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   حميد بھشتی:برگردان از

 ٢٠١٢ نومبر ٣٠

 ]پاکسازی نژادی فلسطين[
  . روستا ويران گشت۵٣١ بی خانمان و رھشتصد ھزا

  اريخ شناس اسرائيلیچگونگی پاکسازی فلسطين از زبان ايالن پپ ت

   

پاکسازی فلسطين از فصل ھای تاريک قرن بيستم است که از جانب برخی با کمال ميل به فراموشی سپرده می 

 خود را با اين "حيفا" ھا در دانشگاه تقابلاين امر موجب آن گشته است که ايالن پپ رئيس بنياد پروھش . گردد

  نقدی از مارسل پت.  عمومی تقديم نمايدۀخويش را به عرص مشغول نموده و حاصل تحقيقات موضوع کامالً 

جای آنھا بوده و اينکار را به ھيچ وجه غير اخالقی ه من خواھان نقل مکان اھالی بومی برای اسکان اسرائيليان ب«

  ».نمی يابم

پاورقی مربوطه  نويسنده آمده است، خواننده را متوجه ۀنقل قول مزبور که از بنيانگذار اسرائيل در سرآغاز مقدم

  .می کند

 در چه زمان جناب بن گورين که به پدر ملت اسرائيل لقب يافته است اين جمله را در خواننده می خواھد بداند دقيقاً 

  .اھالی عرب فلسطين گفته است و خطاب به چه کسیۀ بار

ی آژانس يھود از نقل  در يکی از جلسات رياست اجرائ١٩٣٨ جون ١٢پاسخ بدين قرار است که داويد بن گورين در 

 ۀبن گورين بازيگر تعيين کنند. جای آنھا جانبداری نموده استه مکان اھالی بومی فلسطين برای اسکان يھوديان ب

ن يھود در فلسطين را در مجامع بين الملل نمايندگی ا بوده است که آنزمان منافع مھاجرسازمان صھيونيستی مزبور

  .می نمود

ماه پيش از آغاز جنگ دوم جھانی به خوبی قابل تشخيص بود که فلسطين که توسط  ١۵در آن زمان، قريب به 

زيرا يھوديانی که از اروپا می آمدند صھيونيست . انگلستان اداره می شد به ميدان درگيری حاّدی تبديل خواھد شد

يک کشور يھودی را بودند، يعنی ناسيوناليست ھای يھودی که قصد داشتند در سرزمينی که اھالی آن عرب بودند، 

عنوان اقليت مھاجر خواه نا خواه در ضديت با نھضت ملی ه و اين موجب می گشت که آنھا ب. بنيانگذاری نمايند

  . قرار گيرند،اھالی بومی که اکثريت قاطبه را تشکيل می دادند
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 ١٩٣٨ و ١٩٢٢وری بريتانيا بين سال ھای تحمايت امپراموقعيت حساس مزبور بدين دليل ايجاد گشت که تحت 

بدين صورت . مھاجرت عظيمی از صھيونيست ھای مايل به اسکان در فلسطين خالف خواست اعراب امکان يافت

 برای حمايت از صھيونيست ھا در ايجاد مکانی برای ميھن يھوديان ١٩١٧ بالفور در ۀانگلستان قولی را که بياني

  .اروپائی در فلسطين داه بود، در عمل پياده کرد

 فعاليت می نمود و دائم برای ايجاد کشوری ی مشخصستراتيژیصھيونيستی که در حال رشد بود از آغاز با ۀ جامع

زيرا اعراب مقيم فلسطين به لحاظ فرھنگ اجتماعی از يھوديان به لحاظ سواد . يھودی عمل نموده و موفق نيز بود

  .ظارت و با موافقت آنھا انجام می يافت امور تحت نۀھم. پائين تر و انگليسيان نيز بر اين امر واقف بودند

 مجبور کردن اھالی عرب ۀتاريخی ايالن پپ تاريخ شناس سخنان داويد بن گورين در زمينۀ به جھت چنين پيشين

  .  نقل می کند، سال پيش از تأسيس اسرائيل مطرح نموده بود١٠فلسطين به تغيير مکان را که وی 

 وجود داشته است که مبنای Dمچنين می آموزد که طرحی موسوم به طرح  کتاب ھۀخواننده به ھنگام قرائت مقدم

  . قرمز به تصويت رسيده استۀراندن فلسطينيان از وطنشان بوده و در تل آويو در خان

 مرد جلوس کرده بودند، متشکل از ١١ سردی بود رشنبه که روز چھا١٩۴٨ چ مار١٠در اين ساختمان در «

