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  بین الملل  

نتایج تازه ترین نظرس��نجی که توس��ط یکی از روزنامه های عبری زبان 
انجام شد، نشان داد تقریبا دو سوم ساکنان تل آویو با عقب نشینی کامل 
ارتش رژیم صهیونیس��تی و شهرک نش��ین ها از قدس شرقی موافق اند. 
طبق جدیدترین نظرس��نجی روزنامه عبری زب��ان »معاریو«، 66 درصد 
ساکنان تل آویو که در این نظرسنجی شرکت کردند با عقب نشینی کامل 
ارتش رژیم صهیونیس��تی و شهرک نشین ها از قدس شرقی موافق و در 
مقابل 29 درصد با این مس��اله مخالفند. نتایج این نظرس��نجی در حالی 
منتش��ر ش��د که از ابتدای ماه جاری میالدی فلس��طینی ها در پاسخ به 
تجاوزات رژیم صهیونیس��تی در قدس و مس��جد االقصی انتفاضه ای را 
آغ��از کرده اند. در جریان این درگیری ها بیش از 40 فلس��طینی ش��هید 
و ده ها تن دیگر زخمی ش��دند. در مقابل هفت س��رباز صهیونیستی نیز 
کش��ته ش��دند. طبق نتایج این نظرس��نجی نزدیک به 67 درصد مردم 
تل آویو از شیوه برخورد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم با انتفاضه 
فلسطینی ها ناراضی هستند. همچنین 61 درصد شرکت کنندگان اعمال 
تحریم اقتصادی علیه فلس��طینی های ساکن اراضی 48 را تایید کرده و 
29 درصد با این مس��اله مخالف هستند. در خصوص مسائل امنیتی نیز، 
65 درصد از فلس��طینی های ساکن س��رزمین های اشغالی اعالم کردند 
حین رفت و آمد در نزدیکی محله های یهودی نشین و شهرک ها احساس 

امنیت نمی کنند.

روزنامه حریت نوش��ت دو جاسوس اس��راییلی در غزه به اعدام محکوم 
ش��دند، یک دادگاه نظام��ی در غزه این دو ت��ن را در این رابطه مقصر 
ش��ناخته و آنان را به اعدام محکوم کرده اس��ت. این روزنامه در تحلیلی 
اش��اره می کند دادگاه عالی نظامی حوزه نظامی غزه متهم ر. ع 53 ساله 
و ن. ع 47 س��اله را به اتهام جاسوس��ی و مش��ارکت در قتل شهروندان 
و افش��ای اطالعات مربوط به امنیت عمومی وامنیت ملی فلس��طین به 
اعدام به وس��یله طناب دار محکوم کرد. تش��کیالت امنیتی حماس که 
کنترل نوار غزه را برعهده دارد، به شدت پیگیر جاسوسانی است که برای 
رژیم صهیونیستی جاسوسی می کنند. احکام دادگاه های نظامی مذکور 
براساس قوانین جبهه آزادیبخش فلسطین صادر می شود که حکم اعدام 
را برای افرادی که به جرم خیانت محکوم می شوند، مجاز می داند. درپی 
تجاوزات پی درپی رژیم صهیونیستی به مسجد االقصی و طرح تقسیم 
مکانی و زمانی مس��جد االقصی توس��ط این رژیم واعتراضات گسترده 
فلس��طینیان به این رویه، سرزمین های فلس��طین اشغالی چندی است 
دستخوش ناآرامی و بحران هستند. وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد: 
در دو هفته گذش��ته و با آغاز انتفاضه جدید فلس��طینیان، 44 فلسطینی 
نیز در درگیری با نظامیان رژیم صهیونیس��تی ش��هید و بیش از دو هزار 
تن زخمی ش��دند. به دنبال آغاز موج انتفاضه سوم و باالگرفتن اعتراض 
مسلمانان فلس��طینی به سیاست های نژاد پرس��تانه و تجاوزگرانه رژیم 
صهیونیس��تی، دوسوم یهودیان در س��رزمین های اشغالی خواهان عقب 

نشینی این رژیم در مقابل فلسطینیان شده اند.

