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قصة عائلة یھودیة مصریة
ماذا تعرف عن الحاخام المبتسم

2009   ،11 ر  توب ك  أ ، األحد

قصة عائلة یھودیة مصریة
القصة منقول من كتاب “الخروج من مصر” للكاتب الیھودي االمریكي ، السكندري المولد ، اندریة
اسیمان و الذي قدمھ د. محمد ابو الغار في كتابھ الممتع “یھود مصر من االزدھار الي الشتات” و سانقل
لكم تقدیمة د. ابو الغار حتي تكون لدینا خلفیة عن الكاتب.
.

"صورة الندريه اسيمان الكاتب اليهودي االمريكي ذو االصل المصري وراوي القصة"

یقول د. ابو الغار: “ یحكي المؤلف اندریھ اسیمان قصة عائلتھ الیھودیة التي عاشت في االسكندریة
الكثر من خمسین عاما في القرن العشرین ، و ھاجرتبعد ذلك الي الخارج، و الكاتب ھو احد افراد
الجیل الرابع لھذه العائلة. و لقد خرجت بعد قراءة الكتاب بانطباع بان الكاتب صریح و صادق ، ویحكي
تاریخ االسرة ببساطة و دقة ، و ربما یكون من اسباب ذلك ان الكاتب كان شاھد عیان علي كثیر من
االحداث ، و انھ قابل بعض افراد العائلة من كبار السن الباقین علي قید الحیاة ، و جلس معھم للتوثیق و
التآكد من معلوماتھ ، و ان معظم ان لم یكن كل افراد العائلة الذین ذكرھم الكاتب قد غادروا الحیاة عند
نشر الكتاب ، مما ال یضعھ في موقف حرج مع شخصیات معاصرة یمكن ان تقرآ الكتاب. ولم یحاول
الكاتب ان یجمل وجھ العائلة في مصر ، بل ذكر كل مشاعرھا الحقیقیة ، الجیدة و السیئة تجاه مصر و
المصریین. و الكاتب ولد في االسكندریة ، وعاش طفولتھ و شبابھ الي ان غادرھا عام ١٩٦٤ و قد درس
في جامعة ھارفارد العریقة بالوالیات المتحدة ، وھو یقوم حالیا بتدریس آداب اللغة الفرنسیة في جامعة
برینستون.

و اآلن الیكم حكایة ھذه العائلة الیھودیة:

“ ترجع اصول ھذه العائلة الیھودیة منذ مئات السنین الي اسبانیا
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My Words

نھایة الطریق
قبل 4 أعوام

ممكن اقرصكــــ.......؟
امــــــــــــــــــــــــــي.........
... والبحث عن الذات
قبل 6 أعوام

دائما......الحاخام حا...
مقالة عن وصف الرحالة

االوروبیین و المستشرقیین
للیھ...
في البدایة

قائمة المدونات
اإللكترونية

حین طرد الیھود
منھا عام ١٤٩٢
میالدیا. و ھاجرت
االسرة الي تركیا ، و
عاشت في استانبول
، وفي القرن التاسع
عشر حاول افراد
العائلة مثل كثیر من
الیھود االتراك
البحث عن جنسیة
اوروبیة اثنا اقامتھم
في تركیا ، وذلك الي
جانب جنسیتھم
التركیة التي حملوھا
اجیاال. وقد نجح
الكثیرون في
ادعائھم ان اجدادھم

القدامي االسبان ھاجروا الي میناء لیفورنو الصغیر في ایطالیا بجوار بیزا حیث عاشوا ھناك. لذلك فھم
یستحقون الجنسیة االیطالیة ، وبالفعل حصل علیھا الكثیرون من افراد ھذه العائلة ، ودخل بعضھم
المدارس االیطالیة في استانبول لتعلم اللغة االیطالیة ، وبقي الكثیرون من الذین یحملون الجنسیة
االیطالیة ال یعرفون حرفا من ھذه اللغة.

"صورة للسلطان العثماني و هو يستقبل اليهود القادميين لتركيا من اسبانيا بعد
سقوطها وبعد محاكم التفتيش "

و قد بدآت العائلة في التفكیر في الھجرة من تركیا عندما احست بآفول نجم االمبراطوریة العثمانیة ، وكان
الحافز االكبر الختیار بلد المھجر ھو الصداقة الوثیقة التي ربطت بین احد افراد العائلة المدعو ایزاك و
االمیر آحمد فؤاد ابن الخدیوي اسماعیل و الذي اصبحا سلطانا ثم ملكا فیما بعد. وقد بدآت الصداقة بینھما
في احدي الجامعات االیطالیة ، حیث تزامال معا في السنة الدراسیة نفسھا. و من ثم ھاجرت االسرة
بآبنائھا الثالثة : نسیم و ایزاك و آرون(المسمي فیلي) و بناتھا االربع الي االسكندریة عام ١٩٠٥ بعد
ان باعت ممتلكاتھا في استانبول(والتي لم تكن بالكثیر) استوطنت االسرة مدینة االسكندریة وعاشت
فیھا الكثر من نصف قرن ، حتي غادرھا آخر فرع في العائلة و منھم مؤلف الكاتب عام ١٩٦٤ و قد
توارثت العائلة لغة الالدینو.

كان االبن االصغر للعائلة و المسمي فیلي شخصیة غریبة االطوار متتعدد المواھب و القدرات ، تمثل
الشخصیة الیھودیة اصدق تمثیل ، فبعد ان تعلم االیطالیة و الفرنسیة الي جانب التركیة و الالدینو ، جند
في الجیش التركي و حارب في صفوفھ ، ثم انضم الي الجیش االلماني ، وشارك في الحرب العالمیة
االولي تحت العلم االلماني ، وبالطبع اتقن اللغة االلمانیة ، وعندما دخلت ایطالیا الحرب العالمیة االولي مع
الحلفاء ، انتقل فیلي للجانب االخر ، وحارب في صفوف الجیش االیطالي ضد االلمان ، وھرب من الجیش
بعد الھزیمة المفجعة لالیطالیین ، وذھب لیعمل في جزر البحر االبیض المتوسط ، ثم لحق بالعائلة التي
ھاجرت الي االسكندریة ، وفیھا افتتح صالة للمزادات تبیع التحف و االنتیكات.

وفي الثالثینات و مع ظھور الفاشیة ، كان
من اكبر مؤیدي موسیلیني من الجالیة
االیطالیة في االسكندریة ، حتي ان
موسیلیني اھداه موسوعة موقعة منھ
شخصیا بیعت بعد ذلك الحدي المكتبات قبل
مغادرة العائلة مصر نھائیا. وكان یرسل
خطابات تحیة و تشجیع لھتلر ، وطلبتھ
المخابرات االیطالیة لیكون عمیال لھا و قبل
ان یوافق علي ذلك ذھب الي المخابرات
البریطانیة في االسكندریة و عرض علیھم
االمر!! فانضم رسمیا كجاسوس للتاج
البریطاني عام ١٩٣٦ ، علي ان یقبل
العمل ظاھریا مع االیطالیین ، و تنقل بین
روما و القاھرة و اثیوبیا التي كان
موسولیني قد غزاھا لیتجسس علي
االیطالیین لصالح االنجلیز. و كانت
المخابرات االیطالیة تصدر لھ كمیات ھائلة

من التحف و االثاث االیطالي القدیم من روما الي صالة المزادات في االسكندریة بمبالغ رمزیة حتي یكون
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ھناك مبرر لسفره المتكرر الي روما امام عیون االنجلیز. و كان فیلي یتباھي بان اخاه ایزاك و بالتالي
ھو شخصیا یضع الملك فؤاد ثم الملك فاروق في جیب الصدیري الصغیر. وقد ساعد الملك في تعیین فیلي
عضوا في مجالس االدارة لعدد كبیر من الشركات الكبري في مصر بمرتبات مرتفعة!! وبعد انتھاء الحرب
العالمیة الثانیة كافآتھ الحكومة االنجلیزیة بمنحھ الجنسیة البریطانیة ، ولم "صورة الفاشيست
االيطالي موسوليني" تكن عالقة فیلي بالحركة الصھیونیة في مصر علي ما یرام، فقد اتھمھ رجالھا
بانھ یتجسس لصالح االنجلیز ضدھم في الفترة التي سبقت قیام دولة اسرائیل ، بل و حاولوا االعتداء
علیھ.

