
 
 
 
 

  دارد ازين كيبه انتخابات دموكرات

 شهيهم يرا برا نيدولت فلسط

، از عوارض اين امر  از آن سود برده اند

المقدس  تيبشده در متولد 

به  كينزدمرگ  حكماست ،  به آتش كشيده

با توافق اسلو آغاز شد ، كه نه  

اعتماد و و نه كرد  جاديها ا ي

 التيبه تشك يحكمران اراتي

را به  التيتشكاين ، برخوردار بود
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  ديدگاه

به انتخابات دموكرات نيبن بست ، فلسط خروج از

دولت فلسطوجود يك  دهيا »معامله قرن«توافقنامه اسلو ، 

از آن سود برده اند ليحماس و اسرائ كه ريموج خشونت اخ

متولد كه جنبش  اجازه دهد  ديبا يانتخابات عموم

  .يابدگسترش را  نيفلسط

به آتش كشيده ريماه اخ كيرا در  ليو اسرائ نيكه فلسط

 زيهمه چ. نداداي  جهيكه هرگز نت را امضا مي كند

ينيها و فلسط يلياسرائ نيمدت ب يطوالن يواقع يست

ياخت ي، با اعطا نيعالوه بر ا. راه حل دو كشور ياجرا

برخوردار بود يالملل نيجامعه ب تيحماكه ازتوافق نامه  ني، ا

  .كرد ليتبدابدي اشغال  كيدر چارچوب 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

خروج از يبرا

  

  نوشته هشام علوي

  ترجمه شروين احمدي

  

توافقنامه اسلو ،  شكستپس از 

موج خشونت اخ. دفن كرد

انتخابات عموم يبرگزار .است 

فلسطدر همه  يشرق

  

كه فلسط يبيخشونت مه

را امضا مي كند يسه دهه روند صلح

ستيهمز يبرا يچارچوب

اجرا يالزم برا اطمينان

، ا  نيخودگردان فلسط

در چارچوب  نيژاندارم فلسط



 
 
 
 

 »معامله قرن« در نهايت بهراه حل دو كشور 

و هم از  ياخالق كرامتمتحده هم از 

تا الحاق  دادندكامل  ارات

در  ريدرگ يعرب يكشورها. بخشد و استعمار خود را ادامه دهد

متحد  كيبه عنوان  لياسرائ 

  .از منطقه ظاهر شد

و  نابودها را  ينيحقوق فلسط ويران ،

 يعاد امكانكه  آنست رياجتناب ناپذ

در غزه ،  ٢٠١٤ سال و ٢٠٠٨

تحول . است چند سال گذشته خي

. يمردم بسيج در نطفه خفه كردن

جنبش  كي شيدايپ -جراح نشان دهنده آن است 

 ياز جنبش ها گريد ياريجراح مانند بس

جنبش به طور  نيبعالوه ، ا. 
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راه حل دو كشور  رامونيمجدد مذاكرات پ يمكرر در راه انداز

متحده هم از  االتيكه ا نشان داددولت ترامپ  انهه جويسلط

اراتياخت ليآنها به اسرائ. كرده است يالملل چشم پوش

بخشد و استعمار خود را ادامه دهد تيرا رسم نيفلسط

 رايكردند ، ز تيحما ياز و كياستراتژ ليبه دال م

از منطقه ظاهر شد كايآمر كيتيخروج ژئوپل نهيدر پس زم

ويران ،شده توسط اسلو را  جاديصلح ا اميد متزلزل پايه هاي

اجتناب ناپذ امديپ ريموج خشونت اخ. كرد محورا كامالً 

٨ سال يها يريدرگاز بين مي برد و يادآور  شتريبروابط را بازهم 

  .است 

  بازي نابكار حماس و اسرائيل

يتارساده از تكرار  شيبچيزي بحران  نيتر ، ا قيدق

در نطفه خفه كردن يبرا ليمنافع حماس و اسرائ ييهمگرا: در حال ظهور است

جراح نشان دهنده آن است  خيش عياز آنچه كه وقا اهويهم حماس و هم دولت نتان

جراح مانند بس خيش انينيفلسط. هراس دارند - نيحقوق فلسط

. اند داده ترجيحرا بر مبارزه مسلحانه  زيمسالمت آم
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مكرر در راه انداز يشكست ها

