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 سعيد رھنما

  ٢٠١۴ سپتمبر ١٩

  
  :نوراز غزه و کرانۀ باختری

  دو برخورد اسرائيل و دو حق انتخاب غم انگيز فلسيطن
 

  

  

مشابه  ، از نظر اجتماعی، فرھنگی و اقتصادیئیھای جغرافيا رغم تفاوت باختری، به ۀ غزه و کرانۀدر گذشته دو منطق

  .تدريج از ھم متمايز شدند به اما طی يک روند طوالنی و زندگی تحت اشغالگران مختلف. ھم بودند

 

 مشابه، اما متفاوت

 و ئیمنطقه و کل سرزمينی که فلسطين نام داشت، جوامعی روستا  عثمانی، اين دوۀدر دوران طوالنی سلط

 . اقتصادی ـ اجتماعی، اما در حال تحول بودندۀبا سطح نازلی از توسع داری پيشاسرمايه

ل، وجوه تشابه اقتصادی ـ ئي دولت اسرااز جنگ جھانی اول تا استقرار  قيموميت انگلستان بعدۀسال در دوران سی

حتی در . طبقاتی، کمابيش حفظ شد رات ساختاری وييداری و تغ رغم درجاتی از رشد سرمايه اين دو منطقه، به اجتماعی

ھر چند که در اين دوران . يھودياِن منطقه، تفاوت چندانی وجود نداشت آغاز بين اکثريت جمعيت عرب فلسطينی و اقليت

 بيش از چھارصد ۀمھاجرت فزايند  يھودی اين سرزمين، وۀ انگليس نسبت به جامعۀتر خصمان ھای کم ياستس خاطر به

 .ھم خورده  فلسطينی بۀباالتر، اين توازن به زيان جامع  با سطح دانش و تخصصئیھزار يھودی اروپا

  باختری از سرزميِن تحتۀران غزه و کۀل، دو منطقئياستقرار دولت اسرا ل وئيبعد از نخستين جنگ اعراب و اسرا

درآمدند، و اين سرآغازی بود که وجوه  قيموميت انگلستان جدا شدند و تحت اشغال دو دولت عربی يعنی مصر و اردن

 .تمايز بين اين دو منطقه را تشديد کرد
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ر آمده، از ل دئيھای کشاورزی و مراتع را که به اشغال اسرا زمين غزه، که بخش وسيعی از سرزمين خود، از جمله

رژيم . رو شد بومی غزه بود، روبه برابر جمعيت شان تقريباً سه بود، با موج عظيم پناھندگان فلسطينی که جمع دست داده

گيری می کرد، و از تماس  ای را پی الحاق آن را نداشت، سياست خصمانه مصر نيز که ارباب جديِد غزه شده بود و قصد

. اشغال مصر در محاصره بود در واقع غزه در دوران. کرد ا مصر جلوگيری می غزه و پناھندگان بۀباريک مردمان

تنھا تفاوت اين بود . برانداختند، سياست خصمانه عليه غزه ادامه يافت بعدھا نيز که افسران جوان رژيم سلطنتی مصر را

 سه عامِل از ۀمجموع. شدگرفته  کار  عربِی ناصر بهۀھای سياسِت جمھوری متحد ای در بازی صورت مھره به که غزه

  اقتصادی،ۀ مصر، مانع تحوالت و توسعۀھای خصمان پناھندگان، و سياست دست دادن مزارع و مراتع، سيل عظيم

 .اجتماعی، و فرھنگی غزه و حفظ و بازتوليِد ساختارھای سنتی شد

. شکل ديگری رقم خورد  بود بهاردن درآمده) ماوراء(سيِس أکشور تازه ت لو باختری که تحت کنترۀاوضاع اما در کران

 ۀپروراند، به الحاق کران می را در سر»  بزرگۀسوري«کردن طرح  عبدهللا که در بلندپروازی خود اميد زنده امير

تر بود، حق شھروندی  مراتب از پناھندگاِن به غزه بيش شان به که جمعيت  پناھندگان فلسطينیۀباختری دست زد و به ھم

 غزه ۀوضع بھتری از ھموطنان پناھند کردند، ھای پناھندگی زندگی می ھا در اردوگاه که بسياری از آن با آن. را داد اردن

 وآمد و دسترسی به شھرھای بزرگی چون اورشليم شرقی و خود اردن داشتند و رفت تری برای ھا آزادی بيش آن. داشتند

