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قصة اليهود العلمانيين
أمنون روبنشتاين
أميرة سامي *
كيف يمكن للشخص اليهودي أن يكون بدون عقيدة أو حافظا للوصايا؟ ما الذى يدل على يهوديته؟ ما الذي يربطه باليهود
اآلخرين؟ يسأل العديد من اليهود اإلسرائيليين هذه األسئلة ويقدم كتاب قصة اليهود العلمانيين القصة الدراماتيكية لهؤالء
الناس ،من بينهم ألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد وفرانز كافكا وألبير ممي ويقدم إجاباتهم على هذه األسئلة.

بالن�سبة للعلماين يف �إ�سرائيل فهو متحرر من التقيد بالديانة
اليهودية� ،أو بدقة �أكرث من التقيد بجميع الو�صايا ،فالكثري
م��ن ال�ي�ه��ود يف �إ��س��رائ�ي��ل وال���ش�ت��ات ي �ع�برونع��ن ارت�ب��اط�ه��م
باليهودية بعدة طرق .ومع ذلك �إىل جانب هذه احلرية ،لدى
العديد من اليهود العلمانيني �سل�سلة من املبادئ التي تلزمهم
مبراقبة الو�صايا على �سبيل املثال ،م�س�ألة امل�ساواة ،هي قيمة
�أ�سا�سية ملعظم النا�س العلمانيني ،وتتطلب منهم عدم التمييز
�ضد �أي �شخ�ص على �أ�سا�س العرق �أو الدين �أو اجلن�س؛ مبد�أ
امل�ساواة يتطلب من ال�شخ�ص العلماين عدم ا�ستبعاد الن�ساء.
من وجهة نظر �أخالقية ،ف��إنّ مبد�أ امل�ساواة بني العلمانيني
مهم وحا�سم ،لذلك ،ف�إن امل�صطلح «علماين» م�ضلل �إىل حد
م��ا و م�صطلح «احل ��ر» �أك�ثر مالئمة ومت قبوله يف املا�ضي،
لكن حتى م�صطلح «احلر» ميثل م�شكلة ،لأن العلمانية لي�ست
خالية م��ن امل�ب��ادئ العاملية ال�ت��ي ت�ق��وم عليها الدميقراطية
الليربالية .موقف مماثل قدمه يوفال نوح هراري� ،أحد �أبرز
املفكرين يف �إ�سرائيل .حيث يذكر �أنّ العلماين عليه التزامان
رئي�سيان :التحقق ،ا�ستنادا �إىل احلقائق العلمية ،والتعاطف.
و�أنّ ال�تراح��م واج��ب �أخ�لاق��ي ،ويتم التعبري عنه مب�ساعدة
العلماين لنف�سه وللآخرين لتحرير �أنف�سهم من املعاناة.
اعتمد الكاتب يف هذه الدرا�سة م�صطلح «חילונים علماين»
لأنّ هذا التعبري له معنى مقبول لكن يف املمار�سة العملية،
لي�س هذا متيي ًزا �أ�سا�س ًيا بني العلمانية والدينية ،بل ي�شمل
جمموعتني من النا�س ،كل منهما تلقى نظا ًما معيار ًيا معي ًنا
يربطه .فال�شخ�ص امللتزم ،يهود ًيا �أو م�سيح ًيا �أو م�سل ًما ،هو
ال ��ذى ي�خ��اف اهلل وه��و �شخ�ص م�ستقيم وت �ق��ي ،يف ح�ين �أنّ
ال�شخ�ص غري املتدين الليربايل ،بغ�ض النظر عن �أ�صوله،
فهو الذى يخ�شى النا�س .كما يخ�شى املجتمع و�إذا مل يعتمد
على �أ�س�س التوافق االجتماعي والعدالة للجميع فلن ينجو
وق��د ينزلق �إىل �إن���ش��اء �أنظمة ا�ستبدادية وقا�سية ،عرفتها
الإن�سانية ب��وف��رة مقلقة .فمثال ق��د ع��رف ال�ق��رن الع�شرون
املحرقة وال�غ��والغ (مع�سكرات االعتقال الق�سري يف االحت��اد
ال�سوفيتي) و�أثريت امل�صطلحات الدولية «حقوق الإن�سان» و
«تقرير امل�صري» لل�شعوب ملنع �أو على الأق��ل احل��د من خطر
ال �ع ��ودة �إىل م�ث��ل ه ��ذه ال� �ك ��وارث .م��ن ال��وا��ض��ح ،ع�ل��ى الأق ��ل
يف اليهودية �أن الو�صايا الدينية ،وخ��ا��ص��ة طريقة احلياة
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الأرث��وذك �� �س �ي��ة ،ت�ف��ر���ض ع�ب� ًئ��ا ث�ق�ي ً�لا ج �دًا ع�ل��ى ال �ف��رد ،لكن
الرجل الليربايل حني يكون ً
مثقل يف بع�ض الأحيان بعبء
ثقيل  ،ويطلب منه املخاطرة بحياته تكون كما فعل املن�شقون
يف االحتاد ال�سوفيتي وال�صني.
