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  )اردن( الرأی عبدالرحمان، عماد و (Pavel sviridov) سويريدوف پاول
  شيری. م. ا: برگردان از

 ٢٠١٧ دسمبر ١٦
  

 فتيله؟ يا کليد :المقدسبيت
 اسالم جھان خشم روزھای

 را فلسطين ترمپ دونالد سوی از اسرائيل پايتخت عنوانه ب المقدسبيت شناسائی پی در که اعتراض روز چند ۀنتيج در

 از يکی .شد کشته اسرائيل نظاميان و ليسوپ ۀگلول ضرب به نفر دو حداقل ديد، آسيب عرب ھزار از بيش نورديد، در

 .بود غزه اھل ساله ٢٩ المارسی محمود مقتوالن

 که غزه مرزھای در ھمچنين، و لحم،بيت در شديدتر ھایروياروئی اما .برگرفت در ھم را المقدسبيت خود ھا،یدرگير

 .داد روی دارد، قرار اسرائيل نظارت تحت

 کمکه ب لحمبيت در ھافلسطينی اعتراضات که ھنگامی يکشنبه، روز عصر اسرائيل، پوليس گزارش اساس بر

 به وجه ھيچ به اين حال، اين با .کرد فروکش اعتراضی حرکات گرديد، سرکوب آوراشک گاز و زرھی ھایماشين

 برای ھافلسطينی .است يافته پايان کلی طوره ب المقدسبيت مورد در ترمپۀ بياني از ناشی ھایتنش که نيست، آن یامعن

 و دادند، قرار ھدف باره دو سازدست ھایموشک با غزه نوار از را اسرائيل اراضی اخير ھایماه طول در بار اولين

 غربی ساحل ساکنان از ساله ٢۴ عرب يک المقدسبيت در .است گرفته آتش زير را محاصره تحت ۀمنطق اين اسرائيل

 .نمود مجروح چاقو ضربات با را اتوبوس گاهتوقف نگھبان -اسرائيلی يک اردن رود

 که طوریه ب .يابدی م افزايش فلسطين اشغالی اراضی در یحت اسرائيل، در تنھا نه حوادث چنين تعداد که است واضح

 پائين به را اسرائيل پرچم آن، ۀپنجر شکستن و آمستردام حالل رستوران به ورود از پس فلسطينیسالۀ  ٢٩ مھاجر

 "المقدسبيت ۀبياني" به ربطی وی اقدام که گفت، آن از پس او است درست .داد سر اسرائيلی ضد شعارھای و انداخت

 .است بوده "فلسطين ناگوار وضعيت" با ارتباط در بلکه، نداشته، )ترمپ(

 در جمله، از آمد، عمله ب اروپائی کشورھای يکسری در که فلسطين با ھمبستگی برای اعتراضی اقدامات جريان در

 زياد بسيار احتمال هب اما .است بوده آميزمسالمت تاکنون اقداماتۀ ھم البته، .شد کشيده آتش به سرائيلا پرچم برلين،

 قرار اروپائی کشورھای به جديد حمالت برای دليلی را "المقدسبيت ۀبياني" توانندمی اروپا در پرشمار تندرو مسلمانان

 اروپا ۀاتحادي اين، رغمه ب .نکرد حمايت واشينگتن تصميم از امريکا اروپائی متحدان از يک ھيچ که است روشن .دھند

 ھا،خشونت ھا،تنش که است، اين بدتر اکنون .ندارد فلسطين ألۀمس قبال در خاصی متمايز عموض ھيچ گذشته، ھمچون
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 ترکيه، لبنان، اردن، عراق، در .بگيرد شدت آن ۀمحدود از خارج و منطقه در ھمچنين، و مقدس، اماکن در اول وھله در

 اعتراضی تظاھرات در اسرائيلی ضد و امريکائی ضد شعارھای با نفر ھزار صدھا مسلمان کشورھای ساير و ااندونزي

 .کردند شرکت

 رابطه اين در .شکست ھم در کامل طوره ب اسرائيل و فلسطين بين مؤثر نچندان صلح مذاکرات روند ھمه، از مھمتر اما

 ھمين .نمايد أايف مشکل فصل و حل در واسطه نقش تواندنمی ديگر امريکا ۀمتحد اياالت که کرد، اعالم فلسطين رھبر

