امللف
وليد اخلالدي :حتية

I
الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي
The Jewish - Ottoman Land Company

خمطط هيرتسل الستعمار فلسطين*

قبل

ستين عام ًا تقريب ًا ،نشر أدولف بوم ( ،)Böhmوهو مرجع بارز خمتص
بالصهيونية املبكرة ،يف امللحق رقم ( )1يف سفره اجلليل Die Zionistische
 1،Bewegungالنص الكامل لوثيقة من أرشيفات هيرتسل يف فيينا .وهي عبارة عن
مسودة اتفاقية مقترحة ("ميثاق"  )“Charter” /بين املنظمة الصهيونية العاملية
واحلكومة العثمانية بشأن "امتيازات ،وحقوق ،واملسؤوليات القانونية ،وواجبات
الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي من أجل االستيطان يف فلسطين وسورية".
والوثيقة ال حتمل تاريخ ًا ،لكن يبدو أنها ُوضعت ما بين صيف سنة  1901ومطلع
واضعيها األساسيين هما ثيودور هيرتسل ،مؤسس [احلركة]
سنة  .1902ويبدو أن
َ
الصهيونية ،وأرمينيوس فامبيري ) ،(Arminius Vámbéryوهو مستشرق هنغاري من
أصل يهودي.
ومل يكن فامبيري وثيق الصلة بهيرتسل فحسب (وهذا األخير يشير إليه يف "يومياته"
بصفته ” “bácsikamـ "عمي الصغير") ،بل بعبد احلميد ،السلطان العثماين أيض ًا.
والوثيقة مهمة ألنها تكشف مدى توقعات الصهيونية وطموحاتها خالل بضعة
أعوام فقط من صوغ برنامج بازل يف املؤتمر الصهيوين األول يف سنة  .1897ويف
احلقيقة ،يمكن اعتبار مسودة امليثاق شرح ًا "داخلي ًا" للبرنامج املعلن جهار ًا .وهكذا،
إذا كان برنامج بازل ُيظهر قمة جبل اجلليد الصهيوين يف منعطف القرن ،فإن الشركة
اليهودية ـ العثمانية لألراضي حتتوي على جزئه األعظم .وثمة جانب يف الوثيقة
* املصدر:

“The Jewish-Ottoman Land Company: Herzl’s Blueprint for the Colonization of

Palestine”, Journal of Palestine Studies, vol. XXII, no. 2 (Winter 1993), pp. 30-47.

ترجمة :أحمد خليفة.
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تأصل مفهوم نقل ()transfer
ذو صلة كبيرة بموضوعنا خاصة ،هو الضوء الذي يلقيه على
ّ
السكان األصليين يف الصهيونية .وعلى حد علمي مل ُتنشر أي ترجمة إجنليزية من قبل لنص
الوثيقة الكامل (املوجود يف امللحق يف هذه املقالة) ،وال يوجد أكثر من إشارة عابرة إليها يف
الكتابات الصهيونية  /اإلسرائيلية باللغة اإلجنليزية.
إن فكرة عقد ميثاق مع مركز القوة التي تسيطر على األرض التي ستقام فيها الدولة اليهودية
كانت متضمنة يف كتاب هيرتسل "دولة اليهود" ( ،)Der Judenstadt, 1896مع أن املصطلح نفسه
ال لـ "الشركة اليهودية" 2التي
ال يرد يف الكتاب .وعوض ًا عنه ،فإن هيرتسل يخصص قسم ًا كام ً
ستكون مهمتها تنظيم هجرة جماعية ضخمة إىل موقع الدولة اليهودية وتصفية أمالك اليهود
يف أوروبا ،من دون ذكر للترتيب التعاقدي مع القوة ذات السيادة يف املنطقة.
كما أن مفهوم امليثاق متضمن أيض ًا يف برنامج بازل الذي كانت أهدافه
(الهجرة اجلماعية؛ شراء األراضي؛ االستعمار) سيتم تنفيذها "وفق ًا للقانون العام"
( .)öffentlich – rechtlich / according to public lawوقد اس ُتخدم هذا املصطلح بالتحديد
بعد نقاش مستفيض ا ُّتفق يف نهايته على تفضيله على مصطلح "وفق ًا للقانون الدويل"
( )völker – rechtlichبقصد تهدئة اخملاوف العثمانية من أن يجري استنفار القوى العظمى
ضد إستانبول 3.ومع ذلك ،يف  18تشرين األول  /أكتوبر  ،1898عندما قابل هيرتسل
القيصر األملاين يف أثناء توجهه إىل فلسطين ،سأله هذا األخير" :قل يل بكلمة واحدة ماذا
تريد أن أطلب لك من السلطان بالضبط؟" أجاب" :شركة مؤسسة وفق ًا للقانون حتت احلماية
4
األملانية".
على أي حال ،يف اخلطبة التي ألقاها هيرتسل يف افتتاح املؤتمر الصهيوين الثالث يف سنة
صرح رسمي ًا أنه يجب طلب ميثاق من تركيا .ويتابع بوم:
 ،1899فإنه ،بحسب بومّ ،
ربما كان يف ذهن هيرتسل الصيغة التي ،بموجبها ،منحت احلكوم ُة البريطانية
ِ
الشركات اخلاصة (على سبيل املثال ،شركة الهند
وأيض ًا الهولندية يف املاضي،
5
الشرقية) حقوق ًا يف األقاليم التي حصلت عليها مؤخر ًا فيما وراء البحار.
إن إصرار هيرتسل على احلصول مسبق ًا على ميثاق قبل الشروع يف أي استيطان يف فلسطين،
أكسب وجهة نظره لقب "امليثاقية" ( 6،)Charterismusوأدخله يف نزاع مع الفئات الصهيونية
التي اعتبرت االستيطان يف فلسطين ممكن ًا وضروري ًا من دون ميثاق.
وقد قام هيرتسل بزيارة إستانبول عدة مرات قابل خاللها موظفين كباراً عديدين يف بالط
السلطان .لكن ثمة زيارتين بينها ،لهما أهمية خاصة فيما يتعلق بمساعيه للحصول على
امليثاق ،وهما بالتايل جديرتان بشيء من التفصيل ـ الزيارة التي قام بها يف أيار  /مايو
 ،1901واألُخرى التي قام بها يف شباط  /فبراير .1902
حظي هيرتسل بمقابلة السلطان عبد احلميد مرة واحدة فقط ،وذلك يف  15أيار  /مايو
 ،1901ويف تلك املقابلة ،مل يثر مسألة الشركة االستعمارية مدار البحث هنا ،مع أنه "عرض
7
أما مع السلطان ،فقد أدار
الفكرة" بعد أيام من املقابلة أمام أعضاء يف حاشية السلطانّ .
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احلديث يف اجتاه املساعدة املالية التي أوحى بأن صلته برأس املال اليهودي تتيح له
وقص على السلطان حكاية
احلصول عليها للتخفيف من وطأة مديونية إستانبول العامة.
ّ
ال" :صاحب اجلاللة هو السلطان ،وربما أندروكليس هو أنا ،وربما
أندروكليس واألسد ،قائ ً
هناك شوكة يجب أن ُتنزع ...والشوكة ،كما أراها ،هي دينك العام ( 8".)dette publiqueومن
الواضح أن استراتيجيا هيرتسل كانت أن يجعل السلطان يوافق على مبدأ أن يساعده هيرتسل
مالي ًا ،وبعد أن يضمن هذه املوافقة ،يستطيع أن يجمع رأس املال اليهودي من أجل دفع فائدة
الدين العام العثماين ،ثم يعود إىل إستانبول ويحصل على امليثاق الذي يريده على أساس
9
خدمة يف مقابل خدمة.
غير أن األمر مل يجر على هذا املنوال ،إذ يبدو أن إستانبول راودها الشك يف وقت مبكر بشأن
الغرض احلقيقي لهيرتسل ،كما أنها يف الوقت نفسه ،كانت معن ّية باحلصول على أي مساعدة
ممكنة ،على أن تكون بشروطها هي .وخرج هيرتسل من مقابلته مع السلطان بمباركة عامة
فحواها أنه يمكنه أن يسعى للحصول على رأس املال اليهودي لدفع فوائد الدين العثماين ،لكن
ال شيء أكثر.
ويبدو من دليل داخلي توفره "يوميات" هيرتسل أن العمل الفعلي على صوغ مسودة
امليثاق من أجل الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي بدأ بعد املقابلة مع السلطان.
ففي  29أيار  /مايو  ،1901على سبيل املثال ،طلب أرمينيوس فامبيري من هيرتسل
مسودة امليثاق "التي ينوي أن يقدمها إىل السلطان ،وأن يحصل على توقيعه عليها من
دون أن يعرف أي سكرتير أو وزير شيئ ًا عنها 10".ويف  21آب  /أغسطس " 1901يعيد"
[كذا] هيرتسل إىل فامبيري "املسودة  1للميثاق ،أو باألحرى[ ،يعيدها] إىل الهيئة اليهودية
االستعمارية ( )Jewish Colonial Trustمن أجل إنشاء الشركة العثمانية ـ اليهودية آلسيا
الصغرى ،وفلسطين وسورية (Compagnie Ottomane – Juive pour l’Asie Mineure, la Palestine
 11".)et la Syrieوهذه هي اإلشارة الوحيدة إىل االسم الكامل للشركة يف "اليوميات" املنشورة
باللغةاإلجنليزية.

