
مقا؟!نبنرن

افى!وجيذفىوفو-م!

له41عغ!وو!هلاقل!4فع!!ة

هرثس!يلعنستيوارت.د

علببهمونتجنىنظالمهمكم،اليه!د،

نفسهيغهـبطبلدوهي)خاصبوجهبريطانياوهي6الغربفي

فحاربلاننا!وحشينيصتبروفنا("تسامحه"وتحضرهعلىكثميرا

،المجالذلكفي،تجاهكنيةالناسياحسن.والصيونيةاسرائيل

اخ!يئ!يا"باريساولنلنفيمسضريحجهالىوهولكيقولىالنيهو

نا؟تريدونماذا؟ينتهيلاالذيالعداءههناما!لثنضجواالاوانآن

؟هذهناعرايامتقولونكنتمكماحقاالبحرفيبهمتلقواان؟قبيدوهم

تصبحونلافلم.مثلكمبثراليهودوهؤلاء،الزمانعليهاعفىاك!يياء

اةكلروا؟سلامفينعيشوت!دمكلوفا،لشع!شوامعهموتتصالحونوا!يين

باصدقاءحافلالالمهووهدا:الناضجةالاممتفعلهماوافعلواحومم

هذامناشياء".الامسفيالاعداءاعدىاكانواالذينالعوم

القبضل.

ضرالت!معيار:الجميلربالمههذاالى"هائلكلتردو!ائما/

فىسعاراتهـالض،ربةمنسعاراد!ودينتابعن!اخنى،والنضح

وينهثسونبعتةفيستدهـون،العم؟لىالقوميشبقهمويذلمبهم،القدم

واالعرميالبلدلهذااعنيناالحيالجسدمنثمامقطرةلحممزقة

طولمنالنيأ(كثر!اوما)المومسوالضمائرالاؤ!لاممنولثكذاك.

االق!توصديدالمسمومالصهيونبمالولاءنبعفيولمرغت!ستمة

استغراباوتكتبمو(التعجبمجرديجدييعدلمحننىنتنتللرب

المم!نبرينتميالتي)المهذبةالاقلامتلكالى!طاًنظ!ر.تقولىما

الجرائمكلفتبرز،مرة"كل،فيتسارعوهي،فاديهاالىستيو8رت

اأهربعلىلكن،له-!سفهذاوكل،حيلةباأيدمظ!ه1بقولها

فليتهم،عدائهمعن!المانتجتالمحزنة*شياءهذهكلانيدركواان

مثلهم.بشراباغبارهماليهـوديعلالونكيفيتطمون

حقا؟بثرالعربهلهيالمثلة.ا!مطلةليستتلكلكن

حزب)المعارضكأبينحاميةاقشةمنادا-بئ،27391اكنوبر18فى

لمحافظينازعيمهيتتدبرئالة1امحكومةوا(الوقلتذلككل،،الضر

وخم!لال.الاوسطالشر!الىالاسلحةتصديرصظرحول(السابق

ما!وبل.ج.رالمسترلسانعلىالكلمدهذهجا!اك!ق!ثسة

:(تيغرتوندائرةعنآنئذالمجلسعضو)هيسملوب

اعضاءاءنستةذ!ب،الستةالايأمحرب!مناسابيعستةبعد"

،ضبوفاواًلاردناسرائيلالى(والمعارضةالحكومةمن)المموممجلس

كا.تبل!،الرحلةتلكخلومررتولقد.البلدينحكومتيطى

تكريمااقامتهغداءحفلالىلث!ينافقد.اليباأخسبةصيقةمرعبة
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وبهد.(المحت!لة)القدسفيبالكف-تالخاربريةاشئون11لجنةلنا

بألغةباؤ،ضهةاللجنةرئيسا!نا،تحدثالطعامتناولمنانتهتاان

لحظةنوقفوعندما.العربعن،الاعتدالعنفماماب!دوبشكل

هاكو!ن،دكتوريا":أهاوولاًنمضطراًوجدتني،اف،سهليلتقور

--كاسمعواناع!قةبصدحة؟إلاناحسحستانيلكقلتاذا"عذرة

جويىوسكانالتبئتلىفىتماماتنممبهافاظبهـأومثليمثلكبرثمرعنتتحدش

راد7ط9و)مىو((؟لف"ماتتهاعواال!.ايهوداعنب!ايت!دفستريحر

لا!ازوصه"حبنبفهخهالمنضدةخبطؤقد.صولتييومالىعليرده

)1(."عرب.اًنهمأناسأأيسوا.برثرالببسوالكنهم"

عبرها(آوا)برلمديرطافياففيكثيروىيوج!لافائهالحالوبطبيع!كأ

4-تبرامئناغللاانهاعتقادتاو.العهوممجلسجلساتمضابطيقراون

اهوا/4افه5بممارلهةرريسمطنوفننهضيقول!سضيوارتثزموند

ولكن،حقاام!يناتضحبأفيءعديدةمراتفيالمرءتزودالتيالممتعة

اضوحشاعدإهيا"،جاغببراكظبا1منعيرهاوستيوارتالمستريعثرألم

إبئونةباال!بي!صةهرتسلسيدناصورةوراءالمم!عةرحلتهاثناء-

؟!اقيدءلمى-مدنزجاجمن

اننا.الض،ربكأالو"وشمنبلدانطواننريدا.تاكفرض))

كانكمااهـببةااعقابؤكبماةرأدىون!هبطبعاوالنشابالقوسنحملأن

س::ظم*ما4رر،الميلاديالخامسالةبرئفياوروبافيئيفهلمونالنماس

وسطواونلقي،االحيواناتفنطرد،ومجهزةصحمةجماعيةصيد

)2(،"الانفجارشديدةبالقنابل

الا،وبألحقيقة؟"المتحفر-ن"!وروبيين؟ذلكتظوللمنولكن

يبدومناقعربنصصفوؤناوبين،الاوروبييناو)ئك،عليهمنتصى

ا!*،ءةيهخمبرون-تماماا،خحضرينالاوصوبيينكماولعك!نهـسمواقفهممن

ىءيقربوالج!موداننطرفمنضربااـحداذلكمثلالىبالي!دالظئ

الاع:ةواساس؟"لالاعتدا"و"اًلواضبب!ة)ءعئبعي!دلانه،1وحشا

والش!وبالامم!اسكتاء؟ريخاطولءلى!خي1ياانر":هو

،والتقاربواكظهمالممهلالحهالىج!حتثم،بعضاب!ضهاوحاربت

غيوز-الونالههـبن!خاسثزرف!ل.برثسا)ضهابقى!يئ-ال!كللان

مجلى!تلمنالمقتظارسميةاالمضابطالمتضمنةهانساردرر!شرة)ا!

..عا،ص7391اكوبرا1،8ع9العدد،861جلد،االبريطانيالحموم

،6؟91!ثن-طيعة،"ايهوديةاالدولة"،هرتسلر4يود21(

.221ص



1،(والشعوبالاممتلككلعن

متصباتمنبل،فقطحقنامنل!ىافهعنالنصوبصروو

منتاريخنا،الرهيضبةالفترةهذهفي،الوبنحن"نمثذ"ان،بقائنا

مناممامةلان،5نره(،خيرالصليح"حكايةفيوالشعوب*ممكلعن

الشمايى-اسكأاميركا!يابيدتال!مراقىالهنودامةباستنثاء)الحالم

الهاريةالمتبةيةالتعسةللهـفلولالنها"ئيةالتصفيةعمليةالانحتىوتجري

امة(!بالهليكو،الجومنأصيدإالجنوبيةباميركاعموم!اابناءمن

يوابر4بماكلهالتار،غميتواجهلمالحمرالهئودخلاالعالمامممن

نابتائهممتطلباتومنيشنواانامرباحقفمن.السمرالعربامة

احال*صاحكليةفىنذلكعنازئظر.وبصر!جلاديهممنلألفسميحتاكلءا

وبعضهيم"الصئر)ءببنموكنةتكونانيرمكنهذهوا(لاغدالميةوا!ا

ولىل،مثلا،الحمبرال!ودالىانظر.والاندادالقرناءاي.بش!ا

حارب!ماذبعدوصازح9!حاربرهمالذيومنذأ؟بشراكانواهل:نفسك

؟الالبابذوي؟

اضالثالم!خلفااءلحلماامممنلسناضاا،العربنحن،وهصيبتنا

ء-صولمعهسا((جق!ري)ءلحللسنواتمنالعد!المتقدهونيعدالتبم

لب،فحسب،)3(والطمامالزراعيةآلارضلاالاوليةالموادمشكلة

الزريالمحظبمافنبامة4ب!هرف!يحالتا؟اقرأمنوكل.عربواننا

!حبررا،لهمومنستبوارتا،-ترلكن.)4(عرباكونناعليهينطوي

لا6مثلهالمتحضرةالغليابالقيموتمسكللانسافيةوحباذثوسهت

مص-ر"أيهدبكلاضايون!ىولا.و:،صدقيهوبل.دلكعليئ؟كؤ

اجاهم.من؟)ووشنيشهعرالكعئ؟نهعلىيغلباالذيرناحمراالهنود

واتيهوارتمهتر1اعلىلىخذاننانقولماكلمنيبدوواقد

ات-امحؤكمااتمثلمهذبةخ!ص(لمنب"يت!لمونما"المتحفرين"منعيره

لشتغايظةءوبيهبهمجية-اننااًلبعضيرىولقد،بلالانحيازوعدم

اي-ود1فييفكرانستيوارتا!سمشمننودكنا-منابمستعربة

أ"ءلامابالبب!ه"و،"الضينا!رنت!ار)ء:مقاليناانظر)13

عدد:بغداد،العربيالمثقف،،(ا،وسطالشرقمسرحدلىالاميركي1

.74!ا(اولتشرينأاكضوبروعمد،7291،حزيران)يونيو

سلىلمة،"الاسرالهلمبيةالرعايةلشفة"،ربيعحامدالدكتور)،(

:918ص،؟7رؤملكتابا،ا،رحاثمعهد،فلسطينيئدراساته

ادعماب-ةاؤ-يواص*!يكنالعر-صل!القوميالطابعتشويهان))