 ابوزھری سامی حماس، جنبش رسمی سخنگوی جمله، از .نمودند ابراز نيز حماس در وی سياسی رقبای را موضع

 مذاکره ميز بهً مجددا امريکا وساطت با وقت ھيچ ھافلسطينی و فروريخت صلح اصطالحه بمذاکرات  که داشت، اظھار

 گذاشت، پايان ۀنقط ھميشه برای بار يک بايد ھاره مذاک به که خصوص اين در ھافلسطينی ميان در" :گشت نخواھند باز

 ."است شده حاصل ملی وفاق

 شورش آن .گذشت استقالل برای شورش -ھافلسطينی اول ۀانتفاض شروع از سال سی درست مبردس ٩ حال، ھمين در

 اول شورش .)دش کشته اسرائيلی صديک حدود در و فلسطينی نفر ھزار دو از بيش مدت اين در( يافت ادامه سال شش

 ١٩٩٣ سال پائيز در اسلو در طرفين بين طوالنی ۀمحرمان مذاکرات از پس اسرائيل -فلسطين ۀتوافقنام امضای دنباله ب

 ن،کلينت بيل -امريکا جمھور رئيس حضور با سفيد، کاخ چمن در واشينگتن، در ١٩٩٣ سال مبرسپت ١٣ .يافت پايان

 اسرائيل شکوھی با مراسم طی عرفات، ياسر -فلسطين بخشآزادی سازمان رئيس و رابين اسحاق -اسرائيل وزير نخست

 .کردند امضاء اصولۀ بار در مشترک ۀبياني فلسطين بخشآزادی سازمان و

 رسميته ب را اسرائيل موجوديت حق فلسطين بخشآزادی سازمان .گرديد تشکيل فلسطين دولت اصول، اين اساس بر

 پايان ۀنقط اشغالگری به و نمايد ءاجرا را فلسطين کشور تشکيل بر داير متحد ملل اتتصميم شد متعھد اسرائيل شناخت،

 .گرديد تعيين ھااين اجرای مشخص سازوکارھای بگذارد،

 ساحل اشغال به اسرائيل اما .گرديد تشکيل واقعه ب مدت اين در دولتی نھادھای ھمچنين و دولت، و فلسطين خودگردانی

ۀ باريک يافت، ادامه اشغالی اراضی در يھودی ھایشھرک احداث نداد، پايان مدت اين در مقدسالبيت و اردن رود غربی

 نشده اعالم کنون تا غربی المقدسبيت پايتختی به فلسطين کشور موجوديت .بردمی سره ب اسرائيل ۀمحاصر تحت غزه

 .است

 موجوديت حق ھم ھنوز خود سھم به ،)تنداش شرکت اسلو مذاکرات در که حماس ھمه، بر مقدم( فلسطينی تندروھای

 که دوم ۀانتفاض جريان در .کنندمی استفاده اشغالگری عليه تروريستی ھایروش از و شناسندنمی رسميته ب را اسرائيل

 عرب ھزاران .شد کشته اسرائيلی نفر ھزار حدود در و فلسطينی نفر ھزار پنج يافت، ادامه ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٠ سال از

 جنوری( "ابری ستون" و )٢٠٠٩ جنوری -٢٠٠٨ مبردس( "مذاب سرب" جنگی عمليات قربانی غزه نوار ساکن

 .گرديد اسرائيل )٢٠١۴

 ۀخارج وزرای اضطراری جلسۀ قاھره در .نبودء اجرا قابل "اسلو توافق" که دادند،می نشان ھم پيشاپيش ھااين ۀھم

ه ب خصوص در امريکا تصميم" :است آمده جلسه ناي پايانی سند در .گرديد برگزار عرب اتحاديه عضو کشورھای

 و المللیبين قوانين از خطرناک تخلف يک اين، .است اعتبار فاقد اسرائيل پايتخت عنوانه ب المقدسبيت شناختن رسميت

 ۀقطعنام از پيروی با عرب اتحاديه عضو کشورھای ۀخارج وزرای .باشدمی متحد ملل امنيت شورای مصوب ۀقطعنام

 المللیبين ۀجامع سوی از که را المقدسبيت حقوقی وضعيت تغيير بر مبنی طرفهيک اقدام ھر متحد، ملل امنيت شورای

