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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اپريل ٢٨

  اعتصاب غذای زندانيان،
 ...! فلسطين و اسرائيل، بايکوت اسرائيل وۀ مناقشۀ تاريخچ

  )قسمت دوم(
   

ن آواره به وجود آورد و به ھمين خاطر حکومت اسرائيل حاضر به مذاکره با انتفاضه روزنه اميدی برای فلسطينيا

وگوھای بسيار در فرآيند صلح خاورميانه، سرانجام سازش رھبران فلسطين و سران اسرائيل  اعراب شد و با انجام گفت

  .، وارد مرحله نوينی شد)اسرائيل- نامه ساف توافق( اريحا- با طرح غزه

ای به اسحاق رابين نخست وزير وقت حکومت  بخش فلسطين، طی نامه س سازمان آزادیئيرياسر عرفات با عنوان 

ای توافقی را امضاء کردند که در  نويس ھفده ماده رسميت شناخت و طی مذاکراتی پيش اسرائيل، موجوديت اسرائيل را به

  .بينی شد آن يک حکومت خودگردان فلسطينی در کرانه غربی و نوار غزه پيش

. يعنی پس از آن بود که دوره مذاکره بين طرفين بنا به داليل متعددی با شکست مواجه شد. بينی بود ن فقط يک پيشاما اي

ھای ضد انسانی خود، اقدامات   سياستتغييرحکومت اسرائيل، پس از مرگ مغزی شارون به منظور نشان دادن عدم 

 .تروريستی خويش را بر عليه مردم فلسطين شدت بخشيد

 

  يم شرقیاورشل

اين بخش . ھا است اورشليم شرقی، نمونه کوچکی است از مھاجرت اجباری که مشخصه زندگی ھر روزه فلسطينی

ھا را به خود   آن١٩۴٨فرد است؛ زيرا برخالف ساير شھرھای فلسطينی که اسرائيل در سال  ای منحصر به نمونه

 اين ١٩۶٧اسرائيل در سال . کميت قوانين اردن بود تحت حا١٩۶٧المقدس شرقی تا سال  ضميمه کرد، اورشليم يا بيت

نوعی  از آن زمان تاکنون اورشليم شرقی بخشی از خواسته فلسطين است و به. بخش را نيز به اشغال خود درآورد

ھای  کند تا اين بخش را از حيطه موافقت اما حکومت اسرائيل از آن زمان تاکنون تالش می. آيد حساب می پايتخت آن به

 مانند ئیترتيب، اورشليم شرقی نمادی است از واقعيت تاريخی شھرھای فلسطينی؛ شھرھا اين به. ی بيرون بگذاردسياس

مانده  باقی. شان بودند شدن  که شاھد مھاجرت فلسطينيان از سرزمين مادريشان و آوارهئی؛ شھرھا…صفد، حيفا، جافا و

آنان بايد تاريخی را بخوانند که . روندان درجه دوم ھستندکنند شھ  که ھنوز در اين شھرھا زندگی میئیھا فلسطينی

  . اسرائيل وجود نداردتأسيساند؛ تاريخی که در آن ھيچ نشانی از فلسطين، قبل از  ھا نوشته اسرائيلی
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بيند که اجازه  چون مانعی بر سر راه خود می کنند ھم ، فلسطينيانی را که در اورشليم زندگی میتأسيساسرائيل از زمان 

اورشليم غربی، که روزگاری . دھند جمعيت يھودی اورشليم و ساکنان مناطق ساحلی اسرائيل به ھم متصل شوند نمی

ھا  » صھيونيست«. ای تبديل شده که اکثر ساکنان آن يھودی ھستند تنوع جمعی و مذھبی فراوانی داشت، اکنون به منطقه

اند؛ اين يعنی نيمی از  طينی را از اورشليم غربی بيرون رانده ھزار فلس٨٠برای رسيدن به چنين انتقال جمعيتی، حدود 

. ھای ديگری را نيز از کرانه باختری تصرف کرد ، اسرائيل بخش١٩۶٧پس از جنگ . فلسطينيان ساکن اورشليم غربی

اين . شوند محسوب می» ساکنان خارجی«ِاکنون از نظر قانون اسرائيل، ساکنان فلسطينی اورشليم شھروند نيستند و 

ھای اورشليم  ترتيب، فلسطينی اين به. فشارھا برای اين است که آنان خانه و کاشانه خود رھا کنند و به مناطق ديگر بروند

شان  دادن خانه ھا ھرلحظه در معرض خطر از دست آن. عنوان خارجی زندگی کنند شان به بايد در سرزمين مادری

 .ھستند

 که برای ھفت سال ئیھا ای را ابالغ کرد که براساس آن، فلسطينی مصوبه، وزير کشور اسرائيل، ١٩٩۵در دسامبر 

، ٢٠٠٨در سال . ھا ناچار شدند به کرانه باختری بروند اين فلسطينی. اند سلب مالکيت شوند پياپی ساکن اورشليم نبوده

 ٢٠٠٨به در سال اين مصو.  فلسطينی ساکن اورشليم را باطل کرد۴۵٠٠اسرائيل براساس اين مصوبه اجازه اقامت 

 اظھار کردند که ٢٠٠٠ھا با طرح کالن اورشليم  اسرائيلی. ماند ات جمعيتی آن برای ھميشه باقی میتأثيرباطل شد، اما 

ھای اورشليم  دادگاه.  را٣٠ به ٧٠اند تا نسبت جمعيت يھودی به فلسطينی را ثابت نگاه دارند؛ يعنی نسبت  مصمم

. کنند که ھمگان بدانند اين سياست راھبردی آنان است  مشکالت را مردود اعالم میای دعاوی فلسطينيان عليه گونه به

