فرانسه-اسرائيل ،ﻻبی ،آری يا نه؟
آيا اسرائيل در جنگ تبليغاتی نفوذ در فرانسه برنده است؟
نشريه اينترنتی اوريان بيست و يکم ،بررسی مفصلی به اين موضوع اختصاص داده ،که در چهار
شماره منتشر می شود.
ظاهرا ،همه می پذيرند که در جهانی که از هر سو تهديد می شود ،دفاع از اسرائيل امری اساسی است.
اما  ،تجربه ما نشان می دهد که فرانسوی ها در اين مورد ترديد دارند.
ﻻبی های طرفدار اسرائيل ،چه در واشينگتن و چه در پاريس ،چهره واحدی ندارند و در همه سطوح
و در همه پيشه ها و در همه نهادها پيدا می شوند .اما ،آيا می توان همچنان حقيقت را در پشت هزاران
سوداگری و تﻼش و سرمايه گذاری پنهان کرد.
بررسی زير ،تﻼش می کند به اين پرسش پاسخ دهد.

قانون سکوتی که منشاء آن جائی دورتر است
ژان اِستِرن،
اوريان بيست و يکم 12 ،ژانويه 2021

روزنامه نگار پيشين "ليبراسيون" و "ﻻ تريبون" و همکار نشريه عفو بين الملل و نويسنده سه کتاب

ترجمه بهروز عارفی

فرانسه-اسرائيل .ﻻبی ،آری يا نه؟ ) بخش اول(
از آن جا که اصطﻼح »ﻻبی يهودی« که منشاء آن راست افراطی يهودی ستيز استُ ،مهر داغ خورده،
واژه »ﻻبی« ايجاد جر و بحث زياد کرده است .گرچه برخی ترجيح می دهند از »محافل نفوذ« صحبت
کنند ،همه موافقند که از بيست سال پيش ،فشار تاثيرگذاران طرفدار اسرائيل افزايش يافته است و خواست
آنان سلﺐ حقانيت از هواداران فلسطين است.
به ندرت اتفاق می افتد که در يک مقاله ،برای جلوگيری از قصاص قبل از جنايت که کاربر ِد واژه
»ﻻبی« در رابطه با اسرائيل برمی انگيزد ،در مورد موضوع يا حتی بررسی آن ،نوعی پيش شرط قائل
شد .در کشوری چون فرانسه ،بدون هيچ مشکلی می توان از »ﻻبی طرفدارشکار« يا »ﻻبی هوادار
انرژی هسته ای« صحبت کرد .منشاء ترديدهای معناشناختی و ج ِو ظن و ترديدی که به سختی
حکمفرماست ،از کجاست؟
خود واژه »ﻻبی« که در واشنگتن پيش پا افتاده و در بروکسل معمول است ،در پاريس بحث و جدل ايجاد
می کند .ابتدا ،اين اصطﻼح انگليسی در آغاز قرن نوزدهم در لندن پديدار گشت و آن را برای نشان دادن
کسانی به کار می بردند که در راهروهای مجلس عوام پائين و باﻻ می رفتند تا نمايندگان بريتانيائی را
در مورد درستی اين يا آن حرفه و به ضرر منافع عمومی متقاعد سازند .در زبان فرانسه» ،گرو ِه فشار«
را ترجيح می دهند ،که تاحدودی به همان معنی است .اما ،به ويژه به اين دليل که »ﻻبی يهودی« از
سال های دهه  1930به زبان راست افراطی يهودی ستيز )آنتی سميت( تعلق دارد که در محافل سياسی
و فرهنگی پيش از جنگ نفوذ داشتند .خشونت اتهام ها عليه لئون بلوم يا ژان ِزه ،گستاخی نوشته های
لوئی-فردينان ِسلين ،پُل موران و چندی ديگر ،بيش از همه »ﻻبی يهودی« را هدف قرار می داد که از
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سوی ديگر ،وجودی تخيلی داشت ،چرا که جماعت يهودی فرانسه در آن زمان ،کم سازمان يافته و اغلﺐ
غيرمذهبی ) (1بود.
در اوضاعی که يهودی ستيزی برآم ِد دوباره قابل مﻼحظه ای دارد و به ويژه در شبکه های اجتماعی به
طور فزاينده ای به چشم می خورد ،صحبت از ﻻبی ،حتی اگر با واژه »طرفدار اسرائيل« تکميل شود،
نوعی پَستی تلقی می شود ،و باوجود اين ،بيشتر مخاطبان من به يک صورتی آن را به کار می برند،
سن بريو در مجلس وعضو »جنبش دموکرات«
ژونکور ،نماينده
زيرا مناسﺐ تر است .برونو
ِ
مردم َ
ُ
)حزب مودِم( می گويد »من واژه ﻻبی را به کار نمی برم ،ولی به آن خيلی شبيه است« .کمی بعد خود
او از اين واژه استفاده می کند و می افزايد» :ﻻبی طرفدار اسرائيل به ويژه محافل اقتصادی ،فرهنگی و

ی شماری از انجمن ها در تبليغ اسرائيل و سياست
رسانه ای را نشانه گرفته است .در حيطه سياسی ،پويائ ِ
آن با همه امکانات ﻻزمبه چشم می خورد.«.
شبکه های بانفوذ کامﻼ واقعی

وزنه واژه ها و نيزکاربرد آن ها واقعيتی است که از تقسيم بندی های سنتی فراتر می رود .يک ديپلمات
عالی مقام پيشين که در چند کشور خاورميانه از جمله اسرائيل خدمت کرده ،ترجيح می دهد از »ﻻبی
بارمعنائی افراطی« دارد.
صهيونيستی« صحبت کند ،با اين مﻼحظه که واژه ﻻبی » ِ

فردِريک شيلو ،کارشناس روابط فرانسه-اسرائيل معتقد است که »واژه ﻻبی بارمعنائی
افراطی يا منفی ؟ ِ
منفی و نزديک به دسيسه گر دارد .کريف ]شورای نمايندگی نهادهای يهودی در فرانسه[ گفتار راست
ت اسرائيل را بازتاب می دهد .اين شورا گفتمانی بسيارسلطه گرانه همراه با شيفتگی
گرايا ِن ناسيوناليس ِ
ی و رهبری غيرليبرال پخش
نسبت به قدرت و شخصيت های عمومی کامﻼ بی پروا و الگوهای دماگوژ ِ
می کند .اما ،همچنين بی تفاوتی نسبت به آرمان فلسطين در فرانسه وجود دارد .اين کشمکش به مناقشه
ای بی رمق تبديل شده ،زيرا تروريسم ،فرانسه را بسيار به اسرائيلی ها نزديک تر کرده است«.
سن دُنی از حزب »فرانسه نافرمان« ،مسئله اصلی بيشتر از
از نگاه ک ِلمانتين اوت َن ،نماينده استان ِسن َ
اين که به واژه مربوط باشد ،خود واقعيت است :او به محض اين که در مورد اين موضوع در مجلس
ت
اظهارنظر می کند ،در حوزه انتخابی اش ،يا در رسانه ها )البته به ندرت چرا که به خاطر قانون سکو ِ
حاکم فقط در تلويزيون فرانس  24ظاهر می شود( زير فشار قرار می گيرد» .امروز ،اگر به سياست

حکومت اسرائيل اعتراض کنيد ،و يا اگر از آرمان فلسطين دفاع کنيد ،بايد فشارهای زيادی را تحمل
کنيد ،و بﻼفاصله شما را متهم به يهودستيزی می کنند « .و او توضيح می دهد که »بايد محکم بود .اما
من از واژه ﻻبی که مرا معذب می کند ،خوشم نمی آيد .در اين باره" ،ﻻبی يهودی" برايم تداعی می
شود .واژه ها تاريخ و طنينی دارند ،اين کار عُقﻼئی نيست .اما ،به يقين با استفاده از واژه محافل نفو ِذ
بسيار فعال موافق ام.«.

يکی از همکاران او از حزب »جمهوری به پيش« می گويد» :ﻻبی وجود ندارد ،افرادی وجود دارند که
تاثيرگذار هستند .البته درست است که آنان سنگِ تمام می گذارند و هر وقت که شما را نشانه می گيرند،
ِول ُکن نيستند .«.ژاک فات مسئول پيشين بخش بين المللی حزب کمونيست فرانسه ،توضيح می دهد:
ی طرفدار اسرائيل موفق شده اند پشتيبانی واقعی را در جنبش های سياسی بيابند،
»شبکه های تاثيرگذار ِ

برای مثال ،در حزب سوسياليست ،بسياری در پشتيبانی از اسرائيل ترديدی به خود راه نمی دهند .از
تضعيف نقش فرانسه در منطقه را موجﺐ شده است«.
سوی ديگر ،اين امر روندی طوﻻنی از
ِ
بانی ها را به عهده می گيرند
مسئوليت اين پشتي ِ
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برو َمن ،رئيس پيشين » پزشکان بدون مرز«
کسانی هستند که به راحتی از اين واژه استفاده می کنندُ .رنی ُ
می گويد »من بدون شک ،واژه ﻻبی را به کار می برم .کريف به مثابه يک ﻻبی عمل می کند و آشکارا
اعﻼم می کند که حامی اسرائيل است .ﻻبی طرفدار اسرائيل ،از جنبه سياسی و روشنفکری وجود دارد
که هم رسمی و هم غيررسمی است .فشاری که وارد می کنند نتيجه بخش است و افراد زيرفشار نمی
خواهند که دچار دردسر شوند«.
برخی ديگر ترجيح می دهند که از روی احتياط ،هويت شان اعﻼم نشود .يک استاد دانشگاه می گويد:
»من خيلی تحمل کرده ام .در بين ﻻبی ،سفارت اسرائيل ،اِلنِت ،کريف را داريم .اينان امکانات فراوان

در اختيار دارند .اين که شرکت ها در جستجوی بازار در اسرائيل تﻼش کنند ،طبيعی است .اما برای
طبقه سياسی و روزنامه نگاران که هدف عمليات پروپاگاندا )تبلغاتی( هستند ،زيان آور است«.
يکی از معاونان شهرداری پاريس می گويد» :اصطﻼح "ﻻبی طرفدار اسرائيل" تکان دهنده نيست ،زيرا
ﻻبی واقعيت دارد .فرانسوآ پوپونی ،نماينده اهالی سار ِسل ،از اعضای پيشين حزب سوسياليست که به
"مودِم" پيوسته )که طرفدار اسرائيل هم است( ،توضيح می دهد » :ﻻبی طرفدار اسرائيل ،نمايندگان
ت پديده ها را ببينندﻻبی قادر است موجﺐ کشف خيلی چيزها شود.
مجلس را به اسرائيل می بَ َرد تا واقعي ِ
نبايد تحول سياست اسرائيل ،راست اسرائيل و جامعه اسرائيل را ناديده گرفت ،بايست آن را شناساند«.
سازمانی مانند اِل ِنت ،درست ،همين سياست را به کار می بندد که هدفش معرفی اسرائيل به تصميم
طرفدار فلسطين
گيرندگان سياسی و اقتصادی در شرايطی مطلوب و نيز ناديده گرفتن ابتکار عمل های
ِ
است ،و اين کار بخشی از اظهارات عمومی کريف است )در مورد اين دو سازمان بيشتر صحبت خواهيم
کرد(.
»در بيت المقدس )اورشليم( ،فرانسه اهميتی ندارد«
با اين همه ،بحث بين طرفداران کاربر ِد واژه ﻻبی و کسانی که خويشتن داری پيشه می کنند ،پايان نيافتنی
است .يکی از کارفرمايان بزرگ فرانسه که زمانی طوﻻنی در اسرائيل فعاليت می کند ،توضيح می دهد:
»من واقعا به ﻻبی اعتقاد ندارم .اين موضوع در آمريکا موثر است  -تازه آن هم در حا ِل متﻼشی شدن

