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  حول توطين اليهود يف سيناء
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جنلتــرا فحســب بــل ســيكون يف اإن حــل املســألة اليهوديــة يف شــرق أوروبــا ال يزيــد يف اعتبــار 

ىل اجلانـب اأمـا احلـافز الـذي سـيجعل احلكومـة البريطانيـة تهـتم بهـذه املسـألة فهـو الهجـرة  .صاحلها

صــحيح أن هــذه الهجــرة مل تصــبح بعــد خطــرة وآمــل أن ال تكــون خطــرة إىل درجــة . الشــرقي مــن لنــدن

جنلترا على التخلي عن مبدئها العظيم يف السماح باللجوء السياسي ولكن تعيين بعثة ملكيـة احتمل 

ظـــر يف األمـــر كـــاف ألن يجعـــل العـــامل يقبـــل بـــأن تخصـــص احلكومـــة البريطانيـــة قطاعـــات خاصـــة لتن

وليس هـذا التفسـير سـطحيا . جنلترااىل اىل اللجوء الليهود الذين يضطهدون يف كل مكان فيضطرون 

ألن القوى نفسها التي تعمل اآلن على إخراج اليهود من بالدها والتـي ال تقـف يف وجـه عمـل احلركـة 

الصهيونية التي أديرها أنا يف تهجير اليهود هذه نفسها قد تغير فكرها وتقـف عائقـا يف طريقنـا ان 

مثـل . وسـط قـد أصـبحت تسـير يف طريـق الضـعفجنلترا يف جنـوبي شـرقي البحـر املتااكتشفت أن قوة 

هذه الغيرة ستضايق مهاجرينا كثيـرا ولكـن مـع مضـي الوقـت وعنـدما تسـير األمـور ال يسـتطيعون أن 

جنلترا اآلن يف جنـوبي شـرقي البحـر املتوسـط مقاطعـات خاليـة اتمتلك . يعملوا شيئا بهذا اخلصوص

هـذه املنطقـة . ة من العريش وشبه جزيرة سيناءمن السكان ال قيمة لها هي املنطقة الساحلية املؤلف

جنلتــرا لليهــود ايمكــن أن تصــبح ملجــأ ووطنــا لليهــود املضــطهدين يف جميــع أنحــاء العــامل إذا ســمحت 

  .بإقامة مستعمرة هناك
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لقد قضيت وقتا ال بأس به أتفاوض مع احلكومة التركية باسم احلركة الصهيونية للتنـازل 

فاوضــات التركيــة تأخــذ وقتــا طــويال وأنــا أنــوي أن أســير يف هـــذه عــن قســم مــن فلســطين علــى أن امل

بعـــد أي شـــبهة يف أن املفاوضـــات مـــع الســـلطان الـــذي يبـــدي اهتمامـــا شخصـــيا بـــي ـ علـــى األقـــل أل

يــة فاالســتيطان لأمــا مــن الناحيــة العم. إذا أخــذناه ســيكون غيــر ســلمي. اســتيطاننا يف العــريش وغيــره

وال حاجــة ألن  كومــة البريطانيــة امتيــازا للمقاطعــات املطلوبــةتعطينــا احل: سيســير مبــدئيا كمــا يلــي

ندخل يف التفصيالت اآلن وعندما نمنح االمتياز تقرر الضرائب التـي سـتدفعها املسـتعمرة اليهوديـة 

الشـركة اليهوديـة الشـرقية بمبلـغ  .مبراطورية وعلى أساس هذا االمتياز سنؤسـس شـركة اسـتيطانلال

يـــذهب  .هـــذه الشـــركة تقـــوم بأعمـــال االســـتيطان حســـب التخطـــيط .خمســـة ماليـــين جنيـــه كـــرأس مـــال

ىل هنـــاك لتهيئـــة الطـــرق وســـكك احلديـــد واملـــوانئ ولدراســـة اموظفـــون تقنيـــون وخبـــراء زراعـــة حـــاال 

  .املساحات وتقسيمها

لكــن الهجــرة لــن تبــدأ ســريعا يجــب أن تــنظم أوال فعنــدنا آالف مــن املؤسســات الصــهيونية يف 

. ورئيسـه سـيرف(جنليـزي ىل احتـادات يف كـل بلـد فمـثال هنـاك االحتـاد االا أنحاء العـامل وهـي مقسـمة

) مســـــتر جولـــــدرايخ يف جوهانســـــبرج هورئيســـــ(فريقيـــــة اواحتـــــاد يف جنـــــوبي ) مونتفيـــــوري يف لنـــــدن

وطبعــا عــدد احتــادات شــرقي أوروبــا ) ورئيســه مســتر كالرنــس دي ســوال يف مونتريــال(واحتــاد كنــدي 

