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و شميره   ٧ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په در آنالين افغان جرمن  de.german-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئر و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                                                                                       دمحميد عطا ا  م١٥/٠١/٢٠١٠    ني
 
  

  !ديوار پوالدين و ...غزه يی غرقه بخون،
 در سالگرد حمله برغزه

  
انه ترين جنگهای عصر بوديم، که روی سال پار در چنين شب و روزی ما شاهد يکی از خونين ترين و بيرحم

حسابات خاص کشورهای قدرتمند، توجه کمتری بران صورت گرفته و چه بسا که بجای جالدان، قربانی ضعيف را 
   !.بمالمت گرفتند

  : زهر پروسه ديموکراتيک
 ٢٥( ماس گرديد بعد از اينکه پروسه انتخابات پارلمانی ميان فلسطينيان  در فلسطين، منجر به پيروزی سازمان ح

، مردم فلسطين و تمام جهان شاهد سلسله تحرکات غير ديموکراتيک  در رابطه به اين نقطه داغ کره )٢٠٠٦جنوری 
  . زمين شدند که بعدتر، تأثير آن بر فرد فرد فلسطينی بصورت منفی بمشاهده رسيد

تحت رياست محمود ) الفتح (  سازمان  همزمان با ظهور نتايج انتخابات، پارلمان فلسطين که اکثريت ان مربوط به
عباس بود و اخرين روزهايش را ميگذشتاند، اقدام به تصويب قوانينی بنفع رياست دولت خود گردان که محمود عباس 

  .انرا اشغال کرده بود، بخاطر مقيد ساختن حکومت اينده که قطعا برهبری حماس تشکيل ميگرديد، نمود
را نا راحت ساخته بود، بلکه بشمول اسرائيل ) الفتح( ز رهبران سياسی حزب حريف پيروزی حماس نه تنها عده يی ا

البته در سطح جهانی هم بدون اندک  ترددی ميتوان دريافت که . عده يی از کشورهای عربی را نيز ناراحت نموده بود
اسرائيل تا سرحد افراط اکثريت کشورهای قدرتمند غربی و در مقام اول امريکا، که بدون قيد و مرزی از سياست 

اين انتخابات که بگواهی تمام سازمان های بين المللی .دفاع و پيروی مينمايند، از نتيجه اين انتخابات ناراحت شدند
، برای مردم بال کشيده فلسطين سبب شد تا بيشتر درد و رنج استعمار اتی بود ديموکراتيک، شفاف و آزادغربی انتخاب

  .تخابشان بچشندو حاميان آنرا بجرم  ان
ياد " ديموکراسی " درين جهان، عجايب حيرت اوری ظهور ميکند که از جمله  ميتوان از مفهوم و استفاده از کلمه  

اگز ببهانه نبود ديموکراسی در مناطقی ازعالم، کشور هايی . کرد که در هرجايی بشکلی مورد معامله قرار ميگيرد
 هم مردمی  بجرم تطبيق همين ديموکراسی در زندگی شان  بايد از سوی مورد گوشمالی قرار ميگيرند، در جاهايی

ازهمين جهت مردم . ، البته چند بهانه جانبی را هم به ان بايد افزودن و مدعيان ديموکراسی، عذاب کشندموديستا
 محاصره غزه را فلسطين در حالی که  از قبل هم وضعيت شان  درد اور بود، مورد توبيخ قرار گرفتند، تا اينکه بهانه

  . دريافتند٢٠٠٦در تابستان سال 
  مليشه های  فلسطينی در غزه مؤفق به دستگيری و اختطاف  يک سرباز اردوی اسرائيل از ٢٠٠٦در جون سال 

سنگرش گرديدند که اين قضيه سبب شد تا اسرائيل تمام مداخل حدودی اش را بروی دخول وخروج  امتعه 
تنها ممری که فلسطينيان غزه  ميتوانستند از طريق . يان درغزه بشکل شبه کلی  ببندندوضروريات  مورد نياز فلسطين

ميان غزه و مصر بود که توسط قوت های مشترک اروپايی، فلسطينی و " رفح "ان با خارج ارتباط گيرند بندر 
  .مصری کنترول ميگرديد

    
عدادی از کشورهای عربی در اوردن فشار بر ، کشور های اروپايی بشمول تکا، امريبعد از تشکيل حکومت حماس

حکومت جديد در پهلوی اسرائيل قرار گرفتند، کمک های اقتصادی شان را بفلسطين مشروط ساختند به اعتراف 
رسمی حماس به موجوديت اسرائيل و ترک حماس  انچه راغربيها و اسرائيل تروريزم ميناميدند و فلسطينيان انرا 

ی وطن ميشناختند، چنانچه  بانک ها در فلسطين از نقل و انتقال ارزی برای حکومت ، مقاومت مشروع برای ازاد
روی فشار همين جهتها إباء ورزيدند، چيزی که فشار انرا نتنها حکومت جديد، بلکه همه مردم فلسطين متحمل شدند، 

حرکت حماس وارد اين حالت اعضای حکومت جديد را وادار کرد تا مبالغی را نقدا توسط اعضای حکومت و 
فاده برای فلسطين سازند که ادخال معاش مأمورين در غزه با مشکالتی در بندر رفح  مصری، تنها بندر قابل است

