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 90/12/15 : تاريخ دريافت       * حسين عاليي

 91/1/27 : تاريخ پذيرش         

 
 چكيده 

هاي فلسطيني، همواره يكي از معضالت مردم فلسطين در تمركز بخشيدن به قـواي      اختالف بين گروه
از زمان اشغال فلسطين تا كنون، چگونگي تشكيل دولتـي  .   خود در برابر رژيم صهيونيستي بوده است

تنهـا    كه بتواند حقوق فلسطينيان را استيفا نموده و آنها را از ناامني و آوارگي دايمي نجات دهـد، نـه              
يكي از  .  ترين مشكالت خاورميانه بوده است  دغدغه ساكنان آن سرزمين بلكه موضوع حل يكي از مهم

هاي مهم سازش كه مورد حمايت آمريكا و برخي از كشورهاي عربي است، طرح تشكيل دو دولت    طرح
بـر اسـاس    .  اسـت   1967 هاي اشغالي بر اساس مرزهاي قبل از جنگ      يهودي و فلسطيني در سرزمين

 242 ملل تاكيد داشت كـه بـر اسـاس قطعنامـه              ، شوراي امنيت سازمان1973 مصوب  338 قطعنامه 
هاي اشغالي خارج شوند اما هنوز اسـراييل در         شوراي امنيت، نيروهاي نظامي اسراييل بايد از سرزمين

در بـسياري از    .  هاي جوالن حضور دارد   بخش قابل توجهي از سرزمين كشورهاي عربي از جمله بلندي
هاي اتحاديه عرب تاكيد شده تا زماني كه نيروهاي نظامي اسراييل از كشورهاي عربـي خـارج        اجالس

اسراييل تا كنون نشان داده اسـت   .  نشوند، آنان تمايلي براي بازسازي روابط با اسراييل نخواهند داشت
پذيري در ارتباط با مرزهاي خود ندارد و معتقد اسـت تنهـا از طريـق         اي به انعطاف گونه عالقه كه هيچ

از سوي ديگـر، اسـراييل      .  هاي امنيتي نائل شود     تواند به مطلوبيت  كارگيري قدرت و توان نظامي مي به
شود و هر نوع تـصميم در مـورد مـساله            عنوان كارگزار راهبردي آمريكا در خاورميانه محسوب مي به

هـاي    در وضعيت كنونـي، توافـق بيـن گـروه       .  پذير خواهد شد فلسطين فقط با پذيرش آمريكا امكان
در اين مقاله به ابعاد گوناگون توافق آشتي ملي     .  فلسطيني با توجه به نكات فوق قابل فهم و درك است

 . شود هاي فلسطيني و تاثير آن بر آينده فلسطين پرداخته مي بين گروه

نامـه آشـتي، اسـراييل،        جنبش حماس، تشكيالت خودگـردان فلـسطين، توافـق        :  واژگان كليدي 
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 مقدمه 
مساله فلسطين جزيي از مشكالت و مسايل خاورميانه اسـت و اوضـاع فعلـي آن در راسـتاي               

از آغـاز تـشكيل رژيـم       .  تغيير و تحوالت جاري در جهـان عـرب، قابـل تجزيـه و تحليـل اسـت                  
طرح براي حل مساله فلسطين از سوي كـشورهاي غربـي ارايـه       20 صهيونيستي تاكنون، بيش از 

هـا،    ترين اين طـرح     يكي از مهم  .  شده است تا با كمك آنان اسراييل بتواند به بقاي خود ادامه دهد   
تشكيل دو دولت مستقل فلسطيني و يهودي بر اساس مرزهاي قبـل از جنـگ شـش روزه سـال          

صورت جدي در دوران دولـت بـوش      اين طرح به.  هاي فلسطيني است ميالدي در سرزمين 1967 
در حال حاضر، دولت آمريكا از طـرح تـشكيل دو       .  مطرح شد 2007 در اجالس آناپوليس در سال 

هـاي    در شرايط فعلي، وضعيت ساكنين سـرزمين .  كند حمايت مي 1967 دولت بر مبناي مرزهاي 
قـرار اسـت در     .  هاي مردم در كشورهاي عربي اسـت        اشغالي فلسطين سيال و تحت تاثير پيروزي   

. هاي فلسطيني در كرانه باختري و نوار غزه برگـزار شـود      سال آينده انتخابات در محدوده سرزمين
عنوان روز نكبت خوانده شده است، بـراي اسـراييل            ها به ارديبهشت كه از سوي فلسطيني 25 روز 
هـاي    جنبـش .  گـذاري شـده اسـت       گذرد، به اسم روز استقالل نـام      سال از تاسيس آن مي 63 كه 

خواهي در كشورهاي عربي و پيروزي مردم مصر در بركناري حسني مبارك از مقام رياسـت    آزادي
جمهوري، تاثير عميقي بر مقاومت و افزايش روحيه مردم فلسطين در كناره بـاختري و نـوار غـزه        

ها عالوه بر اشـغال سرزمينـشان از سـوي            هاي اخير مشكل بزرگ فلسطيني     در سال.  داشته است
ويژه خصومت و نزاع بين دو گروه بزرگ فتـح و حمـاس           ها، اختالف بين سران آنها به صهيونيست
 . بوده است

 : المللي فعال است اي و بين در اوضاع كنوني در مسايل مربوط به فلسطين چهار حوزه منطقه

 ـ اسراييل  محور آمريكا. 1 

دنبال حل مشكل بقا و امنيت و تامين صلحي پايدار براي اسراييل اسـت و سـعي       اين محور به
در جلب همكاري سازنده و پيوسته كشورهاي عربي؛ ازجمله عربستان، مصر و اردن براي رسـيدن      

هـاي ايـن محـور        ها و فعاليت    طور عمده با برنامه    كشورهاي غربي و اروپايي به 1 .به اين اهداف دارد
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ملـل، آمريكـا، اتحاديـه اروپـا و           المللي متشكل از سازمان     كميته چهارجانبه بين  .  هماهنگ هستند
از زمان امضاي پيمـان     .  كند  روسيه هم تا حد زيادي در جهت نيات و اهداف اين محور فعاليت مي 

جمهـور اسـبق مـصر، و         هجري شمسي توسط سادات، رييـس       1358 كمپ ديويد در اوايل سال     
همچنين در زمان حكومت حسني مبارك، دولت مصر جزو فعال اين محور و از عوامـل موفقيـت           

 . شده است آن محسوب مي

 محور مقاومت . 2 

هاي جمهوري اسالمي ايران و سوريه است كه از جريان مقاومت و           اين محور متشكل از دولت
هـاي    معموال دولـت لبنـان سياسـت      .  كنند  ويژه از حزب اهللا لبنان و جنبش حماس حمايت مي به

حمايـت ايـران از     .  كنـد   خود در مواجهه با اسراييل را با توجه به انتظارات اين محـور تنظيـم مـي        
ترين توان رزمي مقاومـت در       اهللا لبنان، قدرت عظيمي به اين سازمان بخشيد و آن را به مهم حزب

هاي دو كشور ايـران و سـوريه موجـب قـدرت              ها و فعاليت    تالش.  برابر ارتش اسراييل تبديل كرد  
هاي اشغالي و آزادي نوار غزه و نيز بيرون رانده شدن ارتش اسـراييل از    گرفتن حماس در سرزمين

شكـست    2 .شده است   2000 مي    25 هجري شمسي برابر با   1379 جنوب لبنان در چهارم خرداد 
روزه در نوار غزه، موجب سرافرازي جبهه مقاومـت           22 روزه در لبنان و  33 هاي  اسراييل در جنگ

بايـد توجـه كـرد كـه        .  شد و موجي از غرور و افتخار را در بين جوانان كشورهاي عربي برانگيخت      
گونـه امتيـاز      اسراييل تنها از جنوب لبنان و نوار غزه بدون فرايند مذاكرات صـلح و گـرفتن هيـچ                

 . انگيز محور مقاومت شده است نشيني كرده و اين موجب موفقيت شگفت عقب

 ـ تركيه  محور قطر. 3 

اند، هم با اسراييل و هم با         هاي اخير فعال شده كشورهاي گردآمده حول اين محور كه در سال
ويـژه    جنبش حماس رابطه و سعي در افزايش تاثيرگذاري سياسي خود در مسايل خاورميانه و بـه      

دانـد؛ زيـرا      كند و آن را گامي به جلـو مـي      آمريكا از فعاليت اين محور استقبال مي.  فلسطين دارند
گرايـان در انتخابـات مـصر،        پس از پيروزي اسالم.  هايي مانند حماس را تعديل نمايد تواند گروه مي
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المسلمين مصر رابطه نزديكـي       حماس با اخوان.  اين كشور قصد دارد در مسير اين محور قرار گيرد
شـود    در بعضي از محافل سياسي گفته مـي  .  هاي مشتركي است دارد و با اين جريان داراي ديدگاه

المسلمين مصر، شبكه تلويزيوني الجزيره، امير قطر، دولت تركيه و آمريكا         كه هم اكنون بين اخوان
توافقي وجود دارد كه تحوالت فعلي در جهان عرب ازجمله فلسطين را بـر اسـاس رويـه توافقـي                

 . مديريت نمايند تا كنترل اوضاع از دست نرود

 محور عربستان . 4 

عربستان دولت مهمي در جهان اسالم است كه با تكيه بر درآمد عظيم نفتي، نقش موثري در        
هـاي    اين كشور هميشه سعي كرده در مسايل فلسطين با رعايت ديدگاه . خاورميانه ايفا كرده است

فـارس و پادشـاهي       دولت آل سعود به همراه بعضي از كشورهاي شوراي خليج. آمريكا فعاليت كند
عنـوان جريـان      ايـن محـور كـه بـه       .  كنند  اردن، از جريان فتح و تشكيالت خودگردان حمايت مي  

شود، پس از سقوط حسني مبارك تـالش دارد عربـستان رهـبري كـشورهاي             معتدل خوانده مي
عربستان معتقد به افزايش فـشارها بـر ايـران و تـضعيف سـوريه            .  روي عرب را برعهده بگيرد ميانه

