
 فلسطينيان امروز و يھوديان آن روز

 محمدرضا شالگونی

 

مصيبتی که فلسطينيان امروز از سر می گذرانند ، شباھت خيره کننده ای به مصيبت يھوديان گرفتار  

. ١٩٤٣غزه امروز شبيه ترين جاست به گتوی ورشو در سال . در چنگال خونين آلمان ھيتلری دارد

 ١٩٤٠ھستان را در سال در صد جمعيت شھر ورشو ل ٣٨يھوديان زندانی شده در گتوی ورشو حدود  

در . در صد مساحت ورشو بود ، زندانی شده بودند ٥/٤تشکيل می دادند و در فضائی که کمتر از 

نوامبر آن سال نازی ھا ديواری بر دور آن برافراشتند و برای کنترل آن نگھبانان مسلح گماردند و 

تو ، بيکاری و گرسنگی و بيماری در داخل گ. شروع کردند به گرد آوردن يھوديان لھستان در آن مکان

از اواخر . چنان بيداد می کرد که در طی دو سال حدود يک چھارم جمعيت آن زندان بزرگ جان باختند

يھوديان نگون بختی که . ارسال جمعيت گتوی ورشو به اردوگاه مرگِ تربلينکا شروع شد ١٩٤٢سال 

گير تحمل کرده بودند ، با پی بردن به  تا آن موقع مصيبت تحمل ناپذيرشان را بدون مقاومتی چشم

جوانه ھای مقاومت ظاھر شد  ١٩٤٣از آغاز سال . مقصد کاروان ھای مرگ ، به تدارک قيام پرداختند

، نازی ھا برای مدتی کاروان ھای مرگ را متوقف کردند ، اما يھوديان که به طرح شيطانی آنھا پی 

و از اين جا بود . گردن شان را به دست جالد بسپارندبرده بودند ، ديگر حاضر نبودند بدون مقاومت 

شروع شد و جوانان ) در شب عيد فصح يھوديان (  ١٩٤٣آوريل  ١٩که قيام پرشکوه گتوی ورشو در 

ارتش نازی تنھا با منفجر کردن و . يھودی شجاعانه به جنگی رويارو با نيروھای ارتش آلمان برخاستند

ورشو و قتل عام ساکنان آن بود که توانست آن قيام دالورانه را در  به آتش کشيدن خانه به خانه گتوی

 .ھم بشکند

 

يادآوری اين شباھِت ناگزير ميان گتوی ورشو و غزۀ امروز ، از نظر مدافعان اسرائيل و مرعوب 

شدگان دستگاه ھای تبليغاتی عظيم آن ، نشانۀ بی چون و چرای يھود سيتزی شمرده می شود ؛ اما 

شباھت تاريخی ميان دو قوم کشی چنان چشم گير است که تاکنون بسياری از انسان ھای آزادی خواه 

روی آن دست گذاشته اند و در ماه ھای اخير ، صحبت در باره آن به موضوعی اجتناب ناپذير تبديل  

کافی . می شودشده و جالب اين است که اشاره به اين تشابه در ميان يھوديان آزادی خواه مکررتر ديده 

گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  (R.Falk) است  يادآوری کنم که ريچارد فالک



در باره وضع فلسطينيان در سرزمين ھای اشغالی و يکی از برجسته ترين استادان حقوق بين الملل از 

ً خودش نيز يھودی است ( دانشگاه پرينستون امريکا  تازه مدت ھا پيش از  وضع غزه را ،) که ضمنا

و البته به خاطر اين حقيقت . ، تکرار ھالوکوست ناميد)  ٢٠٠٧در ژوئن ( روزه اخير  ٢٢کشتارھای 

از دادن ويزای ورود به او )  ٢٠٠٨در آوريل ( گوئی مورد غضب دولت اسرائيل قرار گرفت و آنھا 

 .برای بازديد مجدد از سرزمين ھای اشغالی سرباز زدند

 

 ز آغاز يورش اخيرغزه پيش ا

 

صحبت ھای کلی در باره فاجعه انسانی در غزه ، ممکن است تصويری واقعی از مصيبتی که در آنجا 

برای فھم ابعاد فاجعه ، قبل از ھر چيز ، الاقل بايد شناختی اوليه از جغرافيای . می گذرد به دست ندھد

لسطينی است در جنوب غربی اسرائيل غزه باريکه ای از سرزمين ھای اشغال شده ف. غزه داشته باشيم

( که از شمال و شرق محصور است با اسرائيل ، از غرب با دريای مديترانه ، و از جنوب با مصر 

کيلومتر ، و کل  ١٢تا  ٦کيلومتر است ، عرض آن بين  ٤١طول اين باريکه تقريباً ). شبه جزيره سينا 

ميليون نفر فلسطينی زندگی  ٥/١چک حدود در اين فضای کو. کيلومتر مربع ٣٦٠مساحت آن حدود 

کافی است به ياد داشته . بنابراين تراکم جمعيت در غزه يکی از باالترين ھای تمام جھان است. می کنند

نفر است و فقط در  ٢٥٠٠٠باشيم که تراکم جمعيت برای ھر کيلومتر مربع در مانھاتان نيويورک 

تپه ھای شن روان بخش بزرگی از . نفر ٧٤٠٠٠يش از اردوگاه پناھندگان جباليا در شمال غزه ، ب

بيش از نيمی . در صد خاک غزه قابل کشت است ١٣منطقه غزه را غير قابل سکونت می سازد ؛ فقط 

از جمعيت غزه در مراکز شھری زندگی می کنند که بزرگ ترين آنھا شھر غزه است ، و شھرھای 

تا  ٣نرخ رشد جمعيت در غزه باالست ، بين . و جباليا ديگر عبارتند از رفح ، خان يونس ، بيت الھيا 

 ٥٠در صد جمعيت زير  ٨٠حدود . بچه ٦تا  ٥/٥درصد در سال و نرخ باروری برای ھر زن بين  ٥

در  ٧٠بيش از . سال تشکيل می دھند ١٥در صد جمعيت را کودکان زير  ٥٠سال ھستند و بيش از 

ً از فرزندان فلسطينيانی ھستند که صد مردم اين باريکه  کوچک را پناھندگان تشکيل می دھند که غالبا

از طريق پاک سازی ھای قومی سازمان ھای تروريستی اسرائيلی مانند ھاگانا ، ايرگون و اشترن از 

 .به اين منطقه رانده شدند١٩٤٨شھرک و دھکده فلسطينی در سال  ٥٣٠

 



در صد مردم غزه را جزو کسانی طبقه بندی کرد که از  ٤٢" برنامه جھانی غذا" ٢٠٠٦در سال 

رنج می برند، يعنی از دسترسی مطمئن به منابع غذايی کافی و سالم برای رشد و " ناامنی غذايی"

در  ٣٠بعالوه حدود . در صد فراتر می رفت ٥٠منطقه غزه از  ٥اين نسبت در . سالمت محروم اند

طبقه بندی کردند ، يعنی کسانی که " آسيب پذيری غذايی"ان صِد ديگر از مردم غزه را نيز زير عنو

يعنی از ( ھر چند در پانزده سال گذشته . و بدی تغذيه قرار دارند" ناامنی غذايی"در خطر غلتيدن به 

وضع اقتصادی مردم در تمام سرزمين ھای اشغالی بدتر شده ، ولی افزايش فقر در ) توافق اسلو به بعد 

در صِد جمعيت غزه در سال  ٣٠طبق گزارش سازمان ملل ، کمتر از . اشته استغزه شتاب بيشتری د

. در صد افزايش يافته بود ٧٩اين نسبت ، به  ٢٠٠٦در فقر می زيستند ، در حالی که در آوريل  ٢٠٠٠

يکی از کارشناسان سرشناس اقتصاِد سرزمين ھای اشغالی و  – Sara Roy) بنا به ارزيابی سارا روی

در ( او . گسترش فقر در غزه در دو سال گذشته شتاب بيشتری داشته است) گاه ھاروارداستاد دانش

در صد بيشتر  ٢٣می گويد ھر فردی که در غزه زندگی می کند ، ) تحقيقی که دو سال پيش انجام داده 

و ھمين طور برای اين که سيستم آموزشی به . احتمال فقيرتر بودن از يک ساکن کرانه غربی را دارد

و برای اين که . کالس بيشتر نياز وجود دارد ٤٧٠٠معلم و  ٧٥٠٠سطح کرانه غربی برسد ، حداقل به 

 ٤٢٥حفظ کند ، به  ٢٠٠٦دسترسی به خدمات بھداشتی را در ھمان سطح  ٢٠١٠غزه بتواند در سال 

اً غزه ، مخصوص. تخت جديد بيمارستان نياز خواھد داشت ٤٦٥پرستار بيشتر و  ٥٢٠پزشک بيشتر ، 

، واقعاً به صورت يک زندان درآمد ، يک  ٢005بعد از تخليه شھرک ھای يھودی نشين در سال 

غزه تنھا جايی در . زندان روباز عظيم ، بدون امنيت غذايی که معموالً در ھر زندانی وجود دارد

 مرز غزه. خاورميانه است که فقر مردم آن در سطح فقر مردم کشورھای جنوب صحرا در افريقاست

ارتش اسرائيل در . و اسرائيل با دو رديف سيم خاردار و چشمک ھای الکترونيکی محافظت می شود

با اسم ( کيلومتر ايجاد کرده که  ١٤مرز غزه با مصر نوار حائلی به عرض يک کيلومتر و طول 

آن را  و فلسطينی ھا( ناميده می شود " کريدور فيالدلفی"اکنون ) رمزی که خودشان به آن داده بودند 

اين نوار مرزیِ  کامالً نظامی ، به عنوان خط ديده بانی برای کنترل ). می نامند " گذرگاه صالح الدين"

ھر نوع رفت و آمد و رابطه با ساکنان شبه جزيره سينا مورد استفاده قرار می گرفت که نگھبانی از آن 

سواحل غزه در دريای مديترانه  و تمام. به مصر سپرده شد ٢٠٠٥، ھنگام عقب نشينی از غزه در سال 

به اين ترتيب ، جمعيت غزه در داخل . زير کنترل کامل گشتی ھای ساحلی اسرائيل قرار دارد

آنھا . مرزھايی کامالً بسته زندانی ھستند و بدون اجازه اسرائيل با ھيچ جا نمی توانند تماس بگيرند

تونل ھايی زده اند که از طريق آنھا " لفیکريدور فيالد"برای شکستن ديوارھای اين زندان ، در زير 

بعضی از مواد حياتی الزم برای ادامه زندگی شان را به صورت قاچاق از شبه جزيره سينای مصر 



روزه ، بستن ھمين راه  ٢٢و يکی از ھدف ھای اعالم شده ارتش اسرائيل در عمليات . وارد می کنند

          .ارتباط با جھان به روی زندانيان غزه بود

 

حال بگذاريد نگاه کوتاھی بيندازيم به اثرات محاصره اخير در وضع زندگی مردم غزه تا ببينيم حال و 

  ٥دور اخير محاصره غزه از . روزه چگونه بود ٢٢روز آنھا حتی پيش از شروع حمله وحشيانه 

نفر  ٦ه غزه ، شروع شد ، يعنی از فردای روزی که اسرائيل با حمله ھوايی و زمينی ب ٢٠٠٨نوامبر 

از . از افراد حماس را به قتل رساند و توافق آتش بس شش ماھه با حماس را به طور يک جانبه شکست

آن روز به بعد دولت اسرائيل راه ورود و خروج تمام لوازم ابتدايی زندگی را به روی مردم غزه بست 

آب و بھداشت گرفته تا کود ،  ، از غذا و دارو و سوخت و قطعات الزم برای حفظ و تعمير سيستم ھای

 بنا به روايت آکسفام. ورقه پالستيک ، تلفن ، کاغذ ، چسب ، کفش و حتی فنجان چای خوری

(Oxfam)  کاميون مواد غذايی اجازه ورود به غزه داده شد ، يعنی به طور  ١٣٧در ماه نوامبر فقط به

، متوسط  ٢٠٠٨، در ماه اکتبر در حالی که يک ماه قبل از آن . کاميون در روز ٦/٤متوسط به 

دو سازمان عمده . کاميون ٥٦٤، روزانه  ٢٠٠٥کاميون بود و در دسامبر  ١٢٣روزانه مواد غذايی 

آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و "تھيه کننده مواد غذايی اصلی برای مردم غزه عبارتند از 

ً به اولی به تنھاي .(WFP) "برنامه جھانی غذا"و  (UNRWA) " کار ھزار نفر از  ٧٥٠ی تقريبا

در حالی که . کاميون مواد غذايی در روز نياز دارد ١٥مردم غزه غذا می رساند و برای اين کار به 

در صد مواد غذايی مورد نياز  ٦کاميون وارد کند ، يعنی  ٢٣نوامبر فقط توانست  ٣٠تا  ٥در فاصله 

مان ملل در غزه ، بسياری از آنھايی که کمک مدير آژانس ساز (John Ging) به گفته جان گينگ. را

