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اسرائیل پس از اروپا
مهدي گرایلو

شناختی اسـت  ي فلسطین تعهد به این حکم مطلقِ روشبه مسئلهسالميرویکردداشتن شرط اخالقیِ پیش
؛ »اندناپذیر گرفته شدههاي عدولها، همیشه با پایبندي متعصبانه به جزمترین تصمیمبهترین و مطمئن«که 

واسطه و عالیق خـاص اعرابـی کـه در ایـن     هاي بیپیشاپیش تسلیم خواستهکند که پایه عقل حکم میبراین
از سـوي  پیرامـون ایـن مسـئله   فراگیـري کـه   بسا در جـو تبلیغـاتیِ  کنند نشویم، چون چهکشور زندگی می

حلِراهغیرانتقاديِهوادارِعموم آنها عجالتاً شکل گرفته است، اندیشنیکعادتبنابهو نیروهاي دوستانصلح
زیـرا باشـیم،  گرابیشینهها خود فلسطینیجايِبهباره بهتر است حتا دراینباشند.» دو کشور«يپاافتادهپیش

حتـا بـدون   کشـمکش  ملّـیِ ي ملی نیست و احتمال آن وجـود دارد کـه سـطحِ   موضوع اصالً یا صرفاً مسئله
در قالب مرور با اجراي رسمی برابري حقوقی اعراب و یهودیان، به، 1967ي مرزهاي استقالل فلسطین برپایه

؛ این مسئله با تعیین ستقوت خود باقیبههمچنان ي فلسطینمسئلهکهدرحالی، کشور کنونی هم رفع شود
ازيِ سـ بـا بهبـود وضـعیت حقـوقی اعـراب فلسـطین یـا پیـاده        کـه نظام سیاسی کل منطقه در پیوند اسـت  

شود.نمیمرتفع»دو کشور«آمیز طرح مسالمت

المقـدس  ده در اسرائیل به بیتگواه صحت این مدعا دستور دولت ترامپ براي انتقال سفارت ایاالت متح
از اعـالم ایـن تصـمیم    درنـگ نتانیـاهو  ندارد، وگرنه دلیلی براي خرسندي بیی به اعراب چنداناست که ربط
شـدن  ، رسـمی رودآویو رو بـه گسـترش مـی   اَقمارش با تلو در شرایطی که روابط میان ریاض وجود نداشت:

سیاست انتقال سفارت که فرضاً باید به تقویت وحدت موضع اعراب و بلکه کشورهاي اسالمی علیـه اسـرائیل   
طـور غیررسـمی بـه    هایی که اروپـا بـه  عقلیتوان به بیرسد و موضوع را هم نمینظر نمیبینجامد، منطقی به

هـاي اخیـر هـم    از منظر سیاست عمومی اسرائیل در منطقـه کـه نزدیکـی   کرد.حوالهدهد ترامپ نسبت می
رسد که هدف اصلی ترامپ نه حمله بـه فلسـطینیان یـا    شرطی موجه به نظر میبخشی از آن است، قضیه به

کوشد خود را از آویو سخت میکه تلقدیمیِ عرب و اسرائیل (چیزيقومی و نژادييدر مجادلهداوريحتا 
معاصرتشدید کشمکشی باشد که به موجودیت سیاسی اسرائیل در منطقه موضوعیت بلکه ن بیرون بکشد)آ

رغـم تـداوم مصـادیق حقـوقی     و بـه امـروز  دهد؛ واقعیتی که عربستان و برخی دیگر از کشورهاي عربی را می
ت آوارگـان،  المقـدس، سرنوشـ  نهـایی بیـت  و تابعیـت  دعواي اعـراب بـا اسـرائیل (مرزهـاي رسـمی، هویـت       

حقانیـت  ابدهد، برخالف کمپ دیوید آویو سوق میهاي جوالن و ...) به نزدیکی با تل، بلنديهاسازيشهرك
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بـه  خـاصِ مصـري  رویکـرد عنـوان  بـه سادات را چرخش پطرس غالی مثالً ؛دوشتوجیه نمیدعاويخود این 
توجیـه  یانخی فلسـطین هـاي تـاری  تحقـق خواسـته  بـراي ي دولت ساداتویژهسیاستي فلسطین ومسئله

ن سـلمان و جبیـر   ، اصرار ب. درعوضتوان یافتنمیدر ادبیات ریاض دست تعابیرایننشانی ازامروزکرد؛می
تماس با اسرائیل نیازي به تـأمین مشـروعیت عمـومی نـدارد، بلکـه از یـک پرسـش        غیررسمیبراي افشاي

و از این حیث استبودنش فاقد گفتماندلیل همین اضطراريشود که دقیقاً بهاي ناشی میاضطراري منطقه
بـراي ویـد  همه نبا آنتنها توجیه انتقال سفارت. کندانبساط پیدا میترامپناپذیردر تماس با دولت گفتمان

اي است که نزدیکـی واقعـی اعـراب و اسـرائیل را     ش سیاسیقطبِهمان ، تشدید تحقق صلح اعراب و اسرائیل
و ... دعوایی الینحل دارند، هاسازيالمقدس یا شهرك: طرفینی که بر سرِ تابعیت حقوقیِ بیتسبب شده است

رسند.تنها با تشدید دعوایی دیگر با هم به آشتی می

هیچ جایی براي موضعِ که طوريکند،بخشی به قطبش واقعی منطقه را تسهیل میترامپ، تعینتصمیم 
در این موضع، موقف نام عام.جور یک، یعنی همهد؛ موضعِ بینابِینی تقریباً یعنی موضعِ انَمیبینابینی باقی نم

وی دانشـگاه هـاروارد  وبـل و هیئـت علمـ   ي صـلح ن کمیتـه الملـل و  سازمان ملل و اروپا و چین و عفـو بـین  
هاي چپِ جهاني جریاني تقریباً کل مجموعهعالوه، بهپرآوازههاي توئیتري ورزشکاران و هنرپیشگانحساب

