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  بحث آزاد

  ؟ ستيمسئول شكست ك . ن و جهان عربيفلسط
  )يكياست و مطالعات استراتژيپژوهش درباره س ينير مسارات، مركز فلسطيمد( يالمصر يهان: نوشته 

 يترجمه بهروز عارف

عرب ها در  يموضع رسم يفير كيياز تغ يحاك ،سپتامبر ٩در  روز  »جامعه عرب«اجالس 

رابطه  »يساز يعاد«بحث درباره  يارب ينشست يجامعه عرب با برگزار. ودن بيمورد فلسط

دارد و  يميقد يشه اين تحول نگران كننده ريا. ل مخالفت كرديو اسرائ يامارت متحده عرب

   .ك استيت آن شرين در مسئوليفلسط يرهبر

  

ت يا مسئولين حد  خراب شده است؟ آين تا ايعرب ها نسبت به مسئله فلسط يسمل، موضع ريبه چه دل

متحدكننده و وجود  يطرح عربك ي ن فقدانآل يكه دل نيهاست؟ مگر ا ينيآن با فلسطرو به زوال رفتن 

فا ين نقش را ايكردند ا يكه تاكنون كوشش م باشد يم هائيرژ يدر پ يرهبر پس از سقوط پ يكشور عرب

ل كرده و نقش يرا تسه يظهور دوران تسلط عربستان سعود  ،ن وخامتيب اين ترتيا بديآ ؟  كنند

  ؟ م كرده استيرا تحك) يعربحده امارات مت يعني(كوچك  يكشورها

 

اسلو  يق مذاكره با چشم انداز قراردادهاياز طر ين از هنگام تدارك راه حليفلسط يبدترشدن موضع رسم

ژه بعداز جنگ ين به ويفلسط يول فشار عرب ها بر رهبرعمدتا محصن انحطاط يا. شروع شد) ١٩٩٣(

ستگاه سوار شوند يش از ترك اي، درست پياسينان را مجبور كردند به قطار راه حل سياست كه  ا ١٩٧٣

 ين هايسرزم ين بر رويك دولت فلسطيجاد يرا با طرح ا يبخش يو برنامه بازگشت پناهندگان و آزاد

  .كنندن يگزيجا ١٩٦٧ ياشغال
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  ه گذاريپا ي، روز١٩٦٧

  

 ياز خرابك سلسله ي ياست كه عنصر موسس برا )١( ١٩٦٧، شكست ژوئن يف عربحران انيشه اير

كردن آثار جنگ محو يبرا يش فرموليدايجعه بار، پفا يامدهاين پيجه اينت. باشد يموضع مشترك م يها

 ين نميئله فلسطبود كه به مس) ٢٩٦٧ نوامبر ٢٢(لل ت سازمان ميامن يشورا ٢٤٢رفتن قطع نامه يو پذ

ن ها،  به يدرصد سرزم ٧٨ يل بر رويجاد دولت اسرائيا يعنيمناقشه  يشه هاين قطع نامه ، ريا. پرداخت

سازمان ملل  يمجمع عموم ١٨١قطع نامه ن مصوبه، يا بين ترتيبد. ن  را انكار كرديضرر مردم فلسط

  يخين تاريدرصد خاك فلسط ٤٤ يجاد دولت عرب بر رويكه ا ميدر مورد تقس) ١٩٤٧نوامبر  ٢٢(متحد 

حق  يدرباره برقرار  يمجمع عموم ١٩٤و قطع نامه  »هوديدولت «درصد  به  ٥٥ يرا البته با اعطا

 ٣٤٨و  ٢٤٢قطع نامه  ت كهين واقعيابه رغم . زد يبازگشت و جبران خسارت پناهندگان را دور م

فشار عرب ها بر ، پرداخت ينم نيلل به مسئله فلسطت سازمان ميامن يشورا) ١٩٧٣مصوبه سال (

   .افتيبا شدت روزافزون ادامه  آن ها رفتنين جهت پذيرهبران فلسط

  

 يملالت يجاد تشكين جهت ايبخش فلسط يشنهاد سازمان آزاديان   با پينيموضع فلسط يدگرگون

