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مختصرى در مورد نويسنده
استفان بکمان ،متولد  ١٩٣٤در گاتنبرگ ،روزنامه نگار و نويسنده ايست سوئدى .اوميان سالھاى
 ١٩٥٧تا  ١٩٥٩در  Svenska Dagbladetروزنامه نگار بود .او ھمچنين مقاالتى سياسى براى
پرولتر )ارگان رسمى حزب کمونيست سوئد ]م.ل[( و روزنامه "اخبار امروز" نوشته است .استفان
بکمان يکى از افراد برجسته در جنبش سوئد -فلسطين بود و با تجزيه وتحليلھاى مداوم خود ،از
ديدگاھى مارکسيست لنينيستى ،کمکھاى فراوانى به اين جنبش نموده است.

مقدمه
در پاييز  ١٩٨٧استفان بکمان جزوه – ى "براى رھايى فلسطين" ،که کمى بعد از پايان سال منتشر شد،
را نوشت .با نگاھى به گذشته ما طبيعتا ميتوانيم ادعا کنيم ،که انتشار آن از نظر "زمانى" چندان مناسب
نبود .به دليل اينکه ،در حالى که دستگاه چاپ جزوه را به جلو ميراند ،يک قيام مردمى فلسطينى در
ساحل غربى و غزه آغاز شد .بدين ترتيب عبارت عربى "انتفاضه"  ،براى تعداد بسيارى از سوئديھاى
تاآنزمان ناآشنا با اين عبارت ،در زبان سوئدى گنجانده شد .اين جزوه اگر شش ماه بعد نوشته شده بود،
ميتوانست نقطه عطف مبارزه اى بشود که آخرين مرحله انتفاضه  ٩٣-١٩٨٧را تشکيل داد .اما اينچنين
نشد.
اما اين جزوه براى ھمه آنھايى که به مردم فلسطين متعھد بوده و در مبارزه آنھا شرکت نموده اند اھميت
بسيارى داشت .آن نياز بزرگى را برطرف نمود و بسيارى آنھايى ھستند که از آن در جھت پى بردن به
مسائل بنيانى فلسطينيھا استفاده کردند.
در سوئد ھنگاميکه ميخواھيم تمرکز خود را بسوى مسئله فلسطين بازگردانيم ،استفان بکمان چيزى
شبيه يک کاوشگر سياسى است .دو کتاب او در پايان دھه ھاى " ، ١٩٦٠فلسطين و اسرائيل" و
"فلسطين و امپرياليسم آمريکا" نه تنھا در ميان اولين کتابھايى بودند که به زبان سوئدى مسائل
فلسطينيھا را مورد بررسى قرار دادند ،بلکه قبل از ھر چيز چشم اندازى ضد امپرياليستى و انقالبى را
ارائه نمودند" .براى رھايى فلسطين" يک ادامه منطقى شد .نوشتن اين جزوه مدتھا قبل به پايان رسيده
است ،اما قبل از ھر چيز ،البته ،به "روز آمد سازى" نياز دارد.
ما تصميم گرفتيم که اين کار را از طريق ،بخشا ،چاپ مجدد – کتاب  -ه "براى رھايى فلسطين" ،با تمام
جزييات ،بدون ھيچ دستبردى ،انجام بدھيم و بخشا بخش تکميل کننده اى را که مھمترين وقايع انتفاضه
از  ١٩٨٧تا پاييز  ٢٠٠٠را مورد بررسى قرار ميدھد به آن اضافه کنيم .توضيحات پايانى استفان بکمان
در نھايت بروشور اصلى را به شرايط فعلى پيوند ميدھد.
گاتبنرگ دسامبر ٢٠٠٠
تدى -جان فرانک

 .١پيشينه تاريخى
براى بسيارى پذيرش اين امر که دولت اسرائيل دولتيست استعمارى ،از بسيارى جھات قابل مقايسه با
دولت راسيستى آفريقاى جنوبى ،دشوار است .اسرائيل در سال  ، ١٩٤٨سه سال پس از جنگ جھانى
دوم تاسيس شد .پايان جنگ افشاى حقيقت در مورد جنايات نازيھاى آلمانى را در مورد قتل عام دسته
جمعى يھوديان در سراسر جھان به ھمراه داشت .در به اصطالح جھان غرب ،که بسيارى از طرق
مختلف خود را تا حدودى مسئول تعقيب و آزار يھوديان احساس مينمودند ،اسرائيل بعنوان نوعى
"جبران غرامت" در ازاى درد و رنجى که يھوديان اروپا را قربانى خود نموده بود محسوب ميشد.
اينچنين احساسات و اعتقاداتى ھمچنان پابرجاست و غير قابل درک اند .اما اينگونه اعتقادات و
احساسات مانعى ميشود بر سر راه نديدن عوامل واقعى بوجود آورنده اسرائيل و ادامه حيات آن.
اوال اسرائيل در منطقه اى خالى از سکنه که فقط ميتوانست اھدا شود ،بوجود نيامد .اسرائيل در کشورى،
فلسطين ،که مردم در آن زندگى ميکردند ساخته شد ،در آنجا مردم زندگى و زمينھاى خود را طى ھزاران
سال کشت نموده بودند .جھت تاسيس کشور اسراييل بخش بزرگى از جمعيت آن بايد رانده ميشدند.
دوما از نظر سياسى چندان آسان نبود که اسرائيل "غرامتى" بشود براى ضد يھوديان و جنايتکاران
جنگى.
براى درک مسئله فلسطين نميتوان از  ١٩٤٨آغاز نمود .اگر ميخواھيم در مورد ھر دو ،شرق جھان
عرب ،جايى که فلسطين قرار دارد ،و آن چه که با مسائل يھوديان و ضد يھوديت در ارتباط است صحبت
کنيم ،بايد ،دست کم ،صد سال به عقب بازگرديم.

اشتياق رھايى در مقابل امپرياليسم
طى دھه ھاى  ١٨٠٠در شرق جھان عرب دو تمايل متضاد توسعه يافت .منطقه پس از دھه ھاى ١٥٠٠
تحت اشغال سلطان ترکيه در استانبول بود و حکومت سلطان بدليل عقب ماندگى اقتصادى و اجتماعى در
حال متالشى شدن بود .يونانيھا و اقوام ديگر در حال آزاد نمودن خود بودند.
از يکطرف مبارزات عربى ،در اشکال مختلف ،جھت کسب استقالل آغاز شده بود .مصر جھت آزاد
نمودن خود تالش مينمود .در سال  ١٨٥٦فلسطينيھاى ساکن نابلس بر عليه پادگان ترکھا قيام نمودند .از
جمله در دمشق و بيروت انجمنھايى سرى سازمان داده شده بودند که چشم اندازھاى يک جھان عرب
مستقل را تدوين مينمودند.
از طرف ديگر قدرتھاى بزرگ اروپايى ،به درون آن مناطق ،جھت تھيه مواد اوليه ،بازار و يافتن
راھھاى مطمئن تجارتى ميان اروپا و آسيا نفوذ نموده بودند .مصالح فرانسه اينچنين حکم مينمود که در
بيروت بندرى داشته باشد .راه آھنھا ساخته شدند .صنايع فرانسه و انگلستان توانست انحصار فروش

پارچه ھا و ديگر کاالھا را بخود اختصاص دھد .مصالح پارچه بافى انگلستان زمينھاى زراعى مصر را
به مزارع پنبه مبدل نمود .غيرو و غيرو .در جريان اين دوران قدرتھاى بزرگ امپرياليستى در مجموع
جھان را جھت غارت آن ميان خود تقسيم نموده بودند.
در سال  ١٨٥٠فلسطين حدود نيم ميليون نفر جمعيت داشت – که  ٨٠درصد آن را مسلمانان ١٠ ،درصد
را مسيحيان و ميان  ٥تا  ٧درصد آنرا يھوديان تشکيل ميدادند .بخش بزرگى از مردم کشاورزانى بودند
که در مرز گرسنگى ،در شرايطى که وضعيت عقب مانده روابط اجتماعى و مالياتھاى سنگين در حکومت
سلطنتى مانع از تکامل آن ميشد ،زندگى ميکردند .بخشى از کشاورزان مالک بودند ،ديگران زمين را از
زمينداران اجاره مينمودند ،و ھر دو گروه بشدت به وام دھندگان پول در شھرھا مقروض بودند.
مھمترين توليدات کشاورزى غالت ،سبزيجات ،پرتقال و روغن زيتون بودند .در سال  ١٨٨٠شھر
اورشليم  ٣٥٠٠٠نفر ،يافا  ١٠٠٠٠نفر و حيفا  ٥٠٠٠نفر جمعيت داشتند .حدود يک دھم از جمعيت از
چادرنشينھايى تشکيل ميشدند که در بيابانھاى جنوب فلسطين زندگى ميکردند.
فلسطين بدليل موقعيت جغرافيايى خود ميان سه بخش جھان ،طى ھزاران سال توسط فاتحان درنورديده و
اشغال شده بود .فلسطين از لحاظ منابع زيرزمينى فقير اما داراى موقعيتى استراتژيک است.
در سال  ١٧٩٨زمانيکه قيصر آينده ،ناپلئون ،در جريان يک رشته عمليات جنگى ،در مصر و فلسطين
بسر ميبرد ،اعالميه اى را در شھر فلسطينى رام ﷲ صادر و در آن يھوديان اروپا را ترغيب نمود که به
فلسطين ،جھت تحقق بخشيدن به باورھاى مذھبى خود ،مھاجرت نمايند .چھل سال بعد وزير امور خارجه
انگليس ،Lord Palmerston ،بيانيه مشابھى را صادر نمود – .مدتھا قبل از اينکه شمارى از
يھوديان از روياھاى قديمى مذھبى خود در مورد "بازگشت به اورشليم" سياست بسازند ،قدرتھاى
بزرگ اين ايده را که يک جامعه يھودى در فلسطين ميتوانست ھمانند تخته شيرجه اى ميان غرب و
شرق عمل نمايد در سر پرورانده بودند.
ھرى ترومن در خاطرات خود ،در نسخه اى امروزيتر از ھمان طرز تفکر قدرتھاى بزرگ ،حمايت اياالت
متحده آمريکا از تقسيم فلسطين و ايجاد اسرائيل را بيان نمود:
"به باور من يک برنامه تکاملى با يک سيستم صنعتى بزرگ– ه تحت رھبرى يھودى ،خواھد توانست
توان اقتصادى اين منطقه را در جھت منافع مشترک يھوديان و عربھا بھبود بخشد".
بله ،ميتوانست کامال مناسب باشد.

مسئله يھوديان
آنچيزى که بايد در مورد يھوديان در اروپا گفته شود اين است که آنھا مورد تعقيب و آزار و اذيت قرار
گرفته بودند ،آنھا را به قتل رسانده و ناگزير نموده بودند که در مناطق ايزوله شده زندگى کنند و براى
نزديک به دو ھزار سال آنھا را ميان کشورھاى مختلف سرگردان کرده بودند .در غرب اروپا آنھا اجازه
نداشتند که مالک زمينى باشند و حتى در شھرھا ،اغلب ،حق داشتن بسيارى از مشاغل را نداشتند.

فروشندگى در خانه ھا ،طال و نقره سازى ،تجارت ،غيرو و غيرو – از جمله مشاغلى باقيمانده براى آنھا
بود .سنن مذھبى آنھا را به قشرى مبدل نموده بود که براحتى قابل شناسايى بودند ،مناسب براى حاکمان
که با کمک پيش داوريھاى مذھبى مسيحيان ،زمانيکه مواضع خود را مورد تھديد احساس مينمودند ،آنھا
را قربانى نمايند .اين قشر ھمچنين يکپارچگى خود را با رھا کردن يھوديانى حفظ ميکردند که جھت
مستحيل شدن در جامعه ميخواستند کار ديگرى بجز آن کارى که مجاز به انجام آن بودند انجام بدھند.
ابتدا زمانى يھوديان ،کشور پس از کشور ،بصورتى کامل و رسمى از حقوق مدنى برخوردار شدند که در
دھه ھاى  ١٧٠٠جامعه کاپيتاليستى يا سرمايه دارى مدرن آغاز به پيشرفتى غير منتظره نمود .عليرغم
سختيھا با پيش داوريھاى مذھبى مزمن حل شدن و يکپارچه شدن يھوديان در جامعه اروپاى غربى آغاز
شد – .اما طى نيمه دوم ده ھاى  ١٨٠٠شرايط مجددا تغيير کرد.
از درون سيستم سرمايه دارى ناسيوناليسم و امپرياليسم ،ھر دو با مفاھيم نژاد پرستانه در مورد برترى
گروھھاى مردمى خودى و کم ارزش نمودن ديگر مردمان ،تکامل يافت .در اين عصر – ه علمى نوين،
پيشرفتھاى واقعى با فساد و تباھى مسخره اى عجين شد – مانند "تئوريھا علمى در مورد "نژادھاى"
مختلف که بر اساس آن ميليونھا انسان در آفريقا و ديگر نقاط در خور اين بودند که منقرض و يا آواره
شوند .در دھه ھاى ١٨٧٠مفھوم "يھودى ستيزى" ساخته شد ،يک نظريه ادعايى علمى  -که يھوديان
را در جايگاھى پايينتر"نژاد سامى" با خواصى استثنايى ،از قبيل خون مخصوص و غيرو و غيرو جاى
ميداد .براى کسانى که از يھوديان متنفر بودند اين تئورى جديد منافع بسيارى را در بر داشت ،آنھا بخشا
از اتھام تنفر از مذھب يھوديان مبرا ميشدند ،امرى که در آن عصر عملى چندان مناسب نبود ،و بخشا
ميتوانستند به اشخاصى دسترسى پيدا کنند که يھوديت را رھا نموده بودند )جذب شده بودند( ،آنھا ھنوز
ھمان "خون" را داشتند) .يھودى ستيزى براى مثال ميتوانست به کارل مارکس بعنوان يھود اشاره
نمايد اگر چه پدر او به دين مسيحيت گرويده بود و مارکس خودش فردى مذھبى نبود(.
ھمزمان رژيم عقب مانده روسيه تزارى که از تناقضات آسيب ديده بود ،بر آن شد که بطريق سنتى توده
ھا را بر عليه يھوديان برانگيزد .ميليونھا تن از يھوديان بينوا به اروپاى غربى و آمريکا گريختند .طى
يک دھه در وين شمار يھوديان از چند صد نفر در آغاز دھه ھاى  ، ١٨٠٠به  ١٧٥٠٠٠نفر افزايش
يافت .و بدينسان يھودى ستيزى در ناسيوناليسم تھاجمى محافل سرمايه دارى و خرده سرمايه دارى
آلمان ،اطريش ،فرانسه و غيرو غيرو به عنصرى نيرومندتر مبدل شد .و ،ھمانطور که گفته شد ،طى اين
دوران سياست استعمارى قدرتھاى امپرياليستى و تقسيم جھان ميان آنھا ادامه دارد.

جنبش صھيونيسھا تاسيس ميشود
در سال  ١٨٩٧در  ،"World Zionist Organization" Baselسازمان جھانى صھيونيستھا با
ھدف برپايى جامعه اى يھودى ،در جايى در جھان ،ترجيحا در فلسطين ،تاسيس شد .تقريبا صد سال پس
از اعالميه ناپلئون در رامل ﷲ باالخره پاسخى يھودى دريافت شد ،دلتنگى مذھبى براى اورشليم ،به
"شھر مقدس" ،اکنون با يک پروژه سياسى بھم پيوست.

جنبش صھيونيستى تقريبا بسرعت موفق به جذب موجى از يھوديان ،با نژادھاى مختلف ،بسوى خود
شد .در ميان توده ھاى يھودى روسى جنبشھاى آرمانخواھانه سوسياليستى شانه به شانه روياھاى
مذھبى در مورد فلسـطين وجود داشت .از چندين دھه قبل در ميان قشر روشنفکر يھودى در روسيه
نام زبانی است که
تمايالتى به مجاھدتھاى ملى در جھت انتشار روزنامه و کتب به زبان عبرى و ييديش ) ِ
يھوديان اشکنازی بود که در اروپای شرقی و
زبان
زبان مادری و گاه ،تنھا
برای نزديک به ھزار سال،
ِ
ِ
ِ
مرکزی میزيستند – توضيحات از ويکپديا – مترجم( وجود داشت .از نيمه دھه ھاى  ١٨٠٠در ميان
بخشى از يھوديان در اروپاى غربى ھراسى از اينکه يھوديت از طريق ادغام سريع ،و ديگر مسائل ،محو
شود وجود داشت – .و ھمزمان قشر گسترده سرمايه دارى توسط ادغام در حال رشد تھديد ميشد ،و آنھا
ھجوم يھوديان از اروپاى شرقى را بعنوان تھديدى بر عليه شرايط خود ميديدند.
اما تفاوتى نميکند که صھيونيستھا چه درکى داشتند و چه درکى از خود دارند ،به ھر حال آنھا در درجه
اول بناى يک طرح استعمارى را بنيان نھادند .شرط الزم ،سياست مستعمراتى در جريان بود و بر اين
اساس قرار داده شده بود که "نژاد" سفيد ميتوانست ديگر مردمان را چپاول نموده و به کشور آنھا به
دلخواه خود دست يازد .اين شيوه عمل براى به اجرا گذاشتن طرح صھيونيستى از "کمپانى انگليسى
آفريقاى جنوبى" – بنيان نھاده شده توسط سازنده امپراطورى  - Cecil Rhodesبه عاريت گرفته
شده بود .بر اساس افکار سرمايه داران اروپايى ،در آنزمان براى صھيونيستھا دليلى وجود نداشت که
حتى ماھيت تالشھاى استعمارجويانه خود را پنھان نمايند ،در ميان اولين تاسيساتى که آنھا ايجاد
نمودند ، ١٨٩٨ ،کمتيه استعمار و اتحاديه مستعمراتى وجود داشت.
بسادگى ميتوان گفت که اين طرح مستعمراتى بود ،بدليل اينکه به تصرف کشور و يا منطقه اى از يک
کشور ديگر اشاره مينمود که در آنزمان مسکونى و به مردم ديگرى تعلق داشت.
در اين رابطه اينکه صھيونيسم ادعا مينمايند که يھوديان قومى ھستند ،يک ملت ،و نه يک گروه مذھبى،
از درجه دوم اھميت برخوردار است) .آيا آن تقريبا شش ميليون يھودى آمريکايى ميتوانند بر خالف
ديگر نسلھاى مھاجر در آمريکا گروه مخصوصى را تشکيل بدھند ،بخشى از قوم يھودى....؟!( و آيا به
دليل اينکه سرزمين يھوديان در فلسطين ،براى دو ھزار سال پيش ويا بيشتر ،تنھا بر اساس اساطير
افراطى مذھبى ،وجود داشته است ميتواند به يھوديان امروزى اين حق را بدھد که کشور را اشغال و
مردم آنرا آواره سازند.

امپرياليسم بعنوان يک پيش نياز
بعنوان استعمارگر رھبران صھيونيستھا ميدانستند که نميتوانند طرحھاى خود را بدون حمايت يک دولت
مقتدر به اجرا بگذارند .بر خالف کمپانى انگليسى آفريقاى جنوبى سازمان جھانى صھيونيستى توسط
ھيچ دولتى حمايت نميشد.
مھيا نمودن شرايط براى ايجاد اتحاد  -که طى آن آنھا از جمله به سلطان ترکيه ،دولت انگليس و قيصر
آلمان ابراز ارادت نمودند -بيست سال طول کشيد ، ١٩١٧ .زمانيکه که در جريان جنگ جھانى اول

امپراطورى ترکيه سرنگون شده بود و انگيس و فرانسه بر سر تقسيم جھان عرب با يکديگر مسابقه
ميدادند ،دولت انگليس اعالميه موسم به  Balfourرا صادر نمود .در آن اعالميه آنھا اعالم نموده بودند
که آماده اند از تاسيس "يک خانه ملى براى قوم يھود" در فلسطين حمايت نمايند.
بسختى ميتوان اين اقدام را ناشى از تسلط يھوديان بر روى دولت انگليس ارزيابى نمود )براى مثال وزير
امور خارجه آ .جى .بالفور يک يھودى ستيز بنام بود( .مسئله بر سر منافع امپرياليستى بود .انگلستان
مصر و کانال سوئز را کنترل مينمود و قصد داشت که عراق را نيز که به تازگى در آن منابع عظيمى از
نفت کشف شده بود به تصرف خود درآورد .انگليس جھت حفاظت و تقويت منافع خويش از طريق
اھرمى که توسط انگليسيھا در فلسطين کنترل بشود ،سنگرى بر عليه تالشھاى آزاديخواھانه ملى عربھا
و حضور فرانسه در سوريه و لبنان ،از اين طرح حمايت مينمود.
رھبران صھيونيستھا اطمينان داده بودند که طرح آنھا منافع انگلستان را تامين مينمود .آنھا پشتيبانى
خويش را اعالم نمودند .در ھمان زمان در کتاب "دولت يھودى" ، ١٨٩٦ ،بنيان گذار صھيونيسم
 Theodor Herzlنوشته بود" :ما در آنجا ميخواستيم براى اروپا پناھگاھى بر عليه آسيا ايجاد نماييم،
ما ميخواسيم يک پايگاه فرھنگى بر عليه بربريت باشيم" – .تقريبا به ھمان ترتيبى که ناپلئون انديشيده
بود – و تقريبا ھمان ھم شد ،نگاھى به سبک نگاه يک اروپايى به مردم.
سه سال پس از تاسيس اسرائيل ٣٠ ،سپتامبر  ، ١٩٥١سردبير روزنامه روزانه ،Haaretz
 ،Gershom Shokenنوشت که "اسرائيل بعنوان يک سگ نگھبان در نظر گرفته شده است"...
بدون يک دولت امپرياليستى مقتدر ،بدون تالشھاى امپرياليسم که بازار ،منابع غذايى ،راھھاى تجارتى و
مواضع مھم را کنترل نمايد ،استعمار صھيونيستى و اسرائيل ھرگز ظھور نمينمود .بدون سيستم
امپرياليستى ،امروز به رھبرى آمريکا ،اسرائيل مانند آفريقاى جنوبى – قادر به ادامه حيات نبود.
بدون در نظر گرفتن تشابھات ،ھر دو ،اسرائيل و آفريقاى جنوبى دولتھاى استعمارگرى ھستند که در
تضاد مطلق با مردم بومى آن مناطقى که در آنجا تاسيس شده اند قرار دارند  .آنھا تنھا از طريق آن
خدمات يا منافعى که به امپرياليسم ارائه ميدھند قادر به ادامه حيات ھستند – و صلحى واقعى و پايدار،
ھمچنين براى مردم مھاجر ،ابتدا زمانى حاصل ميشود که اين کشورھا و غارت امپرياليستى از ميان
برداشته شوند .ابتدا پس از آن ميتوان در آنجا جامعه اى برپا نمود که توده ھا در آن با شرايطى برابر
زندگى کنند.
ميتوان در مورد اينکه اسرائيل در اساس "يک دولت يھودى" شده است به بحث و گفتگو نشست .يکى
از پيروان صھيونيسم ،Nahurn Goldmann ،در اواخر زندگى خود در اين مورد ترديد نمود .او در
سال  ١٩٨١نوشت:
"اسرائيل بيشتر به حسن نيت آمريکا وابسته شده است تا يھوديان روسيه به خيرخواھى تزار ...بدون
پشتيبانى آمريکا اسرائيل امروز نميتوانست ادامه حيات بدھد .اين امر آنچنان شرايطى را فراھم آورده
است که قوم يھود ھر چه بيشتر به  =) goyimغير – يھوديان (SB ،وابسته شده اند – در اين مورد

کارکنان کاخ سفيد ،وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بيش از ھر زمان ديگرى در گـذشته نمونه
)"تبعيد" يا "اختالس" يھودى=( ". diasporanبوده اند.

 -٢استعمار بنيان نھاده ميشود
در سال  ١٩٠٩مھاجران يھودى تل آويو را ابتدا در حاشيه شھر يافا با ايجاد مناطق مسکونى ايجاد
نمودند .در سال  ١٩١٠اولين کيبوتز Dngania ،در کنار درياچه  Genesaretskaساخته شد .رھبران
صھيونيستھا ھنوز متحدان قدرتمند خود را پيدا نکرده بودند ،اما اضمحالل امپراطورى ترکيه و تٽبيت
بانکھا و شرکتھاى تجارى بسيارى از کشورھاى قدرتمند اروپايى ،از قبل ،در فلسطين امکان ايجاد
استعمارى در يک بعد کوچک را فراھم نموده بود .اتحاديه مستعمراتى يھودى از جمله با شرکتھاى
آلمانى در اورشليم ھمکارى ميکرد – .عالوه بر اين ،در ضمن ،نوعى از مھاجرت پس از آغاز دھه ھاى
 ١٨٨٠روى داده بود که بخش بزرگى از آن توسط بانکھاى فرانسوى Edmond de Rothschild
تامين مالى شده بود.
فلسطين تقريبا بدون دفاع بود .تالشھاى آزاديخواھانه اعراب در آنزمان ،فقط موجى بود در ميان
روشنفکران در شھرھاى بزرگ .کشاورزان در روستاھاى فقير براى خودشان زندگى ميکردند.
زمينداران بزرگ از طريق فروش زمين به صھيونيستھا کسب درآمد مينمودند .اينکه روشنفکران از
ھمان ابتدا سير حوادٽ را ميديدند کمکى نبود – .در سال  ١٨٩٨روزنامه اورشليم  Al-Manarمقاله
اى را که در آن طرحھاى صھيونيستھا مورد حمله قرار گرفته بود منتشر نمود .خريد گسترده زمينھا
توسط صھيونيستھا و تاسيس بانک آنگوال -فلسطين در يافا در سال  ١٩٠٣بر شدت بحران افزود .در
روزنامه "تولد دوباره عربى" اختالفات ميان طرحھاى صھيونيستھا و تالش اعراب جھت کسب استقالل
نشان داده شده بود.

انقالب عربى
در سال  ١٩١٧بود که دولت انگليس اعالميه موسوم به  Balfourرا منتشر نمود .جنگ جھانى اول در
جريان بود – جنگى که در اساس مبارزه اى بود ميان قدرتھاى بزرگ در اروپا و جھان تحت استعمار بر
سر کسب بازار و مواد اوليه .در خاور ميانه جنگ عمدتا ميان منافع انگليس و فرانسه از يک طرف و
ترکيه و آلمان از طرف ديگر در جريان بود .جنبش آزاديخواھانه عربى اين امکان را يافت که از جنگ
جھت آزاد نمودن جھان عرب از ظلم و ستم ترکيه بھره بردارى نمايد .در سال  ١٩١٦عمليات نظامى و

موفقيت آميز که "انقالب عربى" ناميده ميشد آغاز شد ،اما رھبرى اعراب – با امير فيصل در راس آن –
درنيافتند که آنھا تنھا مھره اى بودند در جريان بازيھاى قدرتھاى بزرگ .دولت انگليس به شورشھا دامن
زده و وعده داده بود که از تاسيس يک کشور بزرگ عربى ،زمانى که ترکھا شکست خوردند ،حمايت
نمايد .در حقيقت انگلستان )مانند فرانسه( ابدا عالقه اى به يکچنين ثباتى نداشت ،بر عکس آنھا استقالل
اعراب بعنوان تھديدى بر عليه منافع امپرياليستى خويش ارزيابى مينمودند.
در پاييز  ١٩١٦در حاليکه مبارزات آزاديخواھانه اعراب جريان داشت ،انگليس و فرانسه )با توافق تزار
روسيه( قرار داد موسوم به * Sykes-Picotکه شرق جھان عرب را بر اساس منافع خويش تقسيم
مينمودند به امضاء رساندند.
* http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement

فلسطين بر اساس اين قرارداد پنھانى بايد منطقه اى بين المللى و يا "بيطرف" ميان سوريه – ه تحت
کنترل فرانسه )به اضافه لبنان( و حکومت تحت سلطه انگلستان ،مصر ،ميشد.
انقالب عربى از ھمان زمان آغازش محکوم به مرگ بود .يکسال بعد ھمانطور که وعده داده شده بود
فلسطين به سازمانھاى صيھونيستى ھديه داده شد ،در کنفرانسھاى صلح بعد از جنگ پيروزمندان جھان
عرب را ميان خود تقسيم نموده و پايه ھاى اختالف را که از آن پس تا به امروز در جريان است بنا
نھادند – .در  ٣فوريه  ١٩١٩صھيونيستھا در جريان کنفرانسى در پاريس تذکاريه اى را عرضه نمودند
که بر اساس آن خواسته ھاى سنتى آنھا تا رودخانه  Litaniدر شمال و  Ammanو  Ma ´anدر
شرق گسترش ميافت ،در شرق اين مرز بايد بر اساس توافق ميان حکومت )تحت کنترل مصر( کشيده
ميشد.
در سوريه نيروھاى نظامى عربى تالش مذبوحانه اى را جھت بيرون راندن فرانسويان انجام دادند .آنھا
در سال  ١٩١٩در کنار گردنه کوه  Maysalunشکست خوردند .امير فيصل و ديگر رھبران انقالب در
کشورھايى که قدرتھاى بزرگ به تصرف خود در آورده بودند به بردگى و بندگى – يا مامور – آنھا
کشيده شدند.
اين ،خالصه کالم ،يک نمونه تاريخى کالسيک امپرياليستى از برترى قدرتھا ،خيانت و تقلب بود .اسرائيل
بر پايه اين اصول بنا نھاده شد.

