
همنواییباصلحبهروایتاشغالگران

محمد غزنویان

ععمران،  کودک دوازده  ساله ی ساکن شقر بیت القمدس، وقتی از مدرسه باز می گردد با ویرانه ای از خانه شان روبششرو می شششود. او از
ه درس و مدرسشه دارد و ه علقه ای ب آن پس همواره کابوس می بیند و صبح با خستگی از خواب بیدار می شود.  می گوید دیگر ن
کک فلسطینی ست که نی دانند فردا را در خانه شان سپری خواهند کرد یششا بششر نه از چیزی لذت می برد.  عمران یکی از هزاران کود
ویرانه . آنها به سنوشت سایر آوارگان و خانه خرابششان خیششره می شششوند و هششر شششب را بششا اضششطراب و تششرس از بی خانششانی سششپری

.1می کنند

لل محل بازی کودکششان و امششرار معششاش والششدین بششوده اسششت.  تصششور کنیششم خانه و محله و باغی را تصور کنیم که برای چندین نس
کز تا دندان مسششلح همه چیششز ظهری همنند همن ظهری که عمران به خانه بازمی گردد، بولدوزرها با حمیت نظامی تانک و سبا
ول بیشش از ششش دهشه و به طشور را تسطیح و بست را برای ساخت وسازهایی به نفع بیگانگان آمشاده می کننشد. ایشن رونشد در ط
بی وقفه استمرار یافته است.   و هششر روز زمین هششای بیش تششری اشششغال،  خانه هششای بیشششتی تخریششب و فلسششطینیان بیش تششری آواره
گشته اند. در تام این سال ها کودکششانی چششون عمششران کاشششانه از دسششت داده انششد و بششا خشششم بششه مقمششاومت در برابششر اشششغال گران

ش می گشششاید،ی که خواهان بازپس گرفت زمین،  مزارع و باغات شان هستند آتششایستاده اند. دولت اسائیل به سمت فلسطینی های
اا آنشان را تروریسششتربر س کی اشغال شششده دیششوار می کشششد و نهایتشش  راه شان پست های بازرسی مستقمر می کند، بر گردادگرد زمین ها

می نامد!

میشل ورشاوسکی که خود روزنامه نگاری اسائیلی است در این باره می نویسد:

بیش تر کسانی که نتانیاهو آنان را «تروریست» می نامد، پس از قراردادهای اسلو به دنیا آمده انششد و در یششأس”
و تحقمیر و ترس دائی و بدون چشم انداز آینده، با شکست قطعی «روند صلح» بششزرگ شششده اند. ایششن جوانششان
که از ایدئولوژی، دیپلمسی و شعارهای بی عمل خسته شده اند، در جستجوی کرامششتی پایمل شششده بششه میششدان

.2“آمده اند و از تاوان آن هراسی ندارند
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وون سیپل: این جوانان فلسطینی به گفته ی سیل

ال برای شان بسته  اسششت و امکششان نششدارد کششه از ایششن محبششس خششارج” با این احساس زندگی می کنند که افق کام
شوند. امیره هس می گوید که انزوای آن ها به اندازه ی انزوای غزه نیست، اما «دیوار بششه آن هششا می فهمنششد کششه
ال غیرممکششن، رفت و آمششد گذشششت از هفت خششوان آینده شان یکسان است». تحصیل دشوار شششده اسششت، کششار عم

.3“رستم و سفر بسان یک رویاست

پرسش اینجاست که در چنین شایطی سخن گفت از صلح به چه معناست؟  آیا سلب مالکیت ششدگان، کسشانی کشه بشرای دفشاع از
حق خود سال ها زندانی شده اند، خانواده هایی که اعضای خود را از دست داده اند یا کارگرانی که مجبورند روی زمین  خود ولی
در راستای منافع اقتصادی اشغال گران کار کنند، باید کل شایط موجود را پذیرفته و به مقماومت پایان دهنششد؟ و اگششر بششه چیششزی

کمت از بازگردانده شدن املک و اموال خود راضی نباشند،  ضد-صلح و طالب خشونت خواهند بود؟

مضحک است که کسانی کاشانه ی فلسطینیان را اشغال کرده و برای حفاظت از املک غارت شده برای دهه ها دست بششه کشششتار
کی آن به اصطلحا کنش گران و سکوب آن ها می زنند، در عین حال خود را خواستار صلح و پایان «جنگ» بدانند. و مضحک تر ادعا

کخ اشششغال و تنهششا بششا اتکششا بششه سششخیف ترین تلقمی هششای اومانیسششتی ونسیاسی و اجتمعی ای است کششه بششدون در نظششر گرفتشش  تاریشش
کم خطرترین فیگورهای برابری طلبانه، دو ملت اسائیل و فلسطین را دوسشت برمی ششمرند و حسششاب سیاسشت مداران را از آنشان

جدا می کنند.

