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 هصر ورقة النيل والنهضة يف
ا( 3021-3025هنابع النيل االستىائية  لتىطني اليهىد يف يالربيطان)املشروع 

 
  منىذج
 
     

 أمحد عبد الداين حمود حسنيأ.د. 
 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
 كمية الدراسات اإلفريقية العميا
 جامعة القاىرة

تحفظ الحياة والمجتمع،  يعمى المياه التحصوؿ ال فيوالوحيد  مصدرنا الرئيس ىو النيؿ نير
والسمكية. لذا ال يمكف لمصر أف تفكر  الحيوانية وتسمح لنا بتنمية الصناعات والزراعات والثروات

تأتييا مف مياه النيؿ بوفره،  يا كانت مطمئنة لوصوؿ الكميات التإال إذ يمشروع نيضو  يفي أ
عبر  ير تمؾ المسألة عبر التاريخ المصر اختباتسمح ليا بيذه النيضة أو تمؾ التنمية. ويمكف 

، عبد الناصرعيد جماؿ  فيعيد محمد عمى، أو  فيالعصور، فمو أخذنا مشروع تحديث مصر 
                                                                  ً                           مثاليف ليذا االختبار فقط، لقمنا بأف الرجميف انتبيا لتمؾ المسألة جيد ا، وعمال عمى تداركيا وتأميف 

يمكف توظيؼ ورقة  اإلطارىذا  فيث والتنمية. و مخطط لمتحدي أي فيوصوؿ المياه قبؿ الشروع 
 فيحباس العميا األ فيمصر عبر التحكـ  فياده يجرى إعد يمشروع نيضو  أيضرب  فيالنيؿ 

    ً        ً                         ً      ً             مرار ا وتكرار ا عبر التاريخ، لتكوف خنجر ا مصوب ا لخاصرة مصر  اإلثيوبيةالمنابع. حيث وظفت المنابع 
نياية  في    ً                       محتال  لغالبية دوؿ حوض النيؿ  البريطانيمف ناحية الجنوب. وحينما جاء االستعمار 

، راح يبحث عف توظيؼ لممنابع االستوائية لتكوف ورقة ضغط جديدة مشابيو لمورقة 91القرف 
 فيلتوطيف الييود  البريطانيمصر.. المشروع  في. لذا تأتى دراستنا " ورقة النيؿ والنيضة اإلثيوبية

ً                   نموذج ا"، لتطرح المشروع  9191-9191منابع النيؿ االستوائية   فيكمستحدث جديد  البريطاني    
ذلؾ  فيلممنابع االستوائية توظيؼ ورقة النيؿ داخؿ المنطقة، ومحاصرة حدود مصر المجاورة 

 . 9191ة نس باتفاقيةلاللتزـا  أخرىوالضغط عمى إثيوبيا مف ناحية  ،الوقت
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لممسألة، وترصد  نب التنظيريبالجاشقيا األوؿ لالىتمـا  فيذىب الدراسة عمى أية حاؿ، ت
عالقة النيؿ بالنيضة، وتوظيؼ ورقة المياه ضد مصر عبر العصر الحديث، وجيود مصر العممية 

كتطبيؽ  البريطانيتتناوؿ المشروع  شقيا الثاني فيمنو. و  واالستفادةوالنظرية لمحفاظ عمى النير 
شقيا  فيى عدد مف المراجع والدراسات عماالستوائية. وليذا تعتمد لمحاولة توظيؼ ورقة النيؿ  عممي
وثيقة مف وثائؽ الخارجية البريطانية، تؤرخ لممراسالت  11عمى فتعتمد  شقيا الثاني فيأما ، األوؿ
بإنشاء مستوطنة  البريطانيتمت بيف مسئوليف بريطانييف وقيادات ييودية، تفضح المخطط  التي

 ة: أوليا،ر رئيسة محاو ست إلىتنقسـ الدراسة  اراإلطىذا  فيمنابع النيؿ االستوائية. و  فيلمييود 
قبؿ  مصر فية العصر الحديث. ثانييا، النيؿ والنيض فيورقة النيؿ ضد مصر سؤاؿ النيضة و 

. رابعيا، البريطانيقبؿ عرض المشروع االستوائية النيؿ منابع عالقة الييود ب. ثالثيا، 9191عاـ 
المرسالت  ،ياخامس. 9191لمنابع االستوائية سنة ا فيلتوطيف الييود  البريطانيبداية المشروع 

   .9191سيا، نياية المشروع سنة ساد. 9191-9191يودية حوؿ المشروع البريطانية الي
  -العصر الحديث: فيمصر  وورقة النيل ضدسؤال النيضة  -     أول   
سؤال تعمق بي، الشق األولف: ، سنقـو بتقسيمو الى شقيف رئيسيا                        ً لفيـ ىذا المحور فيما جيد    

نيا إ، إال يةحركة ثقافك أوروبا فيإذا كانت النيضة قد بدأت . فالعصر الحديث فيمصر  فيلنيضة ا
 سؤاؿىو السؤاؿ النيضة ظؿ  . وبالتاليالتجدد واالنبعاث بعد التأخر والركود يتعن يفي القاموس العرب

طرحو عمى الجوانب  فير وـل يقتص. اآلفوحتى  91منذ نياية القرف  مصر فيوالمتجدد  المفتوح
سؤاؿ . ولما كاف كونيا تعد أىـ مالمح النيضة ومقتضياتيا ،الثقافية، بؿ دلؼ مباشرة لمجوانب المادية

كؿ  فينير النيؿ يدخؿ فإف  ،تفصيالتو عف سؤاؿ التحديث، عف سؤاؿ التنمية فيالنيضة يختمؼ 
فحينما طرح والنيضة والتحديث. لعممية التنمية  ، كمحدد رئيساالسئمة السابقة عمىاإلجابات 

، حمد فارس الشدياؽ وغيرىـأو  ي، وبطرس البستانرسالفأومحمد عبده وشكيب  يفغانواأل ياو الطيط
عمى أسس مادية  واالستناد ،سبيؿ لمخروج مف وىدة التخمؼ إيجادبيدؼ كاف ، ىذا السؤاؿ الكبير
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لمتنمية،  يمشروع وطن إلقامةمحاولة  ةأيضرب تجاءت السيطرة الغربية للكف  .لمتقدـ واقتصادية ثابتة
ذا كانت  .(9)متبعية االقتصادية ا جديدة ل   ً أسس  فرض تول ، سؤاؿ النيضة فيالعناصر المادية واضحة            وا 

نساف والحيواف، اعتباره يتفاعؿ مع التراب ومع اإلضماف قياميا. ب فيا       ً ا رئيس                    ً نير النيؿ يشكؿ جزء  فإف 
كتبوا  ،نيضتيا فيكؿ المثقفيف المصرييف والمؤثريف بؿ إف ه. الحيا في شيءأساس كؿ  ىيفالمياه 

 سرتوخشية محمد عمى وأ فييظير  وىو األمر الذي مصر والمصرييف. فيعف النيؿ وتأثيره العظـي 
 . يقوموف بإعداده يأي مشروع نيضو ضرب  فيتوظيؼ ورقة النيؿ مف 

نعرؼ  . مف نافمة القوؿ أفالعصر الحديث فيتوظيف ورقة النيل ضد مصر ، الشق الثاني  
العصور طيمة ا، بؿ وظفت تمؾ الورقة       ً ا حديث       ً توظيف  ضد مصر ـل يكف توظيؼ ورقة النيؿ بأف 

وبالطبع ال يمكننا استعراض كؿ التفاصيؿ حوؿ ىذا . عمى العصر الحديث ةبقالتاريخية السا
المممح األول، نشأة : ةيسة مالمح رئثالث في األمريمكف استبياف ىذا التوظيؼ عبر العصور، لكف 

حيث . مياىو فيعمى التحكم  األحباشمصر ترتبط بنير النيل وقدرة المموك  فيأساطير عديدة 
عبر استخداـ الحبشة لقضية مياه النيؿ كأداة ضغط في مواجية مصر منذ تمؾ األساطير نمت 
مصدر  اشاألحبوديني وثقافي يجعؿ مف  ي. وأصبح ىناؾ تراث فكر 91 وحتى القرف 99القرف 

المصرييف عمى تيديد دائـ لمصر عف طريؽ مياه النيؿ. وترسخت ىذه الفكرة في أذىاف اإلثيوبييف و 
فقد استخدـ مموؾ الحبشة تمؾ الورقة كوسيمة  .ركؿ طرؼ تجاه اآلخ اتسياس في السواء، وانعكست

بقطع واضحة  عمى السوا. فأظيروا تيديداتيـ الصريحة وال سالطيف المماليؾضد الفاطمييف و ضغط 
فريقيا. إلشرؽ  البرتغالييفالورقة مع قدـو ؼ تجدد توظي. و عف مصر ا                ً تحويؿ مجراه بعيد  و  مياه النيؿ

. ونفس مف ناحية الجنوب يمحاصرة مصر والعاـل االسالم في الستخداـ الحبشة حيث سعى ىؤالء
نيا في، 91نياية القرف  فياألمر كرره نابميوف  ء ثوراتيا ضد                              محاولة لمسيطرة عمى مصر وا 

ثبت ابتدعيا األحباش، وي التيلييدـ كؿ تمؾ األساطير تقدـ عمـ الجغرافيا وبالطبع جاء . (1)الفرنسيف
 والمناخ.  باألمطارجرى بعوامؿ طبيعية تتعمؽ  قد نقص المياه وقمة الفيضاف أفب
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نستطيع . و 91القرن  فيورقة النيل مع  التعامل المصري في، التطور الجديد نىالمممح الثا
فقد . د الحبشةومصر عمى حدو  اإلثيوبيةاألول، توظيف المنابع أمريف:  فيرصد ىذا التطور أف ن

منذ ضـ محمد عمى لمسوداف عمى حدود مباشرة مع الحبشة، فخبرت كثير مف مصر أصبحت 
و كانت مجيولة مف قبؿ. ومف ثـ تغير تعامميا مع استخداـ ورقة المياه عما كاف عمي التيالتفاصيؿ 

تتعامؿ  أفومحكوميف، واستطاعت  ، حكاـ. فكونت عالقات مع األحباشالسابؽ جممة وتفصيال في
 ة بماحربيا ضد الحبش فيا حتى ىزمت                    ً . وظؿ ىذا األمر قائم  (1)مع تيديدات المياه بشكؿ مختمؼ 

بشية لتاميف منابع النيؿ الح إسماعيؿ الخديويفحينما سعى  .المنطقة في إثيوبياعمو يد  فيتسبب 
ثالث حمالت و ، إحداىا فيمقتؿ ابنو األمير حسف ، كمفتو األحباشعالقات عدائية مع  فياشتبؾ 
، يجنبالتدخؿ األ أسبابمصر بالديوف، وبمزيد مف  إرىاؽ فيبما تسبب ، 9181-9181سنتى 

 .(1) 9111 سنة لمصر البريطانيانتيت باالحتالؿ 
ع االستوائية طيمة التاريخ توظؼ ورقة المنابلـ . الثانى، توظيف ورقة المنابع الستوائية

وربما ألف  % فقط؛91تأتينا منو قميمة،  التيربما ألف كمية  المصري، قديمة ووسيطة وحديثة؛
. لكف يصؿ إلييا النيؿ شماال التيالمنابع االستوائية كانت خارج التاريخ، وبعيدا عف معرفة المناطؽ 

درجة جنوب خط االستواء، وصار ليا أمالؾ  1رض لى دائرة عحيف تمكنت مصر مف الوصوؿ إ
مؤامرة خبيثة اشترؾ فييا غردوف باشا  تمؾ المنابعإبعادىا عف تـ ومديرية أسمتيا المديرية الستوائية، 

نور بؾ محمد،  يالمصر بيف و ىؤالء الثالثة حدث بيف  يفالخالؼ الذ. وفيتا حساف وأميف باشا
 المديرية االستوائية إخالءتأكد مف أف ، يورفض ىؤالء لذلؾ لمصر، أوغنداكاف يريد ضـ كؿ  يالذ

أف التوسع و ليا أف تزوؿ.  أريدالمنابع  فيالمصرية  ـأف القدبيدرؾ ، و كاف مؤامرة متفؽ عمييا بينيـ
باشا، عبر الرحالة ستانمى،  أميفانتزاع ليذا كاف نجميز. ا لإل         ً كاف كابوس  منابع الصوب  يلمصر ا

 .(1)النيؿ ينجميزية عمى أعالاإللمسيطرة  ا     ً تمييد  
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فمع  .مياهالمصر بقطع  في البريطانيالحتالل  يديدوت ي، المشروع الفرنسثالثالمممح ال
أف ا عف سيطرة القوى الغربية المنافسة ليا، و           ً النيؿ بعيد   أف يصبح وادي فينجميز بذلوا النفيس أف اإل

النيؿ، لتتصرؼ  يعالأ فينيا حقوقيا نجمترا والكونغو حفظت لبريطاإبيف  9111مايو  91معاىدة 
محاولة الفرنسييف بالسيطرة عمى  فيف البريطانييف استشعروا ىذا التيديد إ، إال (1)فيو تصرؼ المالؾ

فكاف البد مف استرداد السوداف لمصر مرة ، 9111يوليو  فيحادثة فاشودة الشييرة  عبر منابعو
، ومنعيا مف االستيالء عمى 9111يوليو  فيفاشودة  في. ولعؿ المواجيو البريطانية لفرنسا (8) أخرى

مف  أعقبياىذه الورقة طيمة الفترة االستعمارية. فما  أنيي، قد 9111مارس  19وادى لنيؿ باتفاؽ 
بريطانيا  قد جعؿ، (1) إثيوبيامع  9191، واتفاؽ أوغندامع مموؾ  9199وسنة  9199اتفاؽ سنة 

 . كافة منابعوب عمى النيؿا     ً تمام  مف السيطرة  تتمكف
 -:9191قبل سنة  مصر فيالنيل والنيضة  -      ثاني ا
القناطر الخيرية،  إنشاءلما كاف نير النيؿ ىو رأس ماؿ مصر ونواة حياتيا، لذا كاف     

 إجراءاتواسنا والقناطر الفرعية عمى الترع والرياحات، عبارة عف  وأسيوطوقناطر زفتى وديروط 
 فيلمتحكـ  ينشائواإل ياليندسالقطاع  فيبع بدوره نيوضا يستت ا، مميتيدؼ لمنيوض الزراع

لميزانيات  جداوال، ووضعت ينظاما لمناوبات الر  األشغاؿالنير اليائج. بؿ وضعت نظارة  فيضاف
كاف البد مف حسف فال يتـ مف النيؿ مباشر،  أي ؛ا باستمرار           مصر صناعي   يالترع. ولما كاف ر 

ولتوضيح . (1)يف تطيير الترع وبناء الجسور والقناطر وشؽ الترع المائية وضبطيا، والربط ب اإلدارة
 ة:ثالث فترات رئيس إلى 9191ـ اسبقت ع التينقسـ الفترة ستمؾ المسألة 

 ياالرتقاء بالر  في محمد عميلعبو  الذيفالدور . عيد محمد عمى فياألولى، النيل والنيضة 
نشائمصر،  في ، وجيوده ومشروعات في األجانبنتو بالميندسيف العمومية، واستعا األشغاؿلنظارة  و       وا 
قد اختبر تمؾ الحقيقة  الرجؿالنيضة أساسيا المياه. وأف  أفاستكشاؼ نير النيؿ وتأمينو، يثبت  في
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نتاج قد أثر بدوره عمى اإل يلحؽ بالر  الذي. فالتطور لتأمينياقبؿ أف يوجو أنظاره ناحية منابع النيؿ 
 يراضمعظـ األ فيزراعية  ةعية. فال حياالحياه االجتما، وىما عصب يوالصناع يالزراع

بعقوبة  يالر  فيلموظ دهوربما كاف تيدي مف مياه النيؿ. ي، بدوف الر إنتاجال  يالمصرية، وبالتال
الترع، يدلؿ عمى  فيتوزيع المياه، فسيقـو بدفنيـ  فيا        ً سمع غدر   إذانو    ا  واجباتيـ، و  أىمموا إذا، اإلعداـ

فإف خشيتو  ،ىذا اإلطار في. و (99)تتـ مراقبتو مف قبؿ رأس النظـا مباشرةانت كموضوع المياه  أف
ثالث بعثات، بقيادة سميـ قبطاف، الكتشاؼ منابع  جعمتو يرسؿ يوالنيضو  يعمى مشروعو التحديث

لتأميف وصوؿ المياه، تمكنت خالليا مف اختراؽ  9111 - 9111النيؿ خالؿ الفترة مف نوفمبر 
فقط، بؿ كانت لو  األبيضعمى النيؿ ه . ولـ ينصب جيد(99)أمرىاحقيقة  منطقة السدود وكشؼ
ىذا مف  ألجزاء، خالؿ كشفو وأبنائحد أقتؿ بؿ . (91) األزرؽالنيؿ  في 9119جيود واضحة عاـ 

بأف محمد عمى أراد بناء دولة كبيرة تقـو عمى بنية  ،. وخالصة القوؿ(91) الميـ يالفرع االثيوب
عمى الطمئناف شطره باتجاه المنابع ل مف الطبيعي أف يوليكاف فالزراعة،  اأساسياقتصادية متينة 

  سيولة ويسر.  فيوصوؿ المياه لدولتو 
 فيمصر  فيويمكف تقسـي عالقة النيؿ بالنيضة  .عيد اسماعيل فيالثانية، النيل والنيضة 

ى كافة المنابع مالشق األول، يتعمق بإتمام عممية السيطرة عسماعيؿ إلى شقيف: فترة الخديو إ
ه ؤ وطف وزرا، 9181- 9111الفترة مف  فيسماعيؿ أمور الحكـ إالخديو  يفحينما تول نجازىا.    وا  

جعمو يحاوؿ  كتمة واحدة متعاونة. وىو ما فيأمورىـ عمى ضرورة توحيد حوض النيؿ حتى منابعو 
اف لوصوؿ المياه، نأتاح لو االطمئ األمر الذي. (91)، وعمى كؿ المنابعنفسيا السيطرة عمى الحبشة

مميف  1مف  مميوف فداف إلى أكثر  1الزراعية مف  يضامساحة األر  فيزيادة إحداث  وبالتالي
:" يجب عمى شعوب مناطؽ منابع النيؿ وضماف مياه النيؿ بقول فيسياستو ت مخصفقد ت .(91)فداف

 وتكوينيا األبيضقياـ حممة النيؿ ولعؿ . (91)مصر"  لخديويوحمفاء  أصدقاءأف يكونوا مف اليـو 
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 .(98)بمصر  األبيضالنيؿ  يعالدعت إللحاؽ أ التيضرورة ، يثبت تمؾ الوسمطات قائدىا وأىدافيا
مبارؾ  يإذا ما ركزنا عمى كتابات عم. فيتعمق بالتنظير لعالقة النيل النيضة نظري، جيد الثاني

لكونو قد جاء ، 9111-9181بالنيابة سنوات  األشغاؿلشغؿ وزارة  اره، لقمنا بأف اختيفقط عف النيؿ
عنوانو " نخبة الفكر  9181ا سنة                                                        ً اىـت بنير النيؿ بشكؿ مختمؼ عف اىتمـا غيره. فقد كتب كتاب  قد 
االستفادة مف يتـ عف طريقيا  التيمكانيات اىتـ فيو باإل، 9119تدبير نيؿ مصر"، ونشره سنة  في

ا تكويف                              ً ؼ مجاالت العمـو والمعرفة، شارح  عمى الزراعة وعالجيا باالقتصاد وبمختم اركز م مياه النيؿ.
 يا عف القناطر والجسور وطرؽ سق                                                ً النيؿ وأنساقو وفيضانو وفروعو وتوزيع مياىو، متحدث  

العالقات  ونسج ، وكطريؽ لممواصالت والتجارة والوجود والعمرافاآلالتالمزروعات، واستخدـا 
فيذا . (91)طريؽ االستفادة بمياه النيؿ النيوض بالمصرييف يتأتى عف  أف إلى ا     ً منتيي  االجتماعية، 

يثبت أف مشروع النيضة لـ يرتبط بالمثقفيف والمشايخ فقط، بؿ غاص فيو الفنيوف  الجيد التنظيري
  .عممة النيضة فيبالجوانب المادية  االىتماـعمى وجوب ، ليحضوا والخبراء
 أففبعد  .لمصر لبريطانيا، النيل والنيضة خالل العقدين األوليين من عيد الحتالل ةثالثال
ا مف                                      ً بدوف النيؿ تنعدـ مف الوجود، وتصبح جزء   أنياتيقنوا مف  9111مصر سنة  اإلنجميزاحتؿ 

 تيـسياس في يباعتباره العمود الفقر  ،، واىتموا بالرى ومشروعاتوإليوالصحراء الكبرى. فاتجيوا 
 فيييـ عممرت  التيات أصعب الفتر مف  تولما كانالقطف.  إنتاج فيتخصيص مصر و الزراعية 

-9111الفترة مف  فيالنيؿ  يعمى منطقة أعال يفرضو الميد الذيمصر، ىو ذلؾ الحجاب 
. ولعؿ السياؽ ا بمشاركة مصر                    وحمكميا حكما ثنائي   السودافلذا عمموا عمى استرداد  ،(91) 9111

خططت ليا  لتياوالتوسعات الزراعية  9111حوض لنيؿ باحتالؿ مصر سنة  فيالكولونيالى القائـ 
 9119           فاقي ة سنة ات تتفاقيات حوؿ مياه النيؿ. حيث عقدجعميا تعقد العديد مف اال االحتالؿ، إدارة

مف شأنيا أف تؤثر عمى  ،عمى نير عطبرة منشآت أيبأال تقيـ  األخيرةيطاليا لتمـز    ا  بيف بريطانيا و 
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ثي9191تفاؽ سنة ا. ثـ جاء بإذنيا إالموارده،  ت عمى النيؿ آا، بأال تقـي منشوبي                    ـ بيف بريطانيا وا 
كانت  اإلطارىذا  في. و (19)األزرؽ أو بحيرة تانا أو نيػر السوبػاط تؤثػر عمى تدفؽ مياه النيؿ 

 يحوض النيؿ. وىو األمر الذ في اآلفنرجع ليا حتى  التيبريطانيا مبدعة لكؿ االتفاقيات التاريخية 
 التيمنابع النيؿ االستوائية. فبريطانيا  في طينيـتو  الييودعمى نا نندىش حينما نراىا تعرض يجعم

جعميا  ي، ما الذإليياوالبمجيؾ والفرنسييف مف الوصوؿ  األلمافومنعت  ،مصر مف المنابع أخرجت
أعتقد  ؟وجبارة لالحتفاظ بيا ا كبيرة    ً جيود   ابذلت فيي أراضيعمى ليـ مستوطنة  إقامة ييـتعرض عم