سرانجام اين . اما مشکالت اقتصادی نميتوانست با چنين کارهايی کاهش ملحوظ يابد. اعضای حماس، همراه بود
يی در داخل ادارات حکومت فلسطين تا دست به اعتصاب زده و مشکالت  بهانه بود برای بحرکت در اوردن گروهها
همچنان  برای فشار بيشتر بر حرکت حماس، اسرائيل اقدام . حکومت حماس را زير فشار بيشتری قرار دهند

  .، دهها عضو انرا بزندان های اسرائيلی انداختعضای پارلمان و حکومت حماس نمودهبدستگيری ا



 
 

 
و شميره   ٧تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

که اساسا اين دولت روی همين (  که ممول اساسی دولت خود گردان فلسطينی اند، کشورهای اروپايی و امريکا
، معلق طينيان در موجوديت حماس در حکومتاگر از سويی کمکهايشان را به فلس)  مساعدات خارجی پا برجاست ،

ی نداشتند، ساختند  ولی در جانب ديگرکمک هايشان را برای عباس و گارد نظامی مربوط وی که از حکومت تبعيت
اين گونه تعامل با فلسطينيان سبب امتداد و تعميق درز، ميان حرکت فتح که دروجود محمود عباس . بيشتر ساختند

  . بصورت رئيس دولت خود گردان تمثيل ميشد و حرکت حماس که در تشکيل حکومت تبارز داشت، گرديد
مربوط به حرکت فتح و  حلقاتی يده بود، ولیگرچه حکومت در مناطق خود گردان فلسطينی توسط حماس تشکيل گرد

از جمله رؤسای سازمان های امنيتی داخل حکومت و انانيکه از اين تغيير دراماتيکی درميدان سياست خساره مند شده 
بودند، هرگز اماده نبودند تا صالحيت  اداره و امور کاری را به حکومت  انتخابی تسليم نمايند يا از اوامر حکومت 

کنند، از همين جهت  در زير کرسی  حکومت علنی و رسمی،  حکومت سايه و صاحب اختيار، در وجود پيروی 
افراد حرکت فتح و باألخص در وجود قوت های امنيتی وجود داشت  که نظربه معاهدات سابقه ميان حکومت 

 فلسطينی و اسرائيلی با فلسطينی تحت رهبری  فتح از يکسو، و  حکومت اسرائيل از سوی ديگر سازمان های امنيتی
اين مؤسسات مسلح امنيتی  در مواقع زيادی خودرا تابع  به حکومت جديد ندانسته بلکه روی . هم در ارتباط بودند

حسابات تنظيمی خود کار کرده  و مستقيما خود را با رئيس دولت  خود گردان فلسطين محمود عباس که  مربوط بفتح 
چيزی که وزير داخله . مر و خواستهای  وزير داخله حکومت  جديد اهميتی قائل نبودندبود  ارتباط ميدادند و  به اوا

وقت را وادار به تشکيل گروهها امنيتی جديدی کرد که از سوی رئيس دولت  غير قانونی دانسته شده حکم الغای انرا 
ماس و در نهايت حرکت حماس را افراد وابسته به فتح اعتقاد داشتند که با اين فشارها ميتوان حکومت ح. صادر کرد

  .از صحنه سياسی فلسطين دور سازند
 ادامه اين وضعيت  باعث شد تا روابط بين دو جريان سياسی بزرگ درفلسطين ؛ فتح و حماس بعد از يک فتره جنگ 

  .تبليغاتی، به سراشيبی جدل فيزيکی و درگيری های مسلحانه  سقوط نمايد
  

يت حماس بر حکومت خود گردان فلسطينی بوجود امده بود عده يی از فلسطينيان وضعيت دشواری که در نتيجه حاکم
و از جمله زندانيان فلسطينی در اسرائيل را وادار به توجيه پيامهايی برای طرفهای درگير فلسطينی در رابطه  به 

ديده تا جامعه ساختن يک حکومت مختلط نمود، بگونه يی که بعضی از وزارت های کليدی از دست حماس خارج گر
  .بين المللی بدون اينکه با حماس تماس مستقيم داشته باشد بتواند با فلسطينيان در تعامل باشد

  منتج به امضای ورقهء مصالحه روی تشکيل حکومت جديدی ٢٠٠٧ – ٠٢-٠٨اين ندا و تالشها بالخره بتاريخ  
  .ميان حرکتهای فتح و حماس در مکه مکرمه گرديد

هنوز رنگ اين معاهده خشک نشده بود که  نشانه هايی از قرار نگرفتن اين معاهده به کرسی عمل ، بگفته بعضيها ، 
اتهامات از هردو طرف درگير، مبنی بر فرار از تطبيق کامل توافقنامه مکه  بر يکديگر، آسمان وسائل . ديده شد

  . ارتباطات جمعی را در فلسطين پوشانيد
دت ميان فلسطينيان از حقوق اساسی شان در حکومت گذشته، حاضر شدند تا اين گروه بخاطر وح: بگفته حماس 

کرسی های کليدی را از دائرة صالحيت خود کشيده در اختيار ديگران قرار دهند، چنانچه تسليم وتوزيع اموال کمکی 
 ولی با تمام .را از طريق دفتر رئيس دولت خود گردان پذيرفت، بدون اينکه حکومت حماس در ان دخلی داشته باشد

