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 -١ظلم و ستم روانى
طبقه مرفه سفيد پوست
ما سفيد پوستھا نفرت انگيز ھستيم ،و با گذشت سالھا نفرت انگيزتر ھم ميشويم.
لحظاتى وجود دارد که من از خودم و از پوست سفيدم تا اندازه اى متنفر ميشوم که تحمل بودن در ميان
آفريقاييھا و آسياييھا را ندارم .من طبقه مرفه جھان را نمايندگى ميکنم ،من يک ستمگر روانى و اقتصادى
ھستم.
ما جھان را بخاطر ارزشھا و نيازھاى خودمان به بردگى کشيده ايم .ما تمام بازارھا ،نفت و فرھنگ را
کنترل ميکنيم .ما در مورد نفت آنھا تصميم ميگيريم ،ما در مورد فرھنگ آنھا تصميم ميگيريم.
ھمانطور که کشورھاى نفت خيز تا زمانيکه خودشان توليد نکرده اند ،خودشان توزيع نکرده اند و نفت
خودشان را خودشان نفروخته اند نميتوانند آزاد باشند و به ٽبات دست يابند کشورھاى در حال توسعه نيز
تا زمانيکه به فرھنگشان ،شيوه زندگيشان اجازه عمل و ارزش ذاتى ندھند نميتوانند آزاد باشند و اعتماد
به نفس و تسلط به نفس بدست بياورند.
و ھمانطور که کشورھاى نفت خيز نميتوانند منابع طبيعى خود را جز از طريق اعمال خشونت کنترل نمايند،
کليه کشورھاى در حال توسعه نيز بايد ما را با خشونت ناگزير سازند که به آنھا برابرى فرھنگى بدھيم .ما
نميتوانيم به آنھا حقوق مساوى اعطاء کنيم ،آنھا بايد حقوق مساوى خود را بدست بياورند – و اين کار را
انجام خواھند داد.
آزادى – ه نفت و فرھنگ به يکديگر مرتبط ھستند ،آنھا بخشى از يک انقالب واحدند :انقالب سوسياليستى
که دولتھاى کمونيستى و سرمايه دارى سفيد پوست در خالل نيم قرن با آن مبارزه نمو ده اند.
"خشونت" و "انقالب" :عباراتى که انسان سفيد پوست تحقير ميکند ،به تمسخر ميگيرد – به دليل اينکه
او ميھراسد ،از زندگى خود و جايگاه ممتاز خود ميھراسد.
فرد برتر ھرگز شيوه ھاى ديگرى را بجز شيوه ھاى خودش نميپذيرد و ھرگز تصور نميکند که برترى،
خودش ،خشونت است.
خشونت – ه کم و بيش ناخودآگاه ما ،تحقير -ه کم و بيش ناخودآگاه ما بصورتى پيوسته در حال رشد ھستند
و اينھا ھمانھايى ھستند که ما را اينچنين نفرت انگيز ميکنند .چھره رنگ پريده ما از جوشھاى عصبى -
ى خودپسندى نفرت انگيزتر ميشوند .خودخواھى به عمق ما نفوذ کرده است و مغز ما را مصادره نموده

و آن روزى که به بيرون ميريزد قادر به گذاردن تفاوت ميان چين خوردگيھاى مغز و روده ھا نخواھيم
بود.
من اينچنينم ،انسان سفيد ،سرور – ه جھانى از مخلوقات گرسنه – ى در بند که من آنھا را فقط زمانى
انسان ميخوانم که ميخواھم بر روى برترى خودم تاکيد کنم.
ارزشھاى ما نسبت به طبقه کارگرى که استٽمار ميکنيم از ھر نقطه نظرى ارزشھاى طبقه برتر و اھانت
آميز ھستند.
ما به آنھا توھين ميکنيم به دليل اينکه آنھا براى مبارزه با ما نميتوانند خود را به اندازه کافى سازماندھى
و متحد نمايند .ما حقوق آنھا را انکار ميکنيم به دليل اينکه جامعه آنھا ھنوز فئودالى است .ما آنھا را حقير
ميشماريم به دليل اينکه پروژه استثمارى نو استعمارى ما را ملى نکرده اند .ما آنھا را تحقير ميکنيم به
دليل اينکه آنھا انقالب نکرده اند .ما از شيوه ھاى خشونت آميزى که آنھا براى انجام انقالب از آنھا استفاده
ميکنند ھراسان ميشويم.
ما به آنھا زمانيکه از سوسياليسم صحبت ميکنند ميخنديم و از روشھاى خشونتبارى که براى ملى نمودن
اموال ما استفاده ميکنند ھراسناک ميشويم .ما به شايستگى آنھا براى اداره شرکتھاى ملى شده بى اعتماديم
و آنھا را به محض اينکه نشان داده ميشود اقتصادشان از طريق حلقه – بھينه سازى دگرگون نميشود
مورد استھزا قرار ميدھيم .ما به آنھا تف ميکنيم به دليل اينکه انقالب آنھا بالفاصله به "دمکراسى" ،و
مانند آن ،منجر نميشود.
ما کمبودھاى آنھا را در مورد فرھنگ مدرن مورد تمسخر قرار ميدھيم ،باقيمانده فرھنگ مستقلى را که
دارند کوچک ميشماريم و به آنھا بعنوان عقب مانده قلمداد ميکنيم .ما آنھا را تحقير ميکنيم زمانى که
فرھنگ آنھا تحت تاٽير فرھنگ ما قرار گرفته است و آنھا را متھم ميکنيم به اينکه از ما تقليد ميکنند .ما
آنھا را به اين متھم ميکنيم که نميتوانند از ما تقليد کنند.
ما با تمام انسانھاى غير – سفيد به ھمان طريقى رفتار ميکنيم که ھمواره با طبقه کارگر رفتار کرده ايم.
ما از تاييد اين که اين ما ھستيم که طبقه کارگر را طبقه کارگر ساخته ايم سر باز ميزنيم ،که ما ساختار
زندگى اجتماعى آنان را نابود و تالش کرده ايم که ساختارى را به آنھا تحميل کنيم که ما ميتوانيم از آن
بھره بردارى نماييم ،و اينکه اينھا ريشه بحران اقتصادى ،سياسى و فرھنگى ھستند که در جھان غير سفيد
وجود دارد.

امپرياليسم روانى
ما توسط جايگاه و ارزشھايمان فشارى را بر روى جھان غير سفيد ايجاد مينماييم که تاٽيرات نابود کننده
اى بر روى توسعه آنھا دارد .توسط اين فشار ما ديگران را در يک وضعيت بحرانى روانى قرار ميدھيم،
وضعيتى که ميتوانيم از آن در جھت استثمار اقتصادى ،فرھنگى و سياسى بھره بردارى کنيم.
من اين فشار را "امپرياليسم روانى" ميخوانم چرا که اين بخشى از فعاليت مداوم امپرياليستى جھان سفيد
است .در حال حاضر امپرياليسم در درجه اول به دنبال اين نيست که از طريق کسب فتوحات سلطه خود را
اعمال نمايد ،بلکه در تقالى استفاده از روشھاى اقتصادى ،سياسى و روانى است که بوسيله آنھا بتواند
بيشترين نفوذ ممکن و بيشترين سود اقتصادى ممکن را به ھزينه ديگران کسب نمايد.
امپرياليسم روانى در حال حاضر موٽرترين روش ما جھت به زير سلطه کشيدن آفريقايى -آسياييھا و مردم
آمريکاى جنوبى است ،روشى که ما از آن براى بھره بردارى استفاده ميکنيم .اين ھمچنين روشيست که

در جھان کشورھاى سفيد براى به انقياد کشيدن طبقه کارگر بکار گرفته ميشود .امپرياليسم روانى اسلحه
طبقه برتر در مبارزه طبقاتى است.
بخش بنيادى در امپرياليسم روانى را اين ارزيابيھا تشکيل ميدھند ،که ارزش يک دولت يا انسان بيش از
يک دولت و يا انسان ديگر است چرا که او در زندگى خود ،چه زن و چه مرد ،از تحصيالت باالترى
برخوردار است ،توسعه يافته تر است" ،دمکراتيک" تر و "متمدنتر" است .به عبارت ديگر دولتھا و
انسانھا بر اساس تاريخ و شرايط اقتصاديشان مورد قضاوت قرار نميگيرند .خالصه کالم ،امپرياليسم روانى
تاييد ميکند که يک انسان تحصيل نکرده از منزلت انسانى کمتر و يک دولت عقب مانده از حق بقاى کمترى
برخوردار است.
فردى که چنين قضاوتى ميکند و ھمزمان مدعيست که در جھت تحقق اين اصل گام برميدارد که ھمه انسانھا
بايد از امکانات مساوى برخوردار باشند يک فريبکار و يا يک فاشيست است.
امپرياليسم روانى ھمواره تشابھات را اعمال ميکند و از ميزان تحصيالت و ميزان "دمکراسى" بعنوان
معيار استفاده مينمايد .اغلب از مذھب نيز بعنوان معيار استفاده ميشود و در آنزمان البته مسحيت در
باالترين مقام قرار ميگيرد.
)چنان که برميايد من خود را در اين طومار به آن امپرياليسمى محدود ميکنم که توسط بخش غربى جھان
سفيدھا اعمال ميشود .در اينجا من ميخواھم تاکيد کنم که امپرياليسم شوروى نيز ميتواند به ھمان شيوه
مشخص شود(.
بر اساس امپرياليسم روانى باالترين ارزش را کشورى دارد که بيسوادى در آن لغو شده است ،که در آن
تکنولوژى توسعه يافته ،مسيحيان و ارزشھاى دمکراسى پارلمانى حاکم بر جامعه ھستند .در کشورھايى
که در باالى فھرست قرار ميگيرند نبايد اٽرى از فئوداليسم وجود داشته باشد – از طرف ديگر چيزى از
ازرش کشورى که امکانات صنعتى و سرمايه ھايش بصورتى نامساوى تقسيم شده ا ند کاسته نميشود.
به عبارت ديگر در باالى فھرست کشورھاى ما ،اروپاى غربى ،آمريکاى شمالى يا استراليا – آسيايى،
قرار دارند.
کليه کشورھاى ديگر در معرض فشارى قرار ميگيرند که توسط امپرياليسم روانى اعمال ميشود .کشورى
با اسالم بعنوان مذھب رسمى و يک بيسوادى  ٦٠درصدى ،از لحاظ ارزش ،در رتبه اى بسيار پايينتر از
ما قرار ميگيرد .اگر اين کشور در ضمن داراى ساختارى فئودالى باشد از اين ھم پايين تر ميرود.
يک امر بسيار معمول براى امپرياليسم روانى اينست که تفاوتى ميان دولت ومردم قائل نيست .اگر دولتى
از ارزش بااليى برخوردار است مردم آن نيز از آن ارزش برخوردار ميشوند .نتيجه اين ميشود که اگر
ساختار آن فئودالى باشد مردمش نيز فئودالى ھستند.
يک ويژگى ديگر -ه امپرياليسم روانى اينست که خود را فقط بر روى جھان غير سفيد متمرکز مينمايد.
ديکتاتورھا در يونان ،اسپانيا و پرتقال مانع از اين نميشوند که يونانيھا ،اسپانياييھا و پرتقاليھا ارزشى
برابر با ارزش انسانى ما داشته باشند ،تفاوت ميان دولت و مردم اينجاست.
نيجريه ايھا ،بر اساس امپرياليسم روانى ،غيردمکرات و پست تر ھستند به دليل اينکه توسط فئودالھا و
رژيمھاى نظامى کنترل ميشوند ،يونانيھا به اندازه ما دمکرات ھستند اگرچه توسط اربابان فئودال ،سرمايه
داران بزرگ و يک رژيم نظامى ھدايت ميشوند.

ما بصورتى پيوسته جھان غير سفيد و ارزشھاى آنرا به مواجه ميطلبيم ،ما بصورتى مستقيم و غير مستقيم
نظراتمان را در مورد آنھا اعالم ميکنيم .ما به آنھا عقده ميدھيم ،و از طريق مقايسه آنھا با يکديگر به
آنھا عقده تزريق ميکنيم.
تاٽير آن تقريبا مشابه اين است که فردى با ويژگيھاى نامنظم بصورتى پيوسته بشنود که او زشت است.
اين فرد اعتماد به نفس و احترام به خود را از دست ميدھد .ممکن است که تالشى در جھت تغيير ظاھر
خود انجام بدھد اما به احتمال زياد ميفھمد که ھمچنان بعنوان زشت قلمداد ميشود .او بدون يک حمايت
ھمه جانبه از محيط اطراف و يا يک شکيبايى غير معمولى ،فرو ريخته و امکان ادامه زندگى و پيشرفت
را ،به شيوه کسانى که او را محکوم نموده اند ،از دست ميدھد.
با اين مقايسه ميخواستم بگويم که "انتقاد" امپرياليسم روانى سازنده نيست .اين انتقاد عقده اى نابود
کننده را ايجاد مينمايد ،چرا که شرايطى را مورد انتقاد قرار ميدھد که ايجاد تغيير در طول – ه حياط – ه
شرايط مورد انتقاد واقع شده غير ممکن است .جھت نابود نمودن بيسوادى به نسلھا نياز است ،جھت دادن
آگاھى اجتماعى به مردمى که از نيمه دھه ھاى  ١٩٠٠تحت استعمار ،فئوداليسم و اغلب ساختار بسيار
شديد مذھبى زندگى کرده اند به نسلھا نياز است .امپرياليسم روانى به اين مسائل توجه نميکند ،آن محکوم
ميکند ،رد ميکند ،توھين ميکند و دولتھاى غير سفيد و مردم آنرا بخاطر اينکه با ما متفاوتند مورد انتقاد
قرار ميدھد.
سيستم قيموميتى – ى اختراع شده توسط جامعه ملل و قدرتھاى بزرگ يکى از پايه ھاى اين امپرياليسم
روانى را بنيان نھاد .مستعمرات سابق ترکيه و آلمان تحت کفالت قرار گرفتند به دليل اينکه آنھا "قابليت"
اداره خودشان را نداشتند .آنھا تا جايى که ممکن بود بايد ھمانند کشورھاى سفيد تربيت ميشدند ،بدون
توجه به ساختارى که در گذشته داشتند آنھا بايد ناگزير به قبول شکلى ميشدند که در تطابق با ما بود ،و
قدرتھاى بزرگ تعيين ميکردند که اين مستعمره چه زمان قادر بود که امور خود را رتق و فتق نمايد– .
سيستم قيموميت البته سيستم استعمارى بود در شکلى ملبس.
توسعه نيجريه تحت اولين نيمه دھه ھاى  ١٩٦٠مٽاليست در مورد نتايج امپرياليسم روانى .قبل از رھايى
انگليسيھا تمام ايدئولوژى سيستم پارلمانى خود را ،بدون در نظر گرفتن اينکه شروط اجتماعى در نيجريه
بصورتى کامل فاقد شروط الزم براى اعمال يکچنين سيستمى بودند ،به رھبران برجسته نيجريه اى تحميل
نمودند.
رھبران – ه تحت تعليم قرار داده شده پنج سال بدون نتيجه کوشيدند که اين سيستم را قابل استفاده نمايند،
سپس برخى از آنھا به دليل فساد حاصل از فاصله ميان نظرات و واقعيات تسليم شدند .در ژانويه ١٩٦٦
زمانيکه کودتاى نظامى رخ داد جھان سفيد -ه غرب آن را بعنوان "تجاوزى به دمکراسى" محکوم نمود.
دمکراسى وجود نداشت که به آن تجاوز بشود ،اما انگليسيھا و ما ،ديگر اعمال کننده گان امپرياليسم
روانى ،سيستم بظاھر دمکراتيک را بخاطر نظرات و ارزشھاى خودمان ترجيح ميداديم .ما نميخواستيم
بپذيريم که اين عمدتا به دليل فشار از جانب نظرات و ارزشھاى ما بود که پنج سال اول در نيجريه به ھرج
و مرج مبدل شد.
زمانيکه در مورد دستيابى به جھانى که در آن ھمه از حقوق و امکاناتى مساوى برخوردارند صحبت
ميکنيم امپرياليسم روانى يکى از دشوارترين مسائل است .اين نتيجه شيوه تفکر صاحب منصبان جھان
سفيدھاست ،حاصل يک ارزش گذارى افراطى منحط توسط افراد تحصيل کرده و برخى از اشکال
ھمکاريھاى اجتماعى است .اين به ھمان ميزان – ه آشکار در جامعه خود-ه ما بشکل پرستش ھوش وجود
دارد ،پرستش کسانى که قابليت سازگارى را دارند ،کسانى که رفتار صحيحى دارند و کسانى که موفقند.

امپرياليسم روانى امکانات توسعه جوامع آسيب ديده را کاھش ميدھد .از آنجاييکه که آنھا بصورتى پيوسته
تحت فشار قرار ميگيرند و از آن طريق خود را در معرض مقايسه با ديگر گروھھاى مردمى قرار ميدھند
که مدعيند و تصور ميکنند که از لحاظ اقتصادى ،سياسى و فرھنگى برترند ،احساس حقارت شديدى ايجاد
ميشود .اين احساسات عميق و دائمى ميشوند به دليل اينکه تفاوتھا در مقايسه با شايسته ھا به نظر نميرسد
که در طول زندگى آسيب ديده دستيافتنى باشند.
از احساس حقارت نااميدى و خودخواھى زاده و در جوامع مورد تحقير واقع شده اين خودخواھى به فقدان
ھمدردى و عدم تمايل به ھمکارى در ميان گروه خودشان منجر ميشود.
براى ارضاء خواستھاى بشردوستانه و ھمبستگى به يک تقريبا معنويت غير انسانى از فردى ،از فرد
سياستمدار در کشور تحقير شده ،نياز است .مقايسه ميان کشور خودش و يک "دمکراسى" اروپايى،
دشواريھا براى نزديک بردن کشورش ،فقط براى يک ميليمتر ،به دولتى کارآمد ،بر روى فرد تحقير شده
چنان تاٽير وسوسه انگيزى ميگذارد که عنقريب آن کار مھم را رھا نموده براى اينکه در عوض تمام تالش
خود را صرف کاميابيھاى )اقتصادى( فردى خودش بکند.
بر اين اساس تاٽير اين سياست بر کشورھايى که توسط امپرياليسم روانى در رتبه بسيار پايين ترى قرار
ميگيرند اين است که مردم آنجا بدنبال کسب منافع شخصى خودشان ميروند .بجاى اينکه دولت – مردم از
کسانى که جايگاه و آموزش بھترى دريافت نموده اند استفاده کنند دولت – مردم توسط آنھايى که به اين
امتيازات دست يافته اند مورد سوء استفاده قرار ميگيرند .فشار بيش از اندازه است ،عقب ماندگى در
مقايسه با آرمانھاى تلقين شده بزرگ است.
امپرياليسم روانى ھمگام با ديگر روشھاى امپرياليستى مورد استفاده قرار ميگيرد و ھمراه با آنھا شرايط
کابوس مانندى را ايجاد مينمايد ،شرايطى که بنظر ميرسد براى رھا نمودن خود از آن امکانات بسيار کمى
وجود داشته باشد .در نتيجه اغلب کشورھاى در حال توسعه تنھا در توسعه اى ظاھرى ،از نوعى به نوع
ديگر ،بسر ميبرند – ظاھرى به اين دليل که بحران پديدار شده در يک توسعه نميتواند بعنوان مرحله اى
قلمداد بشود.
امپرياليسم روانى اساس امپرياليسم سياسى و اقتصادى را پايه گذارى ميکند .احساس خود کم بينى،
نااميدى ،خودخواھى و فقدان ھمبستگى ميتواند توسط قدرتھاى امپرياليستى و نئو استعمارى در جھت
فريب افراد و گروھھا مورد استفاده قرار گيرد .افراد و گروھھا ميتوانند با پول خريده و تھديد به تحريم
اقتصادى بشوند.
آگاھى در کشورھاى غير سفيد در مورد اينکه چنين تحريفھايى بصورتى پيوسته جريان دارد و متوقف
نمودن آنھا غير ممکن به نظر ميرسد تاٽيرات براندازنده امپرياليسم را افزايش داده و روحيه قويترين
افراد و گروھھا را تضعيف مينمايد.
در نتيجه آنھا امکانات دولتھاى امپرياليستى و نئو استعمارى را در جھت حفظ و گسترش منافع استراتژيک
و اقتصادى خود افزايش ميدھند.
از آنجاييکه از اين طريق کنترل امپرياليسم بر روى منابع طبيعى و توليدات  ،-توزيع – و فروش دستگاھھا
تقويت ميشود امکانات براى مردم غير سفيد که ساختارى کارآمد و مستقل را تاسس نمايند کاھش ميابد،
و اين امر به نوبه خود تاٽيرات روانى امپرياليستى را افزايش ميدھد.
در نتيجه امکانات حفظ و گسترش حوزه ھاى منافع امپرياليسم افزايش ميابد .و غيره

کمپين بر عليه اعراب
ھر کس که مردمى را دمکرات و مردم ديگرى را غير دمکرات ميخواند ،ھر کس که مردمى را با استعداد
و مردم ديگر را کم استعداد ميخواند مرتکب امپرياليسم روانى شده و در نتيجه به دولتھاى امپرياليستى و
نئواستعمارى در جريان استٽمار جھان غير سفيد يارى ميرساند.
اين گونه ارزيابيھا مشابه نظرات فاشيسم ايتالياست که برخى از مردم را بعنوان پيشرفته تر و ديگران را
بعنوان عقب مانده توصيف مينمود· ھر دو شکل ارزيابى شرايط تاريخى و سياسى که عامل بوجود آورنده
وضعيت اين انسانھاست را ناديده ميگيرند .بر اساس اين ارزيابيھا ارزش فرد تحصيل کرده از تحصيل
نکرده بيشتر است و چشمان خود را بر روى اين مسئله که چرا يکى تحصيالت کسب نموده و ديگرى
ننموده ميبندد .براى امپرياليسم روانى اين تفکر که ھر دو نفر ميتوانستند ھمان تحصيالت را کسب کنند
اگر امکانات عملى يکسان در اختيارشان قرار ميگرفت امريست باطل.
تاٽير امپرياليسم روانى و فاشيسم در اينکه فرد و يا گروه تحقير شده زير سلطه نگاه داشته ميشوند برابر
است.
پس از جنگ جھانى دوم مردم ھيچ کشور غير اروپايى مانند مردم عرب اينچنين در معرض آٽار مخرب
امپرياليسم روانى قرار نگرفته اند.
در اينجا ما توسط امپرياليسم روانى در خدمت منافع اقتصادى و استراتژيک ابرقدرتھا عمل نموده ايم – و
ما را به اين باور کشانده اند که به کشور خودمان و منافع مردم يھود کمک کرده ايم.
ما از مردم اسراييل بخاطر ساختن کشورشان با شادى ،گرمى و قدردانى استقبال نموده ايم و اسراييل را
در باالترين رتبه اھميت در فھرست امپرياليسم روانى قرار داده ايم – به عبارت ديگر خود را با اسراييل
يکسان تلقى نموده ايم.
ما با دولتھاى عربى و مبارزه آزاديبخش فلسطينيھا با تحقير ،توھين و نفرت برخورد و مقام آنھا را تا
پايينترين بخش فھرست تنزل داده ايم.
ما بصورتى پيوسته خودمان را وقف مقايسه ميان دو طرف نموده ايم ،يکى را ستايش و ديگرى را تحقير
و ھرگز در مورد علل اختالف ميان آنھا سوال نکرده ايم.
ما بذر نااميدى را در ميان اعراب ،با نشان دادن اينکه آنھا در چشمان ما ،در مقايسه با اسراييليھا ،از
اھميت کمترى برخوردارند ،پاشيده ايم..
ما توسط ارزشھا و فشارھايمان ،اعراب را وادار به انجام اقدامات نااميد کننده ،تالشھاى ياس آور براى
خودنمايى ،نموده ايم .ما آنھا را نيمه انسان توصيف و در نتيجه ناگزير به انجام اقداماتى کرده ايم که
بصورتى کامال روشن مدرکى دال بر نيمه انسان بودن آنھا را به ما ارائه ميدھند.
ما ھرگز در مورد اينکه که چرا اعراب اينگونه رفتار نموده اند ،چرا آنھا اينچنين فرياد کشيده اند ،سوال
نکرده ايم .ما بر اين درک باقى مانده ايم که اسراييل مسئله مردم يھود را حل کرده است و ھرگز بر آن
نشده ايم که بدانيم چرا اعراب مخالف اسراييل ھستند .ما ھرگز تالش نکرده ايم که در مورد علل اينکه چرا
برخى از دولتھاى عربى ھنوز فئودال ھستند يا چرا ديگر دولتھا ھمواره در معرض کودتاھاى دولتى و
انقالبات قرار ميگيرند تحقيق کنيم.
ما از قبول اينکه چيزى مانند امپرياليسم وجود دارد سرباز زده ايم و به ھمين دليل قادر به شناسايى اصول
امپرياليسم و شيوه ھايش نشده ايم.

اساس اين امتناع آگاھانه و يا ناآگانه در اين حقيقت نھفته است که ما از امپرياليسم استفاده ميکنيم ،که ما
خودمان مستقيم و يا غير مستقيم امپرياليسم ھستيم .ما چنان به زندگى در يک جامعه امپرياليستى خو
گرفته ايم که در حقيقت از ساختار امپرياليستى – به ھمان شيوه که از ساختار امپرياليستى در کشور
خودمان آگاه نيستيم – با خبر نيستيم.
يک اسراييل خوشبخت ،و اينکه نفت اعراب توسط قدرتھاى مھربان کنترل ميشوند ،چيزھاى خوبى ھستند
براى ما.
ما توسط ارزشھا و مواضعمان راه را براى دخالتھا در کشورھاى عربى ھموار نموده ايم و در نتيجه به
عدم توسعه دولتھاى نيرومند ،مستقل و مردمى يارى رسانده ايم.
درپايان جنگ جھانى اول ،پس از "آزادى" دولتھاى عربى از امپراطورى عٽمانى ،جھان اقتصادى ،سياسى
و روانى امپرياليسم دايره اى جادويى را گرد اعراب ايجاد نموده است .ايجاد سيستم قيموميتى خود را بر
اساس ،بخصوص ،تحقير اعراب پايه گذارى نمود.
از آن زمان به بعد ،اعراب کوشيده اند ،به معناى واقعى ،خود را رھا سازند ،و با اقدامات نااميد کننده ى
آنھا با نفرت بيشترى که به نوبه خود با افزايش نااميدى بيشتر مواجه شده برخورد شده است .آنھا ھنوز
با آزادى فاصله زيادى دارند.
امپرياليسم به آن رژيمھاى عربى عالقمند است که يا ضعيف و قابل کنترلند و يا اينکه آنھا خودشان ميتوانند
آنھا را تقويت نمايند ،که آنھا نيز به دولتھاى قابل کنترل مبدل ميشوند .در جمھوريھا امپرياليستھا بدنبال
رژيمھايى ھستند که ميتوانند آنھا را از طريق تھديد و آلت دست قرار دادنھا تحت تاٽير قرار دھند .در
پادشاھيھا امپرياليستھا از شيوخ و پادشاھان از طريق ارائه پول و کمک به آنھا براى حفظ تخت و تاجشان
حمايت ميکنند.
رژيمھاى جمھورى و مردم توسط تحقير ،توھين و استھزاى امپرياليسم روانى ضعيف نگاه داشته– و
ھمان کارزار روانى در شيخ نشينھا و کشورھاى پادشاھى براى نيرومند نگاه داشتن حاکمان بر عليه
جنبشھاى مقاومت بکار گرفته ميشوند .توسط تضعيف روانى نيروھاى پيشرو ميتوان سپس آنھا را با
کمک پول و وعده ھاى کاذب پراکنده نمود.
ما در اين امرمشارکت داريم .تا کنون چند بار خنده تمسخر آميز خود را نٽار کودتاھاى دولتى در عراق
نفت خيز کرده ا يم ،چگونه به گونه اى انحرافى به جنبشھاى مختلف عربى که خود را سوسياليست مينامند
خنده ايم.
به عبارت ديگر ما ھمزمان با اينکه از توسعه کشورھاى عربى جلوگيرى ميکنيم تمام تالش خود را جھت
توسعه اسراييل بکار ميگيريم .ما به اسراييل کليه پشتيبانيھاى ممکن سياسى ،اقتصادى و اخالقى را ارائه
ميدھيم – تا آن ميزان که حتى زمانيکه دولتھاى ما و يا سازمان ملل بخاطر شرم بايد اقدامات اسراييل را
محکوم نمايند ،ما مردم ،به اسراييل درک و ھمدردى ارائه نموده و بخاطر اقدامات آنھا عذر و بھانه
مياوريم .به باور ما آنچه که سربازان و پليس اسراييل بر عليه اعراب انجام ميدھند مشروع ھستند چرا که
ما آنھا را بعنوان اقدامى تالفى جويانه بر عليه اعراب قلمداد ميکنيم .ما يک بار و براى ھميشه تصميم
گرفته ايم که اعراب حمله و اسراييليھا از خود دفاع ميکنند .ما به دنبال دانستن اينکه اين ماجرا چگونه
آغاز شد نيستيم ،ما ھمواره از اقدامات اعراب آغاز ميکنيم و به ھمين دليل موفق ميشويم که به اقدامات
اسراييل بعنوان طبيعى ،قابل احترام ،مشروع و ضرروى نگاه کنيم.

و ما ،جھت نشان دادن اينکه اسراييليھا محقند و اعراب دراشتباه ،از گمراه کننده ترين و نفرت انگيزترين
استدالل امپرياليسم روانى استفاده ميکنيم :ساختار پارلمانى اسراييل ،تقسيم به ظاھر مساوى درآمد ميان
آنھا ،جنگلھاى آنھا ،زمينھاى کشاورزى و باغھاى پرتقال که آنھا خود را مالک آنھا مينامند·
اگر چه براى ھر يک از ما بيھوده بودن چنين استداللى بايد کامال آشکار باشد اما بصورتى پيوسته و بدون
اعتراض بکار گرفته ميشود .و نه فقط در مورد غرب آسيا ،در سال  ١٩٦٨ما در سوئد و بقيه اروپاى
غربى شاھد کمپين گسترده اى بوديم براى به رسميت شناختن سياسى کشور جدايى طلب بيافرا و در ھر
مقاله اى منش دمکراتيک بيافرا ،تحصيالت عالى و مذھب مسحيت را به منظور برتر ساختن بقيه نيجريه
ايھا و براى مستحق دانستن آنھا براى داشتن دولتى براى خودشان ،برجسته نموديم.
آيا اقدامى مشروعتر است اگر توسط شخصى آموزش ديده تر از فردى با پيشينه ديگر انجام بشود؟ در
سوئد گاھى ،زمانيکه ما در مورد ديگران و خودمان قضاوت ميکنيم ،اينچنين به نظر ميايد.
بدين ترتيب امپرياليسم روانى در غرب آسيا به دو شيوه عمل مينمايد ،بخشا توسط تضعيف روحيه کارگران
و حمايت اخالقى از اسراييليھا ،در به ترتيب ،توسعه کارھايشان و بخشا توسط توجيه اقدامات اعراب
بعنوان شرم آور و اقدامات اسراييليھا بعنوان مشروع·
بخاطر اين امر اعراب و اسراييليھا در تمام موارد از يکديگر دور شده اند .در مورد آنھا چنان متفاوت
نظر داده ميشود و در چنان وضعيت کامال متفاوتى قرار داده ميشوند که امکانات آنھا جھت برخورد با
يکديگر و قلمداد نمودن يکديگر بعنوان برابر ،تقريبا بصورت کامل ،از بين رفته است و بدين ترتيب توسط
ارزشھايمان مانع از حل مسئله فلسطين ميشويم.
ما دولتھاى عربى را بى ٽبات و مھاجم نموده ايم و ھمزمان چنان کرده ايم که اسراييل خود را بعنوان ابر
مرد قلمداد مينمايد .ما رھبران عرب را تشويق به انجام وحشتناکترين جنگھا و اقداماتى نااميدانه نموده
ايم و اسراييليھا را به صھيونيسمى گسترده و چيزى که به نظر انتقامى براى نابود نمودن ترور و توھينھاى
نازيھا باشد تشويق کرده ا يم.
مشارکت عاطفى و سياست به يکديگر وابسته اند .اما يک مشارکت عاطفى که ھرگز به کسب دانش اھميت
نميدھد سياستى بسيار متزلزل را ارائه ميدھد.

ھويت فلسطينيھا
افراطى ترين نتيجه – ى ارزشھا و نابيناييھاى ما خيانت ما به اعراب فلسطينى است.
ما ھويت آنھا را بعنوان يک قوم ،حقوق انسانى آنھا را براى قانونى نمودن يک استعمار و يک اعالميه
ناعادالنه سازمان ملل متحد ،ديکته شده از جانب ابرقدرتھا ،انکار نموده ايم.
ما جھت کمک به مردمى مفلوک ،مردمى که به ما آنقدر نزديک بودند که ما ميتوانستيم خود را با آنھا
يکسان تلقى نماييم ،گروه کوچکى از مردم دور از خود را که نميشناختيم قربانى نموديم.
يکبار ديگر ارزشھاى ما :سفيدھا ،نزديکان ،حق پيشرفته ھا.
ما تا به آنجا پيش رفتيم که حق فلسطينيھا را در اينکه در کشور خودشان زندگى کنند انکار نموده ايم –
بيش از اين بسختى ميتوان حق ديگران را مورد تحقير قرار داد .ما اين را که اسراييليھا اکنون در جايى
زندگى ميکنند که فلسطينيھا در گذشته زندگى ميکردند بعنوان امرى عادالنه پذيرفته ايم.

با توسل به ظاھر سازى ،از طريق اعالم اين امر که دولت مستقلى به نام فلسطين و به ھمين دليل مردم
فلسطينى ھرگز وجود نداشته اند :تالش نموده ايم که خودمان و اسراييلھا را تبرئه نماييم – چرا اين پناھنده
گان بايد دقيقا در فلسطين زندگى کنند؟ آنھا اعرابى ھستند مانند اعراب ديگر ،و دولتھاى عربى البته به
اندازه کافى فضاى آزاد دراختيار دارند .در ضمن اعراب ابتدا در دھه ھاى  ٦٠٠به فلسطين آمدند و يھوديھا
از ھزاران سال قبل در آنجا زندگى کرده بودند .عالوه بر اين اعراب از کشور بدرستى نگھدارى نکردند –
و ببنيد که چگونه سرسبز شده است!
ما چنين کرده ايم .با داشتن حق بر روى شيوه زندگى اشرافيمان زندگى ديگران را به بازى گرفته ايم .تو
گويى که حق محل اقامت ميتوانست با رد و بدل نمودن عبارات لغو بشود.
ما احتماال اينچنين تصور نموده ايم.
ما از بکار بردن عبارت فلسطينيھا دست برداشتيم" ،پناھنده گان"" ،اعراب" يا "پناھنده گان عرب" را
جايگزين آن نموديم .اگر کسى تصادفا از آن عبارت لغو شده استفاده کرد ما گفتيم :اما يھوديان ھمواره در
فلسطين زندگى کرده اند ،آنھا نيز بايد به ھمين دليل فلسطينى ناميده بشوند – .بدين ترتيب عبارت غير قابل
استفاده شد.
ما مسئله فلسطين را که از ابتدا بر سر مناقشات ميان گروھھاى مردمى مخلتف در فلسطين بود به اينگونه
که مسئله بر سر تالش اسراييل بخاطر صلح و مرزھاى به رسميت شناخته شده است تفسير نموديم.
چه مرزھايى؟ صلح بر اساس شروط چه کسى؟
و ما تحقير خود را بر روى اردوگاھھاى پناھنده گان سرازير نموديم ،چنان که گويى ما مردم فلسطين را
به اندازه کافى تخريب نکرده بوديم ،به آن مردم رانده شده به دليل اينکه منفعل و تنبل ھستند و تالش
ميکنند که با کمکھاى سازمان ملل متحد زندگى کنند توھين کرديم .ما آنھا را سرزنش کرديم بخاطر اينکه
نشسته و به "نواى فريبنده" راديو قاھره و سوريه گوش ميکنند .ما براى آنھا با لحنى تمسخر آميز
دلسوزى کرديم بخاطر اينکه "اميد بيھوده اى را" در مورد يک بازگشت احتمالى "تقويت" ميکنند.
ما آنھايى که خود را در واحدھاى پارتيزانى سازماندھى و به اسراييلھا حمله کردند مورد لعن و نفرين قرار
داديم و تروريستھاى عرب ،جاسوس و قاتل خوانديم.
با اين امپرياليسم روانى ،تضعيف کننده و بى ھويت کننده ،ما نه تنھا به استعمارگران يھودى بلکه به
خودمان براى پنھان نمودن خيانتمان کمک کرده ايم .اسراييليھا دقيقا اينگونه استدالل ميکنند ،و ما خود
را صرف تبليغات آنھا نموده ايم به دليل اينکه براى ما بسيار مناسب است.
در سپتامبر  ١٩٦٨من از  ،Aaron Keddanيکى از مشاوران  ،Levi Eshkolشنيدم که گفت" :ما
بايد ،بر اساس نظراتمان ،با ھويت فلسطينى مخالفت کنيم .ما نيروھاى مترقى فلسطينى را ،در صورت
برقرارى تماس با آنھا ،تقويت نموده و اين ميتوانست به معناى افزايش تھديدى باشد بر عليه خود ما".

 .٢استعمار صھيونيستى و امپرياليسم انگليس
استدالل براى استعمار

بنا بر درک من عبارت "استعمار" داراى دو مفھوم اساسى است .يک روى آن مٽبت است و درباره
شھرکھا و کشت و کارھا در مناطق محاصره شده – ى غير قابل استفاده صحبت ميکند .و روى ديگر آن
منفيست و از تصرف و استفاده از مناطقى سخن ميراند که اقوام ديگر از قبل ،زمانى که تصرف رخ داد،
در آنھا ساکن بودند .اغلب استعمارگران بر اساس ھر دو مفھوم ،براى مٽال مھاجران سفيد پوست در
آفريقاى جنوبى و رودزيا ،انگليسيھا در نيجريه ،فرانسويھا در ويتنام و ھلنديھا در اندونزى ،استعمار
نموده اند.
تقريبا ،ھمواره ،ميتوان گفت که استعمارگران زيرکند چرا که جنگلھا را تميز ،خندقھا و باتالقھا را نھر
کشى و آنھا را به مزارع حاصلخيز مبدل مينمايند .اغلب آنھا ناگزير شده اند که بخاطر حفظ جان خود
ھمچنين بخاطر دفاع از کشت و کار و خانواده خود بر عليه شورشيان که ميسوزانند ،غارت ميکنند و
ميکشند مبارزه نمايند .بسيارى از زنان اروپايى و کودکان بطرز بسيار وحشيانه اى بدست چنين
خرابکارانى کشته شده اند.
از اين نظر استعمارگران يھودى تفاوتى با ديگر استعمارگران نداشتند ...حتى امروز ،تقريبا  ٩٠سال پس
از آغاز استعمار ،زنان و کودکان توسط مردمان بومى بقتل ميرسند.
اما اين استعمار برخى از ويژگيھاى خاص خود را دارد .استعمارگران از کشورى مادر و با يک نيروى
نظامى نيرومند جھت حفظ آنھا نيامدند بلکه آنھا در عوض ناگزير شدند که از ابر قدرتھاى ديگر طلب يارى
نمايند .استعمارگران اسراييلى صاحب ايدئولوژى بودند که دقيقا بر اساس آن راھى فلسطين شدند و اينکه
بر اساس درکشان آنھا را مستحق زندگى در آنجا مينمود.
به گفته داويد بن گوريون ،يکى از رھبران برجسته استعمارگران و بعدھا نخست وزير در اسراييل تاسيس
شده ،ايدئولوژى –صھيونيسم – از دو منبع تغديه ميشد:
"منبع اول – اعتقاد مسيحايى – عميق ،غيرمنطقى ،غير وابسته به زمان و مکان و به ھمان قدمت يھوديت
بود .ريشه آن به روايتھاى مربوط به ابراھيم ،اولين عبرى ،که خداوند به او گفت] :به فرزند تو من اين
سرزمين را خواھم داد[ ".(I. Mos. 12:7) .بازميگردد.
"منبع دوم صھيونيسم تحوالت اجتماعى و ملى بود که در اروپا در دھه ھاى  ١٨٠٠روى داد ،تحوالتى
که به جوان يھودى بھترين اعتقاد به اين ارزش که انسانھا و مردم براى افتخار خودشان ،براى رھايى و
قيام ملى ميجنگندند و راه را براى ھموار نمودن مسير  -ه جديد رستگارى مورد اشتياق :بازگشت به کار
١
و خاک اصلى ،ميسر ميساخت ارائه ميداد".
 -١داويد بن گوريان ،قيام اسراييل ،سفارت اسراييل ،استکھلم  ، ١٩٦٢ص٥ .

دليل اينکه خداوند دقيقا فلسطين را براى يھوديان استعمارگر انتخاب نموده اين بود که ابراھيم آنجا ايستاده
بود ھنگاميکه خداوند با او صحبت کرد .و پس از ابراھيم دولت يھوديان دو بار در آنجا وجود داشت ،که
آخرين آن توسط روميھا در سال  ١٣٥پس از ميالد مسيح نابود شد.
يھوديان ،از طرف ديگر ،در رابطه با اسارت بابليھا در دھه ھاى  ٥٠٠قبل از ميالد مسيح پراکنده شده
٢
بودند .تنھا حدود  ٤٠٠٠٠نفر توانسته بودند که از اسارت خود را به فلسطين برسانند.
 .٢ھربرت تينگستن ،آن اسراييل تھديد ميکرد ، ١٩٦٧ Aldus ،ص٨ .

اين اطالعات تاريخى کتاب مقدس استدالل اصلى استعمارگران را براى حق آنھا که کشور اسراييل را
تاسيس نمايند تشکيل ميدھد .کليه کسانى که طى ھزاران سال در آنجا ،زمانيکه يھوديھا در آنجا نبودند،

زندگى کرده بودند غريبه محسوب ميشدند .بن گوريان مينويسد" :طى  ٢٠٠٠سال فاتحان بيگانه بر کشور
حکومت کرده بودند" روميھا ،بيزانيھا .ايرانيھا ،اعراب ،صليبيون ،مغولھا ،مصريھا ،ترکھا و انگليسيھا.

٣

 .٣بن گوريون . ibid،ص ٧

کليه استعمارگران زمانيکه آغاز نمودند به نحوى در مورد ديدن انسانھايى که در محل زندگى کرده اند
قصور ورزيده اند .بن گوريون تنھا در مورد فاتحان و اينکه منطقه در دھه ھاى " ٦٠٠مورد ھجوم مذھب
اسالم و مردم عرب زبان قرار گرفت" سخن ميگويد.
اگر چه بن گوريون برگ برنده اى را در دست دارد که ھيچ استعمارگر ديگرى ندارد ،اينکه در فلسطين
يک اقليت يھودى ھنگاميکه صھيونيسم زاده شد زندگى ميکرد .تخمين زده شده است که فلسطين در ميانه
دھه ھاى  ١٨٠٠جمعيتى ،تقريبا ،بالغ بر  ٢٠٠٠٠٠نفر داشت ،که  ٢٠٠٠٠نفر از آنھا يھودى بودند.
بدين ترتيب بن گوريون ميتواند استدالل ديگرى را مطرح نمايد ،اينکه قوم يھود "ھرگز بصورتى کامل
کشور مادرى خود را ترک نکرده بود" .اين کامال مناسب بود که به آن ده درصد توجه بشود.
اينکه صھيونيستھا چگونه ،تا اين درجه ،از کليه استداللت موجود جھت توجيه استعمار خود در فلسطين
استفاده نموده اند را ميتوان به اين ترتيب توضيح داد که صھيونيسم چنان دير متولد شد که در ھمانزمان
استعمارگر بودن بعنوان امرى غير اخالقى قلمداد ميشد .و متقاعد نمودن مردم در مورد اينکه صھيونيسم
خوب بود اھميت بسيارى داشت – ھم قدرتھاى بزرگ و ھم خود – ه يھوديھا بايد متقاعد ميشدند .در آغاز
تنھا شمار اندکى از يھوديان جھان به دعوت صھيونيستھا پاسخ مٽبت دادند.
اينکه مردم از قبل در فلسطين زندگى کرده بودند ،تا جايى که ممکن است ،بايد از نظرھا پنھان نگاه داشته
بشود .در پايان دھه ھاى  ١٨٠٠چند صد ھزار فلسطينى مخفى نگاه داشته شدند ١،٢ .ميليون فلسطينى
در سال  ١٩٤٨مخفى نگاه داشته شدند .بن گوريون در سال  ١٩٦٢اينچنين نوشت:
"دولت اسراييل در مى  ١٩٤٨تاسيس شد .در آنزمان چھار کشور آسيايى در راه بدست آوردن استقالل
خود بودند :ھندوستان ،پاکستان ،برمه و سيالن ،و دھھا کشور جديد ديگر نيز پس از آن در آسيا و آفريقا
ظاھر شدند .اما ظھور اسراييل شباھتى به ايجاد اين کشورھاى جديد در اين دو بخش جھان يا آنھايى که
در خالل سالھاى پيش رو ظاھر خواھند شد ندارد.
آنھا توسط در ھم شکسته شدن يوغ استعمار قدرتھاى اروپايى )انگليس ،فرانسه ،بلژيک و ھلند( ايجاد
شدند .مردم اين کشورھاى جديد ،که صدھا سال در کشورھاى خود زندگى کرده بودند ،دھھا يا صدھا سال
قبل از آن توسط امپراطوريھاى قدرتمند اروپا -فارس تحت انقياد قرار گرفته بودند .ھنگاميکه فاتحان
اروپايى ناگزير به عقب نشينى شدند اين مردم مستقل شدند .اما در مورد اسراييل اينچنين نيست .ظھور
اسراييل در تاريخ جھان نادر است :اين ٽمره بازگشت صيون است .اسراييل شايد تنھا کشور جھان باشد
٤
که ميتوان در موردش اينچنين گفت :در ابتدا وھم و پندار بود".
 .٤بن گوريون ،.ibid ،ص٦ .

صھيونيسم از اين استدالل که فلسطين ھنگاميکه استعمار آغاز شد بدبخت ،بيچاره و مخروبه بود نيز به
شيوه اى بسيار اساسى بھره بردارى نموده است .اين زوال بود  -مانند ديگر کشورھاى ديگر که نزديک
به  ٤٠٠سال توسط سلطان عٽمانى در استانبول اداره شده بود .جنگل زداييھا بخش بزرگى از غرب آسيا
را استريل کرده بود.

بنابراين استعمارگران آمدند و جنگلھا را کاشتند و آبيارى مصنوعى – ه مناطق رھا شده را سازماندھى
نمودند .و اين استدالل را از قانونھاى قديمى عٽمانى که مقرر ميکند :آنکسى که زمين استفاده نشده را
کشت و زرع ميکند بايد مالک آن زمين قلمداد بشود ،آوردند.

سازمان و تاکتيک
طى دو ھزار سال يھوديان در اروپا مورد اذيت و آزار و ظلم و ستم ،به استھزا و مسخره گرفته شده بودند.
در آغاز دھه ھاى ١٩٠٠صھيونيستھا تخمين زده بودند که بيش از  ١٠ميليون يھودى در جھان ،بخش
بزرگى از آنھا پراکنده در سراسر قاره اروپا ،وجود داشتند .صھيونيسم ميخواست که مسئله موسوم به
مسئله يھوديان را حل کند .استعمار فلسطين بر خالف ديگر استعمارھا بيان يک ناسيوناليسم بود.
مسئله فقط اين بود که مردمى از قبل در فلسطين زندگى ميکردند ،مردمى که احتماال در تب و تاب
ناسيوناليسم نيز ميسوختند و اينکه در مورد مالکيت بر روى کشور خود نيز حق داشتند.
ميان سالھاى  ١٨٨٢تا  ١٨٩٧چند ھزار يھودى به فلسطين مھاجرت نمودند .در اوت  ، ١٨٩٧جھت
سرعت بخشيدن به مھاجرت اولين کنگره صھينويستھا در باسل تشکيل شد .رھبر کنگره تئودور ھرزل –
ه اطريشى بود که يکسال قبل از آن کتاب "کشور يھودى" را منتشر نموده بود .کنگره تاسيس "خانه اى"
براى قوم يھود در فلسطين را ھدف صھيونيستھا تعيين نمود) .اصطالح محترمانه  -ى "خانه" بصورتى
مداوم تا آغاز  ، ١٩٤٢که "دولت" جايگزين آن شد ،استفاده شد(.
ھرزل در دفترچه خاطرات منتشر شده – ى بعدى خود نوشت" :اگر ميتوانستم که کنگره باسل را در يک
جمله خالصه کنم – امرى که نميتوانم آنرا آشکارا انجام بدھم – ميگفتم :من در باسل کشور يھودى را
٥
تاسيس کردم".
 .٥تئودور ھرزل ،Tage Bücher ،بخش  ٢ص .٢٤ .ھمچنين به ھرزل ،متون انتخاب شده ،انتشارات  ،ab Herzliaاستکھلم  ١٩٤٤نگاه کنيد

يکسال پس از کنگره ائتالف استعمار و کميته استعمار يھودى ١٩٠١ ،صندوق ملى يھودى ،تاسيس شد.
بدين ترتيب ھمه چيز براى آغاز يک استعمار برنامه ريزى شده ،بازبينى شده توسط يھوديان در کشورھاى
مختلف و تالش براى يافتن يک قدرت بزرگ پشتيبان و حامى براى صھيونيسم ،مھيا شد .با توجه به نتيجه
آن ،آغاز کار چندان آسان نبود .در پايان دھه ھاى  ١٨٠٠تنھا چند ده ھزار يھودى از اطريش به فلسطين
آمدند و ھمزمان در آغاز دھه ھاى  ١٩٠٠صدھا ھزار در آمريکا منزل کردند .نتيجه ،قيصر آلمان و دولت
انگليس از حمايت طرحھا در مورد ايجاد کلنى در فلسطين سرباز زدند .سال  ١٩١٤شمار يھوديان در
فلسطين  ٨٥٠٠٠يا  ٨درصد از کل جمعيت آنجا بود ٦.در خالل جنگ جھانى اول يک سوم از آنھا فلسطين
را ترک کردند.
 ، ١٩٦٦ Beyrouth ،Le colonialisme sioniste en Palestine ،F. A. Sayegh .٦ص ، ٨ .و  ،.ibid ،Tingstenص٢٤ .

ھنگاميکه صھيونيستھا براى قانونى نمودن طرحھاى خود موفق به دريافت کمک از ھيچ قدرت بزرگى
نشدند تاکتيک در خود – ه فلسطين تغيير داده شد .دست به تحريک ناسيوناليسم در ميان استعمارگران
زده شد و سياست تبعيص در مورد فلسطينيھا به اجرا گذاشته شد – ميتوان آنرا بعنوان شيوه اى ديد که
از طريق تشکلھاى يھودى مستعمره اى "بالفعل" ،ھنگاميکه در ايجاد "قانونى" آن شکست خورده بود،
٧
ايجاد شد.
 ،.ibid ،Sayegh .٧ص٧ .

