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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ اپريل ١٣
 

  می کندء افشا١٩١٧ سال ئیيک سند بريتانيا

 دولت يھود در سرزمين سعودی؟

 

فاش شده، اين پيشنھاد عجيب   که اخيراً ئیتشکيل دولت يھود در سرزمين سعودی؟ بر اساس يک سند بريتانيا : العربيه

 . در پاريس مطرح کرد١٩١٧را يک يھودی روس در سال 

خليج حمله کند، و طرح اين مرد   ھزار نفری از سربازان يھودی به١٢٠ھکار، قرار بود تا يک ارتش اساس اين را بر

 .سيس يک سرزمين يھودی را عملی نمايندأبرای ت

 ۀنظر آرتور جيمز بالفور، وزير خارج  بالفور، مردی به نام دکتر راتشتاين، سعی کرد تاۀدو ماه پيش از صدور اعالمي 

 .يھودی در سرزمين کنونی پادشاھی سعودی جلب کند سيس يک دولتأدر مورد توقت بريتانيا را 

دکتر رتشتاين اين پيشنھاد را برای لرد   بريتانيا منتشر شده،يم از سوی موزاپريلبر اساس نامه ای که در اوايل ماه 

 يه نيروھای خود را برایفرانسه مطرح کرد، تا کشورھای بريتانيا، فرانسه و روس فرانسيس برتی، سفير بريتانيا در

نمايند و دولت يھود را در کنار  زيي، که استانی در امپراتوری عثمانی آن زمان بود، تجھ“االحصا”تصرف سرزمين 

 .وجود آورنده  ب،پادشاھی سعودی است  که اکنون کشورئیآبھای خليج و در جا

 ١٢٠من يک ارتش ”. آن می گويد ئی خود از جزئيات اجراۀروتشتاين که طرح خود را بسيار جدی گرفته بود، در نام 

 ”.تشکيل می دھم که توان نيروھای متفقين را دو برابر کند ھزار نفری از مردان قوی يھودی در بھار آينده

تا …بالفاصله وارد عمل می شوند نيروھای يھودی”اين مرد توضيح می دھد که جنگ با ترکيه ناگزير است، اما اين 

 ”.متفقين به پيروزی برسندنيروھای 

 .کلی از سوی بريتانيا رد شده بود، ب“ غيرواقعبينانه”طرح بزرگ روتشتاين، که به باور خود او ھم 
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از او می خواھد تا مخالفت اين  ١٩١٧بر و اکت٣منشی مخصوص بالفور در نامه ای به سفير بريتانيا در فرانسه در 

 .کشور را به اطالع روتشتاين برساند

معرفی “ پزشک روس”که او خود را يک  جز آنه عات زيادی از روتشتاين، طراح اين پيشنھاد در دست نيست، باطال 

 .می کند

 ۀ بريتانيا، نشان دھنديملو، از موز  دانيلۀ در صفحات تاريخ ندارد، اما به گفتئی روتشتاين، جاۀ ناشناختنسبتاً  پيشنھاد

 ئیسيس يک سرزمين ملی يھودی وجود داشت، و ريشه در ملی گراأت  تاريخی برایھۀبر”احساساتی است که در آن 

 ”. نيز با آن موافق بودندئیقدرتھای اروپا  داشته وئیاروپا

. مطرح شده بود که رد شد  ھمس، روسيه و قبرارجنتايناز سرزمين سعودی، مکانھای ديگری مانند اوگاندا،  غيره ب

سيس أت”مشھور خود را صادر کرد و در آن نظر موافق بريتانيا با  ۀميفقط يکماه پس از طرح روتشتاين، بالفور اعال

 .را اعالم کرد“ يھوديان در فلسطين يک سرزمين ملی
 

 


