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ملخص:

يعاجل هذا املقال الذي بني أيدينا ،أحد أهم القضااي السياسية واإلجتماعية يف اتريخ اجلزائر يف الفرتة احلديثة
واملعاصرة ،إن مل نقل يف التاريخ اجلزائري كله ،من خالل تسليط الضوء على واحدة من بني األقليات الدينية اليت استقرت
ابجلزائر منذ القدم ،وعاشت بني أهل اجلزائر وذويها يف أمن وسالم ،لتزدهر مكانتها وتتوسع مع وصول املسلمني الفاحتني
إليها يف القرن السابع للميالد ،وحىت حضور األتراك العثمانيني الذين متكنوا من إعادة بعث الدولة اإلسالمية املتساحمة
فيها من جديد بعد محالت التحرشات املسيحية اإلسبانية ،ما مكن من بروز إقتصادي وجتاري كبري هلا خالل هذه
الفرتة ،هذه املكانة اإلقتصادية -السياسية كانت هلا اليد الطوىل يف جناح املشروع اإلحتاليل الفرنسي على اجلزائر سنة
 ، 1830سيما بعد األدوار التجارية املشبوهة هلذه األقلية ،وعالقتها املباشرة أبزمة الديون اجلزائرية حنو فرنسا ،واألهم من
هذا كله هو املوقف غري املشرف الذي إتسمت به األقلية إزاء الثورة اجلزائرية ،ابلرغم من قيم العفو ،التسامح ونسيان
املاضي ،اليت أعلنتها الثورة التحريرية دستوراً ومنهاجاً للتعامل معهم يف اجلزائر احلرة واملستقلة؛ إهنا األقلية اليهودية.
الكلمات املفتاحية:
الثورة اجلزائرية؛ االستعمار الفرنسي؛ األقلية اليهودية؛ الشريعة اإلسالمية.
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Abstract :

trying to study history, Research shedding light on one of the important issues during the
French colonial period for Algeria, Especially during the period of the Algerian liberation
revolution 1954-1962, This concerns the position of the Jewish religious minority on the
Algerian issue in general and the liberation revolution in particular. The focus is also on the
Algerian revolution's treatment of them, based on the regulations approved by Islamic Sharia in
the treatment of religious minorities settled in Muslim countries.
Keywords: Algerian Revolution; French colonialism; the Jewish minority; Islamic law.

مقدمة:
لطاملا كانت اجلزائر طيلة الفرتات التارخيية،
جامع ًة وحاضن ًة لعديد العقائد واألقليات الدينية وسط
اجملتمع اجلزائري ،مشكل ًة فسيفساءاً اجتماعية وثقافية
انصهرت يف بوتقة الدولة اجلزائرية عرب العصور التارخيية
اليت سبقت حلول اإلسالم هبا ،وما زاد من هذا
التالحم والتسامح العقائدي على هذه األرض الطيبة،
هو وصول الفاحتني املسلمني الذين مألوا الدنيا عدالً
ورمحةً ،متأسني بسرية وهنج املصطفى صلى هللا عليه
وسلم ،الذي سامح وتسامح وعفى عن هؤالء الذميني،
واستمر هذا التمازج والتعايش بني األقلية اليهودية
واملسلمني طيلة الفرتة اإلسالمية والدويالت اليت تعاقبت
بعدها ،وحىت دخول العثمانيني األتراك اىل اجلزائر،
والذين حافظوا على العالقة القائمة بني الطرفني ،هذه
األقلية اليت قابلت احتواء اجلزائر هلا خبيانة الثقة ،لتصبح
معوالً يف يد اإلستعمار الفرنسي للقضاء على اجلزائر
وأهلها ،هذا الذي اخرتق املوروث اإلجتماعي
واإلقتصادي والثقايف للمجتمع اجلزائري ،وأحدث شرخاً
كبريا يف بنية اجملتمع اجلزائري املسلم.
إذ دأب اإلستعمار على استغالل هؤالء اليهود
للسيطرة على اجلزائريني ومعرفة كل صغرية وكبرية عنهم،

