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 Political سياسی

  

  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ١٣

  

  اعتصاب غذای زندانيان، 
 ...! فلسطين و اسرائيل، بايکوت اسرائيل وۀ مناقشۀ تاريخچ

  )قسمت سوم(

  جنبش بايکوت حکومت اسرائيل

ھای سياسی  ھای مدنی، افراد و سازمان ل صلح سازمانحاص ھای بیمذکره  سال ١۶ و پس از ٢٠٠۵ جوالی ٩در 

بيانيه خود را صادر کرد و اعالم کرد که اسرائيل بايد بايکوت و تحريم ) سی.ان.بی(  ملی بايکوتۀفلسطينی، کميت

ھا است و از حق آوارگان فلسطينی  اين جنبش خواستار عدالت برای فلسطينی. اش بردارد گری شود تا دست از اشغال

کند و   از اسرائيل را محکوم میامريکاجانبه  اين جنبش حمايت ھمه. کند ھايشان حمايت می ی بازگشت به خانهبرا

اش را کنار بگذارد و در برابر سرکوب و ستم و جنگ اسرائيل  خواھان اين است که جامعه جھانی ضعف و ناتوانی

  .بايستد

ھای  موفقيت مرکز و با وجود تنگناھای شديد مالی، بهاين جنبش، طی حيات کوتاه خويش و بدون داشتن رھبری مت

را در ليست سياه خود قرار داد؛ » ھاپوآليم«ترين بانک دانمارک، بانک اسرائيلی  بزرگ: بزرگی دست يافته است

گذاری ھلند پنج  ترين نھاد سرمايه بزرگ. کرد زيرا اين بانک از ساخت شھرک در مناطق اشغالی حمايت مالی می

ترين دانشگاه آفريقای جنوبی، دانشگاه ژوھانسبورگ، روابط  بزرگ. ائيلی را به دليلی مشابه تحريم کردبانک اسر

نگار مشھور و نويسنده کتاب دکترين  ، روزنامه»نائومی کالين«. بسيار محدود کرد» گوريون بن«خود را با دانشگاه 

از اجرای کنسرت در اسرائيل » الويس کاستلو«خواننده مشھور، . شوک، جلوی انتشار کتابش در اسرائيل را گرفت

. ، مشھورترين دانشمند جھان، از شرکت در کنفرانسی در اسرائيل خودداری کرد»استفان ھاوکينگ«. انصراف داد

در ادامه اين تحوالت، انجمن مطالعات .  حيفا را رد کردفلم، کارگردان شھير انگليسی، دعوت جشنواره »کن لوچ«

 . ھا و چند نھاد ديگر به بايکوت اسرائيل پيوستند امريکائی ئیآسيا

ھا معادالت  اند وضعيت عينی مردم فلسطين را بھبود ببخشند، اما آن ھا نتوانسته کدام از اين پيروزی اگرچه ھيچ

اين جنبش . تواند ھرکاری که خواست انجام دھد و ھيچ واکنشی نبيند اند؛ اسرائيل ديگر نمی جھانی را برھم زده

تر، اين جنبش باعث شده   بر اين و از ھمه مھم عالوه. ھا را به دادگاه برده است  نھادی اسرائيل عليه فلسطينیخشونت

  .تری در عرصه سياسی ايفا کنند ھا نقش فعال است تا فلسطينی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

واره اندازی شد، ھم  در مناطق اشغالی فلسطين راه٢٠٠٥المللی بايکوت اسرائيل که در اصل در سال  جنبش بين

 به تحقق اھداف خود، که تحريم اسرائيل و ئیھای خود در کشورھای اروپا  است تا با گسترش فعاليت تالش کرده

ھای اين جنبش، طبق گزارش  در راستای فعاليت. گرانه آن است، بپردازد طلبانه و اشغال ھای جنگ بايکوت سياست

 بانک ٥ھايش در  گذاری  ھمه سرمايهPGGMنام  هترين صندوق کمک ھلند ب روزنامه اسرائيلی ھاآرتص، بزرگ

ھايش را در بانک  دانمارک حساب» دانسک بانک«در اقدامی مشابه، . بزرگ اسرائيل را ملغی اعالم کرده است

ھای  سازی  نيز ھابوعليم را به سبب حمايتش از شھرکالمانبانک مرکزی . اسرائيل مسدود کرده است» ھابوعليم«

از . و ليست سياه خود قرار داد» ھای حامی اقدامات غيراخالقی شرکت«اضی فلسطينی در فھرست غيرقانونی در ار

اين . سوی ديگر، کمپانی نفت نروژ نيز سرمايه خود را از چندين بنگاه اقتصادی اسرائيلی خارج ساخته است

-ھای ياد شده در زمينه شھرک ھا متوجه شدند که بنگاه ھا و کمپانی اقدامات پس از آن صورت گرفت که اين بانک

  . سازی فعاليت دارند

ھای فرانسوی را مجبور کند که با تحمل ترين شرکتاز بزرگ» ويوليا«چنين، موفق شد که شرکت  اين جنبش ھم

اين شرکت فرانسوی اعالم کرد . ضرر و زيان فراوان، قراردادھای خود را در اراضی اشغالی فلسطين واگذار کند

ھای آب، مديريت پسماند و انرژی را در اراضی اشغالی واگذار کرده و فقط  ای خود در زمينهھ که ھمه طرح

نشين،  ھای يھودیقرارداد مربوط به قطارھای درون شھری باقی مانده که برای تسھيل عبور و مرور در شھرک

- ھای مھم بينی ديگر از تالشات آکادميک اسرائيل، يکمؤسس در تحريم امريکااقدام انجمن مطالعات . شود  اجرا می

ارزش ساختن مدارک تحصيلی  از ديگر دستاوردھای اين کمپين بايکوت اسرائيل، بی. المللی در اين زمينه بوده است 

عنوان مثال،  به. المللی است ھا در مجامع بين ات آموزشی و عدم مقبوليت مدارک آنمؤسسھا و  اخذ شده در دانشگاه

ن موارد، يكی از آخريدر . اند ی ايرلندی مدارک تحصيلی اسرائيل را فاقد اعتبار دانستهه تحصيلمؤسس ١٢٠بيش از 

   .ھای حکومت اسرائيل شد وست كه باعث خشم مقاميل پيم اسرائيس به جنبش تحريان انگليه ملی دانشجوياتحاد

ھای مختلف حامی  وهسازی، تشکيل گراعتراض مردم آزاده و مبارزه و مترقی جھان، به اقداماتی مانند شھرک

ھا برای اتخاذ  اندازی کمپين تحريم، فشار بر حکومت فلسطين، ايجاد صفحات مجازی ضد حکومت اسرائيل، راه

دھد افکار عمومی  از جمله مواردی است که نشان می... تر در سطوح ديپلماتيک عليه اسرائيل و ھای جدی  شيوه

 اين فشار افکار عمومی است که بسياری از   منفی است و در نتيجهمردم آزاده جھان، نسبت به حکومت اسرائيل

  .اند  ھای اقتصادی مجبور به تجديدنظر در روابط خود با اين حکومت شده ھا و شرکت ات مالی، بانکمؤسس
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 به ئیات دانشگاھی، فرھنگی، اقتصادی و آموزشی کشورھای اروپامؤسسھای اخير، بسياری از  طی سالچنين  ھم

ه حکومت و ارتش و نيروھای امنيتی المانظلبانه و ظ تداوم منازعه فلسطينی ـ اسرائيلی و اقدامات جنگسبب 

 و امريکااين کمپين بايکوت در اروپا و . اند المللی عليه آن به راه انداخته اسرائيل عليه فلسطينيان، جنبش تحريم بين

  . پردازد ھای آن می و فعاليت» BDS«المللی تحريم اسرائيل  تالش دارد به بررسی جنبش بين

معنای تحريم،  به) Boycott(  شد، اين عبارت اختصار سه کلمهتأسيس ٢٠٠۵ در سال  )BDS(اس.دی.جنبش بی

)Divestment (ھا و  گذاری خارج کردن سرمايه)Sanctions (تر اھداف و  اين جنبش بيش .معنای تحريم است به

 و جنبش مبارزه بر ضد نژادپرستی در آفريقای امريکانی در اياالت متحده  خود را از جنبش حقوق مدستراتيژی

ای و   سازمان غير دولتی فلسطينی و احزاب سياسی و سنديکاھای حرفه٣٧٠بيش از  .جنوبی برداشت کرده است

ھای مردمی تومار درخواست برای تحريم  حکومت اسرائيل را امضاء  ھای مختلف و جنبش ھا و اتحاديه ھيئت

  .کردند

طور که در پايگاه اينترنتی اين جنبش آمده است، درخواست تحريم اسرائيل با ھدف اذعان به حق ملت فلسطين  ھمان

 :الملل از طريق اقدامات زير است  سرنوشت و تسليم شدن اين حکومت در برابر قوانين بينتعييندر 

  ديوار حائل؛گری و استعمار اراضی عربی و از بين بردن  پايان اشغال :اول *

 به رسميت شناختن حق اساسی برابری کامل شھروندان عرب فلسطينی؛ :دوم*

 . سازمان ملل متحد١٩۴اجرای حق بازگشت بر اساس مصوبه شماره : سوم*

ھای  ھا و نه تنھا فلسطينی جانبه جنبش تحريم اسرائيل مبتنی بر مطالبات و مظلوميت تمامی فلسطينی مطالبات سه

ھای ساکن در گوشه و کنار دنيا را تشکيل  از مجموع فلسطينی درصد ٣٨ نوار غزه است که تنھا کرانه باختری و

دھند  ھا را تشکيل می  از فلسطينی درصد۵٠اين جنبش سعی دارد مطالبات آوارگان فلسطينی را که حدود . دھند می

 از  درصد١٢ که حدود ١٩۴٨ال ھای اشغالی س ھای مقيم سرزمين  بر اين افراد، فلسطينی برآورده کند، عالوه

 .ھا ھستند که ھدف نژادپرستی روزافزون حکومت اسرائيل قرار دارند مجموع فلسطينی

ھا متمرکز شده و به ھمين علت  ھای انجام شده بر ضد تمامی فلسطينی جنبش بايکوت اسرائيل، تنھا بر روی جنايت

شود که اين جنبش برنامه متحدی  می گفته. رفته استدر معرض انتقاداتی مبنی بر ابھام در مواضع سياسی قرار گ

حل سياسی تحوالت ندارد و برخی از ھواداران و فعاالن آن رويکرد تشکيل يک دولت و برخی ديگر نيز  برای راه

 .کنند تشکيل دو دولت را مطرح می

ای تا عرصه  و منطقهدھند که از مرزھای ملی  ای را تشکيل می فعاالن جنبش بايکوت اسرائيل، مجموعه گسترده

ات حامی حقوق مؤسسھای داوطلبانه افراد و  ای بر فعاليت صورت گسترده اين جنبش، به. المللی فراتر رفته است بين

  .شده متکی است دھی  جمعی سازمان فلسطينی در تمامی دنيا و ابتکارھای فردی و

ھای  لیئيتعدادی از اسرا چنين ھم. کند  ھماھنگ میاين جنبش اقدامات خود را در اين زمينه با متحدانش در تمامی دنيا

که اھداف اين جنبش در بايکوت حکومت اسرائيل را » صھيونيستی«حامی آرمان فلسطين و مخالفان رويکردھای 

اين رويکرد باعث شده ديدگاه حکومت اسرائيل که در غرب اين جنبش را يھودی  .اند، در آن حضور دارند پذيرفته

 .کند خنثی گردد و از بين برود ستيز معرفی می

توان به دو بخش اصلی تقسيم کرد، بخش داخلی و بخش   جنبش بايکوت اسرائيل و پشتيبانان آن را میستراتيژی

 .خارجی
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 تدريجی است که از طريق آن گام اوليه برای تغييراس مبتنی بر .دی. جنبش بیستراتيژی  :ھای خارجی فعاليت: اول

ھا در تمامی ابعاد اقتصادی و علمی و فرھنگی و ورزشی و نظامی از  گذاری کردن سرمايهتحريم اسرائيل و خارج 

 يعنی انزوای اسرائيل و تحميل ئیھدف نھا توان به به اين ترتيب می. ھای اشغالی به اجرا گذاشته شود سرزمين

  .المللی بر اين حکومت در ابعاد متعدد رسيد محاصره بين

. داند المللی در اين رابطه را می المللی حامی اسرائيل و اختالف رويکردھای بين ای بينھ بی دی اس پيچيدگی ائتالف

 به اين معنا که فعاليت جنبش و متحدان  قرار داده است،» حساسيت روش«به ھمين علت رويکرد خود را براساس 

 .ا استھ ھا بر اساس شرايط داخلی و روش تعامل با آن ستراتيژیآن بر اساس ترسيم اھداف و 

برخی از فعاالن اين جنبش  شود، صورت غيرمتمرکز دنبال می ھای متعدد جنبش مذکور به ھمين علت فعاليت به

ھای فعال   که برخی ديگر تحريم شرکت  در حالی ھای اسرائيل بگيرند، ممکن است تصميم به تحريم تمامی دانشگاه

کرانه باختری و اراضی اشغالی سال » نشين ستصھيوني«ھای  گذاری به شکل غيرقانونی در شھرک در سرمايه

عنوان مثال،   اين جنبش بهئیتر فعاالن اروپا بر ھمين اساس است که بيش . را در دستور کار قرار دھند١٩۶٧

را تحريم کردند، چرا که اين اقدامات نه تنھا نقض قوانين » نشين صھيونيست«ھای  گذاری در شھرک سرمايه

ھای  گذاری در شھرک  در زمينه ممنوعيت سرمايهئیود، بلکه قوانين و اقدامات اروپار شمار می الملل به بين

 .کند نشين را نيز نقض می صھيونيست

. در عين حال برخی نيز مانند نويسنده اين مطلب، بايکوت اقتصادی اسرائيل و ھيچ کشور ديگری را قبول ندارند

ضربه بزند به زيست و زندگی و معيشت شھروندان عادی لطمه  قبل از اين که به حاکميت ئیھا چون که چنين تحريم

اما بايکوت سياسی حکومت . ايم بار و غيرانسانی آن را در عراق و ايران ديده کند که نتيجه فاجعه شديدی وارد می

گامی با  ھای سرکوب به اين حکومت و ھرگونه ھمراھی و ھم اسرائيل و از جمله عدم فروش سالح و دستگاه

  .گرانه آن را بايد شديدا محکوم کرد طلبانه و اشغال ھای جنگ سياست

گذاری از اسرائيل، فعاالن اين جنبش رويکردھای منظم و  ھا برای خارج کردن سرمايه در زمينه اجبار شرکت

) سازی در کرانه باختری ويژه در بخش شھرک به( گذار در اسرائيل ھای سرمايه مستمری را برای حمله به شرکت

جنبش  يعنی. کنند ھای مذکور را تھديد به تحريم توليدات يا تحريک به اين اقدامات می ھا شرکت آن. اند کردهآغاز 

ھای مذکور بسيج  کنندگان را برای امتناع از خريد توليدات و خدمات شرکت مذکور سعی دارد افکار عمومی مصرف

ھا را جھت خروج  ا فشارھا بر اين شرکتھای مذکور را بين مشتريانش از بين ببرد ت کند و اعتبار شرکت

  .ھايش از فلسطين اشغالی افزايش دھد سرمايه

 مبتنی برتحريم کاالھا و ،١٩۶٧اس در داخل اراضی اشغالی سال .دی. جنبش بیستراتيژی :اقدامات داخلی: دوم

يم کاالھای اسرائيلی و کميته ملی تحر. ھا در زمينه اھميت اين تحريم است سازی فلسطينی مؤسسات اسرائيلی و آگاه

 است که برای بسيج افکار ئیترين ابزارھا کميته ھماھنگی تحريم مردمی که اخيرا تشکيل شده است يکی از مھم

دنبال تشديد رويکرد توليدات ملی و ايجاد  چنين به اين جنبش ھم. گيرد عمومی در اين راستا مورد استفاده قرار می

  .ائيلی از نظر کيفيت و قيمت استھا در برابر کاالھای اسر جايگزين

ھای وارد شده به اقتصاد حکومت اسرائيل در نتيجه تحريم اقتصادی آن  که ھيچ آمار واقعی از خسارت با وجود اين

 بر ضد ئیدفتر مرکزی آمار حکومت اسرائيل معتقد است که اقتصاد اسرائيل در نتيجه تحريم اروپا وجود ندارد، اما

 ميليارد دالر خسارت ۶ بالغ بر ٢٠١۴ و ٢٠١٣ھای  نشين در سال ھای صھيونيست ھرکتوليدات کشاورزی از ش

  .چنان رو به افزايش باشد ديده است و احتمال دارد حجم اين خسارت ھم
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گذاری،  ھا سرمايه ھای بزرگ يا بانک ھا در گذشته اعالم شده است که تعداد زيادی از شرکت عالوه بر اين

صندوق بيل گيتس  عنوان مثال اند، به ھای حامی آن را خارج کرده ين اشغالی و شرکتھای خود از فلسط سرمايه

ترين شرکت امنيتی در  که بزرگ» G۴S« ميليون دالر را از شرکت امنيتی ١٨٢ھای خود به ارزش  گذاری سرمايه

يريت زندان ارائه رود و خدماتی را به حکومت اسرائيل در زمينه حمايت از موانع نظامی و مد شمار می جھان به

 .کند، خارج کرده است می

ای از قراردادھای خود در انگليس و نروژ با اتحاديه اروپا و جنوب آفريقا را از  چنين مجموعه اين حکومت، ھم

ھا مانند صندوق  ھا و بانک ھای بزرگ بازنشستگی و شرکت ھا بخشی از صندوق عالوه بر اين. دست داده است

ھای اسرائيلی  ھای خود را از شرکت گذاری و صندوق بازنشستگی دولتی نروژ سرمايه) PGGM( بازنشستگی ھلند

