
بیستویکسالپیشپیماناسلودرمیانکبکبهودبدبهرسانههایگروهیبی��نس�ازمانازادیبخ�ش
فلسطینودولتاسرائیل،تحتفشاردولتآمریکامنعقدشد.بانوشتهش��دنق��رارداد،ع��دهزی��ادی،از
جملهدرجناحچپ،ازآنبگرمیاستقبالنمودند.چندسالپسازاولینانتفاضهاینامیدبوجودآمد
کهممکناستکلفدرهمپیچیدهفلسطینرابتوانازطریقصلحامیزحلنم��ود.اگ��رچ��هدرهم��ان
متفاوتیموردانتقادق��رار زمان،اینقراردادازسویجناحهایمختلفسیاسیومذهبیبهدلیلکامل 
گرفت،امابااینوجود،اندردلهمهصلحجویانجهانب��ارقهایازامی��دایج��ادک��رد.ام��روزباگذش��ت
هیچک��س سالها،جنگهایمکرربینطرفینکههمیشهبافجایعب��زرگانس�انیهم��راهاس�ت،تقریب��ا 

چنینامیدیرادیگربخودراهنمیدهد.
منازعهفلسطین-اسرائیلبرایهمهطیفچپ،ازلیبرالگرفتهتارادیکال،هیچگاهمسألهاسانینبوده
است.جداازاینکه،ایندرگیرییکیازطولنیتریننزاعهایدوسدهگذش��تهب��ودهاس��ت،ازآنج��اک��ه
یکمسألهمربوطبهعدالتمحسوبمیش�ود،طرف��داریازی��کجن��احوی�ای��کراهح��لک�ارس��ادهای
نیست.بارسنگینموضعگیریدرموردسیاس��تهایج��اریوراهحله��ایموج��ود،بس��یارس��نگینتر
استچراکه،چپخصوصاغربی،بخاطرفجایعومصیبتهاییکهگریب��انگیریهودی��اندرط��یجن��گ
دومجهانیگشت،وعدهایبهحقخودرادراینموردمس��تقیموی��اغی��رمس��تقیمگناهک��اراحس��اس
میکنند،نمیخواهنداشتباهاتگذشتهراتکرارکنند.چ��پایران��ینی��زچنی��نب�اریرابخ��اطرموض�ع
خصمانهسیاسترسمیایراننسبتبهیهودیانونیزمنازعاتسیاسیای���ران-اسرائیل،ب��ردوش کامل 

خوداحساسمیکند.
درطیس�الهایس��ال،معض��لفلسطین-اس���رائیل،ح��ولدوراهح��لم��وردبح�ثق��رارگرفت��هاس��ت،
استراتژییککشوریویادوکشوری.هرکدامازاینچارههامشکلتخاصخودراداشتهوطرفداران
درپش��تچ��اره متفاوتیرادنبالمیکنن��د.مثل  هرکدامازایناستراتژیها،نقطهعزیمتوپایانکامل 
یککشوری،جناحراستاسرائیلکهطرفدارپاکسازیقومیاس��ت،م��ذهبیونرادیک��الفلس��طینی(و
نیزسیاسترسمیایران)کهخواه��انن��ابودیاس��رائیلمیباش��ندوبخش��یازچپگرای��انولیبراله��ای
اسرائیلیوفلسطینی،کهبدنبالیکحکومتسکولردرکلفلسطینمیباشند،قرارمیگیرند.پیم��ان
اسلو،استراتژیدوکشوریراتثبیتنمودهوموفقشدطرفداراناستراتژییککشوریراتاحدزی��ادی
ازصحنهخارجنماید.امروزبابهگلنشستنکش��تیاس��لو،رج��وعب��های��ندوراهح��لمختل��ف،مزای��او
مشکلتانها،ضروریبنظرمیرسد.هرچن��دواض��حوم��برهناس�تک��هام��روزپ��ذیرشه��رچ�ارهای،
فرسنگهاازواقعیتدهشتناکروزمرهفلسطینیانواسرائیلیهافاص��لهدارد.دریچهه��ادرط��یچن��د



مقاله،بهاینراهحلهاوپیماناسلوازدیدگاهچپمیپردازد.لزمبهت��ذکرنیس��تک��هدرجای��ننظ��رات
فقطبهمنظورآشناییبازوایایگوناگوناینراهحلها،ونهحمایتازیکراهحلخاصمیباشد.

دراولینمقالهآدمهانیهبهتحلیلطبقاتیپیماناسلومیپردازد.درحالحاضرویدردانش��گاهلن��دن
بهعنوانمدرسارشددرمطالعاتتوسعهمشغولبهکارمیباشد.

توهم اسلو

نوشته: آدم هانیه

برگردان:رضاجاسکی

۴۸۲۶تعدادکلمات:

نوشتهشدهاست]مصادفبابیستمینسالگردامض��ایپیم��اناس��لو۲۰۱۳امسال[اینمقالهدرسال
بینسازمانرهاییبخشفلسطین(ساف)ودولتاسرائیلاست.پیماناسلوکهرسمابهعنواناعلمیه
اصولتنظیماتحکومتخودگردانموقتشناختهمیشود،بصورتمحکمیدرپناهچارچوبچارهدو
کش��وریق��رارداش��ت،ومن��ادی«پای��اندادنب��هدههه��اروی��اروییودرگی��ری»،ب��هرس��میتش��ناختن
«مشروعیتمتقابلوحقوقسیاسی»،وهدفدستیابیب��ه«همزیس��تیمس��المتامیزوع��زتوامنی��ت

متقابلو..استقراریکصلحعادلنه،پایداروجامع»بود.

