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  :صديقي العزيز 

ن قضـــية القــــرض ا .وصـــلتني رســـالة مســــاء اليـــوم حملتنـــي علــــى أن أكتـــب لـــك ثانيــــة اليـــوم

. تها اليـوم تعطينـي فكـرة عـن مصـدر إيجـاد هـذا املـالتلمسـاوالرسالة التـي  ،التركي قضية مهمة جدا

ســــتجتمع يف بــــاريس خــــالل بضــــعة أيــــام ) صــــندوق تــــوفير هيــــرش(إن جمعيــــة االســــتعمار اليهــــودي 

فهـو الوسـيط . ن وأنـا أطلـب منـك أن تنقـل اقتراحـاتي التاليـة لصـادوق خـانيوسيكون اجلميع موجود

املالئم حسب ما أعتقد، وهو عضو من أعضاء جمعية االستعمار اليهودي وستقوم اجلمعيـة باملهمـة 

أعضــــاء . هيئـــة اإلدارة. تؤســـس بنـــك االســـتعمار اليهــــودي حـــاال بمليـــوين جنيـــة اســـترليني: كمـــا يلـــي

دي أمــا األســهم فــيمكن تقريرهــا بســهولة وأظــن أننــي اســتطيع أن أفعــل هــذا جمعيــة االســتعمار اليهــو

فكل ما يبقى هـو سـهل وبعـد هـذا يسـتطيع . إذا كانت اجلمعية هي السند. باجلهاز احلاضر عندي اآلن

ستشترك اجلمعية يف هـذا . ن يقوم بتقديم القرض الذي ذكرته يل بخصوص احلكومة التركيةأالبنك 

وســتأخذ ضــمانة عــن القــرض الــذي تقدمــه للبنــك، األراضــي التــي ســتأخذها  ،دبصــورة تعــين فيمــا بعــ

  .هذا باختصار هو هيكل العمل. من احلكومة

سيضـــع كـــل جهـــاز الدعايـــة الـــذي عنـــدنا يف متنـــاول : وبـــدال عـــن هـــذا تقـــدم اخلـــدمات التاليـــة

مــن أمــام وأنــا أقســم بشــريف أن أنســحب تمامــا . اجلمعيــة ونفــتح بــاب االكتتــاب علــى أوســع مــا يمكــن

وهــــذا العمــــل األخيــــر يجــــب أن يقنــــع الســــادة بــــأنني لســــت سياســــيا وال . اجتــــاه القضــــايا الصــــهيونية

  .صاحب رؤوس أموال وليس عندي أية غاية أستفيد منها يف املستقبل من هذه االقتراحات
                                                 

لبناء مستعمرات " جمعية االستعمار اليهودي"أسس . ثري ورجل أعمال يهودي: البارون موريس دي هيرش)١(
كان أول رجل اتصل هرتزل به إلقناعه . يهودية يف األرجنتين وتبرع لها بحواىل عشرة ماليين جنيه استرليني

  .بتبني مشاريعه االستعمارية
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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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