 .اند کنند، خارج کرده سازی اسرائيلی حمايت می گری و شھرک که از روند اشغال

اين . دھند ھای اسرائيلی، قراردادھای خود با کشورھای مختلف دنيا را از دست می در اين راستا برخی از شرکت

شرکت آبرسانی ميکوروت که يک قرارداد به ارزش  مانند.  در نتيجه فعاليت جنبش بايکوت اسرائيل استروند نيز

 .ھمين شرکت قراردادھای خود با ھلند و پرتغال را نيز از دست داد. ميليون دالر را در آرژانتين از دست داد ١٧٠

چنان در سطح  گذاری اين جنبش ھمتأثيرللی، اما الم ھای متمادی جنبش تحريم اسرائيل در ابعاد بين با وجود موفقيت

 از نظر فروش کاالھای اسرائيلی در رتبه امريکاداخلی ضعيف است، چرا که بازارھای فلسطينی بعد از بازارھای 

اين موضوع تا حد زيادی به ضعف ھماھنگی بين جنبش بايکوت اسرائيل و تشکيالت خودگردان  .دوم قرار دارد

  .دگرد فلسطين باز می

چنان بر روی احيای روند سازش و مذاکرات دوجانبه با  تشکيالت خودگردان فلسطين به رھبری محمود عباس، ھم

و نسبت به واکنش اين حکومت در صورت پذيرش طرح تحريم فراگير آن  طرف اسرائيلی حساب کرده است

 به توافق اقتصادی پاريس که تسلط اگر اين نکته را مدنظر داشته باشيم که تشکيالت خودگردان فلسطين .ترسد می

کند، پايبند بماند، اين موضوع  ھای خارجی آن را تضعيف می اين تشکيالت بر بازارھای داخلی فلسطين و گذرگاه

 .عامل ديگری در تضعيف بازدارندگی داخلی فلسطين در برابر اقدامات جنبش بايکوت اسرائيل است

ھای ارتباط بين  که تونل ويژه بعد از اين  به  غزه نيز بسيار مشکل است،چنين تحريم کاالھای اسرائيلی در نوار ھم

ھای غزه را در جنگ اخير  مصر و نوار غزه از بين رفته و حکومت اسرائيل محاصره اقتصادی و تخريب کارگاه

 .تشديد کرده است

 و نگرانی روزافزون  اما دستاوردھای عملی گذرد، اس می.دی. جنبش بیتأسيس سال از ١٢با وجودی که حدود 

که اطالعات دقيقی در مورد  ھای اخير خود را نشان داده است، با وجود اين ات اين جنبش در سالتأثيراسرائيل از 

ھای تند  اما واکنش صورت مستقيم يا غيرمستقيم وجود ندارد،  وسيع و تحريم کاالھا بر حکومت اسرائيل بهتأثير

ھای  ھای اقتصادی نشان از آن دارد که فعاليت اين جنبش و برخی شاخصھای  حکومت اسرائيل در مورد فعاليت

 .اس به عامل مھمی برای نگرانی سران حکومت اسرائيل تبديل شده است.دی.جنبش بی

ات مؤسس جنبش مذکور اخيرا رويکرد گسترده و جھانی برای تحريم علمی  در مورد تحريم آکادميک و فرھنگی،

به اين . ھای اسرائيل شده است ھا بر دانشگاه  اين تحريمتأثيرث نگرانی سران اسرائيل از اسرائيلی آغاز کرده که باع

 .ھا قرار خواھد گرفت  اين تحريمتأثيرھای سياسی و اقتصادی و فرھنگی در آينده نيز تحت  سازی ترتيب، تصميم

 ميليون عضو ٧٠گليس که حدود ھای متوالی فعاالن اين جنبش، اتحاديه دانشجويان ان در نتيجه تالش برای مثال،

 ھزار عضو ٣٠٠چنين اتحاديه دانشجويان در ايالت مھم اونتاريا نيز که بالغ بر  ھم .ھا پيوستند اين تحريم دارد، به
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  ،امريکاھا نظير دانشگاه دی پول و وسترن شمالی  ھا، برخی دانشگاه عالوه بر اين .است، به اين جنبش ملحق شدند

 .اند ت اسرائيل را بايکوت کردهات آموزشی حکوممؤسس

توان به منزله  را می (BDS) «بايکوت اسرائيل« درباره جنبش ١٣٩٣مصاحبه مارک لوين با ليزا تراکی در سال 

محور و  اين جنبش در واقع يک راھبرد حق. لی ارزيابی کردئيگری و آپارتايد اسرا ای عليه استعمار، اشغال مبارزه

رسميت   سرنوشت خود را بهتعيينناشدنی مردم فلسطين در  نی که اسرائيل حق سلبمحور است که تا زما عدالت

 .چنان ادامه خواھد داشت الملل پيروی نکند، ھم نشناسد و از الزامات حقوق بين

چيست و چه نسبتی با جنبش تحريم فرھنگی و » تحريم سياسی، اقتصادی، اخالقی اسرائيل«جنبش : مارک لوين

 اند؟ ھای اين دوجنبش، طی ساليان گذشته، چگونه رشد کرده و تحول يافته ارد؟ اھداف و روشل دئيآکادميک اسرا

ای عليه استعمار،  توان به منزله مبارزه را می» تحريم سياسی، اقتصادی، اخالقی اسرائيل«جنبش : ليزا تراکی

ل ئيور است که تا زمانی که اسرامح اين جنبش درواقع يک راھبرد حق. لی ارزيابی کردئياشغالگری و آپارتايد اسرا

الملل پيروی   سرنوشت خود را به رسميت نشناسد و از الزامات حقوق بينتعيينناشدنی مردم فلسطين در  حق سلب

در ھمين چارچوب، تحريم فرھنگی و آکادميک اسرائيل نيز توانسته است از . چنان ادامه خواھد داشت نکند، ھم

، قدرت و ٢٠٠٤در سال  (PACBI) »ينی تحريم آکادميک و فرھنگی اسرائيلکارزار فلسط«زمان آغاز به کار 

اھداف اين فراخوان، درست ھمانند ديگر فراخوان جامعه مدنی فلسطين برای . ای به دست آورد مالحظه نفوذ قابل

انده دست باقی م  صادر شد تا به امروز ثابت و يک٢٠٠۵تحريم سياسی، اقتصادی، اخالقی اسرائيل که در سال 

، تضمين برابری تام شھروندان فلسطينی در ١٩٦٧شده در  ھای فلسطينی اشغال دادن به استعمار سرزمين پايان: است

دادن به نظام تبعيض نژادی و احقاق حقوق پناھندگان فلسطينی برای بازگشت به خانه و مايملک  ل و خاتمهئياسرا

 .ل متحد به صراحت قيد شده استمل عمومی سازمان  مجمع١٩۴ که در قطعنامه خود، چنان

منطق اصلی اين جنبش ھمانا منطق . نيز متداوم بوده است» تحريم سياسی، اقتصادی، اخالقی اسرائيل«منطق جنبش 

ھا، در عمل و  مثابه راھبردی برای احقاق حقوق فلسطينی ديپلماسی به. وگو فشار است و نه ديپلماسی، اقناع يا گفت

ثمر  شود، بی ھای ھژمونيک جھانی و اقمار آنان نصيب اسرائيل می ی که از سوی قدرتدليل حمايت و مصونيت به

به » آموزش«رسد  نظر نمی در مرتبه دوم، اقناع نيز منطقی ورشکسته نشان داده است؛ چرا که به. بوده است

ی تغييره داشته است، گری و اشکال ديگر ظلم و ستم، با ھر ابعادی ک ھای ناشی از اشغال ھا در باب دھشت اسرائيلی

ھا نيز که کماکان در  ھا و اسرائيلی وگو مابين فلسطينی منطق برقراری گفت. اساسی در وضعيت به وجود آورده باشد

 برخوردار است، به ئیھای غربی حامی مالی آنان از محبوبيت باال ھای اسرائيلی و نھادھا و دولت ميان ليبرال

شود؛ به اين معنا که  تنظيم می» طرفين ماجرا«وگو اغلب در چارچوب  تگف. بار انجاميده است شکستی مصيبت

. ھريک از طرفين بايد ضمن درک و فھم درد، رنج و تشويش ديگری، روايت او را نيز قبول و باور داشته باشد

 مقصرند و  ھردو به يک اندازهئیکند که گو ای معرفی می گونه وگو و مقتضيات آن، طرفين ماجرا را به بنابراين گفت

ی تغييرگونه  وگو موجد ھيچ گفت. زنند استعمارزده سر باز می-آگاھانه از اذعان به وجود رابطه بنيادی استعمارگر

ھا اين احساس را  لیئي که به اسرائینيست، بلکه بيشتر موجب استحکام وضع موجود شده و در حقيقت از آنجا

راستای منافع طرف   جھت رفع منازعه ھستند، عمدتا ھمئیاھ عملی، در حال برداشتن قدم دھد که در عين بی می

ترتيب، منطق تحريم سياسی، اقتصادی، اخالقی اسرائيل منطق فشار است و اين فشار نيز  به اين.  است لیئياسرا

 ھا به راه افتاده تحريم آکادميک و فرھنگی اسرائيل نيز که به رھبری فلسطينی. تری يافته است روز شدت بيش روزبه

گيرند؛  ھا قرار نمی عبارت ديگر، محققان يا ھنرمندان منفرد، آماج اين تحريم به. است، تحريمی سازمانی است
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جا  با اين حال، بايد ھمين. پا برجا بوده است» تحريم سياسی، اقتصادی، اخالقی«ای که از بدو پيدايش جنبش  رويه

ھای  مشی ھا و خط ستره نھادھای فرھنگی اسرائيلی در سياستل و تقريبا تمام گئيھای اسرا اعالم کنم تمامی دانشگاه

 اين جنبش ئیالبته که از زمان برپا. ھا ھستند دست بوده و از اين رھگذر، اھدافی بر حق برای اعمال تحريم دولتی ھم

دوين  مبسوط و مفصل برای تحريم تئیھا و معيارھا تاکنون و با کسب تجربيات بيشتر در اين زمينه، دستورالعمل

ھا و کارگزاران فرھنگی باشد که مايل به   از سوی آن گروه از دانشگاھیئیگوی درخواست راھنما شده تا پاسخ

است که » کارزار فلسطينی، تحريم آکادميک و فرھنگی اسرائيل«اين . اند ھا بوده ھمراھی با فراخوان فلسطينی

انسجام و ھماھنگی موردنظر . کند المللی می  بين فعاالن ھمبستگیئیخصوص تالش زيادی صرف ھدايت و راھنما به

تحريم «ياری با ديگر ارکان جنبش فلسطينی  ھای صادره از سوی اين کمپين و در ھم واسطه رعايت دستورالعمل به

ھای سرشناس جھانی، از روشنفکران عرصه  امروزه چھره. شود محقق می» سياسی، اقتصادی، اخالقی اسرائيل

ھا و ديگر کارگزاران فرھنگی، ھمگی از فراخوان  ھا، نويسندگان، ھنرمندان، موزيسين شگاھیعمومی گرفته تا دان

شمار آنان وجود ندارد، اما  جا مجالی برای طرح اسامی بی در اين. اند تحريم آکادميک و فرھنگی حمايت کرده

افزون . ل مراجعه کنندئيھنگی اسراسايت کارزار فلسطينی تحريم آکادميک و فر توانند به وب مند می خوانندگان عالقه

، نروژ، ھندوستان، اسپانيا، المانمتحده، فرانسه، پاکستان، لبنان،  نقاط دنيا از جمله بريتانيا، اياالت بر اين، در اقصی

منظور تحريم فرھنگی و آکادميک  جنوبی، استراليا و برخی ديگر از کشورھا، کارزارھای متعددی به آفريقای

 » برای تحريم آکادميک و فرھنگی اسرائيلئیپلتفرم اروپا«توان به  در اين ميان می. ده استاسرائيل برپا ش

(EPACBI)بار اسرائيل به  حمله مرگ.  و پرنفوذ در اروپاستتأسيس کننده تازه  اشاره داشت که يک نھاد ھماھنگ

، ٢٠١٠ می رمره در ماه  و قتل فعاالن ھمبستگی ترک بر عرشه کشتی ماوی م٢٠٠٨- ٢٠٠٩نوارغزه در زمستان 

تحريم سياسی، اقتصادی، اخالقی «ھای جنبش  تر فعاليت دھنده، به روند گسترش ھرچه بيش چون عاملی شتاب ھم

ل، اعتراض عليه اجراھای ئيھای ھنری در اسرا  اعم از لغو اجرای برنامهئیھا ياری رسانده است؛ کنش» لئياسرا

از قبيل اعتراضات پيشين و کنونی ( دست دولت در خارج از کشور گرفته از سوی نھادھای اسرائيلی ھم صورت

تر ديگر از اعتراض  و بسياری اشکال خالقانه و بديع) لئيپيرامون اجرای برنامه از سوی ارکستر فيالرمونيک اسرا

ی نقش ايفا» برند اسرائيل«لی که در راستای کمپين تبليغاتی ئيھا و نھادھای اسرا و تحريم عليه آن قسم پروژه

 .کنند می

شناسی و آفريقای دانشگاه لندن از تحريم اسرائيل برای فشار بر حکومت  ، دانشکده شرق١٣٩٣در اواخر سال 

شناسی و آفريقای دانشگاه  دانشجويان و کارکنان دانشکده شرق. اسرائيل و پايان دادن به اشغال فلسطين خبر داده بود

  .نشگاھی اسرائيل را به تصويب رساندندای، تحريم دا پرسی يک ھفته لندن، در ھمه

ھای دانشگاھی و کارکنان بخش مديريت اين دانشکده اين  وی، خبر داد ھمه دانشجويان، چھره شبکه خبری پرس تی

 .ل را به تصويب رساندندئي درصد مخالف، تحريم عليه اسرا٢٧ درصد موافق و ٧٣تصميم را با نتيجه 

کمپين فلسطينی تحريم «عليه حکومت اسرائيل و بر اساس ساختارھای اين ھمه پرسی برای تحريم آکادميک 

 .صورت گرفت» دانشگاھی و فرھنگی اسرائيل
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خرابی، استثمار،   از جنگ و خانهئی رھامسألهترين مسايل انسانی است؛  حمايت از مردم فلسطين يکی از عادالنه

در نتيجه . طرف بود توان بی  از اين مسايل نمیدر برابر ھيچ يک. برابری زنان، ممنوعيت کار کودکان و غيره

پردازند و برخی برعکس، جانب آزادی و حق و عدالت  گران و نژادپرستان اسرائيلی می حمايت از اشغال برخی به

  . گيرند را می

اکيس، از جمله، ميکيس تئودور. در  بين ھنرمندان نيز کم نيستند کسانی که تاکنون از مردم فلسطين حمايت کرده اند

   . به ياسر عرفات تقديم کرد١٩٩٣ساز نامدار يونانی آھنگی برای سرود ملی فلسطين ساخت و آن را در  آھنگ

ای ست بين  العاده ساخته که ھمکاری فوق» سمفونی برای فلسطين«چندی پيش نيز استاد کيھان کلھر آھنگی به نام 

کيھان کلھر از نظر » سمفونی برای فلسطين«. ی و نوازندگان فلسطينی و شھروندان ديگرالمانيک ارکستر 

ھای سنتی  اين قطعه ترکيبی از ملودی. کند رود که کنسرت، تور خود را اجرا می  میئی فراتر از مرزھائیموسيقا

، ھمراه با سازھای سنتی شرقی مانند عود، کمانچه و قانون ئیايرانی، موسيقی عاميانه عربی، نوای ارکستری اروپا

  .دھنده و پر از غم و اندوه و اميد رکيبی، چند اليه، تکاناثری ت. است

اين قطعه را با ھمراھی » درسدن سمفونيک«. آندريا مولينو، مدير ھنری تور نيز ھست: ئیرھبر ارکستر ايتاليا

پرکاشن : عود و نعيم سرحان: قانون، اميل بشاره: ويولن، نرمين حسنوا: کمانچه، کميل شجراوی: مھری اسداللھی

سايت پيکار و : منبع( .کند  آثار کيھان کلھر را در فلسطين اجرا میالمانارکستر سمفونيک درسدن . را می کنداج

  )انديشه

 

 انگليسی تبار تصميم گرفت در - ئی، خواننده استراليا»ناتالی ايمبروليا«بعد از آن که   ،١٣٩٥در اواخر سال 

ای به او خواھان  ای از ساکنان اين منطقه با نوشتن نامه  عدهھای اشغالی، کنسرت جديدش را برگزار کند، سرزمين
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ھا در اين نامه متذکر شده اند که حکومت اسرائيل، يک رژيم آپارتايد است و تنھا راه  آن. تجديد نظر وی شدند

وت ھا مبنی بر بايک صدا با درخواست فلسطينی ھا از ايمبروليا خواستند تا ھم آن. متوقف کردن آن بايکوت است

اين گروه در نامه خود بخشی از جنايات . ھای اشغالی را لغو کند حکومت اسرائيل، کنسرت خود در سرزمين

 فلسطينی ١٠٩عنوان مثال، سال گذشته اين حکومت  به. ديده فلسطين را ھم يادآور شدند اسرائيل عليه مردم ستم

 ميليون ١/١بر اساس آمار سازمان ملل . ودندھا زير سن قانونی ب گناه را کشته که درصد قابل توجھی از آن بی

ھا در حالی است که اسرائيل با ايجاد کمپينی اين  ھمه اين. ھای انسان دوستانه ھستند فلسطينی در غزه محتاج کمک

  .و بر پايه دموکراسی است» آرام«و » فرھنگی«تصوير را در ذھن مردم جھان ساخته که تل آويو يک شھر 

 که در گذشته کرده است نسبتی با جريان ئیسوابق او و کارھا. کرد نظر ايمبروليا فکر می تغييرتر کسی به  کم

او . آور باالخره تصميمش را اعالم کرد ايمبروليا با يک تحول شگفت. آرمانی و اعتقادی فلسطين آزاد نداشته است

