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  كتاب هاياز البال

 

 خشينه تاريل در آئياسرائ
 ن فرانسهيشير پيروزنامه نگار و سف Eric Rouleau  ، ك رولويار

 يترجمه بهروز عارف

 

با تولد نسل  بودند كه يري چشمگي شاهد آغاز دگرگونيلي، روشنفكران اسرائ١٩٨٠ دهه يدر سال ها
ل را يجاد دولت اسرائيو نه ا ) يرشوآ، به عب( رقم خورد كه نه هوالكوست ي از مردان و زنانيديجد
چ عقده ين پس توانستند بدون ه بود كه از آي نخبگانيجي بلوغ تدرن شاهدين تحول همچنيا. ده بودنديند
،  بودنداشاعه كرده ي صورت تابوئل بهي كه رهبران اسرائيو از اسطوره هائ  گذشته نشستهي به داوريا

  .خود را خالص كنند

 

نما گران، يسان، روزنامه نگاران، سيلسوفان، داستان نويخ دانان، جامعه شناسان، في تار(ن روشنفكران يا
 . ند راه را گشود١٩٦٧پس از جنگ شش روزه در با هم رنگ نشدن با جماعت،  )ره يهنرمندان و غ

، نفوذ ١٩٧٧ در ي گرا و مذهبيراست ملدن يرس قدرت به ها، ينيت فلسط كه اشغال، مقاومين معنيبد
ون يان روحانيشدت تنش ها م توسعه طلب و ي و خاخام هاي استعماريروز افزون ساكنان شهرك ها

كال جنبش ي از رهبران شاخه راديكي يشل ورشاوسكيم. دامن زدشتر يبك ها بر اختالفات ي و الئيهودي
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ند سودوم و گومورا، در ي گوي كنند، اغلب  ميو صحبت مي كه از تل آويون هنگاميبمذه«: دي گويصلح م
 .»ت اهللا هاستيت المقدس مثل تهران آيك ها، بي كه از نگاه الئيحال

 

 تجاوز به لبنان در سال  بايولخت، يبرانگدر مردم  را يك مصالحه كليد ي، ام١٩٧٩صلح با مصر در سال 
ل ي اسرائين جنگ تهاجمين جنگ را به مثابه اولي، الي اسرائيافكار عموم. ديگرائاس يدها به ي، ام١٩٨٢

 بخش يسازمان آزاد. ند كه بعد ها دروغ از آب درآمدند بوديالالتاستدزه اش ي كه انگي كرد، جنگيتلق
 دولت يل شارون بدنبال انهدامش بودند، بر خالف ادعاين و آريم بگي كه مناه)PLO –ساف (ن يفلسط
راه ش گرفتن يپ يلش براي بر تماي مبني ساف نشانه هائيحت.  نكرده بوديكاتين تحريوچكترل، كياسرائ

در آن .  انداختيهود را به خطر نميت دولت ين سازمان موجوديبه هر حال، ا. ددا ي منشانمصالحه 
 از شمار زيآن كشور و ن شدت فوق العاده خشونت ارتش با مشاهده لي از مردم اسرائياريبسدوره، 

 ضربهن اعمال، ينقطه اوج ا. ، احساس شرم كردندين و لبنانيان فلسطير نظامين غيان در بيگزاف قربان
 .رخ داده بود آنان يو با آگاهل ي ارتش اسرائيال بود كه د ر مقابل چشمان واحدهايهولناك صبرا و شت

 

 در تل يت اعتراضك تظاهرايدر حدود چهارصد هزار نفر در : ند رخ دادي سابقه ايآن گاه حوادث ب
 ي كه از خدمت در ارتش خودداريو شركت كردند؛ پانصد افسر و سرباز از خدمت فرار كردند؛ افراديآو

