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زئيف جابوتنسكي 

والقضية الفلسطينية
]قراءة في مكونات الفكر الصهيوني اليميني[

محمد أبو سمرة)*(

مدخل
زئيف جابوتنسكي هو مؤسس احلركة الصهيونية التصحيحية أو 
حاييم  من  كل  بقيادة  الصهيونية  املنظمة  عن  انفصاله  بعد  التنقيحية 
وايزمان )1874- 1952( واحلركة العمالية، وذلك بسبب اعتبار 
مواقفهما مهادنة جتاه السياسة البريطانية التي صاغها وزير املستعمرات 
ونستون تشرتشل )1874- 1965( في الوثيقة املعروفة باسم الكتاب 
األبيض في العام 1922 والقاضية بفصل شرقي األردن عن فلسطني 
للبالد.  االقتصادية  القدرة  بحسب  اليهودية  الهجرة  حجم  وحتديد 
بدعم  بريطانيا  التزام  استمرار  على  وأكدت  عادت  الوثيقة  أن  ومع 
األهداف الصهيونية في فلسطني إال إن ورود بعض التطمينات حول 
احملافظة على حقوق أهل البالد الفلسطينيني أثار شكوك جابوتنسكي 

الصهيونية  التصحيحية  احلركة  أنشأ   1925 العام  في  وحفيظته. 
بهدف إجراء مراجعة جديدة لسياسة املنظمة الصهيونية خاصة تلك 
فلسطني.  في  النهائية  وأهدافها  السياسي  نهجها  بتوضيح  املتعلقة 
خالفا ملوقف وايزمان الذي مال في حاالت معينة لتبني سياسة متويه 
األهداف النهائية للصهيونية والتدرج في حتقيقها اعتقد جابوتنسكي 
أن اإلعالن سلفا وبشكل واضح عن الهدف النهائي للحركة، أال وهو 
إقامة دولة قومية ذات أكثرية يهودية في فلسطني على ضفتي النهر 
الغربية والشرقية، سيلعب دورا حاسما في إقناع الفلسطينيني بجدية 
النوايا الصهيونية وفي كسر شوكة معارضتهم للمشروع الصهيوني 
في وطنهم. مع استمرار اخلالفات خاصة تلك املتعلقة في اجلوانب 
التكتيكية لوسائل العمل السياسي عامة وفي فلسطني خاصة انفصلت 

احلركة التصحيحية عن املنظمة الصهيونية في العام 1933.
لم يؤثر هذا االنفصال على دور وتأثير جابوتنسكي وتأثيره على   )*( باحث وأكادميي فلسطيني مقيم في القدس. املقال مترجم عن العبرية.
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مثل  عسكرية  منظمات  استمرت  إذ  وتطوره،  الصهيوني  اخلطاب 
"اإليتسل" و"الليحي" وحركات سياسة وحزبية مثل "حيروت" 
و"الليكود" بحمل أفكاره السياسية والعمل على حتقيقها. كما أن 
شخصيات سياسية وثقافية إسرائيلية مختلفة اعتبرت نفسها وريثة 
مخلصة ألفكاره األيديولوجية ولتوجهاته السياسية: مناحيم بيغن 
ش��ارون  أريئيل   ،)  -1915( شامير  إسحق   ،)1992  -1913(
)1928- (، غيئوال كوهن )1925- (، إيهود أوملرت )1945(، 
بنيامني زئيف بيغن )1943- (، دان مريدور )1947- (، بنيامني 
( وكثيرون غيرهم.  ليفني )1958-  تسيبي   ،) نتنياهو )1949- 
املجتمع  ف��ي  مختلفة  ول��ف��ئ��ات  لهم  بالنسبة  جابوتنسكي  ويعتبر 
اإلسرائيلي مرشدا وأبا روحيا وسياسيا. فيما حاولت شخصيات 
مختلفة شرعنة برامجها السياسية بواسطة إرجاع مصادرها ملدرسته 
الفكرية والسياسية، حيث ما زال اسمه يتمتع مبكانة رمزية ويعتبر 
مواقف  تبرير  أجل  من  استخدامها  يتم  وأخالقية  سياسية  مرجعية 
في  وال��ث��ق��اف��ي��ة  السياسية  ال��ن��خ��ب  ق��ب��ل  م��ن  أخ���رى  ودح���ض  معينة 
إسرائيل. يشار هنا إلى أن اخلالف التاريخي مع اجلناح املركزي في 
احلركة الصهيونية، ذلك املتمثل في ما يسمى ب� "تنوعات هعفوداه" 
اإلستراتيجيا  بدون  تكتيكية  قضايا  حول  متحور  العمالية(  )احلركة 
املتعلقة بإنشاء الوطن القومي واملوقف من القضية الفلسطينية عامة. 
فباستثناء مجموعة بريت شالوم )حتالف السالم( اليسارية التي أيدت 
فكرة الوطن املشترك والدولة الثنائية القومية كحل سياسي للنزاع ساد 
قوميا  فلسطني وطنا  اعتبار  الصهيونية على  احلركة  في  عام  إجماع 

لليهود وحدهم، يتمتع العرب فيه بحقوق مدنية فقط، كما سنرى 
الحقا خالل البحث.

  ولد فالدميير زئيف جابوتنسكي في العام 1880 في أوكرانيا في 
مدينة أوديسا وتوفي في العام 1940 في ضواحي نيويورك. لم يكن 
جابوتنسكي قد جتاوز سن السادسة عندما توفي أبوه وتولت أمه من 
بعده تربيته وتعليمه في ظروف مادية صعبة. لقد بدأ مزاولة الكتابة 
لصحيفة  مراسال  الحقا  وعمل  عشرة  السابعة  سن  في  الصحافية 
درس  ايطاليا  في  عمله  فترة  خالل  وايطاليا.  سويسرا  في  أوديسية 
القانون والتحق أيضا في مساقات في مجاالت مختلفة، إال إنه لم 
يكمل متطلبات دراسته الرسمية. لقد اشتهر في الكتابة الصحافية، 
مثل  ع��دة  لغات  في  والكتابة  التحدث  وأج��اد  والترجمة  واألدب��ي��ة 
العبرية  إلى  إضافة  والفرنسية،  واألملانية،  وااليطالية،  الروسية، 
الوقت  مع  تطورت  عبرية  بأحرف  مكتوبة  أملانية  )لهجة  والييديش 

إلى لغة خاصة بيهود أوروبا الغربية والشرقية(.
 احتل واقع يهود أوروبا الشرقية مكانة مركزية في كتاباته، فرصد 
ودّون  ضدهم  واالجتماعي  والسياسي  القانوني  التمييز  أش��ك��ال 
معاناتهم احلياتية اليومية في ظل الالسامية املتنامية. لقد كان لتكرار 
أعمال الُبوغروم )كلمة روسية تعني مجزرة أو مذبحة( التي تعرضت 
لها جتمعات يهودية في أوروبا الشرقية وروسيا خاصة من قبل أبناء 
األغلبية السكانية أثر كبير على رؤيته للحل السياسي املطلوب للحالة 
اليهودية، والذي يستند الى إقامة جتمع قومي مستقل قادر على حماية 

نفسه من اعتداءات األغيار.
يعتبر جابوتنسكي من حيث توجهاته الفكرية والسياسية ليبراليا، 
العرقية  تباين خلفياتهم  األف��راد على  بني  التامة  باملساواة  يؤمن  فهو 
فرد هو  إن كل  يقول  اليه شعار مشهور  وينسب  املختلفة.  والدينية 
مختلفة  بحريات  املطلق  التمتع  في  الفرد  حق  يعني  وال��ذي  ملك، 
مثل التعبير عن الرأي، الدين، والضمير وغيره. على ضوء توجهاته 
الدينية  واملطاردة  التمييز  من  عانت  جلماعة  وانتمائه  هذه  الليبرالية 
من  مواقفه  مفارقة  للعيان  تبرز  الالسامية  انتشار  ظل  في  والعرقية 
القضية الفلسطينية وعدم مباالته إزاء الثمن اإلنساني الذي سيدفعه 
الفلسطينيون تسديدا لفاتورة برنامجه القومي اإلقصائي في فلسطني. 
يسعى هذا البحث الى قراءة في محاوالت جابوتنسكي واحلركة 
هامشية،  استثناءات  عدا  ما  اللهم  عامة،  والصهيونية  التصحيحية 
والرامية الى التأسيس الفكري والسياسي االخالقي لتحقيق املطالب 
القومية اليهودية في فلسطني، وفي الوقت ذاته سلب ذات احلقوق 

فالدميير زئيف جابوتنسكي
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يعتبر جابوتنسكي من حيث توجهاته الفكرية والسياسية ليبراليا، فهو يؤمن 
باملساواة التامة بني األفراد على تباين خلفياتهم العرقية والدينية املختلفة. 
الفرد  والــذي يعني حق  إن كل فرد هو ملك،  اليه شعار مشهور يقول  وينسب 
في التمتع املطلق بحريات مختلفة مثل التعبير عن الرأي، الدين، والضمير 
وغيره. على ضوء توجهاته الليبرالية هذه وانتمائه جلماعة عانت من التمييز 
واملطاردة الدينية والعرقية في ظل انتشار الالسامية تبرز للعيان مفارقة مواقفه 
سيدفعه  الــذي  اإلنساني  الثمن  إزاء  مباالته  وعــدم  الفلسطينية  القضية  من 

الفلسطينيون تسديدا لفاتورة برنامجه القومي اإلقصائي في فلسطني. 

وطنهم.  ف��ي  الطبيعي  احل��ق  أص��ح��اب  الفلسطينيني،  م��ن  القومية 
فجابوتنسكي، كغيره من النخبة السياسية والثقافية، كان واعيا، كما 
يتجلى من خالل كتاباته، الى أن حل إشكال املنفى اليهودي سيؤدي 
حتما الى بداية خلق الشتات الفلسطيني أكان ذلك في صيغة حتويلهم 
الى أقلية في وطنهم تتمتع بحقوق مدنية فردية فقط أم في نفيهم كليا 
أو جزئيا من هذا الوطن. فجميع احللول التي اقترحت آنذاك أو الحقا 
السيادة  الدولة احملدودة  الذاتي، وحتى  الكانتونات، واحلكم  مثل 
املقترحة اليوم، هي جزء من التوجه الصهيوني األصلي املتنكر حلق 
الشعب الفلسطيني في وطنه. في هذه املقالة سنحاول فهم موقف 
وحتليل  رصد  خالل  من  وذلك  الفلسطينية  املسألة  من  جابوتنسكي 
كتاباته السياسية واألدبية والتركيز على املفاهيم واملنطلقات السياسية 
والفكرية التي أثرت على صوغ وبلورة مواقفه جتاه القضية الفلسطينية 

والصراع على فلسطني.  من هنا، سنركز على املواضيع التالية: 
موقف جابوتنسكي من مسألة الهوية الوطنية الفلسطينية.

موقفه من مسألة احلق )والسيادة( على فلسطني.
برنامجه السياسي والعسكري إلدارة الصراع مع احلركة الوطنية 

الفلسطينية.
اليهودية: بني احلقوق  السيادة  الفلسطينيني في ظل  وأخيرا واقع 

املدنية وخيار التهجير.

مسألة احلق في البالد 
والهوية الوطنية الفلسطينية

)البريطانية(  امللكية  اللجنة  أم��ام  شهادته  في  جابوتنسكي  يقول   
املشكلة  إل��ى  تطرقه  ف��ي س��ي��اق  ال��ع��ام 1937، وذل���ك  ف��ي  "ب��ي��ل" 
الشروط  واق��ع  في  اللوم  إلقاء  كبيرة  لسذاجة  إنها   .." اليهودية: 
الكارثية حلياة اليهود، على عاتق البشر فقط، سواء أكان ذلك بجرم 

غوغاء ورعاع أم بجرم حكومات. فجذور األمر أعمق مبا ال يقاس.. 
]فسبب املعاناة اليهودية[ يتمثل في حقيقة "النفي"، حقيقة أننا نشكل 
أقلية في كل مكان.  هذه ليست السامية أفراد أو بشر، إنها أوال وقبل 

كل شيء السامية بنيوية"1.
إن  القائل  فهمه  إل��ى  جابوتنسكي  يطرحه  ال��ذي  االدع���اء  يستند 
حلياتهم،  املوضوعية  الظروف  عن  باألساس  ناجمة  اليهود  معاناة 
وعن حقيقة أنهم يشكلون في كل مكان أقلية تخضع ملشيئة ورحمة 
شعوب أخرى، وذلك من دون أن يكون لرغباتهم وتطلعاتهم أي 
دور في تقرير مصيرهم ومنط احلياة الذي يرغبون فيه. فمصيرهم، 
ومشيئة  رغبة  بحسب  ويتشكل  يتقرر  حياتهم  ومن��ط  ومستقبلهم، 

احمليط اخلارجي الذي يعيشون بني ظهرانيه.
ليس  املنفى  في  اليهودي  الشعب  "تاريخ  إن  جابوتنسكي  يقول 
تاريخا صنعه اليهود وإمنا هو التاريخ الذي صنعوه لليهود"2، أي أن 
اليهود في الشتات ليسوا ذاتا ألنفسهم لها تطلعاتها ورغباتها اخلاصة، 
للمالحقة  موضوع  ومشيئتهم،  اآلخ��ري��ن  لرغبات  موضوع  وإمن��ا 
واالضطهاد.  نتج عن هذا الواقع املوضوعي بحسب جابوتنسكي 
جزئية،  حلول  بواسطة  معاجلتها  ميكن  ال  والتي  بنيوية  "السامية" 
وإمنا بواسطة تغيير جوهري شامل في ظروف حياة اليهود، ويتمثل في 
إخراجهم من احمليط اخلارجي الذي يعيشون فيه كأقلية، وجتميعهم 
في بقعة جغرافية خاصة، يصبحون فيها أغلبية ذات سلطة وسيادة 
على حياتهم القومية.  ذلك ألن محنة اليهود ال تتجلى فقط - وفق 
رؤيته- في عدم امتالكهم كيانا قوميا يتمتع بإدارة ذاتية ويكون قادرا 
على ضمان وحماية حقوقهم األساسية كأقلية قومية، وإمنا في عدم 
استقاللهم  وجتسيد  حتقيق  فيها  يستطيعون  جغرافية  بقعة  إمتالكهم 
عدم  مشكلة  ه��ي  اليهودية  املشكلة  كانت  إذا  هنا،  م��ن  ال��ق��وم��ي. 
وجود بقعة أرض، فإن احلل لهذه املشكلة هو، وفقا جلابوتنسكي، 
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بقعة  في  اليهود  أي جتميع  إقليمي.   بشكل عام، حل  والصهيونية 
أرض خاصة بهم ويتم االعتراف بها من  قبل املجتمع الدولي وخاصة 
الدول العظمى. والسؤال املطروح هنا: إذا كانت املشكلة اليهودية 
هي مشكلة عدم وجود بقعة أرض، إذن ملاذا في هذه البالد بالذات، 
والتي تشكل الوطن القومي للفلسطينيني، وليس في أي بلد آخر، 

يجب أن يقام الوطن القومي لليهود؟!
ف��ي ض���وء حقيقة أن  ال��س��ؤال بشكل خ���اص  وت��أت��ي أه��م��ي��ة ه���ذا 
جابوتنسكي لم ينشأ في بيت ذي تقاليد يهودية قوية، كما أن اليهودية 
ضوء  في  وكذلك  نظره؛  ووجهة  وتربيته  ثقافته  في  ب��ارزة  ليست 
رومانسية  حب  عالقة  أية  وقتئٍذ  لدي  تكن  "لم  نفسه:  هو  شهادته 
موجود  احلب  هذا  مثل  كان  ما  إذا  واثقا  ولست  إسرائيل،  ألرض 
اآلن أيضا"3.  إذا ما كانت هذه النزعة الدينية والرومانسية معدومة 
فلماذا يلح جابوتنسكي على فلسطني بالذات دون سواها، كاختيار 

