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صويف بيت روبرتس، املواطنة ومعاداة اليهود 
 1962  –  1870 اجلزائر  الفرنسية  املستعمرة  يف 
كامربيدج،  جامعة  منشورات  (كامربيدج: 

 .(2017

صويف  قدمتها  أطروحة  أصله  يف  الكتاب  هذا 
روبرتس (Sophie B Roberts) سنة 2011 للحصول 

يف  ويقع  الكندية،  تورنتو  بجامعة  التاريخ  قسم  من  الفلسفة  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل 
392 صفحة موزعة عىل سبعة فصول. ويتتبع الكتاب القو املتنافسة يف معاداة اليهود 

كريميو  مرسوم  منذ  الفرنيس  االستعامر  عهد  يف  اجلزائر  يف  اليهودي  املدين  والنشاط 
(Adolphe Cremieux) لعام 1870 حتى هناية احلرب العاملية الثانية. ويركز الكتاب عىل 
جتربة اليهود اجلزائريني وتطور هويتهم باعتبارهم مواطنني؛ وهم يتنافسون مع الفئات 
الذين  واملستوطنون  واملواطنون،  املرتوبول  فرنسيو  فيها  بمن   ،األخر االستعامرية 
الدورية  احللقات  عىل  يركز  كام  اجلزائريون.  واملسلمون  الفرنسية،  اجلنسية  عىل  حصلوا 
واملتكررة من معاداة اليهود نتيجة التنافس من أجل السيطرة عىل احلكم املحيل من خالل 

التحكم يف تسيري البلديات.
الفرنسيني  املستوطنني  من  خاص  بشكل  شديدة  منافسة  اجلزائريون  اليهود  واجه 
إىل  املهاجرون  هؤالء  ونظر  ومالطا.  وإسبانيا،  إيطاليا،  من  هاجروا  والذين  املتجنسني 
اليهود اجلزائريني باعتبارهم منافسني خطرين هلم يف املكانة. وبدل قبول اليهود العداء 
هلم كمسألة حتمية، دافع اليهود اجلزائريون عن أنفسهم ضد اهلجامت املعادية بتشكيل 

منظامت دفاع مثل اللجنة اجلزائرية للدراسات االجتامعية.
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املنافسة  مواجهة  يف  الفرنسية  باجلنسية  جدارهتم  إثبات  اجلزائريون  اليهود  حاول 
ومعاداة السامية. وعىل الرغم من أن قضايا املنافسة والوضع القانوين، واهلوية، واحلقوق 
سياقات  عن  لدراسات  مكملة  تعترب  قد  اجلزائر،  الفرنسية  املستعمرة  حالة  يف  خاصة 
استعامرية أخر ودول حديثة النشأة،  فإن مثل هذه املناقشات بشأن املواطنة واالنتامء 

قد تقع يف صلب كثري من االضطرابات احلاصلة يف تاريخ القرن العرشين.
وتر الكاتبة صويف روبرتس أن مرسوم كريميو مل يتعلق يف هناية املطاف باليهود 
أنفسهم بقدر ما تعلق باالحتياجات االسرتاتيجية للنظام االستعامري. فقد ظن الساسة 
الفرنسيون أنه من خالل استيعاب اليهود اجلزائريني وإدماجهم كمواطنني، سيضمنون 
ويف  الفرنسيني.  سكاهنا  إىل  جديد  مواطن   35.000 بضم  املستعمرة  يف  النظام  أمن 
املقابل، كان املسؤولون االستعامريون الفرنسيون مقتنعني باستحالة استيعاب املسلمني 

اجلزائريني.
اندمج اليهود اجلزائريون، بحكم مواطنتهم، غري أهنم عند مواجهتهم يف عام 1962 
ألبري  انتقد  لقد  األصيل.  وطنهم  عىل  بفرنسا  اللحاق  اختاروا  اجلزائر،  استقالل  حلقائق 
ميمي (Albert Memmi) هيود شامل إفريقيا أمام اندماجهم ورفضهم يف النهاية إخواهنم 
 “ للرشق،  ظهره  ”أدار  اليهودي  إن  يقول  ميمي  وكتب  املسلمني.  أي  رين،“  ”املستعمَ

