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تزیي ٍاًبٍی  گوبى ثْتزیي ٍ زهین ثیاش  ٍ رٍیٌزز صٍرًبلیستی: ایي هتي ًَتبُ یادداشت مترجم

ًیست. حتی ٍ حوبس رصین اسزائیل  ثیي« جٌگ»ر ؿشُ ٍ ثبصغالح ّبی ًطتبر رصین اسزائیل ز ریطِ

ی آى زر پبیبىِ ًَضتبر، ثِ ًوص رصین جوَْری اسالهی زر ایي ٍضغ  ی ثسیبر ًَتبُ ٍ سزٍزُم ثزیسُ اضبرُ

ای ثزای  اًگیشُ سٌتَاً ًٌتِ هی سِآؿطتِ است. اهب  یًبپذیز ّبی چطوپَضی ًن ثِ ًبستی تبسُ، زست

ّبی  ٍ زرٍؽ «جزاح»ی  ی تبریری هحلِ ضٌبرًززى پیطیٌِ. یٌی: آسَزهٌسی تزجوِ ٍ اًتطبرش ثبضٌس

تولیل زّس ٍ اس « حوَهی»ی هطبجزات اذیز را ثِ زػبٍی  ًَضس اًگیشُ ی رصین اسزائیل ًِ هی كزیجٌبراًِ

ّبیی زر  ضبى تَجیِ ًٌس؛ زٍم: رزًٍطبى بى را اس ذبًِ ٍ ًبضبًِیراًسى كلسغیٌ عزین سیبست ثیزٍى ایي

ّب ثِ اَضٌبل  ًززىِ ایي هطبجزات ٍ تولیل آى ی ثزای هذّجییز ًِ زستبٍیشٍیسازّبی رٍسّبی اذر

 .یبَّ، حوبس ٍ ارزٍؿبى ًتبى سی سِ ػبهل یب گزایص سیبسی:؛ ٍ سَم سَز سیباستایسئَلَصیي زیگزی 

ستوجبل ِ اًگبّی ث ( است. ثب ًینKriegsgeschenk« )ّسیِ یب ارهـبى جٌگ»ػٌَاى اصلی ایي ًَضتِ 

« ًؼوت جٌگ»ی آى ثِ  ، تزجوًِبهیسًص« ًؼوت» جوَْری اسالهی اس جٌگ ایزاى ٍ ػزام ٍسزًززگبى 

 )ى.خ.( ثٌظزم آضٌبتز ٍ گَیبتز آهس.

*** 

ای ثَز هرلَط اس  هحلِ 1491ی ضید جزاح زر ضزم اٍرضلین پیص اس توسین ایي ضْز زر سبل  هحلِ

ی هسیوی ضْز ضٌل  ی ّستِ یِّن زر حبضزی ًَس ی سسُ سبًٌبى ػزة ٍ یَْز ًِ ًرست زر هیبًِ

ای رحل اهبهت اكٌٌسُ ثَزًس ًِ زر  ّبی هسلوبى ٍ هسیحی ًرست ػزة هحلًِِ زر ایي  گزكت. زر حبلی

ّب ثؼس یَْزیبًی  یبكتٌس، سبل كضبیی ثزای سٌٌب ًوی اٍرضلین ی هسیوی گذرّبی تٌگ ٍ ًَچي هحلِ

( Shimon Ha Tzadikیب: ضیوَى ػبزل/ل )ی سیوئَى ػبز هْبجز ثِ ایي هحلِ آهسًس ٍ زٍر ٍ ثزِ هوجزُ

اهبهت گشیسًس. سیوئَى ػبزل ثٌب ثز رٍایت ًسی ثَز ًِ زر زٍهیي پبزضبّی یَْز، پس اس ثبسگطت اس 

ّی اس یَْزیبى ای ثَز ثزای گزٍ ّویي اهز اًگیشُ ًوص سیبسی ٍ هذّجی هْوی ایلب ًزز ٍ ،اسبرت زر ثبثل

