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آالیش تاریخ، ترفندی است که همواره و در همه حال و همه جا به یک ترتیب پیش می رود و ُعمالش نیز همیشه 
صهیونیسم  جریان  عمر  از  سال   120 از  بیش  امروزه  منی شناسند.  را  حیا  که  ظاملانی  هستند:  مردم  از  گروه  یک 
آپارتاید و  از یک شیوه  اینکه منونه ای  با وجود  آلوده کرده، می گذرد، و  که تاریخ یهودیت را به ظلم و بی حیائی 
سازمان  عمومی  مجمع  )مصوبه  است  گرفته  بیشتری  غلظت  ارجتاعی اش  ماهیت  می شود،  شناخته  نژادپرستی 
شوروی  فروپاشی  از  پس  بود،  شده  اعالم   1975 سال  به  که  صهیونیسم،  نژادپرستانه  ماهیت  درباره  متحد  ملل 
جریان  این  است(.  شده  لغو  سازمان  همان  جانب  از  متحدانش  و  آمریکا  فشارهای  با  سوسیالیسم  اردوگاه  و 
سازنده  پنج  از  یکی  و  بشری  ترقی  یادگار  این   - یهودیت  با  خصومت  به  را  بشری  جهان  از  بزرگی  بخش  ستمگر 
دوراِن محور در تاریخ بشریت - برانگیخته است. عصری که تاریخ بشریت بر محور آن می چرخد )توین بی، ص 215( 
تاریخ  و  آدمی  این دوره، ماهیت معنوی  یونانیان در  و  ایرانیان، یهودیان  و سازندگانش یعنی چینیان، هندیان، 
از  حتی  اسکلت شکننده اش  که  یعنی صهیونیسم،  پدیده،  این   .)7٨ –  77 ص  )یاسپرس،  نهادند.  بنیان  را  او  واقعی 
ورای گوشت و پوست ضخیمی که ارجتاع و امپریالیسم بر تن آن پوشانیده، خودمنائی می کند، بر فراز داربستی که 
حامیانش برافراشته اند، متام قد در برابر تاریخ ایستاده است تا مگر سرنوشتی را که محتوم خود اوست به متام 
از مردم  یهودیان تسری دهد. ستمگری پایان ناپذیر این پاجوش نژادپرستی و تبعیض مذهبی، صدها میلیون نفر 
از مسلمان و غیرمسلمان - که دلبستگی های انسانی شان دستخوش فرقه گرائی ها نشده است،  جهان را - اعم 
بر آن می دارد تا هر یک به فراخور حال و توانائی های خود، از قلم نهادن بر تومارهای اعتراضی تا جان دادن در 

وای بر شهر فتنه انگیز نجس ظلم کننده. آواز را نمی شنود و تأدیب را نمی پذیرد.... سرورانش در اندرونش شیران 
غران و داورانش گرگان شب که چیزی تا صبح باقی نمی گذارند. انبیایش مغرور و خیانتکارند. کاهنانش قدس 
را نجس می سازند و به شریعت مخالفت می ورزند. خداوند در اندرونش عادل است و بی انصافی نمی نماید.... اما 

مرد ظالم حیا را نمی شناسد. )کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب صفنیا، ٣ / 1 – 5(

راشل کوری، دختر آمریکایی مدافع حقوق فلسطینی ها، و بولدوزر اسرائیلی که به هشدار او اعتنایی نکرد و جان عاشقش  را گرفت

آالیش تاریخ و پیدایش دولت اسرائیل

علی پورصفر )کامران(
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زیر زجنیر چرخ بولدوزر های اسرائیلی - آن گونه که راشل کوری دختر شجاع و بزرگوار آمریکائی کرد - به مبارزه 
علیه صهیونیسم و اسرائیل برخیزند. دامنه این همبستگی های انسانی هر روز افزون تر و فشرده تر می شود و همین 
انسانیت جهانشمول، نگرانی های - ستمگران بی حیا  - را که بخشی از معرفت طبقاتی آنان است به توحش و 
بربریت حیوانی می رساند، چرا که خود را در سایه سار امپریالیسم در امان می بیند و چون دایره ی این سایه سار 
کاستی می گیرد، به دامن سیاهکارترین اجزای آن می آویزد تا مگر شیرینی آن امنیت به خطر افتاده را در کام خود 
دوباره سازی کند. به روابط اسرائیل با آمریکا در 15 سال گذشته بنگریم تا ببینیم که استقرار نئوکان های آمریکا 
در کاخ سفید، چه خشنودی ها که برای صهیونیست ها نداشته است. دولت اسرائیل امروزه شاید در اوج قدرت 
سیاسی و نظامی خود قرار داشته باشد - البته به یمن وقاحت سردمداران کنونی دولت آمریکا - اما اسرائیل، 
ضمیمه قدرتی است که خود با زبان دیگری زوال یابندگی اش را اعالم داشته است. بنابراین یادمان نرود که: فواره 

چون بلند شود سرنگون شود.
بنیاد نظری صهیونیسم و تأسیس دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین، از چند عنصر اساسی تشکیل شده که 
بخش اعظم آنها از دوران های باستانی و آرزوهای رویائی شبه مذهبی دخیل در تورات و داستان های آن برآمده 
تا  نیمه دوم قرون وسطی  از  و روسیه  اروپا  در  به ویژه  بر یهودیان،  وارده  پیامد سواحن  نیز  آن  و بخش دیگر  است 
نابودی فاشیسم هیتلری است و مدعیات صهیونیست ها درباره مظلومیت یهودیان و دیاسپورای آنان بیش از همه 

به این بخش از اجزای نظریه صهیونیسم اتکا دارد. 
صهیونیسم از برگزیدگی قوم یهود و خاصگی آن نزد یهوه و برتری آن بر اقوام دیگر و بازگشت به زمین کنعان و 
ارثیت آن برای بنی اسرائیل )ِسفر خروج، ٣ / 7-9 و 2/6 – ٨ ( تا خشونت های غیرقابل باور نسبت به اقوام دیگر و کشتار 
اغلب آن اقوام از زن و مرد و کوچک و بزرگ و کودک و کهنسال )نک، سفر اعداد، ٣1 / 7 – 20 و سفر تثنیه، 2 / ٣1- ٣6 و ٣ / 
4 – 7 و سفر یوشع، 6 / 20 – 25 و ٨ / 1٨ – 29و 10 / 1 – 4٣ و 11 / 1 – 2٣ و سفر اشعیا، 14 / 1٣ ( برهانی حقیقی و قاطع ساخته است 

و آن را با مظالم مسیحیان و دولت های مسیحی علیه یهودیان که از قرون 1٣ و 14م تا میانه قرن 20 و پایان جنگ 
جهانی دوم ادامه داشته، ترکیب کرده است و منونه ای از نژادپرستی دوران کنونی را بر پا داشته که در ماهیت خود، 

آن روی سکه هذیان های هیتلری در باره خلوص نژادی و برتری نژاد آریائی هاست. 
آنچه را که طاعون و مرگ سیاه در میانه قرن 14 به دنبال داشت – نابودی اغلب جماعات یهودی اروپائی 
از طریق سوزانیدن و قتل عام - با عملیات ایزابل و فردیناند در اسپانیا از سال های اول پادشاهی شان تا اخراج 
کامل یهودیان از اسپانیا و پرتغال در سال های 1492 و 1497 ادامه یافت. قریب یک صدوپنجاه سال بعد، قزاقان 
اوکرائین حتت فرمان بوگدان خمیلنیسکی، آتامان معروف قزاقان، دویست تا سیصدهزار نفر از یهودیان اوکرائین 
و لهستان را در سال 164٨ و بعد از آن قتل عام کردند و دویست سال بعد پوگروم های ضدیهودی در امپراتوری 
روسیه، که به طور عمده از سال های 1٨٨2 به بعد شدت و سرعت گرفت، به قتل عام قریب هفتصدهزار نفر یهودی 
و مهاجرت دوــ سه میلیون نفر از آنان – به طور عمده به آمریکا – منتهی شد. ماجرای زننده دریفوس در فرانسه از 
سال 1٨94 تا 1906 که دست پخت همکاری بورژوازی فاسد و نظامیان ریاکار و مطبوعات مزدور و کلیسای بی آبرو 
بود، صهیون خواهی را به صهیونیسم، و تضمین حقوق طبیعی و قانونی هر شهروند عصر جدید را به برنامه اسکان 
و استقرار در قلمروی ملی تبدیل کرد، که حتقق آن جز با نابودی و آوارگی صد ها هزار انسان دیگر میسر نبود. دولت 
اسرائیل بر این پایه شکل گرفت که یهودیان باید سرزمینی را که قریب دوهزار و پانصد سال پیش از دست اجدادشان 
خارج شده است وبه اعتبار اورادی که هم زمان با این حادثه نوشته شده – تاریخ تنظیم عهد عتیق به تقریب برابر 
با همین روزگار است - و این فرض که یهوه آن را 500 – 600 سال پیش از این واقعه به ارثیت به آنان داده است، 
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دوباره تصرف کنند و ساکنان بی گناه امروزی آن قلمرو را مطابق روح حاکم در اسفار اعداد و تثنیه و یوشع و اشعیا، 
قلع و قمع منایند. تاریخ اما حکایت دیگری دارد. ناگزیر از آن آغاز می کنیم.

فلسطین و کنعان پیش از خروج یهودیان از مصر و عزیمت شان به این مملکت
فلسطین سرزمینی کهنسال است و اریحا - شاید خنستین شهر جهان - در این مملکت قرار دارد. نام فلسطین 
از قوم پلست )پالست. فلست( گرفته شده که دستکم هزار سال پیش از عبرانیان در این مملکت بسر می بردند. این 
نام به تدریج به صورت فلسطین درآمد و به همین گونه نیز در عهد عتیق ثبت شده است. پلست ها یا فلسطینی ها 
به اتفاق دانو ها و جتکر ها و شش ها بخشی از احتادیه ای قومی بودند که پیش از هزاره دوم پیش از میالد در این 
مملکت بسر می بردند و در سواحل انتهای جنوبی جلگه های ساحلی فلسطین امروزی، پنج دولت شهر برپا کردند 
)توین بی، ص 1٣1 و 157، ابوعزالدین، ص 15(. برخی شواهد حکایت از نسبت هائی میان فلسطینی ها و مردم جزیره کرت 

یونان )متدن مینوسی( دارند )لوکاس، ج 1، ص 107(.
فلسطین به نام کنعان نیز موسوم بوده و آنگونه که عهد عتیق می گوید، کنعان، فرزند حام یکی از سه پسر نوح 
پیغمبر است و نوح این پسر را از بابت افشای برهنگی پدر، لعنت کرده بود، اما معلوم نیست که چرا نوح پیغمبر به 
جای حام که برهنگی و مستی پدر را به برادرانش اعالن کرده بود، کنعان را به بردگی دچار می کند )عهد عتیق، سفر 

پیدایش، 9 / 1٨ – 27(.

این سرزمین به همراه لبنان از زمان های بسیار قدیم، معبر و تالقی گاه اقوام و فرهنگ های متنوع بوده است 
)ابوعزالدین، ص 14( و از این طریق گروه های قومی متعددی تشکیل شد که مطابق عهد عتیق همگی آنها یا به دست 

بنی اسرائیل نابود شدند و یا به خدمت آنان پیوستند: اموریان، جرجاشیان، حتیان، حویان، رفائیان، عمالقیان، 
عناقیان، فرزیان، فلسطینیان، قدمونیان، قنزیان، کنعانیان، یبوسیان )عهد عتیق، سفرپیدایش، 15 / 1٨ – 20، سفر خروج، 
15 / 14 و 2٣ / ٣1، سفر تثنیه، 20 / 16 – 17، سفر یوشع، 11 / 21، اول پادشاهان، 4 / 21( و از میان این اقوام ده ها دولت کوچک 

بیرون آمد که دستکم اسامی قریب 40 امارت آنها در عهد عتیق آمده است )یوشع، 6 / 1 – 27 و ٨ / 1 – 29 و 9 / 1 – 27 و 
10 / 1 – 4٣ و 11 / 1 – 2٣ و 12 / 1 – 24(.

عبرانیان در فلسطین
که  اخباری  برپایه  برخاست،  آن  میان  از  کلیمی  و  موسوی  یا  یهودی  دیانت  بعدها  که  عبرانی  قوم  تشکیل   
ابراهیم خلیل اهلل و  یهودیان به دست می دهند، قدمتی بالغ بر 4هزار سال دارد و مرجع آن نیز مهاجرت حضرت 
همراهانش از اور کلدانیان به سرزمین کنعان یا فلسطین است. نام عبری گویا از این زمان و از جانب مردم کنعان بر 
آل ابراهیم اطالق شد و معنایش نیز این بود: کسی که از آن سو آمده است. از آن سوی دجله و فرات و همه خانواده 
او را نیز عبریان نام نهادند. چند سال بعد خشک سالی سنگینی پیش آمد و ابراهیم به مصر رفت و پس از بیست 
سال دوباره به فلسطین بازگشت. عبریان به زودی از کنعان و موابیان و عمالیقیان و عموریان متمایز شدند و خود 
قومی به حساب آمدند. آنان همه چیزشان همانند اقوامی بود که در آن سرزمین بسر می بردند جز آنکه، قوم های 
دیگر بت می پرستیدند ولی عبریان از تعالیم ابراهیم پیروی می کردند که می گفت: بتان را نباید پرستید. مطابق 
بود،  گرفته  خدا  هماورد  معنی  به  اسرائیل  لقب  یهوه  جانب  از  که  ابراهیم  بن  اسحاق  پسر  یعقوب  یهودی،  اخبار 
دوازده پسر داشت و این پسران نیز فرزندانی یافتند و آنان نیز فرزندان بیشتری پیدا کردند و به این ترتیب قوم 
بنی اسرائیل تشکیل شد. این قوم روز گار را به شبانی می گذرانیدند و در جستجوی چراگاه ها به نقاط مختلف 
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و  کردند  مهاجرت  مصر  به  بنی اسرائیل  و  فراگرفت  را  کنعان  عظیمی  خشک سالی  ناگهان  اما  می کردند،  عزیمت 
سال های طوالنی در این کشور بسر بردند. اما مصریان روزی بر آنان خشم گرفتند و به آزارشان برخاستند و سراجنام 
حضرت موسی از میان قوم برخاست و رهبری خروج قوم را از مصر به دست گرفت و آنان را به صحرای سینا و سپس 

به کنار رودخانه اردن هدایت کرد و خود پیش از ورود به ارض مقدس در گذشت )گئر، ص 179 – 1٨7(. 
زمان حضور دوباره عبرانیان در این مملکت محل گفتگوست. یهودیان گمان دارند که حضرت موسی و قومش 
در قرن 14 پیش از میالد به کنعان بازگشتند. اما مورخان، زمان این مهاجرت را مقارن پادشاهی فرعون مرنه پته 
)1214ق.م( و اواخر قرن 1٣ یا اوایل قرن 12 پیش از میالد می دانند. نکته اساسی در این داستان شباهت های قابل 

از  و  1٨ق.م  قرن  دوم  نیمه  طول  در  که  است  مصر  کنعانی  هیکسوس های  تاریخ  با  عتیق  عهد  اخبار  میان  توجه 
حدود سال های 17٣0 – 1710 قبل از میالد )یعنی همزمان با سقوط دولت عبرانیاِن بت پرست شمالی موسوم به 
دولت اسرائیل به دست سارگن دوم پادشاه آشور( از کنعان به مصر مهاجرت کرده و در این مملکت مستقر شده 
از یک  از چندی سلسله فراعنه میانه را برانداختند و خود حاکمان مصر شدند و در طول بیش  اینان پس  بودند. 
قرن، سلسله های 15 – 17 فراعنه مصر را بر پا داشتند. آخرین فرعون هیکسوس در حدود سال های 1570ق.م به 
دست اموزیس )اهموسه( مؤسس سلسله فراعنه هیجدهم برافتاد، و پس از آن دیگر نامی از آنان در میان نیست 
)دان، ج1، ص 11٣ – 114 و 1٣0، توین بی، ص 115 - 116، گریمبرگ، ج 1، ص 5٨ – 60(. هیکسوس، صورت حتریف شده کلمه 

مصری هکاخاسه به معنای فرمانروایان بیگانه و یا رعاة به معنی شبانان است و همین معنای دوم، که به قالب 
تاریخ افسانه ای عبرانیان مصری شباهت دارد، احتمال تعلق هیکسوس ها را به عبرانیان فلسطین تقویت می کند. 
عبرانیان کنعان شبانانی بودند که بر اثر خشک سالی عظیمی به مصرمهاجرت کردند و در نقطه ای به نام گوشن 
در کنار رودخانه نیل مستقر شدند )گئر، ص 179 – 1٨0(.هسته کانونی این داستان، موافق برخی اخبار ِسفر پیدایش 
)بند های ٣5 - 50( و سفر خروج )12 / 40 – 41( است و به ویژه اشاره ِسفر خروج به زمان مهاجرت عبرانیان از مصر نزدیکی 

بسیاری با سال های تاریخ حضور هیکسوس ها در مصر و انقضای سلطنت شان دارد. با همه این احوال، گزارش های 
تنها  و به همین سبب  از هرگونه اشاره ای به نسبت میان هیکسوس ها و عبرانیان مهاجر خالی است  عهد عتیق 

می توان از این احتمال همچون احتماالت دیگر یاد کرد.

