




مجموعه مقاالت



آیا جهاد اسالمی وارد عرصه سیاسی فلسطین می شود؟



کاری از اندیشکده راهبردی تبیین



www.Tabyincenter.ir   : وبسایت اندیشکده



نشانی : تهران، خیابان پاسداران،  چهارراه فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، پالک 32



کد پستی : 1585686711



تلفن : 26153329



نمابر : 26153239



اندیشکده راهربدی تبیین|آیا جهاد اسالمی وارد عرصه سیاسی فلسطین می شود؟/ 4

رمضان عبداهلل شلح، دبیر کل جنبش جهاد اسالمی، در همایشی که به منظور 
بیست و نهمین سالگرد تأسیس این جنبش و نیز سالگرد ترور شهید فتحی شقاقی، رهبر 
کنونی  فقید و مؤسس جهاد اسالمی، برگزار شد، طرحی ۱۰ بندی برای عبور از وضعیت 
فلسطین مطرح نمود. در یادداشت پیش رو به بندهای ده گانه این طرح و پیامدهای آن 

پرداخته خواهد شد.

 

ح ده گانه برای ساماندهی اوضاع فلسطین]1[ 1-طر

1-1. عبور از اسلو

بند نخست و آغازین طرح، خواستار اعالم لغو توافقنامه اسلو از سوی محمود 
عباس رئیس تشکیالت خودگردان و توقف اجرای آن است. درخواستی که در نخستین 
گام، نشان دهنده ی حفظ یکی از اصول اساسی جهاد اسالمی مبنی بر عدم به رسمیت 
شناختن سازش اسلو و پیامدهای آن همانند تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری 
است. جهاد اسالمی همواره به دلیل عدم به  رسمیت شناختن اسلو، بسیاری از دولت های 
وحدت ملی را با توجه به حضور تشکیالت خودگردان و ساف )سازمان آزادی بخش 

فلسطین(، تحریم می نمود.

1-2. پس گرفتن به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی ساف

به  از  فلسطین  آزادی بخش  سازمان  عقب نشینی  خواستار  طرح،  دوم  بند 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است. ساف به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های 
فلسطینی، پس از سال ها مقاومت و مبارزه با اشغالگری، رژیم صهیونیستی را بر اساس 

سازش اسلو در سال ۱۹۹۳ به رسمیت شناخت.



5/  مجموعه مقاالت- آبان ماه  1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

یاسر عرفات به عنوان رئیس ساف با ارسال نامه ای به اسحاق رابین  نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در تاریخ ۹ سپتامبر ۱۹۹۳، رسمًا اعالم کرده بود: »سازمان آزادی بخش 
فلسطین حق وجود اسرائیل در صلح و امنیت را به رسمیت می شناسد.« در مقابل 
که زمانی هرگونه شناسایی این سازمان را مردود  این اعتراف رسمی ساف، تل آویو نیز 
و  اقدام نمود  آزادی بخش فلسطین  برای به رسمیت شناختن سازمان  می دانست، 
اسحاق رابین نخست وزیر آن، در پاسخ به نامه عرفات اعالم کرد که رژیم صهیونیستی 
کره با  شناسایی سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان نماینده مردم فلسطین و آغاز مذا

ساف را در چهارچوب فرایند صلح در غرب آسیا تصویب کرد.]۲[

که  این بند از بیانیه جهاد اسالمی، به معنی پایان دادن به تنها توافقی است 
موجب به رسمیت شناختن دوسویه شده است )ساف به عنوان نماینده فلسطینی ها و 
رژیم صهیونیستی(. در صورتی که این بند عملیاتی گردد، تشکیالت خودگردان و دولت 
مستقر در رام اهلل از سوی رژیم صهیونیستی فاقد مشروعیت خواهند شد و معادالت 

فلسطین وارد  فاز جدیدی همانند پیش از اسلو خواهد شد.

