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خملطــط تســكين اليهــود املشــردين يف شــبه جزيــرة ســيناء  عامــاً الرجــاء أن جتــد طيــه ملخصــاً

الناحيـــــة السياســـــية باللغـــــة اإلجنليزيـــــة والناحيـــــة املاليـــــة  -ويف فلســـــطين املصـــــرية ويف قبـــــرص

  .باألملانية

وملنع أي سوء تفـاهم قـد يحصـل اآلن أو يف املسـتقبل دعنـي أذكـر أننـي أعـددت هـذا اخملطـط 

لـــك ألنـــك أبـــديت معارضـــة بخصـــوص فلســـطين إنـــك أعظـــم قـــوة مـــؤثرة علـــى شـــعبنا منـــذ تشـــرده وإين 

حي املتواضــعة شــرط أن تكــون عنــدك النيــة لعمــل أمــر مهــم ألشــعر أنــه مــن واجبــي أن أقــدم لــك نصــائ

ويجـــب أن ال أكـــون فقـــط شـــديد التمســـك باملثـــل وأرفـــض املســـاعدة الســـريعة ألفقـــر فقرائنـــا . لتعســـائنا

مهما كان شكل هذه املساعدة بل يجب أن أكـون أكثـر مـن ذلـك يجـب أن أعطـي نصـحي حسـب مـا أراه 

  .افضل

إن تـــوطين اليهـــود شـــرق البحـــر . ايـــة سياســـية أيضـــاًعنـــدي إىل جانـــب الناحيـــة اإلنســـانية غ

ســـــيكون يهـــــود الشـــــركة الشـــــرقية يف  .إمكـــــان احلصـــــول علـــــى فلســـــطين ياألبـــــيض املتوســـــط ســـــيقو

  .املستعمرة اإلجنليزية صهيونيين خملصين تماما كيهود هيرش املستعمرين يف األرجنتين

نــــت ســــأجعل منظمتنــــا ال أدري إذا كنــــت سأســــتطيع أن أســــاعد يف حتقيــــق املشــــروع أي إذا ك

ســأدعو أعضــاء اللجنــة مــن جميــع البلــدان إىل  .الصــهيونية تعمــل لــه ألن هــذا يعتمــد علــى قــرار حزبــي

  .اجتماع سري وابحث معهم املوضوع
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. وإىل جانب هذا فإن عندي خمططا ثانيا لك يمكن حتقيقه يف الوقـت نفسـه ولكـن علـى حـده

  .وهذا اخملطط سري تماما يتعلق بالعراق

وذلـك يف شـباط مـن هـذه السـنة (االسـتيطان يف العـراق  أخبرتك أن السلطان عـرض علـيّلقد 

أســتطيع . وقــد رفضــت العــرض ألنــه مل يشــمل فلســطين) ملــا ذهبــت إىل القســطنطينية بنــاء علــى دعوتــه

  .وبدل هذا علينا أن نقدم له بعض املساعدات املالية .أن أعود إليه غدا ما دامت عالقاتنا ممتازة

ولكن السلطان يفضـل أن يعهـد بهـذا  .ملطالبة بهذا رجل أستطيع أن أسميه لك شفهيايقوم با

لســـت وراء املنفعـــة املاليـــة وهـــو بـــالطبع يريـــد شـــروطا أفضـــل  ين شخصـــياًااملشـــروع يل ألنـــه يعـــرف 

هـذا  .ولكن حتى ولو أعطى شروطا أفضل يمكن وضع ما يقرب من مائتي مليون جنيه على احلسـاب

ة اليهودية ألنها تستطيع بذلك أن تبدأ حياتهـا بـربح مـن مليـوين جنيـه ويف رأيـي الربح يذهب للشرك

  .أن هذا يسهل حتقيق اخملطط

ال أدري إذا كانت عنـدك معلومـات كافيـة عنـي ولكنـي أود أن أؤكـد هنـا أنـه ليسـت يل يف هـذا 

دوق القــومي اخملطـط أيـة غايــة ماديـة لسـت أعمــل لعمالـة ماليــة إنمـا كـل مــا أريـده هـو أن يكــون للصـن

  .بد منه ال اليهودي حساب حمترم فيما إذا سار هذا املشروع املايل أنا ال أضع هذا شرطاً

أمـا إذا مل . إين أفضل اخملطـط األول ألن ضـمانات مشـروع العـراق السياسـية للمسـتقبل قليلـة

يزيـة أو نتمكن مـن إقامـة املسـتعمرة اليهوديـة يف اململكـات البريطانيـة بسـبب رفـض احلكومـة اإلجنل

 .إذا مل يرغب يف هذا اخملطط رجال املال فعندها فقط أقدم لك املشروع الثاين

  



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   