است -می دانيد ،در بين فرانسوی های ساکن اسرائيل ،گروه های بی شمار ،جريان ها و شاخه های
گوناگون وجود دارد و همسان نيستند .در فرانسه ،به يقين طرفداران اسرائيل وجود دارد ،ولی واقعا يک
گروه از اشخاص نيست ،چندان سامان يافته نيست« .خانم ُکنستانس لو گريپ ،نماينده عضو حزب
»جمهوری خواهان« معتقد است که »شبکه های طرفدار اسرائيل حتما وجود دارد ،اما شبکه های طرفدار
فلسطين نيز هستند .شبکه های ضد روسيه نيز وجود دارند .زندگی چنين است«.
اما ،ﻻبی طرفدار اسرائيل  -از اين واژه استفاده خواهيم کرد ،زيرا در واقع قابل ترديد نيست  -نيز در
فرانسه ضعف هائی دارد .يک سفير پيشين می گويد »از اين پس ،اسرائيل فقط به اياﻻت متحده و اتحاديه
اروپا توجه دارد؛ در بيت المقدس ،فرانسه اهميتی ندارد .«.يکی از عﻼئم بی توجهی اسرائيل نسبت به
فرانسه اين است که بيش از يک سال است جانشين آليزا بن نون ،سفير اسرائيل در پاريس انتخاب نشده
فر ِشر و سپس ايريت ِبن آبا ويتال که در سال  2020مسئول سفارت
است .پس از دو کاردار ،تاليا ﻻدورِ -
بودند ،اکنون دانيل سعدا ،وزير مختار سفارت  ،مسئوليت موقت را به عهده گرفته است .يکی از ديپلمات
های اسرائيل در پاريس به طور خصوصی اطمينان داد که نبايد به اين وضعيت به عنوان نشانه بی
توجهی نگريست ،بلکه نتيجه پيامدهای جو سياسی اورشليم است .سفير اسرائيل در پاريس يکی از ده
سفيری است که گزينش آن به عهده دولت است و در نتيجه امری کامﻼ سياسی است .در حالی که حکومت
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در ماه های اخير بين »حزب آبی-سفيد« و »ليکود« تقسيم شده و در مورد نام سفير اسرائيل در پاريس
نتوانسته اند به توافق برسند .بقيه کار به پس از انتخابات مارس  2021موکول می شود.
سمينار اينترنتی اِلنت
در زمينه تبليغاتی ،اقدامات ﻻبی بر روی امواج راديوهای فرقه ای و جماعتی و در شبکه های اختصاصی
می چرخد .گذشت آن زمانی که در سال های دهه  ،1990با عنوان »شش ساعت برای اسرائيل« ،گردهم
آئی های بزرگ برگزار می شد يا جشن های پشتيبانی از ارتش اسرائيل در »کاخ کنگره های« پاريس
ترتيﺐ داده می شد.
النت ،نماينده اصلی ﻻبی ،به طور کلی ،کمتر يهوديان فرانسه و افکار عمومی را هدف قرار می دهد و
بيشتر »رهبران« فرانسوی را نشانه می گيردِ .وبينر )سمينار اينترنتی( النت با گردانندگی پُل آمار
روزنامه نگار مشهور ،در  7ژوئن  2020مدعوين برجسته ای داشت ،البته بدون سورپريز :مانوئل
رژه – که برايش اسرائيل »يک معجزه«
والس ،نخست وزير پيشين ،از ميان نمايندگان مجلس ،ا ُ ُ
ورور بِ ِ
است )برای اين مدافع آتشين ﻻئيسيته فرانسوی که در ضمن رئيس گروه دوستی فرانسه -اسرائيل در
سيلون مايار و ِميِر حبيﺐ که راديوی فرانس اَنتِر را »به
مجلس ملی فرانسه هم است ،نگران می شويم( – َ
حس خشم تماشاگران برنامه صحبت او را
اختراع خبر« ،وراجی متهم می کند ...پل آمار ،سرانجام ،با ِ
قطع می کند ،و نوبت را به ُکنستانس لو گريپ می دهد .مهمان ديگر برنامه ،حسن شَلقومی ،امام جمعه
شهر درانسی ]حومه پاريس[ برای چندمين و چندمين بار داستان نخستين سفر خود به اسرائيل تعريف
می کند که در بازديد از شهرک های مستعمره با افسران ارتش اسرائيل و نمايندگان کولون ها ]اهالی اين
شهرک ها[ مﻼقات کرده است .در نخستين روزهای دسامبر ِ ،2020وبينِر النت روی »يوتيوب« ،فقط
 81بازديدکننده ناقابل را نشان می داد ،يعنی حدودا کمی بيشتر از تعداد شرکت کنندگان در اين مراسم
وفاداری.
جلوگيری از هر بحثی
در واقع ،شايد ابتدا در شبکه های اجتماعی است که دوآتشه ترين طرفداران ﻻبی درضدحمله بی وقفه،
به هر انتقادی پاسخ می دهند .من می توانم گواهی دهم .هنگامی که در سال  ،2017گزارشی تحقيقی با
ب هم جنس گرائی در تل آويو« )انتشارات ليبرتاليا( منتشر کردم که در مورد تدارک برنامه
عنوان »سرا ِ
بازاريابی  Pinkswashingکه کارزاری بود که مقامات اسرائيلی برای جلﺐ توجه جهانگردان هم جنس
ق ناسزا شدم و در مراسم پايانی معرفی کتابم
گرای غربی ترتيﺐ داده بودند ،در شبکه های اجتماعی غر ِ
در کتابفروشی های تولوز و ژنو ،مرا تهديد به مرگ کردند.
تکفير جايگزين تبادل می شود و جای بحث را ناسزا پر می کند .به طور کلی ،برای تعدادی از شخصيت
ها و برخی که از ده ها سال ناسزا فرسوده شده اند ،بحث غيرممکن به نظر می رسد .حال آن که ،اگر
بحث نباشد ،سوژه ای نيز وجود نخواهد داشت .يکی از ديپلمات های پيشين وزارت خارجه فرانسه که
معتقد است سوژه »تله«ای شده است ،باتاسف می گويد » توانائی نه استدﻻل کردن يا رد کردن بلکه
ممنوع کردن شخص از حرف زدن ،بسيار نيرومند شده است« .هوبر ِودرين ،رئيس دفتر پيشين کاخ
اليزه و نيز وزير پيشين امورخارجه با ناراحتی می گويد »در طول سال ها ،بحث درباره اين موضوع

در اروپا غيرممکن شده است ،ليکود و آنتن هايش در خارج موفق شده اند که هر انتقادی از سياست
اسرائيل در سرزمين های اشغالی و شرايط زندگی تحميلی بر فلسطينی ها را ضدصهيونيستی و حتی
آنتی سميت ]يهودستيزانه[ نشان دهند.
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به صورت متناقضی ،چند روشنفکر ،چند روزنامه نگار و چند رسانه که تعداشان زياد نيست ،در داخل
اسرائيل ،بحث را زنده نگه داشته و معتقدند که به رغم ائتﻼف جديد عليه ايران با شرکت چند کشور
عربی و به خاطر مبارزه عمومی عليه اسﻼم ،مسئله فلسطين کامﻼ کهنه نشده است«.
اما در هر دوسو ،حال وهوا انفجاری به نظر می رسد .کنستانس لو گريپ ،که در دوران رياست جمهوری
نيکوﻻ سارکوزی ،از مشاوران کاخ اليزه بود ،به نوبه خود تفسير می کند »چيزی که به ويژه مرا نگران

ساخته ،نفرت از يهوديان و نفرت از اسرائيل است که هم واقعيت دارد و هم در شبکه های اجتماعی به
چشم می خورد .دوست اسرائيل بودن ،ﻻزمه اش روبروئی با فحش و ناسزا است«.

نفرت از يهوديان؟ نفرت از اسرائيل؟ نفرت از فلسطينيان؟ نفرت از صلح؟ سوء تفاهم؟ ناممکنی گفتگو؟
دروغ و فريبکاری؟ من کوشش می کنم چند سرنخ از آن ها را به دست دهم.
نيمه شکست ها
ﻻبی طرفدار اسرائيل ،ابهام ايجاد کرده است .با نسبت دادن هر انتقادی از سياست اسرائيل به يهودی
ستيزی ،اين ﻻبی موفق شده صف هوادارانش را تحکيم کرده ،و به ويژه کناره گيری برخی و سکوت
بسياری را موجﺐ شود .نماينده مردم يک شهر بزرگ با خشم می گويد »ترسوها! اگر می دانستيد!«.
ت کم به طور رسمی ،گفتمان خود را کامﻼ انکار نکرده است .در ژوئيه گذشته،
باوجوداين ،فرانسه ،دس ِ
رئيس جمهوری فرانسه ،در يک کنفرانس ويدئوئی ،مخالفت خود با الحاق سرزمين های اشغالی فلسطين
را به عنوان »متضاد با حقوق بين المللی« ،قاطعانه به بنيامين نتانياهو يادآوری کرد .ژان ايو لودريان،
وزير امورخارجه فرانسه نيز در پايان ژوئن در مجلس سنا ،طرح »الحاقی را محکوم کرده  .گفته بود

که به صورتی برگشت ناپذير ،ما را از ايجاد دولت فلسطين پايدار ،هم از جنبه سياسی و هم جنبه
ِيبرون ،رئيس انجمن همبستگی فرانسه-فلسطين  AFPSدر باره
اقتصادی ،دور خواهد کرد« .برتران ه ُ
اين موضع گيری گفت »بايد با دو دست او را تشويق کرد .من بهتر از اين نمی گفتم«.
حتی بهتر از آن ،تعدادی از نمايندگان مجلس اروپا از جمله چند نماينده از گروه پارلمانی Renew
وابسته به حزب »جمهوری به پيش« ،در اوايل تابستان  ،2020فراخوانی را عليه الحاق ]سرزمين ها[
امضا کردند .و در ميان آن ها نام ژيل بوآيه از نزديکان ادوآر فيليپ ،نخست وزير پيشين ،پاسکال کانفَن،
وناتالی لوآزو ،دو وزير پيشين دولت ماکرون ،برنار ِگتا ،از مفسران پيشين سياست خارجی در راديو
دولتی فرانسه )فرانس انتر( يا استفان ِسژورنِه ،يکی از نزديکان تاريخی ماکرون که در پائيز گذشته با
ت نمايندگی پارلمان اروپا ،به عنوان مشاور سياسی در کاخ رياست جمهوری منصوب شد ،ديده
حفظ سم ِ
می شدند.
مسئله اين است که کسی اين مطلﺐ را نمی داند .منشاء اين قانون سکوت ،جای دورتری است .عمده ترين
متحد ﻻبی در فرانسه ،دادوقال چند سمج در شبکه های اينترنتی نيست ،بلکه بيشتر سکوت کسانی است
ت کم ،اطﻼع رسانی کنند و در رده نخست ،روزنامه نگاران هستند .و اين ﻻبی
که بايد حرف بزنند يا دس ِ
به اين متحد باارزش نياز دارد ،زيرا نتيجه ،هميشه در سطح انتظارات نيست .برتران هيبرون اظهار
داشت» :آنان قدرتمند ،سازمان يافته بوده و متکی به کارهای بزرگ در پشت صحنه هستند ،اما با اين
حال :ممنوعيت  BDSو کارزار بايکوت ،عمدتا با مشکل روبروست ،تحرکات درباره يهودی ستيزی
بسيار موثر بود و فصل فرهنگی فرانسه-اسرائيل با موفقيت بزرگی روبرو نشد«.
دربرابر اين نيمه شکست ها ،ﻻبی طرفدار اسرائيل ،با بهره گيری از امکانات فراوان مالی ،در فرانسه
به مرحله باﻻتر قدم می گذارد.
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پاورقی ها:
- 1Charles Enderlin, Les Juifs de France entre république et sionisme, Paris, Le Seuil, 2020.

درباره تهيه اين گزارش
برای تهيه اين گزارش که در طول چند هفته منتشر خواهد شد ،دست کم دو بار ،با  73نماينده مجلس و
سناتور تماس گرفتم 5 .نماينده پاسخ دادند که با نام شان درج شده است؛ چهار نماينده ،خصوصی پاسخ
دادند 8 .نماينده و سناتور اطﻼع دادند که پاسخ نمی دهند .من همچنين با  36شرکت دارای سهام در
بورس پاريس )چهار شرکت هيچ فعاليتی در اسرائيل نداشت( و بيست موسسه ديگر تماس گرفتم و چند
بار يادآوری کردم .چهار پاسخ منفی صميمانه دريافت کردم و فقط سه مصاحبه کم و بيش مفصل ،که دو
تای آن خصوصی تلقی شد .آخرسر با ده ها روزنامه نگار ،روشنفکر ،استاد دانشگاه ،ديپلمات ،رهبران
حزب های سياسی ،مدير موسسه و مسئوﻻن انجمن ها گفتگو کردم .شمار کمی از آن ها مايل شدند پاسخ
دهند و چند نفر هم به شدت مخالف بودند تا برای انتشار در اوريان بيست و يکم صحبت کنند.
من از کسانی که بدون پيشداوری روشنگری کردند ،سپاسگزارم .نام آن ها در سراسر اين گزارش خواهد
آمد ،همچنين نام چهار بازيگر اصلی اين موضوع :فرانسيس کاليفا ،رئيس شورای نمايندگی نهادهای
يهودی در فرانسه )کريف( ،آريه بِنسِمهون ،مديرعامل النت فرانسه ،آليس گارسيا ،مسئول دفاع در پﻼتفرم
سازمان غيردولتی برای فلسطين و برتران هيبرون ،رئيس انجمن همبستگی فرانسه-فلسطين .همچنين،
در يک کشور دموکراتيک ،لزوم شهروندی برای پاسخ به مطبوعات وجود دارد .آن ها و برخی ديگر،
استقبال نکردند .از آن ها متشکرم ،روشن است که کارشان را تاييد نمی کنم .به ديده من ،وظيفه روزنامه
نگار ،اين است که از هيچ نقطه نظری صرف نظر نکند.