 کشور شناختن رسميته ب برای را جھانی ۀجامع عرب ۀاتحادي عضو کشورھای ."کندمی رد شده، شناخته رسميته ب

 .فراخواند شرقی المقدسبيت پايتختی به فلسطين مستقل
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 در واسطه و ضامن" عنوان از را خودش المقدسبيت مورد در تصميم با امريکاۀ متحد اياالت که کند،می تصريح بيانيه

 خشم آتش به گردد،می ھاتنش تعميق موجب فقط تصميم اين با .سازدمی محروم منطقه در آميزمسالمت وفصلحل روند

 ."کندمی گرفتار بيشتر چه ھر آشوب به را منطقه و زندمی دامن

 يک مرحمت به را المقدسبيت ما" :داشت اظھار بيشتر ھم باز صراحت با انخاردو طيب رجب ترکيه، جمھور رئيس

 به ما .کرد نخواھيم رھا ندارد، غارتگری و اشغالگری از غير ديگری ھدف ھيچ که کودکان، قاتل -تروريستی دولت

  ."داد خواھيم ادامه خود قاطع ۀمبارز

 در اعتماد مستحق واشينگتن فقط داشت اظھارات که ھيلی نيکی متحد، ملل در امريکا دائمی نماينده ياناتب اين، مقابل در

 بيش متحد ملل " :رسدمی بنظر سخيف بسيار يا غيرمتعارف کلی طوره ب باشد،می اسرائيل -فلسطين مشکل وفصلحل

 ملل که ھنگامی .باشيم آن از بخشی نداريم قصد ما .است زده آسيب کند، کمک خاورميانه در صلح روند به که آن از

 ھنگامی .باشد تماشاگر تواندنمی ديگر امريکا ۀمتحد اياالت دھد،می قرار حمله مورد را اسرائيل غيرعادالنه چنين متحد

 به ندارد نظر در امريکا آيد،می ميان به ھافلسطينیۀ بار در ھم و ھااسرائيلی مورد در ھم عادالنه برخورد از سخن که

 اردن اسرائيل، و مصر بين صلح تاريخی ھایتوافقنامه ۀھم" وی، ۀگفت به ."فرادھد گوش غيرمعتمد کشورھای مواعيظ

 ."است شده امضاء سفيد کاخ چمن در اسرائيل و

 و باشدمی جھان در انفجارآميز مناطق از يکی سابق ھمچون خاورميانه که است، اين از عبارت علت که شود،می معلوم

 .است ناچيز يا شکننده "تاريخی ھایتوافقنامه" نتايج

*** 

 فتيله؟ يا کليد :المقدسبيت

ۀ جامع اعضای ساير و اسالم دنيای منطقه، عربی کشورھای با تعامل برای دوم عبدهللا اردن، پادشاه که کاریراه

 و اسرائيل پايتخت عنوانه ب اشغالی مقدسالبيت شناسائی بر مبنی امريکا جمھور رئيس تصميم با ارتباط در المللیبين

ه ب منحصر مورد يک آن، احتمالی عواقب از مستقل گرفت، پيش در المقدسبيت به امريکا سفارت انتقال ۀ قاعد شروع

 اکثريت .آورد وجوده ب را مقدس شھر اين حقوقی و تاريخی وضعيت حفظ اھميت با رابطه در المللیبين تفاھم از فرد

 در انسان ميليون صدھا به زيرا، شود،می شمرده موضوع ترينحساس لهأمس اين که کنند،می تصريح کشورھا مطلق

 .شودمی مربوط جھان کشورھای اکثريت

 تمرکز با بود، جاری سال چمار ماه در بحرالميت ساحل در عرب ۀاتحادي کشورھای اجالس ميزبان که اردن، پادشاه

 .دز دست اقداماتی به موضوع، چند روی

 در که امريکا، ۀمتحد اياالت -خاورميانه مسائل آميزمسالمت وفصلحل ۀپروس اصلی حامی با نیولفيت صحبت -اول

 تقويت از است عبارت عواقب ترينجدی از يکی .داد ھشدار گامی چنين برداشتن خطر مورد در پادشاه آن جريان

 المللیبين ائتالف نظامی پيروزی از صرفنظر آنھا، زگشتبا شرايط ايجاد و منطقه در تروريستی ھایسازمان ھایپايه

