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نإسسطعنمانهاكما،اث!لموثهموارلهسابسببليهودأصوى

ن!هيع!يننىالديقيفستوى*نلقبمس!موىيعببوناوء!وديجعل
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.الضصرتهالن!ييمأفانونيطبعواهن
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منمبيدآووراءهماركعنكادلالم!باعالنرميهيمناككانهفد

بيئمنكفيرينايبنعفلئتننذبوآقدكانواالذينالأوترالمحينالمفكرين

ال!تندب!3.راداآروهذللفنادصواينفوي!كن.اليةودالمفتآفين

ل!ميتركلمثانيةجهةمنالصوبلانصهار،جهةمنبماركس

+لنع!صرصتالمتفر!*اليممينيالجناحفيلانخرا!سوىمفنالا

القومية.

انقومية:يهالعنصر

كياالنفودففعللمتةفنعلىعفروا،الصنصريرنكثمفالصوات4ان

بالدينالشديدأعجابهعنعديدظت؟شباتفيعبرالذينينشه

بانثوينهيتميزالذيالمسيسلدينمنرجولةاكئركدين،اليصدي

ينفأدصءبعآنيتشهنعتياربالامكانننونلوافع.)3،وففافهوعنمنفيته

لالبحاتكوس!يلةفلسطين!لىال!ودةفكرةتبنواالذيناليهودغير

تلاكيذهمنحاعنمونحادهيرتلعلكننلفد.)4(فلبولنديينالمجوود

فعنعيدمفئيفيت،الافىنيلمعلمههيرنمنهكمناتسفوئين،اليباينة

نيتشهكتابات!فتشفقدحاعاماحاداما.واضحبشكلالقوة

ناحيءومن.التفوهآبصوفيفللفبوهفواستعدادهمهلهيرمليعما

المفوف!بعلونلطلامنرمض!عفوعهعلىبننشهتلسففاستحوفتففدثافيف

نلمفففونسسنرففد،فلمسيحيفضدنيتشهنايوكمن.اليوود

للدليصوا!عهوب-ةالديهصةالمظاه!روميوعاتضعفءناليهود

لعليفهفي"نحاهـ-ف!ثب"نيمودنطهعلاءنلىتعرأيوفد.انيمدثبى

."نلقيمبتفييماًعندف)ءنيتشهكتنربعلىالشوير

؟+د!ء*+لا(ا،هـا3)ء*ء*لم



النيتشوية""اح!تضنتاليهوديةانهذابحثهفيوكول

الارية،الصفاتحررعنالتفوقراىالمانيالكونهنيتشهولكن

القويالوحشذلك،إ،العالللابيضالوصثى"اسطورةولمتوهكذا

كانولو.العالميسودانيجبالذيالالمانيالنو!منالجميل

يكون'نبمداليهودبيئمناق!قرجلهلاخنظريهوديانيتشه

لخلقما-قىمنهناكوليسمالاخلافيةالمسدحةعليهاضفىف

يجبنيتتنهفاتباع".قرونمنذموجودةلانهايهوديةنيتشوية

وحدها،ا)رحمةعلىنعسهل!كلدلماليهوديهانيعرفواان

بالرغموزلت،العا!يينللرجالخاضعاالمتفودرجلهات!ولم

عامةسعادةزياثةبيتطةمو،جوضهمنالهدوركلآنمن

.(،الناس

اليهوديةانديؤكدذلكمنابعدالى((حاعاماحاد))اويذهب

الرجل،افتفوقاليهوديالرجلبفكرةطرونبعدةالنيتنن!ويةسبقت

والنيخدق،ذاقهحدميغايةهوالمي،ا"نصدين1))،التمي

اجله.منالعالم

المنفوفىألانسان2ظ!ور؟نعلىيبرهنانحاولبضسهانوكما

فان،المضفوفةالامةلظهورالضروربةالنمروطايجادإىاكؤدي

تظىرواسعةماهـا7تفهحالفكرةهذهان))استنننع((حأعاما!د))

