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هر يف العدد  بوند �رمجة مقال  نوان رش ا ظحتت هذا ا ل يفة 34\لع صوت «حص من 
بوند اخلامس  ّ، اhي رافقوهذا املقال. »لامالع ثابةلقرارات مؤمتر ا مبإنام هو  يق ّ بتعل 

يع احلججلوقد تضمن حماوy .  تw القراراترمسي !ىل د تقوّ اليت مجلعرض مهنجي 
�اج  بوند أن ّأن  مفادهس�ت�إىل ا �ّيؤس«ل!ىل ا ّس جزءا  �د . » احلزبيف�دا م ملفومن ا

 .متحيص هذه احلجج



ّبدأ املؤلف بأن يعلن أن أحل ية  املطرو�ة !ىلقضا� الي ية- ��شرتا ّا�ميقرا ط ّ 
ية يه ّالر تقضّيةس�و ّ ا �دل تحقّفعىل أي. حو ّ أساس ميكن أن  ق ذ¦؟ إن األساس ي

متدهّاhي  يان عا تقالل 1898ب  ªدأ � س� هو  بدأ . ّاhايتم ملواملؤلف يدرس هذا ا
ناقض دايلّو�رى أن °طقي وقام !ىل  ته ²ري  تعلقضا�فإذا اكن املقصود ´ل. م ّ ا قة مل
يب ّاصة اخلقضا� ال، ´لعامل ا¸هيودّاصةبصفة  تحريضل بأسا ّا ّ� (ل لغة ا¸هيود بفة مك

يهتم وثقافهتم اخل تقالال ّال إ املذ�ور لن �كون ّاhايتتقالل س�، فإن �)ّاصةعقلو س�ا
تقالل يعين تدمري). ؟(تق°يا  س�يد أن هذا � نعّ لك ب تقالل، ألنه من  صا ّ لك س�

بوند واÄل. جلنة من جلان احلزب ّووضع ا توى وا�د يعين نفي ل مس�Æان !ىل 
تقالل  تقالل ا إذا اكن املعينّأم. ّاhايتس��  قضا� يف بعض ّاhايتس� هبذه اللكمة �

بوند من نطقي حرمان ا لالربËمج، مفن ²ري ا تقالل يف ّ لك مل  الربËمج قضا�س�ا
تقالل يف هذا اÏال يفرتض ´لرض. األخرى ّفاال بوند يف أÑزة احلزب س� يل ا لورة  متث

تقالل ّحتاداملركزية، أي يفرتض � بحث بÔÕ جيب. ّاhايتس� ال �  يف Øرخي لا
ثورية ا¸ تني  ّهيوديةلاحلركة ا يا عن األساس ا مليف رو لبوند يف ماكنة اد ّحيدّاhي س�

تارخيفهذا . احلزب ّا يع ال نا عن اندماج  شف  مل  مج ل ت العامß يف أوساط العامل ّنظام�ك
بوند،  يا إىل بولويا، مث إىل ّاhي لا¸هيود يف رابطة وا�دة، ا توا شاطه من  نتد  ن ي \ لمي

يا س�°ويب رو تارخيوهكذا أطاح . ج ّا يع احلول يجبم  ّاجز ا ثال أو�د حملل بوند  ممة ومسي ا ل
بدأ . Äلعامل ا¸هيود �Æة للك Øرخي ) ؟(لÕس مثرة عقل فارغ ّاhي ملأرأيمت هذا ا نêوإمنا 

يةاحلركة ال ّعام ثل األو�د ملصاحل العامل ا¸هيود: ّهيودية ا¸ل بوند هو ا ملمإن ا وغين عن . ل
نظمي عامل  يان، واحلال هذه، أن  تا �ةلب ّقو �ات ال ميكن أن يدل  اكمß من الم مقو

سو : يّاحتادإذا اكن هذا األري يقوم !ىل أساس ّ أال »احلزب«يف  لÕفالعامل ا¸هيود 
شعب  سب، بل يه أيضا جزء من ا ªرية  ية ا لجزءا من أرسة العامل العا حف لكمل

شعوبّاhي ا¸هيودي  لتل وضعا اصا بني ساïر ا يق ّحتادوأريا، فإن �. حي ث الو
بريه !ىل وñه  أجزاخمتلفبني  ت�ديدتعء احلزب جيد  ّا �درايل (ّحتاد يف �ل  ّ، ألن)لفا

يةاملزية األ ّسا بارشة يف شؤون احلزب للك جزء من س� سامهة ا هذا األري يه ا مل  مل ل
تّواليت يتألف مهنا، ّ اليت األجزاء ّشعر ´ ل ساوية يف احلقوقّايل أهن� ا ّأم. مêا 
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تقالل  يه انعدام ا ّاhايتس�� !ل�رتتب  ªاالة جتاه ف يع أجزاء احلزب، والال محلقوق  مجل
ناز!ات شادات وا بادy، وا شرتكة والربة ا ملالقضا� ا مل ت ي  .ململ

wاليت  املؤلفجحج يه ت ّh´ تعابريه ناها  ّعر ب  إىل ثالث ّويه �رتد. يات تقرباض
�علّأمة!الت ذات صفة ّتأم: نقاط  ّ تقالل م ناقض جوهر� لال س�قة ´لطابع ا  ّاhايتملت
ناسب من وÑة نظر �²ري  أجزاء احلزب، وتعالمي خمتلفث الويق بني ّحتادمل ا