جغرافي إلقامة الوطن القومي لليهود؟!
يشير جابوتنسكي في مقاله "الصهيونية وأرض إسرائيل" الذي 
كتبه في العام 1905، إلى أن اختياره فلسطني ال ينبع من عاطفة او 
غريزة فطرية وإمنا هو مبني على اعتبارات عقالنية عملية تقتضي هذا 
االختيار ...)....( "إن العالقة بني الصهيونية وصهيون بالنسبة 

لنا ليست مجرد مسألة غريزة أو عاطفة قوية يجب احملافظة عليها، 
وإمنا أيضا استنتاج راسخ شديد األهمية ينبع من اعتبارات وضعية 

خالصة"4. 
فما هي هذه االعتبارات؟

إن أحد االعتبارات التي يطرحها في مقاله هو "إرادة الشعب"، 
في  أهدافها  حتقيق  في  تنجح  لن  الصهيونية  احلركة  أن  إل��ى  مشيرًا 
البقعة  هذه  مثل  ألن  فلسطني-  أرض  عدا  أخ��رى-  أرض  بقعة  أية 
بقعة  كانت  إذا  أنه  وإرادت��ه. مبعنى  اليهودي  الشعب  تالئم رغبة  ال 
األرض املستهدفة ال جتتذب اليهود بجموعهم وال تلبي رغباتهم، فإن 
احلركة الصهيونية لن تنجح عندئٍذ في جتنيدهم من أجل حتقيق أهدافها 
وبذلك لن تستطيع التحول إلى حركة شعبية.  "باستطاعتنا- يقول 
إرادت��ه  تريد  ال��ذي  االجت��اه  في  فقط  الشعب  نقود  أن  جابوتنسكي- 
األصلية السير فيه.  وعندما تقّصينا اإلرادة األصلية لشعب إسرائيل 
الذي ال أرض له وجدنا )...( أن الطريق الوحيد الذي ميكن حلركة 
الطريق  فيه، كي تكون حقا حركة شعبية، هو  السير  يهودية قومية 
إذا اختارت احلركة  أنه  املؤدي )...( إلى أرض إسرائيل"5.  أي 
الصهيونية أية بقعة أرض ال تكون  اجلماهير اليهودية مستعدة للهجرة 
إليها فإنها )احلركة( لن تنجح في تشييد البيت القومي اليهودي.  هذا 
يعني أن احملنة اليهودية ال تكفي من أجل جناح احلركة الصهيونية في 
حتقيق أهدافها، وإمنا هناك حاجة لهدف )بقعة أرض( تتوفر فيه قوة 
جذب لليهود.  هذا الهدف- يقول جابوتنسكي – الذي تتوفر فيه 
يكونون على  والذي  العالم،  دول  في  املشتتني  لليهود  طاقة جذب 
استعداد من أجله لبذل جهد دائم، موجود فقط في فلسطني.. فهي 
بحكم الرابطة الدينية، بقعة األرض الوحيدة القادرة على اجتذاب 

جموع اليهود إليها.
يطرح جابوتنسكي اعتبارا عمليا آخر يتمثل في حقيقة وجود قرابة 
80 ألف يهودي يعيشون في فلسطني حيث من املمكن أن يشكلوا 
قاعدة اقتصادية ودميغرافية ميكن تطويرها، وهذا يبقى أفضل من بناء 

يشير جابوتنسكي في مقاله "الصهيونية وأرض إسرائيل" الذي كتبه في 
العام 1905، إلى أن اختياره فلسطني ال ينبع من عاطفة او غريزة فطرية وإمنا 
"إن   )....(... االختيار  هذا  تقتضي  عملية  اعتبارات عقالنية  على  مبني  هو 
العالقة بني الصهيونية وصهيون بالنسبة لنا ليست مجرد مسألة غريزة أو 
عاطفة قوية يجب احملافظة عليها، وإمنا أيضا استنتاج راسخ شديد األهمية 

ينبع من اعتبارات وضعية خالصة"4. 

شعار - االيتسل: "فقط هكذا"، )بالسالح و"أرض إسرائيل الكبرى"(
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قاعدة جديدة من الصفر في أية بقعة أخرى.  يقول جابوتنسكي في 
خضم اجلدل الذي دار بينه وبني خصومه الصهيونيني "يتعني علينا أن 
نؤكد مجددًا على حقيقة أنه يعيش في أرض إسرائيل حوالي 80 ألف 
يهودي، يشكلون قرابة 11 في  املائة من مجموع السكان، ومع أنهم 
اآلن معدومو الثقافة واحليلة من ناحية اقتصادية، ولكن باإلمكان، 
عن طريق إقامة مدارس وتقدمي مساعدة والعمل بصورة منظمة، أن 
نعيد، في غضون عشر سنوات، تربية وتثقيف كل اجليل الشاب في 
صفوف هذا اجلمهور، بشكل جذري". ويضيف جابوتنسكي معددا 
البنية التحتية اليهودية: "في أرض إسرائيل لدينا ثالثون مستوطنة 
مشاريع  حتى  ولدينا  بل  خاصة..  مبلكية  وأراض  ف��روع  له  وبنك 
احلصول  األرضية  هذه  وج��ود  بفضل  السهل  من  معينة.6   صناعية 
على موافقة اجلهات الدولية على إعطاء عهدة على فلسطني أكثر من 

أية بقعة أرض أخرى".
ال��ث��ال��ث، واأله���م حسب اع��ت��ق��ادي، ال��ذي يطرحه  إن االع��ت��ب��ار 
جابوتنسكي كمبرر عقالني وعملي الختياره فلسطني كهدف إقليمي 
مستويات  على  الفلسطينيني  ضعف  حالة  هو  الصهيونية  للحركة 
مختلفة. يقول جابوتنسكي: بسبب ضعف العرب وتخلفهم ونظرًا 
حلقيقة أنهم ال يشكلون قوة سياسية منظمة وقوية، فإن في مقدور 
اليهود امتالك تأثير في البالد وإقامة وطنهم القومي من دون أن يتمكن 
العرب من تشكيل عقبة جدية أمام هذه العملية، ف� "السكان العرب 
احملليون تنقصهم الثقافة والعلم كليا، وبالتالي فإن اليهود، الذين 
تقدما..  األكثر  البلدان  في  حتى  والنفوذ  التأثير  امتالك  استطاعوا 
سيتمكنون بسهولة من امتالك مثل هذا التأثير والنفوذ هنا" 7، أي 
وانعدام  بحسبه،   ، فلسطني  ألبناء  "املتدني"  التحضر  مستوى  أن 

تنظيمهم سياسيًا، يسهالن حتويل فلسطني وطنا لليهود.
بعدما حدد جابوتنسكي، استنادًا لألسباب واملبررات املذكورة، 
أن فلسطني هي البقعة األكثر مالءمة إلقامة  البيت القومي اليهودي، 
يطرح السؤال: ما هو موقفه جتاه حق الفلسطينيني الذين يعيشون في 
هذه الديار، والتي تشكل وطنا لهم، مع أنهم لم يحصلوا على حق 
تقرير املصير في إطار كيان سياسي مستقل آنذاك؟  ما هو األساس 
الهجرة إلى  اليهود في  األخالقي الذي يقيم عليه جابوتنسكي حق 
التنكر للحق  املفارقة أن  فلسطني وحتويلها إلى "أرض إسرائيل". 
الفلسطيني لم يتم من أجل حتقيق مطلب جماعة تقطن البقعة اجلغرافية 
نفسها وتنافس على السيطرة عليها وإمنا باسم جماعة مقترح أن تأتي 
مستقبال من كل أنحاء املعمورة لتستوطن فيها بناء على برنامج سياسي 

ما زال في طور التبلور والتشكل، ومطروحا من قبل حركة سياسية 
املختلفة.  اليهودية  املجتمعات  داخ��ل  آن��ذاك  هامشية  أقلية  تشكل 
الذي  والثمن  للفلسطينيني  بالنسبة  الصهيونية  مغزى  يعي  كان  هل 

سيدفعونه، أم أنه فكر فقط مبغزاها "اخلالصي" بالنسبة لليهود؟! 
قبل أن نتفحص موقفه جتاه هذه األسئلة، ال بد من اإلشارة إلى أن 
األمر الذي شغل اهتمام جابوتنسكي هو، في املقام األول، املشكلة 
اليهودية. فحلها يعتبر بالنسبة له األكثر إحلاحا واألكثر أهمية، بل 
يعتبر  فجابوتنسكي  أخرى.  قضية  أية  من  وعدالة  أخالقية  واألكثر 
اليهودي بدولة خاصة  فيه الشعب  الذي ال يحظى  الدولي  املجتمع 
ومستقلة، عاملًا من اللصوص واحلرامية، بيت دعارة ال حق له في 
الوجود، حتى لو كانت باقي املشاكل االنسانية قد حلت على أفضل 
وجه"8. هذا املقطع يظهر مدى مركزية وجوهرية املشكلة اليهودية 
في رؤية جابوتنسكي األيديولوجية.  فالعالم يعتبر لديه غير أخالقي 
هنا جاء مطلبه،  العدل مع شعبه. من  يتحقق  لم  وغير عادل طاملا 
كسائر  دولتهم  بناء  من  اليهود  بتمكني  بيل،  جلنة  أمام  طرحه  الذي 
الشعوب الطبيعية: "رجاء، أعطوه احلصة الالزمة... كي يتمكن 
من العيش"9.  إذا كان ما يطالب به جابوتنسكي هو "حصة طبيعية" 
لليهود بغية إنقاذهم من محنتهم، أوليس طلبه هذا، والذي يعني إقامة 
"حصتهم  من  للفلسطينيني  الواقع  في  حرمان  هو  قومي"،  "بيت 

الطبيعية" الالزمة لبقائهم كشعب؟!
يتحايل جابوتنسكي على هذه املعادلة بواسطة حتريف سياق مسألة 
وبني  أرض��ه  في  يعيش  شعب  مطلب  بني  ليس  فالصراع  ال��ص��راع، 
مطلب حركة قومية أخرى تسعى للسيطرة عليها، وإمنا بني جزء من 
شعب كبير ميتلك منطقة جغرافية مترامية األطراف وبني آخر ال ميلك 
شيئا. وعلى سبيل املثال فهو يدعي أمام جلنة بيل ذاتها )1937( بأنه 
ال يطالب ب� "حصة" الفلسطينيني وإمنا يطالب فقط بجزء يسير من 
مجمل "احلصة" العربية الكبيرة:  "ال أنكر أنه وخالل هذه العملية 
سيتحول العرب بالضرورة إلى أقلية في أرض إسرائيل هذه.  لكنني 
أنكر أن ذلك هو معاناة.  هذه ليست معاناة بالنسبة ألي عرق أو أمة، 
لديها اآلن عدد كبير من الدول القومية،  وسينضم إليها في املستقبل 
املزيد من الدول القومية.  فقط جزء، أو فرع واحد من هذا العرق، 
وهو ليس بالفرع الكبير، سيضطر للعيش في دولة تعود إلى غيره، 
وهذه هي حال األمم العظيمة في العالم". ويضيف موضحا موقفه: 
"من الصعب علي أن أذكر اسم أمة من األمم الكبيرة، التي توجد 
لها دول مستقلة وال يوجد لها في الوقت ذاته فرع واحد يعيش في 
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دول أخرى، وهذا أمر طبيعي بالتأكيد وال يعتبر مبثابة معاناة من أي 
نوع كان.  كذلك أيضا، عندما ُيطَرح إدعاء العرب في مقابل إدعاء 
اليهود، فإنني أدرك أن أية أقلية تفضل أن تكون أكثرية.  ومن املفهوم 
بالتأكيد أن العرب في أرض إسرائيل يفضلون هم أيضا أن تكون هذه 
البالد هي الدولة العربية رقم 4 أو 5 أو رقم 6، هذا األمر أدركه جيدًا، 
ولكن حني يطرح مطلب العرب في مقابل مطلب اليهود باالنقاذ، 
يغدو األمر كمن يسعى إلشباع "شهيته املفتوحة" مقابل مطلب من 

يشكو من خطر املوت جوعًا".10   
ويكرر جابوتنسكي مرارًا، وفي سياقات مختلفة، تشبيه "الشهية" 
الكثير" مقابل  الذين ميتلكون  في مقابل "املوت جوعًا"، "أولئك 
"هؤالء الذين ال ميتلكون شيئا"، محاوال استنادًا إلى ذلك أن يسوغ 
أخالقيا املطلب الصهيوني باحلق في البالد. وبحسب ما يدعيه فإن 
هناك حقا أخالقيا لليهود املعدومني في أن يأخذوا من العرب الذين 
ميتلكون ما يفوق حاجتهم بكثير، وذلك حتى يتمكنوا )اليهود( من 
حل مشكلتهم وإنهاء معاناتهم وضمان كينونتهم القومية. وعلى سبيل 
تعزيز  إلى  بذلك  ساعيا  خطبه،  إحدى  في  جابوتنسكي  يقول  املثال 
وتوطيد االدعاء اليهودي في مقابل االدعاء العربي الفلسطيني: "... 
علينا أن نطرح هذا األمر ليس كمسألة بني شعب إسرائيل وسكان أرض 
إسرائيل العرب، وإمنا كمسألة بني شعب إسرائيل والشعب العربي.  
فالشعب العربي، الذي يبلغ تعداده 35 مليون نسمة، ميتلك ما يقارب 
نصف مساحة أوروبا، في حني أن شعب إسرائيل، الذي يبلغ تعداده 
عشرة ماليني نسمة مشتتني ومشردين في أنحاء العالم، ال ميتلك شبرا 
واحدًا من األرض ولذلك فهو يريد أن يضع يده على هذه األرض، 
أرض إسرائيل... نحن نصر على وجهة النظر القائلة: نعطي من 

ال ميلك شيئا، ونأخذ ممن ميتلك أكثر من الالزم".11
التي  االدع���اءات  سلسلة  في  مركزية  مكانة  االدع��اء  ه��ذا  واحتل 
طرحها جابوتنسكي لدعم املطلب الصهيوني بالسيادة على فلسطني، 
معتبرا أن هناك حقا أخالقيا لليهود "كشعب مشرد معدوم.. يتهدد 
اخلطر وجوده القومي" في أن يأخذوا من العرب الذين لديهم أراض 
حسب  يشكل،  ال  العرب  من  فلسطني  وأخ��ذ  حاجتهم.  من  أكثر 
إدعائه، خطرًا على وجودهم القومي، وذلك ألن لديهم وفرة من 
تطلعاتهم  فيها  أن يجسدوا  التي ميكنهم  والديار األخرى  األراض��ي 
الوطنية، لكن من جهة أخرى فإن عدم إعطاء هذه البالد لليهود يعني 
احلكم باملوت على وجودهم القومي، نظرا ألنهم ال ميتلكون بقعة 
املصير.  تقرير  فيها حقهم في  أن يجسدوا  أرض أخرى يستطيعون 
اليهود بالسيادة على  إليه هو: إن مطلب  واالستنتاج الذي يخلص 
البالد والتي تخدم وجودهم القومي، عادل أكثر من مطلب العرب.

