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ييفو إىل القدس عرب زيمون   :من رسا
  )١٨٧٨−١٧٩٨(احلاخام هيودا القلعي 

 ةرمز االنتقال من الصهيونية الدينية إىل الصهيونية السياسي
 

 *األرناؤوط. حممد م
 

 خصـمل
, )١٩٠٤−١٨٦٠( ارتبطت الصهيونية السياسية باسم تيودور هرتزل 

−١٧٩٨(م هيوذا القلعي بينام حياول هذا البحث إلقاء الضوء عىل احلاخا
 باعتباره رمز االنتقال من الصهيونية الدينية إىل الصهيونية السياسية) ١٨٧٨

ّومن املؤثرين عىل توجه هرتزل من خيار اندماج اليهود يف املجتمعات التي 
يعيشون فيها إىل املطالبة بدولة لليهود يف فلسطني, ضمن العالقات الوثيقة 

عرب ثالثة أجيال بدأت ) القلعي وهرتزل(تني التي كانت تربط بني األرس
كام وهيدف هذا البحث إىل . وانتهت يف فيينا) زيمون(يف ضاحية بلغراد 

ّتوضيح الظروف البلقانية التي أثرت عىل توجه هيوذا من الصهيونية الدينية 
 .إىل الصهيونية السياسية

Abstract 

The political Zionism movement has long been with 
associated with Theodor Herzl (1860-1904), the spiritual 
father of Israel. However, this study shed light on Rabbi 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كوسوفو− يف بريشتينا »دراسات رشقية«رئيس حترير جملة  *

 ١٢١ــ٩٧ )٢٠١٩ (٥٤املجلة التارخيية املرصية 
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Jehuda Alkalay (Sarajevo1798- Jerusalem1878), that had a 
great impact on shaping Herzl’s new orientation from 
asking the Jews to be assimilated in the societies they 
were living in, into demanding for a Jewish state in 
Palestine. This relationship between the two men is due 
to a strong bond that connected the two families through 
three generations, started in Zemun (now a part of 
Belgrade) and ended in Vienna. Also, the study focuses on 
the Balkan circumstances at the time and how that 
affected and shaped Rabbi Jehuda’s new orientation from 

religious to political Zionism.  
 

* 
*        * 

رساييفو ودرس يف , الذي ولد يف Jehuda Alkalaiُيعترب احلاخام هيوذا القلعي 
بدوره الديني ) أحد أحياء بلغراد اآلن( Zemun القدس وبرز يف مدينة زيمون

ومؤلفاته التي متثل االنتقال من الصهيونية الدينية إىل الصهيونية السياسية ومبادراته 
, )مجعيات لالستيطان يف فلسطني(التي متثل االنتقال من الفكر إىل النشاط الصهيوين 

انتظار (ّ الرائدة بني هيود أوربا التي سعت حلل اإلشكالية الدينية من الشخصيات
بتوفري غطاء ) لعودة اليهود إىل األرض املوعودة التدخل اإلهلي بظهور املسيح املنقذ

 دون انتظار الوعد اإلهلي »األرض املوعودة«ديني لتفعيل التدخل البرشي الستعادة 
 . إىل ما ال هناية

لفات القلعي الكثرية التي بدأها أوال يف لغة هيود األندلس ّوقد متثل ذلك يف مؤ
, التي محلوها معهم إىل البلقان, ثم يف اللغة العربية التي كان القلعي من )الالدينو(

ُدعاة إحيائها والتأليف فيها, حيث كان يعتقد أنه تأثر يف ذلك باألفكار القومية التي 
االنتفاضة األوىل يف رصبيا املجاورة ( اجتاحت البلقان يف مطلع القرن التاسع عرش

, لتنضم ١٨١٥ّ التي أدت إىل إمارة رصبية ذات حكم ذايت يف ١٨١٣ −١٨٠٤خالل 
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بذلك إىل اإلمارات الدانوبية التي بقيت حتت السيادة االسمية للسلطان العثامين, فدعا 
طان إىل توطني اليهود يف فلسطني من خالل مجعيات تتوىل ذلك وحتظى بدعم السل

 عىل نمط اإلمارات »أرض ارسائيل«العثامين لتشكل بذلك كيان هيودي باسم 
الدانوبية, أي كيان يتمتع بحكم ذايت ويعرتف بسيادة السلطان ويدفع له جزية سنوية 

 .مناسبة
ويف هذا السياق قام احلاخام القلعي بجولة يف أوربا الغربية وصل فيها إىل بريطانيا, 

, قد سعى إىل شبه كيان (Montefiore 1784-1885) يوريحيث كان اللورد مونتف
ّوخالل تلك السنوات تنبه . ١٨٣٨باالتفاق مع حممد عيل باشا يف  هيودي يف فلسطني

احلاخام القلعي إىل أمهية الدور املتزايد الذي أخذت تلعبه القو األوربية يف الدولة 
ربئة وجهاء هيود دمشق من هتمة ّالعثامنية كام ظهر يف التدخل إلصدار فرمان سلطاين بت

ّوبذلك كان القلعي من أوائل من نبه إىل االستفادة من . ١٨٤٠ يف صيف »فرية الدم«
ّالعالقات الدولية لتحقيق اهلدف املنشود لليهود, وهو ما تبناه هرتزل الحقا, وصوال 

ريطانيا  الذي التزمت فيه ب١٩١٧إىل ترصيح وزير اخلارجية الربيطاين اللورد بلفور يف 
 . لليهود يف فلسطني»وطن قومي«بإنشاء 

يف القدس ليتابع من ) ١٨٧٨−١٨٧٤(وقد آثر القلعي أن يقيض سنواته األخرية 
هناك إقناع األوساط احلاخامية املتشددة, التي كانت تؤمن بانتظار التدخل اإلهلي 
 للخالص بظهور املسيح, بأفكاره اجلديدة الداعية إىل رضورة العمل البرشي
واالستيطان يف فلسطني للخالص املؤقت إىل أن يتم اخلالص النهائي مع قدوم 

 .ّاملسيح, ومتابعته لتطبيق أفكاره وخططه يف امليدان الذي كرس حياته له
وبحكم هذا الدور الريادي للحاخام القلعي كان من الطبيعي أن يثري اهتامم 

والواليات املتحدة, وأن تصدر عنه الباحثني فيه سواء يف البلقان أو يف أوربا الغربية 
أهم رواد الصهيونية «ُفقد اعترب القلعي من . الكتب والدراسات يف لغات خمتلفة

, الذي صدر بعد أربع »ّجتدد والدة ارسائيل« يف الفصل اخلاص به يف كتاب »احلديثة
ُ, وضم غريه ممن اعتربوا ١٩٤٨سنوات فقط من إعالن استقالل ارسائيل يف  رواد «ّ
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ّ, وخصه الكاتب اليهودي الرصيب ألكسندر شتاينر بدراسة يف )١(»صهيونية احلديثةال
, كام اعتربه رايموند )٢( أبرز فيها أفكاره ومبادراته الريادية١٩٧١الرصبية عام 

رواد الصهيونية « ٢٠٠٩ يف كتابه الصادر »نبي الصهيونية الدينية احلديثة«غودووتر 
 لتيودور »قراءة جديدة«ويف أحدث . )٣(ألولّ الذي خصص له الفصل ا»الدينية

 يعترب املؤلف جورج ويز أن األفكار الرائدة للقلعي كانت ٢٠١٣هرتزل صادرة يف 
ّأما فيام يتعلق بالعربية فلدينا . )٤(»الدولة اليهودية«وراء ما جاء به الحقا هرتزل يف 

من هيودا :  احلركةمن الفكرة إىل) اليهودية(تطور الصهيونية «دراسة يتيمة بعنوان 
, )٥(٢٠١٨ ملروان فريد جرار صدرت يف »١٩٠٤−١٨٣٨قلعي إىل ثيودور هرتزل ال

 وختتلف متاما »دراسة متواضعة ال تغطي التفصيالت كاملة«وهي كام وصفها املؤلف 
 .يف مقاربتها ونتائجها عن البحث احلايل

ري معروفة كام جيب ومع هنا يسعى هذا البحث أكثر عىل الرتكيز عىل ثالثة حماور غ
 :يف العربية

البيئة البلقانية التي احتضنت القلعي وأثرت عىل تفكريه يف إجياد حل للمشكلة  −١
اليهودية, وهل من الصحيح كام يقال أن احلركات التحررية يف البلقان ضد احلكم 

قومية ّالعثامين هي التي أهلمته أفكاره اجلديدة أم أن وضع اليهود اليسء يف الكيانات ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Solomon Gaon,”Rabbi Jehuda Hai Akali” in The Rebirth of Israel- A Memorial 
Tribute to Paul Goodman,edited by Israel Cohen, London (Edward Goldston & Son) 1952, 
pp.138-147. 

