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مقدمه

محمود عباس در اعتراض به اقدام تل آویو در تخریب منازل فلسطینی ها در وادی الحمص از 

توقف اجرای تمام توافقات امضا شده میان ساف و رژیم صهیونیستی خبر داد و مدعی شدکمیته ای 

برای اجرایی کردن این تصمیم تشکیل شده است.

در روز 5 مردادماه )۲۷ جوالی ۲۰۱۹( رسانه ها اعالم کردند محمود عباس دستور جدیدی را 

در خصوص همکاری با رژیم صهیونیستی صادر کرده است. رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 

که تصمیم به توقف پایبندی به توافقنامه های امضا شده با تل آویو گرفته بود، به سرویس های 

امنیتی فلسطینی در رام اهلل دستور داد تا سطح همکاری های امنیتی با صهیونیست ها را کاهش دهند.

]۱[

جنبش های حماس و جهاد اسالمی به اقدام اخیر رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در 

متوقف ساختن پایبندی به توافقنامه های امضا شده با رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند. جنبش 

حماس در بیانیه ای تأکید کرد که این تصمیم اقدامی درست و بجا است. در این بیانیه آمده است 

که اعالم توقف پایبندی تشکیالت خودگردان به توافقنامه های امضا شده با رژیم صهیونیستی 

منسجم با نیازهای مرحله دشوار کنونی است که مسئله فلسطین با آن مواجه است. از سوی دیگر، 

نافذ عزام عضو دفتر سیاسی جهاد اسالمی نیز این تصمیم عباس را مثبت خواند و گفت: مهم تر از 

همه اجرای عملی این تصمیم است.]۲[ این پیام پس از آن صادر شد که محمود عباس طی سخنانی 

حمله به تل آویو و اعالم تصمیم کاهش به همکاری با نیروهای امنیتی صهیونیستی خواستار اجرایی 

شدن توافقات در خصوص آشتی ملی فلسطینیان شد.
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می توان  را  متعددی  عباس دالیل  این سخنان و تصمیمات محمود  در خصوص چرایی 

برشمرد که در کنار تخریب منازل فلسطینی ها باعث شده است عباس به این تصمیم برسد. عواملی 

چون شایعات درباره طرح صلح ترامپ )معامله قرن( و امکان حذف بحث کشور مستقل فلسطین، 

بلوکه کردن درآمدهای مالیاتی تشکیالت خودگردان توسط اسرائیل و تالش اسرائیل و امریکا 

برای تعیین جانشین برای محمود عباس از مهم ترین آنان است؛ اما تردیدهای جدی در واقعی بودن 

آن وجود دارد و آن ها خواستار اقدام عملی در این خصوص هستند. ]۳[

در این یادداشت ما سعی داریم به بررسی تأثیر تعلیق همکاری امنیتی تشکیالت خودگردان 

با تل آویو بر روی آشتی ملی و تحقق دولت ملی فلسطین بپردازیم.

آیا تعلیق همکاری از سوی محمود عباس اتفاق مهمی است؟

در ابتدا باید اهمیت و میزان تأثیرگذاری تصمیم اخیر محمود عباس مشخص شود. گفتنی 

است این تصمیم اخیر تازگی ندارد و تنها در جدیت در ادبیات و گستردگی حیطه امنیتی کاهش 

همکاری حرف تازه ای دارد که موجب شده واکنش های گوناگونی با خود به همراه داشته باشد.

به طور نمونه می توان به تصمیم ساف در ۲6 دی ماه ۹6 اشاره کرد. شورای مرکزی ساف 

در نشست ۱5 ژانویه سال ۲۰۱۸ خود بیانیه ای را صادر کرد. آنچه در آن اجالس ساف بسیار 

بند دوم  در  بود.  »اسرائیل«  پذیرش رسمیت  و  اسلو  پیمان  تعلیق  بود،  اهمیت   با  و  حاشیه ساز 

بیانیه پایانی اجالس تأکید شده بود: »کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین »ساف« مکلف 

می شود تا زمانی که اسرائیل، دولت فلسطین با مرزهای ۱۹6۷ را به رسمیت نشناخته و تصمیم 

انضمام قدس شرقی )به اسرائیل( و نیز شهرک سازی ها را متوقف نکرده، شناسایی اسرائیل را تعلیق 
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کند. یکی از مفاد مهم دیگر بیانیه مردود دانستن شناسایی اسرائیل به عنوان کشور یهودی بود که 