»باس��م تمیمی« از فعاالن مقاومت فلس��طینی همزمان با اوج گرفتن 
ناآرامی ها در اراضی اش��غالی و فلس��طینی اظهار داشت که کابینه رژیم 
صهیونیستی کودکان فلس��طینی را بازداشت می کند و اعضا بدن آن ها 
را می رباید. به گزارش پایگاه خبری »عاروتص ش��وع«، باس��م تمیمی 
چهارش��نبه گذش��ته در صفحه فیس بوک خود تصویری از پسر بچه ای 
منتشر کرد که در سراسر بدن او جای بخیه است. او در کنار این تصویر 
نوش��ته: »وقتی اس��رائیلی ها کودکان فلس��طینی را بازداشت می کنند، 
هدفشان چیس��ت؟ دزدیدن اعضای بدن آن ها«. همزمان با انتشار این 
مطلب، مجمع ضد افترا سخنان باسم تمیمی را تکذیب کرد و اظهارات او 
را »ظالمانه و آتش افروزانه« توصیف و اعالم کرد: »این نسخه دیگری از 
یهودی ستیزی است که قرن هاست باعث تنفر از یهودی ها شده است«.

صدها اس��رائیلی شنبه ش��ب در قدس اشغالی دست به تظاهرات زدند و 
خواستار پایان خش��ونت و از سرگیری مذاکرات س��ازش میان مقامات 
اس��رائیلی و فلس��طینی ش��دند. به گزارش روزنامه الکترونیکی »تایمز 
اسرائیل«، در ش��هرک صهیونیست نشین »برشبا« نیز حدود 100 فعال 
اس��رائیلی نیز گردهم آمده بودند تا زنجیره انس��انی در حمایت از صلح 
تش��کیل دهند. بر اس��اس این گ��زارش، »زعب��ی گال آن« رهبر حزب 
مرت��ص در تظاهراتی که در بیت المقدس برگزار ش��ده بود، از »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست پیشنهاد فرانسه برای 
اعزام ناظران بین المللی به مس��جداالقصی را رد نکن��د. وی افزود: »با 
توج��ه به تنش مداوم و اوضاع بی ثباتی که در آس��تانه تبدیل ش��دن به 
جنگ مذهبی قرار دارد، کابینه اس��رائیل بای��د گام هایی اتخاذ کند و از 
ابتکارعمل ه��ای بین المللی برای برقراری آرامش حمایت کند«. این در 
حالی است که نتانیاهو پیش نویس بیانیه پیشنهادی فرانسه برای تصویب 
در شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده و مدعی شده، اسرائیل راه حل 
این درگیری اس��ت نه مشکل آن. روزنامه الکترونیکی »تایمز اسرائیل« 
در گ��زارش دیگری خبر داد، نظامیان صهیونیس��تی قرار اس��ت امنیت 
در وس��ایل حمل ونقل عمومی قدس اش��غالی را افزایش دهند. سربازان 
اس��رائیلی قرار اس��ت در ایس��تگاه های اتوبوس و راه آهن مستقر شوند. 
بر اس��اس این گزارش، سیصد سرباز اس��رائیلی نیز قرار است در سراسر 
بیت المقدس مس��تقر ش��وند. هاآرتص در گزارش��ی به قلم باراک راوید 
نوشت: اسرائیل و آمریکا برای رد پیشنهاد فرانسه مبنی بر حضور ناظران 
بین المللی در حرم شریف با یکدیگر همکاری می کنند. به گزارش پایگاه 
اینترنتی این روزنامه صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
این پیشنهاد را کامال احمقانه توصیف کرده است. به گفته مقامات ارشد 
دفتر نخس��ت وزیر اس��رائیل، تل آویو به همراه آمریکا و برخی دیگر از 
کش��ورها تالش می کنند با همکاری یکدیگر پیشنهاد استقرار نیروهای 
بین المللی در حرم شریف را که از سوی فرانسه ارائه شده است، از پیش 

