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 کشد در فلسطين مقاومت را می USAID چگونه
 

 
 

 کشد  در فلسطين مقاومت را میUSAIDچگونه 

تواند   سبز جائی است که نمیۀطقاياالت متحده، من» سيا« ديويد پترائوس رئيس ۀبه گفت : سبزۀساحل غربی و منطق

را به ھمسايگان  تواند آن  سبز از صلح و امنيت برخوردار است و میۀمنطق. ھای مقاومت توليد يا حفظ کند جنبش

 ۀھای آژانس اياالت متحده برای توسع سازی فياض و برنامه  دولتۀدر مورد فلسطين، برنام. خود صادر کند

از ھمه مرزھا فراتر »  مدنی جھانیۀجامع«که تحت نام »  مدنیۀجامع «ۀقای ايدالمللی بدون تزلزل برای ارت بين

ھا برای  ترين ابزار کمک خارجی در اجرای برنامه اين يکی از منحوس.  بوده استءخواھد رفت در دست اجرا

  .ھای مقاومت است  اصلی جنبشۀای است که پرورش دھند نابودکردن جامعه

  ٢٠١٣مبر  سپت١٨-االخبار - تارنگاشت عدالت

  

   کشد المللی در فلسطين مقاومت مردمی را می  بينۀچگونه آژانس اياالت متحده برای توسع

ی به ئ اقتصادی و توسعه ۀ دوجانبۀدھند ترين کمک مثابه بزرگه المللی، ب  بينۀآژانس اياالت متحده برای توسع

ھای مقاومت فلسطين در ساحل  بين بردن جنبشمثابه يک ابزار مؤثر برای از ه  اجتماعی بۀھا، از توسع فلسطينی

ھای مقاومت و با تسليم به  ی با رد ايدهئ  بر پيوند دادن کمک توسعهUSAIDھای  برنامه. کند غربی و غزه استفاده می

  .اشغال قرار دارند

دالر به د  ميليار٣ھای اسلو، تشکيالت خودگردان فلسطين  نامه ، کمی پس از امضای موافقت١٩٩۴ از سال -الخليل

 اقتصادی، و دموکراتيزه کردن ۀی برای آب، فاضالب، زيرساخت، آموزش، بھداشت، توسعئ شکل کمک توسعه
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ھای سالم فياض  بود که از نزديک در پيوند با برنامه» شورش«اين نوع کمک بخشی از نبرد عليه . دريافت کرد

 ساختن مؤسسات دولت فلسطين در درون ٢٠٠٩ت گسوزير تشکيالت خودگردان فلسطين قرار داشت که در ا نخست

  .حل دو دولت را اعالم کرد  و از آن طريق، ارتقاء راه١٩۶٧مرزھای،

ھدف . ل جمعيت و کشتن مقاومت فلسطين بودوھدف نخست کنتر. در اساس دو ھدف داشت» شورش«نبرد عليه 

اين ايدئولوژی بر مفاھيم . بودھای مقاومت و انقالبی  ھای سنتی سرکوب جنبش دوم يک گزينه در برابر شيوه

ھا   نظامی شکست خورده است، لذا برای ارتشۀکه مداخل ھای جنگ قرار دارد، موقعی استعمارگرانه در زمان

  .شود که از قدرت نرم برای پيروزی در نبرد استفاده کنند ضروری می

  

  سازی المللی و دولت  بينۀآژانس اياالت متحده برای توسع

به دست آوردن «شود که ھدف  ھای اقتصادی و اجتماعی تقويت می ختن دولت فلسطين، با برنامهژی برای سايسترات

  .کنند ھای توسعه، دنبال می جمعيت تحت اشغال را از طريق برنامه» قلوب و اذھان

 امنيتی که در ساحل غربی ۀرسد ھمزمان بود با نقش  فياض برای ساختن مؤسسات دولت فلسطين به نظر میۀبرنام

کن ساختن فروشندگان مواد  ھدف دولت ريشه. آغاز شد» ھا قانونی در سرزمين نبرد با وضعيت بی«حت عنوان ت

 نظامی الفتح، نسبت داده ۀ اتھاماتی که به اعضای گردان شھدای االقصی، شاخ- مخدر و خودروھای مسروقه بود

  .شد می

برنامه گرچه به . دھد  اھداف ملی پيوند نمیطور ارگانيک باه سازی حق بازگشت را ب  دولتۀعالوه، برنامه ب

 حق بازگشت ۀکند، اما چيزی دربار  و به تشکيل دولت اشاره می ن سرنوشت خودييدادن به اشغال، به حق تع پايان

آميز مردمی،   مقاومت مسالمتۀسازی است و به استثنای دو جمله دربار  دولتۀ برنامه دربارۀبخش عمد. گويد نمی

