با سالم
رفقا ٬درکتاب قبلى از همين نويسنده ٬فلسطين و امپرياليسم آمريکا ٬به نکته اى اشاره کردم
که در اين کتاب نيز به اشاره به آن ناگزيريم·
استفان بکمان يکى از هواداران و يا اعضاى حزب کمونيست سوٸد بود و يا هست· حزب
کمونيست سوٸد در گذشته هاى دور اتحاد جماهير شوروى را سوسيال امپرياليسم ارزيابى
مينمود و به تبع آن نويسنده نيز ٬به دليل استفاده مکرر او از اين ترم ٬اينچنين تصور
ميکرد· اما اين حزب در حال حاضر ٬مانند من ٬اين نظريه را مردود ميداند· موضع جديد
حزب از سالها پيش قبول رويزيونيسمى است که پس از مرگ رفيق کبير استالين و با ظهور
نکبت بار خروشچف در قدرت آغاز شد· لذا هنگام خواندن کتاب توجه داشته باشيد که تز
سوسيال امپرياليسم احتماال مورد قبول نويسنده نيست·

با تشکر از همسرم براى بازبينى و تصحيح ترجمه کتاب·
با درودهاى رفيقانه
پيام پرتوى

استفان بکمان
استفان بکمان ٬متولد  ١۹٤٣در گاتنبرگ ٬روزنامه نگار و نويسنده ايست سوٸدى .او ميان
سالهاى  ١۹٧٥تا  ١۹٧۹در  Svenska Dagbladetروزنامه نگار بود· او چند مقاله
سياسى نيز براى پرولتر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد [م.ل]) و روزنامه «اخبار
امروز» نوشته است .استفان بکمان يکى از افراد برجسته در جنبش سوٸد -فلسطين بود و
با تجزيه وتحليلهاى مداوم خود ٬از ديدگاهى مارکسيست لنينيستى ٬کمکهاى فراوانى را به
اين جنبش اراٸه نموده است.

استفان بکمان
فلسطين و اسراييل – تجزيه و تحليلى از نگاه چپ
مترجم :پيام پرتوى
نسخه اصلى در مجموعه -موضوعات ١۹٦۹
http://www.marxistarkiv.se/skribenter/s-beckman/s_beckman-palestina_och_israel.pdf

 -١ظلم و ستم روانى
طبقه مرفه سفيد پوست
ما سفيد پوستها نفرت انگيز هستيم ٬و با گذشت سالها نفرت انگيزتر هم ميشويم· لحظاتى
وجود دارد که من از خودم و از پوست سفيدم تا اندازه اى متنفر ميشوم که تحمل بودن در
ميان آفريقاييها و آسياييها را ندارم· من طبقه مرفه جهان را نمايندگى ميکنم ٬من يک
ستمگر روانى و اقتصادى هستم·
ما جهان را بخاطر ارزشها و نيازهايمان به بردگى کشيده ايم و تمام بازارها را ٬از نفت تا
فرهنگ ٬کنترل ميکنيم· ما در مورد نفت و فرهنگشان تصميم ميگيريم·
همانطور که کشورهاى نفت خيز تا زمانيکه خودشان توليد و توزيع نکرده اند و نفت
خودشان را خودشان نفروخته اند قادر به کسب آزادى و ٽبات نخواهند بود ٬کشورهاى در
حال توسعه نيز تا زمانيکه به فرهنگشان و شيوه زندگيشان اجازه عمل و ارزش ذاتى ندهند
قادر به کسب آزادى ٬اعتماد به نفس و تسلط به نفس نخواهند بود· آزادى – ه نفت و

فرهنگ در ارتباط با يکديگرند ٬آنها بخشى از يک انقالب واحدند :انقالب سوسياليستى که
دولتهاى کمونيستى و سرمايه دارى سفيد پوست در خالل نيم قرن با آن مبارزه نمو ده اند·
«خشونت» و «انقالب» :عباراتى که انسان سفيد پوست به دليل هراسش از زندگى و
جايگاه ممتاز خود تحقير ميکند و به سخره ميگيرد· فرد برتر بجز شيوه هاى خود قادر به
پذيرش شيوه هاى ديگرى نيست و برترى خود را زاده خشونت نميپندارد·
خشونت و تحقير-ه کم و بيش ناخودآگاه ما بصورتى پيوسته در حال رشدند و هم آنها هستند
که ما را اينچنين نفرت انگيز مينمايند· چهره رنگ پريده مان از جوشهاى عصبى
خودپسندى نفرت انگيزتر ميشوند· خودخواهى به عمق وجودمان نفوذ کرده و مغزهايمان
را مصادره نموده است و روزى که نمايان شوند قادر به گذاردن تفاوت ميان چين
خوردگيهاى مغز و روده هايمان نخواهيم بود·
من اينچنينم ٬انسان سفيد ٬سرور جهانى از مخلوقات گرسنه – ى در بند که من آنان را فقط
زمانى انسان ميخوانم که خواهان تاکيد بر روى برترى خودم· ارزشهاى ما نسبت به طبقه
کارگرى که استٽمار مينماييم از هر نقطه نظرى ارزشهاى طبقه برتر و اهانت آميزاند·
به آنها توهين ميکنيم به دليل اينکه براى مبارزه با ما قادر به سازماندهى خود نيستند٬
حقوقشان را انکار مينماييم چرا که جامعه شان هنوز فئودالى است ٬حقيرشان ميشماريم به
دليل اينکه قادر به ملى نمودن پروژه استثمارى -نو استعمارى ما نيستند ٬تحقيرشان ميکنيم
به دليل اينکه انقالب نکرده اند و از شيوه هاى خشونت آميزى که براى انجام انقالبشان از
آنها بهره ميبرند هراسان ميشويم·
ما به آنان زمانيکه از سوسياليسم صحبت ميکنند ميخنديم و از روشهاى خشونتبارى که
براى ملى نمودن اموالمان استفاده ميکنند هراسناک ميشويم ٬به شايستگيشان براى اداره
شرکتهاى ملى شده بى اعتماديم و به محض نشان داده شدن اينکه اقتصادشان از طريق
حلقه – بهينه سازى دگرگون نميشود استهزايشان مينماييم ٬به آنان تف ميکنيم به دليل
اينکه انقالبشان بالفاصله به «دمکراسى» ٬و مانند آن ٬منجر نميشود·
ما کمبودهايشان را در مورد فرهنگ مدرن به سخره ميگيريم ٬باقيمانده فرهنگ مستقلشان
را کوچک و بعنوان عقب مانده به آن اشاره ميکنيم ٬تحقيرشان ميکنيم چرا که فرهنگشان
تحت تاٽير فرهنگ ما قرار گرفته است ٬متهمشان ميکنيم به اينکه از ما تقليد ميکنند٬
متهمشان ميکنيم به اينکه قادر به تقليد از ما نيستند· ما با تمام انسانهاى غير – سفيد به
همان طريقى رفتار ميکنيم که همواره با طبقه کارگر رفتار نموده ايم·
از تاييد اين که اين ما هستيم که طبقه کارگر را طبقه کارگر ساخته ايم سر باز ميزنيم ٬که
ساختار زندگى اجتماعيشان را نابود و در تحميل ساختارى به آنان تالش نموده ايم که ما را
قادر به بهره بردارى از آن مينمايد ٬و اينکه اينها ريشه هاى بحران اقتصادى ٬سياسى و
فرهنگى موجود در جهان غير سفيداند·

امپرياليسم روانى
ما توسط جايگاه و ارزشهايمان فشارى را بر روى جهان غير سفيد ايجاد مينماييم که
تاٽيرات نابود کننده اى بر روى توسعه آنان دارد و توسط اين فشار ديگران را در وضعيتى
بحرانى روانى قرار ميدهيم ٬وضعيتى که ما را به بهره بردارى از آن در جهت استثمار
اقتصادى ٬فرهنگى و سياسى قادر مينمايد· من اين فشار را «امپرياليسم روانى» ميخوانم
چرا که اين بخشى از فعاليت مداوم امپرياليستى جهان سفيد است·
امپرياليسم در حال حاضر و در درجه اول نه در جستجوى فتوحات براى سلطه بر جهان٬
بلکه در جستجوى روشهاى اقتصادى ٬سياسى و روانى تالش مينمايد که بوسيله آنها قادر
به کسب بيشترين نفوذ و بيشترين سود اقتصادى ممکن به هزينه ديگران باشد·
امپرياليسم روانى در حال حاضر موٽرترين روش ما جهت به زير سلطه کشيدن آفريقايى-
آسياييها و مردم آمريکاى جنوبى است ٬روشى که از آن براى بهره بردارى مينماييم· اين
همچنين روشيست که در جهان کشورهاى سفيد براى به انقياد کشيدن طبقه کارگر بکار
گرفته ميشود· امپرياليسم روانى اسلحه طبقه برتر در مبارزه طبقاتى است·
بخش بنيادى امپرياليسم روانى از اين ارزيابيها تشکيل ميشوند :که ارزش يک دولت يا
انسان بيش از يک دولت و يا انسان ديگر است چرا که او در زندگى خود ٬چه زن و چه
مرد ٬از تحصيالت باالترى برخوردار ٬توسعه يافته تر« ٬دمکراتتر» و «متمدنتر» است·
به عبارت ديگر دولتها و انسانها بر اساس تاريخ و شرايط اقتصاديشان مورد قضاوت قرار
نميگيرند· خالصه کالم ٬به تاييد امپرياليسم روانى يک انسان تحصيل نکرده از منزلت
انسانى کمتر و يک دولت عقب مانده از حق بقاى کمترى برخوردار است· فردى که چنين
قضاوتى ميکند و همزمان مدعيست که در جهت تحقق اصل برابرى و برادرى ميان انسانها
گام برميدارد يک فريبکار يا يک فاشيست است·
امپرياليسم روانى همواره تشابهات را اعمال و از ميزان تحصيالت و ميزان «دمکراسى»
بعنوان معيار بهره بردارى مينمايد· اغلب از مذهب نيز بعنوان معيار استفاده ميشود و در
آنزمان البته مسحيت در باالترين مقام قرار ميگيرد· (چنان که برميايد من خود را در اين
طومار به آن امپرياليسمى محدود ميکنم که توسط بخش غربى جهان سفيد اعمال ميشود·
در اينجا من ميخواهم تاکيد کنم که امپرياليسم شوروى نيز ميتواند به همان شيوه مشخص
شود·)
بر اساس امپرياليسم روانى کشورى از باالترين ارزش برخوردار است که بيسوادى در آن
لغو شده است ٬که در آن تکنولوژى توسعه يافته ٬مسيحيان و ارزشهاى دمکراسى پارلمانى
حاکم بر جامعه هستند· در کشورهايى که در باالى فهرست قرار ميگيرند نبايد اٽرى از
فئوداليسم وجود داشته باشد – از طرف ديگر چيزى از ازرش کشورى که امکانات صنعتى
و سرمايه هايش بصورتى نامساوى تقسيم شده ا ند کاسته نميشود· به عبارت ديگر در

باالى فهرست کشورهاى ما ٬اروپاى غربى ٬آمريکاى شمالى يا استراليا – آسيايى ٬قرار
دارند·
کليه کشورهاى ديگر تحت فشار اعمال شده از جانب امپرياليسم روانى قرار ميگيرند·
کشورى با اسالم بعنوان مذهب رسمى و يک بيسوادى  ٦٦درصدى ٬از لحاظ ارزش در رتبه
اى بسيار پايينتر از ما قرار ميگيرد· اگر اين کشور در ضمن داراى ساختارى فئودالى باشد
از اين هم پايين تر ميرود· يک امر بسيار معمول براى امپرياليسم روانى نگذاردن تفاوت
ميان دولت ومردم است· براى او دولتى با ارزش باال برابر است با مردمى با ارزش باال·
نتيجه ٬يک ساختار فئودالى برابر است با مردمى فئودالى·
يک ويژگى ديگر امپرياليسم روانى اعمال تمرکز بر روى جهان غير سفيد است· وجود
ديکتاتورها در يونان ٬اسپانيا و پرتقال مانع از اين نميشوند که يونانيها ٬اسپانياييها و
پرتقاليها ارزشى برابر با ارزش انسانى ما داشته باشند ٬تفاوت ميان دولت و مردم در
اينجاست·
نيجريه ايها بر اساس امپرياليسم روانى غيردمکرات و پست ترند به دليل اينکه توسط
فئودالها و رژيمهاى نظامى کنترل ميشوند· يونانيها به اندازه ما دمکرات هستند اگرچه
توسط اربابان فئودال ٬سرمايه داران بزرگ و يک رژيم نظامى هدايت ميشوند·
ما جهان غير سفيد و ارزشهاى آنرا بصورتى پيوسته به مواجه ميطلبيم و نظراتمان را در
موردشان بصورتى مستقيم و غير مستقيم اعالم ميکنيم ٬به آنان عقده ميدهيم ٬و از طريق
مقايسه آنان با يکديگر به آنان عقده تزريق ميکنيم·
تاٽير آن تقريبا مشابه اين است که فردى با ويژگيهاى نامنظم بصورتى پيوسته بشنود که او
زشت است· اين فرد اعتماد به نفس و احترام بخود را از دست ميدهد· ممکن است که
تالشى در جهت تغيير ظاهر خود انجام بدهد اما به احتمال زياد ميفهمد که همچنان بعنوان
زشت قلمداد ميشود· او بدون يک حمايت همه جانبه از محيط اطراف و يا يک شکيبايى غير
معمول ٬فرو ريخته و امکان ادامه حيات و پيشرفت را ٬به شيوه کسانى که او را محکوم
نموده اند ٬از دست ميدهد·
هدف از بيان اين مقايسه اين بود که «انتقاد» امپرياليسم روانى سازنده نيست· اين انتقاد
ايجاد کننده عقده اى نابود کننده است ٬چرا که شرايطى را مورد انتقاد قرار ميدهد که ايجاد
تغيير در طول حياط شرايط – ه مورد انتقاد واقع شده غير ممکن است·
بمنظور نابود نمودن بيسوادى و اراٸه آگاهى اجتماعى به مردمى که از نيمه دهه ١۹٦٦
تحت استعمار ٬فئوداليسم و اغلب ساختار بسيار شديد مذهبى زندگى کرده اند به نسلها نياز
است· امپرياليسم روانى توجهى به اين مساٸل ندارد ٬محکوم ميکند ٬رد ميکند ٬توهين
ميکند و دولتهاى غير سفيد و مردم آنرا بخاطر اينکه با ما متفاوتند مورد انتقاد قرار ميدهد·

سيستم قيموميتى اختراع شده توسط جامعه ملل و قدرتهاى بزرگ يکى از پايه هاى اين
امپرياليسم روانى را بنيان نهاد· مستعمرات سابق ترکيه و آلمان بدليل عدم «قابليت» در
اداره خود تحت کفالت قرار گرفتند· آنها تا جايى که ممکن بود بايد همانند کشورهاى سفيد
تربيت ميشدند ٬بدون توجه به ساختارى که در گذشته داشتند ناگزير بايد به قبول شکلى تن
در ميدادند که در تطابق با ما قرار داشت ٬و قدرتهاى بزرگ تعيين ميکردند که اين مستعمره
چه زمان قادر به رتق و فتق امور خود بود· – سيستم قيموميتى البته سيستم استعمارى بود
در شکلى ملبس·
توسعه نيجريه تحت اولين نيمه دهه ١۹٦٦مٽاليست در مورد نتايج امپرياليسم روانى·
انگليسيها قبل از رهايى تمام ايدٸولوژى سيستم پارلمانى خود را به رهبران برجسته نيجريه
تحميل نمودند ٬البته بدون در نظر گرفتن اينکه شروط اجتماعى جارى در کشور بصورتى
کامل فاقد شروط الزم براى اعمال يکچنين سيستمى بود· رهبران تحت تعليم قرار داده شده
بمنظور قابل بهره بردارى نمودن اين سيستم پنج سال بدون نتيجه کوشيدند ٬سپس برخى از
آنان به دليل فساد حاصل از فاصله ميان نظرات و واقعيات تسليم شدند·
در ژانويه  ١۹٦٦زمانيکه کودتاى نظامى رخ داد جهان سفيد غرب آنرا بعنوان «تجاوزى
به دمکراسى» محکوم نمود· دمکراسى وجود نداشت که به آن تجاوز بشود ٬اما انگليسيها
و ما ٬ديگر اعمال کننده گان امپرياليسم روانى ٬سيستم بظاهر دمکراتيک را بخاطر نظرات
و ارزشهاى خودمان ترجيح ميداديم و قادر به پذيرش اين نبوديم که اين عمدتا به دليل فشار
از جانب نظرات و ارزشهاى ما بود که پنج سال اول در نيجريه به هرج و مرج مبدل شد·
امپرياليسم روانى هنگام دستيابى به جهانى با امکانات برابر براى همه ٬دشوارترين مشکل
است· اين نتيجه -ى شيوه تفکر صاحب منصبان جهان سفيد و حاصل يک ارزش گذارى
افراطى منحط توسط افراد تحصيل کرده و برخى از اشکال همکاريهاى اجتماعى است· اين
به همان ميزان – ه آشکار در جامعه خود-ه ما بشکل پرستش هوش وجود دارد ٬پرستش
کسانى که قابليت سازگارى را دارند ٬کسانى که رفتار صحيحى دارند و کسانى که موفقند·
امپرياليسم روانى امکانات توسعه جوامع آسيب ديده را کاهش ميدهد· از آنجاييکه آنها
بصورتى پيوسته تحت فشار قرار ميگيرند و از آن طريق خود را در معرض مقايسه با ديگر
گروههاى مردمى قرار ميدهند که مدعيند و تصور ميکنند که از لحاظ اقتصادى ٬سياسى و
فرهنگى برترند ٬احساس حقارت شديدى ايجاد ميشود· اين احساس عميق و داٸمى ميگردد
چرا که تفاوتها در مقايسه با شايسته ها به نظر نميرسد که در طول زندگى آسيب ديده
دستيافتنى باشند·
از احساس حقارت نااميدى و خودخواهى زاده و در جوامع مورد تحقير واقع شده اين
خودخواهى به فقدان همدردى و عدم تمايل به همکارى در ميان گروه خودشان منجر
ميگردد· براى محقق نمودن درخواستهاى بشردوستانه و همبستگى در کشور تحقير شده از
فرد ٬از فرد سياستمدار ٬يک -تقريبا معنويت غير انسانى انتظار ميرود· مقايسه ميان کشور

خودش و يک «دمکراسى» اروپايى ٬دشواريها براى نزديک بردن کشورش ٬فقط براى يک
ميليمتر ٬به دولتى کارآمد ٬بر روى فرد تحقير شده چنان تاٽير وسوسه انگيزى ميگذارد که
عنقريب آن کار مهم را رها نموده براى اينکه در عوض تمام تالش خود را صرف
کاميابيهاى (اقتصادى) فردى خويش بنمايد·
بر اين اساس تاٽير اين سياست بر کشورهايى که توسط امپرياليسم روانى در رتبه بسيار
پايين ترى قرار ميگيرند اين است که مردم آنجا بدنبال کسب منافع شخصى خودشان
ميروند· بجاى اينکه دولت  /مردم قادر به استفاده از کسانى باشند که از جايگاه و آموزش
بهترى برخوردارند ٬دولت /مردم مورد بهره بردارى کسانى قرار ميگيرند که از اين
امتيازات برخوردارند· فشار بيش از اندازه و عقب ماندگى در مقايسه با آرمانهاى تلقين
شده بزرگ است·
امپرياليسم روانى همگام با ديگر روشهاى امپرياليستى مورد بهره بردارى قرار ميگيرد و
همراه با آنها شرايط کابوس مانندى را ايجاد مينمايد ٬شرايطى که بنظر ميرسد براى رها
نمودن خود از آنها امکانات بسيار کمى وجود داشته باشند· در نتيجه اغلب کشورهاى در
حال توسعه تنها در توسعه اى ظاهرى ٬از نوعى به نوع ديگر ٬بسر ميبرند – ظاهرى به
اين دليل که بحران پديدار شده در يک توسعه را نميتوان بعنوان مرحله اى قلمداد نمود·
امپرياليسم روانى پايه گذار امپرياليسم سياسى و اقتصادى است· احساس خود کم بينى٬
نااميدى ٬خودخواهى و فقدان همبستگى ميتواند توسط قدرتهاى امپرياليستى و نو استعمارى
در جهت فريب افراد و گروهها مورد بهره بردارى قرار گيرد· افراد و گروهها ميتوانند با
پول خريده و به تحريم اقتصادى تهديد بشوند·
آگاهى در کشورهاى غير سفيد در مورد وجود مداوم اينگونه اعمال نفوذها و تصور عدم
موفقيت در مهار آنها ٬تاٽيرات براندازنده امپرياليسم را صد چندان نموده و روحيه قويترين
افراد و گروهها را تضعيف مينمايد· در نتيجه امکانات دولتهاى امپرياليستى و نو استعمارى
در جهت حفظ و گسترش منافع استراتژيک و اقتصاديشان افزايش ميابد· از آنجاييکه بدين
طريق کنترل امپرياليسم بر روى منابع طبيعى و توليدات  ٬-توزيع – و فروش دستگاهها
تقويت ميشود امکان تاسيس ساختارى کارآمد و مستقل براى مردم غير سفيد کاهش ميابد٬
و به نوبه خود تاٽيرات روانى امپرياليستى را بيشتر و بدنبال آن امکانات حفظ و گسترش
حوزه هاى منافع امپرياليسم افزايش ميابد· و غيره

کارزار بر عليه اعراب
هر کس که مردمى را دمکرات و مردمى ديگر را غير دمکرات ميخواند ٬هر کس که مردمى
را با استعداد و مردمى ديگر را کم استعداد ميخواند مرتکب امپرياليسم روانى شده و در
نتيجه به دولتهاى امپرياليستى و نواستعمارى در جريان استٽمار جهان غير سفيد يارى
ميرساند· اينگونه ارزيابيها مشابه نظرات فاشيسم ايتالياست که برخى را بعنوان پيشرفته تر

و برخى را بعنوان عقب مانده تر توصيف مينمود· در هر دو شکل ارزيابى ٬شرايط تاريخى
و سياسى ٬که عوامل بوجود آورنده وضعيت اين انسانهاست ٬ناديده گرفته ميشوند·
بر اساس اين ارزيابيها ارزش فرد تحصيل کرده از تحصيل نکرده بيشتر است و چشمان
خود را بر روى اين مسئله ميبندد که چرا يکى قادر به کسب تحصيل بوده و ديگرى نبوده
است· براى امپرياليسم روانى اين تفکر که هر دو نفر ٬اگر امکانات عملى يکسان در
اختيارشان قرار ميگرفت ٬قادر به کسب همان تحصيالت بودند امريست باطل·
تاٽير امپرياليسم روانى و فاشيسم بر روى فرد و يا گروه تحقير شده اينست که تحقير شده
گان در هر دو حالت زير سلطه نگاه داشته ميشوند· پس از جنگ جهانى دوم مردم هيچ
کشور غير اروپايى مانند مردم عرب اينچنين در معرض آٽار مخرب امپرياليسم روانى قرار
نگرفته اند·
ما در اينجا توسط امپرياليسم روانى در خدمت منافع اقتصادى و استراتژيک ابرقدرتها عمل
نموده– و به اين باور کشانده شده ايم که به منافع خودمان و مردم يهود کمک کرده ايم· ما
از مردم اسراييل بخاطر ساختن کشورشان با شادى ٬گرمى و قدردانى استقبال و در فهرست
امپرياليسم روانى اسراييل را در باالترين رتبه اهميت قرار داده ايم – به عبارت ديگر خود
را با اسراييل يکسان تلقى نموده ايم·
ما با دولتهاى عربى و مبارزه آزاديبخش فلسطينيها با تحقير ٬توهين و نفرت برخورد نموده
ايم و مقام آنان را تا پايينترين بخش فهرست تنزل داده ايم· ما بصورتى پيوسته خودمان را
وقف مقايسه ميان دو طرف نموده ايم ٬يکى را ستايش و ديگرى را تحقير و هرگز در مورد
علل اختالفات ميان آنان سوال نکرده ايم·
با نشان دادن اينکه آنها در چشمان ما ٬در مقايسه با اسراييليها ٬از اهميت کمترى
برخوردارند بذر نااميدى را در ميان اعراب افشانده ايم ٬توسط ارزشها و فشارهايمان
اعراب را وادار به انجام اقدامات نااميدانه و تالشهاى ياس آور براى خودنمايى نموده ايم٬
آنان را نيمه انسان توصيف و در نتيجه ناگزير به انجام اقداماتى کرده ايم که ظاهرا مدرکى
دال بر نيمه انسان بودنشان را به ما اراٸه داده است·
ما هرگز در مورد اينکه چرا اعراب اينگونه رفتار نموده اند ٬چرا اينچنين فرياد کشيده اند
سوال نکرده ايم و بر اين درک باقى مانده ايم که اسراييل مسئله مردم يهود را حل کرده
است و هرگز بر آن نشده ايم که بدانيم چرا اعراب مخالف اسراييل هستند· ما در جهت پى
بردن به علل فٸودال بودن برخى از دولتهاى عربى يا علل وقوع داٸمى کودتا و انقالبات در
ديگر دولتها هرگز تالش ننموده ايم ٬از قبول اينکه چيزى مانند امپرياليسم وجود دارد
سرباز زده ايم و به همين دليل قادر به شناسايى اصول امپرياليسم و شيوه هايش نشده ايم·
اساس اين امتناع آگاهانه و يا ناآگانه در اين حقيقت نهفته است که ما از امپرياليسم استفاده
ميکنيم ٬که خودمان مستقيم و يا غير مستقيم امپرياليسم هستيم· ما چنان به زندگى در يک

جامعه امپرياليستى خو گرفته ايم که در حقيقت از ساختار امپرياليستى – به همان شيوه که
از ساختار امپرياليستى در کشور خودمان آگاه نيستيم – با خبر نيستيم·
يک اسراييل خوشبخت ٬اينکه نفت اعراب توسط قدرتهاى مهربان کنترل ميشوند ٬براى ما
چيزهاى خوبى هستند· ما توسط ارزشها و مواضعمان راه را در کشورهاى عربى براى
دخالتها هموار نموده و در نتيجه به عدم توسعه دولتهاى نيرومند ٬مستقل و مردمى يارى
رسانده ايم· درپايان جنگ جهانى اول ٬پس از «رهايى» دولتهاى عربى از امپراطورى
عٽمانى ٬جهان اقتصادى ٬سياسى و روانى امپرياليسم دايره اى جادويى را گرد اعراب ايجاد
نموده است· ايجاد سيستم قيموميتى خود را بخصوص بر اساس تحقير اعراب پايه گذارى
نمود·
اعراب از آن زمان به بعد در جهت رهايى خود به معناى واقعى تالش نموده اند اما با
اقدامات نااميد کننده ى آنان با نفرت بيشترى که به نوبه خود با افزايش نااميدى بيشتر
مواجه شده برخورد شده است· آنها هنوز با آزادى فاصله بسيارى دارند·
امپرياليستها به رژيمهاى عربى ضعيف ٬به آسانى قابل کنترل و يا اينکه خود قادر به
تقويتشان باشند ٬که آنها نيز به دولتهاى قابل کنترل مبدل ميشوند ٬عالقمندند·
امپرياليستها در جمهوريها بدنبال رژيمهايى هستند که بتوان آنان را از طريق تهديد و آلت
دست قرار دادنها تحت تاٽير قرار داد· در پادشاهيها از شيوخ توسط اراٸه پول و حفاظت از
تخت و تاجشان و پادشاهان حمايت مينمايند· رژيمهاى جمهورى و مردم توسط تحقير٬
توهين و استهزاى امپرياليسم روانى ضعيف نگاه داشته ميشوند– و در شيخ نشينها و
کشورهاى پادشاهى براى نيرومند نگاه داشتن حاکمان بر عليه جنبشهاى مقاومت همان
کارزار روانى بکار گرفته ميشود· پس از آن توسط تضعيف روانى نيروهاى پيشرو ميتوان
آنان را با کمک پول و وعده هاى کاذب پراکنده نمود·
ما در اين امرمشارکت داريم· تا کنون چند بار خنده تمسخر آميز خود را نٽار کودتاهاى
دولتى در عراق نفت خيز نموده ايم ٬چگونه به گونه اى انحرافى به جنبشهاى مختلف عربى
که خود را سوسياليست مينامند خنده ايم· به عبارت ديگر ما همراه با ممانعت از توسعه
کشورهاى عربى تمام تالش خود را در جهت توسعه اسراييل بکار ميگيريم· ما به اسراييل
کليه پشتيبانيهاى ممکن سياسى ٬اقتصادى و اخالقى را اراٸه ميدهيم – تا آن ميزان که حتى
زمانيکه دولتهاى ما و يا سازمان ملل بخاطر شرم بايد اقدامات اسراييل را محکوم نمايند ٬ما
مردم ٬به اسراييل درک و همدردى اراٸه نموده و بخاطر اقدامات آنان عذر و بهانه مياوريم·
به باورمان آنچه که سربازان و پليس اسراييل بر عليه اعراب انجام ميدهند مشروع اند چرا
که آنها را اقدامى تالفى جويانه بر عليه اعراب قلمداد مينماييم· ما يک بار و براى هميشه
تصميم گرفته ايم که اعراب حمله و اسراييليها از خود دفاع ميکنند· ما به دنبال دانستن
اينکه اين ماجرا چگونه آغاز شد نيستيم ٬همواره از اقدامات اعراب آغاز ميکنيم و به همين

دليل موفق ميشويم که به اقدامات اسراييل بعنوان طبيعى ٬قابل احترام ٬مشروع و ضرروى
نگاه کنيم·
و ما ٬جهت نشان دادن اينکه اسراييليها محقند و اعراب دراشتباه ٬از گمراه کننده ترين و
نفرت انگيزترين استدالل امپرياليسم روانى بهره بردارى مينماييم :ساختار پارلمانى
اسراييل ٬تقسيم به ظاهر مساوى درآمد ميان آنان ٬جنگلهايشان ٬زمينهاى کشاورزى و
باغهاى پرتقالشان که آنان خود را مالکشان مينامند· اگر چه براى هر يک از ما بيهوده
بودن چنين استداللى بايد کامال آشکار باشد اما بصورتى پيوسته و بدون اعتراض بکار
گرفته ميشوند·
و نه فقط در مورد آسياى غربى ٬در سال  ١۹٦۸ما در سوٸد و بقيه اروپاى غربى شاهد
کارزار گسترده اى بوديم براى به رسميت شناختن سياسى کشور جدايى طلب بيافرا و در هر
مقاله اى منش دمکراتيک بيافرا ٬تحصيالت عالى و مذهب مسحيت را ٬به منظور برتر جلوه
دادن آنان از بقيه نيجريه ايها و بمنظور مستحق دانستن آنان براى داشتن دولتى براى
خودشان ٬برجسته نموديم· آيا انجام اقدامى توسط شخصى آموزش ديده تر مشروعتر از
انجام همان اقدام توسط فردى با پيشينه ديگر است؟ در سوٸد گاهى ٬زمانيکه در مورد
ديگران و خودمان قضاوت ميکنيم ٬اينچنين به نظر ميايد·
امپرياليسم روانى بدين ترتيب در آسياى غربى به دو شيوه عمل مينمايد ٬بخشا توسط
تضعيف روحيه کارگران و حمايت اخالقى از اسراييليها ٬در به ترتيب ٬اقدامات عمرانيشان·
و بخشا توسط توجيه اقدامات اعراب بعنوان شرم آور و اقدامات اسراييليها بعنوان مشروع·
بهمين دليل اعراب و اسراييليها در تمام موارد از يکديگر دور شده اند· در مورد آنها چنان
متفاوت نظر داده ميشود و در چنان وضعيت کامال متفاوتى قرار داده ميشوند که امکانات
آنان جهت برخورد با يکديگر و قلمداد نمودن يکديگر بعنوان برابر ٬تقريبا بصورت کامل٬
از ميان رفته است ٬و بدين ترتيب توسط ارزشهايمان مانع از حل مسئله فلسطين ميشويم·
ما دولتهاى عربى را بى ٽبات و مهاجم نموده ايم و همزمان چنان کرده ايم که اسراييل خود
را بعنوان ابر مرد قلمداد مينمايد ٬رهبران عرب را به انجام وحشتناکترين جنگها و اقداماتى
نااميدانه و اسراييليها را به صهيونيسمى گسترده و چيزى که به نظر انتقامى براى نابود
نمودن ترور و توهينهاى نازيها باشد تشويق نموده ايم· مشارکت عاطفى و سياست به
يکديگر وابسته اند· اما يک مشارکت عاطفى بى اعتنا به کسب دانش اراٸه دهنده سياستى
بسيار متزلزل خواهد بود·

هويت فلسطينيان
افراطى ترين نتيجه – ى ارزشها و نابيناييهاى ما خيانتمان به اعراب فلسطينى است· ما
هويت آنان را بعنوان يک قوم ٬حقوق انسانيشان را براى قانونى نمودن يک استعمار و يک
اعالميه ناعادالنه سازمان ملل متحد ٬ديکته شده از جانب ابرقدرتها ٬انکار نموده ايم·

ما بمنظور کمک به مردمى مفلوک ٬مردمى که بدليل نزديکى بسيار زيادشان با ما
ميتوانستيم خود را با آنان يکسان تلقى نماييم ٬گروه کوچکى از مردم دور از خود را که
نميشناختيم قربانى نموديم· يکبار ديگر ارزشهاى ما :سفيدها ٬نزديکان ٬حق پيشرفته ها·
ما تا به آنجا پيش رفتيم که حق فلسطينيان را در اينکه در کشور خودشان زندگى کنند انکار
نموده ايم – بيش از اين بسختى ميتوان حق ديگران را مورد تحقير قرار داد· ما اين را که
اسراييليها اکنون در جايى زندگى ميکنند که فلسطينيان در گذشته زندگى ميکردند بعنوان
امرى عادالنه پذيرفته ايم·
ما با توسل به ظاهر سازى ٬از طريق اعالم اينکه دولت مستقلى به نام فلسطين و به همين
دليل مردم فلسطينى هرگز وجود نداشته اند ٬در جهت تبرٸه خودمان و اسراييليها تالش
نموده ايم – چرا اين پناهنده گان بايد دقيقا در فلسطين زندگى کنند؟ آنها اعرابى هستند مانند
اعراب ديگر ٬و دولتهاى عربى البته به اندازه کافى فضاى آزاد دراختيار دارند· در ضمن
اعراب ابتدا در دهه ٦٦٦به فلسطين آمدند و يهوديان هزاران سال در آنجا زندگى کرده
بودند· عالوه بر اين اعراب از کشور بدرستى نگهدارى نکردند – و ببنيد که چگونه سرسبز
شده است! ما چنين کرده ايم·
با داشتن حق بر روى شيوه زندگى اشرافيمان زندگى ديگران را به بازى گرفته ايم· تو
گويى که حق محل اقامت با رد و بدل نمودن عبارات قابل لغو شدن بود ٬احتماال اينچنين
تصور نموده ايم·
ما از بکار بردن عبارت فلسطينيان دست برداشتيم« ٬پناهنده گان»« ٬اعراب» يا «پناهنده
گان عرب» را جايگزين آن نموديم· اگر کسى تصادفا از آن عبارت لغو شده استفاده کرد ما
گفتيم :اما يهوديان همواره در فلسطين زندگى کرده اند ٬آنها نيز بايد به همين دليل فلسطينى
ناميده شوند· – بدين ترتيب عبارت غير قابل استفاده شد·
ما مسئله فلسطين را ٬که از ابتدا بر سر مناقشات ميان گروههاى مردمى مخلتف در فلسطين
بود ٬به گونه اى تفسير نموديم که مسئله بر سر تالش اسراييل بخاطر صلح و مرزهاى به
رسميت شناخته شده است· چه مرزهايى؟ صلح بر اساس شروط چه کسى؟ و ما تحقير خود
را بر روى اردوگاههاى پناهنده گان سرازير نموديم ٬چنان که گويى مردم فلسطين را به
اندازه کافى تخريب ننموده بوديم ٬به آن مردم رانده شده توهين کرديم به دليل اينکه منفعل و
کاهلند و براى ادامه زندگى در جهت دريافت کمک از سازمان ملل متحد تالش مينمايند·
ما آنان را سرزنش کرديم بخاطر اينکه نشسته و به «نواى فريبنده» راديو قاهره و سوريه
گوش ميکنند ٬براى آنان با لحنى تمسخر آميز دلسوزى کرديم بخاطر اينکه «اميد بيهوده اى
را» در مورد يک بازگشت احتمالى «تقويت» ميکنند ٬آنانى که خود را در واحدهاى
پارتيزانى سازماندهى و به اسراييلها حمله کردند مورد لعن و نفرين قرار داديم و
تروريستهاى عرب ٬جاسوس و قاتل خوانديم·

با اين امپرياليسم روانى ٬تضعيف و بى هويت کننده ٬ما نه تنها به استعمارگران يهودى
بلکه به خودمان براى پنهان نمودن خيانتمان کمک کرده ايم· اسراييليها دقيقا اينگونه
استدالل ميکنند ٬و ما خود را صرف تبليغات آنها نموده ايم به دليل اينکه براى ما بسيار
مناسب است· در سپتامبر  ١۹٦۸من از آرون کددان ٬يکى از مشاوران لوى اشکول ٬شنيدم
که گفت« :ما بايد بر اساس نظراتمان با هويت فلسطينى مخالفت کنيم· ما نيروهاى مترقى
فلسطينى را در صورت برقرارى تماس با آنان تقويت نموده و اين ميتواند به معناى افزايش
تهديدى باشد بر عليه خود ما·»

 ·۲استعمار صهيونيستى و امپرياليسم انگليس
استدالل براى استعمار
بنا بر درک من عبارت «استعمار» داراى دو مفهوم اساسى است· يک روى آن مٽبت است
و درباره شهرکها و کشت و کارها در مناطق محاصره شده – ى غير قابل استفاده صحبت
ميکند· و روى ديگر آن منفيست و از تصرف و استفاده از مناطقى سخن ميراند که اقوام
ديگر از قبل ٬زمانى که تصرف رخ داد ٬در آنها ساکن بودند· اغلب استعمارگران بر اساس
هر دو مفهوم ٬براى مٽال مهاجران سفيد پوست در آفريقاى جنوبى و رودزيا ٬انگليسيها در
نيجريه ٬فرانسويها در ويتنام و هلنديها در اندونزى ٬استعمار نموده اند·
ميتوان تقريبا همواره گفت که استعمارگران ميتوانند زيرک باشند چرا که جنگلها را تميز٬
خندقها و باتالقها را نهرکشى و آنان را به مزارع حاصلخيز مبدل مينمايند· آنها اغلب بخاطر
حفظ جان خود ٬همچنين بخاطر دفاع از کشت و کار و خانواده خود در مقابل شورشيان که
ميسوزانند ٬غارت ميکنند و ميکشند به مبارزه ناگزير گشته اند· بسيارى از زنان و کودکان
اروپايى بطرز بسيار وحشيانه اى بدست چنين خرابکارانى کشته شده اند·
از اين نظر استعمارگران يهودى تفاوتى با ديگر استعمارگران نداشتند··· حتى امروز ٬تقريبا
 ۹٦سال پس از آغاز استعمار ٬زنان و کودکان توسط مردمان بومى بقتل ميرسند· اما اين
استعمار داراى برخى از ويژگيهاى خاص خود است· استعمارگران از کشورى مادر و با يک
نيروى نظامى نيرومند براى حفظ آنان نيامدند ٬بلکه به طلب يارى از ديگر ابر قدرتها
ناگزير بودند· استعمارگران اسراييلى بر اساس ايدٸولوژى خاص خود و اينکه بر اساس
درکشان آنان را مستحق زندگى در آنجا مينمود راهى فلسطين شدند·
به گفته داويد بن گوريون ٬يکى از رهبران برجسته استعمارگران و بعدها نخست وزير در
اسراييل تاسيس شده ٬ايدٸولوژى – صهيونيسم – از دو منبع تغديه ميشد« :منبع اول –
اعتقاد مسيحايى عميق ٬غيرمنطقى ٬غير وابسته به زمان و مکان ٬و به همان قدمت
يهوديت بود· ريشه آن به روايتهاى مربوط به ابراهيم ٬اولين عبرى ٬که خداوند به او گفت:
[من اين سرزمين را به فرزند تو خواهم داد]· ( ».)I. Mos. 12:7بازميگردد·

«منبع دوم صهيونيسم تحوالت اجتماعى و ملى رخداده در اروپا در دهه ١۸٦٦بود٬
تحوالتى که در ميان بهترين جوانان يهودى اعتقاد به اين ارزش را اراٸه ميداد ٬که انسانها
و مردم براى افتخار خود ٬براى رهايى و قيام ملى ميجنگيدند و راه را براى هموار نمودن
١
مسير جديد رستگارى – ه مورد انتظار :بازگشت به کار و خاک اصلى ٬هموار مينمودند·»
دليل انتخاب فلسطين براى يهوديان استعمارگر از جانب خدا اين بود که ابراهيم هنگاميکه
خداوند با او صحبت کرد آنجا ايستاده بود· و پس از ابراهيم دولت يهوديان دو بار در آنجا
وجود داشت ٬که آخرين آن توسط روميها در سال  ١٤٧پس از ميالد مسيح نابود شد.
يهوديان ٬از سويى ديگر ٬در رابطه با اسارت بابليها در دهه ٧٦٦قبل از ميالد مسيح
۲
پراکنده شده بودند· تنها حدود  ٣٦٦٦٦نفر از اسارت به فلسطين بازگشتند·
اين اطالعات تاريخى کتاب مقدس اساس استدالل استعمارگران است براى تاسيس کشور
اسراييل· کليه کسانى که طى هزاران سال در آنجا ٬در غياب يهوديان ٬زندگى کرده بودند
غريبه محسوب ميشدند· بن گوريان مينويسد« :طى  ۲٦٦٦سال فاتحان بيگانه بر کشور
حکومت کرده بودند» روميها ٬بيزانيها ٬ايرانيها ٬اعراب ٬صليبيون ٬مغولها ٬مصريها٬
٤
ترکها و انگليسيها·
کليه استعمارگران هنگام آغاز به نحوى در مورد ديدن انسانهاى ساکن در محل قصور
ورزيده اند· بن گوريون تنها در مورد فاتحان و اينکه منطقه در دهه « ٦٦٦مورد هجوم
مذهب اسالم و مردم عرب زبان قرار گرفت» سخن ميگويد· گر چه بن گوريون صاحب برگ
برنده ايست که هيچ استعمارگر ديگرى داراى آن نيست ٬اينکه در فلسطين هنگاميکه
صهيونيسم زاده شد يک اقليت يهودى زندگى ميکرد·
بر اساس ارزيابيها فلسطين در ميانه دهه ١۸٦٦جمعيتى ٬تقريبا ٬بالغ بر  ۲٦٦٦٦٦نفر
داشت ٬که  ۲٦٦٦٦نفر از آنان يهودى بودند· بدين ترتيب بن گوريون قادر به طرح استدالل
ديگريست ٬اينکه قوم يهود «هرگز بصورتى کامل کشور مادرى خود را ترک نکرده بود»·
توجه به آن ده درصد کامال مناسب بود· اينکه صهيونيستها براى توجيه استعمار خود در
فلسطين چگونه و تا اين درجه قادر به بهره بردارى از کليه استداللت موجود بوده اند را
ميتوان اينگونه توضيح داد که صهيونيسم چنان دير متولد شد که در همانزمان استعمارگر
بودن بعنوان امرى غير اخالقى قلمداد شده بود و متقاعد نمودن مردم در مورد اينکه
صهيونيسم خوب بود اهميت بسيارى داشت – هم قدرتهاى بزرگ و هم يهوديان ٬هر دو بايد
متقاعد ميشدند· در آغاز تنها شمار اندکى از يهوديان جهان به دعوت صهيونيستها پاسخ
مٽبت دادند· اينکه مردم از قبل در فلسطين زندگى کرده بودند ٬حتى االامکان ٬بايد از نظرها
پنهان نگاه داشته ميشد· در پايان دهه ١۸٦٦چند صد هزار فلسطينى مخفى نگاه داشته
شدند·
 -١داويد بن گوريان ٬قيام اسراييل ٬سفارت اسراييل ٬استکهلم  ٬ ١۹٦۲ص٧ .
 .۲هربرت تينگستن ٬اسراييل مورد تهديد ٬ ١۹٦٥ Aldus ٬ص۸ .
 .٤بن گوريون . ibid٬ص ٥

١٬۲ميليون فلسطينى در سال  ١۹٣۸مخفى نگاه داشته شدند· بن گوريون در سال ١۹٦۲
چنين نوشت« :دولت اسراييل در مى  ١۹٣۸تاسيس شد· در آنزمان چهار کشور آسيايى در
راه بدست آوردن استقالل خود بودند :هندوستان ٬پاکستان ٬برمه و سيالن ٬و دهها کشور
جديد ديگر نيز پس از آن در آسيا و آفريقا ظاهر شده اند· اما ظهور اسراييل در اين دو
بخش جهان يا آنهايى که در خالل سالهاى پيش رو ظاهر خواهند شد به ايجاد اين کشورهاى
جديد شباهتى ندارد·
آنها توسط در هم شکسته شدن يوغ استعمار قدرتهاى اروپايى (انگليس ٬فرانسه ٬بلژيک و
هلند) ايجاد شدند· مردم اين کشورهاى جديد ٬که صدها سال در کشورهاى خود زندگى کرده
بودند ٬دهها يا صدها سال قبل از آن تحت انقياد امپراطوريهاى قدرتمند اروپا -فارس قرار
گرفته بودند· اين مردم هنگامى مستقل شدند که فاتحان اروپايى به عقب نشينى ناگزير
گشتند· اما در مورد اسراييل اينچنين نيست· ظهور اسراييل در تاريخ جهان نادر است:
اين ٽمره بازگشت صيون است· اسراييل شايد تنها کشور جهان باشد که ميتوان در موردش
٣
اينچنين گفت :در ابتدا وهم و پندار بود·»
صهيونيسم از اين استدالل که فلسطين هنگاميکه استعمار آغاز شد بدبخت ٬بيچاره و
مخروبه بود نيز به شيوه اى بسيار اساسى بهره بردارى نموده است·
اين بهانه بود  -مانند ديگر کشورهاى ديگر که نزديک به  ٣٦٦سال توسط سلطان عٽمانى
در استانبول اداره شده بودند· جنگل زداييها بخش بزرگى از آسياى غربى را لم يزرع نموده
بود·
بنابراين استعمارگران آمدند و جنگلها را کاشتند و آبيارى مصنوعى – ه مناطق رها شده را
سازماندهى نمودند· و اين استدالل را از قانونهاى قديمى عٽمانى آوردند که مقرر مينمايد:
آنکسى که زمين استفاده نشده را کشت و زرع ميکند بايد مالک آن زمين قلمداد بشود·

سازمان و روش
يهوديان طى دو هزار سال در اروپا مورد اذيت و آزار و ظلم و ستم ٬به استهزا و مسخره
گرفته شده بودند .در آغاز دهه ١۹٦٦بنا بر ارزيابى صهيونيستها بيش از  ١٦ميليون
يهودى در جهان وجود داشتند ٬بخش بزرگى از آنان پراکنده در سراسر قاره اروپا·
هدف صهيونيسم حل به اصطالح مسئله يهوديان بود .استعمار فلسطين بر خالف ديگر
مستعمره سازيها بيان يک ناسيوناليسم بود.
مسئله فقط اين بود که مردمى از قبل در فلسطين زندگى ميکردند ٬مردمى که رفته رفته هم
از ناسيوناليسم برانگيخته شدند و هم اينکه در مورد مالکيت بر روى کشور خود حق
داشتند·
 .٣بن گوريون ٬.ibid ٬ص٦ .

ميان سالهاى  ١۸۸۲تا  ١۸۹٥چند هزار يهودى به فلسطين مهاجرت نمودند .در اوت
 ٬ ١۸۹٥بمنظور سرعت بخشيدن به مهاجرت اولين کنگره صهينويستها در باسل تشکيل
شد .رهبر کنگره تئودور هرتسل –ه اطريشى بود ٬که يکسال پيش از آن کتاب «کشور
يهودى» را منتشر نموده بود· کنگره تاسيس «خانه اى» را براى قوم يهود در فلسطين
هدف صهيونيستها تعيين نمود· (تا آغاز  ١۹٣۲که «دولت» جايگزين آن شد اصطالح
محترمانه «خانه» بصورتى مداوم مورد استفاده قرار گرفت·)
هرتسل در دفترچه خاطراتش که پس از آن منتشر شد نوشت« :اگر قادر به خالصه نمودن
کنگره باسل در يک جمله بودم – امرى که آشکارا قادر به انجام نيستم – ميگفتم :من در
٧
باسل کشور يهودى را تاسيس کردم·»
يکسال پس از کنگره اٸتالف استعمار و کميته استعمار يهودى ١۹٦١ ٬صندوق ملى
يهودى ٬تاسيس شدند .بدين ترتيب توسط يهوديان همه چيز براى آغاز يک استعمار برنامه
ريزى شده ٬بازبينى شده در کشورهاى مختلف ٬و تالش براى يافتن يک قدرت بزرگ
پشتيبان و حامى براى صهيونيسم مهيا شد· با توجه به نتيجه آن ٬آغاز کار چندان آسان
نبود.
در پايان دهه  ١۸٦٦تنها چند ده هزار يهودى از اطريش به فلسطين آمدند و همزمان در
آغاز دهه  ١۹٦٦صدها هزار در آمريکا منزل گزيدند· نتيجه ٬قيصر آلمان و دولت انگليس
از حمايت طرحها در مورد ايجاد مستعمره در فلسطين سرباز زدند·  ١۹١٣شمار يهوديان
در فلسطين  ۸٧٦٦٦يا  ۸درصد از کل جمعيت آنجا بود· ٦در خالل جنگ جهانى اول يک
سوم از آنها فلسطين را ترک کرده بودند·
هنگاميکه صهيونيستها براى قانونى نمودن طرحهاى خود موفق به دريافت کمک از هيچ
قدرت بزرگى نشدند به تغيير روش در خود – ه فلسطين مبادرت ورزيدند· ناسيوناليسم را
در ميان استعمارگران برانگيختند و سياست تبعيص در مورد فلسطينيان به اجرا گذاشته شد
– ميتوان آنرا اينچنين توصيف نمود که توسط تشکالت يهودى مستعمره اى «غيررسمى»٬
٥
هنگاميکه در ايجاد «قانونى» آن شکست خورده بودند ٬ايجاد شد·
تمام تالشها بمنظور ممانعت از استخدام نيروى کار فلسطينى توسط کشاورزان يهودى بکار
بسته شد – که در آغاز دشوار بود چرا که امکان پرداخت دستمزد کمتر به فلسطينيان وجود
داشت .و آنها براى ساخت وساز جامعه اى يهودى به آنجا رفته بودند ٬بخصوص در
«الجليل باکره»· يکى از رهبران صهيونيست ٬جوزف ويتکين ٬براى مهاجرت جوانان
يهودى تبليغات مينمود که براى تکه و پاره نمودن شريران و فدا کردن جان خود براى
ميهن آماده بودند·
 .٧تئودور هرتسل ٬Tage Bücher ٬بخش  ۲ص .۲٣ .همچنين به هرتسل ٬متون انتخاب شده ٬انتشارات  ٬ab Herzliaاستکهلم  ١۹٣٣نگاه
کنيد·
 ٬ ١۹٦٦ Beyrouth ٬Le colonialisme sioniste en Palestine ٬F. A. Sayegh .٦ص ٬ ۸ .و  ٬.ibid ٬Tingstenص۲٣ .
 ٬.ibid ٬Sayegh .٥ص٥ .