مناكثييآنويغول.ااوكاحرجديدبثوبخلانهام!ايهوديةا

علماؤناي!ولوالنيالغرباءبهايعيرناالت!االيهوديةعيوب

اليهانظرمااذا،أيجابيةصفات.لصبحيمبرروهـاآويدحضوهاان

ا)فكرة.ضوءتلكعلى

أنبامكان)):المائلهحجتهذمويه!يستنن!هد-بنيننن!هيمضىئم

لرجلاد!دوق((.آمستوىالىيصلمواانوادعائلا!العبائلادصرادجهيع

خمائعىمنلان)اعدثهمزيادءا،يه!دمحاونةعدمسببهووهذا

جعلطرقيعن!مهميبالاليليرضلاآن،اتفوقال!نرم

ولكن.(1الرفيلجميعتحصواجبات،وحدهبهاالنوطةالوجبات

آلنفوقنوعيه؟مامايالدروالمافهمهي،اليهودمعالم!ثكلة

مكانمنلهبدلاالمفو!العر!هذاينبعتفلكي،)5(؟ليهودي

ابلاعوعبفريتهفظويرلانيةالفرصةلهتتاححشى))مستغرئابت

)ول.متفوقسةكاملسةرسالته

واالرانببليينمععلملاماتلاك!أمهالنرعةلهيمسنحتالذينان

بانتفوفى،الشعورذلكقيجاوزاتصدموقداسرائيلتصرفشاهدوا

بعجرفنتهم.وبالتاليبالنفسالزائدةوبثقتهم

المنصريةلمساهملاله،مبروسوسيزاريعردونالناسمعظمان1

الصهيوني.موفمفهيعرفونمنهمفليالأواكن،)7(الجريمةعلمدس

المساعد-نوردوماكركلخاصبنكلافكارهأفرتوور

ظاهرةآضغمأنه":بعولهلأمبروسووص!الذيلهيرلزلالا!من

نا"الانحللال))كتبفيورلووحاول.ا(الغرنهذافيعلية

((.الاصليالنموذجعنمرضياأل!راماالاليس)االافحررانيثبت

اويألاحرى،الوفتذلككي،عرالمهالفنضدلهـهعنيفهجوموفي

ألمعامرينبمجرميافنانينا9،رن،اكحديدوجهعليالوافعيةضد

للمنحركينالذهنيافتطوران":وقمال.وقنتلهولصوصهلامبروسو

فعدم.الجسدينموهمكللبدوالنىالتشويهاتندسعلى4ثشمل

الطاقاتمستوىفييفابلهمالهوالجهجمةألوبر"فيا!تناسق

عنتماماتتوقفالطاقاتهذهبعضانمينىففي.الذهئية

)8(ثهالنمو،،فيشديدافراطمنثحو،بعض!انيجدالنمو

وهوتمانوبلزاكوابسنزولاواميلولستويعنهنايتحد!وهو

،ن3مهزوز:مثلىبنعوتوصةهمالذين،ودوميهود"نيهومونيه

،بذيئوق،للاشمئزازمثيرونفوفويون،مهووسون،مرصفون

وماللزريكاتالأحقاالمشويهال!الانكارلفتوقد.اًلخ..مصجون

وهذا.واأ،*ستيوياب!الاختلالاصافيهمبسببال!،نينهؤلاءعيون

.الضصريللفكرالعلميةالال!اءاتبطلانعلىنموذج

ن!رياتمنت!بعمارغةكلمهمية3الواان":ايضصوصول

لألرفك!ساريقاوملااتديوالميلبالتشاومتتميزغامضةجمالية

.")!(وكذارةلصوفيها!ثرال!عبرولاساليبالفاسقة

اندئاحطارسهنال!رجة؟شعالميمكيهننبآخرمفطع"في

هاجمم،عا!رينوالمرفىألم!نينجعلى!الحاجهنوبتتالمعاصر

6يسفطواانالمنميمعلىيجب":وفالالواقعببير!والاطباعييننورثو

،ولاوالحضاتةالطيهعةشرو!معاففسم-كلييفمنيتمكنونلا!م

ضدالبطءاجلمنالكفاحفيانفسهمعلىالحفاظمنيتمكنون

يتسببون،هسترريين،الاعصلىمنهكييصبحونانهم.الاصحاء

.ل.1("جنسهمعلىيقضونلطريقةةوبهذهالمنصينولاله!ي

اهـاس-االنانريوناتحذصامخيفةكلماتتلككانتلقد

امر،منيكنومهما.اليهاالمشارالمجالاتفىالوحشيةلسياستهم

الوثففي.اسائيلمينطمامجهولةالكلماتتلككانتفقد

اصبعكدانعاصرالفنانممطرفينآليهوديةالدول!كيهمامتالذي

هاجرواالدينال!قنو.ساتذةالفنانينهمعظم.فيهامراءلاحقيقة

الفنتك!ريمن09ائحديثةبالاساليبملتزمينكايواعلىطينالى

لاصلنطبقوضعوهذا،الفرديةالفاءعلى!تمكلينظامفيالايكونلا

.الانامسرانيلملى

6أمةدهوالولاياتبريطألياالىدائطيميلونالصهاينهثانلعد

هذكنمواصءبمفابلةالممانتةالميولهدهعننورثولس!عيروكلد

ارلم)انعرو،اومال،المنصينالأوروبالالارةبلدانبمواعنيالبلدين

،(.الفكروسليمالصحةموموربطبيمتههو،(الانكلوسكسوليالم

،ولمألأنكلوسثسوني"(العرق"اسمهشيءهناكقيىالهوالواكع