 .ھاگروه اين نابودسازی کار در

 را اسالمی ھمکاری سازمان رياست حاضر حال در که ترکيه، با ويژه،ه ب ای،منطقه ھایقدرت با روابطه تقويت -دوم

 کشورھای ساير با متقابل روابط اراید ھمچنين، و کند،می صحبت کشور ۵٠ از بيش از نمايندگیه ب و دارد عھدهه ب

 مقابل در اسرائيل و امريکا که دھد،می آن از گواھی ترمپ تصميم به نسبت جھانی ۀجامع منفی واکنش .باشدمی جھان

 .اندگرفته خصمانه موضع جھان
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 رئيس .بود ھمراه خارجی و داخلی سياسی ھایبحران اعتراضی، تظاھرات با ترمپ جمھوری رياست نخست سال

 خاورميانه کشورھای بين اختالف ايجاد صدد در المقدسبيتألۀ مس قبال در گامی چنين برداشتن با امريکا جمھور

 حمايت مورد ھمواره که را آميزمسالمت روند گذارد،می یپا زير را المللیبين قوانين او منظور، بدين .باشدمی

 حامی و واسطه به اعتماد ميزان به نتواند که طوریه ب بود، طرف يک مواضع از کامل پشتيبانی شکله ب واشينگتن

  .سازدمی اعتباربی بگذارد، تأثير ١٩٩١ سال از شده آغاز آميزمسالمت روند اصلی

 

 چيست؟ ترمپ تصميم رد داليل

 عرب ميليون صدھا مسلمان، ميليارد نيم و يک نظر از خود مقدس اماکن زياد تعداد وجود با المقدسبيت شھر -اول

 به مقدس شھر اين کامل حاکميت حق اعطای رو، اين از .شودمی شمرده مقدس شھر جھان مسيحيان ۀبقي و مسيحی

 اخالل و مھاجر يھوديان طرف از گسترده ھایسوءاستفاده شاھد ما ۀھم .باشدمی مقدس اماکن به آشکار توھين اسرائيل

 حمله برای پياپی اقدامات به زدن دست .ھستيم مسلمانان ارینمازگز از ممانعت شکله ب االقصاء مسجد کار در مکرر

 .ھستند اخاللگريھا اين نمونه آن زدن آتش برای تالش و االقصاء مسجد به

 اوقاف مديريت و قيموميت مالی، حمايت طرق به شھر مقدس اماکن از توانست اردن اخير سال ھفتاد مدت در -دوم

 وضعيت شده انجام عمل سياست کاربست راه از نتواند اسرائيل اشغالگر کميتحا شدند باعث اينھا ۀھم .نمايد حراست

 محل در يھودی معبد ايجاد و االقصاء مسجد تخريب بر داير اسرائيل ۀبرنام جمله، از .دھد تغيير را المقدسبيت حقوقی

 شکست شده، ذکر صھيونيزم پردازانانديشه اسناد در که ھايھودی تاريخی رؤيای به پوشاندن عمل ۀجام منظوره ب آن

 .خورد

 ومرجھرج و آشوب به دوباره را جنگ از خسته خاورميانه که اين منظوره ب اسرائيل که کند،می درک دنيا -سوم

 طرف از حتی منفی، ھایواکنش شاھد ما دليل ھمين به درست .کندمی تالش منطقه در افروزیآتش برای نمايد، گرفتار

 و اسرائيل پايتخت ۀمثابه ب المقدسبيت شناسائی خصوص در ترمپ تصميم مقابل در ينگتنواش متحدان تريننزديک

  .ھستيم امريکا سفارت انتقال

 بسياری گشته، خارج بينیپيش مورد ۀداير از تواندمی و شد نخواھد محدود منطقه به جنگ آتش که است، آگاه دنيا ۀھم

 .برگيرد در را جھان کشورھای از

 بيت اراضی که دھد،نمی واقعيت اين در تغييری دھد،نمی تغيير را موجود واقعيت امريکا شناختن ميترسه ب -چھارم

 به که دارد تعلق فلسلطين مردم به فقط فلسطين تاريخی سرزمين ،بحيره تا بحيره از فلسطين اراضی ۀھم و المقدس

 .يافت انتشار پيش سال صد که باشد،می بالفورۀ بياني ھم مدعا اين اثباتی سند و .اندشده رانده خود ميھن از خارج