 . اهللا و حماس است جهت از بين بردن جريان مقاومت مثل حزب

 فرايند انجام توافق 

اختالفات دو جريان فتح و حماس از قديم االيام وجود داشته و خيلي زياد است، ولي از چهـار   
هاي چهارگانه كميته چهارجانبـه       سازمان فتح، شرط.  شدت گرفت 1390 سال پيش تا اوايل سال 

، »عنـوان دولـت يهـود       به رسميت شـناختن موجوديـت اسـراييل بـه         «المللي را كه متضمن    بين
هـاي    تاييـد قطعنامـه   «و    »هـاي قبلـي بـا اسـراييل         پذيرش توافق «،  »محكوم كردن تروريسم  «

از زمـان پـيروزي حمـاس در        .  است پذيرفته، در حالي كه حماس آنها را قبول ندارد »ملل سازمان
هـا    تاكنون، همواره مساله آشتي ملي از معضالت مهم فلسطيني  2006 انتخابات فلسطين در سال 

از روزي كه حماس در انتخابات مجلس فلـسطين پـيروز شـد و اسـماعيل هنيـه بـه                    .  بوده است
وزيري رسيد، اسراييل نوار غزه را تحريم و محاصره اقتصادي و نظامي نمود و از تـشكيالت          نخست
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مخالفت اسراييل با حمـاس بـر تعارضـات و اختالفـات           .  خودگردان در مقابل حماس حمايت كرد
مردم فلسطين در نوار غـزه و       1390 در اوايل سال .  موجود بين دو گروه فلسطيني دامن زده است

عنوان دو گروه بزرگ صحنه سياسـي فلـسطين           اهللا تظاهراتي انجام دادند و از فتح و حماس به   رام
هايي مانند جهاد اسـالمي       حماس در مسايل فلسطين نسبت به گروه  .  خواستند با هم متحد شوند

ويژه مـصر    تا كنون مذاكرات زيادي بين فتح و حماس از طريق كشورهاي ثالث به.  گراتر است عمل
گذاري كـرد و تـا سـال          مصر مذاكرات بين اين دو گروه را پايه      2007 از سال .  صورت گرفته است

دولت مصر در اين گفتگوهـا حـتي بـا زور          .  ، ده دور مذاكره بين اين دو گروه صورت گرفت2010 
در دوران حسني مبـارك، عمـر سـليمان، رييـس           .  هم نتوانست فتح و حماس را به تفاهم برساند  

هاي فلسطيني تحميل     سازمان امنيت مصر، ميزبان مذاكرات بود و عمال نظرات اسراييل را به گروه 
در آن زمان مصر به دنبال تشكيل يك دولـت الئيـك و غيرمـذهبي در فلـسطين بـود،                     .  كرد مي
مصر به دنبال آن بود تا مديريت بحران فلـسطين      .  اي كه حماس در آن نقشي نداشته باشد گونه به

خواست مرز رفح بـاز شـود؛         مصر نمي .  را در دست بگيرد تا بتواند از آمريكا و اسراييل امتياز بگيرد    
زيرا معتقد بود با عبور فلسطينيان از گذرگاه رفح، جريان مقاومـت تقويـت شـده و ارتبـاط بيـن                     

نگاه مصر به مساله فلسطين از ديدگاه امنيتي و رعايـت           .  شود المسلمين برقرار مي حماس و اخوان
مصالح اسراييل بود و بر همين اساس پرونده فلسطين به عمر سليمان، رييـس دسـتگاه امنيـتي،            

گـاه خـود را كـه         پيمـان و تكيـه      ترين هم   با سقوط حسني مبارك، ابومازن بزرگ .  واگذار شده بود
قيـام مـردم و تغييـر       .  شدت مخالف حماس بود، از دست داد و شرايط به نفع حماس تغيير كرد به

رژيم مصر يكي از موانع اصلي عدم تفاهم بين فتح و حماس را از ميـان برداشـت و فـضا را بـراي              
در وضعيت فعلي انجام مذاكرات براي دولت مـصر اهميـت      .  هاي فلسطيني آماده كرد مذاكره گروه

هـا    خواهد به مردم خود نشان دهد كه در مورد مصائب فلـسطيني        خاصي دارد؛ زيرا اين كشور مي
از سوي ديگر، مصر در حال اعاده نقش خود در منطقه و در دنياي عرب اسـت و        .  تفاوت نيست بي

 13 هـاي فلـسطيني در روز         به هر حـال گـروه     .  تواند بر وزن سياسي خود بيفزايد   با اين تفاهم مي
ايـن دور   .  در مصر به گفتگو نشستند و توافق آشتي ملي را در قاهره امضا كردند       1390 ارديبهشت

از مذاكرات هم مثل گذشته تحت نظارت مصر انجام شد، ولي شرايط نـسبت بـه قبـل زميـن تـا            
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طـرف باشـد و       كرد در مـذاكرات دو گـروه فلـسطيني بـي            مصر سعي مي  .  آسمان تغيير كرده بود
مصر در ايجـاد بـسترهاي مـورد        .  هاي فتح و حماس در فضاي جديدي با هم گفتگو كنند   جنبش

نياز براي انجام اين توافق خيلي همكاري كرد و فتح و حماس هم بـه مـصر حـسن نيـت نـشان                  
اوليـن سـفر    .  وضع مصر در شرايط كنوني با دوران حسني مبارك تغيير بسياري كرده است .  دادند

دومين اقـدام مـصر بـه نتيجـه         .  وزير خارجه جديد مصر به كشور همسايه خود سودان بوده است    
باشـد و بيـانگر توجـه مـصر بـه مـسايل اطـراف                 رساندن توافق بين دو گروه فلسطيني رقيب مي

صورت رسمي توافق بين      به  1390/2/14 المللي قاهره كه در  در اجالس بين.  مرزهاي خويش است
هاي فلسطيني به امضاي خالد مشعل و محمود عباس رسيد، چند تـن از نماينـدگان عـرب             گروه

ملل، احـسان اوغلـو، دبيركـل سـازمان كنفـرانس اسـالمي،             كي مون، دبيركل سازمان كنست، بان
كاترين اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، جيمي كارتر، رييس جمهور اسبق آمريكـا،            

هاي فلسطيني از جمله احمد جبرئيـل، رمـضان           نمايندگان احزاب چپ اسراييل، تمام سران گروه
عبداهللا، عمرو موسي، دبيركل اتحاديه عرب، نبيل العربي، وزير امور خارجـه مـصر، مـراد موافقـي،          
رييس سازمان اطالعات مصر، داوود اوغلو، وزير خارجه تركيه، و وزيران خارجـه ديگـر كـشورهاي       

حضور اين تعداد از سياستمداران در مراسم اعالم تفاهم بين فتح و حمـاس             .  عربي حضور داشتند
نامـه آشـتي ملـي        در حال حاضركـشورهاي عربـي از موافقـت        .  نامه است   بيانگر اهميت اين توافق 
 . كنند فلسطينيان حمايت مي

 ها و داليل انجام توافق زمينه

هـاي هركـدام بـراي حـل مـساله فلـسطين              انگيزه حماس و فتح از انجام اين توافق و برنامـه  
خواهد از فرصـت      حماس داراي تحليلي از تحوالت در كشورهاي عربي است كه مي  .  متفاوت است

هاي خود را حل كند و امتيـازاتي را           استفاده كرده و بهره سياسي الزم را ببرد و مسايل و گرفتاري
تغيـيرات و تحـوالت در منطقـه و فروپاشـي نظـام حـسني مبـارك در مـصر و                      .  از رقيب بگيرد  

ويژه بر روند آشـتي ملـي         العابدين بن علي در تونس تاثير بسيار مثبتي در قضيه فلسطين و به زين
مشكل عمده در مذاكرات قبلي ميانجيگري مـصر بـود كـه            .  هاي فلسطيني داشته است  بين گروه
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كـرد و اعـضاي آن را بازداشـت و            طرف نبود، بلكه به شدت عليه گروه حماس عمل مي         تنها بي نه
هاي اسراييل را بـر   اما در مذاكرات فعلي مصر قصد تحميل نظرات خود يا ديدگاه.  نمود شكنجه مي
. ها نداشت، بلكه اعالم كرد از توافقات دوجانبه بين فتح و حماس حمايت خواهـد نمـود        فلسطيني

تغيير سياست و شيوه مصر زمينه را جهت به ثمر رسيدن مذاكرات و حصول آشـتي ملـي فراهـم      
پيمان حمـاس در منطقـه        ترين هم   از سوي ديگر، وضع فعلي و قيام مردم در سوريه كه مهم    . كرد

ويژه كـشورهاي    اي به ها و ديگر فضاهاي منطقه است، باعث شده تا حماس به فكر استفاده از پايگاه
جنبش حماس فقط متكي بر توانمندي مقاومت نيـست، بلكـه جريـان          .  مصر و احتماال قطر باشد

حماس حتـي   .  كند در فرايند قدرت فلسطين سهيم باشد       گرايي است كه سعي مي گرا و عمل واقع
هـاي وي     هاي فلسطيني عليه اسراييل كه همسو با سياست         هاي جهادي ساير گروه جلوي فعاليت
قـدرت  «،  »داشتن اسير اسـراييلي  «در شرايط كنوني حماس داراي سه امتياز .  گيرد نباشند را مي

خواهـد از آنهـا جهـت         باشد و مي   مي »امكان استفاده از سالح مقاومت«و  »حاكميت در نوار غزه
براي حماس شكستن محاصره نوار غزه مهم است تـا بتوانـد         .  حل مشكالت خود بهره الزم را ببرد

هاي نوار غزه را بازسازي كنـد         ظرف يك سال آينده با دريافت كمك از كشورهاي مسلمان، خرابي
ميليـون دالر     300 تا كنون قـول پرداخـت     .  و با اين دستاورد بتواند در انتخابات مجددا راي بياورد

