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انقالب قدس، نخستین قبله مسلمانان جهان در نگاه بنیان گذار 
قدس، نخســتین قبله مســلمانان جهان، ســرزمین اصلی و موطن هزاران آواره 
مســلمان فلسطینی است که استکبار جهانی توســط رژیم اسرائیل، از سال ۱۹۴۸ آن 
سرزمین را از دست ساکنانش خارج کرد و تحت سلطه نیروهای اشغالگر قدس قرار 
داد. این توطئه از همان اولین ســال های اجرا، با مقاومت مردم مســلمان فلســطین 
و اعتراض مســلمانان و انســان های آزاده و بیداردل جهان مواجه شــد و به شــکل 
مبارزات پیگیر و سیاســی ـ نظامی، چهره خود را نشــان داد. ملت مسلمان ایران نیز 
پس از پیروزی انقاب اســامی مسئله آزاد ســازی فلسطین از چنگال غاصبان قدس 
را ســرلوحه آرمان هایش قرار داده و همه ســاله روز قدس را به روز فریاد کشــیدن بر 
سر ســتمکاران تاریخ تبدیل کرده است. پس از پیروزی انقاب، امام خمینی )س( در 
اولین فرصت روزی را برای به نمایش گذاشــتن حساسیت جهانی نسبت به سرنوشت 
قدس و نجات آن از دســت اســرائیل، به عنوان »روز قدس« تعیین و پیامی به همین 
مناســبت صادر کردند. امام در این پیام که روز ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ در ســیزدهمین روز از 
ماه مبارک رمضان ســال ۱۳۹۹ هجری قمری خطاب به مسلمانان جهان صادر شد، 

چنین فرمودند: »من در طی ســالیان دراز، خطر اســرائیل غاصب را گوشزد مسلمین 
نمودم، که اکنون این روزها به حمات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی 
شدت بخشــیده اســت، و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی، 
پیاپــی خانه و کاشــانه ایشــان را بمباران می کنــد. من از عموم مســلمانان جهان و 
دولت های اســامی می خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن 
به هم بپیوندند و جمیع مســلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضان را که از ایام قدر اســت و می تواند تعیین کننده سرنوشــت مردم فلسطین نیز 
باشد، به عنوان »روز قدس« انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان 
را در حمایت از حقوق قانونی مردم مســلمان اعام نمایند. از خداوند متعال پیروزی 
مســلمانان را بر اهل کفر خواســتارم«. امام خمینی )س( با طرح روز قدس به طور 
عملی نشان داد که مشکات مسلمانان مانند دانه های زنجیر به هم پیوسته اند و آنان 
نباید اجازه دهند که دشــمنان امت اســامی با اتکا بر تفاوت های مذهبی و نژادی در 

جهان اسام تفرقه اندازی کنند و توطئه های سوء خود را پیش ببرند.

دفاع از  قدس  دفاع  از   نوامیس  مسلمانان  است
»دفــاع از نوامیس مســلمین و دفاع از باد مســلمین و دفــاع از همه حیثیات 
مســلمین امری است الزم و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی و دفاع از مسلمین 
مهیا کنیم و خصوصا در این شــرایطی که فرزندان واقعی فلسطین اسامی و لبنان- 
یعنی حزب اهلل- و مســلمانان انقابی سرزمین غصب شده و لبنان با نثار خون و جان 
خود فریاد »یا للمســلمین« ســر می دهند، با تمام قدرت معنوی و مادی، در مقابل 
اسرائیل و متجاوزین بایستیم و در مقابل آن همه سفاکی ها و ددمنشی ها مقاومت و 

پایمردی کنیم و به یاری آنان بشتابیم«.
ملت ها  همه  برخیزند  و  فریاد  بزنند

»اگر در روز قدس تمام کشورهای اسامی، ملت ها همه برخیزند و فریاد بزنند، نه 
برای قدس تنها، برای همه ممالک اسامی، پیروز خواهند شد. ما با فریاد، محمدرضا 
خان را بیرونش کردیم. شــما خیال می کنید با تفنــگ بیرون کردیم؟ با فریاد، با »اهلل 
اکبــر«! این قــدر »اهلل اکبر« بر مغز اینها کوبیده شــد که خودشــان را باختند و فرار 