يذكر الكاتب يف املقدمة لقاء اليهودية مع احلداثة بحلول
منت�صف ال �ق��رن ال�ث��ام��ن ع���ش��ر ،وق ��د ع��ا���ش ال�ي�ه��ود حياتهم
وث�ق��اف�ت�ه��م ال��دي �ن �ي��ة ال �ي �ه��ودي��ة حم��اط��ة ب ��أ� �س ��وار حم�صنة
و�شكلوا ح�ضاراتهم املنف�صلة ع��ن غ�ير اليهود ،وك��ان هناك
رواب��ط واقت�صاديات �أ�سا�سية بني اليهود وغ�ير اليهود منها
احل ��وار امل�ت�ب��ادل م��ع غ�ير ال�ي�ه��ود .وك ��ان ه�ن��اك �أي��ً��ض��ا ب ��اروخ
�سبينوزا ،رائ��د العلمانية ال��ذى كان لكتاباته ر�صيد ال يقدر
بثمن للفل�سفة الغربية .مع م��رور الزمن اندلعت ال�شقوق
بالرتتيب املعتاد يف عامل اليهود ،فكانت عا�صفة ال��روح التي
قادت �شبتاي ت�سفي وحتوله �إىل الإ�سالم تركت بقايا مريرة
يف املجتمعات اليهودية الكبرية وا�ستمرت لفرتة طويلة بعد
م�غ��ادرت��ه؛ وخلقت االنق�سامات ب�ين حا�سيدمي واملعار�ضني
�أزمة داخلية حادة .ويف بع�ض املجتمعات املغلقة ،كانت هناك
�أ�صداء ا�ستياء من �شدة القانون احلاخامي ،وكان هناك �صدى
وا�ضح للتنوير واحلداثة .وب�شرت احلداثة بثورة من خالل
طرح ق�ضايا جديدة مثل امل�ساواة يف احلقوق جلميع النا�س
والعهد االجتماعي .اخرتقت ه��ذه الأ��ص��وات � ً
أي�ضا املثقفني
يف �أوروبا ال�شرقية حيث عا�ش معظم اليهود الأوروبيني م ًعا.
وقد عانى ال�شباب اليهود �أكرث من غريهم من �شر و�سلطة ما
قبل احلداثة وكانوا يقظني ب�شكل خا�ص لأ�صوات الرعد التي
وراء الأف��ق .وب��د�أوا يف كتابة الكتب العلمانية باللغة العربية
اللغة التي كتب بها الكتاب املقد�س واليدي�شية اللغة اليومية
لليهود يف �أوروبا الو�سطى وال�شرقية  -ولغات �أخرى� .أولئك
الذين �أطلق عليهم فيما بعد ا�سم «משכילים م�سيكليم»
كما �سمعوا �أ�صداء ن�ش�أت يف �أوروب��ا الغربية ،و�أخ��ذوا يف طعن
كل من غياب الدميقراطية امل�ستنرية وحكم احلاخامات داخل
املجتمع اليهودي.