 که آخرين توافق خود را با طرح پاکسازی قومی فلسطين حاصل –سران جوان يھود رھبران سالمند صھيونيست و اف

در ھمان شب اولين دستورات نظامی به واحدھای محلی برای بيرون راندن فلسطينيان از بخش ھای بزرگی . نمودند

جاد وحشت اي: دستورات مزبور روش ھای عملی راندن اجباری را به دقت مطرح کرده بود. از کشور ابالغ گشت

فراگير، محاصره و تيراندازی به روستاھا و مناطق مسکونی، به آتش کشيدن خانه ھا با ھمه دار و ندار، بيرون 

به ھر واحد فھرستی از . راندن، تخريب و سپس مين گذاری بر خرابه ھا برای پيشگيری از بازگشت رانده شدگان

 ناميده بودند که Dآن را طرح . اگير ھدفگيری شده بودندروستاھا و محالت شھری ابالغ می شد که در اين طرح فر

سه . چھارمين و طرح نھائی برای سرنوشتی بود که صھيونيست ھا برای فلسطين و اھالی بومی آن ريخته بودند

طرح پيشين فقط شامل شمايلی کلی از آن چيزی بودند که رھبران صھيونيست قصد داشتند با حضور آن ھمه 

 رسم شده بر ۀاين نقش.  گرفته بود، انجام دھندنی که جنبش ناسيوناليستی يھود برای خود در نظرفلسطينی در سرزمي

  » .فلسطينيان می بايست اخراج می گشتند: کاغذ طراحی به صراحت و وضوح مطرح می ساخت

 حاصل تمايل Dايالن پپ با اشاره به شماری از منابع تاريخی قصد دارد نشان دھد که از يک سو طرح 

وجود آيد، و از سوی ه  متشکل از مردم يھود بايدئولوژيک صھيونستی بوده است که در فلسطين کشوری مطلقاً 

که دولت انگلستان تصميم گرفته   به نظر نويسنده عکس العمل تحوالت انجام يافته در آنجا پس از آنDديگر طرح 

  .بود به مأموريت خود در فلسطين پايان دھد، نيز بود

دست آنھا می داد تا دورنمای ه  نظامی با شبه نظاميان فلسطينی به نظر پپ  بھترين زمينه و بھانه را بدرگيری ھای

 مبتنی بر حمالت ءھدفگيری صھيونيستی در ابتدا.  پياده کنند،ايدئولوژيک خود را از فلسطين پاکسازی قومی شده

 بود که به ا قدامی برای پاکسازی قومی در سراسر آن ١٩۴٧ بروریانتقامجويانه در مقابل حمالت فلسطينيان در ف

  . سرزمين تبديل گشت

سپس بيش از نيمی از اھالی اوليه فلسطين، يعنی قريب به . پس از اتخاذ تصميم، پياده کردن آن شش ماه طول کشيد«

  .شھری خالی از سکنه شده بودندۀ  محل١١ روستا تخريب و ۵٣١ ھزار تن ريشه کن شده، ٨٠٠

 و به ويژه پياده کردن سيستماتيک آن در ماه ھای بعد به روشنی مصداق ١٩۴٨ چ مار١٠طرح تصويت شده در 

پس از . پاکسازی قومی را داشت که بر طبق حقوق معتبر فعلی ملت ھا جنايت عليه بشريت به حساب می آيد
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جھان مدرن متکی بر .  گرددھولوکاوست ديگر تقريبا غير ممکن گشته است که جنايت عليه بشريت پرده پوشی

وجود آمدن رسانه ھای الکترونيک ديگر اجازه نمی دھد که فجايع حاصل دست بشر ه ارتباطات، به ويژه پس از ب

 عمومی گيتی تقريبا به ۀبا اين حال يک چنين جنايتی از حافظه ھای عرص.  را از انظار عموم پنھان و تکذيت نمايند

  .١٩۴٨ن فلسطينيان توسط اسرائيل در آواره نمود: کلی محو گشته است

طور سيستماتيک تکذيب شده و تا کنون نيز ه تعيين کننده در تاريخ مدرن فلسطين، از آن زمان بۀ اين مھمترين واقع

که می بايست ھم به لحاظ  در حالی. عنوان جنايت تلقی نمی شوده عنوان حقيقت تاريخی و نه به ھيچ وجه به نه ب