  .اينها مشکل مردم  رو بتزايد گذاشته، وعده يی هم خواهان سقوط و زوال حماس بودند، ولو بهر قيمتی که شود
  

  :شکست در خانه فلسطينی
صورت گرفت که " غزه "   در ماه جون ، برخورد مسلحانه يی ميان طرفداران فتح و حماس در٢٠٠٧تابستان  سال 

  . س شکست خورده  شماری از رهبران بلند پايه ان به اسرائيل پناهنده شدندسازمان فتح در مقابل حما
تلقی کرده که بتعقيب ان محمود !) ؟(اين برخورد را سازمان فتح و رهبری ان  بنام انقالب  حماس بر حاکميت قانونی 

و از شخصی بنام عباس رئيس دولت خود گردان فلسطينی، حکومت حماس برهبری  اسماعيل هنيه را برطرف نموده 
  .سالم فياض خواست تا حکومت جديدی را بدور از حماس  تشکيل دهد

سازمان فتح و افراد وابسته بگروههای امنيتی مربوط به ان در غزه  : حماس در باره اين برخورد اظهار داشت که
کی از جنراالن ، بتحريک ي"محمد دحالن" تحت قومانده يکی از چهره های جنجال برانگيز سازمان فتح بنام 

که وظيفه نظارت بر ادارات امنيتی فلسطينی را بعهده داشت وظيفه گرفته بود، تا اقدام " کيت دايتون"امريکايی بنام 
بتصفيه رهبران حماس نمايد، ولی حماس اين نقشه را قبل از پياده شدن کشف کرده و عناصری را که بگفته حماس 

اين . زه که مرکز حماس بحساب ميايد در جنگ خونينی تصفيه نمودميخواستند دست به چنين کاری بزند در غ
برخورد و برتری حماس در حاليکه از هر جهت  در محاصره بود برای فتح، اسرائيل و خيلی از ناظرين تعجب 

  .انگيز بود و نشانی بود از بيداری و امادگی حماس  درمقابل پيش امد های سريع و خطير
  . وقسمت گرديدازين ببعد فلسطين عمال د

باريکه غزه زير حاکميت حماس که فرمان رئيس دولت خودگردان را غير قانونی خوانده و خودرا حکومت :  يکی 
  . قانونی ميدانستند



 
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ناحيه غربی رود اردن که برهبری محمود عباس رهبر سازمان فتح و رئيس دولت خودگردان فلسطينی اداره : دوم 
  .ميشد

، )رفح ( عبر غزه  با دنيای  خارج  عاملی بود تا هيئت های اروپايی و اسرائيلی از تنها ماين برخورد مسلح در غزه
بدر روند و حکومت مصری  روی اين دليل که وجود هيئتهای  اروپائی و اسرائيلی در بندر رفح شرط باز شدن ان 

اکم در غزه برای حکومت مصر کوششها و تضميناتی که حکومت ح. است، اين تنها منفذ مردم غزه را با خارج بست 
  .در راستای باز شدن بندر ميداد سودی نبخشيد و غزه  در محاصره همه جانبه قرار گرفت

اين محاصره اميد هايی را برای مخالفين حماس بوجود اورد تا مگر بتوانند  با شورانيدن مردمی که بگمان شان از 
  .ند، که اين کار صورت نگرفتاين وضعيت  ناراض خواهند شد، حماس را بزانو در اور

   
مردم غزه درمقابل اين برخورد حکومت مصر، دست به از بين بردن موانعی زدند که غزه را از شبه جزيره سينای 
. مصر جدا ميکرد، اهالی غزه برای خريد مايحتاج خويش بسوی بازارهای شبه جزيره سينا در مصر هجوم  بردند

باره به غزه برگشته  ترس و بيمی را که عده يی در بين مصريان رايج ميکردند انها بعد از خريد مايحتاج شان دو
حکومت مصر در مقابل . مبنی بر اينکه سينا  بمحل بود و باش مهاجرين غزه  بدل خواهد شد عاری از حقيقت ساخت

 سه روز راه ،از خود نشان داده" حمد ابوالغيط ا" اين حرکت چند واکنش تند لفظی بخصوص توسط وزير خارجه 
ازميان مردمی که بخاک مصر وارد شده بودند فقط عده يی از افراد .  دخول و خروج بين غزه و مصر را باز گذاشت

حماس را بزندان افگندند که بگفته حماس و تصريحات زندانيان، مورد تعذيب تا سرحد مرگ بعضی از اين محبوسين 
  .مت مصر در بند اندانجاميد، و تاهنوز هم عده يی از انان نزد حکو

  
   بصورت علنی و حکومت مصر، اردن همراه با ٢٠٠٦سازمان فتح و اسرائيل بعد از پيروزی حماس در انتخابات 

بعضی از کشورهای ديگر عربی  توسط وسائل اطالعاتی وابسته به حکومات شان  حماس را متهم به پيروی از 
ه در مقابل حماس همواره به روابط حسنه با تمام طرفداران قضيه بيگانه گان  و بصورت روشن از ايران مينمودند، ک

