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الصهيونية

أمهيتها – غرضها – تارخيها
اليهودية» األنسيكلوبيديا عن «ُملخًصا

زالت ما حقيقتها أن الصهيونية املسألة حول األمة مجلس يف دارت التي األبحاث دلَّتنا
حركة أهمية عىل تام وقوف ليسلهم اآلستانة يف السياسة دفة يديرون الذين وأن مجهولة،
أن األمة مجلس من نتوقع نحن فبينا عنها؛ وغرينا نحن كتبناه ما كل رغم الصهيونيني
وسرب غرضهم، عن والبحث الصهيونيني، تاريخ درس إليها يَِكُل خصوصية لجنة يعني
واالجتماعية، واالقتصادية السياسية واألمة الدولة بحياة وعالقتها حركتهم أهمية غور
رواية، سوى الصهيونية ليست األمة: منرب عىل يقول باشا، حقي األعظم، بالصدر وإذا

متهوسون. أفراد إال بها القائمون وما
هذا يطرقون الذين إىل طنني وجهتها التي التُّهم من وعلمنا االقتناع، هذا فراعنا
إال العثماني بإخالص يُسلِّم ال العثماني وأن مبادينا، عىل غالب الضعف أن املوضوع
مجريات من نستنتجه وما عندياتنا من نقوله ما كل وأن أعمى، انقياًدا إليه انقاد إذا
فعمدنا محمله، غري عىل يُحمل الصهيونيني الكتبة وأقوال التاريخ، ومرويات الحوادث،
يرتك ال ما الحقائق من وفيها اليهودية، األنسيكلوبيديا ها أخصُّ شتى يهودية مصادر إىل
رواية من أكثر بأنها األعظم الصدر ويقنع وأهميتها، الصهيونية حقيقة يف لالشتباه مجاًال
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صوته ويضم هًدى، عىل أننا حينئٍذ طنني صاحب فيعلم لها، والتحوط منها الحذر يجب
العثماني. الوطن عىل الصهيونية بخطر ينذرون الذين أصوات إىل

وآداب تواريخ مجموعة هي نقول: األنسيكلوبيديات هي ما جميعهم ُقرَّاؤنا وليعلم
وإليها علمائها، كبار من نخبة إىل تأليفها الحية األمم تَِكل الشعوب. ومذاهب وعادات

كثريًا. فيها وتدقق الحقائق تتحرى ألنها أبحاثهم؛ يف واملدققون الباحثون يَْرجع
إدارات نظارة تحت اليهود علماء نخبة من ستمائة ألفها اليهودية واألنسيكلوبيديا

أمريكا. يف املشهورة التأليف
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تعريفالصهيونية

عنوان تحت ،٦٦٦ الصفحة يف اليهودية، األنسيكلوبيديا من عرش الثاني املجلد يف جاء
قواعد عىل اليهودي الشعب عزل إىل ترمي حركة أنها الصهيونية، أو Zionism زيونزم
وطنًا تتطلب التي الجديدة الحركة شكل إىل األخص عىل ونشري خاصبهم، وطن إىل مليَّة
التي القاعدة بحسب رشعيٍّا تأمينًا نًا وُمؤمَّ عموميٍّا، اعرتاًفا به ُمعرتًفا فلسطني، يف لليهود
التاريخ عىل الحركة تلك تسلطت العهد ذلك ومنذ ،١٨٩٦ سنة هرتسل ثيودور أسسها

.Since then dominating the jewish history أشغلته أو اليهودي
وهمية، اعتبارها يمكن ال تشغله أو أمة تاريخ عىل تتسلط التي «الحركة الكرمل:

باملتهوسني». بها القائمني وصف يصح وال





واالعتقاد العودة

وردت أقوال عدة عىل ترتكز فلسطني إىل اليهود عودة فكرة أساس األنسيكلوبيديا:
،٢ : ١٤ أرميا ومراثي ،٣٩ : ٢٥–٢٩ وحزقيال ،٣٠ : ٧–٢٢ أرميا املقدس: الكتاب يف
شعبه سبي هللا يرد أيام تأتي ولكن زمنيٍّا، كان التشتيت أن عىل تدل وهذه ،٣ ويوئيل
خمورها، ويرشبون كروًما، ويغرسون فيها، ويسكنون الخربة مدنهم فيقيمون إرسائيل

.٩ : ١٤ عاموس أعطيتهم.» التي أرضهم من بعُد يقلعوا ولن أرضهم، يف «وأغرسهم
غربًا، الفلسطينيني أكتاف عىل ينقضان وإفرايم يهوذا إن يقول: ١١–١٦ أشعيا ويف
زكريا ويف امتدادهما، األردن» «رشقي ومواب أدوم عىل ويكون مًعا، املرشق بني وينهبون
ويجمعهم أرضمرص، من يرجعهم ثم األرايضالبعيدة، يف يزرعهم إنه يقول: ١٠ : ٩-١٠

مكان. لهم يوجد فال ولبنان جلعاد أرض إىل بهم ويأتي أشور، من
تعود ال حتى كثريًا يكون عددهم أن عىل القول هذا من اليهود يستدل الكرمل:
كلمة يضيفون تراهم ولذلك األردن؛ وراء ما وإىل لبنان إىل فيمتدون فلسطني، تسعهم

سرتى. كما والرشق آسيا تركيا األحيان بعض ويف فلسطني، إىل سوريا
فإن ،١٤ : ٧ ومزامري ،٤ : ١–٤ وميخا ،٢ : ١–٤ أشعيا وبحسب األنسيكلوبيديا:

الرشيعة. منه تصدر الذي املركز تكون والقدس صهيون، من يأتي الخالص
جمع قصدنا لو ألننا واألنبياء؛ األنسيكلوبيديا من الشواهد بهذه نكتفي الكرمل:
مجلًدا الستغرقت وفلسطني سوريا إىل عودتهم عىل دليًال اليهود يتخذها التي األقوال كل

ضخًما.
الجموع يجمع (املسيح) املسيا بكون االعتقاد ،٦٦٨ صفحة األنسيكلوبيديا:
بأن يعتقد من اليهود فالسفة وبني املدراجية، والكتابات التلمود يف إليه يشار املتفرقة
األعداء، قوة عىل ويتغلب القدس، عىل ويزحف حوله إرسائيل بني يجمع يوسف بن املسيا



الصهيونية

الالهوتيني بعض يوجد أنه عىل ملكه، ويُقيم الرشيف) (الحرم الهيكل إىل العبادة ويعيد
وال الهيكل، بناء بإعادة وال داود، ملك بإعادة يعتقدون وال الفكرة، هذه يعارضون
واملواعيد التوراة تعاليم يجهلون أنهم إما األنسيكلوبيديا: تقول هؤالء فلسطني. باسرتداد

تفسريها. يُسيئون أنهم أو هللا، رجال بواسطة املعلنة اإللهية
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والتاريخ العودة

إىل وبالرجوع امللية الحياة بعود الرجاء :٦٦٧ صفحة ،١٢ مجلد األنسيكلوبيديا، قالت
بقي األول السبي بعد فمن القديمة؛ األزمان منذ اليهودي الشعب يف حيٍّا كان فلسطني،
أخرى، إىل بالد من تفرقهم كثر كلما القديمة. مملكتهم إعادة إىل يتشوفون بابل يف اليهود
وقت من وحاولوا صدورهم، يف يتَّقد الرجاء هذا بقي انتشارهم، دائرة اتسعت وكيفما
سنة يف طيطس وابنه وسباسيانس يد عىل الهيكل خراب الفعل. إىل يُخرجوه أن آخر إىل
يمِض لم ولكن األربعة، األرض أطراف يف اليهود تشتيت عىل عامل أكرب كان مسيحية ٧٠
عقيبا بقيادة الثورات وأنتجت جديد، من فانتعشت االسرتداد آمال عادت حتى طويل وقت
اسرتداد عبثًا حاولوا الذين اليهود بدماء فلسطني تراب وعجنت ،١١٨ سنة وباركوخبا

الثقيلة. الرومانيني أيدي من امللية حريتهم
اليهود آداب يف وتجلَّت عقيدة، وصارت االسرتداد فكرة دامت الصدمات هذه ورغم
ابن منظومات ويف اليوم، إىل سليمان هيكل سقوط من األدوار كل يف والنثرية الشعرية
مقدار عىل يدل ما وغريهم عزرا بن وإبراهيم هاالوي ويهودا هاالوي وسليمان غابريول
الكتابات ويف باسرتدادها. وآمالهم أمجادهم زوال عىل وأسفهم فلسطني، إىل اليهود حنني
اسرتداد وإىل حاله، سابق إىل القديم األشياء نظام عودته إىل يشري ما أيًضا التلمودية
الزمن. ذلك تحديد يف مراًرا العلماء تكهن وقد األزمان، أحد يف نفوذها والعادات الرشائع
االفتكار عليهم صعبت قرونًا اليهود فيها عاش التي الخارجية األحوال أن غري
اإلضافية االقتناعات حالت وكذلك الفعل، إىل أجله من وصلُّوا تمنوه طاملا ما بإخراج
فعالة، بأسباب التشبتث دون االسرتداد فكرة غلَّفت التي الدينية االعتقادات عن املولدة

مرخية. البرشية األيدي لذلك فبقيت تقودهم؛ اآللهة أن اعتقدوا
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مثل الذي عرش، السابع القرن يف زيبي شبناي مثل رجال آخر إىل حني من قام
اليهود من كثرية جماعات استعداد امليعاد. أرض إىل اليهود ليعيد بالدعوة وتظاهر املسيا،
باالسرتداد. اعتقادهم ومتانة إيمانهم، حرارة عىل دلَّ دعوته فساد ظهور لوال ليتبعوه

ومحالت وأمريكا فلسطني يف االستعمار محاولة ذكر إىل األنسيكلوبيديا تطرَّقت ثم
الصفحة يف — قالت أن إىل عرش، والثامن عرش والسابع عرش السادس القرن يف أخرى
الشعب ألن االبتدائية؛ املشاريع هذه فشل من بد ال كان عرش: الثاني املجلد من ٦٦٨
تكن ولم الحديث، العالم يف مركزه حقيقة معرفة حد إىل بعد تهذب قد يكن لم اليهودي

كفاية. نبهته قد بأوروبا مرت التي الشعور عواصف

14



احلديثة الصهيونية تولد

قيام هما: الحديثة الصهيونية درجات من درجة أول إظهار يف أثرا اللذان العامالن
قالت فلسفية، مقدمات وبعد اليهود. مضادة أي األنتيسمتزم؛ وظهور قوي، ميل شعور
وعمل العنرصية، الحرية يف الرغبة أثرها يف جرت الشخصية الحرية فكرة األنسيكلوبيديا:
السلطة من ذاتها تحرير أيرلندا ومحاولة املختلفة، البلقان ومقاطعات وهونغاريا سويرسا
كان اليهود، عىل تأثريها من بد ال كان عنرصية عىل وجرمانيا إيطاليا واتحاد اإلنكليزية،
يخطر ولم العنرصية، أجل من املحاربني صفوف مقدمات يف كثريون — اليهود — منهم

املشرتكة. والحياة العنرصي لالتحاد اشتياًقا فيهم سيولد ذلك أن حينئٍذ لهم
الجديدة، الناشئة بني سيما ال اليهود، بني الرشقية أوروبا يف تولد التأثريات، هذه تحت
فيهم. واملتقدمني اليوم يهود أذكياء من عدًدا جريانه يف حمل يهودية، ملية حياة شعور
يعيد أن يمكنه أوروبيٍّا مؤتمًرا أن سلفادور اليهودي املؤرخ اعتقد ،١٨٣٠ سنة منذ
ملَّا اإلرسائييل» «االتحاد اإلرسائييل اإلليانس مؤسسو اعتقد ذلك وبمثل لليهود، فلسطني
مدرسة وشيدت نرتَّ. وشارنس كون، إلربت إدارة تحت فلسطني يف باالستعمار ابتدءوا

يافا. بقرب الزراعية إرسائيل» «مكوي
حكومة إقامة عىل حض اإلنكليزي Hollingsworth هولنكسورث ،١٨٥٢ سنة يف
باإلفرنسية كراس جنيڤ يف ظهر ١٨٦٤ وسنة الربية، الهند طريق حماية أجل من يهودية
فرنكل كتب ١٨٦٨ وسنة قوميته»، اليهودي للشعب يعيدوا أن يف األمم «واجبات عنوانه:
Retablissement de la Na- اليهودية» القومية «إعادة عنوانه: سرتاسبورغ يف كراًسا

.tionalité Juive
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الواحدة، الجهة من أيامه يف اليهودية امللية بالحركة متأثًرا كتابه الكاتب هذا كتب
بوجوب بجسارة فجاهر الرشقية، أوروبا يف األمينة غري اليهود بحالة األخرى الجهة ومن

تركيا. من البالد بمشرتى فلسطني يف يهودية حكومة تشييد إعادة
أخرى جهة يف معينًا وطنًا فلنطلب ممكنًا؛ فلسطني مشرتى يكن لم إذا بقوله: وزاد
من أحراًرا فيه يكونوا وأن وطن، لليهود يكون أن الوحيدة الغاية ألن األرضية؛ الكرة من
أحد ،territorialists الرتيتورياليني حزب فكرة هذه فكرته وافقت وقد — األخرى األمم
سيجيء). كما فلسطني يف مطالبه يحرص ال الذي الصغرية، اليوم الصهيونيني أحزاب

الغاية. لهذه النوع هذا من تدابري عدة أُجريت وقد
Moritz Steinschneider شنيدر ستني موريتس كان و١٨٤٠، ١٨٣٥ سنة وبني
يف يهودية حكومة إنشاء فكرة لنرش املكاتب طلبة من جمعية بتأليف القائمني بني
،٢٤ نومرو ،Orient «األورينت» يف اإلمضاء مغفل كاتٌب نرش بسنة ذلك وبعد فلسطني،
بقائها عىلرشط لليهود سوريا باستحصال ليسعوا إخوانه فيها يدعو مقالًة ،٢٠٠ صفحة

العثمانية. الحكومة سلطة تحت
فيها يحض Le siècle السياكل جريدة يف قصيدة برثلمي نرش ،١٨٤٧ وسنة

مجدها. سابق إىل يهوذا مملكة إعادة عىل الروتشلديني
اليهود يستعمر أن «يجب يقول: كون ألربت إىل ١٨٤٤ يف Luzzatto لوزتو وكتب