وبعد قیام دولة اسرائیل احس فیلي بقلب الجاسوس و عقلھ ، انھ یجب ان یعد العدة في وقت ما للرحیل من
مصر، وتآكد ھذا االحساس بعد قیام الثورة عام ١٩٥٢ ، فبدآ یھرب اموالھ الضخمة الي الخارج ، وباع
بالتدریج كل ممتلكاتھ ، ما عدا فیال قدیمة ملیئة ببعض االثاث الذي ال یساوي شیئا. ویبدو ان فیلي كان
یرآس منظمة للتھریب ، وربما للجاسوسیة ضد مصر!! وفي عام ١٩٥٥ نظمت االسرة حفال ضخما
استمر ثالثة ایام لمئات المدعوین ، احتفاال بعید المیالد المئوي للجدة الكبري رآس العائلة التي ھاجرت
عام ١٩٠٥ الي مصر، وكان عمرھا آنذاك خمسة و اربعین عاما ، وبلغت اآلن مائة عام ، وھي بصحة
جیدة و ذاكرتھا قویة. وفي مساء الیوم الثالث و االخیر لحفل عید المیالد القي ابنھا االكبر نسیم كلمة
لتكریم امھ و تآكد من مائة شمعة قد اضیئت غي انحاء المنزل ، و القت الجدة كلمة تحیة ، بدآت بالتركیة
التي كانت قد نسیتھا ، وحاولت التكملة باالیطالیة الركیكة ، لكنھا غیرت الي الفرنسیة التي تجیدھا ، ولم
یكن ھناك شیئا باالدینو ، الن اقل القلیل من الحضور یعرفھا. وفجآة دخل احد اصدقاء االخوة ، وھو یلھث
قادما من الخارج ، وطلب مقابلة فیلي علي انفراد ، واخبره بان احد اعضاء الخلیة التي ینتمي الیھا فیلي
قد قیض علیھ ، وضبطت معھ ورقة بھا بضعة اسماء منھا فیلي و بعض المعلومات االخري ، منھا ارقام
الحسابات في سویسرا.

ونادي فیلي بقیة االخوة ، واخبرھم بانھ سوف یغادر مصر نھائیا وفورا ، وطلب ان تستمر الحفلة
بطریقة عادیة حتي ال یالحظ احد شیئا ، و قد رفض السفر ھاربا علي ظھر سفینة تجاریة یونانیة تغادر
المیناء بعد بضع ساعات ، و اخذ حقیبة من المنزل فیھا بعض المالبس القدیمة ، وانطلق مع السائق الي
مطار القاھرة ، وقبل ان یتم التبلیغ بالقبض علیھ ببضع ساعات كان قد غادر القاھرة. و من عجائب القدر
ان تستدعي الحكومة فیلي بعد اربع سنوات خبیرا اجنبیا لبیع مقتنیات العائلة المالكة في المزاد العلني.

فیلي حامال الجنسیة البریطانیة الي انجلترا ، و غیر اسمھ الي اسم انجلیزي قح ، وغیر دیانتھ الي
المسیحیة ، واشتري ضیعة في الریف االنجلیزي ، لیتقاعد فیھا دون ان یعلم او یحس احد بانھ اجنبي ،
او ان لھ تاریخا تشیب لھ الرؤوس. وعندما ذھب المؤلف لزیارة خالھ فیلي ، حین كان في الثمانین من
عمره في ضیعتھ بانجلترا ، حیث یعیش مع اوالده واحفاده ، رفض الحدیث عن االسكندریة، و عندما ذكر
امامھ بعض اسماء االصدقاء و االقارب ، قال: ان ھذا التاریخ زبالة، و المھم ھو الحاضر ، آلیس المنظر
رائعا ھنا في الریف االنجلیزي؟ و بعد قضاء یومین في ضیافتھ عرف بالمصادفة من احفاد فیلي انھ كان
من عادتھ قبل ان ینام ان یغلق الحجرة علي نفسھ ، بحیث ال یعرف احد انھ یستمع لنشرة االخبار
بالفرنسیة لمدة ساعة كاملة من محطة رادیو اسرائیل.

مصر من العائلة بعمل مشروع مختلف ، بدءا من افتتاح صالة بلیاردو الي صالة مزادات الي محل لبیع و
اصالح الدراجات، و تكبر العائلة في الحجم و الثروة ویزداد عددھا ، و تسكن في االبراھمیة باالسكندریة
وسبورتنج ، ثم تنتقل الي سموحة. وكان لھم بیت في المندرة ینتقلون الیھ كل صیف ، وكانوا في
بحبوحة من العیش ، و لدیھم الخدم و الطباخون و السفرجیة و السائق. واستمرت العائلة تعیش حیاة
سعیدة ، بالرغم من القلق الشدید الذي راودھم في فترة معركة العالمین ، وخوفھم من انتصار االلمان ،
وھو ما كان یعني ھروبھم من مصر و احتمال القبض علیھم.
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وكانت تلك الفترة من
الفترات العصیبة في
حیاة یھود االسكندریة ،
وقد حددت الحكومة
البریطانیة اقامة الرعایا
االیطالیین و االلمان ،
خوفا من ان یكونوا
طابورا خامسا لجیش
رومیل. ولكن ھذه
العائلة التي كان افرادھا
یحملون جوازات سفر
ایطالیة لم تمس من
قریب و ال من بعید ،
النھم یھود اوال و ثانیا
الن فیلي یعمل جاسوسا
لالنجلیز. و قبل معركة
العلمین ترك الجمیع
منازلھم ، و ذھبوا الي

الجدة الكبري في منزلھا الذي رفع منھ االثاث ، و فرشت النراتب علي ارض البیت ، لینام الجمیع رجاال و
نساء و اطفاال كل یوم ، حتي انتھت المعركة بھزیمة رومیل ، فعاد كل الي بیتھ حتي قیام دولة اسرائیل ،
في ذلك الوقت عندما شعرت االسرة مرة اخري بالخوف من الشعور العدائي المتوقع من المصریین تجاه
الیھود ، ذھبوا مرة اخري الي الجدة الكبري ، ففرشت المراتب و نامت العائلة جمیعھا علي االرض حتي
ھدآت النفوس ، و عاد الجمیع مرة اخري الي منازلھم.