اجازه . ھای اورشليم زندگی کنند  درصد زمين١٣ھا فقط حق دارند در  چنين اعالم کرده است که فلسطينی اسرائيل، ھم

 درخواست ۴٠٠ ميان ، مقامات اسرائيلی از٢٠٠٨در سال . شود ھا داده می سختی به فلسطينی وساز به ساخت

وساز  شوند بدون مجوز اقدام به ساخت در نتيجه، فلسطينيان مجبور می.  درخواست را پذيرفتند١٢۵وساز، فقط  ساخت

  .کنند

. دليل نداشتن مجوز تخريب کردند  خانه فلسطينی را به۶٧٠، مقامات اسرائيلی حدود ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٠ھای  در فاصله سال

از سال . کند ھا را خراب نمی وساز غيرمجاز ھستند، اما کسی خانه آن وسته درحال ساختھا نيز پي يھودی-اسرائيلی

اين در حالی است که . اند وسازھای غيرمجاز در اورشليم را يھوديان انجام داده  درصد از ساخت٨٢، ٢٠٠١ تا ١٩٩۶

گرانه حکومت اسرائيل ھستند که  الھای تبعيضی و اشغ ھا ھمه سياست اين.  درصد اقدامات عليه فلسطينيان بوده است٨٠

 .گيرند در روز روشن انجام می

ھا ملک  سوم اين زمين يک.  کيلومتر مربع از اورشليم شرقی را به اشغال خود درآورد٧٠٠٠٠، ١٩۶٧اسرائيل در سال 

ود  حد٢٠٠١، تا پايان سال »سلم بت«براساس گزارش گروه حقوق بشر اسرائيلی . ھای فلسطينی بود خصوصی عرب

اند يک خانه ھم  ھا حتی نتوانسته ھا ساخته شده است، اما فلسطينی  واحد مسکونی در اين مناطق برای يھودی۴۶٠٠٠

در مقابل، .  کتابخانه ھم برای جمعيت يھودی اورشليم ساخته شده است٢۶ استخر و ٣۴ پارک، ١٠٠٠. بسازند

دولت اسرائيل دست در دست . و ھيچ استخری ندارند پارک و دو کتابخانه دارند ۴۵ھای ساکن بخش شرقی،  فلسطينی

عدم اثبات : کنند آنان بھانه خود را برای خلع يد پيدا می. ھايشان است ھا از خانه يھوديان درحال بيرون کردن فلسطينی

ای که  همانالھای ظ ھاست، نداشتن مجوز برای ساختن يا مطابق نبودن با انبوھی از قانون که زمين اصالتا متعلق به آن اين

کند و سپس نوبت  دادگاه براساس ھمين قوانين، نخست حکم صادر می. عليه فلسطينيان به تصويب رسيده است

نشينانی را دارد که به  يت محافظت از شھرکمأمور پوليس.  است تا اقدام به تخليه خانه کنندپوليسنشينان يا  شھرک

نشينان در اورشليم شرقی ھزينه  دالر برای محافظت از شھرک ميليون ٢٠اسرائيل حدود . آورند ھا ھجوم می خانه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

کس ھم حق اعترض  شکنند و ھيچ نشينان با خيال راحت ھر قانونی را که دلشان بخواھد می شھرک. اختصاص داده است

شوند،  شان بيرون می خانوارھای فلسطينی از خانه.  برای محافظت از آنان مستقر شده استپوليسندارد؛ چون 

 برای زندگی ئیشان در چادر زندگی کنند تا جا کنند و آنان مجبورند درمقابل خانه شان را تصرف می نشينان خانه شھرک

 بافت جمعيتی تغيير و شھروندان مسلح اسرائيل دست در دست ھم در حال پوليسھای اسرائيلی، نيروی  دادگاه. پيدا کنند

 .اورشليم شرقی ھستند

 صادر شده است، تالش اسرائيل برای الحاق اورشليم ١٩٨٠ خود که در سال ۴٧۶عنامه در قطمتحد شورای امنيت ملل 

 و تاريخی اورشليم ئی بافت جمعيتی، جغرافياتغييرتمامی اقداماتی که برای : شرقی به خاک خود را محکوم کرده است

 .اعتبار ھستند و بايد متوقف شوند پذيرد، فاقد ارزش حقوقی و بی انجام می

اما . ترين متحد اسرائيل است گاھی با اين اقدامات مخالفت کرده است عنوان قدرتمندترين و نزديک  نيز بهکاامريحتی 

ای در حال گسترش  بيند و به ھمين دليل، بدون ھيچ وقفه  عملی و واقعی در برابر رفتارش نمیتغييرباز ھم اسرائيل ھيچ 

  . ھای خود است شھرک

جمعيت . ھستند و بنابراين قانونا حق سکونت دارند» ھمسايگان«نشينان يھودی  شھرک درصد از ۵۴طبق قرارداد اسلو، 

 ۶٠٠ برابر شده و به ٣، که قرارداد اسلو امضاء شد، تا کنون ١٩٩٣ ھزار نفر در سال ٢٠٠نشينان يھودی از  شھرک

دانی نرسانده است، بلکه به بنابراين فرايند صلح اسلو نيز نه تنھا به مردم فلسطين ياری چن. ھزار نفر رسيده است

 .طلبی اسرائيل دامن زده است توسعه

سازی اسرائيلی را  ای را تقديم شورای امنيت کردند که شھرک نامه نويس قطع ، رھبران فلسطينی پيش٢٠١١در فوريه 

سازمان ملل  در امريکا، نماينده »سوزان رايس«. دولت اوباما اما جلوی تصويب اين قطعنامه را گرفت. کرد محکوم می

 اشغال شده است ١٩۶٧ھای اسرائيل در مناطقی که در سال  سازی از بھار دھه پيش تاکنون شھرک«: در آن زمان گفت

