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شود!نمی متوقف هم روز یک تخریب ماشین

پَاپه ایل ن اسرائیلی مورخ با گفتگو   پ

س.  ترجمه: مارال

شینشناسد. تا  زمانی که تازیدن به ستمدیدگان مرزی ندانشته بانشد، دفاع از تاریخشان هم جغرافیا نم

Ilan( پاپه ایلن :مترجم یادداشت  Pappé (حیففا نشهر در انشغالی فلسطین در 1945 در اسرائیلی، نگارتاریخ 
 در را صهیونیسم و اسرائیل تاریخ در انتقادی بازنگری که ست»نو نگارا ِنتاریخ« جریان به متعلق او. نشد متولد

 بففه تنهففا فلسففطینیان، مقففاومت بففا همگففامی در پففاپه ایلن گذنشته، هایسال طول در. اندداده قرار کار دستور
 که جنایاتی افشای طورهمین و هاصهیونیست توسط فلسطین انشغال چرایی و چگونگی افشای در قلمی مبارزات

 از اشعملی حمففایت خففاطربه همچنین او است؛ نکرده بسنده اند،نشده مرتکب راه این در نشانمتحدین و ایشان
 فعففالنهء تبلیففغ و) BDS( آن» تحریم و اسرائیل در گذاریسرمایه عدم اسرائیل، محصولت بایکوت جنبش«

 آپارتایففد رژیففم بفه حملففه پیکففان نففوک است، داده اسرائیل هایدانشگاه بایکوت برای که فراخوانی نیز و آن،
 بففا را خففود همراهففی هففم عمففل عرصهء در که نظر، عرصهء در تنها نه او .کندمی و کرده ترُبرنده را اسرائیل

 انگلستان در 2007 سال از پاپه ایلن. است داده نشان نشانخواهانهرهایی مبارزات تقویت و» فلسطین مردم«
 مففورد در اروپایی مطالعات مرکز مدیر و) Exeter (اگسیتر دانشگاه در تاریخ استاد اکنون هم او برد،می سر به

 Le» ( فلسففطین بففرای گفتگففو-  دارد گففوش دیوار« نام به گروهی با را وی گفتگوی ادامه، در. *است فلسطین

Mur a Des Oreilles] (همین وبسایت در اخیرن که خوانیدمی] ماند نخواهد مخفی چیز هیچ اینکه از کنایه 
. است نشده برگردانده فارسی به فرانسه زبان از گفتگو این. است گردیده منتشر گروه

*  *  *

 مشتتهور کتتتاب شتتا،ندربین اید،رستتانده چتتاپ بتته کتتتاب چندین هستید، مورخ و استاد شما ایل،ن،: سؤال
 در بعتتد ستتال در. استتت برانگیختتته را اعتراضاتی ، شده منتشر 2006در که فلسطین» قومی پاکسازی«

 .کردیتتد مکتتا،ن نقل دهید،می درس تاریخ اگزتر دانشگاه در اکنو،ن هم کهجایی انگلستا،ن به شما 2007
 دولتتت و صهیونیستتم تاریتتخ از جدیتتدی نستخهء کتته هستتتید اسرائیلی نو»ی نگارا،نتاریخ« به متعلق شما

 چتته. پردازیتتدمی استترائیل دولتتت ابتتداع رادیکال نقد به شما مورخین این میا،ن از دهند،می ارائه اسرائیل
 تا،نزنتتدگی در نتتتایجی چتته موضوع این بایستید؟ فلسطین مردم کنار در که کردید انتخاب چرا و زمانی

آورد؟ باربه
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 انجفام بفه روز یفک در کفه است طولنی فرآیند یک پیچیدگی این به نشرایطی مورد در نگاه تغییر :پاپه ایل،ن
 در کففه نونشتم ]1 [»قاب از خارج] «نام به[ کتابی من. آیدنمی وجود به رخداد یک با فقط عمومن و رسدنمی
 اگر. کشاند رادیکالش نقد به صهیونیسم از خروج از مرا که مسیری. کنم توصیف را مسیر این دانشتم قصد آن
 1982 سففال در لبنان به اسرائیل حملهء آن بزنم، محرک رخدا ِد یک زمان، یک انتخاب به دست بایدمی من

 بففر اجمففاعی آنکففه بففدون کففه بود جنگی نخستینْ جنگ این نشدیم، بزرگ اسرائیل در که ما برای. بود خواهد
 حمله در اسرائیل انتخاب است، انتخاب یک از برآیندی جنگ این. نشد برده پیش بانشد، آمده دست به سرش

 مثل که زیادی افراد برای رخداد، دو این ترکیب. گرفت نشکل هجوم این پی در انتفاضه نخستین و]. لبنان به[
 یففک دانشتند، مدرسه در ما به نشده قالب تاریخ نسخهء مورد در و صهیونیسم مورد در تردیدهایی پیش از من

.نشدمی محسوب انقلب

 مقابففل بزنید، کاری چنین به دست که کنیدمی جزم را تانعزم نشما اینکه از بعد و است، درازی سفر این پس
 نشناسففند،می را اسففرائیل کففه کسففانی. نیست ایساده نشرایط این و گیرد،می قرار خودتان خانوادهء حتا جامعه،

 مسففئله این ایستید،می برابرش در نشما که زمانی پس پویاست، و دستیک خیلی اسرائیل جامعهء که دانندمی
 مقدار یک باید خاطرنشانبه که است دلیلی از یکی این کنممی فکر. گذاردمی تأثیر تانزندگی وجوه تمام روی
 لحظففه ایففن. بردارنففد بازگشففت بدون نقطهء سمت به قدمی سرانجام تا داد من مثل افرادی به بیشتری زمان
 و عواقب تمام مسئولیت و کنم دفاع نظراتم از که امآماده من: گوییدمی خودتان به نشما که است زمانی همان

.بگیرم عهده بر امزندگی در را پیامدهایش

 هتتادولت همهء که است پرواضح عموم برای اگر چراکه است، جالب خیلی گوییدمی شما که چیزی :سؤال
 پیتتدا دستتت تریعتتالی بازهم سطح یک به کندمی وانمود اسرائیل دارند، کارآمدی خیلی تبلیغات ِی سیستم

Nurit( الهانتتا،ن پلتد نوریت. است کرده  Peled-Elhanan (از یکتی در شناستتیم،می را او متا دوی هتتر کته 
 تتتا شتتدند،می توصتتیف استترائیلی مدارس هایکتاب در هاعرب آ،ن با که نویسدمی روشی از هایشکتاب
 مستتئله ایتتن و اندبوده شدید و قوی اسرائیل آموزشی نظام در مغزی شستشوی و تبلیغات چقدر دهد نشا،ن

 کمتتی توانیدمی آیا دارید، ایتجربه چنین شخصن شما که آنجا از]. آیدمی در اجرا به[ پایین خیلی س ّن از
 بگویید؟ ما برای موضوع این مورد در بیشتر
 جففامعهء هففر از بیففش یقیففن به قریب احتمال به است، مهم خیلی اسرائیل در عقیده القاء واقع، در: پاپه ایل،ن

