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Σύντομο ιστορικό για την περιοχή της Παλαιστίνης

μέχρι την εγκαθίδρυση του ισραηλινού κράτους το 1948

Ο «πεΡlΟύσlΟςλαός» των γραφών, οι ΕΒραίαl, που υπό «θεϊκή καθαδήγηση» λυτρώθηκαν από την σκλαΒιά

τους στην Aiyuma και μετακινήθηκαν στη Γη της Επαγγελίας, τη Σιών (τη σημερινή Παλ01στiνη, Βλ. γη των

Φιλισταίων, όρος παυ εμφαviζετΟ1 το πρώτο μισό του 2~ μ.Χ. αιώνα), ύστερα από αιώνες παρoυσiας ταυς

στην περιοχή εκδιώχθηκαν σε δύα κύματα μετά τις εξεγέρσεις τους κατά της Ρωμαϊκής Αυτακρατορίας

κατοχής: τη «Μεγάλη Εξέγερση» των Ζηλωτών (66-70μ.Χ.) και την εξέγερση του «Bar Kockba» (132
135μ.Χ.). Κι αποτέλεσαν από εκεί κι έπεnα τον κατεξοχήν λαό της διασποράς, δεχόμενοι σεφά διωγμών

στη Γηραιά Ήπεφο σπό τα τέλη του 4' αιώνα μ.Χ. και μετά, περίοδο ανακήρυξης του χΡΙOt1ανlΟμού σε

ειήσημη θρησκείσ της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, με αποκορύφωμα τα ναζlOt1κά στρατόπεδα

συγκέντρωσηςκαι κρεματόρια.

Στα μέσα του 19~ αιώνα, κι ενώ η ευρύτερη πεΡlΟχή της Μέσης Ανατολής ΒΡlΟκόταν από καφό υπό τον

έλεγχο της ΟθωμαVlκής Αυτοκρατορίας, λόγω του αυξανόμενου αVt1σημιτlσμού και των πογκρόμ κατά

ΕΒραίων κυρίως στην ανατολική Ευρώπη, σηματοδοτείτΟ1 η «πρώτη επιστροφή», με έναν μικρό αριθμό

ΕΒραιών προσφύγωννα μετακινούνται προς την θρησκευτική ιστορική τους εστiα. ΔlΟδlκασία, η οποία με

αυξανόμενο ρυθμό θα συνεχιστεί μέχρι το 2' παγκόσμlΟ πόλεμο λόγω του ολοένα αναmυσσόμενου

αVt1σημιτlσμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τους έκτακτους νόμους, τις λεηλασiες και τα πογκρόμ κατά

των ΕΒραίων στην τσαρική Ρωσία ως τις θηριωδίες του ναζlOt1κού καθεστώτος [πεΡlΟσότερα ιστορικά

στΟ1Χεία για τους διωγμούς κατά των ΕΒραίων παρατίθενται με τη μορφή παραρτήματος στο τέλος της

μπροσούρας] .

Εν των μεταξύ το 1896 έχουμε από τον θεοντόρ Χερζλ το ιδρυτικό κείμενο του πολnlκού σιωνισμού, που

εμφανίζεται ως <φιζοσπαOt1κό κίνημα» για τη συγκράτηση εθνικού κράτους των ΕΒραίων, στην

προΒαλλόμενη -Βάσει αναγωγών- ως ιστορική τους εστία, παρότι η κοινότητα στην οποία αναφέρεται, τη

συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά και άλους τους προηγούμενους 18 αιώνες, αποτελεί στην πεΡlΟχή

οικτρή μεlΟψηφία (στα τέλη του 19~ αιώνα οι ΕΒραίοι στην περlΟχή της ΠαλΟ1στίνης αποτελούν το 6% του

πληθυσμού με τους υπόλοιπους να είναι ΆραΒες). Η εκπλήρωση του στόχου, της δημlΟυργίας για την

όπου γης κοινότητα των ΕΒραίων εθνOKρατlKής εστίας στην Παλ01στiνη, εντοπίζεται στη μέθοδο του

εποικισμού. Η πολιτική αυτή αποτύπωση του σιωνισμού (εΒραϊκός εθVlκισμός κι όχι Ιουδαϊσμός πλέον)

ταυτiζεταl και με μια από-ιεροποίηση των ΒιΒλικών εντολών για την επιστροφή στη Σιών, τη Γη της

Επαγγελίας, μια και σύμφωνα με αυτές οι ΕΒραίοι πρέπει να επιστρέψουν στη Σιών μόνο με τον ερχομό του

Mεσσiα και κατόπιν θεϊκής εντολής (για τον Ιουδαϊσμά ο Χριστός δε θεωρείται ο Mεσσiας).

Ο σιωVlσμός κερδίζει σταδlΟκά έδαφος όσο αυξάνονται οι διώξεις κατά των ΕΒραίων για να εδραιωθεί ως

κυρίαρχο ρεύμα στο μεσοπόλεμο. Μέχρι τότε ήταν υπόθεση μιας μειοψηφίας, που έγινε ευρύτερα

αποδεκτή μετά την τσαρική και κυρίως ναζlOt1κή ΒαρΒαρότητα (οι ΕΒραίοι για Ο1ώνες συνέχονταν

περισσότερο ως θρησκευτική κοινότητα στο πλαίcπo του ιουδαϊσμού παρά ως λαός ή έθνος).

ΑVt1δράσεις στον πολιτικό cπωVlσμό εκφρόστηκαν -και συνεχίζονταi και σήμερα, σε σαφώς χαμηλότερους

όμως τόνους- από τους ορθόδοξους ΕΒραίους (η εmστροφή στη Σιών είναι παράΒαση της θεϊκής

εντολής), τους ιδεαλιστές (ο ιουδαϊσμός είναι συνυφασμένος με την άνοδο της ανθρωπότητας, την ηθική

της τελείωση, τη δικαιοσύνη και την αδελφότητα των λαών κι οι ΕΒραίοι δεν αποτελούν έθνος αλλά

θρησκευτική κοινότητα), τους αριστερούς cπωVlστές (ένα ξεχωριστό εΒραϊκό κράτος, το κρότος του

Ισραήλ, θα ήταν ενάVt1α στο δίκαιο μια και οι ΆραΒες είναι πλειοψηφία στην Παλαιστiνη) και τους

σVt1cπωVlστές ΕΒραίους (κυρίως μαρξιστές και ελευθεριακοί που αντιτίθενται τόσο στη λογική της

«επιστροφής» όσο και σε κάθε εκδοχή του σιωVlσμού, θρησκευτική ή εθνIΚΙOt1κή).

Οι αVt1δράσεις αφομοιώθηκαν στην ιστορική συνέχεια από μια φασίζουσα εκδοχή του σιωνισμού, το

ρεΒιζιονιστικό σιωνισμό, που εμπλούτισε τα εθνικιστικά του χαρακτηριστικά με τα επιχεφήματα του

θρησκευτικού σιωνισμού και οδήγησε μετά τον 2' Παγκόσμιο Πόλεμο στη δημιουργία των πρώτων



ισραηλινών παραστρατιωτικών οργανώσεων εκκαθάΡlΟης. Αναφερόμενοι στο κράτος του Ισραήλ, είναι

αρκετά προφανές ότι δε συV1στά μόνο «έθνος-κράτος» αλλά και «θρησκεΙα-κράτος».

Την iδια περιοδο, της εδραίωσης και ανάmυξης του Ο1ωνlΟμού, όσον αφορά τους ΆραΒες έχουμε

καταρχήν ένα κινημα απόσΧlΟης-ανεξαρτητοποιησης από την ΟθωμαV1κή αυτοκρατορια και μετέπειτα ένα

αΝUαΠΟικιακό απελευθερωτικό κινημα κατά της Μεγάλης Βρετανιας και της ΓαλλΙας. Το ξεκινημα του

αραΒικού εθV1ΚlΟμού εντοπιζεταl στα μέσα του 19w
Ο1ώνα με σταδ1Οκή ανάmυξη μέχρι τις αρχές του 20w

αιώνα, δηλαδή την iδια περιπου περιοδο με το σιωV1σμό. Ως οργανωμένη θεώρηση όμως και στοχοθέτηση

ο αραΒlκός εθV1κισμός (Βλ. παναραΒlΟμός) δ1Ομορφώνεταl στο μεσοπόλεμο. Η Βάση του απλή: εφόσον

υπάρχει αραΒικό έθνος θα πρέπει να υπάρξει ένα εν1ΟΙΟ αραΒικό κράτος από τον Ατλαντικό έως τον Ινδικό

Ωκεανό (γ1Ο τις πεΡ1Οχές, δηλαδή, της Βόρε1Ος Αφρικής και της Μέσης Ανατολής όπου κατοικούν ΆραΒες).

Οι άλλοι δύο τύποι εθνικισμού -που προϋπήρξαν του παναραΒισμού και δ1Οτηρούν ακόμα την επφροή

τους- είναι ο πανlΟλαμlΟμός κι ο τοπικός «πατριωτικός εθνIΚlΟμός», που Βρήκε την καλύτερη έκφραση

του στον αιγυmιακό εθνικισμό του Νάσερ.

Έχει σημασΙα να σημειωθεi ότι στον αραΒικό κόσμο έwοιες όπως «έθνος», «πατριδα», «εθνική

ταυτότητα», ειτε δεν υπάρχουν ως τέτοιες ειτε εμφανiζOνταl σε υΒριδική μορφή, υπό δ1Ομόρφωση, χωρις

να μπορούν σε καμια nEpimwon να προσληφθούν με τις επικρατούσες δuuκές σημα010δΟτήσεις. Ο πιο

καθιερωμένος όρος για τους ΆραΒες εινΟ1 <<ούμα αλ-αραμmγια» (αραΒική κοινότητα). Στο πλαΙ010 του

παναραΒισμού, οι Π αλαlΟτiV1 οι προσλαμΒάνονται -τις τελευταιες δεκαεΌες τουλάχιστον- ως δ10Kρlτή

αντότητα μέσα στην ευρύτερη αραΒική κοινότητα. Από τη μια, γ10τi αποτελούν μια σταθερή αιχμή

αντiστααης κι από την άλλη, γ10τi ακόμα και μέσα στην προσφυγιά τους OUς γειτονικές αραΒικές χώρες

δεν αφομοιώθηκαν, παρά σε ελάχιστο Βαθμό, συγκρατώντας ξεχωριστές παλαΙOUνιακές κοινότητες και

οργανώσεις, χωρις ΒέΒα1Ο να ξεχνάμε ότι αυτή η διαδlκαmα ευνοήθηκε κι από τον αποκλεισμό τους σε

προσφυγικούς καταυλlΟμούς, με απαγόρευση κάθε κοινωνικού, εργασ1Οκού και πολιτικού δικαιώματος.

Για κάΠΟlΟυς lΟραηλινούς ιστορικούς η γέννηση του παλαιστινιακού λαού υπήρξε «ευεργετικό

αποτέλεσμα του σιωνlΟμού», ενώ γlΟ κάΠΟlΟυς άλλους η γέννηση του τοποθετείται στο 1834, ημερομηνια
εξέγερσης των ΑράΒων αγροτών της ΠαλΟ1στινης εναντιον του Ιμπραήμ Πασά, του τότε ΑιγύΠτΙου

κυΒερνήτη της περιοχής.

Η πρώτη διεθνής αναφορά σε κράτος του Ισραήλ γινεταl σε BpnaV1KIi δ1Οκήρυξη στις 2/11/1917, που
δηλωνότανη υποστήριξητης Μεγάλης Bρετανiαςστη δημlΟυργια εθV1κής εστ1αςτου εΒραϊκούλαού στην

ΠαλΟ1στ1νη, πσυ ήταν ακόμα επαρχια της ΟθωμανικήςΑυτοκρατορίας, με πληθυσμά 700.000 κατοίκων,

από τους οποιους οι 642.000 ΆραΒες κι οι 58.000 ΕΒραίοι, δηλαδή το 8,3% του πληθυσμού. Επι της

δ1Οκήρυξης αυτής τοποθετήθηκαν ευνοϊκά εντός του 1918 η Γαλλια, η Iταλiα κι οι ΗΠΑ. Ειναl μ1Ο εποχή

έντονων διεργαΟ1ών για τη συρρικνωση και τελικά διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατοριας από πλευράς

των δυτικοευρωπαϊκών αποικιοκρατlκών δυνάμεων. Λιγα χρόν1Ο αργότερα, το 1920, με δεδομένη την

ολοκλήρωση του 1w παγκοσμιου πολέμου και τα διαρκή πλήγματα που δεχόταν η ΟθωμαV1κή

Αυτοκρατορια, η πεΡlΟχή της ΠαλΟ1στινη τιθεταl υπό τον έλεγχο των Βρετανών (Βρετανική εντολή),

παρ'άλληλα με όλες τις πεΡlΟχές της Μέσης Ανατολής που τιθενταl ειτε υπά Βρετανική ειτε υπό γαλλική

EnIKUPlOpxio. Πρόκειται γ1Ο την αποικιοκρατική μοφασιά των νικητών του 1w παγκοσμιου πολέμου μ1Ος

γεωγραφικής περιφέρειας εξαφετlKoύ γεωστρατηγlκού ενδιαφέροντος και τεράOUων κοιτασμάτων

πετρελαιου, τα οποια ανακαλύmοντΟ1 το ένα μετά το άλλο (αυτού του νέου τάτε -και πολλά

υποσχόμενου- ενεργε1Οκού μέσου, που σηματοδότησε την είσοδο στην ενεργε1Οκή εποχή των

υδρογονανθράκων έναΝU του λιγνiτη). Εν τω μεταξύ, έχει δ1Ορρεύσεl από σοΒιετικούς διπλωμάτες

μυOUκή επιστολή του 1918, Βρετανού ύπατου αρμοστή της Αιγύmου, που αφορούσε τον εδαφικό

διακανΟV1σμό ανάμεσα OUς δυνάμεις της πεΡlΟχής μετά την επερχόμενη διάλυση της ΟθωμαV1κής

Αυτοκρατοριας, στην οποια η Μεγάλη Βρετανια υπασχόταν τη δημlOυργiα αραΒικού κράτους σε πεΡlΟχές

στις οποίες δε συμπεριλαμΒανόταν η ΠαλΟ1στ1νη, γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή της προστριΒής

μεταξύ ΑράΒων και Μεγάλης ΒρετανΙας.