ادامه . امنيت اسرائيل را به خطر انداخته است و تمامی اميدھا را برای صلح و ثبات در منطقه نقش بر آب کرده است

دارد و  وسط اسرائيل است و اعتماد ميان طرفين را از ميان برمیالمللی ت سازی نقض آشکار تعھدات بين شھرک

  ».کند تر و دشوارتر می اما تصويب اين قطعنامه صرفا اوضاع را پيچيده. کند انداز صلح را نيز تيره و تار می چشم

ھای  ندارد تا سياستای  ھمين دليل اسرائيل ھيچ انگيزه کند، به مند و مداوم حمايت می صورت نظام  از اسرائيل بهامريکا

سازی، گفتگوھای صلح را به   گفت که شھرک٢٠١٠در سفرش به اسرائيل در سال » جو بايدن«.  دھدتغييرخود را 

ھای  ای صادر کرد و اعالم کرد که قصد دارد شھرک در حالی که طی ھمين مالقات، دفتر نتانياھو بيانيه. اندازد خطر می

  . به زمان صادرشدن اين بيانيه اعتراض کردحتی خود جو بايدن ھم . جديد بسازد

 تمام شود و تا آن زمان، ٢٠٢٠ شروع به ساختن ديوار حائل کرد و اين ديوار قرار است تا سال ٢٠٠٢اسرائيل در سال 

اسرائيل حتی حاضر نيست به حق فلسطينيان برای . ھای کرانۀ باختری عبور خواھد کرد  درصد از زمين٨۵از ميان 

  .شان نيز گردن بگذارد مانده سرزمين  درصد باقی١٣زندگی در 

  

  ھا سازی اعتراض به ادامه شھرک

عليه اشغال ) اورشليم( المقدس ھا يھودی بودند در بيت تر آن  اسرائيل اعالم کرد که صدھا تظاھرکننده که بيشپوليساخيرا 

  .ھا آمدند مناطق فلسطينی توسط اسرائيل به خيابان
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کنندگان در اين تظاھرات را حدود دو  ھای اسرائيل شمار شرکت دھندگان و رسانه رانسه، سازمانگزارش خبرگزاری ف به

ِمرتص«گرای  دعوت حزب سکوالر و چپ  اين تظاھرات که به.ھزار نفر اعالم کردند ، ائتالفی که »ليست مشترک«و » ِ

 دوازدھم -٢٠١٧ شامگاه شنبه يکم آوريل ھای غيردولتی، چنين سازمان دھند و ھم اکثريت آن را احزاب عربی تشکيل می

 . برگزار شد١٣٩٦فروردين 

ھا دشمن يکديگر  ھا و عرب يھودی«: زدند ھای عبری و عربی فرياد می تظاھرکنندگان در اين حرکت اعتراضی به زبان

  .»نه به دولت غاصب«و » نيستند

، دستور ساخت ١٣٩٦ فروردين ١٠ -٢٠١٧س  مار٣٠شنبه  دولت بنيامين نتانياھو، نخست وزير اسرائيل شامگاه پنج

طور غيرقانونی ساخته شده و  ساکنان شھرک آمونه که به. نشين تازه در کرانه باختری را صادر کرد يک شھرک يھودی

 سال گذشته ٢۵اين اقدام دولت اسرائيل در . بايست در اين شھرک تازه اسکان داده شوند فوريه گذشته تخليه شد، می

 و آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل را ئیو اعتراضات جھانی، از جمله مخالفت چند کشور اروپاسابقه بود  بی

 .برانگيخت

 فلسطينی در اسرائيل و در مناطق فلسطينی ٢۴٢کم   تاکنون دست٢٠١۵ اسرائيل، از اکتبر سال پوليسبر اساس آمار 

ھا حمله کرده  ح سرد، سالح گرم و يا خودرو به اسرائيلیکه با سال ھا پس از آن  نفر از آن١۶٠بيش از . اند کشته شده

 ٣٧ و امريکائی در ھمين بازه زمانی دو گردشگر .اند بقيه افراد در جريان اعتراضات کشته شده. بودند کشته شدند

 .اند اسرائيلی کشته شده

 کرانه باختری را صادر نشين تازه در دولت بنيامين نتانياھو، نخست وزير اسرائيل دستور ساخت يک شھرک يھودی

بايست در اين شھرک تازه  طور غيرقانونی ساخته شده و فوريه گذشته تخليه شد، می ساکنان شھرک آمونه که به. کرد

  .سابقه بوده است  سال گذشته بی٢۵ اين اقدام دولت اسرائيل در  .اسکان داده شوند

  
 شھرک آمونه
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ای در مناطق فلسطينی  نشين آمونه وعده داده بود که شھرک تازه  يھودیوزير اسرائيل به ساکنان شھرک نتانياھو، نخست

او اکنون، بالفاصله بعد از صدور بيانيه پايانی اجالس سران عرب که خواھان پايان يافتن . برای آنان خواھد ساخت

 .حل دو کشور شده بود، به اين وعده جنبه قانونی داده است سازی در کرانه باختری و راه شھرک

. نشين در کرانه باختری را صادر کرده بود  کابينه اسرائيل دستور ساخت يک شھرک يھودی،١٩٩٢خرين بار در سال آ

 که ئیھا نشين در کرانه باختری و يا قانونی کردن شھرک ھای يھودی از آن زمان تاکنون، اسرائيل به گسترش شھرک

  .طور غير قانونی ساخته شده بودند بسنده کرده است به

 که به ئیھا انگيز را به تصويب رساند که بر اساس آن ھمه شھرک ای مناقشه وريه سال جاری پارلمان اسرائيل اليحهف ۶

