
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

   )١(حاد هاعامآحتذير 
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  ١٨٩١ ليربأ/نيسان
  

  

نهــم ال القــد اعتــدنا علــى االعتقــاد بــأن جميــع العــرب رجــال بــدائيون يعيشــون يف الصــحراء و

ن العــرب وخاصــة ســكان املــدن اهــذه غلطــة كبيــرة فــلكــن . يــرون وال يفهمــون مــا يجــري مــن حــولهم

مــــنهم يــــرون ويفهمـــــون مــــا نفعلـــــه ومــــا نبتغيـــــه يف فلســــطين لكـــــنهم ال يقــــابلون هـــــذا بعمــــل مضـــــاد 

ويتظـــاهرون بـــأنهم ال يالحظـــون شـــيئا ذلـــك ألنهـــم ال يـــرون يف الوقـــت احلاضـــر فيمـــا نفعلـــه اآلن أي 

  .تهديد لهم يف املستقبل 

  

ىل درجــــة زحفنــــا علــــى اجملــــال احليــــوي للمــــواطنين اولكــــن إذا مــــا تطــــور األمــــر يف فلســــطين 

 .نهم لن يتخلوا عن مكانهم بسهولةااألصليين ف

  

                                                 
 Asher  غواسمه احلقيقي آشر زيف جنسبر" واحد من الشعب"كلمة عبرية معناها  Ahad Ha‐Amأحادهاعام  )١(

Zvi Ginsberg  وقد ولد يف أوكرانيا  ١٩٢٧وتويف سنة  ١٨٥٦ولد سنة . هاعام ادحمقاالته باسم آوكان يوقع
ردًا على  ١٨٨٥ سنة" ليس هذا هو الطريق"رستقراطية وتأثر بأعمال بيساريف ونشر مقاال بعنوان أمن أسرة ثرية 

ن جماهير احلركة كلقرارات املؤتمر الصهيوين األول، إذ كان يرى أن الطريق هو يف إحياء الثقافة اليهودية 
الصهيونية كانت تعارضه يف هذا الرأي ويف رأيه القائل بأن استيطان فلسطين يأتي بأسلوب تدريجي وبحذر 

ليز تمهيداً إلصدار وعد بلفور كناء مفاوضاته مع اإلنالرغم من ذلك فإن وايزمان كان يستشيره أث ىلعو. شديد
لقد انقضت عدة أشهر منذ "قال فيه  ١٨٩٧سنة " الدولة اليهودية واملشكلة اليهودية"هم ما نشره مقال بعنوان أو.

 ومند أن عاد أعضاء الوفود. ه ال زالت تتردد يف احلياة اليومية ويف الصحافةءانعقاد املؤتمر الصهيوين لكن أصدا
ثم قال  ".متلهف إىل سماع هذا اآلمال) اليهودي(وهم يبهرون أسماع الرأي العام باملعجزات التي ستتم والشعب 

إن التاريخ يحدثنا عن فلسطين أيام حكم هيرودس : "متنبئاً بما ستكون عليه هذه الدولة اليهودية يف املستقبل
وقد بذل احلكام الرومان كل ما يف وسعهم . حتقاروأنها كانت دولة يهودية لكن ثقافتنا القومية كانت موضع ا

وهكذا ستكون هذه الدولة اليهودية اجلديدة أنها ستنشر . وغرس الثقافة الرومانية مكانها.. القتالع هذه الثقافة 
 ".املوت وجتلب العار على شعبنا

  
إىل  ٦٣٧اجلزء األول من عام  ،جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية: ملف وثائق فلسطين" :املصدر

  .٦٧، ص )١٩٦٩وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العامة لالستعالمات، : القاهرة( "١٩٤٩عام 
 



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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