  .فلسطينی و از جمله با ايران تأکيد داشته ولی بصورت قاطع وابستگی شان را با ايران و هرکشور ديگر رد ميکردند
  

 چون راهها ورود و خروج بغزه همه مسدود بود، و حکومت مصر برای جلو گيری از تکرار شکستن حدود مصری
تعداد زيادی از عساکرش را در سرحد جابجا کرده بود، اهالی غزه اقدام به نقب زدن ميان غزه و مصر کردند تا مواد 

مسدود کردن اين تونلها يکی از مطالبی بود که . ما يحتاج شان را از طريق همين تونلها بطور قاچاق به غزه نقل دهند
ولی حکومت مصر نظر به خدشه دار شدن اعتبارش . واهان بودندامريکا و اسرائيل هميشه از حکومت مصر  انرا خ

  .در ميان مردم علنا اقدام به تخريب اين تونل ها نميکرد، گرچه وقت و ناوقت حمالت نا گهانی بر اين تونل ها داشت
  

ای امدادی در جهان خارج، افرادی که خودرا غمشريک مردم فلسطين در اين محاصره  ميدانستند اقدام به سير قافله ه
توسط کشتی  و بعدا توسط کاروانهايی از موترهای الری و بوس مملو از مواد خوراکه و ادويه  بسوی غزه  نمودند، 
  .که با مشکالت زيادی از جانب اسرائيل و حکومت مصر مواجه گرديده  ولی با اصرار بالخره به غزه وارد ميشدند

  
اما حماس ميخواست تا . ی  دور کردن محاصره غزه قرار داده بودبرگشت سرباز اسير، شرطی بود که اسرائيل برا

. ، ازاد سازد)ولوکه به هر حزب و گروهی وابسته ميباشند ( سرباز اسرائيلی را در بدل اسرای فلسطينی در اسرائيل 
ش را حکومت اسرائيل برای رهايی سرباز اسيرش  بصورت غير مستقيم با حماس در تماس شده تا تنها سرباز اسير

 هزار، شامل زنان و کودکان  تقرب ميکند،بدست ١٠در برابر تعدادی از اسرای فلسطينی که تعداد مجموعی شان به 
اين مذاکرات غير مستقيم مدت زيادی را در برگرفته تا حدودی  پيشرفتی ميکرد ولی در نقطه حساسی دفعتَا . ارد

عداد زيادی از اسرای فلسطينی و از جمله تعداد کسانی که حماس در بدل اين سرباز خواهان ازادی ت. توقف مينمود
  .حبس ابدی داشته و يا از رهبران سازمان های فلسطينی بودند، گرديد

   
فتح و حماس، صورت : در مورد وحدت ميان فلسطينيان با پا درميانی حکومت مصر کوششهايی برای اشتی طرفين 

  .عوت ميکرد به امضای معاهده صلح دگرفت که هر دو طرف را
اما در .   مشحون از مالقات ها و رفت امدهای هيئت ها در رابطه به تبادله اسرا و  اشتی فلسطينيان بود ٢٠٠٨سال 

تجاوزات اسرائيل بر حريم فلسطين همراه با قتل ، تخريب منازل و بزندان . خفا اسرائيل ترتيبات ديگری هم داشت
عمال را مخالف قرارداد اتش بس مؤقت ميان سازمان حماس و اسرائيل افگندن فلسطينيان، که سازمان حماس اين ا

بعد از انتهای تاريخ اين اتش بس،  سازمان حماس برای تجديد قراداد اتش بس تضمينات . ميدانست ، در جريان بود
چنين تضمينی مؤثق مبنی بر وفای اسرائيل را به قرار دادی که ميبندند خواهان شد، که طرفهای ميانجيگر نتوانستند 

  .را بدهند لذا حماس بدليل آنچه انرا عدم التزام اسرائيل بتعهداتش ميدانست  حاضر به تجديد اين اتش بس نشد
، سازمان حماس اعالن داشت که به اسناد و شواهد کتبی و تصويری از مراکزی که مربوط به افراد ٢٠٠٨اوخر سال 

ند که در ان اسناد، درکنار ثبوت ارتباطات بعضی از شخصيتهای وابسته به سازمان فتح در غزه بود دست يافته ا
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داخل فتح با اسرائيل، اسنادی وجود دارد که بعضی از شخصيتهای بلند سياسی، حتی در داخل سازمان فتح را ، 
ز گروههای استخباراتی که به افراد مشخص مافيايی  در سازمان فتح وابستگی داشتند، توسط فيلم برداری مخفيانه ا

هماغوشی شان با زنهايکه به همين منظور استخدام  ميشدند و يا دادن پول،  بشکل گروگان درقبضه خود گرفته و بعدا 
بگفته حماس؛ اين گروهها  در . از انها ميخواستند تا مطابق بميل همين گروهها  کار کرده اوامر شان را بجا ارند

، و افراد گروگان گرفته شده را در خدمت منافع  اسرائيل قرار نهايت در خدمت  استخبارات  اسرائيل قرار داشتند
  .ميدادند

