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 لباقم يف اً يلام اً ضرق اهيف هيلع ضرعي ميدل إىل السلطان عبد احلسرسالة هرت
  نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلا عيجشت

  
٢٥/٨/١٨٩٦ 

  
 

يعرض عليه قرضاً من اليهود يبلغ عشرين مليون  ل رسالة إىل السلطان عبد احلميد الثاينسأرسل ثيودور هرت[
. اليهودية إىل فلسطين، ومنح اليهود قطعة أرض يقيمون عليها حكماً ذاتياً جنيه إسترليني، مقابل تشجيع الهجرة

  ]:نص الرسالة وفيما يلي

 

يقوم على الضريبة التي يدفعها اليهود  ترغب جماعتنا يف عرض قرض متدرج من عشرين مليون جنيه إسترليني
ا مائة ألف جنية إسترليني يف السنة الضريبة التي تضمنها جماعتن تبلغ هذه املستعمرون يف فلسطين إىل جاللته

اليهود  هجرةعلى ويتعلق هذا النمو التدريجي يف الضريبة  .مليون جنيه إسترليني سنوياً األوىل وتزداد إىل
  .القسطنطينية أما سير العمل فيتم وضعه يف اجتماعات شخصية تعقد يف. التدريجية إىل فلسطين

 

غير حمدودة بل  ليس فقط تكونالتي   اليهودية إىل فلسطين الهجرة : ليةمقابل ذلك يهب جاللته االمتيازات التا
ن اليهود االستقالل الذاتي، املضمون يف وعطي املهاجريو. بكل وسيلة ممكنة تشجعها احلكومة السلطانيةأيضاَ 

 ).مستقلة كدولة شبه فلسطين. (الدويل، يف الدستور واحلكومة وإدارة العدل يف األرض التي تقرر لهم القانون

 

الذي ستمارس به حماية السلطات يف فلسطين  يف مفاوضات القسطنطينية، الشكل املفصل ، ويجب أن يقرر
  .والقانون بواسطة قوات األمن اخلاصة بهم اليهودية وكيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام

 

 سيكون لهذه الدعوة. ىل أرض آبائهميصدر جاللته دعوة كريمة إىل اليهود للعودة إ :قد يأخذ االتفاق الشكل التايل

  .قوة القانون وتبلغ الدول بها مسبقاً

 

إذ أن اإلمبراطورية التركية ليست :"ومما ورد عنه يف ذلك قوله . هرتزل وقد رفض السلطان عبد احلميد مطالب[
ببالينهم يف  اليهودفليحتفظ ...هى ملك للشعب التركي فليس واحلال كذلك أن أهب أى جزء فيها  ملكا يل وإنما

ولكن التقسيم لن يتم إال على . مقابل فإذا قسمت اإلمبراطورية يوما ما فقد يحصلون على فلسطين دون... جيوبهم 
  ".]أجسادنا

  
 

                                                             
  ٦٣٧ملف وثائق فلسطين، جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية، اجلزء األول، من عام " :املصدر 

  .٨٩، ص )وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العامة لالستعالمات(" ١٩٤٩إىل عام 



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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