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   )١(ل إىل روتشيلدسرسالة هرت

  جنوبيةلا كاريأم في اليهود نستيطاا لحو

١٨٩٥/ ٦/ ١٥  

  
حـــالل مـــع تركنـــا مفاوضـــينا الدبلوماســـيين يف أمريكـــا اجلنوبيـــة، يتممـــون معاهـــدات اال لقـــد

  .انتهت هذه املعاهدات اآلن ونحن متأكدون من البالد التي سنحتلها لقد .الدول هناك

هناك شك من أن هذه العملية شرعية ولكنها ليسـت خاليـة مـن الوسـاوس، نحـن نعـرف  ليس

أن الثمن يزداد ازديادا ال يدري به البائع يف البدء ولهذا السبب وبعد أن تتم معامالت البيع والشـراء 

إذا  أمـا. ر بين أن يقبض الـثمن نقـدا أو يأخـذه أسـهما حسـب القيمـة االسـميةنعطي البائع حق االختيا

وعلـى كـل حـال فلـن يكـون علينـا لـوم يف . ىل نفسـه أكثـرانـه بـذلك يسـيء اظن بأن األمـر كلـه خديعـة ف

  .شيء

وعنـــدما . أرض اليهـــود اجلديـــدة يجـــب أن تستكشـــف وتســـتخدم بجميـــع الوســـائل احلديثـــة نا

ن البقعـــة التـــي ســـنأخذها وبعـــد أن تـــتم معـــامالت الشـــراء وعقـــوده الدوليـــة يقـــرر علماؤنـــا اجلغرافيـــو

داريـــين اســـتحمل هـــذه الســـفينة مـــوظفين . ىل ذلـــك املكـــان لتســـتلم األرضاواخلاصـــة، ستســـير ســـفينة 

  .ومندوبين من اجلماعات احمللية نوفنيين خمتلفي

  :عمل هؤالء الرواد مقسما يف ثالثة أمور سيكون

  .بالد الطبيعية درسا دقيقادراسة خصائص ال :أوال

  .دارة مركزية حمكمةاتأسيس  :ثانيا

  .توزيع األراضي :ثالثا

                                                 
رئيس القسم املصريف الفرنسي يف عائلة روتشيلد اليهودية، تبنى أوائل : البارون ادموند دي روتشيلد )١(

لي للصهيونية سكان ضد املفهوم الهرت. املستعمرات اليهودية يف فلسطين، وجمع لها ماليين الدوالرات من أسرته
  .السياسية إىل أن أعلنت احلرب العاملية األوىل

  
٦٣٧، اجلزء األول من عام "جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية: ائق فلسطينملف وث" :املصدر 

  .٧١، ص )١٩٦٩وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العامة لالستعالمات، : القاهرة(، ١٩٤٩إىل عام 
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األعمــال الثالثــة تــتالحم معــا، وال بــد أن نوســعها بحكمــة لتتناســب وغايتنــا التــي هــي  وهــذه

  .معلومة لدى اجلميع

سـبة أمر واحد مل نوضحه بعد، وهو طريقة توزيـع السـكان علـى املنـاطق اخملتلفـة بالن هناك

ن نفكــر بـــالطقس ونعطـــي لكـــل فئـــة مــا يشـــبه الطقـــس الـــذي هـــم أشـــرط مهـــم هنـــا . للجماعــات احملليـــة

  .. بعد هذا التقسيم العام تأتي االعتبارات األخرى اخلاصة قامتهم األوىلامتعودون عليه يف مكان 

وســـيكون كـــل شـــيء منظمـــا منـــذ البـــدء، وحتـــى علـــى الســـفينة التـــي ستســـير الحـــتالل الـــبالد 

كـــل واحـــد مهمتـــه واضـــحة، العلمـــاء والفنيـــون والرؤســـاء واملوظفـــون وأخيـــرا وأهـــم اجلميـــع ســـيعرف 

  .املمثلون املعتمدون للجماعات احمللية

 .تبدو بالدنا اجلديدة من بعيد سيرتفع علمنا على سارية وعندما

  



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   