يبدو هذا الطرح الذي يؤسسه جابوتنسكي على مبادئ األخالق 
والعدل، مقنعا متامًا. إذ من الصعب، من ناحية أخالقية، تفضيل 
طلب شخص ما احلصول على "وجبة" بغية إشباع "شهيته" على 
طلب ذات الوجبة من قبل شخص آخر "يتضور جوعا". فال يعقل 
حرمان إنسان "يتضور جوعًا من حقه في أن يأخذ ولو بالقوة، كي 
ينقذ حياته، "من حصة" إنسان آخر لديه أكثر من الالزم لضمان بقائه 
ووجوده". غير أن اإلشكالية في طرح جابوتنسكي ال تكمن في املثل 
املطروح، وإمنا في عدم انطباق املثل على واقع الطرفني اللذين ضرب 
املثل حولهما. فمطلب احلركة الصهيونية حتويل فلسطني وطنا يهوديا 
يعني في واقع األمر سلب الفلسطينيني، الذين اعترف جابوتنسكي 
نفسه بتمايزهم الوطني كما سنرى في الفقرة التالية، من وجبة غذائهم 

من  التصحيحية  احلركة  "موقف  حول  بحثه  في  شفيط  يعقوب  يقول 
مقاليه  )فــي  يؤكد  جابوتنسكي  بــأن  العربية"  القومية-   - الوطنية  احلركة 
"اجلدار احلديدي" و"مغزى اجلدار احلديدي"( بشكل ال لبس فيه أن عرب أرض 
إسرائيل ليسوا اختراعا إمبرياليا بريطانيا أو اختراعا للقومية العربية أو جهة 
أخرى،  وليسوا جزءا ال يتجزأ من كيان قومي آخر، كما أنهم ليسوا معدومي 
الهوية القومية أو معدومي الوعي التاريخي والوحدة واملستقبل التاريخيني، 
بشكل  جابوتنسكي  أقر  ولقد  قوميا.  ومتميز  أصيل  تاريخي  كيان  هم  وإمنا 
واضح وصريح "أن لدى عرب أرض إسرائيل شعورا ووعيا قوميا طبيعيا"، وهم 
يجندون كل قواهم وطاقاتهم ملنع حتول فلسطني إلى أرض إسرائيل، وبسبب 
وأخالق  القومية، ثمة ضرورة لسياسة  املقاومة  وبسبب  املتبلورة  الهوية  هذه 

"اجلدار احلديدي"، كما سنرى الحقا.12 
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وعليه  الوطني.  بقائهم  استمرار  على  للمحافظة  الالزمة  الوحيدة 
فالسؤال احلقيقي الذي يجب طرحه هو: ما هو السند الشرعي لسلب 

جماعة قومية ما وطنها من أجل حل احملنة القومية جلماعة أخرى؟
يقول يعقوب شفيط في بحثه حول "موقف احلركة التصحيحية من 
احلركة الوطنية - القومية- العربية" بأن جابوتنسكي يؤكد )في مقاليه 
"اجلدار احلديدي" و"مغزى اجلدار احلديدي"( بشكل ال لبس فيه 
أن عرب أرض إسرائيل ليسوا اختراعا إمبرياليا بريطانيا أو اختراعا 
للقومية العربية أو جهة أخرى،  وليسوا جزءا ال يتجزأ من كيان قومي 
الوعي  معدومي  أو  القومية  الهوية  معدومي  ليسوا  أنهم  كما  آخر، 
تاريخي  كيان  هم  وإمنا  التاريخيني،  واملستقبل  والوحدة  التاريخي 
أصيل ومتميز قوميا. ولقد أقر جابوتنسكي بشكل واضح وصريح 
"أن لدى عرب أرض إسرائيل شعورا ووعيا قوميا طبيعيا"، وهم 
يجندون كل قواهم وطاقاتهم ملنع حتول فلسطني إلى أرض إسرائيل، 
وبسبب هذه الهوية املتبلورة وبسبب املقاومة القومية، ثمة ضرورة 

لسياسة وأخالق "اجلدار احلديدي"، كما سنرى الحقا.12 
ميكن أن نضيف إلى تشخيص شفيط الدقيق القرار جابوتنسكي 
بوجود قومية فلسطينية إقليمية متمايزة أن هذا اإلقرار ينبع بالذات من 
إنكار األخير لوجود أمة عربية.  ففي مقاله "تركيا في احلرب" يقول 
في هذا الصدد إن "أي مراقب لن يجرؤ على االدعاء بأن السكان 
في املغرب وتونس واليمن وسورية والعراق يشعرون بأنهم أبناء أمة 
واحدة. فهذه الشعوب ما زالت منقسمة بواسطة فوارق عميقة في 
النهضة  إلى  العربية  "التطلعات  أن  ويضيف  والعادات"،  التاريخ 
واالستقالل ال ميكن أن تعبر عن نفسها في برنامج واضح" وذلك 
ألنها "تتسم بالضبابية والغموض حالها في ذلك كحال مفهوم األمة 
العربية  إن "األم��ة  قالوا  الذين  ذات��ه".  وفي مقابل  العربية في حد 
تشمل جميع الشعوب الناطقة بلهجات عربية" يدعي جابوتنسكي 
أن "التشابه بني اللهجات فقط ال يكفي خللق أمة موحدة".. فالعالمة 
الوعي  في  أساسا  تتمثل  موحدة"  واح��دة  "أم��ة  وج��ود  على  الدالة 
اجلمعي بالوحدة القومية، "من هنا، طاملا أن هذا الشرط الضروري" 
غير متوفر لدى العرب في الدول املختلفة، فإن هذه األمة، كما يقول 
جابوتنسكي هي مبثابة "سراب" ال ميت إلى الواقع بصلة 13. بناء على 
هذا التشخيص الذي ينكر وجود قومية عربية واحدة ويقر في املقابل 
فقط بقوميات عربية محلية مختلفة، مييل جابوتنسكي بشكل طبيعي 
الفلسطينيني ككيان قومي منفصل ومستقل. هذا اإلقرار  إلى رؤية 
بتمايز واستقاللية "القومية" الفلسطينية يبرز بشكل جلي في مقاليه 

"اجلدار احلديدي" و"مغزى اجلدار احلديدي".  في مقاله األول 
يقول جابوتنسكي: "هناك عرب قالئل ميكن بالتأكيد رشوهم، لكن 
ذلك ال يعني أن عرب أرض إسرائيل مبجملهم مستعدون للتخلي عن 
التزامهم ووالئهم الوطني". ويضيف في مكان الحق من مقاله: "لو 
كان في اإلمكان )وأنا أشك في ذلك( إقناع عرب بغداد ومكة أن أرض 
إسرائيل ليست بالنسبة لهم سوى بقعة نائية صغيرة وغير مهمة، فإن 
أرض إسرائيل، حتى في هذه احلالة، ستبقى بالنسبة لعرب أرض 
إسرائيل مبثابة وطنهم، ومركز وأساس وجودهم القومي املستقل"14.

قومية  للفلسطينيني هوية  بأن  إذن  يقر  فإن جابوتنسكي  واحل��ال، 
خاصة ومميزة، وذلك بحكم انتمائهم إلى فلسطني التي تشكل مركز 
وجودهم القومي وأساسه. فاملكون اإلقليمي- اجلغرافي هو األساس 
نضيف  أن  وميكن  الفلسطينية.  القومية  هذه  عليه  بناء  تعرف  الذي 
جابوتنسكي  رأى  فلسطينية،  قومية  بوجود  هذا  إلق��راره  نتيجة  أنه 
على  والصهيونية(  الفلسطينية  )الوطنية  احلركتني  بني  الصراع  في 
البالد مبثابة صراع مطلق ال ميكن حله بواسطة التسويات السياسية، 
وذلك ألن الفلسطينيني ك� "شعب حي" لن يقبلوا بتقدمي تنازالت 

ملصق لـ"االيتسل"
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في مسائل مصيرية من هذا القبيل حتت أي ظرف كان. "فطاملا بقي 
لديهم ولو بصيص أمل بالتخلص منا، فإنهم لن يتخلوا عن هذا األمل 
مقابل كالم معسول أو وعود سخية"15. فاحلركة الوطنية الفلسطينية 
ستواصل مقاومة الصهيونية وأهدافها حتى يتم حسم الصراع بالقوة. 
أما الذين يعتقدون، في املعسكر الصهيوني، بأنه سيكون باإلمكان 
اقتصادية،  ام��ت��ي��ازات  وم��ن��ح  معتدلة"  "أه����داف  تبني  ط��ري��ق  ع��ن 
تخفيف حدة املعارضة الفلسطينية للصهيونية وأهدافها، فيرد عليهم 
جابوتنسكي في مقال له بعنوان "مائدة مستديرة مع العرب" قائال: 
"... يوجد بيننا أفراد واهمون يتخيلون أن باإلمكان دغدغة عواطف 
عرب أرض إسرائيل بواسطة امتيازات اقتصادية... هذا الوهم نابع 
من نظرة استخفاف بال حدود باإلنسان العربي." ويضيف موضحا: 
"هناك عرب قالئل ميكن شراؤهم، ولكن أحدا لن ينجح في إغراء 
شعب كامل على التخلي طوعا عن تطلعاته القومية مقابل امتيازات 

اقتصادية"16.
إن السؤال املطروح على ضوء إقرار جابوتنسكي الواضح بوجود 
قومية فلسطينية متمايزة: ملاذا يطرح، في سياق  تطرقه ملسألة احلق 
بني  ص���راع  أن��ه��ا  على  فلسطني  على  ال��ص��راع  مسألة  ال��ب��الد،  على 
الشعب اليهودي والشعب العربي كله، وليس بني احلركة الصهيونية 
أدبياته  مجمل  مراجعة  خالل  من  فواضح،  الفلسطيني؟  والشعب 
حول الصراع، أن هناك حتويرا واعيا للمعطيات التاريخية ينبع من 
التي  األخالقية  فاالعتبارات  دعائية.  ومناورات  تكتيكية  اعتبارات 
شدد جابوتنسكي على محوريتها أمام جلنة بيل، هي سارية املفعول 
ما دامت تخدم املصالح الصهيونية، ولكن إذا ما حدث وتعارضت 
هذه االعتبارات مع املصالح الصهيونية وشرعت تعمل لصالح املوقف 
الفلسطيني ال بأس من ضربها بعرض احلائط، واللجوء إلى حتريف 

التعامل  في  االنتقائي  التوجه  هذا  أيضا.  والتاريخ  الواقع  معطيات 
الصهيوني  اخلطاب  عامة  متيز  سمة  هو  األخالقية  االعتبارات  مع 
خدمة  هو  األخالقية  االعتبارات  دور  الفلسطينيني:  مع  تعامله  في 
املصالح الصهيونية  وليس كبح جماح ادعاءاتها و"شهيتها" إذا ما 
جلأنا إلى أحد التشبيهات املفضلة على جابوتنسكي. فتشويه الواقع 
وطرح مسألة احلق في فلسطني كصراع بني الشعب العربي والشعب 
اليهودي، وليس بني الشعب الفلسطيني واحلركة الصهيونية، يهدف 
الى احملافظة على كسب تعاطف وتأييد الرأي العام العاملي، والغربي 
واإلع��الم،  الدعاية  مجال  في  جابوتنسكي  فكفاءات  خاصة.  منه 
هي  الصحافة  ميدان  في  عمله  فترة  خالل  يبدو  كما  اكتسبها  والتي 
كفاءات مميزة 17 . وحصر حلقة الصراع مع شعب مستضعف يعيش 
على رقعة جغرافية محدودة سوف يشوه تلك الصورة الوضيعة التي 
عن  تبحث  مطاردة  جلماعة  كممثلة  ذاتها  عن  الصهيونية  رسمتها 
"حصة صغيرة" كي تتفادى خطر املوت جوعا. هذا احلصر سيلزمها 
أيضا بإعطاء تفسير مقنع قادر على شرعنة دفع الفلسطينيني الى ذات 
وهو  أال  منه،  اليهود  بإنقاذ  الصهيونية  احلركة  تطالب  الذي  املصير 
"خطر املوت جوعا". لتجاوز هذا االشكال الذي يؤدي إلى انهيار 
األساس األخالقي للمطلب الصهيوني، اختار جابوتنسكي بشكل 
واع تصوير الصراع زورا على أنه صراع مع الشعب العربي بأكمله، 
والذي "لديه أراض مترامية األطراف وتزيد عن حاجته"18. فيشير 
في إحدى رسائله: "يبدو أن االدعاء اإلحصائي "لدى العرب أراض 
تزيد عن حاجتهم" يترك أثرا إيجابيا على املستمعني املسيحيني هنا، 
واعتقد أنه يجب أن يكون له مثل هذا التأثير في إنكلترا أيضا"19. 
ويشير في مكان آخر إلى أنه يتعني على احلركة الصهيونية في طرحها 
ملسألة احلق على البالد:... "طرح هذا األمر ليس ك� )مسألة( بني 

قومية  بوجود  الواضح  جابوتنسكي  إقــرار  ضــوء  على  املطروح  السؤال  إن 
فلسطينية متمايزة: ملاذا يطرح، في سياق  تطرقه ملسألة احلق على البالد، مسألة 
الصراع على فلسطني على أنها صراع بني الشعب اليهودي والشعب العربي كله، 
وليس بني احلركة الصهيونية والشعب الفلسطيني؟ فواضح، من خالل مراجعة 
التاريخية  للمعطيات  واعيا  حتويرا  هناك  أن  الــصــراع،  حــول  أدبياته  مجمل 
ينبع من اعتبارات تكتيكية ومناورات دعائية. فاالعتبارات األخالقية التي شدد 
جابوتنسكي على محوريتها أمام جلنة بيل، هي سارية املفعول ما دامت تخدم 
إذا ما حدث وتعارضت هذه االعتبارات مع املصالح  املصالح الصهيونية، ولكن 
الصهيونية وشرعت تعمل لصالح املوقف الفلسطيني ال بأس من ضربها بعرض 

احلائط، واللجوء إلى حتريف معطيات الواقع والتاريخ أيضا.
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الشعب اليهودي وسكان أرض إسرائيل العرب، وإمنا كمسألة بني 
ممكنا  يكون  حتى  وذل��ك  ال��ع��رب��ي"20،  والشعب  اليهودي  الشعب 
وسهال توطيد مقولة "الشهية" مقابل "املوت جوعا" التي طرحها 

أمام جلنة بيل.