اما االخ إیزاك فكان الصدیق
الشخصي للملك فؤاد ، و من بعده
الملك فاروق ، و قد وصلت درجة
الصداقة الي حد ان ایزاك اخبر الملك
فؤاد بان اختھ قاربت علي سن
االربعین و لم تتزوج بعد ، فساعده
الملك بترتیب زواج اختھ من یھودي
یقیم في مصر ، یسمي آلدو خون و
یعرفھ العامة باسم خون باشا.!!!!!
و لفرط ثقة الملك فؤاد و حبھ للسید
ایزاك عینھ في منصب مدیر عام
وزارة المالیة!! وساعد ایزاك اخاه
فیلي في الوصول الي مناصبھ الكثیرة
، و ساعد في تعین اعداد كبیرة من
افراد العائلةسبابا و شیوخا في
مناصب اداریة كبري في الشركات و
البنوك بمرتبات كبیرة مغریة. و قد
بلغت مساعدات الملك الیزاك حدا غیر
معقول ، عندما تدخل لمساعدة احد
اقارب العائلة في الھروب من المانیا ،
و اعطاه جوازي سفر دبلوماسیین
مصریین لھ و لزوجتھ!!!!

اما االخ نسیم فلم یكن لھ دور واضح ، باستثناء حبھ للھدوء و القراءة و لعب الجولف بصفة دائمة. اما
البنات فقد تزوجن من یھود من ذوي اصول غربیة ( اشكناز ) في االسكندریة ، وكان ھناك یھودي عربي
كان قادما من حلب ، تزوج احدي االخوات ، وكان الوحید من غیر الیھود االوربیین الذي دخل ھذه العائلة ،
وقد نظر الیھ االخوة جمیعا بنظرة متعالیة فیھا بعض االحتقار.

"صورة للملك فؤاد والد الملك فاروق"

العائلة وعدوان ١٩٥٦
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"في عام ۱۹٥٦ اتحد واتفق الفرنسيون مع االسرائيليون و االنجليز علي الهجوم معا
علي مصر و اعادة احتاللها" 

یحتل العدوان الثالثي علي مصر جزءا مھما في تاریخ ھذه العائلة، النھ كان حدا فاصال في عالقتھم
بالحكومة المصریة ، التي بدآت یشوبھا بعض القلق بعد القلق بعد ١٩٥٢ ، وتطورت العالقة تدریجیا
حتي وصلت الي قمة االحداث اثناء عدوان ١٩٥٦ حین ظھر بوضوح الي اي جانب یقفون و اتخذت

الحكومة موقفا شدید الحزم و الحذر منھم. و من ناحیة اخري كان الشتراك اسرائیل في العدوان الثالثي
اثر حاسم في اثارة الشعور الشعبي ضد الیھود ، خاصة بعد ما ظھر من تصرفاتھم اثناء العدوان.
وھناك الكثیر من االحداث التي كان الكاتب فیھا شاھد عیان اثناء فترة حرب ١٩٥٦ ، وتدل علي عدم
تعاطف و انتماء ھذه العائلة و مثیالتھا الي مصر. فعند حدوث اول غارة جویة علي االسكندریة ، كان

الكاتب صبیا مع امھ في وسط المدینة ، و بعد ان اطفئت االنوار دخال الي محل بقالة یملكھ اجنبي ، واقفل
الباب علي مجموعة من الزبائن كلھم من االجانب ، فسمع الصبي في الظالم اصواتا تقول : سوف یتم
سحقھم في یوم او اثنین ، وسوف یلقن االنجلیز المصریین درسا یستحقونھ لقیامھم بتآمیم القناة و

سوف تعود االمور كما كانت، و ایده آخر بلكنة اجنبیة قائال : ان شاء هللا.
وبعد ان وصلت االم بعد معاناة الي منزل العائلة مع ابنھا في الظالم وجدت ھذه العائلة مكتملة، وقد فرشت

المراتب علي االرض للمرة الثالثة خالل خمسة عشر عاما ، حتي ان ینام جمیع االخوة و االبناء مع
اسرھم. ولم تلتزم العائلة باطفاء االنوار بالكامل و بدآوا یسمعون صیاحا في الشارع : اطفئ االنوار ،
وصعد احد البوابین الي شقتھم قائال: اطفئوا النور تماما، ھل تریدون ان یضربونا بالقنابل ، و اذا لم

تطفئوا االنوار سوف ابلغ البولیس بانكم جواسیس.

واثناء الظالم الدامس قال االخ نسیم الذي كان عمره اكثر من ثمانین عاما:  دعنا ننتظر حتي تنتھي
الحرب ، وسوف یري ھؤالء المتوحشین المصریون جزاء ما فعلوا ، لقد تحملنا ھذه االفكار و الشعارات

الوطنیة اكثر مما ینبغي.
ورد علیھ اخوه ایزاك و كان في الثمانین من عمره: ھل یعرف ھؤالء الذین یزعقون انا”اطفئ االنوار”
من نحن؟ لقد كان في استطاعتي معاقبتھم بالجلد بالكرابیج و السجن یوما ما( وذلك في اشارة الي عالقتھ
القویة بالملك السابق ) و صاح احد الصغار: آه ، لو كان الملك موجودا. وصاحت االخت مارتا التي كانت
قد تعدت السبعین: نحن في حاجة الي موسي جدید ، اعني بذلك موسي مودرن ، ورجالنا الذي یصلح ان

یكون موسي ھو فیلي الذي غادرنا العام الماضي الي انجلترا لیعیش بقیة عمره.
ثم سآل احدھم : كم من الوقت یكفي لسحق الجیش المصري؟ و اجاب آخر یومین او ثالثة ، وسوف

یستقر االمر خالل بضعة اسابیع كما كان تماما.

واخذت العائلة كلھا تحاول التقاط احدي الموجات القصیرة لالذاعات االجنبیة التي اعلنت احتالل بور سعید
، وھنا ارتفعت صیحات الفرحة و التھلیل من جمیع افراد العائلة ، ووقفت االختان الكبیرتان ترقصان من
الفرح علي ضوء الشمعة الوحیدة!! وصاح نسیم : لو كان فیلي معنا لكان فتحج زجاجة شمبانیا. و عندئذ

وقف ایزاك صائحا بلغة الالدینو : توقفوا اآلن و كفي، ان بیتا ملئ بالخدم العرب ، ونحن ال نعرف
مشاعرھم الحقیقة تجاه ما یحدث ، وتجاه شعورنا الظاھر بالفرح.!!!!

وفي صباح الیوم التالي لبدء الحرب غادر نسیم المنزل الي نادي سموحة للعب الجولف كعادتھ كل یوم ،
و ارسل ایزاك احد الخدم لیشتري لھ جمیع الصحف و المجالت بجمیع اللغات ، وبدآت العائلة الكبیرة تعد
افطارھا الذي وصفھ احدھم بانھ كان افخم من افطار اعظم فندق في العالم. و علي المائدة سآلت الجدة احد
افراد الجیل الثالث: ماذا ترید ان تعمل عندما تكبر؟ فقال: ارید ان اصبح سفیرا. ، فسالھ العم : و ما البلد
الذي ستمثلھ و تكون سفیره؟ فكانت االجابة سریعة: فرنسا طبعا. فقال لھ العم: ولكنك لست فرنسیا! بل

تحمل جواز سفر ایطالیا ، و في الحقیقة انك لست ایطالیا ، فانت تركیا !!!
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وبما ان جمیع افراد العائلة كانوا
دائما یتحدثون عن تركیا الدولة
التي احتضنتھم لعدة قرون

باحتقار شدید ، فقد اھعلن الشاب
الصغیر انھ ال یرید ان یكون
سفیرا لتركیا ، و انھ سینسي

الفكرة من اساسھا!!!!
"صورة للرئيس جمال عبد
الناصر علي غالف مجلة
التايم"

و بعد الفطار خرج ایزاك و معھ
الشاب الصغیر اندریھ اسیمان
الراؤي لھذه القصة لمقابلة اھم
سمسار یھودي في البورصة

المصریة. وقد كان ھذا السمسار
ھو السمسار االساسي لالجانب و
االغنیاء المصریون ، وكان

یسكن في فیال كبیرة بالقرب من
منطقة بولكي باالسكندریة و كان

الغرض من الزیارة تقصي
االخبار تحسبا للمستقبل. و كان
رآي السمسار ان االنجلیز و

الفرنسیین سوف ینسحبون من
مصر، و ان جمال عبد الناصر لن یغفر لھم ذلك. و

سیكون ھناك ثآر من االنجلیز و الفرنسیین ، وربما یلي
ذلك تآمیم ممتلكاتھم ، ثم طرد الیھود انتقاما من ھجوم

اسرائیل. فاعترض ایزاك قائال: لكننا لسنا من اسرائیل.