  ».ظ اخالقی بدان پراختسياسی و ھم به لحا

او با کتاب خويش روايت .  نمايدءتاريخ شناس اسرائيلی ايالن پپ مصمم است سھم خويش را در اين زمينه ايفا

 را که حقايق تاريخی را از ھر راه ممکن الپوشی و تحريف کرده است، به ١٩۴٨رسمی اسرائيل از زمان پيش از 

  .نبرد فرا می خواند

ی صدھا ھزار فلسطينی بود که ئ توده ۀ نگاری اسرائيل ساخته بود حاکی از انتقال داوطلبانافسانه ای که تاريخ«

طور موقت مساکن و روستاھای خويش را ترگ گويند تا برای دستجات نظامی عربی که به ه تصميم گرفته بودند ب

  ».قصد نابودی کشور يھودی آمده بودند، جا باز کنند

لسطينی به صراحت ثابت می کنند که دستجات يھود ماه ھا پيش از ورود دستجات عرب  نويسنده، منابع فۀاما به گفت

وليت حفظ نظم و قانون را در آن سرزمين داشتند، موفق گشته بودند قريب ؤکه انگليسيان مسبه فلسطين و در زمانی 

  .به يک چھارم ميليون فلسطينی را با زور از وطن خويش بيرون کنند

 وقايع فلسطين ضرورتی تاريخی و سياسی ۀور است که نشان دادن يک تصوير کامل در بارايالن پپ بر اين با

عالوه بر آن ما به لحاظ اخالقی . و اين کار قطعاً شامل بر منابع عربی و ثبت تاريخ شفاھی نيز می باشد. است

که اکنون در اسرائيل رو شده زيرا تاريخ به گونه ای . وظيفه داريم مبارزه عليه تکذيب اين جنايات را ادامه دھيم

  .والنه نرسيده استؤ عمومی خودآگاھی و رويکرد مسۀاست، ھنوز به عرص

 مورد بررسی ١٩۴٨در نظر پپ تاريخ شناس دقيقا صحبت بر سر اين است که مکانيزم ھای پاکسازی قومی سال 

ن پاکسازی و جھان امروز الی آن نظام فکری است که برای عاماما او عالوه بر آن خواھان بررس. قرار گيرند

  . مرتکب گشت به فراموشی سپرده و تکذيب نمايد١٩۴٨امکانپذير ساخته است، جناياتی را که جنبش صھيونيستی 

  :که چرا نويسنده، کتاب را تا اين حد با جان و دل نوشته است وی خود شرح داده اين

 ١٩۴٨عنوان اساس نمايش وقايع ه زی قومی بکار گرفتن عبارت پاکساه برای برخی شايد اينگونه رويکرد و ب«

از سياستمدارانی که پاکسازی قومی را ! از برخی جھات نيز در حقيقت من شکايت می کنم. شکايت داشته باشدۀ جنب

اما اگر من آنھا را به نام قيد می کنم، بدين خاطر نيست که . طراحی کردند و از ژنرال ھائی که آن را پياده نمودند

 باشم آنھا را سپس به دادگاه بکشانم، بلکه بدين خاطر است که به جنايتکاران و قربانيان مزبور سيمائی قصد داشته

قصد من جلوگيری از اين است که جناياتی را که اسرائيل مرتکب شده است، به عواملی که به سختی قابل : داده باشم

رھای متکی بر ای ناروشنی نظير آن و کشوو حواله ھ" ارتش"، "شرايط"درک می باشند، محول نمايند مانند 

اما خود من ھم . من شکايت می کنم. وليت ساقط نمايند و بگذارند که افراد، قصر در روندسؤحاکميت ملی را از م

ول و ھم سھيم در اين تاريخ يافته ؤمن خودم را ھم مس. محکوم می گرددعضوی از اجتماعی ھستم که در اين کتاب 

دھد، يک چنين ھزيمت  من بر اين باورند و نتيجه گيری کتاب نيز اين را نشان میۀ ان در جامعو ھمانگونه که ديگر
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 مان، ھم فلسطينيان ۀبھتری را برای ھمۀ دردناکی به گذشته، تنھا راه به سوی پيش است، اگر که ما قصد داريم آيند

  ».اين کتاب بدين موضوع پرداخته است. و ھم اسرائيليان، بسازيم

صد دارد درگيری خاورميانه را بھتر درک کند، می بايست کتاب ايالن پپ را که با خون دل نوشته شده ھر که ق

  .است، بخواند
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  .وی ساکن بن می باشد. کارشناس خاورميانه و اسالم شھرت دارد
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