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  )١( املشروع الصهيوين الستعمار ليبيا
  

١٩٠٨  
  

  

رجعـــت أمـــس مـــن لنـــدن، إن اجلهـــود التـــي بـــذلتها هنـــاك والتـــدابير التـــي اتخـــذتها تفـــوق كـــل "

شــرحت لــرئيس وأعضــاء اجمللــس . تصــور وقــد كانــت نتيجتهــا ال يمكــن احلصــول عليهــا باملراســالت

علـــى اليهـــود وحبـــه  –وايل قائـــد عـــام واليـــة طـــرابلس  –عطـــف صـــاحب الدولـــة حضـــرة املشـــير باشـــا 

حضـرة بكيـر بـك رجـل بعثـه  –الكاتـب العـام  –ت للمجلس أن مكتوبجي الواليـة اخمللص لهم كما بيّن

ومــع هــذا فإنــه ذو ثقافــة عاليــة ومطلــع . اللــه منقــذاً لليهــود مــن حيــاة الــذل التــي يعــانون آالمهــا اليــوم

ولــــذلك فإنــــه ال يتــــردد يف مســــاعدتنا لــــدى الدولــــة العليــــة . ويقــــدر الفوائــــد التــــي تعــــود علــــى الطــــرفين

  .اتفاق يف املشروع للوصول إىل

  

وبهذه املناسبة فقد قدّمتك ووصفتك بأنك رجل ذو درايـة كوالـدك تعمـل خليـر اليهـود وتقـدر 

لقد كان لكالمي هذا أثر كبير يف قلوبهم حتـى أن رئـيس وأعضـاء اجمللـس . مصالح الدولة العثمانية

تـرمين بطـرفكم علـى مـا لـك أن تطلـع السـادة احمل. تفضلوا فكلفوين بـإبالغ شـكرهم وتقـديرهم الكامـل

  .يف هذه الرسالة

  

قــرأت جميــع الرســائل التــي بعثــتم بهــا علــيهم، وســروا جميعــاً بمحتوياتهــا وشــرعوا يف بحــث 

  :الشروط الواردة فيها فوراً واتخذوا القرار اآلتي

  

  .تأسيس بنك يهودي لشراء أراضي شاسعة: أوالً
                                                 

دار : بيروت( "وثائق أساسية يف الصراع العربي الصهيوين، اجلزء األول، مرحلة اإلرهاصات" سمير ،أيوب :املصدر
 .٢٥٨ - ٢٥٦ ص ،)١٩٨٤ ،١ط احلداثة، 

  
إىل يعقوب أفندي رسالة من الدكتور ناحوم شلوش الذي مهد للمشروع اليهودي يف ليبيا، موجهة يف الغالب  )١(

كريجر الترجمان العام لوالية برقة يف ليبيا، بحكم أنه الشخص الثالث الذي اشترك مع رجب باشا وايل الوالية 
  ".منظمة األراضي اليهودية"وباكير بك الكاتب العام للوالية يف دراسة املشروع اليهودي الذي تقدمت به 
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صــفهم الجئــين عثمــانيين وســوف إن اليهــود املضــطهدين يقبلــون بو –حســب رغبــتكم : ثانيــاً

وإن الرســوم والضــرائب التــي . ويســمح لهــم بتشــكيل هيئــة دينيــة: يتحصــلون علــى اجلنســية العثمانيــة

تســتحقها الدولــة العثمانيــة مــن هــؤالء املهــاجرين ال تكــون فرديــة بــل جماعيــة بمبلــغ مقطــوع يحــدد 

  .فيما بعد

  

وســـكة حديـــد وشـــركة للمالحـــة  تؤســـس اجلمعيـــة يف موقـــع مـــن تلـــك الســـواحل مينـــاء: ثالثـــاً

ويرفــع العلــم العثمــاين علــى جميــع الــدوائر واملؤسســات كمــا تعمــل الشــركات واملؤسســات للرفــع مــن 

  .شأن الدولة العثمانية وزيادة ثروتها

  

إن التدابير التي ستتخذها اجلمعية يف إقرار أو فسخ هـذه القـرارات سـتكون سـرية وإن : رابعاً

والـرئيس زانغويـل سيباشـرون أعمـال االطـالع وذلـك بإشـاعة خبـر قيـامهم أربعة من أعضاء اجمللس 

  .يف الظاهر بجولة سياحية يف البحر األبيض املتوسط لبحث بعض الشؤون يف الدولة األوروبية

  