  
  :اعالن جنگ از بالکن وزارت خارجه مصر

  سيبی ليفنی وزير خارجه اسرائيل  سفری به قاهره پايتخت مصر داشت، بعد از مذاکرات ٢٠٠٨  ديسمبر ٢٥بتاريخ  
ير خارجه مصر در حاليکه احمد ابوالغيط در کنارش سری  با مقامات مصری  در يک کنفرانس خبری در دفتر وز

وزير خارجه مصر نه تنها موقف مخالفی با ليفنی نگرفت بلکه . ايستاده بود، تهديدی شديد اللحنی را به حماس فرستاد
اين موقف حکومت مصر را عدة بيشماری از سياست مدارانی که قضايای . با لهجه مالمت بار حماس را مالمت نمود

  . مصری  در مورد ضربه مرگبار برحماس، توجيه کردند-انه را تعقيب ميکنند، به توافق اسرائيلیشرقمي
  را اسرائيل روز نقطه پايان گذاشتن به زندگی سيا سی حماس  با بمباردمان شديدی بر ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٧روز 

اسرائيل هدفش را از اين حمله، سرکوب  پرتاب کنندگان راکت . مراکز حکومتی و سازمانی حماس اعالن داشت 
 و ازادی  سرباز اسيرش  اعالن کرده ،)شهرک های  اعمار شده  در خاک های اشغالی فلسطينی( بسوی اسرائيل 

بزرگترين ضربه را درين روز مرکز اموزشی امنيت شهری  ديد که بتعداد صدها نفر که در محفل توزيع . بودند
  .شهادتنامه به  فارغ التحصيالن جديد از اين مرکز جمع شده بودند زخمی و کشته شدند

موجود در رام اهللا ، حمله بر غزه را استقبال کردند، چنانچه همزمان با شروع حمله اسرائيل سازمان فتح و حکومت 
وسائل خبری از تجمع افرادی از سازمان فتح  تحت رهبری محمد دحالن در ساحه سينای مصری خبر ميدادند که  در 

همچنان حکومت مصر در اولين عکس العمل خويش بر حمله . انتظار سقوط و فرار اعضای حماس از غزه بودند
  . لی باالی غزه  حماس را مخاطب قرار داده که به نصايح ما گوش نکرده و نتايج انرا بايد تحمل کننداسرائي

، حکومت اسرائيل همراه با حکومت  مصری و سازمان فتح حاکم در رام اهللا  مرکز فلسطين در طبق گذارشات خبری
ر از يکهفته سقوط کرده، عده يی از انها کرانه غربی رود اردن، انتظار داشتند تا حکومت حماس در غزه  ظرف کمت

  .بقتل خواهند رسيدو متباقی در مخفيگاهها پنهان و يا به خاک مصر پناهنده خواهند شد
خالف انتظار منتظرين اين جنگ بطول کشيد و اسرائيل از هرنوع اسلحه، که استعمال بعضی از انها ممنوع گفته 

غزه از چهار .  خيلی ها، بمردم  وعده يی  پايداری و مقاومت را دادولی حماس خالف توقع. ميشود هم استفاده کرد
  !. سو در محاصره بود و دستهای جنگی اسرائيل هم  تا آخر باز 

 روز اتشباری ، قتل، تخريب و استفاده از مهلک ترين اسلحه، نتوانست مردم غزه و حکومت حماس را بزانو در ٢٢
درميان کشور . لف جهان در مقابل اين حمله روز بروز تند تر ميگشت عکس العمل مردم در کشورهای مخت. اورد

کشورهای . های جهان  موضع گيری  هوگو چافبز  رئيس جمهوری  وينزويال  و حکومت ترکيه خيلی برازنده تربود
از غزه که اينها راکت پرانی های مليشيه های فلسطينی را . بزرگ غربی علنا حمايه شان را از اسرائيل اعالن داشتند

اکثرا بجای خسارت مادی وحشت  روانی درميان ساکنين شهرک های مستعمراتی اسرائيل توليد ميکرد عامل کافی 
در ميان کشور های  قابل ذکر عربی تنها  سوريه لبنان، ليبيا و قطر از . برای چنين حمله مرگبار و تباه کن ميدانستند

ن ملل متحد نتوانست زير فشار دولت های مقتدر غربی حامی اسرائيل سازما. ابتدا علنا اسرائيل را محکوم کردند
و حکومت مصر هنوز هم  سرحد را بر روی مردم  که هرگز بسوی ان بخاطر فرار نيامدند بسته . کاری به پيش ببرد

دی از بود، تنها بعد از مدتی که از جنگ سپری شد و مردم غزه مقاومت نشان دادند سرحد را برای عبور عده محدو
 .مجروحين ميگشودند که فلسطينان از برخورد عدة از مسئولين مصری با مجروحين نيز شاکی بودند

حتی پيش بينی . برخالف توقع انانيکه در افروختن جنگ، مستقيم يا غير مستقيم سهيم بودند، اين جنگ بدرازا کشيد 
زی مهاجمين پيش بينی نموده بودند، حقيقت های تلويزيون های اسرائيلی که جنگ را در ظرف چند روز و با پيرو

واقعات جنگی هدف بحث نيست، مراجع و منابع بيحد و حصری است که .( پيدا نکرده بلکه وارد هفته چهارم شد
  .)عالقمندان را ميتواند معلومات کامل دهد