«بياييد و به مردم خود خدمت کنيد» ٬شعارى بود که براى جلب جوانان سرگردان قوم يهود
در شيپور احضار خود مى دميد .به گفته ويتکين براى ظهور يک تولد دوباره ى ملى تنها
آمدن يهوديان به کشور يهودى کفايت نمينمود· «کارگران يهودى و زبان عبرى نيز بايد
ميامدند·» ابتدا پس از انجام کارها توسط يهوديان در اين جامعه جديد و پس از فراهم آمدن
شرايط براى غلبه بر خودخواهيهايى که تنها در خدمت خشنود نمودن منافع شخصى
۸
خودمان قرار دارد ٬ابتدا در آنزمان کسب آزادى ملى امکانپذير خواهد بود·
شعارهاى جارى ديگر از اين دوران «غلبه بر کار»« ٬استقرار تعاونى» و «کار يهوديان و
کمک متقابل» بودند .بمنظور دسترسى به کارگران فلسطينى ٬آنان بصورتى غير طبيعى
«کارگران روز مزد» ناميده شدند.
اينچنين استدالل ميشد ٬اگر يهوديان بنا بر درک گذشته خود ٬که براى کار کشاورزى در
فلسطين تنها اعراب مناسب بودند ٬آنها (يهوديان) ديگرنميتوانستند در کشور بمانند« .اگر
يهوديان کشاورز و کارگر مزرعه نميشدند شهرهاى يهودى به يک قشر سطحى از
زمينداران بزرگ يهود با کارگران عرب مبدل و بدين طريق تبديل فلسطين به کشورى
۹
يهودى غيرممکن ميشد».
استعمارگران در خالل مراحل اوليه استعمار آفريقاى جنوبى توسط اروپيها در مورد دادن
اجازه مهاجرت به اروپاييهاى فقير ٬اروپاييهاى متعلق به طبقه کارگر صحبت ميکردند .آنها
در مقايسه با يهوديان در فلسطين به نتيجه اى خالف آن دست يافتند :سلطه سفيدها در
آفريقاى جنوبى تنها از طريق مبدل نمودن آن به يک طبقه برتر امکانپذير ميشد· -طبقه
کارگر براى آفريقاييها محفوظ نگاه داشته شد.
رويکرد يهوديان در نگاه اول به نظر بيشتر متوازن آمد – يهوديان اين روش را انتخاب
کردند چرا که بمنظور بهره بردارى از فلسطينيان مايل به استفاده از روش سفيدها در
آفريقاى جنوبى نبودند  -اما نتيجه براى هر دو برابر شد ٬چه براى فلسطينيان و چه براى
آفريقاييان که تحت سيستم ديگرى قرار گرفته بودند· در اينجا در حقيقت سياست استٽمار
يهودى به ترتيبى آغاز شد که سرانجام منجر به اخراج فلسطينيان از کشور خودشان شد·
استخدام کارگران فلسطينى به منزله خيانتى به مردم يهود تلقى و در حد توان در جهت عدم
انجام معامله با غير يهودى تالش شد .تاکتيک استعمارگران يهودى بديهيست :کوتاه نمودن
تدريجى دست مردم بومى از کشور خودشان – البته با روشهاى «پيشرفته» تا زمانى که
مردم بومى سر به شورش برنداشته اند -بر خالف ديگر استعمارگران بجاى تصاحب زمين٬
تالشها بر روى خريد آنها متمرکز شد و بمنظور قانونى نمودن استعمار کوششها براى
دريافت حمايت از يک قدرت بزرگ ادامه يافت .بسيار زيبا – اما در واقع با نقابى از سياست
مستقيم نژادپرستانه.
 ٬The Labour Movement in Israel ٬Walter Preuss .۸جنبش کارگرى در اسراييل ٬بيت المقدس  ٬ ١۹٦٧ص۲٧-۲٣ .
 ٬.ibid ٬Preuss .۹ص ۲٤-۲۲

تضمين «خانه ملى»
انگليسيها صدها سال آزادانه با قلمرو ديگران معامله کرده بودند ٬اينکه صهيونيستها
بتدريج موفق به جلب توجه آنان شدند امر عجيبى نبود .البته ٬سر انجام زمانيکه دولت
انگليس به حمايت از يک مستعمره يهودى در فلسطين تن در داد به داليل خودخواهانه و
امپرياليستى بود .در  ۲نوامبر  ١۹١٥وزير امور خارجه انگليس ٬آرتور بالفور ٬به نوشتن
نامه اى به رهبر انگليسى صهيونيستها ٬بارون لٸونل والتر روتشليد ٬تظاهر نمود:
«دولت اعليحضرت با کمال ميل به ساخت و ساز خانه ملى در فلسطين براى مردم يهود
توجه دارد ٬و با تمام توان در جهت تسهيل دستيابى به اين هدف تالش خواهد نمود ٬در
حاليکه درک اين مسئله بايد روشن باشد که نبايد عملى در جهت نقض حقوق شهروندى و
مذهبى مردم موجود غير يهود در فلسطين ٬يا حقوق و جايگاه سياسى که يهوديان در
کشورهاى ديگر از آنها بهره ميبرند ٬صورت پذيرد».
بارون در حقيقت خودش در جريان تهيه اين اعالميه مشارکت – اما در انظار عمومى چنين
نشان داده شده بود که آن تصميم توسط دولت انگليس ٬از روى نيتى پاک ٬گرفته شده بود.
اعالميه از سال  ١۹١٧آماده و بصورتى جمعى توسط رهبر صهيونيستها و نماينده گان
١٦
دولت انگليس تهيه شده بود.
دغلکاريهاى انگليس در جهان عرب در خالل جنگ جهانى اول يک دورويى امپرياليستى
هدايت شده بود.
 ١۹١٧از جانب آنان به اعراب وعده استقالل داده شده بود و به اين ترتيب يکسال پس از
اعراب را به شورش بر عليه ترکهاى متحد آلمان ترغيب نموده بودند·
چند ماه پيش از آغاز شورش انگليس ٬فرانسه و تزار روسيه اعراب در خفا بر سر
چگونگى تقسيم امپراطورى سلطان به توافق رسيده بودند· بر اساس اراده انگليسيها و
١١
فرانسويها (آقايان سايکس و پيکوت) بخش بزرگى از فلسطين بين المللى ميشد.
انگليسيها پس از توافق فرانسوى-انگليسى بسرعت پشيمان شدند· آنها بمنظور ممانعت از
نزديک نمودن برخى (فرانسه) به ساحل شرقى کانال سوٸز بايد به حفظ کنترل خود را بر
روى فلسطين ادامه ميدادند و بدليل عدم داشتن توان در کوتاه نمودن دست فرانسويها در
مورد بهره بردارى از صهيونيستها تصميم گرفتند· يک مستعمره يهودى تحت حمايت
انگليس در فلسطين هم اراٸه دهنده منافعى در دراز مدت بود و هم اينکه در جنگ جهانى
آماده کننده شرايط براى اراٸه حمايت مطلق يهوديان ٽروتمند به متحدان· فرانسويها به اين
امر اعتراضى نميکردند· اعراب ٬البته ٬تا قبل از تالشى امپراطورى عٽمانى ٬از ماجرا با
خبر نشدند·
 ٬Reality -١٦کمپانى لونگمان و گرين·  ٬ ١۹٤۹فلسطين ٬ J. M. N. Jeffries ٬فصل ١١
 ٬.ibid ٬Sayegh .١١ص١۲ .

بعنوان تشکر بخاطر شورششان به اعراب باهوش اجازه داده شد که تحت قيموميت
قدرتهاى متمدن بزرگ اروپايى قرار بگيرند ٬قدرتهايى که ميتوانستند از آنان ٬تا زمان بلوغ
براى مراقبت از خود ٬حفاظت نمايند .اعراب فلسطينى به اين افتخار دست يافتند که
کشورشان بعنوان خانه ملى يهوديان انتخاب ميشد .قيموميت عبارت جديدى بود براى
مستعمره يا تصرف ٬اختراع شده براى اراٸه فضايى از نيکو کارى -ه بدون غرض به
قدرتهاى بزرگ استعمارگر· قيموميت توسط جامعه ملل تحريم شد و در نتيجه در عمل مورد
قبول خدا بود· انگليس با ملبس نمودن حاکميتش به لباس قيموميت قادر به ساخت و ساز
امپراطورى نفتى خود در آسياى غربى شد· جامعه ملل در آسياى غربى به همان اندازه اى
به قدرتهاى بزرگ خدمت کرد ٬که سازمان ملل متحد در سال  ١۹٣٥قصد آنرا داشت·

مهاجرت در حين تظاهرات
استعمارگران اينک در فلسطين و بر روى زمين ديگران حق خود را نسبت به يک خانه
ملى« ٬به رسميت شناخته شده» ٬بدست آورده بودند· استعمارگران بيشترى به داخل هجوم
آوردند و پارلمانى يهودى و نوعى دولت – نه براى فلسطينيها ٬اما براى (Yishuvجامعه
يهودى) ٬دولت يهودى در دولت ٬ساخته شد .اين دولت البته پس از انتخاب صهيونيست
انگليسى ٬سر هربرت ساموٸل ٬توسط حکومت امپرياليستى بعنوان اولين مامور عاليرتبه
انگليس براى فلسطين ضعيفتر نشد· ١۲استعمارگران به استراتژى برقرارى کمترين ارتباط
ممکن با فلسطينيها ادامه دادند .با کمک سرمايه از خارج اقتصاد در بخشهاى يهودى
بسرعت توسعه يافت در حاليکه جامعه فلسطين تضعيف ميشد·
موج بزرگ مهاجرت در ادغام با سوء ظن در مورد اينکه انگليسيها در راه بخشيدن
فلسطين به يهوديان بودند ٬فلسطينيان را به مقاومتى نوميدانه وادار نمود .تظاهرات خونين٬
بزرگترين  ٬ ۲١-١۹۲٦بى وقفه رخ ميداد .اولين جنگ آزاديبخش فلسطين از  ١۹٤٦تا
 ١۹٤۹ادامه يافت«( .شورش» يا «اغتشاش» عباراتى بودند که توسط استعمارگران
١٤
انگليسى براى اين فعاليتهاى مبارزاتى استفاده ميشد·)
انگليسيها از  ١۹١۸تا  ١۹٣٥نااميدانه در جهت ايجاد تعادلى ميان فلسطينيان و
استعمارگران تالش نموده بودند· از همان  ٬ ١۹۲۲توسط اعالميه بالفور که ابدا حاوى
وعده اى در مورد دولت يهودى نبود کوششهاى فراوانى براى آرام نمودن فلسطينيان بکار
گرفته شده بود .در ياداشتهاى پاسفيلد ٬ ١۹۲۲ ٬مسئوليت انگليس براى حقوق مردم غير
يهود و حقوق آنان بعنوان معادل با يهوديان به رسميت شناخته شده بود .مطالبات مکرر
فلسطينيان در خالل دهه  – ١۹۲٦و  ٬ ٤٦از  ٤بخش تشکيل ميشد :توقف مهاجرت
يهوديان· ممنوعيت انتقال زمينها عربى به يهوديان· استقرار يک دولت دمکراتيک که
فلسطينييان را در تطابق با درصد جمعيت خود حاٸز اکٽريت مينمود·
 .١۲ماکسيم رودينسون ٬اسراييل و اعراب ٬Penguin Books 1968 ٬ص۲٦ .
 .١٤دولت فلسطين :بررسى فلسطين ٣٦-١۹٣٧

حاٸز اکٽريت شدن فلسطينيان توسط مهاجرت موردى بود که فلسطينيان عمدتا از آن وحشت
داشتند·  ١۹١۸فلسطين  ٥٦٦٦٦٦نفر جمعيت داشت ٬که  ٧٦٦٦٦نفر از آنان يهودى
بودند ١۹۲۲ .ارقام  ٥٧٥١۸۲و  ٬ ۸٤٥۹٣و سال  ١٦٤٧۸۲١ ٬ ١۹٤١و ٬ ١۹٣٣
 ١٥٦٣٦٦٦و  ٧٧٣٦٦٦بودند·  ٤٦٤۲٥ ٬ ١۹٤٤يهودى مهاجرت کردند٬ ١۹٤٣ ٬
 ٣۲٤٧۹و  ٥٧٥١۸۲ ٬ ١۹٤٧نفر آمدند· آيا طرح اين درخواست از فلسطينيان که به
وضعيت وحشتناک يهوديان در اروپا توجه کنند معقول بود؟
اما عليرغم مهاجرت بزرگ در خالل آن سالها اوضاع در فلسطين طى نيمه اول دهه ٤٦
آرام بود· رونق اقتصادى در فلسطين عليرغم وجود بحرانى عظيم در مناطق ديگر يکى از
عوامل موٽر بود· ميان سالهاى  ٤٦-١۹٤۲سرمايه اى بالغ بر  ٤٦ميليون پوند انگليسى
به داخل فلسطين سرازير شد· کسب و کار استعمارگران تا ميزانى توسعه يافت که به
فلسطينيان صنعتگر ٬کارگران ساختمانى و کشاورزان پرتقال اجازه ورود به بخشهاى
يهودى داده شد· اما فلسطينيان همراه با کاهش رونق اقتصادى خارج شدند – مانند
اسراييل امروزى آنها اولين کسانى بودند که اخراج شدند· اما اين طبيعى بود ٬آنها سودى
براى استعمارگران نداشتند· حفاظت از کارگران خودى بر اخراج بيگانگان ترجيح داده شد·
اين همان سالى بود که مهاجرت به باالترين ميزان خود ٦١۸٧٣ ٬رسيده بود ٬در ژانويه
 ١۹٤٦سورى ها اعتصاب عمومى  ٧٦روزه خود را آغاز نمودند ٬که فرانسويان را به
دادن وعده اعطاى استقالل ٬طى سه سال ٬به آنان ناگزير نمود· در آوريل  ١۹٤٦فلسطينيان
در کوهها جنگ آزاديخواهانه خود را با اعتصاب عمومى و جنگهاى پارتيزانى آغاز کردند·
اعتصابات و جنگها بر روى انگليسيها که هدفشان مبدل نمودن فلسطين به کشورى يهودى
به نظر ميامد متمرکز شده بود.

يک ساختار اجتماعى در هم شکسته
جامعه فلسطين ٬ ١۹٤٦ ٬بخشا تضعيف شده از زمان دوران ترکها توسط ظهور يک طبقه
کوچک روشنفکر و يک طبقه کوچک کارگر ٬ساختارى عمدتا فئودالى داشت .استعمارگران
و استعمارگران سابق چنين وضعيتى را معموال بعنوان يک دوران گذار ميان فئوداليسم و
سرمايه دارى ٬که ميتوان مورد سوال قرار داد ٬مشخص مينمايند· دقيقتر به نظر ميرسد که
در درجه اول ٬بدون تاکيد بر هر گونه گرايش ساختارى ٬در مورد تجزيه ساختارى گفتگو
نمود· دهها مستعمره سابق بدون رشد ساختارى سرمايه دارى و يا ساختار ديگرى ده ها
سال در چنين شرايطى قرار گرفته بودند· مورخ اسراييلى ٬يهودا بوٸر مينويسد« :جامعه
عرب در خالل دهه ٤٦تحولى طوفانى را ٬از يک سيستم شبه فئودالى به سرمايه دارى ٬از
سر گذراند· اين توسعه با اينحال ٬چندان ٬نه نتيجه اى از اجبار داخلى يا ناشى از فرايند
ساخت و ساز جامعه بلکه عمدتا ناشى يک فشار خارجى بود ٬از تضاد اجتماعى با جامعه
١٣
مستعمراتى يهودى ٬که البته به نوبه خود عاملى براى مدرنيزه نمودن بود·»
Yehuda Bauer, The Arab Revolt of 1936, New Outlook 6-7 1966, Tel Aviv .١٣

من مورد سوال قرار ميدهم ٬بخشا اينکه جامعه فلسطين بسمت سرمايه دارى توسعه يافت و
بخشا اينکه مدرن شد· البته تعداد اندکى سرمايه دار ظاهر شدند و نوگراييهاى مختلفى را
اراٸه نمودند ٬اما براى مردم مهمتر و تاسف آور اين بود که جامعه سنتى توسط منافشات
خارجى متالشى شد ٬منافشاتى که يک تباهى فئودالى ٬و نه يک سيستم جديد ٬را از خود
برجاى گذاشت· منظور من با مناقشات خارجى اٽرات متضاد اقتصادى و اجتماعى از دولتها
در دولت است ٬که در فلسطين وجود داشت و بجز کسب منافع براى خويش نيازى به
همکارى نداشت .به تاييد يهودا بوٸر تشخيص هر گونه آگاهى طبقاتى بر عليه اربابان
فئودال دشوار بود ٬که غيرمستقيم تاييديه ايست بر روى نظريه فوق· در واقع رهبرى
١٧
جنبش آزاديخواهانه فلسطين در اختيار زمينداران بزرگ قرار داشت ٬دستکم در آغاز.
مهمترين انگيزه آنان هراس از فشار مداوم بر عليه اموالشان ٬گسترش يافته بدليل ظهور
جامعه يهودى ٬بود· والتر پروس متذکر ميشود که وحشت آنان ميتوانست از آگاهى طبقاتى
در نزد مردم خودشان بوده باشد ٬که به عبارت ديگر ادعاييست در تقابل با ادعاى يهودا
بوٸر .کارگران فلسطينى عمدتا در سنن خانوادگى و روستايى خود ٬که در شهرها نيز حفظ
شده بود ٬گرفتار بودند .ناسيوناليسم شان بايد به همين دليل بعنوان ناسيوناليسم «خالص»٬
بدون وابستگى ايدٸولوژيکى ٬مورد تشريح قرار گيرد .ميان روشنفکران ميتوان به دو گروه
با دو رنگ مخلتف بر ناسيوناليسمشان اشاره نمود ٬يک گروه چپ و اعراب مسيحى با نياز
شديد جهت توجيه خود در مقابل برادران مسلمان خودشان.
 ٤٧-١۹٤٤يک سازمان تروريستى ارتجاعى – مذهبى تحت رهبرى درويش عزالدين قسام٬
اهل حيفا ٬وجود داشت .اين فرد جنگ الهى ٬جهاد را ٬بر عليه هر دو ٬يهوديان و اعراب
مسيحى موعظه و از روشهاى تروريستى خشونت آميز بر عليه صليبيون در دهه ١۹٦٦
تقليد مينمود·
او در نوامبر  ١۹٤٧به قتل رسيد و مراسم خاکسپاريش مظهر ملى بزرگى شد که به ساخت
يک جبهه متحد فلسطينى تحت رهبرى مفتى بيت المقدس ٬رهبر ارتجاعى – مذهبى
فلسطينيان ٬منجر شد ٬که يک جنبش آزاديخواه در مفهوم سنتى و قديمى ٬بسيار متفاوت با
سازمانهاى از نظر-ه سياسى آگاه فلسطينى امروزى ٬بود·

اولين جنگ آزاديبخش فلسطينى
اعتصاب عمومى از آوريل تا اکتبر  ١۹٤٦بطول انجاميد و ظاهرا موفقيت آميز بود .همسو
با آن جنگهاى پارتيزانى در کوهها جريان داشتند ٬که تقريبا سازمانيافته ٬اما بمنظور ايجاد
بحران در جريان ارتباطات به اندازه کافى موٽر بودند·
بنا بر تاکيد مفتى مقاومت بخشى از مبارزه پان عربيسم بر عليه قدرتهاى استعمارى بود و
برخى از داوطلبان از کشورهاى عربى ديگر به جنگجويان در کوهها پيوسته بودند·
Preuss, ibid., s. 94 ·١۱

برسميت شناختن اتحاد مردم عرب توسط انگليس و حق دخالت ديگر دولتهاى عربى در
امور فلسطين بهمان دليل ٬در خواستهايى که او پس از آن موفق به کسب آنها شد· يک
نتيجه ديگر محدود نمودن مهاجرت توسط انگليس بود ۲۹٥۲٥٬ ١۹٤٦ :نفر يهودى آمد٬
 ١۹٤٥فقط  ·١٦٧٤٦به تاييد کميسيون انگليسى (پيل) ٬منصوب شده براى بازبينى داليل
«اغتشاشات» ٬اعالميه بالفور يک اشتباه بود ٬و دولت در شکل موجود آنزمان خود ٬به
١٦
دليل ناسازگار بودن وعده هاى داده شده به يهوديان و اعراب ٬قادر به ادامه کار نبود .در
گزارش همچنين به روشنى گفته شده بود که خانه ملى يهوديان از جانب اعراب بعنوان
١٥
مانعى دشوار در راه استقالل ملى درک شده بود.
نتيجه استنتاج شده کميسيون پادشاهى از مالحظات خود ٬توسط پدر ساالرى امپرياليستى
مشخص ميشد .به پيشنهاد کميسيون کشور تقسيم ميشد ٬بدين ترتيب گروهاى قومى از
يکديگر جدا و انگليسيها همزمان قادر به حفظ مواضع استراتژيک خود ٬نفت و کانال
سوٸز ٬ميشدند .بجز آنچه که يهوديان از قبل در مناطق ساحلى ٬در دشت مرج ابن عامر و
در باالى دره اردون ٬به تصاحب خود درآورده بودند ٬تمام الجليل ٬شمار اعراب ساکن در
آنجا  ٤٦برابر بيشتر از يهوديان بود ٬را نيز ميگرفتند – به توصيه کميسيون بخشى از
اعراب از بخشهاى يهودى ٬يا داوطلبانه و يا با توسل به زور ٬منتقل ميشدند .انگليسيها بيت
المقدس ٬يافا و بخشى از راهروى ميان اين دوشهر ٬و همچنين شهرهاى حيفا ٬طبريه٬
صفاد و ناصره ٬را نگاه ميداشتند .صهيونيستها پيشنهاد را نپذيرفتند اما تمايل خود را به
مذاکره اعالم نمودند .بن گوريون مذاکرات در کنگره صهيونيستها ٬که طرحهاى قسمتبندى
را مورد مالحظه قرار ميداد ٬تشريح نمود« :گفتگو بر سر اين نبود که اسراييل بزرگ قابل
تقسيم است يا نه ٬هيچ صهيونيستى نميتواند حتى از کوچکترين بخش از اسراييل بزرگ
چشم پوشى نمايد .گفتگوها در مورد سريعترين راه براى دستيابى به يک هدف مشترک
است ».براى يک صهيونيست برجسته ديگر ٬دکتر حييم وايزمن ٬تصور تقسيمى امکان پذير
بود و انتقاد را با اينکه جنوب فلسطين بخشى از منطقه يهودى پيشنهاد شده نميشود ٬با
عبارات« :آن گم نميشود» مردود اعالم نمود· ١۹فلسطينيها حاضر به رها نمودن بخش
بزرگى از کشور خودشان ٬به نفع استعمارگران يهودى و امپرياليستهاى انگليسى ٬نبودند.
يهودا بوٸر – ه مورخ با حيرت اعالم ميکند« :چرا اعراب قادر به پذيرش اين راه حل که
يهوديان را در منطقه کوچک بسته اى در غرب فلسطين محاصره مينمود نبودند؟» او به
اين نتيجه ميرسد که اين اشتباه مفتى بود ٬که بخشا از بدست گيرى حاکميت مناطق فلسطينى
توسط امير عبدهللا در فرااردون ميهراسيد ٬تا حدى بر اين تصور بود که فشار بيشترى بر
۲٦
انگليسيها قادر به اراٸه يک پيروزى کامل به اعراب بود؟
 ٬George E. Kirk .١٦داستانى از خاور ميانه ٬Methuen ٬لندن  ٬ ١۹٦٣ص١۸٦ .
 .١٥لوراند گاسپار ٬ Maspero٬Histoire de la Palestine ٬پاريس  ٬ ١۹٦۸ص١۲٤ .
 .١۸کيرک ٬.ibid ٬ص ١۸٦
 .١۹کيرک ٬.ibid ٬ص۸٥-١۸٦ .
.ibid ٬Bauer .۲٦

ماکسيم رودينسون در مورد عملکرد صهيونيستها مينويسد ٬که مردم يهود« ٬الهام گرفته از
تبليغات مسيحى براى يک فلسطين کامال يهودى ٬رهبران خود را به رد پيشنهاد کميسيون
ناگزير نمودند».۲١
تا سال  ١۹٣۲نشان دادن تمايل آشکار به ايجاد يک کشور يهودى تفکيک شده توسط
استعمارگران چندان معمول نبود .با اينحال نظرات صهيونيستهاى برجسته در رابطه با
پيشنهاد کميسيون انگليسى در اين زمينه کامال روشن بود.
يک ويژگى معمولى صهيونيسم – آگاهانه يا ناآگاهانه – همواره اين بوده است که اقليتهاى
نيرومندى وجود داشته اند که خواستار اسراييل بزرگ و اعمال اقدامات شديد بر عليه
اعراب و انگليسيها شده اند .اکٽريت همواره محتاطانه رفتار نموده اند ٬گفته اند که با
کاميابيهاى کمتر خواهان خشنود نمودن خود هستند – اما در آخر موضع افراطى اقليتها
همواره غلبه نموده است .تفسير اينکه اين اکٽريت به همان ميزان –ه اقليتها افراطيند آسان
است اگر چه «متمدن تر» و حرفه اى تر در رفتار خود .
مفتى بخاطر امتناع خود از قبول پيشنهاد تقسيم مورد حمايت ديگر کشورهاى عربى قرار
گرفت· «در دولت پوسيده اين کشورها هيچکس براى اتخاذ موضعى آشکار بر عليه مفتى
آماده نبود» ٬يهودا بوٸر مينويسد ٬ظاهرا به گمان اينکه قبول استعمارگران يهودى براى
دولتهاى «مترقيتر» و «دمکرات تر» در ديگر کشورهاى عربى ميتوانست آسانتر باشد.
گزارش کميسيون در جوالى  ١۹٤٥منتشر و در پايان تابستان جنگ آزاديبخش سرعت تازه
اى بخود گرفته بود· اولين عکس العمل انگليسيها بازداشت شمارى از رهبران برجسته
فلسطينى بود ٬اما مفتى به لبنان گريخت و در آنجا با دريافت اجازه از فرانسويان جنگها را
رهبرى نمود· او از همان اولين بخش جنگ آزاديبخش ٬با آلمان و ايتاليا ٬رابطه برقرار
نموده بود و تا حدى کمک دريافت مينمود (هيتلر و موسولينى آسياى غربى را در جهت
منافع خودشان بر اين اساس تقسيم نموده بودند ٬عراق و ايران تحت نفوذ آلمان قرار
ميگرفت در حاليکه منطقه مديترانه توسط ايتاليا مراقبت ميشد·)
پس از يکسال بخش بزرگى از مناطق غير يهودى نشين فلسطين توسط فلسطينيان آزاد شده
بود ٬بيت المقدس قديمى ٬بلنديهاى مرکزى ٬الجليل ٬منطقه هبرون ٬بٸرشبع و غزه· آنها يک
سيستم اجتماعى مستقل را در مناطق آزاد شده ايجاد و ماليات دريافت مينمودند .انگليس
ضعيف بود و بحران مونيخ* در سپتامبر  ١۹٤۸بر روى برقرارى ٽبات در فلسطين تاکيد
داشت .دستيابى به نفت و کنترل بر روى کانال سوٸز حمايت دول عربى را مطالبه مينمود·
يک سوم از ارتش آنزمان – ه انگليس صرف سرکوب پارتيزانهاى فلسطينى ٬که در اکتبر
و نوامبر  ١۹٤۸رخ داد ٬شد.
 -۲١رودينسون ٬.ibid ٬ص٤٧ .
*
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کتاب سفيد امپرياليسم ١۹٤۹
پس از سرکوب فلسطينيان تالشها بر روى مطيع نمودن و کاستن سوء ظنهاى دولتهاى
عربى متمرکز شد· در کتاب سفيد  ١۹٤۹اين وعده ها اراٸه شدند :مذاکرات در مورد
ساختار دولتى پس از پنج سال و گفتگوها در مورد استقالل پس از ده سال آغاز ميشد .در
طول پنج سال آينده در مجموع به  ٥٧٦٦٦يهودى اجازه مهاجرت داده ميشد ٬سپس
فلسطينيان شرکت کرده و در مورد مهاجرت بيشتر تصميم ميگرفتند .فروش زمين به
يهوديان در برخى از مناطق ممنوع و در مناطق ديگر محدود شد .فلسطين نه کشورى
عربى ميشد و نه يهودى .خانه ملى يهودى به دست آمده در نظر گرفته شد.
يک نکته جالب اين بود که مسئله استقالل در آينده با رضايت يهوديان صورت ميپذيرفت.
هستند کسانى که اين کتاب را بعنوان بازشناسايى دير هنگام انگليسيها از «واقعيتها» در
فلسطين قلمداد مينمايند .اما مطمئنا واقعيتها در اروپا نقش بمراتب مهمترى را براى
مندرجات کتاب سفيد – که در مى  ١۹٤۹منتشر شد – ايفا نمودند .آن فرمانى بود از يک
ابر قدرت امپرياليستى –ه متزلزل که در سايه جنگ جهانى دوم خود را بمنظور سرمايه
گذارى بر روى اکٽر کشورهاى ٬آسياى غربى – ه از نظر نظامى قابل توجه ٬به زين کردن
اسب خود ناگزير ميديد·
در آن لحظه قربانى نمودن روياهاى مردم يهود ضرورى بود – و بدنبال آن جان صدها هزار
يهودى فرارى از تعقيب و آزار نازيها· دغلکاريهاى قدرتهاى بزرگ ٬بويژه با ديگر کشورها
و مردم ٬در شرايط بحرانى روشنتر ميگردند· آنها در دوران صلح اغلب موفق به پنهان
نمودن اقدامات غير اخالقى خود ميشوند ٬در جنگ ماهيت امپرياليستها با تمام ديوانگى و
انحرافاتشان روشن ميگردد .فلسطينيان از اين فرمان خشنود نبودند اما براى ابراز مخالفتى
موٽر ضعيف و پراکنده بودند· فضاى ضد انگليسى در ديگر کشورهاى عربى کمى آرام
گرفت· استعمارگران خود را فريب خورده احساس مينمودند·

تدارک مرحله بعدى توسط استعمار گران
مواضع استعمارگران يهودى تا درجه اى توسط جنگ رهايى بخش فلسطينيان تقويت شده
بود ٬که ميتوان گفت جنگها ٤۹ -١۹٤٦ ٬پايه و اساس استقرار کشور اسراييل بودند· اين
امر در همان دوران اعتصاب بزرگ و اولين جنگ چريکى ٬ ١۹٤٦ ٬آغاز شد· استقالل-ه
بخش اقتصادى يهوديان از طريق اعتصاب افزايش يافت· مسٸله بيکارى توسط بسيج
واحدهاى «پليس» – در ضمن تقريبا  ٤٦٦٦نفر از سوى دولت تحت قيموميت استخدام
شدند – و توسط ساخت و ساز تاسيسات امنيتى نظامى حل شد· بندر تل آويو و راههاى
استراتژيکى ميان مناطق يهودى ساخته شدند· براى کشاورزى يهودى ضرورت رقابت با
توليدات ارزانتر فلسطينى از ميان رفت· براى توزيع سالح در ميان مناطق يهودى نشين
مجوز صادر شد ٬و عليرغم مخالفت – ه دولت تحت قيموميت سازمان دفاعى يهودى ٬هگانا

بمنظور مراقبت از لوله هاى نفتى به استخدام رهبران نظامى انگليس درآمد· در خالل اين
سالهاى جنگ ٧٦ ٬منطقه يهودى جديد ساخته شدند· نيروى همواره در حال رشد – ه
سربازان انگليسى رونق اقتصادى را بشدت افزايش داد· انگليسيها طى دومين دوران
شورش با ايجاد «پليس شهرکهاى يهودى» ٬که در واقع پوششى شد براى هگانا ٬موافقت
نمودند· در سال  ١۹٤۸هگانا بعنوان يک ارتش زيرزمينى سازماندهى شد·
در سال ١۹٤۹جامعه يهوديان نيرومند و در مقايسه با فلسطينيان و انگليسيها از نظر
اقتصادى واحد مستقلى بالغ بر  ٣٥٧٦٦٦نفر بود· «کاغذ سفيد»  -ه انگليسيها اهانتى بود
به استعمارگران· «تدريجا اين اعتقاد ٬که براى آينده صهيونيستها بايد در صورت نياز بر
عليه انگليس نيز جنگيد ٬تقويت شد·» ۲۲سرکوب جنبش مقاومت فلسطينيان توسط انگليس
کمک تعيين کننده اى بود به صهيونيستها·  ١۹٣۲آنها براى اعالم ناخشنودى خود از يک
خانه ملى و تالششان به دنبال ايجاد کشورى يهودى آماده بودند·

 .٤تاسيس دولت استعمارى
جنگ جهانى دوم در آسياى غربى
خالصه اى کوتاه از مهمترين حوادٽ جارى در داخل و اطراف مناطق فلسطين در خالل
جنگ جهانى دوم :مصر و عراق پس از آغاز جنگ روابط سياسى خود را با آلمان به حالت
تعليق درآوردند· فرانسويها ناسيوناليستها را در سيدن کامال شکست دادند ٬انگليسيها
نيروهاى نظامى جديدى به فلسطين ارسال و آخرين باقيمانده هاى جنبش پارتيزانى را
سرکوب نمودند· تسليم فرانسه به ايجاد رژيم ويشى در مناطق تحت کنترل فرانسه منجر شد.
در آوريل  ١۹١٣يک کودتاى دولتى آلمانى پسند در عراق ٬انگليسيها را به ارسال نيروهاى
نظامى هندى ٬که پس از آن جنگ آغاز شد ٬ناگزير نمود· ارتش عراق به پايگاه انگليسى
هابانيا ٬Habbaniya ٬حمله و ايستگاههاى پمپ –ه واقع در کنار لوله هاى نفت را که به
حيفا منتهى ميشدند تصرف کرد· عراقيها از نيروى هوايى آلمان کمک دريافت نمودند – که
با اجازه دولت ويشى فرانسه در دمشق فرود آمدند و سوخت گيرى کردند·
در ماه مى عراقيها با از جمله لژيون عرب ٬متعلق به فرااردون ٬سرکوب شدند· کودتاچيان
همراه با مفتى که مدتها در جهت رهبرى مبارزه آزاديخواهانه فلسطين از بغداد تالش نموده
بود به نزد دوستان خود در اروپا گريختند· در اواسط ماه جوالى  ١۹٣١حکومت ويشى در
دمشق توسط فرانسويان و انگليسيهاى آزاد سرنگون شد· در ژوٸن و جوالى  ١۹٣١ارتش
هشتم انگليس از طبرق تا العلمين ٬که در آنجا پس از آن موفق به برگرداندن ورق به نفع
خود شدند ٬به عقب رانده شد· سپاه آفريقايى آلمان در مى  ١۹٣٤تسليم شد.
Bauer, ibid .۲۲

مشکل مهاجرت ٬ترور و ترحم
صهيونيستها در فلسطين استقرار کشور صهيونيستى را مهيا مينمودند .روشن شده بود که
منافع آنها و انگليسيها در فلسطين در تضاد با يکديگر قرار داشت· صهيونيستها از
انگليسيها بعنوان قدرتى براى حمايت و انگليسيها از صهيونيستها جهت بدست آوردن
کنترل بر روى فلسطين و قانونى نمودن حضور خود در آنجا بهره بردارى نموده بودند.
اکنون احساسشاتشان به يکديگر فروکش نموده بود· بالفاصله پس از آغاز جنگ طرح
ايجاد واحدهاى نظامى خانه ملى توسط مقامات صهيونيست اراٸه شد ٬اما رژيم تحت
قيموميت سرباز زد· از سويى ديگر براى ورود يهوديان به ارتش انگليس مجوز صادر شد·
باندهاى استرن – و ارگون ٬از همان ابتدا سازماندهى شده براى مبارزه بر عليه اعراب ٬به
انگليسيها پشت کرده بودند· آنها به جريانى موسوم به رويزيونيستها تعلق داشتند که تقريبا
ميتوان بعنوان ناسيوناليستهاى يهودى قلمداد نمود· گفته ميشود که آبراهام استرن ٬رهبر
۲٤
باند استرن ٬با موسولينى ارتباطاتى داشته است·
توسط انگليسيها حمالت مکررى بر عليه سازمانهاى افراطى يهودى انجام شد ٬صدها
يهودى دستگير و بخشى از آنان– از جمله به کنيا -اخراج شدند·
در اين بحبوبه ارگون در جنگ در عراق در جبهه انگليستها شرکت کرد· مفتى ٬نوکر
آلمانيها ٬در بغداد به قتل عام و کشتار تحريک نموده بود· حادترين مشکل ايجاد شده مسئله
مهاجرت بود· در حاليکه يهوديان در اروپا کشته ميشدند انگيسيها در جهت ايجاد ممانعت
از ورود پناهنده گان به فلسطين تالش مينمودند· صهيونيستها تا حدى موفق به سازماندهى
حمل و نقل غيرقانونى پناهنده گان شده بودند – و گفته ميشود که نازيهاى آلمان بمنظور
پيچيده نمودن روابط ميان انگليسيها و اعراب از آنان تا حدودى پشتيبانى مينمودند· بمنظور
برانگيختن افکار بر عليه سياست انگليسيها يک کشتى با  ۲٦٦٦مهاجر غيرقانونى در بندر
۲٣
حيفا–  ۲٦۸تن از مسافران کشته شدند – توسط تروريستهاى يهودى منفجر شد.
جنگها در عراق به قانونى شناخته شدن هگانا ٬سازمانى که در صورت حمله به فلسطين
ميتوانست مورد بهره بردارى قرار گيرد ٬توسط انگليس بعنوان يک سازمان مدنى دفاعى
منجر شد· در آنزمان هگانا حدود  ٦٦٦٦٦نفر زن و مرد را شامل ميشد·  ۲٦٦٦نفر از
آنان براى پالماخ ٬يک سازمان  -نظامى ضربتى بسيج شده داٸمى – انتخاب شده بودند·
قسمت بزرگى از نيروى نظامى يهودى ٬که بخشى از ارتش انگليس محسوب ميشدند ٬جهت
مراقب از ارتباطات و منابع مورد بهره بردارى قرار ميگرفتند و در نتيجه فرصت قاچاق
سالح به هگانا را بدست آورده بودند· ماموريت ساخت سالحهاى مختلف براى ارتش
انگليس ٬که هر از گاهى با عرضه اسلحه مشکل داشتند ٬بر عهده شرکتهاى يهودى نهاده
شده بود – که البته بسيارى از سالحهاى توليد شده بدست هگانا ميفتاد·
Kirk, ibid., s. 203 -۲٤
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فلسطينيان پس از جنگ رهايبخش ناموفق خود در هم شکسته شده و در عمل در سراسر
جنگ جهانى منفعل بودند· آنها در مناقشات ميان استعمارگران و حکومت محافظشان دخالت
نکردند· در نيويورک در مى  ١۹٣۲برنامه به اصطالح بيلتمور توسط سازمان
صهيونيستها ٬تحت رهبرى بن گوريون ٬به تصويب رسيد· در برنامه تقاضاى ايجاد ارتشى
ملى  -يهودى مطالبه شده بود ٬که تحت کنترل آژانس يهودى «دروازه فلسطين» به روى
شمار نامحدودى از مهاجران يهودى باز ٬و اينکه فلسطين بعنوان يک «اتحاديه يهودى
يکپارچه در ساختار جهان دمکراتيک» ايجاد ميشد· بن گوريون و حزب او ماپاى (که به
هستدروت* تعلق داشت) ٬به کسب پيروزى تعيين کننده اى در مقابل وايزمن و
صهيونيستهاى ميانه رو ناٸل آمدند· آنها درآنزمان خواهان کشورى يهودى بودند· چرخ
زمانه به کام صهيونيستها ميچرخيد· تعقيب و آزار يهوديان و موانع بر سر مهاجرت به
فلسطين پرزيدنت روزولت و کنگره آمريکا را به دخالت در امور فلسطين ناگزير نمود-
همزمان آمريکا از طريق ورود به جنگ جهانى دوم عالقه و امکانات براى دخالت در امور
سياست آسياى غربى را بدست آورده بود· تصور ميشود که در انگليس اکٽريت در کابينه
چرچيل و شخص چرچيل از سياست «تحميل شده» از جانب آنان به يهوديان ناخشنود بوده
٥٢
است .حزب کار بشدت به دولت انتقاد ميکرد.
اما تا زمانى که جنگ ادامه داشت دولت انگليس در پشت پرده اهداف انسانى کوتاه مدت و
دراز مدت سياسى خود را دنبال نمود· اهداف کوتاه مدت تمايل به حفظ روابط دوستانه را ٬تا
زمانيکه جنگ جريان داشت دنبال مينمود و اهداف دراز مدت از ايجاد مانع ٬تا حد توان ٬بر
سر راه تاسيس يک کشور يهودى جهت حفظ دليل حضور انگليس در فلسطين تشکيل
ميشدند·
در پايان  ١۹٣٤کارزار ترور ارگون تشديد شد ٬و در جريان ضد حمله هاى ارتش انگليس
جنگهاى مستقيمى ميان انگليسيها و يهوديان ٬براى مٽال در رامات ها -قفش ٬روى داد·
باند استرن نيز آغاز کرد – آنها موفق به ترور وزير امور خارجه انگليس ٬لرد موينه در
قاهره شدند ٬امرى که آژانس يهودى را به محکوم نمودن گروههاى تجديد نظر طلب ٬به هر
حال آشکارا ٬ناگزير نمود· همزمان هگانا تجهيز و تمرين داده ميشد و در سال ١۹٣٣
انگليسيها را به صدور اجازه تشکيل يک تيپ يهودى ناگزير نمود· همه براى وقوع
شورشى پيش رو آماده بودند.
در کارزار رياست جمهورى آمريکا ٬ ١۹٣٣ ٬برنامه بيلتمور بمنظور کسب «راى يهوديان»
مورد حمايت کامل هر دو نامزد قرار گرفت· روزولت ٬که پيروز شد ٬هم با وايزمن و هم با
پادشاه عربستان سعودى ٬ابن سعود (با نفت او) ٬قبل و بعد از انتخابات ارتباط داشت و به
۲۲
هر دو آنان حل مسئله فلسطين را بنا بر تمايلشان وعده داده بود·
* معادل  – LOى ما در سوٸد – نويسنده ٬مجموعه اى از  ١٣اتحاديه کارگرى با  ١٬٧ميليون عضو – مترجم
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حمالت ٬خرابکاريها و ترور تجديد نظر طلبان جديتر شد .تحت رهبرى نخست وزير مصر٬
ناهاس پاشا ٬نماينده گان دولتهاى عربى جهت گفتگو در مورد مسئله فلسلطين در
اسکندريه گرد هم آمدند .در فلسطين عدم توافق عميق ميان فراکسيونهاى عربى ارسال
نماينده اى به نشست اسکندريه را غيرممکن ساخت ٬نخست وزير سوريه مسئله را با
دعوت يکى از رهبران فلسطينى حل کرد.
در پروتکل تنظيم شده در اسکندريه از جمله آمده بود« :بى عدالتى از اين بزرگتر نميتواند
وجود داشته باشد که مسئله غير قابل توجيه رفتار با يهوديان در اروپا را توسط يک بى
عدالتى ديگر در قبال اعراب در فلسطين حل کنيم ».در  ١٥نوامبر سال  ١۹٣٣وينستون
چرچيل در پارلمان انگليس گفت« :اگر قرار است که روياهاى ما در مورد صهينويسم توسط
تپانچه هاى قاتالن به باد هوا برود ٬و اگر قرار است که کار ما براى آينده آن سبب ظهور
مجموعه اى از تبهکاران جديد ٬مشابه آنهايى که در آلمان نازى هستند بشود ٬بايد بسيارى
مانند من در مواضع خودمان که مدتها و بصورتى منسجم حفظ کرده ايم تجديد نظرنمايند.
اگر خواهان آينده اى صلح آميز و موفقيت آميز براى صهيونيسم هستيم بايد فعاليت اين
ديوانگان را متوقف و مسئوالن آنرا نيز از بيخ و بن نابود نماييم».
در سال جديد ٬ ١۹٣٧ ٬کميته اجرايى حزب کارگر حمايت خود را از مهاجرت نامحدود به
فلسطين اعالم نمود و اينکه «همزمان با ورود يهوديان مهاجر اعراب به خروج تشويق
ميشدند ».اين حزب در سال  ١۹٣٧به قدرت رسيد.