نویس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل خارج سازند.
نفتال��ی بنت، وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیس��تی محمود عباس، 
رئیس تشکیالت خودگردان فلس��طین را عامل اصلی ناآرامی ها خواند و 
از بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اس��رائیل به خاطر موافقت برای گفتگو 
با محمود عباس به ش��دت انتقاد کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه 
صهیونیستی اورشلیم پس��ت، نتانیاهو روز پنجشنبه آمادگی کامل خود را 
ب��رای دیدار با محمود عباس به منظور ت��الش برای متوقف کردن موج 
خشونت هایی که در هفته های اخیر کل اسرائیل را فرا گرفته است، اعالم 
کرد. بنت، رهبر حزب خانه یهود در یک مصاحبه با ش��بکه دو تلویزیون 

اسرائیل گفت: عباس یک تروریست است و ما نباید با او گفتگو کنیم.

کیوسک

با افزایش تعداد عکس ها و ویدئوهایی که از انتفاضه قدس در سراسر اینترنت منتشر شده 
اس�ت، این روزها دیگر مردم سراسر جهان می توانند به راحتی پیگیر اخبار و ماجراهای رخ 
داده در س�رزمین های اش�غالی باش�ند. یکی از این عکس ها که به ش�دت در دنیای مجازی 
س�ر و ص�دا به پا کرده و به یک�ی از عکس های ماندگار ای�ن دور از مقاومت های مردمی در 
فلسطین تبدیل شده، عکسی است که یک وکیل فلسطینی را نشان می دهد که گاز اشک آور 
شلیک شده از طرف نیروهای صهیونیستی را با لگد به طرف آن ها بر می گرداند. این عکس 
در کرانه باختری و رام اهلل توس�ط خبرنگار آسوش�یتدپرس در زمان اعتراضات گس�ترده به 
خشونت های اسراییل علیه فلسطینیان در دوازدهم اکتبر سال جاری گرفته شده است اما با 
انتشار آن در فضای مجازی و در سایت های به اشتراک گذاشتن عکس های روز، این عکس 

تنها در سایت ردیت، در یک شب یک و نیم میلیون بار بازدید شد. 
در این تصویر به خوبی نمایان اس�ت که وکیل فلس�طینی که با ردا و لباس مخصوص وکالت 
دیده می ش�ود، مجبور ش�ده با لگد زدن به گاز اش�ک آور آن را از خود و دوستانش دور کند. 
ای�ن روزها در فضای مجازی عکس های زیادی منتش�ر می ش�ود. از عکس ه�ای فاجعه منا 
گرفته تا عکس های آیالن کردی، کودک سوری که در دریای مدیترانه جان خود را از دست 

داد تا هزاران عکس دیگر مربوط به اتفاقات روز. 
این عکس اما نس�لی از فلس�طینیان را نش�ان می دهد که در درگیری های خیابانی ش�رکت 
می کنند و هم زمان با دیگر جوانان فلس�طینی بعد از آن همه تالش و کوش�ش، دس�ت آخر 
به پرتاب س�نگ به سمت س�ربازان امنیتی رژیم صهیونیس�تی می پردازند. این عکس جزو 

عکس های فراموش نشدنی انتفاضه اخیر خواهد بود. 

س�کوت محضی در رسانه های 
ثمانه اکوان

 گروه بین الملل 
جه�ان درب�اره کش�ته و زخمی 
ش�دن هر روزه فلس�طینیان در 
س�رزمین های اش�غالی برقرار 
شده است. به نظر می رسد تمام رسانه های دنیا به این توافق 
رسیده اند که تا زمانی که مسئوالن غربی به این نتیجه نرسند 
که »خطری جدی و امنیتی« برای موجودیت اسراییل در کار 
نباشد، می توان مسئله فلسطین را با کلماتی مانند »نا آرامی« 
توصیف ک�رد و می توان این اعتراض�ات را هم »چرخه ای از 
خشونت« معرفی کنند که می تواند توسط ارتش و نیروهای 
امنیتی اسراییل به خوبی مدیریت شده و در نطفه خفه شود. 
با این حال آنچ�ه که دنیا این روزه�ا در کرانه باختری و غزه 
مش�اهده می کند، »دور تازه ای از خش�ونت ها« نیست بلکه 
ادامه حرکت های آزادی خواهانه و مقاومتی است که فلسطین 

در قبال تجاوز اسراییل از خود نشان می دهد. 