وعــن طريقهــا نســتطيع أن نــنظم  .ي لهــذه االحتــادات جميعهــا يف فينــان املكــان الرئيســا. أكثــر بكثيــر

وبصــورة يتكــل عليهــا أمــور الهجــرة تقــدم إلينــا الفئــات احملليــة املهــاجرين وتكــون هــذه الفئــات هــي 

والغايــة مــن هــذا أن نتأكــد مــن صــالحية وكفــاءة . املســئولة عــن كفــاءة األشــخاص الــذين يختــارونهم

  .حدث مبادئ العلم واخلبرةالرواد وسيكون التوطين حسب أ

وسيكون رأس مال الشركة وجهود أوائل النازحين اخملتارين نواة املسـتعمرة ولكـن هـذا لـن 

يكفــــي ألنــــه ان اقتصــــر األمــــر علــــى هــــذا فســــيبقى تافهــــا وســــطحيا كغيــــره مــــن حمــــاوالت االســــتعمار 

د املنبــوذون اليهــودي يجــب أن يســند العمــل ويقــوى بمــنح حقــوق اســتعمارية حتــى يقبــل عليــه اليهــو

  .والضعفاء والبؤساء

با اجلائعين الـذين سـيذهبون مـن أجـل العمـل إنمـا وولن تقتصر الهجرة على يهود شرقي أور

ســيذهب أيضــا بعــض أصــحاب رءوس األمــوال ألنهــم ســيجدون جمــاالت ملشــاريع أعمــال يســتفيدون 

منهــا وعنــدي هــذه جميعهــا حقــائق أنــا متأكــد . وحتــى بعــض أغنيــاء روســيا ســيذهبون أيضــا. منهــا
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مبراطوريــة أكبــر بفضــل مســتعمرة عليهــا بــراهين أبقيهــا ســرية ويف غضــون ســنين قليلــة ستصــبح اال

  .غنية

صحيح أن البالد اآلن فارغة ال شيء فيها إنما هذا لن يـؤثر يف مـا أنـا متأكـد منـه أن جميـع 

وقــت أقــل تقــدما  وهنــاك البندقيــة التــي قامــت علــى امليــاه ويف .املــدن القائمــة اليــوم قامــت علــى فــراغ

  .من وقتنا احلاضر

ليهــا هــذه الطاقــة البشــرية اجنلتــرا أن تضــم اإن الطاقــة البشــرية هــي ثــروة الــبالد وتســتطيع 

ليس فقط مئات اآلالف الذين سيهاجرون يف بضع سـنين ليخصـبوا األراضـي البـور بـرءوس أمـوالهم 

جنلتـرا اسينضـمون حتـت كنـف ا بـل هنـاك جميـع يهـود العـامل الـذين ميوأتعابهم وسـيقيمون وطنـا سـل

  .إن مل يكن ألسباب سياسية فعلى األقل ألسباب معنوية

ىل اعشرة ماليـين يهـودي يف العـامل ال يسـتطيعون يف جميـع البلـدان أن ينتمـوا  هناك حواىل

ليهــا بقلــوبهم إذا هــي قامــت بعمــل مثــل هــذا فأصــبحت حاميــة للشــعب اجنلتــرا علنــا إنمــا ســينتمون ا

تستطيع أن تعتمد على عشـرة ماليـين مـوال خملـص لهـا يف جميـع أنحـاء العـامل  ويف حلظة. اليهودي

بــر وخيطــان يف قــرى الشــرق الصــغيرة ولكــن الــبعض ابعضــهم جمــرد بــائعي . وإن كــان ذلــك يف الســر

خــر جتــار كبــار وأصــحاب مصــانع ومــديرو بنــوك وعلمــاء وفنــانون وصــحفيون وأصــحاب أعمــال اآل

  .شارة األمة العظيمة التي ستمهد لهم املساعدة املطلوبةجميع هؤالء سيكونون رهن إ. أخرى

بـد أن يكـون  جنلترا عشرة ماليين عميل من أجل عظمتها وسيطرتها وهذا الوالء السيكون ال

علـــــى الصـــــعيدين السياســـــي واالقتصـــــادي فمـــــن الطبيعـــــي أن يقبـــــل اليهـــــودي علـــــى شـــــراء وتشـــــجيع 

لقـد سـبقت . منتوجات بلد يقدم لليهود مساعدة ويفضلها على منتوجـات بلـد اليهـود فيـه مضـطهدون

 وكــذلك فــإن .جنلتــرا غيرهــا مــن البلــدان يف إيجــاد وســائل املواصــالت لتوســيع وتقويــة مســتعمراتهاا

  .ليها غيرهاالفوائد تعود على من يقوم بأعمال ال يفطن 

 .ىل فوائد كسب الشعب اليهودياجنليزية أملنا أن تفطن احلكومة اال
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