واحكام السيطرة على اجلزائر اليت منحتهم األمن
والسالم طيلة فرتة استقرارهم هبا ،أو حىت من أولئك
اليهود الذين جنتهم اجلزائر من محالت التعقب االسبانية
عقب سقوط عاصمة املسلمني يف األندلس ،ليتواصل
مسلسل اخليانة اليهودي للوطن احلاضن ،مرتمجاً يف
املوقف السليب الذي اختذه هؤالء من الثورة التحريرية
 ،1954ورفضهم لفكرة الدولة اجلزائرية املستقلة
املنفصلة عن فرنسا ،وهذا ما ترمجته املشاركة الواسعة

ليهود اجلزائر يف اجلرائم اليت ارتكبتها منظمة اجليش
السري o.a.sيف حق اجلزائريني واملساندين حلريتها،
سيما بعد اتفاق وقف إطالق النار يف  19مارس
 1962بني جبهة التحرير الوطين واحلكومة الفرنسية.
وانطالقا من ذلك فقد حاولت هذه الدراسة
جتلية بعض النقاط الغامضة ،حول تواجد األقلية
اليهودية ابجلزائر وإبراز مواقفها عرب احملطات الرئيسية اليت
مرت هبا البالد ،من خالل طرح التساؤالت التالية:
-1ماهي اجلذور التارخيية لألقلية اليهودية يف اجلزائر؟
-2ما هو الدور اإلقتصادي الذي لعبه يهود اجلزائر
خالل العهد العثماين؟ و ما عالقته ابإلحتالل الفرنسي
للجزائر؟
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-3ما هو موقف األقلية اليهودية من الثورة التحريرية؟

اإلنذار اإلهلي الذي وجه هلم من قبل سيدان موسى

وما مصريهم عقب وقف إطالق النار واإلعالن عن
استقالل اجلزائر؟

عليه السالم قائال ":إذا ولدمت أوالداً وأوالد أوالد،
وأطلتم الازمان يف األرض ،وأفسدمت وصنعتم متثاال

-1نبذة اترخيية حول األقلية اليهودية وتواجدها يف

منحواتً صورة شيء ما ،وفعلتم الشر يف عيين الرب
إهلكم إلغاظته ،أشهد عليكم السماء واألرض أنكم

اجلازارر:
إن املتتبع ألصول وجذور األقلية( )1اليهودية
وبداية تواجدها ابجلزائر ،ليقف على اختالف واضح
بني املؤرخني حول زمن وصول اليهود اىل اجلزائر ،فمنهم
من يرجعه اىل الفرتة الفينيقية ومنهم من ينسبه اىل العهد
الروماين ،إال أن املتفق عليه بني هؤالء املؤرخني أن
احلضور اليهودي يف بالد الشمال اإلفريقي عموماً ،ويف
اجلزائر حتديداً كان مالزماً للهجرات التجارية اليت متيز هبا
هؤالء اليهود يف اترخيهم ،خاصة بعد تفرقهم وتشتتهم
يف األرض ،إثر اإلنقسام والضعف الذي حل هبم بعد
تفككهم اىل مملكتني متناحرتني فيما بينهما ،ومها

مملكيت "إسراريل" اليت استوىل عليها اآلشوريون وقضوا

على أهلها يف سنة  722ق.م ،لتليها بعد أقل من
قرنني الضربة القاصمة اليت حلت ابليهود عامة ومملكة
يهوذا بصفة خاصة ،بعد السقوط واإلنداثر الذي حل

مبملكتهم الثانية "يهوذا"( )2من طرف القائد البابلي
الشهري " نبو خذ نصر" ،هذا الذي نكل ابليهود
وأهاهنم شر إهانة إبستيالئه على القدس وحتطيم هيكل
سليمان وسىب أهاليها اىل اببل ،وأعلن شهادة ميالد
لعصر جديد يف اتريخ اليهود إمسه " عصر يهود
الشتات"(.)3
ويرجح املؤرخون القدامى أن ما حل ابليهود
من مصائب وحمن وشتات ،كان نتيجة حتمية ملا آلت
إليه إحنرافاهتم عن جادة الصواب ،حىت أتكد فيهم