جابوتنسكي وانفتاح شهية اجلغرافيا والسياسة
القضية  من  مواقف جابوتنسكي  في  البارزة  املفارقات  إحدى  إن 
حول  األول  اخلطاب:  من  مستويني  بني  التأرجح  هي  الفلسطينية 
لوطن  الصهيونية  مطالب  أخالقية  لتأسيس  جوعا"  امل��وت  "خطر 
قومي لليهود، والثاني حول ما ميكن وسمه مبسوغات انفتاح الشهية 
الفلسطينيني  بتمايز  اعترف  أن��ه  مع  وسياسيا.  جغرافيا  الصهيونية 
القومي إال إن جابوتنسكي رفض فكرة أية شراكة سياسية معهم في 
مع  التاريخية  فلسطني  بوحدة  متسك  أنه  ذلك  إلى  أضف  وطنهم. 
متسك  فلقد  غربه.  عن  األردن  شرق  فصلت  املستعمرة  الدولة  أن 
نهر  وش��رق  غ��رب   - كاملة  إس��رائ��ي��ل"  "أرض  بفكرة  حياته  طيلة 
األردن - كوطن قومي خالص لليهود رافضا اية فكرة لتقاسمه مع 
رفض   - هذه  الثالثة  مواقفه  في  لالنتباه  املثير  األصليني.  أصحابه 
الشراكة ورفض التقاسم واملطالبة بفلسطني التاريخية كوطن يهودي 
- هو جتاهله ملسوغ "احملنة الوجودية" واستبداله باعتبارات سياسية 
تشبيه  باستثناء  مختلفة  مسوغات  طرح  لقد  فحواها.  في  تاريخية 
ويستند  اإلستراتيجي،  األمني  األول هو  املسوغ  "املوت جوعا": 
إلى االدعاء القائل بأن املنطقة املقترحة لقيام الدولة اليهودية مبوجب 
بصورة  عنها  للدفاع  قابلة  غير   ،)1937 )ل��ع��ام  التقسيم  م��ش��روع 
ناجعة، وإنها ستبقى دائما قابعة في "دونية إستراتيجية" مقارنة مع 

املنطقة املخصصة للدولة العربية )الفلسطينية(21. مسوغ آخر طرحه 
جابوتنسكي ضد تقسيم البالد، أو ضد إقامة الدولة اليهودية على 
جزء من البالد، يستند إلى مشكلة "النزعة االنفصالية لدى العرب". 
تشمل  س��وف  فقط  البالد  من  ج��زء  على  املقترحة  اليهودية  ال��دول��ة 
ايضا أقلية عربية سترغب مستقبال في االنضمام إلى الدولة العربية 
املجاورة األمر الذي سيشكل خطرا على وجود الدولة اليهودية 22. 
املسوغ الثالث يستند إلى مسألة الهجرة اليهودية، ويدعي مبوجبه أن 
املنطقة املخصصة للدولة اليهودية بناء على مشروع التقسيم، ال تكفي 
الستيعاب هجرة يهودية كبيرة 23. وعليه فهو يعتقد أن دولة يهودية 
على جزء من أرض إسرائيل تعني عمليا ضربة مميتة للهجرة اليهودية 
وللمشروع الصهيوني بأكمله24. املسوغ الرابع هو سياسي في جوهره 
ويقول إنه إذا ما جنحت الصهيونية في أن تأخذ من الفلسطينيني جزءا 
وتاريخيا  دينيا وسكانيا  األهم  نظرهم  في  يعتبر  وال��ذي  من وطنهم 
فهناك إمكانية لالستيالء على اجلزء املتبقي من فلسطني التاريخية - أي 
ذلك الواقع شرق نهر األردن. ففي شرق األردن "تسكن مجموعة 
صغيرة فقط من البدو"، وأهميته للفلسطينيني أقل مقارنة مع اجلزء 
بشرق  ملطالبتنا  الفلسطينية  فاملعارضة  وعليه  النهر25.  غربي  الواقع 
ستضعف  املطلب-  هذا  على  باإلحلاح  حقا  باشرنا  ما  إذا  األردن- 
مبا ال يقاس مع املطلب الذي خبرناه في املعركة احلقيقية على غرب 
"أرض  بكل  ملطالبته  امل��ب��رر  أخ���رى:  بصيغة  إس��رائ��ي��ل"26.  أرض 
قدرتهم  وع��دم  الفلسطينيني  ضعف  إل��ى  بالذات  يستند  إسرائيل" 
الصهيونية  احلركة  فقدرة  الصهيوني.  املشروع  ام��ام  الوقوف  على 
بهذا  للمطالبة  املبرر  هي  فلسطني  كامل  على  االستيالء  حتقيق  على 
االستيالء. املسوغ االخير هو تاريخي ديني. يقول جابوتنسكي أن 

مع أنه اعترف بتمايز الفلسطينيني القومي إال إن جابوتنسكي رفض 
فكرة أية شراكة سياسية معهم في وطنهم. أضف إلى ذلك أنه متسك 
بوحدة فلسطني التاريخية مع أن الدولة املستعمرة فصلت شرق األردن 
عن غربه. فلقد متسك طيلة حياته بفكرة "أرض إسرائيل" كاملة - غرب 
وشرق نهر األردن - كوطن قومي خالص لليهود رافضا اية فكرة لتقاسمه 
مع أصحابه األصليني. املثير لالنتباه في مواقفه الثالثة هذه - رفض 
الشراكة ورفض التقاسم واملطالبة بفلسطني التاريخية كوطن يهودي - هو 
جتاهله ملسوغ "احملنة الوجودية" واستبداله باعتبارات سياسية تاريخية 

في فحواها.
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للشعب اليهودي رابطة تاريخية بكامل أرض إسرائيل وأن هذه الرابطة 
ال تقتصر على جزء منها فقط.  وبكون هذه الرابطة هي جتاه كامل 
البالد فإن حقهم في السيادة ينسحب على "أرض إسرائيل بأكملها" 
وليس على جزء منها. وعلى سبيل املثال فقد تطرق في خطاب له في 
وارسو العام 1938، إلى مسألة الرابطة التاريخية ووحدة البالد بقوله 
"... في مقدمة )كتاب( االنتداب البريطاني على أرض إسرائيل 
جرى التأكيد على حقيقة وجود رابطة تاريخية بني الشعب اليهودي 
وأرض إسرائيل، وبإمكان املؤرخ الذي يرغب في معرفة ماهية هذه 
الرابطة أن يعود إلى كتاب التوراة"27.  وقد ذكر في اخلطاب نفسه 
أماكن مختلفة في البالد تقع خارج منطقة الدولة اليهودية املقترحة، 
مثل اخلليل ونابلس وجلعاد، والتي ال يجوز ألحد - كما قال- التنازل 
عنها.  وفي مكان آخر ذكر بالروحية ذاتها أن احلق التاريخي وليس 
وقائع االستيطان، هو الذي دفع أمم العالم وشعوبه إلى االعتراف 

بحق الشعب اليهودي على البالد 28.

جابوتنسكي والالمباالة 
إزاء احلق الفلسطيني

والسيادة  احلق  مسألة  حيال  مبرراته  وع��رض  موقفه  مناقشة  بعد 
على البالد، تبرز للعيان عدم مباالته جتاه سلب الفلسطينيني وطنهم 
وجتاهله حلقوقهم ولتطلعاتهم الوطنية. وترتبط هذه الالمباالة بخلفية 

جابوتنسكي الثقافية والفكرية، والسياق الكولونيالي الغربي لنشأته 
الشخصية ونشأة وتطور احلركة الصهيونية عامة. لقد نشأ جابوتنسكي 
اللتني  االستعمارية،  والسياسة  اإلمبريالية  النظرية  عهد  في  وتربى 
وسمتا نظرة الغرب إلى العالم غير الغربي.  فهذه الفترة من التاريخ 
األوروبي، اتسمت من جملة ما اتسمت به، ليس فقط بالالسامية 
األوروبية التي أثرت على تطور وبلورة وجهة نظره )أي جابوتنسكي( 
باملفاهيم  أيضا  وإمن��ا  اليهودية،  املشكلة  حل  مسألة  في  الصهيونية 
اإلمبريالية والكولونيالية والتي كان لها تأثير على موقفه ونظرته إلى 

الفلسطينيني واملجتمعات الالغربية عامة.
ال��ب��ح��ار وتسويغها  خ��ل��ف  ب��ق��اع  ع��ل��ى  األوروب���ي���ة  ال��س��ي��ط��رة  إن 
البدائي  الشرق  إل��ى  النظرة  يعكسان  واألخ��الق��ي،   األيديولوجي 
املناخ  ثقافية ذات بعد عاملي. في هذا  أية غاية ورسالة  واملجرد من 
من االستعالء "الثقافي" للغرب نشأ جابوتنسكي، وقيادات احلركة 
والشرق  الغربي،  غير  للعالم  رؤيته  وتشكلت  عامة،  الصهيونية 
 ،)1926( "ال���ش���رق"  م��ق��االت��ه:  ف��ي  خ���اص.  بشكل  امل��ت��خ��ل��ف 
"السالم" )1924(، "موضة اآلرابسك" )1927(، يوجد تعبير 
واضح عن موقفه الرافض للشرق وثقافته، واملشمئز منهما إلى جانب 
االميان املطلق بالغرب وبتفوق رسالته احلضارية.  ففي مقاله "موضة 
اآلرابسك" يعتبر جابوتنسكي "الشرق" مستوى او مرحلة متخلفة 
في تاريخ الثقافة وليس نوعا من الثقافة. فجابوتنسكي ينتقد بشدة 
ذلك الفهم الذي يرى في "الشرق" نوعا من الثقافة في حد ذاته وأن 
له روحية ثقافية خاصة ومميزة.  فخالفا للغرب الذي توجد له غاية 
ثقافية ورسالة عاملية، فإن "الشرق" ال يشكل ثقافة في حد ذاته وال 
توجد له غاية أو رسالة عاملية شاملة، وإمنا هو مرحلة بدائية من ثقافة 
الغرب. "إن جميع أشكال احلياة التي متيز اليوم الشرق... تنتمي 
ببساطة إلى درجة معينة في تطور جميع الشعوب.  وما يسمى شرق 

باملعنى الثقافي ما هو إال عصور وسطى تأخر وصولها"29.
بني  املقارنة  من  نوعا  جابوتنسكي  يجري  "ال��ش��رق"  مقال  وف��ي 
الغرب املتقدم والشرق املتخلف.  ففي مجال الدين على سبيل املثال، 
يدعي أنه وخالفا للغرب الذي حترر من تأثير الدين، مما ساهم كثيرا في 
تقدمه العلمي والثقافي، فإن الشرق والشعوب االسالمية خاصة، ما 
زالوا خاضعني للتأثير السلبي للدين والذي يعيق تطورهم: "الشرق 
يحترم جدًا التأثير احلقيقي لآللهة، ويريد أن يراه في كل شيء.. في 
منظومة الشرائع والقوانني، في طابع البحث العلمي،  في متضية وقت 
أحمد وفاطمة، في املالبس، في املطبخ وما إلى ذلك" 30.  ويضيف 

طوابع بريدية جلابوتنسكي
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موضحا: إن تأثير الدين في احلياة اليومية وكل مناحي حياة شعوب 
الشرق،  وخاصة املسلمني، يشكل دليال على تخلف هذه الشعوب 

وعلى أنها ما زالت تعيش في العصور الوسطى ألوروبا.
كذلك يتطرق جابوتنسكي، بنفس الروحية من االشمئزاز، إلى 
الناحية السياسية مشيرا إلى أنه وخالفا ألوروبا التي أقامت برملانات 
وكرست حريات الفرد وحرية التعبير فقد "بقي الشرق حتت سلطة 
استبدادية.. سلطة غير محدودة للشيخ على الفالح، لألب على 
أبنائه، للزوج على زوجته"، وكل ذلك من دون أية بادرة احتجاج 
أو معارضة من جانب املقموعني. وباملجمل يقول: خالفا ألوروبا 
ظل  وتقفز،  وتبني،  وتهدم،  وتصحح،  وجتتهد،  "تبحث،  التي 
الشرق، طاملا كانت أوروبا ال تدفعه وال تستفزه أو تغضبه، يراوح في 
مكانه. ففي الشرق تسود فروق هائلة بني األغنياء والفقراء، وينتشر 
االستغالل، وهو أمر لم يسمع عنه الغرب منذ مائة عام، ومع ذلك 
ال وجود حلركة فقراء فاعلة ضد التوزيع غير العادل للموارد املادية، 
او احتجاج على شكل ضغط شعبي معني. قدرة الشعب الشرقي على 
االكتفاء بالقليل هي متاما مثل عدم الرضا املبدئي الصارم لدى الطبقات 
العامة األوروبية"31.  املعدومة في أوروبا- اخلط األساسي للحياة 
فجميع هذه الصفات الشرقية ال تدل على وجود ثقافة قائمة بذاتها، 
وإمنا تدل على تخلف وعدم نضج ثقافي، وهي تشير إلى  "مرحلة 

متدنية للثقافة"32.  
واحلال، إذا كان كل ما هو موجود في الشرق هو تخلف وقمع وفقر 
وبدائية، فإن تغييره أو هدمه لن يكون إذن عمال غير أخالقي.  من هنا 
لم ير جابوتنسكي على اإلطالق أي ظلم أو إجحاف في الكولونيالية 
األوروبية، ذات الرسالة احلضارية، وال في فرض ثقافتها الديناميكية 
املتطورة، على الشرق وشعوبه، وإنقاذهم بذلك من تخلفهم الثقافي. 

غير أن كل هذه هي حسب قوله "صفات عدم نضج" وبالتالي ال بد من 
معاجلة هذا التخلف وعدم النضج بالثقافة 33.  وفي مكان آخر يقول 
بالروحية ذاتها إن الكولونيالية الغربية تلعب دورا إيجابيا في الشرق 
من حيث أنها تساعد شعوب الشرق وتساهم في تطويرهم.  ولذلك 
الشعوب.   لهذه  رحمة  وليس  لعنة  االستعمار  تصفية  في  يرى  فهو 
تثبت  التي  الصفحات  مئات  كتابة  "ميكن  السياق  هذا  في  ويقول  
البلدان  تلك  في  عظيمة  حضارية  رسالة  أدى  األوروب��ي  احلكم  أن 
أنفسهم"34.  للعرب  رحمة  وليس  لعنة  إلى  ستتحول  تصفيته  وأن 
فجابوتنسكي على قناعه تامة بأنه ال ميكن للشرق، بقواه الذاتية، أن 
ينهض ويتطور ويتقدم من دون االستعانة بالغرب املتقدم واملتحضر. 
نتيجة لهذا الفهم، وبحكم متاثله مع االستعالء الثقافي والتقني لدى 
الغرب، حمل جابوتنسكي بشدة على وجهة نظر استثنائية ترددت في 
هامش احلركة الصهيونية والقائلة بأن على الصهيونية أن تتبنى توجها 
"شرقيا" وأن تنأى بنفسها عن الغرب، نظرا ألن اليهود هم باألساس 
شعب شرقي.  ففي رده على هذا الطرح أنشأ يقول "ليس لدينا نحن 
اليهود أي شيء مشترك مع ما يسمى ب� )الشرق( واحلمد لله"35. وفي 
مكان آخر قال بالروحية ذاتها، ولكن مع التشديد أكثر على التباعد 
النفسي الروحاني والثقافي بني اليهود والشرق، إن "الشرق غريب 
بالنسبة إلي، وكذلك كل ما يرتبط بهذا املصطلح.. انا ال أفهم تقاليده 
وال أفهم جماله.. أذني ال تستسيغ أنغامه، وأفكاره ال تثير اهتمامي، 
ولو قيض لي أن أزور قبيلة األسكيمو في أقصى القطب الشمالي، 

لكنت قد شعرت بأنني واحد منهم أكثر مما هو هنا"36.
في املقابل يشير جابوتنسكي من جهة أخرى إلى البعد األوروبي 
إلى  ننتمي  اليهود  "نحن  بقوله:  ع��ام،  بشكل  اليهود  ول��دى  لديه 
الغرب... فأوروبا لنا، نحن من بني ُبناتها وروادها األوائل.. أكثر 

واحلال، إذا كان كل ما هو موجود في الشرق هو تخلف وقمع وفقر وبدائية، 
فإن تغييره أو هدمه لن يكون إذن عمال غير أخالقي.  من هنا لم ير جابوتنسكي 
الرسالة  ذات  األوروبــيــة،  الكولونيالية  في  إجحاف  أو  ظلم  أي  اإلطــالق  على 
احلضارية، وال في فرض ثقافتها الديناميكية املتطورة، على الشرق وشعوبه، 
وإنقاذهم بذلك من تخلفهم الثقافي. غير أن كل هذه هي حسب قوله "صفات 
عدم نضج" وبالتالي ال بد من معاجلة هذا التخلف وعدم النضج بالثقافة 33.  
وفي مكان آخر يقول بالروحية ذاتها إن الكولونيالية الغربية تلعب دورا إيجابيا 
في الشرق من حيث أنها تساعد شعوب الشرق وتساهم في تطويرهم.  ولذلك 

