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لمنانهبالمناسبةواكول.باللهومنونلاانهمويدعونثقافتهممعهذاًكتبتفقد"!الطهوديةالقض!ية"بطرحولبدااننيتت!صورلا

يدافعونالذين"اليهودعلية"مناررادةهؤلاءينسىان؟للخطي!ةكهذهكب!رةقضصه"اطرحانبمس!تطا!ي!يساذ.فقطللمزاحالعنوان

وانقرناارببئيمثلاللذيالنناريحصاحبنببهم،ضهمقوميعنبقوةثلاوولايين!و!هاالتيروسياووهـ-عروسيأفيا!وديع!لةوهي

بلاقومىاالثعوربدافعيركنلمالتخليهذاان.على4عنيتخلواالاراءلدي"بعضولكن،طاكتيفو!الآالمساهذه.اليهودابنائهامن

فاليهوديغريبشىءذئكانوالحميلقة.اخرىمهمةاسباببدافعاتمامأ!دوناليالودمنالبمضا!ذو!ر.اونضيزووهحولاو!طصلا

فيبهاخوضلنواسعموضوعوهذا.تصورهيمكنلاا!لهبدونوه!م،رسائلمنهماتسلمبدأتقصيرو!تومنذ.بارائيمفاجئا

فديف،اليهودبكرهاتهمانيدهش!نيالذيولدن.الحماضرالوق!اكرهـ""اًطيهودياكره4نن!و"اهاجمهملاننيوجدبمرارةيفنفوثني

انفسهم-السالهاوللئلمثان؟وقوميةكمضمعبلل!مالكرههذاوجماوقعتانباعتبار..اللخكقبيلةاكرههوانماكاستغلاليلا،فيهلعيبلا

منلمهوهوينانالكاقعلحدالصعبنايس!ممحونكايوستغلا!نيلكلالبعرنفعطعيوو،هذااكول-المثقفمناليهود"هذا"يكتب."الممسيحباعيهوذا"

منهاسرعهومنولا،المثقفاليهوديمنللاعصابواثارةر!اابريحاولوىالذين-سبقالحفظيوابدكب،ءلم!حكلض،اعممانابدأار!ر

اظهرتوكيفمتىاتساءلان!مايحقذلكمعوهن.كي!دبمماتالراقو!م"م!تكلدات"يشاركونلالتقافعتهمانهملك!هروااندائما

ماوهذاابدالليهودال!هيعرفلاقلببىان؟!مبو!هـود!هىلاففقهذالان،اليهوديفعلكماا!دينةبعالرهميقومونلاؤهم

وواارفعانالبدايةمنوأود.بيعلاقةلهمالفىينالليهوديعلمه"الكاتبيوميات"كثمابمنالروسيةاللغةمنمترجمالمقال-*

شمباليس5بمدفيمابهللتنو!هأعودلالكيالابدالىالالهام.1885طبعة.دوستويفممكبملفيدور

18



أرب!لا-الاجابةفيالبدءوقبل،الرسالةمنمققطفاتهذهاولااعتقدلا)1(؟"جيد"احيالااسميهاننياليهوديبكره"اتهامي

الفتاناود-ألي!ديكرهحولالكبيرةالتهمةهذءمثلتحملعلىللدلالةعالبا"جيد"كلمةاستحملت!قدوثانيامؤثرهذاان

خلالانهوالواقع.الكميروتكصرهالعنيفكاتبه!اهجومالىنظركم.وغيوها"الجيدومملكةوفشناواللجير،الجيد"وهيءمينةفكرة

تدعواليهوديضدمقالاتهناك6هـنلم"يومياتي"اصدارسنمةالممكنمن.للمصرمعيناواتجاهاومفهوماميزةبهاعنيتوقد

عنالطرفنغضلاانيجبوثاني!ا،اولاعلىالشديدالهجومهذاالى.منهاالظلريجبلاولكنمناقشتهااوالفكرةهذهمعالاتفا!عثم

الىاللقاليلةالسطورهذهفيتطرقالذيالمحترمالرسالةكات!كوناحدليبهابعثولطيفةطويلةرسا!ةمن-مقتطفاتنقليليوفيما

الروسيالشعبالىينظرانالاي!تحملولميتجلدلمالروسيالشعبعلىوتعتويابنواحيبعضفيكثي!رااعجبتنيوقد،الكبارالمثقفين

مكالايبقواللمالروسانا!حقيقةفبم.للغايةمتعاليةنإرةالمسكيئومنالطبممي.كمشعبلليأددكرفيتظأرالتيالمعروفةالالهاماقاحد

.الي!دفعلهماامامي!ضماءلذلكولكت(نسدرينكلمات)نظيفاتام4سهويةفيالرسالةهذهءعاحب.ننالسيداسمسقىان

الكيفيةعلىوبوضوحص(لأفيعلىتدلالمثديدةاللهجةهذهانكرهـ&وهو،بتاتاتوضيحهاستطيعلااوضوعالتطر!اود"

رجلالرسالةهذهكمتبلقد.الرولسالىاليهودبهـاينظراقي.مذكراتكمنعددفيكليظهرالذيلليهودي

ننتظرفمادا-متح!زغبرانهامحتقدلاولكن-حقاوموهوبمثقفبصورةالمسغلينضدلااليهوديضدتقفلماذااعرفاناريص

هذءامثال.نالفويحملىونالذينالمثقفينغيرالي!دمنهذابعدعانهتوقدالباطلةقومج!نيباراءضيقامنكأقللستفافا،عاهة

بلالاتهاملغرضذلكأقوللاأنا؟الووسيا!ثعبنحوالمشامحرباناللقائلالوأيمعاب!االافداقيمكننيلاءولكن.قليلغيرمن!م

المشمعبي!يسودا!ي!معاختلادنمادوافععنالمسوولىانلابين.بشعااستغ!ا!قومبةهذهدماءفي

للقدماقوىالاطراف!ايندريولا،اطرفينكلال5وحدهالروسي!شلالاساسيالقانونءـحم!فهالىالارب!اعيم!نكلاانهأحقا

