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یک سرقت از نوع فرهنگی! 

عليرضا رضوی 
مقدمه 

كارنامه صهيونيسم دربرگيرنده فجايع و زشتی هايی است كه يكی از آنها اشغالگری، 
كش��تار و ددمنش��ی اس��ت كه نمونه هايی از آن را در اين ايام در غزه و فلسطين شاهد 

هستيم.
ولی متأسفانه اين كارنامه سراسر س��ياه و جنايت از تمام ابعاد مورد توجه و دقت قرار 
نگرفته و چه بسا نكاتی در آن يافت شود كه تنها به جسم انسان ها نپردازد و محور روح و 
انسانيت را هدف قرار داده باشد كه به مراتب خطرناك تر از حذف فيزيكی انسان هاست.

هجمه وسيع و سيل آس��ای وس��ايل ارتباط جمعی با محتوای مخرب كه به درستی 
شبيخون فرهنگی نام نهاده شده است، هجمه ای اس��ت كه جبهه مقاومت را به راستی 
به چالش كش��يده و چه مبارزانی كه در اين هماورد نامتقارن س��ر تسليم فرود آورده و 

بی چاره گی اختيار كرده اند. 
صهيونيس��م در ناكار كردن هر تمدن درخش��انی، عقبه فرهنگی آن را نشانه می رود؛ 
عقبه ای كه متأسفانه در گسترش و عمق بخشيدن به آن كم توجهی می شود و در جوامع 
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اسامی بسيار آسيب پذير می نمايد.
يادداشت حاضر نمونه ای بسيار كوچك ولی س��وزنده از هد ف مندی يك اقدام كامًا 
صهيونيستی در متاشی كردن فرهنگ اس��امی فلسطين است؛ فرهنگی كه تا پس از 
ضربه های متوالی توانست بر س��ر پای خود بايس��تد، چهار دهه از اشغالگری صهيونی 
گذشته بود. و اگر نبود پيام های رهايی بخش اسام مبارز از ايران، معلوم نبود كه مردم 
فلسطين تا چه زمانی از موهبت دارايی اصيل خود يعنی اسام دور نگه داشته می شدند. 
ولی هم اكنون به لطف همين دارايی واقعی در جهان س��رافراز به شكس��ت صهيونيان 

تمام مسلح هستند. 
واقعيت های تلخ اين نبرد نابرابر، درس هايی است برای مبارزه اصولی و هدفمند با اين 
دشمن اصيل؛ دشمنی كه در عين توجه به توپ، تانك و موشك با هدف حذف فيزيكی، 
به كتاب، س��ی دی، ماهواره، اينترنت و موبايل هم با هدف تخريب معنويت و انسانيت 

توجه الزم و چه بسا بيشتر داشته است. 
در سال 1948 صهيونيست ها برای تصاحب سرزمين فلسطين وارد مهمترين جنگ 
خود با فلس��طينی ها و اعراب ش��دند و در گير و دار مهمترين جنگ خود برای بقا برای 

نابودی فرهنگ مقابل نيز به شرح آنچه در يادداشت آمده پرداختند. 
***

ظاهراً اتفاقاتی كه در س��ال 1948 افتاده تمامی ندارد. اول فك��ر می كرديم كه رژيم 
صهيونيستی با استناد به طرح تقسيم فلسطين مصوب 29نوامبر1947 موجوديت نحس 
خود را در محدوده ای كه سازمان ملل تصويب نموده اعام كرده است. با كمی مطالعه 
متوجه شديم كه اين گونه نبوده و زمين های بيشتری اشغال شده و تنها به اراضی طرح 

تقسيم اكتفا نكرده اند. 
سال ها گذشت تا محققان آزاده ای ابعاد تازه ای از وقايع 1948 را برما كردند. گذشته از 
كشتارهای ريز و درشت آن سال از فلسطينيان آواره، تحوالت سياسی پشت پرده كم كم 