الفقرات الشرطية يف امليثاق
جرت املناقشات احلقيقية املتعلقة بامليثاق يف شباط  /فبراير  1902خالل إقامة
هيرتسل املوقتة يف إستانبول .لكن قبل أن نتطرق إىل ذلك ،من املفيد أن نلقي نظرة على نص
مسودة [عقد] الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي.
تتألف املسودة من توطئة وأحد عشر بنداً ،وينقسم البند رقم  7إىل أربعة بنود فرعية.
يف التوطئة ،كما صاغها هيرتسل ،السلطان "يمنح ويضمن للشركة اليهودية ـ العثمانية
لألراضي احلقوق واالمتيازات اخلاصة التالية من أجل توطين يهود يف فلسطين وسورية،
يحصلون على اجلنسية العثمانية [كي يتمكنوا] من تطوير موارد الغذاء الطبيعية واملوارد
املهنية لهذين البلدين ".وتشرح البنود احلقوق املطلوبة والشروط التي يتم منحها بموجبها.
إن احلقوق املطلوبة ُتصنَّف حتت ثالثة عناوين عامة :حقوق امللكية واالستخدام؛ وضع
الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي؛ سلطات هذه الشركة.
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ستتمتع الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي بحقوق امللكية التالية :أن تشتري بغير
حتفّظ قطع األراضي اخلاصة كلها ،الصغيرة والكبيرة [البند رقم ]1؛ أن تمتلك أراضي الدولة
التي تخص السلطان يف مقابل دفعات سنوية مقدارها ثالثة قروش تركية للدونم الواحد؛ أن
حتتل جميع األراضي التي ال توجد صكوك ملكية قانونية خاصة بها ،وبالشروط نفسها التي
تنطبق على أراضي الدولة (البند رقم  .)2وبالنسبة إىل استخدام األراضي ،فإن الشركة ستتمتع
باحلقوق التالية :أن تستعمل هذه األراضي "للزراعة ،والبستنة ،والتحريج ،والتعدين[ ...وألن]
تقيم جميع أنواع املنشآت ،وأن تشق طرقاً ،وتبني جسوراً ،وعمارات ومنازل للسكن [وأن
تقيم] منشآت صناعية و ُأخرى خمتلفة ،بحسب ما تراه مالئم ًا ،من دون أي قيد على الوسائل
ّ
وتوطن يهوداً فيها" (البند رقم .)1
املستعملة" ،وأن تقيم "مستوطنات صغيرة وكبيرة،
وستتمتع الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي "بحكم ذاتي كامل ،بضمانة اإلمبراطورية
العثمانية" ،وسيكون رئيس الشركة هو رئيس اإلدارة يف اإلقليم (البند رقم  ،)6وسيتم انتخابه
من قبل الشركة لكن بموافقة من السلطان (البند رقم  ،)9وسيتمتع بحصانة سياسية ،وسيكون
ال حصراً جتاه السلطان باعتباره ممثله يف اإلقليم (البند رقم  .)9وسيوفد الرئيس
مسؤو ً
ال دائم ًا إىل إستانبول ليكون الوسيلة الوحيدة لنقل تقارير الرئيس إىل السلطان" ،ورغبات
ممث ً
وأوامر" السلطان إىل الرئيس (البند رقم  .)9ويستطيع اليهود املستوطنون من قبل يف فلسطين
وسورية" ،والذين يعتبرون أنفسهم حتت رعاية الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي" أن
أما املستعمرون الذين يدخلون كرعايا الشركة فسوف "يتخلون
يوقّعوا وثيقة بهذا الشأنّ .
بعد دخولهم عن جنسياتهم السابقة" ويحصلون على املواطنة العثمانية ،شأنهم شأن اليهود
"الذين كانوا قد استوطنوا" هناك (البند رقم  7ـ أ).
إن صالحيات الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي واسعة للغاية ،وتتضمن احلق يف:
( )1إنشاء وتشغيل سكك حديدية ،وشق أقنية ،وإنشاء مرافئ وأحواض لبناء وترميم السفن
وأسطول جتاري؛ وبشكل عام ،يمكن للشركة أن تستعمل األنهار والبحيرات "املوجودة
يف مناطق الشركة ألغراض صناعية ...وأن تنتفع بمواردها" (البند رقم )4؛ ( )2أن تتوىل
املسؤولية الكاملة عن التعليم ،وبناء وصيانة املدارس ومؤسسات التعليم العايل التي
يجب أن يتعلم الناس فيها "ليس لغتهم القومية وتاريخهم اخلاص وديانتهم فحسب ...بل
يتلقون أيض ًا ...تثقيف ًا وطني ًا كي يصبحوا مواطنين عثمانيين يمكن االعتماد عليهم" (البند
رقم  7ـ أ)؛ ( )3أن جتبي الضرائب والرسوم ،وأن "تصلح النظام الضريبي جلعله أكثر فاعلية"
(البند رقم )5؛ ( )4أن تتوىل املسؤولية عن "األمن الشخصي وسالمة أمالك" السكان ،وأن
جتهز موظفيها املدنيين ورجال شرطتها وتدفع لهم رواتبهم (البند رقم .)6
وربما كان أكثر الصالحية املطلوبة مدعاة للعجب هو احلق يف إنشاء "الفرقة العسكرية
اإلمبراطورية العثمانية السورية ـ الفلسطينية البرية والبحرية ".ويتعين على جميع الذكور
من رعايا الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي لدى بلوغهم سن التاسعة عشرة أن يخدموا
عام ًا واحداً يف اجليش النظامي تليه خدمة نصف عام يف تشكيل خاص .وإىل أن يبلغوا
سن السادسة والعشرين ،سيتع ّين عليهم أن يخدموا يف صفوف امليليشيا ،بما يف ذلك ثالثة
أسابيع خدمة احتياط سنوي ًا .بعد ذلك ،وحتى سن اخلامسة والثالثين ،فإنه يمكن دعوتهم
إىل اخلدمة يف أي وقت كجزء من القوات اجمل ّندة ( .)Landsturmوستكون القوات املسلحة
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قبلوا موقت ًا كمرشدين
"مؤلفة كلية من جنود يهود" ،ويمكن ألفراد من جنسيات ُأخرى أن ُ
"ي َ
ومدربين" فقط .وستتوىل الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي جتهيز هذه القوات [باملعدات
الالزمة]" ،وسيبدأ" تشكيل القوات البرية "على الفور" ،والفرقة البحرية خالل عشرة أعوام
(البند رقم  7ـ ب).
ويف أوقات السلم ستقوم هذه القوات بـ "تأمين حدود سورية وفلسطين من أي عدوان"،
وباحملافظة على "القانون والنظام العام يف داخل البلد" (البند رقم  7ـ ج) .ويف حال نشوب
حرب ،يمكن استخدامها "للدفاع عن األجزاء اآلسيوية من اإلمبراطورية العثمانية( "...البند
رقم  7ـ ج) .ويف احلالة األخيرة ،ستتحمل الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي النفقات
على شكل قرض يقوم جاللته بتسديده بفائدة سنوية مقدارها ( %4البند رقم  7ـ هـ) .عالوة
على ذلك ،تقوم الشركة بتوفير املوارد الالزمة لـ "األكاديميات العسكرية املطلوبة ،والثكنات،
واملستودعات ،ومصانع األسلحة والذخيرة" ،وأيض ًا السفن التي حتتاج إليها القوات البحرية
ألغراض التدريب (البند رقم  7ـ د) .ومن أجل تغطية نفقات إنشاء هذه املنشآت العسكرية
وصيانتها ،ستحتفظ الشركة بـ  %40من الضرائب اجملب ّية املدينة بها جلاللته يف مقابل احلق
يف أن تتملك أراضي الدولة اخلاصة بالسلطان (البند رقم .)11
أما احلق األكثر حسم ًا الذي طلبته الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي فجرى صوغه يف
ّ
البند رقم  ،3وهو يتعلق باملالكين الفلسطينيين والعرب وبسكان الفئات الثالث من األراضي
التي ستشتريها  /ستتملكها الشركة ،أي األراضي الكبيرة والصغيرة ذات امللكية اخلاصة،
وهي :أراضي الدولة اخلاصة بالسلطان؛ األراضي التي ال يملكها أحد .واقتراح هيرتسل هو أن
ض "حصلت عليها [الشركة] يف مقاطعات
الشركة لها "احلق يف أن تبادل" هذه األراضي بأرا ٍ
ومناطق ُأخرى يف اإلمبراطورية العثمانية" (البند رقم  .)3وتكون هذه األراضي "مساوية
من حيث املساحة والنوعية" [لألراضي املستملكة يف فلسطين] (البند رقم  .)3والشركة
"لن تعوض هؤالء املالكين بدفع نفقات إعادة توطينهم من مواردها اخلاصة فحسب ...بل
ستمنحهم أيض ًا قروض ًا متواضعة ...للسكن ..و  ...املعدات" (البند رقم  .)3وهذه القروض "سيتم
تسديدها بأقساط متساوية على امتداد عدة أعوام( "...البند رقم .)3
والقدس فقط مستثناة بالتحديد من شروط البند رقم ( 3أي من شرط "مبادلة" األراضي)،
لكن "رعايا الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي يف القدس يظلون خاضعين لسلطتها"،
ومما ال ريب فيه ،فإن
وفيما يتعلق بالضرائب ،فإن القدس تقع ضمن نطاق إقليم الشركةّ .
اإلشراف على األماكن املقدسة يبقى بيد الباب العايل" ،وفقط بمشيئة منه يمكن أن تتواله
الشركة" (البند رقم .)10