سلطپروژه  نيا. ختم شد

الملل چشم پوش نياحترام به حقوق ب

فلسط نيسرزم يرقانونيغ

ميابراه يتوافق نامه ها

در پس زم رانيا هيعل مناسب

  

پايه هاي »معامله قرن«

را كامالً  نيدولت فلسط دهيا

روابط را بازهم  يساز

 ليحماس و اسرائ نيب

  

بازي نابكار حماس و اسرائيل

  

دق نگاهيحال ، با  نيبا ا

در حال ظهور است يديجد

هم حماس و هم دولت نتان

حقوق فلسط يبرا ينمد

مسالمت آم ينافرمان،  ياجتماع



 
 
 
 

مرجعيت  آغاز شد و چارچوب

كه  ندمنطقه انتظار داشتهمه در 

در بود كه معادالت  يبهار عرب ي

 يدر برابر اخراج اجبار يالمقدس شرق

 نيا. استمقاومت  ديجد يزبانها

 تيو حما يفرامل يها تيبا فعال

داشت ، كه به نوبه خود منجر  ي

بود كه  ينيمصمم فلسط ياسيس

كشته  علي رغم . است ايگوبسيار 

 ستيبدر  يبحران از زمان انتفاضه االقص

 يما از زمان اعتصاب عموم. پيدا كرد

 ، ياالقص ، از زمان انتفاضه دوماز سوي ديگر 

 لياز ماه آور يتيامن يروهاين: انجام نگرفته بود

 اگرچه .كند يم جاديا ليحماس و دولت اسرائ

 يبه طور تصادفبلكه  درك متقابل 
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آغاز شد و چارچوب )يدر كرانه باختر(خودگردان  التيو تشك )در غزه

  .بوجود آورد انينياز فلسط ياريبس يرا برا

همه در اواخر ،  نيتا هم. است يخيپارادوكس تار كنشان دهنده ي

يمقاومت مدن روحيه نياما ا. شود يبهار عربباعث پويائي 

المقدس شرق تيدر ب ينيمقاومت ساكنان فلسط. را دگرگون كرد

زبانهامتحد كننده كه  تكيه دارداي  يافق يهمبستگ 

با فعالو  يو غرب يعرب ياز كشورها ياريدر بس يجنبش با تظاهرات همبستگ

  .شده است

يرا در پ لياسرائ زيجنبش بود كه واكنش خشونت آم

س يرويجراح ، تنها ن خيش عيتا زمان وقا اين سازمان

بسيار  يدر كرانه باختر تيوضع. مي كردمقاومت  لياسرائ

بحران از زمان انتفاضه االقص كيتعداد كشته شدگان در  نيباالتر -* 

پيدا كردهمچنان ادامه  ليو اسرائ نياعتراضات در سراسر فلسط

از سوي ديگر . ميه انبود با اين ابعاد يمردم جيبس ك

انجام نگرفته بود يلياسرائ يروهايتوسط نوسيعي  ي

  .را بازداشت كرده اند  ينيتاكنون هزاران تظاهركننده فلسط

حماس و دولت اسرائ يمنافع را برا يياست كه همگرا يمردم

درك متقابل  لينه به دلآنها را نابود كند ،  يگريخواهند د ي
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در غزه(مستقل از حماس 

را برا اي ابقهس يب سياسي

  

نشان دهنده ي تيوضع نيا

باعث پويائي  نيمسئله فلسط

را دگرگون كرد نيفلسط

 يشبكه ها به لياسرائ

جنبش با تظاهرات همبستگ

شده است تيتقو يالملل نيب

  