وجسدتولماذاديكنزتسأرلزالحدراينمننورثوننثيشرح

بالضبظوهذا.انكلترافينمهادائمامكاناالهسريةألواهعية

.العنصريالنفكمروعيآخر!ناقضمحرد

ال!شبيئ،ي!يينلنحرارعماءحىدا،"جابوتسكي.!"ان

ودرس،الفرشيةالمنعريهالمدرسةمنالثقاكلوحيهاحذدفى

لا.خاصبشكلريضان

وأض!ى.النازيينءنلاملااستثارهمفدألسبشياسلوبهامآ

افلم!سمالصهافينهفيرتهـ-دمندلتويلاتوفانالضروريمن

ححسل!دحزب!انالىهناش!يرنبكثيناولكن.بعنمريخته

فينفسههـورشحكوسا.4الصهايئألنانجيناصواتثلثلحى

اليهودية.المنظمةلرناسةالمراتاحدى

العنصريالمجار

الايدلولوجيةبينانتقاربحلودا،ثراكنمامتمركحى

الرئيسيةائفكرةالىنتودانيجبالعنصريينوماليمالصهيونصقى

.الحركتبصكلتثافي

وراءمنهدفثمةيكونلابرونهاالنىالجوهريةالفكرةان

مختلفةاممعلىيشتملامالماان:هيواسرائيلالصهيونيةالحركة

وعلصينتطاقلامستويهـاتالصراعهذابلغوقد،دائمنزاعفي

واهداف!افهامرغوبغيرعظمراصبحواالذينآلتهودالص

ن!لأيرفئلاأليهوداضفادان.لهموطنوجودعدمبسبب،سهلة

وغنيبم.لهموطنايجادفيجممنمنهالوببدوالخس،له

ا،و!؟ببون.الصنصريونبهيشيركلانمابالضبطهوهذاانالقولعن



اتديه"والحكومه،الانسانيهوألأخوةالدوثينرمر!ضان

!ومننعنركةامكاره!ذهكل،والمناطقللقوميأتالتدريجيلانصهاروا

اـسراتي!لثعهالذيادصحرالموك!توضحوحي،الحركنينكلعا

الأمم.جامعهحيالإنملاورد،لمو!توضحكما،اكنخد!لأمممن

أحصىالىوهستدفىار*ضصر!هاثصييوتيةبيحنألاراءظاجمىان

يرنمالعنهر.انيهـوديهنهوبات،؟أي!ودالممعاثالموضوعفسمداء

اوروباعنغريبمتميزعنصراليهوديالعنعربانقالواالذي!نهم

وخلوداليهـورر،،الدمنقاءمثلفكرةاف!را.انارت(ميآصلهبسبب

الامرينطبق.والعنصريالالب!ورلشبعبهاليهـوديةا،"الضموصيةو"

الموسوعه(لث!!يهصاغنهااضطيلااليهوثوفدحتميةفكرةعي!كذلكنفسه

ومنا!لأعنوعهيوا)يهودضدت!إلران:أ!،!!النحوعالسى

رجالميهيحنكوفتايميلظهرادني،والفبيعيةالغريزية

؟الثنرههذهومثل.لم)11(الاخربالبعضبمضهمصخلفةس!تمن

فيوعمرشا،هيسوموسسنجس!كلركناباتفي،مائلهاماتبد

كافة.ااصهاينهالمفكري!نكنابلى

ألسماذ!*.بنئطءيخنمرلمحيما،مزدوءفظروجههللمنصري!ينن13

وأعنبراننمطوهـ،صعيدعلىالاولىالمرلبهثيج!هامتلالينتعهان

حينفي،الالمانيالص:صرتحس!ينعفىيماعدفدوجودهاافي

سو،هماليهودان"!شهيرا!محبحرصاحبهوتر.لشورافى

الصنهـنبعضن6وحد!،النازيخينشعارامبحالذي"طالعنا

علىوالقدرةاعوالابدآليهوديالدكاءمنجعلواأنفسهممعالمنطقيين

آخروقنطر2!ينفي،اليهوديالممنقاءمنتابعةظواهر،الب!قاء

يأاتاجعلىقاثرةغير،ط!لياتوىنهماليهوداليكهتلعر

بها.خاميشي

رورر.أ!صك!يونيالأبفياخرىازلواجيةاستبيانويمكن

يؤ!نثواوس،اليهوديهالوصوهميلكامل/افجمالحييموسسراى

سعرلعدذلكككستثى،االيهوديينوالابطربالذكاءالنعةمل*

شكوكهعنوعبر'تميهوديةالقسماتبشاعةمنبئ،شمئزازهيرتزل

ديمقراطيحكمظلبرللعيثنواستحقاقهماليهودمابليةبمشاى

يرولم،والابتكارالضقعنيكونونماابعد!م.و!مصري

النفصوهذه.بهمخاصشيءايكويرعلىفاثرونانهمهورئرل

الصهيونيةلمؤسسيقييمهدي"!عاماحاد)ربثراسةهاجمهاالاحكلة

.)112السيا!سيسة

الاراءحيثمقالساميةواعداء"نصهيونيةبيئلمتبهان

عديدةءتعليماتفيكثيروناليهنطرفىموفوءفووالاهرالى

الاسلوبوراءينسالونلأعنعمابذلكيقرونافنسهموكعهاينة

أنارهكدهتلروبينبيفهمالوحيدألخلا!موضوعان.السافي

!،ترم!غيرانآسانهممعنبرا،(2كفاحي"كنابهفيالاخيرهذا

النفدومن.فعلابذلكيقومونولاافلسطينالىبالمابيناكون

رضاكسبعلىالحرصقن!ديدكونههيرتزلأ)ىأوجهالذيالخطم!

