
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

   )1(حاد هاعامأ لاقم نم تافطتقم
  "احلقيقة من فلسطين"

1891  

  

كـانوا عبيـدا يف بلــدان الدياسـبورا، وفجـأة وجــدوا أنفسـهم وســط حريـة بـال حــدود، بـل وســط 

ولقــد ولـد هـذا التحـول املفــاجئ يف . حريـة ال رادع لهـا وال يمكـن العثــور عليهـا إال يف تركيـا وحـدها

حــين يصــبح العبــد الســوء ســيدا، وهــم يعــاملون العــرب "نفوســهم مــيال إىل االســتبداد، كمــا هــي احلــال 

بروح العداء والشراسة فيمتهنون حقوقهم بصـورة معوجـة وال معقولـة، ثـم يوجهـون لهـم اإلهانـات 

فكـر بـأن العـرب كلهـم مـن الوحـوش نحـن ن.. دون مبرر كافٍ ويفاخرون بتلك األفعال رغـم كـل ذلـك 

  "..الهمج الذين يعيشون كاحليوانات وال يفقهون ما يدور

 
  

                                                 
 Asherواسمه احلقيقي آشر زيف جنسبرج  " واحد من الشعب"كلمة عبرية معناها  Ahad Ha‐Amهاعام  أحاد )1(

Zvi Ginsberg وقد ولد يف  1927وتويف سنة  1856ولد سنة . وكان يوقع على مقاالته باسم آخادهاعام
 1885 سنة" ليس هذا هو الطريق"أوكرانيا من أسرة ثرية ارستقراطية وتأثر بأعمال بيساريف ونشر مقاال بعنوان 

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

ناء مفاوضاته مع اإلجنليز تمهيداً إلصدار وعد بلفور واهم ما وبالرغم من ذلك فإن وايزمان كان يستشيره أث. شديد
لقد انقضت عدة أشهر منذ انعقاد "قال فيه  1897سنة " الدولة اليهودية واملشكلة اليهودية"نشره مقال بعنوان 

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

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

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