Στις 25/4/1920, μαζι με τα Βρετανικά στρατεύματα της «κηδεμανΙας» μηαινουν στην ΠαλαιστΙνη και

25.000 ΕΒραΙOl, για τους οηοιους ψηφιστηκαν lδlOίτερα ευεργΕτ1ΚΟΙ νόμοι, ηου τους ηαραχωρούοον

πολλά προνόμlO. Τα χρόνlO που ακολουθούν η ΠαλαιστΙνη κλυδωνιζεταl από τις συγκρούσεις και τα

αντίποινα μεταξύ ΕΒρσιων και ΑράΒων, με εκστέρωθεν ωμότητες (οι εΒρσϊκές ομάδες μπορε! να

πρωτοστατούσσν σλλά κι οι ΆρσΒες δεν υπολείποντσν), πολλά άοπλσ θύματα και ξεκλπρlOμα μέΧρι και

ολόκληρων οικογενειών Π οικισμών, που κατέληξσν σε εξέγερση των ΑράΒων τόσο εναντιον των

Βρετανών όσο και των EBpoiwv. Οι κατατρεγμένοι από το ναζlOμό ΕΒραίοι, εν τω μεταξύ, αυξάνονται

ραγδαΙα. Από 58.000 στις αρΧές της Βρετανικπς εντολπς, το 1946 ο εΒραϊκός πληθυσμός φτάνει στους

608.000 (στο 31%, δηλαδπ, του συνολικού πληθυσμού). Οι νέες προτάσεις τόσο των Βρετανών όσο και

του νεοσύστατου ΟΗΕ περιστρέφονται πλέον γύρω από τη δημlOυργiα δύο κρατών στην περιοχπ της

παλαιστiνης, για να απορριφθούν εκατέρωθεν ασυζητητΙ. Στις 29/11/1947 με πλειοψηφία 2/3 ο ΟΗΕ

αποφασΙζει τη δlOιρεση της Παλαιστ1νης σε δύο κράτη, δiνοντας το 56,47% του εδάφους στους 608.000
ΕΒραίους και το υπόλοιπο στους 1,4 εκατομμύρια ΆραΒες. Η προώθηση αυτού του ψηφiσματος

επηακτικπς καΤΟΧύρωσης εθνΟκρατικπς εστiας για τους μαζικά σφαγιασθέντες πλέον ΕΒραιους, εκτός των

άλλων, σΧΕτ1ζόταν και με την κυριαρχη μεταΠΟλεμlκπ τάση, σε δυτικό και ανατολικό μπλοκ κυρlOρχΙας, να

δαψονοποιηθεi το ναζιστικό Ολοκαύτωμα (ως εξαιρεση, τραγlκπ και καταδικαστέα παρένθεση στην

loτopio της Εξουσιας), σε μια προσπάθεια κάθαρσης των δικών τους -ιστορικών και σύγχρονων,

πολεμικών κοι καθημερινών- εγκλημάτων. Κι ενώ, όπως εύκολα φαντάζεται κάποlOς, η απόφαση δε

γινόταν δεκτπ από τους ΆραΒες, OτJς 14/5/1948, το Ισραπλ, λiγες ώρες πριν την εκπνοπ της Βρετανlκπς

εντολπς-ί<οτοχπς στην Παλαιστ1νη, κηρύσσει την ανεξαρτησια του ως κράτος, στο τμπμα του εδάφους

που προέΒλεπε η απόφαση του ΟΗΕ το 1947. Ως γνωστό, αραBΙKό-παλαΙOτJνιαKό κράτος δε

δημlOυργπθηκε τελικά πουθενά, ούτε στο μικρό τμπμα της Παλαιστiνης που κατελπφθη από την

ΥπερlOρδανια (ΔυτικπΌΧθη) κατά τον αραΒο-ισραηλινό πόλεμο του 1948 ούτε στη ΛωρΙδα της Γάζας.

Σύνοψη των γεγονότων από το 1948 μέχρι σημερα

και θέση πάΥω σε αυτά

Την επόμενη της ανεξαρτησiας του ιοραηλινού κράτους συνασπlOμένες δυνάμεις ένοπλων αραΒικών

οργανώσεων και των κρατών του ΛιΒάνου, της Συρίας, του Ιράκ, της Αιγύmου και της ΥπερlOρδανίας

ξεκινούν πόλεμο μ"ε το Ισραπλ με σκοπό την εν τη γενέση διάλυση του. Ο πόλεμος διαρ~ε! 13 μπνες, με

τελlκπ κατ1σχυση των ισραηλινών, οι ΟΠΟΙΟI όλο αυτό το διάστημα εφοδιάζονταν με σοΒιετικά και τσέχικα

όπλα "και αναΤΟλlΚΟεuρωπαϊκπ ΒοΠθεlO. Στις συμφωνιες του 1949 μεταξύ Ισραπλ, ΒασιλεΙου της

ΙορδανΙας (μετονομασια της ΥπερlOρδανίας) και Αιγύmου γlO τη δlOνομπ της περlOχπς της Παλαιστiνης

που ΒρlOκόταν υπό ΒρεταV1ΚΠ εντολπ, το Ισραπλ κατοχυρώνει το 77,4% του εδάφους (περlOσότερο απ'

ότι προέΒλεπε η απόφαση του ΟΗΕ). Κατά τη διάρκεlO του πολέμου πραγματοποlOύνταl -και μετά την

ολοκλπρωση του επεκτείνΟνταl- εκκαθαριστικές εΠIΧεφπσεις σιωνιστικών παραστρατιωτικών ομάδων, με

αποτέλεσμα τη μαζlκπ «έξοδο» των Παλαιστινίων από τnν περlOχπ (περίπου ένα εκατομμύρlO

πρόσφυγες), ενώ ΕΒραιοl από τις γύρω αραΒικές περlOΧές μετακινούνται στα ελεγΧόμενα από το

ισραηλινό κράτος εδάφη.

Τα επόμενα χρόνlO, οργανώνεται μαζlκπ μετανάστευση ΕΒραίων από όλο τον κόσμο που εγκαθιστανταl σε

αγορασμένη γη, ενlOχύονταςτην ιοραηλινπ εδαφlκπ επέκταση.

Τον ΟκτώΒρη του 1956, κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ, όπου οι Αιγύπτιοι επιχεφούν να

εθνΙΚΟΠΟlπσΟυν τη διώρυγα, αποσπώντας την από τον έλεγχο (και τα ζωτικά συμφέροντα) Γάλλων και

Βρετανών, το Ισραπλ, κατόπιν μυστlκπς συνεννόησης με τους τελευταiους, εισΒάλλει στην Αίγυπτο και

καταλαμΒάνει το οροπέδlO του Σινά. Η Αiγυmος απελαύνει τον εΒραϊκό πληθυσμό της χώρας και δημεύει

τις περlOυσίες τους, ενώ έπεηα από τη διευθέτηση του ζητπματος της διώρυγας μεταξύ γαλλοΒρετανών

και olyuπτIwv οllOραηλινοί αποσύρονται από το οροπέδlO του Σινά.



ΓΙ0 τα lσραηλινό κράτος

σε γεV1κές γραμμές ισχύει:

Έθνος ή λαός παλαlΟΤΙV1ακός δεν υπάρχει. Οι αυτο

αποκαλούμενοι Παλαιστίνιοl είναι απλώς ΆραΒες.

Κράτος γι' αυτούς που αυτοαποκαλούντΟ1 Παλαlστiν101

υπάρχει: η Ioρδανiα.

Κάθε οργάνωση που από το καταστατικό της επιδιώκεl

τον αφανισμό του ισραηλινού κράταυς (παλαιότερα η

ΟΑΠ, σήμερα η Χαμός) είναι τρομοκρατική ενώ η

δημιουργία παλαlΟΤΙV1ακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ

είναι αδιανόητη, αφού εξ' ορισμού αυτό το κρότος θα

είχε ως κύριο στόχο την εξόντωση του Ισραήλ.

Τα Ιεροσόλυμα ανήκουν στους ΕΒραίους και το Ισραήλ

είναι πολύ μικρό Y1D να εκχωρήσει όλα τα υπό κατοχή

εδάφη του. ΟΙ αραΒικές χώρες που ε;ναl αχανε;ς .και

αραlοκατοικημένες ε;ναl πιο πολύ σε θέση να παρα

χωρήσουν γη ή φιλοξενία στους Παλαιστίνιους.

Για την παλαΙΟΤΙV1ακή πλευρά

σε γεV1κές γραμμές ισχύει:

ΟΙ Ισραηλινοί δεν αποτελούν έθνος, δεν έχουν εθνική

ταυτότητα, αλλά είναι μια θρησKεUΤΙKΓι κοινότητα.

Η λύση θα επέλθει με ένα ενιαίο κράτος στην περιοχή

της Παλαιστiνης, χωρ;ς επίσημη θρησκεία, που θα

αποτελε;ταl από μουσουλμάνους (ΑραΒες και μη),

ΕΒραίους και χριστιανούς.

Οι lσροηλινο; ε;ναι κατά κύριο λόγο σιωνιστές με

διαρκείς επεκτατικές Βλέψεις, στους οπο;ους δεν μπο

ρείς να έχεις εμπιστοσύνη, γι' αυτό ο ένοπλος αγώνας

είναι απαραίτητος.

Συμφωνiα θα μπορούσε να υπάρξει μόνο με τους μη

σιωVlστές Ισραηλινούς, δηλαδή μια μlκρπ μειοψηφ;α.

Γιο τις παγκόσμ1ες υπερδυνάμεις

σε γενικές γραμμές ισχύει:

Μέσα σε μια lσIOPIKIi διαδρομή διαρκών αλλαγών

στους συσχετ1σμούς δύναμης μεταξύ των μπλοκ

πλανητικπς κυΡ1αρχίας KOl επφροπς τους στην

περιοχπ, δεν έχουν πάψει οτιγμπ να δηλώνουν

παρουσία και έντονο «ενδιαφέρον» γΊα τΊς εξελίξεις,

προσπαθώντας εννοείται νο τις κατευθύνουν προς τα

συμφέροντα τους.

Τα γεωστρατηγικά και Οlκονομlκά τους συμφέροντα

συνοδεύονται κι από την υποδαύλιση του περι

φερειακού ανταγωνισμού εξοπλισμών (πωλrlσεις

οπλικών συστημάτων της πολεμ1κπς BIOμηχανtας),

ενώ η «διευθέτηση» του παλαΙΟΤΙVlοκού ζητήματος

θεωρείται «κλειδ;» για το ευρύτερο μεσανατολικό

ζΠτπμα.

Η επίθεση της Ιlης ΣεπτέμΒρη 2001 στους δίδυμους

πύργους έχει επιτείνεl τη ΒοUληση τους για auvtP1Brl
κάθε εστiας αντίστασης, μια και όσο περισσότερο

«ασύμμετρη» γίνεται π απεlλrl για την παγκόσμια

ηγεμονία τόσο πεΡlOσότερο η πάταξη της γίνεται όρος

ζωής γι' αυτήν.

Το ΦλεΒάρη του 1964, aUYKpotEitOI στο Κάφο, υπό

τον έλεγχο του οlγυmωκού κρότους, η Οργάνωση γιο

την Απελευθέρωση της ΠολΟ1στiνης (ΟΑΠ ή ΡLO).

Σης 2 ΦλεΒάρη 1969 η οργόνωση θα περόσε, στα

χέρια των παλ01CΠ1νωKών αντάρτικων οργανώσεων 
Φενταγiν (Φατάχ, Λαϊκό Μέτωπο Απελευθέρωσης της

Παλαωτiνης, Δημοκρατικό Μέτωπο Απελευθέρωσης

της Παλαιστiνης) και στην nyεoia του Αραφάτ,

δωκηρύσσοντας ως στόχα της την καταστροφή του

κράταυς ταυ Ισραήλ και την αντικατάσταση του με ένα

EVlOio και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, από τον

Ιορδάνη ωςτη ΜεσόγεlO. Στα τέλη του 1974 η ΡLO θα

avaYVWPlOΤEi καταρχήν από τον ΑραΒικό Σύνδεσμο

και κατόπιν από τον ΟΗΕ ως «ο μόνος νόμφος

αντιπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού». Στα χρόνια

που θα ακολουθήσουν κυρiως το Λαϊκό Μέτωπο

Απελευθέρωσης της Παλαιστiνης και σε μικρότερη

κλiμακα το Δημοκρατικό Μέτωπο Απελευθέρωσης της

Παλαιστiνης (μαρξιστογενεiς οργανώσεις) θα πραγμα

τοποιήσουν σεφά ένοπλων ενεργειών κατά ισραηλι

νών στόχων, αεροπεφοτεiες Κ.Ο., ενώ η συντριπτικά

πλεlOψηφούσα -στην ΟΑΠ- Φατάχ (σοσωλlCΠ1κού

προσανατολlOμού, αλλά χωρiς σαφεiς ιδεολογικές

αναφορές) από ης αρχές ήδη του 1970 οποφεύγεl

την ανάληψη ευθύνης «τρομοκρατικών» ενεργειών,

τουλάχιστον με το όνομα της.

Στο ενδιάμεσο, τον Ιούνη του 1967, έχει πραγμα

tonolnBEi ο «πόλεμος των έξι ημερών». Το Ισραήλ,

που έχει ήδη στραφεi ολοκληρωτικά προς τις ΗΠΑ

χοiροντας της αμέριστης υποστήριξης τους, επικα

λούμενο μυστικές πληροφορiες, EnItiBEtGI καταιγι

στικά σε Aiyumo και Συρiα, γω τις οποiες αναφέρει

ότι σχεδiαζαν εισΒολή Evavtiov του. Οι συνασπι

σμένες δυνάμεις Αιγύmου, Συρiας, Ιορδανiας και Ιράκ

ηπώνται κοτά κράτος και το Ισραήλ καταλομΒάνεl το

οροπέδlO Σινά και τη Λωρiδα της Γάζας από την

Aiyumo, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυηκή

Όχθη από την Ιορδανiα και το Υψiπεδα του Γκολάν από

τη Συρiα, επεκτεiνοντας κατά 25% επιπλέον τα εδάφη

και την κοτοχή του, σε περιοχές έντονα και σταθερά

διαφιλονlκούμενες όλα τα επόμενα χρόνω (το Ισραήλ

μέχρι και σήμερα Eival το μόνο κράτος στον κόσμο

που δεν έχει διεθνώς δηλωμένα σύνορα).

Το «Μαύρο ΣεmέμΒρη» του 1970, ο στρατός της

Ιορδανiας EnlτiBEτOI σε παλαιστινιακούς προσφυ

γικούς καταυλlOμούς, σφαγιάζοντας άοπλους Παλαl

στiνlOυς, για τον εξοστρακιομό της ΟΑΠ, που έχει το

oτpatnYEio της στην Ιορδανiα, κάτω από τις έντονες
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πιέσεις κσ1 ρπτές απε1λές ταυ Ισραήλ. Τελ1κά, π ΟΑΠ σπασύρετα1 στο ΛίΒανα, όπου κα1 γίνεται κράτος εν

κράτεl.