حامیانآنادعامیکردندکهبنابرپیماناسلو،اسرائیلبهتدریجکن��ترلمن��اطقکران��هب��اختریون��وار
غزهرارهانموده،وتشکیلتتازهتاس��یسخ��ودگردانفلس��طیندرنه��ایتف��رمی��کدول��تمس��تقلرا
خواهدگرفت.روندمذاکراتوموافقتنامههایبعدیبینسازمانازادیبخشفلس��طینواس��رائیل،در
عوضراهرابرایشرایطفعلیدرکرانهباختریونوارغزهبازکرد.تش��کیلتخ��ودگردانفلس��طین،ک��ه

 میلیونفلسطینیدرکرانهباختریحکومتمیکن��د،معم��ارکلی��دیاس��تراتژی۲,۶هماکنونبرتقریبا 
سیاسیفلسطینگشتهاست.نهادهایآنبخاطرپیم��اناس��لومش��روعیتبینالملل��یدارن��د،وه��دف
اعلمشدهآن«ایجادیکدولتمستقلفلسطینی»درهمانچارچوباستوارمیماند.درخواستهای
لینقطعیبرایبازگشتبهمذاکرات-کههرروزتوسطرهبراناروپاییوآمریکاییتکرارمیشود-وگوش

،صورتمیگیرد.۱۹۹۳دادنبهاصولبناشدهدرسپتامبر



ادام��هاش��غال امروزهبعدازدودهه،اینامررایج��یاس��تک��هپیم��اناس��لوب�ات��وجهب��هواقعی��تج��اری 
اسرائیل،بهعنوانیک«شکست»توصیفشود.مشکلاینارزیابیایناستکهاهدافبی��انش��دهدر
پیماناسلورابااهدافواقعیآنقاطیمیکند.ازمنظردولتاسرائیل،هدفپیماناسلوپایاناشغال
کرانهباختریونوارغزه،ویارسیدگیبهمسائلماهویسلبم��الکیتفلس��طیننب��ود،بلک��هچی��زیب��ا
عملکردیبیشتربود.باایجاداینتصورکهمذاکراتبهنوعی«صلح»ختمخواهدشد،اس��رائیلق��ادر

بهارائهنیاتخودبهعنوانیکشریکونهیکدشمنحاکمیتفلسطینگشت.

براساساینبرداشت،دولتاسرائیلازاسلوبهعنوانبرگانجیربرایپوشاندنتثبیتوتعمیقکنترل
بک�ارگرفت��هش�د،۱۹۶۷خودبرزندگیفلسطینیها،باهمانمکانیزمهاییکهازاغ�ازاش�غالدرس�ال

استفادهکرد.احداثشهرکها،محدودیتدرترددفلسطینیها،حبسهزاراننفر،وتسلطبرمرزه��او
زندگیاقتصادی:همهاینهاباهم،شکلیکسیستمکنترلپیچیدهرابخودگرفتند.ممکناستیک
چهرهفلسطینیریاستامورروزمرهفلس��طینیهارابعه��دهداش��تهباش��د،ام��اق��درتنه��اییدردس��ت

میلیوننفردریکمحاصرهتنگ۱,۷اسرائیلیهاباقیاست.اینساختاردرنوارغزه-جاییکهبیشاز
کالومردمکهعمدتاتوس��طاس��رائیلیهادیکت��همیش��ود،حب��سشدهاند-ب���هاوجخ��ود ورودوخروج 
رسیدهاست.پیماناسلویکاثرخطرناکسیاسینیزداشت.باکاهشمبارزهسیاسیفلس��طینیانب��ه
فراین��دمب��ادلهک��البی��نباریکهه��ایکش��وردرکران��هب��اختریون��وارغ��زه،اس��لوازنظ��رای��دئولوژیکی
بخشهاینهچندانناچیزیازجنبشسیاسیفلسطینراخل��عس��لحنم��ودک��هازادام��همق��اومتدر
مقابلاستعمارگریاسرائیلحمایتمیکردوبهدنبالتحققآرمانهایفلسطینیانبود.مهمترینای��ن

۱۹۴۸آرمانها،حقبازگشتمه��اجرینفلس��طینیب��هخ��انهوس��رزمینپ��دریخ��ودک��هازآندرس��ال
اخراجشدند،بود.اسلوباعثآنگشتکهایناهدافبنظرخیالیوغیرواقعیرسند،ویکعملگرایی
کاذبراطبیعیجلوهدهدتااینکه،درعوضبهریشههایبنیادیمهاجرتفلسطینیانبپردازد.خ��ارج
ازفلسطین،پیماناسلوهمبستگیگستردهوهمدردیبامبارزهفلسطینیانکهدرطیس��الهابع��داز
اولی��نانتفاض��هبوج��ودآم��دهب��ود،راتض��عیفنم��ودودرع��وضایم��انب��هم��ذاکرات،تح��تره��بری
حکومتهایغربی،جایگزینحمایتجمعیمردمیشد.بیشازیکدههطولخواهدکشیدتااینک��ه

جنبشهایهمبستگیخودرادوبارهبازسازینمایند.