کمت از یک سال پیش سبازی اسائیلی با نام الور عزاریا جوان زخمی فلسطینی را که خون آلششود بشر خیابشان افتشاده بشود،  هششدف
عی پخششش گردیششد حساسششیتاگلوله ی مستقمیم قرار داد و کشت.  فیلم های آماتوری که از این صحنه از طریششق شششبکه های اجتمشش

کی اولیه ی کارشناسان حقموقر جزا محکومیتی بیششن پنششج تششا بیسششت سششال را خاصی را نسبت به این پرونده ایجاد کرد.  گمنه زنی ها
با در نظر گرفت این که این اولین محکومیت عزاریا است، و این که جرم حیششن یششک”برای عزاریا تخمین می زد. اما در نهایت و 

،  در“مأموریت نظامی اتفاقر افتاده و در نهایت این که دستور روشنی وجود نداشته که گروهبان عزاریا باید چطششور رفتششار کنششد
مجازات او تخفیف قایل شده و تنها هجده ماه حبس برای وی در نظر گرفتند. (حتی همین حکم نیششز بششا درخواسششت وکیششل بششه

. تردیششدی4دادگاه تجدیدنظر منتقمل شده و از همین رو عزاریا تا شش هفتششه مانششده بششه رأی نهششایی همچنششان آزاد خواهششد بششود)
کی مقمامششات دولششتی صششورت می گیششرد، اگرچششه نیست که جرائم مشابه فراوانی از سوی سبازان ارتش اسائیل و با نظارت و آگششاه
همه ی آن سبازها به بدشانسی عزاریا نیستند که درگیر جنجال هششای رسششانه ای شششوند! امششا آنچششه اهمیششت دارد، علوه بششر حکششم

ائیلادادگاه، نه حتی حمیت بی  قید و شطر نتانیاهو از این سباز، بلکه طبق یک نظرسنجی حم کت هفتاد درصششدی مششردم اس ی
کی اوست. 5برای عفو و اعلم بی گناه
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یت جمعیت قابل توجهی از اسائیلی ها از عملکرد شنیع ارتش است.ااین تازه ترین نونه ی خبساز از بی عدالتی آشکار و نیز حم
بی تردید هیچ نقمطه ای از جهان را نی توان ساغ گرفت که دست کم اقلیتی بسیار کوچک مخالف سیاست های رسششمی دولت هششا
نباشند و اعتاضاتی را در اشکال گوناگون علیه آن سامان سیاسی ترتیب ندهند.  اسائیل نیز از این قاعده مستثنی نیسششت و بششه
وع ایشن رژیشم بشه مخشالفت بششا تبعیششض علیششه فلسشطینیان شهادت برخی گزارش ها ، هستند کنش گرانی که درون مرزهششای نامش
برخواسته  و یا ضمن نزدیک شدن به ساز مان های سیاسی رادیکال و ضد-صهیونیستی در اروپششا و آمریکششا، بشه فعشالیت علیشه ایشن
ایط بازتولیدکننششده ی ائیل از اسششتمرار ش رژیم دست زده اند. با این  وجود آنچه بدیهی است، حمیت اکثیت قاطع سششاکنین اس
اا به کاربست گزاره هایی نظیر «دوستی میان دو ملت» بدبین بود تبعیض، جداسازی و سکوب است. از این روست که باید عمیقم

و خام دستانه به تقمویت موضع اشغال گران نپرداخت، در عوض به نقمد همه جانبه  ی آن دست زد.

دموکراسیبزرگخاورمیانه

کح جنگ رسانه ای از اسائیل به عنوان «بزرگ ترین دموکراسی خاورمیانه» نام برده می شود. این در حالیسششت کششه حششتی بششا در سط
کن کی بنیادی کن سیاسی، استوار کی بیان،  مطبوعات و انتخابات در یک ساما فرض تحقمق شاخصه های عمده ی دموکراسی همچون آزاد
آن سامان بر اشغال و تجاوزگری، کل مدعای دموکراتیک بودن را از حیز انتفاع ساقط می کند. این نا-استواری به طور مشخص در
ال رابطه با رژیم اسائیل که کل ساز و کار سیاسی و ایدئولوژیک خود را بر اشغال سزمین های فلسششطینی بنششا کششرده اسششت، کششام

صادقر است.