 سياقو. فيؿ الورقة تقديـ المشروع تحاو  أف ىذا ىو السؤاؿ األىـ الذي
وأنو يتطمب وجود  لمستعمراتيا النيمية، االقتصاديستغالؿ اال في ارغبة بريطانيتكوف ربما     

جعؿ  وبييف عمى منطقة المنابع، ىو الذيالمستوطنيف، وال يوجد إقباؿ مف األور كبيرة مف  أعداد
وربما تكوف مقايضة بريطانيا لمصر،  المنابع. فيمجاؿ االستثمار  فيالييود يمثموف الحؿ الضرورة 

            ً                                  قد أوجب ضغوط ا عمييا مف نوع جديد، فطرح المشروع األعباء المالية مقابؿ مياه النيؿ،  بتحميميا
يفاء بااللتزامات والخضوع لكافة دد وضاغط عمي اإلدارة المصرية لإلعمى الييود كعنصر مي

بضرورة نقؿ مشاريع المياة مف مصر إلى مديريات  ةاألطروحات المقدم. ولعؿ الرغبات االستعمارية
رصدتيا  التي، واألعباء الجديدة (11)9111التسويؽ لمشروع الجزيرة منذ سنة ، و (19)السوداف البعيدة 

ا     ً ضغوض   تضاف، قد أ(11)9191-9111خالؿ الفترة مف الفيضاف  افنقصالتقارير االستعمارية ب
يمكف القوؿ بأف الييود الباحثيف عف أرض ويممكوف األمواؿ، جديدة ـل تألفيا المنطقة مف قبؿ. وليذا 
المنابع. وذلؾ لتحقيؽ أربعة أمور: أوليا،  فيتوظيفيـ  فيقد تالقت أىدافيـ مع الرغبة البريطانية 

ثانييا، ضماف االستغالؿ كؿ أرباحيـ واقتساـ خيرات المنطقة معيـ دوف جيد.  فيمشاركة الييود 
داف. ثالثيا، ضماف عدـ نكوص األحباش عف نصوص اتفاقية سنة مصر والسو  في االقتصادي

 منطقة المنابع يمكف توظيفيا حسبما تريد.      في. رابعيا، خمؽ ورقة جديدة 9191
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  -:9191الييود بمنابع النيل سنة عالقة  -ا      ثالث  
ع مناب فيلمييود بتوطينيـ  البريطانيالسابؽ يجعؿ العرض  فيما عرضناه الحقيقة أف  في 

والنفيس لالحتفاظ بمنابع النيؿ  الغاليبذلت قد ية مسألة شاقة عمى الفيـ. فبريطانيا ئالنيؿ االستوا
 إقامة عمى ىرتزؿ البريطانيفإف عرض تشبمرليف وزير المستعمرات  ي،يدىا. وبالتال فيلتكوف 

لتفسير تمؾ  جتيادال، يحتاج 9191سنة  كينياتحوؿ اسميا لفريقيا، أمحمية شرؽ  فيمستعمرة ليـ 
ال مف  ،االستوائية عالخطوة البريطانية غير المفيومة. خاصة وأف الييود ليس ليـ عالقة بالمناب

المشروع  فيباشا وفيتا حساف،  أميف، ىما ييوديتيف شخصيتيفاشتراؾ  إالقريب وال مف بعيد، الميـ 
، بأعالي النيؿ كريةمواجيات سممية وعس فيدخمت  التي ،بريطانياتفرط  أف. وال يعقؿ يالمصر 
ف العديد مف زعماء الييود في القرف التاسع عشر قد تقربوا مف فرنسا وبريطانيا إ ،. صحيحةبسيول

 فيـل تكف  االستوائيةف منابع النيؿ إ، إال وفمسطيف السفمىمصر  فيلمساعدتيـ في التوطيف 
عدة استتبعو ظيور يبدو أف فشؿ مشروع عودة الييود لفمسطيف، قد و  ا.                 ً حسباف الييود مطمق  

ظير مشروع  وبالتالي موزمبيؽ.و  واألرجنتيف مشروع قبرص وسيناء، وطرابمس الغرب،، كمشروعات
  منابع النيؿ االستوائية كأحد المشروعات المعروضة والمقدمة.  فيتوطيف الييود 

ال إالمنابع تمؾ  فيعف محاوالت توطيف الييود  ىذه الدراسة ال يعرؼحتى تاريخ كتابة و    
: فريقيا كمستوطنة يقيموف فييا دولتيـنفس توقيت عرض محمية شرؽ أ في، ظيرتا محاولتيف
تدلؿ عمى أف بريطانيا قد تاريخية وثيقة  أي. فيذا البرنامج ال توجد ي، برنامج أوغندا الوىماألولى

 التيعمى بعض الكتابات العربية  األمرستعمرة لتوطيف الييود. بؿ يقتصر معرضت أوغندا ك
. بؿ اف ضمنيا فأدخمت برنامج أوغندا ،فيـ مشروعات التوطيف السابقة عمى وعد بمفور ،حاولت

، في سف 9191قوليـ بأف الجدؿ حوؿ أوغندا قد فاقـ حالة القمب لدى ىرتزؿ، وساىـ في وفاتو عاـ 
ىو بعيد  (11)مخطط السنة، وقبؿ وقت قصير مف تصويت المؤتمر الصييوني السابع ضد  11الػ 
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لساف مف وزير  زلةكانت  أوغنداقمـي إف عرض أحد الكتاب الييود بأيقر حيث ا عف الصحة.   ً ام  تم
 إلىيرجع  تقديري فيىذا الخمط و  .(11) ةفريقيا البريطانيإنو كاف يقصد محمية شرؽ    ا  و  ،المستعمرات
ف ألربما يكوف ىذا الفيـ قد جاء و الخاطئ لممشروع.  يىرتزؿ المبدئ، فيـ أوليا: أسباب ثالثة

ثانييا،  .(11) أوغنداا انو           ً ، ففيـ خطئ  أوغندا -مومباساسكة حديد  أراضيالمنطقة الموعودة تقع حوؿ 
مف خالؿ  ،جيداوثرواتيا  أوغندايعرؼ  وبالتالي، يعيش قريب مف ألمانيا ويتحدث لغتياأف ىرتزؿ 
 أفثالثيا، قة الموعودة. المنط ىي بأنيافاعتقد  ،األلمانيةبالمغة عنيا باشا وفيتا حساف  أميفكتابات 

عف سياسة االستعمار والصييونية تجاه  يدراسة حسف صبرى الخول وأشيرىا ،الكتابات العربية
 مف يتفحصو . أوغنداقدمتو تحت عنواف مشروع ، مف القرف العشريف األوؿالنصؼ  فيفمسطيف 
 ا            ً لعنواف تحديد  وضع ىذا ا في وقع فيو المؤلؼ الذي الخطأيكتشؼ  تحت ىذا العنواف،الموضوع 

 .قيا الرسمي وبرنامج أوغندا الوىميفريؾ خمط واضح بيف مشروع محمية شرؽ أىنا وبالتالي .(18)
أجرى ىرتزؿ  9191، ففي يوليو أنفسيـ. وىو مشروع سعى لو الييود الثانية، مشروع الكونغو

في الكونغو،  يمتمؾ احتكارات كبيرة اتصاالت مع فرانتز فيميبسوف، وىو مستثمر ييودي بمجيكي،
، والتوسط لدى بمجيكيةالكونغو، باعتبارىا مستعمرة  بغرض استمالتو لتأييد فكرة إقامة دولة ييودية في

 قدـو مف خوفو بسبب ،تأييده ليا رغـ ، الفكرة فيميبسوف رفض غير أفع. ممؾ بمجيكا لتبني المشرو 
 .(11)الواسعة مصالحو عمى يؤثروف ،منافسيف جدد مستثمريف
، الميـ عالقات فردية البريطانيعالقة لمييود بالمكاف قبؿ العرض   دنى، ال توجد أ  ً إذ ا   

 البريطانينفس عرض المشروع  فيتتعمؽ بفيتا حساف وأميف باشا، وأف مشروع الكونغو فكروا فيو 
دولة الكونغو. لكف  فيفريقيا قابمو تفكيرىـ عمييـ. وىذا يعني أف تعاطي الييود مع مشروع شرؽ أ

المنابع؟ ولماذا قبؿ الييود العرض؟  فييطرح نفسو، لماذا عرضت بريطانيا توطينيـ  الذياؿ السؤ 
، وبتوظيفيـ انت واضحة وتتعمؽ بالظرؼ التاريخياعتقد أف األىداؼ البريطانية مف توطيف الييود ك
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خططيا االقتصادية، ولتخويؼ إثيوبيا ومصر  فيالمنطقة، ولالستفادة منيـ  فيكورقة جديدة 
لمييود برفض العرض،  احية أخرى لـ يسمح الظرؼ التاريخيالمنابع. ومف ن فيلمجاورتيف ليا ا

خطوة أولى لالعتراؼ ويعد شرعية لمحقوؽ الصييونية،  ييعطس، أف العرض األوؿ: ألسباب ثالثة
عف مشروع العريش  يـا ل     ً تعويض  جاء  شعورىـ بأف المشروع ،ثانيال .(11) السياسي باألمة الييودية

 يمكف منابع النيؿ، وبالتالي فيوبيـ، لكونو قائـ قم فيىوى لقى المشروع  أف. ثالثيا، السفمى مصرو 
  .  فيما بعد واستبدالو بما يريدوفوالمساومة عميو، االبتزاز بو 

  -:9191المنابع الستوائية سنة  فيلتوطين الييود  البريطانيبداية المشروع  -      رابع ا
 لموافديف، بشأف مشكمة البريطانية المجنة أمـا بشيادتو ليدلي ىرتزؿ عيد، 1902 عـا فيقيؿ أنو  
     ً عميق ا ا   ً أثر   ىذا وترؾ بو، معترؼ ييودي لوطف المياجريف تحويؿ فاقترح لبريطانيا، اليديشية ييود ىجرة
 فريقياأ شرؽ مستعمرة عميو عرض ،أخرى مرة ىرتزؿ استقبؿو  تشمبرليف افريقيا سامعيو. وحينما زار لدى
عمى ذلؾ.  ،البريطانية الوزارة يرأس كاف الذي ،بمفور المورد ووافؽ لمييود، مستقمة مستوطنة تكوف لكي

 أفالحاؿ، غير  في، فرفضو ىرتزؿ 9191ابريؿ  فيـت  البريطانيعرض ف الإ األمر،وخالصة 
بأف  ،ىخر أرواية حيف تشير  في. (19) جرينبرج يالفكرة في لقاء مع الصحفي الييودتشمبرليف كرر 

بعدىا .(19)لندف بيف ىرتزؿ وتشمبرليف  فيمقابمة تمت  في 9191يوليو  11 فيالمشروع ـت عرضو 
مشروع تيجير  فيبأف يسبر غور وزير المستعمرات  ليبولد جرينبرج يالييود فيعيد ىرتزؿ لمصح

يعقد بيف  مشروع اتفاؽنجميز ليعدوا لو جماعة مف المحاميف اإل إلىفريقيا البريطانية. فاتجو أالييود لشرؽ 
بمفور، فعكؼ عمى  اءر وز ال. بعدىا رفع المشرع لرئيس ينجميزية وبنؾ االستعمار الييودالحكومة اإل

ليبولد جرينبرج، يبدى فييا عطفو العميؽ عمى  إلىف يبعث بمذكرة أراستو، ـث عيد لجوزيؼ تشمبرليف بد
فريقيا أشرؽ  فية ببحث مشروع توطيف الييود الحركة الصييونية. ـث عيد لمورد النسدوف وزير الخارجي

وزير التنفيذ  فيـث تابعو  ،قدـ العرض الذيوزير المستعمرات ىو  فإ :األمرخالصة . (11)البريطانية 
 جرينبرج.  البريطاني يالييودو  الخاجية لورد النسدوف
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تقص لطانية الوثائؽ البري قيمة مف ثـ تأتيكؿ حديث المراجع عف المشروع. و  ييينت ،ىنا إلى
داخؿ محافظ  بععمى س ةرسالة موزع 11فمدينا لبس كبير.  فيتسبب  الذيىذا المشروع  حقيقة لنا

عف  ـل يقمو أحد فريقيا البريطانية. نتعرؼ مف خالليا عمى ماأشرؽ ب الخاص البريطاني األرشيؼ
ص ببداية فيما يختفالتبست عمى البعض.  التيالمغالطات بو نصحح ول، مف قبؿ الموضوعىذا 

 فإلى تشمبرلي Dr.Greenbergرسالة الدكتور جرينبرج  ، مف المؤكد أفالمشروع
Chamberlain ،ع أف الرسالة تحمؿ مشرو  أوليا،مة: يمة أمور تقدـ لنا ست، 9191يوليو  91 في

االتفاؽ مع الدكتور ىرتزؿ، وموافقة الحكومة البريطانية عمى عرضو، وترتيب إرساؿ لجنة لشرؽ 
 فيمستوطنة ييودية ىناؾ. ثانييا، رغبة جرينبرج  إلقامةا البريطانية لتحديد األراضي المناسبة أفريقي

أف يكوف ىو الواسطة بيف ىرتزؿ والمسئوليف البريطانييف، كوف األمر يحتاج إلى تفاوض. ثالثيا، أف 
لممؤتمر  معو مسألة التعاطيالمشروع لـ يبت فيو مف قبؿ الجماعة الييودية. حيث ترؾ ىرتزؿ 

في نياية شير أغسطس. رابعيا، أف مشروع التوطيف  Basleسيعقد في بازؿ الذيالصييوني 
االطالع عمى يريد  وكيؿ ىرتزؿ، جرينبرج،ذلؾ الوقت. خامسيا، أف  فييحتاج ألمواؿ غير متاحة 

 موقؼ ييود أوروبا الشرقية.بالبريطانية بصورة عاجمة، بغض النظر عف معرفتيـ  اإلدارةموقؼ 
عرض المشروع، وىذا  فيسيا، أف القيادات الييودية بزعامة ىرتزؿ تديف لبريطانيا بالفضؿ ساد

ا قد تـ خالؿ شير يوليو       شفوي  وبيذا يتضح أف عرضو  .(11)سيعطييا الفرصة إلقناع الييود بو
بعة متا في ، ورئيسا      ً ا أصيال                        ً ، وأف جرينبرج أصبح طرف  مف ذات الشير 91 ا بتاريخ            ، وتـ رسمي  9191

بؿ إف كثير مف المراسالت التالية ستؤكد بأف شير  المشروع مف بدايتو، وسيستمر حتى نيايتو.
  كاف ىو البداية الحقيقية لممشروع.  9191يوليو عاـ 
حوؿ مخطط المستعمرة الييودية، نتعرؼ عمى ما  وبالنظر لممحؽ رسالة جرينبرج السابقة   

ف تناوؿ المشروع، والتبس عميو أمر تعمقو بأوغندا. فمف صيؿ لدى كؿ ماافتقدناه مف معمومات وتف
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ة البريطانية لالئتماف مف قبؿ الحكوم حومنقترح خالؿ ىذا الممحؽ نتعرؼ عمى شروط االمتياز الم
إلقامة مستوطنة ييودية في   Jewish Colonial Trust Limited المحدود يالييود ياالستعمار 

خاللو بأف االئتماف، وىو عبارة عف شركة تأسست بموجب  فم شرؽ أفريقيا البريطانية. حيث نتبيف
مميوف جنية استرلينى، قد أصبح منوطا بتعزيز  1قانوف الشركات البريطاني، برأس ماؿ قدره 

محمية شرؽ أفريقيا البريطانية. فيو  فيلتوطيف الييود  طات االستعمارية، والكياف الرئيسالمخط
نشاء عالقات تجارية إنشاء المستوطنةأمر سيتولى  الذي قامة األعماؿ والمؤسسات التجارية، وا                                                            ، وا 

و مع المناطؽ المجاورة، بشرط أف تظؿ المستوطنة تحت السيادة البريطانية. بؿ نتعرؼ مف خالل
: أوليا، أف يقـو بالبحث والتعرؼ عمى ىذه أخرى مسألة ةعشر  عمى أف االئتماف أنيطت بو أربع
ا لتخويمو السمطات والحقوؽ واالمتيازات الالزمة              ً رسيميا، تمييد  األراضي بيدؼ تحديد حدودىا وت

فريقيا بغرض التفتيش إلو بدخوؿ أراضي شرؽ  اإلذفتـ  اإلطارىذا  فيلممارسة ىذه السمطة. و 
 فيالسمطة الكاممة  هإعطاؤ والنظر في مالئمتيا، والتثبت مف حالتيا، وتأسيس مستوطنة ييودية. وتـ 

رسـو الخروج المذكورة، واستخدـا كافة الطرؽ المشيدة ىناؾ، وفرض مف األغراض  أيمالحظة 
أف يتـ ىذا بمجرد تقديـ أصحاب  ىبعد تحديدىا بحدود وتسميتيا. عم يوالدخوؿ لتمؾ األراض

االمتيازات لطمب لمحكومة البريطانية بالموافقة. ثانييا، أف يتحمؿ أصحاب االمتيازات دفع جميع 
فريقيا البريطانية، لتحديد أوالرحمة االستكشافية، لمسح شرؽ  سـو والنفقاتالتكاليؼ الالزمة، مف الر 

تكاليؼ أو نفقات بالنسبة لممسؤوليف أو الموظفيف  ةيحتاجونيا. وال تتحمؿ بريطانيا أي التياألراضي 
الذيف يتـ توظيفيـ لمرافقة أصحاب االمتيازات ومساعدتيـ. ثالثيا، أنو فور الموافقة عمى اإلقمـي 

                                                                                    مذكور، وا خطار الممؾ والحكومة بمدى مالئمتيا، يتـ وضع التسوية. لتتولى اإلدارة الييودية ال
جميع  فيعائدات البيع والتأجير، و  فيالسيطرة الكاممة عمى أراضي اإلقميـ المذكور، وتتصرؼ 

ؿ تشكي فيالنظر  إعادةيـت  اإلطارىذا  في. و 9191ديسمبر  19اإلتاوات والمناجـ والمعادف، حتى 
مدراء اإلقميـ المذكور وفقا لدستور مخصوص. رابعيا، أنو بعد الموافقة المذكورة عمى النحو السالؼ 
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، يمسؾ أصحاب االمتيازات باإلقميـ المذكور، وبجميع الحقوؽ 9191ديسمبر  19الذكر، وحتى 
ة الحكومة ىذا األمر تحت رقاب يحقة بيا. ويتولى االئتماف الييودوالمصالح والييئات والقوى المم

يـت  التيتمؾ  أوا،                                                                              ً البريطانية، بغرض الحفاظ عمى النظاـ العاـ، وبناء الثقة وفقا لمشروط المقررة سمف  
، يقدـ 9191ديسمبر  19تضمينيا فيما بعد. خامسيا، أنو منذ الموافقة عمى المشروع، وحتى حموؿ 
مى الشروط والموائح الدستورية أصحاب االمتيازات طمبا لمحكومة البريطانية لمحصوؿ عمى موافقتيا ع

المحددة لنظـا الحكـ وإلدارة، بحيث يتوجب اتخاذ جممة تدابير، منيا إنشاء شكؿ مف أشكاؿ الحكومة 
تمنح جميع التسوية المحمية، تكوف ييودية في طابعيا، وتعيف بريطانيا حاكميا. ومنيا أف 

ف إية لإلدارة الداخمية. سادسيا، موائح التنفيذالمراسيـ وال لإلدارة الييودية إلصدارالصالحيات الالزمة 
الييود ليـ حؽ فرض الضرائب والتقييمات، وحؽ تقرير أغراض اإلدارة الشرطية واألشغاؿ العامة، 
والتعميـ، وكافة األغراض األخرى. ويحؽ لبريطانيا، عبر وزارة الخارجية، ممارسة بعض المعامالت 

ا والتجارة. سابعيا، أف تظؿ بريطانيا مسئولو عف السيادة ومعاممة الرعاي األسواؽ فيالتفضيمية 
دولة أجنبية، ومع رؤساء القبائؿ المستقمة في شرؽ أفريقيا البريطانية.  ةوالسياسة الخارجية مع أي

ويشمؿ  .يقدـ لمحكومة البريطانيةيجب أف شكوى أو تظمـ مف المستوطنة الييودية،  ةأيثامنيا، أف 
يتعمؽ بمسائؿ الديف أو إقامة العدؿ أو خالؼ ذلؾ.  ،خاذه ضد شعوب اإلقميـأي إجراء ييودى يتـ ات

االستيراد والتصدير  فيتاسعيا، أف تواجو الحكومة البريطانية جميع القيود واألحكاـ، إذا حدثت، 
والضرائب، بموجب حقوؽ السيادة. عاشرىا، يمنع فرض رسـو أو ضرائب مف قبؿ أي دولة أجنبية، 

 أينو يسمح لمسمطة االستيطانية باستبعاد إ :عشر يحادالييودية المصرح ليا بذلؾ. غير السمطة ال
شخص مف اإلقميـ المذكور ومنعو مف الدخوؿ واالستيطاف، إذا رأت أنو معارض لمصالح 
المستوطنيف أو كرامة جاللة الممؾ، مع موافقة مسبقة مف الحكومة البريطانية. ويتـ طرد ىذا 

عف  المسئولةنو ال يمتـز بالمراسيـ والقواعد والموائح المفروضة مف السمطة الشخص دوف تعويض، كو 
قميـ. وفيما يتعمؽ بتعييف القضاة والموظفيف إلقامة العدؿ، يجب توفير محاكـ العدؿ إلدارة القانوف اإل
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تعديالت تستند عمى الشريعة  إدخاؿ. مع البريطانيا لمقانوف                              ً المدني والجنائي في األراضي وفق  
 فيييودية مشروطة بموافقة وزير المستعمرات. ولمحفاظ عمى العادات والقوانيف لمشعوب األصمية ال

أمور الزواج،  فيالمصالح والسمع وخالفة، و  فيتمؾ األراضي، ولحيازة الممكية والنقؿ والتصرؼ 
ف والطالؽ، والشرعية وغيرىا مف حقوؽ الممكية والشخصية، يجب عدـ التدخؿ مف قبؿ المستوطني

ا                                                                  جميع أشكاؿ العبادة الدينية القائمة في اإلقميـ، عدا ما يكوف ضروري   فيو  ،فئة أو قبيمة ةأيديف  في
توطنيف عف ممارسة أي احتكار تقييد المس ا   ً أيض  مف الناحية اإلنسانية ويحافظ عمى السالـ. ويتـ 

ة. لكف يؤذف، عبر ، وال يمتد مثؿ ىذا القيد إلى تعيدات األشغاؿ العاميضافي تمؾ األر  يتجار 
، أف تنشأ الشركات البمدية والمصارؼ والسكؾ الحديدية والتراـ والمحركات يبرلماني بريطان قانوف