ويف العامل غري اليهودي ،بد�أت رياح التغيري جتاه اليهود تهب
و�أ�ضاء الفال�سفة واملفكرون العامل امل�سيحي يف ع�صر التنوير
وانهارت امل�صطلحات القدمية وبد�أت �أوروبا يف مناق�شة و�ضع
ال�ي�ه��ود فيما يتعلق ب�ح�ق��وق الإن �� �س��ان .وك��ان��ت ه�ن��اك �أي�ضا

الثورتان العظيمتان يف نهاية القرن الثامن ع�شر الأمريكية
والفرن�سية ،وادعت كل منها �أن جميع الب�شر ولدوا مت�ساوين
ول �ه��م احل ��ق يف امل �� �س ��اواة يف احل �ق ��وق .مل ت�ت�ع��ام��ل ال��وث��ائ��ق
الأ�سا�سية للثورتني على وجه التحديد مع اليهود ،ولكن كان
لها ت�أثري كبري على م�صريهم.
يتحدث الكاتب عن امل�ساواة يف احلقوق لليهود ،وهوية اليهود
العلمانيني �أثناء التحرر والذى من بني اليهود الأكرث �شهرة
يف ال�ع��امل يهود مل يعرفوا قبل التحرر العقيدة واملحافظة
على الو�صايا ،وق��د ب��د�أت احلقوق املت�ساوية لليهود يف نهاية
القرن الثامن ع�شر يف �أوروب ��ا الغربية و�أث ��ارت �أ�سئلة �صعبة
على ج��دول الأع�م��ال :كيف مل يحرر التحرر كراهية اليهود
ولي�س فقط م�ع��اداة ال�سامية يف �أواخ ��ر ال�ق��رن التا�سع ع�شر
على �أ�سا�س النظرية العن�صرية املتطرفة .وقد حترر اليهود
من الأحياء اليهودية اجل�سدية والعقلية ،لكن معاداة ال�سامية
اجلديدة �أدت بهم �إىل الهولوكو�ست ومع�سكرات امل��وت .وبعد
الهولوكو�ست ،حدثت ال�ث��ورة الكبرية ،وال�ت��ي و�صفها ناثان
�أل�ترم��ان ب�أ ّنها �أعطت معنى جديدا للهوية اليهودية ،حتى
بالن�سبة للهاالخاه غري الدينية .ومنت هوية يهودية جديدة
مع �صهيون و�أو�شفيتز .ال يزال �أ�سا�س اليهودي اجلديد غري
الديني ال��ذي مت �إن�شا�ؤه خ�لال ف�ترة التحرر ذات �صلة حتى
اليوم.
يذكر الكاتب � ّأن عملية حترير اليهود حدثت فقط يف �أوروب��ا
الغربية .ويف �أوروبا ال�شرقية مل يكن لليهود حقوق مت�ساوية؛
ول��د اليهود الأمريكيون يف ظل نظام من احلقوق املت�ساوية
(ع�ل��ى عك�س ال���س��ود يف �أم��ري�ك��ا ال��ذي��ن مل ي�ك��ن ل��دي�ه��م ه��ذه
احلقوق) .وقد �أعطى التحرر �إمكانيات التنمية الفردية التي
مل يحلم بها و�سرعان ما و�صل الأ�شخا�ص �إىل منا�صب مهمة
يف الطبقات االجتماعية واالقت�صادية للمجتمع .وا�ستوعبوا
الإجن��ازات العظيمة للفن والعلوم الغربية .وان�ضموا ب�شغف
لهذا التطور وخلقوا قيمهم الأبدية اخلا�صة .و�أثناء قيامهم
ب ��ذل ��ك ،ا� �س �ت��وع �ب��وا �أ� �ش �ك ��ال احل �ي ��اة اخل ��ارج �ي ��ة ل �ل �ع��امل غري
اليهودي ون��أوا بنف�سهم ب�شكل متزايد عن تقاليدهم الدينية
واالج�ت�م��اع�ي��ة م ��ن خ�ل�ال ت�ب�ن��ي ال� �ع ��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د وط ��رق
التفكري غري اليهودية .بد�أو االندماج بني ال�شعوب التي عا�شوا
فيها لكن الأمور حتولت �إىل خالف ذلك من دولة �إىل �أخرى.