 .کند اند، جنبه قانونی پيدا می طور غير قانونی در مناطق فلسطينی ساخته شده

اختری و در شرق نشين در کرانه ب  شھرک يھودی٢٠٠ ھزار نفر از شھروندان اسرائيل در بيش از ۶٠٠بيش از 

آيند که مجوز ساخت  شمار می  غير قانونی بهئیھا از نظر دولت اسرائيل، شھرک. کنند زندگی می) اورشليم( المقدس بيت

 که در مناطق فلسطينی توسط ئیھا المللی ھمه شھرک اما از نظر قوانين بين. ھا را دولت اسرائيل صادر نکرده باشد آن

 .آيند شمار می ر قانونی بهشود غي ھا ساخته می اسرائيلی

ای  نامه ، شورای امنيت سازمان ملل با صدور قطع٢٠١٦در اواخر دوره رياست جمھوری باراک اوباما در دسامبر 

نامه  بار قطع  اينامريکابرخالف انتظار، اياالت متحده . سازی اسرائيل در کرانه باختری شد خواھان توقف شھرک

 .آن رای ممتنع دادشورای امنيت را وتو نکرد و به 

المللی دانسته و  ھای اشغالی را خالف قوانين بين سازی اسرائيل در سرزمين نامه شورای امنيت سازمان ملل شھرک قطع

ھا در قالب دو دولت  آميز فلسطينيان و اسرائيلی زيستی مسالمت عنوان مانعی برای ھم از اين اقدام دولت اسرائيل به

 .مستقل ياد کرده است

سازی اسرائيل در کرانه باختری راه حل   س تشکيالت خودگران فلسطين بارھا اعالم کرده که شھرکئي عباس، رمحمود

 .اندازد دو کشور و مذاکرات صلح را به خطر می

 از راه حل دو کشور مستقل فلسطين و اسرائيل امريکا در سازمان ملل متحد نيز گفته است که امريکانيکی ھيلی، سفير 

 .ندک حمايت می

نيکوالی مالدنوف، فرستاده ويژه سازمان ملل متحد در امور خاورميانه، اسرائيل را متھم کرده که مطالبات شورای 

  .گيرد ھا در مناطق فلسطينی ناديده می امنيت اين سازمان را برای متوقف کردن اعمار شھرک

ز زمان تصويب قطعنامه در سه ماه شورای امنيت سازمان ملل متحد نوشته که ا مالدنوف در نخستين گزارش، به

 .روی دست نگرفته تا خواست سازمان ملل را عملی کند» ھيچ اقدامی«گذشته، حکومت اسرائيل 

ھای  ھای اخير اسرائيل را نگران کننده خوانده که براساس آن اين کشور فعاليت فرستاده ويژه سازمان ملل متحد برنامه

 . دھد ترش میرا آشکارا گس» غير قانونی«شھرک سازی 

عضو شورای امنيت سازمان ملل در نيويورک  ١۵بعد از گزارش نيکوالی مالدنوف، فرستاده ويژه سازمان ملل متحد، 

متيو رايکرفت، سفير بريتانيا توضيح داد که . گفتگو نشستند پشت درھای بسته درباره منازعه خاورميانه با ھم به

 .کند  میتأکيداش برای راه حل دو دولت  بر اقدامات» مانند بسياری از کشورھای ديگر نيز«کشورش 

. آلود شده است سازی اسرائيل، مناسبات ميان اين کشور و ملل متحد تنش نامه ملل متحد در محکوميت شھرک پس از قطع

  .اين موضوع به بحث داخلی در داخل اسرائيل نيز تبديل شده است
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کند، در حقيقت يک  ھای اسرائيل در مناطق فلسطينيان را محکوم می سازی نامه ملل متحد که شھرک اسرائيل به قطع

ھا برای يک زندگانی بھتر  ھا به پيشرفت و فرصت آن. اند گفته» نه«ھا به مذاکرات  آن«به اين معنا که . گفته است» نه«

  ».اند گفته» نه«ھا به امکان يک صلح  آن. اند گفته» نه«ھا و فلسطينيان  اسرائيلی

نامه که مصادف با شب کريسمس بود، دستور داد که  ب قطعبنيامين نتانياھو نخست وزير اسرائيل، روز بعد از تصوي

تزيپی ھوتوويلی، معاون وزير خارجه . اند نامه رای داده  فراخوانده شوند که به جانبداری از اين قطعئیھا سفرای دولت

که به اين  ئینمايندگان کشورھا. اسرائيل اعالم نمود بايد به اين کشورھا فھماند که روی واکنش اسرائيل حساب کنند

به اسرائيل بروند تا در مورد جنگ عليه تروريسم، دفاع سايبری و فن آوری «اند، ديگر نبايد  نامه رای مثبت داده قطع

 ».خواھند بکنند زراعتی بياموزند و بعد به ملل متحد بروند و ھرچه می

طور خاصی اين  به» ھا آرتص«روزنامه اسرائيلی . چنين واکنش شديد در اسرائيل مورد مناقشه قرار گرفته است

زند که   را برھم میئیھا نوشته اين روزنامه، اين امر مناسبات با دولت به. واکنش نتانياھو را مورد انتقاد قرار داده است

اين مانند آن است که «: روزنامه افزوده است. ھا ضرورت دارد اسرائيل ھم در حال حاضر و ھم در آينده به آن

ھا به نفع اسرائيل  خواھد قبول کند که يک توافق با فلسطينی تواند با چشمانش ببيند و نمی اقعيت نمیدر و) نتانياھو( او

 ».کشاند که نخست وزير، کشورش را به سوی پرتگاه می اما بدتر از آن اين. است

ن رای دادن مورد انتشار يافته است که در آن داليل اي» يورشليم پست«کار ای نيز در روزنامه محافظه زمان مقاله ھم