اؤعو؟4ش.ألاخرةعشرةالخمسالسنواتفيهومثلماالاسرائييلية

اخلفيةاسفلالبهمليةفامتانماالخصوصبهذاائيليةالاسالرعايةان

ؤمئذ.الغرب!داتةربيةاصورةاملامحعلىنسيطرمعينةتاريخية

الغربيةاتقاليدافياستقرتمتلاحقةظوراتوعقباوسطىاالصور

اءربي.ااقوءياالطابعلملامحضيبةبانهاتوصفانيمكنلاصورة

صطراالمرميالأسالدينواعتنارالمسلمينمنالخوفنتذكرانويكفي

ا)ههـبي!-لآالتقاليدبينالربطثم.الغربهـيةالحضارةعلىمبالثرا

القرناوااخرحتىالقسطئطينيةسقوطمئذنيةالعثطوالوحشية

ناوالاعتظ(دوليلىةلههـةالفمفاهيمهذاالىاضف.عشرالتالع

هـنمزيج،وانهوؤسادءوكسلهاسترخائههمياصلالعربيأالمجتمع

هذهكل.بالقم!وةالممزوجوالتصوفافاعواوالمكريلبالغالترف

ءيحاجةت!ن"الاسرائيليةللدمماية(جاهزة)ق!نواتكلألتالخصائص

الشصقىخلق:مزدوجةغايةتحققخلالهامنفانطلقت،شقهاالى

الشظروجهـةورفضالعربيالمنطقاستبعادالىتدةعالتيالانفغإله!ة

الاتبررهاولاالعادي1المنطقيقبل!الاشعوريةلابطريقةالوبية

؟خلقه"انكأالرعافلكالستطإعتالتيالجماعيةالهسشيريا!لأت

وهـن،شالكراهـ!ةالخوؤطمنا،-راكماولضي/ذهـكتضخيميقكلمن

الق؟مبملاطابعجانبيةتنطيفبعملي!ة(القيام)..اخرىتامية

."اليهسودي
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النارؤبملاءلمأفيفىدهوجمناهوؤد-واننا،اللهعمممحلابالسوء

)الذيكتلإبهنناقترسؤبيهاالمهذبةغيرالحتئلآنحنايدينانجدالتي

اليهيذهبانيمكنماوافضللاقصىنموذجابوصفهالانادشناهما

4وتوااص-اةابقضاياالمنعلقةللهسائلتناولهفيالمنحغرالاودوجمطالفكر

موضوعيةحيدةمنالتزمهمماوبغيظنيةبسوءنناقشهأيخصنافيما

الهيشهد-لكننا.الحذلقةعديمةالوبمة"كمهامنعاعلىتعلومهذبة

،يبالوالا-،تنالحضاريا!رذلكمثللئايخطرلم-الرائيل

بشف!اههميمصمصونقدالمتحضرينلانوثانيا،نجرؤلالاننااولا

علبإنبا،جايوافقانالىشوئنموتاناكسونحإهناستهجانا

الذيالبري1السؤالهذاهواتاضرماوكل،ؤينارايهمويحسعن

المسترستيوارتنعتبرلذينا)المتطفرينالاوربي!ينالمثقفينعلىنطرحه

وقيهـمبشرلةاشادامتما".(منم،)نامهإديةغير،جبيدةعينة

ايها1انتهفول،الجميلةا،ثلمياءمنذلكالىوماوتمدينانسانيسة

"؟تتعدونإنكمام،عميان-تؤاخنوننالا-السادة

الصهيونيةمعالعربعراعانشكو،يعرفستيوارتاورء!ان

بأنتوحياننريدالتي،أحاذيبتكائفتمهما)موتاوصلماةصراع

كيئنا،وسوءسو?يتنا!ولاوانه،تماماحقيظياجمونلافدذلك

معالصهيونيةالعيشاستطعنالكنا،عدوانيتناولولا،العربفحن

واستفدنا،القتالشرإؤمنينافكفينا،سلام،ميبئرضناحدتعندما

ادىمجاهك،يحملونجاءوالان!،يضا1الطيبينالجدد((جيراننا))من

كثرتمهـما(والحضارةوالتقدمالنورمشعلالمظلمةالقاحلةاالهربية

فان،بهاته!مهـمانتوشدعربيةالسنةووجدتبل،الاكادلبتلك

مسالةثع!*لااةاشأاًنا(قبيحرأ-4فيءيئتنذيكلعنيخفىلاذلك

احةوافىواجتاجنحزومسألةبل،وحضارةتقدممسالةءـيولا،جيرة

الذيكنب،ستيوارتالمسترصديقنافان،ذلكومع.دةفآبااماتةثم

وعصر!--اعا،:!ااختارو.الدي،حزيراناحزانوا،الن!ةاًلامعن

عنيكت!بعندسإ،واه!تمامهزننخصصهمجالاهذاالا!ودا*ربيا

(5.أطاأ!ال!ليانصوروقد)هرتلفييهـاوعنالصهيوزجة

مأعطى،الملوناًلزجاجمنانافذةوضعهتصصميمفيموسى"اللهنبيإ)

مهصدراذاكهرتسوروجهكانمهبب،حغلهممالرائيلدولةانشاء

صد-قنايكتبعندهعاوالان(عليائهمناوجميععلىمطلاالقاعة

بفريتحفنافانه،لقدساؤ،؟المدفين"اًلئبي)ءذلكعنستيوارت

4كلمافباست!خدام)هـ"جهدهقصارىصهفحة345ءنعنه!من

هـناياء!البسهاكىالهاقىهرتسلس2رؤوقمنيرؤع)ءان!!و

اللريئ)اوريمطانيينالقرفيث1(جبينهمنيتآع)و،شهـتهفيوا

آذاننانفتح،الامورعليناتغمضولبلا)5("(ههناككارهوهوضعهما

:ستيوارتالمستر)قولجهـيدا

(ايهـاءابض3)يكتشف(هرتسلجعلقدالكناب)كانوان"

المرأةفي،اث!طءبعضمزهواكانوان،وسيمبظلالقىكرجل

الي!ديةمنمواقفهموتنوعاليهودتنوعكانن1و،(االواةانظر)

تلكلالحبباله،الكتمهابصورهاالتي)الخلفيةفياتضحاقد

المتراعسةالوحعظداتالمهولةاه+ء*(ءألمأألالمنيليثيةالقوة1

حققبعضقديكونا)كتابفان،عداؤهم2يخافهاالتياكالياواًلتاغم

خلاله)منهرتسلبدااناكثرالغرضذلكوشخقق،":4الغرض

وكانرس،نبل،ؤخسب)عشرالتاسعللقرنالمميزةاثخمصياتكآحدلا

اصدقالى،كتبعندسعابالضنفسهعنكلم(والتركيببالتعقدغص!

ا!حساسان":يقول؟همهرمنالعشرينفيبمدوهو،امدقائه

ال!ؤنيمولىعنمما*ياصليلاوالغرح،الحزنهوالحيا؟فيا!ساسي

.(ع؟3ص)".زصرةلل!سة

.315ص،،،هرتسل"،سشيوارتلرموند)5(



ءؤلسيانارتالمسضهـسغهوالمءيقول،شعرو(بضر،وباختصار

وازهان؟ان!ع!،نبل،ش!يطانهوولاملاكهولاونبيهـاالصهيونسة

اإزسسوةوثلطمنته6بأحزانه-وانه،لمأماالاالفرحيوفلمحزين

صورةمزدمةمنعلينايطل-وبانىانيته،التئيءبعضبنفسها

يت!كأروالمرسوء")الص-فىرةخلفييةفينراهالذياالشعبذلك،شعبه

كأاليهـقد،نواتهـطحولمتماسكة؟غلةهولاشعبا(ستيوارتالمسنر

،رلاحيأتنالهتصورهآلذياالقبيلهذامننس!ث!ولاالصلبةالدعوية

!"رديته،ؤي(؟باحزااوفيعامشتتا)!متنوعآومتدينانامحزوشعبا

إ،هبر:ياال!نباءشعبهـوولا،سعارهمنيخشىشعبهموكلا

با-ضق!*ةيصارحناستيوارتالمسترانكلهدلكمن.واًلاهماحدتجاه

،تج!لهذلكليقولالاال!كظبهكتبع!اانهعليههـايحمدبريطانية

للكافة.معلوما

والصفبالشرورالمليءالعالمهذا،فيالمرءانا"!شكمنوما

يأخذلكا-نبنجالجميلوالوفانالؤحيعمرهانيص،،الطويةوسوء

ابشربيناوالصآخيوالوئامالمحبةلينشرالفسخمالجهيذلكعالكهعلى

،امثروراومختلفاظناسوءمنفيهاميت!جرهوعمانفوسهمينقيو

السب)فمء4ىىوكلو!يملكلا،اته3الوقتفي،المرءانالا

سصض!،ارى(كسغرا!!يتهـصيالتبمالمضحضرةوا،ؤوام(الهتوحشين

و:بزفكأالمتالفلإظةوعصاهاومساعيهاومبادرانهابمناورإتهاتحولهم

الطييينهرفلؤوم!صاوتمكن،الحمراآلهنودمنجديدةاخرى

انن!ارضهـاويأخذوالحمهاوينهئعواثعهافيليلغواالمحزونين

!رانفيالاالهرءيملكلا-ا!نينالافمنملببتههـاجةا،له؟عطاهم

هرفلاصؤإنعناحؤذلمايقللابحزنالصديقستي!وارتالمسترالى

ج!دقصارىهذاكانان:نفسهيسمآلوهوالقلببانكسارويحس

بشر؟اتابعديكتشؤا11منفيايفعلهالذيفماالاصمق!لا

ا!دي!لظهـكيمة!رض

قلإلاالورمةمحاولاتهنتركانفيستيوارتالمس!ترنستأئنلذلك

-اجدءدة")6(اا،فد/هةف!بروايته،"الارض-فنقرا"بطله"الى1وندهب

الدائريىةستيموارتاقننرا؟تمنووضوحامباشرةاكثرهوما

-*ونملهوية(وقد،الشيءبعضمرقءقيقكونقدال!تي)لخفيفةاولمساته

ب!د.منمتغرجاليقفالفووعلىبعدهسايتراجعوالي

نا،كتابهؤياالحدرل!حظاتمنلخظ!ةفي،سنتيوارتيقول

وا)الخيايىالابداعالىالواقيمن!فىهاالت!يعلى"القدرة

كانوانه"تضفيرلمانتيهرتسلسماتمنظلت(القص!صيالاخت!