Τον ΟκτώΒρπ του 1973, η Συρία Κ1 η Αiγυmος, επnιθεντα1 αιφν1δ1Οστ1κά στ1ς lσραηλ1νές δυνάμε1ς στα

Υψίπεδα του Γκολάν και στο οροπέδ1Οτου Σ1νά (πόλεμοςτου ΓlΟμ Κιπούρ).

Το Μάρτη του 1978, το Ισραήλ πραγματοποιεi εmαήμερη εισβολή στο ΛιΒανο κα1 σε συνεργασία με τον

κυριως χΡΙστ1αV1κής σύνθεσης Στρατά Νοτ1ου Λ1Βάνου εΠ1Χεφει την απομάκρυνση των παλα1στ1ν1ακών

αντάΡτlKων ομάδων από τα ούνορα του κα1 της ΟΑΠ από τον ΛΙΒανο. Πέρα από τους εκατοντάδες νεκρούς

προκαλείτα11διοίτερα στο νότιο λίΒανο κύμα 285.000 προσφύγων.

Το ΣεmέμΒρη του 1978 Αίγυmος και Ισραήλ υπογράφουν συμφωνiα, που αφορά την αποχώρηση των

1σραηλ1νών δυνάμεων απά το οροπέδιο του Σινά με αντάλλαγμα την εφήνη και τη oυνεργασiα των δύο

κρατών. Το Μάρτιο του 1979 υπογράφεται συμφωνiα εφήνης μεταξύ Αιγύmου και Ισραήλ κι η Αίγυmος

γiνετ01 το πρώτο αραΒ1κό κράτος που αναΥνωρίζε1 επισημα το Ισραήλ.

Τον Ιούλη του 1981 το Ισραήλ ΒομΒαρδίζε1 το κτiplO του αρχηγείου της ΟΑΠ σε καΤ01κημένη ζώνη στη

Βηρυτό, με αποτέλεσμα το θάνατο 300 κα1 πλέον ανυποψιαστων κατοΙκων.

Τον Ιούνη του 1982 το Ισροήλ πραγμοτοποιεί νέα εισΒολή στο Λίβανο, στο πλαΙ010 της επιχείρησης

«Εφήνη \'10 τη Γαλ1λαια», αποσκοπώντας στην απομάκρυνση της ΟΑΠ κα1 του στρατηγε1ου της από τη

χώρα. Η ΟΑΠ, παιρνοντας κάΠ01ες ανεπισημες εγγυήσε1ς κα1 θεωρώντας ότι έτσ1 θα τελε1ώσε1 η κρίση,

μετακομίζε1 στην Τυνησiα και δ1Οσπειρε1 12.000 μαχητές της στη Συρια και άλλες αραβ1κές χώρες,

αφήνονταςπίσω ακάλυmουςτουςΠαλαlΟτ1V10υςστους προοφυγlκούςκαταυλlΟμούςτουΛιΒάνου.

Το Σεmέμβρητου 1982, υπά την EnomEla του lσραηλ1νού υπουργού άμυνας τότε ΑΡ1έλ Σαρόν, Λ1βανέζοl

φαλαγγίτες εlΟΒάλλουν στους παλα1στιν1ακούς προσφυγικούς κοταυλlΟμούς της νότιας Βηρυτού Σάμπρα

κα1 Σατιλα, 1Ο0πεδώνοντας τους και σφαγ1άζοντας 3.500 Παλαιστίν10υς. Τον Αύγουστο του 1983 το

Ισραήλ αποσύρε1 ης δυνάμε1ς του από τον Λιβανο, δ1ατηρώντας υπό κατοχή μια «ζώνη ασφαλειας» στο

νότlΟ Λίβανο. Το νέο αρχηγείο της ΟΑΠ στην Τυνησία θα Βομβαρδ1στει γ1Ο άλλη μ1Ο φορά από τους

Ισραηλ1νούςτο 1985.
Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα χρόν1Ο ΟΙ αντάρηκες παλαΙστ1νιακές ενέργε1ες, που οργανώνονται «εκτός των

τε1Χών» κα1 εκδηλώνονται κατά 10ραηλ1νών στόχων, συνεχίζοντα1, όπως επίσης Κ1 ΟΙ εΠ01ΚlΟμοι κυριως

στη Δυτική Όχθη από πλευράς Ισραηλ1νών (από το 1979 έως το 1989 ΟΙ Ισραηλ1νο! έΠ01ΚΟΙ στη Δυηκή

Όχθη από 12.000 έφτασαντους 75.000).

Πρώτη IVΤlφάvτα

Το Δεκέμβρη του 1987 ξεσπά η πρώτη Ιντιφάντα. Ένας αυθόρμητος λαϊκός ξεσηκωμός, μ1Ο γενικευμένη

KOlVWV1Kri εξέγερση ενάντια στ1ς καθημερινές ταπεινώσεις, την κατοχή, το θάνατο, τον ξερ1ζωμό, με

καθΟΡ1στ1κά τον ρόλο της παλαΙστ1V1ακής νεολαίας. Εκτεταμένες συγκρούσε1ς, γεV1κές απεργiες, καθολική

ανυπακοή απλώνοντα1 απ' άκρη σ' άκρη στη ΔUτ1Kή Όχθη κα1 στη Λωρίδα της Γάζας. Γ1Ο πρώτη φορά η

αντiσταση ορθώνετα1 εντός των κατεχόμενων Κ1 όχι στο εξωτερικό. Το Ισραήλ απαντάΘ στους άοπλους

εξεγερμένους με δακρυγάνα, πλαστ1κές και πραγμαηκές σφαιρες, εlΟβολές αρμάτων μάχης, ελlκόmερα.

Ε1κόνες εφήβων κα1 παιδ1ών που πεταύν πέτρες και δέχονται πραγμαηκά πυρά. Το ξέσπασμα της

αξ10πρέπε1Ος των καταmεσμένων, παυ πραγματώνε1 τη γεV1κευμένη αντικαταΧ1κή σύγκραυση με

K01VWV1Ka χαρακτηΡ'στ1κά, χωρίς να συμπυκνώνεται πολ1ηκ6 -όχ1 ρητά τουλάχιστον- στην εΠ1δίωξη

συγκρότηοης παλαΙστ1ν1ακαύ κράτους Κ01 που καλλιεργεί μιο νέα αισθηοη αλληλεγγύης Κ01 δυνοτοτήτων

αντiστασης στο εσωτερικό των ΠOλ01στ1νiων, στρέφοντος τουτόχρονα τη «διεθνή προσοχή» στο

παλαΙστ1V1ακά ζήτημα. Έξ1 ολόκληρα xpaV1G ακατάπαυτης εξέγερσης, μέχρι το 1993, που η πρώτη

Ιντιφάντα κλεινε1 τον κύκλο της ή πιο σωστά «βγαίνει στο αφυρί» των παζαΡ1ών \'1α τη συμφωνiα του

Όσλο, αφήνοντας πίσω της πάνω από 1.000 νεκρούς Παλαιστ1νlΟυς αλλά κυριως το ανάστημα της

ανθρώΠ1νης αξlΟπρέπε1ας κι ένα 01κουμεV1κό έρεlΟμα ελευθερίας που γινετα1 σημείο αναφοράς και των

αντιστεκόμενων στ1ς δυηκές μητροπόλεις. Μ1α εξέγερση απρόΒλεmη Κ1 ανεξέλεγκτη γ1Ο την ΟΑΠ,

ακατάσταλτη γ1α τους Ισραηλινούς, ενοχλητική Κ1 εΠ1κινδυνη γ1Ο τις τριγύρω ΤΟΠ1κές δεσποτείες, τα



προνόμια, την εξουσία και τα διπλωματlKά τους αλlOΒερισlO, μlO που το πνεύμα της Ινnφόντα επέδρασε

στους πληθυσμούς όλων σχεδόν των γειτονικών αραΒικών χωρών. ΜlO εξέγερση μεταδοnκπ και

ανθεκτικn μέσα στο χρόνο, που η ποδηγέτηση της από τις εγχώριες ηγεσιες απι>τέλεσε ζητούμενο για

όλους. Κάθε εξουσία έχει λόγους να φοΒάται μlO εξέγερση που δεν ελέγχεται από μlO ηγεσΙα.

Κατά τη διάρκεlO της πρώτης Iνnφάντα, ο Αχμέτ ΓlOσιν δημlOυργεί τη Χαμάς (Ισλαμικό Κινημα

Αντίστασης) από την mέρυγα των -αιγυmlOκnς προελεύσεως- Αδελφών Μουσουλμάνων στη Γάζα. Μέχρι

εκεινη τη στιγμn ΟΙ Αδελφοί Μουσουλμάνοι στη Γάζα έχαφαν της υποστnριξης των Ισραηλινών και των

Αμερικάνων γlOΤΙ απείχαν από Βίαιες ενέργειες και υπολογίζονταν ως ανάχωμα στις -κοσμικές και

αριστερόστροφες- δυνάμεις που απάρτιζαν την τρομοκρατικά χαρακτηΡlOμένη ΟΑΠ. Η ισλαμικnς

καταγωγπς, όμως, Χαμάς σύντομα θα ξεκινnσει επιθέσεις κατά στρατιωτικών lOραηλινών στόχων και

κάποlO χρόνlO αργότερα κατά και ανυποψιαστων lOραηλινών.

Τον Ιούλη του 1989, πραγματοποιεiτOl η πρώτη επίθεση «ανθρώπου-ΒόμΒα» εντός του Ισραπλ, σε

λεωφορειο της γραμμπς Τελ ΑΒιΒ - ΙερουσαλΠμ. ΠρακnKΠ, η οποια σποραδικά θα OUVEX1OΤEi τη δεκαετία

του '90 και θα ενταθεί μετά τη δεύτερη Iνnφάντα το 2000, όχι τόσο με τον χαρακτπρα των aYτin01VWV στα

καθημερινά εγκλπματα των lOραηλινών κατοχικών στρατευμάτων, όσο με τη λογικπ της μεταφοράς του

πολέμου στο εσωτερικό του Ισραπλ και την υπονόμευση της εσωτεΡικnς του ασφάλειας, με σκοπό από τη

μια την αναδίπλωση του ισραηλινού κράτους κι από την άλλη τον εξαναγκασμό του εΒραϊκού πληθυσμού,

μέσα από τον δικό του φόρο αίματος, να πάρει θέση για τη θηριωδια κατά των Παλαιστινίων.

Συμφωνiα τουΌσλο

Ένα χρόνο μετά το αΠΡόΒλεmο ξέσπασμα της πρώτης Iνnφάντα, καθόλου τυχαία, δρομολογειτOl, από

όλους τους «παράγοντες» της υπόθεσης, μηδενός εξαφουμένου (ΟΑΠ, Ισραπλ, αραΒικά κράτη, διεθνπς

παράγοντας) η συζπτηση για τη συγκρότηση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Τον Αύγουστο του 1993, ο Γιάσερ Αραφάτ κι ο Γιτζάκ Ράμπιν (τότε ισραηλινός πρωθυπουργός με το κόμμα

των εργατικών), παρουσία του Μπιλ Κλιντον και διεθνών μεσολαΒητών, υπογράφουν στο Όσλο διακnΡυξη

αρχών αμοιΒαίας αναγνώρισης, γνωστπ και ως «Συμφωνία του Όσλο». Με τη συμφωνία αυτπ

αναγνωριστηκε από παλαιστινιακnς πλευράς το κράτος του Ισραπλ και ιδρύθηκε η ΠαλαΙOτlνιακn Αρχπ,

ένα υΒΡiδιο κράτους, με επικεφαλnς τον Αραφάτ, που τον Ιούλη του 1994 επιστρέφει από την εξορία

στην Τυνησία μαζι με την ΟΑΠ. Σε αντάλλαγμα της ισΡαηλινnς αναγνώρισηςτης ΠαλαΙOτlνιακnς Αρχπς ως

πολιτειακού μορφώματος ενός προς συζπτηση, συρρικνωμένου και τεμαχισμένου σε ζώνες ανεξάρτητου

παλαΙOτlνlOκού κράτους, η τελευταια θα έπρεπε να εγγυηθει «την εφπνη και την ασφάλεια» για το

γειτονικό της κράτος. Πρώτο μέλημα, λοιπόν, της νεοσύστατης Παλαιστινιακnς Αρχπς Eival η δημιουργία

σωμάτων ασφαλείας (με Βαρύ οπλισμό) και φυλακών στην Παλαιστiνη για τη διωξη ανυπότακτων

αγωνιστών και την καταστολπ της ανεξέλεγκτης από κάθε διευθυντnΡlΟ και ως εκ τούτου επικiνδυνης

Ιντιφάντα.

Μέσα στα χρόνια της Ιντιφάντα ΟΙ εποικισμοi στη Δυτικπ Όχθη εξελiσσονται με τέτοιο ρυθμό ώστε από το

1989 μέχρι το 1994 ο αριθμός των ισραηλινών εποικων αυξάνεται από 75.000 σε 150.000. Ενώ στην

εmαετία που διnΡκησε η «διαδικασiα εφπνης», από τη συμφωνια του Όσλο μέχρι τη δεύτερη Ιντιφάντα

το ΣεmέμΒΡη του 2000, ΟΙ ισραηλινοi έποικοι φτάνουν στους 300.000. Αυτός είναι ο τρόπος που εννοεί

το Ισραπλ την «αναγνώριση παλαΙOτlνιακού κράτους»: επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου εποικισμών για

την απόσπαση όσο το δυνατόν περισσότερων επιπλέον εδαφών, πριν την κατάληξη οποιασδnποτε

διαδικασίας διαπραγματεύσεων.

Σχετικά με την παλαιστινιακn πλευρά, η συμφωνια του Όσλο συνοδεύεται από πακτωλό χρημάτων προς

την Παλαιστινιακn Αρχπ, τόσο από τις ΗΠΑ και την ΕΕ όσο κι από τα τριγύρω αραΒικά κράτη. Η Οlκονομικn

διαχεiΡιση της μεγάλης διεθνούς χρηματικnς Βοnθειας από πλευράςτης Φατάχ (της κύριας δύναμης εντός

της Παλαιστινιακnς Αρχπς) δε θα apynOEl να ταυnστει με την ακραια «διαφθορά» και τα <<σκάνδαλα».

