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خطة لسلطة مؤقتة

في أرض إسرائيل

ف
شي

ألر
ن ا

م

زئيف جابوتنسكي 

أرض  ليهود  املؤقت  »املجلس  بروتوكوالت  ملفات  املصدر: 

إسرائيل«، األرشيف الصهيوني في القدس.

تعريف:

نورد هنا ترجمة كاملة لنص اخلطة التي عرضها )بخطوط عريضة( 

زئيف جابوتنسكي ،مؤسس وزعيم احلركة التصحيحية الصهيونية 

،إلنشاء »سلطة مؤقتة« في فلسطني بعد احتاللها الكامل من قبل 

اجليش البريطاني في العام 1919 ،وكذلك نص احملاضرة التي ألقاها 

»املجلس  ب�  حينه  في  سمي  ملا  األول  االجتماع  في  جابوتنسكي 

األرض إسرائيلي« ،والذي عقد في مدينة يافا على امتداد يومني من 

الشهر الرابع حسب التقومي العبري )في العام ذاته( ،وحضره أعضاء 

املجلس املؤقت »ليهود أرض إسرائيل »،ومن ضمنهم مندوبون عن 

يهود يافا والقدس وحيفا وطبريا ومستعمرات اجلليل األسفل واجلليل 

األعلى ،وباقي املستوطنات ،ومندوبون عن االحزاب الصهيونية وفروع 

»الكتائب  ب�  سمي  عما  ،ومندوب  العاملية  الصهيونية  الهستدروت 

العبرية« وأعضاء مجلس الكونغرس الصهيوني . وقد شكلت خطة 

� »السلطة املؤقتة« ثمرة عمل جلنتني شكلتا لهذا  اخلطوط العريضة ل

الغرض من طرف »املجلس املؤقت ليهود أرض إسرائيل« ،وتتضمن 

)املجتمع  »الييشوف«  وممثلي  ملؤسسات  العامة«  »املطالب  اخلطة 

االستيطاني اليهودي في فلسطني(.

خطوط عريضة لخطة بشأن سلطة مؤقتة في 
أرض إسرائيل:

توطئة 

ترتكز هذه اخلطة على شرطني رئيسيني :

أوالً : أن ينال مطلب الشعب اليهودي في أن تكون أرض إسرائيل 

بيته )وطنه ( القومي، إقرارًا دوليا في مؤمتر السالم ،مبعنى أن 
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تعترف احلكومات بحق الشعب اليهودي بأكمله في جميع بلدان 

بشؤون  يتعلق  ما  كل  في  الرأي احلاسم  له  يكون  أن  في  العالم 

احلكم في أرض إسرائيل.

ك�  ،أو  باسمها  كمفوضة  إجنلترا  احلكومات  تختار  ثانياً:أن 

»وصي« يتسلم مقاليد السلطة واحلكم في أرض إسرائيل ويخول 

مبساعدة الشعب اليهودي في بناء بيته القومي في البالد.

أسس:  .1

تشمل »أرض إسرائيل« كامل املنطقة الواقعة بني احلدود   

نة في املذكرة اخلاصة املرفقة بذلك ،باستثناء »األماكن  واملبيَّ

املقدسة«.  ويكون اسمها الرسمي باللغة العبرية »إيريتس 

يسرائيل )ارض إسرائيل( «،ويتم اعتماد العلم الصهيوني 

كعلم رسمي للبالد ،إلى جانب علم دولة »الوصاية«.

تكون املكانة الرسمية )املواطنة( لكل من ولد أو حصل على   

املواطنة  )او اجلنسية ( في أرض إسرائيل هي »مواطن 

تؤكد على مشاركته  أرض إسرائيل« ،مع إضافة صيغة 

في دولة »الوصاية«.

حكومة أرض إسرائيل  .2

املندوب )املفوض(  -

يترأس حكومة أرض إسرائيل مندوب ُمَعنيَّ من قبل »دولة   -

حقوق  وحماية  مراقبة  مهمة  املندوب  ،ويتولى  الوصاية« 

ومساواة جميع سكان البالد دون متييز في العرق والدين.

