
1 
 



2 
 

 

 

 



3 
 

 

ی سه تریبون و نویسندهار پیشین روزنامه لیرباسیون و ال نگاسرتن، روزنامه ژان
تبلیغاتی و نفوذ های ی شبکهبررسی دقیقی درباره ،ی پژوهشیکتاب ارزنده

وزنامه اینرتنتی ن را در ده بخش در ر ی آ ارسائیل در فرانسه انجام داده و نتیجه
  منترش کرده است. ١"اوریان بیست و یکم"

های خود را توضیح ی کار و دامنه پژوهشنویسنده در ابتدای این کتاب، نحوه
ولی کار او نشان است، ارسائیل متمرکز شده-گرچه او بر روابط فرانسه می دهد.

گرایان حاکم بر دولت این کشور، ویژه راستدهد که طرفداران ارسائیل و بهمی
  های دیگر فرانسه یا دیگر کشورها نفوذ دارند.تا چه اندازه در رسانه ها و ارگان

ها برای خواننده ایرانی نیز های تبلیغاتی و طرزکار آنگونی این شبکهگونه
های پژوهشی را رو تصمیم گرفتیم که مجموعه این مقالهآموزنده است. از این 

  جا در اختیار خوانندگان عالقمند قرار دهیم.یک

  ۲۰۲۱ژوئیه  -۱۴۰۰پاریس، تیرماه 

  بهروز عارفی

arefibeh@yahoo.fr 

 

 
                                                           

 ١ - https://orientxxi.info/  
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ایندگان ومق١٩-پیش از بحران بهداشتی کوید رتبه فرانسه از های عالیام، 
ز ستایش کنند و پس ا» تنها دموکراسی خاورمیانه«کردند تا از  دیدار ارسائیل
 هایهها و موسسی رشکتبزنند. روسا های مستعمره گشتیشهرکآن در 

می نظا یکه بیشرتشان در زمینهآوری باالی ارسائیل های فنفرانسوی از طرح
منداناست، به وجد آمد نگاران برای سفرهای روزنامه روشنفکران و، ند. ه

مندان و مشارکت در تولید  ، مالقاتهاو یا رشکت در جشنواره اکتشافی با ه
اند پذیرفتههمگی  آید کهچنین برمیهای تلویزیونی هجوم آوردند. مجموعه

دفاع از ارسائیل در جهانی که از هر سو تهدید می شود، رضوری  امروزه که
 .است

با آرمان فلسطین  طور گسرتدهبه اما افکار عمومی فرانسه دچار تردید است و
ارسائیل است ؟  هواداربرای محافل  یشکستنیمه دارد. آیا اینهمبستگی 

های البی محتاط و پنهانکار را میدیو ها و نها ، شکستچگونه موفقیت
 پذیرندینیز وجود آن را  اصلی آن،بسیاری از بازیگران حتی بازگو کنیم که 

ضیافت، از شهرپیرامون های تا شهرداری های فنون پیرشفتهایشگاه؟ از 
ظاهرا  ،پاریسشهر ، از مجلس شورای ملی تا شورای »محرمانه« مجللهای 

این کننده های تقویتو  ، ابزارروز به روز بیشرت می شود. روشنفوذ  این
  .یمبازگو می کن بررسی چندجانبهدر یک  راالبی 

اص مفصلی به این موضوع اختصنرشیه اینرتنتی اوریان بیست و یکم، بررسی 
ره منترش می ندینکه در چ داده   د.و شش
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شود، دفاع از که در جهانی که از هرسو تهدید می پذیرندمیظاهرا، همه 
دهد که فرانسوی ها می نشان ما یما ، تجربهاارسائیل امری اساسی است. 

  در این مورد تردید دارند.

های طرفدار ارسائیل، چه در واشینگ و چه در پاریس، چهره واحدی البی
نهادها پیدا می یها و در همهپیشه یهمه سطوح و در یندارند و در همه
هزاران سوداگری و تالش  توان همچنان حقیقت را در پشتشوند. اما، آیا می

  گذاری پنهان کرد.و رسمایه

  کند به این پرسش پاسخ دهد.ر، تالش میبررسی زی
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که منشاء آن راست افراطی یهودی ستیز » البی یهودی«اصطالح  جا کهنآ از 
کرده است. گرچه زیاد بحث و ایجاد جرّ  »البی«ُمهر داغ خورده، واژه است، 

صحبت کنند، همه موافقند که از » محافل نفوذ«دهند از برخی ترجیح می
و  افزایش یافته است بیست سال پیش، فشار تاثیرگذاران طرفدار ارسائیل

  حقانیت از هواداران فلسطین است. بخواست آنان سل

به ندرت اتفاق می افتد که در یک مقاله، برای جلوگیری از قصاص قبل از جنایت 
انگیزد، در مورد موضوع یا حتی برمی در رابطه با ارسائیل »البی«که کاربرِد واژه 

چون فرانسه بدون هیچ ط قائل شد. در کشوری نوعی پیش رش  نآ بررسی 
» البی هوادار انرژی هسته ای«یا » شکار البی طرفدار«توان از مشکلی می

ظن و تردیدی که به سختی  صحبت کرد. منشاء تردیدهای معناشناختی و جوِّ 
  حکمفرماست، از کجاست؟ 

، در ستکه در واشنگ پیش پا افتاده و در بروکسل معمول ا »البی«خود واژه 
کند. ابتدا، این اصطالح انگلیسی در آغاز قرن جدل ایجاد می پاریس بحث و

بردند کار میو آن را برای نشان دادن کسانی بهنوزدهم در لندن پدیدار گشت 
ایندگان بریتانیائی را در روهای مجلس عوام پائین و باال میکه در راه رفتند تا 

عد سازند. در زبان ه و به رضر منافع عمومی متقاحرفمورد درستی این یا آن 
ن معنی است.که تاح دهندرا ترجیح می» گروِه فشار«رانسه، ف  دودی به ه

به زبان راسِت  ۱۹۳۰ز سال های دهه ا» البی یهودی«ویژه به این دلیل که اما، به
تعلق دارد که در محافل سیاسی و فرهنگی  افراطی یهودی ستیز (آنتی سمیت)

ن بلوم یا ژان زِه، گستاخی ها علیه لئو اتهام از جنگ نفوذ داشتند. خشونتپیش 
البی «فردینان ِسلین، پُل موران و چندی دیگر، بیش از همه -های لوئینوشته
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چرا که  ه از سوی دیگر، وجودی تخیلی داشترا هدف قرار می داد ک» یهودی
عت یهودی فرانسه در آن زمان، کم سازمان یافته و اغلب غیرمذهبی   بود. ٢ج

ویژه در قابل مالحظه ای دارد و به یدوباره آمدِ عی که یهودی ستیزی بر در اوضا
عی بهشبکه خورد، صحبت از البی، حتی ای به چشم میطور فزایندههای اجت

اینو با  شودستی تلقی میتکمیل شود، نوعی پَ  »طرفدار ارسائیل«ر با واژه گا
تر می برند، زیرا مناسبکار مخاطبان من به یک صورتی آن را بهوجود ، بیشرت 

اینده مردِم َسن بریو در مجلس وعضو   »جنبش دموکرات«است. برونو ژونکُور، 
ی«گوید موِدم) میحزب ( برم، ولی به آن خیلی شبیه من واژه البی را به کار 

البی طرفدار «افزاید: کند و میاژه استفاده میکمی بعد خود او از این و ». است
محافل اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای را نشانه گرفته است. در  ویژهارسائیل به

ری از انجمن ها در تبلیغ ارسائیل و سیاست آن با  حیطه سیاسی، پویائِی ش
  .».به چشم می خورد امکانات الزم یهمه

  شبکه های بانفوذ کامال واقعی

سنتی های بندین ها واقعیتی است که از تقسیمآ وزنه واژه ها و نیزکاربرد 
ت عالیفراتر می مقام پیشین که در چند کشور خاورمیانه از رود. یک دیپل

ند، صحبت ک» البی صهیونیستی«جمله ارسائیل خدمت کرده، ترجیح می دهد از 
  دارد.» طیافر ابارِمعنائی «با این مالحظه که واژه البی 

ت ارسائیل معتقد اس-فرِِدریک شیلو، کارشناس روابط فرانسه ؟ یا منفی یطافر ا
. کریف [شورای گر داردو نزدیک به دسیسه ارمعنائی منفیواژه البی ب«که 

رسائیل ا ناسیونالیسِت  گرایانِ  گفتار راستایندگی نهادهای یهودی در فرانسه] 
نی بسیارسلطدهد. این شور را بازتاب می شیفتگی نسبت  همراه با گرانهها گفت

و رهربی  جزمیِ پروا و الگوهای های عمومی کامال بیبه قدرت و شخصیت
سبت به آرمان فلسطین در نتفاوتی کند. اما، همچنین بیغیرلیربال پخش می

                                                           
2  Charles Enderlin, Les Juifs de France entre république et sionisme, Paris, Le Seuil, 2020. 
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رمق تبدیل شده، زیرا ای بیهه وجود دارد. این کشمکش به مناقشفرانس
  ». ر کرده استتها نزدیکرانسه را بسیار به ارسائیلیتروریسم، ف

نتین او  ایندهتَ از نگاه کلِ فرانسه «ُدنی از حزب َسن-استان ِسن ی مجلس ازن، 
بیشرت از این که به واژه مربوط باشد، خود واقعیت  اصلی ، مسئله»نافرمان

است: او به محض این که در مورد این موضوع در مجلس اظهارنظر می کند، 
ندرت چرا که به خاطر قانون سکوِت ها (البته بهاش، یا در رسانهحوزه انتخابیدر 

گیرد. شود) زیر فشار قرار میظاهر می ٢٤فرانس  تلویزیون حاکم فقط در
 و یا اگر از آرمان فلسطین سیاست حکومت ارسائیل اعرتاض کنیدامروز، اگر به «

و بالفاصله ش را متهم به  باید فشارهای زیادی را تحمل کنیددفاع کنید، 
باید محکم بود. اما من از واژه «دهد که می واو توضیح» .یهودستیزی می کنند

ی آید. در این با ره، "البی یهودی" برایم البی که مرا معذب می کند، خوشم 
ها تاریخ و طنینی دارند، این کار ُعقالئی نیست. اما، به شود. واژهتداعی می

  ».ام.ژه محافل نفوِذ بسیار فعال موافقه از وایقین با استفاد

البی وجود ندارد، «گوید: می »پیشجمهوری به«یکی از همکاران او از حزب 
ام افرادی وجود دارند که تاثیرگذار هستند. البت ه درست است که آنان سنِگ 

ت ژاک فا». کُن نیستند.گیرند، ِولگذارند و هروقت که ش را نشانه میمی
شبکه«دهد: لی حزب کمونیست فرانسه، توضیح میامللمسئول پیشین بخش بین

اند پشتیبانی واقعی را در جنبشهیرگذارِی طرفدار ارسائیل موفق شدهای تاث
 زهای سیاسی بیابند، برای مثال، در حزب سوسیالیست، بسیاری در پشتیبانی ا

ی از  ین امر روندی طوالنیدهند. از سوی دیگر، اارسائیل تردیدی به خود راه 
  ».تضعیِف نقش فرانسه در منطقه را موجب شده است

  مسئولیت این پشتیبانِی ها را به عهده می گیرند

کنند. رُنی بُروَمن، رئیس راحتی از این واژه استفاده میکسانی هستند که به
میواژه البی را به کار  من بدون شک،«گوید می »ن بدون مرزپزشکا«پیشین 

کند و آشکارا اعالم می کند که حامی م. کریف به مثابه یک البی عمل میبر 
 هکارسائیل است. البی طرفدار ارسائیل، از جنبه سیاسی و روشنفکری وجود دارد 



10 
 

یجه بخش است و نت کنندم غیررسمی است. فشاری که وارد میه هم رسمی و
ی   ».خواهند که دچار دردرس شوندافراد زیرفشار 

اعالم نشود. یک شان دهند که از روی احتیاط، هویتدیگر ترجیح میبرخی 
ام. در بین البی، سفارت ارسائیل، من خیلی تحمل کرده«گوید: استاد دانشگاه می

ها ان در اختیار دارند. این که رشکتِالِنت، کریف را داریم. اینان امکانات فراو 
 یاما برای طبقه سیاس ست.در جستجوی بازار در ارسائیل تالش کنند، طبیعی ا

روزنامه نگاران که هدف عملیات پروپاگاندا (تبلغاتی) هستند، زیان آور  و
  ».است

طالح "البی طرفدار ارسائیل" تکاناص«گوید: یکی از معاونان شهرداری پاریس می
اینده اهالی سارِسل،  دهنده نیست، زیرا البی واقعیت دارد. فرانسوآ پوپونی، 

ائیل رفدار ارس از اعضای پیشین حزب سوسیالیست که به "موِدم" پیوسته (که ط
ایندگان مجلس را به « دهد: هم است)، توضیح می البی طرفدار ارسائیل، 

 البی قادر است موجب کشف. ها را ببینندپدیده ارسائیل می بَرَد تا واقعیِت 
خیلی چیزها شود. نباید تحول سیاست ارسائیل، راست ارسائیل و جامعه ارسائیل 

درست همین سازمانی مانند اِلنِت، ». را نادیده گرفت، بایست آن را شناساند
سیاسی گیرندگان که هدفش معرفی ارسائیل به تصمیم بنددسیاست را به کار می

های طرفداِر ابتکارعملمطلوب و نیز نادیده گرف و اقتصادی در رشایطی 
کار بخشی از اظهارات عمومی کریف است (در مورد این فلسطین است و این

  دو سازمان بیشرت صحبت خواهیم کرد).

  »اهمیتی ندارد فرانسه ،در بیت املقدس (اورشلیم)«

داری رِد واژه البی و کسانی که خویشا این همه، بحث بین طرفداران کاربب
نی اپایان نیافتنی است. یکی از کارفرمایان بزرگ فرانسه که زمکنند، پیشه می

من واقعا به البی اعتقاد «دهد: کند، توضیح میطوالنی در ارسائیل فعالیت می
در حاِل متالشی شدن  تازه آن هم -ندارم. این موضوع در آمریکا موثر است 

ر، جریانبیهای های ساکن ارسائیل، گروهدانید، در بین فرانسویمی -است ش
وجود دارد و همسان نیستند. در فرانسه، به یقین  گوناگون یهاها و شاخه
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 ، چندانندگروه از اشخاص نیستد، ولی واقعا یک نطرفداران ارسائیل وجود دار 
اینده عضو حزب خانم کُ». ندیافته نیستسامان وری جمه«نستانس لو گریپ، 

رسائیل حت وجود دارد، اما شبکهطرفدار اهای شبکه«معتقد است که  »خواهان
های ضد روسیه نیز وجود دارند. زندگی هستند. شبکه های طرفدار فلسطین نیز

  .»چنین است

  

زیرا در واقع قابل  ،از این واژه استفاده خواهیم کرد -اما، البی طرفدار ارسائیل 
از «گوید هائی دارد. یک سفیر پیشین مینیز در فرانسه ضعف -تردید نیست 

این پس، ارسائیل فقط به ایاالت متحده و اتحادیه اروپا توجه دارد؛ در بیت 
ارسائیل نسبت به  توجهییکی از عالئم بی.». املقدس، فرانسه اهمیتی ندارد

بیش از یک سال است جانشین آلیزا بن نون، سفیر ارسائیل  این است که فرانسه
ت فرِِرش و سپس ایری-ردار، تالیا الدوردر پاریس انتخاب نشده است. پس از دو کا

ن دانیل سعدا، وزیر مسئول سفارت بودند، اکنو  ٢٠٢٠ن آبا ویتال که در سال بِ 
ت مسئولیت موقت را به مختار سفارت های عهده گرفته است. یکی از دیپل

اطمینان داد که نباید به این وضعیت به  طور خصوصیبه ارسائیل در پاریس
پیامدهای جو سیاسی اورشلیم  یتوجهی نگریست، بلکه نتیجهبی یعنوان نشانه

سفیری است که گزینش آن به عهده  است. سفیر ارسائیل در پاریس یکی از ده
سی است. در حالی که حکومت در ماهدولت است و در نتیجه امری کامال سیا

 یرسف تقسیم شده و در مورد نام »لیکود«و  »سفید-حزب آبی«های اخیر بین 
نتخابات کار به پس از ا یبه توافق برسند. بقیه ارسائیل در پاریس نتوانسته اند

  موکول می شود. ٢٠٢١مارس 

  لنتسمینار اینرتنتی اِ 

عتی البی بر روی امواج رادیوهای فرقهتبلیغاتی، اقدامات  یدر زمینه ای و ج
دهه های چرخد. گذشت آن زمانی که در سالهای اختصاصی میو در شبکه

شد گزار میهای بزرگ بر آئی، گردهم»شش ساعت برای ارسائیل«ن ، با عنوا١٩٩٠
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پاریس ترتیب داده  »هایکاخ کنگره«های پشتیبانی از ارتش ارسائیل در یا جشن
  شد. می

و افکار عمومی را  هی، کمرت یهودیان فرانسکلّ طور اصلی البی، به یاینده النت
بی (سمینار گیرد. وِ فرانسوی را نشانه می »رهربان«دهد و بیشرت هدف قرار می

 ٢٠٢٠ژوئن  ٧در  ل آمار روزنامه نگار مشهورنتی) النت با گردانندگی پُ اینرت 
وزیر بدون سورپریز: مانوئل والس، نخستای داشت، البته مدعوین برجسته

ایندگان مجلس، اُ  » عجزهمیک «که برایش ارسائیل  –ور ِبرژِه ورُ پیشین، از میان 
س گروه فرانسوی که در ضمن رئی یاست (برای این مدافع آتشین الئیسیته

 –شویم) جلس ملی فرانسه هم است، نگران میارسائیل در م-دوستی فرانسه
جی ورا و »به اخرتاع خرب«فرانس اَنِرت را سیلَون مایار و ِمِیر حبیب که رادیوی 

شاگران برنامه صحبت او را ابا حِس خشم  کند... پل آمار، رسانجاممتهم می
ن دیگر برنامه را به کُنستانس لو و نوبت کندقطع می  گریپ می دهد. مه

و  حسن َشلقومی، امام جمعه شهر درانسی [حومه پاریس] برای چندمین
ریف می کند که در تع را بار داستان نخستین سفر خود به ارسائیل چندمین

ایندگان کولون انهای مستعمره با افرس بازدید از شهرک ها ارتش ارسائیل و 
، ٢٠٢٠در نخستین روزهای دسامرب  ها] مالقات کرده است.[اهالی این شهرک

ِ النت روی  یعنی  دادبازدیدکننده ناقابل را نشان می ٨١ فقط ،»یوتیوب«ِوبی
  رشکت کنندگان در این مراسم وفاداری.تعداد کمی بیشرت از  حدوداً 

  جلوگیری از هر بحثی

عی است که دوآتشهشبکه دردر واقع، شاید ابتدا  ترین طرفداران البی های اجت
توانم گواهی دهم. دهند. من میبه هر انتقادی پاسخ می وقفهبی یدرضدحمله

گرائی در جنسرساِب هم«زارشی تحقیقی با عنوان ، گ٢٠١٧هنگامی که در سال 
 در مورد تدارک برنامه بازاریابیکه  منترش کردم(انتشارات لیربتالیا) » آویوتل

Pinkswashing  که مقامات ارسائیلی برای جلب توجه  بود کارزاریکه
عی ترتیب داده بودند، در شبکه غربیجهانگردان هم جنس گرای  های اجت

های تولوز و ژنو، معرفی کتابم در کتابفروشیمراسم پایان غرِق ناسزا شدم و در 
  تهدید به مرگ کردند.  مرا
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کلی، برای طور کند. بهشود و جای بحث را ناسزا پر میتکفیر جایگزین تبادل می
اند، بحث ها سال ناسزا فرسوده شدهها و برخی که از دهدی از شخصیتتعدا

جود ای نیز و آنکه، اگر بحث نباشد، سوژهرسد. حالغیرممکن به نظر می
ت ای پیشین وزارت خارجه فرانسه که معتقد هنخواهد داشت. یکی از دیپل

ل کردن نه استدال توانائی «گوید سف میأ ت با ای شده است،»تله«است سوژه 
». بسیار نیرومند شده است ،زدنکردن شخص از حرفبلکه ممنوع یا ردکردن

ر پیشین امورخارجه با وبر ِودرین، رئیس دفرت پیشین کاخ الیزه و نیز وزیه
ا غیرممکن در طول سال ها، بحث درباره این موضوع در اروپ«گوید میناراحتی 

قادی از سیاست که هر انت اندشدههایش در خارج موفق شده است، لیکود و آن
ها را و رشایط زندگی تحمیلی بر فلسطینیهای اشغالی ارسائیل در رسزمین

  . دهندسمیت [یهودستیزانه] نشانضدصهیونیستی و حتی آنتی
به صورت متناقضی، چند روشنفکر، چند روزنامه نگار و چند رسانه که تعداشان 
زیاد نیست، در داخل ارسائیل، بحث را زنده نگه داشته و معتقدند که به رغم 
ائتالف جدید علیه ایران با رشکت چند کشور عربی و به خاطر مبارزه عمومی 

  .»کهنه نشده است علیه اسالم، مسئله فلسطین کامالً 
که در  رسد. کنستانس لو گریپنظر میوهوا انفجاری بهاما در هر دوسو، حال

د به نوبه خو  ،از مشاوران کاخ الیزه بود یدوران ریاست جمهوری نیکوال سارکوز 
ویژه مرا نگران ساخته، نفرت از یهودیان و نفرت چیزی که به«کند تفسیر می

عی بههکه هم واقعیت دارد و هم در شبک از ارسائیل است چشم میهای اجت
  ».اش روبروئی با فحش و ناسزا استخورد. دوست ارسائیل بودن، الزمه

نفرت از یهودیان؟ نفرت از ارسائیل؟ نفرت از فلسطینیان؟ نفرت از صلح؟ سوء 
تفاهم؟ ناممکنی گفتگو؟ دروغ و فریبکاری؟ من کوشش می کنم چند رسنخ از 

  ها را به دست دهم.نآ 

  هاشکست هنیم

است. با نسبت دادن هر انتقادی از رفدار ارسائیل، ابهام ایجاد کردهالبی ط
ف هوادارانش را سیاست ارسائیل به یهودی ستیزی، این البی موفق شده ص

. موجب شودگیری برخی و سکوت بسیاری را ویژه کنارهتحکیم کرده، و به
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!». دانستیدیترسوها! اگر م«گوید مردم یک شهر بزرگ با خشم می یاینده
انکار نکرده کامال خود را  نطور رسمی، گفتکم بهباوجوداین، فرانسه دسِت 

وئی، در یک کنفرانس ویدئ ه، رئیس جمهوری فرانسهاست. در ژوئیه گذشت
متضاد با «های اشغالی فلسطین را به عنوان مخالفت خود با الحاق رسزمین

نتانیاهو یادآوری کرد. ژان ایو لودریان، قاطعانه به بنیامین  ،»املللیحقوق بین
را  الحاقی«طرح  وزیر امورخارجه فرانسه نیز در پایان ژوئن در مجلس سنا،

ناپذیر، ما را از ایجاد دولت صورتی برگشتکه بهبود  . گفته محکوم کرده
 .»اقتصادی، دور خواهد کرد یسیاسی و هم جنبه یفلسطین پایدار، هم از جنبه

در باره این  AFPSفلسطین -برتران ِهیربُون، رئیس انجمن همبستگی فرانسه
یتشویق کرد. من  او را با دو دستباید «گیری گفت موضع   ».گفتمبهرت از این 

ایندگان مجلس اروپا اینده از گروه  حتی بهرت از آن، تعدادی از  از جمله چند 
 ٢٠٢٠، در اوایل تابستان »پیشجمهوری به «وابسته به حزب  Renew  پارملانی

ها نام ژیل بوآیه نآ ها] امضا کردند. و در میان فراخوانی را علیه الحاق [رسزمین
از نزدیکان ادوآر فیلیپ، نخست وزیر پیشین، پاسکال کانَفن، وناتالی لوآزو، دو 
وزیر پیشین دولت ماکرون، برنار گِتا، از مفرسان پیشین سیاست خارجی در 

دولتی فرانسه (فرانس انرت) یا استفان ِسژورنِه، یکی از نزدیکان تاریخی رادیو 
ایندگی پار  ماکرون ان مشاور به عنو  ملان اروپاکه در پائیز گذشته با حفظ سمِت 

  شدند. ریاست جمهوری منصوب شد، دیده می سیاسی در کاخ

ی مسئله ت، جای انون سکو داند. منشاء این قاین است که کسی این مطلب را 
فرانسه، دادوقال چند سمج در شبکهترین متحد البی در دورتری است. عمده

د یا است که باید حرف بزننهای اینرتنتی نیست، بلکه بیشرت سکوت کسانی 
نخست، روزنامه نگاران هستند. و این  یرسانی کنند و در ردهکم، اطالعدسِت 

 .همیشه در سطح انتظارات نیست البی به این متحد باارزش نیاز دارد، زیرا نتیجه
ند، سازمان«برتران هیربون اظهار داشت:  یافته بوده و متکی به آنان قدر

و کارزار  BDSحال: ممنوعیت ت صحنه هستند، اما باایندر پش های بزرگکار 
ستیزی بسیار موثر کل روبروست، تحرکات درباره یهودیبا مش بایکوت، عمدتاً 

  ».ارسائیل با موفقیت بزرگی روبرو نشد-فرانسهبود و فصل فرهنگی 
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گیری از امکانات ا، البی طرفدار ارسائیل، با بهرههدربرابر این نیمه شکست
  گذارد.ر فرانسه به مرحله باالتر قدم میفراوان مالی، د

  این گزارش یتهیه یدرباره

اینده مجلس و  ۷۳با  دست کم دو بار ده بخشیاین گزارش  یبرای تهیه 
اس گرفتم. شان درج شده است؛ چهار اینده پاسخ دادند که با نام ۵ سناتور 

سناتور اطالع دادند که پاسخ  اینده و ۸خصوصی پاسخ دادند. طور به ،اینده
رشکت دارای سهام در بورس پاریس (چهار رشکت  ۳۶دهند. من همچنین با ی

اس گرفتم و چن ینداشت) و بیست موسسه هیچ فعالیتی در ارسائیل د دیگر 
نه دریافت کردم و فقط سه  بار یادآوری کردم. چهار پاسخ منفی صمی

ها خررس با دهآ ن خصوصی تلقی شد. آ کم و بیش مفصل، که دو تای  یمصاحبه
ت، رهربان حزبنگار، روشنفکر، استروزنامه دیر مهای سیاسی، اد دانشگاه، دیپل

ر ها گفتگو کردم. انجمن نمسئوال موسسه و  ن ها مایل شدند پاسخ آ کمی از ش
اوریان بیستشدت مخالف بودند تا برای انتشار در دهند و چندنفر هم به

  .صحبت کنند یکمو

ها در نآ سپاسگزارم. نام  ،کردند گریمن از کسانی که بدون پیشداوری روشن
اصلی این موضوع:  بازیگررسارس این گزارش خواهد آمد، همچنین نام چهار 

ایندگی نهادهای یهودی د فرانسیس کالیفا  ر فرانسه (کریف)،رئیس شورای 
 مسئول دفاع در پالتفرم ، آلیس گارسیامدیرعامل النت فرانسه آریه بِنِسمهون
رئیس انجمن همبستگی  لتی برای فلسطین و برتران هیربونسازمان غیردو 

پاسخ  یر دموکراتیک، لزوم شهروندی برافلسطین. همچنین، در یک کشو -فرانسه
 ،ها متشکرمنآ . از استقبال نکردندها و برخی دیگر، به مطبوعات وجود دارد. آن

یک روشن است که روزنامه نگار  یمن، وظیفه یکنم. به دیدهارشان را تایید 
  نظر نکند.نظری رصفاین است که از هیچ نقطه
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ریت خطرناکی است و این کار، مو أ م زه، انتقاد از ارسائیل در فرانسهامرو 
کنند حتی طرح هر پرسشی ظاهر، برای کسانی که تالش میکم بهدسِت 

درباره سیاست حکومت ارسائیل را ناحق نشان دهند، پیروزی بزرگی است. 
ابط ها به سود رو به فراموشی سپردن رسنوشت فلسطینی ایده روشن است:

نظر افکار عمومی فرانسه با این نقطه همه،سیاسی و اقتصادِی نوپا. و بااین
  سازگار نیست.

من بیش از حد وراجی «شنوید، به قرار زیر است: هائی که از مخاطبان میپاسخ
ی«، »مکرد سخی به ش خواهید چه پامی«، »کنمدر مورد این موضوع صحبت 

ً «، »بدهم؟ ، »ایل ندارم با ش گفتگو کنم در زمان حال کنید کهدرک می حت
در «ترین پاسخ این است: دوستانه و، »ش حق دارید، اما جنگ مغلوبه شده«

ایندگان منتخب مر أ ِرصِف گفتگو با صاحبان ر ». تان موفق باشیدپژوهش دم، ی، 
نسه اروابط بین ارسائیل و فر  یکارفرمایان، روزنامه نگاران و روشنفکران، درباره
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لی (زیرا حتی ا ییا درباره کند) که ستفاده از این واژه ایجاد بحث میالبی احت
کنند، مرتادف با قبوِل خطِر انزوای شدید است. برای دفاع از ارسائیل تالش می در

 فوریه و یاین گزارش و بررسی، از طریق ای میل و تلفن و در فاصله یتهیه
ابا تقریبا دویست  ،۲۰۲۰نوامرب  های س گرفتم. کمرت از سی نفر به پرسشنفر 

  من پاسخ دادند. 

  حرفی برای گف نیست. یعنی، مزاحم نشوید

  

  هشتمین فروشنده اسلحه در جهان

ی است که به منشاء این، روابط بین فرانسه و ارسائیل داستان دراز باوجود
ای تازه پیرشفت ۱۹۴۸سیس دولت ارسائیل در سال أ گردد و با تصهیونیسم برمی

آور سفأ بین، سیاست کنونِی ارسائیل تافت. برای بسیاری از شاهدان روشنی
رویای صهیونیستی چه زائید؟ ماشین«کند که می است. رونی برومن ارزیابی

  ».های زرهی کاترپیالر و سیستم مراقبِت مخالفان

املللِی های بینانستیتوی پژوهش«است: برطبق آمار واقعیتی که بر ارقام استوار 
اسلحه در جهان است و سهم  ی)، ارسائیل هشتمین فروشندهSIPRI» (استکهلم

ا در حال افزایش است. به گزارش  این کشور در این بازار دا
)، فروش سه رشکت تسلیحاتی International Peace Research Institute»(سیپری«

 Israel Aerospace»(ئیلصنایع فضائی ارسا«)، Elbit Systems»(اِلبیت سیستم«کشور، 

Industries (رافائل«) و«Rafael میلیارد یورو)  ۷میلیارد دالر ( ۷/۸از  ۲۰۱۸) در سال
 تجاوز می کند وهر سه رشکت در فهرست صد کمپانی بزرگ تسلیحاتِی جهان

  که استیتوی سوئدی تنظیم کرده، قرار دارند.