 ١٨از . غذايی دريافت می کنند ، کامالً به اين کمک ھا وابسته اند و بدون آن گرسنگی می کشند

آژانس سازمان ملل ناگزير شد تمام برنامه ھای توزيع اضطراری و عادی مواد غذايی  ٢٠٠٨دسامبر 

ھزار نفر  ٢٠٠نيز که به بيش از " برنامه جھانی غذا". را به خاطر محاصره به حالت تعليق در آورد

کاميونی را که می  ١٩٠کاميون از  ٣٥آنھا توانستند فقط . کمک می داد ، با مشکل مشابھی روبروشد

خواستند به غزه وارد کنند و ناگزير شدند بقيه را در خاک اسرائيل انبار کنند و به اين خاطر مجبور 

 .ھزار دالر ھزينه انبار به اسرائيل بپردازند١٥٠شدند فقط در ماه دسامبر 

 



غزه بسته شدند و سازمان ) واحد  ٤٧واحد از  ٣٠( به خاطر تمام شدن گاز ، اکثر نانوايی ھای 

اعالم کرد که کمبود گاز و غذای طيور ، جوجه کشی ھای تجاری را  (FAO) کشاورزی و غذا

گر اين وضع ادامه پيدا کند در ماه آوريل ھمه ناگزير کرده صدھا ھزار جوجه را از بين ببرند و ا

در صد مردم غزه  ٧٠در حالی که گوشت مرغ تنھا منبع پروتئين . جوجه کشی ھا تعطيل خواھد شد

 .است

 

در نتيجه محدوديت ھای اعمال شده از طرف اسرائيل برای انتقال اسکناس ، حتی بانک ھای غزه از 

ھانی اعالم کرد که در صورت ادامه اين وضع کل سيستم و بانک ج. دسامبر به بعد تعطيل شدند ٤

آژانس سازمان ملل برای کمک "مختل شدن سيستم بانکی ، . بانکی غزه به زودی سقوط خواھد کرد

نوامبر  ١٩را ناگزيرکرد برنامه کمک ھای نقدی خود به اکثريت نيازمندان غزه را از " رسانی و کار

ازمان ھم چنين ناگزير شد به خاطر نبود کاغذ ، ُمرکب و چسب ھمين س. به حالت تعليق درآورد ٢٠٠٨

ھزار دانش آموزی که در سال جديد به سر  ٢٠٠يعنی  . ، توليد کتاب ھای درسی را متوقف سازد

 .کالس ھای شان بر گشتند ، با مشکل کتاب روبرو بودند

 

افتاد و تعطيلی نيروگاه باعث نوامبر به خاطر تمام شدن گازوئيل ، تنھا نيروگاه غزه از کار  ١٣روز 

در نتيجه ، وقتی ده روز بعد دوباره سوخت رسيد ، . شد که باطری ھای دو توربين  آن خالی شوند

اين در حالی بود که حدود يک صد قطعه يدکی سفارش شده . نتوانستند توربين ھا را به کار بيندازند

خاک می ) در اسرائيل ( گمرِک بندر اشدود  برای توربين ھای نيروگاه غزه ھشت ماه بود که در انبار

خوردند تا مقامات اسرائيلی اجازه ترخيص آنھا را بدھند ، و گمرک اسرائيل آن قطعات را به بھانه اين 

روز در انبار مانده بودند ، به حراج گذاشت و در آمد ناشی از حراج آنھا به حساب  ٤٥که بيش از 

ليتر گازوئيل برای  ٣٩٤٠٠٠نوامبر اجازه ورود به  ٣٠تھی به در ھفته من. دولت اسرائيل واريز شد

در صد حد اقل مقداری که دولت اسرائيل قانوناً ملزم است ھر ھفته به  ١٨نيروگاه داده شد ، يعنی 

. نيروگاه غزه بدھد ، با اين مقدار گازوئيل فقط می شد يک توربين را به مدت دو روز به کار انداخت

ساعت  ١٢اعالم کرد که با وضع موجود بخش اعظم باريکه غزه روزانه تا " هشرکت توزيع برق غز"

بيمارستان ھای غزه به گازوئيل و گازی متکی ھستند که از طريق تونل ھای . بدون برق خواھد بود



با وجود اين ، . منطقه رفح ، به صورت قاچاق از مصر آورده می شود و حماس بر آنھا ماليات می بندد

 .نوامبر گاز الزم برای پخت و پز نداشتند ٢٣ن غزه از دو بيمارستا

 

خدمات آب . "محاصره اسرائيل حتی ادامه کار سيستم آب و فاضل آب غزه را مختل کرده است

در اواخر ماه . غزه برای وارد کردن کلر ناگزير است از اسرائيل اجازه بگيرد" شھرداری ھای ساحلی

تن موافقت کرد که تنھا می  ١٨تُن کلر ، فقط با ورود  ٢٠٠رود نوامبر ، اسرائيل در مقابل تقاضای و

 ٦در نيمه ماه دسامبر در شھر غزه و شمال باريکه غزه ، مردم فقط . تواند نياز يک ھفته را تأمين کند

 .ساعت در ھر سه روز به آب دسترسی داشتند

 

ه را از طريق که بخش عمده نيازھای دارويی و پزشکی غز  (WHO) سازمان بھداشت جھانی

دولت خود گردان فلسطين تأمين می کند ، از کار شکنی ھای اين وزارت خانه " وزارت بھداشت"

اما در . محاصره اخير غزه ، ذخيره دارويی را تا سطح خطرناکی پائين آورده است. ِشکوه دارد

ارويی را به سراسر ماه نوامبر ، وزارت بھداشت دولت خود گردان در کرانه غربی ، محموله ھای د

 ٣٠در ھفته منتھی به . جای ارسال به غزه ، به بھانه نداشتن فضای کافی در انبار ، پس می فرستاد

نوامبر تنھا يک کاميون مواد دارويی از رام هللا وارد غزه شد که نخستين محموله دارويی از اوائل 

ھزينه سوخِت پمپ ھای فاضل آب غزه از طرف بانک جھانی تأمين : نمونه ديگر. بعد بودسپتامبر به 

اما بانک جھانی شکوه می کند که اداره . می شود که آن را به دولت فلسطين می پردازد ، نه به حماس

 .مربوطه در رام هللا از ماه ژوئن به بعد اين بودجه را نپرداخته است

 

 ی سر غزهبر باال" آتش بس"آتش و 

 

به )روزه اسرائيل در غزه ، مانند سرکوب گتوی ورشو توسط نازی ھا ، نه جنگ  ٢٢بی ترديد کشتار 

. ، بلکه نمونه انکار ناپذيری از قوم کشی برنامه ريزی شده و جنايت جنگی بود) معنای دقيق کلمه 

روز  ٢٢نيان در آن کشته ھای فلسطي: تلفات انسانی دو طرف درگيری بھترين گواه اين حقيقت است



نفر زن ھستند و در مجموع ، کودکان و  ١٠٤نفر از آنان کودک و  ٤١٠نفر است  که  ١٣٠٠بيش از 

 ١٣شمار کشته ھای اسرائيلی در مجموع . زنان و پيران بيش از نيمی از کشته ھا را تشکيل می دھند

کشته شده " آتش خودی"از آنان با تن از آنان سرباز بوده اند و بنا به گزارشی چند نفر  ٩نفر است که 

 ٨٠٠نفر از آنان کودک و حدود  ١٨٥٥نفر است که  ٥٣٥٠شمار زخمی ھای فلسطينی نزديک به . اند

در نتيجه بمباران ھای . نفر گزارش نشده است ٨٤شمار زخمی ھای اسرائيل بيش از . نفر زن ھستند

ھزار ساختمان  ٢٠ده اند و دست کم ھزار نفر خانه ھای شان را از دست دا ١٢٠اسرائيل بيش از 

بعضی از بيمارستان ھا به کرات بمباران . خانه کامالً ويران شده است ٤٠٠٠آسيب ديده و بيش از 

مثالً بنا به گزارش سازمان جھانی بھداشت ، . شدند و صدمات وارد شده بر آنھا بسيار سنگين است

ژانويه  ١٥امعه ھالل احمر فلسطين در بمباران وابسته به ج" القدسِ "بسياری از بخش ھای بيمارستان 

ژانويه  ١٨بنا به گزارش دفتر ھم آھنگی کمک ھای بشردوستانه سازمان ملل در . کامالً نابود شده است

به شدت در بمباران ھا آسيب ديده " آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار"مرکز  ٥٠، بيش از 

و اکنون . برای ھشيار کردن مردم در مواقع بمباران وجود ندارددر غزه پناھگاه و سيستم آژير . است

بسياری از اين پناھگاه ھا . ھزار نفر از بی خانمان ھا پناه بدھد ٥٠آژانس ناگزير است به بيش از 

چندين بيمارستان ، . مدرسه ھستند و تراکم جمعيت پناھنده در ھمه آنھا تا حد غير قابل تحملی باالست

شگاه ھا ، ساختمان ھای دولتی ، مساجد ، دادگاھھا ، ھمچنين پل ھا ، جاده ھا ، مدرسه ، دان ١٨

غزۀ امروز جايی است که . نيروگاه ھا و تأسيسات آب و فاضل آب ، جزو ھدف ھای بمباران بوده اند

در صد  ٥٠کافی است بدانيم که بنا به گزارش سازمان ملل ". نه بر مرده ، بر زنده بايد گريست"در آن 

ودکان غزه ميل به زنده ماندن را از دست داده اند و اين به خاطر شوک ناشی از مصيبت ھا و صحنه ک

 .ھای وحشتناکی است که از سر گذرانده اند و می گذرانند

 

اسرائيل ، به کمک ماشين تبليغاتی قدر قدرِت خود ، می کوشد افکار عمومی جھانی را متقاعد کند که 

قصد آسيب زدن به غير نظاميان را نداشته و فقط می خواسته توانايی ھای نظامی حماس را درھم 

غالب . اما شواھد و مدارک زياد نشان می دھند که اين يک دروغ حساب شدۀ گوبلزی است. بشکند

ھا تحليل گران مستقل در رد ادعای اسرائيل روی شواھد متعددی انگشت گذاشته اند که به بعضی از آن

 :اشاره می کنم

 



رھبران اسرائيل می دانستند که حمله نظامی گسترده به منطقه ای مانند غزه ، که يکی از  –يک 

باالترين نقاط تراکم جمعيت در سراسر جھان شمرده می شود ، حتی با حساب شده ترين طرح ھا و 

 .دپيش رفته ترين سالح ھا ، نمی تواند به کشتار وسيع غير نظاميان نيانجام

 

چه آنھايی که وابسته به حماس ( آنھا می دانستند که ھمه نيروھای مسلح فلسطينی مستقر درغزه  –دو 

خصلت شبه نظامی دارند ، بدون سربازخانه ھای جدا از ) ھستند و چه وابستگان سازمان ھای ديگر 

ً بازوی نظامی حماس . مناطق مسکونی و حتی مراکز تمرکز چشم گير کيالت يعنی تش( مخصوصا

که به قول ُمعين ربانی ، تقريباً در تمام دو دھه گذشته از طرف اسرائيل و دولت خود ) عزالدين قسام 

گردان فلسطين زير فشار بوده ، آرايش زير زمينی خود را ھرگز ترک نکرده و تحرک خود را تا 

 .حدود زيادی از طريق حضور استتار شده در بين مردم حفظ می کند

 

ً نمی خواستند تلفات غير نظامی باال باشد ، دست کم می بايست از حمالت اگر آنھ –سه  ا واقعا

در حالی که زمان شروع حمله را طوری . غافلگيرانه به مراکز مسکونی پر جمعيت اجتناب کنند

نوام چامسکی با اشاره به . انتخاب کرده بودند که در ھمان ساعات اوليه بيشترين ضربه را وارد کنند

کمی مانده به ظھر ، ھنگامی که کودکان از مدرسه برمی گشتند و خيابان ھای : " له می گويدزمان حم

نفر  ٧٠٠نفر و زخمی کردن بيش از  ٢٢٥پرازدحام شھر غزه از جمعيت موج می زد ، کشتن بيش از 

فقط چند دقيقه طول کشيد ؛ آغازی خوش يُمن برای سالخی انبوه غيرنظاميانی که در قفسی کوچک به 

دسامبر عمداً برای آغاز حمله تعيين شده بود تا   ٢٧روز شنبه ". دام افتاده اند و جايی برای فرار ندارند

يعنی روزی که  (زيرا کسی فکر نمی کرد که ارتش اسرائيل روز شنبه را . غافلگيری کامل باشد

ی يادآوری می کند چامسک. برای آغاز حمله انتخاب کند) يھوديان کار کردن در آن را حرام می دانند

که دو ھفته بعد از شنبه آغاز حمله ، که بخش بزرگی از غزه به ويرانه تبديل شده بود و شمار کشته ھا 

نفر نزديک می شد و غالب مردم غزه به خاطر نبود آذوقه از گرسنگی رنج می بردند ،  ١٠٠٠به 

اکز کنترل گذرگاه ھا در روز آژانس سازمان ملل اعالم کرد که ارتش اسرائيل به بھانه تعطيلی مر