  .دھد  ملی نمیۀز به مبارئیفضا

جا  اين. گويد ھای رسيدن به استقالل می شرط  پيشۀمثابه المللی ب در مقدمه، برنامه از پايداری و حمايت عربی و بين

کند از طريق کمک فنی،  شود، سعی می المللی وارد می  بينۀھای آژانس اياالت متحده برای توسع است که برنامه

  .ھای مرزی، بخشی از پايداری را تحت پوشش قرار دھد ذرگاه اعتبار گۀھای وام، و اعاد برنامه

اين طرح تکنولوژی بھتر برای . ھای بازرسی مرزی است ھدف طرح تسھيل حرکت کاالھای فلسطينی از پاسگاه

اما، . دنبال دارد ھا را به ھای فلسطينی برای کاھش زمان عبور از گذرگاه بررسی کاالھا و افزايش ظرفيت شرکت

ھا و پاسگاه بازرسی نظامی است، نه بھبود  گيرند که اولويت از ميان برداشتن گذرگاه ن فاکت را ناديده میھا اي آن

  .ھا عملکرد آن

  

  برد مقاومت تروريسمی است که دولت را تحليل می

م المللی از طريق مشارکت با تشکيالت خودگردان فلسطين تعريفی از تروريس آژانس اياالت متحده برای توسعه بين

ھا نبرد عليه شرايط و اوضاعی است  يکی از ھدف. شود ھای مقاومت محدود می در فلسطين ارائه نمود، که به جنبش

ھا با   اينۀکنند، ھم کند و عليه اجتماعی از مردم است که به آن عمل می را تغذيه می) يعنی مقاومت(که تروريسم 

  .سطينی محتملھای مستحکم برای ساختن يک دولت فل ھدف ايجاد شالوده
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المللی موضوع نبرد با تروريسم را از طريق درخواست امضای يک اظھاريه   بينۀآژانس اياالت متحده برای توسع

ديگر .  يک شرط دريافت پول، به عمل مبدل کردۀمثابه کنندگان کمک، ب در محکوميت تروريسم توسط دريافت

  . شرط را ندارند، اينئیھای اروپا المللی، حتا سازمان ھای بين سازمان

ھا از طرح آن،  يک از ذينفع خواھد که ھيچ المللی، می  بينۀتعريف تروريسم، طبق آژانس اياالت متحده برای توسع

 ۀاين ھمچنين دريافت کنند.  خلق برای آزادی فلسطين نباشندۀھای مقاومت، مانند جبھ عضو حماس يا ديگر جناح

ھا را اقدامات تروريستی اعالم  نمايد که مقاومت توسط فلسطينی  صريح ملزم میۀکمک را به امضای يک اظھاري

  .سازد ھا و اصول اياالت متحده متعھد می کننده را به ارزش نموده امضاء

 رانندگی در بيرون يک طرح بھداشتی مورد ۀعنوان مثال، سند تروريسم بدين معنی است که اگر يک سانحه ب

ھای مقاومت باشند،  المللی رخ دھد، قربانيان اگر عضو يکی از جناح  بينۀه برای توسعحمايت آژانس اياالت متحد

اين ھمچنين بدين معنی است که يک روستا در ساحل غربی اگر شورای ده آن از اعضای . توانند درمان شوند نمی

الھم اتفاق   در بيت٢٠٠٧ اين مورد در سال. تواند برای ترميم خيابان کمک دريافت کند حماس تشکيل شده باشد نمی

  .علت وجود اعضای حماس در شورای شھر لغو شد که کمک به شھرداری و ترميم جاده به افتاد، زمانی

شامل بررسی امنيتی کامل شرايط . ماند با اين وجود، شرايط دريافت کمک به امضای سند تروريسم محدود نمی

اسامی توسط واحدھای . شود می» ينش شريکنظام گز«ت امنای مؤسسه و پرسنل طرح، تحت أاعضای ھي

اگر يکی . گيرند هللا مورد تحقيق قرار می اطالعاتی اشغالگر و نيروھای امنيتی تشکيالت خودگردان فلسطين در رام

  .شود از اسامی تاريخ مبارزه يا گرايش به يک جناح مقاومت را داشته باشد، طرح رد می

  

  ھا برای خشکاندن منابع مقاومت برنامه

ھا، حاکميت قانون، و مديريت  ھای مرتبط با دموکراسی، حکمرانی محلی، رسانه يک بررسی سريع و ساده برنامه

 فلسطينی که خواھان صلح با دشمن ۀدرگيری، سطح نگرانی آژانس اياالت متحده را نسبت به ساختن يک جامع

  .حل دو دولت باشد، نشان خواھد داد  براساس راه لیئياسرا

کند که ساحل غربی و نواز غزه به مشارکت مدنی  سايت آژانس ادعا می  با موضوع حکمرانی محلی، وبدر ارتباط

ھا گسترش و افزايش  ھدف تالش.  يک ضرورت برای يک دولت دمکراتيک با حکمرانی خوب نياز دارندۀمثابه ب