تـوان بـه شـرح        ترين داليل اين توافق را مي       اما مهم .  كمك براي بازسازي نوار غزه داده شده است
 . ذيل بيان داشت

 بست رسيدن گفتگوهاي صلح به بن. 1 

؛ يعني بـه    1372 بخش فلسطين با رژيم صهيونيستي از سال      فرايند گفتگوهاي سازمان آزادي
جنـگ  .  سال برقرار بوده، ولي تا كنون دستاورد ملموسي براي فلسطينيان نداشته اسـت     18 مدت 

غزه گفتگوهاي تشكيالت خودگردان فلسطيني با رژيم اسراييل  را متوقف كرد، ولي با ازسـرگيري  
ها نيز از سوي اشـغالگران ادامـه يافـت و محمـود عبـاس                 سازي  ، شهرك 1389 آن در طول سال 

هاي قبل از گفتگوهاي آشتي با حمـاس در      از اين رو ابومازن در ماه.  هيچ نتيجه ملموسي نرسيد به
توانست گفتگوها با اسراييل را به سرانجام مطلوبـي           برد و به تنهايي نمي  سر مي وضعيت ضعيفي به
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داند كه بدون توافق حمـاس، تـشكيالت خودگـردان قـادر بـه               از سوي ديگر، اسراييل مي.  برساند
همچنين رژيم صهيونيستي بر ايـن بـاور اسـت        .  سپردن هيچ تضمين و تعهدي به اسراييل نيست

تواند به صلح برسد، ولي بدون حضور گـروه حمـاس در        كه گرچه با مذاكره با جنبش حماس نمي
 . پذير نيست گفتگوها هم رسيدن به صلح امكان

 طرح تشكيل دولت فلسطيني . 2 

تـرين اقـدامات      ملل از مهم  برنامه ارايه طرح تشكيل دولت فلسطيني به مجمع عمومي سازمان
هـا،    بنا بر پيشنهاد اتحاديه عـرب و پيگـيري فلـسطيني          .  شود  المللي فلسطينيان محسوب مي  بين

بـه    1390 در شـهريور    1967 طرح تشكيل كشور فلسطين بر اساس مرزهاي قبل از جنگ سـال         
 1967 در جنگ ژوئـن     .  ملل ارايه شد تا به راي شوراي امنيت گذاشته شود    مجمع عمومي سازمان

هاي جوالن، نوار غزه و كرانه غربي به اشـغال         مناطقي همچون قدس شرقي، صحراي سينا، بلندي
هاي قبل، طرح تاسيس و شناسايي دولت فلسطيني در شـوراي امنيـت                در سال 3 .اسراييل درآمد

و   338 ،  242 هـاي     اين طرح بر اساس قطعنامه.  ملل مطرح شد، ولي آمريكا آن  را وتو كرد سازمان
الزم به ذكـر اسـت      .  المللي زيادي برخوردار است     ملل ارايه شده و از مشروعيت بين سازمان 1850 

خواسـتار خـروج فـوري        1967/11/22 مـورخ     242 ملل طي قطعنامـه     كه شوراي امنيت سازمان
عضو، تعداد    200 ملل از بين حدود    در مجمع عمومي سازمان.  هاي اشغالي شد اسراييل از سرزمين

الزمه موفقيـت ايـن طـرح وجـود يـك مجموعـه             .  ها وجود دارد    راي قطعي براي فلسطيني 188 
بـه هميـن منظـور      .  پارچه و با صداي واحد براي پيگيري آن در عرصه جهاني است    فلسطيني يك

پس از تفاهم اخير، دو گروه فتح و حماس مذاكرات خود را به منظور شيوه طرح مـساله تـشكيل            
بايـد توجـه    .  به ميزباني روسيه در مسكو ادامه دادند  1390/3/2 ملل در  كشور فلسطين در سازمان

عنـوان كـشوري كـه مرزهـاي آن تعييـن نـشده،               ملل به   ها قبل اسراييل در سازمان      كرد كه سال
بـراي دولـت فلـسطين، عمـال مرزهـاي            1967 با تعيين مرزهـاي     .  رسميت شناخته شده است به

اگر اين طرح به مرحله اجـرا درآيـد، برپـايي دولـت فلـسطين در               .  اسراييل هم تعيين خواهد شد
درصد از اراضي تاريخي فلسطين شكل خواهد گرفـت و در نهايـت           22 كيلومتر مربع و در  6000 
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درصـد سـرزمين      44 ملل قرار بود     سازمان 181 به نفع اسراييل خواهد بود؛ زيرا بر اساس قطعنامه 
ملـل، تمـام      با تصويب تشكيل دولت فلسطيني در سازمان  .  ها اختصاص يابد فلسطين به فلسطيني

سازي قدس بـه اسـراييل        و همچنين ضميمه    1967 هاي اسراييل در درون مرزهاي     سازي شهرك
تـدريج ايـن كـشور        ملل، كشورهاي جهان به     قرار است پس از اقدام سازمان  .  غيرقانوني خواهد شد

با تصويب اين طرح، چالش جديدي براي اسراييل ايجاد خواهد        .  فلسطيني را به رسميت بشناسند
 .   شد و رژيم صهيونيستي در مقابل جامعه جهاني قرار خواهد گرفت

 تضعيف موقعيت تشكيالت خودگردان . 3 

از مفـاد گفتگوهـاي       1390 رساني ويكي ليكس در اوايل سـال        سند پايگاه اطالع 600 افشاي 
سران دولت خودگردان فلسطيني با مسئولين رژيم اسراييل، موجـب تـضعيف ابومـازن در افكـار                

محتواي اين اسناد كه بيانگر رفتار تحقيرآميز دولت خودگـردان و فـساد           .  عمومي جهان عرب شد
بعضي از وابستگان و آشنايان محمود عباس بود، منجر به تقاضا براي اسـتعفاي صـاحب عريقـات            

محتواي بعضي از اين اسناد از شـبكه تلويزيونـي الجزيـره هـم             .  كننده ارشد فلسطيني شد مذاكره
بر اساس اين اسـناد و    .  ها را تحت تاثير ابعاد منفي آن قرار داد پخش شد و افكار عمومي فلسطيني

هاي انجام شده از مفسدان اقتصادي دولت مبارك در مصر، معلـوم و مـشخص شـده            نيز بازجويي
هـا    جويـي و پـول فلـسطيني        است كه طارق و خالد فرزندان محمود عباس بـا اسـتفاده از رانـت               

 4 .اند شده ثروتمند

 وضعيت بد زندگي در نوار غزه. 4 

ميليـون فلـسطيني در ايـن منطقـه،         1/5 پس از حمله اسراييل به نوار غزه و تشديد محاصره         
ملل در گزارشـي كـه از وضـعيت           سازمان.  تر گرديد وضعيت زندگي مردم نسبت به قبل هم وخيم

منتشر كرد، يادآور شد كه از هر دو نفر يك نفر در نوار غـزه          1390/3/23 اقتصادي در نوار غزه در 
درصد رسيده و درآمد مردم نسبت بـه قبـل      45 نرخ بيكاري در اين منطقه به بيش از .  بيكار است

روزه بـر     22 اكنون بعضي از آوارگـان جنـگ          هم  5 .از محاصره به يك سوم كاهش پيدا كرده است    
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؛ يعـني اسـراييل در جريـان جنـگ غـزه، تخريـب منـازل                 1948 انـد     روي چادرهايشان نوشـته   
بازگرداند و زنـدگي و پيـشرفت را در نـوار غـزه بـه عقـب                1948 ها را به وضعيت سال  فلسطيني
روزه تلفات و خـسارات زيـادي را بـه            22 الزم به ذكر است كه اسراييل در جريان جنگ     . انداخت

طـور كامـل ويـران نمـود،          خانه و منزل مسكوني را بـه        4800 ارتش اسراييل .  مردم غزه وارد كرد
مرد و    1400 ميليارد دالر به زيربناها و تاسيسات عمومي در غزه زيان وارد كرد و بيش از    3 حدود 

چنين وضعيتي جنبش     6 .كودك را در اين منطقه به كام مرگ كشاند   410 زن فلسطيني از جمله 
ها توافق با فتـح   داد تا فكري براي خروج از آن بكند و يكي از راه حل حماس را تحت فشار قرار مي

 . جهت رفع محاصره نوار غزه بود

 هاي مردمي در كشورهاي عربي قيام. 5 

آغاز و منجر به      1389 بروز اعتراضات مردمي عليه حكام مستبد عرب كه از روزهاي آخر پاييز   
پيروزي مردم در كشورهاي تونس، مصر و ليبي گرديد، فضا را براي كنار گذاشتن اختالفـات بيـن     

هـم ريختـن آرايـش        تغيير معادالت و ساختارهاي قدرت و نيز به . فتح و حماس فراهم كرده است
گرايـي بيـشتر فـراهم آورده         سياسي در خاورميانه، فرصت مناسبي را براي فلسطينيان جهت هـم   

فرار بن علي، رييس جمهور تونس، و كنار گذاشتن حسني مبارك از قدرت بـه نفـع گـروه               .  است
از سوي ديگر، شـروع اعتراضـات در        .  حماس و به ضرر تشكيالت خودگردان و اسراييل بوده است     

هاي مهم جريان مقاومت بوده، حماس را به فكر كاستن از تكيه خـود بـه           سوريه كه يكي از پايگاه
تـدريج بـه      بر همين اساس، حماس دفاتر خـود را بـه         .  روتر كرده است  سوريه و اتخاذ مواضع ميانه

گرايان در انتخابات مصر موجب شد حماس تـا           پيروزي اسالم  7 .كشورهاي مصر و قطر منتقل كرد
. تري پيدا كنـد     اي مناسب   المللي بيرون آيد و وضعيت سياسي و منطقه   حدود زيادي از انزواي بين

اي از كـشورهاي مـصر، قطـر،          در همين راستا، اسماعيل هنيه و خالد مشعل در يـك سـفر دوره             
اسـماعيل هنيـه هـم بـه ايـران آمـد و در مراسـم                .  سودان، تونس، تركيه و بحرين ديدار كردنـد       

