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  اوباما،

  کشور فلسطين و روان گسيختگی اسرائيل

  

 کمی دچار شگفتی گردند، ھنگامی کسانی که قادر به مطالعۀ مطبوعات عبری و درک حکومت اسرائيل باشند شايد

که دريابند، در مطبوعات عبری فقط به ميزان اندکی توجه ضمنی نسبت به مبارزۀ رھبران فلسطين برای ايجاد 

اما در مقابل آن مطبوعات انگليسی زبان اسرائيل پر است از اخبار و چشم انداز . حکومتی فلسطينی مبذول می گردد

طعنامه ای که قرار است در ھفتۀ آتی در سازمان ملل به جانبداری از فلسطين مطرح حاکی از موفقيت آميز بودن ق

  .گردد

آدمی اگر بخواھد اين تناقض آشکار ميان مطبوعات عبری و انگليسی زبان اسرائيل را درک کند بايد بداند که ما در 

  ).شيزوفرنی(اينجا به روشنی با شکافی در روان جمعی يھوديان سروکار داريم 

ن گمان می کنم که برخی از افراد از اين که مطلع شوند که اکثر اسرائيليان خواھان اين ھستند که اين اقدام م

اسرائيليان خواھان ايجاد کشوری . فلسطينيان واقعا پيشرفت کرده و موفقيت آمير باشد شگفت زده خواھند شد

ھوديان را از نوع رشد جمعيتی که دارد، نجات فلسطينی ھستند، زيرا اين تنھا راه حلی است که می تواند کشور ي

  .دھد

» ايجاد دو کشور«آخرين ھمه پرسی ھای انجام شده در اسرائيل نشان می دھند که اکثر اسرائيليان به خاطر راه حل 

اسرائيليان نه تنھا فکر به وجود آمدن کشوری فلسطينی را برای خود تھديد آميز تلقی نمی . در ھيجان به سر می برند

کنند، بلکه واقعا نسبت بدان تمايل نيز دارند، زيرا که موجب قرار دادن واقعيت وجودی آنھا در چارچوب حقوق بين 

 که در دو (Kadima)البته بايد يک موضوع را نيز به خاطر آورد و آن اين که حزب قديما . الملل خواھد بود

 و می باشد، آن ھم آنگونه تفکيکی روشن، ميان انتخابات اخير اسرائيل برنده بوده است، خواھان تفکيک بوده

به سخن ديگر ايجاد يک کشور فلسطينی درست . وجود آيده يھوديان و فلسطينيان که از طريق عقب نشينی اسرائيل ب
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وليت برای مناطقی رائيل عھده دار بودن مسؤزيرا اين کار از اس. باعث دسترسی آنان به ھدف خودشان خواھد بود

  . سلب می کند،ته اشغال و تخريب نموده استرا که در گذش

البته اين خود موضوع آشکاری است که برخی عناصر در اسرائيل مخالف قصد فلسطينيان در سازمان ملل می 

اشغالگران مقيم ساحل غربی نيز . به گمان من وزير امور خارجه، آويکدر ليبرمن از اين امر خشنود نيست: باشند

  .اما به ھر دليلی که باشد آنھا اين روزھا آرام اند. داشته باشدمی بايست از آن دل پری 

آنھا به وضوح . به شدت با اقدام فلسطينيان در سازمان ملل مخالف اند) البی(اما حافظان منافع يھود در سراسر گيتی 

نين به نظر ھمچ. »رودخانه به دريااز  «به تصوری ساده انگارانه از کشور توسعه طلب يھودی محکم چسبيده اند

  .نمی رسد که آنھا حاضر باشند اين آرزوی خود را به اين زودی ھا رھا کنند

چيزی که ما اينجا در عمل ناظرش ھستيم يک بحران ھويتی آشکار است، يا حتا شنائی است برخالف مسير، ناشی 

که اسرائيليان  حالیدر . از روان گسيختگی ميان گرايشات صھيونيستی داخل اسرائيل و اسرائيليان مقيم خارج

خواھان بازگشت به زندگی ِگتووار و در درون اجتماع بسته يھودی بوده، به دور خود ديواری بتونی و غيرقابل نفوذ 

