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   ١٨-یطاني شیباز

  ن و حماسياخوان المسلم
  ليه چتر اسرائیر سایز

   فروزنده فرزاد-ترجمه
  

دار و ی، پا١٩٧٠ ی دهه ین سالهاي واپسیچگاه به اندازه يانه، هيکا در خاورمیت آمريموقع
بخش یز سازمان آزادي و نیبيه، لیتنها چند کشور عراق، سور.  کردیجلوه نمنان بخش ياطم
 یه یرونسبت به آنها االت متحده یرون بودند و ايکا بید آمری نو پدیامپراتورره یدان از يفلسط
ل، مصر، اردن و حکومت ي چون اسرائی متحدانیواشنگتن با همراه. شه کرده بودي پیتهاجم
 ی منزوی جهانیز در گستره ين چند کشور را نید اي کوشیج فارس، مي خلی پادشاهیها

 و از آن ین هدف به هر روشی محقق ساختن ای بکاهد، و براساخته، از نقش آنها در منطقه
ه و سازمان یکباره، سوریبه . دیازی یع دست ميک و تطمید، تحریم، تهدیر رژييان تغيم

 در برابر یش را در کام جنگ داخلی، خوییکای ضد آمرین، دو عضو اردويبخش فلسطیآزاد
ل يکا، اسرائیدو متحد آمر. افتندی یالمان اسین و راستگراي اخوان المسلمیرهبره  بییروهاين

ه دمشق و ي، متحدانش را علیاالت متحده، پنهانیت کردند و این را حمايو اردن، اخوان المسلم
  .ختي انگین، بر ميبخش فلسطی سازمان آزادی، رهبرعرفاتاسر ی

تا  آغاز شد و ١٩٧٠ ی دهه ین سالهاي، از واپسنياخوان المسلم و اردن از لياسرائت یحما
کال ی رادیهايژگی اندک اندک وی اسالمیین دوره، راستگرایدر ا. افتی ادامه ١٩٨٠ یدهه 

قدرت ه ب. سم بن الدن رخ نمودیش را آشکار کرد، چنانکه بعدها در ترور ایکائیو ضد آمر
ان در عربستان و ترور یران، شورش اسالمگرایز در اي غرب ستییدن اسالمگرايرس

 ١٩٧٩ ین، همه و همه در سالهاي وابسته به اخوان المسلمیست هایدست تروره انورسادات ب
است يم سيز پس از آنها، عمان و اورشليداد ها و نین رویش از اياما پ.  دادی رو١٩٨١تا 
. ن را همچنان ادامه دادنديه و فلسطین در سوري متحد اخوان المسلمی از گروه هایبانيپشت

ست، يل و اردن ني اسرائیاالت متحده در همراهی ای واسطه ی دال بر دخالت بیهرچند مدرک
انه خدمت کرده اند، گزارشات اقدامات ياالت متحده که در خاورمی ایت هاي شخصیگفته ه ب
. کا کامال از آن آگاه بوده استی شده و آمریا به واشنگتن ارسال مي سیله ين دو کشور بوسیا
  . باز نداشته استیداماتچگاه متحدانش را از چنان اقياالت متحده، هی ایول
 سکوالر اردن، با یل و پادشاهي اسرائیهودید که چگونه دولت ید شگفت آور بنمایشا
ن را سالح يم و عمان، اخوان المسلمياما اورشل. دنمان شده باشي هم پی اسالمییادگرايبن

 که اخوان یجنگ داخل.  پنداشتندین ميبخش فلسطیه و سازمان آزادیه سوري علیمناسب
.  گذاشتیه بر پا کرد هزاران کشته بر جاین با ترور و اغتشاش و شورش در سوريمسلمال

 ی در مناطق اشغالني اخوان المسلمیسازماندهل ي، اسرائ١٩٨٠ ی، تا اواخر دهه ١٩۶٧از 
س سازمان ي تاسین، را براي، رهبر اخوان المسلمنياسیخ احمد يشل، ياسرائ. د کر آغازرا

همان ز ينحماس . ن کنديخش فلسطی در برابر سازمان آزادییرا وزنه  رساند تا آنیاریحماس 
 ید و در دهه يز چنگ کشيل ني اسرائی خواست، اما بر چهره یل ميکرد که اسرائگونه عمل 