پیماناسلوهمانقدرکهجنبشفلسطینراتض��عیفنم�ود،م�وجبتق�ویتموض�عمنطقهایاس��رائیل
گشت.درکگمراهکنندهازاینکهآنمنجربهصلحخواهدشد،بهحکومتهایعرب،بهره��بریاردنو



مصراجازهدادتاروابطاقتصادیوسیاسیبااسرائیلتحتنظارتآمریکاواروپارابهآغوشبکش��ند.از
ب��الغ۱۹۹۴ت��ا۱۹۴۸اینرو،اسرائیلقادرگشتتاخودراازبایکوتاعراب،کهمخارجانباشتیآناز

میلیارددلربرآوردشدهاست،رهاسازد.حتیقابلتوجهتر،هنگامیکهاسرائیلموردقبولواقع۴۰بر
شد،ش�رکتهایبینالملل�یب�دونت��رسازجل�بتحری�مث�انویازس�ویش�رکایتج�اریع�ربخ�ود،
توانستنددراقتصاداسرائیلسرمایهگذاریکنند.درهمهایناشکال،پیماناسلوخودرابهعنوانیک
ابزارایدهالبرایتحکیمکنترلاسرائیلبرفلسطینیانوبهطورهمزمان،تق��ویتم��وقعیتاس��رائیلدر
خاورمیانهبازتر،نشانداد.هیچگونهتضادیبین«فرایندصلح»وتعمیقاستعمار-اولیبطوم��داومدر

جهتمیسرکردندومیعملمیکرد-وجودنداشت.

شایستهاستبهخ��اطرداش��تهباش��یمک��هدرمی��انغوع��ایهلهل��هبینالملل��یب��رایپیم��اناس���لو-که
برجستهترینان،مراسماعطایجایزهصلحنوبلبودکهبط��ورمش��ترکب��هاس��حاقرابی��ننخس��توزی��ر
اسرائیل،شیمونپرزوزیرخارجهاس��رائیلویاس��رعرف�اتره��برس��ازمانازادیبخ��شفلس�طیندرس�ال

دادهشد-تعدادانگشتشماریازنداهایهوشیارانهنیزوجودداشتندکهوض��عیتام��روزم��ارا۱۹۹۴
پیشبینیکردند.قابلتوجهاینکه،ادواردسعیدیکیازکسانیبودکهقویابرعلیهقرداداس��لونوش��ت،
یاسرعرفاتازهمهبخاطرتعلیقبسیاری تشکر  تحقیرامیز  «افتضاح  اواظهارنمودکهامضایآننمایش 
نمایشبیلکلینتون،کهشبیهیکامپراتوررومیقرنبیس��تم،دو ازحقوقمردمخود،وجللاحمقانه 
شاهنوکرراطیمراسمآشتیوکرنشرهبریمیکرد»،بود.سعید،ب�اتوص�یفپیم��انب��هعن��وان«اب��زار
تسلیمفلسطین،یکورس�ایفلس��طینی»مت��ذکرش�دک��ه«س��ازمانازادیبخ�شفلس�طینمیتوان��دب��ه
«مجریاس��رائیل»تب��دیلش�ودوب��هاس��رائیلب��رایتعمی��قتس�لطاقتص��ادیوسیاس��یانب��رمن�اطق
فلسطینیوتحکیمیک«دولتوابستهدائمی»کمککند.درحالیکهتحلیلهاییش��بیهب��هس��عیداز
اینجهتمهمهستندکهب��هس�ادگیی�اداورپیش��گوییقاب��لت��وجهانهاس�توب��هعن��واننقط��همقاب��ل
سابقهتاریخیعم��لمیکنن��د،آنه��ابهخص��وصازای��نجه��تمه��مهس��تندک��ه دائمی  اسطورهسازی 

تمامرهبرانجهانهمچنانبهیک«روندصلح»واهیسوگندوفادارییادمیکنند. امروزهتقریبا 

یکسئوالکهاغلبدرانالیزهایپیماناسلوواستراتژیدودولتیبیپاسخمیماندایناس��تک��هچ��را
رهبریفلسطینکهمقرآندرکرانهباختریاست،چنی��نمی��لوعلقهایب��ههمدس��تیب��اای��نپ��روژه
تک��رارمک��رراتاست-چی���زیش��بیهب��ه«ره��بری نشانداد.دربسیاریازموارد،توض��یحآنک��هاساس��ا 
فلسطینبهخاطرآنکهرهبرانض��عیفیداش��ت،تص��میماتب�دیاتخ�اذک�رد».اغل��باوق�ات،انگش��ت



متوجهفساد،یامشکلتزمینهبینالمللیکهگزینههایقابلدسترسرامحدودمیکردند،میگردد.

آنچ��هک��های��نن��وعتوض��یحاتفرام��وشمیکنن��دی��کواقعی��تناپوش��یدهوص��ریحاس��ت:برخ��یاز
فلسطینیهاسهمبزرگیدرتداوموضعموجوددارند.درطیدودههگذشته،تکام��لق��وانیناس��رائیلی
تغییراتعمیقیدرطبیعتجامعهفلسطینیایج�ادنم�ودهاس��ت.ای��نتغیی��راتک��هدرکران��هب�اختری
متمرکزشدهاست،یکپایهاجتماعیراپرورشدادهاستکهازخطسیرسیاسیره��بریفلس��طیندر
اش��تیاقشب��رایچشمپوش��یازحق��وقفلس��طینیهادرازایگنجانی��دهش��دندرس��اختاراس��تعمار
شهرکنشیناناسرائیلی،حمایتمیکند.این،آنفرایندتحولاجتماعی-اقتص���ادیاس��تک��هتس��لیم
رهبریفلسطینبهپیماناسلوراتوضیحمیدهد،وآننیازبهتغیی��ررادیک��النس��بتب��هاس��تراتژیدو-

کشوریراخاطرنشانمیسازد.

