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بادســتانیمشتکرده،چشمهاییخشــمگین،رگهای
متــورمگردن،عضالتدرهمپیچیدهوســختدســتانشکه
پرچم کشور هزار پارهاش را محکم گرفته ،بغض در گلو مانده
خویــشرافریــادمیزد.تــااینجااوهمدرســتماننــدهزاران
هــزارهموطنــشبودکهپــسازســالهازیریوغظلــمبودنو
اشــغالوتصاحبخاکشراتابآوردن،باتمامآنچهبرایش
باقیمانــدهبهخیابانهاآمدهبود:پرچممقدسکشــورشو
جســارتیبرایاعتراض.امابرایدیدنویژگیمنحصربهفرد
اونیــازبــهدقــتزیــادینبــود.درهمــاننخســتیننــگاههم
میتوانفهمیــدکهاودوپانــدارد.اماحتیمعلولیتازناحیه
هردوپاهمباعثنمیشــدابراهیمابوثریاهمردیفدوستان
و هموطنانش علیــه تجاوزهای رژیم صهیونیســتی اعتراض
نکند.پیشازایــن،اوهردوپاویککلیهاشرادرحملههوایی
این رژیم از دســت داده بود و از اینکه جانش را از دســت بدهد
هیــچهراســینداشــت.ابوثریاجوان 29ســالهفلســطینیدر
 15دسامبرسالگذشتهجانســپردتاداغجوانیخودرابردل
کشــورشبگذارد.دررســانههایسراســرجهانعکسهایاو
بســیار اســت،گاهدرآغوشهموطنیبودتا اورابهخطمقدم
اعتراضاتودرگیریهاببرد،جاییدیگرهرآنچهرادرتوانش
باقیماندهدردســتانشریختهبودتابازوروسختیچرخهای
ویلچرشرارویزمینحرکتدهدتامباداجابماندوصدایش
درمیــانموجاعتراضیدوســتانشبــرایبازپسگیریوطن
غایبباشــد.پایــگاهخبریهاآرتصنوشــتهاســت«:تصاویر
ابوثریا هولناکنــد :ابوثریا روی ویلچر نشســته ،دوســتانش او را
هلمیدهند،همزماناوبافریادبهامریکاواسرائیلاعتراض
میکند؛ابوثریارویزمینافتاده،بهسمتحصارهاییکهنوار
غزهرااحاطهکردهمیخزد؛ابوثریاپرچمفلسطینرادردست
گرفته؛ابوثریادودســتشرابهنشانهپیروزیباالگرفته؛ابوثریا
رویدســتدوســتانشافتاده،خونتمامبدنشرافراگرفته؛
جسدابوثریارویبرانکاردافتاده:پایانداستاناو».
ارتشرژیماشــغالگردرتوجیهکشــتنابوثریادرپاســخبه
احساساتجریحهدارشدهمردمجهانگفت«:مابرایمبارزه
بــاعواملدردسرســازایجــادخشــونتدرنوارغــزهتیراندازی
کردیــم» .جملــهای کــه بالفاصلــه پــس از انتشــار ،دســتاویز
طنزپردازان رسانههای جهان شد .تظاهرات اعتراضی مردم
فلسطین پس از سخنرانی دونالد ترامپ در اوایل ماه دسامبر
کــهدرآنقــدسراپایتخــترژیمصهیونیســتیمعرفیکرد
وگفــتکــههرچهزودتــرســفارت امریــکارابهقــدسمنتقل
میکنــد.برادرابوثریادرمصاحبهباخبرگزاریفرانســهگفت:
«ابراهیــمدرســال 2008پــسازآنکــهموردهــدف آتشیک
هلیکوپتر اســرائیلی قــرار گرفــت ،پاهــا و کلیهاش را از دســت
داد.اودقایقــیقبلازاینحملهدرمرزفلســطینوســرزمین

اشغالی،پرچماسرائیلراپایینکشیدهبودوبهجایشپرچم
فلســطین را قــرار داده بــود .امــا از دســت دادن پاهایــش هم
باعث نشد ،عقب بنشــیند .او هر روز تنهایی میرفت لب مرز
ومبــارزهمیکرد».ابوثریــادرســال 2016درمصاحبهباپایگاه
خبریشــهابنیوزگفتکهبرایگذرانزندگیاشماشینها
رامیشویدوبزرگترینآرزویشایناستکهبتواندبهخارج
ازفلسطینبرودوپایمصنوعیبرایخودشتهیهکندوبازبه
وطنشبرگردد.پسازانتشــاراینمصاحبه،گروهیایرلندی
بهنامدوســتانفلســطیندروبسایتشــانفراخوانیمنتشر
کردنــدوبهجمعآوریپولبرایخریــدپایمصنوعیبرایاو
پرداختند؛آرزوییکهباشهادتاودرزمیندفنشد.اودریکی
از ویدئوهایی که از اعتراضاتش پخش شــده اســت ،میگوید:
«اینجاسرزمینماست.ماازآندستنمیکشیم.امریکاباید
ادعــایخودرادربــارهخاکماپسبگیرد».وزارتبهداشــت
فلســطینتأییدکرد،ابوثریادرشــهرغزه،بــاگلولههایارتش
رژیمصهیونیســتیبهشــهادترســید.شــاهدانکشتهشدن
ابوثریا گزارش دادهاند که پس از پرتاب گاز اشــکآور ،او از روی
ویلچرش بــر زمین افتاد و روی ســنگالخهای اطــراف غلتید.