شده است. او که  رگدر بیت املقدس متولد و بز  ۱۹۵۰رونی برومن در سال 
بود و سپس نظریه» زشکان بدون مرزپ«ها رئیس سازمان پزشک است، مدت

او را وجدان بزرگ می گردید، اضطرارِی انسانیپرداز خدمات نیکوکارِی 
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دلخور نشود). او مردی باز و کنجکاو است  د(امیدوارم که به خاطر این واژهنامن
ادگاه د یمستندی درباره یم برجستهبا همکاری ایال سیوان، فیل ۱۹۹۹و در سال 

 آیشمن در«با اقتباس از اثر هانا آرنت، » یک متخصص«نام آدولف آیشمن به
راطِی ارسائیل تنها کشوِر راست اف«دهد: اند. او توضیح میساخته» اورشلیم

گیرد. این یک دموکراسی مورد تجلیل قرار می مثابهآشکارا نژادپرست است که به
تیک ویژهامر، یک موفقیت  ای برای ارسائیل است، اما موفقیتی قابل دیپل

شوند، از رفداران ارسائیل دور میتردید: زیرا یهودیان آمریکا با رسعت زیاد از ط
 اپرچم ارسائیل و جمع آوری کمک مالی برای ارتش ارسائیل در کنیسه های آمریک

ر فزاینده  ودیان در رسارس جهان، این مسئلهی از یهاخربی نیست و برای ش
  ». کندمخمصه ایجاد می

  فلسطینی» تروریسم«

اینده مجلس شه و نه فقط در فرانسه و ایاالت متحده.  رگِوندال روئییار، 
یک «گوید: می» پیشجمهوری به«لوریان واقع در استان موربییان از حزب 

کنند جواِن عرب آن را حس میاری ازنسل عدالتی وجود دارد که بسیاحساس بی
رنجش و  امر،ه از جهان بسیار اهمیت دارد. اینو این واقعیت در این منطق

کنم که که یکی از گویم، تصور میی این را میکرده است. وقت بُغضی ایجاد
ن، حاکی از . نوگرائی کامل است جنگجویان قدیمی هستم، درحالی که این گفت

لط و چنین ها، چنین درِک غبه حقوق فلسطینی عدالتی نسبتبا این حس بی
های تصمیم آثاربه  که نادرست استشمریم، درحالیتحقیرهائی را ناچیز می

فلسطین حاشیه-هیم. کشمکش ارسائیلسیاسی در کشورهای عربی اهمیت ند
  ».ای مرکزی استای نیست، مسئله

کنند تا آن را میارسائیل و هواداران آن هرکاری و باوجوداین، البی طرفدار 
یسم ای از نربدگسرتده بین ترورن داده، به فراموشی سپرده و حلقهمعمولی نشا

ای از اکی تشبیه کنند که در آن هر گونهو به خ اسالمیست و غرب قلمداد کرده
ده که از سوی دیگر بیهو  –یهودی ستیزی با پوشش ضدصهیونیسم رشد می کند 

   . -آن را نادیده گرفت یخواهد بود که وزنه
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ب در مناقشه تغییر یافته است. در طول بیست سال، جدول تجزیه و تحلیِل غال
یه اشغال را به عنوان خلق فلسطین عل یپس، طرفداران ارسائیل، مبارزهازاین

های مراقبتی را که دهند. ارسائیل سیستمهای تروریسم نشان مییکی از شکل
startup nationن های اشغالی علیه گفت، در رسزمینکه برومن می هگون، ه

ها آزمایش کرده است، در رسارس جهان، به کشورهائی نظیر چین و یا فلسطینی
ونه های دموکراتیک نیستند، خواهد فروخت.   عربستان سعودی که حت 

  »البی یهودی وجود ندارد«

یهودیان بسیاری با نباید این نکته را فراموش کرد که از پایان قرن نوزدهم، 
اند، و پیش از همه فعاالن کمونیست و هیونیسم سیاسی به مخالفت برخاستهص

، یا مارتین بوبِر، فیلسوف بزرگ و دانشمند الهیاِت یهودِی  ٣ی] بودندی[سندیکا
یآملانی  توان دولتی در فلسطین ایجاد کرد و که معتقد بود که بدون عرب ها 

سال  ۷۰کرد که امروز به رغم بیش از مبارزه میای دولتی واحد و خیالی بر 
من «اش با عنوان رود. بوبر که اثر عمدهسازی، امکان عملی شدنش میمستعمره

یالعادهحت تاثیر قرار داد، با شخصیت فوقمارتین لوتر کینگ را ت» و تو اش، 
یک رسزمین و دو خلق « توانست صهیونیسم را بدون عدالت تصور کند و در 

چه آن«نوشت: شار مجدد یافت) با همه نیرویش میانت ۱۹۸۵(که در سال » 
توان یآموزد، که در هیچ کتابی دس" به سادگی و با قدرت به ما می"کتاب مق

آن را یادگرفت، این است که حقیقت و دروغ وجود دارند و موجود انسانی 

                                                           
 BUNDبوند،  -  ٣

در ویلینیوس تاسیس  ١٨٩٧اتحادیه عمومی کارگران یهودی لیتوانی، لهستان و روسیه (بوند) در سال 

شد. این سندیکا ضدصهیونیست، الئیک و سوسیالیست بود و در بین دو جنگ جهانی، نقش مهمی 

 در لهستان ایفا کرد.

  : برای اطالع بیشرت، می توانید به کتاب زیر مراجعه کنید

 Le Yiddishland révolutionnaire, d’Alain Brossat et Sylvia Glinberg, Syllepses, Paris, 

2009. 
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د دارند و که عدالت و بی عدالتی وجو  ناگزیر است جانب حقیقت را بگیرد؛
  ».عدالتی استانسانیت در گزینش عدالت و طرد بیرستگاری 

کند (و چند نفر ای که برومن از آن صحبت می»مخمصه«اما کسی حق ندارد 
مرت ند، ککن اعالم موضعدرمالء عام  نددیگر در فرانسه، و تعداد کسانی که حارض 

که گویندال روئییار » عدالتیبی«شود، درست برخالف ایاالت متحده)، و کمرت می
(تعدادشان بیشرت از آن است آورد اینده دیگر مجلس را به عصیان میو چند 
ا جریان ، را بر زبان آورد زیر هستند)ش را کرد، ولی ساکت تصور توان که می

ئیل های عمومی مسلط است. امروز، انتقاد از ارسامساعد با ارسائیل بر بحث
کنند برای کسانی که تالش می ظاهرم بهکماموریت خطرناکی است، و دسِت 

ل، برای مثا حتی حقانیت خود اصطالح را ازآن بگیرند، موفقیت بزرگی است.
را » ؟آیا مجاز است از ارسائیل انتقاد کنیم« ۲۰۰۳پاسکال بونیفاس، در سال 
املللی و اسرتاتژیکی الفون). مدیر انستیتوی روابط بینمنترش کرد (انتشارات ُربر 

)IRISعت یهودیان  البی یهودی وجود ندارد،«نویسد: ) در این کتاب می زیرا ج
 که در آن د دارد،البی طرفدار ارسائیل وجو «، اما یک »گون استفرانسه گونه

  ». البته یهودیان وجود دارند وهمچنین کسانی که یهودی نیستند

هیچ «که کند کند، مالحظه مینی فاس، هنگامی که امروز صحبت میپاسکال بو 
تر شده است. بحثنسبت به هفده سال پیش وضع بغرنج چیز تغییر نکرده، اما

آیا مجاز است از ارسائیل  برای انتشار " ۲۰۰۳تر شده اند. من در سال ها سخت
؟" با مشکالتی روبرو شدم، اما برای انتشار "روشنفکران تقلبی" در انتقاد کنیم

ها، مان، برای بسیاری از رسانهزآن ادشواری های بیشرتی داشتم. و  ۲۰۱۱سال 
ر می   ».آیمشخص نامطلوب به ش

  اسالم هراسی، بهرتین پروپاگاندا

ه ضاع منطقو کارشناس آگاِه او  سپس، طنینی وجود دارد که یک استاد دانشگاه
 یدربارهدهد: بحث و جدل هائی ساده بازتاب می(با حفظ هویت) با واژه
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اسی های سیکند که جریانرا تغذیه می» ٤جدائی«الئیسیته طرح الیحه درمورد 
 بین«که به آن برمی گردیم) به آن دامن زدند.  »بهار جمهوری خواه«(به ویژه 

نان  تهاجم علیه هواداران فلسطین در فرانسه و تهاجم علیه حجاب و مسل
هراسی را توسعه ستند که اسالمه ارتباطی وجود دارد. در نهایت، افراد واحدی

فلسطین را به فرانسه صادر می-ئیلطور متناقضی مناقشه ارسادهند و بهمی
  .»کنند

ها نیست، بلکه یل، این یک موفقیِت ارزشپس، برای محافل نفوذ طرفدار ارسائ
های ارزش بسیاری از سایتکم نسبی است. با تبلیغات بیدسِت یک پیروزی 

 ,JSSNews, Le Monde Juif.info، نظیر فرانسوی زبانِ  ارسائیلیِ اینرتنتی 
dreuz.info  کردند، و به ستوه آوردن و جعل خربکرده و اخبار را تحریف میکه

ن«و » عرب«فاصله بسیار داریم. علیه  دروغ متوسل می شدند، د ، نبای»مسل
  کوتاه آمد.

عت فرانسه های زیر نفو اما، فعالیت این سایت طور زبان ارسائیل، بهذ ج
تبار هزار یهودی فرانسوی ۵۰د. تقریبا شو خودشان انجام می در درونمحدودی 
های دارای نهها در خاکنند و بخشی از آنهای مستعمره زندگی میدر شهرک

های ها شبکهشوند. آنصور با تورهای سیمی سخت دلتنگ میمح تهویه هوا و
عی را از  لحنی ها را با اند و آنه ارسائیل پر کردهمربوط ب» ربهایخ«اجت

، شایع کرده بودند ۲۰۱۴کنند. برای مثال، در سال آزاردهنده، به تکرار پخش می
ها کتک زده و زنده زنده سوزاندهفلسطینی را، خودِ  خِدیر جوانکه محمد ابو 

  نشینان] اعدام کرده بودند.حالی که او را کولون ها[مستعمره اند، در

                                                           
 :توضیح مرتجم - ٤

از جمهوریت است. دولت فرانسه هدف از تهیه این الیحه را مبارزه با » جدائی «اشاره به الیحه موسوم به 
عت ها و فرقه  های مذهبی و تعرض به شهروندی اعالم کرده است. دولت فرانسه می گوید که جداشدن ج

عتی و توسعه اسالمیسم رادیکال و تحکیم احرتام به اصول جمهوی  این الیحه قانونی جهت پاسخ به انزوای ج
 فخواهی و تغییر قوانین کیش ها در فرانسه تدوین شده است. این الیحه با اعرتاض زیادی از جمله از طر 

 احزاب چپ مواجه شده و هنوز به تصویب نرسیده است.
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  START UP NATION جاذبه

ایندگان مجلس و منتخبان شوراهای شهری  حتی بیشرت ازآن، از چهارسال پیش
ارسائیل دیدار  بار)، ازآن هیدالگو شهردار پاریس (چندین از جمله –و استانی 

های مورد بازدید ها نسبت به مکانهای زیبائی که گواه عشق آنکرده و عکس
کنند های تبلیغاتی انتخاباتی منترش مینامهت در سایت های خودشان یا روز اس

 اندفوذ غیرقابل انکارشان انتخاب شدههای خربنگار که با توجه به نیا سفر گروه
دهند که روابط ها نشان میویژه مدیران رشکتو بهکه بعدا خواهیم دید، 

طور . مسلم است که بحران بهداشتی، بهارسائیل در حال تغییر است –فرانسه 
است. و سفرهای اکتشافی نقطه پایان زدههای اطالعاتی بر این ماموریت موقت

های رشق فرانسه را ، یک هیئت از مدیران کمپانی۲۰۲۰ بهار قراربود در مثال
 ۱۸۵، ۲۰۱۸همراهی کنم که سفر به بعد موکول شده است. اما، در اکترب 

ایل «های استان رشکتای سفری اکتشافی که اتحادیه کارفرمای استان برُتانی بر 
روزنامه  آویو شد.سه] سازماندهی کرده بود، وارد تل[در غرب فران» و ویلِن

ها را شیفته کرد. در این دیدار از رسمایه ارسائیل آن«نوشت که » غرب فرانسه«
از کارفرمایان برُتانی  یکی». گذاری، بازار و نیز جنگ و مناقشه صحبت شد

بیش وجا کمکمی نگران بودم، فکر می کردم آن من در آغاز،«کرد تعریف می
اندازها او را شیفته کرده بود، مخاطبان خوش برخورد و هتل چشم». جنگ است

  ها دلچسب بودند.

 بازار ارسائیل کوچک ولی پویاست و حضور اقتصادی فرانسه در آن ناچیز است.
ای از موربیان خانوادهال، سفیر وقت فرانسه در ارسائیل،که تبارش به ِهلِن لو گ

می رسد، از کارفرمایان برتانی در باغ محل سکونتش پذیرائی کرده و آن ها را 
ونه  منطقه «را دنبال کرده و دراستان برتانی،  startup nationتشویق کرد که 

بسازند. در برنامه، نه خربی از سیاست است و نه از فلسطین، یا » استارت آپ
 ، همچنین۲۰۱۹دادوستد و محیط زیست. در سال  بین برحسب اتفاق، ارتباطی

هیئتی از مدیران کمپانی های بزرگ فرانسوی، از جمله رهربان گروه غول پیکر 
نی، ارتباطات و رسانهبوئیگ (در قلِب بازرگانی و قدرت،  ها) از رشکت ساخت
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 مجذوب استارت آپ نیشنآن جا دیدار کرد. همه از سفر پاگشائی در زیر و بم 
  برگشتند.

سی اقتصادی کارش را انجام میدر تل آویو، دی  Businessدهد. شعبه محلی پل
France ماموریت دارد رسمایه گذاری فرانسه  وابسته به وزارت امور اقتصادی

عزیز است،. این در خارج را همراهی کند، امری که برای امانوئل ماکرون بسیار 
  عالقمندند در ارسائیل توسعه یابند.هائی است که اداره مخاطب رشکت

که سال هاست در ارسائیل فعالیت دارد،  از یکی از مدیران رشکت های فرانسوی
در صحبِت تلفنی در مورد فلسطین پرسیدم، پاسخ نداد. سوال خود را تکرار 

میدم. فهکردم. به سکوت ادامه داد. برای سومین بار سوال را تکرار کردم و سپس 
تفاوت است. کمی بعد در گفتگو مسئله را تائید کرد ین مسئله بیاو نسبت به ا

ی« هائی هستند که به تجارت کند، ارسائیلیاقتصاد را سیاست رهربی 
ها کاری با م هستند که به تجارت مشغولند، آنهائی هنیمشغولند، فلسطی

اینده از یک ». دیگر کار کنند.ها فقط خواستارند باهمنتانیاهو ندارند، آن
شان درباره مناقشه در مورد موضع حزب» جمهوری به پیش«مجلس از حزب 

او رسد که بین مواضع همکارا ن لسطین سوال کردم، زیرا به نظر میف-ارسائیل
ایند  در پاریس» باشگاه اتحادیه متفق«که در  نظیر سیلَون مایار گان در کنار 

که با استواری شود، و گوندال روئییار با لبخند ظاهر می» های مستعمرهکشهر «
کند، تفاوت فاحش وجود دارد. او نیز ها مخالفت میبا گسرتش این شهرک

ه سه نقط«او با تکرا ر  سکوت اختیار کرد. من سوال خود را دوبار تکرار کردم.
  عدم پاسخ خود را توجیه کرد.» ... کوچک

    »سمیتیسم بازی کردتوان با آنتیی«

انسه شبیه های پیروزی طرفداران ارسائیل در فر نشانهها به دیگر  این سکوت
اینده اهالی ِسن َسن نتین اُوتَن  با » فرانسه نافرمان«حزب  ُدنی ازاست. کلِ

رفته، با رسد که فلسطین آرمانی است ازدستبه نظر می«گوید: خشم می
سمیتیسم) متهم شوی. ستیزی (آنتیترسی که به یهودیدرگیرشدن در آن، می

این، افکار باوجود». این اصال درست نیست، این کار یک جائیش اشکال دارد



24 
 

کند. بهر پشتیبانی از فلسطین پافشاری میعمومی با این ایده توافق ندارد و ب
اتحادیه «سفارش به ۲۰۱۸ایفوپ در ماه مه  یسسهؤ موجب یک نظرسنجی م

در عدم  که ارسائیل«انسویان معتقدند فر  %۷۱، »دانشجویان یهودی در فرانسه
این نکته را کمرت اعالم  ».ها، مسئولیت سنگینی دارندوجود مذاکرات با فلسطینی

، %۶۹عقیده از ارسائیل داشته و به» صویری بدت«ها آن %۵۷ کنند ولیمی
 دهد سیاست اشغال وی است که به ارسائیل امکان مییایدئولوژی«صهیونیسم 

ها اما، آن». های فلسطینی خود را توجیه کندسازی در رسزمینشهرک یادامه
خاطر هراس از این دهند، شاید بهد این موضوع، کمرت کُِنش نشان میدر مور 
اند و در سمیتیسم ایجاد کردهنتیآ ای است که بین ضدصهیونیسم و ملغمه

سم ضدصهیونی«از فرانسویان،  %۵۴اذهان بسیار وجود دارد. در واقع برای 
  ».ستیزی) استمیتیسم (یهودیسشکلی ازآنتی

است. ندی با موفقیت آشکاری روبرو نشدهچنین ترف وانگهی، در این مورد نیز
 Internationa Holocaust Remembrance«با الهام از » ی مایارالیحه«

Alliance «ت)، ضدصهیونیسم را بر املللی برای یادمان هولوکاس(اتحاد بین
ی أ ر  ۴۳و  ۷۲ی موافق در مقابل أ ر  ۱۵۴و الیحه با تیسم افزود سمیتعریف آنتی

اینده که  ۳۰۰اینده به تصویب مجلس فرانسه رسید.  ۵۷۷ممتنع از مجموع 
 ی گیری رشکت نکردند و این کارأ ن از حزب رئیس جمهور بودند، در ر بیشرتشا

 بِنباسا، هاست، به آن خواهم پرداخت. اسِرت شکاف واقعی در بین آن ینشانه
سمیتیسم بازی توان با آنتیی«نویسد می» اروپا اکولوژی سبزها«ر گروه سناتو 

آوریم. ر کرد. انتقاد از ارسائیل را از چنگال تبلیغاتی حکومت کنونی ارسائیل د
  ». سمیتوجه آنتیهیچبه یک انتقاد سیاسی، نه

ر ُسنَت و آن زمان د) که ۲۰۰۹(سال » بودن پس از غزهیهودی« یاما، نویسنده
شدن چنان دچار این یهودیان با ارسائیلی« پرسید، چگونهمیراِث بوبر از خود می

بودن را فراموش ن یهودیرکنخستین اصول اخالقی،  اند کهفراموشی شده
او به روزنامه هآرتس  کند. تابستان گذشتهزوی حس می، گاهی خود را من»؟کنند

کنم، به این معنی است من از آرمان فلسطین پشتیبانی می این نکته که «گفت 
ن اسرت بنباسا، تاریخ». ترین فرد برای یهودیان فرانسه نیستمکه محبوب دان، ه
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یهودی پیرشفتقدر از افزایش نژادپرستی در ارسائیل و فرانسه نگران است که از 
هاست از آبشخور النفسی که سالاین که افراِد ضعیف در کشور ما.ستیزی 

افراطی آلن سورال یا همقطار ی فعاِل راسِت های تجدیدنظرطلبانهوحشیگری 
پیشه کمدی پیشین، اشباع شده اند، بر روی شبکه های اینرتنتی  او، دیُو دونه، ه

یخن میو گاهی در خیابان، از ضدصهیونیسمی س تواند عورت بیگویند که 
  یک امر بدیهی است. ارادگی ضدیهودی آنان را بپوشاند،

داران ارسائیل تا این حد در شکار دیگری نیز وجود دارد: هرگز، هواآ اما، نکته 
فل مح«نامید یا واژه » البی«ها و فضای عمومی فعال نبودند. می توان آن را نهاد

را ترجیح داد، بحث بر رس یک مسئله معناشناختی نیست، بحث » های نفوذی
 »طرفدار ارسائیلی«رسد که تندروی فعالیت عمیق ینظر سیاسی است. به کامالً

ق مجلس شورای ملی یا سنا، یا در شوراهای شهرداری پاریس ا نیس ی را در اع
های بازرگانی و تحریریه مطبوعات را خوب سنجیده یا شهرهای بزرگ دیگر، اتاق

  باشند شده باشد.
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بتدا نظامی ا ئیل در فرانسه،  ر ارسا ء البی طرفدا ود: صنعتی ب-منشا
و مه تانک   ، پی نیز طراحی و ساخت مرکز هستهفروش هوا ت و 

به طور کامالً نه ای دیمونا  امکان دا محرما ئیل  به ارسا ب که  د 
ل دوگل به زد. ژنرا ی بسا به ت محضا ری کسب قدرت،  پر جارت 

د که در سال یان دا ا را به ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های دهه پ ، فرانسه 
تبدیل کردها ینخستین فروشنده ئیل  به ارتش ارسا   بود.سلحه 

ئیل در فرانسه، در نهایت بازگشت به منشاء البی طرفدار ارسا
های باروت را دنبال کنید. در سالای است، کافی است بوی کارساده

ی فرانسوی که به ارسائیل های یهودی سازمان، کارِ عمده۱۹۵۰ دهه
ً توجه می در طرح صهیونیستی  کردند، نیکوکارانه بود، گرچه عمیقا

مر در مورد  ایندگی نهاده«غرق بودند (این ا ای یهودی شورای 
ی» کریف –فرانسه   [دوم]کند، که پس از جنگ جهانی صدق 

ت فرانسه نفوذ داشت). این سهنگامی تاسیس شد که حزب کمونی
ردم کاری نداشتند و حتی با رسانهرسوصدا بوده و با مها، بیسازمان

کردند یهودیان فرانسه را بسیج کنند و ها کمرت از آن، و تالش می
فروختند. البی طرفدار ارسائیل محصوالت کیبوتس ها را به آنان می

بتدا نظامی دموکرات -یالسوسصنعتی بود و ماهیتی -در پاریس، ا
-مونوری، سیاستمداررادیکال-ها موریس بورژِسداشت. در میان آن

ت دول یسوسیالیست که همراه با رئیس دفرتش، آبل توما شیفته
سازی که جنگنده  یهودی شد، یا مارسل داسو، صاحب صنایع هواپی

ئی » ۴میسرت «  و همچنین فرانسه بودآن، گل رسسبد صنایع هواپی
ِلی، رئیس ستاد، رسهنگ چند افرس عالی ا ُل  ی لوئ مقام مثل ژنرال پ
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ن  رمانژَ اندرکاران فروش تسلیحات سیریل الُو از دست-و ژنرال پییِ
  شدند.دیده می

های شکاری میسِرت ارسائیل هر چیزی می و  ۴خرد: مثل هواپی
. ، اما دست باال را هدف  . ت . ِم ایکس، موشک، مه اوراگان، تانک آا

ی که در آن زمان، فرانسه بهسال گرفت، یعنی  طور جدی در حال ح ا
در صحرا،  ۱۹۶۰بار در فوریه برای نخستینرا آناش بود و تهیه

باحضور مهندسان ارسائیل آزمایش کرد. َونسان نوزیی آن را در 
 به تفصیل تعریف ۱۹۴۸-۲۰۱۸ارسائیل، -تاریخ محرمانه، فرانسه«

Les l انتشاراتکند (می iens qui  l iberent ،۲۰۱۸(  .   

 ». . ، جای عالی. ا   »دیمون

فان ۲۰۱۱در ژانویه   گال هِ ، استِ ل پس از مصاحبه با آبراهام ِس ِس
انتشار کتاب کوچکش  هنگام، »سوِی دیگر« یبرای مجله

با  بود،ه را که از آن جا بازدید هم کردهاوضاع غز  »برآشوبیم«
تی  شد.  اوآمیزی به موجب حمالت خشونت کهنکوهش کرد  تندکل

به  ۱۹۵۰ یی سال های دههکرد که چگونه فرانسهاو تعریف می
ی بسازد. ب ا ت بود او در آن ارسائیل کمک کرد تا  هنگام، دیپل

ر مندس  فرانس-و با چند رهرب جمهوری چهارم از جمله گی موله، پییِ
] آن زمان ۱۹۱۷ -۲۰۱۳سل [هو کریستیان پینو دوستی داشت. 

منزله چیزی تلقی شد که ما موظفیم این کار به«کرد میتعریف 
انجام دهیم، یعنی به ارسائیل مدیونیم که دولتی است که ما ایجاد 

کنیم. ما باید به آن ما دوست داریم و ما پشتیبانی می کرده ایم،
را محارصه کرده ، جهان کمک کنیم چراکه جهان خطرناک عرب آن

است. از نگاه ما، این یک سالح دفاعی عربِی که ما را نگران ساخته 
ن طوری که فکر میبرای ا بود، ه ه یک کردیم برای فرانسرسائیل 

ی کردیم که سالج هسته ای اسلحه سالح دفاعی است. ما فکر 
این د داشتیم و میحالتتهاجمی است و در  گفتیم ، به ارسائیل اعت

  ».:آری، دیمونا، خوب است
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ی ۱۹۵۴از سال  ، پژوهشگران ارسائیلی با کمیساریای انرژی ا
و از نزدیک ساخت نیروگاه هسته ای  کردندکار می CEAفرانسه 

نزدیکی شهر آوینیون [جنوب فرانسه] را که قرار بود » مارکول«
رغِم اطالع به کردند. سپسم فرانسه را تولید کند، دنبال میپلوتونیو 

 ایو بخش هسته CEAو مهندس فرانسوی  تکنسین ۷۰۰آمریکائیان، 
ُن ن گوب ِستوم و تامسون ٥رشکت َس در نهایت  ۱۹۵۸از سال  و نیز آل
وا ح ِرئِش بِ و مستقر شدند (داوید بنخفا در  ِگ لی نِ گوریون و گولدا وا

از اطالع دادن به آمریکائی ر  یِ موران أ ها خودداری کردند، اما مما
ها در کار ساخِت گذاشتند). آنجریان میسیا دولت واشنگ را در 
ید رای تولرضوری ب جداسازی پلوتونیومِ  ییک رِآکتور و یک کارخانه

ی در دیمونا ب ا که مکانی پرت بود و در آن زمان دسرتسی  یک 
در محل  شاغلهای سیار دشوار، رشکت کردند. فرانسویبه آن ب

ن، برای ایزگم کردن کارت هویت  های مهجعلی داشتند و ناساخت
 رسید. اینشان میز توقفی در آمریکای التین به دستآن ها پس ا

یک پیروزی برای البی ارسائیلی در پاریس بود، ولی موفقیتی بسیار 
ز (از برای عم « TOP-SECRET »محرمانه  رِ پِ لیاتی بود که شیمون 

ً  بحز  دند، بو سوسیالیست  کارگر ارسائیل) با یاری کسانی که عمدتا
  کرد.هدایت می

درین،  در زمان «دهد: وزیرخارجه پیشین فرانسه توضیح میهوبر ِو
 انی از ارسائیل عمومی و منظم بودجمهوری چهارم فرانسه، پشتیب

ری در کشورهای عرب  و خود این جمهوری در چندمناقشه استع
ر تنگاتنگ بود، به طوری  درگیر بود. همکاری نظامی با ارسائیل بسیا

و . ا»یک دفرتکار در وزارت دفاع [فرانسه] بود دارای ه شیمون پرزک
گوریون بود و بعدها رهرب حزب که در آن زمان، همکار نزدیک بن

کارگر، چندبار وزیر و رئیس جمهور شد، درواقع دفرتی در هتل 

                                                           
نی  – - ٥ ا کمپ م  ا ای«ن گوبن هسته  به »سن  بعدها   ،»( ها (کوژِما نی معدن  نی همگا ا » کمپ

COMPAGNIE  GENERAL DES MINES (COGEMA)  وا آرِ ن  ز ا ا پس  و  AREVAو 
و ن ورا ا ینک  است. ORNANO ا ل شده  بدی   ت
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ن دومینیک در پ ، در کوچه َس اریس داشت، مکانی که بخشی بریِنئ
جا  وزارت دفاع در آنوری و نیز دفرتدار جمههای یراقگندهاز کله

  قرار دارد. 

ز ماموریت داده بود  رِ پِ که تسلیحات فرانسوی حکومت ارسائیل به 
ایجادکند.  ای موثر و بسیار حرف نگهدار و تودارخریده و شبکه

ریک شیلو، تاریخ روابط بین فرانسه و «دهد دان توضیح میفرِِد
بر روابط ارسائیل همواره پرشور بود و در آن هنگام، این رابطه 

ن با  ۱۹۵۰های دهه گونه که پرز در سالخصوصی متکی بود، و ه
نه انجام داده ایجاد شبکه های متکی بر پیوندهای قوی و صمی

در  ویژهیادی وجود داشت، بهبود، کارائی داشت. شیفتگی متقابل ز
برعکس،  [بخش فرانسوی انرتناسیونال دوم]. اما ٦ SFIOهای هشبک

نیست های ناشی از مقاومت یهودی فراحزبی بوده، صهیو شبکه
ه باور داشتند که عمیقا در نبودند و به یهودیتی جمهوری خوا

صورت، گیرد پس درایندان نتیجه میتاریخ »جمهوری ریشه داشت
   ٧البی بسیار دور بودند. یاز ایده

ئتالف  یه نارص جنگیا   عل

ل و ارسائیل اندکی بعد بههِ داستان عاشقانه بین استفان  پایان ِس
ها دیوانه ، ارسائیلی۱۹۶۷از سال «گفت می ۲۰۱۱رسید. او در سال 

ند -اما داستان عاشقانه بین البی نظامی». شدند صنعتی قدر
گفت برای دفاع از خود انسوی و بخش کوچکی از کشور که میفر 

ادامه داشت. از نقطهنیاز مربم به  ائیل، رابطه نظر ارس اسلحه دارد، 
ز تسلیحاتی شکل گرفته بود، نیا یچیزی برپایهبا فرانسه پیش از هر 

                                                           
دوم - ٦ ل  ا سیون ا نرتن ا نسوی  لیست ۱۹۰۵-۱۹۶۹( بخش فرا ا به حزب سوسی بعدها  که   (

شد. دیل    تب
کتاب  - ٧ ده    André Versaille, 2012-La politique française à l’égard d’Israël (1946 ,(1959نویسن
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ائتالِف «ساخته،  F . SCHILLOبر اصطالحی که فردیک شیلو و بنا
های طوالنی اولین فروشنده اسلحه به بود. فرانسه، مدت» نربد

ارسائیل بود، و به کمک فرانسه و با تکیه بر میراژهای ساخت داسو 
  شد. پیروز ۱۹۶۷بود که ارسائیل در جنگ ژوئن 

مقام و افرسان ارشدی که با تسهیل چند نفر از کارمندان عالی
کمرت کار درگیرشدند، این کار را ستیابی ارسائیل به اسلحه، در ایند

ئوپولیتیکی انجام دادند. گرچه برای ایدئولوژِی و بیشرت به دالئل ژ 
های ، اما به طبقه سیاسی سالکردندطور محرمانه کار میها بهآن

ل، مدرس دانشگاه و طرفدارِ  ۱۹۵۰دهه  تکیه داشتند. فردریک آنِس
خود  یی الئیِک چپ همه وزنهفرانسه«فعال ارسائیل اظهار داشت: 

از ارسائیل و شناسائی دولرا برای  به  ۱۹۷۹ت در سال پشتیبانی 
 SFIOهائی چون رامادیه، بلوم و بیشرت رهربان کاربست و شخصیت

امپراتوری وحضور  درآن رشکت داشتند. فرانسه در منطقه "شام"،
ئم دارد و وزارت امورخارجه در این مورد بسیار فعال است. سپس،  دا

ویژه بر ائتالف نربد علیه نارص بهدر موقعیت آن زمان، این رابطه 
یر، الجزایر،  مر، سه دلیل داشت: الجزا تکیه می کرد. و این ا

  ». الجزایر

تا در وهلهاقع، فرانسه به ارسائیل اسلحه میدرو  نخست،  یفروخت 
ل عبدالنارص شکَ  ج د، چراکه رهربان رئیس جمهوری مرص را بِ َ ن
بخش [جبهه آزادی FLNکردند نخستین پشتیبان فرانسه فکر می
  خواندند. می» هیتلر جدید«ارص است و او را ملی (الجزایر)] ن

اطالع سه از مسئله فلسطین بیافکار عمومی فران های زیادمدت
هنگامی حتی  ها کمک کردشده باید به ارسائیلیبودند. هرطورکه

ثر البی مشخصی نیست، کند. اینکه فلسطینیان را اخراج می کار در ا
خاطر منافع مشرتکی است که به آن خوب پی برده بیشرت به بلکه

بتدا به خاطر مخالفت با نارص و ناسیونالیسم عرب، سپس  اند، و ا
دوگل  ۱۹۵۹صنعتی. از سال -برای دفاع از منافع البی نظامی
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مور مخفی أ ت. یک مای نداشآن پایان دهد ولی فایدهخواست به
ها، ائیلیان گفت: با ارس دوگل به نظامی«دهد: قدیمی توضیح می

     ».داریم، آرام آرامیک گام کمرت قدم بر می

مور أ ویژه نظامی بود. م، همکاری فرانسه و ارسائیل، به۱۹۶۷تا سال 
ها را ها بودند که ارسائیلیفرانسوی«گوید: مخفی فرانسوی می

آموزش دادند، دیمونا یک مدل فرانسوی است و شبیه به نیروگاه 
ها در ، ژنرال دوگل به همکاری فرانسوی۱۹۶۱اما از سال مارکول. 