1-3.اصالح ساختار ساف

کتبر ۱۹۷۴، تنها »ساف« را به عنوان نماینده قانونی و مشروع  سران عرب نیز در ا
گذار  مردم فلسطین به رسمیت شناختند و امور تأسیس حاکمیت فلسطین را به او وا

کره هنوز محقق نشده و رسمیت نیافته است. کردند؛ مسئله ای که پس از سال ها مذا

 با توجه به نفوذ باالی جنبش فتح از بدو تأسیس ساف، تاکنون رهبر فتح رهبر 
این سازمان هم بوده است. رهبر نخست ساف یاسر عرفات بود و پس از مرگ مشکوک 
وی، محمود عباس بر کرسی ریاست ساف نشست. اکنون این سازمان از ۱۳ گروه مطرح 
و مختلف فلسطینی )به  جز ۴ جنبش حماس، جهاد اسالمی، شاخه فرماندهی کل از 
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جبهه ی آزادی مردم فلسطین و صابرین( تشکیل شده است.

 یکی از وظایف این سازمان تشکیل دولت فلسطینی و مجلس ملی است، اما از 
سال ۲۰۰۶ که حماس توانست با پیروزی بر انتخابات مجلس رسمًا دولت قانونی تشکیل 
کارشکنی، دولت حماس را دچار چالش نمود. تشکیل مجلس ملی هم  دهد، ساف با 
که از دیگر وظایف ساف هست، نزدیک به یک دهه است که برگزار نشده است. به نظر 
می رسد مقصود این بند از اصالح ساختار، تغییر شیوه تشکیل دولت و مجلس، برای 

تشکیل دولت وحدت ملِی مقتدر، با حضور تمام گروه های فلسطینی است.

1-4. مرحله آزادی خواهی ملی

آزادی خواهی  کنونی به عنوان مرحله  که مرحله  بند چهارم خواسته  شده  در 
ملی و اولویت بخشی به مقاومت در برابر اشغالگران اعالم شود که این مسئله، نیازمند 
گیر شدن انتفاضه سوم به منظور مبارزه با اشغالگران  اعتباربخشی مجدد به مقاومت و فرا
کنونی  است. این بند بر رویه مقاومت و به طور خاص بهره گیری از فرصت انتفاضه 

به منظور تحقق بندهای پیشین تاکید دارد.

1-5.  تدوین برنامه جدید یکپارچه

پایان دادن به شکاف داخلی، تحقق وحدت ملی و تدوین برنامه جدید یکپارچه 
و راهبردی بر اساس رهایی از بند اسلو و پایان دادن به شیوه دو دولت )غزه و رام اهلل( از 

مواردی است که در بند پنجم طرح رمضان عبداهلل شلح به آنان اشاره شده است.

گرفتن به رسمیت  که تغییر ساختار ساف، پس  کید شده است   در این بند تأ
شناختن رژیم صهیونیستی و هم چنین عبور از اسلو، همگی باید در قالب یک طرح 
گانه بر پایان دادن  کید جدا جامع و یکپارچه با تائید تمام گروه های فلسطینی باشد. تأ
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به شیوه دو دولتی در میان فلسطینی ها )جدا بودن حاکمیت در نوار غزه و کرانه باختری( 
نشان دهنده تالش جهاد اسالمی برای همراه نمودن فتح و دیگر گروه های فلسطینی در 

مبارزه با دشمن اصلی و کنار گذاشتن اختالفات داخلی است.

1-6. تقویت پایداری و موجودیت ملت فلسطین

که باید به دنبال تدوین برنامه ملی به منظور تقویت  در بند ششم آمده است 
پایداری و موجودیت ملت فلسطین در سرزمین خود بود. رمضان عبداهلل شلح در این 
بند در خصوص عدم همبستگی میان فلسطینیان هشدار داده و معتقد است نزاع درون 
فلسطینی موجب فراهم شدن موقعیتی برای اشغالگران می گردد که آنان با بیرون کردن 
فلسطینیان زیادی از بخشی از کرانه باختری، دولت خالص یهودی را پایه گذاری نمایند.