ووسائؿ النقؿ والموانئ والتمغراؼ والياتؼ والقنوات، وأعماؿ الري أو التعيدات أو أعماؿ أخرى 
نشر لألعماؿ الفنية أو أي حقوؽ مماثمة، كبراءات االختراع وحقوؽ االختراعات والنشر والتأليؼ وال

ييود يستدعى اسـ " فمسطيف الجديدة"،  مستوطنيفنو لمحصوؿ عمى إ ةثانى عشر ال. ةوموسيقيأدبية 
والعتماد استخداـ األراضي في أي  .اسـ آخر مف حيف آلخر، بموافقة الحكومة البريطانية أيأو 

يطانية. والقتناء األراضي والمباني في ميزة، كرفع عمـ وطني مثال، البد مف موافقة الحكومة البر 
شرؽ أفريقيا البريطانية وغيرىا، سواء المتاخمة ليا أو المتجاورة معيا، يسمح بتوسيع الحدود بموافقة 

جديدة، ويتـ تخويؿ الييود الصالحيات واالمتيازات الالزمة.  يبريطانية. ويسمح بإضافة أي أراض
ويكونوف  ،اإلقميـ يخضعوف لشروط األحكـا واالمتياز ف جميع المستوطنيف وسكافإ :ثالث عشرال

ف أي خالؼ قد ينشأ في أي وقت إ :رابع عشرالتحت حماية حكومة صاحب الجاللة وسيطرتيا. 
بيف أصحاب االمتيازات واآلخريف عمى جزء مف االمتيازات، تتولى الحكومة البريطانية عممية 

 . (11) ا       ً ا وممزم                                الفصؿ فيو، ويكوف الحكـ نيائي  
فريقيا أف المشروع تحدد بمحمية شرؽ إ :األوؿ :مالمحوعمى ىذا يتضح مما سبؽ أربعة    

نو سيقاـ عمى محمية أعمى  ،حددة وال لبس فييامف الوثائؽ كانت قاطعة و أمف بداية المراسالت، و 
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ىذا نو غير معمـو الحدود داخؿ إ :يمستعمرة كينيا فيما بعد. الثان ما عرؼ باسـ أوفريقيا أشرؽ 
ف شروط االمتياز كانت واضحة ومحددة إ :لالتفاؽ عميو الحقا. الثالث األمرالمحمية، حيث ترؾ 

الييودية  الموافقة ألخذالسادس  يتى قبؿ عرضو عمى المؤتمر الصييونومصاغة بيف الطرفيف ح
ا وال       ً رد لفظ  لـ ي اوغندةف اسـ إ. الرابع، ف القيادات الييودية كانت عمى عـم بكافة تفاصيميا، وأعميو

 تمؾ المراسالت.  فيا           ً ا وال تمميح       ً تصريح  

لمسير  ،وزير الخارجية Lansdowneبالنظر لمخطاب المرسؿ مف المركيز النسدوف و   
نفس موعد وصوؿ الرسالتيف السابقتيف  فيفريقيا أشرؽ  في البريطانيالمفوض   Eliot شارؿ إليوت 

، تتعمؽ ييوليو الماض 8مقيو رسالة بتاريخ ر فييا لت، نجده يشي9191يوليو  91 فيلوزارة الخارجة، 
محمية شرؽ  فيالبريطانييف  أحد كبار مالؾ االراضي بمشروع اتفاؽ اقترحتو لمدخوؿ مع ديالمير،

 إلىالمنطقة أدت  فيصعوبات قائمة  إلىيشير نجده لمنحو مساحة واسعة مف األرض،  فريقيا،أ
مساحات كبيرة ألشخاص غير  إعطاءطاب وتحذيره مف الخ فيالتدقيؽ ف. يقبوؿ المشروع الييود

 أيا عمى دفع                                                               ً قادريف عمى تطويرىا، وأف حالة المورد ديالمير الصحية ال تجعمو قادر   أوجاىزيف 
وانيف حرية التممؾ في فداف، رغـ صدور ق آالؼ 1شخص لالىتماـ بتطوير العقارات، وال شراء 

 فيألتيف: األولى، أف تشجيع البريطانييف لالستثمار نستنتج  مسيجعمنا ، (11) فريقياأمحمية شرؽ 
تمؾ  فيف مشروع توطيف الييود إ. الثانى، إلييابريطانييف  مستوطنيفالمحمية لـ يدفع بذىاب 

 أوروبييف فيما بعد، مستوطنيفتغير ىذا الظرؼ بقدـو بنو    ا  . و يمرتبط بيذا الظرؼ التاريخالمحمية 
فإف قراءة الوثيقة السابقة تشرح أسباب العرض  وبالتالي. يييودسيتغير الموقؼ مف المشروع ال

 المصاحب لو.   وتقدـ لنا تفسيرا لمظرؼ التاريخي لمييود ودوافعو، البريطاني
ؿ يعبارة عف رسالة مف كميمنت ى أنياالوثيقة المؤسسة لممستوطنة الييودية، نجد  إلىنأتى و   

Clement Hill 9191أغسطس  91 فيجرينبرج ،  يالييود موسيطمسئوؿ بوزارة الخارجية، لال .
اقترح الدكتور ىرتزؿ  الذيبشأف االتفاؽ  ،يشير فييا الى تواصمو مع تشمبرليف والمركيز النسدوفو 

المحدود، إلنشاء مستوطنة ييودية في  يالييود يالبريطانية واالئتماف االستعمار  عقده بيف الحكومة
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خالؿ مقابمة أغسطس  1التصريحات التي أدلي بيا يـو  اعتباره فيشرؽ أفريقيا. حيث أخذ المورد 
. حيث يشير بأنو قد .Hurstوالسيد ىيرست Barringtonوزارة الخارجية مع السيد بارينجتوف في

مشروع يستيدؼ  أي                                    ً                         درس الموضوع باالىتماـ الذي توليو دائم ا حكومة صاحب الجاللة لمثؿ 
الحديث عف تفاصيمو، ومناقشة األمر مع  تحسيف الموقؼ مف العرؽ الييودي، بما يمكنو مف

. لكنو يأسؼ، لكونو East Africa Protectorateمحمية شرؽ أفريقيا فيمفوض جاللة الممؾ 
غير قادر عمى النطؽ برأي محدد بخصوص المشروع. فيو يفيـ رغبة االئتماف بإرساؿ بعض 

سيكوف  يلمغرض. وبالتال ناسبةشاغرة وم يشرؽ أفريقيا لمتأكد مف أف األراضلمحمية  األشخاص
ا لمنحيـ كؿ التسييالت لتمكينيـ مف مناقشة األمر مع مفوض صاحب الجاللة ىناؾ.     ً سعيد  

لو عف وجيات النظر التي سيبدييا المؤتمر الصييوني المقبؿ، بشأف الشروط التي تقـو  لإلعراب
ذا وجد المكاف مناسبا يمكف النظر بيف االئتماف والم مسائؿ  في البريطانيفوض                                                                     عمييا المستوطنة. وا 

ـي مقترحات إيجابية إلنشاء دولة ييودية بحيث يستعد المورد النسدوف لتقد اليجرة والجنسية المناسبة،
سيكوف  اإلطارىذا  فيىا مف مراقبة الجمارؾ الوطنية. وأنو ؤ تمكف أعضا التياو مستعمرة، بالييئة 

ور عمى الموقع المناسب، واستمع آلراء ، إذا تـ العثا لمناقشة تفاصيؿ المخطط الرئيس     ً مستعد  
 مسئوؿمستشاري وزارة المستعمرات في شرؽ أفريقيا. بحيث يضـ ميزة المساحة الكبيرة، وتعييف 

المحمية، واإلذف لممستعمرة بالحرية المطمقة فيما يتعمؽ بالتشريعات البمدية  لإلدارةييودي رئيسا 
محمي، بشرط ممارسة الحكومة البريطانية لرقابتيا. وأنو ال واإلدارة الدينية والمحمية، كالحكـ الذاتي ال

الممنوحة، سواء عف طريؽ البيع أو  يتفاصيؿ شروط األراض فيتوجد حاجة في ذلؾ الوقت لمنظر 
أف تكوف بريطانيا قادرة  فياإليجار، أو عدـ تحمؿ بريطانيا ألي جزء مف المصروفات اإلدارية، بؿ 

فإف  ،. وعمى ىذا(11)ا             ً لـ تثبت نجاح   الييوديةثبت أف المستعمرة عمى إعادة احتالؿ األرض إذا 
المختارة  يضار األ أمر تتركلكنيا ، فريقياأمحمية شرؽ  فيحددتو قد الوثيقة المؤسسة لممشروع 

ستكوف ييودية  وأقرت بأنيانجاحيا.  ما بعد إثباتتوسيع مساحتيا لبؿ تركت . الييوديةداخميا لمجنة 
  .  تحت السيادة البريطانية تظؿسلكنيا  ،اطباعيا وطبيعتي في
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لممشروع كونيا دعت الوثيقة المؤسسة  ىيالرسالة السابقة  أفنتعرؼ عمى أف  وما يعنينا ى 
أغسطس  98 فيف يرسؿ لوزير الخارجية، المركيز النسدوف، خطابا أل ،جرينبرج يالوسيط الييود

. بؿ يشير 9191يوليو  91جو لتشمبرليف في ا مرجعيا بجانب االتفاؽ المو                 ً ، باعتبارىا خطاب  9191
مف خالؿ مقابمة مع السير كميمنت ىيؿ، ومع  السير اريؾ بارينجتوف والسيد ىيرست، استطاع  بأنو
مخطط  فييفيـ انو مف السابؽ ألوانو في ىذه المرحمة، وقبؿ موافقة المؤتمر الصييوني، الدخوؿ  أف

ما اذا كاف يقبؿ نيابة عف الحكومة البريطانية الموافقة  اتفاؽ واضح. لكنو راح يستفسر مف النسدوف،
جبة. ثـ انطمؽ مطالبا بوجود ايراىا و  التي، مع مراعاة التعديالت، يالمبدئعمى مقترح الدكتور ىرتزؿ 

، مع ييذية الصييونية واالئتماف الييودفريقيا لمسمطة التنفأمحمية شرؽ  إلخضاعخطة شاممة 
ومة صاحب الجاللة. مشيرا بأنو سيـت وضع المسألة برمتيا أمـا الوقت ذاتو لحك فيخضوعيا 

الدكتور ىرتزؿ  يمعرض. مرسال لو، كمرفؽ، طمب ممثمقبولو ل فيالمؤتمر الصييوني، مع شكو 
ليـ بفحص اإلقميـ ومدى مناسبتو، ومناقشة ترتيبات المستوطنة المقترحة مع المفوض  باإلذف

البريطانية عمى جيودىا وتعاطفيا مع الموقؼ الحالي  اإلدارةر . ولعؿ انتياء رسالتو بشكالبريطاني
يتعرض لو الشعب الييودي، وأف تنفيذ الخطة المقترحة سيضيؼ لإلمبراطورية البريطانية، بأف  الذي

ا          بريطاني  ا      ً مشروع  ف المشروع كاف إ، أوليماف: ا، يتضح لنا أمر (18) ا                          ً تصبح المستعمرة أكثر ازدىار  
حتاج لمستوطنيف. ثانييما، اإلدارة البريطانية ت لكوف إاللـ يتح ليـ  بأنوود يعرفوف بامتياز، وأف اليي

وعمى ىذا  ف المشروع لـ يطرح حتى ذلؾ التاريخ عمى الجماعات الييودية، وأف رفضو كاف متوقعا.إ
                 ً                                               ظؿ المشروع محصور ا بيف القيادات الييودية والقيادات البريطانية.  

، تعرفنا بأف 9191أغسطس  19 فينسدوف لوزارة الداخمية ف رسالة المركيز الإغير  
، Akers Douglasنسخة مف خطاب جرينبرج الى أكرز دوجالس بإحالةتوجييات وزير الخارجية 

 ىدفياإلنشاء مستعمرة ييودية في محمية شرؽ أفريقيا،  يقدميا االئتماف الييود التيبشأف الخطة 
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بأي اقتراحات ومالحظات  سعيدةتامو بأف الوزارة ستكوف خ إفصحة ىذا االتفاؽ. بؿ  فيالتحقيؽ 
تنفيذ  فيا    ً قدم   يالممنوح لممستوطنيف الييود، لممضيبدييا عمى عرض الحكـ الذاتي المحمي 

الخارجية كانت  أف، تدلؿ عمى (11)الرسالة المرسمة لجرينبرج  فيالمخطط عمى الشروط المشار إلييا 
 ائؿ المتعمقة بالحكـ الذاتى، ونصوص االتفاقيات. تمؾ المس فيتحتاج لخبرة الداخمية 

عديدة.  أطراؼمرت بيف السمطات الرسمية البريطانية والييود دوف عمـ  األمورف إويبدو  
المستعمرة وال مستوطنييا وال كنائسيا وال  إدارة عف      ً . فضال  ا                                       ً فغالبية الجماعة الييودية لـ تدر عنو شيئ  

الحاؿ سيكوف لتمؾ العناصر  يف عما يحدث بيف الطرفيف، وبطبيعة. فقد ظموا مغيباألصمييفسكانيا 
مع انتشار الموضوع بينيـ. فأوؿ معرفة ألحد تمؾ القوى  يز اسيظير بالتو  ،موقؼ مضاد لممشروع

 فيالحاؿ. نستشعر ىذا  فيمف المخاطبات الرسمية، فرفضوه  أشيرباألمر، جاءت بعد ثالثة 
 1 فيلوزير الخارجية، المركيز النسدوف  ينيروب فينيف بعثتيا لجنة المستوط التيالرسالة 
شديد الميجة ضد الموقع المقترح  المستوطنيف. حيث عبرت تمؾ الرسالة عف احتجاج 9191سبتمبر

. وىذا (11)لتوطيف الييود في وسطيـ، وبأنيـ عمى استعداد لمقاومة المشروع بكؿ الوسائؿ الممكنة 
 نحو كاف.  أي يالمشروع عم فييـ يعنى أف ىؤالء لـ يتـ استطالع رأي

أغسطس  11عمى المؤتمر الصييوني السادس، في  المشروع طرح ىرتزؿ حاؿ، أيةعمى  
ً   معارض ا،  178 مقابؿ صوتا، 295 بأغمبية عميو الموافقة ، لمتصويت. فتمت9191  143 وامتناع     

 الرافضوف استشاطبؿ  الصييونية، الحركة في تصدعا عف التصويت. وأحدثت تمؾ النتيجة بالطبع
صياينة صييوف، بزعامة مناحـ أوسيشكيف، رئيس المجنة الروسية، معمنيف  . فرفضو(19)ا    ً غضب  

وىو ما جعؿ ىرتزؿ يتعيد بعدـ البدء في عممية .  (19) استيطاف بخالؼ فمسطيف أيعدـ قبوؿ 
 .(11) االستيطاف قبؿ الحصوؿ عمى موافقة مؤتمر صييوني آخر
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الوثائؽ تقدـ تمؾ المرحمة بصورة ه التفصيمة مف قبؿ، غير أف ىذا كؿ ما نعرفو عف ىذ 
يشير فييا بأنو، وبتوجيات  التي، و 9191سبتمبر  1 فيجرينبرج لممركيز النسدوف فرسالة  .مختمفة

، ينقؿ لوزارة نياية أغسطس في ييانتالذي  يالصييون المؤتمرمف الدكتور ىرتزؿ، ونيابة عف 
بية والعميقة، ويشكر لحكومة صاحب الجاللة العرض الوارد في رسالة الخارجية تحيات المؤتمر القم

 فيلمييود بالمشروع قد ـت  اعالـ رسمىعمى أف أوؿ  نا، تعرفأغسطس 91 فيكميمنت ىيؿ 
. وأنو وفقا لتصويت المؤتمر والمجنة 9191 أغسطسمف  األخيرالثمث  فيالمؤتمر الصييونى 

حة في شرؽ أفريقيا خاص بالمستوطنة الييودية المقتر التنفيذية يشكرونيـ ويقبموف عرضيـ ال
مالئمتو. وأنو لمناقشة ىذه  دىإعداد الترتيبات إلرساؿ لجنة لتحديد المكاف وم ينو يجر أالبريطانية. و 

ارينجتوف والسيد ىيرست، لشرح المسألة. فحماس الييود لممشروع بالترتيبات يتمنى مقابمة السير اريؾ 
ف الييود لـ إ :لييما: األولىإ. وثمة نتيجتيف نخمص (11) نياية المطاؼ فيحتما سينجح المخطط 

فريقيا أمحمية شرؽ  إالتقـا فيو مستوطنيـ، الميـ س الذييتعرفوا حتى ىذا الخطاب عمى المكاف 
 حوؿ المشروع.         وا جماع  يجود اتفاؽ ييود يف قبوؿ العرض ال يعنإ ي:فقط. الثان
 99 فيلمسير إليوت لبريطانية عمى لساف وزيرىا، يرسؿ جعؿ الخارجية ا الذيوىو األمر   
 إليو، بوجوب احترـا المشروع المقترح لتوطيف الييود في محمية شرؽ أفريقيا، ويحيؿ 9191سبتمبر 

 يرسم إبالغأوؿ  ىذا بالتالي. و (11)المسألة  فيرأيو  إلبداء اانتظار  ؛مف الرسائؿ المرجعية ا   ً عدد  
تشير  التي، و 9191سبتمبر  91 فيرسالة النسدوف لمسير إليوت  فإبؿ المحمية.  فيلمفوضيـ 
، (11)مف يمثميـ ةتعمف عف استعداده لمقابم التياالحتجاجية عمى المقترح ، و  المستوطنيفلبرقية لجنة 
البريطانية، ولـ تكف  اإلدارةحسباف  فيالمستعمرة ـل تكف  فيظيرت  التيذرة االحتجاج بتقطع أف 

 فيلجنة المستوطنيف في نيروبي برسالة مستقمة  ما جعؿ وزير الخارجية يخاطبتقديراتيا. وىو  في
طبيعة احتجاجيا  عمى التعرؼ فيرغبة الوزارة ب، 9191سبتمبر  91 في أيذات التاريخ السابؽ، 

 .(11)عمى المستعمرة الييودية المقترحة في المحمية 



 

ــ م4242  األول اجمللد  –(42)  العدد  –العربي املؤرخ جملة ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ  أمحد عبدالداين حمود. دأ.  ـــ

 - 444 - 

يوسع  يتزايد، وبالتاليؿ المحمية كاف ف انتشار أمر المستوطنة الييودية المقترحة داخإويبدو   
عمى الخط. ورسالة مكتب المفوض  اإلنجيميةمف جبية المعارضة ضدىا، حيث دخمت الكنيسة 

 إلىوصمت  التيسبتمبر، و  99 فيمومباسا، السير اليوت، لوزير الخارجية النسدوف  في البريطاني
ح ىذا األمر وتؤكده. حيث يحيؿ لو لفارؽ المسافة وطبيعة النقؿ، تشر  9191سبتمبر  19 فيلندف 

إليو بشأف المستوطنيف الييود، وما يشاع عنيـ في المحمية. فيشرح  الموجيةرسالة أسقؼ مومباسا 
ظيرت حوؿ ىذا االقتراح في برقيات رويترز. وبأنو ـل  التيا عمى التقارير العديدة                بأنيا جاءت رد  

الرغـ مف انو يقـو بجمع الرسائؿ الخاصة. معمومات رسمية حوؿ ىذا الموضوع، عمى  ةيتمؽ أي
وصؿ لوزارة  الذيوبأنو طمب مف المورد ديالمير وجمعية المستوطنيف في نيروبي، التمغراؼ 

: أوليا، أنو أمورالخارجية بشأف احتجاجيـ ضد المشروع المقترح. وبفحص ىذه الرسالة نتبيف ثالثة 
تـ إجراء  إذايـ مف القيـا بذلؾ بأنفسيـ، لكف ا منع                                       ً رفض إرساؿ أي برقية احتجاج، وأف ىناؾ شيئ  

بالمشروع. ثانييا، يتوقع االحتكاؾ بيف  إحاطتوالمشروع فإنو يميؿ لالتفاؽ مع األسقؼ، وأنو البد مف 
ف أعداد األخيريف ليست كبيرة في الوقت الحاضر. إ، رغـ يفاآلخر  األوروبييفالييود والمستوطنيف 

و ناندي وربطيا مع ب إتاحة أمواؿ كبيرة، فإف فتح مناطؽ كينيا أمنو إذا كاف الحاؿ يتطإ :ياثالث
 الدخؿ بشكؿ كبير فيحوؿ السكة الحديد، واستعمار األوروبييف ليا، سيدر زيادة  الطريؽ الرئيس

تحديد لممستوطنة الييودية جاء مف داخؿ المحمية،  أوؿف إ :األوؿ: ورأمثالثة . وبيذا يتضح (18)
منطقة تفتح داخؿ كينيا وتربط  ةأي أوبمنطقة ناندى  إياىاا       ً . محدد  ريطانيالبوعمى لساف حاكميا 

ف المفوض ىو المسئوؿ إ :يثانالبالسكة الحديد، وليس عمى جانبية كما سيطالب الييود فيما بعد. 
مف وراء ىذا  ضد المشروع، حتى ال يضير بالمصالح البريطانية المرجوة االحتجاجاتعف عدـ رفع 

ا.                                                             المحمية سمعوا عف المشروع عبر برقيات رويترز قبؿ إبالغيـ رسمي   فينيـ إ لث:الثا. التوطيف
عالميـ دارة البريطانية بإرسؿ خطاب اإلحيف أ فيسبتمبر،  1 فيرسؿ فخطاب القس نفسو أ

 ياـ.  بعده بثالثة أ أير، بسبتم 99 فيبالمشروع 
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اسا، إلى السير تشارلز اليوت مومب فيالمحكمة المطرانية رئيس رسالة األسقؼ جورج،  يوتأت
ممحؽ لمرسالة السابقة، لتعطينا تفاصيؿ أكثر عف المستوطنة  ىي التي، و 9191سبتمبر  1 في

 199المقترحة. ولتعرفنا أكثر عمى عدد مف التفاصيؿ: أوليا، أف المشروع المقترح عبارة عف 
، Mau Escarpmentؼ ماوكيمومتر مف محمية شرؽ أفريقيا البريطانية، تمتد مف نيروبي إلى جر 

نو سيطمب مف لجنة جمعية إ :. ثانيياJews Rumanian وتخصص لمييود القادميف مف رومانيا 
ف إ :ترى ذلؾ جيدا لمقياـ بو. ثالثيا التبشير الكنيسة إبداء وجية نظرىا لوزارة الخارجية، عما إذا كانت

ولذلؾ طمب منو الشخص تمبر، مع بداية سب بشكؿ غير رسميأخبار المشروع وصمتيـ في نيروبي 
بداء رأيو. رابعيا، أنو رغـ محبتو لمعرؽ الييودي، لكنو ال يستيطع التعاطؼ مع المساحة إتمو اآلخر 