با واکنش های گوناگونی هم همراه بود.«

از نکات جالب توجه آن اجالس تکرار خواسته تحقق آشتی ملی بود. بند سوم بیانیه آمده 

است: »تأکید بر توافق آشتی ۲۰۱۱ و تمام توافق های امضا شده بعدی که آخرین آن ها توافق 

از آن اجرای  امور غزه توسط دولت توافق ملی و پس  بر عهده گرفتن  بود.  قاهره  ۲۰۱۷ در 

انتخابات و برگزاری شورای ملی فلسطین.]۴[«

محسن صالح یکی از پژوهشگران مشهور فلسطینی در خصوص تصمیم اخیر ساف معتقد 

است: »تصمیمات متعددی از سوی مراجع رسمی فلسطین درباره توقف همکاری های امنیتی و 

تعلیق تصمیم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است و به گفته استاد معین طاهر 

برخی پژوهشگران 5۸ مورد از این تصمیمات و اظهارات رسمی مقامات فلسطینی در این زمینه 

طی سال های گذشته را برشمرده اند. لذا این تصمیم، تازگی ندارد و در راستای تصمیمات مشابه 

متعدد اتخاذ شده است که هیچ کدام از آن ها به مرحله اجرا درنیامده است و صرفًا مصرف رسانه ای 

و سیاسی موقتی داشته است.«]5[

وحدت فلسطینی؛ داستانی تکراری

وحدت ملی یکی از مهم ترین خواسته های تمام جریان های فلسطینی اعم از حماس، جهاد 

و فتح طی سال های اخیر )حداقل در مواضع اعالمی( است. پس از آنکه محمود عباس در پیامی 

مدعی کاهش همکاری های جریان تشکیالت با نیروهای صهیونیستی شد، گروه های فلسطینی 

حماس و جهاد از این تصمیم استقبال کردند و خواستار اقدام عملی در این راستا شدند. حماس در 
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بیانیه ای خواستار پیاده کردن این تصمیمات و اتخاذ برنامه ای ملی با اعالم فوری تشکیل دولت 

وحدت ملی شد و خلیل حیه عضو دفتر سیاسی این جنبش خواستار باز گذاشتن دست مقاومت در 

کرانه باختری برای پاسخ به تجاوزهای رژیم صهیونیستی شد و از محمود عباس خواست در مسیر 

وحدت بخشی به نهادهای فلسطینی و اتخاذ یک استراتژی ملی گام بردارد.

اما مروری بر گذشته نشان می دهد که تشکیل دولت وحدت ملی مسیری پرپیچ  و خمی 

را گذرانده است. به طور مثال در روزهای ابتدایی ماه اکتبر ۲۰۱۷، عرصه سیاسی فلسطین شاهد 

تحوالت غافلگیرانه و مهمی بود. سفر هیئتی ۲۰۰ نفره از دولت حمداهلل نخست وزیر دولت رام اهلل 

همراه با هیئتی از حکومت مصر با حضور سفیر قاهره در تل آویو به نوار غزه و دیدار با رهبران 

حماس، در نگاه اول این گزاره را مخابره می کند که شاید این آشتی و توافق میان نوار غزه و 

کرانه باختری متفاوت تر از توافقات گذشته باشد؛ اما توافقات سال ۲۰۱۷ هم بسیار زود به بن بست 

رسید.

اختالفات حماس و فتح بر سر دولت داری با پیروزی حماس در انتخابات ژانویه ۲۰۰6 

آغاز شد و با استمرار فعالیت این جنبش بر نوار غزه در ۲۰۰۷ وارد فاز جدی شد، حدود ۷ توافقنامه 

آشتی ملی پس از سال ۲۰۰۷ میان این دو جنبش برای تشکیل دولت وحدت ملی تا سال ۲۰۱۷ 

به امضا رسید. از توافقنامه مکه در همان سال ۲۰۰۷ گرفته تا توافق نامه قاهره در ۲۰۱۱ و توافق 

الشاطیء در ۲۰۱۴ و بقیه توافقات دیگر … لذا به سرانجام رسیدن به توافقی جدید دردی را دوا 

نمی کند، چرا که  موانع گوناگونی می تواند این توافق را هم به سرنوشت دیگر توافقات پیشین 

دچار نماید.]6[
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آخرین نشست گروه های فلسطینی برای تحقق دولت ملی سال ۲۰۱۹ )۲۳ بهمن ۹۷( در 