پایگاه اجتماعی پیمان اسلو و استراتژی دوکشوری
درنهایتافشایرونداسلوبرپایهساختاراشغالیکهتوسطاسرائیلدردهههایقبلبناشدهبود،ف��رم
گرفت.درطیاینمدت،حکومتاسرائیلیککمپینسیستماتیکبرایمصادرهزمینهایفلسطینی

ازآنجاراندهشدند،رابراهانداخت.۱۹۶۷وساختشهرکهادرمناطقیکهفلسطینیاندرطیجنگ
نمای��ان) ۱۹۸۱)وطرحشارون(۱۹۶۷منطقساختشهرکهادربرنامهاستراتژیکعمده،طرحالون(

میشود.هردواینطرحها،شهرکهایاسرائیلیرابی��نمراک��زعم��دهجمعی��تفلس��طینیودرب�الی
سفرههایآبیوزمینهایکشاورزیحاصلخیز،درنظرمیگرفتند.درنهایتیکشبکهج��ادهمخت�ص
اسرائیلیانمیبایستاینشهرکهارابیکدیگرونیزشهرهایاسرائیلیخ��ارجازکران��هب��اختریمتص��ل
کند.بدینترتیب،اسرائیلمیتوانستمنابعوسرزمینهاراتصرفکند،مناطقفلسطینیراازیکدیگر

د.ع��دمتق�ارننمای�� خالیجداکند،وازمسئولیتمستقیمنسبتبهمردمفلسطینتاجایممکنشانه
ک��هخط��وطش��کلگیریدول��تب��ودکنترلاسرائیلیوفلسطینیبرزمین،منابع،واقتصادبدانمعن��ی

فلسطینکاملبرپایهطرحاسرائیلبود.
درطیدودههاولاشغال،همراهبامحدودیتهاینظامیبرتحرککش��اورزانفلس��طینیودسترس��ی

د انانبهآبومنابعدیگر،امواجگستردهمص��ادرهوشهرکس��ازی،م��الکیتزمی��نوحالته��ایبازتولی��
،مقدارزمینهایکشاورزیفلس��طینی۱۹۷۴تاسال۱۹۶۷فلسطینیانمتحولشد.ازسالی اجتماع



یکسومکاهشیافت.مصادرهزمیندردرهاردنتوس��طشهرکنش��ینان درکرانهباختریباندازهتقریبا 
گش��ت.خ��ارج%ازتمامزمینهایتحتابیاریازدستانفلس��طینیان۸۷اسرائیلیبهمعنایآنبودکه

دستوراتنظامیحفرچاههایجدی��دراب��رایاه��دافکش��اورزیممن��وعنم��ودوبط��ورکلیمص��رفآب
د،درحالیکهشهرکنشیناناسرائیلیتشویقبهاستفادهآبموردنیاز،کرتوسطفلسطینیانرامحدود

،شدند.دلخواهبهاندازه
فقیرتر-عمدتاجوانان-ازمناطقروستایین بااستفادهازاینتخریبعمدیبخشکشاورزی،فلسطینیا

،۱۹۷۰ند.درس��الگش��تآوارهشدهوجذبک��اردربخشه��ایس��اختمانیوکش��اورزیدروناس��رائیل
،ن��د%نیرویکارفلسطینیکهدرکران��هب��اختریمش��غولب��هک��اربود۴۰بخشکشاورزیشاملبیشاز

%تنزلیافت.سهمبخشکش��اورزیفلس��طینازتولی��د۲۶،اینارقامبهفقط۱۹۸۷.درسالگشتمی
%کاهشیافت.۱۶%به۳۵از۱۹۹۱و۱۹۷۰ناخالصداخلی،درطیسالهایبین

درچارچوبتثبیتشدهتوسطپیماناسلو،اسرائیلبطوریکپارچهایاینتغییراتدرکران��هب��اختریرا
دریکسیستمجامعکنترلتلفیقنمود.سرزمینهایفلسطینبتدریجبهیکسرهمبندیازمناطقاز
همجدا،باس��هکپ��هاص��لیدرش��مال،مرک��زوجن��وبکران��هب��اختریک��هازیک��دیگرتوس��طبلوکه��ای

،تقسیمشدند.بهحکومتخودگردانفلسطینض��مانتاس��تقللمح��دودندشهرکنشینجدامیگشت
فلسطینیهازندگیمیکردند(بهاصطلحمناطقآوب)اعطاشد،ام��انیروه��ایعمدتادرمناطقیکه

.ه��رگ��ونهاورن��دازمسافرتبیناینمناطقجلوگیریبعم��لندنظامیاسرائیلدرهرزمانیمیتوانست
تحرکبینمناطقآوب،وهمچنینتعیینحقوقاقامتدراینمناطق،تحتکنترلمقاماتاسرائیلی
بود.اسرائیلنیزاکثرقریببهاتقاقسفرههایآبی،منابعزیرزمینی،وتمامحریمهایه��واییدرکران��ه
ب��اختریراکن��ترلمینم��ود.بن��ابراینفلس��طینیانب��رایت��أمینآبوان��رژیخ��ودتکی��هب��راس��رائیلیان

مینمودند.
حولرواب��طبی��ن۱۹۹۴پاریسدرسالمقاولهنامهکنترلکاملاسرائیلبرتماممرزهایخارجی،کهدر

حکومتخودگردانفلسطینواسرائیلتدوینشدهبود،بدانمعنیبودکهبهاقتصادفلس��طینامک��ان
پاریسب��هاس��رائیلای��نامک��انرامقاولهنامهتوسعههدفمندروابطتجاریبایککشورثالترانمیداد.