الشاسعة مف األراضي الموضوعو تحت تصرفيـ عمى طوؿ السكة الحديد عمى كال الجانبيف. فيذا 
نو في حالة قدـو الطبقة إ :خامسيا طنيف البريطانييف وغيرىـ.لمصالح المستو  ا             ً يسبب أذى واضح  س

ا. سادسيا، انو          ا وديني            ا ومعنوي                                                                    الدنيا مف الييود، سيكوف ليا تأثير سيء عمى القبائؿ األفريقية سياسي  
        وا ضافةمستوطنة كبيرة لمييود، لكف دوف تعريض مستقبؿ المستوطنيف لمخطر،  إيجادال يعارض 

يؤمف  ينو عمى المستوى الشخصإ :ياوعمميا. سابع ةاإلنجيميالكنيسة  أتباعصعوبات كبيرة عمى 
بضرورة مساعدة الييود، وأنو سيكوف مف أكثر السعداء لرؤية حكومتو تمد يد الصداقة والعوف لمرجاؿ 
والنساء الييود بوضع قدـ ليـ في شرؽ أفريقيا، لكنو مف غير الحكمة مف الناحية السياسية والتجارية 

 التيالمنطقة الممتدة مف نيروبي إلى ماو، وبحيازة األرض  فيير القائد والدينية، أف يـت منحيـ تأث
شرؽ  فيتنميتيـ  مجاؿ األمر سيسبب أزمة حالية في ايخترقيا خط السكة حديد التابع ليـ. فيذ

ا بالدعـ                               ً التعاطؼ الحار مع الييود، ومشيد  ضرورة ب محدثانو خطب يـو األحد إ :أفريقيا. ثامنيا
عمؿ غير حكيـ مف جانب  أيىذه المحمية، لكنو استنكر نتائج  فيتوطينيـ  القوي في يالحكوم

فريقيا أشرؽ  فيلمحكاـ البريطانييف  بالصواالحكمة و  إللياـالسمطة. حيث دعا الناس لمصالة 
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ـ بذلؾ، تاركا العديد المشروع، وىو يقو  في يكاف مطموبا منو كتابة رأيو الديننو إ :وبريطانيا. تاسعيا
ف مخاوؼ إ :واالقتصادية حوؿ المسألة. عاشرىارائيـ السياسية واالجتماعية آف يعبروف ع

جرؼ ماو بأف تكوف في  إلىتيـ مف التبعية الكاممة لممنطقة الممتدة مف نيروبى االمستوطنيف ومعان
التنمية، ويؤثر عمى الحياة الدينية المسيحية بيف  فيركود  فيحوزة ييود رومانيا. فيذا سيتسبب 

حالة ابتعاد  فيف الييود لف يصيبيـ القمؽ أتي ىـ حريصوف عمييا. خاصة و ئؿ األفريقية الالقبا
جيرانيـ الوثنييف عف الحضارة المسيحية. بؿ سوؼ يستخدموف الشعب لمصمحتيـ الخاصة، لكف 

الخرافات. وىذا سيؤثر عمى تفاعؿ الشعوب األفريقية  فيمستوي حياة منخفضة و  فيسيتركونيـ 
جاء الييود لشرؽ  فإذاقبوؿ القواعد األخالقية والروحية المسيحية.  فيع المسيحية، و م يجابياإل
ألف كتمة  ؛والعدالة لألخالؽ، سيكوف ىناؾ تقدير قميؿ اإلنجيميةفريقيا وال يوجد دفاع عف المسيحية أ

 فريقييف ضد تمكيف المسيح. عالوة عمى ذلؾ، فإفؿ البيض سيشجعوف حياة جيرانيـ األمف الرجا
سموؾ الييود وتعامميـ مع األفارقة قد يجعؿ مسار المبشر المسيحي أكثر خطورة وصعوبة مما ىو 

ا بأف الييود ىـ عميو بالفعؿ في المنطقة قيد النظر. فعدـ الثقة في الرجؿ األبيض سوؼ تسود. مشير 
اىيؾ عف موقفيـ ا أمـا التقدـ في حرية الديانة المسيحية، ن           ً يصبحوا عائق   أفوارد  يالييود، وبالتال

، والعداء والتعصب تجاه دعوة مف قاـ بصمب المسيح وتصعيده، وتجاه قضية د التبشير المسيحيض
نو يحتـر الرأي القائؿ بييمنة الييود ونفوذىـ في القسـ المقترح مف المحمية، إ :عشر يحادالابف اهلل. 

بي إلى ماو، لكف يجب ميؿ مف البالد عمى طوؿ سكة حديد أوغندا، مف نيرو  199عمى حوالى 
المخاوؼ مف المياجريف الييود وكراىيتيـ لمديف المسيحي. فتوطينيـ سيضعؼ موقؼ  فيالتحقيؽ 

المسيحييف في عيوف الوثنييف، ويفسد آفاؽ الكنيسة األفريقية المسيحية في كثير مف مناطؽ شرؽ 
 فيـ متاعب واضحة، مناطؽ تركزىـ حوؿ سكة حديد أوغندا. وىذ سيسبب لي فيا              ً أفريقيا. خصوص  

نو مف وجية النظر الدينية، إ :عشر يثانالفريقيا لممسيحية. أإدخاؿ وثنى  فيالتقميؿ مف حجـ تأثيرىـ 
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البد أف يسمح لممستوطنيف المسيحييف بالظيور في كيكويو والمرتفعات األخرى، كأمثمة حية ألفارقة 
رسالة إلى الرجؿ  منيا ىو أف يكوف اهللغارقيف في ظالـ دامس. فالحياة المسيحية الحضارية التي يع

وجيات النظر التي أعرب عنيا  في. لكف ألسباب سياسية يحث، مع أنو ال يتفؽ يفريقاأل
منع وجود الييود او تمددىـ عمى أي مف مرتفعات عمى المحمية،  األوراؽالمستوطنيف في واحدة مف 

ا                                    ً يظير لمييود بأف اهلل لـ يمؽ شعبو بعيد  محاولة غير مباشرة، بأف  حف يقتر إ :ثالث عشرالالمحمية. 
ليـ، واإلعادة لف تكوف بعيده. بحيث يترؾ ليـ بأف يتخذوا الموقؼ مف  عقاب فيف النأ، و ا    ً تمام  

ف إرابع عشر، الاألرض والمشروع برمتو بأنفسيـ، وأف العرؽ ومقولة شعب المختار ستقـو بفعميا. 
جمبوىا ليـ عبر العصور، داعيا لوزير  التيعنة الم إلبعادمباركة الييود ىو ضماف لنعمتنيـ 

لييا: إنخمص  ة. وثمة نتائج ثالث(11) مستعمراتيـ بالحكمة والتوجيو، فمصير شرؽ أفريقيا مرتبط بو
ىذا الخطاب، ومف داخؿ  في إالجرؼ ماو لـ تظير  إلى يأف تحديد المستعمرة مف نيروب :األولى

كؿ الشائعات  ـناقميف لي لرجاؿ الديف التجئواقد  تعمريفالمسالمستعمرة ومف القس. وىذا يعنى أف 
عمى  والقساوسة المستوطنيفسيقـو بفعمو لصالح  يف البعد الدينإ :تدور حوؿ المشروع. ثانييا التي

دليؿ  أيحوؿ السكة الحديد قد جاء مف داخؿ المحمية وال يوجد  يراضف تحديد األإ :. ثالثياالسواء
ليف البريطانييف. وربما تـ ذلؾ لدفع المستوطنيف ئو وال مكاتبات المس األولىمكاتبات الييود  فيعميو 

وتدفعيـ لرفض  سويا، حوؿ السكة الحديد ستجمعيـ يراضلبيض لالحتجاج عمى المشروع . فاألا
 المستعمرة المقترحة ومحاربتيا. 

  -:9191-9191سالت البريطانية الييودية حول المشروع االمر  -ا      خامس  
محمية شرؽ  فيما سبؽ أف المشروع لـ يـت تحديده مف قبؿ المسئوليف البريطانييف عرفنا م  

تنتشر عبر المحمية وحدوده لالفرصة لمشائعات حوؿ المكاف  أتاحفريقيا عمى أرض الواقع. وىذا ما أ
المستفيدة مف المشروع والمضارة منو بمالمح  األطراؼسمعت كؿ  أفوتقـو بفعميا وتحريضيا. وبعد 
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يد تحد فيا أف ىناؾ صعوبات                                                    ً توطنة، راحت تتفاعؿ مع الموضوع بشكؿ مختمؼ. فبدا واضح  المس
. فرسالة وزير الخارجية النسدوف عمى الييودمف منطقة  تعرض أكثر يالمكاف ومساحتو، وبالتال

يتطمب دراسة متأنية لمغاية،  يأف المشروع االستيطان أظيرت، 9191أكتوبر  91 فيلمسير إليوت 
مف قبؿ  تنفيذ المخطط، وأخذه عمى محمؿ الجد فيلتقدير الصعوبات العممية قبؿ البدء ويحتاج 

يتطمب االنتظار لفترة وجيزة حتى يـت إرساؿ  الذي. وىو األمر يالييود يلجنة االئتماف االستعمار 
ؿ و مناقشة ىذه المسألة معو، وأف ييسر لو كمنا                                             ً مندوب لممحمية لدراسة المسألة عمى الفور. راجي  

بأال يفاجأ المستوطنوف بالتخمي لممستعمرة الييودية  إياها                                       ً التسييالت التي قد يحتاجيا التحقيؽ. مخبر  
عف بعض األجزاء األكثر قيمة لممحمية. وأنو إذا كانت االعتراضات عمى زراعة الييود عمى مسافة 

لبالد. فيناؾ مساحات ء نائية مف ااألجز  بتوجيييـمف الخط الحديدى، فيذا أمر يمكف التغمب عميو، 
واسعة مف األراضي الخصبة في الجزء الشمالي مف ىضبة ناندي تسقى جيدا. كما توجد مناطؽ 

لمحدود، لكف تعقبيـ  يا بالغزو الحبش                  ً ، ـت اجتيازىا مؤخر  Baringoالشماؿ الشرقي مف بارينجو في
االعتبار  فييؤخذ  أفعمى  . وليذا طالب بالتأنى لتحديد موقع المستوطنة المتوقع،Butterالسيد بتر 

لى إجيب عمى جميع النقاط قبؿ الوصوؿ ت التينقاط المشروع. وختـ بأنو ينتظر تقريره والتوصيات 
ف المعارضة قد إ :لرسالة تبيف لنا مسألتيف: األولىىذه او . (11) قرار نيائي بشأف المسألة بشكؿ عاـ

 نطقة الشمالية مف ىضبة ناندى،، قدمت الميدراسة الموضوع. الثان في يفرضت وجوب التأن
ولتولى الييود مف بارينجو عمى الحدود الكينية الحبشية كبديميف لحؿ تمؾ المعضمة.  يوالشماؿ الشرق

 أمر دفع األحباش عف المحمية. 
تشير لعدـ قدرتيا عمى  التي، و 9191نوفمبر  1 فيوزارة الخارجية لوزارة الخزانة لعؿ رسالة و  

يد مف المعمومات حوؿ الموضوع الذي لـ يتعد أكثر مف مرحمة المناقشة أف تمد المفوضيف بمز 
، يشير الى أف تفاعالت المحمية كانت تتطمب معمومات ترد عمى التساؤالت المطروحة (19)األولية 
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، وبأنيـ 9191نوفمبر  99 فيالخارجية عمى خطاب  الخزانةوزارة  إجابةوربما كانت داخميا. 
سيـت تفعيمو  مخطط، إذا كاف الالترتيبات النيائيةحدوث  قبؿ نسدوفمع ال بالتواصؿ سعداءسيكونوا 

 حوؿ المشروع.      ي احكوم ا          ً ىناؾ اتفاق   أف إلى، يشير (19)ا      عممي  
  في)وصمت لندف  9191نوفمبر  1 فيورسالة اليوت، مفوض مومباسا، لممركيز النسدوف  

رة الخارجية حوؿ مقترح المستعمرة الييودية طمبتيا وزا التيتتعمؽ بالمالحظات  التينوفمبر(، و  11
رجية اتمؾ التي ترغب وزارة الخ أوطمبيا الييود،  التيالشروط المطموبة لممشروع، سواء  أفضؿلتحديد 

مع أجزاء مف المناطؽ المحيطة بيا،  Gwas Ngishu وشوجني سىضبة جوا فيفرضيا  في
ح. فيخبره بأنو قـا بزيارة ىذا الجزء مف المحمية تخبرنا ببعض التفصيالت الدقيقة حوؿ المكاف المقتر 

، وأنيا عبارة عف سيؿ معشوشب، وتسقى جيدا ومناخيا معتدؿ. بؿ وجد بعض المناطؽ أغسطسفي 
ف المناخ قريب ا أل   ً نظر   ؛صحتو فيف اعتراضيـ مشكوؾ إف ي:ترض عمييا الييود باردة، وبالتاليع التي

الشرقية. حيث تحيط بيا الغابات ذات األخشاب الجيدة، وغير يعيش فيو ييود أوروبا  الذيمف المناخ 
. فالوثيقة تشرح لنا مسائؿ تتعمؽ آخروذلؾ بسبب الحروب القبمية، وليس إلى أي عيب  ؛ا            ً مأىولة تقريب  
لتوفير  في، أنيا تشير بأف الموقؼ غير كاأوليا: أمورعدة  في، نختزليا األىميةغاية  فيبالمكاف 

                                                                     أي مظاىرات معادية لألجناس األخرى، وا عطائيـ حرية لممارسة الحكـ الذاتي. الحماية لمييود مف 
بعيدة بما فيو الكفاية عف الساحؿ لضماف حركة المرور عبر خط حديد أوغندا. فمف الناحية  أنياثانييا، 

 ة بيفمنطقة إداري إعطائيـ فيعدـ الرغبة  :ثالثيا العممية سيكوف الخط الحديدى عمى حدود المحمية.
ظمى والحبشة في وذلؾ ألف تمؾ المنطقة سيـت تقسيميا بيف بريطانيا الع ؛تمؾ المنطقة وبحيرة رودولؼ

وزارة الحرب،  فيقترحت مساحة حددتيا عمى خريطة شعبة االستخبارات الموجودة ا :المستقبؿ. رابعيا
رؼ الجايو ، وتقع مف ناحية خط االستواء جية الجنوب، ويحيطيا ج1د، ممؼ أوغندا  9111رقـ 

Elgeyo  مف جية الشرؽ، وجرؼ كابراسKabras  وجبؿ الجفMount Elgon  ،مف ناحية الغرب
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أكدت عمى أنو إذا ثبت أف  :. خامسيااألقصىومف الشماؿ خط مرسـو مف شماؿ شرؽ جبؿ الجف 
نيا قد تمتد وتتوسع جية الشماؿ الشرقي. وىذا مف شأنو أف يحدث إا، ف                      ً المستوطنة قد حققت نجاح  

المعروفيف باإلزعاج. وىذا  Turkhanaا مع المستعمريف، وربما لتصادـ مع بعض التوركانا       ً احتكاك  
 نو فيما يتعمؽإ :سادسيا. Modern Joshuaحدوث مشاكؿ خطيرة لجشوا الحديثة  فيسيتسبب 

فالحياة  بإدارة المستوطنة، اعتقدت الوثيقة بأف الييود الشرقييف ال يرغبوف أكثر مف البمديات الييودية.
الوطنية ليـ تعني الحياة الدينية، وأف تصبح المستعمرة عبارة عف وحدة دولية تقودىا الشعائر الدينية. 

ا لغير المسمميف.                                           ً الحكـ، باعتباره نظـا سيؿ متسامح ومرضى تمام   فيليذا أوصت بالطريقة التركية 
ـ بحيث تحوز الطوائؼ المختمفة عمى استقاللية كاممة في جميع المسائ ، ويت ؿ المتعمقة بالديف والتعمـي

تفويضيا باتخاذ القرار في المسائؿ الدينية عف طريؽ الكنيسة ومحاكـ الزواج والطالؽ والميراث، 
شريطة أال تتشارؾ أكثر مف مؤسسة، ويخضعوف لمقوانيف العامة والضرائب، ويـت التقاضي عف طريؽ 

ىذه االتفاقيات، لكف إذا ما اقترف نظـا البمديات  المحاكـ العادية لمدولة. وال يوجد اعتراض عمى بعض
بالحكـ الذاتي، فيذا سيرضي طموح الييود الشرقييف. فمف غير المرجح أف يقـو غير الييود بمشاكؿ 
في المستوطنة الييودية، وليذا يجب أف تكوف محفوظة بعناية الحقوؽ. وعندما تسمح الظروؼ 

اضطروا لمراقبة عطمة السبت  إذاا لممسيحييف   ً يح  لممضطيديف سيسعوف لمتغيير، ولف يكوف مر 
الييودية. لكف إذا سكف لسنوات طويمة كما في تركيا وروسيا والمغرب، وـت التعرؼ عمى األحياء 

نو عمى الرغـ مف انو يعارض المخطط إ :ىناؾ أي وزف لرأي المفوض. سابعياالييودية، فمف يكوف 
فرغـ أنو سمع مف أف الييود مزراعيف جيديف، ـل ير ىذا  بالكامؿ، فإنو ال يوحي لو بثقة أو حماس.

عمى ارض الواقع. فالمستوطنات الزراعية التي ظيرت لمييود في األرجنتيف أثبتت فشميا. وفي جنوب 
الرىوف العقارية وشراء الحبوب، ويقوموف بالعمؿ  فيروسيا يعمؿ الييود الغربييف بالزراعة ويتعامموف 

 ساليوناف يعمموف بالزراعة. وعمى ىضبة جوا فيلونيكي يعمموف بحارة، و سا فياليدوي. فالييود 
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ـ لف يعمموا يأنبالبداية عمى التنمية التجارية لممحمية، حيث يتوقع  فييجب أف يعمموا  ،وشوجني
ـ  في ألنفسيـ البداية، بؿ كوسطاء لتمويؿ المستوطنيف البريطانييف. وعمى الرغـ مف الييود األثرياء ى
ا، لكف المجموعات الييودية القادمة مف روسيا وبولندا                   ىـ مف الفقراء جد   فالسيئو دا، والييود ج أغنياء

ستعمؿ فقط. وىذا ا. فيناؾ بمدات بأكمميا تبدو كما لو كانت تشترى الم             ً نيـ األكثر بؤس  أا            ً تنتج انطباع  
طرد المستعمريف مستوطنة ييودية سي إنشاءفإف  ،سييدد المستوطنيف. وعمى ىذا يالمحيط المستقبم

شغب ستقع في الطريؽ) عمى الرغـ مف أف لغة  وأعماؿتوقع صعوبات كثيرة نو ي: إخرىف. ثامنيا    اال  
ال  يفإف المشروع الييود ي،اجمة المياجريف الييود(، وبالتالالعنؼ استخدمت في نيروبي حوؿ مي

ا في أماكف كجنوب      ً ا سيئ   ً ع  يحظى بشعبية بيف كافة طبقات المستوطنيف األوروبييف، وربما تنتج انطبا
الكبيرة  األمواؿالحصوؿ عمى  فيرغبة ف ىناؾ إ :مزايا المخطط. تاسعياأستراليا ونيوزيمندا، رغـ رؤيتو ل

نو إ :ا لمتجارة. عاشرىا        ً ا وتحفيز                 ً سياسة أكثر نشاط   اإلدارة، ما ـل تعتمد ةأنفقت عمى تمؾ المحمي التي
 فإ إالمر، والخطر مف فترة االكتئاب التجاري ـل ينتو بعد، عمى الرغـ مف أف اإليرادات في تزايد مست

بعد  cooliesوالمقاوليف والينود   المسئوليفلمواجية نزوح     ؼ  التدفؽ البطيء لممستوطنيف غير كا
نو مف المرجح إركود في لحظة مؤسفة لمغاية. كما االنتياء مف بناء السكؾ الحديدية، وبالتالي أنتجت ال

ا حوؿ الرأسمالييف المشاركيف في مشاريع شرؽ      ً ا سيئ                             ً الصغيرة بجدية، ويقدـ انطباع  أف يحرج الشركات 
 يحادالأفريقيا. ومف المرغوب فيو بوضوح بدء مشروع جديد يجذب الرجاؿ والماؿ ليذه الشواطئ. 

