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ஒஸ்லலோ உடன்படிக்்கக்கைக்கைளின் இருபத்தி்கருபத்தியைந்த
ஆண்டுக்கைளின் பின்னர, போலஸ்தீன மக்க்கைளின்

பபருகிச் பச் செல்லும் லபரழிவ
By Bill Van Auken, 14 September 2018

பாலஸ்தீன விடுதுதலல அுதலை அமைப்பின் (PLO) துதலலவரான யாசர் அராபத்தும் இஸ்இஸ்ரரலின்
பிரதை அமைரான யிட்சக் ராபினும் வாஷிங்டனில் அிங்டனில் அமை அமைரிக்க ஜனாதிபதி பில் கிளிண்டன்
முன்னிுதலலயில் நடந்த ஒரு சந்திப்பில் ஒஸ்இஸ்ரலா உடன்படிக்ுதலககுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை ஏற்றுக் ிங்டனில் அமகாண்டதன் 25
ஆண்டாவது நிுதல நிறைவுதினத்ுதலத கடந்த வியாழன் குறித்துநிற்கி நிறைது.

இஸ்இஸ்ரரலுக்கும் ஒரு பாலஸ்தீன அரசுக்கும் இுதலடயிலான எல்ுதலலகள,  சட்டவிஇஸ்ரராத யூதக்
குடிஇஸ்ரயற் நிறைங்களின் எதிர்காலம்,  ிங்டனில் அமஜருசஇஸ்ரலமின் அந்தஸ்து ை அமைற்றும் பாலஸ்தீன அகதிகள
நாடுதிரும்பும் உரிுதலை அமை இஸ்ரபான் நிறை பிரச்சிுதலனகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை தீர்க்கக் கூடிய விதத்தில், இஸ்இஸ்ரரல் ை அமைற்றும்
பாலஸ்தீனியர்களுக்கு இுதலடயில் ஒரு அுதலை அமைதிப்இஸ்ரபச்சுவார்த்ுதலத மூலை அமைான ஒரு உடன்பாடு
எட்டப்படுவதில் முடியக் கூடிய ஒரு “அுதலை அமைதி நிகழ்முுதல நிறை”க்கு இந்த உடன்படிக்ுதலககள
ிங்டனில் அமதாடக்கை அமைளிக்கும் என்பதாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

1967 இல் இஸ்இஸ்ரரலால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியில் ஒரு பாலஸ்தீன இஸ்ரதசிய பகுதிுதலய
உருவாக்குவதன் வழியிலான “இரண்டு-அரசு தீர்வு” மூலை அமைாக எட்டப்படும் என்பதாக கூறி,
“சுய-நிர்ணயத்திற்கு பாலஸ்தீன ை அமைக்கள ிங்டனில் அமகாண்டிருக்கும் உரிுதலை அமை”ுதலய அுதலடவதற்கான ஒரு
பாுதலதயாக இந்த உடன்பாடு ஊக்குவிக்கப்பட்டது.

இந்த ஆண்டுதினை அமைானது,  இஸ்இஸ்ரரலிலும் சரி ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பாலஸ்தீன
பிராந்தியங்களிலும் சரி அபூர்வை அமைாகஇஸ்ரவ அனுசரிக்கப்பட்டது.  கிழக்கு ிங்டனில் அமஜருசஇஸ்ரலமில் உளஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை
அிங்டனில் அமை அமைரிக்கன் காலனி இஸ்ராாட்டலில் இந்த உடன்பாட்ுதலட ஆதரித்திருந்த பாலஸ்தீன ை அமைற்றும்
இஸ்இஸ்ரரலிய அதிகாரிகள உுதலரயாற்றிய ஒரு சிறு கூட்டம் இஸ்ரகாபை அமைான இஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைம் பாலஸ்தீன
இஸ்ரபாராட்டக்காரர்கஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைது ஒரு குழுவினால் விரட்டியடிக்கப்பட்டது.

இஸ்இஸ்ரரலிய ஊடகங்களின் சில பிரிவுகள,  அுதலை அமைதி நிகழ்முுதல நிறையாக ிங்டனில் அமசால்லப்பட்டதன்
“தவ நிறைவிடப்பட்ட வாய்ப்புகள” குறித்து புலம்பிய, அஇஸ்ரதசை அமையத்தில் பழிுதலய இருதரப்புக்குை அமைாய்
சை அமைை அமைாய் பகிர்ந்தளித்த கட்டுுதலரகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை ிங்டனில் அமவளியிட்டன.  ஆனால் உண்ுதலை அமையில்,  ஒஸ்இஸ்ரலா அது
எதற்கு இஸ்ரநாக்கம் ிங்டனில் அமகாண்டிருந்தஇஸ்ரதா, கடந்த கால் நூற் நிறைாண்டு காலத்தின்இஸ்ரபாதான இஸ்இஸ்ரரலின்
இுதலடவிடாத மூர்க்கத்தனத்திற்கு ஒரு ை அமைுதல நிறைப்ுதலப வழங்குவது என் நிறை அந்த இஸ்ரநாக்கத்திற்கு
துல்லியை அமைாக இஸ்ரசுதலவிங்டனில் அமசய்தது.