.(192مي)"مجدباالواؤعوجدأكله6آلكنابةاو!الخمسبة)يجد

مانجاحاوحقق،!الم!حافةضغلوالف،الكتابةالىالرجلظلعو!د

الكلربفبمإ،رؤطال-!ي،الادبيشبه،الصحفيالنوعدلكفي

رواتيقىكاؤت،ا(مس!لسلةالحلقات،اي(،ألا!"ا+هأ91،،اهـبامسم

اى،بةاجربكما،للضسليةاتةعاالمجلاتىمثرهاالت!،ائيةرواعيرلو

للفايةووؤتام!لحولىازجاحابعضهاحققمسرحياتوكتب،إلروائية

،مرءيراتا!وهههيوزيةولاءابلدانأشدفي،حتىا،نتوجدفلا)

بمانها،لمانالنقادووصفه،من!االاخرالعض،وفشل(لصتسه!لتهثل

4ءلات،اقراءفقيحدوديتعمدلملو-مسلالادو!يابوغفا.ت!!

انبالءإهن،الممم!ارحروادمن؟لتهريجالضحكاوافتزاع،جافبمن

!مب!رة(واكتىم!اصركاتبكا!بيخبرناو،4+!الا!ولاله31

قرج!هاؤءسوكورو4اسهتفخص،ان،ا!*9+أ!8هو،هرتسل

!دهمنتوانا-بلالفاظاللعبخلالمنسواعطاها،العربيةالى

كلث،ف-كأمدي!ةلاولالسماب!دفيمااصبحالذي""ابيمبتل"هو

عرص:-افيإعضمدناوقالد."الحد-تأالتارإحفيال!يهودمنبرمتها

اثاءناواًلء"*ل،بيناءكساكتابءنا-،بعاالفصلعلىللروايةالموجز

.ستيوارتكتابمنوالعشرين

م6

لتاكبالذات،كئهراي!!:حا((الكافبهر!صل"فا!ذلثومع.الاخو

ليأة"-،لستولوار!وصسف،-لأوارتكبانئصخصى"لمهملارمه!لتالغكيال!هـلآ

وا&جما،ءألكصصبالاخضلأ!اىاالوا!نعصن"التمش!))علىالقدرة

،واحدة.كلهكأ!ماوصفهالىنضيفانؤك!لمشيوارت"رالمسهنستأدى

!رى،خطوض!،وت!نضحالصورةنننحددالكلمةفبهذه.وبا!ىةهي

ومن،?يالقصالاحهلملاقاى/انواؤعمنوفهاباجببئةهذهاكمثكبسمة

ا"لارم،ا-،اوديا،الاثسعاحارها!كب،اواهعااىايالقصصهالاخدغلاق

(1،،مثلاكلهالقديرموال!هد"ةالمتودإ))الىاؤظر)اليهوديةللمئمخصية

حللكأؤي،السمه،ترصكخطور!!-،مدى-داتهالوقتفي-وند-ك

مناختلا؟،ت"-"متمنت"الىوازطر)السواءعلىقوههوحالةهرفل

روايةؤكبماهرنم!لء-د!االىكطائيةارو11الرثسوكلناًاورديمومهدا

-"ازاء،ريحااثتافيا،بلكتإوفي"لجديدةاا(قديو"الارص"

نء،وقومهتى*4،((يةايهودا4للدوا":الاعظم"ا!كبماارواابداعه"

،الذي،ايىوم.ء"ث،الذيلواؤعإالىعوداكلهالروائنالابداثدلك

ر!لم،افيالابه"بابرك!وىلنوؤاتؤياس!ن!وارتخرالم!قومسيعيشه

ءافىاوي4ت"ربةوال!هودي"ا:!ائياالحل"تن!ذيس!ءرقهالذي

.(ببسكرفىا

*""دهـأال!يأ(ءهـبالوا!عورةءل!يما(.بئآلط2أدلالىثارونهلى

إته"رواو))"إدةاجداأكديهةاالأرضالاهى)؟يتهارياىنرووتهاهرفمل

:"بةاد،،\8الهولةا"والاهمالاخرى

ل"ا،حصرلاوزواؤفب1ادوا!لس،رعاي!مدخنعطنموا،اي"

حقداي!)7(اًاجيتو.شاحبةمرهظةوجوهلمجمهاتكل!متوؤ!مفرحة

ا-)كبوهابررييةبفيرواضط!!!!الب،ئسين!ولاءتهفبأءوحوضهع

تلىك"ضدصوء-لاشوطاق!طض-ألقد!دينهمءلمىالثباتبرويمةالا

((ؤ"،امبص!ببد!اؤالاضطهـا:منيه"نو!اليو-ثر3؟نالي)الارمن!ة

ؤجما"ءحكه-(اكوز4اوهقوسانفهلانالالثى،ءلاا-!وديآايحت!ر!الان

".)8(نقمبرلثروىرملكلاشحاداكانو؟.،صنهط،المألبقوةىاث

هـءاا!،الرزي،بنأجكيأ،هرزسللىيوةتاتبانولو

هـنؤيهامارغم،الا-طرهذهان-ب!ق-ثقولء:"الاسنغشهـاد

كمدارعير،بمعزلورءنجاعدايقفمتههـج"بسقلم،كتبتوشعقةءرارة

لى-ماامعاعنباا:أيآحسا!اؤب،داكتباعده!ي،حونىيهود؟كام!

.)9("حياواقصاايهالقدميكن

فيه،رر،"ءيسنفلت-لهركارالديالكريهاطهواوعاهوفما

نءالفقرات!وهالىبالالنلق؟كهسهيرح!هاراالؤص!"اخضلاؤالمكأ

:((ايهورقياادولةا":الاكبر((ائياروااابداعه"

ننكرا!اخباءا"طايكو!وانه،موجودةاي!ودإبئااة"لألصةان"

لمىك،الولم!طى51!هورااسكرةا)"،لىفياالهومرعكهؤإ،مما.وجودها

مع!".تتخلصاىتحمرااحديثةاآلاءمااعظم"ء!طيعلااضىالوعكة

اسالة.وااأي!ودعمقتددماوتساءحاشهامةالاممتلكآظهرتولقد

مو-.نجمال.كبهرةدو،عدااقي!-ودوصسدحيثماجودةميماي!ةليههودا

(اء8-ودا)ء!!ح!!ا"حروناالء!هود!يوجد،وجودل!ايكن

هـانفيو-؟نهاقكإءلاالغنيالن،ضقتلكاىا،طبيهيةإولرقي!،نذهمط

؟ذلكدنااضول،1ءلمىباعثا،ألمناطقتلكفيظ!!رت!ؤيكونالاضط!اهـ،

-نهدهـ،ا":لمدانثر31ؤياح؟ى،حقيقلأ؟ي!ظلارويجب،حقيقي

بغبرا-!ودإ-لأاا(!-،(كأظات4-،ضا-داكعاىبرهاىاؤوىوفرنسا

ا)ىا-"(مبةاب!عاداةمه،!يأونفقواالاكث!رفا)+!د.،-ياهـكاحل

احر-كاداالذياروءجي!توعنالدتلامهذاهرأ-لوؤهـقىب)17

.اورود،!ءا،حياءتاكمناسوارهان!دمتما

.-!*!اءهـأول،،3ث!!040!3ل!ء-ا،،'!!كاع339مي!اـلا)ء(

3!ء،315!ول4ك!139،كاا3،لأم'04+45*.!.75.
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اميركا.الىؤءصلاب!اانواوؤلد،انجلترا

اةتمحقيد.؟امةحركةو!كي6أمساميئامعاداةآؤ!مانئ/واعتقد

.خوفوبر!ردراهيةب!ر،كي"ودياحركهاللكالممحصواني

هاكولمعنتريدلااإتئالعناءر.للكعإىفيهساآلفرفانيواعتفد

انيالا:د-:(وصحصبا،ثاموروون!يزا،أرحىدا،دظة!كاهسه

الضغسي.عناللاشهوريادؤاعلىاهواخرعنصوعاىايضافي،!االعرؤط

د*صية6هيولاابراغما!لأهيلأ،اء!باريؤكط،ايهوديةافالمم!ألصة

جبو.!وميمةأةمسآانها.الص:خصيخنبهـ،فناصطبغتوانحتى

قضي!لآالى،اخرشىءكلقبلنحولها،اننحلهالكي،عليسا

.فرةالمت!اشعوب20محفلفيعلإ"طيرجابعالهيةسياسية

نا-واخلامح!بصدقسحإو!ناولقد.واحدشهب،شعباتلم

نحنن!ففوالابناالم!ي!طمةاجماءةا،ؤ!ءكان،فئكل(ننوب)نخم!