عشر، ختمت بأمنياتيا بأف القوة المحركة المطموبة ستأتي مف نقابة شرؽ أفريقيا، لكف المشروعات 
فإف المفوض ال يتحمؿ  ي. وبالتال      مواز  عة ليا قد أظيرت أف الحسـ متذبذب والقوة تنيار دوف انتقاد التاب

ألف الحكومة البريطانية ال ترى طريقيا لبدء  ؛مسئولية رفض المخطط الييودي، لكنو يأسؼ بشدة
 .(11) نشاط، وتضع خطة لمحمية يتجاور فييا عدد الييود عدد المستعمريف البريطانييف
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، ووشجني سكيضبة جوا جديدة مقترحة أماكف إضافة، األولى إلييا:نخمص  خمسةوثمة نتائج   
المنطقة المحددة عمى خريطة  :الثانية التنازؿ عنيا.          وا مكانيةالمنطقة الشمالية مع الحبشة  فيوالتصرؼ 

ابراس االستخبارات، بحيث تقع جنوب خط االستواء، ويحيطيا جرؼ الجايو مف جية الشرؽ، وجرؼ ك
 أضيفت، األقصىوجبؿ الجف مف ناحية الغرب، ومف الشماؿ خط مرسـو مف شماؿ شرؽ جبؿ الجف 

الييود  إلدارة البريطانياقترحو الحاكـ  الذيىو  يالترك اإلدارةف نظـا إ :مقترحة. الثالثةة منطقة رئيسك
ـ، وىذا يعنى شروط   قامت بيا  التيمية الفرز عم :. الرابعةبوجود تسامح ديني مسبقة ممزمة ا                          ً لمستوطنتي

ـ، وترغب  والسيئيفال تود قدـو ىؤالء الفقراء  وكأنياالمحمية لمييود القادميف  فقط.  األثرياء فيمني
جدد جعؿ مفوضيا يعمف عف عدـ قدرتو عمى  مستوطنيفف عدـ قدرة المحمية عمى جذب إ :الخامسة

ـ االعتماد عمى نقابة شرؽ رفض المشروع. وأ  . األمرلمعالجة ىذا فريقيا أنو سيت
بيرتراـ عبر  فأرسمت ،ىذا الشد والجذب لـ يرض وزارة المستعمرات أفويبدو    
 مف خالليا ، نتعرؼ9191نوفمبر  18 في وزارة الخارجيةل رسالة   Bertram Coxكوكس

 أوراؽ المستوطنة المقترحةقد قرأ كؿ  Lyttelton اليتمتوف عمى أف وزير المستعمرات الجديد 
وبعض  يرى أف مقترحات الخارجيةنو أإلى  ييوانتشرؽ أفريقيا تقريبا، محمية  ود فيلميي

. ا      رسمي   يقبؿ جعمت المشروع ال التي ىيو  ،عتراضفتحت الباب لال التي ىييا، تتفصيال
فالخارجية ليس لدييا شؾ  ،ىاتنفيذ لممضي قدما في لممقترحات إذا كاف ىناؾ وقتا بأنو     ً ممخص  

وىو . وىو ما يعنى انتقادىا لعنصر الوقت. (11)بالتفصيؿ  وجيات نظرهدى سيببأف اليتمتوف 
، بأنو ينبغي 9191ديسمبر  1 فيجعؿ وزارة الخارجية ترد عمى وزارة المستعمرات  الذي األمر

المستوطنة الييودية، وأنو سيتـ التشاور مع اليتمتوف عمى النحو  إقامةمخطط  فيالمضى قدما 
 .(11)الوصوؿ إلى أي قرار  الواجب في المسألة قبؿ
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 اشكالو المختمفة فيخريطة توضح المشروع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ا مف              ً تحيؿ فييا عدد   التي، و 9191يناير  91 فيورسالة وزارة الخارجية لمكتب المستعمرة،    

حجـ يوركشاير. حيث تسرد لنا قصة جرينبرج،  فيالرسائؿ السابقة، تقوؿ لنا بمساحة جديدة باقميـ 
يناير الموافقة عمى  1 فيؿ الدكتور ىرتزؿ، ورئيس المجنة المنظمة لممستوطنة، وبأنو طالب وكي

ف ىذا إ، إال ليوتااقتراح الصياينة بإرسالو كممثؿ أولى لشرؽ أفريقيا لمناقشة المسائؿ مع السير 
بعض الضمانات المحددة سمفا مف قبؿ الحكومة  هغير مجدى بالنسبة لو، ما لـ يتـ إعطاء
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أف تشمبرليف ىو أوؿ مف حيث تشير ببريطانية، عف مدى استعداد المنطقة وتقبميا لعقد اإليجار. ال
ة إقميـ لمييود بحجـ شجعيـ عمى االقتراب مف وزير المستعمرات، حينما اقترح بعبارات عام

نو سيتـ اختياره بيف نيروبي وجرؼ ماو. وأف السيد جرينبرج قد طالب مف وزارة أيوركشاير، و 
ارجية، بأنو سيكوف مف الصعب تعييف منطقة كبيرة بالقرب مف السكة الحديد. وأنو أوضح لو بأف الخ

محمية شرؽ أفريقيا، وبالتالي مف الصعب حجز  فيإقامة مستوطنة  فياآلف  بدءوااألوروبييف قد 
يود، مساحة واسعة مف األراضي مف شأنيا أف تبقى متخمفة فترة مف الزمف قبؿ احتالليا مف قبؿ الي

إال إذا تـ تحديد ىذا اإلقميـ في المناطؽ النائية داخؿ المحمية. حيث زعـ جرينبرج وجود مياجريف 
ا عف بريطانيا. لكنو أشار بأف                                                          ييود قبؿ وصوؿ األجانب، واف المستوطنة ستصبح مستقمة تمقائي  

ترضي  التيا. وحينما سألو عف الحد األدنى مف المساحة                                 المسألة تمقى صعوبات تقنية عممي  
مساحة  ىينو يفضؿ مف المورد النسدوف أف يتأكد مف السير إليوت كـ أالصياينة، ذكر جرينبرج 

األراضي التي مف الممكف التنازؿ عنيا، ومدى قربيا مف خط السكة الحديد. لكف لـ يتـ إبالغ السير 
القامة مستوطنة ييودية  إليوت عمى النحو الوارد في تقريره. فالمنطقة المقترحة مف قبؿ السير إليوت

كيمومتر مربع، في حيف المرجع األصمي، وىو تشامبرليف،  1،999كبيرة، مساحتيا التقريبية حوالي 
ميال مربعا. ومف وجية نظره أف المساحة  1،999يشير ألراضي بحجـ يوركشاير مساحتيا حوالى 

قتراحات األخيرة التي طرحيا ف ىناؾ ميزة جديدة في االأترحيا السير إليوت وجدت قبوال. و يق التي
ا. فأوضح لو بأف الخطة                                                               ً جرينبرج، والخاصة بعدـ وجود نية إلدخاؿ عدد كبير مف المستوطنيف مع  

الحالية فيما يتعمؽ باكتساب األراضي ستكوف بنظاـ التأجير لعدة سنوات) بدفع إيجار صغير(، 
دى لبقعة جيدة عمى نفقتيـ الخاصة، وحيازة األرض بنظـا وبدعوة المستوطنيف لالنتقاؿ بشكؿ فر 

ا لممستوطنيف؛ بضمانات كافية يجري           ا تدريجي                                                  ً التممؾ الحر في حالة نجاح المشروع. وىذا يعني تدفق  
إقرارىا. وىذا مف شأنو عودة األراضي بسيولة لحكومة صاحب الجاللة، فالمستوطنوف لـ يأتوا بحرية 
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، بأنو سيكوف مف الصعب اتخاذ الترتيبات الالزمة إلقامة أيضالجرينبرج  ا. وأوضح             ً كما كاف متوقع  
دارةأي حكـ ذاتى  مف المستعمريف يعيشوف  ودية مستقمة، ما لـ يكف ىناؾ عدد ممحوظمحمية يي        وا 

ا مف قصتو بأف المورد النسدوف سيكوف سعيدا إذا عبر اليتمتوف عف وجيات نظره بشأف          ً ا. ومنتيي    ً مع  
ىذا  فيا مف التشجيع قد أعطى بالفعؿ لمييود       ً ا معين                           ً . مع مراعاة حقيقة، أف قدر  المشروع عموما

. ومف ـث يريد تحديد اعتراضات اليتمتوف عمى جرينبرج، إلبالغو بأف حكومة صاحب اإلطار
شرؽ أفريقيا لمناقشة المسائؿ مع مفوض جاللة الممؾ، عمى أف  فيالجاللة توافؽ عمى إجراءاتو 

كؿ تفاصيؿ مخطط  فيو يخضع لترتيبات مرضية لحكومة صاحب الجاللة، ا أن          ً يكوف مفيوم  
مستعدوف لمموافقة عمى تأجير المنطقة بعد  وأنيـالمستوطنة الييودية في محمية شرؽ أفريقيا، 

االقميـ المحدد كاف بحجـ أف  إلى. ونخمص مف ذلؾ (11)ليوت االتعرؼ عمى موقؼ السير 
حوؿ السكة  وأنياميؿ مربع.  آالؼ 1 إلىرض الواقع أعمى ميؿ مربع، نزؿ  1999 أي ،يوركشاير
جرينبرج. ومف ثـ فإف رواية  يالخارجية عمى لساف الوسيط الييودرواية يقدميا وزير  ىيالحديد. و 

 الييود عف الموقع تختمؼ عف رواية المسئوليف البريطانييف. 
ف أ، لتوضح ب9191يناير  91 فيوزارة المستعمرات لوزارة الخارجية وعمى ىذا جاءت رسالة  

ا،                                                                                     ً السيد اليتمتوف يريد أف يعمـ النسدوف بأنو ال توجد نية إلدخاؿ أي عدد كبير مف المستوطنيف مع  
 فيا                                                                                بؿ يتـ حضور المستوطنيف بشكؿ فردى عمى نفقتيـ الخاصة، وىو ما يعزز الصعوبات عممي  

، إنجاحو فييس لدييـ المسؤولية المشروع. فبموجب ىذا الترتيب، فإف المروجيف لممشروع ل إقامة
حكومية عف أي المستوطنيف سيستجاب مسئولية بعد مف دفع "اإليجارات الصغيرة"، وال توجد أ

المورد فقد كاف  لدعوتيـ في حاؿ ثبوت أنيـ غير مناسبيف أو في حاؿ فشميـ في إثبات النجاح.
رأس الماؿ الكافي لزراعة منطقة نائية يجب أف يتوفر لو  إلىأف جمب أشخاص يدرؾ بالنسدوف 

كوف الييود  فياألرض الموكمة إلييـ لتوفير معيشتيـ. وأف اليتمتوف يشاطر السير إليوت الشكوؾ 
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تعيد بإزالة المستوطنيف ترتيبات مف شأنيا تقميؿ ما يشاع حوؿ نجاح ال ةا أي                     ً مزارعيف جيديف، مستنكر  
ا لجرينبرج، فإنو يخشى أف            ً كف ىذا واضح  في حاؿ ثبت أنيـ غير مناسبيف. وأنو ما لـ ي يبشكؿ فرد

. وأف فترة ذلؾ يقـو اليتمتوف بإبالغ انطباعو بأف اإلدارة الحكومية البريطانية عمييا ميمة تفسير
اإليجار يجب أال تتجاوز أربعة عشر عاما، إذا كاف النظاـ كمو مؤقتا حسب كالـ جرينبرج ، وعمى 

قتصر عمى الموافقة عمى إعطاء ضمانات بأف إطار لمتأجير. وأف األمر ي إصدارىذا وجب 
ا لتمؾ                                                                       ً المنطقة ستكوف محفوظة لغرض التجربة لمدة محددة، وتخضع لشروط مناسبة. فطبق  

يتمتوف أي اعتراض عمى المقترح، والتواصؿ مع جرينبرج. فبالنظر االعتبارات،ال يرى السيد ال
عف المقترحات، مف الصعب تقدـي لممشروع بشكؿ عاـ، وحتى المعمومات عف التفاصيؿ المتوفرة 

يتمتوف قدـ ىذا الحكـ خالؿ عممية المسح المبكرة لممنطقة المؤجرة، ليتـ المضى مالحظات؛ وأف ال
وذلؾ لتسييؿ منح االستقاللية البمدية  ؛حددة والمنتظمة لموقع المستوطنيفا في تنفيذ الخطة الم   ً قدم  

ا لمنع أي محاولة لموقوع     ً وأيض   ؛ف قبؿ المروجيفإليوت. والمطموب معمى النحو الذي اقترحو السير 
مؤامرة، عزؿ منطقة االمتياز الخاصة بالمستوطنيف. وفي حالة ثبوت فشؿ المشروع، فإف ىذا  في

أشخاص مف المستعمرات المجاورة إلييا. ومع ىذا الترتيب كاف عمى  ىأجذب  فيسيكوف لو ضرر 
عشر عاما. وبذؿ الجيود الستقداـ مستوطنيف،  المنطقة أف تبقى محفوظة لممستوطنة لمدة أربعة
المروجوف سيقوموف بشرح  نظـا التعمـي والديف، فومنحيـ مستوطنة ترضييـ وترضى الحكومة. 

وكذلؾ الطرؽ واألغراض العامة األخرى، وينبغي أف تتضمف تفاصيؿ كاممة عف ىذه النقاط. ويتفؽ  
تي يقتصر عمى الشؤوف البمدية والدينية، واف كاف يتمتوف مع السير إليوت عمى أف منح الحكـ الذاال

ف لقوانيف و خر ضع المستوطنوف والسكاف اآليعتقد أنو سيمتد لجميع المسائؿ األخرى، حيث سيخ
المحمية بنفس الطريقة وعمى نفس القدر. وسيكوف مستحيال في بمد كشرؽ أفريقيا البريطانية، 

مستوطنيف اإلعفاء مف االلتزامات المالية والعسكرية ، منح أي ىيئة مف الاألصمييفوبالنسبة لمسكاف 
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جب أف أف األمور التي ي إلى ييالتي تـت في ظروؼ متشابية، يتحمميا المجتمع األبيض. وانت
الوقت  في؛ تبدو لمسيد ليتمتوف ال لزـو ليا، لزيادة التوسع يينص عمييا أي مخطط استعمار 

رؾ المروجوف النفقات اليائمة التي ينطوي عمييا زرع الحاضر، كما يعتبر أنو مف المحتمؿ عندما يد
 .(11)فييا  يمحاولة المض فيمستعمرة في تمؾ المنطقة النائية، نادرا ما سيرغبوف 

يناير  11 فيمذكرة ىيرست بشأف احترـا مخطط المستعمرة الييودية حاؿ، قدمت لنا  أيةعمى  
الدكتور ىرتزؿ مرة  أيف جرينبرج قد ر أب. فقد أوضحت األىمية غاية فيمعمومات وتفصيالت  9191

ـ  أخرى، وتناقش معو عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد أعربت عف استعدادىا لجعؿ منطقة بحج
الخارجية لجرينبرج  أظيرت. حينئذ مالئمة إياىايوركشاير متاحة لممستوطنة، فتأكد مف ذلؾ معتبرا 

  19 -11حة عمى ىضبة ناندي، وتبمغ مساحتيا مف يعتبرىا السير إليوت متا التيخريطة المنطقة 
بأنو مف السابؽ  أجاب. غير أف جرينبرج نجميزيإل، بالمقياس اكيمو متر مربع 15119ميال، أو حوالي 

شرؽ افريقيا،  فيألوانو عقد اتفاؽ قبؿ عودة المجنة المرسمة لممنطقة ومناقشة تفاصيؿ المساحة المتاحة 
ا بأنو يمـز المجنة ثالثة أو أربعة أشير        ً ال. مضيف   ـأحة مناسبة لممستوطنيف وما إذا كانت األرض المقتر 

كاف المروجوف لممشروع يرغبوف في المضي  إذاما بيف زيارة الموقع والعودة وكتابة التقرير، وبيف ما 
ال. فكؿ التفاصيؿ سوؼ تناقش وتستقر في إنجمترا وليس في شرؽ أفريقيا. وأف مكاف  ـأا فيو    ً قدم  
سيستغرؽ بعض المناقشات، ـث تأتى بعدىا مسألة الحكـ الذاتي المخوؿ  الذيستوطنة ىو الم

ا عف شروط خطاب وزارة الخارجية في                                                        ً لممستوطنة. حيث أوضح السيد جرينبرج أنيـ كانوا راضيف تمام  
 ؛ حيث أرادوا القدرة عمى تنظـي الشعائر الدينية الييودية، والحكـ الذاتي المحمي9191أغسطس  91

باعتبارىـ يمتمكوف مقاطعة كمقاطعات إنجمترا، ليـ فييا سمطة عمى الطرؽ، واألشغاؿ العامة، 
. وحينيا تكوف الشروط بيف حكومة صاحب الجاللة والمروجيف لممشروع قد استقرت  والشرطة، والتعمـي

 توأوضحبالتأكيد. بحيث تدير المنطقة شركة برأس ماؿ كبير تعمؿ عمى تنفيذ المخطط. لكف ما 
المذكرة مف اعتراؼ جرينبرج بأنو مف حؽ الحكومة البريطانية بأف تطالب بضمانات، وتأميف مالي 
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لممشروع، بصرؼ النظر عف األرض، وأنو لف يـت تشجيع المعوزيف والمعدميف ليستقروا عمى األرض؛ 
ف ىذا إ ا. غير      ً ا جديد                                                                  ً وأنو مف المطموب تشجيع ىؤالء الذيف يعمموف بجد أفضؿ وأكثر، يعد تطور  

االعتراؼ قرنو بأف تعطى الحكومة البريطانية األرض في بعض طريؽ السكة الحديد، إما باإليجار أو 
بالشراء، أو بحصة مف المعدالت المفروضة؛ وأنو عف نفسو يفضؿ المشروع األخير. وأنو إذا كاف ىذا 

وىذا يعنى أف النموذج المعتمد، فإف الحكومة لف تحصؿ عمى شيء ما ـل تكف الخطة ناجحة. 
داخؿ  اقتربت مف طريؽ المواصالت الرئيس إذاال إالسابؽ غير مقبولة  فيالمعروضة  األماكف

شارة الخارجية عمى لساف ىيؿ، إىذه المذكرة ىو  في ا   ً أيض  المحمية، وىو السكة الحديد. واألمر الجديد 
ا            جنية سنوي   ألؼ 19حوالى رجؿ، وأنو سيكمؼ  199ا بػ        ً ا ومحدد         ا ىام                           ً بأف حماية المنطقة كاف بند  

 فيالمشاكؿ المطروحة  أكثرف مشكمة المكاف كانت مف إ :أوليا: إلييانخمص  ةأربع. وثمة نتائج (18)
 فيكـ. وتحددت  آالؼ 1حوالى  إلىىذه المذكرة  فيميؿ خفضت  آالؼ 1كؿ المناقشات. فمف 

ـ  ، كونيـيا عف الخط الحديد ً د  مكاف يكوف بعي يىو استمرار رفض الييود أل :لثانية. ايىضبة ناند ل
الييود عف تشكيميا منذ  أعمف التيف المجنة إ :مف خالؿ الخرائط. الثالثة إاليتعرفوا عمى المنطقة بعد 

فبراير  فيحتى تاريخ الرسالة  أعماليا فيـل تبدأ بعد  9191منتصؼ عـا  فيعرض المشروع 
 رجؿ.    بأربعمائةمحددة  وأنياف تكمفة الحماية سيتحمميا الييود، إ :. الرابعة9191
المشروع، تطمعنا رسالة النسدوف لمسير  فيالمستحدثة  األشياءولمعرفة تفاصيؿ أكثر عف   
 11 فييبمغو فييا بأف وزارة الخارجية قد دعت جرينبرج لمحضور  الذي، و 9191فبراير  1 فيإليوت 
أفريقيا، عمى أصؿ السياؽ  لمناقشة مخطط المستوطنة الصييونية في محمية شرؽ 9191يناير 
 التيتعرضت لو المذكرة السابقة. حيث تشير بأف الوسيط الييودى قد أوضح بأف المساحة  الذي

نيا تحددت فيما بعد عمى ىضبة أالبداية كانت بحجـ يوركشاير، و  فيعرضت عمى الدكتور ىرتزؿ 
عمى تأجيؿ مناقشة إقرار  أير كيمو مترا مربعا. وأف النسدوف وافقو ال 1،119ناندي، بمساحة قدرىا 

عالمو بأف الوقت إيا بعد ثالثة أو أربعة أشير. مع األرض حتى تعود المجنة مف شرؽ أفريق
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لوزارة  يد راضوف باشتراطات الخطاب المؤسسمناقشة المكاف والحكـ الذاتي. وأف الييو  فيسيستيمؾ 
المستوطنة. وأنيـ يقبموف مطالب  ا لتنظيـ         ا مرجعي                 ً ؛ باعتباره خطاب  9191أغسطس  91الخارجية في 

 األثرياءلييا عمى إت واعتمادات مالية، وقصر اليجرة ضرورة توفير ضمانا فيالحكومة البريطانية 
خط السكة  يمف األرض عمى جانب ا   ً جزء   بإعطائيـوليس الفقراء والمعوزيف. مطالبيف  والمستثمريف

 19،999رجؿ بتكمفتو قدرىا  199بتوفير  شكؿ يرضى بريطانيا. غير أف أمر الحماية، أيالحديد ب
 إحاطةاالتفاقية. وأف  في يساسأو  الخارجية كممنت ىيؿ كبند رئيسا، طرحيا مسئوؿ            جنية سنوي  

. (11) ا       ضروري   ا   ً أمر  المقابمة كاف  فيفريقيا، بما جرى أوالمجنة الييودية الذاىبة لشرؽ  الدكتور ىرتزؿ
 أرسؿ، تخبرنا بأنو 9191فبراير  1 فيوزارة الخارجية راحت رسالة جرينبرج ل ،اإلطارىذا  فيو 

ف األراضي التي أياه، بشإمت لمدكتور ىرتزؿ كتابة أمر المقابمة، وأنو نقؿ إليو الخريطة التي سم
شرؽ  أفريقيا. غير أف غياب  فياستعدت الحكومة البريطانية لمتنازؿ عنيا لممستوطنة الييودية 

أراضي المنطقة قراءة رسالتو، لكنو سمع بموافقتو عمى  فييتأخر فيينا عف روما جعمتو  فيىرتزؿ 
مف لجنة التحقيؽ التي و . وأف الرأي النيائى سيخضع بطبيعة الحاؿ لمتقرير الذي سيتسممالمستيدفة

. وأىـ يالنيائ مقدمات ضرورية لموصوؿ لالتفاؽ فالمجنة ستوفر مشاىدة األرض. فيا         ً تمضي قدم  
: " أنو بعد إرساؿ الخريطة لمدكتور ىيرتزؿ اتفؽ  ىيختـ بيا و  التيجممة ىذا الخطاب ىو ال فيما 

جرينبرج معو، بعد موافقة السير تشارلز إليوت والحكومة البريطانية، بأف تشمؿ األرض منفذا عمى 
ا عمى النيؿ. بؿ نخمص مف ذلؾ بنتجة                           ً وىذا يعنى أنيـ يريدوف منفذ   .(11)بحيرة نيانزا ) فيكتوريا( 

، وأف يجزء منيا عمى الخط الحديد في يراضأف الييود اشترطوا بأف تكوف األ ذا يعنيوى ،مةيم
يوحى بأف المستوطنييف الييود باتوا عمى دراية بالمنطقة  الذيوىو األمر  تتصؿ ببحيرة فيكتوريا.