تبيدون سريعا عن األرض اليت أنتم عابرون األردن
إليها لتمتلكوها ،ال تطيلون األايم عليها بل هتلكون
ال حمالة"(.)4
يف حني أشارت رواية أخرى ،أن هؤالء اليهود
قد متكنوا من مللمة شتاهتم بعد ما أصاهبم من بطش
البابليني ،أين متكنوا من الرجوع اىل القدس وبناء معبد
اثن هبا سنة 66م ،إال أن هنجهم يف معادات املسيح
ومناهضهتهم له ،كانت سببا يف ثورة العامل املسيحي
ضدهم  ،أين أمر اإلمرباطور الروماين"تيتوس" حتت
ضغط املسيحني بتجهيز محلة لإلستيالء على القدس
والقضاء على اليهود املستقرين هبا ،وملا وصل إليها أقدم
اإلمرباطور الروماين على حتطيم هيكل سليمان وجعل
من القدس بالدا حمرمة على بين إسرائيل طيلة
حياهتم( ،)5كما عمل على بعثرت اليهود ونفيهم اىل
مناطق عديدة من العامل ،حىت أن من بينهم من اجته حنو
مناطق مشال إفريقيا لإلستقرار والعيش هبا(. )6
-2الدور اإلقتصادي لليهود يف العهد
العثماين وعالقته ابإلحتالل الفرنسي للجازارر:
ظل اإلستقرار والتعايش بني األهايل اجلزائريني
وفئة األقلية اليهودية ،الصفة الغالبة على اجملتمع اجلزائري
طيلة أربعة عشر قرانً بداية من الفرتة اليت أعقبت حلول
هذه األقلية مبناطق مشال إفريقيا يف القرن األول للميالد،
واىل غاية القرن 15م أين طرأت العديد من املستجدات
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اليت مست يف الصميم األوضاع اخلارجية والداخلية

وأحكامه ،وقد انقسمت شروط عقد الذمي اىل

للبالد ،فإهنيار السلطة اجلامعة يف املغرب العريب ممثلة يف
سلطة دولة املوحدين كان هلا األثر اجللي يف تقهقر
اإلستقرار اإلجتماعي السائد ابملنطقة منذ فرتات طويلة،

قسمان ،شروط مستحقة الزمة وشروط مستحبة .

السيما بعد بروز معامل التطاحن اإلقليمي والعائلي بني
الكياانت السياسية الناشئة على أنقاض هذه األخرية
من أسر املرينية والزاينية واحلفصية(.)7
أما على املستوى اخلارجي ،فإن لتحول طرق
التجارة العاملية من البحر األبيض املتوسط اىل طرق
أخرى بديلة ،صفحة أخرى من الصفحات اجلديدة
اليت شهدهتا الدول األوربية ،خالل رحالهتا الكشفية
للتعرف على العامل ومن مثة السيطرة عليه( ،)8وهو ما
جسدته إسبانيا يف حرهبا ضد احلضور اإلسالمي يف شبه
اجلزيرة اإليبريية ،بسقوط آخر معقل إسالمي يف
األندلس وهتاوي املمالك اإلسالمية بعد ذلك كأوراق
اخلريف ،مما كان دافعا لفرار بقااي املسلمني ومن معهم
من اليهود خوفا من البطش والتنكيل ،الذي طاهلم من
اإلسبان حتت لواء اإلنتصار للمسيحية واسرتداد ماضيها
ابملنطقة(.)9
هذه الظروف السابقة مهدت لظهور قوى
إسالمية جديدة يف املنطقة ،ممثلة يف القوى العثمانية اليت
سامهت يف رد احلمالت اإلسبانية ،وبث الطمأنينة
والسكينة لدى أولئك الفارين من جحيم محالت
التعقب املسيحية ،اليت طالتهم يف حوض البحر األبيض
املتوسط وإرساء دعائم النظام هبا( .)10مما ساهم يف
إرساء السلم واألمن يف اجلزائر ،إال أن الدولة العثمانية
قد فرضت على األقلية اليهودية ،دفع اجلزية إبعتبارهم
من أهل الذمة ،ويف ذلك عمل ابلشرع اإلسالمي

 أما الشروط املستحقة الالزمة فهي:
أ-أن ال يذكروا كتاب هللا ،بطعن فيه وال
حتريف.
ب-أن ال يذكروا رسول هللا (ص) بتكذيب
وال إزدراء.
ج-أن ال يذكروا دين اإلسالم ،ال بذمة وال
بقدح.
د-أن ال يصيبوا مسلمة بزان ،وال إبسم نكاح.
ه-أن ال يفتنوا مسلما عن دينه ،وأال يعينوا
أهل احلرب.
 أما الشروط املستحبة فهي:

أ -ضرورة تغيري هيئاهتم بلباس مغاير عن
لباس األهايل اجلزائريني.
ب-أن ال تعلوا بناايهتم على بناايت
املسلمني.
ج-أن ال يسمعوا املسلمني أصواهتم وال
أجراس نواقيسهم
د-أن ال جياوروا املسلمني بشرب مخر أو
إبظهار صلباهنم وخنازيرهم.
ه-إخفاء دفن مواتهم وعدم إظهار البكاء
أو النياحة عليهم.
و-اليهود ممنوعون من ركوب اخليل ،أما
البغال واحلمري فال حرج يف ذلك
عليهم.)11(.
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ورغم هذه الشروط اليت فرضت على اليهود

مكانة اليهود وحظوهتم لدى حكام اجلزائر عالقات البيع

إبعتبارهم من أهل الذمة ،فإن ذلك مل مينعهم من
اإلندماج يف اجملتمع والتأثري فيه بصورة كبرية ،مما انعكس
بشكل إجيايب على النشاط اإلقتصادي والتجاري

والشراء املتبادلة بني التجار اليهود والدولة اجلزائرية ،حىت
أضحت غنائم اجليش سلعاً خمصصة لكبار جتار اليهود،
إضافة اىل دور السمسرة والوساطة اليت كانت عالمة

لليهود ،الذين أضحوا فئة هامة وطائفة متميزة يف اجملتمع
حبكم سلوكياهتم ونشاطهم التجاري فيه .إذ سيطر هؤالء
اليهود على أهم مفاصل التجارة واألموال يف اجلزائر
واحتكارها وحرمان االهايل من مزاولتها  ،حىت أهنم

ابرزة يف تعامالت اليهود مع األهايل اجلزائريني ،وحىت يف
تعاملهم مع احلكام العثمانيني أنفسهم ،حىت قيل يف

استخدموا كافة احليل والدسائس املشروعة وغري
املشروعة يف سبيل الوصول اىل مآرهبم اخلاصة(.)12
وقد شكل اليهود فئة اجتماعية قائمة بذاهتا ملا
هلا من مكانة اجتماعية واقتصادية وحىت سياسية يف
أوساط اجملتمع اجلزائري ،أين انقسموا اىل ثالث فئات
رئيسية:
 أوهلا :طائفة الطوشافيم وهم اليهود القدماء أو
اليهود األهايل الذين سكنوا اجلزائر قبل حلول
اليهود الوافدين من األندلس.
 اثنيها :طائفة امليغورشيم وهم اليهود املطرودون
من األندلس عقب إستيالء املسيحني اإلسبان
عليها سنة .1492
 اثلثها :طائفة يهود ليفورن وهم اليهود الوافدون
من مدينة ليفورن اإليطالية(.)13
وبغض النظر عن الطائفة اليت ينتمي إليها يهود
اجلزائر من هذه الفئات الثالث ،فإن دورهم اإلقتصادي
والتجاري يف اجملتمع اجلزائري كان هاماً وفعاالً يف آن
واحد ،اىل درجة أهنم سيطروا على خمتلف الشركات
التجارية واحتكروا منتجاهتا األساسية ،مسيطرين بذلك
على االسواق اجلزائرية ومستغلني حاجة األهايل
اجلزائريني للمنتجات والسلع الضرورية( ،)14ومما زاد يف