ه ينظر. را بوجود آوردند* ك هاي، جنبش رفوزني اشغالين هايكردند، ابتدا در لبنان و سپس در سرزم
 . ديب ديد، بشدت آسي باليش به آن ميدايهود از زمان پي، كه دولت » اسلحه هايزگيپاك«
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 مراجعه به اسناد يپس از آزاد .  اعتبار ساختندين شعار را بيا نا خواسته، ايخ دانان جوان، خواسته يتار
 دهد، يمل اجازه يرائ كه قانون اسي سال پس از حوادث مورد نظر، همان طوري، س١٩٧٨ در سال يرسم

ر ي آن، با تصودر طول و چه ١٩٤٨ از جنگ شي، چه پيهودي مسلح يروهايدند كه رفتار نآنان كشف كر
 ي جزوه اي اسناد رسمي كه به اتكاين كسي اول.ار داشتي داد، فاصله بسيغات ارائه مي كه تبليشي آاليب

 بكار رفته ي افكار عمومي گمراهي چند دهه برايرا كه ط» يهفت اصل اسطوره ا« و در آن همنتشر كرد
ك يتا زمان مرگش  او ).١( ماپام بود يز رهبران حزب چپ گرا ايكيان يمها فاليسح كرد، يتشربود، 
 . ماندين باقيست آتشيونيصه

 

  » استيسي و انگلستان انگليائكيكا، آمري كه آمرين حدن تا آي كردن فلسطيهودي«

 

 را مورد ي كساني هايريجه گينوشته است، نت) ن بوسوآي سباستيبا همكار (داليك ويني دوم كهيكتاب
 ).٢. ( شودياد مياز آنان » ديخ دانان جديتار« دهد كه مرتبا بنام يل قرار مي و تحليبررس

 

 خود را نه مثل يل، بررسيجاد دولت اسرائي بودند كه پس از اين پژوهشگرانيخ دانان، نخستين تاريا
، ئت دولتي هي هايگانير موجود در بايه اطالعات دست دوم، بلكه بر اسناد انكارناپذيان خود بر پاينيشيپ

ر ير و وزي روزانه نخست وزيادداشت هاي، يستيوني صهي، سازمان ها)يت ضربيروهاين(ارتش، پالماخ 
 . كردنديون متكيد بن گوريدفاع و از جمله داو
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 شد و نقش دست كم ي عرب منتهيه ارتش هاي كند كه به جنگ علي ميسر را بريطي كتاب شرانيا
خ دانان يتار«س سردسته ي موري را به بني سپس فصل كند ويون را به شدت نكوهش ميناروشن بن گور

قت و مواضع يخ دان تشنه حقيك تارين تعهد ي كه بيل شكافيكتاب به دل.  دهديم اختصاص »ديجد
لقب داده » زوفرنياسك«س ي موريود دارد، به بنوج يول ي اسرائيل به راست افراطي متماياسيس يكنون
.  بردين ميره بذر يرا ز» ني فلسطي قوميپاكساز«ه، تحت عنوان الن پاپين اثر اياو سرانجام، آخر. است

فا يخت كه او مجبور شد از دانشگاه حي برانگ-گري دي جنحال هاي البته در پ– ي چنان جنجالپاپهكتاب 
 .ديا به آن كشور مهاجرت نمايتانيك دانشگاه بريس در ي تدرياستعفا داده و برا

 

چون » يانيطاعون «ي براكه ي ، بقول خودش، جو خفقان فرار ازيبراست كه يشنفكر مخالف نن رويپاپه اول
ژه يست، بوي ني او امر ساده اين، رد كردن نوشته هايبا وجود ا.  شودي، مجبور به مهاجرت مساخته انداو

فا به اسناد يس شهر حيخ نويدر واقع تار.  استپرداختهات ي جزئ خود به نقلانينيشيش از پيكه او ب
ونه چهل سال، . (ده بودنديل خوابي اسرائيها يگانيش در باي كه  از شصت سال پافتي يدسترس يديجد

 اغلب . استناد كرده استينيسان فلسطيخ نوين به آثار تاريهمچناو  ).ش از اويشتر  همكاران پيهمچون ب
گان جان بدر برد كرده است كه ازي را جمع آوريافراداو شهادت .  حوادث بودندينيشاهدان عآن ها 
شده ده گرفته يناد ياز طرف همكاران و يزيرت آميتا كنون بصورت حن امر يا .بودند ي قوميپاكساز