تارخي ّا ثال أو�د Äلعامل ا¸هيود، وأريا تw احلÆة القائß بأن ّاhي  ل بوند  هر ا ممأ ل ظ
�ةالعامل ا¸هيود مه عامل  ّقو تل وضعا اصام  ßد يف . حت اكم° þس�êريد املؤلف إذن أن 

ية  ªادئ  تنظميآن وا�د إىل  تارخي، وإىل تعالمي ّأمة!م ّا �ة، وإىل فكرة الل ّقو وهو . م
ّنقرويبذل قصارى Ñده،  يدرس اّ � هبذه املزيل لة،  يع مظاهرهاقضّيةل لوهذا . مج من 

ت�ديد!ىل وñه  ّا بوند من هذه ال بري موقف ا ته بوضوح  ل تربز مقا ل � ّ اليت قضّيةل
يعا مجنا   .�شغل

ناك  هندما �كون  نّاحتادع ساوية يف خمتلفا، �كون ل، !ىل ما يقال  مê أجزاء احلزب 
ش ªارشة يف ا سامهة  ّاحلقوق وسامه  ل م تقالل . ّالعامةؤون م� ناك ا ندما �كون  س�و ه ع

ت سامه ´ ّذايت، �كون حمرومة من احلقوق، وال  ل �اة احلزب � إن هذه . ّالعامةحايل يف 
نطقجح ها  ها و Äلمة خمالفة  يض شابه قطرتني من املاء، تw. قضبقض به،  ��ي  ش� �ف  ه
ية ّ اليت ةÆاحل سطات الر� يات ´ ضسمهيا !لامء الر� سف ض þيقام فهيا الربهان ّواليت ل

سة، و!ىل أن  ساوي  نني  نني رضب ا �ق يف الظاهر !ىل أن ا °طقي د مخ�هنج  þ ث ث ق م
سطات . اجلزء أكرب من اللك، و²ري ذ¦ 
ل هذه ا نفات يف  نفت ا سفولقد  ملص لص م

نفع لأل ية، ويه ال ختلو من بعض ا لالر� نض   .راسةّ ا�واتس�والد يف 

بةا ّأم �دون Äلعامل ا¸هيود، فإل�ّس�´ ثلون الو ªاهون بأهنم ا ّ إىل أËس  ن ملم حي ê نا قد جند
ي بدا �ى ا سطة يف  ّحرñا يف أن رشح هلم  ئ ل م °هتسف \wت تنجم عن إعطاء ّ اليت كة 

بارة  تلفة  لعمعان  �ة وا�دة»أجزاء احلزب«خم تلك. م°طق يف شطري حمامكة  ّندما  ن م فع
تلفةّنظاممل نعين جبزء احلزب مجß اّحتادن �ع °اطق  خمت يف  تلك. م ندما  ّو ن م عن ع

تقالل  يّ لك نعين جبزء احلزب ّاhايتس�� ّ°ظمة  حمل °ظور إ¸هيا م ضعوا !ىل . ةدمفرمة 
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سمك  °طقي وا�د، هذه املفاهمي امل�ثß زعام، جتدوا أ �اس  نفتوى وا�د، يف  مس� ق م
�اج ب يمت إىل � ت�وقد ا سةس��هت ساوي  نني  نني رضب ا مخأن ا þ ث تطع . ث þس�وإذا مل 
�ني بوند رمغ هذا أن  ّا يت سطة، فلريجع إىل أنظمة احلد األقىص ل لسف أ�ن يه ا

ي لا�ا يّنظامملنوا أن اف�ت��ّ هبم ّاصةة اخلّ ّت ا ªارشة مبركز حملل مة �كون !ىل !القة 
ناك  ندما �كون  هاحلزب  ندما �كون ّاحتادع ªارشة  ع، و!ىل !القة  تقالل م س�ناك ا ه

ّتلكّ أال يÕ°اّحتاد�، األفضل ال. ذايت يقّاحتاد«موا أبدا عن ي يع! »ث و \س�تط°حن ال   ف
�ة إىل دحض األطرو�ة القائß بأن �ّأن نض�ك إزاء احملاوالت الرّال إ  يعين ّحتادما

ي ّ�ز!ة خصو تقالل ّة وبأنص تلف أجزاء احلزب ّاhايتس� �  .خميعين اندماج 

بات ّ الرا احملاوyّأم �ة إىل إ ثا �«م ّ!دم  تقالل »ةم°طق بتقس�مي هذا األري  ّاhايتس� �
ست أكرث حظا من  تقالل ذايت تقين  تقالل ذايت يف الربËمج وإىل ا Õإىل ا س� فلس�

�ق تو فا س�مي هو يف �د. ل ّهذا ا لتق نا .  Äلعقل إىل أ!ىل درñةّ ذاته مضادف يف  °إذ  ميك�
تعلقضا�ق°ية !ىل اللتّإطالق صفة ا ّ ا تحريضيف  ّاصةرق اخلّقة ´لطمل ّا  بني العامل ل

نا، مع أن املقصود خصائص اÄللتّا¸هيود؟ وما دل ا ّية  ه يق° ّغة وا ة ورشوط لعقل
تقالل يف  نا ال�م عن � ياة؟ ويف  س�ا سع � �ل قضا�þحل س� الربËمج، و!ىل 