سبًٌبى  جب سبًي ضًَس. ثِ ثؼس زر آى 1181ّبی اعزاكص را ثرزًس ٍ اس سبل  ارتسًس ًِ هوجزُ ٍ سهیي

ی یوٌی ثَزًس ًِ  ی ًَچي یَْزیبى زر زرٍى ضْزى ضید جزاح ػوستبً یَْزیبى هْبجز اٍلیِ راستِ

ّبی  ی الیِ ّب زر سهزُ ثِ اٍرضلین آهسُ ثَزًس ٍ اس ّوبى سبل 1110ی  ّبی زِّ تز زر سبل پیص

 آهسًس. ضُوبر هی (، ّوبًب سبًٌبى یَْزی كلسغیي، ثJischu/Yishuvِتز هززم یطٍَ ) تْیسست

ای اس اٍرضلین ضزهی تحت  هثبثِ هٌغوِ ی ضید جزاح ثِ هحلِ 1491ثب جٌگ استوالل اسزائیل زر سبل 

صَرت گزكت. الجتِ  ّب برٍهبرًززىسبسی[ ٍ ت زٍ سَ، ]پبىًٌتزل اُرزُى هزار گزكت. زر حیي جٌگ اس ّز 
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ّب  زٍر ٍ ثزضبى  ػزةّبی یَْزیِ ًَچٌی ًِ  یَْزی ضید جزاح ٍ سبًٌبى ثزذی اس هْبجزًطیي ىسبًٌب

ّبی زیگزی هٌتول ضسًس. هوبهبت  ّب ثِ ذبًِ ّب ٍ ثزای حوبیت اس آى اس سَی اًگلیسی ،ًززًس سًسگی هی

ى كلسغیٌیِ ثسیبری اس هٌبعن تسریزضسُ رٍثزٍ ثَزًس ٍ زر ی ؿزثی ثب آٍارگب اُرزًُی ًِ پس اس كتح ًزاًِ

سُ ثطًَس، آٍارگبى ض اُرزًُیّب ثِ هٌبعن ایٌي  ذَاستٌس هبًغ ثبسگطت احتوبلی یَْزی حبل هی ػیي

ّبی یَْزی اِسٌبى زازًس ٍ زر ضوي حن هبلٌیت را  ی اسزائیلی را زر ذبًِ كلسغیٌی اس هٌبعن تسریزضسُ

 ًس.ّب تلَیض ًزز ّن ثِ آى

 افروزان ... برخی آتش

ثِ تصزف زرآٍرز، ًرست ایي حوَم  را ی ؿزثی اٍرضلین ضزهی ٍ ًزاًِ 1498 ًِ اسزائیل زر سبل سهبًی

هَجت  ست ]پبرلوبى اسزائیل[ هبًًَی تصَیت ًزز ًِ ثًِرَرزُ ثبهی هبًسًس. الجتِ ًٌِ هبلٌیت اُرزًُی زست

ی ؿزثی ثیزٍى راًسُ ضسُ  ضبى زر ًزاًِ ّب اس ذبًِ ٍ اهالى اًگلیسیّب یب  آى یَْزیبًی ًِ اس سَی اُرزًُی

 ضبى را پس ثگیزًس. تَاًستٌس ثب اثجبت ایي حوَم، اهَال ثَزًس، هی

زاضتٌس، هحیغی ذصوبًِ ی اًسًی ثِ ثبسگطت ثِ  ی یَْزیبًی ًِ ػالهِ ایي هبًَى ّزگش اس سَی ّوِ

ضبى حتی  اذیز، هٌزراً هْبجزاى راست اكزاعی ًِ اؿلتّبی  هَرز استلبزُ هزار ًگزكت. ثزػٌس، زر سبل

آهزیٌبیی زاضتٌس، ایي اسٌبز هبلٌیت را اس سبًٌبى  ی گذرًبهِتز  زر اسزائیل ثسًیب ًیبهسُ ثَزًس ٍ ثیص