روسیه انجام شد که آن هم به شکست بدون نتیجه انجامید. محمود عباس در سخنرانی اخیرش به 

نشست مسکو اشاره کرده و مدعی شد منتظر پاسخ حماس برای شروع فوری اجرای توافقنامه 

قاهره امضا شده میان حماس و فتح در ۲۰۱۷ و پایان اختالفات داخلی است. عباس در این سخنان 

مدعی شد که حماس در جریان نشست مسکو در فوریه سال ۲۰۱۹ حاضر نشد سازمان آزادی بخش 

فلسطین را به رسمیت بشناسد و این نوعی همسویی با رژیم صهیونیستی و آمریکاست! این در 

حالی است که دلیل عدم امضای بیانیه پایانی نشست مسکو از سوی حماس و جهاد اسالمی، تغییر 

متن این بیانیه توسط نمایندگان جنبش فتح و بدون اطالع هیئت های دیگر بود. بیانیه ای که در آن 

مرزهای ۱۹6۷ به رسمیت شناخته شده بود.]۷[

آیا آشتی ملی به تحقق نزدیک می شود؟

همان گونه که در باال گفته شد آشتی ملی طی سال های اخیر تا توافقات و نشست های 

زیادی پیش رفته است؛ اما تعلیق همکاری امنیتی میان رام اهلل و تل آویو می تواند مقدمه ای برای 

تحقق آشتی ملی فلسطینی باشد. ضمن آنکه تشکیالت خودگردان و محمود عباس به دنبال افزایش 

فشارها علیه نتانیاهو به منظور بازی دادن آن ها در معامله قرن و مذاکرات صلح هستند.

شاید نقطه اشتراک منافع برای آغاز جدی طرفین آشتی ملی )غزه و رام اهلل( را بتوان تعلیق 

همکاری های امنیتی ساف و اسرائیل دانست؛ زیرا از سویی غزه و حماس بسیار به دنبال برقراری 

دولت وحدت ملی به منظور کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی در غزه اند. حماس 

داری  دولت  امور  واگذاری  از طریق  غزه  بهبود وضعیت  برای  اخیر تالش هایی  سال های  طی 
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به طرف فلسطینی داشته است تا بدین طریق ضمن کاهش محاصره غزه از فشار افکار عمومی غزه 

علیه خود بکاهد.

سناریو مطلوب از سوی حماس سوق یافتن به سوی مدل حزب اهلل است. این جنبش با رهایی 

از کار ویژه های دولت داری و مسئولیت اصلی در قبال اقتصاد و زندگی مردم با تمرکز بر امنیت 

و مبارزه مسلحانه در کنار جایگاه اجتماعی به مسیر مقاومت ادامه دهد. این سناریو بارها از سوی 

مسئولین مختلف حماس با ادبیات گوناگون تکرار شده است. به نظر می رسد ترس اصلی برخی 

مسئولین صهیونیستی و حتی محمود عباس از آشتی ملی هم تحقق این سناریو است.]۸[

2 عامل تحقق بخش وحدت ملی؟

اما ناکام ماندن توافقات وحدت ملی در سال های اخیر دالیل زیادی دارد که شاید دو مؤلفه 

جدید یعنی »معامله قرن« و »تعلیق همکاری امنیتی رام اهلل و تل آویو« موانع را از سر راه بردارند. 

همواره یکی از اصلی ترین موانع برای غزه، نفوذ امنیتی رژیم صهیونیستی بر تشکیالت خودگردان 

بوده است. حضور دولت فلسطینی می تواند یک خطر جدی برای امنیت غزه باشد. لذا شاید عملیاتی 

شدن دستور اخیر محمود عباس برخالف نمونه های پیشین، می تواند گام بلندی در تحقق آشتی و 

دولت وحدت ملی باشد.

ضمن آنکه معامله قرن و عدم اجازه نقش آفرینی به محمود عباس، وی و تشکیالت را بیش 

از گذشته عصبانی کرده و ماهیت خود را در خطر می بینند. لذا بی راه نباشد اگر بگوییم اکنون بیش 

از هر زمان دیگری عباس از تحقق دولت وحدت فلسطینی استقبال می کند.
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اما باز باید تأکید کرد که در نیت تشکیالت باید تردید داشت. به نظر می رسد در صورتی 

که محمود عباس به فرآیند معامله قرن دعوت شود، باری دیگر در مسیر مذاکره و سازش و 

همکاری امنیتی گام بر خواهد داشت.
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