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   )١(يلورد سولزبر ،ةيناطيربلا ةموكحلا سيئرل إىل سرسالة هرت

  بشأن إقامة دولة يهودية يف فلسطين

  ١٨٩٦سنة  ديسمبر

  
  

 .جنليزية يف الشرق أن تقدره حق قدره عامل جديد بكـل تأكيـدعامل يجدر بالسياسة اال هذا

ن تقســـيم تركيـــة يف الوضـــع العـــاملي ا. اللـــورد ســـولزبرى أن يضـــرب بواســـطته ضـــربة معلـــم بإمكـــان

 ن تقسـيماًإ. جنلترة يف مأزق خطيراالفرنسي، قد يضع  -احلاضر، الذي يسيطر عليه احللف الروسي 

 ولـــذلك عليهـــا أن تســـعى نحـــو التـــوازن الـــدويل. جنلتـــرةكهـــذا، اآلن، ال بـــد أن يكـــون خســـارة بالنســـبة ال

وهــذا مــا دعــا روســية أن حتــبط التــدابير احلاليــة . ذا صــححت ماليــة تركيــةإال إال يحــافظ عليــه  الــذي

ال أن هنـــاك طريقـــة لتصـــحيح املاليـــة التركيـــة إ. نهـــا تبغـــي انحـــالل تركيـــة وانقســـامهاإف. املقترحـــة

 -تـهذا وقـتىل الهنـد يف الإيجـاد طريـق جديـد وبالتايل احملافظة على التـوازن الـدويل ملـدة أطـول وال

دون   واحــداً جنلتــرة قرشــاًاهــذا كلــه دون أن تخســر  يجــرى .جنلتــرةإىل إقصــر بالنســبة وهــو الطريــق األ

  .بأي شيء أن تلزم نفسها علناً

نشــاء دولــة يهوديــة يف فلســطين لهــا اســتقالل ذاتــي، مثــل مصــر، حتــت إبهــذه الطريقــة  أقصــد

تي للقســــطنطينية يف الصـــــيف وكمــــا نعلـــــم، مهــــدت اجلــــو لهــــذا املشـــــروع يف زيــــار. ســــيادة الســــلطان

ومـا دام السـلطان ال . واألمر ممكن إذا تـوافر لنـا دعـم دولـة كبـرى، أكـرر هنـا أنـه دعـم خمفـي. املاضي

. غير املنازع، ما من قوة تستطيع أن تمنعه من دعـوة اليهـود إىل الهجـرة إىل فلسـطين السيديزال هو 

ريبة التـي سـيؤديها اليهـود لـه والتـي وسوف نحصل له، مقابل عمله هـذا، علـى قـرض كبيـر علـى الضـ

  .ستكون مؤمنة مسبقاً
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، عبـر فلسـطين مـن البحـر املتوسـط إىل جنلترة بناء خـط حديـدي، رأسـاًامن مصلحة  وسيكون

، بفضل حاجات املواصالت احلديثة، من خـط اخلليج الفارسي، أو ربط هذا اخلط بما يصبح ضرورياً

جنلتــرة هــذه املكاســب بــدون مصــاريف اســتجني . ىل الهنــدإعبــر فــارس وبلوخســتان وربمــا األفغــان 

ســـية، يف الشـــمال، آىل إ حديـــدياً ذ بينمـــا تعـــد روســـية خطـــاًا. عـــن دورهـــا العـــامل شـــيئاً علـــموبـــدون أن ي

ىل الهنـد، يف حـال قيـام مصـاعب يف قنـاة إسيكون لبريطانية، يف اجلنـوب، طريـق احتيـاطي حيـادي 

حص هذه الفكرة عن كثب حتت تصرف سفيره، أو حتت تصـرفه ذا أراد اللورد سولزبرى تفا. السويس

 .ستدعاينان إلندن  يف شخصياً

  



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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