مايکل ھاتول راوشيتزکی، نويسنده اين مقاله از بنياد تحقيقات امنيت ملی روی چھار عامل . ارزيابی قرار گرفته است

 در صدد يک نقش جديد در ارتباط با مناسبات اسرائيل و فلسطينيان امريکاکه اياالت متحده  نخست اين. کند حساب می

اين امر موجب انتقاد . گر اسرائيل بوده است رای امنيت ملل متحد يک دست حمايتتا حال واشنگتن در شو. باشد می

اش را در چشم بسياری غيرقابل اعتماد  گرانه  گرديده است و نقش ميانجیامريکاگيری از اياالت متحده  المللی چشم بين

  .خواھد آن را تصحيح کند اکنون اوباما می. گردانيده است

چون  ھا در مناطق فلسطينی ھم سازی المللی به شھرک جامعه بين. ھا واکنش نشان داد که ملل متحد در قبال واقعيت دوم اين

بنابراين، .  ندادتغييرھايش را  سازی با وجود اين اسرائيل سياست شھرک. نگرد حل دو دولت می مانعی برای يک راه

 که در اعماق مناطق ئیھا مرزھا از يک جانب و از سوی ديگر پستهھای بزرگ نزديک به  سازی بين شھرک توان نمی

  .شود، تفاوت قايل نشد ھا ساخته می فلسطينی
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. اند حل دو دولت را رد نموده طور موکد راه  از حکومت ائتالفی اسرائيل بهئیھا بخش: چنان نکته سومی وجود دارد ھم

 . در پارلمان ديده شده استمسألهکه اين  چنان

 و نتانياھو نخست وزير اسرائيل شايد امريکاس جمھور وقت اياالت متحده ئي مناسبات دشوار بين بارک اوباما رچھارم،

توان با يک مقدار احتمال قرين به واقعيت به اين نتيجه  می«: نامه نقشی داشته، روزنامه نوشته است در تصويب اين قطع

 ».توانست مانع اين تصميم شود دو رھبر، میرسيد که مناسبات خوب، دوستی شخصی و تفاھم متقابل 

برای رھبری اسرائيل بھتر خواھد «: شود گيری نزديک می طبق نظر ھاتول رادوشيتزکی اين انکشاف به اين نتيجه

ھرگاه قصد داشته باشد که توسعه شھرک . ھرگاه سياستش را برای پنج سال آينده و فراتر از آن سبک و سنگين کند

 ».طور موکد آن را اظھار دارد  به مرز و دور از مرز نگه دارد، بايد بهاش را نزديک سازی

او .  به شدت انتقاد کردامريکادونالد ترامپ، جانشين اوباما پيش از احراز مقام رياست جمھوری، از اين رفتار حکومت 

ل حمايت نامحدودش را يئس جمھور، به نتانياھو نخست وزير اسرائيبعد از انجام مراسم سوگند وفاداری به عنوان ر

  .اظھار کرد

حل  لی و فلسطينی برای رسيدن به صلح در خاور ميانه، يگانه راهئيدونالد ترامپ، اعالم کرده که راه حل دو دولت اسرا

ھا، برای روند صلح در خاورميانه   توسعه شھرک سازی که«او در يک مصاحبه نيز گفت که او باور ندارد . نيست

 ».کمک کننده باشد

در اجالس سران عرب در بحر الميت که در کشور اردن و در جوار کرانه باختری برگزار شد، سران کشورھای عربی 

 . کرده بودندتأکيدبر راه حل دو کشور 

  
  ھای جنگ را در نوار غزه خرابی

فقر، بيکاری و .  ميليون فلسطينی ھم در اين منطقه دليلی به خوشبينی به انکشاف مثبت اوضاع وجود ندارد٨/١برای 

 .اند ھای مسلح فلسطينی و ارتش اسرائيل افتاده گروه سايه افکنده که بين ئیھا نااميدی بر زندگی انسان

انداز خوبی ندارد، چرا که دولت قاھره ھم اصوال موضعی  ھا چشم وضعيت در مرز نوار غزه با مصر برای فلسطينی

  . عليه حماس دارد

ای تصفيه حساب  با اسرائيل بر٢٠١٤عفو بين الملل سازمان فلسطينی حماس را متھم کرده است که از منازعه تابستان 

  .با مخالفان فلسطينی خود در نوار غزه استفاده کرده است

 

  دھنده سربازان اسرائيلی از جنگ غزه روايت تکان

يک سال پس از جنگ غزه، يک سازمان اظھارات و چشم ديدھای سربازان اسرائيلی را انتشار داده است که در عمليات 

  .ين سربازان، اردوی اسرائيل را زير فشار قوی قرار داده استاظھارات ا. شرکت نموده بودند» تيغه حفاظتی«
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ای را به اين دليل منفجر  برخی اوقات ما خانه«: گويد  عليه حماس جنگيده، می٢٠١٤يک سرباز اسرائيلی که در تابستان 

 ».شد در نتيجه ھمه آن ناحيه منفجر می. کرديم که شايد بمبی در آن پنھان باشد می

در منطقه جنگی «: گويد او می. کشد ز ديگر حوادثی را که در جبھه اتفاق افتاده است، به تصوير میچنان يک سربا ھم

، در آن »من تسليم ھستم«اگر کسی بيرق سفيد بلند نکرده باشد و فرياد نکشد که . کسی نيست که به ترتيبی شامل نباشد

  ».صورت وی يک تھديد است و ما اجازه داريم تا بر او شليک کنيم

در اين گزارش زير . گرفته شده است» شکست سکوت«اين گزارش، بخشی از نشريات سازمان اسرائيلی موسوم به 

ھای مختلف،   سرباز منسوب به واحدھای مختلف اسرائيل و دارای رتبه٦٠، »چگونه ما در غزه جنگيديم«عنوان 