ش، صدها ی خوی انتحاریهای که با بمب گذاریستی تروری، از درون حماس گروه١٩٩٠
 والي هیر از پايل و اردن، زنجي اسرائ که،د شنينچنیا. دآمون ري را کشت، بیلي اسرائیهودی

  .بر گرفتندرا 
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  وني افراطیپرورانده : لياسرائ
  
کا در عربستان ین آمريشير پياالت متحده و سفی ایپلمات کارآزموده ی، د"منیچارلز فر"

 یت مليسازمان امن" (ن بتيش "ین نقشه یا. د آوردیل پديحماس را اسرائ:" دی گوی میسعود
  ."ه براندين را به حاشيبخش فلسطی تواند سازمان آزادی پنداشت حماس میبود که م) لياسرائ

 پر یهن پرستيم "ی، به معن"یجنبش مقاومت اسالم" حماس، مخفف ی ، واژه یدر زبان عرب
ژه در نوار غزه، یانگذاران آن، بويس شد، بني تاس١٩٨٧گر چه حماس رسما در . است" شور

 رود ی باختری و اشغال غزه و کرانه ١٩۶٧ جنگ یدر پ.  بودندني اخوان المسلمیاز اعضا
. ل و اردن به صحنه آمدنديت اسرائیان با حمایل، اسالمگراي اسرائیله ياردن بوس
ن اردن بودند، و ي، رسما تحت نظارت اخوان المسلمی اشغالین هايان در سرزمیاسالمگرا

  .تين جمعی از اییحماس شاخه 
 ینين الحسيحاج ام یت هايدر آغاز فعال.  گرددی باز م١٩٣٠ ی حماس به دهه یشه هایر
 از یین رگه هاین کمتري، جنبش فلسط)هايسيو انگل( ها یم و هوادار نازي اورشلیمفت

دار ی دحسن البنا با فرستادگان ١٩٣۵ بود که در ینين الحسين حاج امیا.  نداشتییاسالمگرا
.  بر پا شد١٩۴٣ن، در ين در فلسطيالمسلمشگام اخوان ي، پ"ميت مکارم اورشليجمع. "کرد
 یر اسالمين که بعدها جزو رهبران جنبش سکوالر و غي فلسطیست هايونالي از ناسیاريبس

ل گسترش نفوذ اخوان ين بدلیدند و این گردين شدند، آن زمان جذب اخوان المسلميفلسط
م، يز غزه، اورشلين، و "دمشق"، "حماء"، "حلب"ه مانند ی سورین در عمان و شهرهايالمسلم

، ١٩۴۵م سال ين در اورشلين دفتر اخوان المسلمينخست. گر نقاط بودیفاء و ديرام اهللا، ح
ش ين با بي اخوان المسلمی  شاخه ٢۵، ١٩۴٧ش از يس شد و تا پيد رمضان تاسي سعیله يبوس
، اخوان ١٩۴٧گر بار در ی، و د١٩۴۶در اکتبر . د آمدین پدي هزار عضو در فلسط٢۵از 
 از لبنان و اردن در آن یندگانیفا سازمان داد که نماي در حی منطقه ایونين کنوانسيلمسلما

 اخوان یها و برنامه ها  تي فعالیگسترش دامنه "ون ين کنوانسیفراخوان ا. شرکت داشتند
  .بود" نين در فلسطيالمسلم

ن به يمدر غزه، اخوان المسل. ن، جنبش به دو شاخه منشعب شدي نخستیدر همان روزها
ن که ي از فلسطیی، منطقه ی باختریش داشت، و در کرانه ی سازمان در قاهره گرایرهبر

ن ي اخوان المسلمی اردنیان به شاخه یر نفوذ دولت اردن درآمد، اسالمگرای  ز١٩۴٨پس از 
 و اردن متحد شده و ین در کرانه باختري اخوان المسلمی، شاخه ها١٩۵٠در . ل بودندیما
ک ی محافظه کار و نزدین اردن، گروهياخوان المسلم. د آمدین اردن پدين المسلمنگونه اخوایا