اش ترامپ، در سـخنرانی است.» تشکیل دو کشور«مسئله حل واقعی کنند که راهو اعالم میرسندبه هم می
کشـور دوکه تـدبیر گفته نشان داداین آمیز و سرسريِارفاقحل را با بیاناین راهشکل معمولایمانی به بی

اتفاقاً خندید.»تواندمی«، و سپس با امضاي سند انتقال سفارت به ریش این دینجامصلح ببه » تواندمی«هم 
استوار است، بنا بـه ابتنـاي   » دو کشور«اي از راهکار شدهبنیاد ژئوپلیتیکی تصمیم اخیر او که بر شکل تعدیل

موعظه انشآور دربارهشکلی کسالتها بهییاروپایزهایی کهچتر از آنآن بر ضرورت یا اضطراري بسیار واقعی
ي اصـلی  دانـد کـه دعـوا   هـا مـی  ي اروپاییکنند، به صلح اعراب و اسرائیل نزدیک است. ترامپ مانند همهمی

دالیلی که در ادامه گفته خواهد شد که بهآنهاست، اما برخالف افلسطین ي ملیِ اعرابِمسئلهچیزي فراتر از 
هاي الزم براي حفظ ساحت سیاست واقـع را  د تعارفندهد و ترجیح مینپرهیزشدن این واقعیت میاز روشن
کـار  بـه دسـت شي همـین درك دور از تعـارف  کند بلکه برپایـه صراحت بیان میتنها بهد، آن را نهنکنرعایت 
شود.هم می» قرنيمعامله«کردنِ فوري اجرایی

تـنش ي او بـه تشـدید   ناشـی از عالقـه  اعالم ختمِ اضطراري دعواي عرب و اسـرائیل،  اصرار ترامپ براي
ربسـتان بـر منطقـه و طـرف     ــ با کمـی فاصـله ـــ ع   مطلق اسرائیل و چیرگیشطرفیک است کهدیگري 
از سـطحِ  تـر  گسـترده در کشمکشـی  پیمانانشسوي ایران و همازدوم موضع نابودي اسرائیل است؛دیگرش 

ا کمـابیش بـا موفقیـت بـه پـیش      ردرگیر است و نبردهاي خود ي فلسطین مسئله» مذهبیِ«یا حتا » ملّی«
که دهند نیروي خود را از دست میبه این دلیل جویانه و میانی هاي آشتیحلبا تشدید این تنش راهد. برَمی
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و . راسـت افراطـی اسـرائیل کـه فعـالً دولـت را در دسـت دارد       ندارنداصلیدعواياین پاسخ مشخصی براي 
براي پرداختن به ایـن  ،کندرا بیخ گوشش احساس میو حماسِ هنیه ابومازنفتحِتر ازکنندهخطراتی نگران
را در غائلـه کـل  رفـع  شان، کارانهبنا به منافع مشخصِ کاسباي که تر، به مهار مواضعِ بینابِینیموضوع جدي
دو «درواقع مخالفت این نیرو با راهکار تاکنونیِ .اندیشدمیکنند،خالصه میاسرائیل فلسطین وتحقق آشتی 

المقـدس بـراي   اسـی و نمـادینِ بیـت   اهمیـت سی ها یا سازيي شهركناپذیري مسئلهگذشتاز فارغ، »کشور
پایـان  اعـراب اسـرائیل صـلح بـا    از دیدکهگیرد و آن این، از یک واقعیت اساسی دیگر هم نشأت مییهودیان

و او از اسـت اصـلی دعـواي ي طرفین به فرایند تعیـین تکلیـف   شرط ورود متحدانهمسئله نیست، بلکه پیش
شده و ي شکل تعدیلپیشنهاد صلح برپایه؛ ترامپ دقیقاً با همین شرطْهاي صلح چنین انتظاري داردمیانجی

پـذیرفت، چـون  بـار آن را  به عربستان و اسرائیل داد و نتانیاهو ایـن را » دو کشور«ي راهکارشدهدرواقع اخته
.برونـد همراه با متحدان جدیدش به مقابلـه بـا دشـمن اصـلی     قرار است این صلح، يدرنتیجهکه ستدانمی
ي نیروها همهذهننجامد، بلکه باید ها بینباید به کاهش تنشتر، از دید اسرائیل، آشتی با اعراب زبان سادهبه

در مثالً را ايقطبندهمنطقِ چنینیکبرآمده از ما وضعیت متمرکز کند. اصلیتنش و تشخیص را بر تشدید 
حجمآنانداختنراهبهي اسرائیل براي به یاد داریم که بهانه2009-2008ي غزه در روزه22ي جنگ قضیه

قـدر  همـان حمـاس) از سـوي  خمپـاره چنـد  ماهه با پرتاب بسِ شش(نقض عملی آتشاز خونریزي و ویرانی
به تضعیف تنها تهاجم نهژانویه.17در آنيجانبهبس یکآور بود که توقف ناگهانی حمله و اعالم آتشتعجب

ي آن در نتیجـه بلکـه  ،منجـر نشـد  اسرائیل از ورود به جنـگ ـــ   يشدهــ هدف اعالمتوان موشکی حماس 
ي جـدي اعضـاي   تصفیهکار تنبیه وبهدستکه توجیه ایدئولوژیک پیدا کردتا آنجا حماسيتندروانهموضعِ

دند که دامیهشدارصدا یک،افروزيِ اسرائیلاندیش به جنگ»سنجیده«در غرب، معترضانِ شد؛ فتح در غزه 
انجامـد؛ آنهـا   اي فلسطینی و غیرفلسـطینی مـی  هاین حمله فقط به تندترشدن مواضع حماس و دیگر جریان