(2) Aleksandar Štajner,Jehuda Hai Alkalaj (1789-1878) ,Jevrejsko Almanah, Beograd 
(Savez jevrejskih opština) 1970, pp.55-66. 

(3) Raymond Goldwater, Pioneers of Religious Zionism, Jerusalem- Mew York (Urim 
Publications) 2009, pp.13-34. 

(4) Georges Yitshak Weisz,Theodore Herzl: A New Reading, Jerusalem (Gefen 
Publishing) 2013, p.49. 

من هيودا القلعي إىل ثيودو : من الفكرة إىل احلركة) الدينية(تطور الصهيونية «مروان فريد جرار,  )٥(
 العدد األول, غزة –ة فلسطني لألبحاث والدراسات, املجلد الثامن , جملة جامع»١٩٠٤−١٨٣٨هرتسل 
٢٠١٨. 
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 .اجلديدة كانت هي امللهمة له
 ومبادراته لتفعيل ١٨٧٦−١٨٣٤أفكاره الريادية التي وردت يف كتاباته خالل  −٢

 .تلك املبادرات سواء يف أوربا أو يف فلسطني
العالقة احلميمة التي ربطت بني أرسة القلعي وأرسة هرتزل يف زيمون عرب  −٣

التي تؤكد إطالع تيودور هرتزل ) لسيمون وجاكوب وتيودور هرتز(ثالثة أجيال 
 »الدولة اليهودية«عىل مؤلفات القلعي وتأثره هبا وصوال إىل كتابه )١٩٠٤−١٨٦٠(

 .١٨٩٦الذي نرشه يف فيينا عام 

  الوجود اليهودي اجلديد يف البلقان : مدخل
مع حصار إمارة غرناطة من قبل قوات ملكة قشتالة ايزابال األوىل وملك أراغون 

 عىل معاهدة تسليم ٢٥/١١/١٤٩١الثاين وتوقيع أمريها عبد اهللا الصغري يف فرديناند 
ّاملدينة التي شملت ضامنة احلرية واملنشآت الدينية, إال أنه بعد تسلم املدينة يف 

 »مرسوم احلمراء«ُ ما عرف باسم ٣١/٣/١٤٩٢ أصدر امللكان يف ٢/١/١٤٩٢
Alhambra Decreeوترتاوح . يض قشتالة وأراغونّ الذي نص عىل طرد اليهود من أرا

ّ ألف, توجه ١٠٠−٥٠تقديرات اليهود الذين طردوا بموجب هذا املرسوم ما بني 
معظمهم إىل واليات الدولة العثامنية يف بالد املغرب وبالد الشام وغرب األناضول 

 .)١(وبالد البلقان
)  وغريهاVloraسالونيك وفلورا (ّوفيام يتعلق بالبلقان فقد جذبت املدن الساحلية 

عرشات اآلالف من اليهود, حتى أن ) بلغراد ورساييفو وغريها(واملدن الداخلية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Jane Gerber, The Jewish of Spain- A History of the Sephardic Experience, New York 
(The Free Press) 1004,  pp.115-120. 

 تقنية –ّالبتان : ر دراستناوحول وصول هذه املوجة إىل بالد الشام وتأثريه ما محلته من األندلس انظ
 اجلامعة األردنية, جملد »دراسات«أندلسية جديدة إلتناج اجلوخ يف فلسطني خالل القرن السادس عرش, جملة 

 .١٩٩٥ّ, عامن ١ عدد ٢٢
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 باعتبار العدد الذي أصبح يشكل »عاصمة اليهود«سالونيك بالذات أصبحت تسمى 
الغالبية والدور االقتصادي والثقايف والسيايس لليهود فيها عىل مستو املنطقة وحتى 

ويف هذا املدينة بالذات برز أسالف أرسة . )١(هتا األخريةالدولة العثامنية يف سنوا
 الذين وصلوا إىل سالونيك يف ,)٢( يف قشتالةAlcalaالقلعي, نسبة إىل مدينة القلعة 

ومن أوائل من برز من هذه األرسة يف سالونيك صموئيل . أواخر القرن اخلامس عرش
وقد . )٣(مات وعلامء دينالقلعي وابناه أفرهام وموشيه, ثم برز من األحفاد حاخا

انتقل أحد األحفاد فيام بعد إىل رساييفو, التي أصبحت جاذبة لليهود منذ تأسيسها, 
 .)٤(١٧٩٨حيث ولد هناك هيودا القلعي يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّتضخم وجود السفارديم يف سالونيك مع الزمن حتى أصبحت يف هناية احلكم العثامين  )١(
ّ, ومتيزت عن غريها بحضور فعال لطائفة »اورشليم البلقان« أو »عاصمة اليهود«تدعى ) ١٩١٢(
 :للمزيد حول هذه املكانة املميزة لسالونيك انظر. »الدونمة«

 Marc D. Baer, The Donme: Jewish Converters, Muslims, Revolutionaries and 
Secular Turks, Stanford (Stanford University Press) 2010. 

)٢( Gaon, Rabbi Jehuda Hai Alkalai, p.140. 
كم شامل رشق ٣٥التي تبعد اآلن (ّهناك عدة مدن يف اسبانيا اليوم حتت هذا االسم, ولتمييز هذه املدينة 

  .Alcala de Henaresعن غريها يشار إليها باسم قلعة هينرز ) مدريد

(3) Štajner, Jehuda Hai , p.57. 
 ونمى دورها بالتدريج ١٥٦٥إىل رساييفو إىل يعود وصول أول موجة من السفارديم  )٤(

 جاءت موجة كبرية من ١٨٧٨حتى هناية احلكم العثامين, وبعد االحتالل النمساوي للبوسنة 
, )١٩٤١−١٩١٨(االشكناز وأصبحت رساييفو من املراكز املهمة لليهود يف يوغسالفيا امللكية 

ّ بعد أن ضمت البوسنة إىل بينام انحدر عددهم برسعة خالل احلرب العاملية الثانية دولة كرواتيا «ّ
بعد احلرب العاملية الثانية . التي كانت دولة تابعة للسياسة النازية) ١٩٤٥−١٩٤١ (»املستقلة

الذي شغل رئيس ) ١٩٧٦−١٩٢٥(هاجر بعض من بقي إىل فلسطني, ومنهم دافيد اليعازار 
فيها إىل اآلن عرشات األفراد , بينام بقي ١٩٧٤−١٩٧٢هيئة أركان اجليش االرسائييل خالل 
 وزير خارجية البوسنة خالل Sven Alkalajسفن القلعي : فقط من بينهم سليل أرسة القلعي

٢٠١٤−٢٠٠٧.                                                                                =                
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ىل إويبدو من الواضح أن القلعي ولد يف أرسة متدينة كانت حريصة عىل إرساله 
ُ بأن يرسل األوالد املهتمون املدرسة الدينية للطائفة, حيث كان هناك تقليد يقيض

بدراسة التوراة إىل القدس, وذلك حتت إرشاف احلاخام املعروف اليعازار بابو الذي 
ولكن القلعي, الذي هو حصيلة الرتاث واهلوية . )١(ترك تأثريه املبكر يف نفس القلعي

 )االشكناز(ّالسفاردية ليهود البلقان, تعرف يف القدس عىل الطرف اآلخر لليهود 
املتأثرة بالفلسفة الصوفية (وتأثر هناك باخلالف املتزايد بني احلركة احلسيدية الصاعدة 

وبني املعارضة احلاخامية التقليدية, مما كان له أثره يف تكوين ) اليهودية القباال
ُوقد عرض عليه يف ذلك . شخصيته عندما أهنى دراسته يف الثالثة والعرشين من عمره

 حيث اشتغل أوال معلام يف املدرسة اليهودية ثم )٢(دينة زيمونالوقت أن يذهب إىل م
−١٨٢٥( حاخام الطائفة اليهودية هناك, وعاش فيها مخسني سنة ١٨٥١أصبح يف 
أبرزت شخصيته اجلديدة عىل املستو اليهودي األوريب نتيجة ملؤلفاته ) ١٨٧٤

دي التقليدي ونشاطاته التي حفلت بأفكار ومبادرات جديدة بالنسبة للفكر اليهو
 .الذي كان ينتظر عودة املسيح للخالص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :انظر للمزيد عن هيود رساييفو= 

 Harriett Pass Freidenreich, The Jewish of Yugoslavia: A Quest for Community, 
Skokoie (Varda Books) 1979, pp.11-25; M.Levi-Lj-Masal-K.Bakaršić-A.Isaković,Sefardi u 
Bosni' Prilog historiji Jevreja na balkanskom poluotiku, Sarajevo (Bosanska biblioteka) 
1997. 