،نبديجدردوبلمر.ذلكنغهلبئنإن!ايسمحلالكنا.ار!المئنابدينالا

صهـوىبلا.ال!دءنزائدةو!ية.جديالاماكطنب!ضؤكي،ولاءنس"

اوءاطنين.منازروؤنايقدمسإالتيوالذهبأدمامناإثضصإتنقدم

الفن،فيوبانجازا!،الوط!نمجدزيادةفينشزرميتجدوىوبلا

فيم.التسجاريفاط"فيباسهامأشااوكانناثروةوزيادة6وال!لم

:ودخلاءغرباءبو!فنانشجب،فرونابهضهاأؤكإعشنا،وقدااوطازردا

حلواقداجد(ادهميكنلمادينااوائكبجب"جمانالاصمع!مو!م

هيفالاغلبمية.يرتهدونؤيهمقيصناجدادف،كانت!هابعدبااجلد

الحالوو!كوس"،ؤوة!مالةفهي،ايلأدعلىالدخ!بلمنتقررالتي

.)9("..القوميةا(ملاقاتلكاؤقىباإشجمة

ائلا،أ)كلاماهدافيالسوفسطائيةالحيلعندكثيراتوقفولن

منبدلافكن،ا-5استكه!انحاولالذيالريطالخطعن/يخةسد

يلمعالمغوغتلالعؤولمعالجطكألموبافماس.حالايءلمىقصيرةوقمغة

البههوديةلةواونوالصه"ونيئفهجمدع،غروولا.يركطونءاررع.فىهنا

الغربي!ناكتاؤطا)راكبةسلالتهتعروءكما-اليهودي"بذكاته))يعلم

((ض!خرة41"رور9ا'إالشعوب"مخا"نجةزفضيههـ،كل-الانوء!ولهم

الهعىورا-كرة،لهـة،)كطاليوملأوعلأ)))ا"اريرهقىابهقدهـاالاالماممن

عتفت..-امحاوث،،مة")قيفىالحضخيلائ!كاوضروب(1،(،الوسطى

الخ("المهخضرةاثموبمركل..تؤدهـاالبلد"نم!ر0031اليهـود

ضوةاىاكأال!افياح!،دهاوصلهالذيالرفيعالفنذلكيجيدكما

مرصيبااصها!!1،واصابتاخلاقياالشهوب-هـكادلالؤن:الكهال

وؤ-!..السامب"بمهاداةمة،مي!أتونؤكلراألاكثراأجهودا)))بالذنب

ث--حم!هـثب"لأو!.ا؟(ؤ:!ير!رزليدالاقحونورفوالا..نء"ةفيان،لن"،و

قكأوهور؟دهوا)ءإما*صه!اوىالى،بانجاقيأوطنر.طدهـ?هـا!ئفستميت

.(اغا"يتنهدونفي16مقبب!وينا*هـادنطا..اوطانضط

خلا)4وءنداخ!هوءبالاحرىاو،كلهذلكمعصشباىاوجنبا

،الا"خاخوغسلالعفولمعا)جةاسا!بءنلوا!هأء"ىآخرضرب

عملية"ؤى(ونفادتناقضمناتنافيوالكلامالاولازكلامبيىنهـ،رغم

ناؤولهمنودعك.القدامىالسودسطائيينلمناهجتبارىلااحياء

الاث!وداء،اانقولهالىوانظر،وا"!وشعب،ش!ب!اليهود

هصر!لااساميةا!اداةاىوقولهالساميةبمعاداةمه!يأ"وىف!قر!

السلة))عنثيت!دوهو)دينيةمسالةهيولااجتماءيةمسأل!ة

انهؤولهئم(ينمتطابقتباعتباره!ا"ارراميةورماداة"و"ابيهودية

والتععباتجيزواالحسدمنهاعناصرعلىإميةالسمعاداةفييتعر!

يت!هـف4ازقولهعلىانتباهكوركز،منهدعككلهدلكوحتى.الدينبم

النغس،عناللاثعوريالدفاعهوآخراعنصرعلىاساميةامعإداةفي

ثروة"وز،ادةوالفنا!هلممفياليهودانجازاتعنبقولهذروواقرن

.ؤوةمسألةالمسالةلانسةالاغلبت!جبرالىواشارته،"الاوطان

فطءيثيبالهيقععلااصمبياليهودي"اىفالاكراؤييهؤالولقد

انسانابوصفهيمةاإظبيع4فحقوؤ.موقوزاوهـايتخذهـاالتيالارض
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بافليقعلاتجعله،العالم!ودخل!تىا-5صخسا)ىفيضوباسى

101(."روطسلطمافهو!رضالا،ضت!فىتمعبدمن

الىونتجهفلنصهـكه.فرنس!جمي/ناريبآنهازهماتكلامهداقاللاقن

وطنايالىال!هوديا،تتماءلعدمتفسيوعنباحفنصهيوجملأيهودي

كيعاد-سافردااللهخاقكسائريصتنىبآن"قبولوعدمبهدجلاممي

"نبوع!ه،وتضيقالثراءابوابلهوفتحمعه"سامعم!*!االمجستيعذلك

حيثمااليوودمكن"اويقولهوتمسلعنهيت!دثاتياالغذاليهودي

لم:وا!هالفنفيبانجاقان!الاوطانمجدفييادةمنحلوا

لوعاالحقيهبيةالمساواةتح!ىاي،الحقالاست!مابان"

وغيرالي!دبينالزاوجخلالمنالامم!(يكونلا،لموباوالى

ستيوارتالمستراوكفناكارتةوشلك-السائمةالاممييني)اليهـود

حالايوعلى،سبقفيسإاوضحناكسإافنكبائيةعواقهبهياعلى

علىممكنايكون،ذلكاناًلا.(مميتةخطيئةيعتبوونهاو،لصهاينة

السطوةمنمق!(احرفواقداليهودجمونع!دما(الاواسعنطاق

.لقديشهالاجته!اعيالتحيزضروبج!قد،يرونماكأالاقهتصادو

.)11(0(،تماماتختفيضدم

الامميةاذهانناوقصرت،الملننويالكلاآهذاعلبأغمضفان

القهولعندهلنجدهرتسلالىاقجهنا،بمانيهالا(أمك!الفجة

اواضسهـح:االصريهـح

دىاليهودياستيعاب)للامهصآصالمبدئيالشرطهظلكن"

الاظبية"لاممية،اخضاعسيعنيلانه،بلوغهالىسبيللاأ/امهبامجتمع

السططةفي-حتكمولاؤريبعهدالىم!ضقرةظلت(يهودية)لاقلية

()12."وال!سكريةالادارية

مساولهيهـ(رق!ر،ديئيةاواجتماعيةمسالةليستلشاكأ

ودوافهساسسهافيميةمسالة.اتماماهرتسيقولكما،قوجمبة

يعيشلأنيطيقلااسمىجنسمستلةفهي.بحص"دصريةومراميهسا

اضطهادرطاجبرهالتيالوضيعهـةالنجسةألامميةالاجناسىبين

وافيهايندممحانعنكدع،اوطانهافيالتمثشتعلىوطغيانها

ومرا!،يىديةمعمهـنطقيا،لذلك،هوتم!لكانولقد.بهايتسماوى

اصطبغتوان-،(ينةاليهودالمسالة"ن11اكدعندمالأالعنصرية

الوفتفي-وكان،كذلكليست-والاج!تماعيةالدينيةبالصبغتين

حيثمن،(اليهودياللاواقع-)الامميالواقعمعمنطقما-ذاته

وهو،ونشرهالم)هاودعاالصهيونيهوابدع،كبماكلكتبأانه

اطلقتبللا،الي!ود،(عهقت"قدتكاإمهيمةمجحمعاتفيد2مضوا

هاماك!بىلىيغضوهلأو"في!،ي!واواوإوااجم!ءع!ليكارير!3احىءاصاأبم)-

اليهودكانولو6قولهحدعلى)ءوالغنوالهف!التجارةؤلمىالمتغوقة

بوسعباتلمأالمجتمعاتتإكفيمطارديناوم!مط!ديناومنبوذين

بشكل؟ذنض!قىالمنصريالتغوقبدعوىم!العالعلىبخرجان!رتمسل

موقصهمناحلامهالتحقيقويدعوويروجها،الص!وبيةفيالساسي

ويكثب6فيهاويجيءيروحظلالتيالامميةالمج!نمعاتاتالكؤلمبف!

بساستها-ذلكلهراقكلها-ويجتمع،مكرمسامعززا،و،يخمثر

وم!كها.وزعمائهانهاوثاد

كل"ذلكيدركونا!يمنيةلنياويالىوجيناان!طلثكمنوما

ناعلىحريصابينكأليكسكاتبانجدفانناولذا.!زاهويغهمون

فترات"كونهعنيزدإسم(الامميبالواقعنص!4ما)انلقارئهءوكد

الرفاهية"منفتراتاو،اضطهادفيننراتبرينمتقطعةاستراحة

الادلةوجه،و!ي"جيلإناوجب،لابطولكا-ت"للإ،ود1!ممىا-ية

المرجىع،"!دوا،فيلاواص،دجول"،اروني!ونرلما10

.13ص6ا)مميهالاث(رةأمى"بقا

.161،ص"هرتسل"،بصنالبفى1()1
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الكاتبسذلكيستثهد،القولدلكطسفءلمىألمائلةاالتإريخية