ي ساواة املد بة ´ ثال، بصدد املطا ّا ن مل ل يةمل يةّا�- �ة Äلهيود؟ إن �رËمج �شرتا ّميقرا  ال ط
يةاملطالب األّال إ يذ�ر ّسا شرتكة س� بقة العندمل، ا يةلط مجمل ا ّعام نّ، بغضل ّ ا ظر عن ل

ي ّالفروق ا يملهن ّة أو ا �ةة أو الحملل ّقو �م ّ أو العر وهذه الفروق جتعل املطلب الوا�د، . ةق
ساواة ا لمطلب ا ثري هذا ّتامةمل ثال،  �ل ا نني أمام القانون !ىل  ي بني املوا مل س �ط

ناكيفحلد من اّ ضد نوع حمدّتحريضلا بقة  ه، و �ات أخرى من ا لطأو ف� خيص  ف
يةال ّعام تحريض - ل ّا ند الوا�د من . ، و²ري ذ¦يفحل ضد نوع آخر من ال لبإن ا

ث ياة وا بعا Äلفروق يف رشوط ا تلفا  يقا  بق  ّالربËمج  ل حل ت خم ب قافة والعالقات بني تطيط
ية يف  بالدخمتلفعالقوى �ج� °اطق ا ل  تحريض و.م ّا  مطلب وا�د من !ىل ل

تلفة وفق تw الفروقّمطالب الربËمج يمت يب  خم بأسا تقالل ّ فإن،hا. ل س� �
تعلق بوñه اص بعامل عرقّاhايت نّأمة أو ّ معنيي، ف�  ، يعين ّ معنية أو د�نمعيّ 

يا²ة املطالب اخل يار طرائق ّاصةصأن  شرتك، وا � املرفو!ة ´مس الربËمج ا خمل
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تحري ّا نظضل تقل  تعلقان ´لقرار ا  ،ّ Äلم س� يملي ّمة ا ئاته . ةملعن هيواحلزب يف مجم# و
بادئ األ يةملاملركزية �رمس ا ّسا  طرائق خمتلفا ّأم. ك�يكÄلتّ ÄلربËمج وّالعامة س�

بادئ يف املامرسة و مليق هذه ا تحريضتطب ّا �قرل  ّ تلف ف ّ°ظامخمرها  تابعة م لت احلزب ا
ي بعا Äلفروق ا Äّلمركز،  حملل �ة والت ّعر �ةة والق ّقو ثم ّ وا �ةل  .فقا

ساءل مع نا  ّإ ê تقالل النن هوم � س� إذا اكن  Õس  ّاhايتمف لشكو حقا من الغموض؟ أ þ
تقالل ذايت يف  ميه إىل ا ية اخلالصة  سكوال يل ا س�من  ئ ل ªتقس�  الربËمج وإىل قضا�ق

تقالل ذايت يف ال  ق°ية؟لتّ اقضا�س�ا

يف �لأ ّنظروا  ُ تقالل � هوم � س�ل  �احت« ّاhايتمف م°طقيال  .  يف الكراس املذ�ور»ل
تقالل  بدأ � تصل  س�يقول ذ¦ الكراس ف�  مب يان ّاhي  ّاhايتي بيغ !ىل أساسه  ص

ش�تمن «: 1898 يةّ اليت ملبني مجß ا ية-�تصطدم هبا �شرتا ّا�ميقرا ط متزي بعض ّ  �
ش�ت  ها اخلاصّشكال ّ اليت !!)كذا (ملا ّ يف طا بة بع ...  Äلعامل ا¸هيودل�ّس�´

تقالل ا¸هيود  �دان ال ّاhايتس�وا بدأ  �ث  م�ي  ح ي�هت نا اكن ... ّالعامة قضا�ي هومن 
بوند يف احلزب �ه بوندّاصة اخلقضا�فهو يف ال: Äلالوضع املزدوج  تدل  بصف  ويف ... ي

تالىش سامّالعامة قضا�ال نة من جلان احلزبي وّاصةه اخلتت  إن ... »جلضحى جمرد 
ساواة قراطيميا�-الربËمج �شرتايك نني  يع املوا ساواة  م يطالب  ط مج  أمام Øّمةمب

با اص. القانون نو  نة  ّو´مس هذا الربËمج �رفع العامل ا¸هيودي يف مد مطل �ل ا، في
با آخر نة أوفا  شكريي يف مد مطلو�رفع العامل ا ي بني مجß م «فهل معىن ذ¦ أن . ل�

ش�ت ش�ت«، »ملا نا �رفع، »ملت��ز بعض ا لتج؟ وإذا  ّيد املطلب العام+  يف س�
سß من املطالب اخل ساواة يف احلقوق،  سلا بة بإلغاء األشاكل اخلّاصةمل  ّاصةل املطا

ش�ت اخل نجم عن ذ¦ أن ا هل  ساواة،  ملÄلال ي ش�ت ّاصةفم مل ت��ز عن ا
 ولكهنا تصاغ ´مس املطالب ّالعامة عن املطالب ّاصة؟ ال ت��ز املطالب اخلّالعامة
تعل. Ëمج Äلربّالعامة ّوما  متزيّاصةق بصفة ي نو  ّ �هيود  � تعلف�ل ّ عام   ّاصةق بصفة ي