والتجارية.» الزراعية حياتها إليها لتعود فلسطني
قوم رغبة فلسطني يف كراميو وألربت مونتفيوري موىس السري أسفار زادت وقد

العموم. عند عظيًما املسألة شأن ت وصريَّ القديم، وطنهم يف موىس
الغاية، هذه أجل من متواصًال ا جدٍّ جنيڤا، مجمع مؤسس دونانت، هنري جد وقد
املشاريع، بهذه االهتمام عىل ١٨٦٣ سنة العمومي» اإلرسائييل «االتحاد يحمل أن وحاول
Anglo-Jewish لندرا يف اليهودية اإلنكليزية الجمعية مع ذلك جرب ١٨٦٦ وسنة
الفلسطينية الجمعية الغاية: لتلك جمعيتان فتألفت برلني، يف واليهود Association
الفلسطيني السوري االستعمار وجمعية ،International Palestine Society العمومية

.Syrian & Palestine Colonization Society
عيل محمد من منتفيوري السري طلب أن كما كربى، نتيجة تلق لم مساعيه ولكن

قبوًال. يصادف لم فلسطني يف اليهود إسكان املرصي باشا
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الحديثة الصهيونية تولد

ينجم ما فيه بنيَّ فلسطني يف يهودية حكومة إلقامة مرشوًعا موزولينو بنداتو ونظم
باملرستون اللورد إقناع يف يفلح لم ولكنه والعثمانيني، واإلنكليز لليهود الفوائد من ذلك عن

بمرشوعه. روتشلد وعائلة
امتياز عىل بالحصول أولفانت، لورنس الشهري، اإلنكليزي السيايس الرحالة واجتهد
إيجاد وتصور جانبيه، عىل الروس اليهود مهاجري إلسكان الفرات وادي يف حديدي خط
١٠ رأسمالها جمعية وتأليف «السلط»، بنواحي أرضجلعاد يف فلسطني يف لليهود مهجر
ورومانيا بولندا يهود إلسكان مرصي؛ فدان ونصف مليون أو مليون ملشرتى روبل ماليني

الطلبني. من بواحد وال إذنًا السلطان يمنحه فلم تركيا، وآسيا
واليشع ،(١٧٩٥–١٨٧٤) غاليرش هرش وزيبي ،(١٨٢٦–٦٦) غوردون دوب داود
للرجوع األقدمني اليهود دعاة من كانوا غراتس، هنريخ والتاريخي وموىسهس، غوتماخر،
استعمار يف سلسلة هاماِغد جريدته يف ١٨٧١ سنة غوردون فكتب فلسطني، الستيطان
Rom & وأورشليم روم كتابه هس وكتب اليهودية، لتجديد أساًسا إياه جاعًال فلسطني،
فرنسا معونة وطلب الصهيونية، اآلداب دعائم من لآلن بقي الذي الكتاب ،Jerusalem

املستعمرات. هذه إلنشاء
دريشات كتابه يف حام وقد بالفعل، صهيوني أول كان إنه القول فيمكن غاليرش أما
زراعية، مدرسة وأنشأ األرايض، وزراعة فلسطني استعمار حول Derishat Ziyyon زيون
وبقيام متتابًعا، يأتي األنبياء يف عنه الخالصاملنوه أن واعتقد عسكرية، إرسائيلية وحامية
تأليف يف املسبب وكان الفكرة، هذه ترويج بقصد مراًرا وسافر أنفسهم، ملساعدة اليهود
عمل عىل التأثري من يشء له وكان ،١٨٦١ سنة فرانكفورت يف استعمارية جمعية أول
كالرابي بالدين، املتمسكني الحاخامات من كثريون اشرتك وقد فلسطني. يف نرت شارلس
قائًال: يهودية جريدة يف كتب ليبسيج، من شميت غولد والرابي حركته، يف سهايمر ِهلَد

التقديس. يف املتناهية األمور ملن فلسطني يف االستعمار إن
«كتاب إرسائيلتن فري الياربوخ كتابه يف غراتز كتب بسنتني هس كتاب ظهور وبعد
Die Veryungung اليهودي» العنرص شباب «تجديد يف مقالة السنوي» اإلرسائيليني
مسيح العربية األمة أن التاريخ من بأدلة يبني أن واجتهد ،des yudischen Stammes
انتظارها العبث ومن بنفسها، نفسها وافتداء صبوتها، تجديد واجباتها ومن نفسها،
الدينية. املجالس يف حتى قويٍّا صًدى املقالة لهذه فكان يفتديها؛ واحد شخص مجيء

تأسست الصهيونية الحركة أن يجيء، ومما تقدم ما كل من القارئ يرى الكرمل:
يسعون اليهود أكابر بكون األقوال وما قومية. سياسية ولغاية عنرصية، أسس عىل ونمت
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قبيل من إال املضطهدين إلخوانهم العثمانية الدستورية الدولة بعدالة مؤمن ملجأ بإيجاد
يف مالجئ يالقوا أن يستطيعون اليهود إن إليه. يلتفت أن يجب ال الذي والتضليل التمويه
كما سياسية غايتهم تكن لم لو بالدستورية منا أعرق أخرى حكومات وتحت بالدنا، غري

سرتى.
تخصيص عىل يعملون هم بينما باملساواة موىس قوم يطالبنا كيف العجيب ومن
القائمون أيريد به، ليستأثروا وطننا عن طردنا ومحاولة ثروتنا، بامتصاص عنا أنفسهم
أجدادهم مثله الذي القديم التاريخ من الدور ذلك تمثيل يعيدوا أن الصهيونية بالحركة
عن املحامني أقوال والنسل؟! الحرث ويهلكون البالد عىل فيستولون مرص، من خرجوا يوم
منهم األقالم حملة بعض أن كيف عجبًا؛ املناقضة. كل هؤالء أفعال تناقض الصهيونيني
كتبهم؟ أصدق يف املثبتة واملساعي املقاصد هذه إنكار من يخجلون ال ومرص سوريا يف
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تزداد العنرصية مكانة بدأت عرش: التاسع للقرن السبعني سنة حوايل األنسيكلوبيديا قالت
البلغاريني نوال عقيب أوروبا يف العنرصي الشعور النتعاش ذلك يف والفضل اليهود، يف

التامة. حريتهم رومانيا وأهايل والرصبيني
اليهودي الشعور أن غري لليهود، وطنًا فلسطني صريورة بإمكانية يعتقد لم پنسكر

الوجهة. تلك يف برسعة اآلخرين اقتاد
األرايضاملقدسة، استعمار عىل يقرتح «الهاشاهار» يف متتابعة مقاالت كتب يهودا بن
واليهود، اليهودية لخالص الوحيدة الواسطة ذلك حاسبًا فيها، تدريجيٍّا اليهود وتوطني
هذه أثرت وقد املغزى. بذات أَمي» بات «اروهات املشهور كتابه رولف إسحاق وكتب
وسمولنسكن ليلينبلوم موىسلوب وأحدث كثريًا، فيها فكتبوا املسيحيني الكتبة عىل الفكرة
«إن دزرئييل: اللورد قال وقد روسيا، يف اليهودية امللية النهضة إحياء يف كبريًا تأثريًا

التاريخ.» مفتاح العنرصية
ودانيال إليوت، جورج منهم الزمن، ذلك يف اليهودية الحركة يف كثريون كتبة وكتب
طوفان عن ينجم أن يمكن ال بما يقول أن يجرس من قال: الذي كوفمن، ودافيد دروندا،
ال الذي هذا اللطيف الشعور جسم بأن الجزم يستطيع ومن اليهود؟ قلوب يف الشعور
بدون تعرب تنقص وال األجيال مرور عىل تنمو التي الغامضة القوى وهذه حد، له يعرف

أثًرا. تخلف أن
إيديالس»: «الجويش من ٨٠ الصفحة يف — بقوله يعقوب يوسف ذلك عىل وزاد
املنطقي املركز عىل تدل املقدسة لألرايض املقدس الشعب اسرتجاع يف مردخاي «نظريات
كتبه عما ناهيك عنرصه.» بانقراض القرون تعاقب يقيض أن يشاء ال الذي لليهودي
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سبيل يف اليهودية الصحف تناقلتها التي املقاالت من الزاروس وأما كوهني غوسطاف
فلسطني. يف يهودي وطن يف اليهودية األمة تحرير

روسيا يف فقط ليس — استعمارية جمعيات عدة تشكيل إىل الهياج هذا أدى وقد
وويسوتسكي، مندلستام ومكس وليلينبلوم وشبريا وپنسكر رابنوڤيتش رياسة تحت —
عزرا وجمعية غاالتس، يف السنرتال كجمعية أيًضا: وأمريكا وإنكلرتا وأملانيا فرنسا يف بل
إرسائيل أرض والياشوب أمريكا، يف زيون والشوى لندرا، يف زيون والشوڤويف برلني، يف
الرشوع أن غري ،١٨٧٤ سنة فلسطني يف إرسائيلية مستعمرة أول وتأسست باريس. يف

.١٨٧٩ سنة قبل يبدأ لم جدية بصورة بالعمل
٦ بتاريخ األخرى والجمعيات زيون الشوڤويف جمعية عقدته الذي املؤتمر حرض
وعقد جماعة، خمسني ممثلو املستعمرين مساعدة شئون تنظيم ألجل ١٨٨٤ سنة نوفمرب
سنة Wilna ولنا يف وآخر ،١٨٨٧ سنة يوني ١٥ يف Drusgenik درسغنيك يف آخر مؤتمر

جمعية. ٣٥ عن عضًوا ٣٨ حرضه ،١٨٨٩
صدمتها العثمانية الحكومة ولكن ،١٨٩٤ سنة يف أشدها االستعمار حركة بلغت وقد
من الرابع املجلد (انظر فلسطني إىل الدخول اليهود عىل صعبت إذ قوية؛ صدمة حينئٍذ

.(٤٧ صفحة اليهودية، األنسيكلوبيديا
أن وعد بالعكس بل فلسطني، استعمار يف للمبدأ مخالًفا هرش البارون يكن ولم

اآلستانة. مع املخابرة يف يساعد

اليهود مضادة أو األنتيسيمتزم

ظهور أن ،٦٧٠ صفحة اليهودية، األنسيكلوبيديا من عرش الثاني املجلد يف وجاء
الحديثة. الصهيونيني حركة إنماء عىل أيًضا أثر وانتشارها األنتيسيمتزم

القديمة، األبواب وبانكسار السياسية، الحرية بإحرازهم أنهم ظنوا اليهود فإن
القديم. اليهود كراهة روح عىل يقضون األمم وبموآنستهم

املساواة تخولهم لم السياسية الحرية فإن لون؛ يُؤمِّ كانوا ما بخالف جاء األمر ولكن
عليهم. شديًدا انقلب القومي والشعور االجتماعية،

عمل بدأ وحينما نائًما، كان بعدما العنرصي شعورهم فيه انتعش الذي الزمن ويف
لهم، األمم كراهة اشتدت اليهود جماعات قلوب يف حماًسا يولد فلسطني يف االستعمار
بها استُخفَّ وقد أوروبا، يف تتقوى «األنتيسيمتزم» الروح هذه أخذت ،١٨٨١ سنة ومنذ
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تلك يف والتعليم اآلداب رقي أمام تضمحل أنها زعموا ألنهم الرشقية؛ أوروبا يف بدء بادئ
باليأس. انتهى الرجاء هذا ولكن البالد،

حكوماتها وعمل الروح، بهذا والنمسا وفرنسا أملانيا بلدان اشرتاك أن من بد ال وكان
اليهود. يف فعل رد يحدث أن باالتفاق األهايل مع

زواله، من بد وال عارًضا يعتربونها «األنتيسيمتزم» انتشار رغم بقوا منهم كثريون
تكون أن من أعمق لها أسباب بوجود اعتقدوا الغربية وأوروبا أمريكا يف بعضهم أن غري
إمكان عدم من كثريون أقوام به يشعر فيما األسباب هذه يجدوا أن وافتكروا سطحية،
برضورتها اليهود اعتقد التي واملجموع الفرد حرية مقدار وتخويلهم بهم، اليهود مساواة

الفردية. صفاتهم لحفظ لهم
أسفرت الغري مطالب إجابة يف إخوانهم تجارب نتيجة أن شاهدوا أنهم ذلك عىل وزد
تؤدي أن وخافوا النرصانية، إىل املندلسونيني عرص يف رئيسية عديدة عائالت ارتداد عن
اليهودية ومحو بابتالعهم، استمرت إذا وتنتهي مًعا، اليهود تربط التي الروابط حل إىل

املذاهب. بني من
بمقاومات املتوالية األنتيسيمتزم صدمات عنها تدرأ كانت الكربى اليهودية الجماعات
املضادة يعارضوا أن وأملانيا النمسا جمعيات يف املسيحيني عقالء جعل مما سلمية،
ما إىل بالرجوع األنتيسيمتزم تقابل بأن رأت ذكرها املار الصغرى الفئة أن غري اليهودية،
السري هذا فاتحاد — كشعب اليهود بقاء استمرار فكرة — اليهودية للحياة أساًسا اعتربوه
الصهيونية الحركة ولَّد الخريي فلسطني واستعمار اليهودي الجنيس الشعور تنبيه مع

الجديدة.
بعدما لليهود أن األنسيكلوبيديا به جاءت الذي التعليل هذا سطور بني نقرأ الكرمل:
األوروبية الشعوب جعلوا ذكرها؛ مر التي األوروبية البلدان يف السياسية حريتهم نالوا
ويحرتم لقوانينها، يخضع من لكل واملساواة الحرية منح يف والراغبة باملدنية، العريقة
الجنسية، وأميالهم نعرتهم، من تنفر منها، الفرنساويني سيما ال فيها، الوطنية حقوق
حية، صارت الشعوب هذه أن اليهود فأدرك بمضادتهم، وتجاهر القومية، ومباديهم
غنيمة مصالحها ترتك وال املوهومة، باألقوال تغرت عادت وما والضار، النافع بني وتميز
عندنا، عظيًما شأنًا للقبعة أن وعلموا علينا، آمالهم وعلقوا نحونا، أنظارهم فحولوا لغريها،
عىل فوضعوا املواعيد، عىل كبرية آماًال نُعلِّق وأننا بالحارض، الحارض بمداواة نرغب وأننا
البالد وبتعمري بأموالهم، باالنتفاع أنفسهم منا السطحيون فبرش حالوة، ألسنتهم رءوس

