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 )» غزهۀ سالمت روان جامعۀبرنام«مديرکل ( ابوجميع ياسر کتراد

  یئسينا مريم :از برگردان
  ١٢٠٢ جون ٠٢

  ! تمامش کنيد
 !اين جنگ نيست، قتل عام است

 
 )گيرد روز را در بر مي اين مقاله در روز چھارم حمالت وحشيانۀ اسرائيل نوشته شده و ارقام تلفات، تا آن(

ھايش فشار  ھايش را به شدت روی گوش ام که دست  شش ساله ۀزد نويسم که به پسر وحشت اين يادداشت را در حالی می

صورت . کنم  و دو دختر ده و سيزده ساله و ھمسرم نگاه می ددھای اسرائيل را ببن دھد تا راه عبور صدای بمباران می

ام ھم   ساله١۶ و ١۵تر  دو پسر بزرگ. توان در امان بود دانند کجا می آنھا تصوير عينی نگرانی از آن است که نمی

داديم، ای را که در آن حمالت از دست   پيشين به نوار غزه و اعضای خانوادهۀزده و در سکوت خاطرات سه حمل بھت

 .گذرانند ھا در نوار غزه با آنھا روزگار می  تمام خانواده ھا احساساتی است که اين. کنند در ذھن خود مرور می

، از سرزمين خود ١٩۴٨در . کنيم عدالتی و بدرفتاری زندگی می ھاست که در شرايط تحقير، بی ھا دھه ما فلسطينی

. خانمان و آواره شدند ھزار نفر از ما کشته يا بی  ويران شد؛ صدھاً روستای ما کامال۶٠٠بيرون رانده شديم؛ بيش از 

  . ھزار نفر مجبور به زندگی در مھاجرت در نقاط مختلف جھان شدند٨٠٠نزديک به 

ِ جھانی اتفاق افتاد که به ما قول کشور مستقلی در بيش از يک پنجم سرزمين ۀھا در برابر چشمان ھمان جامع  اينۀھم
  .  توسط فلسطينيان تنھا با باور به راه حل دو کشور پذيرفته شد١٩٩٠ھای  اين تصميم در سال. ده بودندمان را دا اصلی

 باختری توسط ۀبينيم که کران کنيم، می وقتی بعد از بيست و شش سال به وضعيت در سرزمين موعود فلسطين نگاه می

اند، تقسيم و اشغال شده است و زندگی  تهھا شھرک ساخ ھای فلسطينی ھای خانه صدھاھزار مھاجر که روی خرابه

  .اند ھا را به جھنم تبديل کرده فلسطينی
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. ايم  زندگی رھا شدهۀت اوليبينيم و خود را که در محروميت از امکانا نوار غزه با بيش از چھارده سال محاصره را می

ی بسياری ديگر نابود شده است، و اند، زندگ  کوچک بسياری کشته شدهۀ بزرگ در اين منطقۀکه، در سه حمل و نيز اين

  .اند  روحی و روانی سنگينی تحمل کردهۀھزاران نفر از مردم ما ضرب

بينيم که ھمواره مورد تھديدھای دايم از طرف  المقدس شرقی را با اماکن مقدس برای مسلمانان و مسيحيان می و ما بيت

  .ھا است ھا و محالت فلسطينی ن يھودی برای تصرف خانهامھاجر

ھای فلسطينی بودند،  ھای بيشتری از خانواده ن يھودی در حالی که با زور در پی غصب خانهايک ھفته پيش، مھاجر

  !ديدند، اما کسی مداخله نکرد ھمه اين را . حمله به شيخ جراح را آغاز کردند

 در االقصی بودند از ھا ھزار زائری را که تنھا برای عبادت ھای رمضان تصميم گرفت تا ده اسرائيل در يکی از شب

 هھم. …کردند، و حاال اسرائيل  در ھمانجا زندگی می١٩۴٨ًآنھا اکثرا فلسطينيانی بودند که از سال . آنجا بيرون کند

  ! خونبار از زور توسط اسرائيل را ديدند، اما کسی مداخله نکردۀاستفاد

نھا در خاک تاريخی فلسطين، بلکه در ھر ھای خشونت در شيخ جراح و االقصی آتشی در قلب فلسطينيان، نه ت صحنه

ی از غزه ئھا اکتر باختری در تظاھرات بوديم، ۀوقتی ما در آکا، يافا، ناصره و کران. ور ساختند ای از جھان شعله نقطه

  .المقدس شليک شدند برای پايان دادن به قساوت و خونريزی در بيت

در . ز حمالت پيشين در روزھای وحشتناک گذشته به غزه بودبارتر ا ای به مراتب خشونت پاسخ ارتش اسرائيل، حمله

ليس وھای دولتی و پ ھا و ساختمان ھا، آپارتمان ھا برج بمب.  زن کشته شدند٧ کودک و ١٧ نفر، از جمله ٨٠اين حمالت 

  !کند بينند، اما کسی مداخله نمی ھا را می ھمه اين. دھند ھا را ھدف قرار می و حتی تمام خيابان

بريم؟  گونه در درد و مصيبت به سر می تفاوت کنار خواھد نشست در حالی که ما اينجا در غزه اين مانی جھان بیتا چه ز

کند، مردم غزه به چيزی بيش از  ھای بيشتری دريافت می در حالی که اسرائيل ھمچنان برای کشتن و ارعاب ما سالح

  .فقط صدور بيانيه و قطعنامه نيازمندند

يای من برای فرزندانم زندگی، بزرگ شدن و آموزش آنھا در امنيت ؤر. پزشک ھستم بعد يک روانمن اول يک پدر و 

. امروز تعداد آنھا بيشتر خواھد بود و فردا بازھم بيشتر. ی است که تک تک بيماران من دارندئياؤاين ھمان ر. است

که بيش از ھفت  اين«: گويم و ھمسر خودم میمن به آنھا ھمانی را خواھم گفت که به فرزندان .  من دادن اميد استۀحرف

ی است که اين ئھا ای پر از انسان دنيا به شکل فزاينده. کند گذرد آن را عادی نمی عدالتی در حق فلسطينيان می دھه از بی

  ».و اين تغيير خواھد کرد. دانند را يک امر عادی نمی

مرگبار کنونی، بلکه به اشغال و تصرف غيرقانونی غزه اکنون اقدام مشخص سياسی الزم است تا نه تنھا به حمالت  ھم

من به فرزندانم . شرايط فعلی زندگی ما در محاصره، خالف شأن و کرامت انسانی است. ًتوسط اسرائيل فورا پايان دھد

و از در صلح و با عزت زندگی کنيم .  مردم دنيا حق داريم زندگی کنيمۀھا مانند ھم ما فلسطينی«گويم  و بيمارانم می

  ».آن روز خواھد آمد. مند شويم حقوق انسانی خود بھره

الملل  احترام به قوانين بين. اکنون به تعھد خود برای ايجاد يک کشور مستقل فلسطينی عمل کند المللی بايد ھم  بينۀجامع

  .کند تا ھر کشور متمدنی کشور فلسطين را به رسميت بشناسد حکم می

گرچه ھيچ . اشغال و فالکت، ما ھمچنان مقاومت خواھيم کرد و ھرگز تسليم نخواھيم نشداکنون بعد از بيش از ھفت دھه 

 .پدری نيست که توان تحمل ديدن فرزندان خود را در چنين شرايطی داشته باشد
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