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  ٢٠١٥ مارچ ٢٣
   

   »راه حل ايجاد دو دولت«نتانياھو زنگ پايان 
  را به صدا درآورد

   

سحاق رابين و ياسر عرفات به ملت ھای خود تحميل کرده بودند، طی اردوگاه انتخاباتی اسرائيل توافقات اسلو که ا 

ًبنيامين نتانياھو مھاجران يھودی را به بن بستی ھدايت کرد که ضرورتا برای . برای ھميشه به پرونده ای بسته تبديل شد

 سال دوام نياورد، دوران ١٥ رودزيا بيش از به ھمان گونه که. رژيم استعمارگر تل آويو سرنوشت ساز خواھد بود

  .دولت عبری نيز از اين پس رو به پايان است

  ٢٠١٥ چ مار٢٣ /)سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر 

  

در تمام جھان بنيامين نتانياھو تنھا رئيس دولتی است که در حال دست دادن با تروريست ھای القاعده از خودش  

  .ن کاری، او کشورش را به بن بست کشاندبا چني. عکس گرفته است

طی اردوگاه انتخاباتی بنيامين نتانياھو با صراحت اعالم داشت که تا او زنده است به فلسطينی ھا اجازه نخواھد داد برای 

از دوران توافقات اسلو يعنی روندی که از » روند صلح«بر اين اساس بنيامين نتانياھو به . خودشان دولت تشکيل دھند

  .به پايان رسيد» دو دولت به عنوان راه حل«در نتيجه سراب .  پايان داد، سال پيش به کندی جريان داشت٢١

آقای نتانياھو مثل پھلوان پنبه ای جلوه می کند که گوئی می تواند امنيت مھاجران يھودی را با سرکوب مردم بومی 

  .تضمين کند

  .او از القاعده در سوريه پشتيبانی کرده است) ١
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  .نرال از پاسداران انقالب و جھاد مغنيه شدجد و منجر به کشته شدن يک او در مرز جوالن به حزب هللا حمله کر) ٢

  .مريکا به توافقات دولت او و ايران اعتراض کرده استااو رئيس جمھور اوباما را به مبارزه طلبيده و در کنگرۀ ) ٣

  .مال زوررأی دھندگان راه او را برگزيده اند، يعنی راه اع

  .با اين وجود، اگر از نزديک نگاه کنيم، ھيچ يک از اين موارد افتخار آميز نبوده و آينده ای نيز نخواھد داشت

آقای نتانياھو شاخۀ محلی القاعده يعنی جبھۀ النصره را جايگزين نيروی ميانجيگر سازمان ملل متحد کرد، و برای آنھا 

با . و در کنار رؤسای تروريست در بيمارستان نظامی اسرائيلی عکس گرفتپشتيبانی لوژيستيک فرامرزی تدارک ديد 

به گفتۀ سازمان ملل متحد، . در جنگ عليه سوريه شکست خورده اند) خليج فارس(اين وجود، غرب و کشورھای خليج 

 زيرا سرزمين خود را امن سازد، ولی اين ارزيابی گول زننده است% ٦٠جمھوری عرب سوريه نمی تواند بيش از 

بر اين اساس، باز ھم به گفتۀ سازمان . ل استومابقی سرزمين سوريه از بيابان تشکيل شده و در نتيجه غير قابل کنتر

و مردمی که از آنھا پشتيبانی می کنند، چه آنھائی که به جھاد طلبان تعلق دارند و چه آنھائی که » انقالبی ھا«ملل متحد، 

 ٢٤ نفر از ٢١٢٠٠٠تنھا ) يعنی آنھائی که آشکارا طرفداران اسرائيل ھستند( دھند را تشکيل می» جھاد طلب ميانه رو«

البته، حمله عليه حزب هللا به کشته شدن چند . کل جمعيت سوريه% ١يعنی حتی کمتر از . ميليون نفر جمعيت سوريه

 مقاومت لبنان در سوريه در حالی که نتانياھو مدعی بود که. شخصيت انجاميده ولی بی درنگ پاسخش را دريافت کرد

در گل فرو رفته و توان پاسخگوئی نخواھد داشت، ولی حزب هللا با خونسردی و دقت رياضی، چند روز بعد در ھمان 

با انتخاب کشتزارھای . ساعت ھمان تعداد سرباز اسرائيلی را در منطقۀ اشغالی در کشتزارھای شبعا به ھالکت رساند

ً توسط ارتش اسرائيل، حزب هللا پيغام قدرتمندانه و کامال بازدارنده ای برای هنطقشبعا، يعنی محافظت شده ترين م

  .دولت عبری نيز دريافت که ارباب بازی نيست و بی آن که دست از پا خطا کند پاسخ را دريافت کرد. اسرائيل فرستاد

اياالت متحده با ايران برای صلح . سرانجام، مخالفت با رئيس جمھور اوباما برای اسرائيل ممکن است گران تمام شود