بهم.
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وهي مراحل، االقتصاد فن درس يف سبقتنا أوروبا أن هؤالء ذهن عن غرب وقد
من وتقعدها الدنيا وتقيم الجيوش، وتحشد األساطيل، وتبني مرافقه، عىل بعضها تنازع
تركتهم ملا بلدانها يف اليهود بقاء من خريًا لنفسها شعوبها أو حكوماتها رأت فلو أجله.
استيالء من أعظم دليل وأي فيها. املنافع تنازعنا وهي بالدنا شطر أنظارهم يحولون
أسطع برهان وأي األرض؟! يف وتفرقهم عددهم قلة عىل العالم ثروة نصف عىل اليهود
من أخيه عند يلقاه شيئًا يشرتي ال اليهودي أن من ومكان زمان كل يف عيانًا يشاهد مما

غريه؟
يحط من نلوم ولكننا عليه، نحسدهم وال التضامن هذا عىل اليهود نلوم ال نحن
إصالحنا ي فرُيجِّ أحوالنا، لتحسني فينا صالح ال أن باعتقاده منا وشعبه نفسه قدر من
عيوننا، تنفتح قبلما رزقنا، وبموارد بوطننا، واالستئثار غرورنا، من االستفادة يروم ممن
التضامن. ومنافع الوطنية معنى فندرك شعورنا يتنبه وقبلما والظلمة، النور بني فنميز
والكسب العمل يحسن وكيف وأوروبا؟ أمريكا يف العثماني حال يصلح كيف عجبًا،
الخوايل؟ العصور يف حسنًا حاله كان وكيف مرص؟ يف حاله يحسن وكيف هناك؟ والتعلم
بقواعد والعمل األمن، بسط إىل الحكومة عمد فإن العجب؛ إىل يدعو ما ذلك يف ليس
من خري ذلك الراقية، الشعوب مصاف إىل العثمانيني إلبالغ يكفي التعليم ونرش املساواة
سوى ينفعون ال بأنهم التاريخ برهن من إىل وااللتجاء العمل، عن والقعود بالعجز، اإلقرار

لينفعونا. أنفسهم
الصهيونية. تاريخ من الفراغ بعد األنتيسيمتزم يف جولة لنا

هرتسل ثيودور الدكتور

تقارير أهم تعريب من الفراغ بعد خصوصيٍّا فصًال ملطالعاتنا نفرد أن رأينا الكرمل:
األنسكلوبيديا.

وطنه يف هرتسل كان العنوان: هذا عرشتحت الثاني املجلد من ٦٧١ الصفحة يف قالت
Yudenstaat اليودنستات كتابه كتب ١٨٩٥ وسنة األنتيسيمتزم، فوران يرقب النمسا

الزمن. ذلك يف مقيًما كان حيث باريس؛ يف اليهودي» «الوطن
وإنه فيه، لنفسه خصوصية بصورة آرائه بيان الكتاب تأليف من قصد إنما إنه وقال:
الكتاب: طالع بعدما أحدهم قال وقد عليه، أصدقائه من قليل عدد سوى إيقاف ينو لم
الدخول وال فعلية، حركة إحداث إىل يرمي يكن فلم هرتسل أما سليم. غري مؤلفه عقل إن
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سنة ربيع يف فيينا يف ُطبع أن يلبث لم الذي الكتاب يف املوضوعة املبادئ عىل مناقشة يف
وأعيد والعربية، واإلنكليزية اإلفرنسية للغات تُرجم حتى للوجود يظهر كاد وما ،١٨٩٦
واالقرتاحات اآلراء من الكتاب تضمنه ما أما .١٩٠٥ سنة قبل باألملانية مرات خمس طبعه

يجيء. كما إجماله فيمكن األمنية، لتحقيق
بأرسه، العالم بل فقط اليهود ليس يهدد خطر األنتيسيمتزم إن بقوله: هرتسل ابتداء
يف حواليه من مع امتزاجه يتعذر شعب اليهود ألن اجتنابها؛ يمكن وال مستمر نمو يف وهي
واستنتج املتبادل. بالزواج فقط ممكن الحقيقي االمتزاج أن وخصوًصا االجتماعية، الحياة
لهم ويقيموا فيه يجتمعوا ألن يكفي األرضية الكرة من متسًعا تملكهم رضورة ذلك من

بهم. ا خاصٍّ وطنًا
العلمية األولية باألعمال تقوم جمعية تشكيل عىل اقرتح الغاية هذه ولتحقيق
العظمى، الصناعية والفرنساوية اإلنكليزية كالرشكات يهودية ورشكة والسياسية،

لندرا. يف العمومي مركزها يكون إنكليزية، لريا مليون خمسني رأسمالها
الطائفة شئون وتنظم اليهود، جمعية تهيئها التي باألعمال الرشكة هذه وتقوم
اليهود إدخال ألجل األرجنتني؛ أو فلسطني امتالك عىل إما هرتسل واقرتح الجديدة،
جعل الواجب فمن فلسطني؛ عىل االختيار وقع وإذا إليها، تدريجية ال منظمة بطريقة

ممتاًزا. أو خصوصيٍّا ملًكا األخرى بالطوائف املختصة العبادة محالت
الرشوط يستكمل لم البيان هذا أن يتضح بقولها: ذلك عىل األنسكلوبيديا وعلقت
احتك بعدما ولكن االسرتداد، يف املتدينني اليهود آمال علة هي التي الدينية باملوافقة ليفوز
ألن الدينية؛ املوافقة أهمية يقدر بدأ األيام، تمادي عىل بهم اختالطه وزاد بقومه هرتسل
قابل غري ارتباًطا بفلسطني مرتبًطا كان العمومي امليل والشعور اليهود من كبريًا قسًما

االنفصال.
األساسية. هرتسل مبادئ من السياسة عن الكنيسة فصل فكرة ظلت فقد ذلك ومع
هرتسل كتاب يف جاء ما عىل واليهود العثمانية الحكومة بني املوافقة إن قالت: ثم

محضة. وتجارية سياسية قواعد عىل لليهود يُمنح امتياز بصورة ترتتب أن يجب
دعوته عىل حينئٍذ اليهود إقبال وعدم اإلنكليز، بالد هرتسل زيارة ذكر عىل جاءت ثم
وأليكساندر نوردو، مكس كالدكتور أعالم: رجال لنرصته قام فقد أوروبا يف أما فيها.
واألدب. العلم رجال من وعدد مندلستام، والربوفسور بودنهايمر، والدكتور مارمورك،

األدبي مسلكه تعديه عدم يف هرتسل رغبة عىل تغلبت الظروف إن أيًضا: وقالت
وأصاب إخوانه، ذلك رأى كما اليهودية املسألة صميم عىل رضب ألنه الروائي؛ الصحايف
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عىل وتُعليه األمام، إىل بالتدريج تدفعه الحماس عاصفة وكانت اإلرسائييل. الشعب قلب
الظهور. مرسح

النمسا يف زيون جمعية اليهودي» «الوطن مرشوعه تنفيذ بإمكانية اعتقد من وأول
يتضمن وكوكش، شنرير الدكتوران أذاعه آالفعىلخطاب بضعة ع وقَّ فقد Zion؛ Society
وكتب ،١٨٩٦ سنة يويل يف لندرا يف ستؤسس التي اليهودية» «الجمعية لتأليف الدعوة

مبادئه. الجمعية اعتناق يعلنان هرتسل إىل جمعيتهما عن بالنيابة كتابًا الدكتوران
لوسيان روى ما عىل — «السيونزم» عنوان تحت بريطانيكا األنسكلوبيديا يف وجاء
الشڤالري ا، خاصٍّ رسوًال أرسل هرتسل بمنشورات سمع إذ تركيا سلطان أن — ولف
يستعملوا أن برشط لليهود فلسطني امتياز منح يعرض ،١٨٩٦ سنة أيار يف نيولنسكي،

ذلك. يقبل فلم األرمنية، املذابح عن الناشئة الحركة إليقاف نفوذهم

العام والرأي هرتسل

الدكتور دعوة يلب لم البدء يف اليهودي الشعب إن يقال: أن يصح األنسكلوبيديا: قالت
إجماله يمكن واملقاومني األنصار يف مسهبًا تقريًرا وكتبت أملوا، ما بقدر وأتباعه هرتسل
اعتربوا اليهودية الجنسية تأليف فكرة قلوبهم استهوت الذين إن اآلتية: الصورة عىل
يف االضطهاد نري تحت تنئ كانت التي الكربى والجماعات لهم، زعيًما هرتسل بالطبع
أمريكا إىل االضطهاد من منهم هربوا الذين حتى كمخلص، إليه نظروا الرشقية أوروبا
ملنارصة هبَّ فقد هؤالء عدا وما املتخلفني، بإخوانهم اللحاق عن يبطئوا لم الغربية وأوروبا

األنتيسيمتزم. بمرارة شعروا وممن األدب طلبة من كبري غري عدد هرتسل
أنصار من وكلهم متعددة، أنحاء ويف كثريين، األمر أول يف كانوا فقد املقاومون أما
اعتربوا وللطقوس، للدين يهتمون ال هرتسل دعوة زعماء من بعًضا رأوا ملا الذين الدين
فتصدى العناية، يد ُمعانَدة ُمحاَولة وأنها الوضعية، اليهودية عن بعيدة كلها الحركة
باملقاومة اشتهروا الذين وبني وإنكلرتا، والنمسا وأملانيا روسيا يف الحاخامات رؤساء لها
إنها قال: الذي وغايكر حماقة، السيونزم أن حسب الذي الشهري، الكاتب ولف، لوسيان

أملانيا. يف املدنية حقوق حرمان إىل تؤدي
كانت فبينا لالعتبار، موجبًا الصهيونية عىل انعطاًفا أظهر فقد املسيحي العالم أما
املسيحي العالم جرائد كانت الحياد، مالزمة فيها عالقة لليهود التي الكربى الجرائد
من كثريون الصهيونية خدم فقد ذلك وعدا الحركة، ألخبار أعمدتها فاتحة الكربى اليومية
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دائًما اليهود طلبة يحض كان الذي زوريخ، كلية يف فورَّر كالربوفسور املسيحيني: أعالم
يف ١٩٠٤ سنة أعلن الذي املتحدة، الواليات سكرتري هاي، وجون فلسطني، استعمار عىل
رصح الذي بادن وديوك رهان، فرسا األمريكية والوطنية أنها الصهيونية عن له حديث
وتحتاج أهمية، ذات «الحركة الكلمات: بهذه برلينر للدكتور ١٨٩٩ سنة أوغسطس ٤ يف
تقرب مصالحة قوة الصهيونية يعترب باسل، من هيمان، ف. والربوفسور قوية.» ملساعدة
عداد يف كان رومانيا، وزارة رئيس بورجوا، وليون كثريًا، بعضهم من والنصارى اليهود
غريهم كثريين أسماء األنسيكلوبيديا عددت وقد للصهيونية، ارتياحهم عن أعربوا الذين

الرجال. مشاهري من
خطيبها التي الفئة عدا ما عنها املنوه املقاومات كل بأن القول إىل استطردت ثم
كثريون وبقي فسنة، سنة الشاقل دافعي تكاثر رغم عىل كثريًا، تتناقض لم ولف لوسيان
والطقوس الثابتة العوائد عىل خطًرا زعمائها يف أو الصهيونية يف يرون املتدينني من
تقوم ال الصهيونية بأن الثاني باسل مؤتمر قرره الذي القرار رغم املحرتمة، القديمة

والطقوس. العوائد مقاومة شأنه من بعمل
أنهم أعلنوا ١٩٠٤ هونغاريا حاخامات من وعدد ،١٩٠٣ سنة غرودتو يف الحاخامات
— اليهودي املذهب يف متصوفة فئة — زيون الحسيد بينما الصهيونية، الحركة يضادون
هوالندا، حاخامات رئيس ، دنرَّ والرابي موهيليور، كصموئيل شهرة ذوو ورجال لودز، يف
— سابًقا اإلنكليز بالد يف بالصهيونية املناداة حرم الذي — إنكلرتا يف غاسرت والحاخام

الصهيونيني. صفوف يف انخرطوا نيويورك، يف منِدس، وبربرا

الحديث1 التعليم

ألن الصهيونية؛ سبيل يف عثرة كحجر Kultur التهذيب أو الحديث التعليم مسألة قامت
الالهوتية، اآلداب عن مروًقا واعتربوها الحاخامات، من كثريين نظر يف ترق لم املسألة هذه
الرشقية أوروبا يف اليهودي وجعلوا النفوس، عىل سيئًا تأثريًا بالصهيونية ربطها أحدث وقد
الشكوك. هذه ملحو اتخذت التي التدابري كل رغم للدين، ومخالفات مميزات فيها أن يعتقد

.Kultur Frage 1
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أن غري والخامس، والرابع والثالث والثاني األول املؤتمرات يف مناقشات عليها وجرت
األرثوذكس تحريك يف السبب كان حديثة أصول عىل والطبيعي العقيل التعليم عن املحاماة

الصهيونيني. صفوف يف جميعهم النخرطوا ذلك ولوال املعارضة، عىل موىس قوم من
ما عىل األول املؤتمر يف االفتتاحي خطابه يف قال األوهام، هذه يدحضهرتسل ولكي
Kultur التعاليم من شرب مقدار نهمل أن ببال لنا يخطر ال نحن األنسيكلوبيديا: يف جاء

نطاقها. لتوسيع نسعى بالعكس بل حصلناها، التي
تجديد يف منحرصة غري الصهيونية غاية كون عىل الثاني املؤتمر يف قرارهم واستقر

أيًضا. الروحية الوالدة تجديد إىل تتعدى بل والسياسية، االقتصادية اليهود والدة

الصهيونية وغاية األول باسل مؤتمر

اليودنستات كتابه يف وضعها التي الخطة إكمال أرصعىل هرتسل أن األنسيكلوبيديا يف جاء
مؤتمر عقد إىل يرمي الخطة تلك من فصل وأول املعارضات، كل رغم اليهودي، الوطن أو
عقد النية يف كان وقد الصهيونية. للحركة يهتم َمن موىسوجمعياتهم قوم من إليه يُدعى
أعضاء، ٢٠٤ فحرضه باسل، يف فعقدوه عادوا ألسباٍب ولكنهم ميونخ، يف املؤتمر هذا
يمثل من يكن ولم نفوسهم، تلقاء من جاءوا أكثرهم ولكن جماعات، يمثلون بعضهم