منطعمص.ومستفيدا،ل!اميةالمعادين

اًلرجللامبروسو)ءكابفينفسهاالاؤدواجيةهذهوتصات

لبقيظ،امنافضلعمومهـاهواقابهذافىفاليهودي،"المبمم

فواعدلبعضاننهحااكثرضهولك،الجريمسةالىميلااقلوهو

ماوهذا.-والفورتلخذاعوالتزويريميلمعلافهو،الشرف

.ر13(اليهودلدىمتوارثاا!ؤلفيعبره

:النقاءوتفوقالنقاء

السوىفيتكمئالعنعريظألنظريةفينقطةضففان

06

بانعينبسيطةملاحغر!ةاًنسلاله.أنى!مودالي!بان(درظة

ى-مأ؟؟وحمهـ-،!!ود!ن،لأعتالاد5فذألأبطالىئثية،المجرهـء

.ومسمترامائما

نا":برانديلويىالامريكيالصهيونيالزعيمطالىلفد

ا(اءبرتيالدمنسجهمانددلك.جدامحموداكانالمخنلظالزواج

كلامااوردكدورنرهنؤص.14("حزجدآمنحفضهاليوماليهودلدى

؟ليهوديلشعبىشعبعصنععراين":فالحينلذتكمشابها

علىوادشحصبالذهنيهجدأكيطيلةتغروأتالاعليهظرألم

)15(".سنةالميمدى

؟تك!-ء!!و!اعل!غوريونبنألىبنسكرمناليهودحادظومد

،تيثو-!للان!السا!"!م!!دأةالمم!*الاشمطراتو!دوا.العنمري

!-تاول.!ىانهواروص-!والمرق.الىح..والشةهـأليهودي

هـلملأحقاتايثودياالجسم(لأىنسبوأهيرتزلوكذنك،نلساميه

زعم.فعدصهاليهبرمصطلضتاـرصهارةولمنهعبرحينثياكسهجالية

فيمثمثونن،بثيليهوديأالعنصراى"وارهدسروما"كتابنديهيس

قاكما،تغييرايعذيهايطرآارره!نلاأديهودبلآثالالو!

ليا،رمخبةبمجرديتفيرانيمكنلاادسيجالاسودابهودي6،تهر

لعانجيرعنشمليهودية6الملامحتلثان:واضا!كوله.،لك

ثه.جمعلةلوحيهل!

ا!نقاء،ةصةمنالضقةتماموالقينالصهاينةيكونلافد

الافعدارصمحةفبدون.سياسيةلا!باب!بهاللقبولمغطروقولكنهم

وحذا.فذنعإنفيدعاواهمتقوفرالقدامىالاسرائيلينمنالممبافر

:"الي!وديةالمولة"كابهفيهرتزلاليهاشارما،ثسهكلبعد

قبر!ننصسمان..متممزاوعرفاواحداشعبابقواالصهوداق

يوجدلا،نذافى.قتقوصلاانص،و،ولن،يمكئلاالمتهفىة

((.ليهوديةا)سولة*هوالي!وديةفقطئلمسطتةواحدحلغير

مثعكلةاصبح،المخلظوالاصل،ال!رقيالنقاءموضوعان

الثالتللرايخبالنسبةالاد!كانكما،لاسرائيلبالنسبظمحرجة

نا.افريقيالجصنوببالنسبةحالياالأمرهووكما،ا"-،في

تتراوعمختلافةمشاكللحلجداحيوي؟"اليهوديهوء+ت*سزال

الخاصةتالننعييئ..وسناسرائيلفيليهودااستطاربين

ةهزاءمثيياتعئهيئتجمما.السلةلكرة"جاجم!"يقبدن

حقبقية.

ودعن،؟لعنصريالأعتقاهـبندفءميئبيصسوءدناثرليى

كمافىمحعوعلامهالىانقاءيتحولعندماحطرةابعاداك!حذ(مه،له

.نعبروفد.عشرال!تاسعآلقرنلعنصريةباالنسبةالامركان

آلمنمريرة(لنظروجهةعنالصهيوفيه،!ةرليىسولولو

يجهدلاالالصالر،محتلدةاجمأسعلىالطبيعةتشتمر))ةبقوله

ألىانظرشا.الذثةاجلمنالالسدولا،السةابلمننذسه

أشسبهذاتتنموكألتالمتنصبة،هلالقمحسنابلوالى،الاشجار

تملو،النهـضكةوهذهالغنىهذابمثللتكبركافتوهلى،الرائع

.161((4الاخرىرحيقمفاالواحدةوامتصت،بالقوةخلطهسا

نالط!صع!)11مختلفةجملماتالافكارهذهنفستريتشكهصصاغوقد

بملانوأعبجعلوذلكالا!صواعفياختلاطايمنك!هاتثار

وأ\)حمار-اًلحصانتزاوجوحتى.المتدين!ظللانواعتستسلمالعالية

الامروكذلك،شاناالا!لالحببرانصفاتيمتلكمخرىعنهينتج

ميسالانثرولولوجي،موسسلى6إباف!سبةاما)17(0البشرألىبالنسبظ

واكأ"،مسيطريقوئقافةفيكاموهوبافثظلشذويالنوعفان

الرقيقيالمثمعورلديهموحدهماليهوأد:"الزواجضمنفوقا.لضا

ايىوديال!قلبان""الجنسيالحبعرثلاعوميالحببتغليب

\)العهود"العا*دلةكجا.الحميمللحبمجالايفسحآنينتطيع،وحده



الامثاءاًتهذهمثلاًن."إ!ا)8روح!عاالارتقاءملىفاددرنوحدهم

الصهيوني.الاب!طاغيةظاهرةحجمتآخذالمتطرف!ةاتئهـظينية

خنىالكنابةاكنشا!منذاليهودعملمناعتقادهمفيشيءكلان

.الفضاءرحلات

انما،المودوثة؟لاوص،!وعلىاليهوثياكأكاءعلىوا!عثيد

لبع!ددالخارفةالقابلبتتلكب!للانهسياسيافرضمايخدم

فلسطين.