تمام تالشھا جھت ممانعت از استخدام نيروى کار فلسطينى ،توسط کشاورزان يھودى ،بکار بسته شد – که
در آغاز دشوار بود به دليل اينکه امکان پرداخت دستمزد کمتر به فلسطينيھا وجود داشت .و آنھا براى
ساخت وساز جامعه اى يھودى به آنجا رفته بودند ،بخصوص در "جليلن – ه باکره" .يکى از رھبران
صھيونيست ،جوزف ويتکين ،براى مھاجرت جوانان يھودى که آماده بودند شريران را تکه و پاره و جان
خود را فداى ميھن کنند ،تبليغات مينمود" .بياييد و به مردم خود خدمت کنيد" شعارى بود که در شيپور
احضار خود براى جوانان سرگردان قوم يھود مى دميد .به گفته ويتکين جھت ظھور يک تولد دوباره ملى
تنھا آمدن يھوديان به کشور يھودى کفايت نمينمود" .کارگران يھودى و زبان عبرى نيز بايد ميامدند".
زمانى ميتواند يک آزادى ملى واقعى آغاز بشود که که کارھا در اين جامعه جديد توسط يھوديان انجام
بشود و شرايط اين امر را امکانپذير سازد که بر آن خودخواھيھايى که فقط در خدمت خشنود نمودن منافع
شخصيمان قرار دارد چيره بشويم،٫٨
 ،The Labour Movement in Israel ،Walter Preuss .٨جنبش کارگرى در اسراييل ،بيت المقدس  ، ١٩٦٥ص٢٥-٢٤ .

شعارھاى ديگراز اين دوران "غلبه بر کار" ،استقرار تعاونى" و "کار يھوديان و کمک متقابل" بودند.
جھت دسترسى به کارگران فلسطينى آنھا بصورتى غير طبيعى "کارگران اجاره اى" ناميده شدند.
اينچنين استدالل ميشد :اگر يھوديان درک قبلى ،که تنھا اعراب مناسب کار کشاورزى در فلسطين بودند،
را ميپذيرفتند ،ديگرنميتوانستند در کشور بمانند" .اگر يھوديان کشاورز و کارگر مزرعه نميشدند شھرھاى
يھودٮبه يک قشر سطحى از زمينداران بزرگ يھود با کارگران عرب مبدل ميشد .بدين طريق فلسطين ھرگز
٩
نميتوانست به يک کشور يھودى مبدل بشود".
 ،.ibid ،Preuss .٩ص ٢٣-٢٢

در طى مراحل اوليه استعمار اروپايى – ه آفريقاى جنوبى استعمارگران در آنجا در اين مورد که به
اروپاييھاى فقير ،اروپاييھاى متعلق به طبقه کارگر ،اجازه مھاجرت داده بشود صحبت ميکردند .آنھا در
مقايسه با يھوديان در فلسطين به نتيجه اى خالف آن دست يافتند :سلطه سفيدھا در آفريقاى جنوبى بايد از
طريق مبدل نمودن آن به يک طبقه برتر حاصل ميشد -.طبقه کارگر براى آفريقاييھا محفوظ نگاه داشته
شد.
در نگاه اول رويکرد يھوديان ،به نظر بيشتر ،متوازن آمد – يھوديان اين روش را انتخاب کردند که به
روش سفيدھا در آفريقاى جنوبى از فلسطينيھا بھره بردارى نکنند  -اما نتيجه به ھمان ميزانى براى
فلسطينيھا دشوار شد که براى آفريقاييھا در سيستم ديگر دشوار شده بود .در اينجا در حقيقت سياست
استٽمار يھودى به ترتيبى آغاز شد که سرانجام منجر به اخراج فلسطينھا از کشور خودشان شد.
استخدام کارگران فلسطينى به منزله خيانتى به مردم يھود تلقى شد .تا حد توان تالش شد که از انجام معامله
با غير يھودى ممانعت بعمل آيد.
تاکتيک استعمارگران يھودى بديھيست :اينکه قدم به قدم دست مردم بومى را از کشور خودشان کوتاه کنند
– با روشھاى "پيشرفته" تا زمانى که مردم بومى دست به مقاومت نزده اند .بر خالف ديگر استعمارگران
تالش شد که زمينھا را بخرند بجاى اينکه آنھا را تصاحب کنند .و تالشھا ھمواره جھت دريافت حمايت از
يک قدرت بزرگ براى قانونى نمودن استعمار ادامه يافت.
بسيار زيبا – اما در واقع با نقابى از سياست مستقيم نژادپرستانه.

"خانه ملى" ضمانت ميشود
انگليسيھا از صدھا سال قبل عادت داشتند که آزادانه با قلمرو ديگران معامله کنند ،اينکه صھيونيستھا
بتدريج توانستند حمايت آنھا جلب خود نمايند امر عجيبى نبود .البته ،زمانيکه سرانجام دولت انگليس بر
آن شد که از يک مستعمره يھودى در فلسطين حمايت نمايد ،به داليل خودخواھانه و امپرياليستى بود.
در  ٢نوامبر  ١٩١٧وزير امور خارجه انگليس ، A. J. Balfour ،تظاھر به نوشتن نامه اى به رھبر
انگليسى صھيونيستھا بارون  Lionel Walter Rothschildنمود:
"دولت پادشاھى او با کمال ميل به ساخت و ساز خانه ملى در فلسطين براى مردم يھود نگاه ميکند ،و با
تمام توان تالش خواھد نمود که جريان دستيابى به اين ھدف را تسھيل نمايد ،در حاليکه درک اين مسئله
بايد روشن باشد که نبايد عملى در جھت نقض حقوق شھروندى و مذھبى مردم موجود غير يھود در
فلسطين ،يا حقوق و جايگاه سياسى که يھوديان در کشورھاى ديگر از آنھا بھره ميبرند ،صورت پذيرد".
بارون در حقيقت خودش در جريان تھيه اين اعالميه شرکت کرده بود – اما در انزار عمومى چنين نشان
داده شده بود که آن تصميم توسط دولت انگليس ،از روى نيتى پاک ،گرفته شده بود .از سال ١٩١٥
١٠
اعالميه آماده و بصورتى جمعى توسط رھبر صھيونيستھا و نماينده گان دولت انگليس تھيه شده بود.
 ،J. M. N. Jeffries .١٠فلسطينthe Reality, Longmans, Green & Co. 1939, kapitel 11 :

دغلکاريھاى انگليسيھا در جھان عرب در خالل جنگ جھانى اول يک دورويى امپرياليستى ھدايت شده
بود ١٩١٥ .آنھا به اعراب وعده استقالل داده بودند و به اين ترتيب يکسال پس از آن آنھا را ترغيب نموده
بودند که بر عليه ترکھاى متحد آلمان شورش کنند .چند ماه قبل از اينکه اعراب شورش خود آغاز نمايند
انگليس ،فرانسه و تزار روسيه در خفا به توافق رسيده بودند که امپراطورى سلطان پس از جنگ چگونه
بايد ميان آنھا تقسيم ميشد .انگليسيھا و فرانسويھا )آقايان  Sykesو  (Picotتصميم گرفته بودند که بخش
١١
بزرگى از فلسطين بين المللى باشد.
 ،.ibid ،Sayegh .١١ص١٢ .

بسرعت پس از توافق فرانسوى-انگليسى ،انگليسيھا پشيمان شدند .آنھا ناگھان متوجه شدند که بايد بر
روى فلسطين کنترل داشته باشند براى اينکه کسى )فرانسه( خودش را بيش از اندازه به ساحل شرقى
کانال سوئز نزديک نکند.
به دليل اينکه آنھا نميتوانستند دست فرانسويھا را به سادگى کوتاه کنند بر آن شدند که از صھيونيستھا
استفاده کنند .يک مستعمره يھودى در فلسطين تحت حمايت انگليس ميتوانست ھر دو ،ارائه دھنده منافعى
در دراز مدت باشد و ھم اينکه منجر به اين بشود که يھوديان ٽروتمند در جنگ جھانى مطلقا از متحدان
حمايت بنمايند .فرانسويھا به اين امر اعتراضى نميکردند.
اعراب ،البته ،تا قبل از تالشى امپراطورى عٽمانى ،از ماجرا با خبر نشدند.
بعنوان تشکر بخاطر شورششان اعراب باھوش اجازه پيدا کردند که تحت قيموميت قدرتھاى متمدن بزرگ
اروپايى قرار بگيرند ،قدرتھايى که ميتوانستند از آنھا تا زمانى که به اندازه کافى بالغ بشوند ،که از خودشان
مراقبت کنند ،مراقبت نمايند .اعراب فلسطينى افتخار اين را پيدا کردند که کشورشان بعنوان خانه ملى
يھوديان انتخاب بشود.

قيموميت عبارت جديدى بود براى مستعمره يا تصرف ،اختراع شده براى اينکه به قدرتھاى بزرگ
استعمارگر فضايى از نيکو کارى بى غرضانه را ارائه بدھد .قيموميت توسط جامعه ملل تحريم شد و در
نتيجه در عمل مورد قبول خدا بود .با پوشاندن لباس قيموميت بر حاکميت خود انگلستان توانست
امپراطورى نفتى خود را در غرب آسيا بسازد.
جامعه ملل در غرب آسيا به ھمان ميزانى به قدرتھاى بزرگ خدمت کرد که سازمان ملل متحد در سال
 ١٩٤٧قصد آنرا داشت.

مھاجرت در حين تظاھرات
اينک در فلسطين استعمارگران حق خود را نسبت به يک خانه ملى بر روى زمين ديگران" ،به رسميت
شناخته شده" ،بدست آورده بودند .استعمارگران بيشترى به داخل ھجوم آوردند و پارلمانى يھودى و نوعى
دولت – نه براى فلسطينيھا ،اما براى  ،Yishuvدولت يھودى در دولت ،ساخته شد.
اين دولت البته از اينکه حکومت امپرياليستى  – Sir Herbert Samuelه صھيونيستى  -انگليسى را
١٢
بعنوان اولين مامور عاليرتبه انگليس براى فلسطين انتخاب کردند ضعيفتر نشد.
 .١٢ماکسيم رودينسون ،اسراييل و اعراب،

 ،Penguin Books 1968ص٢٦ .

استعمارگران به استراتژى برقرارى کمترين ارتباط ممکن با فلسطينيھا ادامه دادند .اقتصاد در بخشھاى
يھودى با کمک سرمايه از خارج بسرعت توسعه يافت در حاليکه جامعه فلسطين تضعيف شد.
موج بزرگ مھاجرت در ادغام با سوء ظن در مورد اينکه انگليسيھا در راه بخشيدن فلسطين به يھوديھا
بودند فلسطينيھا را به مقاومتى نوميدانه اى وادار نمود .تظاھرات خونين ،بزرگترين  ، ٢١-١٩٢٠بى
وقفه رخ ميداد .اولين جنگ آزاديبخش فلسطين از  ١٩٣٦تا  ١٩٣٩ادامه يافت") .شورش" يا "اغتشاش"
١٣
عباراتى بودند که استعمارگران انگليسى براى اين فعاليتھاى مبارزاتى استفاده ميکردند(.
 .١٣دولت فلسطين :بررسى فلسطين ٤٦-١٩٤٥

از  ١٩١٨تا  ١٩٤٧انگليسيھا نااميدانه تالش نمودند که ميان فلسطينيھا و استعمارگران تعادلى ايجاد
نمايند .از ھمان  ، ١٩٢٢توسط اعالميه بالفور که ابدا حاوى وعده اى در مورد دولت يھودى نبود
کوششھاى فراوانى جھت آرام نمودن فلسطينيھا صورت گرفت .در ياداشتھاى ، ١٩٢٢ ،Passfield
مسئوليت انگليس براى حقوق مردم غير يھودى و حقوق آنھا بعنوان معادل با يھوديھا به رسميت شناخته
شد.
درخواستھاى مکرر فلسطينيھا در خالل دھه ھاى  – ١٩٢٠و  ، ٣٠از  ٣بخش تشکيل ميشد :توقف
مھاجرت يھوديان .ممنوعيت انتقال زمينھا عربى به يھوديان .استقرار يک دولت دمکراتيک که فلسطينيھا
ميتوانستند در آن در تطابق با درصد جمعيت خود حائز اکٽريت باشند.
چيزى که فلسطينيھا عمدتا از آن وحشت داشتند اين بود که مھاجرت يھوديان را در نھايت حائز اکٽريت
بنمايد.

 ١٩١٨فلسطين  ٧٠٠٠٠٠نفر جمعيت داشت ،که  ٥٦٠٠٠نفر از آنھا يھودى بودند ١٩٢٢ .ارقام
 ٧٥٧١٨٢و  ٨٣٧٩٤بود .سال  ١٠٣٥٨٢١ ، ١٩٣١و  ١٧٦٤٠٠٠ ، ١٩٤٤و  ، ٥٥٤٠٠٠بودند.
 ٣٠٣٢٧، ١٩٣٣يھودى مھاجرت کردند ٤٢٣٥٩ ، ١٩٣٤ ،و  ٧٥٧١٨٢ ، ١٩٣٥نفر آمدند.
آيا ميشد که از فلسطينيھا در خواست نمود که به وضعيت وحشتناک يھوديان در اروپا توجه کنند؟
اما عليرغم مھاجرت بزرگ در خالل آن سالھا ،اوضاع در فلسطين ،طى نيمه اول دھه ھاى  ، ٣٠آرام بود.
يکى از عوامل موٽر رونق اقتصادى فلسطين بود در حاليکه در مناطق ديگر بحرانى عظيم در جريان بود.
ميان سالھاى  ٣٦-١٩٣٢سرمايه اى بالغ بر  ٣٠ميليون پوند انگليسى به داخل فلسطين سرازير شد .کسب
و کار استعمارگران تا ميزانى توسعه يافت که به فلسطينيھاى صنعتگر ،کارگران ساختمانى و کشاورزان
پرتقال اجازه ورود به بخشھاى يھودى داده شد.
اما زمانيکه رونق اقتصادى فرو نشست فلسطينھا خارج شدند – ھمانند اسراييل امروزى آنھا اولين کسانى
بودند که اخراج شدند .اما اين طبيعى بود ،آنھا سودى براى استعمارگران نداشتند .ترجيح داده شد که از
کارگران خودشان محافظت و بيگانگان را اخراج کنند.
اين ھمان سالى بود که مھاجرت به باالترين ميزان خود  ٦١٨٥٤رسيده بود ،در ژانويه  ١٩٣٦سوريه
ايھا اعتصاب عمومى  ٥٠روزه خود را آغاز نمودند ،اعتصابى که فرانسويھا را ناگزير به دادن وعده
اعطاى استقالل ،طى سه سال ،به سوريه ايھا نمود.
در آوريل  ١٩٣٦فلسطينيھا جنگ آزاديخواھانه خود را با اعتصاب عمومى و جنگھاى پارتيزانى در کوھھا
آغاز نمودند .اعتصابات و جنگھا خود را بر روى انگليسيھا که به نظر ميامد ھدفشان اين باشد که فلسطين
را به کشورى يھودى مبدل نمايند متمرکز نموده بود.

يک ساختار اجتماعى در ھم شکسته
جامعه فلسطين ، ١٩٣٦ ،بخشا توخالى از زمان دوران ترکھا توسط ظھور يک طبقه کوچک روشنفکر و
يک طبقه کوچک کارگر ،ساختارى عمدتا فئودالى داشت .استعمارگران و استعمارگران سابق معموال چنين
وضعيتى را بعنوان يک دوران گذار ميان فئوداليسم و سرمايه دارى ،که ميتواند مورد سوال قرار گيرد،
مشخص ميکنند.دھھا مستعمره سابق ده ھا سال در چنين شرايطى قرار گرفته بودند بدون اينکه ساختارى
سرمايه دارى و يا ساختارى ديگر رشد کرده باشد.
مورخ اسراييلى  Yehuda Bauerمينويسد:
"جامعه عرب در خالل دھه ھاى  ٣٠تحولى طوفانى را ،از يک سيستم شبه فئودالى به سرمايه دارى ،از
سر گذراند .اين توسعه با اينحال ،چندان ،نتيجه اجبار داخلى يا ناشى از فرايند ساخت و ساز جامعه نبود
بلکه عمدتا نتيجه يک فشار خارجى بود ،از تضاد اجتماعى با جامعه مستعمراتى يھودى ،که البته به نوبه
١٤
خود نيز يک فاکتور مدرن کننده به حساب ميامد".
Yehuda Bauer, The Arab Revolt of 1936, New Outlook 6-7 1966, Tel Aviv .١٤

من مورد سوال قرار ميدھم بخشا بخاطر اينکه جامعه فلسطين بسمت سرمايه دارى توسعه يافت و بخشا
اينکه مدرن شد .البته تعداد اندکى سرمايه دار ظاھر شدند و نوگراييھاى مختلفى را ارائه نمودند ،اما براى
مردم مھمترو تاسف آور اين بود که جامعه سنتى توسط منافشات خارجى متالشى شد ،منافشاتى که يک

تباھى فئودالى ،و نه يک سيستم جديد ،را از خود بجاى گذاشت .،منظور من با مناقشات خارجى آن اٽرات
متضاد اقتصادى و اجتماعى از دولتھا در دولت است که در فلسطين وجود داشت و بجز کسب منافع براى
خودش نيازى به ھمکارى نداشت.
 Yehuda Bauerتاييد مينمايد که بسختى ميشد آگاھى طبقاتى متمرکز شده بر روى اربابان فئودال را
تشخيص داد ،که غيرمستقيم تاييديه ايست بر روى نظريه فوق .در واقع اين زمينداران بزرگ بودند که
رھبرى جنبش آزاديخواھانه فلسطينى را بدست گرفته بودند ،دستکم در آغاز ١٥.مھمترين انگيزه آنھا ترس
از فشار مداوم بر عليه اموالشان بود که ظھور جامعه يھودى آنرا گسترش داده بودWalter Preuss .
متذکر ميشود که آنھا ميتوانستند از آگاھى طبقاتى در نزد مردم خود در وحشت بوده باشند ،که به عبارت
ديگر ادعاييست در تقابل با ادعاى .Yehuda Bauer
Preuss, ibid., s. 94 .١٥

کارگران فلسطينى عمدتا در سنن خانوادگى و روستايى خود که در شھرھا نيز حفظ شده بود گرفتار بودند.
ناسيوناليسم – ه آنھا بايد به ھمين دليل بعنوان ناسيوناليسم "خالص" ،بدون وابستگى ايدئولوژيکى ،
تشريح بشود .ميان روشنفکران ميتوان دو گروه را با دو رنگ مخلتف بر ناسيوناليسمشان مشخص نمود،
يک گروه چپ و اعراب مسيحى با نياز شديد جھت توجيه خود در مقابل برادران مسلمان خودشان.
 ٣٥-١٩٣٣يک سازمان تروريستى ارتجاعى – مذھبى تحت رھبرى درويش ،Az-a-Din al-Kassem
اھل حيفا ،وجود داشت .اين فرد جنگ الھى ،جھاد را ،بر عليه ھر دو ،يھوديان و اعراب مسيحى موعظه
ميکرد و از روشھاى تروريستى خشونت آميز بر عليه صليبيون در دھه ھاى  000پيروى مينمود .او در
نوامبر  ١٩٣٥به قتل رسيد و مراسم خاکسپارى او مظھر ملى بزرگى شد که به ساخت يک جبھه متحد
فلسطينى تحت رھبرى مفتى بيت المقدس ،رھبر ارتجاعى – مذھبى فلسطينيھا ،منجر شد .آن يک جنبش
آزاديخواه در مفھوم سنتى قديمى ،بسيار متفاوت با سازمانھاى از نظر-ه سياسى آگاه فلسطينى امروزى،
بود.

اولين جنگ آزاديبخش فلسطينى
اعتصاب عمومى از آوريل تا اکتبر  ١٩٣٦بطول انجاميد و ظاھرا موفقيت آميز بود .ھمسو با آن جنگھاى
پارتيزانى در کوھھا جريان داشتند ،که تقريبا سازمانيافته اما به اندازه کافى موٽر بود براى اينکه در جريان
ارتباطات بحران بوجود بياورد.
مفتى تاکيد کرده بود که مقاومت بخشى از مبارزه پان عربيسم بر عليه قدرتھاى استعمارى بود و برخى از
داوطلبان از کشورھاى عربى ديگر به جنگجويان در کوھھا پيوسته بودند .يک در خواست که او پس از
آن موفق به انجام آن شد اين بود که انگليسيھا اتحاد مردم عرب را به رسميت شناختند و اينکه ديگر
دولتھاى عربى به ھمين دليل حق داشتند در آنچه که در فلسطين روى ميداد دخالت کنند.
يک نتيجه ديگر محدود نمودن مھاجرت توسط انگليس بود ٢٩٧٢٧، ١٩٣٦ :نفر يھودى آمد١٩٣٧ ،
فقط .١٠٥٣٦
کميسيون انگليسى ) (Peelکه براى بازبينى داليل "اغتشاشات" منصوب شده بود تاييد نمود که اعالميه
بالفور يک اشتباه بود ،و دولت در شکل موجود آنزمان خود به دليل ناسازگار بودن وعده ھاى داده شده
١٦
به يھوديان و اعراب قادر به ادامه کار خود نبود.

 ،George E. Kirk .١٦داستانى از خاور ميانه ،Methuen ،لندن  ، ١٩٦٤ص١٨٦ .

در گزارش ھمچنين به روشنى گفته شده بود که اعراب خانه ملى يھوديان را بعنوان يک مانع دشوار در
١٧
راه استقالل ملى درک نموده بودند.
 .١٧لوراند گاسپار ، Maspero،Histoire de la Palestine ،پاريس  ، ١٩٦٨ص١٢٣ .

نتيجه اى که کميسيون پادشاھى از مالحظات خود استنتاج نموده بود توسط پدر ساالرى امپرياليستى
مشخص ميشد .پيشنھاد کميسيون اين بود که کشور تقسيم ميشد ،بدين ترتيب گروھاى قومى از يکديگر
جدا و انگليسيھا ھمزمان قادر ميشدند که مواضع استراتژيک خود ،نفت و کانال سوئز ،را حفظ کنند .بجز
آنچه که يھوديان از قبل در مناطق ساحلى ،در دشت  Esdraelonو در باالى دره اردون به تصاحب خود
درآورده بودند ،تمام جليل ،شمار اعرابى که در آنجا زندگى ميکردند  ٣٠برابر بيشتر از يھوديان بود ،را
نيز ميگرفتند – کميسيون توصيه نموده بود که بخشى از اعراب از بخشھاى يھودى ،يا داوطلبانه و يا با
توسل به زور ،منتقل بشوند .انگليسيھا بيت المقدس و جافا و بخشى از راھروى ميان اين دوشھر ،و
ھمچنين شھرھاى حيفا ،Tiberias ،صفاد و ناصره ،را نگاه ميداشتند.
 .١٨کيرک ،.ibid ،ص ١٨٦

صھيونيستھا پيشنھاد را نپذيرفتند اما تمايل خود را به مذاکره اعالم نمودند .بن گوريون مذاکرات در کنگره
صھيونيستھا که طرحھاى قسمتبندى را مورد مالحظه قرار ميداد تشريح نمود" :بحٽ بر سر اين نبود که
 Eretzاسراييل* قابل تقسيم است يا نه ،ھيچ صھيونيستى نميتواند حتى از کوچکترين بخش از Eretz
اسراييل چشم پوشى کند .گفتگوھا در مورد يافتن راھى بود که بسرعت منتھى به ھدف مشترک بشود".
يک صھيونيست برجسته ديگر ،دکتر ،Chaim Weizmann ،ميتوانست به تقسيمى فکر کند و انتقاد
در مورد اينکه جنوب فلسطين بخشى از منطقه يھودى پيشنھاد شده نميشود را ،عين عبارات" :آن فرار
١٩
نميکند" رد کرد.
*) .سرزمين اسرائيل (عبری :אֶ ֶרץ יִשְׂ ָראֵ ל Éreṣاسرائيل ،اسرائيل )Eretzيک نام برای قلمرو تقريبا مربوط به منطقه احاطه شده توسط لوانت
جنوبی به زبان انگليسی نيز به عنوان کنعان ،فلسطين ،سرزمين موعود ،و يا به سادگی شناخته می شود سرزمين مقدس  -مترجم.
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Israel
 .١٩کيرک ،.ibid ،ص٨٧-١٨٦ .

فلسطينيھا حاضر نبودند که بخش بزرگى از کشور خودشان را به نفع استعمارگران يھودى و امپرياليستھاى
انگليسى رھا کنند – Yehuda Bauer .ه مورخ با حيرت اعالم ميکند" :چرا اعراب نتوانستند راه حلى
که يھوديان را در منطقه کوچک بسته اى در غرب فلسطين محاصره ميکرد بپذيرند؟" او به اين نتيجه
ميرسد که اين اشتباه مفتى بود ،که بخشا از اين ميھراسيد که امير عبدﷲ در ترانس اردون ميتوانست
حاکميت مناطق فلسطينى را بدست بگيرد ،بخشا تصور ميکرد که فشار بيشترى بر عليه انگليسيھا
٢٠
ميتوانست پيروزى کاملى را نصيب اعراب نمايد؟
.ibid ،Bauer .٢٠

ماکسيم رودينسون در مورد عملکرد صھيونيستھا که مردم يھود" ،الھام گرفته از تبليغات مسيحى براى
يک فلسطين کامال يھودى ،رھبران خود را ناگزير نمودند که پيشنھاد کميسيون را رد کنند" ٢١مينويسد.
 .٢١رودينسون ،.ibid ،ص٣٥ .

تا سال  ١٩٤٢اينکه استعمارگران آشکارا مقاصد خود را در مورد ايجاد يک کشور يھودى – ه تفکيک
شده نشان بدھند چندان معمول نبود .با اينحال نظرات صھيونيستھاى برجسته در رابطه با پيشنھاد کميسيون
انگليسى در اين زمينه کامال روشن بود.
يک ويژگى معمولى صھيونيسم – آگاھانه يا ناآگاھانه – ھمواره اينگونه بوده است که اقليتھاى نيرومندى
وجود داشته اند که خواستار اسراييل بزرگ و اقدامات شديد بر عليه اعراب و انگليسيھا شده اند .اکٽريت
ھمواره محتاطانه رفتار نموده اند ،گفته اند که خواھان خشنود نمودن خود با کاميابيھاى کمترى ھستند –
اما سرانجام موضع افراطى اقليتھا ھمواره پيروز شده است .تفسير اينکه اين اکٽريت به ھمان ميزان –ه
اقليتھا افراطيند آسان است اگر چه "متمدن تر" و حرفه اى تر در رفتار خود .
مفتى بخاطر امتناع خود از قبول پيشنھاد تقسيم از ديگر کشورھاى عربى حمايت دريافت نمود" .ھيچکس
در دولت پوسيده اين کشورھا آماده نبود که بصورت آشکار بر عليه مفتى اتخاذ موضع نمايد"Yehuda ،
 Bauerمينويسد ظاھرا به گمان اينکه قبول استعمارگران يھودى براى دولتھاى "مترقيتر" و
دمکراتيکتر" در ديگر کشورھاى عربى ميتوانست آسانتر باشد.
گزارش کميسيون در جوالى  ١٩٣٧منتشر و در پايان تابستان جنگ آزاديبخش سرعت تازه اى گرفته بود.
انگليسيھا اولين عکس العمل خود را با بازداشت تعدادى از رھبران برجسته فلسطينى نشان دادند ،اما
مفتى به لبنان گريخت و فرانسويھا به او اجازه دادند که از آنجا جنگھا را رھبرى کند .او از ھمان اولين
بخش جنگ آزاديبخش با آلمان و ايتاليا ،تا حدى که از آنجا کمک دريافت مينمود ،رابطه برقرار نموده بود
)ھيتلر و موسولينى غرب آسيا را در جھت منافع خودشان بر اين اساس که عراق و ايران تحت نفوذ آلمان
قرار ميگرفت در حاليکه منطقه مديترانه توسط ايتاليا مراقب ميشد ،تقسيم نموده بودند(.
پس از يکسال فلسطينيھا بخش بزرگى از بخشھاى غير يھودى نشين فلسطين را آزاد نموده بودند ،بيت
المقدس قديمى ،بلنديھاى مرکزى ،جليله ،منطقه ھبرون ،برشبا و غزه .آنھا يک سيستم اجتماعى مستقل
را در مناطق آزاد شده ايجاد نموده بودند و ماليات دريافت ميکردند.
انگليس ضعيف بود و بحران مونيخ در سپتامبر  ١٩٣٨بر روى ٽبات در فلسطين تاکيد داشت .حمايت
دولتھاى عربى جھت ضمانت دسترسى به نفت بر روى کانال سوئز ضرورى بود .يک سوم از ارتش
آنزمان – ه انگليس صرف سرکوب پارتيزانھاى ،که در اکتبر و نوامبر  ١٩٣٨رخ داد ،فلسطينى شد.

کتاب سفيد امپرياليسم ١٩٣٩
از آنجاييکه فلسطينيھا سرکوب شده بودند تالشھا جھت مطيع نمودن آنھا و کاستن سوء ظنھاى دولتھاى
عربى بکار گرفته شدند .در کتاب سفيد  ١٩٣٩اينھا وعده ھا داده شدند :مذاکرات در مورد ساختار دولتى
پس از پنج سال و گفتگوھا در مورد استقالل پس از ده سال آغاز ميشد.
در عرض پنج سال آينده در مجموع به  ٧٥٠٠٠يھودى اجازه مھاجرت داده ميشد ،سپس فلسطينيھا شرکت
کرده و در مھاجرت بيشتر تصميم گيرى ميکردند .فروش زمين به يھوديان در برخى از مناطق ممنوع و

در مناطق ديگر محدود شد .فلسطين نه يک کشورعربى ميشد و نه يھودى .خانه ملى يھودى به دست آمده
در نظر گرفته شد.
يک نکته جالب اين بود که مسئله استقالل در آينده با رضايت يھوديان صورت ميپذيرفت.
کسانى وجود دارند که اين کتاب را بعنوان بازشناسايى دير ھنگام انگليسيھا از "واقعيتھا" در فلسطين
قلمداد مينمايند .اما مطمئنا واقعيتھا در اروپا نقش بمراتب مھمترى را براى مندرجات کتاب سفيد – در مى
 ١٩٣٩منتشر شد – ايفا نمودند .آن فرمانى بود از يک ابر قدرت امپرياليستى متزلزل که در سايه جنگ
جھانى دوم خود را ناگزير ميديد که اسب را زين کرده و بر روى اکٽريت در غرب آسياى  -ى از نظر نظامى
مھم سرمايه گذارى نمايد .در آن لحظه آنھا ناگزير بودند که روياھاى مردم يھود – و در نتيجه جان صدھا
ھزار فرارى از تعقيب و آزار نازيھا ،را قربانى نمايند .اين در شرايط بحرانى است که دغلکاريھاى قدرتھاى
بزرگ بويژه با ديگر کشورھا و مردم ،روشنتر ميشوند ،در دوران صلح اغلب آنھا موفق ميشوند که
اقدامات غير اخالقى خود را پنھان سازند ،اين در جنگ است که ماھيت امپرياليستھا با تمام ديوانگى و
انحرافاتشان افشاء ميشود.
فلسطينيھا از اين فرمان خشنود نبودند اما براى اينکه بتوانند بصورتى موٽر مخالفت نمايند ضعيف و
پراکنده بودند .فضاى ضد انگليسى در ديگر کشورھاى عربى کمى آرام گرفت .استعمارگران خود را فريب
خورده احساس ميکردند.

استعمار گران مرحله بعدى را آماده ميکنند
جنگ رھايى بخش فلسطينيھا مواضع استعمارگران يھودى را تا درجه اى تقويت نموده بود که ميتوان گفت
که جنگھا ، ٣٩ -١٩٣٦ ،اساس تاسيس کشور اسراييل را بنيان نھادند.
اين امر در ھمان دوران اعتصاب بزرگ و اولين جنگ چريکى ، ١٩٣٦ ،آغاز شد .استقالل بخش اقتصادى
يھوديان از طريق اعتصاب افزايش يافت .بيکارى توسط بسيج واحدھاى "پليس" – در ضمن تقريبا ٣٠٠٠
نفر از طرف دولت تحت قيموميت استخدام شدند – و توسط ساخت و ساز تاسيسات امنيتى نظامى رفع
شد .ميان مناطق يھودى ،بندر تل آويو راھھاى استراتژيکى ساخته شدند .کشاورزى يھودى ديگر نيازى
نداشت که با توليدات ارزانتر فلسطينى رقابت نمايد .اجازه داده شد که در ميان مناطق يھودى نشين سالح
توزيع بشود .عليرغم مخالفت – ه دولت تحت قيموميت رھبران نظامى انگليس سازمان دفاعى يھودى،
ھاگانا ،را جھت مراقبت از لوله ھاى نفتى استخدام نمودند.
در خالل اين سالھاى جنگ  ٥٠منطقه يھودى جديد ساخته شدند .نيروى ھمواره در حال رشد – ه سربازان
انگليسى رونق اقتصادى را بشدت افزايش داد .انگليسيھا طى دومين دوران شورش با ايجاد "پليس
شھرکھاى يھودى" ،که در واقع پوششى شد براى  ،Haganahموافقت نمودند .در سال  ١٩٣٨ھاگانا
بعنوان يک ارتش زيرزمينى سازماندھى شد.
در سال  ، ١٩٣٩جامعه يھودى ،در مقايسه با فلسطينيھا و مستقل از اقتصاد انگليسيھا ،واحدى بالغ بر
 ٤٧٥٠٠٠نفر بود.
"کاغذھاى سفيد"  -ه انگليسيھا ضربه اى بود بر صورت استعمارگران" .تدريجا اين اعتقاد که بايد براى
٢٢
آينده صھيونيستھا ،ھمچنين بر عليه انگليس جنگيد ،اگر نياز آن احساس ميشد ،تقويت شد".
Bauer, ibid .٢٢

توسط سرکوب جنبش مقاومت فلسطينھا انگليسيھا کمک تعيين کننده را به صھيونيستھا داده بودند١٩٤٢ .
آنھا جھت اعالم اينکه با يک خانه ملى خشنود نبوده ،بلکه بدنبال کشورى يھودى تالش مينمودند آماده
بودند.

 .٣دولتى استعمارى تاسيس ميشود
جنگ جھانى دوم در غرب آسيا
خالصه کوتاھى از مھمترين حوادٽ در داخل و اطراف مناطق فلسطين در خالل جنگ جھانى دوم:
پس از آغاز جنگ مصر و عراق روابط سياسى خود را با آلمان قطع کردند .فرانسويھا ناسيوناليستھا در
سيدن* را کامال شکست دادند ،انگليسيھا نيروھاى نظامى جديدى به فلسطين ارسال و آخرين باقيمانده ھاى
جنبش پارتيزانى را سرکوب نمودند.
*- http://en.wiktionary.org/wiki/syden

مترجم

تسليم فرانسه به حکومت ويشى* در منطقه تحت قيموميت فرانسه منجر شد .در آوريل  ١٩١٤يک کودتاى
دولتى آلمانى پسند در عراق انگليسيھا را ناگزير به ارسال نيروھاى نظامى ھندى ،که پس از آن جنگ
آغاز شد ،نمود .ارتش عراق به پايگاه انگليسى – ه  Habbaniyaحمله کرد و ايستگاھھاى پمپ را در
کنار لوله ھاى نفت که به حيفا منتھى ميشدند تصرف کرد .عراقيھا از نيروى ھوايى آلمان کمک گرفتند –
که فرانسويھاى – ويشى اجازه دادند در دمشق فرود آمده و سوخت گيرى کنند .در ماه مى عراقيھا را با
از جمله لژيون عرب متعلق به ترانس اردون سرکوب نمودند .کودتاچيان ھمراه با مفتى که از مدت زمانى
قبل تالش نموده بود که مبارزه آزاديخواھانه فلسطين را از بغداد رھبرى نمايد به نزد دوستان خود در
اروپا گريختند .در اواسط ماه جوالى  ١٩٤١حکومت ويشى در دمشق توسط فرانسويان و انگليسيھاى
آزاد سرنگون شدند .در ژوئن و جوالى  ١٩٤١ارتش ھشتم انگليس را از توبروک تا العالمين که در آنجا
پس از آن موفق به برگرداندن ورق به نفع خود شدند به عقب راندند .سپاه آفريقايى آلمان در مى ١٩٤٣
تسليم شد.
*http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%81%D8%B1
%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

مشکل مھاجرت ،ترور و ترحم
صھيونيستھا در فلسطين استقرار کشور صھيونيستى را مھيا مينمودند .روشن شده بود که منافع آنھا و
انگليسيھا در فلسطين در تضاد با يکديگر قرار داشت .صھيونيستھا از انگليسيھا بعنوان قدرتى براى
حمايت و انگليسيھا از صھيونيستھا جھت بدست آوردن کنترل بر روى فلسطين و قانونى نمودن حضور
خود در آنجا استفاده نموده بودند .در ھنگام احساساتشان نسبت به يکديگر فروکش نموده بود.
مقامات صھيونيست بسرعت پس از آغاز جنگ طرح ايجاد واحدھاى نظامى خانه ملى را مطرح نمودند،
اما رژيم تحت قيموميت سرباز زد .از طرف ديگر به يھوديان اجازه داده شد که به ارتش انگليس وارد
بشوند .استرن – و باندھاى ايرگون که از ھمان ابتدا خود را براى مبارزه بر عليه اعراب سازماندھى نموده
بودند به انگليسيھا پشت کردند .آنھا به جريانى موسوم به رويزيونيستھا تعلق داشتند که تقريبا ميتوان

بعنوان ناسيوناليستھاى يھودى قلمداد شوند .گفته ميشود که آبراھام استرن ،رھبر باند استرن ،با
٢٣
موسولينى ارتباطاتى داشته است.
23 Kirk, ibid., s. 203

انگليسيھا حمالت مکررى را بر عليه سازمانھاى تندروى يھودى انجام دادند ،صدھا يھودى دستگير و
بخشى از آنھا اخراج شدند – از جمله به کنيا .در اين بحبوبه ايرگون در جنگ در عراق در جبھه انگليستھا
شرکت کرد ،مفتى – ه تحت تاٽير آلمانيھا در بغداد موجب قتل عام و کشتار شده بود.
حادترين مشکل را مسئله مھاجرت بوجود آورده بود .در حاليکه يھوديان در اروپا کشته ميشدند انگيسيھا
ميکوشيدند از ورود پناھنده گان به فلسطين جلوگيرى بعمل آورند .صھيونيستھا تا حدى موفق به
سازماندھى حمل و نقل غيرقانونى پناھنده گان شده بودند – و گفته ميشود که نازيھاى آلمان برخى
پشتيبانيھا را به آنھا ارائه دادند براى اينکه روابط ميان انگليسيھا و اعراب را پيچيده نمايند .يک کشتى با
 ٢٠٠٠مھاجر غيرقانونى توسط ترويستھاى يھودى در بندر حيفا جھت برانگيختن افکار بر عليه سياست
٢٤
انگليسيھا –  ٢٦٨تن از مسافران کشته شدند – منفجر شد.
24 Kirk, ibid., s. 203

جنگھا در عراق منجر به اين شد که انگليسيھا ھاگانا ،سازمانى که در صورت حمله به فلسطين ميتوانست
مورد بھره بردارى قرار گيرد ،را بعنوان يک سازمان مدنى دفاعى برسميت بشناسند .در آنزمان ھاگانا
حدود  ٦٠٠٠٠نفر زن و مرد را شامل ميشد ٢٠٠٠ .نفر از آنھا براى  ،Palmachيک سازمان  -نظامى
ضربتى بسيج شده دائمى – انتخاب شده بودند .قسمت بزرگى از نيروھاى نظامى يھودى که بخشى از ارتش
انگليس محسوب ميشدند جھت مراقب از ارتباطات و منابع استفاده ميشدند و در نتيجه اين فرصت را پيدا
کرده بودند که اسلحه به ھاگانا قاچاق کنند .به شرکتھاى يھودى ماموريت داده شده بود که سالحھاى
مختلف را براى ارتش انگليس ،که ھر از گاھى با عرضه اسلحه مشکل داشتند ،بسازند – بسيارى از
سالحھاى توليد شده ،البته ،بدست ھاگانا ميفتاد.
فلسطينيھا پس از جنگ رھايبخش ناموفق خود در ھم شکسته شده بودند و در عمل در سراسر جنگ
جھانى منفعل بودند .آنھا در مناقشات ميان استعمارگران و حکومت محافظ آنھا دخالت نکردند.
در نيويورک در مى  ١٩٤٢سازمان صھيونيستھا تحت رھبرى بن گوريون برنامه به اصطالح Biltmore
را به تصويب رساند .در برنامه تقاضاى ايجاد ارتشى ملى  -يھودى مطالبه شده بود ،که "دروازه فلسطين"
تحت کنترل ) Jewish Agencyآژانس يھودى( به روى شمار نامحدودى از مھاجران يھودى باز ،و اينکه
فلسطين بعنوان يک "اتحاديه يھودى يکپارچه در ساختار جھان دمکراتيک" ايجاد ميشد .بن گوريون و
حزب او ماپايى )که به  Histadrutتعلق داشت ،معادل  – LOى ما در سوئد – مجموعه اى از ١٤
اتحاديه کارگرى با  ١،٥ميليون عضو – مترجم( پيروزى تعيين کننده اى را بر وايزمن و صھيونيستھاى
ميانه رو بدست آوردند .آنھا درآنزمان خواھان کشورى يھودى بودند.
چرخ زمانه به کام صھيونيستھا در چرخش بود .تعقيب و آزار يھوديان و موانع بر سر مھاجرت به فلسطين
موجب شد که پرزيدنت روزولت و کنگره آمريکا ،ھمزمان با اينکه آمريکا از طريق ورود به جنگ جھانى
دوم اين امکان و عالقه را پيدا کرده بود که در سياست غرب آسيا دخالت کند ،خود را در مسئله فلسطين
درگير نمايند .گفته ميشود که در انگليس اکٽريت در کابينه چرچيل و خوده چرچيل از سياستى که به يھوديان
٢٥
"تحميل" نموده اند ناخشنود بوده اند .حزب کار بشدت به دولت انتقاد ميکرد.
25 Gaspar, ibid., s. 128

اما تا زمانى که جنگ ادامه داشت دولت انگليس اجازه داد که در پشت پرده اھداف انسانى کوتاه مدت و
دراز مدت سياسى نقش بازى کنند .ھدف کوتاه مدت تمايل به حفظ روابط دوستانه ،تا زمانيکه جنگ جريان
داشت ،را دنبال مينمود و ھدف دراز مدت ايجاد مانع ،تا جايى که امکان داشت ،بر سر راه تاسيس يک
کشور يھودى جھت حفظ دليل حضور انگليس در فلسطين را تشکيل ميداد.
در پايان  ١٩٤٣کمپين ترور ايرگون تشديد شد ،و در جريان ضد حمله ھاى ارتش انگليس جنگھاى
مستقيمى ميان انگليسيھا و يھوديان ،براى مٽال در  ،Ramat ha-Koveshروى داد .باند استرن نيز
آغاز کرد – آنھا موفق به ترور وزير امور خارجه انگليس ،لرد موينه در قاھره شدند ،امرى که آژانس
يھودى را ناگزير به محکوم نمودن گروھھاى تجديد نظر طلب ،به ھر حال آشکارا ،نمود.
ھمزمان ھاگانا تجھيز و تمرين داده ميشد و در سال  ١٩٤٤انگليسيھا را ناگزير نمودند که اجازه تشکيل
يک تيپ يھودى را صادر نمايد .ھمه براى وقوع شورشى که ھر لحظه ميتوانست رخ بدھد آماده بودند.
در کمپين رياست جمھورى آمريکا ، ١٩٤٤ ،ھر دو نامزد تالش نمودند که توسط حمايت کامل خود از
برنامه " Biltmoreراى يھوديان" را بدست بياورند .روزولت ،که پيروز شد ،ھم با وايزمن و ھم پادشاه
عربستان سعودى ،ابن سعود )با نفت او( ،ھر دو قبل و بعد از انتخابات ارتباط داشت و به ھر دو -ه آنھا
وعده داده بود که مسئله فلسطين را بنا بر خواست آنھا حل کند.
26 Gaspar ibid., s. 129 och Kirk, ibid., s. 211

حمالت ،خرابکاريھا و ترور تجديد نظر طلبان جديتر شد.
تحت رھبرى نخست وزير مصر ،ناھاس پاشا ،نماينده گان دولتھاى عربى جھت گفتگو در مورد مسئله
فلسلطين در اسکندريه گرد ھم آمدند .در فلسطين عدم توافق ميان فراکسيونھاى عربى چنان عميق بود که
آنھا نميتوانستند در مورد ارسال يک نماينده به نشست مصر به توافق برسند ،نخست وزير سوريه مسئله
را با دعوت يکى از رھبران فلسطينى را حل کرد .در پروتکلى که در اسکندريه تنظيم شد از جمله آمده
بود" :بى عدالتى از اين بزرگتر نميتواند وجود داشته باشد که مسئله غير قابل توجيه رفتار با يھوديان در
اروپا را توسط يک بى عدالتى ديگر در قبال اعراب در فلسطين حل کنيم".
در  ١٧نوامبر سال  ١٩٤٤وينستون چرچيل در پارلمان انگليس گفت" :اگر قرار است که روياھاى ما در
مورد صھينويسم توسط تپانچه ھاى قاتالن به باد ھوا برود ،و اگر قرار است که کار ما براى آينده – ى آن
سبب ظھور مجموعه اى از گانگسترھاى جديد ،مشابه آنھايى که در آلمان نازى ھستند بشود ،بايد بسيارى
مانند من در مواضع خودمان که مدتھاى دراز و بصورتى منسجم حفظ کرده ايم تجديد نظرنمايند .اگر
خواھان آينده اى صلح آميز و موفقيت آميز براى صھيونيسم ھستيم بايد فعاليت اين ديوانگان را متوقف و
کسانى که مسئول آنھا ھستند ھم از بيخ و بن نابود بشوند".
در سال جديد ، ١٩٤٥ ،کميته اجرايى حزب کارگر اعالم نمود که از مھاجرت نامحدود به فلسطين حمايت
نموده و اينکه "ھمزمان با ورود يھوديان مھاجر اعراب تشجيع به خروج ميشدند ".اين حزب در سال
 ١٩٤٥به قدرت رسيد.

افزايش مطالبات صھيونيستى
در  ٢٢مى  ١٩٤٥آژانس يھوديان از دولت چرچيل تشکيل فورى يک دولت يھودى در فلسطين را
درخواست نمود .کشور يھودى تمام فلسطين را در بر ميگرفت .مسئله مھاجرت بسرعت به آژانس يھوديان
واگذار ميشد و براى تامين مالى يک ميليون مھاجر اوليه يک وام بين المللى درخواست شد.

در آنزمان يھوديھان در فلسطين  ٣١درصد از جمعيت را تشکيل ميدادند و تنھا ،تقريبا ،صاحب  ٥،٥درصد
از زمينھا بودند – عليرغم اين مسئله صھيونيستھا خود را مستحق تمام فلسطين و يک کشور
يھودٮميدانستند .با يک کشور يھودى البته بايد کشورى که يھوديان قدرت و کنترل خود را در آن اعمال
مينمودند ،و در اين مورد در ھر صورت براى شروع ميتوانست به معناى کشورى باشد که در آن اقليت
رھبرى را بر عليه خواست اکٽريت ھدايت مينمود .اقليت قدرت را بدست ميگرفت براى اينکه عليرغم
خواست اکٽريت خود را به اکٽريت مبدل نموده و در نتيجه تملک خود را بر قدرت قانونى نمايد.
پاسخ دولت انگليس به آژانس يھوديان اين بود که آنھا حل مسئله را به قدرتھاى بزرگ محول نموده بودند.
در ژوئن  ١٩٤٥حزب کار در انتخابات انگليس قدرت را بدست گرفت و صھيونيستھا در انتظار يک تصميم
گيرى سريع در مورد يک کشور يھودى بودند .اما پاييز آمد و اتفاقى نيفتاد .بن گوريون به لندن رفت و
تقاضاى ورود  ١٠٠٠٠٠يھودى به داخل فلسطين را ارائه نمود .ھمزمان اتحاديه عرب – ه تازه تاسيس
شده اعالم نمود که ھر گونه حمايتى از يھوديان در فلسطين منجر به تجديد نظر دولتھاى عربى در مورد
روابطشان با انگلستان ميشد .پرزيدنت ترومن انگليسيھا را به باز نمودن دروازه ھا به روى پناھنده گان
ترغيب نمود– حامى جديد صھيونيستھا کار خود را آغاز کرده بود.
سازمان جاسوسى انگلستان در سپتامبر موفق به يافتن تلگرافى شده بود که بر اساس آن دکتر Moshe
 ،Snehنماينده شوراى اجرايى آژانس يھوديان ،به دفتر لندن پيشنھا کرده بود که "ما حادٽه اى جدى را
ايجاد ميکنيم .پس از آن ما ميتوانيم اعالميه اى را منتشر نماييم مبنى بر اينکه اين فقط يک ھشدار بود و
اشاره ايست به حوادٽى جديتر که ميتوانست کليه شھروندان انگليسى را ،اگر دولت بر خالف ميل ما عمل
مينمود ،تھديد نمايد ....گروه استرن داوطلبانه آمادگى خود را جھت ھمکارى با ما ،در کليه موارد بر
اساس برنامه عملياتى ما ،اعالم نموده است .به نظر ميايد که اينبار جدى باشند .اگر چنين ھمکارى
سازماندھى بشود ميتوان تصور نمود که ما ميتوانيم از انجام اقدامات خودسرانه توسط Irgun Zvai
٢٧
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شب ميان  ٣١اکتبر و نوامبر  Palmachخطوط راه آھن در فلسطين را در  ١٥٣نقطه منفجر و  ٣قايق
که معموال پليس از آنھا جھت جلوگيرى از مھاجرت غير قانونى استفاده ميکرد نابود نمود Irgun .به
محل نگھدارى راه آھنھا در کنار ليدا و استرن حمله کرد و تالش نمود که پااليشگاه نفت حيفا را منفجر
کند .آژانس يھوديان به لندن تلگراف زد که "عمليات تاٽير عظيمى از خود برجاى گذاشته است .ارگانھاى
دولتى سرگيجه گرفته اند ....و در انتظار دستور العمل از جانب لندن ھستند".
در اينجا آژانس يھوديان ھمچنين با سازمانھاى تندرويى ھمکارى مينمود که تاآنزمان ھمواره ،بصورتى
رسمى ،محکوم نموده بود .عبارت به موقع گروه استرن در اولين تلگراف "اينبار به نظر ميايد که جدى
باشند" مستقيما به اينکه اين اولين بار نبود که آنھا ھمکارى نموده بودند و يا ميخواستند که ھمکارى
نمايند اشاره داشت – .در اينجا ما يکبار ديگر با يک ويژگى خطرناک و واقعى در نزد رھبران صھيويستھا
مواجه ھستيم :در ظاھر ميانه و "متمدن" نشان بده و ھمزمان فضا را براى اعمال شديدترين اقدات باز
نگاه دار .اين ويژگى اين سوال را در ذھن ايجاد مينمايد که آيا واقعا صھيونيست ميانه رويى وجود دارد.
آژانس يھوديان ،البته ،تالش نمود که واقعى بودن تلگراف افشاء گرانه را انکار نمايد.
بزرگترين عمليات خرابکارانه منجر به اين شد که انگليسيھا و آمريکاييھا مشترکا کميسيونى تحقيقاتى را
با ھدف بررسى وضعيت يھوديان در اروپا و شرايط در فلسطين منصوب نمايند.