املؤتمر. هذا يف وأوروبا أمريكا يف الكربى اليهودية الهيئات
بتدبري فيه ابتدءوا فقد املسألة، إشهار كانت املؤتمر هذا عقد من الغاية أن مع
اللغة تعليم ترويج (١) منها: بعد؛ فيما إتمامها جرى أمور عدة عىل واقرتحوا الحركة،
كربى؛ موسوية مدرسة إنشاء عىل اقرتح القضية، هذه يف املناقشة وأثناء وآدابها. العربية
العربية، اللغة لتعليم عمومية مدارس بإنشاء االهتمام (٢) القدس، يف أو يافا يف إما

اليهودية. للملة مالية إنشاء (٣) اليهودية، لآلداب مخصوص قومسيون وتأليف
«إيجاد الصهيونية غرض يتضمن الذي بروغرامه املؤتمر هذا يف ُخطَّ وقد
رڤيو كونتمبوراري رشعيٍّا» عموميٍّا تأمينًا مؤمن فلسطني يف اليهودي للشعب وطن

.٥٨٧–٦٠٠ صفحة ،١٧٩٧ سنة Contenporary Review
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املؤتمرين؟ بني جرى ماذا

األول املؤتمرين بني الفرتة يف اهتمت األول املؤتمر يف انتخابها جرى التي العاملة الجمعية
قوم «حاجة عىل ونوردو هرتسل خطب بطبع ،Propaganda الدعوة نرش يف والثاني
والجاركونية العربية باللغات الصهيونية» و«معارضة الصهيونيني»، و«غايات موىس»،
جديًدا، نشأت التي املختلفة الجماعات ترتيب يف واشتغلت والعربية، واإلفرنسية واألملانية

إرسائيلية. استعمارية Trust عمدة لتأليف األولية املعدات وأعدت

الثاني املؤتمر

مختلفة بلدان من الزعماء وبعض العاملة الجمعية أعضاء قوامه افتتاحي مجمع انعقد
٢٨–٣١ يف باسل يف الثاني املؤتمر انعقاد وعقبه ،١٨٩٨ سنة أبريل شهر يف فيينا يف
بني الفرتة يف الصهيونية انتشار مقدار معرفة وألجل ١٨٩٨؛ لسنة أوغسطس شهر من
لحني والحادثة القديمة الصهيونية الجمعيات بيان األنسيكلوبيديا عن ننقل املؤتمرين

الثاني. املؤتمر عقد

مجموع قديمة جديدة البالد مجموع قديمة جديدة البالد

٣ ٠٠ ٣ فرنسا ٣٧٣ ٢٣ ٣٥٠ روسيا
٢ ٠٠ ٢ البلجيك ٢١٨ ٤٢ ١٧٦ النمسا
٢ ٠٠ ٢ تركيا ٢٦٠ ٢٢٨ ٣٢ هونغاريا
١ ٠٠ ١ الدانمارك ١٢٧ ٢٧ ١٠٠ رومانيا
١ ٠٠ ١ الرصب ٢٦ ١٤ ١٢ إنكلرتا
١ ٠٠ ١ اليونان ٢٥ ٠٠ ٢٥ جرمانيا
٢ ٠٠ ٢ مرص ٢١ ٩ ١٢ إيطاليا
٦ ٠٠ ٦ الرتنسڤال ١٦ ١ ١٥ بلغاريا
٦٠ ١٠ ٥٠ أمريكا ٦ ٠٠ ٦ سويرسا

يف آخر وانعقد عضًوا، ١٤٠ حرضه «روسيا» ورسو يف أويل مجمع انعقد وكذلك
املنادات حرم الذي — اإلنكليزي غاسرت الحاخام برياسة املتمسكني الدين رجال من باسل
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برقية أربعني انعقاده إبان الثاني املؤتمر تلقى وقد سابًقا. اإلنكليز بالد يف بالصهيونية
روسيا حاخامات من عدد وحرضه الصهيونية، اعتناقهم يعلنون متعصبني حاخامات من
املتصوفني» «اليهود الحسيديم عن ونواب رسميٍّا، بهم املعرتف يعني التيجان، أصحاب

أيًضا.
االستعمار نطاق توسيع غرضها خصوصية استعمارية جمعية املؤتمر هذا يف تعينت
Trust عمدة تأليف عىل االتفاق وجرى العثمانية، الحكومة رىض عىل الحصول برشط
لهذه ولفسون برياسة أشخاص تسعة من مؤلفة جمعية وتشكلت استعمارية، يهودية
وُقبل العامة، موىس قوم لغة العرباني اللسان جعل عىل أرنربيس الرابي اقرتح وقد الغاية.

.Kultur بالتهذيب يتعلق فيما عنه الكالم سبق الذي غاسرت اقرتاح

الثالث املؤتمر

املؤتمر هذا ويف ،١٨٩٩ سنة أوغسطس ١٥–١٨ يف أيًضا، باسل يف الثالث املؤتمر انعقد
تقارير وتليت السلطان، من امتياز عىل للحصول موجهة كانت مساعيه بأن هرتسل رصح
بلغت التي الصهيونية الجمعيات عدد يف الزيادة معدل أن منها فظهر العاملة، الجمعية
وبلغ باملائة، ٢٥ األخرى البلدان ويف باملائة، ٣٠ كان ا، عدٍّ ٨٧٧ السنة هذه يف روسيا يف
الوقت ذلك يف صاروا ألًفا ٢٥٠ أن عىل دلَّ مما ألف؛ مائة من أكثر الشاقل دافعي عدد
املؤتمر، عضوية يف كلهم دخلوا رومانيا يف صهيون» «الشوفويف رجال — صهيونيني
املناقشة وكرروا الداخيل، الحركة بناء إقامة إىل يرمي جديد مرشوع عىل املوافقة وجرت
وال اليهودية ينايف ال Kultur «التهذيب» بأن يوضحوا أن واجتهدوا التهذيب، مسألة يف
هذا يقبل فلم قربص، يف االستعمار عىل بعضهم واقرتح الوجوه، من بوجه يعارضها

فيه. املناقشة أجيزت وال االقرتاح

الرابع املؤتمر

وقصدوا ،١٩٠٠ سنة أوغسطس ١٣–١٦ يف بلندرا هال كوينس يف املؤتمر هذا انعقد
قالت كما الصهيونية الدعوة ألن اإلنكليزي؛ العام الرأي عىل التأثري تقوية النقل بهذا
اإلنكليزية. كالبالد بالد يف وشعور وارتياح بتفاهم العام الرأي يتلقها لم األنسيكلوبيديا
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ويف ،١٠٤٣ إىل روسيا يف السنة هذه غضون يف الصهيونية الجمعيات عدد وارتقى
هذه عدد يَْعُد فلم بلغاريا أما .١٣٥ املتمحدة الواليات جمعيات عدد وبلغ ،٣٨ إىل إنكلرتا

.٤٢ من أقل صغرها مع فيها الجمعيات
هناك. الحسنة املتسلطة القوة ومقاصد فلسطني يف الصهيونيني جمهور آمال ولكن
بعدم القاضية ،١٩٠٠ سنة نوفمرب شهر يف الصادرة العايل الباب تعليمات نوًعا رطبتها
حكومة احتجت وقد فلسطني. يف شهور ثالثة من أكثر اإلقامة من اليهود زوار تمكني

واليهود. املسيحيني رعاياها بني تفرق ال بأنها الحال يف ذلك عىل إيطاليا
يف أمره فأصدر هاي، املسرت املتحدة، الواليات سكرتري عىل املسألة هذه عرضت وقد
املتحدة الواليات حكومة باسم ليحتج باآلستانة؛ أمريكا سفري إىل ١٩٠١ سنة فربير ٢٨

الصهيونية. الحركة انتعاش سببه كان هذا العايل الباب عمل إن وقيل: أيًضا،

السلطان يقابل هرتسل

،١٩٠١ سنة أيار ١٧ يف بمقابلته لهرتسل أذن السلطان فإن املنع؛ من ذكره تقدم ما رغم
العاملة. الجمعية أعضاء من مارمورك وأوسكار ولفسون دافيد املهمة هذه يف ورافقه

اآلستانة يبارح أن وقبل رفيقيه، عن منفرًدا مرتني السلطان قابل هرتسل أن غري
جمعية قابل حيث لندرا؛ إىل منها وجاء األول، املجيدي بالنيشان السلطان عليه أنعم
السلطان، لدى مهمته نجاح من ثقته عن لهم وأعرب ،١٩٠١ سنة يوني ١١ يف املكابيني
يف موجوًدا كان الذي املال عىل عالوة إنكليزية، لريا ونصف مليون اليهود من وطلب
املخابرات فسكنت بالجمود، الطلب هذا موىس قوم فقابل االمتياز، عىل للحصول املرصف

حني. إىل الدرجة تلك بلوغها بعد

الخامس املؤتمر

بمدينة ،١٩٠١ سنة ٢٦–٣٠ ديسمرب يف الشتاء، فصل يف املرة هذه الخامس املؤتمر انعقد
باسل.

وتنعقد مرة، سنتني كل مؤتمر عقد وهي نهائيٍّا، الرتتيبية القواعد املؤتمر بهذا ُقبلت
وزعماء الكربى العاملة الجمعية أعضاء يحرضها اجتماعات املؤتمرات بني الفرتات يف
التي األمكنة يف محلية إدارية أو تدبريية هيئة تشكيل جواز أيًضا وتقرر املختلفة. البلدان
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لفتح التدابري كل وأكملت ذلك، هؤالء طلب إذا آالف الخمسة فيها الشاقل دافعي عدد يبلغ
وبرضورة القدس، يف امللية للمكتبة Subvention معونة بإعطاء القرار وصدر املرصف،
Statistical األمة بشئون تشتغل إدارة تأليف وبرضورة عربانية، أنسيكلوبيديا تأليف

.bureau
اآلتي: بالقرار انتهت التهذيب، مسألة عىل فيها البحث دار طويلة جلسة وانعقدت
العالم تعليم هو الصهيوني الربوغرام مواد أهم يعني الروحيات، تحسني يعلن «املؤتمر

الغاية». لهذه يعمل أن صهيوني كل وعىل عنرصية، قواعد عىل اليهودي

أملانيا إلمرباطور هرتسل مقابلة

لبعثة الثاني، وليم أملانيا، إمرباطور أذن واآلستانة، بوتسدام يف أولية مقابالت عقيب
بالقدس، بمقابلته وسيدنر وبودنهايمر وولفسون وشنرير هرتسل قوامها صهيونية
تعود التي فلسطني زراعة لرتقية املساعي كل أن يفيد بما به خاطبوه خطاب عىل وأجابهم
ورضاه. بارتياحه تفوز السلطان، سيادة تحرتم والتي العثمانية، الدولة عىل باملنفعة

األسايس بروغرامه كان وقد السلطان، بمقابلة هرتسل حظي وعقيبه الزمن ذلك يف
العثمانية. املالية تنظيم أساس عىل السلطان مع تفاهم إىل يرمي

كونهم حجة لذلك متخذًا الصهيونيني إخالص بتمام السلطان يقنع أن أيًضا وحاول
معناها صغرى استعمارية حركة شكل كل ويقاومون الخفاء، يف وليس عالنية يعملون
عنرصخاضع اليهود وأن الحاكمة، القوة رغائب رغم فلسطني، إىل تدريجيٍّا اليهود إدخال

مجتهد. للقوانني
مقداًرا اليهود العثمانية الحكومة تمنح أن فهو السطان، من هرتسل يطلبه ما وأما
االمتياز، هذا تلقاء املال من معلوًما مبلًغا اليهود فيدفع الذاتي، البلدي الحكم من واسًعا
سنة ديسمرب ١١ يف نالت التي ساموس كجزيرة سنويٍّا راتبًا ذلك بعد من ويدفعون
إداريٍّا، استقالًال مستقالٍّ مسيحيٍّا أمريًا وروسيا، وفرنسا إنكلرتا حكومات بتوسط ،١٨٣٢
ألف ثالثمائة ذلك بمقابلة ويدفع الخاص، ومؤتمره الخاصة، ورايته الخاص، جنده له

للسلطان. سنويٍّا راتبًا غرش
معاضدة عدم هو هذه هرتسل سياسة فشل يف السبب إن األنسيكلوبيديا: قالت
رغائبه. بإتمام النجاح من قريبًا نفسه يرى كثرية أحيان يف كان ألنه باملال؛ له اليهود
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العثمانية، السلطنة يف متفرًقا استعماًرا اليهود عىل عرضالسلطان بزمان ذلك وبعد
الحركة موافقته وعدم باسل، بروغرام ملخالفته االقرتاح هذا قبول عدم إىل هرتسل فاضطر
السادس). الصهيوني املؤتمر بروتوكول من السادس الوجه (انظر اليهودية الجنسية

العريش استعمار

امتياز منح عىل اإلنكليزية الحكومة أركان بعض مع مخابرات جرت ،١٨٩٨ سنة يف
والحكومة كرومر اللورد مع املفاوضات كرينربك واستطرد سيناء، جزيرة شبه باستعمار
األرايض. عىل للكشف ١٩٠٣ سنة الفريقني من مؤلفة بعثة وأرسلت مرص، يف املرصية

قلة أن رأت أنها لوال بأرايضالعريش، امتياز إلعطاء مرصميًال حكومة أظهرت وقد
األمر األرايض، تلك لري النيل مياه من قسم تخصيص إىل تضطرها البالد تلك يف املياه

فعله. عىل تقدم لم الذي

روسيا يف الصهيونية

أعربت وقد األخرى، البلدان يف عددهم عن كثريًا زاد روسيا يف الصهيونيني عدد
مدينة يف صهيوني مؤتمر انعقد بقولها: البالد تلك يف الشعور مجاري عن األنسيكلوبيديا
املتدينني، اليهود «األرثوذكسيني» فرقة يمثلون نائب ٥٠٠ حرضه سبتمرب يف مينسك

الوسط. فرقة املسماة الديمقراطية والفرقة االشرتاكيني»، السوسيالست وفرقة
األخص وعىل التهذيب، مسألة ويف باملعارضة، األرثوذكسية عالقة يف البحث وجرى
غري االستعمارية الجمعيات مع لالتحاد ميًال املؤتمر وأظهر فلسطني. يف االستعمار بمسألة
األموال كل استعمال مآلها قرارات وأعطيت فلسطني، يف األرايض مشرتى يف الصهيونية
املرصف قوانني مواد وبتحوير فلسطني، أرايض ملشرتى اليهودي امليل باملرصف املختصة