قانون سکوت ،انتقاد از اسرائيل را خفه کرده است
فرانسه -اسرائيل .ﻻبی ،آری يا نه؟ )بخش دوم(
ژان استرن
اوريان بيست و يکم 12 ،ژانويه 2021
ترجمه بهروز عارفی
ت کم به ظاهر ،برای
امروزه ،انتقاد از اسرائيل در فرانسه ،ماموريت خطرناکی است و اين کار ،دس ِ
کسانی که تﻼش می کنند حتی طرح هر پرسشی درباره سياست حکومت اسرائيل را ناحق نشان دهند،
پيروزی بزرگی است .ايده روشن است :به فراموشی سپردن سرنوشت فلسطينی ها به سود روابط سياسی
اقتصادی نوپا .و با اين همه ،افکار عمومی فرانسه با اين نقطه نظر سازگار نيست.
و
ِ

پاسخ هائی که از مخاطبان می شنويد ،به قرار زير است» :من بيش از حد وراجی کردم«» ،در مورد
اين موضوع صحبت نمی کنم«» ،می خواهيد چه پاسخی به شما بدهم؟«» ،حتما درک می کنيد ،که در
زمان حال ،تمايل ندارم با شما گفتگو کنم«» ،شما حق داريد ،اما جنگ مغلوبه شده« ،و دوستانه ترين
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رف گفتگو با صاحبان رای ،نمايندگان منتخﺐ مردم،
ص ِ
پاسخ اين است» :در پژوهش تان موفق باشيد«ِ .
کارفرمايان ،روزنامه نگاران و روشنفکران ،درباره روابط بين اسرائيل و فرانسه يا درباره ﻻبی احتمالی
)زيرا حتی استفاده از اين واژه ايجاد بحث می کند( که در دفاع از اسرائيل تﻼش می کنند ،مترادف با
خطر انزوای شديد است .برای تهيه اين گزارش و بررسی ،از طريق ای ميل و تلفن و در فاصله
قبول
ِ
ِ
فوريه و نوامبر  ،2020با تقريبا دويست نفر تماس گرفتم .کمتر از سی نفر به پرسش های من پاسخ
دادند.
يعنی ،مزاحم نشويد ،حرفی برای گفتن نيست.
هشتمين فروشنده اسلحه در جهان
باوجود اين ،روابط بين فرانسه و اسرائيل داستان درازی است که به منشاء صهيونيسم برمی گردد و با
تاسيس دولت اسرائيل در سال  ،1948پيشرفت تازه ای يافت .برای بسياری از شاهدان روشن بين،
کنونی اسرائيل تاسف آور است .رونی برومن ارزيابی می کند که »رويای صهيونيستی چه زائيد؟
سياست
ِ
ت مخالفان«.
ماشين های زرهی کاترپيﻼر و سيستم مراقب ِ
المللی استکهلم« )،(SIPRI
واقعيتی که بر ارقام استوار است :برطبق آمار »انستيتوی پژوهش های بين
ِ
اسرائيل هشتمين فروشنده اسلحه در جهان است و سهم اين کشور در اين بازار دائما در حال افزايش
است .به گزارش »سيپری«) ،(International Peace Research Instituteفروش سه شرکت تسليحاتی
کشور» ،اِلبيت سيستم«)» ،(Elbit Systemsصنايع فضائی اسرائيل«) (Israel Aerospace Industriesو
»رافائل«) (Rafaelدر سال  2018از  8/7ميليارد دﻻر ) 7ميليارد يورو( تجاوز می کند وهر سه شرکت
تسليحاتی جهان که استيتوی سوئدی تنظيم کرده ،قرار دارند.
در فهرست صد کمپانی بزرگ
ِ
رونی برومن در سال  1950در بيت المقدس متولد و بزرگ شده است .او که پزشک است ،مدت ها
اضطراری انسانی
نيکوکاری
رئيس سازمان »پزشکان بدون مرز« بود و سپس نظريه پرداز خدمات
ِ
ِ
گرديد  ،او را وجدان بزرگ می نامند)اميدوارم که به خاطر اين واژه ،دلخور نشود( .او مردی باز و
کنجکاو است و در سال  1999با همکاری ايال سيوان ،فيلم برجسته مستندی درباره دادگاه آدولف آيشمن
به نام »يک متخصص« با اقتباس از اثر هانا آرنت» ،آيشمن در اورشليم« ساخته اند .او توضيح می دهد:
ی آشکارا نژادپرست است که به مثابه يک دموکراسی مورد تجليل
»اسرائيل تنها
ِ
کشور راست افراط ِ

قرار می گيرد .اين امر ،يک موفقيت ديپلماتيک ويژه ای برای اسرائيل است ،اما موفقيتی قابل ترديد:
زيرا يهوديان آمريکا با سرعت زياد از طرفداران اسرائيل دور می شوند ،از پرچم اسرائيل و جمع آوری
کمک مالی برای ارتش اسرائيل در کنيسه های آمريکا خبری نيست و برای شمار فزاينده ای از يهوديان
در سراسر جهان ،اين مسئله ،مخمصه ايجاد می کند«.
»تروريسم« فلسطينی

و نه فقط در فرانسه و اياﻻت متحده .گ ِوندال روئييار ،نماينده مجلس شهر لوريان واقع در استان موربييان،
جوان
از حزب »جمهوری به پيش« می گويد» :يک احساس بی عدالتی وجود دارد که بسياری ازنسل
ِ
عرب آن را حس می کنند و اين واقعيت در اين منطقه از جهان بسيار اهميت دارد .اين امر ،رنجش و
بُغضی ايجادکرده است .وقتی اين را می گويم ،تصور می کنم که که يکی از جنگجويان قديمی هستم،
درحالی که اين گفتمان ،حاکی از نوگرائی کامل است .با اين حس بی عدالتی نسبت به حقوق فلسطينی ها،
درک غلط و چنين تحقيرهائی را ناچيز می شمريم ،در حالی که نادرست است به اثرات تصميم
چنين
ِ
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های سياسی در کشورهای عربی اهميت ندهيم .کشمکش اسرائيل-فلسطين حاشيه ای نيست ،مسئله ای
مرکزی است«.
و باوجوداين ،ﻻبی طرفدار اسرائيل و هواداران آن هرکاری می کنند تا آن را معمولی نشان داده ،به
فراموشی سپرده و حلقه ای از نبردگسترده بين تروريسم اسﻼميست و غرب قلمداد کرده  ،و به خاکی
تشبيه کنند که در آن هر گونه ای از يهودی ستيزی با پوشش ضدصهيونيسم رشد می کند – که از سوی
ديگر بيهوده خواهد بود که وزنه آن را ناديده گرفت. -
در طول بيست سال ،جدول تجزيه و تحلي ِل غالﺐ در مناقشه تغيير يافته است .از اين پس ،طرفداران
اسرائيل ،مبارزه خلق فلسطين عليه اشغال را به عنوان يکی از شکل های تروريسم نشان می دهند.
اسرائيل سيستم های مراقبتی را که  ، startup nationهمان طوری که برومن می گفت ،در سرزمين
های اشغالی عليه فلسطينی ها آزمايش کرده است ،در سراسر جهان ،به کشورهائی نظير چين و يا
عربستان سعودی که حتما نمونه های دموکراتيک نيستند ،خواهد فروخت.
»ﻻبی يهودی وجود ندارد«
نبايد اين نکته را فراموش کرد که از پايان قرن نوزدهم ،يهوديان بسياری با صهيونيسم سياسی به مخالفت
برخاسته اند ،و پيش از همه فعاﻻن کمونيست و ]سنديکای[ بودند ) ،(1يا مارتين بوبِر ،فيلسوف بزرگ
يهودی آلمانی که معتقد بود که بدون عرب ها نمی توان دولتی در فلسطين ايجاد کرد و
ت
و دانشمند الهيا ِ
ِ
برای دولتی واحد و خيالی مبارزه می کرد که امروز ،به رغم بيش از  70سال مستعمره سازی ،امکان
عملی شدنش می رود .بوبر که اثر عمده اش با عنوان »من و تو« مارتين لوتر کينگ را تحت تاثير قرار
داد ،با شخصيت فوق العاده اش ،نمی توانست صهيونيسم را بدون عدالت تصور کند و در » يک سرزمين
و دو خلق « )که در سال  1985انتشار مجدد يافت( با همه نيرويش می نوشت» :آن چه "کتاب مقدس"

به سادگی و با قدرت به ما می آموزد ،که در هيچ کتابی نمی توان آن را يادگرفت ،اين است که حقيقت و
دروغ وجود دارند و موجود انسانی ناگزير است جانﺐ حقيقت را بگيرد؛ که عدالت و بی عدالتی وجود
دارند و رستگاری انسانيت در گزينش عدالت و طرد بی عدالتی است«.

اما کسی حق ندارد »مخمصه« ای که برومن از آن صحبت می کند )و چند نفر ديگر در فرانسه ،و تعداد
کسانی که حاضر به اعﻼم موضع درمﻼء عام هستند ،کمتر و کمتر می شود ،درست برخﻼف اياﻻت
متحده (» ،بی عدالتی« که گويندال روئييار و چند نماينده ديگر مجلس را به عصيان می آورد )تعدادشان
بيشتر از آن است که می توان فکرش را کرد ،ولی ساکت هستند(  ،را بر زبان آورد زيرا جريان مساعد
ت
با اسرائيل بر بحث های عمومی مسلط است .امروز ،انتقاد از اسرائيل ماموريت خطرناکی است ،و دس ِ
کم به ظاهر ،برای کسانی که تﻼش می کنند حتی حقانيت خود اصطﻼح را ازآن بگيرند ،موفقيت بزرگی
است .برای مثال ،پاسکال بونيفاس ،در سال » 2003آيا مجاز است از اسرائيل انتقاد کنيم؟« را منتشر
کرد )انتشارات ُربر ﻻفون( .مدير انستيتوی روابط بين المللی و استراتژيکی ) (IRISدر اين کتاب می
نويسد» :ﻻبی يهودی وجود ندارد ،زيرا جماعت يهوديان فرانسه گونه گون است« ،اما يک »ﻻبی طرفدار
اسرائيل وجود دارد ،که در آن ،البته يهوديان وجود دارند وهمچنين کسانی که يهودی نيستند«.
پاسکال بونی فاس ،هنگامی که امروز صحبت می کند ،مﻼحظه می کند که »هيچ چيز تغيير نکرده ،اما
نسبت به هفده سال پيش وضع بغرنج تر شده است .بحث ها سخت تر شده اند .من در سال  2003برای
انتشار " آيا مجاز است از اسرائيل انتقاد کنيم؟" با مشکﻼتی روبرو شدم ،اما در سال  2011برای انتشار
"روشنفکران تقلبی" در سال  2011دشواری های بيشتری داشتم .و آز آن زمان ،برای بسياری از رسانه
ها ،شخص نامطلوب به شمار می آيم«.
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اسﻼم هراسی ،بهترين پروپاگاندا
سپس ،طنينی وجود دارد که يک استاد دانشگاه و کارشناس آگا ِه اوضاع منطقه )با حفظ هويت( با واژه
هائی ساده بازتاب می دهد :بحث و جدل درباره ﻻئيسيته طرح ﻻيحه درمورد »جدائی*« را تغذيه می
کند که جريان های سياسی )به ويژه »بهار جمهوری خواه« ،که به آن برمی گرديم( به آن دامن زدند.
»بين تهاجم عليه هواداران فلسطين در فرانسه و تهاجم عليه حجاب و مسلمانان ارتباطی وجود دارد .در