، شهادت ي به زبان عربيش و پا افتاده تر از آن،  در اثر عدم آشنائي پيا حتيا در اثر سوء ظن يآنان . بود
 ي خود به رويگانيدن با گشويل امتناع دول عرب برايده گرفته بودند كه بدلي را نا ديتي با اهميها

 . برخوردارنديت خاصي تا كنون، از اهمپژوهشگران
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ش از هر يپ. ستندي نيس اساسي موريالن پاپه و بنيان ايافت كه اختالفات ميتوان دري ميل نهائيدر تحل
» اتيه گوليداوود عل«، نبرد ١٩٤٨ج، جنگ ي راتيروا كند كه بر خالف يد مي، هركدام از آنان تاكيزيچ

در .  برتر از دشمنانش بوديزات نظامي، آشكارا از نظر نفرات و تجهيهودي ي نظاميروهاينبود، چرا كه ن
زات ناقص وجود ي با تجهيني، تنها چند هزار رزمنده فلسطيني فلسطيهودي ين زمان جنگ داخليدتريشد

 . شدنديت مي تقويوقج القاي بخش فوزيبان عرب ارتش آزادداشت كه با داوطل

 دول عرب دخالت كردند، افراد آنان كمتر از ي، ارتش ها١٩٤٨ مه ١٥ر  كه ديطور، هنگامن يهم
 يد مييخ دان تايعالوه بر آن، هر دو تار.  شدنديت مي هاگانا مرتبا تقويروهايتازه ن.  هاگانا بوديروهاين

 ين طورآنه  ن را اشغال كردند ويفلسط) اه با اكريو برخ(آستانه شكست  در ي عربيكنند كه ارتش ها
 .ن مورد آگاه بودندي در اخود ي كه به ناتوان، چرا »يهودي دولت جوان ي نابوديبرا« شود يكه ادعا م

ن اختصاص يسرزمكرده و  » يتبان«ل و ماوراء اردن يكه اسرائبود ن يا از يري جلوگيبرا حمله آنان بلكه 
ق طب (م كنندين خود تقسيرا بلل،  سازمان م١٩٤٧ نوامبر ٢٩ان در قطع نامه يني فلسطيافته براي

 ).خ دانيم، تاري شالئياظهارات آو

 

ون به موشه شارت نوشته بود كه ياعراب، بن گور-ليش از جنگ اسرائي، سه ماه پ١٩٤٨ه يدر همان فور
ش از ين درست چند هفته پيا. »مين را اشغال كنيم سراسر خاك فلسطي تواني ندارم كه ما ميديمن ترد«

 يون بين امر مانع نشد كه بن گورياما، ا. ق پراگ بودي از طري فراوان توسط شورويل سالح هايتحو
 .قرار دارد» هولوكاست دوم«د يل در خطر تهديوقفه اعالم كند كه اسرائ

 

مده، در همان  بدست آي هايروزيسرشار از نشاط پهود يدولت » پدر« كند كه يف ميالن پاپه تعريا
 در لبنان مستقر يحيك دولت مسيما «: سدي نوي اش مي خصوصيادداشت هاين هفته جنگ در ياول
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 را بمباران و ارتشش را تخت آن كشوريزد، پام يخواهبه هم  ماوراء اردن را يكپارچگي(...) م كرد يخواه
اكان مان كه در عهد ين انتقام يو برا(...) م آورد يه  را به زانو در خواهيسور(...) م ساخت ينابود خواه

ه و قاهره يد، اسكندريپورت سعبه  ما ي هوائيروي ها واقع شدند، ني ها و آشوري ستم مصرق مورديعت
  .حمله خواهد كرد

 

ل با ظرافت پرداخته بودند، يرهبران اسرائكه  را يالن پاپه افسانه ايس و اي موريب، بنيبه همان ترت
، ي عربيوهايمقامات مسئول و راد ها بدنبال فراخوان ينيا فلسطين افسانه، گويه ايبر پا. ل كردندمتزلز