اصطالح »چرخه خشونت« گرچه متأسفانه از جانب رهبران فلسطینی 
نیز شنیده می ش��ود، به معنای مبهم و تاریک نش��ان دادن وضعیت 
مهاجران و شهرک نشینانی است که سعی دارند با زور وحشیانه خود، 
وضعیت فلس��طین را همچنان در استعمار و اس��تثمار اسراییل نشان 
دهند. مسئله اصلی این نیس��ت که افراطیون در هر دو طرف تالش 
دارند مذاکرات صلح را به شکست بکشانند، واقعیت این است که این 
مذاکرات بیهوده، باعث پیش��رفت اس��راییل در گسترش اشغالگری 
خود در فلسطین است.  مس��ئله ای که باعث می شود استفاده از واژه 
چرخه خشونت در فلس��طین تکرار شود، تالش صهیونیست ها برای 
معادل نشان دادن جوانان فلس��طینی با خشونت طلبانی است که به 
شهرک نشینان حمله می کنند و در نتیجه این مشروعیت را به اسراییل 
می بخشد که بتواند کشتار گسترده ای را فلسطین انجام دهد. در واقع 
نباید به جای واژه مقاومت از چرخه خشونت استفاده کرد و این طرحی 

کاماًل صهیونیستی برای رسانه ها است. 
اس��راییل »با ن��ام صلح« در حال گس��ترش جنگ روزان��ه خود علیه 
فلسطینیان است. اقداماتی که با محدود کردن جنبش فلسطینیان، از 
بین بردن و خراب کردن خانه هایشان، آواره کردن خانواده های فلسطینی 

کشتن آن ها و بمباران کردن خانه ها و شهرهای آن ها همراه است. 
این مسئله اتفاقی نیست که از معاهده سال 1991 اسلو، تعداد شهرک 
سازی های غیر قانونی اس��راییل به ش��دت افزایش پیدا کرده است. 
از همان آغاز، اس��راییل با پش��تیبانی آمریکا حاضر به رعایت قوانین و 

کنوانسیون های بین المللی که مصادره زمین توسط نیروهای اشغالگر 
را ممنوع کرده بود، نبود و س��عی کرد به طور اسلحه و قدرت، جمعیت 

خود را در سرزمین اعراب فلسطینی نیز گسترش دهد. 
حذف قوانین بین المللی از تمام چارچوب توافقات اس��لو باعث به هم 
ریختن توازن قوا در منطقه ش��د و در نهایت به اس��راییل اجازه داد که 
به فعالیت های استعماری خود در ش��رایطی ادامه دهد که از مجازات 
نیز مصون خواهد ماند. این تحقیقت که حتی رهبران فلس��طینی نیز 
نمی توانند در داخل سرزمین های اشغالی رفت و آمد کنند و به جای آن، 
ارتش اسراییل می تواند به راحتی کودکان و نوجوانان فلسطینی را ربوده و 
به سرزمین فلسطینیان تجاوز کنند، همه دستاوردهای توافق اسلو است.  
اسراییل در وهله فعلی نیازمند تأمین امنیت خود به صورت تأثیر گذاری 
بر کابینه دولت خودگردان فلسطینی است. در نتیجه این سیاست، دیگر 
الزم نیست نیروهای امنیتی اس��راییل وارد میدان شوند و تشکیالت 
خودگردان با استفاده از سیاست »رفتار خوب در برابر اشغالگری« سعی 
دارد به این تجاوز پایان دهد اما این سیاس��ت خود شکل دهنده و ادامه 
دهنده تجاوزهای قبلی است. با این سیاست، حفظ امینت اسراییل به 
آزمونی نهایی برای فلسطین تبدیل می شود و اسراییل نیز سعی دارد با 
تأثیر گذاری بر اتفاقات فلسطین و تشدید کردن اوضاع امنیتی در این 
منطقه، جوانان فلسطینی را وادار سازد که بر علیه این امنیت خود ساخته 
شورش کنند تا بتواند به بهانه ای برای سرکوب های گسترده تر دست 
پیدا کند. امنیت اسراییل نتیجه نهایی تمام مذاکرات صلح است و این 

