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واقعیت مبارزاتی نوینی در فلسطین شکل میگیرد
نویسنده :احمد جرادات
ترجمه :بابک پاشاجاوید
حکومت ]خودگردان[ فلسطین مانع ابراز خشم مردم در ]مناطقق[ اشغالی میشود ،از اینرو مراکککز مبککارزه
به من اطقی منتق ل ش ده اس ت ک ه ای ن حک ومت ) ۱(PAنف وذی ]در آنج ا[ ن دارد؛ ]یعن ی[ اورش لیم
]بیتالمقدس[ ،داخل اسرائیل ۲و ناحیهی سقی ) (Cکرانهی باختری.
***
درگیریهای میان فلسطینیها و نیروهای امنیتی اسرائیل که بهدنبال ربودن و قتل محمد ابوخضیر ،به طور
ناگهانی در سراسر کرانهی باختری ،۳اورشلیم ]بیتالمقدس[ و در داخل اسرائیل گسترش یافته اسککت ،در
حال پیریزی واقعیت سیاسی جدید و شکنندهای است.
محمد ابوخضیر در سحرگاه دوم جولی ربوده شد .اسرائیلیهای یهودی ،جوان  ۱۷ساله را بهزور بهداخککل
خودرویی کشانده و پس از انتقال به جنگلی در حوالی ]منطقه[ او را سوزانده و بهقتل رساندند.
شروع یکبارهی درگیریها در ساعت  8صبح همانروز اتفاق افتاد؛ زمانیکه پلیس تلش کرد تا ب ا اعم ال
زور همسایگان نگران را که بهمحض شنیدن خبر ربوده شدن ]محمد[ برای ملقات خککانوادهی ]او[ آمککده
بودند ،متفرق کند.
ت بهسان شروع احتمالی انتفاضهی سوم بهنظر رسیده که با یورش ارتش اسککرائیل بککه
از آن زمان ،وضعی ت
نوار غزه همراه بوده است .در کرانهی باختری ،پلیس فلسطین از جادههای اص لی و س ایر ن واحی ]م ورد[
تنش و منازعه ،عقبنشینی کرده است .در گذشته پلیس مانع چنین منازعاتی میشد.

 Palestinian Authority ۱یا حکومت ]خودگردان[ فلسطین )م(.
 ۲هرجایی از متن که عبارت »در اسرائیل« یا »درون اسرائیل« آورده شده است و یا به »فلسطینیهای ساکن اسرائیل« اشاره شده،
منظور مناطقی از سرزمینهای فلسطین اشغالی است که بهطور کامل اشغال شده و تحت حاکمیت مطلق رژیم اسرائیل قرار گرفتککه
است) .م(.

West Bank ۳
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انتفاضهی دوم در مسجدالقصی اورشلیم ]بیتالمقدس[ شروع شد و بعدها به کرانهی باختری و نوار غزه
سرایت کرد .انتفاضهی دوم ،مسالهی حکومت خودگردان فلسطین را ،که در آنزمان تحت رهبری یاسککر
عرفات بود ،به چالش نکشید؛ ]چرا که[ عرفککات در برقککراری وحککدت ملککی و اجتنککاب از افتککادن در دام
منازعات داخلی ،که اسرائیل به آن دامن میزد ،موفق عمل کرد.
۴

