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ها در مسجد الاقصی با فلسطینی یهای پراکندهپس از چندین هفته درگیری

اردیبهشت  ۰۲صبح دوشنبه  اسراییلناگاه نیروهای امنیتی به اسراییلنیروهای امنیتی 

نفر  ۰۲۲های داخل مسجد حمله و حدود سابقه به فلسطینیکمبه شکلی وحشیانه و 

 اسراییلاز دو حزب راست افراطی  ییهازمان گروههم .از آنان را مجروح کردند

ری ها و واگذاهای فلسطینیخانه یکنندگان فلسطینی )در اعتراض به مصادرهتحصن

شیخ جراح را مورد هجوم قرار دادند. ساعاتی بعد حماس  یها به یهودیان( در محلهآن

بعدازظهر نیروهای امنیتی مسجد  ۶صورتی که تا ساعت  ای صادر و تهدید کرد دربیانیه

های مدآپیشدگان را آزاد نسازند، بازداشتشیخ جراح را ترک نکرده و  یالاقصی و محله

موشک  هفتبعدازظهر با شلیک  ۶خواهد بود. حماس در ساعت  اسراییل یآن بر عهده

المقدس تهدید خود را عملی ساخت و حیرت همگان را برانگیخت و این آغازی بیتبه 

این  .اسراییلبا رژیم صهیونیستی  شد برای دور جدیدی از درگیری مسلحانه نوار غزه

 توضیح کوتاهی از شرایطی است که منجر به شکل گرفتن از دور جدیدی از نوشته

دهای آمپی یدربارهاست ملی أتو شد  اسراییلها و درگیری مسلحانه بین فلسطینی

 احتمالی آن.

 

 های اشغالی ها در سرزمینفلسطینی
ژه نوار ویهای اشغالی، بهمعیشتی ساکنان سرزمینبا آغاز شیوع ویروس کرونا اوضاع 

 ها را به دنبالرو به وخامت گذاشته و تشدید نارضایتی ها در محاصره است،غزه که سال

 یلاسرایچند ماه پیش که واکسیناسیون کرونا در همان از  اسراییلداشته است. دولت 

ه ب ،دادرا در اولویت قرار  و یهودیان کردرا آغاز کرد، سیاستی نژادپرستانه را دنبال 

  :باید اسراییلکه  گوشزد کرد ۰۲۰۲ژانویه  ۶ای که سازمان بهداشت جهانی در گونه

 را اشیالمللنیب یهاالتزام انگاشتن دهیناد گراشغال یروین کیعنوان به»

 صورت به ۲۱-دیوکو واکسن که کند عمل یاگونهبه درنگیب و گذاشته کنار

 یکرانه یاشغال مناطق در ساکن یهاینیفلسط اریاخت در عادلانه و یمساو

  .«ردیگ قرار زهغ نوار و یباختر

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-56149076
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ها را افزایش داد و سبب خشم شدیدتر نارضایتی فلسطینی اسراییلاین سیاست 

 آنان شد.

های سال در سرزمین ۲۶از سوی دیگر قرار بر این بود که انتخابات جدیدی پس از 

اشغالی انجام گیرد که محمود عباس )ابو مازن(، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین 

در گیری یأربا  راییلاساردیبهشت به بهانه عدم موافقت  ۰۲چند روز قبل از 

انداخت که با خیر أترا، بدون ذکر تاریخ جدید برگزاری، به المقدس، انتخابات بیت

ابات انتخبرگزاری خیر أتهای فلسطینی روبرو شد. مخالفت شدید حماس و دیگر گروه

مربوط باشد به وضعیت متزلزل سازمان فتح )که ابو مازن  اسراییلکه به بیش از این

واحد  ستفهریک  ای. سازمان فتح نتوانست به توافقی برشودمیرهبر آن است( مربوط 

سازمان ست فهرعنوان بهابو مازن بود ید أیتکه مورد ستی فهر اما رسما   ،دست یابد

تح از مرکزی ف یضو کمیتهانتشار یافت. مروان برغوتی زندانی محکوم به حبس ابد و ع

 یدیگری اعلام کرد که بلافاصله از طرف ناصر قدوه عضو برکنارشدهست فهرزندان 

سوم از طرف محمد دحلان ست فهرکمیته مرکزی سازمان مورد پشتیبانی قرار گرفت. 

