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  دوهيلا ةلود
  ةيدوهيلا ةلأسملل ثيدح لح داجيإل ةلواحم

  لزتره رودويت
  

  متقدي
  ".دولة اليهود"إنها استعادة : إن الفكرة التي طورتها يف هذا الكتيب هي فكرة قديمة جداً

  .العامل يجأر بالصياح ضد اليهود، وهذا الصياح قد أيقظ الفكرة الوسنانة
من مقولتي يقوم  -واحد-إين أرغب يف أن يكون مفهوماً منذ البداية أنه ليس هناك جزء

ويف واقع األمر . إين مل أكتشف ال احلالة التاريخية لليهود وال وسائل حتسينها. جديدعلى اكتشاف 
. سيرى كل إنسان بنفسه أن مواد الهيكل الذي أصححه موجودة حقاً، بل هي جاهزة فعلياً للتسليم

 وليس" التجميع"لذا فلئن أريد لهذه احملاولة حلل املسألة اليهودية أن توصف بكلمة واحدة فلتكن 
  .، التي هي من نزوات الهوى واخليال بالتأكيد"النزوة"

كتبه الدكتور تيودور هيرتزكا ولعله  Freilandقبل بضع سنين ظهر كتاب طريف عنوانه 
يف هذا الكتاب اختراع رائع لتفكير . يضع حداً فاصالً بين املفهوم الذي أحمله واملفهوم الطوباوي

سياسي وهو بعيد عن الواقع بعد اجلبل االستوائي من صنع عصري متشرب بمبادئ االقتصاد ال
هي آلية معقدة ذات عجالت تمسك فيها أسنان " أرض احلرية"إن . الذي تقع فيه دولة حلمه

وحتى لو افترضنا أن . الدواليب سناً بسن، لكن ليس هناك ما يثبت أن من املمكن جعلها تتحرك
فإين ال أرى يف األمر كله سوى نكتة  ستكون ذات يوم حيز الوجود،" جمتمعات أرض احلرية"

  .مضحكة
وبالنظر إىل قصوري الذاتي . أما خمططي احلايل فيضم استخدام قوة دافعة قائمة

فسأكتفي باإلشارة إىل األسنان والعجالت يف اآللة التي ستصنع، معوالً على فنيين أكثر مهارة 
  .مني لتركيبها

  .قوتنا الدافعة؟ إنها بؤس اليهود فما هي. إن كل شيء يعتمد على قوتنا الدافعة
ومن يجرؤ على إنكار وجوده؟ سنبحث هذا بالتفصيل يف الفصل اخلاص بأسباب 

  .الالسامية
إن اجلميع على اطالع بظاهرة قوة البخار التي يولدها املاء املغلي فيرفع الغطاء عن 

  .الالسامية عند حد ومثل هذا حماوالت الصهاينة وجمعياتهم الرامية إىل إيقاف. إبريق الشاي
وإين ألجزم أن هذه القوة، إذا استخدمت بشكل صحيح، هي من القدرة بما يكفي لتحريك 

  .فشكل املاكنة هو ذلك الشكل الذي يختاره لها الناس: ماكنة كبيرة لنقل الركاب والسلع
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إن . أنا على قناعة تامة بأنني على صواب، وإن كنت ال أدري هل سأعيش ألرى إثبات ذلك
غير أن تدشينها ما . أولئك الذين هم أول من يدشن هذه احلركة لن يعيشوا ليروا نهايتها املظفرة

  .يكفي إلعطائهم شعوراً بالفخر، وكذلك باجلذل النابع من حرية الروح
لن أطنب يف إيراد أوصاف ملشروعي منمقة تنميقاً فنياً خشية اتهامي بأين أرسم صورة 

لى أية حال، أن يقدم الساخرون األغبياء بتشويه خمططي وجعله على وأتوقع، ع. ملدينة طوباوية
لقد شرحت خمططي ليهودي ال يخلو . صورة كاريكاتورية وذلك يف حماولة منهم إليهان تأثيره

أن املدينة الطوباوية هي مشروع تقدم تفاصيله "من ذكاء يف أمور أخرى، فكان من رأيه 
إن وزير اخلزانة يلجأ يف تقدير موازنته إىل . ذه فكرة خاطئةه". املستقبلية وكأنها موجودة فعالً

أرقام افتراضية وال يعتمد يف حساباته على تلك األرقام فقط التي تستند على متوسط العائدات 
لسنين ماضية، أو على إيرادات سابقة يف دول أخرى، بل يعتمد أحياناً على أرقام ال سابقة لها، 

لكن حتى لو . إن الذي يدرس ميزانية ما يعرف أن األمر هو كذلك. مثالً عند فرض ضريبة جديدة
  كان معروفاً أن التقديرات لن يجري التمسك بها حرفيًا فهل يعتبر قانون امليزانية طوباويًا؟

أنا أطلب من املثقفين الذين أخاطبهم أن يطرحوا جانباً . غير أنني أتوقع الكثير من قرائي
بل سأذهب حتى أبعد من ذلك فأطلب من اليهود الذين . روها مسبقاًعدداً من األفكار التي تصو

حاولوا بمنتهى اجلد أن يضعوا حالً للمسألة اليهودية أن ينظروا إىل حماوالتهم السابقة على أنها 
  .حماوالت خاطئة وال جدوى منها

فإذا وصفت ظروف املستقبل بحذر . إن علي أن أحترس من خطر بعينه عند عرض فكرتي
أما إذا أعلنت حتققها بثقة كبيرة فسأبدو وكأنني . د فسأبدو وكأنني أشك بإمكانية حدوثهاشدي

  .أصف حلماً ال سبيل إىل حتقيقه
لذلك أريد أن أبين بجالء وقطعية أنني مؤمن بالنتيجة العملية خملططي وإن كنت ال 

لة اليهودية أمر إن الدو. أستطيع القول انني اكتشفت الشكل الذي سيتخذه يف نهاية املطاف
  .جوهري للعامل، لذلك فإنها ستتأسس

إن اخملطط سيبدو بالطبع منافياً للعقل إذا تصدى له فرد واحد بمفرده، أما إذا تعاون عليه 
إن الفكرة تعتمد فقط على . عدد من اليهود فسيبدو عقالنياً تماماً ولن يالقي حتقيقه صعوبات تذكر

الذي تغلق بوجهه اآلن دروب التقدم كلها سيعمل على الدعوة  ولعل شبابنا الطموح. عدد مؤيديها
  .للفكرة وهو يرى يف هذه الدولة اليهودية أفقاً براقاً من آفاق احلرية والسعادة والشرف

ولن أحمل قلمي مرة أخرى إال إذا . إين أشعر بأن مهمتي تكون قد انتهت بنشر هذا الكتيب
من ذوي الشأن، أو إذا أصبح من الضروري مواجهة دفعتني إىل ذلك هجمات يشنها املعادون 

  .اعتراضات غير متوقعة أو القيام بإزالة األخطاء
هل أنني أسرد ما ال ينطبق على احلال اآلن؟ هل أنني سابق زمني؟ هل أن معاناة اليهود 

  .ليست خطيرة بعد بما يكفي؟ سوف نرى
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يب السياسي يف الوقت احلاضر لذا سيتوقف األمر على اليهود أنفسهم وهل سيظل هذا الكت
ولئن كان اجليل احلاضر أغبى من أن يفهمه فهمًا صحيحاً، فإن . من قبيل الرومانسي السياسي

إن اليهود الذين يرغبون بدولة لهم سيحصلون عليها . جيالً آخر أفضل وأرقى سينشأ لكي يفهمه
  .وسيستحقونها
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