نهايت ،افراد واحدی هستند که اسﻼم هراسی را توسعه می دهند و به طور متناقضی مناقشه اسرائيل-
فلسطين را به فرانسه صادر می کنند«.
ت کم
ت ارزش ها نيست ،بلکه يک پيروزی دس ِ
پس ،برای محافل نفوذ طرفدار اسرائيل ،اين يک موفقي ِ
زبان
نسبی است .با تبليغات بی ارزش بسياری از سايت های اينترنتی اسرائيلی فرانسوی
ِ

 ،نظير  JSSNews, Le Monde Juif.info, dreuz.infoکه جعل خبرکرده و اخبار را تحريف می
کردند ،و به ستوه آوردن و دروغ متوسل می شدند ،فاصله بسيار داريم .عليه »عرب« و »مسلمان«،
نبايد کوتاه آمد.
اما ،فعاليت اين سايت های زير نفوذ جماعت فرانسه زبان اسرائيل ،به طور محدودی بين خود شان انجام
می شود .تقريبا  50هزار يهودی فرانسوی تبار در شهرک های مستعمره زندگی می کنند و بخشی از آن
ها در خانه های دارای تهويه هوا ومحصور با تورهای سيمی سخت دلتنگ می شوند .آن ها شبکه های
اجتماعی را از »خبرهای« مربوط به اسرائيل پر کرده اند ،و آن ها را با لحنی آزاردهنده ،به تکرار
پخش می کنند .برای مثال ،در سال  ،2014شايع کرده بودند که محمد ابو خدِير جوان را ،خو ِد فلسطينی
ها کتک زده و زنده زنده سوزانده اند ،در حالی که او را کولون ها]مستعمره نشينان[ اعدام کرده بودند.
جاذبه START UP NATION
حتی بيشتر از آن ،از چهارسال پيش ،نمايندگان مجلس و منتخبان شوراهای شهری و استانی – از جمله
آن هيدالگو شهردار پاريس )چندين بار( ،از اسرائيل ديدار کرده و عکس های زيبائی که گواه عشق آن
ها نسبت به مکان های مورد بازديد است در سايت های خودشان يا روزنامه های تبليغاتی انتخاباتی
منتشر می کنند  ،يا سفر گروه های خبرنگار که با توجه به نفوذ غيرقابل انکارشان انتخاب شده اند ،که
بعدا خواهيم ديد ،و شايد و به ويژه مديران شرکت ها نشان می دهند که روابط فرانسه – اسرائيل در حال
تغيير است .مسلم است که بحران بهداشتی ،به طور موقت بر اين ماموريت های اطﻼعاتی و سفرهای
اکتشافی نقطه پايان زده است .مثﻼ ،قراربود در بهار  ،2020يک هيئت از مديران کمپانی های شرق
فرانسه را همراهی کنم که سفر به بعد موکول شده است .اما ،در اکتبر  185 ،2018کارفرمای استان
برتانی برای سفری اکتشافی که اتحاديه شرکت های استان »ايل و وي ِلن« ]در غرب فرانسه[ سازماندهی
ُ
کرده بود ،وارد تل آويو شد .روزنامه »غرب فرانسه« نوشت که »اسرائيل آن ها را شيفته کرد .در اين
برتانی تعريف
ديدار از سرمايه گذاری ،بازار و نيز جنگ و مناقشه صحبت شد« .يکی از کارفرمايان ُ
می کرد »من در آغاز ،کمی نگران بودم ،فکر می کردم آن جا کم و بيش جنگ است« .چشم اندازها او
را شيفته کرده بود ،مخاطبان خوش برخورد و هتل ها دلچسﺐ بودند.
بازار اسرائيل کوچک ولی پوياست و حضور اقتصادی فرانسه در آن ناچيز استِ .ه ِلن لو گال ،سفير
وقت فرانسه در اسرائيل ،که تبارش به خانواده ای از موربيان می رسد ،از کارفرمايان برتانی در باغ
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محل سکونتش پذيرائی کرده و آن ها را تشويق کرد که نمونه  startup nationرا دنبال کرده و دراستان
برتانی» ،منطقه استارت آپ« بسازند .در برنامه ،نه خبری از سياست است و نه از فلسطين ،يا برحسﺐ
اتفاق ،ارتباطی بين دادوستد و محيط زيست .در سال  ،2019همچنين هيئتی از مديران کمپانی های
ﺐ بازرگانی و قدرت ،شرکت
بزرگ فرانسوی ،از جمله رهبران گروه غول پيکر بوئيگ )در قل ِ
ساختمانی ،ارتباطات و رسانه ها( از آن جا ديدار کرد .همه از سفر پاگشائی در زير و بم استارت آپ
نيشن مجذوب برگشتند.
در تل آويو ،ديپلماسی اقتصادی کارش را انجام می دهد .شعبه محلی  Business Franceوابسته به
وزارت امور اقتصادی ماموريت دارد سرمايه گذاری فرانسه در خارج را همراهی کند ،امری که برای
امانوئل ماکرون بسيار عزيز است .،اين اداره مخاطﺐ شرکت هائی است که عﻼقمندند در اسرائيل توسعه
يابند.
ت تلفنی در
از يکی از مديران شرکت های فرانسوی که سال هاست در اسرائيل فعاليت دارد ،در صحب ِ
مورد فلسطين پرسيدم ،پاسخ نداد .سوال خود را تکرار کردم .به سکوت ادامه داد .برای سومين بار سوال
را تکرار کردم و سپس فهميدم .او نسبت به اين مسئله بی تفاوت است .کمی بعد در گفتگو مسئله را تائيد
کرد »اقتصاد را سياست رهبری نمی کند ،اسرائيلی هائی هستند که به تجارت مشغولند ،فلسطينی هائی

هم هستند که به تجارت مشغولند ،آن ها کاری با نتانياهو ندارند ،آن ها فقط خواستارند با هم ديگر کار
کنند .«.از يک نماينده مجلس از حزب »جمهوری به پيش« در مورد موضع حزب شان درباره مناقشه
سيلون مايار ،که
اسرائيل-فلسطين سوال کردم ،زيرا به نظر می رسد که بين مواضع همکارا ن او نظير َ
در »باشگاه اتحاديه متفق« در پاريس در کنار نمايندگان »شهرک های مستعمره« با لبخند ظاهر می
شود ،و گوندال روئييار که با استواری با گسترش اين شهرک ها مخالفت می کند ،تفاوت فاحش وجود
دارد .او نيز سکوت اختيار کرد .من سوال خود را دوبار تکرار کردم .او با تکرا ر »سه نقطه کوچک«
 ...عدم پاسخ خود را توجيه کرد.
»نمی توان با آنتی سميتيسم بازی کرد«
اين سکوت ها به ديگر نشانه های پيروزی طرفداران اسرائيل در فرانسه شبيه است .ک ِلمانتين اُوت َن،
نماينده اهالی ِسن َسن دُنی از حزب »فرانسه نافرمان« با خشم می گويد» :به نظر می رسد که فلسطين

آرمانی است از دست رفته ،با درگيرشدن در آن ،می ترسی که به يهودی ستيزی )آنتی سميتيسم( متهم
شوی .اين اصﻼ درست نيست ،اين کار يک جائيش اشکال دارد« .باوجود اين ،افکار عمومی با اين ايده
توافق ندارد و بر پشتيبانی از فلسطين پافشاری می کند .به موجﺐ يک نظر سنجی موسسه ايفوپ در ماه
مه  2018به سفارش »اتحاديه دانشجويان يهودی در فرانسه« %71 ،فرانسويان معتقدند »که اسرائيل در
عدم وجود مذاکرات با فلسطينی ها ،مسئوليت سنگينی دارند« .اين نکته را کمتر اعﻼم می کنند ولی
 %57آن ها »تصويری بد« از اسرائيل داشته و به عقيده  ،%69صهيونيسم »ايدئولوژی ای است که به

اسرائيل امکان می دهد سياست اشغال وادامه شهرک سازی در سرزمين های فلسطينی خود را توجيه
کند« .اما ،آن ها در مورد اين موضوع ،کمتر ُکنِش نشان می دهند ،شايد به خاطر هراس از اين ملغمه
ای است که بين ضدصهيونيسم و انتی سميتيسم ايجاد کرده اند و در اذهان بسيار وجود دارد .در واقع
برای  %54از فرانسويان» ،ضدصهيونيسم شکلی ازآنتی سميتيسم )يهودی ستيزی( است«.

وانگهی ،در اين مورد نيز ،چنين ترفندی با موفقيت آشکاری روبرو نشده است» .ﻻيحه ی مايار« با الهام
از ») «International Holocaust Remembrance Allianceاتحاد بين المللی برای يادمان
هولوکاست( ،ضدصهيونيسم را بر تعريف آنتی سمی تيسم افزود و ﻻيحه با  154رای موافق در مقابل
 72و  43رای ممتنع از مجموع  577نماينده به تصويﺐ مجلس فرانسه رسيد 300 .نماينده که بيشترشان
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از حزب رئيس جمهور بودند ،در رای گيری شرکت نکردند و اين کار ،نشانه شکاف واقعی در بين آن
هاست ،به آن خواهم پرداخت .اس ِتر ِبنباسا ،سناتور گروه »اروپا اکولوژی سبزها« می نويسد »نمی توان

با آنتی سميتيسم بازی کرد .انتقاد از اسرائيل را از چنگال تبليغاتی حکومت کنونی اسرائيل درآوريم .يک
انتقاد سياسی ،نه به هيچ وجه آنتی سميت«.
ث بوبر از خود می
سنَت و ميرا ِ
اما ،نويسنده »يهودی بودن پس از غزه« )سال  (2009که آن زمان در ُ
پرسيد ،چگونه »اين يهوديان با اسرائيلی شدن چنان دچار فراموشی شده اند که نخستين اصول اخﻼقی،
ستون يهودی بودن را فراموش کنند؟« ،گاهی خود را منزوی حس می کند .تابستان گذشته  ،او به روزنامه
هآرتس گفت » اين نکته که من از آرمان فلسطين پشتيبانی می کنم ،به اين معنی است که محبوب ترين
فرد برای يهوديان فرانسه نيستم« .استر بنباسا ،تاريخ دان ،همان قدر از افزايش نژادپرستی در اسرائيل
و فرانسه نگران است که از پيشرفت يهودی ستيزی در کشور ما .اين که افرا ِد ضعيف النفسی که سال
هاست از آبشخور وحشيگری های تجديدنظرطلبانه ی فعا ِل راست افراطی آلن سورال يا همقطار او ،ديُو
دونه ،هنرپيشه کمدی پيشين ،اشباع شده اند ،بر روی شبکه های اينترنتی و گاهی در خيابان ،از
ضدصهيونيسمی سخن می گويند که نمی تواند عورت بی ارادگی ضديهودی آنان را بپوشاند ،يک امر
بديهی است.
اما ،نکته اشکار ديگری نيز وجود دارد :هرگز ،هواداران اسرائيل تا اين حد در نهاد ها و فضای عمومی
فعال نبودند .می توان آن را »ﻻبی« ناميد يا واژه »محفل های نفوذی« را ترجيح داد ،بحث بر سر يک
مسئله معناشناختی نيست ،بحث کامﻼ سياسی است .به نظر نمی رسد که تندروی فعاليت عميق »طرفدار
اسرائيلی« را در اعماق مجلس شورای ملی يا سنا ،يا در شوراهای شهرداری پاريس يا نيس يا شهرهای
بزرگ ديگر ،اتاق های بازرگانی و تحريريه مطبوعات را خوب سنجيده باشند شده باشد.
پاورقی
 - 1بوندBUND ،
اتحاديه عمومی کارگران يهودی ليتوانی ،لهستان و روسيه )بوند( در سال  1897در ويلينيوس تاسيس شد .اين سنديکا
ضدصهيونيست ،ﻻئيک و سوسياليست بود و در بين دو جنگ جهانی ،نقش مهمی در لهستان ايفا کرد.
برای اطﻼع بيشتر ،می توانيد به کتاب زير مراجعه کنيد:
Le Yiddishland révolutionnaire, d’Alain Brossat et Sylvia Glinberg, Syllepses, Paris, 2009.

توضيح مترجم:
*.