یان داد و کار ساخت آن در سال  ن دیمونا پا  ».ام شد ۱۹۶۳ساخت
تصمیم گرفت به این وضع دوگل «کند که فردریک شیلو اضافه می

ه دهد و رابطه را عادی سازد. او معتقد بود که پیوندها خیلی  خا
را توسعه دهد، با جهان  اسرتاتژی "رشقی"خواست . او میقوی است

ن، ایقرار کند. باوجودای و جهان عرب دوباره پیوند بر مدیرتانه
  .»ولی کامال موجب شگفتی نشد غیرقابل انتظار بود ۱۹۶۷شکاف 

، رئیس کریف از سال   توضیح می ،۲۰۱۶فرانسیس کالیفا
 همواره رشیکی ۱۹۴۸الل در فرانسه، از هنگام جنگ استق«دهد:

نا اسلحه میکننده برای دولت ارسائتعیین داد، یل بود، به گروه هاگا
سپس بعدها، چرتبازان فرانسوی در جنگ سوئز رشکت کردند و 

 ۱۹۶۷کم تا سال و غیره. دسِت  ادامه یافت قراردادهای تسلیحاتی
 یکه با تحریم تسلیحات و جملهو جنگ شش روزه، چنین بود تا این

تا پایان دوره ریاست  یوحشتناک ژنرال دوگل گسست ایجاد شد. 
، روابط رسد  َ س حفظ شد. فرانسه دوستیجمهوری والری ژیسکارِد

حالی که ظهور و سپس در  دادنسبت به ارسائیل را کمرت نشان میاش 
ی مسئل ها مطرح ه فلسطین در فرانسه بیشرت در ذهنحضور دا

  ».شد

 ۱۹۶۷مطبوعاتی مشهورش در نوامرب سال  ژنرال دوگل در کنفرانس
زده کمی نیش» طلبقوم یهود، مطمنئ ازخود و سلطه«با گف  که

افزود که ارسائیل بود، به که  هائیدر رسزمین«صورتی هشداردهنده 
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ل می ع اِ یتسخیر کرده، اشغال  تواند بدون ظلم، رسکوب کند که 
 یانگیزد که به نوبهج باشد و علیه خودش مقاومتی برمیو اخرا 

  ». نامدخود تروریسم می

انشنینان کرد، که جِط فرانسوی قوی علیه اشغال تعییندوگل یک خ
یا بیش ز ایجاد یک دولت فلسطینی ادامه کم با پشتیبانیو او کم  ا

سی فرانسه  یاش دادند. هوبر ودرین یکی از بازیگران عمده دیپل
الیزه در دوره ریاست جمهوری فرانسوآ  در طول بیست سال، در کاخ 

در دوران دولت ژاک شیراک با میِرتان و سپس دروزارت امورخارجه 
بود، توضیح می وزیرینخست ، ۱۹۶۷از پس«دهد که لیونل ژوسپَن 

های سیاست ارسائیل را ک کنفرانس مشهور، دوگل برخی جنبهدر ی
باره گوریون، در ایننظر با بننتقاد قرارداد. در چند تبادلرد امو 

ُمپیدو و [پیتوضیح داد رژ] پ ر یک ه است. سپس [ژُ سِم یر] مِ
تیک و بازرگانی  و هم "سیاست عربی" دنبال کردند که هم دیپل

بود   ».در مورد انرژی 

گوی که در گفت این، داوید بن گوریون ، جمله دوگل راباوجود
دل نگرفت. در نامهخواند، زیاد بهمی» اشتباه لپی« خصوصی آن را

اینده مجلس شده  ۱۹۶۷دسامرب  ۵ای، بن گوریون در  (که دوباره 
من از پیوس به انتقاد نادرستی که افراد «بود) به دوگل نوشت: 

ئیل و کشورهای  دیگر فرموله کردند، متعددی در فرانسه و ارسا
ش را با جدیت الزم من، سخنان  یعقیدهخودداری کردم زیرا به

موضوع، میکامل بهآگاهی  و بن گوریون با» اندبررسی نکرده
من که در دوران جمهوری چهارم [فرانسه]، نخست وزیر « افزاید:

ارسائیل بودم، می دانم که روابط دوستانه با فرانسه، از زمان نوزائی 
ادام فته و من به ه یادولت ارسائیل، در دوران جمهوری پنجم نیز 

رانه ، هیچ نیازی ندارمتر و صمیمیدوستی وفادا   ». تر از دوستی ش

حه اجرا شود، از جمله فروش دوگل تالش کرد تا تحریم فروش اسل
. بهیدکی برای هواپیقطعات خاطر های فرانسوِی [ارتش ارسائیل]
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و از جمله  ت فرانسه از او سخت انتقاد کردنداین موضع، مطبوعا
برانگیخت. در ژانویه  واکنش طرفدارانِ  ، پس ۱۹۶۹آشکارِ ارسائیل را 

از شورای وزیران که دستورکار آن تحکیم تحریم فروش اسلحه بود، 
 شایان«سخنگوی دوگل پاسخ او به مطبوعات را چنین بازتاب داد: 

افل نوعی در محکنیم نفوذ ارسائیل بهتوجه است که مالحظه می
آری، آن موقع نیز صحبت ». شودامور خربی احساس می نزدیک به

  از وزنه البی در رسانه هاست.

ز مخفی ا ئیل  ر ارسا      آیدگاه بیرون میالبی طرفدا

در بندر رشبورگ، زیر ، های مخفی ارسائیل، رسویس۱۹۶۹در دسامرب 
از نظامیان  چشِم مقامات فرانسویوگوش البته با همدستی برخی 

های گشتی ماجرای قایق«ق گشتی را دزدیدند. فرانسه، چهار قای
جمهوری جدید، ژرژ پمپیدو شد.  موجب خشم رئیس» رشبورگ

بود که اوضاع بین فرانسه و ازسوی دیگر، در دوران ریاست او 
ر شد. در جریان سفر پمپید ِد  ،۱۹۷۰و به شیکاگو در سال ارسائیل کِ

خاطر تحریم فروش یهودی رئیس جمهوری فرانسه را به هایسازمان
های میراژ به رسهنگ فروش جنگنده یاسلحه به ارسائیل و وعده

دست گرفته بود، هو ذافی که تازه قدرت را در لیبی بهمعمر ق
ی اکردند. پمپیدو که بیشرت نسبت به ارسائیل سمپاتی داشت و بر 

زاینکه اورا آنتیبانک روچیلد کار کرده بود،  سمیت خواندند، بسیار ا
نزدیکان او، میشل ژوبر، دبیرکل کاخ الی  زه وآشفته شد. یکی از 

، هنگام آغاز جنگ ۱۹۷۳-۷۴های بعدها وزیرامورخارجه در سال
زاین۱۹۷۳م به کیپور در اکترب موسو  آیا تالش «که اعالم کرد: ، پس ا

 ً بینی شده یک تجاوز پیش برای قدم گذاش در خانه خود، اجبارا
نتقاد قرار گرفت. ک»شود؟تلقی می اریکاتوریست ، سخت مورد ا

و را به نعلینی نشان داد کمجله تایم، ا ه پرچم ارسائیل را صورت 
نامیدند، ستیز میمیشل ژوبر که مرتبا او را یهودی و لگدمال می کند

  بعدها به میرتان پیوست.
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ب خشم البی طرفدار ارسائیل با این که پومپیدو در شیکاگو موج
بود. کریف در آن زمان  شده بود، در پاریس وضع طور دیگری 
سازمانی ناشناخته بود و دفاع از ارسائیل را هنوز یک داو سیاسی 

این سازمان  در صحنه عمومی حضور چندانی ملی نکرده بود. 
آغاز کرد.  ۱۹۸۳و ضیافت شام ساالنه خود را بعدها در سال  نداشت

رتان و نه شیراک، در آن رشکت نکردند و اولین رئیس جمهوری نه می
نی رشکت کرد، نیکال سارکوزی در سال    بود. ۲۰۰۸که در این مه

در فرانسه«گوید: والن پیشین رسویس مخفی فرانسه مییکی از مسئ
خیلی کم درگیر مسئله ارسائیل شده بود  ی آن دوران، کریف هنوز

 جمهوری ریاست یکه در دوره Le renouveau juifو "نوزائی یهودی" 
از لیکود در  یت  ژیسکاردس ایجاد شد، بیشرت پیرشو بود و با ح

، در آن دوران، در مورد مسئله فلسطین، مخالفت می فرانسه کرد. اما
 ً بود نفوذ هر یک از این دو جریان نسبتا  Leدر واقع، ». محدود 

renouveau juif  ارسائیل را در دوران ریاست بود که بسیج برای
ی و ِرسژ هایدنِربگ سازماندهی دوبرادر، هانر  ژیسکار با همکاری

امروز نیز  Jرادیو  ۱۹۸۱کرد. اینان در سال می را تاسیس کردند که 
عت یهودِی کشور است.   یکی از چهار رادیوی ج

برای ژآن«گوید فردریک آنسل با طعنه می یسکار سخت ها زندگی را 
ن ای برای شادباشچرا که وی کلمهکردند،  گوئی به سه طرف پی

 ها پوسرتی کوبندهبر زبان نیاورد. آن ۱۹۷۸در سال  کمپ دیوید
اردارد، با که در اردن قر منترش کردند که در آن ژیسکار درحالی

رزاری هاست که کاخوِد آنسل سال». نگرددوربین به ارسائیل می
املللی رئیس انستیتوی روابط بینفاس، پرهیاهو علیه پاسکال بونی

او را بدون هیچ پایهپیش میبه IRIS و اسرتاتژیکی ای به آنتیبرد و 
سبت به این و بدین ترتیب، آتش نفرت ن کندسمیتیسم متهم می

  کند.تندتر می پژوهشگر را
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این پوسرتها، شاید نخستین تظاهر علنی البی طرفدار ارسائیل در 
ه نام دفاع از ب سیاستمدار مشهور رامومی است. یک فضای ع

  اند.ارسائیل هدف گرفته

  سوءقصد کوچه کوپرنیک

راه ، برادران هایدنربگ کارزاری علیه ژیسکار به۱۹۸۱س در سال سپ
این، یاری کریف برخوردار شدند. باوجودکه همچنین از  انداختند

جمهور به نفع ارسائیل فعالیت  چندین شخصیت نزدیک به رئیس
نیاتووسکی، وزیر کشوریمی دکردند. دوست قمی ُ  عضوِ  او، میشل پ

والنی، ژنرال های طبود که سال» ارسائیل-تحاد فرانسها«انجمن 
فروش تسلیحات به ارسائیل در سال های مرکزیکونیگ یکی از چهره

بود. ۱۹۵۰ یهای دهه   رئیس آن 

ُرنانو، شهردار شهر دوویل، گردشگاه مورد عالقه ا بخشی از  یمیشل 
عت یهودی استان  [پاریس و حومه بزرگ آن]، » ایل دو فرانس«ج

تعادت دا ئیلی دیدار شت که در شهرداری خود با دیپل های ارسا
این شهر ساحلی از آنان پذیرائی کند.  کرده و در هتل های مجلل 

ل توما، یکی از ژیسکار، ژاک دومیناتی (که دستیار پارملانی اش، آبِ
بود که پس از جمله رشم آورِ رِمون نا بود) را مامور کردهانیان دیمو ب

عت یهودی دلجوئی کند.  از ج رمون بار ، شب بار نخست وزیر، 
در  ۱۹۸۰ی کوچه کوپرنیک در سوم اکترب سوءقصد علیه کنیسه

ناک، رضبه«گفته بود:  پاریس، زدن به هدف این سوءقصد هول
فرانسویان بیگناهی رفتند، [اما] به میانی بود که به کنیسه میکلی

  ».گذشتند، رضبه زدندکه از کوچه می

جنبش «سمیت، ئی، روز بعد از این سوء قصد آنتیدر اولین گردهم آ 
نوزائی «و  MRAP» علیه نژادپرستی و برای دوستی بین خلق ها

دست در دست رشکت کردند. چند سال بعد، کریف، همراه » یهودی
لد با آرنو کالر  ل به-و ژیلسفِ جرم افرتا محکوم شدند، ویلیام گولدناژِ
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یت می MRAPزیرا  سمیتیسم کرد، به آنتیرا که از فلسطین ح
  بود.جا نیز زمان تغییر کردهمتهم کرده بودند. در این

، با یادآوری ۲۰۰۷اما، نه رِمون بار. اندکی پیش از مرگش در اوت 
یهودی وابسته  البی«از سوءقصد کوچه کوپرنیک، کارزار اعرتاضی 

کرد. چپ و یهودیان، دو مشغله ذهنی رمون را افشا می» به چپ
نان دارند که نخست وزی ر پیشین و شهردار بار بودند. برخی اطمی

ت بازنشسته او را سمیت بود، درحالیاسبق لیون آنتی که یک دیپل
شکل، رِمون بار آخرین سیاستمدار هر کند. بهارزیابی می» ناآگاه«
  مبهم استفاده کرد. به صورتی» البی یهودی«هم بود که از واژه م
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) Eالنت  l net ,  Eur ope a n Lea de r sh ip  Ne tw or kفعالی است که  ی) شبکه
و  برلین، مادرید و ورشو مستقر است  لندن،  پاریس، بروکسل،  در 

بین برای تحکیم پیونده ئیل تالش میای  نسه و ارسا کند و فرا
را جلب میرهربان، کارفرم یندگان مردم  ا ان و  ی ین ا ا ر  ا کند. ساخت

م تشکیالت محرمانه است و هدف آن فروش کا نا به  الئی است 
ستارت ئیل، ا از های آن در کشور فراهای آن و شهرکآپارسا نسه 

یجاد و حفظ شبکه ا ِق  ِن طرفدار یطری گیرندگا ز تصمیم  ا ی 
ئیل.   ارسا

ا نامی بسیار بیدر ف ی نقش البی طرفدار طرف ایفارانسه، سازمانی ب
و  European Leadership Networkعهده دارد: النت یعنی ارسائیل را به

تالش برای تحکیم روابط «دهد: هدف خود را چنین توضیح می
ر دارا». دوجانبه بین ارسائیل و فرانسه ، س، رئیس ِرسنگهدار النتپییِ

ای از بنیادهای مقیم سوئیس است و در مرکز زنجیرهگر البی یک
روز در مورد  قرار دارد » کیگفتگوی اسرتاتژی«و » رهربان جوان«مِد

 The House Ofترین آن ها، هاست. عمدهکه النت یکی از آن
Rising Stars ها طرفید)، فروزان، با اول صفی (خانه ستارگان

آشنای بسیاری دارد و از جمله  مستقر در ژنو است، که دوست و
دانیم می .تاس» وزش عالی دفاع ملی در فرانسهانستیتو آم«ها آن

  که نظامیان فرانسه همیشه عالقه خاصی به ارسائیل داشتند...
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ارد د النت دفاتر متعددی در پاریس، بروکسل، لندن، مادرید و ورشو
دوستداران شمرد و همچنین یک انجمن و خود را بسیار اروپائی می

نجلس فعالیت آ ) که در نیویورک و لس Friends Of Elnetنیز دارد (
یاالت متحده اش جمعکند و وظیفهمی مالی در ا آوری کمک 

جازی در  آمریکاست. نی َم تحکیم «برای  ۲۰۲۰نوامرب  ۱۵در یک مه
و جمع آوری کمک مالی با این » پیوندهای هواداری از ارسائیل

ِون ریولینبرشدوستان طرف، النت  هدف س رئی دار ارسائیل را حول ُر
نازی، وزیر امورخارجه و یجمهوری ارسائیل، گا  الپید،یر ئبی اشکِ

که خود را رهرب اپوزیسیون می» نهمیاچِپ «وزیر پیشین از جناح 
داند، سازماندهی کرد. ایشان تنها سیاستمدار ارسائیلی است که 

با او معارش   ی، در آستانه۲۰۱۹ت کند. در آوریل ماکرون عالقه دارد 
نه چندمین باتی در ارسائیل، در کاخ الیزه، صمی وچند کارزار انتخا

  از الپید استقبال کردند.

رترِه، هائی که از النت مراقبت مییکی از شخصیت ِ کند، برونو ت
، ه است. ترترهامور پژوهشی خصوصی در فرانس یبرجسته یاینده

ینمعاون بنیاد پژوهش ، ٨های اسرتاتژیکِی وابسته به انستیتو مونتِ
اتو و   Randکارشناس مسائل دفاعی که در گذشته همکار ن

Corporation ،ُوا  بود ن ررا  مدتی عضو حزب سوسیالیست و بنیاد تِ
در دوران کارزار » اسرتاتژیکی«و سپس مشاور ماکرون در امور 

  انتخاباتی ریاست جمهوری نیز بود. 

ای هست. نی حرف بزنیم، ایشان آدم باتجربهخودماگر بخواهیم ا
ز النت که «، ترتره ۲۰۲۰در جریان یک سمینار اینرتنتی در ژوئن  ا

های جامعه ارسائیل را ها و همه واقعیترویه یامکان داده همه
 است، مرتبا» اکسپرس«او که همکار مجله ». بشناسیم، تجلیل کرد

لویزیون و دیودر رسانه های دیگرنیز نوشته و در را ها ظاهر میت

                                                           
٨ - Institut Montaigne سیای لیربالی -های اقتصادیای فرانسوی است که از گرایاین انستیتو اندیشکده

 کند. مدفاع می
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ورد شناخت شود، و به طرزی غیرعادی به یک البی نیاز دارد که در م
یاز جامعه ارسائیل پرده   کند.پوشی 

نسه دِن موضع فرا   تغییردا

النت، که افکار عمومی شناخت زیادی از آن ندارند،  درواقع برای 
ک برداشته یهای جامعهتواقعی َرَ رغم بحران ارسائیل، که به یت

یاهوی فاسد هفته هزاران ارسائیلی علیه بهداشتی، هر  سیاست نتان
  کنند، اهمیت چندانی ندارد. تظاهرات می

ه ، به تهاجم علی»روابط اسرتاتژیکی«توجه این سازمان، بیشرت به 
) و BDS» (مجازات-عدم رسمایه گذاری-بایکوت«ایران و مبارزه با 

یت از شهرک عطوف است. موضوعات های مستعمره منیز ح
  وزیر ارسائیل قرار دارند.که آشکارا در مرکز کاربردی نخست متنوعی

مهون، رئیس النت در فرانسه، در مورد نقش این به گفته نِس بِ ی آری 
حتی اگر از لحاظ فنی، النت یک البی «انجمن ابهامی وجود ندارد، 

برای فروش نداریم  متو مگر منظور، سیاست حک». نیست، ما چیزی 
میز «خواهد دهد، النت فرانسه میارسائیلی نباشد. او توضیح می

ن فلسطی-وط به مواضع فرانسه را بر ِرس آنچه مناقشه ارسائیلمرب
نند، واژگون کند. ما در سال می نیستیم، حتی اکنون، اسلو  ۱۹۶۷خوا

نیز بسیار دور است. باید تناسب قوا در محل، تحوالت جهان عرب 
این و همچنین طرح  ترامپ را در نظرگرفت، البته نه برای پذیرف 

 یجدید و یک نقطه یآخری در کلیت آن، بلکه به این دلیل که نکته
  ».آغاز است

ن [فرانسه] تغییریابد«آری بنسمهون مایل است که  او ». گفت
که از شناسائی «کند مطالبه می» روشن و دقیق«موضع جدید 

در ». گذردعنوان پایتخت ارسائیل میقدس) به املتشلیم (بیاور 
ها ن و دقیق است. بسیار بیشرت از دهواقع، مواضع بنسمهون روش
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 مین هزینهأ اینده و منتخب مردم که او با تمتخصص، روشنفکر، 
شان، و شان، دانشجویانکند و سپس به خوانندگانراهی ارسائیل می

ی دهند، مثل خانم شده ارائه مپرداخته شان، زبانی کامالًمخاطبان
ن  رژه و هم قطارانش در مجلس ملی فرانسه، نظیر سیلوَ ِ اورور ب
ر حبیب و نیز برونو ترتره، و ژرار رابینوویچ، جامعه  یِ ِم مایار و 

در مقوله «دهد یاری دیگر. آری بنسمهون توضیح میشناس و بس
سیاست خارجی، دوست وجود ندارد، فقط رابطه وجود دارد. رابطه 

 یوار نیست، بلکه رابطهارسائیل، عشق دیوانه-فرانسهیاسی س
وان است: نظیر پژوهش ر متعادل، مثبت، سازنده با همکا ی فرا

و روابط و تبادل اطالعات  هاه، مشارکت در موسسهاعلمی، ابداع
  ».در مورد مسائل اسرتاتژیکی، نظامی و مبارزه با تروریسم

نفعالیت میها ن مسئلهای یالنت فرانسه در مورد همه کند. ه
نیشو، ارباب صنایع -ژانگونه که  وید بِ و  High-Tech» پیرشفته«دا

دی دوجانبه را برای بی«گوید، بایستی مدیره میعضو هیئت اعت
ایندگان ملت را همراهی و  د متقابل از بین برد،  استقرار اعت

 النت یک«افزاید آری بنسمهون می». رشایط گفتگو را فراهم کرد
عتی است که  انجمن درچارچوب حقوق فرانسه، غیردولتی و غیرج

) Think thankاست، ما یک اندیشکده (ها ثبت شدهدر دفرت انجمن
هائی اعزام کنیم، هیئتهائی سازماندهی میموریتأ هستیم. ما م

برگزار میمی کنیم. منبع مالی ما را کمک خصوصی کنیم و سمینار 
لنت هیچ پولی از دولت کنند. اافراد تامین میها و کتبنیادها، رش 

ی   ».کنددریافت 

ً البی یمسلم است که در زمینه ایاالت  گری، اولویت ارسائیل عمدتا
و در درجه بعدی،  کننده اصلی تسلیحاتی آن استمینأ متحده، ت

های اروپائی متعدد پا است. زیرا ارسائیل عضو سازماناتحادیه ارو
یوروویژیون و مسابقه مشهور آواز آن یا نظیر  که برخی است

ویژه است. اما بهال اروپائی برای مردم شناخته شدهمسابقات فوتب
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با کند چندین برنامه اروپائی همکاری می به این دلیل که ارسائیل 
یمنی  یبرند، مثل طرح گسرتدههای ارسائیلی سود میکه رشکت ا

ِلبیت سیستم«سازی خط لوله گاز اروپائی که رشکت  ه ، یکی از س»ا
گروه بزرگ دفاعی ارسائیل در آن سهیم است. داو امنیتی چنان برای 

این کشور اساسی اهمیت داردکه همکاری با اروپائی ارسائیل ها برای 
موقعیتی شبیه به عضو دارد که هیچاست و در واقعیت، ارسائیل 

اروپا ندارد. از سوی دیگر، دفرت النت در کدام از رش ، بروکسلیکان 
تو نیز می کار «قول یکی از ناظران شود و بههمچنین شامل نا

ن در دیگر، مدهد. ازطرفنفع کشورش انجام میگری بهکالسیک البی
بتدا فکر کردم که این یک م   ».سسه دولتی ارسائیلی استؤ ا

تژیکیجلسه«   پاریسدر » های توجیهی اسرتا

طور منیت سازمان ملل و بهقدرتی جهانی، عضو شورای ا اما فرانسه
ه هرحال هدِف اسلحه در جهان، ب یضمنی سومین صادرکننده

ت ارسائیجالبی برای النت می پاریس أ م لیباشد. یک دیپل مور در 
برای او، ». در جهان، صدای فرانسه اهمیت دارد«معتقد است که 

چه کند، ولی آندرمورد درِک ارسائیل کار میت که النت جنبشی اس«
نند انجام دهند، برای ما چندان اهمیت ها میاز سازمان برخی توا

ندارد، در فرانسه یک صدای ارسائیل وجود دارد و آن هم سفارت 
  .»است. النت یک بازوی سفارت نیست

ً مطمئن ئی، از نظر ساختاری چنین نیست، اما النت، ابتدا ار ا ل زش ارسا
. و حت سفارت از این جهت ناراضی نیست برددر فرانسه باال می را

لیس ِ سخنگوی نیروهای مسلح ارسائیل  هنگامی که رستیپ رونِن مان
چرخاند از پاریس دیدار میکند، النت برنامه را می ۲۰۱۸در ژوئیه 
با مخاطبان مشخص » های توجیهی اسرتاتژیکیجلسه« و برای او

کمیسیون امورخارجه مجلس ملی، روز سوم  کند. حتیمی برگزار
 که کندنیفورم نظامی در مجلس استقبال میاز او در او  ۲۰۱۸ه یژوئ

فهمیم نامد و البته خوب میمی» استثنائی«و » تاریخی«را  وی آن
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نل ما باس نظامی برتن، توضیح میچرا. ژنرال  ما کوشش «دهد یس با ل
قرار دهیم، این بخشی از مناقشه،  تأثیر ها را تحتکنیم وجدانمی

  ».نربد با دشمن است

نل یندگان فرانسوی میرونن ما ا گوید که ارتش او یس در حضور 
ت نربد کند«موریت دارد أ م  و با» همراه با کشورهای آزاد با ظل

سسازمان » طور باورنکردنی ستمگربه«که  های تروریستی و ح
ز، رئیس کمیسیون است به جنگ پردازد. باوجوداین،  ِ ل دوسارن یِ ماری

زندانی غره «درگذشت) به ژنرال گوشزد کرد که  ۲۰۲۱ژانویه  ۱۳(که 
ی نید و نباید از بخشی از مسئولیتتو با سقفی باز است، ش  ها ا

َن داوید، ». گذرد، خود را معاف کنیدجا میآنچه در آن یدرباره ل آ
 یسوسیالیست از استان ژیروند (بردو) در مورد ضدحمله یاینده

ئیارتش ارسائیل در برابر راه در  ۲۰۱۸ها در بهار های جمعهپی
ش عملیات برقراری نظم را به مثابه عملیات جنگی «گوید: غزه می

ایندگان ». انجام داده اید، ما این کشتار را محکوم می کنیم دیگر 
اینده بخش نیز همسو با او موضع  ر حبیب،  یِ گرفتند به استثنای مِ

اش درباره روش همیشگیفرانسویان خارج از فرانسه که به هشتم
ز نفرت نسبت به ارسائیل سمیت که پیش از هرچیزی اخشونت آنتی«

ها روی هسیاستمداران و رسان«سخن راند و گفت » کندتغذیه می
  ».شوندارسائیل متمرکز می

شنود، از مجلس ملی فرانسه و خوشحالی از گفتژنرال مانلیس با 
که نصیب او شده، سپاسگزاری کرد. یک ژنرال » افتخار بزرگ«برای 

اونیفورم نظامی در پارملان جمهوری فرانسه که  با  دگان اینارسائیل 
 ً د، زیاد معمول نیست و من نکنرسکوب در غزه را محکوم می رس

  برای فرانسه باشد.مطمنئ نیستم که این امر افتخاری 
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دلپذیری   چه سفرهای 

پاریس و به های بانفوذ به اموریت اصلی النت آوردن ارسائیلیم
مهون با اظهار  ها به ارسائیل است.ویژه فرستادن فرانسوی آری بنِس

کنند و النت با اعزام بسیاری به ارسائیل سفر می«گوید رضایت می
و محلی در این کار رشکت  ستانیهای ایندگان، بازرگانان، هیئتا

ها تغییر میها، نگاهبا بازدید از محل، با درک بغرنجیکند. می
ریسم مواجه است، کنند. چون فرانسه با رادیکالیسم اسالمی و ترو 

برخی ». کندمی ها را کمرت پرتکرب و کمرت پدرمآباین کار فرانسوی
اند، دهاهمیت زیادی کسب کر » اکتشافی« از این که این سفرهای

ها همیشه ارسائیلی«گوید شنودند. یک سفیر پیشین فرانسه میناخ
ره کنند، بازدیدکنندگان را به جوالن و شهرک های مستعمتالش می

ایم، املللی که ما امضا کردهبین یبربند. چرا نه، ولی همه سندها
 است؟ در زمانسه تغییر کردهگویند. آیا سیاست فرانخالف آن را می

ها (شهرک ها) را دوست حارض، دولت نگفته که "ما کولونی
  ».داریم"

  

ن بریو با کنایه میبرونو ژونکو  اینده َس  ۳۷صورت، گوید، بدینر، 
 ۲۰۱۸نظر دارند که در سال اتفاق«های مختلف اینده از جناح

ت ئالبته این سفر را که بزرگرتین هی ».سفر خوبی به ارسائیل داشتند
به  ۱۹۴۸سیس دولت ارسائیل در سال أ فرانسه را از زمان تپارملانی 

ایندگان از محله  این کشور برده بود، النت سازماندهی کرده بود. 
ای فلسطینی در موسوم به داوید در سیوان که محلهمورد مشاجره 

دانند، بازدید می» شدهاشغال«س بوده و مقامات فرانسوی املقدبیت
نا، و کرده، با نتانیاهو مالق زیر دادگسرتی و ات کرده و با امیر اوها

 ۲۰۲۰گرا و عضو حزب لیکود و از سال بِت، راستکارمند پیشین شین
م خوردند. برونو ژانکور ادامه میوزیر کنونی امنیت عمومی، شا

ام گذاشتند. این بخشآن«دهد  ی از اسرتاتژی حکومت ها سنگ 
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 یاش که از سویاراده او که به سیاست ی و نشانه ارسائیل است
ا ».ای بخشدبخش نیست، وجههیترضا ندال رویار،  ینده شهر گِو

سفارت ارسائیل در فرانسه، «افزاید لوریان (غرب فرانسه) می
ایندگا ولی اند، هن مجلس فرانسه درخواست هائی داشتهمیشه از 

بسیار قویدار ارسائیل های طرفبیست سال است که فشار سازمان
به ارسائیل، پیامدهائی دارند، بهتر شده است. تاثیرات این سفرها 

متویژه که آن گیری مشخصی دارند. من این فشارها را در ها َس
ام. ز ریاست جمهوی کنونی مشاهده کردهدوران ریاست اوالند و نی

ا میاگر النت از من دعوت کند، نخواهم رفت، نقش این البی ر  اما
  ».مایل نیستم درآن رشکت کنمدانم و 

هنگامی که امام حسن شالقومی همراه با چهل جوان فرانسوی و 
از ارسائیل دیدار کرد، این سفر را نیز النت  ۲۰۱۹بلژیکی در ژوئن 

اش را پرداخته بود. النت نه منبع مالی کم و هزینه سازمان داده
یده روبروست.   دارد و نه با کمبود ا

انرسواکردن مدافعان  نی   حقوق فلسطی

در مورد فرانسه چنین نیست. چندماه پس از سفر رسمی ژنرال 
را » رشجایزه حقوق ب« ۲۰۱۸مانلیس ، جمهوری فرانسه در دسامرب 

فاع از حقوق انسانی به دو سازمان د ایجاد شده ۱۹۸۸که در سال 
اند، اعطا کرد: سازمان های اشغالی فلسطین فعالکه در رسزمین

لوسِ تائیلی بارس  ِم و الحق فلسطینی. قرار بود نیکوال بِ  به، وزیرل
ها را در سالن وزارت دادگسرتی در میدان دادگسرتی فرانسه، جایزه

اگی العاد و شوان جبارین که به هواندوم به مسئوالن دو انجمن، 
سفارت ارسائیل،  پاریس آمده بودند، اهدا کند. امااین منظور به 

اینده ر حبیب ( یِ ایندگی سازمان«و مجلس)  ِم های یهودی شورای 
(کریف) کارزاری همراه با سخنانی توهین آمیز، در » در فرانسه

ها به راه ر ارسائیلی علیه اهدای این جایزهراستای سخنان یک وزی
بود که فرانسه به دو سازمان که  ا ارسائیل ر «انداختند. او خشمگین 
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ناحق نشان میرا در صحنه متهم به آپارتاید کرده و "ما"  جهانی 
یت می BDSدهند، از تروریسم دفاع و از    ».کنند، جایزه بدهدح

بر روی سایت اینرتنتی خود،  » شعارهای سیاسی«کریف همچنین 
یک «علیه دو سازمان غیردولتی به امضای ان جی او مونیتور، 

ی هاکند که در آن فعالیتارسائیل منترش می» زمان غیردولتیضدسا
کند و ادعا را در فلسطین و ارسائیل افشا می های نیکوکارسازمان

به صورت شدیدی «سلم و الحق ویژه بتها بهکند که فعالیت آنمی
  است. »آمیزتحریف

ی نام جمهور  بودیم تا بلوبه به نزدیک به صدنفر، در سالن منتظر
انی کند. زمان میفرانسه به افتخار بت و گذشت سلم و الحق سخ

یانتظار  ، وزیر به بهانهما به پایان  یک جلسه  یرسید. اما
شد. ما رشمنده شدیم. یک ژنرال خودی نشان داد و رد  اضطراری

رژه رود، اما با دو  توانست در لباس نظامی در مجلس فرانسهمی
کنند. هاگی ع از حقوق انسانی، چنین رفتار میهای دفا رهرب سازمان

ِلعاد، که تانیاهو بود، دلرسد شد اما، شگفتهای نسیکی از کابو  ا
زده نشد. چند هفته پیش از آن، او در شورای امنیت سازمان ملل 

انی کرده بود و گرایان ارسائیل او را به خاطر راست متحد سخ
وزیر  ستبه نتانیاهو، نخ«سخنان رصیحش، زیر دشنام گرفته بودند. 