با این وجود برای رژیم اشغال گر بی نهایت با-اهمیت است که با تسک به گفتمن های ایضاحا کننده ی دموکراسی، پششایه ی مششادی
اشغال گری را به حاشیه رانده و اذهان عمومی را به همن شاخصه ها مشغول نگاه دارد.

کن این به  ت. در واقششع، آنچششهاصطلحا دموکراسی اسششنخستین گام برای تحقمق چنین خواستی حذف فلسطینیان از دایره ی سهم برا
در این جا به مثابه ی پیش شطر عمل می کند، مداقه بر فلسششطین و فلسششطینی به عنششوان «خششارجی» و «دیگششری» و بیرونی دانسششت
آن ها نسبت به حقموقر دموکراتیک اسائیلی است. از همین روست که اسائیل قادر می شود ضششمن اجششرای شششدید ترین مقمششرارت
زمین های فلسششطینی و سکوب روزانه ی کی س کل اقتصششاد آمد و شد برای فلسطینیان، امنیتی کردن تردد از خانه به محل کار، کنششت

مردم فلسطین، بر دموکراتیک بودن نظام سیاسی خود تأکید کند.

کی ارزش هششای فرهنگششی و تششاریخی قششوم یهششود، خششود را همچششون کی انحصار چنین است است که اسائیل علوه بر دعوی میراث بر
پاسدار ارزش های دموکراتیک نیز بازنایی می کند. در این وضعیت گویی بار اخلقی مضششاعفی بششر دوش ایششن رژیششم قششرار گرفتششه
است؛ یعنی صیانت از خاستگاه تاریخی خود و حفاظت از ارزش های دموکراتیکی که با خود از غرب به خاورمیانه آورده است. 
در واقع، باید چنین به نظر رسد که اگر علوه بر زبان، مذهب و تاریخ،  دموکراسی نیز عامل تایزگذار بنیادین میششان اسششائیل و
کی غششرب در مجموعه دیکتاتوری های مذهبی و نظامی خاورمیانه است، و این چیزی است که من آن  را تلش اسائیل برای بازنای

شقر می دانم.
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کت شقر شناسانه  ای دانست که ضمن بازتولید دوگششانه ای از غششرب کی تأمل به اعتقماد من این تلش اسائیل را می توان ادامه ی منطقم
متمدن/شقر متوحش، مجموعه تلش های استعمری و نظامی خود را در این «سزمین های ناشششناخته» دارای تششوجیه اخلقششی و

کی بافرهنگ معرفی می کرد. کی اعتلی بومیان به مردمان در راستا

قر همششواره قر بوده انششد، ش اا زاده ی اسششتعمر سیاسششی و اقتصششادی دولت هششای اروپششایی بششر ش کت شقر شناسانه،  که عمدت در تأمل
قی به عنشوان به عنوان سزمین عجایب و سکونت گاه وحشیان لحاظ شده و شقر شناسی تلشی معنششادار بششرای تثشبیت انسششان ش
کی دسششتگاه های تفکششر در مغششرب «دیگری» انجام داده است. تلشی که حصول معرفت بر انسان شقی را در گرو روش های دانای

زمین دانسته است. ادوارد سعید در «فرهنگ و امپریالیسم» می نویسد:

 غربی ها به ظاهر مستعمرات آفریقما و آسیا را رها کردند، اما ایششن مسششتعمرات را نششه تنهششا به عنششوان بششازار در”
دسششت داشتند بلکه آنها را به عنوان طرحا هششای ایششدئولوژیکی گسششتده ای کششه بششر روی آن حکششومت اندیشششه و

6.“اخلقر خود را ادامه بدهند، در چنگ گرفتند

کی کششاررسخن سعید در ارتباطر با تلش های اسائیل چنین قابل مداقه است که این رژیم ضمن اشغال یک س زمین و استثمر نیشرو
فلسطین، خود را محق می داند تا از منظر قدرت  فائقمه تفسیر ایدئولوژیک و اخلقی خود را نیز به کرسششی حقمیقمششت بنشاند.  در