Στελέχη της Φατάχ χτiζoυν μέχρι και ξενοδοχειακές μονάδες στην παράκτια μεσογειακn περιοχπ της

Γάζας, προς τουΡιστικn προφανώς αξιοποίηση μετά την ολοκλπρωση των διευθετnσεων με το Ισραπλ,
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ενώ τα όπ01Ο «έργο» yivoYτol οφορούν κοτά κύριο λάγο τον κρατικό μηχανισμό και τις υποδομές. Γνωστή

ιστορία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη: όποιος καταλαμβόνεl την πολττική εξουσiα,

καρπώνεται και τον οικονομικό πλούτο προς ίδιον όφελος. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ο παλαιοττνιακός

πληθυσμός φυτοζωεi, δεδομένου του πλήρους αποκλεισμL1ύ των κατεχόμενων και της απαγόρευσης

μετακiνησης σε ισραηλινό έδαφος, ήδη από την έναρξη της πρώτης Ινττφόντα κι επίσημα με ισραηλινή

απόφαση τον Μόρτη του 1993, που μεταφράζεται σε aVEpyia και ανέχεια για εκατοντόδες χιλιάδες

Παλαιστiνιους, οι onoiol τα προηγούμενα χρόν1Ο εργόζονταν -κυρiως ως ανειδiκευτοl- σε ισραηλινές

επιχετρήσεις. Είναι η εποχή, που η μακρόχρονη ταξική διάσταση του παλαιοττνιακού ζητήματος

(nPOAEτaplonoinan κι εκμετάλλευση της φτηνής εργαττκής δύναμης των Αράβων των κατεχόμενων από

ισραηλινές επιχετρήσεις) αρχίζει να KAEiVEI τον κύκλο της, αφού προκρiνεταl ο αποκλεισμός κι η εκδiωξη

των Παλαιστινίων κι όχι ο εξανδραποδισμός τους. Ο κύκλος θα κλείσει αμετάκλητα κατά τη δεύτερη

Ιντιφάντα κι η αναπλήρωση του φτηνού εργαττκού δυναμικού θα yiVEI με τη μαζική μεταφορά δεκάδων

χιλιάδων μεταναστών εργατών από διάφορες περτοχές, κυρiως της ανατολικής Ασiας. Για τους

Παλαιστίνιους θα διατηρηθεί μόνο ένα περιθώριο, αυτό της <<μαύρης» εργασiας κυρiως σε

δραστηριότητες σχετικές με την κατασκευή του Τεiχους στη Δυτική "Οχθη, στο nAaiaτo μιας επιπλέον

ταπεινωττκής πολττικής: εκβιασμένοl από την ανέχεια να συμβάλλουν κι οι iδιοl στη χωροθέτηση του

αποκλεισμού τους.

Επανερχόμενοι στην περiοδο της συμφωνiας του ·Οσλο, η Χαμάς, αλώβητη από διαπραγματεύσεις και

συνδιαλλαγές και αταλάντευτη στην παραδοσιακή παλαιστlV1ακή άρνηση για αναγνώριση-αποδοχή του

ισραηλινού κράτους, με μεθοδικά βήματα οργανώνει ττς ένοπλες υποδομές της, κινεiταl διακριττκά 
τουλάχιστον στο δημόσιο επiπεδο- όσον αφορά το ισλαμικό της υπόβαθρο, και το κυριότερο, με τους

πόρους που διαθέτει από αραβlκές υσως και τρανlκές) χρηματοδοτήσεις αναmύσσεl έντονη κοινωνική

δραστηριότητα, με τη λειτουργία axoAEiwv, νοσοκομεiων και την οργάνωση auaaTτiwv για τους φτωχούς.

Η στάση της αυτή, σταδιακά της αποφέρει αυξανόμενο κύρος, δύναμη και επτρροή στις γραμμές των

naAaloτlviwv, κυρiωςτης Λωρiδαςτης Γάζας αλλά και της Δυτικής"Οχθης.

Το Μάη του 1994 το Ισραήλ αποσύρει τις δυνάμεις του από την Ιεριχώ και την πόλη της Γάζας, βάσει της

συμφωνiας του "Οσλο. Τον Οκτώβρη του Ιδιου έτους υπογράφεται συμφωνiα ετρήνης μεταξύ Ισραήλ

Ιορδανiας, ενώ το Δεκέμβρη οι Γιτζάκ Ράμπιν, Στμόν Πέρες και Γιάσερ Αραφάτ naipvouv νόμπελ ετρήνης.

Το Σεmέμβρη του 1995, στην Ουάσιγκτον υπογράφεται νέα συμφωνiα μεταξύ Ράμπιν-Αραφάτ για τη

Δίπική ·Οχθη και τη Λωρiδα της Γάζας, γνωστή και ως·Οσλο ΙΙ. Το Νοέμβρη του iδιου έτους ο Γττζάκ Ράμπιν

δολοφονείται από φαναττκό σιωνιστή στο Τελ ABiB. Το Γενάρη του 1997 υπογράφεται πρωτόκολλο γτα το

καθεστώς της ΧεΒρώνας (πόλη της Δυττκής "Οχθης). Τον Οκτώβρη του 1998 ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου

(ισραηλινός πρωθυπουργός από το Μάη του 1996 με το ακροδεξιό κόμμα Likud) κι ο Γιάσερ Αραφάτ

υπογράφουν κι άλλη συμφωνiα σε συνδιάσκεψη στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, οργανωμένη από τον Μπιλ

KAiYτov. Το Μάη του 1999 το Ισραήλ σε μια Kivnan εντυπωσιασμού (Βάσει προειλημμένης ωστόσο

απόφασης του Συμβουλiου Ασφαλείας του ΟΗΕ) αποσύρει μονομερώς τα στρατεύματα του από το νόττο

Λiβανο, ενσωματώνοντας όμως στα εδάφη του ένα μικρό λιβανέζικο κομμάττ του νότου (την κοιλάδα

Shebaa), με τις ευλογiεςτου ΟΗ Ε παρά ττς έντονες ανττδράσεις του Λιβάνου και της ΣυρΙας.

Τον Ιούλη του 2000, κατόπιν έντονων ισραηλινών πιέσεων, πραγματοποιεiταl η σύνοδος του Camp Daνid,

όπου ο Εχούντ Μπάρακ (πρωθυπουργός του Ισραήλ από τον Μάη του 1999 με το εργατικό κόμμα) κι ο

Γιάσερ Αραφάτ εξετάζουν, napouaia Αμερικάνων μεσολαβητών-διαπραγματευτών, μια συμφωνία

«τελικού καθεστώτος» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαloττνiων. Οι Ισραηλινοί φαiνεταl να Kpivouv, από τη

γενικότερη διαλλακτική στάση και τη διαρκή υποχωρητικότητα της παλαιστινιακής πλευράς, πως έφτασε ο

κατρός να εκπληρωθούν όλα τα σιωνιστικά οράματα στην περιοχή: αδιανόητες απαιτήσεις σε όλα τα

επiπεδα, που οι ρiζες τους έφταναν μέχρι και το 1948. Ο Αραφάτ anoppimEI πλήρως την αμερικανο

ισραηλινή πρόταση διαπραγμάτευσης, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων ΑράΒων ηγετών,

που δε θα μπορούσαν να έρθουν σε αντiθεση με τους πληθυσμούς τους σε τέτοιο βαθμό.
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Δεύτερη Ιvτιφάvτο

Το ΣεmέμΒρη του 2000 ξεσπά η δεύτερη Ιντ1φάντα. Η κυΒέρνηση Μπάρακ εΠ1τρέπε1 σταν ΑΡ1έλ Σαρόν,

εΠ1κεφαλπς πλέον του ακροδεξ1Ού κόμματας Likud, να εΠ1σκεφτε) μαζ! με 1.000 αστυνομ1κούς τους

Άγ1Ους Τόπους στην Ιερουσαλπμ, συμπεΡ1λαμΒανομέναυ του μουαουλμαν1κού τεμένους Αλ-Ακσά, με

δ1Οκηρυγμένο σκοπό την υπογράμμ1Οη της «εΒραΥκπς κυΡ1Ορχιας» γεν1κότερα στους Άγ1Ους Τόπους κα1

ε1δ1κότερα στο Αλ-Ακσά. ΓlΟ τους Παλα1στ1ν1Ους ο Σαρόν συν1στά σύμΒολο της 1Οραηλ1νπς κραΤ1κπς

τρομοκρατΙας, με ένα 1στΟΡ1κό πλούσ1Ο σε ωμότητες, κα1 τον αποκαλούν <<Χασάπη της Βηρυτού» γlΟ τη

σφακπ των Παλα1cmνiων, στους προσφυγ1κούς καταυλ1Ομούς Σάμπρα κα1 Σατιλα, το 1982. Αυτό, όμως,

που θα πυροδοτπσε1 την οργπ των ΑράΒων κα1 θα αποτελέαε1 την αφορμπ γlΟ την έναρξη της δεύτερης

Ιντ1φάντα, δεν εΙνα1 η πρακληΤ1ΚΠ αυτπ «επίσκεψη» από μόνη της, αλλά η ακόμα προκληηκότερη

αστυνομllin κα1 στραηωηκπ παρουσια που επέΒαλε ο Μπάρακ την επόμενη μέρα, ημέρα προσευχπς γlΟ

τους μουσουλμάνους, κα1 οδπγησε σε συγκρούσε1ς με το θάνατο 7 Παλα1cmνiων κα1 τον τραυμαησμό

άλλων 200. Γ1Ο το λόγο αυτό η δεύτερη ΙΥΌφάντα θα ονομαστει από τους Παλα1στ1ν1Ους κα1 Ιντ1φάντα του

Αλ-Ακσά. Τα χαρακτηΡ1στ1κά, ωστόαο, της δεύτερης ΙΥΌφάντα δ1Οφέρουν αρκετά από αυτά της πρώτης.

Δεν έχε1 τόσο τον χαρακτπρα του γεν1KεuμένOυ κα1 αυθόρμητου λαΥκού ξεσηκωμού όσο την ανάδε1ξη μ1Ος

πυγμπς κα1 μlΟς αποφασ1cmκότητας, που οργανώνετα1 σε πυρπνες ένοπλης (πλέον) αντιστασης-άμυνας

στην 1Οραηλ1νπ εΠ1θετ1κότητα κα1 τα στρατεύματα κατοχπς κα1 αποστέλλε1 όλο κα1 πεΡ1Οσότερους

μάρτυρες να αναηναχθούν εντός 1σραηλ1νού εδάφαυς με στόχα άμαχαυς ΕΒραΙους. ΟΙ 1Ολαμ1κές

συν1στώσες του αγώνα έχουν πδη τα προηγούμενα χρόν1Ο οργανώσε1 του πυρπνες τους (κυρΙως η Χαμάς

με όλο κα1 μεγαλύτερο ΚΟ1νων1κό έρε1Ομα καθώς Κ1 η Ισλαμ1ΚΠ Τζ1χάντ με ελάχ1στη επφροπ στον

πληθυσμό), το ΛαΥκό Μέτωπο γ1α την Απελευθέρωση της Παλα1στΙνης (μ1κρπς λαΥκπς επφροπς)

01κε10Π01είτα1 Τ1ς «εΠ1θέσε1ς αυτοκτονίας» (01 ΆραΒες Τ1ς ονομάζουν «εΠ1θέσε1ς μαρτ'ύρων»), ενώ τμπμα

μαχητών της Φατάχ φΤ1άχνε1 την οργάνωση ένοπλων πυρήνων Ταξ1αρχιεςτων Μαρτύρων του Αλ-Ακσά.

«Τελική λύση»

Δύο μπνες μετά την «αποτυχια» του Camp Oaνid, η προκληηκπ «επισκεψη» του Σαρόν στο Αλ-Ακσά κα1 το
ξέσπασμα της δεύτερης Ιντ1φάντα, θεωρούντα1 σημεια-ορόσημα στην έναρξη μ1Ος νέας φάσης

εξελΙξεων, που συνεχίζοντα1 μέχΡ1 Τ1ς μέρες μας, κα1 που γ1Ο το 1Οραηλ1νό κράτος έχουν το χαρακτπρα της

«τελ1κπς λύσης» του ζητΠματος. «Τελ1ΚΠ λύση» που αφορά στο ΟΡ1στ1κό (κα1 αποκλε1cmκά υπέρ του)

κλεισψο της 60χρονης δ1ένεξης του με την παλα1στ1ν1ακπ κα1 ευρύτερα την αραβ1ΚΠ πλευρά: κατάληψη

ενσωμάτωση όσο το δυνατόν πεΡ1Οσότερων εΠ1πλέον εδαφών, εΚΤΟΠ1σμός του παλα1στ1ν1ακού

πληθυσμού, απόσπαση όσο το δυνατόν πεΡ1Οσότερων υδάηνων πόρων κα1 εύφορης γης, πολυ

κερμαησμός της Δυηκπς Όχθης με εμΒόλψες 1Οραηλ1νές ζώνες ειτε εποΙκων εΙτε στραηωΤ1κού ελέγχου,

σφράγ1Ομα-περιφραξη κάθε σημεΙου επαφπς με τους Παλα1στ1ν1Ους (όπως το ΤεΙχος, πάλ1 στη Δυηκπ

Όχθη) κα1 περψεΤΡ1κός ασφυκηκός έλεγχος της ΛωρΙδαςτης Γάζας, στην nPOOm1Kn ενός μεσανατολ1κού

τύπου Μπαντουστάν γ1Ο τους Παλα1στ1ν1Ους [το κράτος της Νοτ1ου ΑφΡ1κπς γ1Ο τη δ1α1ών1Οη της λευκπς

κυΡ1Ορχιας (απαρντχά1ντ) στο εσωτεΡ1κό του κα1 γ1Ο δημαγωγ1κούς λόγαυς προς τα έξω, έφηαξε το

Μπαντουστάν, πεΡ1Οχπ γ1Ο την αυτόχθονη φυλπ των Μπαντού, σε άγονη έκταση, ψευτοαυτόνομη,

εντελώς αποκλε1Ομένη κα1 απόλυτα εξαρτώμενη από Τ1ς εΠ1λογές των ρατσ1στών].