ی را و نه صدهاهزار نه ما  –توانید خفه کنید می گویم، ما را هرگز 
را که برپایه برتری و رسکوب ارسائیلی را که وضعیت کنونی 

برابری، آزادی و  یای بر پایهکنند و برای آیندهشده، رد میدایجا
قهرمان.  شده اند. من نه یک خائنم و نه یک متعهدحقوق انسانی 

نان واقعی فلسطینی ها هستند که این اشغال را با شجاعت قهرما
شب، رسبازانی که رسزده وارد خانههای کنند؛ که در نیمهحمل میت

نند   کنند که میمیشان شده، بیدارشان های گر یکی از خویشاندا ا
ئوالن قتل از مجازات مصون خواهندماند؛ که شان کشته شود، مس
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نند، زمانی نخواهد مانند، با این که میشان میهایبر روی زمین دا
زرها از را   .» ه خواهند رسیدگذشت که بولُد

اینده مجلس، آلیزا بین  سنون، سفیر ارسائیل و فرانسی-میر حبیب، 
بیانیه های خود وویتهای خود، تکالیفا، رئیس کریف، در اطالعیه

چه را که وزیر امور کردند. آنهای خود خط مشرتکی را دنبال می
کرده  پخش NGO Monitorو  اسرتاتژیکی در اورشلیم تعیین کرده

پاریس پیاده میطور روزمره، آ و النت به کرد: ن رهنمودها را در 
توان در پاریس، از یک می یعنی نباید گذاشت که اتفاقی بیافتد.

ژنرال ارسائیلی تجلیل کرد، اما نه از مدافعان حقوق انسانی 
  ارسائیلی و فلسطینی. یک پیروزی بزرگ و مهم. 
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ران ماکرون در مجلس فرانسه، ، از ستارگان پارملانِی طرفدا٩اورور ِبرژِه
گروه « ایش گذاشته است. او ریاست همواره به پشتیبانی خود از ارسائیل را

ایندهر » ارسائیل-دوستی فرانسه ی استان ایولین ا در مجلس به عهده دارد. 
که تا درون » بهارجمهوری«(ورسای)، همچنین به جریان الئیِک افراطِی 

است. در میان هواداران این گروه، چهرهای نفوذ دارد، نزدیک  حکومت
  شوند.جسته هوادار ارسائیل نیز دیده میبر 

  

جناح رو به افول  اورور برژه، چهره درخشان جناح راست جدید در مقابل
در مجلس » ارسائیل-گروه دوستی فرانسه«، رئیس ۲۰۱۹ماکرون، همچنین از مه 

اینده ملی فرانسه نیز هست. او در صف اول طرفدراران ا رسائیل قرار دارد. 
ارسائیل، خط «، دوست دارد بگوید: »جمهوری به پیش«استان ایولین از حزب 

فرانسه همواره در کنار « افزاید: و اغلب می». اول جبهه ما علیه تروریسم است
ن همیشگی استودیوهای تلویزیون،  ».ارسائیل و امنیت آن خواهد بود این مه

نیز » خواهبهار جمهوری«ارسائیل، به جریان  طرفدارانمانند بسیاری از دیگر 
اش، که مسئله اساسی الئیسیته، دیگر موضوع مورد عالقهدر مورد  نزدیک است.

  دهد. واکنش نشان می فوراً  ر برژهنیز هست، اورو  »خواهبهار جمهوری«

رسائیل یا فلسطین حرفی نزده و خواهی که هرگز از ااین جریان، بهار جمهوری
هم » اکنون«من نوشته بودند،  یموجب پاسخی که به درخواست مصاحبهبه

ایل دارد برای رشکت در انت تا  ۲۰۲۰خابات رستارسی در چنین قصدی ندارد، 
گوید یس النت در فرانسه، با خشنودی میآری ِبنِسمهون رئ ای تغییر کند.اندازه

                                                           
٩ - BergéAurore  
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اینده مجلس توضیح یک ». خواهی" داریمدوستان بسیاری در "بهار جمهوری«
اینده دارد. به این جهت نیست که بهار جمهوی«دهد می خواهی در مجلس 
ها در راس آن». ها حارض استین جریان در همه ذهنطور نیست. اما ا این

 سناتور ی از الئیسیته دارد که برای مثالاورور برژه قرارداد که خوانش ویژها
ال که طرفدار  ِ  و از مشرتیان بازدیدهای دوآتشه ارسائیلسوسیالیست، رشید 

 فت کهمی  ۲۰۱۸در اکترب » ُرگار«او در النت است، با آن موافق نیست. 
ای در نیت سیاسی». ئیسیته فرانسوی نیستخواه"، ال الئیسیته "بهار جمهوری«

ن حال آن» اسالم را هدف گرفته است.پشت آن خوابیده که  که، عمده گفت
ها را مبارزه ت از این که نربد ُمِحِق فلسطینیائیل عبارت اسکنونی طرفداران ارس 

ود کنند.» تهدید«بین دموکراسی و  نده دار قریبا خعالوه برآن، ت اسالمیستی وا
، در نخستین »شدید«ی کنیم طرفداران فرانسوی الئیسیتهاست که مالحظه می

-دولت«درباره ، قانونی ۲۰۱۸صف دفاع از کشوری قرار گیرند که که در سال 
  گذراند که بر هویت مذهبی متکی است...» ملت

ای از باریک بینانهتشکیل شده، دارای بینش  ۲۰۱۵بهار جمهوری که در سال 
دا به مجد«آمده که الئیسیته باید  الئیسیته فرانسوی است. در مانیفست آن

عمسئله هر فردی تبدیل شود، و جایگاه خود را در مرکز قرارداد مدنی و اج ی ت
های هویتی، علیه بهانه توجیهگرائیعلیه ویژه«و کمی دورتر:  ».خود پیداکند

فرانسوآ اوالند و مانوئل والس زمانی ». متفاوت از حقوق، جمهوری وجود دارد
» آزادی، برابری، برادری«را بر شعار سه گانه جمهوری، » الئیسیته«قصد داشتند 

ل، عنندگان این انجمن با برافروخ این مشمنرصف شدند. گردا بیافزایند که بعداً 
ها وجدل سیاسی قراردهند. از سوئی، آنموفق شدند آن را در مرکز بحث

وران بووه (استاد دانشگاه)، ژیل قدیمی مانوئل والس هستند، مثل ل نزدیکان
اینده بین وزارتی بر  ای مبارزه علیه نژادپرستی و آنتیکالورُل فرماندار و 

اینده پیشین شورای شهر آوینیون سمیتیسم (یه ودستیزی) یا امین الَختمی، 
اینان، نظرات خود را  ، رئیس این جنبش است.۲۰۱۶(جنوب فرانسه) که از سال 

کنند که لوران بووه، ژیل کالورُل و امین الختمی برتتیب در تویرت منترش می عمدتاً 
نیست ولی به مشرتک دارند. رقم عجیب و غریبی  ۳۶۰۰۰و  ۲۳۰۰۰، ۲۵۰۰۰
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 ۶۲۰۰۰ بتواند رسوصدا ایجاد کند. البته اورور برژه با داش میزانی است که
  تر است.مشرتک، موفق

ن آغاز، شخصیت هراسِی رزمنده نظیر الیزابت های درخشان اسالماگر از ه
ی کردند، این جنبش پشتیبان بََدنِرت، بریس کوتوریه، فیلیپ وال یا مارِسل گُوشه از

میشل بالنِکه، وزیر آموزش (که از سوی دیگر، -های دیگری مانند ژانشخصیت
عضو کرد [کمیسیون اداری و سیاسی کم » کمیته تئودول«لوران بووه را در 

های تاریخِی چِپ ن شیاپا، وزیر شهروندی یا شخصیتاهمیت دولتی])، مارلِ 
ان و برنار کازنوو [آخرین نخست-سوسیالیستی نظیر ژان ر اوالند] وزی پیِیر ُشِو

های آن دفاع کردند. یکی از ناظران همراه شده و از بیشرت استدالل با این جنبش
ستفاده از الئیسیته ا دوستان ارسائیل،«برجسته صحنه سیاسی از این واقعیت که 

نان را در موضعی دفاعی قراردهندمی شگفت زده شده است. » کنند تا مسل
دار ارسائیل است. او یکی از فورِست خیلی هوا برای مثال، کارولین«گوید او می
وضوع ندرت در مورد این مخواهی" است و بههای اصلی "بهار جمهوریمهره

  ».زنند، به شدت می تازدزند، اما به کسانی که از آن حرف میحرف می

ن مخاطب در مورد بهار «"که  کنداهمیت آن تردید دارد. او فکر می وانگهی، ه
ن است که خواهی" یک برب کاغذی است. اهمجمهوری  یت این جریان، ه

. صدف خالی است که اند. نه فعاالنی دارد و نه فعالیتی در صحنهها قائلرسانه
گویند که یک افراد دیگری حتی می .»ای وجود داردنظر رسانهفقط از نقطه

ئیس ، ر است. یک سوسیالیست پیشین یا یادآوری این که اولیویه فُور» حباب«
فقط باد «گوید: اند، میچند نفر دیگر از آن فاصله گرفته حزب سوسیالیست و

است، چیز دیگری نیست نه عضوی دارد و نه بحثی در می گیرد. این یک بادکنک 
حتی از نگاه یکی از امضاءکنندگان مانیفسِت آن که طرفدار آشکار ». است

م جریانی جدا از افکار بی خاصیت است، باز ه ییک پدیده«ارسائیل است، 
ی ، در ارسائیل به مسئله عمومی. و واقعاً  یک وزیر ». شودمذهب توجهی 

رباره ارسائیل، نظر "بهار جمهورید«تر دارد. ای دقیقپیشین عقیده
اد این خط، مانوئل .». عالوه الحاقواهی"،شبیه حزب سوسیالیست است بهخ

در تلویزیون  ۲۰۲۰والس است که از طرح ترامپ پشتیبانی کرد. او در ژوئن 
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کانال طرفدار ارسائیل متعلق به پاتریک دراهی [صاحب » نیوز ۲۴آی «خربی 
فرصتی است که «در فرانسه] اعالم کرد:  SFRو رشکت تلفن  BFMتلویزیون 

ن خود را سی که گفت تغییر دهد. باید به َسمِت شناسائی اورشلیم  اروپا و دیپل
  ».(بیت املقدس) به عنوان پایتخت ارسائیل حرکت کرد

ای دارد؟ [نخست وزیر پیشین آینده والس در صحنه سیاسی فرانسه اما آیا
او تردید دارند. فرانسه در دولت اوالند] بسیاری از ناظران و از جمله دوستان 

، هنگامی ۲۰۰۸اند که او در سال فراموش نکردهتر بودند، برخی که شوخ طبع
اینده مجلس از شهر اِوری  مناسبت [جنوب پاریس] بود، به Evryکه شهردار و 

ا ر » دیوار رشم«و » درخت زیتونی برای فلسطین در اوری کاشت«، »روز زمین«
ی« ظر او که به ن ایجاد «افشا کرده و خواهان » یابدشکافی است که الیتام 

انجمن  یشد. در یک اطالعیه» تی پایدار و قابل دوام برای فلسطینیاندول
دنسیاس«فلسطین آمده که او -همبستگی فرانسه ت آمریکا را که به نام جدال 

یشد » گرفتها را به ریشخند میهها ، مناقش زیر پرسش برده بود. بهرت از این 
کسی از مانوِئل «گوید سوسیالیست پیشین او با کنایه می گفت. یکی از دوستان

  ».والس نپرسیده که چرا او تغییر عقیده داده است

درمقابل، اُورور برژه هرگز طرفدار فلسطین نبوده و از لحاظ سیاسی کمرت از 
، با پرسشی از دولت ۲۰۲۰است. حتی در سپتامرب » سوخته«نخست وزیر پیشین 

به نفع فلسطین  NGOهای غیردولتی به پالتفرم سازمانهای مالی درباره کمک
ه کمیت«، »جامعه حقوق برش«، »فلسطین-انجمن همبستگی فرانسه«ازجمله 

 ۳۹و امداگران کاتولیک یعنی در جمع، » کاتولیک علیه گرسنگی و برای توسعه
کرد که کارزاری به این پالتفرم رامتهم می انجمن خشم خود را نشان داد. برژه

ایندگان مجلس را متقاعدسازد که به انداخته راه ری از  قطع نامه «اند تا ش
ستیزی (آنتیطور غیرمستقیم با یهودی) رای ندهند و در نتیجه به۱(١٠» مایار

ه اوج بسمیتیسم] مخالفت نکنند. با این پرسش، اورور برژه، عنوان ستاره رو 
  داد.البی را به خود اختصاص می

                                                           
رای در برابر  ١٥٤، با ٢٠١٩دسامرب  ٢رسانجام، این قطع نامه که انتی سمیتیسم را نیز تعریف می کند، در  - ١٠

  رای ممتنع در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید ٤٢رای مخالف و  ٧٢
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ای های شیک استان ایولین است، در ساله مجلس از یکی از حومه ۳۴نده او که 
گذشته از فرانسوآ فییون، نیکوال سارکوزی ، سپس آلن ژوپه و امانوئل ماکرون 
 پشتیبانی کرده و حت به همین بسنده نخواهد کرد. او پس از این که از پیشنهاد

اینده بسیار راستا  در موردخواهان گرای حزب جمهوریریک سیوتی، 
آموزشی برای مادرانی  یهای فوق العادهممنوعیت رورسی در چارچوب برنامه

یت کرد،شان را همراهی میکه کودک همراه با همکارش ژان باتیست  کنند، ح
اینده استان کروز تبرصه جدائی«ورد حال بررسی درمای به الیحه در موُرو، 

را مذهبی برای افراد صغیر در های آشکاممنوعیت حمل نشانه«مبنی بر » طلبی
ی این تبرصه را خارج از موضوع ارزیابی ر پیشنهادکرد. رئیس جمهو » مالء عام

حال، اورور برژه اظهار پارملانی آن را پس گرفت. بااین کرد و کمیسیون ویژه
ن» بالداز چنین پیشنهادی به خود می«داشت  وقفه طوری که برای دفاع بیه

من «املقدس می گوید: در بیت ۲۰۱۸بالد. او در ژوئیه خود میاز ارسائیل نیز به 
و متحد فرانسه است، کشوری است  این کشور را دوست دارم، این کشور دوست

ند، چرا که در مورد آن، را کشف کند یا دوباره کشف ک که میل دارم فرانسه آن
د چه میبینیکنید و مینند ولی هنگامی که از آن دیدن میز ا میهخیلی حرف

  ».کنیدگذرد، برداشت دیگری پیدا می

ا ب هنگامی که الیز فاُژله منشی پارملانی بَنژامن گریوُ  اورور برژه، ،۲۰۱۹در مه 
 ارسائیل را ترک کرد، به جای-بازگشت او به مجلس، ریاست گروه دوستی فرانسه

گریُو، سخنگوی دولت بود که به خاطر افشای نوار ویئوئی او با یک دخرت  Griveauxاو انتخاب شد [

ریبهار جمهو  ]. الیز فاژله نیز به جریان.ماستعفا داد و بعدا به مجلس بازگشت جوان، از دولت
ی، برای مبارزه با نژادپرستخواه نزدیک است، و اکنون مسئول هیئت بین وزارتی 

 است. پیش از او، فرِِدریک پوتیه گرائیمجنسهستیزی و نفرِت ضدِ یهودی
و از قطع نامه مایار بوده  که در ضمن مدافع رسسخت الئیسیته فرماندار،

  کرد، رئیس آن بود.پشتیبانی می

ِ «گوید قطاران او در مجلس مییکی از هم  برنامه راهربدی البی هدف گرف
نده سیاسیبه آی های نویدبخش است: اورور برژه غنیمت خوبی است،شخصیت

به آن را که  خواهیبهار جمهوی های سخنگویاناش امیدوار است ومرتبا تویت
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دَرمانَن [وزیر کشور] از راست میکند. او مانند یت میئنزدیک است، دوباره تو 
به عالوه او در میان  ها خوب خو گیرد.با رموز ماکرونی توانسته کامالً  آید و

ی گیری برای انتخاب رئیس گروه پارملانی أ درر ایندگان مجلس، محبوب است: 
ی أ ر  ۸۱اینده گروه، او  ۲۷۹ر بین حزب طرفداران ماکرون، چند ماه پیش، د

ِ با  آورد گوید: یک همکار روزنامه نگار می ».ی انتخاب شدأ ر  ۹۷و کاست
اسرتاتژی نفوذ ابتدا بر این متکی است که دنبال استعدادهای آتی بگردد، «

بویب نیروبخش، بیشرت از سیلوَن مایارِ  ارسائیل با داش اورور برژهطرفداران 
عت اش را انجام میخاصیت، شانس داشتند، او وظیفه دهد و مورد عالقه ج

  ».است

با امضای  که طوماری» پیشجمهوری به« مکاران او در مجلس از حزب یکی از ه
امضا کرده بود، یادآوری میها را ده مجلس اروپا علیه الحاق رسزمیناین ۱۰۸۰
زند. اما او روی خط سنتی های معمولی میدر مورد ارسائیل، او حرف«کند 

فرانسه نیست. او تاحدی مثل سفیر جدید فرانسه در تل اویو، اریک دانون، در 
یت پارملانی نظیر آن ُژونِِته، ». عا هپروت است ایندگان دیگری از حزب اک

ین رو (همچنکارولین ژانویه، یانیک کِرلوگو، ژاک ِمر، ژان باتیست مو ژوئِل ژیُرو، 
  خواهی) یا گِوندال رویار آن را امضا کرده بود. نزدیک به بهار جمهوری

اینده ر اردوگاه راست، بین بهار خواهد دای نیست که میاورور برژه تنها 
ایندگان مهمی خواهی و دفاع از ارسائیل نزدیکی فکری بوجود آورد. جمهوری

ل فرانسه«مثل گزاویه ِبرتران، رئیس ایالت  یا والِری ِپکرِس، رئیس ایالت » ش
مدل «خواهی تجلیل کرده و ، چندی پیش، از بهار جمهوری»رانسایل دو ف«

ایل دارند که در انتخابات در مسائل امنیتی را ستوده» ائیلیارس  اند. هر دو 
د و از همین حاال، برای انتخابات ژوئن رشکت کنن ۲۰۲۲ریاست جمهوی سال 

اند. پس، این داِو چنان کوچکی نیست. گزاویه ده ایالتی کارزار به راه انداختهآین
این پرسش را طرح کرد  ۲۰۲۰ِبرتران در تلویزیون خربی سی نیوز، روز اول نوامرب 

جنگد، یک دموکراسی است یا ها پیش با تروریسم میارسائیل که از مدت«که 
 نوامرب، در این باره ۲، در حالی که پِکرِس در روزنامه فیگارو، »یک دیکتاتوری ؟

اند که امکان ری هوش مصنوعی، نرم افزاری ساختهیابه«گفت: ارسائیلی ها می
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ها بسیار را تشخیص داد. در این زمینه، آن دهد تا با کاوش رفتارهای مشکوکمی
توان گیری از سوءقصدها میپیش امنیتی وپیرشفت کرده اند. در مورد این فنون 

  ».از ارسائیل آموخت

باشد. ِهرِوه موَرن، رئیس برای البی در حکم عسل می های متنوع،این بیانیه
مان را امنیت«بایست گفت که میایالت نورماندی، چهار سال پیش می

مثال در کند، برای ایده مسیر دلخواه آن ها را طی میاین  »."ارسائیلی" بکنیم
سرتوزی [شهردار] را کریستیان اِ  ارسائیلی پلیس شهری» مربیان«شهر نیس، 

ئی می   کنند.راهن

، یک نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری، یعنی آن هیدالگو »چپ«در جناح 
بهار «که اعالم نزدیکی با آن ]، بسیار هوادار ارسائیل است، بی[شهردار پاریس

او از یک «دهد که نان هیدالگو توضیح میی از معاو کند. یک» خواهیجمهوری
نه نشان میط عترف، جمهوی خواهی صمی گرائی دهد، اما بسیار ضِدج

ی جز با یهودیان.است به تواند موضعگیری رصیح داشته باشد، به یک اما او 
زب از جمله ح» دلیل ساده که او به برکت ائتالفی از نیروهای سیاسی گوناگون

یت کند. باوجودو سبزها، شهرداری را اداره می ست فرانسهکمونی این، در اک
بهار جمهوری«هر از بنیان گذاران پیشین او ، دو عضو شورای ش

شارتیه، از -و کاتِرین ویو پاریس، ۲۰،فرِِدریک کاالندرا، شهردار ناحیه »خواهی
شدند. وابسته به این جنبش نیز دیده می های نادر حزب کمونیست،شخصیت

است، مبتکر اصلی ایجاد » یادمان«او که معاون شهردار در امور مربوط به 
، با حضور ۲۰۱۹پاریس بود. این میدان، در ژوئن  ۱۷در ناحیه » میدان اورشلیم«

هائی برای رفقای رشلیم افتتاح شد و این امر مخمصهموشه لئون، شهردار او 
  یدالگو نداشت. کمونیست معاون ایجاد کرد ولی هیچ تاثیری در ه

می EELV »اروپا اکولوژی سبزها«یکی از معاونان شهرداری عضو فراکسیون 
ایندگان منتخب: « گوید عضو حزب  اگر در مقطعی از زمان، برخی از 

خواهی مورد الئیسیته ، با بهار جمهوری بیش ، درو توانستند کممی سوسیالیست
هراسی و گرایش هیسرتیک آنکنند، آنان به رسعت وسواس اسالم اعالم نزدیکی

تحمل کنند. از نگاه شخصی مثِل ِامانوِئل گرِگوآر،  جدلو ثها را نتوانستند در بح
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رافائل پریمه،   ».[بیش از حد] است too muchمعاون اول شهردار، این نکته 
همراه با اینان «افزاید ای شهر از ناحیه بیستم پاریس، میعضو کمونیست شور 

وابسته بود، کلی خسارت  خواهیمیقا به بهار جمهوریفردریک کاالندرا که ع
د. اکنون، در این زمینه کمی آرامتر کردنها بسیاری از مردم را رادیکالزدند، آن

  ».تر شده اند و حضور کمرتی دارند

ود، اینک باید بمهمی برای خود در آینده قائل شدهنقش » خواهیبهار جمهوی«
» رانسایل دو ف«دید که مسئله چگونه القاء می شود ؟ در انتخابات ایالتی استان 

های بهار جمهوریالن آن]، دو نامزد نزدیک به ایده[پاریس و حومه های ک
دری پولوار، و ئیس کنونی آن، والری ِپکرِس و اُ پردازند: ر خواهی به رقابت می

 ،۲۰۲۱ژانویه  ۲۶اش در روز م اعالم نامزدین هیدالگو که هنگامعاون جدید آ 
نتین اُوتَن، که نامزد» الئیسیته«بر  » نسه نافرمانفرا« تاکید بسیار کرد. برای کلِ

کننده بسیار رسگرم لحظات و حزب کمونیست فرانسه درانتخابات ایالتی است،
  آرزو می کنیم.

های آینده، چرخشی کند. اگر در ماهبرژه خود را برای آینده آماده میاورور 
را  باز هم بیشرتآن فلسطین پدیدار شود، یعنی-واقعی در مورد مسئله ارسائیل

انکار کنند، شکی نیست که او بلد است به عنوان مشعلدار وفادار البی از آن 
  دفاع کند.
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) یندگی نهادهای یهودِی فرانسه  ا از CRIFشورای  پیش   ،(
ینده ا را  ندیهودیان فرانسه می یهرچیز، خود  که در صف  دا

ا یهودی رزه ب (آنتینخسِت مبا یزی  ا ست ب ما  ا رد.  ردا سمیتیسم) قرا
دارترین سخنگوی هیئت حاکمه د به وفا نها این   یگذشت زمان، 

ئیل تبدیل شدهراست   است.گرای ارسا

ایندگی نهادهای یهودی فرانسه«فرانسوآ کالیفا، رئیس   »شورای 
ما م۲۰۱۶(کریف) از سال  با  ما سفارت «ی گوید: ، در مصاحبه ای 

ائیل رس دوم ارسائیل نیستیم. ما یک البی نیز نیستیم، گرچه دفاع از ا
ما قرارداردنگرانیو حقانیِت آن، در مرکز دل او ادامه می». های 

در حالی  مقوله ارسائیل فقط بخشی از کارکرد کریف است«دهد: 
بر ت وعرصه امور مذهبی را در عمده فعالیت آن در فرانسه اس که

با  ۷۳گیرد. کریف ی عتی یهودی انجمن یعنی تقری امی طیف ج
عت این نکته، از کریف یک سازمان  کند،را متحد می ایندگی ج

  ». سازدیهودی فرانسوی می

عت مالحظهوانگهی بخش قابل ای از فعالیت کریف به زندگی ج
یهودی ادمان بازکشف ی [یهودی]، دیدار با هیئت حاکمه، مراقبت و

رد. اختصاص دا سمیتیسموچرا با آنتیچونی بیدر کشور ما و مبارزه
سازمانی کوچک با امکانات محدود  همچنین مسلم است که این نهاد

است و با قدرت رضبتی یک البِی حقیقی جاافتاده نظیر آیپَک 
AIPAC  در ایاالت متحده آمریکا و صدها کارمند آن قابل مقایسه

  نیست.
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خواهانه و جمهوری«کند که تعهدات این نهاد ید میکالیفا تاک
ها است. اما، کریف  به تازگی» عملکرد آن پیش از همه، شهروندی

هنگ ساختهخود را با راست یان ارسائیل ه است. یک سفیر گرا
بامی«گوید: فرانسه با تاسف می ین، رئیس این « توانستیم  ئو کلِ تِ

کریف به زکنیم، اما امرو  صحبت« ۱۹۸۹تا  ۱۹۸۳سازمان از سال 
ر ِودرین، وز». مثابه حزب لیکود فرانسه است یر امورخارجه اوبِ

بعدها اوضاع بدتر شد، «ی مشابهی دارد پیشین فرانسه عقیده
ً  کریف دهد. جانشینان تئو کلین نظرات لیکود را بازتاب می عینا

او بازپس حتی کوشش کردند عنوان ریاست اف تخاری کریف را از 
او را زیادی میانه اینده». کنندرو ارزیابی میگیرند چرا که   ییک 

یِت پارمل می» از مواضع یک جانبه کریف«انی مجلس از حزب اک
، چنین میبا آندرگفتگو «گوید نالد و می پنداری که همه ها

تانیاهو بوده و فلسطینی هایلیارسائ ها وجود خارجی طرفدار ن
آنان چنان نسبت «گوید سف میأ شهر بزرگ با تاینده یک ». ندارند

نتقادی از سوی  یت از ارسائیل وسواس دارند که کوچکرتین ا به ح
، ش را به ییک مظنون به یهودستیزی تبدیل می ش توان با کند. 

  ». های لجباز بحث کرداالغ

ره برای  یسکوت دربا نیاهو، هیاهو  ا   BDSنت

اش را رصف وقت روزانه یهمه ه فرانسیس کالیفاطبیعی است ک
یحرف کند، اما برنامه کار کریف در مورد این زدن از ارسائیل 

شباهت دارد. یک مثال از صد  موضوع، به برنامه حکومت ارسائیل
ره  ونه بارز آن است. مثال ، لیرباسیون ۲۰۲۰سپتامرب  ۲۱در ش

ن با عنوان از داوید گر » تریبون آزادی« ی در آینهارسائیل «وس
ُوزر کمنترش » نتانیاهو ن، مثِل آموس ا  ۲۰۱۸(که در  د. گروس

های نویسان ارسائیل است. کتابترین رماندرگذشت) یکی از مهم
ن طرفدار نومیِد های گوناگونی ترجمه شدهاو به زبان است. گروس

کند که ن نفری یاد میفقید، در این مقاله از هزارا» اردوگاه صلح«
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زا هبل ویالی خصوصی نتانیاهو موسوم بمعه در مقاهر روز ج ره ِس
 چهارراه ۳۱۵ نیز در  املقدس وواقع در خیابان بالفور در بیت

وزیری را وصف کنند. او نخستها تظاهرات میبرروی جاده محتلف
در فضائی محبوس شده که  و جهان بریده یاز بقیه«کند که می

دوست «، شخصی که »بیندا میو منافعش ر  خود وو فقط شخص
برآن، او پدر فریبکار بیرا "پدر ملت" فرض کند، اماعالوه دارد خود

ن خواهان گر ». جواست، پدری گستاخ، سوداگر و بهره رقیبی وس
نگریم، بتوانیم می هنگامی که به برادران خود«استعفای اوست، تا 

نی را فروبنشانیم،  و برادرانی که مانند گوشت آتش دشمنی و بدگ
یاست   . ١١»کنندخوان ما هستند که مثل ما فکر 

ن روز  رسآغاز سایت اینرتنتی کریف چه میسپتامرب در  ۲۱ه
نوی یهودی، گزارش از دیدار نخست خوانیم؟ شادباش برای سال

کس با فرانسیس کالیفا ه رئیس کریف دربار  وزیر فرانسه ژان کاستِ
که » اینرتنتی هایدر شبکه نفرت«و » ستیزی روزمرهیدیهو «

های مسلمی است. سپس معرفی اثر ژوئِل کوتِک سفانه موضوعأ مت
َن سوریانو ل که » ؟مظهر بایکوت ارسائیل چیست«عنوان با و آ

ِبدو و رادیو فرنسه]  یمقدمه آن را فیلیپ وال [مدیر پیشین شارلی ا
است. وال میت کریف پیش از دیگران منترش کردهنوشته و سای

ل است که شخصیتیک چاله ١٢BDS«نویسد  های ها و گروهی گِ
بایکوت، عدم رسمایه«او از کارزار ». انددر آن گیر کرده گوناگون

                                                           
یه  - ١١  آ به  ره  شا که می۲/  ۲۳ا اب مقدس)  (کت یش  یدا پ د: ، سفر  ند «گوی ن ا ین م خود ا

ن من ستخوا ا ز  ا نی  استخوا ست.  است،ا ء  و نسا ا م  ا ن بدنم.  ز  ا یم و قسمتی  ز  ها ا را  زی
گرفته شده  نسان  . ا ه»  مب رسی.  فا ترجمه  اب مقدس  کت ز  ا   نقل 

١٢ -  BD S  تحریم«جنبش و  ری  گذا ه  ی یکوت، عدم رسما ا ز » ب یک جنبش دورا ل  ئی ارسا
ز  ا که  است  شده  ۱۷۱خشونت  نی تشکیل  فلسطی تی  ن غیردول زما ین سا ا است. هدف 

و  ئیل  ارسا ان عرب  ی شهروند را ب بری حقوق  را ب کسب  ئیل،  ارسا لگری  شغا ا ا  ب رزه  ا جنبش مب
بط روا نظر در  تجدید  ن  ها بش خوا ن جن ی ا ست.  ا فلسطینی  ان  اهندگ ن پ ازگشت  ب  حق 

است. ئیل  ا ارسا ب ا  روپ ا دیه  نحا ا ژه  به وی   م کشورها 

  



58 
 

نو ِولوزو، موسیقیدانی BDS» (گذاری، تحریم تا ئِ ) نگران است، که ما
. یا حتی کمی مسناین چ .  تر از او، ژیل وینیونین بااستعداد.

