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  " مستقبل أمتنا"

1883  
  )1(موشيه اليب ليلينبلوم: بقلم                                                                                         

  

باريس أو برلين أو سانت بترسبرغ أو يف غيرها ال تسمعوا ملن يقول بأنه يجب علينا أن نندمج يف 

بيننا الذين يؤمنون باالندماج، وال تنتظروا منهم أن يقودونا يف " للمتنورين"كذلك ال تسمعوا 

عندما حكم انطيوخوس على اليهود باملوت مل يأت خالصهم من القدس إنما جاء . مهمتنا املقدسة

غنياء املندجمون يف العاصمة والصديقيون فقد أما أولئك األ. من هاسموحين من قرية مودين

فقط أبناء الشعب احلقيقيون ورجال الدين ذوي الشجاعة . استسلموا بمهانة للجالد اليوناين

يبقى اجملد احلقيقي بعد . اخلارقة من هاسموحين هم الذين خلصوا اسرائيل ومن ثم تبعتهم القدس

  :بلإن أمامنا ثالثة س! ملن سيحقق اخلالص إلسرائيل

  

أن نبقى كما نحن وأن نضطهد إىل األبد، وأن نكون غجراً، وأن نواجه املذابح املوجهة  - 1

 .ضدنا وأن نتعرض حتى إىل حملة إفناء

أن نتخلى عن اليهودية ونتبع دين األمميين : أن نذوب كليًا مع األمم التي نعيش بينها - 2

فيه أحفادنا قد فقدوا كل  ونظل مع هذا حمتقرين لسنين عديدة إىل أن يأتي يوم بعيد يكون

 .اتصال لهم مع اليهودية بل يكونوا قد ذابوا كلياً مع اآلريين

                                                            

  بيروت(  اجلزء األول، مرحلة اإلرهاصات، ،"وثائق أساسية يف الصراع العربي الصهيوين"أيوب، سمير،  :املصدر :
  .98 – 97، ص )1984دار احلداثة، 

  
)1(

ولد يف كيداين ونشأ على التعليم . ، مؤلف بالعبرانية وداعية صهيوين)1910 – 1843(موشيه اليب ليلينبلوم   
ما لبث أن خضع لتأثير األفكار التي نادت بها حركة . الديني فتثقف به وتمكن منه حتى صار من علماء التلمود

التحررية واجملددة  وأصبح لزامًا عليه أن يوفق بين حرفية الشرع التلمودي واألفكار). الهاسكاال(التنوير آنذاك 
نادى باإلصالح الديني املعتدل فأثار غضب املتدينين وتخلى عنه أهله . التي كانت منسجمة مع روح العصر

وأصبح من . كرس بقية حياته للحركة الصهيونية 1881بعد عام . اعتنق بعض األفكار االشتراكية. وأصدقاؤه
ومع ظهور . مت لتشجيع االستعمار الصهيوين يف فلسطينالتي قا) أحباء صهيون(األعضاء البارزين يف منظمة 

  .هرتزل صار من أنشط مؤيديه يف روسيا
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أن نبذل جهوداً إلحياء إسرائيل يف أرض أجدادها حيث ستحصل األجيال القادمة على  - 3

  .حياة طبيعية بكل معنى الكلمة

  !اختاروا ما تريدون

  

 



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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