میدادکهحرفآخررادرموردوارداتوصادراتمجازحکومتخودگردانبزند.ازاینروکرانهباختری
%درصدتولی��دناخ��الص۸۰%تا۷۰ونوارغزهبهشدتوابستهبهوارداتکال،باوارداتکلکهدرحدود

%ازکلوارداتبهکرانه۷۴،دفترمرکزیآمارفلسطینتخمینزدکه۲۰۰۵داخلیبود،شدند.درسال
اینمن��اطقب��همقص��دت %کلصادرا۸۸باختریونوارغزهازاسرائیلسرچشمهمیگیرد،درحالیکه



اسرائیلبود.
متکیبهجری��انکمکه��اووامه��ای حکومتخودگردانبدونداشتنهیچپایهواقعیاقتصادی،کامل 

%ازک��ل۲۰۰۰،۶۰و۱۹۹۵تحتکنترلاسرائیلقرارداشت،بود.بی��نس��الهایبازهمخارجی،که
درآمدحکومتخودگردان،ازمالیاتهایغیرمس��تقیمیکس�بمیش�دک�هتوس�طدول�تاس��رائیلب��ه
خ��اطرورودکاله��ایواردات��یازخ��ارجوب��همقص��دمن��اطقاش��غالیب��ودجم��عاوریمیگش��ت.ای��ن
مالیاتهاابتداتوسطدولتاسرائیلجمعاوریشدهوسپسطبقفرایندیکهدرمق��اولهن��امهپ��اریس

منب��عدیگ��ردرآم��داص��لیمیگشتند.مشخصشدهاست،بهطورماهانهبهحکومتخودگردانمنتقل
حکومتخودگردان،کمکهاوپرداختهایخارجیایالتمتحده،اروپا،ودولتهایع��ربمیباش��د.

شدهبرمبنایدرص�ددرآم��دناخ�الصمل�ینش�انمیده�دک��هکران��هاندازهگیریالبته،ارقامکمکها،
باختریونوارغزه،ازوابستهترینمناطقدنیابهکمکهایخارجیهستند.

تغییر ساختار نیروی کار
اینسیستمکنترلباعثدوتغییرعمدهدرساختاراجتماعی-اقتصادیجامعهفلسطینگش���ت.اولین
تغییرمربوطبهماهیتنیرویکارفلسطینیاست،کهبطورفزایندهایمانندشیرآبیگشتک��همیش��د

،۱۹۹۳بنابروضعیتسیاسیواقتصادیونیازسرمایهاسرائیلیآنرابازوبستهک��رد.درابت��دایس��ال
اسرائیلآگاهانهدرجهتجایگزینیکاهشروزانهنی��رویک��ارفلس��طینیازکران��هب��اختریب��اک��ارگران
آسیاییواروپایشرقیحرکتکرد.اینجایگزینیتاحدیبخشاباکاهشاهمیتبخ��شس��اختمانیو
کشاورزی،ازآنجاکهاقتصاداسرائیلازاینبخشهابهسویبخشهایمربوطبهصنایعب��اتکنول��وژی

تغییرجهتداد،همراهگشت.۱۹۹۰دردههمالیبالوسرمایه
%نی��روی۳۳ک��ارگر(۱۱۶۰۰۰،میزاناشتغالفلسطینیاندراسرائیلاز۱۹۹۶و۱۹۹۲بینسالهای

%نیرویکارفلسطین)تنزلیافت.درآمدحاصلهازکاردراسرائیل،از۶نفر(۲۸۱۰۰کارفلسطینی)به
س�قوطک���رد.بینس�الهای۱۹۹۶%درس�ال۶ب��ه۱۹۹۲%ازتولیدناخالصملیفلسطیندرسال۲۵

،یکچرخشصعودیدراقتصاداس��رائیلمنج��رب��هآنش�دک��هتع��دادمطل��قک��ارگران۱۹۹۹و۱۹۹۷
ب�هس�طحس�الهایقب�لاز برس�د،ام�انس�بتنی��رویک�ارفلس��طینیدرح�ال۱۹۹۳فلسطینیتقریبا 

نیمیازآنچهکهیکدههپیشتربود،گشت. اشتغالدرداخلاسرائیل،تقریبا 



فلسطینیانب�هج�ایاش�تغالدرداخ�لاس��رائیل،ب�هط�ورفزاین��دهایوابس��تهب��هاش�تغالدرحک��ومت
خودگردان،یاپولیکهتوسطحکومتخودگردانبهخانوادهزندانیان،شهیدان،یامحتاج��انپرداخ��ت

یکچهارمکلاشتغالدرکرانهب��اختریون��وارغ��زهدرکردمی ،گشتند.اشتغالدربخشدولتیتقریبا 
دوبرابرسطح۲۰۰۰سال بیشازنیم��یازهزینهه��ایحک��ومت؛۱۹۹۶راتشکیلمیداد،یعنیتقریبا 

خودگردانصرفدستمزدکارگرانبخشدولتیگشت.بخشخصوصی،بویژهدرزمینهخدمات،تأمین
بودن��د-کنندهاشتغالقابلتوجهیبود.تماماینها،عمدتامتعلقبهکسبوکاره��ایکوچ��کف��امیلی

نف��رکارمن��ددارد-ک��هن��تیجهدهه��اس�السیاس��ت۱۰%بخشخصوصیفلس��طینکم��تراز۹۰ازبیش
تحولزداییاسرائیلیاست.