فهو يرى في تصفية االستعمار لعنة وليس رحمة لهذه الشعوب. 
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من أي شعب آخر"، ويضيف "يحق لنا أن نقول، إن الثقافة الغربية 
هي دم من دمنا، حلم من حلمنا وروح من روحنا.  لذلك فإن االبتعاد 
عن )الثقافة الغربية( واالقتراب من )الشرق( يعني بالنسبة لنا التنكر 
ألنفسنا"37.  وبحسب وجهة نظره، فإن العودة إلى الشرق ليس لها، 
ثقافيا  اليهود، سوى مغزى جغرافيا، ولكن ليس مغزى  ناحية  من 
وروحيا.  ويقول "نحن ذاهبون إلى أرض إسرائيل"،  أوال من أجل 
راحتنا القومية، وثانيا كما قال ]ماكس[ نورداو )1849- 1923(، 
من أجل "توسيع حدود أوروبا حتى نهر الفرات"38. هذه املهمة أو 
الرسالة الثقافية التي ينسبها جابوتنسكي إلى الصهيونية، باالضافة إلى 
املهمة القومية، في نشر ثقافة الغرب وقيمه، تعني من ناحية عملية، 
حسب قوله "كنس وإزالة آثار الروح الشرقية بصورة جذرية من أرض 
إسرائيل"39،  أي تطهير البالد من "شرقية" الشعب القاطن فيها، 
وحتويلها إلى بلد غربي عن طريق توطينها باليهود األوروبيني، الذين 
سيجلبون معهم ثقافة الغرب وقيمه إلى الشرق.  ولكن في عملية 
حتويل فلسطني إلى بلد غربي أوروبي بواسطة الصهيونية، لم يخف 
جابوتنسكي خشيته من أن الصهيونية ذاتها قد تتلوث في أثناء عملية 
ثقافي  "انحطاط  من  تعاني  التي  االسالمية  الشرقية-  ال��روح  كنس 
واجتماعي". مبعنى أنه يخشى من أن البيئة الشرقية التي سيعيش فيها 
الصهيونيون ستؤثر على قيمهم وثقافتهم الغربية.  لذلك فهو يحذر 
الصهيونيني ويحثهم على اتخاذ الوسائل واالحتياطات الالزمة كي 
ال يتأثروا بالبيئة الشرقية التي سيحاربون ضدها في أثناء عملية حتويل 
هذه البالد إلى بالد يهودية أوروبية، والتي سيعيشون فيها )أي البيئة 
الشرقية( بعد حتقيق هذا الهدف.  ويقول في هذا الصدد : "خالل 
الفترة االنتقالية أو بعدها، سنضطر للعيش في أرض إسرائيل وسط 
بيئة مشبعة برائحة الشرق... نحن ننصح كل واحد منا، حني يسير 

مرتديا معطفا في الشوارع )الشرقية( الضيقة في إسطنبول، القاهرة أو 
القدس، أن يثني أطراف معطفه كي ال يغطيه الغبار بأي شكل كان، 
وأن ينظر جيدًا في أي مكان عليه أن يضع قدمه فيه، ليس ألننا يهود، 
وحتى ليس ألننا من أوروبا، وإمنا ببساطة ألننا أناس متحضرون"40.

شعوب  وثقافة  للشرق  ومقته  استعالؤه  ذل��ك-  كل  يؤثر  فكيف 
التام مع أوروبا وثقافتها وقيمها من جهة  الشرق من جهة، ومتاثله 
أخرى- على موقفه جتاه مسألة حق السيادة على البالد، وعلى نظرته 
للتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني؟. على ضوء عرض موقف 
للكولونيالية  اإليجابي  وتقديره  والغرب،  الشرق  جابوتنسكي جتاه 
األوروبية، نرى أن موقفه جتاه املسألة الفلسطينية يقتات، من ناحية 
فكرية، من مصدرين: املصدر الصهيوني- اليهودي، أي حق اليهود 
في وطن كي ال يبقوا أقلية مالحقة ومضطهدة في كل مكان، وهو 
ما يشكل مصدر محنتهم القومية، واملصدر الصهيوني- األوروبي، 
"من  كجزء  للصهيونية  جابوتنسكي  رؤية  في  نفسه  عن  يعبر  الذي 
وتوسعه  الكولونيالي  استعماره  حركة  ومن  العاملية"  الغرب  رسالة 
خارج حدود أوروبا. ويتجلى ذلك في شكل خاص في املقارنات 
الكثيرة التي يجريها جابوتنسكي بني االستيطان اليهودي في فلسطني 
واالستيطان األوروبي في أماكن وبقاع أخرى من العالم 41. يفسر 
هذا الفهم للصهيونية عدم اكتراثه جتاه الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون 
جراء املشروع الصهيوني. فقمع وإخضاع تطلعاتهم ال ينطوي على 
ظلم أو عدم أخالقية، طاملا أن احلديث يدور على تطلعات وحقوق 
تخص شعبا شرقيا ذا ثقافة متخلفة، وبالتالي عدمية القيمة مقارنة مع 
والتطوير.  للتغيير واإلعمار  تسعى  التي  الصهيونية  احلركة  مطالب 
فاملسألة هي حق ثقافة معينة في مقابل حق ثقافة أخرى، وتفوق احلق 
اليهودي على البالد ينبثق عن تفوق ثقافي بكونهم جزءا عضويا من 
أوروبا، متاما مثلما أن دونية احلق الفلسطيني في نظره تنبثق عن تأخر 

وتخلف الفلسطينيني ثقافيا واجتماعيا، بحسب منظوره.

البرنامج السياسي إلدارة 
الصراع مع الفلسطينيني

بالثبات  الفلسطينية  املسألة  جت��اه  جابوتنسكي  موقف  اتسم  لقد   
واالنسجام بني األيديولوجي والسياسي. ولكونه رجل معارضة فقد 
حدود  وبني  األيديولوجية  املنطلقات  بني  بالتناقضات  تأثرًا  أقل  كان 
االمكانيات السياسية في ظل قيود وضغوطات الواقع احمللي والدولي. 
بعبارة أخرى، بحكم كونه في املعارضة، لم تنشأ في موقفه من املسألة 

الفكرة الكولونيالية: أول التجسيدات على األرض الفلسطينية
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املبدئي  األي��دي��ول��وج��ي  البعد  ب��ني  ت��ض��ارب  أو  فجوة  أي��ة  الفلسطينية 
اإلسرائيليان  االجتماع  عاملا  يشير  العملية.  السياسية  املمارسه  وبعد 
دان هوروفيتس وموشيه ليسك في هذا الصدد الى أن "... اجلهة 
كان  التي  فلسطني[  في  اليهودي  ]االستيطان  الييشوف  في  الوحيدة 
موقفها جتاه العالقات بني اليهود والعرب موقفا حاسما ال لبس فيه، 
سواء على املستوى املبدئي أم على املستوى العملي، هم التصحيحيون 
الذين سعوا إلى حسم النزاع بشكل أحادي اجلانب سواء عن طريق 
التشخيص  هذا  البريطاني"42.  الدعم  خالل  من  أم  القوة  استخدام 
صحيح ولكنه جزئي حيث أن اخلالف بني التيارات املختلفة املنضوية 
حتت سقف الصهيونية هي اختالفات حول التدرج في حتديد األهداف 
وحتقيقها وفقا لإلمكانيات السياسية وليس في املنطلقات األيديولوجية 
املبدئية جتاه القضية الفلسطينية. يجب التذكر انه كلما زادت القدرات 
اقتربت  كلما  الصهيونية  للحركة  والعسكرية  امل��ادي��ة  واإلمكانيات 
املواقف الرسمية، والعمالية خاصة، من تلك األيديولوجية املنسوبة 
سيتمحور  ح��ال  ك��ل  على  ع��ام��ة.  اليمينية  وامل��ع��ارض��ة  جلابوتنسكي 
قبل  من  صياغتها  متت  كما  األيديولوجية  املنطلقات  حول  البند  هذا 
جابوتنسكي والذي يعتبر من أوضح منظري احلركة الصهيونية للصراع 
املتعلق  السياسي  برنامجه  مبادئ  على  هو  التركيز  الفلسطينيني.  مع 
النظرية. إجرائيا ميكن  الفكرية-  الفلسطينية وعلى منطلقاته  باملسألة 
تقسيم هذا البرنامج السياسي إلى شقني: األول متعلق بفترة الصراع 
والذي سيحسم بالقوة العسكرية. الثاني يعالج الواقع السياسي ما بعد 
التسليم الفلسطيني بالسيطرة الصهيونية. أي  احلسم العسكري ومع 
ما بعد إقامة الدولة اليهودية على ضفتي نهر األردن )"أرض إسرائيل 

الكاملة"( والتي سيشكل الفلسطينيون فيها أقلية قومية.
الصراع  إن  احل��دي��دي"،  مقاله "اجل��دار  في  يقول جابوتنسكي    

بني الفلسطينيني وبني احلركة الصهيونية، وبحكم كونه صراعا بني 
ال  ص��راع   هو  مطلقة،  بصورة  أهدافهما  تتناقض  وطنيتني  حركتني 
ميكن حله بالطرق السياسية، وذلك لعدم وجود أية إمكانية للتسوية 
والتنازل سواء من جانب الفلسطينيني أو من جانب احلركة الصهيونية.  
ويستند رفضه )أي جابوتنسكي( ألي مفاوضات أو إمكانية التوصل 
طوعا التفاق سياسي بني الطرفني، إلى وجهة نظره القائلة بأن العرب 
الفلسطينيني غير مستعدين لقبول أي اتفاق مع احلركة الصهيونية.  
مؤداها  تاريخية  حقيقة  مبنزلة  يراه  ما  إلى  االستنتاج  هذا  يسند  وهو 
ماهية  وعن  الثقافي  مستواها  عن  تام  ومبعزل  أصالنية،  أمة  أية  أن 
موقف املستوطنني األجانب، سترفض وتقاوم بكل قوة أية محاولة 
استيطانية غريبة في وطنها.  فموقف هؤالء املستوطنني، سواء أكان 
عدائيا شرسا أم معتدال ولينا، ليس له تأثير وأهمية ملموسة بالنسبة 

ملقاومة السكان األصليني.  
ويشير جابوتنسكي في مقاله "اجلدار احلديدي" قائال: "يوجد 
في  جرت  التي  االستيطان  طريقة  حول  عامة  فكرة  ق��ارئ  كل  لدى 
بلدان أخرى، وأنا أقترح على هذا القارئ أن يتذكر جميع األمثلة 
األقل،  على  واح��د،  مثال  على  العثور  يحاول  وأن  يعرفها،  التي 
جرى فيه استيطان بلد ما مبوافقة سكانه األصليني.  ال توجد حالة 
متخلفني(  أم  متحضرين  أكانوا  )س��واء  األصليون  فالسكان  كهذه، 
قاوموا املستوطنني دائما بصالبة وعناد.  وسواء أكان سلوك املستوطن 
متزنا أم فظا فإن األمر ليس له أي تأثير.. فاألصالني يقاتل بشراسة 
الفظ واملعتدل على حد س��واء"43.  املستوطنني،  أن��واع  ضد جميع 
ألية  مقاومتهم  في  األصليني  السكان  إص��رار  ان  أخ��رى:  بكلمات 
محاولة استيطانية من قبل جماعة أجنبية، ليست له أية صلة بنظرة 
أساسية  حقيقة  في  راس��خ  ش��يء  هو  وإمن��ا  وموقفها،  اجلماعة  ه��ذه 

وتقديره  والــغــرب،  الــشــرق  جتــاه  جابوتنسكي  موقف  عــرض  ضــوء  على 
الفلسطينية  املسألة  جتاه  موقفه  أن  نرى  األوروبية،  للكولونيالية  اإليجابي 
يقتات، من ناحية فكرية، من مصدرين: املصدر الصهيوني- اليهودي، أي حق 
اليهود في وطن كي ال يبقوا أقلية مالحقة ومضطهدة في كل مكان، وهو ما 
يشكل مصدر محنتهم القومية، واملصدر الصهيوني- األوروبي، الذي يعبر عن 
نفسه في رؤية جابوتنسكي للصهيونية كجزء "من رسالة الغرب العاملية" ومن 
حركة استعماره الكولونيالي وتوسعه خارج حدود أوروبا. ويتجلى ذلك في شكل 
خاص في املقارنات الكثيرة التي يجريها جابوتنسكي بني االستيطان اليهودي 

في فلسطني واالستيطان األوروبي في أماكن وبقاع أخرى من العالم 41.
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بسيطة: "... إن أي أصالني في أي مكان وزمان ال ميكن له أن 
"بيتها  وطنها  في  ترى  أصالنية  أمة  فكل  أجنبي".  باستيطان  يقبل 
لن  وهي  األب��د..  إلى  فيه  وتبقى  تعيش  أن  "تريد  ال��ذي  القومي" 
إدارة شؤون هذا  في  أو حتى شركاء جدد  بأسياد جدد  تقبل طوعًا 
واملستوطن،  األصالني  لعالقة  ه��ذا  التاريخي  الفهم  البيت"44.  
فالفلسطينيون  ال��ص��ه��ي��ون��ي.   الفلسطيني-  ال��س��ي��اق  ع��ل��ى  ينطبق 
كجماعة "أصالنية" ليسوا شاذين وبالتالي فإن مقاومتهم للمستوطن 
اليهودي - الصهيوني لن تكون أقل ضراوة وعنادًا،  وذلك ألنهم 
ينظرون إلى وطنهم كما يقول جابوتنسكي "على األقل بنفس احلب 
الفطري وبنفس التعصب العضوي، الذي نظرت فيه قبائل اآلزتيك 
)شعب املكسيك األصلي( إلى املكسيك"45، وعليه، فإنهم بحكم 
هذا احلب وهذا التعصب، لن يقبلوا أية محاولة استيطان أجنبية في 
وطنهم، ولن يوافقوا بإرادتهم احلرة على التنازل عن سيادتهم على 
هذا الوطن الحالل سيادة يهودية صهيونية بديلة، عليه أو حتى على 
جزء منه.  من هنا استنتاجه القائل بأنه ال ميكن حملاوالت رشو بعض 
الفلسطينيني أو متويه أهداف الصهيونية أو إظهارها مبظهر معتدل أن 
تؤثر قيد أمنلة على مقاومة الفلسطينيني.  يقول جابوتنسكي في هذا 
السياق: "منشوراتنا الداعية للسالم حتاول إقناعنا بأن العرب قبيلة 
إسرائيل  أرض  في  األقدمية  تتنازل عن حق  ميكن شراؤها وجعلها 
العربية  للعقلية  الفهم  هذا  مثل  واقتصادية.  ثقافية  امتيازات  مقابل 
في أرض إسرائيل مرفوض كليا لدي"46.  رفض جابوتنسكي لهذا 
الصهيونية،  احلركة  داخ��ل  احللقات  في بعض  ت��ردد  ال��ذي  االدع��اء 
فهم  سوء  من  جوهرها  في  نابعة  الفلسطينيني  معارضة  بأن  والقائل 
أو عن طريق  الدعاية،  وأنه ميكن عن طريق  الصهيونية،  أله��داف 
الرشوة والتمويه، تخفيف حدة معارضتهم ولرمبا أيضا احلصول على 
موافقتهم للمشروع الصهيوني، هذا الرفض يستند إلى إقراره بالعامل 

القومي الذي يقف وراء املعارضة واملقاومة الفلسطينية.  ومما ال شك 
فيه أنه )أي جابوتنسكي( كان من بني أوائل الصهيونيني الذين شخصوا 
الدافع القومي وراء هذه املقاومة للصهيونية وألهدافها، ومن هنا فهو 
يرد على هذه االدعاءات بقوله: "إن هذا الوهم الصبياني ينبع من نوع 
من الشعور باالزدراء جتاه الشعب العربي. يبدو وفقا لرأي "محبي 
العرب" لدينا بأن العرق العربي ليس سوى أناس جشعني، مستعدين 
لبيع التزامهم الوطني مقابل شبكة سكة حديد متطورة".  وميضي 
في نقده قائال: "ميكن بالتأكيد رشوة قلة من العرب، لكن ذلك ال 
يعني أن عرب أرض إسرائيل مبجملهم مستعدون لبيع وطنيتهم أو 