فلسطينی از اين دوره شدت ۀ شدن اين دو منطق يب، متمايزبه اين ترت. شدند مند می تری بھره از ساختارھای نسبتاً پيشرفته

 .تری گرفت بيش

ل اين بود که غزه را به خاک خود ملحق ئي اسراۀ، سياست اولي١٩۶٧ ل درئيدرپی اشغال ھر دو منطقه به دست اسرا

 ۀ منطقه از جمله درۀيتقسيم کند، و بق  فلسطينی با اردنۀ پراکندۀ باختری را ھمزمان با ايجاد چند ناحيۀکران سازد، و

فلسطينی و  ھای جز يک راه ارتباطَی بين ناحيه  رود اردن و ساحل بحرالميت را بهۀکنار خيز رود اردن و تمامی حاصل

سرانجام اردن و ملک حسين اطمينان نداشت، از اين  جا که از اما از آن). طرح اَلُن(ل ملحق کند ئياردن، به خاک اسرا

ھای ديگری را از  طرح  باختری،ۀ فلسطينی در کرانۀپيوست ھم  بهۀلوگيری از ايجاد يک منطقج کار منصرف شد و برای

ھای   و بعداً شارون، مبتنی بر ايجاد شھرک) جھانی ھای سازمان صھيونيسم س بخش شھرکئير(جمله طرح ِدرابلس 

مد نظر   و غيرمتصِل فلسطينی،به شھرھا و روستاھای فلسطينی، و ايجاد نواحی پراکنده يھودی در ارتفاعات ُمشرف

تدريج  ھا در عمل و به ھای آن بسياری از بخش ھا رسماً به تصويب نرسيد، اما يک از اين طرح که ھيچ با آن. قرار داد

 .قرار گرفت» صلح «ۀخورد شکست ھای  شد، و مبنای تمای طرحءاجرا

 اشغال کرده بود، با مقاومت ١٩۵۶درقبالً در جريان جنگ سوئز  بار ديگر آن را ل در غزه، که يکئياسرا

گيری کرد؛ از جمله  تری را پی  بسيار خشنۀگران  و سياست سرکوب ھا مواجه شد جانب فلسطينی تری از سرسختانه

روزه  جا را نيز پس از جنگ شش که آن(پناھندگان به صحرای سينا  ای  و حتی انتقال اجباری پاره ناای مبارز تبعيد پاره

در ساحل مديترانه اقدام  خيز ژيک و نقاط حاصليھمزمان به ايجاد شھرک ھای يھودی در نقاط سترات). دبو اشغال کرده

ھای غزه را تحت   درصد زمين٣٠درصد جمعيت غزه، حدود  يک تر از نشينان يھودی با جمعيتی معادل کم شھرک.کرد

ھای غزه  فئودال ل در مواردی با کمکئياسرا. ل قرار گرفتئيتمامی منابع آب نيز تحت کنترل اسرا .ل درآوردندوکنتر

ھا واگذارد، و زمانی که اين سياست با   خود آنۀرا به عھد ھا و دھات فلسطينی  امور برخی شھرداریۀاجازه داد که ادار

نيافته، فقرزده،  توسعه غزه. لی بازگرداندئيشد، مستقيماً اين امور را به دست حکومت نظامی اسرا رو ناکامی روبه

سازمان امداد و کار  (اونرواھای خارجی و سازمان  ھا و کمک اعانه ترباقی ماند، و بيش از پيش به سوادتر، و مذھبی کم

 .وابسته ماند )سازمان ملل
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 ھا، کردن خانه ل منابع آب، ويرانوآمد، کنتر و مقاومت، محدودکردن رفت  باختری نيز سياست سرکوب خشنۀدر کران

که  اول آن. تا حدی با غزه متفاوت بود تر ايجاد شھرک ھای يھودی اعمال شد، اما اوضاع مھم امالک و از ھمه ۀمصادر

ھمان  تر بودند و به کرده ھای اين ناحيه تحصيل  باختری موجود بود، فلسطينیۀکران تری در ساختارھای نسبتاً پيشرفته

 .دھات خود را ــ جز در مواردی ــ اداره کنند ھا و رواِل دوران اشغال به دست اردن اجازه يافتند که امور شھرداری

 تر اقتصاد مناطق کردن ھرچه بيش  باختری ــ و نيز در غزه ــ وابستهۀکران ل درئي اسراۀبخشی از سياست آگاھان