 يآغاز نشد؛  و نه حت  ١٩٧٤زادشده، در سال آن يت در مورد هر وجب سرزميصالح يدارا خودمختارِ

. نشدز شروع ين ١٩٦٧ ين  در مرزهايس دولت فلسطيبوط به تاسمر ب برنامهيبا تصو ١٩٨٨در سال 

اجازه  دن به هدف ، هر زمان كه تناسب قوايو قدم به قدم جهت رس يجيتدر كرديباالخره، رو

ن يكه ا است ن برداشتيا شه انحراف، عمدتا درير. خ استي، قاعده تار  را ندهد  يشتريب يدستاوردها

با نشان دادن بالعوض،  ياز هايو ارائه امت ا اطاعت از مذاكراتيو  يرح ملطاز  انصراف كار بدون 

توان به راه حل قابل  يم يچ اعمال فشاريق مذاكره  و بدون هين گمان كه از طرينمونه و با ا يفتارر

در راه تحقق همه دهد  يامكان ماست كه  يكه اعمال فشار تنها شكل يدر حال. ستيد، ممكن نيقبول رس

  .ش رفتيبه پ هدف ها
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و  يستيونيد كه جنبش صهندرست كه گمان كننا يه دركيه  برپاركق مذاياز طر يتادن در دام راه حلاف

 يحاضر به قبول سازش روها باشند،ين وازنر تييها قادر به تغ ينيطن كه فلسي، بدون  اليمظهر آن اسرائ

سوق داد تا  يدر پ يپ يازهايخواهد شد، ما را به دادن امت نين فلسطيم سرزميدر مورد تقس يخيتار

  .رنديق مذاكرات را بپذياز طر يدشمنان مان راه حل

  

  نهيهز يب يال، برنده ياسرائ

 

 يسازمان آزاد  به وابسته ينيفلسط يمل ير شدند در چارچوب ابتكار صلح  كه شورايها ناگز ينيفلسط

ن يند، بدون اريت را بپذيامن يشورا ٣٣٨و  ٢٤٢ب كرده بود، قطع نامه يتصو ١٩٨٨ن در يبخش فلسط

 ١٩٤و  ١٨١ يگر از جمله قطع نامه هايد يقطع نامه ها يهماهنگ كنند و حت ياديبن يكه با طرح مل

رح بخش و بازگشت را با ط يرنامه آزادگر، بيبه عبارت د. رنديسازمان ملل متحد را بپذ يمجمع عموم

رد، بدون كسب كرا  خودت ياسلو، حق موجود يل در چارچوب قراردادهاياسرائ. دولت معاوضه كردند

ن را به چشم آت شناسد و يجاد دولت شان را به رسميان، از جمله حق اينين كه در مقابل، حقوق فلسطيا

  .نده مذاكرات محول كردنديانداز آ

  

ها بوده و  ينيفلسط  يعرب ها، مقدم بر انحطاط رسم يدهد كه انحطاط رسم ين نكات نشان ميهمه ا

ان بدتر هم ينيانحطاط فلسط. ت استيو قابل محكوم بد يانحطاط امر. كند يه ميرا توج ي، اول يدوم

ن ياسلو اوج ا يقراردادها يامضا. رساند يب ميها آس ينيفلسط يرا كه بر حقوق و منافع اساسيز ،هست

  .رود يشمار مانحطاط به 
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بخش  يجاد سازمان آزاديم به اين، تصميفلسط يبا دادن شعار آزاد يعرب يدر آغاز، حكومت ها

، در اجالس ١٩٦٧از سال  پس ؛و بازگشت گرفتند يبخش يه برنامه آزاديبر پا) ١٩٦٤در سال (ن يفلسط

نه (ه كرده بودند يتوصطوم كه جمال عبدالناصر و خار ديب رسيبه تصو يا» سه نه«رهبران در خارطوم 

 بهبر حذف آثارتجاوز  يمبن يسپس از خواست جمع). لياسرائ يرسم يو نه شناسائ ي، نه صلحيمذاكره ا

 )١٩٧٣(ر كنفرانس ژنو ينظ ين الملليب يكنفرانس هادر چارچوب  يعرب يراه حل  جمع يجستجو