سـخنراني  )  1390 بهمـن     22 (بزرگداشت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در ميدان آزادي تهران       
هـاي مخالـف      از سوي ديگر، گسترش اعتراضات در سوريه و نزديكي فكري حماس با جريان     .  كرد
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دولت سوريه، موجب شده اسماعيل هنيه در سخنراني خود در نماز جمعه دانشگاه االزهر در شهر        
بر ملت قهرمـان سـوريه كـه در راه آزادي، دموكراسـي و اصـالحات                 «  1390/12/5 قاهره در روز 

ها و اهداف مردم سـوريه حمايـت       كند درود بفرستد و اعالم نمايد كه حماس از خواسته تالش مي
تـدريج بـاور كنـد كـه          همچنين، تحوالت در جهان عرب باعث شده است اسـراييل بـه     ».كند مي

هايي   پيش از اين اسراييل با دولت     .  وضعيت گذشته سياسي در منطقه خاورميانه تغيير كرده است  
توانـست بـا      در جهان عرب مواجه بود كه بدون توجه به تركيب و تنوع آنها در دنيـاي عـرب مـي         

علي در مصر و تـونس،        رهبران آنها به نفع منافع خود توافق كند، اما با سقوط حسني مبارك و بن  
هاي گذشته و با قدرت يافتن مردم در كـشورهاي       اسراييل به اين نتيجه رسيد كه با ادامه سياست

العمـر و     تر از توافق با روساي جمهور مادام        تر خواهد شد و تفاهم با مردم عرب سخت  عربي منزوي
 . است پادشاهان خودكامه جهان عرب

 مفاد توافق 

در .  توان باز شـدن راه بـراي تـشكيل دولـت فلـسطيني دانـست             هدف اصلي اين توافق را مي
گيري صـورت گرفـت و توافـق صـلح خيلـي سـريع و                 مصالحه بين فتح و حماس يك نوع غافل       

رسـيدند، ظـرف مـدت        ها گفتگو به نتيجه نمـي   دو گروه فلسطيني كه ظرف سال. غيرمنتظره بود
هر دو گروه در مورد مفـاد بعـضي از بنـدها ظـرف پنـج               .  پنج ساعت با هم مذاكره و توافق كردند

نامه كه مربوط به امنيت است، مذاكرات حدود       تنها در مورد بند سه توافق.  دقيقه به توافق رسيدند
علت طوالني شدن بحث در باره اين بند، اختالف نظر بر سر چگونگي      . سه ساعت به طول انجاميد

در نهايت قرار شد كه نيروهاي امنيتي حمـاس و          . اداره نيروهاي امنيتي و نحوه فرماندهي آنها بود
در ايـن مـذاكرات عـزام االحمـد از جنبـش            .  فتح ادغام نشوند، ولي فرماندهي آنها مشترك باشد      

حماس در كنار ماجد فرج، رييس سرويس اطالعـاتي تـشكيالت خودگـردان و رابـط و مـسئول                 
نفر از نيروهـاي امنيتـي        3000 وي پيشنهاد فتح مبني بر ادغام     . هماهنگي با اسراييل نشسته بود

تشكيالت خودگردان با نيروهاي امنيتي نوار غزه را رد و اين موضوع را يك مساله امنيتي دانـسته         
در نهايـت ايـن موضـوع بـا         .  بود كه نيروهاي سياسي فلسطيني نبايد در آن دخالتي داشته باشند   
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توافق بر سر تشكيل يك كميته فرماندهي امنيتي كه وظيفه اصلي آن بازسازي نيروهـاي امنيتـي    
 :ترين مفاد توافق عبارت است از مهم. است، حل شد

  1967 رسميت شناخته شدن مرزهاي  به. 1 

مرزهايي است كه تا قبل از جنگ شش روزه اعـراب           )  هجري شمسي 1346 (  1967 مرزهاي 
قبـال  .  و اسراييل برقرار بود و شامل مناطق كرانه باختري رود اردن، نوار غزه و قدس شـرقي اسـت    

كردند، ولـي آرام آرام بـه         تاكيد مي   1948 ها در مذاكرات و گفتگوهاي خود بر مرزهاي       فلسطيني
بـا  .  جهت تشكيل دولت فلسطيني در كنار دولت يهودي اسـراييل راضـي شـدند               1967 مرزهاي 

هـاي عربـستان، قطـر و         پيوستن كشورهاي مصر و اردن به روند سازش و نرم شدن مواضع دولت      
ها تا حد زيادي در برابر تجاوزات اسراييل تنها شدند و سـازمان            امارات در برابر اسراييل، فلسطيني

با فعال شـدن گـروه فتـح در مـذاكرات صـلح،             .  بخش فلسطين هم به روند سازش پيوست   آزادي
تشكيالت خودگردان فلسطين پيشنهاد كرد كه قدس شرقي پايتخـت فلـسطين و قـدس غربـي          

ناپذيري اين شهر تاكيد داشته و همه شهر را پايتخت         پايتخت اسراييل باشد، اما اسراييل بر تقسيم
نامه با اعالم اينكه ساف مسئول گفتگـو بـا        خالد مشعل در مراسم امضاي توافق.  داند ابدي خود مي

 . اسراييل است، محمود عباس را براي مديريت گفتگوها تقويت كرد

 تشكيل ستاد انتخاباتي. 2 

اين ستاد با توافق تمامي گروهاي فلسطيني با حضور محمود عباس جهت برگزاري انتخابـات         
قرار است انتخابات   .  شود  مجلس، رياست تشكيالت خودگردان و شوراي ملي فلسطين تشكيل مي    

 . نامه وفاق ملي به مرحله اجرا درايد زمان و يك سال پس از امضاي توافق صورت هم به

 هاي فتح و حماس با اجراي وظايف و تصميمات نهاد رهبري  عدم مخالفت جنبش. 3 

بخـش    مشروط به اينكه اين وظايف و تصميمات با اختيارات كميتـه اجرايـي سـازمان آزادي                
بخش فلسطين بر اساس يـك مرجعيـت          فلسطين تعارضي نداشته باشد، اين توافق سازمان آزادي
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نامـه    هاي سياسي و امنيـتي را بـر اسـاس توافـق             گيري  موقت بازسازي خواهد شد تا بتواند جهت  
هـاي    هاي احزاب و گـروه      كميته اين مرجعيت موقت متشكل از دبيركل  .  قاهره اتخاذ نمايد 2005 

 . فلسطيني به رهبري محمود عباس است

 تشكيل كميته عالي امنيتي. 4 

اي صحيح و درست، كميته عالي امنيتي با توافـق            گيري از افسران متخصص و به شيوه با بهره
هـاي امنيتـي      در چنيـن وضـعيتي سـازمان      .  شـود   هاي فلسطيني تشكيل مي و تاييد تمامي گروه

. كننـد   تشكيالت خودگردان و جنبش حمـاس فرصـت بازسـازي واحـدهاي خـود را پيـدا مـي                   
هاي امنيتي دو طرف پايان خواهد يافت و        هاي سياسي از سوي سازمان گيري گيري و جبهه موضع

بـا اجرايـي    .  يابـد   هاي اعضاي طرفين توسط نيروهاي امنيتي خاتمـه مـي        ها و بازداشت دستگيري
در جهـت   .  هاي فتح و حماس آزاد خواهند شـد    شدن اين بند، زندانيان دو طرف نيز از سوي گروه

بـه    1390/6/7 تن از زندانيان حماس را در تـاريخ          40 اجرايي شدن اين بند، محمود عباس تعداد 
هـاي    زنـداني حمـاس در زنـدان        120 هنوز تعداد     8 .مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر آزاد كرد 

 . تشكيالت خودگردان وجود دارند

 تشكيل دولت انتقالي تكنوكرات. 5 

با كنار گذاشتن سالم فياض، ايجاد دولتي كاري و بدون برنامـه سياسـي حزبـي بـراي تمـام           
يـك از     بنا بر گفته رييـس تـشكيالت خودگـردان، هيـچ          .  مناطق فلسطين مورد توافق قرار گرفت

اعضاي فتح و حماس در دولت انتقالي حضور نخواهند داشت و اين دولت از افراد مستقل تـشكيل   
هاي فلـسطيني     در اين دولت تكنوكرات، نخست وزير و وزرا از طريق توافق ميان گروه    .  خواهد شد
اين دولت دو وظيفه مهم، يكي پيگيري عمليات بازسازي نوار غزه و پايـان دادن         .  شوند انتخاب مي

 . به محاصره آن، و ديگري فراهم كردن شرايط الزم جهت برگزاري انتخابات را برعهده دارد
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 گيري فعاليت مجلس فلسطين از سر. 6 
هاست بـه دليـل     نامه آشتي ملي، قرار بر آن شد كه مجلس ملي فلسطين كه مدت طبق توافق

بازداشت نمايندگان حماس توسط اسراييل عمال تعطيل شده است، دوباره بر اساس قانون اساسي       
  9 .فعاليت خود را آغاز نمايد

توان گفت كه در وضعيت كنوني، توافق دو گروه اصلي فتح و حمـاس اقدامـي             در مجموع مي
توان آن را يك عمل راهبردي      الزم و ضروري و در جهت منافع ملت فلسطين بوده است، ولي نمي

ارزيابي كرد، بلكه يك اقدام تاكتيكي است؛ زيرا تشكيالت خودگردان از شيوه سازش بـا اسـراييل           
بنابرايـن  .  ورزد  ها تاكيد مي    دست نكشيده است و حماس هم بر ادامه مقاومت در برابر صهيونيست 

 . راهبردهاي اين دو گروه فلسطيني همچنان با هم متعارض و غيرقابل جمع است

 نتايج توافق حماس با فتح

بيانيه استقالل    1988 نوامبر    14 برابر با     1367 آبان   24 شنبه  اولين بار ياسر عرفات در روز سه
و تشكيل دولت فلسطين را در كرانه باختري رود اردن و نوار غـزه بـراي شـوراي ملـي فلـسطين            