افزايش مطالبات صهيونيستى
آژانس يهوديان در  ۲۲مى  ١۹٣٧از دولت چرچيل تشکيل فورى يک دولت يهودى در
فلسطين را درخواست نمود .کشور يهودى تمام فلسطين را شامل ميشد .مسئله مهاجرت
بسرعت به آژانس يهوديان واگذار ميشد و براى تامين مالى اولين يک ميليون مهاجر ٬وام
بين المللى درخواست شد .در آنزمان يهوديهان در فلسطين  ٤١درصد از جمعيت را تشکيل
ميدادند و فقط حدود  ٧٬٧درصد از زمينها در اختيار آنان قرار داشت – عليرغم اين مسئله
صهيونيستها خود را مستحق تمام فلسطين و يک کشور يهودى ميدانستند .با يک کشور
يهودى البته بايد کشورى که يهوديان قدرت و کنترل خود را در آن اعمال مينمودند :و در
اين مورد در هر صورت براى شروع ميتوانست به معناى کشورى باشد که در آن اقليت
رهبرى را بر عليه خواست اکٽريت هدايت مينمود.
اقليت قدرت را بدست ميگرفت براى اينکه عليرغم خواست اکٽريت خود را به اکٽريت مبدل
نموده و در نتيجه تملک خود را بر قدرت قانونى نمايد .پاسخ دولت انگليس به آژانس
يهوديان اين بود که آنها حل مسئله را به قدرتهاى بزرگ محول نموده بودند .در ژوٸن
 ١۹٣٧حزب کار در انتخابات انگليس قدرت را بدست گرفت و صهيونيستها در انتظار يک
تصميم گيرى سريع در مورد يک کشور يهودى بودند· اما پاييز آمد و اتفاقى نيفتاد· بن
گوريون به لندن رفت و تقاضاى ورود  ١٦٦٦٦٦يهودى به داخل فلسطين را اراٸه نمود·

همزمان اتحاديه عرب – ه تازه تاسيس شده اعالم نمود که هر گونه حمايتى از يهوديان در
فلسطين منجر به تجديد نظر دولتهاى عربى در مورد روابطشان با انگليس ميشد.
پرزيدنت ترومن انگليسيها را به باز نمودن دروازه ها به روى پناهنده گان ترغيب نمود–
حامى جديد صهيونيستها کار خود را آغاز نموده بود·
سازمان جاسوسى انگليس در سپتامبر موفق به پيدا کردن تلگرافى شده بود که بر اساس
آن دکتر مش سنه ٬نماينده شوراى اجرايى آژانس يهوديان ٬به دفتر لندن پيشنها کرده بود
«ما حادٽه اى جدى را ايجاد ميکنيم ٬پس از آن ميتوانيم با انتشار اعالميه اى بگوييم که اين
فقط يک هشدار بود و اشاره ايست به حوادٽى جديتر که ميتوانست کليه شهروندان انگليسى
را ٬در صورت انجام عملى بر خالف ميل ما از جانب دولت ٬تهديد نمايد··· گروه استرن
آمادگى خود را براى همکارى با ما ٬در کليه موارد ٬بر اساس برنامه عملياتى ما٬
داوطلبانه اعالم نموده است·
بنظر ميايد که اينبار جدى باشند· در صورت سازماندهى چنين همکارى ممانعت از اقدامات
خودسرانه ارگون اتسل از جانب ما قابل تصور است·» ۲٥شب ميان  ٤١اکتبر و نوامبر
پالماخ خطوط راه آهن در فلسطين را در  ١٧٤نقطه منفجر و  ٤قايق که پليس معموال از
آنها براى جلوگيرى از مهاجرت غير قانونى استفاده ميکرد نابود نمود.
سازمان نظامى به محل نگهدارى راه آهنها در کنار الد و استرن حمله کرد و در جهت
منفجر نمودن پااليشگاه نفت حيفا تالش نمود·
آژانس يهوديان به لندن تلگراف زد که «عمليات تاٽير عظيمى از خود برجاى گذاشته است·
ارگانهاى دولتى سرگيجه گرفته اند··· و در انتظار دستور العمل از جانب لندن نشسته اند»·
در اينجا آژانس يهوديان با سازمانهاى تندرويى همکارى مينمود که تاآنزمان همواره٬
بصورتى رسمى ٬محکوم نموده بود·
عبارت به موقع  -ى گروه استرن در اولين تلگراف «اينبار به نظر ميايد که جدى باشد»
مستقيما به اين اشاره داشت که اين اولين بار نبود که همکارى و يا خيال همکارى داشت·
– در اينجا ما يکبار ديگر با يک ويژگى خطرناک و واقعى در نزد رهبران صهيويستها
مواجه هستيم :در ظاهر ميانه رو و«متمدن» نشان بده و همزمان فضا را براى اعمال
شديدترين اقدات باز نگاه دار.
اين ويژگى طرح اين سوال را که ٬آيا صهيونيست ميانه رويى وجود دارد؟ ضرورى
ميسازد· آژانس يهوديان ٬البته ٬در جهت انکار واقعى بودن تلگراف افشاء گرانه تالش
نمود .بزرگترين عمليات خرابکارانه منجر به انتصاب يک کميسيون تحقيقاتى مشترک
توسط انگليسيها و آمريکاييها ٬با هدف بررسى وضعيت يهوديان در اروپا و شرايط در
فلسطين ٬شد.
-۲٥
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اعتراض صهيونيستها بر عليه کميسيون بپا خاست ٬در فلسطين به انجام اعتصاب عمومى
فرمان داده شد و شمارى از ساختمانهاى ادارى به آتش کشيده شدند .ارگون بمبگذارى
نمود ٬که بر اٽر آن  ٥پليس و سرباز در بيت المقدس و دو تن ديگر در تل آويو و يافا کشته
شدند .بن گوريون و موشيه شاريت (به عربى -مترجم) نقش آژانس يهوديان را در اين
حوادٽ انکار نمودند اما «در آن لحظه که دولت انگليس ٬خودش ٬قانون اساسى –ه بيان
شده از جانب دولت را مداوما نقض ميکرد ترغيب مردم يهود براى گذاردن احترام به قانون
دشوار بود».
در فوريه در حاليکه ارگون و استرن به هواپيماها و فرودگاهها حمله ميکردند پالماخ
سيستم رادار هوايى انگليس را در حيفا منفجر و به تعدادى از قرارگاههاى پليس حمله کرد·
يک نشريه غيرقانونى متعلق به هگانا نوشت« :اولين اخطار جنبش مقاومت يهودى در
نوامبر جدى گرفته نشد و به همين دليل تمام يشوف (جامعه يهودى) را به آماده نمودن
هشدار ديگرى ناگزير نمود ».بر اساس محاسبه سازمانهاى دولتى انگليس در سال ١۹٦٣
هگانا (با پالماخ) از  ٦٦٦٦٦نفر ٬ارگون  ٤تا  ٧هزار و استرن  ۲تا  ٤٦٦نفر تشکيل
ميشدند·

اظهار نظر امپرياليسم
در مى  ١۹٣٦کميسيون آمريکايى – انگليسى گزارش خود را آماده نموده بود· بر اساس
توصيه اين گزارش ٬دولت تحت قيموميت تا پايان خصومت ميان يهوديان و اعراب به کار
خود ادامه ميداد – بدين ترتيب پيشنهاد در مورد تقسيم کشور رد شد· در اسرع وقت به
 ١٦٦٦٦٦يهودى اجازه مهاجرت داده ميشد ٬اما فلسطين به تنهايى قادر به رفع نياز
مهاجرت نبود· آغاز مهاجرت پيش از انحالل ارتشهاى غيرنظامى امکانپذير نبود· يهوديان
در فلسطين در آزادى کامل قادر به خريد زمين ميشدند ٬اما در عوض تحريم صندوق ملى
يهوديان بر عليه استخدام نيروى کار غير يهودى لغو ميشد· پيشنهاد صهيونيستها در مورد
تحت مراقب قرار گرفتن آب رودخانه اردون و شاخه هاى آن توسط «مقامات اردون»
پذيرفته نشد به دليل اينکه در پيشنهاد به نياز سوريه و فرا اردون به اين آب توجهى نشده
بود·
آژانس يهودى بمنظور ممانعت از تروريسم و مهاجرت غيرقانونى به همکارى با دولت تحت
قيموميت ترغيب شد ٬و براى هر دو گروه فلسطينى روشن ميشد که هر گونه تالشى براى
توسل به خشونت با تمام قدرت سرکوب ميشد·
در خصوص  ١٦٦٦٦٦مهاجر توجه به رفتار يهوديان در رابطه با بازماندگان يهودى که
آنزمان در اردوگاه پناهنده گان در آلمان بسر ميبردند خالى از لطف نيست (در اين
قرارگاهها  ۸٦٦٦٦٦پناهنده ٧٦٦٦٦٦ ٬کاتوليک ۲۲٦٦٦٦ ٬يهودى و  ١٦٦٦٦٦هزار
پروتستان وجود داشتند)· انگليس بالفاصله پس از جنگ براى پذيرش  ١٧٦٦٦٦هزار
مهاجر ٬صرف نظر از مذهب ٬اعالم آمادگى نمود .روزولت طرحهاى مشابه اى داشت و

تصور مينمود که مٽال انگليس افکار عمومى آمريکاييان را تحت تاٽير خود قرار ميداد و
شرايط را براى اراٸه پيشنهادى مشابه از جانب آمريکا هموار مينمود·
بنا بر اظهارات همکار روزولت ٬موريس ارنست ٬اين پيشنهاد بدليل مقاومت صهيونيستها
ناکام ماند· ارنست از روزولت نقل ميکند:
«آنها (يهوديان آمريکايى) ميدانند که تنها از طريق گفتن «يهوديان بينواى بى پناه» موفق
به دريافت مبالغ هنگفتى از اهدا کننده گان خود براى فلسطين خواهند شد·
از سويى ديگر اگر امکان پناهندگى سياسى ٬بدون در نظر گرفتن نژاد ٬مذهب و رنگ ٬براى
۲۸
همه وجود داشت آنها قادر به جمع آورى اين مبالغ نبودند».
مسٸله قابل توجه همچنين تحريم نيروى کار عربى توسط يهوديان و طرحهاى صهيونيستى
در مورد استفاده از آب اردون ٬بدون در نظر گرفتن نياز ديگران ٬است که توسط کميسيون
آمريکايى – انگليسى تاييد شد·
کميسيون همچنين اعالم نمود که «فلسطين يک کشور مقدس است ٬به يک ميزان مقدس
براى مسيحيان ٬يهوديان و محمديان ٬و به همين دليل ٬نيست و هرگز نميتواند به منطقه اى
مبدل بشود که اين يا آن مذهب بتواند خود را مالک آن اعالم نمايد»·
به دليل اينکه پيشنهاد کميسيون به روشنى مصالحه اى بود بيهوده ميان مطالبات طبيعى
اعراب براى کسب استقالل و درخواستهاى غير منطقى استعمارگران براى کسب اکٽريت در
فلسطين جهت ربودن زمينهايشان ٬هيچ يک از طرفين قادر به پذيرش آن نبودند.
اين همچنين مصالحه اى بود ميان مطالبات افکار عمومى آمريکايى و انگليسى براى جبران
خسارت مردم يهود و منافع دو ابر قدرت در آسياى غربى·
اعراب با اين مطالبات :انقضاء دولت تحت قيموميت ٬عقب نشينى نيروهاى نظامى
انگليسىى و تاسيس يک دولت دمکراتيک عربى پاسخ دادند· آنها با تقاضاى حمايت از اتحاد
جماهير شوروى تهديد نمودند·
عليرغم تاسيس جبهه متحد (کميته عالى) در فلسطين در آنزمان ٬فلسطينيان بشدت پراکنده
بودند.
ساختار فئودالى از جمله به معناى اين بود که زمينداران بزرگ و خانواده هايشان بر سر
قدرت مشاجره ميکردند ٬بخشى از اين خانواده ها صاحب ارتشهاى کوچک خصوصى خود
بودند.
همراه با جلسه اتحاديه عرب در ژوٸن  ٬ ١۹٦٣تحت رهبرى يکى از مفتيهاى باقيمانده و
يک تن ديگر از اعضاى خانواده اش (حسينى) بعنوان معاون پرزيدنت ٬که به معناى يک
پيروزى براى ضد انگليسى ترين نيروها در فلسطين بود ٬يک کميته اجرايى تشکيل شد.
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اما عليرغم وخامت اوضاع و عليرغم آگاهى در مورد آمادگى کامل هگانا ٬استرن و ارگون
براى يک رويارويى ٬از جانب هيچيک ٬نه اتحاديه عرب و نه مفتى ٬تالشى براى تاسيس
يک سازمان نظامى بکار گرفته نشد .با وجود تنظيم مطالبات بر عليه صهيونيستها و
انگليسيها ٬به تماشاى منفعالنه مناقشه ميان اين دو ادامه داده شد· پاسخ صهيونيستها به
گزارش کميسيون موج جديدى از خرابکاريها بود .در شب  ١٥ژوٸن پالماخ پنج پل و چهار
پل راه آهن را منفجر کرد .فرستنده راديوى – ه غيرقانونى صهيونيستى ٬راديو اسراييل ٬به
نيابت از جانب «جنبش آزاديخواه» مسئوليت کامل عمليات را بر عهده گرفت و علت آنرا
نتيجه سياست به تاخير اندازى دولت انگليس اعالم نمود· حکومت تحت قيموميت با اشغال
دفتر مرکزى آژانس يهوديان و دستگيرى بسيارى از رهبران برجسته از جمله تعداد زيادى
از افسران در پالماخ پاسخ داد.
در جريان مجموعه اى از حمالت مصادره سالح نيز رخ داد· در  ۲۲جوالى ارگون يک
طرف از ساختمان هتل پادشاه داويد در بيت المقدس را منفجر و  ١۹نفر ٬عرب ٬انگليسى و
يهودى را کشت·
س از اين خرابکارى ٬در خالل پاکسازى اسنادى بدست آمد که بر اساس آنها همکارى ميان
آژانس يهوديان ٬راديوى غير قانونى ٬ارگون ٬استرن و هگانا و زير بخش آن پالماخ مورد
تاييد قرار ميگرفتند·

طرح ديگرى از قدرتهاى بزرگ
در  ٤١جوالى  ١۹٣٦دولت انگليس اعالم کرد که گروهى از متخصصان انگليسى و
آمريکايى طرحى را براى ايجاد فدراسيونى متشکل از يک ايالت عربى و يک ايالت
اسراييلى اراٸه نموده اند· ايالتها عمدتا خودگردان ميشدند و همچنين مهاجرت «تا جايى که
ظرفيت جذب اقتصادى در ايالتى ناديده گرفته نميشد»·
دولتهاى عربى پيشنهاد انگليس را براى آمدن به لندن در سپتامبر و گفتگو پذيرفتند٬
فلسطينيان بدليل عدم دادن اجازه سفر به مفتى امتناع ورزيدند· آژانس يهوديان گفت که آنها
مخالف بودند چرا که در طرح حقوق داده شده به يهوديان بر اساس مقررات قيموميت
ناديده گرفته شده بود· آنها در صورتيکه مباحٽ بر روى يک «کشور يهودى مناسب زندگى
در منطقه اى مناسب در فلسطين» متمرکز ميشد همکارى مينمودند· بعدها نشان داده شد که
منظور از يک کشور «مناسب زندگى» کشورى بود که  ٦٧درصد از فلسطين را شامل ميشد
– طرح فدراسيونى به صهيونيستها تنها کمى بيشتر از آنچه که به دولت يهودى در دهه
 ١۹٤٦پيشنهاد شده بود اراٸه ميداد·
نماينده گان عرب شرکت کننده موضعى تقريبا معادل با کتاب سفيد ٬ ١۹٤۹ ٬را اتخاذ
نمودند ٬ايجاد يک کشور مستقل بعنوان هدف ٬کشورى با حقوقى مساوى براى تمام
شهروندان و زبان عربى و عبرى بعنوان زبان رسمى.

مهاجرت کامال متوقف و پس از آن وابسته به رضايت اعراب انجام ميشد· همچنين خريد
زمين توسط يهوديان مستلزم رضايت اعراب در پارلمان ميشد·
همزمان مهاجرت غير قانونى بصورت فزاينده اى افزايش يافت· کمک مالى براى انجام اين
هدف عمدتا توسط صهيونيستهاى آمريکايى جمع آورى ميشد ٬هدايايى از اين دست [مانند
هداياى استرن و ارگون] از پرداخت ماليات معاف بودند [در آمريکا اين چنين هدايايى هنوز
هم از پرداخت ماليات معافند].
اکٽرمهاجرانى که در خالل اين دوران آمدند مردان و زنان انتخاب شده بودند .صهيونيستها
که تا آن لحظه مهاجرت را خودبخودى و سازماندهى نشده اعالم نموده بودند ٬تغيير نظر
داده و گفتند که جهت ممانعت از ايجاد رکود در خانه ملى بايد به مهاجرت سرعت بخشيده
ميشد.
به باور اعراب ٬صهيونيستها در صورت تشکيل فدراسيونى آنقدر مهاجر به داخل وارد
ميکردند که ميتوانستند در لحظه اى مناسب به اياالت عربى حمله کنند .در آنزمان پرزيدنت
ترومن با اعالم پشتيبانى خود از طرح تقسيم صهيونيستها (که  ٦٧درصد از زمين را به
يهوديان ميداد) بصورتى جدى بعنوان محافظ آنان ظاهر شد.
در دسامبر  ١۹٣٦در کنگره  ۲۲صهيونيسم جهانى اکٽريت يهوديان آمريکايى و تجديد نظر
طلبان خواستار ايجاد يک دولت يهودى در سراسر فلسطين شدند ( ۲٤صهيونيست
آمريکايى  ٤۲درصد از صندليهاى کنگره را در اختيار داشتند ٬فلسطينيها  ۲١درصد)· در
ژانويه  ١۹٣٥موشيه شاريت (به عربى) پيغام داد که آژانس يهوديان به دليل عدم تمايل
انگليسيها در پذيرفتن «پيشنهاد مصالحه» از پاييز سال قبل بر روى ايجاد يک دولت يهودى
در سراسر فلسطين کار کرده بود ٬دولتى با حقوق مساوى براى اعراب ٬اما با هدف
دستيابى سريع به اکٽريت ٬توسط وارد نمودن  ٥٦٦٦٦٦مهاجر جديد·
مطالبه با اقدامات تروريستى جديدى دنبال شد· در  ١۲ژانويه در حيفا در جريان حمله اى
پنج نفر کشته و  ٤٣نفر زخمى شدند· در پايان ژانويه دو انگليسى غير نظامى ربوده و
بخاطر يک تروريست يهودى که به مرگ محکوم شده بود در اسارت باقى ماندند· پس از
دادن هشدارى به آژانس يهوديان انگليسيها آزاد شدند ٬در عوض سازمانهاى تروريستى
تهديد نمودند که در صورت به اجرا گذاردن احکام اعدام در فلسطين حمام خون راه
ميانداختند· دولت تحت قيموميت فرمان تخليه زنان و کودکان انگليسى را صادر نمود·

رتق و فتق امور در سازمان ملل متحد توسط محافظان سفيد
دولت کارگرى در  ١٣فوريه  ١۹٣٥تسليم شد و اعالم کرد که مسئوليت حل مسئله را به
سازمان ملل متحد محول نموده بود· آخرين تالش انجام شده ٬طرح جديدى بود براى ايجاد
يک فدراسيون· بر اساس اين طرح حکومت قيموميتى پنج سال ديگر ادامه ميافت ٬در خالل
دو سال اول به  ۹٦٦٦٦مهاجر يهودى اجازه مهاجرت داده ميشد پس از آن مهاجرت ابتدا

پس از مشاوره با يهوديان و اعراب ادامه ميافت·  -اعراب از قبول ادامه هر گونه مهاجرتى
سرباز زدند ٬صهيونيستها از قبول اينکه اعراب در مورد مهاجرت ابراز نظر کنند امتناع
ورزيدند· در حمله اى در مارس ٬پس از متوقف نمودن يک کشتى حامل مهاجران غير
قانونى ۲٦ ٬نفر کشته و  ۲٣نفر زخمى شدند· در تعداد زيادى از شهرهاى يهودى براى
مدتى قوانين جنگى به اجرا گذاشته شد·
دوم آوريل انگليس از دبير کل سازمان ملل متحد طرح مسٸله فلسطين را در مجمع عمومى
سازمان ملل درخواست نمود·  ۲١و  ۲۲آوريل مصر ٬عراق ٬سوريه ٬لبنان و عربستان
سعودى در خواست قرار دادن مسئله استقالل فلسطين را در دستور کار مطرح نمودند·
سازمان ملل متحد در نشست ويژه اى در پايان آوريل مسئله فلسطين را ٬در حاليکه ترورها
ادامه داشت ٬مطرح نمود· پس از  ١٣روز ( UNSCOPکميته ويژه سازمان ملل براى
فلسطين) براى انجام تحقيقات و اراٸه گزارش به نشست پاييزى در ماه سپتامبر منصوب
شد.
اقدامات تروريستى در حاليکه اين کميسيون ١٦ ٬ژوٸن تا  ۲٣جوالى ٬تحقيقات خود را در
فلسطين انجام ميداد ٬ادامه داشت· کميسيون از جمله شاهد نمايشى بسيار خوب و سازمان
داده شده بود ٬نمايشى که در آن يک کشتى با  ٣٧٦٦پناهنده متوقف شد· کارکنان و
مهاجران آمريکايى – يهودى مقاومت جانانانه اى از خود نشان دادند و از طريق يک
فرستنده راديويى موقعيت خود را براى کميسيون تشريح نمودند· اعراب فلسطينى٬
کميسيون سازمان ملل را که تنها به مالقات با نماينده گان کشورهاى عربى ديگر رضايت
داده بود تحريم نمودند· سه نفر از  ١١عضو کميسيون راه حل مشابه اى را با طرح ١۹٣٦
– ه متخصصان فدرال آمريکايى و انگليسى پيشنهاد دادند·
 ٥نفر از آنان يک تقسيم را پيشنهاد کردند اما بر روى اهميت شکلى از اتحاد اقتصادى ميان
دو کشور تاکيد ورزيدند– به گفته آن  ٥نفر يک همکارى اقتصادى براى قابليت زيست
کشورها ضرورى بود .يک ماه پيش از انتشار گزارش  UNSCOPيهوديان و اعراب در
تل آويو و يافا با يکديگر درگير شدند – «بدترين آشوب پس از شورش اعراب در دهه
 .»٤٦پيشنهاد اصلى  UNSCOPبه معناى اين بود که فلسطينيان و يهوديهان هر يک
توسط دو تقاطع  -ه خاص طراحى شده ٬سه منطقه مرتبط با يکديگر را دريافت مينمودند .به
باور انگليسيها پيشنهاد منجر به هرج و مرج ميشد و بر همين اساس در  ۲٦سپتامبر عقب
نشينى ارتش انگليس و دستگاه ادارى آنرا تا پيش از اوت  ١۹۲۸اعالم نمود·
در  ۲اکتبر يک نماينده آژانس يهوديان به مجمع عمومى سازمان ملل پيغام داد که «توسط
يهوديان در فلسطين ٬در صورت عدم دسترسى به نيروهاى نظامى انگليس در عرض ۲٣
ساعت ٬اقدامات الزم براى برقرارى نظم اتخاذ ميشد»· اتحاديه عرب طرح تقسيم را نپذيرفت
در حاليکه آژانس يهوديان با صدور بيانيه اى نشان داد آنرا با برخى از تغييرات ميپذيرفت.
در سازمان ملل متحد کميته جديدى براى مطالعه پيشنهاد  UNSCOPمنصوب شد .در

خالل اين دوران پادشاه فرااردون ٬عبدهللا ٬در جهت متقاعد نمودن ديگر دولتهاى عربى
براى قبول اين نظر که بخش عربى فلسطين در جريان يک تقسيم با کشور او ادغام شود
تالش نمود .کميته جديد سازمان ملل بر روى طرح تقسيمى کار ميکرد که در UNSCOP
مورد قبول اکٽريت واقع شده بود .يهوديان الجيل شرقى و منطقه ساحلى ٬از دقيقا جنوب آکا
تا چند ميل در جنوب يافا ٬را ميگرفتند .نقاط تقاطع براى ارتباطات ميان اين دو منطقه در
جنوب غربى ناصره قرار ميگرفت.
قرار بود که در جنوبيترين منطقه ساحلى خودشان نقطه تقاطع ديگرى وجود داشته باشد که
به سومين منطقه آنها ٬دربرگيرنده بخشى از منطقه بٸرشبع و بيابانهاى نگب ٬هدايت ميشد·
طرح  UNSCOPشهر بٸرشبع را در منطقه يهودى نشين جاى داده بود ٬اما کميته جديد
آنرا به فلسطينيها داد· کميته جديد کشف کرد که از جانب  UNSCOPهيچ شهر بندرى به
فلسطينيان داده نشده بود و به همين دليل يافا را (که فقط داراى جمعيتى عربى بود )...به
آنها داد – که در نتيجه بصورتى جداگانه در يکى از بخشهاى يهودى قرار گرفت.
هئيت سازمان ملل سوٸد براى ياد آوردى نقاط ضعف طرح به اندازه کافى شجاعت داشت·
در سال  ١۹۲٥بر اساس آمار حکومت تحت قيموميت که بعنوان اسناد کارى به سازمان
ملل متحد اراٸه شد ٬يهوديان در آنزمان تقريبا يک سوم از جمعيت فلسطين را تشکيل
ميدادند و کمتر از  ٦درصد از مساحت کشور را دراختيار خود داشتند· در آنزمان کميته
جديد سازمان ملل متحد پيشنهادى اراٸه داد که بر اساس آن اين جمعيت – ه يک سومى٬
 ٧٦درصد از مساحت  -فلسطينيها  ٣٤درصد از مساحت را ميگرفتند ٬و کمتر از يک درصد
از بيت المقدس و بتلهم به يک حوزه ادارى سازمان ملل مبدل ميشد·
ديوانگى در سازمان ملل متحد به حد کمال خود رسيده بود· اين به اصطالح متخصصان
چگونه توانستند «کشورى اسراييلى» را طرح ريزى کنند که در آغاز ميتوانست صاحب
اکٽريتى باشد که تنها چند هزار نفر بيشتر از اقليت عربى بود؟
اين اکٽريت ناچيز قادر به هدايت کشور و بر خالف تمايل اقليت ٬بزرگتر و قويتر نمودن خود
بود· شايد در پشت پرده اين نظريه قديمى – ه حزب کارگر وجود داشت که فلسطين ٬يا
داوطلبانه يا با توسل به زور ٬قابل انتقال بود· اگر مقصود اين بود – صاحبان آن انديشه
چه کسانى بودند؟
اربابان فئودال داخلى در فلسطين پس از انتظار بسيار در جهت سازماندهى يک «ارتش
آزاديخواه» تالش نمودند·
در سازمان ملل متحد طرح تقسيم مورد قبول کشورهاى عربى واقع نشد چرا که ناقض
ضوابط سازمان ملل ٬به رسميت شمردن حق مردم در مورد تعيين سرنوشت خودشان ٬بود.
اما هدف سازمان ملل متحد نشان اين بود ٬که حاضر است به صهيونيستها و آمريکا به
همان ميزانى کمک کند که به صهيونيستها و انگليس کرده بود.

پيروزى دمکراسى
اعالميه اى در مورد مسئله ٬رضايت دو سوم از نمايندگان مجمع عمومى سازمان را
«مطالبه» مينمود .وجدان بد و نگرانى مردم سفيد براى قوم يهود بخاطر درد و رنجى که
درخالل جنگ جهانى دوم ناگزير به تحمل آن شده بودند سبب آنشد که تقريبا تمام آراء شان٬
بالفاصله ٬پس از پذيرفتن طرح تقسيم از جانب صهيونيستها ٬مورد حمايت قرار گيرد .اگر
چه نشانه هايى از ترديد نيز وجود داشت .هيئت نمايندگى بلژيک از جمله گفت« :ما به
عادالنه بودن اين امر اطمينان نداريم و در مورد عملى بودن آن ترديد داريم و از پى آمدهاى
ناشى از آن در هراسيم ...مسئله فلسطين بصورت فوق العاده اى براى ما ناخوشايند است.
ما براى درک صهيونيسم بايد تالش کنيم.
براى هموطنان يهودى ما خانه ملى بلژيک است .تا کنون کسى به طريقى رفتار نکرده است
که آنان را به جستجوى کشور جديدى در فلسطين ناگزير نمايد ».هئيت کانادايى گفت« :ما
از اين طرح با نگرانى زياد و با قلبى مملو از درد حمايت ميکنيم».
اما شمار مردم سفيد براى ايجاد اکٽريت  -ه «ضرورى» کافى نبود .و آفريقاييها و آسياييها
مخالفت نمودند .ظفرهللا خان – ه پاکستانى شک و ترديد خود را در مورد صداقت آمريکا و
«کشورهاى غربى» زمانيکه مدعى شدند که از يک کشور يهودى تنها به داليل انسانى
حمايت ميکنند بيان نمود· وى با اشاره به پيشنهادات ديگرى که در سالهاى اخير براى دادن
خانه اى به پناهنده گان در اروپا اراٸه شده بودند گفت:
«استراليا ٬يک کشور کوچک پرجمعيت ميگويد نه ٬نه ٬نه ٬و کاناداى در هم فشرده شده –
ى پر جمعيت نيز ميگويد نه ٬انسان دوست برجسته ٬آمريکا ٬با امکانات و فضاى بسيار
محدود خودش ميگويد نه·
اينست کمک آنها به اصول انساندوستى ٬اما ميگويند به آنها اجازه بدهيد که به فلسطين
بروند ٬در آنجا امکان دسترسى به مناطق وسيع برايشان وجود خواهد داشت ٬فرصتهاى
اقتصادى را پيدا خواهند کرد و در آنجا مسئله اى را ايجاد نخواهند نمود ٬در آنجا همانند
۲۹
کودک در خانه مورد استقبال قرار خواهند گرفت·»
هئيت نمايندگى فيليپين اعالم کرد که بر عليه پيشنهاد تقسيم راى ميداد و توسط حمايت از
حق مسلم مردم براى تعيين سرنوشت خود و با انتقاد به تبعيض و محروميت بر اساس
اصول نژادپرستانه ٬به آن بشدت حمله کرد·
هاٸيتى پيغام داد که به پيشنهاد راى منفى ميداد – اين را يونان نيز انجام داد· بدست آوردن
دو سوم اکٽريت بعيد به نظر ميامد· اما ترومن تمام اهرمهاى فشار مورد نياز را بکار
گرفت· او به وزير امورخارجه خود پيغام داد و از وى خواستار «توضيحى کامل» در مورد
امتناع کشورهايى شد که معموال از موضع اياالت متحده آمريکا حمايت مينمودند·
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مجمع عمومى سازمان ملل دو بار براى دادن راى گرد هم آمد ٬اما راى گيرى هر دو بار به
زمان ديگرى موکول شد .در  ١۸دسامبر ٬لٸورانس اچ· اسميت در کنگره آمريکا گفت:
«علت به تاخير انداختن روشن بود چرا که آمريکا و اتحاد جماهير شوروى موفق به جمع
آورى آراى کافى نشده بودند· بنا بر گزارشات ارسال شده از جانب منابع قابل اعتماد
هئيتهاى سه کشور کوچک در معرض فشارهاى شديد هئيت نمايندگى و مقامات بلند پايه
آمريکا قرار گرفته اند·»
بر اساس اظهارات درو پيرسون ٬خبرنگار شيکاگو ديلى تريبيون« ٬افراد زيادى براى
بدست آوردن آراء از نفوذ خود استفاده کردند .هاروى فايرستون ٬مالک مزارع الستيک در
ليبريا ٬وقت خود را به دولت ليبريا اختصاص داد· آدولف برل ٬با تدابير مشاور رٸيس
جمهور هاٸيتى جريان آراء را تغيير و سفير چين ٬ولينگتون کو ٬به دولت خود هشدار داد·
فشارها نتيجه بخش بودند· هاٸيتى و ليبريا که در گذشته به دادن راى منفى تمايل نشان داده
بودند در  ۲۹نوامبر  ١۹٥٣به نفع اعالميه راى دادند· هئيت فيليپنى نيز که پيشنهاد را
بشدت مورد انتقاد قرار داده بود راى مٽبت داد· هئيت تايلندى کمى قبل از راى گيرى ٬پس
از باطل شدن استوار نامه اش ٬ناپديد شد· تعداد آراء  ٤٤راى مٽبت در مقابل  ١٤راى منفى
شد· نماينده گان  *EDراى ممتنع دادند· اعراب خشمگين شدند ٬صهيونيستها سر از پا
نميشناختند·
تنها يک کشور آسيايى – فيليپين – و دو کشور آفريقايى – ليبريا و رژيم استعمارى در
آفريقاى جنوبى  -به پيشنهاد راى مٽبت داده بودند· فلسطين در آسيا ٬در مرز آفريقا قرار
دارد· سازمان ملل متحد نشان داد که ابزار خوبيست براى ابرقدرتها .دولت آمريکا نشان داد
که ابزار خوبيست براى صهيونيستها· مفسر تايمز نوشت« :ميزان نفوذ يهوديان در
واشنگتن خارق العاده بوده است·» صهيونيستها پس از پنجاه سال ٬با بهره بردارى از
منافع قدرتهاى بزرگ مختلف ٬خشونت ٬پول و حيله هاى سياسى يا شخصى ٬براى مبدل
نمودن فلسطين به کشورى يهودى ٬گامى به جلو برداشته بودند·
پناهنده گان در اروپا ٬چه ميخواستند و چه نميخواستند ٬اکنون به کشور جديد يهودى منتقل
ميشدند· براى صهيونيستها مهاجرت آنان ٬بخشا کمکى بود به مردم بينواى بدبخت –
صهيونيستها براى مشروعيت بخشيدن به کشور يهودى ٬جمع آورى پول ٬ساخت و ساز
کشور ٬دفاع از آن و ادامه کار بسوى هدف رويايى ٬به پناهنده گان نياز داشتند· و مردم
سفيد در تمام کشورهاى سفيد پايکوبى نمودند·
قوم بشدت صدمه خورده يهودى پس از دو هزار سال صاحب کشورى براى خودش شده بود
و از جانب تقريبا تمام مردم سفيد اين دولت مولود دل درد و رنج مردم يهود و خيرخواهى
بزرگ دولتهاى جهانى بشمار ميامد·
* به دنبال منظور نويسنده از نماينده گان  EDجستجو کردم و از رفقاى حزب کمونيست سوٸد نيز سوال کردم ٬پاسخى دريافت نکردم ٬آنها هم
نميدانستند -مترجم
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و کاميابى يهوديان به آنان نشان ميداد که يهوديان لياقت کشور خود را داشتند· آنها
اعالميه سازمان ملل متحد را پذيرفتند و خود را به سبب آن خوشحال نشان دادند ٬اگر چه
در گذشته تمام فلسطين را درخواست نموده بودند· اما اعراب – آنها توسط اعتراض به اين
تصميم سازمان ملل متحد خود را پست و بى انصاف نشان دادند· کمتر فرد سفيدى از خود
سوال کرد که آيا سازمان ملل متحد داراى اين صالحيت بود که در مورد آينده کشورى
تصميم بگيرد· آنها مانند صهيونيستها آنرا بعنوان يک قانون قلمداد نمودند· تعداد بسيار
کمى صاحب بينشى مشابه با آلفرد ليلينتال  -آمريکايى بودند ٬او نوشت« :سازمان ملل
متحد از طريق يک برخورد شتابزده ٬بى پروا و متکبرانه به مسئله فلسطين مرتکب جنايتى
جدى نسبت به اعتبار حقوق بين الملل شد· مجمع عمومى سازمان ملل به تنها پيشنهاد
منطقى – يک همه پرسى در فلسطين و ارجاع مساٸل مشروع به دادگاه بين الملل – راى
منفى داد·» ٤٦در فلسطين جنگ پارتيزانى ميان يهوديان و فلسطينيان بالفاصله آغاز شد.
اينبار اين انگليسيها بودند که به تماشا نشستند.

 .٣گسترش دولت و نقل مکان دادن
مردم بومى
دير ياسين
بر اساس طرحها انتظار ميرفت که انگليسيها در  ١٧مى ١۹٣۸قدرت را به فلسطينيان
واگذار نمايند· در خالل آماده نمودن شرايط آژانس يهوديان که بسختى تمايلى به همکارى
نشان ميداد آنان را به انجام خرابکارى در کارهايشان متهم نمود·
در ماه ژانويه دولت در لندن از قبول درخواست يهوديان در مورد برسميت شناختن
نيروهاى نظامى مسلحشان بعنوان يک ارتش ملى و وارد نمودن سالح پيش از اتمام دوره
قيموميت توسط آنها سرباز زد·
جنگ پارتيزانى ميان کماندوهاى مجهز يهودى و فلسطينيان – ه بى اغراق بد تجهيز شده
ادامه يافت .تنها واحد رزمى عرب-ه خوب سازمان داده شده که در دوران پايانى دولت تحت
قيموميت ميجنگيد ٤ ٬تا  ٣٦٦٦داوطلب سورى و فلسطينيى در «ارتش آزاديخواه عربى
فوزى القاوقجى» بود ٬آنها در نبردى تعيين کننده در پايان ماه آوريل شکست خوردند·
يهوديان به يافا ٬شهرخيالى عربى که تهديدى بر عليه تل آويو تصور ميشد ٬شهر خواهر -
ه يهودى خود ٬حمله کردند .جهان سفيد با وحشت «مبارزه مردم يهود را براى موجوديت
خود» ٬هنگاميکه مردم فلسطين از قبل فرار خود را آغاز کرده بود ٬دنبال مينمود·

بيدادگرى براى بيان روشى که اسراييل ايجاد شد ٬از جمله با طرح چندش آورترين استدالل
در مورد اينکه آيا پناهنده گان فلسطينى به دليل ترور يهوديان يا به تحريک کشورهاى
همسايه عرب آنجا را ترک کردند ٬راه خود را پيدا ميکند– از طريق نشان دادن اينکه
پناهنده گان خود داوطلبانه به راه افتادند ٬صهيونيستها اينچنين جلوه دادند که آنها حق
اقامت خود را قربانى کرده بودند ٬که اين امر را براى يهوديان امکانپذير نمود که «بصورت
قانونى» ٬اموالشان را به تصاحب خود درآورند·
– توگويى تفاوتى ميکرد که دليل اصلى چه بود! من به دليل تکرار مکرر اين استدالل از
جانب صهيونيستها به برخورد با آن ناگزيرم ٬اگر چه تصور نميکنم که اهميتى چندانى
داشته باشد ٬در ضمن با برخورد به آن بر اين باورم که قادر به تنوير هر چه بيشتر افکار
در مورد صهيونيسم خواهم بود·
نقطه آغاز بايد يک استدالل نظرى باشد :صهيونيستها جهت ساختن کشورى يهودى به
فلسطين آمده بودند و در خالل مهيا نمودن تدارکات براى انجام اين امر ٬عمدتا ٬از همکارى
با مردم عرب سرباز زده بودند .آنها در آنزمان در آن بخش از فلسطين که کشورى
اسراييلى ميشد ٬فقط مالک يک چهارم از زمينهاى زراعى ٬و در خالل بيش از يک ربع قرن
عدم تمايل فلسطينيان را به فروش زمينهاى خود تجربه نموده بودند· در بهار سال ١۹٣۸
در کشور يهودى -ه طراحى شده تقريبا نيمى از جمعيت از عرب بود که تقاضاى نفوذ
سياسى داشت – و عليرغم مهاجرت گسترده آنها ميتوانست براى مدت زمانى طوالنى در
آينده تشکيل دهنده چنان اقليت بزرگى باشد که ناديده قرار گرفتن درخواستهايشان دشوار
ميشد· همکارى دشوار ميشد ٬بخشا به دليل خصومت ظاهر شده پس از جنگ جهانى اول٬
بخشا به دليل تنشها ٬که به معناى حقير شمردن «شرقيها» توسط مهاجران کشورهاى
اروپايى بود· يک صهيونيست – ه در جايگاه مخالف ٬در انتقاد به روش برخورد اسراييل به
٤١
اقليت عرب در کشور مينويسد که اعراب «بعنوان شرى اجتناب ناپذير» قلمداد ميشوند.
خالصه کالم خواست صهيونيستها محو فلسطينيان از کشور يهودى بود·
شب ميان  ۹و  ١٦آوريل  ۲٧٣ ٬ ١۹٣۸نفر در روستاى فلسطينى دير ياسين قتل عام شدند.
وحشت و هراس از اين حمام خون در صدها روستا و شهرک عربى منتشر شد و اين
وحشت و هراس کاهش نميافت به دليل اينکه فلسطينيها از اقدامات قبلى تروريستهاى
يهودى بر عليه انگليسيها خبر داشتند و اينکه اکنون به نظر ميامد که گروههاى پارتيزانى
فلسطينى در حال عقب نشينى بودند·
قتل عام توسط اعضاى ارگون انجام شد· آيا اين قاتالن بر اساس دريافت ماموريتى و يا از
روى بى هدفى و انفعال عمل نموده بودند؟ رهبران ارگون پس از آن با برگزارى کنفرانسى
٤۲
اعالم نمودند« :ما بايد بجنگيم ٬فتح و تصرف کنيم·»
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آرتور کستلر در «وعده و تحقق» مينويسد که هر دو سازمان تروريستى در خالل اين
دوران عملياتى از قبيل «پرتاب بمب به بازار اعراب» را به اجرا گذاردند .کستلر همچنين
مينويسد که هگانا با بلندگو در اطراف شهر حيفا (که در ماه آوريل توسط آنها تصرف شد)
ميگشتند و به فلسطينيها همراهى تا «قلمرو اعراب» را پيشنهاد و «به عواقب وحشتناکى
که از عدم توجه به هشدارها حاصل ميشد» ٤٤اشاره مينمودند·
ارسکين چيلدرز – ه نويسنده از يک مبلغ مذهبى ٬برتا وستر ٬نقل قول ميکند :اتوموبيلهاى
مجهز به بلندگو فرياد ميکشيدند« :اگر خانه هاى خود را ترک نکنيد به سرنوشت ديرياسين
٤۲
دچار خواهيد شد·»
برخى از صاحب نظران به وجود مدارکى معتقدند که خروج فلسطينيان را نتيجه ى در
نظرگرفته شده اى از يک اقدام طراحى شده «عمليات القسطل» نشان ميدهد·
گفته ميشود که دير ياسين بخشى از اين عمليات بود· بن گوريان مينويسد« :در اول آوريل
در خالل عمليات القسطل مسير منتهى به بيت المقدس پاکسازى و تقريبا تمام بيت المقدس
جديد اشغال شد ٬و نيروهاى شبه نظامى به بيرون از حيفا ٬يافا ٬نکش و سافاد رانده
٤٧
شدند·»
(در ضمن توجه داشته باشيد که قسمت اعظم راه «پاکسازى شده» تا بيت المقدس از ميان
مناطق در نظر گرفته شده براى کشور عربى عبور ميکرد ٬يافا – ى مورد حمله بعنوان يک
شهر ساحلى عربى و اينکه بيت المقدس که بخشا اشغال شد بعنوان يک شهر بين المللى در
نظر گرفته شده بودند)
از آنجايى که صهيونيستها توجه بسيارى را مبذول علل فرار پناهنده گان نموده اند ٬بسيارى
از تحليلگران تالش فراوانى را براى کنترل اطالعاتى بکار گرفتند که در آنها از پناهنده گان
متعلق به بخشهاى عربى درخواست ترک خانه هايشان مطرح شده بود·
بسيارى بايگانى موزه بريتانيا را با پخش برنامه هاى راديويى متعلق به سال  ١۹٣۸مورد
مطالعه قرار داده اند.
آنها در آنجا قادر به يافتن حتى يک درخواست فرار هم نشدند ٬از طرف ديگر بسيارى
برعکس مردم را به ماندن ترغيب نموده بودند.
بيشترين تحقيقات بر روى برنامه هاى پخش شده از راديو دمشق انجام شد که در آنها بر
اساس اعالميه صادر شده از جانب رهبران نظامى فلسطينى گفته شده بود«هر فلسطينى که
روستاى خود را رها کند خانه خود را نابود شده و مزارع خود را سوخته شده خواهد ديد»
– و سورى ها و مصريها در برنامه هاى خود اعالم نموده بودند که ورود هر فلسطينى – ه
قادر به حمل اسلحه به اين کشورها بعنوان يک تجاوز غيرقانونى قلمداد ميشد.
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در  ٣مى ملک عبدهللا – ه فرااردونى فلسطينيان فرارى را به بازگشت به خانه هاى خود
ترغيب نموده بود.
از طرف ديگر فرستنده هاى عربى ارگون وحشتناکترين هشدارها را منتشر و راديو هگانا
نام روستاهايى را که اعراب از وحشت از آنها گريخته بودند مداوما اعالم نموده بود.
مسئله ديگر نامه ايست که از جانب وزير امور خارجه اسراييل در اوت  ١۹٣۸به سازمان
ملل متحد نوشته شده بود:
«جذب و ادغام مجدد اعراب در يک زندگى معمولى ٬اساسا سازماندهى امرار و معاش آنان٬
دشواريها در ارتباط با مسکن ٬کار و حفظ و مراقبت معموليشان ميتواند از نظر اقتصادى
سرسام آور بشود·» در مناطق تحت کنترل اسرايىل از چهار ماه پيش از آن امکان زندگى و
امرار و معاش براى تمام اين پناهنده گان فراهم شده بود·

فتح يافا
در  ١٣مى  ٬ ١۹٣۸کشور اسراييل پس از تاسيس مورد حمله کشورهاى عربى همسايه
قرار گرفت· جهان سفيد بخاطر يهوديان دلهره و نگرانى داشت و تنفر خود را از نازيها
متوجه اعراب نموده بود· يک عکس العمل طبيعى برخاسته از احساس ٬بى عالقه به دانش
و اتحاد· همچنين بودند شمار اندکى که به انتقال دانش و اتحاد عالقه نشان ميدادند·
براى مٽال کسى در مورد مطلب اشاره از جانب رهبر ارگون ٬مناخيم بگين ٬که بعدها در
کتاب خود «انقالب :داستان ارگون» نوشت صحبتى نکرد« :در خالل ماههاى پيش از حمله
اعراب ٬و در حاليکه پنج کشور عربى خود را آماده مينمودند ٬ما حمله به مناطق عربى را
ادامه داديم.
فتح يافا در مبارزه استقالل طلبانه عبرى در اوايل مى ٬کمى پيش از حمله پنج کشور عربى٬
بعنوان حادٽه اى بسيار مهم به نظر ميرسد »...کسى به شنيدن اينکه صهيونيستها پيش از
اعالم موجوديت قلمرو خود را گسترش داده بودند ٬که آنها نيمى از بيت المقدس و راه
منتهى به آنرا به تصرف خود در آورده بودند ٬که هگانا با همکارى ارگون يافا را که بر
اساس اعالميه سازمان ملل متحد يک شهر عربى بود تصرف کرده بود ٬عالقه نشان نميداد
(بدليل اينکه صهيونيستها اين اعالميه را بعنوان يک قانون قلمداد مينمايند بايد گاهى به آن٬
از جمله ٬به منظور ارزيابى اقدامات آنان نگاه کرد)·
هيچکس به شنيدن اينکه اسراييليها بالفاصله پس از اعالم استقالل تالش خود را متوجه
اشغال بخشهاى باقيمانده از بيت المقدس نمودند عالقه نشان نميداد .تنها چيزى که درک
ميشد اين بود ٬يهوديان – ه بسختى قربانى شده ٬اينک دوباره در معرض حمالت قرار گرفته
بودند· در مقايسه با حدود  ۲۲٧٦٦٦يهودى پناهنده منتظر در آلمان فرار تقريبا ٣٦٦٦٦٦
فلسطينى که در همانزمان از خانه هاى خودشان گريخته بودند اهميتى نداشت·

دفاع اعراب از خودشان
براى مردم سفيد درک اينکه اعراب خود را بعنوان تنها قومى قلمداد مينمودند که
نميتوانستند بر تصميمات امپرياليستها مبنى بر اهداى بخشى از خاکشان گردن نهند و خود
را در مقابل متجاوزان مستحق دفاع از بخشى از خاک خود ميديدند غيرممکن بود (اگر چه
انگليسيها در سال  ١۹٤۲اينرا ٬دستکم رسما ٬توسط به رسميت شمردن حق دخالت
کشورهاى عربى ديگر در رويدادهايى جارى در فلسطين فهميده بودند)·
آنزمان مانند اکنون احساس اعراب از اينکه ملتى هستند به سخره گرفته شد· و در هر
صورت آنها حداقل به همان ميزان مانند يهوديان ٬از طريق زبان ٬مذهب و سنن يک ملت
محسوب ميشوند·
در حاليکه يهوديان توسط فاتحان مختلف تقسيم و در سراسر جهان پراکنده شدند اعراب
توسط تجاوز اروپاييها و استعمارگران تقسيم شدند.
مانند اعراب که با ديگر اقوام ادغام شده اند يهوديان نيز همگونى قومى خود را از طريق
گرويدن يمنيها ٬يونانيها ٬روميها ٬گاالتاييها ٬لهستانيها و خزرها به يهوديت از دست داده
اند – براى مٽال تصور ميشود که بخش بزرگى از يهوديان روسى از پادشاهى خزر که ميان
سال ١٦٦٦ – ٥٧٦پس از ميالد مسيح وجود داشت ريشه گرفته اند و اينکه مذهب يهوديت
را بعنوان مذهب رسمى کشور داشتند ٬خزرها با قوم فنالندى – اوگرى هم خانواده بودند.
از نقطه نظر عربى اين جنگى بود دفاعى بمنظور حفظ قطعه اى از خاک عربى و ممانعت از
اخراج مردمش از خانه هايشان· آن پنج ارتش متشکل بودند از  ٧٦٦٦سرباز فرااردونى
(لژيون عرب) ١٦٦٦٦ ٬مصرى ٤٦٦٦ ٬سورى ١٧٦٦ ٬عراقى و  ١٦٦٦لبنانى.
ارتش آزاديبخش فلسطين که در ماه آوريل شکست خورده بود از  ٤تا  ٣هزار نفر تشکيل
ميشد .در مجموع  ٤۸٦٦٦نفر .کستلر رقمى بالغ بر  ٤٣تا  ٤٧هزار نفر و تقسيمى تقريبا
متفاوت را اراٸه ميدهد· همانطور که در گذشته ذکر شد هگانا قبل از تابستان ٬ ١۹٣٦
 ٦٦٦٦٦نفر و گروه تجديد نظر طلب  ٣تا  ٧هزار نفر را شامل ميشدند·
(بنا به گفته اسراييليها ج ٬و د· کيمچى هر دو طرف جداگانه در مى  ٬ ١۹٣۸حدود
 ۲٧٦٦٦نفر ٬از سويى ديگر در جوالى  ٬ ١۹٣۸اسراييليها احتماال  ٦٦٦٦٦و اعراب
٤
 ٣٦٦٦٦نفر در اختيار داشتند·
اين جنگ تا چه دامنه اى يک جنگ ساختگى بود ٬تا جايى که به بن گوريون و ملک عبدهللا
– ه فرااردونى مربوط ميشود ٬روشن نشده است.
شناخته شده اين است که هر دو طرف با يکديگر در ارتباط بودند ٬از جمله ٬با گلدا ماير
بعنوان نماينده بن گوريون.
 -٤۲ج و د· کيمچى ٬دو سوى تپه ٬انگليس و جنگ فلسطين ٬لندن  ٬ ١۹۲٦ص·  ١۲٦و ۲۲٤

همچنين دانسته شده است که عبدهللا تالش بيهوده اى را صرف متقاعد نمودن مصريها و
عربستان سعوديها نمود براى اينکه بر اساس سازمان ملل متحد با ادغام بخش عربى
فلسطين با فرااردون موافقت نمايند که – آنها در عوض دولتى در تبعيد را براى «تمام
فلسطينيان» ٬با مفتى در راس آن ٬سازماندهى نمودند.
همچنين ميدانيم زمانيکه مصريها در آغاز  ١۹٣۹به مضمحل نمودن نيروهاى نظامى
اسراييلى در نقاط مختلف نياز فراوانى داشتند ملک عبدهللا بصورت خصوصى در مورد آتش
بس جداگانه اى به توافق رسيد – اگر چه ارتش او موفق بود·
انگليسيها در خالل بخش اول جنگ بر اساس قرارداد قديمى به اعراب سالح تحويل ميدادند·
به ترغيب سازمان ملل متحد تحويل آنها پس از تقريبا يک ماه متوقف شد که البته پس از
آن اعراب بالفاصله در رابطه با مهمات با دشواريهايى بسيارى مواجه شدند·
تقريبا همزمان با توقف تحويل سالح توسط انگليس ٬ارسال سالح و مهمات توسط
چکسلواکى به اسراييل آغاز شد· – در خالل مناقشات ٬کمى قبل از جنگ ٬اتحاد جماهير
شوروى و بقيه کشورهاى کمونيستى پيشنهاد آمريکا را متوقف نموده بودند ٬پيشنهادى که
بر اساس آن اعالميه سازمان ملل متحد تا اطالع ٽانوى پس گرفته ميشد و فلسطينيان تحت
قيموميت سازمان ملل قرار ميگرفتند· (بخش بزرگى از آن صدها هزار مهاجر در سالهاى
اول – ه پس از سال  ١۹٣۹از کشورهاى اروپاى شرقى آمده بودند·)
در  ١٦سپتامبر  ١۹٣۸ميانجى سازمان ملل متحد ٬فولکه برنادوت ٬طرح تقسيم جديدى را
اراٸه نمود که بر اساس آن بخش عربى فلسطين تا ميزانى که بيت المقدس و صحراى نگب
را در بر ميگرفت گسترش ميافت و دنباله آن توسط فرااردون مصادره ميشد·
از طريق صحراى نگب ميان اعراب ٬آسياى غربى و آفريقاى شمالى ارتباط زمينى برقرار
و اسراييليها در ازاى نگب تمام الجليل را (که ارتش اسراييل از قبل آنرا به اشغال خود
درآورده بود) صاحب ميشدند .آمريکا و انگليس بسرعت متوجه پيشنهاد برنادوت شدند و
آنرا پذيرفتند – اما اسراييليها شديدا اعتراض کردند·
اسراييل همزمان آتش بس در جريان را يک روز پس از آن ٬با ترور برنادوت و معاون او
سرهنگ سروت توسط اعضاى گروه استرن نقض کرد.
آنها بسرعت موفق به عقب راندن نيروهاى نظامى مصرى در نگب ٬پس از  ٥روز مصريها
در غزه محاصره شده بودند ٬شدند·
اعراب و اسراييليها در جريان راى گيرى در کميته سياسى سازمان ملل بر عليه طرح
برنادوت راى دادند· در آغاز سال  ١۹٣۹اسراييل با کشورهاى عربى قرارداد آتش بس
جداگانه اى به امضاء رساند·
تمام قرارداد حاوى اين جمله است «خطوط عالمتگذارى شده  -ى آتش بس نبايد بعنوان
يک مرز داٸمى ميان اسراييل و همسايگانش تلقى شود» .سازمان ملل متحد عقب نشينى

نيروهاى نظاميش را به خطوط آتش بس  ١۸ژوٸن  ١۹۲۸از اسراييل مصرانه درخواست
نمود ٬اما اسراييل اين هشدار را بعنوان يک قانون تلقى ننمود.