موسوم به (ل يصلح مصر و اسرائ ك جانبه، مانند قرارداديصلح  يبه قراردادهان كه ياش از ي، پدنديرس

سپس . برسند نيفلسط يم با طرح خودمختارين تسليبر ا يو كوشش در الپوش) ديويقرارداد كمپ د

، ابتكار صلح سرانجام   .ديرس) ١٩٩٤عربه در سال  يواد(مان صلح اردن ياسلو و پ ينوبت قراردادها

ز در آن ين نيفلسط يربود كه رهب عرب ها يچشم پوش احلن مريتر ياز اساس يكي) ٢٠٠٢(اعراب 

  .مشاركت كرد

 

كه  يمتعادل مطرح شد، در حال يراه حل جمعك ي ي،  تحت نام جستجو٢٠٠٢در سال  يصلح عرب تكاربا

ك مرحله ين ابتكار عمل فقط يجه اين راقبول داشت، در نتآماده شده بود و نه آآن  يل نه براياسرائ

بود كه در  يهائ ين طرح، پرداختن تاوان گناه سعوديشنهاد ايهدف از پ. از بوديدر جهت دادن امت ياضاف

وجود  يسعودشهروند  ١٥ر ، ينفر درگ ١٩ن يدر ب(سپتامبر شركت كرده بودند  ١١ يسوءقصدها

ل يكامل با اسرائ يساز يو عاد يرسم ياسائا شنجامعه عرب را مجبور كرد ت يعربستان سعود. )داشت

مان درباره يك پيو  ١٩٦٧اشغال شده در سال  يعرب ين هاين كشوراز سرزمآ ينيدر مقابل عقب نشرا 

مورد قبول در مورد مسئله پناهندگان، كه در واقع احاله سرنوشت پناهندگان به راه حل عادالنه  و 

ل شارون، يد ابتكار صلح عرب، آريئاست كه روز بعد از تايار گوين نكته بسيا. نديتدارك ب را ل بودياسرائ

اسر عرفات ين حمله كرد كه به محاصره  يالت خودگردان فلسطيل به مقر تشكير وقت اسرائيوز نخست

بخش  يه سازمان آزاديعل ١٩٨٢كه تجاوز سال  يو سرانجام قتل او ختم شد، درست همان طور

  .ل و مصر رخ داده بودين اسرائيمعاهده صلح ب يك سال پس از امضاين در لبنان يفلسطط

 

  منطقه يآشوب ها
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از  يد تعداد مشخصياسلو، با يگذشته و از جمله پس از قراردادها يسال ها يدرك رخدادها يبرا

در سال (ت ي، تجاوز عراق به كو)١٩٨٠-١٩٨٨(عراق -رانياز جنگ ا. كرد يبررسمهم را   يدادهايرو

 يام، سه حمله نظ»ديانه جديخاورم«جاد يو خواست ا) ٢٠٠٣در سال (سپس اشغال  خود عراق ) ١٩٩٠

و  ياهال ي، جابجائياستعمار يها ي، شهرك سازيساز يهوديگسترش ، تداوم اشغال با هل به غزياسرائ

ز به آن يرا ندر اجالس سران عرب ها  يدر پ يپ يد تالش هاي، كه بايطرح الحاق در كرانه باختر

به كه  يبه نحورا   يا وارونه ساختن ابتكار صلح عربي يدگرگون ن بود كه باين تالش ها ايت اين. افزود

. كندمقدم ن ها ياز سرزم ينيبر عقب نشروابط را  يساز يعاد صلح ،رفتن يپذل به ياسرائ ق يتشوبهانه  

 .ش گرفتيسخت در پ يه ايل روين نكته رخ داد و اسرائيادرست عكس 

  

ابتكار صلح است كه فقط به وارونه كردن  يرات آن ها به صورتين و تاثيامارات و بحر يم هايخطر تصم

را يشود، ز يمحدود نم ،رديصورت گ ينيش از عقب نشيل پياسرائ يو شناسائ يساز يعاد كه يبه صورت