صھيونيستھا بر عليه کميسيون اعتراض کردند ،در فلسطين فرمان به اعتصاب عمومى دادند و شمارى از
ساختمانھاى ادارى را به آتش کشيدند Irgun .بمبگذارى نمود ،که بر اٽر آن  ٧پليس و سرباز در بيت
المقدس و دو تن ديگر در تل آويو و جافا کشته شدند .بن گوريون و  Moshe Sharettاعالم کردند که
آژانس يھوديان در اين حوادٽ نقشى نداشت اما "در آن لحظه که دولت انگليس ،خود ،بصورتى مداوم
قانون اساسى را که توسط دولت بيان شده بود نقض ميکرد ترغيب مردم يھود براى گذاردن احترام به
قانون دشوار بود".
در فوريه در حاليکه  Irgunو استرن به ھواپيماھا و فرودگاھھا حمله ميکردند  Palmachسيستم رادار
ھوايى انگليس را در حيفا منفجر و به تعدادى از قرارگاھھاى پليس حمله کرد .يک نشريه غيرقانونى متعلق
به ھاگانا نوشت" :اولين اخطار – ه جنبش مقاومت يھودى در نوامبر جدى گرفته نشد و به ھمين دليل
تمام ) Yishuvجامعه يھودى( را ناگزير به آماده نمودن ھشدار ديگرى نمود".
سازمانھاى دولتى انگليس در سال  ١٩٦٤محاسبه نمودند که ھاگانا )از جمله  (Palmachاز ٦٠٠٠٠
نفر ٣ Irgun ،تا  ٥ھزار و استرن  ٢تا  ٣٠٠نفر تشکيل ميشد.

امپرياليسم اظھار نظر ميکند
در مى  ١٩٤٦کميسيون آمريکايى – انگليسى گزارش خود را آماده نموده بود.
اين گزارش توصيه نموده بود که دولت تحت قيموميت تا پايان خصومت ميان يھوديان و اعراب به کار
خود ادامه ميداد – بدين ترتيب پيشنھاد در مورد تقسيم کشور رد شد .در اسرع وقت به  ١٠٠٠٠٠يھودى
اجازه مھاجرت داده ميشد ،اما فلسطينيھا نميتوانستند به تنھايى نياز مھاجرت را برآورده نمايند.
مھاجرت نميتوانست پيش از انحالل ارتشھاى غيرنظامى آغاز بشود .يھوديان در فلسطين ميتوانستند در
آزادى کامل زمين خريدارى کنند ،اما در عوض تحريم صندوق ملى يھوديان بر عليه استخدام نيروى کار
غير يھودى لغو ميشد .پيشنھاد صھيونيستھا در مورد اينکه که آب رودخانه اردون و شاخه ھاى آن تحت
مراقبت "مراجع دره اردون" قرار ميگيرفت پذيرفته نشد به دليل اينکه در اين پيشنھاد به نياز سوريه و
ترانس اردون به اين آب توجھى نشده بود .به جاسوسان يھودى توصيه شده بود که با دولت تحت قيموميت
جھت ممانعت از تروريسم و مھاجرت غيرقانونى ھمکارى نمايند ،و اين امر براى ھر دو گروه در فلسطين
روشن شده بود که ھر گونه تالش خشونت بارى با تمام قدرت سرکوب ميشد.
در خصوص  ١٠٠٠٠٠مھاجر جالب است که به رفتار يھوديان در رابطه با بازماندگان يھودى که آنزمان
در اردوگاه پناھنده گان در آلمان بودند توجه کنيم )در اين قرارگاھھا  ٨٠٠٠٠٠پناھنده٥٠٠٠٠٠ ،
کاتوليک ٢٢٦٠٠٠ ،يھودى و  ١٠٠٠٠٠ھزار پروتستان وجود داشتند(.
انگليس بالفاصله پس از جنگ براى پذيرش  ١٥٠٠٠٠ھزار مھاجر ،صرف نظر از مذھب ،اعالم آمادگى
نمود .روزولت طرحھاى مشابه اى داشت و بر اين باور بود که مٽال انگليس ميتوانست افکار عمومى
آمريکا را به ترتيبى تحت تاٽير قرار بدھد که آمريکا نيز ميتوانست پيشنھاد مشابه اى را ارائه بدھد .بنا
بر اظھارات ھمکار روزولت  Morris Ernstاين پيشنھاد بدليل مقاومت صھيونيستھا ناکام ماندErnst .
از روزولت نقل ميکند" :آنھا )يھوديان آمريکايى( ميدانند که از طريق گفتن اينکه اين بينوايان يھود جاى
ديگرى را ندارند که به آن پناه ببرند ميتوانند از اھدا کننده گان خود مبالغ ھنگفتى را براى فلسطين جمع
آورى کنند .از طرف ديگر اگر امکان پناھندگى سياسى ،بدون در نظر گرفتن نژاد ،مذھب و رنگ ،براى
٢٨
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قابل توجه ھمچنين تحريم نيروى کار عربى توسط يھوديان و طرحھاى صھيونيستى در مورد استفاده از
آب اردون ،بدون در نظر گرفتن نياز ديگران ،است که توسط کميسيون آمريکايى – انگليسى تاييد شد.
کميسيون ھمچنين اعالم نمود که "فلسطين يک کشور مقدس است ،به يک ميزان مقدس براى مسيحيان،
يھوديان و محمديان ،و به ھمين دليل ،نيست ،و ھرگز نميتواند به منطقه اى مبدل بشود که اين يا آن مذھب
بتواند خود را مالک آن اعالم نمايد".
به دليل اينکه پيشنھاد کميسيون به روشنى مصالحه اى بود بيھوده ميان مطالبات طبيعى اعراب براى
کسب استقالل و درخواستھاى غير منطقى استعمارگران براى بدست آوردن اکٽريت در فلسطين جھت ربودن
زمينھايشان ،ھيچ يک از طرفين نميتوانستند آنرا بپذيرند .اين ھمچنين مصالحه اى بود ميان مطالبات افکار
آمريکايى و انگليسى براى جبران خسارت مردم يھود و منافع ابر قدرت آمريکايى و انگليسى در غرب
آسيا.
اعراب با اين مطالبه که دولت تحت قيموميت ساقط ميشد و اينکه نيروھاى نظامى انگليس جھت تاسيس
يک دولت دمکراتيک عربى عقب نشينى ميکردند ،پاسخ دادند .آنھا تھديد نمودند که از اتحاد جماھير
شوروى تقاضاى حمايت نمايند.
عليرغم اينکه در آنزمان جبھه متحد )کميته عالى( در فلسطين تاسيس شده بود فلسطينيھا بشدت پراکنده
بودند .ساختار فئودالى از جمله به معناى اين بود که زمينداران بزرگ و خانواده ھايشان بر سر قدرت
مشاجره ميکردند ،بخشى از اين خانواده ھا صاحب ارتشھاى کوچک خصوصى بودند .ھمراه با جلسه
اتحاديه عرب در ژوئن  ، ١٩٦٤تحت رھبرى يکى از مفتيھاى باقيمانده و يک نفر ديگر از اعضاى خانواده
او )حسينى( بعنوان معاون پرزيدنت ،که به معناى يک پيروزى براى ضد انگليسى ترين نيروھا در فلسطين
بود ،يک کميته اجرايى تشکيل شد.
اما عليرغم وخامت اوضاع ،عليرغم آگاھى در مورد ھاگانا ،استرن و  Irgunبراى انجام مصالحه اى
بخوبى آماده بودند ،نه اتحاديه عرب و نه مفتى تالشى را جھت تاسيس يک سازمان نظامى بکار نگرفتند.
عليرغم مطالباتى که بر عليه صھيونيستھا و انگليسيھا تنظيم شده بود ،به تاييد مناقشه ميان اين دو
بصورتى منفعل ادامه داده شد.
پاسخ صھيونيستھا به گزارش کميسيون موج جديدى از خرابکاريھا بود .در شب  ١٧ژوئن Palmach
پنج پل و چھار پل راه آھن را منفجر کرد .فرستنده راديويى – ه غيرقانونى – ه صھيونيستى،Kol Israel ،
به نيابت از "جنبش آزاديخواه" مسئوليت کامل عمليات را بر عھده گرفت و اعالم نمود که اين نتيجه
سياست به تاخير اندازى دولت انگليس بود.
حکومت تحت قيموميت با اشغال دفتر مرکزى – ه آژانس يھوديان و دستگيرى بسيارى از رھبران برجسته
مانند شمار زيادى از افسران در  Palmachپاسخ داد .در جريان مجموعه اى از حمالت مصادره سالح
نيز انجام شد.
در  ٢٢جوالى  Irgunيک طرف از ھتل پادشاه داويد در بيت المقدس را منفجر و  ١٩نفر ،عرب ،انگليسى
و يھودى ،را کشتند .پس از اين خرابکارى ،در جريان پاکسازى ،اسنادى بدست آمد که ھمکارى ميان
آژانس يھوديان ،راديوى غير قانونى ،Irgun ،استرن و ھاگانا و زير بخش آن  Palmachرا مورد تاييد
قرار ميداد.

طرح ديگرى از قدرتھاى بزرگ

در  ٣١جوالى  ١٩٤٦دولت انگليس اعالم کرد که گروھى از متخصصان انگليسى و آمريکايى طرحى را
براى ايجاد فدراسيونى متشکل از يک ايالت عربى و يک ايالت اسراييلى ارائه نموده اند .ايالتھا عمدتا
امور خود را خودشان اداره مينمودند ،ھمچنين مھاجرت " تا جايى که ظرفيت جذب اقتصادى در ايالتى
ناديده گرفته نميشد".
دولتھاى عربى پيشنھاد انگلستان را براى آمدن به لندن در سپتامبر و گفتگو پذيرفتند ،فلسطينيھا امتناع
نمودند به دليل اينکه به مفتى اجازه مسافرت داده نشد .آژانس يھوديان گفت که آنھا نميتوانستند ھمراھى
کنند به دليل اينکه طرح حقوق داده شده به يھوديان را ،بر اساس مقررات دولت تحت قيموميت ،ناديده
گرفته بود .آنھا ھمکارى مينمودند اگر مباحٽ بر روى يک "کشور مناسب زندگى در منطقه اى مناسب در
فلسطين" متمرکز ميشد .بعدھا نشان داده شد که منظور از يک کشور -ه "مناسب زندگى" کشورى بود
که  ٦٥درصد از فلسطين را شامل ميشد – طرح فدراسيونى ارائه شده تنھا ميتوانست کمى بيشتر از آن
کشور يھودى که در دھه ھاى  ١٩٣٠پيشنھاد شده بود ارائه بدھد.
نماينده گان شرکت کننده عرب موضعى را که تقريبا معادل کتاب سفيد ١٩٣٩ ،بود اتخاذ نمودند ،موضعى
با ايجاد يک کشور مستقل بعنوان ھدف ،کشورى با حقوقى مساوى براى تمام شھروندان و زبان عربى و
عبرى بعنوان زبان رسمى .مھاجرت کامال متوقف ميشد و پس از آن وابسته با رضايت اعراب انجام ميشد.
ھمچنين خريد زمين توسط يھوديان مستلزم رضايت اعراب در پارلمان ميشد.
ھمزمان مھاجرت غير قانونى بصورت فزاينده اى افزايش يافت .پول براى اين ھدف عمدتا توسط
صھيونيستھاى آمريکايى جمع آورى ميشد ،ھدايايى از اين دست ]مانند ھداياى استرن و  [Irgunاز
پرداخت ماليات معاف بودند ]در آمريکا اين چنين ھدايايى ھنوز ھم از پرداخت ماليات معافند[.
اکٽرمھاجرانى که در خالل اين دوران آمدند مردان و زنان انتخاب شده بودند .صھيونيستھا که تا آن لحظه
گفته بودند که مھاجرت خودبخودى و سازماندھى نشده بود ،تغيير نظر داده و ميگفتند که جھت ممانعت از
ايجاد رکود در خانه ملى بايد به مھاجرت سرعت بخشيده ميشد.
اعراب تصور مينمودند که در صورت تشکيل فدراسيونى صھيونيستھا آنقدر مردم به داخل وارد ميکردند
که ميتوانستند در لحظه اى مناسب به اياالت عربى حمله کنند.
در آنزمان پرزيدنت ترومن با اعالم اينکه او از طرح تقسيم صھيونيستھا )ھمانى که قرار بود  ٦٥درصد
از زمين را به يھوديان بدھد( حمايت مينمود بصورتى جدى بعنوان محافظ آنھا ظاھر شد.
در دسامبر  ١٩٤٦در کنگره  ٢٢صھيونيسم جھانى اکٽريت يھوديان آمريکايى و تجديد نظر طلبان خواستار
ايجاد يک دولت يھودى در سراسر فلسطين شدند ) ٢٣صھيونيست آمريکايى  ٣٢درصد از صندليھا در
کنگره را در اختيار داشتند ،فلسطينيھا  ٢١درصد(
در ژانويه  Moshe Sharett ١٩٤٧پيغام داد که آژانس يھوديان به دليل عدم تمايل انگليسيھا در پذيرفتن
"پيشنھاد مصالحه" از پاييز سال قبل تا بحال بر روى ايجاد يک دولت يھودى در سراسر فلسطين ،با
حقوق مساوى براى اعراب ،اما با ھدف تھيه سريع اکٽريت توسط وارد نمودن  ٧٠٠٠٠٠مھاجر جديد،
کار کرده بود.
مطالبه با اقدامات تروريستى جديدى دنبال شد .در  ١٢ژانويه در حيفا در جريان حمله اى پنج نفر کشته و
 ٣٤نفر زخمى شدند .در پايان ژانويه دو انگليسى غير نظامى ربوده و بخاطر يک تروريست يھودى که به
مرگ محکوم شده بود در اسارت باقى ماندند .پس از دادن ھشدارى به آژانس يھوديان انگليسيھا آزاد
شدند ،در عوض سازمانھاى تروريستى تھديد نمودند که در صورت به اجرا گذاشتن احکام اعدام در

فلسطين حمام خون به راه ميانداختند .دولت تحت قيموميت فرمان تخليه زنان و کودکان انگليسى را صادر
نمود.

محافظان سفيد در سازمان ملل متحد امور را رتق و فتق ميکنند
دولت کارگرى در  ١٤فوريه  ١٩٤٧تسليم شد و اعالم کرد که مسئوليت حل مسئله را به سازمان ملل متحد
محول نموده است .آخرين تالش انجام شده ،پيشنھاد طرح جديدى براى يک فدراسيون را ارائه نموده بود.
بر اساس اين طرح حکومت قيموميتى پنج سال ديگر ادامه ميافت ،در خالل دو سال اول به  ٩٦٠٠٠مھاجر
يھودى اجازه مھاجرت داده ميشد پس از آن مھاجرت ابتدا پس از مشاوره با يھوديان و اعراب ادامه ميافت.
– اعراب از قبول ادامه ھر گونه مھاجرتى سرباز زدند ،صھيونيستھا از قبول اينکه اعراب در مورد
مھاجرت ابراز نظر کنند امتناع ورزيدند.
در حمله اى در مارس ،پس از متوقف نمودن يک کشتى حامل مھاجران غير قانونى ٢٠ ،نفر کشته و ٢٤
نفر زخمى شدند .براى مدتى در تعداد زيادى از شھرھاى يھودى قوانين جنگى به اجرا گذاشته شد .دوم
آوريل انگليس از دبير کل سازمان ملل متحد درخواست نمود که مسئله فلسطين را در مجمع عمومى
سازمان ملل مطرح نمايد ٢١ .و  ٢٢آوريل مصر ،عراق ،سوريه ،لبنان و عربستان سعودى در خواست
قرار دادن مسئله استقالل فلسطين در دستور کار را مطرح نمودند.
در نشست ويژه اى در پايان آوريل سازمان ملل متحد مسئله فلسطين را ،در حاليکه ترورھا ادامه داشت،
مطرح کرد .پس از  ١٤روز United Nations Special Committee on ) UNSCOP
) (Palestineکميته ويژه سازمان ملل براى فلسطين( جھت انجام تحقيقات و ارائه گزارش به نشست
پاييزى در ماه سپتامبر منصوب شد.
اقدامات تروريستى در حاليکه اين کميسيون ١٦ ،ژوئن تا  ٢٤جوالى ،تحقيقات خود را در فلسطين انجام
ميداد ادامه داشت .کميسيون از جمله شاھد نمايشى بسيار خوب و سازمان داده شده بود ،نمايشى که در
آن يک کشتى با  ٤٥٠٠پناھنده متوقف شد .کارکنان و مھاجران آمريکايى – يھودى مقاومت جانانانه اى
را از خود نشان دادند و از طريق يک فرستنده راديويى موقعيت خود را براى کميسيون تشريح کردند.
اعراب فلسطينى کميسيون سازمان ملل را که به مالقات با نماينده گان کشورھاى عربى رضايت داده بود
تحريم نمودند.
سه نفر از  ١١عضو کميسيون راه حل مشابه اى با طرح  – ١٩٤٦ه متخصصان فدرال آمريکايى و
انگليسى پيشنھاد دادند ٧ .نفر از آنھا يک تقسيم را پيشنھاد کردند اما بر روى اھميت شکلى از اتحاد
اقتصادى ميان دو کشور تاکيد ورزيدند– به گفته آن  ٧نفر يک ھمکارى اقتصادى براى قابليت زيست
کشورھا ضرورى بود.
يک ماه قبل از انتشار گزارش  UNSCOPيھوديان و اعراب در تل آويو و جافا با يکديگر درگير شدند –
"بدترين آشوب پس از شورش اعراب در دھه ھاى ."٣٠
پيشنھاد اصلى  UNSCOPبه معناى اين بود که فلسطينيھا و يھوديھا ھر يک توسط دو تقاطع  -ه بويژه
طراحى شده ،سه منطقه مرتبط با يکديگر را دريافت مينمودند .انگليسيھا تصور ميکردند که پيشنھاد منجر
به ھرج و مرج ميشد و بر ھمين اساس در  ٢٦سپتامبر اعالم کردند که ارتش انگليس و دولت قبل از اوت
 ١٩٤٨عقب نشينى مينمودند .در  ٢اکتبر يک نماينده آژانس يھوديان به مجمع عمومى سازمان ملل پيغام
داد که "اگر نيروھاى نظامى انگليس در عرض  ٢٤ساعت در دسترس نباشند يھوديان در فلسطين اقدامات
الزم را براى برقرارى نظم اتخاذ خواھند نمود".

اتحاديه عرب طرح تقسيم را نپذيرفت در حاليکه آژانس يھوديان بيانيه اى صادر نمود که نشان ميداد آنرا
با برخى از تغييرات ميپذيرفت .در سازمان ملل متحد کميته جديدى جھت مطالعه پيشنھاد UNSCOP
منصوب شد.
در خالل اين دوران پادشاه ترانس اردون ،عبدﷲ ،تالش نمود که ديگر دولتھاى عربى را براى قبول اين
نظر که بخش عربى فلسطين ،در جريان يک تقسيم ،با کشور او ادغام شود ،متقاعد نمايد.
کميته جديد سازمان ملل بر روى پيشنھادى بنيان نھاده شده بر روى طرح تقسيم اکٽريت – ه UNSCOP
کار ميکرد .اردون جليله شرقى و منطقه ساحلى از دقيقا جنوب  Accaتا چند ميل در جنوب جافا را
ميگرفت .نقاط تقاطع براى ارتباطات ميان اين دو منطقه در جنوب غربى  Nasaretقرار ميگرفت .در
جنوبيترين منطقه ساحلى خودشان قرار بود که نقطه تقاطع ديگرى وجود داشته باشد که به سومين منطقه
آنھا که قرار بود بخشى از منطقه  Beershebaو بيابانھاى  Negevرا در بر بگيرد،ھدايت ميشد .طرح
 UNSCOPشھر  Beershebaرا در منطقه يھودى نشين جاى داده بود ،اما کميته جديد آنرا به فلسطينيھا
داد .کميته جديد فھميده بود که  UNSCOPنيز به فلسطينيھا شھرى ساحلى را نداده و به ھمين دليل به
آنھا جافا را )که فقط داراى جمعيتى عربى بود (...داد – که در نتيجه بصورتى جداگانه در يکى از بخشھاى
يھودى قرار گرفته بود.
ھئيت سازمان ملل سوئد به اندازه کافى شجاع بود که نقاط ضعف طرح را يادآورى کند.
بر اساس آمارى که حکومت تحت قيموميت بعنوان اسناد کارى به سازمان ملل متحد ارائه داد، ١٩٧٤ ،
يھوديان در آنزمان تقريبا يک سوم از جمعيت را در فلسطين تشکيل ميدادند و کمتر از  ٦درصد از مساحت
کشور را دراختيار داشتند .در آنزمان کميته جديد سازمان ملل متحد پيشنھاد داد که اين جمعيت – ه دو
سومى  ٥٦درصد از مساحت  -فلسطينيھا  ٤٣درصد از از مساحت را در اختيار ميگرفتند ،و کمتر از يک
درصد از سطح بيت المقدس و بتلھم يک حوزه ادارى سازمان ملل ميشد.
ديوانگى در سازمان ملل متحد به حد کمال خود رسيده بود .به اصطالح متخصصان چگونه توانستند
"کشورى اسراييلى" را طرح ريزى کنند که در آغاز ميتوانست صاحب اکٽريتى باشد که فقط تنھا چند ھزار
نفر بيشتر از اقليت عربى بود؟ اين اکٽريت ناچيز ميتوانست کشور را ھدايت نموده و بر خالف تمايل اقليت
خود را بزرگتر و قويتر نمايد .شايد که در پشت پرده اين نظريه قديمى – ه حزب کارگر وجود داشت که
فلسطين ميتوانست ،يا داوطلبانه يا با توسل به زور ،منتقل بشود .اگر مقصود اين بود – آنھا چه کسانى
بودند که اينچنين ميانديشيدند؟
در فلسطين اربابان فئودال داخلى پس از انتظار بسيار کوشيدند که يک "ارتش آزاديخواه" را سازماندھى
نمايند.
کشورھاى عربى در سازمان ملل متحد اعالم نمودند که طرح تقسيم را نميپذيرند به دليل اينکه ضوابط
سازمان ملل ،که حق ھر مردمى را در مورد تعيين آينده خود برسميت ميشمارد ،نقض ميکند .اما سازمان
ملل متحد مايل به نشان دادن اين بود که حاضر است به صھيونيستھا و آمريکا به ھمان ميزانى کمک کند
که به صھيونيستھا و انگليس کرده بود.

پيروزى دمکراسى
اعالميه اى در مورد مسئله ،خواستار دو سوم اکٽريت در مجمع عمومى سازمان ملل شد.

وجدان بد مردم سفيد و ھمدردى براى قوم يھود بخاطردرد و رنجى که درخالل جنگ جھانى دوم ناگزير به
تحمل آن شده بودند سبب شده بود که تقريبا تمام آراى آنھا ،بالفاصله پس روشن شدن اين امر که طرح
تقسيم را پذيرفته بودند ،مورد حمايت قرار گيرد .اگر چه نشانه ھايى از ترديد نيز وجود داشت .ھيئت
نمايندگى بلژيک از جمله گفت" :ما مطمئن نيستيم که اين کامال عادالنه است ،ما در مورد عملى بودن آن
ترديد داريم و ميترسيم از اينکه خطرات فراوانى را به ھمراه خود بياورد ...مسئله فلسطين بصورت فوق
العاده اى براى ما ناخوشايند است .ما براى درک صھيونيسم بايد تالش کنيم .خانه ملى براى ھموطنان
يھودى ما بلژيک است .تا بحال کسى با آنھا به طريقى رفتار نکرده است که آنھا را ناگزير به جستجوى
کشور جديدى در فلسطين بنمايد ".ھئيت کانادايى گفت" :ما از اين طرح با نگرانى زياد و با قلبى مملو درد
حمايت ميکنيم".
اما مردم سفيد براى ايجاد اکٽريت  -ه "ضرورى" کافى نبودند .و آفريقاييھا و آسياييھا مخالفت کردند.
ظفرﷲ خان – ه پاکستانى شک و ترديد خود را در مورد صداقت آمريکا و "کشورھاى غربى" زمانيکه
که آنھا مدعى شدند که از يک کشور يھودى تنھا به داليل انسانى حمايت ميکنند بيان نمود .وى با اشاره
به پيشنھادات ديگرى که در سالھاى اخير براى دادن خانه اى به پناھنده گان در اروپا ارائه شده بودند
گفت" :استراليا ،يک کشور کوچک پرجمعيت ميگويد نه ،نه ،نه ،و به ھمان ترتيب کاناداى در ھم فشرده
شده – ى پر جمعيت نيز ميگويد نه ،انسان دوست برجسته ،آمريکا ،با امکانات و فضاى بسيار محدود
خودش ميگويد نه .اين کمک آنھا به اصول انساندوستى است .اما ،آنھا ميگويند ،به آنھا اجازه بدھيد که
به فلسطين بروند ،در آنجا آنھا امکان دسترسى به مناطق وسيع را خواھند داشت ،فرصتھاى اقتصادى را
پيدا خواھند کرد و در آنجا آنھا مسئله اى را ايجاد نخواھند نمود ،در آنجا آنھا ھمانند کودک در خانه مورد
٢٩
استقبال قرار خواھند گرفت".
29 Gaspar, ibid., s. 135

ھئيت نمايندگى فيليپين اعالم کرد که بر عليه پيشنھاد تقسيم راى ميداد و به آن توسط حمايت از حق مسلم
مردم براى تعيين سرنوشت خود و با انتقاد به تبعيض و محروميت بر اساس اصول نژادپرستانه ،بشدت
حمله کرد.
ھائيتى پيغام داد که به پيشنھاد راى منفى ميداد – اين را يونان نيز انجام داد.
بدست آوردن دو سوم اکٽريت بعيد به نظر ميامد .اما ترومن تمام اھرمھاى فشار مورد نياز را بکار گرفت.
او به وزير امورخارجه خود پيغام داد و از وى خواستار "توضيحى کامل" در مورد امتناع کشورھايى که
که معموال از موضع اياالت متحده آمريکا حمايت ميکنند شد.
مجمع عمومى سازمان ملل دو بار براى دادن راى گرد ھم آمد ،اما ھر دو بار راى گيرى به زمان ديگرى
موکول شد .در  ١٨دسامبر Lawrence H. Smith ،در کنگره آمريکا گفت" :علت به تاخير انداختن
روشن بود چرا که آمريکا و اتحاد جماھير شوروى موفق به جمع آورى آراى کافى نشده بودند .از منابع
قابل اعتماد گزارش شده که ھئيتھاى سه کشور کوچک در معرض فشارھاى شديد ھئيت نمايندگى و مقامات
بلند پايه آمريکا قرار گرفته اند".
بر اساس اظھارات  -Drew Pearsonه خبرنگار در شيکاگو ديلى تريبيون "افراد زيادى از نفوذ خود
براى بدست آوردن آراء استفاده کردند ،Harvey Firestone .مالک مزارع الستيک در ليبريا ،وقت خود
را به دولت ليبريا اختصاص داد ،Adolphe Berle ،راى مشاور رئيس جمھور ھائيتى ،جريان آراء را
تغيير داد .....سفير چين  Wellington Kooبه دولت خود ھشدار داد.

فشارھا نتيجه دادند .ھائيتى و ليبريا که در گذشته گفته بودند که راى منفى خواھند داد اکنون ،در ٢٩
نوامبر  ، ١٩٧٤به نفع اعالميه راى دادند .ھئيت فيليپنى نيز که پيشنھاد را بشدت مورد انتقاد قرار داده
بود راى مٽبت داد .ھئيت تايلندى کمى قبل از راى گيرى پس از اينکه استوار نامه اش باطل شده بود ناپديد
شد.
تعداد آراء  ٣٣راى مٽبت در مقابل  ١٣راى منفى شد .نماينده گان  *EDراى ممتنع دادند .اعراب خشمگين
شدند ،صھيونيستھا به شادى و سرور پرداختند.
* خواننده محترم ،به دنبال منظور نويسنده از نماينده گان  EDجستجو کردم و از رفقاى حزب کمونيست سوئد نيز سوال کردم ،پاسخى دريافت
نکردم ،آنھا ھم نميدانستند -مترجم

تنھا يک کشور آسيايى – فيليپين – و دو کشور آفريقايى – بجز ليبريا رژيم استعمارى در آفريقاى جنوبى
– به پيشنھاد راى مٽبت داده بودند .فلسطين در آسيا ،در مرز آفريقا قرار دارد.
سازمان ملل متحد ٽابت نمود ابزار خوبيست براى ابرقدرتھا .دولت آمريکا نشان داد که ابزار خوبيست
براى صھيونيستھا .مفسر تايمز نوشت" :ميزان نفوذ يھوديان در واشنگتن خارق العاده بوده است".
جھت دستيابى به اين ھدف که فلسطين را به يک کشور يھودى مبدل نمايند ،صھيونيستھا در طول ٥٠
سال از طريق استفاده از منافع قدرتھاى بزرگ مختلف ،خشونت ،پول و حيله ھاى سياسى يا شخصى،
موفق به پيمودن راه درازى شده بودند.
پناھنده گان در اروپا چه ميخواستند و چه نميخواستند ،اکنون به کشور جديد يھودى منتقل ميشدند .براى
صھيونيستھا مھاجرت آنھا بخشا کمکى بود به مردم بينواى بدبخت – صھيونيستھا جھت مشروعيت
بخشيدن به کشور يھودى ،جھت جمع آورى پول ،جھت ساخت و ساز کشور ،جھت دفاع از آن و جھت
ادامه کار بسوى ھدف رويايى ،به پناھنده گان نياز داشتند.
و مردم سفيد در تمام کشورھاى سفيد پايکوبى نمودند .قوم بشدت صدمه خورده يھودى پس از دو ھزار
سال صاحب کشورى براى خودشان شده بودند و تقريبا کليه مردم سفيد بر اين باور بودند که اين دولت
فقط از دل درد و رنج مردم يھود و نيکويى بزرگ دولتھاى جھانى متولد شده بود.
و کاميابى يھوديان به مردم سفيد نشان داد که يھوديان لياقت کشور خود را داشتند .آنھا اعالميه سازمان
ملل متحد را پذيرفتند و خود را بخاطر آن خوشحال نشان دادند ،اگر چه آنھا قبال تمام فلسطين را درخواست
نموده بودند .اما اعراب – آنھا توسط اعتراض به اين تصميم سازمان ملل متحد خود را پست و بى انصاف
نشان دادند.
کمتر فرد سفيد پوستى از خود سوال کرد که آيا سازمان ملل متحد داراى اين صالحيت ھست که در مورد
آينده کشورى تصميم بگيرد .آنھا مانند صھيونيستھا آن را بعنوان يک قانون قلمداد نمودند .تعداد بسيار
کمى صاحب بينشى مشابه با  -Alfred Lilienthalآمريکايى زمانى که نوشت" :سازمان ملل متحد از
طريق يک برخورد شتابزده ،بى پروا و متکبرانه به مسئله فلسطين مرتکب جنايتى جدى نسبت به اعتبار
حقوق بين الملل شد .مجمع عمومى سازمان ملل به تنھا پيشنھاد منطقى – يک ھمه پرسى در فلسطين و
ارجاع مسائل مشروع به دادگاه بين الملل – راى منفى داد ، ٣٠".بودند.
30 Lilienthal, ibid., s. 73-74

در فلسطين جنگ پارتيزانى ميان يھوديان و فلسطينيھا بالفاصله آغاز شد .اينبار اين انگليسيھا بودند که
به تماشا نشستند.

 .٤دولت گسترش ميابد و مردم بومى
نقل مکان داده ميشوند
دير ياسين
بر اساس طرحھا قرار بود که انگليسيھا قدرت را به فلسطينيھا ١٥ ،مى  ، ١٩٤٨تفويض نمايند .در خالل
آماده نمودن شرايط آژانس يھوديان که بسختى تمايلى به ھمکارى نشان ميداد آنھا را به اين متھم نمود که
در کارشان خرابکارى ميکردند .در ماه ژانويه دولت در لندن از قبول درخواست يھوديان مبنى بر به
رسميت شناختن نيروھاى نظامى مسلح آنھا بعنوان يک ارتش ملى و اينکه آنھا ميتوانستد قبل از اتمام
دوره قيموميت سالح وارد نمايند سرباز زد.
جنگ پارتيزانى ميان گروھھاى مجھز -ه کماندويى يھودى و بى اغراق بد تدارک ديده شده – ى فلسطينى
ادامه يافت .تنھا واحد رزمى خوب سازمان داده شده – ى عربى که در دوران پايانى دولت تحت قيموميت
ميجنگيد  ٣تا  ٤٠٠٠سوريه اى داوطلب و فلسطينيھا در "ارتش آزاديخواه عربى Fawzi al
 "Kawakjisبودند ،آنھا در نبردى تعيين کننده در پايان ماه آوريل شکست خوردند.
يھوديان به جافا ،شھرخيالى عربى که تصور ميشد تھديدى را براى تل آويو ،شھر خواھر  -ه يھودى خود،
ايجاد نمايد حمله کردند.
جھان سفيد با وحشت "مبارزه مردم يھود را براى موجوديت خود" ،ھنگاميکه مردم فلسطين از قبل فرار
خود را آغاز کرده بودند ،دنبال مينمود.
بيدادگرى براى بيان روشى که اسراييل ايجاد شد ،از جمله با طرح چندش آورترين استدالل در مورد اينکه
آيا پناھنده گان فلسطينى به دليل ترور يھوديان يا به تحريک کشورھاى ھمسايه عرب آنجا را ترک کردند،
راه خود را پيدا ميکند– از طريق نشان دادن اينکه پناھنده گان خود داوطلبانه به راه افتادند ،صھيونيستھا
اينچنين جلوه دادند که آنھا حق اقامت خود را قربانى کرده بودند ،که اين امر را براى يھوديان امکانپذير
نمود که " بصورت قانونى" ،اموال آنھا را به تصاحب خود درآورند – .تو که گويى تفاوتى ميکرد که دليل
اصلى چه بود!
به دليل اينکه اين استدالل بصورتى مداوم از جانب صھيونيستھا تکرار ميشود من ناگزيرم که با آن برخورد
کنم ،اگر چه تصور نميکنم که آن اھميتى واقعى داشته باشد .من در ضمن با آن برخورد ميکنم به دليل
اينکه تصور ميکنم از اين طريق ميتوانم در مورد صھيونيسم نيز تنوير افکار کنم.
نقطه آغاز بايد يک استدالل نظرى باشد :صھيونيستھا جھت ساختن کشورى يھودى به فلسطين آمده بودند،
آنھا در خالل تدارکات براى اين کشور ،عمدتا ،از ھمکارى با جمعيت عرب سرباز زده بودند .در آنزمان
آنھا ،در آن بخش از فلسطين که قرار بود کشورى اسراييلى بشود ،فقط مالک يک چھارم از زمينھاى
زراعى بودند و در خالل بيش از يک ربع قرن تجربه کرده بودند که فلسطينيھا مايل به فروش زمينھاى
خود به آنھا نبودند .در بھار سال  ١٩٤٨در کشور يھودى  -ه طراحى شده تقريبا نيمى از جمعيت اعرابى
بودند که تقاضاى نفوذ سياسى داشتند – و عليرغم مھاجرت گسترده آنھا ميتوانستند براى مدت زمانى
طوالنى در آينده چنان اقليت بزرگى را تشکيل بدھند که درخواستھايش نميتوانست ناديده گرفته شود.

ھمکارى دشوار ميشد ،بخشا به دليل خصومتى که پس از جنگ جھانى اول ظاھر شده بود ،بخشا به دليل
تنشھا که به معناى اين بود که مھاجران کشورھاى اروپايى به "شرقيھا" به ديده تحقير نگاه ميکردند.
يک صھيونيست – ه در جايگاه مخالف در انتقاد به روش برخورد اسراييل به اقليت عرب در کشور مينويسد
٣١
که اعراب "بعنوان امرى اجتناب ناپذير" قلمداد ميشوند.
31 Les Temps Modernes No 253 Bis, Paris 1967, s. 726

خالصه کالم خواست صھيونيستھا اين بود که فلسطينيھا از کشور يھودى محو ميشدند.
شب ميان  ٩و  ١٠آوريل  ٢٥٤ ، ١٩٤٨نفر در روستاى فلسطينى دير ياسين قتل عام شدند .اين حمام
خون ترس و وحشت را در صدھا روستا و شھرک عربى منتشر نمود ،ترس و وحشت نميتوانست به دليل
اينکه فلسطينيھا از اقدامات قبلى تروريستھاى يھودى بر عليه انگليسيھا خبر داشتند و اينکه اکنون به
نظر ميامد که گروھھاى پارتيزانى فلسطينى در حال عقب نشينى بودند ،کاھش يابد.
قتل عام توسط اعضاى  Irgunانجام شد .آيا اين قاتالن بر اساس ماموريتى عمل نمودند و يا از روى بى
ھدفى و انفعال؟ رھبران  Irgunپس از آن کنفرانسى را سازمان داده و اعالم نمودند" :ما بايد بجنگيم،
فتح و تصرف کنيم Arthur Koestler ٣٢".در "وعده و تحقق" مينويسد که ھر دو سازمان تروريستى
در خالل اين دوران عملياتى از قبيل "پرتاب بمب به بازار اعراب" را انجام دادند.
32 Les Temps Modernes, ibid., s. 363

 Koestlerھمچنين مينويسد که ھاگانا با بلندگو در اطراف شھر حيفا )که در ماه آوريل توسط ھاگانا
تصرف شد( ميگشتند و به فلسطينيھا پيشنھاد ميکردند که آنھا را تا "قلمرو اعراب" ھمراھى کنند و "به
٣٣
عواقب وحشتناکى اشاره ميکردند که از عدم توجه به ھشدارھا حاصل ميشد".
 ،Arthur Koestler .٣٣وعده و تحقق ،انتشارات زمان  ، ١٩٤٩ص ٢٠٨ .و ٢٦٢-٢٦١

 -Erskine Childersه نويسنده از يک ميسيونر ،Bertha Vester ،نقل قول ميکند :اتوموبيلھاى
مجھز به بلندگو فرياد ميکشيدند" :اگر خانه ھاى خود را ترک نکنيد به ھمان سرنوشت ديرياسين دچار
خواھيد شد.
34. Erskine Childers, The Other. Exodus, excerpt of The Spectator 12 maj 1961

برخى از صاحب نظران بر اين عقيده اند که مدارکى وجود دارد دال بر اينکه خروج فلسطينيھا نتيجه  -ى
در نظرگرفته شده از يک اقدام طراحى شده به نام "عمليات  "Nachshonبود .گفته ميشود که دير ياسين
بخشى از اين عمليات بود.
بن گوريان مينويسد" :در اول آوريل در خالل عمليات  Nachshonمسير منتھى به بيت المقدس پاکسازى
شد ،تقريبا تمام بيت المقدس جديد اشغال شد ،و نيروھاى شبه نظامى به بيرون از حيفا ،جافاNachshon ،
و سافاد رانده شدند) ٣٥".در ضمن توجه داشته باشيد که قسمت اعظم راه  -ه "پاکسازى شده" تا بيت
المقدس از ميان مناطق در نظر گرفته شده براى کشور عربى عبور ميکرد ،جافا – ى مورد حمله واقع
شده بعنوان يک شھر ساحلى عربى و اينکه بيت المقدس که بخشا اشغال شد بعنوان يک شھر بين المللى
در نظر گرفته شده بودند(
35 David Ben-Gurion, Rebirth and Destiny of Israel, New York 1954, s. 291

از آنجايى که صھيونيستھا توجه بسيارى را مبذول اين نموده اند که پناھنده گان چرا منازل خود را رھا
کردند  ،بسيارى از تحليلگران تالش فراوانى را جھت کنترل اطالعاتى بکار گرفتند که در آنھا از پناھنده
گان متعلق به بخشھاى عربى خواسته شده بود که خانه ھاى خود را ترک کنند .بسيارى با پخش برنامه
ھاى راديويى متعلق به سال  ١٩٤٨بايگانى موزه بريتانيا را مورد مطالعه قرار داده اند .آنھا در آنجا حتى
قادر به يافتن يک درخواست از پناھنده گان ھم نشدند ،از طرف ديگر بسيارى برعکس مردم را به ماندن
ترغيب نموده بودند .بيشترين تحقيقات بر روى برنامه پخش شده از راديو دمشق انجام شد که در آن
رھبران نظامى فلسطينى اعالم نموده بودند که "ھر فلسطينى که روستاى خود را رھا کند خانه خود را
نابود شده و مزارع خود سوخته شده خواھد ديد"– و ھر دو سوريه ايھا و مصريھا در برنامه ھاى خود
اعالم نموده بودند که ھر فلسطينى قادر به حمل اسلحه اى که به اين کشورھا ميامد بعنوان يک متجاوز
غيرقانونى قلمداد ميشد .در  ٤مى پادشاه عبدﷲ – ه ترانس اردونى فلسطينيھايى را که خانه ھاى خود را
ترک کرده بودند ترغيب نموده بود که به خانه ھاى خود بازگردند .از طرف ديگر فرستنده ھاى عربى
 Irgunوحشتناکترين ھشدارھا را منتشر کرده ،و راديو ھاگانا مداوما نام روستاھايى را که اعراب از
وحشت از آنھا گريخته بودند اعالم نموده بود.
يک مسئله ديگر نامه ايست که در اوت  ١٩٤٨وزير امور خارجه اسراييل به سازمان ملل متحد نوشته
بود .در آن آمده بود" :
از نظر اقتصادى ادغام مجدد اعراب در يک زندگى معمولى  ،اساسا سازماندھى امرار و معاش آنھا،
مشکالت مالى فراوانى را ايجاد مينمود .دشواريھا در رابطه با مسکن ،کار و حفظ و مراقبت معمولى
ميتوانستند غير قابل محاسبه باشند.
چھار ماه قبل از آن براى تمام اين پناھنده گان امکان زندگى و امرار و معاش در مناطقى که درآنزمان
توسط اسراييليھا نگاھدارى ميشد وجود داشت.

فتح جافا
در  ١٤مى ، ١٩٤٨ھنگاميکه کشور اسراييل اعالم شد ،کشورھاى عربى ھمسايه آنرا مورد حمله قرار
دادند.
جھان سفيد بخاطر يھوديان دلھره و نگرانى داشت و تنفر خود از نازيھا را متوجه اعراب نمود .يک عکس
العمل طبيعى برخاسته از احساس ،بى عالقه به دانش و اتحاد .ھمچنين شمار اندکى وجود داشتند که به
انتقال دانش و اتحاد عالقه نشان ميدادند.
براى مٽال کسى چيزى را که رھبر  Irgunمناخيم بگين ،بعدھا در کتاب خود "شورش :داستان "Irgun
نوشت اعالم نکرده است :
در خالل ماھھاى قبل از حمله اعراب ،و در حاليکه پنج کشور عربى خود را آماده مينمودند ،ما حمله به
مناطق عربى را ادامه داديم .در مبارزه استقالل طلبانه عبرى فتح جافا در اوايل مى ،کمى قبل از حمله پنج
کشور عربى ،بعنوان حادٽه اى بسيار با اھميت به نظر ميرسد"...
کسى به شنيدن اينکه صھيونيستھا از ھمان قبل از اعالم موجوديت قلمرو خود را گسترش داده بودند ،که
آنھا نيمى از بيت المقدس و راه منتھى به آنرا به تصرف خود در آورده بودند ،که ھاگانا با ھمکارى Irgun

جافا را که بر اساس اعالميه سازمان ملل متحد يک شھر عربى بود تصرف کرده بود عالقه نشان نميداد
)به اين دليل که صھيونيستھا اين را اعالميه بعنوان يک قانون قلمداد مينمايند بايد گاھى به آن ،از جمله،
به منظور ارزيابى اقدامات آنھا نگاه کرد(.
ھيچکس به شنيدن اينکه اسراييليھا بسرعت پس از اعالم استقالل تالش نمودند که بخشھاى باقيمانده از
بيت المقدس را اشغال نمايند عالقه نشان نميداد.
تنھا چيز که درک ميشد اين بود که يھوديان – ه بسختى قربانى شده ،اينک دوباره در معرض حمالت قرار
گرفته بودند.
در رابطه با حدود  ٢٢٥٠٠٠يھودى پناھنده اى که در آلمان در انتظار ايستاده بودند اينکه تقريبا ٤٠٠٠٠٠
فلسطينى ،در ھمانزمان ،از خانه ھاى خود گريخته بودند اھميتى نداشت.

اعراب از خود دفاع ميکنند
براى مردم سفيد درک اينکه اعراب خود را بعنوان تنھا قومى قلمداد مينمودند که نميتوانستند بر تصميمات
امپرياليستھا مبنى بر اھداى بخشى از خاکشان گردن نھند و خود را مستحق دفاع از بخشى از خاک خود
در مقابل متجاوزان ميديدند غيرممکن بود )اگر چه انگليسيھا در سال  ١٩٣٩اين را ،دستکم رسما ،توسط
به رسميت شمردن حق دخالت کشورھاى عربى ديگر در رويدادھايى که در فلسطين جريان داشت فھميده
بودند(.
آنزمان مانند اکنون احساس اعراب از اينکه ملتى ھستند به مسخره گرفته شد .و در ھر صورت آنھا حداقل
به ھمان ميزان مانند يھوديان ،از طريق زبان ،مذھب و سنن ملتى ھستند .در حاليکه يھوديان توسط فاتحان
مختلف تقسيم و در سراسر جھان پراکنده شدند اعراب توسط تجاوز اروپاييھا و استعمارگران تقسيم شدند.
مانند اعراب که با ديگر اقوام ادغام شده اند يھوديان نيز ھمگونى قومى خود را از طريق گرويدن يمنيھا،
يونانيھا ،روميھا ،گولھا ،لھستانيھا و خزرھا به يھوديت از دست داده اند– براى مٽال تصور ميشود که
بخش بزرگى از يھوديان روسى از پادشاھى خزر که ميان سال ١٠٠٠ – ٧٥٠پس از ميالد مسيح وجود
داشت ريشه گرفته اند .و اينکه مذھب يھوديت را بعنوان مذھب رسمى کشور داشتند ،خزرھا با قوم فنالندى
– اوگرى ھم خانواده بودند.
از نقطه نظر عربى اين جنگى بود دفاعى جھت حفظ قطعه اى از خاک عربى و ممانعت از اخراج مردمشان
از خانه ھايشان.
پنج ارتش متشکل بود از  ٥٠٠٠سرباز ترانس اردونى )لژيون عرب( ١٠٠٠٠ ،مصرى ٣٠٠٠ ،سوريه
اى ١٥٠٠ ،عراقى و  ١٠٠٠لبنانى .ارتش آزاديبخش فلسطين که در ماه آوريل شکست خورده بود از ٣
تا  ٤ھزار نفر تشکيل ميشد .در مجموع  ٣٨٠٠٠نفر Koestler .رقمى بالغ بر  ٣٤تا  ٣٥ھزار نفر و
تقسيمى تقريبا متفاوت را ارائه ميدھد.
ھمانطور که در گذشته ذکر شد ھاگانا قبل از تابستان  ٦٠٠٠٠ ، ١٩٤٦نفر و گروه تجديد نظر طلب  ٤تا
 ٥ھزار نفر را شامل ميشدند.
)بنا به گفته اسراييليھا  Jو  D. Kimcheھر دو طرف در مى  ، ١٩٤٨ھر يک ،حدود  ٢٥٠٠٠نفر در
اختيار داشتند ،از طرف ديگر در جوالى  ، ١٩٤٨اسرايليھا  ٦٠٠٠٠و اعراب  ٤٠٠٠٠نفر در اختيار
٣٦
داشتند.
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اين جنگ تا چه دامنه اى يک جنگ ساختگى بود ،تا جايى که به بن گوريون و پادشاه عبدﷲ – ه ترانس
اردونى مربوط ميشود ،روشن نشده است .چيزى که شناخته شده است اين است که ھر دو طرف با يکديگر
در ارتباط بودند ،از جمله ،با گلدا ماير بعنوان نماينده بن گوريون .ھمچنين دانسته شده است که عبدﷲ
بيھوده کوشش نمود که مصريھا و عربستان سعوديھا را متقاعد نمايد که بر اساس سازمان ملل متحد با
ادغام بخش عربى فلسطين با ترانس اردون موافقت نمايند – آنھا در عوض دولتى در تبعيد را براى "تمام
فلسطينيھا" ،با مفتى در راس آن ،سازماندھى نمودند.
ما ھمچنين ميدانيم زمانيکه که مصريھا در آغاز  ١٩٤٩نياز فراوانى به مضمحل نمودن نيروھاى نظامى
اسراييلى در نقاط مختلف داشتند پادشاه عبدﷲ بصورت خصوصى در مورد آتش بس جداگانه اى به توافق
رسيد – اگر چه ارتش او موفق بود.
در خالل بخش اول جنگ انگليسيھا به اعراب سالح ،بر اساس قرارداد قديمى ،ارائه مينمودند .تحويل آنھا
پس از تقريبا يک ماه ،به ترغيب سازمان ملل متحد پس از اينکه اعراب بسرعت با مھمات مشکل پيدا
کردند ،متوقف شد .تقريبا ھمزمان با توقف تحويل سالح توسط انگليس چکسلواکى ارسال سالح و مھمات
به اسراييل را آغاز نمود – .در خالل مناقشات کمى قبل از جنگ اتحاد جماھير شوروى و بقيه کشورھاى
کمونيستى پيشنھاد آمريکا را متوقف نموده بودند ،پيشنھادى که بر اساس آن اعالميه سازمان ملل متحد
تا اطالع ٽانوى پس گرفته ميشد و فلسطينيھا تحت قيموميت سازمان ملل قرار ميگرفتند) .بخش بزرگى از
آن صدھا ھزار مھاجر در سالھاى اول – ه پس از سال  ١٩٤٩از کشورھاى اروپاى شرقى آمده بودند(.
در  ١٦سپتامبر  ١٩٤٨ميانجى سازمان ملل متحد ،برنادوت ،طرح تقسيم جديدى ارائه داد که بر اساس آن
بخش عربى فلسطين تا ميزانى که بيت المقدس و صحراى نگب را در بر ميگرفت گسترش ميافت و دنباله
آن توسط ترانس اردون مصادره ميشد .اعراب از طريق صحراى نگب با آسياى غربى و آفريقاى شمالى
ارتباط زمينى پيدا ميکردند .در ازاى نگب اسراييليھا تمام جليله )که ارتش اسراييل از قبل آنرا به اشغال
خود درآورده بود( را صاحب ميشدند.
آمريکا و انگلستان پيشنھاد برنادوت را بسرعت متوجه شدند و آنرا پذيرفتند – اما اسراييليھا شديدا
اعتراض کردند.
ھمزمان ،اسراييل آتش بس  -ه در جريان را يک روز پس از آن با ترور برنادوت و معاون او سرھنگ
 Serotتوسط اعضاى گروه استرن نقض کرد .آنھا بسرعت موفق به عقب راندن نيروھاى نظامى مصرى
در نگب ،پس از  ٧روز مصريھا در غزه محاصره شده بودند ،شدند.
در يک راى گيرى در کميته سياسى سازمان ملل ھر دو ،اعراب و اسراييليھا بر عليه طرح برنادوت راى
دادند.
در آغاز سال  ١٩٤٩اسراييل با کشورھاى عربى قرارداد آتش بس جداگانه اى امضاء کرد .ھر قراردادى
حاوى اين جمله است " خطوط عالمتگذارى شده  -ى آتش بس نبايد بعنوان يک مرز دائمى ميان اسراييل
و ھمسايگانش تلقى شود".
سازمان ملل متحد از اسراييل مصرانه خواست که نيروھاى نظاميش را به خطوط آتش بس  ١٨ژوئن
 ١٩٤٨عقب براند ،اما اسراييليھا اين ھشدار را بعنوان يک قانون تلقى ننمودند.