ترک خانه و کاشانه  و آوارگی فلسطینیان
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عبرانیان پس از بازگشت به کنعان در آغاز مطیع فلسطینیان بودند و تنها اجازه داشتند که زراعت کنند، زیرا 
فلسطینیان آنان را از کار آهنگری منع کرده بودند و حتی به اجبار آالت و ادوات زراعی فلزی خود را در کارگاه های 
آهنگری فلسطینیان تعمیر و تکمیل می کردند تا مبادا در خفا از این ابزار فلزی، اسلحه بسازند. عبرانیان فلسطین 
احتاد مذهبی داشتند، اما مناطق متعلق به برخی از آنان از یکدیگر جدا افتاده بود و همین امر مانع از احتاد آنان 
می گردید )توین بی، ص 157(. جریان پیدایش دولت در میان عبرانیان به روشنی در کتاب های اول مسوئیل و دوم 
مسوئیل آمده است و برخی مورخان قدیمی همچون ابن العبری )تاریخ مختصر الدول، ص 55 – 7٨( و ابن خلدون )تاریخ، ج 1، 

ص 99 – 105( با اضافاتی همان ها را تکرار کرده اند. 

تشکیل دولت متحد یهودیان فلسطین
خنستین دولت بنی اسرائیل در پایان روزگار مسوئیل تأسیس شد و مؤسس آن نیز پهلوانی به نام شائول از 
سبط )پسِر پسر، قبیله(بنیامین بود. این دولت متحد گویا به سال 1021 پیش از میالد بر پا شد و در حدود سال هزار 
ق.م از شائول به داوود نبی رسید. این دو در جنگ های خود بر فلسطینیان غلبه کردند و یهودیان را از تسلط آنان 
خارج منودند. با این همه ساختار قومی و گستره جغرافیائی اجتماع یهودیان همچنان بر اساس تقسیم بندی اسباط 
دوازده گانه بنی اسرائیل یا پسران دوازده گانه یعقوب بن اسحاق قرار داشت، که به توصیه حضرت موسی و پیش 
از ورود قوم به کنعان شکل گرفته بود. این پسران به ترتیب عبارت بودند از: روبین، شمعون، الوی، یهودا، دان، 
نفتالی، جاد، اشیر، یساکار، زبولون، یوسف، بنیامین )عهد عتیق، سفر پیدایش، 29 / ٣2-٣5 و ٣0 / 1 – 24 و ٣5 / 16 – 1٨، 
سفر اعداد، 26 / 5 – 62(. در این میان، سبط الوی به کهانت اختصاص یافت و از زمره اسباط دوازده گانه خارج گردید 

»... چون که نصیبی در میان بنی اسرائیل به ایشان داده نشد« )عهد عتیق، سفر اعداد، 26 / 62(. سبط یوسف نیز خارج 
از نام او قرار گرفت و دو سبط از اسباط بنی اسرائیل به نام منسی و افرائیم پسران یوسف نامیده شدند )عهدعتیق، 
سفر اعداد، 1 / 1-54 و 26 / 2٨ – ٣4( بدین ترتیب اسباط بنی اسرائیل تغییر مختصری یافتند و به صورت زیر در آمدند: 

روبین، شمعون، یهودا، دان، نفتالی، جاد، اشیر، یساکار، زبولون، منسی، افرائیم، بنیامین. 
سلطنت یهودیان در زمان داوود نبی گسترش یافت و در دوران پسرش سلیمان نبی به اوج قدرت خود رسید. 
سلیمان شبکه جتارت را به ویژه با فنیقی ها، که پادشاه شان از متحدان نزدیک سلیمان بود، گسترش داد و ارتش 
خود را با ارابه های جنگی مجهز منود و در اورشلیم، قصری باشکوه و پرستشگاهی مجلل بر پا کرد، و قلمرو خود 
را به 12منطقه تقسیم کرد، که با مرزهای اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل تداخل داشت و آن مرزها را نقض می کرد. 
به تشویق سلیمان بسیاری از بزرگان بنی اسرائیل با دختران غیریهودی ازدواج کردند و دختران خود را به مردان 
غیریهودی دادند و بدین ترتیب خویشاوندی های گسترده ای میان یهودیان و غیریهودیان برقرار گردید. خود او نیز 
همسرانی از غیر یهودیان مشرک داشت و همین زنان یکی از عوامل اعاده شرک و بت پرستی در میان یهودیان 
شدند. درگذشت سلیمان جریان جتزیه دولت یهودیان را به دنبال داشت و در زمان سلطنت پسرش رحبعام بر اثر 
رقابت های یربعام که از حمایت های فرعون مصر برخوردار بود، این سلطنت جتزیه شد و ده سبط بنی اسرائیل که در 
دوران سلیمان به مذاهب شرک پیوسته بودند، با یربعام همراه شدند و دولت اسرائیل را در شمال فلسطین تاسیس 
بزرگ  دولت  مانده  باقی  و  دادند  ادامه  را  رحبعام  از  اطاعت  به  بنیامین  بنی  و  یهودا  بنی  سبط  دو  تنها  و  کردند 
سلیمان را به نام یهودیه محفوظ داشتند.در همین دوران بخشی از دولت قدیمی فلسطین هنوز در قسمت هائی از 
سواحل فلسطین باقی مانده بود و سراجنام در سال 7٣6 ق.م به دست آشوریان ساقط شد. دولت شمالی یهودیان 
نیز در سال 722 – 721 ق.م توسط آشوریان برافتاد و ده ها هزار نفر از یهودیان یا همان اسباط دهگانه به قلمرو 
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بر اورشلیم دست یافت و معبد سلیمان را ختریب کرد  آشور تبعید شدند. در سال 5٨7 – 5٨6 ق.م، دولت بابل 
ایام،  تواریخ  دوم  و  ایام  تواریخ  اول  عتیق،  )عهد  شد  آغاز  بابلی  اسارت  دوران  و  داد  انتقال  بابل  به  را  یهودی  هزاران  و 

ابن العبری، ص 6٣ – ٨5، ابن خلدون، ج 1، ص 99 – 122، توین بی، ص 15٨- 164، دان، ج 1، ص 1٣٨ – 145(. 

یهودیان فلسطین از دوران کورش تا ظهور مسیحیت
اورشلیم  به  که  یافتند  اجازه  تبعیدی  یهودیان  و  شد  ساقط  کوروش  دست  به  ق.م   5٣6 سال  در  بابل  دولت 
باز گردند و معبد خود را بنا کنند. به همین سبب بنی اسرائیل او را همچون انبیای خود محترم و مقدس شمردند. 
محبت کورش نسبت به یهودیان و احترام آنان به کشور، دولت و مردم ایران همواره محرک همکاری های یهودیان 
و دولت های ایرانی می گردید. به همین سبب رومیان آنان را اغلب به همدستی و همکاری با ایران متهم می کردند 
)یهودیان اروپای شرقی پس از صدور اعالمیه بالفور، تصاویر کورش را همراه با عکس های جورج پنجم به منایش گذاشتند. مک گرگور، ص 

از امپراتوری ایران بود، اما در سال ٣٣٣ ق.م به  205(. فلسطین تا انقراض هخامنشیان با فترت هائی، بخشی 

مصر  و  گردید  تقسیم  یونانی  سرداران  میان  پهناورش  مستملکات  او،  مرگ  از  پس  پیوست.  اسکندر  امپراتوری 
به  میانه  آسیای  و  ایران  فلسطین،  شام،  و  شد  اول(  )بطلمیوس  ناجی  معنی  به  سوتر  به  ملقب  پتوملوس  نصیب 
سلوکوس رسید. با این همه رقابت ها میان این دو سردار تا چند سال باقی بود و بطلمیوس در سال ٣20 ق.م به 
فلسطین لشکر کشید و برای مدتی آن را در تصرف داشت. به هنگام بازگشت، گروهی از یهودیان نیز همراه او به 
مصر رفتند و در اسکندریه اقامت گزیدند و به یهودیانی که دوسه قرن پیش از بیم حمالت آشوریان و بابلیان به 
اسکندریه گریخته بودند، ملحق شدند. جمعیت یهودیان اسکندریه چنان افزایش یافت که در حدود سال 250 ق.م 
به صورت پرجمعیت ترین مرکز جتمع یهودیان در آمد )گارودی، ص 11٨(. یکی از بزرگ ترین خدمات بطلمیوسیان 
مصر )بطالسه( به یهودیان و فرهنگ و متدن جهان، ترجمه عهد عتیق از زبان های عبری و آرامی به زبان یونانی 
است. این ترجمه به سبعینی موسوم است. می گویند فیالدلفوس بطلمیوس دوم )حک: 2٨5 – 247 ق.م( یهودیان را 
به ترجمه کتاب شان فرمان داد و 72نفر از دانشمندان بنی اسرائیل - از هر سبط 6 نفر - به اسکندریه رفتند و عهد 
عتیق را به زبان یونانی ترجمه کردند و به همین سبب به ترجمه سبعینی یا هفتادی موسوم است. یهودیان فلسطین 
فشارهای  حتت  اپیفانس،  به  ملقب  ق.م(   16٣  –  175( سلوکی  پادشاه  چهارم،  خوس  آنتیو  سلطنت  سال های  در 
سلوکیان  بر  حشمونائی  خاندان  از  مکابی  متاثیا  سبب  همین  به  شوند.  هلنیسم  پذیرای  تا  گرفتند  قرار  بسیاری 
شورید و فرقه حسیدیمیه نیز به او پیوستند و جنگ های طوالنی را با سلوکیان آغاز کردند که سراجنام منتهی به 
استقالل یهودیه - بخشی از فلسطین - از سلوکیان شد. در سال 6٣ ق.م، پمپئی سردار رومی، فلسطین را تصرف 
کرد و حکومت آن دست نشانده روم شد. پس از درگذشت هیرودس کبیر آخرین پادشاه متام یهودیه در سال 4 ق.م، 

آگوستوس امپراتور روم قلمرو او را میان چهار پسرش تقسیم کرد. )لوئیس، ص ٣6 – ٣7، جهان مذهبی، ص 597 – 601(. 
حضرت عیسی در همین سال ها متولد شد و در جوانی خود را ماشیح موعود نامید، اما فریسیان و برخی از 
صدوقیان ادعای او را نپذیرفتند و او را در سنهدرین به اعدام محکوم کردند و پونس پیالتس، حاکم رومی شام، 
بنا به خواسته سنهدرین و علیرغم میل خود فرمان به تصلیب او داد. یهودیان در سلطنت کالیگوال بر روم شوریدند 
و با مقاومت بسیار، مانع از نصب تندیس او در معبد خود شدند. وسپاسین، جانشین نرون، پسرش تیتوس را به 
جنگ یهودیان فرستاد و او نیز در سال 70میالدی بر اورشلیم دست یافت و هزاران نفر از یهودیان را به قتل رسانید 
و دومین معبد یهودیان را که در دوران هخامنشیان ساخته شده بود ویران کرد. هادریانوس امپراتور روم با مشاهده 
خرابه های معبد یهودیان در اورشلیم، فرمان داد تا در محل آن خرابه ها، معبد ژوپیتر را بنا کنند، اما یهودیان که 
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حتمل چنین اهانتی را نداشتند علیه روم قیام کردند. رهبری این قیام که از سال 1٣1 تا سال 1٣5م. ادامه داشت، 
شد  سرکوب  متام تر  هرچه  خشونت  با  نیز  شورش  این  می نامید.  موعود  مسیح  را  خود  که  بود  برکوخبا  شمعون  با 
به قتل  و بزرگ و شهر ها و روستاهای ویرانه و متروک فرو کاهید. هزاران یهودی  آباد  به گورستانی  و فلسطین 
رسیدند و هزاران نفر دیگر به بردگی افتادند و به مناطق دیگری منتقل شدند و بسیاری نیز از وطن خود گریختند. 
یهودیه دوباره نام فلسطین گرفت و به یک ایالت رومی تبدیل شد و نام اورشلیم به آیلیا کاپیتولینا تغییر یافت 
و بر فراز ویرانه های معبد یهودیان معبدی برای ژوپیتر ساختند. رومیان ورود یهودیان را به اورشلیم و به ویژه به 
معبد سابق شان منع کردند. به همین سبب یهودیان باقی مانده در اطراف اورشلیم، تنها می توانستند از دوردست ها 
بر خرابه های مملکت خود بنگرند و بگریند. بعد ها به آنها اجازه داده شد که فقط در روز نهم ماه رومی آب )برابر 
با ماه اوت( که روز خرابی بیت املقدس بود به اورشلیم وارد شوند و در برابر دیوار خرابه ای که از قدیم باقی مانده 
بود، گریه کنند. دیوار ندبه و رسم گریسنت در برابر آن، از آن زمان باقی مانده است )گریمبرگ، ج ٣، ص ٣02 – ٣06، جهان 

مذهبی، ص 59٨ – 502، لوئیس، ص ٣9 – 40، ناس، ص 554 – 556(.

و   )٣59 ص  )لوئیس،  گرفتند  رومیان  را  آنان  جای  و  نبود  یهودیان  جایگاه  دیگر  حوادث،  این  از  پس  فلسطین 
به تدریج پا به پای رشد مسیحیت، به جایگاه آنان تبدیل شد. پس از صدور منشور میالن توسط قسطنطین اول و 
لیکینیوس امپراتوران دوگانه روم در سال ٣1٣م. و رمسیت دیانت مسیحی، مرکز ثقل مسیحیت از اورشلیم به 
شهر روم منتقل شد و چون امپراتوری روم به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم گردید و به ویژه به دنبال سقوط روم 

غربی، فلسطین و اورشلیم به روم شرقی پیوست و تا ظهور اسالم متعلق به آن بود.

حضور اعراب در شام و توابع آن
قوم عرب از جمله ساکنان بسیار قدیمی شبه جزیره عربستان است و گروهی از آنان دستکم از قرن 14پیش از 
میالد، دولت بزرگ معینیان یمن را تأسیس کردند که تا میانه قرن 7 پیش از میالد )1٣00 تا 6٣0 ق. م( برپا بود 
)سالم، ص 75(. در عهد عتیق چند بار به نام عرب و مناطقی که مراد از آن سرزمین های عربی بوده همچون - ددان و 

تیمان - و برخی مردم سرشناس عرب - نظیر ملکه سبا - اشاره شده است )پیدایش، 10 / 4 و 25 / ٣، اول پادشاهان، 10 / 
1 - 16و دوم تواریخ، 9 / 1 – 12 و 17 / 11 و ارمیا، 24/25 و 49 / ٨، اشعیا، 21 / 1٣ و حزقیال، 25 / 1٣ و 27 / 15 و 20(. 

عهد عتیق )سفر پیدایش 10 / 25 – ٣0، اول تواریخ ایام، 1 / 
19 – 2٣( در فهرستی که از پسرزادگان سام بن نوح به دست 

که  است  برده  نام  عابر  بن  یقطان  نام  به  مردی  از  داده 
قحطان  با  مفسران و مورخان کتاب مقدس او را مطابق 
یکی از نیاکان افسانه ای اعراب باستانی می دانند. عهد 
عتیق همچنین در برخی ابواب سفر پیدایش چندین بار از 
امساعیل بن ابراهیم و قوم او – بدون اشاره به نام قومی 
خاصی - یاد کرده است و قلمروی برای قوم او برشمرده که 
مطابق نیمه شمالی جزیره العرب - مابین دریای سرخ و 
خلیج فارس - است.در سرگذشت داود و جنگ و گریزهای 
عربه  در  معون  بیابان  از  یهودیان،  پادشاه  شائول  با  او 
سخن به میان آمده است )اول مسوئیل، 2٣ / 24 – 29 و 25 / 
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معان در جنوب غرب کشور اردن - به تقریب در جنوب  2 و یوشع، 15 / 55( که به احتمال قریب به یقین، با منطقه 

شرقی خرابه های شهر باستانی پترا )بطراء( پایتخت دولت نبطیان )٣12 ق.م – 106م( مطابقت دارد. برابر مطالب 
ادوم - لقب  ادومیه قرار داشته و ادومیه خود از توابع فلسطین قدیم بوده و به  تورات، منطقه معون یا معان در 
عیسو پسر اسحاق و برادر مهتر یعقوب که خنست زادگی اش را در برابر آش ادوم یا آش عدس سرخ رنگ به یعقوب 
فروخت – نسبت داشته است )عهد عتیق، سفر پیدایش، 25 / 29 – ٣4، دوم پادشاهان، 14 / 7 – 22 و دوم تواریخ ایام، 25 / 1 – 2٨(. 
به وادی  غرب  از  و  به دشت عربستان  از شرق  و  امتداد داشت  خلیج عقبه  تا  بحراملیت  از جنوب  ادومیه، 
العربه محدود بوده است. این وادی مشتمل بر دره ها و کوه های کم ارتفاعی است که از جنوب بحراملیت تا خلیج 
عقبه پیش رفته است و ادومیه را در اردن از صحرای نقب در جنوب اسرائیل جدا می کند. همانگونه که در سطور 
باال گفته شد، شهر باستانی پترا پایتخت دولت نبطیان است که خرابه های آن امروزه در جنوب غرب کشور اردن و 