املجموع. للمال تخصيص أو تحديد فيها يبقى ال حتى املال رأس بجمع املتعلقة
رسيٍّا منشوًرا وزع روسيا، داخلية وزير بلوف، فون إن األنسيكلوبيديا: قالت ثم
بمنع يقيض البوليس، ورؤساء البلديات ورؤساء الحكام كل عىل ١٩٠٣ يونيو ٢٤ يف
املختصة األموال تحويل بوجوب وأمر لها، املال وجمع الصهيونية الجمعيات اجتماع
مزارعي ملعاونة أودسا جمعية إىل الشاقل، ومجموعات اليهودي امليل وبالبنك بالعمدة
املرشوع إتمام من التمكن بعدم الزعم حجة العمل لهذا جعل وقد فلسطني. يف اليهود
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استخدام من الخوف كان فيه الحقيقي السبب ولكن طويل، زمن ميض قبل الصهيوني
٢ يف الصادرة اللندنية (التيمس مبادئهم لنرش الصهيونية الجمعيات االشرتاكيني اليهود
روسيا، زيارة عىل هرتسل البالد تلك يف اليهوِد وضيُق األمُر هذا فحمل سبتمرب)، و١١

.١٩٠٣ سنة أوغسطس أوائل يف بلوف وفون ويتي وقابل
١٢ بتاريخ لهرتسل بلوف فون أرسله تحرير يف مثبتة املقابلة هذه ونتيجة
لهرتسل: التحرير ذلك يف بلوف فون ويقول السادس، املؤتمر يف قرئ وقد أوغسطس،
وموجهة فلسطني، يف مستقلة حكومة تشكيل يف منحرصة الصهيونية الحركة كانت إذا
املخابرات تعضد الروسية فالحكومة روسيا؛ يهود من كبري جانب َمَهاجرة تدبري إىل

املهاجرة. جمعيات عمل وتسهل وأدبيٍّا، ماديٍّا اآلستانة مع الصهيونية

أفريقيا يفرشقي الصهيونية

وقد العريش، استعمار عىل املخابرة بعد اإلنكليزية الحكومة من يتقرب هرتسل بقي
بتحرير أفريقيا رشقي البوير حرب أثر عىل أفريقيا جنوبي زار بعدما شامربلني عرض
شكل كرينربج، إىل ١٩٠٣ سنة أوغسطس ١٤ بتاريخ الخارجية وزارة عن صدر رسمي
وعمدة «اإلنكليز» ملك جاللة حكومة بني بشأنه املخابرة يف الدخول هرتسل اقرتح اتفاق

أفريقيا. رشقي يف يهودي مقر إحداث عىل املحدودة االستعمار

السادس املؤتمر

املؤتمر وسبق ،١٩٠٣ سنة أوغسطس ٢٣–٢٨ يف أيًضا باسل يف السادس املؤتمر عقد
تهذيب إن وقال: مرٍّا، انتقاًدا الحكومة فرقة نوسغ ألفرد فيها انتقد أولية جمعية انعقاد
منتظرة. كانت االنتقادات هذه مثل األنسيكلوبيديا: قالت البالد. إحراز عىل مقدم األمة

،٥٩٢ النواب عدد بلغ فقد شاقل، دافع ٢٠٠ إىل رفع اإلنابة حق أن مع قالت: ثم
األلفني. عن زاد املتفرجني وعدد

سيما ال الروس، أعضاء عىل عميًقا تأثريًا أحدث بلوف فون مع هرتسل مقابلة إعالن
منهم. السوسيالست إىل يميلون الذين

شعائر صادف فقد أفريقيا رشقي استعمار من إنكلرتا حكومة عرضته ما أما
مختلفة.
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وال صهيون، ليست أفريقيا «رشقي الرصاحة: غاية يف قوًال خطابه يف قال هرتسل
أمكن لو قاله: ومما املسألة، هذه عن ببالغة نوردو مكس تكلم وقد كذلك.» تكون أن يمكن
الديمقراطي الحزب أما ليلية. عزلة دار غري يكون أن يمكن ال فهو املقر، هذا مثل إحداث
إرسال عىل واقرتح بها، يقبلوا لم الروس نواب أن كما الفكرة، هذه باإلجماع عارض فقد
بعدم أيًضا االقرتاح هذا فقوبل البالد؛ تلك أحوال عن لتفحص أفريقيا رشقي إىل بعثة
أن اليهودي االستعمار جمعية فسألوا البعثة، نفقات بدفع األكثرية ترَض ولم الرىض،
فيها لالستعمار يكون ال أن البالد تلك وافقت إذا رشط عىل فقبلت النفقات، نصف تدفع
دفع إىل املسيحيني من الصهيونيني أصدقاء اضطر وأخريًا اإلطالق، عىل سياسية صفة

البعثة. نفقات

فلسطني يف األول الصهيوني املؤتمر

املؤتمر انعقد باسل، يف العمومي املؤتمر فيه انعقد الذي الوقت ذات يف األنسيكلوبيديا: قالت
وقد أوسيشكني، برياسة فلسطني، أعمال من «زمارين»، يعقوب زكرون يف األول اليهودي
مؤتمر مصغر يكون أن املؤتمر أن هذ من والقصد معلًما. وستون عضًوا، خمسون حرضه

باسل.
فما عرشة الثامنة سن البالغني اليهود من فلسطني أهايل لكل ليتسنى هيئة وتألفت
دافعي من خمسني كل إليها، االنضمام السنة، يف غروش» ٥» فرنًكا يدفعون الذين فوق،
إىل فلسطني قسمت وقد السنة، يف مرة يجتمعون واألعضاء عضًوا، عنهم ينتخبون الفرنك

أقسام: ستة

وعرطوف. Mozah وموزا الرحمن» «خليل وحربون القدس (١)
الرملة. حوايل الكائنة املستعمرات (٢)
.Petah Tikwah وبيتاتيكوا يافا (٣)

املجاورة. واملستعمرات وطربيا النارصة (٤)
وحيفا. «زمارين» يعقوب وزكرون الخضرية (٥)

الجليلة. واملستعمرات صفد (٦)
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فوق فلسطينية جمعية وتشكيل عضًوا، ٢٣ لها ينتخب عاملة هيئة تشكيل وتقرر
االتحاد ولجمعية اليهودية، االستعمار ولجمعية أودسا لهيئة ممثلون فيها يكون العادة

روتشلد. أدموند والبارون عزرا ولجمعية اإلرسائييل،
هذه إتمام جرى كان إذا يعلم ال :١٩٠٥ سنة طبعت التي — األنسيكلوبيديا قالت

األول. املؤتمر بعد انعقدت الجمعيات كانت وإذا التدابري،
عن السادس املؤتمر من عادوا بعدما الروسيون العاملة الجمعية أعضاء يقعد لم
عىل وأقروا خاركوف، يف رسيٍّا مؤتمًرا ١٩٠٣ سنة أكتوبر يف أكثريتهم عقدت فقد العمل،
التئام قبل أفريقيا مرشوع بإسقاط خطيٍّا وعًدا هرتسل من تطلب فيينا إىل بعثة إرسال
استعمار يف بتاتًا االشتغال ليمنع الصهيونيني كزعيم نفوذه وباستعمال السابع، املؤتمر
ويف فيها األرايض وبمشرتى فلسطني، يف بالعمل باملبارشة رسميٍّا يعد وأن فلسطني، غري
يمتنعون فالروسيون بذلك، بالقيام يَِعَد أن هرتسل أبى وإذا امليل، املرصف بأموال سوريا

فعليٍّا. الحكومة حزب بمقاومة وينادون فيينا، يف اإلعانات دفع عن
بأن البعثة إلقناع الوسائل جميع فاستُعملت رجالهم، خرية من بعثة إليه وأوفدوا
وال هرتسل ال ألنه محلها؛ غري يف مخاوفهم وأن عملهم، يف ني ُمحقِّ غري الروس أعضاء
مطالب إهمال من تمكنوا الوسيلة وبهذه باسل. مؤتمر قرار عن حادت العاملة الجمعية

خاركوف. مجمع

هرتسل موت

ولكنه الطبيعية، قواه ضعف من السادس املؤتمر يف هرتسل شكى األنسيكلوبيديا: قالت
العمل. عن يتخلف لم

فلورنس من مرغوليوس س. للرابي إيطاليا ملك أذن ،١٩٠٣ سنة أكتوبر ١١ ويف
الصهيونيني. بمصالح ومحادثته بمقابلته

ناظر تيتوني، واملسيو امللك بمقابلة هرتسل حظي يونيو، شهر يف ذلك وعقيب
ڤال. دل الكاردينال البابا مقابلة من الفرصة تلك يف وتمكن إيطاليا، خارجية

كان وربما اليهودية، الغاية شهيد وقىض األخري، نفسه هرتسل لفظ يويل، ٣ ويف
لم بما يقوم أن واستطاع قومه، لخدمة حياته كرَّس الذي الوحيد اليهودي السيايس هو
عىل العاملني كلمة وحد وقد وتثبيتها، الغاية شأن إعالء سبيل يف جماعة أو فرد يستطعه
هرتسل ولكن وزراعية، خريية مسألة البدء يف اليهودية املسألة كانت مذاهبهم، اختالف

سياسية. اقتصادية صريها
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يف له خلف تعيني مسألة وأشغلت الصهيوني، العالم يف دهشة هرتسل موت أحدث
العقول. املؤتمرات ورياسة العاملة الجمعية رياسة

بتدبري لتهتم اجتماًعا الكربى العاملة الجمعية عقدت ،١٩٠٤ سنة أوغسطس ١٦ يف
العاملة للجمعية إضافيٍّا قومسيونًا وانتخب السنوي، املجتمع انعقد منه، ١٧ ويف الشئون،

وغريهم. ويوسيسكني وولفسون نردو قوامه الصغرى
وزير مريسكي، سڤياتوبولك صهيونية بعثة قابلت ،١٩٠٤ سنة نوفمرب ١٨ ويف

الجديد. روسيا داخلية
يف اجتماًعا العاملة، الجمعية عن بالنيابة وغريه، بودنهايمر عقد ديسمرب، و٥ ٤ ويف

روسيا. من اليهود مهاجرة كيفية لريتبوا فرنكفور؛
تسجيل وتقرر فيينا، يف الكربى العاملة الجمعية انعقدت ،١٩٠٥ سنة ينوار ١٤ ويف

االستعماري». اليهودي «البنك كونرتول تحت لندرا يف اليهودي امليل البنك
السابع. املؤتمر يف املنتظر للعراك يستعدون الروس صهيونيُّو كان ذلك غضون ويف
وقرروا شخًصا، ٤٧ حرضه ولنا، يف اجتماًعا ١٩٠٥ سنة ينوار ١٤ يف وعقدوا
مناٍف ذلك ألن فلسطني؛ غري يف النهائية الصهيونية أمنية تحقيق محاولة كل مقاومة

باسل. مؤتمر ولقرار التاريخية للفكرة

السابع املؤتمر

رئيًسا، له نوردو مكس الدكتور وانتخب ،١٩٠٥ سنة يويل ٢٧ يف السابع املؤتمر انعقد
ألنه املؤتمر؛ لهذا ُقدمت التي التقارير أفضل من الفلسطيني الكومسيون تقرير وكان
إرسالية وخرب الجديدة، القديمة البالد أو «األلتنيولند» جريدتهم انتشار خرب تضمن
الدكتور إرسال مهمة وخرب جوية، أو متيورولوجيكالية مراصد وتأسيس جيولوجية،
االستعمار. عىل الخطب سياق وخرب القطن، بزراعة املتعلقة وسوريا فلسطني إىل سوسكني
قرار عىل االقرتاع يف األكثر عىل منحًرصا كان فقد الحقيقي املؤتمر اهتمام أما
الجمعية فيه. واملداولة البحث يف عديدة أياًما رصفوا وقد أفريقيا، رشقي كومسيون
حيث من االستعمار بغرض لتفي تكن لم عنها امُلنوَّه األرض بأن قراًرا أعطت العاملة

اتساعها.
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وهم معارضني، املزراحي وجماعة زيونست الزيون وجماعة الحكومة حزب كان وملا
املتفق التقرير العاملة الجمعية باسم مارمورك أليكساندر أصدر الكربى، األكثرية يؤلفون

اآلتي: عليه

تتحول ال ثابتة تبقى الصهيونية الهيئة بأن السابع الصهيوني املؤتمر يعلن
ن ُمؤمَّ فلسطني يف لليهود وطن إعداد وهي الرئيسية، باسل مؤتمر قاعدة عن
— كوسيلة أو كخاتمة — «وترفض علنيٍّا، اعرتاًفا به ومعرتف رشعيٍّا، تأمينًا
شكره يرفع أن املؤتمر وقرر لها»، واألرايضاملجاورة فلسطني خارج االستعمار
لغاية الربيطانية الرشقية أفريقيا من قطعة عرضها عىل اإلنكليزية للحكومة

إلخ. إدارية حقوق مع فيها يهودي مقر إقامة

فلسطني يف العمل مرشوع

املستقبل يف الصهيونية الجمعية عمل موضوع عىل السابع املؤتمر يف أيًضا البحث دار
زيونست، الزيون وفرقة الحكومة حزب بني بشأنه طويلة مناقشات وجرت فلسطني، يف

اآلتي: القرار أعطى وأخريًا

Political والسياسية اإلدارية للحركة تطبيًقا أنه السابع املؤتمر قرار قر
تروج أن يجب الحركة، تلك تقوية أجل ومن & diplomatic acitivity
أو باالكتشاف (١) اآلتية: القواعد عىل الحركة مقاصد األصول عىل
أقىص عىل إلخ والصناعة الزراعة برتويج (٢) .Exploration اآلثار تحري
والتهذيبية، االقتصادية الحالة بتحسني (٣) املمكنة. الديمقراطية املبادي
جديدة. فكرية نهضة عىل الحصول بواسطة فلسطني يهود شئون وتنظيم
يرفض السابع واملؤتمر مثًال». األصفر «كامتياز االمتيازات عىل بالحصول (٤)
بطرق وخريي بالعواطف، مشرتك وغري الغرض، عن مجرد استعمار كل

