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 نیدر ا  م؟یکن   سیو تدر  یرا بررس  لییی اعراب و اسرامناقشه  میتوانمی   ونهگهچ 

 ،الملل دانشگاه آکسفوردروابط بین   ی داشت با استاد بازنشسته   میخواه  ی سخن  ، مصاحبه

آو  پروفسور شلمیشل  ی پروفسور  از  در    می.  کتاب  ی مناقشه  با  ی زمینه تاکنون هشت 

موضوع  را   نیاز سه دهه است که ا  شیب  شانیاست؛ ا  افتهیانتشار    لییاعراب و اسرا 

 . دکنس می یتدر
 

ده شدن  اآشنا شدم که مشغول آم  ی هنگام  م یپروفسور شل  کیآکادم  ی با کارها  من

دکترا در  ی دانشجو  عنوانبه بودم.  لییی اعراب و اسرا مناقشه  ی زمینه در  سیتدر ی برا

بودم که با استفاده از آن  ای  ی مناسب آموزش  کردیرو  افتنی  ریدرگ  یشناسانسان  ی رشته 

  یکردیگرفتم رو  می. تصمکنم  یالملل بود طراحاز مبحث روابط بین   یرا که بخش   یدرس

 اتیکه تجرب  ،کنه مطلب  یخیسانشناسانه و تاران  ی هاو بر ظرافت   کنم ای اتخاذ  رشته ان یب

هنگام   ی مباحثات فکر  طیداد و شرامناقشه قرار می  نیانسانها را در کانون ا  ی روزمره

اتخاذ   ی ایمزا  م یمصاحبه پروفسور شل  نیا  رد.  مینما  دیک أت  ،ساختمی  ایدروس را مه

الملل روابط بین  ی مرتبط با رشته ی هاو پژوهش سرفصل  سیدر تدر ی خیتار  ی کرد یرو

را مورد بحث قرار   «نینو اننگارتاریخ»جنبش  یعلم یکارها شانیدهد. امی  حیرا توض

به    خود د یامو  دهدمی   حیمبحث را توض  نیا ی زمینه مورد مناقشه در    م یمفاه  ،دهدمی 

 .گذاردمی  انیرا با ما در م کیتدموکرا یدولتشکیل )راه حل( ت

تفکر شما را تحت    ری و س  کیکه حرفه آکادم  یفکر   یاصل  یهاعطفنقطه

 قرار داده کدام است؟  ریتاث

 یدر دانشگاه آکسفورد در رشته  سیوچهار سال گذشته من مشغول تدریدر س

خواندم؛   خیتار  یکارشناس  ی در دوره  جیام. اما من در کمبرالملل بودهامور و روابط بین 

من را   نشیب  خیعلم تار  .دیمان مورخ می   شهیهم  دیبار که مورخ شدکی قول معروف(  )به

که   ینسلیکار من بوده است. پروفسور سر اف اچ ه  رد  ی فکر  یاصل  شی شکل داده و آرا 

 کرد یرو  ن یگفت که به نظر او بهتربه ما می   شهیبود هم  جیاز آموزگاران من در کمبر  یکی

 شود اما فعالً  دایپ  ی بهتر   کردیرو  یزمان  دیاست. شا  یخ یتار   کردیالملل روبه روابط بین 

است. امروز   ی الدیشصت م   ی در اواخر دههی  اتفاق  نیاست. ا  یخیتار  ،کردیرو  نیبهتر
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روابط    سیو تدر  یکه در بررس  ی،گرید   کردیهنوز رو  ،سال سن دارم  ۷۶هم که من  

 .امافته ین ،پربارتر باشد  یخی تار  کردیالملل خاورمیانه از روبین 

آغاز زمان  نقطه  معموالً  یبرا  نیانتخاب  دشوار  مورخان  و    یکار  است 

بگذارد.   ریثأ تر تجامع   ریتصو  نی مورد نگارش و همچن  خیتار  یتواند بر تمام می

انتخاب   لییو اسرا  ی اعراب مناقشه  خیتار  حیتوض  یکه شما برا   ینیآغاز  ینقطه

 است؟  یچه روز دیکرده ا

  ی. نقطهدیآن را دار  دنیدارد که شما قصد کاو  یبستگ   یبه موضوع  نیآغاز  ی نقطه 

 ۱۹۱۷بالفور در سال    ی ه یان یب  ،لییی اعراب و اسراشروع من در نوشتن در مورد مناقشه

ا انق  طیشرا  ه یانیب  نیاست.  ن  نی فلسط  یستی ون یدرآوردن صه  ادیبه  امروز  در   زیرا که 

اما من  کر  ای است مه  انیجر  یهاقدرت  ری؛ تصومندم نیز عالقه تر  جامع  ی ریتصوبه  د. 

  ی تنها بررسنه   ، منطقه  یالمللبین   استیدرک س  ی شان در امور منطقه. برابزرگ و دخالت 

  رونیاز درون به ب  ینگرش   ی بلکه بر مبنا  ،به درون  رونیاز ب  ینگرش  ی امور بر مبنا  نیا

الملل روابط بین   هب   یمثابه مدخلبه   ی، کتاب کوچک  زمینه  نیاست. من در ا  ی ضرور  زین

  فشرده   یخیجنگ و صلح در خاورمیانه: تاربا عنوان    ،از انتشارت پنگوئن ،  در خاورمیانه

ا۱۹۹۵) کردم.  منتشر  عرب   نی(  به  نقطه   یکتاب  شد.  ا  یاصل  یترجمه  کتاب   نیدر 

آغاز   ی ای در خاورمیانه است. نقطه و منطقه  یخارج  ی روهاین  انیاز روابط م  ییرمزگشا

