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 Political سياسی

  

  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ٢٩

  

  اعتصاب غذای زندانيان،
 ...! فلسطين و اسرائيل، بايکوت اسرائيل وۀ مناقشۀتاريخچ

  )قسمت چھارم(
   

  رشد گرايش اسالمی در فلسطين

المسلمين  افکاری مانند عقايد اخوان. اره زير اداره مصر بود، نوار غزه تقريبا ھمو١٩٦٧ تا ١٩٤٨ھای  در سال

  .سرعت زمينه مساعد يافت مصر، در جھان عرب که بسيار عرفی شده بود، به

ھا  با شکست در جنگ شش روزه و ھمراه با آن تصرف نوار غزه و اردن غربی توسط اسرائيل، بسياری فلسطينی

 .گرايان پيوستند بری ياسرعرفات مايوس شدند و به لشکر اسالمبه رھ) ساف( بخش فلسطين از سازمان آزادی

 ايران و ١٣٥٧اما فورا پس از انقالب . کند المسلمين را تحمل می رسيد که اسرائيل اخوان نظر می در دھه ھفتاد به

ھا  طينیاين در حالی است که ايجاد يک دولت دينی در ايران بر فلس.  کردتغيير، اين وضع ١٩٧٩سقوط شاه در سال 

 . گذاشتتأثيرنيز 

آيند نبود، اما يک عامل  ھای ھفتاد در راھش به سوی نوار غزه، البته از جانب اسرائيل خوش المسلمين در سال اخوان

می ) ساف( بخش فلسطين اين ترتيب، يک ضد وزنه عليه سازمان آزادی اسرائيل بخشا به. شد قابل تحمل شمرده می

المسلمين از ھم پاشيد تا از  ناگھان جناح نظامی اخوان. پيمود دوباره فلسطين را میتر راه تصرف  خواست زيرا کم

، توسط فتحی شکاکی يک دکتر ١٩٧٩در سال » جھاد اسالمی فلسطين«. سرمشق حکومت اسالمی ايران پيروی کند

  .گذاری شد فکرش پايه ھای ھم طب و فلسطينی

. بخش فلسطين در جنگ عليه اسرائيل و اشغالش بسيار اعتدالی بودند المسلمين مانند سازمان آزادی ھا اخوان برای آن

ھنوز پيش از آن که در مناطق اشغالی نخستين . تر اسالمی برای ھمه مسلمانان بود ھا يک دولت بزرگ ھدف آن

حمالتش ھا و   تھاجم١٩٨٠ھای  ھا ظھور کند، اين سازمان زير زمينی در آغاز سال انتفاضه يا نخستين قيام فلسطينی

 .را عليه اھداف اسرائيلی شروع کرد

خواھی را برای  در اين ميان، ھرچند قرار بود انتقاضه يک جنبش اعتراضی و مردمی بود، اما اين فرصت دل

پس از آن که اسرائيل خطر را حس کرد، شکاکی به لبنان . شان را تحکيم کنند وجود آورد تا مواضع گرايش مذھبی به
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ھمين که در . که توسط حکومت اسالمی ايران و سوريه ايجاد شده بود، ارتباط خوبی برقرار کردهللا  رفت و با حزب

و اسرائيل امضا شد، گروه جھاد اسالمی نقش ) ساف( بخش فلسطين نامه اسلو بين سازمان آزادی ، توافق١٩٩٣سال 

 .دست آورد به» مقاومت فلسطين«ای در جنبش  رھبری کننده

، قربانی يک ١٩٩٥شکاکی در سال . کردند رائيل و به رسميت شناختن اسرائيل را رد میاين جريان صلح با اس

گذاران  جانشين او رمضان عبدهللا صالح، يکی از بنيان. بار دستگاه استخبارات مخفی اسرائيل در مالتا شد حمله مرگ

اسر عرفات غيرقانونی اعالم شد، المللی و اسرائيل از جانب ي دليل فشارھای بين اين گروه به. ديگر اين جنبش شد

 .دادند شان را انجام می ھا بازھم از نوار غزه عمليات آن. اثر بود البته اين کار بی

، به ١٩٨٧بار در پايان سال  يا حرکت مقاومت اسالمی است که اولين» حرکت المقاومته االسالميه«حماس مخفف 

بارگی خود را با دو  ل به يکئياسرا. بخش فلسطين ظھور کرد ھنگام انتفاضه اول به منظور رقابت از سازمان آزادی

 .بخش فلسطين يکی حماس بود و ديگری ساف يا سازمان آزادی. جنبش مقابل ديد

ھای اسالمی  يا انجمن» مجامع االسالمی« شيخ احمد ياسين، يک رھبر اسالمی از غزه به اصطالح ١٩٨٧در سال 

ھا را با ظن اين که نيروھای  اسرائيل اين انجمن. مند به کمک، ياری برساندھای نياز  کرد تا به فلسطينیتأسيسرا 

