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ديدگاه
براي خروج از بن بست  ،فلسطين به انتخابات دموكراتيك نياز دارد

نوشته هشام علوي
ترجمه شروين احمدي

پس از شكست توافقنامه اسلو » ،معامله قرن« ايده وجود يك دولت فلسطين را براي هميشه
دفن كرد .موج خشونت اخيركه حماس و اسرائيل از آن سود برده اند  ،از عوارض اين امر
است  .برگزاري انتخابات عمومي بايد اجازه دهد كه جنبش متولد شده در بيت المقدس
شرقي در همه فلسطين را گسترش يابد.

خشونت مهيبي كه فلسطين و اسرائيل را در يك ماه اخير به آتش كشيده است  ،حكم مرگ نزديك به
سه دهه روند صلحي را امضا مي كند كه هرگز نتيجه اي نداد .همه چيز با توافق اسلو آغاز شد  ،كه نه
چارچوبي براي همزيستي واقعي طوﻻني مدت بين اسرائيلي ها و فلسطيني ها ايجاد كرد و نه اعتماد و
اطمينان ﻻزم براي اجراي راه حل دو كشور .عﻼوه بر اين  ،با اعطاي اختيارات حكمراني به تشكيﻼت
خودگردان فلسطين  ،اين توافق نامه كه ازحمايت جامعه بين المللي برخوردار بود ،اين تشكيﻼت را به
ژاندارم فلسطين در چارچوب يك اشغال ابدي تبديل كرد.
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شكست هاي مكرر در راه اندازي مجدد مذاكرات پيرامون راه حل دو كشور در نهايت به »معامله قرن«
ختم شد .اين پروژه سلطه جويانه دولت ترامپ نشان داد كه اياﻻت متحده هم از كرامت اخﻼقي و هم از
احترام به حقوق بين الملل چشم پوشي كرده است .آنها به اسرائيل اختيارات كامل دادند تا الحاق
غيرقانوني سرزمين فلسطين را رسميت بخشد و استعمار خود را ادامه دهد .كشورهاي عربي درگير در
توافق نامه هاي ابراهيم به دﻻيل استراتژيك از وي حمايت كردند  ،زيرا اسرائيل به عنوان يك متحد
مناسب عليه ايران در پس زمينه خروج ژئوپليتيك آمريكا از منطقه ظاهر شد.

»معامله قرن« پايه هاي متزلزل اميد صلح ايجاد شده توسط اسلو را ويران  ،حقوق فلسطيني ها را نابود و
ايده دولت فلسطين را كامﻼً محو كرد .موج خشونت اخير پيامد اجتناب ناپذير آنست كه امكان عادي
سازي روابط را بازهم بيشتر از بين مي برد و يادآور درگيري هاي سال  ٢٠٠٨٨و سال  ٢٠١٤در غزه ،
بين حماس و اسرائيل است.

بازي نابكار حماس و اسرائيل

با اين حال  ،با نگاهي دقيق تر  ،اين بحران چيزي بيش از تكرار ساده تاريخ چند سال گذشته است .تحول
جديدي در حال ظهور است :همگرايي منافع حماس و اسرائيل براي در نطفه خفه كردن بسيج مردمي.
هم حماس و هم دولت نتانياهو از آنچه كه وقايع شيخ جراح نشان دهنده آن است  -پيدايش يك جنبش
مدني براي حقوق فلسطين  -هراس دارند .فلسطينيان شيخ جراح مانند بسياري ديگر از جنبش هاي
اجتماعي  ،نافرماني مسالمت آميز را بر مبارزه مسلحانه ترجيح داده اند .بعﻼوه  ،اين جنبش به طور
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مستقل از حماس )در غزه( و تشكيﻼت خودگردان )در كرانه باختري( آغاز شد و چارچوب مرجعيت
سياسي بي سابقه اي را براي بسياري از فلسطينيان بوجود آورد.