ست هرفکمیته مرکزی سازمان فتح اعلام شد. اعلام این سه  یعضو دیگر و برکنار شده

سازمان فتح و ست فهربه کاندیداها در سه دهندگان یأر یآراسته شدن و احتمال شک

 ها، ابو مازناحتمال افزایش انتخاب شدن کاندیداهای بیشتری از حماس و دیگر سازمان

اندازد. این موضوع نارضایتی زیاد خیر أترا وادار کرد که انتخابات را تا زمان نامعلومی به 

های های ابو مازن )از جمله سیاستاز سیاست سرخوردهدهندگان یأرها و دیگر سازمان

شیخ جراح  یهای ساکن در محلههای فلسطینیخانه یمصادره یانفعالی او درباره

در انتخابات و نارضایتی خیر أتهمراه داشت. و اخراج آنان( را به اسراییلدست به

بستی باختری رود اردن حکایت از بن یهای نوار غزه و کرانهها و فلسطینیسازمان

ها در یفلسطین یسیاسی برای تشکیلات خودگردان فلسطین دارد. سرکوب وحشیانه

مسجد الاقصی و محله شیخ جراح و انفعال تشکیلات خودگردان سبب فریاد 

تا خود را فریادرس و  بهره بردها شد و حماس از این فرصت خواهی فلسطینیکمک

 منجی معرفی کند.
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 اسراییل
المقدس بیتکه با پشتیبانی کامل ترامپ امتیازات مهمی از قبیل پذیرش  اسراییل

های جولان سوریه به های اشغالی بلندیو انضمام بخش اسراییلعنوان پایتخت به

بانی با انتخاب بایدن این پشتی ،آمریکا کسب کرده بودید أیترا با  اسراییلهای سرزمین

وجود پشتیبانی کامل ترامپ از نتانیاهو  ودی از دست داد. بابی قید شرط را تا حد

مواجه بود. در دو سال گذشته  اسراییلدر داخل  ییها، او با چالشاسراییلوزیر نخست

سته ها نتانیاهو نتوانیک از آنبرگزار شده که در هیچ اسراییلانتخابات پارلمانی در  چهار