التخلي عنه "47. 
ولكي يدعم رأيه هذا، يستند جابوتنسكي إلى جريدة "الكرمل" 
الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الفلسطينيني يدركون فعال أن الصهيونيني 
ال ينوون في تلك املرحلة طردهم وقمعهم أو إخضاعهم لسلطتهم، 
نظرا ألنهم )أي الصهيونيون( لم يحشدوا بعد القوة الكافية، لكن 
هذا الوضع سيتغير بفضل الهجرة اليهودية التي ستحول اليهود إلى 
أغلبية، ولهذا السبب يدرك الفلسطينيون أن املعركة الفاصلة ستدور 
في األساس حول موضوع الهجرة.  ويضيف "هذا فقط ما يريده 
الصهيونيون ويسعون إليه وهو بالضبط ما ال يريده العرب ألن اليهود 
أغلبية، وحينئٍذ ستقوم  إلى  الطريقة روي��دًا روي��دًا  بهذه  سيتحولون 
تلقائيا حكومة يهودية، وسيكون مصير األقلية العربية حتت رحمة 
اليهود،  وقد سمعوا حول معنى أن يكونوا أقلية أمورا وردت بالذات 
على لسان اليهود أنفسهم لذلك ال يوجد هنا سوء فهم.  فالصهيونيون 
يريدون شيئا واحدًا، أال وهو حرية الهجرة، والعرب ال يريدون مثل 

هذه الهجرة اليهودية"48. 
كذلك رفض جابوتنسكي، استنادًا للمبرر نفسه، الرأي الداعي 
إلى القفز عن عرب فلسطني ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع القيادات 

بني  الــصــراع  إن  احلـــديـــدي"،  "اجلــــدار  مــقــالــه  فــي  يــقــول جابوتنسكي 
حركتني  بني  صراعا  كونه  وبحكم  الصهيونية،  احلركة  وبــني  الفلسطينيني 
حله  ميــكــن  ال  صــــراع   هــو  مطلقة،  بــصــورة  أهــدافــهــمــا  تتناقض  وطنيتني 
بالطرق السياسية، وذلك لعدم وجود أية إمكانية للتسوية والتنازل سواء من 
)أي  رفضه  ويستند  الصهيونية.   أو من جانب احلركة  الفلسطينيني  جانب 
بني  سياسي  التفاق  التوصل طوعا  إمكانية  أو  مفاوضات  جابوتنسكي( ألي 
الفلسطينيني غير مستعدين  العرب  بأن  القائلة  إلى وجهة نظره  الطرفني، 

لقبول أي اتفاق مع احلركة الصهيونية. 
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التوجه،  هذا  أصحاب  افترض  وقد  امل��ج��اورة،  ال��دول  في  العربية 
عدم  ضوء  في  بد  ال  أنه  وايزمان،  حاييم  خاص  بشكل  تبناه  ال��ذي 
إمكانية االتفاق مع الفلسطينيني،  من محاولة التوصل  إلى تفاهم 
واتفاق مع عرب الدول املجاورة، والذين سيؤثرون بدورهم على 
موقف الفلسطينيني جلهة تليني وتخفيف حدة معارضتهم لالستيطان 
ذكر  كما  جابوتنسكي،  يقول  عام.  بشكل  وللصهيونية  الصهيوني 
لو   ..." التوجه:  هذا  على  تعليقه  سياق  في  البحث،  في  سابقا 
بأن  إقناع عرب بغداد ومكة  املمكن )وأن��ا أشك في ذلك(  كان من 
مهمة،  وغير  صغيرة  نائية  منطقة  وإمنا  لهم،  ليست  إسرائيل  أرض 
فإن أرض إسرائيل ستبقى، حتى في مثل هذه احلالة، بالنسبة لعرب 
أرض إسرائيل، ليس مبثابة )أرض نائية( وإمنا بالذات مسقط رأسهم 

ووطنهم ومركز وجودهم الذاتي"49.  
للفلسطينيني  املتمايزة  القومية  بالهوية  جابوتنسكي  إق���رار  إن 
الوطنية  احلركة  بني  ال��ص��راع   ب��أن  فرضيته  مصدر  ب��ال��ذات  يشكل 
أو  للحل  ق��اب��ل  غير  ص���راع  ه��و  الصهيونية  واحل��رك��ة  الفلسطينية 
بني  نظره،  وجهة  حسب  التناقض،  ألن  سياسية،  بطرق  التسوية 
مطلق.   تناقض  هو  احلركتني  لكال  القومية  وااله��داف  التطلعات 
املستحيل،  من  ضرب  الفلسطينيني  مع  السياسي  االتفاق  أن  ومبا 
يؤمنون  الذين  الصهيونيني  أولئك  يلمز  جابوتنسكي(  )أي  فإنه 
بإمكانية التوصل إلى مثل هذا االتفاق، أو يرهنون حتقيق االهداف 
من  و"اخل����روج"  العبر  باستخالص  إت��ف��اق،  بهكذا  الصهيونية 
الصهيونية: "باستطاعة هؤالء الذين يعتبرون االتفاق مع العرب 
شرطا ال مفر منه للصهيونية، أن يقولوا اآلن: ال، وأن ينسحبوا 
بوجوب  يقضي  ل��ه  بالنسبة  االستنتاج  لكن  الصهيونية".   م��ن 
االستمرار في االستيطان الصهيوني وجتسيد أهداف الصهيونية من 
دون أن يكون ذلك مرهونا برغبة الفلسطينيني ومقاومتهم: "بإمكان 
احلركة الصهيونية أن تواصل النمو والتطور برعاية قوة غير مرهونة 
مبزاج السكان احملليني، وذلك خلف "جدار حديدي" ال يستطيع 
أولئك السكان اختراقه". ففي هذا املوقف تتلخص في نظره مجمل 
السياسة الصهيونية جتاه املسألة العربية "سواء اعترفنا بذلك أم لم 

نعترف"، على حد قول جابوتنسكي50.
تلك هي مبادئ سياسته التي يقترح على الزعامة الصهيونية انتهاجها 
حيال املسألة الفلسطينية.  هذا االستنتاج السياسي ينبع في الواقع من 
إقراره بوجود مستحيلني: األول هو استحالة التوصل إلى اتفاق مع 
الفلسطينيني يسلمون مبوجبه بالصهيونية ويتنازلون في مسائل قومية 

مصيرية. تنازل كهذا ممكن فقط "عندما ال يكون هناك أي أمل في 
أية ثغرة أو منفذ في  "التخلص" )من الصهيونية( وال تكون هناك 
اجلدار احلديدي"51.  أما املستحيل الثاني فهو تنازل الصهيونية عن 
إلى  به  يؤدي  الواقع  فهذا  وعليه  اليهودية،  للمعضلة  القومي  احلل 
مفاوضات  إلجراء  محاولة  ألية  جدوى  أية  وجود  بعدم  االستنتاج 
سياسية، وأنه يتعني على الصهيونية املضي قدما في  حتقيق أهدافها 
على  االستئناف  الصعب  من  الفلسطينية.  املقاومة  من  الرغم  على 
على  يساوموا  لن  الفلسطينيني  ب��أن  القائل  جابوتنسكي  تشخيص 
حقوقهم الوطنية وبأنهم مستمرون في مقاومة الصهيونية وأهدافها 
طاملا سمحت لهم قدراتهم على ذلك. هذا أمر طبيعي حتى من وجهة 
نظر جابوتنسكي نفسه. املفارقة هي في موقف جابوتنسكي الرافض 
ألية مشاركة سياسية في وطن ال ميلكه وما زال اليهود يشكلون فيه 

أقلية باملقارنة مع الفلسطينيني، أبنائه األصليني. 
جتدر اإلشارة إلى أن جابوتنسكي أكد في سياقات عديدة أنه طاملا 
ال تتوفر أغلبية يهودية في البالد على جانبي نهر األردن، فإنه ما من 
جدوى في التوصل إلى اتفاق بالنسبة للحركة الصهيونية. فأي إتفاق 
مع الفلسطينيني قبل حتقيق األهداف الصهيونية الدميغرافية واإلقليمية 
والسيادية سيكون حتما سلبيا وضارا باحلركة الصهيونية. فقد أشار 
في إحدى مناقشاته مع شخصيات من بريت شالوم )حتالف السالم( 
قائال: "نحن أيضا كنا سنؤيد بسرور اتفاقا مع العرب، ولكننا لسنا 
مستعدين لدفع الثمن املترتب عليه،... فاتفاق كهذا هو شيء غير 
قابل للتنفيذ ]من وجهة نظر صهيونية["52.  وفي مكان آخر يقول 

بيت عربي فخم في القدس مطلع القرن العشرين
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إن احلركة الصهيونية قادرة على حتقيق أهدافها النهائية بأكملها عن 
طريق احلسم العسكري، وليس بالطرق السياسية التي ستتطلب منها 
املساومة على أهدافها.  لذلك وحتى تتمكن الصهيونية من حتقيق 
السياسي،  الطريق  سكة  في  السير  بعدم  ينصحها  فإنه  برنامجها، 
الذي سيلزمها بتقدمي تنازالت والقبول بتسويات: "... ليس هناك 
من سبب يدعونا للترجل عن احلصان، والتسوية ليست فقط عدمية 

اجلدوى وإمنا هي شيء نافل ال لزوم له"53.
حل  إل��ى  التوصل  مغزاه  يكون  اتفاق  أي  في  ي��رى  فهو  هنا  من    
وسط بني مطالب الطرفني، أمرًا ال يخدم مصلحة الصهيونية، بل 
من  مطلبه  ك��ان  ف��إذا  املصلحة.  ه��ذه  يقوض  س��وف  العكس:  على 
الفلسطينيني هو التسليم الكامل بسلب وطنهم وحتويله وطنا خالصا 
لليهود، فإن الطريقة املالئمة والفعالة لتحقيق هذا الهدف هي بواسطة 

احلسم العسكري، فنوعية الهدف متلي عمليا طرق حتقيقه. 
إلدارة  برنامجا  التشخيص  ه��ذا  ض��وء  على  جابوتنسكي  يطرح 
الصراع مع احلركة الوطنية الفلسطينية حتى تستطيع الصهيونية توطيد 

نفسها في فلسطني وحتقيق أهدافها:
انعزال  سياسة  انتهاج  اليهودي  "الييشوف"  على  يجب  أوال، 
عن الفلسطينيني إلى أن تتحقق األغلبية اليهودية. فتحقيق األغلبية 
اليهودية هو جوهر الصهيونية. وبحسب رؤيته، والرؤية الصهيونية 
بشكل عام، فإن معضلة اليهود تتمثل في حقيقة أنهم يشكلون، حيثما 
كانوا، أقلية فقط54.  فالصهيونية لم تقم من أجل خلق أقلية يهودية 
أخرى أو منفى آخر في فلسطني، بل إن جوهر وجودها يقوم على 
جعل اليهود أغلبية. وعدم حتقيق هذا الهدف يعني نهاية الصهيونية 
على أطيافها املختلفة وذلك "ألن اليهود سيذوبون في نهاية املطاف، 
من ناحية قومية وثقافية، داخل العرب على الرغم من أن ثقافة هؤالء 
الثقافة  انتشار  في  يرى  فهو  متطورة"55.   فقيرة وغير  ثقافة  العرب 

القدمي"  "الييشوف  من  الشرقيني  )السفارادمي(  اليهود  بني  العربية 
إذا ما حتول  الصهيوني  اليهودي  مثاال حيا على مصير "الييشوف" 
اليهود إلى أغلبية56.  فالقيم الثقافية والتوجهات األيديولوجية "ال 
ميكن أن تستمر وتصمد إال إذا كان الشعب الذي يحمل هذه الثقافة 

يشكل أغلبية عددية في البالد"57.58. 59.
 ثانيا، انتهاج سياسة علنية األهداف النهائية للصهيونية. إن محور 
اخلالف بني جابوتنسكي وبني زعامة املعسكر املركزي في الصهيونية لم 
يكن على أهداف الصهيونية املتمثلة في حتقيق األغلبية اليهودية وإنشاء 
دولة ذات سيادة وإمنا على جدوى اإلعالن سلفا عن هذه األهداف.  
عن   اإلعالن  في  رأى  الصهيونية  احلركة  في  العمالي"  "املعسكر  ف� 
األهداف النهائية، قبل نضوج الظروف الدميغرافية والساسية، أمرًا 
من شأنه أن يعزز من مقاومة الفلسطينيني للصهيونية ويضر بالتالي 
انتهاج  جهتهم،  من  العماليون،  فضل  فقد  وعليه،  مبصاحلها60. 
واأله��داف  البرنامج  وحتقيق  األرض  على  وقائع  خلق  إستراتيجيا 
الصهيونية من دون اإلعالن مسبقا عنها، طاملا كانت الظروف غير 
مؤاتية بعد.  في املقابل رأى جابوتنسكي في هذا التوجه القائم على 
إث��ارة  دون  من  بهدوء  البالد  واحتالل  الصهيونية  أه��داف  "متويه" 
معارضة الفلسطينيني، توجها غير واقعي وغير ممكن،  وبأنه يضر 
كتب  )أغلبية(  "روف"  مقاله  في  ذاتها.  الصهيونية  باحلركة  عمليا 
قائال: "إن وهم إحتالل البالد خفية- بشكل غير معلن- لهو بطبيعة 
احلال أمر مغر.." ولكن "هذا األمر في ظروف احلياة اليهودية ضرب 
من املستحيل. ولذلك فإن كل النصائح بشأن جدوى البناء بصمت 
اليهودية  القومية  فاحلركة  وسخيف.  فارغ  هراء  إال  هي  ما  وه��دوء 
حتتاج للرجال واملال، وهذان العامالن ال ميكن جتنيدهم اال بواسطة 
احلماسي  التفعيل  هذا  واجلماهير.  األف��راد  حماس  وتفعيل  إلهاب 
فانتهاج  ص��ام��ت��ة"61.  تكون  أن  ميكن  ال  وال��دع��اي��ة  دع��اي��ة،  يسمى 

أنــه طاملا ال  أكــد في سياقات عديدة  إلــى أن جابوتنسكي  جتــدر اإلشــارة 
تتوفر أغلبية يهودية في البالد على جانبي نهر األردن، فإنه ما من جدوى في 
التوصل إلى اتفاق بالنسبة للحركة الصهيونية. فأي إتفاق مع الفلسطينيني 
قبل حتقيق األهداف الصهيونية الدميغرافية واإلقليمية والسيادية سيكون 
حتما سلبيا وضارا باحلركة الصهيونية. فقد أشار في إحدى مناقشاته مع 
كنا سنؤيد  أيضا  "نحن  قائال:  السالم(  بريت شالوم )حتالف  شخصيات من 
بسرور اتفاقا مع العرب، ولكننا لسنا مستعدين لدفع الثمن املترتب عليه،... 

