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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

  

  سارا عزيزه 
  یبھشتحميد  : ازرگردانب

 ٢٠٢١ می ١٧
  

 ؟آيا جان فلسطينی می تواند مھم باشد
آيا . اند استهن برای ھستی انسانی خويش به پا خاکنون فلسطينيا. يان نفوذ نمودئامريکاانديشه  مرگ جرج فلويد بر سپھر
  ؟جھان آنھا را خواھد ديد

  
ل ی در ساحل اشغائتصويری از جرج فلويد می گذرد که در سوی اسرائيلی ديوار جدا  از کنار٢٠٢١ چ ماه مار٣١زنی ھمراه کودکی در 

  Getty Images از طريق AFP /تصوير از ايمانوئل دوناند. رود اردن در بتلھم بر ديوار نقش بسته است ۀشد

ِآن زمان من در کالج در نزديکی نمايشگاه . ندارم  ساله بودم که شخصی برای اولين بار به من گفت، من وجود١٩من 
ی را که به من اين ئ دانشجوۀنمی توانم چھر. يکی از حمالت اسرائيل ايستاده بودم ِشھروندان مقتول نوار غزه به ھنگام

بی خيالم نفوذ  ۀبه سين را زده بود به ياد آورم، اگرچه کنايه ای را که در صدايش بود به خاطر دارم که چگونه حرف

 .زيرا حاضر نبودم مرا حذف کنند. کرد

گذشت زمان اين لحظه، به فراموشی رفت، اما رنگ نباخت و با بسياری با ". فلسطينی ھا وجود ندارند ":آنھا می گفتند

در آن لحظه  اما.  عدم وجود من آگاه می گشتندۀدرھم آميخت، لحظاتی که افراد بيگانه نيز در بار از ساير برخوردھا

خشم در دلم  ۀحساس بيمار گونکه ا پيش از آن لحظه ای کوتاه، بروز لبخندی را بر لبانم حس کردم،. تازه ای بود ۀتجرب

  .بيابم، شاکی دور شده بود اما تا فرصت کنم برايش پاسخی. جای گرفت
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در مقابل آن دفاع مناسب چه می . "واقعی نيستی "چه شگرف است به انسانی زنده که نفس می کشد، رو در رو بگويند

  ؟قبال نيرنگ چه می کند توانست باشد؟ انسان در

از گوشت و خون، اما آن بيگانه از بسياری  من دارای پيکری ھستم.  نيست که من وجود ندارمالبته اين حرف درست

  .جھات حق داشت

که گفته شود، تبديل می شوم به چيزی که کمی بيشتر و  در لحظه ای.  فلسطينی– اتفاقی افتاد ۀِزيرا در بيان اين واژ

  .بسيار کمتر انسان است

نه دارای . نه مانند ديگران" وجود داريم "ما. می شوند اھده اند، اما به ندرت ديدهفلسطينيان به عنوان ملت قابل مش

فرھنگ داريم، اما  ما تاريخ و. ھستيم و نه قدرتی اقتصادی يا نظامی داريم که بتوانيم از آن ياد کنيم سرزمين متشکلی

ن چيزی می پوشد که ديگران تصور می ما را آ ًغالبا ھمگی. اينھا ھر سال بيشتر بی ثبات گشته و تصاحب می گردند

  .تروريست خطرناک، موجب نا آرامی،: کنند ما ھستيم

ما تا حدی می ميريم، زيرا . و به اينھمه مرگ ھا بميريم بدينگونه می توانيم در بسياری از تيترھای روزنامه ھا باشيم

اين  .عوا ذکر می کنند که نمی توان از آن گذشتنام ما را فقط در ارتباط با خشونت و د. دارد جھان از ما اين انتظار را

در موج ديگری از " َغليان می کند"و " داغ می شود "ھوا: گزارشات، مانند گزارشات آب و ھوا. است وضعيت ما

  .ّ در غزهً محصولی از کشته شدگان، ھر چند سال، معموال–می باشند  قربانيان ما، ھمانند فصول سال. خشونت