ئات احلزب املركزية، ّ,مة احلزب بأرسه، من ّ,مةام من ّوإن. ب�شكريي أوفا هي 
ت �ام  با يفلق هام اخللأ شرتكة ال مصا �ة ا هام ا يل مصا حل مطا¸هبام و بق ملحل لطث ، ّاصة�مت
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ي ّا �ملهن ّة، العر يق ّة، ا �ه الكفاية(  و²ريهاّ�ةمقوة، الحملل فبدو أن ذ¦ واحض مبا  ولكن ! ي
نابل ألن بوند لط احلابل ´ ّا ل �ّه قدل نا املزيد من مناذج املغالطات ا ّم  ملنطق ة بدال من ل

°طقي ميل  توفه. حتل �ا ا هم  ّ مل  ب لش Õ  واملطالب ّاصة القامئة بني املطالب اخلّالصßة من يف
يةعند � ّالعامة ية-�شرتا ّا�ميقرا ط ي. ّ ّلقد  ش�تمن «ه ّل أنخت ّ اليت ملبني مجß ا

ية ية- �تصطدم هبا �شرتا ّا�ميقرا ط ش�تّ متزي بعض ا مل  �مشلكة ّ لك ّ يف �ني أن»
نا يه يف الواقع ت Ëجمثريها �ر يفي سß اكمß من اللأ . ّاصة واملطالب اخلقضا�لسل 

بقة ال بق !ىل مجمل ا ند من الربËمج  لطولك  نط يةيب ّعام سه  يف الول ّتفرّاhي نفقت  ع ي
يّاصة قضا�ف�ه إىل  ّ وفقا Äلفروق ا رشملهن ّة بني العامل وا ون وطراز يعÕشّ اليت وطل

نايئ، Äلوضع . ح�اهتم ولغهتم و²ري ذ¦ ناقض، ا بوند هو الطابع ا بل ا ثوما  ت ل لبل مل ي
بوند وّاhي  لشغ# ا þ يhييلّا �رون، ف�تدّاصة اخلقضا�فهو يف ال: �متثل، كام  ل ّي 

هر . ّاصةه اخلت يفقد سامّالعامة قضا�بصف�ه بوند، ويف ال تفكري اكن  يل من ا س�يظو ل قل
ّا« تw ّ� أن يثل ّنا  بال دميقراطي-!امل اشرتايكّ لك þشغ#ّاhي  قامئة يف الوضع »ةئ

°اء ففي ال تدّاصة اخلقضا�س�ت4ا  ّ نةي ثال  هل بوصفه  نملمم نّأمةة، عضوا يف معيّ  ة، معّي 
Ñ يف �نةمق متزيّالعامة قضا� يف ال»ّاصةه اخلتيفقد سام«ة، يف �ني أنه معيّ  ّ وال  � 

بوند .  آخردميقراطي-عن أي اشرتايك تقالل ا لإن ا نة  ّاhايتس� تقالل ا Äلجوا  ّاhايتس�
ت تان مطلق ا تان م� ّوا ل ثل نقع يار ا ّامثل يف  ل نا¦ : 1898 لعام ّا�ايلظام مع هولك ما 

تقالل  يال يف احلاy األوىل مهنا يف  hّايتاس�أن �دود هذا � يال وأوسع  قلتلفة  قل خم
ث ّا يةل ت. نا ّواألطرو�ة ا ية،ل بوند أنه يدحض هبا تw احلÆّ اليت لا ّ�زمع ا نطوي ل تة، ال 

ناقض صارخ شكو من  ت!ىل يشء ال  þ :» تقالل بوند � °ح ا س�إذا  ل يف بعض  ّاhايتم
ªأي حق حيرم منقضا� تقالل ذّ لك ف الربËمج،  . » الربËمج؟قضا�ايت يف ساïر س�ا

تّإقامةإن هذه الطرقة يف  ّ ا ، وبني ّالعامة قضا� والّاصة اخلقضا�عارض بني الل
يل »األخرى« قضا� والقضا� ال»بعض« ت� نة رائعة من ا �ي  ل  ل ي عل نطقي«ه ند »ملا ع 

بوند هة والراحئة ! لا همون أن معىن ذ¦ هو معارضة اÄلون وا ناس ال  نكهؤالء ا يف لف ل
تفا�ات :ا تفا�ات بعدد ا بعض ا لتلفة  ل تويد لمك، . »األخرى«ل تÆارس !ىل ا نا  �إ ل ن لن

سادة، بأن ههتا ولوهنا وراحئهتا ّ لك لأهيا ا ها  سب،  تفا�ات  �كتفا�ة، ال بعض ا ل حف ل
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يع القضا� »بعض«لوÕس يف . ّاصةاخل سب، وإمنا يف  مج الربËمج   بال قضا�حف
سا نح لمك أهيا ا °اء،  لا مي 4ت تقالل س� ولكن فقط بقدر ما �كون - ّاhايتس�دة �

يق تw ال إنين ألنص�ك، «.  ´لعامل ا¸هيودّاصة !ىل اخلصائص اخلقضا�تطباملطلوب 
ªل �ب بأن تدرس  هذا ا قصديقي العز�ز،  س نطقّ لك لل  »!مليشء ا

