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* شکوه یاسر عرفات

ژیل دلوز نویسنده:
ترجمه :  پروشات باغداساریان

، اندیشللمند و فیلسللوف نللام آورژیللل دلللوز از سوی ۱۹۸۳ متن پیش رو در سال یادداشت پراکسیس:
فرانسوی، نگاشته شده است و ترجمه ی فارسی آن برای نخستین بار منتشر می  شود. شللاید انتشللار ایللن
متن در مقطع کنونی بی نیاز از ارائه ی توضیحی باشد؛ با ایللن وجللود، ایللن اشللاره ی مختصللر بی مناسللبت
نخواهد بود که تا زمانی که واقعیت های اشغال و سرکوب و مقاومت تداوم دارند، مساله ی فلسطین کهنه
شدنی نیست؛ بلکه فهم تاریخ معاصر فلسطین تنها در پیوستار مبارزاتی آن و از خلل صداهایی که ایلللن

مبارزات را همراهی کرده و بازتاب داده اند امکان پذیر است.
نوشته ی حاضر اگرچه درباره ی فلسطین سللخن می گویللد، امللا هم زمللان گوشلله ای از تناقضللاتدلوز در 

فاجعه بللار نظم مسلط را نیز عریان می کند، چرا که فلسطین تحت سیطره ی اشللغال   گران همللواره کللانون
انباشت این تناقضات و پیامدهای انسانی هولناک آن ها بوده است.

 ۲۰۱۴ جولی ۲۴

*  *  *

جج فلسطین بیش و پیش از همه مجموعه  ای از بی عدالتی هاست که این مردم از آن ها رنج برده انللد و بغرن
همچنان رنج می برند. ایللن بی عللدالتی ها اعمللالی خشللونت بارند، ولللی در عیللن حللال می تللوان آن هللا را
نامعقولیت ها، استدللت نادرست، و ضمانت هایی کاذب دانست که می خواهند آن اعمال را تلفللی یللا از
آن ها رفع اتهام کنند. عرفات تنها به یک کلمه برای توصیف قول های شکسته شده و توافق های نقض شده

۱.شرم، شرمحین قتل عام صبرا و شتیل نیاز داد: 

۲می گویند این نسل کشی نیست. و با این حال ماجرایی است از همللان آغللاز متشللکل از هللزاران اورادو.

تروریسم صهیونیستی نه تنها علیه دهکده های انگلیسی، که بر دهکده های عللرب کلله دیگللر می بایسللت
 ایرگللون۳ناپدید شده باشند نیز اعمال می شوند؛ ایرگون فعالیت زیادی در این زمینه داشت (دیر یاسین).

از ابتدا تا انتها طوری رفتار کرده که انگار فلسطینیان نه تنها نباید وجللود می داشللتند، کلله گللویی هرگللز
وجود هم نداشته اند.

 در اردوگاه پناهندگان در لبنان توسط فالنژهای لبنللانی۱۹۸۲. قتل عام های صبرا و شتیل: قتل عام های فلسطینیان در سال ۱
و با کمک ارتش اسرائیل.

نابود کرد.به تلفی فعالیت های جنبش مقاومت  اورادو: روستایی در فرانسه که ارتش اشغال نازی آن را . ۲
. ایرگون: سازمان صهیونیستی دست راستی که از فنون تروریستی (پیش از جنگ جهانی) علیه نیروهای بریتانیایی و (پس از۳

اا فلسطین،  استفاده می کرد. آن) علیه دیگر کشورها، خصوص
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ی در تاریلخ رنلج می بردنلد. صهیونیسلت ها از ایلن فاتحان آنان بودند که خود از بزرگ تریلن نسل کش
رری مطلقنسل کشی  جر مطلللق بینشللی نللهش  ساخته اند. ولی تبدیل بزرگ ترین نسل کشی در تاریخ بلله شلل

تاریخی، که دینی و اسطوره ای است. این نسل کشی جلوی شر را نمی گیرد؛ برعکللس، آن را می گسللتراند،
دوباره آن را بر سر دیگر معصومان می ریزد، و تاوانی را می طلبد که سبب می شود دیگران نیز از بخشللی
از رنج یهودیان رنللج بکشللند (اخللراج زورکللی، محللدودیت بللر زاغه هللا، ناپدیللدی مللردم). بللا وسللایلی

«بی رحمانه تر» از نسل کشی نیز به نتایجی یکسان می رسیم.