اين خيابان ھای مھيب و تھديد آميز در . ھا و سربازھا ا حاله ای از غبار را نشان می دھند، تانکتصاوير محلی، از م

 افغانھا، عراقی ھا، سوری ھا، که ھمگی ما –رنگِ ساير قتل ھا در ھم می آميزند  تصور غربی با چرخ ھای خاکستری

ِپوشانند، آرشيو بی انتھائی از  رارھای غالبی میفاجعه ھای شخصی را در تک) کليشه ھا. (ِتاريکی بيشتر می برند را به
   .فراموش شدگان

  
 دنبال آنکه در ھشتمه اشک آورش تظاھر کنندگان جوان فلسطينی را ھدف گرفته است، ب گاز ۀيک سرباز اسرائيلی در برخوردی با اسلح

ّ کنار پرچين مرزی جنوب خان يونس واقع در نوار غزه عليه اشغال٢٠١٩مبر نو ِ  /تصوير از خطاب گفت . ئيلی تظاھر کرده بودنداسرا ِ

AFP از طريق Getty Images  

آنچه ما را به قتل می رساند، فقط خشونت . دنيا می باشيم  انسانھای تحت اختيارۀاينھا به اين دليل که ما از جمل ۀھم

 اين ھمان. انسان نگاه کند بين الملل است به ما به لحاظ ۀجمعی جامعه ناکارآئی دست اسرائيل نيست، بلکه ھمچنين

بيمارگونه ای که اينقدر عادی شده اند  ِناکارآمدی است که کشته شدن اينھمه پيکرھای سياه را روز روشن با ويديوھای
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ی برای مصرف در ئپيکرھای سياھی که دارای دردھا: "ِ آلکساندر نوشته استھمانطور که اليزابت. ممکن ساخته است

ذھنيت عمومی خشن ھيچ  با وجود يک چنين. " جنجالی ملی ھستندامريکا قرن ھا پيش در عمومی می باشند، از ۀعرص

. دوگانه در قبال خشونت عليه سياھان واکنش کرده اند ِئيان سفيد پوست تا اين حد آھسته وامريکاشگفت آور نيست که 

  ؟دين حد نادر ديده می شوداز يک سياه پوست قابل ديدن است؟ اما چه کسی ب  مگر چه کسی بيشامريکازيرا در 

 WEB Du اين را که. و فعال سياه کار کرده اند اين تناقض کشنده ايست که برای برطرف نمودنش نسل ھا روشنفکر

Bios" انسانيت سياھان را  ، تمامیامريکا ۀناميده است، فقط در صورتی می توان حل نمود که ھم" ِمرز رنگیلۀ أمس

که  آينده ای نخواھد بود، مگر تا زمانی: خالصه .دنانيت تھی فرض کرده اند، درک کنطور سيستماتيک از انسه که ب

  .ھای سياه اھميت دارند باور نمايد  اين حقيقت بنيانی را که جانامريکا

سالھا سلب حقوق عمدی، سوء استفاده و سرقت از : اند  و اسرائيل با ناکارآمدی اخالقی مشابھی مواجهامريکابدينسان 

ھر . در يک مورد، زير پرچم سفيد و در مورد ديگر، زير پرچم صھيونيسم- ديگر يک ملت، تحت نام حاکميت گروھی

ی، ئتوده  ۀمحاصر ّی متکی که کوشش ھای اين ملت ھا را برای مقاومت در قبال سرکوب آنان بائتوانا دو بر اين

که حتا خشونت بار ترين حمالت، قادر نيست  و ھر دو نيز ديده اند. ومتی و تبعيض حقوقی سرکوب نمايندخشونت حک

  .روح انسان را سرکوب نمايد

را که به من گفته می شد وجود ندارم، از خاطر برده  که زمان ھائی که من در مراحل باالی کالج بودم، پس از آن زمانی