இஸ்இஸ்ரரல் அரசுக்குளஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைாக இருக்கின் நிறை மிகவும் வலது-சாரிக் கூறுகஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைால் ிங்டனில் அமவட்கை அமைற்று
தீர்ை அமைானிக்கப்படுவதாக இருக்கின் நிறை ஒரு ிங்டனில் அமகாளுதலகுதலய மூர்க்கத்துடன் பின்பற்றுவதன்
மூலை அமைாக,  அிங்டனில் அமை அமைரிக்க ை அமைற்றும் இஸ்இஸ்ரரலிய அதிகாரிகள இந்த ஆண்டுதினத்ுதலத
அனுசரித்திருக்கின் நிறைனர்.  பாலஸ்தீன ை அமைக்கள தை அமைது அத்துதலன இஸ்ரகாரிக்ுதலககுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளையும்
உரிுதலை அமைகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளையும் சந்இஸ்ரதகத்திற்கு இடை அமைற் நிறை விதத்தில் பாலஸ்தீன அதிகாரிகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை ுதலகவிடச்
ிங்டனில் அமசய்ய நிர்ப்பந்திப்பதற்காய் இந்த தினம் அர்ப்பணிக்கப்படுகி நிறைது.  இுதலதத்தான் ஜனாதிபதி
ிங்டனில் அமடானால்ட் ட்ரம்ப் தனது “நூற் நிறைாண்டின் சி நிறைந்த உடன்பாடு” என விபரித்தார்.

திங்கஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைன்று,  ட்ரம்ப் வாஷிங்டனில் இருக்கும் பிரகடனப்படுத்தப்படாத PLO தூதரகத்ுதலத
மூடுவதற்கு உத்தரவிட்டார்.  பிரதை அமைர் ிங்டனில் அமபஞ்சமின் ிங்டனில் அமநத்தனியாகுவின் இஸ்இஸ்ரரலிய ஆட்சிக்கு
ஆதரவாகவும் பாலஸ்தீன ை அமைக்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை அடிபணியச் ிங்டனில் அமசய்வதற்காக அவர்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை பட்டினி
இஸ்ரபாடுவதற்கும் வாஷிங்டனால் எடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கும் தீவிரப்பட்ட ை அமைற்றும் மிகவும்
தண்டுதலணமிக்க  நடவடிக்ுதலககளின் ஒரு வரிுதலசுதலய அடிிங்டனில் அமயாற்றி இது வருகி நிறைது.

முந்ுதலதய அிங்டனில் அமை அமைரிக்கக் ிங்டனில் அமகாளுதலகுதலயயும் அத்இஸ்ரதாடு பாலஸ்தீனர்கள ிங்டனில் அமஜருசஇஸ்ரலம் நகரத்துக்கு
உரிுதலை அமை ிங்டனில் அமகாண்டாடுவுதலதயும் ை அமைறுதலிக்கின் நிறை விதத்தில் ிங்டனில் அமஜருசஇஸ்ரலுதலை அமை இஸ்இஸ்ரரலின்
துதலலநகராக அங்கீகரித்து,  அிங்டனில் அமை அமைரிக்க தூதரகத்ுதலத ிங்டனில் அமடல் அவிவில் இருந்து அங்இஸ்ரக
ை அமைாற்றியதும் இவற்றில் அடங்கும்.  இதனிுதலடஇஸ்ரய,  ிங்டனில் அமவளியு நிறைவுத்துுதல நிறை,  பாலஸ்தீனப்

பிராந்தியங்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை பற்றிக் குறிப்பிடுுதலகயில் “ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட” என் நிறை வார்த்ுதலதுதலய
ுதலகவிட்டுவிட்டது.