فلسطين بعنوان "پناھگاه"
در سال  ١٩١٤جمعيت فلسطين  ٦٩٨٠٠٠و تعداد يھوديان  ٨٥٠٠٠نفر بود ،که  ٣٥٠٠٠نفر از آنان
مھاجران سازمان داده شده از جانب صھيونيستھا بودند ١٩٢٧ .شمار جمعيت يھوديان  ١٥٠٠٠٠ھزار
نفر ،که بيش از  ١٦درصد از مجموعه جمعيت را تشکيل ميداد ،بود ١٩٣٥ .آنھا  ٤٤٣٠٠٠و يا ٢٩،٦
درصد بودند ١٩٤٧ .يکسال قبل از تاسيس اسرائيل  ،از يک جمعيت  ١٨٣٥٠٠٠نفرى  ٦٠٨٠٠٠نفر
يھودى بودند ،به عبارت ديگر ،تقريبا به حساب دقيق ،يک سوم جمعيت .البته اين افزايش سريع نتيجه

ترور نازيھا بود – و بخشا ھمچنين يھودى ستيزى لھستانيھا طى دھه ھاى  .١٩٢٠در ضمن يھودى
سيتزى نه فقط مسئله اى براى آلمانيھا و يا لھستانيھا ،بلکه تقريبا در سراسر جھان خود را منتشر
نموده بود .ھنرى فورد کارخانه دار معروف نوشته ھايى بر ضد يھوديان منتشر و خلبان قھرمان
 Charles Lindberghدر اماکن عمومى در سراسر آمريکا بر عليه يھوديان تبليغ مينمود .زمان،
زمان به اصطالح "بيولوژى نژادھا" بود .سوئد ھم مانند ديگر کشورھا مايل به پذيرش يھوديان نبود .به
اين ترتيب – اگر طرح صھيونيستھا در فلسطين وجود نداشت پناھندگان بايد به کجا پناه ميبردند ؟
آيا صھيونيستھا جان بيش از نيم ميليون نفر از يھوديان اروپايى را از رفتن به اتاقھاى گاز نجات ندادند؟
البته ،اينچنينن بود ،بدون شک .مسئله "فقط" اين است ،که تعداد بسيارى از آنھا که آمدند صھيونيست
نبودند بلکه انسانھاى تحت تعقيبى بودند که بدنبال پناھگاھى ميگشتند – و در بسيارى از موارد دقيقا،
بداليل مذھبى ،از آمدن به فلسطين احساس شعف مينمودند – بنابراين فلسطين چيزى شبيه يک "پناھگاه
امن" نبود .به يک پناھگاه پناھندگان ميايند براى اينکه يا بعدھا به خانه خود بازگردند يا براى اينکه
خود را قدم به قدم در جامعه و مردمى که به آن پناه برده اند ادغام نمايند – .در ھمان اولين تبليغات ضد
صھيونيستى فلسطينيھا ميان يھوديانى که براى زندگى با بقيه مردم کشور و صھيونيستھايى که براى
ساختن جامعه خود ،جدا از عربھا ،آمده بودند تفاوت قائل شده بودند.
فلسطين توسط انگليس اداره ميشد .بعنوان اولين سفير براى سرزمين تحت قيموميت فلسطينى دولت
مستقر در لندن  - Sir Herbert Samauelه صھيونيست را ارسال نمود .در آن کشور تحت ستم و
عقب مانده صھيونيستھا آگاھانه جامعه اى را ساختند که در آن عربھا ھيچ جايى نداشتند .صدھا پناھنده
غير صھيونيست که جھت يافتن يک پناھگاه به آنجا آمده بودند بسرعت در يک پروژه استعمارى
سازمان داده شده ادغام شدند – به عبارت ديگر آنھا حتى اگر ميخواستند که نياز خود را به شيوه ديگرى
برطرف نمايند ،در زندگى خود ،در فعا ليتھاى روزمره خود در تضاد با مردم بومى ،مردم فلسـطين قرار
داده ميشدند .آنھا ناگزير بودند که استعمارگر بشوند ،در اجراى يک طرح و فعاليتى شرکت کنند که
ھدفش به تصرف در آوردن قدم به قدم کشور و از ميان برداشتن مردم بومى آنجا بود .آن شرايط
مشخص ،با نياز اشغالگران به اتحاد براى مقابله با اشکال مختلف مقاومت عربھا ،اين امر را براى
اکثريت غريب به اتفاق غير ممکن ساخته بود که نسبت به مسئله بى تفاوت باشند و بر عليه ايدئولوژى
صھيونيستى با آرمانھايشان در مورد يک قوم يھودى با حق تاريخى در مورد فلسطين موضع گيرى
نکنند.
از جانب ھر دو ،فلسطينيھا و يھوديان ،از آنزمان شواھد بسيارى در مورد دوستى ميان اعراب و
يھوديان وجود دارد .در جريان روابط خصوصى گاھى اين امکان براى مھاجران وجود داشت که موضعى
بدون تعصب و غير نژادپرستانه را پيشه خود کنند .در جريان روابط اجتماعى مسئله دشوارتر بود.
زمانيکه کنفرانس صھيونيستھا در  ،Biltmoreآمريکا ،در سال  ١٩٤٢بصورتى آشکار به سود ايجاد
يک کشور يھودى اعالم موضع نمود مثالى وجود دارد مبنى بر اينکه تعداد بسيارى سازمانھاى کوچک
اعتراض کرده و درخواست نمودند که با فلسطينيھا بصورتى مشترک زندگى کنند – اما آنھا نفوذ سياسى
چندانى در دستگاه سياسى حاکم نداشتند.

جان اين صدھا ھزار پناھنده در فلسطين نجات داده شد .پس از جنگ جھانى تقريبا صد ھزار نفر که از
چنگ نازيھا جان سالم بدر برده بودند – و اينکه دولتھاى اروپايى و آمريکا مايل به قبول آنھا نبودند ،به
آنھا اضافه شدند .سايه ھا بر روى آن تمدنى که آنھا را تعقيب و ايزوله نموده بود سياه ھستند .مسئله
اينست که اين ھمان تمدن است – گر چه با نشانه صھيونيستى يا "يھودى" – که مشکالت ،اختالفات،
رنج و درد -ه پناھندگى ،جنگ و قتل عام را در و گرداگرد فلسطين بوجود آورده است.
اين چه تفاوتى ميکند )بجز تاکتيکى و استراتژيکى( براى فلسطينيھا که اين دقيقا يھوديان ھستند که
کشور آنھا را اشغال و استعمار نموده اند؟ در نظر آنان اين استعمارگران ميتوانستند مسيحيان– يک
جنگ صليبى مدرن -باشند) .در حقيقت در جريان توسعه عمومى استعمار مھاجرتى توسط شواليه ھاى
يک معبد آلمانى در دھه ھاى  ١٨٦٠و چندين دھه بعد از آن رخ داد ،آنھا از جمله شھرک  Saronaرا
در سال  ...١٨٧١را ساختند( .مسئله بر سر يک ،قبل از ھر چيز ،استعمار غربى و يا اروپايى است،
استعمارى سرچشمه گرفته شده از برترى موقتى تمدنھاى مشخص– و با آن گستاخى مضحک تمدنھا و
رمز و راز مردم برتر.

زمينداران بزرگ در تعامل با انگليسيھا
فلسطينى که انگليسيھا اشغال نمودند بعنوان نيمه فئودال توضيح داده شده است .شھرھا ھنوز کوچک
بودند ٨٥٠ .روستاى عربى وجود داشت .تقريبا يک سوم از کشاورزان زمينى نداشتند و زمين مالکان را
کشت ميکردند .بقيه مالک زمينى بودند و ھمانطور که گفته شد بشدت مقروض بودند .در روستاھا گاھى
چند نفرى با ھم زمينى را بصورت اشتراکى در اختيار داشتند .قشر ھدايت کننده را – به نام "افندى" –
زمينداران بزرگ يا به عبارت بھتر خانواده ھاى بزرگ صاحب زمين ،با اسامى شبيه حسينى،
 Abdul Hadi، Dajani،Khalidi ،Nashashibiغيرو و غيرو ،تشکيل ميدادند .کشاورزان فقير
اغلب به آنھا مقروض بودند و بسيارى از آنھا در شھرھا  -اغلب در بيروت ،آلکساندريا يا شھرھاى
خارج از فلسطين – زندگى بسيار مجللى داشتند .آنھا با فرماندار سلطان متحد بوده و تحت حکومت ترکيه
زندگى خوشى داشتند ،درآنزمان افنديھا )با کمال ميل( با انگليسيھا ھمکارى نموده و ھمچنان به زندگى
خوش خود ادامه ميدادند .دستکم برخى از خانواده ھا از طريق فروش زمين به صھيونيستھا ثروتى براى
خود دست و پا نموده بودند .يکى از داليل تاسيس اسراييل در اين شرايط اجتماعى و سياسى قابل توضيح
است .در آن جامعه عقب افتاده و مذھبى مقاومت قشر فقيرتر ھميشه و در آخر در بندھايى که آنھا را به
زمينداران و طايفه ھاى آنھا متصل مينمود گرفتار ميشد .و در حاليکه صھيونيستھا در پناه دستگاه
ادارى و ارتش استعمارگر انگليس ميتوانستند " "Yishuvخود را ،کشورى يھودى در کشورى،
بسازند ،انگليسيھا ھر چه در توان داشتند بکار بردند که زمينداران بزرگ را در قدرت نگاه داشته و
بافت اجتماعى فلسطين را عقب مانده نگاه دارند .يک موسسه سنتى و محافظه کار ،شوراى عالى
اسالمى" ،دولت" مردم را عرب مورد تاييد قرار ميداد .اعضاى شورا نمايندگان زمينداران بزرگ ،تاييد
شده از جانب يک کميسيون ارشد بودند – و اين دولت در ضمن رئيس شورا و "رئيس دولت" ،مفتى
اورشليم را نيز منصوب مينمود .اين مفتى از سال  ١٩٢١و در سراسر دوران رياست حاجى امين ال-

حسين ناميده ميشد ،او ازاعضاى خانواده حسينى بود و بتدريج ميان فلسطينيھا بخاطر نقش خود در از
دست دادن فلسطين به فردى بدنام مشھور شد – و در ضمن بدنام در ميان برخى گروھھا بخاطر اينکه
طى جنگ جھانى دوم در برلين نشسته و در راديوھاى نازيھا مردم را بر عليه يھوديان تحريک مينمود.
اما او از جانب ھربرت ساموئل صھيونيست بعنوان مفتى منصوب شده بود.

دولتى صھيونيستى در دولت
از طرف ديگر صھيونيستھا دولتى از نوع مدرن آنرا ساختند.
خريد زمين اساس کار را تشکيل ميداد ،در آغاز ،عمدتا از "افنديھا" در شھرھا ،اما طى دھه ھاى
 ١٩٣١ھر چه بيشتر از زمينداران بزرگ که از طريق ثروت خود ارتزاق مينمودند .در بعدى گسترده تر
صھيونيستھا ھمچنين توانستند زمينھاى دھقانان فقير را ،که ناگزيز به رھا نمودن آنھا شده بودند ،به
تصرف خود درآورند .در ضمن انگليسيھا بخشى از زمينھايى را که تا آنزمان بعنوان ثروت اشتراکى
فلسطينى شناخته ميشد در دسترس قرار دادند.
در سال  ١٩٠١پنجمين کنگره صھيونيستھا صندوق ملى يھوديانKeren Kayemet Leisral ،
) (KKLکه ابزار الزم جھت خريد زمين فلسطينيھا را فراھم ميکرد تاسيس نمود .بر اساس تبليغات
صھيونيستھا فلسطين در مجموع غير مسکونى بود و در نتيجه بسيارى از يھوديان به آن اعتقاد داشتند.
صدھا ھزار تن از يھوديان فقير سکه ھاى مسى خود را اھدا نمودند ،يھوديان ثروتمندتر کمک مالى
کردند – و از آن پس جمع آورى اعانه ادامه دارد .تمام زمينھايى که صھيونيستھا خريده يا در فلسطين
به تصرف خود درآورده اند ھمچنان توسط صندوق ملى يھوديان تحت نام "قوم يھودى" اداره ميشود و
بر اساس اساسنامه صندوق بصورتى کامل براى ساکنان يھودى در نظر گرفته شده است .مواد جھت
توسعه کشاورزى ،چشمه ھا ،ساختمانھا ،تراکتورھا ،بذر و غيرو و غيرو تنھا به يھوديان داده ميشد.
بعنوان "دولت" براى يھوديان مھاجر ،دفتر يھوديان ،Jewish Agency ،نقش ارگان رھبرى کننده
سازمان جھانى صھيونيستى را ايفا مينمود .در آنجا نمايندگان موسسات مختلف استعمار ھمراه با
نمايندگان احزاب صھيونيستى حکومت ميکردند .دومى در اغلب موارد در روسيه تزارى ،لھستان و
ديگر کشورھاى اروپايى بنا شده بود .در ميان آنھا ھمه گونه فرقه اى"چپ افراطى" تا "راست
افراطى" وجود داشت ،اما وجه مشترک ميان آنھا اين بود که ھمه آنھا از طرف سازمان جھانى
صھيونيستى تامين مالى ميشدند – و اينکه ھمگى بيانيه در مورد "قوم يھودى" و حق مردم در مورد
فلسطين را پذيرفته بودند .آنھا احزاب استعمارى بودند ،و بدون در نظر گرفتن عالئمى مانند
"سوسياليستى" يا "ليبرال" نميتوانند )حتى در حال حاضر!( با ديگر احزاب در جوامع ديگر مقايسه
بشوند.
در فلسطين "سازمان اتحاديه ھا"  Histadrutبسرعت به ابزار مرکزى استعمار مبدل شد .اين ارگان
در سال  ١٩٢١به ابتکار  -ه از جمله  ،David Ben Gurionرھبر آنچيزى که امروزه حزب کارگران

اسرائيل ناميده ميشود و اولين نخست وزير اسرائيل در سال  ١٩٤٨ساخته شد .بخشى از ساختار
 Histadrutبه سازمان سراسرى سوئد LOشباھت دارد.
وظيفه  Histadrutاز ابتدا ايجاد يک طبقه کارگر يھودى بجاى سازماندھى طبقه کارگر يھودى موجود
بود .با استفاده از ابزار ارائه شده از جانب سازمان جھانى صھيونيستى Histadrut ،صنايع و ديگر
شرکتھا را تاسيس نمود و در آنجا به مھاجران با جنسيت مختلف ،با پيشينه ھاى متفاوت ،آموزش
کارگرى ميداد .اينکه "قوم يھودى" در مجموع از طبقه ميانى تشکيل ميشدند به نظرات صھيونيستى
تعلق داشت ،به ھمين دليل از " "anomaliبى قاعدگى رنج ميبردند و بايد در کشور يھودى به ملتى
"عادى" تبديل ميشدند که ھمه طبقات را شامل ميشد – .اين که تعداد بسيارى از مھاجران سازمان داده
شده صھيونيستى جوانان معتلق به طبقه ميانى بودند نيز بخشى از موضوع بود .آنھا از اروپا ،ترکيبى از
ايده ھاى -الھام گرفته شده از سوسياليسم و کلنياليسم ،از بينشھاى نويسنده روسى لئو تولستوى در
مورد "زندگى ساده کشاورزان" ،از جنبش پيش آھنگى لرد انگليسى  Banden-Powelsغيرو و غيرو
را با خود به آنجا آورده بودند .اين انديشه ھاى گرفته شده از نقاط مختلف بخشى از احزاب "دست چپى"
بودند که رھبرى اين ساختمان استعمارى را در دست داشتند.
اھميت  Histadrutبراى موفقيتھاى صھيونيستھا بيش از ھر چيز در اين بود که بخش بزرگى از
فعاليتھاى جامعه را – با موضع استعمارى – نژادپرستانه خود بر عليه اعراب سازگار نموده بود -
سازماندھى نمود .در حاليکه شرکتھاى خصوصى يھودى ممکن بود که مايل به استفاده از نيروى کار
ارزان عرب ،در کشاورزى يا شرکتھاى صنعتى ،باشند ،اين "سازمان اتحاديه اى" ،از ھمان لحظه اول،
بر عليه ھر گونه "سوء استفاده از "عربھا" مبارزه مينمود.
اوال اجازه داده نشد که عربھاى فلسطينى به عضويت  Histadrutدرآيند .بسرعت دو ھزينه اجبارى
مخصوص را براى اعضاى  Histadrutوضع نمودند .اولى – "براى کارگران يھودى" – که نگھبانانى
را سازماندھى نمايند که از ورود عربھا به محل کارشان در شرکتھاى متعلق به يھوديان جلوگيرى کنند.
دومى – "براى کاالھاى يھودى" – جھت تحريم ھمه کاالھاى اعراب استفاده شد – .ھيچيک ،نه احزاب
صھيونيستى ،و نه حتى حزب بشدت "دست چپى" در  ،Hashmer Hatzairدر حال حاضر Mapam
بر عليه ھزينه ھا و اين سياست ،اعتراضى نکردند.
يکى از رھبران قديمى صھيونيستھا David Hacohen ،در  ١٥نوامبر  ١٩٦٧در روزنامه Haaretz
در مورد سالھاى دانشجويى خود در لندن نوشت:
من بخاطر دانشجويان سوسياليستى در اين انجمن عضو شدم .انگليسيھا ،ايرلنديھا ،يھوديان ،چينيھا و
آفريقاييھا ،ھمه توسط انگليسيھا کنترل ميشديم .و آنجا و در ھمان زمان من ناگزير بودم که بخاطر
سوسياليسم يھوديان با نزديکان و دوستان بسيار نزديک خودم مبارزه کنم .از اين حقيقت که من عربھا
را در اتحاديه خودم ،در  ،Histadrutنپذيرفته ام دفاع کنم ،که ما زنان خانه دار را تشويق ميکرديم که
از اعراب خريد نکنند ،اينکه ما در کنار باغ مرکبات نگھبانى ميداديم براى اينکه مانع از دادن کار به
اعراب بشويم ،اينکه ما پارافين بر روى باغھاى اعراب ميريختيم ،اينکه ما در بازار به زنان خانه دار

يھودى حمله ميکرديم و تخم مرغھاى عربھا را در سبدھايشان ميشکستيم ،اينکه ما ارزش انجمن
يھوديان را تا آسمانھا باال برديم ھمزمان که آنھا  Joshua Hankinرا به بيروت جھت خريد زمين از
افنديھاى غايب فرستاده و کشاورزان عرب را از زمينھايشان اخراج ميکرديم ،اينکه نزد ما اين مجاز بود
که از اعراب دھھا ھزار ) dunamواحد اندازه گيرى( بخريم – اما ممنوع بود که ،اى داد و اى فغان،
يک  dunamبه عربھا بفروشيم ،اينکه من بعنوان يک سوسياليست سمبل کاپيتاليسم،Roth Schild ،
را گرفته و او را "اھدا کننده مشھور" بنامم – .اين آسان نبود".
اين نقل قول بصورتى خالصه نشان ميدھد که مسئله در اساس و بنيان از استعمار ،نژاد پرستى ،و يک
ديوانه" ،سوسياليسم" تحريف شده که توسط يک سازمان استعمارى حمايت مالى ميشد سخن ميگفت– .
آيا چيزى در اين درک ميتواند نشان بدھد که "قوم يھود" از اتخاذ آن انسان بھترى ميشود؟

کيبوتزھا
يقينا بسيارى از يھوديانى که به فلسطين مھاجرت نموده اند در يک برداشت ،در مجموع مٽبت ،آرمايان
گرا بوده اند ،آنھا در مورد يک زندگى بھتر ،بخصوص بھتر از آن زندگى -ى ھمراه با رنج و درد – ه
محدود و بى پناه که در اروپا تجربه کرده بودند ،آرزوھايى داشتند .اما مسئله فقط اين بود که آن کشورى
که قرار بود اين آرمان در آن به حقيقت بپيوندد ساکنان ديگرى داشت – و اينکه اين آرمان کور بود و
اين واقعيت را نميديد .يا شايد که بدتر از کور :آن کودکى بود از ناسيوناليسم و دوره اى از استعمار و به
ھمين دليل در اساس نژادپرستانه .اعراب در فلسطين به ھمان اندازه ارزش نداشتند ،آنھا از حقوق
يکسان برخوردار نبودند ،آنھا به مفھومى که آرمانگرايان انسان بشمار ميامدند ،انسان بشمار نميامدند.
آرمانگرايان بوسيله چماق کارگران عرب را– اعرابى که تعداد زيادى از آنھا قبل از آن با سالحھاى ديگر
)اغلب با کمک پليس انگليس( از زمينھايى که خود و خويشاوندانشان براٮصدھا سال يا بيشتر در آن
کشت و کار کرده بودند اخراج شده بودند ،از محل کارشان اخراج کردند.
در يک سخنرانى که در  ٤آوريل  ١٩٦٩در  Haaretzمنتشر شد ژنرال اسراييلى موشه دايان و ،طى
سالھا ،وزير دفاع اعالم نمود:
"روستاھاى يھودى در محلھايى ساخته شدند که در گذشته روستاھاى متعلق به اعراب در آن قرار
داشتند .ما حتى نام اين روستاھا را به عربى نميدانيم ،و من شما را بخاطر اين مسئله سرزنش نميکنم،
به دليل اينکه کتابھاى جغرافى -ه مربوط به آنزمان ديگر وجود ندارند .اين نه فقط کتابھا بلکه روستاھاى
اعراب نيز وجود ندارند .نھاال جايگزين محلول ،گوات جايگزين جيبتا ،ساريد جايگزين  Haneifsو
 Kfar Yehoshuaجايگزين تل -شرنان شد .در اين کشور جاى ساخته شده اى وجود ندارد که در
گذشته داراى جمعيتى عربى نبوده باشد".

دايان بخوبى ميدانست که از چه چيزى صحبت ميکند .او در سال  ١٩١٥در اولين کيبوتز،Degania ،
متولد شد .جايى که  Deganiaوارد شد روستايى عربى ،Umm Juni ،وجود داشت .موشه دايان نام
کوچک خود را از يک عضو کيبوتز که بدست اعراب آواره شده  -ى اھل  Umm Juniبه قتل رسيده
بود گرفته بود.
اين کيبوتز ،نوعى از يک جامعه کشاورزى سازمان داده شده جمعى ،تا مدتھا نماد صھيونيسم و اسراييل
بود .کيبوتز بعنوان يک آزمايش اجتماعى اھميت فراوانى براى اعتماد به نفس مھاجران يھودى و
تصوير تبليغاتى اسراييل داشت .کيبوتز براى مدتى دراز بيانگر روياى آرمانگرايانه استعمارگران
صھيونيستى در مورد خودشان و جامعه اى که در حال ساختن آن بودند بود.
صھيونيست "دست چپى" دان لئون در کتاب خود "کيبوتز بعنوان مٽالى بر ديوانگيھا در سوسياليسم
صھيونيسم" :مينويسد" ،کيبوتز پاسخى بود به کوششھاى اجتماعى مھاجران و بيابانھاى ناسازگار که
در انتظار تولد خود توسط کار يھوديان بودند – .بعنوان مٽالى بر ديوانگيھا در "سوسياليسم
صھيونيسم" ميتوان متذکر شد که لئون از " چيزى در ظاھر ميان مبارزه طبقاتى و استعمار" حمايت
مينمود.
کيبوتزھا با تمام ايده آليسم خود در واقع پروژه استعمارى رھبران برجسته بودند .آنھا معموال در خارج
از مناطقى جاى داده ميشدند که صھيونيستھا قصد تصرف آنھا را داشتند" .بيابانھا" فقير ،زمينھاى
کشاورزى غير مدرن کشت شده بودند و چراگاھھا که کشاورزان عرب از آنھا زمانيکه صندوق ملى
يھوديان زمينھا را تحت کنترل خود درآورده بودند رانده شده نامساعد بودند" .ناسازگارھا" گاھى
ميتوانستند پشه ھاى ماالريا باشند که اما ابتدا قبل از ھر چيز آنھا دھقانان رانده شده بودند .اعضاى
کيبوتزھا مسلح بودند ،و آنھا ،با سازماندھى جمعى و ھمبستگى ايدئولوژيکيشان ،دژھاى موٽرى بودند
بر عليه "بيابانھاى ناسازگار" .آنھا در اساس در مقابل ھر دو ،امپرياليسم و استعمارگران صھيونيست،
يک وظيفه داشتند.

اولين جنگ آزاديبخش اعراب
حول و حوش سال  ١٩٢٠شورش و تالش براى انقالب در مصر ،عراق و سوريه روى داد .در فلسطين
خشم مردم خود را ابتدا متوجه اعالميه بالفور و استعمارگران صھيونيست نمود .گروھبندى روشنفکران
فلسطينى ،که در گذشته براى يک دولت بزرگ عربى کار کرده بودند ،تاسيس شده در  ١٩٢٠در حيفا،
يک جنبش آشکارتر فلسطينى ،بسرعت تحت کنترل خانواده حسينى درآمد .در کوه ھا و روستاھا
گروھھاى مجزا ،متشکل از دھقانان ،ميجنگيدند و به کيبوتزھا و ايستگاھھاى پليس انگليس حمله
ميکردند .نااميدى در مقاومت فلسطين ميتواند در شورش خونين در ھبرون  ، ١٩٢٩زمانيکه نه فقط
صھيونيستھا بلکه يھوديان فلسطينى نيز کشته شدند ،مشخص بشود.
 ١٩٣٢ھيتلر و نازيسم در آلمان بقدرت رسيدند .در سال  ٣٢٧، ١٩٣٣مھاجر ٤٢٣٥٩، ١٩٣٤ ،و
 ، ١٩٣٥٦١٨٥٤ ، ١٩٣٥يھودى به فلسطين آمدند .اول اکتبر  ١٩٣٣مردم فلسطين براى اولين بار

يک اعتصاب عمومى را ،بر عليه فرمان دولت دست نشانده و سياست مھاجرت آن به اجرا گذاشتند .اما
اعتصاب توسط زميندار بزرگ و مفتى ال – حسينى رھبرى ميشد و بالفاصله با توافق با انگليسيھا پايان
يافت – .در خالل نيمه اول دھه ھاى  ١٩٣٠مجموعه اى از احزاب فلسطينى ،ھمگى تحت رھبرى
زمينداران بزرگ و مفتيھا ،تاسيس شدند .طايفه حسينى حزب خود ،حزب عربى فلسطينى و طايفه
 ، Nashashibisحزب دفاع ملى را داشتند .شاخه فلسطينى و حزب ضد استعمارى ) Istiklalکه از
جمله در مصر نيرومند بود( توسط يکى از طايفه ھا ،عبدل ھادى ،رھبرى ميشد.
نشانه اى ديگر بر نااميدى دھقانان فقير فلسطينى يک سازمان  -مبارزاتى مذھبى ارتجاعى  -بود که پس
از شکست در اعتصاب عمومى توسط "درويش عزالدين ال کاسان" تاسيس شده بود .اين در مورد
جنگ الھى بر عليه ھر دو مسيحيان و يھوديان موعظه ميکرد و براى مدت کوتاھى جنگ چريکى
خونينى را در مناطق کوھھاى مناطق مرکزى براه انداخت .او در نوامبر  ١٩٣٥در نزديکى جنين کشته
شد و مراسم دفن او به يک نمايش ملى مبدل شد .بھار سال بعد ،زمانيکه صھيونيستھا و اعراب در
جريان مجموعه اى از حمالت در تل آويو و جافا کشته شدند ،مفتى ناگزير به اعالم يک اعتصاب عمومى
ديگر شد.
اعتصاب شش ماه ،تا اکتبر  ١٩٣٦به درازا کشيد .کميته پشتيبانى در سوريه ،لبنان ،عراق ،مصر و
)ترانس  ( -اردون* ساخته شد .شرايط بتدريج در جھت شروع يک شورش عمومى تکامل ميافت.
گروھھاى پارتيزان قطارھا ،پلھا و لوله ھاى نفت را منفجر ميکردند و به وسايل نقليه نظامى انگليسيھا
و مھاجران صھيونيستى حمله ميکردند .داوطلبان سوريه اى ،لبنانى و عراقى به آنھا پيوستند.
*

http://en.wikipedia.org/wiki/Transjordan

اين اولين جنگ آزاديبخش فلسطينى بود و گفته ميشود که تا سال  ١٩٣٩به درازا کشيد .اعتصاب زمانى
پايان يافت که گران تمام شدن آن براى زمينداران بزرگ محسوس شد ،اما جنگ پارتيزانى ادامه يافت.
اين جنبش پارتيزانى – ه خود بخود توسعه يافته ،در مجموع ،دو سوم از خاک فلسطينيھا ،از جمله شھر
قديمى در اورشليم ،کليه بلنديھاى مناطق مرکزى ،تقريبا تمام  Beersheba ،Galieenو غزه ،را آزاد
نموده بود .دستگاه ادارى محلى و پليس انگليس از روستاھا و شھرھا رانده شده– و عمال تمام طبقه
زميندار بزرگ به کشورھاى ھمسايه گريخته بودند.
اما در پايان انگليس  ١٧لشگر پياده نظام – و لژيون )ترانس (-اردون را که تحت فرمان انگليس بود به
آن اضافه کردند .شورشيان به اسارت گرفته شده در محل بدار آويخته شدند ،روستاھا توسط منفجر
نمودن تعداد بيشمارى از خانه ھاى مسکونى ،بصورت جمعى تنبيه شدند ،بمباران ھوايى بر عليه خانه
ھاى چريکى بکار گرفته شد .شمار اعرابى که کشته شدند حدود  ١٥٠٠٠تن تخمين زده شده است .در
پاييز  ١٩٣٨انگيسيھا و لژيون عرب غلبه نموده و از شدت مقاومت کاسته شد – .بدين ترتيب حسينى و
 Nashashibisو ديگر زمينداران بزرگ بازگشتند )و وقت خود را صرف يک درگيرى خونين با
يکديگرنمودند....(.

اين شکستى بود که نتايج فاجعه بارى را براى آينده در بر داشت .سرکوب انگليس شديد شد .وقتيکه،
حدود ده سال بعد ،زمان تقسيم فلسطين فرا رسيد فلسطين متالشى –ه خلع سالح شده چيزى براى گفتن
نداشت.
در عوض ،در اين شرايط جديد کفه ترازو بسود صھيونيستھا سنگين شد .انگليسيھا تا آنزمان به
سازمانھاى مخفى دفاعى يھودى اجازه ظھور داده ،آنھا را مسلح نموده و از آنھا جھت دفاع از تاسيسات
مختلف اقتصادى و مھم استفاده کرده بودند .تشکيل  ،Haganahھمانى که در سال  ١٩٤٨ارتش
اسراييل شد ،آغاز شده بود.

