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π™ƒ∞∏§
άλλη, αγωνιάς µήπως αυτό που πράττεις υπονοµεύει, ή θα µπορούσε να υπονοµεύσει,
αυτές τις αξίες. ∆εν µπορεί να µην αγωνιά ένας άνθρωπος που καλείται να προκαλέσει
πόνο σε έναν άλλο. Είναι αυτό πολυτέλεια;
∆εν θα το έλεγα. Η ενστικτώδης αντίδραση
είναι να ξεχάσεις πως ο αντίπαλός σου είναι
επίσης άνθρωπος και να κυνηγήσεις το δικό
σου, ανθρώπινο, συµφέρον. Αλλά θα ήµουν
πολύ δυστυχής αν επέτρεπα στον εαυτό µου
να λησµονήσει πως πάνω από όλα είµαι άνθρωπος και να ενεργήσω µόνον υπό το βάρος των διαφόρων ταυτοτήτων µου: Είµαι
Παλαιστίνιος, είµαι Aραβας, είµαι Μουσουλµάνος, είµαι Ιεροσολυµίτης – τιµώ τις
ταυτότητές µου, αλλά θεωρώ πως θα ήταν
τραγικό να τους επιτρέψω να υπερσκελίσουν
την πρωταρχική µου ταυτότητα, αυτήν του
ανθρώπινου πλάσµατος. Νοµίζω πως αν επιτρέψω στην ταυτότητά µου ως µουσουλµάνου να υπερισχύσει, τότε θα γίνω έρµαιο δυνάµεων που δεν είναι στον έλεγχό µου και
θα πάψω να είµαι κύριος του εαυτού µου. Είναι πολύ θλιβερό όταν συµβαίνει αυτό, ισοδυναµεί µε θάνατο».

E¯ÂÙÂ ÂÈ ˆ˜ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È
ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÂ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ Î·È
Ì‡ıÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î¿ıÂ
Ï·Ô‡. ¶ÔÈ· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÂÎÙÈÎ‹ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ;
«Νοµίζω πως η κάθε πλευρά αποδίδει
στην άλλη κακές προθέσεις. Ενώ η κατάσταση είναι πολύ πιο τραγική, µε την έννοια ότι
η κάθε πλευρά αισθάνεται υποχρεωµένη να
ενεργεί όπως ενεργεί, και ότι δεν υπάρχει
αρκετή κατανόηση για τον πόνο του άλλου.
Πρόκειται για ένα κοινωνικό µοτίβο που είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Εκείνο που
απαιτείται είναι µια δραστική παρέµβαση
στο επίπεδο της ηγεσίας και από τις δύο
πλευρές. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ηγέτες
που βλέπουν µακριά».
√È ÂıÓÈÎ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È
ÛÂ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ì‡ıÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë
Â›ÛËÌË IÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙ·
Û¯ÔÏÂ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ.
¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ˆ˜ ÔÈ ÓÂ·ÚÔ› πÛÚ·ËÏÈÓÔ› Î·È
¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜
ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ì‡ıÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó
ÎÏËÚÔ‰ÔÙËıÂ›;
«Oχι, κι αυτό είναι το πρόβληµα. Μεγαλώνοντας τείνουµε να υιοθετούµε διάφορες ιδέες, ιδεολογήµατα και µύθους χωρίς να τα
αµφισβητούµε και ενσωµατώνουµε το ψυχολογικό αφήγηµα του λαού µας. Πρέπει να
διαθέτει ένας νέος µεγάλη αυτοπεποίθηση
για να βγει από αυτόν τον κύκλο, να αρχίσει
να θέτει ερωτήµατα και να αποδοµεί τις ιστορίες µε τις οποίες µεγάλωσε».

¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ Ó·
‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·Ïfi ÙÈ˜
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜
ÙÔ˘˜;
«Αν συµφωνήσουµε σε ένα µοντέλο συνύπαρξης, τότε νοµίζω πως θα καταφέρουµε µε

κτικό έλεγχο στην περιοχή. Οι άνθρωποι
στη Γάζα δεν µπορούν σχεδόν ούτε να ανασάνουν χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του
Ισραήλ».