املفاوضات مع الباب العايل
إن ميثاق الشركة اليهودية ـ العثمانية مذهل ليس فقط بسبب مضمونه ،بل أيض ًا بسبب
األوضاع التي كانت سائدة يف بداية القرن [العشرين] حين جرى وضعه .ففي ذلك الوقت،
كانت املنظمة الصهيونية العاملية ال تزال يف طفولتها الباكرة ،وتمتلك موارد قليلة ،ومل تكن
أي قوة عظمى قد اعترفت بها .وهيرتسل نفسه كان جمرد مواطن عادي ،واجلماعة اليهودية يف
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املنطقة التي أصبحت الحق ًا فلسطين االنتدابية كان عددها يف أبعد تقدير  34.000نسمة،
أو  %5.7من جمموع السكان ،ويف سنة  ،1900كان جمموع امللكية اليهودية لألراضي
 220.700دونم ،أو  %0.8من مساحة البلد 13.وكان هناك يف ذلك الوقت  22مستعمرة عدد
سكانها  4950قروي ًا 14،يعيش معظمهم على املساعدات اخليرية اآلتية من فرد واحد ،هو
15
البارون إدموند دو روتشيلد.
مهما يكن األمر ،فإن املسودة النهائية مليثاق الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي
اكتملت على األرجح ،حين عودة هيرتسل إىل إستانبول يف شباط  /فبراير  ،1902مع أن من
شبه املؤكد أنها ،كما ُيستدل من "اليوميات" ،مل تكن قد ُق ّدمت فعلي ًا إىل القصر .وكان املؤتمر
الصهيوين اخلامس ،منذ مقابلة السلطان هيرتسل يف السنة السابقة ،قد ُعقد يف بازل يف  26ـ
 30كانون األول  /ديسمبر  .1901وقد وصل هيرتسل إىل إستانبول على متن سفينة رومانية
وتوجه مباشرة إىل القصر عصر يوم  14شباط  /فبراير.
كانت مهمة هيرتسل بالغة الدقة ،وكان غرضه احلقيقي احلصول على ميثاق وفق ًا ملا
تضمنته مسودة [تأسيس] الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي .لكن كم قسم من مضمونها
يمكنه كشفه للسلطان من دون أن يستعديه؟ فعلى الرغم من حديثه كله يف املقابلة السابقة
مع السلطان قبل تسعة أشهر بشأن التمويل اليهودي من أجل حتصين الدين العثماين العام،
فإنه لدى عودته كان خايل الوفاض باستثناء هدايا شخصية :فاكهة من عند "أشهر دكان يف
16
فيينا لبيع األطعمة الفاخرة" ،و "وعاء لتدفئة السرير" [يف أيام البرد القارص].
اس ُتقبل هيرتسل يف القصر من قبل إبراهيم مدير التشريفات ،وكان السلطان متعب ًا جداً
وغير قادر على استقباله يف ذلك اليوم ،لكنه طلب منه أن يعتبر نفسه ضيف ًا عليه طوال مدة
إقامته 17،وأن يعود يف الساعة احلادية عشرة من صباح اليوم التايل .وعندما ُبلِّغ أن صاحب
اجلاللة السلطان ال يقبل أطعمة ( )Comestiblesكهدايا ،طلب هيرتسل من موظفي القصر "أن
18
يتفضلوا بقبول الفاكهة مني؛ وسنتناولها معاً".
يف صباح  15شباط  /فبراير سأل إبراهيم هيرتسل مباشرة عن "أهداف املؤتمر الصهيوين"،
وأجاب هيرتسل أن "اليهودية القومية الصهيونية الصافية" تعارض "ذوبان [اليهود] يف أي
أمة ُأخرى ...كما يرغب يف ذلك خصومنا اليهود ".وقال إبراهيم إن هناك تقارير "مشوهه"
فحواها أن هيرتسل أعلن يف املؤتمر الصهيوين (كانون األول  /ديسمبر  )1901أن السلطان
"سمح بهجرة اليهود إىل فلسطين من أجل إنشاء مملكة يهودية" ،فأنكر هيرتسل ذلك ،وع ّلق
19
إبراهيم بأنهم مل يصدقوا التقارير ،بدليل دعوة السلطان إليه كي يكون ضيفه.
وبعد الظهر ُعقد لقاء بين هيرتسل وعزة العابد ،وهو عربي سوري من كبار موظفي
البالط .وبدأ عزة احلديث بلهجة جافة (" :)rudesseماذا كان القصد من زيارتك يف أيار  /مايو
املاضي؟" وأجاب هيرتسل" :مساعدة تركيا إذا ما أرادت أن تساعدنا يف املقابل ،نحن اليهود
بحاجة إىل تركيا قوية "...ولفت عزة انتباهه إىل ضآلة املساعدة "املعنوية أو املادية" التي
ال أنه يف الواقع جنح يف خلق
"حتققت" منذ زيارة هيرتسل األخيرة ،فر ّد عليه هذا األخير قائ ً
20
"مناخ يتسم برأي متعاطف مع جاللته".
من الواضح أن إستانبول كانت تقوم بالتحري عن الصهيونية .وتابع عزة" :سأقولها
يلخص موقف حكومته .اإلمبراطورية ستكون مفتوحة أمام
لك بصراحة شديدة" ،واستطرد ّ
12
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الالجئين اليهود من جميع األقطار ،واملهاجرون يجب أن يتخلوا عن جنسياتهم السابقة وأن
يكونوا خاضعين للقانون العثماين ،بما يف ذلك اخلدمة العسكرية .ويمكنهم أن يستقروا يف
"أي من مقاطعاتنا ما عدا ـ يف البداية ـ يف فلسطين ".ويف املقابل ،يتع ّين على هيرتسل أن
يشكل جمعية ( )syndicateلتحصين الدين العام ،وأن يتوىل مسؤولية امتياز الستغالل جميع
املناجم "املكتشفة أو التي س ُتكتشف" بما يف ذلك [مناجم] الذهب والفضة والفحم ،وآبار
مكونة من جملس "أعضاؤه كلهم
النفط أيض ًا .وستكون الشركة املسؤولة عن هذا االمتياز
ّ
21
يهود ومسلمون".
تعامل هيرتسل مع ذلك كله بهدوء ،مفترض ًا أن هذا "عرض أويل فقط ،وأنهم سيكونون
مستعدين للمساومة" .وأراد من جاللة السلطان أن يكون متأكداً من أنه يستطيع أن يعتمد على
"والئي الصادق والراسخ".
وقبل أن يفترقا قبل عزة علبة سعوط هدية من هيرتسل ("قال أنه مهووس بعلب السعوط")،
22
وطلب منه لليوم التايل جواب ًا على شكل مذكرة.
ويبدو أن هيرتسل أمضى معظم يوم  16شباط  /فبراير يف كتابة اجلواب .وقد قبل من
حيث املبدأ "مهمة تأسيس شركة عثمانية الستثمار جميع املناجم" ،على أن يتم اتخاذ القرار
أما املسألة األُخرى فكانت رغبة صاحب اجلاللة "يف أن
بشأن التفصيالت يف وقت الحقّ .
يبسط حمايته األبوية على اليهود املضطهدين يف جميع أنحاء العامل وأن يستقبلهم كرعايا
أتراك ...شرط أ ّ
ال يؤسسوا أنفسهم بأعداد كبيرة يف مكان حمدد سلف ًا" ،ويف مقابل ذلك ،سيرغب
23
َّ
الدين [العثماين]".
جاللته "يف أن يرى جمعية يهودية تشكل من أجل حتصين ْ
بـ "هذا الشكل" يكون االقتراح األخير "صعب التحقيق" .فاالقتراح بحاجة إىل دعاية كي
ينجح ،لكن يف حال "إضافة قيود إىل الترحيب الكريم املرتقب" ،فإن الدعاية التي ستنشأ
سيكون لها "تأثير سيئ ،أو على األقل مشكوك فيه" ،عدا أن املستعمرين الفقراء لن يكونوا هم
َمن سيوفرون رأس املال.
الدين
"املسألة ،إذاً ،هي إيجاد أداة ربط بين االستعمار اليهودي وحتقيق حتصين
ْ
[العثماين] .وأداة الربط هذه يمكن ،يف رأيي املتواضع ،أن جندها فقط يف امتياز عام إلنشاء
شركة عثمانية ـ يهودية كبرى لالستعمار 24".وبذلك وصل هيرتسل إىل نهاية مبتغاه ،فقد بدأ
يف أيار  /مايو السابق بنقاش اقتصر على الدين العام فقط ،لينتهي برباط ال فكاك منه بين
الدين والشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي.
ْ
وشهد يوم  17شباط  /فبراير ذروة املفاوضات .فقد س ّلم هيرتسل جوابه بالفرنسية إىل
إبراهيم يف قصر يلدز ،وانضم إليهما عزة على الفور ،وقرأ جواب هيرتسل بإمعان ،و"بقدرته
املعتادة على التمييز والفهم بسرعة وعمق طلب تفسيراً ملعنى 'شركة عثمانية ـ يهودية
لالستعمار' .هل سيكون من حقها اختيار أماكن االستيطان ،أي أن تكون قادرة على شراء
مناطق يف أي مكان على اإلطالق ،وأن جتمع اليهود فيه؟" "نعم" ،أجاب هيرتسل" .ال ب ّد من
ذلك "...وشرح أنه ليس معن ّي ًا بـ "حماية لألفراد" (” ،)“protection individuelleوإنما بـ "حماية
قومية" (” .)“protection nationaleماذا يعني ذلك ،سأل ("صاحبا السعادة") عزة وإبراهيم،
وشرح هيرتسل" :إيماءة علنية نبيلة يف صاحلنا مثل دعوة إىل الهجرة من دون أي قيود"
(التشديد يف األصل) .وكان ذلك أقرب ما وصل إليه هيرتسل فيما يتعلق بجوهر مسودة
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الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي .وهنا ،حمل عزة الرسالة إىل السلطان.
يف وقت الحق من ذلك اليوم ،رجع عزة بجواب السلطان .كان السلطان "راغب ًا يف فتح
إمبراطوريته أمام جميع اليهود الذين سيصيرون رعايا أتراك ًا ،لكن املناطق التي سيجري
االستيطان فيها يجب أن ُتق َّرر كل مرة من قبل احلكومة ،وفلسطين ستكون ُمستثناة ".وقد