و بعد می افزايد که به احترام . شنبه ، حاضر نشده به محموله ھای غذايی سازمان ملل اجازه عبور بدھد

روز مقدس بايد فلسطينيان به جان آمده را از غذا و دارو محروم نمود ، در حالی که در ھمان روز 

 .کوپترھای امريکايی سالخی کرد مقدس می شود صدھا نفر از آنھا را با جت ھا و ھلی



 

رفتار ارتش اسرائيل در آخرين روزھای جنگ نيز مانند نخستين روز حمله ، گواه روشنی  –چھار 

در واقع اسرائيل در آخرين روزھای جنگ در . است که آنھا می خواستند تمام مردم غزه را تنبيه کنند

ت خود را به مردم بی دفاع و حتی حالی که ھدف ھای نظامی مشخصی در پيش رو نداشت ، حمال

به نقل از رسانه ) روزنامه نگار مستقل انگليسی ( جاناتان کوک . کودکان و زنان به شدت گسترش داد

با آن که "ھای اسرائيلی يادآوری می کند که نيروی ھوايی اسرائيل در ھمان چند روز اول حمله  ، 

و ھدف نظامی مشخصی نداشت ، بنابراين رھبران را تماماً کوبيده بود " ھدف ھای مربوط به حماس

او می گويد يکی . ارتش سعی کردند تعريف شان را از ساختمان ھای وابسته به حماس گسترش بدھند

حماس جوانب زيادی دارد و ما می کوشيم ھمه طيف اين " از مقامات ارشد نظامی توضيح داد که 

". و ھمه از تروريسم عليه اسرائيل حمايت می کنندھدف ھا را بزنيم زيرا ھمه به ھم ارتباط دارند 

. ھنگام پيشروی زمينی ، تانک ھای اسرائيلی حتی از کوبيدن خانه ھای مردم عادی کوتاھی نکردند

گزارشات متعدد جای ترديد باقی نمی گذارند که سربازان اسرائيلی در بعضی مناطق ، زنان و کودکان 

مسؤوالن آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار . ده اندرا به صف کرده و تک تک به قتل رسان

و مسؤوالن . تأکيد می کنند که ارتش اسرائيل ستادھای آژانس را کامالً عامدانه و به کرات بمباران کرد

آشکارا اسرائيل را به ) که معموالً از اعالم موضع علنی اجتناب می کنند ( صليب سرخ جھانی نيز 

 .متھم کرده اند ارتکاب جنايات جنگی

 

استفاده گسترده ارتش اسرائيل از بمباران ھای ھوايی و زمينی و به کارگيری بعضی سالح ھا ،  –پنج 

آن ھم در مناطق شھری با تراکم جمعيت باال ، جای ترديدی نمی گذارد که آنھا می خواستند به کشتار 

بمباران مناطق پر ازدحام شھری شکی وجود ندارد که اسرائيل در . وسيع غير نظاميان دست بزنند

متعدد از فسفر سفيد استفاده کرده است که در برخورد با پوست بدن انسان سوختگی ھای شديدی ايجاد 

می کند و بنابراين کاربرد آن در مناطق شھری طبق کنوانسيون ھای بين المللی ، جنايت جنگی 

رائيل از بمب ھای جديدی استفاده کرده بعالوه قرائن زيادی وجود دارد که ارتش اس. محسوب می شود

ناميده می شود و ظاھراً سالحی (DIME = dense inert metal explosive)  " دايم" است که 

است که امريکايی ھا به تازگی ساخته اند و ھنوز در مرحله آزمايشی است و غزه را به آزمايشگاھی 

سالحی است که اعضای بدن ، مخصوصاً بافت اين . برای بررسی چگونگی عمل ِ آن تبديل کرده بودند

در اين بمب ھا نوعی . ھای نرم را متالشی يا ذوب می کند و زخم ھا غالباً به مرگ منتھی می شود



ذرات فلزی کامالً گَرد مانند به کار گرفته شده که در کالبد شکافی قابل رؤيت است ولی رد يابی آنھا با 

اگر از مرگ جان به در ببرند ، ممکن است گرفتار سرطان  اشعه ايکس ممکن نيست و قربانيان آن

دو پزشک نروژی متخصص پزشکی اورژانس که ( دکتر اريک فوسه و دکتر مادس گيلبرت .  بشوند

در ھمان روزھای اول جنگ توانستند برای کمک به قربانيان بمباران ھا از طريق مصر وارد غزه 

يده اند که با زخم ھای ناشی از بمباران ھای متعارف فرق شھادت داده اند که زخم ھايی را د) شوند 

زيادی دارند ؛ قربانيان به کسانی می مانند که روی مين رفته اند ، بی آن که در بدن شان آھن پاره ای 

به خبرنگار روزنامه ايندپندت انگليس ( و دکتر صبحی شيخ از بخش جراحی بيمارستان شفا . پيدا شود

ی از عمل ھای انجام شده روی اين بيماران ، با معيارھای عمل ھای رايج کامالً گفته است ، بسيار) 

موفقيت آميز می نمودند ، اما با تعجب می ديديم که بسياری ازبيماران يک يا دو ساعت بعد از عمل 

با توجه به ھمين تلفات زياد در ميان زخمی ھای جنگ غزه است که سازمان عفو بين الملل . می ميرند

اسرائيل خواست که مشخصات سالح ھايی را که عالوه بر فسفر سفيد در غزه به کار گرفته بگويد از 

ھمچنين طبق . تا پزشکان بتوانند برای اين زخم ھای غير قابل توضيح مداوای مناسب تری پيدا کنند

به طور  بعضی گزارش ھا ، در اين تھاجم وحشيانه اسرائيل از مھمات دارای اورانيوم تخليه شده نيز

تقاضا کرده " آژانس بين المللی انرژی اتمی"وسيع استفاده کرده است تا جايی که عربستان سعودی از 

البته اسرائيل ھم چنان منکر به کارگيری سالح ھای غير متعارف در غزه . که در اين باره تحقيق کند

کار می کرد ، ولی حاال زير و تا چند روز پس از پايان جنگ ، حتی استفاده از فسفر سفيد را ان. است

 !"تحقيق کند"فشار گروه ھای حقوق بشر ظاھراً قول داده تا در باره آن 

 

گزارشات مربوط به دوره تدارک اسرائيل برای حمله به غزه نشان می دھد که کشتار غير  –شش 

يل را نظاميان از سر ناگزيری نبوده ، بلکه محور اصلی استراتژی نظامی و سياسی رھبران اسرائ

يکی از مطلع ترين ناظران مسأله فلسطين و اسرائيل که فشرده ( جاناتان کوک . تشکيل می داده است

می گويد درست ) به اين سو تھيه کرده است  ٢٠٠١ترين گزارش ھای مربوط به اين مسأله را از سال 

ر قريب الوقوع حمله گسترده زمينی به غزه يک ام ٢٠٠٦بعد از پيروزی حماس در انتخابات ژانويه 

به نظر می رسيد ، اما دولت اسرائيل علی رغم حمايت افکار عمومی ، از حمله مستقيم خود داری کرد 

يک اردوگاه پناھندگی غول پيکر با کوچه ھای : ، زيرا رھبران اسرائيل غزه را به خوبی می شناختند

سربازان اسرائيلی ناگزيرند بيرون  بسيار باريک که تانک ھای ِمرکاوا نمی توانند از آنھا عبور کنند و

بيايند و در معرض تير دشمن قرار بگيرند ؛ غزه برای اسرائيلی ھا ھميشه مانند دام مرگ به نظر 

و جنگ  ٢٠٠٢بعالوه در تدارک برای اين حمله ، إھود باراک به تجربۀ انتفاضه دوم در . رسيده است



ش اسرائيل بيشترين تلفات را ھنگام اشغال اردوگاه در اولی ارت. با حزب هللا نظر داشت ٢٠٠٦تابستان 

درکشوری مانند اسرائيل که . پناھندگان جنين متحمل شد و در دومی در حمله زمينی به جنوب لبنان

نيروی احتياط نقش مھمی در جنگ ايفاء می کند ، باال رفتن تلفات سربازان می تواند افکار عمومی را 

از رھبران ارشد اسرائيل ھيچ کس فکر نمی کرد که بتوان از . اندبه سرعت عليه رھبران کشور بشور

براندازی حماس به اشغال دائمی غزه . طريق جنگ زمينی ،   نفوذ حماس را درغزه ريشه کن کرد

،  ٢٠٠٥نياز داشت ، يعنی برگشتن به دوره قبل از عقب نشينی  آريل شارون از غزه در تابستان 

به ھمين دليل ، کشتار وسيع غيرنظاميان . پرخرج و پر تلفات خواھد بودچيزی که برای اسرائيل بسيار 

 .محور طرح حمله محسوب می شد

 

تاريخ نويس و ناراضی معروف اسرائيلی و رئيس کنونی بخش تاريخ  (Ilan Pappe) ايالن پاپه

 ٤٥صرف با  ٢٠٠٦دانشگاه إکزتِر انگليس ، نيز در اين باره می گويد ، ارتش اسرائيل در زمستان 

و إھود . ميليون دالر در صحرای نقب ماکِت عظيمی از غزه ساخت که به اندازه يک شھر واقعی بود

باراک يک ھفته قبل از شروع حمله ھوائی به غزه ، از تمرين سربازان اسرائيلی در اين شھر 

ائيل يک برای رھبران اسر ١٩٦٧پاپه يادآوری می کند که غزه از ھمان ژوئن . مصنوعی بازديد کرد

مسأله بوده و آنھا اميدوار بودند که جمعيت آن را يا به شبه جزيره سينا بکوچانند يا به مھاجرت وادارند 

. ، غزه به تدريج تبديل شد به گتو" روند صلح"و با ھمين ديد بود که بعداز توافق اوسلو ، با شروع 

 .بنابراين در اين جنگ آنھا می دانستند چه می کنند

 

خط راھنمای استراتژيست ھای اسرائيل " دکترين ضاحيه"وره تدارک برای حمله به غزه ، در تمام د

لبنان  ٢٠٠٦منشاء اين اصطالح به جنگ تابستان . بود و رھبران ارتش بارھا به آن اشاره می کردند

استراتژی اسرائيل در جنگ لبنان بر اين اصل بنا . ضاحيه به عربی به معنای حومه است. برمی گردد

شده بود که با غير قابل تحمل کردن زندگی بر شيعيان لبنان ، پايه اجتماعی حزب هللا را درھم بشکنند 

در اجرای اين خط بود که نيروی ھوايی اسرائيل بخش شيعه نشين حومه . و آن را منزوی سازند

لی ھاآرتس روزنامه اسرائي ٢٠٠٨اکتبر  ٤در . عمالً با خاک يکسان کرد ٢٠٠٦بيروت را در تابستان 

در   ٢٠٠٦از ژنرال گابی آيزنکوت ، فرمانده نظامی بخش شمال اسرائيل ، نقل کرد که آن چه در 

ضاحيه بيروت اتفاق افتاد ، در ھر دھکده ای که از آنجا به اسرائيل آتش گشوده شود ، اتفاق خواھد 



اين توصيه نيست ، . ھستند افتاد ؛ از نظر ما اينھا دھکده ھای غير نظامی نيستند ، پايگاه ھای نظامی

سرھنگ احتياط (ھمچنين ھاآرتس از مقاله ای که گابريل سيبونی . طرحی است که تصويب شده است

دانشگاه تل آويو نوشته بود ، گزارش داد که با " مؤسسه مطالعات امنيت ملی"برای ) ارتش اسرائيل

اسرائيل به محض شروع جنگ لبنان ، توصيه می کرد که ارتش  ٢٠٠٦نتيجه گيری از تجربه جنگ 

مراکز قدرت ھای "، " منافع اقتصادی"، " ضربه نامتناسب به نقاط ضعف دشمن"بايد با وارد آوردن 

، ويرانی ھايی به وجود بياورد که نيازمند بازسازی ھای " زير ساخت ھای دولتی"و " غير نظامی

شورای امنيت "لند ، رئيس پيشين مشابه چنين طرحی از طرف ژنرال گيورا آي. پرخرج و طوالنی باشد

اسرائيل نيز داده شده بود که ويران سازی کامل زير ساخت ھای نظامی ، حکومتی و غيرنظامی " ملی

فوريه  ٢٩پيش تر از آن ، ماتان ويلنای ، معاون وزارت دفاع اسرائيل ، در . دشمن را توصيه می کرد

گرفتار خواھند " شووا"کنی ھا ادامه يابد ، به مردم غزه را تھديد کرده بود که اگر راکت پرا ٢٠٠٨

است ، يعنی اصطالحی که در اسرائيل به دالئل روشن ، " ھالوکوست"معادل عبری " شووا. "شد

جاناتان کوک می گويد ، إھود باراک و ماتان ويلنای از مارس . ھرگز سرسری به کار برده نمی شود

جمع بندی ھای سياسی جديدی که در دولت روی . استراتژی نظامی شانشروع کردند به تدوين  ٢٠٠٨

شان توافق شد ، حاکی از اين بود که کل جمعيت غزه بايستی ھمدست اقدامات حماس تلقی شوند و 