وصف الوضع القائم يف البالد ،أنه " :قد أصبح من
الصعب على العريب أو اجلازارري أن يبيع دجاجتني
دون وساطة يهودية"(.)15
هذه األدوار الرئيسية اليت أضحى اليهود أهالً
هلا يف نظر حكام اجلزائر من العثمانيني ،كانت سبباً
مباشراً يف جر الدولة اجلزائرية اىل مستنقع وحل ،من
اإلتفاقيات واملعاهدات اليت ال فائدة ترجى من ورائها
وال طائل ،ذلك ما كان جماال خصباً لربوز العديد من
الدسائس واملؤامرات ،اليت حيكت بليل ضد اجلزائر من
قبل كثري من الدول األوربية ،كفرنسا واسبانيا والوالايت
املتحدة األمريكية اليت كانت تسعى للنيل من خطر وقوة
املسلمني يف شخص اجلزائر املتحالفة مع األتراك
العثمانيني ،إايلة اجلزائر كانت ب"نيتها" الزائدة عن
اللزوم وتغليب املصلحة الشخصية حلكامها
العثمانيني( ،)16ججتر غري مدركة حنو حتفها من طرف
التجار والسماسرة اليهود( ،)17هؤالء الذين كانوا
سببا مباشرا يف أتزم العالقات بني اجلزائر واحلكومة
الفرنسية ،من خالل ختصيصهم من قبل القنصل
الفرنسي مبهمة البحث عن الذرائع واملربرات اليت من
شأهنا تفجري األزمة بني الطرفني()18
وسعيا يف تنفيذ املهمة املوكلة للتاجرين
اليهوديني بكري املعروف إبسم ( ابن زاهوت) وبوشناق
املكىن (بوجناح)( )19من قبل القنصل الفرنسي ،فقد
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سامها بعالقاهتما القائمة على املكر والدهاء يف شؤون

السيطرة على مقرات السلط احلكومية يف الدولة

التجارة وربط العالقات املشبوهة ،ابإلتفاق مع
الفرنسيني أبمهية الصفقة التجارية الراحبة مع اجلزائر ،من
خالل استرياد القمح اجلزائري من شركتهما اخلاصة مع

اجلزائرية( ،)22واستحكام السيطرة على األهايل
اجلزائريني بقوة احلديد والنار ،خرج اليهود من منازهلم
وجحورهم ،وعاد من عاد منهم من اجلبال بعد أن

أتجيل السداد ،حىت تضخمت ديون الفرنسيني هلذه
الشركة حىت وصلت  24مليون فرنك ،وأصبحت
احلكومة الفرنسية عاجزة عن تسديد ديوهنا،وقد قامت
هذه األخرية حتت الضغط بتسديد أكرب نسبة ممكنة من

فشلت مقاومة اجلزائريني يف صد احملتلني الغزاة ،يف
استقبال اجليوش الفرنسية بفرحة كبرية يقبلون أرجل
وأايدي اجلنود الفرنسيني ،يف مشهد مقزز أاثر حفيظة
اجلنود الفرنسيني قبل اجلزائريني ،فهذا جندي فرنسي

هذه الديون حىت بلغت سبعة مليون فرنك ،وبعد تواطؤ
من الشركة اليهودية للحبوب مع القنصل الفرنسي
آنذاك ،إرأتت احلكومة الفرنسية دفع مبلغ مليون

يصف موقف اليهود عند أول قدم للفرنسيني على أرض
اجلزائر قائالً ":خرج اليهود يف استقبالنا فرحني
مبتهجني ،ونظرا ألنه كان حمرما عليهم ارتداء غري

ونصف املليون املستحقة للتاجران اليهوداين ،واإلحتفاظ
ابملبلغ املتبقي حىت تسوية وضعية الشركة اليهودية للديون
الفرنسية العالقة عليها( )20وهي املهمة اليت انتهت اىل
ما كان يصبوا إليه هذا األخري ،وجناح مهمة القنصل يف

فيفا الفرنصيص...حييا الفرنسيون"(.)23

خامتة جهوده مع التاجرين اليهودين ،واستفزاز حاكم
اجلزائر الداي حسني عند مطالبته ابلديون املستحقة

وابلرغم من أن الفرنسيون كانوا على علم
مسبق ابخليانة اليت أقدم عليها اليهود جتاه األهايل
اجلزائريني ،إال أهنم مل جيدوا بدا من التعاون معهم ،بل
ومساندهتم املادية واملعنوية حىت يكونوا عيناً وعوانً هلم

التحضري للحدث املوعود الذي نسف العالقات
الفرنسية اجلزائرية ،يف حادثة املروحة الشهرية يف 24
أفريل  ، 1827اليت أظهر فيها القنصل الفرنسي دوفال