ون به پاس يهاشم .ست هايونالير ناسي و تحقانتقادز، هدف يل نين دلي بود، و به همیبه پادشاه
 در برابر یروئيرا آنها را نیشان بود، زیت هاين، مشوق فعالي اخوان المسلمیفرمانبر
انگذار و يبن.  انگاشتیها م ی هوادار ناصر و بعثی بعدها جنبش هاها، و ست ها، چپيکمون

ل یبود که ما" ابو قراء" به نام ی ثروتمندین در اردن، تاجري اخوان المسلمیسازماندهنده 
 در عمان و حسن البناء و یبا بازرگانان سور او.  را از دست بدهدین فرصتینبود کوچکتر

د که در برابر مخالفان سکوالر ين امیبه ا" عبداهللا ملک. د رمضان در مصر تماس داشتيسع
ه بطور یرياد خيک بنیت آنها را در شکل ين برخوردار شود، فعاليت اخوان المسلمیاز حما
ست، به ی نگرید می تردیده ین را به ديهر چند پادشاه، اخوان المسلم." ديت بخشي رسمیقانون

ملک . ش، دلگرم بودی خوی اسالمیدن به رهبريت بخشي مشروعیت آنان برایجلب حما
 انتساب به یف مکه، مدعی الرنس عربستان بعنوان شرین، پدر ملک عبداهللا و گماشته يحس

ن، يد، عبداهللا و نوه اش ملک حسيی گرای میه به خاموشين داعی ایهرچند سوسو. محمد بود
  .دندیازی ی دست مییله ي لرزان آن مدعا  به هر وسی نگه داشتن شعله هایبرا

ستم، ي بیدر سده " گفتند که یآنها م. ست بوديز سخت ضد کمونين اردن نياخوان المسلم
 ی که برترییست هايوناليست ها و ناسيد کمونی با تهدی اسالمیگر کشورهایمصر و د
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بان و ين را پشتين وفادارانه ملک حسياخوان المسلم." عت اسالم را منکرند، مواجهندیشر
 ین، مالکان و ثروتمندان کرانه ي اخوان المسلمیگاه اجتماعی پا.سم بوديسخت ضد پان عرب

.  دانستند، بودی خود می برایدیسم را تهديالي و سوسی رود اردن که اصالحات ارضیباختر
 در برابر ١٩۵٧گرا و هوادار ناصر، در  ر چپی نخست وز،"یمان النابلسيسل" که یهنگام

ن در کنار ي نمود، اخوان المسلمی دربار محتمل مستاد، چنانکه سقوطیدربار و پادشاه اردن ا
 و درک یارين پس، همیاز ا:" سدی نویم" یبالب. " را نگه داشتین تاج و تخت ويملک حس
 یکیوسف العزم، ی." ن شکل گرفتين و اخوان المسلميان ملک حسي مییه و نانوشته یدو سو

م که یو با پادشاه هماهنگ بودما از آن ر:" ن در مصر، گفته استياز رهبران اخوان المسلم
دند، ي رسیقدرت مه ز اگر هواداران ناصر در اردن بي پروا بود و نیناصر در حمله به او ب

ت ين موقعی ترین در بحرانياخوان المسلم." ن شديچنانکه در مصر چن. می افتادیما به خطر م
 رفت، ی میونز فرو بهقدرت ناصر و متحدانش . ن شتافتي ملک حسیاری اردن، به یپادشاه

االت متحده یاست ايسرنگون شده بود، و س)  بودیز از خاندان هاشميکه او ن(پادشاه عراق 
 ییکایست ها، سربازان آمريوناليام ناسي مقابله با قی، برا١٩۵٨در .  رفتیش ميه مصر پيعل

 هر دو انيز با نظامين نياخوان المسلم. ل شدنديت گسی به اردن و کوییايتانیبه لبنان و بر
ن ي ملک حسی از سوی ها و احزاب ناصریست ها، بعثي که کمونیدر حال. کشور همراه بود

 خود را در انتخابات مجلس ی توانست نامزدهاین مي شدند، اخوان المسلمیسرکوب م
 یگر شهرهایل، نابلس و دي چند در الخلیی هاین کرسينچنید کند، و ای اردن کاندیشیفرما