 دولت ابدی و واحد پايتخت عنوانه ب آن اعالم و ١٩۶٧ سال در اسرائيل توسط شرقی المقدسبيت اشغال اين، بر عالوه

 شناخته رسميته ب امريکا متحده اياالت يا المللیبين ۀجامع سوی از کنون تا که ھستند ھائیگام ١٩٨٠ سال در يھودی

 .اندنشده

 نظام به ضربه ايراد یامعنه ب ديده،آسيب از پشتيبانی جایه ب اشغالگر و متجاوز از حمايت که داند،می دنيا ۀھم -پنجم

 تنظيم آنھا اساس بر کشورھا بين مناسبات و روابط که شود،می محسوب اخالقی به ھمچنين، و الملل،بين حقوقی

 متحد ملل ھایقطعنامه اجرای از گيرد،می ناديده را المللیبين قوانين که دولتی از دفاع کنند،می درک کشورھا .گرددمی

 بيش طول در فلسطين خلق داليل، ھمين به .است خطرناک چقدر کند،می تکيه مقتدر دولت يک قدرت به و تابدمی سر

 .است شده وممحر خود حقوق تمام از و بوده مواجه زندان و قتل اجباری، اخراج با سال ھفتاد از
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 بود؟ خواھد چه اعراب بعدی گام

 نخواھد بازی آميزمسالمت روند در را طرفبیۀ واسط نقش ديگر امريکا ۀمتحد اياالت که دھد،می نشان ترمپ تصميم

ۀ اتحادي مانند قدرت، ديگر مراکز سوی به خود موضع تقويت برای عربی ھایدولت است الزم دليل، ھمين به .کرد

 .آورند روی روسيه و چين اروپا،

 که است الزم محکمی و واحد موضع آن، اجرای برای اما کند،می بازی شرايط اين در حياتی نقش نيز اقتصادی فشار

 شريک که شود، داده قرار توجه مورد نيز واقعيت اين دارد ضرورت اينجا در .نمايند اتخاذ بايد عربی کشورھای ھمه

ه ب آشکاری طرزه ب که گرديد، محروم آن از پس منطقه ھایخلق و سران مايتح از اعراب، اصلی متحد امريکائی،

 .کرد جانبداری اسرائيل از بازيگران،ۀ ھم منافع به زدن صدمه حساب

 جمله، از اسرائيل، با صلح و مذاکره با مرتبط مسائل به جديد رويکرد دباي المقدسبيت مورد در ترمپ تصميم از پس

 به که گامی ھر .گيرد قرار توجه مورد کند،می أايف صلح روند در مرکزی نقش ترديدی، ھيچیب که المقدسبيت ألۀمس

 .کرد خواھد محتوا و معنی از خالی را صلح روند ندھد، پاسخ ھاعرب و ھافلسطينی منافع

 قوانين، کشور اين ا،زير .دھند قرار بازبينی مورد اسرائيل با مناسبات برقراری در را خود تصميم بايد ھاعرب ھمچنين

 امضاءرا  اسرائيل با صلحۀ توافقنام که عربی کشورھای ۀنمون را مدعا اين .کندنمی رعايت را مقررات و توافقات

 .کندمی ثابت کردند،

ه ب جھان و اروپا امريکا، کشورھای مقيم مسلمان و عرب جمعيت از استفاده با مقتدر نيروی يک ايجاد اين، بر عالوه

 و خود یئمنطقه سياستھای بازنگری به آنھا کردن وادار و کشورھا اين حاکميت به فشار اعمال منظوره ب کلی طور

 ضروری دارد، خارج دنيای با گسترده بسيار روابط که کشدمی آشوب به را یامنطقه جانبه، يک تصميم که اين تفھيم

 .است

 منفی عواقب صورت، اين در دارد،برمی گام يھودی البی فتوای با اگر که بفھمد، بايد خود سھم به امريکا ۀمتحد اياالت

 انتظار در وضع ھمين .کرد خواھد احاطه ھم را امريکا برای مھم مسائل ساير بلکه، شد، نخواھد منتھی اين به فقط آن

 طقه،من ھایخلق سرنوشت تخريب به منجر اقدامات زيرا، .دارد وجود يھودی البی آن در که است کشورھائی ھمه

  .کندمی عمل ميانه خاور در آينده ھایجنگ برای فتيله ۀمثابه ب آنھا، به نيتحس دادن نشان عدالتی،بی
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