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الفل�سطينيني �إلخ.
واحلقيقية �أن ه��ذا االن�سحاب ق��د �أح��دث جرحا بالغا يف
وعي جماعات اليمني الديني املت�شدد فه�ؤالء املنحدرون
من فكر الربي يهودا كوك يعتقدون كما اعتقد هو عندما
كتب عن قدا�سة �إ�سرائيل و�أر�ضها �أنه «يجب �أن نتذكر ملرة
واح��دة و�إىل الأب��د �أن م��ا ه��و مقد�س مقد�س! [ ]...و�أن
دول��ة �إ�سرائيل وال�ن�ظ��ام ال��ذي عليه حكومتها هما �أي�ضا
مقد�سان .بل �إن كل ما يرجع �إىل تنفيذ هذه الأحكام ،بل
وجميع ال��دب��اب��ات والأ�سلحة الأخ ��رى وال��ذخ��ائ��ر [- ]...
كلها تنتمي �إىل هذه القدا�سة التي متيز �أر�ض �إ�سرائيل «.
ك��ان��ت �أزم ��ة ال�صهيونية الدينية ممثلة يف ح��رك��ة غو�ش
�أميونيم وغريها هي الت�سا�ؤل كيف ميكن اعتبار الدولة
التي تقتلع امل�ستوطنات وت�سلم �أج ��زاء م��ن الأر� ��ض التي
قد�ستها ال�ت��وراة �إىل احلكم العربي «مقد�سة متاما؟» بل
�أي معنى ديني ميكن �أن ي�ضفي �إىل �أع�م��ال ه��ذه الدولة
العلمانية التي تظن �أنها حت�سن �صن ًعا بينما هي ال تدرك
�أن ه��دف�ه��ا الأ� �س��ا� �س��ي امل �ف��رو���ض �أن ي�ج�ع��ل م�ن�ه��ا مبثابة
«�أ�سا�س عر�ش اهلل يف العامل» ،هي من تقوم بتدمري نف�سها
بنف�سها بل وتدمر من وراءه��ا كل ذلك الأم��ل امل�شيحاين
ال ��ذي ه��و ج��وه��ر ال�ت�بري��ر ال ��ذي يقبل م��ن خ�لال��ه الربي
ك ��وك ب��ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة وم ��ن ورائ � ��ه ك ��ل ال �ت �ي ��ارات ال��دي�ن�ي��ة
الأرثوذوك�سية الكال�سيكية «ولهذا ال�سبب بالذات �أطلق
البع�ض على هذا االن�سحاب العبارة اليهودية «.
لقد رف�ضت التيارات اليمينية املنحدرة من ال�صهيونية
الدينية م��ن قبل م�ب��د�أ التنازل ع��ن �أي ج��زء مم��ا تعتربه
�أر���ض �إ�سرائيل الكاملة «ها�شليماه» و�أقدمت على ارتكاب
املحظور منذ �سنة  1995باغتيال رئي�س ال ��وزراء �إ�سحاق
رابني �سنة  1995اعتمادا على فتوى دينية هي فتوى «دين
رودي ��ف» و «دي ��ن م��و��س�ير» امل�ضمنتني يف ن�صو�ص الربي
مو�شيه بن ميمون يف كتابه «م�شنيه ت��وراة» ولكن اخلطر
مل ي�أت هذه املرة من �شخ�صية «علمانية» بل من �شخ�ص
�أرييل �شارون املح�سوب على اليمني القومي القريب من
الأو�ساط الدينية املت�شددة ومل تكن فتاوى الربي �أبراهام
�شابريا �أو موردخاي الياهو �إال تعبريا عن هذا امل�أزق الذي
عا�شته الأو�ساط املنحدرة من فكر الربى كوك الذي ظن
�أنه وجد طريقاً العتبار ال�صهيونية اجلناح الذي �سيحمل
املا�شيحانية نحو �صيغة اكتمالها.