کردند. از این مملکت رفتند«. »امیدوارم که مســلمان ها روز قدس را بزرگ بشمارند 
و در همه ممالک اســامی، در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک، تظاهر کنند، 
مجالس داشته باشند، محافل داشته باشــند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد 
بزنند. وقتی یــک میلیارد جمعیت فریاد کرد، اســرائیل نمی تواند، از همان فریادش 

می ترسد...«.
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    با توجه به مشکالت کنونی در سرزمین های اشغالی از ساختار   .
شــکننده کابینه و احتمال فروپاشی کابینه بنت تا مسائل امنیتی، 
اعتراضات و...، بحران فراگیری را برای اسرائیل رقم زده است. 

به باور شما این بحران فراگیر تا کجا می تواند ادامه پیدا کند؟
در پاســخ به این سؤال باید ارزیابی دقیقی از وضعیت کنونی 
در سرزمین های اشغالی داشته باشیم. کلیدواژه »بحران فراگیر« 
یک کلیدواژه کاما درســت است که می تواند حال و روز اسفبار 
صهیونیســت ها را بــه خوبی عیان کند. چون عــاوه بر چالش 
ســقوط احتمالــی کابینه فعلی صهیونیســت ها ما با مســائل 
عمده دیگری مانند سلســله عملیات های استشــهادی، آن هم 
در قلب سرزمین های اشــغالی به موازات اعتراضات گسترده و 
ســایه سنگین قدرت  محور مقاومت به عنوان یک عامل تهدیدزا 
برای حیات رژیم صهیونیســتی مواجه هستیم. درباره نکته آخر 
باید این را هم یادآوری کنم که دیگر محور مقاومت فلســطینی 
به نوار غزه بازنمی گردد، بلکه کل فلســطینیان از ســرزمین های 
۱۹۶۷ تا ۱۹۴۸ و فلسطینیان ساکن در لبنان، سوریه و... به شکل 

گسترده و منسجم تقابل با اسرائیل را در دستور کار قرار داده اند. 
در عیــن حال ما با یک بحران جدی در حوزه سیاســت خارجی 

رژیم صهیونیستی مواجهیم.

   از چه بابت معتقدید که اسرائیل با بحران در سیاست خارجی   .
مواجه است؟

چون اکنون روســیه و ایاالت متحده به عنــوان دو ابرقدرت 
جهانی در یک اختاف نظر جدی با اســرائیل در مسائل مختلف 
قرار دارند. از یک سو شدت اختاف فعلی بین رژیم صهیونیستی 
و ایــاالت متحــده به قدری زیاد اســت که حتی خــود مقامات 
صهیونیست و شخص نخســت وزیر هم به آن اعتراف کرده اند. 
در کنار آن مســئله وقوع جنگ اوکراین ســبب شــده است که 
گسل بی ســابقه دیپلماتیک و تنش جدی بین روسیه و اسرائیل 
شــکل بگیرد. از ابتدای جنگ اوکراین، رژیم صهیونیستی یکی از 
طرف هایی بود که در وضعیت باتکلیفی قرار گرفت و در فضای 
مبهم و یک بام و دو هوا قرار داشــت؛ ازاین رو صهیونیســت ها 
درعین حال هم می کوشیدند در این بحران، آمریکا را راضی نگه 

دارند و هم به دنبال برافروختن خشــم روســیه نیــز نبودند تا از 
پیامدها و تأثیرات منفی آن بر مناسبات با مسکو جلوگیری کنند؛ 
اما صهیونیست ها در نهایت با حمایت از اوکراین اکنون شرایطی 
را به وجود آورده اند که پوتین به یکی از منتقدان جدی سیاست 
خارجی اســرائیل بدل شده اســت. اقدامات رژیم صهیونیستی 
مانند اینکه چندین و چند بار حمله روسیه به اوکراین را محکوم 
کــرده بود و در طرف دیگر از لغو عضویت روســیه در شــورای 
حقوق بشــر ســازمان ملل متحد حمایت کرد یا مواضعی ضد 
کرملین داشــت، در کنار دیگر عوامل موجب برافروخته شــدن 
خشم روســیه و تیرگی در مناسبات میان مســکو و تل آویو شد. 
حتی کار به جایی رسید که وزارت امور خارجه روسیه اظهارات 
همتای اســرائیلی خود علیه مســکو و حمایت از لغو عضویت 
روســیه در شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل را در چارچوب 
تــاش برای تحریف افــکار جهانیان از درگیری ها در فلســطین  
اشغالی توصیف کرد. پس می بیند گسل در روابط روسیه و رژیم 
غاصب صهیونیستی تا کجا کشیده شده است؛ بنابراین عاوه بر 