اشاره به ﻻيحه موسوم به »جدائی « از جمهوريت است .دولت فرانسه هدف از تهيه اين ﻻيحه را مبارزه با جداشدن جماعت ها و فرقه های

مذهبی و تعرض به شهروندی اعﻼم کرده است .دولت فرانسه می گويد که اين ﻻيحه قانونی جهت پاسخ به انزوای جماعتی و توسعه اسﻼميسم
راديکال و تحکيم احترام به اصول جمهوی خواهی و تغيير قوانين کيش ها در فرانسه تدوين شده است .اين ﻻيحه با اعتراض زيادی از جمله از
طرف احزاب چپ مواجه شده و هنوز به تصويﺐ نرسيده است.
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فرانسه – اسرائيل ،ﻻبی ،آری يا نه؟ )بخش سوم(

افتخارات مخفی ﻻبی نظامی  -صنعتی در سال های دهه 1950
ژان استرن JEAN ESTERN ،
ترجمه از فرانسه :بهروز عارفی
 20ژانويه  ، 2021اوريان بيست و يکم
بررسی :منشاء ﻻبی طرفدار اسرائيل در فرانسه ،ابتدا نظامی  -صنعتی بود :فروش هواپيما،
تانک و مهمات و نيز طراحی و ساخت مرکز هسته ای ديمونا به طور کامﻼ محرمانه  ،که
به اسرائيل امکان داد بمﺐ اتمی بسازد .ژنرال دوگل به محض کسﺐ قدرت ،به تجارت
پرثمری پايان داد که در سال های دهه  1950و  ، 1960فرانسه را به نخستين فروشنده
اسلحه به ارتش اسرائيل تبديل کرده بود.
بازگشت به منشاء ﻻبی طرفدار اسرائيل در فرانسه ،در نهايت کارساده ای است ،کافی است
کار عمده ی سازمان های يهودی
بوی باروت را دنبال کنيد .در سال های دهه ، 1950
ِ
فرانسوی که به اسرائيل ت وجه می کردند ،نيکوکارانه بود ،گرچه عميقا در طرح صهيونيستی
غرق بودند )اين امر در مورد » شورای نمايندگی نهادهای يهودی فرانسه – کريف « صدق
نمی کند ،که پس از جنگ جهانی ]دوم[ ،هنگامی تاسيس شد که حزب کمونيست فرانسه نفوذ
داشت (  .اين سازمان ها ،بی سروصدا بوده و با مردم کاری نداشتند و حتی با رسانه ها کمت ر
از آن  ،و تﻼش می کرد ند يهوديان فرانسه را بسيج کن ن د و محصوﻻت کيبوتس ها را به آنان
می فروخت ند  .ﻻبی طرفدار اسرائيل در پاريس ،ابتدا نظامی  -صنعتی بود و ماهيت ی سو سيال -
بورژ س  -مونوری ،سياستمدارراديکال  -سوسياليست
دموکرات داشت  .در م يان آ ن ها موريس
ِ
که همراه با رئيس دفترش ،آبل توما شيفته دولت يهودی شد ،يا مارسل داسو ،صاحﺐ صنايع
هواپيماسازی که جنگنده » ميستر  « 4آن  ،گل سرسبد صنايع هواپيمائی فرانسه بود ،و
َ
مانژ ن و ژنرال
همچنين چند افسر عالی مقام مثل ژنرال پ ُل ا ِلی ،رئيس ستاد ،سرهنگ لوئی
ﻻو از دست اندرکاران فروش تسليحات ديده می شد ند .
پي ي ِ ر  -سيريل ُ
اسرائيل هر چيزی می خرد :مثل هواپيماهای شکاری ميس ت ِ ر  4و اوراگان ،تانک آ ا ِم ايکس،
موشک ،مهمات  ، ...اما دست باﻻ را هدف گرفت ،يعنی سﻼح اتمی که در آن زمان ،فرانسه
به طور جدی در حال تهيه اش بود و برای نخستين بار در فوريه  1960در صحرا ،با ح ضور
مهندسان ا س رائيل  ،آن را آزمايش کردَ .و نسان نوزيی آ ن را در » تاريخ محرمانه ،فرانسه -
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اسرائيل 1948 - 2018 ،به تفصيل تعريف می کند )انتشارات

LES LIENS QUI

. ( 2018 ، LIBERENT
» ديمونا ،جای عالی« ...
ی ديگر « ،
در ژانويه  ، 2011اس ت ِ فان ا ِ ِ
س ل پس از مصاحبه با آبراهام ِس گال برای مجله » س و ِ
پس از انتشار کتاب کوچک ش » برآشوبيم «  ،با کلماتی سخت اوضاع غزه را که از آن جا
بازديد هم کرده بود ،نکوهش کرد و موجﺐ حمﻼت خشونت آميزی به او شد .او تعريف می
کرد که چگونه فرانسه ی سال های دهه  1950به اسرائيل کمک کرد تا بمﺐ اتمی بسازد.او
در آن هنگام ،ديپلمات بود و با چند رهبر جمهوری چهار م از جمله گی موله ،پي ي ِ ر مندس -
فرانس و کريستيان پينو دوستی داشت  .اسل ]  [ 1917 - 2013آ ن زمان تعريف می کرد » اين

کار به منزله چيزی تلقی شد که ما موظفيم انجام دهيم ،يعنی به اسرائيل مديونيم که دولتی
است که ما ايجاد کرده ايم ،ما دوست داريم و ما پشتيبانی می کنيم .ما بايد به آن کمک کني م
چراکه جهان خطرناک عرب آنرا محاصره کرده  ،جهان عرب یِ که ما را نگران ساخته است.
از نگاه ما ،اين ي ک سﻼح دفاعی برای اسرائيل بود ،همان طوری که فکر می کرديم برای
فرانسه يک سﻼح دفاعی است .ما فکر نمی کرديم که سﻼج هسته ای  ،اسلحه تهاجمی است
و در اين حالت ،به اسرائيل اعتماد داشتيم و می گفتيم :آری ،ديمونا ،خوب است « .
از سال  ، 1954پژوهشگر ان اسرائيلی با کميساريای انرژی اتمی فرانسه  CEAکار می
کردند ،و از نزديک ساخت نيروگاه هسته ای » مارکول « نزديکی شهر آوينيون ]جنوب
فرانسه[ را که قرار بود پلوتونيوم فرانسه را توليد کند ،دنبال می کردند .سپس ،به ر غ ِم
اطﻼع آمريکائيان 700 ،تکنسين و مهندس فرانسوی  CEAو بخش هسته ای شرکت س َ ن
گو ب ُن )  ( 1و نيز آ لِ ستوم و تامسون ،از سال  1958در نهايت خفا در ب ِ ئ ِ ر ِش وا حوالی ن ِ ِگ و
مستقر شدند )داويد بن گوريون و گولدا ما ي ِ ر از اطﻼع دادن به آمريکائی ها خودداری
ت
کردند ،اما ماموران سيا دولت واشنگتن را در جريان می گذاشتند( .آ ن ها در کار ساخ ِ
يک ِر آکتور و يک کارخانه جداسازی پلوتونيوم ،ضروری برای توليد يک بمﺐ اتمی در
ديمونا ،ک ه مکانی پرت بود و در آن زمان دسترسی به آن بسيار دشوار ،شرکت کردند.
فرانسوی های مشغول به کار در محل ساختمان ،برای ايزگم کردن کارت هويت جعلی
داشتند و نامه های آ ن ها پس از توقفی در آمريکای ﻻتين به دست شان می رسيد .اين ،يک
پيروزی برای ﻻبی اسرائيلی در پاريس ب ود ،ولی موفقيتی بسيار محرمانه « TOP-
ب کارگر اسرائيل( با ياری کسانی
»  SECRETبرای عملياتی بود که شيمون پ ِ ِر ز )از حز ّ
که عمدتا سوسياليست بودند ،هدايت می کرد.
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هوبر ِو درين ،وزيرخارجه پيشين فرانسه توضيح می دهد » :در زمان جمهوری چهارم
فرانسه ،پشتيبانی از اسرائيل ع مومی و منظم بود  ،و خود اين جمهوری در چندمناقشه
استعماری در کشورهای عرب درگير بود .همکاری نظامی با اسرائيل بسيار تنگاتنگ بود،
به طوری که شيمون پرز ،دارای يک دفترکار در وزارت دفاع ]فرانسه[ بود « .او که در
آن زمان ،همکار نزديک بن گوريون بود و بعدها رهبر حزب کارگر ،چندبار وزير و رئيس
جمهور شد ،درواقع دفتری در هتل بري ئ ِ ن ،در کوچه سَ ن دومينيک در پاريس داشت ،مکانی
که بخشی از کله گنده های يراق دار جمهوری و نيز دفتر وزارت دفاع در آن جا قرار دارد.
حکومت اسرائيل به پ ِ ِر ز ماموريت داده بود که تسليحات فرانسوی خريده و شبکه ای موثر
فر ِد ريک شيلو ،تاريخ دان توضيح می دهد » رو ابط
و بسيار حرف نگهدار و تودار ايجادکندِ .

بين فرانسه و اسرائيل همواره پرشور بود و در آن هنگام ،اين رابطه بر روابط خصوصی
متکی بود ،و همان گونه که پرز در سال های دهه  1950با ايجاد شبکه های متکی بر
پيوندهای قوی و صميمانه انجام داده بود ،کارائی داشت .شيفتگی متقابل زيادی وجود داشت،
به ويژه در شبکه های ] ( 2 ) SFIOبخش فرانسوی انترناسيونال دوم [ .اما برعکس ،شبکه
های ناشی از مقاومت يهودی فراحزبی بود ه  ،صهيونيست نبودند و به يهوديتی جمهوری
خواه باور داشتند که عميقا در جمهوری ريشه داشت « .تاريخ دان نتيجه می گيرد  ،پس
دراين صورت ،از ايده ﻻبی بسيار دور بودند( 3 ) .
ائتﻼف نبرد عليه ناصر
س ل و اسرائيل اندکی بعد به پايان رسيد .او در سال  2011می
داستان عاشقانه بين استفان ا ِ ِ
گفت » از سال  ، 1967اسرائيلی ها ديوانه شدند « .اما داستان عاشقانه بين ﻻبی نظامی -
صنعتی قدرتمند فرانسوی و بخش کوچکی از کشور که می گفت برای دفاع از خود نياز
مبرم به اسلحه دارد ،ادامه داشت .از نقطه نظر اسرائيل ،رابطه ب ا فرانسه پيش از هر چيزی
برپايه نياز تسليحاتی شکل گرفته بود ،و بنا بر اصطﻼحی که فرديک ش ي لو F . SCHILLO
ف نبرد « بود .فرانسه ،مدت ه ای طوﻻنی اولين فروشنده اسلحه به اسرائي ل
ساخته  » ،ائتﻼ ِ
بود ،و به کمک فرانسه و با تکيه بر ميراژهای ساخت داسو بود که اسرائيل در جنگ ژوئ ن
 1967برنده شد.
چند ن فر از کارمند ان عالی مقام و افسران ارشدی که با تسهيل دستيابی اسرائيل به اسلحه ،
ی و بيشتر به دﻻئل ژئوپوليت يکی
در اين کار درگير شدند ،اين کار را کمتر برای ايدئولوژ ِ
انجام دادند .گر چه آ ن ها به طور محرمانه کار می کردند  ،اما به طب قه سياسی سال های دهه
طرفدار فعال اسرائيل اظهار داشت:
س ل ،مدرس دانشگاه و
 1950تکيه داشت ند .فردريک آن ِ
ِ
ﻻئيک چپ همه وزنه خود را برای پشتيبانی از اسرائيل و شناسائی دولت در
» فرانسه ی
ِ
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سال  1979به کاربست و شخصيت هائی چون راماديه ،بلوم و بيشتر رهبران  SFIOدرآن
ش رکت داشتند .فرانسه در منطقه "شام"  ،امپراتوری وحضور دائم دارد و وزارت
امورخارجه در اين مورد بسيار فعال است .سپس ،در موقعيت آن زمان ،اين رابطه به ويژه
بر ائتﻼف نبرد عليه ناصر تکيه می کرد .و اين امر ،سه دليل داشت :الجزاير ،الجزاير،
الجزاير «.
درواقع ،فرانسه به اسرائيل اسلحه می فروخت تا در وهله نخست ،جمال عبدالناصر ،رئيس
جمهوری مصر را ب ِ ش ک َ ن َ د ،چراکه رهبران فرانسه فکر می کردند نخستين پشتيبان FLN
]جبهه آزادی بخش ملی )الجزاير([ ناصر است و او را » هيتلر جديد « می خواندند.
مدت های زياد ،افکار عمومی فرا نسه از مسئله فلسطين بی اطﻼع بودند .هر طور که شده
بايد به اسرائيلی ها کمک کرد  ،حتی هنگامی که فلسطينيان را اخراج می کند .اين کار در
اثر ﻻبی مشخصی نيست ،بلکه بيشتر به خاطر منافع مشترکی است که به آن ،خوب پی برده
اند ،و ابتدا به خاطر مخالفت با ناصر و ناسيوناليسم عرب ،سپ س برای دفاع از منافع ﻻبی
نظامی  -صنعتی .از سال  ، 1959دوگل خواست به آ ن پايان دهد ،ولی فايده ای نداشت .يک