: نوشت" جروزالم پُست"ھمان طور که روزنامه . بنابراين ھدف اقدام نظامی تالفی جويانه قرار بگيرند

سرنگونی حماس از طرف اسرائيل بی معناست ، "ئيلی به اين نظر رسيدند که تصميم گيرندگان اسرا

در اينجا بود که باراک و ويلنای اعالم کردند که روی راه ". است] غزه[زيرا حماس ھمان جمعيت 

در ضمن ، . ھای قانونی برای توجيه بمباران زمينی و ھوايی محالت غير نظامی غزه کار می کنند

اعالم شود که ارتش بتواند در آنجا با دست باز عمل " منطقه جنگی"رد که کل غزه ويلنای پيشنھاد ک

 .کند و انتظار داشته باشد که غير نظاميان از آنجا بگريزند

 

ژانويه اسرائيل به طور يک جانبه اعالم  ١٨روز کشتار مردم بی دفاع غزه ، روز  ٢٢باالخره بعد از 

در اين آتش بس ھمان ھدفی را دنبال می کند که عقب نشينی  يک جانبه گرايی اسرائيل. آتش بس کرد

ھمان طور که آن عقب نشينی غزه را به زندان . از طرف آريل شارون ٢٠٠٥يک جانبه تابستان 

روزه را به بمباران تناوبی و  ٢٢دربسته تری تبديل کرد ، اين آتش بس نيز قرار است بمباران فشردۀ 

اين يک جانبه گرايی ، اسرائيل را از ھر نوع قيد و بند و شرايط . ندفرسايشی دراز مدت تری تبديل ک

اعالم شده در يک توافق دو جانبه يا چند جانبه آزاد می سازد و آن را به مجری و داور مطلق العنان 

بی اعتنايی کامل اسرائيل به قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل معنای اين يک جانبه . تبديل می کند



چرا . روشن تر می سازد ، قطعنامه ای که ھمه خواست ھای اسرائيل را تأمين می کردگرايی را 

اسرائيل که چند روز ديگر می خواست آتش بس يک جانبه اعالم بکند ، به آن قطعنامه اعتنايی نکرد؟ 

ش آيا ھنوز ھدف ھای دست نيافته ای در پيش داشت؟ می دانيم که چنين نبود و حتی می دانيم که با پذير

بگذارد و ھم ظاھراً ) از جمله امريکا ( آن قطعنامه اسرائيل می توانست ھم منتی بر تنظيم کنندگان آن 

. و افکار عمومی اکثريت مردم جھان توجه می کند" جامعه جھانی"نشان بدھد که به شورای امنيت و 

ريش و قيچی "تواند اما اسرائيل ميدانست که آتش بس يک جانبه تنھا راھی است که از طريق آن  می 

اين آتش بس ھمان طور در خدمت ھدف ھای اسرائيل است که آن آتشباری ". را در دست خود نگھدارد

نقض مکرر ھمين آتش بس يک جانبه از طرف خوِد اسرائيل در طول يک ماه . روزه وحشتناک ٢٢

ز مانند عقب نشينی از گذشته نيز جايی برای ترديد نمی گذارد که وظيفه يک جانبه گرايی در اينجا ني

خيلی ھا . غزه ، تبديل اسرائيل به تصميم گيرنده بی چون و چرا در رابطه با سرنوشت فلسطينيان است

به درستی يادآوری کرده اند که آريل شارون با عقب نشينی يک جانبه از غزه می خواست وانمود کند 

يک جانبه گرايی رھبران اسرائيل معنای اما . که طرف مذاکره کننده ای در ميان فلسطينيان نمی بيند

آنھا می خواھند نشان بدھند که اسرائيل الاقل در باره سرزمين ھای اشغالی به ھيچ : ديگری ھم دارد

باالخره فراموش نبايد کرد که اسرائيل تنھا کشور جھان است که . نھاد و قرار بين المللی متعھد نيست

 .ھم نمی خواھد داشته باشدمرزھای رسمی اعالم شده ندارد و فعالً 

 

. آنی ترين نتيجه آتش بس يک جانبه اسرائيل را در جريان بازسازی ويرانی ھای غزه خواھيم ديد

پاتريک کابرن ، روزنامه نگار انگليسی و يکی از کارشناسان مسائل خاورميانه ، می گويد ، غزه در 

خواھد کشيد و احتماالً يکی از طول سه ھفته ويران شده است ، اما بازسازی آن سال ھا طول 

مشکل فقط ابعاد وحشتناک ويرانی نيست ، بلکه قبل . دشوارترين طرح ھای بازسازی جھان خواھد بود

برای اين که غزه حتی به شرايط . از ھمه ، طرح اسرائيل برای ادامه فرسايشی محاصره غزه است

کت بار وتحمل ناپذير بود ، دست کم برگردد ، شرايطی که به حد کافی فال ٢٠٠٨دسامبر  ٢٧پيش از 

اما اسرائيل آن را يک پيروزی برای حماس می داند و با آن . بايد محاصره اقتصادی برداشته شود

به عبارت ديگر . امريکا و اتحاديه اورپا نيز فعالً حاضر به مذاکره با حماس نيستند. مخالفت می کند

زی خرابی ھا به چيزی دست يابد که از طريق اسرائيل می خواھد از طريق ناممکن کردن بازسا

 .روزه نتوانست به دست آورد ٢٢بمباران ھای 

 



 اسرائيل در پی چيست؟

 

روزه اسرائيل به غزه چه ھدف ھايی را دنبال می کرد؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد بين  ٢٢تھاجم 

ھدف ھای مستقيم اسرائيل در اين عمليات مشخص و ھدف نھايی آن فرق گذاشت وگرنه منطق حاکم بر 

 .استراتژی عمومی اسرائيل نامفھوم خواھد ماند

 

ترديدی نبايد داشت که پذيرفتن داليل خوِد اسرائيل در توجيه اين تھاجم ، جز ھمدستی با آن معنای 

ئيل که مدام روی آنھا پا می فشارد ، اوالً مقابله با راکت پرانی دو دليل اعالم شده اسرا. ديگری ندارد

از غزه به شھرک ھای جنوبی اسرائيل است و ثانياً از بين بردن راه قاچاق اسلحه از طريق تونل ھای 

ً روی آن متمرکز است چنان بی بنياد است که . منطقه رفح دليل اول که ماشين تبليغاتی اسرائيل عمدتا

قبل از ھر چيز بايد توجه داشت که . متحدان اسرائيل نيز گاھی نمی توانند از آن دفاع کنندنزديک ترين 

راکت ھای پرتاب شده فلسطينی ھا از غزه عمالً نه خطری برای اسرائيل محسوب می شوند و نه حتی 

 ٩ در مقاله ای در( جيمی کارتر ، رئيس جمھور پيشين امريکا . ارزش ايذائی در خور توجھی دارند

يادآوری کرد که کل تلفات اسرائيلی ھای شھر سدروت که ھدف بيشترين راکت ھای )  ٢٠٠٩ژانويه 

و خوِد وزارت خارجه اسرائيل . پرتاب شده از غزه است ، در طول ھفت سال گذشته سه نفر بوده است

ه شده شمار ھمه کسانی را که در نتيجه راکت ھای پرتاب شده از غزه در طول ھفت سال گذشته کشت

اما صدمات وارد شده بر اسرائيل ھر چه باشد ، مسأله اصلی اين است که . نفر اعالم کرده است ١٧اند 

راکت ھای فلسطينی ھا : آيا نمی شود از طريق مذاکره مشکل را حل کرد؟ جواب کامالً روشن است

ً در واکنش به تھاجم ھای خونين اسرائيل پرتاب می شوند و اگر اسرائيل ال اقل از اين تھاجم ھا عموما

. دست بردارد ، بخش اعظم راکت پرانی ھا و نيز ساير اقدامات مسلحانه فلسطينی ھا متوقف خواھد شد

از مطالعات مشترِک " الجزيره انگليسی"در مقاله ای در سايت  (Mark Le Vine) مارک له وين

قدامات مسلحانه ميان فلسطينيان و در صد ھمه ا ٧٩دانشگاه تل آويو و دانشگاه اورپايی ، نقل ميکند که 

در صد از طرف حماس  ٨اسرائيل از آغاز انتفاضه دوم تاکنون ، از طرف اسرائيل آغاز شده ، و فقط 

 ٧در " گزارش خاورميانه"در مقاله ای در سايت مجله ( و ُمعين ربانی . و گروھھای ديگر فلسطينی

ادآوری می کند که در طول آتش بس شش ماھه به نقل از خوِد منابع اسرائيلی ، ي)  ٢٠٠٩ژانويه 

مورد کاھش يافت و غالب  ٣٢٩مورد در شش ماھه قبل از آن به  ٢٢٧٨راکت پرانی ھا از  ٢٠٠٨



اتفاق افتاد و بقيه در )  ٢٠٠٨نوامبر  ٤در (آنھا نيز بعد از شکسته شدن آتش بس از طرف اسرائيل 

ی می کرد سازمان ھای ديگر را به رعايت آتش روز اول شروع آتش بس اتفاق افتاد که حماس سع ١٠

بعالوه برداشتن محاصره غزه يک از شرايط اصلی آتش بس شش ماھه بود که . بس متقاعد سازد

اما دليل دوم اسرائيل . اسرائيل با عدم اجرای آن ، از ھمان آغاز ، شرايط آتش بس را زير پا گذاشت

الح ھايی که از طريق تونل ھای رفح وارد غزه می شوند ، بی بنيادتر از دليل قبلی است ، زيرا اوالً س

ھمه سالح ھای سبک ھستند و در بھترين حالت در مقابل قدرت نظامی عظيم اسرائيل حتی وسيله 

ثانياً اگر اسرائيل محاصره غزه را بردارد و الاقل مردم اين منطقه را در . دفاعی ھم به حساب نمی آيند

رده است راحت بگذارد ، گروه ھای فلسطينی فعال در غزه ، ھر قدر ھم زندانی که برای شان درست ک

از تسليحات کارآمدی برخوردار باشند ، جرأت دست زدن به عمليات ايذايی عليه اسرائيل را نخواھند 

داشت ، زيرا اقدامات شان نه تنھا مورد تأئيد مردم غزه نخواھد بود ، بلکه به احتمال زياد با مخالفت 

ثالثاً مؤثرترين راه کنترل  قاچاق اسلحه فقط از طريق ھمکاری با دولت مصر . رو خواھد شدآنھا روب

امکان پذير است و رھبران اسرائيل بھتر از ھمه می دانند که رژيم مبارک متحد قابل اتکای آنھاست و 

حول شده از مخصوصاً در مقابله با حماس منافع ويژه ای ھم دارد و بنابراين در انجام ماموريت ھای م

خالصه اين که داليل اعالم شده اسرائيل بھانه ھايی ھستند برای توجيه . ھيچ خدمتی کوتاھی نمی کند

 .جنايت ھای طراحی شده و پوششی برای پيشبرد ھدف ھای واقعی آن

 

روزه ، به منافع ائتالف احزاب حکومتی اسرائيل در  ٢٢بعضی ھا در توضيح داليل مشخص تھاجم 

در انگيزه انتخاباتی ائتالف کاديما و کارگر ترديدی نمی توان . فوريه اشاره کرده اند ١٠انتخابات 

داشت ، اما با اين فقط زمان تھاجم را می توان توضيح داد و نه طرح تھاجم را که تنظيم آن حتی قبل از 

ستون نويس معروف  (Gideon Levy) گيدئون لوی. شروع شده بود ٢٠٠٨توافق آتش بس ژوئن 

يادآوری کرده است که در جنگ  ( Democracy Now در مصاحبه ای در( زنامه ھاآرتس رو

وقتی منافع . در لبنان ، اسرائيل به عمليات مشابھی دست زد ، بی آن که انتخاباتی در پيش باشد ٢٠٠٦

درت حياتی دولت در ميان باشد ، نخبگان حاکم اسرائيلی برای رسيدن به منافع انتخاباتی محدود ، به ن

 .به عمليات بزرگ دست می زنند

 



تحليل گران مطلعی که سياست ھای اسرائيل را با دقت بيشتری زير نظر دارند ، در توضيح ھدف ھای 

روزه روی نکاتی انگشت گذاشته اند که ھرکدام از آنھا به جنبه ھايی از ماھيت  ٢٢مشخص تھاجم 

لشتاين معتقد است که دو انگيزه اصلی اسرائيل رومن فينک. نژادپرستانه اسرائيل روشنايی می اندازند

ً خنثی کردن خطر " ظرفيت بازدارندگی"روزه اوالً اعاده  ٢٢در تھاجم  تعرض "اسرائيل بود ، ثانيا

ظرفيت "در توضيح دليل اول ، او به نقل از منابع اسرائيلی می گويد حفظ . جديد فلسطينی ھا" صلح

ک اسرائيل نقش مھمی داشته است ، اما حاال رھبران اسرائيل ھميشه در دکترين استرتژي" بازدارندگی

و يادآوری می کند که اخراج . احساس می کنند که دشمنان آن ديگر مانند سابق از آن نمی ترسند