فاختار الفرنسية عىل العربية وأخذ بالعادات الفرنسية.
رتبت املؤلفة صويف روبرتس كتاهبا زمنيا لتوضيح التغريات والتطورات يف ممارسة 
اليهود اجلزائريني ملواطنتهم، وتنامي التنافس بني فئات السكان يف املستعمرة عىل املوارد 

. النادرة للدولة، وظهور معاداة اليهود سياسياً
ويتناول الفصل األول مسألة تنامي عداء املهاجرين األوروبيني يف اجلزائر لليهود 
 1889 يف  الصادر  املرسوم  بعد  التنافس  هذا  ظهر  وقد  عرش.  التاسع  القرن  تسعينات  يف 
وضع  يف  منهم  كثري   فرأ اجلزائر.  يف  الفرنسيني  غري  األوروبيني  من  كثرياً  جنّس  الذي 
اليهود منافسا هلم. لقد اشتدت معاداة اليهود بالتزامن مع أحداث يف املرتوبول، ويف هناية 
املطاف جتاوزهتا يف أبعادها. كام حفزت قضية دريفوس (Dreyfus)، العداء لليهود، مما 
أد يف 1898 إىل أعامل شغب يف املرتوبول واملستعمرة والتي تشكل حمور الفصل الثاين.
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التي  اجلزائرية  السياسة  ظل  يف  املتنامي  املستوطنني  نجاح  الثاين  الفصل  ويتناول 
هنجتها املرتوبول انطالقا من باريس؛ ومتثل ذلک يف ماكس رجييس (Max Régis) رئيس 
بلدية اجلزائر العاصمة املعادي لليهود. وشهدت معاداة اليهود يف اجلزائر أنجح فرتاهتا 
يف السنوات التي تلت عام 1898 مبارشة، بام يف ذلک انتخاب أربعة نواب معادين لليهود 
يف اجلمعية الوطنية. واكتسب املعادون لليهود درجات من املصداقية بضم قضيتهم إىل 

لت من أجل إقامة احلكم الذايت يف اجلزائر. اجلهود التي بذِ
ويركز الفصل الثالث عىل تناول موضوع الرد اليهودي عىل اخلطر الذي تعرضت له 
مواطنة اليهود من قبل املعادين هلم. وقد دافع اليهود اجلزائريون يف أوائل القرن العرشين 
وال  املعادية هلم،  االنتقادات  من  املستمرة  املوجة  ضد  فرنسيني  عن حقوقهم كمواطنني 
اليهود  دفاع  جهود  وأصبحت  األوىل.  العاملية  احلرب  يف  الوطنية  جهودهم  بعد  سيام 
مرتبطة بتأثري الرابطة اليهودية العاملية، التي بدأت عملها يف اجلزائر سنة 1900. وقد شدد 
الدفاع عىل االندماج، وهو اهلدف الرئيس للرابطة وزعامئها. ورأ زعامء هيود اجلزائر 
هيمنة  أو  بتخلفهم  االدعاءات  تفنيد  هو  هلم  العداء  اليهود  هبا  حيارب  وسيلة  أفضل  أن 
مجاعات املصلحة عليهم. وقد استخدمت اللجنة اجلزائرية للدراسات االجتامعية، وهي 
من أهم منظامت الدفاع، الوطنية اليهودية املتمثلة يف املشاركة يف احلرب العاملية األوىل 

دليال عىل االندماج اليهودي، وشجعت عىل استمرار اندماج اليهود اجلزائريني.
ويتناول الفصل الرابع ما وصفته الباحثة بجهود املسلمني اجلزائريني للحصول عىل 
حقوق يف املستعمرة. ويبحث يف املواجهات اليومية العنيفة بني اليهود واملسلمني. وقد 
واستند املسلمون  تسارع تدهور العالقات بينهم مع مطالبة املسلمني بحقوق سياسية. 
اجلزائريون يف تلک املطالبة إىل اخلدمة التي قدموها يف احلرب العاملية األوىل، عىل غرار 
قد  اجلزائرية  اإلسالمية  الوطنية  أن  الباحثة  تعترب  ذاته،  الوقت  ويف  اجلزائريني.  اليهود 