للجزائر على الفرنسيني ابلقول ":لن تكتب حكوميت
إليك أبداً ،إن هذا غري جمد إن الوزير أو امللك لن
يراسل من هو دونه من غري واسطة"( ،)21ليتحقق
حلم الفرنسيني إبحتالل اجلزائر بعد ثالث سنوات من
هذه احلادثة يف  05جويلية 1830.
 -3األقلية اليهودية :موقفها من الثورة
التحريرية ومصريها بعد إستقالل اجلازارر:
بعد أن فرض الواقع اإلستعماري الفرنسي نفسه
يف اجلزائر ،ومتكنت اجليوش اإلستعمارية الفرنسية من

الثياب السود والازرق الغامقة ،فقد ارتدى بعضهم
قلنسوات ،وراحوا جيوبون الشوارع راكبني البغال،...
وكانت أصوات هذا الشعب القذر تتعاىل هبتافات"

يف السيطرة على األهايل اجلزائريني( ،)24وال أدل على
ذلك من إقدام السلطات الفرنسية على منح اجلنسية
الفرنسية جلميع األقليات اليهودية ابجلزائر ،من خالل
املرسوم الذي استصدره املسؤول األول عن الشؤون
اجلزائرية يف حكومة الدفاع الوطين السيد "أودلف
كرمييو" ،يف  24أكتوبر  1870واملعروف إبسم "
مرسوم كرمييو" ،هذا املرسوم الذي مسح لليهود
"ابحلصول على اجلنسية الفرنسية ،والتمتع بنفس
اإلمتيازات اليت للرعااي الفرنسيني ،دون إجبارهم على
التخلي عن عقيدهتم أو حقوقهم املدنية"( ،)25ليزداد
-283-

جملة دراسات اترخيية
اجمللد :التاسع

EISSN 6723-2600

العدد :االول

السنة :صفر  / 1443سبتمرب 2021

هؤالء اليهود بعد هذا اإلجراء احلكومي للسلطات
الفرنسية ،من احتقارهم للمسلمني اجلزائريني والتطاول
عليهم واحلط من مكانتهم وكرامتهم ،وكدليل على نذالة
اليهود وحقدهم على األهايل اجلزائريني ،ذكر "مولود
بن ابديس" يف صحيفة "صدى األهلي" أن" :
اليهودي عندما يسأل يهوداي آخر  ،كيف حالك؟
جييبه هذا " :على أحسن ما يرام ،حممد ميسح
أحذييت ،وفاطمة تغسل أرض منازيل")26(.
وقد ظل الوضع السائد بني اليهود واألهايل
اجلزائريني ،على ما هو عليه من احتقار لألهايل بدعم
من اإلدارة اإلستعمارية ،اىل غاية اندالع الثورة التحريرية
يف الفاتح نوفمرب  ،1954اليت آثرت األقليات عموما
مبستقبل أخوي ومتسامح يف مشروعها الثوري ،وهم
الذين شكلوا ما يفوق مخس السكان من غري املسلمني
يف اجملتمع اجلزائري( ،)27وابلنظر هلذا العدد الكبري من
اليهود ابجلزائر ،فقد خصتهم الثورة التحريرية مبزية طي
صفحة املاضي األسود ،الذي اقرتفوه يف حق األهايل
وفتح صفحة بيضاء جديدة معهم ،تقوم على نسيان
املاضي وبناء مستقبل أخوي ومتسامح معهم ،ويف ذلك
اسقاط واضح ملبادئ
السمحة(.)28

وتعاليم الشريعة اإلسالمية

ويف الوقت الذي تردد فيه اليهود يف اختاذ
موقف واضح إزاء الثورة اجلزائرية يف مرحلتها األوىل،
جاء ميثاق الصومام مؤكدا النوااي اإلنسانية ومشروع
السلم املأمول معهم ،مذكرا إايهم مبوقف فرنسا التارخيي
حنوهم واجلرائم اليت طالتهم عقب املظاهرات االستعمارية
ضدهم ،وهي اليت رأت أنه من مصلحة االوربيني
القضاء على اجلنس السامي وإابدته ،وخاصة الفئات
اليهودية اليت أظهرت العصيان للحكومة الفرنسية