يتولى املندوب مهام احلكومة عن طريق »مجلس احلكم«   -

املؤلف من رؤساء جميع الوزارات .

وزير خاص لشؤون العرب يعتبر أيضًا عضوا في مجلس   

احلكم.

يقوم مجلس احلكم ،حتت إشراف املندوب ،بسن القوانني   

والتشريعات واصدار األوامر في جميع شؤون احلكومة في 

أرض إسرائيل ،باستثناء اآلتي:

الشؤون العسكرية والشؤون اخلارجية ،والتي حتال بأكملها  أ – 

إلى مسؤولية دولة الوصاية.

شؤون »األماكن املقدسة«، والتي حتال املسؤولية عنها إلى  ب- 

جلنة دولية خاصة.

حتال  ،والتي  الطوائف  وتنظيم  والتعليم  الدين  شؤون  ج- 

املسؤولية عنها إلى املجموعات القومية.

توضع وزارة شؤون األوقاف االسالمية حتت مسؤولية وزير   

شؤون العرب.

مجلس  قرارات  جميع  على  الفيتو  بحق  املندوب  يتمتع   

احلكم ،وميكن ملجلس احلكم في هذه احلالة االستئناف 

)االعتراض( أمام حكومة دولة الوصاية.

الهستدروت الصهيونية   .3

بصفتها  العاملية  الصهيونية  بالهستدروت  احلكومات  تعترف   

ممثاًل للشعب اليهودي فيما يتعلق بارتباطه بأرض إسرائيل.

،مبوافقة  الصهيونية  الهستدروت  مندوب  ضم  يتم   

لشؤون  وزير  كنائب  الوصاية  دولة  حكومة  الطرفني،إلى 

دولة  على حكومة  املندوب(  )هذا  ويقترح  إسرائيل.  أرض 

الوصاية قائمة أسماء جميع أعضاء مجلس احلكم في 

»أرض إسرائيل «،باستثناء وزير شؤون العرب.

يكون حلكومة »دولة الوصاية« حق النقض )الفيتو( فيما   

يتعلق بجميع األسماء املقترحة.

في حاالت خاصة، وفي ضوء مبادرة من جانب نائب الوزير   

لشؤون أرض إسرائيل ،ميكن حلكومة  دولة الوصاية أن 

بكل  يتعلق  فيما  إسرائيل  أرض  أجل  من  قوانني  تسن 

والتعليم  الدين  شؤون  ،باستثناء  فيها  احلياة  مجاالت 

وتنظيم املجموعات والطوائف.

الشركة الستيطان أرض إسرائيل   .4

تؤسس الهستدروت الصهيونية العاملية ،مبوافقة احلكومات   

،شركة وطنية الستيطان أرض إسرائيل ،على أن تتضمن 

أنظمة ولوائح الشركة  رجحان كفة )احلسم( الصهيونية 

في إدارة هذه الشركة .

تتمتع الشركة باحلقوق اآلتية:  

احلق في تنظيم هجرة اليهود من دول وبلدان الشتات إلى   -

أرض إسرائيل ،وتهيئة البالد الستيعابهم واستيطانهم.

احلق في جميع أراضي السلطان )العثماني ( واحلكومة   -

التركية ،وكل األراضي غير املأهولة وغير املعبدة أو اجلرداء.

جميع احلقوق التي أبقتها احلكومة التركية لنفسها في   -

،أو  إمتيازات إلنشاء سكك احلديد  أعطت  املاضي ،حني 

ألغراض أخرى في أرض إسرائيل.

احلق احلصري في إستغالل جميع املوارد والثروات الكامنة   -

في األرض وسائر الثروات واملوارد الطبيعية .

احلق احلصري في بناء سكك  احلديد ،واملوانئ ومنشآت الري.  -

احلق في إدارة البنك األرضي التابع للحكومة العثمانية ،واحلق   -

احلصري في إنشاء مؤسسات جديدة وإئتمان زراعي.
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حق األولوية في جميع حاالت بيع وشراء األراضي، وثروات   -

واملواصالت،  النقل  ووسائل  الطبيعية  واملوارد  األرض 

هذه  استغالل  في  تستخدم  التي  املؤسسات  وجميع 

املجاالت واملوارد.