اين وضعيت نشان دهنده يك پارادوكس تاريخي است .تا همين اواخر  ،همه در منطقه انتظار داشتند كه
مسئله فلسطين باعث پويائي بهار عربي شود .اما اين روحيه مقاومت مدني بهار عربي بود كه معادﻻت در
فلسطين را دگرگون كرد .مقاومت ساكنان فلسطيني در بيت المقدس شرقي در برابر اخراج اجباري
اسرائيل به شبكه هاي همبستگي افقي اي تكيه دارد كه متحد كننده زبانهاي جديد مقاومت است .اين
جنبش با تظاهرات همبستگي در بسياري از كشورهاي عربي و غربي و با فعاليت هاي فراملي و حمايت
بين المللي تقويت شده است.

عدم خشونت اين جنبش بود كه واكنش خشونت آميز اسرائيل را در پي داشت  ،كه به نوبه خود منجر
به ظهور حماس شد .اين سازمان تا زمان وقايع شيخ جراح  ،تنها نيروي سياسي مصمم فلسطيني بود كه
در برابر سرسختي اسرائيل مقاومت مي كرد .وضعيت در كرانه باختري بسيار گويا است .علي رغم كشته
شدن  ٢٥فلسطيني *  -باﻻترين تعداد كشته شدگان در يك بحران از زمان انتفاضه اﻻقصي در بيست
سال پيش -اعتراضات در سراسر فلسطين و اسرائيل همچنان ادامه پيدا كرد .ما از زمان اعتصاب عمومي
سال  ١٩٣٦شاهد يك بسيج مردمي با اين ابعاد نبوده ايم .از سوي ديگر  ،از زمان انتفاضه دوم اﻻقصي ،
هيچگاه چنين دستگيري وسيعي توسط نيروهاي اسرائيلي انجام نگرفته بود :نيروهاي امنيتي از ماه آوريل
تاكنون هزاران تظاهركننده فلسطيني را بازداشت كرده اند .

ترس از اين بسيج مردمي است كه همگرايي منافع را براي حماس و دولت اسرائيل ايجاد مي كند .اگرچه
هر يك از طرف ها مي خواهند ديگري را نابود كند  ،آنها نه به دليل درك متقابل بلكه به طور تصادفي
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اكنون در مواضع مشترك قرار گرفته اند .اسرائيل به درگيري هاي خشونت آميز عادت كرده است  ،اما
در مقابل واژگان اخﻼقي حقوق مدني كامﻼً گيج شده .به همين ترتيب  ،ديدگاه ايدئولوژيك حماس مبتني
بر مبارزه مسلحانه است و نه يك جنبش مردمي دموكراتيك ريشه دار در بيت المقدس كه گهواره
فلسطين تاريخي است.

توافقنامه اسلو با لغو جايگاه سابق سازمان آزاديبخش فلسطين ) (PLOبه عنوان »جريان تروريستي«  ،آنرا
به يك نهاد دولتي تبديل كرد .تمسخر تاريخ روند صلح آنكه حماس نيز ممكن است برچسب »سازمان
تروريستي« خود را از دست بدهد زيرا در شرايط فعلي  ،اسرائيل مجبور است يك طرف مذاكره پيدا
كند.

هم حماس و هم اسرائيل از اين خشونت ها سود برده اند .دولت اسرائيل با تأكيد بر حق دفاع از خود  ،بر
استراتژي اش در جهت نظامي سازي مسئله فلسطين صحه گذاشته است .حتي كساني كه خود را به
عنوان بديل سياسي براي نتانياهو معرفي مي كنند مانند بني گانتز ،از بمباران غزه حمايت كرده اند .در
همين حال  ،حماس در مقابل خطر تبديل شدن به نسخه فلسطيني حزب اﷲ قرار دارد .اين درگيري
باعث شد كه اين سازمان از جايگاه يك سازمان مقاومت ملي به جايگاه يك قدرت نظامي برسد كه
ظرفيتهاي مسلحانه آن بتواند بدون هيچ گونه نگراني در مورد منافع مردمش  ،در خدمت روحيه آخر
زماني و فراملي قرار گيرد .هيچ يك از بازيگران واقعاً به دنبال راه حل صلح آميز نيستند .آنها در
چارچوب يك صحنه سازي مداوم  ،با خطوط قرمز مشخص شده براي هر طرف  ،يكديگر را به صورتي
انحرافي و نابكار تقويت مي كنند.