كما اهتم الباحث دوف �شفارتز يف الق�سم الثالث من العمل
بالك�شف عن بع�ض حمتويات الأر�شيف اخلا�ص مبعهد زارح
للدرا�سات حول اليهودية ال�صهيونية המכון לחקר
הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג
وك�شف ع��ن ر��س��ال��ة مهمة للربي يو�سف �سولوفيت�شنيك
יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק عن الأرثوذك�سية
احلديثة و�أعتقد �أن ه��ذه الر�سالة م��ن الن�صو�ص املهمة
التي جتب درا�ستها والتو�سع يف فكر م�ؤلفها املجهول لدى
ال�ق��راء ال�ع��رب تقري ًبا وذات الت�أثري العميق يف اليهودية

هذه الآراء يف كتاب �شهري �أ�شار �إليه الباحث دوف �شفارتز
يف درا�سته هذه وهو كتاب «امل�ؤمن املتوحد».
مل ي �ك ��ن ال ��رب ��ي ي ��و� �س ��ف � �س��ول��وف �ي �ت �� �ش �ن �ي��ك وه� ��و ال ��رب ��ي
الأرث��وذك���س��ي ي��رى تنافياً ب�ين اليهودية واحل��داث��ة وبني
وخ�صو�صا بني ال�صهيونية واليهودية
العقالنية والدين
ً
وهو موقف على غاية من الأهمية بالنظر �إىل �أنه كان يف
بداية حياته قريباً من الت�صورات الأرثوذك�سية املناه�ضة
لل�صهيونية؛ فقد ك��ان �إىل ح��دود احل��رب العاملية الثانية
�ضمن جمل�س كبار علماء التوراة الذي ي�شرف على حركة
�أغ ��ودات ي�سرائيل املناه�ضة لل�صهيونية ،ول�ك��ن املحرقة
النازية غريت فكره حوايل  180درجة حول ال�صالت بني
اليهودية وال�صهيونية .ظهر ذلك جل ًيا يف ان�ضمامه �إىل
الفرع الأمريكي حلركة م��زراح��ي ،ومل يكن ذل��ك بالأمر
الي�سري ،من�سلخا ع��ن تقاليده العائلية مثلما ع�بر عن
ذل ��ك يف ك�ت��اب��ه «ال ��درو� ��س اخل�م���س��ة ح ��ول ارت ����س» חמש
דרשות על ארץ ישראל و�شبه العلماء اليهود
م�ث�ل��ه امل�ن���ض��وي��ن حت��ت ل ��واء ال�صهيونية مب�ن��زل��ة يو�سف
ذل��ك النبي احل��امل ال��ذي عار�ضه �إخ��وت��ه فاختلفت بذلك
منطلقاته ع��ن منطلقات ال��رب��ي ي �ه��ودا ك��وك ذات البعد
امل���ش�ي�ح��اين وم�ن�ط�ل�ق��ات ال�ف�ي�ل���س��وف امل���ش��اك����س ي�ه��و��ش��واع
ليبوفيت�ش.
�إن ه��ذا الكتاب ال��ذي جمع فيه دوف �شفارتز طائفة من
ال�ن���ص��و���ص امل�ت���ص�ل��ة بال�صهيونية ال��دي�ن�ي��ة مم�ث�ل��ة ب��أه��م
�أعالمها ال ميكن �أن يقر�أ منف�ص ً
ال عن م�ؤلفاته الكثرية
وم �ق��االت��ه امل �ت �ع��ددة ح ��ول ه��ذ ال�ت�ي��ار الأ� �س��ا� �س��ي يف ت��اري��خ
اليهودية وال�صهيونية ��س��واء ب�سواء ،وال��ذي اخت�ص فيه
م��ؤل�ف��ون �آخ� ��رون .و�سيغنم ال �ق��راء ال �ع��رب وال�سيا�سيون
و�أ�صحاب القرار باالطالع عليهم لأنني �أزعم �أن هذا التيار
ال�صهيوين الديني هو الذي �سي�ش ّكل يف م�ستقبل ال�سنوات
��ص��ورة ال���ص��راع ال�ع��رب��ي الإ��س��رائ�ي�ل��ي وخ��ارط��ة ال�ن��زاع��ات
الدينية ال�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط؛ ف�إ�سرائيل تنزع نحو
اليمني الديني روي��دا روي��دا ولكن دون رجعة؛ فال�صحوة
الدينة التي ب��د�أت منذ نك�سة  67وعرب عنها اليهود با�سم
حازاراه بت�شوفا �صارت مهددة ب�أال ت�ؤدي �إىل ما تعرب عنه
ه��ذه الأو��س��اط ببداية خلال�ص« :هاتخيالت هجيءئوال
« התחלת הגאולה بفعل ال �ن��زوع �إىل الت�سويات
ال�سيا�سية املرفو�ضة التي مت�س بقدا�سة �إ�سرائيل و�أر�ضها
فيما يدعون.