در یک صد کیلومتری جنوب شرقی بحراملیت باقی مانده است. 
رو  این  از  امساعیل.  فرزندان  نیز  اعراب  و   )4٨ ص  لوئیس،   ،1٣5  –  125 ص  )سالم،  بودند  اعراب  از  نیز  نبطیان 
می توان گمان کرد که نبایوت پسر امساعیل بن ابراهیم که نامش در عهد عتیق آمده )سفر پیدایش، 25 / 1٣( جد اعالی 

نبطیان پترا بوده است. 
امساعیل و عیسو برادر یعقوب با یکدیگر خویشاوند بودند زیرا که عیسو با محلت دختر امساعیل و خواهر 
نبایوت ازدواج کرده بود )عهد عتیق، پیدایش، 2٨ / 9( و قوم او از حویله تا شورکه مقابل مصر به مست آشور واقع است 
ساکن بودند )سفر پیدایش، 2٨ / 1٨( و این قلمرو را مورخان و همچنین مفسران کتاب مقدس، مطابق سرزمین های 
واقع میان دریای سرخ و حوزه علیای خلیج فارس می دانند )سبئوس، ص 207(. نبطی ها در قرن 5 ق.م دولتی داشتند 
رومیان  با  شهر  تصرف  و  اورشلیم  یهودیان  با  تیتوس  جنگ های  در  نبطیان  دولت  بود.  پترا  شهر  آن  پایتخت  که 
و  دیرینه میان روم  – 117م(، روابط  )حک: 9٨  امپراتور روم  ترایانوس  این همه  با  )بروک، ص 67(.  همکاری داشتند 
نبطیه را برهم زد و در سال 106م شهر پترا و ادومیه را تصرف کرد و با افزودن مناطق دیگر به آن، ایالت رومی 

عربستان را ایجاد منود )لوئیس، ص 49(. 
در قرآن کریم از برخی انبیای بنی اسرائیل، نظیر شعیب و صاحل و هود نام برده شده که امت هایشان - جرهم 
انبیاء  این  از  هود  شریفه  سوره  بودند.   - شده  نابود  عرب  -یعنی  بائده  عرب  به  موسوم  گروه  از   - عاد  و  مثود  و 

نیز  هود  کلمه  و   )٨9  /  11( برده  نام  نوح  و  لوط  کنار  در 
چند بار در سوره بقره، به معنای یهود آمده است )2/ 111 و 
1٣5 و 140(. هرچند تورات و اسفار گوناگون آن اشاره ای به 

این انبیا و امت هایشان ندارد، اما تعلق گروهی از انبیاء 
حضور  قدمت  نشانه  خود  بائده،  عرب  به  بنی اسرائیل 

اعراب اولیه در شام و توابع آن است.
آشوریان نیز دستکم از قرون 10 و 9 ق.م به قوم و یا 
سرزمین عرب در الواح خود اشاره کرده اند )سالم، ص 27( 
و بعد ها داریوش اول، پادشاه بزرگ هخامنشی در کتیبه 
بیستون از عرب )اربای( ضمن مستملکات خود نام برده 
نویسنده   - اشیل   - آیسخولوس   .)26 ص  )شارپ،  است 
ضمن   )٣٨٨ )ص،  ایرانیان  منایشنامه  در  یونانی  نمایی از کنگره صهیونیست ها، شهر باسِل سوئیس، ۱۹۴۸بزرگ 
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فهرست سرداران کشته شده ارتش خشایارشاه در جنگ با یونانیان، از سرداری عرب به نام مقوس نام برده است 
و هرودوت نیز که معاصر ایسخولوس می زیست، در کتاب تواریخ گزارش روشنی از عرب های سپاه خشایار شاه و 

لباس و اسلحه آنان به دست داده است )ص ٣76(.
مردم پادشاهی تدمر )پاملیرا( نیز از اعراب بائده بودند. نام تدمر در کتیبه های تیگالت پیلسر پادشاه آشور 
و گزارش جنگ های او با عموریان در سال های 1100 ق.م به میان آمده است )سالم، ص 1٣٨( و در عهد عتیق چند بار 
به احداث شهر تدمور یا تدمر توسط سلیمان نبی اشاره شده است )عهد عتیق، اول پادشاهان، 9 / 1٨ و دوم تواریخ ایام، ٨ / 
4(. این دولت در حمالت بخت النصر بابلی به بیت املقدس در سال های 5٨7 – 5٨6 ق.م شرکت داشت. این دولت 

ترایانوس امپراتور روم برافتاد و قلمرو آن به ایالت رومی عربستان پیوست )سالم، ص  نیز به سال 106م به دست 
1٣6 – 15٣(. بی مناسبت نیست اگر اشاره شود که، خرابه های این متدن عالی برای مدتی چند در اختیار داعش قرار 

داشت و اعضای جنایتکار و راهزن آن گروِه دست پرورده آمریکا – عربستان سعودی – ترکیه آسیب های بسیاری بر 
این یادگار بشری وارد کردند و تعداد نامعلومی از اشیای آن محوطه باستانی را که منی توان قیمتی برایشان تعیین 

کرد، به سرقت بردند. 
از  بزرگی  گروه های  استقرار  به  منتهی  میالدی  اول  قرون  در  شام  به  حجاز  و  یمن  اعراب  مهاجرت  جریان 
و  کردند  مهاجرت  شام  به  )طائی(  طی  اعراب  از  بزرگی  گروه  شد.  شام  از  مناطقی  در  غسانی  و  قضاعی  اعراب 
بسیاری از آنان در فلسطین و صحرای مجاور آن استقرار یافتند. کثرت طائیان در شام و فلسطین به اندازه ای 
بود که نویسندگان سریانی، عنوان طائی را مترادف قوم عرب به کار می بردند )ابوعزالدین، ص 2٣( قبایل بنی سلیح 
قضاعی در ارتفاعات شام مستقر شدند و حکومتی به نام آل ضجعم یا ضجاعمه تشکیل دادند. این حکومت تابع 
امپراتوری روم شرقی بود و تا آغاز قرن 6م ادامه داشت اما در آخرین سال های قرن 5 به دست خاندان آل جفنه از 
قبایل عرب غسانی که پیش از این به شام مهاجرت کرده بودند، ساقط شد. با این وجود قضاعیان همچنان در 
شام باقی ماندند و در جنگ های رومیان با خالد بن ولید شرکت داشتند. جفنه بن عمرو یکی از بزرگان قبیله ازد 
کهالنی از اعراب غسانی مؤسس حکومت خاندان آل جفنه نیز همانند ضجاعمه، تابع امپراتوری روم شرقی بود. 
او پس از قتل سبیط ضجعمی حاکم قلمرو او شد و آناستاسیوس امپراتور روم شرقی )491 – 51٨م( نیز حکومت او 
را به رمسیت شناخت رسید. جبله بن حارث از همان خاندان به سال 500م فلسطین را تصرف کرد و گویا چندین پل 
و نهر و جاده احداث منود. حکومت این خاندان تا ظهور اسالم و فتوحات اعراب مسلمان در شام به دوران خلیفه 
دوم همچنان برقرار بود. آخرین امیر شام از آل جفنه، جبله بن ایهم بود که در خالفت عمر بن خطاب مسلمان شد، 
اما پس از چندی در اعتراض به مساواتی که ابوعبیده بن جراح حاکم مدینه بین جبله و مردم عادی رعایت می کرد، 

از قلمرو مسلمانان به میان رومیان گریخت )سالم، ص 157 – 17٣، زرکلی، ج 2، ص 1٣1 و ج ٣، ص 214(. 
عالوه بر این خاندان های حکومتگر عرب شام، در همان قرون یک گروه از اعراب تنوخی پس از خروج از یمن در 
قرن ٣میالدی خود را به صحراهای میان عراق و شام و جزیرة العرب رسانیده و در قلمرو دولت اشکانی قرار گرفتند 
و تابع آن دولت شدند. یک قبیله از اینان به نام بنی خلم، در حوالی جنف و کوفه امروزی، شهر حیره را بنا کردند و 
خاندان حکومتگرشان به نام بنی منذر یا بنی نعمان )مناذره یا نعامنه( از جانب آخرین اشکانیان به حکومت منطقه 

منصوب شد. این حکومت در سال های 602 – 605م به دست خسروپرویز ساسانی برافتاد )سالم،ص 174– 2٣9(.
نیز  از همکاری های یهودیان  ارتش روم،  با  پرویز در جریان پیشروی های خود در شام و جنگ  ارتش خسرو 
برخوردار بود. اینان در تصرف شهر کاپادوکیه به سال 60٨ یا 609م با سپاه ایران همکاری منودند )سبئوس، ص 160(. 
به قتل  و فرمان  را تصرف کرد  اورشلیم  با کمک یهودیان شهر  و  به شام لشکر کشید  پرویز در سال 614م  خسرو 
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عام مسیحیان داد. یهودیان نیز در این حادثه دخیل بودند و معروف است که بیشتر مسیحیان اورشلیم به دست 
یهودیان کشته شدند. می گویند که در این کشتارها قریب 60هزار نفر از مسیحیان به قتل رسیدند و ٣5هزار نیز به 
بردگی افتادند. امپراتور هراکلیوس در جنگ نینوا به سال 627م سپاه ساسانی را شکست داد و بخشی از قلمرو 
سابق را مسترد داشت. در سال بعد خسرو پرویز به خیانت پسرش شیرویه برکنار و اعدام شد و سال بعد نیز دولت 
روم متامی متصرفات ساسانیان در شام و غرب رودخانه فرات را دوباره پس گرفت. هراکلیوس پس از این حوادث، 
در صدد تنبیه یهودیان برآمد و اتباع او که مترصد انتقام جوئی بودند، به جان یهودیان افتادند و هر که را دیدند و یا 

به دست آوردند، بدون کمترین ترحمی به قتل رسانیدند )سبئوس، 166 – 167، رانسیمان، ج 1، ص 12 – 15(.

فلسطین و اسالم
شهر بیت املقدس تا سال دوم هجرت، قبله مسلمانان بود، اما در این سال شهر مکه و خانه کعبه جای آن را 
گرفت )قرآن کریم، 2 )بقره( / 115 و 142 و 144 و 149 و 150(. اعراب مسلمان به فرماندهی عمرو بن عاص در سال 14 یا 15 
هـ.ق شهر بیت املقدس را محاصره کردند، اما قادر به فتح آن نشدند. خلیفه دوم، خود عازم فلسطین شد و در 
سال 15 و به روایتی در سال 16 هـ.ق این شهر را به صلح و امان نامه بگشود )ابن اثیر، ج 4، ص 1415 – 1417، فصیحی، 
مجمل، ص 1٣٣ و 1٣٨، تتوی و قزوینی، ج 1، ص 7٨ و 79(. در قرون اول اسالمی، بیشتر روستائیان فلسطینی، مسلمان 

نیز اغلب در  شده و بیشتر مردم بیت املقدس و همه مردم شهر های بیت اللحم و ناصره مسیحی بودند. یهودیان 
فلسطین  در  مسلمانان  اداری  امور  مرکز  رمله،  مسلمان نشین  شهر  و  می بردند  بسر  طبریه  و  صفد  و  بیت املقدس 
بود و این وضع قریب 4 قرن بعد نیز ادامه داشته است )رانسیمان، ج 1، ص ٣1(. مسیحیان و یهودیان باقی مانده، با 
برخورداری از حقوق اهل ذمه، مذهب خودرا حفظ کرده و از حمایت دولت های مسلمان برخوردار بودند. فاطمیان 
مصر در قرن 4 هـ.ق بر شام دست یافتند )لوئیس، ص 94، سجادی، ص 111( و بر شورش های برخی اعراب مسلمان نظیر 
آلب  تاج الدوله تتش بن  )ابوعزالدین، ص 19٨(.  بر جراح فائق آمدند  حسن  شورش اعراب طائی فلسطین به رهبری 
ارسالن سلجوقی در سال 472 هـ.ق شهر دمشق را تصرف کرد و طی چند سال بعد بر فلسطین نیز دست یافت و 

فاطمیان را از شام بیرون کرد )ابن اثیر، ج 14، ص 6005 و 6006، لوئیس، ص 100(. 

یهودیان و خزران
جهان یهودی در قرن ٨م / 2 هـ.ق یک حتول کم نظیر به خود دید و از همان طریق وسعتی به مراتب بزرگ تر 
از دوران باستان یافت و جمعیت آن به یکباره چند برابر شد و دیانت یهودی را در منطقه ای ویژه و بزرگ که میان 
مسیحیت و اسالم و شرک قرار داشت، انتشار داد. بنا به گزارش های خنستین جغرافیانویسان و مورخان مسلمان 
حسدای بن شپروط، وزیر یهودی خلیفه  مسعودی، و همچنین بر اساس نامه های  اصطخری و  ابن فضالن،  نظیر 
اموی قرطبه عبدالرحمان سوم )حک: ٣00 – ٣50 هـ.ق( خزران یهودی در شمال دریای خزر بسر می بردند و دولت 
بزرگی داشتند. بر اساس پژوهش های تاریخی، دیانت یهودی در فاصله میان سال های 112 تا 1٨4 هـ.ق / برابر 
سال های 7٣0 تا ٨00م میان خزران منتشر شد و تثبیت گردید )کسلر، قبیله سیزدهم، متام کتاب، دانلپ، تاریخ خزران، متام 
کتاب(. دولت خزران نیز تا قرن 1٣ میالدی و سال های بعد از حمالت مغوالن به روسیه دوام داشت و نامش برای 

گیوک خان ایلخان بزرگ مغول به سال  به دربار  پاپ اینوسان چهارم  فرستاده  پالن کارپنی  آخرین بار در نوشته 
642 – 64٣ هـ.ق / 1245م به میان آمده است. انقراض دولت خزران موجب انتشار گسترده آنان در روسیه و شرق 
و مرکز اروپا شد و جمعیت یهودیان اروپائی را چند برابر منود )کسلر، ص 14٣ – 159(. اهمیت این حتول تا آجناست 
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یاد  نام قبیله سیزدهم  به  آنان  از  به طعنه  آرتور کسلر  که 
کرده است و به خودی خود اعتبار نظریه صهیونیستی و 
نژادپرستانه عنایت خداوند به قوم یهود یعنی فرزندان و 

فرزندزادگان و اعقاب یعقوب نبی را زایل منود. 

صلیبیان و بیت املقدس
دیگر  بار  فاطمیان  هـ.ق،   4٨9 سال  رجب  ماه  در 
ماه  در  صلیبیان  اما  کردند،  تصرف  را  بیت املقدس 
رجب سال 492 هـ.ق خود را به این شهر رسانیدند و آن را در 2٣ شعبان همان سال تصرف کردند و به تقریب همه 
مسلمانان را کشتند. به گزارش مورخان شمار کشتگان مسلمان بالغ بر 70 هزار نفر بود، اما جنایت دیگر صلیبیان، 
کشتار بی رحمانه تر آنان از چند صد یهودی شهر بود. این مردم از بیم صلیبیان به کنیسه بزرگ خود پناه بردند، اما 
صلیبیان آن مکان را آتش زدند و همه یهودیان را در آتش سوزانیدند )ابن اثیر، ج 14، ص 61٨2 – 61٨6، تتوی و قزوینی، 

ج 4، ص 2605 – 2606، دورانت، ج 4، عصر ایمان، بخش 2، ص 792، رانسیمان، ج 1، ص ٣74 – ٣7٨، گریمبرگ، ج 4، ص 2٣5 – 2٣٨(.

عملیاتی از این دست خصومت های دامنه دار مذهبی میان مسیحیان و یهودیان را افزایش داد و هر دو گروه را 
به تبعیت بیشتر از اوهام فاجعه آفرینی می کشانید که یا از زبان ربی یوشائی ندا می داد: بهترین غیر یهودی ها را 
بکش، و یا از دهان سن لوئی می گفت: با یهودی ها بحث نکنید بلکه هرگاه از آنها شنیدید که به ایمان مسیحیت 

بد می گویند، شمشیر را تا آجنا که فرو می رود در شکم شان فرو برید )گارودی، ص 16(.
در متام دوران حکومت صلیبیان بر بیت املقدس که کمتر از یک قرن ادامه داشت، مسلمانان و یهودیان از 
ورود به شهر محروم بودند، اما چند سال پس از این، در بهار هرسال مسلمانان، به بهانه عید نبی موسی و زیارت 
مقام آن پیامبر با موافقت حکومت مسیحی بیت املقدس وارد این شهر می شدند و در همان روز یا روز دیگر از آن 
بیرون می رفتند )فرامکین، ص 4٣٣(. این جشن تا زمان ما برقرار است و مفتیان فلسطین - ازجمله مفتی محمدامین 

احلسینی سرکرده انقالب فلسطین در سال های 19٣6 – 19٣9م - متولی اجرای آن بودند )الپیدوس، ج 2، ص 14٣(.
مسیحیان  با  که  جنگ هائی  از  پس  و  یافت  دست  فلسطین  بر  هـ.ق   5٨4 سال  در  ایوبی  صالح الدین 
بیت املقدس منود سراجنام با فرمانده مقاومت صلیبیان، بالیان ابلینی )یبنائی( مصاحله کرد و در 27 ماه رجب 
همان سال بیت املقدس را از صلیبیان باز پس گرفت )تتوی و قزوینی، ج 5، ص ٣420 – ٣425، رانسیمان، ج 2، ص 540 – 545(. 
سکونت  و  کار  به  و  آیند  شهر  این  به  که  خواست  فلسطینی  یهودیان  باقیمانده  و  مسلمانان  از  سپس  صالح الدین 

مشغول شوند )رانسیمان، ج 2، ص 546(.
حضور دوباره یهودیان در فلسطین و به ویژه در بیت املقدس تنها از همین طریق میسر شد. بدین ترتیب این 
در  آنان  بقای  و  دوام  موجب  و  آوردند  فراهم  فلسطین  در  را  یهودیان  تدریجی  ازدیاد  زمینه  که  بودند  مسلمانان 

فلسطین شدند. 

