ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻣﻮﺷﻪ ﻣﺎﺧﻮور
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رژﯾﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ دارد ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﺗﻬﻮعآوری را ﻣﯿﭙﺮاﮐﻨﺪ .اﺷﺎرهام ﺑﻪ اﺑﺪاع
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﺮا »راﺳﻮ« ) (Skunkﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﺮا »ﺳﻼح ﻏﯿﺮﮐﺸﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮدهای« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛
اﯾﻦ ﺳﻼح ﻣﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺠﺎزات ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺼﻮرت ﻓﻮاره از درون ﺧﻮدروﻫﺎی زرهای وﯾﮋه در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻓﺸﺎﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ
ﺳﻼح ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ أﻟﻔﺎ ،از ﮐﯿﺒﻮﺗﺴﻬﺎی ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺘﯽ »ﭼﭗ« ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ )»ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن« ﯾﺎ  ( law enforcementدر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮاه ﺑﺮوﻧﯿﻨﮓ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روﯾﺘﺮز در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۲اﺛﺮات اﯾﻦ ﺳﻼح را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ:

»ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪای از ﻻﺷﻪای ﮔﻨﺪﯾﺪه را از ﮔﻨﺪاب ﺑﺮداﺷﺘﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﻣﯿﮕﺬارﯾﺪ و ﻣﺎﯾﻊ ﮐﺜﯿﻒ
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﯿﭙﺎﺷﺎﻧﯿﺪ .ﭼﻨﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ از آن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻮی
ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﺗﺎ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ«.

ﻧﺎﭼﺎرﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﻨﺰل را ﺑﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﺎ ﻣﺎهﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻮی ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮزی ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن )ﮐﻪ اﻣﺴﺎل از  ۱۲آورﯾﻞ ﺗﺎ  ۱۲ﻣﻪ ﺑﻮد( ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ
ﺟﻠﻮی ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ در ﻣﯿﺪان دروازه دﻣﺸﻖ – ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺸﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ،
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮداﺷﺖ اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺑﺎ ﮔﺎز »راﺳﻮ« ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ.
ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﻘﺪس روزه ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪای زﺟﺮآور ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻋﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺸﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﺎز اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﻋﻤﻼً ﺟﻠﻮی ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﯿﺪن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن – ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ژاﻧﺪارﻣﻬﺎی ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺑﻪ ﻗﺒﻪ اﻟﺼﺨﺮه و
ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻌﺘﺮض را زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  -ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻤﻼت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ
ﯾﻬﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرش ﺑﻮد .ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل روز اورﺷﻠﯿﻢ – ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺘﺢ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮﻗﯽ در ﺟﻨﮓ ژوﺋﻦ  ۱۹۶۷را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ – ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ.
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و روز اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ اوج دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻋﺮب ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﺮاح .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎروت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻔﺠﺎری
ﺷﺪﻧﺪ.