اما يک دعوای .  استھای اشغالی لغو کرده در راستای ھمين نامه کنسرت ماه مارس خودش را در سرزمين

سايت اخبار ملی اسرائيل، با پوشش دادن اين خبر، لغو کنسرت  وب. ای را در فضای مجازی داغ کرده است رسانه

ضد «سايت  جنبشی که به عقيده اين وب. داند می» بايکوت اسرائيل«تل آويو ايمبروليا را ناشی از فشار جنبش 

لغو کنسرت ايمبروليا در حالی است که تعداد «: حنی مضحک آمده استدر انتھای خبر اين سايت با ل! است» يھودی

چھره و . ھای درجه يک در سال آينده برای برگزاری برنامه به اسرائيل سفر خواھند کرد زيادی از خواننده

، »راد استوارت«، »ايرواسميت«، »جاستين بيبر«، »د پيکسيز«، »ريديو ھد«، »فت بوی اسليم« مثل ئیھا گروه

برخی از . ھا ھم شبيه ايمبروليا شود ؛ معلوم نيست، شايد سرنوشت ھمه اين آدم»!»نيک کيو«و » انز ان روززگ«

اند تا شايد بتوانند نظرش را عوض  ھای فرھنگی حکومت اسرائيل با ايمبروليا خبر داده مذاکرات متعدد شخصيت

 .کنند اما او ھنوز بر موضعش باقی مانده است

ھم در متنی، پيام تشکر ھنرمندان، فعاالن فرھنگی و حقوق بشر » بايکوت اسرائيل«سايت   وبپس از اين اتفاقات

کنيم که تصميم گرفت در  ما از ناتالی ايمبروليا تشکر می«: در متن اين پيام آمده است. فلسطينی را منتشر کرده است

  ».سمت درست و مظلوم تاريخ بايستد

ھای اين فصل ليگ ملی  پس از پايان يافتن رقابت. شود واننده خاص ختم نمیاما موج بايکوت اسرائيل فقط به يک خ

 اياالت متحده، دولت نتانياھو از بازيکنان سرشناس اين ليگ برای يک سفر تبليغاتی به امريکائیفوتبال 

يل از اين اما چھار بازيکن بعد از متوجه شدن پشتيبانی دولت اسرائ. عمل آورده بود ھای اشغالی دعوت به سرزمين

 عضو تيم قھرمان ٢٠١۴او سال . نفر اول مايکل بنت، مدافع تيم سياتل سيھاوک بود. سفر، تصميم به لغو آن گرفتند

کنی استيلز، . ھم عنوان بھترين مدافع را به خودش اختصاص داده ٢٠١٥ھای سوپرباول بوده است و سال  رقابت

کنندگان حکومت   دنور برانکوز ھم دو تن ديگر از بايکوتبازيکن تيم ميامی دولفينز و جاستين فورست از تيم

او سال گذشته . نکته جالب توجه اين که برادر مايکل بنت، مارتلوس ھم بازيکن فوتبال است. گر اسرائيل است اشغال

ز عنوان يکی ا او به. ھای سوپرباول شد با تيم نيوانگلند پاتريوتس يک شگفتی بزرگ را خلق کرد و قھرمان رقابت

کند،  اعضای تيم قھرمان ليگ ملی به کاخ سفيد دعوت شد اما با بيان اين که از فردی که داخل آن است حمايت نمی

 .او ھم يکی ديگر از افرادی است که به اسرائيل سفر نخواھد کرد. حاضر به ديدار با دونالد ترامپ نشد

را ھم » ٢٠١٢«و » شوتر«، »فرار از آلکاتراز«ھای  فلم که سابقه بازی در امريکائیدنی گلوور بازيگر سرشناس 

در پرونده خودش دارد ھمراه با آنجال ديويس، فعال و نويسنده سياسی و آليس واکر نويسنده برنده جايزه پوليتزر 
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از ديگر افراد )  استيون اسپيلبرگ قرار گرفتئی منبع اقتباس سينما١٩٨۵که در سال ( »رنگ ارغوانی«کتاب 

  . اند ه به کمپين بايکوت اسرائيل پيوستهسرشناسی ھستند ک

 او گفته بايکوت اين . ھزار پوندی اسرائيل را رد کرد٢٢۵پروفسور کاترين ھال، مورخ برجسته انگليسی، جايزه 

کند و فمينيست   پروفسور ھال، روی تاريخ روابط استعماری کار می.بوده است» يک تصميم سياسی مستقل«جايزه 

  .است

گيرد و اساسا نزاع ميان فلسطين و اسرائيل، يا در   درباره جنبش بايکوت صورت میامريکا  که درئیھا بحث

 در خاورميانه است يا در چارچوب نزاع ميان يھوديان درباره آينده حکومت امريکاچارچوب بحث از منافع ملی 

گناه  عنوان قربانيان بی ان آيد يا بهھا به مي شوند و اگر ھم سخنی از آن کلی حذف می ھا از مباحث به فلسطينی. اسرائيل

ھای فلسطينی به دست  اما اشغال خانه. شدن  در ُشرف تروريستئیھا  صوری، يا آدمئیھا است يا يادگاری

سو با ھدف اسرائيل  ای مرکزی است که ھم مسألهاين . اش بنويسند ھا درباره نشينان، داستانی نيست که رسانه شھرک

جنبش بايکوت با تمرکز بر . نشين است ھای يھودی ھای فلسطينی و ساختن شھرک برای کوِچ اجباری جمعيت

ھمين دليل است که   به.طلبد ھا مشروعيت خشونت ساختاری عليه آنان را به چالش می ھا و مطالبات فلسطينی خواسته

يه اسرائيل را به چالش گرفته عل کند پيمان شکل  به بايکوت، تالش نمیامريکائیھا به پيوستن انجمن مطالعات  واکنش

نمايندگان مجلس . باره سانسور و خفه کند  که در اين باره ھست به يکئیھا کوشد کليه حرف و حديث بکشد، بلکه می

 که به ئیھا ھزينه اند که براساس آن، کمک در نيويورک، مريلند و ايلينويز طرحی را آمادۀ تصويب کرده

ھا  بسياری از روسای دانشگاه. شده، قطع شوند ايکوت پرداخت می حامِی بامريکائیھای مطالعات  دپارتمان

بنيامين «. ھای خود مشورت کنند که با دانشکده اند، بدون اين جانبه جنبش بايکوت را محکوم کرده صورت يک به

اما جنبش بايکوت چيزی نيست مگر ابزاری سياسی . جنبش بايکوت را جنبشی يھودستيزانه خوانده است» نتانياھو

  .که دولتی را که به ديپلماسی اعتقاد ندارد تحت فشار بگذارد برای اين

س دانشگاھی يا ھيچ فرمانداری دلش ئي، ھيچ ر ، ھيچ دايره دولتیئیگرا عجيب نيست که ھيچ فعال سياسِی ملی

يان را در  را که فلسطينئیھا آنان فقط در اين انديشه ھستند که روايت. خواھند درباره اين موضوع حرف بزند نمی

که صدای فلسطينيان را بشنويم بايد  برای اين. اند، خفه کنند و جنبش بايکوت را فلج سازند مرکز توجه خود گذاشته

 .آور غلبه کنيم ھای سکوت نخست بر اين تاکتيک

حاديه حل ات راه.  در دست اجرا استئیھا و اتحاديه اروپا نيز طرحئیھای اروپا ھای اخير، در سطح دولت در سال

چنين طرح دو دولت مستقل   و ھم١٩٦٧ھا و بازگشت به مرزھای  سازیاروپا در بحران فلسطين، توقف شھرک

 حکومت اسرائيل ئیھای مذکور سبب شده است تا مقامات اروپامخالفت نتانياھو با طرح.  اسرائيلی است- فلسطينی

 ٢٨ای را ميان  دی پيش اتحاديه اروپا سند محرمانهھای غربی، چن بر اساس گزارش رسانه. را به تحريم تھديد کنند

بر اساس اين طرح، . نويس طرحی برای تحريم حکومت اسرائيل است دولت عضو توزيع کرده که مشتمل بر پيش

را غيرممکن سازد، اتحاديه » دو دولت«حل  اگر حکومت اسرائيل در کرانه باختری کاری کند که رسيدن به راه

 که در ئیھا تحريم. تحريم و محدود کردن روابط خود با اين حکومت به آن پاسخ خواھد داداروپا از طريق وضع 

ھای اسرائيلی، محدود کردن ھمکاری با حکومت  بينی شده شامل تحريم کاالھای توليد شده در شھرک سند جديد پيش

در ھمين .  اين حکومت است نامه تجارت آزاد اروپا با ھای مختلف و حتی محدود کردن توافق اسرائيل در زمينه

ای خطاب به   در نامه٢٠١٥ دولت عضو اتحاديه اروپا در آوريل ٢٨راستا، وزيران خارجه شانزده کشور از 

اند که محصوالت و   سياست خارجی و امنيتی مشترک اتحاديه اروپا خواستار اين شدهمسؤولفدريکا موگرينی 
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 تأکيددر اين نامه . کرانه باختری و ارتفاعات جوالن بايد برچسب بخوردنشين   ھای يھودی کاالھای توليدی در شھرک

شده است که خريداران محصوالت اسرائيلی در اروپا بايد بدانند کدام يک از محصوالت و کاالھای توليدی در 

    .محدوده خط سبز توليد شده و کدام يک توليد مناطق اشغالی بوده و غيرقانونی است

و » دو دولت« ضمن حمايت از سياست المانچون انگليس، فرانسه و   مھم اين اتحاديه ھماما برخی کشورھای

اند و در  ک خود را با اين حکومت حفظ کردهستراتيژيسازی حکومت اسرائيل در عمل در روابط مخالفت با شھرک

 وجود، اين اقدام ضعيف و با اين. اند گام نبوده چون بايکوت حکومت اسرائيل با افکار عمومی خود ھم مواردی ھم

ھا از   به شدت مورد انتقاد مقامات اسرائيل قرار گرفته است و آنئیھای اروپاتعارفی و صرفا ديپلماتيک دولت

  .اند که در کنار حکومت اسرائيل بايستند و از بايکوت آن جلوگيری کنند  تقاضا کردهئیکشورھای اروپا

ھا روی پای خودم ايستادم  گفته است من در تمام اين سال.  اسرائيل استجون بائز، يکی از طرفداران جنبش بايکوت

اين در من يک احساس خوب ايجاد . توانستم بکنم تر بودم، تصورش را ھم نمی  رسيدم که وقتی جوانئیھا و به جا

م، ھرگز به اندازه شان بدھ وقتی که جوان بودم و ترس از صحنه داشتم و کلی ايده در ذھنم بود که بايد انجام. کند می

  .بردم و اين برايم نکته با ارزشی است االن از کارم لذت نمی

ھای  ن روست که در آوازھای سالياز ھم. ھای جون بائز منعکس شده است ت مردم جھان، ھمواره در ترانهيوضع

ھای  در جنگد و بازگشت به کشور با عذاب زندگی فردی و جمعی در دوران جنگ، چه يھای ام هيما رش درونياخ

  .تابد داخلی و چه در جنگی چون جنگ عراق در ھم می

 سال ۵١و او پس از » ميرسان م، اما تنھا معدودی از ما زندگی را به تعالی میيا ھمه ما زنده«: جون بائز نوشته است

شه به يمش از ھيش زنده و سرشار از شوق و شور است و بيھا ھا و آلبوم چنان در کنسرت فعاليت ھنری خالق، ھم

  .ده استيآرامشی درونی رس

تر خود ئي که مقاالتی نيز در طرفداری از غزه را در توامريکائیکننده  نويس و تھيه نامهفلمجان کاساک بازيگر، 

اين به معنای ... توانند فرار کنند نه دفاع اعتراض به بمباران کردن مردمی که نه می:  نوشت ت کرده است،ئيريتو

  .حل يک مشکل سياسی است عنوان راه معنای مخالفت با قتل به به. تحمايت از حماس نيس

 از داخل غزه به سوی   اسرائيل به نوار غزه و پرتاب موشکئی، با حمالت سنگين ھوا١٣٩٣بحران غزه از تير ماه 

  .اسرائيل آغاز شد

 نفر ۶٧ از طرف اسرائيل .ھا غيرنظامی بودند تر آن  فلسطينی کشته شدند که بيش٢٠٠٠در جريان اين جنگ، حدود 

 . نفرشان نظامی بودند۶۴کشته شدند که 

ھای  ھای شخصی خود در شبکه ھای مختلف و حساب در اين ميان، چھره ھای سرشناس دنيای ھنر نيز در رسانه

 .اند اجتماعی به اظھار نظر پرداخته

تر، اصل  اند؛ برخی نيز محتاطانه ھا و شماری ديگر از اسرائيل حمايت کرده ھا از فلسطينی شماری از اين چھره

ساز و فعال سياسی   آھنگ اند، از جمله آنی لنوکس، خواننده، جنگ را محکوم کرده و خواھان برقراری صلح شده

کم ھر کس يک طرف ماجرا  کم«: بوک خود نوشته است اسکاتلندی که با محکوم کردن خشونت ھای اخير در فيس

 ».گيرم را می صلح پايدار نظر برسد، من طرف  ارانه بهانگ ولی ھر قدر ساده. گيرد را می

ای سرگشاده در سايت ديويد بايرن، اقدام اسرائيل عليه غزه   در نامه ،ئیساز و تھيه کننده بريتانيا برايان اينو، آھنگ

 .دانسته است» سازی قومی پاک«را 
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گاه آورگان فلسطينی برج البراجنه در پس از ديدار از اردو (Massive Attack) اعضای گروه موسيقی مسيو اتک

 .شان به حمايت از آوارگان جوان فلسطينی سخن گفتند »عشق و تعھد«لبنان، از 

را به کودکان غزه تقديم ) در لبنان(  تنھا کنسرت خود در خاورميانهئی، اعضای اين گروه بريتانيا١٣٩٤ژوئيه  ٣٠

ھا که در شھر  آن. و اين اقدام را آشکارا محکوم کردندفلسطينيان متھم » عام قتل«کردند و اسرائيل را به 

 با خبرگزاری اسوشيتدپرس ئی، در چند صدکيلومتری شمال غزه، کنسرت برگزار کردند، در گفتگو)بيبلوس( جبيل

 که شھروندان اجازه ترک ئی در جا ھای زمين است، ترين منطقه ای که يکی از متراکم بمباران کردن منطقه«: گفتند

 ».کلی باورنکردنی است  را ندارند، بهجا آن

عام کنی؟ قرن  برای حفاظت خودت، آيا واقعا بايد مردم ديگر را قتل«: رابرت دل ناجا، از اعضای اين گروه گفت

 ».بيست و يکم است، اصال باورکردنی نيست

 ».ھای خود نيستند دھند که مناسب سمت تقريبا نشان می. سياستمدارھا ساکتند«: او گفت

خواھد تو را  زنی ديوانه که می« پس از مقايسه حماس با امريکائیگر سياسی  ل مار، کمدين، مجری و تحليلبي

توانی مدت  فقط می«: ت کرده بودئياو تو. رو شد ، با حجم شديدی از انتقاد از سوی طرفداران فلسطين روبه»بکشد

 ».ھای دستش را نگه داری و آخرسر به او سيلی بزنی زيادی مچ

توانيم با شور و احساسات به حمله اسرائيل عليه  ما می«: ترش نوشتئيا فارو، بازيگر و سفير يونيسف، در تومي

 ».که به ھيچ وجه به ورطه ترسناک احساسات ضديھودی بيفتيم اين غزه اعتراض کنيم بی

بدون پناه و بدون . کنم کر میاکنون به کودکان دردمند ف. ام من در غزه بوده « :تر خود نوشتئي ژوئيه در تو٩او روز 

 ».راه خروج

که امضای چندين سينماگر و  ای پنه لوپه کروز و خاوير باردم، زوج ھنرپيشه برنده جايزه اسکار، در نامه سرگشاده

 .متھم کردند» کشی نسل« را به ھمراه داشت، اسرائيل را به ئیھنرمند اسپانيا

بمباران مردم غيرنظامی فلسطينی از زمين، دريا و ھوا متوقف «ود تا در اين نامه، از اتحاديه اروپا خواسته شده ب

 . جداگانه اظھانظر کردند که قصدشان درخواست برای صلح بوده استئیھا ھا بعدتر در نامه آن» .شود

ويرانگری و نفرت صرفا نفرت و . امضای من صرفا به معنای درخواست برای صلح بود « :آقای باردم نوشت

من در حالی که منتقد واکنش ارتش اسرائيل بودم، احترام زيادی برای مردم اسرائيل . ر توليد خواھد کردويرانی بيشت

اکنون از ) پنه لوپه کروز( من و نيز ھمسرم. کنم دردی می  که برايشان رخ داده عميقا ھمئیھا قائلم و بابت خسارت

ن قدر از يھودستيزی متنفريم که از عوارض ما ھما. ايم ای متھم به داشتن احساسات ضديھودی شده سوی عده

 ».وحشتناک و دردناک جنگ

 انتقاد کرد ئیجان ويت، بازيگر و پدر آنجلينا جولی، از نامه خاوير باردم و پنه لوپه کروز و ديگر ھنرمندان اسپانيا

 پنه لوپه کروز حال بدی دارم که کسانی امثال. اسم من جان ويت است و من از عصبانی ھم عصبانی ترم « :و گفت

 به بار می ئیپراکنند و نمی فھمند که چه خرابی ھا و خاوير باردم احساسات ضديھود را در سراسر جھان می

 ».آورند

او در شبکه تلويزيونی فاکس نيوز در اظھاراتی خشمگينانه اقدام ھای اوباما در خصوص بحران غره و اسرائيل را 

 .به باد انتقاد گرفت

او . ھای اخير چند بار از تحريم اسرائيل سخن گفته است  استاد فيزيک دانشگاه کمبريج ھم در ماه ، استيون ھاوکينگ