تضاد انگليس -صھيونيسم
با اين حال انگليس ناگزير به اعطاى امتيازاتى شد که در سال  ١٩٣٩اختالفات با صھيونيستھا را در
سطح سياسى تشديد نمود.
جنگ جھانى دوم نزديک ميشد .در جنگ ميان قدرتھاى بزرگ جھان عرب ميتوانست از اھميت
استراتژيکى خاصى برخوردار باشد– و به ترتيبى که صنعت نظامى و سيستم حمل و نقل توسعه يافته
بود ،بخصوص ،نفت اعراب ميتوانست تعيين کننده بشود .انگليسيھا  ١٧لشگر را جھت آرام نمودن ھر
چه سريعتر منطقه وارد نموده بودند .مبارزه آزاديبخش فلسطين تضادھا را در کليه کشورھاى عربى
تشديد نموده بود و ھر دو ،انگليسيھا و رژيمھاى تحت فرمان آنھا از وقوع کودتا و انقالب وحشت
داشتند .در اين مرحله اعطاى امتيازاتى که ميتوانست ناسيوناليسم اعراب را بى اٽر سازد از اھميت
خاصى برخوردار بود.
از ھمان آغاز سال  ١٩٣٦محدوديتھايى در مھاجرت يھوديان به اجرا گذاشته شده بود .در آن سال به
 ٢٩٧٢٧نفر يھودى اجازه ورود داده شده بود ١٩٣٧ .فقط  .١٠٥٣٦يک کميسيون انگليسى )(Peel
اعالم کرده بود که اعالميه بالفور يک اشتباه بود وپيشنھاد تقسيم فلسطين را ارائه داده بود.
 ١٩٣٦يک "کتاب سفيد" انگليسى منتشر شد .در آن وعده داده شده بود که مذاکرات در مورد دولت
آينده شش سال بعد آغاز و اينکه گفتگوھا در مورد استقالل پنج سال پس از آن دنبال ميشد .در خالل پنج
سال اول تنھا به  ٧٥٠٠٠يھودى اجازه مھاجرت داده ميشد ،پس از آن کارگران ميتوانستند که در تصميم
گيرى در مورد ادامه مھاجرت شرکت کنند .در برخى از مناطق فروش زمين متوقف و در بقيه نقاط
بشدت محدود ميشد .فلسطين نه يک دولت فلسطينى ميشد و نه يک دولت يھودى .ميھن ملى يھوديھا
ايجاد شده تلقى شده باشد.
يکى از جزييات نيز اين بود که مسئله استقالل در آينده ميتوانست به رضايت يھودى وابسته بشود.
فلسطينيھا ضعيفتر و پراکنده تراز آن بودند که بتوانند با اعتراص خود صھينويستھا را خشمگين نمايند.

باالخره تضادھاى درونى ميان صھيونيستھا بر سر تالش بخاطر يک ايجاد دولت يھودى و اھداف
امپرياليسم انگليس جھت بھره بردارى نمودن از صھيونيسم براى منافع قدرت بزرگ خودش سر باز
کرد.
ھر دو ،اين تضاد و تھديد از جانب ھيتلر به اين امر منجر شد که سازمان جھانى صھيونيسم دفتر مرکزى
خود را از لندن به نيويورک منتقل نمايد .تحت رھبرى ديويد بن گوريون ، ١٩٤٢ ،برنامه موسوم به
 Biltmoreبه تصويب رسيد .در اين براى اولين بار بصورتى رسمى اعالم شده بود که ھدف يک دولت
صھيونيستى – يا به ترتيبى که گفته شده بود" ،يک کشور يھودى انسجام يافته در جامعه جھانى" بود.
رھبران صھيونيستھا در آمريکا متحد بعدى خود را پيدا کردند .انگليس جنگ جھانى دوم را بعنوان يک
قدرت جھانى – ه در حال اضمحالل و سقوط ترک ميکرد و صھيونيستھا با آمريکا بعنوان حامى
ميتوانستند آنچيزى را آغاز نمايند که "صھيونيستھاى دست چپى" آنرا کورکورانه بعنوان "جنگ
آزاديبخش ضد امپرياليستى" خود جلوه ميدھند.

 -٣ظھور اسراييل
آگنه ھامرين ،روزنامه نگار روزنامه  ،Dagens Nyheterزمانى اين جمله را نوشت" ،درخششى از
تقدس بر باالى آسمان تولد اسراييل آرميده است" .او اين تولد را تجربه کرد .او به کسانى تعلق داشت
که عميقا از شيوه نگرش خود به بشريت زمانيکه انھدام يھوديان در تمام عرصه ھا افشاء شد بر خود
لرزيد .او با چشمان خود ديده بود که انگليس چگونه در جستجوى محدود نمودن مھاجرت بازمانده گان
– ه اردوگاھھاى مرگ به فلسطين بود .در جوالى  ، ١٩٤٧براى مٽال ،دولت انگيس تا به آنجا پيش رفت
که به سربازان دو ناوشکن خود اجازه داد که به کشتى  Exodusبا  ٤٥٥٤سرنشين حمله کنند ،سه
پناھنده در اين حادٽه کشته ،حدود صد نفر زخمى و کشتى به مصر آورده شد.
در زمان ظھور اسراييل ١٥ ،مى  ، ١٩٤٨بسيارى از شرايط پشت پرده سياسى و ارتباط آنھا با يکديگر
مطلع نبودند .اين در تابستان  ، ١٩٦٧پس از حمله اسراييل به مصر ،سوريه و اردون ،بود که نويسنده
سرشناس  Issac Deutscherتوانست از طريق پريدن مردى "از طبقه باالى ساختمانى در حال
سوختن ،که بسيارى از اعضاى يک خانواده از قبل در آن کشته شده بودند ،تمام آنچيزى را که سبب
پيدايش اسراييل شد ببيند .او موفق به نجات خود شد .اما زمانيکه سقوط کرد فرد ديگرى را که در خارج
از خانه ايستاده بود زخمى و سھوا دست و پاى او را شکست" Deutscher .نتيجه گرفت که اگر دو
طرف منطقى رفتار کرده بودند با يکديگر دشمن نميشدند".

احساس ھويت ،گناه و شفقت – ھر يک و در حقيقت به روشى کامال قابل درک – واقعيت سياسى را
پنھان نموده است Deutscher .نه استعمار صھيونيسم را ميديد و نه نقش بزرگ امپرياليسم را – اين
آن مرد نبود که از ساختمان در حال سوختن پريد و کسى را زخمى کرد .زمانيکه او ،بشدت شوکه ،به
زمين اصابت کرد آقاى "اس" و "آى" آنجا ايستاده بودند و او را به خانه اى بردند که آقاى "اس" با
کمک آقاى "آى" در حال بيرون راندن ساکنان آن بودند.

آمريکا در خاور ميانه
ظھور اسراييل قبل از ھر چيز با آمريکا بعنوان قدرت امپرياليستى مسلط و رھبر  -و با رابطه اى که در
خالل جنگ جھانى دوم ميان دولت آمريکا و سازمان جھانى صھيونيستى برقرار شده بود ،در ارتباط بود.
قبل از حمله ژاپن به پرل ھاربر ،دسامبر  ، ١٩٤١گروھھاى نيرومند اقتصادى در آمريکا براى شرکت
آمريکا در جنگ– با ھدف گسترش نفوذ آمريکا و دسترسى آن به بازارھا و کاالھاى بخشھاى مختلف
جھان -تالش مينمودند .پرل ھاربر بھانه اى شد براى دولت روزولت که توانست از آن براى جلب حمايت
مردم براى شرکت در جنگ بھره بردارى نمايد.
 ١٩٤٥آمريکا بر خالف تقريبا تمام کشورھايى که در جنگ شرکت کرده بودند با يک دستگاه توليدى
سالم و اقتصادى پر رونق – چنان پر رونق که ميتوانست به بحران منجر شود – در جنگ شرکت کرد.
تجھيزات ،از جمله ،جھت نجات سرمايه دارى در غرب اروپا ،از طريق به اصطالح طرح مارشال ،و
بازگرداندن و گسترش بازار براى سرمايه آمريکا استفاده ميشدند .و در سراسر جھان آمريکا از ضعف
اقتصادى قدرتھاى استعمارگر – انگليس که براى مٽال شديدا به آمريکا مقروض بود – براى باز نمودن
و نفوذ در بازارھايى که آنھا تاآنزمان براى خودشان ذخيره کرده بودند بھره بردارى نمود.
مونوپولھاى بزرگ نفتى بدنبال خاورميانه ،که انگليس تاآنزمان دو سوم توليد نفت آنرا را کنترل ميکرد،
بودند .در ضمن آنجا منطقه اى بود با پتانسيل مھم بازارى براى توليدات صنعتى آمريکا – و در آخر
منطقه اى بسيار مھم براى مبارزه جھت اعمال تسلط بر سراسر جھان .انگليسيھا فلسطين ،مصر ،عراق،
عدن ،بحرين ،ليبى ،ايران ،کويت و )ترانس (-اردون را کنترل ميکردند ،پايگاھھاى آنھا در فلسطين و
مصر مھمترين بودند.
من در گذشته ،در اولين بخش ،روياى پرزيدنت ترومن را در مورد "يک سيستم صنعتى بزرگ" – ه
"تحت رھبرى يھودى" در خاور ميانه نقل کردم .او البته به دنبال "سيستمى" بود تحت کنترل آمريکا
باشد.
در ھمان اوايل سال  ١٩٢٢شرکتھاى نفتى آمريکا بيش از يک چھارم از سھام شرکت عراق پتروليوم –ه
تحت سلطه انگليس را به تملک خود در آورده بودند .در دھه ھاى  ٣٠شرکتھاى آمريکايى در اکتشاف
نفت در بحرين و کويت نيز شرکت کرده بودند – .اما با برخورد زمين شناسان آمريکايى ، ١٩٣٥ ،به
منابع نفتى عربستان سعودى اساس روياى آن سيستم بزرگ ريخته شد .در عربستان سعودى ،به دليل

عداوتش با انگلستان – که اعضاى خانواده رقيب را در عراق و )ترانس( – اردون بر تخت سلطنت
نشانده بودند ،نيز براى آمريکا جاى راحتى تھيه ديده شده بود .پرزيدنت روزولت در سال  ١٩٣٤دفاع
عربستان سعودى را "براى اياالت متحده آمريکا حياتى" اعالم نمود و حمايت مالى از رژيم عربستان را
آغاز کرد .در راه بازگشت از کنفرانس يالتا ، ١٩٤٥ ،روزولت پادشاه بن سعود را در يک کشتى
آمريکايى در درياى سرخ مالقات و در مورد ،از جمله ،يک لوله نفتى بزرگ از خليج فارس تا درياى
مديترانه و يک پايگاه ھوايى در -Dhahranه سعودى قراردادى امضاء کرد.
ھمزمان کشمکشھا ميان صھيونيستھا و انگليس تشديد شد .در طول جنگ جھانى گروھھاى ترور
صھيونيستى که مناخيم بگين و اسحاق شمير عضو آنھا بودند – حمله به تاسيسات انگليس را آغاز
کردند .حمله اى که بيش از ھمه در مورد آن نوشته شده ٢٢ ،جوالى  ، ١٩٤٦بر عليه ھتل پادشاه داود
در اورشليم انجام شد که دولت انگليس دفتر مرکزى خود را در آنجا داشت .ھمکارى ميان گروھھاى
ترور  Irgunو  Stern/Lehiاز يکطرف و سازمان رسما نظامى  -صھيونيستى  Haganahاز طرف
ديگر تشديد شد .بر عليه اين ترور بود که انگليسيھا قانون وضعيت اضطرارى ،با اخراج ،منفجر نمودن
خانه ھا ،بازداشتھاى ادارى بدون دادگاه ،غيرو و غيرو ،که اسراييل پس از آن بر عليه فلسطينيھا اعمال
ميکند ،را به اجرا گذاشتند .در آنزمان صھيونيستھا آنرا بعنوان "قوانين نازى" تشريح نمودند.
انگليسيھا تا جايى که ميتوانستند تالش نمودند که به وعده ھاى داده شده در "کتاب سفيد" در مورد
خريد زمين و مھاجرت وفادار بمانند .سازمان جھانى صھيونيستھا عجله داشت .تا آنزمان تنھا ٨،٨
درصد از زمينھا کشت نشده در فلسطين ،کمتر از شش درصد از تمام سطح کشور  ، ١٩٤٧ ،در اختيار
صھيونيستھا قرار داده شده بود .ظھور يک دولت يھودى ميتوانست مسئله ارضى حل کند – و ھمزمان
راه را براى حدود  ١٠٠٠٠٠يھودى بازمانده از اردوگاه مرگ که در غير اينصورت )از ديدگاه
صھيونيستھا( در خطر مورد قبول واقع  -و ھمرنگ شدن با ديگر کشورھا قرار داشتند ھموار سازد– .
در رابطه با پايان جنگ  ١٩٤٥آنھا موفق شده بودند که قانون پرزيدنت روزولت ،اينکه بخش بزرگى از
اين بازماندگان به آمريکا مھاجرت کنند ،را متوقف نمايند .در عوض روزولت از مطالبه سازمان
صھيونيستى ١٠٠٠٠٠ ،نفر به فلسطين فرستاده شوند ،حمايت نمود .شرايط براى انگلستان جھت کنترل
وضعيت ،به دليل داشتن مشکالت بسيار در مستعمرات خود ،دشوارتر شد.

تقسيم فلسطين
آمريکا ،بعنوان مھمترين نيروى محرک در سازمان ملل متحد ،در  ٢٩نوامبر  ، ١٩٤٧به نفع تقسيم
فلسطين راى داد .صھيونيستھا ،استعمارگران ٥٦ ،درصد از منطقه را در اختيار ميگرفتند ،فلسطينيھا
 ٤٣درصد از کشورخودشان را نگاه ميداشتند .اورشليم و منطقه اى حول آن به يک حوزه بين المللى -
تحت کنترل سازمان ملل مبدل ميشد .اين تصميم قانونى نفرت انگيز که تصور ميشد نيازمند دو سوم آرا
باشد ،از قبل ،تحت فشار آمريکا که ليبريا ،فليپين و ھائيتى را ناگزير به دادن راى مٽئبت نموده بود،
گرفته شده بود.

نويسنده گانى مانند آگنه ھارمين و  Isacc Deutscherتنھا کسانى نبودند که از روابط سياسى پشت
پرده خبر نداشتند ،اتحاد جماھير شوروى ن نيز ،که از ھمان دوران لنين از ماھيت ارتجاعى صھيونيسم
با اطالع بود ،به اعالميه سازمان ملل راى مٽبت داد .آنھا آنرا از جمله بدليل فقدان يک نيروى مترقى
فلسطينى و يا عربى – ه قابل حمايت دانستند ،اما بيش از ھر چيز به دليل اينکه انگليس ھنوز بعنوان
يک قدرت بزرگ امپرياليستى برتر در منطقه شناخته ميشد – .بدين ترتيب اتحاد جماھير شوروى به
محکم نمودن جاى پاى آمريکا در خاور ميانه يارى رساند.
در حاليکه "افکار عمومى جھان" در غرب پايکوبى مينمود – و نگران اين بود – قابل درک است – که
دولت کوچک يھودى چگونه ميخواست وضعيت خود را در جھان عرب ناسازگار و دشمن سر و سامان
بدھد – فلسطينيھا پراکنده ،در کل بدون سالح ،و ھنوز رھبرى -بجز زمينداران بزرگ ارتجاعى -
نداشتند .از کشورھاى ھمسايه تنھا سوريه و لبنان ،تقريبا ،مستقل بودند .عراق) ،ترانس (-ارودن و
مصر ھمگى توسط دولتھاى تحت کنترل انگليس اداره ميشدند.
سالح و شمارى از داوطلبان ،قبل از ھر چيز براى کمک ،به سوريه آمدند .چند روزى بعد از تصميم
سازمان ملل حمالت پراکنده اى آغاز شد .اما در مقابل آنھا جامعه استعمارى – صھيونيستى سازمان داده
شده اى ايستاده بود که از ھمان ابتدا ارتشى بالغ بر ،تقريبا ٦٠٠٠٠ ،نفر داشت .و صھيونيستھا با
برنامه عمل نمودند .آنھا براى ،تا قبل از روز استقالل در نظر گرفته شده ١٥ ،مى ،تسخير بيشترين
مقدار ممکن از مناطق و در حد توان اخراج بيشترين رقم ممکن از اعراب به آنجا رفته بودند .در آغاز
سال " ١٩٤٨طرح  ،"Daletبه رھبرى "حزب کارگر"  ،Yigal Allonکه ھدفش تخليه Galile´en
بود ،به اجرا گذاشته شد .يکى از کمکھاى باند  Irgunقتل عام در روستاى دير ياسين ،در نزديکى
اورشليم بود که طى آن  ٢٥٤تن از جمعيت آن ميان  ١٠-٩آوريل کشته شدند – قتل عامى که بعدھا در
تبليغات صھيونيستى جھت اخراج مردم از ديگر مناطق مورد استفاده قرار گرفت.
البته اگر صھيونيستھا در تنگنا بودند به آسانى مورد تھديد و در معرض قتل عامھاى وحشتناک قرار
ميگرفتند .در يک مفھوم بنيادى ،بعنوان استعمارگر و بعنوان طرحى مستعمراتى ،صھيونيستھا و
اسراييل ،دقيقا مانند استعمارگران و رژيم آپارتايد در آفريقاى جنوبى ،ھمواره در معرض خطر قرار
دارند .اما "اگر" ميتوانست از نظر اجتماعى ،اقتصادى ،سياسى ،سازمانى ،غيرو و غيرو وجود نداشته
باشد – به دليل اينکه مانند ھميشه در تاريخ استعمار اين دقيقا شرايط براى نفوذ استعمارگران بود که
مردم محلى )از نظر تاريخى موقتى( را در تنگناى کامل قرار ميداد.
قبل از ظھور اسراييل جمعيت عظيمى در سراسر جھان خشم خود را ابراز نمودند .رژيمھاى عربى ناگزير
به ارسال واحدھاى نظامى به فلسطين شدند .اما در روابط استعمارى امپرياليستى اين امر در مجموع،
جھت آرام نمودن خشم توده ھا ،ظاھر سازى بود .سربازانى که به اسراييل فرستاده شدند بشدت تعليم
نديده ،بشدت غير مجھز و از نظر اجتماعى عقب مانده بودند– در حاليکه در اساس منافع انگليس و نه
اعراب در پشت آن قرار داشت .تنھا ارتش "مدرن" لژيون عربى )ترانس( – اردون بود که تحت رھبرى
-Glubb Pashaى انگليسى قرار داشت .او دستور العملى داشت ،توافقنامه ميان صھيونيستھا و امير

دست نشانده انگليسى ،که بر اساس آن يک متر به داخل آن مناطقى که بر اساس اعالميه سازمان ملل
متحد در اختيار دولت اسراييل قرار ميگرفت نفوذ نکند .پس از اعمال فشار از جانب آمريکا به دولت
انگليس او بخش مھمى ،بخش جنوبى فلسطين آنجايى که  Eilatقرار دارد ،را که در واقع قرار بود در
اختيار اعراب قرار بگيرد تخليه نمود – .چيزى که از مقاومت فلسطين و اعراب باقى مانده بود درمانده
در روابط امپرياليستى و عقب مانده به ھدر رفته بود.

دولت نژاد پرست
افکار عمومى در جھان غرب – به دليل آنکه آنھا فقط يھوديان ،نه صھينونيستھا ،را ميديدند ،به دليل
اينکه از اوضاع و احوال با خبر نبودند ،آکنده از درد و رنج بود.
آنھا اگر آنچه را که نخست وزير اسراييل داويد بن گوريون ،در  ٢١مى  ، ١٩٤٨کمتر از يک ھفته پس
اعالم موجوديت کشور ،در دفترچه خاطرات خود نوشته بود خوانده بودند به چشمان خود باور
نميکردند:
"پاشنه آشيل ائتالف اعراب ،لبنان و برترى مسلمانان در آنجا ساختگى و براحتى قابل سرنگونى است.
در آنجا بايد يک دولت مسيحى را ،با رودخانه ليتانى بعنوان مرز جنوبى ،بر سر کار آورد .ما بايد با آن
دولت ائتالفى تشکيل بدھيم .پس از آن ،سوريه زمانى سقوط ميکند که ما عمان را بمباران و با لژيون
عرب مقابله به مٽل کرده و توانسته ايم ترانس اردون را نابود کنيم .و ما پورت سعيد را ،اگر مصر در
آنزمان ھنوز شھامت جنگيدن  -ه با ما را داشت ،بمباران ميکنيم .بدين ترتيب ما جنگ را تمام کرده و در
نتيجه از مصر ،آشور و کلدانى بخاطر اجدادمان انتقام گرفته ايم".
براى داويد بن گوريان و بقيه رھبران صھيونيست برترى يک امر بديھى بود – .و ميکاييل بار – زوھار
– ه اسراييلى ،که نقل قول را در زندگينامه بن گوريان "پيغمبر مسلح" ارائه ميدھد ،تفسير ميکند:
" مسئله روشن شد اگر چه تاريخ دولت يھود بسختى فرصت آغاز شدن را پيدا کرده بود– در چشمان بن
گوريان نه خطوط مرزى که توسط سازمان ملل متحد کشيده شده بودند و نه آنھايى که در سال  ١٩٤٨از
طرق نظامى ايجاد شده بودند ،ھيچيک ،مرزھاى نھايى دولت نبودند .آغازى شروع شده بود ،فقط
ھمين".
آغاز –  ٧٠درصد از مساحت فلسطين بود .اين برابر بود با آواره نمودن  ٨٩٠٠٠٠٠نفر از فلسطينيھا
به بيچارگى ابدى در اردوگاھھاى پناھنده گان .ھر چيزى که از ساخت و ساز ملموس اجتماعى در ٧٠
درصد از فلسطين وجود داشت اشغالگران ،اينک ،آنھا را بعنوان اموال خود بحساب مياوردند – کليه
خانه ھاى مسکونى ،مغازه ھا و کارگاه ھا ،تمام ابزارھاى رھا شده ،ماشينھا ،انبارھا ،چرخھاى دستى،
جانوران بارکش ،کليه ساختمانھا ،خيابانھا ،تاسيسات بندرى ،تاسيسات برقى ،شبکه ھاى آب ،کليه
بازارھا ،پارکھا ،جويبارھا ،کليه پلھا ،خطوط راه آھن ،ھمه کوھھا ،بيابانھا ،ھمه چراگاه ھا ،کليه
سواحل ،غيرو و غيرو .در عملياتى نازى  -مانند  -در شھر رامله ،براى مٽال ،نيروھاى نظامى اسراييل،

تحت رھبرى موشه دايان ،تمام ساکنان را نيمه شب به خيابانھا آوردند و سپس توسط کاميونھا و
اتوبوسھا به منطقه تحت کنترل اردون منتقل نمودند .کھنه سرباز "حزب کار"  David Hacohenدر
خاطرات خود نوشت" :فقط در زادگاه من ،حيفا ٥٠٠٠٠ ،خانه تخليه شد .و بر روى زمينھاى دھقانان
رانده شده در ھمه جا "تعاونيھا و کيبوتزھاى" سوسياليستى ساخته شدند؟  -حزب "چپ سوسياليستى"
ماپام ،که در گذشته به نفع يک کشور دو مليتى متشکل از يھوديھا و اعراب سخن گفته بود ،در خالل
چھار سال – ه بعد از اخراج کيبوتزھاى بارام ،باراکى ،ب ايت کاما ،کارميا ،د وير ،عين دور ،گاش،
گاتون ،گازيت ،يوات اوز ،ھارل ،لھاوت چاويوا ،ماگن ،مگيدو ،ناچشون ،Nachshomin ،نيريمNir ،
 ،Yitzhakراموت مناشه ،رواديم ،رشھافيم ،سار ،ساسا ،شومرات ،ياسور و زيکيم ...را ساخت.
آغاز – الحاق بازمانده گان اردوگاھھاى مرگ بود ،و اينکه اين تا چه ميزان يک واکنش انساندوستانه
بود و تا چه ميزان دريافتى بود جھت قانونى جلوه دادن کلنى صھيونيستى بعنوان دولت يھودى ،ميتواند
تا حد زيادى مورد بحٽ و گفتگو قرار گيرد.
اما کمپينھايى بودند براى جلب يھوديان جھان عرب که عمدتا ،براى مٽال ،جھت ايجاد طبقه کارگر مورد
نياز بودند .از زمانھاى بسيار دور صدھا ھزار يھودى در يمن ،عراق و مراکش زندگى کرده بودند .در
اکٽر موارد شرايط زندگى آنھا نه بدتر و نه بھتر از بقيه مردم بود اگر چه پس از آغاز استعمار
صھيونيستى در فلسطين ،اينجا و آنجا حتک حرمتھايى روى داده بود .مدت کوتاھى پس از آن يھوديان
يمنى در يک پل ھوايى گسترده ،پس از يک کمپين مذھبى – سياسى در مورد ظھور قريب الوقوع مسيح،
به اسراييل منتقل شدند .در سال  ١٣٠٠٠٠ ، ١٩٥٠يھودى عراقى که نشانه اى از اينکه به درخواست
صھيونيستھا عالقه نشان داده باشند به اسراييل آورده شدند ،و شرايط پس از اينکه جاسوسان اسراييلى
يک کنيسه و ديگر ساختمانھاى يھودى را در عراق منفجر کردند و بدينوسيله فضايى ظاھرى را در
مورد يک کمپين ضد يھودى عراقى ايجاد نمودند آماده شد )بر اساس افشاٮواقعه توسط نماينده مجلس
اسراييل يورى آونرى( .و قبل از استقالل مراکش جاسوسان اسراييلى جھت ايجاد وحشت کمپينى مبنى بر
اينکه آزادى ميتوانست به آزار و اذيت يھوديان منجر بشود .غيرو و غيرو براه انداختند .در  ١٥مى
 ١ – ١٩٤٨جوالى  ٧٩٧٠٠٠ ، ١٩٥٦يھودى به اسراييل آمدند ،که شمار بسيارى از آنھا متعلق به
جھان عرب بودند .زمانيکه قطعنامه ھاى سازمان ملل متحد بصورتى پيوسته اسراييل را جھت دادن
اجازه به بازگشت فلسطينيھا ترغيب نموده است صھينويستھا پاسخ داده اند که پناھنده گان با يھوديان
عرب جبران شده اند..
آغاز – "تاکتيک تالفى جويانه اى" بود که در پاسخ به اقدامات مجزا -ى بتدريج سازماندھى شده – ى
مقاومت فلسطينيھا به اجرا گذاشته شد .به ابتکار موشه دايان "واحد  "١٠١که تحت فرمان آريل
شارون قتل عام در  ١٥-١٤ Qibiyaاکتبر  ٦٩) ١٩٥٣کشته( ،ناھالين  ٢٩-٢٨مارس ١٤) ١٩٥٤
کشته( ،غزه  ٢٨فوريه  ٣٨) ١٩٥٥کشته( ،خان ياسين  ٣١اوت  ٤٦) ١٩٥٥کشته(El-Buteiha ،
 ١٢-١١دسامبر  ٥٠)١٩٥٥کشته(١ ١٠ Qalqiliya ،کتبر  ٤٨) ١٩٥٦کشته( و Kafr
 ٤٧)١٩٥٦Qasimکشته( انجام داد سازمان دھى شد.

و آغاز بخصوص وضع قوانين و ايجاد دمکراسى بود ،آنچيزى که به اسراييل ،مدت زمانيست ،نام "تنھا
دمکراسى خاورميانه" را داده است .صھينويستھا اساسا توجه بسيارى را مبذول قوانين و اشکال
دمکراتيک نموده اند .قوانين معافيت متعلق به  – ١٩٤٥که استعمارگران آنزمان آنرا "قوانين نازى"
ميخواندند – توسط اسراييل ، ١٩٤٨ ،تصويب شد .در ھمانسال احکام در مورد کشت زمينھاى باير،
زمينھاى رھا شده و قانون در مورد اداره "اموال غايبين" به اجرا گذاشته شدند ،که به موجب آن آنھا
دراشکال قانونى  -ى طراحى شده زمينھاى رھا شده را به تصرف خود درآوردند .از طريق وضع قانون،
 ، ١٩٤٩آنھا "مناطق امنيتى" وسيعى را ايجاد نمودند که اخراج بخش بزرگى از فلسطينيھاى باقيمانده
را از روستاھا و زمينھايشان امکانپذير ميساخت.
 ١٩٥٠قانون تعيين کننده در مورد بازگشت که اولين نکته آن ميگويد" :ھر يھودى حق دارد که به
کشور مھاجرت کند" به تصويب رسيد .به عبارت ديگر بر خالف فلسطينيھا ھر يھودى در جھان ميتواند
به اسراييل آمده و به شھروندى آنجا درآيد – .از طرف ديگر اينکه چه کسى يھودى است بصورتى
پيوسته در اسراييل مورد بحٽ و گفتگوست اما تا بحال ھمواره توسط درخواست آيين – مذھبى مبنى بر
اينکه يک يھودى کسيست که از يک مادر يھودى زاده شده و يا تغيير مذھب داده تعيين شده است .بر
اساس اظھارات نماينده پارلمان منتقد " :Shulamit Aloniاسراييل يکى از نادر کشورھاييست که در
آنجا ھويت قانونى مردم نه منحصرا توسط تابعيت بلکه ھمچنين توسط ريشه قومى ،بيولوژيکى تعيين
ميشود .او ھمچنين خاطر نشان کرد که "به منظور ]حفظ پاکى مردم[ و ]اتحاد مردم[ يک سيستم کنترلى
گسترده در وزارت داخلى و وزارت مذھب جھت کشف اينکه "چه کسى يھود است" و چه کسى خون
بيگانه در رگھايش جريان دارد" ايجاد شده است.
اما مسلما وجود داشتند قوانينى که صھينويستھا و ديگران که تصور ميشد از اھميت کمترى برخوردار
باشند به آنھا عالقه نشان ميدادند .براى مٽال قانون اساسى براى دولت جديد– و در نتيجه ،از جمله ،ھيچ
حمايتى براى آزادى بيان ،ايجاد نشد.
 Shulamit Aloniدر روزنامه  New Outlookژانويه -فوريه ١٩٣٨در مقاله اى تحت عنوان
"قوانين استعمارى در خدمت دولت اسراييل" مينويسد:
"از کليه آنچيزھايى که در اعالميه استقالل و در برنامه دولت پيشنھاد و وعده داده شده بود تنھا دو
مورد به اجرا گذاشته شد:
آ .حق داشتن انتخابات عادالنه عمومى ،بدون مخارج براى شرکت کننده.
ب -تامين نيازھاى مذھبى يھوديان ،از جمله موسسات مذھبى و کليه سازمانھا و کارکنان در آيين
يھوديت.
کليه بندھاى مربوط به حقوق برابر و منع تبعيض نژادى به داليل مذھبى ،ھويت نژادى ،مليت ،جنسيت،
تعلقات سياسى ،غيرو و غيرو ،ھنوز در قوانين دولت اسراييل گنجانده نشده ،و اسراييل اعالميه بين
المللى در مورد حقوق شھروندى انسانھا را امضاء نکرده است.