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ك ��ان احل ��اخ ��ام ي��واك �ي��م ب��ري �ن��ز �أح� ��د ق� ��ادة ي �ه��ود �أمل��ان �ي��ا قبل
الهولوكو�ست .خ�لال ال�ف�ترة امل��ؤق�ت��ة ب�ين �صعود هتلر �إىل
ال�سلطة وق �ب��ول ال�ق��وان�ين العن�صرية ال�ن��ازي��ة ق��د ق ��ال عن
اجليل ال�سابق ،اجليل الذي خرج من حدود احلي اليهودي،
الذي اعتربه الكثريون «غيتو» طوعيا ،ومت �إلقا�ؤه الح ًقا �إىل
حي اليهود النازي :كان يهود احلي اليهودي ،الذين عا�شوا
حياتهم بالطريقة القدمية يف �سالم و�أم ��ن ،مثل ال�سجناء
الذين فتحت لهم الأبواب فج�أة ون�ش�أة اجليل ال�شاب اليهودي،
ال ��ذي �آم ��ن بالتنوير وال �ث ��ورة الفرن�سية ،وخ ��رج م��ن احل��ي
اليهودي دون اعتبار �أو تقدير.
خالل هذه الفرتة ،ظل اليهود الليرباليون الأمل��ان يعتقدون
أ�سا�سا للحوار مع احلكام النازيني و�أنه يجب �إعادة
�أنّ هناك � ً
ت�صميم العالقات بني اليهود والآريني.
وم��ع ذل��ك يذكر الكاتب �أن��ه ال ينبغي اعتبار حترير اليهود
مبثابة ف�شل كامل .فقد ت�أثر اليهود باملناخ املحلي وجوهر
املجتمع الذي تبنى فكرة امل�ساواة يف احلقوق .يف �إيطاليا ،على
�سبيل املثال ،قبل القوانني العن�صرية للنظام الفا�شي ،و�أدى
التحرر �إىل ان��دم��اج خا�ص لليهود يف املجتمع؛ يف �إجن�ل�ترا،
ع��رف اليهود ف�ترة م��ن ال�سحر اال�ستثنائي ومنها ،امل�ساواة
يف احلقوق و�إدم ��اج اليهود يف املنا�صب العليا يف املجتمع �إىل
جانب وج��ود جمتمع منف�صل .وي�شهد تاريخ ال�سري مو�سى
مونتيفيوري على ذلك حيث ح�صل على لقب الأر�ستقراطي
و�أ��ص�ب��ح ع�م��دة مدينة ل�ن��دن .لكن يف ب�ل��دان �أخ ��رى ،مل تكن
هناك فرتة حت�ضريية �أعدت الر�أي العام للم�ساواة يف احلقوق
لأولئك الذين تعر�ضوا للنبذ واللعن لعدة قرون من بلد �إىل
�آخر حتى جميئ ي�سوع الثاين و�إىل الإعالن الفرن�سي حلقوق
الإن�سان واحلقوق املدنية وامل�ساواة بني جميع الب�شر�إىل جانب
�إع�ل�ان اال�ستقالل الأم��ري�ك��ي ،م��ن ناحية �أخ ��رى ،مل يكر�س
جون �ستيوارت ميل واملفكرون الليرباليون املهمون يف ذلك
اجليل ف�صال لليهود يف كتاباتهم ،ومل يكن التحرر م�صحوبا
ب�أن�شطة تعليمية و�إع�لان �ي��ة م�ث��ل ت�ل��ك ال�ت��ي تعاملت معها
الكني�سة الكاثوليكية بعد الهولوكو�ست.
عالوة على ذلك ،يبدو �أنّ حقوق الإن�سان يف فرن�سا مرتبطة
بالر�ؤية اجلمهورية التي �سعت �إىل حتويل جميع اليهود �إىل
فرن�سيني و�إىل �إزالة �أي تفرد يهودي مييزهم عن امل�سيحيني.
يف فرن�ساّ ،
مت االع�ت�راف باليهودية باعتبارها ثقيلة فقط،
وبالتايل ف�إنّ الهيئة الدينية العليا Le Consistoire
املركزية لإ�سرائيل ،متثل امل�صالح الدينية لليهود .عندما
�أعلن الكونت دي كلريمون تونري يف اجلمعية الوطنية �أنه
ي�ؤيد احلقوق املت�ساوية لليهود ك��أف��راد ولكن ال �شيء ي�أتي
لليهود ك�أمة ،فقد �أعرب عن ر�ؤية جماعية خالية من معاداة
ال�سامية ،وكانت النتيجة مطلبا ال�ستيعاب اليهود يف املجتمع
الفرن�سي.