فلسطین و یهودیان در دوران ایوبیان و ممالیک بحری و برجی مصر
فلسطین در قرون 6 و 7 در قلمرو ایوبیان قرار داشت و جمعیت یهودی آن بسیار قلیل و ناچیز بود. بنجامین 
دوتولد زائر یهودی که در سال 565 – 566 هـ.ق / 1170م و پیش از سقوط دولت صلیبی بیت املقدس از فلسطین 
گذشته بود، تعداد یهودیان فلسطین را فقط 1440 نفر نوشته است و یهودی دیگری به نام ناهوم گروندی در سال 
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655 هـ.ق / 1257م فقط دو نفر یهودی را در بیت املقدس 
دیده بود )گارودی، ص ٣5(. فلسطین از نیمه دوم قرن 7 تا 
ممالیک  دولت های  قلمرو  از  بخشی  هـ.ق   10 قرن  اوایل 
بحری و برجی مصر بود و جمعیت یهودیان آن نیز اندک. 
از  صفارادی  یهودیان  اخراج  از  پس  حتی  جمعیت  این 
افزایش  1497م  و   1492 سال های  در  پرتغال  و  اسپانیا 
محسوسی نیافت زیرا که تعداد اندکی از آنان خود را به 
و  مصر  و  ایتالیا  و  مراکش  به  بقیه  و  رسانیدند  فلسطین 

سوریه و ایاالت مرکزی دولت عثمانی و مستملکات آن در بالکان و جزیره قبرس و اندکی نیز به هلند رفتند )گارودی، 
ص ٣6(. پس از سقوط ممالیک برجی به دست سلطان سلیم عثمانی به سال 922 هـ.ق، فلسطین و شام ضمیمه 

دولت عثمانی شد و بیش از 400 سال در تصرف آن دولت باقی بود و در همین دوران است که مقدمات تشکیل 
نظریه و عمل صهیونیسم شکل گرفته است. 

خاخام های یهودی صفد و طبریه از توابع فلسطین در قرن 16م کوشش های معینی برای جلب توجه یهودیان 
برای مهاجرت به فلسطین اجنام دادند، اما هیچ پاسخ مساعدی دریافت نکردند و در همان قرن دون ژوزف ناسی 
ملقب به دوک ناکزوس، یهودی پرتغالی که از بیم دستگاه تفتیش عقاید به دربار سلطان سلیمان قانونی پناهنده 
اما هیچ  بازسازی کند،  برای اسکان هم کیشان خود  را  از سلطان سلیم دوم اجازه یافت که شهر طبریه  شده بود، 
عالقه ای در سایر یهودیان برای عزیمت به طبریه دیده نشد )گارودی، ص 5٨(. این یهودی پرتغالی، که در همان ایام 
اورا میکز و سپس یوسف می نامیدند، در تاریخ عثمانی شهرت ویژه ای دارد. نفوذ و منزلت او نزد سلطان سلیمان 
او  با  ازدواج، اعدام و بخشش  اندازه ای بود که سلطان در متام امور داخلی و خارجی، جنگ و صلح، عقد و  به 
عالم  یهودیان  بی اعتنائی   .)1249 ص  )پورگشتال،  داد  دوناکسوس  دوک  لقب  ژوزف  دون  به  همو  و  می کرد  مشورت 
به درخواست مهاجرت به فلسطین تا اواخر قرن 19م ادامه داشت و همین امر مانع از افزایش غیرمترقبه جمعیت 

یهودیان فلسطین شده بود. 
چنین کوشش هائی مضمون و یا جهت سیاسی نداشت، بلکه انعکاس یک تعلق وجدانی برای مجاورت با 
مقدسین و مقدسات بود و این گرایش در همه ادیان و مذاهب عالم جریان دارد. بسیاری از مردم شهر های مکه و 
مدینه، اعقاب مسلمانان غیر عربی هستند که به منظور برخورداری از برکات این دو شهر مقدس اسالمی، مجاور 
خانه خدا و مسجداحلرام و آرامگاه پیامبر اسالم شده بودند. همچنین غالب اهالی کنونی عتبات عالیات شیعه 
در عراق عرب، اعقاب شیعیانی هستند که از سایر ممالک مسلمان – به ویژه ایران – به شهر های کربال و جنف و 
کاظمین و سامرا مهاجرت کرده بودند. علما و روحانیان مسلمان نیز با این گرایش موافق بودند و حتی برخی از 
نیز  مسیحی  روحانیان  می کردند.  ترغیب  عتبات  و  حرمین  با  مجاورت  و  مقدس  شهر های  در  اقامت  به  را  مردم 
به ویژه در آستانه جنگ های صلیبی و در اثنای همان جنگ ها، چنین می کردند و به طریق اولی روحانیان یهودی 
نیز )نک: گنجینه ای از تلمود، ص ٣7٣ و ٣74(. اما هیچیک از این گونه ترغیب گری  ها مضمون سیاسی نداشت و تنها 
روحانی  هیچ  امروزه  است.  بوده  مذهب  و  دین  تقویت  در  مجاورت ها  گونه  این  تأثیر  و  دینی  تعلق  از  انعکاسی 
مسلمان و یا مسیحی از توصیه های همتایان قدیمی خود مبنی بر مجاورات با احرام عیسوی و اسالمی، نظریه ای 
در 150 سال گذشته  اما  استقرار تشکیالت سیاسی مذهبی مخصوص خود نساخته اند.  و  برای تصرفات ارضی 
ــ مذهبی ساختند که به شدت  برخی یهودیان، از چنین تعلقاتی که در همه ادیان مشترک است، نظریه ای سیاسی 
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تنزل  وسطائی  قرون  زننده  ختالف های  حدود  به  را  آن  و  دارد  مغایرت  دینی  مؤمنان  وجدانی  تعلقات  موضوع  با 
داده است و همین تبدیل و تبدل هاست که صهیونیت یا دوستی نسبت به صهیون مقدس را که یک تعلق وجدانی 
جیمز  هاکس مؤلف  و مذهبی است به صهیونیسم سیاسی فرو کاسته و از آن یک هیوالی خوخنوار ساخته است. 
قاموس کتاب مقدس درباره صهیون نوشته است که: اصطالح حالیه که در میان علما متداول است این است که 
قصد از صهیون، آرزوی قوم خداوند است که فرصتی به جهت حمایت و محافظت و خدمت او حتصیل کنند )مدخل 
صهیون(. و جان کالم نیز در همین چند کلمه آخر است، یعنی حمایت و محافظت و خدمت. و آیا مجاورت مسلمانان 
و مسیحیان در کنار احرام خود مقصودی غیر از این داشته و دارد؟ به نوشته روژه گارودی، هدف عشاق صهیون 
- یا دوستداران صهیون و صهیونیت – ایجاد یک کانون روحانی نشر اعتقاد و فرهنگ یهودی در سرزمین صهیون 
بود. این صهیونیسم مذهبی که فقط در بین گروه های محدودی رایج بود، هرگز به دشمنی با مسلمانان برخناست و 

به دور از هر گونه برنامه سیاسی برای ایجاد یک دولت و یا سلطه سیاسی بر فلسطین بود )ص 5(.
تاریخچه کوشش های یهودیان و یا طرفداران آنها برای استقرار یهودیان در منطقه ای معین و معلوم به هیچ 
رو معطوف به فلسطین نبود. این فعالیت ها به ویژه از قرن 17م تنها برای این منظور بود که یهودیان در جائی - هر 
جا که باشد - و از جمله در فلسطین قرار گیرند. در سال 1621، کمپانی هند غربی هلند، قطعه زمینی را در جزیره 
کوراکائو برای تأسیس یک مهاجرنشین به یکی از یهودیان سرشناس داد، اما این کوشش به جائی نرسید. در سال 
1654 گروهی یهودیان که از برزیل گریخته بودند، خواستار استقرار در سورینام شدند اما این کوشش نیز ناکام بود. 
در سال 1659 شرکت هند غربی فرانسه به دیوید ناسی یهودی پرتغالی اجازه داد که در کاین مرکز گویان فرانسه 
مارشال دوساکس  نام  به  مردی   1749 سال  در  آن نشد.  از  خبری  البته  که  دهد  تشکیل  یهودی  مهاجرنشین  یک 
درصدد برآمد تا یک جمهوری یهودی به ریاست خود در آمریکای جنوبی بر پا دارد که آن نیز به سراجنامی نرسید. 
چند سالی پس از آن، مردی دیگر به نام جان پرسیوال کنت اگمونت )1711 – 1770( اقداماتی برای تشکیل یک 

پادشاهی یهودی معمول داشت که البته توفیقی نیافت.
در همین روزگار داستان خنده آوری بر سر زبان ها افتاد که بیشتر متسخر مردمانی بود که در آرزو های محال 
او  بود،  بازگفته  خود  همسر  از  هلند  در  انسپاک  منطقه  نظامی  فرمانده  همسر  که  داستان هائی  طبق  می سوختند. 
زمانی به فکر تأسیس یک پادشاهی برای خود افتاد، اما چون هیچ ختت سلطنتی خالی نیافت، متوجه یهودیان 
شد که در خالل 17قرن گذشته فاقد کشور و دولتی برای خود بودند. مورخان صهیونیسم به سراجنام این کوشش 
اشاره ای ندارند اما همانان اذعان کرده اند که این طرح در آن زمان شهرتی داشت و موجب خنده و تفریح دوستان آن 
فرمانده نظامی و دست انداخنت او شده بود. در سپتامبر سال 1776 و کوتاه زمانی پس از تصویب قانون اساسی 
پنسیلوانیا یک یهودی آملانی خطاب به رئیس کنگره قاره ای پنسیلوانیا نوشت که گروهی از یهودیان آملانی قصد 
مهاجرت به آمریکا را دارند. ادوارد کینگ )1795 – 1٨٣7( در کتاب آثار باستانی مکزیک از اندیشه تأسیس یک 
جان آدامز )17٣5 – 1٨25( دومین رئیس جمهوری آمریکا آرزومند  مهاجرنشین یهودی در مکزیک سخن گفت. 
تشکیل ملت مستقل یهودیان در یهودیه سابق )جنوب فلسطین( بود و سرگرد مردخای نوح افسر ارتش آمریکا در 
سال های 1٨20 – 1٨٣0 یک شهر یهودی نشین در جزیره گراند در حوالی شهر بوفالو تأسیس کرد )سوکولوف، ج 1، ص ٨٣ 
– 92(. دولت پروس در همین سال ها از دولت عثمانی خواستار موافقت با تأسیس مهاجرنشین یهودی در فلسطین 

شد و دولت انگلستان نیز از این خواسته حمایت می کرد. سر موزس مونته فیوره بانکدار یهودی انگلیسی در سال 
1٨55 مزرعه بزرگی در یافا خریداری کرد تا گروهی از یهودیان را اسکان دهد اما توفیقی نداشت و جمعیتی در آن 

مزرعه جمع نشد )لوتسکی، ص 196 – 197(.
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کوشش هائی از این دست، همانگونه که خود سوکولوف گفته است به معنی واقعی کلمه، جنبه صهیونیستی 
نداشته )سوکولوف، ص ٨6( و حقیقت نیز همین است، زیرا که یهودیان پس از طلوع رواداری مذهبی در اروپا، به ویژه 
از قرن 1٨ م، هرچه بیشتر به روند ادغام در میان مردم کشور های خود پیوستند و پابه پای حتوالت اجتماعی بر 
سرعت و شدت این جریان افزوده شد تا آجنا که حتی مخالفت و اعتراض یهودی روشنفکر و برجسته ای همچون 

موزس مندلسون را نیز برانگیخت، چرا که او فرهنگ مذهبی یهودیان را بر فرهنگ ملی ترجیح می داد.

اروپا، فلسطین و یهودیان در دوران های جدید
معبر  اروپائی،  انسان دوست  دانشمندان  حتی  و  اقتصادی،  و  سیاسی  رجال  اغلب  دیدگاه  از  سوریه  و  مصر 
الیبنیتز )1646 -  تالفی جوئی های قدرت های اروپائی و جایگاه کسب برتری آنان نسبت به یکدیگر بوده است. 
1716م(، فیلسوف و دانشمند و انسان دوست آملانی، در سال 1670 و بار دیگر در سال 1672 طرحی برای لوئی 14 
پادشاه فرانسه ارسال داشت و او را به تصرف مصر که آن زمان در قلمرو عثمانی بود، تشویق کرد تا بربریت شرقی از 
آن طریق ضعیف شده و از اروپا اخراج گردد )الیبنیتز، ص 2٣ – 24 و ٣2(. به نوشته او تسلط بر مصر، راه های بازرگانی 
اروپا - از جمله هلند - به شرق را در اختیار فرانسه قرار می دهد و خاک فرانسه را از هجوم های دیگران محفوظ 
این سال میان دولت های  اما در  اروپا و عالم مسیحیت دور می کند.  از  را برای همیشه  می دارد و خطر عثمانی 
فرانسه و عثمانی صلح برقرار شده بود و سیمون دو پومپون، وزیر خارجه فرانسه، با اعالم این مطلب که جنگ های 
صلیبی دیگر کهنه شده است، طرح الیبنیتز را کنار گذاشت. به این ترتیب آینده ای که الیبنیز برای فرانسه در نظر 

داشت، یک قرن بعد نصیب انگلیس شد )دورانت، ج ٨، عصرلوئی چهاردهم، ص 75٣ – 754، تارله، ص 70(. 
الیب نیتز البته از پیگیری مقاصد خود ناامید نشد و برای این منظور به شارل دوازدهم پادشاه معروف سوئد 
مراجعه کرد، و چون او در جنگ پولتاوا از پطر کبیر شکست خورد )1709 م(، متوجه پطر شد و در اکتبر 1711 با او 
مالقات کرد. اما به هرحال علیرغم برخی پیشرفت ها در آرزوهایش، توقع او بر آورده نشد )الیب نیتز، ص ٣2(. ناپلئون 
بناپارت نیز 125سال بعد به چنین ارزیابی هائی رسید و گمان داشت که برای نابودی انگلیس - که جای هلند قرن 
هفدهم را گرفته بود - باید مصر را تصرف کرد و از همان سال درصدد تهیه مقدمات تصرف مصر برآمد و در ماه مه 
سال 179٨ عازم تصرف مصر شد و در اول ژوئیه به بندر اسکندریه رسید و آن شهر را تصرف کرد و سپس قاهره را 
گرفت. چندی بعد به فلسطین لشکر کشید و علیرغم عملیات وحشیانه ای که نسبت به بومیان و نظامیان شهر یافا 
روا داشت، از تصرف شهر عکا بازماند و ناگزیر به قاهره بازگشت. عملیات جنایتکارانه او در مصر نیز تکرارشد 
و در جنگ با لشکریان ترک در ابوقیر، دستور داد که هیچ اسیری گرفته نشود به همین سبب قریب 40 هزار نفر از 
نظامیان ترک در ضمن جنگ و پس از شکست، قتل عام شدند )دورانت، ج 11، عصر ناپلئون، ص 127 – 1٣٣، گریمبرگ، ج 9، 

ص ٣46 – ٣50، ماله و ایزاک، ص 505 – 509، لوتسکی، 57 – 70، تارله، ص 74 – ٨4(.