شفل،العنصريال!توجيزن!والانتقالفيا!تاليةالخطوةان

ألاخرين،بمونيةالاعقاديستتبعمما،"القوميبالتفوقالايمانكل

الرئيسيوالتهحة.الصهيونيةالنظروجهةمنالعربخاصةوبصورة

ن!طاط1عنكسقوقجسسشعطأنهمميالعربضدالموجهعه

رتند!-أذإمعاالاثئرو:لكتابات.برمنةالاولس!والشرق!لسطين

ي!نلماهـاد!االاندنسفمجد.الحفمارةدياسهامانهمكلعنهم!في

يفم!(!--انمنفسهاوالبانيااليهود.عملمنبلالعربعملمن

.)،19يهودياصكىهمالذبنالبربرأدن!حهااوافماا!عرب

عنحريةبمصطلحاتالههـبيةالشخصيه:زفو.بط.ولحلا

رن-اكولير.دككانايفيعربصنلكليسالوافع!ي".فموذجية

3ائعربالجزيرقيففي.ماحدالىمتجانسةمختلطةسلالةحتى

خاحطشعبهممكان"اخدإاوالذصن،ألوجودأعنالعربرانقطع

اللس!،فيينكلم،الانسانيا!تطخرميزانفيمندئمستوىمنمتنافر

؟عسةدىالدمنقاءانر!ثا":يضيفاخرمكانوفي"العربي

وخى؟الانقريشاحفادهبماينفا،النسلنقاءشرطهومعمد"

كببرادنساتدنستدفالسلالةفانال!هـبيةالصحراءقيلبلهي

،!السعودمنالقادمماتالجواريتدفقبفعلالمأصيةالقرونخلكل

لقيالاؤرالدمفانهذاوعلى.((افىيقيامنالاخرىالاماكنبمضومن

.يالانساالتطورميزانفيالعربيةالسلالةترديعنمسؤول

حبمناخلاطفيهاالشعبانحيثذلكعلىنموذجوسوريا

..الوجهوشكلألعيونفيفنحن"زلى"ويمضي.والعقلياتال!م

.(لأ.؟(علىالاطصعرباليسواالحاليينالبربانعلىليصللالني

هـألث"الصهيونةتاريح"كابهفيايضاسوكولوعالجوسر

تكهنبينما،عامةبصورةوألشركيين،العرب!لدىالموروثالتحلف

ومنالتخلفمالاقطاعمنأبدايتخلصو7لنالعربباىفىريونبن

الصهابنةمعظمومن،ألصبتجاهفكلمخنلفةوجياتعدةوهناك

،القوةهيالعربمعللتعاملالوحيدةآلطريقةانعلىيتصون

بمفر!م.الصثرينلقرناالىالانتقاليسشطيعونلاالعربوان

انتقائي،بشكلمختارةتكونقدالسابقةالاسننشهاداتان

بالفعل.ىمختلفةبالشثهاداترحضهاالصهيونيةأسأطينويستطيع

الصربانجاراتملىاثثناءبعضيخنضمنألصهيوني*كبفان

هـبالعرفيبحبمختلفةمناسباتفييتفنونوقد،التاريحية

الموقفأنبيهد.عمومةابناءواليهودالعربفان.عنعرياطار

خلومنالاخيرالتحليلفيماليهالتوصلىصمكنالعربتجاهالحقيثى

التيألاستفتاءاًتأظهرت!د.ألا!عرائيلىاثجتمعفيالسائدةالاراء

،العرببدومميةتؤمنلساحقة7احمبرلةبانامرائيلفىا-هـلت

فمز،الشتائم.الشصلآالافاويلمنحيوفىيثعكسالاءممتقادوحذا

يسمحلورعاسلىمز؟ابمالزواان.كما"قغوعربي"قول!الشثصة

المدلمان،ب"؟لةنستنتيمانلهكننالذاك،اهـراليلفيفبه

اعضصاراتالىيصهإد،المنا-جماتبعضفىللعرل!المهجهالطشاى

الا.ير!و!كلالية

ناجمة!اسةخطوةهبم،*خيرةالخطوة،ايةألتاالخطوةان

لحق1اتخاذعلىالموافقةاوبالتالي،ألاحرلنبدونيةالاعتقادعن

النهاث،ونن،مليهموالسيكلة،مكانكلللتقر!الوأجب!تىاو

،الوجم!دمنمسح!،الضرورةافتمعتان
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اصام!فثريةملىابيولوجتبنىقد،ل!ديد8هتلرلستوران