 كه كامال ساخته و پرداخته كامل دستگاه يوئي راديبرنامه ها. (شان را ترك كرده انديداوطلبانه خانه ها
برعكس، هر دو .).  گواه آن استي سي بي كه نوار موجود در بيل است، همان طوري اسرائيغاتيبلت يها
 كه همان ين معنيبد: د كردنديي محرز بود، تا١٩٥٠دهه  يان سال هاي را كه از پايخ دان، مطلبيتار

ن ي اخراج آنان از زميد، ترور و خشونت مسلحانه براي بودند كه با استفاده از شانتاژ، تهديليمقامات اسرائ
  .كردندكوچ ان را وادار به ينيشان، فلسطيها

 

ن امر يس اي موريبن. قه دارنديسلن اخراج ها اختالف ي ايخ دان، در مورد محتواين دو تارين، ايباوجود ا
د رفتار يدر زمان جنگ همچون جنگ با« دهد كه يح مي داند؛ او توضيم» يخسارات جانب« از يرا بخش
ن نفر يخرآتا را ست اخراج ها ي بايون مي كند كه بن گوري وقاحت اضافه ميو سپس با نوع» كرد
ده جنگ بوده و نه ي كند كه زائي مي مهاجرتس صحبت ازي موري كه بنگاهآن .  دادي ها ادامه مينيفلسط

 و يزي برنامه ري قومي دهد كه پاكسازيالن پاپه نشان مي نداشتند، ايتين نيان و نه اعراب، چنيهودي
 .دنرا اعمال كن»  كردنيهودي«ل را گسترش داده و ي شده بود تا خاك اسرائيسازمانده
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ت يعرفته بودند، در واقيمان ملل را پذنقشه سازا ظاهرست يوني كه رهبران صهي، در حاليل اوليو به دل
 بن يادداشت هايز ي ها و نيگانيرو چند سند موجود در بايپ.  كردندي ميابير قابل تحمل ارزيآن را غ

 . بوديكين ها فقط تاكتد آييون، تايگور

 

 يراب بومه به اعيبققرار بود كه ان داده شد و يهودين به ي از خاك فلسطيميش از نيمسلم است كه ب
ن يشه همه دردسر ها همي و ر–ن همه يبا ا. دبوان يهودي دو برابر ت اعرابي كه جمعيد، در حالريتعلق گ
 يون ها مهاجريليرش مي پذيبرال، ي دولت اسرائيد نظر برا مورين هايسرزمنان، آده يبه د  -جاست

ب، چهار صد و پنج هزار عرب يتن تري، تنگ بود؛ بددوار بودندين اميكه رهبران به انتقال شان به فلسط
 تي درصد جمع٥٨ان يهودين صورت و در آ.  كننديستي همزيهودي هزار ٥٥٨ست با ي باي، مينيفلسط
 يل وجودي دلدست دادنسم در خطر ازيونيب، صهين ترتيبد.  دادنديل مي را تشكيهودينده يلت آدو

ن ، به ي فلسط كردنيهودي«لي اسرائير بعديزمن، نخست وزيم واييرو فرمول حيپ:  گرفتياش قرار م
 .مورد نظر بود»  استيسي و انگلستان، انگليكائيكا، آمري كه آمريزانيهمان م

 

حسن نظر ك يخود » انتقال«انتخاب واژه (به خارج از مرزها  ياعراب بوم» انتقال«ل است كه ين دليبه هم
 ين مورد و اغلب در پشت درهايو آنان در ا.  كردي مينيست سنگيونيبران صه بر روح وجان ره،!) است

 ي سلطان عثمانبالفاصله از اواخر قرن نوزدهم، تئودور هرتصل به.  پرداختنديادالت طوالنبسته به مج
زمن ي، وا١٩٣٠در سال . ه سازدهود آمادي استعمار ين را براي ها زمينيه با اخراج فلسط كرد كشنهاد يپ