چالش ها و مشــکات داخلی در سرزمین های اشغالی، سیاست 
خارجی رژیم غاصب صهیونیســتی هم با بحران مواجه است؛ 
ازاین رو می توان وضعیت کنونی را یک بحران گســترده و فراگیر 
در همه ابعاد برای صهیونیســت ها تلقی کرد. اینها عاوه بر آن 
اســت که اگر کابینه بنت ســقوط کند و نهایتــا کار به انتخابات 
زودهنگام پارلمانی کشــیده شود با توجه به این میزان از چالش 
و بحران  در داخل سرزمین های اشغالی، خود برگزاری انتخابات 

هم می تواند به تعمیق و تشدید بحران ها دامن بزند.

   در چنین شــرایطی پیمــان ابراهیم تا چه انــدازه می تواند   .
وضعیت متزلزل و شــکننده اســرائیل را قدری تعدیل ببخشد؛ 
چراکه برخی معتقدند حمایت کشــورهای حاشیه خلیج فارس 

وضعیت شکننده اسرائیل را بهبود خواهد بخشید؟
مســئله پیمان ابراهیم اگرچه مربوط به دوره دونالد ترامپ 
است، اما این نفتالی بنت، نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی 
بود که از آن بیشــترین ســود و بهره را بــرای تقابل با جمهوری 
اسامی ایران و محور مقاومت برد و این گونه قلمداد کرد که این 

پیمان و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، تجاری و 
حتی امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند به عنوان 
یــک عامل مهم در محدودکردن محــور مقاومت و در صدر آن 
جمهوری اسامی ایران عمل کند؛ اما اکنون با توجه به شرایطی 
که در خود سرزمین های اشغالی وجود دارد، از شکنندگی کابینه 
بنت تا بحران امنیتی و همچنین خیزش یکپارچه و منسجم کل 
جامعه فلســطین از نوار غزه تا اعراب ســاکن در ۱۹۶۷ و ۱۹۴۸ 
و کرانه باختری و فلســطینیان ساکن در سوریه و لبنان به خوبی 
گویای آن است که پیمان ابراهیم نیز با تمام ادعاها و مانورهای 
دیپلماتیک نمی تواند کمکی به بهبود وضعیت داخلی این رژیم 
بکند. مضافا اینکه تداوم درگیری و تنش بین صهیونیســت ها و 
فلســطینیان به خصوص در مسئله ورود شهرک نشینان تندرو به 
مسجداالقصی و اعمال فشار و کشتار مسلمانان قطعا با افزایش 
حساسیت جهان اسام می تواند کشورهایی مانند بحرین، امارات 
متحــده عربی، مصر یا هر کشــوری را که به دنبــال برقراری و 
عادی ســازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی است، وادار به 

تجدید نظر کند.

   عنوان داشتید که عالوه بر بحران های امنیتی در داخل کشور   .
مســئله ســقوط کابینه و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام 
پارلمانــی برای پنجمین بــار می تواند این بحران هــا را تعمیق 