 . اول است یجنگ جهان  انیدر پا یعثمان ی ورتامپرا یفروپاش کتاب نیدر ا

 یو ارائه  یابیارز  ،رو دارد که شامل کاوش  شیپ  ایای پوفهیمورخ وظ  کی

مورخ   یفهیوظ  یندیفرا  نیمصاحبت  با امروز است. چن  یگذشته برا  هایتیروا

شما    د؟یدار  یمورد چه نظر  نیگرداند. در امبدل می   یاسیس  ذاتاً   یرا به امر

 د؟یکنمی  فیدر کار خود را چگونه تعر یاسی امر س

بودن   یاسیس  ری غ  ی که ادعا  ییکرد: آنها  م یتوان به دو دسته تقسرا می  پژوهشگران

  قیکه تعهد و عال   ییاست و آنها  عالقهی ذ  ریو غ  ینیکنند که کارشان ع دارند؛ ادعا می

په و اپ  النیشمارم. امتعهد می   یاسیاز نظر س  ی دارند. من خود را پژوهشگر  یاس یس

هستند. به نظر من    ی اسیس  قیعال  ی پژوهشگران دارا   کیکالس    ی هانمونه  دیادوارد سع

  ن یی را تع  میسینوآنچه می   ی هاروشن  هیسا  ریما ناگز  یاسیس  ی هادگاه یو د   های ریگجهت
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بعالوهمی  نم  خیتار  ، کنند.  نوشته  خالء  تاریدر  نسل  هر  را   ی جداگانه  خیشود.  خود 

گذشته از منظر امور   نیبه ا  ،میسینوکه در مورد گذشته می   یهنگام   ینگارد. حتمی 

 .مینگرمی ی امروز  ی هاو جدل  عاصرم

بن  ی کیشما   نوان یاز  مورخان  گروه  ،نیگذاران  از  متشکل  از   یکه 

جمع  ییهانیسیآکادم صورت  به  که  اسرا  یاست  مورخان   یلییبه 

مشهورنددنظریتجد آدیهست  ،طلب  و   شتریب  یکم  دیتوانمی  ای.  گذشته  از 

 د؟ییگروه بگو نیا کی آکادم یکارها

پاپه و من    النیا  ،سیمور  یبن  ،فالپان   مها یشامل س  «نیمورخان نو»  یاصل  گروه

  ن ی در چهلم  ،۱۹۸۸سر برآورد. در سال    ی الدیم   ۸۰  ی خر دهها او  «نینو  خیتار»بود.  

. عنوان کتاب فالپان افت یانتشار    یاز هر کدام از ما کتاب  ،لییدولت اسرا  سی سأسالگرد ت

افسانه لییاسرا  شیدایپ واقع:  و  مور  اتیها   ی پناهنده  ی مسأله  شیدایپ  ،سیبود. 
-۱۹۴۸،  لییاسرا ی اعراب و  مناقشه   و   ایتانیبررا نوشت. پاپه    ۱۹۴۹-۱۹۴۷،  ینیفلسط

، جنبش  اهللدر اردن: ملک عبد  ی تبانآخر هم کتاب من بود:  را منتشر کرد. دست   ۱۹۵۱
 صورت . ما به  افتیانتشار    ۱۹۸۸سال    ر. هر چهار کتاب دنی فلسط  میو تقس  یست یونیصه

 . میمشهور شد یلییطلب اسرادنظر یمورخان تجد ایو  «نیمورخان نو»به  یجمع

 استمداران یس  معمواًلرا    هانیموجود است اما ا  یمیحج  اتیمناقشه ادب  نیا  ی بارهدر

.  اندوردهدرآ   ریتحر ی به رشته  یست یونیصه-پرو ی قو های شیگرا  ی دارا   سندگانینو ایو 

 هی کوچک که بر عل  ی هودی ،از داوود انهیقهرمانانه و اخالق گرا ی ریتصو سندگانینو نیا

 یست یونالینگرش ناس  نیا  نیکنند. مورخان نومی   میجنگد ترس عرب مقتدر می   ،جالوت

به چالش کش بود که    ییهابا تمام افسانه   ییرودررو   کیجنبش    نی. در واقع ادندی را 

 .را احاطه کرده بود ل ییجنگ اعراب و اسرا نیو نخست لییاسرا شیدایپ

ای یوجود اسناد رسم  یکیدهد.  می   حیرا بهتر توض  «نینو  خیتار» دو عامل برآمد  

ای از منابع  خارج شده بودند. ما به مجموعه  ی بندسال از طبقه   ۳۰  ی ه قاعد  بهبود که بنا  

 ح ی که به توض  ی گری. عامل دمیکرده بود  دایپ   یدسترس  یلییاسرا  یاسناد رسم  ی واصل

بود. تا   ۱۹۸۲در سال   لییرساند اشغال لبنان توسط اسرامی  ی اری  نینو   خیتار  یدهیپد

و   یتدافع   ییهاجنگ  لییاسرا   ی هاجنگ  یتمام  کهنی در مورد ا   لییآن مقطع در اسرا
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  ی اسیس  یت یوجود داشت. اما در زمان جنگ لبنان نارضا  ی نظرهستند هم   ی نه تعرض

 ن ی ا آغاز کرده بودند. شان را رهبران ی ها زه یانگ دنیوجود داشت و مردم به پرسش کش

 ر یبه دنبال جنگ لبنان نخست وز.  کرد می  قیتر به گذشته کشور را تشو ی انتقاد  ینگاه

و   رادیا   ریناگز  ی هاو جنگ  یانتخاب  ی هاای در مورد جنگی سخنران  ،نی مناخن بگ  ،وقت