اللقضيعه.لهذهنظرتيحولالكل!اتبعضاقولللكءهذاالىاشرنظ،واحدةلةدومواطنواسشثناءبدونا!جميعانوهواجتماعيةحياة

استطيعولكنيطاقفجممافوفىالق!يةهذهعاكاالاجابةتكونوربصاعلىالمو(لآالواجبفضالواجباتبكلي!ومونجميعهمكانواواذا

.نطريوجهةعنالتعبرحالكلعلىوجودهاعنالناجمةواللفوائدالحقوقبكلجميعهموشمتعواان

إقانوتياعلىاللخارجةالصناصرلجميععةعقوباتهناك-كونوان

نأرصصأتاديبيةموانينشرعتولماذااليهودلحقوقتحديداتكانتق!ماذا

والانكليزالالمانمناًلاجافباستعلاليختلففبم؟به!خاصمة

منالبا!غاضعباهذاتاريخمعرفةالصعبمنانهلنفترضاد!ودي؟الاةلىعنروسيافيجداكبيرمحددهمالذينواليونانيين

حالكلعلىاعرفولكنكبما،اليهوديعرفهكماقرنااربعينالممرالارثوذكسالروسللكولاكحسنةواية-حالكلعلىروساليهود-

يث!صكوآخرشعباجمعالعالمفييوبدلا4اتواحداوهوث،يذاجيمفيعشعشوااللذينالدماءومصاصيا!خموروبائعيوالئسحاذفي

آلامهعسئكلمةاوخطوةاولحظةكلفيويعلنحظهسوءمنمثلهالمثيءلما؟محدودنطا!فييعملونالذيناليهودمنروسي!اارجاء

ولااولىوبيسودونلااليهودكانلوكما.ووضعهوعذابه!(هؤلاءمناحسناولئ!كيج!اللذي

واووايااوراخليتةاهـ،لهـهعلىبلفح!بالبودصةعلىلايمسيطرونولكن.المعروفينالروسالكولاكمنعدداالرررسالةكاتبيذكرثم

السلافيهالفزةسبيلفيماتقدغولدشتببن.ليكنالددلةواخلا!لآمثالامنهمنجعلولمالروساكو،دانكليلافنحن؟ذلكيعنيما

اًلس!لافي!ةالقضيةلحلتا!المفيا!ي!ديةالافكارقؤةلولاولكنسواعسي!ئونالكولاكانمتفقونؤنحنالعكسمحلىبل،به*ث!نداء

يمكن.الاتراكمعلحةفسألاالسلافيينورلمحةبعيدزهـنمنذ:قائلاالرسالةكلالبويستطرد.يهودااوروساكانوا

المجىئمكنن!ي!صلهرزلديلابيكوفطلسميلدفهواللموردالاتاليهوع!ما،فكرة،وعلىا!مطهذامنالاسئلةلالى3لكاوجهانيرمكنني"

ملايين.الثلاثةالمفهومهذافيتدخلفانكاليهوديفىتتكامفعندها

نظروجهلاهـئالانكليز؟المحافظةالسيالمةيو!بيكوورلمدانفيو..،009مليونجبنمنيقربمابينهمومن!وسيافي"مدمينيهودي

به.التسليمعدماوبهذاالشصكيمكنولا،خلمصبشكلاللي!وديا!واخلاقياوهمللقمتهماجلمنيائسانضالايناضلونالاقلعلى

الايمأاناستطيعلاولكنيمأتخفةلهجةيتضمنكلاميانليقل.!ورء،ارييالروليا(شأمبمنبل!قطالاخرىالشعوبمنلا

اكبولفلاهـنالرعباسي0عبئايت!حملنوبص!وومساعاكينبالبشه!االيهوسيبض!ا!شعب،مخمتلفئعالقعليمعلىحصلواائذينضمئ!مومن،اًلب!ودتعتبرلاانك

قائلا:اخرىرسالةفيالرساللاصاحبليويكتب.اليهود،(..المثالسبيلعلى،!اخذللدلالةبالنسبةسلوكهمفي

المدنيحة-الحقو!شيءكلق!ل(اله!ود)،ه:حواانيح!"لكونوربماغولدلعمت!ينبال!ننثناءنشرهابجوزلااسهطءيعددثم

........كاتبو!اصل0!هودياصلمنانهمنعر!اناللا.ل!غيرمن

فأالحماحمياراللأدالتصيمق!اتلاسأل!يعةمنحعتى!يموعهألهمللدىهحرسأبصولسكن:الرسالة

....هالا!مارعنلدفاء"س!ببريافيبطولياموتاماتغولدفضينان"
واح!ماتهماثأدفىمئهميطلىثمرو!يافيالاخرىالقومياتبقية

..ء.معلللي!ودكباللىكرهكويمتد.والبشريةالمجستمعووملحةوءووايسلافية

م!انفي9يؤكضبفانت،(ائرلهمار!الاصعليبىحبئفكراقالي!لاولكىلعونحولاوهومبانالالهاليهودمناسلافهانيعرلىلارب!!الذي،دزرائعيل!ئي

الشعسبمناكثرمحلبهوتشفقالروسيافعبتحبانك"؟خر.ا)-!ودكبنظربوجهةطبعاالمحمافظهالانكليزيةسبلصتهفييشرلضد

المسالةهذه!ىفكر.لليهودىلا!سةكسرةمعالغةهذه."الم!دىاروح!تسهولاحياتهلاالليهوديالثعبتعرلىلاالاسفهعانك

.......ء.....انسانائ!منوبالرعم.سنةالافطاربرعهيبلغالذيتار!خهولا

اللمم!يئط!عاحرل!ظاماخسالعمودىهكل!اهوتحفواالي!ل!يأ"لمموفاانه!شربنولاه!عفوبعداءلمجمانفسكاًلالص!معت!ملفالكللغافيوشوصفمخ!

الذين.الاقوياء"اليهود"اى.الممدمةاإأيوديا!شعب!جماهير
."السكنهكاناخباد)).