صھيونيستھاى خوشبخت

توسط جنگ اسراييليھا کنترل  ٧٠درصد از فلسطين را – در مقايسه با  ٥٧درصدى که از سازمان ملل
گرفته بودند ،بدست آوردند .در رابطه با اولين آتش بس در ژوئن  ١٩٤٨بن گوريون اعالم نمود:
"مرزھاى ما گسترش پيدا ميکنند ،نيروھاى نظامى ما دو برابر ميشوند ...ما ھر چه را تا کنون بدست
٣٧
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 ٨تا  ٩صد ھزار فلسطينى بى خانمان بودند .با نوع دوستى بدبينانه – انسان سفيد در مورد وضعيت
 Herbert Tingstenمينويسد:
"حمله اعراب ،که به نظر يھوديان را به نابودى تھديد مينمود ،به شادى کشور جديد مبدل شد .متجاوزان
در تمام جبھه ھا شکست خوردند ،با نسبتا تلفات کم ) (٦٠٠٠-٥٠٠٠از دو طرف ،و ناگزير به آتش بس
شدند ،بر اساس اولين قرارداد – ه آتش بس  -ه مطلقا به پايان رسيده – ى سال  ١٩٤٩مرزھا بر اساس
شرايط نظامى مشخص شدند ،و اين به معناى اين بود که اسراييل بزرگتر از تصميمات گرفته شده از جانب
سازمان ملل و شامل از جمله بخش بزرگترى از بيت المقدس شد .اما شايد مھمتر اين بود که در جريان
منافشات اکٽر اعراب در اسراييل ،بيش از نيم ميليون ،بخشا به دليل ھراس از يھوديان ،که با اينحال تنھا
در مواردى استٽنايى ترور را با ترو پاسخ دادند ،بخشا و احتماال عمدتا به دليل اينکه توسط رھبران عرب
با اطمينان از يک بازگشت سريع دسته جات ارتشھاى پيروزمند عربى دعوت به فرار شدند ،به کشورھاى
عربى گريختند .به عبارت ديگر استقالل يھودى  -فلسطينيى در عرض يکسال پيروز شد ،يھوديان اکٽريت
را در اين کشور جديد ،با قلمرويى وسيعتر از آنچه که کسى در گذشته ميتوانست به آن اميد داشته باشد و
٣٨
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کتاب نوشته شده مخالف تصوير "آرمان گرايى" کور و گمراه کننده افرادى مانند  Tingstensاست.
 Tingstensکه در جريان مناظره اى در دانشگاه استکلھم ،بھار  ، ١٩٦٨گفت که اسراييليھا به فرار
اعراب" ،بخاطر مراقبت از آنھا"" ،با توجه به آنچيزى که شايد در اسراييل براى آنھا رخ ميداد" ،کمک
کردند .او که گفت "بخت و اقبال با اسراييليھا بود که توانستند اکٽريت را در منطقه خودشان بدست آوردند"
و اينکه با نابينايى ابدى خود با توان اسراييليھا الف ميزند که ميتوانند از پناھنده گان يھودى مراقبت کنند
در حاليکه اعالم ميکند که اين نشان از "بى کفايتى باور نکردنى" اعراب دارد که نتوانسته اند از فلسطينھا
مراقبت کنند.
در خالل  ١٥مى  ١٩٤٨تا  ١جوالى  ٧٩٧٠٠٠ ، ١٩٥٦پناھنده يھودى به اسراييل مھاجرت کردند ،به
عبارت ديگر به ھمان ميزان که فلسطينيھا از آوريل  ١٩٤٨تا پايان جنگ گريخته بودند .بيش از نيمى از
باغھاى ميوه که در اسراييل ، ١٩٤٩ ،وجود داشت متعلق به پناھنده گان اخراج شده بود .از  ٣٧٠کلنى
جديد يھودى که ميان  ١٩٤٨و آغاز  ١٩٥٣ساخته شده بودند  ٣٥٠دستگاه از آنھا بر روى زمين و در
ساختمانھايى که متعلق به پناھنده گان بودند تاسيس شده بودند .در سال  ١٩٥٤بيش از نيمى از دو سوم
از جمعيت يھودى در اسراييل بر روى  ،absentee propertyاموال غايب ،زندگى ميکردند ،اموال متلعق
به پناھنده گان که از طريق قوانين خاص طراحى شده  -ى اسراييلى ،به علت "غيبت" صاحبان آنھا،
بعنوان تاوان اعالم شده بودند .در سال  ٨٠ ، ١٩٤٩درصد از منطقه اى که اسراييل از آن تشکيل شده
بود به پناھنده گان تعلق داشت .دھھا ھزار مغازه و شرکت متعلق به آنھا بود.

صھينويستھا به يک ھدف مرحله اى ديگر نيز دست يافته بودند .و در ،آنزمان ،مانند استعمارگران در
آغاز دھه ھاى  ١٩٠٠رھبر جديد  -ه دولت بر آن شد که يک استعمار "واقعى" را به اجرا بگذارد چرا که
آنھا نميتوانستند از طريق قبوالندن حق مالکيت بر روى مناطق جديد به جھان خارج ،از سازمان ملل متحد
و به ھمان ميزان از دولتھاى عربى ،به درخواستھاى خود دست پيدا کنند– .اين روش ھنوز پس از جنگ
سال  ١٩٦٧زمانيکه اسراييليھا کنترل خود را بر روى تمام کشور اسراييل و بخشھايى از سوريه و مصر
اعمال نمود ادامه دارد" :اسراييل بايد در ميان مناطق اشغال شده و آزاد شده زمين تصرف کند و در نتيجه
اعراب را در مقابل حقيقتى انجام شده قرار دھد) ".وزير دفاع موشه دايان  ١٦اکتبر (.١٩٦٨
پناھنده گان به داخل ھجوم آوردند و در قلکھاى پول جھان سفيد خش خش و ترق و تروق پولھا جھت
جمع آورى اعانه براى آنھا آغاز شد ،صھيونيستھا پس از کليه فتنه ھا ،خشونتھا و حيله گريھاى خود سر
انجام مردم و و ابزار الزم را جھت ايجاد کشور خود بدست آوردند.
يقينا  ،Tingstenزمانيکه مينويسد جنگ شادى کشور جديد شد ،حق دارد .اگرچه اين ارزيابى کوته بينانه
بنظر ميرسد.

 .٥توسعه طلبى و ھمکارى امپرياليستى
رقابت قدرتھاى بزرگ
اينکه يھوديان "ظھور" اسراييل را بعنوان يک معجزه خدايى تلقى نمايند قابل درک است .براى اغلب
يھوديان اين يک معجزه بود به دليل اينکه آنھا نه صھينويسم و رھبران آن را ميشناختند و نه بازى
قدرتھاى بزرگ را در غرب آسيا.
اسراييل در واقع محصول يک جنبش استعمارى تبعيض نژادى بود و اين جنبش با ابرقدرتھاى امپرياليستى
که بر روى غرب آسيا تسط داشتند ھمکارى مينمود.
اين امر با انگستان که شرايط را توسط قدرت سياسى و نظامى خودش فراھم نمود آغاز شد .اينکه انگليسيھا
به دليل منافع خودخواھانه خودشان به تدريج با صھيونيستھا از در تضاد درآمدند از اھميت ھمکارى آنھا
در خالل اولين دھه حکومت تحت قيموميت نميکاھد.
انگلستان توسط جنگ جھانى دوم بشدت تضعيف و پس از پايان جنگ تا خرخره درگير مسئله ھندوستان
شده بودند .در خالل جنگ تکامل جامعه يھودى در فلسطين بشدت ،از جمله توسط اينکه اين يھوديان بودند
که عمدتا اجازه مراقبت از تسليحات ارتش انگليس در غرب آسيا را پيدا کرده بودند ،ادامه يافت .ھمزمان
امکانات فلسطينيھا جھت تشکيل يک قدرت تعيين کننده سياسى مستقل تضعيف شد به دليل اينکه جامعه
آنھا از جامعه استعمارگران يھودى جدا نگاه داشته شده بود.
و در حاليکه انگليس تضعيف ميشد آمريکا نيرومند تر و بصورت فزاينده اى در سياست خارجى فعالتر–
و رقابت با اتحاد جماھير شوروى روشنتر شد .غرب آسيا به حوزه مورد عالقه آمريکا تبديل و در مبارزات
انتخاباتى آمريکا فلسطين به برنامه اى مبدل و مرکز صھيونيستھا از لندن به نيويورک و واشنگتن منتقل
شد .پرزيدنت ترومن در خاطرات خود در مورد فعاليت – وادار سازى صھيونيستھا در رابطه با اعالميه
سازمان ملل متحد ، ١٩٧٤ ،نوشت:

" حقيقت اين بود که تنھا در اطراف سازمان ملل متحد نبود که فعاليت وادار سازى بيسابقه اى جريان
داشت ،بلکه کاخ سفيد نيز در معرض سيلى ٽابت قرار گرفته بود .من تصور نميکنم که تا آنزمان چنين
٣٩
فشار و تبليغاتى را ،متمرکز بر روى کاخ سفيد ،تجربه کرده بودم.
39 Moshe Menuhin, The Decadence of Judaism in our Time, New York 1965, s. 110

پس از جنگ جھانى دوم اتحاد جماھير شوروى تالش نمود که براى خود جاى پايى در ليبى ،ترکيه و ايران
باز کند ،اما در ھمه جا ناکام مانده بود .پس از ارزيابى صھيونيستھا ،تا آنزمان ،بعنوان ابزارى براى
امپرياليسم سرمايه دارى ،روسھا تغيير موضع داده و در مورد حق تاريخى يھوديان بر روى فلسطين و
وظيفه تاريخى سازمان ملل متحد که به اين مردم کشورى را بدھد ) Gromykoدر سازمان ملل متحد(،
سخن گفتند .اين براى آنھا اھميت داشت که انگليسيھا واقعا از فلسطين بيرون ميرفتند و اينکه آمريکاييھا
جاى آنھا را پر نميکردند – به ھمين دليل اتحاد جماھير شوروى ھمچنين مانع از آن شد که آمريکا و
انگليس ،کمى قبل از انقضاى دولت تحت قيموميت ،اعالميه سازمان ملل متحد را لغو و طرح تقسيم را با
قيموميت تحت نظارت سازمان ملل متحد جايگزين نمايند.
اتحاد جماھير شوروى ،در نتيجه ،يکبار ديگر در مقابله با اروپاى غربى و امپرياليسم آمريکاى شمالى در
غرب آسيا ناکام ماند .يکى از اولين نشانه ھا بر اينکه روسھا به اشتباه خود پى بردند اين بود که آنھا از
تحريم خطوط آتش بس سال  ١٩٤٩سرباز زدند ،امرى که آمريکا ،انگليس و فرانسه در سال  ١٩٥٠بدان
مبادرت ورزيده بودند.
بر خالف روسھا انگليسيھا پس از جنگ جھانى به ميزان پيوند نيرومند ميان امپرياليسم آمريکا و
صھيونيستھا پى برده بودند و به ھمين دليل جھت حفظ مواضع خود در مقابل صھيونيسم و آمريکاييھا
نااميدانه مبارزه و در خالل جنگ  ١٩٤٨مستقيم و غيرمستقيم از فلسطينيھا ،قبل از ھر چيز از طريق
کمک به ملک عبدﷲ – ه ترانس اردونى ،حمايت ميکردند.
از سال  ١٩٣٩انگليسيھا– و با استفاده از چھره ھاى برجسته در سيستم شبه دمکراتيک که در ايجاد آنھا
شرکت کرده بودند )پارلمان و موسسات بروکراتيک که آنھا در آن ميدميدند ھمزمان که بر سر راه ھر گونه
تغييرى از ساختار جامعه فئودالى مانع ايجاد مينمودند(  -خود را صرف فريب پادشاھان جھان عرب نموده
بودند .پس از سال  ١٩٤٩آنھا به عبدﷲ – بر خالف تمايل ديگر دولتھاى عربى  -براى ادغام ترانس
اردون و بخش عقب مانده فلسطين کمک کرده بودند .در نتيجه فلسطين ميان دو کشور که ھر دو ،تا اطالع
ٽانوى ،به وضعيت موجود عالقه داشتند تقسيم شده بود.
امپرياليسم آمريکا ،صھيونيسم و حاکم – ه فئودال ،عبدﷲ )که در مورد سرزمينى که او آنرا سوريه بزرگ
ميناميد خواب ميديد( بعنوان پيروز موقعيت خود را حفظ کردند .انگليسيھا با پايگاھھاى نظامى خود در
مصر و عدن و با لژيون عرب – ه وفادار به خود در اردون ،به ھر حال ،ھنوز موضعى را در اختيار داشت
که وارد آوردن فشار به شمارى از پادشاھان و وزيران فاسد را امکان پذير ميساخت.

احساس يگانگى با امپرياليستھا
از انتقاد من به صھيونيسم و روشى که اسراييل زاييده و عمل مينمايد نبايد اينگونه برداشت بشود که من
ھمزمان رژيمھاى عرب – ه حاکم بر غرب آسيا را ستايش ميکنم .به باور من ھيچيک از اين رژيمھا کار
زيادى براى توسعه در کشورشان انجام نداده اند ،و اغلب مانعى ھستند بر سر راه توسعه.
کليه دولتھاى غرب آسيا به نحوى توسط دخالتھاى امپرياليستى يا استعمارى زاييده شده اند .در خارج از
غرب آسيا رژيمھاى بسيارى وابسته به منافع امپرياليستھا ھستند و بوده اند.

براى من مھمترين تفاوت ميان رابطه دولتھاى عربى و اسراييل صھيونيستى با امپرياليسم اينست که
دولتھاى عربى عمال بطور مداوم قربانى امپرياليسم بوده اند در حاليکه اسراييل توسط امپرياليسم زاده
شده و با کمک آن به موجوديت خود ادامه ميدھد ،از آن استفاده ميکند و اجازه ميدھد که مورد استفاده
قرار گيرد.
تا بحال ھيچيک از جنبشھاى عربى و ھيچ مردم عربى خود را با امپرياليسم يکسان قلمداد ننموده است،
از طرف ديگر اين را صھيونيست ،از اين طريق که ھمواره استفاده کرده اند و اجازه داده اند که توسط آن
مورد استفاده قرار گيرند ،انجام داده اند ھمزمان با اينکه از به اصطالح سنت جھان غرب پيروى نموده و
خود را بعنوان "پايگاه تمدن در آسيا" درک کرده اند.
توسط اين يگانگى صھيونيسم ،خودش ،امپرياليسم ميشود اگر چه ھمواره طرحھا يا مقاصد مشترکى وجود
ندارد.
اين کافى نبوده است که صھيونيستھا ھمواره از مقاصد خودخواھانه امپرياليستھا آگاه بوده و مقاصد
خودخواھانه – ى حمايتى حکومتھاى امپرياليستى را با حمايت خود از آنھا پذيرفته اند.
اين نيز کافى نبوده است که صھيونيستھا به منظور بدست آوردن منافع خود و ادامه پشتيبانى توسط
اقدامات مستقيم از امپرياليستھا حمايت نموده اند.
آنھا آنچنان خود را با قدرتھاى امپرياليستى يکسان تلقى نموده اند که جنبش آزاديخواه عرب را بعنوان
غير اخالقى و تھديدى بر عليه ساختار موجود امپرياليستى قلمداد کرده اند ،در حاليکه ،در عوض
ميتوانستند با جنبش آزاديخواه اعالم ھمبستگى نموده و در نتيجه دوستانى را در غرب آسيا بدست بياورند.
اما به دليل اينکه صھيونيسم يک جنبش استعمارگر است ھمواره با رژيمھاى مستبد ،ھرگز با مردم،
احساس يگانگى ميکند.
يک مٽال قديمى جنگ آزاديخواه فلسطين در دھه ھاى  ١٩٣٠است که در آن نيروھاى نظامى ھاگانا به
ارتش انگليس از طريق مراقبت از پلھا ،جاده ھا و لوله ھاى نفت کمک کرد .در آن ھنگام اگر صھيونيستھا
در عوض راه ھمبستگى با مردمى را که با آنھا زندگى ميکردند انتخاب کرده بودند – حداقل تا جايى از
ھمکارى مستقيم با انگليسيھا امتناع ميکردند ،ميتوانستند رويکرد فلسطينيھا به استعمارگران را بصورت
قابل توجھى تغيير بدھند.
اما کامال بديھيست که صھيونيستھا نميتوانستند چنين وحدتى را نشان بدھند ،استعمارگران بضاعت
ھمبستگى با کسى خارج از گروه خودشان را ندارند.

حمايت صھيونيستھا از رژيمھاى فئودالى
پس از گذشت دو سال از سياست خارجى بيطرفانه ظاھرى ،اسراييل ، ١٩٥١ ،عواقب وابستگى سياسى،
اقتصادى و فرھنگى خود به آمريکا را پذيرفت و در جنگ کره از آمريکاييھا حمايت نمود .اين دقيقا زمانى
رخ داد که بسيارى از جنبشھاى سياسى عرب مانور خود بر عليه سياست بيطرفانه ميان بلوک قدرتھاى
بزرگ را– سياست بيطرفانه اى که در کنفرانس آفريقايى – آسيايى – ه  Bandungچند سال بعد به
موفقيت دست يافت ،آغاز کرده بودند .ھمان سال ، ١٩٥١ ،پارلمان مصر به اصطالح قرارداد دفاعى با
انگلستان ،که بسته شده بود زمانيکه انگليسيھا به مصر استقالل را" ، ١٩٣٦ ،ھديه" نموده بودند ،لغو
کرد – و پارلمان درقاھره نيز پيشنھادى را در مورد ائتالفى از نوع ناتو رد کرد .انگليس و آمريکا در
بھترين حالت به دنبال متصل نمودن غرب آسيا در زنجيره اى از ائتالفات ضد شوروى بودند که از
اسکانديناوى تا کره امتداد يافته بود.

ميتوان به حمايت اسراييل از مداخله آمريکا در کره در رابطه با تحريمھاى آمريکا ،انگليس و فرانسه،
سال قبل از خطوط آتش بس ، ١٩٤٩ ،نگاه کرد .در آنزمان اين قدرتھاى بزرگ ضمانتى را در برابر
درخواستھاى اعراب در مورد عقب نشينى اسراييل ارائه نموده بودند.
اسراييل به دنبال آن عالقمند – ه به اين شد که قدرتھاى بزرگ نفوذ خود را در غرب آسيا افزايش داده و
در نتيجه از کليه تالشھاى آمريکا و انگليس براى ايجاد ائتالف حمايت نمود .اسراييل بى عالقه نبود که
ھمراه با يک و يا چند کشور عربى به عضويت اين ائتالف درآيد چرا که امر اين دولتھا را ناگزير به قبول
موجوديت اسراييل مينمود.
ھر چه شمار مردم آگاه از سياست در جھان عرب بيشتر شد بر ميزان مقاومت بر عليه امپرياليسم سرمايه
دارى افزوده و به ھمين دليل اسراييل به دشمن توسعه و آگاھى سياسى در کشورھاى ھمسايه مبدل شد.
يگانگى با امپرياليسم سرمايه دارى ھمه جانبه و طوالنى شد .از رژيمھاى مستبد در ايران ،اردون و
عربستان سعودى در مقابل رژيمھاى انقالبى در مصر و سوريه حمايت شد – در دھه ھاى  ١٩٦٠نيز به
نفع سلطنت طلبان بر عليه جمھوريخواھان در يمن اتخاذ موضع شد.
 ، David Hacohenرئيس دفاع و کميته خارجى در پارلمان اسراييل ،Knesset ،به شرح زير گفت:
"شايد که متناقض به نظر بيايد ،اما با اين وجود حقيقت دارد که رژيمھاى سياسى در اردون ،لبنان و شايد
٤٠
ھمچنين عربستان سعودى توسط نيروى نظامى اسراييل حمايت ميشوند".
40 Les Temps Modernes, ibid., s. 652

يک راه براى درک اين ديدگاه اينست که آنرا بدينگونه تفسير کنيم :که ارتش اسراييل آماده است که از
اقدامات از پيش آماده شده براى يک حمله گام به گام بر عليه رژيمھاى مورد حمايت استفاده کند .يک
ھمکارى گسترده ميان اسراييل و انگليس در جريان کودتاى دولتى در عراق ، ١٩٥٨ ،ھنگاميکه
اسراييليھا به ھواپيماھاى انگليسى اجازه دادند که از قلمرو ھوايى اسراييل استفاده کنند :در آنجا
استعمارگران و امپرياليستھا براى محافظت از شرکتھاى نفتى و سيستم فئودالى بر عليه انقالبيون ھمکارى
نمودند.
ميتوان ھمچنين آنرا با ھمکارى ، ١٩٥٦ ،ھنگاميکه اسراييل ،فرانسه و انگلستان به مصر يورش بردند،
مقايسه نمود .بر کسى پوشيده نيست که آن حمله از قبل  ،عمدتا به ابتکار اسراييل ،تدارک ديده شده بود.
توسط اين اقدام اسراييل بر عليه حق مسلم مصر بر روى کانال سوئز )مصر به صاحبان سھام در کمپانى
کانال وعده جبران کامل خسارات را داده بود( و بصورتى غيرمستقيم بر عليه مبارزه آزاديبخش مردم
الجزاير )يکى از مقاصد فرانسه با حمله اين بود که کمکھاى مصر به الجزايرييھا را متوقف سازد( عمل
نمود.
اسراييل راه افرادى مانند متخصص منطقه غرب آسيا ،John Marlowe ،که ملى کردن کانال سوئز را
با حمله ھيتلر در راين لند مقايسه ميکنند ،انتخاب کرد ٤١.از روى خشم – ه امپرياليستى Guy Mollet
٤٢
کتاب ناصر را "فلسفه انقالب" ناميد" ،معادل مصرى آن براى]مبارزه من[ ).(Mein Kampf
41 John Marlowe, Arab Nationalism and British Imperialism, London 1961, s. 164
42 New Outlook juli-aug. 1966, s. 7

يک رژيم غير صھينويستى ميتوانست ملى نمودن را بعنوان اقدامى کامال قانونى از سوى دولتى مستقل
قلمداد نمايد ،دولتى که براى استقالل و بخاطر اقتصادش تمايل داشت که بر روى مھمترين منابع خود کنترل
داشته باشد .به ھر حال چنين رويکردى از جانب اسراييل ميتوانست ،در مقايسه با جنگ ،شانس بزرگترى
را براى پايان دادن به محاصره تنگه تيتان و کانال سوئز ارائه دھد.

کشور اسراييل ،سرزمين پدرى
اين چه عامليست که اسراييل را از اتخاذ چنين موضعى باز ميدارد؟ بخشى از آنھا را ميتوان در برخى از
اظھارات سياسى اسراييل ،کمى پس از کارزار سينا ،ديد:
"بخشى از سرزمين پدرى )غزه( که تکه تکه شده است اکنون به آن باز ميگردد) ".رھبر حزب دست
راستى(. Herut
"حزب ما طرحى را که بر اساس آن غزه توسط اسراييل مصادره ميشد ارائه نموده است) ".يکى از نماينده
گان حزب چپ (.Mapam
"اسراييل ھرگز و به ھيچ دليلى با بازگرداندن غزه به فاتحان مصرى موافقت نخواھد نمود) ".بن گوريون(.
ھمان بن گوريون که نميخواست غزه را ترک کند ھمچنين گفت ..." :ما براى دستيابى به يک صلح پايدار،
براى ھمکارى و روابط خوب ھمسايگى با اين کشور ،مذاکرات مستقيم بدون شروط از پيش تعيين شده يا
٤٣
اجبار از ھر دو طرف ،آماده مذاکره ايم".
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استداللى که ارائه ميشود قابل تشخيص است –  ١٩٥٦ ، ١٩٤٩و  – ١٩٦٧ابتدا اشغال کن ،سپس به
دلخواه خود بگو که چه چيزى بايد حفظ بشود ،سپس مذاکرات – ه به اصطالح بدون قيد و شرط را به
حريفى تقديم کن که در جايگاھى که مذاکرات به مصالحه و به شناسايى رسمى حکومت زور و استبداد
منجر بشود قرار دارد.
اين امر به يک جزء ٽابت صھيونيسم مبدل شده است .در اين استدالل تمايالت توسعه طلبانه صھيونيسم
که بسيارواقعى ھستند نھفته اند Dayan ١٩٥٢ .گفت ..." :وظيفه ارتش اسراييل اينست که با ھدف غائى
تاسيس امپراطورى اسراييل بجنگد ".بن گوريون در ھمان سال گفت" :من مسئوليت تشکيل دولت را به
٤٤
شرطى ميپذيرم که ما از تمام امکانات جھت توسعه بسمت شرق استفاده کنيم".
44 Sami Hadawi, Palestine in the United Nations, The Arab Information Center, New York 1964, s. 36

در کتاب ساالنه اسراييل  ٥٢-١٩٥١بن گوريون اعالم مينمايد که دولت اسراييل "در بخش کوچکى از
کشور کوچک مان ايجاد شد".
من به تز در گذشته ارائه شده – ى خودم در مورد سياست صھيونيستھاى "متمدن" – ه ميانه رو که با
اينحال سرانجام به اھداف افراطيون سابق منجر ميشود باز خواھم گشت.
رھبر حزب  Herutکه اخيرا از او نقل شد در ھمان اعالميه ، ١٩٥٦ ،گفت" :رستگار و سعادتمند کسيست
که به ما اجازه شنيدن اين عبارات داد )پيغام دولت در مورد فتح سينا( ،اما اگر غزه شھريست که از اجداد
ما ريشه گرفته است ،پس در مورد بيت المقدس ،ھبرون و بتلھم چه بايد بگوييم؟"
افراط گرايان  ١١سال در انتظار بيت المقدس  ،ھبرون و بتلھم باقى ماندند ،اينک تخريب در بيت المقدس
اشغالى براى ساختن يک کنيسه آغاز شده است و اينک پله مسجد در ھبرون را متالشى و براى ايجاد
شھرک يھودى در آنجا اعانه جمع آورى نموده اند – بنابراين در حال حاضر آن مرحله به پايان رسيده
است.
 ،Jean-Francis Heldمفسر با سابقه – ى ھفته نامه  Nouvel Observateurدر امور اسراييل ،در
مورد رابطه اسراييليھا با مناطق اشغالى فلسطين مينويسد ..." :در روانشناسى جمعى اسراييليھا آن يک

کشور بيگانه نيست ،فلسطين به روشى مبھم بخشى از کشور اسراييل را تشکيل ميدھد ،به عبارت ديگر
٤٥
سرزمين موعود ،فلسطين مقدس".
45 Rouleau-Held-Lacouture, Israel et les Arabes, Le troisième combat, Paris 1967, s. 164

اين تصوريست که از جانب بسيارى از ناظران در مورد سياست اسراييل ارائه ميشود.
مسئله جدى با اين احساس مبھم از کشور اسراييل اينست که شرايط را براى سياست توسعه طلبانه فراھم
ميسازد ،حتى اجازه ميدھد که بگوييم که اين احساس خودش توسعه طلبى است.
بدين ترتيب مسئله براى اسراييليھا ،ھنگاميکه بن گوريون پس از کارزار سينا تا به آنجايى پيش رفت که
در مورد "امپراطورى سوم اسراييل ،که او در آن شبه جزيره سينا را گنجاند ، ٤٦صحبت کرد ،به امرى
طبيعى مبدل ميشود .به ھمين دليل کامال طبيعى است که در حال حاضر دھھا کيبوتزھا در بلنديھاى جوالن
سوريه و در سيناى – ى مصر فقط چند ميل مانده به کانال سوئز احداٽ شده اند.
46 Les Temps Modernes, s. 608

در نتيجه احساس يا تمايل توسعه طلبانه بخش مھمى از صھيونيسم است امرى که براى اسراييل اينکه
خود را در جبھه مصريھا يا الجزاريھا بر عليه حکومتھاى سرمايه دارى امپرياليستى قرار بدھد امکان
ناپذير ميسازد .و احساس يگانگى با امپرياليستھا مانع از ظھور ھر گونه ندامتى ميشود.

اسراييل و آفريقا-آسياييھا
ميتوان آنرا به شيوه متفاوتى فرموله نمود و گفت که نتيجه روش غير اخالقى استعمارى که در آن اسراييل
تاسيس شد اينست که اسراييليھا محکوم به ھمکارى با مستبدان جھان سوم ھستند .آنھا محکومند که از
اربابان فئودال ،سرمايه دارن و جبھه امپرياليسم در مقابل توسعه و ترقى انسانى حمايت کنند.
بن گوريون مينويسد" :اسراييل کشوريست دمکراتيک که آزادى را تا باالترين حد آن براى ھمه ضمانت
مينمايد ،و آموزش و پرورش خدمات درمانى عمومى را ،که در سطحى مداوما در حال ترقى بسر ميبرد،
به اجرا گذارده است .اين امر کار بدنى را ترغيب نموده ،که به نوبه خود کارگر را ورزيده تر و او را به
يک عامل پيشرو و مترقى در جامعه مبدل ميسازد ،جوانان براى کسب اطالعات پيشرفته وعلمى تربيت و
تحقيقات گرامى داشته ميشوند .توسط انجام ھمه اينھا اسراييل بعنوان يک نماد و مٽالى در خدمت مردم
٤٧
جديد آسيا و آفريقا کار ميکند".
 .٤٧بن گوريون ،احياء شده ھا و غيره ،.ص٢٩ .

حتى اگر از نگرش امپرياليسم روانى چشم پوشى کنيم نتيجه بن گوريون در گفتار بروشنى احمقانه است.
احتماال متخصصان اسراييلى در اتيوپى در مزرعه اى به آموزش کمک ميکنند ،اما ھرگز نميتوانند مٽالى
براى مردم آسيايى آفريقايى بشوند .صھيونيستھا مردم سفيد را از مدتھا قبل فريب داده اند ،اما آفريقايى
آسياييھا براى ديدن چشم دارند.
"در حال حاضر نه تنھا تمام مردم جھان عرب بلکه تمام جنبشھاى ضد امپرياليستى ،از جمله رھبرانى
مانند کاسترو ،ھو شى مين ،نيز مخالف رھبران اسراييل ھستند .در حال حاضر امر تعيين کننده نه
خويشاوندى جغرافيايى بلکه خويشاندى سياسى است .تا زمانيکه سياست اسراييل در موازات با سياست
٤٨
امپرياليسم جريان دارد نميتواند با جنبش ضد امپرياليستى از در مصالحه درآيد".
48 Israeli Socialist Organization, The Other Israel, Tel Aviv 1968, s. 15

اوضاع سازمان اجتماعى اسراييل اينچنين توصيف ميشود.

حمالت در خدمت امپرياليسم
درباره تالشھاى آمريکا و انگليس در دھه ھاى  ١٩٥٠جھت جذب کشورھاى عربى در ائتالفات ضد
کمونيستى ،اين سوسياليستھاى اسراييلى مينويسند" :به محض اينکه دولتھا در مصر ،سوريه يا اردون
به طرحھاى انگليسى – آمريکايى حمله ميکردند از اسراييل بعنوان تھديدى بر عليه آنھا استفاده ميشد.
اين تھديدات اغلب در شکل حمالت مسلحانه ارتش اسراييل تحقق ميپذيرفتند .بخصوص اردون ،در خالل
زمانيکه دولت  Nabulsiسياستى ضد غربى را به اجرا گذاشته بود ،در معرض حمالت قرار گرفت .پس
از چنين حمله اى معموال رخ ميداد که دولت عربى در مورد مسئله مزبور به غرب ،جھت دريافت اسلحه،
روى ميکرد.
پاسخ ھمواره اين بود" :به پيمان نامه بغداد بپيوند تا اسلحه دريافت کنى ".اين سياست غرب پايان خود
را پس از حمله بزرگ اسراييل به غزه ٢٨ ،آوريل  ، ١٩٥٥ھنگاميکه ناصر از قبول فشار غرب امتناع و
جھت دريافت اسلحه به چکسلواکى روى آورد ،دريافت نمود .اين امر انحصار امپرياليستى سرمايه دارى
بر روى سالح را در منطقه در ھم شکست و نفوذ سياسيش را بصورتى جدى تصعيف نمود .از آن لحظه
به بعد اتحاد جماھير شوروى بعنوان دارنده نقش اصلى در صحنه منطقه آسياى غربى ظاھر شد".
بدين ترتيب امپرياليسم شوروى ،باالخره ،جاى پايى در غرب آسيا براى خود باز کرد .کارزار سينا ،سال
بعد ،اين ھدف را دنبال مينمود که از ادامه توسعه در آن جھت ممانعت بعمل آورد .اسراييل ،انگليس و
فرانسه ،البته ،از متوقف نمودن شورويھا به يک ميزان بھره ميبردند – اسراييليھا ھمواره با دقت به ياد
آورده اند که روسھا از قبول سياست موجود آنھا امتناع ورزيده اند .اتحاد جماھير شوروى ھيچگونه مرزى
را براى اسراييل ،بجز آنچيزى که در اعالميه سازمان ملل ] [١٩٤٧نوشته شد ،به رسميت نشناخته است.

بى طرفى اعراب
نشست  Bandungدر سال  ١٩٥٥نيز روى داده و در آنجا سياست بيطرفى آفريقايى آسيايى طراحى شده
بود .جھان سوم براى اولين بار احساس ميکرد که به يک عامل قدرت مبدل شده و تاٽيرات روانى آن از
٤٩
اھميت بسيارى برخوردار بود.
49. Morroe Berger, The Arab World Today, Anchor Books, New York 1964, s. 333

ايدئولوژى بيطرفانه و امپرياليسم شوروى ،تقريبا در بھار و پاييز  ١٩٥٥به آسيا رسيد – طبيعتا در رابطه
با يکديگر ،بيطرفى البته از طريق توازنى ميان دو دشمن بدست ميايد .آن ايدئولوژى جديد ھمچنين تھديدى
را بر عليه صھيونيسم امپرياليستى تشکيل ميداد به دليل اينکه ميتوانست خود را منتشر نموده و مواضع
سياسى قدرتھاى بزرگ سرمايه دارى را در جھان عرب تضعيف نمايد.
بعبارت ديگر اين دليل ديگرى بود براى کارزار سينا – و روش ديگرى جھت مخالفت با تالشھاى استقالل
جويانه آفريقايى  -آسيايى .مصر ،سوريه و اردون  -با  – Nabulsiى در گذشته ذکر شده بعنوان نخست
وزير – در خالل ماھھاى قبل از کارزار سينا بيش از ھر زمان ديگرى به يکديگر نزديک شده بودند) .در
انگليس از اينکه ملک حسين يکسال قبل رئيس ارتش خود ،ژنرال استعمارگر انگليسى گالب پاشا ،که
بعنوان نمادى براى ادامه نفوذ انگليس در خاور ميانه قلمداد ميشد" ،را معزول نموده بود نگرانى وجود
داشت( ٥٠جھت ترساندن ملک حسين از ناصر اسراييليھا در خالل سپتامبر و اکتبر  ١٩٥٦مجموعه اى از
حمالت را در قلمرو اردون انجام دادند .کمتر از سه ھفته قبل از کارزار سينا در شھر اردونى  -ه

 ٤٨ Kalkiliyaنفر کشته و  ٣١نفر زخمى شدند .اما حسين در عوض قرار داد صلحى با مصر و سوريه،
به عبارت ديگر  Nabulsiآنرا انجام داد ،امضاء کرد.
50 Marlowe, ibid., s. 125

فداييان
اما جاسوسان چه ،فداييان عربى که "زنان و کودکان را در خواب ميکشتند" و مينگذاريھايى ميکردند که
راننده گان بيگناه تراکتور را ميکشت؟
من از -Moshe Menuhinه ضد صھينويست نفل قول ميکنم:
"فداييان که بودند؟ جوانان بودند ناراضى ،نااميد ،بيکار ،خشمگين ،رانده شده از خانه و کشور خود در
فلسطين ،محکوم به يک زندگى غيرقابل تحمل و سرخورده و مايوس ،نابالغ براى انطباق خود با بيچارگى
در شرايط پناھندگى ،که ميديدند خانھايشان ،بازارھايشان ،باغھايشان ،گاوھا و بزھايشان ،و محصوالت
مزارعشان و ميوه ھايشان توسط فاتحان اسراييلى مورد بھره بردارى قرار ميگيرد .در خالل اولين سال
تبعيد بخشى از آنھا از جان خود گذشتند ،جھت آوردن چيزى از خانه خودشان ،از مرزھا عبور کردند،
٥١
اسراييليھا را کشتند و يا توسط آنھا کشته شدند".
51 Menuhin, ibid., s. 166

و  -Sami Hadawiه در حال حاضر در تبعيد در بيروت:
"ميان  ، ١٩٤٩ھنگاميکه قرارداد آتش بس امضاء شد ،و جنگ  ، ١٩٦٧شمار زيادى از اعراب بصورتى
جداگانه از خطوط مرزھاى تعيين شده عبور کردند .بخش بزرگى از آنھا مردان ،زنان و پسرانى بودند که
بطرف خانه ھاى خود براٮپيدا کردن تکه اى پارچه ،مقدارى پول پنھان شده ،يا براى چيدن و بھمراه آوردن
کمى ميوه از باغھاى خودشان در آنسوى خطوط مرزھاى تعيين شده بطرف خانه قديمى خود براه افتادند.
اينگونه نقض توافقنامه ھا و به دليل اينکه رابطه ميان روستاھاى اين مردم با مزارعشان قطع شده بود
امرى عادى بود ...در سال  ، ١٩٥٥اما بطور فزاينده اى در سال  ، ١٩٥٦گزارشھايى در مورد نوع
جديدى از عوامل نفوذى عربى ،شبه نظاميان ،بى بيرون درز کرد .اسراييل کارزار سيناى  ١٩٥٦خود را
آغاز نمود ،کارزارى که عمدتا جنگ پيشگيرانه و در نظر گرفته شده اى بود براى نابود نمودن سالحھاى
مصرى که از چکسلواکى ،قبل از اينکه ارتش مصر شيوه استفاده از آنھا را بياموزد ،دريافت کرده بود–.
در چنين لحظه اى که بايد کارزارى به نظر ميامد ضد حمله اى شد بر عليه حمالت رو به افزايش
٥٢
فداييان".
52 Sami Hadawi, Palestine in Focus, Beirut 1968, s. 90-91

بر اساس نيويورک تايمز ٢ ،ژانويه ) ١٩٥٣به گفته  ٣٤٩ (Hadawiجاسوس عرب کشته، ١٩٥٢ ،
 ٢٢٧نفرزخمى و  ٢٥٩٥به اسارت گرفته شدند.
يکطرفه ،درست است؟ نقل قول از يک ضد صھيونيست و يک فلسطينى .البته .اما بياد بياور ،تو خواننده
سفيد! ،که دھه ھا پس از دھه ھا با نسخه ھاى صھيونيستى تغذيه شده اى ،و تالش کن که بفھمى که
توصيفات مخالف نيز بخشى از حقيقت ھستند .من ميخواھم نمونه اى از نگرش صھيونيستى را ارائه بدھم،
در اينجا ملبس به واقع نگرى از اين طريق که آن توسط رئيس سابق کميسيون ناظر سازمان مللE. L. ،
 -M. Burnsه کانادايى امضاء شده است.

"مقايسه اى رايج را انتخاب کنيم ،من اينگونه فھميدم ،کارى که مصريھا از طريق ارسال اين افراد ،که
آنھا آنرا با نشان پرافتخار فداييان يا تکاوران مزين نمودند ،به کشور ديگرى جھت حمله کورکورانه به
زنان ،مردان و کودکان کردند يک جنايت جنگى بود .اين جنايت در اساس داراى ھمان ماھيتى بود ،اگر چه
٥٣
در ميزانى محدوتر ،که نازيھا در نورمبرگ بخاطر آن محکوم شدند".
53. E. L. M. Burns, Between Arab and Israeli, citerad av Theodore Draper i Israel and World Politics, New York
1968, s. 16

 – Arne Hirdmanسوئدى در کتاب خود "کشور بعنوان يک مرز" در مورد بيت المقدس تقسيم شده
مينويسد و به فداييان فکر ميکند:
"در اين حوزه دوگانگى اولويتھا اين شايد که بزرگترين دوگانگى است :که قلب يھوديت در خارج از بدن
٥٤
احياء شده يھودا ،تکيه داده شده بر روى ديوار اسراييل بر روى يک ميز سالخى عربى ،قرار دارد".
54 Arne Hirdman, Landet som är en gräns, Tidens förlag 1958

با اندکى قوه ادراک ميتوان "جاسوسى" را اينچنين تشريح نمود :در خالل اولين شش – ھفت سال – ه
پس از آتش بس  ١٩٤٩فلسطينيھا کامال از اينکه از خانه ھا و کشور خود رانده شده بودند متحير بودند.
از ميان آن  ٩٠٠٠٠٠-٨بى خانمان چند ھزار نفرى ساالنه تالش نااميدانه  -ى آشفته اى را جھت ديدن
دوباره خانه ھاى خود ،که اموال خود را بياورند ،بکار گرفتند و بخشى از آنھا ھدفشان گرفتن انتقام از
آنھايى بود که خانه ھا و زمنينھايشان را تصاحب کرده بودند -و بخشى از آنھا که از آغاز چنين ھدفى
نداشتند ھنگاميکه که تجاوزگران را ديدند خشمگين شدند و تالش نمودند که آنھا را بکشند .بسيارى
غيرداوطلبانه در جنگھا درگير شدند ،کشتند و کشته شدند.
بتدريج چنين شد که تعداد بيشترى براى حمله به استعمارگران به گروھھا پيوستند ،براى اينکه به آنھا در
ھر صورت اجازه داده نميشد که در صلح و صفا از کشور خودشان لذت ببرند.
فلسطينيھايى که در پايتختھاى کشورھاى عربى سکنى گزيده بودند ،گروھھاى فشار را تشکيل دادند ،و
بتدريج با دولتھا به توافق رسيدند )عمدتا در قاھره و دمشق( که حمالت پارتيزانى يکى از راھھاى مخالفت
با موقعيت – ه سياسى –ه موجود اسراييل بود .فداييان با سالح مجھز شدند و شمار حمالت افزايش يافت.
به دليل اينکه از دھه ھاى  ١٩٣٠دفاع غيرنظامى در شھرک ھاى يھودى بخوبى توسعه يافته و به دليل
اينکه پليس مرزى اسراييل بخوبى آموزش ديده و مجھز بود حمالت پارتيزانى به اقدامات سريع ،تحت
پوشش تاريکى ،مبدل شد – و در نتيجه "مردان ،زنان و کودکان کورکورانه" قربانى شدند.
نقطه آغاز براى ھر گونه ارزيابى بايد اين باشد که :فلسطينيھا از کشور خود رانده شده بودند و آن کشور
در آنزمان مورد بھره بردارى استعمارگرانى قرار ميگرفت که از کشورھاى ديگر ،دقيقا ،جھت استفاده از
کشور فلسطينيھا آمده بودند.
روشھاى مبارزه براى مناقشات ميان استعمارگران و گروھھاى آزاديخواه داخلى مخصوص به خود بودند
و ھستند ،ميتوان آنھا را با  Mau Mauو استعمارگران انگليسى ،الجزايريھا و فرانسويھاFrelimo ،
در موزامبيک و پرتقاليھا مقايسه نمود .اقدامات چريکى سريع  -ه کورکورانه توسط ارتش استعمارگر با
اقدامات طراحى شده پاسخ داده ميشد.
در  ١٣اکتبر  ١٩٥٣يک زن اسراييلى و دو کودک توسط يک نارنجک کشته شدند.

در  ١٤اکتبر  ٦٠٠ ١٩٥٣سرباز اسراييلى با حمايت آتش توپخانه دو کيلومتر در خاک اردون تا روستاى
 Qibyaپيشروى نمودند .آنھا با مسلسلھا ،نارنجکھا و مواد منفجره کليه مردان ،زنان و کودکانى را که
ديدند کشتند و  ٤٠خانه را با خاک يکسان کردند .تقريبا  ٧٠نفر کشته شدند.
من اساسا اين مٽال را جھت نشان دادن روشھا ذکر ميکنم .البته حوادٽى ديگرى در خالل ،دقيقا ،ماھھاى
قبل از حمله به  Qibyaرخ داده بود؟ اما محاسبه را بايد از کجا آغاز نمود؟ و در اين رابطه چه چيزى
اھميت دارد؟ آيا نارنجک ١٣ ،اکتبر ،با تخليه روستاى اشغال شده  Kafr Bir”imدر  ١٦سپتامبر رابطه
اى داشت؟
بديھيست که شمارش بايد بر اساس شيوه اى که کشور اسراييل تاسيس شد آغاز بشود.
در ضمن حمله  Qibyaدقيقا زمانى رخ داد که ملک حسين در حال نزديک نمودن خود به پرزيدنت ناصر
بود.
از سال  ١٩٤٩صھيونيستھا حدود  ٥٠حمله ،از اين دست را ،در قلمرو عربى انجام داده بودند .در مارس
 ١٤ ، ١٩٥٤نفر در روستاى  ،Nahhalinدر فوريه  ٣٨، ١٩٥٥نفر در غزه ،در ماه اوت ، ١٩٥٥
 ٤٦نفر در خان ياسين ،در دسامبر  ٥٠ ، ١٩٥٥نفر در  ،El Buteihaدر اکتبر  ٤٨ ، ١٩٥٦نفر در
 Kalkiliyaبه قتل رسيدند و در فوريه  ١٩٦٢روستاى  El Tawafiqبا خاک يکسان شد ،در نوامبر
 ، ١٩٤٦در ١٨ Samuaنفر کشته و  ١٣٠نفر زخمى شدند.

منطقه غيرنظامى
تمايل توسعه طلبانه در نزد صھيونيستھا نيز در بر خى از اظھارات چنان حالت تنگ نظرانه اى به خود
ميگيرد که بسختى ميتوان ادعا نمود که در خور رژيميست که در مورد صلح و رفتار خوب بسيار صحبت
ميکند.
در سال  ١٩٤٩در امتداد خطوط آتش بس – ه ميان سوريه  -اسراييل و مصر – اسراييل تعدادى مناطق
غيرنظامى ايجاد شدند .در اين مناطق که تحت کنترل کميسيون سازمان ملل متحد قرار داشت اعراب زندگى
ميکردند .از ھمان ابتدا اسراييليھا تالش نمودند کنترل اين مناطق را بدست گيرند – مدتھا قبل از اينکه
فعاليتھاى پارتيزانى آغاز شده باشد .پليس نظامى اسراييل در مناطق گشت ميزدند و موانعى بر سر راھھايى
که اعراب مورد بازجويى و توھين قرار ميگرفتند ايجاد نموده بودند .در  ٢٠مارس  ١٩٥٠اسراييلھا
دھکده  Bir Qattatدر منطقه غير نظامى در کنار خطوط آتش بس مصر -اسراييل را اشغال نمودند .ابتدا
پس از دخالت شوراى امنيت سازمان ملل ٨ ،ماه بعد ،ارتش اسراييل عقب نشينى کرد .ھمزمان اسراييليھا
 ٤٠٠٠باديه نشين را )به گفته کميسيون نظارت( از مناطق اخراج نموده بودند ١٩٥٥ .اين منطقه اشغال
شد .شب  ٣١مارس  ١٩٥١اسراييليھا  ٧٨٥عرب را از منطقه غيرنظامى  -ه ميان اسراييل و سوريه
اخراج و به اين اعراب ،عليرغم اعتراضات سازمان ملل متحد ،ھرگز اجازه بازگشت به خانه ھايشان داده
نشد .شوراى امنيت سازمان ملل متحد ٢٥ ،آوريل  " :١٩٥١در مناطق غير نظامى ھيچ يک از طرفين
حق – ه درخواست داشتن کنترل بر روى فعاليتھاى غير نظامى را ندارند چرا که در آنجا انجام ھر گونه
فعاليتھاى نظامى کامال غير ممکن است".
يکى از شنيعترين مٽالھا بر اين تنگ نظرى رفتار اسراييليھا در کنار رودخانه جليله است .در آنجا خط آتش
بس ميان اسراييل و سوريه ،چند متر تا باالى ساحل در سمت سوريه ادامه يافته ،به عبارت ديگر ھمه آب
در سمت خط آتش بس اسراييلى قرار گرفته بود.

در کنار و نزديک ساحل اعرابى زندگى ميکردند که نسلھا از طريق ماھيگيرى امرار و معاش نموده بودند.
اسراييل مانع از آن شد.
چند سال بعد البته اسراييليھا زمانيکه گفتند ماھيھاى اعراب ميتوانستند خطرى امنيتى را تشکيل بدھند حق
داشتند– اما روشن نيست که اگر آنھا از ابتدا بشيوه ديگرى رفتار نموده بودند اينچنين شده بودند.
اسراييليھا با قايقھاى سرنشين دار مجھز به مسلسل "ماھيگيران دزد" -ه سوريه اى را بمدت  ٢٠سال
تعقيب کردند .اما عضو کشته شده اى از کيبوتز -ه  Ein Gevدر ساحل شرقى رودخانه توسط يک گلوله
عربى "ترور يک بيگناه" ناميده شد.
يک بار يک اسراييلى براى من در مورد حيله گرى اسراييلھا الف ميزد .ما در مورد آب رودخانه اردون و
تالش اعراب براى ساختن کانالى جھت بدست آوردن آب ،قبل از اينکه اسراييليھا آنرا به تصرف خود
درآورند ،صحبت ميکرديم )پروژه آبى اسراييليھا دسترسى به آب در پايين اردون را تا  ٦٠درصد کاھش
داده است( – .در نزديکى محل ساخت و ساز کانال اعراب ،اسراييليھا يک تراکتور مسلح را راھى منطقه
غيرنظامى نمودند ،آنھا ميدانستند که به آن تيراندازى ميشد .اسراييليھا با شليک گلوله ھاى توپ که "از
روى اشتباه" ساختارھاى معمارى عربى را که تقريبا در فاصله اى بسيار دور از آن قرار داشت متالشى
نمود ،پاسخ دادند .راننده تراکتور ،در صورت کشته شدن" ،قربانى بيگناه ترور عربى" محسوب ميشد.
به فعاليت اسراييل در مناطق غيرنظامى و در کنار درياچه جليله بخشا ميتوان بعنوان يک توسعه طلبى
تنگ نظرانه و بخشا بعنوان روشى که ھمواره مراقب است که بھانه اى براى انجام حمالت بزرگتر وجود
داشته باشد نگاه کرد .جھت مشروع جلوه دادن حمله اى ،زمانيکه به داليل سياسى تمايلى براى انجام آن
وجود داشت ،تنھا به يک تحريک ساده براى انفجار نارنجکھاى اعراب و يا به تيراندازى نياز بود.
با اين نقطه آغاز اين نقل قول از  Maxime Rodinsonقابل درک ميشود:
"اسراييل به تحقيقاتى که توسط نماينده گان سازمان ملل متحد ،و از آن ھم کمتر براى آنھايى که توسط
پليس عربى انجام ميشد ،ھيچگونه اعتمادى نداشت .و به ھمين دليل از ھمکارى با آنھا امتناع ميورزيد.
در کليه موارد اعراب مسئول ھمه چيز ،به دليل اينکه از مذاکرات در مورد صلح سر باز ميزدند ،شناخته
٥٥
ميشدند".....
55. Rodinson, ibid., s. 68

ژنرال  ،Carl von Hornمدت زمانى رئيس کميسيون نظارت ،گفتگوى خود را با نماينده اسراييلى
سازمان ملل متحد  Michael Comayپس از مورد حمله قرار گرفتن روستاى سوريه اىEl Tawafiq
و تخريب آن در فوريه  ١٩٦٢تشريح ميکند .او گفت" :بھترين راه براى من ميتوانست فراموش کردن
اين نظريه قديمى ،داشتن يک قايق گشت زنى سازمان ملل بر روى رودخانه  ،Tiberiaباشد ... .ھمه چيز
به کنار ،چرا من وقت خود را صرف اصرار بر روى مواردى کردم که ميدانستم اسراييل با آنھا مخالفت
٥٦
مينمود؟"
56 Carl von Horn, Fredens soldater, 2:a upplagan, Norstedts 1966, s. 290

ايالت و تنگه تيران
توسط اسراييل محاصره تنگه تيران ،ميان خليج آکابا و درياى سرخ ،بعنوان دليلى براى جنگھاى ١٩٥٦
و  ١٩٦٧ارائه شده است.