نعلمــك بتــاريخ وصــولنا ملالطــة  –أي قطاينــا أو ســيراكوزة  –عنــدما نحــل بصــقلية : خامســاً

علومــات وكــل التفصــيالت الالزمــة، ألننــا قبــل البحــث معــك ال لتحضــر هنــاك يف احلــال وتزودنــا بامل

  .يمكننا القيام بأي عمل يف هذا الصدد

  

مـن بيـنهم اختصاصـي يف فـن  )٢(بعد التفاهم معكم سيتوجه أربعة من أفـراد الهيئـة: سادساً

الزراعــة إىل بنغــازي متنكــرين ويقومــون بجولــة يف درنــة بحجــة تأســيس مــدارس يهوديــة هنــاك وإذا 

ولكـي . أوجستم خيفة من أمرنا فإننا ننزل خلسة يف موقع خال ليس فيه أحد مرتـدين الـزي الـوطني

وبــإذن اللــه . مــن ذلــك ال تعترضــنا بعــض املصــاعب يجــب أن تكــون احلكومــة والقائمقــامين علــى علــم

                                                 
ويف عـدادها ابـن . وري الذي عرف عنه االهتمام بجيولوجية فلسطينكانت بعثة االطالع برئاسة البروفوسر غريغ )٢(

جمعيـة التحليـل النفسـاين "عمة زانغويل، دافيد مونتـاغيو، وهـو مـن أتبـاع فرويـد األوائـل يف بريطانيـة وأحـد مؤسسـي 
ور وأوفـده ثـم سـارع إىل تأييـد الصـهيونية بعـد صـدور وعـد بلفـ. ١٩٠٥انضم إىل املنظمـة اإلقليميـة عـام ). البريطانية

كــان عضــواً يف اللجنــة التنفيذيــة الصــهيونية . زانغويــل ليمثــل املنظمــة اإلقليميــة يف البعثــة الصــهيونية إىل فلســطين
 .١٩٢٨ – ١٩٢٧و ١٩٢٣ – ١٩٢١بين عامي ) لندن والقدس(
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إن أول مـــا نطلبـــه اعطاءنـــا رخصـــة يف الزراعـــة وأعمـــال . ســـوف ننهـــي مهمتنـــا يف ظـــرف عشـــرة أيـــام

األراضـــي، ألنـــه إذا مل يســـمح لنـــا بالرخصـــة الزراعيـــة فـــإن الهيئـــة ســـتدخل يف مفاوضـــات مـــع كنـــده 

  .وأستراليه يف هذا الشأن

  

املشــير باشــا وصــاحب الســعادة  لــذلك أرجــو أن تشــرح هــذه املســألة حلضــرة صــاحب الدولــة

بكير بك وتبيّن لهم اجلهود التي صرفتها منذ ستة أشهر سعياً لتحقيق املشروع وعن رغبتي األكيدة 

وإن قصــدي إدخــال واســتثمار رؤوس األمــوال اليهوديــة يف . يف جلــب الســعادة والبركــة لتلــك البقــاع

د بأيــة مصــاعب أين أقنعــت الهيئــة فــإذا إننــا واثقــون مــن جناحنــا نرجــو أن ال يبــ. املمالــك العثمانيــة

إننـا متـأهبون ملباشـرة العمـل . كانت احلكومة احمللية ال تـرفض مشـروعنا الزراعـي أعلمنـي تلغرافيـاً

  .حينما نتصل ببرقيتكم

  

حــــين رجــــوع الســــادة املــــذكورين مــــن زيــــارتهم لبنغــــازي إىل صــــقلية، فــــإن املســــيو : ســــابعاً

سيتوجه حاالً إىل استانبول للمفاوضة هناك حـول االمتيـازات زانغويل بعد االطالع على تعليماتكم 

  .وتأسيس البنك واملصالح األخرى بكل اطمئنان

  

أعرضوا على سيادة الباشا بـأن الهيئـة يف هـذه املسـألة قـررت باتفـاق اآلراء رغبتهـا : ثامناً

ف يخلّـــص وإن اســـترحمه أن يـــدرس املشـــروع املقـــدس الـــذي ســـو. يف خيـــر وســـعادة الـــبالد العثمانيـــة

  .اليهود املساكين من العذاب واملشاق التي يالقونها

  

أرجــو بــذل مســاعيكم لنجــاح آمالنــا التــي شــرحتها لكــم يف رســالتي وأن تبعثــوا لنــا : تاســعاً

 ".عاجالً بالبرقية املنتظرة

  



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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