سرمایه و حکومت خودگردان
درکناروابستگیفزایندهخانوادههایفلسطینیبهی��ااش��تغالوی��اپرداخته��ایحک��ومتخ��ودگردان
فلس��طین،دومی��نویژگ��یمه��متح��ولاجتم���اعی-اقتصادیکران��هب��اختریمرب��وطب��هم��اهیتطبق��ه
سرمایهدارفلسطینبود.درشرایطتولیدمحلیض�عیفووابس��تگیش�دیدب��هوارداتوجری�انس�رمایه

ب��اختریازص��عنتمحل��یریش��هکران��هخ��ارجی،ق��درتاقتص��ادیطبق��هس��رمایهدارفلس��طینیدر
نزدیکیبهحکومتخودگردانبهمث��ابهمج��رایاص��لیورودیس��رمایهریشهدرنمیگرفت،بلکهبیشتر

ت.درطیسالهایپیماناسلو،ای��نطبق��هازطری��قادغ��امس�هگ��روهمتم��ایزاجتم��اعیداشخارجی
ازبورژوازیفلسطینیکهب��هکش��ورهایح��وزهخلی��جف��ارس بوجودامد:سرمایهداران«بازگشته»،اکثرا 
مهاجرتکردهبودندوروابطمحکمیباحکومتنوبنیادفلسطینداش��تند؛خانوادهه�اواف�رادیک��هدر

زمین��دارانب��زرگدورهقب��لاز ،ب��ویژهدر۱۹۶۷طولتاریخجامعهفلسطینراتحتسلطهداشته،اکثرا 
مناطقشمالیکرانهباختری؛وآنهاییکهموفقبهجمعاوریثروتازطریقموقعیتخ��ودب��هعن��وان

طرفینگفتگودرسالهایبعدازاشغال،گشتهبودند.
هدرحالیکهاعضایاینسهگروهبطورقابلتوجهیدرهمت��داخلمینماین��د،اولی�نگ��روهان��انب�ویژ

اهمیتزیادیبرایماهیتدولتوشکلگیریطبقهدرکرانهباختریداشت.جریانهایم��الیخلی��ج
؛بودن��دفارسمدتهایمدیدینقشمهمیدراعتداللبهرادیکالناسیونالیسمفلسطینیبازیکرده

اماترکیبانانباپروسهدولتس�ازیاس��لو،بط�وررادیک�الیگرای��شدولتیس�ازیوب��وروکراتیزهش�دن



درخودپروژهملیفلسطینراتعمیقنمود.
ب��هق��ادرسرمایهدار،بخاطرارتباطوی��ژهخ��ودب��احک��ومتخ��ودگردانهاینپیکربندیازطبقهسهگان

بهرشدانانازطریقاعطایانحصارکالهاییچ��ونبودند؛حکومتخودگردان دجلبثروتبسویخو
سیمان،نفت،ارد،فولد،وسیگار؛دادنحقوقانحصاریتوزیعومعافیتگمرکی؛حقانحصاریتوزیع
کالدرکرانهباختریونوارغزه؛وتوزیعزمینهایدولتیباارزشیکم��ترارارزشواقع��یان��ان؛کم��ک
کرد.علوهبرایناشکالکمکدولتیبهانباشتسرمایه،بیشترسرمایهایک��هازج��انباهداکنن��دگان
خ��ارجیدرط��یس��الهایپیم��اناس��لوواردکران��هب��اختریگش���ت-ایجادزی��رس��اخت،پروژهه��ای
ساختمانیجدید،توسعهکشاورزیوگردشگردی-نیزبهطورمعمولبهاینطبقهجدی��دس��رمایهدارب��ه

وصلمیشد.شکلی
دربسترتابعیتکاملحکومتخودگردان،همیشهقدرتانباشتوابستهب��هرض��ایتاس��رائیلب��ودودر
نتیجهیکهزینهسیاسیداشت-انطباقبااستعمارجاریوتسلیمبهاجرایان.پیماناسلونیزب��دان
معنیبودکهمولفههایکلی��دینخبگ��انفلسطینی-ثروتمن���دترینتج�ار،بوروکراس��یدول��تیحک��ومت
خودگردانوبقایایخودساف(سازمانازادیبخ��شفلس��طین)-من��افعمش��ترکیرادرپ��روژهسیاس��ی

بودن��د-جانبیمنطقیاینسیستمت محصول،اسرائیلتقسیمکنند.گسترشفراوانپارتیبازیوفساد
ب��ود.ب��هعب��ارتدیگ��ر،فس��ادنبقایفردیوابستهبهروابطشخصیباحک��ومتخ��ودگرا،یعنیاینکه

و۱۹۹۰سیستماتیکحکومتفلس�طینک��هاس��رائیلوحکومته��ایغرب��یبط�ورمنظ��مدردههه��ای
کهآنقدرتهاخودش�انتث��بیتبودتقبیحمیکردند،نتیجهاجتنابناپذیردرستآنسیستمی۲۰۰۰

نمودهبودند.

چرخش نئولیبرالی
درتش��کیلتخ��ودگردان،وشتغالایندوویژگیعمدهساختارطبقاتیفلسطین-نیرویکاروابستهبها

یکطبقهسرمایهدارپیوندخوردهب��احک��ومتاس��رائیلازطری��قنهاده��ایخ��ودحک��ومتخ��ودگردان-
ادام��ه۲۰۰۰همچنانب��هتعیی��نویژگیه��ایج��امعهفلس��طیندرکران��هب��اختریدرط��یاولی��نده��ه

،ای��نس��اختار،ب��اکران��ه۲۰۰۷میدهد.تقسیمکرانهباختریونوارغ��زهبی��نفت�حوحم��اسدرس�ال
باختریکهدرمعرضمحدودیتهایتحرکوکنترلاقتصادیپیچیدهتریقرارگرفت،راتقویتنمود.



بهطورهمزمان،غزهدرمسیرمتفاوتیتوسعهیافت،حکومتحماسمتکیبرسودحاصلهازتونلهای
تجاریوکمککشورهاییچونقطروعربستانسعودیگشت.