منطقه اى که اکنون شھر بندرى ايالت در آن قرار دارد )در داخل خليج آکابا( توسط اسراييليھا ،پس امضاى
قرارداد آتش بس با مصر که در آن جبھه رقيب بود ،اشغال شد و تبليغات موٽر صھيونيستى در خالل دو
دھه موفق به پنھان نمودن آن براى جھانيان شده است.
بر اساس قرارداد ٢٤ ،فوريه  ، ١٩٤٩طرفين تا اطالع ٽانوى کنترل مناطقى را در اختيار ميگرفتند که در
زمان انعقاد قرارداد آتش بس در مورد آنھا به توافق رسيده بودند .مصر ،در نتيجه ،تسلط خود را بر روى
مناطق ساحلى – ه واقع در غرب خليج آکابا تا مرز ترانس اردون در کنار شھر ساحلى آکابا حفظ ميکرد.
يک ھفته به ماه مارس مانده ،به عبارت ديگر تقريبا دو ھفته پس از امضاى قرارداد ،اسراييليھا از تشنج
زدايى استفاده و به ساحل حمله کردند ،در آنجا روستاى  Um Rashrashرا تصرف و جمعيت فلسطينى
٥٧
آنرا اخراج نمودند .در جايى که ايالت قرار دارد زمانى  Um Rashrashقرار داشت.
57 Kirk, ibid., s. 224 och Hadawi, Palestine in Focus, s. 87-88

در نوامبر  ١٩٥٥بن گوريون در مورد محاصره تنگه تيران توسط مصر گفت" :اين جنگ – ه يکطرفه،
٥٨
به دليل اينکه نميتواند تا ابد بصورتى يکطرفه باقى بماند ،بايد متوقف بشود".
58 Theodore Draper, Israel and World Politics, New York 1968, s. 17

در  ٢٩مى  Levi Eshkol ١٩٦٧در پارلمان گفت" :براى ما کامال روشن است ،و من احساس ميکنم
که اکنون بايد براى تمام ملتھا کامال روشن شده باشد ،تا زمانيکه محاصره ادامه دارد ،صلح در خطر
است؟") ٥٩قبل از جنگ ژوئن  ٥درصد از تجارت خارجى اسراييل از طريق تنگه تيران منتقل ميشد(.
59 Draper, ibid., s. 256

البته خشم رھبران اسراييل قابل درک است بخاطر اينکه داشتن ايالت جھت بدست آوردن ميان برى به آسيا
و شرق آفريقا کفايت مينمود – .اما آيا واقعا محاصره تيران ،بنا بر ادعاى بن گوريون ،يک "جنگ
يکطرفه" است – آيا چنين محاصره اى يک پاسخ مستقيم به تصرف Um Rashrashنيست؟ دو اقدام
جنگى يکطرفه از دو رقيب ،بھمراه ھم ،يک اقدام جنگى دو جانبه را تشکيل ميدھد.
من نگاه اسراييل را در مورد اين مسئله بعنوان مٽال ديگرى بر عدم شايستگى صھيونيسم در اينکه رب
النوع عشق را در اقدامات خود ميبيند و شايستگى بزرگ که عکس العمل طبيعى رقيب خود را بعنوان غير
اخالقى ببيند درک ميکنم.
به عبارت دقيقتر اگر خواھان مٽال ديگرى از ويژگى توسعه طلبانه در صھيونيسم ھستيم ،به عبارت ديگر
 (١که چيزى را با استفاده از خشونت بدست بياورد (٢ ،از اقدامات متقابل – ه متمرکز شده بر روى اين
خشونت دلخور و ناراحت ميشود (٣ ،ادعا ميکند که مورد تھديد است و خشونت بيشترى بکار ميبرد.
اين سيستم ھمچنين داراى اين مزيت است که بھانه ھايى را براى اقدامات جنگى ارائه ميدھد ،بھانه ھايى
که در اساس دربرگيرنده اھدافيست بجز آنچيزى که در باره آن سخن گفته ميشود )يک حرکت متقابل از
نوع محاصره تيران براى مٽال بھانه اى براى ادغام بيت المقدس و غزه بدست ميدھد(.
جھت درک نگاه اعراب به تصرف  Um Rashrashبايد آگاه بود که تصرف به اين امر منجر شد که
اعراب در غرب آسيا و شمال آفريقا ارتباط خود– که از اھميت سياسى ،اقتصادى و استراتژيکى بسيارى
برخوردار است  -با يکديگر را از دست دادند .اينکه تا چه ميزان کليه پيشنھادات در مورد تقسيم فلسطين
احمقانه بوده است تفاوتى نميکند ،ھمه اھميت چنين ارتباطى را به رسميت شمرده و به آن توجه کرده اند.

"مناطق استراتژيکى مھم"

بھانه اى ديگر براى توسعه طلبى ،و بھانه اى که در حال حاضر ) (٦٩-١٩٦٨مستقيما بعنوان استدالل
براى توسعه طلبى واقعى استفاده ميشود ،اينست که مناطق عربى از چنان اھميت بسزايى برخوردارند که
اسراييل بايد آنھا را اشغال و حفظ کند .با نقطه آغاز از خطوط آتش بس براى جنگ ژوئن  ، ١٩٦٧نوار
غزه ،بلنديھاى جوالن تا بخشھاى بزرگى از کوھھاى مرکزى فلسطين ،مناطقى قلمداد شدند که اسراييليھا
نتوانستند به اعراب اجازه حفظ آنھا را بدھند به دليل اينکه ،در نتيجه ،در رابطه با اسراييليھا از مزيتھاى
موضعى مھمى برخوردار ميشدند.
اين بھانه ايست مضحک ،اما ھوشمندانه به دليل اينکه بخش بزرگى از جھان غير عرب آنرا پذيرفته است.
اينکه شمار اندکى به نتايج اين استدالل پى ميبرند کامال عجيب است.
توسط جنگ ژوئن اسراييليھا مناطق استراتژيک ذکر شده به اضافه شرم ال شيخ – ه از نظر استراتژيک
با اھميت را نيز تصرف کرده اند .رھبران اسراييل بارھا اعالم نموده اند که بيت المقدس و مناطق با اھميت
"براى امنيت اسراييل" قابل مذاکره نيستند .پايگاھھاى نظامى اسراييلى در  Sharm el Sheikو بلنديھاى
جوالن تاسيس شده اند ،روستاھاى خطرناک "براى امنيت اسراييل" با بولدوزر تخريب شده اند و ساکنانش
را با توسل به تعقيب و آزار از منطقه اخراج نموده اند.
نويسنده اسراييلى  Amos Keinanدر عملياتى بر عليه روستاھاى فلسطينى شرکت کرد و مينويسد:
"فرمانده گروه به ما گفت ،تصميم گرفته شده بود که در بخشھاى ما سه روستاImwas ،Beit Nuba ،
و  ،Yaluمنفجر بشوند .داليل استراتژيک و تاکتيکى بعالوه امنيتى ميتوانستند عوامل اتخاذ اين تصميم
بوده باشند ".او داستان خود در مورد اين سه روستا را بدين ترتيب به پايان ميبرد" :در مقابل چشمان ما
مرغھا ،خروسھا و کبوترھا را در زير انبوھى از سنگ مدفون و مزارع به زمين باير مبدل شدند .کودکانى
که ميرفتند و در راه گريه ميکردند  ١٩سال بعد ،در دور بعدى ،فدايى خواھند شد .بدين طريق ما پيروزى
٦٠
خود را از دست داده ايم".
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 Amos Keinanپس از آن اظھار عدم رضايت نموده که مقاله او مورد استفاده منتقدان اسراييل قرار
گرفته است – تو گويى عدم انتقاد به سياست ارتجاعى صھيونيستى تنھا امکان تغيير آنست ،که به نوبه
خود بعنوان تنھا راه ممکن براى دستيابى به صلح در غرب آسيا پديدار ميشود.
ما از تندرويھاى صھيونيستى توسط قبول اقدامات و عذر و بھانه ھاى آنھا مستقيما حمايت ميکنيم .مطمئنما
ما استدالل در مورد "مواضع استراتژيک" را اگر صحبت بر سر کشور ديگرى بجز اسراييل بود درک
نميکرديم.
آيا تو ،خواننده سفيد پيشرفته ،به نتايج اين استدالل پى برده اى؟ بھتر ميفمھى اگر من بگويم که ،ھنگاميکه
من در سپتامبر  ١٩٦٨در اسراييل بودم پيشنھادى وجود داشت مبنى بر اينکه ارتش اسراييل از رودخانه
اردون در جنوب درياچه جليله عبور مينمود و "بلنديھاى مھم استراژيک  "Gilhadرا تصرف ميکرد"؟
آيا تو ميفھمى ،که ھر چه تصرف بشود ھمواره مواضع جديدى وجود خواھد داشت که از نظر استراتژيکى
مھم خواھند بود؟
آيا اسراييل بايد ،آنروزى که اتحاديه عرب به توافق برسد که تنگه  Bab el Mandebدر شرق درياى
سرخ را به روى رفت و آمد اسراييل به ايالت ببندد ،يمن و يمن جنوبى را اشغال کند؟ آيا چنين محاصره
عربى ،نسبت به تصرف  Um Rashrashو  ،Sharm el Sheikغير اخالقى محسوب ميشود؟

منشاء ھر گونه بحرانى در غرب آسيا را ميتوان در شيوه اى که اسراييل تاسيس شد ،به روش استعمارى،
يگانگى صھيونيستھا با امپرياليستھا و بى توجھى کامل آنھا زمانيکه به نياز اعراب بازميگردد ،امنيت و
حق ،جستجو نمود .و در احساس يگانگى ما با درد و رنج مردم يھود – احساس يگانگى که شديدا خطرناک
است به دليل اينکه ھر لحظه اى ميتواند به احساسات ضد يھودٮتبديل بشود.

حقوق صھيونيستھا
جھان سفيد در اوت  ١٩٦٨زمانيکه اتحاد جماھير شوروى چکسلواکى را اشغال کرد شوکه شد .ما را ھفته
ھا و ماھھا با نفرت از اقدامات روسھا لبريز نمودند.
روسھا ناسيوناليستھاى چکى را به زندان انداختند ١٤٠٠ .فلسطينى ناسيوناليست در اوت  ١٩٦٨در
زندانھاى اسراييل – بر اساس اطالعات رسمى اسراييل ،زندانى بودند .در ضمن اسراييليھا ،مداوما،
فلسطينيھايى را که حاضر به ھمکارى نيستند به شرق ساحل اردون تبعيد ميکند .دقيقا ،ھمزمان ،زمانيکه
آلکساندر دوبچک "گمشده" بود اسراييليھا وزير سابق اردونى  ،Kamal Al-Dajaniنماينده سابق،
 ،Daoud Al-Husseiniوکيل  Yasser Amrو و رئيس اتحاديه زنان در بيت المقدس Zlikha Al-
 Shihabiرا اخراج کردند.
روسھا سانسور در روزنامه ھا را براه انداختند .اسراييليھا ھر گونه گزارش و فروش روزنامه در غرب
ساحل اردون را که توسط اسراييل کنترل نميشدند ممنوع اعالم نمودند.
روسھا آزادى عمل چکھا را محدود کردند .اسراييليھا ايستھاى بازرسى را در مناطق خاصى تاسيس نموده
اند و در آنجا ھزاران شھروند فلسطينى –اسراييلى و اردونى – ى را که کارت شناسايى آنھا نشان ميدھد
که حق ندارند به خارج از برخى از مناطق محدود شده نقل مکان نمايند متوقف ميکنند.
روسھا تالش نمودند که رژيمى خيانتکار را بوجود بياورند .اسراييليھا بارھا و بارھا تالش کردند که افراد
مايل به ھمکارى را جھت ايجاد دولتى خيانتکار در غرب ساحل اردون ،تحت سلطه خود درآورند – از
جمله شھردار – شيخ جبار در ھبرون ،شھردار سابق در ، Beit Jalaفرماندار سابق در رام ﷲ و وکيل
عزيز ھادى در رام ﷲ) .از آنجا که اعتبار اسراييل به دليل حمله به فرودگاه بيروت در دسامبر  ١٩٦٨لکه
دار شده بود در روزنامه ھاى غربى عامه پسند شده است که از مخالفى به نام  Uri Avneriکه از آن
طرح خائنانه حمايت ميکند نقل قول بياورند .از آن طرح توسط مصاحبه با از جمله جبارى جاسوس در
ھبرون نيز حمايت شد(.
يکى از کسانى که بيشترين تالش را در مخالفت با اسراييل براى ايجاد دولتى دست نشانده با کمک جاسوسان
انجام داد ،شھردار رام ﷲ ،نديم زارو ،بود که در  ٣٠اکتبر  ١٩٦٨ھمراه با  ٩فلسطينى ديگر به ترانس
اردون تبعيد شد .گفته ميشد که اسراييليھا از مدتھا قبل در جستجوى بھانه اى ملموس براى اخراج نديم
زارو بودند – دليلى که در آنزمان براى اخراج ارائه شد اين بود که او به "اعتراضات و تشنجھا دامن زده
بود" .چند ھفته قبل فلسطينيھا در ساحل غربى اعتصابات و تظاھراتى را با دو ھدف سازماندھى نموده
بودند  -اعتراض به حکومت اشغالگر اسراييل و ممانعت از اينکه پادشاه ديکتاتور و ضعيف ،حسين ،بدون
شرکت فلسطينيھا با اسراييل مذاکره کند.
نديم زارو ،توسط تاٽير خود بر روى ھمکارانش ،از طريق افشاى موارد شکنجه در زندانھاى اسراييل ،و
البته بعنوان سازماندھنده تظاھرات و ديگر "ناآراميھا" ،ھمان جايگاھى را براى فلسطينيھا داشت که
دوبچک براى چکيھا داشت.

اسراييليھا در مناطق تحت اشغال ھمان اشتباھاتى را ميکنند که روسھا ،عليرغم به اصطالح سوسياليسم
شان ،ميکنند :آنھا تصور ميکنند که ميتوان سيستمى را توسط دزيدن افراد با نفوذ متالشى نمود.
از دل ھر سيستم اشغالگرى سيستم مخالفت زاييده ميشود ،در پشت ھر انسانى که از سر راه برداشته شود
انسانھاى ديگرى جھت پر کردن جاى او ايستاده است .پيروزيھاى ظاھرى و زودگذر تنھا چيزھايى ھستند
که يک حکومت اشغالگر قادر به دستيابى به آنھاست.

اسراييل  -ه مورد تھديد
يکى از اصول تشکيل دھنده سياست اسراييل بر روى اين اصل استوارشده است :اسراييل ھمواره مورد
تھديد ھمسايگان خود قرار دارد.
اگر سياستھاى صھيونيستى از ھمان ابتدا آنان را به تھديدى بر عليه فلسطينھا و سپس بر عليه ديگر
کشورھاى عربى مبدل ننموده بود يھوديان در فلسطين ھرگز نه مورد تھديد قرار ميگرفتند و نه نيازى
داشتند که خود را مورد تھديد احساس کنند.
صھيونيستھا شرايط تھديد آميز را توسط برگزيدن سياستى که نتيجه اش توسعه طلبى و ايجاد تبعيض است
انتخاب نموده اند .توسل به اين سياست ھمچنين نشان ميدھد که ھدف توسعه طلبى و اعمال تبعيض بوده
و ھست.
اين قشر  -ه در اصل تقريبا کوچک – ه صھيونيستى توسط تبليغات شديد و زيرکانه بخش بزرگى از مردم
اسراييل را صھيونيست کرده اند .اين قشر کوچک از مفاھيم در مورد کشور اسراييل جھت ايجاد تمايالت
توسعه طلبانه در نزد مردم بھره بردارى نموده است  .آنھا در ضمن براى امکانپذير ساختن توسعه اى
احتمالى تھديد از خارج را برجسته و توده ھا را با اين مفھوم آموزش داده اند که ھيچ امتيازى قادر به از
ميان برداشتن اين تھديد نيست ،بدين طريق آنھا کمک مالى براى تجھيز يکى از کارآمدترين ارتشھا –
شرط الزم براى توسعه ،را دريافت نموده اند .تبليغات در مورد تھديد موٽرترين راه را براى بيان خود پيدا
کرده است – مانند زمانيکه پارکھاى تل آويو را در روزھاى قبل از جنگ ژوئن جھت ارائه خدمات بعنوان
گورستان آماده مينمايند.
تصور از تھديد از خارج و افزايش ساخت و ساز نظامى  -ه متعاقب آن تاٽير و ھدف ديگرى را نيز بھمراه
داشته است :رھبران اسراييل در زمينه ھاى مختلف بسيارى بر روى اھميت بسزاى ارتش بعنوان معجونى
براى مردم اسراييل که از بخشھاى بسيار مختلف جھان با تفاوتھاى بزرگى در سنن و شيوه زندگى آمده
٦١
اند تاکيد نموده اند.
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تھديد از جانب اعراب به شرط الزم براى موجوديت فعلى اسراييل مبدل شده است – و اين امر از نظر
اقتصادى نيز اھميت دارد ،ھر چه ميزان تھديدى که اسراييل مدعى آنست بيشتر باشد ،پول بيشترى به
داخل سرازير ميشود.
اسراييل– تقريبا در حد رژيمھاى استعمارگر در جنوب آفريقا ،مورد تھديد است .اين در دراز مدت يک تھديد
به حساب ميايد ،به دليل برترى فعلى ارتش اسراييل در جھات سازمانى و اجتماعى– امرى که ھمچنين به
معناى برترى فنى است ،تھديدى فورى از جانب کشورھاى ھمسايه متوجه او نيست.
در  ٥ژوئن  ، ١٩٦٧ھمان روزيکه اسراييل به مصر حمله کرد Levi Eshkol ،در برنامه اى راديويى
٦٢
گفت" :ما چيزى بجز زندگى در صلح و صفا در محدوه فعلى خودمان تقاضا نميکنيم".
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من بعنوان استدالل تا اطالع ٽانوى از مقاله نوشته شده ،بھار  ، ١٩٦٧توسط سردبيره  Mapamبراى
نشريه  Simha Flapan ،New Outlookنقل قول ميکنم" :اعالميه ھاى صلح ھر چه که صادقانه
٦٣
باشند ،با اينحال ھرگز نميتوانند بخودى خود سياست صلح را تشکيل بدھند".
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نقل قول ديگرى ،که در اساس با اين استدالل خاص ارتباطى ندارد" :يک واقعيت سياسى جديد در خاور
ميانه ظھور نموده است .اسراييل در نظر دارد که بخش سابق اردون از بيت المقدس و ساحل غزه را حفظ
کند .اسراييل بدون بيت المقدس اسراييليست بدون سر Levi Eshkol - "..در مصاحبه اى منتشر شده
در  ١٠ ،Jerusalem Postژوئن ١٩٦٧٫٦٤
64 Hadawi, Palestine in Focus, s. 99

بر يک اساس نظرسنجى اسراييلى در بھار  ١٩٦٨تنھا  ٧درصد از جمعيت بودند که در آنزمان ميخواستند
٦٥
ساحل غربى تحت اشغال را به بيت المقدس برگردانند.
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استدالل من :بدون در نظر گرفتن کليه اھداف يک سياست خشن مداوم ھرگز نميتواند به صلحى پايدار
منجر بشود .تا زمانيکه اسراييليھا دستکم پى نبرند که چيزى که آنھا بعنوان حق خود درک کرده اند حق
شخص ديگريست ،تا زمانيکه امتيازات فقط از جانب رقيب مطالبه شود – تا آنزمان اسراييل با رضايت
رژيم مورد تھديد خواھد بود.

اعراب – ه مورد تھديد
در رابطه با وضعيت اعراب در اين مورد تفاوتى وجود دارد .آنھا نيز خود را مورد تھديد احساس ميکنند
– اما بدون رضايت خودشان ،آنھا توسط نيروھاى بيگانه در وضعيتى قرار داده شده اند که خود را مورد
تھديد احساس ميکنند و مورد تھديد ھستند.
براى انسانھاى سفيد جھان درک اينکه سه ميليون اسراييلى ميتوانند تھديدى بر عليه  ٩ميليون عرب
باشند دشوار بوده است .آفريقايى – آسياييھا اينرا بھتر ميفھمند ،بسيارى از آن کشورھاى جديد دھه ھا بر
عليه ارتشھاى استعمارگرى که شمار آنھا يک صدم از جمعيت مستعمرات را تشکيل داده اند جنگيده اند.
جنگ در عمل ھرگز نه توسط ارقام بلکه در عوض از طريق روشى که ھدايت شده است تعيين ميشود.
آيا تاريخ غرب آسيا ، ٦٧-١٩٤٧ ،جھت نشان دادن اينکه چرا اعراب خود را مورد تھديد احساس ميکنند
کفايت نمينمايد؟ جنگ  ، ٤٩-١٩٤٨تمام آن حمالت سريع ،کارزار سينا ،جنگ ژوئن .تازه اگر از ذکر
جزئيات حوادٽى مانند حادٽه موسوم به  Lavonبگذريم ،حادٽه اى که در آن نشان داده شد که جاسوسان
اسراييلى از طريق خرابکارى بر عليه تاسيسات انگليسى و آمريکايى در مصر تقريبا موفق به ايجاد
شرايطى شدند که دولت در لندن تصميمى گرفت که بر اساس آن نيروھاى نظامى انگليس عليرغم لغو
قرارداد در کشور باقى ميمانند – ھدف اسراييل نشان دادن اين بود که تخريب توسط مصريھا انجام شده
بود )اين حادٽه در سال  ١٩٥٥رخ داد(.
حادٽه  Lavonبه اضافه تخريبى که در آغاز دھه ھاى ١٩٥٠در بغداد انجام شد ،در اين حادٽه کنيسه ھا
و خانه ھاى مسکونى توسط جاسوسان اسراييلى منفجر و موجبات فرار  ١٠٠٠٠٠يھودى عراقى به
اسراييل را از وحشت نسل کشى فراھم آورد) .در حاضر يک اسراييلى اھل عراق در حال نوشتن کتابيست
در مورد تخريبھاى عراق ،بخشا بر اساس مصاحبه با جاسوسان صھيونيستى که آنرا انجام دادند(.

و بر خالف ما اعراب از مدت زمانى قبل متوجه چيزى که رھبران اسراييلى گفته اند شده اند ،و اينکه
افراطى ترين طرحھا دير يا زود به عمل مبدل ميشوند .آنھا توسعه مرحله اى اسراييل را بسختى بعنوان
"متمدن" درک ميکنند.

تھديد بر عليه سوريه ١٩٦٧
در  ٧آوريل  ١٩٦٧نيروى ھوايى اسراييل به پايتخت سوريه ،دمشق ،حمله و حومه ھاى شھر را بمباران
نمود" .بر اساس روايت اسراييليھا و سوريه ايھا ،در آن صبح توپخانه سوريه ،مستقر در کوه باالى
٦٦
شھرک اسراييلى ،به روى تراکتورى که در ]منطقه غيرنظامى در حال شخم زدن بود[ آتش گشود".
) ،Draper, ibid., s. 47 .٦٦اين  Draperاست که منطقه غيرنظامى را ميان عالئم نقل قول قرار داده است(

پس از آن حمله فرمانده اسراييلى ،ژنرال رابين ،گفت" :اسراييل ،و نه سوريه ،در آينده در مورد اشکال
عمليات نظامى که به حمالت سوريه منجر ميشود تصميم خواھد گرفت Levi Eshkol ".در يک سخنرانى
بر روى حمايت -ه وعده داده شده آمريکا به اسراييل ]افشاء شده توسط حضور ناوگان ششم در درياى
مديترانه[ تاکيد نمود ".براى سوريه ايھا تھديدى که در آخر ذکر شد ھشدار دھنده تر از ھر چيز ديگرى
به نظر آمد .آنھا از مدتھا قبل متقاعد شده بودند  -و به داليل کافى – که آمريکاييھا از آنھا متنفر بودند،
و اينکه آمريکا برنامه ريزى نموده بود که رژيم سوريه را به نحوى سرنگون نمايد .خطر افزايش يافت.
در  ٢١آوريل ارتش حکومت را در يونان بدست گرفت و افکار عمومى مترقى در ھمه جا – ھمچنين
بسيارى از ديگر بخشھاى افکار عمومى– دست  CIAرا در پشت اين کودتا )شايد اشتباه بود ،اما سوء
ظن وجود داشت( ميديد .پس از گواتماال ،غنا و اندونزى آمريکا به درياى مديترانه براى جھت سرنگون
٦٧
نمودن رژيمھاى دست چپى يا رژيمھايى که انتظار ميرفت که به چپ گرايش پيدا کنند روى آورد".
67 Rodinson, ibid., s. 185

سال تقريبا قبل از جنگ ژوئن شکوفايى در جھتى مترقى در غرب آسيا آشکار بود .رژيم دست چپى سوريه
از نظر ايدئولوژيکى جايگاه مھمى را براى خود کسب نموده بود ،الفتح فعاليت خود را آغاز و در عربستان
سعودى ضد حمله ھا آغاز شده بودند ،ملک حسين عنقريب سرنگون بشود ،سوريه تالش نمود که عراق
را ناگزير به ملى کردن نفت خود بنمايد ،و سوريه و مصر به يک توافق دفاعى دست يافته بودند .اسراييل،
منافع قدرتھاى بزرگ امپرياليستى و رژيمھاى مستبد عرب از اين شکوفايى خشمگين بودند.
در ضمن اسراييل از نگرانيھاى شديد اقتصادى در رنج بود – و بيکارى بالغ بر  ١٢درصد.
در يک سخنرانى در  ١٢مى  Levi Eshkolتھديدات جديدى بر عليه سوريه مطرح و ژنرال رابين اعالم
نمود که تا قبل از سرنگونى رژيم انقالبى در دمشق ھيچ دولتى در غرب آسيا نميتوانست احساس امنيت
کند .براى امکانپذير نمودن حمله به سوريه مصر اجازه داد که نيروھاٮنظامى سازمان ملل در امتداد خطوط
آتش بس بسمت اسراييل عقب نشينى نمايند ،پيشنھاد مصالحه اى که بر اساس آن نيروھاى سازمان ملل
نيز در اسراييل مستقر ميشدند از طرف اسراييل رد شد ٦٨.مصريھا تنگه تيران را مسدود اعالم نمودند.
ھر دو طرف بسيج و وحدت ملى ايجاد کردند .در  ٥ژانويه اسراييل حمله کرد.
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 CIAو ھمتاى اسراييلى آن قبل از جنگ فھميده بودند که مصر نميخواست به کشتيھاى اسراييلى که از
تنگه تيران عبور ميکردند شليک کند )امرى که ازاولين نمونه چاپى کتاب نويسنده اسراييلى Michel

 Bar-Zoharدر مورد جنگ ژوئن برميايد .او اختيارات ويژه اى براى دنبال نمودن کار دولت اسراييل
٦٩
دارد – اما آن اطالعات ھرگز در آن کتاب جديد گنجانده نشد(.
 .٦٩اطالعات بيشترى را ميتوانيد از سازمان سوسياليستى اسراييلى ) ،(Matzpenدريافت کنيد.POB 28 061, Tel Aviv ،

ضمانتھاى امپرياليستھا
اعراب ميدانند که از طريق يک جنگ "معمولى" ھرگز نميتوانند اسراييل را بصورتى جدى مورد تھديد
قرار دھند .آنھا ميدانند که اتحاد جماھير شوروى ھرگز بخاطر حمايت از يک کشور عربى تن به جنگ
جھانى نخواھد داد در حاليکه از طرف ديگر آمريکا آنرا انجام خواھد داد ،يا اينکه بخاطر نجات اسراييل
ناگزير به انجام آن خواھد شد.
آنھا ديده اند که قدرتھاى بزرگ سرمايه دارى گاھى کمى سرد و خشک با اسراييل رفتار کرده اند ،اما اينکه
آنھا زمانيکه اسراييل ،بر اساس تبليغات خودش ،در معرض خطر است ھرگز به او خيانت نکرده اند.
آنھا ديده اند که نامزد رياست جمھورى پس از نامزد رياست جمھورى در آمريکا "راى يھوديان" را با
وعده سالح و ھواپيما به اسراييل ميخرند )در پاييز  ٥٠ ، ١٩٦٨ھواپيماى فانتوم در نظر گرفته شده بود(.
آنھا ديده اند که بن گوريون و  Adenauerکه با يکديگر دست ميدھند و افسران و سربازان اسراييلى
براى کسب آموزش ويژه به آلمان غربى مسافرت ميکنند ٧٠.آنھا ديده اند که فرانسه براى ساخت بمب اتم
به اسراييل کمک ميکند – آنھا متوجه شده اند که وقتى يک ھواپيماى جاسوسى آمريکايى راکتور مخفى
را افشاء نمود اسراييل در قبال پروژه بمب اتم موفق به کسب ضمانتھاى امنيتى آمريکا شد .آنھا ديده اند
که اسراييليھا با اين وجود بمب اتم را با کمک ھر دو ،دانشمندان آلمانى و آمريکايى ،طراحى ميکنند )جھت
بدست آوردن اطالعات بيشتر در مورد بمب اتم  Jane”s ”All the World”s Aircraftرا ،چاپى را
که در پاييز  ١٩٦٨منتشر شد بخوانيد( .آنھا ميدانند که ممنوعيتى که دوگل در مورد ارسال سالح به
اسراييل وضع نمود موقتى است و اينکه سفارشات راکتھاى اسراييلى ھمچنان ادامه دارند.
خالصه کالم آنھا ميدانند که اسراييل متحد امپرياليسم سرمايه داريست و ميدانند که اين امپرياليسم در حال
حاضر قدرت غالب در جھان است.
آنھا اشتباه بسيارى از ضد صھيونيستھاى خارجى که تصور ميکنند سياست نظامى و توسعه طلبانه اسراييل
فقط در ارتباط با بن گوريون ،شيمون پرز و موشه دايان بود تکرار نکرده اند .آنھا نه فقط شخصيتھاى
سياسى بلکه سيستم را نيز درک نموده اند .آنھا شرايط را ميشناسند.
آنھا ميدانند که ادعاى حاميان اسراييل زمانيکه از روى مزاح ميگويند که تنھا مسئله اسراييل اعراب را
متحد ميکند يک تبليغات کاذب است .آنھا ميدانند که برعکس ،که اين موجوديت اسراييل است که راه را
براى نفوذ امپرياليسم در جھان عرب و در نتيجه براى پراکندگى در بلوکھاى مختلف ھموار مينمايد .آنھا
ميدانند که اسراييل براى آنھا بخشا ھمان کاربردى را دارد که کمپانيھاى نفتى بزرگ IPC ،در عراق يا
 Aramcoدر عربستان سعودى ،دارند :اسراييل و کمپانيھاى نفتى به انحاى مختلف ابزارى ھستند براى
امپرياليستھا ،براى دستکاريھا در روابط ،براى آنھا تفاوتى نميکند که اسراييل در واقع سياستى مستقل را
در موارد مختلف اتخاذ مينمايد ،اتحاد با امپرياليسم به اندازه کافى روشن و موٽر است.
و آنھا ميدانند که در تنگنا قرار دارند ،که بخاطر اسراييل توسعه آنھا از طريق تحول مترقى يا انقالب از
دست رفته است .انسانھاى مترقى ميدانند که نميتوانند به رژيمھاى فئودالى اعتماد کنند )آنھا براى مٽال
ميدانند که ملک سعود – عربستان سعودى از قبول محاصره تنگه تيران ، ١٩٥٧ ،امتناع ورزيد به دليل
اينکه تز آيزنھاور و توسعه پايگاه آمريکا در  Dahranرا پذيرفته بود(.

آنھا خود را مورد تھديد احساس ميکنند ،و مورد تھديد ھستند.
آنھا گاھى خشم و تنفر خود را نسبت به اين "برترى تمدن" که به قلب آنھا رانده شده است فرياد ميزنند.
گاھى نااميدى غالب شده و يک فلسطينى بينواى دست پاچه يک نامزد رياست جھمورى آمريکايى را ترور
ميکند.
نويسنده فلسطينى و سردبير  Ghassan Kanafaniدر روزنامه دست چپى لبنانى – ه ال انور در ٧
ژوئن  ١٩٦٨اينچنين نوشت:
"گلوله ھايى که از يک اسلحه فلسطينى به رابرت کندى شليک شد مجموعه ايست از خشم ،نااميدى و
توھين .در نتيجه گلوله اى مجزا ،ارتباطى با ذھنيت يک ملت يا ابزار مبارزاتى آن ندارد ،ما ترور سياسى
را انکار و محکوم ميکنيم .اعراب که پس از جنگ ژوئن به دليل اعتقاد به درستى راه خود تمام تالش خود
را جھت متقاعد نمودن مردم آمريکا بکار برده اند از صميم قلب ترور را محکوم ميکنند و بر اين باورند
که اين کامال بر خالف سنن آنھاست .آنھا معتقدند که اين يک اقدام فردى بود ،کامال متفاوت با ترور
عاليجناب برنادوت که توسط يک حزب انجام شد.
پس از تجزيه و تحليل در ميابيم که آن داراى دو جنبه تنگاتنگ بود :در سطح شخصى قابل توضيح است.
اما ھرگز قابل بخشش نيست ،در سطح ملى ،بين المللى و انسانى تنھا ميتوان آنرا محکوم نمود.
در سطح شخصى :اين يک جوان عرب اھل بيت المقدس است .وطن او با توسل به سالح و خشونت اشغال
شده است ،او در دوران جوانيش شاھد مرگ برادر خود در خالل يورش اسراييليھا بود – او به دو طريق
رانده شده بود:
بدون داشتن حق اقامت در جھان عرب ،و سرانجام در کشورى ھزاران ميل بدور از آنجا .تا آنجا او توسط
اين احساس که خرد شده است تعقيب ميشود .او در ميانه کارزار انتخاباتى آمريکا که در آن نامزدھا بر
سر ستايش از اسراييل و دادن وعده حمايت با يکديگر مسابقه ميدادند ،عليرغم تمام حوادٽى که در کشور
او در جريان بود زندگى و اينکه آنھا چگونه ،پرخاشگرى ،خشونت ،رفتارھاى غير انسانى اسراييل را
ستايش ميکردند روزانه تجربه ميکرد .او ھر روز توھينى را که نشريات آمريکايى ،مستقيم يا غير مستقيم
از طريق تحسين اسراييل و سياست پرخاشگرايانه اش ،براى اعراب ايجاد مينمايند احساس ميکند .براى
او ،مانند بسيارى از اعراب ديگر ،رابرت کندى نوعى اميد را نمايندگى مينمود ،اما اميدھا توسط کليه وعده
ھاى انتخاباتى که او به اسراييل ارائه داد نابود شد – اين امر براى او به معناى اين بود که براى چھار
سال ديگر يک پرزيدنت آمريکايى ديگر ميتوانست کمکھاى بيشتر ديگرى را به اسراييل ارائه کند.
اما اين يک روى سکه است – و تاکيد بر روى اين امر اھميت دارد که اين تفسير ويژه نبايد بعنوان بھانه
اى براى جنايت ،روش و ھدف آن برداشت بشود.
رابرت کندى تنھا فردى نبود که به اسراييل وعده ٥٠ھواپيماى فانتوم را داده بود و عميقا غيرعادالنه است
که ،مانند برخى از اعراب که مرتکب اين اشتباه شدند ،تنھا شخصيت او را در اين چھارچوب تنگ نگاه
کنيم .او براى مردم خودش بيش از اينھا ارزش داشت .او مدافع گرايشات ليبرالى جوانان آمريکايى بود
که مخالف جنگ ويتنام و تبعيض نژادى در آمريکا ھستند ،و به موجب يک انترناسيوناليسم آمريکايى
مخالف مجموعه اى از ترمھاى قابل پذيرش در آمريکا بود .به ھمين دليل مرگ او براى مردمش و جھان
به معناى يک تراژدى غيرقابل مقايسه و به ھمين دليل اين ترور بايد از صميم قلب محکوم بشود.
جنگ ما بر عليه اسراييل بر سر مسائلى بسيار پيچيده تر و بسيار عميقتر از خالص شدن از شر اين يا آن
فرد است ،اين حقيقتيست که اعراب در حال حاضر بھتر از ھر زمان ديگرى متوجه آن شده اند ،و به ھمين

دليل ميتوان با يک ارزيابى انتقادى اين جنايت را محکوم نمود .اين ترورى است که ھرگز نميتواند حمايت
لجام گسيخته آمريکا را به اسراييل متوقف نمايد و به مبارزات اعراب جھت متقاعد افکار جھانى کمکى
نميکند – در اينجا ما بايد از تحمل ،سالح و افتخار شرافتمندانه استفاده کنيم".

 .٦مستعمره نشينان و بوميان
کيبوتز – آرمان گرايان
ديگران در مورد کيبوتزھا ،بيابانھاى شکوفا ،مردابھاى خشک شده و سربازان زن زيبا نوشته اند .يقينا
جالب است که در يکچنين کيبوتز سرسبزى باشيم و در بعد از ظھرى نشسته و با يک اسراييلى که ٤٥
سال در کشور زندگى کرده صحبت کنيم ،مردى که از روسيه از طريق فرارى حيرت آور به آنجا آمد و
اولين درخت را در جنگلى کاشت که اکنون متشکل از پنج ميليون درخت است ،که فرصت کرد پنج کيبوتز
را قبل از اينکه در آنجا ريشه بدواند راه اندازى کند ،ازدواج کرد و کودکى را به جھان داد که اکنون "در
وقت استراحت اولياء" از آنجا با نوه اى عبور ميکند که پدر بزرگ در ميان درختان مو و گز به ھوا بلند
ميکند.
اما در اين مورد ھمانطور که گفتم ديگران بسيار نوشته اند ،و اين کتاب از مسائل ديگرى صحبت ميکند.
کتاب در مورد ھمان فرد اسراييلى صحبت ميکند که من او را در يک کشاورزى آزمايشى براى اعراب
ديدم ،در آنجا او را در حال نوازش پسر بچه کوچکى که "پسر کوچک تحت الحمايه خودش" ميخواند ،در
حاليکه پسرک از روى ناراحتى بخاطر آغوشھاى بيش از حد او به خود ميپيچد ،ميبينم ،در آنجا او را
ميشنوم که در حضور اعراب ميگويد "زياد آسون نيست که به اينا بفھمونم منظورم چيه ،اما اينا خيلى
عالقمند و کامال مطيع ھستن" ،در آنجا ميشنوم که او براى من در مورد اينکه چگونه بايد رفتار کرد که
در نزد اعراب مودب به حساب آمد سخنرانى ميکند و اضافه ميکند "من ميدونم ،براى اينکه من اينارو
ميشناسم" پس از آن روى خود را بطرف اعراب "خودش" بر ميگرداند که جھت نشان دادن موافقت خود
با لبخندى تالش ميکنند ،در آنجا ميشنوم که او در پاسخ به اين سوال که چرا آنھا برق ندارند ميگويد "آنھا
با چراغھاى نفتى خود ابدا مشکلى ندارن" ،در آنجا من او را ميشونم که حکايتھاى کوتاھى را از زندگى
آنھا تعريف ميکند ،پس از آن اضافه ميکند "اينا اينطورين!" – و اطراف او اعراب ،انسانھاى بالغ،
نشسته اند و سرخود را بعالمت موافقت يا تکان ميدھند و يا سکوت ميکنند.
اين کتاب در مورد اسراييل استعمارگر صحبت ميکند ،او که آمد و کشور فلسطينيان را اشغال و آنھا را به
پناھنده در اردوگاھھا و يا پادو در رستورانھايشان مبدل نمود.

درباره زمينھاى غايبين و حاضرين
سازمان ملل متحد از آنجايى که در تالشش جھت ترغيب اسراييل براى دادن اجازه به بازگشت فلسطينيان
در تبعيد ناکام مانده بود اعالميه اى را در  ١٤دسامبر  ١٩٥٠که در آن از حقوق ،اموال و منافع پناھنده
گان حمايت شده بود به تصويب رساند.
اسراييل توسط "قانون اموال غايبين" پاسخ داد )"قانون در مورد اموال حاضرين"( :١٩٥١
"قانون بصورتى موٽر انتقال اينگونه اموال را براى استفاده دولت امکانپذير نمود :اموالى که تعلق
داشتند ،اشغال شده و يا توسط شھروندان يا افراد ساکن در کشورھاى عربى مورد استفاده قرار گرفته

بودند ،يا توسط شھروندان يا افراد ساکن فلسطين که در دوره اى از  ٢٩نوامبر  ١٩٧٤در خارج از قلمرو
اسراييل بسربرده بودند ،يا تحت کنترل دشمن يا ارتشى قرار داشتند که در جھت ممانعت از ساخت و ساز
اسراييل تالش مينمود.
بندھاى  ٢٧تا  ٢٩قانون از جمله آزاد نمودن اموال افرادى را که بخاطر "داليل فنى" ميتوانستند غايب
اعالم بشوند امکان پذير ميسازد ،اما در چنين مواردى زمانيکه اموال از زمين کشاورزى تشکيل ميشد
سياست دولت اين بوده است که به جاى بازگرداندن اموال خسارت پرداخت کند".
در سال  ١٩٥٣قانون جديدى تصويب شد" ،قانون استمالک زمين" )"قانون درباره دستيابى به زمين"(:
"آن قانون مصادره کليه زمينھايى را که جھت ساخت و ساز )سکونت( ،بخاطر داليل امنيتى يا براى امر
توسعه اھميت داشتند ،مورد نياز بودند ،و اينکه از آوريل  ١٩٥٢مالکى نداشت – به عبارت ديگر بخاطر
جنگ رھا شده بودند – براى وزير دارايى امکان پذير نمود.
 ١٢٥٠٠٠ھکتار تحت تاٽيراين قانون قرار گرفت ،که ھمچنين جبران مالى به افرادى را درخواست نموده
٧١
بود که زمينھايشان گرفته شده بودند".
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صھيونيستھا توسط اين قوانين کليه اموال پناھنده گان را به تملک خود درآوردند .آنھا اموال ٣٠٠٠٠
فلسطينى را که فرار نکرده بودند ،اما در نتيجه جنگ به ديگر بخشھا از مناطقى که پس از آن توسط
اسراييليھا حفظ شد نقل مکان نموده بودند ،نيز مصادره کردند.
"نتيجه اين بود ،که روستاھاى واقع در جليله ،در مناطقى قرار داشتند که امکان بھره بردارى از زمين
دشوارتر از ھر جاى ديگرى بود ،قسمت بزرگى از زمينھاى در اختيار خود را که در مناطق حاصلخيزتر،
مناطق کم ارتفاع ،وجود داشتند از دست دادند و روستاھاى واقع در بخشھاى مرکزى کشور که توسط
اردون واگذار شده بودند ،بيشتر و يا تقريبا کليه زمينھايشان را توسط ترکيبى از مصادره و داليل فنى
) ،( the technicalityکه زمينى که در سمت اسراييلى جبھه قرار گرفته بود در خالل جنگ بعنوان غايب
قلمداد ميشد ،از دست دادند.
"در اينجا الزم به توضيح است ،در نقشه ھاى کشاورزى زمينھايى که اعراب تحت فشار پس گرفتند بعنوان
٧٢
غيرقابل استفاده و يا با قابليت استفاده – ى بسيار محدود عالمت گذارى شده اند"
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اسراييليھا براى مشروعيت بخشيدن به قانوگذاريشان به کد زمين عٽمانى که مقرر ميکند ،جھت قلمداد
نمودن فردى بعنوان مالک يک زمين ،آن فرد بايد بخشا آنرا "در اختيار داشته باشد" و بخشا آنرا مدواما
کشت کرده باشد )" ("possession and continuous cultivationبازگشتند .به عبارت ديگر قانون
قديمى سلطان عٽمانى به مصنه ظھور رسيد.
از  ١٩٤٨سياست اسراييل اين بوده است که با کليه درخواستھاى اعراب از طريق مورد سوال قرار دادن
مالکيت مبارزه نمايد )" – ("contest the possessionکه به معناى مخارج وحشتناک دادگاه و رسيدگى
قانونى و ديگر موانع روانى بوده است " .جامعه اى به ھزينه مستقيم ديگرى توسعه پيدا ميکند .و در
ضمن در حال حاضر ارگانھاى دولتى تجربه فراوانى را در مورد اينکه به چه شيوه اى از عھده موانع
قانونى برآيند بدست آورده اند ٧٣".اين يک اسراييلى است که من از او نقل قول ميکنم ،فردى که در مورد
کشاورزى عربى – و مسائل جمعيت شناسى تحقيقات ميکند) .آيا اين دمکراسى شگفت انگيز نيست که در

آن بتوان بصورتى کامل افشاء نمود بدون اينکه افشاء شده در تنگنا قرار بگيرد – اما ھمچنين بدون اينکه
کسى مسئله مورد انتقاد را تغيير بدھد (..
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"کشاورزى آزمايشى" که من در گذشته در مورد آن تذکر دادم جزو مناطقى بالغ بر  ٦٠٠٠ھکتار بود که
اسراييليھا آنھا را به شمارى از فلسطينيھا "اھدا" کرده بودند" .آنھا در کاشتن خيار مھارت دارن" ،يکى
از استعمارگران اسراييلى در مورد اعراب خود گفت -.بله آدم اگر به اندازه کافى تالش کنه که دقيقا بھشون
ياد بده کارھايى که اونا بلدن حيرت انگيزه.
بدين ترتيب کشاورزى زيادى براى اعراب باقى نماند ،و بخش بزرگى از آنھا که اجازه حفظ مقدار کمى را
پيدا کرده بودند چنان مقدار کمى بدست آورده بودند که بايد کارھاى ديگرى در کنار آن انجام ميدادند .و
يک کشاورز چه کارى را ميتوانست بدست بياورد؟ و يک کشاورز عرب نميتوانست به عضويت کيبوتز
درآيد.
در موارد بسيارى خانواده اى زمين کشاورزيش را از دست داد بخاطر اينکه پدر بزرگ فرار کرده بود و
از قضاى روزگار او صاحب آن بود.
در برخى از انواع سلب مالکيت خانوادھايى که  0ھکتار يا بيشتر کشت کرده بودند اجازه پيدا کرده اند که
تا  ٣ھکتار حفظ کنند – مابقى توسط پرداخت پول ،قيمتھاى کاھش داده شده ،جبران شدند .اينکه شايد
بسيارى از خانواده ھا مدت زمان زيادى بر روى زمين مصادره شده زندگى کرده بودند ،اگر چه فردى از
افراد خانواده مالک زمين بود ،ناديده گرفته شد.
آنھا تا سه ھکتار گرفتند -و پس از آن يک کمک توسعه اى براى کشاورزى که بيش از  ٣،١ھکتار است
به اجرا گذاشته شد .اين استدالليست که وزارت کشاورزى اعالم ميکند براى اينکه کمک توسعه اى را به
واحدھايى که  ٣،١ھکتار يا بيشتر است محدود نموده است ،زمين کشاورزى – ه بالغ بر  ٣ھکتار يا کمتر
٧٤
فقط ميتواند بعنوان کار و کسب فرعى ) ( auxiliaryقلمداد بشود".
74 Y. Oded, ibid

و  Yitzhak Odedکه من از او نقل قول ميکنم اضافه ميکند:
"اين حکم کامال صحيح است که مھاجران يھودى  ٤،٥ھکتار و بيشتر را با سيستمھاى کامل آبيارى ،در
اختيار بگيرند".
مناطق طرح ريزى شده براى مھاجران يھودى قبل از ورود آنھا به اسراييل با برق و آب مجھز ميشوند.
روستاھايى عربى در اسراييل وجود دارند که فاقد آب و برق ھستند .اعاناتى که در خارج جمع آورى
ميشوند البته براى کمک به اعراب در نظر گرفته نشده اند.
ميان  ١٩٤٨و جنگ ژوئن  ١٩٧٦اسراييليھا ساکنان دھھا روستاى عربى ،از جمله روستاھاى ،Ikrer
 ، Kfar Baramفرادى ،منصورا ،فارادى ،Ghabsiah ،آمکا ،Saforiah ،Kfar Ivan ،ماگدال،
 ٧٥Rouies ،Damoun ،Kwebat ،Mear ،Kfar Bararاخراج نمودند .خانه ھا را تخريب و يا به
يھوديان مھاجر دادند.
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آلبرت انشتين يک بار از -Chaim Weizmannه صھيونيست سوال کرد ،چه اتفاقى براى اعراب ميافتاد
اگر يھوديان فلسطين را ميگرفتند .او پاسخ داد" :کدام عرب؟ آنھا چندان اھميتى ندارندThey are ") ".
٧٦
("hardly of any consequence
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يک "دمکراسى که از خودش حمايت ميکند"
قريب بيست سال قوانين عادى اسراييلى شامل فلسطنيانى که در اسراييل زندگى ميکردند نشد ،آنھا توسط
"دولت نظامى" ،با قوانين نظامى و فرمانداران نظامى که بدون دخالت  -ه ارگانھاى غير نظامى دولتى
ميتوانستند فلسطينيھا را بدون حکم اخراج و يا در زندان بنشانند ،کنترل ميشدند .در پاييز  ١٩٦٧سيستم
نظامى برچيده شد ،اما بخش بزرگى از اٽرات آن باقى مانده است .يک تفاوت با گذشته اينست که در حال
حاضر فقط آزادى چند ھزار فلسطينى که داراى تابعيت اسراييلى ھستند محدود شده است )آنھا کارتھاى
شناسايى دارند که نشان ميدھد بدون اجازه به چه مکانھايى ميتوانند بروند( .امکان اخراج و رويه ادارى
زندان و ھمچنين محدويتھاى مطبوعاتى ،-آزادى بيان – و آزادى برپايى انجمنھا ،بر جاى خود باقيند.
در آغاز دھه ھاى  ١٩٦٠گروھى فلسطينى تحت نام  Al Ardتقاضاى تشکيل يک حزب و انتشار روزنامه
اى را نمودند .اين تقاضا با کمک تعداد زيادى کلکھاى قانونى رد شد ،يکى از داليل فرموله شده اين بود،
به حزبى که ھدفش تنھا معرفى فقط يکى از گروھھاى ملى موجود در اسراييل باشد )البته صرفا احزاب
ملى يھودى وجود دارند( اجازه تشکيل داده نميشود.
کارزار بر عليه  Al Ardدر ھر دو ،پارلمان و نشريات شديد بود .من يک اطالعيه تقريبا ماليم را ،جھت
نشان دادن يک رويکرد ،نقل قول ميکنم.
"روشنفکران در ميان اقليت عربى در اسراييل بايد گروه واقع بين ترى را فراھم بياورند ،گروھى که بايد
تالش خود را صرف حل مسئله اقليت عربى ،قبل از اينکه ]با مردم فلسطين آغاز کند[ ،نمايد".
در اينجا  Al Ardتوصيه را از کسى گرفت که بھتر ميدانست و اينکه مردم فلسطين چيزى ھستند که بايد
در ميان عالمت گيومه قرار داده شوند.
دادگاه عالى گفت که نماينده گان  Al Ardدر صورت ورود به پارلمان ،احتماال ،در انتظار اين بودند که
از اين آزادى به شيوه اى استفاده کنند که نازيھا در آلمان کردند .ممنوعيت تحت نام "دمکراسى که از
خودش حمايت ميکند" به اجرا گذاشه شد.