فاتفاق كهذا هو شيء غير قابل للتنفيذ
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سياسة "الصمت" و"اخلفية" سوف "تقضي على الروح احلماسية 
للصهيونية وحتد من إمكانية جتنيد اجلماهير والوسائل الالزمة" إلقامة 

الوطن القومي في فلسطني62.
  وفيما يتعلق باالدعاء الذي طرح في حينه والقائل بأن اإلعالن 
عن األهداف النهائية من شأنه فقط أن يعزز املعارضة الفلسطينية، 
األمر الذي سيصعب حتقيق الهدف ذاته، يرد جابوتنسكي: "هذه 
األيديولوجيا وكل التكتيكات املستندة إليها هي أمثلة على صبيانية 
ال نظير لها.  إنها أيديولوجيا عدمية اجلدوى" وذلك "ألننا لن ننجح 
في خداع العرب أو غيرهم"63. "فكل فالح وإن كان أميا ال يفقه 
حتى ما معنى مصطلحات األغلبية واألقلية،  يدرك مع ذلك متاما 
يعبر  الفلسطيني(  الفالح -  اليهود. وهو )أي  إليه  يتطلع  ما  حقيقة 
روي��دًا  روي��دا  يصبحوا  أن  يريدون  هم  بسيطة:  بكلمات  ذل��ك  عن 
أقوى منا في أرض إسرائيل"... وفيما يتعلق بالفلسطينيني الذين 
يجيدون القراءة فقد سمعوا ليس فقط عن "أغلبية" و"أقلية" وإمنا 
أيضا عن ]كتاب بنيامني زئيف هرتسل )1860- 1904([: "دولة 
اليهود".  وعليه، يضيف جابوتنسكي قائال: "إن جميع العرب، 
املتعلمني واجلهلة على حد سواء، يرون في جميع محاوالتنا لتمويه 
الهدف النهائي للصهيونية محاولة واضحة خلداعهم"64، ومن هنا 
املجاهرة  فائدة من عدم  أو  بأنه ما من جدوى  استنتاج جابوتنسكي 
إخفاؤها  ميكن  ال  األه��داف  فهذه  للصهيونية.  النهائية  ب��األه��داف 
ألن الصهيونية تضمر داخلها حقيقة أهدافها. إضافة إلى ذلك فهو 
يرى أن نهج عدم حتديد األهداف النهائية وإعالنها مضر بالصهيونية 
فرصة  يعطي  الشأن  هذا  في  الصمت  أن  حيث  سياسية،  ناحية  من 
وذريعة ملعارضي احلل الصهيوني لالدعاء بأنه إذا كان الصهيونيون 
داعي  ال  فإنه  يهودية،  دولة  أو  يهودية  أغلبية  خلق  إلى  يهدفون  ال 

إذن إلثارة استعداء العرب والتسبب بالتالي بتصعيد مقاومتهم عن 
في  مبا  بها،  ألحد  حاجة  ال  جماعية  يهودية  بهجرة  السماح  طريق 
ذلك احلركة الصهيونية وزعامتها.  وبعبارة أخرى فإن من شأن عدم 
املجاهرة بالهدف الصهيوني أن يؤدي فقط إلى إضفاء الغموض على 
هذا الهدف كما أنه سيعطي مبررًا حلكومة االنتداب لالستجابة إلى 
املطلب الفلسطيني- الواضح واحملدد- باالستقالل ووقف الهجرة 
)اليهودية(، وكل ذلك استنادًا حلقيقة أن احلركة الصهيونية ذاتها ال 
تطرح هذه القضايا كمطلب سياسي. فاملغزى العملي ملثل هذا األمر 
سيكون تصفية الصهيونية السياسية. البديل هو: االعالن عن هدف 
حتقيق األغلبية اليهودية  والذي يشكل املبرر الوحيد للهجرة العبرية 

اجلماعية65.
  ثالثا بناء "اجلدار احلديدي" الذي يعني القوة العسكرية اليهودية 
الفلسطينية.  املقاومة  من  اليهودي  "الييشوف"  حلماية  الرسمية 
الصهيونية حسب  الفلسطينية واحلركة  الوطنية  فالصراع بني احلركة 
وفقط  مطلق،  ص��راع  ه��و  أسلفنا،  كما  جابوتنسكي  تشخيصات 
بواسطة القوة العسكرية/ اجلدار احلديدي ميكن كسر شوكة املقاومة 
مع  يهودي  وط��ن  إل��ى  فلسطني  حتويل  منع  إل��ى  الرامية  الفلسطينية 
البالد  باستيطان  نقوم  "نحن  جابوتنسكي:  يقول  يهودية.  أغلبية 
خالفا إلرادة السكان احملليني.. هؤالء السكان األصليون يتفوقون 
علينا اآلن عددًا بنحو ثمانية أضعاف، وعليه ال ميكن لالستيطان أن 
يتطور إال حتت حراسة قوات مسلحة، متاما مثلما تطورت كل أشكال 
التاريخ"66.  من هنا ال مفر من إقامة قوة  االستيطان األخرى عبر 
يهودية لتمكني "الييشوف" اليهودي من التوسع وحتقيق األهداف 
الصهيونية. فاعتماد االستيطان الصهيوني من ناحية أمنية على اجلنود 
البريطانيني، سيعزز من تبعيته األمنية والسياسية لبريطانيا. كما أن 

وعليه، يضيف جابوتنسكي قائال: "إن جميع العرب، املتعلمني واجلهلة على 
حد سواء، يرون في جميع محاوالتنا لتمويه الهدف النهائي للصهيونية محاولة 
واضحة خلداعهم"64، ومن هنا استنتاج جابوتنسكي بأنه ما من جدوى أو فائدة من 
عدم املجاهرة باألهداف النهائية للصهيونية. فهذه األهداف ال ميكن إخفاؤها ألن 
الصهيونية تضمر داخلها حقيقة أهدافها. إضافة إلى ذلك فهو يرى أن نهج عدم 
حتديد األهداف النهائية وإعالنها مضر بالصهيونية من ناحية سياسية، حيث أن 
الصمت في هذا الشأن يعطي فرصة وذريعة ملعارضي احلل الصهيوني لالدعاء بأنه 
إذا كان الصهيونيون ال يهدفون إلى خلق أغلبية يهودية أو دولة يهودية، فإنه ال داعي 
إذن إلثارة استعداء العرب والتسبب بالتالي بتصعيد مقاومتهم عن طريق السماح 
بهجرة يهودية جماعية ال حاجة ألحد بها، مبا في ذلك احلركة الصهيونية وزعامتها.
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يهودية  غير  عناصر  على  مطلقة  بصورة  تعتمد  التي  األمنية  احلماية 
هي حماية مشروطة وموضع شك كبير من منظور جابوتنسكي67، 
وذلك النعدام عنصر الدافعية لدى اجلندي- البريطاني- في استمرار 
دفاعه عن "مشروع غريب عنه ورمبا عن مصاحله"68.  هذا الوضع، 
"الييشوف"  مهاجمة  على  سيشجعهم  للفلسطينيني،  امل��ع��روف 
اجليش  م��زاج  "إن  السياق  ه��ذا  ف��ي  جابوتنسكي  يقول  ال��ي��ه��ودي. 
معروف للعرب أيضا، ولذلك هناك قناعة راسخة لديهم بأنهم إذا 
جتنبوا فقط إيقاع األذى باإلنكليز فإن اعتداءاتهم على اليهود لن تواجه 
أية معارضة جادة"69.  من هنا فإن عدم وجود قوة عسكرية يهودية 
من شأنه فقط أن يشجع الهجمات على "الييشوف" اليهودي، األمر 
وإمي��ان  ثقة  ويعزز  جهة  من  وأمنهم  املستوطنني  ثقة  سيزعزع  ال��ذي 

الفلسطينيني بامكانية إحباط أهداف الصهيونية، من جهة أخرى.
م��ن ن��اح��ي��ة س��ي��اس��ي��ة ف��إن��ه إذا م��ا واص��ل��ت إن��ك��ل��ت��را، ك��م��ا يقول 
فإن  وامل��ال،  بالرجال  الصهيونية،  جتسيد  ثمن  دفع  جابوتنسكي، 
ذلك سيخلق رأيا عاما بريطانيا معاديا، مما سيؤثر مع مرور الوقت 
سلبا على السياسة البريطانية جتاه املشروع الصهيوني برمته70.  كذلك 
فإن وضعية "يهود حتت احلماية" ستؤدي أيضا إلى جعل إنكلترا تكف 
عن اعتبار حتالفها مع الصهيونية مجديا وذلك بسبب الثمن الباهظ 
الذي تدفعه من أجل أهداف هذه األخيرة االستيطانية71.  من هنا يأتي 
الفلسطينيني من جهة، وعدم خسارة  بأنه ومن أجل ردع  استنتاجه 
التحالف مع إنكلترا من جهة أخرى، ال بد من إنشاء قوة عسكرية 
يهودية تتحمل األعباء األمنية لتجسيد األهداف الصهيونية. هذه القوة 
العسكرية، على الرغم من أهميتها، يجب أن تكون جزءا من اإلطار 
البريطاني الذي سيمدها بالقدرات الالزمة للقيام بدورها ومهامها: 

"أنا أدرك جيدا أن قدرة احلامية ال تكمن في هذه القوة ذاتها، وإمنا في 
قوة وجبروت تلك الدولة التي تقف خلفها، وعليه فإنني ال أؤيد في 
هذا األوان إنشاء جيش قومي يهودي حتى لو كان ذلك أمرا ممكنا من 
ناحية سياسية.. غير أننا نحتاج إلى جتديد كتائبنا بنفس الشكل الذي 
كانت عليه بني العام 1917 و1921.  فقد كانت هذه الكتائب جزءا 
من اجليش البريطاني وارتدت بزات بريطانية، غير أن املادة البشرية 
حتت هذه البزات البريطانية كانت مادة يهودية وهذا هو املهم هنا"72. 
جابوتنسكي  نظرية  في  مركزيا  دورا  يلعب  البريطاني  اإلط��ار  إن 
حتقيق  باستحالة  تامة  قناعة  على  ك��ان  لقد  والعسكرية.  السياسية 
فاملشروع  بريطانيا.  مع  التحالف  إط��ار  خ��ارج  الصهيوني  امل��ش��روع 
الصهيوني مرتبط برباط مصيري بإنكلترا وبرغبتها في مساندته وتقدمي 
العون واملساعدة له73. لقد رأى جابوتنسكي أن التحالف بني احلركة 
الصهيونية وبني إنكلترا مسألة مضمونة ودائمة ليس فقط بسبب إميانه 
ب� "جنتلمانية" واستقامة بالد وشعب اإلنكليز- رغم أنه كان لذلك 
دور مهم في رؤيته- وإمنا وباألساس انطالقا من اعتبارات "سياسة 
بني  املصالح  وتصادم  بالتناقضات  إق��راره  في  تتجلى  والتي  واقعية" 
الشرق والغرب. وقد اعتقد أن مقاومة شعوب الشرق ومن ضمنها 
أوروبا وإنكلترا بشكل  الغربية ستدفع  للكولونيالية  العربية  الشعوب 
عن  االمتناع  إلى  منطقية،  وإستراتيجية  سياسية  العتبارات  خاص، 
البريطاني  االستعمار  يحاربون  الذين   - الفلسطينيني  ومساندة  دعم 
بني  فالتحالف  س���واء.  ح��د  على  الصهيوني  االستيطاني  وامل��ش��روع 
الصهيونية وإنكلترا يستند إلى متاثل املصالح بني الطرفني وهو ضرورة 
مشترك.  خارجي  ع��دو  لوجود  نتيجة  عليهما  مفروضة  موضوعية 
جابوتنسكي،  نظر  وجهة  من  تعتبر،  السياق  ه��ذا  في  فالصهيونية 

"سور وبرج": النموذج االنعزالي املبكر
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التي  الوحيدة  اجلهة  وه��ي  خ��اص،  بشكل  وإنكلترا  ألوروب���ا  ذراع��ا 
ميكن أن تكون حليفا مخلصا ودائما لهم في املنطقة74. في مقاله "ما 
حاجة الصهيونيني للتنقيحيني" والذي نشره في العام 1928، كتب 
لنا من  إنكلترا تصنع معروفا  أن  قائال: "ليس صحيحا  جابوتنسكي 
دون أن جتني أية فائدة من ذلك. فبمساعدتنا جنت إنكلترا فوائد جمة، 
وسوف حتقق املزيد من الفوائد واملكاسب في املستقبل أيضا. ومن بني 
كل بلدان االستيطان التابعة للدول األوروبية الكبرى هناك اليوم بلد 
واحد فقط يتطور وينمو بوتيرة سريعة ال نظير لها.. وهذا البلد هو 
أرض إسرائيل.  ثمة دول كبرى قوية في غرب أوروبا وشرقها تعبر 
علنا عن غيظها وغيرتها من "شراكة" إنكلترا مع الصهيونيني. إن الرأي 
العام البريطاني واحلكومة البريطانية يدركان ذلك جيدًا، على الرغم 
من محاولة الدبلوماسيني التغاضي عن هذه احلقيقة، أو محاولة الذين 
يكنون الكراهية لنا التنكر لها. عالوة على ذلك، في منطقة حوض 
البحر املتوسط- ممر إنكلترا إلى الشرق- حيث يخيم على السواحل 
الشرقية واجلنوبية خطر اجتاهات مناوئة ألوروبا، يقوم اليهود ببناء نقطة 
االرتكاز الوحيدة، التي تنتمي من ناحية أخالقية إلى أوروبا، وستظل 
دوما منتمية لها"75.  هناك مصلحة حيوية لكال الطرفني في الشراكة 
بينهما، والدعم البريطاني مضمون، حسب رأيه، بسبب الفائدة التي 
جتنيها إنكلترا من حتالفها مع الصهيونية، ولذلك إذا أخلت إنكلترا بهذا 
التحالف عبر املس باملصالح الصهيونية، فإنها إمنا ستمس بذلك أيضا 

مبصاحلها هي، وهو أمر غير محتمل من ناحية منطقية.
مع ذلك، جتدر اإلشارة إلى أن جابوتنسكي، ورغم قناعته بتماثل 
في  إلنكلترا  الوحيد  احلليف  هي  الصهيونية  وأن  اجلانبني  مصالح 
املنطقة، كان يعي عدم التماثل، أو التناسب، في مكانة الشريكني. 

ويتجلى ذلك في رؤية جابوتنسكي لتحالف الصهيونية مع إنكلترا 
تعكس  والتي  موضوعية،  خارجية  واعتبارات  عوامل  متليه  كشيء 
وه��ذه  كحليف.  قوتها  ب��ال��ذات  وليس  الصهيونية  احل��رك��ة  ضعف 
الذي  لها في ضعف "الييشوف"  تعبيرا  العوامل واالعتبارات جتد 
ال يستطيع في ظل الظروف القائمة الصمود أمام املقاومة العربية76،  
عن  ع��دا  للصهيونية،  بالنسبة  أفضل  بديل  غياب  ظل  في  وكذلك 

إنكلترا77.  
القوة  مسألة  جت��اه  جابوتنسكي  مبوقف  عالقة  لها  أخ��رى  نقطة  ثمة 
الصهيونية  أهداف  حتقيق  في  ومركزيتها  وأهميتها  اليهودية  العسكرية 
في  لها  تعبيرا  النقطة  هذه  وجتد  البالد،  في  العرب  ضد  الصراع  وفي 
الزمن، حسب رؤيته78،  ال يعمل  الزمن.  فعامل  فهمه ملسألة وتيرة 
في صالح احلركة الصهيونية، معتبرا أن الزمن املتاح للحركة من أجل 
حتقيق أهدافها هو زمن محدود وذلك باألساس بسبب تنامي قوة احلركة 
مشكلة  وبسبب  والثالثينيات،  العشرينيات  في  الفلسطينية  الوطنية 
امليزان الدميغرافي الذي مييل بشكل حاسم في صالح العرب، مما يجعل 
من الصعب، ال سيما في غياب هجرة جماعية، حتقيق أغلبية يهودية 
في البالد. يقول جابوتنسكي "الزمن يعمل لصالح أعدائنا أكثر مما هو 
بالظروف  التسليم  عمليا  يعني  الزمن  مبوضوع  والتسليم  صاحلنا.  في 
القائمة... الهجرة شبه معدومة وستبقى كذلك ما دام الوضع أو النظام 
قائما على حاله،  بينما العدو ينمو ويزداد ماديا ومعنويا على حسابنا 
فقط.  هذه اللعبة ال تستحق املراهنة عليها"79.  من هنا فإن احلركة 
الصهيونية، وإذا لم تقم باستغالل عامل الزمن خللق األكثرية اليهودية 
وفرض الوقائع على األرض قبل أن يتمكن العرب من تنظيم صفوفهم 

وتعزيز قوتهم، فإنها لن تتمكن من القيام بذلك مستقبال.