  ، اعتراف  نیپس از ا  بود.  یانتخاب  یجنگ   ۱۹۸۲اعتراف کرد که اشغال لبنان در سال  

  ن ی درهم شکست و ا  ی ریدرگ  نیدر ا  لییاز موضع اسرا  یبانیدر پشت  ی نظرهم  یتمام

 . نقش خود ساخت ی فایرا قادر به ا نیوجود آورد که مورخان نوهای بهفرج

نو  ن امنتقد می  نیمورخان  میادعا  عمل  مغرضانه  آنها  که  و   ندکنکنند 

 ست؟یچ  ن امنتقد  ن یمناقشه دارند. نظر شما در مورد ا  نینامتوازن به ا  ینگرش

ا  یپژوهشگران  ایآ بررس  نیکه  را  می می  یمناقشه  و   « طرفیب»توانند  کنند 

 باشند؟« غرض»بی

پ  النی، اسیمور  ی بن اتهام  به  قرار   یاس یس  ی های داور ش یپاپه و من  مورد حمله 

شده است که   فیادعا کرده بود که کار ما چنان ناقص و تحر  نااز منتقد  یکی.  می گرفت

ادعا کردند که ما دستور   ی رگید  نا. منتقدست یشمرده شدن هم ن  خیتار  ی سته یشا  یحت

دار  شی پ  یاس یس ما    میرو  هدف   دیجد  ی هاکانون   جاد یا  نینو  مورخان  عنوانبه و 

  ل یینامشروع جلوه دادن اسرا آنان و  با    یو همدلو    انینی از فلسط  یبانیپشت  یالمللبین 

اما مسلماًی اس یاست. من هدف س ندارم  در   ی مورخ اهداف  کی  عنوانبه  ای در دستور 

به ش نوشتن  و هرچه   ترقیتر، هرچه دقای هرچه مشروحوه یدستور دارم. دستور من 

 . مناقشه است نیا خیدر رابطه با تار راتریگ

  شه یپاپه هم  النیدارند. ا  یمتفاوت  ی اسی س  ی هایو وابستگ   کردهایرو  نیمورخان نو

کرد. او قلمداد می  ی استعمار  یرا از آغازش طرح  لییترین ما بود؛ او دولت اسرا کالیراد

  وقت چیه  لییاو اسرا   ی نوشت؛ برا  ۱۹۴۸در سال    انین یفلسط  یقوم  ی در مورد پاکساز 

چپ؛ به نظر او   ستی ون یاما صه   ،چپگرا بود  س یرمو  ینداشت. بن   ی تیمشروع  چگونه یه

به    ریاخ  ی هادو قرار داشتم اما در سال   نیا  ان یم  ییکامالً مشروع بود. من جا  لییاسرا

را  ل ییاسرا ،کیپلماتید یعطف اصلبنا بر دو نقطه ام. من قبالًشده  ترکیموضع پاپه نزد

ا  یکیکردم.  مشروع قلمداد می آن را    لییبود که اسرا  ۱۹۴۷  میتقس  ی ه یان یب  هانیاز 
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ا بودند.  در    یهودیدولت    کی   یالمللبین   تی مشروع  هیانیب  نی قبول و اعراب رد کرده 

نقطه  نیفلسط دبود.  بس    گریعطف  آتش  اسرا  ۱۹۴۹قرارداد  که  تمام   لییبود   ی با 

هستند   لییاسرا  ی تنها مرزها  هانیرا مشخص نمود. ا  ش یامضا کرد و مرزها  گانشیهمسا

 .مشروع هستند  زی شناخته شده  و در نظر من ن یالمللطور بین که به 

سال   در  افزا  لییاسرا  ۱۹۶۷اما  برابر  سه  را  خود  ساخت    شیقلمرو  به  و  داد 

سرزم   ی نظامریغ  ی هاشهرک ا  ان ینی فلسط  یاشغال  ی هان یدر   ی پروژه  نیپرداخت. 

که    یستیون یصه  ی استعمار سبز»است  ز   «خط  میریرا  کامالً پا  من  نظر  به  و  گذارد 

.  ستی ن  یواقع  ی ز یتما  گرید  ی،اشغال  ی هان ی و سرزم  لییاسرا  انیم  زینامشروع است. تما

 یهود یطلب ی برتر میرژ  کی  ،دیآپارتا میرژ کی لییاسرا تیمناطق تحت حاکم یتمام

ازا تمامنیاست.  من  امروز  ز  لییاسرا  تیمشروع  ت ی رو  می   ریرا   میرژ  کیبرم.  سؤال 

 .  انگیز استکامالً نفرت  ،فراتر از نامشروع بودن دیآپارتا

 یخاموش کردن صدا  یبرا  یزی ستصهیونیسم  ایو    ستیزی یهودیاتهام    ایآ

می هب  لیی اسرا  یهااستیس  ن امنتقد تعرکار  ا  فیرود؟  از   می مفاه  نیشما 

  ست؟یچ

جار  امروز مباحثات  بر  ی در  د  ایتان ی در  فلسط  لییاسرا  برسرکشورها    گریو    ن یو 

  ستیزی یهودی من از    فیهستند. تعر  ی د یکل  می مفاه  ی زیست و صهیونیسم   ستیزی یهودی 

صهیونیسم بودنی هودیصرف  به  انیهود یبا    یدشمن است.  با    ی زیستشان  مخالفت 

اسرا  یرسم   ی دئولوژیا فلسط  ی هااستیس  ژهیوه ب  ،لیی دولت  قبال  در  است.    انین یآن 

 ییهااز جمله انسان  انیهودیمتفاوتند.    مالًاک  زیدو چ  ی زیست و صهیونیسم   ستیزی یهودی 