خواهـد: چیـزي اسـت کـه اسـرائیل مـی     انگفتند، اما متوجه این واقعیت نبودند که این درست همراست می
ا درك کـرده  اهللا معنا و پیام این جنـگ ر که ایران و حزببا ابراز امیدواري از این، آتشپس از توقف اسرائیل 

ري اُباما، و در جمهومان با آغاز ریاستهمزدرست این حمله .1غزه را روشن کردحمله بهباشند، هدف واقعی 
ي جدیدي از گفتگو و تماس مستقیم تهران و واشنگتن در مرحلهامکان يکه دربارهبه اجرا در آمد شرایطی 
هـاي  گـاه بنسیاسی وهاي در حلقه،اي این کشورورزي خارجی ایاالت متحده و تغییر رویکرد منطقهسیاست

شـد.  مـی ي بسیاريهاي امیدوارانهزنیگمانهگرایان خود ایران میان غربو حتا در نظرپراکنی مختلف جهان
و تالش براي جـایگزینی  نژاد جهانی به دولت احمديیورش،ایرانجمهوري ریاستسه ماه بعد، در انتخابات 

که البته موقتاً بـه نتیجـه   آغاز شدبهتر از او بتواند از فرصت آمریکایی جدید بهره ببرد، اي که آن با مجموعه
اي پیگیري هستهرسیدن به توافقهمان هدف را از طریق فشار براي با همدلی کل اروپا تا دولت اُباما نرسید

1 http://articles.latimes.com/2009/jan/18/world/fg-gaza-assess18
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نیروهـاي درگیـر   براي تشدید قطبش منطقـه و از میـان بـردن وضـعیتی کـه در آن     ي تندرفتارهاآنکند.
کننـد، غریـب نیسـت و    حرکـت مـی  بـس تـش آتوافق ري از مواضعشان و رسیدن به یک گیسمت میانگینبه

عربسـتان  ترو سپساوبه نمایش گذاشته است.ي گذشته مصادیقی از آن را ویژه در یک دههاسرائیل هم به
دیدنـد، تـن بـه   مـی غـرب  وایـران  نزدیکـی  کـژدار و مریـز  فراینـد دیـدگانِ تـرین زیـان  خـود را بـزرگ  که 

ایجـاد  کم تـأخیر  یا دستاخالل آنر تحقق دتاد دهنمیهنوز هم دادند و مانند جنگ غزه یهایییماجراجو
شود، طـوري کـه منـافع اقتصـادي     فروکاسته میخود عقالنیت اقتصادي غرب به کنند، فرایندي که طی آن

ي سیاسی و ایدئولوژیکی که سنتاً بـر  مالحظهمحاسبه و را مقدم بر هر تر مالیمایرانِیک حاصل از ارتباط با 
زمان اسرائیل به غزه بـیش از  ي آندهد. حملهقرار میکرد، گیري میو بر اساس آنها جبههفشرد آنها پاي می

ان کـه یـک طـرف آن نهایتـاً بـه ایـر      منطقه بود در یتقابلشدیدها بوده باشد، تکه تهاجمی به فلسطینیآن
اهللا، گرایشِ ارتدکس حاکم بـر  قه و تقویت موضع حزببازگشت رادیکالیسم به کل منطاشرسید و نتیجهمی

جاسوسـی  جـرم که حتا شهروندان خود غزه را بـه بود خورده و پرخاشجویی دولت وقت ایران، و حماسِ زخم
خـود را  مالحظـات قـدیمی   دعوتی است از غرب تـا  ،د؛ این حمله به مواضع میانیکربراي اسرائیل اعدام می

کـه در  آنن ــ به ویژه پس از اجانبه به ایري یکتهدیدهاي اسرائیل به حمله.ددر محاسباتش وارد کندوباره 
ظاهر رو به بهبودي گذاشته بود ـــ مصـداق دیگـري از همـین شـگرد      ي برجام روابط ایران و غرب بهنتیجه
دانستند اي یا نظامی ایران نبود، چون همه میکاري نابودي توان هستهنیاهو از چنین؛ غرض نتابودستیز میانه

رغم اش و بهبرخالف میل باطنیوقوع این ماجراجویی،ممکن است؛ غرب نگران بود که با ناکه چنین چیزي 
از اسـرائیل  و اش بـازگردد به مالحظات اصـولی ناچار شود دهد، که از چنین کاري پرهیزش می» عقالنیتی«

تعهـد حفظ ریخت تمایل به ي خط مرکز و میان عقالنیت کاسبکارانهاین تذبذب ي نوعیِنمونهحمایت کند.
مواضـعِ  داري و میراث جنـاح راسـت مدرنیتـه دارد،    هایی که ریشه در ملزومات ایدئولوژیک سرمایهبه سنجه

هـاي  هم از آخور، و در برابر متلکد وخورتوبره میهم ازکه چه با اُالند و چه با مکرون بوقلمونیِ الیزه است
ي اسـرائیل در غـزه را   روزه22ي جنگ ادامههرحال بهزند.تحقیرآمیز ترامپ فقط خودش را به نشنیدن می

کـارِ باند تازهالیعقَلِ ضیه را فقط در توحش عی که قبرَد و عقلِ متعارف موضعربستان در یمن پیش میامروز
ـ میبـاز این واقعیتاز درك د،یابپادشاهی سعودي می تَـرك جنـگ بـراي عربسـتان یعنـی     د کـه توقـف   مانَ

هـا در  زدوبنـد بـا یهـودي   عفتیِبه بیآن بیشترو تصریحِ هرچهي قطبیدگیِ حادي که بابت تشدیدجانبهیک
، ي اقتصاديقالنیت رباخوارانهي اروپايِ گداصفت به همان عفروکاست دوبارهده است.داتن » ي قرنمعامله«

کنند موضوعِ مهار ایـران در حـال   پس از امضاي برجام، در ایجاد وسواس عربستان و اسرائیل که احساس می
محتواي عقالنیتی که به مدت هشت سال بـه رفتـار   ، سهم دارد.غرب استنادیده ماندن در چشمان حریص 