به معنای از دست رفتن تمام فرصت ها برای فلسطینیان خواهد بود.
لمیس عنانی- الجزیره  

موتاز ظواهره و دو دوست دیگر 
منصور براتی
 گروه بین الملل 

اردوگاه  از  ب�ا ه�م  او ک�ه 
پناه جویان دهشیه به سواحل 
بریتانی در شمال فرانسه رفته 
بودند، پس از رسیدن به فرانسه به مدت دو ماه در برنامه 
آموزش�ی مرکز دهشیه ش�رکت کردند. اما هنوز چندی 
نگذش�ته بود که نخس�تین نش�انه های موج ناآرامی در 
سرزمین های اشغالی به چشم آمد و 3 پناه جوی فلسطینی 

را به سرعت دلتنگ خانه ساخت.
قس�ان برادر موتاز، در اعتراض به عدم تفهیم اتهامش 
توسط صهیونیست هایی که او را بازداشت کرده بودند، 
دست به اعتصاب غذا زده بود و به همین خاطر روز به روز 
حالش بدتر می شد. 3 دوست فلسطینی به خانه بازگشتند 
و س�رانجام وقتی اس�رائیلی ها در ماه نوامبر با آزادی او 

موافقت کردند، قسان به اعتصاب غذای خود پایان داد.
در 13 نوامبر س�ال گذشته، پیش از آنکه اسرائیلی ها در 
بیت الحم شمالی دیوار حایل بکش�ند، در راهپیمایی به 
موتاز شلیک شد و او را از پای درآورد. در دو هفته بعد نیز 30 
فلسطینی دیگر توسط نیروهای فلسطینی کشته شدند.

ابراز خشم
موت�از یکی از هزاران جوان فلس�طینی ب�ود که دیگر 
نمی توانست خش�م خود را کنترل کند، برای همین به 
خیل معترضانی پیوست که به سمت سربازان اسرائیلی 
سنگ پرتاب می کردند. مراد دوست موتاز می گوید این 
یک�ی از آخرین فرصت ها برای موت�از بود که تا قبل از 
بنای دیوار حایل توس�ط صهیونیس�ت ها می توانست 
از آن برای ابراز احساس�ش اس�تفاده کند و با دس�ت 
خالی به جنگ سالح های اس�رائیلی ها برود. »او دیگر 
نمی توانس�ت ش�رایط را تحمل کن�د.« تظاهراتی که 
این روزها س�رزمین های اش�غالی را فراگرفته است 
به زعم مراد تنها و تنها بخش قابل دیده شدن کوه یخ 
شناور روی آبیس�ت که انتفاضه داخلی فلسطین آن را 

هدایت می کند.
مراد می گوید: »ما به ستمی 70 ساله اعتراض می کنیم، 
اعتراضات نش�انه انفجار خشم ماست«. عیسی دیگر 
دوست موتاز می گوید: »بعضی خارجی ها ممکن است 
فکر کنند که پرتاب کردن س�نگ کار اشتباهی است و 
به این خاطر ما را محکوم کنند، اما هیچ کس به صرافت 
این نمی افتد که ما چرا س�نگ پرتاب می کنیم؟« اولین 
باری که عیسی به سمت اسرائیلی ها سنگ پرتاب کرده 
به زمان 13 سالگی اش بر می گردد. می گوید آن موقع 