(1)  Gaon, Rabbi Jehuda Hai Alkali, p.140. 
 إىل سيلسرتا يف بلغاريا ١٨٠٧ولد ونشأ يف رساييفو ثم انتقل يف  E.Papo (1785-1828) اليعازار بابو

الذي تضمن نصائح تعلم اليهود كيف  Pele Yoetz اشتهر بكتابه. ليكون حاخاما للطئفة اليهودية هناك
 .يترصفون يف جوانب كثرية من احلياة

يف الدانوب خضعت املدينة لألفار والرومان والبلغار  Sava بحكم موقعها عند مصب هنر سافا )٢(
ٌخضعت للسالف واملجر, ولذلك عرف  وأصبحت يف مطلع القرن التاسع جزءا من امرباطورية شارملان ثم

 .Semlin واألملاين Zimony واملجري Zemun باسمها الساليف زيمون
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   البيئة البلقانية اجلديدة وأثرها عىل القلعي−أ
ّمع التوسع العثامين يف قلب البلقان كانت املجر هي احلاجز اجلديد أمام الدولة 
 ّالعثامنية, ومن هنا ركز العثامنيون عىل فتح قلعة بلغراد الواقعة عىل مصب هنر سافا

Sava  ّوبالفعل, بعد أن متكن . »مفتاح املجر«ُالدانوب, التي كانت تعرف باسم يف
اجليش العثامين من فتح بلغراد اندفع نحو الشامل ليقيض عىل الدولة املجرية مع معركة 

 .)١(١٥٢٩ ويتابع طريقه إىل حصار فيينا يف ١٥٢٦موهاتش 
مرتفع (كانت بلغراد عند الفتح العثامين قلعة ضخمة تتألف من قسمني 

ّ, ولكن بعد أقل من قرنني حتولت )فاروش(مع ضاحية سكنية متواضعة ) ومنخفض
إىل مدينة كبرية بطابع رشقي مع عدة حمالت وضواح تعكس التنوع االثني والديني, 
منها ضاحية زيمون التي كانت عىل الضفة األخر من هنر سافا خالل احلكم العثامين 

 عن ١٥٦٠اق كشف أول إحصاء عثامين يف ويف هذا السي). ١٧١١−١٥٢١(األول 
 )٢(١٥٧٢ُوجود سبعة أرس هيودية, بينام ارتفع العدد إىل عرشين أرسة يف إحصاء 

ّولكن بعد حتول النمسا من الدفاع إىل اهلجوم متكنت القوات من اجتياح املنطقة 
واحتالل بلغراد, حيث عمدت إىل إجراء تغيريات كبرية تقلص الطابع الرشقي 

ويف هذا السياق فقد جاءت بلغراد بعض األرس اليهودية االشكنازية من . املسلم
 .)٣( أرسة ومثلهم من السفارديم٣٣املجر, مما رفع عدد االشكناز إىل 

ّولكن بعد جتدد احلرب بني الدولة العثامنية واالمرباطورية النمساوية عادت بلغراد 
تي أصبح بموجبها هنرا سافا , ال١٧٣٩إىل احلكم العثامين بموجب اتفاقية بلغراد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صد كبريا يف العامل اإلسالمي, ولذلك حني قامت النمسا ١٥٢١غراد يف كان حلصار ثم فتح بل )١(
 نجد أن مفتي املدينة املنورة الشيخ حممد املديني يلتحق مع غريه مع محلة الصدر ١٦٨٨باحتالل بلغراد يف 

ّ وينظم قصيدة طويلة تبني ما تعنيه املدينة للمسلمني,١٦٩٠األعظم مصطفى باشا السرتداد بلغراد يف   وهي ما ّ
 .نأمل أن ننرشها قريبا

 .٤٠−٣٩, ص ١٩٨٧) دار العروبة(حممد موفاكو, تاريخ بلغراد اإلسالمية, الكويت  )٢(

(3) Štajner, Jehuda Hai Alkalaj, p.58. 



    
 احلاخام هيودا القلعي: من رساييفو إىل القدس عرب زيمون

 

١٠٥

وبذلك انفصلت ضاحية زيمون, التي تقع . والدانوب احلدود الفاصلة بني الدولتني
عىل الضفة األخر لنهر سافا, عن بلغراد وأصبحت ضمن األرايض النمساوية حتى 

وبسبب موقعها املهم عىل هنري سافا والدانوب . ١٩١٨اهنيار االمرباطورية يف هناية 
ت زيمون برسعة لتصبح مركزا جتاريا يربط أوربا الوسطى بالبلقان والدولة ّفقد تطور

 »بوابة أوربا الوسطى«العثامنية من خالل الطرق الربية والنهرية, وأصبح يطلق عليها 
 .)١(»بوابة الرشق«بينام بقيت بلغراد حتتفظ بلقبها 

 النمساوية من ّيف هذا السياق تشكلت نواة اليهود يف املدينة مع انسحاب القوات
 مع غريهم من املسيحيني خشية من انتقام العثامنيني بعد التغريات التي ١٧٣٩بلغراد عام 

وهكذا فقد أشارت املعطيات . طالت املسلمني ومنشآهتم خالل احلكم النمساوي القصري
ُ أرس هيودية فقط, بينام أصدرت االمرباطورة تريزا أمرا يف ٨−٥ عن وجود ١٧٤٢من عام 

ومع أنه مل يكن هناك .  أرسة هيودية يف املدينة١٩ باملوافقة عىل سكن ٢٣/١٠/١٧٥٣
منعزلني عن «غيتو لليهود باملعنى الشكيل إال أن األوامر كانت تطالب اليهود أن يبقوا 

 وبعيدين عن الكنائس, عىل حني »الشارع الرئييس« وممنوعني من السكن يف »املسيحيني
 الذي كان يضم »الزقاق اليهودي«التاسع عرش تشري إىل أخذت اخلرائط يف مطلع القرن 

 بيتا متالصقني مع الكنيس اخلاص به, أي يف الوقت الذي جاء فيه هيودا القلعي إىل ١٥
 .)٢(ّزيمون ليستقر فيها معلام يف املدرسة اليهودية ثم حاخاما للطائفة اليهودية

يعتد عليه يف البوسنة ّيف هذه الظروف جاء القلعي ليتعرف عىل وضع لليهود مل 
 .ّالعثامنية, مما كان له األثر يف تطور أفكاره يف منحى جديد

ففي رصبيا املجاورة كانت احلركة القومية الرصبية قد بدأت تتفاعل كرد فعل عىل 
ممارسات االنكشارية املتمردين عىل السلطة املركزية يف هناية القرن الثامن عرش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠−١٩ص  حممد موفاكو, تاريخ بلغراد اإلسالمية,)١(
(2) Čedomir Marinković, Staging Proto-Zionism- Jewish Quarter of Zemun, Serbia: 

Historical Evidence, Structure, Meaning, Arts (MPDI), Basel 2020, p.26. 
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ّ للتحرر من ١٨١٣−١٨٠٤تفاضة الرصبية األوىل ّوعربت عن نفسها بقوة يف االن
ولكن نظرا ألن القومية . K.Petrovićاحلكم العثامين بقيادة كاراجورج برتوفيتش 

الرصبية, كغريها من قوميات البلقان, تدمج ما هو ديني بام هو قومي فقد قامت قوات 
يهود لكي االنتفاضة عندما سيطرت عىل بلغراد بمامرسة العنف عىل املسلمني وال