مجبورم  وی بازويم را گرفت و. ی مست داشتم که اتفاقی تشخيص داد فلسطينی ھستمه ابيگان ّبودم تماسی تھديد آميز با

فلسطينيان می "و " يھودی ھا برابرندعرب ھا و  "خاطر اين باورم کهه آنگاه ب. ساخت به جمعی از دوستانش بپيوندم

يافت، چنان که برای تمام مزاحمت ھای او فزونی گرفت و گرايش جنسيتی . ام کردمسخره " بايد دارای حقوق باشند

می کرد، که  که سرانجام از دستش خالص شدم، مرا بيش از ھمه اين فکر دنبال اما پس از آن. مضحک بود دوستانش

   شده بودم؟ِچه قدر در قبال حمالت لفظی او ساکت مانده بودم و چرا تمام وقت منجمد

  
 ١١ّ در بيت ھانون واقع در شمال نوار غزه، – ساله می گريند ١١ِامد دادن حسين ح يک نوباوه فلسطينی و خويشاوندانش در غم از دست

  Getty Images از طريق AFP /تصوير از محمود حمس  . ٢٠٢١مه  ماه
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ِيک حالت کرختی ويژه ای ِ ِ در اين ھنگام . انکار می گردد که انسانيت آدمی ھست که به انسان دست می دھد، ھنگامی  ِ

خانوادگی و اميد ھای ناگفته منتفی می گردند که می تواند  اس و گرسنگی، سرگذشتويژگی ھای يک زندگی، عشق، ھر

ِھمصحبت ھای مست من از . طوری که آدمی احساس قدرت را از دست دھده ب. انگيز باشد زبان آدمی را ببندد و ھول
درگيری  ۀو آن به ريش. دبردن الؤآنھا حقانيت وجود مرا زير س.  کنمحثب سياست با آنان ۀنمی خواستند در بار من

  ؟دارای اھميت است آيا زندگی فلسطينی ھا: اسرائيلی اصابت نمود/فلسطينی

 که آنجال –ليس تولد يافت وواکنش خشن پ و Ferguson ِھای فارکازن دنبال قيامه ب" جان سياه اھميت دارد "اين بيان که

ّديويس را به ياد خيابان ھای غزه انداخت زيرا بديھی به نظر می رسد، اما . ياه ارزش دارد قوی استاين ايده که جان س .ِ

ّوادار می سازد که به تمامی واقعيات مادی توجه کنيم که آن را نقض می کنند ما را جان سياه مھم است، چرا  اگر. ِ

ه مھم رسند؟ اگر جان سيا ليس به قتل میوآنھا توسط پ  برابر مردان سفيد زندانی می گردند و سه برابر۶مردان سياه 

رابطه با امکانات، رفاه و سالمتی؟ بدين صورت، اين بيان ساده جرأت می کند  است پس چرا اينھمه تفاوت نژادی در

  . نمايدء سفيدان را در مبانی استواری اين ملت افشاۀضد سياھان و سيطر نيروھای

از .  زندگی آنان ارزشی قائل نيستکشور اسرائيل برای ّمشابھی واقعيات مادی فلسطينيان نشان می دھند که ۀبه گون

  به– بر آواره ساختن صدھا ھزار فلسطينی ١٩۴٨اين ملت .  اينجا نبوديمًاگر ما اصال منظر اسرائيل بھتر آن می بود

مانند اراضی ساحل   دائم و اشغال مناطقیۀ تأسيس گشت و توسط جنگ ھای متعاقب، مصادر– من ۀانضمام خانواد

با مالقات ھای ضد انسانی عمدی روزانه که  جای ماندگان،ه موجوديت ب. مقدس گسترش يافتغربی رود اردن و بيت ال

ل خيابانی گرفته تا خشونت فوق العاده، محدوديت ھای واز پست ھای کنتر با حکومت اسرائيل دارند، ممانعت می گردد،

  . کندد نابالغ محبوس می صنعتی زندانی که ساالنه ھزاران فلسطينی را شامل بر افراۀمجموع اقتصادی در يک