عيان شد و توطئه ها برای محو موجوديت فلسطينی به هر شكل افشا گرديد.
وقتی در س��ال 2006 كتاب كی الننس��ی يا همان تا فراموش نكنيم با سرويراستاری 
وليد الخالدی و همراهی تيم قوی او منتشر شد، احس��اس كرديم كه اين كتاب جميع 
جنايات صهيونيستی در 1948 را با استفاده از منابع يهودی و صهيونيستی و تحقيقات 
و منابع فلسطينی گرد آورده است. اينكه 418 آبادی اش��غال و ساكنين آن كشته و يا 
اخراج شدند و خانه های آنها برای زدودن اميد بازگشت كامًا تخريب گرديد و در كنار 
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آبادی و يا بر ويرانه های آن مستعمرات صهيونيستی 
بنا ش��د، همگی در اين كتاب آمده اس��ت و از نكات 
مهمتر كتاب اينكه قبل از اش��غال اين آبادی ها كه 
بخش مهمی از تاريخ، تمدن و فرهنگ فلسطينی در 
آن متبلور است، فلسطينيان به عنوان ساكنين اصلی 
سرزمين فلسطين در اين روس��تاها و مناطق عربی 

چگونه زندگی می كرده اند و تعجب آور و چه بس��ا حيرت آور اينكه، آنقدر در كشاورزی، 
دامداری، صنعت، معماری و راهسازی در سطح خود مبتكر، خاق و خودكفا بوده اند كه 
بس��ياری از ممالك متمدن در آن دوره فاقد اين مدنيت اند. و طنز تأسف بار تاريخ اينكه 
اين مردم با اين بن مايه تمدنی و فرهنگی و س��طح علم و سواد محكوم به داشتن قيم تا 

زمان استقال و به عبارت صحيح تر اشغال می شوند. 
در حالی كه توطئه ای س��امان يافته بود ت��ا در دوران قيمومت، اقتص��اد و جمعيت و 
كشاورزی و ارتش رژيم صهيونيستی، متولد شود و پرورش يابد تا در سال 1948 براساس 

اين زيرسازی سی ساله اعان موجوديت كند. 
كتاب وليد الخالدی ظاهراً پايان داس��تان غم انگيز 1948 نيس��ت. وقتی به اين ادعا 
می رسيم كه متوجه كش��ف حقايق تلخ تر و ناگوارتری در اين حوزه می شويم آن هم با 

انتشار فيلمی به نام »سرقت بزرگ كتاب«. 
اين فيلم كه با حضور برخی يهوديان منتقد صهيونيسم و اعراب مطلع از حوادث 1948 
ساخته شده، به اين واقعيت اذعان می كند كه در س��ال 1948 در كنار ويرانی خانه ها، 
اشغال روستاها و كشتار و آوارگی س��اكنان فلسطينی مالكيت معنوی فلسطينی ها نيز 
با يك هدف گذاری خاص به يغما رفته است و كتاب به عنوان مهمترين دارايی علمی و 

فرهنگی هر ملت از كتابخانه های شخصی فلسطينيان ربوده شده است. 
سازندگان اين فيلم از جمله بنی برونر، نوام نالر و اريل زاچور كه ظاهراً يهودی اند، در 
مصاحبه با چند يهودی منتقد صهيونيس��م و چند عرب و فيلمبرداری از كتابخانه ملی 

رژيم صهيونيستی اين اثر را خلق كرده اند.
اينكه چرا برخی يهوديان در اين اواخر به انتقاد از صهيونيس��م روی آورده اند و مقاله 
می نويسند، فيلم می سازند و همايش و تظاهرات برپا می كنند نكته ای است كه بايد به 
آن توجه كرد ولی هدف اصلی در اين مقال نيست. مهم آن است كه همگان از يهودی و 
عرب به يك واقعيت تلخ با استدالل و منطق پذيرفتنی اذعان می كنند كه تاكنون مورد 

یک گروه از صهيونيست ها 
مأمور بودند که با مراجعه به 
خانه های فلسطينی که صاحبان 
آنها در محل حضور نداشته 
کتاب ها را از کتابخانه های 

فلسطينی ها جمع آوری کنند
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غفلت بوده است و آن ربودن كتاب فلسطينی ها توسط 
صهيونيست ها به ويژه در سال 1948 است.