மிக முக்கியை அமைாய் வாஷிங்டன், இஸ்ரை அமைற்குக்குதலர, காசா ை அமைற்றும் அரபு உலகின் அகதிகள முகாமில்
இருக்கும் வறுுதலை அமைப்பட்ட பாலஸ்தீனியர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 600 மில்லியன் டாலர் உதவிுதலய
துண்டித்திருக்கி நிறைது, அஇஸ்ரதஇஸ்ரவுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளையில் பாலஸ்தீன அகதிகள ை அமைற்றும் அவர்களுக்கு உதவுகின் நிறை
ஐ.நா.  முகுதலை அமையான UNRWA ஆகிஇஸ்ரயாரின் இருப்ுதலபஇஸ்ரய அது ை அமைறுதலித்திருக்கி நிறைது.
UNRWA க்கு ிங்டனில் அமசன் நிறை ஆண்டில் 350  மில்லியன் டாலர்கஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைாய் இருந்த நிதிஉதவி
ிங்டனில் அமை அமைாத்தத்ுதலதயும் அிங்டனில் அமை அமைரிக்கா அகற்றி விட்டிருப்பஇஸ்ரதாடு, USAID மூலை அமைாக வழங்கப்பட்டு வந்த

200 மில்லியன் டாலர் உதவிுதலயயும் அகற்றி விட்டிருக்கி நிறைது; குறிப்பாக சில்லுதல நிறைத்தனை அமைானதும்
பழிவாங்கும்தன்ுதலை அமையுுதலடயதுை அமைான ஒரு நடவடிக்ுதலகயில்,  ிங்டனில் அமஜருசஇஸ்ரலத்தில் பிரதானை அமைாக
பாலஸ்தீன ை அமைக்களுக்கு இஸ்ரசுதலவ ிங்டனில் அமசய்துவந்த ஆறு ை அமைருத்துவை அமைுதலனகளுக்கு முன்பு
ிங்டனில் அமகாடுக்கப்பட்டு வந்த 25  மில்லியன் டாலர் உதவிுதலய முடிவுக்குக்
ிங்டனில் அமகாண்டுவரவிருப்பதாகவும் அது அறிவித்தது.  இதன் விுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைவுகள ை அமைக்கள பட்டினி
கிடப்பதிலும், குழந்ுதலதகளுக்கு கல்வி ை அமைறுக்கப்படுவதிலும்,  இஸ்ரநாயாளிகள உயிரிழப்பதிலுை அமைாய்
உணரப்படவிருக்கி நிறைது.

இஸ்ரபச்சுவார்த்ுதலதகள இஸ்ரை அமைலும் இஸ்ரை அமைலும் அதிகை அமைாய் இலக்கற் நிறைதாகி ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்இஸ்ரபயும்
கூட திரும்பவியலாை அமைல் முறிந்து விட்டிருந்தது என் நிறைஇஸ்ரபாதும், கிளிண்டன் நிர்வாகம் ிங்டனில் அமதாடங்கி
அடுத்தடுத்து வந்த அிங்டனில் அமை அமைரிக்க நிர்வாகங்கஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின் நிறை “அுதலை அமைதி
நிகழ்ச்சிப்இஸ்ரபாக்கு” என் நிறை இஸ்ரதய்ந்துஇஸ்ரபான முகப்பு அலங்காரத்ுதலதயும் ட்ரம்ப் ஒதுக்கித்

தளளியிருக்கி நிறைார். 

வாஷிங்டனின் நிபந்துதலனயற் நிறை ஆதரவுடன், ிங்டனில் அமநத்தனியாகுவின் அரசாங்கம் சமீபத்தில், அரசின்
அத்துதலன குடிை அமைக்களுக்குை அமைான சை அமைத்துவத்தின் உத்திஇஸ்ரயாகபூர்வ அங்கீகரிப்ுதலப ுதலகவிட்டு
இனப்பாகுபாட்ுதலட அரசியல்சட்டக் இஸ்ரகாட்பாட்டின் ை அமைட்டத்திற்கு உயர்த்தும் வுதலகயில்,

இஸ்இஸ்ரரல் “யூத ை அமைக்களின் ஒரு இஸ்ரதசிய-அரசு” என்று அறிவிக்கின் நிறை ஒரு சட்டத்ுதலத
நிுதல நிறைஇஸ்ரவற்றியது.