ص��ورتگرف��ت؛بااینحالدرسالهایاخیر،چرخشمهمیدرمسیراقتصادیحک��ومتخ��ودگردان
دریکبرنامهسختنئولیبرالیمحصورشدکهمبتنیب��رریاض��تبخ��شدول��تیوتشکیلتخودگردان

هدفادغامبیش��ترس��رمایهفلس��طینیواس��رائیلیدرمن��اطقدارایص��نعتوابس��تهب��هباتوسعهمدلی
.ایناستراتژیاقتصادیفقطدرجهتپیوندبیشترمنافعسرمایهفلسطینیباطرفه��ایبودصادرات

عم��لمقابلاسرائیلی،ایجادمسئولیتبرایاستعماراسرائیلدرهمهساختارهایاقتص��ادیفلس��طین
.اینمنجربهتولیدفزایندهسطحفقرورشدقطبیتثروتشدهاست.درکران��هب��اختری،تولی��دمیکند

،۲۰۱۰دلردرس��ال۱۹۰۰ب��هح��دود۲۰۰۷دلردرس��ال۱۴۰۰ناخ��الصداخل��یس��رانهواقع��یاز
درحدود %،ازجملهب��التریندر۲۰بالترینرشددرطییکدهه،رسید.همزمان،نرخبیکاریاساسا 

%ازفلس��طینیهایکران��ه۲۰جهان،ثابتماند.یکیازپیامدهاتعمیقسطحفقربود:درح��دودسطح
۲۰۱۰و۲۰۰۹دربی��نس��الهای،برایی��کخ��انوادهپن��جنف��رهروز،دلردر۱,67باختریباکمتراز

%۱۰،از۲۰۱۰فقر،مصرفثروتمندترینهادرس��الشدیدگذرانزندگیمیکردند.باوجوداینسطح
%کلمصرفافزایشیافت.۲۲,۵به

دراینشرایط،رشدبرپایهافزایشحی��رتاورهزینهه�ایقرض�یخ��دماتواملکومس��تغلتص�ورت
۲۰۱۰گرفتهاست.بنابرکنفرانسسازمانمللدرموردتوسعهوتجارت،بخشهتلورستوراندرسال

%تقلی��لی��افت.می��زانگس��تردهس��طح۶%رشدنم��ود.همزم��ان،تولی��د۳۶%ولیساختمانسازی۴۶
بدهیمبتنیبرمصرفدرآمارارائهشدهازسوینهادپولیفلسطین،نشانمیدهدکهبی��نس��الهای

دوبراب��رگش��ت.بخ�شعم��دهایازهزینهه��ایمص�رفی۲۰۱۰و۲۰۰۸ مقداراعتباراتبانکیتقریب��ا 
صرفاملکمس�کونی،خری�دخ�ودرو،ی�اکارته�ایاعتب��اریگش��تهاس�ت؛مق��دارب�دهیب��رایای�ن

%افزای�شی��افت.ای�ناش��کالمص�رف۲۴۵بهمیزانقابلت�وجه۲۰۱۱و۲۰۰۸بخشهابینسالهای
ایپیامدهایعمیقیبراینک��هم��ردمچگ��ونهب��رظرفی��تخ��ودب��ر،فردیوبدهیخانواریبهطوربالقوه

مبارزهاجتماعیوروابطشانباجامعهمینگرند،دارن���د.افرادب��اگرفت��اریفزاین��دهدرت��اررواب��طم��الی،
ب��هت��ااینک��هگرایشدارن��د،بسویبرآوردنیازهایخودازطریقبازار،معمولازطریققرضگرفتنپول،

مبتن��یب��ری مبارزهجمعیبرایحقوقاجتماعی،کشیدهشوند.ازاینرو،رش��دای��نرواب��طم��السمت
منجربهفردگراییجامعهفلسطینمیشود.اینامرتأثیرمحافظهکارانهایدرنیمهدومسالهای،بدهی

ن��دت��ااینک��هبود خ��ودداشتهاست،وبیشترمردمبیشترنگران«ثبات»وتواناییپرداخ��تب��دهی۲۰۰۰



امکانمقاومتمردمی.

خروج از بن بست؟
کوچهبنبستاستراتژیسیاسیفلسطینازمسألهطبق��هجداییناپ��ذیراس��ت.اس��تراتژیدوکش��وری

قاب��لت��وجهیازم��وقعیتبهرهمندرجدرپیماناسلومنجربهایجادیکطبقهاجتماعیشدهاستکه
موض��ععم��دهپیوندهایخویشباساختارهایاشغالمیبرد.ایندلیلازخوددرصدرروندمذاکراتو

جنبهمرکزیبازسازیمق��اومت سیاسیبیحالحکومتفلسطیناست،واینبدانمعنیاستکهلزوما 
فلسطینبایدمقابلهباموقعیتایننخبگانباشد.درطیچندسالگذشته،نشانههایدلگرمکنندهای

اقتص��ادیوخی��مش��رایطبخ�اطر ،ظه�ورجنبشه��ایاعتراض��یازجملهدراینزمینهوجودداشتهاند،
نقشحکومتخودگرداندرکمکبهانها،کهکرانهباختری هدفقراردادند.اماتازمانیکهراصراحتا 

احزابعمدهسیاسیفلسطینبهتابعنمودنمسائلطبقاتیبهخاطریکنیازمفروضوح��دتمل��ی،
ادامهمیدهند،برایاینجنبشهایافتننیرویکششعمیقترمشکلخواهدبود.