τον καιρό να διαχειριστούµε τις διαφορετικές µνήµες και να αρχίσουµε να βλέπουµε
το παρελθόν ως αυτό που είναι: παρελθόν. Ο
µόνος τρόπος να το ανταγωνιστούµε είναι
προσφέροντας προοπτικές για καλύτερο
µέλλον. ∆εν µιλάω για λιγότερη Iστορία, αλλά για περισσότερο µέλλον».

E¯ÂÙÂ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô Ï·fi˜
Û·˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÂ
ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ¤Ó·
ÔÏÈÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË
Î·ÙÂ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ
Ï·ÙÊfiÚÌ·;
«Αν αυτό συνδυαζόταν µε την προοπτική
για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος µε
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήµ, µε
το δικαίωµα της επιστροφής να αφορά αποκλειστικά και µόνον εδάφη εντός των συνόρων αυτού του ανεξάρτητου παλαιστινιακού
κράτους, µια πρόβλεψη για αποζηµιώσεις, µε
το σταθερό όραµα για τη δηµιουργία µιας δηµοκρατικής, ανοιχτής κοινωνίας σε ένα κράτος που θα σέβεται τους θεσµούς, θα εργάζεται
για τη διαφάνεια και θα προασπίζεται τις αρχές της δηµοκρατίας, θα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια... τότε ναι, ένα πολιτικό σχήµα που θα κατέβαινε µε αυτό το πρόγραµµα
θα κέρδιζε τις εκλογές. Αλλά πρέπει οι προοπτικές που περιέγραψα να υπάρχουν».

∆fiÛÔ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË fiÛÔ Î·È ÛÙÔ
πÛÚ·‹Ï, ÔÈ ËÁÂÛ›Â˜ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó
ÈÛ¯˘Ú¤˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ, Ò˜
ÌÔÚÂ› Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ÚfiÔ‰Ô˜;
«Παρ’ όλο που ο Oλµερτ και ο Αµπάς µοιάζουν σήµερα µε αυτό που ορισµένοι θα περιέγραφαν ως πολιτικοί νάνοι, θα µπορούσαν να µεταµορφωθούν σε πολιτικούς γίγαντες. Μπορούν να µπουν σε ένα δωµάτιο και
να φτιάξουν µια “βόµβα”: Αν συµφωνούν όσον αφορά την εικόνα που έχουν για το µέλλον των λαών τους µπορούν αρχικά να συνυπογράψουν ένα χαρτί που θα περιγράφει µε
ακρίβεια τα βασικά σηµεία µιας οριστικής
συµφωνίας. Eπειτα να προκηρύξουν και οι

δύο εκλογές, ζητώντας τη λαϊκή εντολή προκειµένου να υλοποιήσουν τις αµοιβαίες δεσµεύσεις τους. Πιστεύω πως αν πάνε στις
κάλπες στη βάση µιας πλατφόρµας που θα
έχουν συνυπογράψει, τότε θα επανεκλεγούν. ∆εν τους σταµατάει τίποτα. Τίποτα».

£ÂˆÚÂ›ÙÂ ˆ˜ Ë πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ‰‡Ô ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ.
¶Ò˜;
«∆εν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν τρόποι. Για την ώρα έχουµε ακόµη την ευκαιρία
να συζητάµε αυτή την προοπτική, αλλά φοβάµαι πως τα περιθώρια στενεύουν. Με αρκετή φαντασία και βούληση από τις δύο
πλευρές, νοµίζω πως θα µπορούσαµε να οικοδοµήσουµε κάτι πολύ σηµαντικό στην Ιερουσαλήµ. Θα πρέπει να εργαστούµε από τη
βάση προς τα πάνω, δηλαδή να εξετάσουµε
τις διοικητικές δοµές, να δούµε σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές
υπηρεσίες και όργανα για να καλύπτουν τις
ανάγκες των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων, σε ποιες περιπτώσεις µπορούµε να έχουµε κοινές ή συντονισµένες υποδοµές
κ.λπ. Προκειµένου η Ιερουσαλήµ να είναι ενιαία και ανοιχτή θα άξιζε να ισχύει ένα ειδικό καθεστώς γι’ αυτή την πόλη, στο πλαίσιο
δύο ανεξάρτητων κρατών».
∏ ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ÛÙÚ·ÙˆÙÈÎ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË
Î·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ
ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·fi ÙË °¿˙· ¤ÌÔÈ·˙·Ó ·Ú¯ÈÎ¿
ÂÏÈ‰ÔÊfiÚÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜.
∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÔÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ
Â˘ı‡ÓË˜ Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Î·È ÔÈÔ Ë
·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿;
«Εγώ ποτέ δεν στήριξα σε εκείνη την απόφαση ελπίδες, ακριβώς γιατί ήταν µονοµερής. Hταν φανερό πως δεν θα είχε συνέχεια,
γιατί όπως σωστά και έγκαιρα είχε επισηµάνει η παλαιστινιακή ηγεσία, δεν προηγήθηκε συµφωνία µεταξύ των δύο πλευρών. Eπειτα, αν δεις σήµερα την κατάσταση, ενώ το
Ισραήλ δηλώνει πως έχει αποχωρήσει από
τη Γάζα,στην πραγµατικότητα ασκεί ασφυ-