 ین آموزش هايان اخوان المسلميارتش اردن به شبه نظام.  آوردند بدستی باختریکرانه 
  . دادندی مینظام

ت و ی که از کوینيان فلسطیان دانشجوي حماس، در مینده یگاه آین در غزه، پاياخوان المسلم
را " ینيان فلسطیانجمن دانشجو"ن، ياخوان المسلم. افتی ژرف ییشه هایقاهره آمده بودند، ر

صالح خلف و برادران حسن،  اسر عرفات، ی از رهبران آن مانند یاريدها بساد کرد که بعيبن
در غزه، که آن هنگام . ن شدنديبخش فلسطی سازمان آزادیان را رها کرده و هسته یاسالمگرا
 یله ين در قاهره بوسيدن بساط اخوان المسلميت دولت ناصر بود، همزمان با برچيدر حاکم

 سازمان ینده یر، رهبر آیل الوزي، خل١٩۵٧ ی در جوال.دندیش را در خطر دیناصر، خو
ست، اما ي نی که اسالمیگری سازمان دینيان فلسطیاسالمگرا: "ن نوشتيبخش فلسطیآزدا
. ن دو پارچه شدين پس، جنبش فلسطیاز ا."  کندیس مي کوشد، تاسین مي فلسطی آزادیبرا
را در " فتح"ا ین يبخش فلسطیزادر بودند  که جنبش آی همراه الوزیست هاياليوسيک سو، ناسی

ان وفادار به اخوان یگر، اسالمگرای دیو در سو. اد کردندي بن١٩۵٩ و ١٩۵٨ یسالها
  .ستادندی فتح ای آشکارا رو در رو١٩۶٠ن بودند، که در يالمسلم

ن يسم فلسطيونالي ناسینده یل را آغاز کرد، نمايه اسرائي علیکی، جنگ چر١٩۶۵فتح که در 
ن يگر سو، اخوان المسلمیاز د.  گرفتی ناصر قرار میسم عربيونالير برابر ناسبود که گاه د

 عربستان یبانيز برخوردار از پشتي محافظه کاران عرب و متحد پادشاه اردن بود، نینده ینما
 یدر خالل دهه . ج فارسي خلیافته ی تازه استقالل ین هايخ نشيت و شی و کویسعود
سم يونالياد ناسین انداز شدن فرين هزاران بود، اما با طني اخوان المسلمی، شمار اعضا١٩۴٠

 مانند حزب بعث، یاحزاب ناصر.  شدین شمار کاسته میوسته از ايانه پيعرب در خاورم
، شمار ١٩٧۶ش از جنگ ژوئن يپ. مان بودنديست و سازمان فتح، همه هم پيحزب کمون

رود اردن کمتراز هزار نفر و در غزه در  ی باخترین در کرانه ي اخوان المسلمیاعضا
 کرد، حال آنکه ی تحمل مین را در کرانه باخترياردن، اخوان المسلم. حدود هزار نفر بود

  .ر فشار دولت ناصر بودندیآنها در غزه ز
 تا ١٩٧٠ یانه ين هنگامه رخ نمود و در میزه جو، در اي ستیادگراين، بنياسیخ احمد يش

ورش ی یدر پ. ه گذاردی حماس را پا١٩٨٧ت شد و سرانجام در یمال حي اسرائی از سو١٩٨٠
. ر شديت مصر دستگي سازمان امنیله ين بوسياسی، احمد ١٩۶۵ان در یناصر به اسالمگرا
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.  و غزه را به چنگ آورد، اوضاع دگرگون شدی باختریل کرانه ي که اسرائ١٩۶٧پس از 
 یلي، پژوهشگران اسرائ"ابراهام سال"  و "شاليشائول م "یبنوشته . ن از زندان آزاد شدياسی

  ":ینيحماس فلسط"سندگان کتاب یو نو
 یکپارچگی. ان هموار ساختی اسالمگرای و فرهنگیت اجتماعي فعالیل راه را براياسرائ"