ع با ي اين وقاۀخبرگزاری ھا در بار. يد می کنندئفقط تأ يری ھای تازه در بيت المقدس، غير واقعی بودن ملت مراگاوج 

 –از صبح پنجشنبه (کنند که پر است از نادرستی در مورد مجروحين و کشته شدگان  داری بالينی گزارش میرتفلحن د

 متوفی ٧و   کودک١٧ کشته که ميان آنھا دستکم ٨٣ فلسطينی مجروح و دستکم ١٠٠٠ بيش از –اول عيد ز رو

را روی اقدام بعدی حمس می گذارند،  مفسرين مانند برگزار کنندگان مسابقات ورزشی شرط بندی ھای خود). اسرائيلی

 انداز و نيروھای امنيتی ُتيک تک ، ھمه چيز را می داند، جوانان سنگ  نوجوانان فلسطينی وۀتوماس فريدمان که در بار

) غول( ِديگر، يا از اين نيز بدتر، يک داوود و گليات کشنده مانند طرفين برابر در مقابل يک مسلح به تسليحات

  .ِمعکوس، متمدن ھا عليه يک توده حار قھوه ای رنگ

زد، و زجر کشيدن و ُويژه، خرد می شود و خون می ري ِآنھا ھرگز به شما نخواھند گفت که ھر کدام ما به گونه ای

نی از بيت المقدس ولفيطوری که من عرض اين ھفته ته  ب-به شما ھرگز. تفاوت دارد ميزان تحمل افراد چه قدر با ھم

از خانواده ھای شيخ  يکی.  غم انگيز را انسانی می نمايند به شما نخواھند گفتۀکه اين واقعشدم مشخصاتی  خبردار

دھد و واتس آپ مرا با تصاوير درختانی پر می کند   خود را از دستۀند که باغ خانرا تحمل ک ّجراح که نمی تواند اين

مرد جوان ديگری که نمی توانست خود را از چيزی که در مسجد االقصی ديده بود  که دھھا سال پيش کاشته بودند، و

می گذارند؛ کفش  را زير پاش نه، بلکه تمامی کفش ھای اين سربازان که زمين مقدس يخويريزی ھمسر نابينا :رھا کند

  .کفش ھای کثيف آنان. ھای آنان، کفش ھای آنان، او می ناليد
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  د فلسطينی در شيخ جراح که مجبور خواھند بود آن را ترک گوينۀ يک خانوادۀمورد عالقباغ 

و در سال گذشته به ظاھر انسان ھای   آنھا را غيرواقعی کنند ئيان سياه به ما ھمواره نشان داده اند که نمی گذارندامريکا

 ئيان سياه که مرتب مشمول خشونت حکومتی ھستند، قتل جرج فلويدامريکابرای . داده اند بسياری به آنھا گوش فرا

ی نفوذ کند و به نحوی ئامريکا اين مرگ ويژه توانست به بزرگ ترين توان تصور. مصيبت بار بود، اما ناگھانی نبود

عنوان ه عنوان فرد ديده شد، به فلويد ب. خود در ھم نوردد  بی تفاوتی رابا قدرت درونی و ويژگیقادر گشت درخشندگی

اجتماعی که  تجديد حياتی را تجربه کرد، به ميمنت منزلت" جان سياه مھم است ".حرکتی گشت انسان، و نام او تبديل به

  .ئيان سفيدامريکاناگھان يک زندگی سياه يافت و قتل وی توسط 

دادند، اعتراض نمودند و از تجربيات مشترک فی   ھا به سرعت به جنبش جرج فلويد واکنش و ھمبستگی نشانفلسطينی

چھره فلويد . و تبعيضات حقوقی و زانو زدن بر گردن شھروندان آموختند  ما بين با زندانی ھای جمعی، تنبيھات نظامی