ای عليه ياسر عرفات که تروريست  کنند و شايد بتوان به مثابه ضد وزنه محلی ھستند و از مردم وارسی می

 بيرون بخش فلسطين از اردن در آن زمان، اين امر موجب آن شد که سازمان آزادی. رسميت شناخت پنداشت به می

در جريان انتفاضه . با اين ھمه اين افراد به مثابه حماس اظھار وجود نمودند و عليه اسرائيل اعالم جنگ کردند. رود

را ) ساف( بخش فلسطين ھا اعالم مقاومت کردند و حمالتی را به راه انداختند و کوشيدند جای سازمان آزادی اول آن

  .بگيرند

  

 ماسشيخ احمد ياسين رھبر روحانی ح

او . اندام کرد ناپذير و تندرو عرض المسلمين سر برآورده بود، با يک ايدئولوژی آشتی حماس نيز، که از درون اخوان

در سال . که صرفا مناطق اشغالی شناخت، نه اين عليه اشغال در سرتاسر کشور می» جنبش مقاومت«خود را 

  .اسالمی است، در منشور اين سازمان آمده است که فلسطين يک کشور ١٩٨٨

نامه اسلو به توافق رسيدند، حماس و سازمان جھاد  بخش فلسطين در مورد موافت که اسرائيل و سازمان آزادی ھمين

با اين ھم برخالف گروه جھاد اسالمی، حماس به . کارانه است اسالمی نيز توافق کردند که اين يک سياست خيانت

کوشيد در بين  در حالی که جناح سياسی می. تقسيم شد» نظامی«و يک جناح » سياسی«زودی به يک جناح 

در دوران انتفاضه . انداخت ھا نفوذ کند، جناح نظامی حمالت سنگينی را عليه اسرائيل به راه می فلسطينی

 .تعداد و شدت اين اقدامات افزايش يافت) االقصا انتفاضه( دوم
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، حماس برای نخستين بار در انتخابات شرکت ، پس از مرگ ياسر عرفات و قتل شيخ احمد ياسين٢٠٠٦در سال 

، حماس برنده )ساف( به دليل نا رضايتی ھای زياد از فساد و سياست سازش در سازمان آزاديبخش فلسطين. کرد

چنان  از اين رخداد تکان خورد، بلکه ھم) ساف( نه تنھا سازمان آزاديبخش فلسطين. بزرگ اين انتخابات شد

که حماس از  رسميت بشناسد، مگر اين به ھمين دليل، غرب آماده نبود نتايج آن را به. کشورھای خارجی شوکه شدند

 .س حکومت، برای اين کار آمادگی نداشتئياسماعيل ھنيه ر. اش دست بکشد مواضع تندروانه

  

 ٢٠١٤ اپريل ٢٣ھای فتح و حماس در نوار غزه  مالقات مقام

حماس سر . داد اش ادامه می س می نمود، جھاد اسالمی به حمالتب در حالی که حماس ھر چند گاه بعد اعالم آتش

يک  ، علنا به٢٠٠٧بس را ملغی قرار داد و اوضاع در نوار غزه کسب وخامت نمود، تا اين که در سال  انجام آتش

 کنترول نوار غزه ئی، به تنھا٢٠٠٧ھا حماس در ماه جون  پس از اين جنگ. جنگ داخلی بين حماس و فتح منجر شد

جا حمله کرد و آن منطقه  ، ترک گفته بود، پيوسته به آن٢٠٠٥اسرائيل که نوار غزه را در خزان . را در دست گرفت

 اسرائيل با شدت و نيروی زياد برنوار غزه حمله نمود و از ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨در سال . را محاصره کرده بود

.  تن کشته شده باشند٢٠٠٠ثر اين حمالت حدود شود که در ا حدس زده می. اش استفاده کرد  و زمينیئینيروھای ھوا

در جھان عرب اين منازعه موجب . به علت جنگ و محاصره نوار غزه اسرائيل مورد انتقادات شديد قرار گرفت

  .ھای مردم با سازمان حماس شد گسترش ھمبستگی توده

ه عمل آمد تا با سازمان فتح  کوشش ب٢٠١٢ و ٢٠١١ھای  در سال. از آن به بعد حماس در نوار غزه در قدرت است

، حماس و فتح دوباره با ھم مذاکره کردند و در نتيجه ٢٠١٤ اپريل ٢٣در .  نرسيدئیھا به جا اما اين تالش. آشتی کند

خواھند ھر دو گروه رقيب يک حکومت مشترک تشکيل دھند و شش ماه  فيصله به عمل آمد که در خالل پنج ھفته می

 . ھم نتيجه ندادمسألهنی و رياست جمھوری را به راه اندازند اما اين پس از آن انتخابات پارلما

دليل حمايت مالی به قطر وابسته  از يک طرف به. در واقع سازمان اسالمی حماس در ميان دو جبھه در حرکت است

  .ای قطر، جمھوری اسالمی ايران دارد است از طرف ديگر نياز به روابط خوب با رقيب منطقه