تطورت مع تنامي االستياء من تفوق وضع اليهود.
ويتتبع الفصل اخلامس جهود اجلبهة الشعبية لتحسني الوضع السيايس للمسلمني 
اجلزائريني. فقد ثبت يف مناقشات املواطنة االستعامرية يف فرتة ما بني احلربني العامليتني 
ا املعادون لليهود، فقد اعتقدوا أهنم  أن حقوق اليهود ال تنفصم عن حقوق املسلمني. أمّ
يستطيعون القضاء عىل مواطنة هيود اجلزائر وحيولون دون تعزيز حقوق املسلمني. وبينام 
اندمج اليهود اجلزائريون أكثر من أي وقت مىض مع الفرنسيني وشاركوا بأعداد كبرية يف 
االنتخابات، فقد وجدوا أن هناک بالفعل حدوداً ملواطنتهم، إذ استخدم ساسة معادون 
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القوائم  من  اليهود  الناخبني  أسامء  حلذف  ونفوذهم  سلطتهم  بلديات  ورؤساء  لليهود 
االنتخابية.

ضد  حقوقهم  عن  الدفاع  يف  تساعدهم  أن  الدولية  املنظامت  جزائريون  هيود  ناشد 
هجامت املعادين لليهود. ومع أهنم حققوا مستويات معينة من النجاح، فرسعان ما تبني 

هلم مد تفيش معاداة اليهود عىل املستو الرسمي يف فرنسا.
ويتناول الفصل السادس ما تصفه الكاتب بـالتمزق األشد واألكرب الذي تعرض 
من  سنة  سبعني  فبعد  ڤييش.  حكم  حتت  جنسيتهم  ألغيت  فقد  اجلزائريون؛  اليهود  له 
االندماج واملشاركة يف املجتمع املدين الفرنيس، اختزل وضع اليهود اجلزائريني إىل رعايا 

يف ظروف أسوأ من ظروف املسلمني اجلزائريني.
يف  لليهود  العداء  شدة  إِثبات  عىل  ڤييش  عهد  يف  كريميو  مرسوم  إلغاء  يقترص  مل 
إعادة   ومد اجلزائريني  اليهود  اندماج   مد كذلک  بنيّ  بل  املستعمرة،  ويف  املرتوبول 
ا. وبعد اإللغاء، ناضل اليهود اجلزائريون  تشكيل هوياهتم كمواطنني عىل مدار سبعني عامً
الستعادة مواطنتهم، عىل مستو فردي من خالل مناشدات إىل نظام ڤييش، وبصورة 
مجيع  يف  اليهودية  املنظامت  مع  والتنسيق  ڤييش  حكومة  عىل  الضغط  خالل  من  مجاعية 
اجلزائريني إىل قضيتهم فالسفة وقانونيني مهمني،  أنحاء العامل. لقد جذبت حمنة اليهود 

(Henry Torrés) وهنري توريس (Hannah Arendt) من بينهم حنا أرندت
كان ليهود اجلزائر دور مهم يف نزول احللفاء سنة 1942 وساعدوا يف اإلطاحة بحكم 
ڤييش يف اجلزائر. لكنّ معادي اليهود أثبتوا أهنم عدو لدود، إذ بقي مرسوم كريميو ملغىً 
دِ املواطنة إىل اليهود اجلزائريني إال يف عام  عُ حتى بعد نزول احللفاء يف شامل إِفريقيا. ومل تَ
1943 عندما قرر شارل ديگول (Charles de Gaule)  استئناف العمل بمرسوم كريميو.

يتتبع الفصل السابع واألخري إحباطات اليهود اجلزائريني يف فرتة ما بعد احلرب، 
ويركز عىل املعركة الستعادة مرسوم كريميو. ويبحث أيضا يف التحديات التي واجهها 
املسلمون اجلزائريون الذين حاربوا من أجل كسب احلقوق، وخاصة العنف املفرط يف 
سطيف وقاملة يف ماي 1945. ويتتبع هذا الفصل املعارک النهائية التي خاضها اجلزائري 

املسلم للحصول عىل احلقوق الفرنسية حتى عندما أصبح االستقالل ممكنا. 
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حتى  النزاع،  هامش  عىل  البقاء  اجلزائريون  اليهود  حاول  احلرب،  فرتة  وخالل 
عندما اقرتب العنف منهم. ويف هناية املطاف، كان عىل اليهود اجلزائريني أن خيتاروا بني 