و نيز شکست اسرائيل در نابود سازی توان نظامی  ٢٠٠٠نيروھای اسرائيل از جنوب لبنان در مه 

ش اسرائيل تحقير کننده بود و افسانه شکست ناپذيری آن را از بين ، برای ارت٢٠٠٦حزب هللا در جنگ 

آنھا می خواستند با درھم شکستن زير ساخت ھای اداری و مدنی غزه ، ھم روحيه ارتش اسرائيل . برد

 ژيلبر اشکر. را تقويت کنند و ھم ترس از قدرت نظامی اسرائيل را در دل توده ھای عرب تقويت کنند

(Gilbert Achcar)  نيز با اشاره به نکته مشابھی ، يادآوری می کند که باال رفتن محبوبيت حزب هللا

و حماس در ميان توده ھای عرب ، نه تنھا برای اسرائيل ، بلکه برای رژيم ھای عربی طرفدار امريکا 

ً مصر ، اردن و عربستان سعودی ، مايه نگرانی است اسرائيل با حمله به غزه می . ، مخصوصا

 .ايه حمايتی حماس را درھم بشکند و روابط سياسی منطقه را به نفع خود تغيير بدھدخواست پ

 

روزه ، فينکلشتاين يادآوری می کند که تغيير سياست  ٢٢در توضيح انگيزه دوم اسرائيل در تھاجم 

و تالش آن برای حفظ آتش بس  ١٩٦٧چشم گير حماس برای ھمزيستی با اسرائيل در محدوده مرزھای 

در مصاحبه ای اعالم   ٢٠٠٨خالدمشعل در مارس . د آن ، برای اسرائيل نگران کننده شده بودو تمدي

 ١٩٦٧کرد که فرصتی به وجود آمده که می توان بر سر يک برنامه سياسی مبتنی بر پذيرش مرزھای 

 و حتی يکی از رؤسای پيشين موساد اعتراف کرده که. در ميان فلسطينيان به ھمرائی ملی دست يافت

آنھا می دانند . را به عنوان مرزھای موقت دولت فلسطين بپذيرد ١٩٦٧حماس حاضر است مرزھای 

که با تن دادن به اين شرط ناگزير خواھند شد قواعد بازی را تغيير بدھند و از ھدف ھای ايدئولوژيک 

ت داخلی ، سازمان امني" شين بت"، رئيس  Yual Diskin) ھمچنين يوال ديسکين. شان فاصله بگيرند

پيش از شروع حمله به کابينه اسرائيل گفته بود ، حماس تالش کرده توافق آتش بس شش ) اسرائيل 

فينکلشتاين نتيجه می . ماھه را حفظ کند و گروھھای ديگر فلسطينی را نيز به رعايت آن متقاعد سازد

تن از پذيرش فورمول گيرد که ، تغيير مواضع حماس ، بھانه جديد رھبران اسرائيل را برای طفره رف

او . دو دولت از دست آنھا می گرفت و حمله به غزه برای متوقف کردن اين تغييرات صورت گرفت



 ١٩٨٢يادآوری می کند که اسرائيل در گذشته نيز بارھا اين کار را انجام داده است ، مثالً حمله ژوئن 

ذيرش فورمول دو دولت خود به لبنان ھنگامی صورت گرفت که سازمان آزادی بخش فلسطين برای پ

را آماده می کرد و کابينه وقت اسرائيل برای متوقف کردن آن ، جنگ اعالم نشده ای را عليه 

فلسطينيان و غير نظاميان لبنان آغاز کرد و ھدف بزرگ تر حمله اين بود که سازمان آزادی بخش 

ی در کرانه غربی و غزه درھم فلسطين را به عنوان يک نيروی سياسی توانا برای ايجاد دولت فلسطين

 .بکوبد

 

نوام چامسکی نيز مانند فينکلشتاين با اشاره به ھمين نکته ، يادآوری می کند که حماس چند روز قبل از 

پيشنھاد کرد که آتش ) که از طرف اسرائيل رعايت نشده بود ( دسامبر  ١٩پايان آتش بس شش ماھه در 

تاريخ نويس و يکی از مقامات پيشين ( يق رابرت پاستور اين پيشنھاد از طر. بس ژوئن تمديد شود

وزارت دفاع اسرائيل منتقل شد ولی اسرائيلی ھا جواب " مقامات ارشد"به ) امريکا در دولت کارتر

خبرنگار ديپلماتيک ارشد اسرائيلی ، تأکيد  (Akiva Eldar) او ھمچنين به نقل از آکيوا إلدار. ندادند

دسامبر ، خالد مشعل در وبسايت عزالدين  ٢٧ز شروع تھاجم اسرائيل در می کند که چند روز پيش ا

نه تنھا اعالم کرد که حاضر به قطع مخاصمه است ، بلکه پيشنھاد بازگشت ) شاخه نظامی حماس(قسام 

، يعنی شيوه توافق شده در دوره پيش از پيروزی حماس در  ٢٠٠٥به شيوه کنترل گذرگاه رفح در سال 

توافق اين بود که کنترل گذرگاه رفح با مديريت مشترک مصر ، اتحاديه . مطرح کردانتخابات ، را 

او تالش می کرد که ھر طور شده . اروپا ، رياست دولت خودگردان فلسطين و حماس صورت بگيرد

 .گذرگاه رفح برای ورود منابعی که مردم غزه به شدت به آنھا نياز داشتند ، گشوده شود

 

روزه ، می خواست حماس را به  ٢٢است که ھر چند اسرائيل با راه اندازی تھاجم جاناتان کوک معتقد 

لحاظ سياسی و نظامی درھم شکند ، ولی می دانست که ريشه کن کردن آن بدون اشغال مجدد غزه 

امکان ناپذير است و نيز می دانست که آوردن حکومت فتح به غزه از طريق تانک ھای اسرائيلی ، جز 

بنابراين براندازی کامل حکومت حماس . دن کامل آن معنای ديگری نمی تواند داشته باشدبی اعتبار کر

رھبران اسرائيل نمی خواستند به قيمت گسترش ھرج . روزه نبود ٢٢در دستور کار مشخص عمليات 

او می گويد ، . ومرج و باز کردن پای جريان ھايی مانند القاعده به غزه ، حکومت حماس را بيندازند

زيرا . ھدف اول آن محکم تر کردن محاصره غزه بود: رائيل چھار ھدف مشخص را دنبال می کرداس



ھرچند دولت مصر در فشار بر حماس اشتراک منافع انکار ناپذيری با اسرائيل دارد ، ولی به شدت 

زير فشار افکار عمومی خوِد مردم مصر و کشورھای عربی است و شايد نتواند خط مورد نظر 

و اسرائيل می خواھد با درگير کردن کارشناسان امريکايی و اروپايی . را ھمچنان پيش ببرد اسرائيل

ھدف دوم . در کنترل گذرگاه رفح ، مطمئن شود که محاصره غزه با دقت بيشتری پی گيری خواھد شد

" ايیتوسعه زد"اسرائيل ادامه ھمان چيزی است که قبالً سارا روی ، استاد دانشگاه ھاروارد ، آن را 

صرفاً به يک مسأله "به قول روی ھدف اين است که غزه ای ھا در دراز مدت . در غزه ناميده بود

انسانی تبديل شوند ، گدايانی که ھيچ گونه ھويت سياسی ندارند و بنابراين نمی توانند خواست سياسی 

ح ماتان ويلنای در برای پی گيری قاطع تر اين ھدف ، اسرائيل تالش می کند ، طبق طر". داشته باشند

در اجرای ھمين طرح بود . سال گذشته ، ساکنان مرزھای شمالی و جنوبی غزه را به مرکز غزه براند

که نيروی ھوايی اسرائيل اعالميه ھايی در اين مناطق می ريخت و به مردم غزه ھشدار می داد که 

با اين کار اسرائيل می کوشد . ندبرای در امان ماندن از بمباران ھای اسرائيل اين مناطق را تخليه کن

منطقه حائلی در رفح و نيز شمال غزه ايجاد کند و کنترل اين دو بخش از باريکه غزه را محکم تر 

ھدف سوم که حدود يک سال پيش از طرف باراک و ويلنای پيشنھاد شده بود ، اين است که . سازد

دد و به اين ترتيب به تدريج خود را از ھر اسرائيل جز گذرگاه رفح ھمه راھھای ارتباط با غزه را ببن

ھم اکنون نيروگاه . نوع مسؤوليت مربوط به راھھای رسيدن امکانات زندگی به مردم غزه آزاد سازد

ويژه ای در نزديکی شبه جزيره سينا در حال ساختمان است و اسرائيل زمينه چينی می کند که 

ھمان طور که غسان خطيب ، تحليل گر فلسطينی . مسؤوليت دادن برق به غزه را نيز به مصر واگذارد

يادآوری کرده است ، آنھا با اين طرح می خواھند به تدريج جدايی فيزيکی و سياسی غزه از کرانه 

غربی را عميق تر سازند تا در عمل غزه به صورت استانی از مصر درآيد و ھمه ارتباطات ساکنان 

با اجرای اين . حتی سرکوب حماس نيز به مصر واگذار شود آن با بقيه فلسطينيان قطع گردد و نھايتاً 

طرح ، رژيم محمود عباس نيز منزوی تر و ضعيف تر می گردد و اسرائيل بھتر می تواند آن را به 

دادن امتيازات بيشتر در زمينه الحاق بيت المقدس شرقی و قطعاتی از کرانه غربی که آبادی ھای 

چھارمين ھدف اسرائيل ناظر به مسائل وسيع تر منطقه ای . سازداسرائيلی ساخته می شوند ، وادار 

مانع عمده طرح اصلی اسرائيل گسترش نفوذ منطقه ای ايران و احتمال روی آوردن آن به سالح . است

ً يک بھانه . ھای ھسته ای است نگرانی رسمی اسرائيل در باره قصد حمله ايران به اسرائيل صرفا

ی اسرائيل اين است که اگر ايران به يک قدرت نيرومند منطقه ای تبديل اما نگرانی واقع. جويی است

شود ، چالشی در مقابل زورگويی ھای اسرائيل در خاورميانه و نيز در واشنگتن به وجود خواھد آمد و 

ً حمايت ھای ايران از حزب هللا و حماس ، احساسات توده ھای عرب را عليه طرح ھای  مخصوصا



از حل عادالنه مسأله فلسطين دامن خواھد زد و نھايتاً زمينه الحاق کرانه غربی را  اسرائيل و به حمايت

 .دشوارتر خواھد ساخت

 

روزه ، خواه ناخواه سؤال ديگری را به  ٢٢سؤال مربوط به ھدف ھای مشخص اسرائيل در تھاجم 

ھود اولمرت در دنبال می آورد که آيا اسرائيل توانست به ھدف ھای مشخص مورِد نظرش دست يابد؟ إ

و از طرف ديگر ، . آخرين روزھای تھاجم اعالم کرد که اسرائيل به ھمه ھدف ھايش دست يافته است

را " دکترين ضاحيه"بی شک اسرائيل توانست . حماس نيز مدعی پيروزی خود و شکست اسرائيل شد

درھم بشکند ، برعکس  اما مسلماً نتوانست حماس را. در غزه بسيار بی رحمانه تر از لبنان اجراء کند

وقتی . ، نيرويی که با تھاجم به غزه کامالً درھم شکست ، حکومت تحت رھبری محمود عباس بود

باراک اوباما در اولين روز رياست جمھوری اش به محمود عباس تلفن زد تا حمايت خود را به او 

: " اره خاورميانه ، نوشتاعالم کند ، رابرت فيسک ، يکی از مطلع ترين روزنامه نگاران غربی در ب

شايد اوباما فکر می کند که او رھبر فلسطينيان است ، اما در دنيای عرب جز خوِد آقای عباس ھمه می 

دانند که او رھبر يک حکومت شبح گونه است ، الشه مانندی که فقط با خون تزريقیِ  حمايت بين 

 پاتريک کابرن. ز نظرات مشابھی داشتندناظران آگاه ديگر ني". زنده نگه داشته می شود... المللی 

(Patrick Cockburn)             روزنامه نگار معروف انگليسی در گزارشی از کرانه غربی ، به نقل از يکی

سازمان فتح را  ١٩٦٨از مبارزان قديمی فتح ، يادآوری کرد که ھمان طور که نبرد کرامه در مارس 

لسطين تبديل کرد ، جنگ غزه نيز آغاز دوران حماس را رقم به بانفوذترين جريان سياسی در جنبش ف

يادآوری کرد )  ٢٠٠٩ژانويه  ١٧در مصاحبه ای با الجزيره انگليسی  در ( و معين ربانی . خواھد زد

. که بعد از توقف آتش اسرائيل ، مھم ترين مسأله محمود عباس ، مبارزه برای بقای خودش خواھد بود

به طور خالصه ، . مستقل در باره ھدف ھای ديگر اسرائيل نيز منفی بود ارزيابی غالب تحليل گران

روزه اسرائيل در غزه و سکوِت تأئيد آميز دولت ھای غربی و وابستگان عرِب آنھا ،  ٢٢قوم ُکشی 