 از عقیففده القاء که است خاطر این به بلکه نشود،نمی نانشی اقتدارگراتر] سیاس ِی[ نظام یک از مسئله این. دیگری
 چراکففه بزنیففد بیففرون آن از نشما که ندارد انتظار کس هیچ و. است جریان در تانمرگ رو ِز تا نشما تولد زمان
 ایففن گویففد،می کتففابش در الهانففان پلففد نففوریت که طورهمان. ورید غوطه آن در پیوسته و دائمی طوربه نشما

 که دهدمی ادامه باور این به همچنان و نشودمی ملحد که مذهبی فرد یک نشرایط با است مقایسه قابل نشرایط،
 کفه دانسفت بایفد. کنفد تنبیه را او تواندمی خدا نشود، مرتکب گناهی اگر اینکه و بانشد، دانشته وجود خدا نشاید
 اسففت؛ محض حقیقت نشود،می گفته آنها به آنچه بانشند دانشته یقین اینکه برای اندنشده ساخته و تربیت هاآدم

 از و ببرنففد سففؤال زیففر را چیز همه باید] آن کردن خنثی برای [آنها که است قوی قدریبه] تفکر طرز[ این و
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شّرنشان[ از را خود بتوانند تا بگذارند کنار اندیادگرفته که را چیزی هر کنند؛ نشروع صفر  ایففن بففا. کننففد آزاد] نش
 بففه آنهففا. اسففت متفففاوت کمی نوریت نسل یا من فرزندان نسل برای نشرایط امروز که کنممی فکر من وجود،
 مسففئله ایففن از دانسففتیم،می زمان آن ما آنچه از بیشتر خیلیْ اینترنت جمله از و ارتباطات جدید وسایل لطف
 بففرای تواندنمی دیگر اسرائیل بانشد، کارآمد خیلی هم هنوز اسرائیلی عقیدهء القاء سیستم این اگر حتا. اندمطلع

 از انتقاد به دست که هستند هاییجوان اکنون .جوید تمسک آن به تنها اشساکنین] عم ِل و اندیشه[ دستکاری
ْن  عففرب کشورهای در اخیر هایجنبش این با که امیدوارم من این، بر علوه. زنندمی صهیونیسم  انففدکی جهففا

 از هففاآدم ایففن اینکه و اندبوده) هارمونیک( هماهنگ خیلی جوامع این که کنیم فکر توانیممی ما. بانشد نشده باز
 و اوضفاع چنین با. کرد پیدا نشیوع جنبش حال این با دانستند،نمی چیز هیچ گذنشتهمی نشاناطراف در که آنچه

شّسر را وسیعی تغییراتْ مسئله این که امیدوارم من احوالی  خیلففی] اوضففاع [مففن، نسل از افرادی برای. سازد می
 نشدمی سختی به که بودیم حبابی در ما دارد؛ وجود هستی از دیگری انشکال دانستیمنمی کهچون بود، ترپیچیده

.آمد بیرون آن از

 یا سی مدت به که را چیزی هر که باشد سخت موضوع این پذیرش که کنممی تصور این، وجود با :سؤال
 بتته کنتتم،می شتترکت من که متنوعی هایکنفرانس و هاملقات در. است بوده غلط داشتیم باور سال چهل

 نزاع تاریخ مورد در قدرهما،ن که اسرائیل، مدافعین خورم؛برمی دست همین از اشخاصی به معمول صورت
 از حمتتایت به وجود این با هستند، مطلع هم جاری وقایع از و دانم،می من که دانندمی] فلسطین و اسرائیل[

 ایتتن بتته اندیشتتید،ن بتا. استتت ممکن چیزی چنین چطور پرسممی خودم از همیشه. دهندمی ادامه اسرائیل
 شخصی مسیر یک اند،کرده بنا را فرد یک خاص هستی که باورهایی از گذر که گویممی خودم به موضوع

 فقتتط بیتتانی- به -ما زندگی تمام اینکه ایم،کرده اشتباه اینکه تصدیق. است درونی و احساسی نهایتبی و
. دهدمی قرار ایشکننده موقعیت در شدید،ن را ما است، بوده افسانه
 جنبففش یففک کففه بار هر که ساخت رونشن را موضوع این باید همچنین که کنممی فکر من. دقیقن :پاپه ایل،ن
 فضفای گفتیفد، نشفما کفه ایمسفئله ایفن خیفزد،برمی مسفتعمراتی عامف ِل یفک بفا مخالفت به استعماری ضد

 کسففانی که کنید باور تا ایدنشده تربیت نشما که زمانی. آفریندمی خشونت آورد،می وجود به را آمیزیخشونت
 تففا کنففدمی کاری هر تاندولت که زمانی نیستند، خشونت اعمال جز کاری هیچ به قادر اندمقابل سمت در که

-سوءقصففد مرتکففب هسففتند ناچففار آنهففا] مقابففل در[ اینکه و بدهد، سوق بارخشونت َاعمال سمت به را آنها
 تصففور که رسیدمی اینجا به نشما بفرستند، مونشک غزه از نشوندمی ناچار یا نشوند،) انتحاری عملیات (خودکشی

 دائمی خشونت )کانتکست (بستر در مسائل این همهء اینکه درک همچنین. دارد صحت چیزی چنین که کنید
 خشفونت ایفن دلیفل از خشفونت کردن جدا بنابراین. است اساسی و اصلی اند،گرفته قرار بحث و تحلیل مورد
 که بدهیم توضیح هااسرائیلی برای که است این چیزها ترینپیچیده از یکی. است سخت خیلی هااسرائیلی برای

 کففه بانشففند دانشته باور و نیابند در را خشونت علل آنها که زمانی تا. است بوده خشونت این محرک کسی چه
 اعتقاداتشففان در را آنهففا و ایسففتدمی آنهففا برابففر در اعتقاداتشان در مسئله این برآورده، سر ناکجا از خشونت

.خشکاندمی
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 کننتتد،می بتتازی ایتتتوده هایرستتانه که نقشی از برآمده دان ِش و آموزش به کاملن کار ایرا ِد اینجا :سؤال
 صتتورتی بتته کارشتتا،ن حتتال هر به (یا دهندنمی انجام را کارشا،ن هارسانه اسرائیل، در ویژه به گردد؛برمی

 رسدمی گوش به حرف این خب). کرد تصور واقعی دموکراسی یک در هارسانه کار از توا،نمی که نیست
 روی موشتتک 150 روز هتتر حمتتاس کتته وقتی بکند دیگری کارچه اسرائیل که خواهیدمی شما اما: «که

 بتته را تاریخ که دارند تمایل هارسانه!» کنیم دفاع خودما،ن از باید ما کند؟می پرتاب )Sderot( سدیروت
 بگیرنتتد، نظتتر در را عزیمتتت نقطهتتء ستتازگارترین انتتدمایل و بدهند، تقلیل اخیر هایهفته به اخیر، ماهای

 فکتتر متتن. افتاد خواهد مقبول کثیری جمعیت برای وقایع از تفسیرشا،ن که کندمی شا،نمطمئن که اینقطه
 خشتتونت چرخهتتء ندهنتتد، انجام درستی به را کارشا،ن ایرسانه و تربیتی نهادهای که زمانی تا که کنممی