فقال السمسار: یمكنك ان تقول ذلك للرئیس عبد الناصر.
فعلق ایزاك: ھذه االیام من ایام ھجوم رومیل علي

العالمین. وقال ایزاك للسمسار: اذا حدث لي شئ تذكر
اسم كراوس في جنیف ، واخي فیلي یعرف في انجلترا.
فامسك السمسار علبة سجائر لیكتب علیھا االسم ، فحذره
ایزاك ونبھھ ان ھذه المعلومة البد ان تبقي في الذاكرة
فقط. وفي الیوم التالي ظھر البولیس في شقتھم لیسآل
عن شخص كان یرسل اشارات مورس الي السفن في
البحر المتوسط ، لكنھ تركھم دون ان یفعل شیئا.

وقررت الجدة ان العائلة تحتاج الي حظ احسن ، فامرت بوضع منقد الفحم الكبیر علي االرض ، و بعد ان
اشعلتھ وضعت علیھ البخور ، و كان علي الجمیع ان یقفزون فوق المنقد الذي یتصاعد منھ البخور ، بدءا
بالرجال ثم النساء ثم الخدم. وعاد رجال البولیس مرة اخري في الیوم آخر ، وقالوا ان لدیھم دلیال قاطعا
علي ان ایزاك یھرب االموال و المجوھرات الي الخارج و ان اخاه فیلي كان یقوم بذلك لسنوات طوال. و
قبض علیھ بتھمة خیانة الدولة ، فقال: ان عمري ثمانون عاما. وحاولت اختھ ان تقول للشرطة انھ ال

یمكن القبض علیھ، النھ مواطن لدولة اوروبیة!! وقال اخوه نسیم : لو سجنتموه فلن یعیش یوما واحدا.

http://2.bp.blogspot.com/_OJhRfBbkIJk/StHGse39bkI/AAAAAAAAAC8/Oqv041TwmR4/s1600-h/1101630329_400.jpg
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"صورة ليهودي تم ترحيله السباب امنية من مصر في الخمسينات بعد تورط عدد من
اليهود المصريين في فضيحة الفون" 

وبعد اسبوع من القبض علي ایزاك وصل للعائلة تلغراف من فرنسا و كان الراسل ھو ایزاك یخبرھم فیھ
بوصولھ الیھا آمنا سالما. وبدآت العائلة مناقشة الھجرة من مصر و التخطیط لھا ، و ھو ما تحقق علي
ارض الواقع لجمیع افراد العائلة ماعدا و الد المؤلف الذي كان یملك مصنعا للنسیج یدر علیھ ارباحا ھائلة
، وكان یود ان یبقي مع عائلتھ في االسكندریة ، وفعال بقي فیھا ثمانیة سنوات حتي غادرھا عام ١٩٦٤ ،
و خالل تلك االعوام تغیرت االسكندریة ، وتغیرت الحیاة في مصر، واممت كلیة فیكتوریا التي كان یدرس
ابنھ( مؤلف الكتاب) فیھا ، وتحولت الي كلیة النصر و اصبح تدریس اللغة العربیة اجباریا فیھا ، و

اصبح ھو الیھودي الوحید في الفصل ، و كان علیھ ان یحفظ آیات من القرآن ضمن دروس اللغة العربیة
وان یحفظ اآلناشید التي تمجد العرب و تحتقر من اسرائیل ، و بالطبع ال یقارن ھذا بما یدرسھ اآلالف من
التالمیذ العرب في اسرائیل عن تاریخ اسرائیل و امجادھا، وتحقیر كل ما لھ عالقة بالعرب ، وكان ابوه
مصرا علي ان یستمر في المدرسة ، النھ اذا اراد ان یعیش في مصر في ذلك العصر ، فالبد ان یجید لغتھا
، و قد القي الصبي كثیرا من العنت في تلك الفترة ، تارة من المدرسین و تارة من الزمالء حتي رضخ
ابوه و نقلھ الي المدرسة االمریكیة ، التي لم تكن اللغة العربیة اجباریة فیھا. واضطر ابوه الي ان یغادر

مصر نھائیا بعد ان اممت امالكھ بعد ذلك.

ویذكر الكاتب انھ اثناء زیارة الي المقابر الیھودیة باالسكندریة في یوم كیبور و كانوا یخططون لترك
مصر ، قال لھ ابوه: انھ من المحزن ان نترك احباءنا في قبورھم یتقلبون ، علي حین نخطط نحن
للمغادرة ، و لعلھم یسالوننا الماذا جئنا في المقام االول و نحن نكره ھذا البلد الذي دفنوننا فیھ؟

http://1.bp.blogspot.com/_OJhRfBbkIJk/StHJwjdHFlI/AAAAAAAAADM/pGgpQ3ZxUUk/s1600-h/departure2.jpg
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"طابور طويل من اليهود و االوروبيين المغادريين عام ۱۹٥۷ ، بعد اشهر قليلة من عدوان
"٥٦

واعتقد ان الكاتب كان امینا في روایة االحداث الحقیقة التي مرت بعائلتھ، وحاول جمع المعلومات و مقابلة
االحیاء الستكمال االحداث ، و لم یحاول ان یجمل الشخصیة الیھودیة ، بل اظھر بوضوح ان الجمیع لم
یحب مصرنا و ال شعبنا و انما احب اسكندریتھم و بحرھا و جمالھا. و الكتاب یعطي انطباعا واضحا بان
مصر كان فیھا دولتان ، احداھما للمصریین و االخري لالجانب، و من خالل صفحات ھذا الكتاب و التي

تقترب من الثالثمائة صفحة ، و تغطي اكثر من خمسین عاما من تاریخ مصر في القرن العشرین ، لم نقرآ
عن حدث واحد مثل ثورة ١٩١٩ او مظاھرات ١٩٣٥ او التغیرات السیاسیة النتالحقة ، و لم یذكر اسم
زعیم او وزیر مصري واحد ، و ال اسم كاتب او ادیب او فنان مصري ، و ال حتي راقصة مصریة. فالكتاب
ملئ باسماء و شخصیات كلھا اجنبیة ، اما االسماء المصریة الكثیرة ، فھي فقط اسماء الخدم بانواعھ

كافة. و قد قالت الجدة في كلمتھا احتفاال بعید میالدھا المئوي انھا تعرف خمسین كلمة عربیة ، بمعدل كلمة
عن كل سنة اقامتھا في مصر، و بالرغم من ان ھذه العائلة لم تذھب الي اسرائیل ، اال ان زعیمھم العم
فیلي المقیم بانجلترا كان یستمع كل لیلة لمدة ساعة كاملة الي نشرة االخبار بالفرنسیة من محطة

اسرائیل. و كان العم ایزاك یتعلم العبریة الدارجة و ھو في الثمانین من عمره ، النھ یتمني ان یموت
باسرائیل!!!!!