چیزی از سیاست نمی دانسته و تنها عصبانی بوده.
کودک�ی او در اردوگاه پناه جویان دهش�یه، گذش�ته. هر 
روزش ب�ه درگی�ری و ف�رار و ترس و هر ش�بش همراه 
ب�ا ش�بیخون های وحش�یانه س�ربازان اس�رائیلی که 
خانه های فلسطینیان را غارت می کردند و آنها به اسارت 
می بردن�د. کودکانی نظی�ر مراد با تنگناه�ای اقتصادی 
زی�اد و فرصت های اندک و آزادی به ش�دت اندک برای 
جنبش ها بزرگ ش�ده اند. خ�ود موتاز نیز ت�ا وقتی زنده 
بود برای گ�ذران زندگی اش مجبور ب�ود همزمان در دو 
جا کار کند. هم انتظامات یک هتل بود هم راننده تاکسی. 
همه خویش�اوندان مرد او بی اس�تثنا مدتی را در زندان 
سپری کرده اند. به نظر مراد جوانان فلسطینی معترض نه 
تروریست هستند و نه قهرمانند. مراد می افزاید: »ما مردم 
عادی هستی، مردمی عادی که 70 سال است تحت انواع 

ستم ها بوده ایم.«

ضعف رهبری
در حالیکه خشم فزاینده فلسطینیان موج اعتراضی جدید 
را به راه انداخته است، اما تالش های کمی برای استفاده 
موث�ر از این خش�م و هدای�ت دقیق آن دیده می ش�ود. 
اعتراضات فلسطینی ها همیشه دچار ضعف در رهبری و 

سازمان دهی بوده است.

خشم نسل گمشده فلسطینیان
رهب�ران گروه ه�ا – چه در س�طح ملی و چه در س�طح 
جماعت های کوچک تر – تقریباً هیچ گونه نقش مثبتی 
در رهب�ری اعتراضات ایفا نمی کنند، این در حالیس�ت 
که جنبش فتح با در اختیار داشتن حکومت خودگردان 
فلسطین، حتی فراتر از انفعال خود را متعهد به جلوگیری 
از تداوم اعتراضات می داند. مراد در این خصوص معتقد 
است که ضعف رهبران ناشی از همکاری رژیم اشغالگر 
و حکوم�ت خودگردان برای حفظ وضع موجود اس�ت. 
عیس�ی و مراد که در اردوگاه دهشیه بزرگ شده اند، به 
واسطه آش�نایی با گروه های مختلف می توانند شرایط 
را برای گفت وگ�وی گروه های مختلف درباره مس�ائل 
مختلف – خواه سیاسی و خواه اجتماعی – فراهم کنند. 
با این وجود نبود رهبرانی هوشمند باعث شده گفت وگو 
و هم فزای�ی نیروهای فلس�طینی در س�ال های اخیر با 

مشکالتی جدی روبرو شود.
مراد به عنوان نمونه به نیدال ابو آکر - از روزنامه نگاران 
و رهبران صریح جنبش اعتراضی در دهش�یه – اشاره 

می کند که 15 سال از عمر خود را در زندان اسرائیلی ها 
گذرانده اس�ت. ابو آکر نیز همگام با قسان، برادر موتاز 
42 روز اعتص�اب غ�ذا کرد تا ای�ن که در نوامبر س�ال 
گذشته آزاد شد، اما به زعم مراد به واسطه ضعف رهبری 
دیری نخواه�د پایید ک�ه وی را دوباره دس�تگیر کنند. 
»صهیونیس�ت ها هر کس�ی که گمان می رود در تالش 
برای رهبری جنبشی اعتراضیس�ت را یا می کشند و یا 
دس�تگیر می کنند، چه با صهیونیست ها همکاری کند و 

