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 2018-6-23تاريخ المقابلة 

 

 :الرسالة نص

، إنسانيةكانت مهمتها طوعية  إخالص، فقد بكلواجبها  واجتهاد لتؤّديكانت ابنتي رزان مسعفة ميدانية عملت بجد 
 .سوى فلسطين جهة ألي يال تنتمهي و  أة لقاء عملها هذا،مكافو أراتب لم تتلق أّي 

ومن أجل  ،-فلسطين-من أجل وطنها األم  وبشبابهاقد ضحت بحياتها ف ؛لم تترك ابنتي أي جهد لمساعدة شعبها
 .إخوانها وأخواتها الجرحى

تتمتع بالحماية  كممرضة وأنها ،أنها تؤمن بالحق في المقاومة السلمية ؛كانت الرسالة التي أرادت إيصالها إلى العالم
، بما حميها االتفاقيات الدوليةكما ست فها األبيض هو سترة مضادة للرصاص،أن معط ولطالما كانت تعتقد، الدولية

وفي  ،قات الخطرالتي تمنح الحماية للممرضات والموظفين الطبيين في أو  ،من اتفاقية جنيف 21في ذلك المادة 
 مناطق النزاع.

أمي! المعطف األبيض الذي  ي يافي كل مرة تقول لي "ال تخاف هاولكنّ  ي وخوفي عليها،ما أعربت عن قلق أنا كثيرا  
كانت و  إنقاذ المدنيين الجرحى على الحدود هو جزء ال يتجزأ من واجبي! أرتديه سوف ينقذني من أي ضرر! إنّ 

أقيم على الحدود الذي  ،ميدانيالمستشفى الإلى  وإيصالهم ،المصابين تعمل على مساعدةوف سإنها  تقول لي
، ممن ة إلى إخوانها وأخواتها المصابينتقديم اإلسعافات األوليأخذت على عاتقها وقد الشرقية لمقاطعة خان يونس. 

 قنابل الغاز المسيل للدموع.ب أو بالرصاص قوات االحتالل أصابتهم

الذنب الذي ما  !بهذه الطريقة الوحشية؟ ليتّم قتلهاما نوع الخطيئة التي ارتكبتها  !اذا تم قتل ابنتي بقسوة؟لم !هللا يا
ا اقترفته على أيدي جنود  مصابينالمدنيين البحث عن ت كانت ، بلجنود االحتالل على؟ ابنتي لم تقذف حجر ا واحد 
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عليها باسم "يا مسعفة  ن ينادو  ، وكانواابنتي لم تشكل تهديدا  لهمأن فهم يعرفون جيدا   االحتالل أّما جنود. االحتالل
  جعي!!!ر العودة" ارجعي ...ا

 !!حتى هذه اللحظة ال أستطيع أن أصدق عينيّ  !ما القانون الذي يضفي الشرعية على قتل ابنتي؟أنا أتساءل؛ 
كانت دائما تواجه خطر ا في إنقاذ الجرحى. لكنها لم تتخل عن مهمتها اإلنسانية. هناك حقيقة واحدة يجب أن نكون 

على  وأطلقها متظاهرون غير مسلحين. والدليل ،جميعا  على دراية بها: لقد كانت احتجاجات مسيرة العودة سلمية
 روح.لم يصب أي جندي إسرائيلي بج ؛مارس 30هو أنه منذ  ذلك

، . نحنا  فردي ا  حقنا في العودة إلى وطننا األم، وهو حق جماعي وليس حقالِحراك السلمي من أجل سوف نستمر في 
بنيت  ، وهي دولةاإلسرائيليون إن لهم دولتهم الخاصة بينما يقول، لنا الحق في العيش في دولة مستقلة. ن و يالفلسطين

  !ت ال أصدق ذلك!ما زل !على أرضنا المحتلة. أخذوا ابنتي مني!

 الحديثعلى  إسرائيل يستمر اإلسرائيليون في إزهاق أرواح الصحافيين والطبيين والمساعدين الطبيين! كيف تجرؤ
بينما كانت تقضي على حياة الشباب والمسنين على حد  ،على المطالبة بالسالم ! كيف تجرؤ؟عن حقوق اإلنسان

أي م ترتكب . لتم قتل رزان عمدا   !تلت ابنتي بدم بارد؟أين كانت قوانين الشرعية والحماية الدولية عندما ق   !سواء؟
 فلسطينية. سوى أنهاخطيئة! 

بنتي التي بتهمة قتلها الإسرائيل  في محاكمةهو مساعدتي  ،منبر دولي على رسالتي رئتإذا ق  كل ما أتوق إليه 
تتم محاكمة يجب أن  خذوا لي حقي من إسرائيل، !!ثوب زفاف أبيض بدال  من كفن أبيضبرؤيتها في  ت  م  ل  طالما ح  ل

قتلت بدم  التيروزان  ابنتيبحق  على وجه الخصوص، و كافة ضد المدنيين معلى جميع جرائمهوقادتها إسرائيل 
 .وبدون رحمة بارد
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