"سيسمح للشركة العثمانية ـ اليهودية باستعمار ما بين النهرين،
كتب هيرتسل يف "يومياته"ُ :
وسورية ،واألناضول ،وأي مكان على اإلطالق ،مع استثناء وحيد هو فلسطين .ميثاق من دون
فلسطين! رفض ُته على الفور".
اقترح عزة على هيرتسل أن يعيد النظر [يف قراره ـ الرفض] ،لكن األخير أبدى أسفه
ال حتى الغد ،فسأرجو من جاللته السماح
ال إن هذا "غير وارد" وأعلن" :إذا مل أجد ح ً
قائ ً
يل باملغادرة ".واعتبر عزة ذلك بمثابة تهديد ،و"قال ببرود شديد' :بالتأكيد' ".وهنا همس
ال عن إمكان
هيرتسل يف أذن إبراهيم ،بعد أن أدرك أن "املفاوضات فشلت ج ّدي ًا" متسائ ً
سري يل
التوصل إىل "عقد مزدوج ـ أي ،عقد علني يحمي السلطان من املعارضة ،وآخر ّ
وألصدقائي ".وكانت هذه فكرة سبق أن ناقشها فامبيري مع هيرتسل فيما يتعلق بالتحديد
بمسودة الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي .وال مناص هنا من االستنتاج أن مسودة
الشركة جرى إعدادها بناء على افتراض أنه يمكن عقد صفقة سرية بين هيرتسل وعبد
ال إضافي ًا من عبارة يف البند رقم  7من [مسودة] الشركة
احلميد؛ وهذه الفكرة تكتسب ثق ً
بشأن دفع الضرائب اجملب ّية من قبل الشركة للسلطان ،إذ ورد أنها "س ُتدفع إىل خزينة جاللة
السلطان ،أو بناء على تعليمات منه إىل حساب آخر يوضع بتصرفه" (التشديد يف
األصل).
والالفت أن عزة رفض فوراً اقتراح هيرتسل "عقداً مزدوج ًا" من دون الرجوع إىل السلطان:
"هذا ليس ممكنا ،الوزراء لن يرغبوا يف ذلك ...بعضهم يمكن إقناعه ،لكن هناك آخرين ال يمكن
26
إقناعهم ـ مهما يكن الثمن".
ّ
ليخط رسالة الوداع .إنه يستعد للمغادرة مع "األسف الصادق
عاد هيرتسل إىل الفندق
والعميق لكونه غير قادر على أن يكون مفيداً جلاللتكم يف الظروف احلالية" ،وعليه أن "ينحني
باحترام لـ "حكمة" جاللته "السامية ".هناك شيء واحد فقط ربما يمكن أن "يذلل الصعوبات":
إذا ُمنح "االستعمار من دون قيود" فهو "سيقنع أصدقاءه بتأسيس بنك تركي ...مك ّلف بإنشاء
نظام تسليف عصري يف األقطار العثمانية" ،وبذلك يمكن البرهنة على أن جميء اليهود هو
"حلسن طالع البلد بأسره ".وإذا كان هذا العرض غير مقبول فإنه "سيسعده جداً ...التشرف
بمقابلة وداعية ".وإذا كان جاللته "ال وقت لديه يل" ،فإنه "يتوسل" إليه أن "يتفضل عليه"
بقبول هديتين صغيرتين :أحد كتبه ،وآلة كاتبة عربية ـ تركية مصنوعة يف أميركا ،وستصل
إليه "خالل أسبوعين" .وختم رسالته بالوعد بـ "أن أواصل يف املنظمة اليهودية العظيمة التي
أمثلها رعاي َة مشاعر االحترام واحلب لعظمة اخلليفة ،الصديق العظيم الوحيد الذي لدينا على
27
وجه البسيطة".
أُرسلت الرسالة إىل قصر يلدز ،وتبعها هيرتسل بذاته ،و ُترجمت و ُأرسلت إىل السلطان.
وسرعان ما ظهر عزة ثانية وكرر اقتراحات السلطان السابقة التي رفضها هيرتسل "على
الفور وقطعي ًا .قلت أنني أستطيع أقبل الهجرة من دون قيود ،وإ ّ
ال فال ".وكرر عزة "رسالة" من
25
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السلطان خالصتها "أنه ال يستطيع أن يمنحني هجرة غير حمدودة بإدارة شركتي لألراضي
حتى لو كان يريد ذلك ...فهو بذلك ال يستطيع كسب ال أغلبية شعبه ...وال حتى األقلية ".و ُترك
28
لعزة أن يذكّ ر هيرتسل بخطأ االعتقاد "أن حاكم ًا مطلق ًا يستطيع أن يفعل ما يريد".
وهنا غ ّير عزة لهجته "إىل لهجة حميمة" ،وقدم لهيرتسل نصيحة كصديق .اليهود يجب
أن يدخلوا إىل البلد كرأسماليين ويكسبوا أصدقاء ،ويجب أن يهتموا بأعمال املناجم وبعد
ذلك بأعمال البنوك" ،ويف النهاية ،سنرى ما يمكن فعله لطلبك االستعمار ".وعلى هيرتسل أن
يغادر (كما قال أنه يريد أن يفعل) يف اليوم التايل ،ويؤسس اجلمعية ( ،)syndicateويخصص
مبلغ ًا يودع [يف مصرف] (لكن يبقى بتصرف هيرتسل) ليكون بمثابة ضمانة ،وبعد ذلك
يمكن أن يصدر فرمان بشأن امتياز املناجم ،على سبيل املثال.
وتوهم هيرتسل أن ثمة دوافع خفية وراء هذه الكلمات ،واعتقد أنه وعزة توصال إىل مستوى
ّ
جديد من التفاهم املتبادل ،لكن عزة فاجأه بالقول" :احلكومة حتتاج إىل مليون جنيه اآلن .هل
تستطيع تأمينها لنا؟" فوراً خطر لهيرتسل خاطر( :عزة) يقصد سكة حديد احلجاز" .نعم" ،أجاب
بال ترددِ " .امنحوين استعماراً غير مق ّيد وستحصلون على املليون خالل فترة وجيزة جداً" ،لكن
(وبغض النظر عن
ال "يف الوقت احلاضر ".ويف نهاية املطاف
ّ
عزة رفض ذلك باعتباره مستحي ً
غضبه الشديد) ،قال هيرتسل إنه ،ومع عدم موافقته على تقييد احلكومة العثمانية الهجرة،
ملاذا ليس ممكن ًا أن تتعهد الشركة العثمانية ـ اليهودية بنفسها بعدم السماح بدخول "أكثر من
عدد معين من املستعمرين؟" إ ّ
ال أنه مل
ال؟" فأجابه هيرتسل قائ ً
ال إن عزة أراد أن يعرف "كم ،مث ً
للتو" بباله .وانتهت املفاوضات بتكرار عزة
ِ
يول املسألة "تفكيراً كافي ًا" ،وإن الفكرة "خطرت ّ
29
ال وقبل أي شيء بحالتنا املالية ".وبينما كان عزة يرافق
نصيحته لهيرتسل بأن "يهتم أو ً
هيرتسل إىل املمر ،طلب منه ،باسم السلطان ،أن يعود إىل القصر يف صباح اليوم التايل ألن
السلطان يريد أن ُيظهر له وداع ًا لطيف ًا.
توجه هيرتسل إىل القصر يحدوه األمل
يف وقت مبكر جداً من صباح  18شباط  /فبرايرّ ،
("اعتقدت أن من احملتمل ـ ويف احلقيقة توقعت" )30بأن السلطان لن يدعه يرحل .لكنه كان
قد حزم أمتعته يف مساء اليوم الفائت ،وطلب من مساعده ،رجل األعمال اإلجنليزي اليهودي
جوزيف كووين ( ،)Cowenأن يسدد فاتورة الفندق ،ألنه على الرغم من دعوته إىل أن يعتبر
نفسه ضيف السلطان" ،فإن أحداً من القصر مل يأت لالهتمام بذلك ".وافترض هيرتسل أن
31
"األوامر جرى اعتراضها يف مكان ما ،وأن النقود ُسرقت".
اس ُتقبل هيرتسل يف القصر من قبل إبراهيم وعزة ،وعلى الفور جاء شخص من طرف
ال معه ،بناء على تعليمات منه 200 ،جنيه تسديداً لنفقات رحلتي ".ه ّز هيرتسل
السلطان "حام ً
كتفيه ،و"باحترام شديد ،وابتسامة سأل" إذا ما كان يستطيع أن يتبرع باملبلغ "ملشاريع
ال ،ثم تستطيع أن تفعل به ما تريد ".وهكذا
خيرية" ،فأجابه عزةِ " :اقبله ووقّع أنك استلمته أو ً
كتب هيرتسل إيصاالً باالستالم" :تسلمت من خزينة اإلمبراطورية مبلغ مئتي جنيه تسديداً
لنفقات الرحلة ،دكتور ث .هـ 32،".وبعد أن فعل ذلك ،بدأ يفكر فيما إذا كان من األفضل أن يترك
النقود مع إبراهيم وعزة أو أن يأخذها" .إن فكرة االحتفاظ بالـ  5000فرنك هذه ،التي هي
حقّ يل كونها ملكي الشخصي بمقدار ما هي مكافأة على جهودي ،مل تخطر ببايل ولو للحظة
واحدة ".وهكذا قرر هيرتسل تقديمها هدية إىل "جلنتنا الفقيرة ( ،")A.C.أي إىل خزينة اللجنة
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التنفيذية الصهيونية التي كان اسمها الكامل هو.Action Committee :
ال بالذهب' ،وانحنيا
وبينما كان يو ّدع إبراهيم وعزة" ،قلت لهما مداعب ًا بترفع' :أغادر
حمم ً
ّ
33
إزاء ال مباالتي بمبلغ كهذا".
ويف أثناء مروره عبر بوابات القصر "أمطر" [املوجودين] بقطع من الذهب "كما يفعل أمير
شرقي" ،ألنني "إذا منحت هذا املقدار الكبير حتى للبوابين ،فكم يمكن أن يحصل عليه أصحاب
السعادة الذين أمضيت معهم ساعات طويلة يف مداوالت سرية ...إن جميع َمن يف [قصر]
يلدز سيفكر يف ذلك ،وسيتبعهم الباب [العايل] ،واملدينة ،والبلد بأسره أيض ًا ...إن هذه القطع
34
الذهبية التي خسرتها على البوابة هي بين أفضل استثماراتي".
إذا نظرنا إىل تفصيالت هذا املشهد األخير يف ضوء املبالغ الهائلة التي ا ّدعى هيرتسل أنه
يستطيع جمعها "خالل فترة قصيرة جداً "،أليس من املمكن أن يكون عزة وس ّيده قد أدركا زيف
ادعاء هيرتسل ،وأرادا أن يضعا املسألة على حمك االختبار العملي وأن يتحدياه بدعوته إىل
حتقيق ادعائه ،أو "كشف ’بلفه‘ "؟