يحملأون،تفوفاعرقالكوذهم،ألالمانبانتمتقدالتيتريتشكه

اضافوقد.مصايرهمعلىوالسي!رةالاخرينالناستوجيهرسال!ة

ن!رف!الذيمنالالماننحئ:)ءالالزاسمسالةفيلهتطيقفي

.)1؟،"منهماحسنلهمالافضلهومانعد!وفرنساالمفيامن

هووهذأ.بولإدابصددذلكبعدالملألياقالتهنفسطالزعموهذا

عصافلمواكلما،زمةئكلوضمكانكلفيالحنصريينشعار

!وديسيالياوافريقيااجنوبفيكانتسواءاخرىشع!وباضطهاد

السابقة.؟لاستعمارية(لامببراطوريةفياو

قلسطين.لمشكلةالصهيونيةمعالجةطريقةايضاكانتوهذه

المبئول!ا!حيوسكلعلى-البر)طانيأ*نتدهبطيلة-اعترضوافقد

ألرغموعلى.المنتخبةألسلطةاشكالمنشكلافلس!جمنلاعلاء

منتخوفهمبسببكانالرئيسياعتراضهمسببفان،ذلكمن

عيرالعربانحجةالىلجاواانهـمعير،عربيةاكثربةانتخ!

اهماومن،وحدهاز!ملسطينليى،امورهم.سييرعلىقادرين

برته.الاوسطالشرلىنر

مزءالهماصلعهومايعرفينلابالربانالقائلالالثاءوظل

المسوولبسنمنكثيراستخاصوقد.الاسرائيليةلدعاية7من

ا!ركبةيةواتسهالضررةالنتا"لجبصراحتهمالمعروفينالاعرائيليين

سوىألامرحقيقةنرليسو!العربان!الوا.النظريةهذهعلى

الزمن.مئغفل!ةفيائيليونألاساستبقاهمالذينا!معلأديينقدامى

السا!قفيهؤلاءعلىينطبقكانماانالس!كوي1اًلحاخامويرى

فيرالعربمعا،ثتركالعيشىان.الراهنوم!ننافيطبقانلجب

،لتوجهصبككلاانواماعردعمامافبح!طويلمدىعلىممكن

ندة.فحوبعبادقهم

ال!نودعنالعظءبصلهدوهو"شاوول"الاسرائيليالحاظم،اثى

احفالاضتلوتكالواانماالجنوىانإ،قبيةبمذبحة!واالذين

بقتلأمرمينمانفسطموسىألنبيموتهمالىدعما،فقطوثيين

إسيف.بحدالمبديينالاطفالط

ضئيل.!نتهاكمن!رليستالاسوائيليةفالمذبحةهغاوعلى

امرايبلفىوهدالاعبيمةالحاخاموصففقداخرىجهةومن

اث!لسحةللارضتصيرأنهعلى-691ياعامالعربيةللاراضي

.)22(الشيطفىسطوةمن

:الوراءكىنظرة

الادلبمبالنموذءالابمفىالىيقودالسلالةبنقاءالايمانان

ميننوءالىهذاويؤلحكي،النماذجا6لقىبالتثيدآلهاعتبارعلى

الالاموالىمرةلاولىالامةفيولتالذيايرمذلكالىالحنين

بلاسالجسسرفاغنرألالمأني،لوسيقارأهتمامان.لنشوئهاالاولى

ألاه!مامانإ،وكذلك."الصددبهذاألدلالةشدلدمثال"الالمالية

ويلاكمالوالفنون،رالكلكلور،والتقافي،الثقاأفةدب!ثالشامل

المعاصم:الصنامةهجوميكرهونالعنصربينان.؟لقدلمةالي!وية

الىا!سننقبلتطلعهرغمنيتشهيست!ءولم.العاملةالطبقةوظ!ور

زرادئست"!مهكغا"كتابهفيسبراناًلا،المتفوقانسانهوالى

منها.الهروبثبىورفتها(!ضاعةهه!عن

انش،الطبيعةتمجيدالىالضاادىالنقا!الىالتطلبم1ان

*خسرلىالمئمريهألتقاليدومن."بلارستقراطية"بكلسوصفها

الريفيسهالقيموحب،ألتجمييلودساحيقالمثياجمئاذألاشمثز

ثدبم.هومابكلوا*هتمام،والنروسبة

جمفض!،*مةتواصلقيكمنالدولةكرامةن3)ءترلتشكهكتب2

عل!يور!نةألضةالوطية؟ن*واضاهـقول"المتعث!بةألابيالط



.(")23(1وراثيةعمليةفيمتاصلةبجذور..الوعيالساس

.الغاباتوحببالزراعةالبالغالافنمامنجمه!ناومن

يبنونالذينلغاباتاسكان:مئتينالىالبشرقسمتفالعنمرية

.لحضاراتابتلثيودونالذينالصحاريوسكان،ال!ماوات

ينتموناليهودانيعتبرالذكيللساميةالمعاديالاتهامنشآوهكذا

لا،الاخرىالزراعيةالاممدونانهماعتبارعلى،ال!ثانيةللفئة

والتواصل.للخصبرمزا،"اًم-آلهةاوانثويةآله!ةيفنلهـون

ناثىبينسذرفقد.معاهرهبكلالتقليدذلكالصهيونيةعكستوقه

الىالعودةواصبحت"،الطبيعةالىبألعودة"،وسوكولو،وبيبر

الصهيونية.الحركةشعاراتمناساسياثئ!عارا"الارض

التطالعملفروعمنالاسأسيالفعهيالزراعةكلألتلقد

*رضكاة!راعةانذ!.خر2شيءايفبلاليهوداليهاتو!ه

مناساسيةقاعدةانههااس"سعلىالبدايةمنذاليهاينكر

.)؟؟("القوميالوفى!اعد"