ية يه الرجوع إىل  ثا بوند ا نجحة ا ل تارخيل ّا ثال أوّاhي  ´لزمع أنه هو ل بوند  مممسى ا �د ل
 .Äلعامل ا¸هيود

ئة ´دئ ذي بدء سه يقول أن. طإن هذه األطرو�ة خلا ّمفؤلف الكراس  معل « نف
بوند(ت األخرى ّنظامملا إما ) أي بني صفوف العامل ا¸هيود(يف هذا �جتاه ) ل²ري ا

ندها تأهل الوقوف  تاجئ ال  �ا، وإما أنه أمثر بعض  مثر  عأنه مل  س� ن �ش Õ ناه . »� معوهذا 
ب نا¦ معل  يأن  ثل ه تايل مل �كن ا بوند ´ سه، وأن ا ملمذل، ´!رتاف املؤلف  ل ل نف

ªل ´ألحاكم. األو�د Äلعامل ا¸هيود نا¦ من  يقوÕس  س�ل ند ّ اليت ه بوند  عيصدرها ا ل
تاجئ ذ¦ ا ّ�مي  � لن بوند قد عرقل معل ا. شاطتق ملوأريا، مفن املعروف أن ا ت ّنظامل

ثß يف حماربة و�كفي أن نذ�ر ا(األخرى بني صفوف العامل ا¸هيود  ملمتحلادثة املعروفة ا
ياكترينوسالف نة إ بوند  يا ي جل �ه نداء إىل العامل ا¸هيودّجترّ اليت َل إذن، ). جأت !ىل تو

ندها فإن الغلطة يف ذ¦ يه  تأهل فعال الوقوف  تاجئ ال  عحىت إذا ما اكنت ا س� �ن ل
سه جزيا بوند  ئ²لطة ا نف  .ل

�قة . لنتابع يه اّاhي حلقإن جزء ا سنطوي  !ل بوند ´ي لهاد ا ّتارخيêش  ال �كفي Äلربهان ل
يه ال �ّواليت �دثت فعال ّ اليت فالوقائع. تهجح!ىل حصة  هد  بوند  !لشري إ¸هيا ا ل þش� .

°ذ املؤمتر  نرصمة  نوات امخلس ا بوند وñد وتطور إ´ن ا �ت أن ا مهذه الوقائع  ث ملف س� لل ت
°فصß عن ساïر  تقß و ماألول بصورة  ّ°ظاممس�  ّالصßوما، اكنت، مع. ت احلزبم

ي ّا يع لفعل ّ°ظاممجة القامئة آنذاك بني  شم ّت احلزب  ة إىل أبد احلدود، لكن !الوة ه

ري فإهنا اكنت أيضا  شاشة  ساïر أجزاء احلزب اكنت أكرث  بوند  �ك!ىل أن صß ا ه D ل

ّ°ظاموØرخي . هتن وتضعف يوما بعد يوم ّت حزنا يف اخلارج ميw ا�م ليل القاطع ب
بوند �زيد شاشة تw ل!ىل أن ا سه من  ه  متى أعضاء 1898ففي !ام . ّالصßبنف � ا



7 

شرتك يف اخلارج، ويف حوايل !ام  نظمي احلزب ا بوند إىل  ملا ت شلكوا 1903ل لÕ انفصلوا 
سه تقال  نظ�  نفيف اخلارج  س� بت °فصالّ لك م تقالل و م� وال جمال Äلمامراة يف . س�

تقال�  بوند وا تقالل ا س�ا ل لهام اّص، وال يف تأّاhايتس�  .درجييّتل

�Æة بوند مهنا ّ اليت تنجم عن هذه الواقعةّ اليت لنêما ا تEلص ا �س فهيا؟  لال  þس� ل
بدأ  ها موضع ا ها ´سرتقاق وو ياع  ناء أما,ا و� ملرضورة � نص ضعحن لÕس ّاhي -ل

بوند نا ملوقف ا ªدأ ²ريه يقدم أساسا  لناك من  ي م�ه بدأ يف أنظمة -م مل و�كرþس هذا ا
ية يفرتض فهيا أن  ثال أو�د Äلعامل ا¸هيود يف احلزبلدا بوند  ممتعرتف ´ نا . ل يويف رأ

ي«أن هذه ا�هتازية حمضة، و ّذ سة من .  من أردأ نوع»ةيل مخلومن Øرخي تw األعوام ا
êت بل إىل رضورة وضع �د �  ªغي أن خنلص ال إىل �كرþس هذا ا êت  شا � êش êل يل

ية نكر أن ذ¦ اكن ´لفعل. ئمرة وا�دة وهنا ناك من  يهل  �ا؟ لقد تطورت ه  êش�
تقالل  تقالل و� س�يع أجزاء احلزب آنذاك حتت شعار � س� ªغي . ّاhايتمج �هل  يف

تEلص من ذ¦  �ري� ّاحتاد »مªدأ«\س�أن  نوب و²ري قازووالقس�ي بني  جل واألورال وا
 ذ¦؟

سه يعلن أن احلزب مل �كن موجودا يف الواقع +لك بوند  ّا نف °ظل  ّ نا . مم ل�ف جيوز  فك
�Æة اكنت حول �نطالق من �ج أي  ياب احلزب  متزي  ياء  ê وضع لأل ن� ت بغ ل�س�ش� م