ورزي سیاستاصلیبستري شد، همین فروکاست گفتمان برسازندهي اُباما نسبت داده می»سنجیده«سیاسیِ
هاي واقعی را بـه  هاي آخرزمانی از تقابلکه روایتبودايبورژواییگريِ خُردهمحاسبهآورِجهان به سطح رقت



5

هماهنـگ  هم ي فلسطین قضیهند و آیبیشتر رو میمواضعِ بینابِینی هرچهدر این بستر گرفت.تمسخر میباد 
یابـد تقلیل می» ملیپرسش«ي آشناي علوم اجتماعی، یعنی مسئلههمان صورتخود به خودبهبا این منطقْ

و ،به شکلی کاذبباید ، اسرائیل و عربستان آنهاي علمی و مستندات تاریخیِ مرتبط با بنديبنا به مقولهکه
اروپا که بنا به همان عقالنیت تجاري، ند.وشآن وضع در دو سويهاي راستین منطقه، بنديناهمخوان با صف

اي جدید متشکل از طرفین این تعارض کاذب براي اعـالم جنـگ بـه    گیري جبههلاي براي شکتمایل جدي
بار ي ایران، ایندوبارهاقتصادي درنگش فشار بیشتر براي تحریمِي بیاي که نتیجهگیريایران ندارد ــ جبهه

خـود را  کنـونیِ  » ملـی «ي فلسطین شکل دهد مسئلهي موشکیِ آن است ــ ترجیح میبر سر برنامهاحتماالً 
ي معاملـه «ثمر نشـاندنِ  با بهترامپاما اش را پیدا نکند. »فرافلسطینیِ«اي و حفظ کند و قالب واقعیِ منطقه

.ریزدمیمسخره را به هم چینشاین تیپابا یک ناگهان ، »قرن

میـانگین و خـط مرکـز در    تضـعیف گـرایش بـه   ي ایـن رویکـرد ترامـپ،    ي اولیهکه گفتیم نتیجهچنان
صـدور دسـتور اجـراي قـانون     پـس از  اسـت. در اپوزیسیون موقف نام عامو » بینابِینی«پوزیسیون، و مواضع 

سـپرده  به گور «براي همیشه آشتی روندکه اعالم کرداسماعیل هنیه قدیمیِ انتقال سفارت از سوي ترامپ، 
اسرائیل اصـالً وجـود نـدارد کـه پـایتختی داشـته       «و استفلسطینیان يوقت شورش دوبارهاکنون و »هشد

ي جدید هنامگوید که در برابر همکاري جناح مشعل با دولت قطر براي تدوین اساساین را کسی می. 2»باشد
رغم اعالم برانگیزِ بیستمِ آن، بهاي که در بند جنجالنامهکرد، اساسسکوت و همراهی2016سازمان در سال 

تشـکیل کشـور   عجالتـاً پایبندي به شعار آزادي سراسر خاك فلسطین از رود تا دریا، در چرخشی چشـمگیر  
ن ایـ بـه رسـمیت شـناخته شـده بـود.     1967رعایت مرزهاي المقدس و با مستقل فلسطین به پایتختی بیت

کـرد و  کمک مـی تقویت موضع جهانی محمود عباس بهخودمرکز که خودبهنظرگاه سوي حرکت حماس به
بـا واکـنش سـرد    ،دیـد شد میگفتگوهاي وحدت ملی دو سازمان هم نتایج آن را تا همین دیروز در پیشبرد

تر قطر با همراهی ترکیه براي تشکیل یک خط سوم البته این فقط بخشی از طرح گستردهآویو روبرو شد. تل
اش تحقـق یـک حمـاس    نتیجـه هر چه بـود سنگین عربستان را به دنبال داشت، اما پاسخدر منطقه بود که 
ل دو کشـور  حـ هبه راترسپسو کرد میحمایت مخالفانخوانیِ اي سوریه از اوباشِغائلهدرانزجارآور بود که 

22جنـگ  تجربیـاتی چـون   اي مکمل آنچه درگذاريبا هدف، هرحال اقدام ترامپبهد. داچراغ سبز نشان می
فلسطینی و غیرفلسطینی آن را از موضـع  دیگر مصادیقو 2016ي نامهاساسحماسِ، گرفتصورت میروزه
گـرایش هـایی چـون  جنـاح دهد و منطقـاً میمواضع صریح و تند یکی از دو طرف هل به شان قِ کنونیلَوتَق

بـر  ي هنیـه یانـه ممشعل و استريسلطهي مستقر در خود غزه را که باندههاي رزمد الزهار و گردانومحم
؛ درنتیجه واکنش مثبت نتانیاهو در برابر آن اصالً عجیـب  کندت میتقوی، ندبه حاشیه رانده شده بودسازمان 

2 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960916000443
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درایـن مـورد   کـه  ذاتی رویکرد اروپـا شیاديِ دقت کرد: هم ي اساسی میان باید به یک نکتهدرایناما ،نیست
این در آگاهیهم سرایت کرده است، رسد می2016ي نامهکه به اساسیقطر و حماسبه سیاست اخیر ویژه 

کنـد،  مال پیدا مـی ي تمام و کجلوه» دو کشور«يشدهکالسیک و تعریفحل راه»دنی بودنِنش«از مجموعه
ي بـاختري  نشـین کرانـه  هاي یهوديرسمیت شناخته شوند، شهركبه1967که در آن باید مرزهاي حلیراه

کـارکرد واقعـی ایـن    ها واگـذار شـود.   کم بخش خاوري آن به فلسطینیالمقدس، یا دستتخلیه شوند و بیت
بنـا بـه مالحظـات مربـوط بـه منـافع       ه ي سوم است کبخشی به وجود یک جبههصرفاً امکانناممکنموضعِ

