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ژان اﺳﱰن ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﯿﱪاﺳﯿﻮن و ﻻﺗﺮﯾﺒﻮن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺳﻪ
ﮐﺘﺎب ارزﻧﺪهی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎرهی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻧﻔﻮذ
اﴎاﺋﯿﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن را در ده ﺑﺨﺶ در روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ
"اورﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ" ١ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر و داﻣﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﺮﭼﻪ او ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺎر او ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ و ﺑﻪوﯾﮋه راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر،
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻃﺮزﮐﺎر آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ
آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ را
ﯾﮏﺟﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  -۱۴۰۰ژوﺋﯿﻪ ۲۰۲۱
ﺑﻬﺮوز ﻋﺎرﻓﯽ
arefibeh@yahoo.fr
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 -۱ﻗﺎﻧﻮن ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن ﺟﺎﺋﯽ دورﺗﺮ اﺳﺖ ۷.........................................
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ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻮﯾﺪ ،١٩-ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از
اﴎاﺋﯿﻞ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از » ﺗﻨﻬﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از
آن در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .روﺳﺎی ﴍﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﻦ آوری ﺑﺎﻻی اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪ ﻧﺪ .ﻫ ﻣﻨﺪان  ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﴍﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ  ،ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻫ ﻣﻨﺪان و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﻓﺎع از اﴎاﺋﯿﻞ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﴐوری
اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﱰده ﺑﺎ آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻫﻮادار اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ  ،ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻫﺎی ﻻﺑﯽ ﻣﺤﺘﺎط و ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎر را
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ آن ،وﺟﻮد آن را ﻧﯿﺰ ﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
؟ از ﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻨﻮن ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮ  ،از ﺿﯿﺎﻓﺖ
ﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ » ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ«  ،از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻇﺎﻫﺮا
اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد .روش ،اﺑﺰار و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ
ﻻﺑﯽ را در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﴩﯾﻪ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ اورﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص
داده ﮐﻪ در ﭼ ﻨﺪﯾﻦ ﺷ ره ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻇﺎﻫﺮا ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮﺳﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻓﺎع از
اﴎاﺋﯿﻞ اﻣﺮی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ا ﻣﺎ  ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ.
ﻻﺑﯽ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ،ﭼﻪ در واﺷﯿﻨﮕ و ﭼﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﭼﻬﺮه واﺣﺪی
ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح و در ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎ و در ﻫﻤﻪی ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﭘﺸﺖ ﻫﺰاران ﺳﻮداﮔﺮی و ﺗﻼش
و ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ زﯾ ﺮ ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
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ازآن ﺟﺎ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح » ﻻﺑﯽ ﯾﻬﻮدی« ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰ
اﺳﺖُ ،ﻣﻬﺮ داغ ﺧﻮرده ،واژه »ﻻﺑﯽ« اﯾﺠﺎد ﺟ ّﺮوﺑﺤﺚ زﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ از » ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻔﻮذ« ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاران ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺳﻠب ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ از ﻫﻮاداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺼﺎص ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ِد واژه »ﻻﺑﯽ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﴍط ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از »ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﮑﺎر« ﯾﺎ »ﻻﺑﯽ ﻫﻮادار اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای«
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟ ﱢﻮ ﻇﻦ و ﺗﺮدﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ ،از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺧﻮد واژه »ﻻﺑﯽ« ﮐﻪ در واﺷﻨﮕ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،در
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ،اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در آﻏﺎز ﻗﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ در ﻟﻨﺪن ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ و آن را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ در راﻫﺮوﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ را در
ﻣﻮرد درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺣﺮﻓﻪ و ﺑﻪ ﴐر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻧﺪ .در زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ» ،ﮔﺮو ِه ﻓﺸﺎر« را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺣﺪودی ﺑﻪ ﻫ ن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ »ﻻﺑﯽ ﯾﻬﻮدی« از ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ  ۱۹۳۰ﺑﻪ زﺑﺎن ِ
راﺳﺖ
اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰ )آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺖ( ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺗﻬﺎمﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﺌﻮن ﺑﻠﻮم ﯾﺎ ژان زِه ،ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻟﻮﺋﯽ-ﻓﺮدﯾﻨﺎن ِﺳﻠﯿﻦ ،ﭘُﻞ ﻣﻮران و ﭼﻨﺪی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ »ﻻﺑﯽ
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ﯾﻬﻮدی« را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ داد ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮدی ﺗﺨﯿﻠﯽ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺟ ﻋﺖ ﯾﻬﻮدی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آن زﻣﺎن ،ﮐﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻏﻠب ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ٢ﺑﻮد.
در اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی ﺑﺮ ِ
آﻣﺪ دوﺑﺎرهی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای دارد و ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺻﺤﺒﺖ از ﻻﺑﯽ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﺎ واژه »ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ« ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ،ﻧﻮﻋﯽ ﭘَﺴﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎاﯾﻦ
وﺟﻮد  ،ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﯽ آن را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺳبﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮوﻧﻮ ژوﻧﮑ ُﻮر ،ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدمِ َﺳﻦ ﺑﺮﯾﻮ در ﻣﺠﻠﺲ وﻋضﻮ »ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮات«
)ﺣﺰب ﻣﻮ ِدم( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ واژه ﻻﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﯽﺑﺮم ،وﻟﯽ ﺑﻪ آن ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ
اﺳﺖ« .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد او از اﯾﻦ واژه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار

اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺣﯿﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﻮﯾﺎﺋﯽِ ﺷ ری از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ در ﺗﺒﻠﯿغ اﴎاﺋﯿﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﺑﺎ
ﻫﻤﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.«.
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻌﯽ
وزﻧﻪ واژﻩ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود .ﯾﮏ دﯾپﻠ ت ﻋﺎﻟﯽﻣﻘﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ از »ﻻﺑﯽ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻪ واژﻩ ﻻﺑﯽ »ﺑﺎرِﻣﻌﻨﺎﺋﯽ اﻓﺮاﻃﯽ« دارد.
اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ؟ ﻓ ِﺮ ِدرﯾﮏ ﺷﯿﻠﻮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ »واژﻩ ﻻﺑﯽ ﺑﺎرﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﺳﯿﺴﻪﮔﺮ دارد .ﮐﺮﯾﻒ ]ﺷﻮرای
ِ
ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﯾﻬﻮدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﮔﻔﺘﺎر راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎنِ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ اﴎاﺋﯿﻞ

را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮔﻔﺘ ﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﭘﺮوا و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺰﻣﯽِ و رﻫﱪی
ﻏﯿﺮﻟﯿﱪال ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در
Charles Enderlin, Les Juifs de France entre république et sionisme, Paris, Le Seuil, 2020.
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ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای ﺑﯽرﻣﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،زﯾﺮا
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
از ﻧﮕﺎه ﮐ ِﻠ ﻧﺘﯿﻦ اوﺗ َﻦ ،ﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺠﻠﺲ از اﺳﺘﺎن ِﺳﻦَ -ﺳﻦ ُدﻧﯽ از ﺣﺰب »ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن« ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ واژﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ :او ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ِ
ﺳﮑﻮت
در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽاش ،ﯾﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻧﺪرت ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺎﮐﻢ ﻓﻘﻂ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﺮاﻧﺲ  ٢٤ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد( زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
»اﻣﺮوز ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﴎاﺋﯿﻞ اﻋﱰاض ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ «.واو ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻦ از واژﻩ
ﻻﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻌﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﻢ ﯽ آﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره" ،ﻻﺑﯽ ﯾﻬﻮدی" ﺑﺮاﯾﻢ
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد .واژﻩﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻃﻨﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ُﻋﻘﻼﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﻪ
ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژﻩ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻔﻮ ِذ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﻣﻮاﻓﻖام.«.

ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران او از ﺣﺰب »ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪﭘﯿﺶ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ِ
ﺳﻨﮓ ﺎم
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺷ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،وِلﮐُﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .«.ژاک ﻓﺎت
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺷﺒﮑﻪ

ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاریِ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ را در ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﯽدﻫﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﻣﺮ روﻧﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ از
ِ
ﺗضﻌﯿﻒ ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻮﺟب ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽِ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ از اﯾﻦ واژﻩ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪُ .رﻧﯽ ﺑ ُﺮو َﻣﻦ ،رﺋﯿﺲ

ﭘﯿﺸﯿﻦ »ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ ﺑﺪون ﺷﮏ ،واژﻩ ﻻﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮم .ﮐﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻻﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ
اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ،از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
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ﻫﻢ رﺳﻤﯽ و ﻫﻢ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﻓﺸﺎری ﮐﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و
اﻓﺮاد زﯾﺮﻓﺸﺎر ﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر دردﴎ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از روی اﺣﺘﯿﺎط ،ﻫﻮﯾﺖﺷﺎن اﻋﻼم ﻧﺸﻮد .ﯾﮏ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدهام .در ﺑﯿﻦ ﻻﺑﯽ ،ﺳﻔﺎرت اﴎاﺋﯿﻞ،

ِاﻟ ِﻨﺖ ،ﮐﺮﯾﻒ را دارﯾﻢ .اﯾﻨﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎزار در اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﮐﻪ ﻫﺪف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا )ﺗﺒﻠﻐﺎﺗﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺎن آور
اﺳﺖ«.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺷﻬﺮداری ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺻﻄﻼح "ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ" ﺗﮑﺎن
دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻻﺑﯽ واﻗﻌﯿﺖ دارد .ﻓﺮاﻧﺴﻮآ ﭘﻮﭘﻮﻧﯽ ،ﺎﯾﻨﺪه اﻫﺎﻟﯽ ِ
ﺳﺎرﺳﻞ،
از اﻋضﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ "ﻣﻮ ِدم" ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ
ﻫﻢ اﺳﺖ( ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ » :ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ
اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﺑَ َﺮد ﺗﺎ و ِ
اﻗﻌﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻻﺑﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻮﺟب ﮐﺸﻒ

ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ،راﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﴎاﺋﯿﻞ
را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ« .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اِﻟﻨِﺖ ،درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ

ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی در ﴍاﯾﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﯿﺰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓ اﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪا ِر
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺨﺸﯽ از اﻇﻬﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮﯾﻒ اﺳﺖ )در ﻣﻮرد اﯾﻦ
دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﱰ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد(.
» در ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس )اورﺷﻠﯿﻢ( ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد«
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﺎرﺑﺮ ِد واژﻩ ﻻﺑﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸ داری
ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻻﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎد

ﻧﺪارم .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  -ﺗﺎزه آن ﻫﻢ در ِ
ﺣﺎل ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن
اﺳﺖ -ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،در ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﴎاﺋﯿﻞ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﯽﺷ ر ،ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ
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ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،وﻟﯽ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه از اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان
ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« .ﺧﺎﻧﻢ ﮐُﻨﺴﺘﺎﻧﺲ ﻟﻮ ﮔﺮﯾپ ،ﺎﯾﻨﺪه ﻋضﻮ ﺣﺰب »ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ﺣﺘ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺿﺪ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ«.

اﻣﺎ ،ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ  -از اﯾﻦ واژﻩ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا در واﻗﻊ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ  -ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎﺋﯽ دارد .ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »از

اﯾﻦ ﭘﺲ ،اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارد؛ در ﺑﯿﺖ
اﳌﻘﺪس ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .«.ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﻟﯿﺰا ﺑﻦ ﻧﻮن ،ﺳﻔﯿﺮ اﴎاﺋﯿﻞ
در ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از دو ﮐﺎردار ،ﺗﺎﻟﯿﺎ ﻻدور-ﻓﺮ ِِﴍ و ﺳپﺲ اﯾﺮﯾﺖ
ِﺑﻦ آﺑﺎ وﯾﺘﺎل ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻔﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن داﻧﯿﻞ ﺳﻌﺪا ،وزﯾﺮ
ﻣﺨﺘﺎر ﺳﻔﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﯾپﻠ تﻫﺎی
اﴎاﺋﯿﻞ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اورﺷﻠﯿﻢ
اﺳﺖ .ﺳﻔﯿﺮ اﴎاﺋﯿﻞ در ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ده ﺳﻔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دوﻟﺖ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺎه
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ »ﺣﺰب آﺑﯽ-ﺳﻔﯿﺪ« و »ﻟﯿﮑﻮد« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺳﻔﯿﺮ
اﴎاﺋﯿﻞ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻘﯿﻪی ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺎرس  ٢٠٢١ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻤﯿﻨﺎر اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ا ِﻟﻨﺖ
در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻﺑﯽ ﺑﺮ روی اﻣﻮاج رادﯾﻮﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪای و ﺟ ﻋﺘﯽ
و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﮔﺬﺷﺖ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ
 ،١٩٩٠ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای اﴎاﺋﯿﻞ« ،ﮔﺮدﻫﻢآﺋﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ
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ﯾﺎ ﺟﺸﻦﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ در »ﮐﺎخ ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی« ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺮﺗﯿب داده
ﻣﯽﺷﺪ.
اﻟﻨﺖ ﺎﯾﻨﺪهی اﺻﻠﯽ ﻻﺑﯽ ،ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠّﯽ ،ﮐﻤﱰ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯿﺸﱰ »رﻫﱪان« ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮدِ .وﺑﯿ )ﺳﻤﯿﻨﺎر
اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ( اﻟﻨﺖ ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘُﻞ آﻣﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﺸﻬﻮر در  ٧ژوﺋﻦ ٢٠٢٠
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای داﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺳﻮرﭘﺮﯾﺰ :ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺲ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ،از ﻣﯿﺎن ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ا ُو ُرور ﺑِﺮژِﻩ – ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﴎاﺋﯿﻞ »ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه«
اﺳﺖ )ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻊ آﺗﺸﯿﻦ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه
دوﺳﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ( –
ﺳﯿﻠ َﻮن ﻣﺎﯾﺎر و ِﻣﯿِﺮ ﺣﺒﯿب ﮐﻪ رادﯾﻮی ﻓﺮاﻧﺲ ا َِﻧﱰ را »ﺑﻪ اﺧﱰاع ﺧﱪ« و وراﺟﯽ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﭘﻞ آﻣﺎر ،ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ِ
ﺣﺲ ﺧﺸﻢ ﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ او را
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﮐُﻨﺴﺘﺎﻧﺲ ﻟﻮ ﮔﺮﯾپ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻬ ن دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺴﻦ ﺷَ ﻠﻘﻮﻣﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮ دراﻧﺴﯽ ]ﺣﻮﻣﻪ ﭘﺎرﯾﺲ[ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ و
ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر داﺳﺘﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺎ اﻓﴪان ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ و ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﻟﻮنﻫﺎ
]اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮکﻫﺎ[ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی دﺳﺎﻣﱪ ،٢٠٢٠
وِﺑﯿ ِ اﻟﻨﺖ روی »ﯾﻮﺗﯿﻮب« ،ﻓﻘﻂ  ٨١ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺪودا ً ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﺗﻌﺪاد ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ وﻓﺎداری.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﺑﺤﺜﯽ
در واﻗﻊ ،ﺷﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوآﺗﺸﻪﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﻻﺑﯽ
درﺿﺪﺣﻤﻠﻪی ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﻢ.
اب ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﺋﯽ در
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،٢٠١٧ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﴎ ِ
ﺗﻞآوﯾﻮ« )اﻧﺘﺸﺎرات ﻟﯿﱪﺗﺎﻟﯿﺎ( ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺪارک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 Pinkswashingﮐﻪ ﮐﺎرزاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠب ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮای ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿب داده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ
ﻏﺮقِ ﻧﺎﺳﺰا ﺷﺪم و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎﺑﻢ در ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﻮز و ژﻧﻮ،
ﻣﺮا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺎدل ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎی ﺑﺤﺚ را ﻧﺎﺳﺰا ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﺑﺮای
ﺗﻌﺪادی از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ از دهﻫﺎ ﺳﺎل ﻧﺎﺳﺰا ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺤﺚ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ،اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﻮژﻩای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از دﯾپﻠ تﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﺳﻮژﻩ »ﺗﻠﻪ«ای ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن
ﯾﺎ ردﮐﺮدن ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﻨﻮعﮐﺮدن ﺷﺨﺺ از ﺣﺮفزدن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻫﻮﺑﺮ وِدرﯾﻦ ،رﺋﯿﺲ دﻓﱰ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎخ اﻟﯿﺰه و ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اروﭘﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻮد و آﻧ ﻫﺎﯾﺶ در ﺧﺎرج ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎدی از ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﴎاﺋﯿﻞ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﴍاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ را
ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺣﺘﯽ آﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺖ ]ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ[ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎﻗضﯽ ،ﭼﻨﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ،ﭼﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاﺷﺎن
زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،در داﺧﻞ اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺑﺤﺚ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ
اﺋﺘﻼف ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﴍﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.

اﻣﺎ در ﻫﺮ دوﺳﻮ ،ﺣﺎلوﻫﻮا اﻧﻔﺠﺎری ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺲ ﻟﻮ ﮔﺮﯾپ ﮐﻪ در
دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺳﺎرﮐﻮزی از ﻣﺸﺎوران ﮐﺎخ اﻟﯿﺰه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﻣﺮا ﻧﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﻔﺮت از ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﻔﺮت

از اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ واﻗﻌﯿﺖ دارد و ﻫﻢ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد .دوﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮدن ،ﻻزﻣﻪاش روﺑﺮوﺋﯽ ﺑﺎ ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا اﺳﺖ«.

ﻧﻔﺮت از ﯾﻬﻮدﯾﺎن؟ ﻧﻔﺮت از اﴎاﺋﯿﻞ؟ ﻧﻔﺮت از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن؟ ﻧﻔﺮت از ﺻﻠﺢ؟ ﺳﻮء
ﺗﻔﺎﻫﻢ؟ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ؟ دروغ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری؟ ﻣﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﴎﻧﺦ از
آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﻢ.
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ

ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ،اﺑﻬﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎدی از
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی ،اﯾﻦ ﻻﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺻﻒ ﻫﻮاداراﻧﺶ را
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮده ،و ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ و ﺳﮑﻮت ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﻮﺟب ﺷﻮد.
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ﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺗﺮﺳﻮﻫﺎ! اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ!«.
ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ِ
دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ،ﮔﻔﺘ ن ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .در ژوﺋﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﺪﺋﻮﺋﯽ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺘضﺎد ﺑﺎ
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ« ،ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد .ژان اﯾﻮ ﻟﻮدرﯾﺎن،
وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن ژوﺋﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ،ﻃﺮح »اﻟﺤﺎﻗﯽ را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده  .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﺎ را از اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ،دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﺑﺮﺗﺮان ِﻫﯿ ُﱪون ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  AFPSدر ﺑﺎره اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮔﻔﺖ »ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﻬﱰ از اﯾﻦ ﯽﮔﻔﺘﻢ«.
ﺣﺘﯽ ﺑﻬﱰ از آن ،ﺗﻌﺪادی از ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اروﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺎﯾﻨﺪه از ﮔﺮوه
ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ  Renewواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب »ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﭘﯿﺶ« ،در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٢٠٢٠
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ را ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﺎق ]ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ[ اﻣضﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻧﺎم ژﯾﻞ ﺑﻮآﯾﻪ
از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ادوآر ﻓﯿﻠﯿپ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭘﺎﺳﮑﺎل ﮐﺎﻧﻔَﻦ ،وﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻟﻮآزو ،دو
وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺎﮐﺮون ،ﺑﺮﻧﺎر ﮔِﺘﺎ ،از ﻣﻔﴪان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در
رادﯾﻮ دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﻓﺮاﻧﺲ اﻧﱰ( ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎن ِﺳﮋورﻧِﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺎﮐﺮون ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔظ ِ
ﺳﻤﺖ ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎرﳌﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠب را ﯽداﻧﺪ .ﻣﻨﺸﺎء اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﮑﻮت ،ﺟﺎی
دورﺗﺮی اﺳﺖ .ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﻻﺑﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،دادوﻗﺎل ﭼﻨﺪ ﺳﻤﺞ در ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺳﮑﻮت ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ
ِ
دﺳﺖﮐﻢ ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ردهی ﻧﺨﺴﺖ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ
ﻻﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎارزش ﻧﯿﺎز دارد ،زﯾﺮا ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺗﺮان ﻫﯿﱪون اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :آﻧﺎن ﻗﺪر ﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ  BDSو ﮐﺎرزار
ﺑﺎﯾﮑﻮت ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮوﺳﺖ ،ﺗﺤﺮﮐﺎت درﺑﺎره ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻮد و ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﺪ«.
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درﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ،ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﺮاوان ﻣﺎﻟﯽ ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارد.
درﺑﺎرهی ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﮔﺰارش ده ﺑﺨﺸﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﺑﺎر ﺑﺎ  ۷۳ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و
ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ۵ .ﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﺷﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻬﺎر
ﺎﯾﻨﺪه ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ۸ .ﺎﯾﻨﺪه و ﺳﻨﺎﺗﻮر اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ  ۳۶ﴍﮐﺖ دارای ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس ﭘﺎرﯾﺲ )ﭼﻬﺎر ﴍﮐﺖ
ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ( و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪی دﯾﮕﺮ ﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﯾﺎدآوری ﮐﺮدم .ﭼﻬﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺻﻤﯿ ﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم و ﻓﻘﻂ ﺳﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻔﺼﻞ ،ﮐﻪ دو ﺗﺎی آن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ .آﺧﺮﴎ ﺑﺎ دهﻫﺎ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،دﯾپﻠ ت ،رﻫﱪان ﺣﺰبﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدم .ﺷ ر ﮐﻤﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪ و ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در اورﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ
وﯾﮑﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﯿﺸﺪاوری روﺷﻨﮕﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳپﺎﺳﮕﺰارم .ﻧﺎم آنﻫﺎ در
ﴎاﴎ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﭼﻬﺎر ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع:
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﯾﻬﻮدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﮐﺮﯾﻒ(،
آرﯾﻪ ﺑ ِ
ِﻨﺴﻤﻬﻮن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﯿﺲ ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺎع در ﭘﻼﺗﻔﺮم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺮﺗﺮان ﻫﯿﱪون رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻟﺰوم ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وﺟﻮد دارد .آنﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ .از آنﻫﺎ ﻣﺘﺸﮑﺮم،
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﻦ ،وﻇﯿﻔﻪی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮی ﴏفﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
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اﻣﺮو زه ،اﻧﺘﻘﺎد از اﴎاﺋﯿﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺄﻣﻮ رﯾﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر،
ِ
دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻃﺮح ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ
درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﴎاﺋﯿﻞ را ﻧﺎﺣﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﺪه روﺷﻦ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳپﺮدن ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد رواﺑﻂ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدیِ ﻧﻮﭘﺎ .و ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ وراﺟﯽ
ﮐﺮدم«» ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﯽﮐﻨﻢ«» ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺷ
ﺑﺪﻫﻢ؟«» ،ﺣﺘ ً درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺎﯾﻞ ﻧﺪارم ﺑﺎ ﺷ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻢ«،
»ﺷ ﺣﻖ دارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ ﺷﺪه« ،و دوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ» :در
ﭘﮋوﻫﺶﺗﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ«ِ .ﴏ ِف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن رأی ،ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨب ﻣﺮدم،
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،درﺑﺎرهی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﴎاﺋﯿﻞ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
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ﯾﺎ درﺑﺎرهی ﻻﺑﯽ اﺣﺘ ﻟﯽ )زﯾﺮا ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واژه اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﮐﻪ
در دﻓﺎع از اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﱰادف ﺑﺎ ﻗﺒﻮ ِل ﺧﻄ ِﺮ اﻧﺰوای ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﮔﺰارش و ﺑﺮرﺳﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ای ﻣﯿﻞ و ﺗﻠﻔﻦ و در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻓﻮرﯾﻪ و
ﻧﻮاﻣﱪ  ،۲۰۲۰ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﮐﻤﱰ از ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی
ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﻠﺤﻪ در ﺟﻬﺎن
ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﴎاﺋﯿﻞ داﺳﺘﺎن درازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎء
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﴎاﺋﯿﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺎزهای
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﻫﺪان روﺷﻦﺑﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽِ اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﺄﺳﻒآور
اﺳﺖ .روﻧﯽ ﺑﺮوﻣﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »روﯾﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﻪ زاﺋﯿﺪ؟ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻫﺎی زرﻫﯽ ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮ ِ
اﻗﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن«.
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ارﻗﺎم اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻣﺎر »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽِ
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ« ) ،(SIPRIاﴎاﺋﯿﻞ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی اﺳﻠﺤﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎزار دا ﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
»ﺳﯿپﺮی«) ،(International Peace Research Instituteﻓﺮوش ﺳﻪ ﴍﮐﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ﮐﺸﻮر» ،اِﻟﺒﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ«)» ،(Elbit Systemsﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓضﺎﺋﯽ اﴎاﺋﯿﻞ«) Israel Aerospace
 (Industriesو »راﻓﺎﺋﻞ«) (Rafaelدر ﺳﺎل  ۲۰۱۸از  ۸/۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ) ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو(
ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻫﺮ ﺳﻪ ﴍﮐﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﺪ ﮐﻤپﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽِ ﺟﻬﺎن
ﮐﻪ اﺳﺘﯿﺘﻮی ﺳﻮﺋﺪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ،ﻗﺮار دارﻧﺪ.
روﻧﯽ ﺑﺮوﻣﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۵۰در ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﮐﻪ
ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ،ﻣﺪتﻫﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن »ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز« ﺑﻮد و ﺳپﺲ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﭘﺮداز ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﮑﻮﮐﺎریِ اﺿﻄﺮاریِ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،او را وﺟﺪان ﺑﺰرگ ﻣﯽ
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ﻧﺎﻣﻨﺪ)اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ واژه دﻟﺨﻮر ﻧﺸﻮد( .او ﻣﺮدی ﺑﺎز و ﮐﻨﺠﮑﺎو اﺳﺖ
و در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺎل ﺳﯿﻮان ،ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﻣﺴﺘﻨﺪی درﺑﺎرهی دادﮔﺎه
آدوﻟﻒ آﯾﺸﻤﻦ ﺑﻪﻧﺎم »ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ« ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از اﺛﺮ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ» ،آﯾﺸﻤﻦ در
اورﺷﻠﯿﻢ« ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮ ِر راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽِ

آﺷﮑﺎرا ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
اﻣﺮ ،ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾپﻠ ﺗﯿﮏ وﯾﮋهای ﺑﺮای اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺮدﯾﺪ :زﯾﺮا ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﴎﻋﺖ زﯾﺎد از ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از
ﭘﺮﭼﻢ اﴎاﺋﯿﻞ و ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺧﱪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺷ ر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺨﻤﺼﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
» ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ

و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه .ﮔﻮِﻧﺪال روﺋﯿﯿﺎر ،ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻬﺮ
ﻟﻮرﯾﺎن واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻣﻮرﺑﯿﯿﺎن از ﺣﺰب »ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪﭘﯿﺶ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ
اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازﻧﺴﻞ ﺟﻮانِ ﻋﺮب آن را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾﻦاﻣﺮ ،رﻧﺠﺶ و
ﺑُﻐضﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘ ن ،ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮﮔﺮاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ِ
درک ﻏﻠﻂ و ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎﺋﯽ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﮐﺸﻤﮑﺶ اﴎاﺋﯿﻞ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ای ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ«.
و ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ و ﻫﻮاداران آن ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن را
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳپﺮده و ﺣﻠﻘﻪای از ﻧﱪدﮔﺴﱰده ﺑﯿﻦ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ و ﻏﺮب ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪای از
ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻬﻮده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وزﻧﻪی آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ. -
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در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ،ﺟﺪول ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿ ِﻞ ﻏﺎﻟب در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ازاﯾﻦﭘﺲ ،ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ ،ﻣﺒﺎرزهی ﺧﻠﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﴎاﺋﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ را ﮐﻪ
 ،startup nationﻫ نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﯿﻦ و ﯾﺎ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ ﺣﺘ ﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ.
» ﻻﺑﯽ ﯾﻬﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد«
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و
ِ
اﻟﻬﯿﺎت ﯾﻬﻮدیِ
]ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ[ ﺑﻮدﻧﺪ ، ٣ﯾﺎ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﻮﺑِﺮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ و داﻧﺸﻤﻨﺪ
آﳌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺮب ﻫﺎ ﯽﺗﻮان دوﻟﺘﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و
ﺑﺮای دوﻟﺘﯽ واﺣﺪ و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﺳﺎل
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﺳﺎزی ،اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﯽرود .ﺑﻮﺑﺮ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻋﻤﺪهاش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻦ
و ﺗﻮ« ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ،ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاش ،ﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺪون ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و در » ﯾﮏ ﴎزﻣﯿﻦ و دو ﺧﻠﻖ
« )ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۵اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﯾﺎﻓﺖ( ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ» :آﻧﭽﻪ

"ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس" ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﯽﺗﻮان
آن را ﯾﺎدﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و دروغ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ
 - ٣ﺑﻮﻧﺪBUND ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻬﻮدی ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ )ﺑﻮﻧﺪ( در ﺳﺎل  ١٨٩٧در وﯾﻠﯿﻨﯿﻮس ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد و در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
در ﻟﻬﺴﺘﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

Le Yiddishland révolutionnaire, d’Alain Brossat et Sylvia Glinberg, Syllepses, Paris,
2009.
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ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺟﺎﻧب ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﯿﺮد؛ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و
رﺳﺘﮕﺎری اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻃﺮد ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ«.
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد »ﻣﺨﻤﺼﻪ«ای ﮐﻪ ﺑﺮوﻣﻦ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﴐﻧﺪ درﻣﻼء ﻋﺎم اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﱰ
و ﮐﻤﱰ ﻣﯽﺷﻮد ،درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(» ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ« ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪال روﺋﯿﯿﺎر
و ﭼﻨﺪ ﺎﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﻣﯽآورد )ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﯿﺸﱰ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮرش را ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ،را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد زﯾﺮا ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ،اﻧﺘﻘﺎد از اﴎاﺋﯿﻞ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،و ِ
دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺘﯽ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد اﺻﻄﻼح را ازآن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﻮﻧﯿﻔﺎس ،در ﺳﺎل » ۲۰۰۳آﯾﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از اﴎاﺋﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟« را
ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد )اﻧﺘﺸﺎرات ُرﺑﺮ ﻻﻓﻮن( .ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ
) (IRISدر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻻﺑﯽ ﯾﻬﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺟ ﻋﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﺳﺖ« ،اﻣﺎ ﯾﮏ »ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ در آن
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.

ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﻮﻧﯽ ﻓﺎس ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﺿﻊ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ
ﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر " آﯾﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از اﴎاﺋﯿﻞ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟" ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪم ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر "روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻘﻠﺒﯽ" در
ﺳﺎل  ۲۰۱۱دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻢ .و ازآن ﻣﺎن ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺷ ر ﻣﯽآﯾﻢ«.
اﺳﻼم ﻫﺮاﺳﯽ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا
ﺳپﺲ ،ﻃﻨﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﮔﺎ ِه اوﺿﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ
)ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻫﻮﯾﺖ( ﺑﺎ واژهﻫﺎﺋﯽ ﺳﺎده ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل درﺑﺎرهی
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ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻃﺮح ﻻﯾﺤﻪ درﻣﻮرد »ﺟﺪاﺋﯽ «٤را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
)ﺑﻪ وﯾﮋه »ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه« ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ( ﺑﻪ آن داﻣﻦ زدﻧﺪ» .ﺑﯿﻦ

ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮاداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب و ﻣﺴﻠ ﻧﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﻓﺮاد واﺣﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﻗضﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﴎاﺋﯿﻞ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ«.

ِ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ارزشﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺲ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻔﻮذ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ،اﯾﻦ ﯾﮏ
ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ِ
دﺳﺖﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯽارزش ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ اﴎاﺋﯿﻠﯽِ ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎنِ  ،ﻧﻈﯿﺮ JSSNews, Le Monde Juif.info,
 dreuz.infoﮐﻪ ﺟﻌﻞ ﺧﱪﮐﺮده و اﺧﺒﺎر را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آوردن و
دروغ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر دارﯾﻢ .ﻋﻠﯿﻪ »ﻋﺮب« و »ﻣﺴﻠ ن« ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ.
اﻣﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺟ ﻋﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺤﺪودی در درون ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵۰ﻫﺰار ﯾﻬﻮدی ﻓﺮاﻧﺴﻮیﺗﺒﺎر
در ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دارای
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎی ﺳﯿﻤﯽ ﺳﺨﺖ دﻟﺘﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘ ﻋﯽ را از »ﺧﱪﻫﺎی« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ
آزاردﻫﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ِ
ﺧﺪﯾﺮ ﺟﻮان را ،ﺧﻮ ِد ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﮐﺘﮏ زده و زﻧﺪه زﻧﺪه ﺳﻮزاﻧﺪه
اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را ﮐﻮﻟﻮن ﻫﺎ]ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻧﺸﯿﻨﺎن[ اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

 - ٤ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﱰﺟﻢ:

اﺷﺎره ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺟﺪاﺋﯽ « از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺟﺪاﺷﺪن ﺟ ﻋﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺰوای ﺟ ﻋﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯿﺴﻢ رادﯾﮑﺎل و ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺣﱰام ﺑﻪ اﺻﻮل ﺟﻤﻬﻮی
ﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﺶ ﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎ اﻋﱰاض زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮف
اﺣﺰاب ﭼپ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾب ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺎذﺑﻪ START UP NATION
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ ازآن ،از ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮی
و اﺳﺘﺎﻧﯽ – از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﯿﺪاﻟﮕﻮ ﺷﻬﺮدار ﭘﺎرﯾﺲ )ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر( ،از اﴎاﺋﯿﻞ دﯾﺪار
ﮐﺮده و ﻋﮑﺲﻫﺎی زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاه ﻋﺸﻖ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ
اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﱪﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎرﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان ﴍﮐﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ – اﴎاﺋﯿﻞ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﻔﺮﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن زدهاﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ﻗﺮارﺑﻮد در ﺑﻬﺎر  ،۲۰۲۰ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤپﺎﻧﯽﻫﺎی ﴍق ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ،در اﮐﺘﱪ ۱۸۵ ،۲۰۱۸
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺳﺘﺎن ﺑ ُﺮﺗﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎن »اﯾﻞ
و وﯾﻠِﻦ« ]در ﻏﺮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وارد ﺗﻞآوﯾﻮ ﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ
»ﻏﺮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »اﴎاﺋﯿﻞ آنﻫﺎ را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ دﯾﺪار از ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ،ﺑﺎزار و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮓ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ« .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑ ُﺮﺗﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد »ﻣﻦ در آﻏﺎز ،ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم آنﺟﺎ ﮐﻢوﺑﯿﺶ
ﺟﻨﮓ اﺳﺖ« .ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ او را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد و ﻫﺘﻞ
ﻫﺎ دﻟﭽﺴب ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎزار اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ و ﺣضﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ِﻫﻠِﻦ ﻟﻮ ﮔﺎل ،ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﴎاﺋﯿﻞ،ﮐﻪ ﺗﺒﺎرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای از ﻣﻮرﺑﯿﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ ،از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮﺗﺎﻧﯽ در ﺑﺎغ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻮﻧﻪ  startup nationرا دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و دراﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺎﻧﯽ» ،ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺘﺎرت آپ« ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﻪ ﺧﱪی از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﯾﺎ
ﺑﺮﺣﺴب اﺗﻔﺎق ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ دادوﺳﺘﺪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﯿﺌﺘﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤپﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﱪان ﮔﺮوه ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ
ﻗﻠب ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت ،ﴍﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘ ﻧﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ( از
ﺑﻮﺋﯿﮓ )در ِ
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آن ﺟﺎ دﯾﺪار ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ از ﺳﻔﺮ ﭘﺎﮔﺸﺎﺋﯽ در زﯾﺮ و ﺑﻢ اﺳﺘﺎرت آپ ﻧﯿﺸﻦ ﻣﺠﺬوب
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
در ﺗﻞ آوﯾﻮ ،دﯾپﻠ ﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻠﯽ Business
 Franceواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارد ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ
در ﺧﺎرج را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﮐﺮون ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ .،اﯾﻦ
اداره ﻣﺨﺎﻃب ﴍﮐﺖﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ در اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
از ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﴍﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ در اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد،
ِ
ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد .ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار
در
ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﺳﮑﻮت اداﻣﻪ داد .ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﻮال را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم و ﺳپﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪم.
او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد
»اﻗﺘﺼﺎد را ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﱪی ﯽﮐﻨﺪ ،اﴎاﺋﯿﻠﯽﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت

ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﮐﺎری ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻧﺪارﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻧﺪ ﺑﺎﻫﻢدﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .«.از ﯾﮏ ﺎﯾﻨﺪه

ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﺰب »ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﭘﯿﺶ« در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰبﺷﺎن درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
اﴎاﺋﯿﻞ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﻮال ﮐﺮدم ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻫﻤﮑﺎرا ن او
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻠ َﻮن ﻣﺎﯾﺎر ﮐﻪ در »ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺘﻔﻖ« در ﭘﺎرﯾﺲ در ﮐﻨﺎر ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
»ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه« ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﻮﻧﺪال روﺋﯿﯿﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻮاری
ﺑﺎ ﮔﺴﱰش اﯾﻦ ﺷﻬﺮکﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ وﺟﻮد دارد .او ﻧﯿﺰ
ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺳﻮال ﺧﻮد را دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم .او ﺑﺎ ﺗﮑﺮا ر »ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﻮﭼﮏ«  ...ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد.
» ﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ ﺑﺎزی ﮐﺮد«
اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺒﯿﻪ
اﺳﺖ .ﮐﻠِ ﻧﺘﯿﻦ اُوﺗ َﻦ ﺎﯾﻨﺪه اﻫﺎﻟﯽ ِﺳﻦ َﺳﻦ ُدﻧﯽ از ﺣﺰب »ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن« ﺑﺎ
ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ

درﮔﯿﺮﺷﺪن در آن ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی )آﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ( ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮی.
اﯾﻦ اﺻﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺟﺎﺋﯿﺶ اﺷﮑﺎل دارد« .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،اﻓﮑﺎر
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ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻮﺟب ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪی اﯾﻔﻮپ در ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲۰۱۸ﺑﻪﺳﻔﺎرش »اﺗﺤﺎدﯾﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﻬﻮدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« %۷۱ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ در ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارﻧﺪ« .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﮐﻤﱰ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ  %۵۷آنﻫﺎ »ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺪ« از اﴎاﺋﯿﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪﻋﻘﯿﺪه ،%۶۹
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺷﻐﺎل و
اداﻣﻪی ﺷﻬﺮکﺳﺎزی در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ« .اﻣﺎ ،آنﻫﺎ
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﻤﱰ ﮐُ ِﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﺮاس از اﯾﻦ
ﻣﻠﻐﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و آﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و در
اذﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ ﺑﺮای  %۵۴از ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن» ،ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺷﮑﻠﯽ ازآﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ )ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی( اﺳﺖ«.
واﻧﮕﻬﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﺷﮑﺎری روﺑﺮو ﻧﺸﺪهاﺳﺖ.
»ﻻﯾﺤﻪی ﻣﺎﯾﺎر« ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از » Internationa Holocaust Remembrance
) «Allianceاﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ( ،ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﺘﯽﺳﻤﯽﺗﯿﺴﻢ اﻓﺰود و ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎ  ۱۵۴رأی ﻣﻮاﻓﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۷۲و  ۴۳رأی
ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  ۵۷۷ﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾب ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﺳﯿﺪ ۳۰۰ .ﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﱰﺷﺎن از ﺣﺰب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،در رأی ﮔﯿﺮی ﴍﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺷﮑﺎف واﻗﻌﯽ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖِ .
اﺳﱰ ﺑِﻨﺒﺎﺳﺎ،
ﺳﻨﺎﺗﻮر ﮔﺮوه »اروﭘﺎ اﮐﻮﻟﻮژی ﺳﺒﺰﻫﺎ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » ﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ ﺑﺎزی

ﮐﺮد .اﻧﺘﻘﺎد از اﴎاﺋﯿﻞ را از ﭼﻨﮕﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﴎاﺋﯿﻞ درآورﯾﻢ.
ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ آﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺖ«.

اﻣﺎ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﯾﻬﻮدیﺑﻮدن ﭘﺲ از ﻏﺰه« )ﺳﺎل  (۲۰۰۹ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ُﺳﻨَﺖ و
ﻣﯿﺮ ِ
اث ﺑﻮﺑﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ »اﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻠﯽﺷﺪن ﭼﻨﺎن دﭼﺎر

ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ،رﮐﻦ ﯾﻬﻮدیﺑﻮدن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﻨﺪ؟« ،ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺰوی ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ او ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺂرﺗﺲ
ﮔﻔﺖ » اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ« .اﺳﱰ ﺑﻨﺒﺎﺳﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦدان ،ﻫ ن
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ﻗﺪر از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﴩﻓﺖ ﯾﻬﻮدی
ﺳﺘﯿﺰی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ .اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮا ِد ﺿﻌﯿﻒاﻟﻨﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ از آﺑﺸﺨﻮر
ِ
وﺣﺸﯿﮕﺮی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ِ
راﺳﺖاﻓﺮاﻃﯽ آﻟﻦ ﺳﻮرال ﯾﺎ ﻫﻤﻘﻄﺎر
ﻓﻌﺎل
او ،دﯾُﻮ دوﻧﻪ ،ﻫ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻤﺪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ
و ﮔﺎﻫﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،از ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮرت ﺑﯽ
ارادﮔﯽ ﺿﺪﯾﻬﻮدی آﻧﺎن را ﺑپﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،ﻧﮑﺘﻪ آﺷﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد :ﻫﺮﮔﺰ ،ﻫﻮاداران اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻓضﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان آن را »ﻻﺑﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ﯾﺎ واژه »ﻣﺤﻔﻞ
ﻫﺎی ﻧﻔﻮذی« را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ،ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﴎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺤﺚ
ﮐﺎﻣﻼً ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺪروی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﯿﻖ »ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻠﯽ«
را در اﻋ ق ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺎ ،ﯾﺎ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﺎ ﻧﯿﺲ
ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ،اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﺧﻮب ﺳﻨﺠﯿﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﻨﺸﺎء ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑ ﻮد:
ﻓﺮوش ﻫﻮاﭘﯿ  ،ﺗﺎﻧﮏ و ﻣﻬ ت و ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻪ
ای دﯾﻤﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣ ﻼ ً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ اﻣﮑﺎن دا د ب
ا ﯽ ﺑﺴﺎزد .ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮐﺴب ﻗﺪرت ،ﺑﻪ ﺗ ﺠﺎرت ﭘﺮ ﺮی
ﭘﺎﯾﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ  ۱۹۵۰و  ، ۱۹۶۰ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ی ا ﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎا ﺋﯿﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﺳﺎده ای اﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻮی ﺑﺎروت را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی
دﻫﻪ  ، ۱۹۵۰ﮐﺎ رِ ﻋﻤﺪه ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﯾﻬﻮد ی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﯿﻘ ﺎ ً در ﻃﺮح ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻏﺮق ﺑﻮدﻧﺪ )اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد » ﺷﻮرای ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫ ﺎی ﯾﻬﻮدی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ – ﮐﺮﯾﻒ « ﺻﺪق ﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ]دوم[
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿ ﺴ ﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ( .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﺑﯽ ﴎوﺻﺪا ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣ ﺮدم ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﮐﻤﱰ از آن ،و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﯿﺒﻮﺗﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ
در ﭘﺎرﯾﺲ ،اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺳﻮﺳ ﯿﺎل  -دﻣﻮﮐﺮات
داﺷﺖ .در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﻮر ژِس  -ﻣﻮﻧﻮری ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاررادﯾﮑﺎل -
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺋﯿﺲ دﻓﱰش ،آﺑﻞ ﺗﻮﻣﺎ ﺷﯿﻔﺘﻪ ی دوﻟ ﺖ
ﯾﻬﻮدی ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎرﺳﻞ داﺳﻮ ،ﺻﺎﺣب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﭘﯿ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻨﺪه
» ﻣﯿﺴﱰ  « ۴آن ،ﮔﻞ ﴎﺳﺒﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﭘﯿ ﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭼﻨﺪ اﻓﴪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﺜﻞ ژﻧﺮال ﭘ ُ ﻞ ا ِﻟﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ،ﴎﻫﻨﮓ ﻟﻮﺋ ﯽ
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ﻣﺎﻧ ﮋَ ن و ژﻧﺮال ﭘﯿ ﯿ ِﺮ  -ﺳﯿﺮﯾﻞ ﻻ ُو از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ِ
ﻣﯿﺴﱰ  ۴و
اﴎاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﺮد :ﻣﺜﻞ ﻫﻮاﭘﯿ ﻫﺎی ﺷﮑﺎری
اوراﮔﺎن ،ﺗﺎﻧﮏ آا ِ م اﯾﮑﺲ ،ﻣﻮﺷﮏ ،ﻣﻬ ت  ، ...اﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﻫﺪف
ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼح ا ﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺣﺎل
ﺗﻬﯿﻪ اش ﺑﻮد و آن را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۶۰در ﺻﺤﺮا،
ﺑﺎﺣضﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﴎاﺋﯿﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدَ .و ﻧﺴﺎن ﻧﻮزﯾﯽ آن را در
» ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ  -اﴎاﺋﯿﻞ ۱۹۴۸ - ۲۰۱۸ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) اﻧﺘﺸﺎرات . ( ۲۰۱۸ ، Les liens qui liberent
» دﯾﻤﻮﻧﺎ ،ﺟﺎی ﻋﺎﻟﯽ« ...
در ژاﻧﻮﯾﻪ  ، ۲۰۱۱اﺳ ﺘ ِ ﻔﺎن ِﻫ ِﺴ ﻞ ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﺑﺮاﻫﺎم ِﺳ ﮕﺎل
ﺑﺮای ﻣﺠﻠﻪ ی » ﺳﻮ ِی دﯾﮕﺮ «  ،ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﺶ
» ﺑﺮآﺷﻮﺑﯿﻢ « اوﺿﺎع ﻏﺰه را ﮐﻪ از آن ﺟﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ
ﮐﻠ ﺗﯽ ﺗﻨﺪ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟب ﺣﻤﻼت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﻪ او ﺷﺪ.
او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ی ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ی  ۱۹۵۰ﺑﻪ
اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ب ا ﯽ ﺑﺴﺎزد .او در آن ﻫﻨﮕﺎم ،دﯾپﻠ ت ﺑﻮد
و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ رﻫﱪ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻬﺎرم از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯽ ﻣﻮﻟﻪ ،ﭘﯿ ﯿ ِﺮ ﻣﻨﺪس  -ﻓﺮاﻧﺲ
و ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﭘﯿﻨﻮ دوﺳﺘﯽ داﺷﺖ .ﻫ ﺴﻞ ]  [ ۱۹۱۷ - ۲۰۱۳آن زﻣﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد » اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ

اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ و ﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﺮب آن را ﻣﺤﺎﴏه ﮐﺮده  ،ﺟﻬﺎن
ﻋﺮﺑ ِﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻼح دﻓﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ا ﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،ﻫ ن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴ ﻪ ﯾﮏ
ﺳﻼح دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻼج ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻠﺤﻪ
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ،ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ اﻋﺘ د داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ
:آری ،دﯾﻤﻮﻧﺎ ،ﺧﻮب اﺳﺖ «.
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از ﺳﺎل  ، ۱۹۵۴ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی اﻧﺮژی ا ﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ  CEAﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪ ای
» ﻣﺎرﮐﻮل « ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ آوﯾﻨﯿﻮن ]ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ را ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳپﺲ ﺑﻪ رﻏﻢِ اﻃﻼع
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ۷۰۰ ،ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ و ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮاﻧﺴﻮی  CEAو ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای
ﴍﮐﺖ َﺳ ﻦ ﮔﻮ ﺑ ُ ﻦ ٥و ﻧﯿﺰ آﻟ ِ ﺴﺘﻮم و ﺗﺎﻣﺴﻮن از ﺳﺎل  ۱۹۵۸در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺧﻔﺎ در ﺑ ِِﱤ ِﺷ ﻮا ﺣ ﻮاﻟﯽ ﻧ ِ ِﮕ ﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ )داوﯾﺪ ﺑﻦ ﮔﻮرﯾﻮن و ﮔﻮﻟﺪا
ﻣﺎ ﯾ ِﺮ از اﻃﻼع دادن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣ ﺄ ﻣﻮران
ِ
ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﯿﺎ دوﻟﺖ واﺷﻨﮕ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ( .آن ﻫﺎ در ﮐﺎر
ﯾﮏ رِآﮐﺘﻮر و ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮ ِم ﴐوری ﺑ ﺮای ﺗﻮﻟ ﯿﺪ
ﯾﮏ ب ا ﯽ در دﯾﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺮت ﺑﻮد و در آن زﻣﺎن دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ آن ﺑ ﺴﯿﺎر دﺷﻮار ،ﴍﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺤﻞ
ﺳﺎﺧﺘ ن ،ﺑﺮای اﯾﺰﮔﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺎ ﻣﻪ ﻫﺎی
آن ﻫﺎ ﭘﺲ ا ز ﺗﻮﻗﻔﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای ﻻﺑﯽ اﴎاﺋﯿﻠﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ »  « TOP-SECRETﺑﺮای ﻋﻤ ﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻤﻮن ﭘ ِ ﺮِز )از
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﴎاﺋﯿﻞ( ﺑﺎ ﯾﺎری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗ ﺎ ً ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻫﻮﺑﺮ وِدرﯾﻦ ،وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ » :در زﻣﺎن
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻬﺎرم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒ ﺎﻧﯽ از اﴎاﺋﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد
و ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری در ﭼﻨﺪﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺘﻌ ری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب
درﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐ ﻪ ﺷﯿﻤﻮن ﭘﺮز دارای ﯾﮏ دﻓﱰﮐﺎر در وزارت دﻓﺎع ]ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺑﻮد «  .ا و
ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﻫﻤﮑﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻦ ﮔﻮرﯾﻮن ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ رﻫﱪ ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮ ،ﭼﻨﺪﺑﺎر وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪ ،درواﻗﻊ دﻓﱰی در ﻫﺘﻞ

 – - ٥ﻧﺎم ﮐﻤپﺎﻧﯽ » ﺳﻦ ﮔﻮﺑﻦ ﻫﺴﺘﻪ ای «  ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ » ﮐﻤپﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻌﺪن ﻫﺎ )ﮐﻮ ژ ِﻣﺎ( «
) COMPAGNIE GENERAL DES MINES (COGEMAو ﭘﺲ از ان آ ر ِوا  AREVAو
اﯾﻨﮏ اوراﻧﻮ  ORNANOﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

28

ِ
ﺑﺮﯾﱧ  ،در ﮐﻮﭼﻪ َﺳ ﻦ دوﻣﯿﻨﯿﮏ در ﭘ ﺎرﯾﺲ داﺷﺖ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﮐﻠﻪ ﮔﻨﺪه ﻫﺎی ﯾﺮاق دار ﺟﻤﻬ ﻮری و ﻧﯿﺰ دﻓﱰ وزارت دﻓﺎع در آن ﺟﺎ
ﻗﺮار دارد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘ ِ ﺮِز ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﺧﺮﯾﺪه و ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮف ﻧﮕﻬﺪار و ﺗﻮدار اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ.
ﻓ ﺮِ ِد رﯾﮏ ﺷﯿﻠﻮ ،ﺗﺎرﯾﺦ دان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ » رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و

اﴎاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻮاره ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮد و در آن ﻫﻨﮕﺎم ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد ،و ﻫ ن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺮز در ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ  ۱۹۵۰ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻗﻮی و ﺻﻤﯿ ﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد ،ﮐﺎراﺋﯽ داﺷﺖ .ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ز ﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺷﺒﮑ ﻪ ﻫﺎی ] ٦ SFIOﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم[ .اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ،
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﻬﻮدی ﻓﺮاﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮده ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ در
ﺟﻤﻬﻮری رﯾﺸﻪ داﺷﺖ « ﺗﺎرﯾﺦ دان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﺲ دراﯾﻦ ﺻﻮرت،
از اﯾﺪه ی ﻻﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﻮدﻧﺪ.

٧

اﺋﺘﻼف ﺟﻨﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﴏ
داﺳﺘﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎن ِﻫ ِﺴ ﻞ و اﴎاﺋﯿﻞ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ .او در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻣﯽ ﮔﻔﺖ » از ﺳﺎل  ، ۱۹۶۷اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ دﯾﻮاﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ « .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻻﺑﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺪر ﻨﺪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﻧﯿﺎز ﻣﱪم ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ دارد ،اداﻣﻪ داﺷﺖ .از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﴎاﺋﯿﻞ ،راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی ﻧﯿﺎ ز ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
 - ٦ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم )  ( ۱۹۰۵ - ۱۹۶۹ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
 - ٧ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب La politique française à l’égard d’Israël (1946-1959), André Versaille, 2012
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ِ
اﺋﺘﻼف
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﮏ ﺷﯿﻠﻮ  F . SCHILLOﺳﺎﺧﺘﻪ» ،
ﻧﱪد « ﺑﻮد .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺪت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺮاژﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺳﻮ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ در ﺟﻨﮓ ژوﺋﻦ  ۱۹۶۷ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم و اﻓﴪان ارﺷﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ
د ﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ،در اﯾﻦ ﮐﺎر درﮔﯿﺮﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﻤﱰ
ﺑﺮای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژ ِی و ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی
دﻫﻪ  ۱۹۵۰ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮدرﯾﮏ آﻧ ِﺴ ﻞ ،ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و ﻃﺮﻓﺪا رِ
ِ
ﻻﺋﯿﮏ ﭼپ ﻫﻤﻪ وزﻧﻪ ی ﺧﻮد
ﻓﻌﺎل اﴎاﺋﯿﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ » :ﻓﺮاﻧﺴﻪ ی

را ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﴎاﺋﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ دوﻟ ﺖ در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن راﻣﺎدﯾﻪ ،ﺑﻠﻮم و ﺑﯿﺸﱰ رﻫﱪان SFIO
درآن ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ "ﺷﺎم" ،اﻣپﺮاﺗﻮری وﺣضﻮر
داﺋﻢ دارد و وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺳپﺲ،
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن زﻣﺎن ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ اﺋﺘﻼف ﻧﱪد ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﴏ
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .و اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺳﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺖ :اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ،
اﻟﺠﺰاﯾﺮ «.

درواﻗﻊ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ در وﻫﻠﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ،
ﺟ ل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﴏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﴫ را ﺑ ِﺸ ﮑ َ ﻨ َ ﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ رﻫﱪان
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ] FLNﺟﺒﻬﻪ آزادی ﺑﺨﺶ
ﻣﻠﯽ )اﻟﺠﺰاﯾﺮ([ ﻧ ﺎﴏ اﺳﺖ و او را » ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺟﺪﯾﺪ « ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺪت ﻫﺎی زﯾﺎد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻧ ﺴﻪ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﯽ اﻃﻼع
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﻃﻮرﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را اﺧﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در اﺛﺮ ﻻﺑﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﱰﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮب ﭘﯽ ﺑﺮده
اﻧﺪ ،و اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﴏ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮب ،ﺳپﺲ
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻﺑﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﺻﻨﻌﺘﯽ .از ﺳﺎل  ۱۹۵۹دوﮔﻞ
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ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ وﻟﯽ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪاﺷ ﺖ .ﯾﮏ ﻣ ﺄ ﻣﻮر ﻣﺨﻔﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ » :دوﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿ ﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ،
ﯾﮏ ﮔﺎم ﮐﻤﱰ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﻢ ،آرام آرام «.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ، ۱۹۶۷ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .ﻣ ﺄ ﻣﻮر
ﻣﺨﻔﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ را

آﻣﻮزش دادﻧﺪ ،دﯾﻤﻮﻧﺎ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻣﺎرﮐﻮل .اﻣﺎ از ﺳﺎل  ، ۱۹۶۱ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ در
ﺳﺎﺧﺘ ن دﯾﻤﻮﻧﺎ ﭘﺎﯾﺎن داد و ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ آن در ﺳﺎل  ۱۹۶۳ﺎم ﺷﺪ «.
ﻓﺮدرﯾﮏ ﺷﯿﻠﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » دوﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ
ﺧﺎ ﻪ دﻫﺪ و راﺑﻄﻪ را ﻋﺎدی ﺳﺎزد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﻗﻮی اﺳﺖ  .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﱰاﺗﮋی "ﴍﻗﯽ" را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻬﺎن
ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ای و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب دوﺑﺎره ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾ ﻦ،
ﺷﮑﺎف  ۱۹۶۷ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺟب ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺸﺪ « .

ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺮﯾﻒ از ﺳﺎل  ، ۲۰۱۶ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﺪ » :ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،از ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘ ﻼل در  ۱۹۴۸ﻫﻤﻮاره ﴍﯾﮑﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای دوﻟﺖ اﴎاﺋ ﯿﻞ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﮔﺎﻧﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ داد،
ﺳپﺲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﭼﱰﺑﺎزان ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺟﻨﮓ ﺳﻮﺋﺰ ﴍﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ِ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۶۷
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻏﯿﺮه.
و ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزه ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨ ﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﺟﻤﻠﻪ ی
وﺣﺸﺘﻨﺎک ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﮔﺴﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ی رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری واﻟﺮی ژﯾﺴﮑﺎر ِد ﺳ َ  ،رواﺑﻂ ﴎد ﺣﻔظ ﺷﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ دوﺳﺘﯽ
اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ را ﮐﻤﱰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر و ﺳپﺲ
ﺣضﻮر دا ﯽ ﻣﺴﺌﻠ ﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺸﱰ در ذﻫﻦ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ «.
ژﻧﺮال دوﮔﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﻬﻮرش در ﻧﻮاﻣﱪ ﺳﺎل ۱۹۶۷
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔ » ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ،ﻣﻄﻤﱧ ازﺧﻮد و ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠب « ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺶ زده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه اﻓﺰود ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ » در ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
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ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده ،اﺷﻐﺎل ا ِ ﻋ ل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻇﻠﻢ ،ﴎﮐﻮب
و اﺧﺮا ج ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدش ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی
ﺧﻮد ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ «.
دوﮔﻞ ﯾﮏ ﺧ ِﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﻮی ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺟ ﺎﻧﺸﻨﯿﻨﺎن
او ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ وﮐﻢ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اداﻣﻪ
اش دادﻧﺪ .ﻫﻮﺑﺮ ودرﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﻤﺪه ی دﯾپﻠ ﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ،در ﮐﺎخ اﻟﯿﺰه در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻮآ
ِ
ﻣﯿﱰ ان و ﺳپﺲ دروزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ در دوران دوﻟﺖ ژاک ﺷﯿﺮاک ﺑﺎ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳ پ َ ﻦ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ » ﭘﺲ از ، ۱۹۶۷
در ﯾ ﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﻬﻮر ،دوﮔﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ را
ﻣﻮرد ا ﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮارداد .در ﭼﻨﺪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺑﻦ ﮔﻮرﯾﻮن ،در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ه اﺳﺖ .ﺳپﺲ ] ژُرژ[ ﭘ ُ ﻤپﯿﺪو و ]ﭘﯽ ﯾﺮ[ ﻣِ ﺴ ِﻤ ﺮ ﯾﮏ
"ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ" دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ دﯾپﻠ ﺗﯿﮏ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻫﻢ
در ﻣﻮرد اﻧﺮژی ﺑﻮد «.
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،داوﯾﺪ ﺑﻦ ﮔﻮرﯾﻮن  ،ﺟﻤﻠﻪ دوﮔﻞ را ﮐﻪ در ﮔﻔﺘ ﮕﻮی
ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را » اﺷﺘﺒﺎه ﻟپﯽ « ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،زﯾﺎد ﺑﻪ دل ﻧﮕﺮﻓﺖ .در ﻧﺎﻣﻪ
ای ،ﺑﻦ ﮔﻮرﯾﻮن در  ۵دﺳﺎﻣﱪ ) ۱۹۶۷ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪه
ﺑﻮد( ﺑﻪ دوﮔﻞ ﻧﻮﺷﺖ » :ﻣﻦ از ﭘﯿﻮﺳ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺘﻌﺪدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﴎاﺋﯿﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺧﻮدداری ﮐﺮدم زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﻣﻦ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺷ را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻻزم
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ « و ﺑﻦ ﮔﻮرﯾﻮن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ » :ﻣﻦ ﮐﻪ در دوران ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻬﺎرم ]ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ

اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮدم ،ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،از زﻣﺎن ﻧﻮزاﺋﯽ
دوﻟﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ،در دوران ﺟﻤﻬﻮری ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ اداﻣ ﻪ ﯾﺎ ﻓﺘﻪ و ﻣﻦ ﺑﻪ
دوﺳﺘﯽ وﻓﺎداراﻧﻪ ﺗﺮ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ از دوﺳﺘﯽ ﺷ  ،ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم «.
دوﮔﻞ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺮوش اﺳﻠ ﺤﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﻫﻮاﭘﯿ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮ ِی ]ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ[ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
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اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ت ﻓﺮاﻧﺴﻪ از او ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ
واﮐﻨﺶ ﻃﺮﻓﺪارا ِن آﺷﮑﺎ رِ اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .در ژاﻧﻮﯾﻪ  ، ۱۹۶۹ﭘﺲ
از ﺷﻮرای وزﯾﺮان ﮐﻪ دﺳﺘﻮرﮐﺎر آن ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮد،
ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﮔﻞ ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﺗﺎب داد » :ﺷﺎﯾﺎن

ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻔﻮذ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﺤ ﺎﻓﻞ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﱪی اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد « .آری ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ
از وزﻧﻪ ﻻﺑﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ.

ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ از ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ
در دﺳﺎﻣﱪ  ، ۱۹۶۹ﴎوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﴎاﺋﯿﻞ  ،در ﺑﻨﺪر ﴍﺑﻮرگ ،زﯾﺮ
ﮔﻮش و ﭼﺸﻢِ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻗﺎﯾ ﻖ ﮔﺸﺘﯽ را دزدﯾﺪﻧﺪ » .ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﮔﺸﺘﯽ
ﴍﺑﻮرگ « ﻣﻮﺟب ﺧﺸﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺪﯾﺪ ،ژرژ ﭘﻤپﯿﺪو ﺷﺪ.
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در دوران رﯾﺎﺳﺖ او ﺑﻮد ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﴎاﺋﯿﻞ ﮐ ِ ِﺪ ر ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﭘﻤپﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در ﺳﺎل ، ۱۹۷۰
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺮوش
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ و وﻋﺪه ی ﻓﺮوش ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﯿﺮاژ ﺑﻪ ﴎﻫﻨﮓ
ﻣﻌﻤﺮ ﻗ ﺬاﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻗﺪرت را در ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻮ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﻤپﯿﺪو ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺳﻤپﺎﺗﯽ داﺷﺖ و ﺑﺮا ی
ﺑﺎﻧﮏ روﭼﯿﻠﺪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ازاﯾﻨﮑﻪ اورا آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ،ﻣﯿﺸﻞ ژوﺑﺮ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎخ اﻟﯿ ﺰه و
ﺑﻌﺪﻫﺎ وزﯾﺮاﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ، ۱۹۷۳ - ۷۴ﻫﻨﮕﺎم آﻏﺎز ﺟﻨﮓ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﯿپﻮر در اﮐﺘﱪ  ، ۱۹۷۳ﭘﺲ ازاﯾﻨ ﮑﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد » :آﯾﺎ ﺗﻼش

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

ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ ،او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻌﻠﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐ ﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﴎاﺋﯿﻞ را
ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺸﻞ ژوﺑﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ او را ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ،
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﱰان ﭘﯿﻮﺳﺖ.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻣپﯿﺪو در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻣﻮﺟ ب ﺧﺸﻢ ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﭘﺎرﯾﺲ وﺿﻊ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﮐﺮﯾﻒ در آن زﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و دﻓﺎع از اﴎاﺋﯿﻞ را ﻫﻨﻮز ﯾﮏ داو ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻠﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣضﻮر ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۸۳آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻧﻪ ﻣﯿ ﱰان و ﻧﻪ ﺷﯿﺮاک ،در آن ﴍﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻬ ﻧﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﺮد ،ﻧﯿﮑﻼ ﺳﺎرﮐﻮزی در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌ ﻮﻻن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﴎوﯾﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ی آن دوران ،ﮐﺮﯾﻒ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
و "ﻧﻮزاﺋﯽ ﯾﻬﻮدی"  Le renouveau juifﮐﻪ در دوره ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ژﯾﺴﮑﺎردﺳ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ ﭘﯿﴩو ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣ ﯾﺖ از ﻟﯿﮑﻮد در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ،در آن دوران،
ﻧﻔﻮذ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺘ ﺎ ً ﻣﺤﺪود ﺑﻮد « .در واﻗﻊLe ،

 renouveau juifﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮای اﴎاﺋﯿﻞ را در دوران رﯾﺎﺳﺖ
ژﯾﺴﮑﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دوﺑﺮادر ،ﻫﺎﻧﺮی و ِﴎ ژ ﻫﺎﯾﺪﻧﱪِ گ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻨﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۸۱رادﯾﻮ  Jرا ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ
ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر رادﯾﻮی ﺟ ﻋﺖ ﯾﻬﻮد ِی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻓﺮدرﯾﮏ آﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ژ ﯾﺴﮑﺎر ﺳﺨﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ وی ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﺮای ﺷﺎدﺑﺎش ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮف ﭘﯿ ن
ﮐﻤپ دﯾﻮﯾﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد .آن ﻫﺎ ﭘﻮﺳﱰی ﮐﻮﺑﻨﺪه
ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ژﯾﺴﮑﺎر درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اردن ﻗﺮاردارد ،ﺑﺎ
دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد « .ﺧﻮ ِد آﻧﺴﻞ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎ رزاری

ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﻮﻧﯽ ﻓﺎس ،رﺋﯿﺲ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ
و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ  IRISﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد و او را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ آﻧﺘﯽ
ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿب ،آﺗﺶ ﻧﻔﺮت ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﭘﻮﺳﱰﻫﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ در
ﻓضﺎی ﻋ ﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻣﺸﻬﻮر را ﺑ ﻪ ﻧﺎم دﻓﺎع از
اﴎاﺋﯿﻞ ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ
ﺳپ ﺲ در ﺳﺎل  ، ۱۹۸۱ﺑﺮادران ﻫﺎﯾﺪﻧﱪگ ﮐﺎرزاری ﻋﻠﯿﻪ ژﯾﺴﮑﺎر ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﺎری ﮐﺮﯾﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ،
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .دوﺳﺖ ﻗ ﺪ ﯾﻤﯽ او ،ﻣﯿﺸﻞ ﭘ ُ ﻨﯿﺎﺗﻮوﺳﮑﯽ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻋض ِﻮ
اﻧﺠﻤﻦ » ا ﺗﺤﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻪ  -اﴎاﺋﯿﻞ « ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻃ ﻮﻻﻧﯽ ،ژﻧﺮال
ﮐﻮﻧﯿﮓ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ در ﺳﺎل
ﻫﺎی دﻫﻪ ی  ۱۹۵۰رﺋﯿﺲ آن ﺑﻮد.
ﻣﯿﺸﻞ ا ُرﻧﺎﻧﻮ ،ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮ دووﯾﻞ ،ﮔﺮدﺷﮕﺎه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟ ﻋﺖ ﯾﻬﻮدی اﺳﺘﺎن » اﯾﻞ دو ﻓﺮاﻧﺲ « ]ﭘﺎرﯾﺲ و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺰرگ آن[،
ﻋﺎدت دا ﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮداری ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾپﻠ ت ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ دﯾﺪار
ﮐﺮده و در ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ از آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﻨﺪ.
ژﯾﺴﮑﺎر ،ژاک دوﻣﯿﻨﺎﺗﯽ )ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ اش ،آﺑ ِﻞ ﺗﻮﻣﺎ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑ ﺎﻧﯿﺎن دﯾﻤﻮﻧﺎ ﺑﻮد( را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﴍم آو رِ رِﻣﻮن
ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،از ﺟ ﻋﺖ ﯾﻬﻮدی دﻟﺠﻮﺋﯽ ﮐﻨﺪ .رﻣﻮن ﺑﺎر  ،ﺷب
ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ی ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ در ﺳﻮم اﮐﺘﱪ  ۱۹۸۰در
ﭘﺎرﯾﺲ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد » :ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﻫﻮﻟﻨﺎک ،ﴐﺑﻪ زدن ﺑﻪ

ﮐﻠﯿ ﻤﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ] ،اﻣﺎ[ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ
ﮐﻪ از ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﴐﺑﻪ زدﻧﺪ «.

در اوﻟﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻢ آﺋﯽ ،روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺖ » ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ «  MRAPو » ﻧﻮزاﺋﯽ
ﯾﻬﻮدی « دﺳﺖ در دﺳﺖ ﴍﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﮐﺮﯾﻒ ،ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ آرﻧﻮ ﮐﻼرﺳ ﻔِ ﻠﺪ و ژﯾﻞ  -وﯾﻠﯿﺎم ﮔﻮﻟﺪﻧﺎ ژِل ﺑﻪ ﺟﺮم اﻓﱰا ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ،
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زﯾﺮا  MRAPرا ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣ ﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻣﺎ ،ﻧﻪ رِﻣﻮن ﺑﺎر .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮔﺶ در اوت  ، ۲۰۰۷ﺑﺎ ﯾﺎدآوری
از ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ،ﮐﺎرزار اﻋﱰاﺿﯽ » ﻻﺑﯽ ﯾﻬﻮدی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﭼپ « را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭼپ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،دو ﻣﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨﯽ رﻣﻮن
ﺑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾ ﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺷﻬﺮدار
اﺳﺒﻖ ﻟﯿﻮن آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾپﻠ ت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ او را
» ﻧﺎآﮔﺎه « ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺷﮑﻞ ،رِﻣﻮن ﺑﺎر آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار
ﻣ ﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از واژه » ﻻﺑﯽ ﯾﻬﻮدی « ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

36

اﻟﻨﺖ )  ( El net , Eur opea n Leadership Netw or kﺷﺒﮑﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺮوﮐﺴﻞ ،ﻟﻨﺪن ،ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻣﺎدرﯾﺪ و ورﺷﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫ ﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
رﻫﱪان ،ﮐﺎرﻓﺮﻣ ﺎﯾﺎن و ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم را ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﺪف آن ﻓﺮوش ﮐﺎ ﻻﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﴎاﺋﯿﻞ ،اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎی آن و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی آن در ﮐﺸﻮر ﻓﺮا ﻧﺴﻪ از
ﻃﺮﯾ ِﻖ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔظ ﺷﺒﮑﻪ ﯾ ﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎ ِن ﻃﺮﻓﺪار
اﴎاﺋﯿﻞ.
در ﻓ ﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ ﻃﺮف اﯾﻔﺎ ی ﻧﻘﺶ ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار
اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد :اﻟﻨﺖ ﯾﻌﻨﯽ  European Leadership Networkو
ﻫﺪف ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ » :ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ
دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ اﴎاﺋﯿﻞ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ « .ﭘﯿ ﯿ ِﺮ دارا س ،رﺋﯿﺲ ِﴎﻧﮕﻬﺪار اﻟﻨﺖ ،
ﯾﮏ ﻻﺑﯽ ﮔﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﯿﺲ اﺳﺖ و در ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺠﯿﺮه ای از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی
ﻣ ِﺪ روز در ﻣﻮرد » رﻫﱪان ﺟﻮان « و » ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺳﱰاﺗﮋﯾ ﮑﯽ « ﻗﺮار دارد
ﮐﻪ اﻟﻨﺖ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎThe House Of ،
) Rising Starsﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﺮوزان ،ﺑﺎ اول ﺻﻔﯽ ﻫﺎ ﻃﺮﻓﯿﺪ(،
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ژﻧﻮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد و از ﺟﻤﻠﻪ
آن ﻫﺎ » اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ آﻣ ﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ « اﺳ ﺖ  .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ...
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اﻟﻨﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺘﻌﺪدی در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺮوﮐﺴﻞ ،ﻟﻨﺪن ،ﻣﺎدرﯾﺪ و ورﺷﻮ د ارد
و ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺪاران
ﻧﯿﺰ دارد )  ( Friends Of Elnetﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﻇﯿﻔﻪ اش ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻬ ﻧﯽ َﻣ ﺠﺎزی در  ۱۵ﻧﻮاﻣﱪ  ۲۰۲۰ﺑﺮای » ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻮاداری از اﴎاﺋﯿﻞ « و ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﺪف  ،اﻟﻨﺖ ﺑﴩدوﺳﺘﺎن ﻃﺮﻓ ﺪار اﴎاﺋﯿﻞ را ﺣﻮل ُر وِن رﯾﻮﻟﯿﻦ رﺋﯿ ﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﴎاﺋﯿﻞ ،ﮔﺎ ﺑﯽ اﺷ ﮑِ ﻨﺎزی ،وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ و ﯾ ﺌ ﯿﺮ ﻻﭘﯿﺪ،
ﭼپ ﻣﯿﺎ ﻧﻪ « ﮐﻪ ﺧﻮد را رﻫﱪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽ
وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﺟﻨﺎح » ِ
داﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار اﴎاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﮐﺮون ﻋﻼﻗﻪ دارد ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﴍت ﮐﻨﺪ .در آورﯾﻞ  ، ۲۰۱۹در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی
ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ وﭼﻨﺪ ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ ،در ﮐﺎخ اﻟﯿﺰه ،ﺻﻤﯿ ﻧﻪ
از ﻻﭘﯿﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از اﻟﻨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮوﻧﻮ ﺗ ِ ﺮﺗ ﺮِه،
ﺎﯾﻨﺪه ی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﺮاﻧﺴ ﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﺗﺮه ،
ﻣﻌﺎون ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑ ِﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻮﻧ ﺘ ِ ﯿﻦ، ٨
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﻧﺎﺗﻮ و Rand
 Corporationﺑﻮد ،ﻣﺪﺗﯽ ﻋضﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺑﻨﯿﺎد ﺗ ِ ﺮرا ﻧ ُﻮا
و ﺳپﺲ ﻣﺸﺎور ﻣﺎﮐﺮون در اﻣﻮر » اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ « در دوران ﮐﺎرزار
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎ ﻧﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ،اﯾﺸﺎن آدم ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻫﺴﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﻤﯿﻨﺎر اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ در ژوﺋﻦ  ، ۲۰۲۰ﺗﺮﺗﺮه » از اﻟﻨﺖ ﮐﻪ

اﻣﮑﺎن داده ﻫﻤﻪ ی روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﴎاﺋﯿﻞ را

ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد « .او ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺠﻠﻪ » اﮐﺴپﺮس « اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﺒﺎ
در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در را دﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ

 Institut Montaigne - ٨اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪهای ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺮایﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎی ﻟﯿﱪاﻟﯽ
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .م
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ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻻﺑﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ در ﻣ ﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮداد ِن ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
درواﻗﻊ ﺑﺮای اﻟﻨﺖ ،ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺎدی از آن ﻧﺪارﻧﺪ،
واﻗﻌﯿ ﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺗ َ َﺮ ک ﺑﺮداﺷﺘﻪ ی اﴎاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺤﺮان
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ ﻫﺰاران اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮی ﻓﺎﺳﺪ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ » رواﺑﻂ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ «  ،ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﯿ ﻪ
اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ » ﺑﺎﯾﮑﻮت  -ﻋﺪم ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  -ﻣﺠﺎزات « )  ( BDSو
ﻧﯿﺰ ﺣ ﯾﺖ از ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻣ ﻌﻄﻮف اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﴎاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی آری ﺑ ِﻨ ِﺴ ﻤﻬﻮن ،رﺋﯿﺲ اﻟﻨﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ اﺑﻬﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد » ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ،اﻟﻨﺖ ﯾﮏ ﻻﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺪارﯾﻢ « .ﻣﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑ ﻮﻣﺖ
اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻟﻨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ » ﻣﯿﺰ

ﴎ آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﴎاﺋﯿﻞ  -ﻓﻠﺴﻄﯿ ﻦ
ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺮ ِ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،واژﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮐﻨﻮن ،اﺳﻠﻮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺎﺳب ﻗﻮا در ﻣﺤﻞ ،ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﺮاﻣپ را در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓ اﯾﻦ
آﺧﺮی در ﮐﻠﯿﺖ آن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ی
آﻏﺎز اﺳﺖ «.

آری ﺑﻨﺴﻤﻬﻮن ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ » ﮔﻔﺘ ن ]ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﺑﺪ « .او
ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ » روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ « ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » ﮐﻪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
اورﺷﻠﯿﻢ )ﺑﯿ ﺖ اﳌ ﻘﺪس( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺬرد « .در
واﻗﻊ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻨﺴﻤﻬﻮن روﺷ ﻦ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ از ده ﻫﺎ
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ﻣﺘﺨﺼﺺ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ،ﺎﯾﻨﺪه و ﻣﻨﺘﺨب ﻣﺮدم ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺗ ﺄ ﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
راﻫﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳپﺲ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎن ،و
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﺎن ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣ ﻼ ً ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣ ﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻢ
اورور ﺑ ِﺮژه و ﻫﻢ ﻗﻄﺎراﻧﺶ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻠ َﻮ ن
ﻣﺎﯾﺎر و ِﻣ ﯿ ِﺮ ﺣﺒﯿب و ﻧﯿﺰ ﺑﺮوﻧﻮ ﺗﺮﺗﺮه ،و ژرار راﺑﯿﻨﻮوﯾﭻ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎس و ﺑﺴ ﯿﺎری دﯾﮕﺮ .آری ﺑﻨﺴﻤﻬﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ » در ﻣﻘﻮﻟﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،دوﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻓﻘﻂ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد .راﺑﻄﻪ
ﺳ ﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ  -اﴎاﺋﯿﻞ ،ﻋﺸﻖ دﯾﻮاﻧﻪ وار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ راﺑﻄﻪ ی
ﻣﺘﻌﺎدل ،ﻣﺜﺒﺖ ،ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎ ری ﻓﺮاوان اﺳﺖ :ﻧﻈﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻋﻠﻤﯽ ،اﺑﺪاع ﻫﺎ  ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻮﺳﺴ ﻪ ﻫﺎ و رواﺑﻂ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ «.
اﻟﻨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ی اﯾ ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫ ن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ژان  -داوﯾﺪ ﺑ ِﻨﯿﺸﻮ ،ارﺑﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ » ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ «  High-Techو
ﻋضﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ » ﺑﯽ اﻋﺘ دی دوﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﺮای

اﺳﺘﻘﺮار اﻋﺘ د ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
ﴍاﯾﻂ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد « .آری ﺑﻨﺴﻤﻬﻮن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ » اﻟﻨﺖ ﯾﮏ
اﻧﺠﻤﻦ درﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺟ ﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در دﻓﱰ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ) ( Think thank
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣ ﺄ ﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎﺋﯽ اﻋﺰام
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ را ﮐﻤﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ،ﴍﮐﺖ ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ا ﻟﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ از دوﻟﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﯽ ﮐﻨﺪ «.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻻﺑﯽ ﮔﺮی ،اوﻟﻮﯾﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﻋﻤﺪﺗ ﺎ ً اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺗ ﺄ ﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ آن اﺳﺖ و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪی،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ارو ﭘﺎ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﴎاﺋﯿﻞ ﻋضﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺘﻌﺪد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﻮرووﯾﮋﯾﻮن و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺸﻬﻮر آواز آن ﯾﺎ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒ ﺎل اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه
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ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻃﺮح ﮔﺴﱰده ی اﯾﻤﻨﯽ
ﺳﺎزی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ » ا ِ ﻟﺒﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ «  ،ﯾﮑﯽ از ﺳ ﻪ
ﮔﺮوه ﺑﺰرگ دﻓﺎﻋﯽ اﴎاﺋﯿﻞ در آن ﺳﻬﯿﻢ اﺳﺖ .داو اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای
اﴎاﺋﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ داردﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اروﭘﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ و در واﻗﻌﯿﺖ ،اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋضﻮ دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺪام از ﴍ ﯾﮑﺎن اروﭘﺎ ﻧﺪارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دﻓﱰ اﻟﻨﺖ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻇﺮان » ﮐﺎر

ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻻﺑﯽ ﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮرش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣ ﻦ در
اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣ ﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ اﴎاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ «.
» ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ « در ﭘﺎرﯾﺲ
اﻣﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻋضﻮ ﺷﻮرای ا ﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ِ
ﻫﺪف
ﺿﻤﻨﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ی اﺳﻠﺤﻪ در ﺟﻬﺎن ،ﺑ ﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای اﻟﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ دﯾپﻠ ت اﴎاﺋﯿ ﻠﯽ ﻣ ﺄ ﻣﻮر در ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ » در ﺟﻬﺎن ،ﺻﺪای ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد « .ﺑﺮای او،
» اﻟﻨﺖ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳ ﺖ ﮐﻪ درﻣﻮرد ِ
درک اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧ ﭽﻪ

ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺖ
ﻧﺪارد ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮏ ﺻﺪای اﴎاﺋﯿﻞ وﺟﻮد دارد و آن ﻫﻢ ﺳﻔﺎرت
اﺳﺖ .اﻟﻨﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزوی ﺳﻔﺎرت ﻧﯿﺴﺖ «.

ﻣﻄﻤﺌﻨ ﺎ ً ،از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻟﻨﺖ ،اﺑﺘﺪا ار زش اﴎاﺋﯿ ﻞ
را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺣﺘ ﺳﻔﺎرت از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﴎﺗﯿپ روﻧ ِ ﻦ ﻣﺎ ﻧ ِ ﻠﯿﺲ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﴎاﺋﯿﻞ
در ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۱۸از ﭘﺎرﯾﺲ دﯾﺪار ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻟﻨﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ
و ﺑﺮای او » ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ « ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ،روز ﺳﻮم
ژوﺋ ﯿ ﻪ  ۲۰۱۸از او در اوﻧﯿﻔﻮرم ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯿ ﮑﻨﺪ ﮐﻪ
وی آن را » ﺗﺎرﯾﺨﯽ « و » اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮب ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ
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ﭼﺮا .ژﻧﺮال ﻣﺎﻧﻠ ﯿﺲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﻦ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ » ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﺟﺪان ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ،
ﻧﱪد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ «.
روﻧﻦ ﻣﺎﻧﻠ ﯿﺲ در ﺣضﻮر ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ او
ﻣ ﺄ ﻣﻮرﯾﺖ دارد » ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آزاد ﺑﺎ ﻇﻠ ت ﻧﱪد ﮐﻨﺪ « و ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺣ س ﮐﻪ » ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ «
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮدازد .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﻣﺎرﯾ ﯿ ِﻞ دوﺳﺎرﻧ ِ ﺰ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
)ﮐﻪ  ۱۳ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۱درﮔﺬﺷﺖ( ﺑﻪ ژﻧﺮال ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ » ﻏﺮه زﻧﺪاﻧﯽ

ﺑﺎ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﺷ ﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ
درﺑﺎره ی آﻧ ﭽﻪ درآن ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺧﻮد را ﻣﻌﺎف ﮐﻨﯿﺪ « .آ ﻟ َﻦ داوﯾﺪ،

ﺎﯾﻨﺪه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ از اﺳﺘﺎن ژﯾﺮوﻧﺪ )ﺑﺮدو( در ﻣﻮرد ﺿﺪﺣﻤﻠﻪ ی
ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ راه ﭘﯿ ﺋﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر  ۲۰۱۸در
ﻏﺰه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﺷ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ
اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ « .دﯾﮕﺮ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ او ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣِ ﯿ ِﺮ ﺣﺒﯿب ،ﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ
ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺧﺎرج از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اش درﺑﺎره
» ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ا ز ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ « ﺳﺨﻦ راﻧﺪ و ﮔﻔﺖ » ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و رﺳﺎﻧ ﻪ ﻫﺎ روی
اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ «.

ژﻧﺮال ﻣﺎﻧﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از ﮔﻔﺖ وﺷﻨﻮد ،از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﺮای » اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرگ « ﮐﻪ ﻧﺼﯿب او ﺷﺪه ،ﺳپﺎﺳﮕﺰاری ﮐﺮد .ﯾﮏ ژﻧﺮال
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اوﻧﯿﻔﻮرم ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭘﺎرﳌﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺎﯾﻨ ﺪﮔﺎن
رﺳ ً ﴎﮐﻮب در ﻏﺰه را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨ ﻨ ﺪ ،زﯾﺎد ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ
ﻣﻄﻤﱧ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭼﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی دﻟپﺬﯾﺮی
ﻣ ﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﻟﻨﺖ آوردن اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .آری ﺑﻨ ِﺴ ﻤﻬﻮن ﺑﺎ اﻇﻬﺎر
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﻨﺖ ﺑﺎ اﻋﺰام

ﺎ ﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ا ﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﴍﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ،ﺑﺎ درک ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﻫﺎ ،ﻧﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ را ﮐﻤﱰ ﭘﺮﺗﮑﱪ و ﮐﻤﱰ ﭘﺪرﻣﺂب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ « .ﺑﺮﺧﯽ

از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی » اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ « اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﮐﺴب ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﻧﺎﺧ ﺸﻨﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺟﻮﻻن و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤ ﺮه
ﺑﱪﻧﺪ .ﭼﺮا ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎ ی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣضﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ،
ﺧﻼف آن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮاﻧ ﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ در زﻣﺎن
ﺣﺎﴐ ،دوﻟﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ "ﻣﺎ ﮐﻮﻟﻮﻧﯽ ﻫﺎ )ﺷﻬﺮک ﻫﺎ( را دوﺳﺖ
دارﯾﻢ" «.

ﺑﺮوﻧﻮ ژوﻧﮑﻮر ،ﺎﯾﻨﺪه َﺳ ﻦ ﺑﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت۳۷ ،
ﺎﯾﻨﺪه از ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ » اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ « .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻫﯿ ﺌ ﺖ
ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از زﻣﺎن ﺗ ﺄ ﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﴎاﺋﯿﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮده ﺑﻮد ،اﻟﻨﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ داوﯾﺪ در ﺳﯿﻮان ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪ ای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در
ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪ س ﺑﻮده و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی » اﺷﻐﺎل ﺷﺪه « ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻣﻼﻗ ﺎت ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻣﯿﺮ اوﻫﺎﻧﺎ ،و زﯾﺮ دادﮔﺴﱰی و
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﯿﻦ ﺑ ِﺖ ،راﺳﺖ ﮔﺮا و ﻋضﻮ ﺣﺰب ﻟﯿﮑﻮد و از ﺳﺎل ۲۰۲۰
وزﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺷﺎ م ﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﺮوﻧﻮ ژاﻧﮑﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ » آن ﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸ ﯽ از اﺳﱰاﺗﮋی ﺣﮑﻮﻣﺖ
43

اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ی اراده او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اش ﮐﻪ از ﺳﻮﯾ ﯽ
رﺿﺎ ﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻬﻪ ای ﺑﺨﺸﺪ « .ﮔ ﻮِﻧﺪال روﯾﺎر ،ﺎ ﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ
ﻟﻮرﯾﺎن )ﻏﺮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ » ﺳﻔﺎرت اﴎاﺋﯿﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺎﯾﻨﺪﮔﺎ ن ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﺋﯽ داﺷﺘ ﻪ اﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻃﺮﻓ ﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی
ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮐﻪ آن ﻫﺎ َﺳ ﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را در
دوران رﯾﺎﺳﺖ اوﻻﻧﺪ و ﻧﯿ ﺰ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ام.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻟﻨﺖ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ،ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻻﺑﯽ را ﻣﯽ
داﻧﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ درآن ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻢ «.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺷﺎﻟﻘﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﺟﻮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی و
ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ در ژوﺋﻦ  ۲۰۱۹از اﴎاﺋﯿﻞ دﯾﺪار ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﻧﯿﺰ اﻟﻨﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن داده و ﻫﺰﯾﻨﻪ اش را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﻨﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻢ
دارد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﺪه روﺑﺮوﺳﺖ.
رﺳﻮاﮐﺮدن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪﻣﺎه ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ رﺳﻤﯽ ژﻧﺮال
ﻣﺎﻧﻠﯿﺲ  ،ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دﺳﺎﻣﱪ  » ۲۰۱۸ﺟﺎﯾﺰه ﺣﻘﻮق ﺑ ﴩ « را
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۸اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﺳﺎزﻣﺎن د ﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻌﺎل اﻧﺪ ،اﻋﻄﺎ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن
اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺑ ﺖ ِﺳ ﻠ ِ ﻢ و اﻟﺤﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺑ ِﻠﻮ ﺑﻪ ،وزﯾﺮ
دادﮔﺴﱰی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎ را در ﺳﺎﻟﻦ وزارت دادﮔﺴﱰی در ﻣﯿﺪان
واﻧﺪوم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دو اﻧﺠﻤﻦ ،ﻫ ﺎﮔﯽ اﻟﻌﺎد و ﺷﻮان ﺟﺒﺎرﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻫﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻔﺎرت اﴎاﺋﯿﻞ،
ِﻣ ﯿ ِﺮ ﺣﺒﯿب ) ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ( و » ﺷﻮرای ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ « )ﮐﺮﯾﻒ( ﮐﺎرزاری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ ،در
راﺳﺘﺎی ﺳﺨﻨﺎن ﯾﮏ وزﯾ ﺮ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻫﺪای اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎ ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ » اﴎاﺋﯿﻞ را
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ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﮐﺮده و "ﻣﺎ" را در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺣﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ،از ﺗﺮورﯾﺴﻢ دﻓﺎع و از  BDSﺣ ﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺪﻫﺪ «.
ﮐﺮﯾﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﺧﻮد » ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ «
ﻋﻠﯿﻪ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻣضﺎی ان ﺟﯽ او ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر » ،ﯾﮏ
ﺿﺪﺳﺎ زﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ « اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر را در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﴎاﺋﯿﻞ اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺖ ﺳﻠﻢ و اﻟﺤﻖ » ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪی
ﺗﺤﺮﯾﻒ آﻣﯿﺰ « اﺳﺖ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪﻧﻔﺮ ،در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺖ ﺳﻠﻢ و اﻟﺤﻖ ﺳﺨ اﻧﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯽ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ،وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ
اﺿﻄﺮاری ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن داد و رد ﺷﺪ .ﻣﺎ ﴍﻣﻨﺪه ﺷﺪﯾﻢ .ﯾﮏ ژﻧﺮال
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رژه رود ،اﻣﺎ ﺑﺎ دو
رﻫﱪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎﮔﯽ
ا ِﻟﻌﺎد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺑﻮس ﻫﺎی ﻧ ﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﺑﻮد ،دﻟﴪد ﺷﺪ اﻣﺎ ،ﺷﮕﻔﺖ
زده ﻧﺸﺪ .ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،او در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺨ اﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎن اﴎاﺋﯿﻞ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﺨﻨﺎن ﴏﯾﺤﺶ ،زﯾﺮ دﺷﻨﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ » .ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ،ﻧﺨ ﺴﺖ وزﯾﺮ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،ﻣﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﯿﺪ – ﻧﻪ ﻣﺎ را و ﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎﻫﺰار
اﴎاﺋﯿﻠﯽ را ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮی و ﴎﮐﻮب
اﯾﺠﺎ د ﺷﺪه ،رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺑﺮاﺑﺮی ،آزادی و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻨﻢ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن.
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﻐﺎل را ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﺗ ﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷب ،ﴎﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﴎزده وارد ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺷﺎن ﺷﺪه ،ﺑﯿﺪارﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎن
ﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺴ ﺌﻮﻻن ﻗﺘﻞ از ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪﻣﺎﻧﺪ؛ ﮐﻪ
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ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﻟ ُﺪ زرﻫﺎ از را ه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ «.
ﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿب ،ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،آﻟﯿﺰا ﺑﯿﻦ  -ﻧﻮن ،ﺳﻔﯿﺮ اﴎاﺋﯿﻞ و ﻓﺮاﻧﺴﯿ ﺲ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺮﯾﻒ ،در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗ ﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻂ ﻣﺸﱰﮐﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧ ﭽﻪ را ﮐﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر
اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و  NGO Monitorﭘﺨﺶ ﮐﺮده
و اﻟﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ،آن رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ را در ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد:
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﺎرﯾﺲ ،از ﯾﮏ
ژﻧﺮال اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﴎاﺋﯿﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ .ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ.
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اورور ﺑِﺮژِه ، ٩از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽِ ﻃﺮﻓﺪا ران ﻣﺎﮐﺮون در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد از اﴎاﺋﯿﻞ را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او رﯾﺎﺳﺖ » ﮔﺮوه
دوﺳﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ« را در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﺎﯾﻨﺪه ی اﺳﺘﺎن اﯾﻮﻟﯿﻦ
ِ
ﻻﺋﯿﮏ اﻓﺮاﻃﯽِ » ﺑﻬﺎرﺟﻤﻬﻮری« ﮐﻪ ﺗﺎ درون
)ورﺳﺎی( ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻔﻮذ دارد ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﭼﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻮادار اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اورور ﺑﺮژه ،ﭼﻬﺮه درﺧﺸﺎن ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎح رو ﺑﻪ اﻓﻮل
ﻣﺎﮐﺮون ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻪ  ،۲۰۱۹رﺋﯿﺲ »ﮔﺮوه دوﺳﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ« در ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .او در ﺻﻒ اول ﻃﺮﻓﺪراران اﴎاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دارد .ﺎﯾﻨﺪه
اﺳﺘﺎن اﯾﻮﻟﯿﻦ از ﺣﺰب »ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﭘﯿﺶ« ،دوﺳﺖ دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺧﻂ
اول ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ« .و اﻏﻠب ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ » :ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر
اﴎاﺋﯿﻞ و اﻣﻨﯿﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« .اﯾﻦ ﻣﻬ ن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن »ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه« ﻧﯿﺰ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ،ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ
»ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه« ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،اورور ﺑﺮژه ﻓﻮرا ً واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﴎاﺋﯿﻞ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰده و
ﺑﻪﻣﻮﺟب ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» ،اﮐﻨﻮن« ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی ﻧﺪارد ،ﺎﯾﻞ دارد ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﴎﺗﺎﴎی در  ۲۰۲۰ﺗﺎ
اﻧﺪازهای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .آری ﺑ ِ
ِﻨﺴﻤﻬﻮن رﺋﯿﺲ اﻟﻨﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
Aurore Bergé - ٩
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»دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎری در "ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ" دارﯾﻢ« .ﯾﮏ ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ »ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮیﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺎﯾﻨﺪه دارد.
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻫﻤﻪ ذﻫﻦﻫﺎ ﺣﺎﴐ اﺳﺖ« .در راس آنﻫﺎ
اورور ﺑﺮژه ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺶ وﯾﮋهای از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻨﺎﺗﻮر
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،رﺷﯿﺪ ِ ﺎل ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار دوآﺗﺸﻪ اﴎاﺋﯿﻞ و از ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی
اﻟﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .او در » ُرﮔﺎر« در اﮐﺘﱪ  ۲۰۱۸ﻣﯽ ﻓﺖ ﮐﻪ
»ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ "ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه" ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺴﺖ« .ﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽای در
ﭘﺸﺖ آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﮐﻪ اﺳﻼم را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻋﻤﺪه ﮔﻔﺘ ن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﱪد ُﻣ ِﺤﻖِ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ را ﻣﺒﺎرزه
ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و »ﺗﻬﺪﯾﺪ« اﺳﻼﻣﯿﺴﺘﯽ وا ﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻨﺪه دار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪی »ﺷﺪﯾﺪ« ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺻﻒ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮری ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎره »دوﻟﺖ-
ﻣﻠﺖ« ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ...
ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،دارای ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪای از
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ .در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ آن آﻣﺪه ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮارداد ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘ ﻋﯽ
ﺧﻮد ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ« .و ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ» :ﻋﻠﯿﻪ وﯾﮋهﮔﺮاﺋﯽﻫﻮﯾﺘﯽ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﻘﻮق ،ﺟﻤﻬﻮری وﺟﻮد دارد« .ﻓﺮاﻧﺴﻮآ اوﻻﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺲ زﻣﺎﻧﯽ
ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« را ﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری» ،آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﺮادری«
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً ﻣﻨﴫف ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺮوﺧ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ،
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ آن را در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺤﺚوﺟﺪل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ .از ﺳﻮﺋﯽ ،آنﻫﺎ
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻟﻮران ﺑﻮوه )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه( ،ژﯾﻞ
ﮐﻼو ُرل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦ وزارﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و آﻧﺘﯽ
ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ )ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی( ﯾﺎ اﻣﯿﻦ اﻟﺨَﺘﻤﯽ ،ﺎﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ آوﯾﻨﯿﻮن
)ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﮐﻪ از ﺳﺎل  ،۲۰۱۶رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ،ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﺗﻮﯾﱰ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻮران ﺑﻮوه ،ژﯾﻞ ﮐﻼو ُرل و اﻣﯿﻦ اﻟﺨﺘﻤﯽ ﺑﱰﺗﯿب
 ۲۳۰۰۰ ،۲۵۰۰۰و  ۳۶۰۰۰ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ .رﻗﻢ ﻋﺠﯿب و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ
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ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﴎوﺻﺪا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اورور ﺑﺮژه ﺑﺎ داﺷ ۶۲۰۰۰
ﻣﺸﱰک ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ از ﻫ ن آﻏﺎز ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽِ رزﻣﻨﺪه ﻧﻈﯿﺮ اﻟﯿﺰاﺑﺖ
ﺑَ َﺪ ِﻧﱰ ،ﺑﺮﯾﺲ ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ ،ﻓﯿﻠﯿپ وال ﯾﺎ ِ
ﻣﺎرﺳﻞ ﮔُﻮﺷﻪ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ژان-ﻣﯿﺸﻞ ﺑﻼﻧ ِﮑﻪ ،وزﯾﺮ آﻣﻮزش )ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﻟﻮران ﺑﻮوه را در »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺌﻮدول« ﻋضﻮ ﮐﺮد ]ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اداری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻢ
ﭼپ
اﻫﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ[( ،ﻣﺎرﻟِﻦ ﺷﯿﺎﭘﺎ ،وزﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ژان-ﭘﯿﯿِﺮ ﺷُ ِﻮ ﺎن و ﺑﺮﻧﺎر ﮐﺎزﻧﻮو ]آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اوﻻﻧﺪ[
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و از ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی آن دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻇﺮان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ »دوﺳﺘﺎن اﴎاﺋﯿﻞ ،از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠ ﻧﺎن را در ﻣﻮﺿﻌﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ« ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎروﻟﯿﻦ ﻓﻮرِﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻮادار اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .او ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﺮهﻫﺎی اﺻﻠﯽ "ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ" اﺳﺖ و ﺑﻪﻧﺪرت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ ﺗﺎزد«.

واﻧﮕﻬﯽ ،ﻫ ن ﻣﺨﺎﻃب در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ آن ﺗﺮدﯾﺪ دارد .او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »"ﺑﻬﺎر
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ" ﯾﮏ ﺑﱪ ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻫ ن اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ .ﻧﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ دارد و ﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺻﺤﻨﻪ .ﺻﺪف ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﻪای وﺟﻮد دارد «.اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ

»ﺣﺒﺎب« اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﻮﯾﻪ ﻓُﻮر ،رﺋﯿﺲ
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻘﻂ ﺑﺎد

اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﻋضﻮی دارد و ﻧﻪ ﺑﺤﺜﯽ در ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎدﮐﻨﮏ
ِ
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ« .ﺣﺘﯽ از ﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ از اﻣضﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ» ،ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺟﺪا از اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ .و واﻗﻌﺎً  ،در اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺬﻫب ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯽﺷﻮد« .ﯾﮏ وزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای دﻗﯿﻖﺗﺮ دارد» .درﺑﺎره اﴎاﺋﯿﻞ ،ﻧﻈﺮ "ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﯽ"،ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻼوه اﻟﺤﺎق .«.ﺎد اﯾﻦ ﺧﻂ ،ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
واﻟﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮح ﺗﺮاﻣپ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد .او در ژوﺋﻦ  ۲۰۲۰در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
49

ﺧﱪی »آی  ۲۴ﻧﯿﻮز« ﮐﺎﻧﺎل ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ دراﻫﯽ ]ﺻﺎﺣب
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  BFMو ﴍﮐﺖ ﺗﻠﻔﻦ  SFRدر ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

اروﭘﺎ و دﯾپﻠ ﺳﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘ ن ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ َﺳ ِ
ﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد«.

اﻣﺎ آﯾﺎ واﻟﺲ در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﯾﻨﺪهای دارد؟ ]ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دوﻟﺖ اوﻻﻧﺪ[ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺎن او ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮخ ﻃﺒﻊﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار و ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﺷﻬﺮ اِوری ] Evryﺟﻨﻮب ﭘﺎرﯾﺲ[ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
»روز زﻣﯿﻦ«» ،درﺧﺖ زﯾﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اوری ﮐﺎﺷﺖ« و »دﯾﻮار ﴍم« را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او » ﺷﮑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﯿﺘﺎم ﯽﯾﺎﺑﺪ« اﻓﺸﺎ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن »اﯾﺠﺎد
دوﻟﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺎﺑﻞ دوام ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن« ﺷﺪ .در ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪی اﻧﺠﻤﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ او »ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺪال ﺪن
ﻫﺎ  ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﻫﺎ را ﺑﻪ رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ« زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺑﻬﱰ از اﯾﻦ ﯿﺸﺪ
ﮔﻔﺖ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﮐﺴﯽ از ﻣﺎﻧﻮ ِﺋﻞ
واﻟﺲ ﻧپﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﺮا او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه داده اﺳﺖ«.
درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ا ُورور ﺑﺮژه ﻫﺮﮔﺰ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺒﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﱰ از
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ »ﺳﻮﺧﺘﻪ« اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺳپﺘﺎﻣﱪ  ،۲۰۲۰ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ از دوﻟﺖ
درﺑﺎره ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﻼﺗﻔﺮم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ  NGOﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ازﺟﻤﻠﻪ »اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ«» ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ«» ،ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ« و اﻣﺪاﮔﺮان ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﻤﻊ۳۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺮژه اﯾﻦ ﭘﻼﺗﻔﺮم راﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرزاری ﺑﻪ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷ ری از ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎﯾﺎر«  (۱)١٠رای ﻧﺪﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی )آﻧﺘﯽ
ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ[ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،اورور ﺑﺮژه ،ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎره رو ﺑﻪ اوج
ﻻﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽداد.
 - ١٠ﴎاﻧﺠﺎم ،اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در  ٢دﺳﺎﻣﱪ  ،٢٠١٩ﺑﺎ  ١٥٤رای در ﺑﺮاﺑﺮ
 ٧٢رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ٤٢رای ﻣﻤﺘﻨﻊ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾب رﺳﯿﺪ
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او ﮐﻪ ﺎﯾﻨﺪه  ۳۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﻠﺲ از ﯾﮑﯽ از ﺣﻮﻣﻪﻫﺎی ﺷﯿﮏ اﺳﺘﺎن اﯾﻮﻟﯿﻦ اﺳﺖ ،در
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﺮاﻧﺴﻮآ ﻓﯿﯿﻮن ،ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺳﺎرﮐﻮزی  ،ﺳپﺲ آﻟﻦ ژوﭘﻪ و اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﮐﺮون
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺣﺘ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ارﯾﮏ ﺳﯿﻮﺗﯽ ،ﺎﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر راﺳﺖﮔﺮای ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در ﻣﻮرد
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ روﴎی در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدراﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮدکﺷﺎن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣ ﯾﺖ ﮐﺮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرش ژان ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ
ﻣﻮ ُرو ،ﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎن ﮐﺮوز ﺗﺒﴫهای ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ درﻣﻮرد »ﺟﺪاﺋﯽ
ﻃﻠﺒﯽ« ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎرا ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺻﻐﯿﺮ در
ﻣﻼء ﻋﺎم« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮐﺮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﺗﺒﴫه را ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ آن را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،اورور ﺑﺮژه اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ »از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ« ﻫ نﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع ﺑﯽوﻗﻔﻪ
از اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ .او در ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۱۸در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را دوﺳﺖ دارم ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارم ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دوﺑﺎره ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن،
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آن دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮔﺬرد ،ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.

در ﻣﻪ  ،۲۰۱۹اورور ﺑﺮژه ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺰ ﻓﺎژُﻟﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﺑَﻨﮋاﻣﻦ ﮔﺮﯾ ُﻮ ﺑﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺮوه دوﺳﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی
او اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ] Griveauxﮔﺮﯾ ُﻮ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺸﺎی ﻧﻮار وﯾﺌﻮﺋﯽ او ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﱰ
ﺟﻮان ،از دوﻟﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.م[ .اﻟﯿﺰ ﻓﺎژﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﯿﺌﺖ ﺑﯿﻦ وزارﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ،
ﻧﻔﺮت ِ
ِ
ﺿﺪﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﺋﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از او ،ﻓ ِﺮ ِدرﯾﮏ ﭘﻮﺗﯿﻪ
ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﴎﺳﺨﺖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻮده و از ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﯾﺎر
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،رﺋﯿﺲ آن ﺑﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﻫﻢﻗﻄﺎران او در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﱪدی ﻻﺑﯽ ﻫﺪف ﮔﺮﻓ ِ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ اﺳﺖ :اورور ﺑﺮژه ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ
اش اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ وﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮیﺧﻮاﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن
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ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،دوﺑﺎره ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ دَرﻣﺎﻧَﻦ ]وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر[ از راﺳﺖ ﻣﯽ
آﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ رﻣﻮز ﻣﺎﮐﺮوﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮب ﺧﻮ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه او در ﻣﯿﺎن
ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ :دررأی ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ
ﺣﺰب ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺎﮐﺮون ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،در ﺑﯿﻦ  ۲۷۹ﺎﯾﻨﺪه ﮔﺮوه ،او  ۸۱رأی
آورد و ﮐﺎﺳﺘ ِ ﺑﺎ  ۹۷رأی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ« .ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺳﱰاﺗﮋی ﻧﻔﻮذ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﮕﺮدد،
ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎ داﺷ اورور ﺑﺮژه ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ،ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﯿﻠ َﻮن ﻣﺎﯾﺎ ِر ﺑﯽﺑﻮ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ،ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﻨﺪ ،او وﻇﯿﻔﻪاش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺟ ﻋﺖ
اﺳﺖ«.
ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران او در ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﺰب » ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪﭘﯿﺶ« ﮐﻪ ﻃﻮﻣﺎری ﺑﺎ اﻣضﺎی
 ۱۰۸۰ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اروﭘﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﺎق ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ را اﻣضﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﺎدآوری ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ »در ﻣﻮرد اﴎاﺋﯿﻞ ،او ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻣﺎ او روی ﺧﻂ ﺳﻨﺘﯽ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺗﺎﺣﺪی ﻣﺜﻞ ﺳﻔﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻞ اوﯾﻮ ،ارﯾﮏ داﻧﻮن ،در
ﻋﺎ ﻫپﺮوت اﺳﺖ« .ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی از ﺣﺰب اﮐ ﯾﺖ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن ژُوﻧِ ِﺘﻪ،
ژوﺋِﻞ ژﯾ ُﺮو ،ﮐﺎروﻟﯿﻦ ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﯾﺎﻧﯿﮏ ﮐِﺮﻟﻮﮔﻮ ،ژاک ِﻣﺮ ،ژان ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ ﻣﻮرو )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ( ﯾﺎ ﮔﻮِﻧﺪال روﯾﺎر آن را اﻣضﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد.

اورور ﺑﺮژه ﺗﻨﻬﺎ ﺎﯾﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اردوﮔﺎه راﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺎر
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ و دﻓﺎع از اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻤﯽ
ﻣﺜﻞ ﮔﺰاوﯾﻪ ﺑِﺮﺗﺮان ،رﺋﯿﺲ اﯾﺎﻟﺖ »ﺷ ل ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﯾﺎ واﻟِﺮی ِﭘﮑﺮِس ،رﺋﯿﺲ اﯾﺎﻟﺖ
»اﯾﻞ دو ﻓﺮاﻧﺲ« ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،از ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮده و »ﻣﺪل
اﴎاﺋﯿﻠﯽ« در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮی ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ژوﺋﻦ
آﯾﻨﺪه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎرزار ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ ،اﯾﻦ دا ِو ﭼﻨﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺰاوﯾﻪ
ﺑِﺮﺗﺮان در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﱪی ﺳﯽ ﻧﯿﻮز ،روز اول ﻧﻮاﻣﱪ  ۲۰۲۰اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻃﺮح ﮐﺮد
ﮐﻪ »اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ؟« ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘِﮑﺮِس در روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﮕﺎرو ۲ ،ﻧﻮاﻣﱪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ »ﺑﻪﯾﺎری ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
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ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎوش رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﻨﻮن اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺳﻮءﻗﺼﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان
از اﴎاﺋﯿﻞ آﻣﻮﺧﺖ«.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﺑﺮای ﻻﺑﯽ در ﺣﮑﻢ ﻋﺴﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪِ .ﻫﺮوِه ﻣﻮ َرن ،رﺋﯿﺲ
اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮرﻣﺎﻧﺪی ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ »اﻣﻨﯿﺖﻣﺎن را
"اﴎاﺋﯿﻠﯽ" ﺑﮑﻨﯿﻢ« .اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﺴﯿﺮ دﻟﺨﻮاه آن ﻫﺎ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺲ» ،ﻣﺮﺑﯿﺎن« اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻬﺮی ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ا ِﺳﱰوزی ]ﺷﻬﺮدار[ را
راﻫﻨ ﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﻨﺎح »ﭼپ« ،ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻫﯿﺪاﻟﮕﻮ
]ﺷﻬﺮدار ﭘﺎرﯾﺲ[ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮادار اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﯽآن ﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ »ﺑﻬﺎر
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ« ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻫﯿﺪاﻟﮕﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »او از ﯾﮏ

ﻃﺮف ،ﺟﻤﻬﻮی ﺧﻮاﻫﯽ ﺻﻤﯿ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ِ
ﺿﺪﺟ ﻋﺖﮔﺮاﺋﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن .اﻣﺎ او ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﴏﯾﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ
دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن« از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﺒﺰﻫﺎ ،ﺷﻬﺮداری را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،در اﮐ ﯾﺖ
ﭘﯿﺸﯿﻦ او  ،دو ﻋضﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران »ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﯽ«،ﻓ ِﺮ ِدرﯾﮏ ﮐﺎﻻﻧﺪرا ،ﺷﻬﺮدار ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۲۰ﭘﺎرﯾﺲ ،و ﮐﺎﺗِﺮﯾﻦ وﯾﻮ-ﺷﺎرﺗﯿﻪ ،از
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎدر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
او ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮدار در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﯾﺎدﻣﺎن« اﺳﺖ ،ﻣﺒﺘﮑﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد
»ﻣﯿﺪان اورﺷﻠﯿﻢ« در ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۱۷ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ،در ژوﺋﻦ  ،۲۰۱۹ﺑﺎ ﺣضﻮر
ﻣﻮﺷﻪ ﻟﺌﻮن ،ﺷﻬﺮدار اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﻤﺼﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای رﻓﻘﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﺎون اﯾﺠﺎد ﮐﺮد وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻫﯿﺪاﻟﮕﻮ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺷﻬﺮداری ﻋضﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن »اروﭘﺎ اﮐﻮﻟﻮژی ﺳﺒﺰﻫﺎ«  EELVﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ » :اﮔﺮ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻣﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨب ﻋضﻮ ﺣﺰب

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻢوﺑﯿﺶ  ،در ﻣﻮرد ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ  ،ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ
اﻋﻼم ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﴎﻋﺖ وﺳﻮاس اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﯿﺴﱰﯾﮏ آن
ﻫﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺤﺚوﺟﺪل ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﮕﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜ ِﻞ ِاﻣﺎﻧﻮ ِﺋﻞ ﮔﺮِﮔﻮآر،
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ﻣﻌﺎون اول ﺷﻬﺮدار ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ] too muchﺑﯿﺶ از ﺣﺪ[ اﺳﺖ« .راﻓﺎﺋﻞ ﭘﺮﯾﻤﻪ،
ﻋضﻮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ »اﯾﻨﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

ﻓﺮدرﯾﮏ ﮐﺎﻻﻧﺪرا ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻠﯽ ﺧﺴﺎرت
زدﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﯽ آرام
ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣضﻮر ﮐﻤﱰی دارﻧﺪ«.
»ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮیﺧﻮاﻫﯽ« ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن »اﯾﻞ دو ﻓﺮاﻧﺲ«
]ﭘﺎرﯾﺲ و ﺣﻮﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن آن[ ،دو ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ :رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ،واﻟﺮی ِﭘﮑﺮِس و اُودری ﭘﻮﻟﻮار،
ﻣﻌﺎون ﺟﺪﯾﺪ آن ﻫﯿﺪاﻟﮕﻮ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﻧﺎﻣﺰدیاش در روز  ۲۶ژاﻧﻮﯾﻪ ،۲۰۲۱
ﺑﺮ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد .ﺑﺮای ﮐﻠِ ﻧﺘﯿﻦ ا ُوﺗ َﻦ ،ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد »ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن«
و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﴎﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه
آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اورور ﺑﺮژه ﺧﻮد را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﭼﺮﺧﺸﯽ
واﻗﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ اﴎاﺋﯿﻞ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰآن را
اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﻠﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻌﻠﺪار وﻓﺎدار ﻻﺑﯽ از آن
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
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ﺷﻮرای ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﯾﻬﻮد ِی ﻓﺮاﻧﺴﻪ )  ،( CRIFﭘﯿﺶ از
ﻫﺮﭼﯿﺰ ،ﺧﻮد را ﺎﯾﻨﺪه ی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻒ
ِ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی )آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ( ﻗﺮاردارد .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ وﻓﺎدارﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ی
راﺳﺖ ﮔﺮای اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﺴﻮآ ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ ،رﺋﯿﺲ » ﺷﻮرای ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﯾﻬﻮدی ﻓﺮاﻧﺴﻪ «
)ﮐﺮﯾﻒ( از ﺳﺎل  ، ۲۰۱۶در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﻣﺎ ﺳﻔﺎرت

دوم اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﻻﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ دﻓﺎع از ا ﴎاﺋﯿﻞ
ِ
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن ،در ﻣﺮﮐﺰ دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺮاردارد « .او اداﻣﻪ ﻣﯽ
و
دﻫﺪ » :ﻣﻘﻮﻟﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺮﯾﻒ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳ ﺖ وﻋﺮﺻﻪ اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ را در ﺑﺮ
ﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺮﯾﻒ  ۷۳اﻧﺠﻤﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺎﻣﯽ ﻃﯿﻒ ﺟ ﻋﺘﯽ ﯾﻬﻮدی
را ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،از ﮐﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺟ ﻋﺖ
ﯾﻬﻮدی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺳﺎزد «.
واﻧﮕﻬﯽ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮﯾﻒ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟ ﻋﺖ
]ﯾﻬﻮدی[ ،دﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺑﺎزﮐﺸﻒ ﯾ ﺎدﻣﺎن ﯾﻬﻮدی
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻣﺒﺎرزه ی ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ اﺧﺘﺼﺎص دا رد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﴐﺑﺘﯽ ﯾﮏ ﻻﺑ ِﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﻧﻈﯿﺮ آﯾ پ َ ﮏ
 AIPACدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
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ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ ﺗﺎﮐ ﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﻧﻬﺎد » ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪی « اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﮐﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﺎ

ﺧﻮد را ﺑﺎ راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎن اﴎاﺋﯿﻞ ﻫ ﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ » ﺗ ِ ﺌﻮ ﮐ ﻠ ِ ﯿﻦ ،رﺋﯿﺲ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﺗﺎ  » ۱۹۸۹ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﺮﯾﻒ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺰب ﻟﯿﮑﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ « .اوﺑ ِﺮ وِدرﯾﻦ ،وز ﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد » ﺑﻌﺪﻫﺎ اوﺿﺎع ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ،

ﮐﺮﯾﻒ ﻋﯿﻨ ﺎ ً ﻧﻈﺮات ﻟﯿﮑﻮد را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﺌﻮ ﮐﻠﯿﻦ
ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ اﻓ ﺘﺨﺎری ﮐﺮﯾﻒ را از او ﺑﺎزﭘﺲ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او را زﯾﺎدی ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ « .ﯾﮏ ﺎﯾﻨﺪه ی
ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﺰب اﮐ ِ
ﯾﺖ ﭘﺎرﳌ ﺎﻧﯽ » از ﻣﻮاﺿﻊ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﺮﯾﻒ « ﻣﯽ
ﻧﺎﻟﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

اﴎاﺋ ﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﺑﻮده و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ « .ﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗ ﺄ ﺳﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺣ ﯾﺖ از اﴎاﺋﯿﻞ وﺳﻮاس دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدی از ﺳﻮی
ﺷ  ،ﺷ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﻻغ ﻫﺎی ﻟﺠﺒﺎز ﺑﺤﺚ ﮐﺮد «.
ﺳﮑﻮت درﺑﺎره ی ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ،ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﺮای BDS

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐ ﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ ﻫﻤﻪ ی وﻗﺖ روزاﻧﻪ اش را ﴏف
ﺣﺮف زدن از اﴎاﺋﯿﻞ ﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﮐﺮﯾﻒ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﺻﺪ
ﻣﺜﺎل ﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن اﺳﺖ .در ﺷ ره  ۲۱ﺳپﺘﺎﻣﱪ  ، ۲۰۲۰ﻟﯿﱪاﺳﯿﻮن
» ﺗﺮﯾﺒﻮن آزادی « از داوﯾﺪ ﮔﺮوﺳ ن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » اﴎاﺋﯿﻞ در آﯾﻨﻪ ی
ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ « ﻣﻨﺘﴩ ﮐ ﺮد .ﮔﺮوﺳ ن ،ﻣﺜ ِﻞ آﻣﻮس ا ُوز )ﮐﻪ در ۲۰۱۸
درﮔﺬﺷﺖ( ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﺎن اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
او ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮوﺳ ن ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻮﻣﯿ ِﺪ
» اردوﮔﺎه ﺻﻠﺢ « ﻓﻘﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻫﺰارا ن ﻧﻔﺮی ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
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ﻫﺮ روز ﺟ ﻤﻌﻪ در ﻣﻘﺎ ﺑﻞ وﯾﻼی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑ ﻪ ِﺳ ﺰا ره
واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻟﻔﻮر در ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس و ﻧﯿﺰ در  ۳۱۵ﭼﻬﺎرراه
ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺑﺮروی ﺟﺎده ﻫﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی را وﺻﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » از ﺑﻘﯿﻪ ی ﺟﻬﺎن ﺑﺮﯾﺪه و در ﻓضﺎﺋﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد وو و ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ «  ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ » دوﺳﺖ

دارد ﺧﻮد را "ﭘﺪر ﻣﻠﺖ" ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎﻋﻼوه ﺑﺮآن ،او ﭘﺪر ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺑﯽ
رﻗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺪری ﮔﺴﺘﺎخ ،ﺳﻮداﮔﺮ و ﺑﻬﺮه ﺟﻮ « .ﮔﺮوﺳ ن ﺧﻮاﻫﺎن
اﺳﺘﻌﻔﺎی اوﺳﺖ ،ﺗﺎ » ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
آﺗﺶ دﺷﻤﻨﯽ و ﺑﺪﮔ ﻧﯽ را ﻓﺮوﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ و
اﺳﺘ ﺨﻮان ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﯽ ﮐﻨﻨﺪ «. ١١
ﻫ ن روز  ۲۱ﺳپﺘﺎﻣﱪ در ﴎآﻏﺎز ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﮐﺮﯾﻒ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯿﻢ؟ ﺷﺎدﺑﺎش ﺑﺮای ﺳﺎل ﻧﻮی ﯾﻬﻮدی ،ﮔﺰارش از دﯾﺪار ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ژان ﮐﺎﺳ ﺘ ِ ﮑﺲ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﺮﯾﻒ درﺑﺎره
» ﯾﻬﻮد ی ﺳﺘﯿﺰی روزﻣﺮه « و » ﻧﻔﺮت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ « ﮐﻪ
ﻣﺘ ﺄ ﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺳپﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺛﺮ ژوﺋ ِ ﻞ ﮐﻮﺗ ِ ﮏ
و آ ﻟ َﻦ ﺳﻮرﯾﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻣﻈﻬﺮ ﺑﺎﯾﮑﻮت اﴎاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ ؟ « ﮐﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ی آن را ﻓﯿﻠﯿپ وال ]ﻣﺪﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺎرﻟﯽ ا ِﺑﺪو و رادﯾﻮ ﻓﺮﻧﺴﻪ[
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﺎﯾ ﺖ ﮐﺮﯾﻒ ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮده اﺳﺖ .وال ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ » BDS ١٢ﯾﮏ ﭼﺎﻟﻪ ی ﮔِ ﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در آن ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ « .او از ﮐﺎرزار » ﺑﺎﯾﮑﻮت ،ﻋﺪم ﴎﻣﺎﯾﻪ
 - ١١اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ، ۲ / ۲۳ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ )ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس( ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد
ﻣﻦ اﺳﺖ .اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎﯾﻢ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻧﻢ .ﻧﺎم او ﻧﺴﺎء اﺳﺖ ،زﯾﺮا از
اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه «  .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ .م
 BDS - ١٢ﺟﻨﺒﺶ » ﺑﺎﯾﮑﻮت ،ﻋﺪم ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺤﺮﯾﻢ « اﴎاﺋﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ دوراز
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از  ۱۷۱ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی اﴎاﺋﯿﻞ ،ﮐﺴب ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺮب اﴎاﺋﯿﻞ و
ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در رواﺑﻂ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .م
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ﮔﺬاری ،ﺗﺤﺮﯾﻢ « )  ( BDSﻧﮕﺮان اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺋِ ﺘﺎﻧﻮ وِﻟﻮزو ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﯽ
اﯾﻦ ﭼ ﻨﯿﻦ ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد ...ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ از او ،ژﯾﻞ وﯾﻨﯿﻮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐِ ﺒ ِﮑﯽ ،ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﻨﺪ آﻫﻨﮓ ﺑ ﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺗﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﺧﻮردا ر ﺑﻮد ،از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺪام
ﭘﺸﻪ آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺶ زده ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑپﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ داوﯾﺪ ﮔﺮوﺳ ن وآﻣﻮس اوز را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آرﻣﺎن
ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ؟ «
ﻣﻦ ﻧﺎم داوﯾﺪ ﮔﺮوﺳ ن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺧﻼف واﻗﻌﯿﺖ در
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﮐﺮﯾﻒ دﯾﺪم BDS :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
راﻣﻤﻨﻮع ﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﺑﺎﯾﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ اﺷﺨﺎص
را .ﻧﻪ ﮔﺮوﺳ ن و ﻧﻪ اوز ﻫﺮﮔﺰ از  BDSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮد ه ا ﻧﺪ ،اﻣﺎ
آﻣﻮس اوز در اواﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ اش ﻫﺮ ﺎس رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮرش را رد ﻣﯽ
ﮐﺮد و ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ را در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺎﯾﮑﻮت
ﻣﯽ ﮐﺮد)ﻫﻤﯿﻦ واژه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد(.
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺮﯾﻒ ،ﭘﺲ از ﮔﺰﯾﺪه ای از ﻣﻘﺪ ﻣﻪ وال ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﺋﻮﺋﯽ ۳۸
دﻗﯿﻘﻪ ای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ،ژوﺋﻞ ﮐﻮﺗﮏ و آﻟﻦ ﺳﻮرﯾﺎﻧﻮ را ﻣﻨﺘﴩ
ﮐﺮد ه ﮐﻪ در آن از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ  BDSدر
آن ﺣضﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد .اﮔﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻟﯿﱪاﺳﯿﻮن را ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ ،از ﺑﺤﺮان اﺟﺘ ﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﺳ ن
ﺗﻮﺿﯿﺤﺶ را ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺧﱪی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ » .ﮔﻔﺘﮕﻮی « ﻋﺠﯿب و
ﻏﺮﯾﺒﯽ ،ﺑﻪ ﻗﻮل وال .در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺮﯾﻒ ،در ﮔﺰﯾﺪه ﻣﻄﺎﻟب رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻘ ِﻞ ﻗﻮل ﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮص ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
 BDSرا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » ﻣﻦ در ﻣﻮرد

ﺗﻬﺪﯾﺪ  BDSاﻏﺮاق ﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ اﻃ ﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرزارﻫﺎی ﴍم
آور ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮ روی ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﯾﻬﻮدی دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ  BDSدر وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻘﺶ
اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﴎاﺋﯿﻞ ﺣﺒﺎﺑﯽ از ﻧﻔﺮت اﯾﺠﺎدﮐﺮد ه اﻧﺪ و اﺛﺮﻫﺎی
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آن را ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﯾﻬﻮدی ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﯾﺪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴ ﻢ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﯾﻬﻮدی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ  .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا ی ﮐﻪ  BDSاﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺣﺘ ً ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ و ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی اﺳﺖ «.
ﻧﱪدی اﺑﺘﮑﺎری ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﱪد ﺑﺎ ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﮐﺮﯾﻒ ﺑﺨﺶ
وﯾﮋه ای را ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮی آن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در دادﮔﺴﱰی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻟﮕﺎم
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻫ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻤﺪی ،دﯾﻮ دوﻧﻪ ﯾﺎ آﻟﻦ
ﺳﻮرال .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ازاﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓ ﺳﯿﺎ ﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ » ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﴎزﻧﺶ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ « اﺳﺘﻔﺎد ه اﺑﺰاری ﮐﺮد  ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ واژه ﻫﺎی
ﺳﻨﺎﺗﻮر ا ِ ِ
ﺳﱰ ﺑ ِﻦ ﺑﺎﺳﺎ را ﺑ ﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ .ﺑ ِﺮﺗﺮان ِﻫ ﻠ ﱪ ُون ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ  -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ » ﻫﻨﮕﺎﻣ ﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻒ ﺑﺎ

آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ اش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻒ ازاﯾﻦ ﮐ ﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ
ﻣﺴﺌﻠ ﻪ ﺳﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد «.