ال تعك�س ت�صريحات كون كلريمون تونر ال��روح اجلمهورية
للثورة الفرن�سية فح�سب ،بل �أ�سا�س التحرر ،والغر�ض منه
هو للأفراد حيث ذكر �أنّ «كل النا�س مت�ساوون» لكن لي�س كل

الأديان واملعتقدات مت�ساوية .لذلك ،طالب التحرر الفرن�سي
اليهود بالدفع مقابل احلقوق املت�ساوية .وعلى الرغم من �أن
ت�صريح كلريمون تونر كان خاليا من معاداة ال�سامية� ،إال �أن
الكاتب مل يقل نف�س ال�شيء عن نابليون ،على الرغم من �أن
اليهود يف �أوروبا الو�سطى والغربية ر�أوه منق ًذا.
يذكر الكاتب �أنّ نابليون مل يكن دميقراطياً ،لكنه �آمن
بامل�ساواة املدنية وا�ستعار من مبادئ الثورة مبد�أ امل�ساواة.
ك�م��ا ب ��دا مهتما ب �ق��درة ال�ي�ه��ود ع�ل��ى االن ��دم ��اج يف فرن�سا
اجل ��دي ��دة .ويف �أب��ري��ل  ،1806ع�ق��د ن��اب�ل�ي��ون اج�ت�م��اع��ا مع
حاخامات و�شخ�صيات عامة م��ن اليهود وق��دم لهم اثني
ع�شر �س� ًؤال دارت حول هل ميكن �أن يكون اليهود مواطنني
م�ت���س��اوي��ن يف ف��رن���س��ا رغ ��م دي�ن�ه��م امل�ن�ف���ص��ل؟ ك��ان��ت ردود
احل��اخ��ام��ات �إي�ج��اب�ي��ة ،رغ��م �أ ّن �ه��ا ك��ان��ت غ�ير دقيقة ب�ش�أن
الزيجات املختلطة ب�ين اليهود وغ�ير اليهود .كما يذكر
امل��ؤل��ف �أنّ احل ��وار ب��د�أ ب�ين ثقافتني خمتلفتني ،بطريقة
�أكرث دراماتيكية ،وا�شتداد حتى اكتمل بقوانني وممار�سات
التحرر الكامل لليهود .ولقد كانت الأ�سئلة املطروحة على
اليهود �أن يكونوا مواطنني يف فرن�سا لكن ال�س�ؤال الذي مل
يطرح هو ما �إذا كانت اليهودية احلاخامية نف�سها متوافقة
مع قيم التنوير جتاه اليهود .و�إذا مل يكن الأم��ر كذلك،
فما هو احلل لليهود الذين يرون تناق�ضا بني عامل الهاخلا
ال ��ذي ه��و ع��امل�ه��م وال �ع ��امل اجل��دي��د ال ��ذي مت�ث�ل��ه ال �ث��ورة
الفرن�سية .و�أ�شار الكاتب �أنّ هذا البيان ينا�سب احلاخامات
ال��ذي��ن جمعهم ن��اب�ل�ي��ون ،ك�م��ا ن��ا��س��ب م��و��س��ى مندل�سون
الفيل�سوف باعتباره ميثل احل ��وار ال�ي�ه��ودي امل�سيحي يف
برلني واملدن الأملانية الأخرى.
بد�أ اجليل ال�شاب يف الت�أكيد على التغيريات والت�صحيحات
التي حدثت يف العامل اليهودي .وعندما بد�أ اجلدار يت�صدع،
ع�ل��ى الأق� ��ل يف امل ��دن ال �ك�برى ،وب� ��د�أ ال�ي�ه��ود يف االن��دم��اج
يف ال�ع��امل االقت�صادي لبلدانهم ،ومت �صنع الربوليتاريا

اليهودية يف �أوروبا ال�شرقية ،بد�أوا البحث عن النف�س داخل
املجتمع اليهودي ،والذي كان مغلقا عليها حتى ذلك احلني
داخ��ل ج��دران��ه .ومل تكن ه��ذه العملية ق�صرية ،وكانت يف
البداية جمموعة �صغرية من ال�شباب اليهود �أنتجت فيما
بعد التعددية اليهودية يف ع�صرنا ،والتي ت�شمل من بني
�أمور �أخرى ،اليهودية العلمانية.