هيرتسل يف فلسطين
قد يكون من املالئم ،كتذييل ملا أوردناه بشأن املفاوضات على امليثاق ،أن نلقي نظرة
فاحصة على أمر له صلة وثيقة باملوضوع ،وهو موقف هيرتسل جتاه سكان فلسطين
األصليين .فكما هو دأبه ،فإنه ال يوجد يف "يوميات" هيرتسل إ ّ
ال إشارات قليلة جداً سواء إىل
العرب أو الفلسطينيين ،لكن ما يرد فيها على ق ّلته هو شهادة بليغة على الفرضيات املكتومة
التي ترتكز إليها الفكرة العامة للميثاق االستعماري الذي ُيراد احلصول عليه من دون أي
اعتبار للسكان احملليين ،وخصوص ًا افتراض الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي [إمكان]
نقل الفلسطينيين [إىل خارج البلد] إلفساح اجملال للمهاجر املستعمر.
ال مالئم ًا
مدونات هيرتسل خالل زيارته األوىل والوحيدة لفلسطين مدخ ً
ويمكن أن تكون ّ
ملعرفة آرائه يف هذا الشأن .لقد استغرقت الزيارة عشرة أيام ،من  26تشرين األول  /أكتوبر
حتى  4تشرين الثاين  /نوفمبر  ،1898وكان غرضها الوحيد مقابلة القيصر األملاين هناك.
وكان هيرتسل قد قابل القيصر يف  18تشرين األول  /أكتوبر يف إستانبول ،بينما كان األخير
يف طريقه إىل فلسطين ،وطلب وقتها مقابلة ثانية يف فلسطين ،ور ّد القيصر بجواب لطيف لكن
35
غير ملزم.
وصل هيرتسل إىل يافا قبل فترة وجيزة من وصول القيصر ،وكان برفقة أربعة زمالء
صهيونيين مل تكن أقدامهم ،مثله ،قد وطئت أرض فلسطين من قبل .وأمضى الوفد يوم 27
تشرين األول  /أكتوبر يف زيارة املدرسة الزراعية اليهودية ِم ْكفيه يسرائيل ،واملستعمرتين
ريشون ِل ْتسيون ِ
ورحوبوت .وذكّ رته جمموعة من املستعمرين الصهيونيين "اجلسورين" أتت
على صهوات اجلياد كي حت ّييه يف املستعمرة األخيرة بـ "رعاة البقر يف سهول أقصى الغرب
األميركي" ،وفاضت عيناه بالدمع 36.كانت خطته أن يضع وفده يف املدرسة الزراعية التي
كان ال بد من أن يمر بها القيصر وهو يف طريقه إىل القدس .ويف يوم  ،28يف أتون لهيب
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شمس بلغت حرارته  41درجة ،الحظ القيصر ،الذي كان يقود موكبه ،الرايات على جانب
الطريق حيث كان هيرتسل وزمالؤه واقفين .أوقف القيصر جواده ،وعندها أوعز هيرتسل
جلوقة الـ ِ
"م ْكفيه" املوسيقية بأن تعزف (على حلن "ليحفظ الرب امللك") األغنية األملانية
37
املتوج بإكليل النصر" .وتبادل االثنان عبارات جماملة قليلة قبل أن يستأنف
"حتية لك أيها
ّ
القيصر توجهه إىل القدس .وتبعه هيرتسل بالقطار.
ويف القدس كان الشاغل األهم لهيرتسل وزمالئه هو :هل سيمنحهم القيصر مقابلة ،ومتى؟
وأضناهم التفكير يف اختيار الكلمات التي سيخاطبون القيصر بها ،ويف األسئلة التي من
احملتمل أن يوجهها إليهم ،ويف األجوبة عنها .وأزعج هيرتسل زمالءه بشأن سلوكهم يف
حضرة القيصر ،وأرهقهم بتفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بمظهرهم" :مالبسهم ،قمصانهم،
ربطات العنق ،القفازات ،األحذية والقبعات 38".وبعد خمسة أيام ،يف  2تشرين الثاين  /نوفمبر،
جرت املقابلة ،وقد استغرقت ما يزيد على  30دقيقة بقليل .وبينما كانوا يغادرون اخليمة
اإلمبراطوريةّ ،
خلص هيرتسل املقابلة لزمالئه بالفرنسية"( “il n’a dit ni oui ni non” :مل يقل نعم
ومل يقل ال") 39.وبعد زيارة قصيرة ملستعمرة موتسا القريبة ،حيث زرعوا بمساعدة فلسطينيين
شجرة أرز ونخلة ،عاد الوفد إىل الفندق ،وهناك منع هيرتسل زمالءه من حزم أمتعتهم قبل
أن يحل الليل "كي ال نلفت االنتباه مطلق ًا إىل مغادرتنا 40"...واستقلوا قطار الصباح الباكر
تواق ًا "إىل أن يترك املدينة والبلد من دون أي تأخير" ،ومستعداً ألن
إىل يافا ،وكان هيرتسل ّ
41
يفعل "أي شيء كي يتفادى البقاء هنا وقت ًا أطول ".وبعد بحث حمموم عن أمكنة يف أي
سفينة ،صعدوا يف  4تشرين الثاين  /نوفمبر إىل متن سفينة شحن البرتقال اإلجنليزية "دندي"
( )Dundeeاملتجهة إىل اإلسكندرية.
تشغل مدونات هيرتسل عن رحلته إىل فلسطين نحو ستة وعشرين صفحة يف الطبعة
اإلجنليزية ،لكن ما يعنينا هنا أكثر يف هذه الصفحات هو ردات فعل هيرتسل إزاء وجود
الفلسطينيين يف البلد ،وماذا كانت؟ اجلواب هو أنه ليس هناك أي ردة فعل .فعندما حلّ يف
يافا ،مرفأ البلد الرئيسي ،هل أبدى أي اهتمام بعماراتها أو سكانها؟ كال ،مطلق ًا .فما رآه هو
واحلر بألوان فاقعة .فوضى يف الشوارع ،يف الفندق ،وال يمكن احلصول على
"الفقر والبؤس
ّ
42
عربة .وكنت قد امتطيت صهوة حصان للذهاب إىل ريشون [ ِل ْتسيون] "...وبينما كان يمر عبر
نطاق أشجار البرتقال الرئيسي بين يافا ِ
وم ْكفيه يسرائيل ،هل تساءل َمن زرع هذه األشجار؟
كال ،مل يتساءل ،بل إن ما الحظه هو "ريف مهمل على الطريقة العربية ...غبار كثيف على
الطرقات ،ومقدار ضئيل من النباتات اخلضراء 43".وخالل زياراته للمستعمرات القريبة من
احلمى ،وذهب تفكيره فوراً إىل العرب" :إن هؤالء العرب الذين
ِم ْكفيه أخبره طبيب عن انتشار
ّ
44
يتمتعون بمناعة ضد احلمى يمكن استخدامهم يف أشغال [شبكة تصريف املياه] ".وبينما
نساء
كان يف انتظار موكب القيصر يف ِم ْكفيه الحظ "حشداً خمتلط ًا من الشحاذين العرب،
ً
ال" ،مصطفّين على الطريق 45.هذه كانت إشاراته الوحيدة املباشرة وغير املباشرة إىل
وأطفا ً
ِ
الفلسطينيين قبل دخوله إىل القدس .ويف أثناء تبادله عبارات اجملاملة مع القيصر يف م ْكفيه،
قال القيصر" :احلر شديد! لكن البلد له مستقبل ".وسارع هيرتسل ،الذي كان قد وصل إىل البلد
46
قبل يومين فقط ،ومل ير إ ّ
ال" :حالي ًا ،إنه ال يزال مريض ًا".
ال منه ،إىل الر ّد قائ ً
ال جزءاً ضئي ً
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ويف القدس ال يوجد أي ذكر للفلسطينيين على اإلطالق ،لكن يف مدونته ليوم  29تشرين
األول  /أكتوبر ،يكتب" :شوارع [القدس] كانت مزدحمة بزمر من اليهود املتنزهين يف ضوء
القمر 47".وعدا ذلك ،عندما كان ينظر من نافذة الفندق إىل اخلارج يف عصر ذلك اليوم رأى
"القيصر ماراً عبر أقواس النصر 48"...ويف طريقه إىل خيمة القيصر من أجل املقابلة "نظر عدد
49
قليل من اليهود إلينا بينما كنا نمر بهم" ،والحظ أيض ًا "بطات برية ...تطير فوقنا".
ماذا عن وقع مشهد القدس؟ "القدس يف ضوء القمر بمالحمها الرائعة أحدثت يفّ انطباع ًا
قوي ًا .كم تبدو مهيبة يف ظالل العتمة قلعة صهيون ،حصن داود 50".ويبدو أنه مل يكن واعي ًا
حلقيقة أن القلعة  /احلصن هي منشأة إسالمية .وهل الحظ األسوار والبوابات العثمانية؟
إنه ال يعترف بذلك .ويف املدونة بتاريخ  31تشرين األول  /أكتوبر" ،من قاعة الكنيس العتيق
تمتعنا بمنظر منطقة الهيكل ،وجبل الزيتون ،وكامل املنظر الطبيعي املتدرج والبادي يف
ضوء شمس الصباح" 51،هل كان لديه ولو كلمة واحدة يقولها يف عظمة قبة الصخرة واملسجد
األقصى؟ كال .وهل يف طريقه إىل موتسا وعودته منها الحظ العدد الهائل من مصاطب أشجار
ال وجنوب ًا؟ كال ،أبداً.
الزيتون املمتدة شما ً
عما قد يكون رأي هيرتسل يف الفلسطينيين من مالحظاته عن
ربما نحصل على حملة ّ
ً
السلطان عبد احلميد ـ الذي منحت ساللته التي دام حكمها ستة قرون ملجأ من دون شروط،
وعلى مدار أربعة قرون ،للشعب الذي كان هيرتسل يطمح إىل قيادته ـ وعن حاشيته .فبعد
فترة وجيزة من مقابلته السلطان الذي عامله معاملة كريمة طوال الوقت ،كتب هيرتسل يف
مدونته بتاريخ  21أيار  /مايو :1901
ّ
يمكن فقط مقارنة هذه العصابة النكرة من الصعاليك بكتلة متشابكة من
الثعابين .والثعبان األضعف واملقزز واألقل أذى يتقلد تاج ًا صغير ًا .لكن هذا
املتوج هو الذي
اجلحفل من الثعابين ينتظم يف هيكلية خاصة تبدو كأن الرأس
ّ
52
وسمم كل شيء.
عض
ّ
ّ
ال:
ويستطرد بشأن شخص عبد احلميد قائ ً
ال،
ال أمامي ،سلطان إمبراطورية اللصوص الغاربة هذه ،ضئي ً
ال أزال أراه ماث ً
رث امللبس ،بلحيته املصبوغة بشكل رديء ...واألنف املعقوف الشبيه بأنف
بونتشينيللو ([ )Punchinelloمهرج أحدب قصير وبدين يف الدمى املتحركة]،
واألسنان الطويلة الصفراء مع فجوة كبيرة يف يمين الصف األعلى ،والطربوش
املسحوب إىل األسفل ربما ليغطي رأس ًا أصلع؛ األذنان منتصبتان وظيفتهما
"حماية السروال الداخلي" ،كما اعتدت أن أقول يف شأن البسي الطرابيش لتسلية
53
زمالئي ـ وأعني بذلك ،كي حتوال دون انزالق الطربوش إىل السروال الداخلي...
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ومع ذلك ،فإننا جند يف مدونته بتاريخ  17أيار  /مايو أنه مباشرة قبل ذهابه ملقابلة
السلطان كان يتمرن أمام املرآة على القول [بالفرنسية]" :هل يسمح يل جاللة السلطان
بالتكلم ببساطة ،وبصراحة ،وبج ّدية...؟" 54ويف أثناء املقابلة أخبر السلطان أنه "خملص له
ألنه ط ّيب جتاه اليهود" ،وأن اليهود يف جميع أنحاء العامل ممت ّنون لهذا ،و"أنا ،بصورة خاصة،
55
مستعد لتقديم أي خدمة ...خدمات عظيمة".
إن التناقض بين انطباعات هيرتسل عن السلطان وحاشيته ،وانطباعاته عن القيصر
وحاشيته ،الفت جداً للنظر بحيث ال يمكن أن يكون األمر جمرد مصادفة ،بل إنه على األرجح
يكشف لنا عن شخصية هيرتسل نفسه ومشاعره جتاه القوميات التي يمثلونها ،بمقدار ما
يكشف لنا عن مشاعره جتاه األشخاص املعنيين .وهكذا نراه يقول وهو يف طريقه إىل املقابلة
مع القيصر يف إستانبول:
تسلقت الدرج بهدوء .يف األعلى كان يقف ،وبمنتهى الروعة ،املعاون املناوب،
سيد مهذب بأناقة بروسية ،يراقب صعودي بنظرة فضولية ( ،)l’oeil naraquoisومع
56
ذلك كان يبدو راضي ًا عن معطفي ،ومظهر بنطايل ،وحذائي اجللدي الفخم...
ويف الغرفة حيث ستجري املقابلة ،كان القيصر ،وقد
نظر إيلّ بعينيه الزرقاوين الواسعتين .عيناه حق ًا ملوكيتان ،وأنا مل َأر يف
تنمان عن روح مدهشة ،وجريئة ،وفضولية...
حياتي مثل هاتين العينين اللتين ّ
لبثت حمدق ًا يف عينيه اجلميلتين ،والصريحتين ،واللطيفتين ،لكن اجلسورتين،
واللتين سحرتاين حق ًا ...إنه ينظر إليك مباشرة وبقوة ـ القيصر! ـ وعندما تروق
له مالحظة ...تقول عيناه الرائعتان :فهمت قصدك ...هناك رسومات زيتية له ال
حصر لها ،لكن ألن هذه ...النظرة ،ذاك الوميض األصيل القوي ،ال يمكن رسمه،
57
فالناس ال يعرفون كيف تبدو عيناه.