∂›Ó·È ÔÏÏÔ› fiÛÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ Ë
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË ¤¯ÂÈ
ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ – ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ
ÔÌÔÊ˘ÏÔÊ›ÏˆÓ. ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ˆ˜ ·˘Ùfi
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹
Î·È ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂ ÙÔ πÛÚ·‹Ï;
«Oχι, δεν σχετίζεται µε την κατοχή. Είναι
πρόβληµα που σχετίζεται µε την αραβική
µουσουλµανική κουλτούρα, µια κουλτούρα
συντηρητική που δεν δείχνει σεβασµό στα
δικαιώµατα των γυναικών και των οµοφυλοφίλων. Πάντως η κατάσταση στα παλαιστινικά εδάφη είναι καλύτερη από αυτήν που επικρατεί σε διάφορα αραβικά κράτη. Βέβαια
έχουµε πολύ δρόµο µπροστά µας. Τα πράγµατα δεν αλλάζουν από τη µια µέρα στην άλλη. Εδώ, είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος της
παιδείας, προκειµένου να καταφέρουµε να
οικοδοµήσουµε µια ανοιχτή κοινωνία. Είµαι
πάντως πεπεισµένος πως ο αγώνας για την
ελευθερία δεν µπορεί να είναι µόνον εθνικός – πρέπει από τη µία να τιµάς και να προάγεις το σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα
και από την άλλη να αγωνίζεσαι για τα πολιτικά δικαιώµατα του έθνους. Ταυτόχρονα. Αν
προτάξεις το ένα σε βάρος του άλλου, για παράδειγµα τον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία σε βάρος του αγώνα για την προσωπική ελευθερία, πολύ συχνά καταλήγεις να
ζεις σε ένα φασιστικό κράτος ή σε ένα αυταρχικό καθεστώς».

E¯ÂÙÂ ÔÙ¤ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÔÈ
ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ
¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÂ ¿ÏÏ·
Ì¤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ
¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ
πÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·Ìfi Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ;
«Oχι µόνο την αναπαράγουν, αλλά τη µεγεθύνουν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική µου εµπειρία. Eχει τύχει πολλές φορές
να βρεθώ στο εξωτερικό για να πάρω µέρος
σε εκδηλώσεις µε Ισραηλινούς συνοµιλητές.
Και διαπίστωνα πως οι Aραβες και οι Εβραίοι που ζουν σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο
εχθρικοί µεταξύ τους από ό,τι είµαστε εµείς,
Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί, που ζούµε σε
αυτόν τον τόπο. Και σε τέτοιες περιπτώσεις
έχω πολλές φορές ζητήσει από τους ανθρώπους να τα βρουν µεταξύ τους, ώστε να είναι
σε θέση να προσφέρουν σε εµάς που ζούµε
εδώ αληθινή υποστήριξη και βοήθεια στον
αγώνα µας να κάνουµε ειρήνη».
Βιβλία του Σάρι Νουσέιµπε: «No Trumpets,
No Drums: A Two-State Solution of the IsraeliPalestinian Conflict» (εκδ. «Hill & Wang»),
«Once Upon a Country: A Palestinian Life» (σε
συνεργασία µε τον Anthony David, εκδ. «Farrar,
Straus & Giroux»).