سترش اھان درگيری، تھاجم، نظامی گر و گيھودی و خوۀ می کشند، صھيونيست ھای مقيم خارج به دنبال افسان

  .آنھا خواھان ھمه چيزاند ، چه با فلسطينيان باشد و چه بدون آنھا. طلب می باشند

. ديگر حرکت می کنند يک بار ديگر توجه کنيم که اسرائيل و صھيونيسم به لحاظ گفتمان در دو جھت مخالف يک

يک دنبال کند، از  خويش را از طريق سياست تفکۀکه از يک سو اسرائيل می کوشد ھويت نژادپرستان در حالی

  .يھودی طرفدار درگيری ھای بی پايان می باشندۀ سوی ديگر گفتمان صھيونيستی خارج نشينان برای راه حل مسال

مريکا نظر کنيم، بيائيد باھم بکوشيم تنھا ابرقدرت جھان را درک کنيم که چگونه با اين ااما اجازه دھيد يک لحظه به 

  .تار می کندسامان روان گسيختگی يھودی محور رف

آنھا از يک سو با فشار برخی از حافظان منافع يھود مواجه . پرزيدنت اوباما و دولت او به واقع سرگردان مانده اند

مريکا و اسرائيل ااز سوی ديگر دولتھای . مريکا باقی گذارده استاالبی يھود ميدان اندکی را برای مانور دولت . اند

جود و امنيت اسرائيل، قصد فلسطينيان در سازمان ملل چندان نيز فکر بدی بر اين واقف اند که برای رعايت و

  .واقعا ھم اسرائيل بايد برای موفقيت آن دعا کند. نيست

نجات » مريکاابھترين دوستان « واضح است و آن اين که پرزيدنت اوباما توسط اين به اصطالح يک چيزتا کنون 

 و حاميان منافع AIPAC» مريکا و اسرائيلااظ افکار عمومی ميان شورای ھمکاری به لح«در نظر . نخواھد يافت

تا کنون البی يھود به اين امر عادت داشته است که به سياستمداران . شخص اوباما يک وسيله است) البی(يھود 

 زيرا مخالف. مريکا را نجات نخواھد دادااز سوی ديگر اسرائيل . مريکا ھمچون عروسکان خيمه شب بازی بنگردا

مريکا بوده و اگر اوباما با شکست مواجه گردد مايه خوشحالی اسرائيل خوھد بود زيرا از دولت فعلی ادولت فعلی 

  .مريکا دل پری داردا

مريکا در سازمان ملل با ذلت روبرو خواھد شد و مجبور خواھد بود در مقابل اتخاذ تصميمی که بسياری الذا دولت 

و اين آشکارا برای اوباما فاجعه آميز . خواھند داد، وتوی خويش را اعالم کندمريکا بدان رأی مثبت ااز دوستان 

اين شخص به جز . مريکا را از شکستی که در پيش رو دارد نجات دھدااما با اينحال يک نفر می تواند . خواھد بود

مريکا ا قادرند فقط او و تشکيالت خودگردان فلسطين. عباس، رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين کس ديگری نيست

  .را نجات دھند
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زيرا که اين معنا را می رساند که عباس، رئيس تشکيالت . اما معنای نھفته پشت اين ھا بسيار خجالت آور است

تنھا ) ضعيفی در سياست فلسطين و نيز در ديپلماسی بين المللی می باشدۀ که نسبتا مھر(خودگردان فلسطينی 

  .رت جھان را از يک شکست ديپلماتيک نجاد دھدشخصی است که می تواند تنھا ابرقد

اما بگذاريد بگويم که اين . من شخصا نمی توانم تشخيص دھم که آيا از اين موضوع خوشال باشم يا غمناک

  .موضوعی است به غايت جنجالی و حساس

در مقابل مريکا، انگلستان و غرب درست زمانی است که آنھا نيروھای خود را بسيج کرده ازمان حاضر برای 

  .البی منافع يھود و زوری که از جانب بيت المقدس اعمال می گردد پا به ميدان گذارند

 

  ٢٠١١ سپتامبر ٢٠ –بقلم جيالد آتزمون در تالکسکاال 
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