کی، سازنده چند آهنگ ب بِ ه یادماندنی که از شهرتی خواننده کِ
کنند. کدام ر بود، از آن پشتیبانی میدر فرانسه برخوردا شایسته
نند بپذیرندها میچگونه آن بود؟ها را نیش زدهپشه آن کسانی  توا

ن و  بتوانند آرمان کنند، موس اوز را رد میآ که گفتگو با داوید گروس
  » پیش برند؟صلح و عدالت را به

ن را همراه با این نکتهمن نام داوید  خالف واقعیت در  یگروس
کس وجه گفتگو با هیچبه هیچ  BDSشبکه اینرتنتی کریف دیدم: 

ی کند و نه اشخاص این کارزار نهادها را بایکوت می کند.راممنوع 
ن و نه اوز هرگز از  . نه گروس ند، اما اهدپشتیبانی نکر  BDSرا

اس رسمی در کشورش را رد می اشآموس اوز در اواخر زندگی هر 
ئیل خانهکرد و سفارت را در سفرهایش به خارج بایکوت های ارسا

   برد).کرد(همین واژه را به کار میمی

 ۳۸مه وال، مصاحبه ویدئوئی ای از مقدسایت کریف، پس از گزیده
ای نویسندگان کتاب، ژوئل کوتک و آلن سوریانو را منترش دقیقه

در  BDSگویند، کشوری که از فرانسه خیلی کم می ه که در آنکرد
آن حضور بسیار ضعیفی دارد. اگر یهودیان فرانسه روزنامه 

عی و اخالقی لیرباسیون ن  را نخوانند، از بحران اجت که گروس
عجیب و » گفتگوی«دهد، خربی نخواهند داشت. توضیحش را می

ها،  مطالب رسانهغریبی، به قول وال. در سایت کریف، در گزیده 
ی یابید بلکه با همین حرص، مقابله با یک کلمه یا یک نقِل قول 

BDS من در مورد «گوید بینید. فرانسیس کالیفا میرا می

ی  BDSتهدید مینان دارم که این کارزارهای رشمکنم. من اطاغراق 
بر روی فرانسویان یهودی دارد. در این زمینه  آور پیامدهای واقعی 

دی ستیزی در کشور ما نقش در وخامت وضعیت یهو  BDSاست که 
ثر هارسائیل حبابی از نفرت ایجادکرد کند. پیرامونایفا می  هایاند و ا
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ید این وضع تغییر کند، کنند. باآن را فرانسویان یهودی تحمل می
م زندگی را بر فرانسویان یهودی غیرممکن ساخته سمیتیسزیرا آنتی

دهد، انجام می BDSی که اگونه. حمله به حقانیت ارسائیل به است
 ً   ».ستیزی استدیآمیز و یهو تبعیض حت

آنتی یه  ابتکاری عل   سمیتیسمنربدی 

لزامی است و کریف بخش  مسلم است که نربد با یهودی ستیزی ا
عی کرده است که  هایشبکه ای را مسئول پیگیری آن درویژه اجت

اند، لگامکه بارها در دادگسرتی محکوم شده سمیتیعوامل آنتی
پیشه کمدی، دیو گسیخته فعالیت می یا آلن کنند، نظیر ه دونه 

 از جمله«ست ارسائیل، کار برای پذیرف سیاسورال. اما نباید ازاین
بزاری کرد ، اگراستفاد» هاترین آنرسزنشقابل های بخواهیم واژه ه ا

ن بِ ِسِرت ا لربُون، رئیس انجمنهباسا را بسناتور  رتران ِه بِ  کار بریم. 
ی که کریف با هنگام«دهد فلسطین توضیح می-همبستگی فرانسه

دهد. هنگامی اش را انجام میکند، وظیفهسمیتیسم مبارزه میآنتی
بیشرت کند، ار علیه سیاست فرانسه استفاده میککه کریف ازاین

برد کار میهنگامی که آن را علیه فعاالن به ساز می گردد وهمسئل
  ».دشو ساز میمسئله بازهم بیشرت

ل ژیل ن طوری که ساموئِ یاک در اثر مستند خود -ه کریف، از «مِ
بر الفون، » مقاومت یهودی تا وسوسه صهیونیسم ) و ۲۰۱۱(نرش ُر

َن در کتاب  جمهوری و یهودیان فرانسه میان «شارل اندرل
اند، در ابتدای ) نشان داده۲۰۲۰(انتشارات سوی،  »صهیونیسم

ار های فکری آن قر مشغله فعالیت کریف، مسئله ارسائیل در مرکز
 ۱۹۴۳ها در سال ی زیر اشغال نازینداشت. این سازمان، در فرانسه

ا«زیر نام  ه سیس شد کأ ، هنگامی ت»یندگی کلیمیان فرانسهشورای 
در ورطه همدستی » تحادیه عمومی کلیمیان فرانسها«شاخه رسمی 

 ً بود. کریف عمدتا ا ت ر اعضای یهودی مقاوم [با اشغالگران] افتاده 
یا به جنبش صهیونیستی دربر می یا کمونیست بودند  گرفت که 
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بودند. پس از جنگ جهانی دوم، اینان با  سوسیالیستی وابسته 
های ناپلئون، مکانکردند که از دوران  ائتالف» شورای روحانیان«

ایندگی می شان تبدیل کریف کرد و هدف مشرتکمذهبی یهودی را 
  بود.» مفرس یهودیت در فرانسه در مقابل قدرت سیاسی«به 

ها که همچنان ، کمونیست۱۹۴۸د دولت ارسائیل در اما پس از ایجا
چوندی داشتند، نپذیرفتند که کریف بیدر درون آن حضور نیرومن

میاک، آن-د. به گزارش ساموئل ژیلدولت پشتیبانی کنچرا از آن و 
ید ریف قمسئله صهیونیسم نباید در منشور ک«ها توضیح دادند که 

ن آن هنگام، ». طوری که مسئله لهستان در آن نیامده استشود، ه
عت یهودی مربوط به های خارج از امورکریف از طرح موضوع ج

های دهه کرد، و در سالشد خودداری میکه موجب دلخوری می
با البی طرفدار ارسائیل داشت که در بخش  ۱۹۵۰ پیوند ناچیزی 

صنعتی بسیار -و کارتل نظامی SFIO فرانسوی انرتناسیونال کارگری
انسه فعال بودند. در دوران جنگ الجزایر که در افکار عمومی فر 

ها در صف نخست بسیج علیه چنددستگی پیش آمد و کمونیست
نی، ار گرفتند، کریف برای جلوگیری از انشعاب درو این جنگ قر 

دگی میها هزار یهودی در الجزایر زنخود را درگیر نکرد چرا که ده
ل، رئیس وقت تشکیالت کوچک  -اتحاد فرانسه«کردند. ژاک سوستِ

الجزایر «کرد، شعار می» تحسین«که آشکارا ارسائیل را » ارسائیل
پشتیبانی  OAS١٣ »مسلح مخفیسازمان «را برگزیده، از » فرانسوی

یت کرد.   کرد. و ارسائیل از فرانسه در الجزایر ح

                                                           

١٣ - OAS ه راست ب زدیک  ن می  نظا ه  شب ن  زما ل  یک سا که در سا فراطی  رای  ۱۹۶۱ا ب
ل دوگل  را ژن سوء قصدی  که در  بعدا کوشش کرد  د شد و  یجا ا یر  لجزا ا قالل  است ا  ب فت  ل مخا

نشد. موفق  ه  ن ا خت که خوشب ند  برسا ل  قت ه  ب  م را 
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وایل سال«یکی از نزدیکان قدیمی این سازمان به ما گفت  های تا ا
، به طور ، کریف، دسِت ۲۰۰۰دهه  رسمی در امور ارسائیل کم آشکارا

ی در فرانسه در «آورد که ، اوبر ودرین به یاد می»کردمداخله 
، [کریف] بسیار کم در مورد مسئله ارسائیل ۱۹۸۰های دهه سال

فرانسوا میرتان و روالن دوما [وزیرخارجه میرتان] از ». درگیر شد
نند امتیازاتی از او بگیرند. روشنفکرانی  تا بتوا عرفات دعوت کردند 
ل کار میرتان را تائید کردند، کریف دچار دو دستگی  نیِ چون ژان دا

یت کریف مخالف بود. بود، روابط با تئو ک لین عالی بود، اما اک
 سیاست خارجی فرانسه«به آنان گفت:  دوگلی میرتان به روشی کامالً

ات به موجب این دعوت بود که عرف». به من مربوط است، نه ش
[در ». بخش فلسطین "باطل" استاعالم کرد منشور سازمان آزادی

  این منشور، نابودی ارسائیل آمده بود. م]

نِربگ (که در سال  از مدیریت  ۱۹۹۵بعدها، هنگامی که هانری هاژِد
ای اورمیانه، جنبشی که از مخالفت با سیاست خ»نوسازی یهودی«

یاست کریف رسید) که طرفدار والری ژیسکار دس پدید آمد، به ر
ن بود با رهرب فلسطینی مالقات کرد،  ۱۹۹۹های اسلو در سال پی

موجب تقریبا قطع رابطه کریف با ارسائیل  برقراری رابطه با عرفات
ن وقت نیز نخستشد از مالقات . نتانیاهو که ه وزیر ارسائیل بود، 

اینده  با هیئت کریف در اورشلیم خودداری کرد. لیال شهید، 
، بارها ۲۰۰۵تا  ۱۹۹۴در فرانسه از » تشکیالت خودگردان فلسطین«

ندر  بیشرت رهربان حزب  گونه کهضیافت شام کریف رشکت کرد، ه
ردند. اکنون، فرانسیس کو سبزها نیز رشکت می کمونیست فرانسه

این لُجیستیکی بسیار «ها را در کنار چپ افراطی کالیفا  حامیان 
رَد. دیگر، مثل دوران تئو کلین، اینا» BDSنیرومنِد جنبش  ُم  نمی ُش

ی بشوند. اما دبیرکلبه این ضیافت های شام دعوت  ر هائی چون ُر
  در آن ها رشکت داشتند. ژرژ بوفه-هو و سپس ماری
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ا حزب کمونیست فرانسه   گسست ب

هم تاریخی که در کنارِ بین حزب کمونیست فرانسه و کریف، 
ها مسئول ت، که سالای ژاک فَ رتک، گرچه پیچیده دارند، به گفتهمش

ن حضور زما یدگرگونی روابط در فاصله« املللی حزب بود:بخش بین
، تجاوز به ۲۰۰۰املقدس] در سال در صحن مسجدها [بیتشارون 

پیش  ۲۰۰۹-۲۰۰۸های ، و تجاوز به غزه در سال۲۰۰۶لبنان در سال 
 ایهشیو را تعیین کنیم، به آمد. اگر بخواهیم منبع این گسیختگی 

شود که در این دوران، ارسائیل با مسئله فلسطین برخورد مربوط می
بازهم روند طوالنی ب». کرد  یفود. حزب کمونیست فرانسه و کرو 

به موجودیت یک «اعالم کردند:  ۲۰۰۳در بیانیه مشرتکی در سال 
ژرژ -دلبستگی دارند. ماری» دولت ارسائیل و یک دولت فلسطین

تفاق نوشتند:  ن به ا رَم ژه کوکییِ های متفاوت از برداشت«بوفه و رُو
و بحث ه فلسطین در فرانس-های مناقشه ارسائیلحلاوضاع و راه

ی تواند هیچ شکلی از خشونت، لفظی یا دموکراتیک به هیچ رو 
هامبه اتفیزیکی را توجیه کند و نباید موجب تقبیح کسی شده و 

  .»های خطرناک کشیده شودزدن یا ملغمه

این نهمه، این تفاهم زیبا بهبا گونه که ژاک تدریج ازهم پاشید، ه
ی، ری تحکیماستع«کند، در فلسطین ت خالصه میاف یافته، دا

با شکلی از آپارتاید عی، سیاسی و ج ،جدائی همراه  غرافیائی، اجت
بودی هر سلطه نوع مقاومِت ممکن و خشونت بیگری توام با نا

یابد. چون حکومت ارسائیل، سازمان گسرتش می» نهایت و رسکوب
های یهودی در رسارس جهان را مجبور به پشتیبانی بی چون و چرا 

کند، کریف لحن خود را تغییر داد، ابتدا روژه کوکییرمن و سپس می 
ائیل ز ارس ریشار پراسکییه و رسانجام فرانسیس کالیفا هیچ انتقادی ا

ی و نه در خارج. از این پس باید بیکنند، نه در داخل را تحمل 
بود.قیدو    رشط 
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ی هاحزب کمونیست فرانسه تالش«کرد که ت یادآوری میاژاک ف
حرتام ای که به هویت هرطرف ابرای حفظ گفتگوی دوجانبهزیادی 

بود. ستیزهگذارد، انجام داد، اما این ریف خوئی ککار غیرممکن شده 
ستیزی در کنار یود: ما همیشه در مبارزه با یهودناپذیر شده بوصف

ما اصالً بودیم، ا یت از سیاست هم  نبود که در ح ارسائیل  مطرح 
سمیتیسم قهوه ای که به آنتی-های رسخندرگیر شویم. بین سازما

ایجاد کردند و اید و حزب کمونیست فرانسه ملغمهگرایش یافتن
ستیزی تداوم یافته است. از نگاه =یهودیمعادله ضدصهیونیسم

نتقادی به ارسائیل، آنتی سمیتیسم تلقی می شود   .»کریف، هر ا

 ویندگحرفی ندارند که به همدیگرب حزب کمونیست فرانسه و کریف
رمن بین روژه کوکییِ » رسنخی از گفتگو«و تالش برای برقراری دوباره 

پائیز  ر لوران، دبیرکل حزب کمونیست در  ِ به جائی  ۲۰۱۳و پی ی
نرسید و از طرفی موجب نیمچه توفانی نیز در درون حزب 

  پنداشتند.» شوخی«کمونیست شد و بسیاری از فعاالن، آن را یک 

بانی بی ئیلقید و رشط پشتی   از ارسا

ئیل کامالکریف رسسخت  تر شده و خود را با مواضع راست ارسا
هنگ کرده است. اوبر ودرین ت ه ریاست در دور «که کند میئید أ ه

به یهودی بار، وزارت خارجه فرانسه راروژه کوکییرمن، کریف چند
ستیزی متهم کرد، برای مثال هنگامی که من در مجلس فرانسه از 

ت [مجلس ارسائیل] جملهآوراهام بورگ، رئیس  ِس نِ ای نقل وقت کِ
!». کردیمرئیس اتحادیه اروپا را تکرار می گاه که اظهاراتکردم یا آن

روی اردوگاه صلح بود، درست مثل زمان، بورگ یک طرفدار میانهنآ 
ن.   اوز و گروس

سه، نورق کامال برگشته بود، اما تنها کریف تحول نیافته بود. در فرا
رغم این راه قدم برداشته و به بسیاری از نیروهای سیاسی در

اند. ابتدا راستارسائیل، از آن پشتیبانی کرده سیاست حکومت
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یا ای از حزب سوسیالیست و سپس امانوئل مالحظهن و بخش قابلگرا
ن  ال سماکرون و پیروانش. سناتور اسرت بنبسا درباره کریف، از ه

ن است که آن چه اهمیت دارد، ای«نوشت: چنین می ۲۰۱۰
ای آزارنده کنند (واژهعنوان البی تصور میسیاستمداران کریف را به

ً میگونه مورد مالحظه قرار وقتی این در فرانسه). نیز  گیرد ، واقعا
یانه آن با هم جمع  یک البی است. کسانی که در ضیافت شام سال

بات ککنند که اینشوند ، واقعا فکر مییم ار نقش مهمی در انتخا
  .»پردازندهای یهودیان مییأ ها به شکار ر کند. آنایفا می

نان افتخاری۲۰۱۹شام ساالنه کریف در سال  داشت یعنی  هم ، مه
گیری خاطر همهنوئل ماکرون. در این ضیافت که بهبریژیت و اما

ر نفر دعوت شده بودند که در میان، آخرین هم بود، هزا۱۹کووید 
مانوئِل  وزیر اوها، فرانسوآ اوالند رئیس جمهور پیشین، نخستآن

لوبه، وزیر  بِ ، وزیر کشور وقت و نیکول  ِ َ والس، کریستف کاست
 و شهرهایت اعضای حکومت، شهرداران کالنو نیز اکدادگسرتی 

لویزیون دیده می شدند. البته فیلیپ واِل وفادار نیز ستارگان ت
مبارزه «حضورداشت که مفتخر به دریافت جایزه کریف به خاطر 

  شد.» علیه نادانی و تاریک اندیشی

من مایل نیستم که فعالیت کریف «دهد: فرانسیس کالیفا توضیح می
به ضیافت شام ساالنه کاهش دهم، درست است که این، رویداد را 

دارد ای ای گسرتدهها بازتاب رسانهاست که زیر نورافکن یبی نظیر 
رتین وجه ای است که به بهخواهانهولی این رویداد لحظه جمهوری

ستیزی [آنتیدهد. برای مثال، بالی یهودیعملکرد ما را بازتاب می
 فرانسه را هدف ییهودیان نیست بلکه همهسمیتیسم] فقط متوجه 

ن نفرت دارند، اغلب گرفته است. پس در بین کسانی که از یهودیا
  ».هایش نفرت دارندیابیم که از فرانسه و ارزشافرادی را می

 یدیدهبه«کند که بندی میایان مصاحبه، فرانسیس کالیفا جمعدر پ
های نسویهای فراها و دلواپسیمن، رئیس کریف، حامل نگرانی
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و هنگامی که می». یهودی است که به اطالع قدرت حاکمه برساند
ومت های حکاز فرانسویان یهودی نیز از سیاستگویم که برخی 

ی«دهد: ارسائیل نگرانند، او پاسخ می یتوانم آنمن  هائی را که 
ایندگی کنم مطلبی که باید نشان داده می ».خواهند چنین باشند، 

  شد.
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اینده١٤ِمیِرحبیب شور در مجلس، به ویژه از ی فرانسویان خارج از ک، 
، لقبی که هم»لیکود اینده«ند. کهای ارسائیل دفاع میسازیمستعمره

یت پارملانی ریاست جمهوری قطارانش به او داده ، استنیز اند، که عضو اک
  فلسطین، اهل تفرقه نیست.-در مورد مسئله ارسائیل

، کمیسیون ٢٠٢٠ژوئن  ٢٤روز ». زندگی، به معنی رضایت از روی ناچاری نیست«
 ر موَرن، جایگاهامورخارجه مجلس ملی فرانسه تصمیم گرفت با دعوت از ادگا

 مان را تغییرراه«خانم صباح ابوالسالم، کتاب  د. او با همکاریَر خود را باالتر بَ 
)، که درآن، درباره دوراِن ٢٠٢٠(انتشارات دونوئِل، را نوشته است  »دهیم

مل پرداخته اند. ادگارمورن، که در ژوئیه آینده صدساله أ تبه» واگیری«
زمانی است که درباره سنج، دیر و سخنی نکته با نگاهی شیطنت آمیزخواهدشد، 

اندیشد. این دیدار ارت و لزوم دگرگونی زیست بومی میتج شدنبحران جهانی
ایندگان های دیجیتالی صورت میاز طریق رسانه  ملت کهگیرد؛ از نگاه بیشرت 

کنند، تحلیل مورن، هم درخشان است های بسیاری طرح میگردهم آمده، پرسش
  سودمند.  و هم

شدت تحمل دالتی و تحقیری که خلق فلسطین بهعبی«برونو ژونکور، درباره 
های طوالنی در که از سال» ویدال و بستگان او«کتاب  یاز نویسنده» کندمی

مورد ارسائیل و فلسطین متعهد است، پرسش کرد. مورن که معتقداست 
ی وضعیت اجباراً « گران سیاست ن«خ داد که ، به او پاس»شودبه وخامت منتهی 

                                                           
  ١٤ - Meyer Habib 
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ی قدرت حاکمه جا [فرانسه] افراطی اینای است که معادل راستزور دا
  ».است

اینده مجلس و نیز عضو کمیسیون امورخارجه مجلس  نوبت به میر حبیب 
اینده رسید. او رعدآسا، سخت به ادگار مورن حمله کرد ای بعدا با کنایه (بانوی 

یش باید می«گفت:  و به ») کشدزند، او فریاد میدانستید که حبیب حرف 
] «[او گفت:  هیونیسم هستید که بارها به سفسطهخورده صدشمن قسمش

پرداخته» دار نسبت به ارسائیل و خلق یهودغرض ورزی ریشه«، »گری گوناگون
. »یهودیان وقتی قابل رواداری هستند که خود را انکار کنند«اید و برای ش 

ایندگان در گفتگوی اینرت ه کند: نتی، بقیه حرف های او را محو مییاهوهای 
جلوش «، »کافی است!«، »دیگه، بس است!«، »روی می کنیر، تو خیلی زیادهیِ مِ «

  »را بگیرید!

  آورهای خشمحرف

گوید، ها جا زند، و واکنش نشان داده میاین حرفمورن کسی نیست که با 
منزوی است، و من  واقعیت، افرتا. خلق فلسطین کامالیک مشت دروغ، خالف «

و  »مخالفت خود با این اوضاع«او » . ها همبستگی دارمهمیشه با مغلوب
لرزید، با ها را بیان کرد. در حالی که میواکنش غربی ی» العادهفوقنرمش «

ی نم«خشم گفت  یتوان از مستعمرهتوان گفت آپارتاید،  سازی صحبت کرد، 
ماریِل دو سارنِز، رئیس ». هائی را که فقط واژه هستند، بر زبان راندتوان واژه

از طرف  درگذشت) ٢٠٢١وقت کمیسیون امورخارجه مجلس (او در ژانویه 
» هائی که جائی برای گف ندارنداز استفاده از واژه« مجلس پوزش خواسته و 

  سف کرد.أ اظهار ت

های البی طرفدار ارسائیل از جمله ِمیِر ی حق با مورن است: یکی از پیروزیول
اینده بالد که دوست مجلس ملی فرانسه است و به خود میعلنی آن در  یکه 

؟ آنتی»آپارتاید«هاست. انیاهو است، مجرم نشان دادن واژهنزدیک بنیامین نت
ارسائیلیان و یهودیاِن خارج از «؟ نفرت از ارسائیل! »سازیهمستعمر «سمیتیسم! 



68 
 

حمله به روشنفکران بخشی از عنوان؟ نفرت از خود! » کشور موافق نیستنداین 
 ١٢٧، ٢٠١٩ارزش میر حبیب است. هنگامی که در دسامرب بی های افتخارآمیز

یت  لومونددر » تریبون آزاد«شان ارسائیلی بودند با روشنفکر یهودی که اک
سمینتیآ مورد بحث در مجلس را که ضدصهیونیسم را مرتادف با » الیحه مایار«

سمیتیسم و کرد تا با آنتیمجلس ملی را دعوت می«تیسم می دانست و 
بدون این که به حکومت ارسائیل در اجرای  شکلی از نژادپرستی مبارزه کند،هر 

» کاپو«آنان را کردند، میر حبیب ، رد می»برنامه اشغال و الحاق کمک کند
  .١٥نامید

  »عضو لیکود یاینده«

در پاریس متولد شده و در جوانی از فعاالن بِتار  ١٩٦١میر حبیب در سال 
(میلیشیای صهیونیست نزدیک به محافل راست افراطی ارسائیل) بود و در آغاز 

ایندگی نهادهای یهودی در فرانسه«به معاونت  ٢٠٠٠سال های  » شورای 
ارسائیلی آن انجمن  طرفدار گردونهترین عوامل و یکی از اصلی ) رسید(کریف

» ساعت برای ارسائیل ١٢«، ٢٠٠٣دار است و هنگامی که در ژوئن است. او مردم
آورد و به دعوت او، فرانسوا نفر را گرِدهم می ٥٠٠٠٠، بیش از کندرا برگزار می

کان، فرانسوآ بایرو سسرتو اوالند، نیکوال سارکوزی، سگولِن روآیال، دومینیک اِ 
 بنیامین نتانیاهو در آن رشکت ایندگان وقت مجلس فرانسه و البته دوستش

اینده فرانسویان خارج از کشور ٢٠١٣کنند. در سال می ، حبیب به عنوان 
تالیا، یونان شده فلسطین و نیز ایهای اشغالزمینانتخاب شد، که ارسائیل و رس 

د. او در سال کنمسئولیتش در کریف را رها میو  ١٦گیردو ترکیه را دربر می
مشارکِت رکورِد  واجد رشایط با نرخ عدمِ  ١٢٠٠٠٠ی از أ ر  ٧٩٩٨با کسب  ٢٠١٧

  گیری، به مجلس راه یافت...یأ درصد در ر  ٨٠/٩٠

                                                           
از زندانیان ای مراقبت ها، کاپوها کسانی از میان زندانیان عادی بودند که بر در اردوگاه های مرگ نازی - ١٥

  شدند.انتخاب می
  دقیق تر گفته باشیم، شامل قربس، واتیکان، مالت و سن ماَرن نیز می شود. - ١٦
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تنها فردی که از جبیب میر دفاع کرد، آلیزا بِن نوما، سفیر ارسائیل در پاریس در 
اینده مجلس از حزب بود. هنگامی که س ٢٠١٩سال  جمهوری به «ونیا کریمی 
در جریان نشسِت کمیسیون امورخارجه مجلس درباره مسئله فلسطین، » پیش

اینده دیگری گفت » اینده لیکود در فرانسه«به او لقب  دای او با ص«را داد. 
اما، از نگاه سفیر ارسائیل، ». بلند مطلبی را گفته که همه یواشکی معتقدند

  شده بود...» کارزار نفرت«ربانی حبیب ق

  کنند.اعرتاض می» ناچیزهای کودن«گاه که آن

جدل مجلس ملی یک و م نیست که یک سفارت خارجی در بحثدیگر، رسازسوی
ها پرهیاهو باشد. در ایاالت متحده، کشور دخالت کند، حتی اگر این جدل

، البی رسمی طرفدار ارسائیل، به AIPAC »ارسائیل-کمیته همگانی امور آمریکا«
اینده مجلس لبا دربحث های پارملانی دخالت مینوبه خود، غا کند. یک بانوی 
ی کمرتبا به من حمله کرده انتقاد می«توضیح داد  اینده ویژه و دا ند، او 

اینده دیگری می» ِالنت و نتانیاهو در مجلس ملی فرانسه او «گوید است. 
رسهم ش را دهد، پشتها دشنام میکند، در جلسهرخورد میبسیار تهاجمی ب

تظاهرات  به ر نسبتیِ واکنش مِ به ی اوکنایه». کند" صدا میناچیزهای "کودن
ایندگاِن زن با لباِس کاِر آبی رنگ در اعرتاض به اصالحات قانون بازنشستگی 

در فوریه » خاطر پرسانبه«موسیقی ترانه مشهور  رقص و آواز و با همراه با
  بود.  ٢٠٢٠

نه فاعرت جا، ااما، در این شنیدید. میر در زندگی حرفهی یک کارفرما را میصمی
ای، مدیر رشکت فروشنده جواهر واندوم است. دو تن از زنان تظاهرکننده، با 

از «ژرژ بوفه، -لحنی تُند از پشت تریبون مجلس پاسخ دادند. به عقیده ماری
 ، های شان را بیان کنند، با لفاظیزنان حق ندارند برخاسته و اندیشهنگاه ش

نتین اُوتَن گفت ». دهیدها را کاهش میتان مقام آنجنسیتی و مبتذل اما، کلِ
ایندگان زن مجلس، هم جنسیتی است و ناچیزدادن لقِب "کودن های « " به 

  ».هم ناسزا
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او که منشِی کمیسیوِن  دهد.آید که کسی به میر حبیب پاسخندرت پیش میبه
مطالعاتی ارسائیل و عضو گروه -نسه، معاون گروه دوستی فراامورخارجه

ی فرانسه است، با چشم باز املللی در مجلس ملی بینفلسطین با وظیفه-فرانسه
املقدس و مستعمرههای مربوط به بیتویژه مسئلهای و بهی منطقههاپرونده

اینده مجلس، پییِر کوشار، رسکنسول فرانسه در سازی را دنبال می کند. این 
سالطین به روی مردم،  یرا بر رس بازگشائی مقربه ٢٠١٩تا  ٢٠١٦از بیت املقدس 

معنی واقعی کلمه، عاصی کرد. در این مکان باستانشناسی، که در صخره کنده به
، نفر از جمله هلنای آدیاِبن [حدیاب] که نامش در تلمود آمده ٣١شده، مزار 

شق، یعنی در رسزمین املقدس، نزدیک دروازه دمقرار دارد. این مکان که در بیت
جا را ق دارد که قصد دارد دسرتسی به آناشغالی واقع شده، به فرانسه تعل

از گ ایل دارند در آن محل آزادانه  ند. زار محدود نگهدارد. اما، یهودیان ارتدکس 
پردازند. انجمن مذهبی های آهنی آن به تظاهرات میآنان مرتبا در مقابل نرده

گرایان دناِدل، یکی دیگر از پیروان راستویلیام گول-ژیل هامورِِشه، با وکالت
و  رده استارسائیلی، برای اسرتداِد این مکان به ارسائیل، به دادگاه شکایت ک

اینده مجلسش مییر حبیب از اقدام آن است، پشتیبانی میها علیه کشوری که 
عام به ، میر در مالء٢٠١٩ن مکان در سال کند. در جریان گشایش موقتی ای

خانه همراه با ت امورخارجه حمله کرد. این وزارتکنسول فرانسه و وزار 
ای در ل وی هستند، که در مقالهآ تورسی خور ایده ،»فرانس اَنِرت «رادیودولتی 

  آینده به آن خواهم پرداخت.