***
وتوجهه
حتى بعد فترة طويلة من يأس هيرتسل من أن يحصل على ميثاق من السلطان،
ّ
إىل عواصم ُأخرى (على سبيل املثال ،لندن ،من أجل مواثيق تتعلق بسيناء ،وإفريقيا الشرقية)،
فإنه ظل شاخص ًا ببصره إىل إستانبول .ففي  14أيار  /مايو  ،1904ويف املدونة قبل األخيرة
يحث
يوجه مذكرة إىل موظف رفيع املستوى يف وزارة اخلارجية النمساوية،
ّ
يف "يومياته"ّ ،
فيها احلكومة النمساوية على املشاركة يف جمهود دويل إلقناع تركيا بمنح ميثاق شديد
ال
الشبه يف خطوطه العامة بميثاق الشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي ،ويضيف تفصي ً
غير موجود يف امليثاق الذي تفحصناه أعاله :إنه يتصور "منطقة لالستيطان يف فلسطين
58
وجوارها كبيرة كفاية الستيعاب خمسة إىل ستة ماليين يهودي".
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ملحق
مسودة ميثاق من "أرشيف هيرتسل"
يف فيينا
[النص منشور يف امللحق رقم  1من كتاب
 ،pp. 704-709وقد ترجمه نوربرت شولتز من األملانية من أجل هذه املقالة].