ناء الو�دة العضويقضّية ّ إ!ادة  سّة؟ �ب ّ أهيا ا نوا !ىل يشء ل هادة، إ�مك مل ترب
تارخي ذ¦ ا هادمك  ´ّê êل بس êّش ت، إن مل �كن ذ¦ !ىل شذوذ تw الزن!ة ش

ية ªاط . صاخلصو نوات من اظظظظميميميميييييتتتتنننن »مªدأ«س�ت�وا نظمي س� من Øرخي !دة  ت�الل  خ
به ما �كون بعمل أنصار املدرسة  تارش�احلزب معل أ خيا اكنوا !ىل ّا�hن ية ّل

س بقا ملالحظة مار�س ا تعداد،  ّا ل ط سس� هم حمامني عن ا Õب أ ّاخرة،  ل س نفنص وط لت
س Ïّرد أن ا  .وط Øرخييل

ت«h¦، ال  ّا نطقيل يل ا مل� تقالل »ل هاد ´ّاhايتس� لال ، بقادر�ن لّتارخيسêش، وال �
بادئ«ىل تقدمي ظل من ترب�ر قامئ !ىل ! بوند اخلصويص»ملا و´ملقابل ال . ل لزن!ة ا

°دة إىل فكرة  ثة ا ثا بوند ا بديئ حلÆة ا نكر الطابع ا سêيع أن  ل ل ل مل ن ملتط . ّهيودية ّأمة\س�
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ية يف جوهرها ئة متاما ور يوية ا جعومن سوء احلظ أن هذه فكرة  ط ن يقول . صه
نابغ اكرل اكو نظر املار�يس ا لا رشارة،  :نظرأ(�سيك مل ّا بعة اخل 42!دد ل  ّاصةلط، وا

�ف وا«ملقال  لمذحبة  �ي  ّلقد كف« .)3، ص  من ذات العدد»ّهيودية ا¸قضّيةكÕش�
يان بدون أرضّ اليت  يهّأمةا¸هيود عن الوجود ك ها  �ال ميكن أن يقوم  ر ّوقد قر. »ل

هد  ثة ا سه، يف دراسة �د لهذا املؤلف  ي �ة اخلصائص القضّيةلعنف ّقو سا ويف  م ¸منيف ا
هوم ال تقدمي تعريف !لمي   yملفحماو �ةل ّقو êني h¦ م �ني أسا ي، رضورة وجود !ال س�م

هوم ثة(غة واألرض ّاÄل: ملفا °ة احلد ياألز به أيضا حر). 1903، 2، !دد م فوهذا ما  ا ّ�كت
س يه، يف ñدا� مع املعاد�ن  Ë ّحبرف هيودي فر\يس، هو الراد�اكيل ألفريد Äل �ة � ما

نةلّصوا يوين املعروف �رËر الزار.يها هو يقول عن ا لصه  إذا اكن قد �ال لربËر «: ف
نا من شعب اص فذ¦ شأنه سه موا ترب  طالزار أن  نف ح، أË ّأما أË فإنين أرص. يع

�ةبأنين ال أ!رتف ب... و�ت هيود�ّاhي  ّقو �ةلوÕس يل من ... ّهيودية م ّقو  ²ري م
�ةال ّقو يةم  ...\س� الفر

�ب، رمغ أهن؟ إنّأمةهل ا¸هيود  ّين أ با يف ماض انّألفوام ج يد، قىضشع  هد  °ذ  بع  ع م
ش! ����: جوا´ قاطعا ّفا تلزم مقدل ّعب  ناّما !دþس� �وفرة  هة رشوط ²ري  ال بد � . م

تطو ّأوال من أرض  °ا هذه !ىل األقلي ّر !لهيا، ال بد �، يف أ� تظار �م  ّحتادن، و´
شرتّاhي العاملي  ميوسع هذا األساس، من لغة  واحلال أن ا¸هيود مل يعد هلم . كةس�
شرتكةمشرتكة أرض  �ا ñديدا إذا قلت أن ... موال لغة  يف  تقد أنين أ شÕوال أ ض ع


يل، ال يعرف لكمة وا�دة من العربي  #
 ّ�رËر الزار،  م يوية، إّوأن. ةم ن ا  نلصه
شايعهيا من األجزاء األخرى من لف�ا تفامه مع  تواñه أكرب احلرج يف ا نÆاح،  مها ا ل س� ل
هورية الصغرية،  (»لعاملا ّا ّ يون عن « .)1903 أيلول 24مجل \س�ي��ز ا¸هيود األملان والفر

بولويني أو الر ّا¸هيود ا ن . طابع قويمل أي أVر أبدا ال حتمل ّاصةمث إن صفاهتم اخل. وسل
شلكون  نا أن �زمع مع درميون أن ا¸هيود  نا أل þوإذا  س�  ّمة، فإن تw األّأمةنفمسح

نعة مصطتكون  تاج �تEاب املضادّ أنّقواحل. س� ّ ا¸هيودي احلديث هو  ن يعة ن Äلطب 
رش قرËّاhي  ية  عخضع � أسالفه طوال مثا �ل أمام . »ن بقى بعد هذا من  س�وال  ي
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شأ فكرة  بوند ²ري أن  �ا �ةيل ّقو يم ّ خصو يص ّة Äلهيود الروس �كون لغهتا األد ة ش�
ها   .1 هبمّاصة اخلمةا اإلق�دودضوأر

