ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم "رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ" ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؟
زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺮدم آن را آواره ﮐﺮده ،در آن دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را

ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ! اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ" ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺲ از

ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری در ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درآﻣﺪ .ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در درﺟﮥ اول ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻤﮑﻦ

ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺮاب ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ! آﻧﺎن اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺒﻌﺎ ً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ

ﭼﻨﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﻮﯾﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ "ﻗﺮارداد ﺳﺎﯾﮑﺲ–ﭘﯿﮑﻮ")(۱۹۱۶

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،

ﻋﺮاق ،اردن ،ﮐﻮﯾﺖ ...ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺮبﻫﺎ ،اﻗﻮام دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (۱۹۴۵ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻗﺮار

ﺷﺪ ،ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻄﻮر دوره ای ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮕﺮدد.
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮد؟

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ۲۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۱۹۴۷م .ﺑﺎ  ۳۳رأی ﻣﺜﺒﺖ در

ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۳رآی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺮبﻫﺎ) (۱ﻣﯽ رﺳﯿﺪ).ادارۀ اورﺷﻠﯿﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ(.

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻪ دﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﻬﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻟﺒﻨﺎن( ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

اﻋﺮاب روﺑﺮو ﺷﺪ ،در  ۱۴ﻣﺎه ﻣﻪ ۱۹۴۸م .در روز ﺧﺮوج اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﮐﻪ ﻓﻮرا ً از ﺳﻮی

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،از

ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا دو ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺠﻮار در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺮبﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از اﺟﺮا ﻧﻘﺸﮥ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد؟
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮگ ﻧﺎزیﻫﺎ ،ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻬﻮدی)دﻗﯿﻘﺎً  (۵٫۸ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن ﮐﺸﺘﻪ

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از اﯾﻦ ﺗﻮﺣﺶ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن اﻧﺴﺎندوﺳﺖ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آوارﮔﯽ دو
ﻫﺰار ﺳﺎﻟﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و آزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی "ﻣﯿﻬﻤﺎن" ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد و آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ "ﯾﻬﻮدﯾﻪ" ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ

و در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺮاﻓﺮازاﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻏﻠﺐ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ده
ﻫﺎ ﻫﺰار ﯾﻬﻮدی ﻫﻤﭽﻨﺎن در اردوﮔﺎهﻫﺎی "آزاد ﺷﺪه" در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ Displaced Person

ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ! ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ،
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﺮا در ﺳﺎل ۱۹۴۸م .ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﺸﺪ؟
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﻮﯾﮋه اردن )ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ( ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ

ﮐﺸﻮری ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺘﯽ اروﺷﻠﯿﻢ ،اﻣﯿﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ  ۹ﺳﺎل )۴۵ـ ۱۹۳۷م (.در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ

ﺑﻮد ،ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻋﺮاب را ،ﻧﻪ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در "ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن" ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﻓﺮدای
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ارﺗﺶ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر )اردن ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮاق ،ﻟﺒﻨﺎن( ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

ﻧﺒﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺼﺮ از ﻏﺮب ،ﻧﻮار ﻏﺰه را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ و اردن ﺑﺨﺶ ﻏﺮب رود اردن را )ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ ﺷﺪ!( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮ و اردن اﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺣﺪود

 ۲۰ﺳﺎل در ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻋﺮاب ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻮد! ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد،

در ﮐﻨﺎر ۶۵۰ﻫﺰار ﯾﻬﻮدی۶۰۰ ،ﻫﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از درون و ﺑﯿﺮون درﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﯾﻬﻮدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ۶ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز،
ﻫﺸﺖ ﻣﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﮥ اﻋﺮاب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻘﮥ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ اﻋﺮاب را ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮥ اﻋﺮاب ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،رﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوز ﻋﺮب را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا

ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﺮﺷﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و اﺳﺘﺒﺪادی اﻧﮕﯿﺰۀ

ﻣﺒﺎرزه را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ﺑﺮای اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﺴﺖ و ﻧﺠﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ )ﺑﺪون ارﺗﺶ ﻣﻨﻈﻢ!( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺸﮕﺮ اﻋﺮاب ﮐﻪ روزی ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻬﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﻬﻮدﯾﺎن دوﻟﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ؟
در ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ )ﺑﻪ ﺳﺎل ۷۰م (.روﻣﯿﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را وﯾﺮان و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را آواره ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر،

آزار و ﮐﺸﺘﺎر روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد را در ﺳﺮﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ .در ﻗﺮن ۱۹م .ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار از

ﯾﻬﻮدﯾﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﯾﮑﺴﻮ ،ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

آرژاﻧﺘﯿﻦ از ورود ﯾﻬﻮدﯾﺎن و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﮕﺮد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آﻧﺎن در اروﭘﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢزده ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺪل

ﺷﺪ .ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول" ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻔﻖ" ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در آن "ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ

ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن" )ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺑﺎﻟﻔﻮر( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً در آن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاری

از اروﭘﺎ ﭼﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آﻧﺎن از ده درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۲۰ﺑﻪ ﺳﯽ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل ۱۹۴۵م.رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﺷﻤﻨﯽ اﻋﺮاب ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ﯾﻬﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ

ﮔﺰاف از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺮب ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت آﻧﺎن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﻬﻮدی،

ﺑﺴﯿﺎری از  ۲۰۰روﺳﺘﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻨﻬﺎ در دو روز ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪ آﻟﻮﻧﮏ و ﺑﺮج دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ!
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﺮا ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺑﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻫﺪف ﻣﻔﺘﯽ اروﺷﻠﯿﻢ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد .او ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮی ،ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ،۱۹۲۲ ،۱۹۲۱

 ۱۹۲۹و ۱۹۳۶م" .ﺷﻮرش"ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن داﻣﻦ زد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۹۲۹م .در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ

در اورﺷﻠﯿﻢ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﻫﻤﮥ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ از
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻤﻠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ اروﺷﻠﯿﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮد و ﻣﺜﻼً در ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون

ﮐﻪ از ۲۰ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۸۰۰ﻧﻔﺮ را ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ۲۴آﮔﺴﺖ۶۷ ،ﯾﻬﻮدی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ۱۲

زن و ﺳﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ از ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آﻧﺎن در آﻟﻤﺎن
آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ از ﺳﺎل ۱۹۳۹م .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﻪ )ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ( را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۴۷م.

ﮐﺸﺘﯽ  Exodosرا ﮐﻪ ۴۵۰۰ﻧﻔﺮ را از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻨﺪر ﺣﯿﻔﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ داد!
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﮔﺰارش ﮐﺎرلﻣﺎرﮐﺲ از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ۱۹م .ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه

اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺪارد:

» اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۵۰۰دارد ﮐﻪ  ۴۰۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و  ۸۰۰۰ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان آﻗﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﮑﺒﺖ و زﺟﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ّ

آﻧﺎن در ﻣﺤﻠﻪای آﻟﻮده و ﻧﻘﻄﻪای ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯿﺎن ﺻﯿﻮن و دﯾﻮار ﻧﺪﺑﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺷﺪﯾﺪا ً زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺳﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و )از

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺟﺎزۀ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ( از اﻋﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﯿﺸﺎن آﻧﺎن از اروﭘﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ(۲)".

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺮبﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری ﺷﺪﻧﺪ؟
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻮارد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ،روﺳﺘﺎﯾﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ،ﻫﯿﭽﮕﺎه دوﻟﺖ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻫﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﻧﮑﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،دو ﺳﻮم از  ۷۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ "آوارﮔﺎن" ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﻄﻘﮥ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ را "ﺧﯿﺎﻧﺖ" و "ﻧﮑﺒﺖ" ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ! ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ

رﻓﺘﺎری ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺟﺪا

ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ در روﻧﺪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و دﺳﺘﮑﻢ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺪرن و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮاﻓﺮازاﻧﻪ

دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻋﺮاب از ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ای اﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﭘﺲ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﺼﺐ و ﻧﻔﺮت ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،آﻧﺎن زﯾﺎرت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺣﻖ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ در

۲۰ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ در ﺗﺼﺮف اردن ﻗﺮار داﺷﺖ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺪﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ! از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﺑﺮ ﺧﻼف اﻋﺘﻘﺎد ﯾﻬﻮدی( از ا ِﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﭼﺸﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ"ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد.
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓ  ۶روزه )ﺑﻪ ﺳﺎل۱۹۶۷م (.ﺷﺪ؟

ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻟﺸﮕﺮﻫﺎی ﻋﺮب در ﺳﺎل ۱۹۴۸م .ﮐﺸﻮر ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﮐﻮﺷﯿﺪ و

ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻫﺎﻟﯽ را ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪل ﺷﺪ.

ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ در اردوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ" ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد" را ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ در آن

ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ روان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﮏ و ﺳﻮزان ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ و داﻧﺶ ،آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺪل

ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ از ﭘﯿﺸﺮوان ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،از

ﭼﻨﺎن درﺟﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺟﻬﺎن" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ اﻋﺮاب ﺳﺎﮐﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد .اﻣﺎ اﻋﺮاب ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و دﺳﺖ آوردﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﻤﻮاره راه دﺷﻤﻨﯽ را ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ از اﯾﻦ راه ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺳﺮﭘﻮش ﺑﮕﺬراﻧﺪ .در اﯾﻦ راه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺷﮑﺴﺖ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺳﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ و ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﻧﺪ،

ﺣﺘﻤﺎ ً در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺑﻮد .ﺑﺎ

اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻋﺮبﻫﺎ آزﻣﻮده را آزﻣﻮدﻧﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ راه درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻘﺒﻪ ،در ژوﺋﻦ  ۶۷ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ داﻣﻦ زد ﮐﻪ در

ﻃﻮل ﺗﻨﻬﺎ  ۶روز ﻟﺸﮕﺮ ۲۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﻋﺮاب ﺑﺎ ۲۰ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ۷۷۷ﮐﺸﺘﻪ

و از دﺳﺖ دادن ۲۰درﺻﺪ از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .در ازای آن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﺟﻮﻻن و ﻏﺮب اردن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ راه ﺣﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺪاﻣﺴﺖ؟
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺠﺎی دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﻦ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻟﺒﻨﺎن ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و اﻋﺮاب ﻧﯿﺰ اﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ،

ﻣﺸﮑﻞ آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﻣﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮏ ﭘﺲ از  ۷۰ﺳﺎل ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ۶۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی "آوارﮔﺎن" ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺣﺪود

ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
)۵،۷ﯾﻬﻮدی و ۱،۳ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدی( اﺳﺖ )ﻓﺮﺿﺎً اﮔﺮ راﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ!( ﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻘﻮل ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﺑﻪ ای ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ

اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره از ﻫﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از "ﺟﻨﮓ  ۶روزه" اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ) ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ

ﻫﺪف ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ!( از "ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ" ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮان

ﻋﺮب در ﺧﺎرﻃﻮم ﺑﺎ ﺳﻪ "ﻧﻪ" روﺑﺮو ﺷﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺼﺮ

ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﺑﺒﻨﺪد )ﻗﺮارداد اول ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪ( از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ و

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻊ

دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۰۰۰م.
ﺑﺴﺘﻦ "ﻗﺮارداد ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪ دوم" را ﻫﺪف ﻗﺮار داد .ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮف اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﻤﮥ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﻗﺮارداد ﺗﺤﻘﻖ

ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ :در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب رود اردن و ﻧﻮار ﻏﺰه ،ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺷﺮق اروﺷﻠﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .دو
ﻗﺴﻤﺖ را ﺟﺎده ای ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از "آوارﮔﺎن" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ...اﯾﻦﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ

ﺑﺼﻮرت رؤﯾﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺮﻓﺎت روﺑﺮو ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﮑﺴﺖ

ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن )ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﻫﺪف و آرزوی ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد( و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﻣﺮز ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر از

ﻣﯿﺎن "دﯾﻮار ﻧﺪﺑﻪ" و "ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ" ﺑﮕﺬرد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﺑﻮد .او ﮔﻮﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ در ﭼﻬﺎرده روزی ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﻘﻂ "ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﯿﺪ(۳) «.

***

ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،از اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ،ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﺗﻦ "ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ" در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

ای ) (۴از "ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ" اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ!

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﻧﻪ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ

و آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺿﺪارزشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد و ﺗﺪاوم آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واداﺷﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن

ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی "ﺷﻬﯿﺪﭘﺮوراﻧﻪ" ،در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮم ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رﻫﺒﺮان ﻓﺎﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ

ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻮﯾﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ رﻫﺒﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﺎﻣﻞ

ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮﻋﻬﺪۀ آﻧﺎن اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺠﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ راه ﺣﻞﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را

ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم از دﺳﺖ دادﻧﺪ و اﮔﺮ ۷۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد و

 ۱۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﻮت ﻗﺪرت،

ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮور و اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ واداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ "ﺗﺠﺎرت ﻣﺮگ" اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺒﺖ اﻣﺮوزی دﭼﺎر ﺷﺪه اﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و

دﻓﺎع از ﺿﺪارزشﻫﺎ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺮان آﯾﻨﺪه از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

) (۱ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ  ۱۸۱ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از "اﻋﺮاب ﺳﺎﮐﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ" ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز "ﻫﻮﯾﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ" وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
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