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  همدستي غرب و اعراب و اسرائيل ننگينجنايت 
  

  

  

  نوشته آلن گرش

  ترجمه مرمر كبير

  

  

  پيش پرده

شناسي  ترجمه شده است ـ م) بر اساس فرهنگ ريشه ننگين به فارسي  مقاله(در اين  obcsène صفت 

 و »، شومفال بد«به معناي  و گرفته شده است وام  obscenusآلن ري، از واژه التين اثرزبان فرانسوي 

  .مي باشد »كاري چنان وحشتناك كه مي بايست پنهان شود«

  

  در اورشليم هآنتيگون

سط مه تو١١ چهارشنبه با مشاهده  تصاوير تشييع جنازه شيرين ابواكله، روزنامه نگار فلسطيني كه روز

 رائيلياس . سربازاناز ذهن مي گذردصفتي است كه  )ننگين» (obcsène « واژهارتش اسرائيل ترور شد، 
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، نارنجك پرتاب و شليك كردند به تابوت او كه تقريباً واژگون شده بود هجوم  آوردند، به معترضان

هاي فلسطين را پاره كردند. اين اقدام، حتي فراتر از هرگونه قضاوت سياسي،  اعماق كرامت انساني  پرچم

. سپيده دم زمان باز مي گرددرا نقض مي كند كه به » حق دفن با وقار« اصل مقدس، گيرد را نشانه مي

اين فرمان  اجراياز آنتيگونهرا ممنوع كرد، پادشاه كرئون دفن برادرش  هنگامي كه ه ،در اسطوره آنتيگون

، برآمده از سوي يك انسان كه  فرمانهاي تو نيستمبر اين باور من : «سرپيچي نمود و به كرئون گفت 

  ).١»(ازلي خدايان را زير پاگذاردنوشته و  وانين ناقدر توان داشته باشد كه بتواند ق  آنفاني ، 

  

 و نمي داند»  ننگين«آنها را  چرا كهاقدامات خود نمي كند، » پنهان كردن«براي  هم اسرائيل هيچ تالشي

 تكيه بر حس برتري طلبي استعماريبا وقاحت و در كمال (گستاخي به عبري ـ م)، » چوتزپا«، با آشكارا

بخش  شامل نه تنها مختص اكثريت طبقه  حاكم اسرائيل، بلكه همچنينخوردي كه . برتازدپيش مي  به

ايتامار بن گوير، . كه سخنگويان اسرائيلي  تبليغ مي كننداست بزرگي از رسانه ها ي همسو با روايتي 

 تفاوت مثل او يكه با اندكبسياري از اعضاي دولت فعلي يا مخالفان  ـ همچونمجلس فاشيست نماينده 

وقتي تروريست ها به سربازان ما در «مي كند:  خالصه اين جملهمشترك آنها را درنظر - فكر مي كنند
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الجزيره در ميانه  شبكه »خبرنگار« اگر يك، حتي كنيمبايد با تمام قدرت تالفي  ، ماجنين شليك مي كنند

  .»منحرف سازدسربازان ما را  توجه د تاشته باشنبرد در منطقه حضور دا

  

نبوده، بلكه نتيجه سياستي تعمدي ، روشمند و » يتصادف« له تأييد مي كند كه ترور شيرين ابواكله اين جم

نگاران اسرائيلي كه   توان توضيح داد كه هيچ يك از روزنامه آگاهانه است. در غير اين صورت، چگونه مي

از گزارشگران بدون مرز،  اند، در حالي كه به گفته دهند، هرگز كشته نشده رويدادهاي مشابه را پوشش مي

بيشترآنها  اند. گشته  »ذفح« از همكاران فلسطيني آنها به اين ترتيب  تن ٣٥تاكنون،  ٢٠٠١سال 

به جهانيان نشان مي گذرد را سرزمين  چه در آنآنتصاوير  به كمك كهبوده اند اني راو فيلمبرد انعكاس