املعا�صرة فهذا الربي املنحدر يف الأ�صل من �أ�صول رو�سية
ح�ي��ث ول ��د ��س�ن��ة  1903وامل� �ع ��روف اخ �ت �� �ص��ا ًرا ب �ـ»زات �� �س��ال»
وق�ضى �سنوات تكوينه اجلامعي يف برلني عا�صمة الثقافة
اليهودية حيث �أكمل درا�سته �سنة  1926وفيها تعرف فكرياً
على اث�ن�ين م��ن ك�ب��ار مفكري ال�ي�ه��ودي��ة الأرث��وذك���س�ي��ة يف
القرن الع�شرين ممن �سيكون لهما �أكرب الت�أثري الروحي
يف اليهودية العاملية وهما الربي مناحيم ماندل �شنري�سون
�آخر عنقود �ساللة اللوبافيت�ش احل�سيدية والربي يت�سحاق
هوترن �أحد زعماء اليهودية اللتوانية يف الواليات املتحدة
الحقًا .وحني �أنهى �أطروحته عن فل�سفة اليهودي هريمان
كوهني كانت قد بد�أت تت�شكل مالمح فكره وفل�سفته التي
عب عنها فيما بعد فيما �سماه «التوراة والعلم» ּתֹו ָרה
َّ
ּומַ ָּדע وطبق ذلك من خالل جامعة ي�شيفا التي تر�أ�سها
وال ��ده م��ن قبله ،وت�ق��وم على ف�ك��رة �أو � �ض��رورة �أن يجمع
ال�ي�ه��ود الأرث��وذك ����س تكوينا علمانيا متينا يف اجلامعات
العلمانية كما فعل هو يف جامعة برلني بل �إن��ه ذهب �إىل
�أنه ال يجوز �إعطاء �أية �صفة دينية סמיכה לרבנות
ليهودي �أرثوذك�سي ي�صري مبوجبها من الربيني اليهود ما
مل يتح�صل قبل ذلك على تعليم تخ�ص�صي يف �أحد فروع
امل�ع��رف��ة ال��دن�ي��وي��ة احل��دي�ث��ة يف اجل��ام�ع��ات غ�ير الدينية.
