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  إىل اليهود )1(نداء شبتاي زيف
1798  

  

ال يغـــربن عـــن ذهـــنكم أن زفـــراتكم وتنهـــداتكم صـــعدت يف خـــالل العصـــور إىل : أيهـــا اإلخـــوان

ا مــن هاد فهــال تنــوون أن تتخلصــوا نهائيــعنــان الســماء لشــدة مــا رزحــتم حتــت أثقــال اجلــور واالضــط

ا إننـا نـرى االزدراء مرافقـ. مـجالهاحلالة املقرونة باإلذالل واالنحطاط التـي وضـعكم فيهـا أنـاس مـن 

فقـد حـان الوقـت لتحطـيم سالسـل اخلسـف واإلهانـة التـي طـوق العـدو . لنا يف كل مكـان فالبـدار البـدار

نعـم قـد آن األوان لنهوضـنا واحـتالل املركـز الالئـق . وخلع النير الـذي ال يطـاق احتمالـه .بها أعناقكم

إن عــــددنا يبلــــغ ســــتة ماليــــين . جديــــد هيكــــل أورشــــليمبنــــا بــــين أمم العــــامل فهيــــا بنــــا أيهــــا اإلخــــوان لت

وفــــى حوزتنـــا ثـــروات طائلــــة واســـعة وممتلكــــات عظيمـــة شاســــعة . منتشـــرين يف جميـــع أقطــــار العـــامل

إن الفرصــة لســانحة ومــن واجبنــا أن  .فيجــب أن نتــذرع بكــل مــا لــدينا مــن الوســائل الســتعادة بالدنــا

  .نغتنمها

هـذا املشـروع املقـدس وهـي إقامـة جملـس ينتخبـه إنه يجـب العمـل بالوسـائل التاليـة لتحقـق 

 .وروســيا .وبولونيــا .واجملــر. وسويســرة. إيطاليــا: ا التاليــة وهـييهـود املقيمــون يف اخلمســة عشــر بلــدال

  . وإفريقيا .وآسيا .وتركيا .والسويد وأملانيا .وبالد ولس .إسبانيا .بريطانيا العظمى .بالد الشمال

                                                 
وتأثر بالقبالة يف شبابه وبعد . ولد يف أزمير. مسيح دجال). 1626 – 1676( Shabbetai Tzviشبتاي زيف  )1(

. ائيلوقع حتت تأثير مفهوم اخمللص ونداء من السماء بأنه سوف يخلص إسر) 1649 – 1648(مذابح شميلنكي 
توجه إىل سالونيكا حيث أعلن أنه  1654ويف سنة . ونتيجة لذلك عارضه حاخاميو سمارنا. وأعلن إلغاء الصوم

أعلن ناتان  1665ذهب إىل رودس وطرابلس ومصر وعاد إىل فلسطين ويف سنة  1662ويف سنة . النبي املنتظر
ملا عاد إىل تركيا استقبل بحفاوة من و. وأعلن حاخاميو القدس خروجه عن الدين). حاخام غزة(أوف جازا 

وسجن يف قلعة . ذهب إىل القسطنطينية ليعزل السلطان ولكن ألقي القبض عليه 1666ويف سنة . اجلماهير
وصدمت جماهير اليهود من إسالمه لكنه ظل . وخشي شبتاي من غضب السلطات الدينية أعلن إسالمه. جاليبويل

سيكون "أن املسيح ) تفسير للتوراة(ل تصرفه هذا بأنه جاء يف سفر الزوهر وعل. يمارس الطقوس الدينية اليهودية
  ".خيراً يف الداخل شريراً يف اخلارج

637، اجلزء األول من عام "جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية: ملف وثائق فلسطين" :املصدر 
  .36 - 35، ص )1969عامة لالستعالمات، وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة ال: القاهرة(، 1949إىل عام 
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ين فـى هـذه البلـدان كلهـا يمكنهـا أن تبحـث يف مهمتهـا لتتخـذ فاللجنة املمثلة لليهـود املقيمـ

مـــا تـــراه مـــن القـــرارات يف صـــددها ويكـــون مـــن الواجـــب علـــى جميـــع اليهـــود أن يقبلـــوا هـــذه القـــرارات 

  .ويجعلوها بمثابة قانون ال مندوحة لهم من اخلضوع له

ن مصر مع حفـظ أما البالد التي تنوي قبولها باتفاق مع فرنسا فهي اقليم الوجه البحري م

. منطقة واسـعة يمتـد خطهـا مـن مدينـة عكـا إىل البحـر امليـت ومـن جنـوب هـذا البحـر إىل البحـر األحمـر

فهـذا املركــز املالئــم أكثــر مــن أي مركــز آخــر يف العـامل يجعلنــا بواســطة ســير املالحــة اآلتيــة مــن البحــر 

وال شـك يف أن . ية واجلنوبيـةاألحمر قابضين على ناصية جتارة الهند وبالد العرب وأفريقيـا الشـمال

وهــي . بــالد أثيوبيــا واحلبشــة ال تتــأخر عــن إقامــة عالقاتهــا التجاريــة معنــا بمــلء الرضــا واالرتيــاح

  . البالد التي كانت تقدم للملك سليمان الذهب والعاج واحلجارة الكريمة

وموقـع بالدنـا علـى البحـر املتوسـط يمكننـا . جماورة حلـب ودمشـق لنـا تسـهل جتارتنـاثم إن 

  .من إقامة املواصالت بسهولة مع فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من بلدان أوروبا

وملا كانت بالدنا يف موقع متوسط من العـامل فإنهـا ستصـبح كمسـتودع جلميـع احلاصـالت 

  .التي تنتجها األراضي الغنية

ا االتفاقات والترتيبات األخرى اخلاصة باقتراحاتنا على الباب العايل فال يجـوز نشـرها أم

وســــنكون مضــــطرين إلبقــــاء هــــذه املســــألة منوطــــة بحســــن إدارة األمــــة . علنــــاً وعلــــى رؤوس األشــــهاد

  .الفرنسية

يجــــب أال تــــدخروا وســــيلة أو تضــــحية يف ســــبيل الوصــــول إىل هــــذه الغايــــة أي : أيهــــا األخــــوان

وأن جنــدد الــبالد املقدســة التــي . إىل بالدنــا حيــث يمكــن أن نعــيش يف ظــل شــرائعنا اخلاصــةالرجــوع 

أراكـم  وما أظهروه مـن الشـجاعة والشـهامة فكـأين. اشتهر أجدادنا بما بذلوه يف سبيلها من التضحية

ا لقـد قربـت السـاعة التـي ينتهـي فيهـ. فيـا أيهـا اإلسـرائيليون. اآلن ونار اإليمان تضطرم يف صدوركم

 .إن الفرصة اآلن سانحة فحاذروا أن تفلت من أيديكم. أجل حالتكم التعسة

 

  



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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