 .سازدقانع ن كار ين را به ايمومت فلسطي قيا، قدرت دارايتانيبرتالش كرد كه حكومت 

 هودي جاد خرده دولتيشنهاد ايل پياست لرد پي به ريائيتانيون بريسين كه كمي، پس از ا١٩٣٨ل در سا
من با «: دنموهود اعالم ي آژانس ياجرائته يون در جلسه كميهمراه با انتقال اعراب را مطرح كرد، بن گور
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، ١٩٤٨ا قراربود كه جنگ يگو. »ستي نيراخالقيچوجه غيم به هين تصمي موافق هستم و ايانتقال اجبار
ش از دخالت يب كه او شش ماه پين ترتيبد. ار او بگذاردي انجام طرحش در اختي را برايفرصت طالئ

 سازد كه يالن پاپه فاش ميا. ساخت يمشه كن يآنها را ر ،ي بوميه اهالي عليب، با تهاجم عريارتش ها
ت ي در مورد وضع جمعي عرب با اطالعات كافي از تمام روستاهاي فهرستن هدف،يل به اي نياو برا
ن يه اي شروع به ته١٩٣٩هود از سال يآژانس . ه بودرده كي تهي و نظامياسيز سي و نيتصاد و اقيشناحت

 . كردنديبه روز مآن را ، مرتبا ١٩٤٠دهه  يفهرست كرد و در طول سال ها

 

 مرور آن، مو بر تن . كندي ميقا بررسيدند، دقر بكار بيهودي ي نظاميروهاي را كه نيالن پاپه روش هائيا
گر از ي دي خلق هاي قومي پاكسازي كه طين روش ها به خشونت هائي اگر ايحت.  كندي راست ميآدم

 در طول چند ماه، چند ده .ا ستيگو يليخخ دان ي تاريابي ارز.ن سو، شباهت دارديدوران باستان به ا
ك ي و ي، پانصدو س]ينيفلسط [يك هزار روستايوسته است؛ از ي به وقوع پيكشتار و اعدام دسته جمع

 يازده حوزه شهريماده باشند؛  آيهوديب مهاجران  جذيرات شدند تا براييا دچار تغيروستا نابود شد 
، به فرمان بن ١٩٤٨ه ي ژوئيمه هايدر ن... ه شدندي عرب تخليبودند، از اهالت مختلط ي جمعيكه دارا

 ير كه به هفتادهزار نفر ميدك و پود، كده از زن و مري رمله و لي شهرهاينيفلسطت يون، همه جمعيگور
ن كه بعدها به نخست ياق رابخاطرات اسح.  چند ساعت رانده شدندزه و در مدتيدند، بزور سرنيرس
گال آلون ي آن زمان افسر ارشد و در كنار ا در و،)و در گذشته سانسور شده بود(د يل رسيرائ اسيريوز

اردن رانده شده ماوراء  مرز ي از آنان، كه به سويتعداد. ت استين واقعيات بود، شاهد ايمسئول عمل
 ياه هزار اهالافا، پنجيل، در يدر ماه آور. دندي در راه به هالكت رسي و گرسنگيبودند، در اثر فرسودگ

 يرگون و امكان ارتكاب كشتارهايتوپخانه ا.  شده و مجبور به فرار شدنديدچار سرنوشت مشابهز يعرب ن
 .گذاشته بود» عامل دهشت«ن را س نام آي موريشخص بن. انداخته بودنان را به وحشت آتازه تر، 
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  ازياديون، شمار زي بن گوررا كه بنا بر اعترافيه است زيرقابل توجيش از اندازه غي باتيجنان يا
 يخ برين مقاومت نخواهند كرد و حتيم فلسطيس اعالم كرده بودند كه در برابر تق عرب،يروستاها

ن است كه  ياسير يده دمثال بارز آن دهك. خود بسته بودند يهودي گانيمعاهده ترك مخاصمه با همسا
 را كشتار كردند ي قسمت اعظم اهالي لهرگون وي ايكي مسلح چريروهاي، نين معاهده ايبه رغم وجود چن