Adolf Böhm, Die Zionistische Bewegung, vol. 1,

اتفاقية
بشأن امتيازات ،وحقوق ،واملسؤوليات القانونية ،وواجبات الشركة اليهودية ـ العثمانية
لألراضي من أجل االستيطان يف فلسطين وسورية،
يمنح صاحب اجلاللة السلطان ويضمن للشركة اليهودية ـ العثمانية لألراضي احلقوق
واالمتيازات اخلاصة التالية من أجل توطين يهود يف فلسطين وسورية ،يحصلون على
اجلنسية العثمانية [كي يتمكنوا] من تطوير موارد الغذاء الطبيعية واملوارد املهنية لهذين
البلدين وفق ًا للشروط التالية ،ويأخذون على عاتقهم يف املقابل االلتزامات املب ّينة أدناه.
 1ـ حق خاص لشراء أراضٍ وأطيان واسعة ومزارع صغيرة ( Jiftlikمن خمتلف األنواع)*،
واستخدامها ألغراض الزراعة ،والبستنة ،والتحريج ،والتعدين (بالنسبة إىل الغرض األخير
ليس هناك حاجة إىل شراء كامل مساحة األرض التي سيجري استخراج املعادن من جوفها).
ويجوز للشركة أن تقيم جميع أنواع املنشآت ،وأن تشق طرق ًا ،وتبني جسوراً ،وعمارات ومنازل
للسكن ،وأن تقيم منشآت صناعية و ُأخرى خمتلفة ،بحسب ما تراه مالئم ًا ،من دون أي قيد
على الوسائل املستعملة ،ومن دون أن تضطر إىل طلب أذونات خاصة[ .ويحق للشركة] أن
جتفف مستنقعات (إن ُوجدت) ،وأن تستفيد منها بزراعتها أو بأي طريقة ُأخرى .وأن تنشىء
ّ
وتوطن يهوداً فيها.
مستوطنات صغيرة وكبيرة،

 2ـ التملك املق ّيد جلميع املناطق واألطيان التي تخص صاحب اجلاللة السلطان يف
"املناطق التي تسري عليها االمتيازات" املذكورة أعاله[ .ستع ّبر الشركة عن] اعترافها األبدي
بملكيته املطلقة لها من خالل مبلغ مقداره  3قروش تركية للدونم الواحد ُيدفع سنوي ًا على
الدوام .واملقصود بذلك املناطق التي يحق [للشركة] االنتفاع بها وفق ًا للبند رقم  1من هذه
االتفاقية .وعلى نحو مشابهُ ،يمنح حق خاص الحتالل جميع املناطق التي ال أحد يستطيع
أن ُيبرز سند ملكية قانوني ًا لها ،أو يثبت حق ملكيته لها .ويجب أن يجري هذا االحتالل باسم
تعامل األراضي احملتلة كما هو ُمب ّين يف الفقرة األوىل من هذا
صاحب اجلاللة السلطان ،وأن
َ
البند فيما يتعلق بامللكية املطلقة ،وبالدفعة السنوية ،واالنتفاع باألراضي.
* جفتلك :أراضٍ يملكها السلطان العثماين ويستغل معظمها ّ
ملك ومزارعون اكتسبوا حقوق ًا فيها عبر السنين.
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 3ـ احلق يف مبادلة قطع أرا ٍ
ض [ذات قيمة] اقتصادية ،وواقعة يف مناطق [الشركة]،
باستثناء األماكن املقدسة ،أو األماكن اخملصصة للعبادة .وسيحصل أصحابها على قطع
أراض معادلة يف مساحتها ونوعيتها لقطعهم ،تقدمها [الشركة] لهم يف أقاليم ومقاطعات
ٍ
ُأخرى من اإلمبراطورية العثمانية .ولن تكتفي بتعويض هؤالء املالكين عن نفقات إعادة
توطينهم من صناديقها اخلاصة ،بل ستمنحهم أيض ًا قروض ًا متواضعة لبناء املساكن
الضرورية وشراء األدوات الضرورية ،ويجري تسديد هذه القروض بأقساط متساوية على
امتداد عدة أعوام ،ويمكن تقديم األرض اجلديدة كضمانات [للقروض].
 4ـ احلق يف شراء السكك احلديدية [ ]Bahnenاملوجودة يف مناطق الشركة ،بما يف ذلك
جميع احلقوق ،واالمتيازات ،وأي صالحيات خاصة ُأخرى ،من املالكين القانونيين من
خالل اتفاقيات حرة .وأيض ًا ،امتياز حصري إلنشاء وتشغيل سكك حديدية باحلقوق اخلاصة
واألفضليات نفسها املمنوحة ألي مشروع من هذا النوع يف اإلمبراطورية العثمانية ،أو تلك
التي س ُتمنح يف املستقبل .وعلى هذا النحو [احلق] يف شقّ أقنية تصل بين األنهار ،أو إىل البحر
القريب ،وإنشاء أحواض سفن ومرافئ ،والسماح بشكل عام لسفنها اخلاصة باملالحة فيها،
أو لسفن جتارية ُأخرى! وعلى وجه العموم ،يحق [للشركة] أن تستعمل األنهار ،والبحيرات ،أو
أجزاء من البحار التي تقع يف مناطقها ألغراض صناعية بموجب قانون خاص ،وأن تنتفع
بمواردها.
 5ـ ستتوىل الشركة فرض الضرائب يف "مناطق امتيازاتها" ،وهي تطلب تخويلها
بإصالح النظام الضريبي جلعله أكثر فاعلية .والغرض من هذا اإلجراء هو [تمكينها] من
تغطية حاجاتها الناجمة عن التزاماتها املالية املذكورة أدناه ،وأيض ًا لدفع األقساط السنوية
والسداد بالتدريج للقروض [املذكورة يف البند رقم  ]8التي ستسعى للحصول عليها ،والتي
يتعين على "مناطق االمتيازات" دفعها إىل حساب صاحب اجلاللة السلطان .ويف املقابل ،إذا
فرضت [الشركة] رسوم ًا جمركية ،فإن عليها احترام املعاهدات الدولية للحكومة العثمانية،
والتق ّيد باإلجراءات املعمول بها واملبالغ املعتادة.