Μ1Ο εΠ1διωξη, η οποία εν1Οχύθηκε καταλυηκά Κ1 από τα κλιμα δ1εθνούς νομψοποιησης των αντΙΠ01νων

κατά του παναραΒ1Ομού κα1 του παV1σλαμ1Ομού, που ακολούθησαν την επΙθεση στους δΙδυμους πύργους,

στ1ς 11 ΣεπτέμΒρη 2001 cmς ΗΠΑ, θέτοντας την «επίλυση» του παλα1cmν1ακού ζητπματος (Βλ. κάμψη

της παλα1στ1ν1ακπς μαχηΤ1κότητας) στο επΙκεντρο της «αΥΌ»τρομοκραΤ1κπς σταυροφορίας. Τα γεγονότα

που δ1Οδραματ1στηκαν στην πεΡ1Οχπ το ΣεmέμΒρη του 2000 Κ1 η κπρυξη της παγκόσμlΟς «αΥΌ»

τρομοκραηκπς εκστρατειας μετά την 11" ΣεmέμΒρη 2001 (δεδομένου όη η «δ1ευθέτηση» του

παλα1cmν1ακού ζητπματος θεωρειτα1 «κλε1δι» γ1α τη «δ1ευθέτηση» του γεν1κότερου μεσανατολ1κού),

αποτέλεσαν το πράσ1νο φως γ1Ο την εκτεταμένη 1Οραηλ1νπ ΒαρΒαρότητα που ακολούθησε κα1 συνεχιζετα1

μέχΡ1 σΠμερα.
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Το Γενάρπ του 2001, ο Μπάροκ οποσύρεταl από Ός συνομιλίες με τπν ΠσλαlΟτινlΟκή ΑΡΧή, στπ σύνοδο

τπς Taba, ενώ το φλεβόρπ 2001, α Αρlέλ Σσρόν εκλέγεται πρωθυπουργός με το ακροδεξιό κόμμα Likud και

αρνείται κατπγαρπμαΌκό κάθε διαπραγμάτευσπ με τον Γιάσερ Αραφάτ.

Οι πγέτες των σVl:1στασlΟκών οργανώσεων με ένοπλπ δραστπριότπτα στΟΧΟΠΟlΟύντοι απά το Ισραήλ κι ο

ένας μετά τον άλλο δολοφονούνται ή συλλαμβάνονται, σε ορισμένες περιmώσεις και με τπ συνδρομή τπς

ΠολαlOl:1νιακής ΑρΧής. Ο Αμπού Αλi Μουσταφά, γεV1κός γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για τπν

Απελευθέρωσπ τπς ΠαλαlOτiνπς δολοφονεiται τον Αύγουστο 2001 στπ Ραμάλα. Ο Αχμέτ Σαντάτ,

επόμενος γενικός γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου, συλλαμβάνετOl 0l:1' αρχές του 2002 από τσ σώματα

ασφαλείσς τπς ΠαλαΙOl:1V1ακής Αρχής για τπν εκτέλεσπ του lσραnλινού υπουργού τουΡlΟμού τον Οκτώβρπ

2001 και οδπγείται στπν ελεγχόμενπ από τπν ίδια και επιβλεπόμενπ από ΗΠΑ-Αγγλiο φυλακή τπς ΙεριΧώς,

γlα να anaxBEi από lΟραπλινούς κομάντο τον Μάρτπ 2006. Ο εmκεφαλής τπς Iζαντiν Ελ-Κασάμ (έν~πλo

σκέλος τπς Χαμάς) δολοφονεiταl τον Ιούλπ 2002 στπ Γάζα. Ο Μ. MπαργKOύl:l θεωρούμενος ως γεV1κός

συντΟV1στής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ-Ακσά συλλαμβάνεται και φυλακίζεται τον Αύγουστο

2002. Ενώ μέΧρι κι ο Γιάσερ Αραφάτ με τπ συνοδεία του δέχεται πυρά lσραnλινών στραΌωτών το Μάρτπ

2002 στπ Ραμάλα (εν τω μεταξύ, στους πρώτους 18 μήνες οπό τπν έναρξπ τπς δεύτερπςΙVl:1φάντα, μέχρι

και το Μάρτπ 2002, πάνω από 1.500 ΠαλαισUV10Ι κοι πάνω οπό 500 Ισραnλινοi έχουν σκοτωθεί).

Τον Μάρτπ του 2002, οlισρσnλινές δυνάμεις ξεκινούν τπν EnlXEipnan «ΑμυVl:1κή Ασπiδα», τπ μεγσλύτερπ

lσραπλινή στραΌωΌκή EnlXEipnan στπ ΔυΌκή Όχθπ από τον πόλεμο των έξι πμερών το 1967, με

ποράλλπλες επιχειρήσεις στπ Λωρiδο τπς Γάζος. Η περαιτέρω ούξπσπ των εποικισμών κσl των EnOiKWV, ο
αποκλεισμός πολύ περισσότερων οδικών αρτπριών μεταξύ των παλαlOl:1V1ακών χωριών κσl πόλεων στπ

ΔυΌκή ΌΧθπ με ταυτόχρονο πολλαπλασιασμό των στραΌωΌκών φυλακiων ελέγχου μετακίνπσπς των

ΠαλσlOl:1νίων σε όσες παραμένουν προσβάσιμες, n ασφυΚUKή στραΌωΌκή παρουσία γύρω -από- και μέσα

σε κατοικnμένες παλαιστινιακές περιοΧές, n δέσμευσπ σnμσVl:1κών υδάΌνων πόρων ύδρευσπς και

άρδευσπς για τους ΠαλαιΣUνΙOυς, οι δολοφονικές εlΟβολές στπ Γάζα, n κατάλπψπ-κατοχή τπς Βπθλεέμ, n
ισοπέδωσπ τπς Τζενίν KσJτόσα άλλα, κατομαρτυρούντπ σφοδρότπτσ και ωμότπτα αυτής τπς επιχείρπσπς.

Πρόκειται για τις βασικές παραμέτρους τπς lΟραnλινής «τελικής λύσπς», ταυτόχρονα με ~πν κατασκευή

TEixou, μέσα στπ Δυτική ΌΧθπ, από τον Ιούνπ 2002, ύψους 8 μέτρων και τελικού μήκους 750
χιλιομέτρων, διάσπορτο με κάμερες παροκολούθπσπς και ενδιάμεσσ στραΌωΌκά φυλάκlΟ περl

στΟ1ΧlΟμένα από πλεκτροφόρο σύρματα, που κατοχυρώνει κατεχόμενες πεΡlΟχές, ενσωματώνει κι άλλο

πολοιστινιακά εδάφπ κοι που ξεχερσώνει ή σποσπά μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, βασικό

βlΟΠΟΡΙOl:1κό μέσο για πολλά πσλαlOl:1V1ακά χωριά στπ ΔυΌκή ΌΧθπ.

Στπν εκκίνπσπ τπς lσραnλινής EnlxEipnan, «ΑμυVl:1κή Ασπίδα», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους καλεi

τον Γιάσερ Αρσφάτ να σπευθυνθεί στους ΠαλαισUV10υς κσταδικάζοντας Ός «επιθέσεις μαρτύρων». Ο

Αροφάτ ·προφανώς συναισθανόμενος U θα ακολουθήσει (κοι iaw, αναλOγlζόμενoς που οδήγπσε τους

ΠαλαlOl:1νiους n δlαλλαΚUKότπτα και υποχωΡΠΌκότπτα του όλα αυτά τα χρόV1α από τπν συμφωνiα του

Όσλο κι έπειτα) βγάζει τπλεOΠl:1Kό διάγγελμα στο onoio ορκiζεταl όΌ θα πεθάνει ως μάρτυρας, ενώ αl

ΤαξΙΟΡΧiες Μαρτύρων του Αλ-Ακτσά δπλώνουν όΌ δε θα αποδεΧθούν καμία συμφωνiα κατάπαυαπς του

πυρός κι όΌ θα aUVExiaouv Ός «επιθέσεις συτoκτανiας» στο Ισραήλ. Τον Ιούνπ του 2002 ο Τζωρτζ Μπους

προτείνει παλαlOl:1V1ακό κράτος υπό νέα πγεσiα, ενώ τον Ιαύλπ του 2003, το «Κουαρτέτο γlα τπ Μέσπ

Ανατολή» (ΗΠΑ, ΕΕ, Pωσiα, ΟΗΕ) ανακοινώνει τον «Οδικό Χάρτπ» γlα τπν ειρήνπ στπν πεΡlΟχή, μια

πρότασπ προσδΙΟΡlΟμού συνόρων γlα παλαlOl:1V1ακό κράτος, που θίγει ελάχιστα Ός βλέψεις του Ισραήλ,

ananEi αναγνώρισπ από όλεςΌς παλαlOl:1V1ακές οργανώσεις του κράτους του Ισραήλ και τερμαΌσμό κάθε

«τρομοκραΌκής" ενέργειας εναντioν του (πρότασπ n οποία εντάσσεται στο πλαίοιο του OEvapiou για τπ

«Νέα Μέσπ Ανατολή,>, ενός nγεμΟV1κού σχεδιασμού, «εκδπμοκραΌσμού» και συνοριακής επαναχάροξπς

ολόκλπρπς τπς πεΡlΟχής για τπν αποτελεσμαΌκότερπ λεπλασio τπς, που όμως εξορτάται και καθορiζεται

από ατέλειωτες μεταβλπτές και συναντά σοβαρές ανασχέσεις από τπν πλευρά των αVl:1στάσεων). Ένα

μήνα πριν, έχει nponynBEi δήλωσπ τρiμnνnς κατάπαυσπς του πυρός από τπ Χαμάς, τπν Ισλαμική Τζιχάντ

KOlU, ΤαξιαρΧίες Μαρτύρων του Αλ-Ακσά. Στο ενδιάμεσο, από τον Μάρτπ και μέχρι το Σεmέμβρn του
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2003 (οπότε κοι παραl1ήθηκε), διορίζεται Παλαιστ1νlος πρωθυπουργός ο Μαχμούντ Αμπός, κατόπιν

έντόνων πιέσεων, κυριως από πλευράς Αμερικανών, που αναζητούν έναν μετρωπαθή και δlΟπραγματεύ

σψο πολl1lκό στην παλαιστινιακή ηγεσΙα.

Στις 22 Μάρτη 2004 δολοφονειτω στη Λωριδα της Γάζας ο ηγέτης και ιδρυτής της Χαμάς Αχμέτ Γιασίν, ενώ

στις 11 ΝοέμΒρη 2004, ο θάνατος του Γιάσερ Αραφάτ, ισόΒιου ηγέτη της ΟΑΠ και κατόπιν της

Παλαιστινιακής Αρχής (που παρά την ενδοτικάτητά του και την απiστευτη δlΟφθορά της οργάνωσης του

συνέχιζε να αποτελει έναν άνθρωπο-σύμΒολο στα μάl1α των περισσότερων Παλαιouνiων), εγκαινιάζει

νέα δεδομένα σε άλα τα επiπεδα. Τη θέση του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής στις εκλογές που

ακολουθαύν κερδιζεl ο Μαχμούντ Αμπάς, με τις ευλoγiες των παγκόσμιων υπερδυνάμεων.

Το ΣεπτέμΒρη του 2005, το Ισραήλ προχωρά σε ένα πλάνο «απεμπλοκής» του από τη Λωρiδα της Γάζας,

αποσύροντας τούς εκεί εποικους και τις στρατιωτικές του δυνάμεις. ΔlΟτηρει, όμως, τον έλεγχο του

εναέριου και θαλάσσωυ χώρου, των συνόρων περψετρικά καθώς και των φυλακιων ελέγχου εισόδου

εξόδου από αυτήν (τα όποια όλο και συχνότερα θα apxioouv να σφραγιζονταl γlΟ μεγάλα χρονικά

διαστήματα), μετατρέποντας έτσι τη Λωριδα της Γάζας από κατεΧόμενη ζώνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή

φυλακή στον κόσμο.

Η Χαμάς στην εξοuσ/α

Σl1ς 25 Γενάρη 2006, κατόπιν έντονων εσωτερικών διεργασιών και διενέξεων, πραγματοποιούνται στην

Παλαιστ1νη κοινοΒουλευl1κές εκλογές, l1ς οποiες κερδιζεl η Χαμάς. Η εκλογική της νικη πιστοποιεi από τη

μlΟ τη Βαρύτητα της απουσiας του Αραφάτ κι από την άλλη το έρεωμα που έχει αναπτύξει στις γραμμές

των Παλαιouνiων με την «κοινωνική πολl1lκή» που ακολουθε! από τα κονδύλια της (νοσοκομεια, σχολεια,

συσσιτια) και την αταλάντευτη στάση της απένανu στο Ισραήλ (που περιστρέφεται γύρω από l1ς

παραδοσlΟκές θέσεις της αντίστασης όπως ειχαν προσδωριστεi ήδη από τη συγκρότηση της ΟΑΠ), ειδικά

έναντι μιας όλο και πιο συνεργάσψης με τους lΟραηλιναύς καl,διεφθαρμένης ΦατάΧ.

Η ανάληψη της κυΒερνητικής εξουσiας από τη Χαμάς συνοδεύεται από διεθνή άρνηση της αναγνώΡlΟης

της ως κυΒέρνηση (εφόσον αντψετωπiζεταl ως «τρομοκρατική οργάνωση») καlllς έντονες πιέσεις από

πλευράς των πλανητικών υπερδυνάμεων ειτε να αναγνωρίσει το Ισραήλ, να αποκηρύξει τη Βια και να

δεχτει έναρξη συνομιλιών αποδεχόμενη όλες l1ς παρελθούσες συμφωνιες εiτε να απομακρυνθε, το

ταΧύτερο. Με δεδομένο ότι η Χαμάς δε δέχεταll1ς υποδείξεις η πιεση ξεκινά με οικονομικό στρογγαλlΟμό

για την ανάπτυξη δυσαρέσκειας σταν παλαΙOUνιακό πληθυσμό (πάγωμα κάθε διεθνούς οικονομικής

Βοήθειας), αυξημένη ισραηλινή επιθΕτ1κότητα και ενισχυση του Αμπάς με κάθε τρόπο (οικονομικά,

εξοπλιστικά, παρότρυνση για την ανάληψη εγχώριων κοι διεθνών πρωτοΒουλιών και γω την

περιθωρωποιηση της Χαμάς), ο οπο/ος όσο περνάει ο καιρός μετατρέπεται όλο και πεΡlΟσότερο σε άξω

συνεργάτη των Ισραηλινών, των Αμερικάνων και του υπόλοιπου διεθνή παράγοντα.