يک « نوشته است که شاھدان در گزارش اين سازمان. اند شان را از جنگيدن در غزه اظھار داشته چگونگی تجارب

و » اند شرکت کرده) بر مردم در غزه( تفکيک دھند که در شليک بی تصوير ناراحت کننده از ارتش اسرائيل را نشان می

ھا منجر به  گونه شليک اين» .اند شان به دور بوده است که تاکنون وجود داشته از ھنجارھای عملياتی«کلی  اين خود به

ما اين توصيه «: گويد س بخش تحقيق اين سازمان میئي، ر»اويھی ستوالر«. زياد غيرنظامی فلسطينی شده استقربانيان 

 ».دانيم که جامعه ما در اين مورد به يک مباحثه بپردازد را مھم می

از آن زمان به .  شده استتأسيسبيش از ده سال پيش توسط نيروھای احتياطی و سربازان » شکست سکوت«سازمان 

در جريان جنگ . کند سو، اين سازمان عمليات ارتش اسرائيل را بر مبنای اظھارات سربازان سابقه مستند سازی می اين

در مورد شمار دقيق تلفات غيرنظاميان .  فلسطينی کشته شدند٢١٠٠ آغاز گرديد، بيش از ٢٠١٤غزه که در جوالی 

اند که از آن جمله،   فرد غيرنظامی کشته شده١٤٠٠طبق گزارش سازمان ملل متحد،. ھنوز ھم مناقشه وجود دارد

 .اند ھزاران نفر زخمی گرديده. اند ھا کودک بوده  تن از آن٥٠٠کم  دست

در جريان عمليات » .گويد که ارتش ما معيارات اخالقی عالی را رعايت می کند ھر سال اسرائيل می«: گويد ستوالر می

چه را در توان  مت خواستند بازھم اين احساس را برانگيزانند که آنگوی ارتش و حکو ، سخن»تيغه حفاظتی«نظامی 

 ساله که خود قبال در ارتش ٣٢يک شخص . ھا گردند دارند به عمل می آورند تا مانع تلفات غيرنظامی در بين فلسطينی

بوده است و چگونه متاسقانه افکار عمومی اسرائيل ھيچ اطالع ندارد که اين رفتار چگونه «: گويد خدمت کرده است، می

 نيز رفتارھای مشابھی ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨قبال در جنگ غزه در سال » .طور نامتناسبی شديد بوده است قدرت آتش به

 .تر عبور کرده است اند، اما ارتش با ھر عمليات نظامی جديد از خط قرمز بيش صورت گرفته

و » غلط«ای نظامی مستقر در جنوب، اين اتھامات را فرماندھان پيشين واحدھ. کند ارتش اسرائيل اين اتھامات را رد می

جا به غلط قاتل  نيروھای دفاعی اسرائيل در اين«: سوی فوگل در راديوی ارتش اسرائيل گفت. خواند می» مشمئز کننده«

به گفته او، اگر چنين رفتاری صورت می گرفت، قبال از جانب خود ارتش مورد تحقيق قرار » .اند معرفی شده

  .گرفت می

بر ارتش اسرائيل وارد شده است حاکی از آن است که نيروھای » شکست سکوت«اتھامی که در اعالميه سازمان 

سربازان . جا افراد غيرنظامی وجود ندارند زمينی با اين برداشت به مناطق اشغال شده فرستاده شده بودند که ديگر در آن

خود  به بود خود جا کسی می پس در اين صورت، اگر آن. دجا باش بايست در آن واضح بود که کسی نمی«: اند گفته

گفته شده بود که شما اکنون در منطقه جنگی ھستيد، حی اگر شما «: يک سرباز گفته است» .شد شناخته می» تروريست«

 ».ترين شکی داشته باشيد، نبايد به خود ترديد راه دھيد، بلکه شليک کنيد کم

ارتش تدابير احتياطی گرفته بود تا به مردم فلسطينی «: گويد می» شکست سکوت «ميشل سفارد، وکيل و مشاور سازمان

ھا اوراقی را پرتاب کردند، و به  آن. ھا تقاضا نمايد تا اين مناطق را ترک گويند پيش از حمله ھشدار دھد و از آن
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معنای آن نيست که از تفکيک  ا اين بهام«: افزايد او می» .دادند) اس ام اس( ھای مربوطه تلفن کردند و پيام کتبی خانواده

 ».داليل مختلفی فرار نکرده بودند اند که به  بودهئیھا انسان. نظر شود مردم غيرنظامی و جنگجويان صرف

گيری  در موضع. العمل نشان داده بود ارتش اسرائيل در واکنش نخست به اين گزارش، پيش از انتشار آن نيز عکس

ھا و يا جناح  ھا، سازمان ھرگونه اتھامی را که از جانب رسانه«کند مکلف است  اس میارتش آمده است که ارتش احس

نه شاھدی دارد » شکست سکوت«اما » .شود، مورد تحقيق و بررسی قرار دھد رسمی در مورد رفتار سربازان وارد می

گويند که اين سازمان  کنند و می مقامات اين سازمان اين اتھام را رد می. و نه گزارش شاھدان عينی را ارائه کرده است

  .اما اين کار صورت نگرفت. تقاضای يک مالقات با لوی درستيز را کرده بود تا گزارش برايش داده شود

 

  ياب سازمان ملل متحد  گزارش ھيئت حقيقت

ی کشته  غزه زمان٢٠١٤ھا فلسطينی در جريان جنگ ساله  ياب سازمان ملل متحد دريافته است که ده يک ھيئت حقيقت

  .ات سازمان ملل متحد پناه جسته بودندتأسيسشدند که در 

  
 نوار غزه ٢٠١٤ھا در جريان جمالت جنگ   تن از فلسطينی٤٠بررسی سازمان ملل متحد دريافته است که بيش از 