ھای  شدن بسياری از کارگاه بسته ھای کشاورزی و با از دست رفتن بخش وسيعی از زمين. ل بودئيفلسطينی به اسرا

ھای  ل و شھرکئيای جز يافتن کار روزانه در اسرا فلسطينی چاره ای از فالحين و کارگران  فزايندهصنعتی، بخش

در . ر کردييل تغئياسرا ھای تروريستی و حمالت انتحاری در داخل اين وضع با ادامه و تشديد حرکت .يھودی نيافتند

 و از سوی ديگربه ھمين بھانه  مالت فلسطينی شدسو مانع اين ح ل با ساختن ديوار از يکئي باختری، اسراۀسراسر کران

ھای عبور و خروج را  راه در غزه نيز. را به خاک خود ملحق کرد» خط سبز«بيشتر فلسطينِی فراسوی  ھای سرزمين

  .کامالً بست

 

 تشديد تمايزھا

 اما.  در جريان بودمقاومت عمدتاً از سوی نيروھای سکوالر و چِپ فلسطينی  فلسطينیۀدر اين دوران در ھر دو ناحي

سکوالر و مترقی بودند، برای خود  مذھب که مخالف نيروھای ھای خشکه زودی متحدی در ميان فلسطينی ل بهئياسرا

 ودل ھای دست  کمک١٩٧٠ ۀالمسلميِن غزه در دھ  وابسته به اخوانۀخيري ظاھر ، يک سازمان به"االسالميه مجمع. "يافت

 ۀھا بعد و درست قبل از انتفاض سال. کرد ھای متعدد دريافت  مدارس، مساجد و کلينيکل برای ايجادئيای از اسرا بازانه

اسالمی، دو دشمن بنياد گرای مذھبی از ھمين سازمان خيريه که ديگر سراسر  ، سازمان حماس و جھاد١٩٨٨اول در 

 .را پوشانده بود، پديدار شدند غزه

  باختری رخ داد؛ از جمله ايجاد يکۀويژه در کران ای، به رات عمدهييتغ ،١٩٩۵ و ١٩٩٣ھای اسلو در  پس از توافقنامه

ھنرِی فلسطينی، ايجاد نھادھای   نھادھای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی وۀدولت فلسطينی، رشد فزايند شبه

از  تری ع بزرگاما غزه با جم. وبيش آرام ماند  باختری، کمۀکران. متوسِط جديدۀ، و رشد يک طبق)ان جی او(غيردولتی 

ھای بنيادگرای حماس و جھاد اسالمی به مقابله  سازمان نفوذ تر و عمدتاً تحت اميد، بيکار، و راديکال مردمان فقرزده، بی

ترک و شھرک  جانبه شکل يک گيری کشاند که غزه را به سرانجام دولت شارون را به اين تصميم  و ل ادامه دادئيبا اسرا

 .منتقل کند  باختریۀل و کرانئير تخليه و به اسراھای يھودِی غزه را به زو

ل کامل دولت ودولت خودگردان فلسطين و سرانجام کودتايش که به کنتر دنبال موفقيت انتخاباتی حماس، ورودش به به

 ۀدر نتيج. مراتب آشکارتر شد به  فلسطينیۀل به اين دو منطقئيغزه منجر شد، دو برخورِد متفاوت اسرا  در٢٠٠٧در 

تر شد و مردم غزه به سازمان حماس و جھاد  غزه، اين منطقه فقرزده ئی و دريائیتِن کامل مرزھای زمينی، ھوابس

مسلمانانی بنيادگرا و دوآتشه  ای ھا ناگھان رو نبود که غزه محبوبيت حماس ازاين. از پيش وابسته شدند اسالمی بيش

من . پس گرايانه، خشن، و آشکارا ضد سامِی حماس بودندھای وا سياست در واقع بسياری از مردم غزه مخالف. شدند

 اعوان و انصاِر حماس عليه دانشجويان و استادانی که با ۀ از نزديک برخوردھای مرتجعان٢٠٠٠ ۀاوايل دھ خود در

 مردمل که ئيمحبوبيت حماس از آن نظر بود که با اسرا. آن منطقه را شاھد بودم عليه زنان  و نيز  حماس توافقی نداشند

تر، با تضعيف دولت خودمختار  آن مھم اما از. جنگيد دانستند، می ھای خود می  بدبختیۀول ھمؤرا مس غزه به حق آن

راستی ھمچون دولت  ھای دست ، که تأمين مالی آن از سوی دولتاونروا  و کاھش امکانات سازمان فلسطين در غزه