و سربازان  ليس ھاو فلسطينيانی که توسط پۀاری چھری نقش بست، کنار نقاشی ھای ديوئِاز ديوار جدا یئبر قسمت ھا

در راه مدرسه به منزل   بود فاقد اسلحه که  )اوتيست(گرا اسرائيل از جمله لياد حلق به قتل رسيدند؛ او قاتل مردی درون

 ياهھايی در مجامع فلسطينی و ساير مجامع عربی رسيد و نيز به ضد سحث بمرگ فلويد به  .با تير اندازی کشته شد

فلسطينی، در جنبش حقوق  از سال ھا پيش کنشگران: بودن خودشان کشيده شد، اين ھمبستگی جھانی چيز تازه ای نيست

ساير الھامات جوينده بوده، ھمبستگی و حمايت از  فريقای جنوبی عليه نژادپرستی وا ۀ، در مبارزامريکاشھروندی 

و ساير کوشش ھای حامی  Standing Rock بر اعتراضات ساخته اند، شامل جنبش ھای خارج از فلسطين را مطرح

  .بوميان حقوق

  
 تظاھر کنندگان فلسطينی – در حيفا، اسرائيل ٢٠٢٠ ونجاسرائيل در دوم  ليسوصدھا فلسطينی عليه قتل يک فلسطينی اوتيست توسط پ

 /تصوير از ماتی ميلشتاين . نمودند کردند، اعالمليس اعتراض وی که عليه قتل جرج فلويد توسط پئامريکارا با شھروندان  ھمبستگی خويش
NurPhoto از طريق Getty Images  
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به گزارش عفو بين المللی در حضور تجمع ھای . بردند فلسطينيان از تجربه ھای ھفته ھا پيش از اوج گيری اخير بھره

 حيط مقدس االقصی و نفوذليس در مورا سر می دادند، در قبال خشونت پ" مرگ بر اعراب "تحريک شده ای که شعار

طوالنی با درگيری ھای  اين رنج. بارز اشغالگران به شيخ جراح، اعتراضات فلسطينيان بسيار صلح آميز بوده است

که سربازان اسرائيلی نارنجک ھای باعث اختالل  حالی  شديد در محيط مسجد االقصی پوشيده شد؛ درۀافزايش يابند

 تن ١٧٠ تن را مجروح نمود، از جمله ١٠٠٠کار بردند که ه ک را عليه اعراب بالستي مغزی و گلوله ھای پوشيده به

  . نماز جمعه در ماه مبارک رمضاندر يک

بی نظيرش در جھان را می دھد، رفتار بسيار  کار گرفتن مھماته اکنون که مشارکت حمس به اسرائيل مشروعيت ب

اسرائيل از خود دفاع می کند، فلسطينيان کشته می : استه تبليغاتی محو گشت اخالقی تظاھرکنندگان در توجيھات معمولی

 ۀدر زبان ضد عفونی شد شمار قربانيان متوفی. عناوين روزنامه ھا برای اکثر خوانندگان قابل تعويض می باشند .شوند

  .محاسبات نظامی و ادبيات ديپلماتيک بسته بندی می گردند

" محکوم نمودن خشونت "و خواسته ھای" برای چه "سيل پرسش ھایدر اين بين مدافعان حقوق مقاومت فلسطينيان در 

وارون،  به. ی که ھرگز ارتش دارای قدرت برتر اسرائيل با آنھا مواجه نمی گرددئپرسش ھا. شوند به کناری شسته می

آنھا را خواھيم فقط آغاز کار بوده، ما  "ّنخست وزير اسرائيل بنيامين نتانياھو اين ھفته با غرور گفت که کشتار در غزه

  ". توانستند تصور کنندکوبيد، آنچنان که ھرگز امکانش را نيزنمی

برای بی ارزش جلوه دادن تمامی جنبش استفاده خواھند  در اين حيث و بيث، تھمت زنان از قربانيان و خسارات اسرائيل

برای بد نام   تا به امروز١٩۶٠ ۀو شلوغکار ھا از سال ھای دھ" تبليغاتچی ھای خارجی "ھمانگونه که عبارات. کرد