 خواھان تحريم آکادميک اسرائيل شده بود، در جوالی ھمان سال نيز از جھانيان خواست کنفرانس ٢٠١٣که در می 
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دار اسرائيل که مدعی بودند او به داليل ھای ھوا او گفته است حرف البی. المقدس را تحريم کنند دانشگاه عبری بيت

ای نوشت که اگر به اين  ھاوکينگ در نامه. شرايط جسمی از شرکت در اين کنفرانس انصراف داده، راست نيست

  .کرد ھای اسرائيل در خصوص مردم فلسطين انتقاد می رفت، از سياست کنفرانس می

کشی از  ای سرگشاده، از نسل زه اسکار ھم که با کليک نامهلوپه کروز و خاوير باردم، زوج ھنرپيشه برنده جاي پنه

سوی اسرائيل انتقاد کرده بودند پس از گذشت مدتی از اين اقدام، به دليل برخی فشارھای پنھان، مجبور به تعديل 

  جداگانه اظھار کردند که قصدشان درخواست برای صلح بودهئیھا ھا شدند و در نامه موضع خود به نفع اسرائيلی

  ... ھای غيردولتی ادامه دارد و آويو از سوی چھره با وجود اين فشارھا، ھنوز محکوميت جھانی تل. است

اند که پس از اظھارنظر يا  مارک روفالو، واالس شان و راب اشنايدر نيز از جمله بازيگران ھاليوودی بوده

 که  نويس و کارگردان، نامهفلم  ،  بازيگر يدر،راب اشنا. رو شدند ھای خود، با انتقاد طرفداران اسرائيل روبه تئيتو

  .اندازد ھا، روح خود شما را به خطر می خشمگين نشدن از مرگ بچه: ترش نوشته بودئيپدرش يھودی است، در تو

ھای  ھا از سوی حکومت اسرائيل، ھنوز بخش بزرگی از ھاليوود و چھره کشی ھدفمند فلسطينی اگرچه در برابر نسل

گير شمار  اند، اما افزايش چشم سکوت کرده» البی صھيونيست«رھنگی و سياسی تحت نفوذ مطرح ورزشی، ف

ای که اين روزھا در شھرھای مختلف اروپا برگزار  ھای گسترده ئیپيما چنين راه منتقدانحکومت اسرائيل، و ھم

ان داده، از بين رفته و ھاست خود را قربانی نش شود حکايت از آن دارد که حاشيه امن حکومت اسرائيل که دھه می

ترين ابعاد پيروزی مبارزه  ترين اندازه رسيده و اين يکی از مھم نئيجايگاه اين رژيم در افکارعمومی متحدانش به پا

  .طلبانه مردم فلسطين در بحران اخير است حق

 در سال ھای اخير از اند که راجر واترز، خواننده پينک فلويد، و برايان اينو دو چھره سرشناس دنيای موسيقی بوده

تا زمانی که اسرائيل به اعراب ھم حقوق برابر بدھد و اشغال سرزمين «اند  خواننده ھا و گروه ھای موسيقی خواسته

  .اسرائيل را بايکوت کنند و در اين کشور کنسرت برگزار نکنند» ھای فلسطينی را پايان بدھد

ھای خود در اسرائيل را به داليل   و مگا دث کنسرت ت بويز،ھای بک استري چنين گروه  سيلو گرين و ھم نيل يانگ،

  .مختلف لغو کردند

راجر واترز و نيک ميسون، درامر پينک فلويد، چندی پيش در نامه ای سرگشاده خطاب به گروه رولينگ استونز 

کنسرت در اسرائيل برگزاری «: ھا نوشته بودند آن. ھم خواسته بودند که اولين کنسرت خود در اسرائيل را لغو کنند

که نيت شما چيست، رد  نظر از اين صرف. اکنون معادل خواندن در سان سيتی در اوج آپارتايد آفريقای جنوبی است

ھای حکومت ناعادالنه و نژاد  شدن از خط بايکوت، فراھم کردن امکان برای پروپاگاندای اسرائيل است تا سياست

 ».مالی کند پرست خود را ماست

   نيز الويس کاستلو حاضر به برگزاری کنسرت در اسرائيل نشد ولی پل مک کارتنی، آليشيا کيز،٢٠١٢در سال 

التون جان، ليدی گاگا، ريانا و مدونا جزو ھنرمندانی بوده اند که در سال ھای اخير، بايکوت راجر واترز را ناديده 

 .اند گرفته اند و در اسرائيل کنسرت برگزار کرده

 به تازگی و در اوج بحران غزه، در اينستاگرام خود عکسی با دو جوان بدون پيراھن که روی با اين حال مدونا

خون ھمه ما يکرنگ !  نهئیجدا: "بدنشان ستاره داوود و عالمت ھالل و ستاره خالکوبی شده منتشر کرد و نوشت

 . کردتگ را ھش» زندگی برای عشق«و » صلح در خاورميانه«، »آتش بس«ھای   او عبارت !است

آتش «: استفاده کرد و نوشت) معنای خدا را شکر کنيد باروش ھاشم، به( و عبری) هللا انشاء( ھای عربی او از عبارت

 ».را متوقف کنيد
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، از مدافعان جدی سياست ھای اسرائيل بوده امريکائی مجری راديو و تلويزيون، کمدين و نويسنده  ھوارد استرن،

ھوارد استرن به شدت از راجر واترز انتقاد کرده و او را به . سرائيل سفر کرد به ا٩٤ ژوئيه ٢٨او روز . است

 .متھم کرده است» چرند و پرند گفتن مدام«

، به مخاطبی که تلفن زده بود و سعی می کرد که اسرائيل را برای جنگ با SiriusXMاش  ئیاو در برنامه راديو

 ضد  اگر ضداسرائيل باشيد،«: ينی از اسرائيل کرد و گفتو سپس دفاع آتش» !برو گمشو«حماس سرزنش کند، گفت 

که اراده دارد که برای چيزی ... تنھا دوستی است که ما داريم. اسرائيل تنھا دموکراسی در آن منطقه است. دامريکائي

 ».که درست است، مبارزه و ايستادگی کند

، نيز از جمله امريکائی، شاعر و فمينيست  نويسنده، آدرين ريچ ، آليس واکر،ئیساز بريتانيا مايک لی، فليم

 .اند  ھستند که به کمپين تحريم اسرائيل پيوستهئیھا شخصيت

 با خبرگزاری اسوشيتدپرس گفت که بحران جاری را ئی، در گفتگو»ھا سکوت بره «فلمجاناتان دمی، کارگردان 

گناه و تخريب يک فرھنگ  ھای بی آدمفکر می کنم بحث کشته شدن « :بيند سياسی و منحصر به حماس و فلسطين نمی

 ».ام شرمنده نبوده ام طلبانه من ھيچ وقت، ھرگز از ديدگاه ھای صلح. است

ت ئياند که پس از اظھار نظر يا تو مارک روفالو، واالس شان و راب اشنايدر نيز از جمله بازيگران ھاليوودی بوده

 که پدرش  نامه نويس و کارگردان، فلم  ،  بازيگر اب اشنايدر،ر. رو شدند ھای خود، با انتقاد طرفداران اسرائيل روبه

 ».اندازد خشمگين نشدن از مرگ بچه ھا، روح خود شما را به خطر می « :ترش نوشته بودئييھودی است، در تو

را  نيز که در آن روزھا چندين مقاله در طرفداری از غزه امريکائیکننده  نويس و تھيه نامهفلمجان کاساک، بازيگر 

اين به ... توانند فرار کنند نه دفاع بمباران کردن مردمی که نه می«:  نوشت ت کرده است،ئيتر خود ريتوئيدر تو

 ».حل يک مشکل سياسی است عنوان راه به معنای مخالفت با قتل به. معنای حمايت از حماس نيست

 تلويزيونی پرخاشگرانه از يوسف ئیتگو در گف که شون ھنيتی، مجری ھوادار اسرائيل شبکه فاکس نيوز، پس از آن

، راسل برند، کمدين و بازيگر »فھمی؟ آيا خرفتی و نمی«، پرسيد که امريکائی-منير، نويسنده و تحليلگر فلسطينی

» انسانيت«متھم کرد و از او خواست که به » تروريسم« را آپلود کرد و در آن، ھنيتی را به ئی، ويدئوئیبريتانيا

 .بازگردد

 »فلسطين را آزاد کنيد«تگ  ت کردن ھشئي وان دايرکشن، پس از توئیک، عضو گروه موسيقی بريتانيازين مال

(#FreePalestine) او از جمله تھديد به . تر، با انتقادھای زيادی روبه رو شدئيکننده در تو ميليون دنبال ١٣ برای

 .ت شدئيھزار بار تو ١٣٠ت او ئياين تو. مرگ ھم شد

مان را  که وزير امور خارجه حالم بد شده از اين«: ، در تويتترش نوشتامريکائینده و بازيگر جان ليجند، خوان

قدر دوستش دارد در حالی که کابينه اسرائيل  زند که به اسرائيل بگويد که چه بينم که با شور و ھيجان زور می می

 ».کند روی او خرابی می

او مدعی شد که . حدود ھشت دقيقه بعد آن را حذف کرد):  #FreePalestine(ت کرد ئي، توامريکائیريانا، خواننده 

 .تگ تصادفی بوده است انتشار اين ھش

شھروندان غيرنظامی « که سؤالدر پاسخ به اين » تی ام زد« با سايت ئی، در گفتگوامريکائیجوان ريورز، کمدين 

ھا  اون. برام مھم نيست«:  گفت ،» بروندشوند به کجا بايد ھا ميان اسرائيل و غزه گرفتار می که در تبادل آتش

 ».خودشون شروع کردند
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رو شده بود وقتی  به ھا رو ھا و حاميان آن  با پاسخ خشمگينانه فلسطينی٢٠١١، در سال امريکائیکتی پری، خواننده 

 .ھا خواسته بود که برای اسرائيل دعا کنند تری خطاب به ھوادارانش از آنئيکه در تو

. موضوع انسانيت است«:  ساله، عکسی را در اينستاگرام خود گذاشت و نوشت٢٢نده و بازيگر سلنا گومز، خوان

لطفا به ياد داشته باشيد چيزی را که . لطفا برای آن خانواده ھا و کودکان دعا کنيد«: او نوشت» .برای غزه دعا کنيد

، تغييرآن . الھام ببخشيم و عشق بورزيمم که کمک کنيم، ئيجا ما اين. ھا نيست ھيچ کدام اين. در زندگی مھم است

 .ت برگزيدئيرا برای اين تو» ما نسل بعد ھستيم«او ھش تگ » .خودتان باشيد

خب اگر سلنا اين را گفته، بذاريد ... اوه، سلنا گومز، آره، « :گونه داد زد جواب او را اين ام جوان ريورز در سايت تی

 ».ت بنويسه يا نهتونه امالی فلسطين رو درس ببينيم اصال می

: بوکش گذاشت و زيرش نوشت شان را در فيس و دختران) ھمسرش( نيکول کيدمن ويدئوی کوتاھی از کيت اربن

او عبارت دعا برای صلح را . رويم که برای صلح دعا کنيم کيت، دخترھا و من ھم داريم ھمراه ربا مک انتاير می«

 (PrayForPeace#) .ھش تگ کرد

صرف اشاره به اسرائيل يا ھر گونه زير «:  برنامه ديلی شو، در اظھار نظری محتاطانه گفتجان استوارت، مجری

 ».ھای اسرائيل لزوما به معنای طرفداری از حماس نيست  يا بشردوستی سياستئی بردن کاراسؤال

. سترود، در اين مدت سکوت کرده ا استيون اسپيلبرگ، که از حاميان ھميشگی و جدی اسرائيل به شمار می

ترين حاميان اسرائيل اکنون از  ترين و شناخته شده برخی از برجسته « :نويسد ش ژورنال در اين زمينه میئيجو

تر  کنند کم کنند، در اين بحبوحه سعی می ھا که در زمان آرامش مشتاقانه از اسرائيل حمايت می آن. ھميشه ساکت ترند

 ».از ھميشه اظھار نظر کنند

 در اين خصوص را شايد بتوان اعالم موضع و  ای از ھاليوود تيون اسپيلبرگ و بخش عمدهبا اين حال، سکوت اس

 .اش، نارضايتی از آن رضايت تلويحی از اقدام اسرائيل يا شايد ھم بر عکس. ای از نوع ديگر دانست بيانيه

  

  حمايت ھنرمندان کشورھای عربی از مردم فلسطين و لبنان

اما برخی . ھا ھستند ديده فلسطين قرار گرفته و حامی و پشتيبان آن ر کنار مردم ستمھا است که د ھنرمندان عرب سال

چنين به ظلم و محروميت مردم  گری حکومت اسرائيل و ھم طلبانه و اشغال  نيز نه تنھا به سياست ھای خشونت

 برابری مردم اسرائيل و بندند، بلکه با آوردن انواع و اقسام توجيھات، حتی حاضر نيستند از حقوق فلسطين چشم می

طلبان ھر دو طرف را محکوم کنند و در عين حال حکومت اسرائيل  طلبان و خشونت فلسطين سخن بگويند و جنگ

 !گر بنامند را اشغال

  

  !ھا برای اجرای يک کنسرت دادن چک سفيد اسرائيلی پس 

نامه از طريق ايميل برای  يافت دعوت پس از در خواننده عرب مراکشی اعالم کرد كه» ليلى غفران«چند سال پيش، 

گفته ليلی در اين  به. اجرای کنسرتی در اسرائيل در ازای يک چک سفيد به اين درخواست پاسخ منفی داده است

تواند مبلغ مورد در خواستش را  نامه به او پيشنھاد شده است در صورت اجرای کنسرت در تل آويو می دعوت

 . مطالبه کند

: ل پرده برداشتئيصاحبه با العربيه از دعوت غير منتظره اسرائيل برای اجرای کنسرت در اسراليلى غفران، در م

ھاى برگزارکننده کنسرت فرستاده است و نيز تھيه نيازھای ضروری مانند محل  نامه را يكى از شركت اين دعوت
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ه دالر را براى وى در برابر اقامت در ھتل را نيز به عھده گرفته است، افزون بر آن شركت ياد شده چك سفيد ب

  . شركتش در اين کنسرت وعده داده است

ھای خود براى قانع کردن  چنان به تالش ھا، شركت اسرائيلى ھم خواننده مذكور اشاره كرد كه پس از رد اين مشوق

گويد  غفران میليلی . اش نخواھند زد او ادامه داده است و به او گفته است که مھر ورود به اسرائيل را در گذرنامه

 .آيد شمار می ھا شرم و ننگ به وجود مھر ورود به اسرائيل در گذرنامه براى عرب

  

  اردن٢٠٠٨جشنواره 

. اجرای موسيقی و کنسرت تنھا منحصر به اقدامات فردی نبوده است ھای خوانندگان پيشرو عرب برای تحريم

ھا و اعتراضات بسياری از ھنرمندان کشورھای  ، با تحريم٢٠٠٨طور مثال جشنواره فرھنگی اردن در سال   به

دھی و برگزار کننده  شد سازمان بود که در آن گفته می» شايعاتی«ھا و اعتراضات  سبب اين تحريم. عرب مواجه شد

گرد اشغال فلسطين  اين جشنواره شرکتی فرانسوی است که از حاميان حکومت اسرائيل است و مراسم شصتمين سال

که عنوان شد شرکت ديگری   و اينمسألهبا ورود رسمی پادشاه اردن به اين .  برگزار کرده استرا نيز اين شرکت

 . ھا کم شد و جشنواره برگزار گرديد عھده بگيرد بسياری از التھاب  قرار است برگزاری مراسم را به

ورھای خود را سنديکای ھنرمندان در کشورھای اردن، مصر سوريه و لبنان پيش از اين شرکت ھنرمندان کش

  .خاطر شايعات مطرح شده از شرکت در اين جشنواره منع کرده بودند  به

  

   ھنرمند خواستار شکست حصر غزه١٠٠

 فعال صلح اين کشور در کشتی ٩پس از حمله ارتش اسرائيل به کاروان آزادی غزه و کشتار  از سوی ديگر،

زی کاروانی ديگر و شکست حصر غزه اعالم آمادگی اندا  کشور عربی برای راه١٤ نفر از ھنرمندان ١٠٠مرمره، 

 .اين گروه ھدف از اقدام خود را حمايت از ھنرمندان فلسطينی و حمايت از ھنرمندان غزه اعالم کرده بودند. کردند

او يک روز پيش با .  ساله به عنوان برنده اين مسابقه اعالم شد٢٣، محمد عساف ٢٠١٣ جون ٢٢عصر روز شنبه 

  .ديگر از مصر و سوريه رقابت کرده بوددو خواننده 

شود  را برد که برای کشورھای عربی برگزار می (Arab Idol) جايزه مسابقه تلويزيونی عرب آيدل عساف، محمد

ھا نفر در   اين مسابقه در بيروت، پايتخت لبنان برگزار شد و ميليون.شوند و در آن استعدادھای تازه کشف می

  .ن بودندکشورھای منطقه تماشاگر آ

او در اين ترانه خواستار . ھای سياسی ھم دارد ای که محمد عساف روز جمعه خواند و با آن برنده شد، اشاره ترانه

 .شدن چفيه فلسطينی و اتحاد شده است برافراشته

در پی پيروزی اين خواننده جوان، ساکنان شھر غزه و شرق 

اختند و ھا ريختند، به رقص و شادی پرد اورشليم به خيابان

 .بازی کردند آتش

 را فلسطين عساف، محمد« :نوشته ترئيتو در نويس  وبالگ يک

 خند لب اشغال دوران سال ۶۶ در که مردمی برای ولی نکرد آزاد

  ».آورد سرور و شادی اند،  نزده
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خواننده س دولت خودگردان، از فلسطينيان خواسته بودند از اين ئيھای فلسطينی از جمله محمود عباس، ر  چھره

 .حمايت کنند

 غزه در اختيار کنترول. محمد عساف گفته با اصرار، مقامات حماس را راضی کرده که بتواند غزه را ترک کند