ثحرباقاجمماان،أعتقدلا؟حينهافيعليماييهودأشفقوولمنحتىاًوالمحافةفونلااللعا"سادةصألونات!مفي!قبلون

اللعبثفمنالموفوعهذاحولاللحددثعنالوقف.الممممننغلمنغضب

النأ!لكفنياإانقطةلاحولحوحقوقهمبالموض!مو4املأجنولعأصوتعإايصاليجابولوقت."انتاننمنيانكث!براارغبولكنينظريبوجهةاقنعكان

معذبونبانهمولثأدازعقوالقد.!الاشيئانفسهالروسي.الاصلاوكرانيةوهياليهوديعلىظلقكحقيركلمة-1
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واكبح!ث؟وتتعب.ولاامتوبةالخاصةملاحظاتكالىاواللقديمةانيمكنفقطعندهاواسعةحقوقايمنحونعدماوا.له!مغمورون

يدكمد.مقعدك6ذركاوجلوسكمكانحتىتغادرلابلى،نفمكتجهلولكن.الاصليينوالسكانالدولةحيالىواجباتهمتأدقيمنهمطلب

لشجدالثالثةاوالفانيةالصفحةفيوابحث!يهاتقعجريدةاولالىمنائقض؟حلأثلماذاالعبوديةمنالروسيالثم!ممبتحررقدها

،الاعمالذاتهافصيءمكانكلفيوس!تجداييهودعنمالثميئاحتماكبيبرةبدرجةاسمتغلومن،الضحيةعلىينقضكم!اعليهحلا

هـاشيئالصنيحدثايانمعيتتفقواًظنك!نفساللبطوليةومن؟المستمرةالماليحةبمشاريعهحقوقهوائتهكايشعبهذالواقص

ج!لايجهلكنتلوحتىماشيئالكويمكشفهاشيءالىويشيبرالملاكاستفللقد،ا!كسالمحىالملادمكاناستطاعحيثمااحتل

بانطيعاوسميرلون8(لصشيرةلهذهقوناالاربع!بنتاريجتاهـايلحقوالاانحطولواذيفىمعوضهملفدبدااس!،الناسالروسى

يكذبونفهمولذااليهودنحوالبغفأءمشماعرتتملكهمالجميعقوةعلىابقواانهمايالخاصةمصلحت!ماجلمنبالفلاحيينالخراب

ويكرهونيكذبونالجميعكاناذا،اخوسؤاليئب!ثقايحالةهذهوفيقوةالعاءلعلىالابقاءهمهكمااليهددياما.واستمثم!وهاالعاهلالعامل

ولوكأبعامابغضاجمطمالثيئاأن؟الكرههذاجاءهماينلمنايهودعدمااليهوداناعلم01ا0وذهبطرةآخرالىمصهابل،الروسي

0"ا!جميعيحنىمالتيثاان"لهـتف!ذاعنبينسكيهـءهبكلا؟منولذااكذبواننيافتراءانهيص!يحونهذايقر(ون

الروسيهلولكن"السكنلمحلائحربالاختيار"الاطهاريلالعونالاطهارالملالكةلهؤلاء"قرنايلاربعينأتاريخاعرفلا"وائنيالحماقالى

يزلألم؟السكن،حلاصخيى،رفيتماماحر"الاصلي"المواطنالاخرىاثعوبهنلاتقارنلابدرجةاطهراخلاقيا"همالذين

التضييقيزلالم؟!شمرااًلعبوديالعهدمن4متدااًلسابقالوضعوللبكن.ساللآالركلالبيقولكمما،"الروسيالشعبومنبلفقط

ال!مكنعاناختب،رفي-معنىمنالكلممةهذهفيمابكل-البغيضلثمعبضمنهااومنالعالمشعوبجميعمناخلاقيااط!رليكونوا..

منذلذلكا!حكومةاثظار!فتمنبالرغممستمراالبسطاءللروس،جمبمشنيك"مجلةالبمارسعددفيبا!اسبةقرأتوقدالروسي

مكاناحتيارهمحقانوونفالجميعلليهودبالن!بةاما؟بعيدرمنامريكامنالجنوبيةالدلاياتفياليهودانيفبرخبرا"يعروبي

المخاللية.العثرينالسنواتفيسيماولاباطرادازدارالسكنقثصهمفيواصبحواالمحررينالرنوججماسرعلىائقضواقد

بهايعيشوالل!اماكنفيروس!يافييسكنونالاقلعلىوهممنتفادواواسه،"اذهبابتجارة"العروفةالخالدةطريقتهمعلى

والتضييقتجاههمالبغضاءروجمندائمايشكونذلك.ومعسابقاهذاكراءةللدىحطلاتذكرتلقد.يستغلوئهساالتىالقبا8للنواقص

اعرفلكنني،واسعغبرالبهودبحياة(لماميانولمنفرض.عليهمكحررواقدالرئوجانمناعوامصمسةقبلخاطويفيوردماافي

لاشعبناانوهو:اساسهعلىالجصعوسأناكثم!واحدامبئاهـصشمونالاذىشبمسهمولكناروررم!رة*ةمن

القائلةكالفكرةاليهودنحوخيزاياومسبقادينيا!هايكنلقدفكرت،ثقوا.العالمفياكثبرهموما،اليهودقبفةفيرخيصة

لان،السكارىاوالاطفالطلمنهذاسمعتواذا"المسيحيهوذا"خانالليهوديعنشثا!علاولذاادمترةتلكفيثفسبىفيوتساءلتبهذا

منذهداشاهدتلقد.سابقتحيزبرونلليهودينظر:معبناا!زثوجهؤلاءا؟ن؟.اللجرائدفيعنهميكيبونلاولماذاامريكافي

فيسجنوجماهيرهاللشعبمععشتانحدضوقد.سنةحمشن؟فا.تظرقحسابهممنيسقطوهمانالمعقول(من،لليهودكنزبمثابة

ولميحتقبرهماليهودبعضبينناوكانالاسرةئفسعلىمعهمونمتواحدفيايامعمثرةهـ-ل2ت!روقداو!سالؤهـ.يرحور!مرحيبونهمو!ا

بعموقيصلوناليهودكانوعنلأما.احديمتنثهماويضطهدهماوعلىاليهوداثقضلقد"فيهجأءتعليقا(371ععد)،فريمالوفيه"

ولمذلكاحديشغربلمخاصةثياباويلبسونالصراخثهعالثربارهـود!!ماطكلهمانكاثواللأرجةاثحليينليتوانياسكان

