) الذي كان ضد الحركة الصهیونیة، ولم یكن بالدرجة األولى، وهذا 

یبارك أعمالها، بل إنه ضد ما تقوم به.

ثالثًا: فكرة ذبح جوزیف:
ما من شك في أن ذبح الطفل المسیحي ( جوزیف ) ابن ایلین منظر مرعب یثیر 

تصعید حملتهما على عرض القشعریرة، وهو منظر حدا بالوالیات المتحدة وٕاسرائیل إلى
المسلسل، ألنه یذكي نار الحقد، وال یشجع على التعایش. وما من شك أیضًا في أنه أثار 

القشعریرة أیضًا لدى كثیر من الفلسطینیین، وأنا منهم، على الرغم مما نتعرض له من قتل منذ 
ثالث سنوات ونیف.

جن طحینهم بدمه، لالحتفال بعید وفكرة ذبح واحد من األغیار من طرف الیهود لع
الفصح، فكرة شائعة في بالد الشام، وربما في مصر أیضًا. وغالبًا ما كنا نصغي، ونحن صغار، 
إلى أهلنا یحذروننا من عصابة الكف األسود التي تذبح األطفال لتأخذ دمهم إلى الیهود. وال أدري 

ني هو جذور القصة.إن كان هذا صحیحًا أم ال. وال یهمني هذا هنا، فما یهم



یذبح ( ناتان ) و ( توم )، بمباركة من الحاخام ( دیفید )، یذبحان ( جوزیف ) بدم بارد، 
ویسیل دمه ویعجن به طحین الیهود.

ویقـدم الحاخام أللبیـر فطیر عید الفصح، ویخبره بأنه معجــون بدم مسـیحي، بدم ( 
ودي من هذه الفعلة الشنیعة.جوزیف ). ویشمئز ( ألبیر ) الیه

وقد توقف الدكتور محمد باكیر علوان المحاضر في جامعة ( جورج تاون )، في العام 
، أمام هذه الفكرة، ونشرها في دراسته التي نشرها في مجلة العربیة تحت عنوان " الیهود 1978

".1914-1830في األدب العربي بین 
ن الكراسة األولى التي ظهرت فیها شائعة ذبح طفل مسیحي وعجن أشار د. علوان إلى أ

طحین الیهود بدمه، نشرت في نهایة القرن التاسع عشر، وأشار إلى أن ما ساعد على ظهورها 
في العالم العربي شعور بعض العرب، بخاصة بعض المسیحیین العرب، بأن الیهود بدأوا 

ایقهم هذا. وكان عنوان الكراسة " الصحیفة الوضیة یشاركون بفعالیة في المجتمع العربي، وقد ض
اللمعیة في انهدام الدیانة العبرانیة "، ولم یكن اسم كاتبها علیها. وأثارت الكراسة غضب حاكم 

سوریا، فأمر، بدوره، بمصادرة النسخ المتبقیة منها.
الكراسة، وأشارت إلى وفوق هذا فقد نشرت مجلة " الجنان " البیروتیة تفنیدًا لما ورد في 

أن الفكرة هذه، فكرة عجن طحین الیهود بدم مسیحي مصوغة بصورة متماسكة في أوروبا. 
وأضافت: یبدو أن الكراس مترجم عن واحدة من اللغات األوروبیة، ومن المحتمل أن تكون 

الفرنسیة، إذ لیس لهذه الفكرة جذور ذات داللة في اآلداب العربیة واإلسالمیة.
ظهر في القاهرة كراس آخر تحت عنوان " صراخ 1890وأضاف علوان: في العام 

الباري في بوق الحریة " تحت اسم حبیب فارس، وهو كراس مترجم جزئیًا عن الفرنسیة. وبعد 
ثالث سنوات ظهرت ترجمة تحت عنوان " في الزوایا خبایا أو كشف أسرار الیهود " لـ ( جورج 

ي على الحكایة.كورنایالن )، وفیه یأت
وفي حدود إطالعي على كثیر من األدبیات العربیة التي أتى فیها أصحابها على 

تصویر نماذج یهودیة، لم أقرأ ما یستحق الذكر حول هذه الفكرة، وأظن أن كثیرًا من الدارسین 
والكتاب یعتقدون أنها إشاعات، واهللا أعلم.

رابعًا: ألبیر:
هو ابن ( جین ) و ( حاییم هالیفي ) وهو رجل مسالم یرفض المؤامرات، بل ألبیر هذا 

إنه یقشعر لمنظر الدم. إنه یرفض الهجرة إلى فلسطین، ولهذا تضّیق علیه الحركة الصهیونیة، 
في المنفى، سبل العیش، فیطرد من عمله، وكلما وجد عمًال فصل منه، ال النعدام كفاءته، وٕانما 

لیهودیة في أن یهاجر إلى فلسطین، وهكذا یجد نفسه على ظهر الباخرة، مع رغبة من الوكالة ا



أوالده الثالثة وابنته سارة التي یغتصبها ( أدولف ) الیهودي لتغدو زوجته، على الرغم من 
كراهیتها له.