القوة  مسألة  جتــاه  جابوتنسكي  مبوقف  عالقة  لها  أخــرى  نقطة  ثمة 
العسكرية اليهودية وأهميتها ومركزيتها في حتقيق أهداف الصهيونية وفي 
الصراع ضد العرب في البالد، وجتد هذه النقطة تعبيرا لها في فهمه ملسألة 
يعمل في صالح احلركة  رؤيــتــه78،  ال  الــزمــن، حسب  فعامل  الــزمــن.   وتيرة 
الصهيونية، معتبرا أن الزمن املتاح للحركة من أجل حتقيق أهدافها هو زمن 
الفلسطينية في  الوطنية  محدود وذلك باألساس بسبب تنامي قوة احلركة 
مييل  الــذي  الدميغرافي  امليزان  مشكلة  وبسبب  والثالثينيات،  العشرينيات 
بشكل حاسم في صالح العرب، مما يجعل من الصعب، ال سيما في غياب هجرة 

جماعية، حتقيق أغلبية يهودية في البالد.
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 ي��ق��ول ال��ب��روف��س��ور ي��وس��ف غ��ورن��ي ف��ي ال��ص��دد ذات���ه إن نظرة 
كبيرة  بدرجة  حت��ددت  االنتداب  وسلطة  حكومة  إلى  جابوتنسكي 
تأثرت سياسته  العربية.  وقد  املسألة  بناء على تقديره وموقفه جتاه 
احلازمة - املتشددة- بشكل حاسم بخشيته، ليس بالذات على مصير 
يهود أوروبا، وإمنا من تنامي القومية العربية في الشرق األوسط.  
تنشأ  وق��وي،  ص��ارم  استعماري  نظام  وج��ود  أن  اعتقد  فقد  لذلك 
على  إسرائيل  أرض  في  يهودية  أكثرية  عاما،   30 خالل  بفضله، 
ضفتي نهر األردن... هو الكفيل فقط بانقاذ الصهيونية. ومبا أنه 
ال توجد  فرصة للتوصل إلى تسوية مع العرب قبل إيجاد األكثرية 
اليهودية، فال بد إذن من إقامة الكتيبة العبرية لتتولى حماية االستيطان 
اليهودي ولتكون "جدارًا حديديًا" لهذا االستيطان. في أواخر العقد 
في  العربية  الوطنية  احلركة  تنامي  من  جابوتنسكي  خشية  ازدادت 
"أرض إسرائيل"، وازدادت جنبا إلى جنب مطالبته بإتباع سياسة 

صهيونية حازمة80.  
  من هنا، وانطالقا من شعوره باإلحلاحية، رأى جابوتنسكي 
في جتسيد الصهيونية عملية طويلة ومتدرجة تبني خاللها احلركة 
الصهيونية قاعدة اقتصادية واستيطانية.  ولذلك فقد دعا إلى حث 
بواسطة  البالد  في  اليهودية  السلطة  وتوطيد  بناء  وتيرة  وتسريع 
العناصر ال  وه��ذه  لزمن طويل.  وأق��ل حاجة  أكثر سرعة  عناصر 
ميكن أن تعبر عن نفسها بتوجه "دومن آخر، عنزة أخرى" الذي 
يتبناه املعسكر املركزي في احلركة الصهيونية، وإمنا بواسطة عناصر 
أكثر ثورية وراديكالية تتبنى الهجرة اجلماعية وفكرة القوة العسكرية 
اليهودية التي اعتبرها جابوتنسكي شرطا مركزيا ألمن "الييشوف" 
اليهودي ولتجسيد أهداف الصهيونية.  جتدر االشارة إلى أن مهمة 
القوة العسكرية اليهودية ال تقتصر على حماية الييشوف اليهودي، 
حسبما يقول غورني في االقتباس أعاله، وإمنا مهمتها أيضا هي 
هذا  أبنائها81.  من  وسلبها  فلسطني  على  االستيالء  في  املساعدة 
التغيير في دور القوة العسكرية اليهودية وجد تعبيرا له في موافقة 
التعديل الذي أقترح مناحيم بيغن إدخاله على  جابوتنسكي على 
باحتالل  تعهد  على  ينص  بحيث  "بيتار"،  حركة  قسم-   - عهد 
شعبي.."  عن  للدفاع  ذراع��ي  "أع��د  صيغة  من  فبدال  ال��ب��الد.  
أصبحت الصيغة )املعدلة( للقسم "أعد ذراعي للدفاع عن شعبي 
إل��ى االحتالل  ال��دف��اع  والح��ت��الل وط��ن��ي"82.  ه��ذا التغيير، من 
واحلسم، يتالءم جدًا مع رؤية جابوتنسكي السياسية ومؤداها أن 
الصراع بني احلركة الصهيونية وبني احلركة الوطنية الفلسطينية على 

حسب  تشكل  والتي  فقط،  العسكرية  بالقوة  إال  يحسم  ال  البالد 
تعبيره، القانون احلديدي ألي مشروع استيطاني: "إذا كنت تريد 
أن تستوطن بلدًا يعيش فيه آخرون، عليك أن تقيم في هذا البلد 
االستيطان، ألنه من دون  للتخلي عن  حامية... وإال ستضطر 
وجود قوة مسلحة حتول دون إمكانية عرقلة اجلهة التي تقوم بالتوطني 
سيكون االستيطان مستحيال... وألن الصهيونية هي استيطان فإن 
مصيرها بأكمله يتوقف على القوة املسلحة". ويضيف قائال: "من 
املهم أن نحرث ونفلح األرض، أن ننتج وأن نتحدث العبرية.. 
لكن األهم هو أن نعرف كيف نطلق النار، وإال سيكون علينا التخلي 

عن االستيطان"83.

الفلسطينيون في الدولة اليهودية: 
بني احلقوق املدنية... وخيار التهجير

يطرح جابوتنسكي مع حتقيق أهداف احلركة الصهيونية بواسطة 
احلسم العسكري تصورا ملكانة الفلسطينيني كأقلية قومية في الدولة 
اليهودية بعد قيامها. وقد عبر عن موقفه هذا في "مسودة دستور"84 
قام بصياغتها، وهدفها الرئيس كما قال هو ".. إعطاؤهم )أي 
الفلسطينيني( على األقل تصورا بشأن ما ينوي اليهود عمله عندما 
يصبحون أغلبية، وحني تتحول أرض إسرائيل إلى دولة )يهودية( 
جابوتنسكي  ق��ام  التي  الدستور،  مسودة  ذات���ي".   بحكم  تتمتع 
في  )هلسينكي  هلسينغفورس  خطة  إلى  مبدئيا  تستند  ببلورتها، 
في  نفسه  جابوتنسكي  ساهم  وال��ت��ي   ،1906 ال��ع��ام  م��ن  فنلندا( 
كأقلية  اليهود  األص��ل وض��ع  في  اخلطة  ه��ذه  وتتناول  إع��داده��ا.  
قومية في الدول املختلفة، وفي روسيا بشكل خاص85.  وبحكم 
مبادئها العامة وبحكم طابعها العاملي،  تعتبر هذه الوثيقة ذات صلة 
مبكانة الفلسطينيني كأقلية قومية في الدولة اليهودية املزمع إقامتها.  
متسك جابوتنسكي  بهذه املبادئ وجد تعبيرا له في مقاله "اجلدار 
فخور  :"أن��ا  اخلطة  لتلك  ال��والء  بقسم  استهله  ال��ذي  احلديدي" 
بانتمائي للمجموعة التي صاغت خطة هلسينغفورس، إنها خطة 
بشأن حقوق قومية من أجل جميع القوميات التي تعيش في نفس 
الدولة.  حني صغنا هذه اخلطة لم نقصد اليهود فقط، وإمنا جميع 
الشعوب واألماكن، وأساسها هو املساواة في احلقوق. أنا مستعد 
ألن أقسم باسمنا وباسم أبنائنا وأحفادنا بأننا لن نخل أبدا باملساواة 

في احلقوق"86.
مكانة  والتي حتدد  التي صاغها،  الدستور"  مبادئ  "مسودة  أما 
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الفلسطينيني كأقلية قومية في الدولة اليهودية، فقد خلصها في مقاله 
"املسألة العربية بدون دراماتيكية" وتنص على ما يلي:

مساواة تامة في احلقوق املدنية في جميع قطاعات ومناحي . 1
حياة اجلمهور لكل مواطني الدولة دون متييز قومي، ديني، 

طائفي أو جماعي.
متثيل متناسب لليهود والعرب في البرملان والبلدات املختلطة . 2

وفي اجلهاز العام للدولة.  ويذهب جابوتنسكي شوطا أبعد في 
هذا السياق بقوله: "في كل مجلس وزاري )كابينيت( يشغل 
فيه يهودي منصب رئيس حكومة، يعرض منصب نائب رئيس 

احلكومة لتوليه من قبل شخص عربي، وكذلك العكس".
مكانة متساوية للغتني العبرية والعربية، في الدولة.  أي أن . 3

البرملان  في  متساو  قانوني  نفاذ  ذا  اللغتني سيكون  استخدام 
واحملاكم واملدارس والوزارات والدوائر احلكومية...

القومية: . 4 بإدارة ذاتية في جميع نواحي احلياة  حقوق قومية 
الضرائب داخل  القضاء، فرض  التعليم،  الثقافة،  الدين، 

منطقة احلكم الذاتي...
سيعالج . 5 ال��ذي  املشترك  )البرملان(  النواب  مجلس  إلى  إضافة 

جميع املجاالت الرسمية، ينتخب العرب واليهود ألنفسهم- 
بشكل منفصل- مجلس نواب مخولني بسن قوانني تتعلق مبنطقة 
احلكم الذاتي لكل منهما.  أي أن ملجلسي النواب، أو البرملان 

القومي، صالحية إدارية في اإلدارة الذاتية للحياة القومية.
 األماكن املقدسة في البالد بشكل عام، وفي القدس بشكل . 6

إلشراف  وتخضع  سيادية  )حصانة(  مبكانة  تتمتع  خ��اص، 
دولي من قبل "عصبة األمم".

الدولة . 7 إل��ى  الهجرة  في  يرغب  يهودي  لكل  الهجرة  حرية 
اليهودية87.

وفقا لهذه املبادئ فإن جابوتنسكي مينح الفلسطينيني كأقلية قومية 
مساواة تامة في احلقوق املدنية إضافة إلى حقوق قومية بإدارة ذاتية.  
غير أن هناك شيئا واحدًا ال يبدي أي استعداد للتنازل عنه: احلق في 
السيادة القومية على البالد محفوظ لليهود وحدهم فقط. فاحلق في 
رسم السياسة القومية في مسائل أساس هو في يد اليهود. ولكن في 
حال لم يكتف الفلسطينيون بهذه احلقوق ولم يسلموا مبكانتهم هذه، 
حسبما حددها في مسودة دستوره، فإن "الكاتب لن يرى مأساة أو 
كارثة في استعدادهم للهجرة".88 على العكس، فهو يعبر في املقال 
ذاته عن ارتياحه وسروره إذا ما "دعت" دولة عربية ما الفلسطينيني 
إلى الهجرة إليها.  بل وأشار أيضا إلى أن هجرتهم هذه  "ستعود 
عربية  دول��ة  فأية  باستيعابهم"،  ستقوم  التي  الدولة  على  بالفائدة 
"جتد الشجاعة ومتتلك األراضي الالزمة لدعوة واستيعاب مثل هذه 
الهجرة، ستحصل على مكاسب وامتيازات مادية ضخمة: ستحصل 
فورا على مبالغ مالية غير محدودة وعلى خيرة خبراء العالم الذين 
سيكونون حتت تصرفها من أجل تنفيذ خطط جريئة جدًا الستصالح 
وري األراضي.. عالوة على ذلك فإن التفكير السليم يحتم أن يأخذ 

املهاجرون العرب معهم حميرا محملة بثروة ضخمة"89.
هذا التأرجح بني احلديث عن منح الفلسطينيني حقوقا مدنية كاملة، 
بإدارة ذاتية محدودة، وبني  يتمتع  بل وحتى شكال من كيان قومي 
دراسة إمكانيات التهجير والتخطيط الفعلي لتنفيذه يعبر عن فجوة 
كبيرة في موقف جابوتنسكي واحلركة الصهيونية عامة. فعلى الرغم 
من إعرابه في مناسبات كثيرة عن معارضته ترحيل الفلسطينيني من 
البالد، إال إن جابوتنسكي مال في النهاية إلى اعتبار فكرة الترانسفير 
حال عمليا وإيجابيا للنزاع بني اجلانبني. وقد ذكر إدوارد نورمان90، 
ترحيل  فكرة  وصاحب  املتحدة  ال��والي��ات  من  يهودي  متبرع  وه��و 
الفلسطينيني إلى العراق، بل وأجرى مفاوضات حول هذا املوضوع 
مع احلكومة العراقية في حينه، أن جابوتنسكي عبر عن تأييده لفكرة 
الترانسفير - الترحيل- إلى العراق، بل واقترح تكتيكا دعا احلركة 
من  العرب  ورحيل  هجرة  تشجيع  أجل  من  إتباعه  إلى  الصهيونية 
فلسطني.  ووفقا لهذا التكتيك فإن على احلركة الصهيونية من جهة 
أن تعارض علنا هجرة العرب من البالد، وأن حترص في الوقت ذاته 
على أن تفسر معارضتها هذه على النحو اآلتي: "إن اليهود يريدون أن 
يبقى هؤالء )الفلسطينيون( في البالد فقط من أجل استغاللهم"، فهذا 
األمر سيشيع اخلوف في صفوف الفلسطينيني فيما يتعلق بوضعهم في 

الدولة اليهودية، ويدفعهم للخروج من البالد.

االقتالع الفلسطيني عام 1948
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مقال  في  جابوتنسكي،  أن  الصدفة  باب  من  ذلك  يكن  ولم 
نشره في العام 1939، أورد حديثا أجراه مع يسرائيل زانغويل 
املتحمسني  املؤيدين  من  يعتبر  ك��ان   ال��ذي   ،)1926  -1864(
لفكرة ترحيل الفلسطينيني، قال فيه هذا األخير من ضمن جملة 
بال  لشعب  بالد  أرض/  إعطاء  تريدون  كنتم  "إذا  أخرى  أشياء 
وطنا  ستكون  ال��ب��الد  ه��ذه  ب��أن  االعتقاد  الغباء  م��ن  ف��إن  وط��ن، 
اليهود  وسيعاني  فقط،  مشاكل  سيجلب  األم��ر  ه��ذا  لشعبني. 
وجيرانهم على حد سواء.  هناك إمكانيتان: إما أن يجدوا لليهود 
مكانا آخر، وإما أن يجدوا مكانا آخر جليرانهم". وعلى الرغم 
من أن جابوتنسكي يقول بأنه ال يرى نفسه كنصير لزانغويل، إال 
إنه يؤكد في نفس املقال بأنه "لم يعد مجديا التغاضي عن ذلك 
التوجه ملشكلة القوميات، أو مشكلة األعراق كما يسمونها اليوم، 
والذي سمعته على لسان زانغويل". ويجد جابوتنسكي مسوغا 
لفكرة الترانسفير هذه في مثال ترحيل األقلية القومية األملانية من 
جنوب تيرول االيطالية، وخاصة أن األمر مت "كسابقة ودية... 
ومحاولة بناءة لتسوية مشكلة القوميات مبا يخدم املصالح املشتركة 
للجانبني".  وهذا األسلوب في حل اخلالفات بني القوميات ال 
ميكن جتاهله من قبل احلركة الصهيونية كخيار لتسوية الصراع مع 
احلركة الوطنية الفلسطينية91. فالتهجير هو اغالق حللقة العنف 
ولهويتهم  لكينونتهم  التنكر  في  ب��دأت  والتي  الفلسطينيني  جتاه 
الوطنية، واستمرت في التأسيس املادي واألدبي لسلب حقوقهم 
هذا  على  واالستيالء  مقاومتهم  شوكة  بكسر  لتنتهي  ووطنهم، 

الوطن بالقوة.
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