بجميع  يتعلق  فيما  إمتيازات  منح  في  احلصري  احلق   -

ذلك احلق في شراء  أعاله، ومن ضمن  املذكورة  األهداف 

وحيازة وإيجار وتأجير وبيع كل أنواع املمتلكات ،والعمل 

في مختلف أنواع األعمال العامة، وتأسيس وإنشاء سائر 

أنواع املؤسسات الضرورية لتطوير وتنمية البالد وانعاشها، 

وتطوير وتقدم الزراعة والتجارة والصناعة وإجناح استيطان 

اليهود في البالد.

لتحقيق  الالزمة  واالجراءات  بكل اخلطوات  تقوم احلكومة   -

هذه األهداف، خاصة فيما يتعلق بتعديل قوانني األراضي.

حكم ذاتي محلي »بلدي«  .5

مُتنح كل مدينة ومستوطنة وقرية احلق في حكم ذاتي في   

شؤون االقتصاد البلدي )احمللي ( والصحة والشرطة ،وحق 

جمع الضرائب واحلّق في التنظيم واإلحتاد.

ميكن ألي جزء موحد ومحدد في مدينة، تكون أكثرية سكانه   

من أبناء أمة واحدة ويصل عددهم الى حد أدنى معروف 

،املطالبة بحقوق بلدية منفصلة بصفة »حي قائم بذاته«.

ُتنَتخب البلديات بناء على الطريقة النسبية.  

حكم ذاتي قومي   .6

أي جتمع قومي أو ديني في أي مدينة ،بلدة ،مستوطنة،   

يتم اعتباره »مجموعة قومية« ،مُتنح حقوق حكم ذاتي كامل 

في جميع شؤونها الداخلية، أي:

والطالق وطرق  الزواج  وأحكام  قوانني  ،مع   الدين  شؤون   -

امليراث والتركة.

شؤون التعليم على اختالف مجاالته ومستوياته.  -

شؤون القضاء وبني أبناء األمة.  -

شؤون املساعدة االجتماعية بكل أنواعها ومجاالتها.  -

ينضم إلى املجموعة )القومية( بصورة إلزامية جميع أبناء   -

أمتها القاطنني في نفس البلدة املستوطنة.

يحق للمجموعات جمع الضرائب والتوجه للحكومة بواسطة   -

عرائض في أي موضوع يتعلق بالبالد أو األمة ،باإلضافة 

إحالة  في  احلق  قومية  مجموعة  لكل  التنظيم  حق  إلى 

حقوقها ووظائفها ومهامها إلى املجلس البلدي احمللي .

قوانني اللغات   .7

أرض  حلكومة  التابعة  املؤسسات  جميع  في  يتم   

إسرائيل ،ومن ضمن ذلك أيضا في احملاكم ،اعتبار 

اللغتني العبرية والعربية لغتني رسميتني على أساس 

من املساواة التامة.

أي مستند أو رمز حكومي يجب أن يكون بهاتني اللغتني.  

مُتنح احلقوق املذكورة أعاله أيضًا إلى لغة حكومة »دولة   

الوصاية« إذا ما طلبت ذلك.

في املفاوضات مع اليهود ومؤسساتهم ،يجب على جميع   

منظمات ومؤسسات احلكومة أن تستخدم اللغة العبرية 

فقط ،في الكتابة واحملادثة على حد سواء.

جميع القوانني املذكورة أعاله يجب أن تسود وتطبق في   

املؤسسات البلدية لكل مدينة ،أو حي قائم بذاته ،والتي 

يقطن فيها يهود وعرب.

تكون العبرية اللغة الرسمية الوحيدة:  

في جميع املؤسسات البلدية التابعة لبلدة / مستوطنة   -

يهودية غير مختلطة.

في جميع مؤسسات املجموعة العبرية.  -

أرض  القومية الستيطان  »الشركة  في جميع مؤسسات   

إسرائيل« : على أن تستخدم مؤسساتها أيضًا الترجمات 

إلى اللغتني العربية واالنكليزية.

