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مقاومت ی گزینه و فلسطینیان

 جبران نویسنده: جملیه
برین هیمن: ی ترجمه

ررمان مشهور- است»  مسأله روز، انتهای در «انسان،  به نام «بازگشت به حیفا» غصان کنفانی از 

عرفسسات یاسسسر میان گری] آمریکا، میانجی [و طراحی با  اسلو،1993  ی نامه توافق رسیدن امضا به زمان از
دد زندگی اسرائیل، رژیم و 1فتح فقید فلسطینی رهبر است. شده بدتر فلسطینیان ب

در بیکسساری یافت. نسسرخ کاهش  درصد35 ملی ناخالص تولید نامه، توافق این امضای از بعد ی دهه طی در
ود کنترل عظیم سازی شهرک ی برنامه یک با اسرائیل علوه، رسید. به  درصد40 به نواحی برخی ر را خ ب
دت مراحسسل تمام در ساز و ساخت داد. سرعت گسترش باختری ی کرانه صسسلح» «فراینسسد ی بیهسسوده  مسسذاکرا

شد. دوم ی انتفاضه به منجر رپرفشار و حساس وضعیت یافت. این می افزایش

افزایسسش ؛غیرقسسانونی حایسسل دیسسوار است: سسساختن شده نیز تر وخیم اوضاع عباس محمود رهبری با امروزه
ور ی اجازه ها اسرائیلی فقط که هایی جاده ساخت ها، شهرک د؛ را آن از عب رخوردگی دارن ی و س در معطل

بسسه مجبسسور را فلسسسطینیان کسسه آب، منابع بر اسرائیل کنترل زیتون؛ درختان کردن کن ریشه تفتیش؛ نقاط
دی های چاه از استفاده کسسردن بیرون و اراضی ی مصادره تداوم و است؛ کرده شیمیایی کودهای به آلوده بدو

واقسسع ظلسسم مسسورد گذشته ی دهه برابر دو کنند. مردم می زندگی آن در هاست نسل که هایی خانه از مردم
شوند.  می

اا فلسطینی مراجع که درحالی اشسسغال دارنسسد، عهسسده بسسر را ۲گتو-مانند ی پراکنده های بخش سرپرستی صرف
دی [همچنان] پابرجاست. نیروهای اسرائیلی همچسون امنیست حفساظت سسرویس و فلسسطینی مراجسع امنیست
و آموزش استخدام، تحت آنها بعد به اسلو قرارداد کنند. از می عمل اسرائیل گوش به حلقه و مطیع همکاران

ثبات حفظ قدرت های کانون این اند. هدف بوده اروپا ی اتحادیه و سیا سازمان امریکا، اسرائیل، مالی کفالت
امنیسستی پیمسسان همسسان است. ایسسن فلسطینی دولتی تشکیل از گیری پیش  حال عین در و فلسطینی، ی جامعه

اا عباس که است اسرائیلی-فلسطینی است. «مقدس» خوانده را ن آ اخیر

فلسطین) آزادی بخش  (سازمانPLOالفتح یا      ۱

از هسسایی بخش بسسه کلمسسه ایسسن لغسسوی، خاستگاه لحاظ است. به شده برده کار  بهbantustans ی واژه اصلی متن . در۲
سیاسسست راسسستای در کسسه شسسد می امسسروزی) اطل ق («نامیبیسسا»ی غربسسی جنوب افریقای و جنوبی آفریقای سرزمین
دی مناطق به ارجاع برای را  واژه این امروزه رو این شد. از می گرفته نظر در پوستان سیاه اقامت برای آپارتاید، جمعیت
است. گتو ی واژه آن نزدیک لغوی معادل که برند، می کار به اشغال تحت سرزمینی دل در سلطه تحت و پراکنده
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امنیتی پیمان که یابیم درمی بازگردیم، 148 و 144 ی ماده ،1979 سال PLO انقلبی جزای قانون به اگر
.است فروشی وطن ارز هم است، برانگیخته را فلسطینیان خشم حق به که ،عباس» مقدس«

است:  قرار این  از144 ی ماده

یا و نظامی عملیات به رود گمان یا و دهد قرار دشمن اختیار در را اسنادی که شخصی «هر
مرگ به محکوم باشد، رسانده زیان دیگری نظامی نهاد هر یا نظامی مراکز و ها پایگاه امنیت
است».