اين سازمان .  موقعيت و موضع مجبور گرددتغيير جھان عرب باعث گرديده است که حماس نيز به ات درتغيير

حماس از چند دھه به اين طرف يگانه . گيرد حاکم در نوار غزه ھمواره در برابر چالش ھای جديدی قرار می

زمان  لقاتی داشت و ھمهللا و ايران تع ھای سوريه، حزب سازمان سنی مذھب بود که با ائتالف شيعيان و علوی

المسلمين با شرکای شيعه مذھب حماس  اما اخوان. المسلمين سنی عرض وجود کرده است ای از اخوان عنوان شاخه به

  .روابط خصمانه دارد

ھا دست به اعتراض زدند، حماس در يک مضيقه  زمانی که مردم در سوريه بر عليه حکومت بشاراالسد در خيابان

رف، دمشق سال ھای متمادی ميزبان رھبران تبعيدی حماس و يکی از حاميان اصلی اين از يک ط. قرار گرفت

پس از تشديد سرکوب . سازمان بوده است و از سوی ديگر، بسياری از مخالفان حکومت سوريه، سنی مذھب ھستند
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 ٢٠١٢ال س دفتر سياسی حماس در اوايل سئيخشونت بار جنبش اعتراضی مخالفان حکومت سوريه، خالد مشعل ر

 .سوريه را ترک گفت و دفتر حماس در خارج را به دوحه پايتخت قطر انتقال داد

قطر مخالفان حکومت سوريه را . حماس با اين کار موضع خود را روشن ساخت و در پھلوی قطر قرار گرفت

برخوردار است عالوه بر اين، قطر از قدرت خوب مالی . مذھب ھستند کند که اکثرشان مانند حماس سنی حمايت می

  .دست نخورده باقی مانده است» بھار عربی«که در جريان اعتراضات موسوم به 

ماکسيميليان فليش، دانشمند علوم سياسی در دانشگاه ھايکازيان بيروت که در مورد حماس يک کتاب نيز منتشر 

لثانی، امير قطر در سفر شيخ حمد بن خليفه آ. »حماس ھميشه به کمک مالی خارجی وابسته است«: گويد کرده، می

  . ميليون دالری را به حماس ھديه کرد٢٥٠ کمک ٢٠١٢خود به غزه در ماه اکتوبر سال 

 جھت تصميم تغيير به ئیخالد مشعل به تنھا. ھای داخلی حماس مورد بحث قرار گرفت بندی  جھت در جانحتغييراين 

ھای  در داخل سازمان حماس، جريان«: گويد یدر ھامبورگ م» گيگا«گر در انستيتوت  مارن کوز، پژوھش. گرفت

ھا خود را به قطر و شماری ھم خود را به ايران نزديک احساس  تعدادی از اين جريان. مختلفی وجود دارند

حماس بعد از وداع سياسی با دمشق، روابط خود را با ايران، کشور شيعی متحد سوريه، نيز قسماً قطع » .کنند می

ماکسيميليان .  ايران حمايت مالی و تسليحاتی خود از اين سازمان فلسطينی را کاھش بخشيددر پی اين تحول،. کرد

 استراتژی تغييردر واقع مناسبات حماس و ايران ھرگز قطع نگرديد؛ اما اين روابط از «: دھد فليش توضيح می

 ».حماس متاثر شده است

ترين کشور عربی مصر به  ، در انتخابات بزرگ٢٠١٢المسلمين در سال  خاطر دارد که وقتی اخوان حماس اين را به

قطر نيروی حمايتی اخوان المسلمين به .  داردئیرسيد که برنامه خالد مشعل نيز کارا نظر می پيروزی رسيد، به

مارگريت يوھانسن از انستيتوت تحقيقات صلح و سياست در دانشگاه . ترين قدرت سياسی در مصر بود عنوان قوی

  ».المسلمين مصر متحد بالقوه حماس گرديد در نتيجه اخوان«: دگوي ھامبورگ می

س جمھور پيشين مصر، ئياگر چه محمد مرسی، ر. ھا و پايان محاصره نوار غزه بود گذاری حماس اميدوار سرمايه

کرد که اتحاد با جبھه سنی مذھبان، تصميم بھتر و راه  ھمه انتظارات حماس را برآورده نکرد؛ اما حماس فکر می

تر گرديد و حمل و نقل کاالھا نيز توسعه پيدا  ترانزيت از طريق تونل به غزه سھل. تری برای فلسطينی ھاست مناسب

به قول . توجھی از کاالھای مصرفی، مواد ساختمانی و حتی سالح از طريق تونل انتقال داده می شد بخش قابل. کرد

توانست جريان داشته باشد که حماس در مصر تحمل می  یيوھانسن، کارشناس امور حماس اين کار تنھا در حالتی م

زيرا بعد از برکناری محمد مرسی با يک کودتای نظامی، . اما اين کار ديگر ممکن نيست«: کند او اضافه می. شد