 لییکه اسرا  یای از جهان امکان مواجهه با آنان وجود دارد در حالهستند که در هر نقطه 

  ،لییااسرمشخص    ی هااست یانتقاد به س   نیاست. بنابرا  نیمع  یمستقل در مکان  یدولت

الحاق   ایاست و    یقانون   ریکامالً غ  ی که امر   یاشغال  ی هان یسازی در سرزممانند شهرک

 ان ین یفلسط   یکردن حقوق انسان  مالیپا  ایاست و    یقانونریهم غ  نیکه ا  یشرق  میاورشل

 . کامالً موجه است ،است یالمللبین ی  که تخلف از حقوق انسان

اسرا دولت  س  لییمنتقد  کوچک  شیهااستیو  بدون  با    یت یسنخ  نی تربودن 

دو   نیا  انیم  زیو دوستدارانش تما  ل ییاست. اما اسرا  یکامالً شدن   ی امر  ستیزی یهودی 
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و   انه ستیزیهودی   را ذاتاً  لییتا هرگونه انتقاد از اسرا  ندکنمفهوم را کمرنگ و تالش می

  یخلط مبحث  نیبارز چن  ی جلوه دهند. نمونه   انیهودی  هیعل  یملهم از نفرت و دشمن

( است.  ی اچ آر ا  ی هولوکاست )آ  ادمانی  یالمللتوسط انجمن بین   ستیزی یهودی   فی تعر

محتواست. بنا  ی حال کامالً ب  ن یعآور و در  خارج از قانون اما الزام  ،مشروط  یفیتعر  نیا

است که امکان بروز به   انیهودیای از  ژهیشکل درک و   ستیزی یهودی »   فی تعر  نیبر ا

معطوف    ستیزی یهودی   یکیزیو ف  یبالغ   یرا دارد. اشکال تجل  انیهودی صورت نفرت از  

و مراکز   انیهود ی  ی جامعه  ی نهادها  ،آنان   ییدارا   ایو / و    ی هود ی  ریغ  ایو    ی هودیبه افراد  

 «آنان است.  ینید

شمرده بردهد  شکل می   ستیزی یهودی نمونه از آنچه به    ازدهی  ،فی تعر  نیبه دنبال ا

  تی موجود  ،مثال   ی مرتبط است. برا   لیینمونه با اسرا  ازدهی  نیاز ا  مورد. شش  شودی م

اسرا تالش  لییدولت  کردن    یرا  قلمداد  آن  انهستیزیهودی نژادپرستانه  حال  که است. 

نژادپرست    یرا دولت  لییاسرا  ، بشر بتسلم قوقاز جمله سازمان ح  ،انیل ییاز اسرا  ی شمار

رژ اسراقلمداد می  دیآپارتا  میو  ا  نیا  انیلییکنند. پس چرا  دارند که  را   گونه نیاجازه 

بگو د  ندیسخن  اسرا  گریاما  کردن  قلمداد  نژادپرستانه  با  جهان  به    ل ییمردم 

 شوند؟   متهم می  ستیزی یهودی 

 ریناپذییجدا  ی ئها جزمونه ن  نیکنند که ادروغ ادعا می به   لییاسرا  ی مدافعان تندخو

ای را اتخاذ و تالش ای اچ آر  فیکل تعر  ا یتانیای هستند. دولت برای اچ آر  فی از تعر

 ی استثنابه  ،را  فی تعر نیکند. حزب کارگر ا   لیتحم  یمحل   ی هاتا آن را به حکومت   کرد

نمونه   یبرخ از طرف البرفتیپذ  ،هااز  به دنبال آن   یتمام   رفتنیپذ  ی برا   لییاسرا  ی. 

ه نمونه  بدون  دستبه  یوشرطدیق  چیها  و  گرفت  قرار  فشار  تحت  زد. شدت  جا  آخر 

سطوح    یغامض را بر تمام  فیتعر  نیآورند تا امی  ی ادیفشار ز  یست یونیصه  ی هامحفل 

 کنند.  لیتحم ،هادانشگاه  ژهیوه ب ، ایتانیبر ی جامعه

معاونان   یای به تمامنامه  ۲۰۲۰در اکتبر  ،امسونیلیو نیگاو ،آموزش نیشیپ ریوز

به  شد که دانشگاهانگلستان فرستاد که در آن گفته می   ی هادانشگاه  ی ساؤر ملزم  ها 

مهلت دارند. در صورت   کریسمسکار تا    نیا  ی ای هستند و برا  ای اچ آر  فیتعر   رشیپذ

  ف یتعر  نیگفت که عدم اتخاذ ا کرد. او می  دیهدآنان را با قطع بودجه ت  ی و  ی،چیسرپ

مورد   نی. در ارند یگیجد نمرا به  ستیزی یهودی دهد که آنها  ها نشان می دانشگاه  ی از سو
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که آن  ی ب  دیریجد بگ را به   ستیزی یهودی   دیتوانبرد: شما می سر می ه او کامالً در اشتباه ب

  یآزاد   هیدولت عل  ی از سو   کارای آشحمله  نی. اد یناقص را اتخاذ کن  قاًیعم  فیتعر  نیا

که   جاستنیبود به قطع بودجه. جالب ا  ی دیبلکه تهد  یتو خال  ی بود و نه تذکر  انیب

ای  مسأله   یهراسنکرد. اسالم  ان یب   یهراساسالم  ی بارهدر  ی زیچ  چیه  امسونیلیو  ی آقا

 نیا   در  شانیاست اما ا  ایتانیبر  ی هادر جامعه و دانشگاه  ستیزی یهودی تر از عمده   اریبس