خمثسشعبمنمفهومناحسبانتظادهيجباللذيالامر،يضحكاياهمءهدديناخموريناالمسحينهؤلاءا.نقنواالذينالقسسلولا

البسطاءالناسينظركانمافعندالعكسعلىبل،الروص!كأثتبمنور!لأينهموكوتواالشربمحنيكفوالماذاالجحيمبعذاب

ويصون"الشحلةهذهعلىعقيدتهملانهكذايهسلونهم"يقولونالذيشعبهمنطبعاسيحصالمثقفلراسل1هذاان."الراشدين

هؤلاءعئابتصوايقد؟اليهودفعلوماذا.باور"تحسانبلبهدوءقربهمالا!صاديينانالرا!لو!ذكر.الججيموبعذا"ببالقسمىيؤمن،اللا

:واينب!نعالاليهمونكلوامعهمالطعامتظولفييرقبواوللمالرولسزراعيةبنوكظسعضسفيوممضعوابالقسساقتدلااقدالمثقفينالمحليين

مشاءصرعامثكليظهرونوكافواإ.ا!سجنفي؟ذللكحدثلكياي!ضازواًعيةاسواقاواقاموابالذاتاليهودربامنشعبهملانقاذ

ثفسهالشيءونجد.الاصلييئالسكانالروسمنوا!رلىالاشمزازالاستهـجمةا!وادعلىالحصول"اللفقيرةالشغيلةجماهير"تستطيع

واسالوامكانكلزورواً.روسياانحاءكلوفيالجنودركلناتفياث!صمواعرلىهذاكللقرأتلقى!.اعتياديةبالسعارالغ!رورية

انهم؟وعاداتهممتقداتهبسببكيهودياليهوديالىاحديسيءهلانفي!كمنوا!ىبشيءءلىورللاهذاكلانحلاسيصرخون

الرولصيانثقوا،العكسبلعلىمكانايفياليهيمسي!ونلاوحق!ما!حمقىوانا!بقاءعلىصراعوهذاوققراءمضطهدوناثيهود-

هـووالطعامشاولفييرغبونلاانهمويرفهمالي!وديرىالبمم!طانفملاظهروا!رمينلاالريساءاليهودكانولوهذايفقهوئلا

ولايسننلإهونماًبقدرويتجنبونهعنهويبتعدونمنهوفرفونالرفوجهؤلاءان.قاطبةالعاللمولادهشواالانسملأليةغايةقى

فانهالنظرةهذءمنالبسيطالرولسبميصتاءانوبدل.ذلكيخفونكالواولو،باقامميددمهميمصونالذيناليهودمسنافرواللتواثيين

عقيدتهموبسببالف!اكلةهذ.علىعقيدت!"وبسمأطةبهدوءيقولانفسهماليهودتقودالتيالتجارةمحنلاستنكفوااثيهودمحلهم

اليهدديالروسييعذرولهذا-شريرونلانهملا-"معنااحليتجنبونعندماواخلاقياانسانيامونانالصعبمنليسكانيابةالتدهورالى

لويحدثماذا،خيالية!كرةاحيالابابىفيوتخطر.تصرفاؤ"ءلى"ابقاءا!لىصراع"يجريوتمارغدفيوقعيشمرتاحامحون

وثمالونروسيملايينثلائههناككانلو،مقلوبةالوضعيةكانتاحعمللاطعاوا!امد،!الا!ظريرر-!تاً!ال!وء.!نلا

منشكلوباي؟بالروسيعملونكانوافماذا،اليهودمنمليوثانوفب4و""يغروبيقيش!نيئ"مجلتيفيالواردينالخبرينهذينمن

ايمممحون؟يممتصغرونهمد!جةايوالى؟كرامتهممنيصونالاشكال.حاسمةحقلال!"قريما

بحرية؟بيه!مبا)ـصلاةالمأبسمحون؟الحقو!فيمعهمبالمساواةالمالوقوعلامغمنناالعالميةالصثيرةهذهظريحكتابةفيبدألاولو

جلودهميسلخونالاهذامنوالاسوأ؟عبيدالىمبالثرةيحو!ونهمالاواذا.منهاوأقوىبلالحقالىهذهامثالمناكللا!مئاتعلىحلا

معفعلواكما؟الموتحتىشديداضربايضربونهمالا؟تماماالتذكيرعندئذالطريففمنشيثاتعنيانلاحقيقتاناوحقيقةكانت

لاالروسياللشعبان؟الغابرتاريخهمفيقديماالاخرىالشعوبحولاليهوديلمعلوماتالتفكير؟والنقاشاثناءبحاجةكنتاذاانك

فبموالسبب،اللصونله!لكئلاولكنهلليهوديكرهانفسهفييحملالكمبالىالعودةأوللقراءةامتباتالىللذهابدايفلاواعماله



وف.افيتاء!فىيبمنلأ؟لرثيسي.فالسببالفوميووجهايئتميالتيعشيرتهاوديئهبسمببكولايعديانكونهيعودلالألك

تستطينإلاربماوعالميةعميقةجاذبيةذاتمتحركة!كرةفيوانماالروسيالسغبلااليهودمسووليتهايتحملاخرىلعواملبلاليها

انهااما.سابقاذكرتكماعليهاحكمهاتصعرانالاتاليتنرية.الاصلي

ايضاالواضحومن.الشكلهيتطرقيلامافهظدينيطابعمحلىتنطوجمر

هدفهذحوشعبهقيادةوواصلدهموهحادهالمثاليةبافكارءربهمانالحياةمنفرلااربعون..دولةداخلدولة

.ولااللهبمونالليهوديتصولىالصصبمنانهثانيةواكرو.بصلابةالحديثآداوما.!اكء!ملبالكرهالاصليينادكانا!قوديتهم

،واحدةطينةمنجميعاانهم"الملحد-ىالمثقفيئاليهـود"برجوداؤمنمحووا!ود.نحاورهل:ءنعتقصينمماذا،التحاملعنجرىفد