]اما[ اینک ،که محمککود عبککاس ،رئیککس جمهککور فلسککطین ،بهصککراحت اعلم کککرده اسککت کککه اجککازهی
]شکلگیری[ »انتفاضهی سوم«ای را نخواهد داد ،وضعیت عککوض شککده اسککت .دسککتورات او ،کککه توسککط
سرویسهای امنیتی فلسطین در حال اجراست ،منجر بککه تشککدید تنشهککا بیککن دولککت و ملککت فلسککطین
میشود.
بیتردید شهروندان فلس طینی در اس رائیل ،در تم امی خیزشه ای پیش ین حض ور داش تند و حم ایت و
همبستگیشان با فلسطینیهای کرانهی باختری و نوار غزه را نمایش دادهاند .با اینحال ،آنها در هسککتهی
]مرکزی[ مقاومت نبودند .اینبار ]اما[ این وضعیت متفاوت است .چگونه میتوان آنچه را ک ه در جری ان
است درک کرد؟
ت هرجا که بکا شکسکت سککختی روبکرو میشکود ،بلفاصککله
در تاریخ مبارزات فلسطین میبینیم که مقاوم ت
استراتژیها را تغییر داده و مرکز ثقل خود را به موقعیت مناسبتری سوق میدهد.
زمانیکه مقاومت در اردن در سال  ۱9۷0شکست خورد ،مرکککز مبککارزه بککه لبنککان منتقککل شککد] .اینبککار
ت[ با بهکارگیری موشکها درکنار عملیات کماندویی آغاز شد ،بهطوریکه شکککلی از همزیسککتی بککا
مقاوم ت
دولت را بهجای فعالیت در کنار نیروهای محلی برای سرنگونی آن ]دولت[ اتخاذ کرد.
پس از تهاجم اسرائیل به لبنان در سال  ،۱98۲مرکز مبارزهی فلسطین به قلمرو ]مناطق[ اشغالشده طی
جنگ خاورمیانه در ژوئن  ۱96۷منتقل شد .پس از آن ،مبککارزات فلسککطین بهصککورت مقککاومت مردمککی
عظیم] ،یعنی[ انتفاضهی اول ،پدیدار شد.
بهنظر میرسد که امروز ]نیز[ جری ان روی دادها در هم ان س مت س یر میکن د؛ حک ومت ]خ ودگردان[
فلسطین مانع ابراز خشم مردم در ]مناطقق[ اشغالی میشود ،از اینرو مراکز مبکارزه بکه آن نکواحی منتقکل
شده است که این حکومت نفوذی ]در آنجا[ ندارد؛ ]یعنککی[ اورشککلیم ]بیتالمقککدس[ ،داخککل اسککرائیل و
ناحیهی سقی ) (Cکرانهی باختری.

وضعیت مشابهی در هبرون ]الخلیل[ برقرار است که بخشا تحت کنترل اس رائیل اس ت .درگیریه ا بی ن
معترضان فلسطینی و ارتش اسرائیل ،چه در بخش قدیمقی شهر ،که تحت کنترل ارتش اسککرائیل اسککت ،و
چه در حوالقی منطقهی باریکهی ۵همجوار ،گسترش مییابد.

Gaza Strip ۴

 Seam Zone ۵یا منطقهی خط اتصال )م(.
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علوه بر اینها ،فلسطینیهای داخل اسرائیل از شهروندی اسرائیل ،و فلسطینیهای اورشلیم ]بیتالمقدس[
بهدلیل الحاق شهر توسط اسرائیل ،از حقوق اقککامت برخوردارنککد .هککر دو گککروه از »آزادی نقککل مکککان«6
بهرهمندند؛ ]حقی[ که فلسطینیهای کرانهی باختری و نوار غزه از آن بیبهرهاند.
مسلماا اسرائیل تلش کرده است تا میان فلسطینیهای ]ساکن[ اسرائیل و آنهایی که در کرانهی باختری
و غزه سکونت دارند تفرقه بیاندازد .اسرائیل با بهوجود آوردن تفاوتی غیرواقعی میان مصالح و اهداف ]این
دو دسته[ ،شکافی میان آنها ایجاد کرده است.
با این وجود ،اگر نیروهای حاض ر در ش رق اورش لیم و درون مح دودهی خ ط س بز ،۷خ ود را در جه ت
دورنمای 8مبارزاتی بازسازماندهی کنند ،مبارزه بر روی موضوعات خاصی در این نواحی ،نظیککر مصککادرهی
زمین و وضعیت »روستاهای بهرسمیت شناخته نشده« 9متمرکز میشود .علوه بر این ،مبارزه بککه خیزشککی
علیه شرایط خفتباری بدل میشود که زندگی در اسرائیل تحمیل کرده است.
علوه بر این ،پس از ترور محمد ابوخضیر ببعد ملی آشکاری ]در فراینککد مبککارزات[ شکککل گرفتککه اسککت.
فلسطین ،تماقم فلسطین ،با اعلن وحدت مردم فلسطین و فائق آمکدن ب ر تفرقههکای تحمیلکی ،ب ه قلمکرو
رویارویی با اشغالگری اسرائیل بدل شد.

از سوی دیگر ،در حالیکه کنشگران مردمککی ،مرکککز قککدرقت جدیککدی را در سیاسککت فلسککطین عینیککت
میبخشند ،رهبری سیاسی سنتی فلسطین ،هیچ پاسخ عملی به وضعیت پدید آمده نککدارد .ایککن تغییککر ،در
پرتو شکست پروژهی ]رسیدن به[ توافق سیاسی از طریق مذاکرات ،قابل توجه است.
* این متن ترجمهای است از

A new reality of struggle emerges in Palestine

وبسایت  The Alternarive Information Centerمنتشر شده است.

که در تاریخ  9جولی  ۲0۱۴در

Freedom of movement ۶
Green Line ۷
State of Mind ۸
Unrecognized villages۹
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