اگر به اين مسئله اينکه شھروندان عرب اسراييل حق سازماندھى احزاب مستقل خود را ندارند اضافه
کنيم مورد "آ" ،تذکر داده شده توسط  ،Shulamit Aloniنيز به اجرا گذاشته نشده است – .و اين
"عربھاى اسراييلى" کارت شناسايى با خود حمل ميکنند که در حضور کارفرما ،صاحبخانه ،پليس،
ارتش ،غيرو غيرو نشان بدھند که يھودى نيستند بلکه عربند ،آنھا در مواردى مانند حق اوالد ،بيمه
ھاى درمانى ،دسترسى به مسکن و تعليم و تربيت داراى حقوقى برابر با يک شھروند يھودى نيستند،
آنھا را بخاطر مقاالت روزنامه ھا ،اشعارى که نوشته اند ،غيرو و غيرو زندانى ميکنند .و در سال
 ٩٠ ، ١٩٦٧درصد از زمينى که اين شھروندان اسراييلى که در سال  ١٩٤٨در تصاحب خود داشتند
مصادره شدند – با احتساب آن روستاھايى که جمعيت آن در سال  ١٩٤٨اخراج شدند  ١٩سال بعد ٣٨٥
روستاى عربى از نقشه فلسطين ناپديد شده بودند.
اين آغاز بود .تاللو مقدس حول تولد اسراييل تاللو يک اميد واھى ايجاد شده حول قربانيان نازيسم بود.
نادانى مفروض در مورد صھيونيسم – و يک موضع دراز مدت استعمارى -نژادپرستى به عربھا .فاصله
زمانى تا آغاز به اصطالح جنگ ژوئن  ، ١٩٦٧اولين  ١٩سالى که در طى آن دولت نژاد پرست تاسيس
و فلسطينيھاى آواره شده در اردوگاھھا در شرايطى اسفبار زندگى ميکردند ،ھنوز ميتواند توسط
نويسنده گان – ه از جھاتى روشن بين مجالت ،بعنوان زمانى در نظر گرفته شود که اسراييل توسط
"اولين دوره ده ساله آرمانھا" مشخص ميشد.
چيزى که بتوان آنرا دمکراسى نام نھاد ،البته ،در دولتى استعمارگر – در اسراييل به کوچکى آفريقاى
جنوبى ،نميتواند وجود داشته باشد .ھمه چيز در يکچنين دولتى به نحوى توسط تضادھاى استعمارى با
مردم بومى آن مشخص ميشود .نژاد پرستى در آفريقاى جنوبى ،تا اطالع ٽانوى ،تنھا چند قدم روشنتر
است – به دليل اينکه اکٽريت مردم بومى آنجا ھمچنان در کشور خود زندگى ميکنند.

آمريکا و اسراييل
 از طرف ديگر "ھيچ سيستم بزرگ صنعتى" ،به آن ترتيبى که رئيس جمھور آمريکا ترومن آرزو کردهبود ،تحت رھبرى يھودى بوجود نيامد .او تضاد را ناچيز انگاشته بود – .در عوض قرار بود اسراييل به
"سگ نگھبان" امپرياليسم ،و بخصوص امپرياليسم آمريکا ،مبدل بشود.
در آغاز  ، ١٩٤٩به محض محرز شدن پيروزى اسراييل ،بانک واردات -صادرات آمريکايى وامى بالغ
بر  ١٠٠ميليون دالر به دولت جديد ارائه داد و وزارت دفاع آمريکا ،لوئيس جانسون ،اعالم کرد که
"اسراييل از نظر استراتژيکى اھميت دارد و ما بايد به آنھا کمک کنيم".
تا سال  ١٩٦٧دولت آمريکا تالش نمود ،بااينحال ،که حمايت خود را چندان علنى نکند – بخشا بدليل
اينکه ظرفيت اسراييل بعنوان "سگ نگھبان" ھنوز روشن نبود ،بخشا به دليل اينکه حمايت بيش از حد
روشن آمريکا از اسراييل ميتوانست به روابط و تجارت آمريکا با دولتھاى عربى صدمه وارد آورد– .
حتى بدون "سيستم صنعتى" منافع آمريکا در جھان عرب در سطح بسيار وسيعى گسترش يافته بود.
 ١٩٥٩شرکتھاى نفتى آمريکا قرارداد  ٦٤درصد از ذخاير شناخته شده نفتى در خاورميانه را )درآنزمان

تصور ميشد که شامل دو سوم تمام ذخاير جھان عرب باشد( در اختيار داشتند .در اکتبر  ١٩٦٨نشريه
"بررسى کسب و کار فعلى" اعالم کرد که توليد و فروش نفت خاورميانه به آمريکا بيش از  ٢٢درصد
از منافعى را که در آنزمان از خارج توسط صنعت آمريکايى به کشور وارد ميشد توليد کرد – ....عالوه
بر اين ،بايد اھميت جغرافيايى-استراتژيک خاورميانه و ظرفيت در حال رشد آن را بعنوان بازار براى
توليدات صنعتى ،فراموش نکرد.
در دھه ھاى  ، ١٩٥٠به ھمين دليل ،سياست – خاور ميانه آمريکا قبل از ھر چيز توسط تالشھا جھت
قطع انحصار باقيمانده انگليسى و بدست گيرى ابتکار عمل براى متحد نمودن رژيمھاى ارتجاعى مختلف،
از نظر سياسى و نظامى ،با خود توصيف شده است.
 CIA ١٩٥٢در کودتاى دولتى سازمان داده شده بر عليه رژيم پادشاھى تحت حمايت انگليس در مصر
شرکت داشت CIA ١٩٥٣ ،رژيم مترقى محمد مصدق در ايران را سرنگون نمود ،و پس از آن جھت
بازساى کمپانى نفتى امپرياليستى ،در گذشته تحت کنترل کامل منافع انگليسى ،با توسل به زور ٤٠
درصد از سھام را به تصاحب خود درآورد .توافقنامه موسوم به توافقنامه بغداد ،تھيه شده با عراق،
ايران ،ترکيه ،پاکستان و انگليس بعنوان عضو ، ١٩٥٥ ،تالشى بود براى ايجاد چيزى شبيه به ناتو در
غرب آسيا .تز آيزنھاور ، ١٩٥٧ ،نوع ديگرى بود ،با اين تز آمريکا رژيمھاى عراق ،لبنان ،ليبى ،يمن،
عربستان سعودى و اسراييل را در توافقنامه ھايى با خود ھمراه ميکرد ،توافقنامه ھايى که بر اساس آنھا
نيروھاى نظامى آمريکا حق داشتند که در صورت مورد تھديد قرار گرفتن ھر يک از آنھا توسط
"کمونيسم بين الملل" دخالت کنند.
از طرف ديگر زمانيکه اسراييل ، ١٩٥١ ،به عقد قرارداد دفاعى جداگانه اى با آمريکا تمايل نشان داد-
مانند  ١٩٥٥که اسراييل به آمريکا پيشنھاد ايجاد پايگاه در خاک اسراييل را ارائه نمود ،و  ١٩٥٧که
اسراييل تمايل داشت که با ناتو ھمکارى کند ،پاسخ منفى دريافت کرد .به اسراييل ،قبل از ھر چيز با
کمک دالرھاى آمريکايى ،اجازه رشد داده شد .به گفته وزير دارايى ،پين باس ساپير ، ١٩٦٧ ،کلنى
کوچک ،با فقط حدود  ٢ميليون نفر جمعيت  ، ١٩٦٠ميان سالھاى  ١٩٤٦تا  ٧ ، ١٩٦٦ميليارد دالر از
خارج ،دريافت کرد .بعنوان مقايسه ميتوان متذکر شد که کمکھاى موسوم به مارشال به دولتھاى جنگزده
اروپا ، ٥٤-١٩٤٩ ،شامل سيزده ميليارد دالر بود .پنج ميليارد از آن  ٧ميليارد از آمريکا ،بيش از دو
ميليارد بشکل وام و کمک از آمريکاييھا ،صندوق دولت و باقيمانده از سازمانھاى صھيونيستى ،سرمايه
گذاران خصوصى و از طريق فروش اوراق قرضه دولتى آمد .کليه کمکھايى که آمريکاييھا به اسراييل
ميدھند از ماليات معاف ھستند – .در اين رقم  ٧ميلياردى ،يکى از غرامتھاى – ميانجيگرى شده توسط
آمريکا  -آلمان غربى به اسراييل ٧٧٥ ،ميليون دالر )که پرداخت آن در حالى آغاز شد که آلمان غربى
ھمزمان کمک مارشال را دريافت ميکرد( و يک وام  ٥٠٠ميليونى ،آلمان غربى ،دومى نيز به ابتکار
آمريکا ،وجود داشت.
در مورد بازسازى نظامى اسراييل ،آمريکا براى شروع تصميم گرفت که متحدان خود را در ناتو،
بخصوص فرانسه ،انگليس و آلمان غربى را به فروش اسلحه به اسراييل ترغيب نمايد .فرانسه از ميانه

دھه ھاى  ٥٠بزرگترين تحويل دھنده سالح به اسراييل است .در سال  ١٩٦٠آلمان غربى تحويل سالح –
آمريکايى  -را آغاز نمود.
آمريکا ابتدا پس از آغاز دھه ھاى  ٦٠طرحھاى خود را براى پيمانھاى نظامى با دولتھاى عربى کنار
گذاشت و سرمايه گذارى بر روى اسراييل را با جديت تمام آغاز نمود .تحويل تانکھاى پاتون ام ٤٨-و
بمب افکنھاى اسکاى ھاوک آ ٤-قبل از حمله اسراييل به مصر ،سوريه اردون در ژوئن  ١٩٦٧افزايش
يافت.

 .٤مبارزه براى فلسطين
در حال حاضر محور آمريکا -اسراييل يک واقعيت آشکار است .اين دو دولت در قراردادى در مورد
ھمکارى استراتژيک با يکديگر ھم داستانند .آمريکا به ھيچ کشور ديگرى به اندازه اسراييل کمک مالى
و نظامى ارائه نميدھد .نوام چامسکى در کتاب "مٽلٽ سرنوشت ساز" ارقام رسمى را حيرت انگيز
ميخواند – .بر اساس آنھا ،براى مٽال ميان سالھاى  ، ١٩٨٢-١٩٧٨اسراييل  ٤٨درصد از تمام
کمکھاى نظامى ممکن و  ٣٥درصد از تمام کمکھاى اقتصادى ممکن آمريکا را دريافت کرد! – اسراييل
تا آن درجه اى به آمريکا وابسته است ،که در شرايط بحرانى ،پيشنھاد شده است که دالر را جايگزين
ارز خود کند..
سخن بر سر وضعيت استراتژيک اسراييل واھميت آن است و اينکه ھر دو اسراييل و امپرياليسم آمريکا
در اساس داراى دشمنان مشترکى ھستند .بعنوان دولتى استعمارگر اسراييل در تضاد اساسى با کليه
جنبشھاى مترقى و رژيمھا ،کليه جنبشھاى آزاديخواه رو به جلو – کليه آرمانھاى ضد امپرياليستى -قرار
دارد ،به دليل اينکه آنھا ھمزمان از ماھيتى ضد امپرياليستى و ضد استعمارى برخوردارند .در نتيجه
منافع امپرياليستى آمريکا و اسراييل بعنوان دولت ،مورد تھديد نيروھايى مشترک قرار دارند ،و بر اين
اساس اتحاد آنھا ايجاد شده است اگر چه آنھا ھر دو ،براى مٽال ،از شش ميليون يھودى آمريکايى ،که
آنھا ھمواره تالش ميکنند به سياست خود پيوند بزنند ،نيز بھره دارى ميکنند .اين يھوديان و تصور
اينکه آنھا ھمگى ميتوانند شديدا حامى اسراييل باشند جھت قانونى نمودن شيوه عمل صھينويستى و
امپرياليستى مورد بھره بردارى قرار ميگيرند.

دالل آمريکا
از ھمان لحظه اول اين اشتراک بنيانى – در يک مفھوم گسترده – آشکار بود .از ھمان آغاز دھه ھاى
 ١٩٥٠اسراييل کمکھاى مالى آمريکايى را دريافت ميکرد براى اينکه در نقاط مختلف جھان بعنوان دالل
يا نماينده آمريکا ،بخاطر منافع خودش و يا منافع آمريکا ،انجام وظيفه نمايد .اسراييل به برمه براى
تحکيم مناطق مرزيش در مقابل چين– با کيبوتز بعنوان مدل براى شھرک سازى شبه نظاميان  -کمک
کرد .سربازان نپالى ،برمه اى ،اتيوپيايى ،اوگاندايى ،کنگويى ،و غيرو و غيرو در اسراييل تعليم داده
ميشدند ،از جمله ديکتاتورھاى آينده ايدى امين و موبوتو.
در آنزمان "ھيچکس" از اين موارد خبر نداشت .و "ھيچکس" تصور ھم نميکرد ،که ھئيت اسراييل
ھمزمان با محکوم نمودن نژادپرستى در سازمان ملل متحد با آفريقاى جنوبى از تقريبا سال ١٩٥٥
ھمکارى خود را آغاز نموده بود ،آفريقاى جنوبى در مبادله با تکنولوژى اوران تحويل ميداد.
در دوران "اولين آرمانھاى دھه اول" امکان بروز ھر گونه رويدادى بدون اينکه به روشنى ديده شود
وجود داشت -عمدتا به دليل اينکه "جھان" از اسراييل چنين انتظارى نداشت .در حال حاضر توسعه
امور به قابل رويت نمودن دستکم بخشى از مسائل منجر شده است .ناگھان ، ١٩٧٦ ،نازيست سابق،
نخست وزير آفريقاى جنوبى  ،Vorsterدر اسراييل با نخست وزير "دولت يھودى" و "حزب کار"
دست داد .و در خالل ده سال اخير خواندن مواردى از قبيل تحويل سالح اسراييلى به ديکتاتور – سوموزا
در نيکاراگوئه يا ديکتاتور -پينوشه در شيلى و تعليمات ضد پارتيزانى و تحويل سالح به اغلب رژيمھاى
نظامى آمريکاى جنوبى در روزنامه ھاى معمولى سرمايه دارى امکانپذير شده است.
در حال حاضر ،ھر از گاھى ،روٮميدھد که رھبران برجسته اسراييلى بصورتى آشکار در مورد اين
فعاليتھاى بين المللى صحبت ميکنند ،مانند زمانيکه  Yaacov Meridorدر دولت قديمى مناخيم بگين
اعالم نمود:
"ما ميخواھيم به آمريکاييھا بگوييم :با ما در تايوان رقابت نکنيد ،با ما در آفريقاى جنوبى رقابت نکنيد.
در کارائيب يا در نقاط ديگر که نميتوانيد مستقيما اسلحه بفروشيد با ما رقابت نکنيد ....به ما اجازه بدھيد
که اين کار را بکنيم .شما ميتوانيد از طريق واسطه مھمات و تجھيزات بفروشيد .اسراييل مايل است که
به واسطه شما مبدل بشود".
و يقينا اسراييليھاى منتقد نيز وجود دارند .يکى از آنھا ،Benjamin Beit-Halla-lahim ،اين تفسير
را جھت افشاى اينکه اسراييل و آفريقاى جنوبى مشترکا آزمايشھاى ھسته اى انجام داده اند ارائه ميدھد:
"اين کامال روشن است که در اين موارد اسراييل و آفريقاى جنوبى مسئوليت خود را بعنوان سنگرھاى
"جھان آزاد" اعمال ميکنند .اين مسئوليت دامنه خود را فراتر از حوزه مورد عالقه خاور ميانه و جنوب
آفريقا گسترش داده و تحت رھبرى آمريکا به بخشى از يک شبکه جھانى توسعه يافته است".

اما البته در مبارزه بر عليه اعراب ،بر عليه ھر چيزى که از مجاھدتھاى عربى پس از آزادى و توسعه
اجتماعى وجود داشته و وجود دارد است که اسراييل قبل از ھر چيز قابليت خود را نشان داده ،و عمدتا
در اين مبارزه است که اسراييل و صھيونيسم "شناخته شده اند" ،بخصوص در تضاد ميان تالش
صھيونيسم بدنبال قلمرو وسيعتر و مقاومت و مبارزه آزاديبخش مردم فلسطين.
از طريق استفاده از خشونت در فرايند يک استعمار طوالنى " ،پيروزيھاى درخشان" ،فتوحات و
اخراجھا ،و تمام اينھا در پيوند با نظريه نژادپرستانه در مورد "يک قوم يھود" با حق داشتن کشورى که
مرزھايش ناشناخته باقى ميماند – با اين نيروھاى محرک و حمايت تقريبا کامل – ه امپرياليسم آمريکا
تمام جامعه استعمارى اسراييل به راست درغلطيده و "شناخته تر" شده است .مقاومت مداوم اعراب ،و
بخصوص مبارزه آزاديبخش فلسطين ،در اين فرايند حجاب پر تاللو بسيارى از آن آرمانھاى دھه ھاى
اول اسراييل و صھيونيسم را از ھم دريده است .نماى شسته و رفته دمکراسى ،که براى جلب حمايت
عمومى "جھان غرب" و شمار بيشترى از يھوديان مھاجر بسوى خودش اھميت داشته است ،اين
توسعه را متالشى کرده و اسراييليھا را ناگزير به افشاى خود نموده– گاھى ھمچنين براى خودشان –
بعنوان اشغالگر و استعمارگرى که ھستند – .اينکه اسراييليھايى ھستند که عکس العمل نشان داده و بر
عليه اين "انحطاط" اعتراض ميکنند امريست واضح.

اسراييل در مقابل دولتھاى عربى
در خالل  ١٩سال – ه اول ،مناقشه عمدتا ظاھرى از تضاد ميان اسراييل و دولتھاى عربى را داشت– آن
کشورھايى که صاحب رژيمھاى ضد امپرياليستى و ملى بودند  .علت از جمله اين بود که براى مردم
فلسطين زمانى زيادى طول کشيد که دوباره خود را براى مقاومت سازماندھى نموده و اينکه عمدتا اين
جنبش ملى عربى بود که مسئله فلسطينيھا را ،ھر دو براى خودش و براى فلسطينيھا ،ھدايت مينمود .در
ضمن اسراييل به اينکه اين مناقشه داراى چنين ظاھرى بود عالقه داشت – بخشا به دليل اينکه اساسا
وجود مردم فلسطين را انکار مينمود ،بخشا بخاطر اينکه )به ھمين دليل( دولتھاى عربى را در دراز مدت
تھديدى بر عليه خود ميديدند ،تھديدى که آنھا ميخواستند در نطفه خفه کنند .رژيمھاى عربى مسئول
عملياتى شناخته ميشدند که رخ ميداد.
در خالل اين  ١٩سال اول صھيونيستھا تالش نمودند که جامعه خود را ،از جمله با استفاده از تمام توان
خود جھت تصاحب ھر چه بيشتر منابع آب شيرين محدود – ه منطقه و تسخير و کشت مناطق غيرنظامى
که در رابطه با قرارداد آتش بس  ١٩٤٩ايجاد شده بود ،تقويت نمايند ،و اينکه به زور حق استفاده از
راھھاى آبى بطرف اقيانوس ھند ،کانال سوئز و تنگه تيران* ،را بدست بياورند.
*

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ھمه اينھا در ارتباط با اقدامات جنگى بود .و به ھمين دليل ھر پيشرفتى در کشورھاى عربى ھمسايه
تھديدى بود که اسراييل کم و بيش در جھت حذف آن بسرعت اقدام مينمود .در ميان اين حذف نمودنھاى
سازمان جاسوسى اسراييل ،ميتوان به مسئله الون ، ١٩٥٤ ،افشاء شد که جاسوسان اسراييلى تاسيسات

انگليس را در قاھره به منظور ناگزير نمودن انگليس به تقويت حضور نظاميش در مصر منفجر کردند،
و داستان جاسوس  ،Elie Cohenموفق شد که خود را تا باالترين پست دولتى سوريه ارتقاء دھد – و
در دمشق ١٩٥٦ ،به دار آويخته شد ،اشاره نمود .اما قبل از ھر چيز اسراييل از نيروى نظامى خود
جھت حمالت و کشتارھاى دسته جمعى استفاده ميکرد ،حمالتى که توسط آنھا نه فقط انسانھا را ميکشتند
و روستاھا را غارت مينمودند بلکه در ضمن – که ھدف اصلى بود – رژيمھاى عربى را بى ٽبات نموده،
ناتوانى آنان را آشکار و شرايط را براى کودتاھاى دولتى ھموار مينمود .ھمه اينھا با اعالميه ھاى پى در
پى – ى "تنھا چيزى که اسراييل ميخواھد صلح است" ھمراه ميشد.
از طرف ديگر جنبش ملى عربى ،در ميان مردم محبوب اما پراکنده ،وجود داشت .دوران ،دوران
استعمار زدايى بزرگ بود.
با فاصله اى زياد از فلسطين دولتھايى عربى مانند الجزاير و يمن جنوبى ،به ترتيب  ١٩٦٢و ١٩٦٧
براى آزادى خود مبارزه ميکردند.
ھدف مشترک کليه احزاب و جنبشھاى ضد امپرپاليست عربى حذف کليه رژيمھاى دست نشانده و
پايگاھھاى بيگانه بود ،اينکه شرکتھاى نفتى ،کانال سوئز و ديگر شرکتھاى امپرياليستى ملى ميشدند ،که
فلسطين آزاد ميشد و جھان عرب در حکومتى واحد متحد ميشد .اما آن احزاب ،گروھھاى افسران و
ناسيوناليستھا که در اطراف اسراييل حکومت را بدست ميگرفتند اغلب ضعيف تر و پراکنده تر از آن
بودند که بتوانند در مقابل تھديدات آمريکا و اسراييل مقاومت نمايند CIA .فعال بود ،سازمان جاسوسى
اسراييل موساد فعال بود .ارگانھاى اجتماعى و دستگاھھاى دولتى عقب مانده بودند ،ارتشھا تجھيزات
کافى در اختيار نداشتند .اقتصاد ضعيف و به وضعيت بازارھاى امپرياليستى وابسته بودند .اين رژيمھاى
سرمايه دارى و خرده سرمايه دارى به جنبشھاى مستقل در ميان طبقه کارگر و اقشار فقير در جامعه به
عنوان تھديدى نگاه ميکردند .در ضمن اين احزاب و رژيمھا از داخل پراکنده بودند – .کودتاى دولتى بر
عليه رژيم دست نشانده انگليس در عراق ) ، ١٩٥٨ ،که بر اٽر آن پيمان بغداد بر گل نشست( بجاى
ھمکارى ميان رژيمھاى ضد امپرياليستى به رقابت و اختالفات ميان آنھا دامن زد .ھمان حزب سياسى،
حزب پان عربى بعٽ ،توانست ھمزمان قدرت را در سوريه و عراق بدست بگيرد – و نتيجه خصومت
شد .مشکل در ضمن اين بود که اين رژيمھا زمانيکه مسئله بر سر تالش براى توسعه دستگاه توليد
جامعه و اقتصاد بود به بن بست رسيده بودند به دليل اينکه راه سومى براى توسعه ميان
امپرياليسم/سرمايه دارى – که آنھا خواھان مبارزه با آن بودند – و سوسياليسم – که البته در تضاد با
منافع طبقاتى آنھا قرار داشت ،وجود ندارد – .زمانيکه آمريکا و بقيه قدرتھاى بزرگ آنھا را تحت فشار
قرار ميدادند ،با اينحال آماده بودند که سالح بخرند و از اتحاد جماھير شوروى و متحدانش کمک مالى
دريافت کنند.

" ١٩٥٦بحران سوئز"
اولين اوج اختالفات ميان اسراييل و دولتھاى عربى در پاييز سال  ١٩٥٦روى داد ،زمانيکه اسراييل در
اتحاد با قدرتھاى استعمارگر قديمى ،انگليس و فرانسه ،به مصر يورش برد – .اين جنگ که "کمپين
سوئز" يا "بحران سوئز" ناميده شد ،به يک بحران کوتاه مدت جدى در رابطه ميان آمريکا و اسراييل
منجر شد .زمانيکه اسراييل شبه جزيره سينا را به انحصار خود درآورده بود داويد بن گوريان در ٧
نوامبر  ١٩٥٦در پارلمان اسراييل ،کنست ،اعالم کرد" ،ما سومين پادشاھى اسراييل را بوجود آورده
ايم!" – اما چھار ماه بعد آمريکا و اتحاد جماھير شوروى ھمراه با يکديگر اسراييل را ناگزير به عقب
نشينى نمودند .آمريکا در رابطه با مصر به روش ديگرى اعتقاد داشت – .اما ھمزمان ،بصورتى جدى،
از قدرت جنگى ارتش اسراييل آگاه شد.
بايد گفته شود ،که آمريکا از ھمان ابتدا تالش نموده بود که مصر پرجمعيت و ھمانند اسراييل در محلى
استراتژيک قرار گرفته را به دولتى متحد مبدل نمايد– و تا کنون ،تا اطالع ٽانوى ،موفق شده است .اما
کودتايى که آمريکا در سال  ١٩٥٢به آن کمک کرد بسختى آن نتيجه اى را که در انتظارش بود ارائه داد.
از آن گروه "افسران آزاد" که کودتاى دولتى را انجام دادند بسرعت يک فاالنژ ضد امپرياليستى تحت
رھبرى جمال عبدالناصر شکل گرفت .او طى يک دھه و نيم چھره مترقى جھان عرب بود .او نيروھاى
نظامى انگليس را ناگزير به تخليه پايگاھھاى خود کرد ،کانال سوئز را ملى اعالم نمود ،از مبارزه
آزاديبخش در الجزاير و جنبشھاى ضد امپرپياليستى ،ھر دو ،در داخل و خارج از جھان عرب حمايت
نمود .او به اميد توده ھاى تحت ستم عرب و بخصوص فلسطينيھا مبدل شده بود ،و تا زمان مرگش،
 ، ١٩٧٠رئيس جمھور مصر باقى ماند.
در آغاز آمريکا تصور مينمود که ميتواند با تحت فشار قرار دادن ناصر او را وادار به ھمکارى بنمايد.
اسراييل حمالتى کرد – از جمله حمله بزرگ به غزه – ى تحت اداره مصر در سال  .١٩٥٥زمانيکه
ناصر تالش نمود که براى خريد سالح و ساخت و ساز سد  Assuanکمک مالى دريافت کند آمريکا شرط
پيوستن مصر به پيمان بغداد را مطرح کرد .اتحاد جماھير شوروى به ھر دو بخش مساعدت کرد – مدت
کوتاھى قبل از آن ،تحويل اسلحه به سوريه را نيز آغاز نموده بود .در ضمن پس از حمله– ى غزه ناصر
به "فداييان" اجازه سازماندھى داد .آنھا حمالت انتحارى را در امتداد خط آتش بس انجام ميدادند.
يقينا منافع اسراييل و امپرياليسم– اگر عقب ماندگى وضعيت اقتصادى کشورھاى عربى را ناديده
بگيريم -در معرض تھديد قرار داشت .در سوريه نيز يک رژيم ضد امپرياليستى مبارز حکومت ميکرد .و
در اردون )که صاحب به اصطالح ساحل غربى ، ١٩٤٨ ،بود( جمعيت مھاجر فلسطينى در شورشى
وسيع مانع از پيوستن ملک حسين به پيمان بغداد شدند ،او را ناگزير نمودند که فرمانده انگليسى کل قوا
 Glubb Pashaرا اخراج نمايد و انتخابات عمومى را تحميل نمودند – انتخاباتى که در  ٢١اکتبر
 ١٩٥٦منجر به انتخاب اولين و تا بحال تنھا دولت مترقى در اردون )تحت رھبرى سليمان نابولسى( شد.
و يکى از اولين اقدامات دولت اين بود که در  ٢٥اکتبر در يک پيمان دفاعى با سوريه و مصر ھمراه شد.
در  ٢٩اکتبر اسراييل به صحراى سينا يورش برد .اگر رژيم ناصر سقوط کرده بود شايد که آمريکا به

حمله فرانسه  -انگليس -اسراييل دوستانه تر نگاه ميکرد .اما ناصر باقى ماند و آمريکا ميخواست که بر
روى امکان جلب او به خودش سرمايه گذارى نمايد .در ضمن آنھا از تالش انگلستان و فرانسه جھت
تحکيم جايگاه استعمارى گذشته خودشان ناخشنود بودند – و آمريکاييھا به ھر قيمتى که شده
نميخواستند با آنھا ھمراه بشوند .آمريکا مايل نبود که به ھزينه مصر در ايجاد "سومين پادشاھى"
اسراييلى شرکت داشته باشد.
در  ٧مارس  ١٩٥٧آخرين نيروھاى نظامى اسراييل ناگزير به ترک صحراى سينا شدند .آمريکا "در
عوض" ،اما مطمئنا در راستاى منافع خودش ،به ششمين ناوگان دريايى خود اجازه داد که در خارج از
سواحل لبنان پھلو بگيرد ،با حمايت ناو ھواپيمابر ملک حسين و ارتش او دولت نابولسى را در ١١
آوريل سرنگون نمودند .و بدين ترتيب آمريکا جايگزين نفوذ انگليس در اردون شد.