. شد نخواهد متوقف
 سففاکنین بففه که است راهی یافتن در توفیق ها،چالش ترینمهم از یکی که کنممی فکر من و! قطعن :پاپه ایل،ن

 ]فلسففطین بففه[ صهیونیسففتی استعمارگران اولین که زمانی. نشد نشروع چیز همه چطور بفهماند غرب و اسرائیل
 واقع در آنهاست، به متعلق که بودند معتقد یا است، خالی کردندمی فکر که سرزمینی نشدند متوجه و رسیدند

 کشورنشان که خشنی بربرهای عنوان به را آنها چیز هر از پیش و ابتدا است، داده جای خود در را عرب مردم
 هااسرائیلی امروز که آنچه .کردند درست آنها که است تصویری اولین این. گرفتند نظر در اندکرده تصرف را

 اواخففر از که هاست،فلسطینی انگانشتن ناانسان همان این. کندمی تغذیه تصویر این از دارند باور و کنندمی فکر
 ینحفوه در [کففه داد توضففیح مردم برای توانمی چطور. دارد ادامه هم امروز و است نشده نشروع نوزدهم قرن

 یففک به را خود که است کسانی برای وظایف دنشوارترین از یکی این هستند؟ بازسازی این محصول] تفکرنشان
.دهند انتقال اسرائیل جامعهء به متفاوت پیغامی دارند سعی یا یابند،می متعهد) آلترناتیو( بدیل آموزش

 کتتار ء][نتتتیجه استتت؛ ایپتتایه و اساسی [کاری] تاریخ در شما کار که است خاطر همین به درست :سؤال
 عقتتب به کمی اینکه برای. کندمی ممکن را حاضر حال فهم آرشیوها و وقایع تاریخ، تحلیل با که شماست

 1967 ستتال از گوینتتدمی دیگتتر بعضتتی و شد  آغاز1948 سال از تعارض که گویندمی برخی برگردیم،
 کتته بگویید فلسطین انتفاضهء اولین چیست ِی از تاریخی- لحاظ -به ما برای شما که مایلم. است شده شروع

 صتتورت کننتتده،تعیین صهیونیستتت ِی مهتتاجرت علیتته و انگلستا،ن امپریالیسم علیه 19۳0 دههء هایسال در
. گرفت
 آخففر بففه باید برگردیم؛ 1936 از پیش به حتا عقب، به که است این مهم رخداد، این درک برای: پاپه ایل،ن
 پیففداْ هدف اولین :دانشت نشرافتمندانه هدف دو صهیونیسم. بازگردیم صهیونیستی جنبش ظهور و نوزدهم قرن

 از. کننفد زنفدگی امنیت با -فزاینده یهودی ضد دورهء یک در -آنجا در بتوانند هایهودی که بود مکانی کردن
 مشففکلت] امففا. [کننففد تبففدیل ملی گروهی به را نشانمذهبی گروه خواستندمی یهودیان از برخی دیگر، طرف
.کردند انتخاب خود پروژهء دو این رساندن انجام به برای را هافلسطینی زمین آنها که نشد نشروع زمانی
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 این از محلی بوم ِی مردم راندن و زور مسیر از باید که بود مسلم بود، جمعیت از مملو سرزمین این که آنجا از
 .اسففت بففوده چففه هاصهیونیسففت برنففامهء که دریابند هافلسطینی تا کشید طول زیادی زمان. کرد گذر مسأله
 مففوجب قرارداد این نشد؛ خبردار فورن  هافلسیطنی َنشس ِت رسید، امضا به بالفور قرارداد 1917 در که زمانی
 کففه ایاسففتراتژی. کننففد نشففورش هاصهیونیسففت اسففتراتژی علیه یا بریتانیا هایگذاریسیاست علیه که نشد

 رانده بیرون هاصهیونیست توسط نشده خریداری هایزمین از هافلسطینی: نشودمی دیده 1936 در پیامدهایش
 دسففت به را کار بازار کنترل تدریج به هاصهیونیست که چرا دادند، دست از را هایشاننشغل دیگران و نشدند،

 فصففل و حففل فلسطین در که گرفت قرار مسیر این در اروپایی یهود معضل که بود رونشن بنابراین. گرفتندمی
.نشود

 بففازار کنففترل گرفتن دست در و فلسطینیان، اخراج موج نخستین بالفور، قرارداد امضای( عامل سه این مجموع
 و کننففد تلش کففاری انجففام بففرای که کشاند سمت این به را هافلسطینی نهایت در) هاصهیونیست توسط کار

 .نشد کارگرفتهبه نشورش این کوبید ِنهمدر برای بریتانیا امپراتوری نظامی قدرت همهء. بانشند نشوریدن مترصد
 دهشفتناک ابعفاد کفه بفود هفاییتاکتیک کارگیر ِیبه نیازمند و انجامید، طول به سال سه هاسرکوب این انجام
 هایسففال در هافلسففطینی انتفاضهء کردن نابود برای هااسرائیلی بعدها که بود هاییتاکتیک همانند هاآن بود ِن

.بستند کاربه  2000 و 1987

»حَلح» دهقانا،ن، است. این مهم خیلی تاریخ  در19۳6 خیزش :سؤال »حَف » )Falah،( دست به اسلحه که هستند 
 خشتتنی صتتورت بتته اگرچتته شتتورش، ایتتن کتته رسیدم نتیجه این به شما، هایکتاب خواند،ن گیرند. بامی

 آ،ن در هابتتود. فلستتیطنی کرده کمک 1947-48 سال ) درHaganah( ]2[ ناهاگا به عمل در شد، سرکوب
بودند. شده تبعید یا  کشته19۳6 سال در شا،نبالقوه رهبرا،ن و مبارزین کهچو،ن بودند، ضعیف خیلی دوره
 قربانیففان پرتعففدادترین امففا کففرد،می زنففدگی فلسطین نشهرهای در فلسطینی سیاسی نخبهء. دقیقن :پاپه ایل،ن

 حففالت بفه آنجففا نشففورش خففاطرشبه کففه است دلیلی همان این. بودند دهات در 30 سالهای در صهیونیسم
 هففایمکتاب از یکففی در من گفتید، نشما که طورهمان. پیوستند آن به نشهرها از هاییگروه گرچه رسید، انفجاری

 1947 سففال در. بود کشته یا کرده زندان روانهء را فلسطینی نظامی و سیاسی رهبران اکثر بریتانیا که امنونشته
 در بریتانیففا اختیففار تفففویض کففه دانیففممی- رسید، عمل عرصهء به هاصهیونیست هایفعالیت اولین که زمانی

 ایفن کفه کنفممی فکر من. بود گشته دفاعبی و خطربی کاملن فلسطینی جامعهء ،-بود رسیدن پایانبه ءآستانه
 فلسففطین قففومی پاکسففازی در- 1948 در - بعد سال یک و کردن، مقاومت در هافلسطینی ناتوانی در مسئله
.است بوده سهیم

 استترائیل متتورد در ستتاختگی هایافستتانه اغلب روی از حجاب که شودمی موجب شما تاریخی کار: سؤال
 کتاب در چراکه شده، خلق اسرائیل که دارند ادعا که هستند هاییافسانه ها،افسانه این میا،ن از. برود کنار