در نیمه اول قرن 19 فعالیت های میسیونری دولت های بزرگ اروپائی و همچنین دولت ایاالت متحده آمریکا 
در فلسطین و میان یهودیان و مسیحیان سرعت و شدت بیشتری یافت و حتی اندیشه های ناپلئون در باره تأسیس 
یک دولت یهودی در اورشلیم نیز به ویژه مورد توجه دولت انگلستان قرار گرفت. در این کشور دو دسته از گروه های 
سیاسی و مذهبی از تأسیس کانون ملی و مذهبی یهودیان در فلسطین حمایت می کردند. خنستین آنان، گروهی از 
پیورینت ها و پروتستان های مسیحی مخالف کلیسای انگلیکن بودند که با استناد به عهد عتیق باور داشتند که 
بازگشت حضرت مسیح هنگامی میسر می شود که اهالی یهودیه به زادگاه شان باز گردند و در آجنا به دیانت مسیحی 
درآیند. اینان را صهیونیست های مسیحی می گفتند و دومین شان، سرمایه داران ودولتمردان انگلیسی بودند که 
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عالوه بر اصرارشان بر حفظ مستعمرات قبلی - به ویژه شبه قاره هند - اشتهای بسیاری برای تصاحب مستعمرات 
دیگر داشتند. یکی از مشهورترین صهیونیست های مسیحی در قرن 19، آنتونی کوپر - ارل شافتسبری بعدی - و 
از بستگان لرد پاملرستون، وزیر خارجه بریتانیا در سال های 1٨٣6 – 1٨41 بود، که لرد را تشویق کرد تا یهودیان 
مشتاق  دولت مرد  یک  عنوان  به  نیز  پاملرستون  دهد.  قرار  انگلستان  دولت  کنسولی  حمایت  حتت  را  فلسطین 
محمدعلی  پیروزی  مخالف  فرانسه،  و  انگلیس  میان  بزرگ  بازی  خاورمیانه ای  مقطع  در  مستعمرات،  گسترش 
پاشا متصرف مصر بر خلیفه عثمانی و حمایت های دولت فرانسه از محمدعلی پاشا بود و می کوشید با ایجاد حائل 
و  افزایش دهد  از یکسو، قدرت خودرا در منطقه  حتت احلمایه انگلستان بین مصر و عثمانی در خاک فلسطین 
از سوی دیگر امنیت خطوط ارتباطی امپراتوری انگلیس و گذرگاه های منتهی به هند را تضمین کند. پاملرستون 
گمان داشت که تأسیس وطنی برای یهودیان حتت حمایت های انگلیس، راه پیشروی های محمدعلی پاشا و فرانسه 
را خواهد بست و دستاویز های الزم را برای افزایش مداخالت بریتانیا در امور عثمانی فراهم می کند )فرامکین، ص 
256 – 257، بروکلمان، ص ٣5٣، لوتسکی، ص 196، شقیری، ص 6٨ و 69( و همین مالحظات سوق اجلیشی تا زمان تشکیل 

دولت اسرائیل همواره محرک انواع و اقسام اقدامات و عملیات دولت انگلیس در متام خاورمیانه بوده است.
قابلیتی  و  ظرفیت  چنین  یهودیان،  جمعیت  و  اجتماع  حلاظ  به  فلسطین  آیا  می آید:  پیش  سؤالی  اینجا  در 
تشکیل  خواست  به  بعد ها  که  فلسطین  در  جهان  یهودیان  برای  ملی  کانون  تشکیل  نظریه  حامیان  آیا  و  داشت؟ 
دولت ملی یهودیان تبدیل شد، می توانستند با استناد به کثرت جمعیت یهودی و یا غلبه نفرات شان بر سایر اهالی 
فلسطین، چنین حقی برای آنان قائل باشند؟ برای پاسخ به این سؤال، نگاهی مختصر به آمار و ارقامی که در طول 

چند قرن گذشته تا قرن 20 فراهم آمده، کفایت می کند. 
یهودیان فلسطین در قرون وسطی قریب 5هزار نفر جمعیت داشتند )مک ایودی و جونز، ص 41 – 42( و همانگونه که 
در گفتارهای پیشین آمده، جمعیت شان در دوران جنگ های صلیبی و پس از آن حتی از این هم کمتر بوده است. طبق 
نوشته یکی از زائران یهودی، شهر بیت املقدس در میانه های قرن 15م، فقط 70خانوار یهودی داشت )شقیری، ص 64(. 
این قلت جمعیت در نیمه های قرن 19 نیز همچنان باقی مانده بود. یهودیان فلسطین در سال های 1٨45 – 1٨50 بین 
11 تا 12هزار نفر جمعیت داشتند، اما غیریهودیان قریب ٣50هزار نفر -اغلب اعراب مسلمان -بودند. در سال 1٨٨0، 
جمعیت یهودیان به 25هزار نفر و جمعیت غیر یهودیان به 500هزار نفر - بازهم اغلب از اعراب مسلمان - رسید )شقیری، 
ص 64 – 65،گارودی، ص ٣6(. در فاصله میان سال های 1٨٨2 تا 1914 قریب 45هزار یهودی از اروپا و آسیا و افریقا به 

فلسطین مهاجرت کردند و جمعیت متام یهودیان فلسطین را در اثنای جنگ اول جهانی به حدود 70 تا 90هزار نفر 
رسانیدند )شقیری، ص 64 و 65، لوتسکی، ص 5٨٣، مک ایودی و کالینز، ص 42(. این افزایش چند برابری، از مهاجرت یهودیان، 

 - برمی خاست  فلسطین  به  روسیه  از  به ویژه 
2میلیون نفر از 5میلیون یهودی روسیه تا سال 
1914 از این کشور مهاجرت کردند و اغلب شان 
به آمریکا رفتند )امسیت، ص ٣99 – 400( - و عده 
بسیار قلیلی از آنان به فلسطین عزیمت کردند، 
انگیزه های  بر  اجتماعی  انگیزه های  که  زیرا 
مذهبی یهودیان مهاجر غلبه داشت و بیشترشان 
داشتند  گمان  که  کشانید  سرزمین هائی  به  را 
مقاومت مردم علیه تخریب خانه های فلسطینی ها توسط اسرائیلمی توانند در آن ممالک از تعدی و جتاوز غیر 
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قدرت یک نفر ۲۰۰۷
شد.  پولیتزر  جایزه  برنده  هم  عکس  این 
را  اسرائیل  امنیتی  نیروی  جلوی  دارد  زن  این 
گارد  که  شود  این  از  مانع  تا  میگیرد  تنهایی  به 
از  که  مسکونی اشان  منطقه  از  را  آنها  اسرائبل  

نظر قانون اسرائیل غیرقانونی است بیرون کند.

یهودیان در امان باشند. بدین ترتیب آشکار است 
که پرسش باال چه پاسخی دارد: فلسطین یهودی 
جذابیت چندانی برای بقیه یهودیان عالم نداشت 
و کوچک تر از آن بود که بتواند پذیرای یهودیان 
غیر فلسطینی شود. مگر اینکه فلسطین عرب 
مسلمان و مسیحی و دروزی که به تقریب همه 
با  آدمی  صد هاهزار  از  بود،  شامل  را  فلسطین 
ریشه های چندهزارساله ختلیه شود و در اختیار 

یهودیان قشری و خرافه پرستی قرار گیرد که برای تعبیر خواب های آشفته شان از مفهوم تقرب به یهوه  که مجتهدان یا 
خاخام های یهودی بافته بودند-و در حقیقت برای تصاحب حقوق دیگران و سلب جان و ربودن مال آنان - به دنبال 

مجتهدانی رفتند که پیامبران شان را در راه این خواب های آشفته کشته بودند )نک: گارودی، ص 16(.
فاصله میان صهیونیت، که همان آرزوی حتصیل فرصتی به جهت حمایت و محافظت و خدمت به خداوند است، 
- ترجیحًا در فلسطین یا اسرائیل - با صهیونیسم یا آرزوی تشکیل دولت یهودیان - باز هم ترجیحًا در اسرائیل - به 
اندازه ای بود که مؤسس صهیونیسم سیاسی یعنی تئودور هرتسل پذیرفته بود که این کانون ملی را در هر جای دیگری 
می توان تشکیل داد. او حتی به فکر این افتاده بود که امتیازات واحنصارات ارضی در کنگوی بلژیک کسب کند و در 
کنار او برخی بنیانگذاران صهیونیسم سیاسی، نظیر ماکس نوردو طرفدار استقرار یهودیان در افریقا و حییم وایزمن 
خواهان مهاجرت یهودیان به اوگاندا بودند. در سال 1٨97 بخشی از آرژانتین برای این کار پیشنهاد شد، اما هرتسل 
که فلسطین را بر مناطق دیگر ترجیح می داد، خنست با سلطان عبداحلمید دوم پادشاه عثمانی مالقات کرد )1901( و 
چون با امتناع و مخالفت سلطان در این باره مواجه شد در سال بعد به جوزف چمبرلن وزیر مستعمرات کابینه انگلیس 
مراجعه کرد و خواستار حمایت های او از تشکیل جامعه سیاسی یهودیان در خارج از فلسطین شد تا بلکه بعد ها به 
حنوی بتوان فلسطین را نیز در اختیار گرفت. از این رو جزیره قبرس و باریکه العریش در حاشیه شمالی صحرای سینا 
و در جوار فلسطین را برای این کار پیشنهاد کرد. چمبرلن با چنین کاری درجزیره قبرس مخالفت کرد، اما قول داد که 
موافقت لرد بالفور خنست وزیر انگلیس را با استقرار یهودیان در العریش جلب کند اما دولت علیرغم اصرار های 

چمبرلن و کوشش های لوید جورج وکیل هرتسل در این باره، با این کار مخالفت منود. 
پس از این، چمبرلن یا لرد النسدون وزیر خارجه انگلیس پیشنهاد کرد که سرزمین اوگاندا در افریقای شرقی را 
به این کار اختصاص دهند.هرتسل آن را پذیرفت و دولت انگلیس نیز در تابستان سال 190٣ با صدور اعالمیه ای 
به گونه ای احتیاط آمیز با آن موافقت کرد. هرتسل در کنگره دوم صهیونیسم جهانی به سال 190٣ موافقت خود را 
با انتقال یهودیان به اوگاندا اعالم داشت و اغلب منایندگان نیز با طرح او موافقت کردند اما از آجنا که صهیونیسم 
و  نرسید  جائی  به  موافقت  این  داشت،  عالقه  فلسطین  در  یهود  دولت  تشکیل  به  دیگری  چیز  هر  از  بیش  سیاسی 
تناقضات میان نیروهای داخل سازمان صهیونیسم جهانی تا یکی دو سال بعد از مرگ هرتسل ادامه داشت تا اینکه 
سازمان صهیونیسم در سال 1905 به طور قطع خواستار تشکیل دولت یهود در فلسطین شد. )فرامکین، ص 260 – 262، 

گارودی، ص 60، شقیری، ص 69(.

فلسطین در پایان قرن ۱۹ تا جنگ جهانی اول
و  لبنان  با وجود نفوذ و قدرت فراوانی که دولت های انگلیس و فرانسه در مصر، فلسطین،  دولت عثمانی 
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سوریه یافته بودند، همچنان حاکم قانونی این ممالک بود و چون قدرت کاربرد مظالم سابق را نسبت به مسیحیان 
و یهودیان این مناطق از دست داده بود، ناگزیر تأمین بخشی از نیازهای خود را با حتمیل باج و خراج های بیشتر 
بر دوش مسلمانان عرب و دروزی نهاد. این اعمال سبب شورش های چندی در فلسطین و به ویژه در میان دروزیان 
شد و سرکوبی آنان موجب فرار و مهاجرت هزاران نفر از دروزیان فلسطین به کوه های لبنان گردید. کثرت مهاجران 
دروزی به اندازه ای بود که بسیاری از روستاهای دروزی نشین فلسطین متروکه و خالی از جمعیت شد )ابو عزالدین، 

ص 200( و این گونه حوادث مانعی جدی در راه انکشاف اجتماعی ــ اقتصادی منطقه شده بود.

فلسطین، در دوران مورد نظر،منطقه ای زراعی با مالکیت های بزرگ فئودالی و امالک مشاعی و بهره کشی 
از روستائیان بود. بالغ بر 67درصد فلسطینیان در روستا ها بسر می بردند، و چند درصدی نیز دامدار و چادرنشین 
بودند. اغلب کشاورزان عرب فلسطینی، زمینی برای خود نداشتند و در امالک فئودال ها کار می کردند و بین یک 
تا سه پنجم محصول را به مالکان می دادند. مالکیت قریب نیمی از امالک قابل زراعت فلسطین، مشاعی بود و 
عماًل در اختیار شیوخ قبایل روستانشین قرار داشت. آنان نیز با استفاده از حقوق پدرساالرانه ای که همچنان جاری 
بود، اگر نه به اندازه مالکان بزرگ و فئودال ها اما به اندازه ای که موجب متول خود آنان شود، از کشاورزان این 
گونه امالک بهره کشی می کردند. بخشی از اراضی فلسطین نیز مراتع و امالک مشترک چادرنشینان عرب بود، که 
با گله های خود در آنها بسر می بردند. خنستین واحد های بورژوائی صنعتی و نیمه صنعتی فلسطین در دهه 1٨90 و 
پس از آن ساخته شد، مشتمل بر یک کارگاه کوچک ابریشم بافی و یک کارگاه عمل آوردن کشمش و ادویه در جلیل 
و یک کارگاه شیشه گری در طنطوره. برخی بورژواهای متوسط در سال های بعد چند کارخانه کوچک صابون پزی و 
آردسازی دایر کردند، و روغن گیری از زیتون و کنجد که از گذشته ها در شهر های نابلس و یافا و بیت املقدس و حیفا 
متداول بود، در این سال ها رواج بیشتری گرفت. در مجدل و غزه چند کارگاه کوچک بافت پارچه های پنبه ای دایر 
گردید و در بیت املقدس نیز چند کارگاه قالیبافی برپا بود و دو کارگاه ساخت قطعات یدکی موتورهای آب و آسیاب 
و روغن گیری نیز در یافا و حیفا دایر بودند. فلسطین به همین سبب، جمعیت کارگری اندکی داشت و تعدادشان در 
سال های جنگاول جهانی تنها به حدود 6 تا 10هزار نفر- حدود ۱درصد جمعیت فلسطین - رسید. در این سال ها 
آنها،  ملزومات  و  ماشین آالت  اتوموبیل،  سیمان،  چوب،  پنبه ای،  پارچه های  پنبه،  بر  مشتمل  فلسطین  واردات 
مربای  طالبی،  هندوانه،  خربزه،  صابون،  نوشابه ها،  مرکبات،  صادراتش  و  سیگار،  تنباکو  و  شکر،  آرد،  سوخت، 

زردآلو، پوست و میزانی املاس پرداخته شده بود )فوبلیکف، ج 1، ص 14٨ – 149 و 151، الپیدوس، ج 2، ص 12٣(.
فلسطین در اثنای جنگ اول جهانی، و به ویژه هنگامی که راه اندازی انقالب عرب در دستور کار انگلیس 
جنگی  استراتژی  از  بخشی  عربی  انقالب  کرد.  جلب  خود  به  را  بیشتری  توجه  گرفت،  قرار  جنگی اش  متحدان  و 
انگلیس برای درهم شکسنت عثمانی و تأمین امنیت راه های دریائی میان مدیترانه و هند، و مهمتر از آن، قسمتی 
از طرح اساسی امپریالیسم برای جتدید تقسیم جهان میان خود بود. بر این اساس برخی از رهبران عرب مخالف 
دولت عثمانی، که خود از جمله مرجتعان زمانه بودند، برای مبارزه با حکومت ارجتاعی عثمانی، که خود آنان 
را باال کشیده بود، به حتریک عمال و ماموران سیاسی و نظامی انگلیس، علیه عثمانی برانگیخته شدند و با 
علیه  قیام   1916 ژوئن   9 جمعه  روز  از  انگلیس  عمال  جدی  مشارکت  و  خود  طرفدار  نیروهای  بسیج  و  گردآوری 
عثمانی را آغاز کردند، ارتش عثمانی را از بخش های بزرگ جزیرةالعرب اخراج کردند، عملیات خود ر ا تا روز ٣0 
سپتامبر 191٨ ادامه دادند، و پس از آنکه فیصل پسر شریف حسین حاکم مکه در همین روز فاحتانه وارد دمشق 

شد، انقالب عربی نیز به پایان رسید.
به این ترتیب جریان اصیل آزادی خواهی و استقالل طلبی عربی، حتت الشعاع قدرت عمل امپریالیسم جهانی 
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و ارجتاع منطقه قرار گرفت و از میدان خارج شد و متام مستملکات دولت عثمانی به جز آناتولی به امپریالیست ها 
رسید. فهرست رهبران این انقالِب دروغین خود گویای ماهیت این به اصطالح انقالب است: 

و  علی  پسرانش  و  بود  کرده  منصوب  مکه  حکومت  به   190٨ سال  در  را  او  عثمانی  دولت  که  حسین  شریف 
ژنرال  عربستان،  الرنس  به  معروف  الرنس  ادوارد  توماس  استورز،  رونالد  لرد  نوری السعید،  فیصل،  و  عبداهلل 
سابق  عمال  اما  شد،  منتهی  عثمانی  ارجتاعی  و  خشن  حاکمیت  سقوط  به  هرچند  حتول  این  کیچنر.  لرد  آلن بی، 
عثمانی را که اربابان شان عوض شده بودند، با همان ماهیت ارجتاعی و ظرفیت های بسیار محدود سیاسی حتت 
حمایت امپریالیسم قرار داد و از طریق میراث خواران آن انقالب، سرگذشتی زننده و قبیح برای خاورمیانه رقم زد 
که همچنان ادامه دارد. خاورمیانه عربی هنوز از دست و چنگال آن حتول ضد ملی، مجروح و خونین است. فلسطین 

به دنبال این انقالب عربی، نصیب صهیونیسم سیاسی شد.
دولت انگلیس در همین راستا هماهنگی های بسیاری با متحدین خود به عمل آورده بود، که در پایان جنگ 
قلمرو عثمانی میان شان تقسیم شود. از این رو، دولت های انگلیس و روسیه و فرانسه مذاکراتی را برای این منظور 
آغاز کردند و در ماه مه 1916 به توافق رسیدند که تنگه های بسفور و داردانل و شهر استانبول با جزایری در دریای 
مرمره و اژه به روسیه داده شود، بخشی از شام یعنی سوریه و لبنان در اختیار فرانسه قرار گیرد، فلسطین حتت 
نظارت بین املللی درآید، و بقیه در اختیار انگلیس گذاشته شود. این توافق نامه در آغاز به نام سایکس – پیکو – 
سازانوف، منایندگان انگلیس و فرانسه و روسیه، معروف بود، اما پس از انقالب اکتبر و تشکیل دولت شوروی، 