باسل. مؤتمر بروغرام من األوىل الفقرة عىل منطبق غري كان إذا مصغرة،
ذلك يكن لم ما امليل املرصف مال من األرايض مشرتى عدم أيًضا وتقرر
مقدار يعرسمعرفة :(١٩٠٥) األنسيكلوبيديا قالت ثم مرشوعة، بطريقة ممكنًا
وتختلف متنوعة، وأعمالها عديدة، ألوًفا بلغت ألنها الصهيونية؛ الجمعيات
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هذه فيها توجد التي البلدان يف االجتماعية اليهودية الظروف باختالف
اليهودي. امليل الشعور وإنماء تربية وهو واحد؛ غرض لها وكلها الجمعيات،

مع تتحد أخذت وقد سنوية، نصف أو سنوية اجتماعات الجمعيات هذه تعقد
انضم ثم ،٢٣٨ أمريكا يف واملتوحدة املتحدة الجمعيات عدد كان ١٩٠٥ سنة ففي بعضها؛
اإلنكليز، بالد يف القديمة زيون الشوڤويف جمعيات كل توحدت وقد أخرى، جمعية ٨٠ إليها

أيًضا. وكندا الجنوبية أفريقيا جمعيات إليها وانضمت
ديمقراطي. أساسه من الصهيونية الجمعية بناء

الوظائف وتعني املهام، تدير املؤتمرات وهذه فقط، املؤتمرات يف موجودة القوة
الشاقل. يدفعون ممن مائتني لكل نائب أصول عىل قائمة املؤتمرات يف النيابية

االستعماري2 اليهودي املرصف

من السابع للمجلد ١٧٦ الصفحة يف املرصف هذا تأسيس وصفنا األنسيكلوبيديا: قالت
حاصل ولكونه سياسية؛ بل مالية، ليست املرصف هذا مقاصد اليهودية. األنسيكلوبيديا

العملية. الصهيونية الهيئة أداة فهو االمتياز ذات الرشكات حقوق عىل
أي ويف وسوريا، فلسطني يف العمل — األصلية املفكرة أعلنتها ما عىل — غايته
ذلك، تستدعي اليهودي الشعب مصلحة أن الشورى مجلس رأى إذا العالم من كان قسم
استعمال لسوء بابًا فتحت وربما ا، جدٍّ واسعة الصالحية هذه تكون أن من خيف ولكنه
١٧ يف الثالث املؤتمر يف قانونه وخط املرصف هذا عمل تحديد صار ولذلك األموال؛
الرشق، يف االستعمار وإدارة وتحسني إخراج أجل «من يأتي: كما ١٨٩٩ سنة أوغسطس
يف بالصناعات والقيام وتحسني إخراج أجل من وكذلك وسوريا، فلسطني يف سيما ال
القائلة األكثرية بتأثري — زادوا السابع املؤتمر ويف العالم». أنحاء وسائر وسوريا فلسطني
«يف اآلتية: الصورة عىل قانونه وأصلحوا املرصف، عمل تحديد يف — فلسطني باستعمار
قربص». جزيرة ويف سيناء، جزيرة شبه ويف آسيا، تركيا أنحاء وسائر وسوريا فلسطني
الخامسعىل املؤتمر يف واقرتح تقريبًا. ألف ثالثمائة يعدون البنك يف األسهم أصحاب
اليهود مصالح ولتقوية فلسطني، يف العمل اطراد ألجل وذلك يافا؛ يف للمرصف شعبة فتح

.Jewish Colonial Trust 2
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فلسطني» أنجلو «رشكة باسم جديدة رشكة تشكلت إذ ١٩٠٣؛ سنة يف ذلك فتم فيها،
االستعماري. اليهودي للمرصف كلها وأسهمها الفلسطينية، اإلنكليزية الرشكة

ببنوكة وتعرف وحيفا، والقدس يافا يف مصارفها شعب نرى التي «وهي للمعرب
صفد». يف وآخر طربيا، يف رصاف مع معاملة أو فرع لها صار إنه وقيل: فلسطني، أنجلو
نفسها، للغاية القدس يف فلسطني أنجلو لرشكة مايل فرع تأسس ١٩٠٥ وسنة

«فتح». حيفا يف فرع وسيتبعه
كيزلشافت هندلس البالستينا تأسيس يف أيًضا اليهودي امليل املرصف اشرتك وقد
كيزلشافت بومڤول ليڤانت الدويتش ويف مارك، ٢٢٥٠٠ :١٩٠٣ سنة رأسمالها كان التي

أيًضا. ١٩٠٣ سنة مارك ٢٥٠٠٠ رأسمالها كان التي
األنجلو رشكتي يف ساهموا بالصهيونية لهم عالقة ال الذين اليهود من كثريون
يف اليهودي العمل إنهاض عىل ليساعدوا كيزلشافت؛ هاندلس والبالستينا فلسطني،

فلسطني.

امليل اليهودي البنك

يهودي، مرصفميل إنشاء فكرة ١٨٧٩ سنة األول املؤتمر يف أبدى شبريا هومان الربوفسور
رأس إيجاد املرصف هذا من املقصود الفكرة. هذه ُقبلت ١٩٠٠ سنة الرابع املؤتمر ويف
مشرتى وهو أال الخصويص، الغرض يف يستخدم اليهودية للملة ملًكا ليكون دائم مال
ألف خمسني أو شلن مليون يبلغ حتى يمس أن ينبغي ال ماله ورأس فلسطني، األرايضيف

املرصف. يف دائًما نصفها بقاء يتحتم لريا
،١٩٠١ سنة الخامس املؤتمر يف قبلت املرصف هذا قومسيون وضعها التي املواد
وعهد ،Keren Kayyemet كيامت» «كرين باسم لندرا يف املرصف سجل ١٩٠٤ سنة ويف
استعمال من تجمع امليل اليهودي املرصف أموال االستعماري. اليهودي للمرصف بأمواله
ذلك، شاكل وما والدعوات الصهيونيني مكاتيب عىل تلصق التي الربيد طوابع أي التمرب؛
الذهب سفر يف والجمعيات األفراد أسماء قيد عىل يدفع ومما االختيارية، الهبات ومن

هازهاب». «سيفر
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التهذيبي العمل

الروحية اليهود حياة عىل عظيم تأثري األنسيكلوبيديا روت ما عىل للصهيونيني كان
مختلفة أماكن يف ست أُسِّ فقد الرئيسية؛ الصهيونية أغراض من كان فالتعليم واألدبية،
يف مدرسة الصهيونيون أنشأ ١٩٠٣ وسنة الليلية، للخطب ومنتديات قراءة غرف
تحصل يافا يف للبنات هاسفر» «بيت امللية واملدرسة داغستان، يف الشوزا تمريخان
يوسف ألفها التي «أباربنال»، اليهودية املركزية املكتبة وكذلك الجمعية، من مدد عىل
ونرش لجامعة مكمًال بروغراًما ويزمان بوبرو نظم وقد الغيور. الصهيوني شازانويكز
بوجودها مديونة باريس يف العمومية اليهودية والجامعة .١٩٠١ سنة اليودرشفرالغ يف

مارمورك. يرأسها التي الباريسية الصهيونية للجمعيات
هذه تأثري درجة تقدير محاولة ويف املوضوع: هذا ختام يف األنسيكلوبيديا وقالت
السابقة املساعي تقوية غايتها التي الحركة بأن الذهن عن يربح أن ينبغي ال النهضة
وقد سابق. لبيان نهائية كنقطة كانت نوعها، من جديدة مساٍع وتوليد متنوعة، بطرق

التجدد. حركات كل إليه تحولت مجرى وأوجدت القمة، إىل اليهودية تجديد أبلغت

اليهودية الطلبة جمعيات

اليهودية املدارس طلبة أن األنسيكلوبيديا، من عرش الثاني للجزء ٦٨٢ الصفحة يف ورد
اليهودي، الشعور عىل املحافظة عىل تعاقدوا ورومانيا وغاليسيا وروسيا فيينا يف
إىل ومعناها «كاديما»، الجمعية هذه ى سمَّ سمولنسكني پارس اليهودية، اآلداب وتعزيز
بنسكر كتاب وصار حركتها، ِوْجهة االسم بهذا بتسميتها محدًدا الرشق، وإىل األمام
الستعمار اهتمامها وانرصف كالتوراة، للجمعية التحرير أو Outoemancipation
وإيفريا كاليونيتاش املكاتب طلبة من عديدة جمعيات ذلك بعد وتشكلت فلسطني،
شكلها من أخرى جمعيات وتألفت وغريها، وبارغيورا ومكابيا وباركوخبا وليبانونيا
وقالت: منها، عرشات أسماء األنسيكلوبيديا ذكرت العالية املدارس ويف أخرى، جامعات يف

مختلفة. أحيان يف االجتماعات يعقدون كانوا الجمعيات هذه عن نوابًا إن
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التمرينية أو الجيمناستيكية الجمعيات

الناشئة يف اليهودي العضل تشديد غايتها عديدة تمرينية جمعيات تألفت املنوال هذا وعىل
اآلستانة يف جمعية فتأسست األول، املؤتمر انعقاد قبل الحركة هذه ابتدأت وقد الجديدة.
باسم الفيليبوليس يف وأخرى باركوخبا، باسم ١٨٩٨ سنة برلني يف وأخرى ،١٨٩٤ سنة
وهامبورغ وبخارا وصوفيا وبياال فيينا يف أيًضا النوع هذا من جمعيات وتألفت مكابي،

كثرية. أَُخر محالت ويف وفرانكفورت،
أبطال بأسماء أكثرها تلقيب ومن الزمان، مع يتزايد الجمعيات هذه عدد «وكان
تشكيل من اليهود غاية عىل االستدالل يمكن واملكابي وباركوخبا كشمشون القدماء اليهود
ليعدوهم عضالتهم ويمرنوا ناشئتهم أبدان ينشطوا أن يريدون هم الجمعيات. هذه مثل
يف بينهم من قاموا الذين الثورات رجال سري أذهانهم يف ترسخ أن يريدون عصيبة، أليام

مختلفة». عصور
املؤتمر، لعضوية واالنتخاب التصويت حق النساء الصهيونية الجمعية خولت وقد
وموريا، ويهوديت، والهاداسا، صهيون، بنات كجمعية جمعيات: عدة منهم فتألفت

اجتماعي. تهذيبي أدبي النسائية الجمعيات هذه وعمل وسيون.

الصحافة

الصهيونية، الدعوة نرش يف قوي تأثري الصهيونية للصحافة كان األنسيكلوبيديا: قالت
وبلغاريا وإنكلرتا وإيطاليا وأملانيا والنمسا روسيا يف عديدة للصهيونينيصحًفا أن وذكرت

أسمائها. ذكر عن صفًحا املقام لضيق نرضب ومرص،
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الفكرة انتشار سعة عرش: الثاني للمجلد ٦٨٤ الصفحة يف — األنسيكلوبيديا قالت
املرتبطني اليهود من العديد العدد يف فقط ليس تُرى اليهودي الشعب بني الصهيونية
زاوية أو قرنة يوجد ال إنه إذ الثابتة؛ الحقائق يف أيًضا بل وباملؤتمر، الصهيوني باملبدأ
فيها يوجد ال التي األمكنة حتى الصهيونية، الجمعيات من خالية اليهودي العالم يف
بالحياة عالقة كل عن بالفعل منقطعني عاشوا الذين جماعات منها قام صهيونية تدابري

به. والتصاقهم الصهيوني املبدأ عىل موافقتهم عىل تدل بالغات وأرسلوا اليهودية،
املتسلسلني اليهود من فريق من والتربعات املخابرات من جاء ما الذكر يستحق ومما
اليهود ومن الربازيل، أعمال من أمازوناس مانيكوري والساكنني الربتغال يهود من
امتدت فالجمعيات ذلك عن وفضًال خراسان، يف اإلسالم جديد يهود ومن شيل، القاطنني
ويف «بورما»، ورنغون وبخارا تشكنت وإىل منشوريا، حدود عىل «سيبرييا» شيتا إىل

الفلبني. يف األمريكي العسكر وبني وسينغابور كونغ وهونغ ناغازاكي
اتحاديات ٤ أسرتاليا يف ويوجد ،١٩٠٣ سنة تأسست الصهيونية الشانغاي جمعية
ولبالد أسرتاليا، ووست أسرتاليا، وسوث وڤكتوريا، والس، نيوسوث وهي: صهيونية؛
ويوجد نيوزيالندا، يف جمعيات عدة ويوجد بريزبان. يف ومركزيتها اتحادياتها كوينسالندا
األرجنتني يف اليهودية االستعمارية الجمعية أسكنتهم الذين الروس اليهود بني حتى
يف البالد تلك يف صهيوني مؤتمر انعقد وقد صهيونية. جمعيات أربع من مؤلفة اتحادية
كل يف الشاقل يدفعون صهيونيٍّا وخمسني ومائة ألف عن نوابًا حوى ١٩٠٤ سنة أيار ١٦
يوجد فلسطني ويف الشمايل. أفريقيا شاطئ وعىل املتحدة، الواليات ويف أوروبا، من بالد

صهيونية. جمعيات





داود ترسوعلم

ذو الصهيوني العلم كان :١٩٠٤ سنة لويس سانت معرض يف األنسيكلوبيديا قالت
بني املعرض أبنية إحدى عىل يخفق وسطها يف داود1 وترس والزرقاء البيضاء الخطوط

األخرى. األمم أعالم
كون إىل رمز واملثلث ،Magen David داود ترس هو املزدوج املثلث رسم للمعرب:
الحرم «جبل واملوريا صهيون، تالل ثالثة عىل قديًما قائمة كانت «القدس» داود مدينة
هنوم وابن قدرون أودية: بثالثة وُمحاطة — خمسة فعىل اليوم أما — وأكرا الرشيف»
اتخذ وقد والكهنة. والالويني الشعب من مؤلف إرسائيل شعب كون وإىل ويهوشافاط،
النرس، واألملانية الهالل، العثمانية اتخذت كما لعلمهم عالمة الرسم هذا الصهيونيون

جرٍّا. وهلمَّ األسد واإلنكليزية
عىل أشهر بضعة مدة من القدس يف رفعوه وقد احتفاالتهم، يف يرفعونه واليهود
لنا وأبرق علنًا، اليهودية الطوابع وباعوا يهودا، ابن بعيد احتفلوا ملا الصهيوني النادي

.Magen David 1
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الصحف، ونقلتها الربقية فنرشنا النشاشيبي، أفندي إسعاف الغيور الوطني حرضة بذلك
إىل اليهود مهاجرة ملنع تهتم ال أنها كما لألمر، تهتم لم يظهر ما عىل الحكومة أن غري
معموًال زالت ما الحمراء الورقة بأن األعظم الصدر ترصيحات رغم فيها، وتجمعهم البالد