صهيونيستهاى خوشبخت
اسراييليها توسط جنگ کنترل  ٥٦درصد از فلسطين را – در مقايسه با  ٧٥درصدى که از
سازمان ملل گرفته بودند ٬در اختيار گرفتند.
در رابطه با اولين آتش بس در ژوٸن  ١۹٣۸بن گوريون اعالم نمود« :مرزهاى ما گسترش
پيدا ميکنند ٬نيروهاى نظامى ما دو برابر ميشوند ...ما آنچه را تا کنون بدست آورده ايم
٤٥
حفظ خواهيم نمود·»
 ۸تا  ۹صد هزار فلسطينى بى خانمان بودند .هربرت تينگستن در رابطه با رفتار
انساندوستانه -بدبينانه انسان سفيد با وضعيت مينويسد:
«حمله اعراب ٬که در ظاهر يهوديان را به نابودى تهديد مينمود ٬به شادى کشور جديد مبدل
گرديد·
متجاوزان ٬با نسبتا تلفات کم ( )٦٦٦٦-٧٦٦٦از دو طرف ٬در تمام جبهه ها شکست
خوردند و به برقرارى آتش بس ناگزير گشتند ٬بر اساس اولين قرارداد آتش بسى که در
سال  ١۹۲۹مطلقا به پايان رسيد مرزها بر اساس شرايط نظامى مشخص شدند ٬و اين به
معناى آن بود که اسراييل بزرگتر از تصميمات گرفته شده از جانب سازمان ملل شد ٬از
جمله بخش اعظم بيت المقدس به تصرف آنان درآمد·
اما شايد مهمتر اين بود که در جريان منافشات اکٽر اعراب در اسراييل ٬بيش از نيم ميليون٬
بخشا به دليل هراس از يهوديان ٬که با اينحال تنها در مواردى استٽنايى ترور را با ترور
پاسخ دادند ٬تا حدودى و احتماال عمدتا به دليل اينکه توسط رهبران عرب با اطمينان از
يک بازگشت سريع دسته جات ارتشهاى پيروزمند عربى دعوت به فرار شدند ٬به کشورهاى
عربى گريختند.
به عبارت ديگر استقالل فلسطين يهودى در عرض يکسال پيروز شد ٬يهوديان اکٽريت را در
اين کشور جديد ٬با قلمرويى وسيعتر از آنچه که کسى در گذشته ميتوانست به آن اميد داشته
٤۸
باشد و درجه اى حيرت انگيزتر از وحدت ملى ٬تشکيل دادند».
اين بر خالف «آرمان گرايى» کور و گمراه کننده افرادى مانند تينگستن نوشته شده است.
تينگستن -ى که در جريان مناظره اى در دانشگاه استکلهم ٬بهار  ٬ ١۹٦۸گفت که
اسراييليها به فرار اعراب «بخاطر مراقبت از آنها»« ٬با توجه به آنچيزى که شايد در
اسراييل براى آنها رخ ميداد» ٬کمک کردند.
Ben-Gurion, Rebirth etc., s. 247 -٤٥
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او که گفت «اين بخت و اقبال بود که اسراييليها را قادر به کسب اکٽريت در منطقه خودشان
نمود» و اينکه با نابينايى ابدى خود با توان اسراييليها الف ميزند ٬که ميتوانند از پناهنده
گان يهودى مراقبت نمايند در حاليکه اعالم ميکند که اين نشان از «بى کفايتى باور
نکردنى» اعراب دارد که قادر به مراقبت از فلسطينها نبوده اند·
در خالل  ١٧مى  ١۹٣۸تا  ١جوالى  ٥۹٥٦٦٦ ٬ ١۹٧٦پناهنده يهودى به اسراييل
مهاجرت کردند ٬به عبارت ديگر به همان ميزان که فلسطينيان از آوريل  ١۹٣۸تا پايان
جنگ گريخته بودند·
بيش از نيمى از باغهاى ميوه موجود در اسراييل  ١۹٣۹به پناهنده گان اخراج شده تعلق
داشت·
از  ٤٥٦کلنى جديد يهودى ساخته شده ميان  ١۹٣۸و آغاز  ٤٧٦ ٬١۹٧٤کلنى بر روى
زمين و در ساختمانهايى متعلق به پناهنده گان تاسيس شده بودند· در سال  ١۹٧٣بيش از
نيمى از دو سوم جمعيت يهودى در اسراييل بر روى  ٬absentee propertyاموال غايب٬
زندگى ميکردند ٬اموال متلعق به پناهنده گان از طريق قوانين خاص طراحى شده  -ى
اسراييلى ٬به علت «غيبت» صاحبان آنان ٬بعنوان تاوان اعالم شده بودند· در سال ١۹٣۹
هشتاد درصد از منطقه اسراييل تشکيل شده ٬به پناهنده گان تعلق داشت·
دهها هزار مغازه و شرکت متعلق به آنان بود .صهينويستها به يک هدف مرحله اى ديگر
نيز دست يافته بودند و رهبران جديد دولت در آنزمان مانند استعمارگران در آغاز
دهه ١۹٦٦به اعمال يک استعمار «واقعى» تصميم گرفتند چرا که از طريق قبوالندن حق
مالکيت بر روى مناطق جديد به جهان خارج ٬سازمان ملل متحد و به همان ميزان دولتهاى
عربى ٬قادر به کسب مطالبات خود نبودند· -اين روش هنوز پس از جنگ ژوٸن ٬ ١۹٦٥
هنگاميکه اسراييليها کنترل خود را بر روى تمام کشور اسراييل و بخشهايى از سوريه و
مصر اعمال نمودند ٬ادامه دارد:
«اسراييل بايد در ميان مناطق اشغال شده و آزاد شده به تصرف زمين مبادرت ورزد و
اعراب را در مقابل حقيقتى انجام شده قرار دهد( ».وزير دفاع موشه دايان  ١٦اکتبر
).١۹٦۸
پناهنده گان به داخل هجوم آوردند و در قلکهاى پول جهان سفيد خش خش و ترق و تروق
پولها جهت جمع آورى اعانه براى آنان آغاز شد ٬صهيونيستها پس از اعمال فتنه ها٬
خشونتها و حيله گريهاى فراوان سرانجام مردم و سرمايه الزم را براى ايجاد کشورى براى
خودشان بدست آورده بودند.
يقينا تينگستن ٬زمانيکه مينويسد جنگ شادى کشور جديد شد ٬حق دارد .اگرچه اين ارزيابى
کوته بينانه بنظر ميرسد.

 .٧توسعه طلبى و همکارى امپرياليستى
رقابت قدرتهاى بزرگ
درک «ظهور» اسراييل بعنوان معجزه اى خدايى از جانب يهوديان معتقد قابل فهم است.
براى اغلب يهوديان اين يک معجزه بود چرا که آنان نه با صهينويسم و رهبران آن و نه با
بازى قدرتهاى بزرگ در آسياى غربى آشنا بودند· اسراييل در واقع محصول يک جنبش
استعمارى تبعيض نژادى بود و اين جنبش با ابرقدرتهاى امپرياليستى که بر روى آسياى
غربى تسط داشتند همکارى مينمود·
اين امر با انگليس آغاز شد که شرايط را توسط قدرت سياسى و نظاميش آماده نمود .اينکه
انگليسيها به دليل منافع خودخواهانه خودشان به تدريج با صهيونيستها از در تضاد درآمدند
از اهميت همکارى آنان در خالل اولين دهه حکومت تحت قيموميت نميکاهد·
انگليس توسط جنگ جهانى دوم بشدت تضعيف و پس از پايان جنگ تا خرخره درگير
مسئله هندوستان بود· تکامل جامعه يهودى در فلسطين در خالل جنگ ٬از جمله عمدتا
توسط اراٸه مجوز به يهوديان براى مراقبت از تسليحات ارتش انگليس در آسياى غربى٬
بشدت ادامه يافت·
همزمان امکانات فلسطينيان براى تشکيل يک قدرت تعيين کننده سياسى مستقل به دليل جدا
نگاه داشته شدن جامعه آنها از جامعه استعمارگران يهودى تضعيف شد· و همراه با قدرت
رو به افول انگليس آمريکا نيرومند تر و بصورت فزاينده اى در سياست خارجى فعالتر– و
رقابت با اتحاد جماهير شوروى روشنتر شد· آسياى غربى به حوزه مورد عالقه آمريکا
مبدل ٬در مبارزات انتخاباتى آمريکا فلسطين به عاملى تعيين کننده تبديل و مرکز
صهيونيستها از لندن به نيويورک و واشنگتن منتقل شد· پرزيدنت ترومن در مورد فعاليت
– وادار سازى صهيونيستها در رابطه با اعالميه سازمان ملل متحد ٬ ١۹۲٥ ٬در خاطرات
خود نوشت« :حقيقت اين بود که تنها در اطراف سازمان ملل متحد نبود که فعاليت وادار
سازى بيسابقه اى جريان داشت ٬بلکه کاخ سفيد نيز در معرض سيلى ٽابت قرار گرفته بود·
من تصور ميکنم که تا آنزمان چنين فشار و تبليغات متمرکز شده اى را بر روى کاخ سفيد
تجربه نکرده بودم·» ٤۹پس از جنگ جهانى دوم اتحاد جماهير شوروى براى باز کردن جاى
پايى براى خود در ليبى ٬ترکيه و ايران تالش ٬اما در همه جا ناکام مانده بود .پس از
ارزيابى صهيونيستها ٬تا آنزمان بعنوان ابزارى براى امپرياليسم سرمايه دارى ٬روسها
تغيير موضع داده و در مورد حق تاريخى يهوديان بر روى فلسطين و وظيفه تاريخى
سازمان ملل متحد براى اعطاى کشورى به اين مردم (گروميکو در سازمان ملل متحد)٬
سخن گفتند.
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براى آنان بيرون رفتن انگليسيها از فلسطين و پر نشدن جاى آنان با آمريکاييها واقعا
اهميت داشت – به همين دليل اتحاد جماهير شوروى انگليس و آمريکا را کمى پيش از
انقضاى دولت تحت قيموميت متوقف نمود و اين زمانى رخ داد که آنها ميخواستند اعالميه
سازمان ملل متحد را لغو و يک سرپرستى ٬تحت نظارت سازمان ملل ٬را جايگزين طرح
تقسيم نمايند·
اتحاد جماهير شوروى ٬در نتيجه ٬يکبار ديگر در مقابله با اروپاى غربى و امپرياليسم
آمريکاى شمالى در آسياى غربى ناکام ماند .يکى از اولين نشانه ها بر اينکه روسها به
اشتباه خود پى بردند اين بود که آنها از تحريم خطوط آتش بس سال  ١۹٣۹سرباز زدند٬
امرى که آمريکا ٬انگليس و فرانسه در سال  ١۹٧٦به انجام آن مبادرت ورزيده بودند.
بر خالف روسها ٬انگليسيها پس از جنگ جهانى به ميزان پيوند نيرومند ميان امپرياليسم
آمريکا و صهيونيستها پى برده بودند و به همين دليل جهت حفظ مواضع خود در مقابل
صهيونيسم و آمريکاييها نااميدانه مبارزه و در خالل جنگ  ١۹٣۸مستقيم و غيرمستقيم از
فلسطينيان ٬قبل از هر چيز از طريق کمک به ملک عبدهللا – ه فرااردونى ٬حمايت مينمودند.
از سال  ١۹٤۹انگليسيها– با استفاده از چهره هاى برجسته در سيستم شبه دمکراتيک که
در ايجاد آنها مشارکت نموده بودند (پارلمان و موسسات بروکراتيک که در آن ميدميدند٬
همزمان بر سر راه هر گونه تغييرى از ساختار جامعه فئودالى مانع ايجاد مينمودند)  -خود
را صرف فريب پادشاهان جهان عرب نموده بودند.
آنها پس از سال  ١۹٣۹به عبدهللا – بر خالف تمايل ديگر دولتهاى عربى  -براى ادغام
فرااردون و بخش عقب مانده فلسطين کمک کرده بودند .در نتيجه فلسطين ميان دو کشور
که هر دو تا اطالع ٽانوى به وضعيت موجود عالقه داشتند تقسيم شده بود.
امپرياليسم آمريکا ٬صهيونيسم و حاکم فئودال ٬عبدهللا (که در مورد سرزمينى که آنرا
سوريه بزرگ ميناميد خواب ميديد) بعنوان پيروز موقعيت خود را حفظ کردند .انگليسيها با
پايگاههاى نظامى خود در مصر و عدن و با لژيون عرب – ه وفادار به خود در اردون ٬به
هر حال ٬داراى موضعى بودند که وارد آوردن فشار بر روى شمارى از پادشاهان و وزيران
فاسد را امکان پذير ميساخت·

احساس يگانگى با امپرياليستها
از انتقاد من به صهيونيسم و روشى که اسراييل زاييده و عمل مينمايد نبايد اينگونه نتيجه
گرفت که همزمان رژيمهاى عرب حاکم بر آسياى غربى را ستايش ميکنم· به باور من
هيچيک از اين رژيمها کار زيادى براى توسعه در کشورشان انجام نداده اند ٬و اغلب مانعى
هستند بر سر راه توسعه· کليه دولتهاى آسياى غربى به نحوى توسط دخالتهاى امپرياليستى
يا استعمارى زاييده شده اند·

در خارج از آسياى غربى رژيمهاى بسيارى وابسته به منافع امپرياليستها هستند و بوده
اند· براى من مهمترين تفاوت ميان رابطه دولتهاى عربى و اسراييل صهيونيستى با
امپرياليسم اينست که دولتهاى عربى عمال بطور مداوم قربانى امپرياليسم بوده اند در
حاليکه اسراييل توسط امپرياليسم زاده شده و با کمک آن به موجوديت خود ادامه ميدهد ٬از
آن بهره بردارى ميکند و به بهره بردارى از خود اجازه ميدهد·
تا کنون هيچيک از جنبشهاى عربى و هيچ مردم عربى خود را با امپرياليسم يکسان قلمداد
ننموده اند· از سويى ديگر اينرا صهيونيستها از طريق بهره بردارى داٸمى و دادن اجازه به
بهره بردارى از خود انجام داده اند ٬همزمان از به اصطالح سنت جهان غرب پيروى نموده
و خود را بعنوان «پايگاه تمدن در آسيا» درک کرده اند·
صهيونيسم خود ٬توسط اين احساس يگانگى ٬عليرغم عدم وجود طرحها يا مقاصد مشترک
بصورتى داٸمى ٬به امپرياليسم مبدل ميگردد·
اين کافى نبوده است که صهيونيستها همواره از مقاصد خودخواهانه امپرياليستها آگاه بوده
و اهداف خودخواهانه حمايتى حکومتهاى امپرياليستى را با اراٸه حمايت خود از آنها
پذيرفته اند· اين نيز کافى نبوده است که صهيونيستها به منظور دستيابى به منافع خود و
ادامه دريافت پشتيبانى ٬توسط اقدامات مستقيم از امپرياليستها حمايت نموده اند.
آنها خود را آنچنان با قدرتهاى امپرياليستى يکسان تلقى نموده اند که جنبش آزاديخواه
عرب را بعنوان غير اخالقى و تهديدى بر عليه ساختار موجود امپرياليستى قلمداد کرده اند٬
در حاليکه ميتوانستند با جنبش آزاديخواه اعالم همبستگى نموده و در نتيجه در آسياى
غربى دوستانى را براى خود دست و پا کنند·
اما به دليل اينکه صهيونيسم يک جنبش استعمارگر است همواره با رژيمهاى مستبد ٬هرگز
با مردم ٬احساس يگانگى ميکند.
يک مٽال قديمى جنگ آزاديخواه فلسطين در دهه ١۹٤٦است که در آن نيروهاى نظامى
هگانا از طريق مراقبت از پلها ٬جاده ها و لوله هاى نفت به ارتش انگليس يارى رساندند.
در آن هنگام صهيونيستها در صورت انتخاب راه همبستگى با مردمى که با آنها زندگى
ميکردند – حداقل تا حد امتناع از همکارى مستقيم با انگليسيها ٬بصورت قابل توجهى قادر
به تغيير رويکرد فلسطينيها به استعمارگران ميشدند.
اما کامال بديهيست که صهيونيستها قادر به نشان دادن چنين وحدتى نبودند ٬استعمارگران
بضاعت همبستگى با کسى بجز از گروه خودشان را ندارند.

حمايت صهيونيستها از رژيمهاى فئودالى
اسراييل ٬ ١۹٧١پس از گذشت دو سال از سياست خارجى بيطرفانه ظاهرى عواقب
وابستگى سياسى ٬اقتصادى و فرهنگى خود را به آمريکا پذيرفت و در جنگ کره از
آمريکاييها حمايت نمود·
اين دقيقا زمانى رخ داد که بسيارى از جنبشهاى سياسى عرب مانور خود را بسوى اتخاذ
سياستى بيطرفانه ميان بلوک قدرتهاى بزرگ آغاز نموده بودند – سياست بيطرفانه اى که
در کنفرانس آفريقايى – آسيايى – ه باندونگ چند سال بعد به موفقيت دست يافت·
همان سال ٬ ١۹٧١ ٬پارلمان مصر به اصطالح قرارداد دفاعى با انگليس ٬هنگامى منعقد
شده بود که انگليس «استقالل» را ٬١۹٤٦ ٬به مصر «هديه» نموده بود را لغو کرد -و
پارلمان نيز درقاهره پيشنهادى را در مورد اٸتالفى از نوع ناتو مردود اعالم نمود·
انگليس و آمريکا در بهترين حالت به دنبال اتصال آسياى غربى در زنجيره اى از اٸتالفات
ضد شوروى بودند که از اسکانديناوى تا کره امتداد يافته بود·
ميتوان به حمايت اسراييل از مداخله آمريکا در کره در رابطه با تحريمهاى آمريکا ٬انگليس
و فرانسه ٬سال قبل از خطوط آتش بس  ٬ ١۹٣۹نگاه کرد .در آنزمان اين قدرتهاى بزرگ٬
در برابر مطالبات اعراب در مورد عقب نشينى اسراييل ٬ضمانتى را اراٸه نموده بودند·
اسراييل به دنبال آن به اينکه قدرتهاى بزرگ نفوذ خود را در آسياى غربى افزايش ميدادند
عالقمند شده بود و در نتيجه از کليه تالشهاى آمريکا و انگليس براى ايجاد اٸتالف حمايت
نمود·
اسراييل به عضويت در اين اٸتالف ٬ترجيحا همراه با يک و يا چند کشور عربى ٬بى عالقه
نبود چرا که بدينوسيله قادر به ناگزير نمودن اين دولتها به قبول موجوديت اسراييل ميشد·
ميزان مقاومت بر عليه امپرياليسم سرمايه دارى با افزايش شمار مردم آگاه از سياست در
جهان عرب افزايش يافت و به همين دليل اسراييل به دشمن توسعه و آگاهى سياسى در
کشورهاى همسايه مبدل شد·
احساس يگانگى با امپرياليسم سرمايه دارى عمال همه جانبه و طوالنى شد· در برابر
رژيمهاى انقالبى در مصر و سوريه از رژيمهاى مستبد در ايران ٬اردون و عربستان
سعودى حمايت شد – در دهه  ١۹٦٦نيز به نفع سلطنت طلبان بر عليه جمهوريخواهان در
يمن اتخاذ موضع شد· داويد هاکوهن ٬رٸيس دفاع و کميته خارجى در پارلمان اسراييل٬
کنست ٬اينچنين گفت« :شايد متناقض به نظر بيايد ٬اما با اين وجود حقيقت دارد که اسراييل
از رژيمهاى سياسى در اردون ٬لبنان و شايد همچنين عربستان سعودى حمايت نظامى
٣٦
ميکند·»
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تفسير آن بدينگونه راهى ديگريست براى درک اين ديده گاه :ارتش اسراييل آماده است که
از طريق اقدامات متقابل از پيش توافق شده از حمله اى گام به گام بر عليه هر يک از
رژيمهاى محافظت شده بهره بردارى نمايد·
يک همکارى گسترده ميان اسراييل و انگليس در جريان کودتاى دولتى در عراق ٬ ١۹٧۸
هنگاميکه اجازه بهره بردارى از قلمرو هوايى اسراييل به هواپيماهاى انگليسى داده شد:
در آنجا استعمارگران و امپرياليستها براى محافظت از شرکتهاى نفتى و سيستم فئودالى بر
عليه انقالبيون همکارى نمودند.
ميتوان همچنين آنرا با همکارى ٬ ١۹٧٦ ٬يورش اسراييل ٬فرانسه و انگلستان به مصر٬
مقايسه نمود .بر کسى پوشيده نيست که آن حمله از قبل ٬عمدتا به ابتکار اسراييل ٬تدارک
ديده شده بود.
توسط اين اقدام اسراييل بر عليه حق مسلم مصر بر روى کانال سوٸز (از جانب مصر به
صاحبان سهام در کمپانى کانال وعده جبران کامل خسارات داده شده بود) و بصورتى
غيرمستقيم بر عليه مبارزه آزاديبخش مردم الجزاير (يکى از مقاصد فرانسه با اين حمله
متوقف نمودن کمکهاى مصر به الجزايرييها بود) عمل نمود.
اسراييل راه افرادى مانند متخصص منطقه آسياى غربى جان مارلو را برگزيد ٬او ملى نمون
کانال سوٸز را با حمله هيتلر در راين لند مقايسه ميکند· ٣١گاى موللت از روى خشم
امپرياليستى کتاب ناصر را «فلسفه انقالب» ناميد« ٬معادل مصرى آن براى[مبارزه
٣۲
من]».
يک رژيم غير صهينويستى ميتوانست ملى نمودن را اقدامى کامال قانونى از سوى دولتى
مستقل قلمداد نمايد ٬دولتى که براى استقالل و بخاطر اقتصادش به کنترل بر روى مهمترين
منابع خود تمايل داشت· به هر حال چنين رويکردى از جانب اسراييل ميتوانست ٬در مقايسه
با جنگ ٬اراٸه دهنده شانس بزرگترى باشد براى پايان دادن به محاصره تنگه تيتان و کانال
سوٸز·

اسراييل بزرگ ٬سرزمين مادرى
اين چه عامليست که اسراييل را از اتخاذ چنين موضعى باز ميدارد؟ بخشى از آن را ميتوان
در برخى از اظهارات سياسى اسراييل ٬کمى پس از کارزار سينا ٬مشاهده نمود:
«بخشى از سرزمين مادرى (غزه) که تکه تکه شده است اکنون به آن باز ميگردد» (رهبر
حزب دست راستى حيروت).
«حزب ما طرحى را با هدف ضميمه نمودن غزه توسط اسراييل اراٸه نموده است·» (يکى از
نماينده گان حزب چپ ماپان).
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«اسراييل هرگز و به هيچ دليلى با بازگرداندن غزه به فاتحان مصرى موافقت نخواهد نمود»
(بن گوريون).
همان بن گوريون که مايل به ترک غزه نبود همچنين گفت:
« ...ما براى دستيابى به يک صلح پايدار ٬براى همکارى و روابط خوب همسايگى با اين
کشور ٬مذاکرات مستقيم ٬بدون شروط از پيش تعيين شده يا اجبار از جانب دو طرف ٬آماده
٣٤
مذاکره ايم».
استدالل اراٸه شده قابل تشخيص است –  ١۹٧٦ ٬ ١۹٣۹و  – ١۹٦٥ابتدا اشغال کن٬
سپس به دلخواه خود بگو که چه چيزى بايد حفظ بشود ٬سپس مذاکرات به اصطالح بدون
قيد و شرط را در شرايطى که آن به مصالحه و به شناسايى رسمى حکومت زور و استبداد
منجر ميگردد به حريف تقديم کن·
اين امر به يک جزء ٽابت صهيونيسم مبدل شده است· در اين استدالل تمايالت توسعه طلبانه
و بسيار واقعى صهيونيسم نهفته اند·  ١۹٧۲دايان گفت:
« ...وظيفه ارتش اسراييل اينست که با هدف غاٸى تاسيس امپراطورى اسراييل بجنگد ».بن
گوريون در همان سال گفت:
«من مسئوليت تشکيل دولت را به شرطى ميپذيرم که ما از تمام امکانات جهت توسعه
٣٣
بسمت شرق بهره بردارى کنيم·»
در کتاب ساالنه اسراييل  ٧۲-١۹٧١بن گوريون اعالم مينمايد که دولت اسراييل «در بخش
کوچکى از کشور کوچک مان ايجاد شد»·
من به بيانيه در گذشته اراٸه شده – ى خودم در مورد سياست صهيونيستهاى «متمدن» – ه
ميانه رو که با اينحال همواره سرانجام به اهداف افراطيون هدايت ميشود باز خواهم گشت.
رهبر حزب حيروت که اخيرا از او نقل شد در همان اعالميه ٬ ١۹٧٦ ٬گفت:
«رستگار و سعادتمند کسيست که به ما اجازه شنيدن اين عبارات داد (پيغام دولت در مورد
فتح سينا) ٬اما اگر غزه شهريست که از اجداد ما ريشه گرفته است ٬پس در مورد بيت
المقدس ٬هبرون و بتلهم چه بايد بگوييم؟»
افراط گرايان  ١١سال در انتظار بيت المقدس  ٬هبرون و بتلهم ماندند ٬اينک در بيت
المقدس اشغالى براى ساختن يک کنيسه تخريب آغاز شده است و اينک پله مسجد در
هبرون را متالشى و براى ايجاد شهرک يهودى در آنجا اعانه جمع آورى نموده اند –
بنابراين در حال حاضر آن مرحله به پايان رسيده است· جين – فرانسيس هلد مفسر با
سابقه – ى هفته نامه نوول اوبزرواتور در امور اسراييل در مورد رابطه اسراييليها با
مناطق اشغالى فلسطين مينويسد« :در روانشناسى جمعى اسراييليها فلسطين يک کشور
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بيگانه نيست ٬آن به روشى مبهم تشکيل دهنده بخشى از کشور اسراييل است ٬به عبارت
٣٧
ديگر سرزمين موعود ٬فلسطين مقدس».
اين تصوريست اراٸه شده از جانب بسيارى از ناظران در مورد سياست اسراييل· مسئله
جدى با اين احساس مبهم از کشور اسراييل اينست که شرايط را براى سياست توسعه طلبانه
فراهم مياورد ٬حتى اجازه ميدهد که بگوييم که اين احساس خودش توسعه طلبى است· بدين
ترتيب مسئله براى اسراييليها به امرى طبيعى مبدل ميشود ٬بخصوص هنگاميکه بن
گوريون پس از کارزار سينا تا به آنجايى پيش رفت که در مورد «امپراطورى سوم
اسراييل» ٬که او در آن شبه جزيره سينا را گنجاند ٬ ٣٦صحبت بميان آورد· به همين دليل در
حال حاضر احداٽ دهها کيبوتز در بلنديهاى جوالن سوريه و در سينا – ى مصر ٬فقط چند
ميل مانده به کانال سوٸز ٬کامال طبيعى است· در نتيجه احساس يا تمايل توسعه طلبانه به
بخش مهمى از صهيونيسم مبدل ميگردد ٬امرى که براى اسراييل اينرا که خود را در جبهه
مصريها يا الجزايريها بر عليه حکومتهاى سرمايه دارى امپرياليستى قرار بدهد امکان
ناپذير ميسازد· و احساس يگانگى با امپرياليستها مانع از ظهور هر گونه ندامتى ميگردد·

اسراييل و آفريقا-آسياييها
ميتوان آنرا به شيوه متفاوتى فرموله نمود و گفت که نتيجه روش غير اخالقى استعمارى که
در آن اسراييل تاسيس شد اينست که اسراييليها محکوم به همکارى با مستبدان جهان سوم
هستند ٬محکومند که از اربابان فئودال ٬سرمايه دارن و جبهه امپرياليسم در مقابل توسعه و
ترقى انسانى حمايت نمايند· بن گوريون مينويسد« :اسراييل کشوريست دمکراتيک که
آزادى را تا باالترين حد آن براى همه ضمانت مينمايد و آموزش و پرورش خدمات درمانى
عمومى را که در سطحى مداوما در حال ترقى بسر ميبرد به اجرا گذارده است· اين امر کار
بدنى را ترغيب نموده که به نوبه خود کارگر را ورزيده تر و او را به يک عامل پيشرو و
مترقى در جامعه مبدل ميسازد ٬جوانان براى کسب اطالعات پيشرفته وعلمى تربيت و
تحقيقات گرامى داشته ميشوند· توسط انجام همه اينها اسراييل بعنوان يک نماد و مٽالى در
٣٥
خدمت مردم جديد آسيا و آفريقا عمل مينمايد·»
حتى اگر از نگرش امپرياليسم روانى چشم پوشى کنيم نتيجه بن گوريون در گفتار بروشنى
احمقانه است· احتماال متخصصان اسراييلى در اتيوپى در مزرعه اى به آموزش کمک
ميکنند ٬اما هرگز به مٽالى براى مردم آسيايى آفريقايى مبدل نخواهند شد·
صهيونيستها مردم سفيد را از مدتها قبل فريب داده اند ٬اما آفريقايى آسياييها براى ديدن
چشم دارند·
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«در حال حاضر نه تنها تمام مردم جهان عرب بلکه تمام جنبشهاى ضد امپرياليستى ٬از
جمله رهبرانى مانند کاسترو ٬هو شى مين ٬نيز مخالف رهبران اسراييل هستند· در حال
حاضر امر تعيين کننده نه خويشاوندى جغرافيايى بلکه خويشاندى سياسى است·
تا زمانيکه سياست اسراييل در موازات با سياست امپرياليسم جريان دارد قادر به مصالحه
با جنبش ضد امپرياليستى نخواهد بود·» ٣۸اوضاع سازمان اجتماعى اسراييل اينچنين
توصيف ميشود·

حمالت در خدمت امپرياليسم
اينرا سوسياليستهاى اسراييلى درباره تالشهاى آمريکا و انگليس در دهه  ١۹٧٦بمنظور
جذب کشورهاى عربى در اٸتالفات ضد کمونيستى مينويسند:
«به محض اينکه دولتها در مصر ٬سوريه يا اردون به طرحهاى انگليسى – آمريکايى حمله
ميکردند از اسراييل بعنوان تهديدى بر عليه آنان استفاده ميشد.
اين تهديدات اغلب در شکل حمالت مسلحانه ارتش اسراييل تحقق ميپذيرفتند .بخصوص
اردون ٬در خالل دورانى که دولت نابلسى سياستى ضد غربى را به اجرا گذارده بود در
معرض حمالت قرار گرفت.
پس از چنين حمله اى معموال رخ ميداد که دولت عربى مورد نظر براى دريافت اسلحه به
غرب روى ميکرد· پاسخ همواره اين بود:
[به پيمان نامه بغداد بپيوند تا اسلحه دريافت کنى ].اين سياست غرب هنگامى بپايان رسيد
که ناصر پس از حمله بزرگ اسراييل به غزه ۲۸ ٬آوريل  ٬ ١۹٧٧از پذيرفتن فشار غرب
امتناع و جهت دريافت اسلحه به چکسلواکى روى کرد·
اين امر انحصار امپرياليستى سرمايه دارى بر روى سالح را در منطقه در هم شکست و
نفوذ سياسيش را بصورتى جدى تضعيف نمود .از آن لحظه به بعد اتحاد جماهير شوروى
بعنوان دارنده نقش اصلى در صحنه منطقه آسياى غربى ظاهر شد·»
بدين ترتيب امپرياليسم شوروى ٬باالخره ٬در آسياى غربى جاى پايى براى خود باز کرد.
کارزار سينا ٬سال بعد ٬به دنبال ممانعت از ادامه توسعه در آن جهت بود·
اسراييل ٬انگليس و فرانسه ٬البته ٬از متوقف نمودن شورويها به يک ميزان بهره ميبردند
– اسراييليها همواره با دقت به ياد آورده اند که روسها از قبول سياست موجود آنان امتناع
ورزيده اند.
اتحاد جماهير شوروى هيچگونه مرزى را براى اسراييل ٬بجز آنچه که در اعالميه سازمان
ملل ٬١۹٣٥ ٬نوشته شد ٬به رسميت نشناخته است.
Israeli Socialist Organization, The Other Israel, Tel Aviv 1968, s. 15 -۲۸

بيطرفى اعراب
در نشست باندونگ ٬ ١۹٧٧ ٬سياست بيطرفى آفريقايى  -آسيايى طراحى شده بود .جهان
سوم براى اولين بار ميديد که به يک عامل قدرت مبدل شده و تاٽيرات روانى آن از اهميت
بسيارى برخوردار بود· پرزيدنت ناصر موضعى مترقى را اتخاذ و از آن پس بطور عمده
يک موضع ضد امپرياليستى را در جهان عرب به پيش برده است· ۲۹در نتيجه ايدٸولوژى
بيطرفانه و امپرياليسم شوروى ٬تقريبا همزمان ٬در بهار و پاييز  ٬ ١۹٧٧به آسيا رسيدند
– طبيعتا در رابطه با يکديگر ٬بيطرفى البته از طريق توازنى ميان دو دشمن بدست ميايد·
اين ايدٸولوژى جديد همچنين تهديدى بود بر عليه صهيونيسم امپرياليستى چرا که قادر به
انتشار خود و تضعيف مواضع سياسى قدرتهاى بزرگ سرمايه دارى در جهان عرب بود·
بعبارت ديگر اين دليل ديگرى بود براى کارزار سينا – و روش ديگرى جهت مخالفت با
تالشهاى استقالل جويانه آفريقايى – آسيايى· در خالل ماههاى قبل از کارزار سينا مصر٬
سوريه و اردون  -با نابلسى -ه در گذشته ذکر شده بعنوان نخست وزير – بيش از هر زمان
ديگرى به يکديگر نزديک شده بودند· (در انگليس نگرانى وجود داشت چرا که ملک حسين
يکسال قبل رٸيس ارتش خود ٬ژنرال استعمارگر انگليسى گالب پاشا را«که بعنوان نمادى
براى ادامه نفوذ انگليس در خاور ميانه قلمداد ميشد» ٬معزول نموده بود) ٧٦اسراييليها در
خالل سپتامبر و اکتبر  ١۹٧٦بمنظور ترساندن ملک حسين از ناصر به انجام مجموعه اى
از حمالت در قلمرو اردون دست يازيدند· کمتر از سه هفته قبل از کارزار سينا در شهر
اردونى قلقليه  ٣۸نفر کشته و  ٤١نفر زخمى شده بودند· اما حسين در عوض قرار داد
صلحى را با مصر و سوريه ٬به عبارت ديگر نابلسى آنرا انجام داد ٬امضاء کرد.

فداييان
اما جاسوسان چه ٬فداييان عربى که «زنان و کودکان را در خواب ميکشتند» و
مينگذاريهايى ميکردند که راننده گان بيگناه تراکتور را ميکشت؟
من از مش منوهين-ه ضد صهيونيست نقل قول ميکنم« :فداييان که بودند؟ جوانان ناراضى٬
نااميد ٬بيکار و خشمگين ٬رانده شده از خانه و کشور خود در فلسطين ٬محکوم به يک
زندگى غيرقابل تحمل و سرخورده و مايوس ٬نابالغ براى انطباق خود با بيچارگى در شرايط
پناهندگى ٬که ميديدند خانهايشان ٬بازارهايشان ٬باغهايشان ٬گاوها و بزهايشان ٬و
محصوالت مزارعشان و ميوه هايشان توسط فاتحان اسراييلى مورد بهره بردارى قرار
ميگيرد .در خالل اولين سال تبعيد بخشى از آنان از جان خود گذشتند ٬جهت آوردن چيزى از
٧١
خانه خودشان ٬از مرزها عبور کردند ٬اسراييليها را کشتند و يا توسط آنان کشته شدند».
Morroe Berger, The Arab World Today, Anchor Books, New York 1964, s. 333 -۲۹
Marlowe, ibid., s. 125 -۱٦
Menuhin, ibid., s. 166 -۱١

و سامى هداوى -ه در حال حاضر در تبعيد در بيروت:
«ميان  ١۹٣۹و جنگ  ٬ ١۹٦٥هنگاميکه قرارداد آتش بس امضاء شد ٬تعداد زيادى از
اعراب بصورتى جداگانه از خطوط مرزهاى تعيين شده عبور کردند· بخش بزرگى از آنان
مردان ٬زنان و پسرانى بودند که براى پيدا کردن تکه اى پارچه ٬مقدارى پول پنهان شده ٬يا
براى چيدن و بهمراه آوردن کمى ميوه از باغهاى خودشان در آنسوى خطوط مرزهاى تعيين
شده بطرف خانه قديمى خود براه افتاده بودند·
نقض توافقنامه ها بدينگونه ٬به دليل طول خط مرزى و قطع رابطه ميان روستاها با مزارع
اين مردم ٬امرى عادى بوده است· در سال  ٬ ١۹٧٧اما بطور فزاينده اى در سال ٬ ١۹٧٦
در مورد نوع جديدى از عوامل نفوذى عربى ٬شبه نظاميان ٬گزارشهايى به بيرون درز کرد·
اسراييل کارزار سيناى  ١۹٧٦خود را آغاز نمود ٬کارزارى عمدتا در نظر گرفته شده براى
جنگى پيشگيرانه بمنظور نابود نمودن تسليحاتى که مصر ٬پيش از اينکه ارتش مصر شيوه
استفاده از آنها را بياموزد ٬از چکسلواکى دريافت نموده بود· – در چنين لحظه اى آنچه که
ميتوانست کارزارى به نظر بيايد ٬ضد حمله اى شد بر عليه حمالت رو به افزايش
٧۲
فداييان».
بر اساس اظهارات نيويورک تايمز ۲ ٬ژانويه ( ١۹٧٤به گفته هداوى)  ٤٣۹جاسوس عرب
کشته ۲۲٥ ٬ ١۹٧۲ ٬نفرزخمى و  ۲٧۹٧نفر به اسارت گرفته شدند .يکطرفه ٬صحيح
است؟ نقل قول از يک ضد صهيونيست و يک فلسطينى· البته·
اما بياد بياور ٬تو خواننده سفيد! ٬که دهه ها پس از دهه ها با نسخه هاى صهيونيستى
تغذيه شده اى ٬و تالش کن که بفهمى ٬توصيفات مخالف نيز بخشى از حقيقت اند· هدف من
نشان دادن نمونه اى از يک نگرش صهيونيستى است ٬در اينجا ملبس به واقع نگرى از
اين طريق که توسط رٸيس سابق کميسيون ناظر سازمان ملل ٬ادسون لوٸيس ميالرد برنز -ه
کانادايى امضاء شده است «مقايسه اى رايج را انتخاب کنيم ٬من اينگونه فهميدم ٬آنچه که
مصريها توسط ارسال اين افراد به کشورى ديگر براى حمله اى کورکورانه به زنان ٬مردان
و کودکان انجام دادند يک جنايت جنگى بود ٬اقدامى که توسط آنان به نشان پرافتخار فداييان
يا تکاوران مزين شد· اين جنايت در اساس داراى همان ماهيتى بود که نازيها در نورمبرگ
٧٤
بخاطر آن محکوم شدند ٬اگر چه در ميزانى محدوتر».
آرنه هيردمان– سوٸدى در کتاب خود «کشور بعنوان يک مرز» در مورد بيت المقدس
تقسيم شده مينويسد و به فداييان ميانديشد« :در اين حوزه دوگانگى اولويتها ٬اين شايد
بزرگترين دوگانگى است :که قلب يهوديت در خارج از بدن احياء شده يهودا قرار دارد٬
٧٣
تکيه داده شده بر روى ديوار اسراييل بر روى يک ميز سالخى عربى·»
Sami Hadawi, Palestine in Focus, Beirut 1968, s. 90-91 -۱۲
E. L. M. Burns, Between Arab and Israeli, citerad av Theodore Draper i Israel and World Politics, New -۱٤
York 1968, s. 16
Arne Hirdman, Landet som är en gräns, Tidens förlag 1958 -۱۲

با اندک قوه اى از ادراک ميتوان «جاسوسى» را اينچنين تشريح نمود :در خالل اولين شش
– هفت سال – ه پس از آتش بس  ٬ ١۹٣۹فلسطينيان از اينکه از خانه ها و کشور خود
رانده شده بودند کامال متحير بودند·
از ميان آن  ۹٦٦٦٦٦-۸بى خانمان چند هزار نفرى ساالنه تالش نااميدانه  -ى آشفته اى
را براى ديدن دوباره خانه هاى خود ٬جهت آوردن اموال خود ٬بکار گرفتند و هدف بخشى
از آنان گرفتن انتقام از غاصبان خانه ها و زمينهايشان بود -و بخشى از آنان که از آغاز
چنين هدفى نداشتند هنگاميکه تجاوزگران را ديدند خشمگين شدند و بمنظور کشتنشان
تالش نمودند.
بسيارى غيرداوطلبانه در جنگها درگير شدند ٬کشتند و کشته شدند .بتدريج چنين شد که
تعداد بيشترى براى حمله به استعمارگران به گروهها پيوستند ٬چرا که به آنها در هر
صورت اجازه داده نميشد که در صلح و صفا از کشور خودشان لذت ببرند·
فلسطينيان ساکن در پايتختهاى کشورهاى عربى گروههاى فشار را تشکيل دادند و بتدريج با
دولتها به توافق رسيدند (عمدتا در قاهره و دمشق) که حمالت پارتيزانى يکى از راههاى
مخالفت با موقعيت سياسى – ه موجود اسراييل بود.
فداييان به سالح مجهز شدند و شمار حمالت افزايش يافت .به دليل توسعه خوب دفاع
غيرنظامى در شهرک هاى يهودى از دهه  ١۹٤٦و به دليل تجهيز و آموزش خوب پليس
مرزى اسراييل حمالت پارتيزانى به اقدامات سريع ٬تحت پوشش تاريکى ٬مبدل شد – و در
نتيجه «مردان ٬زنان و کودکان کورکورانه» قربانى شدند.
براى اراٸه هر گونه ارزيابى بايد چنين آغاز نمود :فلسطينيان از کشور خود رانده شده
بودند و آن کشور در آنزمان مورد بهره بردارى استعمارگرانى قرار ميگرفت که از
کشورهاى ديگر ٬دقيقا ٬بمنظور بهره بردارى از کشور آنان آمده بودند.
روشهاى مبارزه براى مناقشات ميان استعمارگران و گروههاى آزاديخواه داخلى مخصوص
به خود بودند و هستند ٬ميتوان آنان را با ماٸوماٸو و استعمارگران انگليسى ٬الجزايريها و
فرانسويها ٬فريليمو در موزامبيک و پرتقاليها مقايسه نمود.
اقدامات چريکى سريع  -ه کورکورانه با اقدامات طراحى شده ى ارتش استعمارگر پاسخ داده
ميشد· در  ١٤اکتبر  ١۹٧٤يک زن اسراييلى و دو کودک توسط يک نارنجک کشته شدند·
در  ١٣اکتبر  ٦٦٦ ١۹٧٤سرباز اسراييلى با حمايت آتش توپخانه دو کيلومتر در خاک
اردون تا روستاى قبيه پيشروى نمودند·
آنها با مسلسل ٬نارنجک و مواد منفجره مردان ٬زنان و کودکانى را که ديدند کشتند و ٣٦
خانه را با خاک يکسان نمودند· تقريبا  ٥٦نفر کشته شدند·
من اين مٽال را اساسا بمنظور نشان دادن روشها ذکر ميکنم· البته حوادٽى ديگرى در خالل
دقيقا ماههاى قبل از حمله به قبيه رخ داده بود -اما محاسبه را بايد از کجا آغاز نمود؟ و در

اين رابطه چه چيزى اهميت دارد؟ آيا ميان نارنجک در ١٤اکتبر با تخليه روستاى اشغال
شده کفر بيرم در  ١٦سپتامبر رابطه اى وجود داشت؟ بديهيست که شمارش را بايد بر
اساس چگونگى تاسيس اسراييل آغاز نمود·
در ضمن حمله قبيه دقيقا زمانى رخ داد که ملک حسين در حال نزديک نمودن خود به
پرزيدنت ناصر بود· از سال  ١۹٣۹صهيونيستها حدود  ٧٦حمله از اين دست را در قلمرو
عربى انجام داده بودند.
 ١٣نفر در روستاى نحالين در مارس  ٤۸ ٬ ١۹٧٣نفر در غزه در فوريه  ٣٦ ٬ ١۹٧٧نفر
در خان ياسين در اوت  ٬ ١۹٧٧در دسامبر  ٧٦ ٬ ١۹٧٧نفر در ال بعطيها ٬در اکتبر
 ٣۸ ٬ ١۹٧٦نفر در قلقيليه به قتل رسيدند و در فوريه  ١۹٦۲روستاى ال توفيق با خاک
يکسان شد ٬در نوامبر  ٬ ١۹٣٦در السموع ١۸نفر کشته و  ١٤٦نفر زخمى شدند.