  ». دارندامريکاھا، دوستان حماس نيستند و رابطه نزديک با اياالت متحده  حاکمان جديد مصر، ژنرال

حماس نياز به اسلحه . کند قطر حامی خوبی است؛ اما تنھا حمايت مالی می. بھه گير مانده استحماس در بين دو ج

 قدرت در قطر، امير جديد در تغييراز طرف ديگر بعد از . تواند از طريق ايران صورت گيرد دارد و اين کار می

چنان قطر از جانب  ھم. شن نيستاما ھنوز موضع امير قطر کامال رو. برابر حماس از خويشتنداری کار گرفته است

  .تحت فشار قرار دارد» تروريستی« به دليل حمايت از سازمان امريکا

فليش به اين . تر به ايران داشته باشد و ايران متحد با اعتباری برايش باشد تواند اميد بيش  اين ترتيب، حماس می به

تر گردد و برگشت حماس به سويش را به  باره قوینظر است که ايران نيز تالش خواھد کرد تا روابطش با حماس دو

ھای ديپلوماتيک غرب  اما به ھر صورت، تا زمانی که تحريم. بيند حيث پيروزی در برابر کشورھای حوزه خليج می

 .بر عليه حماس پا بر جا باشند، اين سازمان مجبور است ميان قطر، ايران و مصر در چرخش باشد
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  ترمپ در اسرائيل

او در اين سفر خواستار آن . ، در ادامه سفرش از عربستان به اسرائيل رفتامريکاس جمھوری ئي، رپترمدونالد 

  .نظاميان را فورا متوقف کند ھا و شبه شد که ايران کمک مالی، آموزشی و دادن تجھيزات نظامی به تروريست

يون در تل آويو به زمين نشست و گور  مه در فرودگاه بن٢٢ – خرداد ١، ظھر روز دوشنبه ترمپھواپيمای دونالد 

  .مورد استقبال رووين ريولين، ھمتای اسرائيلی خود قرار گرفت

شدت از ايران انتقاد کرد و گفت اين کشور پشتيبان  ، در بدو ورود خود به اسرائيل بهترمپدونالد 

ح در خاورميانه بخت  برای برقراری صلترمپ. ای دست يابد ست و نبايد اجازه داد به سالح ھسته»ھا تروريست«

  .قائل است

نظاميان و  ھا، شبه از لبنان تا عراق، تا يمن، ايران، تروريست«: او در ديدار خود از عربستان سعودی نيز گفته بود

ومرج  دھد که موجب گسترش تخريب و ھرج ھا پول و سالح می دھد، به آن ھای افراطی را آموزش می ديگر گروه

  ».ای و تروريسم را دامن زده است ھای فرقه  چند دھه، ايران آتش درگيریبرای. در سراسر منطقه است

  . در حالی که کاله مخصوص يھوديان، کيپا به سر داشت، از ديوار ندبه ديدن کردامريکاجمھوری  سئير

 .کنند  را در اين سفر مالنيا، ھمسر، ايوانکا دختر و جرد کوشنر، دامادش ھمراھی میترمپآقای 

  .کنند ھای اين دين را اجرا می از ازدواج با جرد کوشنر به دين يھوديت گرويد و ھر دو فريضهايوانکا پس 

. دھد ای در ديوار ندبه جا می  دعای خود را در کاغذی تا شده در حفرهترمپرسد که  در اين تصوير به نظر می

  .ترين اماکن زيارتی يھوديان است ديوار ندبه از مقدس

و باراک اوباما در کنار اين ) پسر(  از جمله بيل کلينتون، جورج بوشامريکائیمداران  تتر بسياری از سياس پيش

 .ھا بوده است اند، اما ھمه اين ديدارھا پيش يا پس از دوران رياست جمھوری آن ديوار حضور يافته

ان است ديدن ترين مکان يھودي ست که در سفر رسمی خود از اين ديوار که مقدسامريکاس جمھور ئياو نخستين ر

  .کرد

س جمھوری اسرائيل و ئيرفت و در نشستی با رووين ريولين، ر) المقدس بيت(  سپس با بالگردی به اورشليمترمپ

 قرار است در اين سفر دو روزه با بنيامين ترمپ. سپس با بنيامين نتانياھو، نخست وزير اسرائيل شرکت کرد

 .وگو کند ه و احتمال برقراری صلح در منطقه گفتنتانياھو بخصوص در باره اوضاع کنونی خاورميان

او در کنار رووين ريولين، . ، در نخستين سفرش به اسرائيل ايران را حامی تروريسم در منطقه ناميدترمپدونالد 

 .س جمھور اسرائيل، در سخنرانی کوتاھی به سياست ايران به شدت حمله کردئير

ايران بايد کمک مالی، «: در اين باره گفت) المقدس بيت( اورشليم در ترمپخبرگزاری فرانسه گزارش داد که 