السهرارعاىيدحضلادليلاي!عنبرهبمأ-هرشملاسضاذهعناخذا

ال!كاياتالاالدايلذ"كوما،واجتماءليادينياصدالي!اضمط!د

ي!للاب!ه!انثبت!والهالنسهوبتتاللياككطوالأمثالاشهبيسمةا

ناعنالنظروبصر!!اإساميةالامميةالش!بتا-كمه،داةاشروا

حصي!لةانهاؤحيلفكمنطالفديمةوالامثالالثعبيةالحكاياتتمك

طاىايىهودمعانترةبويعلاتالامهجة2شعوبالاصكتحبراتثقاؤضة

الشعوبتلك"ادانة"انعنايضاالىظروبرمرف،ا!رون2مر

القديوةالشعبيةوحكا؟ت!حااهاامثا9ىادااشف!الساميةبمعاداة

هـاادا)"الفكريةالبوليسبكأ"مماكأسةمنألصظكذمةباةصعضرب

تلكاثعوب،تجاه(ارولالىنسبة-لىالاروالمفهومذلكاستعرتهـا

الكاسبوكأوب!يينضحارالاخلاكيوالتلفيتىأفييااعسفافان

أمثال!حاهـىاستناولاليهودباضطهادالاميمنادانةمنا)!صهيوني

اليهودبلوعبم!ردقنهوهكذا)):الفولالىا!ثهبيهـةوحكاياتهم

ؤمطالتحرك،الطويلةالقروناحتقاريربدا،السياس!ية1()ـرؤاهيةلمرحاكأ

)13(."امديمةاالعداواتتسننيقظ،ا!سامحمنفصيرةؤنترةوبرعد

المكخبرات"ءلادديمالنمايقولبآناحديهصلااللاإلورطب!يعة

له"،د،لأتجاهاتصارةتلىككلأ!قو!راوجدان!سا!يترلمحبارفعوب

اتا-ك/فصيرء!نا:حثاالى-نظن!يما-بئءدحاح-"لان!*

وانها،(منخطةسانمة=)امميةاشعوباتلكانيكفيلانه،أءزازةا

والعداءوالشرالحسدعلىالصانحتطويوال!اطهالاممينو!تبعها

.المختارالله،شعبالمتفوفينللبشر

ذاذالم،الاممييناف!انانصاطلمدىالم!صهاينةافكتاباثراكومم

تلسك!لوضعيتم.آنوالى،مرحليا-عليهمانايضايدركىن

الاا-"خلقووالذيالصحيحموضعهاالامميةالسانمةمنالنط!ان

الاحبالعمليةيواصلوااًنسالطاهرةاليهوداعجازتحتاي،لاجله

يشنه،موقوتفرورةىنجراء،يلامميةالاذهانتلكعلىالفكري

يدخلهاانالىالابقة1حيواناتهمحايلةالىالمزرعةصاحباضطرار

الامميةالاذهانمخاطبا،بيناليكسؤانولذا.ا(ربحاو..الحظيرة

الاذهانتلكانءلحدك،ستيوارتالمستر1اليهاينتميالتبمالمت!رة

زكفصبحي!الغفلةمنليست-"والت!خراننلا"اعماهامهما-

اجتماع-ا"اليهوداضطهإدبأنلاقهـناعهاالشعبيةالامثالحكاية

معاتعاوشرورلمؤضاآلتصهيئاالىاضطرهمبحيتمستمراظل(،ودينا

:فيقول،احميوانيةامجتمعاتهمؤيالامميين

،فرقانيجباالذيالساميةمعاداةمنالحديثوالشكل"

،نجم،لليهودياقديمةاالتاريخيةالكراهيةوبين4بب،اساسيبشكل

الجيءومناليهودؤتحرير.اليهود((عتقصن)،هرتلرايؤي

اليهوديالعقلجمالالىهناوانظر))إ(يجبمهااكيرتأخر

"*مل:وهـو

خاصوبوجه،للعتقمستعدينيكونوالم(عتقواوقت)فاليهود"

لان،يشغلونهاكانواافني(الامميةالمجتمعاتمن)حى4افى!.تلك.

منمتوسطةطبقهظهورعنتمخضؤلدك!انا،اظروفاضئط"

ثمملونباتواحتىيعتقوناناسااولئكيكدواـ3(اليهودمن)الناس

بأتوهكذا.المسيحيةالمتوسطةللطبقةره!يبلمناؤسةعنمرؤورهممن

منت!نوبوصفهم6يهودابوصفهم،مزدوجضغظتحتواقعيناليهود

.)14("لألبورجوازيةالى

بلايتحلىالتيد"ورقإتالثلاث"لاعببراعاتكلمنوباالرغم

عمششكأعنامرمنالبراعاتتلكبهتنطقماوكل،واستاذهالكاتيب

يصءبهاانغيسلتما!لمنأوشكتالهنيالامميةالامخاخغسل

.162-161صعي،اهـجعانفس)13(
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كي!راباكثرألحقيعهمني!نرب((بين))أ!ء"هرونيإ:،؟أا3!ن،ا:فأ

طبعامآخذولا.ي!ربأن!سص!يوارتلمسر2(جرؤأو)اهـططع*ما

مفضعةلافهاااخطرةاالمناطقىللكولوجمئ4و-5كي2ي!رث!-5ءإى

باعتبارهيلجهاانبيناليصستر41يهلمكافنبما1(الحفيفةاروابالى

تققبحيثاسعخدامها!يالالتوأءعلىاؤدروباعمنارهالقضيةصإحب

التيلةوالم!.الحفيقةابوابمن/!نرباندوناء-"يرءكبماء،ئه

ستيوارت!كرمنتماماغالبهوجدناهاالتيلالكهيووظاليهانتفير

يا،يا!فءنرفيقاحنرا!مسهلماعرضهوسه!ةورلمنومتفص-سف

بعدمااوروبا!ياليهودصروجبنالم*كهويالمءرأبطهممأأ-لآ

الاوروبيةاًلبورجوازيةاستيلاءوبين،(انجيزرو))منافص،ءطالانقلاب1

الذيبالئعكل،القدامىالمجنهعاتزلكلمادةمنمجتمصا/هاادارةعاى

صهيونيكأي-بيناليكسانغرر.الص،بسفينا-نامقافى!عليهركزرا

الجيتومنادحهـودخروجميالمنقنلض3باتناءيا-؟،4نوري!صد

تصعرتهاالتيالاولوبيةالمجتمعاتفكعاتنركاءو(حولهـالىوخررهم

السطوة:وبالتبهم!ةوالاؤنصاديجتماعيالىالثقلمركزءأىواستو)مت

دعسإوىكهننعنينثفمااأتضاؤضذلكؤضأويجد،ا(مسياسية

اليل!هذابيناليكس-لببهوداحد-تاالاءه؟"الاضطهـ-،د"

معجولات!كلالعسهايعةبههـاتسبا&!ط.لب؟ورية((اؤءوآوورز-فى"

ؤيمااستعرضناهااًلننيسءكايتهمبهـاون!:ي:اء؟!رلناالاورور!"يئ

،(وركلاتالثلاثلاعب"وببراعة،ألاولفيكأازيةالصوضبرومع-!جمق

للتصديق،واستمدادهمضحاياهسفاهةعلىيمتوداتديالبخفيف

التيكولتالالمانيةالبورجوازيةأمعاليهوديةالجولةناكمنيجعل

والبورجواريةالاوروبيةالبورجواريةمعموكنهاوخاضتههلمر

معثحإنهاسرارانقلناالذي)النانريسهإرهخلالمناليهودية

)ووضعاالجولةتلكمنيجمل،(يومهـاقئكشفقدالصهيونيالسعار

:ويقول،الاوروبيةالمجه!عات1كلمعللإهود"عامما

الليهود(لهميكفلهاالتيالحقوقفي4واةالمسمار(وهكذا)"

تد!وثكائيةحملةعل!يهمفتن.(الام!!)الواؤعياصاالقانولما

يوممنضدهموؤ!نزايد7،الاعمالدنمامنواجراج!!مقا!عشكام!الى

منوالابعادوالهمييزافنفرقةوضروبيةالعكال!-مات1كومالى

من،ض!همتمارسالتيالاضطهاداش!لونتسبسا-ن.ر!:،1مجالات

لاخرى،طبقةومن،لاخر(اممي)بلد،منوورص!اتهاطبائ!سإحيث

يبمكانكل2!ي،واحدةتظلسالجوهريةمقومات!2في-انهـ-االا

انفسهميج!ونمكانكل"،وفىالطو"بنفسألفسهـمحاصناليهود

.)15(.."الضغوطنفستحتواقهـن

الأمميةالمجتمعاتتلكمع،العربنحن،كارثتناضوءوعلى

مجالديولتتلوترعاهمتتعهدهمالذينوانيهود"المتحضرة"

اغتصبوهاعربيةارضمنثريحةآولؤياؤدامهـماتثبيتمناهمتوفي

الارضروازالةبقيةلاخدتمهيدا،ش!هاوابادة،منهاكاملةبمساعدة

منابشعمرحلةاليومتدخلالتيهذهكا!ثتنهاضوءعلى،عليهامن

قيادزسلملماذاالمنحضرونالامميوناررطدةيىمطرنا،مواحلههـا

وأليع!رنا،المضطهديناساكينانليهودايض-انحنعقوش-(

على،ون!ن)عنهماخظفنامااذاحسابناعلىالنبلاءالمتحفرون

الصهيونيال!اءهذاكل!م!وراينا(ومتأخروىمختلفوى،حالاي"