"ختم خروج علي جواز سفر يهودي بتاريخ ۲۸ـ۱۰ـ۱۹٦۷ ، خمس شهور من بعد نكسة ٥
يونيو ٦۷" 

وال یمكن االعتقاد بان معاناة تلمیذ یھودي واحدبسبب دراستھ لتاریخ الشرق االوسط من وجھة النظر
المصریة التي تدین اسرائیل یسبب الكوارث التي سببتھا اسرائیل لمصر و المنطقة من حولھا ، فھي
مختلفة عن معاناة آالف التالمیذ الفلسطینیین الذین یحملون الجنسیة االسرائیلیة ، عندما یقرآون التاریخ

الذي یمجد اسرائیل و ال یعترف بآي حقوق للعرب.
ویوضح الكتاب ان معظم االجانب و الیھود الذین ھاجروا الي االسكندریة كانوا فقراء في اوروبا ، وبعد
فترة وجیزة من ھجرتھم الي مصر اصبحوا یعیشون حیاة رغدة ، ومنھم من ربح اموال طائلة ، و لم

یشعر اي منھم بآستثناء بعض الیونانیین ان ھذا الوطن یمكن ان یكون وطنھم الدائم ، و ان یندمجوا
فیھ و یتعلموا لغتھ. وحقیقة االمر انھ عندما اممت ممتلكات االجانب الیھود ، كان ذلك جزاءا من سلسلة
تآمیمات سیاسیة للدولة ، وطالت االغنیاء المصریین ایضا في قطاعات الصناعة و التجارة و الزراعة.

وعندما ھاجرت العائلة الي اوروبا مرة اخري ، و استوطن معظمھم في فرنسا اصبحت حیاتھم بسیطة في
شقق صغیرة بدون الخدم والحشم و الطباخین و السائقین.
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حاییم ناحوم ”افندي” ١٩٦٠١٨٧٣ ولد في (ماجنسیا) بالقرب من ازمیر ،
بتركیا. درس الثانویة في استانبول ، التحق بالمدرسة العلیا للحاخامات بباریس
،ودرس اللغات الشرقیة ،وشارك في تآسیس رابطة “االتحاد و الترقي” و التي
كانت لھا دورا فعاال في االنقالب علي السلطان العثماني و القضاء علي دولة
الخالفة بتركیا ،عین في منصب “حاخام باشي” (كبیرا للحاخامات قي استانبول
عقب عودتھ من باریس في عام ١٩٠٨.

فضیلة الحاخام األكبر استھل جالئل أعمالھ بعد خلع السلطان عبدالحمید بكفاحھ
كفاح األبطال إللغاء الجواز األحمر ، وھو الجواز الذي كان السلطان رحمھ هللا قد
أصدره بعد المؤتمر الصھیوني األول لكي یقید بھ حركة الیھود ، ویمنع أي
یھودي في الدولة العثمانیة من خارج فلسطین من الدخول إلیھا والمكوث بھا أكثر
من ثالثة أشھر .وبعد الحرب العالمیة األولى لم تجد الحكومة التركیة أحدًا غیر
رجل الدین التقي النقي یتولى التفاوض عنھا . فاستقال فضیلتھ من منصبھ
(حاخام الیھود األكبر في الدولة العثمانیة) ثم ذھب إلى الھاي لیمكث بھا سنة
كاملة مفاوضاً وحده عن الحكومة التركیة ومقرباً بینھا وبین الحلفاء 
ثم من الھاي إلى لندن لیلتقي رئیس الحكومة البریطانیة " لوید جورج " ، فإلى
باریس لیقابل بوانكریھ رئیس الجمھوریة الفرنسیة ومن باریس إلى سویسرا
بتأشیرة أرسلھا إلیھ في األستانة من لندن حاییم وایزمن زعیم الحركة الصھیونیة
، لیكون مبعوث أتاتورك إلى مؤتمر لوزان .
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وبعد أن أتم سیادتھ ( لم یكن صاحب فضیلة إذ ذاك ) مھمتھ بنجاح وعقد صفقة
إلغاء الخالفة والشریعة ودشن تركیا الكمالیة العلمانیة ، عاد إلى إسالم بول وقد
دفعت الصحف الكمالیة الجماھیر في الشوارع الستقبال " منقذ القومیة التركیة "
وعندما تصل إلى العبارة األخیرة ، ارجع إلى البروتوكول السابع لتقرأ فیھ
تفسیرھا : " لكي نصل إلى غایاتنا یجب أن ننطوي على كثیر من الخبث والدھاء
خالل المفاوضات واالتفاقات ... كي نظھر بمظھر األمیین المتحمل للمسؤولیة
وبھذا ستنظر إلینا حكومات األمیین التي علمناھا أن تقتصر في النظر على جانب
األمور الظاھر وحده كأننا متفضلون ومنقذون لإلنسانیة " .

اصقل خبرتھ السیاسیة من خالل عالقتھ بالدوائر السیاسیة و الدبلوماسیة في
والیات الدولة العثمانیة ،والوالیات المتحدة االمریكیة ،وفرنسا ،ومن خالل
المشاركة في الوفود الرسمیة الممثلة لتركیا في عدة مفاوضات و مؤتمرات، و
منھا مفاوضات الھدنة الحربیة في Hague ، وفي واشنطن ١٩٢٢١٩٢٠ ،
وفي مؤتمر السالم الذي عقد في لوزان بسویسرا عام ١٩٢٢ ،وكانت الحكومة
التركیة قد اوكلت الیھ مھمة تحقیق التفاھم مع بریطانیا و تحسین العالقات بینھما
،وھي المھمة التي شجعتھا المنظمة الصھیونیة العالمیة!!!!!!!

كانت اھتماماتھ و طموحاتھ السیاسیة بال حدود ،وعلي حساب الجوانب الروحیة
والدینیة. وقد ادئ ذلك الي اھمالھ في كثیر من االحیان لمسئولیات منصبھ ،مما
ادي الي عدة حمالت ھجوم علیھ خاصة من الیھود االشكناز الصھاینة و الذین
وصفوه بانھ “آفاق ،محتال، ثعبان” و عندما رفضت السلطات الحكومیة اختیاره
ممثال لھا في واشنطن ،تقدم باستقالة من منصبھ الذي اكتسب من خاللھ شھرتھ
كدبلوماسي
شرقي، اكثر منھ كرجل دین، حتي اطلق علیھ “افضل حاخام بین الدبلوماسیین
،وافضل دبلوماسي بین الحاخامات”!!!!!!!!!

وكما ترى فصاحب الفضیلة حاخام الیھود األكبر الذي لن تجد لھ سیرة في
موسوعة وال اسماً في وثیقة وال إشارة في مرجع معتمد ، كاف وحده إلثبات
صحة البروتوكوالت . ویأتي السؤال : صاحب الفضیلة الذي ولد في أزمیر وتلقى
تعلیمھ في تركیا ثم في فرنسا ، وفاوض على تفكیك إمبراطوریة ومثل حكومتھ
في أحرج لحظاتھا بعد خروجھا مھزومة في حرب عالمیة " ھذا " الحبر الفھامة
" رجل الدین الذي اشتغل بالسیاسة لكي یعزل دیناً آخر عن السیاسة !! ما الذي
حدا بھ إلى أن " عطف على مصر ولبى ندائھا فأغاثھا وحقق رجاءھا وبلغھا
مأربھا ومنتھاھا " لیعود مرة أخرى صاحب الفضیلة ویصبح حاخاماً اكبر للیھود
فیھا وھو لم یرھا من قبل ؟!