استداللھاى آفريقاى جنوبى
دو يھودى اسراييلى جوان در آغاز  ١٩٧٦فيلمى را معرفى کردند که"من احمد" نام داشت و ھدفش نشان
دادن وضعيت يک کارگرعرب در شھر بزرگ اسراييل ،و دشواريھايى بود که او براى اجاره اتاقى در نزد
يک صاحبخانه اسراييلى داشت".
ھنگاميکه فيلم را بصورت خصوصى براى خبرنگاران و ديگران نمايش ميدادند بلوندى خشمگين از جاى
خود به ھوا پريد و فرياد زد" :به دمشق مسافرت کن!"
"يک بيننده ديگر سوال کرد":آيا من تو يه کشور عربى ميتونستم وضعيت بھترى از آنچه که احمد دراينجا
داره داشته باشم؟" )کف زدنھا( .يک مرد مسن با لھجه روسى گفت] :وقتيکه من به کشور اومدم وضعيت
من بدتر از احمد بود[".

"اين فيلم از جمله نشان ميدھد که يک کارگر يھودى عربى را کتک ميزند .مردى فرياد زد ،اتفاق افتاده،
اتفاق ميفته" .اونا کجا عربھا را ميزدن؟ ٽابت کن که اتفاق افتاده!" .صحنه ديگرى کارگران عرب را در
ساعت استرحتشان نشان ميدھد – به خواندن کتاب مشغول نيستند ،بلکه کارت بازى ميکنند ،و نه در
باشگاه و انجمن  Histadrutبلکه در يکى از مناطق زاغه نشين فقير در حومه شھر آنجايى که اعراب
زندگى ميکنند به دليل اينکه نميتوانند در داخل شھر اتاقى بگيرند .اينم حقيقت داره ،اين تو مقاالت – ه
روزنامه ھا ،برنامه ھاى راديويى و مسائل در پارلمان نشون داده شده .يکى از تماشاگران فرياد کشيد":اين
تبليغاته! چرا اونارو موقعى که دارن کتاب ميخونن نشون نميدن؟ چرا اونا بايد کارت بازى کنن؟" مرد
ديگرى سوال کرد" :درسته که آدمھايى مٽل احمد وجود دارن ،اما ما چرا بايد به کينه خواھى و بدخواھى
دامن بزنيم؟ آيا ھيچ چيز مٽبتى وجود نداره؟ آيا ما اينجا به روستاھاى عربى برق نداديم؟"
در جريان نمايش ويژه ديگرى مردم در سالن فرياد کشيدند" :اگر تا اين حد عاشق اونا ھستين ببرينشون
خوننتون و باھا شون بخوابين".
قھرمان در پايان ميگويد" ،نکته جالب اينه که ]من احمد[ يه فيلم تحريک آميز – ه خشن نيست"...بھترين
کارى که ميشه انجام داد اينه که به جاى ديگه اى مسافرت کنم" .به کاناد يا آمريکا ،مھمتر از ھر چيزى
اينه که اينجا نباشم ،تو اين خيابونا ،و به زناشون نگاه کنم .اونا از من ميترسن ،اونا از من متنفرن ،من
تا حاال ناخواسته بودن )نامطلوب( را تجربه نکرده بودم ".کى ميتونه صاف و صادق بودن اين احساس را
انکار کنه؟ ...ھمزمان در فيلم در مورد حکومت نظامى ،روند اجازه ،مصادرھاى جمعى زمين اعراب به
نفع شھرکھاى يھودى ھمسايه ابدا صحبت نميشود .فيلم در نھايت به ]خانم  [Rabinowitzحمله ميکند
که از دادن اجاره اتاقى به يک عرب ،اگر او خود را به لباس  – Avraham Mizrachه اھل Lachish
در نياورد ،سرباز ميزند .در  ١٧ژانويه  M. K. Wortman١٩٦٧در کميته امور بين الملل – ه پارلمان
گفت....." :فيلم ....نه فقط به شھر ،بلکه به احساسات ھمشھريان نيز آسيب ميزند".
روزنامه نگار اسراييلى ،Amos Eilon i Haaretz ،که من از او نقل قول ميکنم گفت:
"من از تشابه استدالل منتقدان در سينما  Hodو استداللت سنتى ھوادارن آپارتايد در آفريقاى جنوبى
ترسيدم (١ ،چرا شما چيزھاى خوبى که ما براى آنھا انجام داده ايم نشان نميدھيد؟  (٢چرا شرايط بسيار
سخت برادارن آنھا را در کشورھاى ھمسايه نشان نميدھيد؟  (٣چرا شما شرايط بسيار بد  -ه قبل از آمدن
٧٧
ما به اينجا را نشان نميدھيد؟"
77 New Outlook, mars-april 1967, Tel Aviv

ما در شھر  Tiberiasبا پسرى که در رستورانى از ما پذيرايى ميکرد چند کالمى رد و بدل کرديم ،لحظه
اى پس از گفتگو شنيديم که کسى از داخل رستوران فرياد ميزد :موشه! موشه! به پسرک ھنگاميکه بيرون
آمد گفتيم که ما تصور ميکرديم که او فلسطينى بود ،گفت که بود ،با تعجب گفتيم که موشه يک نام يھودى
است ،خجالت زده پاسخ داد :نام من در واقع احمد است .امپرياليسم روانى تنھا اعراب خارج از اسراييل
را مورد آماج حمالت خود قرار نميدھد.

پايگاه تمدن در بيابان
"ريشه ھاى روحى  -روانى خصومت به اعراب يک عقده برترى جويانه ،ناشى از تفاوت ميان تمدن عمدتا
٧٨
اروپايى در اسراييل و سطح توسعه در جھان عرب است".
78 New Outlook, sept. 1964, Tel Aviv

روشى که توسط آنھا تفاوتھا برجسته و استفاده ميشوند ،و نه تفاوت در ذات خود ،عقده را ايجاد مينمايد،
روشى که آن "برتر" احساس ميکند و برتريت خود را نشان ميدھد.
در اکتبر  ١٩٦٠بن گوريون بنا بر اظھار منبعى در پارلمان گفت" :اسراييل بدليل جو در حال رشد-ه شرقى
٧٩
در کشور با خطر بزرگى مواجه است".
79 Menuhin, ibid., s. 161

بنابراين او در آنجا از ھر دو ،اعراب و يھوديان شرقى که از آنھا ميھراسيد ،به دليل اينکه نفوذ آنھا
ميتوانست اسراييل را به کشورى"شرقى" مبدل نمايد ،کشورى که به گفته او به عقب افتاده و خواب آلود
مبدل ميشد ،صحبت کرد.
در ميان مھاجران اروپايى ھراس از غلبه تدريجى نفوذ "شرقيھا" )بيش از  ٥٠درصد از يھوديان در
اسراييل از آفريقا و آسيا ميايند( امريست بسيار رايج .در نتيجه اين ھراس شامل غرورى ميشود از "سطح
تمدن" خودش ،تحقيرى براى "شرقيھا" – و ظاھرا ھمچنين درکى که آنھا قابل پيشرفت نيستند.
اما آنھا در کاشتن خيار استاد ھستند.
)متخصصان اسراييلى پس از جنگ ژوئن با يک شگفتى نقصان نيافته تاييد نمودند که کشاورزى در ساحل
غربى اردون تکامل يافته و شکوفا شده بود .آنھا بر اساس تبليغات صھيونيستى قادر به تصور آن نبودند
– و احتماال انتظار داشتند که آنجا شبيه سيستم استعمارى و کشاورزى عربى متالشى و سلب مالکيت شده
در اسراييل بنظر بيايد .نتيجه اين کشف ،به ھر حال ،ايجاد محدوديتھا بر روى صادرات از ساحل غربى به
مناطق يھودى نشين شد(.
گفته ميشود که در اسراييل آموزش در مدارس عربى به ميزان قابل توجھى بدتر از مدارس يھودى است.
مھمترين دليل شايد اين است که سازمان جاسوسى  Shin-Betبسرعت مدارس آنھا از معلمينى که به
نحوى داراى بينشى عربى – ناسينوناليستى يا سوسياليستى ھستند محروم ميکند .اغلب معلمان آگاه
فلسطينى داراى اين گونه بينشھاى سياسى ھستند ،نتيجه اى طبيعى از سياست صھيونيستى) .در واقع تنھا
حزب سياسى اسراييلى که ميتوان آنرا غير صھيونيستى ناميد  ،Rakkahيکى از دو احزاب کمونيستى،
است(
يک دھم از جمعيت اسراييل از اعراب تشکيل ميشوند ١،٥ .درصد از خدمات دولتى در اشغال اعراب قرار
دارد .اغلب اعراب با تحصيالت دانشگاھى و يا ديگر تحصيالت عالى به کارى مشغولند که ارتباطى با
تحصيالت آنھا ندارد.
 Moshe Menuhinبه نقل از  Jewish Newsletterميگويد ٣٠ ،ژوئن :١٩٥٨
"خانه و آزادى ما از ما ربوده شده .روستاھاى ما توسط نظاميان اداره ميشوند ...ما در معرض بازداشتھاى
خودسرانه ادارى قرار داده ميشويم ...براى دانش آموزان ما امکان پيدا کردن شغلى در دستگاه دولتى
وجود ندارد .تنھا آنھايى که آماده اند شرافت خود را بفروشند و بعنوان جاسوس عمل کنند در دفاتر دولتى
کارى ميگيرند .ستم و زندگى در انزوا که به شما يھوديان تحميل شد ،در حال حاضر ،در اسراييل ،نسلھا
ما را قربانى خود نموده است .ما زمانيکه از حقوقمان دفاع کرديم و بعنوان کارگر و کشاورز در اول ماه
مى در  Nazarethو  Um-al-Fahmصداى خود را بلند کرديم ارازل و اوباش و گانگستر ناميده
شديم".

آزادى مذھب از اين طريق که دولت اسراييل انجمنھاى محمديان را از حق استفاده از اموال خودشان
)" ("wakfمحروم نموده از بين رفته است .بدين ترتيب فعاليتھاى مذھبى ،فرھنگى و اجتماعى بخاطر
فقدان پول محدود شده است.
از ديدگاه من مصادره اموال جوامع مذھبى کامال صحيح است – اما در اين مورد اقدامات بر روى فقط
اسالم متمرکز شده است ،در حاليکه مجامع يھودى ،البته ،تحت تاٽير قرار نگرفته اند(.
يکى از تاٽيرات اجتماعى استعمار و مصادره زمين اينست که خانواده ھاى فلسطينى متالشى ميشوند .يک
و يا دو نفر از اعضاى خانواده جھت يافتن کارى به شھر ديگرى رفته و بسختى توان مالى بازگشت به
خانه را دارند" .خانواده ھا با کارگران نقل مکان نميکنند چرا که شھروندان عرب روستاى خود را بعنوان
"وطن خود" )خانه ،زمين کوچک ،خانواده ،زبان ،سنن ،و مھمتر از ھر چيز – احساس شخصى و مساوات
٨٠
ملى( .قلمداد مينمايند".
80 New Outlook, sept. 1966, Tel Aviv

فلسطينيھا باالترين نرخ زاد و ولد را در اسراييل دارند – و به وضوع اعالم ميکنند که به داليل سياسى
است .در مطبوعات اسراييلى مداوما در مورد اينکه چگونه ميتوان در دراز مدت اکٽريتى اسراييلى را حفظ
کرد بحٽ و گفتگو ميشود ،صھيونيستھا ميان دو مکتب تقسيم شده اند ،اولى که تصور ميکند مسئله ميتواند
توسط مھاجرت حل بشود ،و ديگرى نظريه اى را ميپذيرد که بر اساس آن "بھترينھا" کشور را اداره
ميکنند ،بدون در نظر گرفتن اينکه در اکٽريت قرار دارند يا نه.
اگر اسراييل براى مدتى طوالنى موفق به حفظ مناطق اشغالى بشود طبيعتا مسئله جمعيت حادتر خواھد شد.
آنزمان ساده ترين راه بنا بر عقيده بسيارى اين ميشود که فلسطينيھاى ساکن ساحل غربى و غزه را به
شھروندى اسراييل نپذيرند.

دريافت کننده گان جايزه نوبل و سياست
در پاييز  ١٩٦٧برنده جايزه نوبل  Samuel Josef Agnonيکى از امضاء کننده گان طومار در روزنامه
تل آويو  Haaretzبود .عنوان طومار "براى يک اسراييل کامل" بود و در آن آمده بود:
"پيروزى ارتش اسراييل در جنگ شش روزه ملت و کشور را به عصر تعيين کننده جديدى رھمنون شده
است .اکنون تمام فلسطين در اختيار مردم يھود قرار دارد .به ھمان ترتيبى که ما نبايد از خوده کشور چشم
پوشى کنيم ،نبايد از بيان اينکه آنرا از کجا بدست آورده ايم نيز چشم پوشى کنيم :فلسطين .ما موظفيم که
به تماميت کشور خودمان ،سابقه ملت خودمان و آينده اش وفادار باشيم .ھيچ دولت اسراييلى حق ندارد
که از اين تماميت چشم پوشى کند  ....مھاجرت جمعى از شرق يک از شروط بنيانى حفظ تماميت و ماھيت
يھودى فلسطين است ....امضاء کننده گان جھت دستيابى به ھدف تالش خواھند کرد".
يک پير مرد دوست داشتنى . Agnon،خوب" ،توراتى" و ھر چيزى که ما نويسنده گان سفيد معموال او
را صدا ميکنيم.
آيا من بايد مرزى ميان ادبيات و سياست قائل بشوم؟ يا ميان نويسنده گان و سياست؟ آيا من نبايد نويسنده
گان و آٽار آنھا را با يکديگر مخلوط کنم؟
ھر چيزى سياست است .تمام چيزھا در خدمت حفظ و يا تغيير عمل قرار دارند.
آيا اھميتى دارد که  Agnonيا فرد کامال ناشناسى طومار را امضاء کرده باشد؟ البته.

آيا براى شرايط سياسى – ه غرب آسيا اھميتى ندارد که  Agnonکتابھاى خوبى با ويژگيھاى تقوا و تورات
گونه بنويسد؟ البته .کتابھا و طومارھا در خدمت ھدف واحدى عمل مينمايند ،فقط با ابزار مختلف .يک
غرور کور و نژادپرستانه نژادپرستى بوجود مياورد.
اين بخاطر حسودى نبود که اعراب از دادن جايزه نوبل به  Agnonخشمگين شدند .آنھا آنرا بعنوان اتخاذ
يک موضع سياسى بر عليه خودشان و بعنوان سند ديگرى بر اتحاد جھان سفيد بر عليه مبارزات استقالل
طلبانه کشورھاى آفريقايى – آسيايى در ک نمودند – .و اين البته کامال بديھيست که جايزه ھدفى سياسى
داشت ،اگر چه اتخاذ آن موضع سياسى قبل از ھر چيز بر عدم دانش بنيان نھاده شده بود.

سياست مھاجرت
 Agnonخواھان مھاجرت جمعيست .بسيارى از صھيونيستھا روياى آن روزى را در سر ميپرورانند که
اتحاد جماھير شوروى اجازه  -ى سفر -ه به خارج را به سه ميليون يھودى روسى )اخالف  (kazarبدھد.
آنھا بر اين باورند که با کمک آنھا ،آب شيرين شده دريا و پول  -ه يھوديان سرگردان بتوان کارى کرد که
صحراى سينا شکوفان بشود.
در پايان دھه ھاى  ١٩٤٠بازديد کننده اى در اسراييل تعريف کرد:
" .....دليل واقعى ،آنھا به من گفتند ،اينست که اسراييل کم جمعيت است و توسط دشمنان حاضر و بالقوه
٨١
محاصره شده است ....اسراييل بايد بسرعت پر بشود".
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مفسر روزنامه نيويورک تايمز در وين در  ٢٩دسامبر  ١٩٥٦نوشت:
کمتر از  ٩٠٠نفر از  ١٤٠٠٠يھودى که در خالل ماھھاى اخير از مجارستان نقل مکان نموده اند تصميم
گرفته اند که در فلسطين زندگى کنند".
در ھمان روزنامه ١٣ ،ژانويه :١٩٥٧
"رھبران سازمانھاى امداد رسانى يھودى اعالم کرده اند ،بھترين کارى که اغلب پناھنده گان يھودى
مجارى ميتوانند بکنند ،اگر مايلند که آرزوى آنھا براى ترک اروپا به واقعيت مبدل بشود ،اينست که تغيير
عقيده داده و به اسراييل سفر کنند".
توسط حمالت انفجارى در بغداد ،توسط کمپينھاى تحريک آميز در مراکش ،توسط وارد آوردن فشار بر
روى پرزيدنت روزولت ،توسط باج گيرى از مھاجران ،توسط تقلب و تھديد ،صھيونيستھا اسراييل را به
صدھا ھزار يھودى تحميل نمودند .از ھمان قبل از تاسيس کشور صھيونيستھاى آرمان گرا به انحراف
کشيده شده بودند :اسراييل ديگر براى نجات مردم يھود نبود – مردم يھود براى نجات اسراييل نبودند.
صھيونيسم به جنبشى ناسيوناليستى دولتى مبدل شده بود ،جنبشى که براى اسراييلى که بايد نيرومند و
صاحب نام ساخته و نگاه داشته ميشد ،بدون در نظر گرفتن نيازھاى مردم يھود ،تالش مينمود) .سپس
اينکه شمار زيادى از مھاجران داوطلبانه و با خوشحالى آمده بودند ،البته ،مسئله ديگرى بود(.
از طريق گذار به ناسيوناليسم دولتى سياست تبعيض آميز مھاجرت به اجرا گذاشته شد :در ھمان اوايل پس
از تاسيس کشور قاعده اى به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن  ٨٠درصد از پناھنده گان بايد زير  ٣٥سال
ميبودند ،استٽناء در مورد يھوديانى به اجرا گذاشته شد که مستقيما در معرض تعقيب و آزار قرار داشتند.

به دليل تعجيل براى "پر کردن" کشور در مورد به پيش بردن کمپين براى مھاجرت به اسراييل ،حتى ميان
يھوديان آفريقايى و آسيايى ،اشتباه رخ داد .به دليل اينکه ناسيوناليسم دولتى توسط صاحب منصبان
"سفيد" مشخص ميشود آنھا پس از آن براى مھاجرت "يھوديان متمدن ،ترجيحا از کشورھاى غربى"
تبليغات نموده اند )ھمانطور که بن گوريون در کانال  ٢تلويزيون سوئد در  ٢مى  ١٩٦٨گفت(.
بدين ترتيب از ورود يھوديان غير غربى و يھوديان  ٣٥ساله يا بيشتر به خانه ملى يھودى به گرمى استقبال
نميشود.
و در اين ميان در مورد سه ميليون يھودى در روسيه صحبت ميشود – که بايد بعنوان تالشى جھت
مشروعيت بخشيدن به نياز دولت به قلمرو بزرگتر درک بشود )اما ھمچنين مانند تالش يھوديان اروپايى
که بر روى "شرقيھا" تسلط داشته باشند – و مانند تالش يھوديان ارتدکس اروپاى شرقى براى سکوالرتر
نشان دادن خود نسبت به يھوديان اروپاى غربى.(....
يک اسراييلى گفت" :صھيونيسم شکل يھودى ضد سامى است ".ھمچنين ميتوان گفت که صھيونيسم
بازتاب ضد سامى است :آنھا زمانيکه تحريک در مورد مفھوم ويژگى يھوديان به ذھن خطور ميکند به
ھمان شدت نژاد پرست ھستند – اما آنچيزى که براى يک ضد سامى مفھومى کامل ميشود براى صھيونيسم
نيز زيبا ميشود.
 Herbert Tingsteاين حالت را "يکى از فاضلترين و موفقترين دمکراسيھاى اين دوره و زمانه"
مينامد .او به اين که چه شد که اين چنين شد نيز ميانديشد ،و به اين نتيجه ميرسد "اگر قرار است که
استداللى عمومى را مطرح کنيم ،من تصور ميکنم که بايد بسادگى به آن انسانھا -از آن چھره ھاى مشھور
تا توده ھاى ناشناس که اين کشور جديد را ساختند ،اشاره کنيم .آنھا با احساسى از رسالت ،وظيفه و
اھداف به اسراييل آمدند ،آنھا خود را قابل درک احساس کرده اند ،مسئول براى يک مٽال بزرگ که بايد
٨٢
موفق شود ،آنھا  -در درجات و سطوحى غير معمولى – انسانھاى فداکار با تمايالتى خوب بوده اند.
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ھنگاميکه  Tingstenبه دنبال عللى که از ديدگاه او مٽبت ھستند ميگردد ،به انسانھا و افراد اشاره ميکند.
ھنگاميکه من به دنبال عللى که از ديدگاه من منفى ھستند ميگردم به سيستم ،ايدئولوژى ،و به شرايط
اشاره ميکنم )من البته در مورد موارد مٽبت نيز به سيستم و شرايط اشاره ميکنم ،اما در حال حاضر وقت
کمى را به آن اختصاص ميدھم(.

استعمار و اخالق
صھيونيسم از ھمان ابتدا بر اساس تبعيض نژادى و ھمکارى با امپرياليسم بنيان نھاده شد .از ھمان آغاز
محتواى ايده آلى نظريش فاسد بود و فساد اقدامات غير اخالقى را ايجاد مينمايد که آن نيز به نوبه خود به
افزايش فساد ،و مسائل ديگر منجر ميشود .فاسدان جھت بقاى خود بايد اخالق خاص خود را اختراع کنند
و چنان تصوير کاذبى از جھان ارائه بدھند که بتواند اقدامات غير اخالقيشان را توجيه نمايد .در آنزمان
فساد براى خود آنھا ناروشنتر و به ھمان شيوه اى که مردم آلمان تحت حکومت ھيتلر بودند "ناآگاه"
ميشوند .اما ھمزمان فساد به خوردن آنھا از درون ادامه ميدھد .و امکانى براى خروج از آن دايره وحشت
تا قبل از جبران اولين اقدام غيراخالقى وجود ندارد.
اسراييليھايى که صھيونيسم را ديده اند و تالش ميکنند که با آن و نتايجش مخالفت کنند در تضاد با
ارزشھاى اخالقى شخصى خودشان و اخالق صھيونيستى قرار گرفته اند .ھر آنچه که ميکنند با اينحال از
پشيمانى و ندامت رنج ميبرند.

ما در بيت المقدس با وکيل جوان اسراييلى فليسيا النگر ،که پس از جنگ ژوئن وقت خود را اساسا صرف
دفاع از فلسطينيھايى که توسط احکام ادارى مقامات نظامى دستگير شده اند ميکند مالقات کرديم .در جريان
اين کار او به چيزى حدود شصت مورد شکنجه برخورد کرده )تا آغاز سپتامبر  (١٩٦٨و تالش نموده
است که پليسھا و سربازانى را که مرتکب آن اعمال شده اند پيدا کند.
او ھنگاميکه ما به دفترش در خيابان جافا  ٦٠در بيت المقدس آمديم به روشنى عصبى بود و به ما گفت
که بيرون رفته و جايى در شھر بنشينيم – .او گفت ،ما بعد از اينکه از اينجا بيرون رفتيم صحبت ميکنيم.
پايين در پياده رو او توضيح داد که تلفن او کنترل ميشد و اينکه او مظنون به اين بود که  ShinBetدر
دفتر او ميکروفون نصب نموده بود .اولين چيزى که او گفت نيز اين بود که روزى يکى از نماينده گان
) Shin-Betسازمان جاسوسى اسراييل( به او تلفن زده و متعجب از اين بود که چرا تا آنزمان "او يا
پسرش از بمبى صدمه نديده بودند" .او آنرا بعنوان تھديدى غيرمستيقم برداشت نموده بود.
به ھمراه ھم به مکانى عمومى رفتيم ،و در محل بر روى مبلى که فاصله تقريبا زيادى با محل نشستن بقيه
مردم داشت نشستيم .پس از دو دقيقه او دوباره عصبى شد و پچ پچ کنان گفت که او تصور ميکرد که دو
نفرى که در فاصله پنج تا شش مترى ما نشسته بودند به حرفھايمان گوش ميکردند .او از جاى خود بلند
شد و به ھمراه ھم بجاى ديگرى رفتيم که صحبتھاٮما در ميان ھمھمه قيل و قالھا غرق ميشد .به محض
اينکه کسى از کنار ميز ما عبور ميکرد ،فليسيا ساکت ميشد.

شکنجه Lutfieh :١و Abla
يکى از پرونده ھاى او در مورد سه دخترى بود که دو نفر از آنھا ميگفتند که در زندان بيت المقدس در
معرض شکنجه ھاى شديد قرار گرفته بودند .گزارش فليسيا النگر در مورد شکنجه توسط اولياى دختران
و سازمان زنان عرب در شرق بيت المقدس به کليه کنسولگريھا و سفارتخانه ھا در اسراييل داده شده
بود -چند ھفته اى پس از پخش گزارش رئيس سازمان زنان به ترانس اردون اخراج شد )بعدھا سازمانھاى
بين المللى زنان اسراييل را ناگزير به قبول بازگشت او به خانه اش نمود(
آن سه دختر به اتھام داشتن مشارکت در قاچاق اسلحه از روى رودخانه اردون دستگير شده بودند .بر
روى پل  ،Allenbyمدت کوتاھى پس عبور يکى از دختران ،چمدانى با اسلحه مشاھده شده بود.
)از طرف ديگر اين اطالعات تاييد نشده بودند .دختران توسط احکام ادارى بازداشت شده و به ھمين دليل
وکيل حق نداشت که از موارد اتھام با خبر بشود(.
دو دخترى که ادعا ميکنند که شکنجه شده اند  Abla Shafik Tahaاز بيت المقدس و Lutfieh
 Ibrahim al Hawariاز رام ﷲ ھستند ،ھر دو  ٢٥ساله Abla .زمانيکه دستگير شد متاھل و کودکى
دو  -سه ماه اى را در شکم خود داشت Lutfieh .معلم است و شاعر.
براى دادن کمترين تغيير ممکن در گفته ھاى فليسيا النگر من از ياداشتھاى دقيقى که در طى گفتگوھايمان
برداشتم استفاده ميکنم.
" – Lutfiehاولين مالقات .در حضور ناظر زندان ،اتاق شمارى  – ٦مشھور به اينکه مردم را در آنجا
کتک ميزنند – اتاق با فاصله زياد در زير زمين قرار گرفته ،بدون پنجره ،و درى تقريبا قابل مشاھده بر
روى ديوار – من قبل از اينکه آن را براى اولين بار ببينم دھھا بار در آنجا بوده ام – من مطمئنم که آنھا
را در آنجا محاکمه ميکنند .من او را قبل از دوران زندان مالقات کرده بودم ،من تقريبا نتوانستم او را بجاى
بياورم ،او وحشى به نظر ميامد ،شبيه به يک بلوز پشمى مردانه ،رنگ پريده ،به من لبخند ميزد ،در فک

پايين جاى دو دندان خالى بود .من جوياى حال او شدم ،او گفت که خوب است و به ناظر لبخند زد .من به
عربى گفتم و او نيز چيزى بيشتر از خوب نگفت .من احساس ميکردم که در حال از دست دادن تعادلم
ھستم .افراد ديگرى نيز در اتاق وجود داشتند .من متوجه شدم که بايد ،عليرغم اينکه اجازه نداشتم ،او را
بازجويى کنم .من گفتم تو ،ما ھمديگه رو ميشناسيم ،من ميدونم آخرين بارى که ھمديگه رو ديديم موھا و
دندوناى تو اينطورى نبودن .قاضى گفت ،خانم النگر ،شما اونو بازجويى ميکنيد .من گفتم نه ،من فقط
سوال ميکنم براى اينکه اونو قبال نديده بودم .بدين ترتيب او آغاز به سخن کرد .او گفت که او را مانند
 Ablaدر اتاقى ھمراه با فاحشه ھايى که کتکش ميزدند زندانى کرده بودند ،موھاى او را کنده بودند،
لباسھاى او را پاره کرده بودند – از من سوال کرد که شانه اى دارم من شانه خودم را به او دادم – در
آنزمان مردان حول و حوش من از من بيشتر از او متنفر بودند – او لخت بود و مرد پليس از الى در نگاه
ميکرد او خواھش کرد که کسى دخالت کند اما مرد پليس با چشمانش به فاحشه ھا عالمت داد که ادامه
بدھند ،آنھا تحريک ميکردند .آنھا او را با آتش سيگار ميسوزاندند .بازرس به من و او نگاه کرد ،و مرد
ديگرى گفت ،شما اجازه ميدين که با اون آزادانه صحبت کنن ،واقعا که اينجا چه دمکراسى دارين .بازرس
گفت که ما مسئله را بررسى خواھيم کرد .بعد من گفتم که از شنيدن اين مطلب شوکه و شرمنده شدم ،يکى
که در آنجا بود پرسيد چرا ،اتفاقى براى او نيفتاده .آنھا گفتند :عربھا در موردى برعکس با ما چطورى
رفتار ميکردند ،او گفت :شما ادعا ميکنيد که دمکراسى داريد ،و منو تنبيه ميکنيد اگر چه کارى نکردم.
پس از آن او در حضور بازرس که آنھا را خواند نامه اى به نامزدش ،که شعرى بود ،نوشت )ھمچنين در
زندان( و يکى به مادرش و من آنھا را گرفتم .او قول داد که ھمه چيز درست ميشد .اما پس از آن او گفت
که من او را در مقابل مشکالت و تحقيقات زيادى قرار داده بودم ،من بايد با آنھا باشم و نه بر عليه آنھا.
يک پليس گفت ،اين بخاطر اينه که شما ،خودت ،بمبى را در خانه نداشتى که بتونى منو با اون تھديد کنى.
من نام او در خواست کردم اما او و بازرس از دادن نامش سرباز زدند".

ياداشتھاى مربوط به Abla Shafik Taha
"مالقات با  .Ablaسه ھفته بعد ،او ده روز در زندان بيت المقدس بود .من او را )او نيز در حضور
شھردار در  Al Birehگفته بود( در حضور ناظر زندان مالقات کردم .او گريه را آغاز کرد .و من ميپرسم
که مسئله چيست .من ميدانستم که او مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود ،معاون من قبال او را ديده بود.
او بايد مرا  ١٠روز پيش که عالئم و نشانه ھا روى بازوھايم روشنتر بودند ميديد .و او گفت که با فاحشه
ھا ،زنان يھودى ،که شروع به ضرب و شتم او کردند در يک سلول بود – او حامله بود – و خونريزى
کرد ،اما آنھا ادامه دادند .لباسھاى او را پاره کرده بودند و او برھنه بود – و مرد پليس از الى در نگاه
ميکرد و کارى نميکرد .بازرس اعتراض کرد که اين حقيقت ندارد ،که من در کار پليس دخالت ميکردم .و
او گفت که اين فقط يک طغيان خود بخودى از جانب فاحشه ھا بود .من بعد به پليسھا گفتم؟ او گفت که او
بيھوش شد و پس از آن يک پليس مرد  Dwakاو را کتک زد .او تقاضا کرد که دکترى را مالقات کند و
آنھا گفتند که او اگر اعتراف ميکرد او را پيش دکتر ميبردند .يک زن پليس گفت :اگر حرف نزنى ھر چه
را در شکمت دارى بيرون مياوريم .آنھا او در يک اتاق کوچک بدون توالت زندانى و براى سه روز از
رفتن به بيرون محروم کردند .او از داخل خونريزى ميکرد .من بالفاصله شکايتى را بر عليه رفتارشان
نوشتم و از آنھا بسرعت خواستم که دکترى بياورند".
)شھردار – ه شھر اشغالى  ،Al Birehعبدل جواد اس .آتا ،نيز با  Abla Tahaمالقات کرده و بر روى
کاغذى مطالبى را که  Ablaگفته بود خالصه کرده بود ،پس از آن او آنرا امضاء و مھر رتبه دولتى خود
را بر روى آن زده بود.

داستان او از اين قرار است" :من ،امضاء کننده شھردار شھر  ،Al-Birehخانم  Abla S. Tahaرا،
در حضور يک افسر اسراييلى ،به عبارت ديگر آقاى  ،Goulanمالقات کردم و عليرغم ]دخالت افسر[ به
من گفته شده است که  ١٢فوت بر روٮمعده و سينه اش رقصيده بودند ،در حاليکه روسپيھا تقاضا ميکردند،
"يا اعتراف کن يا بچه ات را ميکشيم".
او پس از شکنجه بيھوش شد ،او گفت که چشم راستش غير معمولى بنظر ميامد .دکتر برن ،ھمان فردى
که قبال به من اجازه مالقات دختر  +اتھامات در مورد شکنجه ،جھت روبرو کردن او با حقايق ،را نداده
بود ،در مالقاتى که بعدھا او با داشتم به من گفت ]حق با شماست+من شما را باور ميکنم[ .او به من وعده
داد که دختر را منتقل کند .عبدل جواد اس .آتا شھردار (Al-Bireh
در مالقات ديگرٮبا  ،Ablaپس از اينکه او و ديگران به زندان ديگرى در نزديکى تل آويو آنجايى که آنھا
اعتصاب غذا کردند منتقل شده بودند ،فليسيا النگر بر اساس دفترچه ياداشت تعريف کرد:
" Ablaسوال کرد :چرا اينھا تا اين حد از ما متنفرند .آنھا حاضرند ما را بکشند ،ما اينجا نيامده ايم که
خانه و زندگى آنھا را بگيريم Abla .آنزمان آماده بود که خودش و بچه را بکشد .من به او توصيه کردم
– براى اينکه با آنھايى که ميخواستند تو ضعيف بشوى مخالفت کنى  -که غذا بخورد.آنھا گفتند که به من
مٽل يک خواھر نگاه ميکردند ،من گفتم در ميان يھوديان روسپى و يھودى خوب ھم وجود دارند .کودکان
از ھمان مھد کودک مياموزند که از اعراب – ه اينجا نفرت داشته باشند ،آنھا را تحقير کنند ،آنھا آيات،
اشعار ياد ميگيرند ،در کتابھاى درسى گفته ميشود که ما بر اعراب پيروز ميشويم چرا که از نظر فرھنگى
و تمدن برتر ھستيم Abla .شوکه شده بود".
يادداشتھاى ديگرى از گفتگو با فليسيا:
" به عقيده من در حال حاضرآنھايى که در شرق بيت المقدس زندانيند بھترين جوانان عرب ھستند .اگر
روزى مذاکرات صلحى رخ بدھد با اينھا ھستند که ما به توافق خواھيم رسيد  -من اين را يک روز در
دادگاھى گفتم که در آن از محقق جوانى دفاع ميکردم که در گذشته از طريق بورس تحصيلى در آمريکا
تحصيل ميکرد و درآنزمان بعنوان عضو الفتح دستگير شده بود .من ھمچنين گفتم که در سياستمان اين
تمايل که براى جلوگيرى از رشد مخالفان ھمه را زندانى کنيم را ميديدم– پس در اينصورت ھمه ٧٠٠٠٠
نفر را در شرق بيت المقدس زندانى کنيد".
"ما نميتوانيم به آن اعترافاتى که تحت شکنجه بدست آمده دست پيدا کنيم – اگر چه ھمواره برنامه اى بر
اين اساس وجود دارد ،آنھا کاغذى دارند که او ،با جمالت معمولى عبرى ،در آن انکار ميکند و پس از يک
ماه کاغذ ديگرى که در آن اعتراف ميکند .در دادگاھھاى نظامى امکان تجديد نظر وجود ندارد ،فقط
دادخواست ،که ھرگز نتيجه اى نميدھد .ما شاھدانى در مورد شنکجه داشته ايم که نشانه ھا و فريادھا را
ديده اند و شنيده اند – گاھى افرادى که در ھمان سلول بوده اند – اما شھود ھمواره توسط پليسى دنبال
ميشوند که انکار ميکند و ميگويد که اعراب خيالبافى کرده و زياد دروغ ميگويند.

شکنجه Salah :٢
موکل ديگر فليسيا النگر  ٣٧ ،Salah Nashashibiساله ،از اورشليم است .او شش ماه در زندان بوده
است.
او خودش ،بر اساس دفترچه ياداشت ،اينچنين ميگويد:

"آنھا مرا در دسامبر دستگير و به نزد افسرى بردند که ميخواست از من بازجويى کند ،اما سوالى نکرد
و من  ١٩روز بدون سوال و جواب ،صابون و پتو در زندان بودم .سپس آنھا او را به اتاقى بردند ،چشمانش
را بستند ،دستان او را از پشت دستبند زدند ،او را به يک اردوگاه نظامى بردند ،و گفتند که شماره او چنين
و چنان بود ، ٢٨٥) .بر روى پالتوى بارانى( .پس دو روز محبوس در يک توالت )عربى( نميتوانست
بنشيند ،بوسيله يک زنجير سنگين بسختى پيچيده شده بود .پس از آن او را با قنداق تفنگ از ناحيه کمى
مورد ضرب و شتم قرار دادند – چشمان او ھنوز بسته بود ،بجز زمانيکه با افسرى مواجه شد .آنھا سپس
سوال کردند که آيا او ميدانست که چرا در آنجاست .گفت نه .آنھا از او خواستند که در مورد کارھايى که
انجام داده بود بگويد .او چيزى براى گفتن نداشت .آنھا فرياد کشيدند ،دروغگو) .افسرى با لھجه عراقى
اسراييلى( افسر ديگرى آمد – بزرگ و خشن .او پرسيد که چرا دروغ ميگويد .آنھا او را به اتاقى بردند و
روى نيمکتى قرار دادند و با دستبندى به نرده اى در باالى پنجره بستند ،نيمکت را با لگد کنار زدند ،بر
روى پا بندھا راه ميرفتند .انگار روحم داشت از بدنم خارج ميشد ١٠ .دقيقه آويزان بود .بدون آب .پس از
 ١٠دقيقه آنھا او را از پشت با دستبندھايى که در کمر فرو ميرفت بر روى زمين گذاشتند ،پاھا بر روى
نيمکت .کفشھا را درآوردند ،بر روى کف پاھايش ضربه ميزدند ١٠٠ ،يا  ٢٠٠ضربه و سپس بر روى
انگشتان ،آٽار آن ھمچنان باقيست .سپس آنھا به باالى پاھايش ضربه زدند .بعد او را بلند کردند و به کف
دست و باالى دستش زدند .براى دو ساعتى او را رھا کردند ،سپس افسر عراقى بازگشت و از او بازجويى
کرد – اما من چيزى براى گفتن نداشتم .گفت که او به سياست عالقه داشت ،که مردم را به اعتصاب تحريک
کرده بود ،اعالميه پخش کرده و اينکه فداييان را ميشناخت اما به چيزى اعتراف نکرد .سومين افسر پرسيد
که او چرا دروغ ميگفت .آنھا او را دوباره آويزان کردند ،ساعت تقريبا  ٣بعد از ظھر است .به او غذا دادند
اما من اشتھايى نداشتم .آنھا کتکش ميزدند بخاطر اينکه بخورد ،با دستھا بر روى صورت .سپس آنھا به
او دو نخ سيگار دادند و او را براى آنروز ،در اتاقى با پتويى بر روى زمين ،رھا کردند .بعدھا من فھميدم
که در اردوگاه  ،Sarafandيک اردوگاه نظامى انگليسى در سمت اسراييل ،بود .روز بعد ھم ھمينطور.
ساعت  ١٢آنھا مرا به مکانى به ميدانى بردند که در آن تپه اى وجود داشت که از آن يک جفت پا بيرون
زده بود" .ما دوست خودمان را کشتيم و ميخواھيم تو را ھم بکشيم ".من فھميدم که آنھا "شوخى"
ميکردند.
آنھا براى اينکه ما را بترسانند درخارج مرتبا با تفنگھاى خود تيراندازى ميکردند .آنھا سپس در اتاق سگ
بزرگى را نشاندند و سرگردى به داخل وارد شد .او گفت که من بايد چيزى را که ميدانستم تعريف کنم ،من
ميتوانم تو را بکشم و به جھنم بفرستم ،ھيچکس در مورد تو سوالى نخواھد کرد .اين سگ ميتواند تو را
بخورد .من نميترسيدم ،فھميدم که او شوخى ميکرد .پس از آن سرگرد و سگ رفتند ،افسر عراقى باقى
بود دوستانه گفت که او بايد بگويد که آنھا ميخواستند به او کمک کنند .افسر ديگرى با دو سرباز وارد
شدند و دوباره مرا آويزان کردند ،سپس بر روى رانھاى او ضربه زدند ،آويزان .تمام بدن من مانند پالتوى
بارانى )که ھمواره به تن داشتم – زمستان بود( آبى شده بود .در حاليکه آويزان بودم از اتاق ديگرى
صداى گريه شنيدم .آنھا گفتند که دوستان تو تعريف ميکنند .آنھا مرا دوباره آويزان کردند و سوال کردند
که من متاھلم يا نه – من نيستم – و دوباره شروع به کتک زدن من کردند – بعد شلوار مرا پايين کشيدند
– با ميل بافتنى پالستيکى  .....به اندامھاى جنسى من .آنھا شش روز ادامه دادند .آخرين شب فردى
غيرنظامى وارد شد ،به من تشر زد ،حرفھاى بسيار بدى زد ،درباره خدا ،درباره من ،درباره ملت من .او
مست بود ،من اھميتى ندادم .دو نفر سرباز ديگر نيز آمدند و مرا با چشمان بسته و زنجير  ٢٠مترى بردند.
سپس يکى از دستان مرا گرفتند و به آھنى به ديوار و دست ديگرم را به درى ،با دستھا کشيده ،بستند و
در را کشيدند ،بارھا .من با صداى بلند گريه ميکردم .سپس مرا به داخل اتاقى پرتاب کردند .من دست چپم
را تا سه ماه نميتوانستم تکان بدھم .صبح روز بعد آنھا مرا به اتاق ديگرى بردند که در آن يک ماشين

برقى با کابلھا بر روى زمين وجود داشت .افسر عراقى گفت که اين ماشين ميتواند براى شوکھاى الکتريکى
استفاده بشود ،من نميخواھم از آن بر روى تو استفاده کنم .من گفتم که تو ميتوانى استفاده کنى چرا که
من چيزى براى گفتن ندارم .او بشدت عصبى شد و اتاق را ترک کرد .آنھا از ماشين استفاده نکردند ،مرا
به اتاق خودم بازگرداندند".
پس از چند روزى او به زندان ديگرى برده شد ،در رام ﷲ ،که او چند ماه بعد پس از اينکه فليسيا النگر
براى او کار کرده بود از آنجا آزاد شد.
 Salahقبال در وزارت کشاورزى اردون کار کرده و ھمچنين بازرس مراقبتھاى بھداشتى در اورشليم
بوده است.
او فلسطينى است و مخالف اشغال فلسطين توسط اردون و اسراييل .چند يادداشت ديگر:
"من از سگ ،ماشين ،غيرو و غيرو نمى ترسيدم -.من از اردون تجربه دارم .من مدت شش ماه در اردوگاه
صحرايى اردون بوده ام – آنجا ھم ھمينطور بود".
"چرا به زندان افتادى] .بخاطر آزادى اين کشور[".
او دوران زندان خود را حساب کرد:
" ١٠روز  ، ١٩٥٣دو سال  ٥٨ – ١٩٥٦سه ماه .پس از انقالب عراق ١٩٥٩ .شش ماه در Sarhah
و پنج ماه در زندان .بارھا براى دو روزى پس از بازديد ملک حسين از اورشليم –  ١٠روز زمانيکه شاه
در اينجا بود .من اھميتى نميدھم .اين زندگى من است .من بايد بر عليه دشمنانمان مبارزه کرده و از
کشورمان بيرونشان کنم .من فلسطينى ھستم".

وکال
چشمان فليسيا النگر زمانيکه در مورد قدردانى دخترانى شکنجه شده ميگفت برق ميزد ،بر اين امر بشدت
تاکيد ميکرد که آنھا به او را بعنوان يک خواھر نگاه ميکردند.
او گفت که دفترش به زيارتگاه فلسطينيھا مبدل شده بود و اينکه پدران و مادرانى وجود داشتند که به آنجا
آمده و گريه کنان درخواست کمک ميکردند .او گفت که به کار خود بعنوان تالشى نگاه ميکرد براى نشان
دادن به فلسطينيھا که يھوديان خوبى ھم وجود دارند .او درباره  Salahاز جمله گفت که در اولين
برخوردشان در زندان رام ﷲ "چنان رنجيده بود که ميگفت از اين محل متنفر بود و ميخواست که به کويت
يا عمان برود .من گفتم که او نبايد اين کار را بکند ،اين ھمان چيزى بود که اسراييليھا از او ميخواستند".
فليسيا ھنگاميکه او را در اورشليم مالقات کرديم بارھا و بارھا بر روى اين امر که ما اجازه نداشتيم که از
او نقل قول بياوريم تاکيد نمود .او بخشا به دليل از دست دادن امکاناتش براى ادامه کار و بخشا بخاطر
اينکه "حادٽه اى" براى او رخ بدھد نگران بود .اما زمانيکه ما ،چند ھفته بعد ،تصادفا او را در تل آويو
ديديم گفت که شايد بھتر بود که ما مينوشتيم – يکى از روزنامه ھاى بعد از ظھر تل آويو چند روز قبل از
آن او را خائن به وطن ناميده بود .او در آنزمان فکر ميکرد که آشکار شدن رابطه اش با روزنامه نگاران
خارجى ميتوانست حمايتى را براى او ايجاد نمايد.
وکيل ديگرى Jamil Shalhoub ،در حيفا ،مسئوليت پرونده شکنجه پر سر و صداى ديگرى را بر عھده
داشت که درآن موکل ،Uthman Bahsh ،در معرض رفتارى در تشابه با آنچيزى که Salah
 Nashashibiناگزير به تحمل آن شده بود قرار گرفته بود ٨٣.او چنان در کار خود پيشرفت کرده بود که

پرونده تا سطح پارلمان برده و دولت فرمان تحقيقات را صادر و يکى از برجسته ترين پزشکان اسراييل
اعالم نمود بود که بازوى از کار افتاده  -ى ) Uthman Bahshکه اعالم نموده بود به دليل کشيدن درى
که  Salah Nashashibiتشريح ميکند آسيب ديده بود( به دليل "فلج روانى" از کار افتاده بود.
 .٨٣مقاله  Jfrاز  Bo Kuritzenدر روزنامه – ى سوئدى  Aftonbladetدر  ٢٠ژوئن  ٦٨و يکى از  Colim Legumدر ٨ Observer
سپتامبر .در ضمن  ٦٨مورد از ضرب و شتم  -ه فلسطينيان در مناطق اشغال شده در گزارشات به "کنفرانس منطقه اى عربى حقوق بشر" در
بيروت ١٠-٢ ،دسامبر ١٩٦٨گزارش شده اند .گزارشات توسط موسسه مطالعات فلسطين P.O.B. 7164, Beirut, Libanon ،منتشر شدند.

وکيل  Jamil Shalhoubجرئت نکرد که پرونده خود را تفسير کند – اما البته او يک ،به اصطالح عرب
– ه اسراييلى است ،فليسيا النگر يک زن يھودى است امرى که دست يابى به او دشوارتر مينمايد.
 ،Shalhoubاز طرف ديگر ،چيز ديگرى براى گفتن داشت ،و من يکبار ديگر از دفترچه ياداشتم نقل قول
ميکنم:
"ما غير قابل اعتماد فرض شده ايم ،به ما شانسى براى اينکه خود را شھروند اسراييل احساس کنيم داده
نميشود .يک شاھد يھودى اسراييلى ھمواره مورد قبول واقع ميشود ،تنھا يک مدرک بر عليه يک عرب
اسراييلى کفايت ميکند .ھر لحظه ھر عربى ميتواند به بھانه اينکه بر عليه دولت ،در مورد  ،Dayanو
ديگران صحبت کرده است به زندان برده بشود – .و ما اينرا ميدانيم ،ما ھمواره دانسته ايم .....ما در چنين
شرايطى قرار داريم :ما نميتوانيم چيزى که به آن متھم شده ايم رد کنيم و ھرگز انجام نداده ايم".

کيبوتز در سينا
اسراييليھا بيش از  ٢٠سال اشغالگر بوده اند .اشغال يک اقدام غير اخالقى ،يک وضعيت از لحاظ اخالقى
اھانت آميز براى اشغالگران ،است.
چه رخ داده است براى کتاب سوم موسى که در آن گفته شده" :بيگانگانى که در نزد شما زندگى ميکنند
بايد بعنوان يک متولد شده در ميان شما محسوب بشوند ،تو بايد او را مانند خودت بپرستى ،شما خودتان
در سرزمين مصر بيگانه بوده ايد" ) .(3 Mos. 19:34در سرزمين مصر ،در شبه جزيره سيناى اشغال
شده ،شھر العريش ،که قبل جنگ ژوئن بعنوان پايتخت منطقه عمل مينمود ،قرار دارد .به فاصله چند
کيلومترى از آنجا مصريھا پروژه احياى زمينھاى بزرگ را آغاز کرده بودند ،در آنجا از طريق آبيارى
مصنوعى منطقه بسيار بزرگى از بيابان را به زير کشت برده و در فضاى بسيار گسترده اى درختان ميوه
کاشته بودند.
در آغاز سپتامبر  ١٩٦٨ھنگاميکه ما در العريش بوديم ١٥ ،ماه پس از جنگ ژوئن ،اين منطقه کامال
خشک ،با لوله ھاى آب قطع شده ،بود.
از طرف ديگر کيبوتزى در کنار شھر قرار داشت .يک کيبوتز .بر روى شبه جزيره سيناى اشغال شده
کيبوتزى ساخته شده و اجازه داده ميشود که يک پروژه – ى در حال حاضر پيشرفته – ى مصرى نابود
بشود .به دليل اينکه دولت مصر در العريش نميتواند به درستى عمل نمايد چرا که به دليل اشغال تنھا دولت
اسراييل ميتواند ابزار مورد نياز و سازمانى مورد نياز را فراھم آورد .اما اجازه داده شد که لوله ھاى آب
– ه از بمباران نابود شده باقى بمانند و براى شھروندان خودشان کيبوتز ميسازند .بيش از  ٥٠٠٠نفر در
العريش بيکار ھستند.
عملى غير اخالقى تر از نيست که اجازه بدھى زمينھاى کشت شده در اين مناطق نابود بشوند.