توافقنامه مزبور به نام سایکس - پیکو موسوم گردید. 
میهن دوست  و  ترقی خواه  افسر  پاشا،  عرابی  احمد  قیام  شکست  از  پس  و   1٨٨2 سال  از  که  انگلیس  دولت 
مصری، این کشور را در تصرف خود گرفته بود، برای تسلط بیشتر بر خاورمیانه و تکمیل استراتژی جنگ، هم زمان 
با راه اندازی انقالب عربی به اجرای برنامه ای پرداخت که از دوران پاملرستون در دستور کار دولت های انگلستان 
قرار گرفته بود: تسلط بر خاورمیانه به طور کلی، و بر فلسطین بطور خاص، از جهت اهمیت و ارزش حیاتی که بر ای 
امپراتوری انگلستان دارند، و تضمین سیطره انگلیس بر منطقه از طریق همکاری و همدستی با صهیونیست ها. از 
نظر لوید جورج، صدراعظم کابینه جنگی بریتانیا که خود یکی از سرشناس ترین مسیحیان صهیونیست انگلیس 
بود، وطن یهود باید حتت حمایت بریتانیا در فلسطین تشکیل می شد )فرامکین، ص 264 و 271 بروکلمان، ص 469 – 471(. 
فرماندهان ارتش انگلیس در مصر نیز متایل به تصرف هرچه سریع تر فلسطین داشتند و در این باره به طور 
به هیچ رو موافق  اکتبر -  انقالب  از  به ویژه پس  انگلیس  با کابینه جنگی لوید جورج موافق بودند. دولت  کامل 
امکان  صورت  در  تا  یافت  فرصتی  را  توافق  این  از  روسیه  خروج  و  نبود  ــ پیکو  سایکس  توافقنامه  دقیق  اجرای 
و  بود  الزم  انسان دوستانه  و  اجتماعی  بهانه  اقدامی،  چنین  برای  اما  دهد.  قرار  خود  حاکمیت  حتت  را  فلسطین 
درخواست اولین کنگره صهیونیستی در شهر بال به سال ۱۸۹۷ مبنی بر تأسیس ملت و دولت یهودی در فلسطین 
را بهانه خود قرار داد تا نظارت بین املللی بر فلسطین را به قیمومیت خود بر آن کشور تبدیل کند، و چنین نیز شد. 
دولت انگلیس در آغاز سال 1917 مذاکراتی را با صهیونیست هائی همچون ناهوم سوکولوف آغاز کرد )فرامکین، ص 
274(. این مذاکرات از فوریه آغاز شد و با فراز و نشیب هائی تا اکتبر ادامه یافت و سراجنام به آن اعالمیه کذائی 

و معروف لرد بالفور در دوم نوامبر 1917 منتهی شد که برخالف آداب و سنن دیپلماتیِک وعده ای درباره تشکیل 
وطن یهودیان خطاب به لرد روچیلد، بانکدار بزرگ یهودی، بود تا اعالم این موضع خطاب به صهیونیست های 
از  یکی  و  گرفت  صورت  شوروی  دولت  تشکیل  و  اکتبر  انقالب  از  پس  روزی  چند  اعالمیه  این  انتشار  یهودی. 
اهداف آن جلب همکاری یهودیان روسیه برای همکاری با خود و به ویژه مخالفت با انقالب اکتبر و دولت شوروی 
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برخی  اعالمیه،  این  صدور  از  پس  ماه  یک   .)2٨5 ص  )فرامکین،  بود 
دولت مردان بالنسبه واقع بین انگلیسی به مدلول آن بدگمان شدند 
کلیتون،  گیلبرت  سرتیپ  دیدند.  ناک  خطر  را  آن  به  عمل  حتی  و 
سایکس  مارک  به  نامه ای  در  آلن بی،  مارشال  ستاد  سیاسی  افسر 
منی دامن  دقیقًا  من  نوشت:  خاورمیانه  تقسیم  در  پیکو  همکار 
و  دارند  وزنی  چه  روسیه  و  آمریکا  در  خصوصًا  صهیونیست ها 
پذیرش همه خواسته هایشان چه لزومی دارد... این طور که ظاهرًا 
ما داریم آنها را حتمل می کنیم، ممکن است این خطر را پیش بیاورد 
 –  ٣04 ص  )فرامکین،  رود  کار  به  ما  خود  علیه  عرب ها  وحدت  که... 
٣05(. بعد ها لوید جورج، که خود در صدارتش ضامن صدور و اجرای 

اعالمیه  این  صدور  انگیزه های  توضیح  در  بود،  بالفور  اعالمیه 
نوشت که: اعالمیه بالفور برای تهییج و به صحنه کشاندن یهودیان 
ارتش  و  بودند  کرده  کناره گیری  رومانی ها  زیرا  بود.  شده  صادر 
روسیه نیز متزلزل شده بود و ایتالیا نیز به آستانه شکست رسیده 
بود. از سوی دیگر زیردریائی های آملانی بسیاری از کشتی های انگلیسی را غرق کرده بودند و هنوز یک سرباز 
آمریکائی وارد جنگ نشده بود. در این موقعیت خطرناک، جلب افکار یهودیان به عنوان یک پشتوانه حیاتی 
برای متفقین الزم بود، به خصوص آنکه این طرز فکر می توانست پشتیبانی یهودیان آمریکا را جلب کند )شقیری، ص 
76(. خروج روسیه از جنگ جهانی مشکالت فراوانی برای انگلیس و متفقین او به دنبال داشت، اما افشاگری های 

دولت شوروی درباره طرح های استعماری انگلیس در خاورمیانه و قرارداد سایکس – پیکو، دولت های انگلیس و 
فرانسه را به مخمصه های سنگین دچار کرد تا آجنا که لرد بالفور وقیحانه متام اسناد منتشره از سوی دولت شوروی 
را جعلیات بدخواهانه بلشویک ها نامید. اما تأثیرات این افشاگری ها قابل توجه بود و ناخرسندی شدید بسیاری 

از فعاالن سیاسی اجتماعی ترک و عرب را برانگیخت )لوتسکی،ص 5٨5، تاریخ اسالم، ص 74٨ – 750(.
با  رو  همین  از  داشت.  نیاز  صهیونیست ها  موافقت  و  همکاری  به  خود  نیات  پیشبرد  برای  انگلیس  دولت 
تشکیل گردان های جنگی یهودی به سال 1917 و شرکت آنان در عملیات جنگی علیه متحدین - آملان و عثمانی 
و اتریش-موافقت کرد )مترجم کتاب گاندی و استالین، اظهار نظر کرده است که این گردان که امثال لوئی فیشر نویسنده 
کتاب یادشده عضو آن بودند، ربطی به گردان های تروریستی فعال در فلسطین نداشت، ص 1٨. اما تاریخ صهیونیسم نشان 

والدیمیر  این طرح،  بر سر فلسطینیان نیاوردند(. مبتکر  این گردان های منحل شده چه بالها که  می دهد که اعضای سابق 

به  بعد ها  افکارش  و  می کوشید  راستا  همین  در   1915 سال  از  که  بود  روسی  یهودی  روزنامه نگار  یابوتینسکی، 
تشکیل حزب افراطی هیروت کشیده شد و به همین دلیل نیز در سال 19٨٨ به حزب لیکود پیوست )فرامکین، ص 
512(. این یگان برای اولین بار در نبرد گالیپولی -بندری در ترکیه اروپائی و در مدخل دریای مرمره - شرکت منود 

)فرامکین، ص 265 – 266(. ارتش انگلیس به فرماندهی مارشال آلنبی در پائیز سال 1917 حمله به فلسطین را آغاز 

کرد و به سرعت خود را به بیت املقدس رسانید و در تابستان سال 191٨ عازم فتح سوریه شد و گردان های یهودی در 
این پیشروی ها برخی از مناطق حساس را برای ارتش انگلیس تصرف کردند )فرامکین، ص ٣21( جنگ در سال 191٨ 

خامته یافت، اما وقوع جنگ هائی به همان اندازه پلید در خاورمیانه نطفه بست. چرا و چگونه؟
همانگونه که در سطور پیشین گفته شد، جمعیت یهودیان فلسطین با وجود افزایش مهاجرت آنان، به ویژه از 

دختر مبارز فلسطینی
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روسیه و اروپای شرقی، در پایان جنگ جهانی اول نزدیک به 1۰درصد جمعیت فلسطین بود، اما دولت انگلیس 
طرح پیش بینی شده در توافق سایکس –پیکو را مبنی بر نظارت بین املللی بر فلسطین به کناری نهاد و در سال 
1919 با موافقت فرانسه که صاحب لبنان و سوریه شده بود، عالوه بر مناطقی که پیش از این به او رسیده بود، کشور 
فلسطین را در تصرف خود گرفت )فوبلیکف، ج 1، ص 147 – 14٨( و به دنبال موافقت جامعه ملل، قیمومیت خود را بر 
فلسطین برقرار کرد. سیاست انگلیس در فلسطین به طور عمده به سود صهیونیسم بود )حورانی، ص 465 – 466( و این 
گرایش تا تشکیل دولت اسرائیل در سال 1947، با فترت های کوتاهی اغلب برقرار بود و با وجود انواع عملیات 
تروریستی صهیونیست های افراطی و آدمکشی هایشان که دامن صد ها نفر از نظامیان و غیرنظامیان انگلیسی را 
نیز گرفت، هیچگاه قطع نشد. در نتیجه این حمایت ها، جمعیت یهودیان فلسطین، که عموم شان مهاجران اروپائی 
شد  بالغ  فلسطین  جمعیت  کل  ٣5درصد  حدود  به  و  رسید  نفر  500هزار  قریب  به  و  یافت  افزایش  به شدت  بودند، 

)شقیری، ص 65 و 66 فوبلیکف، ج 2، ص 151(.

این مهاجران از طریق تصاحب امالک متروکه یا مشاع و یا خریدن امالک فئودال ها و یا انتقال امالکی از 
میلیارد  )یک  زراعی  زمین  دومن  میلیون  یک  از  بیش  صهیونیست  سازمان های  به  انگلیسی  قیمومیت  جانب 
مترمربع و در مجموع بالغ بر هزار کیلومترمربع( را صاحب شدند )فوبلیکف، ج 1، ص 151(. حکومت انگلیس به نام 
توسعه مالکیت فردی، قانون حق دهقانان برای تفکیک حصه خود از امالک مشاعی و خروج شان از حوزه کاربری 
زمین های مشاع را صادر کرد، اما این قانون همانند موارد مشابه آن در هند انگلیس )اوایل قرن 19( و در روسیه 
پس از انقالب 1905 و دوران صدارت استولیپین، منتهی به فالکت هرچه بیشتر دهقانان و تشکیل گروه بسیار 
کوچکی از خرده مالکان شد. زیرا دهقانان جدا شده از این حوزه، همچون طعمه ای آماده به دام سازمان اسکان 
یهودیان می افتادند و زمین شان را به آنان می فروختند و خود به حواشی همان روستاها و یا شهر و یا به شرق اردن 

مهاجرت می کردند. روزگار چادرنشینان نیز بدین گونه بود و هزاران 
چادرنشین عرب به سبب اینکه مراتع و چراگاه هایشان توسط شیوخ 
قبایل به سازمان های صهیونیت فروخته شده بود، یا احشام خود را 
ذبح کردند و یا به قیمت های نازل فروختند و سپس به حواشی شهر ها 

و یا به شرق اردن مهاجرت کردند )فوبلیکف، ج 1، ص 151 و 152(. 
به  را  اراضی  قیمت  صهیونیست ها  توسط  زمین  خرید  موج 
شدت افزایش داد و به 40 تا ٨0برابر قیمت های بعد از جنگ رسانید. 
چنین قیمت هائی اغلب زمینداران را به فروش امالک خود ترغیب 
می کرد و حتی بسیاری از مقامات منتخب جامعه عرب فلسطینی 
خود از جمله فروشندگان زمین به سازمان های صهیونیستی بودند. 
و  بیروت  در  جمله  از  و  فلسطین  از  خارج  در  مالکان  این  از  برخی 
و  بومی  جمعیت  جابجائی  به  اهمیتی  و  داشتند  سکونت  دمشق 
غیربومی منی دادند. همچنین بالغ بر یک چهارم از مقامات منتخب 
فلسطینی خود از جمله فروشندگان امالک خود و یا امالک مشاعی 
کاظم  موسی  نظیر  بودند.  خریداران صهیونیست  به  هم وطنان خود 
پاشا احلسینی، رئیس هیأت مذاکره کننده با چرچیل در سال 1921 
و خویشاوند مفتی محمد امین حسینی، رهبر آینده انقالب فلسطین 
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)فرامکین، ص 506 – 507(.

اکثر نظامیان انگلیسی مستقر در فلسطین  از تاریخ فلسطین، ناخرسندی  این مرحله  نکته جالب توجه در 
و مصر - اعم از افسران عالی رتبه و یا کادر های ساده نظامی - از آزمندی های صهیونیست ها در فلسطین بود، 
والتر نوریس کانگریو، فرمانده نظامیان  و انتظار داشتند که دولت انگلیس با این آزمندی ها مقابله کند. ژنرال 
انگلیس در مصر و فلسطین خود در 29 اکتبر 1921 اعالمیه ای منتشر کرد و در آن از دولت انگلیس خواست که: 
هرگز از سیاست آزمندانه تر تندروهای صهیونیست حمایت نکند، زیرا هدف آنها تاسیس فلسطینی یهودی است 

که اعراب در آن صرفًا حتمل خواهند شد.
این مخالفت ها حتی به مجلس اعیان انگلیس نیز کشیده شد و آن مجلس با مصوبه ای، که البته برای دولت 
انگلیس الزام آور نبود، خواهان ابطال اعالمیه بالفور در ضمن حفظ قیمومیت انگلیس بر فلسطین شد )فرامکین، 
ص 50٨ – 510(. سرعت و شدت عملیات دولت انگلیس و سازمان های صهیونیستی موجب خشم و نفرت فلسطینیان 

شد و برخی از آنان، به ویژه چادرنشینان منطقه جلیله علیا، در اواخر سال 1919 به کوچ نشینان و مهاجران یهودی 
منطقه حمله کردند و عده ای از آنان را کشتند. 

در آوریل سال 1920 و در جریان عید نبی موسی در بیت املقدس، فلسطینیان به یهودیان حمله بردند و عده ای 
را کشتند و بسیاری را زخمی کردند. همه تلفات یهودیان از بخش قدیمی بیت املقدس بود، اما در بخش جدید آن که 
توسط افراد واحد یابوتینسکی مراقبت می شد، هیچ حادثه ای پیش نیامد. والدیمیر یابوتینسکی که از قبل چنین 
خطری را احساس کرده بود، از حکومت انگلیس خواستار سالح و مهمات شد تا از یهودیان دفاع کند، اما حکومت 
شهر با این خواسته مخالفت کرد و یابوتینسکی با خرید اسلحه از قاچاقچیان، یک واحد دفاعی از داوطلبان سابق 
هنگ یهودیان ارتش انگلیس تشکیل داد و مانع از ورود مسلمانان به منطقه جدید شهر بین املقدس شد )فرامکین، 

ص 2٣2 – 2٣٣(.