அராபத்,  ராபின் ை அமைற்றும் கிளிண்டன் ிங்டனில் அமவளுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை ை அமைாளிுதலகயின் இஸ்ரராஜாத் இஸ்ரதாட்டத்தில்
நின்றுிங்டனில் அமகாண்டிருந்ததற்குப் பிந்ுதலதய கால்நூற் நிறைாண்டு காலத்தில், பாலஸ்தீனிய ை அமைக்களுக்கான
நிுதலலுதலை அமைகள கூர்ுதலை அமையாக இஸ்ரை அமைாசை அமைுதலடந்திருக்கின் நிறைன. இதனிுதலடஇஸ்ரய, இஸ்இஸ்ரரல், வாஷிங்டனின்

ஆதரவுடன்,  “அுதலை அமைதி நிகழ்ச்சிஇஸ்ரபாக்கு” என்று ிங்டனில் அமசால்லப்பட்டுதலத,  முன்ிங்டனில் அமனப்இஸ்ரபாதினும்
மிகப்ிங்டனில் அமபரும் அஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைவில் பாலஸ்தீன நிலத்ுதலத ுதலகப்பற்றுவதற்கும், ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இஸ்ரை அமைற்குக்
குதலரயில் குடிஇஸ்ரயற் நிறைங்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை பரந்த அஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைவில் விரிவுபடுத்துவதற்கும்,  அத்துடன்
இனப்பாகுபாட்டு அரசுக்கு நிகரான ஒன்ுதல நிறை வலுப்படுத்துவதற்குை அமைான ஒரு மூடுதிுதலரயாக
பயன்படுத்திக் ிங்டனில் அமகாண்டது.

இஸ்ரை அமைற்குக் குதலர குடிஇஸ்ரயற் நிறைங்களில் வாழும் இஸ்இஸ்ரரலியர்களின் எண்ணிக்ுதலக 1990 களின்
இறுதியில் கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பானது.  இப்இஸ்ரபாது அவர்களின் எண்ணிக்ுதலக 1993  இல்
இருந்துதலதக் காட்டிலும் மும்ை அமைடங்காகி இருக்கி நிறைது,  கிட்டத்தட்ட 700,000  இஸ்ரபர் இஸ்ரை அமைற்குக்
குதலரயில் வாழ்கின் நிறைனர்,  இன்னுிங்டனில் அமை அமைாரு 200,000  இஸ்ரபர் கிழக்கு ிங்டனில் அமஜருசஇஸ்ரலமில் பாலஸ்தீனிய
நிலை அமைாக இருந்திருந்ததில் வாழ்கின் நிறைனர்.

இந்த “கஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைத்திலுளஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை உண்ுதலை அமைகளுக்கு” துுதலணயளிப்பாய்,  இஸ்ரை அமைற்குக்குதலர பகுதிுதலய காசாவில்
இருந்தும் ிங்டனில் அமஜருசஇஸ்ரலமில் இருந்தும் இஸ்இஸ்ரரலிய இராணுவத்ுதலதக் ிங்டனில் அமகாண்டு



பிரித்துுதலவத்திருப்பதும்,  அத்துடன் இஸ்ரை அமைற்குக்குதலருதலயயுஇஸ்ரை அமை கூட சுவர்கள,  பாதுகாப்பு
சாுதலலகள ை அமைற்றும் நூற்றுக்கணக்கான இஸ்இஸ்ரரலிய இஸ்ரசாதுதலனச்சாவடிகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைக் ிங்டனில் அமகாண்டு
ிங்டனில் அமதாடர்ச்சியற் நிறை பந்துஸ்தான்கஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைது ஒரு ிங்டனில் அமதாகுப்பாய் வகுந்து ுதலவத்திருப்பதும் இருக்கின் நிறைன.

இஸ்லாமிய ாை அமைாஸ் அரசாங்கத்தால் ஆஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைப்படுகின் நிறை காசாவில்,  11  ஆண்டுகால
“ிங்டனில் அமபாருஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைாதார முற்றுுதலக”க்குப் பின்னரான நிுதலலுதலை அமைகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை, ஒரு ஐ.நா. முகுதலை அமை விடுத்த ஒரு
புதிய அறிக்ுதலக பயன்படுத்தியிருக்கும் வார்த்ுதலதகளில் ிங்டனில் அமசால்வதானால்,

“இஸ்ரபரழிவுகரை அமைானதாக” இருக்கின் நிறைன.  ஆயிரக்கணக்கான உயிர்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளையும் அடிப்புதலட
உளகட்டுதலை அமைப்ுதலபயும் அழித்திருக்கின் நிறை ிங்டனில் அமதாடர்ச்சியான இஸ்இஸ்ரரலிய இராணுவத்
தாக்குதல்களும் இந்த முற்றுுதலகயில் அடங்கும்.