Στις 25 Ιούνη, Παλαιστ1νlΟI μαχητές εξέρχονται της Λωριδας της Γάζας και ωχμαλωτίζουν έναν lΟραηλινό

φαντάρο, πρατετνοντας έπεl1α ανταλλαγή με δικούς τους κρατούμενους. Το Ισραήλ απαντά με μlΟ σφοδρή

επιχεiρηση στη Λωριδα της Γάζας (επιχειρηση «Καλοκαιρινή Βροχή»). Κατά τη διάρκεια της επιχεiρησης,

πέρα από τους 26 νεκρούς Παλωστiνιους, ΟllΟραηλινές δυνάμεις απαγάγουν 25 Βουλευτές της Χαμάς και

9 υπουργούς της, εκ των οποιων οι 5 θα αφεθούν ελεύθεροι λiγο αργότερα αλλά όχι κι ΟΙ υπόλοιποι. Έχει

προηγηθει, Μγο καιρό πριν, απαγωγή άλλων 11 Π αλαl στ1Vl ων Βουλευτών (7 της Χαμάς, 3 της Φατάχ και1

του Λαϊκού Μετώπου γω την Απελευθέρωση της ΠαλαιστΙνης).

Σl1ς 12 Ιούλη, η λιΒανέζικη οργάνωση Χεζμπολά αlΧμαλωτίζεl 2 lΟραηλινούς στρατιώτες στα σύνορα

ΛιΒάνου-Ισραήλ. κΙνηση που σε επιχειρησlΟκό επιπεδο λε110ύργησε ως αντιπερισποσμός στη

στραl1ωτική πiεση που δεΧόταν η Λωριδα της Γάζας. Με δεδομένο ότι η Χεσμπολά αρνειταl την επιστροφή

των ωχμαλώτων, ξεκινά ο πόλεμος των 33 ημερών Ισραήλ-Χεσμπολά (με την υποστήριξη και κάποιων

μικρότερων λιΒανέζικων δυνάμεων), στον οποίο το Ισραήλ αιφνιδιάζετω από τις μάχψες δυνατότητες

του αντιπάλου και τελικά αποχωρετ χωρίς να έχει πετύχει την επιδiωξη του για ξεριζωμα της Χεζμπολά,

αφήνοντας όμως πισω του ερειπωμένο το νότω ΛίΒανο και κάποιες περωΧές της νότιας Βηρυτού.
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Πρόσφατα γεγονότα

Στον απόηχο 'της πολεμικής αναμέτρηαης στο AiBavo, τον ΣεπτέμΒρη του 2006, ξεκινούν στη Λωρίδα της

Γάζας οι πρώτες διαμάχες μεταξύ δυνάμεων της Φατάχ κοι της Χαμάς. ΠρόKεlτOI γ1α μια αΝUπαράθεOη

(και με ένοπλο χαρακτήρα) που αφού πέραοε απά μ1Ο προσωρινή συμφωνiα και τη συγκρότηση μ1Ος

εύθραυστης κυΒέρνησης εθΥΙκής ενότητας τον ΟκτώΒρη, αναζωπυρώθηκε την άνοιξη του 2007 γ1α να

κορυφωθεi τον Ιούνη του ίδ1Ου έτους.

Πέρα από τις παντελώς αΒάσψες προσεγγίσεις nEpi εμφυλioυ στην Παλα1Oτiνη, αυτή η ανuπαράθεση από

τη μία, αφορούσε στη σύγκρουση αΝUλήψεων γ1Ο τη στάση που πρέπει να τηρηθεί τόσο απέναΝU στους

Ισραηλινούς και τις επιδιώξεις τους όσο και απέναΝU στο διεθνή παράγοντα, τις (φιλοϊσραηλινές)

απόψεις του και τις πιεστικές υποδείξεις του (η Χαμάς υποστηρiζεl αδιαπραγμάτευτα τις θέσεις που έχει

από καταΒολής της η παλαΙOUνιακή αντίσταση ενώ ο Αμπάς εμφανiζεταl δ1Οτεθεψένος να παράσχει γη

και ύδωρ για πεν1Χρά ανταλλάγματα, χωρiς να θiγεταl στο ελάχιστο τα απαράδεκτο status που έχει

δημ1Ουργηθεί από πλευράς lΟραηλινού κράταυς όλα αυτά τα χρόν1Ο, ιδιαίτερα από τον πόλεμο των έξι

ημερών τα 1967 και μετά). Από την άλλη, η αΝUπαράθεση αυτή αφορούσε σε έναν εσωτερικό

ανταγων1Ομό εξαυσίας για τα πα1Ος θα έχει το πάνω χέρι θεσμικά στα σώματα ασφαλείας και στη λήψη των

απαφάσεων, τόσο γ1Ο τα εσωτερικά ζητήματα όσα και γ1Ο τις εξελiξεις γύρω από την παλαΙOUV1ακή

υπόθεση.

Η κατάσταση παυ δ1Ομορφώθηκε μετά τις εσωτερικές αΝUπαραθέσεις είναι ότι η Χαμάς πήρε τον πλήρη

έλεγχο στη Λωρiδα της Γάζος, κοτολαμΒάνοντας τα κτiPlD των δυνάμεων ασφαλείας της Φατάχ και

εκδιώκοντος τις μονάδες του ομφιλεγόμενου για τη γεΥΙκάτερη στάση του σε όλα το επίπεδο Ντοχλάν

(γεγονός που φαίνεται να είχε ευρεία λαϊκή οποδοχή κι όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας). Από την άλλη, ο

Αμπάς οπέλυσε πραξικοπηματικά την κυΒέρνηση του Ισμαήλ XaνiYlD, διόρισε νέα κυΒέρνηση υπό τον

επίσης αμφιλεγόμενο Σαλάμ Φαγιάντ -που είχε χρηματiσεl για πολλά χρόΥΙα στέλεχος της Παγκόσμιας

Τράπεζας και του ΔΝΤ- και κατέλαΒε στρατιωτικά διάφορες κρiσψες θέσεις στη Δυτική Όχθη για τον πλήρη
έλεγχο της, λαμΒάνοντας και ενισχύσεις από σώματα της Φατάχ στην Ιορδανία, που τους επετράπη να

περάσουν τα σύνορα. Για τη στάση του αυτή δέχτηκε τα συγχαρητήρια των πλανητικών υπερδυνάμεων και

την επανέναρξη της διεθνούς οικονομικής Βοήθειας.

Τα όσα ακολούθησαν το επόμενο διάστημα ήταν αυσlαouκά προδιαγεγραμμένα. Το 1Οραηλινό κράτος κι οι

ισχυροί σύμμαχοί του Βοήθησαν με κάθε τρόπο να εδραιωθεί η κατάσταση στη Δuuκή Όχθη, έτΟ1 όπως

δ1Ομορφώθηκε τον περασμένο Ιούνη. Το καθεστώς του Αμπάς απόλαυε «καθολικής αναγνώρισης» από τη

διεθνή κοινότητα, μεγάλης και σταθερής οικονομικής Βοήθε1Ος καθώς και των προθέσεων της ισραηλινής

πλευράς γ1Ο υποστήριξη του, με την προϋπόθεση ΒέΒΟ1α ότι θα συνέχιζε να είνΟ1 συνεργάσψος και να

διεξάγει τον πόλεμο κατά της «τρoμoKρατiας», δηλαδή των αΝUστεKόμενων, χωρίς αυτό να σημαίνει άτι

οι άνθρωποι στη Δuuκή Όχθη συναινούν στους χεφ1Ομούς του (εγχώΡ1Ους και διεθνεiς) ή ότι δια

κυΒεύετΟ1 -στο ελάχιστο- η αλληλεγγύη τους στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας ΚΟ1 στα όσα Βιώνει.

Στις 27 ΝοέμΒρη 2007, στη συνδιάσκεψη της Αννάπολις, στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, υπήρξε επανέναρξη των

συνομιλιών μεταξύ 1Οραηλινού κράτους και Παλαιστινιακής Αρχής napouoia αμερικανών μεσολαΒητών για

το τελικό καθεστώς στην περlOχή (από τις οποiες εννοείται έχουν αποκλειστεί η Χαμάς και κάθε

αΝUστασlαKή οργάνωση), στην προοπτική πάντα ενός μεσανατολικού τύπου Μπαντουστάν, μ1Ο κι οι

Βασικές «κατακτήσεις» του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ όλα αυτά τα χρόΥΙα δεν

περιλαμΒάνοντΟ1 στο Ο1ωνΙOUκό φάκελο των διαπραγματεύσεων.

Όσο για τη Λωρίδα της Γάζας, που ήδη από τον περσινό Ιούνη αποκαλείτΟ1 από το Ισραήλ <<τρομοκρατική

οντάτητα», απάλαυε της αντiστΟιχης μεταχείρισης: διεθνή απομονωτισμό, ανηλεή αποκλεlOμό και

αδιάκοπη στρατιωτική πολ1Οριαα, με προφανή στάχο την κάμψη των αΝUστάσεων και την άνευ όρων

παράδοση ouς δ1Οδlκασiες ενάς τελικού διακανονlΟμού. Ένας αποκλεlΟμός που τα τελευταίο διάστημα,

μετά τη συνδιάσκεψη της Αννάπολις, πήρε ιδιαίτερα δραματικά χαρακτήρα (απάλυτη έλλειψη σε

διατροφικά και φαρμακεuuκά είδη πρώτης ανάγκης, διακοπή μέχρι κσl της ηλεκτροδότησης της Γάζας από

ισραηλινής πλευράς, αυξανόμενες στρατιωτικές εΠ1Χεφήσεις με εκατοντάδες νεκρούς Παλα1OτiYI0υς και
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χιλιάδες τραυματίες), αν κι n ανατιναξπ του συνορlOκού τειχους με τπν Aiyumo απά μαχπτές τπς Χαμάς κι

n μαζική εισοδος Παλαιστινiων στα αιγυmlOκά εδάφπ για ανεφοδlOσμά έδωσαν μlO έστω πρόσκαφπ

ανάσα.

Ο στόχος, ωστόσο, του lσΡαnλινού κράτους και του διεθνή παράγοντα γlO κάμψη του nθlκού του παλαιστι

νιακού !)λπθυσμού (με ιδlOίτερπ επικέντΡωσn, στπν παρούσα φάσπ, στπ Λωριδα τπς Γάζας), εσωτερική

απαξιωσπ τπς επιλογής γlO αντiστασπ και ταπεινωτική συνθπκολόγπσπ, όχι μόνο δεν έχει επηευχθε! αλλά

δε φαfνετOl να υπάρχει και κάποlO πιθανότnτα επιτευξπςτου ΠPOOΠTlKά.

Η κατεχόμενη ζωή των Παλαιστινίων

μήτρα της διαρκούς αντίστασης

και μια προσέγγιση για την αλληλεγγύη

Η ζωή των ΠαλαlOτlνiων -όπως σε μεγάλο Βαθμό έχει ήδπ αποτυπωθε! στο κείμενο- κινειταl ανάμεσα στο

δlOρκή εκτοπlOμό, τον εκτεταμένο ξεριζωμό, τπ στρατιωτική κατοΧή, τπ συχνή επιθετικότnτα των

εποικων, τους ατέλειωτους ελέγχους και τις ταπεινώσεις, τπν απίστευτπ ταλαιπωρια τπς μετακίνπσπς σε

δlOφOPEτlKά χωριά ή πόλεις, τπ φτώχεια, τις μαζικές φυλακίσεις, τον καθnμεΡινό θάνατο από επίγειες και

εναέριες IΟΡαnλινές εΠΙΧεφήσεις, τις συμπOlγνιες και τα διπλωματικά αλlOΒερισlO των τριγύρω αραΒικών

κρατών αλλά και εγΧώριων nγεσιών και τπ ρπτή στάσπ τπς παγκόσμιας πγεμονίας γlO συντριΒή κάθε εστfας

αντiστασπς.

Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια υπολογιζονταl οι ΠαλαιστiνlOι πρόσφυγες από το 1948, οι περισσότεροι

απ' αυτούς σε προσφυγικούς καταυλισμούς στις γύρω αραΒικές χώρες, σε συνθήκες διαΒίωσnς που

δύσκολα τις φαντάζεται ανθρώπου νους και οτις περισσότερες πεΡιmώσεις με πλήρπ στέρπσπ έστω και

στοιχειωδών κοινωνικών, εργασιακών και πολιτικών δικαιωμάτων.

Σχετικά με τπν κατοχή εδαφών, το Ισραήλ έχει πλέον καταλάΒει τπ μεγαλύτερπ έκτασπ των περιοΧών που

από το 1947 ως το 1967 ήταν έντονα διαφιλονικούμενα, με πολέμους, κατοχικά στρατεύματα,

εποl κιομούς και ΤεΙχπ.

Η Λωριδα τπς Γάζας, απόλυτα αποκλεισμένπ και στρατιωτικά ελεγχόμενn-πολlορκούμενn από γπ, αέρα και

θάλασσα, αποτελε! τπ μεγαλύτερπ ανοιχτή φυλακή στον κόσμο, με 1,5 εκατομμύριο κατοικους σε μlO

έκτασπ aVTioτolxn τπς Άνδρου.

Η Δυτική ΌΧθπ ειναl κατατεμαχισμένn σε ζώνες. Τα περισσότερα χωριά κα: πόλεις είναι αποκομμένα

μεταξύ τους ή δύσκολα επlOκέψιμα (Ζώνπ Α), εγκάρσια έχουν avamuxeEi ζώνες στρατευμάτων κατοχής

για τον έλεγχο των παλαιστινιακών περιοΧών και μετακινήσεων, τπν προστασια των εποικων και ΒέΒαια

για εισΒολές κατόπιν σχετικών εντολών (Ζώνπ Β), ενώ εμΒόλιμα παρεμΒάλλονται επfσnς και πολλο!

ιοραπλινο] εποικισμοi, οι κάτοικοι των οποιων -όπως για παράδειγμα στπ ΧεΒρώνα- δεν ξεχνούν σε

διάφορες στιγμές να ασκούντπ φονική τους επιθετικότnτα (Ζώνπ Γ).

Το Τειχος τπς ντε φάκτο ισραπλινής κατοχύρωσπς κατεΧόμενων περlOχών και τπς ενσωμάτωσπς ακόμα

περισσότερων, που με 750 χιλιόμετρα μήκος σχιζεl τπ Δυτική ΌΧθπ, αποτελε! το πιο εξόφθαλμο σύμΒολο

του σύγχρονου πλανnτικού απαρΝΤΧάιντ, όπου οι πολιτικά κοι οικονομικά ισχυρο! οχυρώνονται nfow από

μεγαλύτερα ή μικρότερα φρούρια, αποκλεισμού των παριών για τπν προάσπισn των συμφερόντων τους.

Οι εκτεταμένοι αποκλεισμοi οδικών αΡτnΡιών και τα διάσπαρτα lσΡαnλινά σπμεια ελέγχου τπς

μετακινπσπς των Παλαιστινiων στπ Δυτική ΌΧθπ (check points) ουσιαστικά αποθαρρύνουν-αποτρέπουν

τις μετακινήσεις λόγω τπς πολύωρπς ταλαιπωΡiας χωρις καμια ΒεΒαιότnτα ότι θα εγκριθε! το πέρασμα και

ταυτόχρονα συνιστούν μια από τις πιο oλOKλπpωτlKές μορφές επηήρπσπς.