ISSN: 9741-2352

ص ص 287 -278

"كلجنة  8نوفمرب" و"احلركة البوجادية" ،واخلوف
الذي أصاب فئة اليهود جراء هذه العمليات
اإلنتقامية()29
ورغم أن الثورة اجلزائرية قد " طمأنت ووعدت
وترجت اليهود ابلبقاء ،والشعب اجلازارري املسلم
سامح وتسامح"( ،)30إزاء كل ما بدر منهم خالل
املراحل السابقة ،ضامنة هلم الثورة حظهم من السعادة
يف ظل اجلزائر املستقلة( ،)31إال أن اليهود كان هلم
رأي آخر إما صمتاً أو رفضاً ملقرتح جبهة التحرير
الوطين ،حسب ما ذكر رئيس احلكومة املؤقتة اجلزائرية

السيد بن يوسف بن خدة الذي ذكر قائال بشأهنم ":ما
كانش موقف رمسي...بقوا ينتظرون ،ومل نعرف هلم
موقفا واضحا وحامسا جتاه الثورة،)32("...
هذا الرتدد يف موقف اليهود إزاء الثورة اجلزائرية،
مل يكن مبعزل عن التأثريات اخلارجية اليت كان هلا يد يف
توجيه مواقف اليهود السياسية يف اجلزائر ،فاملنظمات
اليهودية الناشطة يف فرنسا أعلنت اهتمامها بيهود اجلزائر
منذ  ،1956حيث أصدرت "جلنة اليهود اجلازارريني
للدراسات اإلجتماعية" بياان على لسان أمينها
العام"جاك الزار" يدعوا فيها التنظيمات اليهودية يف
اخلارج ،جتنب الوقوع يف أي فخ حمتمل أو تصريح غري
مسؤول حول مستقبل اليهود يف مشال إفريقيا ،وإلتزام
الصمت حىت يتبني مآل الوضع يف هذه البالد (.)33
هذا الصمت الذي ميز موقف االقلية اليهودية
إزاء القضية اجلزائرية ،كسرته النداءات املتكررة اليت
وجهتها جمموعة من املثقفني اليهود ،بدعوهتا الصرحية
هلذه الفئة ابإلنضمام اىل مشروع الثورة ،واإلرمتاء يف
أحضان الدولة اجلزائرية املستقبلية ،منوهني يف الوقت
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ذاته ابألسلوب اإلنساين الراقي واحلضاري ،الذي ميز

يهودية أو إسرائيل جديدة يف الشمال

موقف الثورة إزاء مجيع األجناس واألقليات الذمية ،مبا
فيهم فئة اليهود ،وحول ذلك فقد أصدر إحتاد اليهود

اإلفريقي(.)35

املثقفني يف اجلزائر ،بياان جاء فيه..." :ما يازال الوقت
أمامنا لنعود اىل اجملموعة اجلازاررية ،فإن التعلق بصفة
املواطن الفرنسي املفتعلة هو خديعة ،يف الوقت الذي
تتكون فيه األمة اجلازاررية احلديثة والفتية والقوية،
ونعلم أيضا أن مسلمني ويهود قد كشفوا يف كفاحهم
املشرتك عن أخوة يف العرق ،وأهنم حيسون بتعلق
عميق وهناري ابلوطن اجلازارري ،وإننا إذ نصرح بتعلقنا
ابألمة اجلازاررية نعمل على إبطال احلجة اليت
يستخدمها املستعمرون.)34("...

وابلرغم من التجاوزات واجلرائم
اليت اقرتفتها األقلية اليهودية ضد اجلزائرية
يف املرحلة اإلنتقالية من عمر الثورة
التحريرية ،فإن هذه األخرية كانت
متساحمة وإنسانية معهم اىل أبعد احلدود،
بتخيريهم بني البقاء كجزائريني أو
اإلستقرار كرعااي حتفظ هلم حقوقهم
وكرامتهم من جهة أوالرحيل بصفة هنائية،
فكان لألقلية اليهودية أن اختارت الرحيل
بصفة مجاعية ،خوفا من عقدة اجلرائم
والتجاوزات اليت اقرتفوها يف حق

هذه النداءات املتكررة اليت وجهها
اليهود املثقفون ابجلزائر ،اىل ابقي الفئات

اجلزائريني.