ّوبسبب ذلك فقد فر . يعتنقوا األرثوذكسية, التي هي البوتقة احلاضنة للقومية الرصبية
بعض اليهود من بلغراد وعربوا هنر سافا إىل زيمون لريووا ما حصل لليهود يف 

 .)١(بلغراد
 بقيادة ميلوش اوبرنوفيتش ١٨٠١٥ّومع جتدد االنتفاضة الرصبية الثانية يف 

M.Obrenovićّي عرب عن حكمة أكثر سواء بالتعامل مع املسلمني واليهود يف , الذ
رصبيا أو يف انتزاع تنازالت من احلكومة العثامنية أوصلت رصبيا إىل حكم ذايت يف 

وقد بدأ أمري رصبيا اجلديد عهده بإعالن .  حتت سيادة اسمية للسلطان العثامين١٨٣٠
ا جعل القلعي يشعر بالفرق يضمن املساواة لليهود مع الرصب األرثوذكس, وهو م

ولكن مع إبعاد األمري . ويقوم بطبع أوىل مؤلفاته لد املطبعة األمريية يف بلغراد
ّ وتويل أرسة كاراجورجفيتش احلكم انطلقت احلملة ١٨٣٩ميلوش عن رصبيا يف 

 إىل حد منع اليهود من اإلقامة يف ١٨٤٦املعادية لليهود يف رصبيا, التي وصلت يف 
ّخلية يف رصبيا, كام حرم اليهود من امتالك البيوت واألرايضاملدن الدا ومع أن . )٢(ُ

املساواة الكاملة « وأعلن من جديد ١٨٥٩األمري ميلوش احلكيم عاد إىل رصبيا يف 
 إال أنه رسعان ما تويف يف »ّلكل سكان هذه البالد بغض النظر عن الدين والقومية

ّهود, حيث تم طرد عرشات األرس من  لتعود األمور أسوا مما كانت ضد الي١٨٦٠
ّاملدن الداخلية يف رصبيا وتعرض بعض األفراد للقتل أو العتناق األرثوذكسية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ للمزيد عام حصل لليهود يف بلغراد بعد سيطرة قوات االنتفاضة الرصبية عليها يف ترشين الثاين )١(
 .٨٠−٧٧موفاكو, تاريخ بلغراد اإلسالمية, ص :  انظر١٨٠٦نوفمرب 

(2) Štajner, Jehuda Alkalaj, p.60. 
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 حني جاء الدور عىل هيود ١٨٧١وقد وصلت هذه احلالة إىل ذروهتا يف . )١(للخالص
ومع أن القلعي سافر آنذاك خصيصا إىل .  لطردهم من املدينةŠabacمدينة شاباتس 

 واحلاخام نثان فرايدالند Hirsch Kalischerليقوم مع احلاخام هريش كاليرش باريس 
Nathan Friedland إلثارة موقف أوريب معارض ضد هذا القرار, ومن ذلك 

يف هذه . )٢(احتجاج القنصلية الربيطانية يف بلغراد, إال أن كل ذلك مل يثمر عن يشء
ّ, ومل تتغري هذه احلالة إال ١٨٧٤ احلالة السيئة غادر القلعي زيمون إىل القدس يف

, حيث اعرتفت باستقالل رصبيا ١٨٧٨ّبتدخل القو الكرب يف مؤمتر برلني 
 أي يف السنة التي ,)٣(وضمنت محاية األقليات يف القرارات التي صدرت عن املؤمتر

 .تويف فيها القلعي بالقدس
ي أسوأ ومن ناحية أخر, كانت حالة اليهود يف زيمون حيث يعيش القلع

ّباعتبارها كانت تنظمها القوانني واألوامر االمرباطورية النمساوية التي كانت تعرب عن 
فقد كانت السلطات النمساوية تتعامل بشدة مع اليهود باعتبارهم . روح معاداة اليهود

ّالرش الذي ال يمكن استئصاله ولكن يمكن وضع حد النتشاره«يمثلون  , ولذلك »ّ
يهود من مدينة إىل أخر حتى لزيارة األقارب, وكان السكن يف ّوضعت حدا لتنقل ال

فبعد انسحاب القوات النمساوية من بلغراد . أية مدينة حيتاج إىل مرسوم إمرباطوري
, التي أضحت ضمن احلدود النمساوية اجلديدة, جاءت ١٧٣٩إىل ضاحية زيمون يف 

مر إىل مرسوم من ُ أرس هيودية, بينام احتاج األ٨−٥معهم واستقرت يف زيمون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Ibid. 
(2) Gaon, Rabbi Jehuda Hai Alkalai, p.138. 

 املجر و فرنسا وأملانيا وبريطانيا العظمى −املعاهدة املوقعة بني النمسا «يف معاهدة برلني, أو  )٣(
 ١٣/٧/١٨٧٨, املوقعة يف »وايرلندا وإيطاليا وروسيا واالمرباطورية العثامنية حلل القضايا يف الرشق

ضمن حدود الدول املستقلة ) املسلمون واليهود(وردت ألول مرة بنود حلامية اجلامعات الدينية 
 :١٩١٩ الذي تبنّته الحقا عصبة األمم يف »نظام األقليات«اجلديدة, وهي ما أصبحت نواة 

Thomas Burergenthal,International Human Rights in a Nutshell, Eagan (West 
Publishing Company) 2002, p.7. 



  
 األرناؤوط. حممد م

 

١٠٨

 أرسة هيودية فقط يف ١٩ للسامح بسكن ٢٣/١٠/١٧٥٣اإلمرباطورة تريزا يف 
 .)١(املدينة

ومع أن هذه احلالة كانت عامة يف االمرباطورية فإن التشديد عىل اليهود يف زيمون 
وجوارها كانت أكثر بسبب كوهنا ضمن املقاطعة العسكرية التي أنشأت عىل طول 

 بمجلس ١٧٥١, حيث حظيت زيمون فقط يف ١٧٤٦ة العثامنية يف احلدود مع الدول
بلدي يتمتع بسلطة سياسية وقانونية وقضائية من الدرجة األوىل, دون أن يعني هذا 

ولذلك كان من الطبيعي يف هذه األحوال أن يؤيد . إلغاء التمييز ضد اليهود يف املدينة
وري يف فيينا عىل أمل أن يؤدي  ضد احلكم االمرباط١٨٤٨اليهود الثورة املجرية يف 

 عوقب ١٨٤٩ولكن بعد القضاء عىل الثورة يف . استقالل املجر إىل حالة أفضل هلم
 جد S.Herclاليهود الذين أيدووا هذه الثورة يف زيمون, وكان منهم سيمون هرتزل 

 أمرا يقيض بتحريم بقاء ١٨٤٩تيودور هرتزل, فأصدرت القيادة العسكرية العليا يف 
 .)٢(د ضمن املقاطعة العسكرية بسبب تأييدهم للثورة املجريةاليهو

ولكن مع تصاعد املعارضة املجرية والروح الليربالية اجلديدة يف أوربا صدر يف 
) النمسا واملجر( الدستور اجلديد الذي أرسى األساس المرباطورية ثنائية ١٨٦٧

اواة بني مجيع تقوم عىل نظام حكم سيايس جديد يضمن احلريات الشخصية واملس
 االعرتاف يف ١٧٦٨وباالستناد إىل ذلك تم يف . املواطنني بغض النظر عن دينهم

ّ تم إلغاء ١٨٧١املقاطعة العسكرية بمساواة اليهود مع مجيع املواطنني, عىل حني أنه يف 
نظام املقاطعة العسكرية مع ما فيها من قوانني خاصة ضد اليهود وأصبحت زيمون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Marinković, Staging Proto-Zionism, p.27. 
 .٢٦املرجع السابق, ص  )٢(

ّ أن سيمون هرتزل تعرض ١٨٤٩ لعام ٥٥٢وقد ورد يف حمرض جملس مدينة زيمون رقم 
ُ وحكم عليه بالسجن عرشة أيام, ولكن أطلق رساحه »الثورة املجرية«للمساءلة بسبب تأييده لـ

 :»األعياد اليهودية«ع مطالبة وضامنة اجلامعة اليهودية يف زيمون بسبب الحقا م
 Štajner, Jehuda Hai Alkalaj, p.59. 
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, أي يف السنوات األخرية حلياة القلعي يف زيمون التي قاربت )١(مدينة حرة كغريها
 ).١٨٧٤−١٨٢٥(اخلمسني 