ربما تصبح إجابة السؤال أسھل إذا علم أن زحف األفعى الیھودیة إلى فلسطین ما
كان لیتم ، بعد إزاحة الخالفة وتفكیك الشام ، إال بإخراج مصر من معادلة المنطقة
وعزلھا عنھا ، لیس فقط على المستوى السیاسي والعسكري ، ولكن أیضاً وأھم
عزلھا على المستوى العقلي والنفسي . وكان ھذاایضا ھو الھدف الحقیقي من
دخول بریطانیا مصر ، وھو محور السیاسات البریطانیة ( واألمریكیة من بعدھا )
في كل مستویاتھا ( قانونیة ، إداریة ، وتعلیمیة ، وإعالمیة ).
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وربما یتضح دور صاحب الفضیلة إذا علم أن الحكومات المصریة في العشرینیات
والثالثینیات وحتى 1948 م وفلسطین تلتھب بأفعال العصابات الیھودیة في حمایة
الجیوش البریطانیة كانت تتبنى " نموذجاً مركباً " تطارد بھ أي مؤتمر أو اجتماع
لمناصرة فلسطین وتغلق أي جریدة تعرف المصریین بما یحدث فیھا ، في الوقت
الذي كان الیھود یعقدون المؤتمرات ویقیمون الجمعیات لمناصرة الصھاینة ، وكل
زعماء الحركة الصھیونیة زاروا مصر خالل هذه الحقبة لتنظیم صفوف الیھود
فیھا تحت سمع الحكومات المصریة وبصرھا وبعلمھا .
والجرائد الیھودیة في مصر كانت تبث دعایة صھیونیة صریحة ، وعلى رأسھا
جریدة " إسرائیل " التي كان یصدرھا ألبرت موصیري وتحظى بدعم فضیلة
الحاخام األكبر !! ذلك " ألننا ال نستطیع أن نسمح ببث أي دعایة لفلسطین ضد
الیھود في مصر إذ الیھود أقلیة ونحن نحافظ على شعور األقلیة في بالدنا "
حسبما أعلن في بیان رسمي رئیس الحكومة المصریة ، الزعیم الوطني الكبیر
مصطفى النحاس !! ووصل األمر بإسماعیل صدقي باشا الذي كان على عالقة
وثیقة بكبار المالیین الیھود في مصر وترتبط مصالحھ االقتصادیة بھم ، وصل
األمر بھ إلى أن أصدر أمرًا لوزارة األوقاف بمنع ذكر اسم فلسطین في خطبة
الجمعة !! .وربما تفھم لماذا جاء حضرة صاحب الفضیلة إلى مصر وما الذي كان
یفعلھ فیھا إذا علمت أن فضیلتھ سعى وشارك في إنشاء عشرات المحافل
الماسونیة في مصر .

وفي عھده وبجھوده المباركة وبالتعاون مع قطاوي باشا وزیر مالیة مصر
األسبق تمكن فضیلتھ سنة 1936 م من جمع 13 ألف جنیھ من أندیة المكابي
الیھودیة ، رصدھا فضیلتھ لشراء أراض في فلسطین إلیواء الیھود ( الغالبة )
الذین قدموا من فجاج األرض إلى فلسطین ولیس لھم فیھا مأوى ! ما جاء فضیلة
الحاخام األكبر مصر من أجلھ ھو ما تجده في التقریر الذي نشرتھ جریدة السیاسة
األسبوعیة الصادرة في 14 یولیو 1928م لمراسلھا في القدس عن زیارة فضیلتھ
لفلسطین : " زار فضیلة حاخام مصر األكبر مركز اللجنة الصھیونیة وجمعیة
رأس المال القومي وغیرھا من الجمعیات الصھیونیة وخطب في حفل أقیم لھ ،
فحث الیھود على بث الدعایة لتوحید جمیع الفرق الیھودیة ... واقترح أن ینشأ
في الجامعة العبریة فرع لتعلیم الربانیین الذین یتشربون مدة وجودھم ھنا حب
أرض إسرائیل وھكذا فإنھم عند عودتھم إلى بالدھم یبثون الدعوى إلنشاء الوطن
القومي الیھودي . وقد وعد فضیلتھ في نھایة خطبتھ أن یحبب یھود مصر
بفلسطين ..!
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"صورة للحاخام المبتسم مع اعضاء مجمع فؤاد االول
للغة العربية"

كثرت زیارات حاییم ناحوم لفلسطین ،ولقاءاتھ باللجان و الجمعیات الصھیونیة
التي حرصت علي تجنیده في خدمج اھدافھا. وقد قوبل دوره في تشجیع النشاط
الصھیوني في مصر بالحذر و الكراھیة احیانا، اال انھ كان قد وثق صلتھ بالملك
فؤاد ، الذي عینھ عام ١٩٢٥ حاخاما اكبر لمصر و السودان و منحھ الجنسیة
المصریة عام ١٩٢٩ و عینھ عضوا بمجلس الشیوخ عام ١٩٣١ ،وفي نوفمبر
عام ١٩٣٣ ،نال عضویة مجمع فؤاد االول للغة العربیة “مجمع اللغة العربیة
االن”

حاول حاییم ناحوم تقریب وجھات النظر بین زعماء الطائفة الیھودیة في مصر
من اجل الصالح العام ،ولكنھ قوبل بالرفض و الكراھیة و اعتراضات من بعض
الشخصیات الھامة في الطائفة ،ولكن مع انتخابات المجلس الجدید للطائفة عاد
الھدواء النسبي، وفي مارس ١٩٢٥ شكل حاییم ناحوم افندي مكتب
“الحاخامخانة االسرائیلیة بالقاھرة” وفي نوفمبر ١٩٢٦ ،وضعت الئحة
االسكندریةعلي غرار الئحة الطائفة باالسكندریة عام ١٨٧٢ و لكن بخالف الئحة
االسكندریة ، تحتم ان یكون ثلثي االعضاء الثمانیة عشرة من المواطنین الیھود
المصریین و تنص ھذه الالئحة علي خضوع الطائفة الطائفة الحكام المجلس و
الذي تنتخبھ الجمعیة العمومیة لمدة ثالثة سنوات ،وحق التصویت مكفول
العضاء الذین یدفعون االاریخا طوال ھذه الثالث سنوات.
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"صورة للحاخام المبتسم مع مسيو قطاوي و بعض
اعضاء الطائفة اليهودية في مصر" 

وعندما تم اقرار رئاسة الطائفة لمدة سنة واحدة ،حاول البعض التدخل لتعدیل ھذا
القرار ،لكن لم یستجب الحاخام حاییم ناحوم لمطلبھم ،مما ادي الي سقوط
جوزیف قطاوي صریعا للمرض و اصابتھ بالشلل النصفي حتي واقتھ المنیھ عام
.١٩٤٣