இஸ்இஸ்ரரலின் ஆக்கிரமிப்பு ை அமைற்றும் முற்றுுதலகயால் திணிக்கப்பட்ட ிங்டனில் அமபாருஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைாதார மூச்சுத்திண நிறைல்,
அத்துடன் சர்வஇஸ்ரதச உதவியிலான கூர்ுதலை அமையான ிங்டனில் அமவட்டு —ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தால் பாரிய
ிங்டனில் அமவட்டுகள திணிக்கப்படுவதற்கு ிங்டனில் அமவகு முன்இஸ்ரப,  முந்ுதலதய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுுதலகயில் 2017

இல் இது 10 க்கும் அதிகை அமைான சதவீதம் வீழ்ச்சி கண்டிருந்தது— ஆகிய இரண்டும் இந்த
நிுதலலுதலை அமைகளுக்கு காரணை அமைாய் இருந்ததாக ஐ.நா.  அபிவிருத்தி முகுதலை அமையான UNCTAD

ிங்டனில் அமதரிவித்தது.

காசா துண்டுப்பகுதியில் வாழும் ை அமைக்கள, “ஆழை அமைான துன்பங்களுடனும் உதவிுதலயச் சார்ந்தும்

வாழுகின் நிறை ஒரு ை அமைனிதப் பிரிவாக குுதல நிறைக்கப்பட்டு விட்டிருக்கின் நிறைன” என்று அந்த அறிக்ுதலக
ிங்டனில் அமதரிவித்தது.  ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பாலஸ்தீனப் பிராந்தியங்களில் இஸ்ரவுதலலவாய்ப்பின்ுதலை அமை
விகிதம் உலகின் மிக அதிகை அமைானுதலவயாக —ஒட்டுிங்டனில் அமை அமைாத்தை அமைாய் 27 சதவீதத்திற்கு அதிகை அமைாகவும்

காசாவில் சுை அமைார் 44 சதவீதை அமைாகவும் இருக்கி நிறைது— இருப்பதாக அது குறிப்பிட்டது. ஆக்கிரமிப்பு
பகுதிகளில் 30  வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பாலஸ்தீனதீனர்களில் பாதிப்இஸ்ரபருக்கு
இஸ்ரவுதலலவாய்ப்பில்ுதலல.

உத்தரவுகளின் மூலை அமைாக ஆட்சிிங்டனில் அமசய்கின் நிறை ஒரு இஸ்ரதர்ந்ிங்டனில் அமதடுக்கப்படாத ஜனாதிபதியான ை அமைஹ்மூத்
அப்பாஸின் துதலலுதலை அமையிலான பாலஸ்தீன அதிகாரம் (PA) என்று அறியப்படுகின் நிறை அரக்கன்
தான் ஒஸ்இஸ்ரலா உடன்பாடுகளில் இருந்து பி நிறைந்திருந்த ஒஇஸ்ரர தாக்குப்பிடித்து நிற்கின் நிறை
உருவாக்கை அமைாகும். PA, உதவிகஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைாக வரும் கங்காணிப் பணவருவாய் மூலை அமைாக பாலஸ்தீன
முதலாளித்துவத்தின் ஒரு சிறு அடுக்ுதலக வஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைப்படுத்தியிருக்கின் நிறை அஇஸ்ரதஇஸ்ரநரத்தில் இஸ்இஸ்ரரல்
ை அமைற்றும் ஏகாதிபத்தியத்தின் நலன்களின் இஸ்ரபரில் இஸ்ரை அமைற்குக்குதலரயில் உளஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை ை அமைக்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைக்
கண்காணிப்பதற்காக இஸ்ரசுதலவிங்டனில் அமசய்கி நிறைது.  பாதுகாப்பு புதலடகளுக்கும் ை அமைக்களிங்டனில் அமதாுதலக
எண்ணிக்ுதலகக்கும் இுதலடயிலான விகிதம் இந்தப் பிராந்தியத்தில் தான் உலகின் இஸ்ரவிங்டனில் அம நிறைந்த
பகுதிுதலய விடவும் அதிகை அமைாய் இருக்கி நிறைது என்பதுடன், அங்இஸ்ரக சிுதல நிறைச்சாுதலலகள, பளளிகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை
விடவும் மிகத் துரிதை அமைான ஒரு இஸ்ரவகத்தில் கட்டப்படுகின் நிறைன.