چه كسي از جنايت سود مي برد ؟
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چندين بازيگر منطقه اي با درگيري جايگاه خود را تقويت كرده اند .محور قطر  -تركيه كه در برابر محور
امارات متحده عربي  -سعودي  -اسرائيلي قرار دارد  ،به سرعت به عنوان مدافع فلسطين ظاهر شد.
بخصوص رجب طيب اردوغان در جهان اسﻼم به دليل شعارهاي مبارزاتي عليه اسرائيل و دعوت مذهبي
براي محافظت از ساكنان فلسطيني بيت المقدس در برابر حمﻼت بعدي  ،مورد ستايش قرار گرفت .و
امير قطر عهده دار نقش محافظ مردم فلسطين شده است.

مصر و اردن نيز به لطف بحران  ،با تﻼش خود در مذاكره در مورد آتش بس  ،در صحنه بين المللي
حضور يافتند .اردن مجبور بود با توجه به شرايط پيچيده اي كه پادشاهي هاشمي در آن قرار دارد  ،دست
به اقدام بزند .سلطنت كه همچنان متولي اماكن متبركه در بيت المقدس است  ،از پرداخت هزينه هاي
سنگين با بعهده گرفتن نقش يك دولت جانشين براي فلسطيني ها  ،هراس دارد .مصر عبدالفتاح السيسي ،
به نوبه خود  ،بين دفاع از فلسطين و ميانجيگري بي طرفانه دوران مبارك در نوسان است.

ديگر قدرت هاي بين المللي در اين بحران بسيار بد عمل كردند .اياﻻت متحده با بعهده گرفتن نقش
داور صلح خود را بيشتر به حاشيه راند و احتمال بازيابي مجدد اين نقش در آينده را زير سوال برد.
مداخﻼت مكرر دولت بايدن براي خاتمه گفتگوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه خواستار آتش
بس بود  ،روشن ساخت كه نفوذ ديپلماتيك اين كشور محدوديت هاي جدي دارد و از همه مهمتر  ،نمي
خواهد سياست رفتار استثنائي خود در مورد اسرائيل را زير سوال ببرد.
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اتحاديه اروپا )اتحاديه اروپا( عملكرد بهتري نداشت و تنها يك هفته پس از آغاز خشونت ها قادر به
هماهنگي اقدامات جمعي در ميان كشورهاي عضو خود شد و نتوانست كاري بيش از يك درخواست
بزدﻻنه براي صلح انجام دهد .اتحاديه اروپا همچنان در سايه اياﻻت متحده قرار دارد.

در جهان عرب  ،امارات متحد عربي غافلگير شد  ،زيرا بر نابودي هرگونه توانائي شورش فلسطينيان
حساب باز كرده بود .پس از مذاكرات منجر به توافق نامه ابراهيم در سال گذشته  ،امارات براي كمك
به آغاز دوره جديد صلح چند جانبه مورد تقدير قرار گرفت  .با اين حال  ،بحران اخير به روشني نشان
داده كه معامله امارات با اسرائيل نه اهرمي براي پيشبرد مسئله فلسطين بلكه ابزاري استراتژيك براي
همكاري دو جانبه در مورد مسائل منطقه اي است .درحالي كه صدا هاي غيررسمي در رسانه هاي
اجتماعي گفتمان دفاع از خود اسرائيل را منعكس مي كردند  ،دولت امارات متحده عربي داوطلب
ميانجيگري ميان حماس و اسرائيل شد .هرچند در نهايت اين كار با ابتكار مصر و اردن انجام و امارات
در حاشيه قرار گرفت.

با اين وجود امارات يك كارت مهم براي بازي دارد :محمد دهﻼن  ،رهبر سابق فتح در غزه و رقيب
سرسخت محمود عباس كه هدف حمله فتح است .حماس به دهﻼن  ،كه پايگاه خود در غزه را حفظ
كرده ،مشكوك است زيرا او در گذشته از اين سازمان اسﻼمي انتقاد كرده است .دهﻼن مي تواند با
پشتيباني امارات وارد بازي شود.