افرادی كه با آنها مصاحبه می شود عبارت اند از: 
محمد بتراوی- عرب- ظاهراً محقق و نويسنده است.

غدا كارمی- عرب- ظاهراً محقق و نويسنده است.
گيش آميت- يهودی 

ناصر نشاشيبی- از خاندان معروف نشاشيبی و دارنده كتابخانه
يوری پاليت- يهودی- كتابدار

عزيز شحاده- عرب- كتابدار و وكيل
ايان پاپه- يهودی- از نويسندگان و محققين برجسته پست صهيونيسم 

يورام نيوك- يهودی- نويسنده
عا هل هل- عرب- نويسنده 

رونا سا- يهودی- كتابدار
محمود يزبك- مورخ- عرب
حنا ابوحنا- عرب- آموزگار 

فرازهايی از اين فيلم 
- تام سگو در كتاب خود می گويد: 

يك گروه از صهيونيس��ت ها مأمور بودند كه با مراجع��ه به خانه های 
فلس��طينی كه صاحبان آنه��ا در محل حضور نداش��ته كتاب ه��ا را از 

كتابخانه های فلسطينی ها جمع آوری كنند.
- كتاب های خطی، ترجمه و اثر شاعران بزرگ در ميان اين كتاب ها وجود داشته. 

- سرقت كتاب ها به دو شيوه فردی و سازمانی صورت می گرفته؛ مثًا در شيوه فردی 
اساتيد دانشگاه های يهودی مرتكب اين عمل می شدند.

- هفتاد و پنج هزار فلس��طينی ثروتمند در فلس��طين ك��ه دارای گنجينه های ادبی، 
فرهنگی و مادی بوده اند تا آخرين پنی آن توسط يهوديان غارت می شوند. 

- يگانی تحت امر شلومو شونامی از هاگانا مأمور جمع آوری كتاب بوده است.
- غارت كتابخانه ها به غير از قدس در اسدود، رمله، عكا و... صورت گرفته.  

- در سال 1948، س��ی هزار جلد كتاب با همكاری ارتش و دانشگاه عبری اورشليم از 

هفتاد و پنج هزار فلسطينی 
ثروتمند در فلسطين که 
دارای گنجينه های ادبی، 
فرهنگی و مادی بوده اند 
تا آخرین پنی آن توسط 

یهودیان غارت می شوند
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خانه های فلسطينی غارت شد. 
- از جمله كتابخانه های شخصی افراد برجسته ذيل در سال 1948 به يغما رفته است. 

هنری كتان از محله بقعه 
عارف حكمت نشاشيبی از خيابان سنت پل

هانا اتاال از محله بقعه 
خليل سكاكيني از محله قطامون 

وكيل سعا موسراعه
هاگوب مليكيان از طلبيه

فرانسيس خياط موسراعه 
اميل صاح از محله آلمانی نشين 

مدرسه العماريه، جنب ايستگاه راه آهن 
دجانی جنب ايستگاه راه آهن 

- كتاب های ب��ه غارت رفته از خانه های فلس��طينی ب��ا عنوان AP ب��ه معنی اموال 
متروكه1 در كتابخانه های صهيونيستی نگهداری می شده و تنها در كتابخانه ملی رژيم 
صهيونيستی 5787 عنوان تحت همين جايگاه، نگهداری می شود و قرار بوده است كه 
در صورت مشخص شدن صاحب كتاب به آنها بازگردانده شود. ولی 64 سال گذشته و 

از تعداد اين كتب كم نشده. 
- اورن و اينبرگ مدير كل كتابخانه ملی رژيم صهيونيستی اجازه بازديد و فيلم برداری 

از كتاب های بخش اموال متروكه را نداده است.
- رونا ِسا به عنوان يك يهودی می گويد: 

تنها يك عكس از خانواده خود در گذشته دارم و به يك نحو خود را تهی 
از س��ابقه و تاريخ خانوادگی می بينم و به عبارتی هويتم مجهول است. 
حال تصور كنيد كه چطور با دزديدن اين كتاب ها بنا بوده است كه ملت 

فلسطين را از سابقه و تاريخ خود تهی كنند. 
- عا هل هل نويسنده عرب: 

ادبيات فلسطين از دهه شصت آغاز می ش��ود. در حالی كه ما در دهه 
بيست دارای رمان، تئاتر، سينما و هنر بوده ايم. 