منطقه غيرنظامى
در بر خى از اظهارات تمايالت توسعه طلبانه در نزد صهيونيستها چنان حالت تنگ نظرانه
اى به خود ميگيرد که بسختى ميتوان ادعا نمود که در خور رژيميست که در مورد صلح و
رفتار خوب بسيار صحبت ميکند.
در سال  ١۹٣۹در امتداد خطوط آتش بس – ه ميان سوريه /اسراييل و مصر /اسراييل
مناطقى غيرنظامى ايجاد شدند· در اين مناطق که تحت کنترل کميسيون سازمان ملل متحد
قرار داشت اعراب زندگى ميکردند· از همان ابتدا -مدتها پيش از آغاز فعاليتهاى پارتيزانى-
اسراييليها تالش خود را بر روى بدست گيرى کنترل اين مناطق متمرکز نموده بودند· پليس
نظامى اسراييل در مناطق گشت ميزدند و بر سر مسيرهايى که اعراب در آنجا مورد
بازجويى و توهين قرار ميگرفتند موانعى ايجاد نموده بودند·
در  ۲٦مارس  ١۹٧٦اسراييلها دهکده بير قطط را  -در منطقه غير نظامى در کنار خطوط
آتش بس مصر -اسراييل -اشغال نمودند· ابتدا پس از دخالت شوراى امنيت سازمان ملل۸ ٬
ماه بعد ٬ارتش اسراييل عقب نشينى کرد· همزمان اسراييليها  ٣٦٦٦باديه نشين را (به
گفته کميسيون نظارت) از منطقه اخراج نموده بودند·
 ١۹٧٧اين منطقه اشغال شد .شب  ٤١مارس  ١۹٧١اسراييليها  ٥۸٧عرب را از منطقه
غيرنظامى ميان اسراييل و سوريه اخراج و به اين اعراب ٬عليرغم اعتراضات سازمان ملل
متحد ٬هرگز اجازه بازگشت به خانه هايشان داده نشد.
رالف بانچ ۲٧ ٬آوريل  ٬ ١۹٧١در شوراى امنيت سازمان ملل متحد گفت« :در مناطق غير
نظامى هيچ يک از طرفين حق – ه داشتن کنترل بر روى فعاليتهاى غير نظامى را ندارند
چرا که در آنجا انجام هر گونه فعاليتهاى نظامى کامال غير ممکن است».
يکى از شنيعترين مٽالها بر اين تنگ نظرى رفتار اسراييليها در کنار درياچه طبريه است.
در آنجا خط آتش بس ميان اسراييل و سوريه ٬چند متر تا باالى ساحل در سمت سوريه ادامه

يافته ٬به عبارت ديگر همه آب در سمت خط آتش بس اسراييلى قرار گرفته بود· در کنار و
نزديک ساحل اعرابى زندگى ميکردند که نسلها از طريق ماهيگيرى امرار و معاش نموده
بودند· اسراييل مانع از آن شد· البته چند سال بعد ٬هنگاميکه اسراييليها گفتند که
ماهيگيران اعراب ميتوانستند خطرى امنيتى باشند حق داشتند– اما روشن نيست که اگر
آنها از ابتدا بشيوه ديگرى رفتار نموده بودند اينچنين شده بود·
اسراييليها با قايقهاى سرنشين دار مجهز به مسلسل «ماهيگيران دزد» -ه سورى را بمدت
 ۲٦سال تعقيب کرده اند .اما عضو کشته شده اى از کيبوتز -ه ان جف در ساحل شرقى
رودخانه توسط يک گلوله عربى «ترور يک بيگناه» ناميده شد.
يکبار يک اسراييلى براى من در مورد حيله گرى اسراييلها الف ميزد .ما در مورد آب
رودخانه اردون و تالش اعراب براى ساختن کانالى جهت بدست آوردن آب ٬قبل از تصرف
آن توسط اسراييليها ٬صحبت ميکرديم (پروژه آبى اسراييليها دسترسى به آب در پايين
اردون را تا  ٦٦درصد کاهش داده است)·
– اسراييليها در نزديکى محل ساخت و ساز کانال اعراب ٬يک تراکتور مسلح را راهى
منطقه غيرنظامى کردن ٬اونا ميدونستن که به اون شليک ميشه· اسراييليها با شليک گلوله
هاى توپ جواب دادن ٬که «از روى اشتباه» ساختمونهاى عربى رو که فاصله تقريبا زيادى
با اون داشت داغون کرد· راننده تراکتور ٬اگر کشته ميشد[ ٬قربانى بيگناه ترور عربى]
بحساب ميومد».
به فعاليت اسراييل در مناطق غيرنظامى و در کنار درياچه طبريه به دو گونه ميتوان نگاه
کرد :بخشا بعنوان يک توسعه طلبى تنگ نظرانه و بخشا بعنوان روشى براى يافتن بهانه
براى انجام حمالت بزرگتر·
بمنظور مشروع جلوه دادن حمله اى ٬زمانيکه به داليل سياسى تمايلى براى انجام آن وجود
داشت ٬تنها به يک تحريک ساده براى انفجار نارنجکهاى اعراب و يا به تيراندازى نياز
بود· با اين نقطه آغاز اين نقل قول از ماکسيم رودينسون قابل درک ميشود« :اسراييل به
تحقيقاتى که توسط نماينده گان سازمان ملل متحد ٬و از آن هم کمتر براى آنهايى که توسط
پليس عربى انجام ميشد ٬هيچگونه اعتمادى نداشت .و به همين دليل از همکارى با آنان
امتناع ميورزيد .در کليه موارد اعراب مسئول همه چيز شناخته ميشدند ٬چرا که از مذاکرات
در مورد صلح سر باز ميزدند·····» ٧٧ژنرال کارل ون هورن ٬مدت زمانى رٸيس کميسيون
نظارت ٬گفتگوى خود را با نماينده اسراييلى سازمان ملل متحد ٬ميشال سمى ٬پس از مورد
حمله قرار گرفتن روستاى سوريه اى ال توفيق و تخريب آن در فوريه  ١۹٦۲تشريح
ميکند .او گفت« :بهترين راه براى من ميتوانست فراموش کردن اين نظريه قديمى ٬داشتن
يک قايق گشت زنى سازمان ملل بر روى درياچه طبريه ٬باشد· همه چيز به کنار ٬چرا من
وقت خود را صرف اصرار بر روى مواردى کردم که ميدانستم اسراييل با آنها مخالفت
٧٦
مينمود؟»
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ايالت و تنگه تيران
محاصره تنگه تيران ٬ميان خليج آکابا و درياى سرخ ٬توسط اسراييل بعنوان دليلى براى
جنگهاى  ١۹٧٦و  ١۹٦٥اراٸه شده است .منطقه اى که اکنون شهر بندرى ايالت در آن
قرار دارد (در داخل خليج آکابا) توسط اسراييليها ٬پس امضاى قرارداد آتش بس با مصر که
در آن جبهه رقيب بود ٬اشغال شد و تبليغات موٽر صهيونيستى در خالل دو دهه موفق به
پنهان نمودن آن براى جهانيان شده است·
بر اساس قرارداد ۲٣ ٬فوريه  ٬ ١۹٣۹طرفين تا اطالع ٽانوى کنترل مناطقى را در اختيار
ميگرفتند که در زمان انعقاد قرارداد آتش بس در مورد آنها به توافق رسيده بودند· مصر٬
در نتيجه ٬تسلط خود را بر روى مناطق ساحلى واقع در غرب خليج آکابا تا مرز فرااردون
در کنار شهر ساحلى آکابا حفظ ميکرد·
يک هفته به ماه مارس مانده ٬به عبارت ديگر تقريبا دو هفته پس از امضاى قرارداد٬
اسراييليها از تشنج زدايى بهره بردارى و به ساحل حمله کردند ٬در آنجا روستاى ام رشرش
را تصرف و جمعيت فلسطينى آنرا اخراج نمودند· در جايى که ايالت قرار دارد زمانى ام
رشرش قرار داشت· ٧٥در نوامبر  ١۹٧٧بن گوريون در مورد محاصره تنگه تيران توسط
مصر گفت« :اين جنگ يکطرفه ٬به دليل يکطرفه باقى نماندن آن تا ابد ٬بايد متوقف
بشود·» ٧۸در  ۲۹مى  ١۹٦٥لوى اشکول در پارلمان گفت« :براى ما کامال روشن است ٬و
من احساس ميکنم که اکنون بايد براى تمام ملل کامال روشن شده باشد ٬تا زمانيکه محاصره
ادامه دارد ٬صلح در خطر است؟»( ٧۹قبل از جنگ ژوٸن  ٧درصد از تجارت خارجى اسراييل
از طريق تنگه تيران منتقل ميشد).
البته خشم رهبران اسراييل قابل درک است چرا که داشتن ايالت جهت بدست آوردن ميان
برى به آسيا و آفريقاى شرقى کفايت مينمود· – اما آيا واقعا محاصره تيران ٬بنا بر ادعاى
بن گوريون ٬يک «جنگ يکطرفه» است – آيا چنين محاصره اى يک پاسخ مستقيم به
تصرف ام رشرش نيست؟ دو اقدام جنگى يکطرفه از دو رقيب ٬بهمراه هم ٬تشکيل دهنده
يک اقدام جنگى دو جانبه است· من نگاه اسراييل را به اين مسئله بعنوان مٽال ديگرى بر
عدم شايستگى صهيونيسم درک ميکنم ٬نگاهى که رب النوع عشق را در اقدامات خود
ميبيند ٬و شايستگى بزرگش در ديدن عکس العمل طبيعى رقيب خود بعنوان غير اخالقى· به
اين معنا که اگر خواهان مٽال ديگرى از ويژگى توسعه طلبانه در صهيونيسم هستيم)١ ٬
بهره بردارى از خشونت بمنظور بدست آوردن مورد دلخواه خود  )۲دلگير شدن از اقدامات
متقابل – ه متمرکز شده بر روى اين خشونت  )٤اعمال خشونت بيشتر با اين ادعا که مورد
تهديد است·
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اين سيستم همچنين داراى اين مزيت است :اراٸه دستاويزى براى اقدامات جنگى ٬البته
داراى اهدافى بجز آنچه که در باره آن سخن گفته شده( ٬يک حرکت متقابل از نوع محاصره
تيران براى مٽال بهانه اى بود براى ادغام بيت المقدس و غزه·) بمنظور درک نگاه اعراب
به تصرف ام رشرش بايد آگاه بود که تصرف به قطع ارتباط ميان اعراب در آسياى غربى و
آفريقا شمالى– که از اهميت سياسى ٬اقتصادى و استراتژيکى بسيارى برخوردار است –
منجر شد· اينکه کليه پيشنهادات در مورد تقسيم فلسطين تا چه ميزان احمقانه بوده است
تفاوتى نميکند ٬همه اهميت چنين ارتباطى را به رسميت شمرده و به آن توجه کرده اند·

«مناطق استراتژيکى مهم»
دستاويزى ديگر براى توسعه طلبى ٬که در حال حاضر ( )٦۹-١۹٦۸مستقيما بعنوان
استدالل براى توسعه طلبى واقعى مورد بهره بردارى قرار ميگيرد ٬اينست که مناطق عربى
از چنان اهميت بسزايى برخوردارند که اسراييل بايد آنها را اشغال و حفظ کند .با نقطه آغاز
از خطوط آتش بس براى جنگ ژوٸن  ٬ ١۹٦٥نوار غزه ٬بلنديهاى جوالن تا بخشهاى
بزرگى از بلنديهاى مرکزى فلسطين ٬مناطقى قلمداد شدند که اسراييليها به اعراب اجازه
حفظ آنها را ندادند چرا که در رابطه با اسراييليها از مزيتهاى موضعى مهمى برخوردار
ميشدند.
اين بهانه ايست مضحک ٬اما هوشمندانه به دليل اينکه بخش بزرگى از جهان غير عرب
آنرا پذيرفته است· اينکه شمار اندکى به نتايج اين استدالل پى ميبرند کامال عجيب است·
اسراييليها توسط جنگ ژوٸن مناطق استراتژيک ذکر شده به اضافه شرم ال شيخ – ه از
نظر استراتژيک با اهميت را نيز تصرف کرده اند·
رهبران اسراييل بارها اعالم نموده اند که بيت المقدس و مناطق با اهميت «براى امنيت
اسراييل» قابل مذاکره نيستند· پايگاههاى نظامى اسراييل در شرم ال شيخ و بلنديهاى جوالن
تاسيس ٬روستاهاى خطرناک «براى امنيت اسراييل» با بولدوزر تخريب و ساکنانش با
توسل به تعقيب و آزار از منطقه اخراج شده اند.
نويسنده اسراييلى آموس کينان در عملياتى بر عليه روستاهاى فلسطينى شرکت کرد و
مينويسد« :فرمانده گروه به ما گفت ٬در مورد منفجر نمودن سه روستا در بخش ما ٬بيت
نوبا ٬عمواس و يالو ٬تصميم گرفته شده بود·
داليل استراتژيک و تاکتيکى بعالوه امنيتى ميتوانستند در اتخاذ اين تصميم دخيل بوده
باشند·» او داستان خود را در مورد اين سه روستا بدين ترتيب به پايان ميبرد« :در مقابل
چشمان ما مرغها ٬خروسها و کبوترها را در زير انبوهى از سنگها مدفون و مزارع به
زمين باير مبدل شدند .کودکانى که ميرفتند و در راه گريه ميکردند  ١۹سال بعد ٬در دور
٦٦
بعدى ٬فدايى خواهند شد· بدين طريق ما پيروزى خود را از دست داده ايم·»
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آموس کينان پس از آن اظهار عدم رضايت نموده چرا که مقاله او مورد استفاده منتقدان
اسراييل قرار گرفته است – تو گويى عدم انتقاد به سياست ارتجاعى صهيونيستى تنها
امکان تغيير آنست ٬که به نوبه خود بعنوان تنها راه ممکن براى دستيابى به صلح در آسياى
غربى پديدار ميشود.
ما از افراط گرايان صهيونيستى توسط قبول اقدامات و عذر و بهانه هاى آنان مستقيما
حمايت ميکنيم .مطمئنما ما استدالل در مورد «مواضع استراتژيک» را ٬اگر در مورد کشور
ديگرى بجز اسراييل بود ٬درک نميکرديم.
آيا تو ٬خواننده سفيد پيشرفته ٬به نتايج اين استدالل پى برده اى؟ بهتر ميفمهى اگر من
بگويم ٬هنگاميکه من در سپتامبر  ١۹٦۸در اسراييل بودم پيشنهادى وجود داشت در مورد
عبور ارتش اسراييل از رودخانه اردون در جنوب درياچه طبريه و تصرف « بلنديهاى مهم
استراتژيک جيلهاد»؟ آيا متوجه ميشوى که مقدار تصرفات تفاوتى نميکند چرا که در آخر
مواضع جديدى وجود خواهند داشت که از نظر استراتژيکى مهمند؟
آيا اسراييل بايد ٬آنروزى که اتحاديه عرب در مورد بستن تنگه باب المندب در شرق درياى
سرخ به روى رفت و آمد اسراييل به ايالت تصميم بگيرد ٬يمن و يمن جنوبى را اشغال کند؟
آيا چنين محاصره عربى نسبت به تصرف ام رشرش و شرم الشيخ غير اخالقى محسوب
ميشود؟
منشاء هر گونه بحرانى در آسياى غربى را ميتوان در شيوه اى که بر اساس آن اسراييل
تاسيس شد جستجو نمود ٬به روش استعمارى ٬احساس يگانگى صهيونيستها با
امپرياليستها و بى توجهى کامل آنان هنگاميکه مسٸله به نياز اعراب به امنيت و حقوقشان
بازميگردد ٬و در احساس يگانگى ما با درد و رنج مردم يهود – احساس يگانگى که شديدا
خطرناک است چرا که امکان مبدل گشتن آن به احساسات ضد يهودى در هر لحظه اى
وجود دارد·

حقوق صهيونيستها
جهان سفيد در اوت  ١۹٦۸زمانيکه اتحاد جماهير شوروى چکسلواکى را اشغال کرد شوکه
شد .ما را هفته ها و ماهها با نفرت از اقدامات روسها لبريز نمودند .روسها
ناسيوناليستهاى چکى را به زندان انداختند.
در اوت  ١۹٦۸بر اساس اطالعات رسمى اسراييل  ١٣٦٦ناسيوناليست فلسطينى در
زندانهاى اسراييل زندانى بودند .در ضمن اسراييليها بصورتى مداوم فلسطينيانى را که
حاضر به همکارى نيستند به شرق ساحل اردون تبعيد ميکنند·
دقيقا ٬زمانيکه آلکساندر دوبچک «گمشده» بود اسراييليها وزير سابق اردونى ٬کمال ال
داجان ٬نماينده سابق داود ال حسينى ٬وکيل ياسر امر و رٸيس اتحاديه زنان در بيت المقدس

زليخه ال شهاب را اخراج کردند .روسها سانسور روزنامه ها را براه انداختند .اسراييليها
هر گونه گزارش و فروش روزنامه در غرب ساحل اردون را که توسط اسراييل کنترل
نميشدند ممنوع اعالم نمودند.
روسها آزادى عمل چکها را محدود کردند .اسراييليها در مناطق تحت اشغال ايستگاه هاى
بازرسى تاسيس نموده اند و در آنجا شهروند فلسطينى ٬اسراييلى و اردونى را متوقف
مينمايند که کارت شناساييشان حق نقل مکانشان را به بيرون از برخى از مناطق محدود
مينمايد.
روسها در جهت ايجاد رژيمى خاٸن تالش نمودند· اسراييليها بمنظور گذاردن تاٽير بر روى
افراد مايل -ه به همکارى براى ايجاد دولتى خيانتکار در غرب ساحل اردون ٬بارها و بارها
تالش نمودند – از جمله شهردار – شيخ جبارى در هبرون ٬شهردار سابق در بيت جاال٬
فرماندار سابق در رام هللا و وکيل عزيز هادى در رام هللا.
(در روزنامه هاى غربى بدليل لکه دار شدن اعتبار اسراييل بخاطر حمله به فرودگاه بيروت
در دسامبر  ١۹٦۸آوردن نقل قول از مخالفى به نام اورى اونرى که از آن طرح خاٸنانه
حمايت ميکند به امرى رايج مبدل گشته است .از آن طرح توسط مصاحبه با از جمله جبارى
جاسوس در هبرون نيز حمايت شد).
يکى از کسانى که بيشترين تالش را در جهت مخالفت با اسراييل براى ايجاد دولتى دست
نشانده با کمک جاسوسان بکار گرفت ٬شهردار رام هللا ٬نديم زر ٬بود که در  ٤٦اکتبر
 ١۹٦۸همراه با  ۹فلسطينى ديگر به فرااردون تبعيد شد .گفته ميشد که اسراييليها براى
اخراج نديم زر مدتها در جستجوى بهانه اى ملموس بودند – دليل اراٸه شده در آنزمان
براى اخراج او «دامن زدن به اعتراضات و تشنجها» بود·
چند هفته قبل فلسطينيان در ساحل غربى اعتصابات و تظاهراتى را با دو هدف سازماندهى
نموده بودند  -اعتراض به حکومت اشغالگر اسراييل و ممانعت از انجام مذاکره ميان پادشاه
ديکتاتور و ضعيف ٬حسين ٬با اسراييل بدون مشارکت فلسطينيان·
نديم زر براى فلسطينيان ٬توسط نفوذ خود بر روى همکارانش ٬از طريق افشاى موارد
شکنجه در زندانهاى اسراييل ٬و البته بعنوان سازماندهنده تظاهرات و ديگر «ناآراميها»٬
به ميزان دوبچک براى چکيها ٬محبوب بود· اسراييليها در مناطق تحت اشغال مرتکب همان
اشتباهاتى ميشوند که روسها ٬عليرغم به اصطالح سوسياليسم شان ٬ميشوند :آنها تصور
ميکنند که با دزديدن افراد با نفوذ ميتوان سيستمى را متالشى نمود.
همراه با سيستم اشغال سيستم مقاومت زاييده ميشود ٬در پشت هر انسان از سر راه
برداشته شده انسانهاى ديگرى جهت پر کردن جاى او ايستاده اند .پيروزيهاى ظاهرى و
زودگذر تنها مواردى هستند که يک حکومت اشغالگر قادر به کسب آنهاست·

اسراييل مورد تهديد
يکى از اصول تشکيل دهنده سياست اسراييل بر روى اين اصل استوار شده است :اسراييل
همواره مورد تهديد همسايگان خود قرار دارد .اگر سياستهاى صهيونيستى از همان ابتدا
آنان را به تهديدى بر عليه فلسطينيان و سپس بر عليه ديگر کشورهاى عربى مبدل ننموده
بود يهوديان در فلسطين هرگز نه مورد تهديد قرار ميگرفتند و نه به مورد تهديد بودن
نيازى داشتند·
صهيونيستها شرايط تهديد آميز را توسط برگزيدن سياستى انتخاب نموده اند که نتيجه اش
توسعه طلبى و ايجاد تبعيض است .توسل به اين سياست همچنين نشان دهنده اينست که
هدف توسعه طلبى و اعمال تبعيض بوده و هست .اين قشر تقريبا کوچک – ه صهيونيستى
توسط تبليغات شديد و زيرکانه خود بخش بزرگى از مردم اسراييل را صهيونيست نموده اند.
اين قشر کوچک از مفاهيم اراٸه شده در مورد کشور اسراييل براى ايجاد تمايالت توسعه
طلبانه در نزد مردم بهره بردارى نموده است· آنها در ضمن براى امکانپذير نمودن توسعه
اى احتمالى تهديد از خارج را برجسته و توده ها را با اين مفهوم آموزش داده اند که هيچ
امتيازى قادر به از ميان برداشتن اين تهديد نيست· آنها بدين طريق براى تجهيز يکى از
کارآمدترين ارتشها – شرط الزم براى توسعه ٬کمک مالى دريافت نموده اند·
تبليغات در مورد تهديد موٽرترين راه را براى بيان خود پيدا کرده است – مانند زمانيکه
پارکهاى تل آويو را در روزهاى قبل از جنگ ژوٸن براى اراٸه خدمات بعنوان گورستان
آماده مينمايند· احساس تهديد از خارج و افزايش ساخت و ساز نظامى متعاقب آن نتيجه و
هدف ديگرى را نيز دنبال نموده است:
رهبران اسراييل در زمينه هاى مختلف بسيارى بر روى اهميت بسزاى ارتش بعنوان
معجونى براى مردم اسراييل ٬که از بخشهاى بسيار مختلف جهان با تفاوتهاى بزرگى در
٦١
سنن و خصاٸص آمده اند ٬تاکيد نموده اند.
تهديد از جانب اعراب به شرط الزمى براى موجوديت فعلى اسراييل مبدل گشته است – و
اين امر از نظر اقتصادى نيز اهميت دارد ٬هر چه ميزان تهديدى که اسراييل مدعى آنست
بيشتر باشد ٬پول بيشترى به داخل سرازير ميشود .اسراييل– تقريبا در حد رژيمهاى
استعمارگر در جنوب آفريقا ٬مورد تهديد است .اين در دراز مدت يک تهديد محسوب ميشود٬
اما از جانب کشورهاى همسايه ٬به دليل برترى فعلى ارتش اسراييل در جهات سازمانى و
اجتماعى– امرى که به معناى برترى فنى نيز هست -تهديدى فورى متوجه اش نيست .در ٧
ژوٸن  ٬ ١۹٦٥همانزمان با حمله اسراييل به مصر ٬لوى اشکول در برنامه اى راديويى
٦۲
گفت« :ما در محدوه فعلى خودمان بجز زندگى در صلح و صفا تقاضاى ديگرى نداريم».
Israeli Socialist Organization, ibid., s. 13 -۲١
Hadawi, Palestine in Focus, s. 99 -۲۲

من بعنوان استدالل تا اطالع ٽانوى از مقاله نوشته شده ٬بهار  ٬ ١۹٦٥توسط سردبير
ماپام ٬سم ها فالپان ٬براى نشريه چشم انداز جديد نقل قول ميکنم« :اعالميه هاى صلح ٬تا
٦٤
هر ميزان صادقانه ٬با اينحال بخودى خود تشکيل دهنده سياست صلح نيستند»
نقل قول ديگرى ٬که در اساس با اين استدالل خاص ارتباطى ندارد « :واقعيت سياسى
جديدى در خاور ميانه ظهور نموده که بر اساس آن اسراييل خواهان حفظ بخش سابق
اردون از بيت المقدس و ساحل غزه شده است .اسراييل بدون بيت المقدس اسراييليست
بدون سر - »..لوى اشکول در مصاحبه اى منتشر شده در جروزالم پست ١٦ ٬ژوٸن
٦٣
.١۹٦٥
بر اساس يک نظرسنجى اسراييلى در بهار  ١۹٦۸تنها  ٥درصد از جمعيت خواهان
٦٧
بازگرداندن ساحل غربى –ه تحت اشغال به بيت المقدس بودند·
استدالل من :بدون در نظر گرفتن کليه اهداف ٬يک سياست خشن مداوم هرگز به صلحى
پايدار نخواهد انجاميد· تا زمانيکه اسراييليها دستکم پى نبرده اند ٬آنچه مايملک خود درک
کرده اند حق شخص ديگريست ٬تا زمانيکه امتيازات فقط از جانب رقيب مطالبه ميشود – تا
آنزمان اسراييل با رضايت رژيم مورد تهديد خواهد بود.

اعراب مورد تهديد
وضعيت اعراب در اين رابطه متفاوت است .آنها نيز خود را مورد تهديد احساس ميکنند –
اما بدون رضايت خودشان ٬آنها توسط نيروهاى بيگانه در وضعيتى قرار داده شده اند که
خود را مورد تهديد احساس ميکنند و مورد تهديد هستند· براى انسانهاى سفيد جهان درک
اينکه سه ميليون اسراييلى ميتوانند تهديدى بر عليه  ۹ميليون عرب باشند دشوار بوده
است .آفريقايى – آسياييها اينرا بهتر ميفهمند· بسيارى از آن کشورهاى جديد دهه ها بر
عليه ارتشهاى استعمارگرى جنگيده اند که شمار آنها يک صدم از جمعيت مستعمرات را
تشکيل داده اند· جنگ در عمل هرگز نه توسط ارقام بلکه از طريق روش به ارمغان آورده
شده توسط آن تعيين ميشود· آيا براى نشان دادن اينکه چرا اعراب خود را مورد تهديد
احساس ميکنند تاريخ آسياى غربى ٦٥-١۹٣٥ ٬کفايت نمينمايد؟ جنگ  ٬ ٣۹-١۹٣۸کليه
حمالت سريع ٬کارزار سينا ٬جنگ ژوٸن· تازه اگر از ذکر جزٸيات حوادٽى مانند ماجراى
موسوم به الون صرف نظر نماييم -حادٽه اى که در آن جاسوسان اسراييلى از طريق
خرابکارى بر عليه تاسيسات انگليسى و آمريکايى در مصر تقريبا موفق به ايجاد شرايطى
شدند که دولت در لندن تصميمى گرفت که بر اساس آن نيروهاى نظامى انگليس عليرغم لغو
قرارداد در کشور باقى ميماندند· هدف اسراييل مقصر جلوه دادن مصريها بعنوان عامل
خرابکاريها بود (اين حادٽه در سال  ١۹٧٧رخ داد).
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ماجراى الون به اضافه تخريبات انجام شده در آغاز دهه ١۹٧٦در بغداد ٬در اين حادٽه
کنيسه ها و خانه هاى مسکونى توسط جاسوسان اسراييلى منفجر و موجبات فرار
 ١٦٦٦٦٦يهودى عراقى به اسراييل را ٬از وحشت نسل کشى فراهم آورد( .در حاضر يک
اسراييلى اهل عراق در حال نوشتن کتابيست در مورد تخريبات عراق ٬بخشا بر اساس
مصاحبه با جاسوسان صهيونيستى که آنرا انجام دادند·) و بر خالف ما اعراب از مدتها پيش
متوجه آنچه که رهبران اسراييلى گفته اند شده اند ٬و اينکه افراطى ترين طرحها دير يا زود
به عمل مبدل خواهند شد· آنها توسعه مرحله اى اسراييل را بسختى بعنوان «متمدنانه»
برداشت مينمايند·

تهديد بر عليه سوريه ١۹٦٥
در  ٥آوريل  ١۹٦٥نيروى هوايى اسراييل به پايتخت سوريه ٬دمشق ٬حمله و حومه هاى
شهر را بمباران نمود· «بر اساس روايت اسراييليها و سورى ها ٬در آن صبح توپخانه
سوريه ٬مستقر در تپه هاى باالى شهرک مرزى اسراييل ٬به روى تراکتورى آتش گشوده
٦٦
بود که در [منطقه غيرنظامى در حال شخم زدن بود]·»
پس از آن حمله فرمانده اسراييلى ٬ژنرال رابين ٬گفت« :اسراييل ٬و نه سوريه ٬در آينده در
مورد اشکال عمليات نظامى که به حمله به سوريه منجر خواهند شد تصميم خواهد گرفت·»
لوى اشکول در يک سخنرانى بر روى حمايت وعده داده شده آمريکا به اسراييل ٬افشاء
شده توسط حضور ناوگان ششم در درياى مديترانه ٬تاکيد نمود·
«براى سورى ها تهديد ذکر شده در آخر هشدار دهنده تر از هر مورد ديگرى به نظر آمد.
آنها از مدتها قبل  -و به داليل کافى – از ميزان تنفر آمريکاييها از خودشان ٬و اينکه
آمريکا به ترتيبى خواهان سرنگونى رژيم سوريه بود ٬آگاه بودند· خطر افزايش يافت· در
 ۲١آوريل ارتش قدرت را در يونان بدست گرفت و افکار عمومى مترقى در همه جا –
همچنين بسيارى از ديگر بخشهاى افکار عمومى– دست سيا را در پشت اين کودتا (شايد
اشتباه بود ٬اما سوء ظن وجود داشت) ميديدند .پس از گواتماال ٬غنا و اندونزى آمريکا
بمنظور سرنگون نمودن رژيمهاى دست چپى يا رژيمهايى که گرايششان به چپ انتظار
٦٥
ميرفت به درياى مديترانه روى آورد».
سال پيش از جنگ ژوٸن توسعه در آسياى غربى در جهتى مترقى آشکار و رژيم دست چپى
سوريه از نظر ايدٸولوژيکى به جايگاه مهمى دست يافته بود ٬الفتح فعاليت خود را آغاز و
در عربستان سعودى ضد حمله ها آغاز شده بودند ٬سرنگونى ملک حسين عنقريب بود٬
سوريه در جهت ناگزير نمودن عراق براى ملى نمودن نفت خود تالش مينمود ٬و سوريه و
مصر به يک توافق دفاعى دست يافته بودند .اسراييل ٬منافع قدرتهاى بزرگ امپرياليستى و
رژيمهاى مستبد عرب از اين شکوفايى خشمگين بودند.
( ٬Draper, ibid., s. 47 .٦٦اين  Draperاست که منطقه غيرنظامى را ميان عالٸم نقل قول قرار داده است)
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اسراييل در ضمن از نگرانيهاى شديد اقتصادى– بيکارى بالغ بر  ١۲درصد -در رنج بود·
 ١۲مى لوى اشکول در يک سخنرانى تهديدات جديدى را بر عليه سوريه مطرح و ژنرال
رابين اعالم کرد که تا قبل از سرنگونى رژيم انقالبى در دمشق هيچ دولتى در آسياى غربى
خود را مصون احساس نخواهد نمود· مصر براى مداخله به نفع دفاع از سوريه به
نيروهاى نظامى سازمان ملل اجازه داد که در امتداد خطوط آتش بس بسمت اسراييل عقب
نشينى کنند ٬پيشنهاد مصالحه اى که بر اساس آن نيروهاى سازمان ملل در اسراييل مستقر
ميشدند نيز از طرف اسراييل رد شد ٦۸.مصريها تنگه تيران را مسدود اعالم نمودند· هر دو
طرف بسيج و وحدت ملى ايجاد کردند· در  ٧ژانويه اسراييل حمله کرد· قبل از جنگ سيا و
همتاى اسراييلى اش به عدم تمايل مصر به حمله به کشتيهاى اسراييلى در حال – ه عبور از
تنگه تيران پى برده بودند (امرى که ازاولين نمونه چاپى کتاب نويسنده اسراييلى ميشل بار-
زوهار ٬در مورد جنگ ژوٸن قابل برداشت است· او براى دنبال نمودن کار دولت اسراييل
٦۹
داراى اختيارات ويژه اى است – اما آن اطالعات هرگز در آن کتاب جديد گنجانده نشدند·)

.تضمينهاى امپرياليستها
اعراب بر اين امر واقفند که از طريق يک جنگ «معمولى» هرگز بصورتى جدى قادر به
تهديد اسراييل نخواهند بود· آنها ميدانند که اتحاد جماهير شوروى هرگز بخاطر حمايت از
يک کشور عربى تن به جنگ جهانى نخواهد داد در حاليکه از طرف ديگر آمريکا آنرا انجام
خواهد داد ٬يا اينکه بخاطر نجات اسراييل ناگزير به انجام آن خواهد شد· آنها هر از گاهى
رفتار سرد قدرتهاى بزرگ سرمايه دارى را با اسراييل شاهد بوده اند ٬اما زمانيکه اسراييل٬
بر اساس تبليغات خودش ٬در معرض خطر است هرگز به او خيانت نکرده اند·
آنها ديده اند که نامزدان رياست جمهورى در آمريکا يکى پس از ديگرى «راى يهوديان»
را با وعده سالح و هواپيما به اسراييل ميخرند (در پاييز  ٧٦ ٬ ١۹٦۸هواپيماى فانتوم در
نظر گرفته شده بود)·
آنها شاهد خوش و بش نمودن بن گوريون با آدناور ٬و افسران و سربازان اسراييلى که
براى کسب آموزش ويژه به آلمان غربى مسافرت ميکنند ٬بوده اند· ٥٦آنها ديده اند که
فرانسه براى ساخت بمب اتم به اسراييل کمک ميکند – آنها متوجه شده اند که وقتى يک
هواپيماى جاسوسى آمريکايى راکتور مخفى را افشاء نموده بود اسراييل در ازاى پروژه
بمب اتم خود موفق به کسب ضمانتهاى امنيتى آمريکا شد·
آنها ديده اند که اسراييليها با اين وجود بمب اتم را ٬آنهم با کمک دانشمندان آلمانى و
آمريکايى ٬طراحى ميکنند (جهت بدست آوردن اطالعات بيشتر در مورد بمب اتم کتاب جين
«همه هواپيماهاى جهان» ٬جلد منتشر شده در پاييز  ١۹٦۸را بخوانيد)·
Jfr Vanna Beckman, Dagbok från en kris, Aldus 1967, s. 18 -۲۸
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آنها از موقتى بودن ممنوعيت ارسال سالح به اسراييل توسط دوگل آگاهند و اينکه
سفارشات راکتهاى اسراييلى همچنان ادامه دارند· خالصه کالم آنها ميدانند که اسراييل متحد
امپرياليسم سرمايه دارى و ميدانند که اين امپرياليسم در حال حاضر قدرت غالب در جهان
است· آنها اشتباه بسيارى از ضد صهيونيستهاى خارجى را که به باورشان سياست نظامى
و توسعه طلبانه اسراييل فقط در ارتباط با بن گوريون ٬شيمون پرز و موشه دايان بود
تکرار ننموده اند· آنها نه فقط شخصيتهاى سياسى بلکه سيستم را نيز درک نموده اند و با
شرايط آشنا هستند·
آنها ميدانند که ادعاى حاميان اسراييل زمانيکه از روى مزاح ميگويند ٬تنها مسئله اسراييل
اعراب را متحد ميکند ٬يک تبليغات کاذب است· آنها آگاهند که برعکس ٬اين موجوديت
اسراييل است که راه را براى نفوذ امپرياليسم در جهان عرب و در نتيجه براى پراکندگى در
بلوکهاى مختلف هموار مينمايد·
آنها ميدانند که براى امپرياليستها اسراييل و کمپانيهاى بزرگ نفتى ٬کمپانى نفت عراق در
عراق يا آرامکو در عربستان سعودى ٬تقريبا از يک تابع پيروى مينمايند :اسراييل و
کمپانيهاى نفتى به انحاى مختلف ابزارى هستند در دست امپرياليستها ٬براى دستکاريها در
روابط· براى آنها تفاوتى نميکند که اسراييل در واقع ٬در مواردى ٬سياست مستقلى را اتخاذ
مينمايد ٬اتحاد با امپرياليسم به اندازه کافى روشن و موٽر است·
و آنها ميدانند که در تنگنا قرار دارند ٬که بخاطر اسراييل توسعه شان از طريق تحولى
مترقى يا انقالب از دست رفته است· انسانهاى مترقى ميدانند که رژيمهاى فئودالى قابل
اعتماد نيستند (آنها براى مٽال ميدانند که ملک سعود – عربستان سعودى از قبول محاصره
تنگه تيران ٬ ١۹٧٥ ٬امتناع ورزيد به دليل اينکه تز آيزنهاور و توسعه پايگاه آمريکا در
ظهران را پذيرفته بود)· آنها خود را مورد تهديد احساس ميکنند ٬و مورد تهديد هستند·
آنها گاهى خشم و تنفر خود را به اين «خنجر تيز تمدن» که به قلبشان فرو کرده اند ابراز
ميدارند .گاهى نااميدى غالب شده و يک فلسطينى بينواى دست پاچه يک نامزد رياست
جمهورى آمريکايى را ترور ميکند· نويسنده فلسطينى و سردبير ٬غسان کنفانى در روزنامه
دست چپى لبنانى – ه ال انور در  ٥ژوٸن  ١۹٦۸اينچنين نوشت:
«گلوله هايى که از يک اسلحه فلسطينى به رابرت کندى شليک شد مجموعه ايست از خشم٬
نااميدى و توهين· در نتيجه گلوله اى مجزا ارتباطى با ذهنيت يک ملت يا ابزار مبارزاتى آن
ندارد ٬ما ترور سياسى را انکار و محکوم ميکنيم· اعراب که پس از جنگ ژوٸن به دليل
اعتقاد به درستى راه خود تمام تالش خود را جهت متقاعد نمودن مردم آمريکا بکار برده
اند از صميم قلب ترور را محکوم ميکنند و بر اين باورند که اين کامال بر خالف سنن
آنهاست· آنها معتقدند که اين يک اقدام فردى بود ٬کامال متفاوت با ترور عاليجناب برنادوت
که توسط يک حزب انجام شد· پس از تجزيه و تحليل ميتوان دريافت که آن داراى دو جنبه
تنگاتنگ بود :در سطح شخصى قابل توضيح است ٬اما هرگز قابل بخشش نيست· در سطح
ملى ٬بين المللى و انسانى تنها ميتوان آنرا محکوم نمود·

در سطح شخصى :اين يک جوان عرب اهل بيت المقدس است· وطنش با توسل به سالح و
خشونت اشغال شده است ٬او در دوران جوانيش در خالل يورش اسراييليها شاهد مرگ
برادران خود بود – او به دو طريق به تبعيد رانده شد :بدون داشتن حق اقامت در جهان
عرب ٬و سرانجام در کشورى هزاران ميل بدور از آنجا· او تا آنجا ٬تا جايى که خرد شد٬
مورد تعقيب اين احساس قرار گرفت· او در ميانه کارزار انتخاباتى آمريکا که در آن نامزدها
عليرغم کليه حوادٽ در جريان در کشورش بر سر ستايش از اسراييل و دادن وعده حمايت
با يکديگر مسابقه ميدادند زندگى و هر روز تمجيد آنان را از پرخاشگرى ٬خشونت٬
رفتارهاى غير انسانى اسراييل تجربه ميکرد·
او روزانه توهينى را که نشريات آمريکايى ٬مستقيم يا غير مستقيم از طريق تحسين
اسراييل و سياست پرخاشگرايانه اش ٬براى اعراب ايجاد مينمايند احساس ميکرد .براى او٬
مانند بسيارى از اعراب ديگر ٬رابرت کندى نماينده نوعى اميد بود ٬اما توسط کليه وعده
هاى انتخاباتيش به اسراييل اميدها نابود شدند – و اين براى او به معناى ادامه کمکهاى
بيشتر يک پرزيدنت آمريکايى ديگر به اسراييل براى چهار سال ديگر بود· اما اين يک روى
سکه است – و تاکيد بر روى اين امر اهميت دارد که اين تفسير ويژه نبايد بعنوان بهانه اى
براى جنايت ٬روش و هدف آن مورد بهره بردارى قرار گيرد·
رابرت کندى تنها فردى نبود که وعده ۱٦هواپيماى فانتوم را به اسراييل داده بود و به
همان گونه که برخى از اعراب دچار چنين خطايى شدند ارزيابى شخصيت او در چنين
چهارچوب تنگ نظرانه اى عميقا غيرعادالنه است· او براى مردم خودش بيش از اينها
ارزش داشت· او مدافع گرايشات ليبرالى جوانان آمريکايى بود ٬جوانانى که مخالف جنگ
ويتنام و تبعيض نژادى در آمريکا و به موجب يک انترناسيوناليسم آمريکايى مخالف
مجموعه اى از معيارهاى قابل پذيرش در آمريکا هستند· به همين دليل مرگ او براى
مردمش و جهان به معناى يک تراژدى غيرقابل مقايسه بود و در نتيجه اين ترور بايد از
صميم قلب محکوم بشود· جنگ ما بر عليه اسراييل بر سر مساٸلى بسيار پيچيده تر و بسيار
عميقتر از خالص شدن از شر اين يا آن فرد است ٬اين حقيقتيست که اعراب در حال حاضر
بهتر از هر زمان ديگرى آنرا درک ميکنند ٬و به همين دليل ميتوان با يک ارزيابى انتقادى
اين جنايت را محکوم نمود·
اين ترور هرگز موفق به متوقف نمودن حمايت لجام گسيخته آمريکا از اسراييل نخواهد شد
و به مبارزات اعراب براى متقاعد نمودن افکار جهانى کمکى نخواهد نمود – در اينجا ما
بايد از تحمل ٬سالح و افتخار شرافتمندانه استفاده کنيم·»

 .٦مستعمره نشينان و بوميان
کيبوتز – آرمان گرايان
ديگران در مورد کيبوتزها ٬بيابانهاى شکوفا ٬مردابهاى خشک شده و سربازان زن زيبا
نوشته اند .يقينا بودن در چنين کيبوتز سرسبزى و صحبت کردن با يک اسراييلى که ٣٧
سال در کشور زندگى کرده جالب است ٬مردى که از روسيه از طريق فرارى حيرت آور به
آنجا آمد و اولين درخت را در جنگلى کاشت که در حال حاضر پنج ميليون درخت را شامل
ميشود ٬که پيش از ريشه دواندن در آنجا پنج کيبوتز را راه اندازى کرده بود ٬ازدواج کرد و
کودکى را به جهان داد که اکنون «در وقت استراحت پدر و مادر» از آنجا با نوه ها که پدر
بزرگ در ميان درختان ريش بابا (نوعى انگور -مترجم) و گز به هوا ميبرد عبور ميکند·
اما در اين مورد همانطور که گفتم ديگران بسيار نوشته اند ٬و اين کتاب از مساٸل ديگرى
سخن ميگويد·
کتاب در مورد همان فرد اسراييلى سخن ميگويد که من او را در يک کشاورزى آزمايشى
براى اعراب ديدم ٬در آنجا او را در حال نوازش پسر بچه کوچکى که «پسر کوچک تحت
الحمايه خودش» ميخواند ٬در حاليکه پسرک از روى ناراحتى بخاطر آغوشهاى بيش از حد
او به خود ميپيچد ٬ميبينم· در آنجا او را ميشنوم که در حضور اعراب ميگويد «زياد آسون
نيست که به اينا بفهمونم منظورم چيه ٬اما اينا خيلى عالقمند و کامال مطيع هستن·»
در آنجا ميشنوم که او براى من در مورد اينکه چگونه بايد رفتار کرد که در نزد اعراب
مودب به حساب آمد سخنرانى ميکند و اضافه ميکند «من ميدونم ٬براى اينکه من اينارو
ميشناسم» پس از آن روى خود را بطرف اعراب«خودش» بر ميگرداند که جهت نشان دادن
موافقت خود با لبخندى تالش ميکنند·
در آنجا ميشنوم که او در پاسخ به اين سوال که چرا آنها برق ندارند ميگويد «اونا با
چراغهاى نفتى خودشون ابدا مشکلى ندارن»· در آنجا من او را ميشونم که حکايتهاى
کوتاهى را از زندگى آنان بازگو مينمايد ٬پس از آن اضافه ميکند «اينا اينطورين!» – و
اطراف او اعراب ٬انسانهاى بالغ ٬نشسته اند و سرخود را بعالمت موافقت يا تکان ميدهند و
يا سکوت ميکنند .اين کتاب در مورد اسراييل استعمارگر صحبت ميکند ٬که آمد و کشور
فلسطينيان را اشغال و آنان را به پناهنده در اردوگاهها و يا پادو در رستورانهايشان مبدل
نمود.

درباره زمينهاى غايبين و حاضرين
سازمان ملل متحد از آنجايى که در تالشش براى ترغيب اسراييل جهت دادن اجازه به
بازگشت فلسطينيان در تبعيد ناکام مانده بود ٬در  ١٣دسامبر ١۹٧٦اعالميه اى را به

تصويب رساند که در آن از حقوق ٬اموال و منافع پناهنده گان حمايت شده بود· اسراييل
 ١۹٧١توسط « «( » the Absentee Property Lawقانون امالک غايب») پاسخ داد:
«قانون انتقال اينگونه اموال را براى استفاده دولت بصورتى موٽر امکانپذير نمود:
 اموالى که تعلق داشتند ٬اشغال شده و يا توسط شهروندان يا افراد ساکن در کشورهاىعربى مورد استفاده قرار گرفته بودند·
 اموالى که توسط شهروندان فلسطينى يا افراد ساکن در فلسطين که در دوره اى از ۲۹نوامبر  ١۹٥٣در خارج از قلمرو اسراييل بسربرده بودند·
اموالى که تحت کنترل دشمن يا ارتشى قرار داشتند که در جهت ممانعت از ساخت و ساز
اسراييل تالش مينمود·
بندهاى  ۲٥تا  ۲۹قانون از جمله آزاد نمودن اموال افرادى را امکان پذير مينمايد که
بخاطر «داليل فنى» ميتوان غايب اعالمشان نمود ٬اما در چنين مواردى زمانيکه اموال از
زمين کشاورزى تشکيل ميشد ٬سياست دولت پرداخت خسارت را به بازگرداندن اموال
ترجيح ميدهد·» در سال  ١۹٧٤قانون جديدى تصويب شدthe Land Acquisition « ٬
«( »Lawقانون اکتساب زمين»):
«آن قانون براى وزير دارايى زمينه را جهت مصادره زمينهايى آماده نمود که براى سکونت
( )settlementمورد نياز يا به داليل امنيتى براى توسعه قابل توجه بودند ٬و اينکه از
آوريل  ١۹٧۲مالکى نداشتند – به عبارت ديگر بخاطر جنگ رها شده بودند· ١۲۱٦٦٦
هکتار زمين تحت تاٽيراين قانون قرار گرفت ٬که همچنين جبران مالى به افرادى را
٥١
درخواست نموده بود که زمينهايشان مصادره شده بودند».
صهيونيستها توسط اين قوانين کليه اموال پناهنده گان را به تملک خود درآوردند .آنها
اموال  ٤٦٦٦٦فلسطينى را نيز که نگريخته اما در نتيجه جنگ به ديگر بخشها از مناطق
حفظ شده در مراحل بعدى توسط اسراييل نقل مکان نموده بودند ٬مصادره کردند.
«نتيجه اين بود که روستاهاى واقع در الجليل ٬در مناطقى قرار داشتند که امکان بهره
بردارى از زمين دشوارتر از هر جاى ديگرى بود ٬قسمت بزرگى از زمينهاى در اختيار خود
را که در مناطق حاصلخيزتر و کم ارتفاع وجود داشتند ٬و روستاهاى واگذار شده توسط
اردون واقع در بخشهاى مرکزى کشور بيشتر و يا تقريبا کليه زمينهايشان را توسط ترکيبى
از مصادره و داليل فنى ( ) the technicalityاز دست دادند· زمينى که در سمت اسراييلى
جبهه قرار گرفته بود در خالل جنگ بعنوان غايب قلمداد ميشد·
«در اينجا الزم به توضيح است ٬در نقشه هاى کشاورزى زمينهايى که اعراب تحت فشار
پس گرفتند بعنوان غيرقابل استفاده و يا با قابليت استفاده – ى بسيار محدود عالمت گذارى
٥۲
شده اند»
Yitzhak Oded, Land losses among Israel´s Arab villagers, New Outlook sept. 1964, Tel Aviv -٥١
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اسراييليها جهت مشروعيت بخشيدن به قانوگذاريشان به کد زمين عٽمانى بازگشتند ٬که
مقرر ميکند :بمنظور قلمداد نمودن فردى بعنوان مالک يک زمين ٬آن فرد بايد بخشا آنرا
«در اختيار خود داشته» و بخشا آنرا مدواما کشت کرده باشد (« possession and
.)»continuous cultivation
به عبارت ديگر قانون قديمى سلطان عٽمانى سودمند واقع شد·
سياست اسراييل از  ١۹٣۸بر اساس مبارزه با کليه درخواستهاى اعراب از طريق مورد
سوال قرار دادن مالکيت قوام يافته است (« – )»contest the possessionکه به معناى
مخارج وحشتناک دادگاه و رسيدگى قانونى و ديگر موانع روانى بوده است.
«جامعه اى به هزينه مستقيم ديگرى توسعه ميابد·
و در ضمن در حال حاضر ارگانهاى دولتى بمنظور مقابله با موانع قانونى به تجربيات
٥٤
فراوانى دست يافته اند·»
اين يک اسراييلى است که من از او نقل قول ميکنم ٬فردى محقق در مورد کشاورزى عربى
– و مساٸل جمعيت شناسى·
(آيا اين دمکراسى شگفت انگيز نيست که بدون در تنگنا قرار گرفتن افشاء شده بتوان
بصورتى کامل افشاء نمود·  -اما همچنين بدون اينکه در مورد ايجاد تغيير در مسٸله مورد
انتقاد تالشى بعمل آيد··)
«کشاورزى آزمايشى»  -ذکر شده در گذشته از جانب من -جزو منطقه اى بالغ بر ٦٦٦٦
هکتار بود که اسراييليها آنها را به شمارى از فلسطينيان «اهدا» نموده بودند·
«آنها در کاشتن خيار مهارت دارن» ٬يکى از استعمارگران اسراييلى در مورد اعراب خود
گفت· -اگر براى ياد دادن به اونا به اندازه کافى تالش بشه ٬بله کارهايى که بلدن حيرت
انگيزه·
بدين ترتيب کشاورزى زيادى براى اعراب باقى نماند ٬و بخش بزرگى از آنهايى که اجازه
حفظ مقدار کمى را پيدا کرده بودند چنان مقدار کمى بدست آورده بودند که در کنار آن ناگزير
به انجام کارهاى ديگرى بودند.
و يک کشاورز قادر به کسب چه کارى بود؟ و يک کشاورز عرب به عضويت کيبوتز
پذيرفته نميشد .در موارد بسيارى خانواده اى زمين کشاورزيش را از دست داد بخاطر اينکه
پدر بزرگ فرار کرده بود و از قضاى روزگار او صاحب آن بود.
در برخى از انواع سلب مالکيتها ٬خانوادهايى که صفر هکتار يا بيشتر کشت کرده اند اجازه
حفظ تا  ٤هکتار را بدست آوردند – بقيه توسط پرداخت پول ٬قيمتهاى کاهش داده شده٬
جبران شده اند.
اينکه شايد بسيارى از خانواده ها مدت زمان زيادى بر روى زمين مصادره شده زندگى کرده
بودند ٬اگر چه فردى از افراد خانواده مالک زمين بود ٬ناديده گرفته شد.
Y. Oded, ibid -٥٤

آنها تا  ٤هکتار گرفتند -و پس از آن براى زمينهاى تا بيش از  ٤٬١هکتار يک کمک
توسعه اى به اجرا گذاشته شد· اين استدالليست اعالم شده از جانب وزارت کشاورز به دليل
محدود نمودن کمک توسعه اى به واحدهاى  ٤٬١هکتارى يا بيشتر چرا که زمين کشاورزى
– ه بالغ بر  ٤هکتار يا کمتر فقط بعنوان کار و کسب فرعى ( ) auxiliaryدر نظر گرفته
ميشود·» ٥٣و اسحاق اودد که من از او نقل قول ميکنم اضافه ميکند« :اين حکم که
مهاجران يهودى  ٣٬٧هکتار و بيشتر را با سيستمهاى کامل آبيارى در اختيار بگيرند کامال
صحيح است·»
مناطق طرح ريزى شده براى مهاجران يهودى قبل از ورود آنان به اسراييل با برق و آب
مجهز ميشوند· در اسراييل هستند روستاهايى عربى که فاقد آب و برق اند· اعانات جمع
آورى شده در خارج البته براى کمک به اعراب در نظر گرفته نشده اند· ميان  ١۹٣۸و
جنگ ژوٸن  ١۹٥٦اسراييليها ساکنان دهها روستاى عربى ٬از جمله روستاهاى اکرر ٬کفر
برام  ٬فرادى ٬منصور ٬فردى ٬غيبسته ٬امک ٬کفر عفان ٬صفوريه ٬مجدل ٬کفر برر ٬مير٬
کوبه ٬بروه ٬ضمن ٬رويس ٥٧اخراج نمودند· خانه ها را تخريب و يا به يهوديان مهاجر
دادند· آلبرت انشتين يک بار از حييم وايزمن-ه صهيونيست سوال کرد ٬چه اتفاقى براى
اعراب ميافتاد اگر يهوديان فلسطين را ميگرفتند .او پاسخ داد« :کدام عرب؟ آنها چندان
٥٦
اهميتى ندارند)»They are hardly of any consequence«( ».