عربستان و ايران در حاشيه بحران باقي مانده اند كه به وضوح نشاندهند نقاط ضعف آنهاست .عربستان
سعودي اكنون با احتياط بيشتري عمل مي كند و به دنبال يافتن تعادل جديدي بين منافع ملي و منطقه
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اي خود است .طغيان مردمي اي كه احساسات طرفدار فلسطين را دوباره زنده كرد كافي بود تا حداقل به
طور موقت از عﻼقمندي نيمه پنهان رياض براي عادي سازي روابط با اسرائيل بكاهد.

ايران با معضل ديگري روبرو است :اين كشور در منطقه بسيار كارآمد شده است .رژيم ايران فناوري
موشكي خود را به حماس منتقل كرد  ،و اين سازمان توانست با اقتباس از آن توانائي جنگي خود را
تقويت و موشكهايي را توليد كند كه امروز از آن ها استفاده مي كند .اما حماس به محور شيعه نپيوسته و
ماندن در خانواده سني را انتخاب كرده  ،زيرا از لحاظ تاريخي  ،شاخه اي از اخوان المسلمين مصر است.
بنابراين ايران نتوانسته از درگيري هاي اخير در جهت اهداف ژئوپليتيك بهره برداري كند .عﻼوه بر اين ،
هيچ واكنش نظامي از سوي حزب اﷲ در جريان بمباران غزه رخ نداد  ،كه مي توانست نشان دهنده ميل
ايران به تشديد درگيري نظامي باشد .در عوض  ،تهران خود را بيشتر در زمينه تحكيم نيروهاي خود در
عراق و تﻼش براي توافق هسته اي جديد با غرب متمركز كرده است.

انتخابات به عنوان تنها راه حل
اين تغيير چشم انداز منطقه اي و همگرايي حماس و اسرائيل بيشتر فلسطينيان را در وضعيتي نااميد كننده
قرار مي دهد .با اين حال بهترين راه براي برون رفت از بحران برگزاري انتخاباتي است  ،كه توسط
حماس و فتح به تاخير انداخته شده .هيچ يك از بازيگران از ترس از دست دادن اختيارات ارضي خود
نمي خواهند چنين انتخاباتي را سازمان دهند :حماس از آن مي ترسد كه غزه در دست فتح بيفتد و فتح
از آنكه حماس در كرانه باختري پيروز شود.
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با اين حال  ،انتخابات با دادن يك مزيت اساسي به مردم فلسطين به آنها امكان مي دهد با مبارزات
بزرگ حقوق بشر در جهان پيوند برقرار كنند ،از نلسون ماندﻻ گرفته تا »جان سياه پوستان مهم است«.
انتخابات به آنها يك دولت قانوني اهدا مي كند كه مي تواند نماينده فلسطين در جهان باشد و راه حل دو
كشور يا هر وضعيت معتبر ديگري را دوباره فعال كند .اين امر امكان مي دهد كه صداهاي جديد
فلسطينيان  ،مانند فعاﻻن جوان و جنبش هاي اجتماعي كه در اطراف چنبش شيخ جراح گرد آمده اند ،
جايگزين نخبگان پا به سن گذاشته اي شوند كه از زمان توافق اسلو بر آنها حكومت مي كنند .اين امر
همچنين به ظهور يك گزينه جايگزين سياسي فلسطيني كمك و از تسلط حماس و يا فتح بر دولت آينده
جلوگيري مي كند .حماسي كه مي تواند اين دولت را به يك حزب اﷲ فلسطيني تبديل كند و يا فتحي ،
كه همچنان زنداني درآمد رانتي باقي مي ماند و مي تواند به نقش ژاندارم نيابتي اش ادامه دهد.

در اين جاست كه جامعه بين جهاني مي تواند در مسيري درست گام بردارد .هيچ نوع محكوميت
ديپلماتيك اسرائيل به روند اشغال و الحاق پايان نخواهد داد و هيچ تحريم يا تهديدي حماس را متقاعد
نمي كند كه رفتار نظامي خود را كنار بگذارد .برعكس  ،جامعه جهاني بايد براي رساندن صداي اكثريت
خاموش  ،از برگزاري انتخابات دموكراتيك در فلسطين حمايت كند تا بدين ترتيب بن بست سياسي را
بشكند و راهي جايگزين براي تأمين حقوق ملت فلسطين فراهم شود.

* بر تعداد قرانيان فلسطيني پس از نوشتن اين مقاله افزوده شد.