 . هاگانا انجام گرفتينعي يهودي» منظم« ارتش يموافقت ضمنن كار با يرو گفته فالپان، ايو پ

 

 ،١٩٤٨ ي هاي عدالتيقت درباره بي حقيبا بر مالئ

 . كننديبه آرمان صلح خدمت م» ديخ دانان جديتار«

 

در د را يبع مجبور شدند راه تيني هزار فلسط٨٠٠ تا ٧٠٠، مجموعا از ١٩٤٩ و ١٩٤٧ ين سال هايب
 ي نقل ميليك افسر اسرائيدال از زبان يو. ل و امالك آنان غصب شده بوداو كه اميرند، در حاليش گيپ

ار ي اعراب را غصب كرده  و بخش عمده آن را در اختيصد هزار هكتار از ارضيهود، سي ياد مليكند كه بن
 ي مجمع عمومي، بدنبال را١٩٤٨ دسامبر ١١روز :  كرديشد طراحين نمي ابهتر از. بوتص ها قرار داديك

ل قانون ي تكميبرال ي، حكومت اسرائ»حق بازگشت«سازمان ملل متحد در مورد قطع نامه مشهور درباره 
 در مورد امالك افراد غائب يت قانوني رها شده،  به فورين هاي درباره كشت زم١٩٤٨ ژوئن ٣٠

ا بازگشت به خانه ي حق مطالبه غرامت  غصب را عطف بما سبق ساخته و هر گونهن قانون يا. گذراند
 .ند كيلب كرده و آن را ممنوع اعالم مان غصب سي خود را از قربانيها
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 برآشفته بودند، بن ي قوميل كه از قساوت پاكسازيئت دولت اسرائي هي از اعضايبه رغم معدود
 كردن آن ا محكومي قطع ي برايچ عملي صادر نكرده بود، هدن موريح در اي و صريكتبفرمان كه ون يگور

.  چپاول و تجاوز به زنان و دختران كه سربازانش مرتكب شده بودند، اكتفا كرداو به نكوهش. انجام نداد
د، از همه شگفت آور تر، يبدون ترد.  بسر بردنديت كامل از هر مجازاتين سربازان در مصونيالبته ا

 كه امكان نداشت كه ناظران يدر حال. ن دهه بوديدر طول چند» ين الملليبامعه ج «يسكوت طاقت فرسا
توان درك ي ميبخوبن روست كه ياز ا.  اطالع بوده باشنديب رخ داده يسازمان ملل متحد، از شقاوت ها

ل ينه تجل است كه يعي كنند و طبيرا برگزار م) فاجعه(» نكبه«ادمان ي ها همچنان ينيكرد كه چرا فلسط
 .ميش شاهدش بودي پيس، چندي كه در سالن كتاب پاريرا، همان طور» ليجنگ استقالل اسرائ«از 

 

ج، ي واقع در كامبري كالج سنت آنتونيميم، استاد قدي شالئيرا آويسان جنگ، اخيخ نويدر تداوم كار تار
 يگريره د بر اسطون اثر،ياو در ا. كرده استمنتشر » ل و جهان عربي، اسرائيوار آهنيد« با عنوان يكتاب

 ي دول عربيافروز با جنگ يل خواستار صلح بود وليا اسرائين است كه گويو آن ا.  كشديخط بطالن م
 به ينسگين زئو ژابوتياو عنوان كتابش را از دكتر.  آن كشور را داشتنديه قصد نابودرا كيمواجه شد، ز

د ي باي كرد كه ميد مي تاك١٩٢٣سال ست از يونالي اولترا ناسين پدر راست هايا. ت گرفته استيعار
را به ي كرد زياز مذاكره بر سر صلح خوددار» يوار آهنيد«ك ين در پناه يقبل از مستعمره كردن فلسط

 . فهمنديده او، اعراب فقط منطق زور را ميعق

 