وه��و يف ذل��ك يختلف ج��ذري�اً ع��ن ال��رب��ي �صموئيل هري�ش
اليهودي الأرثوذك�سي الذي �سعى �إىل التقريب بني اليهود
والثقافة الأوروبية احلديثة ولكن �سولوفيت�شنيك مل يكن ----------------------
ي�سعى يف حقيقة الأمر �إىل جمرد التقريب بل كان يرى يف الكتاب :ال�صهيونية الدينية :التاريخ ،الفكر ،املجتمع
هذه الثقافة الأوروبية الأملانية حجر الأ�سا�س يف اليهودية امل�ؤلف :دوف �شفارتز
احل��دي�ث��ة ولي�ست جم��رد ��ش��ر الب��د م�ن��ه ك�م��ا ر�أى �آخ ��رون دار الن�شر :مطابع جامعة بار ايالن
من قبله بل مل يكن يرى فيها تهديدا للثقافة اليهودية اللغة :العربية
و�إمنا فر�صة نادرة للتجدد واحلياة .واعترب رجال الدين عدد ال�صفحات� 224 :صفحة
اليهود الذين كونهم وفق هذا املبد�أ مبثابة جيل الأوائ��ل تاريخ الن�شر� :أكتوبر 2017
�أو الري�شونيم من يهود �إ�سبانيا ال�سفاردمي كما يطلق على
*�أ�ستاذ الدرا�سات اليهودية اجلامعية
جيل ابن ميمون وابن عزرا ويهودا الالوي .وقد ب�سط كل
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الصهيونية الدينية :التاريخ ،الفكر ،المجتمع
لدوف شفارتز

فوزي البدوي *
كثرية هي الكتب يف اللغات الأجنبية التي خ�ص�صت لق�صة ال�صهيونية الدينية املثرية لالهتمام والتي عرفت على يد الربي �أبراهام كوك منذ بداية القرن الع�شرين
زخمها الكبري؛ فقد جرت العادة �أن ينظر �إىل ال�صهيونية تاريخي ًا باعتبارها حركة علمانية مناه�ضة لليهودية التقليدية �أو الأرثوذك�سية ،وجتد جذورها الفكرية
يف الها�سكااله اليهودية يف القرن الثامن ع�شر� ،إذ قدمت �إجابة مغايرة للم�س�ألة اليهودية كما نظرت �إليها اليهودية الإ�صالحية بزعامة مو�شيه مندل�سون والداعية
�إىل االندماج يف �أملانيا و�أوروبا عمو ًما وامتالك �صفة «املواطنة» بكل ما تقت�ضيه وحماولة جتديد اليهودية من داخلها ،مما وجد تعبريه الأكرب يف ما عرف بوثيقة
بيت�سبورغ الأمريكية �سنة  1885واليهودية الأرثوذك�سية التي رف�ضت االندماج امل�ؤذن بخراب اليهودية يف اعتقادها وامل�ؤ�س�س حت ًما لالن�صهار والذوبان وف�ضلت
االنكفاء داخل عقلية اجليتو االنعزالية و�إن بفوارق ودرجات خمتلفة بح�سب الظرف واملكان.
وك��ان��ت ه ��ذه ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة يف ب��داي�ت�ه��ا م��ن اق �ت�رح وج��ود
ط��ري��ق ث��ال��ث وه ��و اخل� ��روج م��ن �أوروب � ��ا م�ط�ل�ق�اً وال�ب�ح��ث
ع��ن ح��ل ج ��ذري يتمثل يف ت��أ��س�ي����س دول ��ة ل�ل�ي�ه��ود ولي�س
دول��ة يهودية كما يظن لأول وهلة يف قطيعة خطرية مع
الأ�س�س املا�شيحانية التي اعتنقتها اليهودية الأرثوذك�سية،
وال�ت��ي تعترب ق�ي��ام دول ��ة لليهود م�س�ألة «�إل�ه�ي��ة ،يقررها
�إله �إ�سرائيل وحده مثلما ن�صت عليه ن�صو�ص كثرية من
التلمود البابلي ،وه��و رف����ض جن��د �آث ��اره حتى ال�ي��وم بني
بع�ض طوائف احل��ري��دمي اليهودية حتى وه��ي تتخذ من
�إ�سرائيل م�ستقرا لها .وهذا التعار�ض هو ما وفق الباحث
يعقوب رابكني يف تو�ضيحه يف كتاب يظل مرج ًعا يف بابه.
ول �ك ��ن ه ��ذه امل ��رح �ل ��ة مل ت ��دم ط ��وي�ل�ا ب �ع��د ن �� �ش��وء ح��رك��ة
م ��زراح ��ي ال �ت��ي مل ت�ك��ن ت ��رى ت�ع��ار��ض��ا ب�ي�ن ال�صهيونية
وال�ي�ه��ودي��ة ،وه��ي ح��رك��ة يهودية حداثية ت��أث��رت بالثورة
ال�ب��ورج��وازي��ة التي عرفتها �أوروب ��ا ال�شرقية والو�سطى.