ن صهیونیستیاواقع تأکید اسائیل بر «دموکراتیک» بودن خود، ضمن به حاشیه راندن جوهر اشغال گری، بششه بازتولیششد ایششن گفتمشش
کی پششروژه ی یاری می رساند که گویا دولت اسائیل ناینده ی معاص قوم ستمدیده ی یهود اسششت، و بششه ایششن ترتیششب خشششونت ذاتشش

کی تاریخی پوشانده می شود. استعمری و اشغال گرانه ی اسائیل از طریق مظلوم نای

چنین ساز و کاری در برساخت هویت فرهنگی برای رژیم اسائیل حد اعلءا را پیموده است. بدون کمتین تردیششدی بایششد اذعششان
کرد این تلش گفتمنی، همن گونه که در رابطه با مصادیق کلسیک استعمرگری و پیوند آن با شقر شناسی قابل رهگیری اسششت،
کن خشونت سیاسششی، لبی گششری در مقمیششاس بین الللششی و اسششتثمر اقتصششادی دارد. پیوندی تام و تام با نظامی گری، کاربست بی اما
زمینی بششا دسششتاویز قششرار دادن احیششای تششاریخی و مششذهبی، میششان «خششود» مجموعه ای که باعث می شود رژیمی ضمن اشغال س
به مثابه ی کپی برابر اصل غرب در شقر با «دیگری به عنوان مهاجم و تهدید ارزش های دموکراتیک، دیوار کشششیده و طلب کششارانه

بودجه های هنگفتی را برای بازتولید ثبات خود از قدرت های غربی دریافت دارد.

زمینی در چنین شایطی است کشه، به قشول ادوارد سشعید، مخشاطب غربشی فلسشطین را مشا به مثشابه ی «جغرافیشای تخیلشی» و س
ناشناخته که بی واسطه قابل شناخت نیست درک خواهد کرد. لجرم برای حصول معرفت بر آن باید از کانششال معرفت شناسششانه و
کحا کلن می توان به سششال ها پروپاگانششدا کی رسانه ای اسائیل نظر کرد. در سطو شناخت شناسانه ی غربی آن هم به میانجی پروپاگاندا
دربششاره ی سزمین های ناشناخته ی خاورمیانه به عنوان زیستگاه اهریمن و مششوطن زامبی هششای تروریسششت اشششاره کششرد کششه هششر از
چندی لشگرکشی ها، کشتار و تحریم های اقتصادی را در نگاه شهروندان غربی به امری لزم جهت حفاظت از ارزش های باختی

تقملیل می دهد.

.6۸، صفحه 13۸1فرهنگ و امپریالیسم، ترجمه ی اکب افسی، انتشارات توس 6
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کک نادین با-اهمیتی برای ابدی نشان دادن این خطر است و فلسطینیان اغراقر نیست اگر ادعا کنیم که اسائیل پایگاه ایدئولوژی
کق بالفعلی از کسانی بوده اند که متصد نابودی ارزش های غربی هستند. اسائیلی ضششمن ادامه دادن به مدت چندین دهه مصادی
به وحشی گری، اشغال ،کشتار و ساخت دیوارهای بتونی خود را «بزرگتین دموکراسی خاورمیانه» یا ناینششده ی راسششتین غششرب در
شقر معرفی می کند و چنان است که گویی «دیوار حائل» دیواری است نادین میان غرب و شقر که وجود آن نه ناظر بر تداوم
نظام آپارتاید، بلکه تأکید بر تلشی برای اجتناب از روریارویی با تروریست هاست. از همین روسششت کششه فلسششطین و فلسششطینی
شایسته ی «قرنطینه» شدن است و این رژیم در ادامه ی همن تلش ایدئولوژیک، تلقمی قضایی خود را نیز بر فراز تام رژیم های
حقموقی بین الللی می نشاند. دلیل آن است که به جز راویان اسائیلی هیچ کس قادر نباشد بششه مششاهیت انسششان های قرنطینه شششده
پی  برده و عزم خود را برای شنیدن روایات آن از مقماومت جزم کند. در واقع، اسائیل ضمن سکوب و قرنطینه سششازی، خششود بششه
تریبششونی خودخوانده در انعکاس صدای فلسششطین تبششدیل شششده تششا مکاشششفات دسششتگاه های نظششامی و امنیششتی خششود را همچشون

اکتشافاتی که به گفته ی فوکو توسط پاسبانان زندان ها و دیوانه  خانه ها به بیرون درز می کرد، یگانه سازد.