است کابینه مورد نظر خود را تشکیل دهد و ناگزیر از ائتلاف با احزاب راست افراطی و 

 ۲۰۲۲ ماهفروردینل یاواها شده است. چهارمین انتخابات در دادن امتیازاتی به آن

با چند حزب کوچک دیگر  برگزار شد که ائتلاف حزب لیکود )به رهبری نتانیاهو(

ها را ترین کرسینتوانست اکثریت پارلمان را کسب کند اما چون حزب لیکود بیش

پس از گذشت زمان مقرر  ویتشکیل کابینه شد. مور أم نتانیاهو ،کسب کرده بود

اردیبهشت یائیر  ۲۱نتوانست با احزاب دیگری ائتلاف کرده و تشکیل کابینه دهد لذا در 

 . دششکیل کابینه لِپید مامور ت

ای برای باقی ماندن در قدرت استفاده نتانیاهوی ماکیاولیست سعی کرده از هر حربه

جا که بتواند به احزاب راست افراطی امتیاز دهد. باقی ماندن در قدرت از کند و تا آن

تر نیست، های سیاسی و دوم، که کم اهمیتطلبیدو جنبه برای او اهمیت دارد: اول جاه

خواری و خیانت در او به اتهام فساد، رشوه یال زندانی شدن به سبب سه پروندهاحتم

امانت. ترامپ در قدرت با پشتیبانی کامل از او و فشار بر رقبای او مانع از این شد که 

وزیر نبودن رسیدگی به نخستصورت  وزیری را از دست بدهد چرا که درنخستپست 

وزیر قبلی ایهود المرت نخستو چه بسا همانند  او خاتمه یافته ییهای قضاپرونده

انتخابات پارلمانی در دو سال حکایت از به  چهارشد. علاوه بر این، زندان می یروانه

تم ها شده و سیسیاسراییلو سرخوردگی  اسراییلبست رسیدن اوضاع سیاسی در بن

است که  سیاسی موجود را با چالشی اساسی روبرو ساخته است. در چنین شرایطی

شیخ  یکنندگان محلهتحصنهای داخل مسجد الاقصی و وحشیانه به فلسطینی یحمله

 . رفتگجراح انجام 
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 در توازن قوا در خاورمیانه تغییرات اندک
 و عربستان اسراییلبرجام،  ینامهدر جریان مذاکرات دوران اوباما برای امضای توافق

رغم مخالفت و به خاورمیانه نادیده گرفته شدندعنوان دو شریک اصلی آمریکا در به

شد. اما با روی کار آمدن دولت ترامپ و  نامه امضاآشکار این دو کشور موافقت

تازی این دو کشور شروع شد. طرح ایجاد یک و یکه ییدوران طلا ،اش با برجاممخالفت

عربستان  یبا سرمایهایران « طلبیتوسعه»برای مقابله با  اسراییلناتوی عربی با همکاری 

نشینان خلیج فارس و نیروی نظامی مصر از سوی آمریکا ارائه شد. در دوران و شیخ

« رنق یمعامله»فلسطین از راه  یمسألهحل و فصل  یزمینهترامپ تبلیغ بسیاری در 

 هایو همکاری اسراییلهای آن علنی شدن روابط عربستان و به راه افتاد که از نشانه

و  عربی، سودان یاین دو کشور و برقراری روابط سیاسی بحرین، امارات متحدهامنیتی 

عربستان  ،ریاست جمهوری ترامپ بود. در این دوران یدر اواخر دوره اسراییلمراکش با 

کرد. اما با انتخاب بایدن به درگیر جنگ در یمن بود که ترامپ از آن پشتیبانی می

شکل گرفت. بایدن  و عربستان مجددا  اسراییلتوجهی آمریکا به بیریاست جمهوری 

 یفروش تسلیحات به عربستان برای جنگ یمن را ممنوع کرد. دیگر سخنی درباره

 سیاسی با ی، ناتوی عربی و صف کشورهای عربی برای برقراری رابطه«معامله قرن»

 و اسراییلاست. شود، و سخن روز بازگشت آمریکا به برجام شنیده نمی اسراییل

دارد اعلام می با ناامیدی اسراییلعربستان با احیای مجدد برجام مخالفت علنی کرده و 

ای تههای هسکند تا ایران را از دسترسی به تولید سلاحکه خود به هر شکلی تلاش می

شدت از سوی آمریکا برای پایان دادن به جنگ در یمن تحت بهبازدارد. عربستان که 

جنگ در یمن نداشته « آبرومندانه» یراهی جز همکاری با ایران برای خاتمه فشار است

شود که هضم آن سرعت افشا میبهمذاکرات سری ایران و عربستان در این زمینه و 

رسد که مذاکرات برای توافق درباره چنین به نظر میتا امروز سخت است.  اسراییلبرای 

و  لاسراییتایج مثبتی همراه بوده است. برای های بازگشت آمریکا به برجام با نشرط

عربستان روند تحولات در خاورمیانه دیگر مانند دوران ریاست جمهوری ترامپ در 

سال ممنوعیت صادرات  ۰۲پس از  ۰۲۲۰دسامبر  ۰۲جریان نیست. دولت اوباما در 

کا بوده رینفت مورد نیاز داخلی آممین أتدر  یینفت آمریکا را لغو کرد که به معنی توانا
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یانه نفت خاورم ،اشییو آسیا ییپیمانان اروپابرخلاف هم ،داد که برای آمریکاو نشان می

برد مهم آمریکا مقابله با . در دوران اوباما راهاهمیت راهبردی نداردمانند گذشته دیگر 