الهراءوذاكالهراءهذافيو!انا،ا!ديمالتورإتيللهـراءتكملة

كلفوقاسمىجنساليهودانهوغيرهشيءولاؤمطواحداشيئا

هل.حسابلهايحسبلاسائمةعداهممنوكلالبمئرهم،بلالبشر

فئسطسألشسبالانيحدثلماوزنياانبلاءاالمتمدهينمناحديقيم

المسمالةاليعديظ("لحقيقة-نحنو:أقعناضوءعلى-قراءزر،خهـلكلومن

الس(يلاصهياالواقعمنهرتسلتمشي"حكايةنفهـ3انيمكننا

اطارهافي،شيوارتالمستراليهااثارالتي((الصصيالاختلاق

.163ص،المرجعنفسا،)5



هيعو!لا!طلقوهو،بيناليكسالطنودقد.احمقيقك!ا11،ئصري

تنطقالهنصريةاناىا،منهامثلةسقناادذيهراز4ؤظزربر"جنفىي

نج!حةاثلاموسههـاؤءلمحوضع،رافكارهاس!رهخلالءن.لصرخبل

(162!ى)اهامفنىاكي،الصفحةبأسغل،النج!ةوا!م،ممعببىة

(ثوقالالعنصريةالنطريمةرفضهرتسل"أن،العظيمواللمه،لنااكد

النظ!روجهةينتقبل(زانجنيالعماي)4الم"بزانجفيللهلقا،بعد

لىوا(ذاكزانجفيل)اليهانظرانفيكفي)):هرنسلاما"المنمرية

ينظرانيمكنء،ورانسانقي.حقولديه)"ارف،ا0أكيففصء

كهذاخاضاانوير:دو!أسىجنسلان!مالادثاءويتقهلاليهوداىا

والذي))(:ؤإئلااسةهشكلانه،الكلامذلكيكتبوهول!فلىخطر

قيوا..انثروبولوبية.تنوع،تدات.لاريخي"وحدةنمثلأننس،اتيه

كأسااذاالا-طبعاوعلينا."الجنسبوخ!د!تتميمالنركاتلكامة

،الكلامه!انصدقانسوقوحشين!هجانظلانعلىمصهمبن

اليهوددعاوىبه.لصرخفيماحيلتناماول!ن.قالههرتسلدامما

الهتحضريرنلكن.كادضيننتعامىانضبهصاستطيهع؟وافعالهم

ؤقرنون،عالينااليهوديكرونانهمورمنون،بمأمنانهـمرظنرن

المعلقةادقديمةالحسلباتصفيةو،العماية1بالغائدةاتلواالتحضر

نأمل،مناا؟صوس،فاننالفلكو.بسواءسواءلجديدةاوالحس،بات

منهناكبان،يجبممااكأرلمي!نمتفااوفيهمحظفإ-نن!ونالا

ه!ناكزالماأناسا(ستيوارتالمسترامثال)الاوروبيئالامميين

بشيء،نرجو(،الضمائرمنودثك)عقواأممخاط!بةمنيرجىامل

فنوجهنتطفلان،المهذب.غيروالاقتحامالمتخلفةاهمجيةاالصعاق!من

.الابصارعنهاتعمىالتيالصارخةالعنصريةالفصة.أوبر"الىالانظار

الجديدة"القدي!ملأالارض،"هرتسلروايةانسييوارتيقول

ادتااتطالروائيآلابداعتاريخفظالوحيدفاليووبيابانهااقازت

وبببايوايةزعرف!ونح-ن.دولةخلقالى"ايضا)ءمبدعهاا!كار

اتياليويوب(فيالاىفلتظر،ارض!عناع!هرفولافكارخلقتها

ال!ثابةدالعل،الورقعلىاخنتلافهاالىءن!-االافكا،تلىكادت

الاولى.علىضوءبعضتلقي

ي!،الفازوىوك!ءهوديدكور:صديقينحولالروايةنمور

اهالسيرون،ويانس،حزين،وسيم،عمرهمنوا&ثربنالثالثة

مليمو*رامن!-اوعاداميركاانىذهبسابقوةءارهـبروسهكه-فيي!نا

الكارثة،لتلىكونتيجة".اخيهابرنمعزوجتهخطتةانب!د))

!لبمثر،كارها،كينجزكورتويد!عى،ألسابقاضابطاذا-ررت"لمب

اذزكور!واف،نانكونان)1شعارهإصيعو،خاصبوجها،انسىوا

و!!ور.ستمفىادةالفنىء!فوعألا!يرءا-ور"ء!قىدندء*ورر-؟قحيصا

كيالةرص-قىاهمتع!بحارلري!دلاكمتانأبننرا!جنبكاأه!حنا،ا

"!ببصكيخربوا

اعلانايضعفانه،ل!اءكارهاهذاكينجزكورتالمس!ركاىوا،

خطرباعلاىشبيهانهسضيوارتالمستريقول)الصحفاءدىؤمظ

شابا"ف!يه(يطلبالفرفيةالصحفؤكافيمترهانعرةداتلهرتسل

تجربةنجحياتهيجربانيريد"6مستقتلا"اومستيشسا6متعلما

هجر4انبرهد،المحروناوسيمااليوديالشابويسارع."جديدة

على،؟-ردررريلدن"فبيعا"ولسمسارمياتتزوحارف-تيئحبيبننه

ا،علان.

ال-تيكيشرزكورتبالضابط،يكفردش،الشابيلتقيوعندول

الىذلكبعدوانصرف،ويخه،،الجنوبيةابحارافيارضتلأاشترى

يبدوالذيالضاب!ذلكلهيقول،الذكور"ندالمم!ر!عشالبحث

اذكركانيجب:"اجنسيابألشنوذاصاقيلهامرأتهخيانةان

نايجبالاةلعلى.العمرمدىيطومادتراهـ،عاتقكمحلىلآخذانك

لنالانمعبم(جئتانتفان.رزقياحيااناد"!ماارباطنا.()يدوم

اليهوديرالشابويق!بل"نساءهئ!كفكونولن.نكومىهفاكي!ون

كرفيق،منصبهبمهامالقياميبدآانقهـبل،لكنه.مونالم!الوسيم

،سشيوارتالمسضريخبرن!افيوا،يقوم،كينجؤكورتلل!دائم

الىباجمرة،ليتفاكديفيهاسمه،متشرديهوديولداسرةب!اعدة

فلسطسن.

الهراقننراحعلىصىبناء،تجوالهمااثناء،انالمغامرافيهبو

العمشاني،ال!كمتحصوهياي(3091)ؤررطهـينالى،كينجزكورت

ستيوارتالمسترلقومانسبةباالانباتاننىأياؤاالمولفلناويصف

مسجلة"اسرال!يليةماركة)ءمجرد،المتحضرينالاودوبيينمنوغيرهم

الذيالتقدمعلىدليلاالاحوآلافضلوفي،البرتقالصناديقعلى

كيقول"واتالعرباشضمنالبرتقالمانبتوامعهمالألمرائيليونحمله

الاوروبيةالاذنفيوؤمهايلذكلمةوهذه)قنرةكانتالازفنلة"ان

وفيكل.النتنةاتحبالرواوتفوحومهملة(الصبعنخاصة،فرةالمت!

اتراك.مهلهلةالألوانلأفاقعةلنرقيةخرقاكا!سياالشقاءكانمكان

،يتلكعون،متهالكينيقفون،خائهـفونويهـود،فتوونوعرب،فقراء

منالركيقانبمئزالقسىوضه.امل"بلا،معدم!ين،وتراخبكسل

منبمرعةويوبأن.ألمبكىاحائطعنديصلونوهمالشحاذينمنظر

جزيرةالىذاهبينالسويسقمناةفي!يبصان،الموبوءامانذلك

بطبيعةزساءبفير.كاملةلىنةعثرينفيهايعيشانوحدمالهما

.فقراءيهوداواتر"كاوعربوبئير،الحال

الخغرةالسي!جةوراءوالتباعدالانعزالههذامنسنةعشرينوبعد

أوروبيةمدينةفطجيهواسواروراءلاالمحىجبطوسطفطبجزيرة

بأظهارالمغريالموضعهذافيحقيقهسننيوارتللمستريرح!مدومما)

ايضساالانعقالذلكانلناويقليننطوعفطمنفسهكفانهالولاء

خرأمنيهوهجمالفيوالتمعنللتعهـبدكان-ألجيتوحالةفيكما-

،(ووحشيتهالامميالعالمنجاسأتعنوالتباعدالمقدسةالاسفار

صفهوةيمثلاادياتثريالارستهـقرا!ىالبروسي:الرفيقانيود

كهرتسل،"متجرمن"ليهوديبالنسبةشكبغيرالاوروبيةالصفوة

الهتالصفوةيمثلالنيالمحزونالطيبألجويلااليهوديوالفتى

الارضالىالرفيقانيعود،القيقيينالبشرصصة:صفوةبعدهاما

بهعلقالذيالجسممالخ!بيثالمرضيعاوإدكما،فلسصطين2،المبتلاة

يبرحه.لنبهعلقانوبعد

يقتربلمانه6ربما،هدركغيرأه!ستيوارتالمسترلناويقول

لافهمافطسطينالىيعودالمالرفيقينان،كثيراالصقيقةمن

"فضولا(لانبل،صاحبهاحضانمنهماالواحدسئم-ا!لهقدولا-

المسرفارورو.اله،""عن!بة))إلىاءار!ماكورتع-ءزا!ر

إسشارب،((وفوله"منبدلاكورتكيهجزال!،(توا!الؤ)1ستيوارت

فاعادة.رمزيةمنالعودةتلكعليهانطوتماوالتقطاكثرافحقيقة

الىااًلمحزوناليائسالعسنبارعاليهوديصاحبهكورتكي!نجزالمستر

لانه.القسبذلكبكلعغويةاومجانيةايست،(الميعادأرض))

القصصيسةإتهماخننلافامنعودااليهود(،تمشي"انفطشكمنما

تعيشهالذبمالرهيبالواقعصنعواحيثالى1والصهيونيةالتوراتية

عدايعيشهومم!هوف!،اليوم6حو!هامنكلهالعربيوالمالمفلصطين

ممكناليصبحيكنلم،كورتكينجزوالهرستيوارتالمسترقوم

كبهلواناتالع!بالعلىتواثبواومهمابراعةمناليووداوتج!مهما

العربكونعلىدائماقاملانهاالاجراميالتوافولولا-السيرك

مجلسلاعضاءاوضحهالذيالنصعلى،"/بشر-لا،أناس-لا"

ستيسوارتالمسترلقوم(ههاكوهينالمسترمجدداالبريطاثيالمموم

يقولوهوبينأليكسالصيمونيالئكاتبوا!خ.كورتكين!زوالهر

وزارةالىهوتسلقدلاالسذي"تمغةعرضحالىعلى(للب"عن

فيبطليهزيارةقدبلاي)؟091نوفمبر؟افيالبرإطابةالخارجيية

:بسيناءمطاليا،واحدبسنة"الجديدةالقديمةالارض)1رواية

لنقطهرتسللمخططصياغة()مريضةاتلكتضمنتولقد))،



5(االرؤجادةلىياسي!ةوليقةؤءلجسببدا؟لكانتطانهموالباليهود

وكسانت،"ادجدليدةادقديهةالارض))و((اليهوديةأدولةا))!ي

ن"حكومةالىتسشدمللهوددواـةبافآمةعه".يئمطالبةأولا،يضا

.(1)6"لكمفيذبلاؤالماجراصفهـابولحكوما!ا

اكلتىابرااءطلبمآدمعلمىاجمريطافي"ا4الخاربروزارةرستولمد

نصه:أبالضا

،المحترمهرتسلتيودورالدكيتور))

سياينسببنجرثرها؟9

)ن!مسا.ا-ينا!