 اين خواننده جوان که برای مسابقه ورودی عازم مصر بود، در مرز رفح معطل شد و با تاخير به .گروه حماس است

کننده فلسطينی ديگر نوبتش را در مسابقه ورودی به محمد عساف داده و به اين ترتيب    يک شرکت.اين برنامه رسيد

 .او توانسته است به مسابقه راه پيدا کند

  !ميخوان م ھم میيجنگ ما ھم می: حمد عساف

 . ھای عاشقانه و خوانندگی در مراسم ازدواج ساكنان غزه مشھور و محبوب است ل ترانهيدل وی به

ل به مقامات ئينی در بند اسرايان فلسطي زندانئیت از اعتصاب غذايك مھاجر از غزه است قبال ضمن حماي كه عساف

محمد عساف از طرفداران وحدت . م ھميم بخوانيتوان م، اما میيكن ن جنگ میيتی حماس گفته بود ما برای فلسطيامن

ن يبرد اما خانواده وی در فلسط به سر میروت يھر چند عساف در ب. ھای غزه و كرانه باختری است نیيفلسط

م و اشك يكرد ون مسابقه او را تماشا میيزياند ما ھر جمعه از تلو ن، خانواده عساف گفتهيگزارش گارد به. ھستند

  .ميم چون دلتنگ او ھستيختير می

ره در مصر او در شھر قاھ.  است  ساله يک بازيگر و خوانند مصری٣٣، )تامر حسنی شريف عباس( تامر حسنی 

او نيز در حمايت از مردم فلسطين و لبنان . کند و از پدری مصری و مادری سوری زاده شده است زندگی می

 . در ھر رنج مصيبت؛ خوانده است- ای با نام  ترانه

ھای کشته و مجروح شدن کودکان فلسطينی و لبنانی مرا  ديدن صحنه: تامر، درباره علت خواندن اين ترانه گفته است

  . در ھمين حال دست به قلم بردم و متن اين ترانه را نگاشتم. کرد راحت مینا

چنين جھان عرب  ترين ھنرمندان عراق و ھم  مشھور به کاظم الساھر، يکی از بزرگکاظم جبار ابراھيم السامرائی،  

وی نيز در .  در شھر باستانی موصل در شمال عراق زاده شد١٩٦١ دسامبر ٩کاظم در . در عرصه موسيقی است

 حمايت از مردم لبنان در برابر حکومت اسرائيل سه کنسرت برگزار کرد

ه خيريه برای حمايت از مردم لبنان مؤسسوسيله يک   ھزار دالر به١٨ نيز مبلغی در حدود  ٢٠٠٦الساھر در سال 

ای بود که الساھر  آوری اين ميزان کمک از طريق مؤسسه خيريه جمع. از طريق سفارت اين کشور در بغداد فرستاد

  . کرده بودتأسيسھای خيريه پيش از آن  خود برای حمايت از مردم عراق و ديگر فعاليت

ھای  او نيز در حمله اسرائيل به لبنان کاروانی از کمک. ھنرمند ديگری از کشور تونس استلطيفه العرفاوی، 

 .ھنرمندان عرب ترتيب داددوستانه برای فرستادن به اين کشور ھمراه با تعدادی از ديگر  انسان

ريزی در جنوب لبنان ديده بود  ھای جنگ و خون که صحنه ھای خود را پس از آن ادامه اجرای کنسرتنوال الکويتی، 

  .متوقف نمود

 .ان قانا توسط ارتش اسرائيل متوقف نمودئيعام روستا ھای خود را پس از قتل  اجرای کنسرتحسين الجاسمی،

، تمام جوايزی که به اين مناسبت ٢٠٠٨ كشورھای عربی در آن سال ئیاقی و ملكه زيباخواننده عركلوديا حنا، 

  .ھا کرد ھای لبنانی نيازمند و کودکان آن گرفته بود را تقديم خانواده

 عنوان مثال، يکی از کسانی که زندگی ھنری خود را  به. شود حمايت خوانندگان عربی منحصر به زمانی خاص نمی

ديده فلسطين  او دنبال شھرت نبوده و تنھا به موسيقی و مردم ستم. است» ريم بنا« کرده است وقف مردم فلسطين
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 برای ئیھا آن زمان بنا کار خود را با خواندن ترانه. گردد زمان شھرت او به دھه نود ميالدی برمی. انديشد می

 .کودکان فلسطينی آغاز کرده بود

من به فکر شھرت رسيدن خود نيستم و در : بری عربی، گفته استھای خ بنا در پاسخ به پرسش يکی از پايگاه

دھم تنھا برای خدمت به ملت فلسطين و برای  ھايم انجام می وسيله ترانه  عنوان يک ھنرمند به چه به حقيقت ھر آن

ا با گر ر من امروز چھره زشت دشمن اشغال. برند نشان دادن فاجعه انسانی است که مردم اين کشور از آن رنج می

  .کنم صدای خود و موسيقی به مردم دنيا منتقل می

ای  کننده غذا، بيانيه اخيرا اتحاديه سينماگران و ھنرمندان عرب در قاھره برای حمايت از اسرای فلسطينی اعتصاب

  .اسرا شدند» عادالنه«و » مشروع«مطبوعاتی منتشر و در آن خواستار تحقق مطالبات 

  . جھان عرب عنوان شدمسأله فلسطين مسألهمطالبات اسرای فلسطينی عادالنه و » ربانجمن ھنرمندان ع«در بيانيه 

ھای   اصلی ملتمسأله کرد که موضوع فلسطين ھمواره تأکيدانجمن سينماگران عرب که مقر آن در قاھره است، 

ه پيگيری شان اعتصاب عذا کردند، روزان  اسرای فلسطينی را که برای بھبود اوضاعمسألهعربی است و مردم 

  .کنند می

در ادامه بيانيه آمده است که اعتصاب غذای نامحدود اسرای فلسطينی دفاع از ھويت فلسطين و تقويت جايگاه حقوقی 

  .ھا است  بر مبارزه و مقاومت آنتأکيدو قانونی اسرا و 

  

  محمود درويش چھره معروف ادبيات پايداری فلسطين

  

متولد » بروه« نام ای از فلسطين به ، در دھکده١٩٤١ چ مار١٣اری، در ادبيات پايدچھره معروف  محمود درويش 

   در فلسطين اشغالی است ترين شاعران عرب بود که شعرھايش محصول آوارگی وی يکی از سرشناس. شد

ان اش به لبن ھمراه خانواده ھا، اين دھکده را به آتش کشيدند و محمود درويش شش ساله بود که مجبور شد به اسرائيلی

ھا خارج شد و ھنگامی که اھالی  از دست اسرائيلی» بروه«ھای بسيار دھکده  سرانجام پس از مقاومت. پناھنده شود

 .وارد دھکده شدند ھمه چيز از بين رفته بود

. کرديم ای آرام و زيبا زندگی می در دھکده. به ياد دارم که شش ساله بودم«: گويد  میئیوگو محمود درويش، در گفت

مادرم . ھای تابستان که معموال عادت اھل ده اين است که روی پشت بام بخوابند در يکی از شب. ه ياد دارمخوب ب

ھای  گلوله. کنيم ھا فرار می ناگھان مرا از خواب بيدار کرد و ديدم که داريم با صدھا تن از مردم دھکده در ميان بيشه

  »...گذشت سربی از روی سر ما می
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چاپ . ترجمه شده است» تراب حق شناس« شعر محمود درويش؛ توسط زنده ياد رفيق ؛ مجموعه»در محاصره«

 - ١٣٨۵در تابستان ) گوتنبرگ( خانه ھنر و ادبيات و) استکھلم( آلفابت ماکزيما«اول آن در سوئد؛ از سوی نشر 

 منتشر شده ٢٠٠٧سال در  انتشارات انديشه و پيکار چاپ دوم آن نيز در نشر اينترنتی،چنين   منتشر شده و ھم٢٠٠۶

  .است

. تر نداشت  سال بيش١٤محمود درويش بعدھا در مبارزات مردم فلسطين حضور فعالی پيدا کرد و اين زمانی بود که 

بايد مرتب خود را به صورت ھفتگی معرفی .  بودپوليسدر شھر حيفا به زندان افتاد و از آن پس مرتب گرفتار 

  .کرد می

زمانی که در مدرسه در حال تحصيل بود شروع کرده بود و نخستين مجموعه محمود درويش، سرودن را از 

ھای  اش برگ با دومين مجموعه.  منتشر شد يعنی زمانی که تنھا نوزده سال داشت١٩٦٠ در سال  آثارش 

اشعارش دارای دو . عنوان يکی از شاعران پيشرو شعر مقاومت شناخته شد  به١٩٦٤، )اوراق الزيتون( زيتون

  .عشق و سياست:  عمده و کلی استموضوع

  .، برای ادامه تحصيل به مسکو سفر کرد و پس از مدتی به قاھره رفت١٩٧٠وی در سال 

س اتحاديه ئيچنين ر درويش ھم. بخش فلسطين بود  سازمان آزادیئیمحمود درويش، چند سال عضو کميته اجرا

» الکرمل«ھای ادبی و مدرن جھان عرب به نام  امهن ترين فصل گذار يکی از مھم نويسندگان فلسطينی است و بنيان

 . کردندتأسيسالمللی نويسندگان را  ، پارلمان بين»ر بورديوئيپ«، »ژاک دريدا«محمود درويش ھمراه با . است

ھای   ھنر ، جايزهئیآسيا-  صلِح لنين، جايزه لوتس از انجمن نويسندگان آفريقا  ابن سينا، جايزه محمود درويش جايزه

خود   فرانس و مدال آثار ادبی و جايزه آزادی فرھنگی از بنياد لنان و جايزه صلح شوروی سابق را بهحماسی

 . حکمت به او تعلق گرفته است  ناظم  نيز جايزه٢٠٠٣نوامبر . اختصاص داده است

 کار مشغول  انجمن آزادی فلسطين و گرداننده مرکز تحقيقات فلسطينی به عنوان سردبير ماھنامه محمود درويش، به

، در اعتراض ١٩٩٣شد اما شش سال بعد در سال   ھيئت اجرائی جنبش فتح ملحق  ، به کميته١٩٨٧بوده و در سال 

  .گيرد نامه صلح اسلو از اين سازمان کناره می به موافقت

   وانگيزی به ياسر عرفات ، در يک اقدام حيرت١٩٩٤نامه بود که جايزه صلح نوبل سال  خاطر ھمين موافقت به

  .شيمون پرز و اسحاق رابين تعلق گرفت

نگار آغاز کرده و تا مدتی روزنامه االتحاد را  عنوان روزنامه  محمود درويش، فعاليتش را به١٩٦١در سال 

.  جنبش فتح کار کند ، فلسطين اشغالی را ترک گفته و به بيروت عزيمت کرد تا برای١٩٧١در سال . سردبيری کرد

کار   چندی به  سردبير ارشد گاھنامه فرھنگی ادبی الکرمل  و جله ماھانه شئون فلسطينيةعنوان سردبير م او به

جا  اش را از آن  جنبش فتح مرکز فرماندھی ، به لبنان يورش برد و١٩٨٢وقتی اسرائيل در سال . مشغول بوده است

  .انتقال داد و محمود درويش به قبرس نقل مکان کرد

ھای   کتاب  محمود درويش در  کردن آثار  ضميمه و پرورش اسرائيل پس از  ، وزير آموزش٢٠٠٠ مارس  در

  . جدی روبرو ساخت درسی، دولت ايھود باراک را با بحران

اگر يک تن را برای نمونه بخواھيم انتخاب کنيم که «: نويسد محمدرضا شفيعی کدکنی درباره محمود درويش می

   ».حمود درويش استشود، م شعرش با نام فلسطين ھمواره تداعی می

؛ )١٩٦٦( ؛ عاشقی از فلسطين)١٩٦٤( ھای زيتون برگ: او حدود بيست و دو مجموعه شعر منتشر کرده است

؛؛ دوستت )١٩٧٠( ميرند ھا در الجليل می ؛ گنجشک)١٩٧٠( خيزد ؛ دلدار من از خواب خود برمی)١٩٦٧( آخرشب
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؛ )١٩٧٥( ؛ آنک تصوير او و اينک انتحار عاشق)١٩٧٤( ٧؛ اقدام شماره)١٩٧٢(دارم دارم، يا دوستت نمی می

؛ آن ترانه است، آن ترانه )١٩٨٤( ای برای مدايح دريا ؛ محاصره)١٩٨٣( ؛ ستايش سايه بلند)١٩٧٦( ھا جشن

؛ )١٩٩٠( بينم خواھم می چه را می ؛ آن)١٩٨٩( ؛ تراژدی نرگس، کمدی نقره)١٩٨٦( تر ؛ سرخ گلی کم)١٩٨٦( است

؛ حالتی )٢٠٠٠( ؛ ديوارنگاره)١٩٩٥( ؛ سرير زن غريبه)١٩٩٦( ؛ چرا اسب را تنھا گذاشتی؟)١٩٩٢( يازده ستاره

 .)٢٠٠٥( ؛ چون شکوفه بادام يا دورتر)٢٠٠٤(؛ بر کرده خود پوزش مخواه)٢٠٠٢( از شھربندان

دوه ھای روزانه ان ھا يادداشت ترين آن چند کتاب نثر نيز از محمود درويش منتشر شده است که از درخشان

 . است١٩٨٧(ای برای فراموشی  و حافظه) ١٩٧٦( عادی

  . در گذشتامريکا در پی عمل جراحی قلب در تگزاس ،٢٠٠٨محمود درويش در اوت 

 

  شعر مقاومت فلسطين و زبان انقالب 

 ! ميرسد كه جھان را عوض كرده باش روزی می

  

  ح القاسمي با سممصاحبهدر 

ن ياگر بتوان ابوسلمی، كمال ناصر و مع. خواندند ن میيعر مقاومت فلسطكی از اضالع مثلث شيح القاسم را يسم

ن و يتر القاسم مھم حيش و سمياد، محمود درويق زيد، توفيد نامين در تبعيداران شعر فلسط سو را پرچميبس

ن سه ير ااری از منتقدان ادبی، اشعاياز نظر بس. ن ھستندين سرزمين در داخل ايداران شعر فلسط ن پرچميتر برجسته

ان تحت اشغال و مردم كشورھای عربی را با ينيك حلقه وصل، فلسطيچون  ن، ھميشاعر بزرگ معاصر فلسط

 و ١٩٨٧ش از آغاز انتفاضه اول در سال يژه پيم قرن به ويش از نيب برای بين سه اديگر متحد كرد و اشعار ايكدي

  . ن بودي، زبان حال مقامت فلسط٢٠٠٠انتفاضه دوم سال 

ا آمد و ين به دنيان شمال فلسطيای از دروز ، در شھر زرقا در اردن فعلی در خانواده١٩٣٩ مه ١١القاسم روز  حيسم

مارستانی در شھر صفد ي، در ب٢٠١٤در شھرھای رامه و ناصره بزرگ شد و در روز سه شنبه، نوزدھم آگوست 

ژه، يبه و. ادگار گذاشته استيه و ترجمه به شنامي كتاب در قالب شعر، داستان، نما٦٠ش از يح القاسم بيسم. درگذشت

ھای  ھا در نامه آن.  شھرت فراوان دارد١٩٧٠ش در طول دھه ينگاری او با دوست و ھمكارش محمود درو نامه

آھنگان جنبش  شيح القاسم از پيسم. اند ز پرداختهياسی نين سيخی خود عالوه بر مسائل شعری و ادبی به مضاميتار

ه ي نو ارائیراث كھن را با رنگ و بويمی ميھای قد ر اسطورهينظ او با مھارتی كم. ن عرب بود در شعر مدرئینوگرا

ح القاسم عالوه بر يسم. دانند رو سبك او میيان نوگرا و مترقی عرب خود را پياری از سخن سرايبس. داد می
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ھای فراوان سروده  اند، ترانه  شدهك سرودهئيا اركاي» كھنه«ھای غرا، كه به زبانی فاخر و گاه  دهيشعرھای نغز و قص

اری را در يز بسين جوايچن او ھم. اند ن خوانندگان در سراسر جھان عرب زبان خواندهيتر ھا را مھم است كه برخی آن

ح يسم. ا، فرانسه و مصر اشاره كرديزه شعر در اسپانيتوان به جا حوزه شعر كسب كرده است كه از آن جمله می

ز ياو چند سال ن. ر شد و به زندان افتاديل دستگياسی خود بارھا در اسرائيت ادبی و مواضع سيالقاسم به خاطر فعال

ژه در شوروی يو د در خارج، بهيز به حالت تبعياو چند سالی ن. سر برد و از ھر كاری منع شد در حصر خانگی به

اری از شعرھا يرگ منتشر شده و بسح القاسم، به زبان اصلی عربی در ھفت مجلد بزيآثار كامل سم. سر برد سابق به

او چند سال . سی، فرانسوی، روسی و فارسی ترجمه شده استيگر، از جمله انگليھای د و كارھای ادبی او به زبان

ن يكی از آخرياو در . المللی كتاب تھران شركت كرد نيشگاه بين نمايران كرد و در چھارميش سفری به ايپ

  .ديگو ن میيخ پرتنش منطقه فلسطيعر در تارش از مرگش از نقش شيھا پ مصاحبه

ھا خواھند توانست ما  نيك حالت است كه ايتنھا در : سمياليسم، امپريونيبه گزارش روزنامه اعتماد، نژادپرستی، صھ

گذارم كسی انسان دوستی را از من  ھرگز نمی. مير پا له كنند، اگر وادارمان كنند انسان دوستی را فراموش كنيرا ز

 .رديتواند سنگرم را از من بگ كس نمی چيد و ھيمن خواھم جنگ. انسان دوستی سنگر من است.. .رديبگ

 ».سمينو ك كلمه ھم نمیين نباشم حتی ياگر خوشب«: دوار استين و اميز خوشبيح القاسم به ھمه چيسم

ر آن روز فردا نباشد، اگ. ميد كه ما جھان را عوض كرده باشين فردا رخ نخواھد داد اما روزی خواھد رسي ھمتغيير

 .حتما روز بعد است

نشسته بر . روم له در شھر راما میياش در روستای جل ح القاسم به خانهينی عرب سميدار شاعر مشھور فلسطيبرای د

وقتی پا به درون اتاق . نامند می» تونيای زيدر«ای است كه مردم محلی آن را  اش مشرف به دره دامنه كوه، خانه

زد و به زبان يخ شه به گردن دارد از جا برمیي كه ھمئیای بلند و شال قرمز آشنا ده در خرقهيم پوشگذارم، قاس می

ش ي مصاحبه با قاسم لغو شده است چون چندی پیتمام قرارھای قبل. اھالو سھال: ديگو عربی به من خوشامد می

. از به استراحت دارديارو درمانی نك جلسه دياند كه به سرطان مبتال است و ھر بار پس از  ص دادهيپزشكان تشخ

س و از ينو س، مترجم و فرھنگيدكتر نازه قس. ن از خوش شانسی من استياما ا امروز حال او خوب است و ا

 .كند دار ھمراھی میين ديعنوان مترجم در ا ح القاسم مرا بهيمی سميدوستان قد

اند را به دستش  ده شدهيز مرتب چي كه روی مئیھا ك جلد از انبوه كتابيزند و  خندی می طنت به او لبيقاسم با ش

فھمم  من كه نمی«: ديگو قاسم با خنده می.  است كه به تازگی منتشر شدهئیايدھد، ترجمه اشعار او به زبان رومان می

ھای او تحت عنوان  كتاب مجموعه ای است از نوشته» .د تو بلد باشیيستم، شاي بلد نئیايچه نوشته، چون رومان

اگر چه در .  با تجربه ترجمه شده استئیايگر رومان تونا دو پژوھشيل بيگور و گابري كه توسط جورج و گر»شعر«

تر او را  ای عرب، كميسراسر جھان عرب زبان، القاسم شاعری مشھور و شناخته شده است اما خارج از مرزھای دن

سی يی ترجمه شده و مترجم آن ھم ھمان دكتر قسسيتر از آب، به زبان انگل كی از آثار او، غمناكيتنھا . شناسند می

 .است

ات در ين تجربير شد و اياسی درگيھای س تيشدت در فعال ه احكام سخت دولت نظامی، القاسم بهيبرای مبارزه عل ...