تحددت اختصاصات مجلس الطائفة في رعایة مصالح وحقوق الطائفة وتحدید
سلطة الحاخام بانھا سلطة دینیة فقط ،ویتلقي تعلیماتھ من المجلس ،ویوقع علي
الطلبات الدینیة و المدنیة و الخدمات ،والشئون المالیة من اختصاص المجلس
فقط. ولكن مع الوقت ومع التعدیالت التي ادخلت علي اللوائح من اجل اعطاء
سلطات اوسع و نفوذ اقوي للحاخام حاییم ناحوم افندي و مع وفاة جوزیف
قطاوي عام ١٩٤٣ تمكن الحاخام المبتسم حاییم ناحوم افندي من الھیمنة علي
الطائفة و لیصبح بمقتضي التعدیالت التي ادخلت علي اللوائح “الممثل الرسمي”
للطائفة الیھودیة في مصر.
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"صورة للحاخام وهو يقوم بعقد قرآن لرجل و امرآة يهودية
، طبعا من عالية القوم كما هو واضح في الصورة ، يهود
اشكناز"

وتروي وثائق الجنیزة الیھودیة أي المقبرة الكتشافھا في مقابر یھود مصر
بالبساتین الجدلیة التي وردت في حوار مثیر وتاریخي بین الملیونیر الیھودي
ألبرت موصیري والحاخام األكبر للطائفة الیھودیة في مصر حاییم ناحوم أفندي
الذي كان عضوا في مجمع اللغة العربیة بالقاھرة. عندما وجھ موصیري سؤاال
لناحوم قائال «كیف یمكن لإلنسان أن یكون مواطنا مخلصا لبلد مولده في حین
یكون موالیا للوطن القومي الیھودي؟» ولم یرد ناحوم بشيء ربما بماعرف عنھ
من دھاء وسیاسة تجعلھ في حرج الرتباطھ بصداقة مع عدد كبیر من الشخصیات
السیاسیة المصریة وصلت إلى الملك فاروق والرئیس محمد نجیب. وھناك صور
شھیرة لھذا الحاخام وطرائف ومساجالت أدبیة تجمع الحاخام بشیوخ أدباء ذلك
العصر بل ان الدولة المصریة في عھد الرئیس الراحل جمال عبدالناصر عالجت
الحاخام ناحوم على نفقتھا الخاصة وكان یصدر مجلة باسم «الكلیم» یكتب فیھا
مقاالت عن التعددیة الدینیة وتسامح مصر بعض أعضاء مجلس قیادة الثورة مثل
أنورالسادات وحسین الشافعي وكمال الدین حسین.
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"الصورة الشهيرة لزيارة الرئيس محمد نجيب لمعبد
عدلي بوسط البلد ، ويظهر في الصورة الحاخام حاييم
ناحوم افندي و وجهه يكاد ينفجر من السعادة"

ثم یبقى اللغز الحقیقي ، فضیلة الحاخام األكبر صاحب ھذا التاریخ العریق ،
البريء عالنیتھ ، العبید غور خفائھ ، كان الیھود في مصر یجمعون التبرعات
لدعم ثورة یولیو تحت رعایة فضیلتھ . وقد فسر فضیلتھ ذلك ، حسبما تذكر
الموسوعة الیھودیة " اإلسرائیلیة " بكل حیاد وموضوعیة ( وبراءة األطفال في
عینیھا! ) بأنھ واجب وطني وال تنس أنھ أصًال تركي !!؟

في عام ١٩٦٠ رحل او بمعني اصح ھلك ھذا الحاخام المبتسم حاییم ناحوم
افندي بعد ان ادئ واجبھ نحو الصھیونیة العالمیة علي اتم وجھ. 
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"صورة جنازة وجثمان الحاخام الهالك حاييم ناحوم
افندي....الحاخام المبتسم الداهية" 

 comments 1 at 12:58 م  Posted by الیھود المصریون....مالھم و ما علیھم 
حاییم ناحوم افندي ، الحاخام ، الیھودي ، المبتسم ، صھیونیة  :Labels

 :Reactions0) مرح، ممتع، جذاب)

2009   ،09 ر  توب ك  أ ، عة الجم

مقالة عن وصف الرحالة االوروبیین و المستشرقیین للیھود المصریین

جزءا من كتاب “رؤیة الرحالة االوروبیین لمصر” من تآلیف الدكتورة الھام ذھني ومن اصدار دار
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علي خالصة االبحار الطویل في عالم الرحالة االوروبیین لمصر خالل القرون االربعة الممتدة بین بدایة
القرن السادس عشر و نھایة القرن التاسع عشر. ولقد رآیت ان من واجبي ان اعرفكم ببعض الرحالة او

المستشرقیین الذین اعتمدت علیھم المؤلفة،

 اندریھ تیفیھ : وھو رجل دین فرنسي ، اھتم بجغرافیا الشرق و خصوصا مصر اھتماما كبیرا ، زار
العدید من البالد في الفترة

١٥٤٦  ١٥٥٣ وقد زار االماكن المقدسة في الشام و المزارات المسیحیة في مصر ، وضع ثالثة مؤلفات
سجل فیھا رحالتھ للشرق ، نشر االول في عام ١٥٥٤ وخصصھ للجغرافیا الشرق . و اھتم في الثاني
بجغرافیا العالم ونشره في عام ١٥٧٥. اما الثالث فكان عن ملوك فرنسا. ھذا وقد اھتم تیفیھ في مؤلفھ

الثاني بالقاء الضوء عن مصر وزوده بالعدید من الروسومات عنھا.

ادوارد ولیم لین : اظھر لین منذ صغره تفوقا في الریاضیات و االدب ، فارسلھ والده الي كامبریدج بھدف
االنضمام للكنیسة ولكنھ تخلي عن ھذه الفكرة واتجھ الي لندن حیث تعلم اللغة العربیة ثم اختار السفر الي
الشرق ، فوصل الي مصر عام ١٨٢٥ وعقد العزم علي استكمال دراسة اللغة العربیة وطبائع الشعب

المصري علي حد سواء ، و لذلك ارتدي الزي التقلیدي المصري و عھد الي استاذین لتعلیمھ اللغة العربیة
واحكام الشریعة و اختلط بالناس وعاش وسطھم متخذا لنفسھ اسما عربیا ، وارتاد منازل القاھرة

واسواقھا و جوامعھا حتي اكتسب ثقة المصریین وتمكن من التغلغل الي اعماقھم ، وحذا ادوارد لین حذو
العدید من الرحالة السابقین مثل االمریكي فرنسیس باركمان الذي عاش مع ھنود امریكا الشمالیة و

ارمینیوس فامبري الذي تنقل بین تتار آسیا ، و لكن میزة لین انھ استمر مدة اطول ممن سبقوه ، وقد عاد
لین الي بریطانیا عام ١٨٢٨ ولم یجد ناشرا لمؤلفھ في وصف مصر ثم رآي العودة الیھا مرة ثانیة
لتحسین مؤلفھ فوصلھا عام ١٨٣٣ وبقي عامین اكتسب خاللھما معرفة بھا، ووضع مؤلفھ “عادات
المصریین المحدثین وتقالیدھم” الذي صدر في عام ١٨٣٦ في جزائین زوده برسومات رسمھا بنفسھ
فحقق مؤلفھ نجاحا سریعا منقطع النظیر ، ثم عاد لین الي مصر في عام ١٨٤٢ بعد ان وضع في بالده
العدید من المؤلفات وبقي في مصر لمدة سبع سنوات اخذ خاللھا العدة الصدار المعجم العربي ، ولقد صدر

الكتاب بعد وفاتھ.

