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 ل سيعرض على هرت )١(تشمبرلين

  امشروع دولة يهودية يف أوغند

٢٣/٤/١٩٠٣  

  
  

  

ومــــا هــــي إال حلظــــات حتــــى بــــدأنا نــــتكلم يف املســــائل  .بــــدأ احلــــديث بــــذكر رحالتــــه األخيــــرة

  .اخملتصة باملوضوع

  عن مشروعك كنت يف مصر ماذا جد فيه؟قال تكلمت مع لورد كرومر 

 ىل تقريــر البعثــة الــذي كنــت قــد أرســلته إليــه أمــس وكــان موضــوعاًإأخبرتــه مــا كــان وأشــرت 

  .أمامه

  .إن التقرير غير مشجع: قال

  .البالد فقيرة ولكننا سنخلق منها شيئاً: قلت

إنهــا حــارة . هأوغنــد. لقــد وقعــت لكــم أثنــاء ســفري علــى بــالد مناســبة: قــال تشــمبرلين العظــيم

يف الداخل حتى لألوروبيـين تسـتطيعون أن تزرعـوا القطـن  على السواحل ولكن الطقس يصبح ممتازاً

تريــد أن  والسـكر فيهـا وقـد قلــت يف نفسـي وأنـا هنـاك هــذه الـبالد تصـلح للـدكتور هرتــزل ولكنـك طبعـاً

ثـــم فيمـــا بعـــد يجـــب أن تكـــون قاعـــدتنا فلســـطين " نعـــم: "أجبـــت. ىل فلســـطين أو مـــا يجاورهـــاإتـــذهب 

مــــن اليهــــود الــــذين يريــــدون أن  جــــداً كبيــــراً ذلــــك ألن هنــــاك عــــدداً هنســــتطيع أن نســــتوطن يف أوغنــــد

ولهذا فكرنا بالعريش لوضع سياسـة جذابـة ولكـنهم  قومياً ولكن يجب أوال أن نضع أساساً .يهاجروا

ررت هنــاك أن لــذلك اضــط .ومل أســتطع أن أوضــح األمــر لهــم كمــا أفعــل هنــا. ال يفهمــون هــذا يف مصــر

وهــي بــذلك . فقــط وكــان هــذا التنــازل ماليــاً -أطلــب تنــازال غيــر تــام بســبب احلالــة السياســية الراهنــة
                                                 

عيّن وزيرًا . يف جملس العموم" االحتاديين األحرار" ١٨٩١سياسي بريطاين، تزعم عام : جوزف تشمبرلين)١(
 .١٩٠٦ – ١٨٩٥للمستعمرات بين عامي 

  
منظمة التحرير الفلسطينية، : تونس( "١٩٨٧ -  ١٨٣٩مائتان وثمانون وثيقة خمتارة، : وثائق فلسطين" :املصدر

  .٤٠ – ٣٩، ص )١٩٨٧دائرة الثقافة، 
 



٢ 
 

وذلك ألن لنـا  -ملثل هذه البالد ال أحد غيرنا صفقة خاسرة إذا فكرنا باألرض ألن ال أحد يدفع ثمناً

فســنا حتــت حكــم مصــري أننــا لــن نضــع أن ويجــب أن يكــون واضــحاً .وراء هــذا الــدفع مطــامع سياســية

  .ولكننا نريد حكما بريطانياً

هــذه كانــت نيتنــا يف . لــن نتــرك مصــر .عنــدي شــعور بــأن األوضــاع ســتبقى علــى مــا هــي: هــو

كنــا قــد قررنــا أن ننســحب مــن مصــر يف الثمانينــات  .األصــل وأنــا أعــرف ذلــك ألين كنــت يف احلكومــة

ىل درجـة ال نسـتطيع معهـا إح عديـدة هنـاك من أموالنا فيهـا وأصـبح لنـا مصـال ولكنا استثمرنا كثيراً

وهكــذا يمكــن لــك وللــوطن الــذي تعمــل لــه أن تســتفيد مــن املمتلكــات البريطانيــة وأنــا متأكــد . أن نخــرج

ىل حل غير هذا وإذا كانت مستعمرتكم قويـة فأنـا إأنكم تستطيعون أن تستفيدوا أما إذا سارت األمور 

  .وتكلمنا يف مواضيع خمتلفة. داًمتأكد أنكم ستستطيعون أن تثبتوا أنفسكم جي

بعـــد يـــوم وســـيأتي الوقـــت الـــذي  ن مصـــاحلنا يف آســـيا الصـــغرى تقـــل يومـــاًإ: قـــال تشـــمبرلين

. بعـدأىل منـاطق إيقوم فيه النزاع حول هذه املنطقة بين فرنسا وأملانيا وروسيا بينما نحن نتراجـع 

  إذا تأسست يف هذه الفترة؟ ويف هذه احلالة ماذا يكون مصير مستعمرتكم اليهودية يف فلسطين

وهذا لن يكـون لنـا عـن " دولة شاغلة"أظن أن ذلك سيكون يف صاحلنا ذلك أننا سنكون : قلت

حسن نية القوى املتنازعة وإنما بسبب الغيرة ومتى تركزنـا يف العـريش حتـت احلكـم البريطـاين فـإن 

  .ضمن السلطة البريطانية فلسطين ستصبح أيضاً

  .حد بهذاىل إوبدا أنه اقتنع 

). بواســـطة جمعيـــة االســـتعمار اليهـــودي وروتشـــيلد(بعـــد ذلـــك تكلمـــت عـــن قضـــية جمـــع املـــال 

وبعـد ذلـك  .صحيح أننا ال نستطيع أن نعمل الكثير بخمسة ماليين جنيه يجـب أن حتسـن الـبالد قلـيال

  .جنلترا مستعمرة أخرىايكون جلو تشمبرلين شرف إعطاء 

ىل جانبنــا علــى كــل حــال ألن احلكومــة اإ ن روتشــينــه يجــب أن يكــوأوقــال  وســره هــذا أيضــاً

  .جنليزية اعتمدت عليهاال

إن أهــم شــئ هــو أن أحصــل يف النهايــة . أســتطيع أن أعمــل بدونــه أيضــاًو هــو معنــا طبعــاً: قلــت

  .ال ال أستطيع أن أسير يف العمل إن حياة اإلنسان قصيرةإعلى التنازل و

وهــذه  .رضــة األجانــب هــي نتيجــة املنافســةن معاإقــال  .كــذلك تكلمنــا عــن الهجــرة اليهوديــة

مبراطورية ضد فئـات مـن العناصـر األخـرى كمـا يف جنـوب املعارضة تالحظ يف أنحاء أخرى من اال
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جنليزيـة وقـد جتابـه احلكومـة اال. أفريقيا مثال وأظنه ذكر الهنـود الـذين يعارضـون يف جنـوب أفريقيـا

يكـون ذلـك بسـبب الضـغط الشـعبي عليهـا قلـت و .ىل إصدار قانون لألجانب ضد اليهـودإبما يضطرها 

لــو ســمحت يل بــأن أقــول كلمتــي هنــا يــا مســتر تشــمبرلين فأنــا أفضــل أن ال تصــدر بريطانيــا مثــل هــذا 

  .القانون أخرجوهم ولكن إياكم أن تصدروا قانون األجانب بحقهم

 حتى يكـون هنـاك ضـغط علـى كرومـر ليسـرع يف .وعند النهاية وعدين أن يتكلم مع النسدون

 .العمل

  



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