واشنگتن روی رياست جمھوری روحانی حساب می کند . گو می کند تا بتواند نيروھايش را خارج کند و ی گفتئمنطقه 

اياالت متحده قدرت ايران در عراق، سوريه و حتی . يل سازدی ساده تبدئتا يک دولت انقالبی را به يک قدرت منطقه 

مريکای التين افريقا و ادر بحرين و يمن را به رسميت می شناسد و در ازای آن تھران بايد از صدور انقالب به 

 و خاصه نه تنھا  کنار گذاشتن طرح خمينی با چشم پوشی از گسترش نيروھای نظامی تضمين خواھد شد. صرفنظر کند

). ی می باشدئ ھسته  برندۀمی نيست، بلکه موتورھای پيشويک بار ديگر، موضوع بمب ات(می ور زمينۀ سالح اتد

  .نگرانی رئيس جمھور اوباما ھم از اين روست که رسميت نفوذ ايران بتواند تا فلسطين گسترش يابد

  

وند صلح استعمار بريتانيا در رودزيا  فکر کرده بود می تواند با کنار زدن رIan Smith، يان اسميت ١٩٦٥در سال 

  .در واقع، او سقوط طرح استعمار را تسريع کرد و پانزده سال بعد، رودزيا به زيمبابوئه تبديل شد. را نجات دھد
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 با نفی بازشناسی حقوق شھروندان سياه در رودزيا، با لندن ١٩٦٥بنيامين نتانياھو با پوشيدن لباس يان اسميت در سال  

ولی يان اسميت نتوانست دولت استعماری خود را ھدايت کند زيرا با مقاومت .  کرد و اعالم استقالل نمودقطع رابطه

پانزده سال بعد، اسميت بايد کناره می . رو بوده  رو بRobert Mugabeفريقا به رھبری رابرت موگابه ااتحاد ملی 

  . قدرت را به دست گرفتندگرفت در حالی که رودزيا به زيمبابوئه تبديل شد و اکثريت سياه

با به دست . حرکات نتانياھو مانند يان اسميت بر آن است تا بن بستی را که برای مھاجران به وجود آورده پنھان کند

و بی . آوردن زمان طی شش سال گذشته، به جای اجرای توافقات اسلو، تنھا موجب افزايش محروميت مردم بومی شد

او مقامات فلسطينی را بی جھت منتظر نگھداشته، موجب ھرج و مرج عظيمی خواھد گمان با اعالم اين موضوع که 

  .شد

ًاز اين پس رام هللا اعالم کرده است که اگر نتانياھو مجددا به مقام نخست وزيری برگزيده شود و طرح جديدش را به 

متارکه ای صورت بگيرد، مردم اگر چنين .  گذارد، ھر گونه ھمکاری امنيتی با تل آويو را متوقف خواھد کردءاجرا

در اين صورت سومين خيزش . کرانۀ باختری رود اردن، و البته غزه می بايستی دوباره با ارتش اسرائيل مقابله کنند

  .راه اندازی خواھد شد

ای ارتش اسرائيل به اندازه ای از اين وضعيت بيم دارد که افسران عالی رتبۀ بازنشسته انجمنی با عنوان فرماندھی بر

 تشکيل داده اند و پيوسته عليه سياست نخست وزير ھشدار Commanders for Israel’s Security  امنيت اسرائيل

در واقع، تمام ارتش . ّنخست وزير اما ھنوز نتوانسته انجمن ديگری برای دفاع از مواضع خودش ايجاد کند. می دھند

ريافته اند که اسرائيل ھنوز می تواند ھژمونی خود را تا سودان نظاميان به خوبی د. اسرائيل با سياست او مخالف ھستند

رؤيای دولت استعماری از نيل تا . جنوبی و کردستان عراق نفوذ دھد ولی نمی تواند سرزمين اسرائيل را گسترش دھد

  .فرات انجام شدنی نيست و به قرن گذشته تعلق دارد

می کند راه حلی از نوع رودزيا برای او راھگشا خواھد بود، در حالی ، بنيامين نتانياھو فکر »راه حل دو دولت« با نفی 

نخست وزير گر چه می تواند پيروزی اش را جشن بگيرد . که الگوی رودزيا زيست ناپذير بودن آن را نشان داده است

  .ولی ديری نخواھد پائيد

جزائر، يعنی انفجار ميليون ھا يھودی که بسياری يا راه حل از نوع ال: در واقع، نابينائی او به دو گزينش خواھد انجاميد 

فريقای جنوبی، يعنی حل شدن اکثريت فلسطينی در دولت ااز آنھا وطنی برای بازگشت ندارند، يا راه حل از نوع 

  .نظر می رسده ، تنھا گزينشی که از ديدگاه انسانی قابل قبول ب»يک فرد، يک رأی«اسرائيل بر اساس 

   

 

   رزهگاھنامه ھنر و مبا

Netanyahu sonne la fin de la « solution à deux États  «  

 