آرام بود و از همین رو است که پس قیانوس ا یاقتصادی سریع چین در حوزه یتوسعه

Trans- یا« مشارکت فرا اقیانوسی»د سال تلاش دولت اوباما بلوک اقتصادی از چن

(TPP) Pacific Partnership  پایه گذاری کرد اما این بلوک  ۰۲۲۶را در سال

 وجود نگذاشت چرا که ترامپ از آن خارج شد.  یپا به عرصه

 

 ؟چرا درگیری مسلحانه
های اشغالی با مشکلات و تشکیلات خودگردان در سرزمین اسراییلحکومت 

رمیانه خاو یدر منطقه بست سیاسی دست به گریبان هستند و سیاستساختاری و بن

شرایط یکی از  های چهار سال گذشته است. در ایندر حال دوری جستن از سیاست

بست سیاسی موجود و ایجاد اختلال در روند سیاست های خروج از بنترین راهرایج

ه خشونت شدید و ب اسراییلجدید توسل به خشونت شدید و درگیری مسلحانه است. 

 اند. دنبال آن حماس درگیری مسلحانه را انتخاب کرده

بینی و ها به این خشونت شدید را پیشواکنش فلسطینی طبیعتا  اسراییلحکومت 

ت بسها را، که بیشتر با خشونت همراه است، برای خروج از بناستفاده از این واکنش

 موشکی یرسد که حملهنظر میاما چنین به ،ریزی کرده بودسیاسی کنونی برنامه

ه ک بینی نداشت. چرادر این پیش ییجا اسراییلحماس به تل آویو و شهرهای دیگر 

اران موشکی تصمیم به بمب یکوچک امنیتی درباره این حمله یپس از تشکیل کابینه

گیر شده است. حماس غافل اسراییلشد. این از موارد نادری است که غزه گرفته  ییهوا

 موشکی یهای اشغالی اقدام به حملهبست سیاسی در سرزمیننیز برای خروج از بن

 نسبت به حمله موشکی چندان اسراییلبینی واکنش شدید و وحشیانه کرد که پیش

موشکی حماس موقعیت متزلزل  یبه حمله اسراییل یسخت نبود. واکنش وحشیانه

و بازهم اپایدار ساخته و چه بسا در انتخابات احتمالی آینده  را اسراییلنتانیاهو در داخل 

عنوان تنها حامی ساکنان بهبا این حمله خود را قادر به تشکیل کابینه شود. حماس 

بهتری برای خود در انتخابات آتی را رقم زد.  یهای اشغالی معرفی و آیندهسرزمین

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership
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موشکی حماس این است که آیا حماس  یانتخاب حمله یحائز اهمیت درباره ینکته

 ی، را حملهشیخ جراح ی، پس از حمله به مسجد الاقصی و محلهاسراییلاقدام بعدی 

دستی کرده و ابتکار عمل پیشنظامی به غزه ارزیابی کرده بود؟ در این صورت حماس 

موشکی حماس بمباران غزه  یقبل از حمله اسراییلدست گرفت. درصورتی که  را در

شیخ جراح  یکرد حماس دیگر حامی بالفعل ساکنان بیت المقدس و محلهرا آغاز می

  نبود.

پس از بمباران شدید نوار غزه حملات موشکی حماس و دیگر نیروهای موجود در  

قرار  در تیررس حملات موشکی اسراییلتمامی  ای یافته و تقریبا سابقهغزه گسترش بی

رتابی های پخود برای مقابله با موشک« گنبد آهنین» ییدرباره کارا اسراییلگیرند. می

کرده بود. اما، در این درگیری ثابت شد که این سیستم  تبلیغات زیادی اسراییلسوی به

حکومت  ها شده است.یاسراییللازم را نداشته و باعث ناامیدی بسیاری از  ییکارا

در برآورد قدرت موشکی حماس و دیگر نیروهای مستقر در غزه دچار اشتباه  اسراییل

که در تیررس حملات اند چرابسته شده اسراییلهای فرودگاه یفاحشی شده بود. همه

به حالت تعطیل درآمده است.  اسراییلموشکی قرار دارند. زندگی در بیشتر شهرهای 

شوند. با آژیر حملات موشکی ناگزیر از رفتن به پناهگاه می اسراییلها شهروند میلیون

 ها دریافتییرا که از آمریکا ییهاجدیدترین بمب اسراییل ییدر غزه نیز نیروی هوا

طبقه را با خاک یکسان  ۲۰ثانیه ساختمانی  ۱که در  ییهاگیرد. بمبکار میهب کرده

ه ها هزار نفر آوارهای پیاپی به حالت تعطیل درآمده و دهکند. نوار غزه نیز با بمبارانمی