وكان املُنظر الذي متت على يديه هذه التوليفة هو الربي
�أبراهام �إ�سحاق يهودا كوك �أول �أحبار �إ�سرائيل اال�شكناز يف
ال�سنوات الثالثني والذي جعل من ال�صهيونية جز ًءا من
الالهوت اليهودي وحركة منخرطة يف م�سار املا�شيحانية
ال �ي �ه��ودي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة حت���ض��ر ل �ع ��ودة امل��ا� �ش �ي��ح ال �ي �ه��ودي
املنتظر ،وه��و م��ا مكن بالتايل ك��ل اليهود امل�ترددي��ن من
االنخراط يف ال�صهيونية .وهذه احلركة التي بدت قليلة
العدد يف الثالثينات هي احلركة �أو التيار الذى يجب �أن
يح�سب له العرب وامل�سلمون ح�ساباً و�ألف ح�ساب يف العقود
القادمة لأن توجه �إ�سرائيل نحو اليمني الديني مل يعد
خاف ًيا على �أحد.
ول �ه��ذه ال�شخ�صية امل�ه�م��ة ب��الأ� �س��ا���س والث �ن �ت�ين �أخ��ري�ين
هما يعقوب راين�س ويو�سف �سولوفيت�شنيك خ�ص�ص هذا
الكتاب املعنون بـ»ال�صهيونية الدينية :ال�ت��اري��خ ،الفكر،
املجتمع» .وهو يف احلقيقة جمموعة من امل�ساهمات �أ�شرف
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عليها الباحث الإ�سرائيلي دوف �شفارتز وال�صادر يف �أكتوبر
 2017من خالل معهد زارح لدرا�سات ال�صهيونية الدينية
وه ��و ي�ن�ق���س��م �إىل ث�لاث��ة �أب � ��واب خ���ص����ص �أول �ه ��ا ل�ل�ت��اري��خ
وامل �ج �ت �م��ع ،وف �ي��ه درا� �س ��ات ك��ل م��ن ي��و��س��ف ��س�ل�م��ون ح��ول
يعقوب راين�س :مالمح زعيم �صهيوين ديني ،وهو مقال
در���س فيه ه��ذا امل ��ؤرخ احلركة ال�صهيونية الدينية �سرية
و�آثار من ُيعترب م�ؤ�س�س حركة مزراحي احلقيقي بعد �أن
احت�ضنته يف البداية حركة �أحباء �صهيون .وفيها تعرف
على �صموئيل موهيليفري �صاحب م�شروع اال�ستيطان يف
فل�سطني تطبيقا ملبد�أ اجلمع بني التوراة والعمل العربي
ومن �إليه يرجع �أ�صل ت�سمية حركة مزراحي وهي اخت�صار
لعبارة «مركز روحاين» תנועת הַ מִ ְזרָחִ י
ويف هذا الكتاب �أي�ضاً درا�سة عن �إح��دى �أهم ال�شخ�صيات
التي طبعت ال�صهيونية الدينية والتي ال جند مع الأ�سف
درا�سات عنها يف اللغة العربية وهي �شخ�صية الربي يهودا
كوك بقلم حنا ناثان ريقلني عن مقاومة �أتباع الربي زيف
ي�ه��ودا ك��وك مل�س�ألة ف��ك االرت �ب��اط �أو االن�سحاب م��ن غزة
תוכנית ההתנתקות و�أج� ��زاء م��ن ال�ضفة التي
خ�ص�ص ل�ه��ا م��وت��ي اي�ن�ب��اري يف غ�ير ه��ذا ال���س�ي��اق درا��س��ة
مهمة ثم خ�ص�ص الق�سم الثاين من الكتاب ملحور الفكر
اليهودي ،وفيه در�س دوف �شفارتز نف�سه وهو امل�شرف على
ك�ت��اب العبقرية ال��دي�ن�ي��ة يف فل�سفة ال��رب��ي ك��وك معتربا
�إي��اه يف عنوان فرعي للدرا�سة قدي�سا قوميا� .أم��ا الق�سم
الثالث من الكتاب فاهتم بدرا�سة �أر�شيف معهد الدكتور
زارح للأبحاث حول ال�صهيونية الدينية ويف هذا الق�سم
ك���ش��ف دوف � �ش �ف��ارت��ز ال �غ �ط��اء م ��ن خ�ل�ال الأر� �ش �ي ��ف عن
ث�لاث��ة موا�ضيع ه��ي على ال �ت��وايل :ر�سالة ال��رب��ي يو�سف
�سلوفوت�شيك حول الأرثوذك�سية احلديثة والثانية حول
بع�ض القراءات التي قدمت يف منظمة مزراحي الن�سوية
ث��م ر�سالة الدكتور يو�سف ب��ورغ ح��ول تعيينه ح�برا وهي

الر�سالة التي �أم�ضاها الربي يحيال يعقوب فاينربغ.