شناخته » شاعران مقاومت«كی از اعضای يعنوان  پس از آن، شاعر جوان به. شعر او به خوبی منعكس شده است

خواھانه  اد كه شعرشان بخشی از جنبش آزادیيق زيش و توفيچون محمود درو نی ھميز شاعران فلسطگروھی ا: شد

گران به من ين لقبی بود كه ديا«: ديگو القاسم می. پرسم می» شاعر مقاومت«از او درباره عنوان . ان بودينيفلسط

ن و جھان عرب، بلكه شاعر يت فلسطمن شاعر مقاومتم، اما نه فقط شاعر مقاوم. كنم دادند و به آن افتخار می
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اسی، به يھای س شنامه، رمان و مقالهيع آثار او، از جمله شعر، نمايمجموعه وس» مقاومت در جای جای جھان

ن، يعالوه بر ا. پردازد االت متحده میيھای حقوق مدنی در ا ن و جنبشيكای التيتنام و آمريچون جنگ و مسائلی ھم

ل بود كه از رفتن به خدمت ين دروزی در اسرائياو نخست. ن شده استياش ھم عج اسیيھای س تيشعر او با فعال

ا آمده است، يون نوشت كه او برای شعر به دنيد بن گوريوير وقت، ديای به نخست وز نظامی سر باز زد و در نامه

 .نه برای اسلحه

انه يب در منطقه خاورمكند كه انقال د میيرسد او تاك وقتی صحبت به مبارزات امروز در جھان عرب می

ت در جھان عرب رو به ترقی و بھبود برود چرا ينی بود كه وضعيب شيقابل پ«: ديگو القاسم می. ر استيناپذ اجتناب

گر شاعران يكالم با د شعر او، ھم» .دا كنديشه ادامه پيتواند برای ھم كتاتوری نظامی و فساد نمیيت ديكه حاكم

شه يمن ھم«:  در راه استتغييرن بود كه يشه خوشبياو ھم.  استتغييرام يپاسی در سراسر جھان عرب حامل يس

ك ي... عی ينه منطقی است و نه طب. تا ابد حاكم باشد... كتاتوری و فساد نخواھد توانست در جھان عرب ويام كه د گفته

واھم رفت و پابرھنه در جا خ روزی برسد، به آنيام، آن زمان كه انقالبی در تونس به پ ن را گفتهيگر ھم ايبار د

د، فعاالن تونسی القاسم را دعوت كردند يروزی رسيوقتی انقالب در تونس به پ( ».ديبه خواھم دويب بورقيابان حبيخ

 .)ابان اصلی شھر قدم بزنديجا برود و پابرھنه در خ تا به آن

ا، يه مالقات با شاعران متعدد در آسھا ترجمه شده است، القاسم ب اری از زبانيبا مجموعه آثاری كه تا به حال به بس

 .ه دعوت شده استيكا و روسيقا، آمرياروپا، شمال آفر

. اری برای ارتباط با مردم دارديت بسياست و معتقد است شعر ظرف» قیيحركت انقالبی حق«ك يف او از شعر يتعر

ارم، ھمه دوستان من، ھمكاران من،  و تحول سھمی دتغييرن يم كه در ايتوانم با افتخار بگو من می«: ديگو القاسم می

  ».ميخ ساز بدانيبرند، سزاوارند كه آنان را تار اری میيون كه رنج بسيانقالب

نجم كسی بود كه القاسم را در جلسات شعر خوانی . ن بودياو از درگذشت شاعر انقالبی مصری احمد فواد نجم، غمگ

ك شاعر ياو «: ديگو ف نجم میيالقاسم در توص. ودج فارس ھمراھی كرده بيدر قاھره و در سراسر كشورھای خل

ای عرب را دوست  اگر چه القاسم شعر محاوره» .ن بار ھم به زندان افتاده بوديچند. ك مبارز واقعی بوديواقعی، 

ك عرب، من طرفدار وحدت اعراب در جھان يعنوان  به«. سديل بنويدھد خود به زبان عربی اص ح میيدارد اما ترج

ماھای يكه به واسطه قدرت و اسلحه و ھواپ د به معنای واقعی كلمه متحد باشند نه آنيمردم عرب با. عرب ھستم

 » .رنديجنگی شانه به شانه ھم قرار بگ

سی و فرانسوی در يھای انگل پلماتيعنی توافق ديبه گفته خود اوست، » كاتيپ-كسيت سايجنا«ن پاسخ القاسم به يا

ن يده من ايعق به«. انه در جھت اھداف و منافع غربيه كردن خاورمطول جنگ جھانی اول بر سر تكه تك

 ».خ عرب استين فاجعه در تاريتر بزرگ

ان يپا«شعر . شود ده میي از موضوعاتی است كه در تمامی اشعار القاسم دیكيخی، يات تاريگونه جنا نيجه اينت

ان دادن به يحلی برای پا دا كردن راهياز به پيز نن اشعار اوست كه ايتر كی از شناخته شدهي» ك زندانبانيوگو با  گفت

ن شعر، قاسم به يدر ا. كند آورد صحبت می ن كه عدالت را برای تمام احزاب به ارمغان میيل و فلسطيری اسرائيدرگ

ن شعر يح ايشاعر در توض. »نميب تری می از پنجره سلول كوچكم، تو را در سلول بزرگ«: ديگو زندانبان می

ك سلول كوچك زندانی كند، اما خود يتواند مرا در  چنان ادامه دارد، او می ری ھمين درگي كه ائیجا ز آنا«: ديگو می

ن تم در بخش اعظمی از يا» .ام ستم كه زندانیين فقط من نيا. تمام كشور سلول زندان اوست. ك زندانی استياو ھم 

 .ن مخاصمه وجود دارديانی است كه در دل اھای انس وجوی ارزش زمان در جست آثار او حضور دارد و شاعر ھم
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و / زنند خند می نم كه به من لبيب درختانی را می/ ك سلول كوچكم يھای بار از پنجره: وگو با زندانبان ان گفتياز پا

ك يھای بار از پنجره/ ان برای منيان و دعاگوي گرئیھا و پنجره/  كه پرند از برادران و خواھرانم ئیھا پشت بام

  ! نميب سلول بزرگ تو را می/ وچكم سلول ك

كند كه ای كاش قاتل  كه نامه ای است خطاب به كسی كه او را خواھد كشت، آرزو می» ت سفريبل«القاسم در شعر 

ت او با وجود آن ھمه ظلم و يگاھی انسان. وجوی صلح و آزادی سفر كند تش را بردارد و در جستيب او بلياز ج

 .آورد  را به شگفت میده است، خوانندهيستمی كه كش

سوی دشت و باران  كی بهي/ سوی صلح  كی بهي/ افتي خواھد ئیھا تيبم بليقاتل در ج/ روز مرگ من : / ت سفرياز بل

  .برو: كنم ای التماس می  كه مرا كشتهئیبه تو/ ندازيكنم، دورشان ن التماس می/ گری به وجدان بشری يو د/ 

بند  ھا باور دارد پای  كه به آنئیھا و خودش بارھا به زندان افتاده اما به ارزشالچاپ شده  اشعار قاسم بارھا ممنوع

ر پا له يھا خواھند توانست ما را ز نيك حالت است كه ايتنھا در : سمياليسم، امپريونينژادپرستی، صھ«: مانده است

... رديدوستی را از من بگ نگذارم كسی انسا ھرگز نمی. ميكنند، اگر وادارمان كنند انسان دوستی را فراموش كن

 ».رديتواند سنگرم را از من بگ كس نمی چيد و ھيمن خواھم جنگ. دوستی سنگر من است انسان

د يد كه دكترش تاكيگو زند و می خندی می لب. گارش را روشن كنديكند تا س م مكثی میيديوگو كه رس جای گفت نيبه ا

ن روزھا ياری ايصداھای تازه بس«: ديگو القاسم می. شد وان میصحبت به شاعران ج. گار را ترك كنديد سيكرده با

 ».نديگو  شعر میئیباي جوان كه به زیشود، دختران و پسران ده میيای شعر شنيدر دن

بارھا شاعران جوانی «: ديگو اتش با شاعران جوان میير چند روزنامه و مجله بوده از تجربياو كه خود مدتی سردب

ه شعرھای من ين شعر شبين ايگفتم بب ھا می شه به آنيھم. ھايشان را به من دادند تا بخوانماند و شعر ش من آمدهيپ

دوست دارم . ه به شعرھای من باشديت شبيدوست ندارم شعرھا. ه به خودت باشديس كه شبيبرو شعری بنو. است

وگو بر آن  دامه گفتده راسخ اوست و دوباره در اين عقيا» .نميزبان خاص خودت و صورت خودت را در شعر بب

ه به من يخواھد شاعران نسل بعد از من شب اصال دلم نمی. ام ش گرفتهياست را در پين سيشه ھميھم«: كند د میيتاك

  ».باشند

كند نسل جوان  د میي قرار داده اما خود تاكتأثيرار تحت يش نسل جوان شاعران را بسيكه القاسم با شعرھا با آن

ورزی،  در عشق. عيل و بديه به خودش باشد، كامالاصيخواھد نسل بعد شب دلم می«. دا كننديپد راه خود را يشاعران با

 » .ر باشند اما اصالت و تازگی خود را حفظ كننديپذتأثيرادگرفتن يخواھی، در خواندن و نوشتن و در  در آرمان

از او . رمان قرار گرفتهص دادند القاسم مبتال به سرطان است و از آن پس تحت ديش پزشكان تشخيدو سال پ

ك انسان است و بخشی از يشاعر «: گذار بودهتأثير با مقوله مرگ تا چه اندازه بر شعر او ئیارويپرسم رو می

شك ھر  ب بیين ترتيبه ھم. عت استين طبيرم و جسم من بخشی از ايگ  میتأثيرعت يات در طبتغييرمن از ... عتيطب

  ».گذار استيرتأثم يھا ی در جسم من در نوشتهتغيير

دوار يچنان ام اما ھم. ديآ د به سراغم میيگاه شك و ترد. تر شده است رنگ نانم كمياطم. ام تر شده آرام«: دھد او ادامه می

 :خواند م میيای از شعرش درباره مرگ را برا نوشد و تكه جرعه ای قھوه می» .نميو خوشب

و روحم رواندازی / جسم من تخت خواب توست / دل ندارم اما وحشتی ھم از تو در / تو را دوست ندارم ! ای مرگ

اما وحشتی ھم از / مرگ تو را دوست ندارم / ست ي برای من نئیدانم كه در كنار تو جا می/ كشی  ت میيكه به رو

  .تو در دل ندارم
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ھا و   شكستھا، تحوالت ناگھانی، شورش. اد بوده استيار زياست بسيای سيھای زندگی القاسم در دن بيفراز و نش

: ا دارديگری نسبت به دنيدگاه دي بوده حاال دئیگرا سم و افراطيعرب  پانتأثيراو كه در جوانی تحت . ات جھانیتغيير

كنی ھر  فكر می«: كند گاری كه در دست دارد به من اشاره میيد و با سيگو ن را میيا» ك مرد جوان،يعنوان  به«

  ».فتديد اتفاق بيبا... ن فرداين حاال، ھميھم... م برسدد به سرعت به انجايخواھی با زی كه میيچ

زمان و .  سال عمر دارم٧٥. كنم طور فكر نمی نيگر اياما من د«: دھد رود و ادامه می كند، به فكر فرو می مكثی می

در جھان به  تغييرد به زمان احترام بگذارم و برای رخ دادن يد عجله كنم و باياد داده كه نبايتجربه و زندگی، به من 

 ئیھای طوالنی احساس تنھا سال«: كند ف میيطور توص نياش را ا ت دوران جوانیيخشم و عصبان» .نميانتظار بنش

د ياھی و بدی بايای پر از سين دنيا. د فقط گوش كنديا بايد حرف بزنم و دنين منم كه بايكردم ا فكر می. كردم می

 ».صدای مرا بشنود

تی ندارد يش چندان اھميچرخد، برا ان مردم سراسر منطقه دھان به دھان میي القاسم در محيكه اشعار سم نيبا وجود ا

ام كه بعدھا مردم مرا  دهيد ھرگز از خودم نپرسيباور كن«: ای از خود به جا خواھد گذاشت كه چه نامی و خاطره

 ».اد خواھند آورديچگونه به 

روز شود، اگر يد، اگر عدالت اجتماعی در تمام جھان پن آزاد شوند، اگر جھان عرب متحد شوياگر مردم فلسط«

 ».تی ندارديابدا اھم. ا نهياد خواھد آورد يا كسی مرا به يست كه آيصلح در جھان برقرار شود، برای من مھم ن

از ... كنم ت نمیيع مستند را روايسم، وقاينو وقتی از انتفاضه می«. رود انداز شعر او از جھان عرب فراتر می چشم

 ».ميگو زی انسانی و جھانی سخن میيعنی از چين يسم و اينو س انتفاضه و معنای انتفاضه میح

. سمينو ك كلمه ھم نمیين نباشم حتی ياگر خوشب«: دوار استين و اميز خوشبيان باز به ھمه چيح القاسم در پايسم

اگر آن روز فردا نباشد، . ميه باشد كه ما جھان را عوض كردين فردا رخ نخواھد داد اما روزی خواھد رسي ھمتغيير

اگر قطرات آب روی . سنگ بازالت را تصور كن«:دھد طور ادامه می نيزند و ا او مثالی می» :حتما روز بعد است

د كه روی تخته يگر ھم نه اما روزی خواھد رسيك سال ديگر ھم نه، يك ماه ديسنگ چكه كنند، امروز نه، فردا نه، 

 ». شدای ساخته خواھد سنگ حفره

  

  نقش عنصر ھنر در مبارزه مردم فلسطين 

اين مسايل، گاه . اندھا را برای مردم توصيف کرده است که مسائل و دغدغهئیھاتمدن بشری، مملو از ھنر انسان

ھنر انسانی، نشان از ھويت و برخاسته از افکار و . اند انگيز بوده فردی و گاه جمعی و گاھی نيز شورآفرين يا حزن

دھند راھکار ھنر را برای بيان  داليل مختلف ترجيح می که شھروندان يک جامعه به ويژه آن ينی آن است بهب جھان

زيرا با .  که برای آنان ميسر است بيفزايندئیکارھاھا و نيز تاريخ و موجوديت خود به ھمه راهمواضع خود، نگرانی

 ملی و مذھبی را به کناری نھاد و با وجدان آگاه و توان ھرگونه اختالف سياسی، اجتماعی، زبانی و حتیھنر می

ھای بشری از جمله آزادی و مبارزه و مقاومت ای از جھان درباره ارزشعقل و منطق مخاطب در ھر گوشه

  .ھا ارتباط برقرار کرد جويانه در برابر سرکوب آن طلبانه و عدالت خواھانه و برابری آزادی

پيدايش فرھنگ و ھنر مقاومت اعم از موسيقی، عکس، نمايشنامه، شعر و در واقع شرايط خاص فلسطين، باعث 

-  مانند طراحی، کاريکاتور، خطاطی، نقاشی، مجسمهئیھا رشته. خود گرفته است ای به ادبيات شده و ابعاد گسترده

  . دوزی، ھنرھای مفھومی و غيره است سازی، پوستر، آثار حجمی، گلدوزی، سوزن
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توان ھنر تجسمی فلسطين را به دو دوره قديم يا باستان و صورت کلی می ارشناسان ھنری، بهبا استناد به تحقيقات ک

  :شود ھا پرداخته می بندی کرد که در اين مجال به آن دوره معاصر تقسيم

دھد، تمدن عربی فلسطين در ارتباط ھای قبل از قرن بيستم را پوشش میدر ھنر قديم که سال:  ھنر قديم فلسطين-١