وبعبارة أخر, يمكن القول إن هذه احلياة املديدة للقلعي يف زيمون كانت يف فرتة 
صعبة من اضطهاد اليهود سواء يف رصبيا املجاورة التي كانت زيمون وثيقة الصلة هبا 

علت القلعي يفكر مليا يف جدو انتظار التدخل اإلهلي أو يف النمسا, وهي ما ج
للخالص ويطرح أفكاره اجلديدة للخالص,التي جاءت انعكاسا لتلك السنوات 
الصعبة التي عاشها اليهود يف النمسا ورصبيا خالل إقامته الطويلة يف زيمون التي 

خر إلغاء آخر ّومن املفارقة هنا أن القلعي امتد به العمر ليشهد آ. امتدت نصف قرن
, أي بعد إعالن املساواة الكاملة لليهود يف أرجاء ١٨٧١متييز ضد اليهود يف زيمون يف 
التي أطلقت تيار االندماج بني اليهود ) النمسا واملجر(اإلمرباطورية الثنائية اجلديدة 

 .باعتباره هو اخلالص هلم
فيها من اضطهاد لليهود ولكن ال يمكن أن نغفل هنا أن البيئة البلقانية, عىل ما كان 

سواء يف اإلمارات الدانوبية التي كانت تتمتع بحكم ذايت ضمن الدولة العثامنية مثل 
ّأو يف النمسا واملجر, قد نبهت القلعي إىل تطور ) األفالق(رصبيا ومولدوفيا وفالشيا 

اخلالص : مهم سيأخذه بعني االعتبار يف أفكاره اجلديدة التي سيطرحها يف مؤلفاته
لتدرجيي عىل نمط ما اتبعته احلركة القومية اجلديدة يف البلقان, أي االكتفاء باحلكم ا

إن لزم (الذايت لتثبيت الكيانية قبل االنتقال إىل العمل السيايس والدبلومايس واملسلح 
 .النتزاع االستقالل الكامل) األمر

   األفكار الريادية ليهودا القلعي ونشاطه لتفعيلها−ب
ونشأ يف رساييفو, حيث كان اليهود السفارديم قد حافظوا عىل تراثهم ولد القلعي 

الديني وثقافتهم التي محلوها معهم من األندلس, ومن ذلك احلديث والتأليف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Štajner, Jehuda Hai Alkalai, p.59. 
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ّ التي هي مشتقة من االسبانية القديمة ومهجنة بمفردات عربية Ladinoبالالدينو 
هيود األندلس من بريطانيا يف وعربية وتركية, ومنترشة يف املناطق التي استقر فيها 

ولكن مع دراسته يف . الشامل إىل بالد الشام مرورا بفرنسا وإيطاليا وشامل أفريقيا
ّالقدس يبدو أن القلعي تعلم هناك العربية القديمة واهتم هبا أكثر بعد وصوله إىل 

وبحكم أفكاره .  وعمله يف املدرسة الدينية امللحقة بالكنيس١٨٢٥زيمون يف 
ّدة, التي سنتعرض هلا هنا, ال يبدو من املستغرب أن القلعي نرش أول كتاب له اجلدي

 . ليتحول بعدها إىل الكتابة يف اللغة العربية١٨٣٤فقط يف الالدينو عام 
التي قضاها ) ١٨٣٤−١٨٢٥(ويمكن التمييز هنا بني السنوات العرش األوىل 
بيئة البلقانية املحيطة به, والسنوات القلعي يف زيمون معلام ومتأمال يف حالة اليهود يف ال

ّالتي أصبح فيها حاخاما ومتيزت بالغزارة يف التأليف ) ١٨٧٤−١٨٣٤(الالحقة 
 كتابا ومقاال ومنشورا للقلعي نرشها ٥٣ّوقد توصل الباحثون إىل حرص . والنرش

ُابتداء من بلغراد املجاورة وحتى أمسرتدام, حظيت بعضها بالرتمجة إىل االنكليزية 
ّنرشت يف أكثر من طبعة ملا محلت أفكاره من جدة صدمت التيار الديني التقليدي و ُ

ووجدت ترحيبا من الشخصيات اليهودية يف أوربا الغربية التي كانت قد وجدت 
ويف هذا .  يف االندماج والتمتع باملساواة يف املجتمعات التي يعيشون فيها»اخلالص«

اجلديدة للقلعي كام وردت يف أهم مؤلفاته ّاملجال املحدود سنعرف بأهم األفكار 
 :حسب تسلسلها الزمني

  ١٨٣٤اسمعي يا ارسائيل, بلغراد  .١
كتب القلعي هذا الكتاب األول له يف الالدينو ونرشه يف املطبعة األمريية يف بلغراد, 
خالل سنوات حكم األمري ميلوش التي كانت تعترب ذهبية بالنسبة لليهود, ولذلك 

رة االستيطان اليهودي يف فلسطني, ولكن بشكل عابر ودون التوسع وردت فيها فك
 .يف مفهومها
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   ١٨٣٩, بلغراد )كتاب تعليم اللغة العربية(ُسبل الشعب  .٢
ضمن أفكاره اجلديدة التي شملت إحياء اللغة العربية واستخدامها كلغة للحديث 

ّون مرجعا لتعلم اللغة اليومي والتأليف, أصدر القلعي هذا الكتاب يف بلغراد أيضا ليك
العربية, بينام جاءت مقدمته يف الالدينو ليرشح فيها أمهية تعلم اللغة لتكون لغة 
الشعب اليهودي وطرح فيها بشكل موجز فكرته اجلديدة حول مفهومه للخالص 

وعىل عكس مفهوم اخلالص . اليهودي باالستناد إىل تفسريه لبعض ما ورد يف التوراة
ن يرتبط بالتدخل اإلهلي وظهور املسيح ير القلعي هنا أن التقليدي الذي كا

بأنفسهم وذلك بمساعدة بعضهم البعض ) اليهود(اخلالص يمكن أن يقوم به البرش 
 .للعودة إىل األرض املقدسة متهيدا للخالص النهائي املوعود

   ١٨٤٠السالم ألورشليم,  .٣
 البلدان التي يعيشون فيها يف هذا املقال أوضح القلعي احلالة الصعبة لليهود يف

وأوضح فيه فكرته السابقة أكثر عن اخلالص التمهيدي الذي يمكن أن يقوم اليهود 
بعودهتم إىل األرض املقدسة إىل أن يأيت اخلالص النهائي من السامء, وطرح فيه ألول 

 .مرة بشكل واضح فكرة رشاء أراض يف فلسطني وتأسيس مستوطنات هيودية هناك

   ١٨٤٣دا, فيينا منحة هيو .٤
 ,١٨٤٠ّيف هذا الكتيب املهم الذي صدر يف فيينا بعد حادثة أو حمنة هيود دمشق يف 

 التي دعت التوراة Teshuvahالتي أثرت كثريا عىل القلعي, يعترب القلعي أن التوبة 
.  كرشط مسبق لنهاية النفي بني الشعوب»العودة إىل صهيون«اليهود إليها إنام تعني 

القلعي بشكل أوضح مفهومه عن االستيطان اليهودي يف فلسطني, مقرتحا وهنا بلور 
بأن يبدأ مع اليهود املوجودين يف الدولة العثامنية ألنه يف هذه احلالة لن تكون هناك 
مشكلة من قبل السلطات العثامنية طاملا أهنم تابعني للسطان ويدفعون الرضائب 

 .ّاملتوجبة عليهم
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   ١٨٤٨, )وديإىل الشعب اليه(دعوة  .٥
نرش القلعي هذا املقال ليناقش فيه معارضيه سواء من اليهود املتشددين الذين كانوا 
يعارضون فهمه اجلديد للخالص, أي للتعجيل بتخليص اليهود من االضطهاد 
وعودهتم إىل األرض املقدسة متهيدا لظهور املسيح, أو من اليهود اإلصالحيني يف 

 . إىل اندماج اليهود يف جمتمعاهتم التي يعيشون فيهاأملانيا الذين أصبحوا يميلون

   ١٨٤٩من ثقب اإلبرة,  .٦
يف هذا املقال يعود القلعي مرة أخر إىل احلركة اإلصالحية يف أملانيا التي اختلف 
معها وجتدر اإلشارة إىل أن دعاة احلركة املعارصين للقلعي مثل دافيد فريدلندر 