چه همکاری نکند.«

فقدان راهکار جایگزین
در غیاب رهبرانی هوشمند، تداوم اعتراضات به صورت 
اس�تراتژیک و نظام یافت�ه میس�ر نیس�ت و ب�ه نتیجه 
نمی رس�د. برخی تحلیل گ�ران معتقدند که اس�رائیل و 
تشکیالت خودگردان مایلند جوانان فلسطینی در فقدان 
رهبران کارآزموده در زمینه مبارزه خشم خود را رها کرده 
و خالی ش�وند و سر به ش�ورش کور و بی فایده بردارند. 
عیس�ی اعتراف می کند که فلس�طینیان در تالش برای 
نابود کردن دیوارهای حایلی که اسرائیلی ها بنا کرده اند 
عمالً جان خود را در کف می گیرند و حتی به این راضی اند 
که به بهای از دست دادن جانشان آسیبی هرچند اندک 
به اسرائیل وارد سازند. اما در شرایط کنونی هیچ گزینه 
جایگزینی وج�ود ندارد، پس از دهه ه�ا مذاکره و تالش 
برای اعمال فشار بین المللی به اسرائیل برای دست یافتن 
به صلح، نتیجه مثبتی عاید ملت فلس�طین نشده و همه 
تالش ها به شکس�ت منته�ی شده اس�ت. جوانانی که 
این روزها به خیابان های بیت الحم ریخته اند خواس�تار 
اعمال فشار واقعی به اسرائیل نیستند. آن ها فقط و فقط 
می خواهند به ظلم نه بگویند. این اعتراضات صدای فریاد 
نس�لی از فلس�طینیان اس�ت که جهان هیچ گاه شنیدار 
صدایش نبوده. عیس�ی اما معتقد است تحرک جوانان 
معترض فلس�طینی، چندان ارتباطی با استراتژی های 
دقی�ق برای مقابله و امتیازگیری از صهیونیس�ت ها پیدا 
نمی کن�د، بلک�ه اعت�راض و مقاومت به ذهنیت مس�لط 
هم نسالن او مبدل شده. ش�اید این موج اعتراضات نیز 
س�رانجام به پایان برس�د، اما ذهنیت مقاومت هیچ گاه 
از می�ان نم�ی رود. »م�ا از اس�رائیل آزادی نمی خواهیم، 
ما می خواهیم خودمان باش�یم، وجود م�ا به این مواجهه 

وابسته است. ما موجودیت خود را می خواهیم.«
کیلین ردن 
 پایگاه انتفاضه فلسطین

ش�بکه خبری MSNBC آمری�کا روز ش�نبه در گفت و گو 
با یکی از تحلیل گ�ران منطقه خاورمیانه بحث�ی را در مورد 
سرزمین های اشغالی و فلس�طین پیش کشید که تا پیش 
از این کمتر می شد آن را در رسانه های آمریکایی مشاهده 
کرد. در این برنامه تلویزیونی که ح�دود چهار دقیقه آن به 
صورت گس�ترده ای در ش�بکه های مجازی منتشر شده و 
بازتاب داشته است، مجری برنامه در مورد نقشه رو به زوال 
فلسطین و رو به گسترش و بزرگ شدن اسراییل در نقشه 

قدیم فلسطین سؤال می کند. 