  ا، ويدركوف أبعادىا، ويعمموف عمى حيازة أحسف مناطقيا.        مكاني  
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المحمية  في ،حدثت التييكونوا عمى دراية بالتطورات  أف الييود لـ مف المؤكد،لكف  
مومباسا، لممركيز النسدوف،  في البريطانييف بمستوطنة داخميا. فرسالة إليوت، المفوض دالموعو 

 فيا عما كانت عميو                              ً تقطع بأف الظروؼ قد تغيرت تمام   9191فبراير  99 فيوزير الخارجية، 
لمييود المياجريف، في  األرض                       ال ف منح مساحة واسعة مف ا ا                                 ً السابؽ. حيث يشير بأنو ـل يعد مفيد  
ضوء المنح الكبيرة المقدمة لنقابة شرؽ أفريقيا. فنجاح  فيضوء تدفؽ المستوطنيف البيض، و 

أحسف األحواؿ. فالزيادة في عدد  فيمشكوؾ فيو  المستوطنة الييودية ىو، كنجاح المستعمريف،
ألنو  ؛يطرح وجوب النظر في مخطط جرينبرجا؛       ً ية أيض  المستوطنيف، ومعارضتيـ لممستوطنة الييود

. ونخمص مف (19)ف المؤىموف خالؿ السنةو ف البريطانيو األرض التي سيحصؿ عمييا المستعمر يؤمف 
عدـ  فيعمى المحمية سيكوف لو دور كبير  األوروبييفتمؾ الرسالة الميمة بأف تدفؽ المستعمريف 

وروبييف عمى تحريض األ فيذاتو استغؿ  فيالمشروع ف وأ فيما بعد. يالحماس لممشروع الييود
   فريقيا. الذىاب لمحمية شرؽ أ

، وكأنيا غير مدركة 9191مارس  11 فيجرينبرج لوزارة الخارجية مف ىنا، تبدو رسالة  
المحمية بالمرة. حيث يشير فييا بأف الحكـ الذاتي الممنوح لممستوطنة  فيحدثت  التيلمتغيرات 

 تمنح لشركات تشارترد التيبعض السمطات اإلضافية لمجالس المقاطعة، كتمؾ  المقترحة، يتطمب
Chartered موظؼ ييودي كرئيس لإلدارة  السكؾ الحديدية. ويطالب بتعييف يداخؿ أراض

دارة األمور الدينية والمحمية مالمحمية، واإلذف ل                                                                            مستعمرة بأف يكوف ليا يد عمى تشريعات البمدية وا 
ممارسة  فيمشروطا بحؽ حكومة صاحب الجاللة ىذا  اتي المحمي، ويجريالبحتة، كالحكـ الذ

يوليو  91 فيالرقابة العامة". وأف أساس الترتيب لممستوطنة ىو شكؿ االتفاؽ المقدـ لمورد النسدوف 
بوجود قمؽ يحتاج لوضوح  إشارتو بأفأغسطس مف نفس السنة.  91في  ، بصيغتو المعدلة9191

، وأنو ال يعرؼ ما اإلمبراطوريةسمطة لمتحدث مع أمناء  ةنو ال توجد لديو أيأ، و واإللزاـفي التحديد 
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كاف الدكتور ىرتزؿ سيسعى لمتعاوف معيـ في ىذا الشأف اـ ال، وأنو البد مف المساعدة في  إذا
، يشى بوجود ىواجس ييودية، وأف (19)                                          يجري تنفيذه، وا زالة أي احتماؿ لسوء الفيـ الذيالمخطط 

 بيا.  إحاطتيـتتـ ـ المشروع ل يف أشياءىناؾ 
 19 فيإليوت، مكتب مفوض مومباسا، لممركيز النسدوف، وزير الخارجية، وتشرح لنا رسالة   
، ببعض التفاصيؿ عف ىذا التطور 9191أبريؿ  11 فيوصمت لبريطانيا  التيتمؾ  ،9191مارس 
فعت لقبوؿ المستوطنة د التي األسبابالبداية  فيداخؿ المحمية. فتستعرض  يجرى ويجر  الذي

مستوطنة  إقامةا معينة ومحددة كانت ال تعترض عمى            ً ف ىناؾ شروط  إ :اوليا: أربعة فيوتحصرىا 
ييودية في األجزاء النائية مف المحمية. ومف ىذه األسباب األكثر أىمية، ىو الرحيؿ السريع لمسئولى 

ارىا تدفؽ اعتب فياؾ موازنة مادية تؤخذ ـل تكف ىن :مقاولييا مف شرؽ افريقيا. ثانيياالسكؾ الحديدية و 
، مما ىدد البالد بركود تجاري خطير في لحظة غير مناسبة عمى ىالمستوطنيف البيض البط

بدت تتراجع خالؿ  East Africa Syndicateشرؽ أفريقيا  مؤسسةف مقترحات إ :ؽ. ثالثيااإلطال
بدا مف  :حت إشراؼ الحكومة. رابعياميجرة تتمؾ الفترة، حيث كاف الماؿ قميال لتنظـي أي مخطط ل

لى البالد. ـث تدلؼ الرسالة لتستعرض إي وسيمة لجذب السكاف ورأس الماؿ الحكمة عدـ إىماؿ أ
أسباب ىذا                                                          المحمية، فتشير بأف الظروؼ السابقة قد تغيرت اال ف، ـث تجمؿ  فيحدثت  التيالتغييرات 
 مؤسسةف إ :مف جنوب أفريقيا. ثانييا إلييافقوف يتد بدءواف المستوطنيف إ :سبعة: أوليا في التغيير

العثور عمى  فيـل تعد المشكمة لدييـ  يكيمومتر مربع. وبالتال 199قدرىا شرؽ أفريقيا تمقت منحة 
القبوؿ بتوصية الخارجية  باإلمكافـل يعد  يعثور عمى أرض لممتقدميف. وبالتالمتقدميف لألرض، بؿ ال

نو ال توجد إ :نيجوشو. ثالثيا سالمحمية، او حتى عمى ىضبة جوابإنشاء مستعمرة ييودية في ىذه 
 فيكراىية لمييود، لكنو يعترض عمى وجود جالية ييودية معزولة. فالخبرة الطويمة في افريقيا الشرقية و 

أنو ليس مف السياسة السماح بمستوطنة ييودية متميزة بيف المسيحييف. فمثؿ ىذا الترتيب  أقنعتوأوروبا، 
أنو  :ىذا التغير وتمؾ الحقيقة. رابعياتما إلى صراعات عرقية، وسيكوف مف المؤسؼ تجاىؿ سيؤدي ح
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مستعمرة ييودية مف شأنيا أف تكوف عمى اتصاؿ مف ثالث جيات  إقامةسينتج عف اليجرة الييودية 
الذيف قدموا تعبيرا عف اعتراضاتيـ عمى المخطط بالكامؿ. وأف وضع المستوطنة داخؿ  باألوروبييف

 :ج الموجودة في غرب روسيا. خامسياالمحمية، سيعنى إعادة إنتاج نفس الظروؼ، ودعوة نفس النتائ
قامت بتشجيع اليجرة األوروبية ليذه المحمية وتحفيزىا، فستكوف االستجابة  إذاالبريطانية  اإلدارةف إ

ذااسب. وافرة بشكؿ غير متوقع وسريع. سادسيا، أف المتحفظيف عمى المشروع يرونو غير من ظمت       وا 
قدمتيا لمصياينة، عمييا أف تدرؾ بأف الظروؼ الحالية لتنفيذ الترتيب  التيممتزمة بالوعود  اإلدارة

 :مصمحتيـ اإلصرار عمى ذلؾ. سابعياالمقترح ستؤدي إلى متاعب جمة لمييود أنفسيـ، وأنو ليس في 
عف  البحثالمصالح البريطانية؛ و ف المسئوليف البريطانييف عمييـ واجب النظر في المسألة مف وجية إ

وجود مستعمرة صييونية تظؿ تحت الحماية،  إمكانيةمخرج لوجية النظر الييودية. وأنو ال يتصور 
استيراد الدببة  فيفمسطيف. فيناؾ صعوبة  فيفريقيا وليس أشرؽ  فيتحقؽ آماؿ إسرائيؿ وتطمعاتيا 

 ييفريقيا، فأشرؽ  فيالتجربة  إلنجاحبا الشرقية، الصغيرة، نسبة لعدد السكاف الييود المبعثريف في أورو 
 .(11)بالكاد ستخفؼ مف الصعوبات الحالية 

البريطانية  لإلدارة، لمتوضيح إليوحاجة  فيلممسألة كانت المحمية  يالتوظيؼ الدين فإويبدو   
ب إليوت، مكت أرسؿ ،اإلطارىذا  فيمف شتى الجيات. و  يالمعارضة لممستوطنة الييودية تأتبأف 

أبريؿ(، يعيد  11 فيوصمت ) 9191مارس  11 فيالمفوض بمومباسا، لوزير الخارجية النسدوف 
ـ  آراءهفترة سابقة، بؿ ويكرر  فياآلراء التي طرحيا أسقؼ مومباسا بشأف المستعمرة الييودية  ىو بعد

حيؿ اعتراضو عمى وجود مستوطنة معزولة مف الييود، وأف المشاكؿ ستتفاقـ بحكـ أف العزؿ مست
ا بالنسبة لمييود والمسيحييف        كارثي   يبدو أفالمشروع برمتو، بدال مف  بإسقاطا. ـث راح يكرر مطالبتو       عممي  

. وعمى ىذا بدا (11)عمى حد سواء. واألكثر مف ىذا أنو طالب بنشر رأيو في أي كتاب أزرؽ يـت نشره 
. ولعؿ قيـا مفوض مومباسا بإعادة كثيرة ومتعددة معارضة لممشروع راءآلقد سمعت  اإلدارةا أف     ً واضح  
نياية المحور السابؽ، يؤكد عمى أف  فيتعرضنا لو  الذيو  ،أسقؼ مومباسا كمرفؽ لرسالتوبياف  إرساؿ
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ىناؾ مشاكؿ دينية واجتماعية واقتصادية ومكانية وتنموية سيسببيا المشروع لممدينيف المسيحييف 
 أومنع وجود الييود  ىيخـت بيا و  التية حة الرئيس. وأف النصياألصمييفالبيض والسكاف  والمستوطنيف

ميا صيلممحمية تو  البريطانييريد الحاكـ  التيتمددىـ عمى أي مف مرتفعات المحمية، ىو الخالصة 
منشغميف بتفاصيؿ المكاف عمى كانوا نخمص مف ذلؾ بأف الييود و . (11)مومباسا  أسقؼعمى لساف 

الرفض واالحتجاج  أصواتحيف عمت  فيىذا المكاف،  الخرائط وتشكيؿ لجنة لمتعرؼ عمىو الورؽ 
 .محمية شرؽ افريقيا فيوضد مستوطنتيـ المقترحة  ،داخؿ المحمية ضدىـ

  -:9191نياية المشروع سنة  -ا      سادس  
، مستوطنيف ورجاؿ ديف األوروبيةالمحمية بشتى تصنيفاتيا  أفمما سبؽ نتعرؼ عمى    

لندف. فالمواقؼ  فيالمعارضة لممسئوليف البريطانييف  ىاآراءتوصؿ  أفوحكاـ ونقابات، استطاعت 
و لمنياية. طريق في أصبحتعرضنا ليا، تدلؿ عمى أف المشرع قد  التيالمتباينة عبر الرسائؿ السابقة 

صداـ مع  فيلمدخوؿ  ستعدادىاة البريطانية مع الييود ال يدلؿ عمى ايالخارج يوأف استمرار تعاط
سيسقطوا ىـ الذيف ف الييود أب امعيـ القتناعي ىي. وربما يكوف ىذا التمااألوروبييفجمدتيا مف  يبن

جرينبرج لوزير وال يحتاجوف لمف يخبرىـ بأف المشروع قد سقط بالفعؿ. فرسالة  ،بأنفسيـالمشروع 
مرة بعد  ألوؿ يلى انعقاد المؤتمر الصييونإتشير  التي، و 9191سبتمبر  19 فيالخارجية النسدوف 

ىرتزؿ، وانعقاد المجنة التنفيذية الييودية في فيينا، لـ نتعرؼ منيا عمى شيئ جديد الميـ  وفاة الدكتور
لجنة لشرؽ أفريقيا البريطانية، لدراسة األراضي المقترحة  إرساؿبضرورة  باإلجماعقرار المؤتمر  إال

في بداية يرىا ف تقدـ تقر أ، عمى 9191زيارتيا شير أكتوبر  فيمستوطنة ييودية. وأنيا ستبدأ  إلقامة
. وأف الحركة الصييونية تحتاج لبعض المعمومات مف الحكومة البريطانية بشأف 9191عاـ 

تتعرؼ عمى أي مقترح تريد الحكومة ل األراضي وغيرىا، لمتواصؿ مع المستوطنة المقترحة،
مية، يحدث مف تفاعالت داخؿ المحا عما                         ً الييود كانوا غائبيف تمام   فإ :. خالصة األمر(11)تنفيذه

 طور تشكيؿ المجنة والتعرؼ عمى المكاف.  في فزالو ينيـ ال أو 
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وزارة الخارجية  نستشؼ مف رسالةالحاؿ بطبيعة فإننا وطالما أف الييود مغيبوف عف المسألة،  
، بأف المجنة المكمفة Earl Percyتشير لتصريح إيرؿ بيرسي التي، و 9191أكتوبر  1 فيلجرينبرج، 

إلقامة مستوطنة ييودية في شرؽ أفريقيا، ستبدأ أعماليا مف مومباسا ىذا الشير،  بدراسة الظروؼ الممكنة
جنة لفترة متشير بأف تأخر الو . الييود بأف ىذا التأخير سيـت توظيفو ضدو تشرح لنا ظروؼ تأخيرىا، حث 

مداوالت  طويمة منذ تقدـي العرض ألوؿ مرة، وتكرار الحديث عمى إيفاد البعثة، باعتبارىا األساس لتوفير
استيمؾ  الذيالمجنة التنفيذية لممؤتمر الصييونى، ومف دونيا ال يمكف التوصؿ لترتيب مرضي، ىو 

 ىذا التأخيرالخارجية عمى أف  أكدتحيث  عف تشكيميا. اإلعالفالوقت الكبير منذ تقدـي العرض وحتى 
ساحات واسعة مف تدفؽ أعداد كبيرة مف المستوطنيف البيض بالفعؿ، فحصموا عمى م فيقد تسبب 

األراضي في محمية شرؽ أفريقيا، باعتبارىا مناسبة لالستعمار األوروبي. وأف ىناؾ تيار مف اليجرة ال 
يمكف التقميؿ منو، بما يجعؿ ىناؾ صعوبة كبيرة لحجز مساحة مف البالد بحجـ كاؼ يتناسب مع 

استيالؿ  إال ىيدمات ما متطمبات المستوطنة الييودية. ونفيـ مف ىذا الخطاب باف كؿ ىذه المق
يريدونيا. حيث تشير بأف العرض المقدـ في يوليو مف العـا الماضي ال  التيلتوصيؿ جرينبرج لمنتيجة 

تقدميا فيما  مقترحاتيمكف أف يظؿ مفتوحا إلى أجؿ غير مسمى. بؿ قطعت الحكومة بعدـ وجود 
ة لشرؽ افريقيا، بغرض تمكينيا مف يختص بجمع المعمومات المطموبة مف قبؿ المجنة الييودية الذاىب

مع مف نفسيا تتواصؿ  أفالنظر في شروط المستوطنة التي سيـت اختيارىا. فيفترض عقب وصوليا 
أنيا تطالب  إالىناؾ. ومع أف الرسالة تقطع بسحب بريطانيا يدىا مف المشروع،  البريطانيالمفوض 

ـ،  بالتاريخ الفعمي لمغادرتيا مف انجمترا         ا بالغيـو جرينبرج بتوصيؿ اإلشارات األولى لتكويف المجنة لي
، أمر 9191يوليو  1 فيتابعت وزارة الخارجية مع جرينبرج كما حدث  اإلطارىذا  فيو  .(11)لمومباسا 
جوف يمنطقة جبؿ ال مالئمة. واستفسرت عف وصوؿ تقريرىا لمدكتور ىرتزؿ، ومدى وأخبارىاالمجنة 

يث استفسرت مف ح. 9191أغسطس 91 فيتكرر  األمرس نف .(18)لممستوطنة الييودية المقترحة 
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يوليو تحت عنواف "الصياينة  18جرينبرج عف الخطاب المنشور في جريدة المانشستر جاردياف في 
لجنة رسمية قد ـت إرساليا لشرؽ أفريقيا نيابة عف الصياينة،  أيذكر أنو ال توجد  الذيوشرؽ أفريقيا، و 

ىذا الخطاب رغبت  فيالشخصيات غير الرسمية لتمؾ الوجية".  عمى الرغـ مف ابحار عدد قميؿ مف
التعرؼ عمى سمطة ما يسمى بالشخصيات غير الرسمية، وما ىو الحزب وأرقـا الحركة  فيالخارجية 
 .(11)يمثمونيا  التيالصييونية 
 91 فيرسالتو لمخارجية  فييرد عمى تمؾ االستفسارات. ف فإ إالوما كاف مف جرينبرج   
ا. حيث ذىب          ا حقيقي                                                              ً ، يخبرىا بأف التقرير الوارد في جريدة المانشستر جاردياف تقرير   9191أغسطس 

ـ. أنفسيـعدد مف شخصيات مف جنوب أفريقيا لممحمية مف تمقاء  ، وأوصموا لمدكتور ىرتزؿ انطباعاتي
 كنووأف ما جمعو مف معمومات مف ىرتزؿ بأف ىؤالء ال يمثموف الحركة الصييونية في أي معنى. ل

 الذي، وأف مرض الدكتور ىرتزؿ ووفاتو ىو إرسالياعف  أعمنوا التية انطمؽ يبرر تأخير المجنة الرئيس
ىذا التأخير. ويشير بأنو ذاىب لفيينا استعدادا لترتيب إرساؿ المجنة ووضع ترتيبات محددة  فيتسبب 

 ير، يش(11)ي يتعيف القيـا بو المقترح الذ الخارجية بتحديدعند عودتو سيطالب  بأنوليا. غير أف ختامو 
 المحمية.  فيبطيئة لمغاية، وال تتناسب مع التفاعالت الجارية كانت بأف الخطوات الييودية 

تشير فييا بأنيا فيمت بأف  التي، و 9191أغسطس  91 فيالخارجية لجرينبرج، ولعؿ رسالة  
قبؿ عقد المؤتمر  9191طس أغس 91ا حوؿ المشروع، مف خالؿ رسالة        ييودي   ا     ً إجماع  ىناؾ 
ختاميا بإرجاء أي بؿ إف . اإلجماعىذا  فيدارة البريطانية تشؾ في زيوريخ، تشى بأف اإل يالصييون

ما بور  استبياف موقؼ الييود. في، يدلؿ عمى رغبتيـ (89)ا لالستماع لوجية نظره                ً بياف آخر انتظار  
موعد مغادرة المجنة الصييونية ب بإبالغيا ا، ومطالبتي9191نوفمبر  1 فيلجرينبرج، رسالتيا  تكان

، عف 9191نوفمبر  91 في واستفسارىا منوىذا االتجاه.  في، يصب (89)لشرؽ أفريقيا وتكوينيا 
أفريقيا، وأف  لشرؽ رحيميا وتاريخ، الصييونية تشكيؿ المجنةبشأف  عمى استفساراتيا أي ردعدـ ورود 
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 ا               ً بأف ستة عشر شير  تريد توصيميا. فختاميا  التية ، ينقمنا لمنتيجلـ تبدأ بعد بأف المجنة الوزارة فيمت 
 تحت المجنة ال تزاؿو  ،9191منذ يوليو  أي األولى، المسألة منذ تولي اآلف،حتى  انقضتقد 

التدفؽ السريع أفريقيا، و  شرؽ فيالموقؼ وتغير ، الذي حدثتأخير ا لم   ً نظر  أنو المناقشة، و 
 قطعو عمى نفسو بمنع الذينو االلتزاـ بالوعد ال يمك أنوب يأسؼ المورد النسدوفلممستوطنيف، 

الييودية  لممستوطنة ا    ً مؤقت   محفوظة في البداية التي كانت الواسعة ياالقتراب مف مساحة االراض
توصيؿ  فيالبريطانية نجحت  اإلدارةبأف  ،الموضوع فيوصمنا لمنقطة الفاصمة ا      ً تحديد  . ىنا (81)

تشكيؿ  في سدىعف المشروع. وأنيـ يضيعوف الوقت  يمالتخ فيالسبب ىـ الييود لالقتناع بأنيـ 
بادرت بإعالف الموقؼ مف المشروع. ومع ذلؾ استمر  التي ىيف بريطانيا وظير بأ المجنة وزيارتيا.

لممركيز النسدوف  ، مكتب المفوض بمومباساStewartورسالة ستيوارت النقاش والمراسالت حولو. 
 فيا قد دخؿ عمى الخط       ً ا جديد                 ً ر( تقطع بأف طرف  نوفمب 19 في)وصمت  9191أكتوبر  11 في

رفض المشروع. حيث يحيؿ المفوض نسخة مف الرسالة التي تمقاىا مف األميف الفخري لجمعية 
تطالب " بأف تكوف األرض  Planters and Farmers' Associationالمزارعيف والفالحيف

رفض  يوىذا يعن .(81)الية الييودية " المسيحييف، وأال تكوف محفوظة لمج المستوطنيفمفتوحة لعامة 
ف تكوف وأحفظت ليـ.  التي يراضعمى تمؾ األ االستحواذ فيالييود، ورغبة  لممستوطنيفصريح 

 كشؼ عنيا الخطاب ضد الييود.  التيمحفوظة لممسيحييف فقط، وىذا نوع مف العنصرية الدينية 
كانوا  نيـإ إالمعرفتيـ بيا، تزايد المعارضة ضدىـ وعدـ توقيت نفس  فيومع أف الييود   
، ليحيط 9191نوفمبر  19فيرسالة جرينبرج لوزارة الخارجية فأخرى تتعمؽ بالمجنة.  أشياء فيف يمنشغم

،  19مستوطنة ييودية سوؼ تغادر يـو  إلقامةالوزارة عمما بأف لجنة دراسة األراضي المقترحة 
، وأف المباشرة لمومباسا، ومف ـث إلى اإل وستشرع ميجور ىيؿ جيبونز سيكوف مسؤوال عنيا، قمـي

 Schweinfurth'sا في لجنة شفاينفورت           ً ، وكاف عضو  Kaizerوسيرافقو الدكتور كايزر
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Connnission   ا لشركة شماؿ         ا عممي                                                         ً لمحبشة، وعضوا في لجنة الدكتور شولر شرؽ أفريقيا، ومستشار
ا ليا، وأف رئيسيا                   ً ، وا خر سيعمؿ أمين  رجميف آخريف، ربما خبير طبي إرساؿغرب الكاميروف، وأنو سيـت 

، يقطع أف الييود غير منتبيوف (81)يتوقع تقدـي تقريرىا في موعد ال يتجاوز منتصؼ مارس المقبؿ
خر آلترى  ألغىىذا  فيتسايرىـ كانت ويبدو أف وزارة الخارجية االحتجاج الرافضة لوجودىـ.  ألصوات

بموعد بدء زيارة  لمعرفتياتشير  التي، و 9191وفمبر ن 11 في، لجرينبرج طريقيـ. فرسالة الخارجية
، ـل يجعميا تعترض 9191 مارس منتصؼ فيوأف تقريرىا سيصدر ، أفريقيا لشرؽالصييونية  المجنة
عمى ختـا الوزارة بأنيا  إف. بؿ 9191بداية  بأف المجنة ستصدر تقريرىا مع الوعود السابقةعمى 

رض لأل التطبيقات األخرى النظر في، وعدـ تمؾ الفترة تياءحتى اناألمر  فيتأجيؿ البت استعداد ل
ىذا الطريؽ  فيالبريطانية تساير الييود  اإلدارة، يقطع بأف (81) ا                     ً مستوطنة الييودية مؤقت  لم المحفوظة

 داخؿ المحمية مخصصة ليـ.  أراضيحؿ مف وعدىا بحفظ  فيمف قبؿ بأنيا  إياىـرغـ مخاطبتيا 
اعتراضيا عمى المستوطنة.  فرعيف والفالحيادت جمعية المز جد ،عمى مستوى المحميةو   
رسالة تحيؿ لمخارجية  التي(، و نوفمبر 11 في)وصمت  9191نوفمبر  1 فيمومباسا  مكتبفرسالة 
األبيض " إلى" "مسيحيمصطمح  وتطالب بتغيير، قررت ليـ التيالحموؿ  ، بصياغةالجمعية مف أخرى
بأف اجتماعيـ بمقر  9191نوفمبر  9 فيرئيسيا جورج ويمسوف ، يشير مرفقيا المرسؿ مف (81) عموما