1. Abendoned- ProPerty
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- در سال 1948 گنجينه های فلسطينی تهی و گنجينه های يهودی فربه گرديد. 
خانم غدا كارمی به عنوان يك فلسطينی می گويد: 

پدر من در سال 1948 در حال تدوين يك فرهنگ بود و شما می دانيد 
كه برای اين كار نياز به چه كتابخانه بزرگی است و پدر من در آن سال ها 
با زحمت اين كتابخانه بزرگ را برای كارش درست كرده بود كه همه در 

سال 1948 به يغما رفت. 
- تئاتر، چاپ، س��ينما از جمله عايق فرهنگی فلس��طينی ها بود. يافا، قدس و حيفا 

مهمترين مراكز فرهنگی فلسطينی ها بود. 
- در شهر حيفا كتابفروشی و مراكز فرهنگی و تئاتر داشت. 

- نويسندگان، انديشمندان، هنرمندان، ش��خصيت های فرهنگی، روزنامه نگاران هم 
در سال 1948 فلسطين را ترك كردند و فلسطينی ها يتيم شدند؛ يعنی رهبر فرهنگی 

نداشتند. 
- 1/5 ميليون فلس��طينی باقيمانده در اراضی 1948، ش��هروند محسوب نشدند و به 

رسميت شناخته نشدند تا مؤسسات مربوط به خود را داشته باشند. 
- راه آهن دمشق، بيروت، حيفا، يافا و قاهره نقش مهمی در اتصال فرهنگی جهان عرب 

داشت.
- خليل سكاكينی مبدع آموزش نوين فلسطين بدون آزمون و نمره بود. 

- در س��ال 2009 رونا س��ا مجموعه ای از تصاوير به يغما رفته را در قالب يك كتاب 
منتشر كرد. 

- خليل رساس از اولين عكاسان مقاومت بود. در سال 1948 استوديو عكاسی رساس 
را خالی كردند، آن هم در آرشيو هاگانا و ارتش اسراييل پيدا شد.

- ناصر نشاشيبی: 
اولين بار يك استاد دانش��گاه عبری اورش��ليم مرا را در جريان غارت 
كتابخانه مان قرار داد كه به كتابخانه دانش��گاه رفته بود؛ در واقع صدها 

جلد كتاب در اين كتابخانه بود.
- يك سند اسراييلی: 

كتابخانه ملی اسراييل می تواند به خوبی از اين كتاب ها محافظت كند و 
حتی آن را به صاحبانش بازگرداند. البته اگر صاحبان آن آفتابی]![ شوند.

- ايان پاپه: 
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يهوديان به دنب��ال آن بودند كه با حذف 
فرهنگ و سابقه تاريخی فلسطينی ها آنها 
را شيطان جلوه دهند. اس��ام را شيطان 
جلوه دهند. هم��ه اي��ن كار را كردند كه 

هويت و تاريخ فلسطينی ها را محو كنند.
- در سال 1948 به جز سی هزار جلد كتاب كه در قدس سرقت شد چهل تا پنجاه هزار 

جلد از يافا و حيفا جمع آوری گرديد.
- يك عرب: آنها با اين كار عرب ها را پست و حيوان فرض كردند.

- يك عرب: AP )اموال متروكه( ياSP 1 )اموال مسروقه( 
- با كتاب دزدی هيچ فرهنگی را نمی توان شكوفا كرد.