வாஷிங்டனில் இருந்த PLO அலுவலகத்ுதலத மூடியும் ை அமைனிதாபிை அமைான உதவிகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைத் துண்டித்தும்
ட்ரம்ப் தனது ிங்டனில் அமதளஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைத்ிங்டனில் அமதளிவான சமிக்ுதலககுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை அளித்து விட்டஇஸ்ரபாதும் கூட,  PA இன்
இராணுவை அமையை அமைாக்கப்பட்ட இஸ்ரபாலிசுக்கான அிங்டனில் அமை அமைரிக்க நிதி உதவி இுதலடயூறில்லாை அமைல் ிங்டனில் அமதாடர்ந்து
ிங்டனில் அமகாண்டிருப்பஇஸ்ரதாடு,  இந்த ை அமைாதத்தின் ஆரம்பத்தில் PA இன் பாதுகாப்பு ை அமைற்றும் உஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைவு
அதிகாரிகளின் ஒரு பிரதிநிதிக்குழு சிஐஏ உடன் இஸ்ரபச்சுவார்த்ுதலதகள நடத்த வாஷிங்டனுக்கு
பயணம் ிங்டனில் அமசய்தது.

ஒஸ்இஸ்ரலா உடன்படிக்ுதலககுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை இஸ்ரநாக்கிய PLO இன் பாுதலதயில்,  இஸ்ரநார்இஸ்ரவயால் ை அமைத்தியஸ்தம்
ிங்டனில் அமசய்யப்பட்ட இரகசிய இஸ்ரபச்சுவார்த்ுதலதகஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைது ஒரு வரிுதலசயும்,  PLO பயங்கரவாதத்ுதலத
ுதலகவிட்டுவிட்டதாகவும் “ை அமைத்திய கிழக்கு இஸ்ரை அமைாதலில் சம்பந்தப்பட்ட அத்துதலன கட்சிகளும்
அுதலை அமைதியுடனும் பாதுகாப்புடனும் இருப்பதற்கு ிங்டனில் அமகாண்டிருக்கும் உரிுதலை அமைுதலய
அங்கீகரிப்பதாக”வும் 1988 இல் ிங்டனில் அமஜனீவாவில் அராபத் பகிரங்கை அமைாக அறிவித்ததும் அடங்கும்.

இன்னும் இஸ்ரை அமைஇஸ்ரல இஸ்ரபாய் இஸ்இஸ்ரருதலல அங்கீகரிக்கச் ிங்டனில் அமசால்லி இஸ்ரை அமைற்கு ஊடகங்கஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைால்
அழுத்தை அமைளிக்கப்பட்ட இஸ்ரபாது, அராபத் கடுுதலை அமை ிங்டனில் அமபாங்க பதிலளித்தார், “இஸ்ரபாதும் அது இஸ்ரபாதும்.
என்ன என்ுதலன ஆுதலட அவிழ்க்கும் நடனை அமைாடச் ிங்டனில் அமசால்கிறீர்கஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைா? அது உகந்ததாக இருக்காது.”

ஆுதலட அவிழ்க்கும் நடனம் இறுதியில், அதற்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,  ிங்டனில் அமவளுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை
ை அமைாளிுதலகயின் புல்துதலரயில் பூர்த்தியானது.

PLO இஸ்ரபாராளிகஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைது தீரமும் சுய-தியாகமும் ை அமைத்திய கிழக்கு முழுுதலை அமையில் ிங்டனில் அமதாழிலாஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைர்கள
ை அமைற்றும் இுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைஞர்களுக்கு ஆதர்சை அமைாக இருந்து வந்திருந்தது. என் நிறைஇஸ்ரபாதும்,  PLO,  இறுதியில்
ஒரு நாடுகடந்து வாழ்ந்த பாலஸ்தீன முதலாளித்துவத்தின் இஸ்ரதசியவாத அபிலாுதலசகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைப்

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியதும்,  அரபுத் ிங்டனில் அமதாழிலாஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை வர்க்கத்துக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட ை அமைக்களுக்கும்
ஒரு உண்ுதலை அமையான விண்ணப்பம் ிங்டனில் அமசய்வதற்கு இயலாததாகவும் விருப்பை அமைற்றிருந்ததுை அமைான ஒரு
இயக்கை அமைாக இருந்தது.  எகிப்து,  சிரியா,  இஸ்ரஜார்டான்,  ிங்டனில் அமலபனான் ை அமைற்றும் பி நிறைிங்டனில் அமவங்கிலும்
இருந்த பிற்இஸ்ரபாக்கான ஆட்சிகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை —பாலஸ்தீன ை அமைக்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை இஸ்இஸ்ரரல் துன்புறுத்தியதில் அுதலவ

ஒத்துுதலழத்தன என்பஇஸ்ரதாடு இஸ்ரஜார்டானில் பாலஸ்தீனர்கள மீதான 1970  “கறுப்பு ிங்டனில் அமசப்டம்பர்”
படுிங்டனில் அமகாுதலல, ை அமைற்றும் 1975 இல் கராண்டினா ை அமைற்றும் ிங்டனில் அமடல் அல் சாதார் முகாம்களில் இருந்த