ر ناپذیر او دگیری های تحملح می دهند مخاطره مقابله با موضعبسیاری ترجی
یوجه عقبهیچنپذیرند. او بهمورد فلسطین را  کند، حتی در شبکهنشینی 

عی برای افشای به اصطالح عدم رعایت قرنطینه از سوی فلسطینیاِن  های اجت
بیعتا مردم ماسک کند که طمنترش می ٢٠١٧، عکسی از سال ٢٠٢٠غزه در بهار 

اینده ا و مرتبا ِارعاب می«کند ای تعریف میندارند!  گوید: میکند. او دا
فقط موساد را کم داشتیم که ». "میائیم دنبالت، موساد به دنبالت خواهد آمد"

کند که در اینده دیگری تعریف میمور البی حبیب عمل کند. أ عنوان مبه
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اینده استان موربییان را  نشستی در سفارت قطر، در جلو همه، گِوندال رویار، 
گویا رویار به او گفته که ». خراج کردنداو را ا«به زدن تهدید کرد و در نتیجه 

ی تو با یک« اینده ». ، گمشوکنماهل برتانی طرفی. آدم حسابت  یک بانوی 
کند، ز تروریسم روشنفکرانه استفاده میاو ا«افزاید می» رانسه نافرمانف«عضو 

  ».معتفدم که خطرناک است

ای یت با تاسف مییکی از  رسد که همه ی میوقت«گوید ندگان عضو حزب اک
باخت و این کارها به نفع منافع -شود، یعنی باختمی ناپذیرها تحملاین

هی گرو  ».سازدم همه را خشمگین میارسائیل نیست زیرا حبیب رسانجا
او » هایزیاده روی«دهندگان او که از یأ امیدوارند که کسانی از میان ر 

ادگار مورن را  بهاو » بارهای نفرتحمله«برآشوبیده و در یک تریبون آزاد 
از رش این شخصیت در انتخابات  کهدیگران را ترغیب کنند  تا نددمحکوم کر 

ه نزدیکان خود در خواهند که پیام را بها مینآ آینده مجلس خالص شوند. 
های شناسم که نه ایدهارسائیل برسانند، من کسانی را می، یونان و ایتالیا، ترکیه

  های دوست او نتانیاهو را، اما آنان رای ندادند...نه ایده کنند واو را تحمل می

یت پارملانی   عضو اک

یت پارملانی در مورد  در این فرصت باقی مانده [تا انتخابات]، شاید اک
حاد ات«ضو گروه پارملانی مل کند. درواقع، ِمِیر حبیب عأ او کمی ت هایخصوصیت

 کریستف الگارد می باشد.-انرئیس آن، ژ  است که» هاها و مستقلدموکرات
به  ٢٠١٩الگارد، پس از پشتیبانی از سارکوزی و سپس فرانسوآ فینیون، در سال 

یت پارملانی من ایندهتسب به رئیس جمهور پیوست. در ایناک ای از جا، با 
طین فلس-ر مورد ارسائیلهواداران ماکرون روبرو هستیم که با سیاست فرانسه د

املقدس است. اهان انتقال سفارت فرانسه به بیتویژه خو هکند، و بمخالفت می
  همه، او در مجلس، در سنا یا در وزارت خارجه تنها نیست.بااین

ائیگرچه حرافی های ناجور میر حبیب موجب رضایت عده زیادی ها و ه
ع نسبی را که در بین طرفداران ارسائیل در مجلس ملی  نیست، این کارها اج
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سازی و بیتیاست ما، از جمله درباره مستعمرهس» بن بست«مورد  و سنا در
ایی املقدس حاکم است، ازپیش ندگان که بیشپوشاند. تعهدات عده زیادی از 

هنگ می اینده موذی، با مواضع ارسائیل ه شوند، بیش از تحرکات یک 
پُرگویان «مه های او، کافی است که به برناگیر است. برای آشنائی با تیزبینیچشم

متعلق به پاتریک دراهی، که بر  i24News، برنامه روزانه تلویزیون »خاورمیانه
، رسانه دیگر دراهی تهیه شده، نگاهی بیاندازیم. RMCپایه برنامه هم نام رادیو 

ن همیشگی این برنامه است که همراه با آندره ِبرکوف، چهره  مییر حبیب مه
جدانشدنی اندیشه موعود یعنی ایو تِرار از ترامپیسم مدل فرانسوی، و جفت 

  کند.رو و لوران ژوفرَن در آن رشکت میفیگا
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ارسائیل در مورد جنگ  کامل، بابا مخفی کاری  میان فرانسهونظامهندسان 
 اوربات ه» پهپادها«کنند. این برنامه فرماندهی دیجیتال، می آینده همکاری

ویژه در آفریقا، را دربر می گیرد، گرچه در زمینه فروش اسلحه، دو کشور به
  رقیب یکدیگرند.

رغم اما ارسائیل نیز بهدر جهان است، گرچه فرانسه سومین صادرکننده اسلحه 
نسبتا چشمگیر » مقامی«بندی، توجه به اندازه کشور، در این ردهرتبه هشتم، با 

ها، روابط دوستانه دارند، در زمینه گرچه دوکشور در بسیاری از زمینه دارد.
دفاعی [نظامی] امر پیچیده تر است. از یک سو، صنایع آن ها در رقابت با یک 

ایل دارد که برای قاپیدن بازار، قیمت ها را دیگر قرار می گیرند  و ارسائیل 
 پافشاری، به ِملِک ِطلِق سنتی اما، از طرف دیگر، ارسائیل به ویژه، با». بشکند«

نظامیان و جنگ افزار فروشان فرانسوی یعنی آفریقا چشم طمع دوخته است. 
ن های اسلو، ارسائیل رده است، از قاره آفریقا توجه فراوان ک به از زمان پی

  از قدرت های حاکمه موجود.» حفاظت«جمله در زمینه 

به یقین، افرسان و ماموران فرانسوی و ارسائیلی به صورتی مخفیانه در برخی 
ل آن کشور در  جبهه ها همکاری می کنند، برای مثال با ارتش کامرون در ش

عه السنه الدعوه و الجهاد[«نربد با بوکو حرام  ن القاعده و ، متحد پیشی»ج
س فران«کنونی داعش]. اما، در خود یائونده، پایتخت کشور، یکی از ستون های 

ری فرانسه» آفریقا در آفریقا]، مزدوران ارسائیل از  [کنایه به رابطه نواستع
ل بیا (رئیس ، واحد نظامی ویژه زیرفرماِن پُ BIRدیرباز، گردان رضبتی کامرون 

های ارسائیل به این گردان تجهیزات و از  دهند. رشکتجمهور) را آموزش می
جمله مسلسل های تهاجمی می فروشند. نکته ای که صاحبان صنایع تسلیحاتی 
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شان است. یک مهندس می کند چرا که کامرون مشرتی سنتیفرانسه را خشمگین 
در بازار آفریقا ما به شدت در رقابت هستیم، اما «بخش نظامی می گوید: 

پرمخاطره، نیجریه، منطقه  گیرکرده ایم. در ناحیه های صهاکنون، کامال درمخم
های آفریقا، زیمباوه و ماالوی، ارسائیل بازار را در اختیار دارد. صاحبان دریاچه

صنایع ما، به ویژه تاِلس و َسفران دچار دودستگی اند، در حالی که ارسائیلی ها 
  ».بسیار متفقند

به ویژه، به این دلیل که مناسبات وارونه شده اند: در سال های  آخررس و شاید
امروز، ارسائیل در زمینه  فرانسه به ارسائیل اسلحه می فروخت. ١٩٦٠و  ١٩٥٠

های بدون خلبان (پهپاد) و حتی رسبازان روباتی ه ب مراقبِت سایربی، هواپی
امیان س آمیز نظفرانسه تجهیزات می فروشد. این نکته ای است که به غرور وسوا

ایندگی های  و صنایع دفاعی فرانسه برمی خورد. و اگر البی گران اِلنِت و 
بین » کیگفتگوی اسرتاتژی«ارسائیل لحظه ای از ستایش کیفیت -بازرگانی فرانسه

آن را به زبان دور از تعارف چنین ترجمه کرد:  دو کشور غافل نیستند، می توان
 ،»فروشد، نباید زیاد پا تو کفش من بکندیای که محههرکسی هر نوع اسل«

ه می رسد، صداها به نجوا شبیه میوقت صحبت جدی در این بار  هنگامی که
ا شود. اوه، نه، من به ش رقم نخواهم داد، ابتدا «گوید: ینده مجلس مییک 

ی دانم خوب، این چیزها «افزاید اینده دیگری می ».به این دلیل که 
مهون، مدیر النت آری ِبنسِ ». روند، اطالع زیادی نداریممیخودبخودی پیش 
ضافی و بدون توضیح ا.» تبادل اطالعات وجود دارد«دهد فرانسه توضیح می

در زمینه نظامی، اسرتاتژیکی و مبارزه با تروریسم، همکاری خوبی «گوید می
یمتوضیح » دیدبان تسلیحات«ه، از پاتریس بوِوِر  ».بین دو کشور وجود دارد

است (با پوشش ارسار  عدم وجود شفافیت که خاص حوزه نظامی«دهد که 
  ». کامال دردرس آفرین است ١٧دفاعی و همراه با "ارسار تجارتی")

                                                           

 ١٧- Les  Patrice Bouveret, Israël,-La coopération militaire et sécuritaire France
cahiers de l’AFPS no. 28, 2017. Bas du formulaire 
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  کت اِلبیت، طراح رابِط اسکورپیونرش 

ایندگان منتخب مردم و نیز افکار عمبدین ومی از مشارکت ارسائیل در ترتیب، 
یافته از طریق مهارت در فنون ارتباطی تحکیمسیستم «ریزی مخفی برنامه

)، که در مرکز اسرتاتژی نیروی زمینی Scorpion» (١٨اَنفووَلوریزاسیون مختلف و
مرئی آن به  های آینده قراردارد، هیچ اطالعی ندارند. بخشبرای سال فرانسه

شود که خالصه می» گریفون«پوش پوش و معرفی زرهتعویض خوردروهای زره
یون، تنظیم درساحل صحرا عملیاتی خواهندشد. موتور اسکورپ ٢٠٢١ز در پائی

باشد که بر رابِط مشرتکی متکی است که به رسبازان بر فرماندهی دیجیتالی می
ها امکان به ابزار نظامی جدید نظیر پهپادها و ربات و نیز روی میدان عملیات

های دشمن واکنش در ارتباط بوده و در نتیجهطور همزمان با هم دهد، بهمی
  بینی کنند.را پیش

تر های آینده، رسبازان سبکدر مرکز جنگ«دهد: یک کارشناس توضیح می
کیلو در طول  ٤٠کنند، در مقابل کیلو بار حمل می ٣٨ز تا خواهند بود، زیرا امرو 

 یک. هنوز راه پیرشفت باز است. در پایان، یک رسباز فقط ١٩١٤-١٩١٨جنگ 
مک یک کاش را خواهد داشت. یک رابط بهلحه و قمقمهصفحه جی پی اس، اس

ئی میپهباد برای میدان دید بزرگ نگین ربات بار سکند و یک قاطر تر او را راهن
اطالعاتی که از طریق ». کندها را تخلیه میرا حمل و درصورت لزوم، زخمی

کننده است، کند، تعییناس با هدایت اسکورپیون دریافت میدستگاه جی پی 
  قراردارد. و تنظیم دستگاه رابط در قلب همکاری مخفی فرانسه ارسائیل

صدا است و در صورت امکان ایده مرکزی اسکورپیون جنگ بی«دهد او ادامه می
حداقل برسانیم.  شده را بهتعداد رسبازان کشته احرتاز از جنگ خونین، یعنی

، یک موتورسیکلت، یک پهباد، پذیری بین یک تانک، یک قایقاسکورپیون تعامل
ای بسیار مهم دهد. این برنامهو یک رسباز در جبهه را سازمان مییک ربات 

است که در آن همه صاحبان صنایع بزرگ فرانسوی در بخش تسلیحات و نیز 

                                                           
 ١٨ - Infovalorisation  انفوولوریزتسیون بهره برداری مناسب از منابع اطالعاتی مجاز از طریق فنون جدید

  کار رفته است. مبرای بهبود تاثیر عملیاتی است که در سیستم اسکورپیون به
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ای العادههای مستقل تجربه فوقالبیت که در زمینه سیستم یرشکت ارسائیل
  ».کسب کرده، رشاکت دارند

 »اندپهپادی را با طبیعت تلفیق کردهن ف«

ای کسب های اشغالی فلسطین، تجربهبا استفاده از پهپادها در رسزمینارسائیل 
کند. مهندس یادشده تر مییک مکان مشخص را آسانکرد که بررسی ظریفانه 

است. ابتدا، لیدی، ارسائیل یک قدم پیشی گرفتهدر مورد سه نکته ک«افزود که 
پهپادها را حذف کرد. این پیرشفت بزرگی است، در حال رسیدن صدای موتور 

انسه هم در موردش بسیار پژوهش به سکوت صداها هستند، موضوعی که در فر 
هپادهائی به شکل حرشه کردن پهپادها است. پبرنامه بعدی، کوچک ».کنندمی

  رتشا وهای جیمزباند موجب رسگرمی ما بودند، اکنون کارائی دارند که در فیلم
دهد که کرده است. این کارشناس توضیح می آزمایشغزه  در ها راآنارسائیل 

دیجیتالی و  آخررس، حذف ردپای». اندن پهپادی را با طبیعت تلفیق کردهف«
اسرتاتژیک است، زیرا هدایت دیجیتالی در قلب » دشمن«های ردیابی عالمت

ن کارشناس ادامه برنامه اسکورپیون ق نباید به دشمن «دهد میرار دارد. ه
گیرید. ارسائیلیه ش را ردیابی کنند، درضمن اینکه ش رد او را میاجازه داد ک

یابی کنند، تعبیرکنند، تحلیل کنند و پارازیت ها بلدند ازنظر پنهان کنند، مکان
ار ک در سکوت بفرستند. در این جا نیز، ایده این است که نامرئی مانده و عمیقاً 

ه است که ساد چه بانی مشارکت ما با ارسائیل است، همه این اخرتاعاتکنند. آن
در کنرتل و  باشد که دانش خود راکار بهرتین مهندسان می یبوده و نتیجه

  ».اندهای فلسطینی و غزه کسب کردهکوب در رسزمینرس 

 اتر از نیرویبرای صنایع دفاعی فرانسه، اسکورپیون چنان اهمیت دارد که فر 
، نخستین مشرتیان آن، هدف این برنامه صادرات است. ارتش بلژیک زمینی و

لذا، شگفت آور نیست دریابیم که نخستین خریدار اسکورپیون، ابوظبی است. 
از دیرباز، امارات متحده عربی مشرتی بسیار خوب برای جنگ افزارهای فرانسه 

ر میبوده و نیز در این اوا   رود.خر از دوستان ارسائیل به ش
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 فراتر از آمارهای رسمی

خارج از اسکورپیون، که میزان سهم مالی مهندسان ارسائیل رشکت البیت 
کند. در تی را کنرتل میناشناخته مانده است، مجلس فرانسه حجم تبادل تسلیحا

، به موجب گزارش وزارت دفاع فرانسه به مجلس، فروش ٢٠١٩-٢٠١٠دوره 
یون یورو بود، که در مقایسه با صادرات میل ٢٠٨اسلحه فرانسه به ارسائیل معادل 

میلیارد)، به امارات متحده عربی  ٧/٨جنگ افزار فرانسوی به عربستان سعودی (
میلیارد)، میزان ناچیزی است.  ٦/٦میلیارد) و مرص ( ١/٤میلیارد) به قطر ( ٧/٤(

برعکس، میزان فروش تسلیحات و سیستم امنیتی نظامی و پلیسی ارسائیل به 
امعلوم است. عدم شفافیت بازار سایربسکوریتی (امنیت دیجیتالی) که فرانسه ن
یارسائیل   دهد که کوچکرتین برآوردی دربارهاز بازیگران عمده است، امکان 

عمل آورد. هانری کوکِیرمن، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع جم فروش بهح
تی در آمار و امنی های نظامیهمکاری«ارسائیل خیلی جدی توضیح داد -فرانسه

ی   ».شوندرسمی وارد 

  ٢٠٠٠های دهه چرخش سال

، همکاری نظامی بین دو کشور، پیش از شیفتگی ٢٠٠٠های دهه در آغاز سال
گوید رسگرفته شد. یک کارشناس نظامی میبرای دیجیتال، در زمینه پهپادها از 

ود در بچندانی در این زمینه نداشت. زیرا مجبور هنگام، فرانسه پیرشفت آندر«
ویژه در آفریقا حساسیت بسیاری داشت و های شهری، که بهزمینه جنگ

هلیکوپرتها ضمن این که پرهزینه بوده و پررسوصدا نیز می باشند، پیرشفت 
انیک قطعات مک ینه پهپادها خودکفا بود. حتی اگرکند. درآن زمان، ارسائیل در زم

ها قادرند رانسه، آنعات یدکی ساخت چین یا فاغلب ساخت آملان است و قط
  ».ماشین های مجهز طراحی کرده و تولید کنند

ایاِن صنعتش، نیاز فوری به واردات خاطر بندر آن هنگام، فرانسه به بست 
پهپاد داشت. برخالف تصور رایج، نیکوال سارکوزی که به داش احساسات هوادار 

ظامی فرانسه ن-یسارسائیل شهرت داشت، نبود که چرخش عمده در رابطه سیا
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شود. فرِدریک  ایجاد کرد و به ارتش اجازه داد تا به پهپادهای ارسائیلی مجهز
زارت دفاع کارکرده و » های معتمدسازمان«برای » مشاور«ه به عنوان آنِسل ک

و  درواقع، تغییر واقعی در دوران دولت ژاک شیراک«دهد که است، توضیح می
ل ثیر آریِأ پدیدآمد. شیراک تحت ت ٢٠٠٥-٢٠٠٦ دومینیک ویلپَن در سال های

های شهرک ٢٠٠٥عمل کرده و در تابستان اش شارون واقع شده بود که به وعده
، رئیس جمهور شیراک را وزیر ویلپَنخستارسائیلی غزه را تخلیه کرده بود. ن

د نیستند و درمتقاعد می آن دوره، فرانسه  کند که کشورهای عربی مورد اعت
تیسم شیراک، قراردادهای تجاری أ از نظر پهپاد ت خیر بسیار دارد. با پراگ

  ». مخفیانه امضا شد

همچنین در آن دوره بود که پس از جنگ در عراق، شیراک تصمیم به نزدیکی 
نا گفتگو با ایاالت متحده را آسانبا ارسائیل گرفت ت زمان، فرانسه تر سازد. از ه

ها، مبادرت به عرضه کسب امتیاز آن ئیلی پرداخته و بابه خرید پهپادهای ارسا
های داسو، ایرباس، ساژِم (نام . به برکت این قراردادها با رشکتاین پهپادها کرد

و ِهرون  ٢٠٠٧در سال » عقاب«پیشیِن َسفران)، امکان یافتند پهپادهای ارسائیلی 
 خریداری کنند. ویلپَن و شیراک از احیای همکاری نظامی ٢٠١٠و  ٢٠٠٩در سال 

دادند تا شش  های ایرباس) اجازهه و به رشکت اوروکوپِرت (از شاخهد بردسو 
آتالِف نام  هاائی ارسائیل بفروشند که ارسائیلیهلیکوپرت پانِرت به نیروی دری

های گرانها نهادند(خفاش) بر آن بها (همراه با موشک. هرکدام از این هواپی
بزرگرتین سازنده  MBDA همچنین،ها میلیون یورو قیمت دارد. شان) دههای

، هرکدام با سهم برابر BEAاروپائِی موشک که ایرباس و رشکت بریتانیائی 
ت کنرتل از راه  ٣٧سهامدار آن هستند ( و نیم درصد رسمایه)، به ارسائیل مه

  دور و موشک ضِدتانِک اِسپایک فروختند.

  همکاری پلیسی یکنندهسارکوزی، تحکیم

ن ابتدای ریاست کند ، نیکوال سارکیک سفیرپیشین تعریف می وزی از ه
خود را مقید به رعایت عملکرد سنگین و قدیمی « ٢٠٠٧اش در سال جمهوری

، سارکوزی ٢٠٠٨در سال ». و تشویش کارمندان عالی رتبه ندانست وزارت خارجه
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انه بین ری سالیارسائیل را به راه انداخت و دیدا-فرانسه» گفتگوی اسرتاتژیکی«
جهت تبادل اطالعات برقرار کرد. رسکالنرت  نظامیان و جاسوسان دوکشور، عمدتاً 

، ٢٠٠٦ال در س ] که.مپیشین فرانسه [کنایه به مقام وزیرکشوری پیشیِن سارکوزی
ویژه ایجاد کرده بود، به وابسته امور امنیتی در سفارت فرانسه در تل آویو

ین دو کشور است. هنگام دیدار از ارسائیل خواهان گسرتش همکاری پلیسی ب
نی درباره مبارزه با جنایت و تروریسم امضا کرد. ٢٠٠٨در ژوئن  ، سارکوزی پی

ن با چارچوب نسبتاً  مبهم با تردیدهائی در مجلس فرانسه روبرو شد و  این پی
، از طریق دیدارهای منظم برای تبادل وجوداینهرگز به تصویب نرسید. با 

  همکاری پلیسی به صورتی بسیار محرمانه بین دو کشور برقرارشد. اطالعات،

ها برای تولید پهپاد شدت گرفت، به قول یک در زمینه صنعت نظامی، تالش
حفاظت از مناطق یا برای  هر پهپاد در زمینه«مهندس بخش تسلیحات، 

دو مدل مشهور ». ها و کاربردهای خود را داردویژگی تر،های تهاجمیماموریت
 ٢٠١٢ساخت رشکت اِلبیت است که در سال  ٩٠٠ارسائیلی در بازار، یکی ِهرِمس 

عرضه شد و به مکزیک، کلمبیا، برزیل، شیلی و نیز سویس و آذربایجان فروخته 
تخصص دارد. مدل دیگر، » هاشورش«مراقبت و رسکوب شد. این مدل در مورد 

ت که در رسارس جهان به فروش میاسِهرون ساخت رشکت هوافضای ارسائیل 
 یآن، خودکفائی پرواز آن برا یرسد، از جمله در مراکش و تونس. امتیاز ویژه

کت تالِس و البیت برای ی همکاری بین رش ساعت است. این پهپادها پایه ٤٨
و هرون  ١های واچ کیِپر و هرمس و نیز تولید پهپاد هارفانگ، هرون تولید مدل

ایرباس و صنایع هوافضای ارسائیل است. پهپاد پَرتولِر، ساخت تی پی، بین رشکت 
  است. ٢٠١٠َسفران، مدیون قرارداد بین ساژم (نام قبلی سفران) و البیت در سال 

و تجارت چه در سطح اروپا و چه فرانسه، ادامه دارد. چندی پیش، بنگاه اروپائی 
ع هوافضای صنای«برای امنیت دریائی به کنرسسیومی مرکب از ایرباس و 

دهای هرون و هرمس جهت از یک سو، و البیت از طرف دیگر، پهپا» ارسائیل
های حمل مهاجر در دریای مدیرتانه سفارش داد. روزنامه بریتانیائی کنرتل قایق

  میلیون یورو (هرکدام) می رسد. ٥٠گاردین گزارش داد که ارزش دو قرارداد به 
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   قاطرهای ارسائیلی در ساحل آفریقا -ربات

های نظامی موسوم به ، ربات»روباتیم«ه رشکت ارسائیلی آخررس، ارتش فرانسه ب
ها رای انتقال تجهیزات و تخلیه زخمیها باز آن سفارش داده که» قاطر روبات«

در تابستان » بارکان«ها در چارچوب عملیات استفاده خواهد شد. این ربات
 که از وجود این» َچلِنج«مجله در ساحل صحرا مورد استفاده قرار گرفتند.  ٢٠٢٠

قرارداد پرده برداشت، نوشت که این دادوستد در خفا موجب جنگ قدرت بین 
دادند که گروه فرانسوی و کسانی شد که مدلی را ترجیح می طرفداران رباتیم

CNIM   یس«های ه استونیائی میلرِم سازنده روباتبا همکاری گرو تولید می» ِ
کشور از جمله ایاالت متحده و بریتانیا مورد استفاده چند کند که با موفقیت در 

  گرفته است.  قرار

، چنین برمی آید که رباتیم برای کسب بازار، با همکاری یک »چلنج«به گزارش 
کسته است و این یکی از روشها راشفرانسوی قیمت» فریب کار چندچهره«

د بازار ی است تا بتواننهای رایج صاحبان صنایع ارسائیلی در زمینه تولیدات دفاع
بیاین رشکت از کارزار گسرتده ال  را به دست آورند. به گفته منبعی بسیار مطلع،

گری نیز بهره برده است. خشم صنایع فرانسه و برخی نظامیان فرانسوی دلیل 
دیگری نیز دارد: رباتیم که ابتدا محصوالت خود را به ارتش ارسائیل فروخته، 

ه، جاز اعتبارات مالی در چین و سنگاپور نیز استفاده کرده است. درنتی اخیراً 
فریقائی، چین های جدید بین برخی کشورهای آ محافل دفاعی از ایجاد ائتالف

  افزار نگران هستند.های امنیتی و فروش جنگو ارسائیل در زمینه

  های دو نیروی دریائیرزمایش

ینه و از جنبه رسمی، همه چیز در زم گیرد،همه این تشبثات در خفا صورت می
رانسه به عنوان فروشنده خوبی جریان دارد. فهمکاری نظامی بین دو دولت به

ایشگاههاایشگاه افزار، عالقمنداست مرتباً بزرگ جنگ ی بازرگانی برگزار کند: 
پُول در مورد امور اوروناوال، بورژِه و همچنین میلیاملللی اورواِستوری، های بین

ری پیرو آما امنیتی و حفظ نظم از این قرارند. و ارسائیل حضوری نیرومند دارد:
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رشکت ارسائیلی  ٥١، ٢٠١٦استوری سال دست آورده، در اورو که پاتریس بوِورِه به
ایشگاه  ١٧تعداد آن ها  ١٩٩٨حضور داشتند (در حالی که در  بود). ارسائیل در 

ولی حضور  ١٩٩٧رشکت کننده در  ١٦مشابهی داشت:  پُول هم پیرشفتمیلی
  .٢٠١٥رشکت در  ٥٧

گفت که که ما مورد پرسش قرار دادیم، می افزاراز سوئی، مهندس بخش جنگ
ایشگاه با او دیدار مین ارسائیلی که در جریان این سالنهمکارا کنند، های 

از فرزندان هستند که داشتنی و اغلب طرفدار صلح و آرامش دوستافرادی «
کاری که در آن رشکت دارند، آگاه  کنند و به ماهیت واقعیخود صحبت می

  ».نیستند

، ٢٠١٨را نیز دوست دارند. در ژوئیه  های نظامینظامیان فرانسوی رزمایش
های تولون و جزیره کُرس ریائی فرانسه و ایتالیا در کرانهعملیات مشرتک نیروی د

ستاد ارتش دو کشور، دریاساالر الی شاویت و (مدیرتانه) در حضور رئیسان 
دریاساالر کریستف پرازوک برگزار شد. این نخستین رزمایش دو نیروی دریائی 

در کُرس  ٢٠١٦در نوامرب  بود، گرچه مانورهای هوائی مشرتک قبالً ١٩٦٣از سال 
  انجام شده بود.

سه وست ارتش فراندر امور مربوط به آفریقا)، ارسائیل د رغم اختالفات (عمدتاً به
من خوشنود است. چرا که قبال نیز به است. البی طرفدار ارسائیل از این وضعیت

  ».جائی ندارد«گفته بودند، در این مورد، فلسطین 
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های فنون های امنیتی، با شیفتگی به وعدهصنایع و نیز رسویسصاحبان 
ها چنان اهمیتی ندارد آورند. برای آنیرشفته (های تِک) ارسائیل روی میپ

ا (امنیتی) که بیرب سکوریتی که بخش بزرگی از هوشمندی مصنوعی و سا
ن تجاری بی کنند، حاصل رسکوب فلسطینی هاست. فضایعالقه خریداری می

  فرانسه و ارسائیل در بهرتین حالت خود است.

، ٢٠١٩در بهار  ها همراه است.درازای کرانه آب، گاهی با شگفتی گشت وگذار در
روی اسکله در مقابل  م که برزدندر وان (استان موربییان) قدم میی بدر دهانه

ی های برافراشته، در کنار پرچم»مولتی پالست«ازی سهای دیوارکشتینرده
 تفرانسه و اروپا، پرچم ارسائیل را دیدم. این رشکِت پیشتاز در صنعت کامپوزی

ی های دوبدنهی قایقهای بادبانی، سازندهو مشهور در میان هواداران قایق
علق ت» کاربومان«ی به کمپانی سویس» پالست مولتی«یی است. رشکت افسانه

ی »آلیس«بود قراردادی برای طراحی بدنه دارد، توانسته ، نخستین هواپی
بود و ابداع کرده» Eviation Aircraft«الکرتیکی امضا کند که رشکت ارسائیلی 

ایشگاه فضائی بورژه به ٢٠١٩در ژوئن  ایش گذاشته شد. مطبوعات در 
سازی«برابر در  اقتصادی لی و ارسائی که دو رشکت» این صفحه از تاریخ هواپی

مدل«رهرب جهانی » داسوسیستم«کت یاری نرم افزارهای رش فرانسوی توانستند به
  رساز پا نشناختند. بنویسند،» با ذکاوت«، »سازی علمی

میلیون دالر  ٢٠٠ Eviationدهد. رشکت زمان، آلیس به راه خود ادامه میازآن
 ٩٢مریکائی آ دریافت کرد، درحالی که یک گروه  گذار سنگاپوریک رسمایهاز ی
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بینی شده که این الر سفارش داده است. پیشمیلیارد د  ٢فروند آلیس به بهای 
ی کوچک    به پرواز درآید. ٢٠٢٣نفره در سال  ٩هواپی

آپرود: استارتشده، چنین به پیش میه امور بازرگانی در اقتصاد جهانیچرخ
انگیزند. یک سفیر پیشین فرانسه در تل آویو های ارسائیلی اشتهاها را برمی

دانند که شناسند، اما همه میبازمیآپ لت استارتم منزلهارسائیل را به«گفت، 
های آن تامین ی دانشگاهی است که بخشی از هزینههابه کمک ارتش و پژوهش

  ». شودمی

ت یادشده می رابطه  های بارزرشیکان فنی متعدد از نشانهوجود «افزاید: دیپل
ی نیست، برای این کار نیازی به الب ».های دو کشور استکنونی میان رشکت

های شاخص بورس پاریس رتبه نهای بزرگی که در نخستیرسمایه گذاران و رشکت
اند، شم کافی برای ردیابی کارهای سودمند دارند (در پایان مقاله گردهم آمده

ی ئی الکرتیکی ماشین سکه زنی آینده ا به ش ت؛ سآن نگاه کنید). هواپی
هکاردانی ارسائیل که حاصل طرح خلبان (پهپاد) است که ای بدونریزی هواپی

آن را ارتش تامین می یهزینه اند وهای اشغالی امتحان خود را دادهدر رسزمین
 ٦٠٠٠مدیر یکی از  کند، در این زمینه پیشگام است. یک کارفرمای فرانسوی که

من موضوع را به «دهد: وی حارض در ارسائیل است توضیح میرشکت فرانس
پیشگان ای را حل کنم که سیاستز من نخواهید مسئلهکنم. ولی اخوبی درک می

   ».از انجام آن عاجزند

سی استارت   آپ ها-دیپل

داد چیز است. ُرونی بروَمن توضیح آپ همه-و ملِت استارت فلسطین هیچ
است و فرمولی برای ارتباطات. ماکرون از آن  برچسِب ملت استارت آپ مثبت«

آوری او به صورت چندش». خواهد که جوانان میلیونر شوندخوشش آمده و می
داری در آخرین یادداشتش یید مقامات رسخم کرده است. رئیس کل خزانهأبا ت

وچکرتین حرفی از منترش شد، ک ٢٠٢٠درباره اقتصاد ارسائیل که در ژوئن 
یفلسطین یا شهرک ری  نی فرانسه در تل آویو زند. و دفرت بازرگاهای استع

موریت دارد تا با أ ای وزارت دارائی فرانسه است مای حرفهسازهو که از ساخت
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های فرانسوی را استقرار رشکت هموارکردن راه به سوی هزاران رشکت ارسائیلی،
  تسهیل کند.

حتی، یک رشکت بزرگ «کند آویو تعریف میفرانسوی ساکن تلیک بازرگان 
کم یک نفر وابسته در ارسائیل نداشته باشد. وجود ندارد که دست فرانسوی

ها وخریدن آپرویدادها، کسِب موقعیت در استارتوظیفه اینان زیرنظرگرف 
هانری ». های نویدبخش است. ده سال پیش وضع به این منوال نبودرشکت

 business«افزاید: فرانسه می-زرگانی و صنعت ارسائیلکوکیِیرَمن، رئیس اتاق با
is business»] «روابط  یک فرد آگاه به»]. حساب حساب است کاکا برادر

ساده  پذیرند،تنها استداللی که رشکت ها می«ارسائیل معتقد است که -فرانسه
ها هیچ رشکت». «کندیمین مأ ی مورد نیاز را تاست: ارسائیل فنون پیرشفته

ها در جستجوی بازار اما به هرحال طبیعی است که رشکت بندی ندارند،و دقی
ن». باشند در  ٢٠١٩رتبه ارسائیلی در سال کارمند عالیگونه که امیرام اَِپلبوم، ه

جا، محدویتی بیائید این«جمعِ کارفرمایان استان بروتاین چنین خالصه کرد: 
  .١٩» وجود ندارد

سی اقتصادی با خواست رف بهیک دی«دهد هانری کیوکرمن ادامه می پیش پل
یر اقتصاد خواستار سه برابرکردن ایجاد شده است. وانگهی، برونو لوِمر، وز

خاطر ده است. البته در رشایط کنونی بههای فرانسه در ارسائیل شگذاریرسمایه
های هائی از رشکتم هیئتپذیر نیست ولی ما قصد داریبحران بهداشتی امکان 

». گویند بازاریابیرصت به ارسائیل بربیم، به این میفرانسوی را در نخستین ف
رهای سففرانسه نیز دوست دارد -همچون اِلنِت، اتاق بازرگانی و صنعت ارسائیل

طور روزمره به Israël Valleyدهد. سایت اینرتنتی آن اکتشافی به ارسائیل ترتیب
و صنایع دفاعی ارسائیل گزارش می فنون پیرشفته (های تِک)های از پیرشفت

طمع به بازار مراکش  سازی روابط باعالقه چشمِ اکنون به یمن عادیدهد که هم
  دوخته است. 