انهبر،بالعهـنصريةلهعلافةلاهذاانالفوليمكنطبعا

ن!لمفلسطبنوم!ن.كفلىطنبلدفيالعياةد!ائعمنوافعه

.ممتبرازراعيامركراالحعيقهفي

ولكتبحقاطبيعيغيركانوالفاباتالزراعةتجاهفالحماس

العالماناكدالذيبيبرمارتنمعالحالكانكما،شعريةابعادا

الاتصلسحانيحنلاواًن،بالرائيلالايصلحانيمكنلا

.251(الارضالىبعودتهيا

6اخنبرالهبوالعنصريةكانتفقد،آنفاذلكالىاشرناوكما

باخنرا!المهاجربنان،حيثللبطالةكحلزراعيةمستوطناتالى

ف!الاشنمرارعلىقالرةتعدلمالنى"الدنياانسللات،)اماكن

الاموسومن.نوردوذلكاوضحكما،التطوراجلمنالصراع

كانتاالاسرائيليةوالحكومةاليهوديةالوكالةاننوعهافيالفريسد"

اًلمزارعين.-السياسيينمنفذةايديجمينالهوامعلى

نعننبرالزراعيةالمستوطناتفيالحياةفان،هذايومناوحتى

ظايجرؤاحدولا.الحقيقيللصهيونيبالنسبةالم!ثاليةالحياة

الاقتصادية.غيرالكبيوتزاتفيالاموالتبديدسببعنيتساكل

،ليرعىالجرداءالنقبصحراءالىفاعدهبمدغوريونبنعودةاًن

هومالكلنموذجهواتوراجفيويتامل،الخضارويزرع،الماص

العنصرية.المدستفيونلااعيو!ميوبداضتقليمي

،لليهودالمعنويةالقوةبفيةالماخوذ،(حاعاماحاد))اركلىوفد

ولقد.بعيدبزمانالتوداةقبلحتىأصواهمفيهوجودةلقوةاءهلىهان

فسيحامكاناوايزمانافردوقد."لقطريةا)،قوتهبممنجزاكلانت

الطبيبةالحباةلمنظراهتزانهكيفلعروويالضنابيةمذكراتهض

مشكلتالعرب.منالقلقبدونحنىتعيشوميافريقيابخيللحيرانات

كيحيواف،تكونان،ضارائعامرموكم":قولهواضاف

261(."افريقياجنوب!ئب

منجعلتقدالوراثيةالعمليةبجنورالمتعلقةتريتشكهنطريةان

راسهموعلىالالرانيليينلمعظموهوايةللوقتتمتعيةالأصرمي

بعضالصامعلىالعثوراجلمنشقبه!نلاواحدفكل"ديانموثس"

القديمةوالاسماءالعبربكأاللنةاحياءان!ا.المكسورةالاوانياو

الصورةهذهان.لدانرة6هذهاطارضمنيبقىوالاماكنلك؟س

الدينية،والممارسات،إلقديمةالعفوسبينالعجيبالتعايثىتفسر

واننقنيةالتنعيممعجنبالىجنباالدينلرجالىالمطلقةوالسلطة

وعمرية.حداثتا!ثر
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نية:للااعقلاا