یَْزی اٍلیِ ذزیسًس ٍ سپس تالش ًززًس ثب ضٌبیت ثِ زازگبُ ]ٍ ثب استٌبز ثِ آى هبًَى هسیوی[ حن 

ّبی  ّبیی ًِ حبال هسػی تصزف ذبًِ ّویي زلیل زر ٍیسئَّبی اسزائیلی ٌس. ثِضبى را اِػوبل ًٌ هبلٌیت

ّبیی  ّبی یوٌی ًیست، ثلٌِ كوظ آهزیٌبیی ٍ اثزی اس یَْزی ٌس، ذجزّست« هتؼلن ثِ ذَز»ثبصغالح 

هْبجزًطیٌبى ًِ زم ٍ زستگبُ هلصلی زارًس،  ذَاٌّس ثب حوبیت ًْبزّبی ضًَس ًِ هی هذّجی زیسُ هی

 ثزاثز زازگبُ را ثِ ًزسی ثٌطبًٌس. ضبى زر حن

ضس،  ثِ صبحجبى یَْزی هی« ٍاگذاری»ی ضید جزاح هطوَل ایي هبًَى  ّبیی ًِ زر هحلِ الجتِ تؼساز ذبًِ

ی ؿزثی ٍ  تصزف اكزاعی ًزاًِ ]رصین اسزاییل زر راستبی[  ثسیبر اًسى ثَز. ایي اهسام، ثب تَجِ ثِ سیبست

اٍرضلین ًِ اس جبًت ّوبى ًْبزّبی « ًززىِ یَْزی» اِسٌبى هْبجزًطیٌبى یَْزی ٍ سیبستِ

چَى  ضس، اس هٌظز اّبلی كلسغیٌی ایي هحلِ ّن هْبجزًطیٌبى ٍ احشاة راست اكزاعی آضٌبرا تجلیؾ هی

 ضَز. ضبى زیسُ هی ّستی ٍ ًیستی تْسیس جسیِ



4 
 

س، اهزی ًبهالً ی چْبر ذبًِ زر ایي هحلِ هَجت ثزٍس اػتزاضبت ذَاّس ض ٌن ترلیًِِ ح ایي زر ًتیجِ،

ی پلیس اسزائیل زر هبُ رهضبى زر  رٍیِ ی ثی ًِ حضَر ٍ هساذلِ ثیٌی ثَز. اس سَی زیگز ایي هبثل پیص

هصی، آتص ثز ذزهي ایي اػتزاضبت ذَاّس  الطزیق، یب ًَُ هؼجس، زرست هوبثل هسجساال ی حزم هحَعِ

ی  زر ٍّلِ ضگلتی ًسی ثبضس. گذاضت ٍ زػَتی صزیح ثِ تأٍیل هذّجی ایي رٍیسازّبست، ًجبیس هَجت

الطزیق ثَز ًِ ًْبیتبً ایي اهٌبى را ثِ  ی حزم ی پلیس اسزائیل زر هحَعِ ًرست، ایي اهسام ٍحطیبًِ

 حوبس زاز، ثب تأٍیل اسالهی رٍیسازّب ذَز را زر رأس اػتزاضبت هزار زّس.

 ... و بسیاری بازنده

 اسزائیل ٍ ّن حوبس ًبهالً آگبّبًِ ٍ ػبهساًٍِسیز  یبَّ ًرست ّوِ چیش حبًی اس آى است ًِ ّن ًتبى

ی كسبز است ٍ اًثزیتی  یبَّ ًِ زرگیز پزًٍسُ زاری ثَزًس. ثزای ًتبىذَاّبى ایجبز ایي ضزایظ حبز ٍ اضغ

اسزائیلِ »ی سپبُ  ّن زر پبرلوبى ًسارز، ایي جٌگ ًؼوتی است ًِ ًبگْبى اٍ را ثِ كزهبًسُ

ّب  حوبس ًِ سبل یثزاضَز.  ای ثزای اٍ هی وبالً هَجت هحجَثیت تبسًٌُس ٍ احت ثسل هی« اكتبزُ هربعزُ ثِ