جنبش بود كه واكنش خشونت آم نيعدم خشونت ا

اين سازمان. به ظهور حماس شد

اسرائ سرسختيدر برابر 

*  ينيفلسط ٢٥شدن 

اعتراضات در سراسر فلسط  - شيسال پ

كيشاهد  ١٩٣٦سال 

يريدستگ نيچنهيچگاه 

تاكنون هزاران تظاهركننده فلسط

  

مردم جيبس نيترس از ا

ياز طرف ها م كيهر 



 
 
 
 

عادت كرده است ، اما  زيآمخشونت 

 يحماس مبتن كيدئولوژيا دگاهي، د

گهواره كه المقدس  تيبدر 

را آن،  »يستيترور جريان«به عنوان 

سازمان «ممكن است برچسب  

 دايپ مذاكرهطرف  كي مجبور است

بر بر حق دفاع از خود ،  ديبا تأك ل

كه خود را به  يكسان يحت. است

در . كرده اند تيغزه حما ناز بمبارا

 يريدرگ نيا. دارد قرارحزب اهللا 

برسد كه  يقدرت نظام كي

آخر  روحيهخدمت  ردر مورد منافع مردمش ، د

آنها در . ستندين زيواقعاً به دنبال راه حل صلح آم

 صورتيرا به  گريكدي،  طرفهر 
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خشونت  يها يريبه درگ لياسرائ. گرفته انددر مواضع مشترك قرار 

، د بيترت نيبه هم. شده جيكامالً گ يحقوق مدن ياخالق

در دار  شهير كيدموكرات يجنبش مردم كيبر مبارزه مسلحانه است و نه 

.  

به عنوان ) PLO( نيفلسط بخشيسابق سازمان آزاد گاهيتوافقنامه اسلو با لغو جا

 زيحماس ن آنكهروند صلح  خيتار تمسخر. كرد ليتبد

مجبور است لي، اسرائ يفعل طيدر شرا رايخود را از دست بدهد ز

ليدولت اسرائ. خشونت ها سود برده اند نياز ا لي

است صحه گذاشته نيمسئله فلسط يساز ينظام در جهت

از بمبارا ،گانتز يكنند مانند بن يم يمعرف اهوينتان براي

حزب اهللا  ينيشدن به نسخه فلسط ليخطر تبددر مقابل 

ي گاهيبه جا يسازمان مقاومت مل كي گاهيسازمان از جا

در مورد منافع مردمش ، د يگونه نگران چيمسلحانه آن بتواند بدون ه

واقعاً به دنبال راه حل صلح آم گرانياز باز كي چيه. ردي

هر  يخطوط قرمز مشخص شده برا بامداوم ،  يساز

  .كنند يم ت

  چه كسي از جنايت سود مي برد ؟
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در مواضع مشترك قرار اكنون 

اخالقواژگان در مقابل 

بر مبارزه مسلحانه است و نه 

.است يخيتار نيفلسط

  

توافقنامه اسلو با لغو جا

تبد ينهاد دولت كيبه 

خود را از دست بدهد ز »يستيترور

  .كند

  

يهم حماس و هم اسرائ

در جهت اش ياستراتژ

براي ياسيس بديلعنوان 

در مقابل حال ، حماس  نيهم

سازمان از جا نيباعث شد كه ا

مسلحانه آن بتواند بدون ه يتهايظرف

يقرار گ يو فرامل زماني

ساز صحنه كيچارچوب 

تيتقو و نابكار يانحراف

  

چه كسي از جنايت سود مي برد ؟



 
 
 
 