را  عاقبتش  و  آخر  و  می شدند  خشمگین تر  فلسطین  به  یهودیان  مهاجرت  افزایش  از  به روز  روز  فلسطینیان 
همانی می دیدند که پس از خامته جنگ دوم جهانی دیده شد.از این رو مبارزات فلسطینیان اوج بیشتری می گرفت 
و  بومی  یا  و  مهاجر  یهودیان  برخی  اینکه  توجه  جالب  و  می شد  تکرار  ی  بیشتر  شدت  با  شکست  هربار  از  پس  و 
همچنین گروه هایی از فلسطینیان مسیحی نیز در این گونه مبارزات شرکت داشتند- نظیر قیام های سال های 1929 

و 19٣٣ و 19٣6 – 19٣9 - و با هم وطنان مسلمان خود تشریک مساعی می کردند.
داشتند،  را  جمعیت  بیشترین  که  مسلمانان،  با  همواره  فلسطین  بر  خود  قیمومیت  پایان  تا  انگلیس  دولت 
نسبت به یهودیان و مسیحیان رفتاری تبعیض آمیز داشت و این تبعیضات حتی در استخدام نیروهای بومی برای 
اشتغال در دولت انگلیس فلسطین به کار می رفت. در سال 1925 از 2554 کارمند دولت، 1244 نفر مسیحی و 
67٨ نفر یهودی و 6٣2 نفر مسلمان بودند و این گونه تبعیضات به تقریب در همه سطوح مرسوم بود و چنین مظاملی 
همواره مردم فلسطین را آماده قیام علیه استعمار انگلیس می داشت. به فهرست مختصر قیام های فلسطینیان از 

سال 1919 تا سال 19٣٣ بنگریم تا اندازه و دامنه گسترده قیام های مردم را دریابیم:
1920.شورش  آوریل  در  بیت املقدس  حوادث   .1919 سال  به  علیا  جلیله  در  یهودی  نشینان  کوچ  به  حمله 
شورش های   .1927 سال  به  قیساریه  روستائیان  شورش   .1924 سال  به  عفوله  ناحیه  در  فلسطینی  کشاورزان 
کشاورزان خضیره در سال های 1927 – 1929. مقابله با عملیات صهیونیست های موسوم به بیراهه رو یا فاشیست، 
عیار  متام  قیام  بودند،  آورده  تاز  و  تاخت  ندبه  دیوار  نزدیک  عرب نشین  محالت  به   1929 سال  اوت  ماه  در  که 
فلسطینیان علیه انگلستان از روز 2٣ اوت تا آغاز سپتامبر همان سال. این قیام به متام فلسطین کشیده شده بود، 
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قیام ها و شورش های سال های 19٣0 تا 19٣٣.
 دولت انگلستان برای کشف علل این شورش ها و حوادث یک کمیته حتقیق را مأمور بررسی این حوادث 
اجرای  خواستار  همچنان  انگلستان  دولت  زیرا  نداشت،  فلسطینیان  برای  سودی  کمیته  این  حتقیقات  اما  منود، 
که  را  یهودی  هر  فلسطین  یهودیان  جمعیت  افزایش  برای  انگلیس  دولت  بود.  فلسطینی ها  زیان  به  بالفور  وعده 
برای مدتی کم یا زیاد و یا برای زیارت و یا سیاحت به فلسطین می آمد، ویزای دائمی و از دورانی حتی شناسنامه 
فلسطینی می داد و با این گونه ترفند ها یهودیان نقاط دیگر را به اقامت در فلسطین ترغیب می کرد. دولت انگلیس 
راعماًل  یهودیان  برای  زمین  خرید  محدودیت های  و  موانع   19٣٣  –  19٣0 و   1929 قیام های  کردن  فروکش  از  پس 
لغو کرد و بار دیگر بر میزان امالک یهودیان افزوده شد و این میزان تا سال تقسیم فلسطین به حدود یک ملیون و 

هشتصد هزار دومن یا 1٨00 کیلومترمربع رسید. 
و  کشاورزان  بر  عالوه  زیرا  خورداربود،  بر  معینی  ویژگی های  از   19٣٣  –  19٣0 سال های  در  اعتراضات 
راه  به  گسترده ای  اعتصاب هایی  شهری  خدماتی  اصناف  برخی  همچنین  و  کارگران  کوچک  گروه  روستائیان، 
انداختند و در نتیجه ناکامی پلیس و دولت انگلیس فلسطین در سرکوبی قطعی اعتراضات مردم، قیام سال 19٣٣ 
آنان نیز فعاالنه  به  از مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم، کارگران و حزب متعلق  این مرحله  فوران کرد. در 

حضور داشتند. 
قیام اکتبر سال 19٣٣ از یافا شروع شد و به همه کشور سرایت کرد و شکل مسلحانه به خود گرفت. هزاران 
همدوش  فلسطینی  زنان  از  بسیاری  پرداختند.  جنگ و گریز  به  انگلیس  ارتش  و  پلیس  با  فلسطینی  مسلح  مبارز 
مردان و برادران و فرزندان خود به قیام پیوستند و با ارتش اشغالگر به نبرد پرداختند. همچنین دوسه هزار نفر از 
اعراب اردن و سوریه و عراق خود را به فلسطین رسانیدند و در جنگ با نظامیان انگلیسی شرکت منودند. این 
قیام نیز سراجنام متوقف شد، اما به خاموشی نرفت و هر از گاهی اینجا و آجنا حوادثی صورت می گرفت. از سوی 
دیگر دولت انگلیس نیز تعهداتی نظیر محدود کردن مهاجرت یهودیان به فلسطین را بر گردن گرفت تا بتواند برخی 
عناصر ثرومتند و متمول فلسطینی را از صفوف مبارزان و مجاهدان بیرون کشد. اما بی اعتنائی همان دولت به 
تعهداتی که اعالم داشته بود، موجب خشم مردم و آغاز دور تازه ای از مبارزات فلسطینیان شد. زیرا در فاصله 
میان سال های 19٣4 و 19٣5 بالغ بر 104هزار نفر مهاجر یهودی به فلسطین آمدند و در امالک متعلق به سازمان 

اسکان یهودیان ساکن شدند.
خودداری  فلسطین  در  پارملانی  حکومت  بنیان گذاری  تصویب  از  انگلستان  مجلس   ،19٣6 سال  مارس  در 
منود و خشم مردم را برانگیخت و مبارزاتی آغاز گردید که با فراز و نشیب هائی به طور مستمر تا سال 19٣9 ادامه 
یافت. حوادث این دوران بسیار است و گردان های جنگی فلسطینیان مسلمان و سایر هموطنان شان بارها با نظامیان 
انگلیس و شبه نظامیان یهودی درگیر جنگ و ستیز شدند. به ویژه این واحد های شبه نظامی، که اغلب شان بازماندگان 

افواج یهودی ارتش انگلیس در جنگ با عثمانی بودند، نقشی اساسی در قتل و آزار روستائیان داشتند.
دوباره  انگلیسی  کمیته ای  و  شد  متوقف  جنگ ها  اردن  و  یمن  عربستان،  عراق،  شاهان  میاجنی گری  با 
به حتقیق در این باره مامور شد، اما نتایح این حتقیقات چنان زننده بود که بار دیگر قیام مسلحانه مردم را بر 
انگیخت. این بار نیز دولت انگلیس به خشونت بی پروا و ضدانسانی روی آورد و صدها نفر از مبارزان فلسطینی 
را اعدام کرد و بسیاری از روستا ها را به بهانه انتساب فدائیان فلسطینی به آن روستا ها، ختریب کرد و به آتش 
کشید. از سوی دیگر میلیون ها نفر از مردم ممالک عربی در حمایت از فلسطینیان به اعتراض برخاستند و منافع 
امپریالیسم انگلیس را به خطر انداختند. یکی از رهبران اصلی این قیام حاج محمدامین احلسینی مفتی اعظم 
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فلسطین بود که در سال 19٣7 به سوریه گریخت و سپس به عراق رفت و به دنبال شکست شورش رشید عالی گیالنی 
به تهران آمد و با کمک مأموران مخفی آملانی در ایران به برلن رفت و مورد استقبال هیتلر قرار گرفت. او در تشکیل 
لژیون اسالمی ارتش آملان دخالت مؤثر داشت و از عملیات جنایتکارانه آن در بالکان با خبر بود و همین عمل زشت 

مفتی اعظم بهانه های بسیاری در اختیار صهیونیست ها قرار داد. 
ادامه قیام ها و تکرار حوادث، دولت انگلیس را دوباره به مذاکره و کنفرانس کشانید و به هیأت های عرب و 
ــ یهودی تشکیل  یهودی، که مایل به دیدار هم نبودند، پیشنهاد کرد که ظرف ده سال آینده در فلسطین یک دولت عربی 
گردد، که باید متحد دولت انگلستان باشد، مهاجرت یهودیان به فلسطین به تدریج کاسته شود و در سال 1944 قطع 
گردد، و اداره کشور به تدریج و حتت نظارت دولتمردان انگلیسی به وزیران عرب و یهودی واگذار شود. هر دو گروه 
عرب و یهودی با این پیشنهاد ها مخالفت کردند و کنفرانس نیز بی نتیجه خامته یافت.اما دولت انگلیس پیشنهاد های 

خود را به صورت یک سند رمسی درآورده و آن را به نام کتاب سفید یا بیانیه ای درباره فلسطین منتشر کرد.
مسلمانان و یهودیان هر دو با این سند مخالفت کردند، اما پس از چندی مسلمانان پذیرفتند که این بیانیه مبنای 
روابط دولت انگلیس و مردم فلسطین باشد. دولت انگلیس طبق این سند پذیرفت که سرزمین فلسطین بدون اینکه 
تقسیم شود، به سه منطقه بخش بندی شده و یهودیان تنها در آن بخش از قلمرو فلسطین، که تنها شامل 5درصد خاک 
فلسطین می شد، به این سبب که تقریبا نیمی از امالک آن متعلق به یهودیان بود، حق خریدن زمین خواهند داشت. 
همچنین در منطقه دیگری مشتمل بر قریب ٣2درصد خاک فلسطین که یهودیان مالک 7درصد زمین ها بودند، تنها 
با موافقت حاکم انگلیسی فلسطین می توانستند زمین بخرند، و در قسمت دیگری مشتمل بر حدود ٣4درصد خاک 
فلسطین که یهودیان فقط مالک ٣درصد زمین های آن بودند، حق خرید زمین نداشتند. این چرخش نسبی در سیاست 
انگلیس سبب خشم و اعتراض یهودیان شد و عملیات تروریستی آنان را به همراه داشت. این عملیات تا آغاز جنگ 
دوم جهانی طول کشید و در طول جنگ فروکش کرد و پس از خامته جنگ دوباره اوج گرفت تا روز های آخر قیمومیت 
انگلیس ادامه داشت )بروکلمان، ص 469 – 471، فولیکف، ج 1، ص 147 – 16٣، الپیدوس، ج 2، ص 14٣ – 146، فرامکین، صفحات 
گوناگون از ٣69 تا 550(. فهرست عملیات تروریستی صهیونیست ها مفصل تر از آن است که تصور شود و برای آشنائی با 

آن باید به گزارش احمد شقیری در این باره مراجعه کرد )ص ٣6 – ٣7(.
انگلیس  ارتش  خدمت  به  و  دادند  تشکیل  رزمی  گردان  چند  فلسطین  یهودیان  دوم،  جهانی  جنگ  طول  در 
درآمدند، اما فلسطینیان از چنین اقدامی خودداری کردند، زیرا مفتی اعظم فلسطین، محمدامین احلسینی که در 
برلن مستقر بود، اعالم کرده بود که برای مبارزه با انگلیس و یهودیان به دولت های محور بپیوندند. به همین سبب 
اعراب از جتربه نظامی محروم شدند و در برابر، صهیونیست ها موفق به کسب جتربه و آموزش های نظامی جدید 
شدند و یکی از عوامل شکست مبارزان عرب در جنگ با صهیونیست ها همین بود. تنها در اواخر جنگ، عده قلیلی 
از اعراب فلسطینی به ارتش انگلیس پیوستند و در برخی عملیات جنگی شرکت منودند )بروکلمان، ص 502 نشاشیبی، ص 
110(. گردان های رزمی یهودی ارتش انگلیس در جنگ اول، و سپس گردان های یهودی همان ارتش در جنگ دوم، 

بنیاد گروه های تروریستی یهودیان شدند، و همانان نیز هسته اصلی ارتش اسرائیل را تشکیل دادند، و همینان بودند 
که با برخورداری از حمایت های تسلیحاتی گسترده آمریکا در سال 1948 بر ارتش های سه کشور عرب و هزاران 
جنگجوی فلسطینی پیروز شدند. به گزارش یک مؤسسه آمریکائی، تعداد نظامیان کارکشته و مجرب یهودی در 
جنگ با اعراب در سال های 1947 – 1948 بالغ بر 60هزار نفر بوده است )شقیری، ص 36( که با هر محاسبه ای، خود 

در آن سال ها یک ارتش قابل توجه محسوب می شد.
در این دوران عنصر دیگری به پیچیدگی های فلسطین اضافه شد، که نقشی بی مانند و بی نظیر در تشدید بحران 
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خاورمیانه، و به ویژه سرگذشت تلخ و جانسوز مردم فلسطین ایفاء کرده است. این عنصر ویرانگر و مخرب، دولت 
آمریکا بود. این دولت در فردای صدور اعالمیه بالفور، حمایت خودرا از آن اعالم داشت )لوتسکی، ص 5٨4( و در جریان 
کنفرانس صلح ورسای، ویلسون رئیس جمهوری آمریکا، کمیسیونی مرکب از دو نفر به نام های کینگ و کراین را به 
سوریه و فلسطین گسیل کرد و آنان پس از 6هفته اقامت در منطقه به سلطنت ملک فیصل بن حسین در سوریه و رژیم 
حتت احلمایگی در فلسطین رأی دادند، اما واگذاری فلسطین به یهودیان را توصیه نکردند و حتی اعالم داشتند که 

ایجاد دولت یهود در فلسطین جز با کاربرد قدرت نظامی میسر نیست )بروکلمان، ص 465 – 466، شقیری، ص 149(.
شرکت اقتصادی فلسطین تأسیس کردند تا با  در سال 1920 گروهی از سرمایه داران آمریکائی شرکتی به نام 
انگلیس در فلسطین رقابت منایند )فوبلیکف، ج 1، ص 149(. در سال 1942 گروهی از سناتور های آمریکائی مشتمل بر 
6٨سناتور که از قرار معلوم روابط مؤثری با شرکت های نفتی داشتند، با ارسال نامه ای به روزولت، رئیس جمهوری 
وقت، اعالم کردند که از مهاجرت یهودیان به فلسطین حمایت می کنند و همانان در سال 1944 بار دیگر بر خواسته 
پیشین خود تأکید کردند. در ماه مه سال 1942 کنفرانس سازمان جهانی صهیونیستی در نیویورک تشکیل شد و 
در 11مه قطعنامه معروفی را به نام بیلت مور صادر کرد و اعالم داشت که ملت یهود حق دارد عالوه بر لغو کتاب 
)بروکلمان، ص 50٣(، اما روزولت پس از بازگشت از یک سفر  سفید، ایجاد جامعه اسرائیلی را در فلسطین بخواهد 
خاورمیانه ای به وزارت خارجه آمریکا اعالم داشت که ایجاد دولت یهودی و سپس حفاظت از آن جز با اتکا به اسلحه 
ناممکن است )شقیری، ص 149(. پس از درگذشت روزولت، جانشین او   هاری ترومن در تعقیب آرزوهای شرکت های 
نفتی آمریکائی، به حمایت آشکار از صهیونیسم برخاست. او پس از مصوبه کنگره درباره لزوم الغای محدودیت 
به  یهودیان  مهاجرت  محدودیت  لغو  خواستار  انگلیس  دولت  از   ،)1945 )دسامبر  فلسطین  به  یهودیان  مهاجرت 
فلسطین شد )اوت 1945(، اما دولت انگلیس پاسخی به این خواسته نداد، و تروریست های صهیونیست دست به 
اقدامات خرابکارانه و تروریستی زدند و عده ای را کشتند و تأسیساتی را ویران کردند. به دنبال عملیات تروریستی 

تظاهرات مردم اسرائیل در تل آویو علیه کشتار فلسطینیان در غزه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
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اشترن در اکتبر 1945 و خرابکاری های آنان در شبکه های حمل و نقل و راه  ایرگون و  گسترده سازمان های هاگانا، 
آهن، ارتش انگلیس در مصر و لیبی به تنبیه یهودیان پرداخت و ده ها نفر از آنان را در مصر، و نزدیک به یک صد 
نفرشان را در طرابلس غرب به قتل رسانید. دولت انگلیس پس از این حوادث خواستار تشکیل کمیسیون مشترک 
ــ انگلیسی شد و این کمیسیون در نوامبر همان سال کار خودرا آغاز کرد و بدون کمترین اعتنائی به حقوق  آمریکائی 
تاریخی مردم فلسطین، بر ادامه نظام حتت احلمایگی تأکید ورزید )فوبلیکف، ج 1، ص 164 – 165، بروکلمان، ص 50٣ – 504(. 
حمایت های آشکار آمریکا از مطالبات صهیونیست ها و اصرار آن دولت بر اجرای خواسته های یهودیان، بر جسارت 
صهیونیست ها افزود، و موجب تشدید عملیات تروریستی آنان شد. گروه ایرگون که اسحق شامیر و مناخیم بگین 
اعضای آن بودند، در دوم ژوئیه سال 1946، هتل کینگ داود را در بیت املقدس، که محل استقرار ستاد نیروهای 
آهن  راه  خطوط  و  کشتند  را  انگلیسی  غیرنظامی  و  نظامی  کارکنان  از  و 91نفر  کردند  منفجر  بود،  انگلیس  مسلح 
فلسطین را در چند جا ختریب کردند و برخی قطار ها را نیز از خط خارج منودند، و عده نامعلومی از فلسطینیان را 
کشتند و ساختمان سفارت انگلیس در شهر رم را منفجر کردند. با این همه و علیرغم مقابله جدی نظامیان انگلیسی با 
صهیونیست ها، دولت آمریکا همچنان خواستار لغو محدودیت مهاجرت یهودیان بود. دولت انگلیس که دیگر وابسته 
به سیاست های آمریکا شده بود، مهار مهاجرت یهودیان را رها کرد و در تابستان 1947 بیش از یک صدهزار نفر از 
یهودیان اروپا و دیگر نقاط دنیا به درون فلسطین ریختند. این موج جدید مهاجرت، به خشم و نگرانی های فلسطینیان 
دامن زد و موجب حوادث تلخی شد. آمریکا و انگلیس با استفاده از بن بستی که در روابط میان مسلمانان و یهودیان 
پیش آمده بود، دعوا را به سازمان ملل بردند و با فشارهای زننده دولت آمریکا بر اعضای سازمان ملل متحد، آراء 
کافی برای تقسیم فلسطین را به دست آوردند )فوبلیکف، ج 1، ص 165 – 166، بروکلمان، ص 50٣ – 504(. فشار های آمریکا 
بر دولت های عضو سازمان ملل چنان زننده بود که الورنس امسیت، عضو کنگره آمریکا، در 1٨ دسامبر خطاب به 
کنگره اظهار داشت که: فشار های دولت و شهروندان ما به مقامات رمسی دولت های هائیتی، لیبریا و فیلیپین، که 