هاي متعدد  اين عدم تقارن تنها يكي از جنبه ؟ دمحسوب شده ان ازبقيه  »خطرناكتر« و لذا شايد داده اند

الملل توصيف شده است: بسته به  عفو بينسازمان فلسطين است كه به خوبي توسط  - آپارتايد در اسرائيل

  كند مي » قضاوت« اسرائيل شما را سفيد يا سياه  ،به قول الفونتن ،شده ر باشيد يا اشغاللگاينكه شما اشغا

 يا الفونتن كه مي گويد، بسته به اينكه قدرتمند باشيد» يوانات مبتال به طاعونح«( اشاره به داستان 
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جازات اعدام براي غالبا حكم م در اسرائيل. فرودست، دادگاه شما را سفيد يا سياه قضاوت مي كندـ م)

  صادر مي شود. ضعيف ترين افراد

  

  شده قضاوت كند ؟مرتكب  كهجرمي درباره آيا خود مجرم مي تواند 

  

براي يك بار هم كه شده، كمي بيشتر از حد معمول واكنش رسمي بين المللي را به  ،تل شيرين ابواكلهق

به اين امر كمك كرد.  مي باشد نيزمسيحي  ويك شهروند آمريكايي  و اين كه، شهرت اودنبال داشت. 

كرد و خواستار  صادر جنايت  براي محكوم كردن اين  يا قطعنامهمتحد شوراي امنيت سازمان ملل حتي 

 يالملل بين خواستار كه البته تا آنجا پيش نرفت شد،» طرفانهي ، كامل، شفاف و بيفور« يتحقيقاتانجام 

وقوع اين مسئولين خود . اما آيا مي كردرد  اكيدا آن رابيگمان  اسرائيل شدن  اين بررسي شود، چرا كه

اسرائيل مانند  ي درهاي حقوق بشر ازمانس ست كهها سال به بررسي آن بپردازند ؟ مي توانند  جنايت

B'tselem با ارائه سند ثابت كرده بان حقوق بشر  الملل يا ديده المللي مانند عفو بين هاي بين يا سازمان و

  رسد. تقريباً هرگز به نتيجه نمياسرائيل ارتش  »تحقيقات«كه چگونه  اند
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المللي  . هيچ تحقيق بيندادپاسخ منفي  از قبل مي توان؟ به جايي خواهد رسيد اعتراضات رسمي  بارآيا اين

اند،  صورت نخواهد گرفت، زيرا نه غرب و نه كشورهاي عربي كه روابط خود را با اسرائيل عادي كرده

  روند. فرا تر ،زرده نمي كند آواقعا   راكه هيچكس » هاي شفاهي محكوم كردن « حد حاضر نيستند از

تل » اعتدال« منجر به، شده استهر امتيازي كه به اسرائيل داده تا كنون  كه معاصر نشان مي دهدتاريخ 

كه امارات متحده عربي  به ياد آوريم. كرده استتشويق  بيشتر استعمار و سركوب را بلكه نگشته  آويو

 نحس؟ را تعديل كندابوظبي مي تواند سياست اسرائيل  دركرد كه باز كردن سفارت تل آويو  مي ادعا

 به هيچ وجه نيز »همپيمان ما در جنگ عليه تروريسم«دولت اسرائيل،  بهشنگتن يا اتحاديه اروپا وانظر 

  محكوم مي كنند؟، امري كه آنها ظاهرا شده استنباعث كاهش سرعت استعمار سرزمين هاي اشغالي 

  

  را تاييد مي كندسرزمينها يك دادگاه عالي كه  اشغال 
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. دادگاه عالي نشان مي دهدرا دوستانش » گوشزدهاي«رائيل نسبت به تفاوتي كامل اس اخير بيتصميم دو 

سطيني ساكن در هشت روستاي فل هزار اخراج يعني ١٩٦٧اسرائيل بزرگترين جابجايي جمعيت از سال 

كه قوانين اسرائيل فراتر از قوانين بين المللي است.  اعالم كرد بي شرميرا تاييد و با  شهر حبرونجنوب 

يش از حد مشغول مجازات روسيه بودند، واكنشي نشان ندادند. و درست در روز تشييع غربي ها كه ب

اشغالي هاي  خانه جديد در شهرك چهار هزار و چهارصدجنازه شيرين ابواكله، دولت اسرائيل از ساخت 

هرگز تهديدش نمي  در حالي كه مي داند خطر تحريم ،خود را محدود كندچرا كرانه باختري خبر داد. 

