গাজা সটঃ কন এই আাসন?
মারওয়ান িবশারা

িফিলিেনর গাজায় ইসরাইেলর সািতক হামলার িেত তীতর হেয় ওঠা িফিলিন-ইসরাইল ের নানা িদক বাখার
য়াস পেয়েছন কাতারিভিক ভাবশালী িটিভ চােনল আল জািজরার িসিনয়র রাজৈনিতক িবেষক মারওয়ান িবশারা।
কন গাজায় এমন উেজনা?
কান যু বা সংঘােতর কারণ ই ভােব িবেবচনা করা যেত পাের: েময়াদী সাধারণ দৃিভি এবং দীঘেময়াদী বাখার
সাহােয। গাজায় চলমান সংঘাতেকও আমরা এই দৃিেকাণ থেক দখার চা করেবাঃ
থমত, সংঘােতর কারণ িহসােব িকছু ঠুনেকা িবষয় জনসুেখ চার করা হে কৗশলগত িবেবচনায় যসেবর
 নই বলেলই চেল। তমন িকছু বল চািরত খাঁড়া অজুহাত, যমন: “আমরা আরা করিছ”; “আমরা
আমেদর নাগিরকেদর রা করিছ”; “তারাই এটা থম  কেরেছ”; “কান রাই তার নাগিরকেদর উপর এমন
রেকট িনেপ মেন িনেত পাের না।” ইসরাঈল দখলদার বািহনী হওয়া সেও যুের পে এখন পয
িফিলিনীেদর চেয় তারাই বশ ভাল যুি দাঁড় কিরেয়েছ। ইসরােয়েলর এমন দািবেক আেরা জারােলা করেছ
এিবিসর মত পিমা সংবাদ মাধম, যখােন িববাসীেক তারা দখােত চাইেছন য িফিলিনীেদর আাসেনর
িবপে ইসরােয়ল আরা করেছ। যিদও বাব মাণ ও িচ িঠক তার উো এবং মজার িবষয় হল এরা সই
িফিলিনীেদর কথাই বলেছ যারা িনেজরাই অব।
অপরিদেক দীঘেময়ােদ, আপাতদৃিেত দৃমান না হেলও ইসারােয়েলর জ এখােন িকছু কৗশলগত ল িবদমানঃ িনেজেদর
কৗশলগত অবান শিশালী করা; শর সামিরক হিদিেক বল করা; িবদমান টৈনিতক িবিতা কািটেয় উঠা এবং
রাজৈনিতকভােব অিধকতর সহায়ক একিট যুিবরিতেত পৗঁছােনা।
রাজনীিত িকংবা টনীিতেক চলমান রাখেত এখন যুেক আেরকিট মাধেম পিরণত করা হেয়েছ। ধু তাই নয় বরং টৈনিতক
বথতার কারেণ যা অিজত হয়িন সামিরক শির বেল তা পাবার তাশা বল হেয় উেঠেছ। যু এখন টৈনিতক অচলাবার
কারেণ সৃ রাজৈনিতক বথতােক পূরণ করার চা কের যা পিমা সংবাদ মাধমেলােত “শাি িয়া” িহেসেব পিরিচত।
চলমান সংঘােত িল সব পেকই ২০০৮ এবং ২০১২ সােলর যুের িত অিভতার কথা মাথায় রাখা উিচত য, এবােরর
সংঘাত আেরা বিশ অচলাবার সৃি করেত পাের। িক বািমন নতািনয়া আর তার ইসরােয়িল কায়ািলশন সরকার মেন
কের শ সামিরক অিভযান তােদর জ আেরা আল বেয় আনেব। তেব সটা য সামিয়ক তা িক বলাই বাল।
এই কাডানহীন সংঘাত থেক ইসরােয়িল বা িফিলিনীেদর িক কান াি আেছ?