با .  عنوان پايتخت كشور فلسطين تاكيد نمود      المقدس به عضو قرائت كرد و بر بيت 450 مشتمل بر 
هـاي    صدور اين بيانيه، سازمان فتح رسما وجود اسراييل را پذيرفت و اين آغاز اختالف بيـن گـروه    

كشور جهان از جمله مالزي، تركيه، انـدونزي و بنگـالدش دولـت               37 در آن زمان  .  فلسطيني بود
رسـد    به نظر مـي   .  مستقل فلسطين را به رسميت شناختند، ولي آمريكا و اسراييل آن را رد كردند   

هاي فلسطيني مخالـف      اكنون هم آمريكا و اسراييل و هم بعضي از گروه  ها، هم پس از گذشت سال
نامه صلح از اينكـه فتـح         خالد مشعل در سخنراني امضاي توافق  .  اند عرفات به اين طرح راضي شده

به مقاومت باز گشته، استقبال كرد و در عين حال گفت از تـشكيل دولـت فلـسطيني در اراضـي           
اين بار سوم است كه حماس تـشكيل دولـت فلـسطيني را در مرزهـاي                 .  كند استقبال مي 1967 
با انجام ايـن توافـق، محمـود        .  داند  شناسد و اين اقدام را يك گام به جلو مي   به رسميت مي 1967 

ملل در نيويـورك طـرح تـشكيل دولـت            عباس توانست در جريان اجالس مجمع عمومي سازمان 
ملـل، ارايـه دهـد و آن را           كي مون، دبيركل سـازمان      به بان  1390/7/1 فلسطيني را در روز جمعه 
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همچنيـن دولـت فلـسطين در روز دوشـنبه          .  عنوان يك پيروزي براي فلسطينيان مطرح نمايد       به
ايـن در حـالي بـود كـه         .  ملل اسـت، درآمـد      به عضويت يونسكو كه وابسته به سازمان    1390/8/9 

المللي مخالفـت كردنـد و        آمريكا، اسراييل و انگليس به شدت با عضويت فلسطين در اين نهاد بين 
عـالوه بـر آن،     .  ميليون دالري خود به يونـسكو را قطـع كـرد            60 آمريكا در واكنش به آن، كمك 

 : توان به شرح ذيل برشمرد ترين نتايج توافق فتح و حماس را مي عمده
انـد و     ها و تضادهاي خود كنار گذاشـته    دو گروه فتح و حماس يكديگر را از اولويت درگيري. 1 

با اين توافق از اين     .  عمال امتيازگيري از اسراييل در راس اهداف اصلي هر دو گروه قرار گرفته است 
پس نيروهاي فلسطيني به جاي حركت در جهت خنثي كردن توان يكديگر، در مسير تقويت هم        

 . و دفاع از منافع مردم فلسطين گام برخواهند داشت
با انجام اين توافق، تصميم در مورد آينده فلـسطين بـه مـردم واگـذار شـده اسـت تـا در                       .  2 

 . انتخابات آينده دولت خود را تعيين كنند
تواننـد بـا آن       با اين توافق عمال يك مجموعه فلسطيني ايجاد شد كه اسراييل و آمريكا مي        .  3 

بنابراين اسراييل در مناقـشه و دعـواي خـود بـا يـك مجموعـه                .  مذاكره نمايند و به توافق برسند  
 . فلسطيني مواجه خواهد بود

از سـوي     1967 هـاي اسـراييل در محـدوده اراضـي سـال              سـازي   با توجه به آنكه شهرك    .  4 
سـازي در     المللي الهه غيرقانوني اعالم شده است، اسراييل بايـد شـهرك          ملل و دادگاه بين سازمان

 .را متوقف كند تا شرط طرف فلسطيني براي آغاز مذاكرات فراهم شود 1967 محدوده اراضي 
ـاال ظـرف چنـد روز        .  5  دولت مصر جهت بازگشايي گذرگاه رفح جهت رفت و آمد افراد و انتقال ك

با اجرايي شدن توافق فتح و حماس، دولت مـصر مـرز رفـح را از روز شـنبه هفتـم                    .  اقدام خواهد كرد
الزم به . به اين ترتيب، گام اول در شكست محاصره نوار غزه برداشته شد 10 .بازگشايي كرد 1390 خرداد

 . به طور كامل بسته شده بود 1386 ذكر است كه گذرگاه رفح در پي تسلط حماس بر نوار غزه در سال 
 . ها همكاري خواهد كرد مصر براي بازسازي نوار غزه با فلسطيني. 6 
 . تواند حل كند اين توافق درگيري و مناقشه فلسطيني ـ فلسطيني را تا حد زيادي مي. 7 
 . اجراي توافق يك بازي بردـ برد براي حماس و فتح است. 8 
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 منافع توافق براي جريان فتح
تاكنون، جريان فتح سالح را بر زمين گذاشته         1991 از زمان برگزاري اجالس مادريد در سال 

بخش فلـسطين، اسـراييل را       سازمان آزادي.  و به روند مذاكره و سازش با اسراييل روي آورده است
در وضـع فعلـي متـن       .  رسميت شناخته و محمود عباس مقاومت را غيرقانوني اعالم كرده است       به

تـوان بـراي      همچنين نتايج و آثار ذيـل را مـي     .  نامه عمدتا به نفع تشكيالت خودگردان است توافق
 :جريان فتح برشمرد

به نماينـدگي از سـوي تمـام        )  فتح(بخش فلسطين     طبق توافق آشتي ملي، سازمان آزادي   .  1 
. جريانات فلسطيني مسئول گفتگو با اسراييل است و اين امتياز بزرگـي بـراي گـروه فتـح اسـت                   

داد كـه نماينـده تمـام         هـا بايـد نـشان مـي         محمود عباس بـراي ادامـه مـذاكره بـا صهيونيـست         
اين توافق مشكل فتح را بـراي مـذاكره بـا      . هاست تا توافقات وي ارزش اجرايي پيدا كند فلسطيني

و نيز ارايه درخواست عـضويت        1967 اسراييل و توافق بر سر تشكيل دولت فلسطيني در مرزهاي   
بنابراين با اين اقدام، زمينه براي تشكيل دولت فلـسطيني     .  كند ملل را حل مي فلسطين در سازمان

 . پديد آمده است 1967 در اراضي 
وقت قانوني دولت خودگردان، مجلس و هيأت دولت فلسطين پايـان يافتـه اسـت و بـراي             .  2 

تشكيل دولت جديد نياز به برگزاري انتخابات است تا هم ابومازن و هم اسماعيل هنيه مـشروعيت    
 . پيدا كنند

اجـراي ايـن    .  آيـد   امكان حضور گروه فتح و تشكيالت خودگردان در نوار غزه به وجود مـي      .  3 
 . تواند در خانه عرفات مستقر شود كند و او مي نامه راه را براي ورود ابومازن به غزه باز مي توافق
ويـژه از     بنابر گفته خالد مشعل، حماس در هرگونه اقدام نظامي عليه اسراييل در منطقه بـه     . 4 

نوار غزه، با مسئوالن فتح هماهنگ خواهد بود و اين به مفهوم كنار گذاشتن اجراي عمليات عليـه         
البته حماس اعالم كرده است كه توسل به حق، دفاع در          .  اسراييل است كه فتح به دنبال آن است

 . دارد قبال حمالت احتمالي اسراييل را براي خود محفوظ نگه مي
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 منافع توافق براي حماس
، آنگـاه زمـان     1967 حماس معتقد است پس از تشكيل كشور فلسطين بـر اسـاس مرزهـاي        

گيري براي به رسميت شناختن اسراييل يا عدم پذيرش رژيـم صهيونيـستي فـرا خواهـد                 تصميم
در شرايط كنوني توافق انجام شده با فتح، دولت حمـاس را از مـشكالت ناشـي از تركيـب            .  رسيد

كنـد و امتيـازات ذيـل را بـراي حمـاس در بـر                 زمان حكومت و مقاومـت آزاد مـي         مسئوليت هم
 . داشت  خواهد
روزه زيـر     22 هاي ناشي از جنگ       حماس در افكار عمومي ساكنين نوار غزه به دليل خرابي    . 1 

با ايـن   .  كنند  هنوز تعداد زيادي از اهالي نوار غزه آواره هستند و در چادرها زندگي مي       .  سوال است
توافق ابزار و امكان محاصره كامل نوار غزه از اسراييل گرفته خواهد شـد و بازسـازي منطقـه غـزه          

در صورت بازسازي درست نوار غزه امكان باقي ماندن در قدرت براي حمـاس           .  شود پذير مي امكان
 . وجود خواهد داشت

توانـد دامنـه      كنـد و مـي      حماس امكان فعاليت در كرانـه بـاختري رود اردن را پيـدا مـي               .  2 
بايـد توجـه    .  هاي فلسطيني با امنيت خاطر توسـعه دهـد         هاي خود را در سرتاسر سرزمين فعاليت

داشت كه بخش اصلي سرزمين فلسطين كه جمعيتي حدود دو برابر نوار غـزه را در خـود جـاي                  
هاي آينده حماس در سرزمين فلسطين        داده، كرانه باختري است كه محيط مناسبي براي فعاليت 

 . رود به شمار مي
با حضور حماس در سازمان امنيتي تشكيالت خودگردان، ساختار امنيتي ايـن تـشكيالت      .   3 

كه توسط آمريكا و اسراييل بر اساس طرح دايتون ايجاد شـده اسـت، دچـار تغيـير شـده و اگـر                       
البته تكليف دحالن در تشكيالت امنيتي روشن نشده و او خـود          . ريزد هشيارانه عمل شود فرو مي

 . يكي از محورهاي اختالف بين حماس و فتح بوده است
انـدازي    تواند دفتر خود را در كشورهاي ديگري ماننـد مـصر، تـونس و اردن راه           حماس مي. 4 