شکست رژيمھا
ده سال بعد ،توسط حمله اسراييل در ژوئن  ، ١٩٦٧دورانى که دولتھاى عربى را در راس مقاومت بر
عليه اسراييل قرار ميداد به پايان رسيد .با تحريکات بر عليه دولتھاى ھمسايه ،بخصوص سوريه،
اسراييليھا دولتھاى ضد امپرياليستى را ناگزير نمودند که با اسلحه ھاى خود ترق و توروقى کنند – و
اين امر سبب شد که "افکار عمومى جھانى" اينچنين تصور کند که اين اسراييل است که مورد تھديد
قرار دارد و نه برعکس .اينک اسراييل آمريکا را پشت سر خود داشت ،و ھدف مشترک اين بود که
ناصر و رژيم سوريه را سرنگون سازند .عالوه بر اين اسراييل تالش ميکرد که قلمرو خود را گسترش
بدھد .در عرض شش روز ارتشھاى سوريه و مصر متالشى شدند – و حتى اردون را که اسراييل جھت
تسخير "ساحل غربى" به جنگ وادار نموده بود.
ناصر سقوط نکرد ،اما رژيم او و سوريه بشدت تضعيف شدند .در مقايسه با اسراييل نشان داده شد که
نظاميگرى آنھا نسبتا کاذب بود .دولتھاى ارتجاعى عرب ،با کشور نفت خيز متحد آمريکا ،عربستان
سعودى در راس آنھا ،جھت دادن يارى به اقتصاد مصر و سوريه وارد شدند .بخصوص در مصر اين امر
شرايط را براى جابجايى طبقات ،به نفع طبقه سرمايه دار ،ھموار نمود ،طبقه اى که تمام تالش خود را
معطوف باز نمودن درھاى کشور بروى آمريکا و توسعه سرمايه دارى مينمود .پس از مرگ ناصر اين
سرمايه دارى تحت حاکميت انور سادات حکومت را بدست گرفت .در اتحاد با سوريه و با کمک ھنرى
کيسينجر  -آمريکايى او موفق به انجام يک حمله ساختگى ضد امپرياليستى ، ١٩٧٣ ،به اسراييل شد )به
اصطالح جنگ اکتبر( .آن جنگ يا ابتکار در حقيقت ھمانچيزى بود که سادات به آن جھت تسليم مسئله
فلسطين بدون "از دست دادن حيٽيت خود" نياز داشت ١٩٧٧ .او به اورشليم رفت ،قرارداد صلحى ميان
اسراييل در مارس  ١٩٧٩بسته شد  -و در حال حاضر مصر ،کشوريست که بزرگترين کمکھاى نظامى
را ،پس از اسراييل ،از آمريکا دريافت ميکند.

در ھمان زمان رژيم سوريه سياستھاى اقتصادى متزلزلى را با کمک اقتصادى کشورھاى نفت خيز و
اسلحه و ديگر کمکھا از اتحاد جماھير شوروى دنبال کرده است .بر خالف مصر سوريه فقط بخش
کوچکى از منطقه )جوالن( را که اسراييل  ١٩٦٧اشغال کرد باز پس گرفته است.
به استٽناى يمن جنوبى – ه سوسياليستى و ستيزه جويى نسبى در سوريه ،ليبى و الجزاير در حال حاضر
امپرياليسم و ارتجاع بر جھان عرب حکم رانى ميکنند .ملى کردن نفت )به اصطالح بحران نفت( که در
کشورھاى ارتجاعى در خالل دھه ھاى ١٩٧٠روى داد اشکال را تغيير داده اما مبنا براى غارت
امپرياليستھا ھمچنان پابرجاست.

آغاز جنبش آزاديبخش
جنبش مدرن فلسطينى در اردون و غزه ،بخشا در شورش اردوگاھھاى پناھندگان فلسطينى بر عليه
طرحھاى ملک حسين جھت ھمراه شدن با پيمان نامه بغداد در زمستان  ، ٥٦-١٩٥٥بخشا در خالل
اشغال کوتاه مدت نوار غزه توسط اسراييل در زمستان پس از آن ،متولد شد .شورش در اردون توسط از
جمله حزبى که خود را جنبش ناسيوناليستى عرب ميناميد ،که رھبرش جرج حبش بود ،رھبرى ميشد .در
غزه زمانى گام تعيين کننده برداشته شد که شمارى از فلسطينيھا با الھام از مبارزه آزاديبخش عربى يک
گروه مقاومت را که به مبارزه مسلحانه به عنوان مھمترين وسيله براى آزادى فلسطين نگاه ميکرد
تشکيل دادند .نام گروه الفتح بود و توسط ياسر عرفات ،ابو عمار ،رھبرى ميشد .فتح )(F-T-H
وارونه شده عبارات جنبش آزاديبخش ملى فلسطين به عربى بود.
جنبش ناسيوناليستى عربى ) (ANMيک حزب پان عربى با انجمنھا در سراسر شرق جھان عرب بود.
اين شاخه – ى جنوب يمن بود که شرايط را براى رھايى در عدن ، ١٩٦٧ ،فراھم ساخته بود .بخش
فلسطينى آن حزب در سال  ١٩٦٦سازمان چريکى به نام  ، Abtal al-Audahبازگشت قھرمانان ،را
تاسيس نمود .اما در  ٢نوامبر  ، ١٩٦٤اولين عضو  ، ANMخليد ال حاجى ،در جنگ با اسراييليھا
کشته شد.
بر خالف  ANMالفتح خود را بعنوان يک حزب قلمداد نمينمود بلکه در تالش بود که به جنبشى وسيع
مبدل شود ،جنبشى که فلسطينيھا با جايگاه اجتماعى و ايدئولوژى متفاوت ميتوانستند عضو آن باشند.
فتح يک سازمان صرفا فلسطينى ميشد ،آزاد از دخالت دولتھاى عربى – اما ھمچنين آزاد براى استفاده از
مشارکتھاى رژيمھاى مختلف در مورد مسئله فلسطين تا دريافت حمايت اقتصادى يا سياسى .الفتح اولين
عمليات نظامى خود را در  ١ژانويه  ١٩٦٥انجام داد.
قبل از سال  ١٩٦٧گروھھاى پارتيزانى فلسطينى ديگرى نيز تشکيل شدند ،از جمله جبھه آزاديبخش
فلسطينى احمد جبرييل .PLF ،ھدف ايجاد بيدارى گسترده فلسطينى تحت تاٽير مبارزه ضد استعمارى در
سراسر جھان بود – و پس از يک دوره بسيار طوالنى از داشتن اميد بيھوده به نيروھاى خارجى ]مانند
سازمان ملل متحد يا دولتھاى عربى[ ميخواستند که به آنھا کمک کنند که به کشور خودشان باز گردند.

سازمانھاى اتحاديه اى ،انجمنھاى دانشجويى ،سازمانھاى فرھنگى ،غيرو و غيرو در نيمه پايانى دھه
ھاى  ١٩٦٠تاسيس شدند.
دولتھاى عربى ،ھمچنين رژيمھاى ضد امپرياليستى ،از اين جنبش مستفل فلسطينى ھراسناک شدند –
بخصوص از عمليات مسلحانه که ھمواره به حمالت اسراييل منجر ميشد .دولتھاى عربى جھت از دست
ندادن ابتکار عمل در سال  ١٩٦٤سازمان آزاديبخش فلسطين ،ساف ،را با فلسطينھايى که آنھا
ميتوانستند کنترل کنند و ارتشى فلسطينى ،ارتش آزاديبخش فلسطين ،که واحدھاى مختلفش تحت فرمان
رژيمھا قرار داشتند ،تشکيل دادند.
اما دولتھاى عربى در کنترل آن ناموفق ماندند.حمالت پارتيزانى مستقل فلسطينى افزايش يافت – و در
فھرستى قرار گرفت که اسراييل از آن بعنوان بھانه اى براى جنگ  ١٩٦٧استفاده کرد .يا مطمئنا نه فقط
بعنوان بھانه ،البته صھينونيستھا نيز از افزايش فعاليتھاى فلسطينيھا نگران بودند.
با شروع جنگ در ژوئن  ١٩٦٧شرايط کامال جديدى ايجاد شد .رژيمھاى عربى ناتوانى خود براى
رھبرى مبارزه برمالء نمودند .فلسطينيھا ابتکار عمل را کامال بدست گرفته بودند.
در جنگ اسراييل از جمله ساحل غربى و منطقه غزه ،به عبارت ديگر آنچيزى که از فلسطين باقى مانده
بود ،را اشغال کرد .نيمى از جمعيت فلسطين تحت اشغال اسراييل قرار گرفتند .در جھان غرب کسانى
وجود داشتند که اميدوار بودند اسراييل "از فرصت استفاده کرده" و با فلسطينيھا صلح کند – اميدى که
کور بود به دليل اينکه اسراييل يک دولت استعمارگر – توسعه طلب – ه در پيوند-ه با امپرياليسم بود
)البته ھنوز ھم ھست – مترجم( .در عوض تضادھا اکنون که صھينونيستھا و تالشھاى توسعه طلبانه
آنھا در مواجه اى مستقيم با بيدارى و آگاھى رو به فزايش مردم فلسطين قرار گرفته بودند تشديد شدند.
در ارتباط با پايان جنگ تقريبا  ٢٠٠٠٠٠فلسطينى از ساحل غربى و  ١٠٠٠٠٠سوريه اى از منطقه
جوالن اخراج شدند .تخريب روستاھاى بيت نوبا ،يالير و ايرنواس واقع در غرب اورشليم نيز روى داد
بدون اينکه "افکار عمومى جھانى" عکس العملى نشان بدھند ،با اينحال از نظر سياسى تکرار
اخراجھاى دسته جمعى سال – ه  ١٩٤٨براى صھيونيستھا امکان پذير نبود .پس از آن استعمار مناطق
تازه فتح شده در جريان اختالفات پيوسته – تاکتيکى در ميان صاحب منصبان صھيونيستى رخ داده است.
بدين ترتيب نيمى از مردم فلسطين تحت اشغال زندگى ميکردند ،نيمى از آنھا در تبعيد ،اساسا در اردوگاه
پناھنده گان در اردون ،لبنان و سوريه .در خالل دو دھه پس از  ١٩٦٧قبل از ھر چيز در ميان
فلسطينيان در تبعيد بود که جنبش آزاديخواھانه گسترش يافت .عمدتا در اردون  ٧٠-١٩٦٧و پس از آن
در لبنان تا  .١٩٨٢کمبودھاى سياسى ،طى دورانى طوالنى ،به ناتوانى در پيوند مبارزه داخلى و خارجى
منجر شد .تنھا چند ھفته پس از جنگ ژوئن نماينده گان گروھھاى مختلف فلسطينى جھت گفتگو در مورد
وضعيت جديد و جستجو براى يافتن راه حلى جھت توسعه يک استراتژى جديد گرد ھم آمدند .نشان داده
شد که تا اطالع ٽانوى دستيابى به توافقى غير ممکن بود .الفتح – ه ياسر عرفات از قبل سازمان مسلط و
موضع فتح آغاز بالفاصله – ى عمليات نظامى در امتداد خطوط آتش بس بود .به گفته فتح ،بايد نشان

داده ميشد که پيروزى نابود کننده اسراييل قطعى نبود و بدينوسيله روحيه فلسطينيھا و عربھا را تقويت
نمود .گروھھاى ديگر ،با  - ANMه جرج حبش در راس آنھا ،ميگفتند که بايد تا ايجاد پايگاھى در
مناطق اشغال شده براى يک سازمان مقاومت انجام عمليات پارتيزانى را متوقف نمود ،اين امر از جمله
بايد با آغاز از احزاب در حال حاضر موجود در ساحل غربى و غزه ،حزب کمونيست اردون ،حزب بعٽ،
 ،ANMغيرو و غيرو رخ ميداد.
ديدگاه ال فتح و ديگر گروھھا در اين زمينه که ھمکارى چگونه بايد سازماندھى ميشد متفاوت بود .در
حاليکه ديگران از يک جبھه با برنامه اى حداقل حمايت مينمودند الفتح خود را "جبھه" يا جنبشى
بشمار مياورد که کليه مبارزان فلسطينى بايد به آن وارد ميشدند.
الفتح ميز مذاکرات را ترک و فعاليتھاى نظامى را آغاز نمود .بقيه –  PLF ،ANMو ديگران – در سال
 ١٩٦٧جبھه مردمى براى آزادى فلسطين PFLP ،را تاسيس نمودند.

اردون ٧١-١٩٦٧
با اينحال تکه پاره شدن نظام اجتماعى ملک حسين اردونى يکى از شروط ادامه توسعه بود .ارتش،
لژيون عرب ،ستون فقرات – ه اين جامعه ،که بدست انگليسيھا طراحى شده بود توسط اسراييليھا در
جنگ  ١٩٦٧کامال نابود شد .در آنجا اينک يک خالء – موقتى – وجود داشت که جنبش آزايخواه
ميتوانست از آن بھره بردارى کند .دو سوم از جمعيت پناھندگان فلسطلينى بودند.
با پايگاه در اردوگاه پناھنده گان و ھمچنين فقيران فلسطينى – و محله ھاى کارگرى در شھرھا ايجاد
سريع شھرى فلسطينى در شھر امکان پذير شد .الفتح ،که در آغاز ژوئن  ٦٧در زندانھاى اردون )و فقط
چند ده نفر در اسراييل(  ٤٠٠عضو بدست آورده بود ،از طريق عمليات نظامى از نظر قدرت و شھرت
بسرعت رشد کرد .فلسطينيھاى جوان از سراسر جھان عرب به اردون ھجوم آوردند و به شاخه نظامى
فتح ،ال-اسيفا ،پيوستند .زمانيکه اسراييليھا از مرز اردون عبور و به شھر پناھندگان گان کارامه حمله
کردند يکى از بزرگترين موفقيتھا براى جنبش آزاديخواه در  ٢١مارس  ١٩٦٨بدست آمد .راه حلى در
مقابل آن حمله – ى مورد انتظار توسط احمد جبرييل طراحى شده بود و اين اولين بار شد که اسراييل
مقاومتى موٽر را تجربه کرد.
در ژانويه  ١٩٦٩الفتح به ميزان کافى نيرو و تکيه گاه براى وارد شدن به ساف پيدا کرده بود .با حمايت
از جانب يک اکٽريت قاطع در شوراى ملى فلسطين )معادل پارلمان( ياسر عرفات رئيس اجرايى ساف
شد .چند ماه بعد فتح رھبرى خود را از طريق ايجاد يک ستاد فرماندھى ،ستاد فرماندھى ارتش فلسطين،
مستحکم نمود.
ھمزمان نيروھايى در  ،PFLPبخصوص در ميان  ،ANMتالش نمودند که در کنار الفتح جبھه را با
يک بديل چپ گسترش دھند .از ھمان قبل از  ١٩٦٧افراد و گروھھايى در  ANMخود را به کمونيسم و
مارکسيسم نزديک کرده بودند .احمد جبرييل و سازمان او در پاييز سال ١٩٦٨در اعتراض به نظرات

دست چپى با  PFLPقطع رابطه و  PFLP-General Commandرا تاسيس نمود .در نتيجه
 PFLPديگر به معناى واقعى جبھه اى نبود – .در ضمن در آغاز  ١٩٦٩انشعابى در ميان شاخه چپ
 - ANMروى داد .يک گروه از روشنفکران که بدنبال جدا شدن از اعضاى ناآگاھتر پايگاه بزرگ
 ANMتالش مينمودند سازمان جبھه دمکراتيک مردمى DFLP ،را ايجاد نمودند .در فوريه ١٩٦٩
-PFLPى جرج حبش اولين برنامه مارکسيستى لنينستى ،استراتژى براى آزادى فلسطين" را ارائه
نمود ،و به تالش خود جھت جذب ھر چه بيشتر اعضاء در تبديل  PFLPبه يک حزب انقالبى ادامه داد.
اما جريان چپ در ميان جنبش آزاديبخش در مقابل توسعه اى که در اردون ادامه داشت ضعيف ،کم
تجربه و پراکنده باقى ماند .البته ملک حسين و آمريکا ھر چه را که در توان داشتند جھت بازسازى
سريع نظم قديم بکار گرفتند .ھمزمان پادشاه از تصور رھبرى فتح يا ساف مبنى بر اينکه اختالف رژيم
اردون با اسراييل از چنان ماھيتى برخوردار است که ميتواند مبنايى براى ھمکارى باشد استفاده کرد.
حسين اعالم نمود" ،ما ھمه فدايى ھستيم" PFLP .ھشدار داد DFLP .ھمراه با از جمله As-Saeka
 ،يک گروه پارتيزان ايجاد شده توسط حزب بعٽ ،به رھبرى ساف وارد شده بود .حمالت مکرر و
تحريکات از جانب ارتش اردون به اين منجر شد که ياسر عرفات و رھبرى ساف به دنبال اصالح
"اشتباه" يا "سوء تفاھم" که تصور ميشد عامل مناقشه ھا باشند بروند .زمانيکه رژيم ملک حسين در
آغاز سپتامبر  ١٩٧٠براى وارد آوردن ضربه نھايى بر جنبش آزاديخواه آماده بود  PFLPتالش نمود
که بسيج عمومى فلسطينى را توسط دزديدن سه ھواپيما که در صحراى اردون بزمين نشستند ايجاد
نمايد .اما تاکتيک ملک حسين اين بود که از درگيرى مستقيم با جنبش پارتيزانى پرھيز نمايد ،تانکھا و
توپھا در اطراف اردوگاه پناھنده گان به صف شدند و مستقيما بطرف کلبه ھا شليک کردند .قريب به
 ٤٠٠٠فلسطينى در اين قتل عام که از آن پس سپتامبر سياه ناميده ميشود کشته شدند .رھبرى ساف
بتدريج در مقابل شروط رژيم سر فرود آورد ،شھرھا را تخليه ،شبه نظاميان را خلع سالح و اردوگاھھا
را از اسلحه تخليه نمود .در جوالى  ١٩٧١جنبش آزاديخواه درمانده و محاصره شده در کوه ھاى
 Ajlounبود و ارتش دو ھزار نفر را به اسارت گرفته و بقيه پارتيزانھا را از کشور اخراج کرده بود.
لژيون عرب ،پليس امنيتى اردون و  CIAنظم خود را در اردون برقرار نمودند.

اشغال و مقاومت
ھمزمان اسراييل در امتداد رودخانه اردون حصارھاى الکتريکى نصب کرد ،تمام دھکده ھاى واقع در
امتداد ساحل رودخانه را با شليک گلوله نابود نمود ،ھزاران خانه را فقط با اين تصور که پارتيزانى خود
را در آنجا پنھان نموده کرد ،صدھا ھزار روشنفکر را که از ھمکارى با حکومت اشغالگر سرباز زده
بودند اخراج ،و ھزاران تن از رزمنده گان را به زندانھاى دراز مدت )اغلب "زندان ابد چند باره"(
محکوم نمود .کليه اشکال شکنجه در زندانھاى اسراييل استفاده ميشد اما "افکار عمومى جھانى" مايل
به ديدن نبود بلکه تبليغات اسراييلى را در مورد "يک اشغال ماليم" پذيرفت" .افکار عمومى جھانى"
حتى نميخواستند ببيند که استعمار مناطق اشغال شده چگونه ،مرحله به مرحله ،توسعه ميافت.

موفقيت آميزترين مقاومت فلسطينيھا ميان سالھاى  ٧١ -١٩٦٩در داخل و اطراف غزه بدست آمد .در
مبارزه مسلحانه – ى آنجا از جمله عضو دفتر سياسى  PFLPکشته شد .تنھا در خالل ١٢٦ ، ١٩٧٠
سرباز اسراييلى و  ٧٨٠فلسطينى کشته و زخمى شدند .توسط يک ترور خونين -که از جمله شمار
زيادى از خانواده ھا جھت ناگزير نمودن پارتيزانھا به اينکه ھويت خود را مشخص نمايند به
اردوگاھھاى کار در صحراى سينا منتقل شدند  -اسراييل موفق شد که تا اطالع ٽانوى مقاومت را خفه
کند .اين آريل شارون ،قصاب صبرا و شتيال و قتل عام دھه ھاى  ، ١٩٥٠بود که در آنجا چيزى را که
" "Iron Fistسياست مشت آھنين  -اسراييل ناميده شده است ھدايت نمود.
اين در خالل ده ساله آينده است که ساف خود را از نظر سياسى و نظامى در لبنان ،که مردم فلسطين
سرانجام توسط مردم جھان ديده ميشوند ،تٽبيت مينمايد .در  ١٣نوامبر  ١٩٧٤ياسر عرفات در مجمع
عمومى سازمان ملل سخنرانى کرد .در  ٢٢نوامبر سازمان ملل متحد اعالميه  ٣٢٣٦که حق مردم
فلسطين را در مورد تعيين سرنوشت خود و بازگشت به خانه ھاى خود برسميت ميشناسد به تصويب
رساند.
يکسال بعد ،در  ١٠نوامبر  ، ١٩٧٥مجمع عمومى اعالميه اى را که در آن صھيونيسم بعنوان "نوعى
از نژاد پرستى و فاشيسم" محکوم ميشد به تصويب رساند .اسراييل و رفقايش عصبانى شدند – .در
مانورى جھت اينکه بخشا بعنوان يک دمکراسى ظاھر شوند و بخشا تالش کنند که جايگزينى براى
رھبرى فلسطين در ساف پيدا کنند ،انتخابات محلى را در ساحل غربى ،بھار  ، ١٩٧٦براه انداختند،
نشان داده شد که شھردارھا و شوراھاى شھرى انتخاب شده ،در عمل ،ھمه از ھوادارن ساف بودند.
ھمچنين درآغاز سال " ١٩٧٦اعراب اسراييلى" )آنھايى که پس از  ١٩٤٨تحت اشغال اسراييل زندگى
کرده بودند( بصورتى جدى به روند توسعه کشيده شدند .ادامه مصادره زمينھاى آنھا در  ٣٠مارس به
اعتصاب و تظاھرات در "روز اردون" منجر شد و "دولت کارگرى" اسراييل با اينکه ارتش را در مقابل
مردم "خودش" قرار دھد پاسخ داد .شش تظاھر کننده کشته شدند و شمار زيادى دستگير و مورد ضرب
و شتم قرار گرفتند.
در انتخابات اسراييل ، ١٩٧٧ ،اسراييل با يک دولت ائتالفى دست راستى که تحت رياست مناخيم بگين
به حکومت رسيد "شناخته شده تر" شد .تحت حکومت "دولت کارگرى" براى مٽال سياست خانه سازى
بر روى برخى از بخشھاى "از لحاظ استراتژيکى" با اھميت در مناطق اشغال شده متمرکز شد ،بگين
تاييد نمود که "تمام درھاى اسراييل انجيلى" بر روى استعمار يھودى باز خواھد شد.
ھمزمان مقاومت در مناطق اشغال شده بصورت فزاينده اى گسترش يافت .درآغاز دھه ھاى ١٩٨٠
اسراييل شھردارھاى انتخاب شده را معزول و تالش نمود که خائنان را جايگزين آنھا کند، ١٩٨٠ .
 ٢٠٠٠٠٠نفر از مناطق اشغالى در زندانھاى کوتاه و يا بلند مدت بسر برده بودند ،احتماال بزرگترين
درصد زندانى از ھر مردم اشغال شده اى در طول تاريخ.

لبنان ٨٢ -١٩٦٩
در لبنان جنبش آزاديخواه ، ١٩٦٩ ،پليس امنيتى و جاسوسان را از اردوگاھھاى پناھنده گان اخراج
نموده بود .زمانيکه که فروپاشى در اردو روى داد ،در آنجا از قبل پايگاھھاى آماده وجود داشتند.
لبنان در آن دوران "سوئيس خاور ميانه" ناميده ميشد .بيروت به مرکز تجارت ميان اروپا-آمريکا و
جھان عرب مبدل شده بود .رژيم تالش مينمود که در جريان مناقشات منطقه ،حتى در مخالفت با اسراييل،
سياست بيطرفى را اتخاذ نمايد و کليه کشورھاى عربى اين بيطرفى را به دليل اينکه از آن استفاده
ميکردند پذيرفته بودند .ارتش لبنان عمدا محدود بود و بعنوان تنھا عملکرد وظيفه کنترل مردم خود را
بر عھده داشت – که عمدتا در فقر و فاقه و عقب ماندگى زندگى ميکردند ،از نظر مذھبى پراکنده و
روستاھا اغلب از نظر سنتى وابسته به زمين داران بزرگ و طايفه ھاى آنھا بودند .رژيم يک طرح
فرانسوى با ھدف تضمين تسط سرمايه دارى مسيحى بر روى سرمايه دارى مسلمان بود .اين ھمچنين
فرانسويھا بودند که شھر لبنان را از طريق جدا نمودن از سوريه ،پس از جنگ جھانى اول ،ايجاد نموده
بودند.
لبنان يک جامعه مريض بود .در رابطه با کودتاى دولتى بر عليه رژيم پادشاھى در عراق ، ١٩٥٨ ،يک
جنبش شورشى خودبخودى فلسطينى ايجاد شده بود .آن جنبش توسط سربازان نيروى دريايى آمريکا
نابود شد – پس از آن سازمان ملل متحد )با ھمکارى از جمله سربازان سوئدى( ردپاى آنرا از بين بردند.
در اين زمان ضعف ارتش لبنان شرايط را براى بازسازى جنبش آزاديخواه فلسطينى و تحکيم مواضعش
آماده نمود– و تحت تاٽير آن مقاومت فقيران لبنانى بر عليه ظالمانى که تحت حکومت آنھا زندگى
ميکردند تقويت شد .يک جنبش ملى لبنانى که مجموعه اى از احزاب چپ را شامل ميشد توسعه يافت.
کارگران ،ماھيگيران ،کشاورزان فقير ،غيرو و غيرو خود را براى مبارزه ،متاسفانه بر اساس مواضع
مذھبى ،سازماندھى نمودند.
ھدف اسراييل زمانيکه ماشه "عمليات  "Galileenخود را در حمله به لبنان در تابستان  ١٩٨٢کشيد،
يک تالش مذبوحانه صھيونيستى – ى حمايت شده از جانب آمريکا که پس از نزديک به  ١٥سال
بمبارانھاى بيرحمانه ،يورشھاى بى نتيجه ،حمالت پارتيزانى ،ترور رھبران ساف ،جاسوسى ،مسلح
نمودن نيروھاى دست راستى لبنانى ،کشتارھاى دسته جمعى ،تالش براى متالشى نمودن ،غيرو و غيرو
– اين بود که سر انجام ،پس از کليه اين تالشھا ،اين قلب انقالب )جنبش ملى لبنان( را متالشى نمايد )و
اسراييل فکر کرده بود که در ضمن از اين طريق ميتوانست به شورشى که آنزمان از سالھا قبل در ساحل
غربى جريان داشت غلبه کند(.
ساليان سال بود که اسراييل اردوگاھھاى فلسطينى را باھدف ترور بمباران نموده بود .بعنوان پاسخ به
عمليات در داخل اسراييل/فلسطين روستاھاى جنوب لبنان تا جايى بمباران شدند که صدھا ھزار لبنانى در
کشور خودشان بعنوان پناھنده زندگى ميکردند .در مى  ١٩٧٣اسراييليھا ارتش لبنان را وادار نمودند که
به ساف حمله کند ،اما جنبش آزاديخواه توانست حمله را به عقب براند .سپس اسراييل و  CIAبا کمک

ھم "مسيحيان"– به عبارت ديگر فاشيستھا – را تعليم داده و مسلح نمودند .شبه نظاميان حزب فاالنژ
اينبار ، ١٩٧٥ ،دست به حمله بردند .ابتدا ،عمدتا ،مواجه اى شد ميان لبنانيھاى دست چپى و فاالنژھا.
ارتش لبنان در اين جنگ تکه تکه شده بود .زمانيکه بخشھايى از جنبش آزايبخش فلسطين و جنبش چپ
لبنان ،در بھار  ، ١٩٧٦غلبه کرده بودند ارتش سوريه مداخله و فاالنژھا را نجات داد .در اوت ١٩٧٦
حزب فاالنژ ،پس از بيش از شش ماه محاصره ،طرح قتل عامى را در مورد فلسطينيھا به اجرا گذاشتند و
بيش از  ٣٠٠٠نفر از آنھا را در اردوگاه  Tel ez-Zaatarدر مرکز بيروت به قتل رساندند .يک
"نيروى صلح عربى" ،تحت رھبرى نيروھاى نظامى سوريه ،پناھگاه را تعطيل کرد – اما ارتش
آزاديبخش به کار خود ادامه داد.
در جنوب لبنان اسراييل يک منطقه حفاظتى سنگربندى شده را که توسط نيروھاى دست راستى لبنان
تحت فرمان سرگرد  Sa´ ad Haddadھدايت ميشد ساختند ١٥ .مارس  ١٩٧٨اسراييل با ٢٥٠٠٠
سرباز به لبنان ھجوم آورد اما با مقاومت شديدى از جانب فسلطينيھا و متحدانشان برخورد نمود .حتى
"افکار عمومى جھان" بر عليه وحشيگريھاى اسراييل عکس العمل نشان دادند .سازمان ملل متحد
نيروھاى ناظر ارسال نمود و اسراييل ناچار به عقب نشينى شد.
بمبارانھاى تروريستى اسراييل ادامه يافت .در تابستان  ١١٣ ، ١٩٧٩روز بدون وقفه  ،بمباران ،حمالت
و بمباران توپخانه به اجرا گذاشته شد .سالحھاى مرگبار آمريکا بطور فزاينده اى ،براى مٽال بمبھاى
خوشه اى ،بر عليه اردوگاه پناھنده گان فلسطينى استفاده شدند .در تابستان  ١٩٩١براى اولين بار محله
ھاى مسکونى بيروت بمباران شدند – .به اين حمالت مکرر با خودروھاى حامل بمب که منشاء آنھا
ھرگز شناخته نشدند اضافه شد.