 Hans Palmstiernaدر "غارت قحطى مسموميت" مينويسد...." :ما نيز استطاعت اين را نداريم که
کشورھاى کوچکى مانند اسراييل ،ھر چقدر که مورد تھديد باشد ،اقتصاد ديگر کشورھا را غارت کند".
در آغاز  ١٩٦٩در دولت اسراييل سه نگرش اصلى نسبت به مناطق اشغال شده وجود داشت ، ١ :مصادره
کليه مناطق موجود ) .٢ .(Dayanمصادره جوالن ،غزه و "مرتب و منظم نمودن" مرز با اردون" .حضور
فيزيکى در سينا ،به عبارت ديگر نيروھاى نظامى در کنار تيران و سوئز )اشکول و وزير دارايى ساپير.
 .٣مصادره جوالن ،غزه و "حضور فيزيکى" در سينا .بخش بزرگى از ساحل غربى اردون به اردون داده
ميشد اما اسراييل يک نوار نظامى مستحکم را در امتداد رودخانه حفظ ميکرد .اردون از بندرى اسراييلى
استفاده ميکرد )معاون نخست وزير آلون(.
توسعه طلبى؟ تمايل به صلح؟

 .٧صھيونيسم – ضد يھود
عدم قابليت اعتماد ما
بخش سرمايه دارى جھان سفيد اين اسراييل را از قبل از ايجادش حمايت نموده است .نتيجه نازيسم اين
شد که احساسات يھودى ستيزى به خالف خود که داراى ويژگيھاى متضاديست مبدل شدند .به ھمان ميزان
که ما يھوديان را ،ھنگاميکه ضد يھود بوديم ،مورد ارزيابى قرار ميداديم اکنون اسراييليھا را مورد
ارزيابيھايى قرار ميدھيم که آنھا را در ارتباط با ما در جايگاھى منحصر بفرد قرار ميدھند .ما با مبارزه
آنھا ،با ويژگى جامعه جھان غربيشان و با پيشرفت آنھا احساس يگانگى ميکنيم – اما با اين وجود از قبول
آنھا بعنوان انسانھاى "عادى" امتناع ميورزيم .ما قابل اعتماد نيستيم.
ما براى يھوديان يک فشار روانى با تاٽيرات منفى را به يک فشار روانى با تاٽيرات بظاھر مٽبت مبدل
نموده ايم .اين پشتک و وارو زدن ما نتيجه اش حمايتيست براى افراطيون صھيونيسم – در نتيجه ما به
فراخواندن شرايطى که ميتواند يکبار ديگر موضع ما را تغيير بدھد يارى ميرسانيم  -به يھودى ستيزى
مستقيم.
تالش جھت روشن نمودن تفاوت ميان صھيونيستھا و يھوديان ،دادن ھشدار در مورد صھيونيسم پيش از
اينکه تمام يھوديان را مسئول نتايج سيستم افراطى قلمداد کنيم ،يکى از اھداف اين کتاب است.
البته من بر اين امر آگاھم که افرادى با تمايالت مستيقم يھود ستيزى بخاطر افکار معيوب خود از پاره اى
از نوشته ھاى من لذت خواھند برند .اما من مطمئنم که من و ناشر من بايد اين خطر را ،بخاطر آنھايى که
خود را اسراييلى ،يھودى ،فلسطينى و اعراب ميخوانند ،بپذيريم.
ھراس از احساسات يھودى ستيزى نبايد مانعى بر سر راه مبارزه بر عليه احساسات يھودى ستيزى ايجاد
نمايد .بخش عمده از آنچه در اين کتاب آمده است ،زمانيکه بشکل مقاالت در نشريات مختلف سوئدى ارائه
شده است ،رد شده اند – و توجيھات اعالم شده دقيقا ھراسى بوده است براى تھيج يھود ستيزى )اگر چه
آن نيز انگيزه ديگرى را نمايان نموده است :ھراس از ضد يھود قلمداد شدن(.

تعاريف

تنھا تعريف قابل قبول از يک يھودى اين است "فردى که خودش را يھودى درک ميکند" .عمال ھر گونه
روشى ديگرى براى تعريف شامل شکلى از محروميت ميشود ،به عبارت ديگر تمايلى به احساسات يھودى
ستيزى .بسيارى از مردم مداوما از نام يا صورت ظاھر آغاز کرده و مردم را يھودى ميخوانند – اگر چه
اين افراد شايد ابدا خودشان را چيزى بجز يک سوئدى ،فرانسوى يا انگليسى درک نکنند.
صھيونيسم ھمان تمايل را شامل ميشود :با غرور اشاره ميکند که اين و آن فرد يھودى جايزه نوبل دريافت
کرد ،اين يا آن فرد يھودى يک سياستمدار برجسته است – اگر چه گيرنده جايزه نوبل شايد که خود را فقط
يک فرانسوى و سياستمدار انگليسى بداند.
احساسات ضد يھودى از مفھوم به اصطالح وفادارى دوگانه يھوديان ھمواره بھره بردارى نموده است
)يکى بر عليه يھوديت يا اسراييل ،ديگرى بر عليه کشورى که آنھا شھروند آن ھستند( – مورد دومى در
لھستان در بھار  ١٩٦٨بود – و اين در مورد صھيونيسم ھم معتبر است ،که رھبرانش بارھا و بارھا
يھوديان را در کشورھاى مختلف ترغيب نموده اند که وفادارى دوگانه خود را "اعالم" نمايند.
صھيونيسم از احساسات ضد يھودى استفاده ميکند ،از آن متولد شده و آنرا تھيج مينمايد.
 Moshe Menuhinنقل قول ميکند:
"يھوديان آمريکايى بايد شجاعت نشان داده و آشکارا اعالم نمايند که داراى يک وفادارى دوگانه اند – به
کشور ى که در آن زندگى ميکنند و "به کشور اسراييل .يک فرد يھودى نبايد اجازه بدھد که متقاعدش کنند
که فقط در کشورى که زندگى ميکند يک وطن پرست خوب باشد" ) ،Nahum Goldmannرئيس
سازمان صھيونيسم جھانى(.
و  Menuhinخودش:
" ...من ميپرسم ،تخليه آواره گان در کجا تمام خواھد شد؟ آيا يک يھودى اجازه ندارد در جايى بجز اسراييل
زندگى کند؟ و چه کسى اين را تعيين ميکند؟ چه کسى تصميم ميگيرد که کشورى چه زمان بايد Judenrein
)پاک و منزه از يھوديان( در نظر گرفته شود؟ آيا من بايد به فرد يا افرادى که شيوه تفکرشان فرسنگھا با
من فاصله دارد اجازه بدھم که در مورد سرنوشت من تصميم بگيرند؟ من مسئوليت جمعى يھوديان را براى
ديگر يھوديان بعنوان يھوديان انکار ميکنم .چرا يھوديان رومانيايى که مايلند کشور را ترک کنند انتخاب
ديگرى بجز اسراييل ندارند؟ چرا  United Jewish Appealبه يھودى آمريکايى اين فرصت را نميدھد
که ھر کسى را که مايل است به اينجا به آمريکا بياورد؟ آيا ما در اينجا آينده اى نداريم ،چنان غم انگيز،
٨٤
که يھوديان رومانى ترجيح ميدھند که براى ايجاد مناقشات ديگرى با اعراب در خاور ميانه زندگى کنند؟"
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 Menuhinھمچنين در مورد کمپين ھاى تحريک آميزى سخن ميگويد که صھيونيستھا بسوى ضد
صھيونيستھايى که بعنوان يھودى درک ميکنند ،نشانه ميروند.
اين کار ما نيست که تعيين کنيم چه کسى يھودى است و يا افرادى که خود را يھودى احساس ميکنند
ميخواھند با زندگى خودشان چه بکنند .و اگر آنھا احساس وفادارى دوگانه اى دارند و با اينحال ميخواھند
در کشور ديگرى بجز اسراييل زندگى کنند به خودشان ارتباط دارد.
 Sartreنوشته است:
"يک يھودى ميتواند خود را بعنوان فرانسوى قلمداد نمايد ) ،(s’affirmer francaisاما ھمچنين ميتواند
کشورى را مطالبه نمايد که در آن مالک زمين و استقالل است – ".معضل موجود در اين ادعا اينست که

 Sartreمانند صھيونيستھا توجه چندانى به اين امر نميکند که آن زمين و استقالل در کجا و چگونه بدست
خواھد آمد.

نگرش "انساندوستانه"
" بايد اعتراف کنم که بشدت به اين کشور وابسته ام و تصور ميکنم که ھرگز نبايد آنر از دست بدھم .اين
واقعبينانه نيست – اما در مورد برخى از پديده ھا در زندگى ھمه انسانھا به احساسات خود وابسته اند".
) ،Alisa Lewenburgتل آويو(.
اين انسانھا ھستند که من درباره آنھا صحبت ميکنم ،نه يھوديان و فلسطينيھا – .اما تا چه ميزان استطاعت
شنيدن سخنان اين خوش شانسھا را ،آنھايى که در اسراييل ميتوانند خود را انسان احساس کنند و نه در
درجه اول يھود ،دارم؟
يک نظر ديگر:
"من تنھا عرب کالس بودم و کسى ابدا با من صحبت نميکرد .من شنيدم که حتى کسى گفت که وجود من
در آنجا ]اتالف پول[ بود" ) -من ،استافان ،حتى نميتوانم نام اين فلسطينى را ادا کنم(.
مسئله "انساندوستانه خالص" قابل بازبينى نيست – در اساس روشى براى باز بينى فعاليتھاى انسانى و
موقعيتھا وجود ندارد .تنھا نقطه شروع آگاھى سياسى ،ايدئولوژيکى و شرايط تاريخى است .من شنيده ام
که بسيارى از اسراييليھا رابطه ميان فلسطينيھا و اسراييليھا در کشور را بعنوان "عشق دو مرد به يک
زن" نشان ميدھند ،به نظر می رسد که به اين مفھوم باشد ،که "زن ھمانى را انتخاب ميکند که ميخواھد"
يا اينکه "حق" – ه دو مرد بر روى آن زن به يک ميزان است و به ھمين داليل ناگزيرند که با يکديگر
مبارزه کنند و در اين ميان بھترين پيروز ميشود" .اين قياس کامال نادرست است.
نه انتخابى از جانب طرفين مناقشه وجود دارد و نه حق به تساوى تقسيم شده .آنچيزى که در آنجا وجود
دارد استعمار ،اخراج ،اشغال و تبعيض نژادى است.

"اسراييلى ديگر"
تنھا سازمان غير صھيونيستى و ضد صھيونيستى آشکارى که در اسراييل وجود دارد سازمان سوسياليستى
اسراييل Matzpen ،است .از آنجايى که مواضع اين سازمان و من در اغلب موارد ،نه در ھمه موارد،
يکسان ھستند ،ميخواھم در اين رابطه مجموعه اى از نقل قولھا را از کتاب آنھا "اسراييل ديگر" ارائه
بدھم .اطالعاتى که در اين نقل قولھا وجود دارند براى مردمى که براى زمانى طوالنى موضعى موافق با
اسراييل داشته اند "توھين آميز" ھستند ،چنان توھين آميز که به تصور من تاکيد بر اين امر که اين
اسراييليھا ھستند که آنھا ارائه مينمايند ضرورت دارد.
"رابطه ميان صھيونيسم و يھودى ستيزى توسط پوششى احساسى احاطه شده است و مانع از اين ميشود
که بسيارى از مردم ،از جمله يھوديان ،نگرانيھاى خود را بيان کنند .اين عدم تمايل براى افراد مبلغ  -ه
صھيونيسم که مداوما از آن استفاده کرده و با آن بازى ميکنند شناخته شده است .اغلب گذاردن تفاوت
ميان اين استفاده و باج گيرى عاطفى امکان ناپذير است".
"صھيونيسم يھودى ستيزى را بعنوان نگرش معمولى و طبيعى جھان ضد يھود نسبت به يھوديان ميپذيرد.
صھيونيسم يھودى ستيزى را بعنوان يک پديده پيچيده ،منحرف شده قلمداد ميکند ،اين پاسخيست به يھودى
ستيزى اما نه به رويارويى و محکوميت و يا مبارزه اى بر عليه آن.

صھيونيسم در فلسطين جامعه اى ناسيوناليستى را احياء و در آن يھوديان را جھت اعمال حقوق سياسى
بخصوصى به اکٽريت مبدل نمود در حاليکه اقليت )بويژه اکٽريت فلسطينى سابق( مورد تبعيض سياسى،
قانونى ،اجتماعى و اقتصادى قرار داده شد.
اين شرط اساسى که تعقيب و آزار اقليتھا عنصريست تفکيک ناپذير و منفى در رفتار انسانى ،رفتارى که
ھيچ تعليم و تربيتى ،ھيچ آزاد سازى و يا بھبود شرايط اجتماعى و اقتصادى نميتواند آنرا از ميان بردارد
از جانب صھيونيسم پذيرفته ميشود .به عنوان يک نتيجه تصور ميشود که يھودى ستيزى مسئله اى باشد
که يھوديان دستخوش آن ميشوند ،نه انسانيت .به عبارت ديگر صھيونيسم به لحاظ اخالقى ،روانى و
اجتماعى از خود بيگانگى يک اقليت آسيب پذير است".
" در نزد صھيونيسم آن مفروضات صھيونيستى منجر به رويکردى سياسى ]عملى[ نسبت به يھودى
ستيزى منجر شد .بدين ترتيب براى مٽال  Herzlبا  ،Plehveوزير داخله – ى يھودٮستيز – ه بد نام در
نزد تزار ،که در سال  ١٩٠٣به او نامه اى داد که در آن آمده بود که جنبش صھيونيستى ميتوانست بر
روى کمکھاى "مادى و معنوى دولت تزار در مورد اقداماتى که جنبش صھيونيستى به منظور کاھش
جمعيت يھودى اتخاذ نموده بود حساب کند ،مذاکره نمود" )دفترچه خاطرات  ،Gollancz ،Herzlص
.(٣٩٨
توافق مشابه اى توسط مذاکرات ميان  ،Arlossorofدبير کل در ) Histadrutسازمان سراسرى
صھيونيستى( ،و نازيھا  ١٩٣٤بدست آمد .شناخته ترين شده ترين – ه اين مذاکرات احتماال ھمانى بود که
ميان  ،R. Kastnerدبير کميته صھيونيسم در بوداپست ،و آدولف آيشمن]) ،حمل و نقل مردان يھودى
از اس اس[( ،در بوداپست  ١٩٤٤انجام شد .پس از اينکه او  Kastnerرا توسط ارائه اجازه – ى فرار
به ھزار تن از ٽروتمندترين يھوديان به سوئيس مايل به ھمکارى نمود آيشمن از او جھت متقاعد نمودن
 ٨٠٠٠٠٠يھودى سرکش مجارى ،براى اعزام به ]اردوگاه کار[ در سوئيس ،که سوار قطار بشوند استفاده
کرد".
قتل عام يھوديان در خالل جنگ جھانى دوم تصوير آنھايى را که در فلسطين در راس جامعه يھودى قرار
داشتند کامال تغيير داد .تا قبل از آغاز جنگ تصور ميشد که اين رھبرى تنھا صاحب منصبان ،البته منحصر
بفرد ،جامعه يھودى را نمايندگى ميکرد ،اما پس از سال  ١٩٤٥و بويژه پس از استقالل ، ١٩٤٨ ،آنھا
کارى کردند که به عنوان تنھا نماينده يھوديان جھان به نظر برسند ،آنھا احزاب ديگر ،از جمله خود-ه
جنبش صھينويستى ،را کامال تحت الشعاع قرار دادند .پس از تٽبيت اين تصوير ،يکبار بخوبى ،رھبرى
اعمال نفوذ بسيار عظيمى را در سراسر غرب آغاز نمود .دو مٽال نشاندھنده اين امر است.
دولت رژيم  ،Adenauerھنگاميکه واشنگتن بر آن شد که  *Adenauersآلمانى را در اتحاديه غرب
ادغام ،ارتش آلمان را بازسازى و با ناتو ھماھنگ نمايد ،بايد "اعاده حيٽيت" و به چيزى "قابل احترام"
مبدل ميشد .انجام اين مھم البته بر عھده بن گوريون گذاشته شد .واشنگتن بر اساس مقررات توافقنامه
"جبران خسارت" با  Adenauerامضاء کرد و بدون اينکه خود را نگران اعتراضات شديد در داخل
اسراييل بنمايد آشکارا گفت" :آلمان امروز آلمان ديروز نيست".
*
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D
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مترجم

"در جريان محاکمه آيشمن در اورشليم شاکى ،بنيابگذار قوانين نژادى در نورمبرگ که مبناى قانون براى
تبعيض نژادى در آلمان نازى را تنظيم کرده بود ،مراقب بود که از ذکر نام  Globkeاجتناب نمايد .در

غرب ،اينکه  Globkeيکى از ھمکاران نزديک  Adenauerبود و اينکه در مورد اين مسئله مذاکرات
شديدى در پشت صحنه جريان داشت ،چندان شناختى وجود ندارد.
آن عمل به تدريج به اين رسم و عرف توسعه يافت که سياستمداران – ه "قابل احترام" که در کشور
خودشان محکوم به تبعيض نژادى شده بودند بازديدى رسمى را به اسراييل جھت ارتقاء شناخت خود
ترتيب دادند ،سه تن از اين محترمان  ،Jacques Soustelleناسيوناليست افراط گراى فرانسوى،
 ،Franz-Joseph Straussناسيوناليست افراط گراى آلمانى ،و  ،Enoch Powellوزير سابق – ه
محافظه کاره انگليسى ھستند .در آوريل  ١٩٦٨آقاى پاول در انگلستان فاجعه اى را ،زمانيکه يک سخنرانى
نژادپرستانه را ايراد نمود ،بپا کرد.
شش ھفته بعد او يک دعوتنامه معتبر اسراييلى را پذيرفت و از اسراييل بعنوان مقامى رسمى بازديد کرد.
مکانيزم تبليغاتى در اين بازديدھا بر اساس اين واقعيت بنا نھاده شده اند که افکار عمومى را در غرب
وابسته به پذيرش اينکه دولت اسراييل ]سخنگوى وجدان يھودى[] ،حاميان شش ميليون يھودى که توسط
آلمانيھا قتل عام شدند[ است بنمايند.
به ھمين دليل انتظار ميرود که دولت اسراييل ھر گونه راسيستى را افشاء و محکونم نمايد .اگر ،Soustelle
 ،Straussپاول و ديگران رسما ميتوانند به اسراييل ،بدون برخورد – ه با تظاھرات خصمانه اى ،دعوت
بشوند – رژيم چگونه ميتواند نژاد پرست باشد؟ آقايان فوق الذکر در سکوت ميپذيرند که بخاطر تصوير
آراسته و مھذب خود بايد با حمايت مستقيم و غير مستقيم جبران نمايند.
اين امر تا حد زيادى يک توافق محرمانه مانند درک دو طرفه ميان صھيونيسم و يھودى ستيزى ،اگر چه
در لباس رسمى جديد ،به حساب نميايد".
"تمدن غربى يھودى ستيزى را بعنوان فرزند مشروع و نازيسم را بعنوان غيرمشروع خود بوجود آورد.
يھوديت ارروپايى ناتوان از ديدن يھودى ستيزى بعنوان محصولى از يک تمدن که خود بخشى از آن بود،
آنرا بعنوان "سرشت طبيعى انسانى" و صھيونيسم را جھت غالب آمدن بر )) (cope withمقابله با( اين
از خود بيگانگى مطرح نمود.
زمانيکه اين دو نظريه – ى از خود بيگانگى بر ذھن بشريت غالب آمدند قتل عام يھوديان و کشور اسراييل
به واقعيت مبدل شد .سرانجام اين ھرم – ه از خود بيگانگيھاى تمدن غربى توسط پذيرفتن کشور
صھيونيستى بعنوان "وجدان کشورغربى" تاجگذارى شد.
در چنين شرايطى اين قابل درک است که افکار عمومى در غرب تمايلى به انتقاد ،افشاء و محکوم نمودن
صھيونيسم نشان نميدھد ،اما آنھايى که از اين وضعيت خشنود ھستند بايد دستکم آگاه باشند که در سکوت
٨٥
مفروضات اساسى نژاد پرستى را پذيرفته اند".
85 Israeli Socialist Organization, ibid., s. 8-10

مشکل کسى که انتقاد ميکند
من ،ھنگاميکه که کسى انتقادم را به سياست صھيونيستى ميپذيرد ،ھمواره مظنون شده و تامل ميکنم تا
ببينم که او مرد/زن چرا و بر اساس کدام ديدگاه سياسى خرده گيرى ميکند.
زمانيکه فردى از اسراييل از طريق بازگشت به اين جمله که "ما يک بدھى به مردم يھودى داريم" و "من
خود را در اين بدھى شريک ميدانم" حمايت ميکند ،من برآشفته و گاھى ھراسناک ميشوم.

در ھفته نامه يھودى شماره  ، ١٩٦٨ ، ٨نطقى از يک سفير مستعفى اسراييلى،Yaacov Shimoni ،
تحت عنوان "ايدئولوژى در بسته يا چپ جديد گمراه شده" منتشر شد .سه نقل قول:
"من تصور ميکنم که موضع ضد اسراييلى که غرب – ه جديد را مشخص مينمايد يک تراژدى است – نه
براى اسراييل بلکه براى اين راديکالھاى جوان ،به دليل اينکه اين موضع در مورد فقر فرھنگى شھادت
ميدھد که آنھا توسط آن نظرات خود را از پيش بسته بندى شده ،بدون اينکه مسائل را مطالعه و تجزيه و
تحليل کنند و به دنبال درک آنھا بروند ،خريدارى ميکنند"....
"اينکه حتى در اين گروھھا تعدادى جوان يھودى وجود دارند بصورتى مضاعف تاسف آور است .ميان ھر
نسلى و ھر کشورى وجود داشته اند برخى از يھوديان که توسط پشت کردن به مردم خودشان در جستجوى
اطمينان خاطر در مورد بلوغ فکرى خود بوده اند .اما اين به فصل آسيب شناسى روانى اجتماعى يھودى
تعلق دارد .اين پديده نتيجه ھزاران سال آواراگى بوده و ارتباط بسيار کمى با حق حيات اسراييل دارد".
درک وضعيت اسراييل براى يک سوئدٮتقريبا غيرممکن است ،شيمونى مينويسد" ،يک سوئدى – کامياب
در کشور صلح آميز و ٽروتمند خود ،يک سوئدى که  ١٥٠سال است جنگى را در کشور خودش تجربه
نکرده است ،کشورى که ھستى ،آزادى و استقاللش از جانب کسى مورد سوال قرار نميگيرد ،کشورى که
مرزى با کشورھاى متخاصم ندارد ،کشورى که در آن تخريب و ترور رخ نميدھد"..
انتقاد به سياست اسراييل ميتواند ناشى از فقر فکرى باشد – در ضمن اگر کسى ھمانى باشد که شيمونى
بعنوان يھودى در ک ميکند و صھيونيسم را مورد انتقاد قرار ميدھد از نظر روانى آسيب ديده است .ضمنا
اگر کسى سوئدى است از چيزى خبر ندارد و بھترين کارى که ظاھرا ميتواند بکند اينست که ضد عرب
باشد.

آسيب پذيرى صھيونيسم
"مزيتى" در صھيونيسم بودن وجود دارد :از انتقاد ميھراسد .توسط سياست استعمارى و نژاد پرستانه
اسراييل به کشورى مبدل شده است که نميتواند خود را بدون دريافت يک کمک گسترده اقتصادى از خارج
اداره کند ) ١٩٦٧ – ١٩٤٩اسراييل  ٨٠٩٢ميليون دالر= ٤٢ميليارد کرون سوئدى کمک خارجى دريافت
نمود – و اينکه برپا کردن جنگ براى صھيونيستھا مفيد است از اينکه کمک براى ماه ژوئن  ١٩٦٧تا
 ٢،٥ميليارد کرون کاھش يافت ٽابت ميشود ( ٨٦و دامنه کمکھاى اقتصادى البته وابسته به حسن نيتى
است که کشور از آن برخوردار است.
86 Financial Times 30 april 1968

به عبارت ديگر انتقاد از سياست افراطى صھينويستى ميتواند چشمان بسيارى از ارائه دھنده گان کمک
مالى را باز کند – و بنابراين نتيجه اش ميتواند ھر دو ،فشار روانى و اقتصادى باشد که به نوبه خود
سياست اسراييل را تغيير بدھد.
حساسيت صھيونيستھا براى مٽال از تظاھراتى به اٽبات ميرسد که بر عليه وزير امورخارجه Aba Eban
در خالل بازديدش از استکھلم در مى  ١٩٦٨انجام و منجر به مباحٽ جدى و تفاسير راديويى در اسراييل
شد ،مفسرى در  Kol Israelاز جمله گفت :به دليل اينکه ظاھرا احساسات طرفدار عربى در سوئد وجود
دارد )براى صھيونيستھا البته ھر گونه ھوادارى از اعراب عرب ھوادارى از اسراييل نيست( بايد يقينا در
ادامه از قلمداد نمودن ھر يک از کشورھاى اسکانديناوى بصورتى جداگانه پرھيز و در عوض به آنھا
بعنوان مجموعه اى نگاه کرد .بنا بر اظھارات مفسر از طريق اين رويکرد جامع ميشد که در عبارات دلگرم

کننده اى که توسط وزير امور خارجه نروژ  John Lyngادا شد حمايت دريافت نمود )که بيانات او ظاھرا
آنچنان مٽبت بود که بتواند جبران کننده تظاھرات در اسلو باشد(.

چه کسى بر روى تخته مينويسد؟
اشغال مداوم و گسترده قلمرو عربى ،مصادره اورشليم ،استفاده اسراييل از بخش بزرگى از منابع نفتى
مصر و غيره شمار فراوانى از مردم را وادار به انتقاد و يا دستکم مشکوک و بدبين نموده است.
حمله به فرودگاه بيروت در  ٢٨دسامبر  ١٩٦٨بسيارى را ،ظاھرا ،ناگزير نمود که به سياست اسراييل به
شيوه جديدى نگاه کنند – اگر چه نشريات تالش خود را به نحو احسن نموده اند که حمله را بعنوان يک
اقدام دفاعى برحق جلوه دھند .مھم اينست که انتقاد  -ه در حال رشد تحت تاٽير احساسات قرار نگيرد و در
عوض بر روى اطالعات به شيوه اى بنا شود که از نظر سياسى قابل ھدايت باشند – ابتدا از آن طريق
است که ميتوان از تقويت ضد صھيونيسم اجتناب ورزيد.
مائو ميگويد" :از نظر تاريخى براى کليه نيروھاى ارتجاعى که در آستانه تباھى قرار دارند آخرين عالج
مبارزه نااميد کننده بر عليه نيروھاى انقالبى است – ".حمله به فرودگاه بيروت اقدامى از روى ياس بود،
در مبارزه خود بر عليه جنبش آزاديخواه فلسطين صھيونيستھا احتماال مستاصل تر خواھند شد .در اين
مرحله درک آنچه که در حال وقوع است اھميت دارد.
گسترش آگاھى در مورد اينکه تبلغيات صھيونيسم چگونه عمل مينمايد ،اينکه صھيونيسم با دريافت حمايت
از ما ادامه حيات ميدھد ،اينکه صھيونيسم از يھودى ستيزى استفاده ميکند يکى از اھداف اين کتاب است.
در ميدان  Sergelدر استکھلم ،کامال روشن نيست که شعار ضد يھودى نوشته شده بر روى تخته شعار
نويسى ،توسط يک ضد يھود نوشته شده باشد.
در پاييز  ١٩٦٨صھيونيستھا کارزارى را براى دلسرد نمودن ما از اينکه اسراييل را مورد انتقاد قرار
دھيم آغاز نمودند ،Nahum Goldmann .آنزمان رئيس کنگره جھانى يھودى ،شايع نمود که "عناصر
ضد يھود در به اصطالح جريان چپ جديد وجود داشتند" ) – DN 30.11يکى روزنامه ھاى سوئدى –
مترجم( – .اين مسئله ايست که سازمان سوسياليست اسراييلى آنرا "باج گيرى عاطفى" ميخواند )ص
.(١١٦
 Alvar Alsterdalجزوه اى را به نام "اسراييل و يھوديان در اتحاد جماھير شوروى" منتشر نموده
است .او در اين جزوه خواننده گان را به مالحظه  ٣٥نقاشى سياسى از نشريات شوروى دعوت ميکند و
از آنھا ميخواھد که "تعيين کنند که تصاوير يھودى ستيزيند يا صرفا ]ضد صھيونيستى[" .در اينجا نيز
انتقاد از احساسات ضد يھودى در اتحاد جماھير شوروى در خدمت لجن پراکنى به انتقاد چپ از اسراييل
قرار ميگيرد به دليل اينکه نقاشيھاى سياسى صرفا بعنوان احساسات ضد يھودى تشريح ميشوند )عليرغم
احساسات ضد يھودى در اتحاد جماھير شوروى ،عليرغم وجود امپرياليسم روسيه در جھان عرب و عليرغم
اينکه روسھا تا بحال عليه فلسطينيھا کار کرده اند ،تشابھات بسيارى ميان اتحاد جماھير شوروى و ديگر
تجزيه و تحليلھاى سياسى سوسياليستى وجود دارند(.

قدرت سياه و صھيونيسم
صھيونيستھا معتقدند که پنج ميليون يھودى در آمريکا وجود دارد )بسيارى از آنھا خود را نه بعنوان
يھودى بلکه فقط آمريکايى درک ميکنند( .در ميان آنھايى که خود را يھودى درک ميکنند بخشى به طبقه
مرفه آمريکايى تعلق داشته و وقت خود را صرف تقويت حمايت آمريکا از اسراييل ميکنند.

مانند بقيه نيروھاى مترقى در "جھان سوم" جنبش قدرت سياه - ،Black Power ،ه آمريکايى آشکارا
به حمايت از اعراب بر عليه صھيونيستھا برخاسته است.
اين وضعيت خطرات آشکارى را براى يھودى ستيزى در ميان سياھان آمريکا در بر دارد ،يک يھودى
ستيزى که ضد صھيونيسم را اساس و پايه خود دارد ،اما ،بصورت ساده اى ،تحت تاٽير تعداد زيادى از
يھوديانى قرار ميگيرد که بخشى از مقامات آمريکايى ھستند ،يھوديانى که سياه پوستان با آنھا مبارزه
ميکنند.
آيا صھيونيسم مسئله اى را حل کرده است؟
اين امر مسائل بسيارى را ايجاد نموده و ميتواند ايجاد نمايد .اين تھديديست ،در ھر جايى که ھستند ،بر
عليه يھوديان.

 .٨فلسطينيھا و مبارزه آنھا
در راه ھويت
مردم فلسطين پس از جنگ ژوئن  ١٩٦٧براى ايجاد دوباره ھويت انکار شده خود تالش نموده اند و
ميتوان جنبش مقاومت فلسطين را بعنوان يکى از فعالترين نيروھاى ضد امپرياليستى در غرب آسيا قلمداد
نمود.
اين جنبش اجازه نميدھد که توسط ھيچيک ،نه عمان ،دمشق و نه توسط قاھره رھبرى بشود و با صھيونيسم
با ھدفى دوگانه که بخشا فلسطين را بازسازى نمايد و بخشا بر عليه تالشھاى ابرقدرتھاى امپرياليستى که
ميخواھند خلق عرب را متالشى نمايند مبارزه ميکند .بنابراين اين جنبش براى يک ھويت دوگانه نيز تالش
ميکند :حق مردم فلسطين بر اساس قانون محل اقامت ،و حق مردم عرب بر اساس وحدت مردم عرب .به
يھوديان در اسراييل حق شھروندى در فلسطين ارائه ميشود و به يھوديانى که در گذشته در ديگر کشورھاى
عربى زندگى کرده اند امکانات الزم جھت بازگشت به مناطق مسکونى قديمى خودشان ارائه خواھد شد.

طبقه کشاورز -ه تحت ستم
توسعه تا يک جنبش توده اى فلسطينى دشوار بوده و بخشا ھنوز بسيار دشوار است.
مانند ديگر مناطق  -ه تحت کنترل سلطان عٽمانى در استانبول فلسطين طى صدھا سال توسط فرمانداران
سلطان )پاشاھا( و زمينداران بزرگ فئودال به وسيله اى براى رقابت در استٽمار مبدل شده بود .بخش
بزرگى از مردم توسط اين استٽمار به بردگى کشيده شده بودند در حاليکه کشور به دليل جنگل زدايى،
اصراف در استفاده از امکانات آبى و استفاده گسترده از زمين سقوط نموده بود.

پس از آن انگليسيھا و صھيونيستھا آمدند ،ھر دو تمايلى به تغيير شرايط اجتماعى نداشتند اگر چه يھوديان
در برخى موارد – براى مٽال در مورد حمل و نقل – و کارگر بندر – به اين عالقه داشتند که کارگران
فلسطينى را به نحوى سازماندھى کنند که بتوانند با شرايطى برابر در مورد فرصتھاى کارى رقابت کنند.
ھمزمان با اينکه انگليسيھا و يھوديان ايده ھا و فن آورييھايى را معمول نمودند که البته روابط اجتماعى
فلسطينيان را نيز تغيير داد ،انگليسيھا بخصوص ،زمانيکه مسئله به خودشان و سيستم سياسى در فلسطين
مربوط ميشد ،جھت اعمال سياستھايى محافظه کارانه تالش نمودند .به منظور حفظ به اصطالح نظم و
قانون در کشور انگليسيھا سياست تقويت جايگاه اربابان فئودال و حفظ روابط دوستانه خود با آنھا را
انتخاب کردند .بدين ترتيب ھمراه با ترميم سيستم سياسى روابط اجتماعى نيز تغيير کرد.
يکى از داليلى که اين سيستم به آن نظم و قانون مورد نظر دست نيافت مھاجرت يھوديان و ساخت و ساز
جامعه يھودى بود که صنعتى شدن تدريجى ،سيستم ارتباطى – و بازارى پيشرفته تر و سياست بطور کلى
نژاد پرستانه تاٽيرات منفى اجتماعى بر روى ،ھر دو ،مردم و اربابان فئودال محافظه کار داشت .پس از
آن اولين جنگ آزاديبخش ملى در دھه ھاى  ٣٠برھبرى اربابان فئودال ،رھبران مذھبى و برخى از گروھھا
در ميان طبقه صاحب منصب تحصيکرده رخ داد .مردم فلسطين ، ١٩٤٧ ،تا بيش از  ٨٠درصد ھنوز يک
طبقه کشاورز – ه تحت ستم بودند.
پروفسور جامعه شناس  Morroe Bergerدر " " The Arab World Todayدر مورد نقش
قدرتھاى بزرگ در غرب آسيا مينويسد و تاييد مينمايد که ھمه آنھا مشارکت خود را در منطقه توسط اتحاد
با "گروھھاى محلى آغاز نمودند که ارزشھاى سياسى متعلق به آنھا را نمايندگى ميکردند :انگليسيھا با
زمينداران بزرگ محافظه کار ،آمريکاييھا با طبقه مطلع از فن آورى که به فعاليت تجارى خصوصى عالقمند
بودند ،و روسھاى شوروى با طبقه اى که به ايجاد حاکميتى ملى از طريق دولت و جايگاھى که امکان
سازماندھى و دستکارى در توان انقالبى که در ادغام با فقر توده اى و تغييرات بزرگ اجتماعى وجود دارد
٨٧
عالقمند بود.
87. Berger, ibid., s. 296

بيابانھا به آسانى شکوفان نميشوند
فلسطينيھا ،در حاليکه فلسطين ھنوز بعنوان کشورشان وجود داشت ،فقط در معرض شکل انگليسى
امپرياليسم قرار داده شده بودند ،اما با گذشت زمان اين شکل به استعمار مستقيم مبدل شد.
ميان سالھاى  ٤٩ -١٩٤٨مطمئنا اغلب زمينداران بزرگ و روشنفکران فلسطينى نيز فرار کردند ،اما
اکٽريت قريب به اتفاق پناھنده گان از کشاورزانى تشکيل ميشدند که امکانات زندگى براى آنھا در خارج از
محل اقامتشان بسيار محدود بود .اغلب آنھا فاقد تحصيالت و زندگى خود را تحت ستم مستقيم فئوداليسم و
مذھب سپرى کرده بودند .جھانى که آنھا به آن وارد شدند به دليل اينکه کليه کشورھاى عربى در آنزمان
از نظر اجتماعى عقب مانده ،فئودالى ،و از بيکارى آشکار و نھان گسترده اى رنج ميبردند ،جايى برايشان
نداشت .بخش بزرگى از مناطق کشت نشده عظيمى که در غرب آسيا و شمال آفريقا وجود دارند عمدتا،
غيرقابل استفاده ھستند و فقط در صورت به اجرا گذاردن پروژه ھاى آبرسانى گسترده قابل استفاده ميشوند.
)عليرغم تالشھاى اسراييل براى سرسبز نمودن بيابانھا تنھا شش درصد از مساحت زمينھاى زير کشت
در مقايسه با  ١٩٤٨گسترش يافت(.
 Georg Borgströmدر مورد کشورھاى اطراف رودخانه اردون مينويسد که "آب براى ارضاى ھمه
نيازھا وجود ندارد ،و مسئله اينست که چه کسى ابتدا امکانات را مصادره ميکند".

او در رابطه با مناطق واقع در شرق آن مينويسد" :عراق براى چند سال پيش ،زمانيکه از طرحھاى آب
 – Eufratه سوريه با خبر شد ،قبل از جارى شدن آن در منطقه  ،*mesopotamienھيجان زده بود".
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* مترجم -در اينجا ميانرودانى ،بينالنھرينى يا مياندورودى
88 Georg Borgström, Gränser för vår tillvaro, LT:s förlag, Stockholm 1964, s. 165 och 166
*
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86

در مصر افزايش جمعيت چنان شديد است که مازاد توليد توسط سد  Assuanعمال پيشاپيش بليعده شده
است .در عربستان سعودى جھت بدست آوردن آب آشاميدنى براى مردم پايتخت ،رياض ،حلقه ھاى چاه،
به عمق کيلومترھا ،براى ذخيره نمودن آب آشاميدنى تا  ٢٥٠٠٠سال زده شده اند.
اکٽر فلسطينيھا ،حتى اگر مايل بودند – اما نميخواستند – نميتوانستند در جاى ديگرى در جھان عرب زندگى
کنند .اين که اعراب قادر به مراقبت از پناھنده گان خود نبوده اند ،ھمان چيزيست که  Tingstenآنرا "يک
عدم ليافت باورنکردنى مينامد".

تکذيب شده و منفعل
تا مدتھا اغلب فلسطينيھاى اخراج شده ،در انتظار مذاکرات يا جنگى که ميتوانست شرايط را براى بازگشت
آنھا امکانپذير سازد ،منفعل باقى ماندند.
آنھا از وجود ھر گونه رھبرى سياسى که مسئوليت حل مسئله آنھا را بر عھده بگيرد بى بھره بودند.
ھمانطور که گفته شد اسراييل از ھمان سال  ١٩٤٨بازگشت آنھا غيرممکن اعالم نموده بود ،و پس از آن
اسراييليھا تالش نموده اند که خود را کامال ،توسط انکار ھويت آنھا ،توسط متھم نمودن کشورھاى عربى
به اينکه به جاى مراقبت از پناھنده گان از آنھا استفاده ميکنند ،توسط دادن پيشنھاد مبنى بر تالشھاى بين
المللى براى مستقر نمودن پناھنده گان در محل ديگرى ،از شر مسئله خالص کنند.
پادشاھان در عمان ،مانند اسراييليھا ،خواھان محو فلسطينيھا از روى نقشه بودند و از نظر اقتصادى
ناتوان و از نظر سياسى وحشت داشتند از اينکه آنھا را در جامعه اردون ادغام نمايند – ملکه حسين بارھا
خود را از شر ناسيوناليستھاى فلسطينى خالص و احزاب سياسى که حق مردم فلسطين را مطالبه نموده
اند ممنوع اعالم کرده است ،UNRWA .سازمان امداد رسانى سازمان ملل متحد در منطقه ،تالشى را
بعمل آورده است که بر اساس آن به تمام کودکان اجازه داده ميشود که دستکم شش سال به دبستان بروند.

فلسطينيھا "يھوديان غرب آسيا"
با اينحال بسرعت پس از فرار ،آنھايى که تحصيالتى داشتند راھى ديگر نقاط جھان شدند .به دليل اينکه
بسيارى از کشورھاى عربى مدت زمان درازى از کمبود مردم تحصيلکرده رنج برده بودند اين فلسطينيھا
اغلب موفق به دريافت کارھاى خوب شدند و در نتيجه توانستند به کشورھاى برادر خود در روند توسعه
اشان کمک کنند .من فلسطينيھاى بسيارى را ديده ام که در کويت مھندس راه و ساختمان ،در عربستان
سعودى و يمن معلم مدارس ابتدايى و در عراق نويسنده بوده اند .در الجزاير بسيارى از فلسطينيھا بر
روى اين که به الجزايريھا عربى بياموزند ،امرى که فرانسويھا از انجام آن ممانعت بعمل آورده بودند ،کار
کرده اند.

از بسيارى جھات فلسطينيھا نقش خود را با يھوديھانى که به اسراييل مھاجرت نموده اند عوض کرده اند.
آنھا را آواره نموده اند ،آنھايى که مانده اند مبدل به اقليتى تحت ستم شده اند که نااميدانه از سنن قديمى
خود دل نکنده اند ،آنھايى که فرار کرده ا ند در سراسر جھان پراکنده شده ا ند )بسيارى براى مٽال در
آمريکا و کانادا وجود دارند( ،در کشورھاى ارتجاعى عربى آنھا بخاطر داشتن وفادارى دوگانه و اھداف
سياسى مشکوک مورد سوء ظن قرار گرفته اند ،آنھا ]مانند کويت[ يکبار ديگر اخراج و به اين متھم شده
اند که مناصبى را تصاحب نموده اند که بايد در اختيار کويتھاى قرار داده ميشد– تقريبا  ٢٠٠٠٠فلسطينى
که در امر ساخت وساز کويت مشارکت داشته اند از کشور اخراج و آنھايى که باقى مانده اند حقوق مدنيشان
محدود شده است.
 John Marloweوضعيت فلسطينھاى تحصيلکرده را در کشورھاى فئودالى يا سرمايه دارى عرب
تشريح مينمايد:
"بسيارى از اين فلسطينيھا ،بخصوص در ليبى و لبنان ،در کشورھاى عربى که در آن زندگى و کار ،و در
حوزھاى تجارت و در بازار کار رقابت ميکنند ،مورد تبعيض قرار گرفته اند ،و دليل ارائه شده اينست که
براى فلسطينيھا بھتر بود که به آنھا کشورى دائمى ارائه ميشد چرا که از آن طريق تمايل آنھا و ديگر
اعراب براى بدست آوردن مجدد فلسطين کاھش ميافت .اين تبعيض خود را احتماال به ديگر شيخ نشينھاى
حوزه خليج فارس ،که بخش اعظم مردم آنجا نيز تالششان را براى واجد شرايط نمودن خود جھت تصاحب
٨٩
پستھايى که اکنون در اختيار فلسطينيھا قرار دارد آغاز نموده اند ،گسترش ميدھد.
89 Marlowe, ibid., s. 213

اين داليل اگر چه بعنوان بھانه اى براى اعمال تبعيض ارئه شده ا ند ،اما با اينحال ،به اين که فلسطينيھاى
آموزش ديده در راس جنبش آزاديبخش قرار بگيرند يارى رسانده است.

"مادرم را لعنت کن"
 Salem Jubranيک شاعر فلسطينى ساکن اسراييل است .يکى از اشعار او که به قسمت عرب نشين
قاچاق شده است "مادر" نام دارد:
مادرم را لعنت کن

 ٩٠شعر مقاومت در فلسطين اشغال شده ،بغداد ١٩٦٨
او پستان خود را به يک بيگانه داد
که از او تغذيه ميکند
و من گرسنه ام
او منحوس است
که تخت خواب مرا به يک بيگانه داد
و من نميتوانم بخوابم
چرا که من ميلرزم
او منحوس است
او قلب خود را به يک بيگانه داد
و مرا بيگانه انگاشت
يک پناھنده عاشق

مادرم را لعنت کن
او را لعنت کن
٩٠
ھمه زنان را لعنت کن.
90 Poetry of resistance in occupied Palestine, Baghdad 1968

آگاھى سياسى رشد ميکند
در آغاز دھه ھاى  ١٩٥٠گروھھاى کوچک و مجزاى فلسطينى سالح در دست از خطوط آتش بس عبور
کردند .بنا بر اطالعات ارائه شده از جانب اسراييليھا١٦٢ ، ١٩٦٢ ، ١٨٠ ، ١٩٥٤ ، ١٣٧ ، ١٩٥١ ،
اسراييلى کشته شدند .اطالعاتى در مورد شمار کشته شده گان فلسطينى در دست نيست .اسراييليھا با
حمالت نظامى پاسخ دادند.
در خالل اشغال غزه توسط اسراييل  ٥٧-١٩٥٦شمارى از فلسطينيھا خود را براى اقدامات بر عليه حکومت
اشغالگر سازماندھى نمودند .اين پيش از تاسيس الفتح )= فتح( و در نتيجه نطفه جنبش مقاومت فلسطين
بود.
به توسعه سياست فلسطينيھا بايد در رابطه با حوادٽى که حول آنھا رخ داد توجه بشود .در سال ١٩٤٩
ھيچ دولت عربى وجود نداشت که بتوان آنرا با واژه اى مترقى مشخص نمود ،بسيارى از آنھا حتى اسما
نيز به استقالل دست نيافته بودند .اغلب آنھا سلطنتى فئودالى بودند و برخى در ادغام با روابط مالکيت
فئودالى سيستمى شبه پارلمانى داشتند .تحت چنين شرايطى ھيچ نيروى سياسى نيرومندى وجود نداشت
که از نظر سياسى مستقيما به مسئله فلسطين عالقه داشته باشد .ھمبستگى که با فلسطينيھا ابراز شد بر
روى احساسات ملى و غرور آسيب ديده بنيان نھاده شده بود .نيروھاى مترقى در کشورھاى خودشان
مشغول مبارزه با امپرياليسم و فئوداليسم بودند.
در روند توسعه ، ١٩٦٧ - ١٩٤٩ ،از نظر سياسى مھمترين و الھام بخش ترين براى فلسطينيھا انقالب-
ه مصر ، ١٩٥٢ ،و ظھور ناصر بعنوان مبارزى برجسته براى سياست ضد امپرياليستى اعراب بود
)"بيطرفى در ظاھر و سوسياليسم در باطن"( .عالوه بر اين جنگ آزاديبخش و طوالنى الجزاير )-١٩٥٤
 ،(٦٢کودتاى دولتى در عراق و ظھور و سقوط حزب کمونيست عراق در دوران پرزيدنت قاسم ،و توسعه
تدريجى حزب سوسياليستى بعٽ و بدست گيرى قدرت  ، ١٩٦٣ ،در سوريه .رھبران جديد مصر ،الجزاير،
عراق و سوريه نه تنھا توانستند اسراييل را بعنوان يک دشمن ،حکومت اشغالگر و يک تھديد نگاه کنند،
بلکه توانستند رابطه ميان صھيونيسم و قدرتھاى امپرياليستى سرمايه دارى را نيز ببيند .براى اولين بار
آنھا توانستند اسراييل را ،ھر دو ،بعنوان يک تھديد نظامى و بعنوان ابزارى در دست قدرتھاى بزرگ ببينند
که مانع از استقالل و توسعه مترقى در جھان عرب ميشود.
فلسطينيھايى که در کشورھاى مختلف عربى زندگى کرده و يا به تحصيل مشغول بودند ناصريست ،بعٽيست،
کمونيست شدند و اين امکان را پيدا کردند که وضعيت خود را با واژه ھايى بجز ملى – احساسى تعريف
کنند.
)از طرف ديگر بيدارى آگاھى سياسى در اردوگاھھاى پناھنده گان دشوارتر و ناصر در چشمان نااميد و
منفعل پناھنده گان به نوعى نيمه خدا مبدل شده بود (.و پس از پيروزى الجزاير در ژوئن  ١٩٦٢تصور
اينکه فلسطين بايد از طريق يک جنبش مقاومت – ه از نوع پارتيزانى ،آزاد ميشد بصورت فزاينده اى

افزايش يافت .تخمين زده ميشود که در سال  ٣٨ ، ١٩٦٥گروه پارتيزانى جداگانه وجود داشته است ،اگر
چه برخى از آنھا تنھا متشکل از  ٥يا  ٦نفر بودند.
تا قبل از حمايت مصر ، ١٩٥٥ ،که براى اولين بار از اقدامات مسلحانه در مناطق تحت کنترل اسراييل
حمايت نمود ،اقدامات مسلحانه بصورتى پراکنده و سازمانيافته تا  ١٩٥٦ادامه يافت – ضمنا مصريھا،
سوريه ايھا و اردونيھا در تطابق با شرايط سياسى عمليات را تحريم و يا در جھت ممانعت از انجام آنھا
تالش نمودند.

درخواست فلسطينيھا "ھدايت ميشود"
در اجالس سران عرب در ژانويه ) ١٩٦٤که به دنبال سقوط اتحاد ميان مصر ،سوريه و يمن و تالشى
دوباره براى متحد نمودن مصر ،سوريه و عراق برگزار شد( رژيمھاى ارتجاعى و مترقى عربى مشترکا
تصميم گرفتند که سازمانى فلسطينى را– براى ھدايت مطالبات رو به افزايش از جانب فلسطينيھا  -تاسيس
نمايند .مرد سرسخت ٽروتمندى به نام  Ahmed Shukairyبه رھبرى اين سازمان انتخاب شد) .تنھا
مزيت انتخاب او اين بود که مفتى و کميته نااليق فلسطينى اش بدين ترتيب از صحنه خارج ميشدند –
داستانھاى بسيارى وجود دارد در مورد اينکه مفتى کاھل ،در خالل سالھاى آخر کار خود بعنوان رھبر
فلسطينيھا ،در جريان بازرشيھايش از اردوگاھھاى پناھنده گان چگونه در معرض تظاھرات و حمالت
مسخره دانش آموزان و کودکان دبستانى قرار گرفت(.
پس از آن  Shukairyھئيتھاى نمايندگى را با روشى از نظر دمکراتيک بى ارزش براى يک کنگره ملى
فلسطينى که در مى  ١٩٦٤در اورشليم برگزار شد انتخاب نمود ،و در آنجا سازمان آزاديبخش فلسطين،
ساف تاسيس شد .اتحاديه عرب  Shukairyرا باعنوان نماينده فلسطين در سازمان ملل انتخاب نمود،
ساف نيز بعنوان عضوى از اعضاى اتحاديه عرب شمرده شد ،و ديگر کشورھاى عربى با پول به سازمان
نظامى فلسطين ، PLA ،کمک کردند.
 Shukairyبراى ملک حسين ،البته بسرعت ،يک دشمن شد –  Shukairyخود را مسلما رھبر يک
ميليون مردم در اردون ميدانست و حسين را بعنوان فردى که غرب ساحل اردون را اشغال کرده بود .به
ھمين دليل  PLAدر ارودن اجازه حضور پيدا نکرد.
 Shukairyدفتر لوکسى در قاھره و وياليى تجملى در لبنان داشت ،فرياد ميکشيد که يھوديان را به دريا
ميريخت و جھت برقرارى ارتباط با مائو تسه دونگ و کاسيگين به سفر ميرفت .قبل از جنگ ژوئن يکى
از بزرگترين اقدامات ساف تالش ناموفقى بود جھت سرنگون نمودن ملک حسين .در عراق و در سينا چند
گروھان از سربازان فلسطينى آموزش داده ميشدند.
 Shukairyصحبت ميکرد و فريب ميداد ،چيز زيادى بوجود نياورد ،اما تقريبا تمام رھبران عرب را که
به ساف بعنوان سازمانى قابل استفاده براى بھره بردارى و کنترل مشکالت فلسطين نگاه ميکردند مسخره
ميکرد – اما ساف نه قابل استفاده بود و نه قابل کنترل.

الفتح عمليات خود را آغاز ميکند
ھمزمان الفتح توسعه يافت .آنھا خودشان اعالم ميکنند که پس از عمليات بر عليه اشغالگران اسراييلى در
غزه ، ٥٧-١٩٥٦ ،وقت خود را صرف ساخت و ساز سازمانى با نقاط تماس در سراسر جھان ،جمع آورى
پول ،تھيه سالح و تنظيم يک استراتژى نمودند .بخشى از فلسطينيھا در جنگھاى الجزاير نيز شرکت کردند.
شاخه نظامى الفتح ،ال آسيفا )= طوفان( ،براى اولين بار در سال  ١٩٦٥به انجام عمليات مبادرت ورزيد.