يک «دمکراسى که از خودش حمايت ميکند»
قوانين عادى اسراييلى قريب بيست سال شامل فلسطينيانى که در اسراييل زندگى کرده بودند
نشد ٬آنها توسط «دولت نظامى» ٬با قوانين نظامى و فرمانداران نظامى ٬که بدون دخالت
ارگانهاى غير نظامى دولتى ميتوانستند فلسطينيان را بدون اجازه اخراج و يا در زندان
بنشانند ٬اداره شدند· در پاييز  ١۹٦٥سيستم نظامى برچيده شد ٬اما بخش بزرگى از اٽرات
آن باقى مانده است· تفاوتى با گذشته تنها محدود شدن آزادى چند هزار فلسطينى -ه داراى
تابعيت اسراييل است (آنها کارت هاى شناسايى را با خود دارند که نشان ميدهد ٬بدون کسب
مجوز ويژه اجازه رفتن به چه اماکنى را دارند)· امکان اخراج و رويه ادارى زندان و
همچنين محدويتهاى مطبوعاتى ٬-آزادى بيان – و آزادى برپايى انجمنها ٬بر جاى خود باقى
اند·
در آغاز دهه  ١۹٦٦گروهى فلسطينى تحت نام ال ارض تشکيل يک حزب و انتشار روزنامه
اى را تقاضا نمودند· اين تقاضا با توسل به انواع حيله هاى قانونى رد شد ٬يکى از داليل
فرموله شده اين بود ٬به حزبى با هدف معرفى تنها يک گروه ملى موجود در اسراييل (البته
صرفا احزاب ملى يهودى وجود دارند) اجازه تشکيل داده نميشود·
Y. Oded, ibid -٥۲
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کارزار بر عليه ال ارض در پارلمان و نشريات شديد بود· من بمنظور نشان دادن يک
رويکرد ٬يک اطالعيه تقريبا ماليم را نقل قول ميکنم« :روشنفکران در ميان اقليت عرب در
اسراييل بايد در جهت ايجاد گروه ديگرى تالش نمايند ٬گروهى واقع بين تر که وقت خود را
پيش از آغاز با «مردم فلسطين» به حل مسٸله [اقليت عرب] اختصاص بدهد·»
در اينجا ال ارض توصيه را از کسى دريافت نمود که بهتر ميدانست و اينکه براى او مردم
فلسطين موردى هستند که بايد در ميان عالمت گيومه قرار داده شوند· دادگاه عالى گفت که
نماينده گان ال ارض در صورت ورود به پارلمان ٬احتماال ٬در انتظار اين بودند که از اين
آزادى به شيوه نازيها در آلمان از آن استفاده کنند· ممنوعيت ٬تحت نام «دمکراسى که از
خودش حمايت ميکند» به اجرا گذاشته شد·

استدالل آفريقاى جنوبى
توسط دو يهودى اسراييلى جوان در آغاز  ١۹٥٦فيلمى اراٸه شد که«من احمد» نام داشت و
هدفش «نشان دادن وضعيت يک کارگرعرب در شهر بزرگ اسراييل ٬و دشواريهايى بود که
او براى اجاره اتاقى در نزد يک صاحبخانه اسراييلى داشت»· هنگام نمايش فيلم به
خبرنگاران و ديگران بلوندى خشمگين از جاى خود به هوا پريد و فرياد زد« :به دمشق
مسافرت کن!»
«يک بيننده ديگر سوال کرد[:آيا من تو يه کشور عربى ميتونستم وضعيت بهترى از آنچه
که احمد دراينجا داره داشته باشم؟] (کف زدنها) .يک مرد مسن با لهجه روسى گفت:
[وقتيکه من به کشور اومدم وضعيت من بدتر از احمد بود]·»
«اين فيلم از جمله نشان ميدهد که يک کارگر يهودى عربى را کتک ميزند .مردى فرياد زد٬
اتفاق افتاده ٬اتفاق ميفته· «اونا کجا عربها را ميزدن؟ ٽابت کن که اتفاق افتاده!»· صحنه
ديگرى کارگران عرب را در ساعت استرحتشان نشان ميدهد – به خواندن کتاب مشغول
نيستند ٬بلکه کارت بازى ميکنند ٬و نه در باشگاه و انجمن هستدروت بلکه در يکى از
مناطق زاغه نشين فقير در حومه شهر آنجايى که اعراب زندگى ميکنند به دليل اينکه
نميتوانند در داخل شهر اتاقى بگيرند·
اين حقيقت دارد ٬اين در مقاالت روزنامه ها ٬برنامه هاى راديويى و مساٸل در پارلمان
نشان داده شده است· يکى از تماشاگران فرياد کشيد«:اين تبليغاته! چرا اونارو موقعى که
دارن کتاب ميخونن نشون نميدن؟ چرا اونا بايد کارت بازى کنن؟» مرد ديگرى سوال کرد:
«درسته که آدمهايى مٽل احمد وجود دارن ٬اما ما چرا بايد به کينه توزى و بدخواهى دامن
بزنيم؟ آيا هيچ چيز مٽبتى وجود نداره؟ آيا ما اينجا به روستاهاى عربى برق نداديم؟» در
جريان نمايش ويژه ديگرى مردم در سالن فرياد کشيدند« :اگر تا اين حد عاشق اونا هستين
ببرينشون خوننتون و باها شون بخوابين·»

قهرمان فيلم در پايان ميگويد« ٬نکته جالب اينه که [من احمد] يه فيلم تحريک آميز – ه
خشن نيست» ...بهترين کارى که ميشه انجام داد اينه که به جاى ديگه اى مسافرت کنم« .به
کانادا يا آمريکا ٬مهمتر از هر چيز اينه که اينجا نباشم ٬تو اين خيابونا ٬و به زناشون نگاه
کنم· اونا از من ميترسن ٬اونا از من متنفرن ٬من تا حاال ناخواسته بودن ( )undesiredرا
تجربه نکرده بودم·» چه کسى قادر به رد واقعى بودن اين احساس است؟ ...همزمان در فيلم
در مورد حکومت نظامى ٬روند اجازه ٬مصادرهاى جمعى زمين اعراب به نفع شهرکهاى
يهودى مجاور ابدا صحبت نميشود· فيلم در نهايت به [خانم رابينوويتز] حمله ميکند که از
دادن اتاقى به يک عرب ٬اگر او خود را به لباس  – Avraham Mizrachه اهل الکيش
ملبس نکند ٬سرباز ميزند·
در  ١٥ژانويه  ١۹٦٥ام· ک· ورتمن در کميته امور بين الملل پارلمان گفت.....« :فيلم....
نه فقط به شهر ٬بلکه به احساسات همشهريان نيز آسيب ميزند·» روزنامه نگار اسراييلى٬
آموس الون ٬که من از او نقل قول ميکنم در حارتض گفت:
«من از تشابه استدالل منتقدان در سينما هود و استداللت سنتى هوادارن آپارتايد در آفريقاى
جنوبى ترسيدم )١ ٬چرا شما چيزهاى خوبى که ما براى آنها انجام داده ايم نشان نميدهيد؟
 )۲چرا شرايط بسيار سخت برادارن آنها را در کشورهاى همسايه نشان نميدهيد؟  )٤چرا
٥٥
شما شرايط بسيار بد  -ه قبل از آمدن ما به اينجا را نشان نميدهيد؟»
در شهر طبريه با پسرى که در رستورانى از ما پذيرايى ميکرد چند کالمى رد و بدل کرديم٬
لحظه اى پس از گفتگو شنيديم که کسى از داخل رستوران فرياد ميزد :موشه! موشه! به
پسرک هنگاميکه بيرون آمد گفتيم که به باور ما او يک فلسطينى بود ٬گفت که بود ٬با
تعجب گفتيم که موشه يک نام يهودى است ٬خجالت زده پاسخ داد :نام من در واقع احمد
است .امپرياليسم روانى تنها اعراب خارج از اسراييل را مورد آماج حمالت خود قرار
نميدهد.

پايگاه تمدن در بيابان
«ريشه هاى روحى  -روانى خصومت با اعراب يک عقده برترى جويانه ٬ناشى از تفاوت
٥۸
ميان تمدن عمدتا اروپايى در اسراييل و سطح توسعه در جهان عرب است·»
روشى که توسط آن تفاوتها برجسته و مورد بهره بردارى قرار ميگيرند ٬و نه تفاوت
بخودى خود ٬عقده ايجاد مينمايد ٬روشى که آن «برتر» احساس ميکند و برتريت خود را
نشان ميدهد· در اکتبر  ١۹٦٦بن گوريون به گفته منبعى در پارلمان گفت« :اسراييل بدليل
٥۹
جو در حال رشد شرقى در کشور با خطر بزرگى مواجه است·»
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او در اينجا از اعراب و يهوديان شرقى که از آنان ميهراسيد صحبت کرد ٬چرا که نفوذشان
قادر به مبدل نمودن اسراييل به کشورى«شرقى» ٬کشورى به گفته او عقب افتاده و خواب
آلود بود· در ميان مهاجران اروپايى هراس از غلبه تدريجى نفوذ «شرقيها» امريست بسيار
رايج (بيش از  ٧٦درصد از يهوديان در اسراييل از آفريقا و آسيا ميايند) .اين هراس شامل
خودبينى ميشود از «سطح تمدن» خودش ٬تحقيرى براى «شرقيها» – و ظاهرا همچنين
درکى که آنها قابل پيشرفت نيستند ٬اما در کاشتن خيار استاد هستند( .پس از جنگ ژوٸن
تکامل و شکوفايى کشاورزى در ساحل غربى رود اردون با يک شگفتى آشکار مورد تاييد
متخصصان اسراييلى قرار گرفت· آنها بر اساس تبليغات صهيونيستى قادر به تصور آن
نبودند – و احتماال انتظار داشتند که آنجا شبيه سيستم استعمارى و کشاورزى عربى
متالشى و سلب مالکيت شده در اسراييل بنظر بيايد· نتيجه اين کشف ٬به هر حال ٬به ايجاد
محدوديتها بر روى صادرات از ساحل غربى به مناطق يهودى نشين منجر شد·)
گفته ميشود که در اسراييل آموزش در مدارس عربى به ميزان قابل توجهى بدتر از مدارس
يهودى است .مهمترين عامل شايد سازمان جاسوسى شاباک (سازمان اطالعات و امنيت
داخلى) باشد که مدارس آنان را از معلمينى با بينش عربى – ناسينوناليستى يا سوسياليستى
محروم مينمايد· اغلب معلمان آگاه فلسطينى داراى اين گونه بينشهاى سياسى هستند ٬نتيجه
اى طبيعى از سياست صهيونيستى· (در واقع تنها حزب سياسى اسراييلى که ميتوان آنرا
غير صهيونيستى ناميد ماکى ٬يکى از دو احزاب کمونيستى ٬است)
يک دهم از جمعيت اسراييل از اعراب تشکيل ميشود·  ١٬٧درصد از خدمات دولتى در
اشغال اعراب قرار دارد· اغلب اعراب با تحصيالت دانشگاهى و يا ديگر تحصيالت عالى به
کارى مشغولند که ارتباطى با تحصيالت آنان ندارد· موشه منوهين به نقل از خبرنامه
يهودى ميگويد ٤٦ ٬ژوٸن :١۹٧۸
«خانه و آزادى ما از ما ربوده شده است· روستاهاى ما توسط نظاميان اداره ميشوند··· ما
در معرض بازداشتهاى خودسرانه ادارى قرار داده ميشويم··· براى دانش آموزان ما امکان
پيدا کردن شغلى در دستگاه دولتى وجود ندارد· مشاغل دولتى تنها به کسانى واگذار ميشود
که براى فروش شرافت خود و جاسوسى آماده اند· ستم و زندگى در انزوايى که نسلها به
شما يهوديان تحميل شد ٬در حال حاضر ٬در اسراييل ٬ما را قربانى خود مينمايد· ما در
نازارٽ و ام الفحم هنگام دفاع از حقوقمان و بلند کردن صدايمان در اول ماه مى بعنوان
کارگر و کشاورز ارازل و اوباش و تبهکار ناميده شديم·»
توسط دولت اسراييل ٬از طريق محروم نمودن انجمنهاى محمديان از حق استفاده از
اموالشان (« ٬)»wakfآزادى مذهب از ميان رفته و بدين ترتيب فعاليتهاى مذهبى ٬فرهنگى
و اجتماعى بخاطر فقدان پول محدود گشته است· (از ديدگاه من مصادره اموال جوامع
مذهبى کامال صحيح است – اما در اين مورد اقدامات فقط بر روى اسالم متمرکز شده است٬
در حاليکه مجامع يهودى ٬البته ٬تحت تاٽير قرار نگرفته اند).

متالشى شدن خانواده هاى فلسطينى يکى از تاٽيرات اجتماعى استعمار و مصادره زمين
است· يک و يا دو نفر از اعضاى خانواده جهت يافتن کارى به شهر ديگرى رفته و بسختى
توان مالى بازگشت به خانه را دارند·
«خانواده ها با کارگران نقل مکان نميکنند چرا که شهروندان عرب روستاى خود را بعنوان
[وطن خود] (خانه ٬زمين کوچک ٬خانواده ٬زبان ٬سنن ٬و مهمتر از هر چيز – احساس
۸٦
شخصى و مساوات ملى)· قلمداد مينمايند·»
فلسطينيان در اسراييل از باالترين نرخ زاد و ولد برخوردارند – و به وضوح داليل سياسى
را بعنوان علل اقامه مينمايند· در مطبوعات اسراييلى در مورد چگونگى حفظ اکٽريتى
اسراييلى در دراز مدت مداوما بحٽ و گفتگو ميشود ٬صهيونيستها تقسيم شده ميان دو
مکتب بر اين باورند:
 -١مسئله از طريق مهاجرت حل خواهد بود·
 -۲کشور توسط «بهترينها» ٬بدون در نظر گرفتن اينکه در اکٽريت قرار دارند يا نه ٬اداره
خواهد شد·
مسئله جمعيت ٬درصورتيکه اسراييل براى مدتى طوالنى موفق به حفظ مناطق اشغالى
بشود ٬طبيعتا حادتر خواهد شد .آنزمان بنا بر عقيده بسيارى ساده ترين راه نپذيرفتن
فلسطينيان ساکن ساحل غربى و غزه به شهروندى اسراييل است·

برنده جايزه نوبل و سياست
در پاييز  ١۹٦٥شموٸل يوسف آگنون ٬برنده جايزه نوبل ٬يکى از امضاء کننده گان طومار
در روزنامه تل آويو حارتض بود· عنوان طومار «براى يک اسراييل کامل» و در آن آمده
بود:
«پيروزى ارتش اسراييل در جنگ شش روزه ملت و کشور را به عصر تعيين کننده جديدى
رهمنون شده است· اکنون تمام فلسطين در اختيار مردم يهود قرار دارد·
به همان ترتيبى که نبايد از خوده کشور چشم پوشى شود ٬نبايد از بيان اينکه از کجا به
ارمغان آورده شده است نيز چشم پوشى شود :فلسطين· وفادارى به تماميت کشورمان٬
سابقه ملتمان و آينده اش از جمله وظايف ماست·
چشم پوشى از اين تماميت از جانب هيچ دولت اسراييلى قابل قبول نيست  ....مهاجرت
جمعى از شرق يک از شروط بنيانى حفظ تماميت و ماهيت يهودى فلسطين است··· امضاء
کننده گان جهت دستيابى به هدف تالش خواهند نمود·»
يک پير مرد دوست داشتنى ٬آگنون· بسيار زيبا« ٬تورات گونه» و هر آنچه که ما نويسنده
گان سفيد بر اساس عادت او را ميخوانيم·
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آيا بايد ميان ادبيات و سياست مرزى قاٸل شد؟ يا ميان نويسنده گان و سياست؟ آيا من
اجازه ندارم که نويسنده گان و آٽار آنان را با يکديگر در هم بياميزم؟ هر چيزى سياست
است .هيچ موردى نيست که در خدمت حفظ و يا تغيير آن قرار نگيرد.
آيا اهميتى دارد که آگنون يا فردى کامال ناشناس طومار را امضاء کرده باشد؟ البته·
آيا براى شرايط سياسى آسياى غربى اهميتى ندارد که آگنون کتابهاى خوبى را با ويژگيهاى
تقوا و تورات گونه بنويسد؟ البته· کتابها و طومارها در خدمت هدف واحدى عمل مينمايند٬
فقط با ابزار مختلف· يک خودبينى کور و قوم محورى که زمينه را براى افراط گرايى آماده
مينمايد·
خشم اعراب از دادن جايزه نوبل به آگنون بدليل حسادت نبود· آنها آنرا بعنوان اتخاذ يک
موضع سياسى بر عليه خودشان و بعنوان سند ديگرى بر اتحاد جهان سفيد ٬بر عليه
مبارزات استقالل طلبانه کشورهاى آفريقايى – آسيايى ٬درک نمودند· – و اين البته کامال
بديهيست که جايزه هدفى سياسى داشت ٬اگر چه اتخاذ آن موضع سياسى قبل از هر چيز بر
عدم دانش بنيان نهاده شده بود·

سياست مهاجرت
آگنون خواهان مهاجرت جمعى است .بسيارى از صهيونيستها روياى آن روزى را در سر
ميپرورانند که اتحاد جماهير شوروى اجازه سفر سه ميليون يهودى روسى را به خارج
(اخالف خزرها) صادر نمايد·
با کمک آنها ٬آب نمک زدايى ميشود و بر اين باورند که پول غربت نشينان قادر به شکوفا
نمودن صحراى سينا خواهد بود·
در پايان دهه  ١۹٣٦بازديد کننده اى در اسراييل تعريف کرد ····« :آنها به من گفتند ٬دليل
واقعى اينست که اسراييل کم جمعيت و توسط دشمنان حاضر و بالقوه محاصره شده
۸١
است···· اسراييل بايد بسرعت پر بشود·»
مفسر روزنامه نيويورک تايمز در وين در  ۲۹دسامبر  ١۹٧٦نوشت« :کمتر از  ۹٦٦نفر
از  ١٣٦٦٦يهودى که در خالل ماههاى اخير از مجارستان نقل مکان نموده اند به ادامه
زندگى در فلسطين تصميم گرفته اند·»
در همان روزنامه ١٤ ٬ژانويه « :١۹٧٥رهبران سازمانهاى امداد رسانى يهودى اعالم
کرده اند ٬مهاجران يهودى مجارى جهت تحقق آرزويشان براى ترک اروپا بهتر است که
تغيير عقيده داده و به اسراييل سفر کنند·»
صهيونيستها توسط حمالت انفجارى در بغداد ٬کارزارهاى تحريک آميز در مراکش ٬وارد
آوردن فشار بر روى پرزيدنت روزولت ٬باج گيرى از مهاجران ٬تقلب و تهديد ٬اسراييل را
به صدها هزار يهودى تحميل نمودند.
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آرمان گرايى صهيونيستها از همان قبل از تاسيس کشور به انحراف کشيده شده بود:
اسراييل ديگر براى نجات مردم يهود نبود – مردم يهود براى نجات اسراييل بودند.
صهيونيسم ٬مبدل شده به جنبشى ناسيوناليستى دولتى ٬بدون در نظر گرفتن نيازهاى مردم
يهود بدنبال اسراييل نيرومندى تالش مينمود که بايد حفظ و به کشورى صاحب نام و
نيرومند مبدل ميشد· (اينکه شمار زيادى از مهاجران داوطلبانه و با خوشحالى آمده بودند٬
البته ٬مسئله ديگرى بود).
سياست تبعيض آميز مهاجرت از طريق گذار به ناسيوناليسم دولتى به اجرا گذاشته شد :در
همان اوايل تاسيس کشور ٬قاعده اى به اجرا درآمد که بر اساس آن  ۸٦درصد از پناهنده
گان بايد زير  ٤٧سال ميبودند ٬استٽناء در مورد يهوديانى در نظر گرفته شد که مستقيما در
معرض تعقيب و آزار قرار داشتند·
بدليل تعجيل براى «پر کردن» کشور ٬از روى اشتباه در ميان يهوديان آفريقايى و آسيايى
نيز تبليغات شد· از آنجا که ناسيوناليسم دولتى توسط نخبه گرايى «سفيد» مشخص ميشود٬
از آن پس براى مهاجرت «يهوديان متمدن ٬ترجيحا از کشورهاى غربى» تبليغات شده است·
(همانطور که بن گوريون در کانال  ۲تلويزيون سوٸد در  ۲مى  ١۹٦۸گفت)· بدين ترتيب از
ورود يهوديان غير غربى و يهوديان  ٤٧ساله يا بيشتر به خانه ملى يهودى به گرمى
استقبال نميشود·
و در اين ميان در مورد سه ميليون يهودى در روسيه صحبت ميشود – که به آن بايد بعنوان
تالشى در جهت مشروعيت بخشيدن به نياز دولت به قلمرو بزرگتر توجه نمود (اما همچنين
مانند تالش يهوديان اروپايى که بر روى «شرقيها» تسلط داشته باشند – و مانند تالش
يهوديان ارتدکس اروپاى شرقى براى سکوالرتر نشان دادن خود نسبت به يهوديان اروپاى
غربى····)·
يک اسراييلى گفت« :صهيونيسم شکلى از يهودى ستيزى يهوديان است·» همچنين ميتوان
گفت که صهيونيسم بازتاب يهودى ستيزى است :آنها هنگام برانگيختن مفهوم ويژگى در
نزد يهوديان به همان شدت نژاد پرست هستند – اگرچه يک مفهوم زشت براى يک ضد
يهود ٬زيباست براى صهيونيسم·
هربرت تينگستن اين کشور را «يکى از فاضلترين و موفقترين دمکراسيهاى اين دوره و
زمانه» مينامد· او به علل بروز اين وضعيت نيز ميانديشد ٬و به اين نتيجه ميرسد «در
صورت تمايل به طرح دليلى عمومى و قابل عرضه بعنوان تعيين کننده ٬به باور من بايد
بسادگى به آن انسانهايى -از چهره هاى مشهور تا توده هاى ناشناس -اشاره نمود که اين
کشور جديد را برپا نمودند· آنها با احساسى از رسالت ٬وظيفه و اهداف به اسراييل آمدند٬
آنها خود را قابل درک احساس کرده اند ٬مسئول براى يک مٽال بزرگ که بايد موفق بشود٬
۸۲
آنها  -در درجات و سطوحى غير معمول – انسانهايى فداکار با تمايالتى خوب بوده اند·
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تينگستن هنگام جستجو به دنبال علل-ه از ديدگاه خود مٽبت ٬به انسانها و افراد اشاره
ميکند و من هنگام جستجو به دنبال علل-ه از ديدگاه خودم منفى ٬به سيستم ٬ايدٸولوژى ٬و
به شرايط اشاره ميکنم (من البته در مورد موارد مٽبت نيز به سيستم و شرايط اشاره
ميکنم ٬اما در حال حاضر وقت کمى را به آن اختصاص ميدهم)·

استعمار و اخالق
صهيونيسم از همان ابتدا بر اساس تبعيض نژادى و همکارى با امپرياليسم بنيان نهاده شد.
از همان آغاز محتواى ايده آلى نظريش فاسد بود· و فساد ايجادگر اقدامات غير اخالقى
ميگردد که آن نيز به نوبه خود به افزايش فساد ٬و مساٸل ديگر منجر ميشود·
فاسدان بمنظور بقاى خود ناگزير به اختراع اخالق خاص خود هستند و بايد چنان تصوير
کاذبى از جهان اراٸه بدهند که توجيه گر اقدامات غير اخالقيشان باشد· در آنزمان فساد
براى خود آنها ناروشنتر و به همان شيوه اى که مردم آلمان تحت حکومت هيتلر بودند
«ناآگاه» ميشوند· اما همزمان فساد به خوردن آنها از درون ادامه ميدهد· و تا قبل از جبران
اولين اقدام غيراخالقى امکانى براى خروج از آن دايره وحشت وجود ندارد·
اسراييليانى که صهيونيسم را ديده اند و در جهت مخالفت با آن و نتايجش تالش مينمايند
در تضاد با ارزشهاى اخالقى شخصى خودشان و اخالق صهيونيستى قرار گرفته اند· تفاوتى
نميکند که چه ميکنند ٬با اينحال از پشيمانى و ندامت در رنجند·
ما در بيت المقدس با وکيل جوان اسراييلى فليسيا النگر مالقات کرديم· او پس از جنگ
ژوٸن وقت خود را اساسا صرف دفاع از فلسطينيانى ميکند که توسط احکام ادارى مقامات
نظامى دستگير شده اند· او در جريان اين کار (تا آغاز سپتامبر  )١۹٦۸به چيزى حدود
شصت مورد شکنجه برخورد و در جهت يافتن پليسها و سربازانى که مرتکب آن اعمال
شده اند تالش نموده است· او هنگاميکه ما به دفترش در خيابان يافا  ٦٦در بيت المقدس
آمديم به روشنى عصبى بود و به ما گفت که بيرون رفته و جايى در شهر بنشينيم· – و
گفت ٬پس از خروج از اينجا با هم صحبت ميکنيم ٬پايين در پياده رو توضيح داد که تلفنش
کنترل ميشد و به اينکه شاباک در دفترش ميکروفونى نصب نموده مظنون بود ٬اولين
موردى که از آن صحبت کرد نيز اين بود که روزى يکى از نماينده گان شاباک به او تلفن
زده و متعجب از اين بود که چرا تا آنزمان «او يا پسرش از بمبى صدمه نديده بودند»· اين
امر ازجانب وى بعنوان تهديدى غيرمستيقم برداشت شده بود·
به همراه هم به مکانى عمومى رفتيم ٬و در آنجا با فاصله اى زياد از مردم بر روى مبلى
نشستيم ٬پس از دو دقيقه دوباره عصبى شد و پچ پچ کنان گفت که به باور او دو نفرى که
در فاصله پنج تا شش مترى ما نشسته بودند به حرفهايمان گوش ميکردند .فليسيا از جاى
خود بلند شد و به همراه هم بجاى ديگرى رفتيم که صحبتهايمان در ميان همهمه قيل و قالها
غرق ميشد· او به محض عبور کسى از کنار ميز مان ساکت ميشد.

شکنجه :١لطيفه و آلبا
يکى از پرونده هاى او مربوط به سه دختر ميشد· دو نفر از آنها ميگفتند که در زندان بيت
المقدس در معرض شکنجه هاى شديد قرار گرفته بودند .گزارش فليسيا النگر در مورد
شکنجه توسط اولياى دختران و سازمان زنان عرب در شرق بيت المقدس به کليه
کنسولگريها و سفارتخانه ها در اسراييل داده شده بود -چند هفته اى پس از پخش گزارش
رٸيس سازمان زنان به فرااردون اخراج شد (بعدها سازمانهاى بين المللى زنان اسراييل را
به قبول بازگشت او به خانه اش ناگزير نمودند)
آن سه دختر به اتهام داشتن مشارکت در قاچاق اسلحه از روى رودخانه اردون دستگير
شده بودند· مدت کوتاهى پس عبور يکى از دختران ٬بر روى پل النبى چمدانى با اسلحه
مشاهده شده بود· (از طرف ديگر اين اطالعات تاييد نشده بودند .دختران توسط احکام
ادارى بازداشت و به همين دليل وکيل براى با خبر شدن از موارد اتهام مجوزى در دست
نداشت·)
آلبا شفيق تاها از بيت المقدس و لطفيه ابراهيم ال حوارى از رام هللا دو دخترى هستند که
ميگويند شکنجه شده اند ٬هر دو  ۲٧ساله· آلبا هنگام بازداشت متاهل و کودکى دو  -سه
ماه اى را در شکم خود داشت· لطفيه معلم است و شاعر· براى دادن کمترين تغيير ممکن
در گفته هاى فليسيا النگر من از ياداشتهاى دقيقى استفاده ميکنم که در طى گفتگوهايمان
برداشتم·
«لطفيه – اولين مالقات· در حضور ناظر زندان ٬اتاق شمارى  – ٦مشهور به اتاق شکنجه-
اتاق با فاصله اى زياد ٬بدون پنجره ٬و درى تقريبا قابل مشاهده بر روى ديوار – در زير
زمين قرار گرفته است ٬پيش از ديدن آن براى اولين بار دهها بار در آنجا بوده ام و مطمئنم
که آنها را در آنجا محاکمه ميکنند· من او را قبل از دوران زندان مالقات کرده بودم اما
بازشناختن اش برايم کمى دشوار بود·
او وحشى به نظر ميامد ٬شبيه به يک بلوز پشمى مردانه ٬رنگ پريده ٬به من لبخند ميزد٬
در فک پايين اش جاى دو دندان خالى بود ٬جوياى حال اش شدم ٬گفت که خوب است و به
ناظر لبخند زد ٬به عربى گفتم و او هم گفت خوب است و پس از آن ساکت شد ٬احساسى از
عدم تعادل سراپاى وجودم را گرفته بود· افراد ديگرى نيز در اتاق وجود داشتند ٬عليرغم
نداشتن اجازه احساس ميکردم که بايد او را بازجويى کنم.
گفتم :تو ٬ما همديگه رو ميشناسيم ٬ميدونم آخرين بارى که همديگه رو ديديم موها و
دندوناى تو اينطورى نبودن· قاضى گفت ٬خانم النگر ٬شما اونو بازجويى ميکنيد ٬گفتم نه٬
فقط سوال ميکنم براى اينکه اونو قبال اينطورى نديده بودمش· پس از آن او ادامه داد·
گفت که مانند آلبا در اتاقى همراه با فاحشه هايى که کتکش ميزدند زندانيش کرده بودند٬
موهايش را کنده و لباسهايش را پاره کرده بودند – از من سوال کرد که شانه اى دارم شانه

ام را به او دادم – در آنزمان مردان دور و اطرافم از من بيشتر از او متنفر بودند – او لخت
بود و مرد پليس از الى در نگاه ميکرد ٬خواهش کرد که کسى دخالت کند اما مرد پليس با
چشمانش به فاحشه ها عالمت داد که ادامه بدهند ٬آنها تحريک ميکردند ٬او را با آتش
سيگار ميسوزاندند· بازرس به من و او نگاه کرد ٬و مرد ديگرى گفت ٬شما اجازه ميدين که
با اون آزادانه صحبت کنن ٬واقعا که اينجا چه دمکراسى دارين· بازرس گفت که ما مسئله را
بررسى خواهيم کرد· بعد من گفتم که از شنيدن اين مطلب شوکه و شرمنده شدم ٬يکى که در
آنجا بود پرسيد چرا ٬اتفاقى براش نيفتاده·
آنها گفتند :عربها در موردى برعکس با ما چطورى رفتار ميکردن ٬او گفت :شما ادعا
ميکنيد که دمکراسى داريد ٬و منو تنبيه ميکنيد اگر چه کارى نکردم ٬پس از آن در حضور
بازرس ٬که توسط او خوانده شد ٬نامه اى را که شعرى بود(همچنين در زندان) ٬به نامزدش
نوشت و يکى به مادرش و من آنها را گرفتم·
او قول داد که همه چيز درست ميشد ٬اما پس از آن گفت که من او را در مقابل مشکالت و
تحقيقات زيادى قرار داده بودم و بايد با آنها باشم و نه بر عليه آنها· يک پليس گفت ٬اين
بخاطر اينه که شما ٬خودت ٬بمبى را در خانه نداشتى که بتونى منو با اون تهديد کنى.
من نامش در خواست کردم اما او و بازرس از دادن آن سرباز زدند».

ياداشتهاى مربوط به آلبا شفيق تاها
«مالقات با آلبا .سه هفته پيش ٬او ده روز در زندان بيت المقدس بوده است· من او را (او
همراه با ناظر در حضور شهردار در البيره نيز گفته بود) در حضور ناظر زندان مالقات
کردم· او گريه را آغاز کرد ٬و ميپرسم که مسئله چيست ٬از اينکه مورد ضرب و شتم قرار
گرفته بود مطلع بودم ٬معاون من قبال او را ديده بود· او بايد مرا  ١٦روز پيش که عالٸم و
نشانه ها روى بازوهايم روشنتر بودند ميديد ٬و گفت که با فاحشه ها ٬زنان يهودى ٬که
کتکش زده بودند در يک سلول بود – حامله بود – و خونريزى کرد ٬اما آنها ادامه دادند.
لباسهايش را پاره کرده بودند و برهنه بود – و مرد پليس از الى در نگاه ميکرد و کارى
نميکرد.
بازرس اعتراض کرد که اين حقيقت ندارد ٬که من در کار پليس دخالت ميکردم ٬و گفت که
اين فقط يک طغيان خود بخودى از جانب فاحشه ها بود .من بعد به پليسها گفتم؟ گفت که
بيهوش شد و پس از آن يک پليس مرد ٬دواک ٬او را کتک زده بود ٬دکتر درخواست کرد و
آنها گفتند که او را در صورت «اعتراف» پيش دکتر ميبردند· يک زن پليس گفت :اگر حرف
نزنى هر چه را در شکمت دارى بيرون مياريم· آنها او را در يک اتاق کوچک بدون توالت
زندانى و براى سه روز از رفتن به بيرون محرومش کردند ٬از داخل خونريزى ميکرد· من
بالفاصله شکايتى را بر عليه رفتارشان نوشتم و از آنها بسرعت خواستم که دکترى
بياورند».

(شهردار – ه شهر اشغالى البيره ٬عبدل جواد اس .آتا ٬نيز با آلبا تاها مالقات کرده و مطالب
گفته شده از جانب وى را بر روى کاغذى خالصه کرده بود ٬پس از آن آنرا امضاء و مهر
رتبه دولتى خود را بر روى آن زده بود .گزارش او از اين قرار است:
«من امضاء کننده ٬شهردار شهر البيره ٬خانم آلبا اس· تاها را در حضور يک افسر
اسراييلى ٬به عبارت ديگر آقاى گوالن ٬مالقات کردم و عليرغم [دخالت افسر] به من گفته
شده است ٬روسپيها در حاليکه تقاضا ميکردند «يا اعتراف کن يا بچه ات را ميکشيم» مدت
زيادى بر روى معده و سينه اش رقصيده بودند· او پس از شکنجه بيهوش شد و گفت که
چشم راستش غير معمولى بنظر ميامد· بعدها در جريان مالقاتم با فرماندار نظامى آقاى
ديويد برن (همان فردى که قبال اجازه مالقات دختر  +اتهامات در مورد شکنجه را به من
نداده بود) هنگاميکه ميخواستم او را با حقايق آشنا کنم به من گفت [حق با شماست +من
شما را باور ميکنم]· او انتقال دختر را به من وعده داد· عبدل جواد اس .آتا شهردار البيره)
فليسيا النگر ٬در مورد مالقات ديگرى با آلبا ٬پس از انتقال او و ديگران به زندان ديگرى
در نزديکى تل آويو ٬آنجايى که اعتصاب غذا کردند ٬بر اساس دفترچه ياداشت ٬تعريف کرد:
«آلبا سوال کرد :چرا اينها تا اين حد از ما متنفرن· اونا حاضرن ما را بکشند ٬ما اينجا
نيومديم که خونه و زندگيشونو بگيريم.
آلبا در آنزمان براى کشتن خودش و بچه اش آمادگى داشت ٬به او توصيه کردم که براى
مقابله با آنهايى که خواهان تضعيف تو هستند غذا بخورد· آنها گفتند که به من مٽل يک
خواهر نگاه ميکردند ٬گفتم که در ميان يهوديان روسپى و يهودى ٬خوب هم وجود دارند·
کودکان از همان دوران مهد کودک مياموزند که از اعراب اينجا متنفر باشند ٬آنها را تحقير
کنند ٬آنها آيات ٬اشعار ياد ميگيرند ٬در کتابهاى درسى گفته ميشود که ما به دليل برترى
فرهنگى و تمدن بر اعراب پيروز خواهيم شد· آلبا شوکه شده بود·»
يادداشتهاى ديگرى از گفتگو با فليسيا« :به عقيده من در حال حاضرآنهايى که در شرق
بيت المقدس زندانيند بهترين جوانان عرب هستند .در صورت وقوع مذاکرات صلح ما بايد با
آنها به توافق برسيم  -من اين را يک روز در دادگاهى گفتم که در آن از محقق جوانى دفاع
ميکردم که در گذشته از طريق بورس تحصيلى در آمريکا تحصيل کرده و درآنزمان بعنوان
عضو الفتح دستگير شده بود ٬همچنين گفتم که در سياستمان اين تمايل را ميديدم که براى
جلوگيرى از رشد مخالفان همه را زندانى کنيم– پس در اينصورت همه  ٥٦٦٦٦ساکن
شرق بيت المقدس را زندانى کنيد·» «براى ما دست يافتن به اعترافاتى که تحت شکنجه
بدست آمده امکانپذير نيست – اگر چه همواره برنامه اى بر اين اساس وجود دارد ٬آنها
کاغذى دارند که او ٬با جمالت معمولى عبرى ٬در آن انکار ميکند و پس از يک ماه کاغذ
ديگرى که در آن اعتراف ميکند· در دادگاههاى نظامى امکان تجديد نظر وجود ندارد ٬فقط
دادخواست ٬که هرگز نتيجه اى نميدهد· ما در مورد شنکجه شاهدانى داشته ايم که نشانه ها
و فريادها را ديده اند و شنيده اند – گاهى افرادى که در همان سلول بوده اند – اما شهود

همواره توسط پليسى دنبال ميشوند که انکار ميکند و ميگويد که اعراب خيالبافى کرده و
بيش از حد دروغ ميگويند·

شکنجه  :۲صالح
موکل ديگر فليسيا النگر صالح نشاشبى ٤٥ ٬ساله ٬از بيت المقدس است· او شش ماه
زندانى بوده و بر اساس دفترچه ياداشت ٬اينچنين ميگويد:
«آنها مرا در دسامبر دستگير و به نزد بازجو بردند ٬اما سوالى نکرد و  ١۹روز بدون
سوال و جواب ٬صابون و پتو در زندان بودم· سپس او را به اتاقى بردند ٬چشمانش را
بستند ٬دستانش را از پشت دستبند زدند و به يک اردوگاه نظامى بردند ٬و گفتند که شماره
اش چنين و چنان بود ٬ ۲۸٧( .بر روى پالتوى بارانى) .پس از دو روز ٬محبوس در يک
توالت (عربى) ٬قادر به نشستن نبود ٬بوسيله يک زنجير سنگين بسختى پيچيده شده بود٬
پس از آن با قنداق تفنگ از ناحيه کمر مورد ضرب و شتم قرار داده شد – چشمانش هنوز
بسته بود ٬بجز زمانيکه با افسرى مواجه شد ٬پس از آن سوال کردند که آيا از علل بودنش
در آنجا با خبر بود· گفت نه ٬از او خواستند که در مورد کارهاى انجام داده اش بگويد٬
چيزى براى گفتن نداشت ٬فرياد کشيدند ٬دروغگو· (افسرى با لهجه عراقى -اسراييلى)·
افسر ديگرى آمد – تنومند و خشن ٬پرسيد که چرا دروغ ميگويد· آنها او را به اتاقى بردند
و روى نيمکتى نشاندند و با دستبندى به نرده اى در باالى پنجره بستند ٬نيمکت را با لگد
کنار زدند ٬بر روى پا بندها لگد ميزدند·
انگار روحم داشت از بدنم خارج ميشد·  ١٦دقيقه آويزان بود .بدون آب ٬پس از  ١٦دقيقه
او را از پشت با دستبندهايى که در کمرش فرو ميرفت بر روى زمين گذاشتند ٬پاها بر روى
نيمکت· کفشهايش را درآوردند ٬بر روى کف پاهايش ضربه ميزدند ١٦٦ ٬يا  ۲٦٦ضربه و
سپس بر روى انگشتان ٬آٽار آن همچنان باقيست ٬سپس به باالى پاهايش ضربه زدند· بعد
او را بلند کردند و به کف دست و باالى دستش زدند ٬براى دو ساعتى رهايش کردند ٬سپس
افسر عراقى بازگشت و از او بازجويى کرد – اما چيزى براى گفتن نداشتم·
گفت که به سياست عالقه داشت ٬که مردم را به اعتصاب تحريک کرده بود ٬اعالميه پخش
کرده و اينکه فداييان را ميشناخت اما به چيزى اعتراف نکرد· سومين افسر در مورد علل
دروغ گفتن او سوال کرد ٬دوباره آويزانش کردند ٬ساعت تقريبا  ٤بعد از ظهر است·
به او غذا دادند اما اشتهايى نداشت ٬بخاطر اينکه بخورد کتکش ميزدند ٬با دستها بر روى
صورت ٬دو نخ سيگار به او دادند و براى آنروز ٬در اتاقى با پتويى بر روى زمين ٬رهايش
کردند· بعدها من فهميدم که در اردوگاه صرفند بود ٬يک اردوگاه نظامى انگليسى در سمت
اسراييل· روز بعد هم همينطور· ساعت  ١۲آنها مرا به دشتى که در آن تپه اى وجود
داشت ٬از آن يک جفت پا بيرون زده بود ٬بردند« .ما دوست خودمونو کشتيم و ميخوايم تو
را هم بکشيم·» ٬فهميدم که «شوخى» ميکردند·

آنها در خارج براى ترساندن من مرتبا با تفنگهاى خود تيراندازى ميکردند ٬سپس در اتاق
سگ بزرگى را نشاندند و سرگردى به داخل وارد شد ٬گفت که من بايد هر چه را که
ميدانستم تعريف کنم ٬ميتونم تو را بکشم و به جهنم بفرستم ٬هيچکس در مورد تو سوالى
نميکنه· اين سگ ميتونه تورو بخوره· من نميترسيدم ٬فهميدم که شوخى ميکرد .پس از آن
سرگرد و سگ رفتند ٬افسر عراقى باقى بود ٬دوستانه گفت که هدف آنها کمک به او بود·
افسر ديگرى با دو سرباز وارد شدند و دوباره مرا آويزان کردند ٬سپس بر روى رانهاى او
ضربه زدند ٬آويزان·
تمام بدن من مانند پالتوى بارانى (که همواره به تن داشتم – زمستان بود) سياه شده بود .در
حاليکه آويزان بودم از اتاق ديگرى صداى گريه شنيدم .آنها گفتند که دوستان تو تعريف
ميکنند ٬دوباره آويزانم کردند و سوال کردند که من متاهلم يا نه –نيستم – و دوباره شروع
به کتک زدن من کردند – بعد شلوارم را پايين کشيدند – با ميل بافتنى پالستيکى  .....به
اندامهاى جنسى من···· اين کار شش روز ادامه داشت· آخرين شب يک غيرنظامى وارد
شد ٬به من تشر زد ٬حرفهاى بسيار بدى زد ٬درباره خدا ٬درباره من و درباره ملتم· او
مست بود ٬من اهميت ندادم· دو سرباز ديگر هم آمدند و مرا با چشمان بسته و زنجير ۲٦
مترى بردند· سپس يکى از دستان مرا گرفتند و به آهنى به ديوار و دست ديگرم را به درى٬
با دستها کشيده ٬بستند و در را کشيدند ٬بارها ٬با صداى بلند گريه ميکردم· سپس به داخل
اتاقى پرتابم کردند ٬تا سه ماه قادر به تکان دادن دست چپم نبودم ٬صبح روز بعد مرا به
اتاق ديگرى بردند که در آن يک ماشين برقى با کابلها بر روى زمين وجود داشت· افسر
عراقى گفت که اين ماشين براى دادن شوکهاى الکتريکى مورد استفاده قرار ميگيره ٬من
نميخوام از اون روى تو استفاده کنم ٬گفتم که ميتونى استفاده کنى چرا که چيزى براى گفتن
ندارم· او بشدت عصبى شد و اتاق را ترک کرد· آنها از ماشين استفاده نکردند ٬مرا به اتاقم
بازگرداندند·»
او پس از چند روز به زندان ديگرى برده شد ٬در رام هللا ٬که چند ماه بعد با کمک فليسيا
النگر آزاد شد· صالح در گذشته در استخدام وزارت کشاورزى اردون و همچنين بازرس
مراقبتهاى بهداشتى در بيت المقدس بوده است·
او فلسطينى است و مخالف اشغال فلسطين توسط اردون و اسراييل· چند يادداشت ديگر:
«من از سگ ٬ماشين ٬غيرو و غيرو نمى ترسيدم - ٬از اردون تجربه دارم ٬مدت شش ماه
در اردوگاه صحرايى اردون بودم – اونجا هم همينطور بود·» «چرا به زندان افتادى·
[بخاطر آزادى اين کشور]·» او دوران زندان خود را حساب کرد ١٦« :روز  ٬ ١۹٧٤دو
سال  ٬ ٧۸ – ١۹٧٦سه ماه پس از انقالب عراق·  ١۹٧۹شش ماه در صارحه و پنج ماه
در زندان· بارها براى چند روز پس از بازديد ملک حسين از بيت المقدس –  ١٦روز
زمانيکه شاه اينجا بود· من اهميت نميدم· اين زندگى منه .من بايد بر عليه دشمنامون
مبارزه کنم و از کشورمون بيرونشون کنم .من فلسطينى هستم·»

وکال
چشمان فليسيا النگر هنگام قدردانى از دختران شکنجه شده برق ميزد ٬بر اينکه آنها به او
بعنوان يک خواهر نگاه ميکردند بشدت تاکيد داشت ٬گفت که دفترش به زيارتگاه فلسطينيها
مبدل شده بود و در مورد پدران و مادرانى صحبت ميکرد که به آنجا آمده و گريه کنان
درخواست کمک ميکردند·
او گفت که به کار خود بعنوان تالشى براى نشان دادن به فلسطينيان که يهوديان خوبى هم
وجود دارند نگاه ميکرد ٬درباره صالح از جمله گفت که در اولين برخوردشان در زندان رام
هللا «چنان رنجيده بود که ميگفت از اين محل متنفر بود و ميخواست که به کويت يا عمان
برود· من مخالفت کردم و گفتم ٬اين همان موردى بود که اسراييليها از او ميخواستند»·
فليسيا ٬هنگاميکه او را در بيت المقدس مالقات کرديم ٬بارها و بارها بر روى عدم آوردن
نقل قول از او از جانب ما تاکيد ورزيد ٬بخشا به دليل از دست دادن امکاناتش براى ادامه
کار و بخشا بخاطر از اينکه «حادٽه اى» براى او رخ بدهد نگران بود· اما چند هفته بعد در
جريان مالقاتى تصادفى در تل آويو گفت ٬شايد بهتر بود که ما مينوشتيم – چند روز قبل از
آن توسط يکى از روزنامه هاى بعد از ظهر تل آويو خاٸن به وطن ناميده شده بود· در
آنزمان تصور ميکرد که آشکار شدن رابطه اش با روزنامه نگاران خارجى شايد ايجاد کننده
حمايتى براى او ميشد·
وکيل ديگرى ٬جميل شهلوب ٬در حيفا ٬مسئوليت پرونده شکنجه پر سر و صداى ديگرى را
بر عهده داشت که درآن موکل ٬عٽمان بحسه ٬در معرض رفتارى مشابه با آنچه که صالح
۸٤
نشاشبى ناگزير به تحمل آن شده بود ٬قرار گرفته بود·
او در کار خود چنان پيشرفتى کرده بود که پرونده را تا سطح پارلمان برده و دولت فرمان
تحقيقات را صادر و يکى از برجسته ترين پزشکان اسراييل اعالم نموده بود که بازوى از
کار افتاده  -ى عٽمان بحسه (به ادعاى او آسيب ديده بدليل کشيدن درى که صالح نشاشبى
تشريح ميکند) بخاطر «فلج روانى» از کار افتاده بود·
وکيل جميل شهلوب جرٸت تشريح پرونده خود را نداشت – اما البته او يک به اصطالح
عرب – ه اسراييلى است و فليسيا النگر يک زن يهودى ٬امرى که دست يابى به او را
دشوارتر مينمايد· شهلوب ٬از سويى ديگر چيز ديگرى براى گفتن داشت و من يکبار ديگر
از دفترچه ياداشتم نقل قول ميکنم:
«ما غير قابل اعتماد فرض شده ايم ٬به ما فرصتى براى اسراييلى احساس کردن خودمان
داده نميشود· يک شاهد يهودى اسراييلى همواره مورد قبول واقع ميشود ٬و بعنوان يک
مدرک بر عليه يک عرب اسراييلى کفايت ميکند·
 -۸٤با مقاله اى از بو کوريتزن در روزنامه – ى سوٸدى آفتون بالدت در  ۲٦ژوٸن  ٦۸و يکى از کليم لگوم در آبزرور  ۸سپتامبر مقايسه کنيد.
در ضمن  ٦۸مورد از ضرب و شتم فلسطينيان در مناطق اشغال شده در گزارشات به «کنفرانس منطقه اى عربى حقوق بشر» در بيروت١٦-۲ ٬
دسامبر ١۹٦۸گزارش شده اند .گزارشات توسط موسسه مطالعات فلسطين P.O.B. 7164, Beirut, Libanon ٬منتشر شدند.

هر عربى در هر لحظه ميتواند به بهانه اينکه بر عليه دولت ٬در مورد دايان ٬و ديگران
صحبت کرده است زندانى بشود· – و ما اينرا ميدانيم و همواره دانسته ايم···· ما در چنين
شرايطى قرار داريم :هرگز قادر به رد موردى که به آن متهم شده ايم نبوده ايم و هيچگاه
انجام نداده ايم·»

کيبوتز در سينا
اسراييليها بيش از  ۲٦سال اشغالگر بوده اند .اشغال يک اقدام غير اخالقى ٬وضعيتى از
لحاظ اخالقى اهانت آميز براى اشغالگران ٬است· چه رخ داده است براى کتاب سوم موسى
که در آن گفته شده« :اى کسانى که در سرزمين مصر بيگانه محسوب ميشديد ٬بيگانگانى
که در نزد شما زندگى ميکنند بايد متولد شده گانى در ميان شما به حساب آيند ٬تو بايد او را
همانند خودت بپرستى·» (.)3 Mos. 19:34
در سرزمين مصر ٬در شبه جزيره سيناى اشغال شده ٬شهر العريش قرار دارد که قبل جنگ
ژوٸن بعنوان پايتخت منطقه عمل مينمود· به فاصله چند کيلومترى از آنجا مصريها پروژه
احياى زمينهاى بزرگ را آغاز کرده بودند ٬در آنجا از طريق آبيارى مصنوعى منطقه بسيار
بزرگى از بيابان را به زير کشت برده و در فضاى بسيار گسترده درختان ميوه کاشته بودند·
در آغاز سپتامبر  ١۹٦۸هنگاميکه ما در العريش بوديم ١٧ ٬ماه پس از جنگ ژوٸن ٬اين
منطقه کامال خشک ٬با لوله هاى آب قطع شده ٬بود· در مقابل ٬کيبوتزى در کنار شهر قرار
داشت· يک کيبوتز·
بر روى شبه جزيره سيناى اشغال شده کيبوتزى ساخته و يک طرح توسعه يافته و حاضر و
آماده مصرى را به نابودى ميکشانند·
از آنجايى که دولت مصر به دليل اشغال قادر به عملى نمودن صحيح اقدامات خود در
العريش نيست ٬تنها دولت اسراييل قادر به فراهم آوردن ابزار و سازمان مورد نياز است.
اما اجازه ميدهد که لوله هاى نابود شده از بمباران نابود باقى بمانند و براى شهروندان
خودشان کيبوتز ميسازند· بيش از  ٧٦٦٦نفر در العريش فاقد مشغله اند· عملى غير اخالقى
تر از نابود نمودن زمينهاى کشت شده در اين مناطق وجود ندارد·
 Hans Palmstiernaدر «غارت قحطى مسموميت» مينويسد...« :حتى ما نيز نميپذيريم
که کشورهاى کوچکى مانند اسراييل ٬هر قدر که مورد تهديد باشد ٬اقتصاد ديگر کشورها را
غارت کنند·»
در آغاز  ١۹٦۹نسبت به مناطق اشغال شده سه نگرش اصلى در دولت اسراييل وجود
داشت -١ :مصادره کليه مناطق موجود (دايان)·  -۲مصادره جوالن ٬غزه و«مرتب و منظم
نمودن» مرز با اردون· «حضور فيزيکى در سينا ٬به عبارت ديگر نيروهاى نظامى در کنار
تيران و سوٸز (اشکول و وزير دارايى ساپير -٤ ).مصادره جوالن ٬غزه و «حضور

فيزيکى» در سينا· بخش بزرگى از ساحل غربى اردون به اردون داده ميشد اما اسراييل در
امتداد رودخانه يک نوار نظامى مستحکم را حفظ ميکرد· اردون از بندرى اسراييلى استفاده
ميکرد (معاون نخست وزير آلون) .توسعه طلبى؟ تمايل به صلح؟

 .٥صهيونيسم – يهودى ستيزى
بى اعتبارى ما
بخش سرمايه دارى جهان سفيد اسراييل را از پيش از ايجادش حمايت نموده است .نتيجه
نازيسم اين شد که يهودى ستيزى به خالف خود که داراى ويژگيهاى متضاديست مبدل شد·
به همان ميزان که ما يهوديان را ٬هنگاميکه ضد يهود بوديم ٬مورد ارزيابى قرار ميداديم
اکنون اسراييليان را مورد ارزيابيهايى قرار ميدهيم که آنان را در ارتباط با ما در جايگاهى
منحصر بفرد قرار ميدهند .ما با مبارزه آنان ٬با ويژگى جامعه جهان غربيشان و با
پيشرفتشان احساس يگانگى ميکنيم – اما با اين وجود از قبول آنان بعنوان انسانهاى
«عادى» امتناع ميورزيم· ما قابل اعتماد نيستيم·
ما براى يهوديان يک فشار روانى با تاٽيرات منفى را به يک فشار روانى با تاٽيرات بظاهر
مٽبت مبدل نموده ايم· اين پشتک و وارو زدن ما نتيجه اش حمايتيست براى افراطيون
صهيونيسم – در نتيجه به فراخواندن شرايطى يارى ميرسانيم که براى يکبار ديگر قادر به
دادن تغيير در موضع ماست  -به يهودى ستيزى مستقيم·
تالش براى روشن نمودن تفاوت ميان صهيونيستها و يهوديان ٬دادن هشدار در مورد
صهيونيسم پيش از مسئول قلمداد نمودن تمام يهوديان بخاطر نتايج سيستم افراطى ٬يکى از
اهداف اين کتاب است .البته من بر اين امر آگاهم ٬هستند افرادى با تمايالت مستيقم يهود
ستيزى که بخاطر افکار معيوب خود از پاره اى از نوشته هاى من بر خود بلرزيد· اما
مطمئنم که من و ناشر من بايد اين خطر را ٬بخاطر آنانى که خود را اسراييلى ٬يهودى٬
فلسطينى و اعراب ميخوانند ٬بپذيريم·
هراس از يهودى ستيزى نبايد ايجاد کننده مانعى بر سر راه مبارزه بر عليه يهودى ستيزى
بشود· بخش عمده ى آمده ها در اين کتاب ٬هنگام نشر آنها بشکل مقاالت در نشريات
مختلف سوٸدى ٬مردود اعالم شده اند – و توجيهات اراٸه شده دقيقا هراسى بوده است براى
تهيج يهود ستيزى (اگر چه آن نمايانگر انگيزه ديگرى نيز بوده است :هراس از يهود ستيز
قلمداد شدن).