زئيف  ألقى  ، فيلكنسكي  السيدي  محاضرة  بعد   -

جابوتنسكي محاضرة طارئة :

المحاضرة

حيث أن املسألة موضع النقاش – »مطالبنا القومية »- مسألة 

في منتهى األهمية ،وحيث أنها تطرح للمرة األولى أمام يهود 

أرض إسرائيل ،فإنني أعتقد أن املستمعني لن يستاءوا رمبا ،إذا 

التي قدمها  ما رغبت في أن أضيف لإليضاحات والشروحات 

السيد فيلكنسكي .سوف أحاول هنا معاودة استعراض خطة 

البناء املعقدة ،التي رسمها أمامكم .غير أنه بدأ من أعلى إلى 

أسفل ،لذا سأحاول بدوري أن أبدأ من أسفل في تشييد البناء 

حتى سقفه األعلى.

هذا  كون  أسباب  تفهموا  أن  في  بدء  ذي  بادئ  أرغب  لكنني 

البناء عملية شائكة ومعقدة .وال يعود ذلك لكون فكرة أولئك الذين 

وضعوا وأعدوا خطة هذا البناء ،فكرة »معقدة« جدًا ،وبالتالي لم 
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يستطيعوا إقتراح بناء أكثر بساطة ،وإمنا ألن وضعنا، مصيرنا، 

مركب ومعقد للغاية.

لنأخذ بلدا محررًا آخر، يتواجد فيه جميع مواطنيه الذين حترروا 

باألمس، واليوم يطالبون بدستور. سيكون من السهل جدًا في مثل 

هذا البلد تنظيم ذلك. إذ ميكن للمواطنني هناك انتخاب برملان، يقيم 

بدوره »مجلس حكم«– وزارة – تكون مسؤولة أمامه )أي البرملان(، وأن 

ينصب فوق كل ذلك ملكا دستوريا، أو رئيسا، ميلك وال »يحكم« ،ال 

يقوم بنفسه بعمل احلكومة، وامنا الوزراء هم الذين يقومون بذلك ،فهو 

فقط يصادق ،يشرف ويراقب . وهو قاض أعلى ميكنه في حاالت نادرة 

أن يقول: ال! Stop! ف�»املاكينه« ال تعمل كما يجب .- أجل، في بلدان 

أخرى حيث يتواجد كل الشعب في بلدة ،ويقيم املواطنون جميعًا على 

أرضهم، تكون عملية البناء هذه سهلة وبسيطة، ولكن ليس في بلدنا، 

غالبية  إن  إذ  »غير طبيعي«،  بلدا  الذي مير بظروف خاصة، جتعله 

مواطنيه يتواجدون خارج حدوده، كما بني لكم السيد فيلكنسكي.

واذا ما خاطبنا الشعوب واحلكومات، وقلنا لها: »أرض إسرائيل 

لنا«! فإننا ال نقول ذلك ألننا نرغب في فرض سيطرتنا وحكمنا 

على الشعب العربي ،ولكن ذلك هو مقصد كالمنا املوجه للشعوب 

أرض  في  اليهودي  للشعب  قوميا  »وطنا  قلتم  أنتم  واحلكومات، 

للشعب  تنظرون  أنكم  معناه  الكالم؟!  هذا  معنى  فما  إسرائيل«، 

تقولوا  أن  عليكم  بلده.  إلى  للعودة  ويتوق  يحن  اليهودي كشعب 

أيضا لهذا الشعب: ها هو »البيت« مفتوح، قم بتهيأته وحتضيره 

من أجل عودتك! إذ من دون »بيت« ال عودة إلى البلد، وال بيت من 

دون عودة .ومن هنا ثمة حاجة ألحد ما ليقوم بتهيئة واعداد البلد، 

ومن ميكن له أن يفعل ذلك من أجلنا سوى نحن بأنفسنا؟!

بلفور، وباقي تصريحات وبيانات احلكومات األخرى،  في وعد 

هناك أمور تقول إن الَبتَّ أو احلسم في شؤون أرض إسرائيل ليس 

في أيدي سكانها فقط، وامنا في أيدي يهود جميع البلدان.