 که از   سازمان حماس ــۀخيري ھای  از پيش به کمک ل، محدود شده بود، مردمان غزه بيشئيدرخواست اسرا کانادا، به



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھای خليج فارس حمايت  نشين گرايان راديکال عربستان سعودی و شيخ اسالم گرای خاورميانه و ھای اسالم سوی دولت

شان  بود که شير خشک کودکان نبعیای حامی حماس شدند چرا که تنھا م بسياری از مادران غزه.  وابسته کردـ ـ شد می

 .کرد را تأمين می

  و در تر کرد ل در مورد غزه را قاطعئي اسرانۀگرايا ل، سياست ويرانئياسرا ھای بعدی حماس و پرتاب موشک به مقابله

کشتن و زخمی کردن ھزاران زن و  ھا، و  با بمباران وسيع شھرھا و زيرساخت٢٠١٢، و ٢٠٠٩، ٢٠٠٨چند نوبت در 

تنھا فلسطين را از   غزه نهئیھمچنين با کاھش مرز دريا. دست زد جمعی مردمان غزه  و کودک، به تنبيه دستهمرد

گيری را نيز  امکان ماھی استفاده از ذخاير گاز طبيعی کشف شده در ساحل مديترانه محروم کرد، بلکه دسترسی و

 . ھمان سياست استۀ جريان داشت، ادامھای اخير ھفته ھا و کشتاری که در بمباران. شدت محدود ساخت به

هللا، مرکز اداری و اقتصادی دولت خودمختار فلسطين، که حال رسماً  رام . باختری اما اوضاع متفاوت استۀدر کران

سرعت در  ھايش به ھا، و بوتيک رستوران ھا، ھا، ھتل ھای اداری، آپارتمان نامد، با ساختمان دولت فلسطين می خود را

. ل دولت خودمختار است، ھمين وضع را شاھديموفلسطينی که تحت کنتر وبيش در ھفت شھر ديگر کم. تحال رشد اس

 ھزار کارمند ١۵۵اکثريت . اند برداری بھره  باختری در حال ساخت وۀ شھرھای کرانۀمتعددی نيز در حوم ھای شھرک

که  اند،  با کمک کشورھای خارجی ايجاد شدهکه) او. جی. ان(نھاد  ھای مردم سازمان دولت خودگردان، و اغلب کارکنان

 .زندگی می کنند دھند، در اين مناطق شھری  متوسط جديد فلسطينی را تشکيل میۀکليت طبق

 فلسطين ۀجامع. ديگر، تأثيرات اجتماعی و سياسی متعددی را به ھمراه آورد رات ساختیيي متوسط و تغۀرشد سريع طبق

ساله به باال را در اين بخش به  ١۵ درصد از جمعيت ١١.۵ بود، ھم اکنون تنھا زمانی عمدتاً مبتنی بر کشاورزی که

ھا   حيات اين بخشۀادام. گيرد ترين بخش نيروی کار را در برمی بزرگ  درصد٣۶.١اشتغال گرفته و بخش خدمات با 

ل با ئياسرا. استل ئياسرا  غيرخصمانه باۀھای ساختمان و صنعت و تجارت تمامی مبتنی بر حفظ رابط بخش وديگر

پيچيدگی و موقعيت . تر بکشاند ھا را به نابودی بيش اين بخش تواند  باختری میۀھای ورود و خروج کران بستن راه

ھا، از  تمامی حرفه از يک سو. کند  میءمتوسط جديد نقش بسيار مھمی را در اوضاع سياسی فلسطين ايفا ۀمتناقض طبق

   مدرنۀتمامی روشنفکران و ھنرمنداِن مترقی را که ھيچ جامع علمان، مديران، و نيزدانان تا استادان، م پزشکان و حقوق

اقشار، نظير  از سوی ديگر اين. ھا ممکن نيست، در بر می گيرد واقعی فلسطينی بدون وجود آن و نيز يک دولت

ی دارند که نگران از شان، چيزھای بسيار ای ھموطناِن غزه طبقه ھای خود در ديگر کشورھا و خالف بسياری از ھم

دارد، سخت منزجرند،  ھا روا می آن ل بهئي که اسرائی اشغال و تحقيرھاۀھا از ادام  آنۀکه ھم با آن. باشند شان دست دادن

متوسط  ۀوار طبق ھای نمونه شان و بسياری دلواپسی شان، پرداخت قسط منزل کودکان اما نگران شغل و اشتغال، تحصيل