1-7.  یکپارچگی سرزمین و ملت فلسطین

این بند بر تالش برای برون رفت از وضعیت محصور شده سرزمین و ملت فلسطین 
در دو قسمت مجزای از هم در کرانه  باختری و نوار غزه تاکید دارد. بند هفتم یادآور می شود 
که یکپارچگی ملت فلسطین شامل همه فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی سال های ۴۸ 
و ۶۷ و فلسطینیان مقیم اردوگاه های خارج از فلسطین است. حق بازگشت آوارگان، از 
گانه بر  اصول مهم گروه های فلسطینی و جهاد اسالمی است که در این بند به صورت جدا

آن تاکید شده است.

1-8. همکاری با کشورهای عربی و اسالمی و پس گرفتن طرح سازش عربی

در بند هشتم طرح، جهاد اسالمی خواستار ارتباط و همکاری با دیگر طرف های 
شلح  عبداهلل  رمضان  است.  شده  فلسطین  آزادی  تحقق  به منظور  اسالمی  و  عربی 
ضمن انتقاد از کشورهای عربی به دلیل تالش برای عادی سازی روابط خویش با رژیم 
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صهیونیستی، انتقاد اصلی خود را متوجه مصر می نماید.

کنونی مصر در محاصره نمودن نوار غزه و عدم  کل جهاد اسالمی رفتار  دبیر 
اجازه تردد محموله های حیاتی مردم فلسطین از گذرگاه رفح را غیرقابل قبول می داند. 
او با استناد به مملو بودن تاریخ مصر از افرادی چون جمال حمدان، رفتار کنونی مصر را 

باورناپذیر می داند.

 جمال حمدان یکی از جغرافی دانان مصری است که در سال ۱۹۹۳ در حادثه ای 
گوناگونی علیه یهودیان  کتاب های  مشکوک بر اثر آتش سوزی خانه اش درگذشت. او 
و ادعاهای تاریخی صهیونیست ها در خصوص شهر قدس به نگارش درآورده است. 
جمال حمدان از طرفداران ناصر و انوار سادات بود که پس از سازش کمپ دیوید به یکی 
از منتقدان جدی سادات تبدیل شد. حمدان وعده داده بود دایره المعارفی برای باطل 
کردن ادعای صهیونیست ها در فلسطین منتشر خواهد کرد که مرگ مشکوکش به او اجازه 

این امر را نداد.]۳[

که باری دیگر، توجه امت های اسالمی و عربی به  این بند خواهان آن است 
مسئله فلسطین و مسئولیت تاریخی آنان در مقابل مسجداالقصی و سرزمین اشغال شده 

جلب شود. هم چنین بر جایگاه مصر در این امر، تاکید شده است.

1-9. تحوالت منطقه، فرصتی برای رها شدن از اراده آمریکا و رژیم صهیونیستی

رمضان عبداهلل شلح وضعیت کنونی منطقه را در آستانه یک تغییر کم نظیری 
می بیند و معتقد است اکنون، فرصتی است که باید با طرحی مشخص، به دنبال آزادی 
از ِاراده و سلطه آمریکا بود و در کنار این طرح، رهبری ساف باید به دنبال پیگیری قانونی 
محاکمه رژیم صهیونیستی و مقامات آن در دادگاه کیفری بین المللی به عنوان جنایتکاران 

جنگی باشد.
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 در پایان بند نهم بر پیگیری و تالش برای تحریم رژیم صهیونیستی در سراسر 
کید بر تحریم می تواند تحت تأثیر فعالیت های BDS باشد که  کید شده است. تأ جهان تأ
تاکنون دستاوردهای قابل توجهی در ضربه زدن به مشروعیت سیاسی و توان اقتصادی 

رژیم صهیونیستی داشته است.

گیر ملی 1-10. آغاز گفتگوهای فرا

در بند پایانی ایجاد یک مجمع گفتگوی ملی با حضور تمام نمایندگان جریان ها و 
مردم فلسطین به منظور رسیدن به اهداف مدنظر گفته شده در بندهای پیشین، خواسته 

شده است.

 

ح ده گانه کنش شخصیت ها و جریان ها به طر 2- وا
که به خوبی  گوناگونی مواجه شد  این طرح از ساعات ابتدایی با واکنش های 

نشان دهنده نارضایتی از وضعیت عرصه سیاسی فلسطین و رکود حاکم بر آن است.

