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 على صاحلة أنها تبدو ا�اورة األرض أن يل اتضح جمعها استطعت التي املعلومات "من كل

 إىل تعود أنها ظني على يغلب الزيتون أشجار من أحراش فهنا. الزراعي لالستغالل اخلصوص

 قمح وحقول تين أشجار توجد كما. اآلبار من كبير وعدد شاسعة ومراع كرم وحقول عام خمسمائة

 والعمل املهارة من قليل مقابل يف بكثرة شئ أي تنتج أن يمكن أرض احلقيقة يف فهي غنية وشعير

 لألرض والرخاء السعادة بتحقيق كفيل فإنه فيه أفكر الذي املشروع جنح لو أنه من واثق إنني. 

 قرية مائتي أو ومائة عاماً خمسين ملدة أرضاً منحي على حممد من أطلب بأن وسأبدأ املقدسة،

 يف سنوياً بأجمعه املبلغ دفع يكون أن على املائة يف وعشرين عشرة بين يتراوح ربحاً وسأعطيه

 يفرضها ضريبة أية من املدة طول ستمنح التي والقرى األرض تعفى أن بشرط اإلسكندرية

 حرية على أحصل أن وبشرط األرض فيها ستمنح التي املناطق حاكم أو- علي حممد أي- الباشا

 سأستعين فإنني املنحة على حصلت فإذا العامل جهات من جهة أية يف احملصول يف التصرف

 على أوروبا يف ديننا أبناء وتشجع األرض زراعة تتوىل شركة وأنشئ إجنلترا من عودتي بعد بالله

 ولكنهم وكندا اجلديدة اجلنوبية ويلز إىل يهاجرون اليهود من كثيرين إن. فلسطين إىل العودة

 حفرها تم التي اآلبار سيجدون هنا. املؤكد النجاح فرص يجدوا أن املقدسة األرض يف يستطيعون

. السماد من القليل إال يعوزها ال التي اخلصبة واألرض زرعها تم التي والكروم الزيتون وأشجار

 من واثق أنني كما. إسرائيل أرض إىل ديننا أبناء من آالف إعادة إىل تدريجياً أوفق أن آلمل وإنني

 يف حتقيقها يستحيل بطريقة رعي قد املقدس ديننا أن يتبينون عندما سعداء سيكونون أنهم
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