Ο οικονομικός στραγγαλισμός είτε τπς διακαπής διεθνούς οικονομικής Βοήθειας είτε τπς δέσμευσπς

τριγύρω ΧΡnματικών ενισΧύσεων (μέΧρι τπν πειθάΡχnσn κοι τπν υποταγή), n απόσπασπ μεγάλων

εκτάσεων με ελαιόδεντρα και καλλιεΡγήσιμnς γπς κι n δέσμευσπ KpfOIμWV υδάτινων πόρων ύδρευσπς κοι

άρδευσπς (κυΡfως με τπν κατασκευή του Τειχους), μεγεθύνουν ακόμα περισσότερο τπν έτσι κι αλλιώς
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εκτεταμένπ ανέχε1Ο στις παλαΗrnνιακές καινότnτες. Και μπορε! n KolvoτlKn αλλπλεγγύπ να μπν επιτρέπει

άνθρωποι τπς να λψακτονούν. όμως ακάμα και με επιαπμα διεθνn OΤOlXEia πάνω από τα 80% ταυ

παλαιστινιακαύ πλπθυσμού επιΒιώνει πολύ κάτω του οριαυ φτώχειας (δεν αναφερόμαστε ΒέΒαια σε

πλειάδα στελεΧών τπς ΦατάΧ, που μέσα σε λίγα χρόν1Ο, καρπωνόμενοl τα χριΊματα τπς διεθναύς

οlκονομlκnς ΒοιΊθε1Ος, έγιναν πάμπλουτοι n γ1Ο τlς πγεσιες και των υπόλαιπων αργανώσεων παυ κάθε

άλλο παρά Β1Οποριστlκό πρόΒλπμα αντψετωπΙζουν).

Η καθnμερινn καταστολιΊ αποτυπώνεται στον αριθμό των ΠαλαιστiVlων κρατουμένων Oτlς lΟραnλινές

φυλακές. Με OΤOlXEia μέχρι το ΔεκέμΒρπ του 2006, ο αυνολlκός πλπθυσμός των Παλαιστiνιων

φυλαΚ1Ομένων ανερχάταν στους 10.500. 8.951 από τπ Δυτικn Όχθπ (85,1%), 832 από τπ Λωριδα τπς

Γάζας (8%), 528 απά τπν ΙερουσαλιΊμ (5%), 147 από τα γεγονότα του 1948 (1,4%) και 52 από άλλες

αραΒικές χώρες (0,5%). Από το σύνολο των κρατουμένων ΟΙ 4.517 ειναl προφυλακισμένοι (χωρις

απόδοσπ κατnγοριών n περψένοντας δικπ), ΟΙ 850 ειναl δlοlκnτικοi κρατούμενοι (όχι γ1Ο οδlκnματα

σχετιζόμενα με αντιστασιακές πρακτικές) κι ΟΙ 5.133 ειναl καταδικασμένοι Παλαιστiνιοl αγωνιστές: 3.296
με ποινές οπό 1 μιΊνα έως 10 χράνια, 467 από 10 έως 15 χράν1Ο, 838 από 15 έως 50 χρόνια και 632 με

ποινές κάθεφξπς όνω των 50 ετών. Από τους 5.133 καταδικασμένους για πράξεις αντιστασπς, οι 533
κρατούντοl στις φυλακές πριν ακόμα ξεσπάσει n 2' IVτlφάντα, ΟΙ 367 πριν τπ συμφωνια του Όσλο κι οι 147
από το 1948. Μόνο μετά το ξέσπασμα τπς 2" Ιντιφάντα φυλακιστπκαν 5.000 παιδιά, εκ των οποιων τα 400
κρατούνται μέΧρι σιΊμερα, και 500 γυνοικες, εκ των οποιων 01115 επίσπς κρατούνται ακόμο.

Κι ο καθπμερινός θάνοτος. Αυτός δεν μπορε! να αποτυπωθε! ούτε στις εικόνες φρικπς των -καθόλου

τυχαία τόσο λιγοστών- τπλεOΠτlKών πλάνων ούτε Oτlς ανώνυμες λιστες των στατlστlκών. Γι' αυτόν

μπορούν να μιλιΊσουν oυσlαOτlKό μόνο αυτο! που βιώνουν τπν κατοχιΊ και τπν 1ΟραπλινιΊ εΠlθετlKότπτα,

αυτο! που παίρνουν τα μoνoπάτlα τπς αντιστασπς, αυτο! που στΟΧΟΠ010ύνται από το ισραnλινό κράτος

αλλό κι ο ανάμικτος πόνος με οργιΊ των 01κειων των δολοφονπθέντων. Μόνο στπν πρώτη πενταετια των

lΟραπλινών EnlXEJPnaEWVy10 τπν «τελlκn λύσπ» (από τπν άνοιξn του 2001), πάνω από 4.000 Παλαιστiνlοι

έπεσαν νεκρο! από lΟραπλινά πυρά, οι περ1Οσότεροl άοπλα θύματο, παιδιά και έφnΒοι.

«Γ1Ο δεκαετίες ολόκλπρες n Παλαιστινπ παραμεριστπκε, μπιΊκε στο περιθώριο τπς ιστορίας, στο

περιθώρ1Ο τπς ελπιδας, στο περιθώριο τπς απόγνωσπς, παρούσα και απούσο, omn και άπ1Οστπ,

φοΒ1Ομένπ, τρομαγμένπ, κουρελ1Οσμένπ σε ζώνες Α, Β, Γ... ΑυτιΊ n ΠαλαlOτiνπ είναι n ταυτότπτα μου,

αυτιΊ n ΠαλΟ1στινπ είναι n απουσια τπς ταυτότπτας μου. Η μνιΊμπ που μου έχουν επιΒάλλει, n λιΊθπ που

μου έχουν επιΒάλλει. Ο τπλεφωνικός μου κατάλογος είνΟ1 σχεδόν γεμάτος με νούμερα απόντων φιλων,

γειτόνων και συγγενών που δε θα μπορέσω ποτέ πια να τους τπλεφωνιΊσω και που, γ1Ο κόΠ01Ους οσαφεις

λόγους, δε σβιΊνω τα ονόματα τους από τπν ατζέντα μου. Η φύσπ, τα γεράματα, n αρρώστ1Ο, τα τροχαια

ατυΧιΊματα δεν ειναl οι πιο κοινές αιτιες θανάτου για τον ΠαλαιστiVlΟ. Ο θάνατος μας έχει Βόλει στπν

01κογένε1Ο του. Ο θάνατος έχει κερδισει άδεια παραμονιΊς ανάμεσα μας. Ο θάνατος ζει κανονικό ανόμεσο

μος σε μ1Ο Χώρα που απαιτεί απ' όλους τους κοτοίκους τπς, το γέρο με τπ μαγκούρο, τπ γριά με το σάλι, το

μωρό με το μπψπερό, να θυμούνται αδιάκοπα τα πάντα και να ξεχνούν αδιάκοπα τα πάντα, αλλά και κάτι

ακόμα πιο σκλπρό και απάνθρωπο: να είναι δ1Ορκώς ιΊρωες. Αυτό ειναι το όρ1Ο τπς ζωιΊς, n ζωιΊ στο

όρ1Ο ... »
Όταν n ζωιΊ κινειταl μες στπ μόνψπ αΒεΒαιότnτα, μαχόμενπ κάθε λεmό γιο τπν αξlΟπρέπεlΟ,

αγκαλ1Οσμένπ δ1Ορκώς με το θάνατο, το μισος ειναl αναπόφευκτο κι n αντιστασπ n μόνπ nPOOmIKn.
Αντιστασπ που δεκαετιες τώρα έχει γεννιΊσεl τπν ελπιδα, έχει προδοθε! από τις εγχώριες πγεσιες, έχει

κουραστεί, έχει ματώσει κι όμως δε σταματό. Αντιστασπ που με τα πενlΧρά τπς μέσα (συγκριτικά με αυτά

του 40υ lΟχυρότερου στρατού στον κόσμο) ξεχύνεται ακόλυmn μπροστά σε άρματα μάχπς n εΠlτiθεταl σε

στρατιωτικούς και κυΒερνπτικούς στόχους. Aντiστασπ που ψάχνοντας να Βρει διέξοδο ΒυθίζετΟ1 συχνά

μέσα στις αντιφάσεις, ζώνει μάρτυρες με εκρπκτικά στο όνομο του Αλλάχ κι εΠ1Οκέmεταl ως άγγελος

θανάτου lΟραnλινές πόλεις. Αντιστασπ που προσπαθεί να σπάσει το πέπλο σιωπnς που περιΒάλλει το

καθεστώς δ1ΟΒιωσπς του παλαιστlV1Οκού πλπθυσμού και να κεντρίσει το ενδιοφέρον ολόκλπρου του
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κόσμου κοl πρωτiστως των γεηόνων τnς. AYτioτoan που xpnaIμonoinaE κοl xpnaIμono1Ei το lΟραnλινό

κράτος για να nEieEI τnν lσραnλινή KOlvwvia αλλά και τις υπόλοιπες ΚΟινωνiες του πλανήτn σχετικά με το

μεγάλο του lδεολόγnμα: «εiμαστε σε θέσn άμυνας». Η πιο εξόφθαλμn αντιστροφή τnς πραγματlκότnτας,

που σε συνδυασμό με τα εθV1κά lδεώδn σε πολεμική διάταξn, τον φόΒο για τους «ανθρώπους-ΒόμΒες» και

το όλο και πιο δυτικότροπο γυάλινο κλουΒi που ζουν, φαίνεται να έχει εγκλωΒίσει τους περισσότερους

lσραnλινούς κι iσως τους έχει πείσει, κάμmοντας έτοι και τις εσωτερικές αVΌδράσεlς-αντlστάσεlς, που

έχουν να επιδεiξουν ένα αρκετά πλούσιο παρελθάν (μαζικές δlOδnλώσεlς, κοινές οργανώσεις lσραnλινών

και παλOlστiV1ων γυναικών, πολυεπiπεδn έμπρακτn αλλnλεγγύn, χιλιάδες αρνήσεις στράτευσnς ή

συμμετοχής σε πολεμικές επιχεφήσεις) κι ένα εξαφroκά συρρικνωμένο παρόν, πλnν κάποιων ελάχιστων

φωτεινών εξαφέσεων, όπως ΟΙ AvaPXIKOi Ενάντια στο Τεiχος που μαζί με κατοiκους εφαmόμενων

παλαlΟΌV1ακών χωριών πραγματοποιούν διαρκείς δράσεις-παρεμΒάσεις ενάvόα στο Τείχος oτn ΔUΌKή

Όχθn, έχοντας μέχρι και τραυματiες από πραγματικά πυρά lσραnλινών στρατιωτών.

Και δεν Eival ένα πράγμα naντioτaan. Μέσα oτnv ιστορική τnς διαδρομή έχει εκδnλωθεί με διάφορους και

διαφορετικούς τρόπους. Από τις οργανωμένες «εκτός των τειχών» εmθέσεις κατά lσραnλινών στόχων τα

πρώτα χρόV1α μέχρι το ξέσπασμα τnς πρώτnς Ivόφάντα (γlO πρώτn φορά εντός των κατεχόμενων και

μάλιστα με όρους γενiκευμένnς κοινωV1κής εξέγερσnς) κι από τον σταδlOκό εξοπλισμό τα επόμενα χρόV1α

και τις ένοπλες αναμετρήσεις τnς δεύτερnς Ivόφάντα μέχρι τις «επιθέσεις μαρτύρων» και τις ρουκέτες

κασάμ. Από τnν άλλn, είναι δεδομένο ότι μέσα oτnv Παλαιστiνn υπάρχουν εξουσίες: n εξουσία τnς

παράδοσnς, n εξουσiα τnς θρnσκεiας, n εξουmα των lεραρχnμένων οργανώσεων, n θεσμική εξουσiα του

κοινοΒουλiου, τnς κυΒέρνnσnς, τnς ΠαλαlΟΌV1ακής Αρχής, των σωμάτων ασφαλείας.

Το ζήτnμα δεν Eival να υποστεiλουμε τnν κριτική μας για τις αVΌφάσεlς του αγώνα και των χαρακτn

ΡΙΟΌκών του, τις μορφές οργάνωσnς και αντiστασnς που επιλέγει (όπως οι «επιθέσεις αυτοκτονiας» κατά

αμάχων) ή τον απώτερο στόχο των οργανωμένων συνιστωσών του (συγκρότnσn κρατικού μορφώματος).

Δεν Eival να κάνουμε τα στραΒά μάτια για τις διάφορες τοπικές nγεσiες και εξουσίες, τους χεφlΟμούς

τους, τις lδιαiτερες επιδιώξεις τους.

Το ζήτnμα είναι να μnν γαντζωθούμε oτnv ευκολία σχnματικών προσεγγίσεων, που εύκολα μπορούν να

αναmυχθούν από τnν τεράΟΌα Βιωματική απόστασn που μας χωρίζει από τα όσα ζουν καθnμερινά οι

ΠαλαιστiνlΟI εδώ και δεκαετίες. Να επιχεφήσουμε να κατανοήσουμε τnν EKpnΚτlKri δlOσταύρωσn τnς

απόγνωσnς και τnς οργής με τn epnaKEUτlKri μετοφυοική KOI τις Βοθlές ποροδόσεις τnς oτnv περιοχή και

στον οραΒικό κόσμο γενικότερα, χωρίς να χρειάζεται να τnν αποδεχτούμε, αλλά και χωρίς να μας

δlOφεύγεl ότι οι lΟλαμlκές οργανώσεις oτnv Παλαιστiνn πεΡlΟσότερο καθορίζονται από τnν κοινωνική

δυναμική για aντioτaan, προσπαθώντας να τnν εκφράσουν, παρά τnν επικαθορiζουν (αν εγκαταλεiψουν

τn μαχnτlκότnτα n KOIVWV1Kri συμπάθεια-υποστήριξn θα anoaupeEi όπως έγινε και με τnν Φατάχ). Να

αποφύγουμε νοnτικούς ακροΒατισμούς πάνω από κάνες αρμάτων μάχnς, φΟV1κών ελlκοmέρων, ολόκλn

ρους στρατούς κατοχής και ποταμούς αiματος. Να μn λεηουργήσεl n κριτική ως όχnμα αποστασιοποinσnς,

αδlOφορίας ή τήρnσnς «iawv αποστάσεων» αλλά ως εργαλείο συγκεκριμενοποinσnς τnς αλλnλέγγυας

προσέγγlΟnς μας. Η ύπαρξn μιας ακατάπαυτnς εδώ και δεκαετίες αντiστασnς, με ρiζες κοινωV1κής ανταρ

σiας, θρnσκευτlκές επφροές και εθV1κοαπελευθερωτlκό προσανατολισμό (όσο εθV1κοαπελευθερωτlκός

μπορεi να είναι αυτός ο αγώνας ΥΙα έναν πλnθυσμό ιστορικά νομαδικό που δεν έχει καμiα σχέσn μέχρι και

σήμερα, όπως κι ο υπόλοιπος αραΒικός κόσμος, με το έθνος έτσι όπως το ξέρουμε και το κατανοούμε oτnv

Ευρώπn) δεν υπαγορεύει τnνταύΌσn μας, απαιτεί όμωςτn σαφή θέσn μος.