علوهبراین،تاریخدودههکش�ورنش�انمیده��دک�هم��دلاس��رائیلیسیاس�ت«بازه�اوکبوتره�ا»،ک��ه
آنچنانمحبوبپوششسرسریشرکتهایرس��انهایاس��توازص��میمقل�بتوس��طره��بریدرکران��ه

نادرستاست.زورتائیدباختری مامایضروری«مذاکراتصلح»بودهاس��ت.درواق��ع،،میشود،قطعا 
ت��دوینکن��ترلاس��رائیلازطری��ق،گسترششهرکنشینها،محدودیتتحرک،وت��داومق��درتنظ��امی

پیماناسلوراامکانپذیرساخت.ای��نب��همعن��یردتف��اوتاساس��یبی��ننیروه��ایمختل��فدراس��رائیل
اینباوراستکهایناختلفاتدریکخطقراردارندتااینک��هدارایتع��ارضتی��زیبیشترنیست؛بلکه

،کههم��هاستباشند.خشونتومذاکراتجنبههایمکملومتقابلتقویتیکپروژهمشترکسیاسی
اح��زاباص��لیدرآنس��هیمهس��تند،وه��ردودرکن��اره��مب��رایتعمی��قکن��ترلاس��رائیلب��رزن��دگی

اینواقعیتراتائیدکردهاند. فلسطینیانعملمیکنند.دودههگذشتهقویا 
خش�ونتوت��وهمم��ذاکراتب��هعن��وانی��ک امروزواقعیتکنترلاسرائیلنتیجهپروسهایاستکهلزوم��ا 

اس��رائیلح الترناتیوصلحامیزراترکیبمیکند.تقابلتندروهایجناحراستیبابهاصطلحاردوگ�اهص��ل
[اردوگ�اهدرجهتمبهموتاریککردنمرکزیتزوروکنترلاستعماریمندرجدربرنامهسیاس�یدوم�ی

عملمیکند.صلح]
دلیلایننیز،فرضیاتمشترکبینجناحهایراستوچپصهیونیستیاستکهحق��وقفلس�طینیها



رامیتوانندبهمسألهیکدولتدربخشیازسرزمینتاریخیاسرائیلتنزلدهند.واقعیتایناستکه
پروژهاصلیشصتوسهسالگذشتهاستعماردرفلسطین،تلشت��دریجیدولته��ایاس��رائیلب��رای

جداکردنآنه��اازوتقسیموشکستنمردمفلسطین،تلشبرایازبینبردنیکهویتملیمنسجم
یکدیگربودهاس��ت.ای��نفراین��دبوض��وحتوس��طدس��تههایمختل��ففلس��طینینش��اندادهمیش��وند:
پناهندگانیکهپراکندهدراردوگاههایمنطقهباقیمیمانند؛آنهاییکهدرکشورخودب��اقیماندن��دو

؛میبرند بسربعدترشهرونددولتاسرائیلشدند؛آنهاییکهدراستانهایمجزاشدهازکرانهباختری
.هم��های��نگروهه��ایمینماین��دوهماکنونآنهاییکهدرباریکههایکرانهباختریونوارغ��زهزن��دگی

ملتفلسطینراتشکیلمیدهند،اماانکاروحدتآنهامنط��قاص��لیاس��تعماراززم��انقب��لاز،مردم
بودهاست.همچپوهمراستصهیونیسمبهاینمنطقاعتقادداشته،وبط��ورهماهن��گب��رای۱۹۴۸

تقلیل«مسئله»فلسطینبهقطعاتمجزاییکملتبهعنوانیککل،عملکردهاند.اینمنطقنی��زاز
«چارهدوکشوری»تجسمدرموردصمیمقلبتوسطحکومتفلسطینپذیرفتهشدهودرچشماندازآن

مییابد.
آن��ینیس�تک�هفلس�طینمیبایس�تامی��دناشپیماناسلوممکناستکهمردهباشد،اماجسدمتعف

کهشکس��تنه��ویتاستاحیایانراداشتهباشد.انچهکهلزماستیکجهتگیریسیاسیجدید
فلس��طینیدرمن��اطقپراکن��دهجفرافی��اییراردمیکن��د.دلگ��رمکنن��دهخواه��دب��ودک��هفراخ��وان
دستهجمعیبراییکجهتگیریمجدددراستراتژیفلس�طین،ب��راس�اسی��کدول�تواح��ددرهم��ه
فلسطینتاریخیصورتگیرد.نتیجهآنبهتنهاییازطریقتلشهایفلسطینیانکسبنخواهدش��د.

اسرائیلباایالتمتحدهوموقعیتآنبهمثابهیکیازارکاناصلیق��درتممتازرابطهباید نآنهمچنی
.ام�ااس��تراتژیی��ککش�وریچش��ماندازیرارابهچالشاشکارتریکشاند خاورمیانه،ایالتمتحدهدر

برایفلسطینترسیممیکندکهوحدتضروریتمامبخشهایمردمفلسطین،ب��دوندرنظ��رگرفت��ن
راتائی��دمیکن��د.آنهمچنی��نراه��یاس�تب��رایدسترس��یب��هم�ردماس��رائیلک��ه،مک��انجغرافی��ایی

صهیونیزمواستعمارراردکردهوامیدبهاجتماعایندهایدارندکهدرآنتبعیضبراساسه��ویتمل��ی
صورتنمیگیرد،ودرآنهمهب��دوندرنظ��رگرفت��نم��ذهبی��اق��ومیتمیتوانن��دزن��دگیکنن��د.ای��ن

چشماندازاستکهمیتواندراهدستیابیبهصلحوعدالتراارائهکند.

 ۲۰۱۳برگرفتهازنشریهژاکوبین،شمارهده،سال
Adam Hanieh, The Oslo illusion, Jacobin no 10, spring 2013
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