ببخشد. به باور شما این مهم چگونه قابل ارزیابی است؟
وقتی ما در ســرزمین های اشــغالی با یک سیستم و رژیم 
امنیتــی و در عین حــال آپارتایــدی مواجه هســتیم، قطعا 
مشــروعیت آن برای ساکنان ســرزمین های اشغالی هم زیر 
ســؤال خواهد رفت. این مســئله تنها به مسلمانان و اعراب 
ســاکن در مرزهای ۱۹۶۷ و ۱۹۴۸ بازنمی گردد، بلکه شــدت 
نگاه نژادپرســتانه و در کنار آن فســاد گســترده کسانی چون 
نتانیاهو و دیگر ســران این رژیم، ناکارآمدی سیستم سیاسی، 
شــدت یافتن اختافات بین احــزاب، درگیری و جنگ قدرت و 
دیگر عواملی از این دســت ســبب شده اســت که اگر شاهد 
ســقوط کابینه فعلی در ســرزمین های اشــغالی و برگزاری 
انتخابــات زودهنگام پارلمانــی باشــیم، بحران های فعلی 
با عمق بیشــتری ادامه پیــدا خواهد کرد. به  ویــژه آنکه این 
انتخابات احتمالــی، پنجمین انتخابات پارلمانی پی درپی، آن 
هم در فاصله زمانی حدود دو ســال اســت؛ بنابراین انسداد 
سیاسی و ناکارآمدی سیستم اداری در سرزمین های اشغالی 

به خوبی عیان است.

    طی سال های اخیر همواره شاهد بودیم که با آغاز مبارک رمضان تمرکز روی مسئله   .
فلسطین بیشتر می شود؛ چراکه درگیری در این ماه تشدید پیدا می کند. کمااینکه در ماه 
مبارک رمضان سال گذشته و سال جاری شاهد این درگیری ها هستیم. به باور شما چرا 

در این ماه این درگیری ها بیشتر می شود؟
این مسئله بیشتر ناشــی از نوعی خوانش هویتِی دینی از ماه مبارک رمضان است. 
وقتی وارد ماه مبارک رمضان می شــویم، طبیعی اســت که مســلمان شهر قدس هم 
مانند همه مســمانان جهان به دنبال احکام این ماه باشند. از برقراری نماز جماعت با 
جمعیت بیشــتر تا برگزاری شــب های قدر و به خصوص نمازجمعه که جوانان پرشور 
ســعی دارند در این نمازجمعه ها شــرکت کنند. طبیعی اســت که در چنین شرایطی 
نیروهای امنیتی رژیم صهیونیســتی هم تاش بیشــتری در ماه مبارک رمضان داشته 
باشــند تا با جلوگیری از حضور جوانان، از تجمع گســترده مســلمانان و فلســطینیان 
در بیت المقدس و قدس شــریف ممانعت به عمل آورنــد. این نکته خود باعث تأکید 
مضاعف بر حضور هرچه پررنگ تر جوانان مســلمانان و فلسطینیان در نماز جماعت و 
نمازجمعه ماه مبارک رمضان در بیت المقدس می شــود. به موازات این مسئله در ماه 
مبارک رمضان امسال شاهد هستیم که شهرک نشینان تندروی صهیونیست با واردشدن 
به مســجداالقصی و تخریب آثار اســامی ســعی کردند احکام دینی خود را با تقابل 
در برابر مســلمانان پیاده کنند. طبیعتا این شرایط ســبب درگیری ها و تشدید تقابل در 
ماه مبارک رمضان مانند ســال گذشته می شــود. این در حالی است که در دیگر ماه ها 
حساسیت باالیی روی پیگیری احکام اسامی وجود ندارد. ضمن اینکه اساسا محتوا و 
ماهیت ماه مبارک رمضان ارتباط تنگاتنگی با مسئله و آرمان قدس شریف پیدا می کند.

   چگونه؟  .
در مــاه مبــارک رمضان توجه مســلمانان به مســئله معراج پیامبــر و قبله اول 
مســلمانان بیشــتر و پررنگ تــر از هر زمان دیگری می شــود. پس طبیعی اســت که 

آموزه های دین اســام درخصوص مسجد االقصی با ماهیت ماه مبارک رمضان ارتباط 
تنگاتنگی داشته باشد.

   در ماه مبارک رمضان امسال شــاهد چند عملیات در خود سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸   .
بودیم که به نظر می رســد چهره امنیتی اســرائیل را به کلی متفاوت از گذشته کرده است. 