  
ظر ورود قوای مهاجم با بطول کشيدن جنگ، ومقاومت غير منتظره مردم در غزه ، افراد و حکومتهای عربی که منت

در غزه بودند تا در قفای ايشان، افراد جمع شده در سينای مصری برای عمليات جزئی و کوچکتر داخل شوند، لهجة 
و با حالت شرمندوک از اسرائيل و اعمالش در غزه . شان را تغيير داده ؛ صدای همنوايی با مردم غزه را سردادند

  .نکوهش کردن را اغاز کردند
 فلسطينی که  اکثريت انرا مردم ملکی تشکيل ميدادند و حدود يک ثلث ان زنان و ١٤٥٠گ نابرابر حوالی  درين جن

 ١٤طبق اظهارات مقامات رسمی اسرائيل بتعداد .  زخمی داشتند ٥٥٠٠اطفال بودند، کشته شدند، که همزمان  حدود 
 . تن ديگر  زخمی شدند١٦٨تن عسکر اسرائيلی   کشته و 
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وز دوام کرد که خالف ميل و ارادهء حمله کنندگان و طرفدارانشان بود، از انجاييکه سازمان ملل  ر٢٢اين جنگ 
متحد دنباله رو قدرت های زور گو است ، نتوانست کاری را برای حمايه افراد بيگناه فلسطينی حتی در ساختمانهای 

ر اطالعات جمعی قرار گرفت اسرائيل در نظر به شواهدی که در اختيا. مربوط به سازمان ملل در غزه،  انجام دهد
....  اين جنگ پابند هيچ قيدی نبوده  از همين جهت مکاتب ، پوهنتون، شفاخانه، پناه گاهها، خانه های مسکونی و

  .مورد حمله عساکر اسرائيلی قرار گرفت
  

  برغزه،  ازاد ساختن اهداف  اسرائيل از اين جنگ که همانا از بين بردن حماس و برگرداندن حکومت طرفدار فتح
از چنگ مليشيه های حماس و باز داری فلسطينيان از شليک راکت های خود " گلعاد شاليت " سرباز اسير اسرائيلی  

ولی در عوض اسرائيل در نظر تعدادی از . ساخت فلسطينی براهداف اسرائيلی بود، هيچ يک تحقق نيافت
ومی جهانی ، بخاطر قتلهای خارج از حد و مرزی که انجام داده کشورهائيکه حامی وی  بودند و همچنان افکار عم

  .بود بی اعتبار گرديد
  

آنچه در اين جنگ، نا متوقع بود، موقف حکومت مصری و رئيس دولت خود گردان فلسطينی است که با هرنوع 
که حکومت مصر از تا اندازة . مساعی برای توقف اسرائيل از ادامه جنگ و کمک به مردم غزه کار شکنی مينمودند

ارسال مواد کمکی طبی و غذايی بعضی از کشورها و يا رفتن طبيبانی جهت مداوای مجروحين ممانعت بعمل اورد، 
صرف  برای افراد محدود و معينی و در مواردی که خود حکومت مصر ميخواست مواد اندکی را اجازه  دخول 

  . ن بود که بتوان با چنين کمک های ناچيزی بدادشان رسيداين درحاليست که وضعيت در غزه وخيم تر از اي. ميداد
  

بعد از اين جنگ اسرائيل در مجامع بين المللی و مدافع حقوق بشر محکوم گرديد از جمله در کميته حقوق بشر 
که در بعضی حاالت ميتواند تا جنايت . سازمان ملل متحد طبق راپور قاضی گلدستون متهم به جنايات جنگی گرديد

چنانچه حماس را نيز بعلت پرتاب راکت های خود ساخت که غالبا زيان جانی نميداشت  و تنها  . شريت  ارتقا کندضد ب
بنظر عده . تخريب مبانی، و رعب و وحشت را در ميان شهرک های مستعمراتی اسرائيل ايجاد مينمود محکوم نمودند

بت وقتی به اوجش رسيد که حکومت محمود عباس يی زيادی از طرفداران قضيه فلسطين ومدافعين حقوق بشر، مصي
در جلسه اولی کميته حقوق بشر مربوط به سازمان ملل متحد در ژينو از نماينده اش خواست تا بخاطر نجات اسرائيل 

  .از محکوم شدن، عدم بررسی تحقيقات قاضی گلدستون را در کميته حقوق بشر تقاضا نمايد
  

ذيری بر غزه و سکان ان وارد شد، در کنفرانسی که بعد از جنگ برای در نتيجه اين جنگ صدمات جبران ناپ
بازسازی غزه دائر شد تعهد رسانيدن کمک برای بازسازی غزه  داده شد اما اين وعده تا امروز که تقريبا يکسال از 

تی برای دوباره ان وعده ها ميگذردعملی نگرديده است، چون اسرائيل مانع ورود هرنوع مواد و از جمله مواد  تعميرا
  .سازی  منازل و مناطق مخروب شده گرديده است

  
 !:وقتی برادر بنمايندگی از ديگران جالد برادرش ميگردد

اگر اسرائيل مانع رسيدن کمک به غزه از بنادر خودش ميشود تا حدی شايد قابل فهم باشد، ولی انچه را مصر در 
  . برای خيليها تعجب اور استنرسانيدن کمک و همياری با مردم غزه بسر ميرساند 