"پيروزى" اسراييل و آمريکا
در عرض سه ماه ،ژوئن ،جوالى و اوت  ، ١٩٨٢ساف و جنبش ملى فلسطين در مقابل " عمليات
 "Galileenمقاومت نمودند .با توپھا به بيروت شليک و با بمبھاى ناپالم ،خوشه اى ،بمباران شد.
خارج از ساحل لبنان بزرگترين واحد نيروى دريايى آمريکا ،تجمعى بيسابقه ،در درياى مديترانه پھلو
گرفته بود .اسراييليھا آب و برق را قطع و راھھاى ورود مواغذايى را به شھر بسته بودند .در ماه اوت
آنھا تالش کردند که با زره پوشھا به شھر وارد بشوند ،اما به عقب رانده شدند – .سرانجام آمريکا نقش
"ميانجى" را بر عھده گرفت .رھبران ساف و اکثريت در ميان جريان چپ لنبان خواھان پايان جنگ
بودند .رھبران فلسطينى و بزرگترين بخش از نيروھاى چريکى توسط قايق لبنان را تخليه و در سراسر
جھان عرب پراکنده شدند.
آمريکا مسئوليت امنيت مردم غيرنظامى را بر عھده گرفت .دو ھفته پس از تخليه ١٦ ،تا  ١٨سپتامبر،
اسراييل و فاالنژيستھا با کمک ھم کشتارھا در اردوگاھھاى صبرا و شتيال را به اجرا گذاردند ٣٠٠٠ .نفر
سالخى شدند – .در جھان غرب اين يک پيروزى براى "دمکراسى" اسراييل نام گرفت ،در حاليکه يک
کميسيون اسراييلى شش ماه بعد تحقيقاتى از کشتارھا ارائه نمود که به تغييرات در دولت و رھبرى ارتش

منجر شد .به وزير دفاع ،آريل شارون ،که تصميم ارسال فاالنژيستھا به اردوگاھھا توسط او اتخاذ شده
بود ،يک مقام وزارت جديد ،با مرتبه اى پايينتر ،داده شد.
در خالل سالھاى پيش رو جھان شاھد ھرج و مرجى وحشتناک در لبنان بود .جدالھاى داخلى،
خودروھاى حامل بمب ،دشوارترين درد و رنجھا براى صدھا ھزار انسان )اگر چه "افکار جھانى"
بيشتر درگير دزديدن سياستمداران خارجى ،روزنامه نگاران ،غيرو و غيرو بود( .و ساف در بحرانيترين
وضعيت خود را پشت سر ميگذاشت – اختالس ،پراکندگى سياسى ،مدتى نيز با جنگھاى مسلحانه ميان
فراکسيونھا مختلف .به نظر ميامد که جنبشھاى مذھبى ،مسلمانان شيعه در لبنان ،مذھبيون سنى در
فلسطين ،در حال خارج نمودن ابتکار عمل را از دست جناح چپ و جنبشھاى آزاديخواه باشند .شبه
نظاميان شيعه مذھب امل ،متحد سابق ساف که خواستار خلع سالح ھمه فلسطينيھا بود محاصره ھاى
دراز مدت و کشتارھاى دسته جمعى وحشيانه اى را به بسيارى از اردوگاھھاى پناھنده گان تحميل نمود.
اما – در ميان اين ھرج و مرج توسعه اى نيز روى داد .روشنترين گام در اين فرايند اين بود که سربازان
نيروى دريايى آمريکا )پس از يک حمله انتحارى مذھبى در  ٢٣اکتبر  ١٩٨٣که در جريان آن ٢٤١
سرباز آمريکايى کشته شدند( از بيروت رانده شدند و اينکه ارتش اشغالگر اسراييل تا پايين رودخانه
ليتانى به عقب رانده شد – سپس عمليات مشترک پارتيزانھاى فلسطينى و لبنانى بيش پانصد نفر کشته را
بر دشمن تحميل نمود .در آخر و بخصوص جنبش آزاديخواه موفق به نگھدارى سالحھاى خود شد – .و
در اين جنگھاى مشترک دفاعى يکى از شروط اتحاد مھيا شد.
در نشست شوراى ملى فلسطين در الجزاير ٢٦-٢٠ ،آوريل  ١٩٨٧ساف از نو متحد شد – .تنھا چيزى
که در آنزمان در عمل از "پيروزى" اسراييل و آمريکا ، ١٩٨٢ ،باقى مانده بود يک رژيم غيرقابل
استفاده سرسپرده در بيروت بود .و در دسامبر  ١٩٨٧شورش افتخار آفرين و توده اى در فلسطين
اشغالى آغاز شد.

"فلسطين کوچک" يک کوچه بن بست
 "عليرغم ھمه حوادٽى که تا کنون رخ داده منطقيست که بگوييم ،مبارزه آزاديبخش فلسطين تنھا درابتداى راه خود قرار دارد .. .به اين دليل ساده ،تا زمانيکه امپرياليسم بر خاور ميانه فرمانروايى ميکند و
اسراييل صھيونيستى وجود دارد ،راه حلى براى "مسئله فلسطين" وجود ندارد .در ھمين لحظه که در
حال نوشتن ھستم ،در زمستان  -بھار  ، ١٩٨٨ليبرالھا ،سوسيال دمکراتھا ،انسان دوستان سراسر
"جھان غرب" جھت دادن کشورى به فلسطينيھا در کنار اسراييل تالش ميکنند .آسيب ديده از مقاومت
فلسطينيھا ،خشمگين از خشونت حکومت اشغالگر اسراييل ،آنھا ميخواھند با دادن کشورى به فلسطينيھا
"اخالق" و "دمکراسى" اسراييل را نيز نجات بدھند .در حال حاضر آمريکا نيز مسئله "خودگردانى" يا
"خودمختارى" فلسطينى را تبليغ مينمايد – .ھدف نھادن سرپوش بر روى مبارزه و راديکاليسم در
منطقه است".يک "فلسطين کوچک" در ساحل غربى و در نوار غزه ،فشرده شده ميان اسراييل و

ارتجاعيون ،رژيمھاى متحد آمريکا در اردون و مصر ،ميتواند نسخه اى از " *"Bantustanآفريقاى
جنوبى باشد.
*  Bantustanيا وطن سياه پوستان آفريقاى جنوبى منطقه اى بود براى جمعيت سياه آفريقاى جنوبى و جنوب غربى آفريقا ،بعنواب
بخشى از سياست آپارتايد Bantustan .مناطق مختلفى بود که دولت سفيد پوست آفريقاى جنوبى به آنھا حق خودگردانى و استقالل
داده بود .ايده اين بود که سياه پوستان آفريقاى جنوبى شھروند بشوند – ترجمه از زبان سوئدى به فارسى در ويکى پديا .براى
خواندن مطلب به زبان انگليسى بر روى آدرس زير کليک کنيد:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bantustan

اين راه حل خود ميگويد که به يکچنين "دولتى" اجازه سازماندھى ارتش يا دستگاه پليسى مستقل داده
نخواھد شد .اينکه در آنجا نميتواند ھيچيک از اتحاديه ھاى فلسطينى يا سازمانھاى فرھنگى موجود،
انجمنھاى زنان – يا دانشجويى ،غيرو و غيرو– در حال حاضر ھمگى با ساف ،ارائه شده در شوراى
ملى فلسطين فلسطين ،وجود داشته باشد .پس به يک چنين "فلسطينى" اجازه داشتن دولتى مستقل داده
نخواھد شد! – تنھا چيزى که آمريکا ،اسراييل و دولتھاى ارتجاعى خواھند پذيرفت دولتى خواھد بود که
آنھا خودشان آنرا کنترل کنند ،دولتى تحت کنترل کامل ارتجاع.
يکچنين حکومتى نخواھد توانست نيمى از جمعيت فلسطين را که در تبعيد زندگى ميکنند در خود جاى
بدھد .اين کمک چندانى به آزادى نميکند ،اين کمک چندانى به فلسطين نميکند! – جھت ايجاد يک
فلسطين واقعى مستقل بر روى بخشى از خاک فلسطين تغييرات سياسى بسيارى مورد نياز است.
يک "فلسطين کوچک" در شرايط فعلى تنھا ميتواند در خدمت ھر چه بيشتر پيچيده نمودن شرايط قرار
گرفته و جريان مبارزه آزاديبخش و آن صلحى که روزى بايد بيايد را طوالنيتر نمايد –
و اگر اسراييل و صھيونيسم ناگزير به پذيرفتن کشورى از اين نوع بشوند – چه مدتى طول خواھد کشيد
پيش از اينکه آنھا دوباره جنگ جديدى را جھت فتح مناطق جديد براه بيادازند؟ آيا اين به اساس تفکرات
صھيونيسم تعلق ندارد که اسراييل بايد تا جايى که ميتواند يھوديان را جذب خود کند؟ و مناقشات
استعمارى و نقش "سگ نگھبان" بايد باقى بماند!
در جھان غرب بسيارى از سازنده گان افکار اينکه اسراييل بايد وجود داشته باشد را انتخاب نموده اند –
بخاطر يھوديان ،آنھا ميگويند .آنھا نميبيند که اين کشور ،اين دولت استعمارگر ،نه فقط يک تھديد دائمى
بر عليه کارگران است بلکه ھمچنين تھديدى است بر عليه مردم خودش! يھوديان اسراييلى ،مانند
فلسطينيھا ،نميتوانند به صلح و امنيت قبل از پايان يافتن شرايط استعمار دست پيدا کنند!

براى يک فلسطين دمکراتيک
چيزى که ساف بخاطر آن ميرزمد ،يک فلسطين آزاد و دمکراتيک است ،فلسطينى که در آن يھوديانى که
ميخواھد بتوانند بمانند و در ساخت و ساز جامعه شرکت کنند .به اين ھدف نميتوان دست يافت بجز از

طريق مبارزه اى دراز مدت– که درنھايت الزم است که شرايط در خاور ميانه و جھان به سود مبارزه
آزاديخوانه باشد  -در تمام سطوح.
آيا ساف و مردم فلسطين در يکچنين شرايط پيچيده اى – در منطقه اى که داراى چنين ارزشى براى
امپرياليسم است  -چنين شانسى را دارند؟ تنھا پاسخ ممکن اينست که آنھا آنرا تا کنون به انجام رسانده
اند و در ضمن با ٽباتى ھر چه محکمتر ،سازماندھى و روشى توسعه يافته تر .مسئله تعيين کننده در
فرايند ادامه مبارزه ،در باالترين درجه ،اينست که ساف ،وسيله براى آزادى ،چگونه تکامل پيدا ميکند.
نشان داده شده است که از ھمان سال  ١٩٦٧دو موضع در جنبش آزاديبخش وجود داشت – الفتح در
مقابل  .PFLPبه ھمان ترتيب در دوران اقامتشان در اردون ،که رھبرى الفتح وديگران ،توھماتى در
مورد رژيم ملک حسين داشتند .تضاده ھا از جمله خود را بشکل ھمکارى با اتحاديه ھاى تحت کنترل
رژيم نشان داد در حاليکه  PFLPاز مبارزه اتحاديه اى و سازماندھى خارج از اين انجمنھا حمايت
مينمود.
اين تضادھا اتفاقى نبودند -آن ريشه در ماھيت طبقاتى ،ايدئولوژيکى و تمايالت سياسى در نزد ھر دو
سازمان داشت PFLP .در حاليکه ، ١٩٦٩ ،از اصول مارکسيسم لنينيسم حمايت مينمود و به دنبال
ايجاد يک حزب کارگرى انقالبى بود ،حزب سرمايه دار ملى – مترقى الفتح از نظر ايدئولوژيکى "غير
وابسته" بود و ھست .اگر چه مطمئنا اغلب اعضاى الفتح در رده ھاى پايين فلسطينيھاى فقير ھستند و
فلسطينيھاى بى بضاعت افکار سرمايه دارى ياسر عرفات و ديگر رھبران الفتح ،درکى سرمايه دارى از
دشمن و دوست )و در نتيجه يک استراتژى سرمايه دارى( ،و بنابراين منافع سرمايه دارى ملى و
آرمانھاى آنان را ارائه ميدھند.
در خالل دھه ھاى  ، ١٩٧٠در لبنان تضادھا ميان مواضع ،پس از واقعه موسوم به جنگ اکتبر ، ١٩٧٣
روشنتر شد .آن جنگ که بخصوص از جانب مصر براى ايجاد يک تسليم "آبرومندانه" در مقابل اسراييل
و امپرياليسم آمريکا سازماندھى شده بود توھماتى را در نزد فلسطينيھا و تمام سرمايه دارى ملى جھان
عرب ايجاد نمود .ياسر عرفات با عجله به قاھره رفت و در "واگن جادويى" انور سادات نشست – و به
نظر ميامد که در حال افتادن به دام آمريکا و طرحھاى صلح آن باشد .جرج حبش رھبر  ،PFLPکه
سالھا قبل به شوراى ملى فلسطين و کميته اجرايى ساف وارد شده بود ،جاى خود را در رھبرى ترک و
ابتکار عمل را براى ايجاد يک "جبھه امتناع" بدست گرفت ،جبھه اى که طى سالھا با تعامل عرفات با
دولتھاى عربى و تالش او براى نزديک شدن به آمريکا مبارزه نمود.
بايد گفته شود که عمدتا اين تعامل با رژيمھاى عربى بود که عرفات را به سازمان ملل متحد برد و منجر
به قطعنامه مھم سازمان ملل متحد به سود فلسطينيھا شد .مسئله اين بود که آن فقط يک "سوء استفاده"
از دولتھاى عربى نبود ،آن بخشى از تغييرات در سياست رھبرى آنزمان – ه ساف بود .عرفات مانند
 DFLPبحٽ و گفتگو در مورد امکان ايجاد يک "دولت ملى" فلسطينى ،در ھر منطقه اى که
صھينويستھا تصور ميکردند ميتوانند رھا کنند ،را آغاز نمود و آنھا آشکارا تفاوتى نميگذاشتند ميان
اينکه اين مناطق توسط توازن نيرو به نفع فلسطينيھا آزاد شده بودند و يا به فلسطينيھا در چھار چوب

طرحھاى امپرياليستى داده شده بودند .و  ١٩٧٨ساف تصيم گرفت که مبارزه مسلحانه از مناطق لبنان را
متوقف نمايد ،امرى که ھمچنين به معناى برداشتن گامى بزرگ براى خارج شدن از دفاع مشترک لبنانى-
فلسطينى از جنوب لبنان بود.
يکى از جديترين جنبه ھاى تعامل عرفات با رژيمھا عربى اين بود که رھبرى ساف موضعى در قبال
کارشکنيھا و آرمانھاى آزاديخواھانه در دولتھاى ارتجاعى عربى اتخاذ ننمود – که البته به معناى اين
بود که ساف از توده ھاى وسيع عربى جدا افتاد .در جنگھاى لبنان  ٧٦-١٩٧٥عرفات تا آنجا که ممکن
بود مانع از دخالت الفتح در مبارزه با فاالنژيستھا شد – .و نتيجه انزواى ساف بخصوص در سال ١٩٨٢
آشکار شد ،که مقاومت فلسطينى – لبنانى از جانب ھيچ جنبشى در جھان عرب مورد حمايت قرار
نگرفت.
در حاليکه الفتح بر اساس رويکرد خود ميتوانست ھر فلسطينى را که به دليلى مايل به مبارزه براى
کشور خود بود جلب خود نمايد – و در نتيجه بسرعت نيرويى بسيار نيرومند از لحاظ نفرى و سالح تھيه
کند  PFLP -ناگزير بود که سازمان خود با دقت بسيار زياد سازماندھى کند )و آنھا در خالل سال اول
در ضمن با انحرافات "چپ" مسئله داشتند( .در دھه ھا  DFLP ٧٠در رھبرى ساف شرکت نکرد به
اين دليل که به ميزان کافى نيرومند نبود که بتواند اسير سياستھاى عرفات نشود .آنھا صندليھاى خود را
در شوراى ملى حفظ کردند اما بر اين عقيده بودند که ابتدا بايد نيروى خود را تقويت مينمودند و با
سازمانھايى متحد ميشدند که مخالف سياست سرمايه دارى بودند.
در حال حاضر ،پس از نشست الجزاير PFLP ، ١٩٧٨ ،يکبار ديگر در در رھبرى ساف داراى نماينده
ايست .پس از  ١٩٨٢در رابطه با توازن نيرو تغييرعظيمى در ميان دو نيرو رخ داده است.
اين امر قبل از تخليه بيروت ،که بخش بزرگى از نيروھاى نظامى الفتح لبنان را ترک کردند ،رخ داد –
نتيجه اى از سياست الفتح و اشکال سازمانى آن .ھمچنين بسيارى از سازمانھاى فلسطينى کوچکتر
واحدھاى نظامى خود را تخليه نمودند .از طرف ديگر  PFLPچھار دفتر سياسى اعضا و بخش اعظم
کادرھاى را خود را باقى گذاشت.
محروم از پايگاه خود در لبنان ،ياسر عرفات بيش از ھر زمان ديگرى تالش نمود که خود را به آمريکا
نزديک کند .در گفتگو و توافق با رژيم مبارک در مصر و ملک حسين در اردون او با بسيارى از
قطعنامه ھاى سازمان قطع رابطه نمود .کليه سازمانھاى فلسطينى با او مخالفت نمودند و حتى توسط
نيروھاى نظامى شورشى الفتح در معرض يک محاصره بالدرنگ ،زمانيکه از شھر شمالى لبنان بازديد
ميکرد ،قرار گرفت .او در عمان يک شوارى ملى "خصوصى" که کسى بجز متحدان نزديک او در آن
شرکت نداشتند تشکيل داد – .اين فقط بخاطر اينکه که آمريکا او را نميخواست و اينکه گفتگو با مبارک
و ملک حسين فقط به يک چيز ختم ميشد ،اينکه او قعطنامه ھاى سازمان ملل  ٢٤٢و  ٣٣٨را ،که بر
اساس آنھا چيزى به نام مسئله ملى فلسطينى وجود ندارد بلکه مسئله فقط بر سر پناھنده گان است ،را
ميپذيرفت .و اين درخواستى بود که پذيرفتن آن از جانب عرفات غير ممکن بود " .راه حل امپرياليسم
آمريکا يک در بسته بود" ،که جرج حبش آنرا فرموله نمود.

ھمزمان  PFLPنقش تعيين کننده اى را در جنگھا بر عليه نيروھاى اشغالگر اسراييل در لبنان،
درساخت و ساز و دفاع از اردوگاھھاى فلسطينى ،در مبارزه برعليه شبه نظاميان امل ،ايفا نمود" .جبھه
امتناع" با ھدف مبارزه با سياست عرفات و ايجاد اتحاد دوباره ساف جايگزين جبھه نجات ملى شد.
نشستھاى مکرر ميان کميته مرکزى الفتح و ديگر سازمانھا از جمله عدن ،پراگ و الجزاير ،برگزار شد.
در پايان  ١٩٨٦جرج حبش و دومين فرد نزديک به عرفات ابو جھاد نشست مھمى را در چکسلواکى
برگزار نمودند.
در آوريل  ١٩٨٧ديدار مجددى روى داد – ھنگامى که چند سازمان بشدت وابسته به سوريه ) از جمله
ابو موسى "الفتح – شورشى"( به حفظ "جبھه نجات" ادامه دادند PFLP .نزديک نمودن ساف به
سوريه را به عنوان مھمترين وظيفه تلقى مينمود.
مسئله بر سر يک مبارزه طوالنى– دھه ھا – است .يکى از شروط کاميابى ،به گفته  ،PFLPاين بود که
ساف به جبھه اى آزاديبخش مانند  FNLدر ويتنام توسعه ميافت – "اين کافى نيست که ساف تنھا
نماينده قانونى" مردم فلسطين است.
  ١٩٤٨صھيونيستھا  ٧٠درصد از مساحت فلسطين را به اشغال خود درآورده بودند و  ٨٩٠٠٠٠٠نفررا که پس از آن مانع از بازگشت آنھا شده اند اخراج کردند .کليه اموال مشترک و شخصى اين افراد
مصادره شده اند .در اين کشور فتح شده دولتى بر اساس قوانين نژاد پرستى ساخته شده است .زمين را
نميتوان به غير يھودى فروخت .احزاب مستقل سياسى نميتوانند توسط غير يھوديان تاسيس بشوند.
تعلقات "نژادى" بر روى مدارک شناسايى نشان داده ميشوند .ھر شخصى که بر اساس نظرات من در
آوردى ميتواند بعنوان "يھود" شناخته شود حق دارد که به شھروندى اسراييل درآيد – بر خالف
فلسطينيھاى اخراج شده.
 ١٩٦٧اسراييل از جمله منطقه جوالن و باقيمانده فلسطين را تصرف نمود – "ساحل غربى" و "نوار
غزه" ١٩٨٢ .جوالن مصادره شد .در آغاز  ١٩٨٨اسراييل  ٥٢درصد از قلمرو ساحل غربى و ٤٠
درصد از نوار غزه را در ھم ادغام نموده بود .بجز استعمار در داخل و اطراف اورشليم )که اسراييل
مصادره و بعنوان پايتخت خود اعالم نموده است(  ١٣٥شھرک سازى در ساحل غربى و  ١٥فقره حول
غزه ايجاد شده بود.
از حدود  ١٢٠٠٠٠فلسطينى مناطق اشغال شده در سال  ١٩٦٧بعنوان نيروى کار ارزان استفاده
ميشود ،در آنجا آنھا ھر روز بدون داشتن حق اقامت شبانه به کشت و کار مشغولند .اکٽر قريب به اتفاق
اين  ١٢٠٠٠٠نفر در اردوگاھھا زندگى ميکنند و در واقع در مناطقى که در سال  ١٩٤٨اشغال شد حق
اقامت دارند.
مسلح شده توسط امپرياليسم آمريکا اسراييل بعنوان سنگرى در جھت ضمانت بقاى شرايط ارتجاعى و
غارت امپرياليستى در شرق جھان عرب عمل مينمايد .صدھا ھزار نفر به دليل وجود سياست خشن
اسراييل کشته و مٽله شده اند .ميليونھا انسان ،عمدتا فلسطينيھا ،به دليل عملکرد اسراييل و امپرياليسم

در فقر و فاقه زندگى ميکنند .در ضمن اسراييل در آفريقا ،آمريکاى مرکزى و جنوبى و ديگر نقاط جھان
بعنوان دالل يا واسطه آمريکا عمل مينمايد.
صھيونيسم توسط ضد صھيونيسم تغذيه ميشود.
در مقابل اسراييل صھيونيستى و اشغالگر جنبشى براى آزادى و دمکراسى ايستاده است.
استکھلم استفان بکمان

 .٥فلسطين ٢٠٠٠-١٩٨٧
انتفاضه
در  ٩سپتامبر  ١٩٨٧انتفاضه فلسطين آغاز شد .وقوع آن قابل پيش بينى بود – تعقيب و آزار دائمى و
رفتار توھين آميز نسبت به مردم فلسطين دير يا زود به نھايت خود ميرسد .با اينحال دامنه اين خشم
مردمى از ديدگاه اسراييلى شگفت آور و غير منتظره بود – با جوانانى که سنگ پرتاب ميکردند،
پرچمھاى فلسلطين را به اھتزاز در مياودند و الستيکھاى آتش زده را بسوى پايگاھھاى نظامى اسراييلى
مى غلطاندند .اعتراضات مردمى در نوار غزه آغاز شد ،اما بسرعت تا ساحل غربى گسترش يافت و
دامنه آن بزودى به سراسر منطقه اشغال شده سال  ١٩٦٧کشيده شد.
شگفت انگيز حتى به اين دليل که ساف در آنزمان سازمانى ضعيف قلمداد شده بود و اھميت مسئله
فلسطين در دستور کار سياسى تنزل داده شده بود .يک سال قبل از آن در جلسه اى ميان سران بلند پايه
دولتھاى عربى ،براى اولين بار ،اين مسئله حتى در دستور کار نيز قرار نگرفته بود.
انتفاضه به معناى مبارزه به شيوه اى کامال متفاوت نيز بود .مقاومت از داخل و خارج سازماندھى شده
بود تمام جامعه فلسطين و توده ھا به مبارزه کشيده شده بودند.
اسراييل به روش معمول :خشم فلسطينيھا با عمليات نظامى پاسخ داده شد .سنگھا با آتش سالحھاى
اتوماتيک مواجه شدند .حقله آھنين اسراييل گرد مناطق اشغال شده سختر و بيرحمانه تر بسته شد.
گذرگاھھاى مرزى به اسراييل به روى فلسطينيھا بسته شد .بيش از  ١٠٠٠٠٠فلسطينى که در آنجا کار
و ھر روز از ايستگاھھاى به اصطالح بازرسى عبور ميکردند ،کارشان و در نتيجه درآمد ناچيزيشان
را ،اغلب کارھاى موقتى کم درآمد ،از دست دادند .حمل و نقل کاالھاى فلسطينيى ،توليدات کشاورزى،
سبزيجات ،زيتون ،غيرو و غيرو که ميتوانستند در داخل اسراييل بفروش برسند نيز متوقف و در مرزھا
بر روى چرخھاى دستى و کاميونھا باقى مانده و فاسد شدند.

وزير دفاع – ه آنزمان ايزھاک رابين به سربازان اسراييلى فرمان داده بود که دست و پاى کارگران را
زمانى که بر عليه حکومت اشغالگر اعتراض ميکردند ،خرد کنند .اينکه اين نه يک زبان نمادين جنگى،
بلکه يک فرمان نظامى بود ،بسرعت به جامعه جھانى از طريق تصاوير ٽابت شد.
با اينحال ،ھمزمان ،اجتناب از آغاز تغيير تصوير "اسراييل کوچک" بعنوان قربانى ،در معرض يک
تھديد وحشيانه عربى ،که آگاھانه توسط صھيونيستھا و متحدانش در جھان غرب از زمان ظھور کشور
ترويج شده بود ،امکان نداشت.
ماشين جنگى نيرومند و مجھز اسراييل دقيقا با ھمان درنده خويى ،خشونت و مردم ستيزى عمل نمود که
حکومتھاى اشغالگر معموال بر عليه مردم غير نظامى که مورد ستم قرار ميدھند عمل مينمايد.
بعنوان "مجازات" و "انتقام" اسراييل اخراج جمعيت فلسطينى را توسط ،از جمله ،روشھاى بيرحمانه
که به بولدزرھا اجازه بدھد خانه ھاى فلسطينيھا را تخريب نمايند ،اعمال نمود .سياست شھرک سازى
يھودى بر خالف قوانين بين المللى در مناطق اشغال شده تسريع شد.
ارتش اسراييل با يک سياست آگاھانه اعدام را بر عليه رھبران و فعاالن انتفاضه ،توسط "وانمود
سازى" ) Mista´ rivimبه عبرى( ،به عبارت ديگر زنان عرب يا مردان پير-ه ملبس به لباس
اسراييليھا که به روستاھا و شھرھاى فلسطينى رفته و مردم را ترور ميکردند ،به اجرا گذاشت .ميان
 ١٩٧٨و  ١٩٩١اعدام دستکم  ٧٥غير نظامى فلسطينى که به چنين روشى سر به نيست شده اند مستند
شده است.
اين انتفاضه – شورش  -نزديک به شش سال ادامه يافت.
انتفاضه مبارزه آزاديخواھانه فلسطين را مستقيما به داخل مناطقى که توسط اسراييل اشغال شده بودند
برد .توده ھاى فلسطينى نشان دادند که با سکوت خود اجازه ميدھند که مورد تحت ستم و توھين قرار
بگيرند.
با انتفاضه مسئله فلسطينيھا را يکبار ديگر در کانون توجه دوباره ،در خارج از خاور ميانه ،قرار گرفت.
جھان غرب امپرياليستى ديگر نميتوانست درخواست مردم فلسطين را ناديده بگيرد و يا آنرا بى اھميت
جلوه بدھد.
اگر در گذشته مبارزه مرکز ٽقل – ه مقاومت و حمالت خود را در "خارج" داشت و توسط ساف و جنبش
فلسطينى در تبعيد ھدايت ميشد ،اکنون دقيقا به مرکز فلسطين منتقل شده بود.
يکى از مھمترين تغييراتى که انتفاضه سبب آن گشت ،اين بود که ملک حسين در اوت  ١٩٨٨خود را
ناگزير ديد که از ادعاى قبلى اردون در مورد مالکيت بر روى ساحل غربى دست بردارد .در نتيجه راه
براى برداشتن آن گامى که ساف و ياسر عرفات در رابطه با نشست سران بلند پايه در الجزاير در
تابستان بعد اتخاذ نموده بودند باز شد .در نوامبر ،اگر چه نمادين ،دولت فلسطين اعالم شد.

"سازش تاريخى"
اما اعالميه به خودى خود ھمچنين از وقوع واقعه اى خبر داد که سازش تاريخى ساف خوانده شد .به
رسميت شناختن دولت اسراييل ،که به نوبه خود به معناى راه حل سياسى شد که از آن پس ياسر عرفات
و نيروھايى ھوادار او در ساف به آن پيوستند ،راه حل دو کشورى بود.
دو دولت ،فلسطين و اسراييل ،در کنار ھم .دو دولت ،که از طريق قراردادى بر اساس فرمول "کشور در
ازاى صلح" ھدفش دستيابى به صلح بود.
از طرف ديگر ساف برنامه و موضع ملى قبلى خود را ،که مبارزه براى آزادى تمام فلسطين بود ،يک
فلسطين آزاد و دمکراتيک که بايد جايگزين اسراييل بعنوان يک دولت صھيونيستى با ساختارى
استعمارى ميشد ،رھا کرد .فلسطينى ،برابر براى ھمه ،برابر براى ھمه فلسطينيھا و يھوديانى که از
گذشته مردم کشور محسوب ميشدند.
"سازش تاريخى" در واقع به معناى اين بود که طرف فلسطينى تا  ٧٨درصد از مساحت فلسطين را
تسليم مينمود .در ازاى يک فلسطين کوچک ،متشکل از ساحل غربى و نوار غزه ،رھبرى ساف اکنون
آماده بود که امنيت اسراييل و مرزھايش از سال  ١٩٤٨را به رسميت شناخته و در خاتمه با اسراييل از
در صلح درآيد.
در خالل دوران شش ساله انتفاضه بيش از  ١٤٠٠فلسطينى کشته و  ٢٠٠٠٠نفر زخمى شده بودند .در
ھمان دوران شھرکھاى يھودى در مناطق اشغال شده از تقريبا  ٧٥٠٠٠تا بيش از  ١٢٠٠٠٠ھزار
افزايش يافته بودند.
سياست شھرک سازى امرى محوريست چرا که تقريبا يک سنجش مشخص و قابل توجه از تمايل
اسراييل جھت يافتن يک راه صلح آميز را ارائه ميدھد.
يک حکومت اشغالگر بر اساس حقوق بين الملل حق ندارد به ھر گونه اى که مايل است رفتار کند.
حقوق وتعھدات در مناطق اشغال شده از جمله در بخش چھارم قرارداد ژنو تنظيم شده است .ھر کشورى
که اين قرارداد را امضاء کرده وظيفه دارد که پاراگرافھاى آنرا دنبال کند .از جمله نکات اساسى در
قرارداد ژنو ممنوعيت انتقال مردم خودى به مناطق اشغالى ،و عدم اخراج مردم بومى از آنجاست.
حکومت اشغالگر در خالل اشغال مسئوليت شرايط زندگى مردم ،مانند حق دسترسى به غذا ،آب ،امرار و
معاش ،غيرو غيرو ،را بر عھده دارد.
حتى ديگر کشورھايى که قرارداد ژنو را امضاء کرده اند نيز مسئوليتى بر عھده شان گذاشته شده است،
و آن عبارت از اينست که اطمينان حاصل کنند که حکومت اشغالگر به وظائف خود در قبال فلسطينيھا
عمل ميکند .اعالميه  ٢٤٢سازمان ملل – که خواستار عقب نشينى بدون قيد و شرط اسراييل از زمينھاى
اشغالى است – بر اساس اين اصول بنا شده است.