ارزیابی شما از وضعیت امنیتی ماه مبارک رمضان امسال در بیت المقدس چیست؟
اگرچه ســال گذشته شــاهد درگیری های شدیدی در منطقه شــیخ جراح بودیم و 
نهایتا کار به تقابل نوار غزه با رژیم صهیونیســتی و عملیات شمشــیر قدس منجر شد 
امــا اکنون فضای امنیتی صهیونیســت ها، نه از بیرون بلکه از داخل دچار فروپاشــی 
اســت. ببینید مجمــوع عملیات ها در داخل ســرزمین های اشــغالی طی چند هفته 
گذشــته چیزی در حدود ۱۵ کشته روی دست صهیونیست ها گذاشته است که تقریبا 
دوبرابر آمار تلفات آنان در ســال گذشــته به واسطه حمله موشکی محور مقاومت از 
نوار غزه بوده است. پس تا همین جای کار بحران امنیتی صهیونیست ها در ماه مبارک 
رمضان امســال به مراتب عمیق تر از ســال گذشته اســت. ضمن اینکه اکنون در ماه 
مبارک رمضان تاش برای تشــدید حضور جمعیت گسترده تر و پرشورتر فلسطینیان و 
به خصوص جوانان عما خود به یک پارامتر ماهوی و هویتی در برابر شهرک نشــینان 
صهیونیســت بدل شده است. بدیهی اســت این مسئله به تشــدید درگیری ها دامن 
می زند که قطعا چالش های امنیتی را پررنگ تر می کند. این در حالی است که باید یک 
معادله جدید را هم در نظر بگیریم و آن هم معادله انســجام و اتحاد فلسطینیان در 
کل خاک فلسطین از نوار غزه تا مرزهای ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ و کرانه باختری است. کمااینکه 
ســال گذشــته عما نیروهای محور مقاومت در غزه توانســتند با حمایت قاطع خود 
از فلسطینیان ساکن در محله شــیخ جراح در بیت المقدس عملیات سیف القدس را 
اجرائــی کنند. در کنار آن اکنون حمایت مــردم و نیروهای مقاومت در غزه از اردوگاه 
جنین، حمایت از مقاومت فلســطینیان در کرانه باختری، شــهرک الخلیل و ...، عما 

یک معادله جدید مقاومتی را برای فلســطینیان ایجاد کرده اســت که می تواند تمام 
تحوالت جاری در فلسطین و منطقه را تحت الشعاع قرار دهد.

   آیا همین معادله جدید امنیتی فلســطینی ها می تواند در نهایت به انتفاضه منجر   .
شود؟

در ظاهر امر به نظر می رسد که دینامیسم حرکتی فلسطینیان در کل خاک فلسطین از 
غزه تا کرانه باختری که منجر به ایجاد یک معادله جدید مقاومتی شــده است، می تواند 
در نهایت به انتفاضه جدید منجر شــود، خصوصا اگر طی چند روز آینده شــاهد سقوط 
کابینــه نفتالی بنت و برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در اســرائیل باشــیم. بنابراین در 
شــرایطی که مقاومت از نوار غزه به کرانه باختری و حتی ســرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ 
کشــیده شده است، اگر کابینه بنت هم سقوط کند، خود به خود فضای الزم برای تشکیل 
جبهه واحد مقاومتی و تبدیل آن به انتفاضه ایجاد خواهد شد. در این بین تداوم اقدامات 
شهرک نشــینان صهیونیســت در تعرض به بیت المقدس و قدس شــریف هــم پارامتر 
تعیین کننده ای است؛ چراکه این مسئله در تشدید درگیری ها به خصوص در سرزمین های 
اشــغالی ۱۹۴۸ مؤثر خواهد بود و به تبع آن روند تشــکیل جبهه واحد مقاومتی و تبدیل 
آن به انتفاضه ســرعت پیدا خواهد کرد. در این بین تنها یک مســئله مهم می تواند وقوع 

انتفاضه را یا به کلی از دستور کار خارج کند یا تحقق آن را به تأخیر بیندازد.

   و آن نکته چیست؟  .

عملکــرد دولــت خودگــردان در همراهــی و همــکاری نظامــی و امنیتــی با 
صهیونیست ها برای تقابل با فلسطینیان است.