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কেয়কিট কারেণ নতািনয়া সরকার ভাবেছ য তােদর ািই সবেচেয় বিশ:
থমত, ইসরােয়ল আশাবাদী য এই হামলা হামাস এবং ফাতাহর মধকার জাতীয় ঐেকর সরকারেক ািক অবায় ফলেব য
ঐকমেতর সরকার নতািনয়ার িবরি সেও পিমা িমেদর সবুজ সংেকত া।
িতীয়ত, এই হামলা নতািনয়ােক তার কায়ািলশন সরকাের কতৃ ধের রাখেত সহায়তা করেব। কারণ তার কর সহেযাগীেদর
দািবই িছল য, অিধকৃত অলেলােত আাসী আমণ চালােনা যােত অৈবধ বসিত াপন সসারণ করা যায় এবং মাহমুদ
আাসেক জািতসংেঘর ীকৃিত ও হামােসর সােথ জাতীয় ঐকমেতর ধৃতা দখােনার জ শাি দান করা যায়।
তৃতীয়ত, এই হামলা ইসরােয়েলেক তার টৈনিতক অচলাবা থেক মুি িদেত পাের িবেশষ কের যখন যুরা তার ধান
পৃেপাষক হেয়ও ইসরায়লেক িপএলও এর মতই সমানভােব দাষােরাপ কেরেছ একিট অবতীকালীন চুিেত পৗঁছােনার
সাবনােক নাৎ কের দওয়ার জ। এখন এই অিভযােনর সমেয় ওবামা শাসন ইসরায়েলের আরার অিধকােরর উপর
জার িদে এবং একিট যুিবরিতেত মধতা করার সাবনা দখা িদে।
সবেশষ, নতািনয়া ভাবেছন য বতমান আিলক অবা িবেশষত িমশর পিরিিত তােক আমণ চালােনার এক মাম েযাগ
এেন িদেয়েছ। মুসিলম াদারেডর উপর িসেডট আবেদল ফাতাহ আল-িসিসর দমননীিত এিক আদিশকভাবস ইসলামী
আোলন হামােসর উপরও দমেনর জ ইসরায়েলর কৗশলগত েযােগর য়ার খুেল িদেয়েছ।
ইসরােয়েলর ধানমী িমশেরর বতমান িসেডট িসিসেক কিথত সােসর িবে যুের একজন কৗশলগত িম মেন কেরন।
আর এটাও নতািনয়ার অজানা নয় য, এই অেলর য কান জায়গায় াদারেডর ভাব খব হেয় পড়াটা িসিসর জ মহা
খবর, আর তা যিদ হয় ঘেরর সামেনর গাজা উপতকায় তােত িসিসর তা নারাজ হওয়ার কান সাবনাই নই!
অিদেক িফিলিিনেদর জ পিরিিত খুবই ভয়ানক এবং এই সংঘােতর তারাই হল ধান বিল, এমনিক যারা গাজায় আেছ
তােদর জ এর চেয় খারাপ পিরণিত আর নই।
যােহাক, যিদ হামাস ও অা দলসমূহ িটেক থাকেত পাের এবং ইসরােয়ল যিদ তার সামিরক উে অজেন বথ হয় তাহেল
িফিলিিনেদর মােঝ তা বেটই এমনিক গাটা অল জুেড়ই এই আোলেনর অবা বতমান রবা কািটেয় আেরা উিত লাভ
করেব।
হামােসর িনজ উৎপািদত স ও দূরপাার রেকট যা িকনা ইসরােয়েলর ধান শহরেলােত আঘাত হানেত সম তা ইিতমেধ
ইসরােয়িল সনাবািহনীেক হতভ কের িদেয়েছ।
িতীয়ত, চূড়া অচলাবায় িমশেরর মধতায় আর যুরাের সমথেন একিট যুিবরিতর সাবনা বল। যিদ তাই হয় তেব
সটা হামােসর জ খুবই সহায়ক হেব। একই সােথ আেগর বােরর যুিবরিতর শতেলার যসব এখেনা ইসরােয়ল পূরণ কেরিন
তা পূরেণ এবং বি িবিনময় চুির বাবায়েনও নতুন কের চােপর মুেখ পড়েত হেব ইসরােয়লেক। তা না হেলও অত নতুন
িতিত িদেত অেনকটাই বাধ হেব ইসরােয়ল।
তৃতীয়ত, হামাস এটাও িবেবচনায় আনেত পাের য, িমশেরর সরাসির মধতায় যমনঃ গাজার অবেরাধ তুেল নওয়া এবং িমশর
সংল গাজার সীমা খুেল দওয়ার মাধেম উেজনা শিমত হেল িসিসর সরকােরর সােথ তােদর দূরও কেম আসেব।
সবেশষ আাসেক িনেয় বলেত হয় য, তীতর হেয় ওঠা এই সংঘাত যিদ আেরকিট জাগরেণর সৃি কের তাহেল তার ভরাডুিব
অবাবী। িতিন তৃতীয় কান ইিফাদার বল িবেরাধী এবং তার শাসন ও দেশর ােথই ইসরােয়েলর সােথ িবদমান
িনরাপা ববাপনােক িতিন অপিরহায বেল মেন কেরন। িক গাজায় হামলােক ক কের সৃ এই মুেখামুিখ অবার যিদ ত
অবসান হয়, তাহেল আােসর সময়। কননা স অবায় তােক সামেন আনা ছাড়া যুরাের হােত আর কান হণেযাগ
িবক নই।
তাহেল িফিলীন-ইসরােয়ল এর ভিবৎ িক?