 Theodor(  ِهرتزل تئودور از ما برای توانیدمی. است شده بخشیده یهود مردم به خاک این که آمده مقدس
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Herzl(، علوه و نبوده مذهبی فردی عنوا ْ،ن هیچ به که کسی کنید؟ صحبت صهیونیسم، گذارپایه به معروف 
 ]شتتودمی نگاشتتته  ِعبری الفبای با که آلما،ن، اشکنازی یهودیا،ن زبا،ن ،Yiddish[ ییدیش زبا،ن به حتا این بر

 .زدهنمی حرف هم
 جنبشففی نشففده، فراموش نویسانتاریخ توسط عادی صورت به که صهیونیسم عناصر از یکی. قطعن :پاپه ایل،ن
 کتففاب از اسففتفاده مسففئله، این از بعد. بود نشده خلق یهودیان زندگ ِی کردن) سکولریزه( دنیوی برای که است

 نففامممی کسففانی جنبش را صهیونیسمْ عادت به بنا من. بود ناممکن فلسطین انشغال کردن توجیه برای مقدس
!است داده وعده آنها به را فلسطین که خداست حال این با اما ندارند، باور خدا به که

 همچنین باید. است اسرائیلی یهودی جامعهء در درونی معضل ِت اساس ِی مولفهء یک این امروز که کنممی فکر
 گرفتنففد،می نظففر در صهیونیسففت عنففوان بففه را خود که انشخاصی برخیْ هرتزل از پیش حتا که دانشت یاد به

.بودند آگاه فلسطین در هافلسطینی حضور از کاملن

 راه بففه اروپففا در هففایهودی امنیففت مسئلهء برای و کردندنمی بینیپیش صورت همین به را لسطینف افراد این
Ahad (]3[ هام احد برای. اندیشیدندمی متفاوتی هایحل  Ha’Am (مرکففزی توانستمی فلسطین مثال، برای 

 یففا بروند، آنجا از بودند مجبور و کردندنمی حس امنیت در اروپا در را خود که هایییهودی برای بانشد معنوی
.نشوند مستقر کند،نمی تهدیدنشان خطری آنجا در که اروپایی کشورهای در بودند مجبور

 بازگشت که دانشتند باور آنها. نشدند کارنشان این مانع دانشتند وجود دوره آن در که صهیونیست، مسیحیان اما
 بازگردنففد، فلسففطین به یهودیان که خواستندمی قاطعانه آنها. است الهی برنامهء از بخشیْ فلسطین به یهودیان

 آنهففا بففه موضوع این بودند، هم ضدیهود آنها چون و. بخشدمی سرعت را مسیح بازگشتْ موضوع این که چرا
شّر از همزمان آنها] ترتیب این به چون: [بزنند نشان دو تیر یک با که دادمی اجازه  هففم اروپففا در هففایهودی نشفف

 کففار ایففن بففا چففون ست؛ایپایه و ابتدایی کارهای از دوره، این] تاری ِخ بازخوان ِی [به بازگشت. نشدندمی خل ص
 قطعن و مسیحی صهیونیست بریتانیا، امپریالیسم نهاد توسط که دریافت را مانشینی یالعادهفوق نیروی توانمی

 بففه مانشففین] این [نوزدهم قرن پایان در که زمانی که دریافت توانمی آنجا از و .نشد خلق یهودی ناسیونالیسم
].بازگشت مسئله این به باید[ گذانشت باقی هافلسطینی برای کمی خیلی نشانس درآمد، حرکت

 اکتتثریت و بتتالفور ُلتترد. کنیتتد اضتتافه قلمکارشتتله آش ایتتن به را ضدیهودی مفهوم دارید حق شما: سؤال
 کهچتتو،ن کنند، زندگی هافلسطینی با بروند یهودیا،ن که دادندمی ترجیح زما،ن آ،ن سیاس ِی کنندگا،نهدایت

 منتقل دانش که روشی از، گفتگو این از قبل کمی ما. اروپا بقیهء در نه و خواستندمی درانگلستا،ن نه را آنها
 اهمیتتت از کتته تاریتتخ اگتتر. کردیتتم صتتحبت ویتتژه، طور به تاریخ از و عمومی طور به آموزش از شود،می

 عتتدالت بتترای نبرد که شدمی باعث شکبی بود، شده تدریس صحیح صورتی به است، برخوردار ایعمده
 نیست؟ طور این برود؛ پیشبه فلسطین در

 اگر نگذارید، خودنشان تاریخی) کانتکست( بستر در را رخدادها نشما اگر گفتم، ترپیش که طورهمان :پاپه ایل،ن
 و جهففان که را ایمنفی تصویر ُخب بانشید، ندانشته ستیز، ریشهء از و گذنشته، وقای ِع به نسبت نشناختی هیچ نشما
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 و هااسففرائیلی سوی از نشده ابداع فلسطین ِی تروریسم مثال، برای. پذیریدمی دهند،می هافلسطینی از هااسرائیلی
 خشفن مفردم ایفن چفرا دانیفم نمی: «گویندمی آنها. آیدمی ناکجاآباد از که است تروریسمی غربی، کشورهای

...غیره و ،»است نشانسیاسی فرهنگ از نانشی این نشاید مسلمانند، آنها اینکه برای نشاید هستند،

 کنیففد، صبر دقیقه یک: «بگویید و بگذارید هافلسطینی جای به را خود توانیدمی بشناسید، را تاریخ نشما اگر اما
 مففرا خففانهء بیاینففد اینکففه. اسففت نشده متولد چطور خشونت این فهمممی فهمم،می را خشونت این ریشهء من

 کنففم مقاومت خشونت واسطهء به که بانشم دانشته حق من خواه. است باریخشونت عمل خودش کنند، غصب
 متولففد کردم،می زندگی آن در که مکانی تصرف من، فضای تصرف خشونت به واکنش در خشونت این نه، یا

 از دیگففری کارچه بانشد، همراه فیزیکی صورت به من دفع آروزی با انشغال این اگر این، بر علوه و. است نشده
»آید؟برمی من

 نظفر از نبایفد همچنین اما. است مهم کشیده، طول ستیز چرا اینکه بهتر فهم برای] ماجرا[ تاریخ ِی ُبعد بنابراین
 نشففوند،می منتقففل آنها به نشرایط مورد در که اطلعاتی چطور ندهیم توضیح مردم برای ما اگر که دانشت دور

 ایففن. دهیم تغییر را فلسطین مسئله مورد در آنان سیاسی عقیدهء که نشویمنمی موفق هرگز اند،نشده دستکاری
 کففاربه] منففافعی[ چه راستای در» صلح روند« مثل کلمات برخی فهماند بتوان باید چراکه است، اساسی مسئله

 ،»فلسففطینی نماییبدویت« یا» است میانه خاور در دموکراسی تنها اسرائیل« مثل هاایده برخی چطور و روندمی
.نشوندمی] تصور یک[ انتقال ابزار

 اسففت، عقیففده یک و تصویر یک کردن درست و اطلعات دستکاری برای ایوسیله زبان این که بود آگاه باید
 تاریففخ باید که کنممی فکر من بنابراین. نشود آنشکار دیگری عقیدهء هیچ گذاردنمی که قوی چنانآن ایعقیده