بها.
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اجتنابه؛ يمكن ال الصهيونيني صفوف بني اآلراء يف تباين يوجد األنسيكلوبيديا: قالت
نفسها وجعلت الصهيونية، الجامعة يف وأحزاب فرق عدة نمت وقد قومية، الحركة ألن

املؤتمرات. يف معروفة
عن ناشئة ألنها عنيفة؛ أحيان يف تكون وخارجها املؤتمرات داخل واملناقشات
بعض أسماء وهذه عمومية. حركة كل بطبيعتها ترافق أصلية أو راديكالية اختالفات

الصهيونية: الجمعية فرق
مدة عمله يف ونارصوه الزموه الذين الخصوصيني هرتسل أتباع وهم الحكومة: فرقة

سنوات. السبع
وهي العديدة، جلساته يف املؤتمر رئيس به رصح الذي هو الفرقة هذه بروغرام
املجاورة البالد ويف فلسطني يف لليهود رشعيٍّا تأمينًا مؤمن وطن استحصال إىل تسعى
السياسية، اإلدارية الفرقة هذه نقصان وال زيادة بدون باسل مؤتمر بقرار وتتمسك لها،
األمور يف أحوالهم بتحسني فلسطني يف اليهود مركز تقوية تعارضيف ال فهي ذلك ومع

والصناعية. الزراعية
عصبة عن عبارة وهي املزراحية، أو الوسط فرقة فهي الثانية الفرقة أما الوسط: فرقة

الصهيونية. يف املتدينني اليهود
أديكال، حزب فرع عن عبارة وهم الخامس، املؤتمر مدة يف املزراحيون تألف وقد
اجتماعهم عقدوا حيث روسيا؛ يف ليدا من ديناس يعقوب إسحاق الرابي ورئيسهم
ألًفا، ١١ الزمن ذلك يف الفرقة هذه أعضاء عدد وكان ،١٩٠٣ سنة فربوار ٢٣ يف األول
صهيونية جمعية ١٥٢ املزراحيون أسس ،١٩٠٣ سنة ويف بعد. فيما كثريًا تزايد ولكنه
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مؤتمر وانعقد وفلسطني، وغاليسيا وإنكلرتا أملانيا يف بل روسيا، يف فقط ليس منهم،
.١٩٠٤ لسنة أوغسطس ٢١–٢٤ يف برسبورغ يف عمومي مزراحي

،١٩٠٤ سنة يويل ١٩ يف لندرا يف خصوصيٍّا مؤتمًرا اإلنكليزية جمعياتهم وعقدت
نيويورك يف أحدهما: اجتماعني؛ عقدت حيث أيًضا، أمريكا إىل الفرقة هذه فروع وامتدت
األمريكي وللفرع يوني. شهر من ١٧ يف فيالدلفيا يف واآلخر ،١٩٠٥ سنة ينوار ٥–٧ يف

السبت». «جورنال اسمها جريدة
هرتسل، لثيودور مظاهرين كانوا وقد الصهيوني، الوسط حزب هم واملزراحيون
عىل «املحافظة خصوصية صورة عليها وزادوا مبادئه، عىل أمناء موته بعد وبقوا
وبحسب الحكومة. حزب مع املؤتمرات يف ويصوتون األرثوذكسية»، اليهودية التقاليد
يتعلق ما كل يف والتقاليد للتوراة أمينة أرثوذكسية صهيونية «هيئة فهم بروغرامهم،
غرض إلتمام باسل مؤتمر أساس عىل وتسعى األباء، ألرض وامليل اليهودية بالحياة

له». والضامنة املوافقة الرشوط عىل اليهود
ويوجد اليسار، حزب يُشكِّل الذي الحزب وهو الديمقراطي: الحزب أو زيون البوال
فقد قليًال الفرقه هذه عدد يكن وإن السوسيالست، مشاهري من عدد صفوفه بني
لهم مندلستون الربوفسور مقاومة عىل وتغلبوا الثاني، املؤتمر يف اقتدار عن برهنوا
نفسها تسمي منهم فرقة ويوجد وسويرسا، النمسا يف قوامهم إخراجهم. ومحاولته
سنة أمريكا يف ظهروا وباريس». لندرا يف الصهيونية السوسيالستية العملة «فرقة علنًا
ولهم جمعية، ١٢ فيه فمثلت ،١٩٠٤ سنة أبريل ٢٩ يف األول اجتماعهم وعقدوا ،١٩٠٣
مع األمريكية الواليات يف مرتبطون هم الجديدة. النغمة أو «النيوشتمي» اسمها جريدة

األمريكية. االتحادية
عملها من أكثر االشرتاكي غرضها تخدم الفرقة هذه أن الدوائر بعض يف يَُظن
يف يظهر فلسطني. استعمار مقاومة عىل مرغمون أنهم أعضاؤها ويدعي الصهيوني،
أن بدعوة للصهيونية معارضة روسيا يف Bund البند كانت وقد الصعوبة من ذلك

.١٨٩٧ سنة رومانيا يهود مساعدة أبت الصهيونية
يهود وصاروا الصهيونية، من يتقربون البند أعضاء أخذ العهد ذلك منذ ولكن

امللية. اإلدارة أجل من يشتغلون مليني
أثر عىل نشأت وقد العمومية. الجمعية ضمن االسم بهذا فرقة يوجد زيونست: الزيون

السادس. املؤتمر يف دارت التي املناقشات
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انعقاد مدة يف أوسيسكني كان ياكاترينوسالف. من أوسيسكني الفرقة هذه زعيم
فقط ليس بكونه رصح وقد ذكره، سبق الذي فلسطني مؤتمر يرأس السادس املؤتمر
املؤتمر، يف التصويت اتخذه الذي االرتباطي للشكل بل أفريقيا، رشقي ملرشوع معارًضا
وضع ،١٩٠٥ سنة فيينا يف صدر الذي Unser Programm «بروغرامنا» الكراس يف
وأن فشلت، السياسية هرتسل أعمال أن مدعيًا الجديدة، الفرقة مبادئ أوسيسكني

امتياز. أو منحة انتظار بدون فلسطني يف الرسيع العمل إىل تحتاج املسألة
ويجب امليل، املرصف مال من بجانب بالحال مشرتاها يجب األرايض وأن
جمعية وتألفت االستعمار، يُرافق أن يجب الذي السيايس العمَل جمعيٌة تدير أن
تستعمر التي اإليكا جمعية مساعدة وُطلبت ،Geulla غيال باسم دعيت لالستعمار
ومن وروزنك، وكلفريسكي، شتاركمت، الخواجات: وكالئها «ومن فلسطني، يف اآلن
من عبادي أفندي وإبراهيم حيفا، من منصور أفندي سليم الوطنيني: مستخدميها
صهيونية فلسطينية جمعية وتأسست األخرى. االستعمار جمعيات ومساعدة طربيا»،
عىل العمل غايتها رئيًسا. غاسرت الحاخام لها وانتخب ،١٩٠٥ سنة أيار يف لندرا يف

وغريها. كاإليكا االستعمار جمعيات منهاج
وجمع مريديه شعث بلم يشتغل أوسيسكني واملسيو السادس املؤتمر عقد منذ
أصوات فيه فبلغت السابع، املؤتمر انعقاد عقبه فريربغ، يف أويل اجتماع وانعقد كلمتهم،

املؤتمر. يف األغلبية وهي صوتًا، ٣٦٠ الزيونست فرقة
ما قبول املؤتمر إىل رغبوا الذين من أكثرهم الفرقة هذه قوام الرتيتورياليني: فرقة
قرروا أن لبثوا ما ولكنهم — أفريقيا رشقي استعمار — اإلنكليزية الحكومة عرضته
إداري. استقالل عىل فيها يحصلون كانت بالد أي يف مقاطعة استحصال عىل مبدأهم
بوجوبخضوع احتجاجه رغم وعىل وزعيمها، الفرقة رئيسهذه زنكويل إرسائيل وكان
مهاجرتهم تسبب التي التائه اليهودي الشعب حاجة بأن يشعر كان لألكثرية، األقلية

السياسية. الصهيونية به القيام تستطيع مما أرسع حالٍّ تستدعي الدائمة
جانب يف السادسكانت املؤتمر يف األكثرية أن زنكويل اعتقد األنسيكلوبيديا: قالت
إرسال أجل من صوتت وإنما إليهم، تنحز لم األكثرية أن الحقيقة ولكن الرتيتورياليني،

فقط. أفريقيا رشقي يرول قومسيون
الجديدة الفرقة هذه خطة يف رأوا الصهيونيني من العظيم القسم إن أيًضا: وقالت

صهيون. بال صهيونية فرقة وأنها األكثرية، عن انشقاًقا
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فرقة منها ذكرها؛ تقدم التي الفرق من اشتهاًرا أقل أخرى فرق ظهرت أخرى: فرق
رأسه ١٩٠٥ سنة وارسو يف خصوصيٍّا اجتماًعا عقدوا الذين السياسيني، الصهيونيني

مندلستام. الربوفسور
وترغب فلسطينية، الوجوه بعض من ولكنها للرتيتورياليني، معارضة الفرقة هذه
رشوط عىل فلسطني غري بالد إىل املهاجرة جعل يف أخرى فرق مع باالتفاق تعمل أن يف

إداري. حكم
ويوافقون أجلها، ومن فلسطني، يف العمل بقاء يرغبون الثانية الجهة من ولكنهم

فلسطني. بالد غري يف الصهيونية األموال استعمال عدم عىل
فرقة ألفوا السابع املؤتمر ويف الخامس. املؤتمر يف عضًوا ٤٥ لهم كان أنه يدَّعون

خصوصية.
الحقيقية»، السياسية «الصهيونية تسمى أيًضا هذه من أصغر أخرى فرقة ويوجد
هم وللرتيتورياليني. زيونست الزيون لفرقة معارضون وهؤالء وتريتش، نوسيغ يرأسها
تهتم أن ويريدون فيها، مبالغ اليهود شعث لم يف اإلداري الحكم أهمية أن يعتقدون
اقتصادي وتقدم املجاورة، والبالد فلسطني يف مرشوع استعمار إحراز يف الصهيونية
املوارد عن واالستقصاء وحواليها، فلسطني يف األرايض ومشرتى األدنى، الرشق يف منظم

السياسية. التدابري من نواله يمكن ما واتخاذ فيها، والتجارية الزراعية
اليهودية أن تعترب وهي املعنوية، الصهيونية تدعى صغرية أخرى فرقة ويوجد
تجديد وبعد فلسطني، يف ميل روحي مركز إىل اليهود، يحتاجه مما أسمى إىل بافتقار
كثريون املركز. يف هم جمعهم يمكن فحينئٍذ املركز، إىل أرواحهم وجذب اليهود قلوب
الفعل يف ولكنهم فلسفيٍّا، رأْيًا ويعتربونها الفرقة، هذه زعيم أم، ها. أحاد. فكرة يحرتمون

الصهيونية. يعضدون
الصهيونية مجرى عىل تأثري لها كان الفرق هذه إن بقولها: األنسيكلوبيديا اختتمت

العمومي.
الرفض. سوى يالِق لم منها الرئيسية باسل مؤتمر ملبادئ يتصدى كان ما أن غري
انتظار بدون فعلية قواعد عىل فلسطني يف بالعمل للقيام عظيم استعداد وظهر

النهائية. اإلدارية السياسية العمل نتيجة
القادم العدد يف وسنبدأ الصهيونية، عن األنسيكلوبيديا نقلته ما ملخًصا انتهى هنا

بها. يُستهان ال التي الحقائق هذه املقتيضعىل باإليجاز مطالعاتنا بنرش
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عظيمة حركة الصهيونية أن تقدم الذي اليهودية األنسيكلوبيديا تقرير من تبني
أقدر من هم بتدبريها القائمني وأن كله، العالم أقطار يف اليهود وقلوب أفكار تشغل
عىل مؤسسة وهي والقومية، الدينية األميال بني يوفقون كيف عرفوا وقد العالم، رجال
إىل وترمي الدينية، التقاليد عىل تحافظ فهي إليها، اليهود انضمام تكفل صحيحة قواعد
القومية، الشعائر وبإنماء لذلك، املال بجمع وتسعى اليهودي، خاصبالشعب وطن إيجاد
االمتيازات ونوال واالقتصاد، التجارة أبواب وبولوج األرايض، وبمشرتى الناشئة، وبتعليم

لربوغرامها. طبًقا والصغرى، الكربى
تنبيه لعدم اإلمكان يف ما كل واضعوها بذل األنسيكلوبيديا أن البديهي ومن
يبدو ما إىل أضفناه لو ما فيها لنا ظهر فقد هذا كل ومع الحركة، لهذه العثمانيني
عىل نكون يجعلنا بأن لكفى ذلك، وغري للعثمانيني اليهود ومقاطعة الجمعيات، أعمال من

الحذر. تمام
وال فلسطني ليست أفريقيا رشقي بأن املؤتمرات أحد يف هرتسل قول ذكرنا ولقد
مبعوث بك حقي إسماعيل عىل باشا حقي األعظم الصدر برد وكذلك تكون، أن يمكن
قوله متخذًا فيها، اليهود بتمليك يسع ولم مرص، يف كان كاسل السري إن قال: إذ كوملجنه؛
ال اليهود كأن السياسية، اليهود فكرة عن بعيًدا كاسل أرنست السري كون عىل دليًال هذا

امليعاد. أرض وفلسطني مرص بني يفرقون
وبني بينها املفاوضات وجرت بريطانيا، حكومة لها اهتمت التي الجمعية إن ثم
واعتماد خيالية، عنها: يقال أن يمكن ال املتحدة والواليات وإيطاليا روسيا حكومات
املقدسة باملحالت املسيحية الدول اهتمام عىل السياسة رجال من والبعض األعظم الصدر
صيانة يف نفسه عىل يشء كل قبل يعتمد أن يجب اإلنسان ألن الوضع؛ متني غري القدس يف
سيان مصونة املقدسة املحالت دامت ما املسيحية الدول كون عن فضًال وحقوقه، أمالكه

اليهود. بيد أو العثمانية الحكومة بيد البالد كانت عندها
عىل البابا وقداسة الحكومات وخابر له، واحتاط األمر لهذا فطن هرتسل إن ثم
يف املقدسة املسيحيني محالت امتيازات حفظ املؤتمرات أحد يف وقرر بشأنه، نعتقد ما