ان فعاالن ي میی تازه یل به برخوردهاي و نوار غزه در دست اسرائی باختریت کرانه يحاکم
در .... ان شدین آغازگاه کوشش مشترک اسالمگراید که اينجامن دو منطقه ایاسالمگرا در ا

 یدر نوار غزه و کرانه " نين فلسطيسازمان متحد اخوان المسلم"، ١٩۶٠ یاواخر دهه 
ن ين در سرزمي، شاهد رشد اخوان المسلم١٩٧٠ یدهه .... ت بودين فعالی ایجه ي نتیباختر
 سرشناس اخوان ین، چهره هاينچنیا. د بویليان شهروندان عرب اسرائي و در می اشغالیها

 یلي مسلمانان اسرائین، به جامعه ياسیخ احمد ي و غزه، مانند شی باخترین در کرانه يالمسلم
 جمعه آغاز ی نمازهای و برگزاریغات اسالميافتند و به تبلی راه ii"النقب" تا i"ليالجل"از 

  ."نهادند
ه ي علین را متحدان سودمنديان المسلمن و اخوياسیخ احمد يل، شيد که اسرائيی نپایرید

دگان دولت ین، در برابر دي، اخوان المسلم١٩۶٧در . افتین يبخش فلسطیسازمان آزاد
 ی متولیارگانها. دکرآغاز ه یري خیادهايس بنيش و تاسی خویه هایم پايل، به تحکياسرائ

. ار داشتندي اختامالک غزه را در% ١٠دند، چنانکه ي رسی کالنیه های به سرمایاوقاف مذهب
، ١٩۶٧پس از . دي به آنها رسیاري بسین هايد آمد و زمیتجارت در اشکال گونه گون پد

از .  گام نهادییگر، به کوره راه اسالمگرای دیز چون مصر و سودان و کشورهاين نيفلسط
ن شمار از ی، ای باختری و در کرانه ۶٠٠ به ٢٠٠، شمار مساجد غزه از ١٩٨٧ تا ١٩۶٧
  .دي رس٧۵٠ به ۴٠٠

ن از اردن رخت بر يبخش فلسطی در اردن، سازمان آزادی، پس از جنگ داخل١٩٧٠در سال 
بخش یه سازمان آزادين او عليه نشین و ارتش بادين اردن از ملک حسياخوان المسلم. بست
 کمک به یه هشدار داد و او را از مداخله برایز به سوريل نياسرائ.  کردیبانين پشتيفلسط

همان سال، .  رساندیارین را ين ملک حسينچنین بر حذر داشت و ايبخش فلسطیدسازمان آزا
 یل در غزه براي اسرائین در نوار غزه، از دولت نظامين، رهبر اخوان المسلمياسیخ احمد يش
 سال بعد، در ٣ن ياسیخ ي شیدر خواست او رد شد، ول. ش اجازه خواستیس سازمان خويتاس

را که در " یمرکز اسالم"ن بت ـ يل ــ شي اسرائیت ملي امنار سازمانيدگان هوشیبرابر د
ن، زمام امور صدها مسجد را در ياسیخ يش. ان نهادي نمود، بنی می مذهبییظاهر موسسه 

ه، در حکم سازمان یري خیادهاي و بنیز مدارس مذهبين مساجد، نی از ایاريبس. ار گرفتياخت
ن در دل ياسیخ ي شی ، مرکز اسالم١٩۶٧ در سال. ان بودندی اسالمگرایاسي و سیالتيتشک
  .ش را در سراسر نوار غزه پراکندیرا پروراند که شاخه ها" یانجمن اسالم"ش یخو

، حزب کارگر را "نيم بگيمناخ "یبرهبر iii"هروت"کود و حزب ي، که حزب ل١٩٧٧پس از 
در . ان آشکار شدی ها از اسالمگرایلي اسرائی رسمیبانيدر انتخابات شکست دادند، پشت

ت ي فعالین اجازه ياسیاحمد " یانجمن اسالم"، به "نيم بگيمناخ "ید برهبری، دولت جد١٩٧٨
آتش . ن بوديبخش فلسطی فشار همه جانبه بر سازمان آزادی از نقشه یک، بخشين تاکتیا. داد