۲-۱. جنبش حماس: جنبش مقاومت فلسطین در پیامی، رسمًا با حمایت از 
طرح دکتر رمضان عبداهلل شلح، این ابتکار عمل را یک طرح جامع برای وضعیت کنونی و 

نشان دهنده پایبندی جهاد اسالمی به مسیر مقاومت و آزادی فلسطین دانست.

۲-۲.  محمد دحالن: واکنش رقیب سرسخت محمود عباس به این طرح، 
تعجب  بر انگیز ترین عکس العمل در قبال طرح ده گانه بود. وی در خصوص طرح گفت: 
»صدای عقل و بصیرت را از دکتر شلح شنیده ام، او خواستار تشدید تماس و همکاری 

میان مصر و مردم فلسطین شده است.«]۴[
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که در سازش اسلو  محمد دحالن از سیاست مداران بسیار نزدیک به مصر است 
نقش مهمی ایفا نمود و پس  از آن به ریاست سرویس امنیتی دولت فلسطینی در نوار 
غزه منصوب شد. در حقیقت او نقش پلیس حکومت خودگردان را طبق صلح با رژیم 
صهیونیستی برای کنترل گروه های مقاومت در نوار غزه بر عهده داشته و در طی دوران 
مسئولیتش همکاری های بسیاری با سازمان های امنیتی رژیم صهیونیستی داشته 
که یکی از مجله های آمریکایی در سال ۲۰۰۸ منتشر نمود،  است. بر اساس اسنادی 
محمد دحالن از سوی آمریکا مأموریتی برای سرنگونی حماس در غزه بر عهده داشته 

است که البته ناکام ماند و از آن زمان محمد دحالن در تشکیالت و سیاست افول نمود.

این افول تا جایی پیش رفت که در سال ۲۰۱۱ محمود عباس این رقیب دیرینه 
خود را به اتهام کودتا علیه خودش، با حکم کمیته مرکزی جنبش فتح از تشکیالت اخراج 
نمود. محمد دحالن از جنگ ۵۱ روزه به این سو بسیار تالش نموده است به فعالیت های 
سیاسی بازگردد. سفر به مصر و امارت نشان دهنده تالش هایش برای بازگشت به قدرت 
است. ]۵[ از سوی رسانه ها دحالن به عنوان گزینه برخی کشورهای عربی برای تصاحب 

کرسی محمود عباس نام برده می شود.

۲-۳.  یوسف قرضاوی: رئیس نهاد »اتحادیه علمای اسالم« با ارسال پیامی 
کید کرده است: »امت  حمایت خود را از طرح ده گانه اعالم نمود. قرضاوی در پیام خود تأ
اسالم از شما و موضعتان حمایت می کند و چیزی در نزد علما و ملت اسالمی باالتر از مسئله 
فلسطین وجود ندارد… فریاد بزنید به امید آنکه به خواب رفتگان بیدار شوند، نشسته ها 
برخیزند، کسانی که فقط حرف می زنند به عمل روی آورند، ناامیدان به امید روی آورند و 

کسانی که اختالف دارند، اختالفات خود را کنار بگذارند و متحد شوند.«]۶[
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ح ده گانه؛ نخستین ورود جهاد اسالمی به عرصه سیاسی 3- طر
که طی ۲۹ سال  جهاد اسالمی از معدود جنبش های مطرح فلسطینی است 
حیات خویش، هیچ گاه وارد معادالت سیاسی و دولت های ملی نشده است. طرح رمضان 

عبداهلل شلح، نشان از تغییر رویه جهاد اسالمی از راهبرد ۲۹ ساله خویش دارد.

 این جنبش مقاومتی، حتی از حضور در انتخابات شهرداری های نوار غزه هم 
امتناع کرده و معتقد بود نمی توان دو سالح مقاومت و سیاست را با هم در دست گرفت 
و از میان آن ها، یکی را باید انتخاب نمود. بندهای گوناگون طرح ده گانه نشان دهنده 
آن است که این طرح کاماًل یک پیشنهاد سیاسی و تالش برای رسیدن به فرآیندی برای 
ایجاد دولت وحدت ملی است. ارائه طرح از سوی جنبشی که تاکنون عملکرد سیاسی 
نداشته است، حائز اهمیت است. آن چه باید به آن دقت نمود، تأثیر ورود به عرصه 

سیاسی بر آینده این جنبش و رویکرد مسلحانه آن است.