فلسطني.
فلسطني باقتطاع هرتسل نجاح عدم يف السبب كانت املال قلة األنسيكلوبيديا: قالت
تمام عىل صار اليهودي والشعب بكثرة، موجوًدا أصبح املال فاآلن الحميد؛ عبد عهد يف
نرتكهم أم أمانيهم؟ تحقيق دون وشعبها العثمانية الحكومة تحول فهل االستعداد،
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قمنا أمانيهم نالوا إذا حتى وهمية، حركتهم بأن أنفسنا ومعللني مبالني، غري يعملون
األمور؟ كل يف شأننا ونحتج نصيح

اليهود، آمال نشاط يف السبب كان حريتها البلقان حكومات نوال إن أيًضا: وقالت
اآلخرين؟ األقوام آمال ط لنُنشِّ آمالهم يحققون اليهود نرتك فهل

عىل االستيالء يستطيعون الذين ألن وخيال؛ وهم، لفظتي: استعمال من أرتجف أنا
ويكون والتشتيت، الضعف حالة يف وهم النشيطة الشعوب بمزاحمة العالم أموال نصف
سوريا يف أمنيتهم تحقيق عن أيعجزون بأرسها، العالم ممالك سياسة عىل عظيم تأثري لهم
وشعبها الضعف، من عليه هي ما عىل املالية أحوالها كحكومتنا حكومة إزاء وفلسطني
تطمع األجنبية والدول وطنيته، وضعفت نشاطه، فقد واالستبداد الظلم من به لحق مما
شعثهم؟ وملوا كلمتهم، جمعوا يكونوا أن بعد سيما ال ذلك عن أيعجزون أمر؟ كل يف فيها
السيمتزم، نتجية هي فاألنتيسيمتزم اليهود»؛ «ضد األنتيسيمتزم يف جولة لنا قلنا:
املتمدنة الشعوب بني أوروبا يف ضدها ظهر ملا اليهودي الشعب يف اليهودية ظهور ولوال
السيمتزم أن لنا يكفل فمن قواعدها، عن يحيدون ال الذين اإلنسانية أبناء بني تفرق ال التي
بأجىل تظهر ال الضعف، بحالة واليهود املتمدن العالم قلب يف ظهرت التي اليهودية أو
يف تظهر — وَربِّي — إنها القوة؟ طور يف وهم املذهبية التعصبات مهد الرشق يف معانيها

املستعمرين. اليهود حركات من حركة كل
يف فرغبوا الرزق، عىل يزاحمونهم بلدانهم يف اليهود بقاء األرض شعوب كرهت
تحقيق عىل تساعدهم أوروبا فحكومات أخرى وألسباب ولذلك منهم؛ لريتاحوا عزلهم

عندنا. آمالهم
يف مرتني فلسطني سلخ ذكر الشهري، السيايس الكاتب جونستون، أن ذلك ويؤيد
من الخالص تروم أوروبا كانت فإذا السنة، هذه عرش التاسع القرن مجلة يف مقاالته
يف القوة بمنتهى قريب عما ستظهر وهي بها، حكومتنا تبايل ال أن العدل أمن السيمتزم،

أوروبا. يف به يطمعون ال بما عندنا يطمعون اليهود وأن سيما ال بالدنا،
استعمار إىل ترمي كلها ولكنها مختلفة، جمعيات الصهيونية غري لهم أن لنا تبني
تجاهر الصهيونية أن الجمعيات هذه بني الفرق أن غري واستيطانها، وفلسطني سوريا
تدريجية بصورة بالعمل تقوم أن تروم فهي األخرى الجمعيات أما السياسية. بغايتها

إظهاره. لها يتسنى حتى السيايس الغرض وتسرت واقتصادية،
يشء فيه ليس عمله بأن الحميد عبد السابق السلطان إقناع هرتسل حاول ولذلك

يضمر. ما كل يظهر ألنه الخدعة؛ من
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فاملؤتمرات الديمقراطية، الحكومات برتتيب أشبه الصهيونية الجمعية ترتيب أن رأينا
والجمعية اإلجرائية، الهيئة بمقام هي الصغرى العاملة والجمعية الربملانات، بمثابة هي
زراعية، تجارية ومصارف مالية إدارة ولهم شورى، مجلس عن عبارة الكربى العاملة
العضل، لتقوية الرومانية األصول عىل جمناستيكية وجمعيات وتهذيب، معارف وإدارة
يجب التي األمور من ذلك شاكل وما وراية، بريد وإدارة الجندية، الحركات عىل وللتدريب
هذه تاريخ يف مكروًها أثًرا لهم يبقوا لئال الدولة؛ زمام عىل القابضون يتغاىضعنها ال أن

ثمينة. بدماء البالد أسالفها اشرتى التي األمة
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عواصم أكثر يف رئيسية فروًعا للجمعية أن يرى األنسيكلوبيديا تقرير يطالع الذي إن
اليهودية. املحالت كل يف املنترشة عب الشُّ عن عدا العالم، ممالك

التي الحكومات عواصم يف املوجودة للفروع الغالب يف السيايس العمل تسلم وهي
يف مسجلة ورشكاتها مصارفها أكثر فبينما العثمانية، الحكومة مع والئية سياستها تكون
الدولة بأن الزعم بمناسبة السياسية الحركة تدبر اليوم برلني جمعية ترى اإلنكليز، بالد
جمعية يف الصهيونيني أحد ألقاه الذي الخطاب ذلك ويؤيد برلني، لحكومة تميل العثمانية
النهرين، بني فيما اإلنكليزية السياسة نحو املطاعن وجه إذ سالنيك؛ يف والرتقي االتحاد
منهم كثريين وترك االتحاديني، كدر أوجب الذي األمر هناك، األملانية السياسة عىل وأثنى
ما وسننرش بشدة. بعدئٍذ الروميل جريدة انتقدته الذي خطابه يسمعوا ال كي النادي

اآلتية. الكرمل أعداد يف ذلك من بنا اتصل
فرنساوي، «أنا بقوله: االستعمار وكالء أحد هددنا فقد الدستور، إعالن عقيب أما
يُعَلم البالد هذه يف للعثمانية بامليل تظاهرهم ومن هذا ومن إنكليزية.» «اإليكا» وجمعيتي
يف رغبًة مالت كيفما السياسة مع ويميلون الظروف، جميع من ليستفيدوا يحتالون أنهم

أمانيهم. تحقيق
املستعمرين، بيد آلة أنفسهم يجعلون العثمانيني اليهود بعض أن يؤلم ومما
مراعاة ذكرها يناسب ال قوية أدلة ذلك عىل ولنا األرايض، ملشرتى أسماءهم فيعريونهم
يدعو أن يجب ال وهذا بعد، فيما ذاتها من تظهر أن تلبث ال ولكنها الحارضة، لألحوال
إذا بدع فال النجاح، هذا ونجحت االمتداد، هذا الصهيونية امتدت أن فبعد االستغراب، إىل
الزائل، مجدهم واسرتداد القومية، حياتهم إعادة يف عليها آمالهم وعلقوا اليهود ساعدها
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أن التوراة ويف يهودي. غري مللك الجزية إعطاء يجوز ال أنه اليهودية التقاليد ويف سيما ال
هللا. من قصاص األخرى األمم أليدي اليهود دفع

بظل يتفيئوا أن ويريدون العثمانية، يحبون إنهم بقولهم: بنا يسخرون اليهود
من وغريهم واإلنكليز والفرنساويني والروس األمريكان معارشة سئموا وإنهم الهالل،
وهم بعُد. نحن نبلغها لم وحرية راحة عىل البلدان تلك يف حاصلون ألنهم الشعوب؛
وطنيتنا؛ وضعف كلمتنا، تفرق ومن خمولنا، من واالستفادة بجهلنا، االنتفاع يريدون
الدكتور زعيمهم قال كما لهم التاريخ مقررات ويتمموا رزقنا، وموارد بالدنا عىل ليستولوا
من مظهر كل يف تتجىل العثمانية نرى لكنا يقولون كما األمر كان ولو نوردو. مكس

البتة. أقوالهم عىل ينطبق ال أفعالهم من نراه ما ولكن مظاهرهم،
التي السياسية الغاية عن مجرًدا كان لو اإلرسائييل االستعمار لنعارض أبًدا كنا ما
يعيشوا وأن مهجًرا، وسوريا فلسطني بغري يرضون كانوا ولو إنكارها، وسعهم يف يعد لم
كما العثمانيني يعاملوا وأن تمويًها، ال حقيقًة يتعثمنوا وأن العثمانيني، بني متفرقني

والرشاء. والبيع والعطاء، األخذ يف بعضهم يعاملون
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دروًسا منه يستخرج أن يستطيع الصهيونية يف األنسيكلوبيديا تقرير يطالع الذي إن
مفيدة.

معاكسات يالقون أفراد أو فرد بها ويقوم صغرية، تبتدئ ما أول املشاريع أن منها
وتعم، وتنترش تمتد أن تلبث ال مبادئهم عىل أمناء وكانوا ثبتوا فإذا شديدة، وممانعات
أصحابه أحد إن حتى منفرًدا، كان الصهيونية تأسيس يف بمرشوعه بدأ ملا هرتسل فإن
بعض عليها أدخل التي الصحيحة طريقته ولكن الدين، رجال وعارضه بالجنون، اتهمه
واجتذبت عمت أن لبثت ما ومبادئهم، أذواقهم اختالف عىل اليهود جميع لتالئم التعديالت

إليها. العالم أطراف جميع من اليهود قلوب
العالم له يصغى أن يبديه فكر أو يقولها، كلمة بمجرد منا الواحد فرييد نحن أما
وإخالصه، وطنيته يف منفرًدا نفسه حسب وإال وينارصه، أقواله عىل ن ويُؤمِّ بأجمعه،
كون حالة الكلمة، وتفرق الوطنية ضعف من وشكى العمل، عن وتقاعد النجاح ويئسمن
بالتشتيت النوائب عليه قضت وقد الخصوصية، املنفعة بحب مشهوًرا اليهودي الشعب
حسن ولكن كلمته، جمع األمور أصعب من وصار أذواقه، واختلفت كلمته، تفرقت حتى

باهًرا. نجاًحا بنجاحه أفىض قومه كلمة توحيد يف وثباته هرتسل قياد
رءوسنا، فوق تخفق راية تجمعنا عثمانية جامعة لنا اليهودي؛ الشعب غري نحن
عن عالوة بها، االرتباط عليه توجب دينية خالفة له منا األكرب الفريق أن عن فضًال
وهذه له. رعاية احرتامها العثمانيني بقية عىل وتوجب والسياسية، االجتماعية الشئون
قوية، إذن فكلمتنا العثمانيني، غري املسلمني من مليونًا ٢٥٠ شعائر إلينا تضم الخالفة
الصحيحة، الوطنية معنى إدراك إىل تفتقر وإنما مكينة، وهي موجودة. االرتباط ووسائل

طبائعنا. يرافق الذي الرتدد وعدم الحسنة القيادة وإىل
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شعب فاليهود الحكومة؛ من يشء كل انتظار وعدم النفس، عىل االعتماد إىل نحتاج
الطوارئ عنه وتدفع كلمته، تجمع حكومة له وليس الكلمة، متفرق األرض، يف مشتت
الهجوم، خطة يتخذ وجعله كلمته، جمع من واحد رجل تمكن فقد ذلك ومع واألخطار،
عنا تدرأ أن الحكومة من وننتظر بأنفسنا، أنفسنا عن الدفاع عىل نحن نقوى ال فلماذا
فرضنا فلو . ملواطنيَّ أريده ال ا ممَّ وهذا والضعف، بالعجز منا إقرار هذا مصيبة؟ كل
وبالشقاء بالعبودية نقبل هل خصوصية، بمنافع بيعنا أرادوا الحكومة عمال بعض أن
يستطع لم فإذا للشعب، الدستورية والحكومات دستورية، اليوم حكومتنا صاغرين؟
وخليق خامل فالشعب العمومية؛ ومنافعه االجتماعية ملصالحه الحكومة استخدام الشعب

باالنقراض.
فلمقاومة غنية، قوية جمعيات أصبحن ورفيقاتها الصهيونية أن أيًضا نتعلم
ذلك أجل ومن بالوطنية، غنيٍّا العثمانيني صدور من صدر كل يكون أن يُقتَىض مقاصدهن
العمومية. املصلحة سبيل يف ذواتهم ينكرون كهرتسل مخلصني قادة إىل تحتاج فالبالد
ليخطوا أدبية وشجاعة نفوسهم، قدر معرفة يعوزهم ولكن كهرتسل كثريون عندنا
وصار تنبهت األفكار ألن تخدمهم؛ والظروف يبالوا، وال هؤالء فليظهر األوىل؛ الخطوة

استعداد. عندها
االقتصاد، وتعلم للعثمانيني، بالعثمانية تنادي جمعيات بتشكيل ويبدءوا رجالنا ليقم
ينازعوننا الذين املستعمرين جيوب يف تترسب العثمانيني أموال ترك عدم مبدأ وتزرع
الفقري فيها ليشرتك بالغروش؛ األموال تجمع رشكات بتأليف إلينا، يعيدونها وال البقاء،
تنتج الصغائر والتجارية، والصناعية الزراعية باملشاريع وتقوم األرايض، فتشرتي والغني،

وصل. الدرب عىل سار من وكل العاقل، النشيط فليبتدئ الكبائر،
ونتمىش رجاًال نصري ال ملاذا والشقاء، البؤس نعاني أجياًال قضينا كنا إذا نحن
علينا وأبنائنا أجدادنا لعنات نستمطر فال وألنفسنا، لوطننا ونعيش الحرية، طريق يف

بدمائهم؟ األجداد اشرتاها بالد بإضاعة
هذا خدمة يف أزرنا شدوا الذين األنصار بفضل االعرتاف من لنا بد ال الختام: ويف
ووشوا قاومونا، ممن نشكو ال أننا كما رضره، إىل ونبهوا بخطره، معنا ونادوا املوضوع،
الحصة أصحاب املسلمني من سيما ال دنيئة،1 بتهم ورشقونا مساعينا، إحباط وحاولوا بنا،

أقوالهم. إىل يُلتفت ال أدنياء خونة هؤالء ألن املأجورين؛ نعني ال 1
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وخدمة املبادئ أصحاب نصيب يكون ما كثريًا هذا مثل ألن العزيز؛ الوطن هذا يف الكربى
األوطان.
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