ان يحي مسیا يشيليل از مي که در آن اسرائیجنگ. دي کشی در لبنان زبانه میجنگ داخل
د به دو روش يکوش" نيم بگيمناخ. "ت کردیدند، حماي جنگی ها مینيه فلسطيه عل کivةيمارون

 از یبانينخست با پشت:  و غزه بکاهدی باخترین در کرانه يبخش فلسطیاز نفوذ سازمان آزاد
 ی شوراهایعنی" ی روستائیه هایاتحاد" به نام یانیجاد جری، و دوم با اییجنبش اسالمگرا

 بطور یليان اسرائي نظامین که از سويبخش فلسطیان سازمان آزاد مخالفی تحت اداره یمحل
 ٢٠٠. افتندی تسلط ین شوراهاین براين و اخوان المسلمياسیاحمد .  شدندیت میگسترده حما

 یت مليدند و سازمان امنی دی ها آموزش نظامیلي اسرائیله يه ها بوسین اتحادیعضو ا
 که ی روستائیه هایاتحاد. ر آن نفوذ داد را دیارين بت ــ جاسوسان بسيل ــ شياسرائ
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 ی اشغالین هاي سرزمی هایني کردند، مورد تمسخر فلسطی آنرا اداره میليگماشتگان اسرائ
 ی چپگرای فتح و گروه های نابودین، به بهاي اخوان المسلمیول. د شدندیبود و سرانجام ناپد

  .ش نهاد و قدرت گرفتي به پ، باز هم رو"ني فلسطی آزادیجبهه خلق برا"، مانند ینيفلسط
سد که ی نوی غزه میمز، از قول فرماندار نظامیورک تایوين نيشي، خبرنگار پ"پلريد شیوید"

 ی مالین کمک هايبخش فلسطی مقابله با  سازمان آزادیان برایل آشکارا به اسالمگراياسرائ
  :سدی نویرسانده است، او م

را ضد یل سودمند پنداشته شدند، زي اسرائیادگرا برايان بنی، اسالمگرایاسياز منظر س"
ان، ین دو جریان هواداران ايگاه، ميگاه و ب. ن بودنديبخش فلسطیان سکوالر سازمان آزاديحام

، "اسحاق سژو" ژنرال یزمان.  دادی می رویی برخوردهای باختری کرانه یدر دانشگاهها
 در برابر سازمان یسالم نوار غزه، به من گفت که چگونه از جنبش ایليفرماندار اسرائ

 ی براییل بودجه يدولت اسرائ" گفت یاو م.  کرده استی مالیبانين پشتيبخش فلسطیآزاد
ادگرا اداره هالل احمر غزه ين بني که معترضی، زمان١٩٨٠در ." ار من گذارديمساجد در اخت

 آتش ن، را بهيخبش فلسطیست هوادار سازمان آزادي، کمونیدر عبدل الشافياست دکتر حیبر
 از آنها به ی که گروهی نشان نداد و تنها هنگامین واکنشیل کوچکتريدند، ارتش اسرائيکش
  ." روان شدند و جانش به خطر افتاد، مداخله کردیدر الشافي دکتر حی خانه یسو

 یون عربستان سعوديمذهب. ن نبودين و اخوان المسلمياسیخ احمد يبان شيگانه پشتیل ياسرائ
ه داران یل سرماين دليبه هم. ن بودنديبخش فلسطین سازمان سکوالر آزادديز خواهان برچين

 ها آگاه بودند یهر چند سعود.  کردندی میاری ین را بلحاظ مالياسی احمد یعربستان سعود
ن با ياسیخ ي شیوندهايپ. " ها وابسته استیلين در غزه، به اسرائياسیخ يکه قدرت عمل ش

 را در دهه ی عربستان سعودی موسسات اسالمی مالیال کمک هين اردن، سياخوان المسلم
ن همه، دولت یبا ا."  روان کردیو" ی اسالمیانجمن ها "ی بسو١٩٨٠ و ١٩٧٠ یها