(D.Friedlander 1750-1834) اهام جايكر وابر(A.Geiger 1810-1874) وغريمها ذهبا 
ّ باعتبارها تعمق من عزلة اليهود والدعوة »شعب اهللا املختار«ّإىل حد التخيل عن فكرة 

إىل أن يكون االصالح منسجام مع التقاليد التلمودية املتوارثة التي تؤكد رضورة رعاية 
 .)١(املصالح تبعا لتغري األزمان

   ١٨٥٢ّاملفرس الصالح, لندن  .٧
ولكن مع ترمجة ) إىل الشعب اليهودي (»دعوة«أعاد القلعي هنا ما نرشه يف مقاله 

فنظرا ألن الطبعة اجلدية موجهة . انكليزية موضحة أكثر للنص املوجود يف العربية
لليهود يف بريطانيا وغريها حرص القلعي عىل توضيح فكرته الرئيسية عن اهلدف 

إن هذه ..إرشاك كل الشعب ألجل العودة إىل األرض املقدسة«:  إليهالذي يرمي
جيب أال ... العودة وبناء اهليكل ال ترتبط بظهور املسيح بل جيب أن حتدث قبل ظهوره

نحاول العودة بقوة السالح بل بواسطة املساعدة من الدول العادلة والكريمة التي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :للمزيد عن احلركة اإلصالحية يف أملانيا وانتشارها انظر )١(
 Dana Evan Kaplan, The New Reform Judism: Challenges and Reflections, Jewish 

Publication Society 2017. 
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 .»رك جيب أن يبدأ معناّإن االحتاد قوة وإن التح... محتنا حتى اآلن

   ١٨٥٧خيمة السالم,  .٨
ّخصص القلعي هذا املقال لتوضيح فكرته املعارضة الندماج اليهود يف املجتمعات 

 .التي يعيشون فيها, بينام كان ير اخلالص لليهود بالعودة إىل فلسطني واستيطاهنا

   ١٨٥٧املصري اإلهلي, فيينا  .٩
ُلقلعي, ولذلك ترجم ونرش أيضا يف يعترب هذا الكتاب من أهم مؤلفات ا

أمسرتدام, وفيها يعيد ترتيب أفكاره السابقة ويرشح خطته لتحقيق عودة اليهود إىل 
 .»أرض ارسائيل«فلسطني واستيطاهنا إلحياء 

  ١٨٦٩بنت صهيون, . ١٠
كان القلعي من الرواد الداعني إىل تأسيس منظمة هيودية عاملية تعنى بتمكني 

االستيطان يف األرض املقدسة, ومن املشاركني يف تأسيس اليهود وحثهم عىل 
ويف هذا العمل اجلديد ير القلعي أن .  يف باريس١٨٦٠ يف »األليانس االرسائييل«

هذه املنظمة يمكن أن تتسع لكل هيود العامل ما ارثوذكس وإصالحيني, وأن تنهي 
شعب اليهودي يصبح ال« االنقسامات حتى »الكلمة املكتوبة واملسموعة«بواسطة 
ويف هذا العمل طرح تأسيس رشكة ترشف عىل جتميع اليهود وتسهيل . »واحدا

ذهاهبم إىل األرض املقدسة لالستيطان هناك, مؤكدا مرة أخر عىل أمهية مجع العشور 
من اليهود يف العامل لدعم االستيطان برشاء األرايض وغرس الكروم وبناء البيوت 

 .)١(ت التجاريةوتطوير احلرف وافتتاح املحال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نظراللمزيد حول هذه املؤلفات وما فيها من أفكار جديدة  )١(
 Gaon, Rabbi Jehuda Hai Alkalai, pp.140-141; Štajner,Jehuda Hai Alkalai, pp.61-63; 

Goldwarwr, Pioneers, pp.14-23; Weisz, Theodore Herzl: A New Reading, pp.47-51. 
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وإىل جانب هذه املؤلفات قام القلعي بجوالت عديدة يف أوربا الغربية للقاء 
الشخصيات اليهودية التي أخذت تظهر يف بلداهنا وتستجيب ألفكاره مثل اللورد 

 A.Cremieux) يف بريطانيا وأدولف كريميه (Montifiore 1784-1885)مونتفيوري 

 يف فرنسا وآل روتشيلد, حيث مل (Ch.Netter 1826-1882) وشارل نرت (1796-1880
يكتف القلعي بالطرح النظري بل أطلق بعض االقرتاحات لتحقيق تلك األفكار, 

 .التي تم تنفيذ بعضها يف حياهتا وبعضها بعد وفاته
 لتشجيع االستيطان »سالم أورشليم«ّ زار لندن وأسس هناك مجعية ١٨٥٢ففي 

بل هناك العديد من الشخصيات اليهودية وغري اليهودي يف األرض املقدسة, وقا
ومن املرجح أنه التقى هناك آرثر . اليهودية املعنية بعودة اليهود إىل فلسطني

ّ الذي نرش يف تلك السنة كتيبه الذي يدعو فيه إىل A.Hollingsworthهولينغزوورث 
ية الطريق تأسيس دولة لليهود يف فلسطني يمكن أن تكون مفيدة لربيطانيا العظمى حلام

 .)١(الربي إىل اهلند
ومن ذلك كانت دعوته إىل تأسيس منظمة قومية لليهود تكون قيادهتا من أهم 

 يف ZOالشخصيات اليهودية يف أوربا, وهو ما حتقق مع تأسيس املنظمة الصهيونية 
ّ, وأكد عىل )WZO إىل املنظمة الصهيونية العاملية ١٩٦٠ّالتي حتولت عام  (١٨٩٧

ل الدبلومايس واحلصول عىل دعم احلكام األوربيني الذي يمكن بواسطته أمهية العم
أن يوافق السلطان العثامين عىل حرية هجرة اليهود إىل فلسطني وعىل رشاء أو استئجار 
األرايض هناك إلقامة كيان هيودي يتمتع باحلكم الذايت عىل نمط اإلمارات الدانوبية 

فكرة تأسيس صندوق لتمويل االستيطان , كام طرح )رصبيا ومولدافيا ووالشيا(
اليهودي يف فلسطني يقوم عىل مجع رضيبة حمددة من اليهود باإلضافة إىل التربعات, 

 .)٢(وأكد عىل أن يكون العمل الزراعي أساس االستيطان يف فلسطني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Gaon, Rabbi Jehuda Hai Alkalai, p.142. 
(2) Štajner, Jehuda Hai Alkalai, p.62. 
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 يف تأسيس ١٨٦٠ويف هذا السياق فقد شارك القلعي خالل زيارته إىل باريس يف 
 الذي »األليانس االرسائييل« الذي اشتهر أكثر باسم »ييل العامليالتحالف االرسائ«

ّبرمج ملساعدة اليهود لنيل حقوقهم املدنية وتوفري احلامية ملن حيتاج إليها, والتقدم  ُ
العلمي والثقايف لليهود, وتطوير الزراعة واملهن لدهيم, وتقديم املساعدات 

ومع أن . يهودي يف فلسطنياالجتامعية, ورشاء األرايض ألجل االستيطان ال
مناستري (ّ متكن من افتتاح العديد من املدارس يف البلقان »األليانس االرسائييل«

وأرجاء الدولة العثامنية, إال أن القلعي أخذ عليه أنه مل يقم بام فيه ) وسكوبيه الخ
 الكفاية لرشاء األرايض يف فلسطني ومتكني اليهود من االستيطان فيها, وإنام اكتفى

.  بجوار يافا١٨٧٠يف ) أمل ارسائيل (»مكفيه يرسائيل«بتأسيس املدرسة الزراعية 
 ونجاحه يف استقطاب متربعني لرشاء ١٨٧٤ولكن بعد انتقاله إىل القدس يف 

 »حفتسليت«مساحات كبرية من األرايض يف جوار يافا, نرش رسالة يف جريدة 
Habazeleth استضافته يف هذا املكان,  يعرب فيه عن رسوره ب١٦/٥/١٨٧٥ بتاريخ

بوابة  (»بتاح تكفا« مستوطنة ١٨٧٨عدة شهور من وفاته يف  الذي ستنشأ فيه بعد
, حيث اعترب أن هذا التكريم إشارة إىل مباركة »أم املستوطنات«التي أصبحت ) األمل