این شبکه خبری بعد از مدتی این نقشه را به طور کامل نشان می دهد 
و کارشناس برنامه با اشاره به اشغال گری صهیونیست ها به صورت 
مستقیم به این مسئله اش��اره می کند که اقدامات صهیونیست ها در 
طول 60 تا 70 سال گذشته رس��مًا زمین خواری بزرگ در فلسطین 
بوده است. وی همچنین اشاره می کند که با توجه به نقشه مشاهده 
شده در پیش رو دیگر نمی توان اصواًل به راه حلی به نام راه حل »دو 
س��رزمینی« در سرزمین های اشغالی و فلس��طین که بارها از سوی 
جوامع بین المللی و متحدان رژیم صهیونیس��تی مطرح شده است، 
امیدی داشت و این مس��ئله با توجه به اینکه فلسطینیان بسیاری از 
اراضی خود را در طول چند سال گذش��ته به دلیل شهرک سازی ها 
از دس��ت داده ان��د، اصواًل طرحی بی معنی اس��ت. این کارش��ناس 
آمریکایی بر این عقیده است که با توجه به زمین خواری های بزرگی 
که اسراییل انجام داده و هدف نهایی آن که مالکیت تمام فلسطین 
است، نمی توان انتظار داشت که راه حل دو سرزمینی کارکردی جز 
کارکردهای سیاس��ی و دیپلماتیک برای آرام کردن مردم فلسطین 
داش��ته باش��د و این مس��ئله را می توان فریب بزرگ آمریکا و دیگر 
کش��ورهای غربی در مورد سرزمین فلس��طینیان دانست. به دلیل 
اهمی��ت این موضوع و مطرح ش��دن آن در یکی از صاحب نام ترین 
رسانه های آمریکایی متن چند دقیقه از صحبت های این کارشناس 
مس��ایل خاورمیانه در گفت و گو با مج��ری برنامه MSNBC به 

صورت کامل در زیر می آید : 
... مجری: شاید بهتر باشد باز هم نگاهی به تاریخ داشته باشیم. اگر 
شما به این نقشه توجه کنید، مش��اهده می شود که این نقشه تاریخ 
سرزمین هایی که در سال 1946 متعلق به فلسطینیان بوده را نشان 
می دهد و بعد می بینیم که نقش��ه سازمان ملل اجرایی می شود و بعد 
این نقشه در طول زمان تبدیل می شود به بخشی از کرانه باختری و 
غزه در زمان حاضر. مارتین! این نقش��ه چه چیزی را نشان می دهد؟ 

چرا قسمتی که فلس��طینیان در آن زندگی می کردند اینقدر در طول 
زمان کوچک و کوچک تر شده است؟ 

مهمان : بله البته. همه چیز در مورد زمین اس��ت؛ و این نقش��ه دقیقًا 
همین مس��ئله را نش��ان می دهد و مخاطبان را به ش��دت ش��وکه 
می کند. مس��ئله ای که به وض��وح می توان دید این اس��ت که قرار 
اس��ت فلسطینیان بر س��ر چه س��رزمین هایی مذاکره کنند؟ همین 
چند قطره س��رزمین باقی مانده س��بز رنگ؟ در ه��ر صورت همین 
س��رزمین ها نیز این روزها با زمین خواری های گسترده اسراییلی ها 
و شهرک سازی هایشان در حال نابودی است. گرچه در حال حاضر 
توقفی در شهرک س��ازی ها به وجود آمده اس��ت ک��ه آن ها به دلیل 
فش��ارهای بین المللی به دولت اس��راییل اس��ت اما فلسطینی ها بر 
این عقیده اند که اگر صلحی در نگیرد و تکلیف س��رزمین های آن ها 
مشخص نش��ود، دیگر همین میزان س��رزمین نیز برای آن ها باقی 

نخواهد ماند. 
مجری: و اس��راییلی ها هم می گویند این حق ماس��ت که تمام این 

زمین ها را داشته باشیم! 
مهم��ان: خوب، اس��راییلی ها می گویند : »می دانید، این س��رزمین 
موعود ماس��ت و ما یهودی هستیم و ما این حق را داریم که هر کجا 
که هستیم مستقر شویم. ما باید هر جا که بخواهیم ساکن شویم این 
وعده خداست! و این مسئله اتفاق نمی افتد مگر اینکه سرزمین باقی 
مانده فعلی را هم از فلسطینیان بگیرند و این علت تمام خشونت ها و 
درگیری ها در تمام این س��رزمین است. این فلسفه اساسی است که 

خشونت ها را دامن زده است.« 

انتفاضه قدس و امنیت رژیم صهیونیستی 

مقاومت هیچگاه از بین نمی رود

نقشه فریب آمریکا در اراضی فلسطین