   آیا به واقع معتقدید جبهه خودگردان و به خصوص شخص محمود عباس مانع از   .
شکل گیری انتفاضه جدید خواهد شد؟

تا همین االن هم عملکرد تأســف بار محمود عباس در به تأخیر انداختن انتخابات 
سراســری در کل فلسطین ضرر زیادی را به دنبال داشته است. به هر حال با برگزاری 
انتخابــات در نوار غــزه و کرانه باختری این احتمال می رود کــه جایگاه، نفوذ و آرای 
جریــان خودگردان و محمود عباس تحت الشــعاع قرار گیرد؛ بنابراین وی دســت به 
نوعی سیاســت و رفتار پیچیده زده اســت. هرچند مشــابه این حرکات در زمان یاسر 
عرفات هم مشــاهده می شــد اما تفاوت محمود عباس با یاســر عرفات این است که 
عرفات به نیروهای فلســطینی میدان عمل می داد تا به اعتراضات خود ادامه بدهند 
و حتــی آن را گســترده تر کنند، ولی در زمان محمود عباس متأســفانه ســطح و نوع 
همکاری های خودگردان با رژیم  صهیونیســتی در جهت خفه کردن همه حرکت های 
مقاومت فلســطینی بوده اســت کــه تمرکز این تحــرکات به منطقــه کرانه باختری 
بازمی گردد. حتی خودگردان در مقاطعی هم بســیاری از شــخصیت های فلسطینی 
را به رژیم صهیونیســتی تحویل داده است؛ بنابراین اگر کماکان شاهد این همکاری ها 

باشیم، احتمال دارد انتفاضه جدید یا شکل نگیرد یا به تأخیر بیفتد.

گفت وگو با محسن پاک آیین، سفیر سابق ایران   »شرق« در
در جمهوری آذربایجان، ازبکستان، تایلند  و زامبیا بررسی کرد

رژیم صهیونیستی و بحران فراگیر
شــرق: نفتالی بنت، نخست وزیر اســرائیل، این روزها در حالی به دنبال انجام رایزنی و تعامل با دیگر اعضای 
کنســت برای جلوگیری از استعفای بیشتر و فروپاشی ائتالف کابینه خود است که بحران های امنیتی و همچنین 
اعتراضات گسترده در کل سرزمین های اشغالی در کنار فشار جریان های مقاومت فلسطینی به خصوص از سوی 
نوار غزه وضعیتی بســیار پیچیده و بحرانی را برای اســرائیل و کابینه فعلی رقم زده است. درعین حال تحرکات 
اردوگاه مخالفان ائتالف دولتی رژیم صهیونیســتی در پی اســتعفای عیدیت ســیلمن و ازدست رفتن اکثریت 
پارلمان برای ائتالف بنت حکایت از یک جنگ قدرت و بحران تمام عیار در سرزمین های اشغالی دارد؛ اما اینکه 
این بحران چه سرنوشتی را برای اسرائیل را رقم خواهد زد، محور گفت وگوی »شرق« با محسن پاک آیین، سفیر 
ســابق ایران در جمهوری آذربایجان، ازبکستان، تایلند، زامبیا و تحلیلگر ارشــد مسائل بین الملل است که در 

ادامه متن آن را از نظر می گذرانید.

صباح زنگنه، تحلیلگر  ارشد مسائل خاورمیانه، در گفت وگو با »شرق« :

 قدس نوعی خوانش هویتی دینی 
است ماه مبارک رمضان  از 

شــرق: با آغاز ماه مبارک رمضان شاهد آغاز اعتراضات گسترده مردمی در اکثر شهرهای فلســطین از جمله  ام الفحم و ناصره بودیم. موتور محرکه این 
تظاهرات تالش فلسطینیان برای حفاظت از مسجداالقصی در برابر هتک حرمت شهرک نشینان به واسطه قربانی کردن در صحن های آن بود. مضافا در 
این ماه سلســله عملیات هایی در سرزمین های اشغالی صورت گرفت که امنیت اسرائیل را تحت الشعاع قرار داده است. اما با درنظر گرفتن جامعیت و 
تداوم این عملیات ها و تشدید تقابل فلسطینیان در کل خاک سرزمین های اشغالی این سؤال طرح می شود که آیا انتفاضه جدید فلسطین در راه است؟ 

پاسخ به این سؤال، محور گفت وگوی »شرق« با صباح زنگنه، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه است.