تواند اند که میآورد بزرگ دیگری داشتهاند. حماس و دیگر نیروها در غزه دستشده

داشته باشد. ساکنان  اسراییلها و آینده بین فلسطینینقش مهمی در رویدادهای 

مده ها آغربی در مخالفت با بمباران نوار غزه و در همبستگی با آنان به خیابان یکرانه

 که ساکنان اسراییلاند. علاوه بر این در شهرهای ی درگیر شدهاسراییلو با نیروهای 

شروع درگیری مسلحانه این دو  کنند پس ازو یهودی درکنار هم زندگی می فلسطینی

دیگر را مورد حمله قرار دادند و شدیدترین درگیری در شهر لِد رخ داد و گروه یک

ها را کاهش دهد. هنوز زود است اما جا برود تا درگیرینتانیاهو مجبور شد شبانه به آن

 یرانهساکن غزه، ک یهاشاید بتوان گفت که این درگیری سبب همبستگی فلسطینی
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 در اعتراض به اسراییلهای شهرهای مختلط شد. فلسطینی اسراییلاختری، و داخل ب

اقدام به اعتصاب عمومی کردند. این دستاورد  اسراییلحملات شهروندان یهودی 

سال گذشته سعی در جلوگیری از همبستگی  ۰۲که در  اسراییلها، برای فلسطینی

 یهگران بر پایرو برخی از تحلیلیناای سخت است. ازها داشته، ضربهفلسطینی یهمه

گویند. عربستان، مصر و امارات سوم سخن می« انتفاضه»این همبستگی از احتمال آغاز 

اح را شیخ جر یهای محلهسرکوب شدید در بیت المقدس و سلب مالکیت از فلسطینی

اند و حتی مصر مرز خود با نوار محکوم کرده و خواهان توقف فوری بمباران غزه شده

 های فلسطینی باز کرده است. غزه را برای مداوای زخمی

 یدرگیری مسلحانه یحماس دربارهن امسئولهای برخی از در جریان مصاحبه

یان این موضوع از دو جنبه های ایران قدردانی شده است. بجاری با صراحت از کمک

ایران در ایجاد  یعنوان مداخلهبهتواند اهمیت دارد. از یک سو اعلام این موضوع می

ی داشته جانبثیر أتای منفی بوده و در مذکرات وین نکتهکه آشوب در منطقه تلقی شده 

یری رگد اسراییلکه با  ییهادیگر این است که ایران با کمک به سازمان یباشد. جنبه

در ایران، از قبیل  اسراییلمسلحانه دارند و اعلام رسمی آن پاسخ عملی به اقدامات 

 دهد.زاده میای نطنز و ترور محسن فخریهستهسیسات أتانفجار در 

وجود بیش از دویست و پنجاه کشته از  برداشت نگارنده این است که حماس با

سیاسی این دور از درگیری  یهجا برندهای مالی فراوان در آنمردم غزه و خسارت

در ها فلسطینی یچراکه این درگیری سبب شد که همهاست  اسراییلمسلحانه با 

پر  .داناحساس همبستگی کرده و به آن عینیت بخشیده اسراییلامر مبارزه با 

واضح است که خروش سراسری در فلسطین به معنای گرایش به حماس نیست. علاوه 

لت اند که آیا دوبزرگ مواجه شدهال ؤسی با این اسراییلها شهروند بر آن اکنون میلیون

آیا ما شاهد دور  امنیت آنان را در این خروش سراسری دارد یا نه؟مین أتتوان  اسراییل
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