                                                           
ره France-Ouestروزنامه "غرب فرانسه" ( - ١٩   ٢٠١٨اکترب  ١٤)، ش
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افراز جاسوسی ِپگاسوس که گروه نرم» املللیعفوبین«ازسوی دیگر، به گزارش 
 ٢٠١٧است، از سال طراحی و به بازار عرضه کرده  ٢٠»NSO«صنعتی ارسائیلی 

ه است. پادشاهی مراکش از آن را به کشورهای زیادی از جمله مراکش فروخت
راضی، روزنامه نگار شگر یا عمر نِ افزار علیه مآتی مونجیب، مورخ و کُاین نرم

ئیلی مدافع حقوق برش با کنایه میاست. اِیتای َمک، وکیل ارسااستفاده کرده
ی که در رونِد مراقبت از اارشناسان رایانهفزار پگاسوس را کاگوید که نرم

ست که ثر اؤ افزار چنان ماند. این نرماند، طراحی کردهها آموزش دیدهفلسطینی
های بسیاری، ماندالی آینده را پیش ازآن که خود او در مکان«دهد امکان می

  ».شناسائی کنند شدبداند ماندال خواهد

ن گونه که مدیر یکی از در مورد ارسائیل، تردیدهای اخالقی  جایی ندارند. ه
فت به من گ» بسیار خصوصی«در گفتگوئی  شاخص بورس فرانسه چهل رشکت

یهنگامی که « را  در برخی کشورها، آن که کنمبه تجارت مشغولی، فکر 
امنیت سایربی بسیار پیرشفته  یها در زمینهدرهمه جا جار بزنی. ارسائیلی

مان خواهد بود. ازسویآن رشکت نکنیم مخالف منافع رشکت هستند و اگر در
ی »ارابز «ها در مورد امنیت نسبی حتی اگر برخی از رشکت». هستنددیگر، همه 

کند، تردید دارند چرا که این ابزار امکان خواهد داد که که ارسائیل عرضه می
  و مشرتیان نیز باشند. » رشیکان«مراقِب 

باید مراقب بود، «کند که ارسائیل اظهارنظر میرمایان ساکن یکی از کارف
افزار اندازه بزرگی است، فقط شامل نرمتکنولوژی امنیِت سایربی بازار بی

که متخصص سایربی است  ٨٢٠٠یکان ». شودی ٨٢٠٠و یکان  NSOجاسوسی 
هاست. او ادامه میآپنفر نظامی بوده و پیشاهنگ استارت ٧٥٠٠دارای تقریباً 

های این حوزه در زمینه مراقبت یعنی دفاعی نودوپنج درصد رشکت«دهد: 
یعنی تهاجم از طریق ویروس یا تهاجمی،  یدر زمینه %٥فعالیت می کنند و 

واقعیت است که این حوزه پیشتاز برقراری روابط با . افزارهای جاسوسنرم
ست هاشناسم که سالسعودی بود. من ارسائیلیانی را میامارات و عربستان 

                                                           
  به کنرتل یک گروه بریتانیایی درامد ولی دفرت و مدیریت ان همچنان در تل آویو قرار دارد. ٢٠١٩در سال  - ٢٠
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ها باشد تا از خواهند که موساد پیش آنها میساکن دوبی هستند. رشکت
ارسائیل در زمینه هوشمندی مصنوعی در بینائی ». ها محافظت کندسیستم آن

به آن فخر می Faudaکامپیوتر در جهان اول است (که در رسی تلویزیونی 
اند و امکان میاجرا کرده های اشغالی آن را تجربه وفروشند) که در رسزمین

ن کارفرما افزود  ها را ها و اتوموبیل ها، رباتدهد ماشین این «هدایت کرد. ه
گ بزر  تکنولوژی توجه پژو، رنو و فورِسیا را جلب کرده است. این حوزه بازارِ 

ارزد و فرانسویان مجبورند که به آن توجه هامیلیارد دالر میآینده است و ده
  ».کنند

رد، فرانسه را تعیین خواهد ک یآنچه که وزنه«دهد مه میهانری کیوکرمن ادا
ها و در این مورد مشخص مثل گوگل، این است که آیا مثل آمریکائی

و غیره عمل کرده ومرکزهای پژوهشی  میکروسافت، اَِپل، آمازون، فیسبوک، تویرت
ند یا فقط به خرید استارتنکاستخدام هزاران پژوهشگر تاسیس میو توسعه با 

رکز پژوهش و توسعه متعلق به م ٣٥٠واقعیت، در ». کنندها قناعت میآپ
درصد  ٩/٤ها سسهؤ اند؛ این مندملیتی در ارسائیل شعبه بازکردههای چرشکت

ا در اختیار دارند. مدیریت خزانهها هزار شغل ر و ده» یتولید ناخالص داخل«
بار این «نویسد مینقش ارتش و اعتبار مالِی آن،  داری بدون اشاره کافی به

دارندگان این اکوسیستم های متقابل سازِی کنشطور عمده با بهینهموفقیت به
». شودیتضمین م هارهها، ارتش و اداگذاران، دانشگاهها، رسمایهیعنی رشکت

ها، این موضوع یدرباره«دهد: آویو توضیح مییک کارفرمای فرانسوی ساکن تل
  ». دولت در ارسائیل اهمیت بسیار دارد چرا که مشرتی اوست یوزنه

  از رشکت تالِس تا ُسوِدکسو و ایرباس

شند، حتی اگر کهای فرانسوی صف میحالتی، طبیعی است که رشکترچنیند
ائیلی آمریکائی های ارس شت درصد از خریداران رشکتههفتادو  ٢٠١٨در سال 

و » هاواس«، »لِستا«، »ِو اِم هاشاِل «های کوچک چون بودند. برخی رشکت
اِس تی «های محلی نظیر خرند. برخی دیگر، آزمایشگاهرا می» فورِسیا«

کنند؛ حتی برخی در را ایجاد می» اورانژ«یا » نیسان-رنو«، »میکروالکرتونیکس
، »والِئو«، »اِنژی«و رشیکان محلی همچون » های خطرپذیرگذارییهرسما«



87 
 

کنند. شعبه رشکت بزرگ دولتی گذاری میرسمایه» آلِستوم«یا » تالِس«، »سایربا«
در زمینه انرژی خورشیدی با داش چند نیروگاه » الکرتیسته دو فرانس«

و » توتال«های کمپانی فتوُولتائیک در صحرای نِِگو در ردیف نخست قراردارد.
های باتریی محلِی توتال ور فعالی در ارسائیل دارند. شعبهنیز حض» وِدکسوسُ «

ج نپ» توتال اِِرن«تنهائی یا به اشرتاک با کند و این کمپانی بهالکرتیکی تولید می
ای گروهی، هنخست در رستوران ی، رتبهنیروگاه خورشیدی دارد. سودکسو

داره رستوران پارملان ارسائیل اش دارد و به احلیهای مهزاران کارمند در شعبه
  بالد.می

قرار » cac40«ه بیشرتشان در فهرست شاخص سهام چندین گروه فرانسوی ک
 ،»اورِآل« ،»پوبلیسیس«، »آلتیس«ای دارند: نظیر دارند در ارسائیل حضور ویژه

(به ضمیمه مراجعه کنید). پوبلیسیس که نخستین سهامدار » اُورانژ«و » دانون«
دارای  های تبلیغاتی در ارسائیل بوده وابت بََدنِرت است، رتبه اول رشکتآن الیز 

ده آژانش است. این شبکه بودجه هنگفتی را اداره می کند، همچون بودجه 
ئی ال آل.  با مدیریت پاتریس دراهی، » آلتیسی«کوکاکوال و رشکت هواپی

در فرانسه، » بی اف ام«تلویزیون و رادیو » اِس اِف اِر«مخابراتی  صاحب رشکت
شنیداری) و -دیداری (مخابرات، کابل و تولیدات» هات«همچنین صاحب گروه 

، »ایرتاوس«است. دانون دومین سهامدار رشکت » ٢٤آی «تلویزیون خربی 
رسمایه،  %٢٠محصوالت شیری است که با سهم داش در  ینخستین تولیدکننده

  کند.خش میگروه را تولید و پ هایمحصولبیشرت 

آرایش و ت گذشت آن زمانی که رشکت غول پیکر اورِآل، رهرب جهانی محصوال 
کرد تا قدیمی فرانسوی کوشش می» همدستان«ای از زیبائی با داش شبکه
در مورد کشورهائی که با ارسائیل رابطه را » جامعه عرب«تحریم کشورهای عضو 

ند تا سهم خود را در بازار کشوری چون ارسائیل حفظ ز دور بازرگانی داشتند، 
حال که با داش یار دارد درعیندر جهان عرب رونق بس . اکنون، این گروه٢١کند 

                                                           
٢١ - Une histoire sans fard. L’Oréal des années sombres au boycott  Zohar,-Michel Bar

arabe, Fayard, 1996  
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رتبه نخست در زمینه تولید لوازم  کارمند و یک کارخانه نزدیک نارصیه، ١١٠٠
  آرایشی در ارسائیل را دارد.

رق ه است، باقتصاد ارسائیل به طور عمیقی با اقتصاد اشغالگری درهم آمیخت
 ها وارکتی زیبائی، ساندویچ های سوپرمهاهای مستعمره، ماست و کِرِمشهرک

کنند که به صندوقها، همه سودی تولید میهای ویژه این شهرکتبلیغات جاده
  ریزد.های چند غول اقتصادی فرانسه می

  سازیزدوبندهای کوچک با مستعمره

کردن ِرس خودمان را با بایکوت«گوید: کُنِشگر حامِی فلسطین به شوخی مییک 
انجمن «در گزارشی که  ».کنیمیکت اول شاخص بورس پاریس گرم رش  ٤٠همه 

کمیته «، سندیکای س ژ ت و »لیگ حقوق برش"«، »فلسطین-همبستگی فرانسه
اختالط تهیه کرده،  ٢٠١٧در بهار » کاتولیک علیه گرسنگی و برای توسعه

دهد. در این [ی اشغالی] را به خوبی نشان می هااقتصادی ارسائیل و رسزمین
های پنج گروه بانکی و مالی فرانسوی نشان داده شده گذاریگزارش رسمایه

، بانک اعتبارات کشاورزی، »سوسیته ِژنِرال«، بانک »BNP Paribas«است: بانک 
BPSE های فعال در شهرک هایها و رشکت(ناتیکسیس) و بیمه آکسا در بانک

  اند.گذاری کردهرسمایهمستعمره 

ادامه دارد. گروه بیمه آکسا  ظاهراً  های نسبتا خفیفگذاریامروزه، این رسمایه
ل اسلحه سازی ارسائیل بیرون به ما اطالع داد که آکسا فقط از گروه اِلبیت، غو 

للی ممنوع کرده، اعتبار املهایی که حقوق بینآکسا برای تولید سالح«است: آمده
ی مان درباره تسلیحات مورد و درچارچوب سیاست ٢٠١٨. در سال دهدمالی 

ب شوخهمشاجره، هنگامی که رشکت "البی ای را ت سیستم" یک رشکت تولید 
  »ما تصمیم گرفتیم سهام خود را از آن رشکت خارج کنیم. خرید،

ریدر شهرک«رشکتی که  ١١٢در فهرست  فعالیت دارند و از نظر  های استع
ر میاملحقوق بین ه و سازمان ملل متحد در فوری »آیدللی غیرقانونی به ش

، »اژیس Egis«شوند: ده، فقط سه رشکت فرانسوی دیده میمنترشکر  ٢٠٢٠
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»Egis Rail «هاصندوق سپرده«بانک بسیار دولتِی  درصدی ٧٥های از شاخه« 
)Caisse des dépôtsگویا این سه  آهن.های راهکارخانه سازنده ماشین» آلِستوم« ) و

نظر اند، گرچه بهر کشیدهکنا املقدست از طرح گسرتش خط تراموا در بیترشک
 »رشکت ملی راه آهن فرانسه«های ، یکی از شاخه»سیسرتا«ه اِژیس و رسد کمی
ریزی چهار خط آتِی ادامه طرح ی فنی دربه مشاوره» رشکت مرتوی پاریس«و 

  این قراردادها سکوت کامل برقرار است. ارزشدهند. درباره وسعت و می

 »آلتیس«شوند، ولی فهرست یادشده دیده مینیز در  دو رشکت پاتریس دراهی
ک ی» هات«های مالیاتی در آن کشور) و رشکتی هلندی است (به دلیل تخفیف

نگرانی برای  جاینه  های مربوطه. خالصه، رشکت ارسائیلی، مثل بیشرت رشکت
این که یک موسسه مالی از رسمایه ست و نه برایاگران برهم زدن خواب البی

  ها خودداری کند.آپرتگذاری در استا

بسیار طرفدار ارسائیل که با گذار مایهگذاری میشل سیکورِل، رس باشگاه رسمایه 
داری خاندانی های رسسبد رسمایهی داسو، ِمریو، بوئیگ، ِسدو گُلهارشکت

 ٢٠١٩فرانسه را در اختیار دارد، این نکته را خوب درک کرده است. او در سال 
های آپمیلیون یورو در استارت ٦٠از  کرد که تاکنون بیشصندوق سایربی ایجاد 

گذاری کرده است. فرانسوآ اوالند، رئیس جمهوری پیشین هنگام ارسائیلی رسمایه
نسبت به مخاطبان ارسائیلی ، طبق عادت خود٢٠١٣دیدار از تل آویو در نوامرب 

در  ی کهفرد ».باید برای امنیت سایربی اولویت قائل شد«اش چابلوسی کرد: 
کرد از دوستان د از قدرت مرکزهای مالی نکوهش میکارزار انتخاباتی خو 

اری خواست تا صندوقی برای گرفته و از بانک دولتی رسمایه گذمیلیاردرش پیشی
لتی و همکاران داری دو ترتیب، رسمایهذاری در ارسائیل ایجاد کند. بدینگرسمایه
بی جدیدی در تل آویو کسب کردهاداداری خاندانی سبِک فرانسوی شرسمایه

  است. حساب حساب است، کاکا برادر... 

  نشینی و بایکوت، بین عقب»وئولیا«و » اُرانژ«ای هرشکت

در معرض تهدید بایکوت قرار داشتند.  سال گذشته، دو گروه فرانسویدر چند
وم های عمومی و آلستغول خدمات همگانی به موسسه، Veoliaرشکت وئولیا 
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عضو کنرسسیومی بودند که امتیاز سی  املقدسنخستین خط تراموا در بیتطراح 
 ٢٠١١در سال ساله دریافت کرده بود. اما، کارزار بین املللی علیه این خط که 

املقدس های مستعمره واقع در بیتاملقدس را به شهرکافتتاح شد و غرب بیت
رد بسیار کصل میهزار نفری و  ٥٠با جمعیت » وپیسگات زِئِ «رشقی از جمله 

ای را در سوئد و نیز بریتانیا و ایرلند از دست داد. سخت بود. وئولیا مناقصه
  گروه فرانسوی از تعهدهای خود دست کشید.  ٢٠١٤رسانجام در پایان سال 

گذاری رسمایه بایکوت عدم« عمر برغوثی یکی از سخنگویان فلسطینی جنبش 
. اما، داندمی» وئولیا، خارج از ریل«کارزار را پیروزی  ) این کارBDS» (تحریم

ن کشور، کارزار علیه دلیل عزیمت ما از ای«گوید یک سخنگوی گروه وئولیا می
 املقدس نبود. برعکس، خیلی از افراد در درون رشکت به طرح ماتراموای بیت

تواند فلسطینیان را کردند که این همکاری میر میها فکآن باور داشتند. بسیار
ها نزدیک کند و نه اینکه مایه تفرقه شود. وئولیا از بخش حمل و به ارسائیلی

ل نبود بلکه نقل خارج شد و این از پیامدهای کارزار علیه حضور ما در ارسائی
ای حملهنتیجه، پس از آن، وئولیا فعالیت در». زمان بودگزینش اسرتاتژیکی هم

ارسائیل ندارد و قصد بازگشت هیچ فعالیتی در «اش را فروخت و ونقل شهری
 ».به آن کشور را نیز ندارد

فرانس «رشکت تاریخی  ٢٠١٥تر است. در ژوئن داستان رشکت اورانژ عجیب
، خود بوددرصد سهام هنوز سهامدار عمده آن  ٢٣که دولت فرانسه با » تِلِکوم

صنعتی یافت که داو آن شعبه این رشکت در -را در مرکز یک ِبلبِشوی سیاسی
ه آن رشکت ارسائیل بود. استفان ریشار، مدیرعامل رشکت در دیدار از مرص ک

برنار -های مخابرات را داشت، مرتکب گافی شد که ژانرتبه دوم در میان رشکت
گذاشت. مسئول » رسانیخطای اطالع«اُرسونی مدیرمطبوعاتی گروه نام آن را 

انس مطبوعاتی در قاهره استفان ریشار در کنفر «دهد ای اورانژ ادامه میهرسان
را ترک کند، من این کار را می توانست فردا ارسائیل: "اگر مارِک اورانژ میگفت

ایل کندرس" آن را به این صورت مخابره میو "آژانس فرانس پ کردم"، : "من 
کارزاری را علیه » بی دی اس«در آن دوران  ».دارم فردا ارسائیل را ترک کنم"

ِ که به رسبازان و کولونو رشکت های اورانژ  ن شهرک های ها (ساکناپارت
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ری) تجهیزات می [کارزار بایکوت، » بی دی اس«برد. پیش میفروشند، بهاستع
های اورانژ در شهرهای ِمس، رِن گذاری و تحریم] در برابر فروشگاهعدم رسمایه 

ارد و این بهای یهودستیزی از همه جا میکنند. اتهامات میو مونپُلیه تظاهر 
رسائیل در یک پایتخت واقعه که استفان ریشار از امور بازرگانی رشکتش در ا

  سازد. تر میگوید، وضعیت او را خرابعربی سخن می

پس از آن اوضاع هولناک شد، در چند ساعت، «افزاید که برنار اُرسونی می-ژان
نازی تبدیل شد. ارسائیل به خروش آمد و در سوی به یک نیمه استفان ریشار

  ».دیگر گفتند: آفرین، ش یک قهرمان فلسطینی هستید

فرانس «آن که گردد، حتی پیش از برمی ١٩٩٨اورانژ، اصل ماجرا به  از نقطه نظر
گروه مخابراتی بریتانیائی اورانژ را بخرد. اورانژ در  ٢٠٠٠در سال » تلکوم

ارسائیل پروانه  له هند، تایلند، آفریقای جنوبی وکشورهای گوناگون از جم
ارت پدر ارسائیل، «افزاید داد. سخنگوی اورانژ میاش را میاستفاده از مارک

یدار  داد، به ویژه که بازار مخابرات تلفنی در ای این پروانه بود، اما پولی 
و روابط  ها بسیار پائین و کیفیت خدماترسائیل شبیه یک قصابی بود و قیمتا

هنگ نبود. در سال   ٢٠١٥عمومی با مشرتیان بد بود و با استانداردهای ما ه
اجرا درآید.  به ٢٠١٨به قرارداد پروانه مارک پایان دادیم که قراربود از سال 

بی  ها بود که ما از موضعی سیاسی وجود نداشت و سالدراین کار هیچ جنبه
  ».دادیمیدی اس اطالع داشتیم ولی پاسخی به آن 

هایش را به راه انداخت و از برای خروج از این مخمصه همه شبکهاورانژ 
داوید دو روچیلد، موریس لِوی از رشکت پوبلیسیس و حتی پاتریس  پشتیبانی

کند دار فرانسوی یادآوری میخود نیز برخوردار شد. یک کارخانهدراهی رقیب 
که پیرامون اورانژ به تحریکات ود در این داستان، البی هوادار ارسائیل نب«که 
هائی  گانی آن بودند که در چنین موقعیتهای بازر پرداخت، بلکه شبکهمی

  ».امری طبیعی بود

اما ماجرا به فرانسوآ اوالند رئیس جمهور وقت نیز رسید. او به بنیامین نتانیاهو 
قدس تلفن کرد و دیداری بین نخست وزیر ارسائیل و استفان ریشار در بیت امل
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نی کرد. در سال  اورانژ به طور کامل  ٢٠١٨ترتیب داد. مدیرعامل اظهار پشی
 ارت را ترک کرد اما هرگز از ارسائیل خارج نشد. این رشکت در ارسائیلپرشکت 

ه رُشد ب متخصص در زمینه امنیت دیجیتالی و یک مرکزِ  Diacess Orcaصاحب 
 Orange Digitalگذاری آن به نام ایهی رسماست. شعبه Orange Fabنام 

Ventures  در چند استارت آپ از جملهSecBi های  ی الگوریتمکه در توسعه
کند، رشیک است. اُرسونی میتجسسی در زمینه تهدیدهای سایربی فعالیت می

اورانژ با دانشگاه بن گوریون در زمینه فیربهای نوری همکاری کرده و « افزاید 
رسائیل حضور داریم کند. در ابرای صلح پشتیبانی مالی میرز از مرکز شیمون پ
  .» ها ضداطالعات بسیاری وجود داردآپوحوش استارتچرا که در حول

(شاخص بورس فرانسه) با ظاهری آراسته برای فتح  ٤٠رشکت های کک 
  ارسائیل 

تابلوی زیر چهل رشکت فرانسوی را که در فهرست شاخص عمده بورس پاریس 
دهد که اغلب شامل فعالیت آنان در ارسائیل نشان می قراردارند، همراه با حوزه

هم پیچیده شود، چرا که اقتصاد آن ها سخت در های فلسطینی نیز میرسزمین
به یک شکلی » ٤٠کَک «ی موسسه ٤٠رشکت از این  ٣٦عات ما، است. بنا بر اطال 

  در ارسائیل حضور دارند.

 

 رشکت
حوزه 
 فعالیت

 زمینه فعالیت در ارسائیل

Accor 
هتل داری 
 و توریسم

 متوسط: دو هتل ایبیس در اورشلیم و یک هتل سوفیتل در نتانیا

Air Liquide 
گازهای 
 صنعتی

- 

Airbus ئی  هواپی
Arkia ئی  دفرت در تل آویو. فروش هواپی به رشکت هواپی  

امنیت سایربیی های حوزهآپگذاری در استارترسمایه  
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 رشکت
حوزه 
 فعالیت

 زمینه فعالیت در ارسائیل

Arcelor 
فوالد / 
ن  ساخت

 توسعه بندر اشدود

Atos 
خدمات 
 کامپیوتری

ها همکاری در طرح کاسمیک در زمینه مراقبت از کانتی  

   با دانشگاه بن گوریون و انستیتو فن آوری ارسائیل (تخنیون) 

Axa 
بیمه و امور 
 مالی

٢٠١٨ترک رشکت دفاعی البت در سال   
های ارسائیلبانکگذاری در رسمایه  

گذاری از طریق رشکترسمایه  Axa Equitable Holdings. 

BNP Paribas 
بانک و 
 أمور مالی

 دفرت و شعبه در تل آویو

های ارسائیلرسمایه گذاری در بانک  

Bouygues 
ن ،  ساخت
مخابرات و 
 رسانه ها

 سفر و جهانگردی

Cap Gemini 
خدمات 
 کامپیوتری

- 

Carrefour ریدی و توزیع تولیدات شهرکجهانگر  توزیع های استع  

Crédit Agricole 
بانک و 
 أمور مالی

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – Israël. 
های ارسائیلی گذاری در بانکرسمایه  

Danone 
محصوالت 
غذائی و 
 کشاورزی

ره یک مخصوالت تازه، ماست و حموس  سهامدار گروه اسرتوس، ش

Dassault Systèmes 
خدمات 
 کامپیوتری

Dassault systemes Israël limited, افزار و مرکز پشتیبانی فروش نرم
 فنی

Engie انرژی و گاز HomeBiogas گذاری در رسمایه  
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 رشکت
حوزه 
 فعالیت

 زمینه فعالیت در ارسائیل

Essilor 
عینک و 
 عدسی

Optiplas سازی دارای سهام در رشکت عینک  

Hermes 
تولیدات 
 کوکس

 توزیع، فروشگاه ندارد

Kering لوکس 
Boutiques Gucci, Saint Laurent, توزیع و پخش محصوالت 

های فرانسوی در ارسائیلهمکار فستیوال فیلم . 

Legrand لوازم برقی Farnell توزیع و پخش محصوالت از طریق رشکت    

L’Oréal لوازم ارایش 
ره یک در حوزه لوازم زیبائی و  و غیره  مارک عطر و کرم و شامپو ١٩ش  

مرکز فروش ٨٥٠کارمند و  ١١٠٠  

LVMH 
لوکس و 
نوباشه 
 های الکلی

Louis Vuitton فروشگاه   تولیید توزیع و پخش مواد .  
هاآپرسمایه گذاری در استارت  

Michelin الستیک Kogol Unitrade توزیع و پخش الستیک از طریق    

Orange 
مخابرات و 
 تلفن

 Orange  گذاری گسرتده و اجرای طرح های گوناگون از طریقرسمایه
Fab Israël و Orange Digital Ventures   

Pernod Ricard 
های نوشابه

 الکلی
های الکلی توزیع و پخش أنواع نوشابه  

PSA 
و  اتومبیل

 خودرو
و  ٢٠٠٠فروش ناقابل چند صد دستگاه اتوومبیل سیرتوئن و پژو در سال 

فیات کرایسلر ادغام با رشکت   

Publicis یغاتلتب  Publicis Israël Group ره یک تبلیغات در ارسائیل  ش

Renault خودرو 
Open Innovation Lab, رسمایه گذاریAlliance Ventures,  صندوق

گذاری خطرپذیررسمایه  Renault-Nissan-Mitsubishi, partenariat 
Cybellium (امنیت کامپیوتری). 

Safran ال منحل شده ٢٠٠٠شعبه رشکت البیت در زمینه پهپادها در سال   هوانوردی (احت  
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 رشکت
حوزه 
 فعالیت

 زمینه فعالیت در ارسائیل

Arkiaهای رشکت   تعمیرات هواپی

Saint-Gobain 
ن،  ساخت
 شیشه

- 

Sanofi دارو 
Biond Biologic  دارای شعبه برای تولید وپخش دارو.  گذاری رسمایه 

 در 

Schneider گذاریتولید و پخش لوازم برقی و رسمایهدارای دفرت در تل آویو،  لوازم برقی  

Société Générale 
بانک و 
 أمور مالی

گذاری های ارسائیلی رسمایهکه در بانک ٢٠١٨- ٢٠١٧ناروشن از وضعیت 
 .کرده بود

Sodexo 
رستوران 
 گروهی

رستوران های گروهی  یخش و تولید خوراک . تعمیر و ارائه خدمات به
نگهداری لوازمدر  . 

StMicroelectronics فنون جدید 
های مادون قرمز آپ در زمینها ده ها استارتهمکاری ب ،دفرت در تل آویو

 و ...

Technip FMC 
تاسیسات 
 نفت و گاز

 رشکت در میدان نفتی کاریش در کرانه های ارسائیل

Thales ٤-ماهواره اموسدر اداره  ٢٠٠٨آپ. رشکت در سال خرید استارت هوانوردی  

Total 
نفت و گاز 
 و انرژی

Tadiran Batteries کارمند  ٣٠٠آویو با کارخانه در تل  
Total Eren, نیروگاه خورشیدی ٥  

Unibail-Rodamco 
مستغالت و 
 امالک

- 

Véolia 
خدمات و 
 انرژی

٢٠١٥املقدس در سال خروج از طرح تراموای بیت  

Vinci 
راه و 
ن  ساخت

آپدر یک استارتگذاری رسمایه  
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 رشکت
حوزه 
 فعالیت

 زمینه فعالیت در ارسائیل

Vivendi 
 ،رسانه
 تبلیغات

های زیاد در ارسائیل و خرید استارت آپ بلینکدارای شعبه  
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ن ارعاب یک مشت دهد که میابار دیگر رویدادهای اخیر نشان مییک 

های مطبوعات، برای بازتاب ی ارسائیلی و پروای تحریریههوادار برانگیخته

هائی که ای فوالدین الزم است. خشونتفلسطین أراده-ادن خربهای ارسائیلد

ونهمحمدالدوره تحمل » قضیه«شارل آندرلَن از زمان  های کرده، یکی از 

  این دشواری است.

املقدس موجب ازرسگیری یکات راست افراطی ارسائیل در بیتاز زمانی که تحر

س شد، یک باردیگر اهمیت نگاه ها میان ارتش ودرگیری های مستقل در ح

کنیم. گزارشها ومطبوعات را مالحظه مییحل یعنی اغلب خربنگاران خربگزار م

هواداران  های حکومت بنیامین نتانیاهو را کهها، دروغای آنهها و مقاله

بدون  شنیداری فرانسه)-های دیداریویژه در بخشی از رسانهارسائیل (به

ی دهند، تجزیه و تحلیل کردند. اینان شبکه گسرتدهاختالف جزئی بازتاب می

 های گذشته ایندهند که ما در بخشای را تشکیل میرسانهالبی سیاسی و 

کِن تبلیغاتی آید چرا که جاده صافبازی نابرابر به نظر می بررسی نشان دادیم.

  همه این مسابقه را نباخته ایم.نیرومند است. بااین

مختلف  یگوناگون که در سه دوره یسه روزنامه نگار از سه تحریریه

اند، با حفظ اکیِد هویت خود تعریف را دنبال کرده فلسطین-رویدادهای ارسائیل

دریافت کرده و با بازی  درلفافه موقع و تهدیدهایهای بیکنند که تلفنیم

بگذاریم که خربنگار » ییناِت«دوجانبه رسدبیرشان مواجه بودند. نام اولی را 

خربنگار تلویزیون و » مارک«املقدس بود، دومی ای رسارسی در بیتروزنامه

ی یک مجله هفتگی. یفرستاده» فیلیپ«سومی    ویژه دا
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ز روانی ها به ارسائیل، اینان نیز اشرت خربنگاران و فرستادگان رسانههمچون بی

، وجود منابع گونی مطبوعاتنیکی یادکرده و از گونهجریان کار در ارسائیل به

کنند. فقط خربهای مربوط به های گوناگون تعریف میزیاد و باز و موضوع

و گاهی انتشار آن ها را یک کمیته سانسور نظامی بررسی کرده  »امنیت ملی«

شنیداری -های دیداریتاً از شناسائی رسبازان در رسانهکند تا عمدرا ممنوع می

ل می جلوگیری کنند. اما این مورد اساساً در شود مورد مطبوعات ارسائیلی اع

رغم ترفندهای بزرگ بنیامین نتانیاهو و دوستان جو بوده و بهکه اغلب ستیزه

اند. یکی جو ماندهسازی مطبوعات، ستیزهدستیک ها برایمیلیاردرش در رسانه

ونه ی زمینی ری ارتش ارسائیل برای القای حملههای آن، دستکااز نخستین 

ه با محکومیت شدید مطبوعات بینم ١٣الوقوع ارتش ارسائیل به غزه در قریب

  املللی مواجه شد.

ری از خربنگاران روزنامه سیون در بازگشت از ارسائیل ها از لوموند تا لیرباش

شامل انتقادهایی از  ه واند که اغلب شورانگیز بودهائی منترش کردهکتاب

رنه است، برای مثال مسئله کمرت متوجه ارسائیل  .٢٢ندجامعه ارسائیل نیز بود

نگار کرد و اکنون روزنامهاُبرسواتور کار مینوول یمجله ها دربَکمن که مدت

جا خوب کار میکنی، مردم با مطبوعات خو در آن«گوید است می» مدیاپارت«

                                                           
  بخشی از کتاب های خربنگاران پیشین لوموند در ارسائیل: - ٢٢

, Michel Bole Richard, Israël, le nouvel apartheid (Les liens qui libèrent, 2013), Piotr 

Smolar, Mauvais Juif (éditions de l’équateur, 2019) ou de Libération, Alexandra 

Schwartzbrod, Jérusalem (Tertium, 2008) Jean-Luc Allouche, Les jours redoutables. 