يف ب��رل�ين وف�ي�ي�ن��ا ،ب� ��د�أت ع�م�ل�ي��ات مم��اث�ل��ة م��ن «اخ �ت�راق
اجل��دار»وب��د�أ اجل��دار نف�سه يف االنهيار .و�أث��ر هذا التطور
يف وقت الحق على العامل اليهودي ب�أ�سره وجلب الرخاء
والنجاح .واليوم منيل �إىل التقليل من �ش�أن هذا النجاح،
ب���س�ب��ب م ��وج ��ات ج ��دي ��دة م ��ن م� �ع ��اداة ال �� �س��ام �ي��ة يف ه��ذه
الأي ��ام .وم��ن املثري لالهتمام �أن نالحظ الإرادة العازمة
للحاخامات الأرثوذك�س واملجتمعات اليهودية يف البلدان
التي حكم فيها نابليون وب��ذل كل جهد ممكن لالندماج
يف فرن�سا امل�ستنرية .ويف ر�أي��ي الكاتب �أن ه��ذا تعبري عن
الأزم��ة الداخلية التي م��رت بها ه��ذه املجتمعات والرغبة
يف االندماج يف العامل غري اليهودي دون التخلي عن عامل
و�صايا الهالخاه.
ل�ق��د ن��اق����ش ال �ك��ات��ب يف ك�ت��اب��ه �أرب � ��ع ��ش�خ���ص�ي��ات ي�ه��ودي��ة
علمانية ،بف�ضل �شهرتها الكبرية ،وعالقتها باليهودية على
الرغم من ارتباطها بعامل الهالخاه� :أل�برت �أين�شتاين،
و�سيغموند فرويد ،وفرانز كافكا ،و�ألبري ممي .فهو يرى
�أن الأرب�ع��ة كانوا نتاج ه��ذا التحرر ،وكتابتهم تك�شف عن
املع�ضالت التي متيزت بالكثري من اليهودية خالل هذه
الفرتة التكوينية .و�أنّهم اختلفوا عن اليهود الآخرين يف
جيلهم بطريقتني :مل يعتنقوا (ب��ل �إنّ بع�ضهم عرب عن
معار�ضتهم ال�شديدة لهذا) و�أعلنوا �أنّهم يريدون �أن يظلوا
ي�ه��ودا و�أع��رب��وا ع��ن اهتمامهم باحلفاظ على اليهودية.
واثنان منهم� :أين�شتاين وفرويد ،من بني املفكرين اليهود
ريا (ك��ارل مارك�س
ريا كب ً
الثالثة الذين غ�يروا عاملنا تغي ً
هو �أي�ضا واحد من ه�ؤالء املفكرين ،لكنه يف نظرالكاتب مل
يكن يهوديا ،وبالتايل مل يكن مدرجا يف هذا الكتاب).
من هذه القائمة املوجزة ميكننا �أن نرى وجهة نظر الكاتب
يف م�ساهمة اليهود يف احل�ضارة ،وك�شف التحرر الأوروب��ي
عن املوهبة والعبقرية التي تخفيها جدران احلي اليهودي.
و�أدى ذلك �إىل ازدهار التنوير اليهودي واندماجهم يف بيئة
كانت حتى ذلك الوقت معادية ومت �إن�شاء نوع جديد من
اليهود الذين �أرادوا العي�ش يف �سالم يف العامل احلديث مع
احلفاظ على عالقته بالعامل القدمي.
----------------------------------------------الكتاب :قصة اليهود العلمانيين.
المؤلف :أمنون روبنشتاين.
الناشر :طبريا زمورا دفير .٢٠١٩ ،
عدد الصفحات 240 :صفحة.
* أكاديمية مصرية
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