مامور مخفی قديمی توضيح می دهد » :دوگل به نظاميان گفت :با اسرائيلی ها ،يک گام کمتر
قدم بر می داريم ،آرام آرام «.
» سياست عربی « ژنرال دوگل
تا سال  ، 1967همکاری فرانسه و اسرائيل ،به ويژه نظامی بود .مامور مخفی فرانسوی می

گويد » :فرانسوی ها بودند که اسرائيلی ها را آ موزش دادند ،ديمونا يک مدل فرانسوی است
و شبيه به نيروگاه مارکول .اما از سال  ، 1961ژنرال دوگل به همکاری فرانسوی ها در
ساختمان ديمونا پايان داد و کار ساخت آ ن ،در سال  1963تمام شد « .فردريک شيلو اضافه
می کند که » دوگل تصميم گرفت به اين وضع خاتمه دهد ،و رابطه را عادی سازد  .او معتقد
بود که پيوندها خيلی قوی است  .او می خواست استراتژی "شرقی" را توسعه دهد ،با جهان
مديترانه ای و جهان عرب دوباره پيوند برقرار کند .باوجود اين ،شکاف  1967غيرقابل
انتظار بود ،ولی کامﻼ موجﺐ شگفتی نشد «.

فرانسيس کاليفا ،رئيس کريف از سال  2016توضيح می دهد » :فرانسه ،از هنگام جنگ
استقﻼل در  ، 1948همواره شريکی تعيين کننده برای دولت اسرائيل بود ،به گروه هاگانا
اسلحه می داد ،سپس بعدها ،چتربازان فرانسوی در جنگ سوئز شرکت کردند ،و قراردادهای
ت کم تا سال  ، 1967و جنگ شش روزه ،چنين بود تا
تسليحاتی ادامه يافت ،و غيره .دس ِ
اين که با تحريم تسليحات و جمله وحشتناک ژنرال دوگل گسست ايجاد شد  .تا پايان دور ه
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رياست جمهوری والری ژيسکار ِد س ت َن ،روابط سرد حفظ شد .فرانسه دوستی اش نسبت به
اسرائيل را کمتر نشان می داد  ،در حالی که ظهور و سپس حضور دائمی مسئله فلسطين در
فرانسه بيشتر در ذهن ها مطرح شد «.
ژنرال دوگل در کنفرانس مطبوعاتی مشهورش در نوامبر سال  1967که با گفتن » قوم
يهود ،مطمئن از خود و سلطه طلﺐ « کمی نيش زده بود ،به صورتی هشداردهنده افزود که

اسرائيل » در سرزمين هائی که تسخير کرده ،اشغال ا ِعمال می کند که نمی تواند بدون ظلم،
سرکوب و اخراج باشد و عل يه خودش مقاومتی برمی انگيزد که به نوبه خود ،تروريسم می
نامد «.
ط فرانسوی قوی عليه اشغال تعيين کرد ،که جانشنينان او کم يا بيش و کم با
دوگل يک خ ِ
پشتيبانی از ايجاد يک دولت فلسطينی ادامه اش دادند .هوبر ودرين يکی از بازيگران عمده
ديپلماسی فرانسه در طول بيست سال ،در کاخ اليزه در دوره رياست جمهوری فرانسوآ
مي ت ِ ران و سپس دروزارت امورخارجه در دوران دولت ژاک شيراک با نخست وزيری ليونل
ژوس پ َ ن بود ،توضيح می دهد که » پس از  ، 1967در يک کنفرانس مشهور ،دوگل برخی
جنبه های سي است اسرائيل را مورد انتقاد قرارداد .در چند تبادل نظر با بن گوريون ،در
اين باره توضيح داده است .سپس ] ُژ رژ[ پ ُمپيدو و ]پی ير[ ِم س ِم ر يک "سياست عربی"
دنبال کردند که هم ديپلماتيک و بازرگانی و هم در مورد انرژی بود «.
باوجود اين ،داويد بن گوريون  ،جمله دوگل را که در گفتگوی خصوصی آن را » اشتباه
لپی « می خواند ،زياد به دل نگرفت  .در نامه ای  ،بن گوريون در  5دسامبر ) 1967که
دوباره نماينده مجلس شده بود( به دوگل نوشت » :من از پيوستن به انتقاد نادرستی که افراد
متعددی در فرانسه و اسرائيل و کشورهای ديگر فرموله کردند ،خودداری کردم ،زيرا به
عقيده من ،سخنان شما را با جديت ﻻزم بررسی نکرده اند « و بن گوري ون با آگاهی کامل

به موضوع ،می افزايد » :من که در دوران جمهوری چهارم ]فرانسه[ ،نخست وزير اسرائيل
بودم ،می دانم که روابط دوستانه با فرانسه ،از زمان نوزائی دولت اسرائيل  ،در دوران
جمهوری پنجم نيز ادامه يافته و من به دوستی وفادارانه تر و صميمی تر از دوستی شما،
هيچ نيازی ندارم «.
دوگل تﻼش کرد تا تحريم فروش اسلحه اجرا شود ،از جمله فروش قطعات يدکی برای
ی ]ارتش اسرائيل[ .به خاطر اين موضع ،مط بوعات فرانسه از او سخت
هواپيماهای فرانسو ِ
آشکار اسرائيل را برانگيخت .در ژانويه ، 1969
انتقاد کرد ند ،و از جمله واکنش طرفدارا ِن
ِ
پس از شورای وزيران که دستورکار آ ن تحکيم تحريم فروش اسلحه بود ،سخنگوی دوگل

پاس خ او به مطبوعات را چنين بازتاب داد » :شايان توجه است که مﻼحظه می کنيم نفوذ
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اسرائ يل به نوعی در محافل نزديک به ام ور خبری احساس می شود « .آری ،آ ن موقع نيز
صحبت از وزنه ﻻبی در رسانه هاست.
ﻻبی طرفدار اسرائيل از مخفی گاه بيرون می آيد
در دسامبر  ، 1969سرويس های مخفی اسرائيل  ،در بندر شربورگ ،زير گوش و چش ِم
مقامات فرانسوی ،البته با همدستی برخی از نظاميان فرانسه ،چهار قايق گشتی را دزديدند.
» ماجرای قايق های گشتی شربورگ « موجﺐ خشم رئيس جمهوری جديد ،ژرژ پمپيدو شد.
از سوی ديگر ،در دوران رياست او بود که اوضاع بين فرانسه و اسرائيل ِک ِد ر شد  .در
جريان سفر پمپيدو به شيکاگو در سال  ، 1970سازمان های يهودی رئيس جمهوری فرانسه
را به خاطر تحريم فروش اسلحه ب ه اسرائيل و وعده فروش جنگنده های ميراژ به سرهنگ
معمر قذافی که تازه قدرت را در ليبی به دست گرفته بود ،هو کردند .پمپيدو که بيشتر ن سبت
به اسرائيل سمپاتی داشت و برای بانک روچيلد کار کرده بود ،از اين که اورا آنتی سميت
خواندند ،بسيار آشفته شد .يکی از نزديکان او ،ميشل ژوبر ،دبيرکل کاخ اليزه و بعدها
وزيرامورخارجه در سال های  ، 1973 - 74هنگام آغاز جنگ موسوم به کيپور در اکتبر

 ، 1973پس از اين که اعﻼم کرد » :آيا تﻼش برای قدم گذاشتن در خانه خود ،اجبارا يک
تجاوز پيش بينی شده تلقی می شود؟ «  ،سخت مورد انتقاد قرار گرفت .کاريکاتوريست م جله
تايم ،او را به صورت نعلينی نشان داد که پرچم اسرائيل را لگدمال می کند ،و ميشل ژوبر
که مرتبا او را يهودی ستيز می ناميدند ،بعدها به ميتران پيوست.
با اين که پومپيدو در شيکاگو موجﺐ خشم ﻻبی طرفدار اسرائيل شده بود ،در پاريس وضع
طور ديگری بود .کريف در آن زمان سازمانی ناشناخته بود و دفاع از اسرائيل را هنوز
يک داو سياسی ملی نکرده بود .اين سازمان در صحنه عمومی حضور چندانی ندا شت  ،و
ضيافت شام ساﻻنه خود را بعدها در سال  1983آغاز کرد .نه ميتران و نه شيراک ،در آن
شرکت نکردند و اولين رئيس جمهوری که در ا ين مهمانی شرکت کرد ،نيکﻼ سارکوزی در
سال  2008بود.

يکی از مسئوﻻن پيشين سرويس مخفی فرانسه می گويد » :در فرانسه ی آن دوران ،کريف
هنوزخيلی کم درگير مسئله اسرائيل شده بود و "نوزائی يهودی" LE RENOUVEAU
 JUIFکه در دوره رياست ژيسکاردستن ايجاد شد  ،بيشتر پيشرو بود و با حمايت از ليک ود
در فرانسه در مورد مسئله فلسطين ،مخالفت می ک ر د .اما ،در آن دوران ،نفوذ هر يک از
اين دو جريان نسبتا محدود بود « .در واقع LE RENOUVEAU JUIF ،بود که بسيج برای
اسرائيل را در دوران رياست ژيسکار با همکاری دوبرادر ،هانری و ِس رژ هايدن ب ِ رگ
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سازماندهی می کرد .اينان در سال  1981راديو  Jرا تاسيس کردند که امروز نيز يکی از
ی کشور است.
چهار راديوی جماعت يهود ِ

فردريک آ نسل با طعنه می گويد » آن ها زندگی را برای ژيسکار سخت کردند ،چرا که وی
کلمه ای برای شادباش گوئی به سه طرف پيمان کمپ ديويد در سال  1978بر زبان نياورد.
آ ن ها پوستری کوبنده منتشر کردند که در آن ژيسکار در حالی که در اردن قراردارد ،با
دوربين به اسرائيل می نگرد « .خو ِد آنسل سال هاست که کارزاری پرهيا هو عليه پاسکال
بونی فاس ،رئيس انستيتو ی روابط بين المللی و استراتژيکی  IRISبه پيش می برد و او
را بدون هيچ پايه ای به آنتی سميتيسم متهم می کند ،و بدين ترتيﺐ ،آتش نفرت نسب ت به اين
پژوهشگر را تندتر می کند.
اين پوسترها ،شايد نخستين تظاهر علنی ﻻبی طرفدار اسرائيل در فضای عمومی است .يک
سياستمدار مشهور را  ،به نام دفاع از اسرائيل هدف گرفت ه اند .
سوءقصد کوچه کوپرنيک
سپس در سال  ، 1981برادران هايدنبرگ  ،کارزاری عليه ژيسکار به راه انداختند ،که
همچنين از ياری کريف برخور دار شدند .باوجود اين ،چندين شخصيت نزديک به رئيس
جمهور به نفع اسرائيل فعاليت می کردند  .دوست قديمی او ،ميشل پ ُنياتو و سکی ،وزير ک شور،
عض ِو انجمن » اتحاد فرانسه  -اسرائيل « بود که سال های طوﻻنی ،ژنرال کونيگ ،يکی از
چهره های مرکزی فروش تسليحات به اسرائيل در سال های دهه  ، 1950رئيس آن بود.
ميشل ا ُرنانو ،شهردار شهر دوويل ،گردشگاه مورد عﻼقه بخشی از جماعت يهودی استان
» ايل دو فرانس « ]پاريس و حومه بزرگ آن[ ،عادت داشت که در شهرداری خود با ديپلمات
های اسرائيلی ديدار کرده و در هتل های مجلل اين شهر ساحلی از آنان پذيرائی کند.
ژيسکار ،ژاک دوميناتی )که دستيار پارلمانی اش ،آ ب ِ ل توما ،يکی از بانيان ديمونا بود( ر ا
آور ِر مون بار نخست وزير  ،از جماعت يهودی
مامور کرده بود که پس از جمله شرم
ِ
دلجوئی کند .رمون بار  ،شﺐ سوءقصد عليه کنيسه ی کوچه کوپرنيک در سوم اکتبر 1980