 ».آموزشی و دادن تجھيزات نظامی به تروريست ھا و شبه نظاميان را فورا متوقف کند
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اش در عربستان نيز در باره   در ادامه سخنانی را تکرار کرد که در اولين ايستگاه نخستين سفر خارجیترمپ

 و اسرائيل ھمصدا خواستار آن ھستند که دولت ايران امريکا«: او گفت. ای گفته بود  ھستهدستيابی ايران به سالح

 ».گاه به سالح اتمی دست نيابد ھيچ

. ھای موشکی ايران اعالم کرده بود تری را عليه برنامه ھای بيش ، حدود دو ھفته پيش تحريمامريکاس جمھوری ئير

ای با ايران تبليغ کرده بود، اما اين سخنان را پس از  ليه توافق ھستهھای انتخاباتی به شدت ع او گرچه در رقابت

 . شدن آن استئیانتخاب تکرار نکرده و خواستار اجرا

آمد طی سخنانی خواستار صلح ميان اديان يکتاپرست شد و  س جمھوری اسرائيل، پس از خوشئيرووين ريولين، ر

او نتيجه گرفت که در چنين » .پرستيم مه ما خدای واحدی را میما عقايد متفاوتی داريم اما ھ«: در اين باره گفت

  .ای بھتر با يکديگر ھمکاری کرد توان برای آينده شرايطی می

: که مورد مناقشه است، اين چنين ادعا کرد) المقدس بيت( س جمھوری اسرائيل، درباره مالکيت بر اورشليمئير

  ».چنان ادامه دارد  سال پيش تاکنون ھم٣٠٠٠اين امر از . اورشليم قلب تپنده يھوديان است«

 

او در . ھای جھان را برپا کند ترين تمدن  با قدردانی از اسرائيل گفت اين کشور توانسته است يکی از بزرگترمپ

گاه  ما ھيچ«: ارتباط با کشتار شش ميليون يھودی در جريان جنگ جھانی دوم بدون نام بردن از ھولوکاوست گفت

  ».ايع وحشتناک قرن بيستم را نخواھيم داداجازه تکرار وق
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بنيامين نتانياھو، نخست وزير اسرائيل، نيز اعالم آمادگی کرد که کشورش حاضر به برقراری صلح با کشورھای 

 ». پيش آورده است اسرائيل دست خود را به عالمت صلح«: باره گفت نتانياھو در اين. ھمسايه و فلسطينيان است

ئيل گفت کشورش به آزادی ھمه اديان وفادار است و اين در حالی است که مسيحيان در کشورھای نخست وزير اسرا

ما خواستار صلحی واقعی و طوالنی ھستيم؛ صلحی که در «. او گفت. قات فراوانی روبرو ھستندئيخاورميانه با تض

 ». باشد و اختالفات برای ھميشه به پايان برسندتأمينآن امنيت کشور يھودی 

  

  يدار ترمپ و عباسد

ھا و   کرد که اياالت متحده، توافق صلحی تاريخی ميان فلسطينیتأکيد امريکاجمھوری  سئي رترمپدونالد 

، در کنفرانس مشترک با ٢٠١٧ مه ٣ چھارشنبه ترمپگزارش العربيه، اين سخنان   به.ھا ايجاد خواھد کرد اسرائيلی

 .رح شدس تشکيالت خودگردان فلسطينی مطئيمحمود عباس ر

توافق . اگر تحريک به خشونت و نفرت متوقف نشود، صلحی برقرار نخواھد شد«: ، گفتامريکاس جمھوری ئير

 ».صلح به اسرائيل اين فرصت را خواھد داد تا روابط طبيعی با کشورھای عربی برقرار کند

ھمه عمرم . وگو کرديم فتدرباره صلح گ«: ن اسرائيلی صحبت کرده گفتمسؤوال که با مسأله، با بيان اين ترمپ

ھا خواھد بود اما ما ثابت خواھيم کرد که اين جمله  ھا و اسرائيلی شنوم که دشوارترين توافق ممکن ميان فلسطينی می

 ».اشتباه است

 دو کشور فلسطينی و اسرائيلی، کمک به بزرگی به تحقق طرح صلح ئیحل برپا  محمود عباس گفت که راهئیاز سو

 اسرا و مسأله، ايمان دارد ھمه مسائل از جمله ترمپوگوھايش با  عباس ادامه داد که پس از گفت. عربی خواھد کرد

  .آوارگان، قابل حل است

ما تحت اشغال ...  سال رسيده است٥٠پس از ) فلسطين( اينک زمان به پايان رساندن اشغال«گفته محمود عباس  به

م کودکانمان را با فرھنگ صلح تربيت خواھيم کرد تا از امنيت، دھي ما به شما اطمينان می... کنيم ديگری زندگی می

  ».آزادی و صلح لذت لذت برده و مانند بقيه کودکان جھان، از جمله کودکان اسرائيلی زندگی کنند

  