سري

سيدي:

ب-4لممعليابراحاكلكمأنتمر!اورلاندريز2المأرتعليهإتعلىب،ء

4"الخماربروزارةعاىمرالذي،المأضياًدشهرمنا؟فياؤرخامضابكم

اوومةمنمآترحهودمالخاصوأ(!)ءريرنبرجالمسنربمكاتب!،و،وله

.-يناءجزيرةشبهفيي!ديةرة40مص

بوكيلاتصلفدأونلاندزا!لوردبآنأخطركمبان/مليماتولدي

ا(-*كوربطلبكميهملق!هااقاهرةباالعاموفنصئهالجلالةصاحب

بخص-وصكووكلراووءالاوولمنبرؤيشهالآلىتسامقدأ"وااعلاه

.(؟وضصوع

ؤج!أ-رىخطوات(يةاتخادفبل-بقوةكرومرالمورداويوصكط

ف"الىصخيرةلجنهبارسالا،ضوعمةظعو!ومفين-الموفهوع

ؤابئي!ةمدىعنرأيولتكويناكوففعنتقريرلتقديمسيناءيرةحافي

.)17("..نلتنفيذالمشروع

سلسلة"نالارل،بيناليكسيحترظفيما،الخطابذدكوكان

،يا"ينةوالصهرتسلمعرتستيواالمسترؤومتبادلهاالمكانعهاتمنطورلة

المالكتصرفدفيهاويتصرؤشونستإءوغيرسي!ناءبأصحإباعتبارهم

عليها.ومنا،رض:ملكه!!

الواؤعثدن-مرببىياصكاىرتشيمااستراانقطنالهذا

المؤت--ىكورتكينجزالهـواعا:ةيخصفيه،ادثرالرمزمغزىومن

اهـذيالمغزىوهو،"الميعادأرض،)اىاالحزيناليمائساليهودي

دهعةاوففبرل،الكواممرينا"!االصهيوني1بءالكابهيمرا!

الاوا-!ىؤرلريكوالمتىينجزكورت3زيارةقنناء:ييىاوالسطهـره

ءنالمشوط!اتبر!هاجمماأرول!يهوديعيو!بطبيبقيانيرلة،!لىطن

وهيالقديمةا-"--وداارض)ء&ويهماوياخذهما،الجريدةالي!دية

و!توطلآ"اوزيونرثونة)!ستوكأ"نوواؤ*تء4،"جد)!مت!هر

ص11ولنصغ،"المواتلمةالذابالعربارضوسط"رحابوتا"

بين:عرض

)الامهبم!اللايهوديذلكلان..،حساسكينجزكورتفيشتهل..)ء

عاتقعلىالملقاةهام4وافلصطبنمغزىأدؤهالصاالسويةبطبصيتهرأى

بعد،وفيها."..وحدةصفاءاكثربعينالي!ودوقدراتالجمود

يى،حوديالصاحبهكيضبخزكورتيقول؟الاحوربارخرمبحرانومها

اكأف-صايرىوهو4ر!بضحكةاضحكجديدمنعادلوءوسىان

اليى4"وصلالذيا)اتقض!ماااًلتقدملاسضغلالالبشرييبدلهالذياءالدا

يازمماكلان":اش!فرابالغاوروبيبصماسقائلايندؤقثم،اوللما

منأتعبرؤء؟لل"وااما.ايىممنناولفيموجودأفضلجديدعالملخاق

هـ-طلد!كمليس!اليهـوداانتم!انتم؟الطريقيقانيمكنالذي

،ف،ك،للهالمالتجريبيالبلدتتوان3يمكنكم.بفقدهتجلأرؤون

ءلىال!دءبةال!ديرمةالارصتخخون(المسبهبةفلسطببنهم!ا)كناح!ت

.)18"القممفيالف(ربةالارضتلك

.23؟ص،المرجعنفس)16(1

.12رؤ!الوثيقة،المرجعنفسا(1)7

.993-893صص،المرجعنفس)18(
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علىكورتكينجزيصمم(أ)جزيرةلحليعقدين!مد)بعدوديحا

الحياةمنعامانعشربعدتحول"اونياا-،شاا-"و-يص،ص،:"جر

خطاازروايةؤكييمبعفهرتسل)"شجرة-رجلادىبل!-حةلاصالا

والامكافياتالطاو،تمنالهائلةلفوةبأاي!وداتصو.يرعأىي!قونماساس!يا

الفعل""عنوتباعدص.ودالىوالافهطهادا-،سا-ولهاالىفطالكامة

الاول!وب!صورة!يلورتكي!نجزاا!رولصورو،اأض!غقعنوءزووء

هـلىالملقاةالمظهىالحضاريةا"،موادأصهـوارطا؟ا!اواضيااصحضرا

فلسضنتكونالذي"الجديدامحالماخاق"ا)ـىإبئ.أفىطرلفق:،!عالة

الواعيفإلاوروبي(الغرب"الحظرةخلقاعادةأي،41رائدانووذجا

هوحهاسهلنتمعل،اليهودياروتا،((،آماله))ياخذور!3كينجز

فاحهلةأرضاثعدلمفلسطيئ"انسهص،ى41رامىلانه،ايضا

!!بماكتجزكورتتمبآآ)فيأالعظيمالتحولمعايئةلدأكويجب((مجدبة

.الي!ودالاتقيقهيستطيعلناحداانادزيارةختام

بالاحرىأو)الجدءدةرحلتها!!لفابرلهمامأآجآةأولوتكون

ا--ويساجخب-ان"لمالفانتازياتاكهمطيتح!!!.ونناأهلاول

وعندمى"،السابقةالمرةفيكانكماالدونبقيالململاحة4ءز!ح!!يعدلم

النىاثحنحرهـسةمنبلرغم-أنهإيجدانسهيدبورفيايرضزلان

ما!لا--واق.يذكرنشاطايبمالمدينةيعدامسبالميناءنشطهقالتما

راهبما(!ماكأ-ارذاـك)رصه!اي!دلمو،،1ا*ركةثجف1تهفلبمالحقيوة

شعصوبه.كلولخنلطامالعالفاتثل!يه!سسهعتىادديا،لوان

منلكلومقصداامالعاءرقمئتقىس:ق!"ه!4بىسهروتكاقتؤيلقد

كشلوكان،الغربالىالشرقمناوالشرقالىالغرب"نيسما/ؤر

،ا!ناما،سعيى*ببوريمرواانيحبونالا"لريماءءنالاسفار!واة

كعونيتىا،سكارىلبحارةمناحفنةالا!"بالمديعدلمالاه(ا!فبالىتثناء

مركزاباإتاجديدةافس!طينانحدثوالذي."آلقذرةامقاه!يلاامام

ويسسارع.إجالسيامنسميدبورفأفرغتالمواصلاتلكلاساسيا

،الموبوءالمضخلفالفقبرالمكانذلكمندالهـربا،ت!فرانالرؤيه،ن

ابحربامباءواةضآمنباتت"ال-ئيحيفاالىذاههصون،س*.ببور

اناليهودوالوافع.(،دولم!يةعالميةمدنةبا،ت،مالمنوسهـكلهالاب*فى

الهـرايهااوتتطلعتوقعهاالتيالمعجزةحققوا(هرزسلؤ،(ن!از/،في)

الاولى:ا(زيارةائر،3091سضةفبىكينجزكورت

ريارز،!لماؤيالرفيفانوجمهإكما)ؤلهسهـطينالىا!نولننظرة)

حدهـودهاأناورغم.الارثننهروغربثمرق-منندفاراض!ها.(لآألثاني

حهكأتهتد،شهالا،اؤانها،بوضوجمح!دةعيروالجنوبيةاثمالية

الزيارةائناء)ميتلآكانتالننيوالارض.أحديثةا!ورياتشهل

ازراهـ-لآواالهظيمةاكدنف!لا-كها6ا-"-حاةباضصجالانباتت(الاواى

الحديفصيةالتكنولوجيامست!حدثاتخر2منهوماؤكل.المتقدمة1

الحدلديةللسككخطوطرؤعتهعلىتتماطعوالبلد.هنامسشخدم

السككبشبكات-ربرطه1(،الانسافيةاطاقةاكتقنية،ماما")عديدة

وبؤرةائهالملطرقملقنىباتتففلسطين.الكبرىالعالميةالحديدية

الامرمعظمفيباتاالبورداخلوالنقل.مواصلافهلخطوطقيأساس

،للبلادالمائيةالقوىمنفتولدكلهلذلكاللازمةالك!وباءلىئما.مكهربا

الشيخ،وجبللبنانمنتبدااننيافدرانامن،النيديدوجهوعلى

،قدمالفمناكثرالتباين؟لكويبلغ)الس!مسننوىتباينمنوكذا

توصلهماباتتالبحرانوهذان،الميتوالبحرالمتوسطالبحوبين

القوىلتول!يدمحطويقوم،انفا!تحتالاءزاءبعفرفيهرؤناة

.كهرباءالىالمياهسقوطقوةقيحويلالمبتالبحرلثاطى،علىا!جمم

المطقةفانولذا،مستغلةآلميتالمبحرالكيماوقيالثروةباتتكما

الحجراما،والبوتاسالبروماملاحلانتاجالعالمفيمركزاكبرباتت

4تفيستخرج،بالا!ل!يميكثرالذي(ال!بتومييا)القاريالجيري

والغوسغساتالكبريتيتوفروكذلك،"العالمؤياسفلتأفضل"

عهنبالاؤاليمالعميقالتنقيبكشفكما،فتم!تضلاهائلةبكهيات

لهذقباذ،هوتسلتنبؤصد!وؤد)لئنفطقبلاتكثمفلممصادر

طنملايين7دولتهمضهاكستخربمالتيرديسابوحقولعنالمصريون



روالهه.(ابتثريخفيالخالثة6791سنةمنذالنامالنضمن

يمكنبحيث)،وميرةبكميات،الحا!بطبيعة،يستخعمكذلك

مهنمسسوهمالضيقيينالجديتالقديمةالارفيتنقيان(القول

الصصراويةالمناطقوري،المستإهنقعاتبتجفيف-ما!واالذينالري

.التىىتوليدم!نتانشأواالذينباءالكيومهنعسو

بلادلارقىنضالجديمةالقديمةالارفىبلالت،كذلك،وثقافيا

للفلسفصافعقاعفة،حتملىكلسشقلةمتضصةماهدففي!.الا"