تعاريف
تنها تعريف قابل قبول از يک يهودى اين است «فردى که خودش را يهودى درک ميکند».
عمال هر گونه روشى ديگرى براى تعريف شامل شکلى از محروميت ميشود ٬به عبارت
ديگر تمايل به يهودى ستيزى· بسيارى مداوما از نام يا صورت ظاهر آغاز کرده و مردم را
يهودى ميخوانند – اگر چه اين افراد شايد ابدا خودشان را چيزى بجز يک سوٸدى٬
فرانسوى يا انگليسى درک نکنند.
صهيونيسم همان تمايل را شامل ميشود :با غرور اشاره ميکند که اين و آن فرد يهودى
جايزه نوبل دريافت کرد ٬اين يا آن فرد يهودى يک سياستمدار برجسته است – اگر چه
گيرنده جايزه نوبل شايد خود را فقط يک فرانسوى و سياستمدار انگليسى بداند·
يهودى ستيزى از مفهوم به اصطالح وفادارى دوگانه يهوديان همواره بهره بردارى نموده
است (يکى بر عليه يهوديت يا اسراييل ٬ديگرى بر عليه کشورى که آنها شهروند آن
هستند) – مورد دومى در لهستان در بهار  ١۹٦۸بود – و اين در مورد صهيونيسم هم
اعتبار دارد ٬که رهبرانش بارها و بارها يهوديان را به «اعالم» وفادارى دوگانه خود در
کشورهاى مختلف ترغيب نموده اند· صهيونيسم از يهودى ستيزى بهره بردارى ٬از آن
متولد شده و تهيج کننده آنست· مش منوهين نقل قول ميکند« :يهوديان آمريکايى بايد
شجاعت پذيرش و اعالم آشکار اينرا که داراى يک وابستگى دوگانه اند – به کشورى که در
آن زندگى ميکنند ٬و کشور اسراييل – داشته باشند· يک يهودى نبايد اجازه بدهد که او را
به اينکه تنها يک وطن پرست خوب ٬در کشورى که در آن ساکن است ٬متقاعد نمايند»
(ناحوم گلدمن ٬رٸيس سازمان صهيونيسم جهانى)·
و منوهين خودش ···« :من ميپرسم ٬تخليه آواره گان در کجا پايان خواهد پذيرفت؟ آيا يک
يهودى حق زندگى در جايى بجز اسراييل را ندارد؟ و داورى اين امر بر عهده چه کسيست؟
داورى در مورد اينکه کشورى چه زمان بايد ( Judenreinپاک و منزه شده از يهوديان)
در نظر گرفته شود بر عهده چه کسيست؟ آيا من بايد به فرد يا افرادى که شيوه تفکرشان
فرسنگها با من فاصله دارد اجازه بدهم که در مورد سرنوشت من تصميم بگيرند؟ من
مسئوليت جمعى يهوديان را براى ديگر يهوديان بعنوان يهوديان انکار ميکنم .چرا يهوديان
رومانى که مايل به ترک کشورند بجز اسراييل انتخاب ديگرى ندارند؟ چرا توسط United
 Jewish Appealفرصت انتخاب از يهودى آمريکايى براى آوردن هر کس که مايل به
آمدن به اينجا ٬به آمريکاست ٬دريغ ميگردد؟ آيا آينده ما در اينجا چنان ورشکسته ٬چنان
غم انگيز است ٬که يهوديان رومانى بمنظورايجاد مناقشات ديگرى با اعراب زندگى در خاور
۸٣
ميانه را ترجيح ميدهند؟»
منوهين همچنين در مورد مبارزاتى سخن ميگويد که صهيونيستها بسوى ضد
صهيونيستهايى نشانه ميروند که بعنوان يهودى درک مينمايند·
Menuhin, ibid., s. 159 -۸۲

تعيين اينکه چه کسى يهودى است و يا افرادى که خود را يهودى احساس ميکنند چه قصدى
با زندگى خود دارند کار ما نيست .و اگر آنها احساس وفادارى دوگانه اى دارند و با اينحال
ميخواهند در کشور ديگرى بجز اسراييل زندگى کنند به خودشان ارتباط دارد .سارتر نوشته
است« :يک يهودى ميتواند خود را بعنوان فرانسوى قلمداد نمايد (٬)s’affirmer francais
اما همچنين ميتواند کشورى را مطالبه نمايد که در آن مالک زمين و استقالل است·» –
معضل موجود در اين ادعا اينست که سارتر مانند صهيونيستها توجه چندانى به اين ندارد
که آن زمين و استقالل در کجا و چگونه بدست خواهد آمد·

نگرش «انساندوستانه»
«بايد اعتراف کنم که بشدت به اين کشور وابسته ام و تصور ميکنم که هرگز نبايد آنر از
دست بدهم· اين واقعبينانه نيست – اما در مورد برخى از پديده ها در زندگى همه انسانها به
احساسات خود وابسته اند( ».آليسا لونبرگ ٬تل آويو·)
اين انسانها هستند که من درباره آنان سخن ميگويم ٬نه يهوديان و فلسطينيان· – اما تا چه
ميزان استطاعت شنيدن سخنان اين خوش اقبالها را دارم ٬آنهايى که در اسراييل ميتوانند
خود را انسان احساس کنند و در درجه اول نه يهود؟
يک نظر ديگر« :من تنها عرب کالس بودم و کسى ابدا با من صحبت نميکرد· من شنيدم که
حتى کسى گفت که وجود من در آنجا [اتالف پول] بود» ( -من ٬استافان ٬حتى نميتوانم نام
اين فلسطينى را ادا کنم·)
مسئله «انساندوستانه خالص» قابل سنجش نيست – در اساس روشى براى باز بينى
فعاليتهاى انسانى و موقعيتها وجود ندارد· تنها نقطه آغاز آگاهى سياسى ٬ايدٸولوژيکى و
شرايط تاريخى است· من شنيده ام که بسيارى از اسراييليها رابطه ميان فلسطينيان و
اسراييليها را در کشور بعنوان «عشق دو مرد به يک زن» نشان ميدهند ٬به نظر می رسد
که به اين مفهوم باشد« ٬زن همانى را انتخاب ميکند که ميخواهد» يا اينکه «حق» دو مرد
بر روى آن زن به يک ميزان است و به همين دليل به مبارزه با يکديگر ناگزيرند و در اين
ميان بهترين پيروز ميشود»· اين شيوه قياس کامال نادرست است· نه انتخابى از جانب
طرفين مناقشه وجود دارد و نه حق –ه به تساوى توزيع شده· آنچيزى که در آنجا وجود
دارد استعمار ٬اخراج ٬اشغال و تبعيض نژادى است·

«اسراييلى ديگر»
سازمان سوسياليستى اسراييل  Matzpenتنها سازمان غير صهيونيستى و ضد
صهيونيستى آشکار موجود در اسراييل است· من بدليل داشتن مواضع مشترک ٬نه در همه
موارد ٬با اين سازمان مايلم که در اين رابطه به شمارى از نقل قولهاى اراٸه شده در کتاب
آنها«اسراييل ديگر» اشاره کنم· براى مردمى که براى مدت زمانى طوالنى موضعى موافق

با اسراييل داشته اند اطالعات موجود در اين نقل قولها «توهين آميز» اند ٬چنان توهين
آميز که به تصور من تاکيد بر اين امر که اراٸه دهنده گان آنها اسراييليها هستند ضرورت
دارد·
«رابطه ميان صهيونيسم و يهودى ستيزى توسط پوششى احساسى احاطه شده است و در
نزد بسيارى ٬از جمله يهوديان ٬مانع از بيان نگرانيهايشان ميگردد· اين عدم تمايل براى
افراد مبلغ صهيونيسم که مداوما از آن بهره بردارى نموده و با آن بازى ميکنند شناخته
شده است· اغلب گذاردن تفاوت ميان اين بهره بردارى و باج گيرى عاطفى امکان ناپذير
ميگردد·»
«صهيونيسم يهودى ستيزى را بعنوان نگرش معمولى و طبيعى جهان ضد يهود نسبت به
يهوديان ميپذيرد· آن يهودى ستيزى را بعنوان پديده اى تحريف و منحرف شده قلمداد
نمينمايد ٬اين پاسخيست به يهودى ستيزى اما نه رويارويى ٬محکوميت و يا مبارزه اى بر
عليه آن· صهيونيسم در فلسطين جامعه اى ناسيوناليستى را احياء و در آن يهوديان را
بمنظور اعمال حقوق سياسى بخصوصى به اکٽريت مبدل نمود در حاليکه اقليت (بويژه
اکٽريت فلسطينى سابق) مورد تبعيض سياسى ٬قانونى ٬اجتماعى و اقتصادى قرار داده شد·
اين فرض اساسى که تعقيب و آزار اقليتها عنصريست تفکيک ناپذير و منفى در رفتار
انسانى ٬رفتارى که هيچ تعليم و تربيتى ٬هيچ آزاد سازى و يا بهبود شرايط اجتماعى و
اقتصادى قادر به از ميان بردن آن نيست ٬توسط صهيونيسم پذيرفته ميشود·
به عنوان يک نتيجه تصور ميشود که يهودى ستيزى مسئله اى باشد که نه انسانيت بلکه
يهوديان دستخوش آن ميگردند· به عبارت ديگر صهيونيسم به لحاظ اخالقى ٬روانى و
اجتماعى از خود بيگانگى است در نزد يک اقليت آسيب پذير·»
«مفروضات صهيونيستى نسبت به يهودى ستيزى به رويکردى سياسى [عملى] منجر شد·
بدين ترتيب براى مٽال هرتسل با بلهف ٬وزير داخله – ى يهود ستيز و بد نام تزار مذاکره
نمود· بلهف در سال  ١۹٦٤به او نامه اى داد که بر اساس آن جنبش صهيونيستى
ميتوانست بر روى کمکهاى «مادى و معنوى دولت تزار در مورد اقداماتى حساب کند که
جنبش صهيونيستى به منظور کاهش جمعيت يهودى در روسيه اتخاذ نموده بود·» (دفترچه
خاطرات هرتسل ٬جوالنکز ٬ص ·)٤۹۸
توافق مشابه اى توسط مذاکرات ميان آرلسرف  ٬دبير کل هستدروت ٬و نازيها  ١۹٤٣بدست
آمد .شناخته ترين شده ترين اين مذاکرات احتماال همانى بود که ميان رايان کاستنر ٬دبير
کميته صهيونيسم در بوداپست ٬و آدولف آيشمن[( ٬حمل و نقل افراد يهودى از اس اس])٬
در بوداپست  ١۹٣٣انجام شد .پس از اينکه او کاستنر را توسط اراٸه اجازه – ى فرار به
هزار نفر از ٽروتمندترين يهوديان به سوٸيس مايل به همکارى نمود· آيشمن از او جهت
متقاعد نمودن  ۸٦٦٦٦٦يهودى سرکش مجارى ٬براى اعزام به [اردوگاه کار] در سوٸيس٬
که سوار قطار بشوند ٬استفاده کرد·»

قتل عام يهوديان در خالل جنگ جهانى دوم تغيير دهنده کامل تصوير آنانى بود که در
فلسطين در راس جامعه يهودى قرار داشتند· تا قبل از آغاز جنگ اين رهبرى تنها ٬نماينده
صاحب منصبان ٬جامعه يهودى ٬البته منحصر بفرد ٬تصور ميشد ٬اما پس از سال  ١۹٣٧و
بويژه پس از استقالل ٬ ١۹٣۸ ٬به گونه اى عمل نمودند که تنها بعنوان نماينده يهوديان
جهان بنظر آيند· آنها احزاب ديگر ٬از جمله خود-ه جنبش صهينويستى را کامال تحت
الشعاع قرار دادند· پس از تٽبيت اين تصوير ٬يکبار بخوبى ٬توسط رهبرى اعمال نفوذ
بسيار عظيمى در سراسر غرب آغاز شد· دو مٽال:
هنگاميکه واشنگتن در مورد ادغام آلمان -ه آدناور در اتحاديه غرب ٬بازسازى ارتش آلمان
و هماهنگى آن با ناتوتصميم گرفت ٬رژيم آدناور بايد «اعاده حيٽيت» و به چيزى «قابل
احترام» مبدل ميشد· انجام اين مهم البته بر عهده بن گوريون گذاشته شد .واشنگتن بر
اساس مقررات ٬توافقنامه «جبران خسارت» را با آدناور امضاء کرد و بدون نگرانى در
مورد اعتراضات شديد در داخل اسراييل آشکارا اعالم نمود« :آلمان امروز آلمان ديروز
نيست».
«در جريان محاکمه آيشمن در بيت المقدس ٬شاکى در جهت عدم ذکر نام غلبک ٬بنيابگذار
قوانين نژادى در نورمبرگ و تنظيم کننده مبناى قانون براى تبعيض نژادى در آلمان نازى٬
تالش مينمود· در غرب ٬اينکه غلبک يکى از همکاران نزديک آناور بود و اينکه در مورد
اين مسئله مذاکرات شديدى در پشت صحنه جريان داشت ٬شناخت چندانى وجود ندارد·
آن عمل به تدريج به اين رسم و عرف توسعه يافت که سياستمداران «قابل احترام» ٬
محکوم شده در کشورهايشان به جرم نژادپرستى ٬بمنظور ارتقاء شناخت خود بازديدى
رسمى را به اسراييل ترتيب دادند ٬سه تن از اين محترمان ژاک سوستل ٬ناسيوناليست
افراط گراى فرانسوى ٬فرانس – جوزف استراوس ٬ناسيوناليست افراط گراى آلمانى ٬و
ايناک پاول ٬وزير سابق محافظه کاره انگليسى هستند .در آوريل  ١۹٦۸آقاى پاول پس از
ايراد يک سخنرانى نژادپرستانه در انگلستان فاجعه اى بپا کرد·
شش هفته بعد او يک دعوتنامه معتبر اسراييلى را پذيرفت و از اسراييل بعنوان مقامى
رسمى بازديد نمود· مکانيزم تبليغاتى در اين بازديدها بر اساس اين واقعيت بنا ميشود که
افکار عمومى غرب را به پذيرش دولت اسراييل بعنوان [سخنگوى وجدان يهودى]٬
[حاميان شش ميليون يهودى که توسط آلمانيها قتل عام شدند] وابسته نمايد·
از اينرو افشاء و طرد هر گونه نژاد پرستى از دولت اسراييل انتظار ميرود· اگر سوستل٬
استراوس ٬پاول و ديگران بدون برخورد با تظاهرات خصمانه اى رسما به اسراييل دعوت
ميشوند – چگونه ميتوان رژيم را نژاد پرست قلمداد نمود؟
آقايان فوق الذکر در سکوت ميپذيرند که به لطف تصوير آراسته و مهذب خود با حمايت
مستقيم و غير مستقيم جبران نمايند· اين تا حد زيادى مانند درک قديمى دو طرفه ميان
صهيونيسم و يهودى ستيزى يک درک محرمانه نيست ٬اگر چه در يک پوشش رسمى

جديد·» «تمدن غربى يهودى ستيزى را بعنوان فرزند مشروع و نازيسم را بعنوان
غيرمشروع خود بوجود آورد·
يهوديت ارروپايى ناتوان از ديدن يهودى ستيزى بعنوان محصولى از يک تمدن که خود
بخشى از آن بود ٬آنرا بعنوان [سرشت طبيعى انسانى] و صهيونيسم را بمنظور دست و
پنجه نرم کردن با ( )cope withاين از خود بيگانگى مطرح نمود·
پس از غالب آمدن اين دو نظريه ى از خود بيگانگى بر ذهن بشريت ٬قتل عام يهوديان و
کشور اسراييل به واقعيت مبدل شد و سرانجام اين هرم از خود بيگانگيهاى تمدن غربى
توسط پذيرفتن کشور صهيونيستى بعنوان [وجدان کشورغربى] تاجگذارى شد·
در چنين شرايطى عدم تمايل افکار عمومى در غرب به انتقاد ٬افشاء و طرد صهيونيسم قابل
درک است اما آنهايى که از اين وضعيت خشنود هستند بايد دستکم آگاه باشند که در سکوت
۸٧
مفروضات اساسى نژاد پرستى را پذيرفته اند·»

مشکل منتقد
من ٬پس از پذيرفتن انتقاداتم به سياستهاى صهيونيستى از جانب فردى ٬همواره مظنون و
صبور در انتظار ميمانم تا ببينم که خرده گيريهاى او مرد/زن چرا و بر اساس کدام ديدگاه
سياسى قوام يافته است·
من هنگاميکه فردى از اسراييل از طريق بازگشت به اين جمله که «ما يک بدهى به مردم
يهودى داريم» و «من خود را در اين بدهى شريک ميدانم» حمايت ميکند ٬برآشفته و گاهى
هراسناک ميشوم·
در هفته نامه يهودى شماره  ٬ ١۹٦۸ ٬ ۸از سفير مستعفى اسراييلى ٬ياکو شيمونى ٬نطقى
تحت عنوان «ايدٸولوژى در بسته يا چپ جديد گمراه شده» منتشر شد· سه نقل قول:
«به باور من موضع ضد اسراييلى مشخص شده از جانب غرب جديد يک تراژدى است – نه
براى اسراييل بلکه براى اين راديکالهاى جوان ٬چرا که اين موضع در مورد فقرى فرهنگى
شهادت ميدهد که آنها نظرات خود را از پيش بسته بندى شده ٬بدون مطالعه و تجزيه و
تحليل مساٸل و تالش براى درک آنها ٬خريدارى ميکنند···»
«اينکه در اين ميان گروهها جوانان يهودى نيز وجود دارند دو چندان تاسف آور است.
ميان هر نسلى و هر کشورى وجود داشته اند يهوديانى که توسط بى اعتنايى به مردم خود
در جستجوى اطمينان خاطر در مورد بلوغ فکرى خود بوده اند·
اما اين به فصل آسيب شناسى روانى اجتماعى يهودى تعلق دارد· اين پديده نتيجه هزاران
سال آواراگى بوده و ارتباط چندانى با حق حيات اسراييل ندارد·»
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درک وضعيت اسراييل براى يک سوٸدى تقريبا غيرممکن است ٬شيمونى مينويسد« ٬يک
سوٸدى – کامياب در کشور صلح آميز و ٽروتمند خود ٬يک سوٸدى که  ١٧٦سال شاهد
جنگى در کشور خود نبوده است ٬کشورى که هستى ٬آزادى و استقاللش از جانب کسى
مورد سوال نيست ٬کشورى که با کشورى متخاصم مرزى ندارد ٬کشورى که در آن تخريب
و ترور رخ نميدهد»..
انتقاد به سياست اسراييل ميتواند ناشى از فقر فکرى باشد – در ضمن اگر کسى همانى
باشد که شيمونى بعنوان يهودى درک ميکند ٬و صهيونيسم را مورد انتقاد قرار ميدهد ٬از
نظر روانى آسيب ديده است .ضمنا اگر کسى سوٸدى است از چيزى خبر ندارد و ضد عرب
بودن ظاهرا بهترين کاريست که قادر به انجام آنست·

آسيب پذيرى صهيونيسم
در صهيونيسم «مزيتى» وجود دارد :از انتقاد ميهراسد .اسراييل توسط سياست استعمارى و
نژاد پرستانه به کشورى مبدل شده است که بدون دريافت يک کمک گسترده اقتصادى از
خارج قادر به اداره امور خود نيست ( ١۹٦٥ – ١۹٣۹اسراييل  ۸٦۹۲ميليون دالر=٣۲
ميليارد کرون سوٸدى کمک خارجى دريافت نمود – و اٽبات فواٸد برپا نمودن جنگ براى
صهيونيستها از آنجايى روشن ميشود که کمک براى ماه ژوٸن  ١۹٦٥تا  ۲٬٧ميليارد
کرون کاهش يافت ) ۸٦و دامنه کمکهاى اقتصادى البته وابسته به حسن نيتى ايست که کشور
از آن برخوردار است.
به عبارت ديگر انتقاد از سياست افراطى صهينويستى قادر به باز نمودن چشمان بسيارى از
اراٸه دهنده گان کمک مالى است– و نتيجه اش به اين ترتيب ميتواند فشارهاى روانى و
اقتصادى بشود که به نوبه خود تغيير دهنده سياست اسراييل باشند·
حساسيت صهيونيستها براى مٽال از تظاهراتى به اٽبات ميرسد که بر عليه وزير
امورخارجه ٬آبا ابان ٬در خالل بازديدش از استکهلم در مى  ١۹٦۸انجام و منجر به مباحٽ
جدى و تفاسير راديويى در اسراييل شد ٬مفسرى در راديو اسراييل از جمله گفت:
ظاهرا به دليل وجود احساسات طرفدار -ه عربى در سوٸد (براى صهيونيستها البته هر گونه
هوادارى از اعراب هوادارى از اسراييل محسوب نميشود) بايد يقينا در ادامه از قلمداد
نمودن هر يک از کشورهاى اسکانديناوى بصورتى جداگانه پرهيز و در عوض به آنها
بعنوان مجموعه اى نگاه کرد.
بنا بر اظهارات مفسر از طريق اين رويکرد جامع ٬دريافت حمايت از عبارات دلگرم کننده
وزير امور خارجه نروژ ٬يون لينگ ٬قابل برداشت بود (که بيانات او ظاهرا آنچنان مٽبت
بود که ميتوانست جبران کننده تظاهرات در اسلو باشد).
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چه کسى بر روى تخته مينويسد؟
اشغال مداوم و گسترده قلمرو عربى ٬مصادره بيت المقدس ٬استفاده اسراييل از بخش
بزرگى از منابع نفتى مصر و غيره شمار فراوانى از مردم را به انتقاد و يا دستکم دچار
شک و ترديد نموده است·
حمله به فرودگاه بيروت در  ۲۸دسامبر  ١۹٦۸بسيارى را به وضوح به ديدن سياست
اسراييل به شيوه اى ديگر ناگزير نمود – اگر چه نشريات تالش خود را به منظور جلوه
دادن حمله بعنوان اقدامى دفاعى و بر حق به نحو احسن انجام داده اند·
در اينجا خالص و مشخص بودن انتقاد رو به افزايش و بنا نهادن آنان بر روى اطالعات از
نظر -ه سياسى قابل هدايت از اهميت خاصى برخوردار است· – ابتدا بدين طريق ميتوان از
تقويت يهودى ستيزى اجتناب ورزيد·
ماٸو ميگويد« :از نظر تاريخى آخرين راه عالج براى کليه نيروهاى ارتجاعى در حال
نابودى مبارزه ياس آور بر عليه نيروهاى انقالبى است·» – حمله به فرودگاه بيروت اقدامى
از روى ياس بود ٬صهيونيستها در مبارزه خود بر عليه جنبش آزاديخواه فلسطين احتماال
مستاصل تر خواهند شد· در اين مرحله درک وقايع در حال وقوع اهميت دارند·
گسترش آگاهى از عملکرد تبليغات صهيونيسم ٬اينکه صهيونيسم با دريافت حمايت از ما
ادامه حيات ميدهد ٬اينکه صهيونيسم از يهودى ستيزى بهره بردارى مينمايد يکى از اهداف
اين کتاب است· در ميدان  Sergelدر استکهلم ٬کامال روشن نيست که شعار ضد يهودى
نوشته شده بر روى تخته نقاشى ٬توسط يک ضد يهود نوشته شده باشد·
در پاييز  ١۹٦۸توسط صهيونيستها ٬بمنظور دلسرد نمودن ما از انتقاد به اسراييل٬
کارزارى آغاز شد .ناحوم گلدمان ٬آنزمان رٸيس کنگره جهانى يهودى «وجود عناصر ضد
يهود در به اصطالح جريان چپ جديد» را شايع نمود ( – DN 30.11يکى روزنامه هاى
سوٸدى – مترجم) – .اين مسئله توسط سازمان سوسياليست اسراييلى «باج گيرى عاطفى»
خوانده شده است· (ص .)١١٦
آلفار آلستردل تحت نام «اسراييل و يهوديان در اتحاد جماهير شوروى» جزوه اى را منتشر
و در آن خواننده گان را به مالحظه  ٤٧نقاشى سياسى از نشريات شوروى دعوت مينمايد·
درخواست او از آنها اين بود « :تصاوير يهودى ستيزيند يا صرفا [ضد صهيونيستى]»·
در اينجا نيز انتقاد از احساسات ضد يهودى در اتحاد جماهير شوروى در خدمت لجن پراکنى
به انتقاد چپ از اسراييل قرار ميگيرد چرا که نقاشيهاى سياسى صرفا بعنوان احساسات ضد
يهودى تشريح ميشوند (عليرغم احساسات ضد يهودى در اتحاد جماهير شوروى ٬عليرغم
وجود امپرياليسم روسيه در جهان عرب و عليرغم اقدامات تا بحال انجام شده ى روسها بر
عليه فلسطينيان ٬ميان تجزيه و تحليالت سياسى اتحاد جماهير شوروى و ديگر سازمانهاى
سوسياليستى تشابهات بسيارى وجود دارند)·

قدرت سياه و صهيونيسم
بر اساس اعتقاد صهيونيستها پنج ميليون يهودى در آمريکا وجود دارند (بسيارى از آنان
خود را نه بعنوان يهودى بلکه فقط آمريکايى درک ميکنند) .در ميان آنهايى که خود را
يهودى درک ميکنند بخشى به طبقه مرفه آمريکايى تعلق داشته و وقت خود را صرف
تقويت حمايت آمريکا از اسراييل مينمايند·
مانند بقيه نيروهاى مترقى در «جهان سوم» جنبش قدرت سياه ٬Black Power ٬در
آمريکا بوضوح به حمايت از اعراب بر عليه صهيونيستها بپاخاسته است· اين وضعيت
دربردارنده خطرات آشکارى براى يهودى ستيزى در ميان سياهان آمريکاست ٬يک يهودى
ستيزى که ضد صهيونيسم را بعنوان مبناء دارد اما بيش از حد ساده ٬تاٽير گرفته از
يهوديانى است که بخشى از مقامات آمريکايى هستند ٬يهوديانى که سياه پوستان با آنان
مبارزه ميکنند· آيا صهيونيسم مسئله اى را حل کرده است؟ اين امر مساٸل بسيارى را ايجاد
نموده و قادر به ايجاد آنهاست· اين تهديديست ٬در هر جايى که هستند ٬بر عليه يهوديان.

 .۸فلسطينيان و مبارزاتشان
در راه هويت
مردم فلسطين پس از جنگ ژوٸن  ١۹٦٥براى ايجاد دوباره هويت انکار شده خود تالش
نموده اند و جنبش مقاومت فلسطين را ميتوان بعنوان يکى از فعالترين نيروهاى ضد
امپرياليستى در آسياى غربى قلمداد نمود·
اين جنبش عنان هدايت خود را تسليم هيچيک ٬نه عمان ٬دمشق و نه قاهره ننموده و با
صهيونيسم با هدفى دوگانه مبارزه ميکند ٬بخشا براى بازسازى فلسطين و بخشا بر عليه
ابرقدرتهاى امپرياليستى که در جهت متالشى نمودن خلق عرب تالش مينمايد·
بنابراين اين جنبش در جهت تحقق هويتى دوگانه نيز در تالش است :حق مردم فلسطين بر
اساس قانون محل اقامت ٬و حق مردم عرب بر اساس وحدت مردم عرب·
به يهوديان در اسراييل حق شهروندى در فلسطين اراٸه ميشود و به يهوديانى که در
گذشته در ديگر کشورهاى عربى زندگى کرده اند امکانات الزم جهت بازگشت به مناطق
مسکونى قديمى خودشان اراٸه خواهد شد·

طبقه کشاورز تحت ستم
توسعه تا يک جنبش توده اى فلسطينى دشوار بوده و بخشا هنوز بسيار دشوار است·
فلسطين ٬مانند ديگر مناطق تحت کنترل سلطان عٽمانى در استانبول ٬صدها سال توسط

فرمانداران سلطان (پاشاها) و زمينداران بزرگ فئودال به وسيله اى براى رقابت در
استٽمار مبدل ٬و بخش بزرگى از مردم توسط اين استٽمار به بردگى کشيده شده بودند در
حاليکه کشور به دليل جنگل زدايى ٬اصراف در استفاده از امکانات آبى و استفاده گسترده
از زمين سقوط نموده بود .پس از آن انگليسيها و صهيونيستها آمدند ٬هر دو تمايلى به
تغيير شرايط اجتماعى نداشتند اگر چه يهوديان در مواردى براى مٽال  -حمل و نقل – و
کارگر بندر – بمنظور کسب شرايطى برابر براى رقابت در مورد فرصتهاى کارى به
سازماندهى کارگران فلسطينى عالقمند بودند·
همراه با معمول نمودن ايده ها و فن آوريها توسط انگليسيها و يهوديان ٬که روابط اجتماعى
ميان فلسطينيان را نيز تغيير داد ٬بخصوص انگليسيها ٬هنگاميکه مسئله به خودشان و
سيستم سياسى در فلسطين بازميگشت در جهت اعمال سياستهايى محافظه کارانه تالش
نمودند .آنها به منظور حفظ به اصطالح نظم و قانون در کشور سياست تقويت جايگاه
اربابان فئودال و حفظ روابط دوستانه با آنان را برگزيدند· بدين ترتيب همراه با تحکيم
سيستم سياسى روابط اجتماعى نيز تغيير کرد .يکى از داليلى که اين سيستم به آن نظم و
قانون مورد نظر دست نيافت مهاجرت يهوديان و ساخت و ساز جامعه يهودى بود که
صنعتى شدن تدريجى ٬سيستم ارتباطى– و بازارى پيشرفته تر و سياست عمومى نژاد
پرستانه اش هم بر روى مردم و هم بر روى اربابان فئودال محافظه کار تاٽيرات منفى
اجتماعى داشت·
پس از آن بود که اولين جنگ آزاديبخش ملى در دهه ٤٦برهبرى اربابان فئودال ٬رهبران
مذهبى و برخى از گروهها در ميان طبقه صاحب منصب تحصيکرده ٬رخ داد· مردم
فلسطين ٬ ١۹٣٥ ٬تا بيش از  ۸٦درصد هنوز يک طبقه کشاورز تحت ستم بود· پروفسور
جامعه شناس مورو برجر در« جهان عرب امروز» در مورد نقش قدرتهاى بزرگ در آسياى
غربى مينويسد و تاييد مينمايد که آنها مشارکت خود را در منطقه توسط اتحاد با «گروههاى
محلى آغاز نمودند که ارزشهاى سياسى متعلق به آنان را نمايندگى مينمودند :انگليسيها با
زمينداران بزرگ محافظه کار و آمريکاييها با طبقه مطلع از فن آورى که به فعاليت تجارى
خصوصى عالقمند بودند· و تمايل روسهاى شوروى بر روى همکارى با طبقه اى قوام يافته
بود که به ايجاد حاکميتى ملى از طريق دولتى با جايگاهى که امکان سازماندهى و دستکارى
در توان انقالبى ٬که در ادغام با فقر توده اى و تغييرات بزرگ اجتماعى وجود دارد ٬عالقه
۸٥
داشت·»

بيابانها به آسانى شکوفان نميشوند
فلسطينيان ٬در حاليکه فلسطين هنوز بعنوان کشورشان وجود داشت ٬در معرض شکل
انگليسى امپرياليسم قرار داده شده بودند ٬اما با گذشت زمان اين شکل به استعمار مستقيم
مبدل شد·
Berger, ibid., s. 296 -۸٥

ميان سالهاى  ٣۹ -١۹٣۸اغلب زمينداران بزرگ و روشنفکران فلسطينى قطعا گريخته
بودند ٬اما اکٽر قريب به اتفاق پناهنده گان متشکل بودند از کشاورزانى که امکانات زندگى
برايشان در خارج از محل اقامتشان بسيار محدود بود.
اغلب آنان فاقد تحصيالت ٬و زندگى خود را تحت ستم مستقيم فئوداليسم و مذهب سپرى
نموده و جهانى که به آن وارد شده بودند جايى برايشان نداشت چرا که کليه کشورهاى
عربى در آنزمان از نظر اجتماعى عقب مانده ٬فئودالى ٬و از بيکارى آشکار و نهان گسترده
اى در رنج بودند·
بخش اعظم مناطق کشت نشده عظيم -ه موجود در آسياى غربى و آفريقاى شمالى عمدتا
غيرقابل استفاده و فقط در صورت به اجرا گذاردن پروژه هاى آبرسانى گسترده قابل بهره
بردارى خواهند شد· (عليرغم تالشهاى اسراييل براى سرسبز نمودن بيابانها تنها شش
درصد از مساحت زمينهاى زير کشت در مقايسه با  ١۹٣۸گسترش يافت·)
جرج بورى استروم در مورد کشورهاى اطراف رودخانه اردون مينويسد که «آب براى
ارضاى همه نيازها وجود ندارد ٬و مسئله اينست که چه کسى ابتدا امکانات را به تصرف
خود درمياورد·»
او در رابطه با مناطق واقع در شرق آن مينويسد« :عراق براى چند سال پيش ٬زمانيکه از
طرحهاى آب فرات سوريه با خبر شد ٬قبل از جارى شدن آن در منطقه بين النهرين ٬هيجان
۸۸
زده بود»·
در مصر افزايش جمعيت چنان شديد است که مازاد توليد شده توسط سد اسوان عمال
پيشاپيش بليعده شده است· در عربستان سعودى براى بدست آوردن آب آشاميدنى براى
مردم پايتخت ٬رياض ٬حلقه هاى چاه به عمق کيلومترها ٬براى ذخيره نمودن آب آشاميدنى
تا  ۲٧٦٦٦سال تعبيه شده اند·
اکٽر فلسطينيان ٬حتى اگر مايل بودند – اما مايل نبودند – نميتوانستند در جاى ديگرى در
جهان عرب زندگى کنند· اين که اعراب قادر به مراقبت از پناهنده گان خود نبوده اند ٬همان
مورديست که تينگستن آنرا «يک عدم لياقت باورنکردنى مينامد»·

تکذيب شده و منفعل
اغلب فلسطينيان اخراج شده تا مدتها در انتظار مذاکرات يا جنگى که ميتوانست شرايط را
براى بازگشت آنان امکانپذير سازد منفعل باقى ماندند· آنها از وجود هر گونه رهبرى
سياسى که مسئوليت حل مشکلشان را بر عهده بگيرد بى بهره بودند· همانطور که گفته شد
اسراييل از همان سال  ١۹٣۸بازگشت آنان را غيرممکن اعالم نموده بود و پس از آن
اسراييليها با توسل به موارد زير در جهت رها نمودن خود از شر مسٸله تالش کرده ا ند:
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انکار هويت آنان ٬متهم نمودن کشورهاى عربى به اينکه به جاى مراقبت از پناهنده گان از
آنان بهره بردارى مينمايند و اراٸه پيشنهاد مبنى بر تالشهاى بين المللى براى مستقر نمودن
پناهنده گان در محل ديگرى·
پادشاهان در عمان ٬مانند اسراييليها ٬خواهان محو فلسطينيان از روى نقشه بودند و از نظر
اقتصادى ناتوان و از نظر سياسى از ادغام آنان در جامعه اردون ميهراسيدند – ملک حسين
خود را بارها از شر ناسيوناليستهاى فلسطينى خالص و احزاب سياسى را ممنوع اعالم
نموده است که در جهت احقاق حق مردم فلسطين تالش نموده اند·
 ٬UNRWAسازمان امداد رسانى سازمان ملل متحد در منطقه ٬در جهت به اجرا گذاردن
اقدامى تالش نموده است که بر اساس آن به تمام کودکان اجازه داده ميشود که براى دستکم
شش سال به دبستان بروند·

فلسطينيان «يهوديان آسياى غربى»
بسرعت پس از فرار ٬آنهايى که تحصيالتى داشتند راهى ديگر نقاط جهان شدند· بدليل
کمبود نيروى آموزش ديده در بسيارى از کشورهاى عربى و رنج حاصل از آن ٬اين
فلسطينيان اغلب موفق به دريافت مشاغل خوبى شدند و در نتيجه توانستند به کشورهاى
برادر خود در روند توسعه اشان يارى رسانند·
من فلسطينيان بسيارى را ديده ام که در کويت مهندس راه و ساختمان ٬در عربستان
سعودى و يمن معلم مدارس ابتدايى و در عراق نويسنده بوده اند·
بسيارى از آنان در الجزاير براى آموزش عربى به الجزايريها ٬امرى که فرانسويها از انجام
آن ممانعت بعمل آورده بودند ٬کار کرده اند· فلسطينيان از بسيارى جهات نقش خود را با
يهوديهان مهاجر به اسراييل عوض کرده اند·
آنان را آواره نموده اند ٬کسانى که مانده اند به اقليتى تحت ستم مبدل شده اند که نااميدانه از
سنن قديمى خود دل نکنده اند ٬و فراريان در سراسر جهان پراکنده ا ند (بسيارى براى مٽال
در آمريکا و کانادا) ٬در کشورهاى ارتجاعى عربى بخاطر داشتن وفادارى دوگانه و اهداف
سياسى مشکوک مورد سوء ظن قرار گرفته اند[ ٬مانند کويت] يکبار ديگر اخراج و به
غصب مناصبى متهم شده اند که بايد در اختيار کويتها ميبود– تقريبا  ۲٦٦٦٦فلسطينى که
در امر ساخت وساز کويت مشارکت داشته اند از کشور اخراج و حقوق مدنى برجاى مانده
گان محدود شده است·
جان مارلو وضعيت فلسطينيان تحصيلکرده در کشورهاى فئودالى يا سرمايه دارى عرب را
تشريح مينمايد:
«بسيارى از اين فلسطينيان در کشورهاى عربى که در آن زندگى و کار ٬و در حوزهاى
تجارت و در بازار کار رقابت ميکنند ٬بخصوص در ليبى و لبنان ٬مورد تبعيض قرار گرفته

اند و دليل اراٸه شده اينست که دادن وطنى داٸمى به فلسطينيان ميتوانست غيرمنصفانه
باشد چرا که از آن طريق کاهش تمايل آنان و ديگر اعراب براى بدست آوردن مجدد فلسطين
امکان پذير ميشد·
اين تبعيض خود را احتماال به ديگر شيخ نشينهاى حوزه خليج فارس ٬که بخش اعظم
جمعيت آنها تالششان را براى واجد شرايط نمودن خود براى تصاحب پستهايى که اکنون در
۸۹
اختيار فلسطينيان قرار دارد آغاز نموده اند ٬گسترش خواهد داد·»
اگر چه داليل اراٸه شده براى افتراق بهانه اى بوده اند ٬اما با اينحال ٬به قرار گرفتن
فلسطينيان آموزش ديده در راس جنبش آزاديبخش يارى رسانده اند.

«مادرم را لعنت کن»
سالم جبران يک شاعر فلسطينى ساکن اسراييل و «مادر» نام يکى از اشعار اوست که به
قسمت عرب نشين قاچاق شده است:
مادرم را لعنت کن

 ۹٠شعر مقاومت در فلسطين اشغال شده ٬بغداد ١۹٦۸
او پستان خود را به يک بيگانه داد
که از آن تغذيه ميکند
و من گرسنه ام
او منحوس است
که تخت خواب مرا به يک بيگانه داد
و من نميتوانم بخوابم
چرا که ميلرزم
او منحوس است
او قلب خود را به يک بيگانه داد
و مرا بيگانه انگاشت
يک پناهنده عاشق
مادرم را لعنت کن
او را لعنت کن
۹٦
همه زنان را لعنت کن.
Marlowe, ibid., s. 213 -۸۹
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رشد آگاهى سياسى
در آغاز دهه ١۹٧٦گروههاى کوچک و مجزاى فلسطينى سالح در دست از خطوط آتش
بس عبور کردند· بنا بر اطالعات اراٸه شده از جانب اسراييليها٬ ١۹٧٣ ٬ ١٤٥ ٬ ١۹٧١ ٬
 ١٦۲ ٬ ١۹٦۲ ٬ ١۸٦اسراييلى کشته شدند· اطالعاتى در مورد شمار کشته شده گان
فلسطينى در دست نيست· اسراييليها با حمالت نظامى پاسخ دادند· در خالل اشغال غزه
توسط اسراييل  ٧٥-١۹٧٦شمارى از فلسطينيان خود را براى انجام اقدامات بر عليه
حکومت اشغالگر سازماندهى نمودند· اين پيش از تاسيس الفتح (= فتح) و در نتيجه نطفه
جنبش مقاومت فلسطين بود·
به توسعه سياست فلسطينيان بايد در رابطه با حوادٽى توجه نمود که حول آنها رخ داد· در
سال  ١۹٣۹هيچ دولت عربى وجود نداشت که بتوان آنرا با واژه اى مترقى مشخص نمود٬
بسيارى از آنان حتى اسما نيز به استقالل دست نيافته بودند·
اغلب آنان سلطنتى فئودالى بودند و برخى در ادغام با روابط مالکيت فئودالى سيستمى شبه
پارلمانى داشتند·
تحت چنين شرايطى هيچ نيروى سياسى نيرومندى وجود نداشت که از نظر سياسى مستقيما
به مسئله فلسطين عالقه داشته باشد· همبستگى ابراز شده با فلسطينيان بر روى احساسات
ملى و غرور آسيب ديده بنيان نهاده شده بود·
نيروهاى مترقى در کشورهاى خودشان به مبارزه با امپرياليسم و فئوداليسم مشغول بودند·
در روند توسعه ٬ ١۹٦٥ - ١۹٣۹ ٬انقالب مصر ٬ ١۹٧۲ ٬و ظهور ناصر بعنوان مبارزى
برجسته براى سياست ضد امپرياليستى اعراب ٬مهمترين و الهام بخش ترين براى
فلسطينيان از نظر سياسى بود («بيطرفى در ظاهر و سوسياليسم در باطن»)·
عالوه بر اين جنگ آزاديبخش و طوالنى الجزاير ( ٬)٦۲-١۹٧٣کودتاى دولتى در عراق و
ظهور و سقوط حزب کمونيست عراق در دوران پرزيدنت قاسم ٬و توسعه تدريجى حزب
سوسياليستى بعٽ و بدست گيرى قدرت  ٬ ١۹٦٤ ٬در سوريه·
رهبران جديد مصر ٬الجزاير ٬عراق و سوريه به اسراييل نه تنها بديده يک دشمن ٬حکومت
اشغالگر و يک تهديد مينگريستند ٬بلکه رابطه ميان صهيونيسم و قدرتهاى امپرياليستى
سرمايه دارى را نيز ميديدند.
آنها براى اولين بار اسراييل را بعنوان تهديدى نظامى و ابزارى در دست قدرتهاى بزرگ و
مانعى بر سر راه استقالل و توسعه مترقى در جهان عرب ارزيابى نمودند·
فلسطينيانى که در کشورهاى مختلف عربى زندگى کرده و يا به تحصيل مشغول بودند
ناصريست ٬بعٽيست ٬کمونيست شدند و به امکان تعريف وضعيت خود با واژه هايى بجز
ملى – احساسى دست يافتند·

(از سويى ديگر بيدارى آگاهى سياسى در اردوگاههاى پناهنده گان دشوارتر و ناصر در
چشمان نااميد و منفعل پناهنده گان به نوعى نيمه خدا مبدل شده بود·) و پس از پيروزى
الجزاير در ژوٸن  ١۹٦۲تصور اينکه فلسطين بايد از طريق يک جنبش مقاومت ٬از نوع
پارتيزانى ٬آزاد ميشد بصورت فزاينده اى افزايش يافت·
تخمين زده ميشود که در سال  ٤۸ ٬ ١۹٦٧گروه پارتيزانى جداگانه وجود داشته است ٬اگر
چه برخى از آنها تنها متشکل از  ٧يا  ٦نفر بودند·
تا قبل از حمايت مصر ٬ ١۹٧٧ ٬که براى اولين بار از اقدامات مسلحانه در مناطق تحت
کنترل اسراييل حمايت نمود ٬اقدامات مسلحانه بصورتى پراکنده و سازمانيافته تا ١۹٧٦
ادامه يافت – ضمنا مصريها ٬سورى ها و اردونيها در تطابق با شرايط سياسى عمليات را
تحريم و يا در جهت ممانعت از انجام آنها تالش نمودند·

«هدايت» ٬درخواست فلسطينيان
در اجالس سران عرب در ژانويه ( ١۹٦٣که به دنبال سقوط اتحاد ميان مصر ٬سوريه و
يمن و بمنظور تالشى دوباره براى ايجاد اتحاد ميان مصر ٬سوريه و عراق برگزار شد)
رژيمهاى ارتجاعى و مترقى عربى براى هدايت مطالبات رو به افزايش فلسطينيان ٬در مورد
تاسيس سازمانى فلسطينىى مشترکا تصميم گرفتند·
مرد سرسخت ٽروتمندى به نام احمد الشقيرى به رهبرى اين سازمان انتخاب شد( .تنها
مزيت انتخاب او اين بود که مفتى و کميته نااليق فلسطينى اش بدين ترتيب از صحنه خارج
ميشدند – در مورد مفتى کاهل روايتهاى بسيارى وجود دارد·
گفته ميشود که او در خالل سالهاى آخر کار خود بعنوان رهبر فلسطينيان ٬در جريان
بازرشيهايش از اردوگاههاى پناهنده گان در معرض تظاهرات و حمالت تحقير آميز دانش
آموزان و کودکان دبستانى قرار ميگرفت·)
الشقيرى پس از آن هئيتهاى نمايندگى را با روشى از نظر – ه دمکراتيک بى ارزش براى
يک کنگره ملى فلسطينى که در مى  ١۹٦٣در بيت المقدس برگزار شد انتخاب نمود ٬و در
آنجا سازمان آزاديبخش فلسطين ٬ساف ٬تاسيس شد·
اتحاديه عرب الشقيرى را بعنوان نماينده فلسطين در سازمان ملل انتخاب نمود ٬ساف نيز
بعنوان عضوى از اعضاى اتحاديه عرب شمرده شد ٬و ديگر کشورهاى عربى با پول به
سازمان نظامى فلسطين ٬ PLA ٬کمک کردند·
الشقيرى براى ملک حسين ٬البته بسرعت ٬به يک دشمن مبدل شد – او خود را مسلما رهبر
يک ميليون مردم در اردون ميدانست و حسين را بعنوان فردى که غرب ساحل اردون را
اشغال کرده بود· به همين دليل  PLAدر اردون اجازه حضور پيدا نکرد·

الشقيرى دفتر لوکسى در قاهره و وياليى تجملى در لبنان داشت ٬فرياد ميکشيد که يهوديان
را به دريا ميريخت و جهت برقرارى ارتباط با ماٸو تسه دونگ و کاسيگين به سفر ميرفت·
قبل از جنگ ژوٸن يکى از بزرگترين اقدامات ساف تالش ناموفقى بود براى سرنگون
نمودن ملک حسين·
در عراق و در سينا چند گروهان از سربازان فلسطينى آموزش داده ميشدند· الشقيرى
صحبت ميکرد و فريب ميداد ٬چيز زيادى بوجود نياورد ٬اما تقريبا تمام رهبران عربى را که
به ساف بعنوان سازمانى قابل استفاده براى بهره بردارى و کنترل مشکالت فلسطين نگاه
ميکردند به سخره ميگرفت – اما ساف نه قابل استفاده بود و نه قابل کنترل·

