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    )٢(إىل جرينبرج )١(تشمبرلينخطاب 
  على املؤتمر الصهيوين السادسأوغندا  يف ةيدوهي ةلود ةماقإمشروع  ضرعل

  
  ١٩٠٣ آب/أغسطس ١٤

  
  

ىل شــكل االتفــاق الــذي يقترحــه هرتــزل ليقــوم بــين حكومــة صــاحب اابتــدأ اخلطــاب باإلشــارة 

  :ثم جاء يف اخلطاب .ااجلاللة وبنك االستيطان اليهودي إلقامة استيطان يهودي يف شرق أفريقي

درس املوضـــوع باالهتمـــام الـــذي توليـــه دائمـــا  ان للقـــد طلـــب منـــي رئـــيس الـــوزراء أن أقـــو"

حكومـــة صـــاحب اجلاللـــة ملثـــل مشـــروع كهـــذا قـــد أحســـنت دراســـته وذلـــك للتحقيـــق مـــن حالـــة اجلـــنس 

وقــت الــذي كــان أمامــه مل يكــن كافيــا ليمكنــه مــن التعمــق يف تفاصــيل املشــروع أو ولكــن ال. اليهــودي

وأنــه يأســف إذ ال يســتطيع أن يصــدر  التدارســه مــع منــدوب صــاحب اجلاللــة يف حمميــة شــرق أفريقيــ

ن ســـيكون مســـتعدا ألن يتقبـــل بعـــين العطـــف املقترحـــات اودد النســـدوتـــإن . رأيـــا حمـــدداً يف هـــذا األمـــر

عمرة أو مستوطن يهودي بشروط تمكنهم مـن ممارسـة تقاليـدهم الوطنيـة ولهـذا اخلاصة بإقامة مست

إذا مـــــا وجـــــد مكـــــان مناســـــب وبعـــــد أخـــــذ آراء مستشـــــاري وزارة (الغـــــرض ســـــيكون مســـــتعدا ملناقشـــــة 

التفاصيل املتعلقة بأي مشروع يتضمن منح قطعة مـن األرض مناسـبة ) ااخلارجية يف شرق أفريقي

س لــإلدارة احملليــة والســماح للمســتعمرة بــأن يكــون لهــا مطلــق وتعيــين موظــف رســمي يهــودي كــرئي

ومثــل هــذا . احلريــة بالنســبة للتشــريع احمللــي أو بالنســبة ملمارســة الشــئون الدينيــة والشــئون العامــة

  .احلكم الذاتي احمللي سيكون مشروطا بحق حكومة صاحب اجلاللة يف ممارسة اإلشراف العام
                                                 

عيّن وزيرًا . يف جملس العموم" االحتاديين األحرار" ١٨٩١سياسي بريطاين، تزعم عام : جوزف تشمبرلين)١(
 .١٩٠٦ – ١٨٩٥للمستعمرات بين عامي 

  
ل يف بريطانيا، أجرى مفاوضات مع احلكومة سلهرت يهودي بريطاين كان وكيالً: ليبولد جاكوب جرينبرج)٢(

 بين عامي عضو اللجنة التنفيذية الصهيونية. ١٩٠٥ – ١٩٠٣البريطانية بخصوص مشروع أوغندا بين عامي 
" الكتاب السنوي اليهودي" ١٨٩٦أسس عام . اشترك يف املباحثات التي انتهت بصدور وعد بلفور. ١٩٠٧ – ١٩٠٥

 .١٩٠٧منذ عام  "اجلويش كرونكل"وترأس حترير 
  
إىل  ٦٣٧، اجلزء األول من عام جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية: ملف وثائق فلسطين" :املصدر

  .١٤٧، ص )١٩٦٩وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العامة لالستعالمات، : القاهرة( "١٩٤٩عام 
 



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   