الاابثقعميشتظر!ثسكديليهولاء،نابيهولم!طوعلىفيينتظرلتنئيعلموقرحدثولقدلقددكرت؟م!نهاكثرليسل؟الليهودمحلىالروستحاملهنافلالروس

والراسمالي-والفيلسوفوالعالما!ياوالمعدممنهمصاءاور!ذي!دب"د!نلىواماميالليهوديالىالبسيطالروصنظرةعنمثلا

السكات"نحوالبغضاءمنهيها!المثقفينمنبلاليهودبسطاءمنلا

ي!شبصوتوعندهااورشليمالىثانيةويقودهمسيجميمالذكيفهو.ذ!نيلاحظونولايخنبونانهم.كثيرشيء"الاصلييئ

وطيحدحدهوبميهوعمدرموعندللهذظهويفضدرذمم!موب!سيفهمالنتحعوجم!عالمراح!جميعهي(لارضعلىقرنااربعينيعيششعباأتايتم

.....والتماسكألوحدةهذهوبمثللنشريةلبهامرتات!التاريعية

وات.هيهايعشونالتي/لاجنبيةبالارضن!تبطوالاانفعديهموحتىوقوانينهالسياسيواشقلالهارفهوويدةمرال!و!ففد

محئهمالقلهاي!صلكيكريمةواحجاراذهبايملكوءماكقيجعلوأألسابقة!لو.نحتال!ره2ويبضثانيةيتجدد!هداكل،يفقدمحمتفدانه

الجديد:وطنهمالىالوقتيحينشعبهنالكللشيلا.اخرىمرةلنفسعهموانينريضعاخرضكل

وتلمعالفجرافمهشتهبءن.وا!يويالفوبرالشعبهذامثلالعيننيعلىلمحابليةعنده

الموسيقيةالالاتوسنحملىلولاالبقاءلستطحلاالعالمفيللهكظ!صلااللذياتنعبهـفىاقنل

والمقدساتوالممتلكاتوالفضةفيدانماعلصويحافظفيهاكعشيثولةكلداحلرولةتكويئه

هلسطيئفياللقديمجم!ناالىوعف0السنينالا!عبرشتتهاتناءخيرمانوكلمكانكل

اومنولكني،عنهمتروىكاسورةهذاسمعتاتنيثانيةاكرلىاناوجهابدالريدلافالا،دولةدأخلدولةيكونونالهودانامول

لظهرالىاليهودجماهيرمندسيماولااللفكوةلهذهجوهربوجودالمولةداخلالمولةهدهسماتننحددبماذاودكئ.لهمتهمة

القضيةهذهجوهر!لىالمحافظةاجلومن.يقاوملانحرررياهيلاجوهدهوومانجالقرونمر!دى.لوجهي"تيللخالدةالعكرةهيوما

حو!وقد،الد،لةداخلال!ولةعلىالمثهدةالمحافظةهنبدلاهذهلهتتسعلاطويللومتيحتاجذلكطخيصات؟ا!غثرةهده

..العكرةوانمابانطكيدمبعثهاوحدهالاضطهادوللشي.دعلاعليهالعظيلكيدرنااربعيئمرورمنالرعممحلىالو!!حنولمللمقالة

مربطهماللذكيا!ودللدىالشديد؟لداخليالبناءهذافينفاذافيالتممقلونويمتننا.ال!يرةهدهعلىءلعاطعحكمهاللبث!به

المساداةبقضيةالتعكيريمكننافعندهاحقيقياوفريدكاملبثكلالدولهلهذهالخاصةأمميزاتبعفينعطبماتالقصيههدءماهية

يقدمانيجب.الاصليينالسكانمعالحقوقجميعفيالكا!ةءلمظاهرهذعوتتلخص.انخا!جيةلمظاهرهاالاال!على،الثولة!احل

التعالليمتنطلبهماوكلودلعدالةالالسانيةشطلبهكل.مالليهودوعدمالديبفي"لعقيدةلساسعلىدلأخرينمن،اشمورالأبنعارةفي

بنائهماسلحةبكلانفس!هماليهودكاناذاولكئ.المسيحية.ءليهودبيالنتعبهو-وءحدمسعببوجودرالأمحمعارمعهمالألد!ح

ومبادئهمفوانينهماسعلحةوبكلالدينييخصاتصهموعنتميرتهموابتعادهمالعاليمهملمولى.موصدةعيداعبارهالمحيجبالاحرىالشيعوليأما

العايمالاوووبيفيرائعانموانمتالتيمالمساواةفكرةنمافاينافضون+ةلليهودي

الممكنةالحقوفيجمخفيالطملةبالمساوأةيطالبونثم،للافليعلىخىانكوأمحيميزءنثعلىوصالظألاخدىا!بوبمناجرج"

اكترشيءعلىسيحونرونايهمذلكيعنيالا،الاصلييئالسكانمع.اسننغلهماوعبيدالىحولهماوالاخرئأبد،عند؟ددهوحدكالان

القوميات"انالىا!يهوديشيز؟الاصليينالسكانمنوازيدوأعلىسلك،سيحضعونالجمعانوامن،اجمعدلعالمعلىبانتصاركآمن

حقويفلهمهماما،ألحفوقفيمتساويةشيهاومتسماويةإلاخرىعندماوحش.!نايمعحيا.نكطوءللختل!ولاالجمع!ىاشمخ

بقييةمناذىاكثرويفنبرونهميخافونهمالروسلانالبقيةمندقلوجهعلىشتنشتمحندماوحتىالسيا!سيةوشخصيتكارضكتفقد

سيئةصفاتكانت!اذاأاليهودياذىماينمماءلونثم،الفومياتكيهموعودانتبماهذاكلمممن7،.الشعوبجميعبينالارفي

الذينفسهالروسيالشعبهوالوحيدفسببها،اليهـودبميالشعببفيا!ع!أنرحداحتقر.ءلاىوعنس.سينحفقش!ثىكلانآمبن.ابدا

الاستقلالعلىق!وتهولحدمثقامتهوقلةلجهلهبدوذهاعلىيسمارو."وانتكلودنتكلواسشفل

لوسي!طبحاجةنفسهالروسي.فالشعبالاقتصاديتطورءوغخرقوانينولديهمدولةداخللمحولةفيالرئيسيةالفكرةهيهذء