سازمان ملل متحد گفته است که در حمله بر اين . ه در مدارس سازمان ملل متحد پناه جسته بودندزمانی کشته شدند ک

  . فلسطينی ديگر زخمی شدند٢٠٠ات، بيش از تأسيس

کنم  من واقعيت را محکوم می«: ھای اين بررسی، گفته است ای بر نتيجه يافته بان کی مون، دبيرکل ملل متحد در مقدمه

ات ملل متحد که به عنوان تأسيس تن ديگر در ٢٢٧کم  اند و دست تيجه حمالت اسرائيل کشته شده فلسطينی در ن٤٤که 

 ».شدند زخمی گرديدند پناھگاه اضطراری استفاده می

 گلوله ٨٨ھای اين بررسی به يک مدرسه دخترانه سازمان ملل متحد اشاره شده است که ھدف شليک  در خالصه يافته

. ائيل قرار گرفته بود و مدرسه ديگری که گلوله ضد تانک اسرائيلی بر آن شليک شده بودخمپاره نيروھای دفاعی اسر

حکومت «ھای سازمان ملل متحد، با اشاره به يک مدرسه دخترانه ديگر سازمان ملل متحد آمده است که  در يافته

 ».اده بودگونه اخطار قبلی ند متری به اطراف اين مدرسه، ھيچ  ميلی١٥٥اسرائيل از شليک راکت 

ھای اين تحقيق را مورد  ای را با حضور مديران ارشد تشکيل داده است تا توصيه بان کی مون، گفته است که کميته

خواھد از حکومت اسرائيل تعھد بگيرد، يکی ھم  ھا که سازمان ملل متحد می در ميان ديگر توصيه. ارزيابی قرار دھند

 .ات سازمان ملل متحد دارد، بايد از قبل ھشدار بدھدتأسيسظامی در مجاورت اين است که اگر در آينده برنامه عمليات ن
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ورزم تا اطمينان حاصل کنم که چنين  کنم و از ھيچ تالشی دريغ نمی من با ھمه جوانب کار می«: بان کی مون گفت

 ».شوند واقعياتی در آينده ھرگز تکرار نمی

ھمه «: ای گفت گوی وزارت خارجه اسرائيل با انتشار بيانيه  سخنبعد از انتشار خالصه اين گزارش، ايمانويل نھشون،

واقعياتی که در اين گزارش به اسرائيل نسبت داده شده، قبال زير بررسی قرار دارند و در موارد ضروری، تحقيقات 

 » . شروع شده استئیجنا

 فلسطينی ٢٢٠٠ بيش از ٢٠١٤ال ھای حقوق بشری سازمان ملل متحد، در جنگ تابستان س گفته دفتر ھماھنگی کمک به

شان افراد   تن کشته شدند که شش تن٧٢در جانب اسرائيل در اين جنگ . ھا افراد غيرنظامی بودند کشته شدند که اکثر آن

 .غيرنظامی بودند

  

  کنفرانس اعراب

آمدند که در  ، رھبران جھان عرب در نشست ساالنه اتحاديه عرب با اين اميدواری گرد ھم ٢٠١٧ چ مار٢٩چھارشنبه 

 .قبال مسائل متعددی از جمله بحران فلسطين و رويکرد ترامپ به خاورميانه به يک موضع واحد برسند

ھای متعددی گريبان  شد که بحران اردن در شرايطی تشکيل » بحر الميت«بيست و ھشتمين نشست سران عرب در 

 چندپارگی مسأله چالش امنيت و عدم ثبات، جنگ در سوريه، عراق، ليبی و يمن،: کشورھای عربی را گرفته است

، افزايش نفوذ ايران در منطقه و در نھايت، عدم کفايت و ناتوانی رھبران جھان عرب در  ای و سياسی ، فرقهئیجغرافيا

  .مديريت وضعيت موجود

شست ترين موضوع اين ن مھم. اردن در جوار اسرائيل برگزار شد» بحر الميت«اجالس يک روزه سران عرب در 

ھای   در خاورميانه در پرتو جنگ داخلی سوريه و يمن و دخالت ايران در بحرانئیگرا مبارزه با تروريسم و فرقه

س جمھور ئي پادشاه، امير و ر١۶. حل دو کشور در مناقشه بين اسرائيل و فلسطين بود  بر راهتأکيدچنين  خاورميانه و ھم

ست، سوريه بود که عضويتش در اتحاديه عرب تعليق شده و با اين حال تنھا غايب اين نش. در اين اجالس حضور داشتند

  .در يک اقدام نمادين، پرچم و صندلی خالی سوريه در نشست حضور داشت

گوترش گفت راه .  و ھشتمين نشست سران عرب بود آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد، يکی از سخنرانان بيست

او نيز اعالم کرد که از نظر سازمان ملل احداث . ت و صلح در اسرائيل و فلسطين استحل دو کشور تنھا راه تحقق امني

  .ست نشين در کرانه باختری غير قانونی ھای يھودی شھرک

 پيش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، شورای امنيت سازمان ملل ،٢٠١۶طور که در باال نيز اشاره کرديم دسامبر  ھمان

برخالف انتظار، اياالت متحده . سازی اسرائيل در کرانه باختری شده بود اھان توقف شھرکای خو نامه با صدور قطع

در نخستين . نامه شورای امنيت را وتو نکرد و به آن رأی ممتنع داد  در زمان رياست جمھوری باراک اوباما قطعامريکا

من به ھر دو طرح، «: آفرين گفته بود  ابھام در سخنانیامريکاس جمھوری ئيديدار بنيامين نتانياھو با دونالد ترامپ، ر

من . دھم که ھر دو طرف به آن تمايل داشته باشند طرحی را ترجيح می. کنم طرح دو کشور مستقل و يک کشور نگاه می