 کننففد،می نقففل مانبرای را تاریخ رونشی چه با فهمید باید. نشناخت گریروایت قدر ِت با همزمان را منطقه این
 کنیفم، کسفب آگففاهی موضفوع ایففن از اگفر بنفابراین. نشودمی دستکاری چطور نشود،می بازسازی چطور تاریخ

 علمففت زیففر را نسففخه این توانیممی بیاندیشیم،] دروغین[ نسخه این کشیدن پرسش به امکانات به توانیممی
.بگذاریم سؤال

 ُپففر هففاییآدم از نبففوده، خففالی اگر حتا سرزمین، این که بقبولنند نشوندمی موفق همیشه هااسرائیلی مثال برای
 ایففن کففردن تقاضففا مشروعیت] فلسطینیان[ آنها ترتیب این به ندانشتند، محل با پیوندی یا ربط واقعن که بوده

 آنهففا ندارند، آنجا به ربطی واقعن کهچون دهندمی دست از را نشانمشروعیت آنها. دهندمی دست از را زمین
 دست از را نشانمشروعیت آنها سپس و. اندبوده نشینکوچ نشین،بادیه عرب نوعی به آنها نبودند، آنجا واقعن

 دست از را نشانمشروعیت آنها 2001 سپتامبر 11 از پس بعد، و. هستند طلبخشونت آنها کهچون دهندمی
.هستند مسلمان اینکه برای دهندمی

 نبففودن یففا بودن موافق که کنند مانقانع تا کنند،می  ِسرو کلمات و مذهبی اورا ِد این از ما برای پیوسته طور به
 فففرد هیففچ مقابففل طففرف در صورت هر در کهچون نیست، مهم چندان کنند،می هااسرائیلی که کارهایی با ما

 محبففت و مهففر بففه بسففته چیففز همففه پففس. نففدارد وجففود کنففد پیشففنهاد دیگففری چیز که مشروعیتی دارا ِی
.هاستاسرائیلی
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 تنهففا  بحث که دید خواهید کنید، مطالعه را ُاسلو ءنامهتوافق از بعد رایج )دیسکورس (گفتما ِن دقت با نشما اگر
 خواهنففدمی هااسففرائیلی. نشودمی صحبت» امتیاز اعطای« از فقط. است اسرائیل جانب از امتیاز واگذاری سر بر

 وجففود به ایآنشتی هرگز کنیم، حساب آن روی اگر] که چیزی. [آید وجود به صلحی نشاید و کنند اعطا امتیاز
 کففه هسففتم بخشففنده کافی اندازهء به اما ام،گرفته را نشما خانهء ام،کرده تصرف را نشما زمین من. آمد نخواهد
 گفتمان واقعن این. نشوید مستقر دیگری جای بروید و بردارید را خودتان راحتی صندل ِی و برگردید نشما بگذارم

.است تحقیرآمیزتر هم انشغال خود از] گفتمان[ این حتا نیست، ستیز یک حل برای مناسبی) دیسکورس(

دخدانا،ن نظر نقطه: سؤال  Benny( متتوریس  ِبنتتی چطتتور لمثتتا بتترای نتته؟ باشد، سوبژکتیو تواندمی فقط تاری

Morris (چنیتتن هایبنتتدیجمع به و باشید، نظرهم 1947-48 سال رخداد مورد در توانیدمی شما خود و 
برسید؟ متفاوتی

 خففوب خیلففی این، بر علوه. اشبشناسیم باید همگی ما که دارد وجود مادی و واقعی پایه یک ابتدا :پاپه ایل،ن
 کمففا ِل بففا 1948 سال در هافلسطینی اینکه گفتن به بایستمی که کرده تصدیق بالخره موریس بنی که است
 رفتففه خففود خواسففت بففا آنها: است] تاریخی [وقایع مورد در بحثی این. نشود داده خاتمه بودند، رفته نشانمیل

 مطرح مسئله مهمترین که است این ماندمی جا به بحث این از که حسی آخر، در نشدند؟ رانده بیرون یا بودند
.بودند نشده اخراج هافلسطینی نشود، پیدایشان اسرائیل در مورخین اینکه از قبل دانیممی که چرا است، نشده

 تکففرار مففا بفرای ُمففدام فلسففطینی پناهندهء میلیون پنج. کردیمنمی باور را هافلسطینی ما که جهت این به فقط
 نهایت در.» نداریم باور را نشما ما هستید، فلسطینی نشما نه،: «دادیممی پاسخ ما و» ایمنشده رانده ما: «کردندمی
 تأییففد را فلسففطینیان حفرف کففه آوردند دست به مدارکی اسرائیلی مورخین که کردند باور را آنها زمانی تنها
».گویندنمی دروغ آنها دانید؟می چه نشما: «گفتند و کرد،می

 دانستنْ مهم[ بلکه است، گذنشته چیزی چه که نبود آن دانستن چیز ترینمهم چون بود؛ قدم نخستین تنها این
 و اخلقی بحث که اینجاست. است بوده چه هامانبندیجمع و کشیدیم، بیرون آن از آموزنشی چه] که بود این

 پیامففدها مورد در نباید و کنند توجه وقایع به باید فقط دانانتاریخ اینکه قبولندن. نشودمی مطرح ایدئولوژیکی
 یففک کففه بینیفممی مفوریس کارهای در ما دیگر، سوی از. است تصنعی کاملن بگیرند،) ابژکیتو( عینی موضعی

.کندمی تکیه همانندی واقعیات روی که حالی در بگیرد، متناقضی موضع تواندمی تاریخدان

 آخریففن در و اسففت، متأسففف است گذنشته 1948 سال در آنچه برای کمی که نویسدمی کتابش اولین در او
 را خود مبنای او. اندنرسانده آخر به را قومی پاکسازی هااسرائیلی که خوردمی حسرت که] نویسدمی[ کتابش

 هیچ به یکی. اندنشده نونشته متفاوت روش دو با هاکتاب این اما گذارد،می واقعیت از برخاسته تحلیل یک روی
 لزم اسففتراتژی یک مثابهء به تنها نه کند،می توجیه را آن دیگری و پسندد،نمی را قومی پاکسازی ایدهء وجه
.آینده در عالی استراتژی یک مانند همچنین بلکه گذنشته در
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 گردید،بازمی اسرائیل به مرتب طور به اما اید،کرده مکا،ن نقل انگلستا،ن اگسیتر به 2007 در شما :سؤال
 است؟ کرده تغییر چطور آنجا در شرایط اخیر هایسال در

 بیففش جامعه رسدمی نظر به که چرا است، ُپرمخاطره بند ِینشرط یک درون از یهود جامعهء تغییر: پاپه ایل،ن
 برنففده تصففور از بیشتر کنم،می فکر موضوع این به بیشتر چه هر. بانشد کرده سفت پا اشمواضع روی پیش از

شم نشوینیسم، به عمومی گرایش اسرائیل در امروز. نشوممی ناامید بندینشرط این در نشدن  خود-مرکز-پنداری [قو
 کففه اسففت ایبیهففوده زحمت که رسدمی نظر به. است بیشتر همیشه از تعصب و) ethnocentrisme( محوری]