اماسفیرانصلح!

کی کی ورزش و سیاسششت جششز در راسششتای بازسششاز در چنیششن فضششایی اسششت کششه دعششوت از روشششنفکران، اکتیویسششت ها وسششلبیتی ها
مشوعیت بخشی به این رژیم و آن هم به میانجی درکی سخیف از صلح قابل درک نخواهد بود. خاصه آن  که این سششلبیتی ها بششا
کی این رژیششم از فلسششطین بششه کت بالدست شناختی کژدیسه از سزمین های آن سوی دیوار پای به اسائیل می گذارند و در بست روای

کی حقموقر از دست رفته یاری می رساند.  بازتولید گفتمن صلح منها

کن یهودیان در تششام تاریششخ وچنان که پیش تر گفته شد، این بست در ادامه ی  ارجاعات تاریخی اشغال گران مبنی بر تحت ستم بود
کی آن توسط «ستیزه جویان» و «خشونت گرایان» فلسطینی و حامیششان آنششان مهیششا اسششت. بششه ایششن ترتیششب کن استمرار کنون جلوه داد
کش آن قششوم سششتم دیده جششا زده می شششوند، چنششان کششه تصششویری جنبش صهیونیستی و دولت اشغال گر اسائیل نایندگان رهششایی بخ
اا در کی رژیم اسائیل ارائه شششوند، به نحششوی کششه گششویی قششومی مظلششوم و مششداوم وارونه  از خشونت پروژه ی صهیونستی و استعمر
معرض تهدید و خشونت، نه تنها فقمط به دفاع از خود مبادرت می کند، بلکه بی وقفه خواستار آن است که فلسطینیان به صلح و

 راه دوستی دو ملت بردارند! به طور خلصه، ایششن تصششویر ارائششه شششود کششه تامردوستی متمیل شده و دست از مانع تراشی بر س
کی صلح از سوی اسائیل رعایت شده است، ولی این فلسطینیان هسششتند کششه در برابششر آن پیش شطهای نظری، سیاسی و جغرافیای

«مقماومت» کرده و ساحت صلح را مخدوش نوده/می نایند.

بازان وردر این روایت بالدستی، تشکیل هسته های مقمششاومت، تلش بششرای بششازپس گیری زمین هششای اشششغالی، پیکششار روزانه  بششا سشش
شهرک سازان، درگیری و استفاده از سلحا سد توسط نوجوان فلسطینی در برابر متجاوزین، تلش  برای رسششاندن صششدای مقمششاومت
به خارج از فلسطین و دعوت از انقملبیون جهان برای اتحاد در برابر نظام آپارتاید، ایجاد شبکه های مشارکتی برای تأمین آذوقششه
کن ایسشت های بازرسشی و معطلی هشای چنششدین سشاعته در مرزهشای از طریق کانال های زیرزمینی،  ایجاد شبکه هایی بشرای دور زد
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تحمیلی، از جان گذشتگی در برابر بازداشت کودکان و هر آنچه از این دست به عنوان ضدیت با صلح تعششبیر اسششت، کششه از قضششا
تعبیر درستی است!

تام این تلش ها از سوی فلسطینیان بوده و هست که مانع از بلعیده شدن کامل فرهنگ مبارزه در برابر اشششغال و سششتمگری در
طی بیش از شش دهه گردد . کوتاه آمدن از هر یک از این تلش ها و کنش ها، به معنای پذیرفت حقمانیت اشغال گران و تایششل بششر

اا مشوع مردم فلسطین به معنای شکست است. صلح با وجود مرتفع نشدن هیچ یک از خواسته های مطلقم

سفر سلبیتی ها به اسائیل،  بدون لحاظ کردن دلیل تاریخی و استاتژیک هیچ یک از این کنش ها و بدون درکی از شش دهششه از
ل در جهششت تششوجیه سکوب فلسششطینیان واتجاوزگری اسائیل، نه تنها کمتین نسبتی با صلح ندارد، بلکه خود تلشی تام و کمشش

اخلقی کردن ماشین کشتار است. 