فروپاشى اتحاد جماھير شوروى
در خالل سالھاى انتفاضه تغييرات بسيارى در وضعيت سياسى جھان رخ داد .فروپاشى بلوک
سوسياليستى ،و انحالل اتحاد جماھير شوروى ،توازن قدرت را به سود امپرياليسم و کاپيتاليسم تغيير
داد .جرج بوش رئيس جمھور آمريکا يک "نظم نوين جھانى" را وعده داد ،که در آن مطالبات اقتصادى
نيروھاى بازارى و نئو ليبرالى براى آزادى جھت نابودى و استٽمار کارگران ملودى آينده ميشد.
آمريکا بعنوان تنھا ابر قدرت باقيمانده در جھان" ،رھبرى" خود را بر سراسر جھان به اصطالح آزاد
حفظ کرد .اکنون که ديگردشمن "سوسياليستى" بعنوان رقيب اصلى وجود نداشت" ،نظم جديد جھانى"
ميتوانست ايجاد شود .ھر کشور يا رھبر سياسى که شھامت مخالفت با تسلط آمريکا و جھان غرب را
نشان داد و يا ھژمونى آنھا را به چالش کشيد ،با خطر خفه شدن مواجه شد )و ھنوز ھم ميشود –
مترجم(.
جنگ خليج فارس در زمستان  ١٩٩١اولين مٽال بر اين نظم سياسى نوين است .دبيرکل آنزمان ناتو،
 -Willy Klausه بلژيکى ،از يکسال قبل ،بعنوان پاسخ به مباحٽ در مورد اينکه ناتو نميتوانست پس
از پايان جنگ سرد برچيده شود ،اعالم نمود که "براى جھان ]آزاد[ بنيادگرايان اسالمى ميتوانند خطر
بزرگترى از کمونيسم باشند".
رھبر عراق صدام حسين در تابستان  ١٩٩٠به کشور ھمسايه کويت يورش برد .در ژانويه ١٩٩١
آمريکا تحت پوشش سازمان ملل متحد عراق را مورد حمله نظامى قرار داد .انگيزه ھاى سياسى ملى-
عربيه  -حمله به عراق و نتايج جنگ خليج فارس ،خارج از چھارچوب اين نوشته قرار دارد .به ھمان
ترتيب گفتگو در مورد انگيزه واقعى امپرياليسم آمريکا براى جنگ خليج فارس .حمله عراق به کويت
فقط بھانه مناسبى بود براى تقويت کنترل آمريکا بر نفت منطقه و انزواى رژيمھاى عربى که از جبھه
آمريکا حمايت ننموده بودند.
آمريکا با گفتگو در مورد تھديد عراق ،بعنوان بھانه ،بر عليه تمام ٽبات منطقه ،بسيارى از رژيمھاى
ارتجاعى عرب را بخود نزديکتر نمود .به آن رژيمھاى عربى که از حمله آمريکا حمايت نموده بودند،
پاداش داده شد .براى مٽال بخش بزرگى از بدھيھاى مصر بخشيده شد ،نام سوريه از فھرست کشورھاى
"تروريست" حذف شد .برعکس يمن ،که در شوراى امنيت سازمان ملل متحد )در آنزمان يمن بصورتى
اتفاقى در آن عضو بود( از دادن راى مٽبت به قطعنامه سر باز زده بود ،بالفاصله متوجه شد که وام از
قبل اعطا شده به آنھا پرداخت نميشد.
آمريکا طى دھه ھا فعاالنه به بازسازى ارتش عراق کمک کرده بود .در خالل بخش بزرگى از دھه ھاى
 ٨٠جنگ خونينى ميان ايران و عراق در گرفت ،سياست جنگى رھبران دولت عراق در اين جنگ با
سکوت آمريکا حمايت شد .و اين بخاطر اينکه آن جنگ بر عليه دشمن اصلى آمريکا در منطقه در
آنزمان ،مالھاى ايران ،قراول رفته بود.

 ١٩٨٨آمريکا يک ھواپيماى مسافربرى ايرانى را با  ٢٩٢قربانى بعنوان نتيجه ،سرنگون نمود.
ھواپيما ،که در مسير برنامه ريزى شده اى ميان تھران و امارات متحد عربى پرواز ميکرد ،توسط يکى
از کشتيھاى جنگى آمريکا که در تنگه ھرمز مستقر بود و از حمل و نقل نفت جلوگيرى ميکرد و بر عليه
تمام حقوق بين الملل بارھا به قلمرو آبى ايران جھت "مبارزه" با قايقھاى موتورى کوچک سپاه
پاسداران انقالب اسالمى تجاوز نموده بود ،سرنگون شد.
با دولت تازه انتخاب شده تحت رھبرى جرج بوش تغييرى در استراتژى جغرافياى سياسى آمريکا در
منطقه آغاز شد .آن از جمله به اين امر منجر شد که ليبى بخاطر انفجار ھواپيماى مسافربرى آمريکايى
بر روى آسمان  Lockerbieدر اسکاتلند که چند ماه پس از سرنگون نمودن ھواپيماى مسافربرى
ايرانى روى داد مجرم شناخته شد .اين عليرغم اينکه رھبر ايران خمينى شخصا قول انتقام داده بود و
اينکه  CIAو -MI6ه انگليس به اين نتيجه رسيده بودند که فاجعه  Lockerbieپاسخ رژيم ايران بود.
با نفوذ بسيار عظيم آمريکا بر روى تعداد زيادى از رژيمھاى عربى ارتجاعى ،رھبر عراق ،صدام حسين،
اين امکان را ديد که جايگاه عربى -ملى خود را از جمله توسط حمايت شديد خود از ساف و اھداف مردم
فلسطين ،با آگاھى کامل از اينکه در ميان مردم عرب از حمايت گسترده اى برخوردار است ،تقويت نمايد.
با جنگ خليج فارس ساف و ياسر عرفات نيز ،تقويت شده توسط لفاظيھاى شديد صدام حسين براى
فلسطين ،در وضعيت سياسى پيچيده اى قرار گرفتند .رھبران عراق با درخواست عقب نشينى اسراييل از
سرزمينھاى اشغالى پذيرفتند که از کويت عقب نشينى کنند .در مراحل ابتدايى جنگ خليج فارس عراق
تعدادى موشک  Scudبسوى اسراييل ،جھت تاکيد ھر چه بيشتر بر روى اين ارتباط ،پرتاب کرد.
ساف و ياسر عرفات جھت ممانعت از ايجاد "حمام خون ميان برادران عرب" پيشنھاد ميانجيگرى ميان
عراق و کويت را ارائه نمودند .اين موضع از جانب اسراييل و آمريکا بسرعت بعنوان حمايت ساف از
"ديکتاتور صدام حسين" در مناقشه تشريح شد .در اين ميان عرفات و ساف منزويتر شدند به دليل
اينکه آمريکا شوراى امنيت سازمان ملل متحد را متقاعد نموده بود که از درخواست جنگ آمريکا بر
عليه عراق حمايت نمايد.
شکست عراق به ھمين دليل شکستى سياسى شد براى ساف ،و بدين ترتيب جايگاھش در جھان غرب
تضعيف شد .ماداميکه توده ھاى فلسطينى در شورش انتفاضه بر عليه اشغالگران صھيونيست مبارزه
مينمودند ،رھبران آنھا در ساف تحت فشار آمريکا مردد بودند .وزير امور خارجه آنزمان  -ه آمريکا
جيمز بيکر دو سال بعد در گفتگوھاى واشنگتن خود را اينچنين فرموله کرد" ،ما ابتدا در جنگ سرد بر
اتحاد جماھير شوروى پيروز شديم .با جنگ خليج فارس ما راديکاليسم اعراب را شکست داديم .اين دو
وضعيت اساس آنچيزى را تشکيل ميدھد که در حال حاضر در جريان است".

"گفتگوھاى مادريد"
در تابستان  ١٩٩١زمانيکه دو "طرف" مناقشه جھت مذاکرات به گفتگوھاى موسوم به مادريد دعوت
شدند ،کمتر از شش ماه قبل از پايان جنگ خليج فارس ،جايگاه ساف ضعيف بود .ساف حتى اجازه نيافت
که نماينده گان خود را انتخاب کند .اسراييل ديکته ميکرد که در جريان گفتگوھا کدام فلسطينى ميتوانست
"مورد قبول" باشد .ھدف روشن بود .موضع ساف بعنوان "تنھا نماينده قانونى مردم فلسطين"،
موضعى که در خالل دھه ھاى  ٨٠از طرف بخش بزرگى از جامعه جھانى مورد حمايت قرار گرفته بود،
بايد تنزل داده ميشد .در عوض اسراييل ميتوانست تعيين کند که از آن پس چه کسانى بايد فلسطينيھا را
نمايندگى ميکردند.
روشنتر از اين بسختى ميتواند نشان داده شود که اين دو طرف ،که بايکديگر مالقات ميکردند،
"مساوى" نبودند .تاکتيک اسراييل در مذاکرات نيز روشن بود .آن ھدفش ،تا جايى که ميتوانست ،به
تعويق انداختن آنھا بود ،از جمله ،با عبارات وزير امور خارجه آنزمان اسراييل" ،جھت ايجاد واقعيتھاى
جديد بر روى زمين".
واقعيتھاى جديد بر روى زمين از جمله به معناٮساخت و ساز اجبارى و سازماندھى شده شھرکھاى
يھودى در مناطق اشغال شده است .از  ١٩٨٧شمار شھرکھا از تقريبا  ٧٥٠٠٠به نيم ميليون در سال
) ٢٠٠٠و بيش از  ٣٠٠٠٠٠اگر آنھايى را نيز که در حال حاضر در زمينھاى بھره بردارى شده اطراف
اورشليم وجود دارند به حساب بياوريم(! افزايش يافته است.
انتقال جمعيت خودى به مناطق اشغال شده در تضاد مستقيم با حقوق بين الملل قرار دارد .کارى که
اسراييل ميکند ،ھمزمان با اين ادعا که به دنبال صلح است ،اينست که آگاھانه مانعى بر سر راه ھر گونه
اقدامى ايجاد بنمايد .ھر چه تعداد بيشترى شھرک ساخته بشود ،اسراييل ھر چه روشنتر نشان ميدھد که
خيال ترک مناطق اشغال شده را ندارد.
ھر زمان که حزب کار اسراييل )عليرغم اساس استعمارى خود عضو بين الملل سوسياليستى سوسيال
دمکراتھاست( قدرت دولتى را در تصاحب خود گرفته است ،سياست شھرک سازى را عمدتا با اينکه اين
"براى امنيت اسراييل" امرى ضروريست استدالل نموده است .حزب دست راستى ليکود در جايگاه
دولتى بصورتى آشکارتر از گروھھاى مذھبى ،که تصور ميکنند کتاب مقدس به اسراييل حق تصرف
زمين را ميدھد ،حمايت ميکند .به گفته اين ارتجاعيون ھر گامى به عقب جنايتيست بر عليه خواست خدا
و به ھمين دليل شايسته مجازات.
ساکن شھرک  Baroch Goldsteinکه در  ٢٩فوريه  ٢٩ ، ١٩٩٤فلسطينى را در مسجد ابراھيم ترور
کرد ،از خود با اين استدالل که ابزارى بود براى متحقق نمودن خواست خدا دفاع کرد .زمانيکه نخست
وزير آنزمان ،رابين ، ١٩٩٥ ،ترور شد ،برخى از متعصبان يھودى اعالم کردند که او "خودکشى کرد"
به دليل اينکه گفته بود که آماده است بخشھايى از مناطق ساحل غربى را بر خالف خواست خدا به
فلسطينيھا بدھد.

مھاجران بعنوان نيرويى پشتيبان شرايط را براى ادامه کنترل اسراييل بر روى مناطق اشغالى فراھم
ميسازند .آنھا مسلحانه ،خشونتى پيوسته را بر عليه مردم افلسطين به اجرا ميگذارند .ميان ٩١-١٩٨٧
 ٤٢ ،ترور مستند شده که توسط غير نظاميان اسراييلى بر روى فلسطينيھا ،در مقايسه با صدور سه
حکم محکوميت ،انجام شده وجود دارد.
ياسر عرفات جھت بازيابى جايگاه خود آماده به دادن امتيازات جديد بود .پس از به اصطالح مصالحه
تاريخى  ، ١٩٨٨که اسراييل بعنوان کشور به رسميت شناخته شد ،عرفات – ساف در واقع از  ٧٨درصد
از قلمرو فلسطين صرف نظر کردند ،اکنون پذيرش مذاکرت از جانب عرفات با ھدف يک پيمان نامه
صلح ،ميتوانست به معناى قرار دادن آينده بخشى از منطقه اشغال شده بر روى کفه ترازو باشد.
اين موضع امتيازى جديد ساف DFLP ،PFLP ،را پراکنده تر کرد و ديگر سازمانھاى راديکال آنرا
بعنوان خيانتى در تناقض با برنامه ساف ارزيابى نمودند .شرايطى که بر اساس آنھا قرار بود روند
صلحى در آينده پايه گذارى شود پذيرفته نشد .در چھار چوب ساف ،تالشھاى مختلفى براى ايجاد
مقاومتى  ،از جمله جبھه موسوم به امتناع در دوران آغازين دھه ھاى  ، ٩٠انجام شد.
ھمزمان عرفات و نيروھاى نزديک به او روشى ھوشمندانه را بکار گرفتند .نه بخاطر اينکه عرفات
بعنوان يک استاد در مورد تاکتيکھاى سياسى شناخته نشده است ،در اين زمينه ھمواره راھى براى ھر
گونه امتيازى ،بازى سياسى ،ھر تعھد و الزامى باقى ميماند.
در خالل دھه ھاى  ٩٠جناح "چپ" در ساف و ديگر نيروھاى مارکسيستى نيز از جمله به دنبال تغييرات
سياست جھانى در کل تضعيف شده اند .گروھھايى در ساف که از نظر سنتى با رژيمھاى عربى ارتباطى
نزديک داشته اند ،بدليل بازبينى اولويتھا در نزد اين رژيمھا کاھش مقام پيدا کرده اند.
چند کالمى نيز بايد در مورد سازمانھايى گفته شود که ھرگز در ساف نبوده اند اما در خالل دھه ھاى ٩٠
حمايت مردمى خود را افزايش دادند .زمانيکه انتفاضه در سال  ١٩٨٧آغاز شد ،رژيم اسراييل به حمس
– ه از نظر مذھبى مسلمان ،به اميد اينکه ميتوانست با الفتح و ديگر سازمانھا موجود در ساف مبارزه
نمايد ،جايگاھى قانونى داد .اما حمس ستيزه جو تر شده و ھمزمان با امتيازات عرفات ،با شعارھاى خود
در مورد ادامه مبارزه ھمدردى گسترده ترى را در ميان فسلطينيھا جلب خود نموده است .اقدامات
اجتماعى )براى مٽال خدمات بھداشتى( که انجام ميدھند ،موضع آنھا را تقويت نموده است.
حمس ميگويد" ،شما ناظريد که عبارات مارکسيستھا و سياستمدران راديکال ساف چه ارزشى دارند .با
بدست آوردن کمى قدرت خوشحال شده ،و کامال فراموش کرده اند که مبارزه بر سر آزادى کامل فلسطين
است".

توافقنامه واشنگتن
گفتگوھاى مادريد به تماسھاى جديد" ،گفتگوھاى محرمانه" ،ميان نماينده گان اسراييل و ساف – ه
عرفات منجر شد .اين گفتگوھا که ھدفش طراحى اشکال کار حول چيزى که بعنوان "مشکالت اصلى"
تشريح ميشد :وضعيت آينده اورشليم ،حقوق پناھنده گان ،آزادى زندانى سياسى ،مسائل مسکن ،بدون
اينکه مذاکره کنند گان در مادريد از آن با خبر باشند ،و طى مدت زمانى طوالنى ميان گروھھاى متخصص
مختلف ،بدون اينکه در زنجيرھاى سياسى معمولى "محصور باشند" ،و ھمانطور که گفته شد "از اين
طريق که داستانھاى قديمى را ناديده بگيرند" آغاز شد.
قسمت اعظم اين گفتگوھا در اسلو انجام شد و به تدريج به "توافقنامه صلحى" منجر شد که در يک بعد
از ظھرآفتابى ١٣ ،سپتامبر  ، ١٩٩٣طى تشريفاتى با شکوه در واشنگتن توسط عرفات ،رابين و پرز
تحت نظارت بيل کلينتون و وزير امور خارجه روسيه آندرى کوزيرف امضاء شد.
محتواى اين توافقنامه را ،که قرارداد اسلو ناميده شد ،ميتوان بدين ترتيب خالصه نمود:
يک فلسطين خودگردان موقتى  ،شامل شھرھاى جريکو و حومه ھاى نزديک به آن و
-１
بخشھايى از نوار غزه ،تاسيس ميشود.
ادامه مذاکرت مناطق بيشترى را که بايد به منطقه خودگردان فلسطين داده شود تعيين
-２
خواھد نمود.
ظرف پنج سال بايد يک توافقنامه پايانى صلح به انجام رسيده باشد و امنيت در مرزھاى
-３
به رسميت شناخته شده براى اسراييل و يک فلسطين آينده ضمانت شده باشد.
براى امکانپذير نمودن تحرک مٽبت اين فرايند "دشوارترين مسائل" به آينده موکول
-４
ميشود ،در حاليکه ابتدا مسائل "آسانتر" مورد بحٽ قرار ميگيرند .حل اين مسائل به ايجاد جو
اعتماد ميان دو طرف ،که پايه و اساس مقابله با مسائل مربوط به درگيری ھای پيچيده در بخش
دوم از دوره پنج ساله را ميسازد ،يارى خواھد رساند.
چه شد که ياسر عرفات و ھمکاران او قراردادى را که آشکارا ضوابط ساف و برنامه ملى را آنرا نقض
ميکند امضاء کردند ،و آن بدون اينکه کميته اجرايى ساف اجازه اظھار نظر در مورد آنرا پيدا کند و يا
اينکه حتى باالترين ارگان ساف ،شوراى ملى فلسطين ،فرا خوانده نشود؟
يک پاسخ را ميتوان در پراکندگى ساف جستجو نمود .پاسخى ديگر در جايگاه قدرتى که عرفات و
سازمان او الفتح طى سالھا در ساف تشکيل داده بودند .ساف فاقد ساختار دمکراتيک و بدنه ھاى کنترل
کننده است ،بدنه ھايى که ميتوانست مانع از توسعه اى که در آن يک فرد يا موضع سازمان با کمک
فساد ،رشوه و سياست خويشاوند ساالرى ساخته شود.

اينگونه کمبودھا در ساف از سالھا قبل توسط  PFLPو ديگران مورد انتقاد قرار گرفته بود ،و
درخواست جھت اصالحات دمکراتيک ارائه شده بود .اما آنھا قادر به انجام چنين تغييراتى نبودند ،اما در
عوض منتقدان ٽابت عرفات و حکومت او شدند.
اينکه عرفات آنھا را ،با اين وجود ،در ساف تحمل ميکند ،و اينکه او در زمان مناسب جھت تجديد
ھمکارى دست خود را بسوى آنھا دراز کرده است ،در ارتباط با قابليت عرفات در دادن مانور سياسى و
استفاده از ھر فرصتى قرار دارد .اين تصور عرفات شايد بتواند يکى از داليل باشد ،دقيقا مانند زمانى که
رئيس جمھور آمريکا ]ليندون جانسون[ در مورد منتقدان انجام داد ،که عليرغم انتقاد خود ،با اين وجود،
موقعيت خود را حفظ کرد :اين بھتراست که آنھا اينجا در داخل باشند و به آنھا اجازه بدھيم که به بيرون
بشاشند ،تا اينکه بيرون باشند و از خارج به ما بشاشند!
بخشى از توافقنامه واشنگتن شامل اين بود که حکومت خودگردان فلسطين مسئوليت متوقف نمودن
انتفاضه را بر عھده بگيرد و "اقدامات تروريستى" از جانب مردم فلسطين متوقف شد.
از طريق توافقنامه اسراييل ھمچنين از زير بار تعھدات اقتصادى و اجتماعى درقبال تقريبا يک ميليون
فلسطينى ،که در نوار غزه تحت شرايط اسفناک زندگى ميکنند شانه خالى کرد .اينک اين مسئوليت
حکومت خودگردان بود که يک زندگى مطلوب را به "شھروندان" خود بدھد .به زبان ساده اسراييل به
اھداف خود ،اينکه فلسطينيھا در آينده ميتوانستند در مقابل فلسطينيھا قرار بگيرند ،که نيروى پليس
حکومت خود گردان به تنھا نيروى فلسطينى که بر اساس قرارداد اجازه حمل سالح داده شده بود( ناگزير
به استفاده از سالح خود بر عليه مردم خودش ميشد ،دست يافته بود!

اسلو)(٢
يکسال پس از واشنگتن و اسلو ) (١قرارداد موسوم به اسلو )(٢آمد .نقشه در اين جزوه تصوير روشنى
از اينکه اين دو قرارداد به چه معنايى بودند ارائه ميدھد.

توضيحات در مورد نقشه -مترجم:

ساحل غربى و غزه
تقسيم شده بر اساس نقشه

مرز شھر اورشليم
مناطق فلسطينى
کمتر از  ٣٠٠٠جمعيت
 -٣٠٠٠تا  ٦٠٠٠نفر جمعيت

بيش از  ٦٠٠٠نفر جمعيت
شھرکھاى اسراييلى
کوچکتر
بزرگتر
برنامه ريزى شده براى توسعه
جاده ھا
تحت کنترل اسراييل
تحت ساخت و ساز
جاده ھاى فلسطينى
کنترل ارضى پس از قرارداد
حکومت خود گردان فلسطين بر اساس اسلو )(١
حوزه  :Aحکومت خودگردان فلسطين بر اساس اسلو )(٢
حوزه  :Bقلمرو تحت کنترل دو طرف بر اساس اسلو ).(٢در ضمن اين منطقه تقريبا تمام
جامعه فلسطين را در حوزه  Cدر بر ميگيرد.

حوزه  :Cقلمرو تحت کنترل اسراييل بر اساس اسلو )(٢
با اسلو ) (٢به جريکو – ى تحت کنترل حکومت خودگردان فلسطين – و منطقه غزه ٧ ،منقطه بسته به
عبارت ديگر شھرھاى جنين ،تولکارم ،نابلس ،کالکيليا ،بتلھم و ھبرون اضافه شد .اين چيزيست که
منطقه  Aناميده شد .در اينجا حکومت خودگردان فلسطين بصورتى رسمى قدرت داشته و اسراييل از
اينجا نيروھاى نظامى خود را خارج نموده است .اين مناطق تقريبا  ٧درصد از مساحت ساحل غربى و
 ٧٠درصد از نوار غزه را تشکيل ميدھند.
رسما ،چرا که تمام کنترلھاى خارجى ،براى مٽال – ورود و خروج به اين شھرھا توسط اسراييل کنترل
ميشوند .تنھا در داخل شھرھا نظاميان اسراييلى ديگر وجود ندارند) .اگر چه اين ھم کامال حقيقت ندارد.
در مرکز ھبرون با جمعيتى بالغ بر  ٧٠٠٠٠فلسطينى ،يک شھرک يھودى نشين با جمعيتى بالغ بر ٤٠٠
نفر وجود دارد ،که "امنيت" آن به گفته اسراييل به حضور  ٤٠٠٠سرباز نياز دارد(.
اينکه اسراييل با ارتش خود در شھرھاى فلسطينى حضور نظامى ندارد به چه معناست در خالل انتفاضه
جديد ) (٢٠٠٠بصورت وحشتناکى آشکار نشان داده شده است :ارتش اسراييل نيازى به نشان دادن
توجه به پرتاب راکتھا– و موشکھاى خود ،با آگاھى کامل از اينکه سربازان خود را مورد اصابت قرار
نميدھد ،ندارد.
اسلو ) (٢براى اسراييل به معناى يک قرارداد صلح رسمى سريع با کشور ھمسايه اردون و پادشاه آن
ملک حسين نيز بود .در عمل يک ھمکارى و قراداد تجارى گسترده از قبل ميان دو کشور ايجاد شده بود.
اسلو نشانه اى شد براى ھر رژيم عربى که آزادانه به دشمنى تا آنزمانه خود برعليه اسراييل پايان دھد.
"روند صلح" ،البته ،در جريان بود!
توافقنامه واشنگتن حاوى مجموعه اى از قيد و شرطھا ،يکطرفه خطاب به حکومت خودگردان فلسطين،
بود .زمانيکه کارگر )نشريه حزب کمونيست سوئد ]م.ل[( چند ھفته پس از نشست واشنگتن متن اعالميه
را منتشر نمود )کارگر شماره  (٩٣/٣٩روشن شد که به ھيچ دولت مستقل فلسطينى اجازه تشکيل داده
نشده بود.
اسلو ) (٢ساحل غربى را به سه منطقه تقسيم مينمايد ٣ ،حوزه .حوزه  Aکه در سطور فوق توضيح داده
شد ،و  Bکه شامل در مجموع کمتر از  ٣٠درصد از مساحت ساحل غربى ميشود .در اين بخشھا
"کنترلى تقسيم شده" ايجاد ميشد ،تقسيم شده ميان حکومت خودگردان فلسطين و اسراييل .حوزه ،C
سرانجام ،به معناى حدود  ٧٠درصد از ساحل غربى ،که توسط اسراييل کنترل ميشد .براى درک محتواى
واقعى اين تکه پاره ھاى در ھم آميخته که ساحل غربى از نظر سياسى به آن تبديل ميشد يک نگاه سريع
به نقشه کفايت مينمايد.
در عمل در اطراف ھر منطقه فلسطينى ،ھر دھکده اى ،مناطق تحت کنترل اسراييل وجود دارد .آن جاده
ھايى که شھرھاى فلسطينى را در اسلو ) (٢بھم متصل ميکنند ،از ميان تمام بخشھاى تحت کنترل

اسراييل عبور ميکنند .در ھر گذرگاھى از حوزه  – Aتا حوزه منطقه  ،Bو کمى بيش از اين ،تا حدى در
منطقه حوزه  ،Cيک فلسطينى بايد از کنترلھاى مرزى عبور کند .تنھا داشتن مدارک عبور ،کارت
شناسايى ،و ديگر مدارک مشخص ،کفايت نمينمايد .ھمراه با آنھا بايد دليلى قابل قبول براى سربازان،
چرا ميخواھد از منطقه محاصره شده به منطقه ديگر برود ،داشته باشد.
مساحت کل ساحل غربى تقريبا معادل است با ھاالند )منطقه ساحلى در جنوب سوئد -مترجم() .نوار غزه
بسيار کوچکتر است :تقريبا چھار ميل طول ،و کمتر از يک ميل عرض (.از باالترين منطقه در شمال
ساحل غربى ،تا پايين بخش جنوبى بيش از  ٢٠ميل سوئدى است .اين معادل است با مسافت ميان
استکھلم و  ،Örebroسفرى تقريبا  ٣-٢ساعته با اتوموبيل.
اما وضعيت در ساحل غربى اينچنين نيست .اگر يک فلسطينى اساسا بتواند کليه مدارک شناسايى و عبور
را تھيه کند ،او )زن يا مرد( جھت انجام سفرى چند ميلى ميتواند ناگزير به عبور از ده ايستگاه کنترل
مرزى بشود .در جريان ھر کنترلى ،ھمان رفتار :بازپرسى در مورد اينکه کجا و چرا ميرود ،تجسس،
انتظار ،اغلب ھمراه با برخورد و رفتار توھين آميز.
براى برخى از مناطق مدارک شناسايى مخصوصى مطالبه ميشود .دريافت اجازه براى سفر به شرق
اورشليم تقريبا غيرممکن است .اگر چه  ٣٠درصد از جمعيت شھر فلسطينى ھستند.
بسيارى ساحل غربى را به  -*Bantustanه دوران آپارتايد – ى آفريقاى جنوبى تشبيه ميکنند.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bantustan

تشابه ميان آنھا در بسيارى از موارد تکان دھنده است .شھرکھاى يھودى اغلب بر روى ارتفاعات اين
شھر پر از تپه ساخته ميشوند .در آنجا آنھا بعنوان نوعى قلعه سنگربندى شده ،با کنترل کامل بر روى
روستاھاى در پايين قرار گرفته شده فلسطينى در دره ھاى کشيده و دراز ،قرار گرفته اند .راھھاى حمل و
نقل بزرگ اسراييل را به شھرکھا متصل کرده و مستقيما مزارع متعلق به فلسطينيھا را قطع ميکنند.
ساکنان مسلح که مردم فلسطينى را تھديد وترور ميکنند ،ميتواند بر روى حمايت ارتش اسراييل حساب
کنند.
دقيقا به ھمان ترتيبى که در آفريقاى جنوبى بود .مھاجران سفيد پوست بر روى بلنديھا ،سياه پوستان در
ميان دره ھاى کشيده و دراز.
حکومت خودگردان فلسطين تا اطالع ٽانوى ،در انتظار يک قرارداد رسمى صلح ،تماما بر اساس
توافقنامه واشنگتن" ،محدود" است .و در واقع محدود يک عبارت صحيح است .حتى در مناطقى که
گفته ميشود که تحت کنترل حکومت خودگردان )حوزه  (Aقرار دارد ،اسراييل زمانيکه قوانين جديد
وضع ميشود درخواست ،زمانيکه چالشھا در دولت فلسطين انجام شده ،حاکميت ميکند .فلسطينيھا حق
حفر چاه براى آبيارى را ندارند ،نميتوانند ،قبل از ھر چيز نه به دليل کمبود آب ،بلکه به دليل اينکه
اسراييل آب را به مناطق خودش پمپاز ميکند ٨٠ .درصد از تمام آب موجود در ساحل غربى توسط

اسراييل کنترل ميشود .از نظر آمارى ،ھر اسراييلى ،در مقايسه با ھر فلسطينى ،به پنج برابر آب بيشتر
دسترسى دارد.