أن يكون مستقبلهم يف فرنسا أم يف جزائر مستقلة، فاختار معظمهم فرنسا.
إن تداخل موضوع الدراسة مع مواضيع عدة: اليهود يف اجلزائر، ومعاداة اليهود، 
املحفوظات  من  متنوعة  جمموعة  عىل  تعتمد  الباحثة  جعل  املحيل،  واحلكم  واملواطنة، 
باليهود  املتعلقة  األساسية  املواد  بخصوص  روبرتس،  صوفيا  استخدمت  لقد  املختلفة. 
اجلزائريني، أرشيف املجلس املركزي لليهود يف باريس الذي يتضمن وثائق من املجالس 
املركزي.  واملجلس  اجلزائرية  املجالس  بني  املراسالت  إىل  باإلضافة  اجلزائرية،  اليهودية 
ا أرشيفات الرابطة اليهودية العاملية يف باريس، التي حتتوي عىل وثائق  كام استخدمت أيضً
حمدودة؛  املجموعة  هذه  يف  املوجودة  املواد  إن  اجلزائر.  يف  الرابطة  مرشوع  تطوير  عن 
ا، استنادا إىل أن اليهود اجلزائريني كانوا يلتحقون  ألن عمل الرابطة يف اجلزائر كان مقيدً

بمدارس فرنسية علامنية.
واستخدمت الباحثة أيضا أرشيف مركز التوثيق اليهودي املعارص يف باريس بحثا 

عن مواد متعلقة باليهود اجلزائريني حتت سلطة ڤييش وسعيهم الستعادة مواطنتهم.
إيكس  البحار (CAOM) يف  وراء  ما  أرشيف  حمفوظات  عىل  الباحثة  واعتمدت 
االستعامري  املرشوع  عن  غنية  مصادر  يضم  الذي   (Aix-en Provence) بروڤانس أون 
وعن  اليهود  معاداة  عن  شاملة  وثائق  وتوجد  اليهود.  فيه  برز  الذي  اجلزائر  يف  الفرنيس 
معادي اليهود يف اجلزائر عام 1890. وتتضمن أرشيفات ما وراء البحار جمموعات من 
بخصوص  قدموها  التي  وامللفات  بجنسيتهم  لالحتفاظ  اجلزائريني  اليهود  التامسات 

التعداد العام للسكان عام 1941. 
إدارية  تقارير  البحار،  وراء  ما  أرشيف  مثل  باريس،  يف  الوطني  األرشيف  ويتيح 
أرشيف  ملفات  مع  باملقارنة  ما  حد  إىل  متفرقة  باجلزائر  املتعلقة  املواد  لكن  اجلزائر،  عن 
عرش  التاسع  القرن  تسعينيات  منذ  املراقبة  دفاتر  يف  الباحثة  واكتشفت  البحار.  وراء  ما 
بني  القوية  العالقة  لليهود،  املعادية  واألنشطة  التجمعات  بشأن  العرشين  القرن  وأوائل 
معاداة اليهود عرب البحر األبيض املتوسط. كام استعملت الباحثة روبرتس أرشيف رابطة 
حقوق اإلنسان بشأن نداءات اليهود اجلزائريني طلبا للمساعدة والدعم يف الدفاع عن 
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حقوقهم. وحتتوي ملفاهتا عىل وثائق مهمة عن تأثري السياسة املعادية لليهود يف املستعمرة 
يف فرتة ما بني احلربني العامليتني، فضال عن األنشطة التعاونية بني الرابطة ومنظامت الدفاع 

اليهودية اجلزائرية. 
بالواليات  اهلولوكوست   ذكر متحف  حمفوظات  روبرتس  استخدمت  وأخرياً، 
ظل  يف  اجلزائر  هيود  عن  الوثائق  من  مزيد  عىل  للحصول  العاصمة  واشنطن  يف  املتحدة 
حكم ڤييش، وملفات روبرت د. مرييف (Robert D. Murphy) يف أرشيف مؤسسة هوڤر 
دور  عن  وثائق  عىل  للحصول   (Stanford) ستانفورد  بجامعة   (Hoover Institution)
اليهود يف مترد اجلزائر عام 1945. إن استفادة الباحثة من جمموعة متنوعة من الوثائق من 
نظر  ووجهات  اهتاممات  عن  تعرب  مصادر  عىل  االطالع  من  مكنتها  قد  أرشيفات،  ستة 

خمتلفة، لتوضيح التجربة املعقدة للمواطنة اليهودية اجلزائرية.
احلاج حممد الناسک 

باحث يف التاريخ (الدوحة، قطر)