 .)١(»ّتنبؤه أصبح حقيقة«إهلية له وأن 

 تأثري القلعي عىل تيودو هرتزل. ج
رية ازداد االهتامم بشخصية هيودا القلعي يف إطار االنتقال من يف العقود األخ

الصهيونية الدينية إىل الصهيونية السياسية, وبالتحديد يف مد تأثريه عىل تيودور 
ّهرتزل باعتباره مؤسس الصهيونية السياسية, حيث مل يعد األمر مثار سؤال أو مثار 

, )أرسة القلعي وأرسة هرتزل(تني شك يف ضوء العالقة الوثيقة التي ربطت بني األرس
التي ) ١٨٩٦ (»الدولة اليهودية«ومقارنة أفكار القلعي بام انتهى إليه هرتزل يف كتابه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Goldwater,Pioneers, pp.24, 32. 
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تؤرش الطالع هرتزل عليها ضمن هذه العالقة بني األرسة التي امتدت إىل ثالثة 
 .أجيال

ودة أهنا كانت الشكنازية األملانية تفيد املعطيات املوجاوفيام يتعلق بأرسة هرتزل 
وانتقلت إىل ) ١٧٣٩−١٧١٧(تقيم يف بلغراد خالل احلكم النمساوي للمدينة 

ضاحية زيمون مع القوات النمساوية بعد أن أصبحت ضمن احلدود النمساوية 
وقد ورد يف إحصاء لليهود يف املدينة عام .  مع الدولة العثامنية١٧٣٩بموجب صلح 

 جاء من بلغراد وأصبح له بيته اخلاص يف  الذيK.Hercel اسم كوهني هرتزل ١٧٥٦
يرد اسم اجلد األعىل فيكتور هرتزل يف حمارض ) ١٧٨٢(وبعد عرشين سنة . زيمون

ّبأن الزجاج  L.Čepić ّجملس املدينة, حيث وردت شكو من الزجاج لورنس تشبيتش
ّفكتور هرتزل أرض بعمله, ولذلك قرر املجلس منع هرتزل من العمل هبذه املهنة يف 

 ., وهو ما كان يعكس التمييز ضد اليهود يف ذلك الوقت)١(املدينة
, الذي كان يعمل )١٨٧٩−١٧٨٤(أما اجلد املبارش لتيودو هرتزل سيمون هرتزل 

أيضا يف صناعة الزجاج, فقد كان يمثل اجليل األول يف أرسة هرتزل الذي شبك 
دة أن القلعي هو الذي وتفيد املعطيات املوجو. عالقة وثيقة بيهودا القلعي وتأثر به

عقد قران سيمون عىل زوجته, وكان حيرض دروسه يف املدرسة, كام أن الصلة اجلديدة 
بني األرستني التي استمرت أربعني سنة كانت تضمن بأن حيصل سيمون عىل نسخة 

ّوبحكم تأثره املفرتض بأفكار القلعي وتربمه من التمييز . من كل كتاب يصدره القلعي
 وأن ١٨٤٨ّليهود مل يكن من املستغرب أن يعرب عن تأييده للثورة املجرية يف ّاملتبع ضد ا

 .)٢(ُ وحيكم عليه بالسجن عرشة أيام١٨٤٩حياكم يف 
 أي ,Jakov يف زيمون االبن يعقوب أو ياكوف ١٨٣١يف هذه الظروف ولد عام 

أن والد تيودور هرتزل, الذي سافر بعد بلوغه اخلامسة عرش إىل بودابست عىل أمل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Štajner, Jehuda Hai Alkalaj, p.58. 
(2) Ibid., p.60. 
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ومع استقراره وزواجه وإنجابه البنه تيودور, . ّحيصل فرصة عمل ومعيشة أفضل
حافظ عىل عالقته مع األرسة يف زيمون بسفره من حني إىل آخر وحتى بتربعه يف 

ومن ناحية أخر كان اجلد سيمون يزور من . حد املناسبات للكنيس يف املدينةإ
 تيودور عن الكتاب األخري للقلعي ّحني إىل آخر بودابست وحيدث االبن واحلفيد

عودة « وتناول فيه بالتفصيل خطته عن ١٨٥٧ الذي صدر يف فيينا »املصري اإلهلي«
 . )١(»اليهود إىل األرض املقدسة واستعادة جمد اورشليم

, أي عندما كان تيودور يف التاسعة عرش ١٨٧٩ونظرا ألن اجلد سيمون تويف يف 
 فقد كان احلفيد يف عمر يستوعب فيه مثل هذه من عمره طالبا يف كلية احلقوق,

صحيح أن تيودور هرتزل كان يف شبابه آنذاك من دعاة االندماج لليهود يف . األفكار
املجتمعات التي يعيشون فيها, إال أنه بعد معايشته ملعاداة اليهود يف فرنسا خالل 

 بتهمة ١٨٩٤تغطيته ملحاكمة الضابط اليهودي الفرنيس دريفوس الذي اعتقل عام 
ّترسيب وثائق إىل أملانيا العدوة, ارتد عن إيامنه باالندماج ووجد يف مؤلفات القلعي 

, الذي طرح فيه خطته عن »املصري اإلهلي«ّوأحاديث جده سيمون عن كتابه األخري 
 وأفكاره عن تأسيس مجعية »عودة اليهود إىل األرض املقدسة واستعادة جمد اورشليم«

وأمهية مفاوضة السلطان العثامين ألجل رشاء األرايض يف فلسطني, متثل هيود العامل 
منبعا لتفكريه اجلديد الذي أعطاه إطارا سياسيا بحتا ليؤسس بذلك للصهيونية 

 .ZO وتأسيس املنظمة الصهيونية ١٨٩٧ّالسياسية التي عربت عن نفسها يف مؤمتر بال 
كان )  من رساييفو أيضاوهو(سولومون غاون . ويف حدود ما نعلم فإن احلاخام د

ُأول من أشار إىل ذلك يف دراسته عن القلعي التي نرشت عام   وانتهى فيها إىل ١٩٥٢ّ
يمكن أن نقبل أو نرفض القول بأن احلاخام هيودا القلعي كان له تأثري حاسم «: ما ييل

ّعىل تطور الفكر السيايس الالحق من خالل سيمون هرتزل, جد تيودور هرتزل, 
ّوجد شك يف أن ما نرشه القلعي حول حترر اليهود والدولة اليهودية إنام مهد ولكن ال ي ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Marinković, Staging Proto-Zionism, p.27. 
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ّوقد تعرض إىل ذلك بعد . )١(»الطريق لظهور تيودور هرتزل يف التاريخ اليهودي
حوايل ربع قرن الباحث اليهودي الرصيب ألكسندر شتاينر يف دراسته عن هيودا القلعي 

ّني الصلة الوثيقة بني هيودا القلعي واجلد , حيث ب١٩٧١التي نرشت يف بلغراد عام  ّ
ّسيمون هرتزل, وعن أحاديث اجلد للحفيد عن أفكار القلعي ليكتفي بطرح السؤال 

ّأال يعني هذا منطقية االفرتاض بأن مسرية القلعي قد أثرت كثريا يف د«: التايل ّ تيودور .ّ
ز يف كتابه توقف الباحث جورج وي) ٢٠١٣(وبعد نصف قرن تقريبا . )٢(»هرتزل?

) القلعي وهرتزل(ّ إىل العالقة املمتدة بني األرستني »قراءة جديدة: تيودور هرتزل«
) يف زيمون(ّأفكار وأنشطة القلعي أثرت يف أعضاء اجلامعة اليهودية «ّليقرر أن 

, وأن أفكار القلعي كانت »ّوخاصة يف اجلد سيمون هرتزل ويف احلفيد تيودو هرتزل
 مع أن هرتزل مل يرش إليه وال إىل »الدولة اليهودية«و هرتزل يف وراء ما جاء به تيود

ّوالده وال جده عىل الرغم من تأثريهم عليه يف توجهه اجلديد  .)٣(الصهيونية السياسية: ّ
ومع هذه املالحظات العامة نود أن نتوقف هنا عند بعض جوانب التأثري 

 الواردة يف مؤلفاته التي أرشنا إليه الواضحة, كام تبدو لنا, إذا قارنا بني أفكار القلعي
 أو يف يومياته التي ١٨٩٦ »الدولة اليهودية«وما تبلور لد هرتزل سواء يف كتابه 

 :١٩٦٠نرشت عام 
إن الفكرة الرئيسية عند القلعي التي تر عدم انتظار التدخل اإلهلي خلالص  .١

ّن البدء بتحرك فوري ّاليهود من االضطهاد الواقع عليهم يف أوربا بل ال بد هلم م
, »أرض ارسائيل« املتمثل بالعودة إىل »ال خالص بدون رغبة باخلالص«بأنفسهم ألنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Gaon, Rabbi Jehuda Hai Alkalai, p.147. 
(2) Štajner, Jehuda Hai Alkalaj, p.64. 
(3) Weisz, Theodore Herzl: A New Reading , pp.47-51. 