 .کنند ای را دنبال می ست محتاطانهروسيا ھستند، و ازاين

ای  تجربه ام، دليل ديگری نيز دارد و آن  ديگری نيز اشاره کردهۀھمانطور که در مقال  باختری،ۀافِت راديکاليسم در کران

 و برق شھر را قطع، و  هللا را دوباره اشغال کرد، آب رام لئي اسرا٢٠٠٢ دوم دارند، زمانی که در ۀاست که از انتفاض

 غزه را در سه نوبت ۀتجرب  باختریۀ و البته اھالی کرا ھا را نابود کرد ھا و زيرساخت ساختمان تانک و بولدوزربا 

کلی منتفی نيست و برحسب ه  سوم بۀاين واقعيات، امکان انتفاض رغم به. حاضر دارند ل و درحالئييورش قبلی اسرا

 ٢٩درصد آن زير  ٧٠جمعيت جوان فلسطين که . تمل باشدتواند مح تضاد ھای ناشی از اشغال، می گرفتن ميزان شدت

ای  تواند امکان بالقوه آموز و دانشجومی ليون دانشيم  و نوميدی بيش از يک سال دارد، درصد باالی بيکاری جوانان

 .عواقبی بسيار خطرناک باشد برای يک قيام ديگر با

 توانند در محدوده ھای ل باشند، میئيراستی اسرا لت دستتسليم شرايط تحميلی دو  باختریۀھای کران مادام که فلسطينی

ل دولت خودمختار فلسطين ئياگراز نظر اسرا . نيز داشته باشندئیھا شده به زندگی خود ادامه دھند، حتی پيشرفت نييتع
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ديگر  ارتعب درستی انجام دھد، به ل است، بهئي باختری و امنيت اسراۀآرامش کران  خود را، که بخشی از آن حفظۀوظيف

ل کمک ئيھای غربی طرفدار اسرا از دولت تواند رشد و توسعه يابد و نوعی نقش دولت مستعمره را بازی کند، می به

 درصد ۴٢ ھزار نفر يا حدود ۶۶نفر کارکنان دولت خود مختار فلسطين،   ھزار١۵۵گفتنی است که از . دريافت کند

ليس و امنيتی ونيروھای پ ترين ارند، و اين بالنسبه يکی از بزرگک ليس و امنينتی مشغول بهودر واحدھای پ کارکنان

، و به نبرد فراخوانندطور جدی  ل را بهئي باختری دولت اسراۀکران ھای اما اگر اين دولت و نيز فلسطينی. جھان است

د، بر اورشليم يھودی بپردازن ھای  شھرکۀ جدی با توسعۀشان را نپذيرند، به مقابل  اشغال سرزمينۀادام ھای سياست

منطقه  تری از آب  پناھندگان فلسطينی پافشارند، و سھم عادالنهألۀ مسۀعادالن عنوان پايتخت خود، و نيز بر حل شرقی به

 .گاه سرنوشت غزه در انتظارشان خواھد بود را طلب کنند، آن

 اما اين ھرگز نه. داشته باشد باختری ۀتوانست وضعيتی کمابيش مشابه کران می اصالً دور از تصور نيست که غزه نيز

طور که حماس  ھمان. جھاد اسالمی  از سياست حماس وئیل بود و نه جزئيراستی اسرا ھای دست  از سياست دولتئیجز

  آنۀل سخت به حماس نياز دارد تا به بھانئيراستی اسرا است، دولت دست ل نيازمندئينوعی برای بقای خود به اسرا به

ازايجاد يک دولت واقعی فلسطينی را،  ھای بيشتر فلسطينی و جلوگيری  سرزمينۀه، مصادرطلبان ھای توسعه سياست

ن ترين ئيدرست قبل از آغاز جنگ اخير غزه، محبوبيت حماس در پا. کند ِل ھميشه در خطر، توجيهئيتحت عنوان اسرا

 که ئیھا مصر و بسته شدن تونل روی کار آمدن يک دولت متخاصم در اش کاھش يافته بود، و به بود، منابع مالی  سطح

 ۀافتاد مشکالتش را دو چندان کرده بود، و حتی قادر نبود حقوق عقب کرد، غزه را به صحرای سينا و مصر متصل می

خودمختار فلسطينی در غزه حقوق   ھزار نفر کارکنان دولت٣٧اين در حالی بود که . کارمند خود را بپردازد ھزاران