هاي خود تبـديل نمايـد تـا اگـر در             نمايد و كشورهاي جديدي را در كنار سوريه به محل فعاليت      
اكنون حمـاس     هم.  هاي الزم را كرده باشد      بيني سوريه بر اثر قيام مردم تحولي رخ داد، بتواند پيش

 . دفتر سياسي خود را به اردن منتقل كرده و خالد مشعل در اين كشور مستقر شده است
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شـود و بـا ايـن اقـدام از فـشار              احداث ديوار فوالدي در مرز رفح از سوي مصر متوقف مـي  .  5 
 . شود محاصره نوار غزه كاسته مي

تريـن    المللي تحميل و مهـم      نامه عمال حماس مشروعيت خود را بر صحنه بين      با اين تفاهم.  6 
 . كند حربه اسراييل عليه خود يعني محاصره نوار غزه را خنثي مي

بايد به اين  نكته هم توجه كرد كه اگر مديريت خوبي پس از انجام اين آشتي صورت نگـيرد،           
نامه باعث اختالف بين سران گروه حمـاس در داخـل نـوار غـزه بـا سـران               ممكن است اين توافق

طور كه پـس از اعـالم ايـن توافـق محمـد الـضحار از                 حماس مستقر در دمشق ايجاد كند، همان
مسئولين بلندپايه حماس در نوار غزه گفتگو با اسراييل را وقـت تلـف كـردن ناميـده و بـر ادامـه                

البته تا زماني كه هر دو گروه فتح و حماس از مزاياي اين توافـق بهـره              .  مقاومت تاكيد كرده است
 . برند، بر پايبندي به آن تاكيد خواهند كرد مي

 موضوعاتي كه در توافق آشتي ملي وجود ندارد

هاي فتـح و حمـاس كـه بـر سـر              مسايل اصلي و عوامل مهم توليدكننده اختالفات بين گروه  
نامـه حـل      هاي فلسطيني از چنگال اشغالگران اسـت، در ايـن توافـق         چگونگي آزادسازي سرزمين

از سوي ديگر، اسراييل هميشه از گفتگو درباره مسايل اساسي فلسطين امتناع ورزيده       .  نشده است
بـا  .  هاي فلسطيني را تثبيت نمايـد   و سعي داشته است از طريق مذاكرات، حضور خود در سرزمين

گردد كه در توافق بين فتـح و حمـاس مـسايل ذيـل                مطالعه متن توافق آشتي ملي مشخص مي 
 : مسكوت مانده است

 موضوع قدس؛. 1 
 مساله بازگشت آوارگان فلسطيني؛ و. 2 
 .چگونگي ادامه مقاومت. 3 

ها و اسراييل روشن نـشود،        بايد توجه كرد كه تا تكليف مسايل فوق در مذاكرات بين فلسطيني    
هاي   بعيد است همه گروه   .  هاي فلسطيني وجود خواهد داشت    هميشه زمينه بروز اختالف بين گروه

  1 1 .فلسطيني بتوانند صلح با اسراييل را بدون بازگشت آوارگان به سرزمين مادري خود بپذيرند
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 تاثير توافق بر اسراييل 
قـرار داده، در      »سرزمين بدون صـلح   «ها قبل اسراييل گزينه امنيتي خود را بر اساس        از سال

اسراييل نسبت به توافـق فتـح و حمـاس          .  است  »سرزمين در برابر صلح   «كه راهبرد آمريكا    حالي
نامه آشـتي ملـي فلـسطينيان متفـاوت           ها در اسراييل نسبت به توافق واكنش.  كامال حساس است

نامه شرايط را بـراي       يك گروه كامال مخالف اين توافق هستند و معتقدند كه اين تفاهم     .  بوده است
نتانياهو در واكنش به توافق فتح و حماس از محمود عباس خواسـت كـه         . كند اسراييل سخت مي

هـا بـر      نزاع ما با فلسطيني   «:  وي در كنگره آمريكا اعالم كرد  .  نامه صلح با حماس را پاره كند توافق
. مـا اشـغالگر نيـستيم     .  سر تشكيل كشور فلسطين نيست، بلكه در مخالفت با دولت يهودي اسـت  

دولت فلسطين بايد خلـع سـالح       «:  او گفت ».كند ملت يهود در سرزمين تاريخي خود زندگي مي
درصـد اراضـي     97 رسميت شناخته شود، اسـراييل بايـد از           اگر تشكيل دولت فلسطين به    ».شود

بر اساس اين طرح اسراييل مجبور است به طرح كلينتون برگـردد    .  نشيني كند كرانه باختري عقب
بـا اجرايـي    .  و بپذيرد كه كرانه باختري را همچون نوار غزه به طور كامل به فلسطينيان باز گردانـد    

طـور كـه      شدن اين توافق، اسراييل بايد آماده شود رودرروي حماس بنشيند و مذاكره كند، همان       
هـا نشـستند و دولـت انگليـس بـا             در آفريقاي جنوبي باالخره سفيدهاي حاكم در مقابـل سـياه           

رسـميت    ها خواهـان بـه      اين در حالي است كه صهيونيست   .  هاي مخالف خود مذاكره كرد ايرلندي
هـا    تنها از سوي آمريكا، بلكه از طرف فلسطيني   عنوان كشور ملت يهود نه شناخته شدن اسراييل به

گيرنـده    هـا بايـد در بـر        اسراييل معتقد است هرگونه امضاي توافـق صـلح بـا فلـسطيني             .  هستند
ها بـه   ها از جمله تضمين امنيت مرزهاي فلسطين اشغالي و تعهد فلسطيني هاي يهودي درخواست

به هر حال، اسراييل از توافق فتح و حماس راضي نيست و بـا عـدم پرداخـت          .  بقاي اسراييل باشد
ميليون دالر عوارض گمرگي به تشكيالت خودگردان، عـصبانيت خـود را نـشان          90 موقت حدود 

خواهي در كشورهاي پـيرامون فلـسطين اشـغالي، اسـراييل در برابـر                با توسعه جنبش آزادي  . داد
هـا    قيـام .  خوانـد   هاي مردم عرب را طوفان و سونامي مـي     تحوالت منطقه منفعل شده است و قيام

زا هـستند و      هاي مذهبي در كشورهاي عربي داراي انسجام بوده و انرژي         نشان داده است كه گروه
كننـده    ها خيلي ضعيف ظاهر شدند و ايـن بـراي اسـراييل نگـران         سكوالرها در جريان اين نهضت
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سازي اسراييل بر مبناي معاهده كمپ ديويد با مصر، قرارداد اسلو با فلسطينيان        شيوه امنيت.  است
جوار اسراييل متعهـد بـه تـضمين          و قرارداد عربه با اردن بوده است تا به اين وسيله كشورهاي هم    

ويژه مصر، راهـبرد    دگرگوني اوضاع در كشورهاي پيرامون اسراييل به.  امنيت و بقاي اسراييل باشند
با اجرايـي شـدن توافـق بيـن فتـح و حمـاس،              .  ها تغيير خواهد داد     اسراييل را در برابر فلسطيني  

نـشيني از مواضـع       احتماال اسراييل براي حفظ بقا و تحت فشار دولت آمريكـا، مجبـور بـه عقـب                
نتانياهو در سخنراني خود در كنگره آمريكا كه در واكنش به سـخنان   .  سرسختانه قبلي خواهد شد

كه در صلح نهـايي مـورد نظـر وي،           اوباما انجام شد، ضمن متعلق دانستن قدس به اسراييل گفت  
هـاي بـزرگ      شـود كـه مجتمـع       اي مرزبنـدي مـي      گونـه  محدوده دو كشور فلسطين و اسراييل به

مانـد و ايـن بـه مفهـوم عـدم پـذيرش               نشين در كرانه باختري در خاك اسراييل باقي مي      يهودي
هـزار جمعيـت در عمـق اراضـي           30 تاكنون سه شهرك بزرگ با بيـش از         .  است  1967 مرزهاي 

المقدس و كرانه باختري ساخته شده است كه يهوديـان در آنهـا سـاكن        فلسطينيان در شرق بيت
رسـد    با اين اظهارات  و سـخنان اوبامـا مبـني بـر امكـان مبادلـه اراضـي، بـه نظـر مـي                        . اند شده

نخواهنـد    1967 هاي سال  ها حتي اجازه تشكيل دولت فلسطين را در تمامي سرزمين صهيونيست
از سوي ديگر، با تحوالت به وجود آمده در كشورهاي عربي، اسـراييل مجبـور اسـت راهـبرد                .  داد

پيمان راهبردي تلقي نكنـد و مرزهـاي          عنوان يك هم    نظامي خود را تغيير دهد و كشور مصر را به
با اين تحوالت، اسراييل نـاگزير از افـزودن بـر بودجـه             .  عنوان مرزهاي امن تصور ننمايد      مصر را به

ميليـارد دالري از      20 اكنون حرف از ضرورت اختصاص يـك بودجـه            هم. نظامي خود خواهد شد
بـا تغيـير شـرايط، اسـراييل        .  سوي آمريكا به اسراييل از طرف محافل صهيونيستي مطـرح اسـت        

تواند تصور كند كه ممكن است در يك زمان جبهه جنوب لبنـان، نـوار غـزه، كرانـه بـاختري،           مي
ها فعال شـوند كـه در ايـن صـورت،             جبهه جوالن و صحراي سينا و حتي اردن عليه صهيونيست    

راهبرد اسراييل تاكنون براي مواجه شدن با يك يـا دو        .  مصيبت بزرگي براي اشغالگران خواهد بود
جبهه در آنِ واحد بوده است، در حالي كه در وضعيت كنوني بايد به احتمال وقوع جنگ در چنـد     

مدت بعضي از مشكالت جزيـي اسـراييل را نيـز             تواند در كوتاه   البته اين توافق مي.  جبهه فكر كند
تواند پس از اعالم طرح تشكيل دولت جديد فلسطين و دادن امتيـازاتي بـه          اسراييل مي.  حل كند
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زنـداني درخواسـتي حمـاس، ايـن          450 ها؛ ازجمله آزادي هزار اسير فلـسطيني شـامل      فلسطيني
روزه غزه نتوانست حل كند، به سرانجامي برساند و فضا را بـراي خـروج     22 موضوع را كه با جنگ 