، قد انت فيالجمعية المعقود  تسود بأال تكوف األرض  أفأف الفكرة التي يجب  يلإ يينفس اليـو
محفوظة ألية ىيئة خاصة، كالييود الصياينة، بؿ ينبغي أف تفتح لعامة الناس. وأف جمعيتيـ تيدؼ 

العقيدة الدينية.  فيوتطوير البالد، وأال يكوف ىناؾ أي تمييز لمصمحة المستوطنيف البيض ككؿ 
ـ                                                                    ً وا حذؼ كممة "مسيحى" مف رسالتيـ السابقة، لتحؿ محميا كممة" األبيض عموم  حواقتر  ا". فعبروا بأني

 وأالالبيض،  المستوطنيفسيكونوا سعداء إذا تغير نص الرسالة، " بأف تكوف األرض مفتوحة لعامة 
ـ  الرسالة السابقة فيأف الخطأ  يتقدير  في. و (88)ية الييودية " تكوف محفوظة لمجال قد كشؼ عف نيتي
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ـ  إلظيارىذا الرسالة  فيرفض المستوطنة. أما محاولة التصحيح  فيالحقيقية  سماحتيـ وعد
ـ  إلىعنصريتيـ تجاه الييود. لكنيا مف ناحية تشير   فرادى.   كمستثمريفالترحيب بي

عمى  باالقتصارالتعامؿ مع المشروع،  فيود عمى نفس طريقتيـ ظؿ اليي ،بطبيعة الحاؿ   
 8 فيلمخارجية البريطانية. ورسالة جرينبرج لمخارجية  يراضالمجنة الصييونية لمسح األ أخبار إرساؿ

التقرير بعد التاريخ  إتاحةعف المجنة،  المسئوؿبأنو رتب مع الميجور جيبونز،          وا شارتو، 9191ديسمبر 
، Wilbuschا اسميف جديديف لعضويتيا، الدكتور ويمبوس       ً ، مضيف  اإلمكافا قدر          ً ذكره سابق   الذي

حتى تصبح المستوطنة المقترحة كائنة،  وألعضائياا بتقدـي المساعدة ليا                        ً وميندس مدني بارز، مطالب  
، (81)الحكومة البريطانية خالؿ العرض وبعده  أبدتيا التيا بتقدـي الشكر لموزارة عمى الروح الرائعة     ً خاتم  

 تغيير.  أدنىسيروف عمى نفس النيج دوف يالييود استمروا طيمة ما يقارب السنتيف  أفتدلؿ عمى 
لمسير ستيوارت،  تجارييـ. فرسالة الخارجيةا    ً أيض  بريطانية ال اإلدارة تظم ،وعمى نفس النيج   

 شروع فيال عمى وشؾوبأنو  جيبونز، الميجور ىيؿ، تقدـ لو 9191ديسمبر  91 في، مفوض نيروبى
 أراضي وتقدـي تقرير عفاالقمـي  راسةدعف المسئولة  مجنةال عف المسئوؿ، وأنو شرؽ أفريقيازيارة محمية 
 لمميجورتقدـي المساعددة والتسييالت  إياهمطالبا ، مستوطنة ييودية المقترحة إلنشاء شرؽ أفريقيا

 91 في، لجرينبرجورسالتيا نممة. ، تقطع بأنيا ـل تغير مف نيجيا السابؽ قيد أ(81) ياأعضائالسادة و 
شؤوف  في البريطاني ممفوضل وأعضائياتحيؿ فييا خطاب التوصية بالمجنة  التي، و 9191ديسمبر 
نفس  في، تصب (19) ممكنة ليا قدر اإلمكافال، وتييبو بوجوب تقدـي المساعدة والتسييالت المحمية
 91 في رينبرج لوزارة الخارجيةج ، فرسالةعمى طريقتيـ أيضااستمر الييود مف ناحية أخرى و االتجاه. 
شأف ، بأفريقيا البريطانية شرؽ مذكرتيا لمفوضبيشكرىا عمى دورىا ويطالب  التي، و 9191 ديسمبر
 يحصؿ عمييا مف التي األخبار جميعاطالعيا بانتظـا عمى ب، وبأنو سيعتنى لمجنةالتسييالت  توفير
المسئوليف  أذىاف فيا      ً تقريب   ييومع أف الموضوع منت ، تثبت استمرارىـ عمى نفس النمط.(19) المجنة
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وانسحبوا عف وعدىـ مع تزايد حاالت لرفض واالحتجاج ضده مف مستوطنى المحمية  ،البريطانييف
 . مصير المستوطنة فيالييود ظموا منتظريف قرار المجنة  فإ إالورجاؿ دينيـ،  األوربييفوكؿ فئات 
 التيوشو جني سىضبة جواة ليفيد بعدـ صالحية منطقة جاء تقرير المجن ،األحواؿكؿ  فيو  

 يتصمح لمرع وأنياا لحركة تيجير واسعة النطاؽ،        ً ا مناسب             ً ال تصمح مكان  بأنيا عرضت كمستوطنة 
لندف  فيلجنة العمؿ المنبثقة عف المؤتمرات الصييونية وطبع  إلىمنيا لمزراعة. وقدـ التقرير  أكثر
. وقد ارتاحت الحكومة واأللمانيةنجميزية إلا بالمغتيف يونزرؽ صييأنو كتاب إعمى  9191سنة 

المعقود في  ،. وىو ما دعا المؤتمر الصييوني السابع(11)ليا التقرير ييانت التيلمنتيجة  البريطانية
يقرر بأغمبية ساحقة رفض ، ألف 9191سنة  أغسطس 1وحتى  يوليو 18 الفترة مف فيؿ باز 

، وأف تكوف األخرى الييود توطيف مشاريع كافة رفضو ريقيا، مشروع االستيطاف في محمية شرؽ أف
  .(11)فمسطيف ىي وطف الشعب الييودي، موجيا الشكر لمحكومة البريطانية عمى العرض 

 لمشروع قد ارتبط عرضو بظرؼ تاريخيف اإ ميمة: األولى:نتائج  أربع :وخالصة القوؿ
يبحثوف عف سيناء، جعميـ  في شروع الييوديالمرفض ف .، يتعمؽ ببريطانيا والييود عمى السواءمعيف

فإف  ،بريطانيا. وبالنسبة لبريطانيامع ، وتحفظ عالقتيـ الودية أحالميـتقرب ليـ  أخرىفرصة 
ف إ :يةودخال لخزانتيا. الثان تمستعمرات النيؿ تريدىا أرباحا واستثمارا فينفقتيا أ التي األمواؿ

فريقيا محمية شرؽ أ فيالمستوطنة الييودية المقترحة ؿ تصتال ، بأخالؿ العرض البريطانياالشتراط 
ا          بريطاني  ا          ا سياسي       ً مشروع  ىذا االتصاؿ، يقطع بأنو كاف جود الييود عمى         وا صرار،    ً أبد ا ببحيرة فيكتوريا

ؾ المنطقة يصب مت فيكاف توظيفيـ  وبالتالي، ،وسيطرتيـود تحت قبضتيـ فاليي. األولىبالدرجة 
وكؿ  ،خدمة الييود. فالييود ـل يرضوا بديال عف فمسطيف فيوليس  ،خدمة بريطنيا فقط في

النقسـا تعبير عف حالة ا إال ىيما  9191 سنة الىو  9191 ذمنيـ من رأيناىا التيالمماطالت 
يكونوا عمى صمة أو  مكاف لـ فيليـ  البريطانيمف التوظيؼ  ة الييودخشي :ة. الثالثحوؿ الموضوع
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 ،جمديتيـ تيـ لكتابات بنيعمطالف ا أ        ً بدا واضح  مف المشروع. بؿ  ىذا التردديفسر  الذي، ىو دراية بو
 إرساليـربما كاف و  .بأوغندا المشروع ربط ىرتزؿ فيالميـ إال ا             ً لـ تفدىـ شيئ   حساف، باشا وفيتا أميف

ف الرابعة: إ نتابيـ.، يدلؿ عف استمرار الوساوس تفريقيا الكتشاؼ المنطقةمجنة ييودية مف جنوب أل
عالقة، مؤسسية أو  دنيأفمـ تكف ليـ ليا البريطانيوف،  أسسعالقة الييود بمنابع النيؿ االستوائية 

 الحدود الحبشيةب الييود مف يف تقر ، وأعقدية أو وجودية، بتمؾ المنابع قبؿ حديث البريطانييف عنيا
أخرى ورقة عيا حيف شكؿ إبعادىـ عف حدود مباشرة م فيمف ناحية،  إثيوبياكاف ورقة لمضغط عمى 

ا عف     ً بعيد  ركت المنطقة الحدودية    ت  ومف ـث . اإلثيوبي النظاـجيدة مع ضمنت لبريطانيا عالقات 
كضمانة واقتساميا معيا،  إثيوبيا عمييا،مساومة ، مف أجؿ عمييـ رضتعأف بعد  ،يدى الييودأ

    . 9191ا عمى اشتراطات اتفاقية سنة                     ً مناوشات الحدود، وحفاظ  النتياء 
 

 -:متة اخلا
 :تي    ال   أىمياعدد من النتائج  إلىخمصت لدراسة 

 نير  أىمية لعالقة النيؿ بالنيضة، كانت تدرؾالمصرية التاريخية  ةالتجرب أفبت أوضح
ت لتكوف عمى مقربة مف المنابع . وليذا رتبا المادي واالقتصادي وحتى السياسيبعدى في فييا، النيؿ
رض مصر داميـ أستبصره البريطانيوف بمجرد أف وطئت أقدارؾ اوأف ىذا اإل. عميياتسيطر أو 

 واحتموىا. فولوا وجوىيـ شطر النيؿ لإلفادة واالستغالؿ. 
 فقط، واف  اإلثيوبيةتوظيؼ ورقة النيؿ عبر التاريخ قد اقتصر عمى المنابع ف قالت الدراسة بأ

 المنابع مفحينما كانت قريبة ف مصر وأ ،91قرف لنياية ا توظيفيا إال مع يبدأالورقة االستوائية لـ 
كؿ األوراؽ يمكف  ، باتتعنيا       أ بعدتلكف حينما  ،يدىا في األوراؽكؿ  أصبحت ومسيطرة عمييا،

، وال تمقى باال بتمؾ بالمنطقة السابؽف خبرتيا بالمنابع جعميا تتخمص مف جيميا ، فإومف ثـ توظيفيا.
يجرنا لمحالة  ،واالستوائية اإلثيوبيةالورقتيف  في اآلفف ما يجرى ، فإ. وعمى ىذاتأتييا التيالتيديدات 
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لـ نختبر تمؾ المنابع ولـ نعرفيا. فالجيؿ المحيط بسد  وكأننا. 91بداية القرف  فيكنا عمييا  التي
، وتسطيح  الكونغوبوفرة مف نير  المياهجمب  بإمكانيةوتجييؿ الناس  ،اإلثيوبيةالورقة  فيالنيضة 
ندرؾ باف سياسة الجيؿ والتجييؿ ال تتوافؽ مع ما كانت عميو  يجعمنا ،ئيةعبر الورقة االستواالناس 

ال يعقؿ أف  عمى دراية بكؿ دقائقيا، وبالتاليو  ،فقد خبرنا تمؾ المنابع. 91القرف  فيمصر حتى 
 الناس تصدؽ الجيؿ وتؤمف بو.  نترؾ

 تمؾ المنابع ؿ منابع النيؿ جاء الستغال فيمشروع توطيف الييود  أف أكدت الدراسة عمى
ضغط عمى مصر المجاورة عمى الحدود ، ثـ لمالبريطانية لإلدارة مادى واقتصادي جمب دخؿل

ف الحدود بشأ 9191لاللتزاـ باتفاقية  ثيوبيامضغط عمى إقطانيا، ـث للضماف خيراتيا وأ االستوائية
تمؾ ف تغيرت وحي ورتبت لو.ا طرحتو الظروؼ       ً ا وقتي                                     ً والمياه. فالمشروع الييودى كاف مشروع  

فداخؿ . عنو تخمى الييود أنفسيـيطانية عنو قبؿ بر ال اإلدارةتخمت  ،رض الواقعالظروؼ عمى أ
مطالبيف بنقمو  وروبييف،ألتزايدت وتيرة االحتجاج ضد المشروع مف شتى ا البريطانية، المحمية

يف إثيوبيا، عية بعمى الحدود الربا لى الغرب مف بحيرة رودلؼ،                                 لمنطقة الحدود اإلثيوبية تارة، وا  
حيف  فيقمب منطقة التوتر.  في أيفريقيا، يزي، وأوغندا، ومحمية شرؽ أنجماإل -والسوداف المصرى

  ف تكوف بجانب السكة الحديد.  ذ لدولتيـ عمى بحيرة فيكتوريا، وأراح الييود يطالبوف بمنف
 بأف يكوف  عرضوثـ فريقيا، عدـ وضوح العرض داخؿ محمية شرؽ أ الدراسة بأف أوضحت
تارة ثانية، ثـ لممنطقة ىضبة ناندى جرؼ ماو تارة، وشماؿ  إلى روبيدة مف نيتمنطقة الممداخؿ ال

تارة  ببحيرة رودلؼ إيصاليـالشمالية الشرقية مف بارينجو تارة ثالثة، ثـ ىضبة جواس نيجوشو دوف 
ؿ اليجوف وجرؼ ا وجب                                 ً الستواء والممتدة مف جرؼ اليجوف شرق  ا رابعة، ثـ المنطقة جنوب خط
 اليدؼ الحقيقي فيالرؤية البريطانية و  فيلى عدـ وضوح ذلؾ يشير إكابراس غربا تارة خامسة، كؿ 

ثيوبيا  فيا لورقة النيؿ االستوائية       ً ا جديد         ً ال توظيف  الميـ إمف وراء ىذا العرض.                          الضغط عمى مصر وا 
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تتعمؽ  ثالثة: أوليا، بأسبابع وعمى ىذا لخصت الدراسة نياية المشر لإلقرار لبريطانيا بما تريد. 
كـ  199فريقيا لػتزايد أعداد المستوطنيف مف جنوب أفريقيا، وتممؾ مؤسسة شرؽ أ، وتتعمؽ ببالمحمية

وقياميا بتحفيز األوروبييف لممجئ لالستيطاف، وبتزايد عممية الرفض واالحتجاج مف قبؿ جمعية 
وتخمييا عمى لساف وزير بوزارة الخارجية،  ثانييا، تتعمؽلمزارعيف والكنائس وغيرىـ ضد المشروع. 

وثالثة، ة مف المحمية ليـ. حبحجز مساعمى نفسيا قطعتو  الذيعف الوعد  ا النسدوف،خارجيتي
حدث بيف  الذيواالنقساـ  ،رساؿ لجنة لمعاينة المنطقةإ في التأخر، فقد كاف تتعمؽ بالييود انفسيـ

 . إنيائو في ةسرئي أسبابا ،المشروعبرفض  9191الييود حوؿ المشروع، وقرار مؤتمر 
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 -هىاهش الدراسة:
                                                 

رسالف، مجمة مصر الحديثة، العدد األوؿ، مركز إعند شكيب  الحضاري إشكالية التخمؼ -رؤوؼ عباس:  (9)
. وانظر 119،  111، ص ص 1991تاريخ مصر المعاصر، دار الكتب والوثائؽ المصرية، القاىرة، 

لمالؾ بف نبى ودور العقيده فيو، ندوة اإلسالـ ومشروعات  يالمشروع الحضار   -عبدالحميد عبدالمنعـ مدكور :
بريؿ أ 1-9االسالـ ومشروعات النيضة الحديثة،  -لمفمسفة االسالمية: يثة، المؤتمر الدولالنيضة الحدي

 .  118، ص1999
ـ: العالقات السياسية بيف مسممى الزيمع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى، دار    ((1 لممزيد انظر، رجب عبد الحمي

بعادىا ثيوبية تحميؿ ألالعالقات المصرية األ  -ميف:وكذا جوزيؼ رامز أ  .11، ص9111النيضة العربية، القاىرة، 
الحصار االقتصادى عمى مصر زمف الحروب وسعيد عبدالفتاح عاشور: . 11المختمفة، دورية آفاؽ أفريقية العدد 

، ص ص 9188تاريخ العصور الوسطى، جامعة بيروت العربية، اإلسكندرية،  يفي بحوث ودراسات فالصمبية، 
بيف المسمميف والمسيحييف في أثيوبيا وانعكاساتو عمى  يطا محمد أحمد كنتوؿ: التواصؿ الحضار وانظر، عمتفرقات. 

  . 919 -911، ص ص 11، العدد1991شماؿ وادي النيؿ، مجمة دراسات أفريقية، يونيو
لنيؿ إلى رغب في تحويؿ مياه ا 9111فبراير  8عمى سبيؿ المثاؿ، بعد أف تولى تيودور الثانى حكـ إثيوبيا في  ( 1)

، ومنيا 9111                                                                                مجرى آخر، ليـت لو خراب مصر وا خضاعيا. لكف انتيت المشكمة بزيارة سعيد لمسوداف سنة 
ى تحريض معاصمتو مجداال. بؿ راحت بعد ىذا التيديد تعمؿ ع يذىب لزيارة إثيوبيا وتقابؿ مع تيودور ف

ـ، لممزيد انظر،  -9111القات المصرية االثيوبية الع -انتونى سولاير عبدالسيد:الرؤوس ضد إمبراطورى
،  1991، القاىرة، 111، الجزء األوؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، سمسمة تاريخ المصرييف، العدد 9111

 .  991، 991، 991، 11، 11، 11، 11، 19ص ص 
السابع  يلثقافموقؼ بريطانيا مف العالقات المائية المصرية السودانية، أعماؿ الموسـ ا -يوناف لبيب رزؽ ( 1)

المعاصر، دار الكتب المصرية، مركز تاريخ مصر المعاصر،  ي، النيؿ في التاريخ المصر 1991-1991
 .   911،  ص 1991القاىرة، 

   وىو ييودي، حسب حديث الرحالة ستانمي، وابف تاجر 9119المانيا سنة  يأميف باشا، ادوارد شنتيزر، فولد ،
ا     ً حاكم   9181عينو غردوف سنة ا بالمديرية االستوائية.                    ركيا، ـث عيف طبيب  ت يف يأصبح طبيبا لمحجر الجمرك

. ومع اف كتاب نوبار سنة  يا لمديرية خط االستواء  واتفؽ معو فيما بعد عمى اخالئيا قبؿ مقتمو ف     عام   الخرطـو
يوطد نفوذىا خدمة الحكومة األلمانية ل ي، وعاد الرجؿ ف9111نو ظؿ ىناؾ حتى سنة إال إبإخالئيا،  9111
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المديرية االستوائية، دار الكاتب  -جميؿ عبيد :انظر، . لممزيد 9111عند المنابع وبقى ىناؾ حتى قتؿ سنة 
 – يمحمد صبر وكذا انظر، . 918، 911،  ص ص 9111لمطباعة والنشر، وزارة الثقافة، القاىرة،  يالعرب

،  ص 9111كة مساىمة مصرية، القاىرة، القرف التاسع عشر، مطبعة مصر ر  ياالمبراطورية السودانية ف
 . 911-911، 91، 918ص 

    قنصمية سردينيا بتونس، بدا تعميمو  يا ف                    ً كاف والده يعمؿ مترجم   يييود ي، ىو تونس9111-9111فيتا حساف
وبقى  9119يناير  يسكندرية، ـت تعيينو صيدليا لممديرية، حيث ظؿ ىناؾ عشر سنوات. فقد وصؿ الدو فباإل

، 11المرجع السابؽ،  ص ص  –:صبريمحمد  . لممزيد انظر،9111كتور أميف باشا حتى سنة مع الد
 . 919المرجع السابؽ،  ص  -جميؿ عبيد :وكذا انظر ، . 981-988

 .  111-119، 911، 988-981، 11 -11المرجع السابؽ،  ص ص  –محمد صبرى  ( 1)
 .  111-119نفسو،  ص ص  ( 1)
 .  119 -18، 119، 119المرجع السابؽ،  ص ص  -لسيد:انتونى سولاير عبدا  (8)
 .  911 -911، 911، 911المرجع السابؽ،  ص ص  -:يظـي محمد سعودععبدال ( 1)
 .  98، 99، 1نفسو،  ص ص   (1)
 .    .  19 -91،  1، 8نفسو،  ص ص  ( 99)
  91-99المرجع السابؽ ،  ص ص  -جميؿ عبيد : ( 99)
 .  19المرجع السابؽ،  ص  -السيد:انتونى سولاير عبد ( 91)
عماؿ الموسـ أاسع عشر، تالقرف ال يالمكتشفوف المصريوف لمنابع النيؿ ف -:يالرحمف الشرنوبدمحمد عب  (91)

 . 11. المرجع السابؽ،  ص يالثقاف
 .  91المرجع السابؽ ،  ص  -جميؿ عبيد :  (91)
 1991-1991السابع  يطر الخيرية ، اعماؿ الموسـ الثقافالسانسيمونيوف ومشروع القنا -:يليـا محمد ذىنإ  (91)

 .   18..المرجع السابؽ ،  ص 
 .  11المرجع السابؽ ،  ص  – صبريمحمد  ( 91)
ثيوبية جاء عمال بنصيحة صمويؿ بيكر بأىمية السيطرة عمى لبرت وفيكتوريا وتاميف المنابع إلإ يلحاؽ بحيرتإف  (98)

، يمكنيا أف تحوؿ مجرى مياه الرىد والدندر والنيؿ  يةأاه بأف       ا إي               ً المنابع، مخوف   دولة تسيطر عمى الخرطـو
عمى  ياألزرؽ والعطبرة لتبعثر مياىيا في الصحراوت، مما يؤدى الى اليالؾ المحقؽ. وأنو لو استولى أوروب
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ا. ولو كاف ف أوؿ عممية حربية سيقـو بيا، ىو حرماف مصر مف الماء الالـز لوجودىإف ،وسط السوداف الثائر
ىو، أى صمويؿ بيكر، عدوا لمصر فإنو يعرؼ المكاف الذى يبدأ منو اليجـو القاتؿ مف نير العطبرة، لممزيد 

، وانظر، صورة لمكاتبة مف 991، 11، 11المرجع السابؽ،  ص ص  -محمد سعودى: ظـيعانظر عبدال
مايو  91ىػ المواؽ  9111فر  1خ معية سنية تركى ، بتاري 181الى ناظر الداخمية، دفتر  يالجناب العال

 . 198المرجع السابؽ،  ص  -، مالحؽ جميؿ عبيد:9111
النيؿ  1991-1991النيؿ بيف عمى مبارؾ وأميف سامى، اعماؿ الموسـ الثقافي السابع  -لطيفة محمد ساـل : ( 91)

،  ص ص 1991 ر، القاىرة،المعاصر،دار الكتب المصرية، مركز تاريخ مصر المعاص المصريفي التاريخ 
11- 991 . 