ھا و  اميدوارم اتفاق خوبی بين فلسطينی«:  گفتترمپدر آغاز اين ديدار در دفتری بيضی شکل کاخ سفيد، دونالد 

  ».ھا رخ دھد یاسرائيل
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اش را با ھدف تالش برای از سرگيری گفتگوھای صلح ميان اسرائيل و فلسطين  ، با ھمتای فلسطينیترمپدونالد 

ديدار محمود عباس دو ماه .  استترمپاين ديدار اولين ديدار دو طرف از زمان روی کار آمدن دونالد . ديدار کرد

 شخصا به استقبال محمود عباس رفت و ترمپ. ستامريکارائيل از وزير اس پس از ديدار بنيامين نتانياھو، نخست

  .پای خودروی حامل او حاضر شد

  

  !»آماده سازش ھستيم«: خالد مشعل

لمانی اشپيگل از آمادگی مشروط اين سازمان افراطی انامه  وگو با ھفته س پيشين دفتر سياسی حماس در گفتئير

 . در مورد اين تشکيالت ابراز سرخوردگی کردترمپدونالد برای سازش با اسرائيل خبر داد و از مواضع 

تازگی اين مقام را واگذار کرده است، در يک مصاحبه روی خط  س سابق دفتر سياسی حماس که بهئيخالد مشعل، ر

گويد حماس آمادگی پذيرش کشور مستقل  مشعل می.  کرده استتأکيدگرايانه جديد اين سازمان  مشی و رويکرد عمل

  . را دارد١٩۶٧ در مرزھای فلسطينی

ای جدی برای صلح دارد، متقابال آماده سازش  خالد مشعل، اعالم کرده که اگر حماس احساس کند که اسرائيل اراده

 ».اين برای ما خشونت نيست«: آميز آن دفاع کرده و گفته است او با اين ھمه، از مقاومت در اشکال خشونت. است

. کنيم ما از خودمان با ھر ابزار و وسيله نظامی که در اختيارمان باشد دفاع می«: دگوي رھبر سياسی سابق حماس می

 ».ای را داشته باشيم که اسرائيل دارد ھای پيشرفته داديم سالح البته ترجيح می

  

 در کنار خالد مشعل) سمت چپ( اسماعيل ھنيه

» اشپيگل آنالين«سايت   انتشار نيافته؛ اما وبلمانی اشپيگل انجام گرفته و ھنوزامصاحبه خالد مشعل با ھفته نامه 

 و نطق اخير او در رياض ترمپمشعل از مواضع دونالد . وگو را منتشر کرده است ھای اين گفت چکيده و سرفصل

اسالمی در رياض، حماس   - در کنفرانس کشورھای عربیامريکاس جمھور ئير. نيز ابراز سرخوردگی کرده است

چنين قياسی خطا و يک تھمت «: پذيرد مشعل گفته که چنين مقايسه را نمی. اعش قرار دادرا در رديف القاعده و د

 ».شود و عليه اشغالگری اسرائيل است بزرگ است، زيرا مقاومت حماس تنھا به فلسطين محدود می

 ».دکشن ھای خونريزی نيستند که بيگناھان را در سراسر جھان می آدمکش« کرده که اعضای حماس، تأکيدمشعل 
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او . چنين گفته که قصد ندارد روزی جانشين محمود عباس در تشکيالت خودگردان فلسطينی شود خالد مشعل، ھم

گران صحه  رياست دولت خودگردان فلسطين را پستی غيرعادالنه و فاقد مشروعيت خوانده که بر شروط اشغال

 .گذارد می

المسلمين نيز  کند و از اخوان اسرائيل را دنبال نمیسازمان حماس به تازگی اعالم کرد که ديگر سياست نابودی 

بعد از اعالم اين خبر، خالد مشعل، رھبری سياسی حماس را پس از دو دھه واگذار کرد تا . فاصله خواھد گرفت

 .اسماعيل ھنيه جانشين او شود

 . را پذيرفته است١٩۶٧حماس در اساسنامه جديدش، تشکيل کشور فلسطين بر مبنای مرزھای 

وزير سابق تشکيالت خودگردان فلسطين، به رھبری اين  ماعيل ھنيه، کادر ارشد حماس در نوار غزه و نخستاس

 - ٢٠١٧ مه ٦ھای فلسطينی با اعالم اين خبر در روز شنبه  رسانه. سازمان افراطی اسالمی منصوب شد

ھبری دفتر سياسی حماس را يت خود در رمسؤولشود که  ، نوشتند ھنيه جانشين خالد مشعل می١٣٩٦ارديبھشت ١٦

 .کند پس از دو دھه واگذار می

مشعل در تبعيد . گرای حماس در منازعه با اسرائيل تعلق دارند خالد مشعل و اسماعيل ھنيه ھر دو به جناح عمل

 .برد اما ھنيه در نوار غزه مانده است دوحه به سر می

. شود  اساسنامه اين سازمان اعالم میتغييريش از انتصاب اسماعيل ھنيه به رھبری سياسی حماس تنھا چند روز پ