ﻫ ن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋ ِ ﻞ ژﯾﻞ  -ﻣِ ﯿﺎک در اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد » ﮐﺮﯾﻒ ،از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﻬﻮدی ﺗﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ « )ﻧﴩ ُر ﺑﺮ ﻻﻓﻮن ( ۲۰۱۱ ،و
ﺷﺎرل اﻧﺪرﻟ َﻦ در ﮐﺘﺎب » ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮری و
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ « )اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮی ( ۲۰۲۰ ،ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،در اﺑﺘﺪای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮﯾﻒ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﴎاﺋﯿﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی آن ﻗﺮار
ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ی زﯾﺮ اﺷﻐﺎل ﻧﺎزی ﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۹۴۳
زﯾﺮ ﻧﺎم » ﺷﻮرای ﺎ ﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ «  ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗ ﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐ ﻪ
ﺷﺎﺧﻪ رﺳﻤﯽ » ا ﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ « در ورﻃﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ
]ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان[ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﮐﺮﯾﻒ ﻋﻤﺪﺗ ﺎ ً اﻋضﺎی ﯾﻬﻮدی ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ را
درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
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ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،اﯾﻨﺎن ﺑﺎ
» ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯿﺎن « اﺋﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از دوران ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﻬﻮدی را ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﺪف ﻣﺸﱰک ﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﯾﻒ
ﺑﻪ » ﻣﻔﴪ ﯾﻬﻮدﯾﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ « ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎ د دوﻟﺖ اﴎاﺋﯿﻞ در  ، ۱۹۴۸ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
در درون آن ﺣضﻮر ﻧﯿﺮوﻣﻨ ﺪی داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧپﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻒ ﺑﯽ ﭼﻮن
وﭼﺮا از آن دوﻟﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨ ﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ژﯾﻞ  -ﻣﯿﺎک ،آن
ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ » ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺸﻮر ﮐ ﺮﯾﻒ ﻗ ﯿﺪ
ﺷﻮد ،ﻫ ن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن در آن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ « .آن ﻫﻨﮕﺎم،
ﮐﺮﯾﻒ از ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﺧﺎرج از اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟ ﻋﺖ ﯾﻬﻮدی
ﮐﻪ ﻣﻮﺟب دﻟﺨﻮری ﻣﯽ ﺷﺪ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﺮد ،و در ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ
 ۱۹۵۰ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﺎرﮔﺮی  SFIOو ﮐﺎرﺗﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .در دوران ﺟﻨﮓ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﮐﻪ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﺻﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺮﯾﻒ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺸﻌﺎب دروﻧﯽ،
ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﯾﻬﻮدی در اﻟﺠﺰاﯾﺮ زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ژاک ﺳﻮﺳ ﺘ ِ ﻞ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮﭼﮏ » اﺗﺤﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻪ -
اﴎاﺋﯿﻞ « ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا اﴎاﺋﯿﻞ را » ﺗﺤﺴﯿﻦ « ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺷﻌﺎر » اﻟﺠﺰاﯾﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی « را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،از » ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺨﻔﯽ «  ١٣OASﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮد .و اﴎاﺋﯿﻞ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺣ ﯾﺖ ﮐﺮد.

 OAS - ١٣ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺑﻌﺪا ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﻮء ﻗﺼﺪی ژﻧﺮال دوﮔﻞ
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .م
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ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ » ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﻫﺎی
ِ
دﺳﺖ ﮐﻢ آﺷﮑﺎرا ،ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در اﻣﻮر اﴎاﺋﯿﻞ
دﻫﻪ  ، ۲۰۰۰ﮐﺮﯾﻒ،
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯽ ﮐﺮد «  ،اوﺑﺮ ودرﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ » در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ] ، ۱۹۸۰ﮐﺮﯾﻒ[ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ اﴎاﺋﯿﻞ
درﮔﯿﺮ ﺷﺪ « .ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﯿﱰان و روﻻن دوﻣﺎ ]وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯿﱰان[ از

ﻋﺮﻓﺎت دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ
ﭼﻮن ژان داﻧ ﯿ ِﻞ ﮐﺎر ﻣﯿﱰان را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺮﯾﻒ دﭼﺎر دو دﺳﺘﮕﯽ
ﺑﻮد ،رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﺌﻮ ﮐ ﻠﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮐ ﯾﺖ ﮐﺮﯾﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد.
ﻣﯿﱰان ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﺎﻣ ﻼ ً دوﮔﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ » :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷ « .ﺑﻪ ﻣﻮﺟب اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﻓ ﺎت
اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ "ﺑﺎﻃﻞ" اﺳﺖ «] .در
اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ،ﻧﺎﺑﻮدی اﴎاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد .م[

ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﻧﺮی ﻫﺎژ ِد ﻧﱪِ گ )ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۵از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
» ﻧﻮﺳﺎزی ﯾﻬﻮدی «  ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧ ﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ای
واﻟﺮی ژﯾﺴﮑﺎر دﺳ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﮐﺮﯾﻒ رﺳﯿﺪ( ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار
ﭘﯿ ن ﻫﺎی اﺳﻠﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺑﻮد ﺑﺎ رﻫﱪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد،
ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎت ﻣﻮﺟب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ
ﺷﺪ  .ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﮐﻪ ﻫ ن وﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،از ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺮﯾﻒ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﻟﯿﻼ ﺷﻬﯿﺪ ،ﺎﯾﻨﺪه
» ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ « در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از  ۱۹۹۴ﺗﺎ  ، ۲۰۰۵ﺑﺎرﻫﺎ
در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم ﮐﺮﯾﻒ ﴍﮐﺖ ﮐﺮد ،ﻫ ن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ رﻫﱪان ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﺒﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﴍﮐﺖ ﻣﯽ ﮐ ﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﭼپ اﻓﺮاﻃﯽ » ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻟ ُﺠﯿﺴﺘﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﯿﺮوﻣﻨ ِﺪ ﺟﻨﺒﺶ  « BDSﻣﯽ ُﺷ ُﻤ ﺮَد .دﯾﮕﺮ ،ﻣﺜﻞ دوران ﺗﺌﻮ ﮐﻠﯿﻦ ،اﯾﻨﺎ ن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﺎم دﻋﻮت ﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن ُر ﺑ ﺮ
ﻫﻮ و ﺳپﺲ ﻣﺎری  -ژرژ ﺑﻮﻓﻪ در آن ﻫﺎ ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
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ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﯿﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺮﯾﻒ ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎ رِﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺸ ﱰک ،ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ژاک ﻓ َ ﺎ ت ،ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﺑﻮد » :دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رواﺑﻂ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی زﻣﺎ ن ﺣضﻮر

ﺷﺎرون در ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ]ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس[ در ﺳﺎل  ، ۲۰۰۰ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل  ، ۲۰۰۶و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻏﺰه در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ،اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮد « .و ﺑﺎزﻫﻢ روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑ ﻮد .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺮ ﯾﻒ
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﱰﮐﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰۳اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ » :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ
دوﻟﺖ اﴎاﺋﯿﻞ و ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ « دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺎری  -ژرژ
ﺑﻮﻓﻪ و ر ُو ژه ﮐﻮﮐﯿ ﯿ ِﺮ َﻣ ﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ » :ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از
اوﺿﺎع و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﴎاﺋﯿﻞ  -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻓﺮاﻧﺴ ﻪ و ﺑﺤﺚ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻟﻔﻈﯽ ﯾﺎ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟب ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺴﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺗ ﻬﺎم
زدن ﯾﺎ ﻣﻠﻐﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد «.
ﺑﺎاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ازﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﻫ ن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ژاک
ﻓ ﺎ ت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ » اﺳﺘﻌ ری ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،دا ﯽ،

ﺟﺪاﺋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ از آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ  ،ﺟ ﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ،اﺟﺘ ﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ِ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻤﮑﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ
ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی ﺗﻮام ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﴎﮐﻮب « ﮔﺴﱰش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺮﯾﻒ ﻟﺤﻦ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،اﺑﺘﺪا روژه ﮐﻮﮐﯿﯿﺮﻣﻦ و ﺳپﺲ
رﯾﺸﺎر ﭘﺮاﺳﮑﯿﯿﻪ و ﴎاﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎدی ا ز اﴎاﺋﯿﻞ
را ﺗﺤﻤﻞ ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ در داﺧﻞ و ﻧﻪ در ﺧﺎرج .از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ
ﻗﯿﺪوﴍط ﺑﻮد.
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ژاک ﻓ ﺎ ت ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ » ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ ی
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﻔظ ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺮﻃﺮف ا ﺣﱰام
ﮔﺬارد ،اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺘﯿﺰه ﺧﻮﺋﯽ ﮐ ﺮﯾﻒ
وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه ﺑ ﻮد :ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﻬﻮد ی ﺳﺘﯿﺰی در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ اﺻ ﻼ ً ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺣ ﯾﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ
درﮔﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎ ن ﻫﺎی ﴎخ  -ﻗﻬﻮه ای ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ
ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨ ﺪ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻠﻐﻤﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ =ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﮕﺎه
ﮐﺮﯾﻒ ،ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ،آﻧﺘﯽ ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد « .
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺮﯾﻒ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﺑ ﮕ ﻮﯾﻨﺪ
و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری دوﺑﺎره » ﴎﻧﺨﯽ از ﮔﻔﺘﮕﻮ « ﺑﯿﻦ روژه ﮐﻮﮐﯿ ﯿ ِ ﺮﻣﻦ
و ﭘﯽ ﯾ ِﺮ ﻟﻮران ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮﺟب ﻧﯿﻤﭽﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در درون ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ،آن را ﯾﮏ » ﺷﻮﺧﯽ « ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﴍط از اﴎاﺋﯿﻞ
ﮐﺮﯾﻒ ﴎﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ راﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﺎﻣﻼ
ﻫ ﻫﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ .اوﺑﺮ ودرﯾﻦ ﺗ ﺄ ﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » در دوره رﯾﺎﺳﺖ

روژه ﮐﻮﮐﯿﯿﺮﻣﻦ ،ﮐﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ،وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدی
ﺳﺘﯿﺰی ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از
آوراﻫﺎم ﺑﻮرگ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﮐِ ﻨِ ِﺴ ﺖ ]ﻣﺠﻠﺲ اﴎاﺋﯿﻞ[ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدم ﯾﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ اﻇﻬﺎرات رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ !«.

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

ورق ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺮﯾﻒ ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻓﺮا ﻧ ﺴﻪ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ راه ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ،از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﺑﺘﺪا راﺳﺖ
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ﮔﺮاﯾﺎ ن و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺳپﺲ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
ﻣﺎﮐﺮون و ﭘﯿﺮواﻧﺶ .ﺳﻨﺎﺗﻮر اﺳﱰ ﺑﻨﺒﺴﺎ درﺑﺎره ﮐﺮﯾﻒ ،از ﻫ ن ﺳ ﺎل
 ۲۰۱۰ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ » :آن ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،اﯾ ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺮﯾﻒ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﺑﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )واژه ای آزارﻧﺪه
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ( .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ،واﻗﻌ ﺎ ً ﻧﯿﺰ
ﯾﮏ ﻻﺑﯽ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﻣ ﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،واﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐ ﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر رأی ﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ «.

ﺷﺎم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺮﯾﻒ در ﺳﺎل  ، ۲۰۱۹ﻣﻬ ﻧﺎن اﻓﺘﺨﺎری ﻫﻢ داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮﯾﮋﯾﺖ و اﻣﺎ ﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﮐﺮون .در اﯾﻦ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی
ﮐﻮوﯾﺪ  ، ۱۹آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﻫﺰا ر ﻧﻔﺮ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
آن ﻫﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮآ اوﻻﻧﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ او ﻣﺎﻧﻮﺋ ِ ﻞ
واﻟﺲ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﺎﺳ ﺘ َ ِ  ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر وﻗﺖ و ﻧﯿﮑﻮل ﺑ ِﻠﻮﺑﻪ ،وزﯾﺮ
دادﮔﺴﱰی و ﻧﯿﺰ اﮐ ﯾﺖ اﻋضﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺷﻬﺮداران ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﯿﻠﯿپ وا ِل وﻓﺎدار ﻧﯿﺰ
ﺣضﻮرداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﮐﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ » ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ « ﺷﺪ.

ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ » :ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮﯾﻒ
را ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻢ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ،روﯾﺪاد
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻮراﻓﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪ ای ﮔﺴﱰده ای دارد
وﻟﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬ ﱰﯾﻦ وﺟﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻼی ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی ]آﻧﺘﯽ
ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ[ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻫﺪف
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدﯾﺎ ن ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،اﻏﻠب
اﻓﺮادی را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ارزش ﻫﺎﯾﺶ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ «.
در ﭘ ﺎﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﺎﻟﯿﻔﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » ﺑﻪ دﯾﺪه ی
ﻣﻦ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺮﯾﻒ ،ﺣﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﻫﺎی ﻓﺮا ﻧﺴﻮی ﻫﺎی
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ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ « .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﯾﻬﻮدی ﻧﯿﺰ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﮑ ﻮﻣﺖ
اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ،او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ » :ﻣﻦ ﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آن ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ « .ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ
ﺷﺪ.
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ِﻣﯿِﺮﺣﺒﯿب ،١٤ﺎﯾﻨﺪه ی ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐ ﺸﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ از
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺳﺎزی ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ » .ﺎﯾﻨﺪه ﻟﯿﮑﻮد«  ،ﻟﻘﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻗﻄﺎراﻧﺶ ﺑﻪ او داده اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋضﻮ اﮐ ﯾﺖ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ اﺳﺖ،
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ اﴎاﺋﯿﻞ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﻫﻞ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
»زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ از روی ﻧﺎﭼﺎری ﻧﯿﺴﺖ« .روز  ٢٤ژوﺋﻦ  ،٢٠٢٠ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ دﻋﻮت از ادﮔﺎر ﻣﻮ َرن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑَ َﺮد .او ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺒﺎح اﺑﻮاﻟﺴﻼم ،ﮐﺘﺎب »راهﻣﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﯿﻢ« را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اﻧﺘﺸﺎرات دوﻧﻮﺋِﻞ ،(٢٠٢٠ ،ﮐﻪ درآن ،درﺑﺎره دورانِ
»واﮔﯿﺮی« ﺑﻪﺗﺄﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ادﮔﺎرﻣﻮرن ،ﮐﻪ در ژوﺋﯿﻪ آﯾﻨﺪه ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺷﯿﻄﻨﺖ آﻣﯿﺰ و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺞ ،دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره
ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺗﺠﺎرت و ﻟﺰوم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪار
از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از ﻧﮕﺎه ﺑﯿﺸﱰ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪه ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرن ،ﻫﻢ درﺧﺸﺎن اﺳﺖ
و ﻫﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ.

ﺑﺮوﻧﻮ ژوﻧﮑﻮر ،درﺑﺎره »ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »وﯾﺪال و ﺑﺴﺘﮕﺎن او« ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در
ﻣﻮرد اﴎاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮد .ﻣﻮرن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ
»وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺒﺎراً ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﯽﺷﻮد« ،ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ »ﻧﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ
Meyer Habib - ١٤
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زور دا ﯽ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل راﺳﺖاﻓﺮاﻃﯽ اﯾﻦﺟﺎ ]ﻓﺮاﻧﺴﻪ[
اﺳﺖ«.
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿب ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﯿﺰ ﻋضﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ
رﺳﯿﺪ .او رﻋﺪآﺳﺎ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ادﮔﺎر ﻣﻮرن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد )ﺑﺎﻧﻮی ﺎﯾﻨﺪهای ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ
ﮔﻔﺖ» :ﺷ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺒﯿب ﺣﺮف ﯽزﻧﺪ ،او ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﺪ«( و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ]» :ﺷ [ دﺷﻤﻦ ﻗﺴﻢﺧﻮرده ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺴﻄﻪ
ﮔﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن«» ،ﻏﺮض ورزی رﯾﺸﻪدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ و ﺧﻠﻖ ﯾﻬﻮد« ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﯾﺪ و ﺑﺮای ﺷ »ﯾﻬﻮدﯾﺎن وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ رواداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ،ﺑﻘﯿﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی او را ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

» ِﻣ ِﯿﺮ ،ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدهروی ﻣﯽ ﮐﻨﯽ«» ،دﯾﮕﻪ ،ﺑﺲ اﺳﺖ!«» ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!«» ،ﺟﻠﻮش
را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!«

ﺣﺮف ﻫﺎی ﺧﺸﻢآور
ﻣﻮرن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺟﺎ زﻧﺪ ،و واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
»ﯾﮏ ﻣﺸﺖ دروغ ،ﺧﻼف واﻗﻌﯿﺖ ،اﻓﱰا .ﺧﻠﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺰوی اﺳﺖ ،و ﻣﻦ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﻠﻮبﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارم«  .او »ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع« و
»ﻧﺮﻣﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده« ی واﮐﻨﺶ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺖ »ﻧﻢ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﯽﺗﻮان از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﺳﺎزی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﯽ
ﺗﻮان واژﻩﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ واژﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ« .ﻣﺎرﯾِﻞ دو ﺳﺎرﻧِﺰ ،رﺋﯿﺲ
وﻗﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ )او در ژاﻧﻮﯾﻪ  ٢٠٢١درﮔﺬﺷﺖ( از ﻃﺮف
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻪ و » از اﺳﺘﻔﺎده از واژﻩﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮔﻔ ﻧﺪارﻧﺪ«
اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻮرن اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ِﻣﯿِﺮ
ﮐﻪ ﺎﯾﻨﺪهی ﻋﻠﻨﯽ آن در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ اﺳﺖ ،ﻣﺠﺮم ﻧﺸﺎن دادن واژﻩﻫﺎﺳﺖ» .آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ«؟ آﻧﺘﯽ
ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ! »ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﺳﺎزی«؟ ﻧﻔﺮت از اﴎاﺋﯿﻞ! »اﴎاﺋﯿﻠﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎنِ ﺧﺎرج از
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اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« ؟ ﻧﻔﺮت از ﺧﻮد! ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻨﻮان
ﻫﺎی اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ ﺑﯽارزش ﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿب اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در دﺳﺎﻣﱪ ١٢٧ ،٢٠١٩
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ اﮐ ﯾﺖﺷﺎن اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ »ﺗﺮﯾﺒﻮن آزاد« در ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ
»ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﯾﺎر« ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﺠﻠﺲ را ﮐﻪ ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻣﱰادف ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺳﻤﯽ
ﺗﯿﺴﻢ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ و

ﻫﺮﺷﮑﻠﯽ از ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﴎاﺋﯿﻞ در اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﻐﺎل و اﻟﺤﺎق ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ« ،رد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿب آﻧﺎن را »ﮐﺎﭘﻮ«
ﻧﺎﻣﯿﺪ.١٥

» ﺎﯾﻨﺪهی ﻋضﻮ ﻟﯿﮑﻮد«
ﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿب در ﺳﺎل  ١٩٦١در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و در ﺟﻮاﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑِﺘﺎر
)ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ اﴎاﺋﯿﻞ( ﺑﻮد و در آﻏﺎز
ﺳﺎل ﻫﺎی  ٢٠٠٠ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ »ﺷﻮرای ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﯾﻬﻮدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ«
)ﮐﺮﯾﻒ( رﺳﯿﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮدوﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻠﯽ آن اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﺖ .او ﻣﺮدمدار اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ژوﺋﻦ  ١٢» ،٢٠٠٣ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای اﴎاﺋﯿﻞ«
را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ٥٠٠٠٠ﻧﻔﺮ را ﮔﺮ ِدﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ دﻋﻮت او ،ﻓﺮاﻧﺴﻮا
اوﻻﻧﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺳﺎرﮐﻮزی ،ﺳﮕﻮﻟِﻦ روآﯾﺎل ،دوﻣﯿﻨﯿﮏ ا ِﺳﱰوسﮐﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻮآ ﺑﺎﯾﺮو
ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻟﺒﺘﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ در آن ﴍﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﺣﺒﯿب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ و ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎلﺷﺪه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻧﯿﺰ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﯾﻮﻧﺎن
و ﺗﺮﮐﯿﻪ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ١٦و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ در ﮐﺮﯾﻒ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﺳﺎل
ِ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﮐﻮر ِد
 ٢٠١٧ﺑﺎ ﮐﺴب  ٧٩٩٨رأی از  ١٢٠٠٠٠واﺟﺪ ﴍاﯾﻂ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻋﺪمِ
 ٩٠/٨٠درﺻﺪ در رأیﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾﺎﻓﺖ...
 - ١٥در اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮگ ﻧﺎزیﻫﺎ ،ﮐﺎﭘﻮﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
 - ١٦دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻗﱪس ،واﺗﯿﮑﺎن ،ﻣﺎﻟﺖ و ﺳﻦ ﻣﺎ َرن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺟﺒﯿب ﻣﯿﺮ دﻓﺎع ﮐﺮد ،آﻟﯿﺰا ﺑِﻦ ﻧﻮﻣﺎ ،ﺳﻔﯿﺮ اﴎاﺋﯿﻞ در ﭘﺎرﯾﺲ در
ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﺰب »ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ
ِ
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
ﭘﯿﺶ« در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻪ او ﻟﻘب » ﺎﯾﻨﺪه ﻟﯿﮑﻮد در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« را داد .ﺎﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ »او ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ« .اﻣﺎ ،از ﻧﮕﺎه ﺳﻔﯿﺮ اﴎاﺋﯿﻞ،
ﺣﺒﯿب ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ »ﮐﺎرزار ﻧﻔﺮت« ﺷﺪه ﺑﻮد...

آن ﮔﺎه ﮐﻪ » ﮐﻮدن ﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ« اﻋﱰاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ،رﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺤﺚوﺟﺪل ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺪلﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
»ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻣﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ-اﴎاﺋﯿﻞ«  ،AIPACﻻﺑﯽ رﺳﻤﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻏﺎﻟﺒﺎ درﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد »ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋﻩ و دا ﯽ
ِاﻟﻨﺖ و ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ« اﺳﺖ .ﺎﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »او

ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ دﺷﻨﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺸﺖﴎﻫﻢ ﺷ را
"ﮐﻮدنﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ" ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﮐﻨﺎﯾﻪی او ﺑﻪواﮐﻨﺶ ِﻣ ِﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات

ﺎﯾﻨﺪﮔﺎنِ زن ﺑﺎ ِ
ﻟﺒﺎس ﮐﺎ ِر آﺑﯽ رﻧﮓ در اﻋﱰاض ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻗﺺ و آواز و ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮر »ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭘﴪان« در ﻓﻮرﯾﻪ
 ٢٠٢٠ﺑﻮد.

اﻣﺎ ،در اﯾﻦﺟﺎ ،اﻋﱰاف ﺻﻤﯿ ﻧﻪی ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﺪ .ﻣﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ
ای ،ﻣﺪﯾﺮ ﴍﮐﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺟﻮاﻫﺮ واﻧﺪوم اﺳﺖ .دو ﺗﻦ از زﻧﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎ
ﻟﺤﻨﯽ ﺗُﻨﺪ از ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎری-ژرژ ﺑﻮﻓﻪ» ،از

ﻧﮕﺎه ﺷ  ،زﻧﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪﺷﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻟﻔﺎﻇﯽﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﺒﺘﺬلﺗﺎن ﻣﻘﺎم آنﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﯿﺪ« .اﻣﺎ ،ﮐﻠِ ﻧﺘﯿﻦ ا ُوﺗ َﻦ ﮔﻔﺖ
»دادن ﻟﻘبِ "ﮐﻮدن ﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ" ﺑﻪ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ و
ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺰا«.
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ﺑﻪﻧﺪرت ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿب ﭘﺎﺳﺦدﻫﺪ .او ﮐﻪ ﻣﻨﺸﯽِ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنِ
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﻌﺎون ﮔﺮوه دوﺳﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ و ﻋضﻮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﺳﺎزی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،ﭘﯿﯿِﺮ ﮐﻮﺷﺎر ،ﴎﮐﻨﺴﻮل ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس از  ٢٠١٦ﺗﺎ  ٢٠١٩را ﺑﺮ ﴎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﻣﻘﱪهی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﻪ روی ﻣﺮدم،
ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻋﺎﺻﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ در ﺻﺨﺮه ﮐﻨﺪه
ﺷﺪه ،ﻣﺰار  ٣١ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻠﻨﺎی آدﯾﺎﺑِﻦ ]ﺣﺪﯾﺎب[ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﺗﻠﻤﻮد آﻣﺪه،
ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ،ﻧﺰدﯾﮏ دروازه دﻣﺸﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﴎزﻣﯿﻦ
اﺷﻐﺎﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ آنﺟﺎ را
ﻣﺤﺪود ﻧﮕﻬﺪارد .اﻣﺎ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ارﺗﺪﮐﺲ ﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در آن ﻣﺤﻞ آزاداﻧﻪ ﺎز ﮔﺰارﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮدهﻫﺎی آﻫﻨﯽ آن ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻫﺎﻣﻮر ِِﺷﻪ ،ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ ژﯾﻞ-وﯾﻠﯿﺎم ﮔﻮﻟﺪﻧﺎ ِدل ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺮوان راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن
اﴎاﺋﯿﻠﯽ ،ﺑﺮای اﺳﱰدا ِد اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻣﯿﯿﺮ ﺣﺒﯿب از اﻗﺪام آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺴﺶ اﺳﺖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﺳﺎل  ،٢٠١٩ﻣﯿﺮ در ﻣﻼءﻋﺎم ﺑﻪ
ﮐﻨﺴﻮل ﻓﺮاﻧﺴﻪ و وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
رادﯾﻮدوﻟﺘﯽ »ﻓﺮاﻧﺲ ا َِﻧﱰ« ،ﺗﻮﴎی ﺧﻮر اﯾﺪهآل وی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای در
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ او در
ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻧپﺬﯾﺮﻧﺪ .او ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻋﻘبﻧﺸﯿﻨﯽ ﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ از ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎنِ
ﻏﺰه در ﺑﻬﺎر  ،٢٠٢٠ﻋﮑﺴﯽ از ﺳﺎل  ٢٠١٧ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﮏ
ﻧﺪارﻧﺪ! ﺎﯾﻨﺪهای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ »دا ﺎ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ِارﻋﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"ﻣﯿﺎﺋﯿﻢ دﻧﺒﺎﻟﺖ ،ﻣﻮﺳﺎد ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ"« .ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺳﺎد را ﮐﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﻻﺑﯽ ﺣﺒﯿب ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺎﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
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ﻧﺸﺴﺘﯽ در ﺳﻔﺎرت ﻗﻄﺮ ،در ﺟﻠﻮ ﻫﻤﻪ ،ﮔﻮِﻧﺪال روﯾﺎر ،ﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎن ﻣﻮرﺑﯿﯿﺎن را
ﺑﻪ زدن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ »او را اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ« .ﮔﻮﯾﺎ روﯾﺎر ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
»ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻫﻞ ﺑﺮﺗﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﯽ .آدم ﺣﺴﺎﺑﺖ ﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻤﺸﻮ« .ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﺎﯾﻨﺪه
ﻋضﻮ »ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن« ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ »او از ﺗﺮورﯾﺴﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﻌﺘﻔﺪم ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ«.

ﯾﮑﯽ از ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋضﻮ ﺣﺰب اﮐ ﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »وﻗﺘﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺧﺖ-ﺑﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺣﺒﯿب ﴎاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد« .ﮔﺮوﻫﯽ
اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن او ﮐﻪ از »زﯾﺎده رویﻫﺎی« او
ﺑﺮآﺷﻮﺑﯿﺪه و در ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺒﻮن آزاد »ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻧﻔﺮتﺑﺎر« او ﺑﻪ ادﮔﺎر ﻣﻮرن را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را ﺗﺮﻏﯿب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﴍ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﯾﻮﻧﺎن و اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ اﯾﺪهﻫﺎی
او را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ اﯾﺪهﻫﺎی دوﺳﺖ او ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ را ،اﻣﺎ آﻧﺎن رای ﻧﺪادﻧﺪ...