يطلمبهانفسه،وهووالاقتصادالقروضقضايافيووصايةومرشد.الفكرةهذءعلىللمحافظةسريةتكونوربماداخلية

مثعوبها،العكستج!وااولوباالىالخرواويقولون.للهاويشطمكاتطيهودواذاهداءهذاانالمثقفوناليهودالسادةايهاستقولون

بعيدوقتمنذمصت!ادةو!يقويالو!يوتطورهاومشقلةقوبكأقليلةاثارلسوىيبقولمسابقاذلككان،مقددولةداخللةدو

اليهودياكلطاءمنفك!فونلاوورد،واللفكريالمادياللعملعلىالدينيالاضطهادذللك،وخلقهاوجوث!اعنمسؤولوحدءوالاضطهإد

الموجودينللل!هوددولةداخلدوللةاذىمحنشيئ!لسعتمهل!حقوقها!ول!ةداخلالثولةمنشأت0قنلهابلالوسطىالقرونالىالعائد

"؟"مثلافيفرنساوجصرهساالصتمرواذا.غيرلا!البقاءعلىالمحافظهشعورمن

الرلمالةفيآخرمقطعوهناد،يب!ومامحلىقويةالمناقشمةمعمتساويةبحقوقيتمتعلااليهودجموانفالسببخاصةروسيافي

ومقيداجاهلاال-مبيكونانلليهودالافضلمن."اقتطاقهاودكانوالوحتىاليهوداناعتقدولكنبم."الاصليينالسكان

."النجاجيحالفهمفعندهااقتصاديامت!أخرااوالمولة.داخلالدولةعنابدايتخلوالنفانهماللحقوقفيضنس!اوين

بمشوىينهضان-يفعلمابعكس-اليهوديجحاولانوبدلالمضجرفمئ.قرلالارب!نالبقاءءلىالمحافظةفيالاصراريكفبمولا

السكانفبمالاقتضاديةالامكانياتو-وفعالمعرفةويقويالننعليمقوةاللحضاراتاكثران.الطويلةاذدةهذهوجودكعلىتحافطان

وافسادهالشعبذللكمنلل!يسهىعاشحيثماف!له،الاصبنال!مياسيةقوماوفقدتالمدةهذهوجهـهاعلىتحافظلل!للمالعلفي



وامحابالانرياءمنو!م!مالليهودعليةوانروسيافي-ماولااليهودد؟نعذامنوا،بنئمع.التقافيالمشوىوخفضالناسواذلال

جهادايجاهدونوهممعونوناليهودامحشارتسعةوانوالبورصةالبنوكال!كاناسالوا.منهاللغلاصيمكنلاانسمانيالامد!عافقراينشرون

اقتطاععنويبحثونعملعنويسألوناللخبزكسرةلصبيلفيهواالقرونعبريحركهكانوماذاالليهودييحردماذاالارياففيالاصليين

فيمحملانيعني؟ي!ماذاولكنحقيقةذلكيبمدواجل.كوبيككانتلقد."القسوة"واحداجواباتسمعون!!فى!؟الخالية

وغيرخاطئالةم!يئاواستغلالهم-الاقلعلىغللبي!تهم-لفس!،اليهودمن!رتواءوالتعطتتي-الفلاحينستجاهنلماللهمالوحيدالمحركاللقسوة

يكونانالمهودييطلب!اللقصامحيذاتهفييحملمنطقيوغيوطبيعيالاو!،ففيالليهودنشاطكارالواقعوفي.ودمنامحرقنا

والليهوديمتراكمعمل!وفالرأسصمال.غيرءمحمللاسنتغلالول!يطامنهمضرجلاارتباطابهميرتبطونألاصليينالسكانجيعلفيب!حصر

فاللعليةالليهودية،نيئايغيرلاهذاكلان.غيرهبعملالتجارةيحبامكانيةدائمايملكونانهم.المحليةالقوانينمنمستفيدين

!هاارمحالم!حعلىانوثاتررقوةمحاولةا!ض!ةءلى!طرعلاقاتاقامةالستطاعواوقد.والقوانيناللحقوفىمنالاسننفادة

طيبين.انماسابين!اصواتانباعلىالي!وديصرخموهاهيتهاوشكواالشعبمصيوب!صرتنطالذينايناسياولئكمعالصهاقة

الطيبينالناسعنابدانتكلملااننا؟القضيمةهذههيهلآلهيياالسكانمعبالمقاونةبهايتمتعونالتيالحقوققلةمنلهم

الراحلكانفهل؟أيضاطيبونأناسالاثرياءبينأليس.والسي!ئينفيللنسعبحدثماعلىالروسيالريفتارحم!ويشهل.الامليين

وافكارها،اللغايةعنهنانتكلمأننا؟*سعئاانساناروتشيلدجيمس.اًلليهودفيهلحلالتيالاماكنفيسنةمئةاوسنينعث!ر

العاللمعلى.تهيمنالتيالليهوديةوالافكارالليهوديةعننتكلمانناأليهودتضاهيماناسنطاعتدوسيافياخرىقوميةايةعلىدلنيم

المسر!يحية.الافكاربديلهدءفيفريدينالليهوديظل.احداتجدلن؟الفظمعبظثيرها

ذلكو!ود.الاخرىالروسيعةاللقومياتمعبالمقارنهالتاحية

!الاحوةلتعتنيكلنحوالقسوةمن!وحهانتنفسالتبماللدولةداخلالدودةالى

أن!اني.وجودولكلوعشيرةشعبلكلالاخؤاموعدمشيء

مؤكدةتكتبكمااليهودعدواننياحقا؟ولماذا؟اقولماذاأعطاءفي؟الروسيالشعبعلىسيطر"نهمتبعةالفاءمعنىما

العضيرةهذه-"عدواننياحقا.نبيلةمثقفهيهوديةفتاةطهرفعد؟الفربيةاودوباشعوبعلىسيطرتهممحدمللذللكبرهان

اح!رران"لكتسنحفرصةصفيتهاجمهاالتي،التعسةالغرييةالاودوبيةالشعوبمناضعفزعمهمحدعلىالروسياللشعب