ایالت متحده و اروپا به یهودیان بدهکارند ولی مردمی را به پرداخت این تاوان زور کرده اند که کمترین
فی که درباره شان می توان زد این است که هیچ دستی در هولوکاست نداشتند و به خصوص از هر نوعحر

رر ممب ایند و حتی هیچ از هولوکاست نشنیده اند. این جاست که وضللعیت رفته رفتلله گروتسللک وهولوکاستی 
توأمان خشونت بار می شود. صهیونیسم، و سپس دولت اسرائیل، خواستار آن خواهد شد کلله فلسللطینیان
حقش را به رسمیت بشناسند. ولی دولت اسرائیل همواره واقعیت مردمی فلسطینی را انکار خواهد کللرد.
جب فلسطین سخن خواهند گفت، انگار فلسطینیان از سر تصادف یا اینان نه هرگز از فلسطینیان، که از اعرا
جن رانده شده از خارج می آیند، اشتباه آن جا بوده باشند. و بعد، طوری رفتار خواهند کرد که گویی فلسطینیا
اینان از جنگ مقاومت اول که فلسطینیان به تنهایی پیش بردند هیچ حرفی بر زبان نخواهند آورد. مادامی
جف هیتلر قلللب می شللوند. جق اسرائیل را به رسمیت نشناخته اند، از سوی اسرائیل به اخل که فلسطینیان ح
ولی اسرائیل حق را معکوس می کند تا در واقع وجود فلسطینیان را انکار کند. این جا داستانی خیالی آغللاز
جکش می یافت، و سنگینی اش بر دوش کسانی می افتللاد کلله از بغرنللج می شود که می بایست هرچه بیش تر 
فلسطین دفاع می کردند. این داستان خیالی، این دعوت اسرائیل به جنگ متقابل، در پی آن بود تا همه ی
کسانی را که به رفتارها و شللرط های دولللت صهیونیسللتی اعللتراض می کننللد ضللدیهودی جلللوه بدهللد.

سرچشمه ی این عملیات را می توان در سیاست بی رحمانه ی اسرائیل در قبال فلسطینیان یافت.

. و حتی بهتر از آن،تخلیه ی قلمروی فلسطینیاسرائیل از همان آغاز هرگز هدفش را پنهان نکرده است: 
جر صهیونیسللت ها بلله حسللاب اسرائیل چنان رفتار می کند که انگار قلمروی فلسطینی خالی بللوده و تقللدی
می آمده است. مسأله آشکارا بر سللر مستعمره سللازی بللود، ولللی نلله هرگللز در معنللای قرن نللوزدهمی و

اهالی باقیمانده همساکنان محلی استثمار نخواهند شد، آن ها مجبور به ترک منطقه می شوند. اروپایی اش: 
جد مسللتقل، کلله از جنسللی متحللرک و مجللزا، انگللار جع قلمرومن به نیروی کار بدل می گردند، ولی نه از نو
مهاجرانی مسکون در زاغه ها بوده باشند. از همان ابتدا، سرزمین ها به تخلیه ی ساکنان یا امکان این تخلیه
مشروط شدند. این یک نسل کشی است، ولی از آن سنخ که اعدام جسمانی به تخلیه ی جغرافیللایی مقیللد
می ماند: فلسطینیان نجات یافته، که اغلب شان تنها عرب بوده اند، مجبور شللدند بللا دیگللر اعللراب ادغللام
شوند. اعدام جسمانی، هرچند می تواند یا نمی تواند بر عهده ی مزدوران باشد، اغلب مواقع وجود دارد. اما
آن ها می گویند این نسل کشی نیست، چون «آخرین هدف» نیست: راستش، این کار تنها یللک وسللیله از