كه در برابر محور  هيترك -محور قطر 

. ظاهر شد ني، به سرعت به عنوان مدافع فلسط

 يبو دعوت مذه لياسرائ هيعل يمبارزات

و . قرار گرفت شي، مورد ستا 

در صحنه بين المللي به لطف بحران ، با تالش خود در مذاكره در مورد آتش بس ، 

دست در آن قرار دارد ،  يهاشم ي

 يها نهيالمقدس است ، از پرداخت هز

،  يسيمصر عبدالفتاح الس. دارد هراس

  .استدوران مبارك در نوسان 

با بعهده گرفتن نقش متحده  االت

. زير سوال بردرا  ندهيدر آ اين نقش

آتش  واستارسازمان ملل متحد كه خ

 يدارد و از همه مهمتر ، نم يجد
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محور قطر . كرده اند تيخود را تقو جايگاه يريبا درگ ي

، به سرعت به عنوان مدافع فلسط داردقرار  يلياسرائ - يسعود -

مبارزات يشعارها لياردوغان در جهان اسالم به دل 

 يدر برابر حمالت بعد بيت المقدس ينيمحافظت از ساكنان فلسط

  .است شده نينقش محافظ مردم فلسط

به لطف بحران ، با تالش خود در مذاكره در مورد آتش بس ، 

يكه پادشاه يا دهيچيپ طيبا توجه به شرا اردن مجبور بود

المقدس است ، از پرداخت هز تياماكن متبركه در ب يمتول همچنانكه سلطنت 

هراسها ،  ينيفلسط يبرا نيدولت جانش كي بعهده گرفتن نقش

دوران مبارك در نوسان  بي طرفانه يگريانجيو م نيفلسط دفاع  از

االتيا. كردند بسيار بد عمل بحران اين  در يالملل 

اين نقشمجدد  يابيراند و احتمال باز  هيحاش به شتر

سازمان ملل متحد كه خ تيامن يشورا يخاتمه گفتگوها يبرا دنيمداخالت مكرر دولت با

جد يها تيكشور محدود نيا كيپلماتيبس بود ، روشن ساخت كه نفوذ د

  .سوال ببرد ريرا ز لياسرائخود در مورد  يئاستثنا
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يمنطقه ا گريباز نيچند

- يامارات متحده عرب

 بيبخصوص رجب ط

محافظت از ساكنان فلسط يبرا

نقش محافظ مردم فلسطدار  عهده قطر  ريام

  

به لطف بحران ، با تالش خود در مذاكره در مورد آتش بس ،  زيمصر و اردن ن

اردن مجبور بود. حضور يافتند

سلطنت . زندباقدام به 

بعهده گرفتن نقشبا  نيسنگ

دفاع  از نيبه نوبه خود ، ب

  

 نيب قدرت هاي گريد

شتريداور صلح خود را ب

مداخالت مكرر دولت با

بس بود ، روشن ساخت كه نفوذ د

استثنا سياست رفتار خواهد

  



 
 
 
 

قادر به  ها خشونتآغاز هفته پس از 

درخواست يك از  شيب يتوانست كار

  .قرار داردمتحده 

 انينيشورش فلسط توانائيهرگونه 

كمك  برايدر سال گذشته ، امارات 

به روشني نشان  ري، بحران اخ ل

 يبرا كياستراتژ يابزاربلكه  ن

 يدر رسانه ها يرسمهاي غير

  داوطلب يامارات متحده عرب

انجام و امارات  مصر و اردن  با ابتكار

 بيمحمد دهالن ، رهبر سابق فتح در غزه و رق

خود در غزه را حفظ  گاهيحماس به دهالن ، كه پا

تواند با  يدهالن م. انتقاد كرده است

عربستان . ستنهانقاط ضعف آنشاندهند 

و منطقه  يمنافع مل نيب يديتعادل جد
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هفته پس از  كيتنها  و نداشت يعملكرد بهتر) اروپا 

