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مل نتوصـــــل إىل نتيجـــــة إيجابيـــــة بخصـــــوص وضـــــع الوفـــــد حتـــــت رعايـــــة صـــــاحب اجلاللـــــة 

يف مقـابلتي األوىل لـه يف القسـطنطينية كنـت أظـن أن هـذه النتيجـة  عندما اجتمعت بـه. مبراطوريةاال

ـــــى الفكـــــرة  ســـــتجيء يف أعقـــــاب اللفتـــــة العلنيـــــة يف القـــــدس وذلـــــك أن جاللتـــــه كـــــان يعطـــــف جـــــدا عل

وقـــد تـــم االتفـــاق علـــى أن أقـــدم مســـودة . الصـــهيونية األمـــر الـــذي نحـــن مـــدينون ملســـاعدة ســـموكم بـــه

تها وقبلـت املسـودة بشـيء قليــل مـن احلـذف وهـا أنـا أرســل وقــد قـدم .خطـابي قبـل االسـتقبال الرسـمي

علـى أنـه البـد أن تكـون  .إليك اخلطاب الذي قلته يف القدس راجيا من سموكم أن تـرد يل هـذه النسـخة

قد حدثت صعوبات فيما بين املقابلة يف القسطنطينية وبـين اسـتقبال الوفـد يف القـدس أنـا ال أعـرف 

أقـدر ذلـك ألن صـاحب اجلاللـة مل يـذكر احلمايـة لشـركة األراضـي بعد مـا الـذي حـدث بالضـبط ولكنـي 

أو شــركة الهنــد الشــرقية كــان " الشــركة القانونيــة"إن تأســيس شــركة لألراضــي علــى نمــط  .يف جوابــه

  .يبدو أنه الشئ الذي يمكن احلصول عليه بدون إثارة أي شعور باالستياء عند سائر القوى

ضرة ـ ليس هناك جمال للمعارضة من قبل فرنسا وهي ماأزال أعتقد أنه ـ ضمن احلالة احلا

فاحلكومـة احلاضـرة  .حماية هذا اجلزء من الشرق وحادث الفاشودا يؤكد هذا الرأي يالقوة التي تدع

  .للجمهورية يجب أن تقبل باألمر الواقع إال إذا كان بالغ اإلهانة

" فصـلة ومباحثـات أكثـرإن األمر يحتاج إىل دراسـة م"وبما أن صاحب اجلاللة تفضل بقوله 

  .فالبد أن أعرف قريبا ماهية هذه الصعوبات التي قامت
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. ثم أصبح أميرها ١٨٥٦فردريك األول، كان وصياً على عرش والية بادن األملانية إىل عام : دوق بادن الكبير 
 .كان صديقًا حميماً لهرتزل

  
إىل  ٦٣٧، اجلزء األول من عام جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية: ملف وثائق فلسطين" :املصدر
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إذا مل يكــن تفســيري للحـــوادث االخيــرة خمطئـــا فــإن الصــعوبات اخلارجيـــة ولــيس تغيـــر رأي 

أزال متـذكرا  ما. صاحب اجلاللة هي التي أدت إىل تأجيل إعالن احلماية األملانية التي كنا ننتظرها

نه يف مثل هـذه القضـايا التاريخيـة العامليـة كـل ا .احلكيمة التي تفوهتم بها يف مانوكلمات سموكم 

وربما مل أكن على خطأ إذا اعتبـرت أن هـذه احلمايـة التـي نريـدها هـي قائمـة  .خطوة حتتاج إىل صبر

  .ومن أجل هذا األمر سأقوم بما يتطلب مني من إخالص يف العمل وحذر .إىل أن أسمع العكس

مــدينا لســموكم بالشـكر واالمتنــان مــن أجــل مسـاندتكم قضــيتنا حتــى لــو تغيــرت  هـذا وســأظل

السياسة األملانية ورفضتها ذلك ملا تتركه مساندتكم املعنويـة لنـا مـن إيمـان بـأن قضـيتنا ال يمكـن 

  .إال أن تكون على حق ما دام عقل كبير مثل عقلكم يرضى عنها

التــي جــرت بينــي وبينــك والتــي أقــوم أنــا  كــم أتمنــى أن يعــرف العــامل بأجمعــه عــن احملادثــات

  .بواجبي بإبقائها سرية

إن هـــذه الطريقـــة الشـــريفة والبســـيطة يف تأديـــة عمـــل احلـــاكم ســـتؤثر يف الكثيـــر مـــن النـــاس 

لقــــد كانــــت حلظــــات ال تنســــى خففــــت عنــــي املتاعــــب واألحــــزان التــــي . وجتعــــل بعضــــا مــــنهم يخجلــــون

مـــن أجـــل الفرصـــة التـــي ســـمحت يل بـــأن أتعـــرف إىل القيتهـــا أثنـــاء عملـــي الشـــاق، وســـأظل ممتنـــا أبـــدا 

 .شخصية القيصر املشرقة

  



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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