چنان موجوديت اسرائيل   را پذيرفته اما ھم١٩۶٧حماس در اساسنامه جديد، تشکيل کشور فلسطين بر مبنای مرزھای 

 .شناسد رسميت نمی را به

ی دفتر سياسی يابی به رھبر ھای ديگر دست ھای فلسطينی، موسی ابومرزوق و محمد نزال، گزينه به نوشته رسانه

س دفتر سياسی حماس بود، طبق مرامنامه اين سازمان امکان ئي ر١٩٩۶خالد مشعل که از سال . اند حماس بوده

 .رياست دوباره را نداشت

. کند  حکومت میئی در اين منطقه به تنھا٢٠٠٧ از نوار غزه بيرون رفت و حماس از سال ،٢٠٠۵اسرائيل در سال 

المسلمين دارد، در صدد برآمده که از اين گروه فاصله  يک و سياسی محکمی با اخوانحماس که پيوندھای ايدئولوژ

 .بگيرد و رابطه خود را ھم با دولت خودگردان و ھم با کشورھای غربی بھبود ببخشد

 سوخت و انرژی به ياری کشورھای غربی و تأمينخاطر امور معيشتی نوار غزه، به ويژه در زمينه  حماس به

اين امر به خاطر انزوای سياسی حماس با مشکالتی مواجه شده که به نوبه خود به فقر و . نيازمند استسازمان ملل 

 .محروميت در نوار غزه دامن زده است

  

 ھای اسرائيل  زندانيان فلسطينی در زندانۀپايان اعتصاب غذای چھل روز

بود که شرايط  اسرائيل در نھايت وعده داده. ھای اسرائيل به اعتصاب غذای خود پايان دادند اسرای فلسطينی زندان

ھای اسرائيل، اعتصاب غذای نامحدود خود را با نام آزادی و کرامت   اسيران فلسطينی در زندان.آنان را بھبود بخشد

  .اند ھای حکومت اسرائيل آغاز کرده در زندان

ھای  ھايشان از جمله لغو زندان هھا و رسيدن به خواست منظور اعتراض به وضعيت نامناسب زندان اين اعتصاب به

ھا و سالمت زندانيان  ھای اداری، مالقات با خانواده، رسيدگی به وضعيت بھداشت زندان انفرادی، لغو بازداشت

  .برگزار شده است
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 کنندگان در حمايت از اعتصاب) قدس( تظاھرات در اورشليم

، و در پی ١٣٩٦ ششم خرداد - ٢٠١٧ بيست و ھفتم مه نبهھای اسرائيل بامداد ش زندانيان امنيتی فلسطينی در زندان

  .شان پايان دادند ھای خود به اعتصاب غذای چھل روزه پذيرش بخشی از خواسته

ھا  ھا تن از آن در شش ھفته پيش در اعتصاب غذا بودند و حال ده» روز اسير فلسطينی«صدھا زندانی فلسطينی، از 

 .دده بوئيدر روزھای اخير به وخامت گرا

ھای رھبران  ھای اسرائيل برخی از خواسته ھای اسرائيلی و فلسطينی، پس از آن که سازمان زندان گزارش رسانه به

 .ھا پايان يافت اعتصابی را پذيرفت، اعتصاب غذای اين فلسطينی

:  بودھا ناميدند، از جمله اين می» نبرد آزادی و کرامت«ھای زندانيان اعتصابی در حرکتی که آن را  خواسته

تر با  ، پايان حبس انفرادی، مالقات بيش»بازداشت اداری«، پايان »اسير جنگی«عنوان  رسميت شناخته شدن به به

 .ھای واقع در خاک اسرائيل تر، و انتقال به زندان ھا، برخوردار شدن از خدمات پزشکی بيش خانواده

سيران و زندانيان فلسطينی پايان اعتصاب غذا ھای اسرائيل، و سخنگوی کميته ا ، سازمان زندان»شاباس«سخنگوی 

 . کردندتأئيدرا 

ھای اسرائيل اعالم کرد، تنھا چند خواسته زندانيان  نت، سازمان زندان سايت خبری وای در ھمين حال به گزارش وب

 .ھا در طول ماه تر با خانواده پذيرفته شده است؛ از جمله يک ديدار بيش

ھا  ھا رد شده، اما آن ھای کابلی در سلول لسطينی از تلفن ھمراه يا تلويزيوندرخواست برخورداری زندانيان ف

 .توانند از راديو و تلويزيون معمولی استفاده کنند می

دست آمده ميان اسرائيل و نمايندگان کميته  ھای به تشکيالت خودگردانی فلسطين و صليب سرخ در جريان توافق

 .اند اسيران قرار گرفته

شنبه ميان فرماندھان سازمان زندان ھای اسرائيل و نھادھای  ھا، مذاکراتی فشرده از شامگاه پنج شبر اساس گزار