 چی ه   ،اهانی نژادپرستانه با س  یاز جمله دشمن  ی،اشکال نژادپرست  گرید  موردمورد و در  

 . نداد ح یرا توض یفیتعر نی علت لزوم چن وقتچیه نکهیتر او مهم  اوردی به زبان ن   یسخن

را   ستیزی یهودی .  ستین   ستیزی یهودی از    یفیبه داشتن تعر  یاجیاحت  قت یدر حق

باشد قرار دادن    یجوانب نژادپرست  یتمام  ی رنده یتر که دربرگجامع   یفیدر بستر تعر

خود   فیمن تعر  ،داشته باشم  ستیزی یهودی از    یفیتر است. اگر قرار باشد تعرفهم قابل 

تقد  ن که م  یممکن است کس  ،من  فیدهم. بنا بر تعرمی  حیای ترجای اچ آر  ف یرا به تعر 

اما    دیعمل نما  انهستیزیهودی   ی هازهیبا انگ   ی و  دیباشد. شا  ستیزیهودی است    لییاسرا

چه حائز . آندی را ثابت کن  انهستیزیهودی   ی هازه یانگ  نیشماست که وجود ا  ی فه یوظ  نیا

پاآر  اچای    فیاست. تعر  ،هادر دانشگاه   ژه یوه ب  ،انیب  ی است آزاد  تیاهم  یفشارای و 

  ، اماکن دارد. خالصه کنم  گریها و ددر دانشگاه   انیب   یبر آزاد  یها در آن اثر منفدولت

اسرا نظر من  اسلحه   ستیزی یهودی و دوستدارانش    لییبه  به  برارا  به    ی ای  انگ زدن 

 . اندکرده لیتبد لییاسرا ناو منتقد های نیحقوق فلسط انیحام

در اسرا  یبارهشما  عرب  لیی واکنش  بهار  آدیانوشته   یمقاالت  یبه    ا ی. 

  د؟یبگذار  ان یرا با ما در م زمینه نیتفکر خود در ا  ریس دیتوانمی

کتاب در  عنوان    ی من  دندیجد  ی خاورمیانهبا  در  انقالب  و  اعتراض   عرب  ی ای: 

الملل در ال  پروفسور روابط بین   ،( که فواض گرگس۲۰۱۳،  جی)انتشارات دانشگاه کمبر

منتشر   «یو بهار عرب  نیفلسط  ،لییاسرا»ای با عنوان  مقاله   ،آن بود  راستاریو    ی،اس ا

که تازه    ۱۹۸۷من در آکسفورد در سال   ی دکترا  ی شجودان  ن یاول  ،از قضا  ،کردم. فواض

 ی محل  ی روهای: از منظر ما نمیگرا هستبود. من و فواض هر دو منطقه  ،به آنجا آمده بودم 

 ی هستند.  در مقاله  یاصل  گرانیکه باز  ،المللروابط بین   ی ایآب در در  ی نه الوار شناور رو

با    ی مواز  ی و وجود حرکت اعتراض  یبررس   ار  ی به بهار عرب  لییمن واکنش اسرا  یادشده
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  لییدر اسرا  نیعرب و همچن  ی ایدر دن  ناکنم. معترضمی  ی ادآوری  را  لییآن در اسرا

بهتر بودند. اما واکنش    ی اقتصاد  طیو شرا  یعدالت اجتماع  ی،اس یخواهان اصالحات س

ر وقت  یوزنخست   ،اهوینتان  نی امیشدت خصمانه بود. بنبه   ی به بهار عرب  لییاسرا  یرسم

ی اعراب و  نشوند مناقشه   زهیدموکرات  یعرب  ی که کشورها  یگفت تا زمانمی  ،لییاسرا

رس  لییاسرا نخواهد  فرجام  اتفاقاًد یبه  عرب   .  دموکراس   ی حرکت  یبهار  به  و    یمعطوف 

  ن یداشت که ا  ده یعق   رایجنبش مخالف بود ز  ن یعرب بود اما او با ا  ی ایدر دن  اصالحات

  ی بهار عرب  ی روزیدر مورد تبعات پ  ایاست. او به دن   یالم بلکه اس  کیتدموکرا   ینه انقالب 

 . غرب هشدار داد ی برا

پ   ی ز یبه من چ  نیا   یعرب  یدموکراس  لییدانستم: اسرامی   ترش یرا نشان داد که 

عرب   ی ایدر دن  ینسبت به دموکراس  ایدهد که  نشان می  لییاسرا  ی کارنامهخواهد.  ینم

 فیرا تضع نیفلسط ی در پهنه یدر تخاصم با آن بوده و فعاالنه دموکراس  ایتفاوت و ی ب

قادر   ،از اشغال  یناش  طیشرا  نیترتتحت سخ ،  انی نیفلسط   ،۲۰۰۶کرده است. در سال  

نو  ی باختر  یانتخابات در کناره   ی به برگزار نتارود اردن و  آن   ی جه یر غزه شدند که 

 کا یآمر  ،لییعادالنه و آزاد بود. اما اسرا  ، سالم  یانتخابات  نیآشکار حماس بود. ا  ی روزیپ

 نی. ازدندحماس سر باز    ی شناختن دولت تحت رهبر  تیرسمهاروپا از ب  ی هیو اتحاد

 ی که مردم به گروه  ی کنند اما نه هنگام می  تیحما  یاز دموکراس  ی کشورها در تئور 

 ! بدهند ی أر استمدارانیاز س  ندیناخوشا

را برمال کرد و    لییدر موضع اسرا  یاساس  اریای بسنقطه   یواکنش به بهار عرب  نیا

ا  بخش  وقتچیه  لیی اسرا  کهنیآن  که  اسرا  ی نخواسته  باشد.  خاورمیانه  هرگز   لییاز 