- ايان پاپه به ش��هردار حيفا پيش��نهاد می دهد كه يك موزه از ام��وال و دارايی ها و 
كتاب های فلسطينی ها در يوم النكبه احداث كند. در پاسخ، ش��هردار حيفا او را از اتاق 

بيرون می اندازد. 
 ***

با تماشای اين فيلم بس��يار ارزنده كه نتيجه تحقيق تاريخی در اين حوزه است برگی 
ديگر از تاريخ تلخ اشغال فلسطين در حوزه فرهنگ ورق می خورد تا مخاطبين دريابند 

كه هيچ فرهنگی از گزند صهيونيسم در امان نيست.
در جهت تأيي��د محتواي اين فيلم اخيراً در قاهره همايش��ي با عنوان »فلس��طين در 
دست نوشته هاي عربي« برپا ش��د. در اين همايش نبيل العربي دبير كل اتحاديه عرب 
اذعان مي نمايد كه رژيم صهيونيستي در سال 1948 هشتاد هزار كتاب و دست نوشته 
اين كشور را به سرقت برده و در كتابخانه هايش نگهداري مي كند. وي در ادامه مي افزايد:

رژيم صهيونيستي از سال 1948 اقدام به سرقت اين ميراث فرهنگي 
كرده تا هويت اصلي عرب ها و تاريخ كشور فلسطين را پنهان كند.2

صهيونيست ها كتاب فلسطينی ها را غارت نكردند تا بر دانش خود بيفزايند و يا فرهنگ 
خود را شكوفا نمايند. س��رقت كتاب توسط آنها با هدف ش��ناخت بهتر مخالفين خود 
و دريافتن راه های بهتر ضربه زدن و زيادتر س��ود بردن ب��ود؛ كاری كه نتيجه منطقی 

استشراق توسط غربی ها در قالبی علمی است. 

1. Stolen property. 
2. خبرگزاري دانشجويان ايران، 1393/8/10.

در سال ۱۹4۸، سی هزار 
جلد کتاب با همکاری 
ارتش و دانشگاه عبری 
خانه های  از  اورشليم 

فلسطينی غارت شد
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نمونه های مش��ابه در اين خصوص در تاريخ بسيار است 
چه در فلسطين و لبنان و چه ايران و ممالك ديگر. 

غارت كتابخانه مؤسسه الدراسات الفلسطينه در بيروت 
به هنگام اشغال آن در س��ال 1982 به قدری تلخ و ناگوار 
بود كه قلب شنونده از شنيدن آن به درد می آيد. دزديدن 
كتابخانه تنها مؤسسه معتبر در حوزه مطالعات سياسی و تاريخی و فرهنگی فلسطين 
ضربه ای اساسی به علم و فرهنگ فلس��طين بود؛ به گونه ای كه جبران آن سال ها طول 
كشيد و مس��ئولين مؤسس��ه هر آنچه دارند، بدون س��ابقه و قدمت، و محصول تاش 

سال های پس از 1982 است.
كتاب دزدی سعيد نفيس��ی كه رئيس كتابخانه وقت مجلس داستان عجيب آن را در 

كيهان فرهنگی ذكر كرده بود يك نمونه ايرانی از اين شگرد يهودی است.1
هم اكنون در عصر حاضر صهيونيس��ت ها با چاپ و توزيع كت��اب، اين صنعت را متأثر 
از وجود منفعت طلب خود كرده اند. بزرگترين بنگاه ه��ای چاپ همچون نيوزكورپ در 
درست ُمرداك و يا توزيع و نشر كتاب در سراس��ر جهان توسط شركت كتاب در دست 
امثال خليلی در امريكا، نمونه های قابل رؤيتی از تكاپوی پول پرستانه صهيونيستی در 
عرصه فرهنگ برای گسترش سطه خود در جهان است كه با پژوهش و درنگی افزون تر، 

مصاديق فراوانی از آن می توان پيدا كرد. 

1. برای اطاع از جريان كتاب دزدی س��عيد نفيس��ی از كتابخانه مجلس و جري��ان محاكمه وی رك: مصاحبه 
عبدالحسين حائری با كيهان فرهنگی، س66، ش2، ص4-5. 

مئير عزری در كتاب خاطرات خود معتقد است كه سعيد نفيسی يهودی االصل بوده و سفرهايی به اسراييل داشته 
و از پيشرفت های آن تمجيد كرده است. 

در سال ۱۹4۸ به جز سی 
هزار جلد کتاب که در 
قدس سرقت شد چهل 
تا پنجاه هزار جلد از یافا 

و حيفا جمع آوری گردید