فعاالن سیاسی روز ۷ خرداد۱۳۹۷، ۴۵00 جفت کفش را به یاد کشته شدگان فلسطینی در مقابل ساختمان شورای اروپا در بروکسل مقر این 
اتحادیه چیدند.  هر جفت کفش نماد یک فلسطینی است که از زمان جنگ غزه در سال 200۸ تا به امروز کشته شده است.
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در رای گیری اول مخالف تقسیم فلسطین بودند، آنان را واداشت تا در رأی گیری دوم به تقسیم رأی دهند. این اعمال 
جای سرزنش و مواخذه دارد. همچنین سامنر ولز،معاون وزیر خارجه وقت آمریکا، اعالم منود که به فرمان مستقیم 
کاخ سفید، عمال آمریکائی باید فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم به کار برند تا اکثریت الزم در رأی گیری نهائی 
تضمین شود و جیمز فورستالز، وزیر دفاع وقت آمریکا، اعالم داشت که روش های به کار رفته برای اعمال فشار و 
برای مجبور کردن دیگر کشور های عضو سازمان ملل نزدیک به افتضاح بود )گارودی، ص 50 – 51، شقیری، ص 196 و 11٣(.
دولت  دو  تشکیل  و  فلسطین  تقسیم  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع   1947 نوامبر   29 در  سراجنام 
دموکراتیک یهودی و فلسطینی رأی داد. در این تقسیم بیش از 56درصد فلسطین به دولت یهود و 44درصد آن به 
مسلمانان فلسطینی داده شد، در حالی که امالک یهودیان فقط 16درصد از خاک فلسطین را شامل می شد و جمعیت 
یهودی نیز فقط یک سوم از کل جمعیت فلسطین بود )شقیری، ص 79 و ٨0، گارودی، ص 50(. به دنبال خروج انگلیس از 
فلسطین در روز 14 مه 1948، سرکردگان صهیونیسم در صبح روز 15مه، تاسیس دولت اسرائیل را اعالم کردند 
و یک دقیقه بعد دولت آمریکا آن را به رمسیت شناخت )شقیری، ص 11٣(. مدافعان تقسیم فلسطین و اسکان یهودیان 
در این سرزمین، بیش از همه بر این تأکید داشتند که برای جبران مظاملی که نازیسم بر یهودیان روا داشته، و برای 
جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، ناگزیر باید یهودیان را در جای دخلواه شان اسکان داد. اما ببینیم این مدافعان 
مظلومیت یهودیان، خود برای مقابله با نازیسم و حمایت از یهودیانی که از برابر نازی ها گریخته بودند، چه اقداماتی 
داشتند و چگونه از آنان استقبال کردند. از میان 2/5میلیون یهودی که در فاصله میان سال های 19٣5 تا 194٣ 
مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند، حدود 200هزار نفر به فلسطین مهاجرت کردند، و دولت آمریکا فقط به 
1٨2هزار نفر اجازه ورود به این کشور را داد، و انگلستان نیز پذیرای 67هزار نفر شد و باقی مانده، یعنی نزدیک به 
دو میلیون نفر در شوروی پناه گرفتند )گارودی، ص 126(. تقسیم فلسطین و تأسیس دولت اسرائیل واکنش خشمگنانه 
اعراب را موجب شد. رزمندگان عرب از همان روز های اول تقسیم فلسطین، جنگ و ستیز با  هاگانا و سایر گروه های 
تروریستی یهودیان را آغاز کردند و ارتش قدیم ساخته اما نوظهور اسرائیل و گروه های تروریستی یهودی در مقابله 
با رزمندگان فلسطینی از هیچ عملی فرو گزار نکردند. برخی از این عملیات ضد انسانی ارتش اسرائیل و گروه های 
تروریستی مشهورتر از آن است که گفته شود. کشتار در روستای دیریاسین نزدیک بیت املقدس در 10 آوریل 194٨. 
کشتار در روستای ناصرالدین نزدیک طبریه در 14آوریل 194٨. قتل راهبان مسیحی در صومعه ها و دیرهای اطراف 
طبریه در ششم مه 194٨. کشتار مردم روستای زیتون نزدیک شهر صفد در ششم مه 194٨.کشتار مردم روستای بیت 

دراس در منطقه غزه در روز 1٣ مه 194٨.
متام این جنایات برای آن بود که یهودیان، حصه خونین خود را از تقسیم غیرقانونی و ضدانسانی فلسطین، 
هرچه بیشتر و هرچه زودتر از یک میلیون ساکنان بومی آن ختلیه کنند و خود به جای آنان بنشینند. عملیاتی از این 
دست به تقریب در همه مناطقی که به یهودیان رسیده بود، تکرار شد، و دامنه و اعماق آنها چنان وسیع و گسترده 
بود که صد هاهزار نفر از مردم مظلوم و بی پناه با کم ترین فرصت و با دستان خالی و با سرعت هرچه متام تر به ممالک 
خارجی و بخش عربی و اسالمی فلسطین گریختند، و همه ثروت و دارائی هایشان که در طول قرون متمادی و به دست 
نیاکان شان فراهم آمده بود، به مهاجران یهودی رسید. فهرست مختصر این دارائی ها حاکی از آن است که یهودیان 
تنها از بابت میراثی که فراریان از خود بجا گذاشتند، مالک 17هزار هکتار باغ مرکبات و 1٣0هزار هکتار باغات میوه 
و 550هزار هکتار مزارع دیمی و 4هزار هکتار زمین آبی و ۶هزار هکتار زمین بائر شدند. در این تقسیم ضد انسانی 
همه شهر های یافا، عکا، ال ُلد، رمله، بیسان، مجدل، ناصر، شفاعمر،و بخش اعظم شهر های بیت املقدس، صفد، 
طبریه و حیفا، به انضمام ٣٨٨ شهرک و قصبه و روستا و یک صد هزار مغازه و 120هزار هکتار باغ مرکبات و ده هاهزار 
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هکتار باغ زیتون و هزاران هکتار زمین زراعی و صدها مؤسسه زراعی و صنعتی و....به اسرائیل رسید، در حالی که 
متام امالک شان در فلسطین از 1٨0هزار هکتار فراتر منی رفت. فلسطینیان همه زندگی خودرا از دست دادند تا مشتی 
خرافه پرست قشری به کمک سرمایه داران یهودی آمریکا و مبلغان صهیونیست از نقاط مختلف دنیا به اسرائیل 
بیایند و در خانه ها و امالک و مغازه های متعلق به آوارگانی بنشینند که هیچگاه ندیده بودندشان و هیچ آسیبی به آنان 
نرسانده بودند. خرافه پرستان قشری، در جنگی پیروز شدند که هماوردان شان را هیچگاه ندیدند. نوآمدگان به خوبی 
از ماهیت کاری که می کردند آگاه بودند، زیرا که خود در اروپا و روسیه تزاری بارها مزه تلخ چنین مظاملی را چشیده 
بودند، اما پسندیدند که مشتی جنایتکار با حمایت امپریالیسم بین املللی به نیابت از طرف آنان، صدها هزار انسان 

بی پناه را آواره کنند تا خود مالک دسترجن ها و دست ساخته های آنان شوند. زهی شرم و حیا.
تاریخ فلسطین پس از این رویدادهای رسوا، سرشار از رجن و مرارت آوارگان و مبارزات به شدت نابرابر میان 
فدائیان جان نثار فلسطینی با ارتش تا دندان مسلح اسرائیل است. در این روند پر مخافت، آنچه که در کنار مبارزات 
جانانه و فداکارانه فدائیان فلسطینی، بیشتر از پیش خود را نشان می دهد، در اغلب مواقع جز خیانت بسیاری از 
دولت های عربی به جنبش و مردم فلسطین و تشکیل گروه های وابسته به خود و سیاست های شان در برابر سازمان 
آزادی بخش فلسطین و پیروی سرمایه داران فلسطینی از این دولت ها و اعمال و عمالشان نبوده است. به این فهرست 

ننگ آور بنگریم:
عملیات خیانتکارانه دولت و ارتش اردن )فرمانده آن ژنرال گلوب پاشا، افسر انگلیسی بود( درحنوه ورود به 
جنگ اول به سال ۱۹۴۸ و خودداری از ورود به بیت املقدس در اثنای همان جنگ که منتهی به ورود هاگانا -ارتش 
اسرائیل- به بخش غربی شهر شد و سپس احلاق باقی مانده فلسطین غرب رودخانه اردن به قلمرو خود به سال 1950 
و سرکوبی سازمان آزادیبخش فلسطین در سپتامبر سیاه 1970؛ ترور ده ها رهبر فلسطینی توسط اسرائیل و مزدوران 
آن دولت؛ صلح یک جانبه انور سادات با اسرائیل و اخراج همه سازمان های فلسطینی از مصر؛ خیانت آشکار برخی 
دولت های متحد جنبش فلسطین نسبت به آنان همچون عملیات سوریه در لبنان علیه سازمان آزادیبخش فلسطین 
و فراهم منودن شرایط برای محاصره و تصرف اردوگاه جسرالپاشا و محله نبعه بیروت و اردوگاه تل زعتر و کشتار 
میل و کامیل شمعون در ماه های ژوئن و اوت سال 1976 )البته دولت  چند هزار آواره فلسطینی به دست افراد پییر َجُ
سوریه دشمن فلسطین نبوده و نیست(؛ وحشت همه دولت های عرب از پیروزی جنبش فلسطین و نیروهای مترقی 
و جناح چپ جنبش مقاومت در لبنان و پافشاری آنان بر نابودی این جریان و تأمین مالی دولت و ارتش سوریه برای 
این کار؛ خونریزی های باورنکردنی اسرائیل و متحدانش از آوارگان فلسطینی در جنگ داخلی لبنان از سال 197٨ 
تا کشتارهای صبرا و شتیال به دست فاالنژهای حزب کتائب و حزب ملی لبنان به سال 19٨2، که حتت نظارت ارتش 
اسرائیل صورت گرفت؛ کشانیدن رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین به مصاحله های ناگزیر و حقارت بار، جلوگیری 
اسرائیل و آمریکا از تشکیل دولت و کشور مستقل فلسطین و تأکید آنان بر ایجاد ساختار اداری غیرملی و مطیع 
دولت اسرائیل؛ تصرفات هرچه بیشتر اسرائیل در باقیمانده اراضی فلسطینیان و احداث صدها شهرک یهودی نشین 
در امالک فلسطینیان، جتزیه قدرت ملی فلسطین به دو گروه متخاصم در نوار غزه - به ریاست حماس که امروزه 
متحد و همدست دولت های ارجتاعی عرب و به ویژه عربستان سعودی و قطر است - و فتح در ساحل غربی رود اردن 
- به ریاست ساف که دیگر مناینده متام فلسطینیان نیست و صدها حادثه تلخ و ناگوار دیگر. )برای آگاهی بیشتر از این 

روند،نک: نشاشیبی، در خاورمیانه چه گذشت. ابوایاد، فلسطینی آواره. چامسکی، مثلث سرنوشت(.

این روند کاهنده چنان قوی و مؤثر بوده که حتی حمایت های اردوگاه سوسیالیسم- به ویژه احتاد شوروی- جنبش 
غیرمتعهدها و آزادی خواهان و بشردوستان جهان نتوانسته از آنچه که مقتضی چنین روندی بوده است، جلوگیری کند 
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و جنبش فلسطین سراجنام به جائی رسید که امروز گرفتار آن است: درماندگی، بیچارگی، دست بستگی، بی پناهی، 
آوارگی، افسردگی، و چند دستگی. 

اسرائیل امروزه به هیچیک از میثاق های بین املللی اعتنا ندارد، زیرا بزرگ ترین حامی او، یعنی امپریالیسم 
آمریکا، خود به انسانیت بی اعتناست. اسرائیل مخلوق سازمان ملل نیست، بلکه مولود تسلط طلبی و جنگ افروزی 
و عداوت و زورگوئی ست. امپریالیسم هرچند به هر قیمتی از اسرائیل دفاع می کند و در حفظ وجودش می کوشد، و 
هر چند همه توسعه طلبی هایش را موجه می داند )جبهه خلق برای آزادی فلسطین، ص 17 – 1٨( با این همه، اسرائیل، طفیلی 

امپریالیسم است.
اسرائیل را دولت آمریکا ساخته و همان است که از او مراقبت می کند. اسرائیل را آمریکا پرورده و می پروراند تا 
توسعه و پیشرفت منطقه خاورمیانه متوقف شود. اسرائیل را آمریکا جتهیز می کند تا سرنیزه او در یکی از مهم ترین 
مناطق جهان باشد. اسرائیل را آمریکا تغذیه می کند تا همچون قهرمانی از خاندان سرمایه داری در برابر قهرمانان 
خانواده های عدالت و آزادی خودمنائی کند. اسرائیل را آمریکا به سالح هسته ای مجهز کرده تا برای نابودی بشر 
همدست قابل اعتمادی داشته باشد. اسرائیل را آمریکا نگهداشته است تا خرافه پرستی قشریون یهودی زوال نیابد و 
همین ها موجب نفرت از آمریکا در متام خاورمیانه شده است. بیشترین نفرت از آمریکا در میان میلیون ها فلسطینی 
آواره موج می زند، چرا که هربار موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه و کاشانه  شان به میان می آید، این وکیل 
آمریکا وقتی پای حقوق آوارگان به میان  مدافع شیطان با متام قوا مانع از پیشبرد مطالبات حقه آنان می شود.  
می آید، به یکی از سرسخت ترین دشمنان انسانیت و بشریت تبدیل می شود )شقیری،ص 1٨٨(... کارنامه آمریکا در 
مورد فلسطین بسیار ظاملانه است... این نکته روشن است که آمریکا خالق فاجعه عظیم فلسطین است...آمریکا 
کانون اصلی صهیونیسم و سرچشمه سیل اعانات به سوی اسرائیل است... و اعراب در اثر الطاف آمریکا یکی از 
اوطان خود را از دست دادند )همان، ص 190 – 197(. به همین دلیل می توان از ابوایاد پذیرفت که: اسرائیل تا هنگامی 
که از حمایت بی دریغ آمریکا برخوردارست و متام حوائج آن را از نان گرفته تا توپ جنگی تامین می کند، هرگز در 
پی عقد یک قرارداد صلح عادالنه خنواهد رفت. اسرائیل امروز، دنباله رو همان آرمان ها و عقایدی است که پدران 
صهیونیسم باور داشتند. کسانی همچون ناهوم سوکولوف. او باور داشت که استعمارگری انگلیس در همه جهان 
از شرق تا غرب منبع و مرجع الیزال متدن و انتشار عدالت و درایت در جهان است و کسب حتت احلمایگی انگلیس 
است که می تواند مانع از جتاوزات خارجیان و تأثیرات مخرب ناآگاهی سیاسی و ضعف هائی ناشی از قرن ها بردگی 
نکبت بار شود )ج 1، ص 4٣7(. توهماتی را که سوکولوف از مهضوم دیگران نشخوار می کرد، امروزه فرزندان معنوی اش 
در اسرائیل به عرصه زندگانی خود تبدیل کرده اند و چنان در این عرصه پیش تاخته اند که جز در البالی جهاز  هاضمه 
امپریالیسم جائی برای زیسنت ندارند. امروزه هیچ انسان شرافتمندی در جهان برخالف آنچه که عهد عتیق فرمان 
می دهد )سفر اعداد، ٣1 / 7 – 20، تثنیه، ٣1/2- ٣6 و ٣ / 4-7 و 20 / 16-17، یوشع، 6 / 20 – 25 و ٨ / 1٨ – 29 و 10 / 1-4٣ و 1/11-2٣، 
داوران، 1/ 1-٣6( برای حل و فصل اختالفات مذ هبی و قومی و ملی و طبقاتی، از امحاء نفوس منی گوید، مگر آنانی 

که ثروت شان به فقر دیگران موکول است و اینان نیز کوچک ابداالنی دارند که می توانند انسان و انسانیت را در 
زیر پای قشریت و خرافه پرستی پیشاتاریخی و اوهامی که برگزیدگی خلقت را تنها ویژه گروهی اندک از مخلوقات 
یهوه می دانند، قربانی کنند. اینان می توانند همه چیز را به کاالهائی برای فریفنت و آلودن مبدل بسازند و همینانند که 
می توانند به راحتی قدسی ترین ارکان حیات معنوی انسان را به ابزاری برای منافع غیرانسانی و ضد اجتماعی خود 
تبدیل کنند و چه خوب گفته است عاموس نبی در عهد عتیق )5 / 25 – 26(:   ای خاندان بنی اسرائیل آیا شما قربانی ها و 
هدایا برای من چهل سال در بیابان گذرانیدید؟ نی بلکه خیمه ملکوم خود و متثال اصنام خویش و کوکب خدایان خود 
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را که به جهت خویشنت ساخته بودید، بر پا داشتید.
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حلیمه

از وقتی که شش گلوله

ارمغان پایش کردند

می لنگد. حلیمه 

وقتی که برای فروش سبزی

به بازار می رود

وقتی که به خانه باز می آید

وقتی که کودک مجروحش را

به مخفیگاه پزشک می برد

وقتی که برای چشیدن غذا

به آشپزخانه می رود

وقتی آجری می آورد

برای سنگری شتابزده

وقتی از دود و گاز و غرش تفنگ می گذرد

وقتی که با تنی رجنور

زیر باتوم بازجو به خود می پیچد

می لنگد. حلیمه 

خدایا!

کدام یک از حاکمان عرب

چون حلیمه

راست قامت است و

           پا بر جا؟

مرید البرغوثی، برگردان: موسی بیدج