ﻋضﻮ اﮐ ﯾﺖ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ]ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت[ ،ﺷﺎﯾﺪ اﮐ ﯾﺖ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی او ﮐﻤﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ .درواﻗﻊِ ،ﻣﯿِﺮ ﺣﺒﯿب ﻋضﻮ ﮔﺮوه ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ »اﺗﺤﺎد
دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آن ،ژان-ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﻻﮔﺎرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻﮔﺎرد ،ﭘﺲ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺎرﮐﻮزی و ﺳپﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻮآ ﻓﯿﻨﯿﻮن ،در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺑﻪ
اﮐ ﯾﺖ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺴب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ،ﺑﺎ ﺎﯾﻨﺪهای از
ﻫﻮاداران ﻣﺎﮐﺮون روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻮرد اﴎاﺋﯿﻞ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس اﺳﺖ.
ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،او در ﻣﺠﻠﺲ ،در ﺳﻨﺎ ﯾﺎ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮاﻓﯽﻫﺎ و ﻫ ﺎﺋﯽﻫﺎی ﻧﺎﺟﻮر ﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿب ﻣﻮﺟب رﺿﺎﯾﺖ ﻋﺪه زﯾﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺟ ع ﻧﺴﺒﯽ را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ
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و ﺳﻨﺎ در ﻣﻮرد »ﺑﻦ ﺑﺴﺖ« ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﺳﺎزی و ﺑﯿﺖ
اﳌﻘﺪس ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺗﻌﻬﺪات ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ
ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ اﴎاﺋﯿﻞ ﻫ ﻫﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﺗﺤﺮﮐﺎت ﯾﮏ ﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮذی،
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽﻫﺎی او ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ » ُﭘﺮﮔﻮﯾﺎن
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  i24Newsﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ دراﻫﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻧﺎم رادﯾﻮ  ،RMCرﺳﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ دراﻫﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
ﻣﯿﯿﺮ ﺣﺒﯿب ﻣﻬ ن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺪره ﺑِﺮﮐﻮف ،ﭼﻬﺮه
ﺗﺮاﻣپﯿﺴﻢ ﻣﺪل ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،و ﺟﻔﺖ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻮﻋﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻮ ﺗِﺮار از
ﻓﯿﮕﺎرو و ﻟﻮران ژوﻓ َﺮن در آن ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن وﻧﻈﺎ ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ
آﯾﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل » ،ﭘﻬپﺎدﻫﺎ« ورﺑﺎت ﻫﺎ
را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﮔﺮﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ،دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در آﻓﺮﯾﻘﺎ،
رﻗﯿب ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﺳﻠﺤﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪرﻏﻢ
رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺸﻮر ،در اﯾﻦ ردهﺑﻨﺪی» ،ﻣﻘﺎﻣﯽ« ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
دارد .ﮔﺮﭼﻪ دوﮐﺸﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،در زﻣﯿﻨﻪ
دﻓﺎﻋﯽ ]ﻧﻈﺎﻣﯽ[ اﻣﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ آن ﻫﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ
دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﴎاﺋﯿﻞ ﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺎﭘﯿﺪن ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را
»ﺑﺸﮑﻨﺪ« .اﻣﺎ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ،ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ،ﺑﻪ ِﻣ ِ
ﻠﮏ ِﻃﻠﻖِ ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﻓﺮوﺷﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﻌﻨﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
از زﻣﺎن ﭘﯿ ن ﻫﺎی اﺳﻠﻮ ،اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﮐﺮده اﺳﺖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ »ﺣﻔﺎﻇﺖ« از ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد.
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،اﻓﴪان و ﻣﺎﻣﻮران ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ارﺗﺶ ﮐﺎﻣﺮون در ﺷ ل آن ﮐﺸﻮر در
ﻧﱪد ﺑﺎ ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام ]»ﺟ ﻋﻪ اﻟﺴﻨﻪ اﻟﺪﻋﻮه و اﻟﺠﻬﺎد« ،ﻣﺘﺤﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪه و
ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻋﺶ[ .اﻣﺎ ،در ﺧﻮد ﯾﺎﺋﻮﻧﺪه ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی »ﻓﺮاﻧﺲ
آﻓﺮﯾﻘﺎ« ]ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﻮاﺳﺘﻌ ری ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ[ ،ﻣﺰدوران اﴎاﺋﯿﻞ از
دﯾﺮﺑﺎز ،ﮔﺮدان ﴐﺑﺘﯽ ﮐﺎﻣﺮون  ،BIRواﺣﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ وﯾﮋﻩ زﯾﺮﻓﺮﻣﺎنِ ﭘُﻞ ﺑﯿﺎ )رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر( را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﴍﮐﺖ ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدان ﺗﺠﻬﯿﺰات و از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
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ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮون ﻣﺸﱰی ﺳﻨﺘﯽﺷﺎن اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس
ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :در ﺑﺎزار آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ

اﮐﻨﻮن ،ﮐﺎﻣﻼ درﻣﺨﻤﺼﻪ ﮔﯿﺮﮐﺮده اﯾﻢ .در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ
درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ،زﯾﻤﺒﺎوه و ﻣﺎﻻوی ،اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺗﺎ ِﻟﺲ و َﺳﻔﺮان دﭼﺎر دودﺳﺘﮕﯽ اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ«.
آﺧﺮﴎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت واروﻧﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ :در ﺳﺎل ﻫﺎی
 ١٩٥٠و  ١٩٦٠ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ .اﻣﺮوز ،اﴎاﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺮ ِ
اﻗﺒﺖ ﺳﺎﯾﱪی ،ﻫﻮاﭘﯿ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺧﻠﺒﺎن )ﭘﻬپﺎد( و ﺣﺘﯽ ﴎﺑﺎزان روﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮور وﺳﻮاس آﻣﯿﺰ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرد .و اﮔﺮ ﻻﺑﯽ ﮔﺮان اِﻟﻨِﺖ و ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ »ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ« ﺑﯿﻦ
دو ﮐﺸﻮر ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ زﺑﺎن دور از ﺗﻌﺎرف ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد:
»ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﻠﺤﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﭘﺎ ﺗﻮ ﮐﻔﺶ ﻣﻦ ﺑﮑﻨﺪ«،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﻮا ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوه ،ﻧﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷ رﻗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ،اﺑﺘﺪا
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﯽ داﻧﻢ« .ﺎﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ »ﺧﻮب ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻃﻼع زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ« .آری ﺑ ِ
ِﻨﺴﻤﻬﻮن ،ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻨﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ »ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد «.و ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد« .ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻮ ِو ِرﻩ ،از »دﯾﺪﺑﺎن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ »ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ )ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﴎار
دﻓﺎﻋﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ "اﴎار ﺗﺠﺎرﺗﯽ"( ١٧ﮐﺎﻣﻼ دردﴎ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ«.
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ﴍ ﮐﺖ اِﻟﺒﯿﺖ ،ﻃﺮاح ِ
راﺑﻂ اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿب ،ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨب ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﴎاﺋﯿﻞ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺨﻔﯽ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎرت در ﻓﻨﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ و اَﻧﻔﻮ َوﻟﻮرﯾﺰاﺳﯿﻮن ،(Scorpion) «١٨ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﱰاﺗﮋی ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻗﺮاردارد ،ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺋﯽ آن ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮردروﻫﺎی زرهﭘﻮش و ﻣﻌﺮﻓﯽ زرهﭘﻮش »ﮔﺮﯾﻔﻮن« ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ٢٠٢١درﺳﺎﺣﻞ ﺻﺤﺮا ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ .ﻣﻮﺗﻮر اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ر ِ
اﺑﻂ ﻣﺸﱰﮐﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﴎﺑﺎزان ﺑﺮ
روی ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻬپﺎدﻫﺎ و رﺑﺎتﻫﺎ اﻣﮑﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی دﺷﻤﻦ
را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﴎﺑﺎزان ﺳﺒﮏﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺗﺎ  ٣٨ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٤٠ﮐﯿﻠﻮ در ﻃﻮل
ﺟﻨﮓ  .١٩١٤-١٩١٨ﻫﻨﻮز راه ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﯾﮏ ﴎﺑﺎز ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﯽ ﭘﯽ اس ،اﺳﻠﺤﻪ و ﻗﻤﻘﻤﻪاش را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﮏ راﺑﻂ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﯾﮏ
ﭘﻬﺒﺎد ﺑﺮای ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ او را راﻫﻨ ﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻗﺎﻃﺮرﺑﺎت ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
را ﺣﻤﻞ و درﺻﻮرت ﻟﺰوم ،زﺧﻤﯽﻫﺎ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

دﺳﺘﮕﺎه ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،
و ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎه راﺑﻂ در ﻗﻠب ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺨﻔﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻗﺮاردارد.

او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ »اﯾﺪه ﻣﺮﮐﺰی اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ﺟﻨﮓ ﺑﯽﺻﺪا اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن
اﺣﱰاز از ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﴎﺑﺎزان ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮏ ،ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ،ﯾﮏ ﭘﻬﺒﺎد،
ﯾﮏ رﺑﺎت و ﯾﮏ ﴎﺑﺎز در ﺟﺒﻬﻪ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﻧﯿﺰ
 Infovalorisation - ١٨اﻧﻔﻮوﻟﻮرﯾﺰﺗﺴﯿﻮن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳب از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .م
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ﴍﮐﺖ اﴎاﺋﯿﻠﯽ اﻟﺒﯿﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای
ﮐﺴب ﮐﺮده ،ﴍاﮐﺖ دارﻧﺪ«.

»ﻓﻦ ﭘﻬپﺎدی را ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬپﺎدﻫﺎ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﺴب
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﯾﻔﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺎدﺷﺪه
اﻓﺰود ﮐﻪ »در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی ،اﴎاﺋﯿﻞ ﯾﮏ ﻗﺪم ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .اﺑﺘﺪا،

ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻬپﺎدﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺻﺪاﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ در ﻣﻮردش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ،ﮐﻮﭼﮏﮐﺮدن ﭘﻬپﺎدﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﻬپﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﴩه

ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺟﯿﻤﺰﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺟب ﴎﮔﺮﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﮐﺎراﺋﯽ دارﻧﺪ و ارﺗﺶ
اﴎاﺋﯿﻞ آنﻫﺎ را در ﻏﺰه آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
»ﻓﻦ ﭘﻬپﺎدی را ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .آﺧﺮﴎ ،ﺣﺬف ردﭘﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و
ردﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی »دﺷﻤﻦ« اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺪاﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﻗﻠب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ﻗﺮار دارد .ﻫ ن ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ »ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ

اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺷ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،درﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷ رد او را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .اﴎاﺋﯿﻠﯽ
ﻫﺎ ﺑﻠﺪﻧﺪ ازﻧﻈﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎرازﯾﺖ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ،اﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﺳﮑﻮت ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺧﱰاﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎده
ﺑﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﮐﻨﱰل و
ﴎﮐﻮب در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻏﺰه ﮐﺴب ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﯿﺮوی
زﻣﯿﻨﯽ و ارﺗﺶ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺸﱰﯾﺎن آن ،ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﻟﺬا ،ﺷﮕﻔﺖ آور ﻧﯿﺴﺖ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ،اﺑﻮﻇﺒﯽ اﺳﺖ.
از دﯾﺮﺑﺎز ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺸﱰی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اواﺧﺮ از دوﺳﺘﺎن اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷ ر ﻣﯽرود.

76

ﻓﺮاﺗﺮ از آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﺧﺎرج از اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ،ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﴎاﺋﯿﻞ ﴍﮐﺖ اﻟﺒﯿﺖ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻨﱰل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
دوره  ،٢٠١٩-٢٠١٠ﺑﻪ ﻣﻮﺟب ﮔﺰارش وزارت دﻓﺎع ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻓﺮوش
اﺳﻠﺤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻌﺎدل  ٢٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات
ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ) ٨/٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد( ،ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
) ٤/٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد( ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ) ٤/١ﻣﯿﻠﯿﺎرد( و ﻣﴫ ) ٦/٦ﻣﯿﻠﯿﺎرد( ،ﻣﯿﺰان ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﱪﺳﮑﻮرﯾﺘﯽ )اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ( ﮐﻪ
اﴎاﺋﯿﻞ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﻤﺪه اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﺑﺮآوردی درﺑﺎره
ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد .ﻫﺎﻧﺮی ﮐﻮﮐﯿِﺮﻣﻦ ،رﺋﯿﺲ اﻃﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد »ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در آﻣﺎر
رﺳﻤﯽ وارد ﯽﺷﻮﻧﺪ«.

ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ٢٠٠٠
در آﻏﺎز ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  ،٢٠٠٠ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ
ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ،در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻬپﺎدﻫﺎ ازﴎﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
»درآنﻫﻨﮕﺎم ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .زﯾﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد در

زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋﻩ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ و
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮده و ﭘﺮﴎوﺻﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﴩﻓﺖ
ﮐﻨﺪ .درآن زﻣﺎن ،اﴎاﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻬپﺎدﻫﺎ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
اﻏﻠب ﺳﺎﺧﺖ آﳌﺎن اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آنﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ«.

در آن ﻫﻨﮕﺎم ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺎﯾﺎنِ ﺻﻨﻌﺘﺶ ،ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ واردات
ﭘﻬپﺎد داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ،ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺳﺎرﮐﻮزی ﮐﻪ ﺑﻪ داﺷ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻮادار
اﴎاﺋﯿﻞ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ،ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﺪه در راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
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اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ ارﺗﺶ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻬپﺎدﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد .ﻓﺮِدرﯾﮏ
ِ
آﻧﺴﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺸﺎور« ﺑﺮای »ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ« وزارت دﻓﺎع ﮐﺎرﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »درواﻗﻊ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﯽ در دوران دوﻟﺖ ژاک ﺷﯿﺮاک و

دوﻣﯿﻨﯿﮏ وﯾﻠپَﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ٢٠٠٥-٢٠٠٦ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪ .ﺷﯿﺮاک ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آرﯾِﻞ
ﺷﺎرون واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪهاش ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٢٠٠٥ﺷﻬﺮکﻫﺎی
اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻏﺰه را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﯾﻠپَﻦ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﯿﺮاک را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘ د ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در آن دوره ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ
از ﻧﻈﺮ ﭘﻬپﺎد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﺑﺎ ﭘﺮاﮔ ﺗﯿﺴﻢ ﺷﯿﺮاک ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﻣضﺎ ﺷﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آن دوره ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در ﻋﺮاق ،ﺷﯿﺮاک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را آﺳﺎنﺗﺮ ﺳﺎزد .از ﻫ نزﻣﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻬپﺎدﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺴب اﻣﺘﯿﺎز آنﻫﺎ ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ
اﯾﻦ ﭘﻬپﺎدﻫﺎ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎی داﺳﻮ ،اﯾﺮﺑﺎس ،ﺳﺎژِم )ﻧﺎم
ﭘﯿﺸﯿ ِﻦ َﺳﻔﺮان( ،اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﻬپﺎدﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ »ﻋﻘﺎب« در ﺳﺎل  ٢٠٠٧و ِﻫﺮون
در ﺳﺎل  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .وﯾﻠپَﻦ و ﺷﯿﺮاک از اﺣﯿﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ
ِ
اوروﮐﻮﭘﱰ )از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﺮﺑﺎس( اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺶ
ﺳﻮد ﺑﺮده و ﺑﻪ ﴍﮐﺖ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ِ
ﭘﺎﻧﱰ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﻧﺎم آﺗﺎﻟِﻒ
)ﺧﻔﺎش( ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿ ﻫﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏ
ﻫﺎیﺷﺎن( دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻗﯿﻤﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ MBDA ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه
اروﭘﺎﺋﯽِ ﻣﻮﺷﮏ ﮐﻪ اﯾﺮﺑﺎس و ﴍﮐﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ  ،BEAﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻬﺎﻣﺪار آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ٣٧و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪ( ،ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻬ ت ﮐﻨﱰل از راه
دور و ﻣﻮﺷﮏ ِ
ﺿﺪ ِ
ﺗﺎﻧﮏ اِﺳپﺎﯾﮏ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﺎرﮐﻮزی ،ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهی ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺴﯽ
ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺮﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺳﺎرﮐﻮزی از ﻫ ن اﺑﺘﺪای رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮریاش در ﺳﺎل » ٢٠٠٧ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽ
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ« .در ﺳﺎل  ،٢٠٠٨ﺳﺎرﮐﻮزی
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»ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ« ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و دﯾﺪاری ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دوﮐﺸﻮر ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﴎﮐﻼﻧﱰ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ]ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮﮐﺸﻮری ﭘﯿﺸﯿﻦِ ﺳﺎرﮐﻮزی.م[ ﮐﻪ در ﺳﺎل ،٢٠٠٦
واﺑﺴﺘﻪ اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻞ آوﯾﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋﻩ
ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺴﱰش ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪار از اﴎاﺋﯿﻞ
در ژوﺋﻦ  ،٢٠٠٨ﺳﺎرﮐﻮزی ﭘﯿ ﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻣضﺎ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﯿ ن ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﺋﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ روﺑﺮو ﺷﺪ و
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾب ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮارﺷﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻬپﺎد ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮏ

ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت» ،ﻫﺮ ﭘﻬپﺎد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎ ﺑﺮای
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﻮد را دارد« .دو ﻣﺪل ﻣﺸﻬﻮر

اﴎاﺋﯿﻠﯽ در ﺑﺎزار ،ﯾﮑﯽ ِﻫﺮ ِﻣﺲ  ٩٠٠ﺳﺎﺧﺖ ﴍﮐﺖ اِﻟﺒﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ٢٠١٢
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺷﯿﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﻮﯾﺲ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﴎﮐﻮب »ﺷﻮرشﻫﺎ« ﺗﺨﺼﺺ دارد .ﻣﺪل دﯾﮕﺮ،
ِﻫﺮون ﺳﺎﺧﺖ ﴍﮐﺖ ﻫﻮاﻓضﺎی اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ
رﺳﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺮاﮐﺶ و ﺗﻮﻧﺲ .اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋﻩی آن ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ ﭘﺮواز آن ﺑﺮای
 ٤٨ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻬپﺎدﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﴍﮐﺖ ﺗﺎﻟِﺲ و اﻟﺒﯿﺖ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪلﻫﺎی واچ ﮐﯿ ِپﺮ و ﻫﺮﻣﺲ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻬپﺎد ﻫﺎرﻓﺎﻧﮓ ،ﻫﺮون  ١و ﻫﺮون
ﺗﯽ ﭘﯽ ،ﺑﯿﻦ ﴍﮐﺖ اﯾﺮﺑﺎس و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓضﺎی اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﭘﻬپﺎد ﭘَﱰوﻟِﺮ ،ﺳﺎﺧﺖ
َﺳﻔﺮان ،ﻣﺪﯾﻮن ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺳﺎژم )ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻔﺮان( و اﻟﺒﯿﺖ در ﺳﺎل  ٢٠١٠اﺳﺖ.
و ﺗﺠﺎرت ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ و ﭼﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اداﻣﻪ دارد .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺑﻨﮕﺎه اروﭘﺎﺋﯽ
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﴪﺳﯿﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐب از اﯾﺮﺑﺎس و »ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓضﺎی
اﴎاﺋﯿﻞ« از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و اﻟﺒﯿﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﭘﻬپﺎدﻫﺎی ﻫﺮون و ﻫﺮﻣﺲ ﺟﻬﺖ
ﮐﻨﱰل ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ﺳﻔﺎرش داد .روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ
ﮔﺎردﯾﻦ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ارزش دو ﻗﺮارداد ﺑﻪ  ٥٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو )ﻫﺮﮐﺪام( ﻣﯽ رﺳﺪ.
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رﺑﺎت -ﻗﺎﻃﺮﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ در ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎ
آﺧﺮﴎ ،ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﴍﮐﺖ اﴎاﺋﯿﻠﯽ »روﺑﺎﺗﯿﻢ« ،رﺑﺎتﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
»ﻗﺎﻃﺮ روﺑﺎت« ﺳﻔﺎرش داده ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺧﻤﯽﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎتﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﯿﺎت »ﺑﺎرﮐﺎن« در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ٢٠٢٠در ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺤﺮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻠﻪ » َﭼﻠِﻨﺞ« ﮐﻪ از وﺟﻮد اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دادوﺳﺘﺪ در ﺧﻔﺎ ﻣﻮﺟب ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ
ﻃﺮﻓﺪاران رﺑﺎﺗﯿﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮاﻧﺴﻮی
 CNIMﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه اﺳﺘﻮﻧﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﻠﺮِم ﺳﺎزﻧﺪه روﺑﺎتﻫﺎی » ِ ﯿﺲ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭼﻨﺪﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﭼﻠﻨﺞ« ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ رﺑﺎﺗﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺴب ﺑﺎزار ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ
»ﻓﺮﯾب ﮐﺎر ﭼﻨﺪﭼﻬﺮه« ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ راﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از روش
ﻫﺎی راﯾﺞ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ اﴎاﺋﯿﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزار
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻊ ،اﯾﻦ ﴍﮐﺖ از ﮐﺎرزار ﮔﺴﱰده ﻻﺑﯽ
ﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺧﺸﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی دﻟﯿﻞ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد :رﺑﺎﺗﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ،
اﺧﯿﺮا ً از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ در ﭼﯿﻦ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﻣﺤﺎﻓﻞ دﻓﺎﻋﯽ از اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ،ﭼﯿﻦ
و اﴎاﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻓﺮوش ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی دو ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺒﺜﺎت در ﺧﻔﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و از ﺟﻨﺒﻪ رﺳﻤﯽ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ دو دوﻟﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺑﺰرگ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ :ﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اورواِﺳﺘﻮری ،اوروﻧﺎوال ،ﺑﻮرژِﻩ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽﭘُﻮل در ﻣﻮرد اﻣﻮر
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔظ ﻧﻈﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ .و اﴎاﺋﯿﻞ ﺣضﻮری ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دارد :ﭘﯿﺮو آﻣﺎری
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ﮐﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻮ ِورِﻩ ﺑﻪدﺳﺖ آورده ،در اورواﺳﺘﻮری ﺳﺎل  ٥١ ،٢٠١٦ﴍﮐﺖ اﴎاﺋﯿﻠﯽ
ﺣضﻮر داﺷﺘﻨﺪ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در  ١٩٩٨ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ  ١٧ﺑﻮد( .اﴎاﺋﯿﻞ در ﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﯿﻠﯽﭘ ُﻮل ﻫﻢ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺖ ١٦ :ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در  ١٩٩٧وﻟﯽ ﺣضﻮر
 ٥٧ﴍﮐﺖ در .٢٠١٥
از ﺳﻮﺋﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺨﺶ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎران اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ او دﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
»اﻓﺮادی دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ و اﻏﻠب ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان

ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ در آن ﴍﮐﺖ دارﻧﺪ ،آﮔﺎه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.

ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی رزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارﻧﺪ .در ژوﺋﯿﻪ ،٢٠١٨
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﱰک ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻮن و ﺟﺰﯾﺮه ﮐُﺮس
)ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ( در ﺣضﻮر رﺋﯿﺴﺎن ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ دو ﮐﺸﻮر ،درﯾﺎﺳﺎﻻر اﻟﯽ ﺷﺎوﯾﺖ و
درﯾﺎﺳﺎﻻر ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﭘﺮازوک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رزﻣﺎﯾﺶ دو ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ
از ﺳﺎل  ١٩٦٣ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻫﻮاﺋﯽ ﻣﺸﱰک ﻗﺒﻼً در ﻧﻮاﻣﱪ  ٢٠١٦در ﮐُﺮس
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪرﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت )ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ( ،اﴎاﺋﯿﻞ دوﺳﺖ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﺳﺖ .ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺷﻨﻮد اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ »ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارد«.
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ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻧﯿﺰ ﴎوﯾﺲ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻓﻨﻮن
ﭘ ﯿﴩﻓﺘﻪ )ﻫﺎی ﺗِﮏ( اﴎاﺋﯿﻞ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﺎ ﯾﱪ ﺳﮑﻮرﯾﺘﯽ )اﻣﻨﯿﺘﯽ( ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﴎﮐﻮب ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎﺳﺖ .ﻓضﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﴎاﺋﯿﻞ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﮔﺸﺖ وﮔﺬار در درازای ﮐﺮاﻧﻪ آب ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .در ﺑﻬﺎر ،٢٠١٩
در دﻫﺎﻧﻪی ﺑﻨﺪر وان )اﺳﺘﺎن ﻣﻮرﺑﯿﯿﺎن( ﻗﺪم ﻣﯽزدم ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﺳﮑﻠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺮدهﻫﺎی دﯾﻮارﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی »ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻼﺳﺖ« ،در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪی
ِ
ﴍﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣپﻮزﯾﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اروﭘﺎ ،ﭘﺮﭼﻢ اﴎاﺋﯿﻞ را دﯾﺪم .اﯾﻦ
و ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻧﺪهی ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی دوﺑﺪﻧﻪی
اﻓﺴﺎﻧﻪﯾﯽ اﺳﺖ .ﴍﮐﺖ »ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻼﺳﺖ« ﺑﻪ ﮐﻤپﺎﻧﯽ ﺳﻮﯾﺴﯽ »ﮐﺎرﺑﻮﻣﺎن« ﺗﻌﻠﻖ
دارد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﺑﻮد ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ »آﻟﯿﺲ« ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻮاﭘﯿ ی
اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ اﻣضﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ اﴎاﺋﯿﻠﯽ » «Eviation Aircraftاﺑﺪاع ﮐﺮدهﺑﻮد و
در ژوﺋﻦ  ٢٠١٩در ﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓضﺎﺋﯽ ﺑﻮرژﻩ ﺑﻪ ﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ »اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻮاﭘﯿ ﺳﺎزی« ﮐﻪ دو ﴍﮐﺖ اﴎاﺋﯿﻠﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﯾﺎری ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﴍﮐﺖ »داﺳﻮﺳﯿﺴﺘﻢ« رﻫﱪ ﺟﻬﺎﻧﯽ »ﻣﺪل
ﺳﺎزی ﻋﻠﻤﯽ«» ،ﺑﺎ ذﮐﺎوت« ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﴎاز ﭘﺎ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ازآنزﻣﺎن ،آﻟﯿﺲ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﴍﮐﺖ  ٢٠٠ Eviationﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
از ﯾﮏ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺳﻨﮕﺎﭘﻮری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ٩٢
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ﻓﺮوﻧﺪ آﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻔﺎرش داده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﻮاﭘﯿ ی ﮐﻮﭼﮏ  ٩ﻧﻔﺮه در ﺳﺎل  ٢٠٢٣ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﯾﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود :اﺳﺘﺎرتآپ
ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ اﺷﺘﻬﺎﻫﺎ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻞ آوﯾﻮ
ﮔﻔﺖ» ،اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺎزﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ارﺗﺶ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد«.

دﯾپﻠ ت ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :وﺟﻮد ﴍﯾﮑﺎن ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪد از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز راﺑﻄﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﴍﮐﺖﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ« .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻻﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ،

ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﭘﺎرﯾﺲ
ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ دارﻧﺪ )در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺷ ی آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( .ﻫﻮاﭘﯿ ﺋﯽ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﮑﻪ زﻧﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ؛
ﮐﺎرداﻧﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮحرﯾﺰی ﻫﻮاﭘﯿ ﻫﺎی ﺑﺪونﺧﻠﺒﺎن )ﭘﻬپﺎد( اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮد را دادهاﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪی آن را ارﺗﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ٦٠٠٠
ﴍﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺣﺎﴐ در اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﻢ .وﻟﯽ از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﯿﺸﮕﺎن
از اﻧﺠﺎم آن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ«.
دﯾپﻠ ﺳﯽ اﺳﺘﺎرت -آپ ﻫﺎ

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﯿﭻ و ِ
ﻣﻠﺖ اﺳﺘﺎرت-آپ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ اﺳﺖُ .روﻧﯽ ﺑﺮو َﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
»ﺑﺮﭼﺴبِ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﺎرت آپ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت .ﻣﺎﮐﺮون از آن
ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﻮﻧﺪ« .او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪشآوری
ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﴎﺧﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺧﺰاﻧﻪداری در آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﺶ
درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ژوﺋﻦ  ٢٠٢٠ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ ،ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ از
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﺳﺘﻌ ری ﯽزﻧﺪ .و دﻓﱰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻞ آوﯾﻮ
ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای وزارت داراﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ
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ﻫﻤﻮارﮐﺮدن راه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺰاران ﴍﮐﺖ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻞآوﯾﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺣﺘﯽ ،ﯾﮏ ﴍﮐﺖ ﺑﺰرگ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ واﺑﺴﺘﻪ در اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻨﺎن زﯾﺮﻧﻈﺮﮔﺮﻓ روﯾﺪادﻫﺎ ،ﮐﺴبِ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ وﺧﺮﯾﺪن
ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﺿﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻧﺒﻮد« .ﻫﺎﻧﺮی

ﮐﻮﮐﯿﯿِﺮ َﻣﻦ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ اﴎاﺋﯿﻞ-ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪbusiness » :
»] «is businessﺣﺴﺎب ﺣﺴﺎب اﺳﺖ ﮐﺎﮐﺎ ﺑﺮادر«[ .ﯾﮏ ﻓﺮد آﮔﺎه ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺳﺎده
اﺳﺖ :اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﻨﻮن ﭘﯿﴩﻓﺘﻪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«» .ﴍﮐﺖﻫﺎ ﻫﯿﭻ

ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎزار
ﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﻫ نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮام اَ ِﭘﻠﺒﻮم ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ اﴎاﺋﯿﻠﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١٩در
ﺟﻤﻊِ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺗﺎﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦﺟﺎ ،ﻣﺤﺪوﯾﺘﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد« .١٩
ﻫﺎﻧﺮی ﮐﯿﻮﮐﺮﻣﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ »ﯾﮏ دﯾپﻠ ﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ رﻓ ﺑﻪﭘﯿﺶ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .واﻧﮕﻬﯽ ،ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮ ِﻣﺮ ،وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮﮐﺮدن
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﴎاﺋﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎﺋﯽ از ﴍﮐﺖﻫﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی را در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﱪﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ«.