فقط إذا ما استوعبنا وفهمنا هذا املصطلح أو املفهوم ،فإنه 

 ... سيقلب ويغير، عندئٍذ، كل ميزان »القوى« في أرض إسرائيل 

نحن ال نتحدث باسم األقلية الصغيرة من اليهود املقيمني هنا في 

البالد، وامنا باسم األغلبية العظمى من اليهود املقيمني في جميع 

البلدان ... ونظرا لوجود »ال طبيعية« في أرض إسرائيل، فإن عملية 

البناء بأكملها عملية مركبة وشائكة.

خارج  ،موجودة  إسرائيل  أرض  »ناخبي«  من  الكبرى  األكثرية 

البلد  بناء هذا  الثقل في عملية  بناء على ذلك فإن مركز  البالد. 

يجب أن يكون في اخلارج، في أيدي دولة »وصاية« واحدة، تخولها 

بهذه  األمم،  أو عصبة  السالم  بواسطة مؤمتر  جميع احلكومات، 

التالي: »نحن  الصالحية، أو »شهادة االئتمان«، التي تنص على 

ُنعطيك التفويض بتطوير البيت – الوطن – القومي للشعب العبري 

في أرض إسرائيل«.

أم حكومة  ن«؟ إجنلترا –  � »مؤمَتَ من سيكون هذا »الوصي« ال

حكومة  تكون  بأن  املطالبة  احلال  بطبيعة  علينا  يتعني  أخرى. 

فيما  هذه  الوصاية  دولة  تتولى  وأن   ، إجنلترا  هي  »الوصاية« 

بلد  في  َملٍك  كحال  ولكن  احلكم.  مؤسسات  عن  املسؤولية  بعد، 

دستوري، يتعني أيضا على »الوصي« أن يقول للشعب اليهودي: 

إختاروا لي حكومة ، وسوف أسلم لهذه احلكومة كامل السلطة في 

أرض إسرائيل« ،وذلك هو السبب الذي يجعلنا نطالب بأن يرسل 

الكونغرس الصهيوني – الذي ميثل البرملان العبري – مندوبا عنه، 

املندوب(  )هذا  كان  وإذا   . البريطانية  احلكومة  الى  وزير«،  »نائب 

مقبواًل لديها فإنها سترحب به، وإن لم يكن كذلك، على الكونغرس 

الصهيوني أن يرسل مندوبا آخر. وينضم هذا املندوب إلى احلكومة 

البريطانية بصفة املوظف األعلى لشؤون أرض إسرائيل. ويقترح 

نائب الوزير هذا، بني فترة وأخرى – لنقل مرة كل ثالث سنوات – 

على حكومة دولة الوصاية ،قائمة األشخاص الذين يجب عليها أن 

تعينهم – حسب رأيه – لعضوية »مجلس احلكم« في أرض إسرائيل.

لنتأمل قلياًل عملية البناء هذه، ولنبدأ من أسفل إلى أعلى. من 

األسفل نحن نشاهد أواًل السكان ونقول: جميع السكان، دون فرق 

متساوون.   – ويهود  عرب ،مسيحيون   – أو متييز عرقي وديني 

ونحن ال منانع في أن تكون للعرب إدارة ذاتية )أتونوميا( داخلية 

أسوة باألتونوميا الداخلية التي متنح لنا نحن )اليهود(.

من يدخل في دائرة نفوذ األتونوميا الداخلية؟ نحن ال نستطيع 

املطالبة ،إذ ستدخل في هذه الدائرة أمور مرتبطة باملنطقة ،كالطرق 

والشوارع وما شابه، ومثل هذه األمور تتعلق أيضًا بآخرين ومتس 

آخرين، وليس لنا احلق في املطالبة، ذلك ألننا سنكون »املؤثرين« 

عليها. وال تدخل هذه األمور في دائرة تأثير »املجموعة القومية«. 