 ».ھا کنار بيايم توانم با ھر دو اين طرح می

کار   دو کشور به عنوان تنھا راهحل که نامی از ترامپ برده شود بر راه در اجالس يک روزه سران عرب، بدون آن

 . شدتأکيد با اسرائيل ئیکشورھای عربی در رويارو

او . سازی در کرانه باختری پايان دھد س تشکيالت خودگردان فلسطين از اسرائيل خواست به شھرکئيمحمود عباس، ر

 :اند گفت رسميت شناخته که بسياری از کشورھای جھان، فلسطين را به با اشاره به اين
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سازی در برابر  اما دولت اسرائيل با تشديد روند شھرک. المللی، نرمش نشان داديم ھای بين در تعامل با ھمه ابتکار عمل«

 ».تراشی کرد حل دو کشور، مانع راه

انداز تشکيل يک  گفته او در چشم به. شود عباس اعالم کرد که انتخابات محلی فلسطين در ماه مه سال جاری برگزار می

 .ھای فلسطينی قرار دارد حدت ملی در سرزميندولت و

 ». فلسطين نيستمسألهھای موقت، به سود  حل راه«: او در پايان سخنانش گفت

س جمھوری تونس و ملک عبدهللا پادشاه اردن نيز در ئيشيخ تميم بن حمد آل ثانی، امير قطر، باجی قائد السبسی ر

 اردن که ميزبانی اين نشست يک روزه را به عھده داشت اسرائيل را به پادشاه.  فلسطين اشاره کردندمسألهسخنانشان به 

بدون حل و فصل مناقشه فلسطين، ثبات به خاورميانه «: متھم کرد و گفت» ھای صلح فرصت«تالش برای از بين بردن 

 ».گردد باز نمی

 در خاورميانه ئیگرا  انتقاد از فرقهکه از ايران نامی به ميان بياورد با احمد ابوالغيط، دبيرکل اتحاديه عرب بدون آن

 برای ئیگرا  وجود دارند که از فرقه  در منطقهئیھا طرف« : او گفت. تر کشورھای عربی شد پارچگی بيش خواھان يک

ھای سياسی مھم منطقه از دست کشورھای عربی خارج شده  پرونده. کنند مان استفاده می چند پاره کردن وحدت عربی

 ».است

 شيخ صباح االحمد . در خاورميانه متھم کرده بودندئیگرا ترکيه و عربستان سعودی، ايران را به فرقهپيش از اين 

جواری  ھای حسن ھم الصباح، امير کويت ھم در بخشی از سخنانش از ايران خواست که به حاکميت کشورھا و پايه

 .ليل تعارض منافع با مانع مواجع شده استاو به بحران سوريه ھم اشاره کرد که حل اين بحران به د. احترام بگذارد

نظر او برخی کشورھا برای گسترش نفوذشان در خاورميانه از  س جمھوری مصر گفت که بهئيعبدالفتاح السيسی ر

سيسی از کشورھای عربی خواست که با اتخاذ موضعی قاطع مانع از . کند اختالفات قومی در جھان عرب استفاده می

 .ر جھان عرب شوندد» تحميل سلطه مذھبی«

ترين بحران منطقه  سابقه خارجی، با بزرگ ھای بی مردم سوريه در سايه انتشار تروريسم و دخالت«: السيسی گفت

 ».رو ھستند روبه

کند و  در منطقه حمايت می» تروريسم«س جمھوری يمن ھم ايران را متھم کرد که از ئيعبد ربه منصور ھادی ر

رساند   او ايران را متھم کرد که به شيعيان حوثی سالح می. با ايران شدئی در روياروسان عربی خواھان استراتژی يک

 .و از کشورھای عربی خواست در بازسازی يمن بکوشند

ملک عبدهللا دوم، پادشاه اردن در . بود» تروريسم اسالمی«ھای مھم نشست رھبران عرب  ع يکی ديگر از موضو

ھا خطر  ترين آن رو ھستيم که مھم ھای بسيار مھمی روبه ما امروز با چالش «:سخنرانی خود در نشست سران عرب گفت

که اکثر قربانيان تروريسم را  کند، به طوری تروريسم است؛ خطری که بيش از ھمه خود اعراب و مسلمانان را تھديد می

 ».دھند مسلمانان تشکيل می

او در . نشست سران اتحاديه عرب شرکت داشت سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در مسؤولفدريگا موگرينی، 

  .آمد گفت رانی خود به زبان عربی به حاضران خوش سخن

ای نيز ميان رھبران کشورھای عرب برگزار شد که ديدار ملک سلمان،  در حاشيه اجالس امان، ديدارھای دوجانبه

مناسبات مصر و عربستان در .  بودھا ترين آن س جمھوری مصر، از مھمئيپادشاه عربستان و عبدالفتاح السيسی، ر

 .ھاست ای از نزديکی ميان آن شود اين ديدار رھبران دو کشور نشانه ده بود و گفته میئيھای اخير به سردی گرا ماه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

ھا، اگر در اين مذاکرات   پايانی اين نشست رھبران عرب اعالم کردند از مذاکرات صلح اسرائيل و فلسطينی در بيانيه

 .کنند تقل فلسطينی در کنار اسرائيل تضمين شود، حمايت می کشور مسئیپرپا

چنين اعالم کردند که اگر  رھبران عرب در اين بيانيه که احمد ابوالغيط، دبيرکل اتحاديه عرب آن را قرائت کرد، ھم

  . بازگردد آماده صلح تاريخی با اين کشور ھستند١٩۶٧اسرائيل به مرزھای پيش از جنگ 

 ٢٠١٧ اپريل بيست و ھفتم – ١٣٩٦ ]ثور[بھشتارديھفتم پنج شنبه 

  .ادامه دارد

 

 