"روند صلح" پس از واشنگتن
در واشنگتن ، ١٩٩٣ ،اعالم شد که روند منتھى به يک توافقنامه نھايى صلح حداکٽر پنج سال طول
ميکشيد ١٩٩٨ .کليه مناقشات بايد حل شده باشند .ھم اکنون سالھا از آن زمان تعيين شده گذشته است.
در خالل اين پنج سال تعداد زيادى کنفرانس و "نشست صلح" – ه اما بى ٽمر برگزار شده است ،به دليل
اينکه طرف اسراييلى فقط تقاضاى دريافت امتيازت بيشترى را از فلسطينيھا نموده .در حال حاضر ،مانند
گذشته ،آمريکا از اسراييل حمايت ميکند .پرزيدنت بيل کلينتون طى دور دوم رياست خود بر روى مبدل
شدن به آن رئيس جمھورى که توسط "اقدامات فعاالنه ميانجيگرانه" خود مناقشه فلسطين را به راه حل
نھايى خود رھنمون شد بشدت سرمايه گذارى نمود.
در واقع آمريکا ھرگز يک ميانجى نبوده است .در عوض آمريکا و اسراييل يکى از طرفين بوده اند و
ھستند .استراتژى ھمواره اينچنين بوده است ،که طرف فلسطينى بايد ناگزير به دادن امتيازات بشود و از
مطالبات اساسى خود در مبارزه ملى دست بردارد.
در مصاحبه اى در نشريه کارگر )ارگان رسمى حزب کمونيست م.ل سوئد – مترجم( شماره ، ٩٦/٤١
 ، ١٩٩٣يکى از اعضاى کميته مرکزى  PLFPتاييد نمود که "ما بايد اعتراف کنيم که دشمن ما "بازى
را بھتر بازى کرد" .و او تاکيد نمود که دھه ھاى  ٩٠موضع بورژوازى فلسطين را ،ھمراه با اينکه
بخشى از آن توانست از طريق موافقنامه اسلو منافع مادى کسب کند ،در ساف تقويت نمود.
فساد و فقدان دمکراسى در حکومت خودگردان فلسطين عدم اعتماد را عميقتر و اميدھا را در ميان
بسيارى از فلسطينيھا به ياس مبدل نموده است.
تحت حکومت دست راستى نتان ياھو )تا بھار  (١٩٩٩اقدامات رھبرى شده توسط آمريکا نيز متوقف
شد .دولت نتان ياھو به دستيابى به معاھده صلحى ،حتى بر اساس شروط سابق آمريکا و اسراييل،
عالقمند نبود .در عوض سياست شھرک سازى جھت ايجاد مانع بر سر ھر گونه پيشرفتى تسريع شد.
مرزھاى دولتى اورشليم از طريق غصب زمينھاى فلسطينى و ادغام آنھا در حوزه اختيارات دولت
گسترش داده شدند .اخراج جمعيت فلسطينى در بخش شرقى اشغال شده شھر ،ھر دو با خشونت آشکار و
انواع اقدامات اجبارى دولتى تشديد شد .پس از اشغال  ١٩٦٧بيش از  ٤٠٠٠٠خانه فلسطينى مصادره و
اسراييلى شده اند .در عرض  ٣٠سال اجازه ساخت و ساز به ھيچ خانه فلسطينى داده نشده است ،اما
فقط يھوديھا ميتوانند ،در عمل ،اموال و زمين تھيه کنند .براى فلسطينھايى که باقى مانده اند شرايط
زندگى را دشوار نموده اند .از بسيارى از آنھا مدارک شناسايى که اساسا جھت ادامه زندگى در آنجا الزم
است گرفته شده است.

 ،Lea Tsemelوکيل يھودى تبار که دھه ھا بخاطر حقوق فلسطينيھا مبارزه نموده است ،شرايط را با
اين عبارات توصيف ميکند" :البته که اين يک پاکسازى قومى است! دليلى براى انکار عبارات وجود
ندارد .نتان ياھو و بخش اعظم مردم اسراييل خواھان اورشليمى بدون "اعراب" ھستند"...
چيزى که اسراييل و آمريکا از فلسطينيھا جھت ايجاد يک توافقنامه صلح درخواست ميکنند ،در واقع
اينست که آنھا دست از حقوق ملى خود بردارند" .سازش تاريخى" سال  ١٩٨٨به معناى تسليم بيش از
سه چھارم قلمرو فلسطين است .پس از قرارداد اسلو ) (٢حکومت خودگردان فلسطين تقريبا  ٧درصد از
مساحت ساحل غربى ،و  ٧٠درصد از غزه را کنترل ميکند! در بھترين حالت ،از نقطه نظر فلسطينى،
بايد تقريبا يک چھارم از ساحل غربى در آينده به فلسطينيھا تحويل ميشد .اما ميان  ٦٠تا  ٧٠درصد از
ساحل غربى ،و نزديک به يک سوم از نوار غزه براى ھميشه بخش جدايى ناپذيرى از اسراييل ميشود!
و اين تکه پاره ھا از مناطق منزوى شده و از ھم جداى ساحل غربى ،قطع ميشدند ،کنترل ميشدند و تحت
سلطه کشور اسراييل و ارگانھاى حاکميت درميامدند .فلسطينى مستقل ھرگز نميتواند بر اساس چنين
شرايطى ايجاد شود .فلسطين -کوچک  -ه در گذشته ذکر شده ،متشکل از مناطق اشغالى از  ١٩٦٧در
تماميت آن ،بعنوان دولتى مستقل تقريبا غيرممکن است .کاھش داده شده به فقط  ٤٠-٣٠درصد يک
فلسطين – کوچک فقط ميتواند تحت انقياد اسراييل ،و در موضعى سياسى و اقتصادى مستقيما تابع،
وجود داشته باشد.
بيش از يک ميليون فلسطينى در نوار غزه وجود دارند ،بخش اعظم آنھا پناھنده گان و فرزندان آنھا ،از
 ، ١٩٤٨ھستند .خانه ،شھرھا و روستاھاى آنھا ،در معرض ديدشان قرار دارد – اما در اسراييل .در
ساحل غربى يک ميليون فلسطينى زندگى ميکند .اگر چه بسيارى از آنھا در روستاھا و شھرھاى محل
زادگاھشان زندگى ميکنند ،اما در فلسطين زندگى نميکنند .آنھا تحت اشغال زندگى ميکنند و "راه حل
صلح" – ه اسراييل و آمريکا اينست که بخش اصلى کشور آنھا به اين شکل باقى خواھد ماند .در ضمن
بسيارى از پناھنده گان نيز )از اسراييل  (١٩٤٨در ساحل غربى وجود دارند.
عالوه بر اين در اردوگاه پناھنده گان واقع در کشورھاى عربى ھمسايه ،و ضمنا پراکنده در سراسر کره
زمين ،ميان  ٣تا  ٤ميليون فلسطينى زندگى ميکنند .حق آنھا در مورد اينکه به خانه خود بازگردند از
جانب جامعه جھانى )از جمله قطعنامه  (١٩٤سازمان ملل متحد مورد تاييد قرار گرفته است .اما بيش از
 ٥٠سال است که اين حق بصورتى کامل ،ھنگامى که به اجرا گذاردن آن مورد نظر بوده ،ناديده گرفته
شده است .و به نظر ميايد که اين  ٤ – ٣ميليون در روند صلح در دھه ھاى  ٩٠ناپديد شده اند .حق آنھا
اساسا در گفتگوھا جايى ندارد .البته يکى از مقاصد اسراييل در سياست شھرک سازى بر روى زمينھاى
اشغالى ،امکان ناپذير ساختن بازگشت آنھاست .اگر اسراييل بخش اعظم مناطق اشغالى سال  ١٩٦٧را
نيز در اختيار خود بگيرد ،آنھا بايد به کجا بروند ،آنھا بايد در کجا اسکان داده شوند؟
در ضمن تقريبا يک ميليون فلسطينى وجود دارند که در مرزھاى اسراييل – ه  ١٩٤٨،زندگى ميکنند.
آنھا شھروند اسراييل ھستند ،اما شھروند ان درجه دومى به حساب ميايند که توسط يک تفکر ملفوظ
نژادپرستانه توصيف ميشوند .اين "اعراب – اسراييلى" پاسپورت دارند .مدارک شناسايى که با مدارک

شھروندان اسراييلى تفاوت دارد .زندگى روزانه آنھا شايد که از براداران و خواھرانشان در اردوگاھھاى
پناھنده گان و مناطق زاغه نشين غزه بھتر باشد ،اما جايگاه آنھا در اسراييل به ھيچ عنوان ھمتراز با
يھوديان نيست .مدارس بدتر ،خدمات درمانى بدتر ،مشاغل با دستمزدتر کمتر ،محدويتھا در کار و تحرک
تنھا مٽالھايست بر اعمال تبعيض در مورد آنھا.
اينھا ،از نقطه نظر استعمارى اسراييل "اسبھاى تروآ"* در قلب اسراييل ،براى اولين بار در مقياسى
گسترده بخشى از شورش فلسطين در پاييز  ٢٠٠٠شد .اينکه مقاومت به فلسطين ،ساحل غربى و غزه،
محدود نشود ،امرى بوده است که رھبران اسراييل در سراسر دوران موجوديت اسراييل از آن در ھراس
بوده اند.
*

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A2

انتفاضه-ى جديد
در جوالى  ٢٠٠٠نشست مھمى ،با شرکت بيل کلينتون بعنوان "ميانجى" ،ميان نخست وزير تازه
اسراييل اھود برک و ياسر عرفات در کمپ ديويد برگزار شد .چند ماه قبل از آن اسراييل ،پس از  ١٨سال
اشغال ،نيروھاى نظامى خود را از منطقه موسوم به حوزه امنيتى در جنوب لبنان خارج نموده بود .اين
پس از شکست اسراييل به دليل اينکه حمالت چريکھاى حزب ﷲ لبنان در سالھاى اخير افزايش يافته بود
و اينکه اسراييل را در معرض خطر وقوع بحرانى در سياست داخلى قرار داده بود.
توسط عقب نشينى اين اميد در نزد آمريکاييھا و اسراييليھا وجود داشت که مسئله طوالنى بلنديھاى
جوالنى پيشرفت ميکرد و توافقنامه اى با سوريه بدست ميامد .آمريکا مدتھا بود که "پيشنھاد" ارسال
يک نيروى امنيتى بر روى بلنديھاى جوالن را ،که ھدفش ضمانت امنيت در صورت يک عقب نشينى
بود ،ارائه داده بود.
با خارج کردن اشغال در منطقه امنيتى از دستور کار و اميدھاى اسراييل که حزب ﷲ با خشنود شدن از
اين موفقيت دست از تھديد شھرکھاى اسراييلى در بخش شمالى اسراييل برميدارد ،آمريکا اسراييل و
عرفات را جھت امضاى معاھده اى تحت فشار قرار داد .کلينتون براى مبدل شدن به آن پرزيدنت
"تاريخى" که صلح را در خاور ميانه بوجود آورد ،فرصت چندانى نداشت .حتى برک ھم معتقد بود که
زمان براى متقاعد نمودن عرفات جھت امضاى معاھده بايد مناسب باشد.
حتى براى برک ھم زمان اھميت داشت .پيروزى انتخاباتى برک در يکسال قبل از آن از جمله بر روى
وعده در مورد حل مشکل اشغال منطقه امنيتى لبنان توسط اسراييل بنا شده بود – افزايش سربازان
قربانى اسراييلى در حال ايجاد يک بحران داخلى بود – و حزب کار او ميبايست روند صلح را تسريع
مينمود و با کمک بيل کلينتون به يک معاھده صلح نھايى با عرفات دست ميافت.

عدم کاميابى اسراييل و آمريکا در کمپ ديويد ،به ھمين دليل ،منجر به اين شد که جناح دست راستى در
اسراييل ،که مذاکرات را بعنوان خيانت به امنيت اسراييل بشدت مورد انتقاد قرار داده بود ،به موضع
تقابل روى آورد .اين امر بود که آريل شارون آنرا بعنوان آغاز اقدام خود برگزيد ،اقدامى که دو ماه بعد
در يک تحريک حساب شده ،آگاھانه و آشکار ،زمانى که او ،تحت محاصره نظاميان اسراييلى ،راھى
منطقه اٮدر کنار مسجد ال القصى شد به اوج خود رسيد.
"ما بسيار نزديک بوديم" ،تفسير گزارش شده از جانب آمريکا و بخشھايى از افکار عمومى اسراييلى
که در آرزوى ديدن معاھده اى بر اساس موضع اسراييلى و آمريکايى ،ھنگاميکه حتى گفتگوھاى کمپ
ديويد نيز – با زھم به يک تعويق ديگر منجر شد ،ھستند.
رھبران رژيمھاى مرتجع عربى نيز بصورت مشابه اى ابراز نااميدى کردند .آنھا اميد فراوانى به اھود
برک داشتند که پس از پيروزيش در انتخابات راه را براى موافقنامه اى ھموار سازد .يکچنين نابينايى در
مقابل چيزى که برک ارائه مينمايد – ژنرالى که تمام دوران زندگى حرفه ايش را صرف تعقيب و آزار
فلسطينيھا کرده – تنھا توضيح ممکن منطقيش را ميتواند در تالش آنان جھت منطبق نمودن خود با
خواسته ھاى آمريکا داشته باشد.
با اينحال زمانيکه آنھا در کمپ ديويد از ھم جدا شدند قرار بر اين شد که مذاکرات در پاييز ادامه پيدا کند.
عرفات اعالم نمود که در اواسط سپتامبر خيال داشت فلسطين را بعنوان کشورى اعالم نمايد ،که بعنوان
تعيين ضرب االجل ديگرى تفسير شد.
از زمان اين ضرب االجل ،پس از درخواست آمريکا مبنى بر به تعويق انداختن اعالم بخاطر دادن مھلت
بيشترى به مذاکرات ،نيز گذشت ١٥ .نوامبر پيشنھاد بعدى عرفات شد.
در مصاحبه اى در نشريه کارگر )شماره  (٠٠/٣٨محقق و نويسنده برجسته فلسطينى ادوارد سعيد
بصورت شايسته اى وضعيت آنزمان را توضيح داد:
"به باور من قراردادى در ماه نوامبر امسال نوشته خواھد شد .ھدف مذاکرات کمپ ديويد در تابستان
گذشته از جانب آمريکا و اسراييل ،قبل از ھر چيز ،اشاره به يک قرار داد صلح نداشت .توقف کشمکشھا
چيزيست که آنھا ميخواھند .پس از  ٥٢سال کشمکش نبايد از اسراييل چيزى درخواست بشود .طى ٥٠
سال اسراييل مطرح و دريافت نموده است – غرامت بخاطر اعمالى که در اروپا بر عليه يھوديان روا
داشته شد .ما فلسطينيھا چيزى نگرفته ايم .کدام حکومت اشغالگرى اينچنين از زير بار مسئوليتھاى خود
شانه خالى کرده است؟ آيا اشغال اسراييل به معناى ضرر و زيان نبوده است؟ خانه ھاى منفجر شده،
باغھاى زيتون نابود شده ،مردم آواره شده؟ و عرفات وعده ميدھد که درخواست مطالبه اى نخواھد
نمود!"
يک ھفته بعد آريل شارون بطرف مسجد ال القصى در اورشليم براى اينکه با اين اقدام تحريک آميز بر
روى روند در جريان نقطه پايانى بگذارد حرکت کرد .اطالعاتى وجود دارند که بر اساس آنھا ھم اينکه از
قبل به دولت برک اطالع داده شده بود و ھم اينکه او علت اين اقدام را درک ميکرد .به ھر حال ،اقدام

شارون ماشه عامل تعيين کننده را کشيد ،اعتراضات انتفاضه جديد که با يک ضربه شرايط را تغيير داد،
که بسرعت خود را در تمام بخشھاى مناطق اشغالى و در داخل اسراييل –  ، ١٩٤٨منتشر نمود.
کمتر از سه سال بعد انتفاضه يکبار ديگر فلسطين را در مرکز سياست جھانى قرار داده است .خشونت
بيش از حد اسراييل توسط اکٽريت قريب به اتفاق جامعه بين المللى در يک قطعنامه سازمان ملل متحد
)قطعنامه اى که دولت سوسيال دمکرات يوران پرشون ]نخست وزير سابق سوئد -مترجم[ با بى شرمى
به نفع آن راى نداد!( محکوم شده است.
مبارزه قربانيان خود را مطالبه مينمايد .در اولين  ٩ھفته بيش از  ٣٠٠غيرنظامى کشته شدند – ٥٠
درصد از آنھا کودک و جوانان زير  ٢١سال بودند .ھمزمان  ١٢٠٠٠فلسطينى ،بسيارى از آنھا بصورتى
جدى زخمى شدند .وزير بھداشت فلسطين ميگويد که دستکم  ١٥٠٠تن از اينھا دچار آسيبھاى مادام
العمر خواھند شد ،ناگزيرند که بر روى صندلى چرخ دار ،غيرو و غيرو ،ادامه زندگى بدھند.
تاکتيک استفاده شده از جانب اسراييل در تمام سالھاى گذشته دوباره به روشنى احساس ميشود .تانکھا
و زره پوشھا بر عليه کودکان که سنگ پرتاب ميکنند .ھلى کوپترھاى جنگى که بى توجه راکتھا و
موشکھا را مستقيما به داخل شھرھاى و روستاھاى فلسطينى پرتاب ميکنند) .مانند شھر غزه و رام ﷲ
در نوامبر( .بولدوزرھا که خانه ھاى فلسطينى را تخريب ميکنند ،بعنوان اقدامات تالفى جويانه ،يا به
دليل اينکه آنھا تصادفا "بيش از حد" به شھرکھاى يھودى نزديک شده بودند.
اما اکنون سال  ٢٠٠٠است .ھمزمان که برترى نظامى صھيونيستى مانند گذشته عظيم است ،نتايج و
کمبودھا نيز در جامعه اسراييل مشھود ھستند .اولين انتفاضه ، ١٩٤٨ ،ھنگاميکه مردم فلسطينى آنجا،
فلسطينيانى که شھروند اسراييل ھستند ،فعاالنه به حمايت از جبھه مبارزه برخاستند ،يک عنصر مھم و
جديد در اين مبارزه ،بسرعت به داخل اسراييل رسيد.
زيرا که بدين وسيله ،براى اولين بار ،بخشى از يھوديان اسراييلى توانستند با چشمان خودشان ببينند که
اشغال و ترور دولتى آنھا بر عليه فلسطينيھا مشخصا به چه معناست .تصور از دستگاه خشونت دولت
اسراييل تنھا بعنوان يک ضرورت دفاعى ،ھمراه به خاک و خون کشيده شدن شھروندان خودشان ،نابود
شدن خانه و محل کسب و کار آنھا ،ويران شد.
شورش جديد که فلسطينيھا آنرا – انتفاضه ال اقصى – نام نھاده اند ،قبل از ھر چيز نشان ميدھد که
استبداد و توھين ،ھر چه که دشمن نيرومند باشد ،ھرگز نميتواند عشق به آزادى و استقالل ملى را
متوقف نمايد.
مبارزه مردم فلسطين دوباره سرعت گرفته است.
دسامبر ٢٠٠٠
تدى – جان فرانک

 -٦پايان سخن
بله ،پس از انتشار جزوه کوتاه – ه "براى آزادى فلسطين" در آغاز  ١٩٨٨وقايع بسيارى در فلسطين و
بجز از آن در جھان رخ داده است .در اين رابطه من ابتدا به انتفاضه دليرانه اى فکر ميکنم که دقيقا در
آنزمان آغاز شده بود و عليرغم ترور اسراييل در دھه ھاى  ٩٠ادامه يافت.
پس از آن به انحالل خرد کننده رويزيونيسم اتحاد جماھير شوروى و بلوک شرق ،که توازن قدرت را
کامال از ميان برد .اين امر راه را براى عصر جديدى از يک استٽمار بيرحمانه سرمايه دارى ھموار و
اين را براى آمريکا امکان پذير ساخت که ،بعنوان تنھا ابر قدرت جھان ،خود را بعنوان رھبر "نظمى
نوين" – که اولين قربانى آن مردم عراق شدند ،اعالم نمايد.
اما سود بخش بودن مقاومتى پايدار و سازمان داده شده را  -ANCکنگره ملى آفريقا ،تاسيس شده در
سال  –!١٩١٢که سيستم استعمارى آپارتايد آفريقاى جنوبى سرانجام متالشى و نلسون ماندال، ١٩٩٤ ،
اولين رئيس جمھور دمکراتيک افريقاى جنوبى شد  -نشان داد.
سيزده سال پيش من نوشتم" ،عليرغم حوادٽى که تا کنون رخ داده منطقيست که بگوييم ،مبارزه
آزاديبخش فلسطين تنھا در ابتداى راه خود قرار دارد .. .به اين دليل ساده ،تا زمانيکه امپرياليسم بر
خاور ميانه فرمانروايى ميکند و اسراييل صھيونيستى وجود دارد ،راه حلى براى "مسئله فلسطين"
وجود ندارد .در ھمين لحظه که در حال نوشتن ھستم ،در زمستان  -بھار  ، ١٩٨٨ليبرالھا ،سوسيال
دمکراتھا ،انسان دوستان سراسر "جھان غرب" جھت دادن کشورى به فلسطينيھا در کنار اسراييل
تالش ميکنند .آسيب ديده از مقاومت فلسطينيھا ،خشمگين از خشونت حکومت اشغالگر اسراييل ،آنھا
ميخواھند با دادن کشورى به فلسطينيھا "اخالق" و "دمکراسى" اسراييل را نيز نجات بدھند .در حال
حاضر آمريکا نيز مسئله "خودگردانى" يا "خودمختارى" فلسطينى را تبليغ ميکند – .ھدف نھادن
سرپوش بر روى مبارزه و راديکاليسم در منطقه است".
ميتوان به راحتى گفت که تالشى سيستم اتحاد جماھير شوروى شرايط ديگرى را براى تسلط امپرياليسم
آمريکا در خاور ميانه بوجود آورد .نه مبارزه آزاديبخش فلسطين و نه رژيمھاى ملى مانند عراق يا
سوريه ديگر نميتوانستند از اختالفات ميان "شرق" و "غرب" بھره بردارى نمايند .نقش اسراييل
بعنوان "سگ نگھبان" تضعيف شد – و در عوض آمريکا خودش توانست )البته تحت پوشش سازمان
ملل متحد( به عراق حمله و در عربستان سعودى و ديگر کشورھا پايگاه نظامى تاسيس نمايد.
در  ١٣سپتامبر  ١٩٩٣رھبر ساف ياسر عرفات و نخست وزير اسراييل ايزھاک رابين بھمراه رئيس
جمھور آمريکا بيل کلينتون بر روى چمنھاى کاخ سفيد دست يکديگر را فشردند – و کليه ليبرالھا،
سوسيال دمکراتھا و انسان دوستان "جھان غرب" فرياد شادى سر دادند.

در اين شرايط بھترين چيزى که ميتوان در مورد ياسر عرفات گفت اينست که او براى گرفتن بھترين
نتيجه در سخترين شرايط تمام تالش خود را بکار گرفت – و اينکه او اميدوار بود که دستکم ادامه
سياست شھرک سازى صھيونيستى را که امکان ايجاد يک "فلسطين کوچک" را نيز مورد تھديد قرار
داده است متوقف سازد – .من نيز گاھى تصور کرده ام که او تالش نمود که از تاکتيک گام به گام
صھينويستھا تقليد کند :در حال حاضر نوار غزه و ساحل غربى ،فردا  Galile´enغيرو غيرو .مسئله
فقط اينست که تفاوت ميان توسعه صھيونيستى و رويا در مورد يک فلسطين متحد اينست که آن اولى در
تطابق با منافع امپرياليسم قرار دارد.
بدترين چيزى که در مورد او ميتوان گفت اينست که او از تبعيد خود در تونس جھت منفعل نمودن
انتفاضه پر افتخار براى فروش دھھا سال مبارزه آزاديبخش فلسطين در ازاى يک کاسه سوپ جو بھره
بردارى نمود – و به ساف اجازه داد که به بخشى از طرحھاى امپرياليسم آمريکا مبدل بشود – يا تمام
منافع "جھان غرب" که خاور ميانه  -ى از نظر استراتژيک مھم و نفت خيز براى آينده اى قابل پيش
بينى با ٽبات و امن باقى بماند.
تا به اينجا سوپ جويى حاصل نشده .فقط توھين ،توھين و باز ھم توھين – تا زماينکه انقالب در اکتبر
سال  ٢٠٠٠مجددا آغاز شد.
در  ١٠نوامبر در مقاله اى که از جمله در روزمانه "اخبار امروز" منتشر شد روزنامه نگار  -ه از
بسيارى جھات فھيم – ه اسراييلى ،داويد گروسمان ،نوشت:
"نگاھى به نقشه فلسطين که قرارداد اسلو خيال قطعى نمودن آنرا داشت ،احساس تحقيرى که در قلب ھر
فلسطينى ايجاد شده است ،وقوف به اين امر که فلسطينيھا پس از يک مبارزه خونين سرانجام کشورى
واقعى را بدست نياورده و فقط صاحب ھويتى ملى ميشوند که بر روى تکه پاره ھاى در محاصره و
قطعه قطعه شده در حضور اسراييل فاتح بدست آمده– اين تفکر را در ذھن تداعى مينمايد که براى دفاع
از نقطه نظر اسراييل به پشتک و واروھاى منطقى )براى اينکه نگوييم اکروباتى  -ه اخالقى( نياز
است".
گروسمان بر اين باور است که ،جھت دستيابى به يک صلح عادالنه که شانسى واقعى براى تحقق داشته
باشد بايد تعداد زيادى از شھرکھا حذف بشوند .نه فقط کوچکھا ،شھرکھايى مانند گامنيم ،کاديم و نتزاريم
که در ھر صورت بر اساس قرارداد محکوم به تخليه ھستند ،بلکه ھر شھرکى ،بدون در نظر گرفتن
اينکه چه اندازه ميتواند داشته باشد و يا "تٽبيت شده" ھستند ،که وضعيت آنھا شانس دستيابى به يک
توافقنامه صلح پيش رو را به شکست بکشاند ،حتى افرا .و الون مور و کيريات آربا .حتى شھرکھا در
دره اردون و بلنديھاى ھبرون و گوش اتزيون – ه شرقى.
من اين مطلب را به اين دليل نقل ميکنم که اين مرحله )سال  (٢٠٠١/٢٠٠٠براى روشنفکران اسراييلى
و ھواداران اسراييل بھترين موقعيت است ،آنھايى که تالش ميکنند از طرز تفکر فلسطينى حمايت نموده
و آنرا با منافع خودشان ادغام نمايند.

ميتوان گفت که اين رويکرديست انسانى – که مطمئنا ميليونھا انسان آگاه را در اين بخش از جھان ما
شيفته خود مينمايد .مسئله فقط اين است )يکبار ديگر( ،تصور اينکه به چنين "دولت واقعى" اجازه داده
خواھد شد که از استقالل واقعى برخوردار باشد مطلقا امکان ناپدير است.
روند تحقير که تا بحال ادامه داشته است فقط در ظاھر توسط شھرک نشينان ھدايت ميشود .ھدف از
"تکه پاره ھا" و مذاکرات )که آمريکا پذيرفته است!( قبل از ھر چيز اين است که بتدريج و به شيوه اى
اجتناب ناپذير فلسطينيھا )و بخصوص سرمايه دارى فلسطينى( را در ساحل غربى و نوار غزه تحت انقياد
در آورده و "فلسطينى" را که زمانى قرار است ظھور کند از لحاظ اقتصادى ،سياسى و نظامى بصورتى
کامل به اسراييل ،آمريکا و دولتھاى ارتجاعى عربى وابسته نمايد! از نظر سياسى تفاوتى نميکند که
نتيجه ملغمه يا تکه باقيمانده ايست به دليل اينکه چيزى در ساختار نيروى بنيادى موجود در منطقه
عوض نخواھد شد .چيزى که در اساس رخ خواھد داد اينست که سرمايه دارى فلسطينى در سيستم ادغام
شده و با کمال ميل به دستگاه امنيتى خود اجازه خواھد داد که با  CIAو  Shin Bethاسراييل و
سازمان جاسوسى اردون ،عربستان سعودى و مصر و ديگران ھمکارى کند.
يقينا – متاسفانه شايد که اينچنين بشود .اما مسئله اى را حل نميکند .اسراييل ھمان تشکيالت دولتى
استعمارى که ھمواره بوده است -چنانکه قبل از فتح ساحل غربى و نوار غزه ١٩٦٧بود -باقى خواھد
ماند .موشه دايان گفت " :در اين کشور جاى ساخته شده اى وجود ندارد که در گذشته داراى جمعيتى
عربى نبوده باشد" .اکٽريت مردم فلسطين ،تمام کسانى که زمانى در مبارزه آزاديبخش اردوگاھھاى نفرت
انگيز رشد نموده اند ،ھنوز ناديده گرفته خواھند شد.
جنبش آزاديبخش بتدريج ھدف – ه ايجاد "يک فلسطين دمکراتيک و آزاد" را براى ھر دو ،يھوديان و
اعراب بسط داد – به عبارت ديگر بديل چيزى که  ANCکه در آفريقاى جنوبى بدان دست يافته است.
اين ھست و بعنوان تنھا راه حلى که شرايط استعمارى را لغو کند باقى خواھد ماند ،تنھا راه حل واقعى و
عادالنه – و فقط بايد اميدوار بود ،بخاطر کليه طرفين درگير ،که اسراييل و امپرياليسم از طريق گستاخى
و تکبر خود ،قبل از آن ،نتوانند فرصت ايجاد يک "جھاد" واقعى اسالمى را فراھم آوردند....
دسامبر ٢٠٠٠
استفان بکمان
٢٠١٢/١٠/٢١

