
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

  رسالة هرتسل إىل صادوق خان،
  اإلسرائيلي،  )١(كبير حاخامي باريس وفرنسا والرئيس الفخري لألليانس

   بشأن مباحثاته مع السلطان العثماين
  

٢٦/٧/١٨٩٦  

  
  

كنــت يف القســطنطينية، حيــث حصــلت علــى نتــائج : هــي احلقــائق، باختصــار وثقــة تامــة هــذه

ومــع أنــه يعــارض فكــرة البيــع " فلســطين لليهــود"بمشــروعي  أخــذ الســلطان علمــاً. أذهلتنــي أنــا أيضــاً

. ذا وجــدنا الصــيغة املناســبةإنــه يمكــن عقــد الصــفقة أعــاملني بامتيــاز مــن عــدة نــواح وجعلنــي أفهــم 

يــدعو الســلطان اليهــود، : ظ مــاء الوجــه وقــد قــدم العــرض التــايل مــن حاشــية الســلطانحفــ ألةنهــا مســإ

وتــــابعين  ىل وطــــنهم التــــاريخي، وليســــتقروا هنــــاك بحكــــم ذاتــــي مســــتقلين إداريــــاًإبحفــــاوة للعــــودة 

  .مبراطورية التركية، ومقابل ذلك يدفعون له ضريبةلال

ذا إجو وغيــــره بمســــاعدتهم مونتــــا. ىل لنــــدن حيــــث وعــــدين الســــير صإبهــــذه النتيجــــة  ذهبــــت

ين او. موافقـة الـدول الكبـرى، اشـتراك صـندوق هيـرش، اشـتراك ادمونـد روتشـيلد: حتققت هـذه الشـروط

ىل بـــاريس وتكلمــــت مــــع إفــــذهبت . آمـــل حتقــــق الشــــرط األول ألنـــه ســــبق ألمــــرين أن وعـــداين بالتأييــــد

ال إ  يشــترك بهــا ن الأي أ -أخبرتــه بــاألمر ورجوتــه أن ينضــم إىل القضــية بشــروطه دادمونــد روتشــيل

ين أرتـــب كـــل شـــيء مـــع اال ضـــرورة لـــه ألن يظهـــر ون أوقلـــت لـــه . بعـــد أن يوقـــع عليهـــا، وتخـــتم، وتســـلم

ن توضــع اخلطــة موضــع التنفيــذ حتــى يســتلم املقاليــد منــي، إولكــن مــا . السـلطان واحلكومــات األخــرى

حـــد قوانـــا ألســـتويل علـــى ال يبقـــى جمـــال للشـــك بـــأين أريـــد أن أو وبـــذلك .خـــرونوهـــو ومونتـــاجو، واآل

مقابل كلمـة شـرف هـؤالء السـادة . بمجرد أن تتأسس جلنة العمل ين أعد بأن انسحب تماماًا. الزعامة

                                                 
ملساعدة اليهود وحتسين أحوالهم،  ١٨٦٠مؤسسة يهودية أنشئت يف باريس عام : اإلسرائيلي العاملي" األليانس" )١(

  .كان لها فروع كثيرة. وخاصة بتأسيس املدارس
  
إىل  ٦٣٧ء األول من عام ، اجلزوأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية جمموعة وثائق: ملف وثائق فلسطين" :املصدر

  .٨٧، ص )١٩٦٩وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العامة لالستعالمات، : القاهرة( "١٩٤٩عام 
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عنــد ذاك يســتطيعون أن . أتــدخل بــأمر ن البــأن يجعلــوا هــديف هــدفهم أريــد أن أعطــيهم كلمــة شــريف بــأ

. ىل اليـــــومإصـــــهيون وضـــــمائرهم مـــــا دامـــــت يل الثقـــــة بأصـــــدقاء  هميوجهـــــوا احلركـــــة حســـــب معـــــرفت

 .ال ما يرونه ضرورياًإك، أن يعملوا يف السر وال يعلنوا يف الوقت املناسب لوبإمكانهم، فوق ذ

 
  



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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