توانست كارنو  شدعضو خود  يكشورها انيدر م ياقدامات جمع

متحده  االتيا هياروپا همچنان در سا هياتحاد. صلح انجام دهد

هرگونه  نابودي بر رايشد ، ز ريغافلگ ير جهان عرب ، امارات متحد عرب

در سال گذشته ، امارات  ميپس از مذاكرات منجر به توافق نامه ابراه

لحا نيبا ا.  قرار گرفت ريصلح چند جانبه مورد تقد

نيمسئله فلسط شبرديپ يبرا ينه اهرم ليكه معامله امارات با اسرائ

هاي غير صدا كه درحالي. است يدو جانبه در مورد مسائل منطقه ا

امارات متحده عرب ولت، د منعكس مي كردندرا  ليگفتمان دفاع از خود اسرائ

با ابتكار كار نيا تيدر نها هرچند .شد ليحماس و اسرائ

.  

محمد دهالن ، رهبر سابق فتح در غزه و رق: دارد يباز يكارت مهم برا ك

حماس به دهالن ، كه پا. استفتح حمله سرسخت محمود عباس كه هدف 

انتقاد كرده است يسازمان اسالماين و در گذشته از ا زيرا 

  .شود يامارات وارد باز

نشاندهند مانده اند كه به وضوح  يبحران باق هيدر حاش

تعادل جد افتنيو به دنبال  عمل مي كند يشتريب اط
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 هياتحاد(اروپا  هياتحاد

اقدامات جمع يهماهنگ

صلح انجام دهد بزدالنه براي

  

ر جهان عرب ، امارات متحد عربد

پس از مذاكرات منجر به توافق نامه ابراه. بود حساب باز كرده

صلح چند جانبه مورد تقد ديبه آغاز دوره جد

كه معامله امارات با اسرائ داده

دو جانبه در مورد مسائل منطقه ا يهمكار

گفتمان دفاع از خود اسرائ ياجتماع

حماس و اسرائ انيم يگريانجيم

.قرار گرفت هيحاش در

  

كيوجود امارات  نيبا ا

سرسخت محمود عباس كه هدف 

زيرا  است مشكوك، كرده

امارات وارد باز يبانيپشت

  

در حاش رانيعربستان و ا

اطياحتبا اكنون  يسعود



 
 
 
 

تا حداقل به  ودب يرا دوباره زنده كرد كاف

  .بكاهد ليبا اسرائ

 يفناور رانيا ميرژ. كارآمد شده است

خود را  يجنگو اين سازمان توانست با اقتباس از آن توانائي 

 و هوستيپن عهيبه محور شحماس اما 

. مصر است نياز اخوان المسلم اي

،  نيعالوه بر ا. كند يبهره بردار ك

ميل نشان دهنده  ستتوان يبمباران غزه رخ نداد ، كه م

خود در  يروهاين ميتحك نهيدر زم

 وضعيتي نااميد كننده دررا  انينيفلسط

است ، كه توسط  يانتخابات 

 ودخ يارض اراتيتاز ترس از دست دادن اخ

و فتح  بيفتدفتح  در دستغزه آن مي ترسد كه 
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را دوباره زنده كرد كاف نيكه احساسات طرفدار فلسط اي يمردم

با اسرائ روابط يساز يعاد يبرا رياض پنهاننيمه  عالقمندي

كارآمد شده است اريدر منطقه بساين كشور : روبرو است ي

و اين سازمان توانست با اقتباس از آن توانائي خود را به حماس منتقل كرد ، 

اما . كند ياستفاده ماز آن ها كه امروز  كند ديرا تول

اي شاخه،  يخياز لحاظ تار راي، زه انتخاب كرد را  ي

كيتياهداف ژئوپل در جهت رياخ يها يرينتوانسته از درگ

بمباران غزه رخ نداد ، كه م جريانحزب اهللا در  سوياز 

در زم شتريدر عوض ، تهران خود را ب. باشد درگيري نظامي

  .كرده است تمركزمبا غرب  ديجد يهسته ا توافق

  انتخابات به عنوان تنها راه حل

فلسط شتريب ليحماس و اسرائ ييو همگرا يچشم انداز منطقه ا

 يبرون رفت از بحران برگزار يراه برا نيحال بهتر

از ترس از دست دادن اخ گرانياز باز كي چيه. انداخته شده ر

آن مي ترسد كه حماس از : دهند سازمانرا  انتخاباتي

  .پيروز شود يكرانه باختر

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

مردم انيطغ. خود است يا

عالقمنديطور موقت از 

  