  
اهالی غزه که در امتداد خط کوتاهی با مصر همسرحد ند، بعد از مسدود کردن  حکومت مصر مرزش را با غزه ،   

از تونل هايی ميان غزه و مصر برای قاچاق مواد خوراکه و ديگر مايحتاج شان  استفاده ميکردند که وقت ناوقت از 
صری ها مورد هجوم قرار ميگرفتند، چنانچه در تازه ترين راپوری که توسط جمعيتی از سوی اسرائيلی ها و احيانا م

مدافعين حقوق بشر در انگلستان تهيه گرديده، حکومت مصر از وسائل متنوعی برای سرکوب استفاده کنندگان از اين 
  .ميباشدتونل ها کار گرفته که استفاده بعضی ازاين وسايل نظر به قوانين بين المللی ممنوع 

  
طرفداران مردم فلسطين که ميديدند بيش از يکنيم ميليون انسان در بزرگترين تجمع انسانی در کره زمين از محاصره 

  .رنج ميبرند، اقدام به رساندن مواد طبی و خوارکی به ساکنين غزه کردند
 نماينده ورج گاالوی جيکی از مشهورترين سازماندهندگان کمک به فلسطينيان و معارضان شديد محاصره غزه  

  .سابق مجلس عوام بريتانيا است که رهبری اخرين قافله کمک رسانی را بعهده داشت
حکومت مصر که خود را حامی مردم فلسطين قلمداد ميکند، از وجود حماس بصورت کل در فلسطين، و بصورت 

سرکوب حماس و لو بقيمت جان اخص  در غزه ناراحت بوده و وجود انرا درد سری برای خود ميداند، لذا برای 
از همين رو اقدام به بستن تونل هاييکه فلسطينيان برای بقای . سکان غزه هم باشد، نميخواهد چيزی وارد غزه شود

برای اينکه  به اين هدفشان که همانا محروم کردن سکان غزه از . خويش  در مرز غزه و مصر کنده بودند نمود
چاق ما يحتاج شان بود، برسند،  اقدام به ديوار کشی بر روی زمين وهمچنان  زير زمين استفاده از اين تونلها برای قا

  .نمودند



 
 

 
و شميره   ٧تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 عده يی که اوضاع  رقت بار مردم را در غزه پيگيری ميکردند، خواستند تا ولو به اندازه کوچکی هم باشد کمکی به 
شاهرگ  "   قافله بنام ٢٠٠٩-١٢-٠٦روی همين منظور بتاريخ . سکان  غزه که درمحاصره قرار داشتند برسانند

، مرکب ار انواع مختلف عراده جات که مملو از مواد طبی و سائر مواد مورد نياز عاجل را با خود حمل "زندگی
ميکرد، برهبری جورج گالوی که قبال هم رهبری کاروان مدد رسانی به غزه را عهده دار بود، از لندن بسوی شهر 

 بعد از استقبال در مسير راهشان و بعد ازپيمودن فاصله زيادی بالخره  به اردن رسيد تا اين قافله. غزه در حرکت شد
 ٥٠٠ عراده موتر و ٢٥٠حکومت مصر قافله را که مرکب از .  از انجا به مصر داخل شده خود را به غزه برساند

ذقيه سوريه کرد تا از انجا به نفر  از کشور های مختلف جهان بودند وادار به برگشت از بندر عقبه اردن به بندر ال
بالخره اين قافله با تاخير بيش از يکهفته از تاريخی که مد نظر داشتند . منطقه سينای  مصر و بعدا به غزه داخل شوند

قبل از دخول به غزه، عساکر مصری اين کاروان را با انواع .   توانستند وارد غزه شوند٢٠١٠- ٠١- ٠٥بتاريخ 
ی بدرقه کردند، زد و خوردی که در پای دروازه بندر، ميان طرفين رخ داد، سبب شد  مزاحمت و مشکل تراش

 نفر از اعضای کاروان بشمول تعدادی از مستقبلين در انسوی مرز توسط قوای نظامی مصر زخمی ٥٠نزديک به 
  .  زخمی شدنددر جانب مقابل يک عسکر مصری کشته و تعدادی هم. شوند که وضعيت چند تن ايشان وخيم اعالن شد

در حاليکه اعضای کاروان  ميگويند که . حکومت مصر مرگ سربازش را نتيجه فير از انسوی مرز عنوان کرد
مرگ اين سرباز عاملی بود تا حکومت مصر و هوادارانش به . عسکر مصری در اثر مرمی دوستانش بقتل رسيد

  که ميان غزه و ديوار فوالدی دثه برای توجيه بنایکمپاين  شان بر عليه حماس و غزه بيفزايند، چنانچه از اين حا
  .سرزمين مصری به مصرف امريکا کشيده ميشود استفاده صورت گرفت

 کيلومتر ميان غزه  فلسطينی و سينای مصری کشيده ميشود، در قسمت هايی اين تخته ١٠ که بطول ديوار فوالدیاين 
مين نيز جا داده ميشود تا مانع هرنوع کندن تونل توسط  متر در زير ز٣٠های ضخيم عالوه بر سطح زمين، بعمق 