میان وسایل مختلف است.
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اا ناشی از لبی صهیونیستی نیست. الیاس سنبر آشکارا نشان داده همدستی ایالت متحده با اسرائیل صرف
چگونه ایالت متحده وجهی از تاریخ خاص خودش، یعنی اعدام سرخپوستان را از نو کشف کرده اسللت،
ال مستقیم و جسمانی بوده اند. موضوع بر سر تهی سازی است، گویی گرچه آن اعدام ها نیز تا اندازه ای کام
هرگز سرخپوستانی در کار نبوده اند مگر در زاغه هایی که برای شان به عنوان مهاجرانی از داخللل سللاخته
جن اسلرائیل. تحلیللل شده بود. از جهات بسلیاری، فلسللطینیان همللان سرخپوسلتان جدیدنللد: سرخپوسللتا
جی حللدودی کلله سللرمایه داری جل دائم مارکسیستی دو حرکت مکمل سرمایه داری را برمل می سازد: تحمی
جن این حللدود بلله نظامش را از درون گسترش می دهد و دست به استثمار می زند؛ و در عین حال، هل داد
جلو، فراروی از آن ها جهت ازسللرگیری شللالوده اش در مقیاسللی گسللترده تر یللا شللدیدتر. سللرمایه داری
آمریکایی لل که به نام رویای آمریکایی، توسط اسرائیل و رویای اسرائیل بزرگ تر، بر قلمروی عرب، بللر

بدن اعراب، به دست گرفته شد لل این حدود را به عقب می راند.

چگونه مردم فلسطین مقاومت را آموختند و دارند هنوز مقاومت می کنند؟ چگونه مردمی از تبار کهن به
ملتی مسلح بدل می شود؟ چگونه پیکری به خودشان می بخشند که به سادگی آن ها را بازنمایی نمی کنلللد،
که بیرون از قلمروشان و بدون هرگونه دولتی تجسدشللان می بخشللد؟ تمللام ایللن وقللایع نیازمنللد یللک
شخصیت تاریخی بزرگ است که می توانیم از نظرگاهی غربی بگوییم که از شخصیت شکسپیر نیللز قللدم
فراتر نهاده لل و آن شخصیت عرفات بود. نخستین بار در تاریخ نبود که چنین اتفاقی افتاد (فرانسللوی ها
جی کمللی هم می توانند به فرانسه ی آزاد فکر کنند، مگر به خاطر این واقعیت کلله در ابتللدا مبنللای مردملل
داشت). برای نخستین بار در تاریخ نیست که همه ی فرصت های ممکللن بللرای رسللیدن بلله راه حللل یللا
مایه ای از آن دارند پیش می آیند، ولی اسرائیلی ها عامللدانه و دانسللته ایللن فرصللت ها از بیللن برده انللد.
اسرائیل ها با باور به جایگاه دینی شان نه تنها حللق فلسللطینی، کلله همچنیللن واقعیللت فلسللطینی را انکللار
می کنند. اسرائیلی ها با تهدید فلسطینیان به عنوان تروریست های خارجی، دست شان را از تروریسم شلللان
پاک می دانند. و فلسطینیان تنها می توانستند چشم انتظار کمک های مشکوک و مبهللم دولت هللای عللرب
باشند، اما وقتی الگوی فلسطینی برای این دولت ها خطرناک می شد این کمک هم گللاهی بلله خصللومت و
اا بدین خاطر که نه تنها فلسطینیان تروریستی خارجی نبودنللد، بلکلله کشتار تغییر چهره می داد، البته دقیق
مردمی متفاوت از اعراب بودند، به همان اندازه ای متفاوت که اروپایی ها خودشان را از همدیگر متفللاوت
می دانند. فلسطینیان از دل تمام چرخه های دوزخی تاریخ عبور کرده انللد: چلله شکسللت در رسللیدن بلله
راه حل هربار که امکانش فراهم بوده، چه بدترین شکل از عقب نشینی متحدان شان که لطمات فراوانی بلله
آن ها وارد آورده، چه قول های مستندی که زیر پا گذاشته شده. البتلله، بللر تمللام ایللن وقللایع اسللت کلله