ن امر چنان يا. ل انجام شده استياسرائ ينيدر مورد عقب نش يچ چشم اندازيم ها بدون هين تصميكه ا

ل يز تعهد اسرائيدگان و نها، مسئله پناهن يان اشغال، توقف مستعمره سازياز پا يروشن است كه صحبت

به دست » ان روابطساز يعاد«كه  يدر واقع، تنها نكته ا. ستيان نين، اصال در مينسبت به دولت فلسط

ن اقدام ها را يبه عالوه، ا. شده بود يعملگر يل ديو به دال  ق الحاق است كه به هر صورتيآوردند، تعو

ل ثبت كرده اند ، كه به منزله ياسرائ/نيدر مورد حل مسئله فلسط) ٢( نش دونالد ترامپ يدر چارچوب ب

جاد يا يو ائتالف عرب يساز يدر واقع، عاد. ل استياسرائ يدستورات راست افراطكا و يط آمريد شراييتا

  .ل خواهد كرديرا تسه» ل بزرگياسرائ«

  

  اسلو يقراردادها خروج از
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ش يروابط پ يساز يو عاد يرسم يداده و تا شناسائ يازهائيها در گذشته امت ينيت كه فلسطين واقعيا

 يعاد يدان را برايم تاند اسلو را امضا كرد يكند،  قراردادها يه نميتوجهمان راه را ادامه رفته اند، 

د ند كه مدت ها بوق مذاكره دل بستياز طر يقرارداد ن حال كه دائما بهيعرب ها باز كند، در ع يساز

شه كرد و نه راه حل يكشمكش را پ تيهدااست يل سياسرائ .را اعالم كرده بود ل مرگ آن ياسرائ

است يل متحول شدند و سياسرائ/ل در دوران ترامپ يكا و اسرائيكه مواضع آمر يتا زمانرا،  مناقشه 

به  ين تنها راه حل عمليل شد كه پس از ايعمل انجام شده در محل تبد ل يتحم استيل به سياسرائ

 .ديآ يحساب م

  

ن را آن كه يا يبرا -ان دهدين كه بر اشغال پايبدون ا –است » صلح در مقابل صلح«اهو، يورد زبان نتان

ن به يامارات و بحر در موردن روش  يبالد كه ا يبه خود مو  عوض كند، » ن در مقابل صلحيزم«با شعار 

كه  يسئله روز است در حالد كند كه طرح الحاق هم چنان ميرفته كه تاكش يآن جا پده و تا ير رسثم

 يگر، عاديبه عبارت د .امارات خشك نشده بود -لياسرائ-االت متحدهيهنوز جوهر قرارداد سه جانبه ا

 يخيمناقشه تار يل برايرا به قبول  راه حل اسرائ» سازان يعاد«ا زود ، ير ي، ديرسم يو شناسائ يساز

 .سوق خواهد داد

  

ه بر مشاركت يبا تك ينين، وحدت قدرتمند فلسطينابودكننده آرمان فلسطن اقدامات يمقاله با ا يبرا

ما  ياست ما، نهادهايما، س يرات كامل برداشت هاييد  كه موجب تغيجد ينش و استراتژيك بيو  يواقع

 .است يما شود، ضرور ياسيو كاركنان س

  

 ياتحاد و مقاومت توده ا و نه برافراشتن پرچم ،الت خودگردانيتشك يا نابوديد به انحالل  ينه تهد

 يم، از شناسائيقرارداد اسلو آماده كن يت هايدوداز مح ين را جهت خالصيد زميما با .كند يت نميكفا

ن را  يبخش فلسط يسازمان آزاد يم، نهادهاير دهييالت خودگردان را تغي، تشكردهك يل خوددارياسرائ
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ه يت و مقاومت را پاي، قاطعموثر وكارا يمردمدار ياو حضور پ) ميكن نهيوصله پن كه يو نه ا(م ياز نو بساز

 .ميگذار

  

 يبران ها را آ يگران و حساب كردن روياتكا بر د. ميخاتمه ده يواكنشبقا، انتظار و  يد به استراتژيما با

اتخاذ  فعال] ياست راهبرديس[ يد استراتژيما با. مي، رها كناهويا سقوط نتانيدن يجو با يروزيپ يرو مثال

