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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۴ اگست ٠۶

  :کارشناس 

 "اسرائيل به دنبال نقض قرارداد اسلو است"
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 . ساعته از روز سه شنبه در بخش غزه آغاز می شود٧٢آتش بس 

ارتش اسرائيل صبح روز سه شنبه ارتش را از . از روز سه شنبه در بخش غزه آغاز می شود ساعته ٧٢آتش بس 

اما ھيچ ضمانتی وجود ندارد که آتش بس برای مدت طوالنی ادامه . مرزھای بخش محاصره شدۀ غزه بازگرداند

  .طبيعتاً غزه به طور کامل از زمين و خشکی در محاصرۀ  شديد خواھد بود. داشته باشد

در جلسۀ بين فلسطينی .  مشترک فلسطينيان در قاھره برای لغو فوری محاصره از بخش غزه بسيار تالش کردھيأت

برگزار شده در پايتخت مصر ، نمايندگان دولت ملی فلسطين و جنبش ھای مختلف در بخش غزه به رياست حماس 

  .شرکت داشتند

ائيل دير يا زود مجبور می شود که با پيشنھاد فلسطين به عقيدۀ تحليل گرسياسی فلسطينی محمد اسعد العويری ، اسر

  .موافقت کند

آنھا با مقاومت مردم فلسطين روبه روھستند و ھمچنين انتقاد . اسرائيل در شرايط بسيار دشواری قرار گرفته است

خواست به ھمين دليل در نھايت مجبور می شوند که به . شديد از جانب تمام جوامع جھانی متوجه اعمالشان است
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عالوه . ضمناً درخواست لغو محاصره و باز کردن عبور و مرور مرزی طبيعی و قانونی است. فلسطين تن در دھند

  .بر اين که اين مسأله را حماس مطرح نمی کند بلکه کل ملت فلسطين خواستار آنند

. جھان به نفع اوستاما کی معلوم نيست؟ فعالً اوضاع در . بديھی است که يک زمانی اسرائيل کوتاه می آيد

  :وياچسالو ماتوزوف ، شرق شناس روسی می گويد 

توجه روسيه و اياالت متحده به سمت اکراين است و تل . اسرائيل زمان مناسبی را برای اجرای عمليات انتخاب کرد

کيد می کنند که قصد دارند به تروريسم در بخش مقامات رسمی اسرائيل تأ. آويو از اين اوضاع سود می جويد

بر کسی پوشيده نيست که چند ماه پيش فتح و حماس دولت ائتالفی را تشکيل داده ، . محاصره شدۀ فلسطين پايان دھند

در واقع فلسطينيان آماده بودند که . ضمن آن که آمادگی خود را برای مبارزه با افراط گرائی بروز کرده ، نشان دادند

اما در اين لحظه اسرائيل جنگ را . سؤوليت حل و فصل اوضاع تھديدات تروريستی در بخش غزه را بپذيرندم

و اين تصور به وجود می آيد که تل آويو با اين جنگ به عکس قصد دارد روحيۀ افراطی را در بخش . گسترش داد

واقعاً در اسرائيل فکر می . نفر می رسدتعداد قربانيان فلسطينی به دو ھزار . محاصره شۀ فلسطينی تحريک نمايد

کنند که خانواده ھای قربانيان مدافع از بين رفتن دولت اسرائيل نخواھند بود؟ اما شايد اين حادثه برای دولت اسرائيل 

برای آن که افزايش تعداد افراطيون در بخش غزه به تل آويو اجازه می دھد که ھر گونه عمليات نظامی . الزم است

ه نمايد ، عمليات ھائی که در جھت اجتناب از تثبيت نيروھای سياسی فلسطينی و ايجاد دولت خودمختار را توجي

  .فلسطين است

ھدف جديد ، . اين کارشناس خاطر نشان می کند که اسرائيل از ابتداء قصد داشت دولت فلسطين را بی اعتبار نمايد

اگر اينطور باشد ، درواقع برای ايجاد ھر . تقل فلسطين استنابودی واقعی توافق اسلو و رد قرارداد ايجاد دولت مس

 .گونه شرايطی که فلسطينيان به آن اصرار دارند آنقدر که اسرائيل می خواھد بايد منتظر ماند
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