تصاویری که پس از شــهادت او در میان شبکههای اجتماعی
دستبهدستمیچرخید،مردمجهانراخشمگینکرد.
ناصــرعطــا،روزنامهنگاریکــهدرقدساشــغالیزندگی
میکند،بالفاصلهپسازشهادتابوثریادرصفحهتوئیترخود
نوشت«:کشتنابوثریاآنقدردردناکبودکههیچبعیدنیست
شروعانتفاضهجدیدباشد.مردمکشتهشدنابوثریاراباکشته
شــدن محمد الــدوری که انتفاضــه ســوم را رقم زد ،مقایســه
میکنند».محمدالدوریپسربچهای 12سالهبودکهنیروهای
رژیم صهیونیســتی طی اعتراضات مردم فلســطین در سال
 ،2000او را کشــتند .پــس از آن خیــل اعتراضــات و انتقــادات
مردمی درسراسرجهانمقامهای این رژیم را احاطه کرد .اما
واکنشدولتاســرائیلچهبود؟انکارونفینقشنیروهایش
درکشتناینکودک12ساله.
ابوثریادریکیازمصاحبههایشباگروهدوســتانایرلندی
فلســطین گفته بود« :لطفاًبــه معلولیت من نــگاه نکنید ،به
کارهــایبزرگیکهانجاممیدهمنگاهکنیــد.منهرگزناامید
نمیشــوم.دنیابهپایاننرســیدهوزندگیادامهدارد».یکیاز
معترضانفلسطینیدربارهآنروزمیگوید«:روزجمعهبود.
مابرایدفاعازســرزمینمانبهخیابانهاآمدیم.همانکاری
کهپدرانمانمیکردند.اماارتشاســرائیلشدیدترازهمیشه
بهماحملهکرد.هیچرحمینداشتند.اسلحههایشانراگرفته
بودندبهســمتماومدامشــلیکمیکردند.آنلحظهمدام
بــهابوثریــافکرمیکردم.هرچهســراغشرامیگرفتمکســی
نمیدانست کجاســت .صدای انفجار بمب ،بوی سوختگی،
گردوخاکیکهتویهوامعلقشــدهبود.میدانیدمنعاشــق
ســینما هســتم .نظیــر ایــن صحنههــا را فقــط در فیلمهــای
هالیوودیدیدهام.داشتممیدویدمتابهکمککشتهشدگان

ناصر عطا ،روزنامهنگاری که در قدس
اشغالی زندگی میکند ،بالفاصله پس
از شهادت ابوثریا در صفحه توئیتر خود
نوشت :کشتن ابوثریا آنقدر دردناک بود
که هیچ بعید نیست شروع انتفاضه جدید
باشد .مردم کشته شدن ابوثریا را با کشته
شدن محمد الدوری که انتفاضه سوم را
رقم زد ،مقایسه میکنند.
وزخمیهــ ابروم،کهابوثریارادیــدم.باآنبدننصفهوخونی
کهتمامبدنشراســرخرنگکردهبود،افتــادهبودرویزمین.
چشــمان من بر اثر پرتــاب گاز اشــکآور واضــح نمیدید .اما
بازهمفهمیدمکهتمامکردهاســت.ابراهیمدوســتمابود.
گاهیماازاعتراضاتناامیدمیشــدیم،امااوهمیشهامیدوار
بود،میگفتباالخرهروزیهمینســنگهاانتقامماراازاین
اشغالگرانمیگیرد.اماحیفکهدیگرخودشنیستتاشاهد
موفقیتماباشد».زندگیابوثریاازیکتراژدیهیچکمندارد.
اوروزیمیهمانشبکه«فلسطینتیوی»بودتادربارهخشم
مردمفلسطینازتصمیمترامپصحبتکند.اینمصاحبه
بامرگاوناتمامماند.اینشبکهتلویزیونیباشروعتظاهرات
اعتراضیمردم،مصاحبهایکوتاهبااوکردهبودواوهممکرراً
تأکیــد میکــرد که هدفــش این اســت کــه همــواره در تمامی
مبارزات،پیشروینیروهایمعترضباشــد.قراربوددرادامه
اینمصاحبهکهدرخانهابوثریاانجامشدهاست،تیمیازاین
شــبکهتلویزیونیهمراهابوثریاباشندتادربارهوجوهمختلف
اعتراضاتگزارشهاییبرایمردمسراسرجهانتهیهشود.
ابراهیــم تنهــا شــهید حمــات خونیــن آن روز رژیــم
صهیونیســتیبــهمــردمفلســطیننیســت.جــوان 31ســاله
دیگریهمبهنامیاسرسوخاردرهمیندرگیریهاشهیدشد
تاداغهموطنانشراسنگینترکند؛البتهگفتهمیشوددست
کــمســهنفردیگرهــمجــزوشــهدایآنروزهســتند.روزنامه
ایندیپندنتدرگزارشینوشتهاست«:پسازجنگخاورمیانه
درسال 1967اسرائیلکنترلبیتالمقدسشرقیرابهدست
گرفتوبعدترباگســترششهرکســازیهاوبازیرپاگذاشتن
قوانینبینالمللیگامبهگامبهتوسعهاراضیاشغالینزدیک
شــد.بیشازیکدههاســتکهاســرائیلغزهراباممنوعیتو
تحریمروبهروکرده اســتوبهانهاشهمبرای انجام اینکار،
مبارزهباسیاستهایگروهاسالمیحماساست».