اوالً نفوِذ جريان ھای اسالمی را نه تنھا در ميان فلسطينيان ، بلکه ھمچنين توده ھای عرب و حتی 

ً بار ديگر خصلت نژادپرستانه دولت اسرائيل را با عموم مسلمانا ن بيش از پيش تقويت کرد ؛ ثانيا

عريانی تمام در برابر چشمان اکثريت مردم جھان به نمايش گذاشت و بنابراين ، افکار عمومی مترقی 

ً جريان ھ ای مردم جھان و از جمله بخش بی سابقه ای از يھوديان را عليه اسرائيل بر انگيخت ؛ ثالثا

افراطی راست را در داخل خوِد اسرائيل بی مھارتر ساخت ، تاجايی که در گرماگرم ھمين بحران ، 

با محروم کردن احزاب ) از جمله حزب کارگر (کميته انتخاباتی اسرائيل با حمايت ھمه احزاب عمده 

ی محروم ميليون عرِب داخل اسرائيل را از حق رأ ٥/١عرب از شرکت در انتخابات ، عمالً حدود 



ھرچند اين تصميم بعداً با مخالفت دادگاه عالی اسرائيل روبرو شد ، ولی فضای وحشت شديدی . کرد

ً امکان حل مسأله فلسطين را ، الاقل در افق ھای  عليه فلسطينيان داخل اسرائيل به وجود آورد ؛ رابعا

 .مشھود کنونی از بين برد

 

اسرائيل در عمليات غزه دانست؟ ھر چند ھزينه سياسی  آيا اين نتايج را بايد به معنای شکست سياسی

روزه برای اسرائيل بسيار سنگين خواھد بود ، ولی اگر آن را در راستای استراتژی عمومی  ٢٢تھاجم 

استراتژی عمومی . دولت اسرائيل و صھيونيسم نگاه کنيم ، با دورنمای ديگری روبرو خواھيم شد

فلسطينی است و رھبران اسرائيل می دانند که اين استراتژی گام به اسرائيل مقابله با شکل گيری دولت 

گام و با ھزينه ھای سنگينی پيش خواھد رفت و بدون پاک سازی ھای قومی گسترده و خونين نخواھد 

کافی است به ياد بياوريم  که در گرماگرم بمباران غزه ، شيمون پرز . توانست به ھدف ھايش دست يابد

ائيل ، با صراحت وقيحانه ای اعالم کرد که داوری افکار عمومی مردم جھان ، رئيس جمھور اسر

آنھا می خواستند ھر طور شده ، شکل گيری دولت فلسطينی را برای مدت . برای اسرائيل اھميتی ندارد

 .و نمی شود گفت در دستيابی به ھدف ھايشان در اين راستا شکست خوردند. نامعلومی عقب بيندازند

 

 تراتژيک اسرائيل در نابود سازی ملت فلسطينپيشروی اس

 

نگاھی کوتاه به اقدامات تاکنونی اسرائيل در پاک سازی قومی و پراکنده کردن فلسطينيان ، می تواند 

. تصور روشن تری از مراحل مختلف و چگونگی پيشروی استراتژی عمومی آن به دست بدھد

جا که يھوديت مذھب دعوت گر نيست و خود را فقط اسرائيل رسماً خود را دولت يھود می داند و از آن

دين فرزندان يعقوب می داند ، خواه ناخواه ، دولت يھوِد مورد نظر اسرائيل به صورت يک دولت 

مذھبی در می آيد که غير يھوديان نمی توانند در آن جذب بشوند و به صورت شھروند برابر  –نژادی 

مذھبی در سرزمينی ايجاد شده است که اکثريت بزرگ  –بعالوه اين دولت نژادی . حقوق درآيند

بنابراين بيرون راندن عرب ھا از . جمعيت آن را، قبل از ايجاد اسرائيل ، عرب ھا تشکيل می دادند

در  ١٩١٨در سال . سرزمين شان از ھمان آغاز ، يکی از لوازم حياتی ايجاد دولت يھود تلقی می شد



يھودی ، بيست سال بعد ، جمعيت  ٦٠٠٠٠زيستند و  عرب می ٧٠٠٠٠٠سرزمين فلسطين حدود 

 .نفر بود ٤٦٠٠٠٠نفر و جمعيت يھودی حدود  ١٠٧٠٠٠٠عرب حدود 

 

سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه ای سرزمين فلسطين را که در آن موقع تحت  ١٩٤٨در سال 

در صد آن را به  ٥٦امپراتوری بريتانيا قرار داشت ، بين يھوديان و فلسطينيان تقسيم کرد و قيمومت 

اما . در اقليت بودند و غالباً مھاجران تازه آمده) ھمان طور که اشاره کردم ( يھوديان داد که البته 

گی از نيروھای مسلح يھوديان با استفاده از فرصت و با توسل به پاک سازی قومی ، بخش بزر

در صد سرزمين فلسطين تاريخی را به  ٧٨فلسطينيان را از خانه و کاشانه شان بيرون ريختند و 

به تصرف ارتش  ١٩٦٧در صِد باقی مانده خاک فلسطين نيز در جنگ  ٢٢. تصرف خود درآوردند

) دبه تصويب پارلمان رسي ١٩٥٠که در ژوئيه " قانون بازگشت"طبق (دولت اسرائيل . اسرائيل درآمد

اعالم کرد که اسرائيل سرزمين موعود ھمه يھوديان جھان است و ھمه آنان صرف  نظر از اين که در 

کجای جھان باشند ، به محض بازگشت به آن ، به طور اتوماتيک شھروند برابر حقوق کشور محسوب 

چھار گوشه از آن به بعد اسرائيل در حالی که برای جلب ھرچه بيشتر مھاجران يھودی از . خواھند شد

جھان تبليغات و سازماندھی بسيار گسترده و فعالی به راه می انداخته ، با حق بازگشت آوارگان 

فلسطينی به طور سيستماتيک مخالفت کرده و فراتر از آن ، با إعمال فشار مداوم و فرساينده کوشيده 

ول گابريل پيتربرگ به ق. است فلسطينيان ھر چه بيشتری را از سرزمين ھای اشغالی بيرون براند

ماھيت  (UCLA - تاريخ نويس و ناراضی اسرائيلی و استاد کنونی دانشگاه کاليفرنيا ، لوس آنجلس(

دولت اسرائيل تاکنون بر پايه ھمين بازگشِت يھوديان و عدم بازگشت فلسطينيان به فلسطين تکيه داشته 

ولت صھيونيست ھويت خود را از عدم بازگشت از بين برود ، د/اگر اين ديناميسم بازگشت"است و 

 ."دست خواھد داد

 

اسرائيل ظاھراً پذيرفت که در مقابل " صلح در برابر زمين"برمبنای ) ١٩٩٣در سال ( با توافق اوسلو 

ترک مخاصمه از طرف سازمان آزادی بخش فلسطين ، دولت فلسطين را به رسميت بشناسد و زمين 

اما درعمل . ند چند مرحله ای به فلسطينيان بازگرداندرا در يک رو ١٩٦٧ھای اشغال شده در جنگ 

آنھا قبل از ھر چيز . نيستند ١٩٦٧معلوم شد که آنھا تحت ھيچ شرايطی حاضر به بازگشت به مرزھای 

، با صراحت اعالم کردند که به ھيچ وجه نمی خواھند از بيت المقدس شرقی عقب نشينی کنند ، با اين 



و بعد شروع کردند به شتاب ! است" تخت ابدی و تقسيم ناپذير اسرائيلاورشليم پاي"برھان قاطع که 

ً کرانه  دادن به گسترش شھرک ھای يھودی در بھترين بخش ھای سرزمين ھای اشغالی و مخصوصا

ھدف گسترش شھرک ھای يھودی ، فقط غصب زمين ھای فلسطينيان نيست ، بلکه از بين . غربی

مينی است که ظاھراً قرار است به دولت فلسطينی بازگردانده بردن تداوم و ارتباط جغرافيايی سرز

ھشت سال بعد از توافق اوسلو ، ادوارد سعيد که آن را تسليم کامل عرفات در مقابل اسرائيل می . شود

يادآوری کرد که سرزمين ھای اشغالی به )  ٢٠٠١اکتبر /شماره سپتامبر –" نيو لفت ريويو"در ( ناميد 

شھرک يھودی  ١٤٠تقسيم شده اند که شبکه جاده ھای اختصاصی ايجاد شده ميان بخش جدا از ھم  ٦٣

ارتباط آنھا را قطع می کنند و مردم اين مناطق ) جاده ھايی که عرب ھا حق استفاده از آنھا را ندارند ( 

 بدون گذشتن از ايستگاه ھای متعدد بازرسی اسرائيل و تحمل انواع توھين و تحقير در اين بازرسی ھا

اوسلو را ادامه ھمان اشغال در " روند صلح"بنابراين او . ، نمی توانند از بخشی به بخش ديگر بروند

درصد سرزمين  ١٨بسته بندی جديد می ناميد و يادآوری می کرد که طبق اين توافق قرار است فقط 

اسرائيلی برای  مرکز اطالعات" ( "بتسيلم"بنا به گزارش . ھای اشغالی به فلسطينيان بازگردانده شود

توسط عده  ١٩٨٩که يک سازمان غير دولتی است که در سال " حقوق بشر در سرزمين ھای اشغالی

در ) ای از دانشگاھيان ، وکال ، روزنامه نگاران و روشنفکران سرشناس اسرائيلی تأسيس شده است 

ده در کرانه غربی طول ھفت سال اول بعد از امضای توافق اوسلو ، تعداد شھرک ھای يھودی ايجاد ش

. حدود صد در صد افزايش يافت) بدون محاسبه زمين ھای غصب شده در بيت المقدس شرقی(

اين بود که ارتش )  ٢٠٠٠در اواخر سپتامبر ( ترازنامه توافق اوسلو حتی قبل از شروع انتفاضه دوم 

در صد ديگر آن  ٢٧در صد کرانه غربی را به طور کامل ، به تنھايی کنترل می کرد و  ٦٠اسرائيل 

در صد تمام آب  ٨٠ھمراه با نيروھای دولت خودگردان ؛ شھرک ھای يھودی " به طور مشترک" را 

در صد کاھش  ٢٥سرزمين ھای اشغالی را در انحصار خود داشتند ؛ و درآمد سرانه جمعيت فلسطينی 

 .يافته بود

 

بيش از خوِد اين شھرک ھا ، شبکه جاده ھايی که شھرک ھای يھودی را به ھم مرتبط می کنند ، 

 بنا به گزارش( در حال حاضر . زندگی روزمره را برای فلسطينی ھا غير قابل تحمل می سازند

Palestine Monitor )  در صد مساحت کرانه غربی را اشغال کرده اند ،  ٣شھرک ھای يھودی فقط

در صد خاک  ٤٠بيش از  اما شبکه گسترده جاده ھايی که اين شھرک ھا را به ھم وصل می کنند ،

از اين . کرانه غربی را زير کنترل در می آورند و برای جمعيت فلسطينی غير قابل دسترس می سازند

کيلومتر باشد ، يعنی دو برابر طول خط آتش بس  ٧٢٣بدتر مشکل ديوار است که طول آن قرار است 



در صد اين ديوار عظيم  ١٤فقط  .که اسرائيل را از کرانه غربی جدا می کرد" ) خط سبز"يا (  ١٩٤٩

در صد آن در خاک کرانه  ٨٦يا در داخل اسرائيل ساخته می شود ، در حالی که " خط سبز"روی 

طرح ھای دولت . غربی قرار می گيرد و کرانه غربی را به چھار منطقه بی ارتباط با ھم تقسيم می کند

به قول پاتريک کابرن ( ار کرده است که اسرائيل ارتباط بين مناطق مختلف کرانه غربی را چنان دشو

کيلومتری رام هللا ، بيش از يک مسافرت ھوايی از اردن به آنکارا طول  ٥٠رفتن به جايی حتی در ) 

او به نقل از شھردار نابلس تعريف می کند که مردم اين شھر بيش از ھشت سال عمالً در . می کشد

که اجازه عبور داشتند ، می توانستند از شھر خارج در صد از آنھا  ٣شھرشان زندانی بودند و فقط 

ً با اقدامات ايذائی خود زندگی دشوار . شوند عالوه بر ھمه اينھا ، ساکنان شھرک ھای يھودی غالبا

ً با سکوت تأئيد . فلسطينيان دور و برشان را دشوارتر می سازند اين اقدامات در بھترين حالت غالبا

 (OCHA) "دفتر ھم آھنگی امور انسان دوستانه"به گزارش . اه استآميز مقامات دولت اسرائيل ھمر

در صد شکايت ھايی که افراد فلسطينی عليه اقدامات ايذائی شھرک نشينان  ٩٠تا  ٨٠سازمان ملل ، 

) حبرون ( مثالً در شھر الخليل . يھودی می کنند ، از طرف پليس اسرائيل مسکوت گذاشته می شود

ی که بخشی از شھر را اشغال کرده ، ھر از چند گاه با حمله به فلسطينيان نفر ٥٠٠يک جمعيت يھودی 