 بففه ایففن، وجففود با. کنیممی باز حساب درون از تغییر روی تنها اگر است، پذیرامکان آنشتی و صلح کنیم تصور
 واقعیففت بففه متفففاوتی منظففر از کففه بانشند دانشته را قدرت این پیش از بیش اسرائیلی جوانان که رسدمی نظر

 جوانففان بیففن امروز که[ ایپدیده چنین از ایخاطره من اما است، کم خیلی هنوز تعدادنشان. بنگرند کشورنشان
 چنیفن وجففود اسفت، نحیفف خیلفی درون از جامعه تغییر نشانس اگر حتا حال، این با. ندارم اسرائیل در] است
 ایجفامعه بیرونفی، فشفار یفک بفا آینفده، در بتوانفد نسل این که بانشیم دانشته امید دهدمی اجازه ما به نسلی

.بسازد متفاوت

 بتترای تلش بتته یتتا کنیتتم، متمرکز بیرونی فشار این روی را هایما،نتلش باید ما آیا صورت این در :سؤال
بدهند؟ تغییر را شا،نمواضع تا کنیم مجاب را آنها که قصد این با دهیم، ادامه هااسرائیلی با کرد،ن بحث
 مانشففین عمففل، میففدان در کهچون است مطرح ما برای پرسش حد در تنها که است ایمسئله این :پاپه ایل،ن

 بففه زمففان. کرد معطل این از بیش داد اجازه خود به تواننمی بنابراین. نشودنمی متوقف هم لحظه یک تخریب
 مففا. گففذردمی دهشففتناکی چیزهای بریم،می سر به تردید و نشک در ما که مدتی در دانیممی ما. نیست ام نفع

 کففه] معنی این به[ دارد وجود دوجانبه پیوندی هااسرائیلی آگاهی کسب و چیزها این بین که دانیممی همچنین
 ندانشته بر در ایهزینه آنها برای موضوع این اگر. بپردازند بارنشانخشونت رفتار خاطربه را آن بهای باید آنها

 ترتمففام هرچه سرعت با زمانهم که ماست بر بنابراین. بخشندمی سرعت را قومی پاکسازی فرآیند حتا بانشد،
 ایاسففتراتژی فکففر به و. کنیم پیدا ،دارد جریان عمل عرصهء در اکنونهم حتا آنچه به دادن پایان برای راهی
 نیففاز خففارجی فشففا ِر نیرومن ِد الگوی یک به ما. کند ایجاد آتی هایجنایت] تدارک [مسیر در موانعی که بانشیم
 کارآمدترین ]4[ اس دی بی جنبش نشود، می مربوط مدنی جامعهء به که آنجا تا که کنممی فکر من و داریم،

 تواننففدمی پذیرجمع عام ِل دو این کنممی کرف. دارد عهده بر کاتالیزور نقش ایفای در را جایگاه ترینمهم حتا و
.است نشانبازنمایی مسئلهء حل است، اولویت در هافلسطینی برای] که عامل[ اولین. کنند تضمین را موفقیت

 صرف با تا نشود، داده ترتیب آموزنشی سیستم اسرائیل درون در که است ضرورت این بر ناظر ،]عامل[ دومین
 نشففاننصیب آن از هاییمنففدیبهره چففه و اسففت ممکنْ متفاوت واقعیت یک که دهدب یاد هااسرائیلی به زمان

 تففا نشففوند تنیففده هم در هماهنگ و پیوسته رونشی با و نشوند، جمع درستی به عوامل این همهء اگر. نشد خواهد
.کنند تغییر توانندمی چیزها وصف این با ُخب نشود، نهاده آنشتی مسئلهء به نگرکلی نگرنشی بنای سن ِگ
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 بریتانیتتا در توانیتتدمی آیتتا ختتارج؟ در تا هستید ترارزنده اسرائیل در کنیدنمی فکر استاد، عنوا،ن به: سؤال
هستید؟ اسرائیل در که باشید استادی] هما،ن[

 .بانشففم دانشگاه استاد یک بخواهم کنمنمی فکر اسرائیل، در چه بریتانیا در چه گویم، می نشما به من :پاپه ایل،ن
 نففه نشففان،افق گشففودن بففرای نه نیستند؛ هاآدم به زندگی واقعیت دادن آموزش برای مکان بهترین هادانشگاه

 بانشففند، آمففوزش یففا دانففش] خففدمت در[ آنکففه از بیش امروز هادانشگاه. جهان به نگاهشان تغییردادن برای
 خودم روش به نیز، اسرائیل در من ممکن، هایحالت همهء در. هستند نشغل پیداکردن برای اجباری گذرگاهی
 داده نشففانبرگزاری اجففازهء مففن بففه که کنفرانسی چندین یا نویسممی که مقالتی واسطهء به کنم،می تدریس

 تففأثیر بریتانیففا در من کار که کنممی احساس من. واقفم خوبی به مسئله این کردن دنبال اهمیت به و. نشودمی
 همراهففی را اس دی بی کمپین بتوان است غیرممکن. آموزش روی تا دارد» بیرون از فشار« این روی تریمهم
 و داد تففاریخی بففارکوله آنهففا بففه بایففد. است لزم کمپین این چرا نشود داده توضیح مردم به اینکه بدون کرد،

 بففه بخشففیدن مشففروعیت روش این. کند میسر نشانبرای را جنبش این فهم که گذانشت اختیارنشان در ابزاری
شّرس هم ایهونشیارانه طرز به ما. است جنبش این  تففواز ِن کففه اسففت ایففن مهففم و هسففتیم اکتیویست هم و مد

 درک سففرعت بففه را چیز همه هاآدم اگر. دهیم اختصا ص هانقش دوی هر به را زمانی بتوان تا بیابیم مناسبی
 دوبففاره و دوبففاره را نظرمففان نقطففه و داد نشان فراوانی صبر باید برعکس بلکه نشد، حوصلهبی نباید کنند،نمی

.نشود فهمیده که جایی تا داد، توضیح

 بتتود،ن همبسته چیست؟ واقعیش معنی. زما،ن این در ویژه به است جالب من برای همبستگی ءمسئله :سؤال
 پاستتخ بتترای تلش ختتاطربه کنیتتم؟می همبستگی کسی چه با ما معناست؟ چه به فلسطینی-غیر عنوا،ن به

 نماینتتدگی را هافلستتطینی کتته فتتردی کنیتتم تصور: کنممی خودم از دیگری سؤال ها،پرسش این به داد،ن
 پیش در نئولیبرالی سیاست گیردمی تصمیم و پذیردمی تاریخی فلسطی ِن درصد 11 روی را دولتی کند،می

کنم؟ همبستگی اعلم تصمیمی چنین با توانممی من چطور. بگیرد
 بانشففند، ندانشففته اینماینففده اگففر حتففا هاایففدئولوژی برخی و هاسیاست برخی قربانیان با نشما ابتدا، :پاپه ایل،ن

 حففال. کنیدمی پشتیبانی رنج این از خروج برای قصدنشان از و هستید، همبسته نشانرنج با نشما. هستید همبسته
 قابففل دوسففتی رابطهففء یففک بففا ای،اندازه تا همبستگی، که کنممی فکر من. کردید عنوان را جالبی پرسش نشما