ﻫﻤﭽﻮن اِﻟﻨِﺖ ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ اﴎاﺋﯿﻞ-ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارد ﺳﻔﺮﻫﺎی
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﺮﺗﯿبدﻫﺪ .ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ آن  Israël Valleyﺑﻪﻃﻮر روزﻣﺮه
از ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﻮن ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ )ﻫﺎی ﺗِﮏ( و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﮔﺰارش ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎﻋﻼﻗﻪ ﭼﺸﻢِ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮاﮐﺶ
دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

١٩

 -روزﻧﺎﻣﻪ "ﻏﺮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ" ) ،(Ouest-Franceﺷ ره  ١٤اﮐﺘﱪ ٢٠١٨
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ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﻋﻔﻮﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ« ﻧﺮماﻓﺮاز ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ِﭘﮕﺎﺳﻮس ﮐﻪ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﴎاﺋﯿﻠﯽ » ٢٠«NSOﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺳﺎل ٢٠١٧
آن را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺶ از
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺂﺗﯽ ﻣﻮﻧﺠﯿب ،ﻣﻮرخ و ﮐُﻨِﺸﮕﺮ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ راﺿﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﺳﺖ .اِﯾﺘﺎی َﻣﮏ ،وﮐﯿﻞ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﮕﺎﺳﻮس را ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ِ
روﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﭼﻨﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ »در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ،ﻣﺎﻧﺪﻻی آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶ ازآن ﮐﻪ ﺧﻮد او
ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﻻ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
در ﻣﻮرد اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫ ن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از
ﭼﻬﻞ ﴍﮐﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ »ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ« ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
»ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ،ﻓﮑﺮ ﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،آن را

درﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﺎر ﺑﺰﻧﯽ .اﴎاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﱪی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ در آن ﴍﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﴍﮐﺖﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ازﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ« .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﴍﮐﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ »اﺑﺰار«ی
ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ
اﻗب »ﴍﯾﮑﺎن« و ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮ ِ

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﴎاﺋﯿﻞ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗب ﺑﻮد،
ِ
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﱪی ﺑﺎزار ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ  NSOو ﯾﮑﺎن  ٨٢٠٠ﯽﺷﻮد« .ﯾﮑﺎن  ٨٢٠٠ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺎﯾﱪی اﺳﺖ
دارای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ٧٥٠٠ﻧﻔﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﺳﺖ .او اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ» :ﻧﻮدوﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﴍﮐﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﻓﺎﻋﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  %٥در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻬﺎﺟﻢ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺮوس ﯾﺎ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮس .واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﺎ
اﻣﺎرات و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻮد .ﻣﻦ اﴎاﺋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ
 - ٢٠در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺑﻪ ﮐﻨﱰل ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ دراﻣﺪ وﻟﯽ دﻓﱰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ان ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻞ آوﯾﻮ ﻗﺮار دارد.
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ﺳﺎﮐﻦ دوﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﴍﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺎد ﭘﯿﺶ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ« .اﴎاﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ
ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮ در ﺟﻬﺎن اول اﺳﺖ )ﮐﻪ در ﴎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  Faudaﺑﻪ آن ﻓﺨﺮ ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ( ﮐﻪ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،رﺑﺎت ﻫﺎ و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻫﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﻫ ن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻓﺰود »اﯾﻦ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋو ،رﻧﻮ و ﻓﻮرِﺳﯿﺎ را ﺟﻠب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎزا ِر ﺑﺰرگ
آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و دهﻫﺎﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽارزد و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻫﺎﻧﺮی ﮐﯿﻮﮐﺮﻣﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ »آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وزﻧﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ،
ﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ا َ ِﭘﻞ ،آﻣﺎزون ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﯾﱰ و ﻏﯿﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﺮده وﻣﺮﮐﺰﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺰاران ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎرت
آپﻫﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .درواﻗﻌﯿﺖ ٣٥٠ ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

ﴍﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎزﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ  ٤/٩درﺻﺪ
»ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ« و دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺷﻐﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺰاﻧﻪ
داری ﺑﺪون اﺷﺎره ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ارﺗﺶ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽِ آن ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﺑﺎر اﯾﻦ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیِ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﴍﮐﺖﻫﺎ ،ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ارﺗﺶ و ادارهﻫﺎ ﺗضﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻞآوﯾﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ،
وزﻧﻪی دوﻟﺖ در اﴎاﺋﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﱰی اوﺳﺖ«.
از ﴍﮐﺖ ﺗﺎﻟِﺲ ﺗﺎ ُﺳﻮ ِدﮐﺴﻮ و اﯾﺮﺑﺎس
درﭼﻨﯿﻦﺣﺎﻟﺘﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺻﻒ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
در ﺳﺎل  ٢٠١٨ﻫﻔﺘﺎدوﻫﺸﺖ درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﴍﮐﺖﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻮن »اِل ِو اِم ﻫﺎش«» ،ﺗﺎﻟِﺲ«» ،ﻫﺎواس« و
»ﻓﻮرِﺳﯿﺎ« را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ »اِس ﺗﯽ
ﻣﯿﮑﺮواﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﺲ«» ،رﻧﻮ-ﻧﯿﺴﺎن« ﯾﺎ »اوراﻧﮋ« را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ در
»ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ« و ﴍﯾﮑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن »اِﻧﮋی«» ،واﻟِﺌﻮ«،
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»اﯾﺮﺑﺎس«» ،ﺗﺎﻟِﺲ« ﯾﺎ »آﻟِﺴﺘﻮم« ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻌﺒﻪ ﴍﮐﺖ ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ
»اﻟﮑﱰﯾﺴﺘﻪ دو ﻓﺮاﻧﺲ« در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ داﺷ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻓﺘﻮ ُوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ در ﺻﺤﺮای ﻧِ ِﮕﻮ در ردﯾﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮاردارد .ﮐﻤپﺎﻧﯽﻫﺎی »ﺗﻮﺗﺎل« و
» ُﺳﻮ ِدﮐﺴﻮ« ﻧﯿﺰ ﺣضﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ دارﻧﺪ .ﺷﻌﺒﻪی ﻣﺤﻠﯽِ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی
اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤپﺎﻧﯽ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﱰاک ﺑﺎ »ﺗﻮﺗﺎل اِرِن« ﭘﻨﺞ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی دارد .ﺳﻮدﮐﺴﻮ ،رﺗﺒﻪی ﻧﺨﺴﺖ در رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ،
ﻫﺰاران ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽاش دارد و ﺑﻪ اداره رﺳﺘﻮران ﭘﺎرﳌﺎن اﴎاﺋﯿﻞ
ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰﺷﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم » «cac40ﻗﺮار
دارﻧﺪ در اﴎاﺋﯿﻞ ﺣضﻮر وﯾﮋﻩای دارﻧﺪ :ﻧﻈﯿﺮ »آﻟﺘﯿﺲ«» ،ﭘﻮﺑﻠﯿﺴﯿﺲ«» ،اورِآل«،
»داﻧﻮن« و »ا ُوراﻧﮋ« )ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .ﭘﻮﺑﻠﯿﺴﯿﺲ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪار
آن اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺑَ َﺪ ِﻧﱰ اﺳﺖ ،رﺗﺒﻪ اول ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮده و دارای
ده آژاﻧﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ و ﴍﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿ ﺋﯽ ال آل» .آﻟﺘﯿﺴﯽ« ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ دراﻫﯽ،
ﺻﺎﺣب ﴍﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ »اِس اِف اِر« و رادﯾﻮﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »ﺑﯽ اف ام« در ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣب ﮔﺮوه »ﻫﺎت« )ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﮐﺎﺑﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﺪاری-ﺷﻨﯿﺪاری( و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﱪی »آی  «٢٤اﺳﺖ .داﻧﻮن دوﻣﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﴍﮐﺖ »اﯾﱰاوس«،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ داﺷ در  %٢٠ﴎﻣﺎﯾﻪ،
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎی ﮔﺮوه را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺖ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ اورِآل ،رﻫﱪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺶ و
زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎ داﺷ ﺷﺒﮑﻪای از »ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن« ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋضﻮ »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮب« را در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،دور زﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﴎاﺋﯿﻞ ﺣﻔظ
ﮐﻨﺪ  .٢١اﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب روﻧﻖ ﺑﺴﯿﺎر دارد درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷ
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 ١١٠٠ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺎﴏﯾﻪ ،رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم
آراﯾﺸﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ را دارد.
اﻗﺘﺼﺎد اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮق
ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ،ﻣﺎﺳﺖ و ﮐِﺮِمﻫﺎی زﯾﺒﺎﺋﯽ ،ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺎدهﻫﺎی وﯾﮋﻩ اﯾﻦ ﺷﻬﺮکﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺳﻮدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق
ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻏﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽرﯾﺰد.
زدوﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﺳﺎزی

ﴎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﺑﺎﯾﮑﻮتﮐﺮدن
ﯾﮏ ﮐُﻨِﺸﮕﺮ ﺣﺎﻣﯽِ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪِ » :
ﻫﻤﻪ  ٤٠ﴍﮐﺖ اول ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﺮم ﯽﮐﻨﯿﻢ« .در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ »اﻧﺠﻤﻦ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ«»" ،ﻟﯿﮓ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ« ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی س ژ ت و »ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ« در ﺑﻬﺎر  ٢٠١٧ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ،اﺧﺘﻼط
اﻗﺘﺼﺎدی اﴎاﺋﯿﻞ و ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ ]ی اﺷﻐﺎﻟﯽ[ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏ » ،«BNP Paribasﺑﺎﻧﮏ »ﺳﻮﺳﯿﺘﻪ ِژﻧِﺮال« ،ﺑﺎﻧﮏ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺸﺎورزی،
) BPSEﻧﺎﺗﯿﮑﺴﯿﺲ( و ﺑﯿﻤﻪ آﮐﺴﺎ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺷﻬﺮکﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ،اﯾﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻔﯿﻒ ﻇﺎﻫﺮا ً اداﻣﻪ دارد .ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﻪ آﮐﺴﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع داد ﮐﻪ آﮐﺴﺎ ﻓﻘﻂ از ﮔﺮوه اِﻟﺒﯿﺖ ،ﻏﻮل اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪهاﺳﺖ» :آﮐﺴﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ،اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺎﻟﯽ ﯽدﻫﺪ .در ﺳﺎل  ٢٠١٨و درﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺎن درﺑﺎره ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﻮرد
ﻣﺸﺎﺟﺮه ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ "اﻟﺒﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ" ﯾﮏ ﴍﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ب ﺷﻮﺧﻪای را
ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را از آن ﴍﮐﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ«.
در ﻓﻬﺮﺳﺖ  ١١٢ﴍﮐﺘﯽ ﮐﻪ »در ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﺳﺘﻌ ری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷ ر ﻣﯽآﯾﺪ« و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻓﻮرﯾﻪ
 ٢٠٢٠ﻣﻨﺘﴩﮐﺮده ،ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﴍﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ Egis» :اژﯾﺲ«،
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» «Egis Railاز ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی  ٧٥درﺻﺪی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺴﯿﺎر دوﻟﺘﯽِ »ﺻﻨﺪوق ﺳپﺮدهﻫﺎ«
) (Caisse des dépôtsو »آﻟِﺴﺘﻮم« ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی راهآﻫﻦ .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﴍﮐﺖ از ﻃﺮح ﮔﺴﱰش ﺧﻂ ﺗﺮاﻣﻮا در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اِژﯾﺲ و »ﺳﯿﺴﱰا« ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی »ﴍﮐﺖ ﻣﻠﯽ راه آﻫﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ«
و »ﴍﮐﺖ ﻣﱰوی ﭘﺎرﯾﺲ« ﺑﻪ ﻣﺸﺎورهی ﻓﻨﯽ در ﻃﺮحرﯾﺰی ﭼﻬﺎر ﺧﻂ آﺗﯽِ اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درﺑﺎره وﺳﻌﺖ و ارزش اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
دو ﴍﮐﺖ ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ دراﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎدﺷﺪه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ »آﻟﺘﯿﺲ«
ﴍﮐﺘﯽ ﻫﻠﻨﺪی اﺳﺖ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در آن ﮐﺸﻮر( و »ﻫﺎت« ﯾﮏ
ﴍﮐﺖ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺸﱰ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﻧﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺧﻮاب ﻻﺑﯽﮔﺮان اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ از ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﺸﻞ ﺳﯿﮑﻮرِل ،ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﴍﮐﺖﻫﺎی داﺳﻮِ ،ﻣﺮﯾﻮ ،ﺑﻮﺋﯿﮓِ ،ﺳﺪو ﮔُﻞﻫﺎی ﴎﺳﺒﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺧﻮب درک ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﺳﺎل ٢٠١٩
ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﯾﱪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٦٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی
اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻮآ اوﻻﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم
دﯾﺪار از ﺗﻞ آوﯾﻮ در ﻧﻮاﻣﱪ  ،٢٠١٣ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﴎاﺋﯿﻠﯽ
اش ﭼﺎﺑﻠﻮﺳﯽ ﮐﺮد» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﱪی اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ« .ﻓﺮدی ﮐﻪ در
ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد از ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮد از دوﺳﺘﺎن
ﻣﯿﻠﯿﺎردرش ﭘﯿﺸﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺮای
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﴎاﺋﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿب ،ﴎﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ِ
ﺳﺒﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺎداﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﻞ آوﯾﻮ ﮐﺴب ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺣﺴﺎب ﺣﺴﺎب اﺳﺖ ،ﮐﺎﮐﺎ ﺑﺮادر...
ﴍﮐﺖﻫﺎی »اُراﻧﮋ« و »وﺋﻮﻟﯿﺎ« ،ﺑﯿﻦ ﻋﻘبﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﺎﯾﮑﻮت
در ﭼﻨﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دو ﮔﺮوه ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﮑﻮت ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﴍﮐﺖ وﺋﻮﻟﯿﺎ  ،Veoliaﻏﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻟﺴﺘﻮم
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ﻃﺮاح ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻂ ﺗﺮاﻣﻮا در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ﻋضﻮ ﮐﻨﴪﺳﯿﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ،ﮐﺎرزار ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﮐﻪ در ﺳﺎل ٢٠١١
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﻏﺮب ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس را ﺑﻪ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه واﻗﻊ در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس
ﴍﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »ﭘﯿﺴﮕﺎت ِزﺋِﻮ« ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٥٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮی وﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .وﺋﻮﻟﯿﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪای را در ﺳﻮﺋﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺮﻟﻨﺪ از دﺳﺖ داد.
ﴎاﻧﺠﺎم در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠١٤ﮔﺮوه ﻓﺮاﻧﺴﻮی از ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺑﺮﻏﻮﺛﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ » ﺑﺎﯾﮑﻮت ﻋﺪم ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺗﺤﺮﯾﻢ« ) (BDSاﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎرزار »وﺋﻮﻟﯿﺎ ،ﺧﺎرج از رﯾﻞ« ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣﺎ،
ﯾﮏ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﺮوه وﺋﻮﻟﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »دﻟﯿﻞ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎرزار ﻋﻠﯿﻪ

ﺗﺮاﻣﻮای ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد در درون ﴍﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را
ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺷﻮد .وﺋﻮﻟﯿﺎ از ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ و اﯾﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﺎرزار ﻋﻠﯿﻪ ﺣضﻮر ﻣﺎ در اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻮد« .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭘﺲ از آن ،وﺋﻮﻟﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ
وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮیاش را ﻓﺮوﺧﺖ و »ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺪارد و ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد«.
داﺳﺘﺎن ﴍﮐﺖ اوراﻧﮋ ﻋﺠﯿبﺗﺮ اﺳﺖ .در ژوﺋﻦ  ٢٠١٥ﴍﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﻓﺮاﻧﺲ
ﺗِﻠِﮑﻮم« ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ  ٢٣درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻫﻨﻮز ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه آن ﺑﻮد ،ﺧﻮد
را در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﺑِﻠﺒِﺸﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ داو آن ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﴍﮐﺖ در
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .اﺳﺘﻔﺎن رﯾﺸﺎر ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﴍﮐﺖ در دﯾﺪار از ﻣﴫ ﮐﻪ آن ﴍﮐﺖ
رﺗﺒﻪ دوم در ﻣﯿﺎن ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات را داﺷﺖ ،ﻣﺮﺗﮑب ﮔﺎﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ژان-ﺑﺮﻧﺎر
ا ُرﺳﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮔﺮوه ﻧﺎم آن را »ﺧﻄﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ« ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺴﺌﻮل
رﺳﺎﻧﻪای اوراﻧﮋ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ »اﺳﺘﻔﺎن رﯾﺸﺎر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻫﺮه
ﮔﻔﺖ" :اﮔﺮ ِ
ﻣﺎرک اوراﻧﮋ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮدا اﴎاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ
ﮐﺮدم" ،و "آژاﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس" آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﻣﻦ ﺎﯾﻞ
دارم ﻓﺮدا اﴎاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ"« .در آن دوران »ﺑﯽ دی اس« ﮐﺎرزاری را ﻋﻠﯿﻪ
ﴍﮐﺖ ﻫﺎی اوراﻧﮋ و ﭘﺎرﺗ ِ ﮐﻪ ﺑﻪ ﴎﺑﺎزان و ﮐﻮﻟﻮنﻫﺎ )ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮک ﻫﺎی
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اﺳﺘﻌ ری( ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد» .ﺑﯽ دی اس« ]ﮐﺎرزار ﺑﺎﯾﮑﻮت،
ﻋﺪم ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺤﺮﯾﻢ[ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اوراﻧﮋ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ِﻣﺲ ،رِن
و ﻣﻮﻧ ُپﻠﯿﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺑﺎرد و اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎن رﯾﺸﺎر از اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﴍﮐﺘﺶ در اﴎاﺋﯿﻞ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ او را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

ژان-ﺑﺮﻧﺎر اُرﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ »ﭘﺲ از آن اوﺿﺎع ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺷﺪ ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ،
اﺳﺘﻔﺎن رﯾﺸﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪﻧﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوش آﻣﺪ و در ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻓﺮﯾﻦ ،ﺷ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ«.
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اوراﻧﮋ ،اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ  ١٩٩٨ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ازآن ﮐﻪ »ﻓﺮاﻧﺲ
ﺗﻠﮑﻮم« در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ اوراﻧﮋ را ﺑﺨﺮد .اوراﻧﮋ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﴎاﺋﯿﻞ ﭘﺮواﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرکاش را ﻣﯽداد .ﺳﺨﻨﮕﻮی اوراﻧﮋ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ »در اﴎاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎرﺗ

دارای اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﯽداد ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻠﻔﻨﯽ در
اﴎاﺋﯿﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺑﻮد و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺑﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺎ ﻫ ﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮد .در ﺳﺎل ٢٠١٥
ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎرک ﭘﺎﯾﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮارﺑﻮد از ﺳﺎل  ٢٠١٨ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ.
دراﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯽ
دی اس اﻃﻼع داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ آن ﯽدادﯾﻢ«.
اوراﻧﮋ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﻣﺨﻤﺼﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ داوﯾﺪ دو روﭼﯿﻠﺪ ،ﻣﻮرﯾﺲ ﻟِﻮی از ﴍﮐﺖ ﭘﻮﺑﻠﯿﺴﯿﺲ و ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ
دراﻫﯽ رﻗﯿب ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ »در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﻻﺑﯽ ﻫﻮادار اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اوراﻧﮋ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت

ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺋﯽ
اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد«.
اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮآ اوﻻﻧﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ .او ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و دﯾﺪاری ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﴎاﺋﯿﻞ و اﺳﺘﻔﺎن رﯾﺸﺎر در ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس
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ﺗﺮﺗﯿب داد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎر ﭘﺸﯿ ﻧﯽ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ٢٠١٨اوراﻧﮋ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﴍﮐﺖ ﭘﺎرﺗ را ﺗﺮک ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ از اﴎاﺋﯿﻞ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﴍﮐﺖ در اﴎاﺋﯿﻞ
ﺻﺎﺣب  Diacess Orcaﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﯾﮏ ﻣﺮﮐ ِﺰ ُرﺷﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم  Orange Fabاﺳﺖ .ﺷﻌﺒﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﻧﺎم Orange Digital
 Venturesدر ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎرت آپ از ﺟﻤﻠﻪ  SecBiﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی
ﺗﺠﺴﺴﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﺎﯾﱪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﴍﯾﮏ اﺳﺖ .ا ُرﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ » اوراﻧﮋ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻦ ﮔﻮرﯾﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﱪﻫﺎی ﻧﻮری ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده و

از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﯿﻤﻮن ﭘﺮز ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﴎاﺋﯿﻞ ﺣضﻮر دارﯾﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﻮلوﺣﻮش اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺿﺪاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد«.
ﴍﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﮏ ) ٤٠ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی آراﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ
اﴎاﺋﯿﻞ
ﺗﺎﺑﻠﻮی زﯾﺮ ﭼﻬﻞ ﴍﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪه ﺑﻮرس ﭘﺎرﯾﺲ
ﻗﺮاردارﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن در اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻏﻠب ﺷﺎﻣﻞ
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد آن ﻫﺎ ﺳﺨﺖ درﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ٣٦ ،ﴍﮐﺖ از اﯾﻦ  ٤٠ﻣﻮﺳﺴﻪی »ﮐَﮏ  «٤٠ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻠﯽ
در اﴎاﺋﯿﻞ ﺣضﻮر دارﻧﺪ.
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ﺣﻮزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﴍﮐﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ :دو ﻫﺘﻞ اﯾﺒﯿﺲ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﺳﻮﻓﯿﺘﻞ در ﻧﺘﺎﻧﯿﺎ

ﻫﺘﻞ داری
و ﺗﻮرﯾﺴﻢ

Accor

-

ﮔﺎزﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ

Air Liquide

دﻓﱰ در ﺗﻞ آوﯾﻮ .ﻓﺮوش ﻫﻮاﭘﯿ ﺑﻪ ﴍﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿ ﺋﯽ Arkia
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺣﻮزهی اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﱪی

ﻫﻮاﭘﯿ ﺋﯽ

Airbus
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ﺣﻮزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﴍﮐﺖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر اﺷﺪود

ﻓﻮﻻد /
ﺳﺎﺧﺘ ن

Arcelor

ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮی

Atos

ﻫﻤﮑﺎری در ﻃﺮح ﮐﺎﺳﻤﯿﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﺎﻧﺘﯿ ﻫﺎ
ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻦ ﮔﻮرﯾﻮن و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻓﻦ آوری اﴎاﺋﯿﻞ )ﺗﺨﻨﯿﻮن(
٢٠١٨
ﺳﺎل
در
اﻟﺒﺖ
دﻓﺎﻋﯽ
ﴍﮐﺖ
ﺗﺮک
اﴎاﺋﯿﻞ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
در
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
 Axa Equitable Holdings.ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از ﻃﺮﯾﻖ ﴍﮐﺖ
دﻓﱰ و ﺷﻌﺒﻪ در ﺗﻞ آوﯾﻮ
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ

ﺑﯿﻤﻪ و اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯽ

Axa

ﺑﺎﻧﮏ و
أﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ

BNP Paribas

ﺳﻔﺮ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی

ﺳﺎﺧﺘ ن ،
ﻣﺨﺎﺑﺮات و
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

Bouygues

-

ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮی

Cap Gemini

ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﺳﺘﻌ ری

ﺗﻮزﯾﻊ

Carrefour

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – Israël.
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ

ﺑﺎﻧﮏ و
أﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ

Crédit Agricole

ﺳﻬﺎﻣﺪار ﮔﺮوه اﺳﱰوس ،ﺷ ره ﯾﮏ ﻣﺨﺼﻮﻻت ﺗﺎزه ،ﻣﺎﺳﺖ و ﺣﻤﻮس

ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﺋﯽ و
ﮐﺸﺎورزی

Danone

ﻓﺮوش ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ Dassault systemes Israël limited,
ﻓﻨﯽ

ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮی

Dassault Systèmes

ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در HomeBiogas

اﻧﺮژی و ﮔﺎز

Engie
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ﺣﻮزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﴍﮐﺖ

دارای ﺳﻬﺎم در ﴍﮐﺖ ﻋﯿﻨﮏﺳﺎزی Optiplas

ﻋﯿﻨﮏ و
ﻋﺪﺳﯽ

Essilor

ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺪارد

ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﮐﻮﮐﺲ

Hermes

ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت Boutiques Gucci, Saint Laurent,
.ﻫﻤﮑﺎر ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﴎاﺋﯿﻞ

ﻟﻮﮐﺲ

Kering

ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻃﺮﯾﻖ ﴍﮐﺖ Farnell

ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ

Legrand

ﺷ ره ﯾﮏ در ﺣﻮزه ﻟﻮازم زﯾﺒﺎﺋﯽ و  ١٩ﻣﺎرک ﻋﻄﺮ و ﮐﺮم و ﺷﺎﻣپﻮ و ﻏﯿﺮه
 ١١٠٠ﮐﺎرﻣﻨﺪ و  ٨٥٠ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش

ﻟﻮازم اراﯾﺶ

L’Oréal

ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﯿﺪ  .ﻓﺮوﺷﮕﺎه Louis Vuitton
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ

ﻟﻮﮐﺲ و
ﻧﻮﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ

LVMH

ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﻻﺳﺘﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ Kogol Unitrade

ﻻﺳﺘﯿﮏ

Michelin

Orangeﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺴﱰده و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻃﺮﯾﻖ
 Orange Digital Venturesو Fab Israël

ﻣﺨﺎﺑﺮات و
ﺗﻠﻔﻦ

Orange

ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ أﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی
اﻟﮑﻠﯽ

Pernod Ricard

ﻓﺮوش ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮوﻣﺒﯿﻞ ﺳﯿﱰوﺋﻦ و ﭘﮋو در ﺳﺎل  ٢٠٠٠و
ادﻏﺎم ﺑﺎ ﴍﮐﺖ ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و
ﺧﻮدرو

PSA

ﺷ ره ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﴎاﺋﯿﻞ Publicis Israël Group

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

Publicis

ﺻﻨﺪوق Alliance Ventures,ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری Open Innovation Lab,
 Renault-Nissan-Mitsubishi, partenariatﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ
).اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮی( Cybellium

ﺧﻮدرو

Renault

ﺷﻌﺒﻪ ﴍﮐﺖ اﻟﺒﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻬپﺎدﻫﺎ در ﺳﺎل ) ٢٠٠٠اﺣﺘ ﻻ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه

ﻫﻮاﻧﻮردی

Safran
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ﺣﻮزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﴍﮐﺖ

ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻫﻮاﭘﯿ ﻫﺎی ﴍﮐﺖArkia
-

ﺳﺎﺧﺘ ن،
ﺷﯿﺸﻪ

Saint-Gobain

ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  Biond Biologicدارای ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﭘﺨﺶ دارو.
در

دارو

Sanofi

دارای دﻓﱰ در ﺗﻞ آوﯾﻮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ

Schneider

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎروﺷﻦ از  ٢٠١٨- ٢٠١٧ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
.ﮐﺮده ﺑﻮد

ﺑﺎﻧﮏ و
أﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ

Société Générale

ﯾﺨﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک  .ﺗﻌﻤﯿﺮ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
.در ﻧﮕﻬﺪاری ﻟﻮازم

رﺳﺘﻮران
ﮔﺮوﻫﯽ

Sodexo

دﻓﱰ در ﺗﻞ آوﯾﻮ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ده ﻫﺎ اﺳﺘﺎرتآپ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
و ...

ﻓﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪ

StMicroelectronics

ﴍﮐﺖ در ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺎرﯾﺶ در ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

Technip FMC

ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎرتآپ .ﴍﮐﺖ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨در اداره ﻣﺎﻫﻮاره اﻣﻮس٤-

ﻫﻮاﻧﻮردی

Thales

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻞآوﯾﻮ ﺑﺎ  ٣٠٠ﮐﺎرﻣﻨﺪ Tadiran Batteries
 ٥ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی Total Eren,

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
و اﻧﺮژی

Total

-

ﻣﺴﺘﻐﻼت و
اﻣﻼک

Unibail-Rodamco

ﺧﺮوج از ﻃﺮح ﺗﺮاﻣﻮای ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس در ﺳﺎل ٢٠١٥

ﺧﺪﻣﺎت و
اﻧﺮژی

Véolia

ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ

و
راه
ﺳﺎﺧﺘ ن

Vinci

95

96

زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﴎاﺋﯿﻞ

ﺣﻮزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﴍﮐﺖ

دارای ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی زﯾﺎد در اﴎاﺋﯿﻞ و ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎرت آپ ﺑﻠﯿﻨﮏ

رﺳﺎﻧﻪ،
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

Vivendi

ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎ ن ارﻋﺎب ﯾﮏ ﻣﺸﺖ
ﻫﻮادار ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ی اﴎاﺋﯿﻠﯽ و ﭘﺮوای ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﺎب
د ادن ﺧﱪﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ أراده ای ﻓﻮﻻدﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎرل آﻧﺪرﻟَﻦ از زﻣﺎن »ﻗضﯿﻪ« ﻣﺤﻤﺪاﻟﺪوره ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ،ﯾﮑﯽ از ﻮﻧﻪﻫﺎی
اﯾﻦ دﺷﻮاری اﺳﺖ.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ اﴎاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ﻣﻮﺟب ازﴎﮔﯿﺮی
درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻣﯿﺎن ارﺗﺶ و ﺣ س ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﻣﺤﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﻏﻠب ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺧﱪﮔﺰاریﻫﺎ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺰارش
ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ،دروغﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ را ﮐﻪ ﻫﻮاداران
اﴎاﺋﯿﻞ )ﺑﻪوﯾﮋﻩ در ﺑﺨﺸﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺪاری-ﺷﻨﯿﺪاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺑﺪون
اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﱰدهی
ﻻﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ .ﺑﺎزی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎده ﺻﺎفﮐﻦِ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻧﺒﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺳﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر از ﺳﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ در ﺳﻪ دورهی ﻣﺨﺘﻠﻒ
روﯾﺪادﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻔظ ِ
اﮐﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺑﯽﻣﻮﻗﻊ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی درﻟﻔﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺎزی
دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﴎدﺑﯿﺮﺷﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎم اوﻟﯽ را »اِﺗﯿﯿﻦ« ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎر
روزﻧﺎﻣﻪای ﴎاﴎی در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ﺑﻮد ،دوﻣﯽ »ﻣﺎرک« ﺧﱪﻧﮕﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و
ﺳﻮﻣﯽ »ﻓﯿﻠﯿپ« ﻓﺮﺳﺘﺎدهی وﯾﮋﻩ دا ﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ.
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ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺸﱰ ﺧﱪﻧﮕﺎران و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ،اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ از رواﻧﯽ
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر در اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎدﮐﺮده و از ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
زﯾﺎد و ﺑﺎز و ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺧﱪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
»اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« را ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺘﺸﺎر آن ﻫﺎ
را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﴎﺑﺎزان در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺪاری-ﺷﻨﯿﺪاری
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﺎ ً در ﻣﻮرد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﴎاﺋﯿﻠﯽ اﻋ ل ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻏﻠب ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ ﺑﻮده و ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ و دوﺳﺘﺎن
ﻣﯿﻠﯿﺎردرش در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏدﺳﺖﺳﺎزی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻮﻧﻪﻫﺎی آن ،دﺳﺘﮑﺎری ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﺣﻤﻠﻪی زﻣﯿﻨﯽ
ﻗﺮﯾباﻟﻮﻗﻮع ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﺰه در  ١٣ﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﻦ
اﳌﻠﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺷ ری از ﺧﱪﻧﮕﺎران روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﱪاﺳﯿﻮن در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﴎاﺋﯿﻞ
ﮐﺘﺎبﻫﺎﺋﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠب ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .٢٢ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﱰ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رﻧﻪ
ﺑَﮑﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ در ﻣﺠﻠﻪی ﻧﻮولاُﺑﴪواﺗﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و اﮐﻨﻮن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
»ﻣﺪﯾﺎﭘﺎرت« اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در آنﺟﺎ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﻮ

 - ٢٢ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺧﱪﻧﮕﺎران ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ در اﴎاﺋﯿﻞ:
, 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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ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎز اﺳﺖ« .٢٣ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻖ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ :در آنﺟﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﯽآورﻧﺪ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻨﺘﻘﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ٢٤.
ﮐﻤﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ از زﺑﺎن ﺳﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ.
اﺗﯿﯿﻦ ﺧﱪﻧﮕﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ :
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪم .ﯾﮑﯽ از ﴎدﺑﯿﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از »دوﺳﺘﺎن« ﻗﺪﯾﻤﯽاش در ﻣﻮﺳﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد .او ﻣﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺿﺪﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺟﻮان اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﻣﺴﺘﻌﺎرش »ﭘُﻞ« و از اﻓﴪانِ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﭘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎﯾﯽ را در داﺧﻞ ﭘﻮﺷﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﯽﮐﻨﻢ ،ﺧﻮاه ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺒﻊ دوﻣﯽ آنﻫﺎ را راﺳﺖآزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺧﻮاه ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺧﱪﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎر اﯾﻦ »ﺧﱪﻫﺎی
دﺳﺖ اول« را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﴎدﺑﯿﺮ ﯾﺎدﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪهام .او ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﻦ ﺑﻪ
اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﺋﯽ ﺧﱪﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺤﻞ
 - ٢٣ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻏﺰه ﮐﻪ ورود ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﴎاﺋﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهای ﺑﻪ
ﺧﱪﻧﮕﺎران ﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺎﺧﺘ ن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﻟﺠﺰﯾﺮه دﻟﯿﻠﯽ ﻓﺰون
ﺑﺮ اراده اﴎاﺋﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﱰل دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
 - ٢٤ﺑﮑﻤﻦ درﺑﺎره دﯾﻮار ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل زﯾﺎد ﺑﺎ
ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب »ﴎاب ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﺋﯽ در ﺗﻞ آوﯾﻮ« را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل
وزارت ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ،ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻬﺮدار ﺗﻞ آوﯾﻮ دﯾﺪار داﺷﺘﻢ
)Backmann (Un mur en Palestine, 2006, Fayard
)Mirage gay à Tel-Aviv (Libertalia, 2017
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ﻧﯿﺰ ﺣضﻮر ﯾﺎﺑﺪ .ﴎدﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ«
و ﺳپﺲ ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ  ...اﻓﴪ ﻣﻮﺳﺎد وﯾﮋﻩی ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮره ،و ﻏﯿﺮه« .و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﴎﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺎی او ﻣﻮﺿﻊ آن زﻣﺎن اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽداد.
ﭼﻨﺪﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی از ﺑﺨﺶ »ﺟﺎﻣﻌﻪ«ی روزﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی )آﻧﺘﯽ
ﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ( ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﴎﯾﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷ ر ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ در آن دوره
اﻓﺰاﯾﺶ ﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﻣﻼﻗﻼت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »آﻟﯿﺎ«ی ]ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ »ﻋﺮوج ﻣﻌﻨﻮی« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس.م[ او از روی ﺗﺮس ﻧﺒﻮده
و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
واﻗﻌﺎً در ﺧﻄﺮﻧﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ« .ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻦ در »آژاﻧﺲ ﯾﻬﻮدی« آﻣﺎر
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﭼﻬﺮهی ﺳﺘﯿﺰﺟﻮﯾﺎﻧﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺖ :ﺑﯿﺶ
از  %٩٠آنﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﯾﻬﻮدی آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ.
اﮐ ﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ آﻣﺪه
اﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻦ اﺳﺖ ،ازاﯾﻦ ﻣﻄﻠب
ﺧﻮﺷﺶ ﯽآﯾﺪ .ﻣﻦ ﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
روزﺑﻌﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻧﺴﻮرﺷﺪه و ﺑﺪون رﻗﻢﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای از روی ﺧﻮشﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺎﻋﻨﻮان
»ﺟ ﻋﺖ ﯾﻬﻮدی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت« ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪﺑﺎﺧﱰی و ﻏﺰه ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽدادم ،ﺷﻮرای ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﯾﻬﻮدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﮐﺮﯾﻒ( ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم از ﺳﻮی ِ
ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ
ﮐﺮﯾﻒ ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ﮐﻪ او ﴍﮐﺖ داﺷﺖ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻨﺎری
ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺷ ﺎس ﮔﺮﻓﺖ؟« ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮات درون
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ دادم » :ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
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ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﯽﮐﻨﺪ ،او ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد « و ﺳپﺲ از او دور ﺷﺪم .ﮐﻤﯽ
ﺑﻌﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪار از ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن را دﯾﺪم .ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺪار
ﮐﺮدم و او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﮐﺮﯾﻒ از ﻣﻦ ﺑﺮای دﯾﺪار از اﴎاﺋﯿﻞ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد،

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﻪ آنﺟﺎ رﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای ﻧﺎراﺣﺖﻧﮑﺮدن
ﺗﻮ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ
ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ« .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺎﺣب روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ در ﻫﻤﻪﺟﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ »ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎرک ،ﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ:
دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ درﺻﺪد ﻋﺎدیﮐﺮدن وﺟﻬﻪی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻗ ر او در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ
از ﮐﺮاﻧﻪﺑﺎﺧﱰی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ و اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺧﻮد را ﺟﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی و دروغ ﭘﺮاﮐﻨﯽ  fake newsﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺮی
ﮐﻪ ﻫﺬﯾﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺪاری-ﺷﻨﯿﺪاری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺮاﻗب ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺎ دا ﺎً زﯾﺮ ﮐﻨﱰل »ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ دﯾﺪاری-ﺷﻨﯿﺪاری« ) (CSAﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻋضﺎی آن ﻫﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »در ﭘﺮدازش ﻣﺘﻌﺎدل
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺸﯿﺎر« ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ »ﻫﺸﺪار« ﺑﺪﻫﻨﺪ .٢٥اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ
داﻣ ُﻮﮐﻠِﺲ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿب در ژوﺋﯿﻪ »س اس آ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﭘﺮﺗﺎژی ﮐﻪ رادﯾﻮی دوﻟﺘﯽ »ﻓﺮاﻧﺲ
اﻧﱰ« در ﻣﻮرد ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳ ّﯿﺎر آﻧﺘﯽ ﮐﻮﯾﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ در
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدهﺑﻮد ،ﺑﻪ رادﯾﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﱰاض ﮐﺮد» .ﻫ ﻫﻨﮕﯽ
 - ٢٥ﺑﻪ ﻣﻮﺟب ﻣﺎده  ١-٣از ﻗﺎﻧﻮن  ٣٠ﺳپﺘﺎﻣﱪ  ١٩٨٦درﺑﺎره آزادی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،س اس آ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ
»آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ« اﺳﺖ .ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﻤﻮاره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده زﯾﺮا
س اس آ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان آن را رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،رﺋﯿﺲ ﺳﻨﺎ و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ« ) (Cogatﺷﺎﺧﻪی »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺗﺶ اﴎاﺋﯿﻞ
در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ« ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺛﻖ ﻓﺮاﻧﺲ اﻧﱰ را ﺗﮑﺬﯾب ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ارﺗﺸﯽ
اﻏﻠب ﺣﺮف ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽزﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در آن ﻣﺤﻞ
ﺣضﻮر ﻧﺪاردِ .ﻣﯿِﺮ ﺣﺒﯿب ] ﺎﯾﻨﺪه ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺲ اﻧﱰ
را ﻻﻧﻪی »ﭘﻮﻟﺪارﻫﺎی« اﺳﻼﻣﯽِ ﭼپﮔﺮا ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ س اس آ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻓضﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﻦ دﻗﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪی ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دوﺑﺎر ﻓﮑﺮﮐﻨﻢ و ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارم ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﺮا ﺑﱰﺳﺎﻧﻨﺪ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎرﻫﺎی
»س اس آ« ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻓﯿﻠﯿپ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی وﯾﮋﻩ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ:
ﻣﻦ اﻏﻠب ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻓﺘﻪام ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰیِ ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﺒﻮد.
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪدﻋﻮت »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﻬﻮدیِ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﭘﺎرﯾﺲ«
) (American Jewish Committee, AJCﺑﻪ ﺳﻔﺮی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻢ.
در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮدی ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ رﻓﺘﻢ .اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ را ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﴎﺗﺎﭘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ازﺳﻮﯾﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ را دﻋﻮت ﯽﮐﺮد و ﻫﺮ
ﻫﻤﮑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﴎﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ،ﴎدﺑﯿﺮان و »ﺳﺘﻮنﻧﻮﯾﺲ«ﻫﺎ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺨﺼﺺﺷﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .در ﮔﺮوه ﻣﻦ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻤﻞ
وﻧﻘﻞ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر زن ﮐﻪ در ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﱪﻫﺎی »ﻣﴫف
و زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و در ﮐﻤﱰﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻧِ ِﮕﻮ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺎﯾﻨﺪه و وزﯾﺮ و ﺣﺘﯽ
در آن دوره ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »اردوﮔﺎه ﺻﻠﺢ« دﯾﺪار ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﯽ را
ﮐﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮏﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﺪم ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﴎدﺑﯿﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﴎﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻮاداری از اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻨﺘﴩ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻦ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدﻧﺪ ...ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻫﺎﯾﻢ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ
و ﺑﻪ اﺣﺘ ل زﯾﺎد »دوﺳﺘﺎن« ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﮐﻢﮐﻢ
ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،رﻓ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪهﺑﻮد» .ﺗﻮ
اﻃﻤﯿﻨﺎن داری؟«» ،دﯾﮕﺮ واﻗﻌﺎً ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﯽﮐﻨﻨﺪ«» ،آﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﮔﺮان
ﻧﯿﺴﺖ؟« ﺧﻮب ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﴎﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد .در ﻣﺠﻠﻪ ،اﻓﮑﺎر ﻃﺮﻓﺪار
اﴎاﺋﯿﻞ ﻟﮕﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ آنﻫﺎ را ﺟﱪان
ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﯿﻮم ژاﻧﺪرون از  ٢٠١٧ﺗﺎ  ٢٠٢٠ﺧﱪﻧﮕﺎر ﻟﯿﱪاﺳﯿﻮن در اﴎاﺋﯿﻞ-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد و
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻫ ن
ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ در روز  ١٦دﺳﺎﻣﱪ  ٢٠٢٠در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ﺑﻮد و
در آنﻫﺎ ﺻﻌﻮد راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد:
اﻣﺮوز ،اﴎاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﺮ دورهای درﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ
ﻣﻮازی ﻧﺒﻮده وﻟﯽ ﴎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﺑﻪﻫﻢ زﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻮنﻫﺎی
ﻣﻬﺎﺟﺮ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﱰی ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺗﮕﺰاس ِ
ﮐﺎﴍ ﯾﺎ »ﺗﺮاﻣپ
ﮐﺪه« ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﺑﻮیﻫﺎی ﮐﯿپﺎی ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﺑﺮﴎ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﺳﻄﻮرهی
ﻣﺮزی در واﻧﺖﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓﻫﺎی ام ١٦در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﴎخﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺮب ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ،
ﺑ ّﻨﺎی اﻫﻞ ﺟِﻨﯿﻦ واﻗﻊ در آن ﺳﻮیِ دﯾﻮار ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺟﻮاز از آن ﮔﺬر رد ﺷﺪه،
ﺑﺎ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ ن ﺗﻞآوﯾﻮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽاش را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .درﻫ نﺣﺎل
ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺴ ِﻞ »ﺧﻼص« )ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!( ﻣﺤﺮوم از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه در
روﯾﺎی درﯾﺎ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،دوﻣﯿﻨﯿﮏ وﯾﺪال در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ و
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ٢٦(Iremmoاز او دﻋﻮت ﮐﺮدهﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪاش را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ژاﻧﺪرون ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎران ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﺧﱪﻫﺎی ﺗﻞآوﯾﻮ ،ﺑﯿﺖ
اﳌﻘﺪس و راماﻟﻠﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ،از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﭼﻨﺪ ﴎﺳپﺮدهی وﻓﺎدار
Mes 3 ans à Jérusalem : réflexions d’un correspondant de presse - ٢٦
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در دﻓﺎع از اﴎاﺋﯿﻞ  ...در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد» .روش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪای
ﺑﺮای ﺳﺎرﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻫﺎﻧﺖ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روزه اﯾﻦ ﮐﺎر
را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ« ،ﺗﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﱪﻧﮕﺎران را در ﻣﻮرد
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﱪرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﯿﯿﻮم ژاﻧﺪرون اداﻣﻪ داد
»درآﻏﺎز ،ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮادی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎ
ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﮐﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
وارد ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺤﺜﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪای رواﺑﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن » ﺳﮑﻮتﻫﺎ« در ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓ ّﺮار» ،ﺑﯽﻣﻮرد« ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫ نﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ﭼﻨﺪ دﯾﺪه
ﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﺮﺳﻨﺪ،
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ :ﮐﻠِ ن وِی-رِﻧﺎل روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﺳﺎﯾﺖ او »ا َﻧﻔﻮ اِﮐﯿﺘﺎﺑﻞ« ]ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﱪﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺎدل[ ،ژﯾﻞ وﯾﻠﯿﺎم ﮔﻮﻟﺪﻧﺎژِل ،وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی ﮐﻪ در اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی
راﺳﺖﮔﺮا ﺑﻪﺧﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺎﯾﻨﺪهی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺒﯿب ِﻣﯿِﺮ ﮐﻪ اﻏﻠب
ﺑﺮای ارﻋﺎب روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺣضﻮر دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﱪی راﺳﺖ
اﻓﺮاﻃﯽ اﴎاﺋﯿﻞ  i24newsاﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ،ﮐﺮﯾﻒ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺋﯽ
ﻣﺜﻞ آﻟﻦ ﻓﯿﻨﮑﻠﮑﺮوت ،ژاک ﺗﺎرﻧِﺮو ،ﺷﻤﻮﺋﻞ ﺗﺮﯾﮕﺎﻧﻮ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﱰﻧﺖ
و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی-اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﴎی ﻣﺜﻞ  jjs Newsو اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ.
از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ آﻧﺎن ،ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ و ﺣﺲ ﺳﺎدهی ﻧﻈﺎرت ،ﺑﺪ ﺎﺋﯽ اﴎاﺋﯿﻞ در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﻫﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﻃﻼﻋﺎت »ﻣﺘﻌﺎدل«اﻧﺪ ،ﮔﻮﺋﯽ
اﯾﻦ واژﻩ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد .ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻘﯿﻢ ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ »آﻧﺎن

ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻄﯽ از اﻃﻼﻋﺎت "ﻣﺘﻌﺎدل" دارﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﺳﻮد اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ« .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﱪﻧﮕﺎر ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺸﻬﻮری را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ژان-ﻟﻮک ﮔﺪار ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .او واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداده:
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»ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﺘﻠﺮ« .ﯾﮑﯽ از آن ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ِﻣﯿِﺮ ﺣﺒﯿب اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای
اﴎاﺋﯿﻞ« درآورده اﺳﺖ .رﻧﻪ ﺑﮑﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﺗﺮ اِﺳﻤﻮﻻر ،ﺧﱪﻧﮕﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس »ﻣﻮرﭼﮕﺎن ﻧﻔﺮتﺑﺎر« ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﺪ »ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را از زﺑﺎن ﻫﻤﮑﺎران
ﺷﻨﯿﺪهام ،آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ" :ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟ دﯾﮕﻪ ﺎم ﺷﺪ ،ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه
اﺳﺖ"«
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻮﻧﻪﻫﺎ »ﻣﺎﺟﺮای« ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪوره اﺳﺖ .ﺷﺎرل اﻧﺪرﻟﻦ ﺧﱪﻧﮕﺎر
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »ﻓﺮاﻧﺲ  «٢ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻮدک ١٢
ﺳﺎﻟﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪی ﯾﮏ اﺳﻨﺎﯾپﺮ اﴎاﺋﯿﻠﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠در ﻏﺰه ،ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻗضﺎﺋﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ اﺗﻬﺎم
ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ را در ﮐﺘﺎب »ﮐﻮدﮐﯽ ُﻣﺮد« )اﻧﺘﺸﺎرات دون ﮐﯿﺸﻮت (٢٠١٠ ،و در
ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺮﻓﻪایاش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »از ﺧﱪﻧﮕﺎر ﻣﺎ در ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس« )اﻧﺘﺸﺎرت ﺳ ُﻮی،
 (٢٠٢١ﴍح داده اﺳﺖ .ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﴐوری ﺑﻮد ﺗﺎ ﴎاﻧﺠﺎم اﻧﺪرﻟﻦ در دادﮔﺴﱰی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﱪﺋﻪ و ﻓﯿﻠﯿپ ِ
ﮐﺎرﺳﻨﺘﯽ ،ﺷﺎﮐﯽ اﺻﻠﯽ وی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد.
اﻣﺎ آﺛﺎر زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر .ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر دردﻧﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﻪ دﺳﺖﮐﺎری و دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﺷﺪه و در دﯾﺪارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﯾﺎد »ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻧﺪرﻟﻦ«
را ﺑﺸﻨﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی او در ﻃﻮل روﻧﺪ ﻗضﺎﺋﯽ از او ﺣ ﯾﺖ ﮐﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﻤﻪی اﻋضﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪاﺗﻔﺎق ﺗﻮﻣﺎری را ﮐﻪ »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران«
) (SNJﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهﺑﻮد ،اﻣضﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ او در »ﻓﺮاﻧﺲ «٢
ﺧﺎﻧﻢ دوﻣﯿﻨﯿﮏ ﭘﺮاداﻟﯿﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ »ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺷﺎرل را ﴎﯾﻌﺎً ﺑﻪ

ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .دﯾﮕﺮ از او ﮔﺰارش ﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﭘﻮژاداس ُﻣﺠﺮی وﻗﺖ اﺧﺒﺎر ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺷب ،او را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد«.
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ﺗﻮﻣﺎر دﯾﮕﺮی در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﺪرﻟﻦ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر رﻧﻪ ﺑﮑﻤﻦ ﺻﺪﻫﺎ اﻣضﺎ ﮔﺮدآورد ،از
آﻧﺸﻨِﻪ ،ﻧﻮوِل ا ِ
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺎﻧﺎر ِ
ُﺑﴪواﺗﻮر ،ﺧﱪﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ و رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی دﯾﺪاری-ﺷﻨﯿﺪاری .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دﯾﺪﯾﻪ ﭘﯿﻠﻪ
از روزﻧﺎﻣﻪ »ﻻ ﭘﺮوواﻧﺲ« ]ﭼﺎپ ﻣﺎرﺳﯽ[ و ﮐﻠﻮد ِﭘﺮدرﯾِﻞ )و ُدﻧﯽ ا ُﻟﯿﻮِن دﺳﺖ
راﺳﺖ او در آن زﻣﺎن در اوﺑﴪواﺗﻮر( اﯾﻦ ﻣ را اﻣضﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از
اﺻﻄﻼح دوﻣﯿﻨﯿﮏ ﭘﺮاداﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ» ،ﴎﮐﺮدهﻫﺎی« روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺎرل اﻧﺪرﻟﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﱪرﺳﺎﻧﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرهی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .ﺑﺮﻋﮑﺲُ ،دﻧﯽ ژاﻣﺒﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ
»اﮐﺴپﺮِس« ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮐﯿﺎن اﺻﻠﯽ او ﺑﻮد و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﻓﯿﮕﺎرو« ﺑﺎرﻫﺎ
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﮐﺎرﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران او ﻣﺜﻞ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻟِﻮی از ﻣﺠﻠﻪ  causeurﯾﺎ ﻟﻮک
ﴎی ﮐﻪ
روزِﻧﺰوِگ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ درﮔﺬﺷﺖ( را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﺑﮕﺬرﯾﻢ از وِبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ّ
ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ آنﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺪرﻟﻦ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده؟ در ﻣﻪ  ،٢٠٢١ﭘﺎﻧﺰده روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﻧﺲ ٢
ﻓﺮﺳﺘﺎدهی وﯾﮋﻩای ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ...
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ اِدﮔﺎر ﻣﻮ َرن ]ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎس و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی[ ،داﻧﯿﻞ ﺳﺎﻟﻨﺎو ]ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻋضﻮ آﮐﺎدﻣﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ و ﺳﻤﯿﺮ ﻧﺌﯿﺮ ]اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه[ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آزادی ﺑﯿﺎن در ﺳﺎل ٢٠٠٢
ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳپﺲ در دادﮔﺎه ﻓﺮﺟﺎم ﺗﱪﺋﻪ ﺷﺪ( ﯾﺎ
داﻧﯿِﻞ ِﻣﺮﻣﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺲاﻧﱰ )ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺗﱪﺋﻪ ﺷﺪ( ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺒﺎر
ﻧﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﴎدﺑﯿﺮان ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ در دادﮔﺎه ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮاداران اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ،ﻃﻨﺰ ﺗﻠﺦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاداران اﴎاﺋﯿﻞ در ﭘﻠﻤﯿﮏﻫﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ،
ﺑﺮﻧﺪه ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻫﯿﺎﻫﻮی زﯾﺎد ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻧﺒﻮد.
ﻟﺬا ازﯾﻦ ﭘﺲ ﺳﮑﻮت ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ »ﻗﺎﻧﻮن ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء
آن ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ« دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﱪﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
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ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﮐﺪام رﺳﺎﻧﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ آورﯾﻞ  ٢٠٢١ﮐﻪ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی »اﻣﻨﯿﺘﯽ« اﴎاﺋﯿﻞ از ﻫﻮﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﺮای ﺑﻪراهاﻧﺪاﺧ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﺳﻮد »ﻣﺸﱰﯾﺎن« اﺑﻮﻇﺒﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺧﱪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
 The Daily Beastﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﱰدهای در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  ...و ﺣﺘﯽ در
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺪاری-
ﺷﻨﯿﺪاری در ﻣﻮرد اﴎاﺋﯿﻞ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﱰ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺷﻬﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲﻫﺎی آﻧﺎن ﺧﺸﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﻫﻮادار اﴎاﺋﯿﻞ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺪاﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی را در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .روﻧﯽ ﺑﺮو َﻣﻦ،
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎرل اﻧﺪرﻟﻦ اﴎاﺋﯿﻠﯽ-ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ »در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از او دﻋﻮت ﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن "ﻓﺮاﻧﺲ "٢٤

"ﻓﺮ ِد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب" ﻫﺴﺘﻢ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ"
)ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﺮاﻧﺲ (٢دﻋﻮت ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ .ﺷب ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دﻋﻮت ﻣﺮا ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎر ﻫﺎﻧﺮی ﻟﻮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ »ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰی" ﻫﺴﺘﻢ« ...

ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﯿﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ » :در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺘﻘﺎد از اﴎاﺋﯿﻞ
ُﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان ﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از اﴎاﺋﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﻨﯿﺪ ،دوﺳﺘﺎن اﴎاﺋﯿﻞ ﺷ را ول ﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﯽﮐﻨﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ ﺗﺎ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی )آﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺘﯿﺴﻢ( وﺟﻮد دارد ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ«] .ﺧﺎﻧﻢ[ ﻓﺮدرﯾﮏ ﺷﯿﻠﻮ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی-اﴎاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن داد ﮐﻪ
در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﺋﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﺣﻘﻪﺑﺎزی اﺳﺖ اﻣﺎ ﴐﺑﻪی ﻣﻮﻓﻘﯽ
ﺑﻮد و ﺑﺮای اﴎاﺋﯿﻞ ﺳﻮد دوﮔﺎﻧﻪ دارد :ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد ﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻘﺎد درﺑﺎره اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﺎز ﻫﻢ
ﮐﺎﻫﺶدﻫﺪ«.
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ﻫﺮاس از ﻣﺘﻬﻢﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﮑﺎران روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر را ﻓﻠﺞ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ »اﺗﺤﺎد ﯾﺎدﻣﺎن
ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻫﻮﻻﮐﻮﺳﺖ« ) International Holocaust Remembrance
 (Alliance, IRHAﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد از اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎ
را دﺷﻮارﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ )ﺷﻬﺮداری ﭘﺎرﯾﺲ،
آﻟپ ﺳﺎﺣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪی آنﻫﺎﺳﺖ( .ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﻣﻮﻟﻮز و ﺷﻮرای اﯾﺎﻟﺘﯽ ِ
ﭘﯿﻮﺳ ﺑﻪ دﻓﺎع ﺳﺎدهدﻻﻧﻪ از اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺲ ]ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ[
ﺗﺎ ِژرار دار َﻣﻨَﻦ ]وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ[ ،از آن ﻫﯿﺪاﻟﮕﻮ ]ﺷﻬﺮدار ﭘﺎرﯾﺲ[ ﺗﺎ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
ﻣﺎﮐﺮون را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﻮرد دﻓﺎع از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﺑﺮوﻧﻮ ﺟﻮﻧﮑﻮر ،ﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم َﺳﻦ
ﺑﺮﯾﻮ در ﻣﺠﻠﺲ از »ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮات« )ﻣﻮ ِدم( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮﻓﺪار

زﯾﺎدی ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﻧﺪ درﮔﯿﺮ آن ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠب ﻧﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ
اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ« .ژاک ﻓﺎت ﻣﺴﺌﻮلﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »در ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺟﻮد
دارد ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺪارد ،ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از آن ﺣﺮف ﯽزﻧﺪ .ﴎﭘﻮش ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ« .ﺑﻼﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺳﮑﻮت
اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﺪاران اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﭘﺲ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣ ﯾﺖ از ﺣ س ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮔﻤﺮاه
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﻫﺪف ﺧﻮرده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ ﯽﺷﻮﻧﺪ .از زﻣﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﻠﻮ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﻤﱰی دارد وﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اِرﻋﺎب از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﺪاران ﴎﺳﺨﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻒ
ﺗﻘﻮﯾﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را واﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸ داری ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ
ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری اﺳﺖ؟ ﺑﺰدﻟﯽ اﺳﺖ؟ ﺗﻨﺒﻠﯽ اﺳﺖ؟ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ؟ آﻟﻦ ﮔﺮش ﻣﺪﯾﺮ
"اورﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖو ﮐﻢ" ﮐﻪ دهﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ
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ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﮐﻤﯽ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ« .ﺑﺎرﻫﺎ »دﻋﻮت« او را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻣﻦ
»ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ« و دﯾﮕﺮ اﺻﻼً او را دﻋﻮت ﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اداﻣﻪی اﺳﺘﻌﺎرهی ﺣﯿﻮاﻧﯽ »ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎی ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز« ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻫﻢﺟﻨﺲ
ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ :ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏﻫﺎی ﺗﻨﺒﻞ و ﮐﻮرﻣﻮشﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺑﯿﻦ .در ﯾﮏ
ﺣﺮﻓﻪی ﺗﺎﺣﺪی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺷ ری از آﺷپﺰﺑﺎﺷﯽﻫﺎ و وردﺳﺖﻫﺎی
آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﻮشﺷﺎن
ﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدداری ﺑﻪ ﭘﺮداﺧ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع .در ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺎل ،ﺳﺘﻮنﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﻧ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷ ر زﯾﺎدی از ﻃﺮﻓﺪاران
اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﻓﺮدرﯾﮏ ِ
آﻧﺴﻞ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺸﻬﻮ ِر
اﴎاﺋﯿﻞ داد .ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﻮﻧﯿﻔﺎس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١٣در
اﺳﱰاﺳﺒﻮرگ ٢٧ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ از راﺑﻄﻪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺧﺮوس
ﻓﺎﺗﺢ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد» :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اوﺿﺎع ) ...ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ زﯾﺮ ﮐﻨﱰل

اﺳﺖ( ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ دارﻧﺪ،
ﻣﺘﻌﺎدل ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻫﻤﻪ ﺟﺎ :ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺎﻏﺬی ﭼﻪ
رادﯾﻮ و ﭼﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد« .از ﻧﮕﺎه ُروﻧﯽ ﺑﺮوﻣﻦ »آﻧﺴﻞ ﺑﯽ
ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ از ﻻﺑﯽﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ« .ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ در آن دوره ،ﻓﺮدرﯾﮏ آﻧﺴﻞ ﺑﻪ
ﯾﻤﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ روزاﻧﻪاش در رادﯾﻮ ﻓﺮاﻧﺲ اﻧﱰ در اوج اﻓﺘﺨﺎرش اﺳﺖ
و آن را ﻣﺪﯾﻮن ﻓﯿﻠﯿپ وال ﻃﺮﻓﺪار اﴎاﺋﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻫ ن رادﯾﻮ
ﺑﻮد.
ﭘﯿﻮﺗﺮ اﺳﻤﻮﻻر ﺧﱪﻧﮕﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ در اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺧﻮاﻫﺎن "ﺑﯽﻏﺮﺿﯽ" درﺑﺎره اﴎاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫ ن اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎرﻧﺪ« .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷ ر ﻧﺎﺳﺰاﻫﺎ و اﻓﱰاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد .اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻣﺨﺼﻮص
Les Intellectuels faussaires. Le triomphe médiatique des experts en - ٢٧
mensonge, Gawsewitch,Paris, 2011.
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ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ و ﻧﯿﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻮﺿﻮع و ﻟﺤﻦ ﻧﮕﺎرش ﺑﺴﯿﺎر آزادﺗﺮﻧﺪ٢٨.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺗﻌﺪاد ﺧﱪﻧﮕﺎران ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻤﱰ ﺷﺪه )ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  tf1دﻓﱰ ﺑﯿﺖ
اﳌﻘﺪس را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﱪﻧﮕﺎر دا ﯽ ﻟﯿﱪاﺳﯿﻮن ﻓﻌﻼً ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،ﺗﻌﺪادی از ﻫﻤﮑﺎران و ﻧﯿﺰ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﺗﻞ آوﯾﻮ،
ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس و راماﻟﻠﻪ ﺣضﻮر دارﻧﺪ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ از اوﺿﺎع
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺑﺰدﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎرﯾﺴﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﻻﺑﯽﮔﺮانِ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻮﺿﻊ راﺳﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺪﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎزه از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ آنﻫﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ .ﻧﮕﺎهﻫﺎی آﻧﺎن ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻫﺎی ﻧﺎدری دارﻧﺪ.
ﺳﮑﻮت آﻧﺎن ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ،ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 - ٢٨ﻫﺪف اﯾﺪهآﻟﯿﺰه ﮐﺮدن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫ نﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎره ﻻﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار
اﴎاﺋﯿﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در اﻧﺘﺸﺎر »ﮔﺰارش«ﻫﺎی ﺎم وﮐ ل آﻣﺎده ﺷﺪه و
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﯽدﻫﻨﺪ.
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