لااتفقانني."واضح-بنفسهاالاتالكرلاالتبم-ا!يهوديةللعشيرةوللذلكسالقاسيةالسياسيةظروفههيالوحيدالسبباناعتقد-

انكلماننبمالعكس.فعلىنفسهاللمهودكرهيحقيقةواناقشمعهاأتهمساع!لا،للتامبالاستغلالاهلاكهيجب

الانسانيةقنطلبهماكلليهودااعطاءيجبانه"دائماواكتبفيالدولةداخلالمولةضورعدمالىالليهوديثيركلبثا

سيقفماذللكذكرتاقد."المسيحيالقالونيتطلبهوماوالعدالهوافكارهاالمسيحيةهناكوتنهارانهارتلقد.مثلاو!رنسااود!با

الىكليااقف!اننياوردتهاللتياالامحتباراتمنعلىالرغم،هناواضيفاللىءلأشارةاهماليمكنلاولكئاليهودلاالاوروبيينبسبب

ا!كانالاصلينمعا!امةواووواةا!انونيةالليهود!قوفىلوسيمجأنبكيرتانبعهأود!بافيدديهوديةاحرزتهالذيالقوبرالانتصار

منأو،اكثربضو!الاحيانبدضفيحالياتمتعهممنلملرغمعلىدائماالانسانالهالمادةكانتلقد.بقةالسلافكارهامنالكير

اش!فادةمناكثرالحقو!منالاستفادةامكانيةلديهماناللفولالافضلضماخستقبلهفيوفهمهااللحريةرزيةوكانت.العصورجممعوفي

انهدالىتاذا:الفالتازياهذه!ريفي.الانوتمر.الاصليينالس!كانابدايحدثللمو!كئ.لسبللكانتمهماالنقودبجمعمرتيطة

منالمفقراءالفلاحينتحميالتي-)2(الزراعيةالمشاعيةمابطريقةالميدأمدروسوبتوجيهمكشوفةبصورةلنق!ودلجمعلصعحأت

هـلصموديشطيعلااللذبرالساذءالفلاحوتحررسكثيرةلثرورلنفسهكل".سقنراتاسعاللقرن-عصرنافيحمثكماالاملى

يطنىفعندهاالراهنالوقتالى(لمشاعيةحمتهبعدماالمغ!باتامامالميدأهوهذا."كررلاذاقيلغرضبالنالياختلاط!كلصط

نهايتهم:تجأتيواحدةوبلحظةغفيرةبا-ادالفلاحيئعلىاليهودلايقتلوتوالذيئلملت!نيلةبلالناقيمبنلدسشضلاعصرنافيالاخلافي

سيطرةتحتالثاليالليومفيقوتهموكليملكونهمأكلفمسيقعونوباتالمع!مةالجماهيرنحوالقسوةونجد.ايضايسيقوتا!

خىبلفقطالعبوديبالعهدمقارنتهايمكنلا-حقبةوتحل،الي!ودبهاولكئسابقاموجوداذلككاتلقد.للفقرامءلانمنياءواستغلالالاخوة

التترجمر.العهد،ا!المسيحيةادانتهوكلد.والمعرمةالعلياالحقيقةلمرجة!رتفعل

افففاننيما-دكرتوجميعهذهتصوراتيجميعمنالرنمموعلىيسيطوانالعيثمنولليس.بذاتهالخيرغدااذالعكسفعلىالان

قان!وقيتطلنهماهذا،لاناللحقوفىفيالكاملةالمساواةجانبالى،مكاتكلفيالمبوهـصةعلىالغرييةاو!وبافي?هناكلليهود

هد!هكلاسودقلماذاوأييهلىاكانواذا.المسي!والمدأالمسيحالاعتماداتعلىيسيطرواوانالرأسماليحبركواانالعيثمنولليس

الثحكل؟بهلىانفسياناقضكنتاذااق!لاناردتوماذا؟الصفحانظماذاثم.العالميةالسياسةعلىيسيطرواانمنبديكنلمولذلك

ىاتوجدلاانهبا!ضبطاقولهاناردتوماص!انافضلااضي!الكاملةسيطزنهم..سيطرتهمستقترب؟المسشقبلفيسيحدث

-الوضوعفيالرئيسيالجانب-الروليالشحعبجانبمنعقباتللحقيقةوالتعطنسالانسانحبامامهايتلاشىالتبمالاطاروتنتصر

ا!حايب-فيالعقباتا!هناوأ؟كد،اليهودحفوقتوسميعديللثممع!وبالوطنيةالكبرياءوحتىوالقوميةالمسيحيةوالمشاعر

تتخق!قلمواذا.الرولسيالجانبفيهي!ابكفراكثرا!يهودىوالضمانللفرديةالظامىءالاعمىوالمشبقالماديةوتحل.الاوهـوبية

مسؤوللميةاقلالروسياللكلدفاى،قلبيكلمناتمناهاالتيالم!واةاللذيمماالمعقولالاسمىالمح!!هو،سائلالوبكلالمالوجمعالمادي

رهضمحئدمااليسيطالليهودبماانذكرتوقد.نفسهاليهودىمنبكثرالاخلاقيةالناسلوحدةاللداسءالمسيحيةاللخلاصافكارمحليحل

ينتقموااويغضبوا،لممعهمالطعامتمناولورفضبالروسيالاخنلاطيرجعلااوروباف!يحمتماانويقولونسيضحكون.المتينةوالاخوة

عفيدته"قائلينومحئورهبتصرفه!كروافقدالعكسمحلىبل،منهكاناذاولكن،بالتكيدالوحيدالسببوليسواالي!ودالى

الوقتنفسفياودوبافيالغلبةلمدتمتاردهرواقداليهود

الادارةاساسها،!رويةزرامحيةمنظمة-الزرامحيةالمشمامحية-2اصبحتلدوجةاللجديدةوالفردرصةالماديةالبداياتانتصرتاللذي

للفلاحين.المسامحدةوتقديمالزرادةاللقضاياببحثتقوم.اللذاتيمةتأثيرهملليهوداننشنتحانالايمكننافلاالوحي!للاخلافيالميدأ

عن!ر.التاسعالقرنفيوجدتمكانكلفيققراءالضسعلىاليهود:انالمعادضونويقولفيه.