تداعي من وÑة إن فكرة شعب هيودي اص ية مطلق ا �دا ل، !الوة !ىل أهنا  ع م
يايس ية يف مرماها ا ية، ر نظر ا س�ا جع لعلم تارخي . لل يع  لوالوقائع املعروفة من ا مجل

هد واأل�داث ا لس�ّ�ديث ا يلع ّيا تقدس� نا  ّة املعارصة يه بني أيد ل نا ا�ي ّم  ليل العلمي ل
بة سار سقوط اإلقطاع وتطو. القاطع !ىل ذ¦ ّففي أورو´ قا يلس�ّة اّر احلريط ّيا ة س�

ت °ب مع ا ّبا إىل  ل ج° °وا لغة ّا�hن يايس Äلهيود لس�ّحرر اج ية  ت�ختلوا عن األد ليش�
ش ّا يه، وبصورة ّاhي عب ل هرا نشون بني  Õظ تّمةا!يع ّ، مع ا ق الندماÑم يف ّم احملقّقدل

ساك ّا نا اخل. حييطون هبمّا�hن ن ل نا أن �رجع دوما إىل نظر� ªغي  تهل  ي !لي �  ّاصةف
°اء، رمغ أن حركة حترر ا¸هيود أمعق وأوسع فهيا ف° شلك ا يا  ت4علن أن رو ê س�س� س

ZÄ العامل ا¸هيود؟ أمن املمكن عندات ّمن أي ماكن آخر بفضل يقظة وعي بطويل 
رسّأن نلÆأ إىل الص ّدفة  يّ أنلنف ّ القوى الر يا !ىل جع س�ة يف أورو´ بأرسها، ويف رو

ت�ديد، يه !ىل وñه ّاألخص ّا ت !ىل اندماج ا¸هيود وبذل قصارى Ñدها حتتجّ اليت ل
ي ّتأبني خصو ص  هتم؟ل

ÄلÕس  يّا اندماج وإمّ إم: سوى طرح وا�دّهيودية ا¸قضّيةل ّا خصو ة؟ وفكرة ص
�ة« ّقو سجمني مع ّهيودية »م مل� فكرة ذات طابع رجعي واحض ال �ى أنصارها ا

هم  نة(نفسأ ها يا لسب، بل أيضا �ى أوئك ) لص �ّا�hن حف تو فحياولون ا Õهنا وبني ل بق 
ية ية- �أفاكر �شرتا ّا�ميقرا ط بوند (ّ �ةففكرة ). لا ّقو ناقض مصاحل العامل ّهيودية م ت 

 yية يه �ا  yداء لالندماج، �ا! yنا، �ا نا أو  س�ا¸هيود إذ ختلق �هيم،  مض نف!ل
تو« ي�ب رنان. »لغيا ية !ام «: �ك ية الو نندما أصدرت ا مجلع  مرسوم حتر�ر 1791طع

يال Äلعرقّأال  ا¸هيود، مل تول رش هو هدم... قلاه�ما  تاسع  عإن معل القرن ا ّ لك ل
تو«أنواع  نائهّا�hن ل، وأË ال أثين !ىل أوئك »لغيا بسعون إىل إ!ادة  þ . ولقد قدم

ªل ما فع# يف املايض . ّيةñلالعرق ا¸هيودي Äلعامل دمات  تابع يف ا ملس�تقوسوف  ي ل
                                                 

1
�رصية  يا ا تÆاوزها يف رو سمح Äلهيود  ّيه احلدود اليت ال  لق س� ب þ ّ. 
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سÆام م يف بعد اندماñه \تلف األمم و´ال �ةع ش�ىت الو�دات الخم ّقو ويعرب اكرل . »م
بارات أشد حزما أيضا بعاكوسيك، ملم�ا إىل ا¸هيود الروس، عن رأيه  سعداء . � لفا

�ات ا� ّجتاه ا ساكلف ß�ّ من ا ل ندما �كف«ن ال ميكن أن �زول خ ّإال   عن أن �كون ع
ساك هرة ا ّنرصا غربا، وتذوب يف  ل ي �د املمكن ّهذا هو احلل. نمجع Äل الو  قضّيةح

ساندّهيوديةا¸ نا أن  \ و يّ لك !لي سامه يف وضع �د Äلخصو ّمن  ص þ¸وها هو ذا ّهيوديةة ا 
بوند يعرقل هذا احلل ّا �د املمكن بعدم إقصائهل ، بل !ىل ّهيوديةية ا¸ّصخلصو ح الو

تعز�زه و�كرسه إ�ها ´لرتوجي لفكرة  þالعكس  رشوع ّهيودية »ّأمة«ب  العامل ّاحتادمل و
نا �مكن اخلطأ األسايس لـه. ا¸هيود و²ري ا¸هيود بوند«ها  بجيّاhي ، اخلطأ »ل�ز!ة ا

يصحّأن يصح ّ�ه و ثس� ّ�ه ا يةملم سجمون لالشرتا �لون ا ية-مل� ّا�ميقرا ط وهذا . ّهيودية ا¸ّ
بوند إىل فعل شاذّاخلطأ يؤد ّي ´ يةل ية- � ال تعرف �شرتا ّا�ميقرا ط يّ ّ األ : ة نظريا �مم

