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 Political  سياسی

  
  ٢٠١٨مبر  دس٣١احمد ابوعامر،  :سندهينو
  ٢٠١٩ نوریجاحمدمزارعی ، پنجم  :دان ازرگرب

  ٢٠١٩ جنوری ٠٨
 

  
  احمد ابوعامر

  ائتالف جديد دموکراتيک فلسطينی
 وحماس فتحدرجھت شکستن تسلط سياسی 

  
  

  خالصه

 سياسی ۀپنج گروه چپ فلسطينی ائتالفی دموکراتيک را تشکيل داه اند تا تسلط سياسی دوحرکت فتح وحماس را درعرص

موده وبتوانند دربرابر زاديبخش فلسطين را فعال نآسسات سازمان ؤنھا مآوردن فشار بر آفلسطين شکسته وبا وارد 

  .ايستادگی کنند»  قرن امريکاۀمعامل«
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ائتالف دموکراتيک "نام ه  پنج گروه چپ فلسطينی اعالم نمودند که ائتالف واحد تازه ای را ب–شھر غزه ، منطقه غزه 

تشکيل داده اند ، اعالم تشکيل اين تحالف درخالل يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم گرديد که گروھھای پنجگانه  "فلسطينی

مبر جاری برگزار کردند ، ھدف از تشکيل اين ائتالف به وجود سھمزمان درشھر غزه ورام هللا ، درروز بيست وسوم د

دستگی موجود را درجنبش فلسطين به   سياسی فلسطينی بود که بتواند با حضور قدرتمند خود دووردن يک الترناتيوآ

  . فردی دوقطب سياسی حماس وفتح را بشکندۀپايان برده وھيمن

 وتا کنون ميان گروھھای پنجگانه چپ ٢٠١۶ه از ماه اگست سال  کائیھه ورالن در مورد اين ائتالف پس از مشاع

  .وشخصيتھای اجتماعی ديگرامتداد يافت ، انجام گرفت

 زادی فلسطين،آ دموکراتيک برای ۀزادی فلسطين، جبھآ خلق برای ۀجبھ: گيرد ی زيررا دربر میاين ائتالف گروھھا

 شخصيتھای ۀ، به اضاف)رھبری مصطفی برغوثی(دام ملی ، حزب فدا، جنبش اق)حزب کمونيست فلسطين(حزب الشعب 

  .جمله ممدوح العکر وعمر عساف اجتماعی مستقل از

کيد ورزيد که اين أت» مانيتور«زادی فلسطين در مصاحبه اش با آ خلق برای ۀخانم مريم ابو دقه عضو دفتر سياسی جبھ

اسرائيل دچار عقب   امريکا وۀنی دشمناسياستھا فلسطين به علت ۀائتالف درست درموقعی وارد عمل شده است که قضي

    . دو دستگی داخلی شده اند نشينی گرديده وھمچنين حماس والفتح دچار اختالف و

ايجاد نيروی سومی فلسطينی درکنار فتح وحماس اين است تا به جنبش فلسطين روح  کيد گرديد که ھدف ازأدرکنفرانس ت

س اين ائتالف شخص ويا حزبی أھمچنين درر. سياسی دو حرکت پايان دھدورونق تازه ای بخشيده وبر حالت فرديت 

  . گيرد ن با توافقات ميان گروھھای چپ پنجگانه انجام میآسياسی وجود ندارد ومديريت 

 عملکرد ائتالف برای ۀاعالم داشت که شيو»مانيتور«در مصاحبه با »جنبش اقدام ملی«قای مصطفی برغوثی ، مديرآاما 

  .گيرد وتصويب مقررات ، براساس مشارکت جمعی انجام میاتخاذ تصميم 

خالد منصور در  »ائتالف دموکراتيک«سيسی أ تۀاز سوی ديگر عضو دفتر سياسی حزب ملت فلسطين وعضو کميت

اوايل سال جاری شاھد اولين فعاليتھای ائتالف دموکراتيک خواھيم بود که شامل  توضيح داد که از»مانيتور«مصاحبه با 

دستگی در  دو ی عظيمی در غزه وغرب رود اردن با ھدف فشار برای به پايان بردن اختالف وئھای توده راھپيمائي

ميز وايستادگی دربرابر تجاوزات شھرک آجنبش فلسطين وھمچنين دعوت از مردم برای شرکت در راھپيمائی مسالمت 

  .نشينان در غرب رود اردن خواھد بود

 سياسی واجتماعی توافق کرده وپرونده ھای گوناگون ۀيان خود بر يک برنامخالد منصور روشن ساخت که ائتالف درم

زاديبخش آسسات وابسته به سازمان ؤ دوباره خوانی وفعال کردن مۀ، پرونداجتماعی زاديھا وحقوقآ ۀرا ھمچون پروند

دفاع از حقوق شھروندان در  به پايان بردن اختالفات وديگر پرونده ھائی که متعلق به حقوق اجتماعی وۀفلسطين، پروند