 یجیگز ٍ هستول ؿشُ، ثب ذغز هَاجِْ ثب ره حضَر جَاًبى ضَرش لیٍ  ثِ زل است تیثحزاى هطزٍػ زیزرگ

هزار « بٍهتهو»ّبیص ذَز را زر ذظ هوسم  اهٌبًی پسیس آهس تب ثب استلبزُ اس هَضي ،]تَاًوٌس[ رٍثزٍ ثَز

جوَْر  زست آٍَرَز. ػجبس رئیس ّبیی ثِ تَاًس زر هوبثل كَتَح ًیش زٍثبرُ پیزٍسی چٌیي حوبس هی زّس. ّن

ثبالذزُ ثزگشار ضَز،  2009زر هبُ آٍریل اًتربثبت را ًِ هزار ثَز ثؼس اس سبل  ،تطٌیالت ذَزهرتبر كلسغیي

ی زر اٍرضلین ضزهی، لـَ ًززُ ثَز. ایٌي حوبس ًِ ّبی اًتربثبت ی اذتالف ثب اسزائیل ثز سز حَسُ ثِ ثْبًِ

 ضَز. ذَثی اس راُ جٌگ، هسرتوٌس هی اس راُ اًتربثبت، ثلٌِ ثِ

ّبی  اًس ًِ هستأصل اس حولِ ًَار ؿشُ زر ثبسًسگبى ایي جٌگ هززم ػبزی ٍ ؿیزًظبهیبى زر اسزائیل ٍ

 جَیٌس. ّبی حوبس، پٌبّی هی َّایی اسزائیل ٍ هَضي

یي ًلوبت اظْبر ٍجَز ّبی سٌی ثب ثلٌستزیي صسا ٍ تٌستز زر ثیي زٍلت ًِ ، تزًیِ ًیشاهب اس ایي جٌگ

ضست تحت كطبر است،  پزسیسًت ارزٍؿبى ًِ زر اٍضبع سیبسی زاذلی ثِ صیت ًیست.ً ًٌس، ثی هی

عزین، ّن زر  ثبرِ زیگز ًوص رّجز ٍ حبهی هسلوبًبى سٌی را ثبسی ًٌس ٍ اس ایي تَاًس زر هٌغوِ یي هی

ی  بیی پیزٍسهٌساًِ ثززارز ٍ ّن هَضَع اٍرضلین را ثبسیچِّ اش گبم اثز رهجبی ایزاًی ٍ ػزثستبى سؼَزیثز

ّبی اذیز ثِ  زلیل ًشزیٌی زر ضزایغی ًِ ػزثستبى سؼَزی ٍ هتحساى آى ثِ سیبست زاذلی هزار زّس.

ًوبیص ثگذارًس، حشة  ّب ثِ ٌیی هساكؼبى كلسغی هٌشلِ ًحَ اػتوبزثزاًگیشی ذَز را ثِ اسزائیل هبزر ًیستٌس ثِ

تَاًس  ی تٌگبتٌگی ثب حوبس زارز، هی الوسلویي راثغِ تزًیِ )آ. ًب. ح( ًِ اس عزین اذَاى ٍ تَسؼِ ػسالت
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ای سَز ثجزز ٍ هسرت هتشلشلص را حلظ ًٌس. ایي هَهؼیت ثزای  اس ایي هَهؼیت زر سیبست زاذلی ٍ هٌغوِ

تزًیِ تأسی ًٌٌس، اهب  ثِتِ رّجزاى ایزاى ًَضیسًس زر حزف ًساضتِ است: الج تبًٌَى سَز چٌساًی ایزاى

الوسلویي ٍ حشة ػسالت ضسیساً سٌی، زر  زلیل اذتالكبت هذّجی ثیي ایزاى ضیؼی ٍ اذَاى ًن ثِ زست

 هوبیسِ ثب آًٌبرا، ثؼیس است جبی سَز چٌساًی ثزای تْزاى ٍجَز زاضتِ ثبضس.
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