شـد، گيلعـاد      بيـني مـي     طور كه پيـش     باالخره همان .  ها بگشايد   از بن بست مذاكرات با فلسطيني  
اسير فلسطيني مبادله گرديـد كـه پـيروزي بزرگـي بـراي               1027 شاليط سرباز اسراييلي با تعداد  

 26 شـنبه     زن بودنـد، در روز سـه        27 مرد و     450 اولين گروه از اسراي فلسطيني كه    .  حماس بود
آذر   28 اسـير فلـسطيني در روز دوشـنبه           550 دومين گروه هـم شـامل       .  آزاد شدند   1390 مهر  

محمود عباس در مراسم استقبال از تعدادي از گروه اول اسرا تاكيد كرد، آشتي         .  آزاد شدند 1390 
شما آشـتي ملـي را      :  ها آغاز شده و خطاب به آزاد شدگان گفت هاي فلسطيني از زندان ميان گروه

شاليط هـم پـس از      .  ايد و به اميد خدا اين آشتي به سرانجام خواهد رسيد به مرحله كنوني رسانده
دوست دارم اين تبادل راه را براي تحقـق صـلح بيـن فلـسطين و اسـراييل بـاز و                      «:  آزادي گفت 

طبيعي است كه اين موفقيـت مـديون وحـدت و همكـاري          12 ».مناسبات دو طرف را تقويت كند
اين اقدام نوعي از كاهش تنش را بيـن      . فتح و حماس و يكي از نتايج توافق بين اين دو گروه است

دهد و فضا را از حالت جنگي به سمت آرامش بيـشتر در منطقـه       ها نشان مي اسراييل و فلسطيني
 . دهد سوق مي

 آمريكا و توافق 

عنوان موضوع مهم سياست امنيـتي آمريكـا در خاورميانـه             از دير باز صلح اعراب و اسراييل به   
هميشه روساي جمهور آمريكا خواهان حـل اختالفـات ميـان اسـراييل و          .  شده است محسوب مي

عنـوان    انـد، بلكـه بـه       طرف عمل نكـرده     عنوان يك ميانجي بي     گاه به  اند، ولي هيچ فلسطينيان بوده
پس از اعـالم توافـق      .  اند  هاي خود را ارايه و دنبال كرده    دولتي متعهد به بقا و امنيت اسراييل طرح

طـي سـخناني در       1390/2/29 هاي فلسطيني، رييس جمهور آمريكا در روز پنجـشنبه       بين گروه
ساختمان وزارت امور خارجه بر لزوم تشكيل دو دولت فلسطيني و اسراييلي بـر مبنـاي مرزهـاي            

 13 .به رسميت شناختن مرزها براي تشكيل دو كـشور الزاميـست   :  تاكيد كرد و اظهار داشت 1967 
البته منظور اوباما فقط تشكيل دو دولت مستقل يهودي و فلسطيني بر اساس اين مرزهـا نيـست،     
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المقدس هم مطـرح اسـت كـه بـا            نشين در شرق بيت   بلكه بحث تبادل زمين سه مجتمع شهرك
المقـدس شـرقي از       ها در دست اسراييل، عمال همه يا بخش مهمي از بيت   باقي ماندن اين شهرك

از سوي ديگر، اوباما تاكيد كرد كه دولـت فلـسطيني از نـيروي           .  شود ها خارج مي دست فلسطيني
رييـس جمهـور    .  مسلح محروم خواهد بود و عمال در برابر اسراييل قدرت دفاعي نخواهـد داشـت             

تـوان    هيچ صـلحي را نمـي     .  صلح نيازمند مشاركت دو طرف است     «:  آمريكا در سخنان خود گفت 
مردم فلسطين بايـد    .  تحميل كرد ضمن آنكه تاخير در اين مساله به معناي پايان يافتن آن نيست    

روياي تشكيل كشور يهـودي و دموكراتيـك       .  اين حق را داشته باشند كه كشور خود را اداره كنند
ها هـم تـالش بـراي نفـي مـشروعيت             براي فلسطيني 14 ».شود  اسراييل با اشغال دايم محقق نمي   

اين سـخنان يـك روز پيـش از ديـدار بنيـامين نتانياهـو               .  اسراييل به شكست منتهي خواهد شد   
پس از ديدار بـا نتانيـاهو بـار         .  وزير رژيم صهيونيستي با باراك اوباما در واشنگتن انجام شد       نخست

در مجمع ساالنه كميتـه روابـط عمومـي           1390/3/1 ديگر اوباما در سخنان خود  در روز يكشنبه    
هاي كالن اياالت متحده در مـورد منطقـه خاورميانـه،             آمريكايي ضمن تشريح سياست   -اسراييلي

با اسـراييل     1967 طور اصولي از تاسيس كشور مستقل فلسطين بر اساس مرزهاي قبل از سال        به
ملـل در مـاه       اقدامات نمادين بـراي مـنزوي كـردن اسـراييل در سـازمان          :  وي گفت.  حمايت كرد

تعهـد مـا بـه امنيـت اسـراييل          .  سپتامبر باعث تشكيل شدن كشور مستقل فلسطين نخواهد شد     
بوش هم در دو سال آخر رياست جمهوري خود به اين نتيجه رسيد كه اگـر          .  غيرقابل تزلزل است

وزير اسـراييل، هـم       اولمرت، نخست .  دولت فلسطيني تشكيل نشود، امنيت اسراييل در خطر است   
بعضي از سياستمداران در آمريكـا      .  تشكيل دولت فلسطيني را براي بقاي اسراييل ضروري دانست      

هاي آمريكا در قبـال صـلح خاورميانـه تعبيـر           اظهارات اخير اوباما را به منزله تغيير آشكار سياست
موضع اوباما بهتريـن    .  دانند  اند و آن را عالمت تغيير مواضع دولت اوباما نسبت به اسراييل مي      كرده

موضع روساي جمهور آمريكـا نـسبت بـه مـساله فلـسطين در طـول تـاريخ اسـت، ولـي بحـث                      
اوباما تاكنون همـه    .  سازي اسراييل و بازگشت آوارگان فلسطيني در مواضع او شفاف نيست شهرك

هاي اسراييل را غيرقـانوني اعـالم نكـرده اسـت، در حـالي كـه بـوش آن را                       سازي  فرايند شهرك 
هـاي    سازي و بازگشت آوارگان فلـسطيني بـه سـرزمين         وي موضوع شهرك.  دانست غيرقانوني مي
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. داند و معتقد است كه شايد در آينده بتوان آنها را حل و فـصل كـرد         اي مي خود را مسايل حاشيه
يك از رييس جمهورهاي آمريكا چنين مواضع نسبتا مناسـبي را در قبـال فلـسطين                 تاكنون هيچ

كاران، اوباما را متهم كردند كه بـا ايـن سـخنان            خواه و محافظه حزب جمهوري.  اتخاذ نكرده بودند
نخست وزير اسراييل هم در ديدار با اوبامـا در   .  روند مذاكرات صلح خاورميانه را تضعيف كرده است

كنـد و در      نـشيني نمـي     عقـب   1967 تاكيد كرد كه اسراييل به مرزهـاي      1390/2/30 روز جمعه 
نتانياهو در سـخنراني خـود در كنگـره        .  مصاحبه مشترك از طرح رييس جمهور آمريكا انتقاد كرد

 1967 انجام شد، بار ديگر تكرار كرد كه اسراييل هرگز به مرزهاي سـال          1390/3/3 آمريكا كه در 
آمـاده  .  كنـد   گردد؛ زيرا اين مرزها ديگر قابل دفاع نيـست و امنيـت امـروز را تـامين نمـي            باز نمي

 1967 اي را كـه بعـد از سـال            پذيرش صلح هستيم، اما هر توافقي بايد تغييرات سكونتي گسترده 
اسـراييل هيـچ طرحـي را بـراي تقـسيم           :  او گفـت  .  صورت گرفته اسـت، بـه رسـميت بشناسـد         

عنوان كشوري يهـودي بـه        ها اسراييل را به    وي افزود، اگر فلسطيني.  المقدس نخواهد پذيرفت بيت
رسميت بشناسند، دولت او در برابر صلح واقعي كه امنيت اسراييل را تـضمين كنـد، بـا سـخاوت             

اسراييل دوستي بهتر از آمريكا و آمريكا دوسـتي بهـتر از             «:نتانياهو افزود.  بسيار عمل خواهد كرد
مواضع رييس جمهور آمريكا موجب اختالف نظرهاي جدي بين سـران آمريكـا و      ».اسراييل ندارد

طبيعي است كه از اين به بعد اسراييل تمام تالش خود را براي تغيير رويكـرد        .  اسراييل شده است
كاران و البي ايپـك بـراي جلوگـيري از تحقـق آن             آمريكا به كار خواهد گرفت و با كمك محافظه

اوباما هم پس از اين اظهارات در جمع يهوديان ايپك حاضر شـد و سـعي كـرد            .  اقدام خواهد كرد
گـيري دولـت فلـسطين        در واقع حمايـت آمريكـا از شـكل       .  حمايت خود از اسراييل را نشان دهد

حماس هم در واكنش به اظهارات اوباما تاكيد كـرد     .  منظور تضمين امنيت و بقاي اسراييل است به
بر تشكيل كشور فلسطين بـر      2006 حماس از سال .  هرگز اسراييل را به رسميت نخواهد شناخت

رسـد   به نظر مي.  با حق بازگشت آوارگان فلسطيني تاكيد ورزيده است 1967 اساس مرزهاي سال 
ويژه موفقيـت مـردم در مـصر،          هاي مردم در كشورهاي عربي به      در پرتو تحوالت خاورميانه و قيام