زاديبخش فلسطين تنھا آباشد، بايد دانست که سازمان   غزه وغرب رود اردن میۀ حاکمان در دومنطقۀمقابله با سلط

  . ملت فلسطين استۀمرجع ونمايند

بين احزاب برای اجرای برنامه ھائی که ما قابل ذکر است که ائتالف تازه در غرب رود اردن وغزه حضوردارد و

  .پردازند رويش توافق شده درخالل جلسات دائمی که دارند به اقدامات الزمه میبر

، گذشته درانتخابات شرکت کند ٢٠١٧اين گروه پنجگانه قراربود با تشکيل يک ليست انتخابی محلی درماه اگست سال 

ھم بخورد ه نتخاباتی بخير افتاد وخود اين وضعيت باعث شد تا ليست اأبه ت ،٢٠١٧اما چون انتخابات تا ماه می سال 

بعضی از جبھه ھای   دموکراتيک وگروه اقدام ملی درانتخابات شرکت کردند وۀزيرا بعضی ازاين گروھھا ھمچون جبھ

  خلق انتخابات را تحريم نمود به اين دليل که انتخابات تنھا در غرب رود اردن بدون غزه برگزارمیۀچپ ھمچون جبھ
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کردند   تصميماتی به تنھائی اتخاذ مییاز طرف ديگر چپھا گاھ .خابات را نداد اجرای انتۀشد زيرا حماس درغزه اجاز

سانی به رام هللا مسافرت کنند لذا عدم شرکتشان به آدادند که به ی که درغزه بوده واشغالگران اجازه نم علت اينه زيرا ب

  .شد نفع حماس ويا الفتح تمام می

 فلسطين نيز درمصاحبه اش با مانيتور اظھارداشت زاديبخشآمحسن رمضان يکی از اعضای مجلس مرکزی سازمان 

ن خواھد شد که البته جايگزينی آسسات وابسته به ؤ فلسطين وفعال شدن مۀتشکيل ائتالف دموکراتيک باعث اعتالی قضي

  .ن نيستآبرای 

نام ه يکی از فرماندھانشان ب  خود از تشکيل ائتالف دموکراتيک اظھار خوشحالی نمود وۀنوبه سازمان حماس نيز ب

يا ائتالف فلسطينيی که به اصول وھويت جنبش فلسطين  ت وأما با ھر ھي«حماد ارقب به مانيتور اظھارداشت که 

  »کنيم ن سھمی داشته باشد ھمکاری میآ یباورداشته ودر ارتقا

زميان يا ھر نيروی سياسی فلسطينی ديگری که در ا مادگی خودرا برای ھمکاری با اين ائتالف تازه وآقای حماد الرقب آ

  دستگی موجود کوشش کند ، اعالم تمود بردن وضعيت دو

قای مخيمر ابو سعده در صحبتش با مانيتور توضيح داد که عناصر وحدت آاستاد علوم سياسی دردانشگاه ازھر درغزه 

 ستی می چپ کمونيۀن انديشآ اينھا به يک ايدئولوژی وابسته ھستند، وۀ، ھمباشد درميان اين گروھھا بيشتر از تفرقه می

 سياسی ۀ اميدی برای فلسطينيھا باشد تا بتوانند از حالت تفرقۀ، وی اظھار اميدواری کرد که تشکل تازه بتواند دروازباشد

، خالصی زيانھای زيادی برای جنبش فلسطين داشته است مده وآوجود ه ، ب٢٠٠۶موجود ميان حماس والفتح که از سال 

  .يابند

باشد  ی دو تشکيالت حماس والفتح میئاين ائتالف بستگی به مقدار مقبوليت توده وی اضافه نمود که امکان پيروزی 

  .نھا چقدر درميان مردم نفوذ دارندآکه  واين

درصحبتش با مانيتور اظھار ترديد کرد » االيام الفلسطينيه «ۀ سياسی درروزنامۀتحليلگر ونويسند ،قای ھانی حبيبآاما 

 سياسی خود شود که درمقابل توده ھای فلسطينی اعالم داشته است، ۀوانجام برنامکه اين ائتالف بتواند موفق به ادامه 

نھا شده قبل از تشکيل ائتالف آوی اشاره نمود که گروھھای چپ موجود بايد عواملی را که درگذشته موجب شکست 

  .نمودند مطالعه می ،موجود

نھا اين است که ھرکدام ازاين آست ومھمترين عوامل شکست اتحاد نيروھای چپ ھمچنان پا برجا ا«:وی ھمچنين گفت

نيروھا درپشت منافع خود ايستاده است واختالف بر سر نوع ابزاری که برای حل اختالفات خود درچھارچوب سازمان 

  .»زاديبخش فلسطين دارندآ

 اين ائتالف وی وسياسی ئاما فعاليتھای توده  ،که بعضيھا درموفقيت تشکيل ائتالف موجود ترديد دارند رغم اين علی

  .باشد نھا میآ حدود موفقيت ۀعنوان جريان فلسطينی سوم قدرتمندی تعيين کننده نھا درميان مردم بآحدود نفوذ 

  

  