 6ـ ضمن نطاق "مناطق االمتيازات" ،وحتت حماية صاحب اجلاللة السلطان ،فإن الشركة
ستتمتع بحكم ذاتي كامل بضمانة اإلمبراطورية العثمانية .غير أنها ملتزمة أيض ًا باحملافظة
ال عن األمن الشخصي وسالمة األمالك للسكان
على القانون والنظام العام يف مناطقها ،فض ً
والزوار املساملين وجملموعات احلجاج القادمة من األقطار األجنبية[ .عالوة على ذلك] يتع ّين
عليها تأمين احلدود ضد الهجمات ،وأن جتهز وتدفع من مواردها املالية اخلاصة رواتب
املوظفين الكبار ،وموظفي اإلدارات واملؤسسات العامة ،ورجال الشرطة واملسؤولين عن
األمن ،الذين تدعو احلاجة إليهم إلشاعة العدل وإدارة الشؤون العامة .ويقف على رأس اإلدارة
املدنية رئيس الشركة (البند رقم .)9
7ـ أ ـ جميع اليهود الذين توطنهم الشركة يف "مناطق االمتيازات" يصبحون رعايا جاللة
السلطان بموجب قبولهم كمستعمرين أو استخدامهم كموظفين؛ ويتمتعون بمواطنة عثمانية
كاملة .وبانضمامهم إىل الشركة كمستعمرين أو موظفين يتخلون بحكم ذلك عن جنسياتهم
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السابقة .وينطبق ذلك على اليهود املستوطنين من قبل يف فلسطين وسورية ،والذين يعتبرون
أنفسهم حتت رعاية الشركة ،ويوقّعون شهادة قبول منها .و ُتعتبر الشركة مسؤولة عن االحتفاظ
بالسجل القانوين ،وعن إنشاء وصيانة مدارس ومؤسسات للتعليم العايل ،حيث ُيع ّلم األطفال
والطالب ليس لغتهم القومية وتاريخهم اخلاص ،وديانتهم والعلوم العامة فحسب ،بل يتلقّون
أيض ًا تدريب ًا بدني ًا وتثقيف ًا وطني ًا كي يصبحوا مواطنين عثمانيين يمكن االعتماد عليهم،
قرين بفضل صاحب اجلاللة السلطان.
ورعايا ُم ّ

ب ـ كل َمن هو حتت رعاية الشركة يخضع للخدمة العسكرية يف الفرقة العثمانية
السورية ـ الفلسطينية البرية أو البحرية :عندما يبلغ التاسعة عشرة من العمر يصبح خاضع ًا
خلدمة مدتها عام كامل يف اجليش النظامي ،ونصف عام يف الكادر الذي يقوم بأعمال معينة
[ .]Cadredienstوإىل أن يبلغ السادسة والعشرين يخدم يف امليليشيا [ ،]Landwehrبما يف ذلك
 3أسابيع مناورات كل عام؛ وأخيراً ،بين السابعة والعشرين واخلامسة والثالثين يكون جزءاً
من التجنيد العام [ .]Landsturmالفرقتان املذكورتان أعاله ستكونان مؤلفتين كلي ًا من جنود
يهود ،ويمكن قبول حاملي اجلنسيات األجنبية موقت ًا كمرشدين ومدربين .والشركة مسؤولة
عن جتهيز ودفع رواتب الفرقتين البرية والبحرية .ويبدأ تشكيل الفرقة البرية على الفور،
والبحرية خالل عشرة أعوام.

ج ـ يف أوقات السلم تقوم القوات املدربة واجليش النظامي وكوادر امليليشيا بحماية
حدود سورية وفلسطين من أي هجوم؛ كما يمكن أن ُيستخدموا من أجل احملافظة على القانون
والنظام العام داخل البلد .ويف حال نشوب حرب ضد قوة أجنبية ،فإنه يمكن استخدام
امليليشيا بأكملها للدفاع عن األجزاء اآلسيوية من اإلمبراطورية العثمانية .وسيجري بحث
ذلك بتفصيل أكثر.
ال عن جتهيز ودفع رواتب القوات طوال
د ـ يف احلالة األخيرة ،يكون الباب العايل مسؤو ً
يزود الباب العايل الشركة بالوسائل الالزمة لألكاديميات
مدة احلرب .ويف أوقات السلمّ ،
املطلوب إنشاؤها ،وللثكنات ،واملستودعات ،ومصانع األسلحة والذخيرة ،وأيض ًا السفن [كذا]
أما القوات اجملندة (general
التي حتتاج إليها القوات البحرية يف البداية ألغراض التدريبّ .
 )levyفيمكن استخدامها فقط للدفاع عن فلسطين وسورية يف حالة غزو فعلي أو وشيك لهذين
اإلقليمين ،كما أن القوات البحرية السورية ـ الفلسطينية يمكن استخدامها حلماية شواطئ
البلدين املذكورين أعاله والدفاع عنها.
هـ ـ يس ّدد الباب العايل األموال التي تس ّلفها الشركة له من أجل الفرقة السورية ـ
الفلسطينية البرية التابعة لصاحب اجلاللة السلطان ،واملنصوص عنها يف املفردة د ـ الفقرة
األوىل ،بما يف ذلك فائدة سنوية مقدارها  ،%4يف موعد ال يتجاوز توقيع عقد لقرض سوري ـ
فلسطيني سنوي الحق ًا [البند رقم .]8

 8ـ إن الشركة ،بضمانات دخلها ،وامتيازاتها ،ورساميلها األُخرى ،والتي هي بضمانة
الباب العايل ،ستعمد إىل اقتراض  4ماليين جنيه تركي ُتسدد بأقساط سنوية ،وفائدة سنوية
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مقدارها %4؛ وبعد فترة سماح مدتها عشرة أعوام ،يبدأ سداد أصل القرض ،والذي يجب أن
ُيس َّدد بكامله خالل  45عام ًا ُأخرى .و ُتدفع عوائد القرض [الفائدة واألصل] إىل خزينة صاحب
اجلاللة السلطان ،أو بناء على تعليمات منه إىل حساب آخر يوضع بتصرفه .ومن أجل ضمان
دفع الفائدة يف املواعيد احملددة تمام ًا خالل الفترة األوىلُ ،تعفى [الشركة] من ربع مليون
جنيه يف أثناء عملها على تنظيم وضبط دخلها .إ ّ
ال إن هذا املبلغ يجب أن ُيعتبر سلفة يتعين
تسديدها خالل خمسة أعوام .وبعد ثالثين عام ًا يو َّقع عقد لقرض آخر باملبلغ نفسه والشروط
ذاتها .لكن قبل أي شيء ،فإن اإليرادات [الفائدة واألصل] من هذا القرض يجب أن ُتستخدم
السترداد أي أموال قد تكون الشركة س ّلفتها بموجب البند ( 7ـ هـ) ،وذلك يف حال مل تكن هذه
األموال قد ُدفعت يف موعدها احملدد.
سيكون للشركة أيض ًا احلق يف أن حتصل على قروض ُأخرى ،بشكل سندات ألغراض عامة،
أو من خالل إصدار أسهم ممتازة ،إليجاد أو حتسين منشآت صناعية ،أو مرافق النقل العام.
وتكون السندات بضمانة املداخيل العامة للشركة ،واألسهم بضمانة مشاريع خاصة ،لكن
األولوية على جميع [أشكال] القروض األُخرى تكون لـ "سندات السلطان السورية ـ الفلسطينية"
بحكم الضمانة اإلضافية املتمثلة يف مداخيل "مناطق االمتيازات".
 9ـ يتمتع رئيس الشركة ،املنتخب من قبل هذه الشركة واملع ّين من جانب السلطان،
ال فقط
بحصانة شخصية ،ويكون حتت احلماية اخلاصة لصاحب اجلاللة السلطان ،ومسؤو ً
ال
أمامه .ويف "مناطق االمتيازات" هو نائب صاحب اجلاللة السلطان ،وعليه أن يوفد ممث ً
دائم ًا إىل الباب العايل؛ وهذا املمثل ،وال أحد غيره ،هو َمن ينقل رغبات وأوامر صاحب اجلاللة
السلطان إىل الرئيس ،وتقارير الرئيس إىل صاحب اجلاللة .وهذا املمثل ال يكون إ ّ
ال يهودي ًا أو
مسلم ًا.

 10ـ بصفتها املكان املقدس جلميع األديان ،فإن القدس ُتعفى من احلقوق اخلاصة
املنصوص عليها يف البند رقم  .3كما أن رعايا الشركة هناك يظلون خاضعين لسلطتها
وإدارتها ،وتستطيع [الشركة] ،شأنها شأن أي مواطن عثماين آخر ،أن تتملك هناك .غير أن
اإلشراف على األماكن املقدسة ُيترك للباب العايل ،ويمكن أن تتواله الشركة فقط إذا رغب
الباب العايل بذلك .وبالنسبة إىل الضرائب والرسوم ،فإن القدس أيض ًا جزء من "مناطق
االمتيازات" ،لكن [الشركة] مسؤولة عن جتهيز ودفع رواتب القوات التي يخصصها الباب
العايل حلراسة األماكن املقدسة وحمايتها.

 11ـ يعفي صاحب اجلاللة السلطان الشركة من  %40من الدفعات الدائمة التي يتوجب
عليها الوفاء بها بموجب البند رقم [ .2والقصد من اإلعفاء أن يكون] بمثابة تعويض جزئي
عن املوارد املالية التي من املفروض أن يمنحها الباب العايل يف أوقات السلم ،بموجب
البند ( 7ـ د) ،للفرق السورية ـ الفلسطينية التابعة لصاحب اجلاللة السلطان من أجل إنشاء
أما الـ  %60املتبقية،
أكاديميات عسكرية ،ومستودعات ،ومصانع ذخيرة وأسلحة ،إلخّ ...
فيجب أن ُتدفع يف الوقت احملدد إىل خزينة صاحب اجلاللة بقسطين متساويين كل نصف
عام.
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