نیافتگی، مجالی بـراي  در شرایط تعینهاي اصلی تعین پیدا کنند. تقابلکه گذارد نمی،ي اقتصاديواسطهبی
، که بیش از هرچیز به فکر جیبشان هستندشود در درون و بیرون منطقه فراهم میکسانی سریدن و لَغزیدنِ

سـنتاً  در خود ایران از جمله جاي جهان و در همهو هاي جدید را ندارند،بهانههاي دوباره به ي تحریمحوصله
را پیش » ي قرنمعامله«ترامپ بدیلِبازي، زدنِ زیراب این زرنگبا نیت . دشونشناخته می» هالیبرال«نام اب

بـدون  و 1967شدن اسرائیل از سوي اعراب بدون ارجاع به مرزهـاي  شناختهرسمیتبهبا که در آن کشدمی
در جدي و با ایجاد تغییراتی باختريي هاي یهودي کرانهي شهركیا تخلیهالمقدسپایتختی فلسطینیِ بیت

کند که آشکارا بیش اي را پیشنهاد میفلسطینیيشدهختهاَ، تشکیل دولت»دو کشور«قدیمیِ اجزاي راهکار
اعـالم خـتم   با براي تشدید و تقویت آنايالمعاملهوجهباشد، اصلی منطقه تنش تدبیري براي مهار که از آن
دائمـاً زمـان   » هـا لیبـرال «و هـا  طلـب فرصـت عقالنیت اقتصاديِتوجیه که براي تداوم استوقال کاذبیقیل
ي فلسطین است، هدف راستینش اعالم تشـکیل  ن مناقشهکه ظاهراً موضوعش پایا» ي قرنمعامله«. خَرَدمی

با انتقال سفارت آغاز شده اسـت.  اجراي آني متحد علیه ایران و نیروهاي مقاومت منطقه است ویک جبهه
دار طرز خاصی خندهبار بهفقط مانند همیشه، بلکه این، نهاقدام ترامپ از سوي عربستانمحکومیت لفظی این

خود بن سلمان پاي این معاملـه  کهمشخص شده است» ي قرنمعامله«فاد و طرفین افشاي مبا است، چون 
دو «ي شروط دیگـري کـه از راه حـل    المقدس و همهبیتپوشی از تابعیت و تعلق فلسطینیِرا با شرط چشم

ــ» کشــورِ ــر از قبــل در زدههروتَترامــپ یــک فلســطینِ س حجــم چشــمگیري از تضــمینآورد، و نیــز مــیت
بازسـازي و بهبـود اوضـاع اقتصـادي     مصر براياردن ومالی و آمایشیِ عربستان و امارات وهايوبخششذلب

خـود  هـا بـر  فشار سـعودي این موضوع با درز خبر امضا کرده است.جدید به تشکیالت خودگردان، فلسطینِ
دارتـر هـم   گیري از ریاست تشـکیالت خـودگردان خنـده   صورت کنارهعباس براي پذیرش معامله و درغیراین

با اجراي عملیات ها، به فلسطینیمعامله این قبوالندنِها براي ي سعوديمقدمات سیاست پیگیرانه.3شودمی
دخالت احتمالی محمـد  سپس و ،ي لبنانکردن فتح و شخص عباس در غائلهروي سعد حریري و داخلآنها 

ي هـاي امنیتـی اسـرائیل و امـارات در توطئـه     ي فتح، با همکاري سازماندحالن، عضو پیشین هیئت رئیسه

3 http://www.raialyoum.com/?p=775714, https://www.i24news.tv/en/news/international/middle-
east/159748-171108-mohammed-bin-salman-exhorted-abbas-to-go-along-with-us-peace-plan-source
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ي عقبهبود؛ فراهم آمدن وضوح در حال به، 4هاتحریک علی عبداهللا صالح براي بلواي حزب کنگره علیه حوثی
ف عربی ضد یمن و دیـدار محمـود عبـاس بـا مـریم رجـوي       معنابخشِ این سیاست به پیوستن ساف به ائتال

، انـد المقـدس امروز ترامپ براي نقل مکان به بیتعمالً مقومِ تصمیم اضطراري در سطحِ سیاسی رسد که می
به ازاي پرداخت چندخروار پول و یک تَشَرِ عربی ها باشد، به فلسطینیايکه حملهاي که بیش از آنجابجایی
از هـا سـعودي درخواسـت  اعالم جنگ به مقاومت است. منحطی مثلِ عباس، درواقع ـاستخوانـمغزِـبه آدمِ تا

بـا  تا این لحظه الظاهرعلی،به حماس در جریان گفتگوهاي آشتی دو سازمانفشار انتقال همین عباس براي 
ي آن ین واقعیت و احتمال نزدیکی دوبارههمو شده است که مواضع هنیه نیز حکایت از مخالفت حماس روبر

با طرح ترامپ براي تشدید هدفمنـد تقابـل محـوري    یه آنهرحال موضعِ قطر و مواضع شببه. 5به ایران دارد
هـایی چـون   جریـان د و روند تـا بالموضـوع شـون   میهاي افراطی (لیکود و بن سلمان)منطقه با تقویت جناح

منطقـاً  ي ترامـپ معاملـه پـس از تحقـق تمـام اجـزاي    ها، هم در صورت مخالفت با پیشنهاد سعوديحماس
ي رویکرد پیشین خود در جنگ سوریه پیدا کنند.توانند توجیهی براي ادامهنمی

بـا  نگـاه داد و در نخسـتین نویـدش را مـی  تحقق صلح خاورمیانه که ترامپ از زمان تبلیغات انتخابـاتی  
اتفاقـاً  شـود کـه   روشـنی معلـوم مـی   اکنون بـه ي انتقال سفارت به بیت المقدس تناقضی آشکار داشت، وعده

ي مسـئله «او بـه تمـام جهـان اعـالم کـرد کـه       این شهر براي اسرائیل بـود. یافتنِ پایتختیِمستلزم رسمیت
را بـر  » فلسطین«اصلیِ دعوایی که نام شود، چون طرف آغاز میاسرائیل و تازه پس از صلح اعراب » فلسطین