ّيشري ويز هنا إىل الدور الفكري والعاطفي للجد والدعم املعنوي واملادي للوالد بعد حتول هرتزل إىل  ّ
يف يومياته عندما وصل إىل حمطة صوفيا للقطار يف ّالصهيونية, ومع ذلك مل يذكر جده باالسم إال مرة واحدة 

 !ّ, حيث فوجىء بجمع هيودي جاء لتحيته وملح بينهم عجوزا ذكره بجده١٨٩٦طريقه إىل استانبول عام 
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وهو ما أصبح أساس الصهيونية السياسية لد تيودور هرتزل مع العنوان اجلديد 
اليهود الذين يريدون دولة ستكون هلم دولة «ّ حيث يقول إن »الدولة اليهودية«لكتابه 

, مع الفارق يف أهنا ستكون دولة دستور وقوانني مدنية حيث » تكون هلميستحقون أن
 .)١(»ُكام نبقي جيشنا املحرتف يف الثكنات..ُنبقي الكهنة يف املعابد«

بناء عىل هذه الفكرة الرئيسية, التي جوهبت بمعارضة عنيفة من قبل  .٢
ال «: لتنفيذية لتحقيقهااحلاخامات املؤمنني بانتظار التدخل اإلهلي, بنى القلعي فكرته ا

ّومل يكتف بالدعوة لذلك بل أسس . »خالص بدون االستيطان يف األرض املقدسة
 لالستيطان يف األرض »سالم اورشليم« مجعية ١٨٥٢خالل زيارته إىل لندن عام 

لكن ال يوجد شك يف أن الفكرة التي «ّصحيح أن اجلمعية انحلت الحقا و. املقدسة
ها هناك واستمر ذلك التأثري إىل أن جاء هرتزل يف أول طرحها بحامس تركت تأثري

, حيث خاطب مجوع اليهود بحضور احلاخام موسى »١٨٩٥زيارة له إىل لندن عام 
ّ وعاد من هناك ليعدل ,عن أفكاره اجلديدة»ّنادي املكابيني«يف  )٢(M.Gasterغسرت 

خطاب إىل «ّسودته  بعد أن كان عنوان م»الدولة اليهودية«ويصيغ بشكل هنائي كتابه 
 . »روتشيلد
دعا القلعي ) اليهودي(ألجل حتقيق هذه الفكرة الرئيسية عىل املستو األول  .٣

 تعمالن عىل متكني اليهود يف companyإىل تأسيس منظمة عاملية لليهود ورشكة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Thedor Herzl, Jewish State, Digireads.com 2011, pp.35,71. 
(2) Gaon, Rabbi  Jehuda Hai Alkalai, p.142. 

ولد يف بوخارست يف أرسة هيودية قادمة من النمسا ودرس أوال األدب ) ١٩٣٩−١٨٥٦(موسى غسرت 
 وأصبح من الشخصيات ١٨٩٥ وانتقل إىل لندن وجتنّس عام ١٨٨١ ثم نال شهادة احلاخامية يف ١٨٧٨يف 

 لكان , ولوال أنه كان حاخاما١٨٩٧املؤيدة للصهيونية, حتى أنه انتخب نائبا لرئيس املؤمتر الصهيوين األول يف 
ويذكر له دوره يف اإلعداد لترصيح بلفور حيث . ١٩٠٤خلف هرتزل يف رئاسة املؤمتر اليهودي بعد وفاته يف 

 يف حضور حاييم وايزمن وناحوم سوكولوف ٧/٢/١٩١٧ُأن املسودة األوىل للترصيح كتبت يف بيته بتاريخ 
 .ومارك سايكس وهربرت صموئيل
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املجتمعات التي يعيشون فيها وتشجعهم عىل الذهاب إىل األرض املقدسة لالستيطان 
ّ وحتقق )١(»الدولة اليهودية«ّما خصص له هرتزل الفصل الثالث من كتابه هناك, وهو 

 ZO» املنظمة الصهيونية« وتأسيس ١٨٩٧مع انعقاد املؤمتر الصهيوين األول عام 
 .والرشكات التي عملت عىل تشجيع وتنفيذ االستيطان الصهيوين يف فلسطني

 أمهية العالقات الدولية ودور ّركز القلعي كثريا عىل) العامل(عىل املستو الثاين  .٤
يف مساعدة اليهود للعودة إىل األرض املقدسة إىل حد ) بريطانيا وغريها(الدول املؤثرة 

ُإن اليهود لن يسمح هلم بإنشاء مدن جديدة ومستوطنات يف أرض ارسائيل «القول 
 »الدولة اليهودية«, وهو ما يبدو واضحا لد هرتزل يف »دون موافقة دول العامل

ويومياته حيث سعى أوال إىل تأمني دعم القيرص األملاين بحكم عالقته الوثيقة 
 .١٨٩٨بالسلطان العثامين وزيارته املربجمة إىل القدس يف 

التي ) رصبيا ومولدافيا ووالشيا(مع متابعة القلعي لتجربة اإلمارات الدانوبية  .٥
ّركز )  إىل استقالل كاملمن حكم ذايت متواضع(استقلت بالتدريج عن احلكم العثامين 

يف مؤلفاته عىل أن يكون االستيطان اليهودي بالتدريج يف فلسطني بعلم ودعم 
وقد بقي القلعي . السلطان العثامين سواء باستئجار أو رشاء األرايض هناك لالستيطان

 يقول إن ١٨٧٦مؤمنا هبذا األسلوب أكثر بعد استقراره يف القدس حيث كتب يف 
 »حيب اللطف والعدل والقانون«لن يتجاهلهم ألنه ) حلميد الثاينعبد ا(السلطان 

ّيعرف أن اليهود خدم أوفياء ململكته, وهو يف حبه ورمحته سيعاملنا بام ينسجم «وألنه 
ّ وركز عليه )٣(»الدولة اليهودية«, وهو ما أمل به هرتزل أيضا يف )٢(»مع رمحته الواسعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Herzl, The Jewish State, pp.47-60. 
(2) Goldwater, Pioneers, pp.24, 32. 
(3) Herzl,The Jewish State, p.46. 

 يقارن هرتزل بني مزايا كل خيار بالنسبة للدولة اليهودية »فلسطني أو األرجنتني«يف العنوان الفرعي هنا 
  =:ن العثاميناجلانب التارخيي واألمل باتفاق مع السلطا: املقرتحة, ولكنه يميل إىل جانب فلسطني لسببني



    
 احلاخام هيودا القلعي: من رساييفو إىل القدس عرب زيمون

 

١٢١

 السلطان عبد احلميد الثاين بمرشوعه إلقناع) ١٩٠٢−١٨٩٦(هرتزل خالل سنوات 
 .)١(الصهيوين اجلديد الستيطان اليهود يف فلسطني

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّإذا أعطانا جاللة السلطان فلسطني يمكن لنا يف املقابل أن ننظم كل مالية تركيا«=  التي كانت تعاين وقتها من »ّ
 .اإلفالس

للمزيد حول حماوالت هرتزل مع السلطان العثامين عبد احلميد الثاين وحاشيته خالل تلك  )١(
 : تفاصيل كثرية يف يومياتهالسنوات للحصول عىل وعد أو قبول بمرشوعه لدينا

 Theodor Herzl, The Complete Diaries,ed. Raphael Palai, trans. Harry Zohn, New York-
London (Herzl Ptress & Thomas Yoseloff) 1960, pp.395-401, 1218-1219, 1378. 