பாலஸ்தீனியர்கள மீதான ிங்டனில் அமலபனானிய ஃபலஞ்சிஸ்ட் படுிங்டனில் அமகாுதலலயில் சிரியா உடந்ுதலதயாக
இருந்துதலை அமை ஆகியுதலவ உளளிட அவர்களுக்கு எதிரான இஸ்ரநரடியான தாக்குதல்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை அுதலவ

நடத்தின என்கி நிறைஇஸ்ரபாதும்— அது சார்ந்திருந்தது.

இறுதியில், ஏகாதிபத்தியத்திற்கு PLO சரணுதலடந்ததற்கும் எந்த ை அமைக்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை விடுதுதலல ிங்டனில் அமசய்யப்
இஸ்ரபாவதாக அது கூறியஇஸ்ரதா அந்த ை அமைக்குதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைஇஸ்ரய ஒடுக்குவதற்கான ஒரு ிங்டனில் அமவளிப்பட்ட சாதனை அமைாக
அது உருை அமைாறியதற்கும் —2004  இல் அராபத் பலவந்தை அமைாக தனிுதலை அமைப்படுத்தப்பட்டுதலை அமை பின்

அவரது விஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைக்கப்படாத ை அமைரணம் ஆகியுதலவயும் இதில் அடங்கும்— பிரிக்கமுடியாத ஒரு
தர்க்கம் அங்இஸ்ரக இருந்தது.  அதன் பரிணாை அமைவஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைர்ச்சியானது,  ிங்டனில் அமதன் ஆபிரிக்காவில் ஆபிரிக்க
இஸ்ரதசிய காங்கிரஸ்,  நிகராகுவாவில் சாண்டிநிஸ்டாஸ்,  எல் சல்வடாரில் FMLN ை அமைற்றும் பி நிறை
உளளிட,  ஆயுதஇஸ்ரை அமைந்திய இஸ்ரபாராட்டத்தின் மூலை அமைாக இஸ்ரதசிய விடுதுதலலக்கு வாக்குறுதியளித்த
ை அமைற் நிறை இயக்கங்கள பயணித்த மிகத் இஸ்ரதய்ந்து இஸ்ரபான ஒரு பாுதலதுதலயஇஸ்ரய பின்பற்றி
வந்திருந்தது.

PLO,  பல்இஸ்ரவறு அரபு ஆட்சிகளுக்கு இுதலடயிலான தந்திரஉத்திகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைக் ிங்டனில் அமகாண்டும்,
வாஷிங்டனுக்கும் ை அமைாஸ்இஸ்ரகாவின் ஸ்ராலினிச அதிகாரத்துவத்துக்கும் இுதலடயிலான பனிப்
இஸ்ரபாுதலர சுரண்டிக் ிங்டனில் அமகாளவதன் மூலை அமைாகவும் தனது இருப்ுதலபக் காப்பாற்றிக் ிங்டனில் அமகாளஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை

முுதலனந்து வந்திருந்தது. தியாகம், ை அமைனச்சாட்சிுதலய விற்கும் இந்த இஸ்ரபரத்தின் (Faustian bargain)

பகுதியாக, அரபு அரசுகளுக்குளஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைான வர்க்கப் இஸ்ரபாராட்டத்தின் விடயத்தில் ிங்டனில் அமவளிப்புதலடயாக
நடுநிுதலலயாக இருந்தது.

உற்பத்தியின் முன்னினும் அதிகரித்த உலகஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைாவிய ஒருங்கிுதலணப்பின் அடிப்புதலடயில் உலக
முதலாளித்துவத்தில் ஏற்பட்ட ஆழை அமைான ை அமைாற் நிறைங்கள PLO சார்ந்திருந்த அந்த சக்திகுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை
பலவீனப்படுத்திய நிுதலலயில்,  1980 களின் இறுதிக்குளஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைாக,  இந்த இஸ்ரபரத்திற்கான
பிரதிபலன்கள நிலுுதலவயில் விடப்பட்டன.  ஸ்ராலினிச அதிகாரத்துவத்தின் முதலாளித்துவ
மீட்சிுதலய இஸ்ரநாக்கியும் இஸ்ரசாவியத் ஒன்றியத்தின் குதலலப்ுதலப இஸ்ரநாக்கியுை அமைான திருப்பம்,
இஸ்ரதசியவாத அரபு ஆட்சிகஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைாக ிங்டனில் அமசால்லப்பட்டுதலவ முன்ிங்டனில் அமனப்இஸ்ரபாதினும் ிங்டனில் அமநருக்கை அமைாய்
ஏகாதிபத்தியத்துடன் ஒத்துுதலழக்கத் திரும்பியதுடன் ுதலகஇஸ்ரகார்த்து நடந்தது.