در پاريس ،گفته بود » :هدف اين سوءقصد هولناک ،ضربه زدن به کليميانی بود که به
کنيسه می رفتند ] ،اما[ به فرانسويان بيگناهی که از کوچه می گذشتند ،ضربه زدند « .
در اولين گردهم آئی ،روز بع د از اين سوء قصد آنتی سميت » ،جنبش عليه نژادپرستی و
برای دوستی بين خلق ها «  MRAPو » نوزائی يهودی « دست در دست شرکت کردند .چند
گولدناژ ل به جرم افترا محکوم
سال بعد ،کريف ،همراه با آرنو کﻼرس ف ِ لد و ژيل  -ويليام
ِ
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شدند ،زيرا  MRAPرا که از فلسطين حمايت می کرد ،به آنتی سميتيسم متهم کرده بودند.
در اين جا نيز ،زمان تغيير کرده بود.
اما ،نه ِر مون بار .اندکی پيش از مرگش در اوت  ، 2007با يادآوری از سوءقصد کوچه
کوپرنيک ،کارزار اعتراضی » ﻻبی يهودی وابسته به چپ « را افشا می کرد .چپ و
يهوديان ،دو مشغله ذهنی رمون بار بودند .برخی اطمينان دارند که نخست وزير پيشين و
شهردار اسبق ليون آنتی سميت بود ،در حالی که يک ديپلمات بازنشسته او را » ناآگاه «
ارزيابی می کند .به هر شکلِ ،ر مون بار آخرين سياستمدار مهم بود که از واژه » ﻻبی
يهودی « به صورتی مبهم استفاده کرد.
ادامه دارد...
پاورقی ها:
)کوژ ما( « COMPAGNIE
 – 1نام کمپانی » سن گوبن هسته ای «  ،بعدها به » کمپانی همگانی معدن ها
ِ
آر وا  AREVAو اينک اورانو  ORNANOتبديل
) GENERAL DES MINES (COGEMAو پس از ان ِ
شده است.
 - 2بخش فرانسوی انترناسيونال دوم )  ( 1905 - 1969که بعدها به حزب سوسياليست تبديل شد .
 – 3نويسنده کتاب La politique française à l’égard d’Israël (1946-1959), André Versaille, 2012

فرانسه  -اسرائيل ،ﻻبی ،آری يا نه ؟ )بخش چهارم(

مراقبتی آن
ا ِل ن ِ ت  .اسرائيل ،شهرک های مستعمره و تکنولوژی
ِ
را بشناسيد ...
ژان استرن،
اوريان بيست و يکم 26 ،ژانويه 2021
ترجمه :بهروز عارفی
بررسی.
النت )  ( Elnet, European Leadership Networkشبکه فعالی است که در پاريس ،بروکس ل ،
لندن ،برلين ،مادريد و ورشو مستقر است و برای تحکيم پيوندهای بين فرانسه و اسرائيل
تﻼش می کند و رهبران ،کارفرمايان و نمايندگان مردم را جلﺐ می کن د .ساختار اين
تشکيﻼت محرمانه است و هدف آ ن فروش کاﻻئی است به نام اسرائيل ،استارت آپ های
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آ ن و شهرک های آن در کشور فرانسه از طريقِ ايجاد و حفظ شبکه ای از تصميم گيرندگا ِن
ط رفدار اسرائيل.
در فرانسه ،سازمانی با نامی بسيار بی طرف ايفای نقش ﻻبی طرفدار اسرائيل را به عهده
دارد :النت يعنی  European Leadership Networkو هدف خود را چنين توضيح می دهد » :تﻼش
برای تحکيم روابط دوجانبه بين اسرائيل و فرانسه « .پي ي ِ ر داراس ،رئيس ِس رنگهدار ا لنت،
يک ﻻبی گر مقيم سو ئ يس است و در مرکز زنجيره ای از بنياد ها ی م ِد روز در مورد
» رهبران جوان « و » گفتگوی استراتژيکی « قرار دارد که النت يکی از آ ن هاست .عمده
ترين آن ها) The House Of Rising Stars ،خانه ستارگان فروزان ،با اول صفی ها
طرفيد( ،مستقر در ژنو است  ،که دوست و آشنای بسياری دارد و از جمل ه آ ن ها » انستيتو
آموزش عالی دفاع ملی در فرانسه « است .می دانيم که نظاميان فرانسه هميشه عﻼقه خاصی
به اسرائيل داشتند...
النت دفاتر متعددی در پاريس ،بروکسل ،لن دن ،مادريد و ورشو دارد و خود را بسيار
اروپائی می شمرد و همچنين يک انجمن دوستداران نيز دارد )  ،( Friends Of Elnetکه
در نيوي و رک و لس انجلس فعاليت می کند و وظيفه اش جمع آوری کمک مالی در اياﻻت
متحده آمريکاست  .در يک مهمانی َم جازی در  15نوامبر  2020برای » تحکيم پيوندهای
هواداری از اسرائيل « و جمع آوری کمک مالی با اين هدف  ،النت بشردوستان طرفدار
اسرائيل را حول ُر ِو ن ريولين ،رئيس جمهوری اسرائيل ،گابی اش ِک نازی ،وزير امورخارجه
و يعير ﻻپيد ،وزير پيشين از جناح » چ پ ِ ميانه « که خود را رهبر اپوزيسيون می داند،
سازمان دهی کرد .ايشان تن ها سياستمدار اسرائيلی است که ما ک ر ون عﻼقه دارد با او معاشرت
کند .در آوريل  ، 2019در آستانه چند مين وچ ن د کارزار انتخاباتی در اسرائيل ،در کاخ اليزه،
صميمانه از ﻻپيد استقبال کردند.
رتر ه ،نماينده برجسته امور
يکی از شخصيت هائی که از النت م راقبت می کند ،برونو ت ِ ِ
ژيکی وابست ه
پژوهشی خصوصی در فرانسه است .ترتره ،معاون بنياد پژوهش های استرات
ِ
به انستيتو مون ت ِ ين ،کارشناس مسائل دفاعی که در گذشته همکار ناتو و Rand
 Corporationبود ،مدتی عضو حزب سوسياليست و بنياد ت ِ ررا ن ُ وا و سپس مشاور ماکرون
در امور » استراتژيکی « در دوران کارزار انتخاباتی رياست جمهوری نيز بود.
گر بخواهيم خودمانی حرف بزنيم ،ايشان آدم باتجربه ای هست .در جريان يک سمينار
اينترنتی در ژوئن  ، 2020ترتره » از النت که امکان داد ه همه رويه ها و همه واقعيت های
جامعه اسرائيل را بشناسيم ،تجليل کرد « .او که همکار مجله » اکسپرس « است ،مرتبا در
رسانه های ديگر نيز نوشته و در راديووتلويزيون ها ظاهر می شود ،و به طرزی غيرعادی
به يک ﻻبی نياز دارد که در مورد شناخت از جامعه اسرائيل پرده پوشی نمی کند.
تغييرداد ِن موضع فرانسه
درواقع ،برای النت ،که افکار عمومی شناخت زيادی از آن ندارند ،واقعيت های جامعه
ت ََر ک برداشته اسرائيل ،که به رغم بحران بهداشتی ،هر هفته هزاران اسرائيلی عليه سياست
نتانياهوی فاسد تظاهرات می کنند ،اهميت چندانی ندارد.
توجه اين سازمان ،بيشتر به » روابط استراتژيک ی «  ،به تهاجم عليه ايران و مبارزه با
» بايکوت  -عدم سرمايه گذاری  -مجازات « )  ( BDSو نيز حمايت از شهرک های مستعمره
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معطوف است .موضوعات متنوعی که آ شکارا در مرکز کاربردی نخست وزير اسرائيل
قرار دارند.
به گفته ی آری ب ِ ن ِس مهون ،رئيس النت در فرانسه ،در مورد نقش اين انجمن ابهامی وجود
ندارد » ،حتی اگر از لحاظ فنی ،النت يک ﻻبی نيست ،ما چيزی برای فروش نداريم « .م گر
منظور ،سياست حکومت اسرائيلی نباشد .او توضيح می دهد ،النت فرانسه می خواهد » مي ز

مربوط به مواضع فرانسه را بر س ِر آن چه مناقشه اسرائيل  -فلسطين می خوانند ،واژگون
کند  .ما در سال  1967نيستيم ،حتی اکنون ،اسلو نيز بسيار دور است .بايد تناسﺐ قوا در
محل ،تحوﻻت جهان عرب و همچنين طرح ترامپ را در نظرگرفت ،البته نه برای پذيرفتن
اين آ خری در کليت آ ن ،بلکه به اين دليل که نکته جديد و يک نقطه آغاز است «.
آری بنسمهون مايل است که » گفتمان ]فرانسه[ تغييريابد « .او موضع جديد » روشن و دقي ق «
مطالبه می کند » که از شناسائی اورشليم )بيت المقدس( به عنوان پايتخت اسرائيل می
گذرد « .در واقع  ،مواضع بنسمهون روشن و دقيق است  .بسيار بيشتر از ده ها متخصص،
روشنفکر ،نماينده و منتخﺐ مردم که او با تامين هزينه راهی اسرائيل می کند و سپس به
خوانندگان شان ،دانشجويان شان ،و مخاطبان شان ،زبانی کامﻼ پرداخته شده ارائه می
سيلو ن مايار و
دهند ،مثل خانم اورور ب ِ رژه و هم قطارانش در مجلس ملی فرانسه ،نظير
َ
ِم ي ِ ر حبيﺐ و ني ز برونو ترتره ،و ژرار رابينوويچ ،جامعه شناس و بس ياری ديگر .آری
بنسمهون توضيح می دهد » در مقوله سياست خارجی ،دوست وجود ندارد ،فقط رابطه وجود

دارد .رابطه سياسی فرانسه  -اسرائيل  ،عشق ديوانه وار نيست ،بلکه رابطه متعادل ،مثبت،
سازنده با همکای فراوان است :نظير پژوهش علمی ،ابداعات ،مشارکت در موسسات ،و
روابط و تبا دل اطﻼعات در مورد مسائل استراتژيکی ،نظامی و مبارزه با تروريسم «.
النت فرانسه در مورد همه اين م سئله ها فعاليت می کند .همان گونه که ژان  -داويد ب ِ نيشو،
ارباب صنايع » پيشرفته «  High-Techو عضو هيئت مديره می گويد ،بايستی » بی اعتمادی

دوجانبه را برای استقرار اعتماد متقابل از بين برد ،نمايندگان ملت را همراهی و شرايط
گفتگو را فراهم کرد « .آری بنسمهون می افزايد » النت يک انجمن درچارچوب حقوق
فرانسه ،غيردولتی و غيرجماعتی است که در دفتر انجمن ها ثبت شده است ،ما يک انديشکده
)  ( Think thankهستيم .ما ماموريت هائی سازمانده ی می کنيم ،هيئت هائی اعزام می کنيم
و سمينار برگزار می کنيم .منبع مالی ما را کمک خصوصی بنيادها ،شرکت ها و افراد
تامين می کنند .النت هيچ پولی از دولت دريافت نمی کند «.
مسلم است که در زمينه ﻻبی گری ،اولويت اسرائيل عمدتا اياﻻت متحده ،تامين کننده اصلی
تسليحاتی آن است ،و در درجه بعدی ،اتحاديه اروپا است .زيرا اسرائيل عضو سازمان های
اروپائی متعدد است  ،که برخی نظير يوروويژيون و مسابقه مشهور آواز آ ن يا مسابقات
فوتبال اروپائی برای مردم شناخته شده است  .اما به ويژه به اين دليل که اسرائيل با چندين
برنامه اروپائی همکاری می کند که شرکت های اسرائيلی سود می برند ،مثل طرح گسترده
ايمنی سازی خط لوله گاز اروپائی که شرکت » ا ِلبيت سيستم «  ،يکی از سه گروه بزرگ
دفاعی اسرائيل در آن سهيم است .داو امنيتی چنان برای اسرائي ل اهميت داردکه همکاری
با اروپائی ها برای اين کشور اساسی است و در واقعيت ،اسرائيل موقعيتی شبيه به عضو
دارد که هيچ کدام از شريکان اروپا ندارد .از سوی ديگر ،دفتر النت در بروکسل ،همچنين
شا مل ناتو نيز می شود و به قول يکی از ناظران » کار کﻼسيک ﻻبی گری به نفع کش و رش
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انجام می دهد .از طرف ديگر  ،من در ابتدا فکر کردم که اين يک موسسه دولتی اسرائيلی
است «.
» جلسه های توجيهی استراتژيکی « در پاريس
اما فرانسه ،قدرت ی جهانی ،عضو شورای امنيت سازمان ملل و به طور ضمن ی سومين
ف جالبی برای النت می باشد .يک ديپلمات
صادرکننده اسلحه در جهان ،به هرحال هد ِ
اسرائيل مامور در پاريس معتقد است که » در جهان ،صدای فرانسه اهميت دارد « .برای
درک اسرائيل کار می کند ،ولی آ ن چه برخی از سازمان
او » ،النت جنبشی است که درمورد
ِ