حکومت مصر به اين ديوار . مردم غزه برای نقل مواد غذائی از جانب مصری به مردم در بند کشيده شده غزه شود
در روی زمين و زير زمين اکتفا نکرده بلکه پايپ الين آبی را نيز ميخواهد بموازات اين ديوار در زير زمين بکشد 

  .  زمين نمناک گرديده توان پايداری تونل را از بين ببردتا
از همين رو با . پی امد اين حصارکشی بدور غزه  اين بود که مردم غزه  را در انتظار يک فاجعه حقيقی قرار دهد

حکومت مصر که در ابتدا منکر چنين کاری بود، بعد تر . مخالفت شديد مردم در گوشه و کنار جهان قرار گرفت
ی اين عمل خود دالئل امنيتی را پيش ميکرد، اين در حاليست که سرحد مصر با غزه از امن ترين سرحدات مصر برا

حکومت مصر از تمام وسائل برای ارام ساختن افکار عمومی جهان و از جمله مصری های . محسوب ميگردد
بحرکت در اورده، توسط  سيد مخالف با سياست های دنباله حکومت مصر از اسرائيل دستگاههای دينی را نيز 

از سوی حکومت منسوب گرديده است، فتوای جواز چنين حصاری را به " ازهر"طنطاوی  که در مسند رهبری 
در حاليکه علمای زيادی اين ديوار کشی را شريک شدن در گرسنه . بيرون داد، که برای کمتر مسلمانی قابل قبول بود

قابل تذکر است که در همين فتره زمانی که غزه . دانسته انرا شرعا حرام گفتندنگه داشتن يکنيم ميليون انسان مظلوم 
در محاصره قرار گرفته و خصوصا بعد از شراکت مصر در اين حصار، به صدها  فلسطينی بخاطر نرسيدن ادويه 

اند، که مسئوليت الزم ، و يا اجازه نيافتن بعبور از بندر برای عالج، بخارج از غزه  جان هايشان را ازدست داده 
  .بر گردن محاصره کنندگان و همکاران شان قرار ميدهند) بيماران(مرگ اين مظلوم ترين قشر جامعه  بشری 

   
در محکوم کردن اين حصار پوالدين که شايد در تاريخ معاصر نمونه نداشته باشد، نه تنها مردم غزه بلکه تمام انانيکه 

د چنانچه احتجاجاتی در اکناف جهان بر عليه محاصره غزه که عده يی انرا به کرامت بشری احترام دارند شريک شدن
اعتبار يکی از بزرگترين کشور های . نام گذاری کرده اند صورت گرفت" بزرگترين زندان دسته جمعی در دنيا"بنام 

هلوی اين موقف گيری حکومت مصری در پ. عربی و اسالمی بخاطر شراکتش در اين محاصره سخت خدشه دار شد
مواقف ديگری که برخالف توقع ، در ضديت با منافع جمعی عربی قرار ميگيرد از شأن و وزن اين کشور در ميان 

  .کشورهای عربی و اسالمی ميکاهد
بار ديگر، حکام فلسطينی در بخش کرانه غربی رود اردن که توسط سازمان فتح  اداره ميشود، در تضاد با مردم غزه 

  . يوارکشی به دور غزه دفاع کردندقرار گرفته، از اين د
چنانچه محمود عباس و حکومت فتح در کرانه غربی رود اردن بشمول حکومت مصر متهم اند به اينکه ايشان از 
اسرائيل خواسته اند تا تبادله صدها فلسطينی اسير در زندان های اسرائيلی را درمقابل سرباز اسرائيلی به بهانه اينکه 

انان به اسرائيلی ها وعده کرده اند که سرباز . ن مردم فلسطين زيادتر خواهد شد بتعويق اندازندمحبوبيت حماس در بي
  .اسيرشان را به قيمت کمتری دوباره به اسرائيل از دست حماس  مسترد نمايند

   
پيامهايی مردم غزه با کمال ناباوری به قساوت برادران خونی خود، نسبت بخودشان مينگرند، از همين رو مردم غزه  

با تذکر اين مطلب که قبل از تسلط انگليس ها و . بسوی قاهره ميفرستند که از انجام بد اين عمل انهارا گوشزد ميدارند
  .سپس اسرائيليها بر فلسطين، غزه واليتی بود مربوط بمصر



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ان مسلمان خود که در تمام مصائب در کنار برادر" مانويل مسلم"ان کليسای کاتوليک در غزه کشيش يکی از رهبر
" در غزه قرار داشته ضمن محکوم کردن محاصره غزه توسط مصريان ، در صحبتی که از طريق کانال تلويزيونی 

اگر قرار باشد که مردم غزه در بند کشيده شوند و تمام راههای شان مسدود گردد، : پخش شد اظهار داشت " حوار
اين مخرج هرگز بسوی اسرائيل نخواهد بود بلکه بسوی  مردم غزه قهرًا برای خود مخرجی خواهند جست و لی 

مصر خواهد بود و مردم غزه ترجيح خواهند داد تا خونشان در خاک عربی ريخته، و جسدشان در خاک عربی باشد 
  .تا در خاک اسرائيل

د برادرش آيا ميشود  برادر، بنمايندگی از ديگران در مقابل منافع ناچيزی، جال: و به اين صورت ميتوان پرسيد
  ، !گردد؟
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