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  "نداء من يهودي روسي إىل شعبه: التحرر الذاتي"

1882                 
  ) 1(بنسكر) ليو(يهوذا اليب : بقلم                                                               

  
  :ملخص

  
  .حية، إنما هم غرباء حمتقرون يف كل مكاناليهود ليسوا أمة 

  
  .حترير اليهود مدنياً وسياسياً ال يكفي لرفع قيمتهم بين الناس

  
إن الطريق الصحيح والوحيد إلصالح الوضع هو خلق قومية يهودية مؤلفة من شعب يعيش على 

  .إنه حترر اليهود الذاتي كأمة بين األمم تملك وطناً خاصاً بها –أرض يملكها 
  

  .جب أن ال نقنع أنفسنا بأن اإلنسانية وحركة التنوير سيكونان دواء أساسياً لشفاء شعبناي
  

إن ما يقف يف وجه بعثنا القومي هو عدم وجود احترام قومي واحترام ذاتي وعدم وجود مشاعر 
  .سياسية أو وحدوية، عندنا

  
  .ويكون ملكاً لنا هنا استثمارإن إيقاف جتوالنا من ملجأ آلخر، ال يكون إال بإيجاد ملجأ كاف يمكن

  
الوقت احلاضر هو أنسب األوقات لتحقيق مثل هذه اخلطة يجب أن تالقي املسألة اليهودية العاملية 

  .حالً قومياً 
                                                            

  بيروت( اجلزء األول، مرحلة اإلرهاصات،، "وثائق أساسية يف الصراع العربي الصهيوين"أيوب، سمير  :املصدر :
  .94 – 93، ص )1984دار احلداثة، 

 
)1 (

كان أبوه . ولد يف بولونية الروسية. طبيب روسي وزعيم صهيوين) 1891 – 1821(بنسكر ) ليو(يهوذا اليب   
يويل الشؤون اليهودية  1860بدأ منذ . من علماء عصره املتنورين فعمل على تزويد االبن بثقافة روسية متنورة

لثقافة الروسية كلياً يف حياة كل يهودي روسي اهتماماً بارزاً إىل جانب إصراره على وجوب سيادة اللغة وا
وما أن وقعت مذابح . بدأ الشك يساوره حول مقدرة التنوير وحده على حل مشاكل اليهود 1871بعد عام . ودينه
حتى راح يبحث عن عالجات وأساليب جديدة فسافر إىل أوروبا الغربية والوسطى لنشر أفكار دعوته  1881

، حين ترأس حركة أحباء 1884ثم ما لبث أن تصهين عام . اليهود يف مرحلة قومية اجلديدة إىل ضرورة تركيز
  .صهيون اجلديدة
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إن بعثنا القومي سيسير ببطء إنما يجب علينا نحن أن نقوم باخلطوة األوىل ثم يتبعنا أحفادنا 

  .بخطى متزنة متئدة
  

  .اليهود القومي بتأسيس جملس لزعماء اليهوديجب أن يبدأ بعث 
  

مهما بلغت التضحيات فهي ليست باهظة يف سبيل الوصول إىل الهدف الذي سيؤمن مستقبل أمتنا 
أما التحقيق املايل ملثل هذا املشروع فلن يكون، واحلالة هذه، . الذي هو يف خطر يف كل مكان

  .مشكلة صعبة ال يمكن تخطيها
  

 !له سيكون معكمساعدوا أنفسكم وال
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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