
 1799رسالة نابليون إلى )اإلسرائيليين( 

 

من نابليون بونابرت القائد األعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا إلى ورثة فلسطين 

 .الشرعيين

، أيها اإلسرائيليون، أيها الشعب الفريد، الذي لم تستطع قوى الفتح والطغيان أن تسلبه نسبه ووجوده القومي

 .وإن كانت قد سلبته أرض األجداد فقط

إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين. وإن لم تكن لهم مقدرة األنبياء مثل إشعياء، ويوئيل، قد أدركوا 

ما تنبأ به هؤالء بإيمانهم الرفيع أن عبيد هللا "كلمة إسرائيل في اللغة العبرية تعني أسير هللا أو عبد هللا" 

 .صهيون وهم ينشدون، وسوف تعمهم السعادة حين يستعيدون مملكتهم دون خوفسيعودون إلى 

انهضوا بقوة أيها المشردون في التيه، إن أمامكم حرباً مهولة يخوضها شعبكم، بعد أن اعتبر أعداؤه أن أرضه 

التي ورثها عن األجداد غنيمة تقسم بينهم حسب أهوائهم. ال بد من نسيان ذلك العار الذي أوقعكم تحت نير 

م تكن تسمح بإعالن مطالبكم أو التعبير العبودية، وذلك الخزي الذي شل إرادتكم أللفي سنة. إن الظروف ل

عنها، بل إن هذه الظروف أرغمتكم بالقسر على التخلي عن حقكم، ولهذا، فإن فرنسا تقدم لكم يدها اآلن حاملة 

 .إرث إسرائيل، وهي تفعل ذلك في هذا الوقت بالذات، وبالرغم من شواهد اليأس والعجز

ويمشي بالنصر أمامه وبالعدل وراءه، قد اختار القدس مقراً لقيادته،  إن الجيش الذي أرسلتني العناية اإللهية به،

 .وخالل بضعة أيام سينتقل إلى دمشق المجاورة، التي استهانت طويالً بمدينة داود وأذلتها

يا ورثة فلسطين الشرعيين... إن األمة الفرنسية التي ال تتاجر بالرجال واألوطان كما فعل غيرها، تدعوكم 

 .بضمانها وتأييدها ضد كل الدخالءإلى إرثكم 

انهضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تخمد شجاعة أحفاد هؤالء األبطال، الذين كان تحالفهم األخوي  

 .شرفاً ألسبرطة وروما، وأن معاملة العبيد التي طالت ألفي سنة لم تفلح في قتل هذه الشجاعة

سارعوا، إن هذه هي اللحظة المناسبة، التي قد ال تتكرر آلالف السنين، للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم 

بين شعوب العالم، تلك الحقوق التي سلبت منكم آلالف السنين؛ وهي وجودكم السياسي كأمة بين األمم، وحقكم 

 .وا ذلك في العلن وافعلوه إلى األبدالطبيعي المطلق في عبادة إلهكم يهواه، طبقاً لعقيدتكم، وافعل

 بونابرت 

 