ومرأسر؟-معارضيألىاتولم!ن،ذلكأجلومن!اللحقولىفياختلافاللبسيطاليهوديهذامثلالاحياناغلبونجد."الشلالةهذهعلى

.قازاوعادلينالروسنحوللطفاءالمدسعلىيكونواانالليهودمننحومتناهوتعجرفبتحاملينظرونالذيناًلمثقفيناليهودبين

جردالروسيةالقوميهنحو"الرعبتقززهم"وعجرفعتهمكانتاناحدهمحتى،الروسيللشعببحبهمينادونانهمولو0الروسبم

وبنائهسمللقوانينهمدفينةاسرارفييكمنولا"تاريخيانما"تحاملفهمهوعدمدينهالروسيالشحبللفقدانجزعهعنمعرساليكتب

سب!لفيتاهةاخوةوفيمعاونتعدسريعاسيزولفانهالداخليلل!اجدلامباللغةالملاحظةهذهان.المسيحيةالديانةمنشيئا

ودولتناارصناخممةوهبمال!مىواللقضيةالهتبادلةاهـ،محدةاليهوديهذايفهمهل:طبيعبمسؤالهنلوينبثق.لليهوديبالن!منة

عنهالناتجةالا!لاراتوتتلاشىالمتبادلالاتهاميخفوعندئذ!ووطنناوا!فرودالعجر!ؤصاتان؟الم!مسيمحيةالديانةفيالتقافةاللواسع

.للامورالواضحانفهمتعيقالتيمن.الروسنحنعليناقاسيةجداليهوديالخلقبهايتسمالتي

سميبديانه.الروسيالشعبجانبمنهـزااضمنانا!حةفهوالروسيازكيانن!اقسم؟الليهودامالروسبعضناي!ملاظ

ومعالعقيدةفيالاختلافمنالرغمعلىا!يهودكينحوتامةاخوةالاخرىللقمايابالن!بة.امالليهودىدلنيماىهالكنلاالاقلعلى

....الاخوةولكن.الاختلافللهذاينيالتالىللوافعافظمالاخراماضطهنوافدانهميعيحونالليهودهمها؟تحاملااكشهوفمئ

سيتقبلالروسمياإ..افيالطر!منتكونانيجبالكاملةالاخوةحسبانهمفيصعونلالماذا؟هذايعنيماذارويدةلقرونوطورموا

اًعلم.الاخويالثعورمنمالثيئاالاخيرللهابدىاذاالليهودينحنالروسنضعهمبينما؟اليهودعنيتكلمونمحندوراالروسيالشعب

حبالىويقطثهونيبحثوناللذينالليهودبعضهناكانحيرأبيناليهودللحقوقييداللظاصواتمراراارتفعتكقد.الحسبانفي

الزمللن.الئالصبينالتفاهمسوءعلىلالتغلبو!ونانالافيثكونمنالذيناليهوداقم.هلالروس!التنصعبمنالمتقفهالفنة

؟ويصييهمالنافعونا!ناسهؤلاءيكنئبلالكيالحقيقةاخفياوالصمتالروس!الشعبعاناهاالتيوالمطاردةبالاضطهادويهاجمونهمالروس

طر!قهمبدايةواسهلتحاطهماًلاهكائقدراضعفولك!ارخورتاريخمنذالروس!الث!عبانحقاالتأكيدأيمكن؟رويدةلقرون

لأاليهودتحمسلمماافلوشوورامصائبتحملوجودء

الا!للحق!ولحقوول!شنعابيهودمنعلىالثمئع!ا!كا!صال!ديها،التيوقض!سهملتيةمضطهديمعاباغاالي!وديتحدأللم؟وجموااينما

.....اللىانفسهـمهمتحوللواثمبماللضرائبويثقلوهالروسيالشعب
الثعبيتراجعانالممكنمنوكان.الاصليينللسكانالاساءةنء....ء..

بالثكلالاتي:مطروحةالقضيةولكنكبرىخطواتو!خذاثرداولروسيولم.تاريخيةوحقالىتاريحههداً،ذللكحدتوودعلمد؟مصطهدين

ماوالىشىءتحقيقاد!ودمنالجددالطيبينللضاسهؤلاعابمشطاعالشعبيت!ولكنهندمهعنابمربالي!ديالشعباناب!لنسمع

وهيالجديدةالرائعةالقضيةللهذهاستعدادصميصلحداي.دراحبالهيكنلابانهدائماالرولي

والدم؟العقيد"فيعنهمغرباءاناسمعالاخويةالوحدةيبقولمايقومياتبينالتامالأتحادسيحدث"!كفى!كفى"

ليا،هـ?اصص.أالىصنط

كورنوغستاوتأليف

مجاهدالمنعمعبدمجاهدقرجمة

منبدءاماركسفبلالالمانىا.لفكرفيالار!سحيهللحركةوثاصديلالماوكسىالفكمسوداخلمنرحلة

ركسعيالملللفكرغنىمصدرهوحيثمنهيفلعندكبيرةوقفةثمالررمانتيةالىالحركةالعقلانيةألفلسفة

اثولفيهتموهنحما..خاصةبصفةفيورباخدفيغلووعامةبصفةالهيغلياليسارعنداخرىكبيرةوقفةثم

محلىاثرتال!تيالف!رةتلكوهى،وفيورباخهسموسىثمهيغلمنكلعندالاغترابفكرةبابراز

رحلةقكونانبعدالشيوع!البيانحتىالغكريوتطورهالفلسفيةالمكوناتفيوبحثبالشلماركى

..استكملتقدالاصول

منوهو..ببرلينهمبولدتبجامعةالثقافيللتاريخواستاذالماديينالمفكرينكبارمنواحدوالمؤلف

نثفرت-التيئوالفلسفيةالاقتصاديةماركىمخطوطةعلىوركزفاركسىعندالغربةبمشكلةاهتموامنارائل

..ماركىكارلالىالنظروعدلتالعشرينالقرنمنالثانىالفلثفمب

الادابى""دارعن-حديثاصدرل.ق.3.الثمن
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