الىتفودانالأبرم!نلاالهل!المصرهذاوسطالتفليديةان

9ضا!بالمننامثسصونةفآلمنصرقي.واللاعقلانيةوالمباليةالرومافتيكية

الادبية.بالبلاغةاغرافهـصافيتكمنلتجاوزهاالوحيدةوالطريقة

الوطنال!وطنبدونالذيالشعب)):القائلالصهيوز!والشعار

الوافهيةرفضالمواجهةان.ذلكعلىمثالخير،،(شعببمونالذي

تصالعالتيالطريقةوان؟خردليلهوالعربمعالمستقبللحقيقة

اتهامهاالى!تما.وديالمرةالحفا!لقهذهمثلالصهيونيةبها

بفلسطينالهوس!نالوافعوفي.والنهربوالاحتيالاجيةبالازثوا

الىالك!اركمامن!ياسأسىعلىتفسيرهيمكنلاالصهاينةلدى

فالعا3.العنصريةمظاهرمناللاعقلانجةاًن."كسلراًرثر)ءذلك

وتتوقففبصقكبرتبطة،فهينسصبيةاموركلهاوالعقلوالموفة

القومية.حدودك

جماعهاستنبختهامخترعاتالاهيفىاالاخلاؤيةالقوانين)اما

الس!لطة.اجلمننضالهااثناءلمصلحتها

للحء،هبرمسهوى:للاخلورمستويينظكان"نيتشهيقول

مبني،وهوللزعماءالاخرواثهـم!ضوى،والدينالاوهماساسعلىمبني

علىلهااثرلاالافىننصادإكأالعوامل(ان.والقوةالوعياساسعلى

والشعاراتوايولىوالمثالياتالعواطفتحركهمالذينالناس

والديمقراطيةوالمساواةالتشاؤمنضيفانيجبذلك.والىوالدمايات

،هراءالدوليونوالفا؟اوهاممجردم*هيفماالانسانجةوالاخوة

للتحافلالمعلا!اتعقدتلقد."المدلةطبيعةمعيتعارض"لانه

فيمامشيثتهاتخضعانيمكنهالافالدولة".فقطال!روفعلى

القاكأونفانوبالفهل.)27،"اخرلىدولةلمشيئةالمستقبللخص

بالحربالامرقيعلمقعندهـ،،*عندههـ"اضريصيلاالدولي

ا!مةاًنها."الاهلا!علىلولةهناكعونلنحربوبلرون)ء

ناهوالصذيرةالدرلةواجباًن.281(للدولةالثلاليةالرئيسية

جسماتكونانالدرلةتستطعدمفالذا".احمبروتصبحتتوسع

حدودهاتمد-لانالاقلعلىواج!بهاقمن،ومتجانساصلبا

."192(مناسببشكط

واللاعقلانيةهيرتزل

،هيركرللدىعقا!شلوذوجودتؤكد،كثيرةرلائلهنالك

يوميا:"فانحالايةعلى.العنصريينالزعماءلدىنجدهملمحوهو

تصورلفد.الالمافيةامنعريةاعليهتركتهالذيالهائلاتاثيرتبيئ

له!ن،مستنيردكتا،وريحمهاملكيةشكلعلىأيهوديةالدولة

لانبالموتعليهفيماقبالسياسشالشغباما.النوابنصف

التيرائه7بعضمننماذجوتلك.هراءالسياسيةالدمقراطية

!نىتمثللاالانسانيةالاخوةان."الي!ودنالدولةفياوردها

.،اجميلاحلما

"طافىتمنالانسانلدىمااقصىلبلورةضروريفالتنافض".

يدمر،وسوف!،يدمرانيمكنالبقاءعنعاجزهوماكل"

."يسرانويص

الحق"علىتتقعمالقوة"

."قوةمسالةهوالامميفصالعلاقماتبينماكل"

بانتهاجتسمحلانهاالملكيةللمؤلسساتشديدمؤيدامني*

شهينرةتاريضيعةعلالتمصالحوتمثلمتماسكةسياسة

-.،،لحنكموكعلمتولم!

يلاستفتاءبواس!المثعرحلالجنونمن6لهآرى2انني"

."الحمعيري

نيتثه.تعاليممليهزكتهالذيالغاعييلاثريظهركله،مذا



اردتهاذا:"شعارهـالقائل،!رال!نيتشهعنادةمناستعاروقد

."باسطورةذلدكليس

.عنصريألمانيأطالبحياةشبابهمطلعمنذهيرتزلعاثنإوقد

شطرا!هاوحملرجعيتهافيالمغردة"البيا))جمعيةالىانضم!ند

سسسصان:))ور،وناتي،فيواشتركالعسكريةبميولهاواعجب

فا((.لمجهـودااوضاعتحسينفيكبيرشانذاتسشكونمبارذات

،وانكبرةعسكريةبنوةالي!وديةالمولةتتمتعانالغروريمن

نغسهتصورالعجيبةاحلامهاحدوفي.عسكريةانتصاراتتخنق

.)013بدكةبزاتهموكسفالذينوالجنودبالبنادلىمحاهـا

جيرانهلبرشوةاليهوديةا!كدلةخر2مجالفيانصعوقد

ناالهسكريالقائدفعهيرىالذياو!تارزيحيان(ةى،بى،عانات

الصطورياتهـدءوجهفينداتؤفآقاليم!دإءالفوة؟مكان))

.،(مجتمعة

ستوارتديزموفدلفت،هيرتزلحياةسعررةعنكتابهوفي

"اسغح،1أنا&واشاربااعئصرهيرفزلاسغشهادنكلاراأىالانتىر

زمانهعاشه!لشخصبالنسبةمدهشايكنلمالعنصريةالممصطلحات

،وبمغيربيهودياءفىآحبما،ذلكب!دولكن.ثقافتهوتشرب

.)31(بالقوميةالعنصراستعبدل،اًلافربقيةالملامحعليهتفلب

الرولة:سلطة

للتدلبلخر2ت!بيرايممسعملكانجاتنايلالفاشيةفيلسو!ار

الارهانان))تعنياليه/المحس!بةؤ،لتعاونية.الدولةسلمطةمحلى

!صذهوكلجماعةلتشكبلتواقح!يوانولكنه!فصلافرداليس

وهىيالا.ا،علىللمجموعةخاضع!ئحونانيجبالجماعات

ملامعالتمرية،من،منهمهربلا،آخوملوحهووهذا."9ةاللو

علىالا؟لىالنكلة!نسهلاامرأتبدولااسائيلالىنسبتهواكن

بمكن،لاولكندكتاتوريةكانتالعنصريةالدولمعكلمان.الاترل

الامرلمقيت!ههـادفدر،آلدولىتلكمنواحدةاسرائيلاعتبار

ية.الدنصرتهمةضدالصهيونيةسلاجهووهذا.اليهودبالمواطنين

انالديمنراطية.باجانحيتقدوفراطيةالاوهيرت!زلمطا-ان
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