غير أن شؤون الدين – الطالق والزواج واملقدسات وما إلى ذلك – 

وشؤون القضاء بني اليهودي واليهودي، وشؤون املساعدة والتعليم، 

تدخل كافتها في دائرة األتونوميا الداخلية. في املقابل هناك أمور 

الشرطة،  مثل  احلكم(،  )مجلس  فقط  احلكومة  تعاجلها  أن  يجب 

تخضع  األمور  هذه  جميع   . ذلك  إلى  وما  العام،  واألمن  النظام 

إلشراف احلكومة، التي ال ترتهن لرأي البلد.فهذه احلكومة املعينة 

من اخلارج – حكومة الوصاية – اجنلترا – يجب أن تتولى معاجلة 

جميع املسائل والشؤون العامة في البلد، ما عدا الشؤون الداخلية 

التي ستكون ،كما أسلفنا من اختصاص »املجموعات القومية«. 

فوق احلكومة احمللية – »مجلس احلكم« – سيقف »املندوب«، والذي 

ال نطالب، فيما يتعلق به، أن نقترح على حكومة اجنلترا، من يكون 
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هذا الشخص ،فهي التي تختاره وفقا ملشيئتها .وهذا املندوب ال 

،ويدافع  ما يجري  يراقب ويشرف على كل  وإمنا  ميارس احلكم، 

الذي  األخالقي  للواجب  ممثاًل  وسيكون  البلد،  سكان  جميع  عن 

،على حكومة  السالم  ،من خالل مؤمتر  الشعوب  تلقيه حكومات 

دولة الوصاية .ستكون مهمة »املندوب «تطوير وتنمية »البيت – 

الوطن – القومي «،وأن يراقب أيضًا عدم إحلاق إهانة بأحد ،سواء 

أكان مسيحيًا أم عربيًا أم يهودياً. في اخلارج تكون الهستدروت 

الصهيونية العاملية ممثلة للشعب العبري أمام جميع احلكومات 

فيما يتعلق بارتباطه بأرض إسرائيل.

وفقا لهذا النظام ثمة ثالثة »أطراف«، »الطرف« األول – الشعب 

حكومة دولة الوصاية ،وإذا كان هذا  العبري، »الطرف« الثاني – 

الطرف ،حكومة دولة الوصاية – إجنلترا – ستعطينا حقوقا ،فإنه 

سيطالب أيضا بحقوق من أجله .يجب أن تعطى مراقبة »سلبية« 

حلكومة دولة الوصاية. وإذا ما كانت هذه هي اجنلترا ،فإنها يجب 

أن حتصل على حقوقها ،وعلى سبيل املثال في كندا واستراليا.

