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  فلسطينی ھا برای زنده ماندن می جنگند،
  اسرائيلی ھا برای اشغال

 
  تصوير يک فلسطينی

اما اين معارض آن نيست که فلسطينيان ھمواره کشته . ما فقط ھنگامی در می يابيم جنگ است که يھوديان کشته شوند

  .می شوند

او حتا .  ملت تشديد اين وضع را مقرر نمودنخست وزير بنيامين نتانياھو با انتخابش از جانب. بله ، اين يک جنگ است

 رئيس جمھور دولت خود مختار فلسطينيان، محمود ۀدر زمان ھای آرامتر نيز به پيام ھای تفاھم آميز و سھل گيران

  لذا چرا اکنون اينکار را بکند؟.  نکردئیعباس اعتنا

عالوه بر آن وی موفقيت اسرائيل در .  ھای مدامنتانياھو به ويژه جنگ در بيت المقدس شرقی را تشديد می کند، با تنبيه

جدا نمودن بيت المقدس شرقی از اھالی فلسطينی را بدين طريق نشان می دھد که بر عدم حضور رھبری فلسطينی در 

 از ئی جداکه دولت در رمله می کوشد تا جلو بيت المقدس شرقی و تضعيف دولت در رمله تأکيد می نمايد، در حالی

  .ساحل غربی اردن را بگيردساير مناطق 
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شنبه گذشته آغاز نگشت، با کشته شدن يھوديان نيز آغاز نشد و در صورتی ھم که ھيچ فرد يھودی ديگر اين جنگ پنج

ما اسرائيلی ھای يھود برای حفظ .  برای نجات جان خود می جنگندًفلسطينی ھا حقيقتا. کشته نشود پايان نخواھد يافت

  . می جنگيم،رباب، با تمامی بار منفی که داردعنوان ملت اه تقدم خود ب

اما اين معارض اين واقعيت نيست که فلسطينی ھا ھر . ما زمانی متوجه می شويم جنگ ھست که يھوديان کشته شوند

. لحظه کشته می شوند و ما ھمواره ھر کاری را که از دست ما برآيد انجام می دھيم تا زندگی را بر آنھا سخت تر کنيم

که آنھا به اربابان خود بله قربان گويند يا تشکر کنند از  وجود می آوريم يکطرفه است تا اينه  جنگی که ما آن را بًغالبا

که امری در يکطرفه بودن اين جنگ درست  ھنگامی. که ارباب، آنھا را در حصار کمپ ھا می گذارد زنده بمانند اين

  .ب می شودعمل نکند و يھوديان کشته شوند، آنگاه توجه ما جل

ه که آنھا يھودی ھستند، بلکه ب فلسطينيان جوان از خانه ھای خود به قصد کشتن يھوديان بيرون نمی روند، به خاطر اين

که آنھا اشغالگران و شکنجه گرانشان ھستند، دستگير کنندگانشان ھستند، سارقين سرزمينشان و آبشان،  خاطر اين

بيرون می کنند، کسانی که خانه ھايشان را ويران می سازند و افق ديد آنھا را کسانی ھستند که آنھا را از سرزمين خود 

واده ھای خود را به رنج بزرگی فلسطينيان جوان و انتقامجو حاضراند از زندگی خود بگذرند و خان. مسدود می نمايند

 که بدجنسی او حد و مرزی نمی فکنند زيرا دشمنی که ھر روز در مقابل خود می يابند به سھولت به آنھا ثابت می کندبي

  .شناسد

له أآيا چنين است؟ مس. يھوديان به قتل می رسند، فلسطينی ھا جان داده و می ميرند. ّحتا زبان ھم آغشته به دشمنی است

ليس، فلسطينی ھا را از فاصله ای کوتاه وبا اين آغاز نمی شود که ما اجازه نداشته باشيم بنويسيم که يک سرباز يا افسر پ

 یل از راه دور از يک ھواپيما يا توسط ھواپيماوکه جان خود او در خطر نبوده است يا توسط کنتر کشته است، در حالی

ِبرداشت ما از واقعيت، در بند بازخوانی واژگانی می باشد که واقعيت را . اما اين بخشی از مشکل است. بدون سرنشين
اما فلسطينيان در . که يھودی ھستند خاطر اينه رسند، ب ِبه ھمين جھت در کالم ما يھوديان به قتل می. نمايند واژگون می