ر  دادشده، اصوالين ياز راست، با اتخاذ دكتر، چه از جناح چپ و چه يليان اسرائياستمردان و نظاميس
ن كه گذشت زمان به يبا توجه به ا. ندز صلح را باشكست مواجه ساي در پي پيعمل خواستند طرح ها

هود باراك ي كه ايهمان طور(» مخاطب صلح ندارد«ل ين كه اسرائي اي كرد، با ادعايل كار ميسود اسرائ
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ن يرش سرزمرانجام خسته شده و گستشور هنوز منتظرند كه طرف متخاصم سن كي، رهبران ا) شديمدع
كه  يدولت. رندين را بپذي فلسطي بودن دولت احتمالير نظامي ، قطعه قطعه شدن و غيهودي دولت يها
 آن در يسيم كه چاپ انگليكتاب شالئ.  پراكنده را به خود خواهد گرفتي هاستان از بانتويكيكل موزائش

ان ترجمه شده و سرانجام ، به چند زب) هزار جلد٥٠ش از يب( پرفروش بود ي، از كتاب ها٢٠٠٠سال 
»  ارزشيب« آن را يلين اسرائيبا همه ناشريتقر. ه استز منتشر شدي نيپس از پنج سال به زبان عبر

 . كرده بودنديابيارز

 

 آن ١٩٦٧ ي در مرزهال راي و دولت اسرائيستيونيت جنبش صهيد كه حقاني گويم مين همه، شالئيبا ا
ن مرز، يراتر از اسم فيوني صهيس، من از طرح استعماربرعك« دهد كه يح مي توضيول. »دري پذيم

نماگران يسان، روزنامه نگاران، سيخ دانان، جامعه شناسان، رمان نوي چند تن، تاريبه استثنا. »متاسفم
ب نان لق هستند كه به آيديت نوع جدسيونيم صهيئن كشور، مانند شالي اي روشنفكريومتعلق به موج ن

ا  و بيخيقت تاريكه با روشن كردن حقنان خاطر دارند يمان اطن همه آ.داده اند» ستيونيپسا صه«
 .  كنندي ها، به صلح خدمت ميني اعمال شده  نسبت به فلسطي ناحقيشناسائ

 

در كه  بوسوآ ياز بررستوان يم شروع شد، ١٩٨٠ن تحول كه از سال ي درك سمت و سو و ابعاد ايبرا
ن ياز ا). ٤(ل انجام داده، بهره برد يخالف آنان در اسرائن ميز مورخيو ن» ديسان جديخ نويتار«ان يم

صلح با حال ، در » شدهيعاد«ل يك دولت اسرائيرند كه وجود ي گيجه مين نتي چنيت، برخيوضع
ژه جهان يبرجامعه و بو يريچه تاثن روشنفكران معترض ي كه ا دارديبستگ نياگانش، عمدتا به يهمسا

 .رندگذابل ياست در اسرائيس
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 يمف ين تعريوه خودش چنين وضع را به شيكا ، ايل در فرانسه و آمرياسرائن يشير پي، سفي النكرهوداي
 ي وجدان جمعكيتار حوزهالن پاپه، روشنگران يت اي در منظر قاطعي، حت»ديسان جديح نويتار«« : كند
 متقابل و صلح ي شناسائيبرا مطمئن تر يانه يزان، آماده كنندگان زميهستند و به همان م يل هائياسرائ

 و –ه افتخار كشورشان است يل باشد، ماي اسرائي براي منبع آزارن كهيكار آن ها، بدون ا.  هاينيبا فلسط
  بتواند  بخش كهيم و رهائي عظيتيرش مسئولي، پذي اخالقيفيتكلفه است، يوظك ين يا: شتري بيحت

 يخ واقعيتاردر گفتار طرف مقابل را وستن به ي پي برايد و ضروري مف،يشتآ ي ها، روزنه  اختالفخطوط
 »).٥(به ثبت برساند ل ياسرائ

------   

 Israël face à son histoire:  مقالهيعنوان اصل

 ******* 

 :ي مورد بررسيكتاب ها
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