ولكن كيف وبأي شكل ،ستعبر هذه املراقبة عن نفسها ،عندما 

يسلم »نائب الوزير« الصهيوني حلكومة اجنلترا قائمة األشخاص 

الذين يتعني عليها –حسب وجهة نظره –تعيينهم كأعضاء في 

مجلس احلكم في أرض إسرائيل ،ميكن الجنلترا أن تقول :«ال أوافق 

على السيد الفالني ،ألنه غير مالئم ،وأعارض تعني السيد كذا، ألنه 

غير مؤهل«. معنى ذلك ،أنه إذا قبل االقتراح بوجوب أن يكون في 

أرض إسرائيل خمسة وزراء في مجلس احلكم ،فإنه سيكون على 

»نائب الوزير« الصهيوني أن يقدم ،في فترات معروفة، قائمة بأسماء 

األشخاص  اجنلترا  حكومة  منهم  ،تختار  خمسة عشر شخصًا 

اخلمسة املقبولني لديها .أي نحن نقترح ،ولكن حتى يكون هناك 

معينون )في مجلس احلكم( يجب أن يتم ذلك مبوافقة متبادلة من 

جانب »الطرفني ».هذا أواًل . ثانيًا ،إذا كانت احلكومة البريطانية 

اختارت من بني اخلمسة عشر شخصًا األشخاص اخلمسة  قد 

املرغوبني لديها ،وقامت بتعينهم كأعضاء في »مجلس احلكم »في 

أرض إسرائيل )احلكومة( ،وأصبحت هذه احلكومة موجودة في أرض 

–املفوض«،  »املندوب  وأصبح  ونشاطها،  عملها  إسرائيل ومتارس 

هنا،  أيضًا  ،متواجدًا  البريطانية  احلكومة  »من  »املباشر  املنتدب 

في البالد، فإنه لن يتدخل في شؤون احلكم وإدارة احلكومة ،وإمنا 

سيقوم فقط باالشراف واملراقبة »بعني مفتوحة »،ولكن إذا ما أصدر 

مجلس احلكم قانونا ما، يكون املفوض )املندوب( وحكومة بريطانيا 

هما من يتحمل تبعته ،وإذا ما رأى »املندوب »أن هذا القانون ميكن 

أن يتسبب بضرر ،فإن من حق املندوب أن يقول »فيتو »،«ال أسمح 

بذلك !« ،وعندئٍذ إما يخضع مجلس احلكم لهذا »الفيتو« ،أو يقدم 

»الطرف«  يأتي   ، ذلك  بعد  لندن.  في  العليا  للحكومة  استئنافًا 

الثالث – السكان غير اليهود .

وهنا ،فإن احلرية التي ستعطى لنا في إدارة شؤوننا الداخلية، 

الداخلية،  شؤونه  إدارة  ،في  أيضًا  الطرف  لهذا  تعطى  أن  يجب 

حرية تامة في شؤون الدين والتعليم واملساعدة في جميع شؤون 

اجلمهور. فضاًل عن ذلك ،نحن نعتقد أنه إذا ما رغب العرب في 

أن يكون هناك وزراء عرب في مجلس احلكم ،فسوف نوافق على 

ذلك، بناء على نسبة 10.000.000 يهودي ،الذين لم يتمكنوا بعد من 

العودة الى البالد ،مقابل 600.000 عربي ممن يقيمون في سوريا 

وأرض إسرائيل ،وأن يكون هناك وزير لشؤون العرب في مجلس 

احلكم ،ال نتدخل نحن في شؤونه . خمسة وزراء لنا ووزير واحد 

لهم .سوف يتمتع »الطرف«الثالث إذا بضمانتني :أتونوميا داخلية، 

ووزير خاص في مجلس احلكم ،إضافة الى ضمانة ثالثة ،وهي 

عدم ممارسة املندوب )املفوض( الذي يتولى االشراف والرقابة، أي 

ظلم أو إجحاف أو إهانة بحق أحد ،ومن ضمن ذلك بطبيعة احلال، 

السكان غير اليهود.

من سيكون املفوض )املندوب(؟ سبق وقلت بأننا ال نطالب باقتراح 

من يكون املندوب .فإذا كانت حكومة بريطانيا جديرة بتفويضها 

من قبل مؤمتر السالم باإلشراف على أرض إسرائيل وبناء »البيت 

القومي« للشعب اليهودي فيها ،فإنها جديرة أيضا بالثقة بها من 

جانب الشعب اليهودي فيما يتعلق بتعيني املفوض )املندوب( ،والذي 

يجب أن ينص كتاب تفويضه على أن أرض إسرائيل ينبغي أن 

تصبح بيتًا قوميًا للشعب اليهودي ،دون التسبب بإهانة أو مس 

بكرامة آخرين . وإذا ما أتى أحد واشتكى من إهانة حلقت به ، ميكن 

للمفوض أن يقول للمتسببني باإلهانة »أيها السادة ، ال تفعلوا ذلك «.

تلك هي كل عملية البناء .بطبيعة احلال ،ليس هنا املكان والزمان 

املناسبان للتحدث عن كل التفاصيل. فكل ذلك يجب إحالته إلى 

جلنة، ومثل هذه اللجنة ستقوم بالتأكيد بإجراء تعديالت ،واملؤمتر 

لن يعتمد االقتراح احلالي ،وإمنا االقتراح الذي ستقدمه له اللجنة. 

ولكن سيكون من املهم أن يعبر أعضاء املؤمتر ،طوال بضع ساعات 

،عن رأيهم فيما يتعلق مبختلف األمور والتفاصيل ،وأن تأخذ جلنتهم 

هذه املالحظات بنظر االعتبار .

هناك سؤال آخر ،حتول اليهودي مرتني إلى مجيب له ،قائاًل : 

»كيف ميكن لي مناقشة أمور كبرى من هذا القبيل ؟ ! «.