 ین بد گمان بود و سرانجام سبب ممانعت از ارسال کمک هاياسی به احمد یعربستان سعود
 جلب نظر ین برايد اخوان المسلمیشا. ن شدياسی ی ها به جنبش تحت رهبری سعودیخصوص
 عربستان، به ی خاندان سلطنتی با نفوذ وهابی و اعضایان محافظه کار سعودیاسالمگرا
 گفتند که ین مياخوان المسلم.  تاختین، ميبخش فلسطی سازمان آزادیر مذهبينگرش غ

 : گفتین مياسیخ احمد ي، وش" داردیدر راه خدا گام بر نم"ن يبخش فلسطیسازمان آزاد
 ینده ی نشود، نمای سکوالر است و مادام که اسالمین سازمانيبخش فلسطیسازمان آزاد"

  ."ن نخواهد بوديمردم فلسط
. ان را جلب کنديني فلسطین بتواند هواداريد که اخوان المسلمي رسیآن زمان، به نظر نم
 حکومت یی برپایه ي که داعی بودند و با سازمانیحيان مسينيشتر فلسطينخست از آن رو که ب

ن مردم در جهان یخته تريفره ن ویان مدرن ترينيز، فلسطين.  نمودی داشت سازگار نمیماسال
 کردند و در یگر نقاط سفر میاالت متحده و دیار به جهان عرب، اروپا و ايعرب بودند که بس

از . رومند بودي نینيسم فلسطيوناليز ناسين.  داشتییژه یگاه وی جایان اتحاد شوروين میا
 ینيل دولت مستقل فلسطي و تشکیستيونالي ناسین ضد باورهايان فلسطیمگراگر، اسالی دیسو

 ییآنگاه اسالمگرا. ن و جوامع عرب بودندي کردن فلسطیبودند و در مقابل، خواستار اسالم
ل، ي اسرائیله ين بوسيبخش فلسطی سازمان آزادخشنان رشد کرد که سرکوب ينيان فلسطيدر م
  . جز اسالم نگذاشتینیگزیر غزه، چاره و جا و نوای مردم کرانه باختریبرا
 ی اشغالین هايل در سرزميدند که اسرائی دیا، مياالت متحده و گردانندگان سی ایپلمات هاید

ار زود به خطر جنبش يا که بسيلگر ارشد سي، تحل"مارتا کسلر. " زندی را دامن مییاسالمگرا
م که یدی دیم" :دی گوی برد، میانه پياالت متحده در خاورمی منافع ای براییاسالمگرا

ا و نه وزارت خارجه ياما نه س."  پروردین ميسم فلسطيوناليل، اسالم را در برابر ناسياسرائ
س امور ین در سروي در فلسطییت اسالمگرايرامون اهمينظرات پ.  نکردندیرياز آن جلوگ

 آن یافتند، شماری آن را سودمند یبرخ.  واشنگتن گوناگون بودیت ملي امنی و اداره یخارج
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دند که ی دین را چنان نمي در فلسطیی اسالم گرای توانمندی دانستند، و کسانیانبار میرا ز
  :دی گویمارتا کسلر م. ابدي بی جمعیبتواند هوادار

 از یاريبس. افتيدان ني چنان می اسالمییکال و افراط گراین، اسالم راديش از مورد فلسطيپ"
ن اواخر ی در ایسم اسالميکالیش آنها به رادیگرا. کوالر بودندخوانده، و س ان درسينيفلسط
ز نبود، اما از آن ي هر چند مسوول همه چ،ل مهم بوديان نقش اسرائين میدر ا.  دادیرو

ل تا آنجا ياسرائ. ز فراهم آوردي را نییط رشد اسالمگرایدر مقابل، شرا.  هم نکردیريجلوگ
ون ي برخورد با مذهبیوه يش. ت کردیزمان فتح تقوان را در برابر سایکه توانست اسالمگرا

  ."گر بودیکسره دی
 یانه، مين دفتر اطالعات و پژوهش وزارت خارجه در خاور ميشي، کارشناس پ"د النگیوید"
 شود، ینينچنی اییوالي هییکردم اسالمگرا یتصور نم.  کردی میل با آتش بازياسرائ:" دیگو
  ." نخواهد داشتیندی سرانجام خوشایمذهب یک هاي با فناتی دانستم بازی میول

 .دندی آغازین بازیه، به ایز، در سوريل و اردن نياسرائ
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