 برخی تحلیل گران معتقدند جنبش های انقالبی )ضد ساختار موجود( پس از ورود 
به عرصه سیاسی و دولت، به مرور استحاله می گردند. والرشتاین یکی از نظریه پردازانی 
است که به این موضوع پرداخته است. یکی از اصلی ترین بازیگرانی که والرشتاین به آن ها 
اشاره می کند، جنبش های ضد نظام است. وی معتقد است نظام جهانی سرمایه داری 
برای سرکوب جنبش های ضد نظام، آنان را نه تنها از نظام و ساختار خارج نمی کند بلکه 

به دنبال هضم آنان در نظام بین الملل است.

 به باور والرشتاین، نظام بین الملل سعی می کند با دادن قدرت به این جنبش های 
ضد نظام، آنان مسیری سلسله وار را به صورت جبری طی نمایند. این مسیر، تبدیل 
گروه سیاسی و در پایان تبدیل شدن به دولت- ملت است.  جنبش به حزب، سپس 
کنترل این مسیر، جنبش ضد نظام را با تبدیل به یک بازیگر  نظام بین الملل ضمن 
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دولتی در درون نظام جهانی هضم و محدود می کند. شروع این روند با حضور جنبش ها 
در انتخابات برای کسب قدرت اتفاق می افتد.]۷[ این فرآیند تغییر ماهیت را در جنبش 
انقالبی فتح که اکنون به یک بازیگر رسمی و سازشگر و حامی نظم موجود تقلیل یافته، 

می توان مشاهده نمود.

اما در مقابل، برخی تحلیل گران معتقدند هرچند حماس در موقعیتی قرار گرفت 
که مجبور به ورود به عرصه سیاسی و دولت شد، اما ورود به این عرصه نه تنها مانع ادامه 
مبارزه نشد، بلکه تکمیل کننده مقاومت هم شده است. لذا ورود جهاد اسالمی به این 
گر با هوشمندی و ابتکار عمل همراه باشد، نه تنها  عرصه، امر اجتناب ناپذیری است که ا

به سرنوشت فتح دچار نخواهد شد بلکه قدرتش را دوچندان می نماید.

 

۴-جمع بندی
کل جنبش جهاد   طرح ده گانه مطرح شده از سوی رمضان عبداهلل شلح دبیر 
اسالمی، ابتکار عملی است که حاوی نکات، پیامدها و واکنش هایی بوده است. برخی از 

آنان موارد عبارت اند از:

– می توان این طرح را نخستین ورود جهاد اسالمی به عرصه سیاسی نامید.

– یکی از اصول جهاد اسالمی یعنی عدم پذیرش مشروعیت پیمان اسلو، در آن 
بسیار پررنگ است.

کثریت جنبش های فلسطینی را با خود به دنبال داشته  – طرح ده گانه، استقبال ا
است.
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– ارائه طرح از سوی یک جنبش غیرسیاسی، نشان از ضعف سیاسی تشکیالت 
خودگردان و خارج شدن کنترل عرصه سیاسی از دست دولت رام اهلل است.

– واکنش مثبت محمد دحالن رقیب سرسخت محمود عباس به طرح جهاد 
اسالمی، تعجب برانگیز است.

– ورود جهاد به سیاست نه تنها مانع رویکرد مقاومت و مبارزه مسلحانه نیست، 
بلکه می تواند تکمیل کننده مقاومت هم باشد.
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

دبیر کل جنبش جهاد اسالمی در همایشی که به مناسبت بیست و 
نهمین سالگرد تأسیس این جنبش و نیز سالگرد ترور شهید فتحی 
کنونی  شقاقی برگزار شد، طرحی ده بندی برای عبور از وضعیت 
فلسطین مطرح نمود. این طرح را می توان نخستین ورود جهاد 

اسالمی به عرصه سیاسی دانست.