 کفاری انجفام بفرای را نشفانتلش کفه بگوییفد تاندوسفتان بفه توانیدمی دوست عنوان به نشما. است مقایسه
.کنندمی انشتباه آنها که کنیدمی فکر نشما اما فهمید،می

 حففل راه «و صففلح فرآیند همیشه که مانخوب دوستان با را خودمان هستیم، همبسته فلسطین مردم با که ما،
 بگففوییم که است این دهیم، انجام باید ما که چیزهایی از یکی. یابیممی زوایه در کنند،می حمایت را» دولت دو
.انشتباهند در آنها که معتقدیم که

 ایففن که نشودنمی پیدا فلسطینی یک حتا. نیست واقعیت مبنای بر کنید،می طرح تانپرسش در نشما که فرضی
 قطعففن بایففد مففا نشفاید صففورت، این در بانشد؛ نشدنی چیزی چنین کنیم فرض حال این با اما. بپذیرد را نشرایط
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 بیففرون] خاصففی[ نشففرایط از که هستند ایپایه مسائل هااین. کنیم فکر همبستگی ایدهء به کامل طور به دوباره
 مورد در یا بگیرید، موضعی دولتی-دو ح ِل راه یا واحد دول ِت حل راه مورد در اگر. نیستند جدید آنها جهند،می

 خففود کففه هسففتید مففواجه اساسففی سففؤالتی ابفف نشما خب، کنند، کسب بایدمی هافلسطینی که دفاعی امکانات
 خودتففان برای را مهم و زنده هایپرسش این دیگر نشما اگر. یابندمی آنها با مواجهه در را خود نیز هافلسطینی

.ایدکرده خیانت تانهمبستگی به نشما نگیرید، موضع و نکشید پیش

 نففه نیسففتید، فلسففطینی نشما اگر] بگوید[ خواهدمی که دارد وجود ناسیونالیستی تمایلی اوقات گاهی که دانممی
 بفر کففه هاییمحففدودیت. نففدارم نظففری چنین من. بحث در نشرکت] حق[ نه و دارید نظر اظهار] برای دلیلی[

 ایففن بففرای ُدگففم پاسخی کنممی فکر من هستند؟ هاکدام نشوند،می  ِاعمال] درگیری حوزهء از[ بیرون آدمهای
 از توانیففدنمی نبانشففید، اسرائیلی یا فلسطینی نشما چنانچه که بگوید کسی اگر اوقات، بیشتر. ندارد وجود پرسش

 ایففن روی زمففان خیلففی نبایففد. کنففد خفففه را بحث که است این برای فقط کنید، پشتیبانی واحد دول ِت حل راه
 چففه بففه بففودن همبسففته دانندمی اند،جریان در امروز که افرادی همهء که کنممی فکر من. کرد تلف پرسش

.نکنید یا بکنید کاری دهدمی اجازه نشما به که است چیزی همان این و معناست

د] راه حل دولتت واحتد یتابحثی واقعن امروز بکنیم: آیا صحبت» حل راه« از :سؤال دهی [انتخاب میا ِ،ن   دربار
 راه در ممکتتن بتتدی ِل تنها امروز المللیبین نهادهای برای که رسدمی نظر به دارد؟ وجود دولت دوراه حل 

دلپرداز (را ما مردم شود،می صحبت دولت یک از فقط که زمانی. باشد دولت دو] ایجاد[ حل  اتوپیست) خیا
 فلسطین سیاسی نمایندگا،ن خودشا،ن به که کسانی حتا. کنندمی خطاب یهودیا،ن، یابیتع ّین-خود مخال ِف یا

 بتته. دهنتتدمی ادامتته دولتتت دو حتتل راه از حمتتایت به واقعیت، ءعرصه حاضردر شرایط رغمبه گویند،می
 به نه است؛ نشده اندیشیده هم هنوز است، دولت یک تنها] تشکیل[ که حل راه ترینانسانی و ترینعقلنی
 تتتا کتترد،ن طتتی بتترای مسیری همچو،ن نه و باشد، انجامیده شکست به عمل مرحلهء در که حلی راه عنوا،ن
.کرد پیدا دست آ،ن به بتوا،ن
 ادعا که کسانی. است فلسطین نمایندگی مسئلهء اولی. است مطرح مهم پارامت ِر دو من نظر به اینجا :پاپه ایل،ن

 .گیرندمی نظر در فلسطینیان تمام نمایندهء مثابه به را خود کنند،می نمایندگی را اردن فلسطینیا ِن که کنندمی
 نظففام ِی کنففترل عنوان به تواندمی مسئله این است، جالب خیلی ُاردن فلسطینیا ِن برای قطعن دولت دو حل راه

 مسففئله این وجود، این با. دهندمی ترجیح را چیزی چنین آنها که بفهمیم توانیممی ما و. نشود تعبیر نشانزندگی
 صفدق کننفد،می زنفدگی اسرائیل در که کسانی و پناهندگان، اند،غزه در که کسانی فلسطینیان، دیگر مورد در

.کندنمی

 ترینسففریع ایففن کففه -انشتباه به نظرم به -دارند باور فلسطینی هایگروه برخی. زاستمشکل نقاط از یکی این
 را انشففغال دوام ُاسففلو هففاینامهتوافق. کنففمنمی فکففری چنیففن من. داد پایان انشغال به توانمی که است امکانی
.را پایانش نه و اندکرده تضمین
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 بسففیار ایایففده تجزیففه، ایدهء. کند پیروی استدلل دسته یک از دولت دو حل راه که است این پارامتر دومین
 حففل راه کهحالی در. است نشده بسته کاربه آفریقا در و هند در] ترپیش [که ایاستعماری اختراع. است غربی

 نشخصن من. نشودنمی گرفته هم پرسش به دیگر حتا که نظر این از است، نشده مذهب نوعی به بدل دولت-دو
 مسفئله ایفن عقلنیت مورد در نشما اگر. اندپذیرفته را مذهب این هم باهوش بسیار انشخا ص حتا که حیرتم در

 هففر. گیرنففدمی موضعی چنین غرب در هاخیلی که است همین خاطربه. نشودمی انتقاد و حمله نشما به بپرسید،
 5 اسففت کففافی نشماست، با حق حال این با. دهد تغییر را آنها عقیدهء تواندنمی بگذرد، واقعیت عرصهء در چه

 ]اسففرائیل [رژیففم ایففن. اجراسففت حال در دولتی-دو حل راه هم اکنونهم که دریابیم تا برویم میدان به دقیقه
-دو حففل راه به که نیست لزم. است آپارتاید رژیم نیست، دموکراتیک اینکه برای. نشود عوض باید که است

 دو بین روابط تغییر روش با نشود، اندیشیده رژیم کردن عوض برای هاییامکان به است کافی نشود، فکر دولتی
.موجود قدرت ساختار دادن تکان و اجتماع

 از گتتذر گوینتتدمی وقفتتهبی عاقتتل، و بتتاهوش خیلی افراد از زیادی تعداد گفتید، شما که طورهما،ن :سؤال
 هتتایکنفرانس در متتن. بهتتتر چیتتزی ستتمت به است گریزناپذیری و اجباری مرحلهء دولتی-دو] وضعیت[