 د یو یشدن با آن. د  کپارچهینخواسته به خاورمیانه تعلق داشته باشد چه رسد به خواست  

گور به   دیگو می  یداخل  ی مباحثه   کیدر    ،ریوزنخست  نی اول  ،ونیبن  فقط    سببکه 

اما    شی هاآمد: فرهنگ و ارزش  دیمنطقه پد  نیا  در  لییاسرا  که  بود  ییایتصادف جغراف

است: خود را   لییدر مورد اسرا  ی دیای کلنکته   نیاست. ا  ساختهاز غرب    یآن را بخش

به شمار می  یبخش ااز غرب  و  با همساهیپا  لیاز دال   یکی  نیآورد  گانش  یای مناقشه 

منطقه    ی کشورها  یبا تمام   زیآممسالمت  یستیتنها همز  لییهدف اسرا  ،عالوهبه   است.

اسرات سین هژمون  لیی.  سلطه   ی خواهان  تثبمنطقه  ی و  و   ی استعمار   ی پروژه  تی ای 
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سرزم  یست یونیصه ا  ین یفلسط   یاشغال  ی هان ی در  استین  یدموکراس  ن یاست.   نی. 

  .است دیآپارتا میرژ کیامپریالیسم در ائتالف با 

جا  یچامسک  نوآم شرورانهیافراط  دیگومی   ییدر  و    ، امپریالیسمترین شکل  ترین 

شهرک فلسطاستعمار  است.  بد  ،انین ینشین  بخت  غرب،  از  امپریالیسم  و   یمشمول 

 . هستند ،هر دو ی،ست یونینشین صهاستعمار شهرک

 د؟یده حیمناقشه را توض نیدر ا یتیهو  استینقش س دیتوانمی  ایآ

  استیدارد و س  تیارجح  زیبر هر چ  تیکه در آن هو  می کنمی   یای زندگما در دوره

  ی اصل  ی نمونه  کایاز مناطق جهان در خط مقدم جبهه است. آمر  ی ار یدر بس  یتیهو

اسرا اما  منطقه   لییاست  خاورمیانه  آن شاهد س  ی گرید  ی و  در  که    یصعود   ریاست 

هوم یهست  ی تیهو  استیس بر  تمرکز  دموکر  یکمک  تی.  زی نم  یاس به  در   را یکند 

  ،جامعه بوده  کیاز    ییافراد جز  یاست که تمام  نیبه ا  ازین  کیدموکرات  ی گذاراست یس

را   مانی و احساس کنند که به آن کشور تعلق دارند. اما اگر وفادار   یخود را با آن تداع 

 .  شد  میجامعه جدا خواه  ی ه یاز بق  می ( معطوف کنیای )قومفرقه  تیبه هو

 یدولت  عنوانبهکشور    تیبر هو  ندهیتمرکز فزا  ریچشمگ  ی نکته   ل ییدر مورد اسرا

بن  ی هودی فلسط  ی ر یوزنخست   نیاول  اهوینتان  نیامی است.  از  که  تا   انی نیبود  خواست 

  چیبود که ه  ی دیشرط جد  نیبشناسند. ا  تیرسمهب  یهود ی  یدولت  عنوانبهرا    لییاسرا

 ی ن یشهروندان فلسط  ،تیدرصد جمع  ستیآن نبود. ب   رشیقادر به پذ  ینیرهبر فلسط

اسرا نم  لییدولت  انتظار دی هستند.  اسرااتوان  آنان  کامالً   یدولت  عنوانبهرا    لییشت 

حق  تیرسمهب  ی هودی در   عنوان به   لییاسرا  ییشناسا  ی برا  یعلت  چیه   قتیبشناسند. 

 .وجود ندارد کسچیتوسط ه ی هودی مطلقاً یدولت

نابرابرتر و   ،ترمتشتت  ،گراترفرقه  ندهیفزا  یبه صورت  لییگذشته اسرا  ی در دو دهه

که کنست    یهنگام   ،۲۰۱۸  ی هییدر ژو  هاش یگرا  نیا  یتر گشته است. تمامنژادپرست

کند که می  حیقانون تصر  نی. ادیاوج رس  ی به نقطه   ، کرد  بیقانون دولت ملت را تصو

بدان  نیدارند. ا  لییدر خاک اسرا  یمل  شتسرنو   ن ییفرد در تعبهمنحصر  یحق  انیهودی

شوند    لیتبد  تیبه اقل  ایرود اردن و در  انِیم  ی در منطقه   انیهودیاگر    یمعناست که حت 

 تنها دولت رسماً   لییاسرا   دارند. احتمااًل  ی سرنوشت مل  نییمطلق در تع  یباز هم حق 
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 جهانادعا قانون ملت دولت است. در    نیا  ینژادپرست عضو سازمان ملل است. گواه

خود را نژادپرست اعالم   رسماً  چکدامیهم وجود دارد اما ه  ی گرینژادپرست د   ی هادولت

 . فرد استهمنظر منحصرب نیاز ا لییکند. اسراینم

  « ژه یو»به زبان    «یرسم»از زبان    یزبان عرب   لیتقل  ،قانون ملت دولت  گرید  ی جه ینت

 گر یآمد.  اما دشمار می ه ب  یزبان رسم  ی در کنار زبان عبر  یزبان عرب  لییبود. در اسرا

شهروندان   ه ینژادپرست است که عل  یآشکارا دولت  لیی. در حال حاضر اسراستین  طورنیا

تبع  ی نیفلسط می   ض یخود  آپارتا  دشوقائل  دولت  ساکن  ی دیو  بر  که  عرب   نااست 