همین ي عناصر محور مقاومتَند و بهن و بقیهسوریه و ایراحمود عباس یا حتا خالد مشعل نیست،خود دارد، م
ي متحـدي  تشکیل جبهـه اضطراريِ، بلکه آغازي واقعیمسئلهی براي یکپایاننه راهکار دو کشور دلیل هم

،هاي مالی عربستان و امارات و اردنسخاوتروار ازپنیز،محمود عباس أسیستـتازهاست که در آن فلسطینِ
دهد.مقاومت اعالم جنگ به همین مسئله پاسخ بهبراي باید 

*                    *                   *

فـرض  هبـ حتا بلکهدر قالب طرح ترامپالزاماً نه ،مداري فتحه دولتن ببا فرض تشکیل دولت مستقل فلسطی
یـک بخـش   و پایتختی 1967مرزهاي که » دو کشور«ي تعاریف و مشخصات همان طرح اولیهمحالِ رعایت

روي دسـت  یـک اردنِ دیگـر  ، در بهترین حالـت  شناسدرا براي اعراب به رسمیت میالمقدسبیتي یا همه

4 https://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/war-on-yemen/2041-ali-abdullah-saleh.html
5 http://fa.alalam.ir/news/3142336/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%C2%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%C2%BB-
%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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منطقـه  ارتجاعیهاي ائتالفارد توان با کمی پول آن را واشرف غنی میمثل افغانستانِد که مانَمیخاورمیانه
اسـت  ملـی يمسئلهبه » ي فلسطینمسئله«سال خود محصول تقلیل تنش دیرینهد. این فلسطین خودبهکر

رسیدن به صلح «خواهان رفع آن براي و ... نوعیِ چپ و امثال اروپا و سازمان ملل و چینضع بینابِینیِاموکه 
در انحصـار خـود   گونـه  اردني مشـروعیت تشـکیل ایـن فلسـطینِ     تصـمیم دربـاره  .هسـتند » خاورمیانهدر 

ي یـارگیري بـراي تشـکیل    المعاملـه هاي سیاسی فلسطینی نیست، چون خودش وجـه ا سازمانفلسطینیان ی
ي کـه معمـوالً طعمـه   جـوامعی هـا و  دولـت اي اسـت.  اي متحد علیه یک نیروي فرافلسطینی و منطقهجبهه

دارنـد؛ فـتح بابـت    تـري  مسـلّم حـق رأي  مورد دراینشوند، اند و باز هم میاي شدهر منطقههاي خطیائتالف
کـردن یمـن بـوده اسـت، بـه کسـی پاسـخی        اي که چندسال فعاالنه مشـغول ویـران  شرکت در ائتالف عربی

و تآور خود در قبال رویدادهاي سوریه سکوت کرده اسـ ي موضع تهوعهنیه دربارهـمشعلدهد؛ حماسِنمی
اش به تصمیم ترامپ و فراخوان امروزش به قیام علیه اسرائیل، هنوز موکول به تعیین تکلیـف  پرخاشِ کنونی

1967رزهـاي  م(المللی ي بینشدهبا شرایط پذیرفتهحتا . اهداي یک کشور رسمی با آن رویکرد منحط است
ب و اسرائیل و تحقق صلح اعراي ملی حل مسئله«، با توجیه نظريِ به چنین نیروهاییو پایتختی قدس و ...) 

که با ارجاع به فالن و بهمـان  نظريِ مشکوکی استهايیادآور بهانهخطاي بزرگی است و بیشتر » در منطقه
هـاي  . تـالش ائـتالف  ندشدجعل میعراق پرسی شمالمتن و موضعِ کالسیک، مدتی پیش براي توجیه همه

تقریباً تکاپوي نگاهی بهبا نیمدر فلسطین، » ي ملیمسئله«اي براي حل اضطراري رسمی و غیررسمی منطقه
پرده اسـت و آن  بی، تنها گویاي یک واقعیت سوریهوکُردهاي عراق» حقوق ملی«همین نیروها براي احقاق 

ر، بو کُردي نیروهاي همسو، اعم از عرب و یهوديهمهتمرکزشبِ عملیات اسم»ي ملیحل مسئله«که این
در چنـین شـرایطی،   است: تعیین سامان سیاسیِ مطلوب منطقه با مهار نیروهاي مقاومت.» ي اصلیمسئله«

ي کـه  اقدیمیهاي شرطپیشي آن همه، گیرم با رعایت از سوي چپ»دو کشور«حل ي راهاحمقانهپذیرش
گذشته آنها را نادیده گرفته اسـت ، در طی چند ماه»صلح خاورمیانه«براي در سیاست خاص خودش ترامپ 

درعـوضِ ایـن   نُمایـد. آور مـی هاي کرانه باختري، قدس، آوارگـان ...) بـیش از پـیش چنـدش    (مرزها، شهرك
عنـوان  فقـط بـه  است، نهنابودي اسرائیلترین موضعِ ممکن بازگردیم که البته بهتر است به معقولمزخرفات، 

در سراسـر  پیشـروتر ، بلکه چونان بخشی از بازنماییِ سیاسـت  »احقاق حقوق اعراب فلسطین«اهکاري براي ر
معناي مشخص این نـابودي،  .هاي معمول جهانی استايِ ائتالفهاي خاورمیانهمنطقه که مستلزم مهار طرح

از طریق سرنگونی حکومت آن، تغییـر رسـمی نـام کـلِ آن     اسرائیلپایان موجودیت واحد سیاسیِ موسوم به 
از تعریف » دولت یهود«ي حذف هویت مشخصهالمقدس، به پایتختی بیتفلسطینبه از رود تا دریاسرزمین