توان پذيرفـت     با انتشار اين سخنان مي   .  آمريكا نياز به تغيير و تصحيح مواضع خود پيدا كرده است
 . كه توافق فتح و حماس با هماهنگي و خواست آمريكا صورت گرفته است
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هـا و     واقعيت اين است كه سياست آمريكا در چند دهه گذشته در منازعـات بيـن فلـسطيني         
هـا در     اوباما حتي از اينكـه فلـسطيني      .  اسراييل، عميقا در جهت منافع تل آويو حركت كرده است 

ملل و طرح مساله تاسيس دولت فلـسطيني از طريـق مجمـع             شهريورماه قصد مراجعه به سازمان
ها را مـورد عتـاب قـرار داده        عمومي را دارند نيز سخت دلخور است و در سخنراني خود فلسطيني

كه اين حـداقل كـاري اسـت كـه در وضـعيت فعلـي                 در حالي .  است كه از اين كار دست بردارند     
بست   اند همگي با بن     هاي ديگري را كه دنبال كرده  توانند انجام دهند؛ زيرا تمام راه ها مي فلسطيني

ملـل،    پس از طرح عـضويت فلـسطين در سـازمان         .  جانبداري آمريكا از اسراييل مواجه شده است     
البته پـس از گذشـت حـدود        .  ميليون دالر كمك به فلسطينيان را مسدود كرد    200 آمريكا مبلغ 
 192 آزاد كرد، ولي همچنان پرداخـت         1390 ميليون دالر آن را در نهم دي ماه    40 سه ماه مبلغ 

  15 .هاي زيربنايي در نوار غزه و كرانه باختري را حفظ كرد هاي مالي براي پروژه ميليون دالر كمك

 چگونگي نگاه و رفتار ايران

هـاي جمهـوري      مساله فلسطين پس از پيروزي انقـالب اسـالمي هميـشه در راس حمايـت               
در دوران حيات مبـارك خـويش تمـام همـت و            )  ره(امام خميني .  اسالمي ايران قرار داشته است  

هاي فلـسطيني     ايران هميشه از وحدت گروه    . تالش خود را براي آزادسازي فلسطين به كار گرفت
تشكيل دولت فلسطيني هميشه مورد استقبال ايران       .  در برابر اشغالگران قدس حمايت كرده است  

هـاي فلـسطين      بوده است، ولي جمهوري اسـالمي وجـود دولـتي غيرفلـسطيني را در سـرزمين               
هاي فلسطيني براي نزديكي مواضع خود با هم        در وضعيت كنوني كه گروه.  شناسد رسميت نمي به

زدگـي صـورت      گيري ايران در برابر اين توافق بايد با دقت و بدون شتاب  اند، موضع به تفاهم رسيده
تواند با فرصت ايجاد شده از تمام توان خود براي شكستن محاصـره غـزه اسـتفاده           ايران مي.  گيرد
با فاصله گرفتن مصر از اسراييل، ظرفيت ايران بـراي پـر كـردن خالءهـاي قـدرت نمايـان              .  نمايد
در پي تحوالت خاورميانه و با حذف حسني مبارك از قدرت، عربـستان در راس جريـان            .  شود مي

. كنـد   گـذاري مـي     سازشكار جهان عرب قرار گرفته است و اسراييل هـم روي عربـستان سـرمايه               
فارس بـه مفهـوم       اكنون اقدام براي عضويت كشورهاي مغرب و اردن در شوراي همكاري خليج   هم
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تقويت جريان سازشكار عربي و تشكيل شوراي كشورهاي داراي ساختار پادشاهي در جهان عـرب    
تواند به حل مشكالت منطقه كمك كنـد و وضـعيت             تشكيل محور ايران، تركيه و مصر مي  .  است

شرايط متحول جهان عرب شيوه جديـدي را بـراي تحقـق آرمـان مـردم               . فلسطين را تغيير دهد
تواند با طرح مساله بازگشت شش ميليون آواره فلـسطيني          ايران مي.  وجود آورده است فلسطين به
هاي اشغالي بـا سـناريوي      هاي مادري، زمينه را براي تشكيل دولتي فراگير در سرزمين به سرزمين

هاي فلسطيني تاكيـد دارد و        پارچگي سرزمين   اين طرح بر يك.  هر فلسطيني يك راي فراهم آورد
 . داند پذيرد و اصوال طرح دو دولت را اجرايي نمي تجزيه آن را به دو بخش يهودي و فلسطيني نمي

 گيري نتيجه

توافق غيرمنتظره دو جريان فلسطيني فتح و حماس براي دست برداشتن از اختالفات ديرينـه و        
ـان انـدازه كـه بـراي فلـسطيني                 ـا و     رسيدن به آشتي ملي و نيز تشكيل يك دولت ائتالفي، به هم ه

بـه  .  كننده بـود    كننده و ناراضي    كننده بود، براي اسراييل نگران    هاي كشورهاي اسالمي خوشحال ملت
احتمال زياد اين توافق با نظر آمريكا و كمك دولت جديد مـصر صـورت گرفتـه و عالمـت پـذيرش              

تاكيد ويليام هيگ، وزير امـور      .  مقاومت از سوي آمريكا به منظور تسهيل در تشكيل دولت يهود است  
ـاي        خارجه انگليس، در پاسخ به سواالتي در صفحه توييتر مبني بر تشكيل كشور فلـسطين در مرزه

المقدس بايـد پايتخـت فلـسطين و اسـراييل باشـد و               و اظهار نظر وي كه بيت      1967 قبل از جنگ 
ـاره       اساس قوانين بين   هاي اسراييل در خاك فلسطين غيرقانوني هستند و بايد بر   شهرك المللـي در ب

ها مانعي در روند صلح هـستند، عالمـت تغيـير محـسوس سياسـت                آنها برخورد شود و اين شهرك
ـاس از        .  هاي دوست آمريكا درباره مساله فلسطين و اسراييل است     آمريكا و دولت در ايـن توافـق، حم

شناسـد و حاضـر بـه         رسـميت نمـي     برنامه مقاومت در برابر اسراييل دست نكشيده و اسراييل را بـه            
ـاس وارد       .  عنوان يك دولت نيست، اما ادامه آن مشخص نيست شناسايي اسراييل به با اين توافـق حم

يك بازي و ايفاي يك نقش جديد در مسايل فلسطين شده است كه اگر مراقبت نكنـد، بـه سـرعت         
ـاس بـه سـمت يـك           نامـه، آرام    ممكن است با اجرايي شدن اين توافـق    .  تضعيف خواهد شد آرام حم

الگوي حماس، تركيه   .  جنبش سياسي تمام عيار حركت كند و مقاومت را از اولويت خود كنار بگذارد      
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جنبـش  .  وزير تركيه اسـت     خالد مشعل گفته است الگوي ما اردوغان نخست.  المسلمين است و اخوان
ـاي سـوريه را در        جويد و عمـال سياسـت      حماس از ايران فقط جهت دريافت پول و كمك بهره مي ه

بايد توجه داشت كه اخيرا عبداهللا گل، رييس جمهور تركيه، بر       .  كند حوزه مسايل فلسطين دنبال مي
آمريكا هم با الگوي تركيه و      .  به رسميت شناختن اسراييل از سوي جنبش حماس اصرار داشته است    

فعال شدن نقش اين كشور در كشورهاي اسالمي موافق است و آن را نمونه خوبي از دموكراسـي در          
ـابودي اسـراييل نيـست و آن را بـه رسـميت                       كشورهاي اسالمي مي داند؛ زيـرا تركيـه معتقـد بـه ن

ها را تغيير   تواند شكل و تاكتيك مبارزات فلسطيني اين توافق در صورت اجرايي شدن، مي.  شناسد مي
در ايـن صـورت     .  هاي مدني و ديپلماتيك را جايگزين جنگ مسلحانه عليه اسراييل كند         داده و شيوه

ـام يـك          تر روز قدس در جهان عرب اميدوار شد و به طرح       توان به برپايي باشكوه مي ـايي نظـير انج ه
هاي اشغالي فكر كرد و مـسلمانان      راهپيمايي بزرگ براي حركت آوارگان فلسطيني به سوي سرزمين

زدايـي در روابـط بيـن         نامـه آشـتي ملـي، تنـش         حداقل حسن توافق  .  را براي اجراي آن بسيج نمود   
نامـه اسـت كـه        هاي فتح و حماس است، اما مساله مهم در وضع فعلي اجرايي شدن اين توافـق   گروه

تجربه تاريخي نشان داده اسـت كـه         16 .باشد مورد ترديد خالد القدومي، نماينده حماس در تهران، مي
نامه خواهند رفت و معلوم نيست كه تا آخر     هر دو گروه فتح و حماس به دنبال اجراي بخشي از توافق

ـاختري بـه مرحلـه اجـرا         تواند راسا تصميمات توافق ابومازن نمي. به آن پايبند بمانند نامه را در كرانه ب
نامه به تمايل و خواست اسـراييل هـم بـستگي دارد؛ زيـرا در كرانـه                    اجرايي شدن اين توافق .  درآورد

ايستگاه بازرسي و نگهباني اسراييلي وجود دارد و بدون هماهنگي اسراييل هيچ توافقـي   600 باختري 
از سوي ديگر، اگر با برگزاري انتخابات فلسطين حماس در دولت خودگـردان عـضو      .  قابل اجرا نيست

در نهايت بايـد گفـت، هـر       .  هاي كنگره آمريكا به تشكيالت خودگردان حذف خواهد شد شود، كمك
گرايي ايجاد كنـد،      ها را از رودررويي و درگيري با يكديگر دور كند و بين آنها هم    توافقي كه فلسطيني

مفيد حال ملت فلسطين است اما با توجه به برنامه آمريكا براي تـشكيل دولـت يهـود در فلـسطين                
نامه منجـر بـه اعـالم دولـت           اما اگر اين توافق .  نامه با ديده احتياط نگريست اشغالي، بايد به اين توافق

گونه اقدام براي توسعه بخشيدن به شناسايي كشور مـستقل           ملل شود، هر فلسطيني از سوي سازمان
 . المللي، محدوديت بيشتري را براي اسراييل ايجاد خواهد كرد ها و مجامع بين فلسطين توسط دولت
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