 . کندظلم می  یاشغال ی هان یسرزم

راه مورد  فلسط   لییاسرا  یمناقشه  ی احتمال  یهاحلدر  نظر  نیو   یچه 

 د؟ یدار

حل  دولت وجود دارد. اما راه  حل دوراه  ی زمینه ای در  گسترده   یالمللبین   ی نظرهم

 ن یروزها ا  نی. استی ن ی عمل اکنون ،بوده باشد  یعمل یحلراه  یاگر زمان  یحت ،دولت دو

ای متداول است. اما به نظر من راه حل جمله  «دولت مرده است  دوراه حل  »  که  جمله

در مورد   یلییدولت اسرا  چی تا کنون ه  ۱۹۶۷از ژوئن    رایز  امدین  ایبه دن  دولت اصالً  دو

حل که به راه   یکس  ی لیینبوده است. در طرف اسرا  ی مستقل جد   ینیدولت فلسط  کی

در   را  اسلو  ی نامه بود که توافق  طورنیبود؛ ا  نیشد اسحاق راب  ترکیدولت از همه نزد  دو

 در امتداد راه  ینیدولت فلسط  ک یاز    ینام   ،اما  ،نامهتوافق  نیامضا کرد. در ا  ۱۹۹۳سال  

نم به تضم  ،شودی برده  ا  تیموجود  نی چه رسد  از نامه تجربهتوافق  نیآن.  ای محدود 

اسلو   ی بالفاصله توافقنامه   دیبود. ادوارد سع  حایر غزه و ارادر نو  ینیفلسط  یخودگردان

به قرارداد  را  تسل  عنوانبه و    «ینیفلسط  ی ورسا»مثابه  به  فلسط  می اهرم    ن یکشاندن 

 ،حیصح  ی ریکوچک در مس  یقدم  عنوانبه نامه  توافق  نیاز ا   موقعمحکوم کرد. من آن  

کردم. اتفاقات   تیحما  ،دیانجامی م  ی نی که باالخره به ظهور دولت مستقل فلسط  یقدم

 .گفت و من اشتباه کرده بودمدرست می  دیمتعاقب نشان داد که سع

صلح   ندیهدف به شکست کشاندن فرا  اب  ی،افراط  ی هود ی  کیتوسط    نیاسحاق راب

به حاکم  ی ریو جلوگ قلمرو  کردن  واگذار  اما حت  ی،نیفلسط  تیاز    نی راب  یترور شد. 

 لییاسرا   یراستموافقت نکرد. احزاب دست  ی نیوکمال فلسطدولت تمام  کیبا    وقتچیه
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  ی بر تمام  یخیتار  یحق  انیهودیکنند که  ادعا می   رایند زامخالف   ی نیبا دولت فلسط  اصواًل

اند نشان داده  حاًیصر  لییاسرا  یو راست افراط  اهویدارند. نتان  «لییاسرای بن  نیسرزم»

 . رفتیرا نخواهند پذ ینیدولت فلسط کیهرگز  یطیشرا چگونهیکه تحت ه

به  رایاست ز ی دردسر ی . البته توهم ب ست ین  شیب  یحل دو دولت توهمراه نیبنابرا

حل که ادعا کنند که از راه  دهدی اروپا اجازه م  ی هیو اتحاد  ایتان یدولت بر  ،هاییکایآمر

مذاکره است تا تبادل نظر   نیطرف  ی به عهده   تیو مسئول  ندکنمی   یبان یدو دولت پشت

  نی چن  ، نیطرف   انیقدرت م   می تقارن عظخاطر عدم . اما بهابندیدست    ی کنند و به توافق

 ل ییگونه اسراهپرسش که چ  نیتا به ا  د یممکن است. اگر مرا مجبور کن  ریآشکارا غ  ی زیچ

کلمه   کیتوانم پاسخم را با  می   ،برد  پاسخ دهم  انیرا از م   ی نیدولت فلسط  ی نهیگز

و به ساخت   ساخته ها  شهرک  ی باختر  ی در کرانه   لیی. اسراهاسازی کنم: شهرک  انیب

م  دی جد  ی هاشهرک ادهدیادامه  غشهرک  نی.  شهرک  یتمام  ،اندی قانونریها  ها آنها. 

 ان ین یصلح با فلسط   انیم  دیبا  لییصلح. اسرا  ی هستند و نه برقرار  ی خوارن یزم  ی لهیوس

اند و بنا بر اعمال  بوده  هانیها انهیگز  ۱۹۶۷را انتخاب کند. از سال    یک ی  ی خوارن یو زم

حل عادالنه تنها راه   ،رونی. ازادهدی م  حیرا به صلح ترج  نی زم  لییتوان گفت که اسرامی 

 . شهروندانش  یتمام ی برابر برا یبا حقوق  کیدموکرات یدولت ،حل تک دولت استراه

 ار یبس  یمصاحبه  نیبه خاطر ا  نیو همچن  دیکه صرف کرد  یبا تشکر از وقت 

پژوهش و    ریسال که شما درگ  همهنی: بعد از انستیسؤال ا  نیارزشمند. آخر

 د؟یدار یآن چه احساس یندهیدر مورد آ  ،دیامناقشه بوده  نیا استیس

را از    لییی اعراب و اسراگذشته مناقشه  ی در چهار دهه  ،پژوهشگر  کی  عنوانبه

 ی به رشته   ی اریه مطالب بسزمین  نیام و در اکرده  سیو تدر   یبررس  کیای آکادمهیزاو

  ی شخص  اری بس  یمن در سطح  ستم؛ یمناقشه ن   نیطرف ای ام. اما من ناظر ب درآورده  ریتحر