ن كه آن ها را يا يبه جا ،ميكن افتيدرد را يجد يت هايشرفت ها و واقعيپ م كه به ما امكان دهديكن

 .ميم تا تسليباش يماده دگرگونآشتر يم و بيريده بگيناد

  

دتر ين را شديفلسط يم، چرا كه فقط انزوايكن يريست از جامعه عرب كناره گي، الزم نيه اين روحيبا چن

ع ياجازه خواهد داد تا سر يانفرادعضو به صورت  يت آن و به دولت هايعه عرب در كلكرده و به جام

ه يمجدد جامعه عرب كه از هدف اول يراه انداز ،شتريد بيشعار ما با. عمل كنند يساز يعاد نفعتر به 

خود را  يواقع يد ارزش هايجامعه عرب با. ن بود منحرف شده، باشديخود  كه دفاع از منافع فلسط

  .ابديازب

  

  نو يدر جهان يريگ يجا

  

ش يانت كرده و موجب پين خيه آرمان فلسطي ١٩٤٨معتقدند كه عرب ها در سال  يمغشوش يذهن ها

انت يخ. قت نداردين نكته حقيا. دهند يانت ادامه مينان همچنان به خآو  شدند) فاجعه(ع نكبه يمدن سرآ

ل يدل. ت را دگرگون كرديرات در جهان عرب شد كه واقعييو تغ) ١٩٥٢(موجب انقالب مصر  ١٩٤٨

ه ين، شورش عليمدن انقالب دوم فلسطآدين جنگ موجب پدياما، ا. ن موضوع استيهم ١٩٦٧تجاوز 

 .شد يخود خال ياز محتوا ١٩٧٣طول زمان پس از جنگ ن كه كم كم در يشكست شد تا ا
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خلق  يش از همه، بر رويم؛ پيزها حساب كنيچ يليخ يم بر رويتوان يما هنوز م. د استيامه ين، مايو هم 

 يسپس، م. ن، اراده اش در استوار ماندن و در ادامه مبارزه در درون كشور خود و خارج از آنيفلسط

 يكه محصول افراط گرائ يعوامل. ل را بر آن افزوديدرون جامعه اسرائ يهاشدن  يتوان بحران ها و قطب

ها   ينيفلسط ،ن وضعيا .استسازش ل از ياسرائ امتناعو  ي، نژادپرستيزه جوئيست، يگسترش طلبنده، يفزا

الزم باشد  يادين كار زمان زيا ياگر برا يحت –گردانند  يل رويخت تا از اسرائيو جهان را برخواهد انگ

 .ل، سخت تر خواهد كرديد اسرائيوهمكاران جد» سازان يعاد«را بر  يز زندگيو ن –

  

كند  يم يدهد، سلطه گر ينم يول ،رديگ ين كشور مياست كه ا تيواقع نيا انگرينمال يكارنامه اسرائ

ن كشور متفقان عربش را رها يدر واقع، ا. ديل به نام عرب ها نخواهد جنگياسرائ. كند يم نميستق يول

ران چه يا يدر مرزها يج فارس در هر مناقشه آتيخل ين و كشورهايامارات متحده، بحر. خواهد كرد

 .پرداخت خواهند كرد يگزاف ي، بها يا اقتصاديو  يباشد و چه نظام ياسيس

  

م ياگر نخواهتازه  ه دارد، يترك و رانيدر ا يمحكم ين كشور رقبايا. ستين يل تنها قدرت منطقه اياسرائ

ز يو ن يكائيمرآ-ينيم به جنگ سرد چياگر نخواه يحت.  ميه، اروپا ، هند و ژاپن حرف بزنيروس ن،ياز چ

جهان و . مياشاره كن يبر سراسر نظم جهان يو اقتصاد ياسيس يامدهايروس كرونا، با پيو يريهمه گ

گاه يم جايم تا بتوانيبزن يرات ضرورييم و دست به تغيستيد محكم باياست و ما با يمنطقه در دگرگون

 .ميد جهان به دست آوريخود را در نقشه جد ياصل

  

  :ها يپاورق

  

١ –  
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