  .که شايد خود آنھا مايل بدان باشند خاطر اينه مقابل، جان می دھند و به تنگدستی می افتند ب

 ۀِت تا با نقض وظايف خود، در بارجھان بينی ما توسط اغوای دائم از طريق رسانه ھای اسرائيلی شکل گرفته اس

 جزئيات جنگ جھانی که ما انجام می دھيم گزارش ۀ ھمۀِّ حسی در بارئیوقايعی گزارش کنند، يا با کمبود فنی و توانا

ِکنند تا برتری ما در سرزمين ميان رود و    .  حفظ شودبحرِ

 تمامی ۀ صفحه گزارش در بار٢٠ کار گمارد و  گزارشگر را به١٠اين روزنامه نيز دارای آنچنان منابع مالی نيست تا 

 ئی تمامی ضربات در زمان ھای آرامش گزارش نمايند، از تيرھاۀضرباتی که در زمان وخامت اوضاع ھست و در بار

 را خراب می کنند تا به قانونی کردن پست نگھبانی يکی از ئیکه زده می شود تا خيابان سازی که به خاطر آن روستا

 آنھا ۀنمونه ھای تصادفی که می توانيم در بار. و اينھا ھمه روزه رخ می دھند.  و ميليون ھا ضربهاراضی اشغالی

از آنھا ھيچ اثری برای فھم موقعيت برای اکثريت اسرائيلی ھا باقی . گزارش کنيم مانند قطره ايست که بر سنگی داغ افتد

  .نمی ماند

 وطنشان را رھا ۀ مجبور شوند تمامی خواسته ھای خود در بارِھدف اين جنِگ يکطرفه در اين است که فلسطينی ھا

ِنتانياھو خواھان وخامت اوضاع است زيرا تا کنون تجربه نشان داده است که ايام آرامش پس از خونريزی ما را . سازند
ِ آغازين باز نمی گردانند بلکه به افت جديدی در نظام سياسی فلسطينیۀبه نقط ِر اسرائيل بزرگ و اين برای يھوديان د. ِ

به ھمين . ِمزايا، فاکتور اصلی ھستند که برداشت ما را منحرف ساخته و ما را کور می ساند. دارای منافع بيشتر است

»  غايبش- رھبری حاضر« که دارد، ئیجھت ما ديگر در وضعی نيستيم که دريابيم که ملت فلسطين با تمامی ضعف ھا
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ی باشند، تسليم نخواھند شد و ھمچنان قوت الزمه را برای مقاومت در که در کمپ ھای سرخ پوستی خود محصور م

  .ِمقابل حاکميت بدجنس ما می يابد

 ------------------------------------  
  
 وی چند سالی نيز مقيم غزه. يعنی در رمله می باشد» خط سبز« تنھا روزنامه نگار اسرائيلی است که مقيم آنسوی ١٩۵۶اميرة ھاس متولد - *

 تاريخ در بيت المقدس و تل آويو ۀاو فرزند يکی از بازماندگان ھولوکاوست بوده در رشت.  اسرائيلی ھاآرتس می باشدۀبوده، گزارشگر روزنام
  .تحصيل نمود و سپس آموزگار شد

  :لمانیاتأليفات او به زبان 

 Morgen wird alles schlimmer. Berichte aus Palästina und Israel. Beck, München 2006. 
 Bericht aus Ramallah. Eine israelische Journalistin im Palästinensergebiet. Beck, München 2004. 
 Gaza. Tage und Nächte in einem besetzten Land (Drinking the Sea at Gaza: Days and Nights in a Land 

Under Siege) Beck, München 2003. 
 Israel und Palästina: Die Utopie einer normalen Zukunft. Ein Geschenk und seine Tücken. In: Irit 

Neidhardt (Hrsg.): Mit dem Konflikt leben!? Berichte und Analysen von Linken aus Israel und 
Palästina. Unrast, Münster 2003. 

   

  ٢٠١۵بر و اکت١۵برگرفته از تالکسکاال ،

16201=reference?asp.article/org.int-tlaxcala.www://http  

 
 