آغاز عمليات الفتح
همزمان الفتح توسعه يافت· بنا بر اظهارات خودشان آنها پس از عمليات بر عليه
اشغالگران اسراييلى در غزه ٬ ٧٥-١۹٧٦ ٬وقت خود را صرف ساخت و ساز سازمانى با
نقاط تماس در سراسر جهان ٬جمع آورى پول ٬تهيه سالح و تنظيم يک استراتژى نمودند·
بخشى از فلسطينيان در جنگهاى الجزاير نيز شرکت کردند· شاخه نظامى الفتح ٬ال آصفه
(= طوفان) ٬براى اولين بار در سال  ١۹٦٧عمليات خود را آغاز نمود·
در حاليکه ساف ٬بدين ترتيب توسط بقيه کشورهاى عربى تاسيس شد الفتح بدگمان به تمايل
و امکانات ديگران که به آنها کمک کنند بسرعت به اداره خود مبادرت ورزيد·
اين ايدٸولوژى سياسى ٬از سويى ديگر ٬بمنظور روى گردان ننمودن فلسطينيان و دولتهاى
عربى از خود عمدا مبهم نگاه داشته شد·
«در انقالبات کالسيک اين کارگران ٬مانند کشاورزان ٬هستند که انقالبيند· اما در حال حاضر
انقالب ما سوسياليستى نيست به دليل اينکه کليه طبقات آواره شده اند· در اينجا مسئله بر
۹١
سر آزاد نمودن انسان در کشور خودش نيست بلکه نابودى اشغالگران است·»
کليه دولتهاى عربى بجز رژيم بعٽى سوريه از ابتدا به عمليات غير قابل کنترل الفتح
بصورتى انتقاد آميز برخورد نمودند –  ١۹٦٧تا  - ٦٥در ضمن سازمانهاى پارتيزانى
کوچک ٬بسيارى خارج از کنترل اتحاديه ٬تاسيس شده بودند·
نه مصر ٬اردون و نه لبنان کمکى به سازمانهاى فلسطينى مستقل ٬ ٦٥-١۹٦٧ ٬ننمودند٬
از طرف ديگر سوريه آشکارا آمادگى خود را براى حمايت از آنان اعالم نمود ٬بويژه پس
اينکه رژيم در آنجا ٬ ١۹٦٦ ٬گام ديگرى بسوى گرايشات چپ برداشته بود·
(ميتوان اين مشارکت سوريه را با تحريم لوله هاى نفت – ه ميان عراق و درياى مديترانه٬
پاييز  ٬ ١۹٦٦مقايسه نمود – سورى ها در آنزمان عراق را به ملى نمودن شرکتهاى نفتى
متعلق به امپرياليستها ناگزير نمودند·)
Les Temps Modernes, ibid., s. 217 -۹١

ماکسيم رودينسون تفسير مهمى اراٸه ميدهد که بر اساس آن حمايت سوريه از الفتح از
انگيزه هاى غير سياسى نيز برخودار بود« :نبايد فراموش نمود که فلسطين در دهه١۹۲٦
هنوز بعنوان بخشى در جنوب سوريه قلمداد ميشد ٬که روابط ميان دو قوم بسيار و نزديک
۹۲
بود ٬که سوريه  ١٤٧٦٦٦فلسطينى پناهنده را در داخل مرزهاى خود جاى داده بود·»
سورى ها با مبارزه آزاديبخش فلسطينيان احساس يگانگى مينمودند· رهبران کشور در
۹٤
مورد مبدل نمودن جنگ اسراييل به يک جنگ جهانى ديگر« ٬جنگى مردمى براى آزدى»
صحبت ميکردند·
رژيم سوريه دقيقا دو سال قبل از جنگ ژوٸن در معرض ماهرانه ترين کارزارهاى افترا ٬به
رهبرى اسراييل ٬اردون و دفاتر خبرى «جهان غرب» قرار گرفت· رهبران سوريه گاهى
فاشيست ٬کمونيست و ديوانگان ساده و بى تکلف خوانده ميشدند ٬بمنظور به سخره گرفتن
رژيم هر گونه اختالفى به بهترين شکل ممکن برجسته و سخنانشان در مورد جنگ ويتنام
ديگرى با توهين و ريشخندهاى کنايه آميز تفسير ميشد· سرانجام سوريه مرزهاى خود را
به روى روزنامه نگاران غير سوسياليست سفيد و ديگرانى بست که تصور ميشد همدست
امپرياليسم سرمايه دارى باشند.
با گذشت زمان تا بهار  ١۹٦٥علميات فتح فشرده تر شد – آنها از قلمرو سوريه و در ضمن
بر خالف تمايل حسين از اردون آغاز شدند·
حدود  ۲٦گروه کوچکتر به الفتح پيوستند .اسراييل با اتخاذ اين نقطه نظر رسمى که سوريه
مسئول کليه اقدامات خرابکارانه بود بارها و بارها با دخالت نظامى تهديد نمود – براى مٽال
قبل از بهار  ٬ ١۹٦٦اما اسراييلها در آنهنگام خود را با منفجر کردن ساختمان کانال عربى
در کنار مرز لبنان -سوريه خشنود نمودند .در  ٣نوامبر  ١۹٦٦سوريه و مصر يک
توافقنامه دوطرفه نظامى را به امضاء رساندند·
در  ١٤نوامبر  ١۹٦٦پس از کشته شدن  ٤سرباز اسراييلى و زخمى شدن  ٦تن ديگر بر
اٽر انفجار يک مين ۸٦ ٬تانک اسراييلى با پشتيبانى هواپيماهاى شکارى از مرز عالمت
گذارى شده اسراييل و اردون گذشتند و  ١۲٧خانه را در روستاى السموع تخريب نمودند –
 ١۸تن کشته و  ١٤٣تن زخمى شدند.
زمان هنوز براى حمله به رژيم – ه به ادعاى اسراييل و آمريکا مورد حمايت روسيه در
دمشق آماده نبود .اما حسين براى نشان دادن عکس العمل به هشدارى که بخشا بايد نفوذ را
متوقف و بخشا از گرفتن ارتباط با سوريه و مصر دورى مينمود ٬به اندازه کافى ضعيف
بود·
– اما هجوم السموع با روزهاى اضطراب آورى دنبال شد· سقوط ملک حسين بدليل بحران
ايجاد شده از تظاهرات و برخوردهاى خونين در اردون بخاطر حمله ٬عنقريب بود·
Rodinson, ibid., s. 168 -۹۲
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اما او جان سالم بدر برد ٬و همه چيز تا جايى که به ناصر پشت کرد و به حراف و منفعل
متهمش نمود مطابق با خواست اسراييل بخوبى پيش رفت – در ضمن جالب اينکه حسين
ناصر را به اين متهم نمود که پشت سر نيروهاى نظامى سازمان ملل که از خطوط آتش بس
ميان مناطق مصر و اسراييل محافظت ميکردند سنگر گرفته بود ٬جالب به دليل اينکه عقب
نشينى اين نيروها ٬شش ماه بعد ٬ايفاگر نقش بسيار مهمى شدند.
در اولين سال فعاليت الفتح ٬سازمان از طريق دورى جستنهاى مکرر از پان عربيسم و
سوسياليسم عربى و بين المللى در جهت بازسازى هويت مردم فلسطين تالش نمود· اما
دستگاه تبليغاتى آنان در مقايسه با دستگاه تبليغاتى اسراييليها بسيار ضعيف بود·
صهيونيستها مردم يهود و جهان سفيد سرمايه دارى را به اينکه الفتح ابرازى بود در دست
پان عربيسم ٬سوسياليسم عربى و خارجى (به عبارت ديگر منافع روسيه) متقاعد نموده
بودند· فرمانده هان فلسطينى  -و سربازان پارتيزان ٬نه فلسطينى بلکه سورى ٬اردونى –
معموال – عربى ٬ناميده ميشدند·
صهيونيستها بدينوسيله به دوهدف دست ميافتند :بخشا مانع از پى بردن مردم جهان به
وجود مردم فلسطين ميشدند ٬بخشا براى توجيه حمالت خود به کشورهاى همسايه مستمکى
بدست مياوردند· توسط سکوت در مورد تخريبهاى متمرکز شده بر روى تاسيسات نظامى يا
برقى و در عوض برجسته نمودن خرابکارى هايى که در آن افراد غير نظامى کشته ميشدند
اسراييليها در ضمن تا مدت زمان درازى در اراٸه تصورى از اينکه الفتح يک گروه قاتل
بود موفق بودند·
اما با جنگ ژوٸن وضعيت تغيير نمود – اين جنگ براى مردم فلسطين و هويت مردم
فلسطين به موفقيتى عظيم مبدل شد· بخشا براى تمام اعراب روشن شد که اسراييل را
نميشد در جنگى مرسوم شکست داد· بخشا توسط فتوحات اسراييلى امکانات براى جنگ
پارتيزانى بشدت افزايش يافته بود ٬که در آنزمان به معناى وجود  ١٬٤ميليون فلسطينى در
مناطق تحت کنترل اسراييل بود (در سال  ١۹٦٥شمار آگاهان سياسى و تحصيلکرده فرارى
اندک بود)· بخشا جرقه اى شد براى دهها هزار فلسطينى رانده شده ٬که در آنزمان از
اروپا ٬آمريکا و ديگر کشورهاى عربى به اردوگاههاى آموزشى فلسطينى هجوم مياوردند·
بخش بزرگى از آنانى که بازميگردند دانشجويانى هستند که در دانشگاههاى مختلف در
فعاليتهاى سوسياليستى – ه از چين الهام گرفته ٬فعال بودند·
الفتح رشد کرد و راديکالتر شد· شمارى از گروههاى پارتيزانى در شاخه Kawmeen el
( Arabجنبش ملى عرب) ادغام شدند و the Front for Popular Liberation of
 FPLP( Palestineيا =al Jabhaالجبهه) را تاسيس نمودند ٬که خود را بعنوان عربى
– مارکسيستى قلمداد مينمودند· ساف نيز تا حدى راديکالتر ٬و الشقيرى سرنگون شد· يک
گروه کوچکتر مترقى گروه بعٽى -سوسياليستى است ٬که از نظر ايدٸولوژيکى با رژيم
سوريه ارتباط دارد·

حتى موشه دايان تصادفا ٬بصورتى آشکار به تغيير ماهيت پارتيزانها اذعان نموده بود ٬که
در آنزمان انسانهاى آگاه سياسى جايگزين «تروريستهاى ساده» شده بودند· – اما حتى در
آن شرايط نيز اسراييل حاضر به پذيرفتن اين نبود که اينها نماينده گان مردم فلسطين بودند
که با آنها مبارزه مينمود و اينکه ايجاد صلح در آسياى غربى تنها توسط امضاى توافقنامه
اى با آنها امکانپذير خواهد بود (اگر چه نامشخص است که اسراييليها خواهان صلح
هستند).

ايدٸولوژى جنبش مقاومت
نماينده گان سازمانهاى مختلف فلسطينى شمار فداييان آموزش ديده را در پاييز  ١۹٦۸تا
تقريبا  ١٦٦٦٦نفر تخمين ميزنند .کنترل يکچنين رقمى البته امکان ناپذير است – اما بنظر
ميرسد که در هر مورد صحبت از هزاران نفر باشد· بدست آوردن تصويرى روشن از
برنامه سازمانهاى مختلف و تفاوتها ميان آنان دشوار است· يکى از نماينده گان الجبهه٬
ميگويد« :نداشتن برنامه خودش يک برنامه است ٬يک روش· جنبش آزاديخواه فلسطين
هنوز چندان نيرومند نيست و ما به کمک کليه گروههاى اجتماعى نيازمنديم· در الجزاير
جنبش آزاديبخش ميهنى (الجزاير)  FLNبراى اعالم اهداف خود سالها پس از آزادى
انتظار کشيد·»
مٽالى بر اين تفاوتها که در خالل تقريبا دوران پس از جنگ ژوٸن در هر شرايط اهميت
داشت اين بود :در حاليکه الفتح خواهان آغاز عمليات مسلحانه در مناطق تحت کنترل
اسراييل بود الجبهه بخاطر انجام کار سياسى  -ايدٸولوژيکى در ميان فلسطينيان مناطق
اشغال شده مدت زمان بيشترى را مطالبه مينمود – به عبارت ديگر تضمين همکارى با آنان
پيش از تشديد کنترلهاى اسراييل بخاطر اقدامات کماندويى·
به نظر ميايد که الجبهه و الفتح از نظر ايدٸولوژيکى بسيار بهم نزديک شده اند· براى مٽال
ميتوان دو بيانيه آنان را که هر دو در اکتبر  ١۹٦۸اعالم شدند مقايسه نمود (هر دو
سخنگو نه بعنوان نماينده گان سازمانهاى مربوطه بلکه بعنوان مردم فلسطين سخن گفتند).
يکى از رهبران الجبهه اينچنين گفت:
«ما خواب نمى بينيم و قادر به ديدن مشکالت پيش رويمان هستيم ٬ميدانيم که مبارزه ما
بسيار بسيار طوالنى خواهد شد· هيچکس بخاطر خودش نميجنگد· ما نه وزير بلکه فدايى
انتخاب ميکنيم· و فدايى به عربى به معناى انسانيست که براى فدا نمودن جان خود بخاطر
هدفش آماده است· در نتيجه هدف اصلى ما بازگرداندن نسل حاضر به خانه هايشان در
فلسطين نيست ٬اين عاملى نيست که ما را به جلو ميراند· ما تصور ميکنيم که هدفمان
بسيار بزرگتر و پيچيده تر از اين باشد· ما در صورت موفقيت ٬که خواهيم شد ٬نه فقط
شرايط را براى بازگشت فلسطينيان به کشور خودشان مهيا بلکه ممکن است که انسان
عرب را نيز انقالبى نموده باشيم· موردى که ما به آن نياز داريم يک انقالب واقعى در ميان

مردم است ٬و انقالب فلسطين قادر به اراٸه ابزارى براى آن است···· استفاده از زمان
بيشتر براى متقاعد نمودن مردم فلسطين جهت شرکت در مبارزه يکى از مهمترين وظايف
ماست· پس از  ۲٦سال از آوارگى ٬زندگى مهاجرتى ٬جامعه فلسطين البته از بيماريهاى
بسيارى رنج ميبرد· ما تحمل داريم و کسانى را که ندارند سرزنش نميکنيم· ما خواهان
همسان نمودن تمام فلسطينيان با فداييان هستيم· انقالب پس از آن آغاز خواهد شد·»
و يکى رهبران الفتح:
«ما در گذشته مخالف اجماع اعراب ٬ايجاد شده توسط ادغام کشورهاى مختلف ٬بوديم اما
در حال حاضر خواهان اتحادى توسط ادغام و انعقاد هستيم· ابتدا جوامع ساکن عربى سابق
بايد از طريق جنگ نابود بشوند· اين نه امنيت کشورهاى مجزا ٬بلکه امنيت کل ملت عرب
مورد عالقه ماست·»
از سويى ديگر از بقيه سخنان اين دو «سخنگو» تفاوتى ظاهر ميشود که در بيانيه هاى
ديگر اعضاى دو گروه تکرار ميشوند· هواداران الفتح مخالف شديد استفاده از ارتشهاى
منظم اند و به باور آنان آزادى تنها توسط جنگ پارتيزانى امکان پذير است – افراد الجبهه
بر اين باورند که در فضاى انقالبى مد نظر ٬ارتشهاى عربى نيز به نحوى که بتوانند در
انقالب شرکت کنند تغيير خواهند کرد·
اينکه پس از جنگ آزاديبخش بر سر اسراييليها چه خواهد آمد عاملى براى «جدايى حزبى»
نيست – در داخل هر گروهى عقايد مختلفى وجود دارد·
همگى در مورد انحالل حکومت فعلى اسراييل و جايگزين نمودن آن توسط يک دولت
فلسطينى ٬که از ابتدا يا بعدها به منطقه يا ايالتى در داخل ملت عرب مبدل بشود ٬اتفاق نظر
دارند·
اساسا ٬اين دولت اسراييل و نه مردم اسراييل است که با آن مبارزه ميشود· تعداد زيادى از
فلسطينيان به نظريه اى معتقدند که چندين سال قبل اراٸه شد ٬که اسراييليانى که قبل از
تاسيس اسراييل به فلسطين آمدند بايد از حق ماندن برخوردار و با حقوقى برابر با بقيه
فلسطينيان به شهروندى فلسطين درآيند– در حاليکه مهاجران و کودکانشان که بعدها آمدند
ناگزير به ترک کشور شوند· از سويى ديگر درک ديگرى در حال غلبه است ٬درکى که
ميگويد يهوديانى که ميخواهند ميتوانند بمانند ٬البته ٬اگر ميپذيرند که با حقوقى برابر با
ديگر شهروندان زندگى کنند·
درک دومى اغلب با اين نظريه ادغام ميشود که به يهوديان شرقى – ه فريب خورده و اغوا
شده توسط صهيونيستها براى ترک کشورهاى عربى زادگاه شان ٬بايد براى بازگشت به
آنجا فرصتى داده شود – اين نظريه در بيانيه اى از جانب الفتح در اکتبر سال  ١۹٦۸اراٸه
شد· فلسطينيانى نيز وجود دارند که ميتوانند اعطاى نوعى از خودمختارى را به يهوديان در
داخل فلسطين بپذيرند ٬اما اين نظريه بندرت بيان ميشود.

آنچه که من بعنوان مهمترين تمايل ميبينم اينست که اکٽر فلسطينيان در داخل و خارج از
سازمانها وضعيت را در واژه هاى سياسى – سوسياليستى تشريح مينمايند که در اين رابطه
بخشا به اين معناست که براى آنان همکارى با گروههاى ضد صهيونيستى در اسراييل قابل
تصور است و بخشا هدف تاسيس دولتيست که متحد نمودن گروههاى مختلف مردم را تحت
يک ايدٸولوژى مشترک امکانپذير ميسازد –«يک ايدٸولوژى واقعى سوسياليستى قادر به
حل مسئله است ٬آنزمان مذاهبشان آنان را به يک اقليت مبدل نخواهد نمود» ٬نقل قولى از
يکى از اعضاى الجبهه·
عمليات فعلى فلسطينيان نه بعنوان بخشى از يک جنگ پارتيزانى ٬بلکه بعنوان حمالت
سريع («ضربه بزن و فرار کن») قلمداد ميشود .در حال حاضر بسيج و آموزش اهميت
دارد ٬و فعاليتهاى سريع عمدتا در خدمت ايجاد عدم امنيت و نشانى بر وجود فلسطينيان
قرار ميگيرد.
هدف اصلى ٬هنگاميکه الجبهه يک بوٸينگ  ٥٦٥اسراييلى را در  ۲٤جوالى  ١۹٦۸ربود٬
سياسى -اطالعاتى بود – و روشن است که ادغام اين هواپيما دزدى ٬حمله به فرودگاه آتن و
اسراييليها به فرودگاه بيروت (به ترتيب  ۲٦دسامبر و  ۲۸دسامبر  )١۹٦۸به افزايش
شديد آگاهى عمومى در مورد موجوديت فلسطين منجر شده است·
وضعيت اسراييليها با آغاز اقدامات فردى توسط فداييان تغيير کرده است .در آنزمان
اسراييليها براى اهداف سياسى خود قادر به حفظ ابتکار عمل و بهره بردارى از ضد حمالت
بودند· در حال حاضر همراه با رشد عمليات سريع سازمان داده شده بخشى از اين ابتکار
عمل ٬در هر مورد ٬بدست فلسطينيان افتاده است ٬اسراييليها به داليل نظامى به تالفى
ناگزير ميشوند (مانند کرامه  ۲١مارس  ١۹٦۸و مانند  ٣اوت همان سال) و جهت استفاده
از حمالت براى ديگر اهداف تاکتيکى از امکانات کمترى برخوردارند·
«در حال حاضر انجام حمالت براى اسراييل پر هزينه تر است .براى آنها کرامه در مقايسه
با عمليات قبلى ٬به دليل افزايش روحيه و تجهيزات بهتر در اردون ٬هزينه بيشترى را در بر
داشت· «حمالت آنها فداييان بيشترى به ما ميدهد·»
«زيانهاى ما نشان دهنده اينست که اسراييل تهديديست براى ما ....به فشار بيشتر بر روى
دولتهاى عربى منجر ميشود· ما بايد تشديد کنيم· «ما نميخواهيم به آن ترتيبى که اسراييليها
ميکشند بکشيم – يا مانند آنچه که آمريکاييها در سايگون انجام ميدهند· کسى که انقالبى را
تدارک ميبيند مانند يک مغازه دار محاسبه نميکند·»

تالشهاى هماهنگ
ساف ٬PLO ٬توسط دولتهاى عربى همچنان بعنوان نماينده رسمى فلسطينيها قلمداد
ميشود .الشقيرى از کار برکنار شده است ٬اما براى دشوارتر نمودن همکارى با الفتح و
الجبهه هنوز ٬به اندازه کافى ٬اعضاى محافظه کار در سازمان وجود دارند· (از طرف ديگر

سازمان نظامى فلسطين ٬PLA ٬نيز براى انجام عمليات نظامى بازسازى شده است·)
 PLOمانند ديگر سازمانها از تن در دادن به فرامين «فرماندهى شرق عربى» که در
سپتامبر  ١۹٦۸در عربستان سعودى تاسيس شد امتناع ورزيده است·

اردون ٬سوريه و عراق
در ماه جوالى «مجلس ملى فلسطين» ٬متشکل از  ١٦٦نماينده ٤٦ ٬نفر انتخاب شده از
جانب ساف و  ٥٦نفر سازمانهاى پارتيزانى را نماينده گى ميکردند ٬نشستى را در قاهره
برگزار نمود·
نشست به دليل مناقشات ميان اعضاى ساف و نماينده گان الفتح – جبهه تقريبا ناموفق
قلمداد شد· گروه دوم ساف را به داشتن تمايل براى اعمال سلط متهم نمود· طرحها براى
يک جنبش آزاديخواه متحد بايد تا اطالع ٽانوى کنار گذاشته ميشدند ٬از طرف ديگر کميته
اى به منظور آماده نمودن يک برنامه عملياتى مشترک براى کنگره اى در  ١۹٦۹منصوب
 و در پاييز  ١۹٦۸توسط ساف ٬الفتح و جبهه دفترى براى هماهنگ نمودن فعاليتها درعمان تاسيس شد.
در حال حاضر در مقابل ملک حسين و ديگر رژيمهاى عربى در برخى از موارد يک طرح
نظامى مشترک و يک جبهه سياسى يکدست وجود دارد ٬جبهه اى که به دنبال بدست آوردن
کنترل بر روى فعاليتهاى مقاومتى فلسطين تالش مينمايد·
قضاوت در مورد گستردگى پايگاههاى فداييان در مناطق اشغال شده توسط اسراييل دشوار
است .روشن است آنها حمايت ميشوند و از پشتيبانى مستقيم و اخالقى فلسطينيان تحت
اشغال برخوردارند و در حال حاضر اسراييليها ناگزير به سرکوب روستاهايى شده اند که
آنان اصطالحا «روستاهاى عربى اسراييل ميخوانند» (به عبارت ديگر بر عليه فلسطينيانى
که از سال  ١۹٣۸در اسراييل زندگى کرده ا ند).
از نقطه نظر جغرافيايى مناطق تحت اشغال اسراييل براى جنگ چريکى ايده آل نيستند.
بخش بزرگى از آنها عريان هستند ٬بدون جنگل يا پوشش گياهى ديگرى که در خدمت
محافظت قرار گيرند· تپه ها نيز هموارتر از آنند که عمليات نقل و انتقال در روشنايى روز
را امکانپذير سازند· يک مانع ديگر تعداد زياد جاده هايست که بخشا عبور از آنها خطرناک
هستند و بخشا نقل و انتقال سريع نيروهاى نظامى اسراييل را امکانپذير ميسازند·
اسراييليها در امتداد ساحل غربى رودخانه اردون يک ديوار آهنين ٬متشکل از جاده هاى
گشت زنى اسفالت شده با موانع سيم خاردار در هر دو طرف برپا نموده اند· ميان
ايستگاههاى بازرسى گشتهاى موتورى مداوما درحرکتند و در ضمن نگهبانى توسط هلى
کوپترهاى تجسسى تکميل ميشود· عدم انسجام ميان فلسطينيان کار مقاومت را دشوار
ميسازد :در فرااردون ٬در ساحل غربى ٬در غزه – و در ميان مناطقى که اسراييليها قبل از
جنگ ژوٸن در اختيار خود داشتند.

«خشونت کمتر پذيرفته شده»
مبارزه آزاديبخش فلسطين براى جلب حمايت اخالقى بخش سرمايه دارى جهان سفيد با
دشواريهاى بسيارى مواجه است ٬که البته و قبل از هر چيز در ارتباط با ٬دلسوزى و شفقتى
که پس از جنگ جهانى به کمک مردم يهود آمد ٬حمايت امپرياليستى سرمايه دارى به
صهيونيسم ٬و بازدهى باالى تبليغاتى صهيونيستى ٬قرار دارد· دشواريها از اينکه فلسطينيها
ناگزير به استفاده از تخريب و روشهاى پارتيزانى ميشوند ٬که در مقايسه با جنگهاى تمام
عيارى که صهيونيستها به توسط آنها قلمرو اسراييل را گسترش داده اند شکل کمتر پذيرفته
شده اقدامات خشونتبار است ٬کاهش نميابد· (با قضاوت در مورد اطالعات متناقض اراٸه
شده از جانب دو طرف درباره اقدامات فلسطينيان ٬چنين برميايد که تبليغات صهيونيستى
جهت برجسته نمودن آسيبهاى وارد آمده بر افراد غيرنظامى و غيره اغلب از ذکر تخريبات
بوجود آمده در تاسيسات نظامى پرهيز مينمايد·)

تبليغات داخلى صهيونيستى
يکى از اهداف تبليغات صهيونيستى در داخل اسراييل انکار هويت فلسطينى ٬ايجاد تنفر از
«تروريستهاى عرب» و تضعيف روحيه فلسطينيان را در شرق و غرب رودخانه اردون مد
نظر دارد·
بيانى بظاهر معمولى براى اين تبليغات مصاحبه هاى راديويى  -و نشريه اى با فلسطينيان
زندانى است – که بدون در نظر گرفتن تعلقاتشان مداوما «خرابکاران فتحى» يا «فتحيها»
خوانده ميشوند· من مصاحبه اى را قيچى ميکنم که در  ٤٦اوت  ١۹٦۸به زبان عربى در
راديو اسراييل پخش و سپس در بيت المقدس پست در  ۲سپتامبر منتشر شد:
« :Iدر گروه تو چند نفر کشته شدن؟
 :Aپنج نفر.
 :Iآنهايى که جون سالم بدر بردن چه کسانى بودن؟
 :Aابو عامد و من.
 :Iچطورى تونستين خوتونو نجات بدين؟
 :Aمن نميخواستم بميرم .اين خواست خدا بود.
 :Iخوب پس به همين دليل تسليم شدى و سالحتو تحويل دادى؟
 :Aبله
 :Iوقتى اسير شدى سربازان اسراييلى چطورى با تو رفتار کردن؟
 :Aرفتارشون خوب بود.

 :Iخونه اى که افراد الفتح منفجر کردن چطورى بود؟
 :Aما خونه اى منفجر نکرديم
 :Iالفتح ميگه که شما تعداد زيادى سرباز کشتين و چندتا خونه منفجر کردين· حقيقت داره؟
 :Aنه· ما قبل رسيدن به هدفمون کشف شديم·
 :Iآيا تو و دوستانت قبل از اينکه کشف بشين خرابکارى ديگه هم کرده بودين؟
 :Aما هيچ خرابکارى نکرديم·
 :Iتونزديک بود که کشته بشى· حاال ٬از آنجاييکه اسير شدى ٬آيا براى کمک به رفقات
براى اينکه به پيشواز يک مرگ حتمى نرن حاضرى کمى نصيحتشون کنى؟
 :Aخدا منو از مرگ نجات داد· من به مردان جوونى که با الفتح يا سازمانهاى ديگه رفتن
در مورد رد شدن از روى رودخانه و حمله به ارتش اسراييل هشدار ميدم چرا که اين يک
اقدام بى معنى و پوچه که به مرگ بى معنى آدماى جوون منجر ميشه· اون کسى که ميميره
نميتونه شکم خانواده خودش يا برادران خودشو سير کنه.
تمام بحٽها فقط حرفهاى تو خالى هستن· توصيه من به هر فدايى که از رودخانه به ساحل
غربى ميره اينه که سالحشو قايم و خودشو به نزديکترين سرباز تسليم کنه ٬و اينکه
مخفيگاه سالحشو نشون بده و تسليم بشه· اين بهترين راهه·
هر گروهى که به اونطرف ميره سعى ميکنه که از دست ارتش اسراييل جون سالم بدر ببره٬
اما نميتونه کارى بکنه چرا که گروهها در مقايسه با ارتش اسراييل ضعيف هستن· ارتش
اسراييل خيلى قويه و از دست ما کارى برنمياد·
من به همين دليل پيشنهاد ميکنم بجاى اينکه بيهوده بميرين تسليم بشين· ما نبايد به مرگ
فکر کنيم ٬حتى يک گلوله هم نبايد شليک کنيم بلکه سالحمونو زمين بذاريم و خودمونو
تسليم کنيم·
نفر دومى که زنده مانده بود (اگر در اين داستان چيزى به نام حقيقت وجود داشته باشد)
همزمان مصاحبه شد و بدين ترتيب تمام شد:
« : Iتونزديک بود بميرى .حاال که اسير شدى ٬چه نصيحتى دارى که به رفقات بکنى؟
 :Bدرخواست من از خدا اينه که کسى از شما در عمليات الفتح شرکت نکنه براى اينکه اين
عمليات نتيجه و آينده اى نداره· اين کارها آدمو به کارهاى بى معنى و بى نتيجه مشغول
ميکنه· دعاى برادرانه من اينه که آنها دست از اين کار بردارن·
من ميخوام به اون خرابکارا که به منطقه فتح شده يا ساحل غربى ميرن بگم که اين کار بى
معنيه·

به همون ترتيب هر گشتى که به رودخانه مياد و خودشو به ساحل غربى ميرسونه نبايد
اسلحه نشون بده· وقتيکه يک سرباز اسراييلى نزديک ميشه ٬اونا بايد برن پيشش ٬اسلحه
شونو تحويل بدن و سرنوشت خودشون را به دست او بسپرن· اينکارو بايد انجام بدن به
دليل اينکه همه اين چيزها پوچه·
قبل از هر چيز من ميخوام بگم که ارتش اسراييل ٬از نظر اخالقى و تجهيزاتى ٬از ما
قويتره· در ضمن ميخوام تاکيد کنم که هيچکس نبايد شليک کنه ٬به دليل اينکه بى معنيه و
فقط جون خودشو به خطر ميندازه· او نه جون خودشو بايد به خطر بندازه و نه اينکه تيرى
شليک کنه ٬بلکه اسلحه شو زمين بذاره و تسليم بشه·»
تالش دشمنان در جهت بهره بردارى از چنين روشهايى براى بى آبرو نمودن و تضعيف
يکديگر به خودى خود امرى غير طبيعى نيست – موردى که من خواهان اشاره به آن هستم
اينست که مصاحبه ها در روزنامه هاى عبرى زبان و جروزالم پست منتشر ميشوند ٬آنها
در آنجا خود را نه بر روى فداييان بلکه بر روى اسراييليها و گردشگران متمرکز مينمايند
و هدف در نظر گرفته شده لبريز نمودن خواننده گان با نفرت از بزدلى و فقدان اخالق در
نزد مصاحبه شده گان است· نقل قولى مستقيم از کتابچه ياداشت – نوشته شده در خالل
مصاحبه اى دو روز پس از انتشار مصاحبه هاى ذکر شده:
«اسراييليها بايد به اعراب احترام بگذارند – اما رفتار فداييان اسير شده الفتح انجام اين
مهم را امکان ناپذير ميسازد·» «برقرارى ارتباط با کسانى که از ما متنفرند غيرممکن
است·»
بمنظور مقايسه با سخنان  -ه در گذشته نقل قول شده از جانب آرون کددار  -ه اقتصاددان٬
مشاور لوى اشکول« :حمايت از هويت فلسطينى ٬دادن نيرو به جريانات مترقى توسط
برقرارى ارتباط با آنان به معناى تهديدى رو به افزايش است بر عليه خود ما· مطالبات آنان
متناسب با اعتماد به نفسشان افزايش خواهد يافت – به همين دليل داشتن برخوردى
دوستانه با آنان براى ما امکانپذير نيست·».
بدين ترتيب توسط صهيونيسم علل اساسى بروز مناقشات در آسياى غربى براى مردم يهود
و جهان سفيد امپرياليستى پنهان نگاه داشته ميشود و فلسطينيان انکار و به تمسخر گرفته
ميشوند – و بدين ترتيب قادر است که آزادانه تظاهر نموده و ايجاد صلح را منوط به توافقى
ميان قاهره ٬عمان و دمشق جلوه دهد·
دکتر يارينگ* کارى پرزحمت و منزلت خود را وقف بوجود آوردن مذاکراتى نمود که هرگز
قادر به ايجاد صلحى براى اشغالگران اسراييلى نبود·
و اشغالگران واقفند که کار او از همان ابتدا بيهوده بود ٬آنها از صميمم قلب بر اين امر
آگاهند که تنها توافق با فلسطينيان قادر به حل مسٸله خواهد بود·
*  - http://en.wikipedia.org/wiki/Jarring_Missionمترجم

 .۹نتايج
اسراييل و امپرياليسم
اسراييل کشورى استعمارگر ٬تاسيس شده ٬نگهدارى شده و توسعه يافته به هزينه انسانهاى
ديگر ٬با استفاده از برترى موقتى اقتصادى و صنعتى مردم سفيد ٬است·
(مردم ويتنام نشان داده اند که اين برترى اقتصادى و صنعتى براى يک مبارزه آزاديبخش –
ه ادغام شده در کار اجتماعى و سياسى ٬مانع غير قابل عبورى نيست·)
اسراييل يک کشور امپرياليستى نيست ٬اما از امپرياليسم بهره بردارى مينمايد و اجازه
ميدهد که مورد بهره بردارى قرار گيرد·
اسراييل بدون اينکه خود کشورى امپرياليستى باشد به بخشى از ساختار امپرياليستى
سرمايه دارى مبدل گشته است·
صهيونيستها همراه با قدرتهاى امپرياليستى با پيشرفت سياسى جهان مقابله و از رژيمهاى
ستمگر حمايت مينمايند·
بدليل وجود منافع سياسى -استراتژيک ابرقدرهاى بزرگ در آسياى غربى گاهى تضادهايى
ميان صهيونيستها و آنان پديدار ميگردد – اما اين تضادها موقتى اند – امپرياليستها
بمنظور حفظ رژيمهاى مرتجع عربى و منافع خودشان بايد در برخى از موارد به
درخواستهاى آنان تن در دهند·
راه امپرياليسم شوروى (سياست مسکو پس از دوران استالين با دفاع خودخواهانه و
توسعه سوسياليسم «در يک کشور مجزا» مشخص ميشود) از طريق وجود اسراييل
صهيونيستى در آسياى غربى باز شد ٬جايى که منافع سياسى و استراتژيکى ٬و در دراز
مدت همچنين ذخاٸر نفت جهان بسرعت کاهش ميابد·
کشورهاى مترقى عرب ٬که به دنبال رهايى خود از نفوذ رو به افزايش قدرتهاى بزرگ
تالش مينمايند ٬در خطرهر چه سختر وابسته شدن به سياست روسيه ٬قرار دارند – و
همچنين بهمين ترتيب وجود و هستى صهيونيسم مانع از توسعه مستقل در جهان عرب
ميشود·
در سياست مستقل صهيونيستى ويژگيهاى امپرياليستى نيز وجود دارد :تمايالت توسعه
طلبانه ٬درخواست حفظ جوالن ٬غزه و بيت المقدس ٬سياست صلح موهومى که با محاسباتى
از اين قبيل ادغام ميشوند که اسراييل از طريق حفظ شبه جزيره سينا تا قبل از  ١۹٥٧قادر
به صدور نفت خواهد بود· – اما اصوليتر اينست که اسراييل را بجاى دولتى امپريالىستى
اشغالگر ناميد·

طبقه مرفه سفيد
اسراييل در مبارزه ميان مردم سفيد و غير سفيد بخشى از طبقه مرفه سفيد است ٬و قرار
دادن غير عادالنه اسراييل در ميان گروهى از کشورهاى در «حال توسعه» اين مبارزه
طبقاتى را در مقايسه با بسيارى از ديگر نقاط محسوستر ميگرداند· عقده برترى – و
حقارت افزايش ميابد ٬همکارى اقتصادى در ميان جهان سفيد مشهودتر و توان سياسى و
سازمانى نيز در نزد مردم سفيد (بر اساس توسعه اى برابرتر و سطح آموزش و پرورشى
همگونتر) روشنتر و عقده برترى فرهنگى جهان سفيد نيز آشکار ميگردد – اسراييل اعراب
را از همکاريهاى فرهنگى محروم مينمايد که وضعيت جغرافيايى و سنن فرهنگى
کشورهايشان در غير اينصورت قادر به اراٸه آن بود·
نتيجه از جمله ٬در نزد بسيارى از اعراب به يک امپرياليسم روانى نيرومندتر از نقاط ديگر٬
همراه با عقده هاى حقارت ٬نااميدى ٬خودخواهى و فقدان همبستگى منجر ميگردد – و٬
همانطور که گفته شد ٬بدنبال آن افزايش امکانات براى ديگر اشکال امپرياليسم· همه اينها
يک ويژگى عادى ٬يا ميان اقوام مختلف رخ ميدهد يا ميان يک ملت ٬براى مبارزه طبقاتى
است.
يکى از آشنايان اردونى من که به دليلى يک پاسپورت انگليسى دارد ٬زمانى به اسراييل
وارد و در آنجا موفق به خوابيدن با يک سرباز زن اسراييلى شد· – هدف از بازديد همين
بود .تو خواننده سفيد ٬ميفهمى که منظور من چيست ٬يا فکر ميکنى که فقط مسخره يا رقت
انگيز است؟ دير يا زود خواهى فهميد.

اروپا در مقابل يهوديان شرقى
اسراييل جامعه ايست تحت تسلط طبقه مرفه اروپايى و بشدت ناهمگون· طبقه کارگر از
فلسطينيان و سفارديها (=[يهوديان شرقى]) تشکيل ميشود ٬و اين دو گروه توسط
سوسياليستهاى اسراييلى معموال بعنوان «شهروندان درجه دو» توصيف ميگردند –
سفارديها طبقه  ۲Aو فلسطينيها طبقه ·۲B
در نتيجه از بسيارى جهات سفارديها و فلسطينيها در شرايط يکسانى بسر ميبرند ٬آنها در
ضمن داراى سنن مشابه اى هستند – و سفارديها به زبان عربى تکلم ميکنند· در نتيجه
سفارديها و فلسطينيها بايد منافع مشترکى داشته باشند – عالوه بر اين سفارديهايى که از
کشورهاى عربى به آنجا آمده اند به ميزان بسيار کمى تحت ظلم و ستم اقليت قرار گرفته
بودند·
اما تبليغات صهيونيستى تا بحال در مورد ايجاد اين درک نيز ٬که وجوه مشترک يهوديان
شرقى و اروپايى بيش از يهوديان شرقى و اعراب است ٬کامال موٽر بوده است« .خانواده
هاى يهودى شرقى از اينکه دخترانشان با عربى ازدواج کنند شديدا ميهراسند ٬بينهايت

وحشت دارند» (آليسا ليونبرگ) .نشان دادن تشابهاتى با آمريکا آسان است ٬هيچ آمريکايى
سفيد پوستى به ميزان «سفيد پوستان فقير» آمريکايى از سياه پوستان متنفر نيست·
هم سوسياليستهاى فلسطينى و هم اسراييلى به اين مبارزه طبقاتى داخلى و توسعه نيافته
بعنوان ابزارى قابل بهره بردارى براى مبارزه با صهيونيسم نگاه ميکنند· سفارديها ٬در
صورت هدايت آگاهى طبقاتيشان از نظر سياسى ٬متوجه خواهند شد که فلسطينيان بر عليه
طبقه مرفه صهيونيسم در جبهه آنان قرار دارند( .جاى تعجب نيست که نماينده گان طبقه
مرفه در جهت حفظ افسانه «اسراييل مورد تهديد» و بسيج «مهاجران متمدن» تالش
ميکنند·) سيستم پارلمانى در اسراييل و در بسيارى از نقاط ديگر ارگانيست در خدمت منافع
طبقات حاکم·

روش ال جبه
اما به اصطالح «اعراب اسراييلى» ٬به عبارت ديگر فلسطينيانى که ميان سالهاى  ١۹٣۸تا
 ٣۹نگريختند ٬نيز بايد مورد توجه قرار گيرند .توسط تبليغات صهيونيستها و در اوايل
گمراه کننده عربى ٬به بسيارى «اعراب اسراييلى» اين باور تلقين شده است که در صورت
پيروزى اسراييل خاٸن بشمار خواهند آمد· بر اين اساس اين فلسطينيان خود را بعنوان
مظلوم تلقى نموده و همزمان ناگزير به بقاى اسراييل اميدوارند·
از آنجاييکه فلسطينيان ساکن اسراييل از همان ابتدا توسط اسراييل خاٸن بالقوه قلمداد شده
اند و توسط افکار عمومى در اسراييل مسئول هر بمب گذارى و يا تخريب ديگرى بشمار
رفته اند ٬براى جنبش مقاومت فلسطين مطمئنا تالش در جهت متقاعد نمودن و جلب حمايت
آنان چندان دشوار نيست· جنبش در حال حاضر از حمايت سياسى آنان برخوردار است·
بر اساس اعالميه هاى منتشر شده از جانب ال جبه بمبهاى منفجر شده در سپتامبر ١۹٦۸
در مرکز تل آويو بجز دشوار نمودن وضعيت براى حکومت اشغالگر اسراييل اين هدف را
دنبال مينمود·
بمبها به کشته شدن يک نفر و زخمى شدن  ٧٦نفر ديگر که در آن نزديکى بودند منجر شد
و به دنبال آن اراذل و اوباش يهودى به تمام اعرابى که در آن نزديکى بودند حمله کردند ٬و
سپس در بعد از ظهر آنروز چند گروهى خود را از تل آويو به يافا رساندند و شورش
کوچکى نيز براه انداختند· به همان ترتيبى که خرابکاريهاى سابق فلسطينيان در بيت
المقدس به شورش دانشجويان يهودى در شهر قديمى منجر شده بود·
بدين طريق مبارزه در داخل اسراييل تشديد شد« ٬اعراب اسراييلى» هويت فلسطينى خود را
با حمالت يهوديان باز پس گرفتند· اين تشديد مبارزه همچنين ميتواند در دراز مدت به
سفارديها براى درک همبستگى و خويشاوندى با فلسطينيان يارى رساند :در جريان شورش
در بيت المقدس ٬تل آويو و يافا ٬سفارديها مورد ضرب و شتم توده هاى يهودى قرار

گرفتند -در ظاهر تفاوتى ميان اعراب و سفادريها وجود ندارد ٬و آنها زبان عبرى را با لهجه
اى مشابه صحبت ميکنند....

اين شرايط تا چه مدت قادر به ادامه حيات است؟
يک پاسخ اسراييلى از دفترچه ياداشت:
«بسيارى در ميان ما از خودشان ميپرسند که تا چه مدت ميتوان بدين طريق بدون اينکه
وحشى ٬بى فرهنگ و قاتل به حساب آمد ٬ادامه داد·» اين تنها ماهيت افراطى/ناسيوناليستى
جنبش صهيونيستى نيست که صهيونيسم را در راه مبدل نمودن يهوديان اسراييل به
«وحشى ٬بى فرهنگ و قاتل» قرار داده است ٬آن همچنين در نظرات «مٽبت» خود نيز کامال
بيهوده و امکان ناپذير است.
بر اساس محاسبات صهيونيستها ده ميليون يهودى در خارج از اسراييل زندگى ميکنند.
کشورى با منطقه و منابع طبيعى محدود نميتواند بعنوان استدالل براى موجوديت خود
خواهان مهاجرت بيشترين شمار ممکن از اين ده ميليون به آنجا باشد· حتى تصور اسراييل
بعنوان «خانه ملى» – حتى تصور ورود بيشترين ميزان ممکن از اين ده ميليون به آنجا
کشور را به يک بمب جغرافيايى – جمعيتى مبدل و ساکنان کشور را بصورت فزاينده اى به
سوى بيرحمى ٬ظلم و بى فرهنگى بيشتر رهنمون خواهد شد·

افسانه صلح بزرگ
آنچه که نشريات تعليم ديده صهيونيستى « راهى براى مناقشه خاورميانه» مينامند ٬به
عبارت ديگر مذاکره صلح ميان اسراييل و کشورهاى اطرافش ٬همواره امکان ناپذير و در
حال حاضر امکان ناپذيرتر از هر زمان ديگريست· به اين دليل ساده که اسراييل از ١۹۲۸
هسته اصلى مشکل را هرگز به رسميت نشناخته است :ناديده گرفتن حق فلسطينيان بر روى
زمينهايشان·
از همان آغاز چنين وانمود شد که تمام ماجرا مناقشه ايست ميان آنان و کشورهاى عربى
اطراف– و تبليغات صهيونيستى موفق به متقاعد نمودن مردم جهان شده است· اين
اختالفيست ميان فلسطينيان و اسراييليها – و احتماال ميتوان به آن بديده اختالفى ميان
اعراب و اسراييليها نيز نگريست· اما در سال  ١۹٦٥پس از اشغال بخشهايى از مناطق
سوريه ٬اردون و مصر توسط اسراييل ٬به مناقشه اى ميان اسراييليها و کشورهاى حول و
حوش آن نيز مبدل گشته است·
در ژوٸن  ١۹٦۸محمد رياض ٬وزير امور خارجه مصر ٬چنين گفت« :جمهورى متحد عربى
تنها در مورد قلمرو مصر قادر به مذاکره با اسراييل خواهد بود ٬و در مورد آينده فلسطين
اسراييل بايد با فلسطينيان مذاکره کند·» روزنامه هاى ما پاک و پاکيزه ٬به دليل تبليغات

صهيونيستى ٬مملو هستند از مزخرفات· روزنامه اخبار امروز( ٬Dagens Nyheter ٬يک
روزنامه سوٸدى – مترجم) در ستون رهبرى در  ۲۹اکتبر  ١۹٦۸نوشت:
«اسراييل بمنظور در هم شکستن جبهه عربى و متقاعد نمودن حسين براى مذاکرات به
انجام چه کارى قادر است؟ بهترين استدالل مذاکره بايد اين باشد :در پنهان روشن کنيم که
اسراييل در آينده قادر به اراٸه شرايط صلح بهترى به اردون خواهد بود – چنان خوب که
شرايط را براى تحکيم وضعيت حسين فراهم تر نمايد·»
اين استدالليست بيهوده ٬قوام يافته بر روى تبليغات صهيونيستى  -حسينى -انگليسى-
آمريکايى· هدف روزنامه اخبار امروز و رهبرش نشان دادن اينست که مناقشه آسياى
غربى ابتدا از طريق سازشى ميان حسين و اسراييليها قابل حل است ٬سپس با سازشى ميان
جمهورى متحده عربى ٬و سرانجام شايد با سازشى ميان سوريه و اسراييليها· و با پذيرش
وضعيت از جانب لبنان و کشورهاى عربى مناقشه حل خواهد شد·
از سويى ديگر ملک حسين تحت فشار شديد انگليسيها و آمريکاييها در تنگنا قرار دارد و
بمنظور ادامه دريافت حمايت انگليسى -آمريکايى براى حفظ سلطنت خود محتاطانه براى
اسراييليها دم تکان ميدهد· دقيقا اگر فقط جرات ميکرد بايد بيش از اينها دم تکان ميداد چرا
که او نيز به اندازه اسراييليها خواهان به زير سلطه کشيدن هويت فلسطينيهاست· اما فشار
از جانب کشورهاى عربى ديگر و فلسطينيان شديد است( ٬در آغاز دهه ١۹٧٦پدر بزرگ او
عبدهللا هنگاميکه کمى بيش از حد مجاز دم تکان داد ترور شد)·
روزنامه اخبار امروز مانند بسيارى از روزنامه هاى اروپاى غربى و آمريکا شمالى ناآگاه و
توسط صهيونيستها تعليم ديده است· اندک مطالعه اى در مورد علل تعارض قادر به نشان
دادن اين خواهد بود که مذاکرات صلح ميان حسين و اسراييل زمينه ساز هيچ نتيجه پايدارى
نخواهد شد· (در آغاز دهه ١۹٦۹اين روزنامه و ديگران بصورتى احمقانه براى يک
«دولت» فلسطينى – ه تنظيم شده توسط اسراييل تبليغات نمودند  -درحاليکه جنبش
آزاديبخش همچنان «سازمان بطور رسمى مستقل تروريستى » ناميده ميشد).
امرى که دقيقا به آن اشاره کرده ام دليليست بر عدم استقبال سيدن از گونار يارينگ·
ماموريت يارينگ يک افسانه بود ٬شرايط براى ايجاد افسانه توسط تبليغات صهيونيستى
فراهم شد ٬تبليغاتى موٽر که اسراييليها از آن بمنظور کسب فرصتى براى نوسازى تغييرات
استراتژيک مورد مطالبه در مناطق اشغال شده بهره بردارى نمود· علت پذيرش اين افسانه
از جانب مصريها اين است که در آنجا به دليل اشغال متحمل خسارات فراوانى شده بود
(کانال سوٸز و نفت صحراى سينا) و اينکه مانند اسراييليها به مرمت و توسعه نياز داشت·

تاسيس فلسطين ٬امرى گريزناپذير
جنبش مقاومت فلسطين و سوسياليستهاى اسراييلى  Matzpenبه دنبال آزادى و استقالل
مردم در آسياى غربى و آفريقاى شمالى تالش مينمايند· در مسير دستيابى به اين هدف

بازگرداندن مجدد هويت فلسطين از همان درجه اهميت – ه حياتى برخوردار است که آگاهى
طبقاتى در نزد مردم يهود و عرب .ابتدا پس از دستيابى به اين هويت اجتماعى و تکامل ملى
جامعه قادر به ادامه راه بسويى خواهد شد که در آن انسانها آزادانه قادر به اتخاذ تصميماتى
مبتنى بر الويتهاى زندگيشان خواهند بود·
حق مردم فلسطين براى تعيين سرنوشت خود در تجديد حيات فلسطين و حق مردم
اسراييلى -يهودى در تعيين سرنوشت خود ٬نه در حفظ يک کشور استعمارگر بلکه در
تاسيس جامعه اى که در آن به هزينه شخص ديگرى زندگى نکنند ٬نهفته است .فلسطينيان
و يهوديان بخاطر آزادى انسانها بايد دشمنان مشترک خود را بشناسند :امپرياليسم٬
فئوداليسم و صهيونيسم استعمارگر.
آنها بايد در کنار هم انقالب کنند ٬ابتدا پس از آن قادر به پذيرفتن حق تعيين سرنوشت
يکديگر خواهند بود – آنزمان تمايل و اشتياق مشترک آنان در مورد حق تعيين سرنوشت
راهى را براى يک فلسطين عربى -يهودى يا شکلى از تفکيک پيدا خواهد کرد· انقالب آنان
شرط الزم براى آزادى و صلح در آسياى غربى است.
مبارزه آزاديبخش فلسطين تازه آغاز شده است ٬اقدامات صهيونيستها مايوس کننده تر از
هر زمان ديگرى گشته اند .از طريق افشاى صهيونيسم و از طريق حمايت از فلسطينيان و
ضد صهيونيستها در اسراييل ميتوان به صلح و آزادى يارى رساند·
پيام پرتوى
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