امنيتی اين کشور با نمايندگان کميته اسيران فلسطينی با حضور مقامات تشکيالت خودگردانی و صليب سرخ جھانی 

 .توافق منجر شد انجام شد که ساعت چھار بامداد شنبه، به

اند، در اين  ھای گذشته زندانی اسرائيل بوده  عيسی قراقع مقامات ارشد فلسطينی که خود در سالقدوره فاِرس و

 .مذاکرات شرکت داشتند

س تشکيالت فلسطينی ئي با محمود عباس رامريکاجمھوری  سئي رترمپشنبه گذشته در جريان ديدار دونالد  روز سه

ھا از  اری از اين زندانيان تظاھرات کردند، اما محل تجمع آنھای شم اللحم در کرانه باختری، خانواده در شھر بيت

 . دور بودامريکاس جمھوری ئيھای ر مسير کاروان اتومبيل
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 مه اعالم کرد که صدھا زندانی 27ھای اسرائيل شنبه  ، سازمان خدمات زندان»رويترز«گزارش خبرگزاری به

 کرد و تأئيدتشکيالت خودگردان فلسطين نيز اين خبر را . اند شان پايان داده روزه فلسطينی به اعتصاب غذای چھل

  .خواند» پيروزی برای فلسطينيان«توافق منجر به آن را يک 

ھای اسرائيل آغاز   آوريل اعتصاب غذای خود را در اعتراض به شرايط زندان١٧ زندانی فلسطينی در ١۵٠٠حدود 

مروان برغوثی، يکی از اعضای ارشد . باقی ماندند مه در اين اعتصاب ٢٧ تن از آنان تا ٨٠٠کردند و بيش از 

 . در اسرائيل زندانی است، فراخوان اين اعتصاب غذا را صادر کرد٢٠٠٢جنبش فتح که از 

» ھای پزشکی انگاری سھل«ھا، گسترش حق مالقات، پايان دادن به  زندانيان فلسطينی خواھان تلفن عمومی در زندان

 . بودند  و تھويه ھوا شدهھای تلويزيونی و دسترسی به شبکه

ھا تن از  ھای اسرائيل ده ن سازمان زندانمسؤوالھاآرتص، در روزھای گذشته خبر داده بود که  روزنامه اسرائيلی

  .اند اعتصابيون را با حال وخيم جسمانی به چند بيمارستان در اسرائيل منتقل کرده

ھا برخوردار بودند، در  تصابی در زندان يا بيمارستاننمايندگان صليب سرخ، که از امکان مالقات با زندانيان اع

 . کرده بودندتأئيدھا را  روزھای گذشته خطرناک شدن حال شماری از آن

  

  

ھای اسرائيلی و  شد، که رسانه در اين دوره اعتصاب غذا از مروان برغوثی به عنوان رھبر اعتصابيون نام برده می

 .عد، شخصا در مذاکرات خاتمه اعتصاب شرکت داشتگويند، با وجود حال نامسا فلسطينی می

بخش فلسطين، فرمانده نيروھای جوان شاخه  برغوثی، چھره نزديک به ياسر عرفات، رھبر پيشين سازمان آزادی

 .ھای انتفاضه به پنج بار حبس ابد محکوم شده است نظامی جنبش فتح بود که در سال

ھای بين  ھا بود، به تنش ھای فلسطينيان و اسرائيلی خود در تاريخ نزاعھا از نوع  ترين اين اعتصاب که يکی از بزرگ

 .آنان دامن زد

کردند و حتی گروھی از آنان در برابر زندان عوفِر  گران تجمع می گرای افراطی عليه اعتصاب ھای راست اسرائيلی

 .اب آزار دھنددر کرانه باختری رود اردن کباب پختند تا زندانيان در اعتصاب غذا را با بوی کب

 پوليسھای اشغالی دست به اعتراض زدند و در مرز نوار غزه و درون کرانه باختری با  فلسطينيان نيز در سرزمين

 .اسرائيل درگير شدند

در نھايت مذاکرات بين تشکيالت خودگردان فلسطين و سازمان صليب سرخ جھانی به توافقی با دولت اسرائيل 

ھا، اسرائيل  ھنوز جزئيات اين توافق منتشر نشده، اما بر اساس گزارش.  غذا منجر شدانجاميد که به پايان اعتصاب

 .وعده بھبود شرايط زندانيان فلسطينی را داده است
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ما امروز پيروزی «آويو گفت که  جمال محيسن، يکی از اعضای کميته مرکزی فتح ضمن اعالم خبر توافق با تل

 ».کنيم شان برای آزادی و عزت اعالم می زندانيان و مردم فلسطين را در مبارزه

 .ھای اسرائيل محبوس ھستند  فلسطينی در زندان۶۵٠٠حدود 

 ١٣٩٦ ]جوزا[ ھفتم خرداد- ٢٠١٧شنبه بيست و ھشتم مه  يک

  .ادامه دارد

 

 