ھای در واقع ھنر قديم فلسطين نيز به نوبه خود به دوره. شد ھا و مسائل تاريخی برجسته می استان زندگی کنعانیبا د

ھای ھمسايه مانند تمدن عراقی،  دوره اول، ھنر کنعانی است که اگرچه ترکيبی از تمدن. شودمتفاوتی تقسيم می

سازی  ھنر، نحوه ادغام اين واردات تمدنی و بومیگاه اين سوری، مصری، يونانی و قبرسی بوده است ولی تجلی

از آغاز (  توان به به دو مقطع عصر اولاين مرحله را نيز می. ھا و ايجاد تمدنی جديد به نام کنعانی بوده است آن

) از ھزاره اول قبل از ميالد تا پايان عصر يونانی رومی( و عصر دوم) حيات بشری تا ھزاره اول قبل از ميالد

ھای ديگر و در عصر دوم توليد تمدنی ويژگی غالب در عصر اول از دوره کنعانی تقليد از تمدن. بندی کرد تقسيم

ھا نقش فراوانی در ايجاد تمدن فلسطينی داشتند و ساکنان الزم به ذکر است که کنعانی. جديد به نام کنعانی بوده است

ای ن کنعانی ميان خود، رقابت و روابط خصمانهدر اين زمان، حکمروايا. شونداصلی اين سرزمين محسوب می

دارای دو ( سازی تر به مجسمه ھا بيشبا اين حال، کنعانی. داشتند که ھمين امر باعث شد ھنر کنعانی رو به زوال باشد

گرايش شرقی با تکيه بر موضوعات و روش قديمی و گرايش غربی با موضوعات قديمی اما روشی نو و ساختار 

از ( ھای برجسته و آثار فلزی، پيکرتراشی و نقش)شامل دو نوع برجسته و فرو رفته در سطح(  کاریشکنانه، کنده

  .عالقمند بودند) ای و برنزیھای نقرهجمله مجسمه

دوره دوم، دوره ھنر تصوير سازی مسيحی است که يادگار دوران تسلط مسيحيان بر فلسطين در صدھا سال پيش از 

توان در اين نوع ھنر را می.  و نيز آثار قديمی مسيحی طی دوران پس از اسالم استفتح آن به دست مسلمانان

   .کاری شده مشاھده کردساخت کليساھا، پيکرتراشی و آثار کنده

ھای مختلف در مراحل متفاوت صدر اسالم، است که ترکيبی از ھنر تمدن» اسالمی«دوره بعدی نيز دوره ھنر 

 فلسطين در زمان سليمان ئیدوران طال. رود  از قرن بيستم به شمار میاموی، عباسی و عثمانی تا قبل

از جمله ھنرھای . عثمانی نيز در اين دوره قرار دارد» ھنردوست«يکی از پادشاھان ) م١٥٦٦-١٥٢٠( قانونی

کاری، ھا، ھنر مھندسی و معماری، مسجد سازی، تصويرگری با خط و تصاوير، کاشیمطرح در اين زمان

  . ثار فلزی و غيره بوده استگچبری، آ

ھای عثمانی طبيعتا توجه  داشت و خليفه» ترکی«ھا، اصالت که حکومت طوالنی عثمانی در اين زمان به دليل اين

ھای رو، رشته از اين. زيادی به ھنر و ابتکار بومی و عربی نداشتند، ھنر فلسطين محيط مناسبی برای رشد نيافت

کارشناسان ھنری فلسطينی ھمانند . تر مردم فلسطين قرار گرفت رد توجه بيشھنری غربی در دوران معاصر مو

  .دانند فواد طوبال، برگزار نشدن نمايشگاه ھنری در اين دوران را شاھدی بر اين مدعا می

 در ھنر به وجود آمد ئیدر دوره معاصر يعنی پس از قرن بيستم، موج نوگرا:  ھنر تجسمی فلسطين در قرن بيستم-٢

، ١٩١٦ پيکو در سال -ن امر به داليل متعددی از جمله تقسيم اراضی امپراطوری عثمانی طی قرارداد سايکسکه اي

چنين شرايطی . شروع دوران قيموميت انگليس بر فلسطين و سفر برخی از ھنرمندان عرب به اروپا صورت گرفت

 بر واکنش به يک واقعه و تفسير شخصی مبتنی( باعث به وجود آمدن مکاتب مختلف از جمله رئاليسم، اکسپرسيونيسم

. در جھان عرب به ويژه فلسطين شد) مبتنی بر انتقال عينی حوادث بدون دخالت انسان(  و امپرسيونيسم )يک رخداد

  .ھا وارد شده و آثاری ھنری خلق کنندگيری از فرھنگ خود تالش کردند که در اين حوزهھا نيز با بھرهفلسطينی
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پرداختند و گاه نيز به ھنر مردم کوچه و بازار ھای سنتی و ھنرھای موروثی می گاه به موضوعآنان در اين زمينه

 ھمانند نقاشی و نگارگری، خطاطی، تذھيب، خراطی، حکاکی روی فلزات و ئیدر اين راستا ھنرھا. توجه داشتند

ايد خاطر نشان کرد که تا قبل از عالوه بر اين ب. سنگ، نساجی، ميناگری و گلدوزی بيشتر مورد توجه ھنرمندان بود

در . اشغال فلسطين، ھنر تجسمی از زندگی مردم دور بود و به طبقات مرفه جامعه و ھنرپيشگان اختصاص داشت

اند که ھنر تجسمی فلسطين به صورت جديد پس از سال  تر کارشناسان فلسطينی بر اين عقيده ھمين زمينه، بيش

ھا و دوران قيموميت خود بر فلسطين، با وضع دو نظام آموزشی برای عرب پديدار شد زيرا انگلستان در ١٩٤٨

  .ھا را از ھرگونه پيشرفت ھويتی و فرھنگی بازداردھای آموزشی خاص، عربيھوديان تالش کرد از طريق برنامه

وه بر ، موضوعات ديگری نيز به اين ھنر افزوده شد و عال١٩٤٨ از فلسطين در سال ئیھااما پس از اشغال بخش

دفاع از . ابعاد تاريخی و انسانی، جنبه سياسی و ملی و وظيفه دفاع از حقوق مردم فلسطين را نيز به خود گرفت

ھا به ھای جديد از اين موضوعگران و عصيان در برابر واقعيت زمين، انقالب، آزادی، مقاومت در برابر اشغال

  .رفتند شمار می

ھای عادی آثار خود مثل ای بود که ھنرمندان، موضوعاندازه کشتارھا بهشدت فاجعه و ميزان مھاجرت اجباری و 

جان و غيره را به کناری نھادند و بيشتر آنان در ابتدا به بيان ابعاد اين فاجعه و نفرت از طبيعت و اجسام بی

ل، غربت، آوارگی، اشغا. ھای عرب و در مرحله بعد به فعاليت و درخواست برای آزادی مردم پرداختندحکومت

  .شود  بود که در ھنر اين دوران مشاھده میئیھا شوق ميھن از جمله موضوع زندگی در اردوگاه،

پس از اين زمان، ھنرمندان فلسطينی توانستند با استفاده از فضای به وجود آمده، يک خيزش و حرکت ھنری را در 

به عنوان مثال، اسماعيل شموط يکی از .  شوندرتأثجامعه به وجود آورند که ھنرمندان ديگر نقاط جھان نيز از آن م

 بود که ١٩٦٥در سال » بخش فلسطين دايره فرھنگ ھنری سازمان آزادی «مؤسسنام ھنر فلسطينی و  نمايندگان به

 از ھنر ئیھا، جمال عبدالناصر، نمايشگاه آثار ھنری او را در قاھره برپا کرد و سپس نمايشگاه١٩٥٤در سال 

در ھمين راستا نيز بايد از منی سعودی، خانم ھنرمند . ، اروپا و نيز کشورھای ديگر برپا شدامريکافلسطين در 

وی در سال . شودفلسطينی نام برد که در کنار اسماعيل شموط از پيشگامان ھنر معاصر فلسطين محسوب می

  .کردرسانی ساف اداره می ، بخش ھنرھای تجسمی را در قسمت اطالع١٩٧٧

البته بايد در اين ميان نقش .  در اين دوران، نقش ھنر در جلب افکار عمومی به قضيه فلسطين بودنکته قابل توجه

 -١٩٣٧( به عنوان مثال، ناجی العلی، کاريکاتوريست مشھور فلسطينی. ھای فلسطينی را از ياد نبردکاريکاتوريست

 حنظله، پسرک فلسطينی در آثار که سرانجام به دست موساد در انگليس به قتل رسيد، با خلق شخصيت) ١٩٨٧

 از زندگی و افکار ئیھا خود، نقش فراوانی در بيان تراژدی مردم فلسطين داشت که تا زمان مرگ وی بيانگر گوشه

  .ھا بود فلسطينی

 و آوارگی موج ديگری از ملت فلسطين، با وجود دستورھای نظامی ١٩٦٧الزم به ذکر است که پس از جنگ 

 اين واقعه تأثيرشدت تحت  ھا، ھنر فلسطين بهھا و مقابله با فلسطينیئیه ممانعت از گردھماحکومت اسرائيل دربار

  .سمت مقاومت مسلحانه و روحيه انقالبی گرايش يافت قرار گرفت و با رد تسليم شدن به اين شکست، به

 به فعاليت ھنرمندان ل، تالش کرده است در موج ھنری فلسطين نفوذ کرده و در راستای اھداف خودئيحکومت اسرا

سازی روابط با حکومت اسرائيل  و عادی» فرھنگ اسلو«در اين رابطه بايد از پديده موسوم به . فلسطينی جھت بدھد

  .و نفوذ آن در فرھنگ و ھنر مقاومت نام برد
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نی زنان البته در اين ميان بايد به ھنر گلدوزی و سوزن دوزی، نساجی و خياطی و بخش مھمی از جامعه فلسطين يع

اگرچه اين ھنر در چھارچوب صنايع دستی فلسطين، . عنوان عوامل ساخت و ترويج اين آثار ھنری اشاره کرد به

گری، متضرر از اسارت  پذير از اشغال عنوان قشر آسيب زنان به. پيشينه و تحوالت مختلفی را پشت سر گذاشته است

-لف، بار زيادی را در خانواده و جامعه فلسطينی به دوش میمردان فلسطينی و شرايط نابسامان جامعه در ابعاد مخت

. کشند که ھمين امر باعث روی آوردن آنان به اين ھنر و جای گرفتن آن در بخش ھنرھای مردمی و سنتی شده است

  را در ترويج باورھای مردم به خود اختصاص دادهئیسزا البته اين ھنر نيز با روحيه مقاومت آميخته شده و نقش به

  .است

چه که ھويت و تاريخ و فرھنگ فلسطين را يادآوری کند، مخالفت کرده و برای نيل به  ل، با ھر آنئيحکومت اسرا

  .ھای متفاوتی را در پيش گرفته استاين مقصود راه

ھای نظامی را ای از فرمان و اشغال کرانه باختری و نوار غزه، مجموعه١٩٦٧ل پس از جنگ ئيحکومت اسرا

ی منفی در فرھنگ و تأثيرھمين امر، . شدھا ديده می فلسطينیئیھا منع تجمع و گردھما که در ميان آنصادر کرد 

ھای ھنر فلسطين به جای نھاد که البته با تالش مردمی ھنر فلسطين با رويکرد مقاومت به حيات خود و انجام رسالت

ثار فرھنگی و اعمال محدوديت عليه ھنرمندان نيز چنين سانسور و ممانعت از چاپ و نشر آ ھم. ھنر متعھد ادامه داد

کند مانع رسيدن مواد خام عالوه بر اين حکومت اسرائيل تالش می. روندشمار می از ديگر اقدامات اسرائيل به

  .ی منفی بر اين بخش داشته استتأثيردر ھمين راستا محاصره نوار غزه، . ويژه به بخش گلدوزی و نساجی شود به

حفاری غير مجاز . ھا را به دست آورند کنند که آثار ھنری فلسطينیھای متفاوت تالش میائيلی با روشنيروھای اسر

ھا دست آوردن آثار ھنری فلسطين از جمله اين روش  برای بهئیھای مافيادر مناطق فلسطينی و تماس با گروه

ثر ھنری باستانی را از اراضی فلسطينی گفته باستان شناسان فلسطينی، حکومت اسرائيل ساالنه ھزار ا به. ھستند

 با ئیقابل ذکر است که بسياری از اين آثار به کشورھای اروپا. آورددست می سرقت و از اين راه درآمد کالنی به

 خود از ئیشايان ذکر است که اين حکومت، آثار مذکور را بری اثبات ھويت ادعا. اند ھای گزاف فروخته شدهقيمت

رساندن به  ھای زير مسجد االقصی نيز اشاره کرد که باعث آسيبدر اين راستا بايد به حفاری. بردکار می تورات به

  .مشغول به کار ھستند» صھيونيست« گروه ١٢٠در ھمين زمينه . ساختمان آن شده است

شته فلسطين را عنوان يادگار گذشته قوم يھود، تمدن گذ حکومت اسرائيل با تحريف تاريخ و استفاده از آثار کنعانی به

که در  عنوان مثال با اين به. آوردھا به ميان نمیھا و فلسطينیکند و نامی از عربنام خود معرفی می مصادره و به

ھا  ھا کشف شده است، اسرائيلیھای اورشليم، آثار باستانی زيادی از اريحا و ديرالبلح در مورد دوره کنعانیموزه

ھا، خود را از دھند يعنی با حذف فلسطينیگران و بازديدکنندگان موزه ارائه میروايت خود از تاريخ را به گردش

در اين اماکن، بخشی به نام آثار يھودی . دست پدران خود ھستند ھا معرفی کرده و مدعی ايجاد اين آثار بهتبار کنعانی

حکومت اسرائيل درباره حق اند اما برای اثبات ادعای ھا درخارج از فلسطين کشف شده وجود دارد که ھمه آن

  .روندکار میل در سرزمين فلسطين بهئيتاريخی اسرا

توان گفت که ھنر فلسطين ام می آوری کرده با توجه به مطالب گفته شده که از منابع مختلف خبری و گزارشی جمع

گری کرده  ی و اشغالگيری از تجارب تاريخ عنوان ابزاری در دست ھنرمندان متعھد و پيشرو اين منطقه با بھره به

  . است تا به بيان آوارگی و تراژدی يک جامعه بپردازد

ھا و رويکرد مقاومت را در آثار خود به اند در سطح جھانی، پيام مردم فلسطين، انتفاضهھنرمندان فلسطينی توانسته

  .مخاطبان برسانند و در تضعيف جايگاه حکومت اسرائيل در افکار عمومی جھان سھيم باشند
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  :ای از آثار ھنرمندان فلسطينی ھستندوارد زير نمونهم

  

  

  

  

  واکنش سران حکومت اسرائيل به جنبش بايکوت اين حکومت

ھا و تجمعات بزرگ آکادميک بر عليه  ھای جھانی و تحريم موجود از سوی برخی شرکت توجه گسترده رسانه

ھا از فقدان موقعيت جھانی  آن. ين حکومت شده استھای ضدانسانی حکومت اسرائيل باعث ناراحتی سران ا فعاليت

ک برای ستراتيژياس را تھديدی .دی. جنبش بی٢٠١٣به ھمين دليل کابينه اسرائيل در ژوئن . زده ھستند خود وحشت

از  نگرانی حکومت اسرائيل از روند رو به رشد تحريم اين حکومت از زبان بسياری . موجوديت اسرائيل قلمداد کرد

عدم  « :يائير الپيد وزير امور مالی سابق اسرائيل در اين رابطه گفته است. سرائيلی مطرح شده استمقامات ا

ھا در شرايط کنونی به اين علت است که اين روند تدريجی است، اما اوضاع کنونی بسيار  گذاری تحريمتأثيراحساس 

 ».خطرناک است

ترين خطر  اس بزرگ.بی. شده بود دیتأکيدد که در آن چنين وزارت امور مالی اسرائيل گزارشی را منتشر کر ھم

ھای متوالی جنبش بايکوت اسرائيل و  واکنش مقامات اسرائيل، موفقيت .فراروی اقتصاد حکومت اسرائيل است

 .دھد  قواعد بازی را به خوبی نشان میتغييرقدرت آن برای 

اول :  مرتبط با ھم در پيش گرفته استيژیستراتحکومت اسرائيل، برای مقابله با اين جنبش و فعاالن آن دو 

 .سرکوب داخلی و دوم تحريک متحدان خارجی خود بر عليه آن
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تصويب رساند، اين قانون از سوی دادگاه عالی   قانونی موسوم به قانون تحريم را به٢٠١١کنيست اسرائيل در سال 

حريم اسرائيل ھستند، به تصويب  بر عليه تمام کسانی که خواستار ت٢٠١۵حکومت اسرائيل در آوريل سال 

اين قانون اجازه تعقيب قانونی و درخواست غرامت از کسانی که ھويت اسرائيل داشته و خواستار تحريم آن  .رسيد

 .دھد به ھر شکلی ھستند را می

ات مؤسسھای اقتصادی بزرگی بر عليه  دھد تحريم وزير امور مالی اسرائيل حق می چنين به قانون مذکور، ھم

عالوه بر اين که حکومت اسرائيل روند سرکوبگری  .رائيلی که خواستار تحريم اين حکومت ھستند، اعمال کننداس

ھا را  ھای اطالعاتی و جاسوسی در تعقيب و رصد آن مستمری را بر ضد فعاالن اين جنبش در پيش گرفته و فعاليت

 .افزايش داده است

ای است که بايد در  در سطح اراضی اشغالی فلسطين نيست، بلکه مبارزهاش تنھا  داند که مبارزه اسرائيل به خوبی می

ھمين علت حکومت اسرائيل  گذار در آن وارد شود، بهتأثيرھای تبليغاتی و مراکز  الملل و رسانه تمامی عرصه بين