!مانشئتوالتي،عضوااربه-نتضمالتياليهوديةالاقاديمظوفيها

حيفيامدين!ةوغير..،فرانسيزاحاديمي)الخالدينمجمعفيار

والقدميلأ،الممدنيةللمياهمنتجعاباتت؟لتيطبريةذكبروردالعالمية

.لأا(،،..الجدبت

انتفاءالمداو"ت"اساسعلى"يوسبيتهة)يقيمهرتسلانورغم

معجنباليءضباوصدافةبودفيهاالعرب"ويعش"العثع!مة

بايي!نقلمهرنسل"ان.بعقسنيوارتفيموفدج!،،(اليهود

قسدانهممولهبأستثناء-افهويبمو،لفلسطينذيارتهثناةعريي

كبيريعرهملم(يومياتهفي)المسمهنقعغ!بتطيرللقياميصلعون

سيدنما،حق"*ولديئ592ص)"جمير"بكلبالهيشنياواهيتمام

وكبيلفيكلوالتفكيرايضاالعرب!ابلةوفتلديهكانفكل،هرتسل

الساسةووالرؤساءالمدك!ابلةبئكملهالسنواتعحورنرةمواميده

ناستيوارتويتول!ءلتحضرينالاودوبيينالعولةورجالالمولين9

!سهلةالم،شبلم،ثنبهاالشالرمانلعددضعخامةعبىأهبرتسل

يوميهيهمئنثرهم!يضمنهالموان،نشرتعربيلشخعيواحله

العرجمسلذلكمشهـوراهرتسلكنبهاالنىدالوسالة.،92مص)

ال!ه،وجىالذيفالثعخص.تيدرشالة،!لايةقى،كانت

القهمسعنالعثمانيبالبرلمانعضوكان،الفالدييوسفريدمي

المسكرر،العراييالعمتلك3اتتابتوفد.لها!ثممهذلكيعدو!اصبح

أ،صواجساتنابته،فلسطينسكانمنالربيةللاكلبيةممثلاب!صفته

الذينالخمسةالصهيونيينالمنىبيننشاطمنرآسهبعيشرآهمها

حدثهوما،لفلسطينأ!نيافيصرزيارةاش"ءوالقسييمطفي!بهـم

الر!بيالممعةذلكشصوقد.و!بمعبهوضنهتجاهتوايمممنظبهبه

يؤكدفرنسافياليهودا!حبرحاخلأبماليضاباحرروالجدصاعدكن

كثورونوهناك)اليصدتجاهوالاخوةاددمشلص-اعهقيكنانههيه*

نوايايضفييمسامطمننغروقلبهإنالا،لمالانذلكيقلدن

بارسال!ورهكاالحاخمامفامالحالوبطبيعة.وضنهت!هالصهيونيين

الاخرفىالعربيذ)ـنعلىوردتصفالذيهرتسليسيطناالى"كتوب!

المتصفين""كمخاوفتماما)!اأساسلامخاوفهانرركؤكدا

ضاهعدوانيةنواياذاتقىةايةتساندعملالوود8الاىناووالعرب

يسعمالق!العهديقطرالذيناليهوداي)ايضاهمانهمكها،العرب

حرباهلليسوا(السيفبحد"حرموها"التيلشعوب3بثص!

لامثناإما.(!ال!بهيدينكلاالربخمرات6دبتكمانظرأوصان

احهـبألتوقفيعنىلاودائما،اجمعينللبشرملكفانها،المقسسة

للىلكوتبعا!((الننعديدوجهعدهالبشرهمثض":ليتسلالل!ة

هياخرىصىبةترونسعادكلانفير":يضيفثم.مقعسةفانها

لنىامننلأولكن.بفلسطينإاليصدغيرالسكانبوجودالمتعلقهقلك

بس!عادتكموجدير1(حقاذلكفييغكرالتثيظمن)كللممفييفر

وثروتنابرفاهيتنامعناتكياذاننافيالما.للةالقيقةالىاتننوا،ن

بمنوحري)(،اليهودغيرمنفليسطينسكانوثراءرفاهيةمنشزلأيد

يغيعواانالسياءوتبثلالح!ودفتحممرمنأسرائيللطلبي!بوق

الطلباما.،اعينهمنصبلمعامراالتادىاثيتهااليالضيعقةكلك

مشكوريسناليهوديتفضلبان؟لعربيالس!بهتقعمممئكيالوقح

بعرامه،هرتسلعليهفرد،فلس!طينغيرخر3وكلناليهمويحتاروا

يضونتاليهودانمؤداهمقنعبتهديد-ستيودتيقولكماهـ-
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اناليىلى،الا،(النيةوسوءالغباءعلىالعرباعرمااذا)ضادلك

الافرالىحسابعلى*خرالوعنذلكسيحتارون،!لعمدة!زييا

بوصفك-انك،العربيالعمتسعادةبترىفانكولذا،بزكيا

المعطتعارضانلأ،تؤبدانيجب-لنركيابالولاءتديئرعية

فلسطين.بأخذالصهيوني

"فبحكلما،!علاتكنلماليهوديةلةالمصاهـسيانقلناولفد

مل!وتوصة،فوميةهيمابقمراجتطعيةاودينية،نفرالههرتسل

جنالمصورهذهفيتجسمدواعتسافيةموهومةعنم!بةا!سي

ل!ل!"ايةحس!كاالىوانثر.القدمفيالضارباليهوثيالعظمة

وم!،العصكيالنفو!بمفهومتاطقةفهي،مذه(،الجديدةالقديهة

بهيرتعثىالمفتونلاسبطلههرتسلجعلالذيالمحمومالايمانعنك

هيئهتصبق!يركمدوننسشطيعونالذشالوودنتم":يقولوهو

جيالانالمتضرونالاول!جمونيرضشكمافماما،"داكومضيق

التضسبرصيمةاليبسمعكوالق،وتصقهماليىدبروعةيلايمان

-بئلو!ةوسالم!ررةبالهـوعةالخاصةالضبراتكلبهاك!ننتالتيالطيا

عيناءاكمباقتحيطةابيصد،،خلقها"كماالجدي!هالقديمةالارفي

ف!بم!ستيودتالمسشجعلهالغند!جميولاأكلهالمتوس!البوفي

492،،!ي)(؟!ط(،المتوسطثرلىفيمشناءا!ل"للكنابعرضه

اساسي!بسةويررةالعالمطرقملتتىهـ)للعالممرثراقيكلهوالبلد

،عوكيت.كناانتاجهىللطلممركروداكبر،،(مواعلالهل!وط

:وباختصياب،العالمنبدوللاد!ون!ا،العالمفياسفتوا!ضل

الال!هاختار.الذيالاسىالشهيبلد،بلدبعد.ماالفيالبلد

قهـمته.ملىويجلسالعالملميقود

اكوإقعبنهرتسلاليههربالذياليهورر!يى"الوافع"هوذلك

الم!حنب(الاودوبيين)الاممي!نللسائمةالي!ودمعايشةفىالمتمثل

احسحم!ئكماتهشيهاو)هروبهوكان،مجتهيهمفيلهماندادا

الواتجسييما!الييهالامميالوإقعذلكمن،عنهالنعبيرستيوارت

الصرلة"اهيانقلناالتي"لقصص!ةاختلا!ق!تعبر،اليهودي

ونلاص.ارضنافياسرانيللناا!غ،نليهىالعممهثنابه،(الي!ودية

لنص!بىطمشاالمس!كينالعرليالسظذلكاليكتبعندماهرتسلان

راث!قتوفي،(معاوثروتنابرهاهيتنأ(اليهسهودقومهأي)سناتي"

ف!يلرؤا.ع!مليةصياغةفممنهاانهبيناليدىيقولالتيالس!ياسية

وهيبوث!قة،"اليىديةالمولةاةو(،اؤجمديدةلقديمةاالارض)،لو؟ية

الوتركط،جرينبيالسمهيهوثي،،"لخارجيقالبرلطانيةبوزا:مرء)التي

يتول،سيناءواحدعددعلىالجلالةصاحبتركةمنللصولعبا

:الاشياءهذهجيدايفهمونالذينستيوارتاهـننرلقومهر/ن!سل

الأورفىد!وننايعتبرالتيسيناءاي)المستعوةهذهعمةان"

باستعاثقهاجمبأ!بنطالبلانناومننوصثعينهمجاالانالمتحنرون

فمانى.سشمثلان،العظيمووع!ما(اليهودبراثنمنطعةضعة

للشصيالكيرىجانبيتهامصصرذلكوسيكون،استعمارههاحقور

مماللهئالعملعنالباحثينالشرقيةاو!ولمبايهوديكونولن.الهودي

ايطلديوسلديهسسمأناسااليهاسي!هجربل،اليهاسيهاجرون

الثمرقيسعةواوروبا!وسياومن..كبيرةمشروعاتلييستثهرونها

اقم!وإكا،الهجرةتلكالىاليصدافنياءاغنىكاأعدادسشنفمم

.)02،،1شضميةوخبرةثقيقةمعرفةعنهنا

ي!ولومضدد"سقراءمطمونينأناسمسالةتكنلمفالمسال!ة

فى،الالىحبم2نجمثناناسمسالةبل،الاضط!ادمنملاذعن

جمما)8بحارةظقيعيدو؟اوانالالمفمةهايكونواان،يلاعكل

اررض!الىصلقمصعرنوان،الوسيم؟لمحزونلرفيقهكينجزكورتفال

اصميى"للىلكبهـ،طةالمقسعة(،!لتي"مقابل"ءلهبهاوعدهمالتي

.المغتارالاكهلهثبيقاوملااللعي

.لنمن
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