تی نظیششر «طبقمششه»، «انقملب» و «جسششارت خشششونت ورزیدن در برابششر سششتمگر»ااگر با چند جمله ی ساده که درون آن ها از کلمشش
ام از مواجهه با افکار خطرناک مارکسیستی وحشت زده شششده و استفاده شده باشد، نزد این سلبیتی های صلح دوست بروید، حت

 را در تقمابل با «خشونت» تعریف خواهند کرد! اما اجازه بدهید آنها را به جناب کانت اخلقر گرا ارجاع داده و بگوییم حتیرهن
او (کانت) نیز وقتی بر «صلح پایدار» تأمل می کرد، وجود برابری میان دو طرف تخاصم را پیش شطر گرفته و تأکید می کند وقتی
کشوری هر چند ضعیف و کوچک از طریق قدرت قاهره ی دولتی دیگر فراچنگ آید،  سخن گفت از صلح ممکششن نیسششت. کششانت
کی جنگ نیز می بایست تلش برای بازسششازی جنششگ در آینششده صششورت نگیششرد کششه بششه همچنین معتقمد است در شایط توقف نسب

.7اعتقماد او این مهم از رهگذر برانگیخت «اعتمد» قابل تحقمق است

 از سلبیتی هایی که از صلح ملت فلسطین و اسائیل سخن می گویند، باید پرسید صلح بدون اعتمد چقمدر امکان ظهور دارد؟ و
اگر جواب شان منفی است، بپرسیم که آیا روند اشغال اراضی فلسطینیان، توسعه ی شهرک سازی و تحقمیر جوانششان آن هشا متوقششف
شده است؟  آیا از تعداد کودکان زیر چهارده سال فلسطینی که در زندان های اسائیل اسیر هستند مطلع هستند؟  آیا می داننششد
چه تعداد کودک فلسطینی به علت تخریب خانه ها و از دست دادن والدین دچار افسدگی و بیمری های روحی هسششتند و چششه
ائیل و تعدادی از آن ها در حین بازی و تاشای تلوزیون کشششته و مجششروحا شششده اند؟ آن هششا بایششد بداننششد کششه وضششعیت میششان اس
اا در حالت جنگی قششرار داشششته اسششت. جنششگ در ایششن خطششه قابل تقملیششل بششه لحظششات فلسطین هرگز وضعیت صلح نبوده و مطلقم
ائیل بی وقفششه بششه فراینششد اشششغال گری و رویارویی نظامی مستقمیم و تام قششد نیسششت، بلکششه در میان پرده هششای آن نیششز رژیششم اس
پروژه های شهرک سازی خود ادامه داده و هرگز این فعالیت ها را بدون کشت و مجششروحا سششاخت و تحقمیششر صششاحبان زمین هششا بششه

پایان نرسانده است.

کی2۰۰5در تاریخ نهم جولی ”در همین راستا بوده است که  کی رای مشششورتی دادگششاه بین الللشش ، یششک سششال پششس از صششدور تششاریخ
ائیل در قلمروهششای فلسشطین اششغالی، اکششثیت آشششکاری از نهادهشای جششامعه ی عدالت مبنی بر غیرقانونی بودن دیوار حایل اس
وع بششایکوت گسششتده، عششدم همکششاری  و مدنی فلسطین به مردم آگاه و همتایان خود در ساس جهان فراخوانی دادند بششرای ش

فلسفه سیاسی کانت اندیشه سیاسی در گسته فلسفه نظری و فلسفه اخلقر، سیدعلی محمودی، ناش: نگاه معاص.7
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سمایه گذاری و درخواست تحریم  علیه اسائیل، تا زمانی که حقموقر فلسطینیان در توافششق کامششل بششا مصششوبات جهششانی [از سششوی
۸.“اسائیل] به رسمیت شناخته شود

در این شایط است که از صلح خواندن در اسائیل نه تنها عملی رادیکال نیست، بلکششه مضششحکه ای اسشت کشه در نهشایت بششاعث
اا جنبشی است در راستای تحریششم مشوعیت بخشی به رژیم اشغال گر می شود. باید دقت کرد که جنبش بایکوت اسائیل نه صف
مادی این رژیم، بلکه تلشی است نادین در جهت محکوم کردن تام اشکال آپارتاید و تام تلش های معطوف به احیا و بازتولید
فاشیسم. از این منظر فلسطین نیز جغرافیای یگانه ای است که از فراز آن می توان به تام اشششکال تبعیششض قومیششتی و جداسششازی

فرهنگی در هر گوشه ای از جهان نگریست و بدان نه گفت. 
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