 و گويندگان و روزنامه نگاران از  شود ّاما ناحقی اصولی اشغالگری ذکر نمی. سازی کنشگران سياه به کار می روند

که سال ھای مقاومت صلح آميز  از خشونت موظف سازند، بدون اين فلسطينيان خواھند خواست که خود را به جلوگيری

  . مشکالت تحمل نموده اندۀنان علی رغم ھمآ را به رسميت بشناسند که

کشته شدگان يک طرف مانند ھميشه چند برابر   می کنند، شمارراکه مفسرين بيانات ھر دو طرف را تکر در حالی

که تروريسم متوقف  خاطر اينه ّغزه را مشروع جلوه گر خواھند ساخت، ب آنان ضرورت تقليل مساحت نوار. خواھد شد

سخن خواھد " شرايطی " برای آتش بس ازًاحتماال. ه شدن دھھا غيرنظامی شامل بر کودکانکشت گردد، بدون توجه به

کس نخواھد پذيرفت که زندگی  ھيچ. به شرايطی باشد  زيرا توقف موقت در مرگ فلسطينيان بايد مشروط–رفت 

  . استفلسطينيان به لحاظ زندگی اصال مطرح

  
 از طريق / Scott Heins تصوير از. خشونت اسرائيل عليه فلسطينيان را طلب کردند ک پايان در نيويور٢٠٢١ ماه مه ١١تظاھر کنندگان در 
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 عليه تعقيب مجرمين و زندانی کردن ھا، به نظر می رسد بسياری از تازهبا رويکرد . شايد اين بار تفاوتی بروز نمايد

خود  غيرنظامی فلسطينيان دو محدوده و نيز در اسرائيل در صحنه ھای اعتراض ۀگيتی با مشاھد" ِبيدار شدگان"

که اين برخورد با گذشت يک  شايد. احساس ھمبستگی شديدی يافته و مارش اعتراضی را در سراسر جھان سامان دھند

تبديل به ذھنيت " ھمزمانی تبعيضات مختلف در مورد يک فرد"و " بازگشت از استعمارگری "سال که طی آن مفاھيم

اند،  اند که در آن شبکه ھای اجتماعی به جاده ای موج وار برای اظھار خشم و بسيج تبديل گشته مشترک گشتهھای 

  .برای حق انسان بودن فلسطينيان  سرانجام بدان گونه درک گردند که ھستند و پشتيبان مبارزه

طور کامل، ه د تا زندگی سياھان بآنقدر دنبال گرد امريکاھمانگونه که . يک چنين تعبيری می تواند راه نجات باشد

که انسان ھای  نآگردد، به ھمانگونه در اسرائيل صلح امکان پذير نيست مگر  صادقانه و با حقوق برابر ارزشمند

نفی برخی از  ی که بر اساسئبديھی است که يک چنين حسابرسی برای ملت ھا.  انسان رسميت يابندۀمثاب موجود به

گذشته به ما آموزشی داده باشد، اين است که ھيچ   و اگر سالاما راه ديگری نيست. ناک استانسانيت ھا بنا گشته اند بيم

  .کرامت را در انسان سيراب نمی کند ِقبول در صدی در اين زمينه نياز به

ِمحمد ال کورد که خانواده اش در معرض " اصرار دائم ھر دو طرف "اسرائيل و" ِافسانه ھای دفاع از خويش "ۀدر بار
انسان ھا دارای : " گفتدر اين ھفته CNN  شان در شيخ جراح می باشد در مصاحبه ای باۀو غصب خان طر آوارگیخ

و اشغالگر را آنچنان توصيف نمايند که ھست و مھاجم را به  ی ھستند که اين افسانه را درست ارزيابی کنندئاين توانا

  .گونه ای که ھست

  . را ببينندکه ما و شايد آنان آغاز نمايند به اين

  ٢٠٢١ مه ١٣
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