  .سمت صلح استه حل دو دولت و ايجاد عزم حرکت ب  حمايت برای راهۀدامن

ن ييدادن به اشغال، آزادی، و حق تع حل دو دولت، پايان سازی فياض است، که از راه ھای دولت ان با نقشهاين ھمخو

  .که به حق بازگشت اشاره کند گويد، بدون آن سرنوشت خود می

 ھا، که يک ابزار مھم در حمايت از مقاومت و جاانداختن المللی به رسانه  بينۀنگرش آژانس اياالت متحده برای توسع

ھای فلسطينی با موانعی، از جمله تأثيرات  ھای رسانه آيد، بر اين ايده قرار دارد که بخش شمار میه  بئی رھاۀمقول

ھای مرتبط با آن  دشواریاين به درگيری بين الفتح و حماس و تأثيرات، مواضع و . اند نامطلوب محيط سياسی مواجه

  .اشاره دارد

ھای فلسطينی قادر شدند  ھا، رسانه دشواریرغم اين ه المللی، ب  بينۀای توسع آژانس اياالت متحده برۀاما، به گفت

 ۀمثابه ل نه بئيگرا، که به اسرا ھای مستقل و کثرت خيز برای رسانه  خود را برای انطباق و ايجاد بستر حاصلئیتوانا

  .کنند، به اثبات برسانند يک دشمن، بلکه يک شريک برای صلح نکاه می
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ھای آشتی و مديريت درگيری   آن از طريق طرحۀ توانمندکنندۀی خشکاندن منابع مقاومت و جامعسومين عنصر اصل

 محلی بر دور يک ميز ۀ جامعۀھای نمايند  گروهۀدر ساحل غربی و نواز غزه است، که ھدف آن جمع آوردن ھم

  .باشد ل میئياسرا -برای بررسی علل پنھان در پشت درگيری فلسطين

، ءگری شامل آموزش وکال المللی برای مديريت درگيری و ميانجی  بينۀاياالت متحده برای توسعھای آژانس  برنامه

ھا  لیئيھا بين اسرا سازی، فرصت وگو، شبکه ريزان شھری، آموزش عمومی، گفت شناسی، برنامه  روان،کارشناسان 

  .شود لی میئياسرا -يزيونی فلسطينیھای تلو لی، و توليد سريالئياسرا -ھای مشترک فلسطينی ھا، برنامه و فلسطينی

  

   سبزۀساحل غربی و منطق

ھای مقاومت توليد يا  تواند جنبش  است که نمیئی سبز جاۀاياالت متحده، منطق» سيا«س ئي ديويد پترائوس رۀبه گفت

  .را به ھمسايگان خود صادر کند تواند آن  سبز از صلح و امنيت برخوردار است و میۀمنطق. حفظ کند

المللی بدون تزلزل   بينۀھای آژانس اياالت متحده برای توسع سازی فياض و برنامه  دولتۀد فلسطين، برنامدر مور

از ھمه مرزھا فراتر خواھد رفت در دست »  مدنی جھانیۀجامع«که تحت نام »  مدنیۀجامع «ۀبرای ارتقای ايد

ای است  ھا برای نابودکردن جامعه برنامهترين ابزار کمک خارجی در اجرای  اين يکی از منحوس.  بوده استءاجرا

  .ھای مقاومت است که پرورش دھنده اصلی جنبش

 ۀھای توسع  بھترين راهۀمثابه  مدنی بۀخواھند به اذھان جوانان از طريق ارتقای دموکراسی و جامع ھا می اين انجمن

ه فلسطين تحت اشغال است، و قبل از گيرند ک ھا اين فاکت را ناديده می اما، آن.  سياسی فلسطين، شکل بدھندۀجامع

  . آن نياز استئی سياسی، به يک نقشه برای رھاۀ جامعۀ حکمرانی و توسعۀفکر دربار

کردن مردم از  ھای غيردولتی بر يک احساس ھويت مشترک قرار دارند که با مرتبط طبق درک رايج، سازمان

تر به ھمبستکی  ن سازمان غيردولتی ھرچه بيشآرما. روند ھای جھانی، از احساسات ملی فراتر می طريق شبکه

ھای مالی  ھمان نسبت دسترسی آن به کمک تر مرزھای ملی را ناديده بگيرد، به فرامرزی متعھد باشد، يعنی بيش

  تر خواھد بود آسان

نيسم عنوان مثال، انترناسيوناليسم در مواجھه با امپرياليسم و صھيوه ھا است، ب روشن است چيزی که مورد نظر آن

اين بدين معنی است که . دھد ھا رخ می چنين ھمبستگی نه با انکار استقالل و وحدت ملی، بلکه با تقويت آن. نيست

  .برد طرحی است که نھايتاً تعلق ملی را از بين می»  مدنی جھانیۀجامع«

 