جت فلسطینیان می بایست خودش را می پروراند. مقاوم

یکی از اهداف قتل عام های صبرا و شتیل می توانست این باشد که عرفات را بی اعتبار کند. او تنها به ایللن
جن رزمندگان موافقت کرد که آمریکا و اسرائیل امنیت خانواده هایشان را تضمین کنند؛ نیروی شرط با رفت
این رزمندگان نیز این گونه دست نخورده باقی ماند. او پس از قتل عام ها هیچ کلمی مگر «شرم» بر زبللان
جب سازمان آزادیبخش فلسطین در دراز مدت بلله ادغللام در دولللتی عربللی یللا نداشت. اگر بحران متعاق
انحلل در بنیادگرایی اسلمی منجر شود، آنگاه می توان گفت که در هللر دو حللالت مللردم فلسللطین بلله

 ۳ | صفحه



Praxies.                                                                                          پراکسیس org

معنای واقعی کلمه ناپدید شده اند. ولی تحت چنین شرایطی است کلله جهللان، آمریکللا، و حللتی اسللرائیل
همواره بابت فرصت های ازدست رفته برای رسیدن به راه حل (از جمله آن مواردی که هنوز برای امللروز
جل گستاخانه ی اسرائیلی ها که می گوینللد ممکن اند) افسوس می خورند. فلسطینیان همواره در پاسخ به فرمو

بولتن مطالعات فلسللطینیان«ما مثل دیگر مردمان نیستیم»، فریادی سر داده اند که در نخستین شماره از 
«ما مردمی هستیم همچون دیگر مردمان، تنها می خواهیم این گونه باشیم...»آمده است: 

اسرائیل بر این گمان است که با پیشبرد جنگ تروریستی به لبنان می تواند سازمان آزادیبخش فلسللطین
را سرکوب کند و آن را از حمایت مردم فلسطین کلله پیشللاپپیش از سرزمین هایشللان محللروم شللده اند
ال این روند ادامه دار است، زیرا در اطراف تریپولی (در لیبی) هیچ در کار نیست مگر محروم کند. و احتما
حضور جسمانی عرفات در میانه ی خاص خودش، سرتاسر در شللکوهی تک وتنهللا. ولللی مللردم فلسللطین
جم هویت شان را از دست نخواهند داد مگر آن که تروریسمی مظاعف را به جللایش ایجللاد کننللد، تروریسلل
جق صلح آمیز با اسرائیل جم دین، که از ناپدیدی آن ها بهره خواهد برد و رسیدن به هر تواف دولت و تروریس
اا از نظر اخلقللی صللدمه را محال خواهد ساخت. اسرائیل هم از جنگ لبنان می گریزد، ولی نه اینکه صرف
جی تعصللب و کللوته فکری اش جر آینه ا دیده و از نظر اقتصادی مختل شده باشد، بلکه خودش را نیز با تصوی

جط  جشرویارو خواهد دید. رسیدن به راه حل سیاسی یا توافقی صلح آمیز تنها به شر یک سللازمان آزادیبخلل
از پیش به دولتی مستقر و موجود بدل نشده باشد و خودش را میان جنبش هللای ممکن است که مستقل

 ناپدیدی سازمان آزادیبخش فلسطین تنهللا می توانللد پیللروزی نیروهللای کللوراسلمی گوناگون گم نکند.
جنگ باشد که هیچ علقه ای به نجات مردم فلسطین ندارند.

*  *  *
* این متن ترجمه ای ست از منبع زیر: 

Source: Gilles Deleuze. The Grandeur of Yasser Arafat. Originally published in Revue d’etudes 
palestiniennes, Sep. 1983.
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