Israël-Palestine, la paix dans mille ans (Denoël, 2010). Sans oublier le grand récit de 

Charles Enderlin, De notre correspondant à Jérusalem, le journalisme comme 

identité (Le Seuil, 2021).  
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. برای اینکه دقیق ٢٣»گرفته اند، می توان به همه جا رفت، همه چیز باز است

ینگاران را به جا روزنامهتر باشیم: در آن آورند و روشنفکران منتقد حساب 

  ٢٤گیرند.را نادیده می نسبت به سیاست ارسائیل

  کمی مفصل تر از زبان سه روزنامه نگار یادشده بگوئیم.

  اتیین خربنگار پیشین یک روزنامه :

املقدس مستقر شدم. یکی از رسدبیران تین شگفتی، هنگامی بود که در بیتنخس

موساد معرفی اش در قدیمی» دوستان«مرا به یکی از و  روزنامه به دیدن من آمد

کند که نام می مور ضدجاسوسی جوان ارسائیلی مرتبطکرد. او مرا با یک مأ 

عات خارجی است. پل مرتباً پروندهو از افرساِن مسئول مطبو » پُل«مستعارش 

یدر داخل پوشه پالستیکی به من می هایی را کنم، خواه به دهد که استفاده 

یای خواه به آزمایی کنم، راست ها راتوانم از طریق منبع دومی آنن دلیل که 

خربهای «اند که اهمیت ندارد. اما چندبار این این جهت که حاوی خربهایی

ام. او بدون اطالع من به م رسدبیر یادشده در روزنامه دیدهرا به قل »دست اول

کند زیر مصاحبه میشارکت من با نخست و ارسائیل می آید. حتی بدون م

هائی خربنگار روزنامه در محل سم بر این است که در چنین مصاحبهکه ر درحالی

                                                           
ای به چنین اجازه گیرد و اکنونود فقط با اجازه ارسائیل صورت میبه استثنای غزه که ور  - ٢٣

ی ن محل کار آسوشیتدپرس و شبکه تلویزیونی الجزیره دلیلی فزون خربنگاران  دهند. نابودی ساخت

  در این رسزمین است. بر اراده ارسائیل جهت کنرتل دسرتسی به اطالعات

  
اد با اطر مجبور به تبادل زیگوید به این خیوار جدائی کتابی نوشته است و میبکمن درباره د - ٢٤

را نوشتم با مسئول  »گرائی در تل آویوجنسرساب هم«های نظامی شده است. وقتی من کتاب منبع

ایندگان و شهردار تل آویو دیدار داشتم   وزارت جهانگردی، 

 Backmann (Un mur en Palestine, 2006, Fayard)  

 Mirage gay à Tel-Aviv (Libertalia, 2017)  

  



100 
 

» خواهد مرا ببینداو فقط می «گوید: یابد. رسدبیر با تلفن به من می نیز حضور

ی خربنگاران خارجی که به دهد به ... افرس موساد ویژهمی و سپس گوشی را

و دلیل آن این بود که رسمقاله». طوره، و غیرهمتاسفم، همین«گوید: من می

  داد.ضع آن زمان ارسائیل را بازتاب میهای او مو 

کنم: ی روزنامه دریافت می»جامعه«بخش  چندماه بعد، سفارشی غیرعادی از

به خاطر افزایش یهودستیزی (آنتی ای درباره یهودیان فرانسوی کهتهیه مقاله

دهد کنند. بررسی رسیعی به من نشان میسمیتیسم) به ارسائیل مهاجرت می

ر مهاجران فرانسوی به ارسائیل در آ  ره ن دو که مسئله کامال متفاوت است. ش

ی ی [به »آلیا«گوید که کنم، میبد و با هر مهاجری که مالقالت مییاافزایش 

] او از روی ترس نبوده .میعنی بازگشت به رسزمین مقدس» عروج معنوی«معنی 

یان که یهودکشوری «دیگر ل صهیونیسم صورت گرفته است و ازسوی یو به دل

آمار » ژانس یهودیآ «یکی از مخاطبان من در ». ستا جاواقعاً در خطرند، این

ی مهاجران است: بیش ی ستیزجویانهدهد که حاکی از چهرهجدیدی به من می

. اندها یا نهادهای یهودی آموزش دیده ها در فرانسه در مدرسهآن %٩٠از 

یت بزرگی از آنان تأیید می یل ایدئولوژیکی به ارسائیل آمدهکنند که به دالاک

ی من است، ازاین مطلب نگار بخش جامعه که مسئول تنظیم مقالهاند. روزنامه

ی یخوشش  نزدیک است.  گرایان ارسائیلدانستم که او به راستآید. من 

های مزاحم منترش شد. دون رقمصورت سانسورشده و بروزبعد، مقاله من به

خدمتی باعنوان ای از روی خوشمقاله نگارعالوه بر آن، این خانم روزنامه

عت یهودی فرانسوی،«   کند.منترش می» خشمگین علیه مطبوعات ج

ها امکان صحبت رفتم و به فلسطینیباخرتی و غزه میچون من مرتباً به کرانه

ایندگی نهادهایمی  یهودی در فرانسه (کریف) به مدیریت دادم، شورای 

اما تنها طنینی که شنیدم از سوی شخِص رئیس  روزنامه از من شکایت کردند.

املقدس که او رشکت داشت، مرا به کناری ف بود. در پایان کنفرانسی در بیتکری

اس گرفت«و پرسید:  کشید ن م چگونه مذاکرات درو پرسید» ؟مدیرتان با ش 

مدیر من هرگز به « ند به او ربط پیدا کند و به او پاسخ دادم: تواروزنامه می
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ی دور شدم. کمی  و سپس از او» کند، او کامالً به من اطمینان دارد من تلفن 

بعد، هنگام دیدار از پاریس نقطه پایان داستان را دیدم. با مدیر تحریریه دیدار 

د، ائیل دعوت کرده بو کریف از من برای دیدار از ارس «کردم و او توضیح داد: 
یبرای خریدن صلح و آرامش به آن نکردن خواستم برای ناراحتجا رفتم، اما 

با تو در میان بگذارم و البته چیزی هم  را این مسئله و نیز عدم تاثیر بر تو، تو
هنگامی که در پی تغییر صاحب روزنامه این مدیر تغییر یافت، مدتی ». ننوشتم

جا ادعا کرد که جانشین مدیر در همه به پاریس برگشته بودم. من بود که

  تبدیل کرده است.» یک روزنامه طرفدار ارسائیل«روزنامه را به 

اینده یک رسانه   تلویزیونی: یمارک، 

خویش است، اما مشکل  یکردن وجههعادی دیرزمانی است که ارسائیل درصدد

ر او در فرانسه  ی که گزارش. هنگامی هستندبیش از این که نتانیاهو باشد، اق

عی و اینرتنت خود را جر  هایکنید، اینان در شبکهباخرتی تهیه میاز کرانه اجت

کنند، امری متهم می fake news دهند و ما را به یهودستیزی و دروغ پراکنیمی

شنیداری این است که -های دیداریاست. مسئله ما در رسانهیان کامل که هذ

اً زیر کنرتل  ورای ش«برخالف مطبوعات نوشتاری که مراقب خارجی ندارد، ما دا

رند، حتی ) هستیم. اعضای آن هیچ شناختی نداCSA» (شنیداری-عالی دیداری

عادل در پردازش مت«کنیم، اما معتقدند که باید دانند ما چگونه کار میی

. این یک شمشیر ٢٥بدهند» هشدار«توانند به ما بود و می» کشمکش هشیار

 داموُکلِس است.

فرانس «در ارتباط با رپرتاژی که رادیوی دولتی » س اس آ«ترتیب در ژوئیه بدین

دست ارتش ارسائیل در ی یک کلینیک سیّار آنتی کوید بهدر مورد نابود» انرت

هنگی «نسه اعرتاض کرد. د، به رادیو فرابو های اشغالی پخش کردهرسزمین ه

                                                           
درباره آزادی ارتباطات، س اس آ مسئول مراقبت بر  ١٩٨٦سپتامرب  ٣٠از قانون  ١-٣به موجب ماده  - ٢٥
نگاران با این ماده همواره مخالفت کرده زیرا است. سندیکای ملی روزنامه »هاآئین نامه اطالعات و برنامه«

مجلس شورا انتخاب می سنا و رئیس ن را رئیس جمهوری، رئیسآ س اس آ یک نهاد سیاسی است که مدیران 
  کنند
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فرماندهی ارتش ارسائیل «ی ) شاخهCogat» (هاهای دولتی در رسزمینفعالیت

تشی ار  بررسی موثق فرانس انرت را تکذیب کرده بود، اما این نهاد» هارسزمین در

زند زیرا که یک ارتش اشغالی برای شفافیت در آن محل اغلب حرف بیهوده می

اینده طرفدار ارسائیل مجلسحضور  رت فرانسه] که فرانس ان ندارد. ِمیِر حبیب [

البته این  داند، به س اس آ شکایت کرد.می گراچپاسالمیِ  »پولدارهای«ی را النه

نباید مبالغه کرد. ولی من دقت حال ا اینکار فضای خاصی پدید می آورد که ب

ای ندارم که ار فکرکنم و عالقهی هر موضوعی دوبکنم، باید پیش از عرضهمی

ای ندارد که در معرض فشارهای سانند و رئیس هیئت تحریریه عالقهمرتبا مرا برت 

  قرار گیرد.» س اس آ«

  ی ویژه یک مجله:فیلیپ فرستاده

ام، هر چند موضوع مرکزِی کار من نبود. سطین رفتهمن اغلب به ارسائیل و فل

» کمیته یهودِی آمریکائی پاریس«دعوت رای نخستین بار، بیست سال پیش بهب

)American Jewish Committee, AJC .به سفری اکتشافی به ارسائیل رفتم (

در مجله ما من نه نخستین و نه آخرین فردی نبودم که به این سفرها رفتم. این 

 ریزی کرده و همه هزینه ها را پرداخته بود.را کمیته از رستاپا برنامه سفر

یه یادشده فقط ازسویی، کمیت کرد و هر خربنگاران بخش خارجی را دعوت 

را بدون توجه به  ها»نویسستون«ها، رسدبیران و نویسهمکار از جمله رسمقاله

بود که کارشناس حمل نگاریکرد. در گروه من، روزنامه شان دعوت میتخصص

مرصف «تلویزیون مسئول خربهای  ینقل بود و یک همکار زن که در تحریریهو 

ریزی شده و در کمرتین زمان سامانبود. این سفر خوب برنامه» روزانهو زندگی 

اینده و وزیر و حتی  یافته بود. ما را با هلیکوپرت به صحرای نِِگو بردند، با چند 

ایندگان   . اما البته کسی رادیدار کردیم» اردوگاه صلح«در آن دوره با یکی از 

که دعوت کردهک   نشناسی کند. اند، مایل نیست 

هایم با مشکلی روبرو نشدم، حتی یم که من هرگز برای انتشار مقالهابتدا بگو

در هواداری از ارسائیل منترش  هاییاز رسدبیران بیش از پیش رسمقاله اگر یکی

لهخاطر یکی از مقاهای من در تناقض بودند... بهکرد که نسبتاً با نوشتهمی



103 
 

دانم که مدیر تحریریه نیز بسیاری دریافت کردم و می های دشمنانههایم، نامه

ل زیاد  کم ه او تلفن هم کرده بودند. لذا کمبانفوذ مجله ب» دوستان«و به احت

تو «بود. ارسائیل دشوارتر شده بدون این که کسی به من حرفی بزند، رف به
یگر واقعاً دی«، »؟اطمینان داری آیا کمی گران «، »کنندخوانندگان استقبال 

مجله، افکار طرفدار ها پذیرفتنی نبود. در خوب، این امر برای رسمقاله» ؟نیست

ها را جربان های متفاوتی آنگسیخته شده بودند، بدون اینکه گزارشارسائیل لگام

  کند.

و  سطین بودفل-ارسائیلخربنگار لیرباسیون در  ٢٠٢٠تا  ٢٠١٧گییوم ژاندرون از 

ن های متعددی نوشته بود. همه آندر روزهای اخیر مقاله ها در راستای ه

ر روزنامه منترش شده بود و د ٢٠٢٠دسامرب  ١٦برداشتی قرار داشت که در روز 

  داد:ئیل توضیح میها صعود راست افراطی را در جامعه ارسادر آن

ها اند، واقعیتای درهم پیچیدهورهائیل و فلسطین بیشرت از هر دامروز، ارس 

های اند. در حالی که کولونهم زنجیر شدهها بهموازی نبوده ولی رسنوشت

ترامپ«ال و هوای تگزاس کاِرش یا یابند و به کرانه باخرتی حمهاجر ریشه می

ی های کیپای پشمینه بررس به دفاع از اسطورهدهند که در آن کابویمی» کده

پردازند، می پوستان عربدر مقابل رسخ ١٦های امبا تفنگها و مرزی در وانت

 رد شده، دیوار که با یا بدون جواز از آن گذر بّنای اهل ِجنین واقع در آن سویِ 

ن تلبا کار در کارگاه ندر   گذراند.اش را میزندگانی آویوهای ساخت حال ه

از آینده در اندچشم(کافی است!) محروم از » خالص«نسِل  جوانان فلسطینی

  برند.رویای دریا به رس می

دو هفته بعد، دومینیک ویدال در انستیتوی پژوهش و مطالعات مدیرتانه و 

اش را بود تا تجربه حرفه ای سه سالهاز او دعوت کرده ٢٦)Iremmoخاورمیانه (

آویو، بیتخربنگاران فرانسوی که خربهای تل تعریف کند. ژاندرون مثل همه

 ی وفادارد، از تهدید و ارعاب چند رسسپردهدادنالله را پوشش میو رام املقدس

                                                           
٢٦ - Mes 3 ans à Jérusalem : réflexions d’un correspondant de presse  
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ای یافتهروش بسیار سامان«در دفاع از ارسائیل ... در فرانسه اظهار تأسف کرد. 
همه روزه این کار  سارماندهی اهانت وجود دارد، کسانی وجود دارند که برای

عی انجام میرا در شبکه را در مورد  های خربنگارانگزارش، تا »دهندهای اجت

ند. گییوم ژاندرون ادامه داد خربرسانی نادرست تجزیه و تحلیل کن به اصطالح

ر برابر افرادی تا این حد با کردم، اما دها استدالل میآن آغاز، من در مقابلدر «

رسد که نباید هایی مید سخنان ش را تحریف کنند، لحظهاننیت که آمدهسوء

  ».بحث شد، در حقیقت بحثی وجود نداردوارد 

در صفحه » هاسکوت« ارسائیل ممکن است میان -سهای روابط فرانبررسی رسانه

ن» موردبی«های فرّار، تلویزیون و حافظه های اخیر، طوری که در ماهباشد، ه

همه چند دیدهبااین اند،ارها و بارها برای من تکرار کردههای متفاوت ببه شیوه

نگاران برسند، اند که به حساب روزنامهن با موقعیت خوب مکانی مأمور شدهبا

رسانی میدهند یعنی اطالعنی که فقط وظیفه خود را انجام مینگاراروزنامه

ن ِوی [به معنی خربهای » اَنفو اِکیتابل«نگار و سایت او رِنال روزنامه-کنند: کلِ

های اوی که در استودیوهای تلویزیوندعمتعادل]، ژیل ویلیام گولدناِژل، وکیل 

ایندهخشم میگرا بهراست ِیر که اغلب ناپذیر مجلس حبیب مِ ی اجتنابآید و 

نگاران حضور دارد و یکی از مشرتیان تلویزیون خربی راست برای ارعاب روزنامه

 هائیطور منظم، کریف و شخصیتاست. تقریبا به i24newsافراطی ارسائیل 

رتنت سیاری از کاربران اینب مثل آلن فینکلکروت، ژاک تارنِرو، شموئل تریگانو و

ته و الب jjs Newsتعداد کاربران رسی مثل  ارسائیل با-های فرانسویو سایت

عی.شبکه   های اجت

ائی ارسائیل درآنان، برخالف عقل سلیم و حس سادهنظر از نقطه  ی نظارت، بد

اند، گوئی »متعادل«ها خواهان اطالعات است. آن مطبوعات فرانسه دهشتناک

آنان «دهد املقدس توضیح میمعنایی دارد. یک همکار مقیم بیت این واژه
برداشت غلطی از اطالعات "متعادل" دارند زیرا این اطالعات باید همواره به 

کنند که به نگار فرمول مشهوری را یادآوری میچندین خرب ». سود ارسائیل باشد

داده: نی در تلویزیون را چنین توضیح میبیلوک گدار منسوب است. او واقع-ژان
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همکاران به من  یکی از آن». پنج دقیقه برای یهودیان، پنج دقیقه برای هیتلر«

در جهت انتقاد به پوشش فلسطین به  اطمینان داد که ِمِیر حبیب این جمله را

ای ی یهودیان، پنج دقیقه بر پنج دقیقه برا«سختی دگرگون ساخته و به صورت 
دهد: با این همه، آن هائی که درآورده است. رنه بکمن توضیح می »ارسائیل

می» بارمورچگان نفرت«املقدس ر، خربنگار پیشین لوموند در بیتپیوتر اِسموال 

ن نکته را از زبان همکاران شوند. من بارها ایموفق به تحمیل سکوت می«نامد 
ها . به آنش از بیش برای کارکردن با دشواری مواجه هستندها بیام، آنشنیده

ام شد، بی ؟ای داردکنی فلسطین، فایدهگویند: "تو فکر میمی فایده دیگه 

  »است"

ونه محمد الدوره است. شارل اندرلن خربنگار » ماجرای«ها یکی از این 

 ١٢کودک شدن این پس از پخش گزارشی از جریان کشته »٢فرانس «تلویزیون 

در غزه، با جنگ  ٢٠٠٠ی یک اسنایپر ارسائیلی در سال گلوله ی فلسطینی باساله

نگار جزئیات این اتهامی و قضائی روبرو شد. این روزنامهچریکی طوالنی همگان

) و در ٢٠١٠(انتشارات دون کیشوت، » کودکی ُمرد«های دروغین را در کتاب 

(انتشارت سُوی، » املقدسار ما در بیتاز خربنگ«با عنوان  اشایخاطرات حرفه

) رشح داده است. سیزده سال رضوری بود تا رسانجام اندرلن در دادگسرتی ٢٠٢١

  فرانسه کامالً تربئه و فیلیپ کارِسنتی، شاکی اصلی وی محکوم شود.

نگار دردناک بود که متهم  اما آثار زخم عمیق بود و شایعه ماندگار. برای روزنامه

» مرگ بر اندرلن«و دروغگوئی شده و در دیدارهای عمومی فریاد کاری به دست

یت کرد و تقریبا را بشنود. گرچه کارفرمای او در طول روند قضا ئی از او ح

» سندیکای ملی روزنامه نگاران«اتفاق توماری را که ی اعضای تحریریه بههمه

)SNJ ٢فرانس « بود، امضا کردند، به گفته همکار پیشین او درده) تهیه کر «

ه ب باوجود این، شارل را رسیعاً «خانم دومینیک پرادالیه دبیرکل این سندیکا 
یکناری گذاشتند و زندگی آس پذیرفتند و انی نداشت. دیگر از او گزارش 

  ».شب، او را در فهرست سیاه گذاشته بود ٨پوژاداس ُمجری وقت اخبار ساعت 
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 تکار رنه بکمن صدها امضا گردآورد، ازتومار دیگری در پشتیبانی از اندرلن به اب

واتور، خربگزاری فرانسه و رسانهجمله چندین نویسنده کانار آنِشنِه، نوِول اُبِرس 

شنیداری. اما هیچ یک از صاحبان مطبوعات به استثنای دیدیه پیله -های دیداری

[چاپ مارسی] و کلود ِپردریِل (و ُدنی اُلیِون دست » ال پرووانس«از روزنامه 

راست او در آن زمان در اوبرسواتور) این م را امضا نکردند. اگر بخواهیم از 

ها کوچکرتین روزنامه» هایرسکرده«پرادالیه استفاده کنیم،  اصطالح دومینیک

خربرسانی در  یاندرلن نشان ندادند. در حالی که مسئله همبستگی با شارل

ی ژامبار مدیر مجله ی فلسطین. برعکس، ُدنن بود و نه فقط دربارهمیا

بارها » فیگارو«هایی چون از شاکیان اصلی او بود و روزنامهیکی » اکسپرِس«

یا لوک  causeurهای کارسنتی و همکاران او مثل الیزابت لِوی از مجله استدالل

که  های ّرسیسایتِوبروزِنزوِگ (که بعدها درگذشت) را تکرار کرد. بگذریم از 

است و همچنان اندرلن را افشا می ها غیرممکنبرآورد میزان اطالعات غلط آن

 ٢روز طول کشید تا فرانس ، پانزده ٢٠٢١کرده؟ در مه  آیا زمانه تغییر کنند.

  ای به ارسائیل بفرستد...ی ویژهفرستاده

عه های دیگر طرفداران ارسائیل از جمله علیه اِدگار موَرن [جامعالوه، شکایتبه

شناس و فیلسوف صدساله فرانسوی]، دانیل سالناو [نویسنده و عضو آکادمی 

 ٢٠٠٢فرانسه] و سمیر نئیر [استاد دانشگاه] (که به نام آزادی بیان در سال 

د) یا ئه شتریبونی در روزنامه لوموند نوشته بود و سپس در دادگاه فرجام ترب 

ای ببار او هم تربئه شد) نتیجه انرت (کهفرانس پیشیننگار دانِیل ِمرمه روزنامه

نیاورد، اما رسدبیران مطبوعات را قانع کرد که بهرت است درگیر این کارها نشوند. 

وجود، طنز تلخ شدند و بااینعلیه هواداران ارسائیل برنده می همه در دادگاه

انداختند، ای که به راه میهای گندیدهدر پلمیک این است که هواداران ارسائیل

  آمدند. متاسفانه، هیاهوی زیاد برای هیچ نبود.ده بیرون میبرن

  

قانون سکوتی که منشاء «لذا ازین پس سکوت برقرار است. در بخش نخست 

یدیدیم که خیلی » آن جای دیگری است یابند. ساده بسیاری از خربها بازتاب 
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که  ٢٠٢١اواخر آوریل  اید که دردر کدام رسانه در فرانسه خوانده برای مثال،

انداخ عملیاتی راهنگاران برای بهارسائیل از هویت روزنامه» امنیتی«های کانون

  ؟ خرب سایت اینرتنتی آمریکائیاندابوظبی سوءاستفاده کرده» مشرتیان«به سود 

The Daily Beast و بریتانیا ... و حتی در  ای در ایاالت متحدهطور گسرتدهبه

-های دیداریرسد رسانهنظر میتاب یافت. نه در فرانسه که بهز ارسائیل با

ا دارند، چر  شنیداری در مورد ارسائیل حتی کمرت از مطبوعات نوشتاری شهامت

حد هوادار ارسائیل. در نتیجه های آنان خشک هستند یا بیش از که یا رئیس

یری از صداهای انتقادی را در صحنهبسیا نی بروَمن، بینیم. رو های تلویزیونی 

وی است چون بسیاری دیگر گواهی میفرانس-که مثل شارل اندرلن ارسائیلی

یدر رسانه«دهد که  " ٢٤کنند، من به جز در تلویزیون "فرانس ها از او دعوت 
ی" ل"فرِد نامطلوب" هستم. یک بار مرا برای رشکت در برنامه "بررسی تکمی

بودند. شب قبل از برنامه، دعوت مرا پس ) دعوت کرده٢(تلویزیون فرانس
گرفتند و با برنار هانری لوی جایگزین کردند. ظاهراً موسسه تولیدکننده دریافته 

  » ...شخصی بحث انگیزی" هستم«بودند که من 

در فرانسه انتقاد از ارسائیل «دهد : سفیران بازنشسته فرانسه توضیح مییکی از 
برند. اما اگر از ارسائیل انتقاد یبه زندان ُمجاز است، کسی را به این خاطر 

یکنی اد آنان زیاد است. من مبالغه کنند و تعدد، دوستان ارسائیل ش را ول 
کنم، هر کس آزاد است تا آزادانه به دلخواه خود فکر کند ولی در کشورها ی
تصور توان میسمیتیسم) وجود دارد، لذا اظت قانونی علیه یهودستیزی (آنتیحف

لو [خانم] فردریک شی». کرد که بحث باید باز باشد که در واقعیت چنین نیست

تهاجم «دهد: ارسائیلی است توضیح می-م فرانسویاستاد دانشگاه که او ه
سیاسی برای قبوالندن ضدصهیونیسم به مثابه یهودستیزی جدید امکان داد که 

ی موفقی بازی است اما رضبهامتیازهائی بگیرند. این کمی حقه در افکار عمومی
گوید که امروزه یهودستیزی به تواند برای ارسائیل سود دوگانه دارد: میبود و ب

ائی میشکل د درباره ارسائیل را باز هم کند و سطح انتقاهای متفاوت خود
  ».دهدکاهش
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نگار را فلج کردهستیزی بسیاری از همکاران روزنامهشدن به یهودهراس از متهم

ادمان اتحاد ی«برای تأیید تعریف  ی یا ایالتیشوراهای شهر و تصمیم برخی  است

 International Holocaust Remembrance» (بین املللی هوالکوست

Alliance, IRHAداند، کارها رسائیل را با یهودستیزی یکسان می) که انتقاد از ا

(شهرداری پاریس، ها های رسانهکرده است و از جمله برای تحریریهتر را دشوار 

سیاسی برای  هاست). طیفی آنای ایالتی آلِپ ساحلی از جملهمولوز و شور 

] ندالنه از ارسائیل که از مانوئل والس [نخست وزیر پیشیپیوس به دفاع ساده

س] تا امانوئل ]، از آن هیدالگو [شهردار پاریتا ِژرار دارَمنَن [وزیر کشور کنونی

  تاثیر و نفوذ نیست. بی در رسانه های گیرد،ماکرون را دربر می

اینده مردم َسن  در مورد دفاع از فلسطین و حقوق فلسطینیان، برونو جونکور، 

این موضوع طرفدار «گوید (موِدم) می» جنبش دموکرات«لس از بریو در مج
زیادی ندارد و لذا بسیاری عالقه ندارند درگیر آن شوند. این مطلب نه شجاعانه 

املللی حزب کمونیست پیشین بخش بینژاک فات مسئول». افتخارآمیزاست و نه 

در فرانسه دلبستگی عمیقی به آرمان فلسطین وجود «فرانسه معتقد است که 
کنند، اما هیچ ها تقویتش میجنبش همبستگی وجود دارد که انجمندارد، 

یای نپوشش رسانه است. رسپوش سنگین  زند.دارد، کسی یک کلمه از آن حرف 
بالهای تروریسم اسالمی نقش مهمی در این سکوت  ».مسئولیت اخالقی سنگین

زنند که ازاین پس، پشتیبانی از است. طرفداران ارسائیل فریاد می ایفا کرده

س یعنی یت از ح تروریسم است. این استدالل گمراه فلسطین به معنای ح

  هدف خورده و هنوز هم موثر است.کننده به

یها رسانه شوند. از زمان شکست فرایند اسلو، این موضوع اهمیت دیگر درگیر 

 کمرتی دارد وتهدیدهای اِرعاب از سوی طرفداران رسسخت ارسائیل که کریف

داری کنند. آیا دارد که خویشها را وامیی رسانهکند، تحریریهتقویتش می

 ش مدیر؟ آلن گر خودسانسوری است؟ بزدلی است؟ تنبلی است؟ تأیید است

با  کنداست رویدادهای منطقه را دنبال میها سال " که دهکمو ن بیستاوریا"
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را نیز مانند برومن  او» دعوت«بارها ». هاکمی از همه این«گوید تأسف می

ی» نداپس گرفته«   کنند.و دیگر اصالً او را دعوت 

جنستوانستیم از هم، می»توزهای کینهمورچه«ی حیوانی ی استعارهبرای ادامه

بین. در یک های نزدیکهای تنبل و کورموشهای آن ها حرف بزنیم: مارمولک

ری از آشپزباشیی تاحدی سلسله مراتبی، بهحرفه های ها و وردستویژه ش

شان که افکار عمومی از چه موضوعی خوشکنند ها هستند که تعیین میآن

وضوع. در همینآن م به پرداخ بهای است برای خودداری آید که شیوهی

ر زیادی از طرفداران و آن ها را در اختیار ش هاهای روزنامهحال، ستون

یک آنِسل طرفدار مشهوِر توان حق را به جانب فردرگذارند. میارسائیل می

در  ٢٠١٣که در کنفرانسی در سال  کردائیل داد. پاسکال بونیفاس نقل میارس 

ئیل نقش یک خروس ها و ارسای رسانهام صحبت از رابطههنگ  ٢٧اسرتاسبورگ

به طور کلی اوضاع ... (می خواستم بگویم زیر کنرتل «کرد: فاتح را اجرا می
نظر مساعد نسبت به ارسائیل دارند،  عمدتاً مساعد است. رسانه ها واقعاً  است)

متعادل، صادقانه، همه جا، مطلقاً همه جا: چه در مورد مطبوعات کاغذی چه 
آنسل بی «از نگاه ُرونی برومن ». رادیو و چه تلویزیون این امر حقیقت دارد

وضوع را طور عینی وجود دارد. این مکرد که بهیی صحبت میطرفانه از البی
به دیگر در آن دوره، فردریک آنسل ازسوی». گیرندعهده می قبول دارند و به

 است اش در رادیو فرانس انرت در اوج افتخارشیمن تفسیر ژئوپولیتیکی روزانه

ن رادیو  و آن را مدیون فیلیپ وال طرفدار ارسائیلی دیگر است که رئیس ه

  بود.

سانی که از ک«نویسد نگار پیشین لوموند در ارسائیل میپیوتر اسموالر خرب 

ن افرادی هستند نگاران خواهان "بیروزنامه غرضی" درباره ارسائیل هستند، ه

ر ناسزاها و ااو می». دکه عموماً بیشرت از همه نابردبارن فرتاهایی که گوید ش

کرد، بسیار بود. این اوضاع مخصوص هایش دریافت میپس از برخی از مقاله

                                                           
٢٧ - Les Intellectuels faussaires. Le triomphe médiatique des experts en 

mensonge, Gawsewitch,Paris, 2011.  
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فرانسه است چرا که رسانه های ارسائیل و نیز آمریکائی و بریتانیائی در مورد 

   ٢٨گزینش موضوع و لحن نگارش بسیار آزادترند.

دفرت بیت tf1حتی اگر امروز تعداد خربنگاران فرانسوی کمرت شده (تلویزیون  

ی لیرباسیون فعالً یک روزنامهاملقدس را بسته و به جای خربنگار د وقتی نگار ما

نگاران موقتی در تل آویو، زنامهو کند)، تعدادی از همکاران و نیز ر ماهر کار می

ز اوضاع گونی اهای جامع و گونهالله حضور دارند و گزارشاملقدس و رامبیت

های دیجیتالی ان بزدلی مدیران پاریسی و مداخله. آنان باید میفرستندمحلی می

تازه از وضعیت اقتصادی یل بندبازی کنند، گراِن مدافع موضع راست ارسائالبی

نان غنیمتی است، حتی اگر پشتوانههای آ ها سخنی نیاوردیم. نگاهناکافی آن

  های نادری دارند.

   .بود. اکنون، هنوز چنین نشده است ها خواهدین شکستترسکوت آنان تلخ

  

  

                                                           
ن آلیزههدف ایده - ٢٨ رفدار که مستند درباره البی ططوری کردن مطبوعات آمریکا نیست. ه

ام و »گزارش«ها در انتشار دهد، برخی روزنامهارسائیل در آمریکا نشان می ل های  ده شده و امآ ک

یطبیعتاً مساعد ب    دهند.ا ارسائیل تردیدی به خود راه 
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