اليهودية األخرى ابإلنضمام اىل الثورة
اجلزائرية ،كانت حماولة لصد ابقي الفئات
املشكلة هلذه األقلية من اإلنصياع للدعاية
الفرنسية اليت حاولت إستمالة اليهود يف

خامتة:

صفها ،سيما بعد وصول أنباء عن عناصر
يهودية ،تورطت يف ارتكاب جرائم
واغتياالت مبعية جمموعة من املستوطنني
األوربيون ضد اجلزائريني ،وبعض من
أنصار القضية اجلزائرية واملسامهني يف
تسريع عملية اإلستقالل يف داخل اجلزائر
كما يف خارجها ،ضمن إطار ما يعرف
ب"منظمة اجليش السري ،"o.a.sمن
أجل جتسيد عملي للمشروع الصهيوين
اهلادف اىل حتويل اجلزائر اىل مستعمرة

ويف ختام هذه الدراسة نستنتج أن ظهور
األقلية اليهودية يف اجلزائر ،له جذور وامتدادات اترخيية
موغلة يف القدم ،تعود اىل املوجات اإلستعمارية القدمية
(الفينيقية ،الرومان ،القرطاجيني) اليت استقدت وآوت
األقليات اليهودية على األرض اجلزائرية ،وبعد أن فتحت
بالد املغارب غلى أيدي املسلمني الفاحتني الذين طبقوا
تعاليم اإلسالم على اليهود يف اجلزائر ،أين مت ختيريهم
بني الدخول يف اإلسالم أو البقاء على عقيدهتم مع دفع
اجلزية واإلقرار حبال أهل الذمة على أرضها.
ليتواصل حضور اليهود يف اجملتمع اجلزائري
خالل العهد العثماين ،يف الفرتة اليت برز فيها كقوة
اقتصادية وجتارية هامة ،مكنتها من ولوج جمالس
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السياسيني وجماورة احلكام العثمانيني وصحبتهم ،حىت

-6فوزي سعد هللا :املرجع السابق ،ص 26.

ابتوا من صناع القرار وأهل احلل والعقد يف مصري البالد
والعباد ،اىل أن حلت ابجلزائر املكائد واملصائب جراء
كيدهم ومكرهم ،إذ راحوا يباركون اإلستعمار الفرنسي

-7أبو القاسم سعد هللا :اتريخ اجلازارر الثقايف  ،1830-1500ط،1
ج ،1دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،1998 ،ص41.

يف اجلزائر ،ويتنكرون حلسن العشرة اليت خصهم هبا
أهايل اجلزائر منذ زمن بعيد ،وعند اندالع الثورة
التحريرية دعتهم هذه األخرية اىل طي صفحة املاضي
وبداية عهد جديد تعمه قيم املساواة والتآخي وروح
التسامح مع أولئك اليهود ،إال أن عقدة الذنب ظلت
تطاردهم وتذكرهم ابجلرائم اليت اقرتفوها يف حق
اجلزائريني ،فظلوا يتمسكون حبلم اجلزائر الفرنسية حىت
تبددت أحالمهم واندثرت آماهلم ،بعد استيقاظهم يف
يوم  05جويلية  1962على كابوس إمسه اجلزائر
املستقلة.
اهلوامش:
-1جاء يف تعريف األقلية" :أهنا جمموعة من السكان يف قطر أو إقليم أو
دولة ما ،حبيث ختالف هذه اجملموعة األغلبية يف اإلنتماء العرقي،

اللغوي والديين ،دون أن يعين ذلك أو يالزم موقفا سياسيا وطبقيا

متميازاً" .ينظر :اهلادي دوش :األقليات ومشكلة بناء الدولة الوطنية ،جملة
البحوث والدراسات ،ع ،08املركز اجلامعي الوادي ،اجلزائر ،السنة ،06

جوان  ،2009ص117.
 -2يعود اإلسم احلايل لليهود اىل قبيلة "يهوذا" من بين إسرائيل،و اليت
ذكرت املصادر أهنا قد أبيدت من طرف البابليني بقيادة قائدهم الشهري"
نبوخذ نصر" .ينظر ،إبراهيم خليل أمحد :إسراريل فتنة األجيال ،دار

الوعد العريب ،مصر ،1969 ،ص 123.
-3فوزي سعد هللا :يهود اجلازارر –هؤالء اجملهولون ،-ط ،2دار األمة،
اجلزائر ،2004 ،ص26.
 -4إبراهيم خليل أمحد :املرجع السابق ،ص123.
-5يف حني أن رواية أخرى تشري اىل أن الفرس هم من مسحوا لليهود
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