يگريبا معضل د رانيا

خود را به حماس منتقل كرد ،  يموشك

را تول ييو موشكهاتقويت 

يخانواده سنماندن در 

نتوانسته از درگ رانيا نيبنابرا

از  يواكنش نظام چيه

درگيري نظامي ديتشدايران به 

توافق يعراق و تالش برا

  

انتخابات به عنوان تنها راه حل

چشم انداز منطقه ا رييتغ نيا

حال بهتر نيبا ا. قرار مي دهد

ريحماس و فتح به تاخ

انتخاباتي نيخواهند چن ينم

كرانه باختر آنكه حماس دراز 

  



 
 
 
 

دهد با مبارزات  يبه آنها امكان م

. »جان سياه پوستان مهم است«

در جهان باشد و راه حل دو  نيفلسط

 ديجد يصداهاامكان مي دهد كه 

جراح گرد آمده اند ،  خيشچنبش 

امر  نيا. كنند يكه از زمان توافق اسلو بر آنها حكومت م

 ندهيدولت آحماس و يا فتح بر  تسلط

،  يفتح اي ي تبديل كند ونيحزب اهللا فلسط

  .ي اش ادامه دهدابتيژاندارم ن

 تيمحكومنوع  چيه. درست گام بردارد

حماس را متقاعد  يديتهد اي مي

 تياكثر يصدارساندن  يبرا دي

را  ياسيبن بست سبدين ترتيب 
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به آنها امكان م نيمردم فلسطبه  ياساس تيمزدادن يك  احال ، انتخابات ب

«، از نلسون ماندال گرفته تا پيوند برقرار كننددر جهان 

فلسط ندهينما مي تواندكه  اهدا مي كند يدولت قانون

امكان مي دهد كه امر  نيا. را دوباره فعال كند يگريمعتبر د

چنبش كه در اطراف  ياجتماع ي، مانند فعاالن جوان و جنبش ها

كه از زمان توافق اسلو بر آنها حكومت م شوند پا به سن گذاشته اي

تسلطكمك و از  ينيفلسط ياسيس نيگزيجا نهيگز 

حزب اهللا فلسط  تواند اين دولت را به يككه مي  حماسي

ژاندارم ن به نقشمي تواند و  مي ماندرانتي باقي درآمد 

درست گام بردارد يريتواند در مس يم يجهانبين جاست كه جامعه 

ميتحر چينخواهد داد و ه انيبه روند اشغال و الحاق پا

يبا يبرعكس ، جامعه جهان. خود را كنار بگذارد ينظام

بدين ترتيب كند تا  حمايت نيدر فلسط كيانتخابات دموكرات 

  .شودفراهم  نيحقوق ملت فلسط نيتأم يبرا ن
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حال ، انتخابات ب نيبا ا

در جهان حقوق بشر بزرگ 

دولت قانون كيآنها  به انتخابات

معتبر د تيوضعهر  ايكشور 

، مانند فعاالن جوان و جنبش ها انينيفلسط

پا به سن گذاشته اينخبگان  نيگزيجا

 كيبه ظهور  نيهمچن

حماسي. جلوگيري مي كند

درآمد  يزندانكه همچنان 

  

جاست كه جامعه  نيادر 

به روند اشغال و الحاق پا لياسرائ كيپلماتيد

نظام رفتاركند كه  ينم

 يبرگزاراز خاموش ، 

نيگزيجا يبشكند و راه

  

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

  

  