در حاليکه ساف ،بر اين اساس ،توسط بقيه کشورھاى عربى تاسيس شد الفتح بدگمان به تمايل و امکانات
ديگران که به آنھا کمک کنند بسرعت مبادرت به اداره خود نمود .اين ايدئولوژى سياسى ،از طرف ديگر،
عمدا مبھم نگاه داشته شد براى اينکه فلسطينيھا و دولتھاى عربى را از خود روى گردان نکند.
"در انقالبات کالسيک اين کارگران ،مانند کشاورزان ،ھستند که انقالبيند .اما در حال حاضر انقالب ما
سوسياليستى نيست به دليل اينکه کليه طبقات آواره شده اند .در اينجا مسئله آزاد نمودن انسان در کشور
٩١
خودش نيست بلکه نابودى اشغالگران است.
91. Les Temps Modernes, ibid., s. 217

کليه دولتھاى عربى بدون رژيم بعٽى سوريه از ابتدا به عمليات غير قابل کنترل الفتح بصورتى انتقاد آميز
برخورد نمودند –  ٦٧-١٩٦٥در ضمن سازمانھاى پارتيزانى کوچک بسيارى خارج از کنترل اتحاديه
تاسيس شده بودند .نه مصر ،اردون و نه لبنان کمکى به سازمانھاى فلسطينى مستقل، ٦٧-١٩٦٥ ،
ننمودند ،از طرف ديگر سوريه آشکارا آمادگى خود را براى حمايت از آنھا اعالم نمود ،بويژه پس اينکه
رژيم در آنجا ، ١٩٦٦ ،گام ديگرى بسوى گرايشات چپ برداشته بود) .ميتوان اين مشارکت سوريه را با
تحريم لوله ھاى نفت ميان عراق و درياى مديترانه ،پاييز  ، ١٩٦٦مقايسه نمود – سوريه ايھا در آنزمان
عراق را ناگزير به ملى کردن شرکتھاى نفتى متعلق به امپرياليستھا نمودند(.
 Maxime Rodinsonتفسير مھمى ارائه ميدھد که بر اساس آن حمايت سوريه از الفتح از انگيزه ھاى
غير سياسى نيز برخودار بود:
"نبايد فراموش کرد که فلسطين در دھه ھاى  ١٩٢٠ھنوز بعنوان بخشى در جنوب سوريه قلمداد ميشد،
که روابط ميان دو قوم بسيار و نزديک بود ،که سوريه  ١٣٥٠٠٠فلسطينى پناھنده را در داخل مرزھاى
٩٢
خود جاى داده بود".
92 Rodinson, ibid., s. 168

سوريه با مبارزه آزاديبخش فلسطينيھا احساس يگانگى مينمود .رھبران سوريه در مورد مبدل نمودن
٩٣
جنگ اسراييل به جنگ جھانى ديگرى" ،جنگى مردمى براى آزدى" صحبت ميکردند".
93 V. Beckman, ibid., s. 14

رژيم سوريه در خالل دو سال – ه دقيقا قبل از جنگ ژوئن در معرض ماھرانه ترين کمپين ھاى افترا آميز،
به رھبرى اسراييل ،اردون و دفاتر خبرى "جھان غرب" قرار گرفت .رھبران سوريه گاھى فاشيست،
کمونيست و ديوانگان ساده و بى تکلف خوانده شدند ،ھر گونه اختالفى براى اينکه بتوان رژيم را به
بھترين شکل ممکن به سخره گرفت برجسته ميشد ،و سخنان آنھا در مورد جنگ ويتنام ديگرى با توھين
و ريشخندھاى کنايه آميز تفسير ميشد .سرانجام سوريه مرزھاى خود را به روى روزنامه نگاران غير
سوسياليست سفيد و ديگرانى که تصور ميشد ھمدست امپرياليسم سرمايه دارى باشند بست.
با گذشت زمان تا بھار  ١٩٦٧علميات فتح فشرده تر شد – آنھا از قلمرو سوريه و در ضمن بر خالف
تمايل حسين از اردون آغاز شدند .حدود  ٢٠گروه کوچکتر به الفتح پيوستند .اسراييل اين نقطه نظر رسمى
را که سوريه مسئول کليه اقدامات خرابکارانه بود اتخاذ نمود و بارھا و بارھا با دخالت نظامى تھديد نمود
– براى مٽال قبل از بھار  ، ١٩٦٦اما اسراييلھا در آنھنگام خود را با منفجر نمودن ساختمان کانال عربى
در کنار مرز لبنان -سوريه راضى کردند .در  ٤نوامبر  ١٩٦٦سوريه و مصر يک توافقنامه دوطرفه نظامى
به امضاء رساندند.

در  ١٣نوامبر  ١٩٦٦پس از کشته شدن  ٣سرباز اسراييلى و زخمى شدن  ٦تن ديگر ،بر اٽر انفجار يک
مين ٨٠ ،تانک اسراييلى با پشتيبانى ھواپيماھاى شکارى از مرز عالمت گذارى شده اسراييل و اردون
گذشتند و  ١٢٥خانه را در روستاى  Samuaتخريب کردند –  ١٨تن کشته و  ١٣٤تن زخمى شدند .زمان
ھنوز براى حمله به رژيم – ه به گفته اسراييل و آمريکا مورد حمايت روسيه در دمشق آماده نبود .اما
حسين به اندازه کافى ضعيف بود براى اينکه به ھشدارى که بخشا بايد نفوذ را متوقف و بخشا از گرفتن
ارتباط با سوريه و مصر دورى مينمود عکس العمل نشان بدھد – .اما حمله  Samuaبا روزھاى اضطراب
آورى دنبال شد .چيزى نمانده بود که ملک حسين در خالل بحران ناشى از تظاھرات و برخوردھاى خونين
که حمله در اردون ايجاد نموده بود سرنگون بشود.
اما حسين جان سالم بدر برد ،و تا جايى که او به ناصر پشت کرد و او را متھم به اين نمود که يک حراف
منفعل است ،ھمه چيز مطابق با خواست اسراييل بخوبى پيش رفت – در ضمن جالب است که حسين ناصر
را متھم به اين نمود که پشت سر نيروھاى نظامى سازمان ملل که از خطوط آتش بس – ه ميان مناطق
مصر و اسراييل محافظت ميکردند سنگر گرفته بود ،جالب به دليل اينکه عقب نشينى اين نيروھا ،شش
ماه بعد ،نقش بسيار مھمى را ايفاء نمود.
در اولين سال فعاليت الفتح سازمان تالش کرد که ھويت مردم فلسطين را از طريق دورى جستنھاى مکرر
از پان عربيسم و سوسياليسم عربى و بين المللى بازسازى نمايد .اما دستگاه تبليغاتى آنھا در مقايسه با
دستگاه تبليغاتى اسراييليھا بسيار ضعيف بود.
صھيونيستھا مردم يھود و جھان سفيد سرمايه دارى را متقاعد نموده بودند که الفتح ابرازى بود در دست
پان عربيسم ،سوسياليسم عربى و خارجى )به عبارت ديگر منافع روسيه( .فرمانده ھان فلسطينى  -و
سربازان پارتيزان سوريه اى ،اردونى – معموال – عربى ،عمال ھرگز فلسطينى ،ناميده ميشدند.
از اين طريق صھينونيستھا به دوھدف دست ميافتند :بخشا مانع از اين ميشدند که مردم جھان به اينکه
مردم فلسطين وجود دارند پى ببرند ،بخشا بھانه ھايى براى توجيه حمالت خود به کشورھاى ھمسايه بدست
مياوردند .توسط سکوت در مورد تخريبھاى متمرکز شده بر روى تاسيسات نظامى يا برقى و در عوض
برجسته نمودن خرابکارى ھايى که در آن افراد غير نظامى کشته ميشدند اسراييليھا موفق شدند ،در ضمن،
تا مدت درازى تصورى از اينکه الفتح يک گروه قاتل بود ارائه بدھند.
اما جنگ ژوئن وضعيت را تغيير داد – اين جنگ براى مردم فلسطين و ھويت مردم فلسطين به يک موفقيت
با اھميت مبدل شد.
بخشا براى تمام اعراب روشن شد که اسراييل را نميشد در جنگى مرسوم شکست داد .بخشا امکانات براى
جنگ پارتيزانى توسط فتوحات اسراييلى بشدت افزايش يافته بود ،که در آنزمان به معناى وجود ١،٣
ميليون فلسطينى در مناطق تحت کنترل اسراييل بود )شمار اندکى از آگاھان سياسى و تحصيلکرده در سال
 ١٩٦٧گريخته بودند( .بخشا جرقه اى شد براى دھھا ھزار رانده شده فلسطينى ،که در آنزمان از اروپا،
آمريکا و ديگر کشورھاى عربى به اردوگاھھاى آموزشى فلسطينى ھجوم آوردند .بخش بزرگى از آنھايى
که بازگشتند دانشجويانى ھستند که در دانشگاھھاى مختلف به نظرات سوسياليستى – ه از چين الھام گرفته
عالقمند بودند.
الفتح رشد کرد و راديکالتر شد .شمارى از گروھھاى پارتيزانى در شاخه ) Kawmeen el Arabجنبش
ملى عرب( ادغام شدند و  FPLP) the Front for Popular Liberation of Palestineيا al
=Jabhaجبھه( را تاسيس نمودند ،که خود را بعنوان عربى – مارکسيستى قلمداد مينمودند .ساف نيز تا

حدى راديکالتر ،و  Shukairyسرنگون شد .يک گروه کوچکتر مترقى گروه بعٽى -سوسياليستى – ه
است ،که از نظر ايدئولوژيکى با رژيم سوريه ارتباط دارد.
حتى موشه دايان تصادفا ،آشکارا ،اعالم نمود که ماھيت پارتيزانھا تغيير نموده بود ،که در آنزمان انسانھاى
آگاه سياسى جايگزين "تروريستھاى ساده" شده بودند – .اما حتى در آن شرايط اسراييليھا حاضر به
پذيرفتن اين نبودند که اينھا نماينده گان مردم فلسطين بودند که با آنھا مبارزه مينمودند و اينکه تنھا توسط
يک توافقنامه با آنھاست که ميتوان در غرب آسيا به صلح دست يافت )اگر چه نامشخص است که اسراييليھا
خواھان صلح ھستند(.

ايدئولوژى جنبش مقاومت
نماينده گان سازمانھاى مختلف فلسطينى شمار فداييان آموزش ديده را در پاييز  ١٩٦٨تا تقريبا ١٠٠٠٠
نفر تخمين ميزنند .کنترل يکچنين رقمى البته امکان ناپذير است – اما بنظر ميرسد که در ھر مورد صحبت
از ھزاران نفر باشد.
بدست آوردن تصويرى روشن از برنامه سازمانھاى مختلف و تفاوتھا ميان آنھا دشوار است .يکى از
نماينده گان  ،al Jabhaجبھه ،ميگويد" :نداشتن برنامه خودش يک برنامه است ،يک روش .جنبش
آزاديخواه فلسطين ھنوز چندان نيرومند نيست و ما به کمک کليه گروھھاى اجتماعى نيازمنديم .در الجزاير
 FLNبراى اعالم اھداف خود پس از آزادى سالھا انتظار کشيد".
مٽالى بر اين تفاوتھا که در ھر شرايط در خالل تقريبا دوران پس از جنگ ژوئن اھميت داشت اين بود ،در
حاليکه الفتح خواھان آغاز عمليات مسلحانه در مناطق تحت کنترل اسراييل بود  al Jabhaبخاطر انجام
کار سياسى  -ايدئولوژيکى در ميان فلسطينيان مناطق اشغال شده مدت زمان بيشترى را طلب مينمود – به
عبارت ديگر ھمکارى با آنھا را قبل از اينکه کنترلھاى اسراييل بخاطر اقدامات کماندويى تشديد ميشد
تضمين نمايد.
به نظر ميايد که  al Jabhaو الفتح از نظر ايدئولوژيکى بسيار بھم نزديک شده بودند .ميتوان براى مٽال
دو بيانيه آنھا را که ھر دو در اکتبر  ١٩٦٨اعالم شدند مقايسه نمود )ھر دو سخنگو نه بعنوان نماينده گان
سازمانھاى مربوطه بلکه بعنوان مردم فلسطين سخن گفتند(.
يکى از رھبران  al Jabhaاينچنين گفت:
"ما خواب نمى بينيم و قادر به ديدن مشکالت پيش رويمان ھستيم .ما ميدانيم که مبارزه ما بسيار بسيار
طوالنى خواھد شد .ھيچکس بخاطر خودش نميجنگد.
ما وزير انتخاب نميکنيم ،ما فدايى انتخاب ميکنيم .و فدايى به عربى به معناى انسانيست که آماده است
بخاطر ھدفى جان خود را فدا کند .در نتيجه ھدف اصلى ما بازگرداندن نسل حاضر به خانه ھايشان در
فلسطين نيست ،اين عاملى نيست که ما را به جلو ميراند.
ما تصور ميکنيم که ھدفمان بسيار بزرگتر و پيچيده تر از اين باشد .اگر موفق بشويم ،و موفق خواھيم
شد ،ممکن است که انسان عرب را انقالبى نموده و فقط فلسطينيھا به کشور خودشان بازنگردانده ايم.
چيزى که ما به آن نياز داريم يک انقالب واقعى در ميان مردم است ،و انقالب فلسطين قادر به ارائه ابزارى
براى آن است .....استفاده از زمان بيشتر جھت متقاعد نمودن مردم فلسطين براى شرکت در مبارزه يکى
از مھمترين وظايف ماست .پس از  ٢٠سال از آوارگى ،زندگى مھاجرى ،جامعه فلسطين البته از بيماريھاى

بسيارى رنج ميبرد .ما تحمل داريم و آنھايى را که ندارند سرزنش نميکنيم .ما ميخواھيم تمام فلسطنيھا را
با فداييان ھمسان کنيم پس از آن انقالب ميتواند آغاز بشود".
و يکى رھبران الفتح:
"ما در گذشته مخالف اجماع اعراب ،ايجاد شده توسط ادغام کشورھاى مختلف بوديم ،اما در حال حاضر
خواھان اتحادى توسط ادغام و انعقاد ھستيم .ابتدا جوامع ساکن عربى سابق بايد از طريق جنگ نابود
بشوند .اين نه امنيت کشورھاى مجزا ،بلکه امنيت کل ملت عرب مورد عالقه ماست".
از طرف ديگر از بقيه سخنان اين دو "سخنگو" تفاوتى ظاھر ميشود که در بيانيه ھاى ديگر اعضاى دو
گروه تکرار ميشوند .ھواداران الفتح مخالف شديد استفاده از ارتشھاى منظم ھستند و به باور آنھا آزادى
تنھا توسط جنگ پارتيزانى امکان پذير است – به باور افراد  al Jabhaدر فضاى انقالبى که ايجاد خواھد
شد ارتشھاى عربى نيز به نحوى که بتوانند در انقالب شرکت کنند تغيير خواھند کرد.
اينکه پس از جنگ آزاديبخش بر سر اسراييليھا چه خواھد آمد عاملى براى "جدايى حزبى" نيست – در
داخل ھر گروھى عقايد مختلفى وجود دارد .ھمه در مورد اين امر اتفاق نظر دارند که حکومت فعلى اسراييل
بايد منحل و توسط يک دولت فلسطينى ،که از ابتدا يا بعدھا به منطقه يا ايالتى در داخل ملت عرب مبدل
خواھد شد ،جايگزين بشود .اساسا ،اين دولت اسراييل و نه مردم اسراييل است که با آن مبارزه ميشود.
تعداد زيادى از فلسطينيھا به نظريه اى که چندين سال – ه قبل ارائه شد اعتقاد دارند ،که اسراييليھايى که
قبل از تاسيس اسراييل به فلسطين آمدند حق خواھند داشت که باقى مانده و با حقوقى برابر با بقيه
فلسطينيھا شھروند فلسطين بشوند – در حاليکه مھاجران و کودکان آنھا که بعدھا آمدند بايد ناگزير به ترک
کشور بشوند .از طرف ديگر درک ديگرى در حال غلبه است ،درکى که ميگويد يھوديانى که ميخواھند
ميتوانند بمانند ،البته ،اگر ميپذيرند که با حقوقى برابر با ديگر شھروندان زندگى کنند.
درک دومى اغلب با اين نظريه ادغام ميشود که به يھوديان شرقى ،که توسط صھيونيستھا اغوا شده و يا
فريب خورده اند که کشورھاى عربى زادگاه خود را ترک کنند ،بايد فرصتى جھت بازگشت به آنجا داده
شود – اين نظريه در بيانيه اى از جانب الفتح در اکتبر سال  ١٩٦٨ارائه شد.
فلسطينيانى نيز وجود دارند که ميتوانند اعطاى نوعى از خودمختارى به يھوديان در داخل فلسطين را
بپذيرند ،اما اين نظريه بندرت بيان ميشود.
آنچه که من بعنوان مھمترين تمايل ميبينم اينست که اکٽر فلسطينيھا ،در داخل و خارج از سازمانھا ،وضعيت
را در واژه ھاى سياسى – سوسياليستى تشريح مينمايند ،که در اين رابطه بخشا به معناى اينست که آنھا
ميتوانند ھمکارى با گروھھاى ضد صھيونيستى در اسراييل را تصور کنند و بخشا ھدف اينست که دولتى
را تاسيس نمايند که در آن گروھھاى مختلف مردم توسط يک ايدئولوژى مشترک متحد بشوند – "يک
ايدئولوژى واقعى سوسياليستى قادر به حل مسئله است ،آنزمان مذاھبشان آنھا را به يک اقليت مبدل
نخواھد نمود" ،براى اينکه از يکى از اعضاى  al Jabhaنقل قولى آورده باشيم.
عمليات فعلى فلسطينيھا نه بعنوان بخشى از يک جنگ پارتيزانى ،بلکه بعنوان حمالت سريع )"ضربه بزن
و فرار کن"( قلمداد ميشود .در حال حاضر بسيج و آموزش اھميت دارد ،و فعاليتھاى سريع عمدتا در
خدمت ايجاد عدم امنيت و نشان دادن اينکه فلسطينيھا وجود دارند قرار ميگيرد .ھدف اصلى ،ھنگاميکه
 al Jabhaيک بوئينگ  ٧٠٧اسراييلى را در  ٢٣جوالى  ١٩٦٨ربود ،سياسى -اطالعاتى بود – و روشن
است که ادغام اين ھواپيما دزدى ،حمله به فرودگاه آتن و اسراييليھا به فرودگاه بيروت )به ترتيب ٢٦
دسامبر و  ٢٨دسامبر  (١٩٦٨به افزايش شديد آگاھى عمومى در مورد موجوديت فلسطين انجاميد.

از زمانى که اقدامات توسط فداييان ،بصورت فردى ،انجام شد وضعيت براى اسراييليھا تغيير نموده است.
در آنزمان اسراييليھا ميتوانستند ابتکار عمل را در دست خود نگاه داشته و از ضد حمله ھا براى اھداف
سياسى مختلف استفاده کنند .در حال حاضر نظر به اينکه عمليات  -ه سريع سازمان داده شده رشد ميکنند
بخشى از اين ابتکار ،در ھر مورد ،به سمت فلسطينيھا ميلغزد ،اسراييليھا به داليل نظامى ناگزير به تالفى
ميشوند )مانند  ٢١ Karamehمارس  ١٩٦٨و مانند  ٤اوت – ه ھمان سال( و امکانات کمترى را جھت
استفاده از حمالت براى ديگر اھداف تاکتيکى دارند.
"در حال حاضر انجام حمالت براى اسراييل پر ھزينه تر است .براى آنھا * ،Karamehبه دليل افزايش
روحيه و تجھيزات بھتر در اردون ھزينه بيشترى از عمليات قبلى در بر داشت" .حمالت آنھا فداييان
بيشترى به ما ميدھد".
* يکى از شھرھاى اردون -مترجم

"زيانھاى ما نشان ميدھند که اسراييل تھديديست براى ما ....به فشار بيشتر بر روى دولتھاى عربى منجر
ميشود .ما بايد تشديد کنيم" .ما نميخواھيم به آن ترتيبى که اسراييليھا ميکشند بکشيم – يا مانند آنچه که
آمريکاييھا در سايگون انجام ميدھند .آنکسى که انقالبى را تدارک ميبيند مانند يک مغازه دار محاسبه
نميکند".

تالشھاى ھماھنگ
ساف ،PLO ،توسط دولتھاى عربى ھنوز بعنوان نماينده رسمى فلسطينيھا قلمداد ميشود Shukairy .از
کار برکنار شده است ،اما براى دشوارتر نمودن ھمکارى با الفتح و  al Jabhaھنوز ،به اندازه کافى،
اعضاى محافظه کار در سازمان وجود دارند) .از طرف ديگر سازمان نظامى فلسطين ،PLA ،نيز براى
انجام عمليات نظامى بازسازى شده است PLO (.مانند ديگر سازمانھا از تن در دادن به فرامين
"فرماندھى عربى شرق" که در سپتامبر  ١٩٦٨در عربستان سعودى تاسيس شد امتناع ورزيده است،

اردون ،سوريه و عراق
در ماه جوالى "مجلس ملى فلسطين" که از  ١٠٠نماينده تشکيل ميشد ٣٠ ،نفر انتخاب شده از جانب
ساف و  ٧٠نفر سازمانھاى پارتيزانى را نماينده گى ميکردند ،نشستى را در قاھره برگزار نمود.
نشست به دليل مناقشات ميان اعضاى ساف و نماينده گان الفتح –  Jabhaتقريبا ناموفق قلمداد شد .گروه
دوم ساف را به داشتن تمايل براى اعمال سلط متھم نمود .طرحھا براى يک جنبش آزاديخواه متحد بايد تا
اطالع ٽانوى کنار گذاشته ميشدند ،از طرف ديگر کميته اى به منظور آماده نمودن يک برنامه عملياتى
مشترک براى کنگره اى  ١٩٦٩منصوب شد  -و پاييز  ١٩٦٨ساف ،الفتح و  Jabhaدفترى را در عمان
براى ھماھنگ نمودن فعاليتھا تاسيس نمودند.
اکنون ،در برخى از موارد ،يک طرح نظامى مشترک و جبھه سياسى يکدست در مقابل ملک حسين و ديگر
رژيمھاى عربى که به دنبال بدست آوردن کنترل بر روى فعاليتھاى مقاومتى فلسطين تالش مينمايند وجود
دارد.
قضاوت در مورد گستردگى پايگاھھاى فداييان در مناطق اشغال شده توسط اسراييل دشوار است .اينکه
آنھا نقاط حمايت دارند و از پشتيبانى مستقيم و اخالقى – ى فلسطينيھاى تحت اشغال برخوردارند روشن
است ،و در حال حاضر اسراييليھا ناگزير شده اند که به روستاھايى که آنھا اصطالحا "روستاھاى عربى

اسراييل ميخوانند حمله کنند" )به عبارت ديگر بر عليه فلسطينيھايى که از سال  ١٩٤٨در اسراييل زندگى
کرده ا ند(.
از نقطه نظر جغرافيايى مناطقى که توسط اسراييل نگاھدارى ميشوند براى جنگ چريکى ايده آل نيستند.
بخش بزرگى از آنھا لخت ھستند ،بدون جنگل يا پوشش گياھى ديگرى که بتواند در خدمت محافظت عمل
نمايد .تپه ھا نيز ھموارتر از آن ھستند که امکان نقل و انتقال در روشنايى روز را امکانپذير سازند.
يک مانع ديگر تعداد زياد جاده ھايست که بخشا عبور از آنھا خطرناک ھستند و بخشا نقل و انتقال سريع
نيروھاى نظامى اسراييل را امکانپذير ميسازند.
اسراييليھا در امتداد ساحل غربى رودخانه اردون ديوار آھنينى ساخته اند که ازجاده ھاى گشت زنى اسفالت
شده با موانع سيم خاراردار در ھر دو طرف تشکيل ميشود .ميان ايستگاھھاى بازرسى گشتھاى موتورى
مداوما گشت ميزنند و در ضمن نگھبانى توسط ھلى کوپترھاى تجسسى تکميل ميشود.
عدم انسجام ميان فلسطينھا کار مقاومت را دشوار ميسازد :در ترانس اردون ،در ساحل غربى ،در غزه –
و در ميان مناطقى که اسراييليھا قبل از جنگ ژوئن در اختيار داشتند" .خشونت کمتر پذيرفته شده"
مبارزه آزاديبخش فلسطين براى جلب حمايت اخالقى بخش سرمايه دارى جھان سفيد دشواريھاى آشکارى
دارد ،امرى که البته ،عمدتا ،در ارتباط با ھمدردى قرار دارد که پس از جنگ جھانى ،ھمراه با حمايت
امپرياليستى سرمايه دارى به صھيونيسم ،و با بازدھى باالى تبليغاتى صھيونيستى ،به کمک مردم يھود
آمد .دشواريھا از اينکه فلسطينيھا ناگزير به استفاده از تخريب و روشھاى پارتيزانى ،که در مقايسه با
جنگھاى تمام عيار که صھيونيستھا به توسط آنھا قلمرو اسراييل را گسترش داده اند شکل کمتر پذيرفته
شده اقدامات خشونتبار است ،کاھش نميابد) .با قضاوت در مورد اطالعات متناقضى که از جانب دو طرف
در مورد اقدامات فلسطينھا ارائه ميشوند تبليغات صھيونيستى جھت برجسته نمودن مواردى که افراد
غيرنظامى و غيره در آن آسيب ديده اند اغلب از ذکر تخريبھايى که تاسيسات نظامى دچار آنھا شده اند
پرھيز مينمايد(.

تبليغات داخلى صھيونيستى
تبليغات صھيونيستى در داخل اسراييل انکار ھويت فلسطينى ،ايجاد تنفر از "تروريستھاى عرب" و
تضعيف روحيه فلسطينيھا در شرق و غرب رودخانه اردون را بعنوان يکى از اھداف خود دارد.
يک بيان ظاھرا معمولى براى اين تبليغات مصاحبه ھاى راديويى  -و نشريه اى با فلسطينيھاى زندانى است
– که بدون در نظر گرفتن آنھا به کجا متعلقند مداوما "خرابکاران فتحى" يا "فتحيھا" خوانده ميشوند.
من مصاحبه اى را قيچى ميکنم که در  ٣٠اوت  ١٩٦٨به زبان عربى در  Kol Israelپخش و سپس در
اورشليم پست در  ٢سپتامبر منتشر شد:
" :Iدر گروه تو چند نفر کشته شدن؟
 :Aپنج نفر.
 :Iآنھايى که جون سالم بدر بردن چه کسانى بودن؟
 :Aابو عامد و من.
 :Iچطورى تونستين خوتونو نجات بدين؟
 :Aمن نميخواستم بميرم .اين خواست خدا بود.

 :Iخوب پس به ھمين دليل تسليم شدى و سالحتو تحويل دادى؟
 :Aبله
 :Iوقتى اسير شدى سربازان اسراييلى چطورى با تو رفتار کردن؟
 :Aآنھا به خوبى با من رفتار کردن.
 :Iخونه اى که افراد الفتح منفجر کردن چطورى بود؟
 :Aما خونه اى منفجر نکرديم
 :Iالفتح ميگه که شما تعداد زيادى سرباز کشتين و چندتا خونه منفجر کردين .حقيقت داره؟
 :Aنه .ما قبل از اينکه به ھدفمون برسيم کشف شديم.
 :Iآيا تو و دوستانت قبل از اينکه کشف بشين خرابکارى ديگه ھم کرده بودين؟
 :Aما ھيچ خرابکارى نکرديم.
 :١تونزديک بود که کشته بشى .حاال ،از آنجاييکه اسير شدى ،براى کمک به رفقات که به پيشواز يک
مرگ حتمى نرن مايلى که چه پند و اندرزى بھشون بدى؟
 :Aخدا منو از مرگ نجات داد .من به مردان جوونى که با الفتح يا سازمانھاى ديگه رفتن در مورد رد
شدن از روى رودخانه و حمله به ارتش اسراييل ھشدار ميدم چرا که اين يک اقدام بى معنى و پوچه که به
مرگ بى معنى انسانھاى جوان منجر ميشه .اون کسى که ميميره نميتونه شکم خانواده خودش يا برادران
خودشو سير کنه .تمام بحٽھا فقط کلمات خالى ھستن .توصيه من به ھر فدايى که از رودخانه به ساحل
غربى ميره اينه که سالحشو قايم و خودشو به نزديکترين سرباز تسليم کنه ،و اينکه مخفيگاه سالحشو
نشون بده و تسليم بشه .اين بھترين راھه .ھر گروھى که به اونطرف ميره سعى ميکنه که از دست ارتش
اسراييل جون سالم بدر ببره ،اما نميتونه کارى بکنه چرا که گروھھا در مقايسه با ارتش اسراييل ضعيف
ھستن .ارتش اسراييل خيلى قويه و از دست ما کارى برنمياد .من به ھمين دليل پيشنھاد ميکنم بجاى اينکه
بيھوده بميرين تسليم بشين .ما نبايد به مرگ فکر کنيم .ما حتى يک گلوله ھم نبايد شليک کنيم بلکه
سالحمونو زمين بذاريم و خودمونو تسليم کنيم.
نفر دومى که زنده مانده بود )اگر در اين داستان چيزى وجود دارد که حقيقت باشد( ھمزمان مصاحبه شد
و آن بدين ترتيب تمام شد:
" : Iتونزديک بود بميرى .حاال که اسير شدى ،چه نصيحتى دارى که به رفقات بکنى؟
 :Bدرخواست من از خدا اينه که کسى از شما در عمليات الفتح شرکت نکنه براى اينکه اين عمليات نتيجه
و آينده اى نداره .اين کارھا آدمو مشغول به کارھاى بى معنى و بى نتيجه ميکنه .دعاى برادرانه من اينه
که آنھا دست از اين کار بردارن .من ميخوام به اون خرابکارا که به منطقه فتح شده يا ساحل غربى ميرن
بگم که اين کار بى معنيه .به ھمون ترتيب ھر گشتى که به رودخانه مياد و خودشو به ساحل غربى ميرسونه
نبايد اسلحه نشون بده .وقتيکه يک سرباز اسراييلى نزديک ميشه ،آنھا بايد برن پيش اون ،اسلحه شونو
تحويل بدن و سرنوشت خودشون را به دست اونا بسپرن .اينکارو بايد انجام بدن به دليل اينکه ھمه اين
چيزھا پوچه .قبل از ھر چيز من ميخوام بگم که ارتش اسراييل ،از نظر اخالقى و تجھيزاتى ،از ما قويتره.
در ضمن من ميخوام تاکيد کنم که ھيچکس نبايد شليک کنه ،به دليل اينکه بى معنيه و فقط جون خودشو
به خطرميندازن .او نه بايد جون خودشو به خطر بندازه و نه تيرى شليک کنه ،بلکه اسلحه شو زمين بذاره
و تسليم بشه".

اين به خودى خود غير طبيعى نيست که دشمنان با استفاده از چنين روشھايى در جھت بى آبرو نمودن و
تضعيف يکديگر تالش ميکنند – چيزى که من ميخواھم به آن اشاره کنم اينست که چنين مصاحبه ھايى در
روزنامه ھاى عبرى زبان و در اورشليم پست منتشر ميشوند ،در آنجا آنھا خود را نه بر روى فداييان بلکه
بر روى اسراييليھا و گردشگران متمرکز ميکنند .و نتيجه در نظر گرفته شده آنھا اينست که خواننده گان
بايد با نفرت از بزدلى و فقدان اخالق قربانيان مصاحبه لبريز شوند.
نقل قولى مستقيم از کتابچه ياداشت – نوشته شده در خالل مصاحبه اى پس از دو روز از انتشار مصاحبه
ھاى نقل قول شده:
"اسراييليھا بايد به اعراب احترام بگذارند – اما به ترتيبى که فداييان اسير شده رفتار ميکنند ما نميتوانيم".
"ما نميتوانيم با کسى که از او نفرت داريم رابطه برقرار کنيم".
جھت مقايسه با سخنان  -ه در گذشته نقل قول شده از جانب  -Aaron Keddarه اقتصاددان ،مشاور
:Levi Eshkol
"حمايت از ھويت فلسطينى ،دادن نيرو به جريانات مترقى توسط برقرارى ارتباط با آنھا به معناى تھديدى
رو به افزايش است بر عليه خودمان .درخواست آنھا متناسب با اعتماد به نفشان افزايش خواھد يافت –
به ھمين دليل ما بضاعت اين نداريم که با آنھا مھربان باشيم".
صھيونيسم با اين روش براى مردم يھود و جھان سفيد امپرياليستى اينکه مسئله اصلى در غرب آسيا
اساسا بر سر چيست را پنھان ميکند .آنھا فلسطينيھا را انکار ميکنند و به تمسخر ميگيرند – و بدين ترتيب
آزادانه ميتوانند تظاھر به اين کنند که صلح ميتواند توسط پيمانى با قاھره ،عمان و دمشق بدست بيايد.
دکتر * Jarringکارى پرزحمت و منزلت خود را وقف بوجود آوردن مذاکراتى کرد که ھرگز نميتوانست
صلحى را براى اشغالگران اسراييلى به ارمغان بياورد .و اشغالگران ميدانند که کار او از ھمان ابتدا بيھوده
بود ،آنھا از صميمم قلب بر اين امر واقفند که فقط با فلسطينيھا ميتوانند به توافق دست يابند.
*  - http://en.wikipedia.org/wiki/Jarring_Missionمترجم

 .٩نتايج
اسراييل و امپرياليسم
اسراييل کشورى استعمارگر ،تاسيس شده ،نگھدارى شده و توسعه يافته به ھزينه انسانھاى ديگر ،با
استفاده از برترى موقتى اقتصادى و صنعتى مردم سفيد ،است) .مردم ويتنام در گذشته نشان داده اند که
اين برترى اقتصادى و صنعتى براى يک مبارزه آزاديبخش ،که با کار اجتماعى و سياسى ادغام ميشود،
مانع غير قابل عبورى نيست(.
اسراييل يک کشور امپرياليستى نيست ،اما از امپرياليسم استفاده ميکند و اجازه ميدھد که مورد استفاده
قرار گيرد .اسراييل بدون اينکه خود کشورى امپرياليستى باشد بخشى از ساختار امپرياليستى سرمايه
دارى شده است .صھيونيستھا ھمراه با ساختارھاى امپرياليستى با پيشرفت سياسى جھان مقابله و از
رژيمھاى ستمگر حمايت ميکنند

از آنجاييکه ابرقدرھاى بزرگ در غرب آسيا منافع سياسى – استراتژيک دارند گاھى تضادھايى ميان
صھيونيستھا و آنھا پديدار ميشود – اما اين تضادھا موقتى ھستند – در برخى از موارد امپرياليستھا بايد
در مقابل درخواستھاى رژيمھاى مرتجع عرب جھت حفظ آنھا و منافع خودشان سر تسليم فرود آورند.
راه امپرياليسم شوروى )سياست مسکو پس از دوران استالين با دفاع خودخواھانه و توسعه سوسياليسم
"در يک کشور مجزا" مشخص ميشود"( از طريق وجود اسراييل صھيونيستى در غرب آسيا ،جايى که
منافع سياسى و استراتژيکى ،و در دراز مدت ھمچنين ذخائر نفت جھان بسرعت کاھش ميابد ،باز شد.
کشورھاى مترقى عرب ،که به دنبال رھايى خود از نفوذ رو به افزايش قدرتھاى بزرگ تالش ميکنند ،در
خطرھر چه سختر وابسته شدن به سياست روسيه قرار دارند – و ھمچنين بھمين ترتيب وجود و ھستى
صھيونيسم مانع از توسعه مستقل در جھان عرب را ميشود.
ويژگيھاى امپرياليستى نيز در سياست مستقل صھيونيستى وجود دارد :تمايالت توسعه طلبانه ،درخواست
 ه حفظ جوالن ،غزه و اورشليم ،سياست صلح موھومى که با محاسباتى از اين قبيل که اسراييل از طريقحفظ شبه جزيره سينا تا قبل از  ١٩٧٥قادر به صدور نفت خواھد بود ادغام ميشود – .اما اصوال مناسبتر
است که اسراييل را بجاى دولتى امپرياليستى اشغالگر بناميم.

طبقه مرفه سفيد
اسراييل در مبارزه ميان مردم سفيد و غير سفيد بخشى از طبقه مرفه سفيد است ،و اين حقيقت که به
صورتى غير عادالنه در ميان کشورھاى در حال توسعه قرار داده ميشود اين مبارزه طبقاتى را در مقايسه
با ديگر نقاط محسوستر ميسازد .عقده برترى – و حقارت افزايش ميابد ،ھمکارى اقتصادى در ميان جھان
سفيد مشھودتر و توان سياسى و سازمانى نيز در نزد مردم سفيد )بر اساس توسعه اى برابرتر و سطح
آموزش و پرورشى ھمگونتر( روشنتر ميشوند .عقده برترى فرھنگى جھان سفيد نيز آشکار ميگردد –
اسراييل از اعراب بسيارى از ھمکاريھاى فرھنگى را که در غير اينصورت بايد وضعيت جغرافيايى و سنن
فرھنگى آنھا آنرا بطور طبيعى ارائه بدھد محروم مينمايند.
نتيجه از جمله يک امپرياليسم روانى نيرومندتر ،ھمراه با عقده ھاى حقارت مشخص ،نااميدى ،خودخواھى
و فقدان ھمبستگى در نزد شمار فراوانى از اعراب ،در بسيارى از نقاط ديگر ميشود – و ،ھمانطور که
گفته شد ،از طرف ديگر افزايش امکانات براى ديگر اشکال امپرياليسم.
ھمه اينھا يک ويژگى عادى ،يا ميان اقوام مختلف رخ ميدھد يا در ميان يک ملت ،براى مبارزه طبقاتى
است.
يک از آشنايان اردونى من که به دليلى يک پاسپورت انگليسى دارد ،زمانى به اسراييل وارد و در آنجا
موفق شد که با يک سرباز زن اسراييلى بخوابد – .ھدف از بازديد ھمين بود.
تو خواننده سفيد ،ميفھمى که منظور من چيست ،يا فکر ميکنى که فقط مسخره يا رقت انگيز است؟ تو دير
يا زود خواھى فھميد.

اروپا در مقابل يھوديان شرقى
اسراييل جامعه اى بشدت ناھمگون ،تحت تسلط طبقه مرفه اروپايى ،است .طبقه کارگر از فلسطينيھا و
]=) sefardيھوديان شرقى[( تشکيل ميشود ،و اين دو گروه توسط سوسياليستھاى اسراييلى معموال
بعنوان "شھروندان درجه دو" توصيف ميشوند –  sefardطبقه  ٢Aو فلسطينيھا طبقه .٢B

در نتيجه از بسيارى جھات  – sefardھا و فلسطينيھا در شرايط يکسانى بسر ميبرند ،آنھا در ضمن،
اساسا ،داراى سننى مشابه ھستند – و  sefardبه زبان عربى تکلم ميکنند.
 Sefardو فلسطينيھا بايد ،در نتيجه ،منافع مشترکى داشته باشند – در ضمن  – sefardھايى که از
کشورھاى عربى به آنجا آمده اند به ميزان بسيار کمى تحت ظلم و ستم اقليت قرار گرفته بودند.
اما تبليغات صھيونيستى تا بحال در مورد ايجاد اين درک که وجوه مشترک يھوديان شرقى و اروپايى بيش
از يھوديان شرقى و اعراب است نيز کامال موٽر بوده است" .خانواده ھاى يھودى شرقى از اينکه دختر
آنھا با عربى ازدواج کند شديدا ميترسند ،بينھايت وحشت دارند" ) .(Alisa Lewenburgنشان دادن
تشابھاتى با آمريکا آسان است ،ھيچ آمريکايى سفيد پوستى به اندازه "سفيد پوستان فقير" آمريکايى از
سياه پوستان متنفر نيستند.
ھر دو ،سوسياليستھاى فلسطينى و اسراييلى به اين مبارزه طبقاتى داخلى و توسعه نيافته بعنوان ابزارى
نگاه ميکنند که ميتوان از آن در جھت مبارزه با صھيونيسم بھره بردارى نمود .اگر آگاھى طبقاتى sefard
از نظر سياسى ھدايت شود آنھا متوجه خواھند شد که فلسطينيھا ،بر عليه طبقه مرفه صھيونيسم ،در جبھه
آنھا قرار دارند.
)جاى تعجب نيست که نماينده گان طبقه مرفه در جھت حفظ افسانه "اسراييل مورد تھديد" و بسيج
"مھاجران متمدن" تالش ميکنند(.
سيستم پارلمانى در اسراييل و در بسيارى از نقاط ديگر در خدمت منافع طبقات حاکم عمل مينمايد.

تاکتيک الجبا
اما اعراب موسوم به "اعراب اسراييلى" ،به عبارت ديگر فلسطينيھايى که ميان سالھاى  ١٩٤٨تا ٤٩
نگريختند ،نيز بايد مورد توجه قرار گيرند .توسط تبليغات صھيونيستھا و در اوايل گمراه کننده عربى به
بسيارى از آنھا "اعراب اسراييلى" اين باور تلقين شده است که آنھا روزى ،که اسراييليھا پيروز شوند،
بعنوان خائن بشمار خواھند رفت .بر اين اساس اين فلسطنيھا خود را بعنوان مظلوم تلقى نموده و ھمزمان
ناگزير شده اند که خود را به بقاى اسراييل اميدوار سازند.
از آنجاييکه فلسطنيان ساکن اسراييل از ھمان ابتدا توسط اسراييل بعنوان خائن بالقوه قلمداد شده اند و
توسط افکار عمومى در اسراييل مسئول ھر بمب گذارى و يا تخريب ديگرى بشمار رفته اند ،براى جنبش
مقاومت فلسطين مطمئنا متقاعد نمودن آنھا تا بدان سطحى که بتوانند حمايت مستقيم آنان را دريافت نمايند
چندان دشوار نيست .جنبش در حال حاضراز حمايت آگاھى سياسى آنھا برخوردار است.
بر اساس اعالميه ھاى منتشر شده از جانب الجبا بمبھايى که در سپتامبر  ١٩٦٨در مرکز تل آويو منفجر
شدند بجز اين انگيزه که وضعيت را براى حکومت اشغالگر اسراييل دشوار نمايند ،اين ھدف را دنبال
مينمودند .بمبھا به کشته شدن يک نفر و زخمى شدن  ٥٠نفر ديگر که در آن نزديکى بودند منجر شد و به
دنبال آن اراذل و اوباش يھودى به تمام اعرابى که در آن نزديکى بودند حمله کردند ،و سپس در بعد از
ظھر آنروز چند گروھى خود را از تل آويو به جافا رساندند و شورش کوچکى نيز براه انداختند .به ھمان
ترتيبى که خرابکاريھاى سابق فلسطينيھا در بيت المقدس به شورش دانشجويان يھودى در شھر قديمى
منجر شده بود.
بدين طريق مبارزه در داخل اسراييل تشديد شد" ،اعراب اسراييلى" ھويت فلسطينى خود را با حمالت
يھوديان دوباره بدست آوردند .اين تشديد مبارزه ھمچنين ميتواند در دراز مدت به  -sefardھا براى درک

ھمبستگى و خويشاوندى با فلسطينيھا يارى رساند :در جريان شورش در بيت المقدس ،تل آويو و جافا
-sefardھا مورد ضرب و شتم توده ھاى يھودى قرار گرفتند -در ظاھر تفاوتى ميان اعراب و sefard
وجود ندارد ،و آنھا زبان عبرى را با لھجه اى مشابه صحبت ميکنند....

شرايط تا چه مدت ميتواند ادامه پيدا کند؟
يک پاسخ اسراييلى از دفترچه ياداشت:
"بسيارى در ميان ما از خود سوال ميکنند که ما تا چه مدتى ميتوانيم بدين طريق ادامه بدھيم بدون اينکه
وحشى ،بى فرھنگ و قاتل محسوب بشويم".
علت اينکه صھيونيسم در راه مبدل نمودن يھوديان به " وحشى ،بى فرھنگ و قاتل" است فقط اين نيست
که صھيونيسم يک جنبش افراطى ناسيوناليستى است – آن ھمچنين در نظرات "مٽبت" خودش نيز کامال
بيھوده ،امکان ناپذير است.
بر اساس محاسبات صھيونيستھا در خارج از اسراييل ده ميليون يھودى زندگى ميکنند .کشورى که داراى
منطقه و منابع طبيعى محدود است نميتواند بعنوان استدالل براى موجوديت خودش اين درک را داشته باشد
که بيشترين شمار ممکن از اين ده ميليون به آنجا بيايند .حتى تصور در مورد اسراييل بعنوان "خانه ملى"
– حتى تصور اينکه دو ،سه يا چھار ميليون بيشتر به آنجا بيايند – اين کشور را به يک بمب جغرافيايى –
جمعيتى مبدل مينمايد .و اين امر ساکنان اين کشور را ھر چه بيشتر به سويى که بيرحمتر ،ظالمتر و به
فرھنگ تر بشوند ھدايت ميکند.

افسانه بزرگ صلح
آنچه که نشريات تعليم ديده صھيونيستى " راھى براى مناقشه خاورميانه" مينامند ،به عبارت ديگر
مذاکره صلح ميان اسراييل و کشورھاى اطرافش ،ھمواره امکان ناپذير و در حال حاضر امکان ناپذيرتر
از ھر زمان ديگر است .به اين دليل ساده که اسراييل از  ١٩٤٨ھسته اصلى مشکل را ھرگز به رسميت
نشناخته است :ناديده گرفتن حق فلسطينھا در بر روى زمينھاى خودشان.
از ھمان آغاز اسراييليھا تظاھر به اين امر نموده اند که تمام ماجرا مناقشه ايست ميان آنھا و کشورھاى
عربى اطرافش – و تبليغات صھيونيستى موفق به متقاعد نمودن مردم جھان شده است.
اين اختالفيست ميان فلسطينيھا و اسراييليھا – و احتماال ميتوان به آن بعنوان اختالفى ميان اعراب و
اسراييليھا نيز نگاه کرد ،اما پس از اينکه اسراييليھا بخشھايى از مناطق سوريه ،اردون و مصر را در
سال  ١٩٦٧به اشغال خود درآوردند ،به مناقشه اى ميان اسراييليھا و کشورھاى حول و حوش آن نيز
مبدل شده است.
در ژوئن  ١٩٦٨محمد رياض ،وزير امور خارجه مصر ،چنين گفت" :جمھورى متحد عربى تنھا با اسراييل
ميتواند در مورد قلمرو مصر مذاکره نمايد .اسراييل بايد بايد با فلسطينيھا در مورد آينده فلسطين – اسراييل
مذاکره کند".
روزنامه ھاى ما پاک و پاکيزه ،به دليل تبليغات صھيونيستى ،با مزخرفات پر ميشوند .روزنامه اخبار
امروز) ،Dagens Nyheter ،يک روزنامه سوئدى – مترجم( در ستون رھبرى در  ٢٩اکتبر ١٩٦٨
نوشت:

"اسراييل جھت شکستن جبھه عربى و متقاعد نمودن حسين براى مذاکرات چه ميتواند بکند؟ بھترين
استدالل مذاکره بايد اين باشد که در پنھان روشن کنيم که اسراييل اينک آماده است که در آينده شرايط صلح
بھترى به اردون اعطاء کند – چنان خوب که وضعيت حسين را مستحکمتر نمايد".
اين يک استدالل بيھوده ،بر اساس تبليغات صھيونيستى و حسينى-انگليسى -آمريکايى ،است .روزنامه
اخبار امروز با رھبر خود ميخواھد نشان بدھد که مناقشه غرب آسيا ميتواند ابتدا از طريق سازشى ميان
حسين و اسراييليھا حل بشود ،سپس با سازشى ميان جمھورى متحده عربى ،و سرانجام شايد با سازشى
ميان سوريه و اسراييليھا .و با پذيرش وضعيت از جانب لبنان و کشورھاى عربى مناقشه حل خواھد شد.
از طرف ديگر ملک حسين تحت فشار شديد انگليسيھا و آمريکاييھا در تنگنا قرار دارد و جھت ادامه
دريافت حمايت انگليسى -آمريکايى براى حفظ سلطنت خود محتاطانه براى اسراييليھا دم تکان ميدھد .دقيقا
او اگر فقط جرات ميکرد بايد بيش از اينھا دم تکان ميداد چرا که او نيز به اندازه اسراييليھا خواھان به
زير سلطه کشيدن ھويت فلسطينيھاست .اما فشار از جانب کشورھاى عربى ديگر و فلسطينيھا شديد است،
)در آغاز دھه ھاى  ١٩٥٠پدر بزرگ او عبدﷲ ھنگاميکه کمى بيش از حد مجاز دم تکان داد ترور شد(
روزنامه اخبار امروز مانند اغلب روزنامه ھاى ديگر در غرب اروپا و شمال آمريکا ھر دو ،ناآگاه و توسط
صھيونيستھا تعليم ديده اند .کمى مطالعه در مورد علل تعارض ميتوانست به آنھا نشان بدھد که از مذاکرات
صلح ميان حسين و اسراييل ھيچ نتيجه پايدارى بدست نميايد) .در آغاز دھه ھاى  ١٩٦٩اين روزنامه و
ديگران بصورتى احمقانه براى يک "دولت" فلسطينى – ه تنظيم شده توسط اسراييل تبليغات نمودند -
ھمزمان جنبش آزاديبخش ھنوز "سازمانھاى تروريستى بطرز رسمى مستقل" ناميده ميشدند"(.
امرى که دقيقا به آن اشاره کرده ام دليليست بر اينکه  ،Sydenاز  Gunnar Jarringاستقبال نکرد.
ماموريت  Jarringيک افسانه بود ،شرايط براى افسانه توسط تبليغات صھيونيستى ايجاد شد ،تبليغاتى
که از طريق آن اسراييليھا جھت نوسازى و نقل و انتقاالت استراتژيکى که مناطق اشغال شده مطالبه مينمود
فرصتى را بدست آوردند .اينکه مصريھا افسانه را پذيرفتند به دليل اينست که در آنجا به دليل اشغال
خسارات فراوانى را تحمل نموده است )کانال سوئز و نفت صحراى سينا( و اينکه مانند اسراييليھا نيازمند-
ه مرمت و توسعه بود.

فلسطين بايد تاسيس بشود
جنبش مقاومت فلسطين و سوسياليستھاى اسراييلى  Matzpenبه دنبال اين ھستند که توده ھا در غرب
آسيا و آفريقاى شمالى به آزادى و استقالل دست يابند .در مسير دستيابى به اين ھدف بازگرداندن مجدد
ھويت فلسطين از ھمان درجه اھميت – ه حياتى برخوردار است که آگاھى طبقاتى در نزد مردم يھود و
عرب .ابتدا پس از دستيابى به اين ھويت اجتماعى و ملى تکامل جامعه ميتواند بسويى ادامه پيدا کند که در
آن انسانھا ميتوانند آزادانه در تصميماتى که زندگيشان را تعيين مينمايد مشارکت نمايند.
حق مردم فلسطين براى تعيين سرنوشت خود در تجديد حيات فلسطين نھفته است .حق مردم اسراييلى-
يھودى در تعيين سرنوشت خود نه در حفظ يک کشور استعمارگر بلکه در تاسيس جامعه اى که در آن به
ھزينه شخص ديگرى زندگى نکنند نھفته است .فلسطينيھا و يھوديان براى آزادى انسانھا بايد درک کنند
که دشمنان مشترک آنھا چه کسانى ھستند :امپرياليسم ،فئوداليسم و صھيونيسم استعمارگر.
آنھا بايد با ھم انقالب کنند ،ابتدا پس از آن ميتوانند حق تعيين سرنوشت يکديگر را به رسميت بشناسند –
آنزمان تمايل و اشتياق مشترک آنھا در مورد حق تعيين سرنوشت راھى را براى يک فلسطين عربى-
يھودى يا شکلى از تفکيک پيدا خواھد کرد .انقالب آنھا شرط الزم براى آزادى و صلح در غرب آسياست.

مبارزه آزاديبخش فلسطين تازه آغاز شده است ،اقدامات صھيونيستھا مايوس کننده تر از ھر زمان ديگرى
شده اند .ما ميتوانيم از طريق افشاى صھيونيسم و از طريق حمايت از فلسطينيھا و ضد صھيونيستھا در
اسراييل به صلح و آزادى يارى رسانيم.
پيام پرتوى
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