و ي آوارگان به این کشـور در صـورت تمایـل آنهـا،     این سرزمین، آزادي بازگشت همهبرکماسیاسی حنظام 
اي که در طول تاریخ این کشور ها و نیروهاي سیاسیها و جریاني چهرهي همهانهرحممحاکمه و مجازات بی

جـایگزین نظـام ؛ طبعاً است،اندآفرینی کردهــ نقشحکومتیا دولتــ نه فقط حاکمیتعنوان بخشی از به
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امـا  باشـد. و یهـودي و مسـیحی مسلماني شهروندان این جامعه، اعم از ن حقوق همهتضمیباید موظف به
، پایـان یـک جعـلِ    ي فلسـطینیان شـده مشروعیت این موضـع صـرفاً از منظـر تحقـق حقـوق ملـی پایمـال       

تاریخاً نادیده گرفته شـده نیسـت، بلکـه مسـتقیماً بـه تعیـین       یي حقیقتیا اعادهاي،چنددههيیافتهتقدس
ي خواهانـه تمامیـت نـه و  گرایابیشـینه گـذاريِ  هـدف گونهگردد که اینیاسی کل منطقه بازمیتکلیف نظام س

به عبارت دیگر، ایـن موضـع   ها یا عناصر اساسیِ آن است.ي فلسطین، تنها یکی از بخشدر قضیهامطلوب م
بسیاري چون واکنش اخیـر نتانیـاهو بـه تـدبیر     استناد مدارك تاریخیِیک مطلق کانتی نیست، بلکه بهفقط

دیگر را دهد و هر موضع میانی یا خط سومیِترامپ که سازمانی مثل حماس را دوباره به سمت ایران هل می
در شکل » دو کشور«نهایی مسئله است؛ راهکار و » واقعی«کند، تنها راه ممکن براي حل میبه دراز میدان 

لی براي تجمیع قواي طرفین در جهت ورود به جنگ اصـلی  حمبرَد، فقط میش میاي که ترامپ پشدهتعدیل
پـذیر نیسـت و   کند، اصالً امکـان امثال اروپا پیشنهاد می» عقالنیت اقتصادي«است، و در شکلِ کالسیکی که 

ي هاي جدیـد در منطقـه، بـه تـأخیر انـداختن بحـث دربـاره       جبههمحتومِ جز تعویق تشکیل اي ندارد فایده
تواننـد بـه   تمدید وضعیتی کـه آنهـا در آن مـی   درنتیجه هاي موشکی ایران، وهاي دیگري علیه برنامهتحریم

ادامه دهند.ي منطقه»روهامیانه«تجارت خود با 

ي دوري و نزدیکـی آن بحـث   توان دربـاره میالبته ؛درسنگاه نخست خیالبافی به نظر میاین موضع در
توانم بعد زمانی آن را با بعد زمانیِ آرمانِ لغوناشدنی سوسیالیسم مقایسه ، من نمیکرد، اما در سطح نظرورزي

بودن به قوت خود باقی است، زیرا عملکـرد  تصمیم ما براي سوسیالیستي مضاعف دومی، رغم فاصلهکنم. به
دهـی سیاسـی و   خواهان نیست، بلکـه در خـط  داشتنِ آرماندوردست فقط در امیدوار نگاهبالفعلِ یک آرمانِ

بـراي تشـخیص،   افـق راهنمـا و معیـاري   عنـوان  بـه آرمانست: نیز هآنهاکنونیگذاري اخالقی کنشِ ارزش
تـرین  بهتـرین و مطمـئن  «؛کنـد یک نیروي سیاسی عمـل مـی  ي»این لحظه«گیري و رفتارِانتخاب، موضع

بـدون نیـازي بـه کـاربرد     .»نـد اناپذیر گرفته شـده عدولهاي ها، همیشه با پایبندي متعصبانه به جزمتصمیم
آلیسـتی ضـامن   ي ایـده هاي از دسـت رفتـه، ایـن سـنجه    هاي عاطفیِ بازگشت به مطلقاحساسات و نمایش

مـورد درایـن هاي دوردست است. وي متعهد به آرمانهر نیرسیاسیِترین رفتار و پندارِترین و اصولیمنطقی
اهللا لبنان اسـت کـه   شدن با جریانی چون حزبموضعمعنی همبه» نابودي اسرائیل«افقهم پذیرش مشخص 

تر از چپِ واقعاً موجود براي جلوگیري از انحطاط سیاسـی و ایـدئولوژیک نیروهـاي    البته فعالً ضامنی مطمئن
پیشروي منطقه است.

   **                  *

، تصمیم بـه  »دو کشور«ماع جهانی بر سرِ شکل رسمی راهکاراین حقیقت که ترامپ بدون درنظر گرفتن اج
ي ما هم به موضـوع حاضـر   هاي گذشتهاجراي قانون جابجایی سفارت گرفت، از جانب بخش دیگري از بحث
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شـده  بودن ایـن تصـمیم، کـامالً حسـاب    سویه. یکاست» ي افولعملگر یا اسطوره«شود که همانمربوط می
و در » قراردادن اروپا در برابـر عمـل انجـام شـده    «گفته شد سهمی از محتواي آن را باید بنا به آنچهاست و 

پا بیش اعتراض ارودانست.کردنِ آن از میدانِ موضوع گیري جدي و سریع،  بیرونصورت پرهیز آن از موضع
بودن آن براي کل منطقه باشـد، بـه   آفرینالمقدس براي اسرائیل یا تنشبودن پایتختیِ بیتکه به ناحقاز آن

هـاي  بنـدي بخشی به قطبش واقعی منطقه از طریق ترسیم علنـی اسـتخوان  سیاست اصلیِ ترامپ براي تعین
تواننـد بـه   هـا گفـت کـه مـی    اروپاییاست. وقتی ترامپ با لحنی تحقیرآمیز بهنیروهاي درگیرواقعی صفوف 