  991-998المرجع السابؽ ،  ص ص  -:يظـي محمد سعودععبدال ( 91)
عمى  "خمسوف عاما"، أعماؿ ندوة 9111-9111اتفاقيات مياه النيؿ مف منظور مقارف  -حسف عمى الشريؼ: (19)

ديسمبر  98ندوة مركز تاريخ مصر المعاصر "، 1991-9111اتفاقية مياه النيؿ بيف مصر والسوداف 
، وانظر أيضا محمد عبدالمؤمف 11-11، ص ص 1999، دار الكتب والوثائؽ المصرية، القاىرة، 1991

 . 81-89ؿ الندوة السابقة ، ص ص، نفس أعما9111-919إثيوبيا واتفاقيات مياه النيؿ  -محمد عبدالغنى:
جامعة الدوؿ العربية ، القاىرة ،  ، 9111 -9111االوؿ  يالسوداف في عيد الحكـ الثنائ -(  يوناف لبيب رزؽ:19)

 وما بعدىا.  189، ص  9181
(11 )Allen R.W.:- Irrigation in The Sudan , Journal of African Society 

,Vol.23,No.92.(Jul.1924) .,P.258. 
جمترا ووكيميا نإ، رفعو كرومر قنصؿ 9191مصر والسوداف سنة  يتقرير عف المالية واإلدارة والحالة العمومية ف ( 11)

إدارة المقطـ، مطبعة المقطـ،  يدوارد جراى ناظر خارجيتيا، ترجـ فإلى جناب السير إمصر  يف يالسياس
 .   191، 11، 991، ص ص 9198

 وأنيى دراستو الثانوية ـث انتقمت أسرتو إلى فيينا9119ولد تيودور ىرتزؿ في بودابست عاصمة المجر عـا ،، 
وعمؿ بالمحاماة لمدة عـا واحد ـث  .9111، وحصؿ منيا عمى درجة الدكتوراه عـا حيث التحؽ بكمية الحقوؽ

ً                                                     حيث عمؿ مراسال  ألشير الصحؼ النمساوية في باريس ما يزيد عف خمس سنوات  ،تحوؿ إلى الصحافة             
 صبريحسف ، ليرأس القسـ األدبي في الجريدة نفسيا، انظر 9111(، ـث عاد إلى فيينا عـا 9111ػ  9119)
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النصؼ األوؿ مف القرف العشريف، المجمد األوؿ،  فيسياسة االستعمار والصييونية تجاه فمسطيف  -:يلالخو 
 .  18 -11، ص ص 9181دار المعارؼ بمصر، القاىرة، 

(11)  Peter  Ephross:- In quest for Jewish homeland, Herzl once considered 
Uganda,, San Francisco Jewish Community Publications Inc., dba Jewish 
Bulletin of Northern California, August 29,1997. 

 .  18المرجع السابؽ ، ص  -الخولى: يحسف صبر   (11)
. 1999مؤسسة شمس لمنشر واإلعالـ ، القاىرة؛والسياسة،  والمقدس الغرب - الصييونية :الحسني الكرـي عبد ( 11)

 ص ص متفرقات. 
 . 991 - 18المرجع السابؽ ، ص ص  -خولى:حسف صبرى ال  (18)
 ص ص متفرقات.المرجع السابؽ.  :الحسني الكرـي عبد ( 11)

(11 )  Peter  Ephross:- Op.Cit.. 
  ،)ييود اليديشية، ىـ ييود بولندا الذيف كانوا يتحدثوف اليديشية )رطانة ألمانية دخمت عمييا كممات سالفية وعبرية

يـػ حيف ضػمت أجزاء مف بولندا في أواخر القرف الثامف عشر. وقد حدث بينيـ ضمت روسيا قطاعػات من ـث 
. انظر، عبدالوىاب المسيرى: موسوعة الييود والييودية  -انفجار سكاني فأصبحوا أكبر جماعة ييودية في العاـل

 والصييونية
 (19 ) Peter  Ephross:- Op,Cit.  ،ود والييودية موسوعة اليي -عبدالوىاب المسيرى:، وكذؾ انظر
،والصييونية  http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID  

 .  11 18المرجع السابؽ، ص ص  -حسف صبرى الخولى:  (19)
  جريدة جويش كرونيكر المندنية ، وكاف أداة االتصاؿ بيف  يا ف             ً كاف يعمؿ محرر   يييود يجريبرج ىو صحف

الوزراء بمفور. وكاف متشجعا لمشروع شرؽ افريقيا بشكؿ كبير مما جعؿ  يسئىرتزؿ وتشمبرليف والنسدوف ور 
 يعالقتو بحايـي وايزماف غير وديو، لكوف األخير يعارض الفكرة وال يرى بديال لفمسطيف. انظر حسف صبر 

 . 18المرجع السابؽ، ص  -الخولى :
  ا لموزارة، واعطى الييود في عيده ما سمى اطمؽ عميو مشروع لويد جورج وروبرتس، واألوؿ صار فيما بعد رئيس

 .9198بتصريح بمفور سنة 
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، في حيف ظؿ جوزيؼ تشمبرليف وزيرا 9199تولى المورد النسدوف منصب وزارة الخارجية في اكتوبر   (11)
، وفي نفس الوقت  دخؿ نفس الوزارة أوستف تشمبرليف،  9191لممستعمرات حتى قدـ استقالتو في سبتمبر 

 .  18، 11، 11المرجع السابؽ ، ص ص  -صبرى الخولى :حسف انظر 
    وىو رجؿ يمثؿ األحرار، أما 9191سبتمبر  ىلإ 9111وزير المستعمرات في الفترة مف سنة تشمبرليف ىو .

. وىذا 9191الى ديسمبر  9191الفترة مف يوليو  يرثر بمفور، تولى فآفكاف  ،وزير الخارجية في ذلؾ الوقت
جرينبرج ارسمت لمخارجية وحولت لوزير المستعمرات تشمبرليف لمبت في األمر كونو مسئوال عف أف رسالة  ييعن

ديسمبر  1حتى  9191كتوبر أ 99فريقيا. جاء بعده الفريد اليتمتوف كوزير لممستعمرات في الفترة مف أشرؽ 
وظمت طواؿ الفترة ا. في حيف كانت حكومة المحافظيف بقيادة روبرت سيسؿ،   ً يض  أوىو يمثؿ األحرار  9191
رثر جيمس بمفور في آف تولت حكومة المحافظيف بقيادة إلى إ. 9191يوليو  99لى إ 9111يونيو  11مف 

. وىذا يعنى أف المشروع  في عيد حكومة المحافظيف جاء 9191ديسمبر  1الى  9191يوليو  99الفترة مف 
  دوارد السابع.إومة. وكؿ ذلؾ في عيد الممؾ عبر الوعود والمتابعات مف قبؿ ممثميف األحرار داخؿ تمؾ الحك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9% 
 (33) F.O.403/331, Part LXXIV, Further Correspondence Respecting  East 

Africa, July to September, 1903, Jewish colonization scheme. Transmits 
form of agreement which Dr. Herzl would desire His Majesty's 
Government to consent to in view of Commission being sent out to East 
Africa. No. 19.Dr. Greenberg to Mr. Chamberlain.—{Communicated to 
Foreign Office, July 13.)82, Fordwych Road, Brondesbury, London, July 
13, 1903,PP.20,21. 

 (34) F.O.403  /331, Enclosure in No. 19. JEWISH COLONIZATION 
SCHEME. Terms and Conditions of Concessions to be granted by His 
Majesty's Government to the Jewish Colonial Trust (" Juedische Colonial 
bank"), Limited, for the establishment of a Jewish Settlement in British 
East Africa.,PP.21-11. 
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فداف  999،999حيث يشير لمنحو مساحة واسعة مف األرض بالشراء، وأف المخطط كاف إعطاءه   (11)
جنية،  199ميؿ مربع بنظاـ االيجار لمدة تسعة وتسعيف عاما، بايجار سنوي يقدر بحوالي  1او 

 1لمفداف، عمى اف يدفع  annas 1تصرؼ بعد خمس سنوات لمبيع الكمى  أو الجزئى،  بسعر 
وجوب تشجيع رأس الماؿ والمستوطنيف، وأف تؤخذ  فيالبداية. بؿ يتفؽ معو  فياالؼ جنية 

مصمحة شرؽ أفريقيا.وأنو عمى استعداد لقبوؿ مشروع التأجير المقدـ، ومنح المورد ديالمي،ر وفقا 
فداف عمى شروط  99،999فداف، او بيعو  999،999لشروط مرسـو األراضي عقد إيجار بػ 

 ،ديسمبر الماضي، لممزيد انظر 19مماثمة لتمؾ الواردة في قواعد شراء األرض بتاريخ 
F.O.403  /331, No. 20*.The Marquess of Lansdowne to Sir C. 
Eliot.(No. 328.), Foreign Office, July 13, 1903.,P.21. 
 (36) F.O.403  /331, Jewish Settlement scheme. Observations on letter to Mr. 

Chamberlain. Transmits form of agreement which Dr. Herzl proposes 
should be entered into No. 95.Foreign Office to Dr. Greenberg., Foreign 
Office, August 14, 1903.,P.919. 

 (37)F.O.403  /331, Jewish Settlement scheme. Understands from No. 95 
that His Majesty's Government assent in principle to Dr. Herat's form of 
agreement. Whole matter will be laid before Zionist CongressNo. 99.Dr. 
Greenberg to the Marquess of Lansdowne.—(Received August 18.)82, 
Fordwych Road, Brondesbury, London, August 17, 1903..,P.913. 

 (38)Jewish Settlement scheme. Transmits No. 95.";and requests observations 
 No. 102.Foreign Office to Home Office., Foreign Office, August 21, 
1903,P.915. 

 (39)  F.O.403  /331, Settlers' Committee . Jewish Settlement scheme. 
Protest against, No. 129.Settlers' Committee to the Marquess of 
Lansdowne.—(Rtceived September2.)(Telegraphic.)Nairobi, September 
2, 1903,P.949. 

 المرجع السابؽ :الحسني الكريـ عبد( 19)
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  المرجع السابؽ -( عبدالوىاب المسيرى:19)
 (42) http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb48/sec04.doc_cvt.htm 
 (43) F.O.403  /331, Jewish Settlement scheme. Conveys thanks of Zionist Congress. 

Executive Committee accept offer. General enthusiasm, No. 136.Dr. Greenberg 
to the Marquess of Lansdowne.—(Received September 9.)82, Fordwych Road, 
Brondesbury, London, September 4, 1903.,PP.155, 156 

 (44) F.O.403  /331, Jewish Settlement scheme. Transmits Memoranda and No. 19 
respecting. Requests observations ..No. 145.The Marquess of Lansdowne to Sir 
C. Eliot.(No. 459.), Foreign Office, September 11, 1903,P.165. 

 (45) F.O.403  /331, No.  18 The Marquess of Lansdowne to Sir ('. Eliot.(No. 460.), 
Foreign Office, September 14, 1103,P.165. 

 (46) F.O.403  /331, Jewish Settlement scheme. Transmits No. 129. Whom way 
senders of telegram be taken to represent ?.. No. 14 The Marquess of 
Lansdowne to Sir Eliot.(No. 460.), Foreign Office, September 14, 1103,P.165. 

 (47) F.O.403  /331, Jewish Settlement scheme. Transmits letter from Bishop of 
Mombasa respecting. Protests from Lord Delamere aim Settlers' Association at 
Nairobi. Urges that Settlement should be at some distance from railway. No. 
180.Sir C. Eliot to the Marquess of Lunsdoune.—(Received September 30.)(So. 
430.), Commissioner's Office, Mombasa, September 10, 1903,P.191. 

 (48) F.O.403  /331, Inclosure in No. 180. The Bishop of Mombasa to Sir Charles 
Eliot, Bishops Court, Mombasa, September 8, 1903,PP.191,207. 

 (49) F.O.403  /333, Part LXXV, Further Correspondence Respecting  East Africa, 
October to December, 1903, Jewish Settlement in East Africa. No. 39.The 
Marquess of Lansdowne to Sir C. Eliot.(No. 505.), Foreign Office, October 15, 
1903, P.31. 
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 (50) F.O.403-333, Jewish Settlement in the East Africa Protectorate ,No. 
128.Foreign Office to Treasury. Foreign Office, November 4, 1903  

 (51) F.O.403  /333, Jewish Settlement in East Africa Protectorate No. 152.Treasury 
to Foreign Office—(Received November 16.), Treasury Chambers, November 
11, 1903, P.119 

 رة بارينجو تبيف خريطة شرؽ أفريقيا. أف ىضبة جوس نجيشو تغطي المنطقة )اآلف في كينيا( بيف جبؿ ايمجوف وبحي
ميؿ  1)اآلف كيسومو( وتبعد حدودىا الجنوبية عف خط السكة الحديد   Port Florenc وميناء فمورنس 

 Marie Kruger:- Women's Literature in وتطؿ حدوىا الجنوبية الغربية عمى بحيرة فيكتوريا، انظر،
Kenya and Uganda: The Trouble with Modernity, Palgrave.  New York,2014, 

PP. 107-109. وكذا انظرW.O. map 1429(d)'. Signed: Major E H Gorges, Uganda 
Rifles. Originally illustrating Appendix A to Uganda Protectorate Intelligence 

Report number 4. 
 (52) F.O.403  /333, Jewish Settlement in East Africa Protectorate No. 182.Sir C. Eliot 

to the Marquess of Lansdowne.—(Received November 26.)(No. 521., 
Mombasa, November 4, 1903, P.189,271. 

 (53) F.O.403  /333, Jewish Settlement No. 189.Colonial Office to Foreign Office.—
(Received November 28.), Downing Street, November 27, 1903., P. 18 5 . 

 (54) F.O.403  /333, Jewish Settlement No. 196.Foreign Office to Colonial Office., 
Foreign Office, December 3, 1903., P. 191  . 

 (55) F.O.403  /319, Part  LXXVI., Further Correspondence Respecting  East Africa, 
January and February1904, Jewish Settlement in East Africa , Transmits No. 
182, Part LXXV, and informs of interview with Dr. Greenberg. Asks for views as 
to proposed scheme, No. و 11 Foreign Office to Colonial Office. , Foreign Office, 
January 12, 1904.PP.71,71. 
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 (56) F.O.403  /319, Jewish Settlement in East Africa, Views as to proposed scheme, 
No. 31 Colonial Office to foreign Office.—{Received January 20 ), Downing 
Street, January 19, 1104.PP.78,79. 

 (57) F.O.403  /319, Jewish settlement scheme, Substance of interview with Dr. 
Greenberg. Commission to start for East Africa, No 41. Memorandum by Mr. 
Hurst respecting the Jewish Colonization Scheme in East. Africa, January 25, 
1904..PP.11,11. 

 (85) F.O.403  /319, Jewish settlement in East Africa Protectorate , Informs of 
interview with Dr. Green berg, No. 65.The Marquess of Lansdowne to Sir C. 
Eliot.(No. 74.), Foreign Office, February 8, 1904..PP.11,100. 

 (59) F.O.403  /319, Jewish settlement in East Africa, Thanks for offer made; territory 
appears suitable. Commission, of which details will be sent, will start for East 
Africa, No. 71.Mr. Greniberg to Foreign Office, February 1, 1904..PP.103,104 

 (60) F.O.403  /319, Jewish Settlement in East Africa, Cannot now recommend, in 
view of present influx of white settlers, No. 72. Sir C. Eliot to the Marquess of 
Lansdowne.— (Received February 11.)(No. 45.)(Telegraphic.) P. • Mombasa, 
February 11, 1904..P.104. 

 (61) F F.O.403  /319, Part  LXXVII., Further Correspondence Respecting  East 
Africa, March and April 1904, Jewish Settlement in East Africa. Does not 
propose to discuss special form of lease before receipt of expert's report. Refers 
to , No. 58, No. 72 A. Foreign Office to Mr., Greenberg., Foreign Office, April 6, 
1904..P.83. 

 (62) F.O.403  /319, Jewish Settlement in East Africa Protectorate. Raise objections 
against. Urges reconsideration of question. Refers to No. 72 A, No. 123.Sir C. 
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Eliot to the Marquess of Lansdowne.—(Received April 25.)(No. 178.), 
Commissioner's Office, Mombasa, March 21, 1904..P.133,134. 

 (63) F.O.403  /319, Jewish Settlement in East Africa Protectorate. Transmits letter 
from Bishop of Mombasa respecting proposal. Refers to No. 123, No. 124. Sir 
C. Eliot to the Marquess of Lansdoivne.—(Received April 25.)(No. 179.), 
Commissioner's Office, Mombasa, March 24, 1904..P.134. 

 (64) F.O.403  /319, Inclosure in No. 124.Statement by the Bishop of Mombasa, No. 
124. Sir C. Eliot to the Marquess of Lansdoivne.—(Received April 25.)(No. 
179.), Commissioner's Office, Mombasa, March 24, 1904..P.134, 135. 

 (65) F.O.403  /311, Part  LXXX., Further Correspondence Respecting  East Africa, 
September and October 1904, Jewish settlement in East Africa. Commission will 
be sent out as soon as possible. Refers to No. 84, Part LXXIXزNo. 27.Mr. 
Greenberg to the Marquess of Lansdowne.—(Received September 20.)82, 
Fordwych Road, Brondesbury, N.W.,, September 20, 1904.P.40. 

 (66) F.O.403  /311, Jewish settlement in East Africa. Remarks on long delay in 
sending out Commission. Informs of large influx of while settlers into 
'Protectorate. Refers to No. 27. No. 46.Foreign Office to Mr. Greenberg., 
Foreign Office, October 3, 1904.PP.73,75. 

(18) 
(67) F.O.403  /313, Part  LXXIX., Further Correspondence Respecting  East Africa, 

July and August 1904, Jewish settlement m East Africa. Asks when report, of 
Commission is expected. Refers to , No. 07, Part 1AXVII, No. 5.Foreign Office 
to Mr. Greenberg., Foreign Office, July 5, 1904..P.2. 

 (68) F.O.403  /313, Jewish settlement in East Africa. Requests information as to 
persons representing Zionists, who have left for Africa. Refers to  No. 5 , No. 
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73.Foreign Office to Mr. Greenberg. Greenberg, Foreign Office, August 12, 
1904..P.991. 

 (69) F.O.403  /313 Jewish settlement in East Africa. Gives information requested in 
No. 78 , No. 14. Mr. (Greenberg to Foreign Office.—(Received August 15.)82, 
Fordwuch Road, Brondesbury, London,, August 13, 1904..P.911. 

 (70) F.O.403  /313, Jewish Colony in East Africa. Original offer was made under 
impression that Zionists were unanimous. Will defer further statement of views 
until hearing from him again. Refers to No. 84, No 97.Foreign Office to Mr. 
Greenberg., Foreign Office, August. 1'.), 1904.P.919. 

 (71) F.O.403  /315, Part  LXXX1., Further Correspondence Respecting  East Africa, 
November and December 1904, Jewish settlement in East Africa, Asks when 
Commission left and what was its composition, No. 12.Foreign Office to Mr. 
Greenberg., Foreign Office, November 5, 1904.P.8. 

 (72) F.O.403  /315, Jewish settlement in East Africa. Has  received no answer to No. 
12. Understands Commission has not yet started. Cannot reserve lands any 
longer, No. 28.Foreign Office to Mr. L. J. Greenberg., Foreign Office, November 
14, 1904, 1904.P.24. 

 (73) F.O.403  /315,Jewish settlement in East Africa Protectorate, Transmits letter from 
Planters' and Farmers' Association, requesting that land may be no longer 
reserved, No. 41.Sir D. Stewart to the Marquess of Lansdowne.- (Received 
November 21.)(No. 682.), Commissioner's Office, Mombasa, October 29, 
1904.P.49. 

 
(81) 
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(74) F.O.403  /315, Jewish settlement in East Africa Protectorate, Informs of 
constitution and departure of Commission , No. 45.Mr. Greenberg to Foreign 
Office.—(Received November 22.) 82, Fordwych Road, Brondesbury, London,, 
November 21, 1904.P.51, 52. 

 (75) F.O.403  /315, Jewish settlement in East Africa Protectorate, In view of 
Commission proceeding at once will still reserve land , No. 54.Foreign Office to 
Mr. Greenberg., Foreign Office, November 24, 1904, P.54. 

 (76) F.O.403  /315, Jewish settlement in East Africa Protectorate. Planters' and 
Farmers' Association I desire amendment of Resolution transmitted in No. 41. 
No. 63.Sir D. Stewart to the Marquess of Lansdoivne.—(Received November 
29.)(No. 702.), Commissioner's Office, Mombasa, November 8, 1904., P.70. 

 (77) F.O.403  /315, Inclosure in No. 63.Mr. W. Wilson to Sir D. Stewart, Nairobi, 
November 1, 1904. No. 63.Sir D. Stewart to the Marquess of Lansdoivne.—
(Received November 29.)(No. 702.), Commissioner's Office, Mombasa, 
November 8, 1904., P.70. 

 (78) F.O.403  /315, Jewish settlement in East Africa. Thanks for No. 54. Informs of 
additional members of Commission. Major Gibbous will be in charge. Asks for 
facilities for…, No. 82.Mr. L. J. Greenberg to Foreign Office.—(Received 
December 9.)82, Fordwych Road, Brondesbury, London,, December 7, 1904., 
P.90. 

 (79) F.O.403  /315, Jewish settlement in East Africa, To give Major Gibbons, who isin 
charge of Commission, full facilities, No. 91.Foreign Office to Sir D. Stewart., 
Foreign Office, December 15, 1904., P.94. 
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(80) F.O.403  /315, Jewish settlement in East Africa, Transmits No. 91, introducing 
Major Gibbons to Sir D. Stewart, No. 92.Foreign Office to Mr. L. .1 Greenberg,, 
Foreign Office, December 15, 1904, P.94. 

 (81) F.O.403  /315, Jewish settlement in East. Africa. Thanks for No. 92. Will send 
information as to progress of Commission, No. 95.Mr. L. J. Greenberg to 
Foreign OJice.—[Received December 17.) 82, Fordivych Road, Brondesbury, 
London,, December 1G, 1904, P.100. 

 . 999( حسف صبرى الخولى المرجع السابؽ ، ص 11)
المرجع  -المسيرى: عبدالوىابت. وكذلؾ انظر ، ص ص متفرقاالمرجع السابؽ.  -الحسني: الكرـي عبد (11)

 السابؽ. 