  حماس با فتَح برای ايجاد دولت وحدت ملی، خود نشانی ازۀتوافق غيرمنتظر .کردند  دريافت میهللا خود را مرتباً از رام

 .ضعف حماس بود

راه  دنبال صلح واقعی بودند، قاعدتاً اعالم اين وحدت را گامی در اش به افراطی راستی  و ائتالف دستنتانياھواگر 

 ۀنشين يھودی در کران  سه جوان شھرکۀرحمان بی اما قتل. ندگفت آمد می ديدند و به آن خوش مذاکرات جدی صلح می

 که در آن قرار ئیتنگنا ل داد تا ازئيتر يک جوان فلسطينی، فرصت مناسبی به دست اسرا رحمانه بی باختری، و کشتن

ماس را ھای ح پراکنی راکت ھا و کشتار مردم غزه، و  بمباران گرفته بود، خود را بيرون کشد، و جنگ وحشتناک غزه،

توجه به  زيرساختی، و کم ھای وحشتناک انسانی و رغم ھزينه نيز از ھمين فرصت استفاده کرد و به حماس. درپی داشت

 تحت فشار افکار عمومی جھان، خود را از خطر صلح با فلسطين نتانياھو ھم ائتالف. ھا، به مقابله ادامه داد اين ھزينه

ناآگاھش در سراسر جھان   حدودی در غزه، و در بين بسياری ھوادارانو ھم حماس محبوبيت خود را تا نجات داد

  .بازيافت

 

 حل سومی وجود دارد؟ آيا راه

انگيز است، و اين وضعيت  درجات مختلف، بسيار رقت ھا، به فلسطينی ی تحميلی به است که ھر دو گزينه واضح 

حق ه ھای ب به خواست  متحدانش در داخل و خارجلی وئيراستی اسرا بدون يک فشار جدی، دولت دست. نيست دوام قابل

 قادر به پيش بردن اين ئیتنھا ل بهئيباختری، غزه و اسراۀ ھای داخل کران فلسطينی. فلسطينيان پاسخ نخواھند داد

. غزه خواھد بود ل برخيزد، سرنوشتش نظيرئيطور جدی به مقابله با اسرا  باختری بهۀاگر کران .ھا نيستند خواست

 مترقی از نظر تاريخیای جريانات  رو ھستيم که پاره روبه ھا نيز متحد نيستند، و ما حال با واقعيت تلخی فلسطينی

منطقه نيز  ھای ثروتمند خارج از بسياری از فلسطينی. اند جمله حماس و جھاد اسالمی شده فلسطينی حامی جرياناتی از

 .دھند دھات قبلی خود انجام نمی تانی درکه امکانات فراوانی دارند، کاری جز ساختن ويالھای تابس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ھا به دو نيروی خارجی نياز دارند؛  صلحی عادالنه و پايدار، فلسطينی حق خود و ايجاده ھای ب برای رسيدن به خواست

 ئیکه ابتکارھا سطح جھانی، با آن در. لیئيھا و نيروھای مترقی و طرفدار صلح اسرا  جھانی و ديگری گروهۀجامع يکی

  داشته، اما نمی تواند به جنبشی نظيرئیھا موفقيت) لئيھا از اسرا سرمايه تحريم، بيرون کشيدن" (اس. دی. بی "از جمله

 و امريکال از سوی دولت ئيعمده به اسرا ھای مالی مبارزه عليه آپارتايد افريقای جنوبی تبديل شود، چرا که کمک

 ابتکارھای.  است که آنھا به جنبش تحريم نخواھند پيوست ضحشود و وا تأمين می بنيادگراياِن مسيحی و يھودِی جھان

لی، با ئيمورد نيروھای مترقی اسرا در. ھای مؤثرتر در کشورھای غربی الزم است سازی جديدی توأم با آموزش و آگاه

 ھا یحق فلسطينه ھای ب اند، ھنوز عامل بسيارمھمی در حمايت از خواست شده که ھم اکنون بسيار تضعيف و ساکت آن

را جايگزين  دولت طرفداِر صلح  ل يکئيعادالنه و واقعی زمانی ميسر می شود که اکثريت مردم اسرا صلح . ھستند

سکوالر و دموکراتيِک خواھان صلح  ھا با وحدِت عمل يک دولِت  فلسطينی  و نيز راستی و تندرو کنند دست) ھای(دولت

 .آورند وجود به

 

  