பாலஸ்தீனப் பிராந்தியங்களுக்குளளும் கூட, இந்த நிகழ்ச்சிஇஸ்ரபாக்கானது முதல் பாலஸ்தீனக்

கிஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைர்ச்சி (intifada) உடன் இுதலணந்து நிகழ்ந்தது.  ிங்டனில் அமதாழிலாஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைர்கள ை அமைற்றும் இுதலஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைஞர்கள

ை அமைத்தியில் ிங்டனில் அமவடித்த சுயாதீனை அமைானதும் தன்ிங்டனில் அமனழுச்சியானதுை அமைான கிஸ்லோ உடன்படிக்கைகளைர்ச்சியானது, கீழிருந்தான

ஒரு இஸ்ரபாராட்டம் சுதந்திர முதலாளித்துவ அருதலச ஸ்தாபிக்கும் தனது திட்டத்ுதலத

அச்சுறுத்தும் என அஞ்சிய PLO வின் துதலலுதலை அமைுதலய எதிர்த்தும் ிங்டனில் அமவடித்திருந்தது.

ஒஸ்இஸ்ரலா உடன்படிக்ுதலககளுக்கு 25  ஆண்டுகளின் பின்னர்,  இந்த இஸ்ரதசியவாத திட்டம்
முகம்ிங்டனில் அமகாடுக்கின் நிறை ை அமைறுக்கமுடியாத முட்டுக்கட்ுதலட நிுதலலயும் ை அமைற்றும் சீரழிவும்,  லிஇஸ்ரயான்
ட்ிங்டனில் அமராட்ஸ்கியால் அபிவிருத்தி ிங்டனில் அமசய்யப்பட்ட நிரந்தரப் புரட்சி தத்துவத்திற்கு மிகசமீப
ஊர்ஜிதப்படுத்துதலல வழங்கியிருக்கி நிறைது. ஒடுக்கப்பட்ட நாடுகளில், ஒரு முந்ுதலதய வரலாற்றுக்
காலகட்டத்தில் முதலாளித்துவத்தின் எழுச்சியுடன் ிங்டனில் அமதாடர்புபட்டதாய் இருந்திருந்த ஜனநாயக
ை அமைற்றும் இஸ்ரதசியக் கடுதலை அமைகள,  ஏகாதிபத்தியத்தின் சகாப்தத்தில்,  ஒரு இஸ்ரசாசலிச ை அமைற்றும்
சர்வஇஸ்ரதசிய முன்இஸ்ரனாக்கின் அடிப்புதலடயில் ிங்டனில் அமதாழிலாஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை வர்க்கம் சுயாதீனை அமைாக புரட்சிகரை அமைாய்
அணிதிரட்டப்படுவதன் மூலை அமைாக ை அமைட்டுஇஸ்ரை அமை சாதிக்கப்பட முடியும்.

பாலஸ்தீன ை அமைக்களின் விடுதுதலல,  ஒரு “இரண்டு-அரசு தீர்வு”க்கான ஏகாதிபத்திய
ை அமைத்தியஸ்தத்திலான இஸ்ரபச்சுவார்த்ுதலதகளின் மூலை அமைாக ஒருஇஸ்ரபாதும் அுதலடயப்படப் இஸ்ரபாவது
கிுதலடயாது.  பல தசாப்த கால ஒடுக்குமுுதல நிறை,  வறுுதலை அமை ை அமைற்றும் வன்முுதல நிறைக்கு ஒரு
முற்றுப்புளளி ுதலவப்பதானது,  உலிங்டனில் அமகங்கிலும் முதலாளித்துவத்திற்கு முடிவுகட்டும் ஒரு
இஸ்ரபாராட்டத்தின் பகுதியாக ை அமைத்திய கிழக்கின் ஒரு இஸ்ரசாசலிச ஒன்றியத்துக்கான இஸ்ரபாராட்டத்தில்
யூத ை அமைற்றும் அரபுத் ிங்டனில் அமதாழிலாஸ்லோ உடன்படிக்கைகளை வர்க்கத்ுதலத ஐக்கியப்படுத்துவதன் மூலை அமைாக ை அமைட்டுஇஸ்ரை அமை
எட்டப்பட முடியும்.