واحلقيقة �أن الباحث دوف �شفارتز هو �أح��د القالئل مع
موتي اينباري ممن اهتم بال�صهيونية الدينية وقد كر�س
وقته وجهده لدرا�سة هذه ال�صهيونية الدينية ،وكتابه هذا
لي�س الأول يف بابه فقد كان له ال�سبق يف �إ�صدار م�ؤلفات
�أخ ��رى �أ�سا�سية مل��ن يريد التخ�ص�ص وفهم ه��ذه احلركة
امل�ه�م��ة ال �ت��ي ي�ستحيل ب��دون�ه��ا ف�ه��م ال�ي�ه��ودي��ة امل�ع��ا��ص��رة
وال�صهيونية وال���ص��راع ال�ع��رب��ي الإ��س��رائ�ي�ل��ي وم�ستقبله
�إذ �سيكون لهذه احلركة دور مهم ج �دًا فيما �سيحدث يف
ال�ع���ش��ري��ة ال �ق��ادم��ة وم ��ن ه�ن��ا ج ��اءت �أه �م �ي��ة ت �ق��دمي ه��ذا
الكتاب للقراء العرب.
لقد خ�ص�ص دوف �شفارتز من قبل كتابني مهمني باللغة
العربية بعنوان ال�صهيونية الدينية يف مائة عام מאה
שנות ציונות דתית خ�ص�ص الأول مائة �سنة من
ال�صهيونية الدينية  -ال�شخ�صيات واملناهج מאה שנות
ציונות דתית  -אישים ושיטות والثاين مائة
�سنة من ال�صهيونية الدينية  -اجلوانب التاريخية מאה
שנות ציונות דתית  -היבטים היסטוריים
وخ�ص�ص كتابا ثالثا بعنوان ال�صهيونية الدينية :التاريخ
وف �� �ص ��ول يف الأي ��دي ��ول ��وج �ي ��ا הציונות הדתית:
תולדות ופרקי אידיאולוגיה.
وتعترب م�س�ألة االن�سحاب من غزة وبع�ض �أج��زاء ال�ضفة
ال �غ��رب �ي��ة ��س�ن��ة  2005م �� �س ��أل��ة ب��ال �غ��ة اخل �ط ��ورة بالن�سبة
لل�صهيونية الدينية واملتدينني ال�صهاينة �أك�ثر م��ن �أي��ة
ق�ط��اع��ات �أخ ��رى يف املجتمع الإ��س��رائ�ي�ل��ي وي�ه��ود ال�ع��امل؛
ب�سبب �أن �أغلب امل�ستوطنني هم من ال�صهاينة املتدينني
وقد نبه دوف �شفارتز �إىل ت�أثري هذا االن�سحاب على هذه
الفئة م��ن املجتمع الإ�سرائيلي يف ه��ذا الكتاب ويف غريه
م ��ن خ�ل�ال ر� �ص��د م��واق�ف�ه��ا والإ�� �ش ��ارة �إىل ارت �ب ��اط ذل��ك
مب�سائل العقيدة الدينية وغ�يره��ا مثل ال��دول��ة وال�ع��رب