گوید:   می148 ی ماده

پیمسسان هم نیروهسسای یسسا و انقلبسسی نیروهسسای هسسای پایگاه سمت به را دشمن که شخصی «هر
است». مرگ وی مجازات کند، گمراه را نیروها این یا و کند هدایت

هسسای انقلب سسساخت. گرچسسه سسسرنگون را دیکتاتورهایی و پاخاست به عرب کارگر ی  طبقه۲011 سال  در
ت توان می را ترس مانع که دادند نشان منطقه مردم به اما ،اند خوردهبر بست بن به عربی درت و شکس ق
س شگفت در زمان آن است. بسیاری مردم] [خود درون در واقعی وم ی انتفاضسه  بودند: «پ طین س فلس

».کجاست؟

سسسه کشسستن هسسم اش اسسست. بهسسانه گرفته بال فلسطینیان قبال در اسرائیل خشونت گذشته ی هفته چند در
ی خسسانه هسسزاران آن در کسسه است، کرده شروع را» 3برادر نگهبان «عملیات بود. اسرائیل اسرائیلی نوجوان

در انسسد. فلسسسطینیان گرفته قسسرار محاصسسره در 4هبرون ساکن  هزار300 و گرفته قرار حمله مورد فلسطینی
اند.  رسیده قتل به برخی و شده بازداشت باختری ی کرانه نواحی تمام

شسسد. برخسسی همراه اسرائیلی ی بلندپایه مسئولن جانب از نژادپرستانه آمیز جنون تحریکات با حملت این
قتسسل به و ربوده را آنان کردند تلش و گرفته زیر را فلسطینی کودکان خود های اتومبیل با نشینان شهرک

شد.  سوزانده زنده زنده و شده شکنجه ساله هفده خدیر ابو محمدبرسانند. 

نشسسین عرب نسسواحی و بسساختری ی کسسرانه نسسواحی ی همه اورشسسلیم، در را هسسایی قیام ی شعله خدیر ابو مرگ
سر از را اسرائیل خاک به پرانی راکت ها جناح سایر و  » برافروخت. حماس5اشغالی فلسطین 48 ی «منطقه

بسسه واقعسسی های گلوله و آور اشک گاز ) باIOF(» ۶اسرائیلی گر اشغال نیروهای «و ضدشورش گرفتند. پلیس
در را  فلسسسطینی38 ژوئیه نهم روز ) درIOF( کردند. آنها دستگیر را آنان و کرده حمله کنندگان تظاهرات

اا     ۳ کجاست؟»، پرسید «برادرت قابیل از خداوند کشت، را هابیل قابیل اینکه از است. پس هابیل قتل داستان به اشاره نامگذاری این از مقصود ظاهر
هستم». (م.) برادرم نگهبان مگر دانم می «چه گفت قابیل

 الخلیل۴

۵ .Occupied Palestine ’48

۶ .Israeli occupation forces (IOF)
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 کردند، تا تعداد کل بازداشت شسسدگان را بسسه  بازداشت اشغالی» فلسطین 48 ی «منطقه و باختری ی کرانه
 نفر برسد. 93۶

هسسوایی و دریسسایی حملت بسسا آن طسسی که داد انجام» 7حفاظتی مرز عملیات «نام با دیگری تهاجم اسرائیل
. همین8اند شده زخمی  نفر900 و کشته نفر 100از  بیش دادند. تاکنون قرار هدف را غزه مسکونی مناطق

د. در افزایش حال در ارقام این خوانید، می را نوشته این شما که الن ن ان ال، همی ابله ح ا مق ای  ب نیروه
شد.  تبدیل غزه با همبستگی به شد، شروع خدیر ابو ی قهرمانانه مرگ با که اسرائیلی، گر اشغال

سسسرگرم فلسسسطینیان کسسه اند گرفته پناه شان»مقدس« امنیتی پیمان پشت در حالی در  همکارانش و عباس
بسسر و انسسد کرده اسسسرائیلی گر اشسسغال نیروهای با مقابله درگیر را خود و بوده شان مردمی های کمیته تشکیل

ن در آنان. آنهاست»  دیوانگی« ترین تازه گر اشغال نیروهای علیه بازی آتش. شود می افزوده شان خلقیت ای
.کنند دهی سازمان را  اشغال علیه مقاومت چگونه که آموزند می دارند مسیر

است: کرده بیان وجه شیواترین به را این ال، رام  اهل فلسطینی فعال یک ،9عروری حنان

اجسسازه کسسه شسسکافی است. تنها شده جمع مقاومت ی گزینه بر دوباره که خیر به وطنی «صبح
دک منزوی ی لیه آن و فلسطین مردم تمام میان شکاف باشد، دهیم می است». خائنان کوچ

 منتشرREDFLAG که در وبسایت Palestinians and the choice of resistance* این متن ترجمه ای است از 
شده است.

۷.  Operation protective edge

دی حمله ی رژیم اسرائیل به غزه تا پایان روز 8  نفر رسیده است.۲8۶ جولی، به 18. شمار قربانیان فلسطین

۹. Hanan Aruri
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http://redflag.org.au/
http://redflag.org.au/article/palestinians-and-choice-resistance?utm_content=buffera7bb9&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