এই উেজনা ইসরােয়ল এবং িফিলিনী নতােদর জনগেণর শাি ও িনরাপা িফিরেয় আনার বথতা লুিকেয় রাখেত সাহায
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করেব। িক কৃতপে তা শাি ও িনরাপা অজেন চূড়াভােব সহায়ক হেব না।
এ কারেণ ইসরােয়েলর ৪০,০০০ িরজাভ স মাতােয়েনর অেমাদন তার জ খকর নয়। এটা ইসরােয়েলর আথ-সামািজক
িেত বশ বয়বল যা সংকটেক আেরা বািড়েয় িদেব। িক দখার িবষয় হেলা এই িবরাট উেগ রাজৈনিতকভােব যুরা
আর িমশরেক কতটু শ করেত পাের যােত কের টৈনিতকভােব কান সমাধােন আসেত তারা ইসরােয়লেক রািজ করােত
পাের।
ইসরােয়েলর এই সামিরক আাসেনর অিভসি এখেনা সূণ পিরার নয়। সােবক ধানমী এিরেয়ল ারন িচরতের গাজা
পিরতাগ করেত চেয়িছেলন। কারণ ইসরােয়ল মেন কের গাজা এই অেলর এমনিক িবের সবেচেয় াচীন, জনবল আর
দািরে জজিরত উা িশিবর। তাই গাজায় চূড়া অিভযান চালােনা এবং এেক পূণভােব দখল করা খুবই বয়বল এবং তা
িনবুিতার পিরচয় বহন কের।
যােহাক লবানন ও গাজার ইিতহাসেক িবচার করেল দখা যায় ইসরােয়লী নতৃ এ ধরেণর বাকামী করেত অিধকতর সম।
ইসরাইল কৗশলগত হামলা চালােনার চা করেত পাের যা অতীেতও বথ হেয়েছ।
এই আাসন কবল উেজনা আর সংঘাতেকই উে িদে যা িকনা গভীর শতার বীজ বপন করেছ এবং এিক সােথ শাি
িয়ােক আেরা দূের ঠেল িদে। এর অবসান ঘটেত পাের ধু একভােবই আর তা হল ইসরােয়েলর অায় অবেরাধ উিঠেয়
নওয়া, িফিলিনীেদর মুি দওয়া এবং দখলদািরের অবসান ঘটােনা।
যতিদন পয এই দখলদাির অবাহত থাকেব ততিদন তা উভয়পের মেধ কবল সংঘাত, অিরতা আর ঘৃণার জ িদেত
থাকেব। এই পুেরা অলটাই এখন টালমাটাল। ফেল বিতম না ঘটেল আিলক চােপ এই সমার কান সমাধান হেবনা
বেলই ধারনা করা যায়।
ঃখজনক বাপার হল ইসরােয়েলর পিমা মাড়লবৃ উেজনা শমেন ইসরােয়েলর উপর কান ধরেনর চাপ েয়াগ তা দূের
থাক এ বাপাের মেনােযাগ দওয়ারও কান েয়াজন অভব করেছ না। এমনিক এই সােহ জািতসংঘ মহাসিচব বান িক
মুেনর ভাষেণও ট িডপাটেমেটর র ।
াঁ, অ সব রাের মত ইসরােয়েলরও তার িনেজেক আর তার নাগিরকেদর রার অিধকার আেছ। িক তাই বেল স এই
অিধকােরর আড়ােল িনেজর দখলদাির আর নাগিরকেদর অৈবধ বসিত াপেন কানভােবই অের উপর আাসন চালােত
পােরনা।

উৎসঃ aljazeera

মারওয়ান িবশারা আল জািজরার িসিনয়র রাজৈনিতক িবেষক।
মারওয়ান িবশারা
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