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  ل أمام قيصر أملانيا سخطاب هرت
  أثناء زيارته لفلسطين
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يتقدم باحترام عميق وفد من أبناء إسرائيل إىل القيصر يف البالد التي كانـت آلبائنـا والتـي 

ال يربطنــا بهــذه األرض املقدســة لقــب امــتالك حقيقــي وقــد مــر علــى هــذه األرض التــي  .مل تعــد بعــد لنــا

 .كانت يوما يهودية أجيال كثيرة فـإذا مـا تكلمنـا عنهـا فـنحن كأنمـا نـتكلم عـن حلـم أيـام قديمـة جـدا

ولكــن احللــم مــا يــزال حيــا يعــيش يف مئــات اآلالف مــن القلــوب وقــد كــان وال يــزال البلســم الشــايف يف 

مل لشعبنا املسكين كانت فكرة صهيون تعود إىل قلوبنا املظلومة كلما جار علينـا األعـداء ألساعات ا

باتهامات واضطهادات وكلما استكثروا علينا القليل يف حقنـا يف العـيش وكلمـا أبعـدنا عـن اجملتمـع 

  .الذي يعيش فيه إخواننا املواطنون ـ الذين كنا مستعدين دائما ألن نشاركهم املصير

الفكـــرة خالـــدة مـــع انهـــا مـــرت يف تغييـــرات متعـــددة األنـــواع مـــع النـــاس واملؤسســـات  إن تلـــك

  .واألزمان

لــذلك فــإن صــهيونية اليــوم هــي صــهيونية عصــرية تنمــو مــن صــميم أحــوال اليــوم احلاضــر 

وصفاته وتهدف إىل حل املسألة اليهودية على أساس إمكانات الوقت احلاضـر ونحـن نـؤمن أننـا قـد 

 اريعفاملشـــ. ســـان قـــد أصـــبح غنيـــا جـــدا يف وســائل التنقـــل وطـــرق إجنـــازات العمـــلنــنجح اآلن ألن اإلن

التــــي كانــــت تبــــدو مســــتحيلة منــــذ نصــــف قــــرن فقــــط أصــــبحت أمــــرا عاديــــا اليــــوم غيــــرت قــــوة البخــــار 

  .والكهرباء وجه العامل وبمثل هذه األمور يجب أن نصل إىل حلول إنسانية

لقـــومي عنـــد إخواننـــا املتفـــرقين يف كـــل وفـــوق كـــل هـــذا فإننـــا قـــد جنحنـــا يف إثـــارة الشـــعور ا

ففــي مــؤتمرات بــازل وضــعنا منهــاج حركتنــا امــام العــامل كلــه وهــو أن نخلــق ضــمن القــانون . مكــان

لقـــد . هـــذه أرض أجـــدادنا أرض صـــاحلة لالســـتعمار والزراعـــة. املـــدين وطنـــا قوميـــا للشـــعب اليهـــودي
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إخواننــا جماعــة ضــخمة مــن العمــال رأيــتم جاللــتكم الــبالد إنهــا تستصــرخ أناســا ليعملــوا فيهــا وبــين 

يصرخون طالبين أرضا يزرعونها ونحن نريد اآلن أن نخلق مشـروع خيـر مـن حـاالت التعاسـة هـذه ـ 

ونحن نعتبر قضيتنا قضـية سـامية مؤهلـة ألن حتـوز  .من األرض ومن الناس ـ وذلك باجلمع بينهما

ة مـن أجـل املشـروع ولكننـا مـا عطف كبار األدمغة لذلك فنحن نطلب من جاللتكم مسـاعدتكم السـامي

إن صـداقة . كنا نقدم علـى مثـل هـذا الطلـب لـو كـان يف خطتنـا أدنـى أذيـة أو تعـد علـى حـاكم هـذا البلـد

درجــة ال يمكــن معهــا أن يقــوم هنــاك أي شــك يف نوايــا هــؤالء إىل جاللــتكم جلاللــة الســلطان معروفــة 

  .الذين يلجأون إليكم يطلبون تعطف جاللتكم يف نقل رغائبهم

ســتحمل إىل هــذه الــبالد  ةونحــن متأكــدون أن اخلطــة الصــهيونية ســتحمل معهــا اخليــر لتركيــ

فســتعمل علــى تثميــر مســاحات واســعة مــن األرض املهملــة يف املســتقبل  .مــوارد ماليــة ومــوارد عمليــة

  .القريب ويف هذا كله زيادة يف السعادة والثقافة ألناس كثيرين

ســـورية وفلســـطين والتـــي ســـتحمل علـــى عاتقهـــا نحـــن نخطـــط لقيـــام شـــركة يهوديـــة ألراضـــي 

وفكرتنـا هـذه ال تسـيء . مهمة القيام بهذا املشروع ونطلب لها أن تكون حتت حماية القيصر األملـاين

نحـن نعـرف  إىل حقوق أحد وال إىل مشاعره الدينية إنهـا تـؤمن املصـاحلة التـي طاملـا كانـت مرغوبـة

 .قام دين آبائنا أيضا لتي عليهاونحترم جميع األديان التي قامت على التربة ا

  



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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