ھزار نفری را به ھم می ريزد و وضعيتی ايجاد می کند که اکثريت مردم جرأت  ١٣٠، يک شھر 

 .بيرون آمدن از خانه ھايشان را پيدا نمی کنند

 

ترش شھرک ھای يھودی را حتی تسليم کامل محمود عباس در مقابل طرح دولت بوش ، نتوانسته گس

يادآوری می کند که بعد از ھمه " ) ابتکار ملی فلسطين"دبير کل ( مصطفی برغوتی . کندتر سازد

راه انداخت ، )  ٢٠٠٧در نوامبر ( تبليغات کر کننده ای که دولت بوش در برگزاری کنفرانس آناپوليس 

ان اين افزايش در کرانه غربی بيش از حمالت اسرائيل به فلسطينيان به شدت افزايش يافته است و ميز

 .در صد بوده ، ھمراه با گسترش شتابان شھرک ھا و ايستگاه ھای بازرسی ٥٠

 

از غزه نوعی عقب نشينی از استراتژی عمومی اسرائيل نبود؟ )  ٢٠٠٥تابستان ( اما آيا عقب نشينی 

راتژی عمومی اسرائيل بوده بايد توجه داشت که برخورد ويژه با غزه ، ھميشه يکی از الزامات است

ھميشه می گفته است که ) نخست وزير بنيان گذار اسرائيل ( معروف است که ديويد بن گوريون . است

نخست وزير (ايالن پاپه از لوی إشکول . آرزو می کند غزه در آب ھای مديترانه فرو برود و نابود شود



ه سرنوشت سرزمين ھای اشغالی در نقل می کند که ھنگام بحث در بار) ١٩٦٧اسرائيل در جنگ 

آنجا بودم و مارھای  ١٩٥٦من در سال . غزه مسأله است: "کابينه اسرائيل ، در باره غزه گفته است

ما بايد بخشی از آنھا را در شبه جزيره سينا اسکان . سمی را که در خيابان ھا راه می رفتند ، ديده ام

اسرائيل با تمام نيرو سعی کرد اقتصاد  ١٩٦٧بعد از . "بدھيم و اميدوارم بخش ديگر ھم مھاجرت بکنند

و زير ساخت غزه را به زائده خود تبديل کند ، و جمعيت آن را به ذخيره نيروی کار ارزان ، که برای 

اين سياست ، به مدت يک ربع قرن ، غزه را به منطقه ای محصور ، . کار به داخل اسرائيل می رفتند

( در انتفاضه اول . انتوستان ھای رژيم آپارتايد افريقای جنوبی تبديل کردبا شباھتی بسيار زياد به ب

غزه ، به علت ويژگی ھای جمعيتی و جغرافيايی آن ، به داغ ترين کانون مقاومت )  ١٩٨٧ – ١٩٩٣

ً ھمه جريان ھای . فلسطينيان تبديل شد و توافق اوسلو ، در آغاز غزه را به مقر ستادھای اصلی تقريبا

اسرائيل با توجه به تجربه انتفاضه ، طرح قبلی خود را در مورد غزه تغيير داد و . تبديل کردفلسظينی 

با استفاده از فرصت ايجاد شده از طريق توافق اوسلو ، به بھانه واگذاری امور فلسطين به دولت 

، به  خودگردان فلسطينی ، از دادن اجازه کار به کارگران غزه ای خود داری کرد  و به جای آنھا

در نتيجه ، اقتصاد غزه که بيش از يک . استفاده از کارگران مھاجر از آسيا و اورپای شرقی روی آورد

اما اسرائيل به . ربع قرن به زائده اقتصاد اسرائيل تبديل شده بود ، با بحران بی سابقه ای روبرو گرديد

باط غزه با بخش ھای ديگر سرزمين بنابراين شروع کرد به محدود کردن ارت. اين حد از فشار قانع نبود

عمالً آن را به صورت يک اردوگاه تحت )  ١٩٩٣ – ٢٠٠٠" ( روند صلح"ھای اشغالی و در دوره 

محاصره ) ھمان طور که سارا روی تأکيد می کند ( در واقع . کنترل و کامالً بستۀ پناھندگان درآورد

ربطی به عمليات انتحاری فلسطينيان غزه ھفت سال قبل از آغاز انتفاضه دوم شروع شده بود و 

ھر چند ارتش اسرائيل زندگی روزمره  فلسطينيان را در تمام  ٢٠٠٥تا  ٢٠٠٠در فاصله . نداشت

با . سرزمين ھای اشغالی به جھنمی غير قابل تحمل تبديل می کرد ، فشار بر غزه آشکارا سنگين تر بود

يل دريافت که سرکوب مقاومت فلسطينيان در اين ھمه ، در جريان سرکوب انتفاضه دوم دولت اسرائ

در دوره پنج ساله ای که اشاره کردم ، جمعيت شھرک ھای يھودی . غزه دشوارتر و کم بازده تر است

در صد کل جمعيت اين نوع شھرک ھا در سرزمين ھای اشغالی بود ، در حالی  ١مقيم غزه کمتر از 

در صد کل تلفات سربازان  ٤٠با انتفاضه و بيش از در صد اسرائيلی ھای کشته شده در ارتباط  ١٠که 

با توجه به اين تجربه بود که عده ای از ھارترين نخبگان اسرائيل به . اسرائيلی با غزه ارتباط داشت

رھبری آريل شارون تصميم گرفتند که شھرک نشينان يھودی را از غزه بيرون بکشند تا بتوانند با 

 داريل لی. تقيم در داخل غزه ، ساکنان آن را درھم بشکننددست باز و بدون درگيری زمينی مس

(Darryl Li)  عقب "در مقاله ای با عنوان (يکی از محققان مسائل خاورميانه از دانشگاه ھاروارد

تأکيد می کند که با عقب نشينی )  ٢٠٠٨فوريه  ١٦،  MERIP ، مجله" نشينی و مرزھای صھيونيسم



او سياست اسرائيل . د غزه را به چيزی شبيه قفس حيوانات تبديل کند، اسرائيل سعی کر ٢٠٠٥تابستان 

را دوره بانتوستان می نامد )  ١٩٦٧ – ١٩٩٣(دوره اول : در مورد غزه را به سه دوره تقسيم می کند

، دوره ای که ھدف اسرائيل بھره برداری از نيروی کار ارزان کارگران غزه بود که درست مانند 

آپارتايد ، ھر روز برای کار به اسرائيل می رفتند و درآمد حاصل از آن تکيه گاه  بانتوستان ھای رژيم

 (internment camp) را دوره اردوگاه بسته)  ٢٠٠٥تا  ١٩٩٣(دوره دوم . اصلی اقتصاد غزه بود

دوره ای که اجازه رفت و آمد به اسرائيل و کرانه غربی که قبالً امر رايجی بود ، به ندرت . می نامد

در نيمه دوم اين دوره ، دور تا دور غزه . ده می شود و رفت و آمِد وسائل نقليه عادی قطع می گردددا

) فلسطينی ( را با سيم خاردار محصور می کنند و چند ترمينال دائمی برای کنترل عبور و مرور افراد 

ی ھاست ، ولی دولت اداره امور داخل اين اردوگاه تا حدود معينی با خوِد فلسطين. و کاال می سازند

داريل . خود گردان فلسطينی طبق توافق اوسلو ناگزير است زير نظارت عاليه ارتش اسرائيل کار کند

می نامد  ، دوره ای که  (animal pen) "قفس حيوانات"را دوره ) به بعد  ٢٠٠٥سال ( لی دوره سوم 

را در قبال آن نمی پذيرد ، اما در اسرائيل ظاھراً رابطه اش را با غزه قطع می کند و ھيچ مسؤوليتی 

. واقع می کوشد ساکنان آن را در وضعی نگھدارد که تقال برای زنده ماندن مشغله اصلی شان باشد

بنابراين آسمان و سواحل غزه را زير کنترل نظامی کامل دارد ؛ سيستم مالياتی ، پول و تجارت باريکه 

ساخت ارتباطات ھمچنان وابسته به اسرائيل است ، ھمچنان در دست اسرائيل است ؛ آب ، برق و زير 

و حتی ثبت احوال و آمار جمعيت در دست مقامات اسرائيلی است ، اما دولت اسرائيل به عنوان قدرت 

لی می گويد ، گوياترين شاخص اين وضعيت . اشغالگر ھيچ نوع مسؤوليتی را در قبال غزه نمی پذيرد

ساکنان غزه بايد تأمين " نيازھای حياتی انسان دوستانه"گويد رأی دادگاه عالی اسرائيل است که می 

کاھش ميزان سوختی که اسرائيل بايد به غزه  ٢٠٠٧برمبنای اين نظر بود که دادگاه در نوامبر . شود

او می گويد ، اين وضع را ديگر نمی توان اردوگاه بسته ناميد ، بلکه چنين . بفروشد را تأئيد کرد

ند که برای رام کردن زندانی نافرمان ھر از چندگاه او را کتک بزنند يا حيوانی برخوردی به آن می ما

شاخص ديگر از نظر لی ، . را با کاھش و افزايش غذا و شل و سفت کردن قالده اش رام سازند

که در دوره  (Karni) گذرگاه کارنی. چگونگی ورود کاال از سه گذرگاه بين اسرائيل و غزه است

خط عبور کاميون ھا است که بعد از ورود به نوبت بازرسی می  ٣٠ته شده دارای توافق اوسلو ساخ

شدند و اجازه عبور می گرفتند که ھرچند مدت ھا طول می کشيد و ھزينه حمل و نقل را دو برابر می 

اين گذرگاه از . کاميون بار اجازه عبور بدھد ٧٥٠کرد ، ولی در ھرحال می توانست روزانه به حدود 

ً از دو گذرگاه کرم شالوم ٢٠٠٧اواخر   Kerem) عمالً بسته بوده و از آن به بعد ، اسرائيل عمدتا

Shalom) و سوفا (Sufa)  اجازه ورود کاال می دھد که مجموع ظرفيت روزانه اين دو روی ھم ، فقط

ا بعالوه اين گذرگاه ھا ، برخالف کارنی ، گذرگاه تجاری نيستند و در آنھ. کاميون بار است ١٠٠



امکان بازرسی محموالتی مانند مصالح ساختمانی وسيلندرھای گاز و به طور کلی ھر چيزی که 

اداره آنھا انحصاراً در دست اسرائيل است ؛ . تلقی می شوند ، وجود ندارد" نيازمندی غير حياتی "

ی ھا اجازه محموالت از کاميون ھا پائين آورده شده و در فضای باز گذاشته می شوند تا بعد به فلسطين

من : "راجی سورانی ، حقوقدان و فعال حقوق بشر از غزه ، می گويد. نزديک شدن به آنھا داده شود

ما در قفس زندگی می کنيم و آنھا غذا . خودم در زندان بوده ام ، حداقل در زندان مقرراتی وجود دارد

در مرحله کنونی سياسِت خود لی يادآوری می کند که اسرائيل ". و دارو را به داخل قفس می اندازند

اصالً چيزی به نام اقتصاد غزه را زايد می داند و به صورت گزينشی بسياری از روابط اقتصادی با 

مثالً بانک ھای اصلی اسرائيل روابط خود را با غزه قطع کرده اند و از پائيز . غزه را قطع می کند

شده است تا مردم غزه توان خريد اجناس ورود دالر امريکايی و دينار اردنی بسيار محدود  ٢٠٠٧

نيازھای حياتی انسان "مفھوم . وارداتی و امکان استفاده از کمک ھای نقدی ارسالی را نداشته باشند

ميليون انسان به شمارش انتزاعی فاصلۀ کالری  ٥/١جز کاستن نيازھا ، خواست ھا و حقوق " دوستانه

 .رگ معنای ديگری نداردھا ، مگاوات ھا و واحدھای مشابه ديگر با م

 

اين ارزيابی از سياست سال ھای اخير اسرائيل در قبال غزه منحصر به يک نفر نيست ، بسياری از 

مثالً سارا روی تأکيد می کند که غزۀ . تحليل گران مسأله فلسطين ارزيابی ھای مشابھی مطرح کرده اند

ً يک  يک زندان است و بدون برداشته ٢٠٠٥محصور شدۀ بعد از سال  شدن اين مرزھای بسته دقيقا

مری رابينسون ، . زندان خواھد ماند و ھرگز امکان دستيابی به يک اقتصاد قابل دوام را نخواھد داشت

 ٤در ( کميسر عالی پيشين سازمان ملل برای حقوق بشر ، حتی پيش از تھاجم اخير ، در ديدار از غزه 

به ھيچ "ناميد و تأکيد کرد که " نابودی يک تمدن"غزه را سياست اسرائيل در قبال )  ٢٠٠٨نوامبر 

ندای اخالقی " گيدئون لوی ، ستون نويس روزنامۀ ھاآرتس اسرائيل می گويد ". وجه اغراق نمی کنم

نه ". و ھر چيزی عليه فلسطينيان مجاز شمرده می شود... خويشتن داری پشت سر گذاشته شده است 