ها می توانند انجام دهند ،برای ما چندان اهميت ن دار د ،در فرانسه يک صدای اسرائيل وجود
دارد و آن هم سفارت است .النت يک بازوی سفارت نيست «.
مطمئنا ،از نظر ساختاری چنين نيست ،اما النت ،ابتدا ارزش اسرائيل را در فرانسه باﻻ می
برد ،و حتما سفارت از اين جهت ناراضی نيست .هنگامی که سرتيپ رو ن ِ ن ما ن ِ ليس،
سخنگوی نيروهای مسلح اسرائيل در ژوئيه  2018از پاريس ديدار می کند ،النت برنامه را
می چرخاند و برای او » جلسه های توجيهی استراتژيکی « با مخاطبان مشخص برگزار می
کند .حتی ،کميسيون امورخارجه مجلس ملی ،روز سوم ژوئه  ، 2018از او در اونيفورم
نظامی در مجلس استقبال می کند که وی آن را » تاريخی « و » استثنائی « می نامد و البته
خوب می فهميم چرا .ژنرال مانليس با لباس نظامی برتن ،توضيح می دهد » ما کوشش می
کنيم وجدان ها را تحت تاثير قرار دهيم ،اين بخشی از مناقشه ،نبرد با دشمن است «.

رونن مانليس در حضور نمايندگان فرانسوی می گويد که ارتش او ماموريت دارد » همراه
با کشورهای آزاد با ظلمات نبرد کند « و با سازمان های تروريستی و حماس که » به طور
باورنکردنی ستمگر « است به جنگ پردازد .باوجوداين ،ماري ي ِ ل دوسار ن ِ ز ،رئيس کميسيون
)که  13ژانويه  2021درگذشت( به ژنرال گوشزد کرد که » غره زندانی با سقفی باز است،
شما نمی توانيد و نبايد از بخشی از مسئوليت ها درباره آ ن چه در آ ن جا می گذرد ،خود را
معاف کنيد « .آ ل َ ن داويد ،نماينده سوسياليست از استان ژيروند )بردو( در مورد ضدحمله
ارتش اسرائيل در برابر راه پيمائی های جمعه ها در بهار  2018در غزه می گويد » :شم ا
عمليات برقراری نظم را به مثابه عمليات جنگی انجام داده ايد ،ما اين کشتار را محکوم
می کنيم « .ديگر نمايندگان نيز همسو با او موضع گرفتند به استثنای ِم ي ِ ر حبيﺐ ،نماينده
بخش هشتم فرانسويان خارج از فرانسه که به روش هميشگی اش درباره » خشونت آنتی
سميت که پيش از هر چيزی از نفرت نسبت به اسرائيل تغذيه می کند « سخن راند و گفت
» سياستمداران و رسانه ها روی اسرائيل متمرکز می شوند «.
ژنرال مانليس با خوشحالی از گفت و شنود ،از مجلس ملی فرانسه برای » افتخار بزرگ «
که نصيﺐ او شده ،سپاسگزاری کرد .يک ژنرال اسرائيل با اونيفورم نظامی در پارلمان
جمهوری فرانسه که رسما سرکوب در غزه را محکوم می کند ،زياد معمول نيست و من
مطمئن نيستم که اين امر افتخاری برای فرانسه باشد.
چه سفرهای دلپذيری
ماموريت اصلی النت آوردن اسرائيلی های بانفوذ به پاريس و به ويژه فرستادن فرانسوی
ها به اسرائيل است .آری بن ِس مهون با اظهار رضايت می گويد » بسياری به اسرائيل سفر
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می کنند و النت با اعزام نمايندگان ،بازرگانان ،هيئت های استانی و محلی در اين کار
شرکت می کند .با بازديد از محل ،با درک بغرنجی ها  ،نگاه ها تغيير می کنند .چون فران سه
با راديکاليسم اسﻼمی و تروريسم مواجه است ،اين کار فرانسوی ها را کمتر پرتکبر و کمتر
پدر مآب می کند « .برخی از اين که اين سفرهای » اکتشافی « اهميت زيادی کسﺐ کرده اند،
ناخشنودند .يک سفير پيشين فرانسه می گويد » اسرائيلی ها هميشه تﻼش می کنند،
بازديدکنندگان را به جوﻻن و شهرک های مستعمره ببرند .چرا نه ،ولی همه سند های بين
المللی که ما امضا کرده ايم ،خﻼف آ ن را می گويند .آيا سياست فرانسه تغيير کرده است؟
در زمان حاضر ،دولت نگفته که "ما کولونی ها )شهرک ها( را دوست داريم" «.
برونو ژونکور ،نماينده سَ ن بريو با کنايه می گويد ،بدين صورت 37 ،نماينده از جناح های
مختلف » اتفاق نظر دارند که در سال  2018سفر خوبی به اسرائيل داشتند « .البته اين سفر
را که بزرگترين هيئت پارلمانی فرانسه را از زمان تاسيس دولت اسرائيل در سال 1948
به اين کشور برده بود ،النت سازماندهی کرده بود .نمايندگان از محله مورد مشاجره موسوم
به داويد در سيوان که محله ای فلسطينی در بيت المقدس بوده و مقامات فرانسوی |» اش غ ال
شده « می دانند ،بازديد کرده ،با نتانياهو مﻼقات کرده و با امير اوهانا ،وزير دادگستری و
کارمند پيشين شين ب ِ ت ،راست گرا و عضو حزب ليکود و از سال  2020وزير کنونی امنيت
عمومی ،شام خوردند .برونو ژانکور ادامه می دهد » آن ها سنگ تمام گذاشتند .اين بخشی

از استرات ژی حکومت اسرائيل است ،و نشانه اراده او که به سياست اش که از سوی ديگر
رضايت بخش نيست ،وجهه ای بخشد « .گ ِو ندال رويار ،نماينده شهر لوريان )غرب فرانسه(
می افزايد » سفارت اسرائيل در فرانسه ،هميشه از نمايندگان مجلس فرانسه درخواست هائی
داشته اند ،ولی بيست سال است که فشار سازمان های طرفدار اسرائيل بسيار قوی تر شده
است .تاثيرات اين سفرها به اسرائيل ،پيامدهائی دارند ،به ويژه که آ ن ها س َ مت گيری
مشخصی دارند .من اين فشارها را در دوران رياست اوﻻند و نيز رياست جمهوی کنونی
مشاهده کرده ام .اما ،اگر النت از من دعوت کند ،نخواهم رفت ،نقش اين ﻻبی را می دانم
و مايل نيستم درآن شرکت کنم «.
هنگامی که امام حسن شالقومی همراه با چهل جوان فرانسوی و بلژيکی در ژوئن  2019از
اسرائيل ديدار کرد ،اين سفر را نيز ا ل نت سازمان داده و هزينه اش را پرداخته بود  .النت
نه منبع مالی کم دارد و نه با کمبود ايده روبروست.
رسواکردن مدافعان حقوق فلسطينيان

در مورد فرانسه چنين نيست .چندماه پس از سفر رسمی ژنرال مانليس  ،جمهوری فرانسه
در دسامبر  » 2018جايزه حقوق بشر « را که در سال  1988ايجاد شده ،به دو سازمان دفاع
از حقوق انسانی که در سرزمين های اشغالی فلسطين فعال اند ،اعطا کرد :سازمان اسرائيلی
بت ِس لِ م و الحق فلسطينی .قرار بود نيکوﻻ ب ِ لوبه ،وزير دادگستری فرانسه ،جايزه ها را در
سالن وزا رت دادگستری در ميد ان و اندوم به مسئوﻻن دو انجمن ،حاگ ی العاد و شوان جب ا رين
که به اين منظور به پاريس آمده بودند ،ا هدا کند  .اما ،سفارت اسرائيلِ ،م ي ِ ر حبيﺐ )نماينده
مجلس( و » شورای نمايندگی سازمان های يهودی در فرانسه « )کريف( کارزاری همراه با
سخنانی توهين آميز ،در راستای سخنان يک وزير اسرائيلی عليه اهدای اين جايزه ها به
راه انداختند .او خشمگين بود که فرانسه به دو سازمان که » اسرائيل را متهم به آپارتايد
کرده و "ما" را در صحنه جهانی ناحق نشان می دهند ،از تروريسم دفاع و از  BDSحمايت
می کنند ،جايزه بدهد «.
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کريف همچنين بر روی سايت اينترنتی خود » ،شعارهای سياسی « عليه دو سازمان غيردولتی
به امضای ان جی او مونيتور » ،يک ضدسازمان غيردولتی « اسرائيل منتشر می کند که در
آن فعاليت های سازمان های نيکوکار را در فلسطين و اسرائيل افشا می کند و ادعا می کند
که فعاليت آن ها به ويژه بت سلم و الحق » به صورت شديدی تحريف آميز « است.
نزديک به صدنفر  ،در سالن منتظر بوديم تا بلوبه به نام جمهوری فرانسه به افتخار بت
سلم و الحق سخنرانی کند .زمان می گذشت و انتظار ما به پايان نمی رسيد .اما  ،وزير به
بهانه يک جلسه اضطراری خودی نشان داد و رد شد .ما شرمنده شديم .يک ژنرال می
توانست در لباس نظامی در مجلس فرانسه رژه رود ،اما با دو رهبر سازمان های دفاع از
حقوق ا نسانی ،چنين رفتار می کنند .هاگ ی ا ِلعاد ،که يکی از کابوس های نتانياهو بود،
دلسرد شد اما ،شگفت زده نشد .چند هفته پيش از آن ،او در شورای امنيت سازمان ملل متحد
سخنرانی کرده بود و راست گرايان اسرائيل او را به خاطر سخنان صريحش ،زير دشنام
گرفته بودند » .به نتانياهو ،نخست وزير می گويم ،ما را هرگز نمی توانيد خفه ک ني د – نه ما

را و نه صدهاهزار اسرائيل ی را که وضعيت کنونی را که برپايه برتری و سرکوب ايجاد
شده ،رد می کنند و برای آينده ای بر پايه برابری ،آزادی و حقوق انسانی درگير شده اند .
من نه يک خائنم و نه يک قهرمان .قهرمانان واقعی فلسطينی ها هستند که اين اشغال را با
شجاعت تحمل می کنند؛ که در نيمه های شﺐ ،سربازانی که سرزده وارد خانه های شان
شده ،بيدارشان می کنند ،که می دانند اگر يکی از خويشان شان کشته شود  ،مسئوﻻن قتل از
مجازات مصون خواهند ماند ؛ که ب ر روی زمين های شان می مانند  ،با اين که می دانند ،
زمانی نخواهد گذشت که بول د ُ زرها از راه خواهند رسيد «.

مير حبيﺐ ،نماينده مجلس ،آليزا بين  -نون ،سفير اسرائيل و فرانسيس کاليفا ،رئيس کريف،
در اطﻼعيه های خود ،تويت های خود وبيانيه های خود خط مشترکی را دنبال می کردند.
آن چه را که وزير امور استراتژيکی در اورشليم تعيين کرده و  NGO Monitorپخش
کرده و النت به طور روزمره  ،آن رهنمودها را در پاريس پياده می کرد :يعنی نبايد گذاشت
که اتفاقی بيافتد .می توان در پاريس ،از يک ژنرال اسرائيلی تجليل کرد ،اما نه از مدافعان
حقوق انسانی اسرائيلی و فلسطينی .يک پيروزی بزرگ و مهم.
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