Ως avaPXIKOi, είνOl δεδομένο ότι ο μόνος πόλεμος στον onoio συμμετέχουμε είναι ο κοινωνικός-ταξικός

κι ότι το κοινωνlκοαπελευθερωτlκό μας πρόταγμα κι ο αγώνας μας αφορούν oτnv καταστροφή κάθε

εξουσiας, για τnν αυτοοργάνωσn, τnν αρμΟV1κή συμΒίωσn και τnν αλλnλοΒοήθεlO των ανθρώπων και των

κοινοτήτων τους σε κάθε γωV1ά τnς γnς (συνεπώς και oτnv περlOχή τnς ΠαλOlστiνnς), χωρίς κράτn και

σύνορα, nγέτες και αφέντες, εθV1κούς, φυλετικούς, θρnσκευτικούς και έμφυλους δlαχωΡlΟμούς. Στn Βάσn

αυτής ακριΒώς τnς αντiλnψnς για τnν ατομική και κοινωνική απελευθέρωσn, προσποθούμε νο προσεγγί

σουμε και να κατανοήσουμε τις συνθήκες αγώνα του κατεχόμενου πλnθυσμού, των δυνατοτήτων και των
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αδυναμιών ταυ, των αντlΟτάαεων και των ανααΧέαεων, των χεφαφετήαεων και των χεφαγω-γήαεων. Κι n
ανάλυαπ μας, εδραιωμένπ στπ συγκρουσlΟκή σχέσπ κυριάρχων-κυΡlΟρχούμενων, έχει τπ δυνατότπτα να

εντοπισεl τις ρnγματώσεις στα στεγανά εθνlκά-θρnσκεuuκά-μιλιταριστικά πλαίσια, παρόλπ τπ δlΟχεό

μενπ θολούρα και σύγχυσπ γύρω από τα δεδομένα στπ συγκεκριμένπ περιοΧή. Ειναι οι αντιστάσεις <<οπό

τα κάτω», τόσο στπν παλαιστινιακή Kolvwvia (ΙVUφάντα, επικαθορισμός των οργανώσεων από τπν

κοινωνική δυνομική για μαχπτικότπτα) όσο και στπν ισραπλινή (αναχώματα στο σιωνισμό, αρνήσεις

στράτευσπς, κοινές δράσεις με ΠαλαιστίνlΟυς).

Αφήνουμε τον ρπτό ή συγκαλυμμένο φιλοϊσλαμισμό σε όσους ψάχνουν απεγνωσμένα να ανακαλύψουν

συμμαχικές δυνάμεις σε κάθε ειδους ανάχωμα στις βλέψεις των παγκόσμιων ή περιφερειακών πγεμονιών.

Αφήνουμε τις προσεγγίσεις μέσα από το μονοδιάστατο πρίσμα του αντιαμερικανισμού (τόσο για το

συγκεκριμένο ζήτπμα όπως και για κάθε αντίστοιχο) στις διάφορες αποχρώσεις τπς αριστεράς. Αφήνουμε

τπ φιλευσπλαχνία για το «δράμα των ΠαλΟ1στινίων" στους αξlΟθρήνπτους ανθρωπιστές και στο

<<ονιδlΟτελές» έργο των Μ.Κ.Ο. Αφήνουμε τον αντισπμπισμό στους κάθε είδους χριστιανοφασίστες.

Αφήνουμε τπ λογική των «ισων αποστάσεων», τπ μετριοπάθεια και τπν αναζήτπσπ <φεαλΙOτlKών λύσεων»

στις φιλολογικές ακαδπμίες, στο φυράματα τπς real politic, στα ανδρεικελα τπς παγκόσμlΟς πγεμονΙας. Κι

αναγνωρίζουμε ως έδαφος ανάmυξnς τπς αλλπλεγγύπς μας τπν τοποθέτπσπ μας στο πλευρό των ππγαίων

αντιστάσεων <<οπό τα κάτω», ενάντια στπ σιωνιστική κατοχή και στους διεθνεiς <<οντl},τρομοκράτες υπο

στnρικτές τπς, ενάντια στους εποικισμούς και στους εΚΤΟΠlΟμούς, ενάντια στους ελέγχους στπ μετα

κινπσπ και στο Τειχος στπ Δυτική ΌΧθπ, ενάντια στους αποκλεισμούς ανεφοδιασμού και στπ στρατιωτική

πολιορκια τπς Λωριδας τπς Γάζας, ενάντια στπν εκτεταμένπ KαταστOλr\ και στις χιλιάδες φυλακίσεις,

ενάντια στον καθπμερινό θάνατο.

Ιντιφάντα στα αραβικά σπμαίνει εξέγερσπ. Ιντιφάντα, λοιπόν, σε κάθε γωνιά τπς γπς ...
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Η εuρωπαϊκή lσταρία έχει παλλά να καταμαρτuρήαεl για τον εκτεταμένο αντlεΒραϊαμό στπ Γπραιά Ήπειρο

(οργανωμένο ως αντ110uδαϊαμό για αιώνες και ως αvt1αnμιτισμό στπ αύγχρονπ εποχή), ήδπ από τα τέλπ

το" 4'" αιώνα μ.Χ" περίοδο ανακήρuξnς το" χΡICΠlανlαμOύ αε επίαπμπ θρπακεία τπς ρωμαϊκής OUΤOKpa

τορίας. Τοuς πρώτοuς αιώνες οι διακρίσεις κατά των EBpaiwv κινήθπκαν στο πλαίσ1Ο αuτοκρατορικών

δlOταγμάτων επlκuρωμένων από τπν επιακοπική Βούλα, για να ακολοuθήσοuν σφαγές και μαζικοί εκτο

πισμοί κατά τπ διάρκεια το" Μεσαίωνα μέχρι και τα μέσα το" 20" Ο1ώνα.

Η αντιπάθεlO και το μίσος κατά των ΕΒραίων αναmύχθnκε από τπ μlO, λόγω τπς άρνπσπς «αφομοίωσπς»

τοuς στοuς ντόΠ1Οuς πλnθuσμούς, τπς επιλογής τοuς να μένοuν σε κλειστές θρnσκεuτlκές κοινότπτες και

τπς απαγόρεuσπς επιμειξίας τοuς με μπ ΕΒραίοuς κι από τπν άλλπ, εξαπiας τπς καλλιεργούμενnς

σκοταδιστικής προκατάλπψπς απέναvt1 τοuς, από τα εκκλnσιαστlκά ιερατεία στοuς χριστιανικούς

πλnθuσμούς, ως uπεύθuνων για τπ σταύρωσπ το" Χριστού τοuς. Μιο προκατάλπψπ πο" θεωρούσε ότι n
περιπλάνπσπ κι οι ταλαιπωρίες των ΕΒραίων είναι n «δίκαιπ τιμωρία» γlO τις αμαρτίες και ανομίες τοuς.

Επιπλέον, ο αποκλεισμός τοuς από υς <<οuνήθεις» Β1Οποριστlκές εργασίες τπς εποχής τούς έσπρωχνε αε

απαγορεuμένες από τπν εκκλπσία δραστπριότπτες, όπως στπν τοκογλuφία, πο" "πήρξε lδlOiτερα

δlOδεδομένπ στοuς κύκλοuς τοuς, γεγονός πο" τοuς έκανε ακόμα πιο μισπτούς. Με τον καφό επιδόθnκαν

στις, επίσπς, νεοεμφαV1ζόμενες εμπορικές, τραπεζιυκές και χρπματlστlκές δραστnριότnτες. Η οlκονσμlκή

επιφάνεια και δύναμπ που με τον καιρό σuγκέντρωναν διάφορες εΒραϊκές κοινότnτες, αποτέλεσε μέσα

στοuς αιώνες EniKEvtpO ενδιαφέροντος γlO πολλούς εuρωπαίοuς κuΒερνήτες και ρασοφόροuς

σκοταδιστές, οι οποίοι απέδιδαν ΟΠ01Οδήποτε οικονομικό πρόΒλπμα στις δραστnριότnτες των ΕΒραίων,

καταλήγοντας αε δπμεύσε1ςτων πεΡ1Οuσιώντοuς κα1 δ1ωγμούς.

ΕνδεlΚτ1κές περιmώσεις των αντ1εΒραϊκών πογκρόμ στο Μεσαίωνα αποτελούν οι διωγμοi Κ1 n μαζική

εξόντωση που υπέστησαν από τους «εκδικητές του θεoιJ» γlΟ την εκκαθάΡΙ0Π των «άπιοτων» στο

εσωτεΡ1κό μέτωπο, κατά το διάστπμα προετοιμασiας των δύο ΣταuροφΟΡ1ών «απελεuθέρωσπς των Άγιων

Τόπων» (1096-1099 & 1147-1149), ενώ θεωρήθπκαν uπεύθuν01 μέχρι κα1 για τπν εΠ1δπμία πανώλπς, πο"

τις χρονιές 1348-1349 θέρισε το 1/3 το" πλnθuσμού τπς δuτικής Εuρώπnς.

Ήδπ από τις αρχές το" 11" αιώνα οι EBpaiol σε πολλές πεΡ1Οχές ήταν αναγκασμένοι να ζοuν χωριστά,

καθώς n καθολική Εκκλπσία απαγόρεuε τπ αuμΒiωσn χΡICΠlανών καιιοuδαίων (χωροταξ1κός δlOχωρισμός),

ενώ μετά τπ Δ' Σύνοδο το" Λατεράνοu, το 1215, ήταν "ποχρεωμένοl να φέροuν ένα ενδε1Κτ1κό σπμάδl πο"

να τοuς ξεχωρίζει από τοuς χριστ1ανούς (στπ Γαλλία έναν κίΤΡ1νο κύκλο από ύφασμα στο μέρος τπς

καρδιάς, στπ Γερμανία και τπν Πολωνiα καπέλο σε σχήμα κώνο" ή OΤPOYYUM: κοινωνικός διαχωρισμός).

ΣΤ1ς αρχέςτο" 16" αιώνα, μάλιστα, δnμιοuργήθnκανκαι μ1α σειρά γκέτο γlO ΕΒραίοuς,πο" πεΡ1Βάλλονταν

από tEixn, με πόρτες πο" έκλε1ναν τπ νύχτα, αφού n έξοδος επιτρεπόταν μόνο σε ορισμένες ώρες τπς πμέρας. Η

πρακτική αuτή εγκαινιάστnκε το 1516 από τον δόγπ τπς Βενετίας, πο" ίδρuσε τπν πρώτπ απομονωμένπ εΒραϊκή

OUV01Kia στπν πεΡ1Οχή «ghettσ» (χuτήρ1Ο κανον1ών) τπς πόλπς. Μετά τπ γαλλlΚr; επανάστασπ στα τέλπ το" 18"
αιώνα τα γκέτο καταργήθπκανγια να εγκα1νιαστούνκα1 πάλι από τοuς ναζί στπν Πολωνία, όπο" ζούσε σπμαντ1κός

αριθμός ΕΒραίων (γκέτοτπς ΒαρσοΒiας).

Στον ποταμό αiματος, n ανατολ1κή Εuρώπn έχε1 επiσnς τπν «τιμΠΤ1κή» τπς. Από τα τέλπ το" 10" 01ώνα, εποχή

ολοκλήρωσπςτο" εKχΡ1CΠlανισμOύτο" ρωσικού πλnθuσμού, μέχΡ1 τον 20° α1ώνα, ΟΙ δ1ωγμοί κι ΟΙ σφαγές ΕΒραίων

ήταν σuνεχείς, με τραγ1κότερπ περίοδο τπ δεκαετια 1650-1660, οπότε εξοντώθπκαν περίπο" 100.000 EBpaiol σε

Ρωσία και Πολωνία.

Επιστέγασμα όλπς. αuτής τπς πρωτόγνωρπς σε· έκτασπ ανά τοuς α1ώνες πολπικής δlOκρίσεων, δ1ωγμών και

εξόντωσπς αποτελε; avavtippntG το Ολοκαύτωμα των 6 εκατομμuρίων ΕΒραίων στα κρεματόρια τπς «τελικής

λύαπς» το" ναζιστ1κού καθεστώτος. Εκε; πο" ο θάνατος αποκάλuψε σε μια σχεδόν φεuγαλέα 1στορική στ1γμή το

αναρίθμπτα ονόματά tou.
Ας μπν ξεχνάμε κα1 τπν ελλnνlκή nEpimwan δ1ωγμού κα1 παράδοσπς στπ Βέρμαχτ πολλών ΕΒραίων -με προορισμό

τα στρατόπεδα σuγκέντρωσnς- από τπ μεγάλπ εΒραϊκή κοινότnτα τπς θεσσαλονίκπς κατά τπ δ1άρκεlO το" 2°' παγκο
σμίο" πολέμοu.

Η μόνπ επικράτεια στπν onoia οι ΕΒραί01 δε διώχτπκαν ποτέ ήταν αuτή τπς Οθωμανικής Αuτοκρατορίας, καθώς το

Ισλάμ (BpnaKEia κα1 των Οθωμανών) είναι "πέρ τπς σuνύπαρξnς των μωαμεθανών με τοuς μονοθεϊστικούς λαούς

τπς ΒίΒλοu. Αuτός είνα1, άλλωστε, ο λόγος πο" πολλοί ΕΒραί01 αναζήτπσαν καταφύγ1Ο στα εδάφπ τπς Οθωμανικής

Αuτοκρατορiας, ανάμεσα τοuς κα1 στον ελλαδικό χώρο, όταν στα τέλπ το" 15'" αιώνα εξαναγκάστπκαν να εγκατα

λείψοuντnν Ισπανία μετά από έναν α1ώνα σuνεχών διωγμών.
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