ویفقد ( ألبیر ) أوالده الثالثة، ینضم ( ناتان ) إلى الحركة الصهیونیة، منذ وقت مبكر، 
یغدو إرهابیًا بامتیاز، منذ ذبح ( جوزیف )، یقتل عربًا ویهودًا یخالفون ما تدعو إلیه الصهیونیة، و 

ومسیحیین. إنه یقتل مدفوعًا بفكرة الصهیوني، لعله یصبح ذا مكانة، یوجهه (توم) ابن ( أولغا ) 
ألوسـط لـ ( ألبیر و ( أدولف ) زوج أخته ســارة, ویلحق ( ناتان ) و ( توم ) و ( أدولف ) االبن ا

) بالحركة الصهیونیة، لیفجر باخرة تقل یهودا مهاجرین هجرة عكســیة، هجرة إلى غیر أرض 
المیعاد، حتى یكون هؤالء عبرة لكل یهودي ال یهاجر إلى فلســطین. أما االبن األصغر لـ ( ألبیر 

الیهودیة. و ( نانسي ) ) فتختطفه ( نانسي ) لتلحقه بحاخام یهودي یعلمه، منذ طفولته، الدیانة
هذه كانت، في المنفى، عاهرة، تقدم خدماتها للقائمین على إنشاء دولة إسرائیل. وهي، مثل ( 

أدولف ) و ( ناتان ) و ( توم )، تخلو من الشفقة والرحمة والمشاعر اإلنسانیة. إن فكرة إنشاء 
الدولة فوق كل اعتبار.

التركي الساخر ( عزیز نیسین ) إبراهیم شاهزادة، هذا ( ألبیر ) مثل بطل روایة الكاتب
الذي كلما أراد أن ینقذ نفسه من ورطة، یقع في ورطة أخرى. و ( ألبیر ) یذكر قارئ نصوص 
األدب الفلسـطیني بروایة األدیب محمود شــاهین " الهجرة إلى الجحیم "، وببطلها ( اركادیوش ) 

یة. لكأن ( ألبیر ) هو كاتب المخطوط الذي اطلع علیه الیهودي البولوني المضلل من الصهیون
شاهین، وكتب اعتمادا علیه روایته.

لقد ذكر شاهین أنه قرأ مخطوطًا لروایة كتبها أحد المهاجرین الیهود الذین هربوا من 
فلسطین، یصف فیه الحیاة في إسرائیل الدولة القائمة على بحر من الدم. [ في روایة شاهین 

ًا هناك فتاة مسیحیة تحب الیهودي الفلسطیني أبراهام ].أیض
ال یرید ( ألبیر ) الهجرة إلى فلسطین، ویرید أن یبقى في المنفى، غیر أن الضغوطات 
تزداد علیه فیهاجر، ویذوق األمرین. في المعســكر، معســكر تجمیع القادمین الجدد، یكتشف أن 

عسل، وأنها أرض البؤس والشقاء، ویســمع عن قتل العرب، أرض المیعاد لیست أرض السمن وال
ویلتقي أیضًا بالیهودي (ایغال) الذي ضلل وخدع، ویرغب في أن یعود مـن حیث أتى، وتكون 
نهایته، لتفكیره هذا، الموت أمام عیني ( ألبیر ) الذي ال یقتل بسبب تدخل ( توم ). هذا هو 

ة الهجرة من أرض المیعاد. ویشـعر ( ألبیر ) بتأنیب مصیرك، یقول له ( توم )، إن حاولت ثانی
الضمیر، فهو الذي أفشى لـ ( نانسي ) بسر ( إیغال )، ویشعر باألســى أیضًا ألنه كان سبب 
قتل العربي الذي عمل عنده، حیث الحقه ابنه (ناتان) وقتل التاجر العربي وابنه وعماله معًا.

غیر المندمج في دولة إسرائیل، ال الیهودي غیر المندمج و ( ألبیر ) هو نموذج الیهودي
في المنفى، في أوروبا أو في العالم العربي. إنه الذي یحلم بالزنابق البیضاء، كما كتب عنه 



محمود درویش في إحدى قصائده، وهو مثل المحامیة ( فیلتسـیا النغر ) التي هاجرت من 
وهو أیضًا مثل ( شاي كاسیرر ) الذي كتب مقاًال تحت إسرائیل إلیمانها باستحالة الحیاة فیها، 

عنوان " حتى الحلم أصبح ممنوعًا في إسرائیل: لهذا قررت الرحیل األبدي "، المقال الذي نشرته 
.17/11/2003األیام في 

هذه نماذج وأفكار بدت في مسلسل الشتات "، وهي نماذج وأفكار، كما الحظنا، لیست 
دة. والسؤال هو: لماذا إذن، االعتراض على عرض المسلسل؟ وقد تكون اإلجابة جدیدة كل الج

وردت في بدایة هذا المقال.
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