مي  سطل زباله وزارت امور خارجه اسرائيل ي در كار باشد جايش درمحكوميت د. اگر هم گوشزد و ياكن

 ) ٣( ٢٠٢٢ در ماه مه سال. حمايتي كه خواهد شدو با يادآوري دائمي حمايت از اسرائيل جبران  باشد

ه در سطح ر همه سطوح از جملهمكاري د« كه متعهد شد يو گشت،توسط امانوئل ماكرون تكرار مجددا

. او حتي از »ما قرار دارد هاي را با اين كشور تقويت كند. (...) امنيت اسرائيل در قلب مشاركتاروپايي 

  در اورشليم تمجيد كرد.» جلوگيري از تشديد تنش«هاي اسرائيل براي  تالش
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نه  است و» جنگ عليه تروريسم«گذرد، نه قسمتي از  در سرزمين مقدس مي ي اخيرها دههدر آنچه  

 .رسانه اي  سعي دارند جلوه دهندطور كه برخي از مفسران  آنجمعيت هم طراز، بين دو » درگيري«

به طور  ها فلسطيني گويا، استنباط مي شودواكنش ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانسه  از كه آنطور

از : «نوشتود در توييتردر حساب رسمي خاو  ،گيرند ميفضايي مورد حمله قرار موجودات توسط  روزمره

، عزت برگزار شودآرامش وبا در تشييع جنازه خانم شيرين ابواكله شد خشونت غيرقابل قبولي كه مانع 

  »ام.  عميقاً شوكه و وحشت زده شده

  

كه فلسطيني ها را به خاطر استفاده از آنهايي  همهبه   ،آنچه را كه نلسون ماندال نوشته بود اجازه دهيد

از  هاي فلسطيني ها به مراتببرخورد، هرچند و به آنها درس مي دهند مي كنندخشونت سرزنش 

هميشه اين ظالم است، نه مظلوم كه شكل مبارزه را : « :، ياد آوري كنيممي باشدكمتر خشن  اسرائيلي ها

تعيين مي كند. اگر ظالم از خشونت استفاده كند، مظلوم چاره اي جز پاسخ دادن به خشونت نخواهد 

يك نماد  نانچه رسانه ها نشان مي دهند،چ ،ماندال »نوعي دفاع از خود بود.  نيز تنها برخورد ما داشت. 
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رژيمي ، بود مبارزه براي پايان دادن به رژيم آپارتايددررهبرنيروهاي مسلح  وانقالبي  ،موميايي شده نبود

  .ائيل تا پايان يكي از وفادارترين متحدان آن باقي ماندكه اسر

  

به قتل سرباز اسرائيلي ماشه را كشيد و روزنامه نگار فلسطيني را  دامرگز نخواهيم فهميد كما احتماال ه

، در واشنگتن امتداد آغاز مي شودتل آويو  ، ازطوالني است ها ه زنجيره همدستيك. اما مي دانيم رساند

قتل ابواكله يك  شيرين كشتن. گذردپاريس و بروكسل مي واز مي يابد، مخفيانه به ابوظبي و رباط مي رود

  ، بلكه يك جنايت جمعي است.نبودهفردي 

  

  آنتيگونه  ،ـ سوفوكل ١

  ـ  ٢

Lire aussi, Olivier Pironet, « Mourir à Jénine », Blogs du Monde diplomatique, 14 mai 2022. 
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