ای بالفصل من به گونه   ی شخص  ی ام. گذشتهگرفته مناقشه قرار    نیا  ریثأشدت تحت تبه

 . داشته است ریثأبر تعهد و نگارش من ت ریناپذو اجتناب

نقل   لییمن به اسرا  ی که خانواده  یدر بغداد متولد شدم. هنگام   ۱۹۴۵در سال    من

 ی. واژه شمارمی عرب م  ی هودیخود را    حالن یباا  ، مکان کرد فقط پنج سال سن داشتم

اگر   ،بنا بر نگرش حاکم  رایاست. ز  زیبرانگمناقشه   اریای بسواژه  لییعرب در اسرا  ی هودی
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باش  یتوانی نم  یباش  ی هود ی  کی اگر عرب  و    یهودی.  یباش  ی هودی  یتوانی نم  یعرب 

برداشت(   ن یمن )با ا.  شناسانه است یهست   ی ریناپذامکان  کی  ،نگرش  نی بر اساس ا  ،عرب

عرب   ی هودی  کیخود    اتی در پنج سال اول ح  ریانکارناپذ  ی . من به صورتستمیموافق ن

 . کنم می فیتعر گونهنیرا ا  تمیخود و هو زیبودم و امروز ن

  یای از هماهنگنهیریکه سنت د  یعرب  ی در کشور  ،در عراق  ی هودیای  ما خانواده 

وجود نداشت. اما در اروپا   «هودی  ی مسأله». در عراق  م یبود  ،داشت  انیهودیمسلمانان و  

در اروپا   ستیزی یهودی بودند؛    «ی گری د »  انیهودیوجود داشت. در اروپا    «هودی  ی مسأله»

 .  بودند هاتیاقل  گرید انیدر م یتیاقل انیهودی ،بلدر مقا ،رشد و نمو کرد. در عراق

اعراب  ما  اصل  مذهب    میبود  یدر  عرب   ی هودیکه  به  خانه  در  تکلم    یداشتند. 

فرهنگ  ،میکردمی  ما  )مورد   یقی موس  ،بود  یعرب  ی غذا  مانیغذا  ، بود  یعرب  یفرهنگ 

اول تلف  یایعالقه(  موس  ی شاد  قیمن  اراده  ی هود یو    یعرب   یقیاز  برخالف  ما   یبود. 

سال   در  ر  ۱۹۵۰خودمان  شدشهیاز  کنده  اسرا  میمان  از  آورد   لیی و  بر  ما  می سر   .

ه  میستین  ستیونیصه نوپاعالقه  چیو  کشور  به  مهاجرت  به  .  مینداشت  لییاسرا  ی ای 

من    ی خانواده  ی اروپا بود. برا  انیهودی   ی اروپا و برا  انیهودی  انیدر م  یجنبش   سمیونیصه

تمام اسرا  ، عراق  ی هودی  ی جامعه  یو  به  ر  ،دردناک  اریبس  لییمهاجرت  کن  شهیمانند 

صعود   ایو    ایآلمهاجرت    ی برا  یستیون یصه  یبود. اصطالح تخصص  درخت  کیشدن  

 . بود  لییاسرا  ی جامعه  ی هاه یسقوط به حاش  ایو    دایری مشخصا    نیاست. اما در مورد ما ا

  یهم کتاب   ،نیام. ابوده   یشخص  ار یبس  یکتاب  ی کار بر رو  در حال  ری در چهار سال اخ

عرب است.    ی هودی  کی  عنوانبه ام    ی زندگ  لیام و هم خاطرات اواخانواده  خیدر مورد تار

ثبت سفر    ،است. کتاب  «عرب  ی هودی  کی : خاطرات  ایسه دن»کتاب    نیعنوان موقت ا

که در عنوان به آن اشاره شده   یسوم ی ایاست. دن  لییگان در اسرا ما از بغداد به رامات

 یبرا  لییقبل از بازگشتم به اسرا  ی،سالگ  ۱۸تا    ۱۵که من در آنجا از سن  لندن است  

است از   ی آورادیادامه دادم. بخش نخست کتاب    التمی به تحص   ی،سرباز  ی فه یانجام وظ

 ان ی حیمس ،مسلمانان انیم  یگذشته غالب بود و هماهنگ ی هاکه در زمان ینید تسامح

  یهودی  ی جامعه  ی در تجربه  ترع یای وسخانواده من و به گونه   ی در تجربه  انیهودیو  

 .شم یندی خاورمیانه ب  ی ای بهتر برانده ید تا به آکر  ی اریو    قیعراق. ثبت گذشته مرا تشو
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، تشتت، کشمکش و جنگ را کاشت. برآمد ناسیونالیسم  ی ناسیونالیسم تخم نابردبار

م  یتیاقل  عنوانبه  انیهودیدرک    ی جابه  ،عرب همسان   هات ی اقل  انیدر  به  عراق  در 

اسرا با صهیونیسم و  آنان  پاکساز  ی،ست یونی کمک کرد. جنبش صه  لییپنداشتن   یبا 

 یایدر کل دن  انیهودیمسلمانان و    انیم به وخامت رابطه    نیاز فلسط  یاعراب بوم   یقوم

همز صهیونیسم  افزود.  میدا  یستیعرب  و    انیم  د   انی هود یمسلمانان  و  عراق   گریدر 

  ی،تعمق در مورد جوامع چند فرهنگ   ،نیممکن ساخت. بنابراریغ  را عمالً  یعرب  ی کشورها

  ه ام بی دواریام  ی من به ادامه  یدوران کودک  ی خاورمیانه   ی تی و چند قوم  یچندمذهب 

 .  رساند می ی اریدر کل منطقه  کیو دموکرات زتریآمصلح  ،تریای انسانندهیآ
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