نوعِ آمریکایی خاطري از ، درواقع با اطمینانِ »پولشان را در بیاورند«دادوستد با ایرانِ پسابرجام ادامه دهند و 
دهنـد.  نسـبت مـی  ي سـوم ي هـزاره ي افول بـه آمریکـا  در حال ترك موضعِ ضعفی بود که هواداران اسطوره

آویو علنی نشوند تلـاي از نوع محور ریاضهاي جدیدالتأسیس و غیررسمیفدهند ائتالها ترجیح میاروپایی
بـا  تـا آنهـا بتواننـد    ادامـه پیـدا کننـد   ،ب و اسرائیلاعرافسخِ و روبهعواها در امتداد همان خطوط قدیمی و د

با قطر و ترکیه بلکهاز معامله با ایران ــ و همچنان الي زدوخوردهاي واقعی منطقه، خزیدن محقرانه در البه
درواقـع ایـن   کنـد. آنها را از این فرصت محـروم مـی  تعیین قطبش واقعی منطقه». پولشان را در بیاورند«ــ 

این تنش که از پایان هستند دروغی بیش نیست، چون پس ازفلسطیني ادعاي آنها که خواهان حل مسئله
ر پاسخ دعوایی که هنوز ادامـه دارد باشـند.  فروکاسته شده است، باید به فک» پرسش ملی«سوي آنها به یک 

ناپذیر است، اسرائیل جداییآن توسط ردّشان از اطمیناناز» دو کشور«حل سماجت آنها بر شکل رسمی راه
هاي جدید ، امکان تشکیل جبهه»ي قرنمعامله«محض همراهی اسرائیل، مثالً در طرحی شبیه همین زیرا به

از طرف مغضوب این پول درآوردنشود و در چنین شرایطی قعی منطقه تقویت میهاي وابراي پیشبرد مقابله
.هـا ممکـن نخواهـد بـود    هاي جدید خواهد شد، به همین سادگیزمان گرفتار تحریمکه احتماالً آن،هاقابلهم

، چون ائتالفی که شودتر میشدنِ برجام محتمل، با تحقق آشتی فلسطین و اسرائیل، بالموضوعترسادهبیانبه
اصـرار  تـر  جـدي موضـوع برطرفینِ آن نیروهاي قصد تمرکزِبهاضطراري این آشتیِترِسریعپیشبرد هرچهبر 

یی شـبیه دعـواي   هـا و ... طـرح دعـوا   ثیاهللا و حـو و حزبهاي موشکی ایران بار علیه برنامهدارد، احتماالً این
تنها اروپا، بلکه قطر و ترکیه نیز نـاگزیر  نهي سیاسی منطقه، یابی قطبیدگی فضابا تعین.خواهد کردايهسته

و از سوي دیگـر  سو بر سقوط یا الاقل مهار قدرت اسد اصرار دارده از یکاز ترك موضعِ ناهمسازي هستند ک
پاسخهمچنان بیپرسشِاینسرانجامچنین شرایطی را تحمل کند. درتواند ائتالف اسرائیل و عربستاننمی
چیز نمایش اردوغان براي تثبیـت  که همهدر ترکیه کودتایی واقعی روي داد یا این95که آیا در تابستان نیز 

ز بـراي خـود اردوغـان هـم     هنوجواب؛ این رسیدخواهد به جواب کنشگرانهپسشکلی قدرت خودش بود، به
روشن نیست.
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ها و اروپایی» پول درآوردنِ«داري جهانی بیشتر بر واقعیتسرکردگی واشنگتن بر سرمایهي پایانِفرضیه
اما این واقعیت نیز همچنان به هاي سیاسی و ایدئولوژیک آمریکا متمرکز است.به اکراهاهمیتها بدون چینی

دهنـد  ه به آن تن مـی قوت خود باقی است که سرکردگی اگرچه بنیادي اقتصادي دارد، اما براي نیروهایی ک
عنـوان  ي امپریالیسـم بـه  صـورت تبیـین پدیـده   درغیـراین ؛شـود صورت یک واقعیت اقتصادي تجربه نمـی به

کنـد، نـاممکن   تضـمین مـی  غیراقتصـادي عنوان چیـزي  منفعت اقتصادي را با بازنمایی آن بهموجودیتی که 
گرایـی کُـرد  ر پیوند با غلیانات تـاریخی قـوم  اي دهاي موضوعیاختصار مصداقبهبرادران بازگشتهدر .بودمی

تواند شکل یک ایـدئولوژي فراگیـر را بگیـرد،    تا کجا میغیراقتصادياین تجلی دادند که نشان میآوردم که 
توانـد  تعریف نمـی بنابهینْراستهژمونیِ .بازنمایی شودضدامپریالیستیصورت یک گفتمان بهکه حتا چنانآن

، و توانایی واقعی آن براي ایجاد یکپارچگی در اَقمارش را اتفاقاً باید بـیش  را پیدا کندخودآگاهی یک سازمانِ
هـاي  گفتمـان منتشـر در سـلبیت   هـاي  هـا و شـکاف  ، در نابسـندگی ادبیات هژمونیـک هاي ایجابیِ قابلیتاز 

ست.موجود ضدهژمونیکدر سـلطه  این بحث آشکارا با موضوعِ تعریف سرکردگی و تقابـل آن بـا مفهـوم   ج
در پیوند است که بحـث آن در  » مند و شرایط بحرانی/استثناییشرایط بهنجار/قاعده«ي قدیمیِ بستر دوگانه

هـاي نظـري   خود به نقد برخی برنهـاده ي این بحث خودبهبه تفصیل بیشتر آمده است. ادامهبیورسپبامداد
ي بسـط بیشـتر   ام دربارهکه سرِ قولِ قبلینیست، و مناز آن زیري گرسد که البته میو هوادارانش گرامشی 

ردن این دو بحـث  زودي براي متحد کهستم، بهي افولعملگر/اسطورهها و محتواي نظري و ایدئولوژیک پایه
گردم.بازمیاي پرتَربا نوشته
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