 ممکتتن عمتتل در توانتتدمی مستتئله این چطور فهممنمی هنوز و امکرده شرکت موضوع این مورد در متعدد
. باشد
 نشففدت بففه رویکردی که است غربی نگاه نوعی بر متکی مسئله این ،]دهممی توضیح[ دیگر بار یک :پاپه ایل،ن

 دانشففت ِن/کسففب به قادر که نشد چیزی مدعی نشودمی تنها که است این] محوری [ایده. دارد واقعیت به عقلنی
 مهففم چنففان ائتلفی که رسدمی نظر به حاضر حال در. بانشیم دانشته خواهیممی که چیزی آن نه و هستیم، آن

 روحففی و اخلقی ابعاد از آنکهبی اند،چسبیده آن به] نیز [مردم که پذیرفته صورت دولتی-دو حل راه پیرامون
 را جففایی فقففط کففرده، گففم را کلیففدش که مردی ماند؛می یهودی لطیفهء یک مثل. بانشند دانشته برآوردی آن
 رونشففنایی] حکففم در[ دولففتی-دو حففل راه. کرده گم آنجا در را کلیدش که مکانی نه است، رونشن که گرددمی

شّلمن! بجنبیم یال دارد، وجود رونشنایی. کلید نه است،  ایففن که نشودمی گفته ما به. است نشفافیت مسئلهء این مس
 بففه ربطففی هیچ کهچون است معنیبی کاملن اما. است منطقی حدودی تا حتمن. است منطقی العادهفوق ایایده

 را آن خواهدمی و نهاده، بنا 1967 سال در اسرائیل که دارد ربط ایایده به. ندارد] اسرائیل و فلسیطن[ ستیز
 مختصر خودمختار ِی با حاضریم اما داریم، نیاز ایمکرده انشغال که سرزمینی وسیعترین به ما: بقبولند جهان به

 اصففول روی هرگز و گیرد،درمی چیزی چنین روی بحث اسرائیل در. کنیم موافقت سرزمین این در فلسطینیان
.نیست بحثی بنیادی

 .نشففود تأیید جهانی جامعهء توسط هایشسیاست که دارد نیاز است، المللیبین حمایت نیازمند همیشه اسرائیل
 نگه خاط ِربه را آنها ]5[ پی ال او 1993 سال در. دارند نیاز هم فلسطینی نمایندهء یک به همچنین هااسرائیلی

 اسففت ایفن بفرمایید،. کرد زده نشگفت مناطق، باقی واگذاردن و ُاردن غر ِب در خودمختار کوچک بخش دانشتن
 در تواندنمی فلسطینی هیچ که اینجاست مشکل. فرونشندمی ما به چاره راه تنها عنوان به که دولتی-دو حل راه

.یابدمی ادامه ستیز که حالی عین در. کند زندگی نشرایطی چنین
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Edward(ستتعید ادوارد کتته است سال ده ال،ن :سؤال  Said (درویتتش محمتتود همتتراه بتته او درگذشتتته؛ )
Mahmoud  Darwish(، ختتوب را او شما که دانممی. است بوده فلسطین مردم برای الگوها آخرین از یکی 

 است، کرده ایفا که نقشی و سعید ادوارد تا،ندوست مورد در ایکلمه چند توانیدمی آیا خب،. شناختیدمی
بگویید؟

 قففرن نیمهففء دومیففن در هففاروح تریندرخشففان از یکی او نشود،می تنگ برایش زیاد بسیار ماندل :پاپه ایل،ن
 اخلق، دانش، هایحوزه در همگی ما بلکه نیست، هافلسطینی بخشالهام تنها او که کنممی فکر من. بود بیستم
 چیزهففا تحلیففل در را اشتوانایی خال ِی جای و را اشتاریخی نگاه نبو ِد. هستیم او از ملهم) اکتیویسم( گریکنش

 تحلیففل چنین انجام به قادر که کسی نیست، ما میان در او مانند کسی که زمانی. کنیممی حس نشان،کلیت در
 به هافلسطینی مورد در اسرائیل که اینشده تکهتکه واقعیت از که بینیممی افرادی مدیون را خود بانشد، جامعی

 زیبففایی طففور بففه کففار این و دهیم، انجام باید ما آنچه. سازندمی] یکه و[ ثابت واقعیت یک دهد،می خوردمان
 بففه اسففرائیل که است فرهنگی و فیزیکی رونشنفکرانه، بند ِیبخش از عبور بود، خواهد هم ادوارد دانشتن گرامی

 تر،ارگففانیک چیففزی بففه بازگشففتن بففرای کففاری هففر باید و کند،می تحمیل ها،فلسطینی و هااسرائیلی ما به ما،
 میسففر بففومی فلسطینان و یهود استعمار نسل سومین برای مشترکی آیندهء تا دهیم، انجام ترایپایه و ترعمیق
.بشود

کنید؟می کار جدید کتاب یک روی شما حاضر حال در آیا ایل،ن، سؤال، آخرین: سؤال
 کففه ،]6 [»اسففرائیل ایدهء« عنوان با آیدمی بیرون بعدی زمستان یکی. کتاب تعدای روی واقع در: پاپه ایل،ن

 را ُاردن غففر ِب انشففغال در اسففرائیل تاریخ که دیگری. است اسرائیل در دانش تولید ءدرباره تاریخی ایمطالعه
َبر« عنوانش و کندمی تحلیل .آمد خواهد بیرون 2015 سال در ،» استفلسطین زندان َا

92 بهمن
*  *  *

است نشده صلح) منتشر برای فرانسه یهودیان  (اتحادUJFP سایتوب  در2013  دسامبر31 در متن  اینمنبع:
http://lemuradesoreilles.org 

اند.[] آمده کرونشه در مترجم توسط نشده اضافه توضیحات

نویسنده: هایکتاب *  ازمیان

بازنمایی. و واقعیت بین یاددانشت: جراحتی فلسطین»، در قومی «پاکسازی

 نظففرات نقطففه اصففل رد در تاریففخ خففوانش: یففک در یاددانشففتی مففدرن»، فلسففطین تاریففخ مردم، دو برای زمین «یک
مذهبی. یا قومی ناسیونالیستی، هایدیدگاه تقدم ر ِد در تاریخی مذهبی، یا قومی ناسیونالیست،
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ها:پانوشت

 کففه یاددانشففت بففه است. بایففد نشده ترجمه فرانسه به کتاب این قاب»، از «خارج کرد ترجمه چنین را آن توان] می1[
اسرائیل. در آکادمیک آزادی برای است: مبارزه چنین کتاب زیرعنوان

 دفففاع  نیروی به بعدها که ،1948  و1920 هایسال بین بریتانیا قیمومیت تحت اسرائیلی نظامینشبه فعال ] جنبش2[
).IDFو( نشد بدل اسرائیل

)Asher Ginzburg( گینزبورگ آ ِنشر اشواقعی ] نام3[

]4) [BDS،این با آنشنایی . برای2005سال در فلسطین مدنی جامعهء دعوت به تحریم، و گذاریسرمایه عدم ) بایکوت 
کنید.     رجوع   متن     این   به مثال برای جنبش

]5) [OLPفلسطین آزادی ) سازمان 

)VERSO(  ِورسو انتشارات ] در6[
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