١

دﯾﻠﯽ ورﮐﺮ ۱۳ ،ﻣﻪ ۲۰۲۱

٢ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،۱۹۳۶رﯾﺎﺿﯿﺪان ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻓﻌﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺿﺪﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺰم اﺳﺖ .وی در ﺧﺎﻧﻮادهای ﯾﻬﻮدی در ﺗﻞآوﯾﻮ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯿﺸﻮد .وی ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺰﭘﻦ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﺳﺖ؛ ﻣﺘﺰﭘﻦ ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۲ﺗﺎ  ۱۹۸۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﺪ .از آﺛﺎر او ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻬﺎ :ﻣﻨﺎزﻋﻪ و
راهﺣﻞ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﯿﻤﺎرﮐﺖ ۲۰۱۲ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﺮاح ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۹۴۸در ﺗﻤﻠﮏ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ  ۱۹۴۸وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اردن اﻓﺘﺎد ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺟﻤﻌﯽ )ﻧﮑﺒﻪ( ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻬﻮدی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۴۸در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺖ ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن داده اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﺪرو ﺣﻖ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻼک ﺳﺎﺑﻖ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ( داده ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮده و ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﻬﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .از آﻧﭽﻪ در اﻟﺨﻠﯿﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻧﻬﺎ را ﺣﺪس زد :ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ  ۱۹۶۷ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﻨﺪروی ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ آزار و اذﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺒﺲ آﻧﻬﺎ در ﮔﺘﻮﻫﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ .اﻣﺮوز
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﯾﺎﻓﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻤﺎن اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﮑﺒﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﺮاح و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان – ﮐﻪ ﯾﺎدآور
رﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮوک ﭼﺎرﻟﺰ دﯾﮑﻨﺰ اﺳﺖ – ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ دادﮔﺎهﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪای ﮐﻪ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺧﺮاج از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺳﺖ در ﻃﯽ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻤﻌﺒﺪ و اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ دو اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺷﺪه و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺘﺒﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ/اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭼﻨﺪ راﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﯽاﺛﺮ از ﻧﻮار ﻏﺮه ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وﺣﺸﯿﮕﺮی
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ داد؛ ﺑﺎ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾﯽ و  ۲۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  ۹داﻧﺶآﻣﻮز را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب دوﺑﺎره
ﻣﻮﺷﮏ ﭘﺎﺳﺦ داد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد]اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ  ۱۱ﻣﺎه ﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ[.
رﻗﺺ ﺟﻨﻮن
اﻣﺴﺎل روز اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ  ۱۰ﻣﺎه ﻣﻪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎدﯾﺴﺘﯽ )و ﺳﮑﺴﯿﺴﺘﯽ( ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺮوزی
و اﻟﺤﺎق ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮق اروﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدان ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﺮقرﯾﺰان و ﻧﺸﺌﻪ
ﭘﺮﭼﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازﻧﺪ و رﻗﺺﮐﻨﺎن در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ رژه ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺮب اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده ،ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽآورﻧﺪ .رژهﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﭘﻮﺷﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺨﺮب ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻨﻬﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ َﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ! ﺷﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ّ
و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﺟﺮاح ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻔﺠﺎری ﻣﯿﺸﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن از ﺗﺮس واﮐﻨﺶ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ
»ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری« ﮐﺮد .دﻧﺒﺎﻟﻪروان اردوﮔﺎه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺨﺮهای »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻄﯿﻊ ﻫﻢ ﭘﯿﺎم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﺳﮑﻮت ﻋﺠﯿﺐ درﺑﺎره
وﺣﺸﯿﮕﺮﯾﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺤﺮان ﻓﺴﺎد داﺧﻠﯽ در رژﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺧﺒﺮﻫﺎی
ﺧﻮب و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻄﯿﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺎردﯾﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ درﺑﺎره روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ/اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻦ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ؛ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد .اﻣﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮑﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ روﯾﺪادﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ – ﮐﻪ درﮔﯿﺮ دادﮔﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺷﻮه و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ – ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در وﻫﻠﻪ اول دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ

ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی درﺑﺎره اﺧﺮاج ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﺮاح اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻨﺪروﻫﺎی
ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ از ورود ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ )ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﺮﯾﮏ
آﻣﯿﺰ اﯾﻨﺎن و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺣﻤﺎم ﺧﻮن ﺷﻮد( ،و ﺳﭙﺲ در ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮد از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﺣﺴﺎس ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮی ﻧﺎ آراﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ/اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﮕﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ
ﮔﺰارﺷﻬﺎﯾﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ،درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﺎﻧﻪ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺮﺳﺪ .اﻣﺎ
اوﺿﺎع ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻮد – ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ.
و اوﺿﺎع ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﻬﻮدی و ﻧﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ – ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﺻﺮﻓﺎً وﺳﺎﺋﻞ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻘﻖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ :ﭘﺮوژه دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺟﺎری اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮی
ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺘﯽ.