 .استخدمت گرفته  کند، به  ميليون شيکل برای آن ھزينه می١٠٠ماشين تبليغاتی گسترده خود را که يبش از 

ھای خود در تمامی نقاط مختلف دنيا را برای مقابله با روند رو به رشد بومی و  خانه چنين سفارت اين حکومت، ھم

 و اروپا در امريکااسرائيل، ھم چنان سعی دارد از متحدان خود در . اس بسيج کرده است.دی.المللی جنبش بی بين

 بر عليه رويکردھای بايکوت اسرائيل دنبال کرده و سعی ای را اين راستا کمک بگيرد و تحرکات حقوقی گسترده

 تحريم اسرائيل و تأثيرتمامی اين اقدامات برای کاستن از . تصويب برساند دارد قوانينی را برای جرم شناختن آن به

 .منصرف کردن ساطمان ھای مختلف برای ورود به اين روند است

نويس قانونی   از ايالت ايلينوی، اخيرا پيشامريکاز نمايندگان کنگره برای مثال، پيتر روسکام و دان لبينسکی دو تن ا

ات آکادميک مشارکت کننده در بايکوت علمی مؤسس مالی فدرالی از تأمينرا ارائه کردند که به توقف تمامی منابع 

دميک ات آکامؤسس، امريکائیاين اقدام بعد از آن صورت گرفت که جمعيت مطالعات  .اسرائيل رای داده است

 .حکومت اسرائيل را تحريم کرد

ات آموزشی يا دانشگاھی که در مؤسسگذاری دولتی در  نويس طرح مذکور سرمايه چنين يکی از بندھای پيش ھم

ھا متحدان اسرائيل به دنبال تصويب قوانينی  عالوه بر اين. کند تحريم آکادميک اسرائيل نقش دارند را ممنوع می

ھا  قرار داده و برای آن» يھودی ستيزی« آکادميک حکومت اسرائيل را در قالب ھای تحريم ھستند تا فعاليت

چنين سعی  ھا ھم آن.  افتاده استامريکا وضع کنند، مانند اتفاقی که در مارس گذشته در ايالت ايلينوی ئیھا مجازات

ھای فرانسه  يکی از دادگاه. ندشمار آور قلمداد کرده و آن را جرم به» نژادپرستی«تحريم کاالھای اسرائيلی را  دارند

 .چنين حکمی صادر کرده است

کننده   ات تحريممؤسسھا و  گذاری بر عليه شرکتتأثير اقدامات امريکاھا متحدان حکومت اسرائيل در  عالوه بر اين

يلياردر به عنوان، مثال شيلدون ادلسون م. کنند المللی با آن را دنبال می اسرائيل آغاز کرده و رويکرد تقابل بين

گذاری تأثير از طريق امريکا صھيونيستی معروف تالش زيادی برای توقف رويکرد تحريم اسرائيل در - امريکائی

  .دھد بر مقامات سياسی و مالی واشنگتن انجام می

ھا را برای اين حکومت به  اس برخی دستاوردھا و موفقيت.دی.ھای حکومت اسرائيل در تقابل با جنبش بی تالش

ھا ديده  ويژه در زمينه لغو تصميم به تحريم حکومت اسرائيل در برخی شرکت  اين موضوع به شته است،دنبال دا

 شاخه در مناطق مختلف اين ۶۵۵ای از مراکز تجاری در شمال سوئد که بالغ بر  عنوان مثال، مجموعه به. شود می

در اين راستا  .ات اسرائيلی را لغو کردندھای حکومت اسرائيل، تصميم خود برای تحريم توليد کشور داشتند با تالش
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فرانسه اشاره » اورنج«توان به درگيری اخير بين کابينه حکومت اسرائيل و مجموعه شرکت ارتباطات  چنين می ھم

  .کند دھد حکومت اسرائيل از تمامی پتانسيل خود برای مقابله با جنبش بايکوت اسرائيل استفاده می کرد که نشان می

 در قاھره از ٢٠١۵ه فرانسوی اورنج در آغاز ژوئن مؤسسس شورای اداری ئي، استفان ريچارد ردر اين راستا

آمادگی شرکتش برای خروج از بازار اسرائيل در صورت مجوز داشتن برای لغو قراردادھای امضاء شده بين دو 

رکت در جھان عرب گرفته دردی با احساسات مشتريان اين ش طرف خبر داد و گفت که اين تصميم را برای ابراز ھم

ھای اشغالی را در اختيار دارد،  سيم در سرزمين ھای بی  از بازار تماس درصد٢٨ريچارد که شرکت متبوعش  .است

با وجود اين . نشينی کرد بعد از فشارھای گسترده از سوی کابينه اسرائيل يا فرانسه خيلی زود از اظھارات خود عقب

چنان در بازار اسرائيل باقی خواھد ماند و رويکردھای  ھارات اعالم کرد که ھمکه شرکت فرانسوی بعد از اين اظ

عنوان سالحی کاری بر  کند، اما اين روند بار ديگر نشان داد که تحريم اسرائيل به تحريم بر عليه اسرائيل را رد می

 .عليه مقامات حکومت اسرائيل است

ائيل تاکنون موفق شده از طريق متحدان خود فشارھای زيادی  تحريم آکادميک اسرائيل نيز، حکومت اسر در زمينه

ھا به عنوان مثال، به ممنوع شدن  ھای فعال در اين عرصه وارد کند، اين تالش را بر برخی دانشجويان و دانشگاه

مانند اتفاقی که در دانشگاه نورث   . حامی آرمان فلسطين منجر شده استئیھای دانشجو فعاليت در برخی سازمان

ھم چنين برخی احکام  .رخ داد) SJP(  برای عدالت در فلسطينئی در مورد جنبش دانشجوامريکااسترن در بوستون 

 . بر ضد دانشجويان فعال در اين عرصه به ويژه در ايالت کاليفرنيا صادر شده استئیقضا

ان بکاھد، اين روند باعث گذار ھای سرمايه تواند از نگرانی ھا، حکومت اسرائيل به سختی می با وجود اين تالش

ويژه اگر اين  کند، به تری را به سمت تحريم اسرائيل جذب می ھای بيش ھای ھدف شده و شرکت کاھش ارزش شرکت

ھا احساس کنند که ممکن است در صورت ايجاد مناسبات تجاری با اسرائيل در معرض تعقيب قانونی قرار  شرکت

ھای ميان مدت يا دراز مدت با  گذاری يا ورود در مشارکت برای سرمايهتواند تصميم اوليه  اين روند می. بگيرند

اند تا  ھا و شھروندان خود خواسته  از شرکتئی دولت اروپا١٧ که  به ويژه اين اسرائيل را از ھمان ابتدا مھار نمايد، 

 .ھای اسرائيلی در اراضی اشغالی نشوند وارد پروژه

اس در ابعاد اقتصادی و آکادميک به افزايش تمرکز و پوشش .دی.نبش بیھای متوالی ج ھا موفقيت عالوه بر اين

تواند  شود و اين موضوع می ھای اين جنبش و دستاوردھای آن منجر می خبری و تبليغاتی در رابطه با فعاليت

 .رود شمار می شاخص بزرگی از موفقيت جنبش به

 

  »صھيونيسم«ھای  البی

 دارند، المان که در اروپا و به ويژه در کشورھای فرانسه و انگليس و تا حدودی یئھای صھيونيستی با نفوذ باال البی

وابستگی کشورھای . شوند  در مقابله با ھر اقدامی که منافع اسرائيل را در اروپا به خطر اندازد وارد عمل می

ھای  مالی البی -ھا به اقتصاد و منابع پولی ھای برجسته آن ھای سياسی و شخصيت  و خصوصا چھرهئیاروپا

ھا از نفوذ  ای شده است تا البی اقتصادی صھيونيست صھيونيستی امری غيرقابل انکار است و ھمين موضوع وسيله

  .ھای ضداسرائيلی در اروپا بھره گيرند خود برای مقابله با طرح

رائيل در ميان باشد، دارای  که پای منافع اسئیجا اند تا آن  بسيار فعالئیدر کشورھای اروپا» صھيونيسم«ھای  البی

ھا نه تنھا در سطح سياسی و اين البی. ھا ھستند ھا و سياست خارجی آن  در رسانهئیگذاری باالتأثيرنفوذ و قدرت 
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جمعی  ھای دسته  از رسانهئیگذارند، بلکه با در اختيار داشتن حجم قابل اعتناتأثير ئیسازی کشورھای اروپا تصميم

  .کنند ھای مدنظر خود را پيگيری می ماعی، راديو، تلويريون و مطبوعات، سياستھای اجت چون شبکه ھم

در حال حاضر، بيش از صد مجمع و سازمان . کنند حدود يک ميليون يھودی زندگی میبرای مثال در فرانسه،  

در سال . يھودی در فرانسه وجود دارد و ھر يک از احزاب فعال در داخل اسرائيل در پاريس نيز دفتر دارند

ات يھودی در مؤسسشورای نمايندگی «ھای مختلف يھودی در فرانسه، با يکديگر ادغام شدند و  ، گروه١٩٧٧

کريف، پيگيری منافع حکومت اسرائيل در داخل فرانسه و در چارچوب سياست . را تشکيل دادند) کريف( »فرانسه

چنين اين گروه که بسياری از  ھم. شود یمحسوب م» آيپک«خارجی پاريس را برعھده دارد و ھمتای فرانسوی 

ای را در اختيار خود دارد، نفوذ بسيار  ھای خدمات ماھواره ھای تلويزيونی و شرکت ھا، مجالت، شبکه روزنامه

ھای بسيار سودده اقتصادی و  ضمن اين که تعداد زيادی از شرکت. زيادی در نھادھای سياسی و حقوقی فرانسه دارد

   .ر اين البی يھودی قرار داردمالی نيز در اختيا

نام دارد که » وران يھودی فرانسه اتحاديه کارفرمايان و پيشه«ھای حکومت اسرائيل در فرانسه  يکی ديگر از البی

کوشد از منافع حکومت  اين اتحاديه با نفوذ خود بر سياست فرانسه می. به داشتن مواضع افراطی مشھور است

بيش ترين نمود نفوذ البی صھيونيسم در فرانسه را . خارجی آن کشور حفاظت کنداسرائيل در آن کشور و روابط 

تری با حکومت  در ميان احزاب فرانسوی، رابطه نزديک. توان در زمان تبليغات انتخاباتی در اين کشور ديد می

ست خارجی را ويژه در بخش سيا ھای کاری خود به اسرائيل وجود دارد و عمدتا رھبری اين احزاب، برخی برنامه

ھای ارائه  از جمله اقدامات البی صھيونيسم در فرانسه، تحت فشار قراردادن شرکت .کنند آويو تنظيم می با سران تل

  . ای ضد حکومت اسرائيل است ھای ماھواره خدمات به تلويزيون

ھيونيستی در اين گذاری البی صتأثيرشود، حاصل فعاليت و  برخی از تصميماتی که در پارلمان انگليس گرفته می

ھای دوستان  گروه) دموکرات کار و ليبرال کارگر، محافظه( ھر يک از سه حزب مھم سياسی انگلستان. پارلمان است

ھا، راھی برای موفقيت مداران، عضويت در اين گروه حکومت اسرائيل دارند که از نظر بسياری از سياست

ترين البی طرفدار   اسرائيل، ظاھرا مھم- باطات و تحقيقات انگلستاندر انگلستان مرکز ارت. رود شمار می انتخاباتی به

 مورد  شد،تأسيس ٢٠٠١اين مرکز که در سال . آيد حکومت اسرائيل است که ھمتای انگليسی آيپک به حساب می

 اصلی کننده چنين او کمک ھم. ، ميلياردر فنالندی و دالل سابق تسليحات قرار دارد»پوجو زابلودويکز«حمايت مالی 

 ھزار ١۵کار از جمله   ھزار پوند به حزب محافظه٧٠مطابق آمار کميته انتخاباتی، او . کار است به حزب محافظه

   .پوند برای انتخاب ديويد کامرون به عنوان رھبر حزب کمک کرده است

جوانان صھيونيست، فدراسيون صھيونيستی بريتانيای کبير و ايرلند، ھيات نمايندگان يھوديان بريتانيا، فدراسيون 

ه پژوھش سياست يھودی از جمله مؤسسالمللی زنان صھيونيست بريتانيا، صندوق ملی يھوديان بريتانيا،  سازمان بين

در حالی که يھوديان تنھا نيم .  ھستند که در راستای منافع حکومت اسرائيل در بريتانيا فعال ھستندئیھا ديگر البی

ھای اين کشور را بر عھده دارند و   انحصاری رسانهکنترولشوند، اما تقريبا  ل میدرصد از جمعيت بريتانيا را شام

وی،  شبکه تلويزيونی ايندپندنت تی. کنند  میتأمينھا را  به طور سيستماتيک تبليغات مدنظر حاکميت اسرائيل در آن

ی اکسپرس، شرکت نيوز ھا  شپرتون، شرکت روزنامه- وودشرکت تلويزيونی گرانادا، شرکت تلويزيونی پاين

بنابراين، . ھای تحت نفوذ اسرائيل در بريتانيا ھستند ميل از جمله رسانه اينترنشنال، گروه تلگراف و روزنامه ديلی

  .انگلستان و فرانسه مدافع جدی حکومت اسرائيل در اروپا ھستند
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ھای جمعی اتحاديه اروپا نيز  ست، در سيائیھای کشورھای اروپا گذاری در سياستتأثيرالبی صھيونيسم عالوه بر 

 اسرائيل - نامه مجمع اتحاديه اروپا کند، توافق اساساً سند عملياتی که روابط ميان دو طرف را ھدايت می. نفوذ دارد

 پارلمان کشورھای عضو، پارلمان اروپا و ١٥ در بروکسل امضا شد و پس از آن در ١٩٩٥ نوامبر ٢٠است که در 

نامه مجمع  ھای مھم توافق ويژگی.  به اجرا درآمد٢٠٠٠ ژوئن ١ به تصويب رسيد و در )پارلمان اسرائيل( کنست

 و آزادسازی خدمات، انتقال آزاد تأسيسوگوی سياسی منظم در مورد آزادی   اسرائيل شامل گفت-اتحاديه اروپا

  .سرمايه و قوانين رقابتی، تقويت ھمکاری اقتصادی و ھمکاری در مسائل اجتماعی است

ه مؤسس. ه فراآتالنتيک مستقر در بروکسل استمؤسسھای مھم البی صھيونيسم در اروپا،  يگر از سازمانيکی د

 ھفتگی با ئیھا  کار خود را در بروکسل آغاز کرد و از آن ھنگام تا به امروز، نشست٢٠٠٤فراآتالنتيک سال 

 پس از مشورت با امريکايھوديان  کميته  ،٢٠٠٥در سال .  برگزار کرده استئینمايندگان ارشد کشورھای اروپا

، »اتخاذ تعريفی موثر از يھودستيزی«منظور  به» ھراسی و اتحاديه ضدافترا مرکز نظارت بر نژادپرستی و بيگانه«

تواند  ھا اتحاديه اروپا را متقاعد کردند انتقاد از رژيم صھيونيستی می آن. گری گسترده و اثرگذاری صورت داد البی

ھای  رسانی نھادھا و رسانه  باشد که در واقع چنين اقداماتی در راستای جلوگيری از اطالعشکلی از يھودستيزی

   . گيرد  در مورد جنايات حکومت اسرائيل در منطقه صورت میئیمستقل اروپا

ھای مختلف حامی فلسطين، تظاھرات و  سازی، تشکيل گروهان به اقداماتی مانند شھرکئياعتراضات اروپا 

زنی  ، برچسب»ضدصھيونيستی و آنتی سميتيستی«ھای اعتراضی، ايجاد صفحات مجازی اينترنتی   ئیراھپيما

ھا و برداری، فشار بر حکومت اندازی کمپين تحريم، بايکوت و سرمايه ھای اسرائيلی، راه محصوالت شھرک

ترين  از جمله مھم... يل وتر در سطوح ديپلماتيک عليه اسرائ ھای جّدی گيرنده برای اتخاذ شيوه نھادھای تصميم

 اين فشار افکار  دھد افکار عمومی اروپا نسبت به حکومت اسرائيل منفی است و در نتيجه مواردی است که نشان می

ھای اقتصادی مجبور به تجديدنظر در روابط خود با  ھا و شرکت ات مالی، بانکمؤسسعمومی است که بسياری از 

 برای تحريم حکومت اسرائيل نيز در قالب ھمين فشار افکار عمومی ئیقامات اروپاھای م طرح. اند اين رژيم شده

گذاری تأثير برای ئیبنابراين، با در نظر داشتن ظرفيت دموکراتيک افکار عمومی اروپا.  قابل ارزيابی استئیاروپا

گذاری ھر تأثيرود را برای المللی تحريم حکومت اسرائيل بايد توان خ چنين جنبش بين بر جامعه و سياست خود و ھم

  .تر، بر افکار عمومی اروپا متمرکز کند چه بيش

ه اين المانھای ظ ھا و سرکوب ، ھمواره يکی از حاميان اصلی حکومت اسرائيل و جنگامريکادر اين ميان حاکميت 

سرائيل و  نيز حامی حکومت اامريکاس جمھوری جديد ئيترامپ ر. ديده فلسطين بوده است حکومت عليه مرم رنج

  . حمايت کرده است١٩٦٧ھا در مناطق اشغالی  سازی حتی از شھرک

 ٢١٠٧ ی دوازدھم م-١٣٩۶ ]ثور[جمعه بيست و دوم ارديبھشت

  ادامه دارد

  

   مستند سراب دولت فلسطينفلم* 

 ٢٠١۵ نوامبر ٠٧؛ ١٣٩۴ آبان ١۶شنبه ، 

  رحمانه ادامه دارد محاصره وحشتناک نوار غزه بی

 خالق بشری و ميعادگاه عاشقان زندگی استفلسطين آوردگاه ا

  فلسطين در جدال زمين و آزادی با مرگ نحس پنجه در افکنده است
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  !بچه ھا به ياری آن دير آشنا بشتابيم
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