فيما يتعلق باالدعاء :« لقد صفحنا عن جزء بسيط فقط«، أجد 

أن ذلك صحيحًا . صحيح ! أنتم ،يهود أرض إسرائيل ،تشكلون 

فقط جزءًا ضئياًل من األمة العبرية بأكملها ،ولذلك نحن ال نقترح 
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بأن ترسلوا جلنة إلى مؤمتر السالم ... لدينا ممثلة للشعب اليهودي 

هذه  توفر  أن  يجب  التي  ،وهي  الصهيونية  ،الهستدروت  بأكمله 

اللجنة . ولكن لدينا أيضا »يشوف« )مجتمع استيطاني ( عبري 

في أرض إسرائيل ،وهستدروت أرض إسرائيل ،والتي ينبغي لها 

بدورها أن ترسل وجهة نظرها إلى الهستدروت الصهيونية العاملية 

،كما هو احلال أيضا بالنسبة للمجتمع اليهودي في روسيا ،وغيرها 

تقولون: »هناك فرق بني املجتمع  اليهودية. سوف  التجمعات  من 

إسرائيل،  أرض  في  اليهودي  املجمتع  وبني  روسيا  في  اليهودي 

هذا  صحيح.   .» الفكرية  الطاقات  أو  املالية  املقدرات  في  سواء 

ولكن املجتمع اليهودي في أرض إسرائيل ميتلك جتربة غنية أكثر، 

فكيف ميكن تنظيم مجتمع استيطاني  رغم كل الظروف واملعيقات 

واملعارضني والعقبات .

يتعني على رفاقنا في اخلارج ،وقادتنا ومندوبينا أن يأخذوا بنظر 

االعتبار أواًل وقبل كل شيء وجهة نظر أرض إسرائيل.

هذا ليس رأيي فقط، فكل كبار األمة العبرية يقولون ذلك أيضاً. 

قبل بضعة أسابيع فقط ألقى السيد هربرت صموئيل ،الذي كان 

 – الصهيونيني  الناشطني  أحد  اآلن  وهو   – بريطانيا  في  وزيرا 

خطابًا ،وقد نشر خطابه هذا ،فيما بعد ،في الصحف اإلنكليزية 

)البريطانية ( .يقول صموئيل في هذا اخلطاب :«لقد حان الوقت 

كي نطالب اجنلترا بان تبني لنا ما معنى »البيت القومي« ،وأن 

نسأل أنفسنا في الوقت ذاته ،ما هو املعنى«... »وقبل كل شيء 

،أقول يجب أن نسأل »الييشوف« في أرض إسرائيل عن رأيه ،إذ أن 

له احلق في قول الكلمة األولى »... على الرغم من صعوبة املكوث 

هنا لفترة أخرى من الوقت بالنسبة لكثيرين منكم ،فإنني أقترح 

مع ذلك ،بأن تتاح اإلمكانية الكاملة للنقاش حول هذه األسئلة ،دون 

اختصار وقيود ،يجب أن نضحي بساعة أخرى أو يوم آخر ،حتى 

التحدث مع فايتسمان  الذي سيتوجه من هنا من  الوفد  يتمكن 

وسوكولوف ،وأن يحصل هذا الوفد على تفويض منكم للقول »تلك 

هي املطالب التي يطالب بها الييشوف في أرض إسرائيل ! «.

نتمكن  لن  أننا  ،وهو  واحدًا  شيئا  تتذكروا  أن  عليكم  ولكن 

من إقامة مشروع استيطاني إن لم تكن األداة احلكومية موجودة 

في أيدينا، أو إذا لم تكن على األقل )ليست( ضدنا ... تلك هي 

املطالب التي يتعني عليكم ،حسب إعتقادي ،املطالبة بها واعطاء 

هذا التفويض ملندوبيكم في اخلارج .

إذا ما قبلتم بهذه اخلطة بأكملها ،وهو األفضل ،وعلى أي حال 

،إن لم تقبلوها أيضا بأكملها ،فإنني آمل أن تقبلوا بها كأساس.
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