واآلن و بعد ھذه المقدمة التي اردت ان اعرفكم بھا علي مصادر المؤلفة ، الیكم المقال:

“ اعتنق العدید من الیھود االسالم وقد علل تیفیھ ذلك بالرغبة في الحصول علي مكاسب تجاریة و حریة
اكثر في الحركة و لكنھم سرعانا ما یرتدون الي دینھم

القي تیفیھ اللوم علي الیھود النھم لعبوا دورا في تسلیم القسطنطینیة لالتراك العثمانیین فقد تظاھروا
باعتناق المسیحیة و خانوا االمبراطور ، و كذلك اكد ان الخیانة من صفاتھم فھم المسئولون عن استیالء

العثمانیین علي كثیر من مناطق اوروبا و ال سیما رودس و نابولي و بلجراد و بودابست.

والیھود متواجدون في جمیع المدن المصریة كاالسكندریة و دمیاط و رشید ، وقد اكد الرحالة بانھ ال تخلو
مدینة منھم. ویتمركز الیھود في خان الخلیلي ، فلھم منازلھم الخاصة و متاجرھم في حارة الیھود قرب

الموسكي.

ولقد وصف الرحالة الیھود بانھم ال یتكلمون اال كالما فارغا و یقصون مئات القصص من التلمود و كلھا
تتسم بالسذاجة ، و ھم یستخدمون احیانا اللغة العبریة في الكتابة و لھم احتفاالتھم الخاصة بھم وھم
یتحدثون بصوت منخفض وعلي عكس المسلمون یھمسون. وعلل میلیھ ذلك لخوفھم من سكان البالد و
اضاف نجد الیھودي یسیر منحني الرآس وبخطوات سریعة ، وھو یتصف بصفات البخل و الغش. و لقد
اھتم الرحالة بالقاء الضوء علي حاخام الیھود و اكدوا انھ یحفظ قوانینھم و للیھود حریة ممارسة

شعائرھم الدینیة في معابدھم.

یعمل الیھود في صناعة الذھب و الفضة و لدیھم مصانع للمنسوجات من القطن الواردة من البنغال و من
الحریر الوارد من سوریا. في عام ١٧٢٧ افتتح بعض الیھود شركة للتجارة مع المسحیین القادمین من
اوروبا و لكن محاوالتھم فشلت ، وقد تمتع الیھود بالثراء في القرن الثامن عشر وبرزت اسماء العدید من

الشخصیات لعل اشھرھم ابراھیم سرانو و كان من اغني تجار القاھرة كما ذكر نیبور.
عمل الیھود ایضا في تجارة العملة و تركزت اعمالھم في خان الحمزاوي ، كذلك عملوا في دار سك العملة

، وقد قدر دیجون اعدادھم في القاھرة عام ١٧٧٨ بحوالي الفین یعمل معظمھم بالتجارة.

تركز عمل الیھود ایضا في الجمارك وقد قدمت العدید من الشكاوي ضدھم خاصة من قبل التجار الفرنسیین
، و قد اورد الرحالة قضیة الیھودي زافیر الذي كان مسئوال عن جمرك االسكندریة وفرض الغرامات علي
التجار الفرنسیین فطالبوا الباشا بمعاقبتھ ، واستدعي من الدیوان ووجھت الیھ عدة اتھامات ثم قدمت
ضده الشكاوي في استطانبول فتم استدعاؤه للمحاكمة. قضي علي بك الكبیر علي نفوذ الیھود في

الجمارك ففي عام ١٧٦٩ اوقف المشرف علي جمرك بوالق و شنقھ و صادر اموالھ و حل الشوام واحلوا
مكانھم في ادارة الجمارك فاختفت اسماؤھم من سجالتھا.
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استمر الرحالة في انتقادھم للیھود حتي القرن التاسع عشر فما زلنا نلمس في مؤلفاتھم صفات القذارة و
التظاھر بالفقر و ارتداد الثیاب الرثة البالیة حتي ال یلفتوا االنظار، كما ان اعدادھم في مصر في القرن
التاسع عشر لم یطرآ علیھا التغییر فقدرت ما بین الفین الي ثالثة اآلف. اما عن الحرف و المھن التي
عملوا بھا فلم تختلف كثیرا عن القرن الثامن عشر فقد استمروا في العمل في تجارة العملة وفي تجارة

االحجار الكریمة المستوردة من تركیا و آسیا الصغري و الھند.

قدم ادوارد ولیم لین وصفآ للیھود ال یختلف عما قدمھ غیره من قبل ، فذكر بان یھود الشرق یختلفون عن
یھود اوروبا و ھم یتمیزون ببیاض البشرة وصبغة الشعر وصفاء عیونھم الزرقاء او الرمادیة ، ویشكو

یھود مصر من امراض العیون و انتفاخ البشرة بسبب االفراط في استعمال السمسم في الطعام.

ویدفع الیھود الجزیة مثل االقباط ویعفون من الخدمة العسكریة و یحمل الیھود لالسالم و المسلمین بغضا
متاصال اكثر من اي شعب آخر و لكنھم یعیشون في مصر عیشة ھادئة. وقد تآثروا بتقالید المسلمین و

لذلك تنتقب الیھودیات و یلبسن مالبس المصریات في الطریق العام علي حد وصف لین.”
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في البدایة
في البداية احب ان ارحب بكل زائر لھذه المدونة واتمني ان يجد فیھا ما
يفیده و ينفعه ، و احب ايضا ان ابین االسباب التي جعلتني اقدم علي

انشاء ھذه المدونة والحرص علي نشر ما قرآته و ما عرفته عن ما يسمیه
البعض بالیھود المصريین ،واالسباب ھي التالیة:

* ازدياد الجدل االعالمي في مصر وفي بعض دول العالم علي موضوع ما
يسمي بالیھود المصريون.

* قیام بعض المسمون بالیھود المصريون بعقد المؤاتمرات و الترويج
لفكرة المطالبة بامالكھم في مصر والتي يدعون انھا اخذت منھم

بدون وجه حق بعد ان قامت ثورة ١٩٥٢ بتجريدھم من جنسیاتھم و من
حقوق المواطنة وطردھم من مصر.

* قیام بعض الصھاينة و عمالئھم بزرع ونشر معلومات مزيفة وغیر حقیقة
بین شباب الجیل الجديد عن مايسمي بالیھود المصريین و

ذلك لمعرفتھم بجھل شباب الجیل الجديد بتلك الطائفة الیھودية التي
عاشت في مصر لمدة من الزمان ، فصورت لھم ان ھؤالء الیھود

كانوا اعمدة اقتصادنا ومبدعي فنوننا واطیب ما في مجتماعتنا ، ويعلم هللا
ان ھذا اال كذابا و تزيف للحقائق قد افتراه الصھاينة ومن والھم و عمل

لحسابھم.
* وجدت ان اغلب المصادر في ھذا الموضوع ھي مصادر يھودية او

فرنسیة فقط ومن المالحظ ندرة المصادر المصرية.

لذلك فقد قررت انشاء ھذه المدونة كي يعلم الناس الحقائق ولكي يعلم
الشباب بالدسائس التي تدس علیھم وقد اعتمدت في مصادري علي
القراءة و متابعة كل ما ھو جديد في ھذا المجال او في مجاالت اخري

ذات صلة مباشرة او غیر مباشرة بموضوع الیھود المصريین ، كما اعتمدت
علي االتصاالت و الحوارات و المقابالت التي اجريتھا مع بعض االشخاص
من ھذه الطائفة ممن مازالوا يعیشون في مصر او خارجھا ايضا مع بعض
المصريین و غیر المصريین ممن كانوا علي صلة بھذه الطائفة ، و اسآل
هللا ان يوفقني و اياكم لما فیه الخیر لبلدنا مصر و لديننا واسال هللا ان

يجعله عمال متقبال وا يرزقني و اياكم االخالص.
احمد حسین
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