شيإcرة ربة العامل ا¸هيود جتاه العام ّل ²ري ا¸هيود، وزرع ا  األري�ن، و�روجي يفكوك ل
�ف عهنم يمك ا�. جاألرا ّوإ سهل نفيل مأخوذا من ذ¦ الكراس  
ل هذا األمر «: ل مإن 

�ةنظمي العاميل للتّحرمان ا(²ري املعقول  ّقو ئات م يل يف  ها من احلق يف ا ي �اك هث ¸مت مل
نا ) ّةاحلزب املركزي شط � ا�عوة  !لال ميكن أن  يف ما خيص ّال إ )!وا ذ¦الحظ(ت�
تارما �زال !لهيم، نظرا إىل املصاïر ّا�hن العامل ا¸هيود  خيا شّل ّية  عب ا¸هيودي، أن Äل

ترب ند ّناضل حىت  تع بقة ال)!!(ا ت ªرية  Äلط يف األرسة ا يةلك ّعام يةل °ذ فرتة . »مل العا مو
يوي يفة  بة يف  
ل هذه ا نا  يدة وا ّست ´ ن ه حص لغض Ñ بع Õص مل نروهّ حمرجتّشأة ل ّا ا ار ل

يب ضد ّوا رش« هÄل ّا نضال، إذ رأوا يف »ارةل ّا ّنّاhي  ل بوند رفض ّه ضد�ش� ل ا
ساهبم . غري ا¸هيوديب ا¸هيودي »مساواة«�!رتاف بـ °ون  بوند  حلوها مه جام!ة ا ت �ل ي

يوية نهذه امحلاقات ا نا ! لصه نهم �روجون ألكذوبة صارة، أل  »عوةّنا eÄحتّمس�«ف
يلّاحلرمان من حق«لـ بة ال »¸متث ا بة وإمنا أيضا »و�دمه« إىل ا¸هيود ل�ّس�´  إىل ل�ّس�´

�األرمن و ّاجلور بةا ّأم. ني و²ريمهج بولويل�ّس�´  ّ ن تÄل ّني فقد دعوË إىل ا  ّحتادقارب و�ل
ية الر ناضلني بأرسمه ضد األوتوقرا ّو�ندماج بني العامل ا ط يمل ّو وإذا اكن . ةس�

بولوين قد أرغى وأزبد ض �بّدلاحلزب �شرتايك ا Õس ذ¦ دون   ،Ëس وإذا ما ! فل
نضالوصف  ّا �ل الفكرة ال لّص يف  نيوية عن س� �ل ّهيودية ّأمةه بدأس�، ويف   ملا
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نظمي احلزب، بأنّحتاد� ّي يف  ªرية «ه ت ساواة ا¸هيود يف األرسة ا لكنضال من أñل  م
يةÄلطبقة ال ّعام يةل نضال، �كون »مل العا ّا �دان األفاكر ول تقا� من  م قد احنط ´ بادئ ن ملا

ش �دان ا ّإىل  ل بقةةكوك واإلcرم يد اآلراء ا س� و تارخي !رب تّألفتّ اليت ملمتج ّا ويف هذا . ل
سّا� ّيل ا ل بادئل �قار املطلق إىل سالح فعيل يف دمة األفاكر وا ملاطع !ىل �  .ف

�ة وال احلجج  �اج أن ال احلجج ا °قاد�ن إىل � نا  نطقهكذا جند أ � ملم ت س�س� نف
تار خيا �ة!ة الّج ذات الزنية وال احلجّل ّقو نم بوند تصمد أمام ا ند ا  ّ ل ل ومر�ß . قدع

êّلêّا ينيّدّة الرتّزادت من �دّ اليت تش يا�-�دات يف أوساط �شرتا ني طميقرا
يّة الزنّوس ومن �دّالر ّ!ة اخلصو سه ّت قد أVّنظاممل بعض اعندة ص نفرت يف �جتاه 
بوند-ّوبصورة أشد- �ىن شعا. ل !ىل ا تªدال من أن  نضالر يف ّا  !ةّ ضد هذه الزنل

ي ّاخلصو تارخيت !رب ّألفتّ اليت ةص ّا ّ اّشدّواليت  (ل êلêّ ت من أزرها، أ�زلوها مزنy ش
بدأ،  مêش�بّا ناقض جوهر�مل سطات عن الطابع ا 4ّني  ت ملسف D تقالل  ّاhايتس� لال

ّيويلّصو´لفكرة ا ن °حى عن . ّهيودية ّأمةة عن ه بوند أن  يêولن �كون يف وسع ا ل
�هّاhي اخلاطئ الطريق   جبرأة ورصا�ة هبذا اخلطأ وأ!لن عن ّإذا أقرّال إ فسار 

ثيل األفاكر  ،ارتداده حنو �ندماج ناع بأن رية  نا لعىل ا مموإ � ية�قن -��شرتا
ية ّا�ميقرا ط بوند !ىل ا، !اñال أم آñال،مغونُ يف أوساط العامل ا¸هيود سريّ ّت ا ي ّنحلل

يّعن طريق الزن ّ!ة اخلصو   حنو طريق �ندماج۞ة وامليضص

ّرش ألول مرة يف ّ \:  
رش ّا رش�ن األول 22، 51ارة، !دد ل  �1903.  
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