دانشگاه بن گوريون ، می گويد ، اعمال اسرائيل در غزه به  استاد (Neve Gordon) وه گوردون

شباھت دارد و اين نشان دھنده عنصر اخالقی جديدی " نگھداری حيوانات در مزرعه برای کشتن آنھا"

 .در جنگ است

 



، يعنی ضد کودتای حماس عليه  ٢٠٠٧بايد توجه داشت که ھرچند فشار اسرائيل بر غزه بعد از ژوئن 

، ولی سياست اسرائيل برای خفه کردن غزه از ھمان زمان عقب نشينی از آن در اوت  فتح تشديد شد

ھدف اين سياست قطع رابطه . به اجراء گذاشته شده بود و ربطی به قدرت گيری حماس نداشت ٢٠٠٥

جغرافيايی ، سياسی ، اقتصادی و اجتماعی ميان قسمت ھای مختلف سرزمين ھای اشغالی و ناممکن 

لندن "در ( ھنری زيگمن . عقب انداختن ھرچه بيشتر شکل گيری دولت فلسطينی بوده استکردن يا به 

مشاور  (Dov Weisglass) می نويسد ، دو وايس گالس)  ٢٠٠٩ژانويه  ٢٩، " ريويو آو بوکس

ارشد شارون و مذاکره کننده اصلی او با آمريکايی ھا ، قبل از عقب نشينی از غزه ، در مصاحبه ای با 

گفته بود ، آنچه من با آمريکايی ھا توافق کردم اين بود که بخش اعظم )  ٢٠٠٤در اوت (  ھاآرتس

معنای توافق با امريکا منجمد کردن روند . شھرک ھای يھودی در کرانه غربی اصالً قابل بحث نباشند

لوی و وقتی روند سياسی را منجمد کنيد ، جلوی ايجاد دولت فلسطينی را می گيريد ؛ ج. سياسی است

عمالً تمام اين قضيه که دولت فلسطينی ناميده . بحث در باره پناھندگان ، مرزھا و اورشليم را می گيريد

می شود ، با تمام الزاماتی که به دنبال می آورد ، به طور نا محدود از دستور کار ما کنار گذاشته شده 

آوی شاليم در ھمين رابطه . يکااست ، و ھمه با اتوريته پرزيدنت بوش و اجازه و تصويب گنگره امر

يادآوری می کند که عقب نشينی از غزه پيش درآمِد صلح و معامله با دولت خودگردان فلسطينی نبود ، 

عقب نشينی از غزه به . بلکه پيش درآمد گسترش بيشتر طرح ھای صھيونيستی در کرانه غربی بود

تالش دراز مدت در جھت نفی  منظور رد بنيادی ھويت ملی فلسطينی صورت گرفت و بخشی از

 Lords نوام چامسکی نيز از کتاب. موجوديت سياسی مستقل مردم فلسطين در سرزمين خودشان بود

of the Land  (  ، نوشته تاريخ نويسان اسرائيلیIdit Zertal و Akiva Eldar )  نقل می کند که بعد

حتی برای يک "سرزمين ويران شده  ، اين ٢٠٠٥از بيرون کشيدن نيروھای اسرائيل از غزه در اوت 

روز واحد از چنگال نظامی اسرائيل يا از بھای اشغالی که ساکنان آن ھر روزه می پردازند ، خالص 

اسرائيل ، زمينی سوخته ، خدماتی نابود شده ، و مردمی که حال و آينده ای ندارند را ... نشده است

 ."پشت سر خود رھا کرده است

 

تاريخی فلسطين را از آن ِ خود می داند و به ھيچ وجه  نمی خواھد از مقابله با اسرائيل کل سرزمين 

إھود اولمرت ، نخست وزير اسرائيل ، در سخن رانی خود . شکل گيری دولت فلسطينی دست بردارد

من :"با صراحت اعالم کرد که)  ٢٠٠٦در مه ( در مقابل نشست مشترک ھر دو مجلس کنگره امريکا 

اما ". تاريخی مردم مان بر تمام اين سرزمين اعتقاد داشته ام ، و ھنوز ھم اعتقاد دارمبه حق ابدی و 



موانعی دارد که فقط گام " حق ابدی و تاريخی"رھبران اسرائيل می دانند که إعمال بی قيد وشرط اين 

        .به گام می تواند کنار زده شود

 

سيستمی از جدا سازی ھا و تبعيض ھای درجه  بعد از توافق اوسلو اسرائيل توانسته است از طريق

بندی شده ، نه تنھا مبارزات فلسطينيان را سرکوب کند ، بلکه از ھم آھنگی آنھا برای دستيابی به حقوق 

آنھا توانسته اند غزه را از کرانه غربی و بيت المقدس شرقی را . مسلم و انکار ناپذيرشان جلوگيری کند

( جدا سازی بخش ھای مختلف کرانه غربی . ه طور مؤثر جدا سازنداز بقيه مناطق کرانه غربی ب

شمال از جنوب ، الخليل از بيت لحم ، رام هللا از اريحا ، طولکرم از قلقيليه ، َسلفيت و نابلس و جنين 

در اين سيستم ِ جدا سازی و تبعيض ، ساکنان غزه در . به طور منظم پيگيری می شود) از  ھم ديگر 

ھدف مقدم . ده قرار دارند و در عين حال ، سرسختانه ترين مقاومت را نشان می دھندپائين ترين ر

اسرائيل قطع رابطه ساکنان غزه با فلسطينيان بخش ھای ديگر سرزمين ھای اشغالی و حتی جدا کردن 

اسرائيل می خواھد سرنوشت آنان را عبرتی برای ديگران . سرنوشت غزه ای ھا از ديگران است

يادآوری می کند )  ٢٠٠٩ژانويه  ١در مقاله ای در ( وجه به اين حقيقت است که سارا روی با ت. سازد

حقيقت اين است که اگر اسرائيل بتواند . که اگر غزه سقوط کند ، نوبت به کرانه غربی خواھد رسيد

ود زمينه شکل گيری دولت فلسطينی را از بين ببرد ، مسأله بازگشت آوارگان فلسطينی نيز خود به خ

منتفی خواھد شد و حتی ممکن است فلسطينيان داخل اسرائيل نيز ، که اکنون شھروندان درجه دوم 

فراموش نبايد کرد که حمله به آنھا در . محسوب می شوند ، بسياری از حقوق شان را از دست بدھند

اال به ھمين انتخابات اخير اسرائيل يکی از داغ ترين شعارھای راست افراطی اسرائيل بود که ح

حتی تزيپی ليونی که ظاھراً شاخص ترين طرفدار ادامه . برندگان اصلی انتخابات تبديل شده اند

مذاکرات آناپوليس محسوب می شود ، در دسامبر گذشته اعالم کرد که در صورت ايجاد دولت 

ع سرو فلسطينی ، عرب ھای داخل اسرائيل بايد به خاک آن دولت منتقل شوند ، سخنی که در ھمان موق

 .صدای زيادی برانگيخت

 

با توجه به پيشروی ھای تاکنونی اسرائيل در جھت از بين بردن زمينه ايجاد دولت فلسطين ، محاصره 

آغاز شده و با ُشل و سفت کردن ھا و تھاجم ھای خونين متناوب ادامه  ٢٠٠٥غزه که عمالً از تابستان 

ھمان . مجموعه استراتژيک اسرائيل محسوب می شود يافته ، حلقه حساس و احتماالً تعيين کننده ای در



طور که توضيح دادم ، اگر اسرائيل بتواند جدايی غزه از بقيه سرزمين ھای اشغالی را عمق بدھد ، 

 .خواھد توانست مقاومت فلسطينيان را به مثابه يک ملت در ھم بشکند

 

 آيا می شود اسرائيل را متوقف کرد؟

 

امروز علی رغم ھمه شباھت ھای شان با يھوديان گرفتار در چنگ نازی ھا ، دو تفاوت فلسطينيان 

تفاوت اول اين است که کشتار يھوديان اورپا در پشت پرده خونی که جنگ : بسيار مھم با آنھا دارند

جھانی دوم در ھمه جا گسترده بود ، صورت گرفت ؛ ولی مصيبت فلسطينيان امروز در عصر 

نی و در برابر چشمان مردم سراسر جھان صورت می گيرد و افکار عمومی مردم ارتباطات جھا

با توجه به اين حقيقت . درجھان امروز عاملی است که ھيچ دولتی نمی تواند کامالً به آن بی تفاوت بماند

بود که ادوارد سعيد تأکيد می کرد که با وجود ھمه تحريفات دولت ھا و رسانه ھای غربی ، اکثريت 

ع مردم اورپا و امريکا ديگر نمی پذيرند که اسرائيل از موقعيت اخالقی ويژه ای برخوردار باشد و قاط

تفاوت دوم اين است که مسأله فلسطين امروز ، . فلسطينيان را از حقوق مسلم انسانی شان محروم سازد

ً بين المللی است و رھبران اسرائيل  يا حتی امريکا در موقعيتی ن يستند که بتوانند بی مسأله ای عميقا

  .توجه به تعادل ھای بزرگ بين المللی ، در باره پاک سازی قومی فلسطينيان تصميم بگيرند

 

ميليون  ١١تا  ١٠اکنون کل جمعيت فلسطينيان را که در کشورھای مختلف جھان پراکنده اند ، حدود 

ين ھای اشغال شده در جنگ ميليون نفر از آنان در اسرائيل ، سرزم ٧تا  ٦نفر تخمين می زنند که 

و کل جمعيت يھوديان جھان . زندگی می کنند) سوريه ، اردن و لبنان ( و کشورھای پيرامون  ١٩٦٧

اگر اکثر . ميليون نفر آنان در اسرائيل زندگی می کنند ٥/٥ميليون نفر تخمين زده می شود که  ٥/١٣

نيرومند گروه ھای فشار اسرائيل ، در يھوديان جھان از اسرائيل دفاع می کنند و اگر شبکه جھانی 

ً ھمه کشورھای غربی از نفوذ بی ھمتائی برخوردار است ؛ فلسطين در قلب  ساختار ھای قدرِت تقريبا

ناسيوناليسم جريحه دار شده عرب ھا قرار دارد و در مقياسی بزرگ تر، در دھه ھای اخير ، شايد مھم 

ترديدی نيست که در . وسيع مسلمانان جھان بوده استترين برانگيزانندۀ ھمبستگی مذھبی توده ھای 

اين آرايش بين المللی نيرو ، حاميان اسرائيل فعالً اربابان جھانند ، اما آنھا می دانند که دامن زدن به 



در " جنگ عليه تروريسم"و ترازنامه پروژه . رويارويی با عرب ھا و مسلمانان به نفع شان نيست

جنگ "ست که برخالف تصور نومحافظه کاران امريکا ، معلوم نيست در ھشت سال اخير نشان داده ا

جنگ "که ھانتينگتون و بعضی از استراتژيست ھای امريکايی آن را نسخه تکميل کنندۀ " ( تمدن ھا

تصادفی نيست که نوعی رئاليسم . پيروزی از آن ِ امريکا و متحدانش باشد) می دانستند " عليه کمونيسم

ل توجھی از متفکران طبقه حاکم امريکا ظاھر می شود که نگرانی از نفوذ بيش از در ميان بخش قاب

با توجه به اين گرايش بود که آنتونی کوردسمن ، يکی . يکی از مشخصات آن است" البی اسرائيل"حِد 

 ٩از سرشناس ترين تحليل گران نظامی امريکا در باره خاورميانه و يکی از دوستان اسرائيل ، در 

استدالل کرد که  (CSIS) "مرکز مطالعات استراتژيک و بين المللی"در گزارش به  ٢٠٠٩ه ژانوي

دست آوردھای تاکتيکی اسرائيل در عمليات غزه در مقايسه با ھزينه ھای استراتژيک آن چيزی به 

او گفت رھبران اسرائيل خود را بی اعتبار کرده اند ، و به کشورشان و دوستان شان . حساب نمی آيد

 .دمه زده اندص

 

اگر شتاب گيری روند بی اعتبار شدن اسرائيل در افکار عمومی کشورھای غربی را به اين تصوير 

ھر چند جانبداری دولت ھا و رسانه ھای . اضافه کنيم ، به درک روشن تری از مسأله دست می يابيم

ولی واکنش افکار غربی از اسرائيل در جريان کشتارھای اخير غزه به راستی تکان دھنده بود ، 

با توجه به اين حقيقت بود . عمومی جھانی ، از جمله در اورپا و امريکا ، نيز بسيار اميدوار کننده بود

روزنامه نگار ، نويسنده و يکی از معروف ترين فعاالن صلح اسرائيل ، کسی که ( که يوری آونری 

چيزی که : نوشت) می نامد " يکی از خردمندانه ترين صداھا در اسرائيل"نوام چامسکی او را 

در افکار عمومی جھانی باقی خواھد گذاشت ، تصوير ھيوالی خون آشامی "پيروزی نظامی اسرائيل 

و . است که ھر لحظه آماده ارتکاب جنايات جنگی است و حاضر نيست به ھيچ قيد وبند اخالقی تن بدھد

يابی مان به صلح و آرامش ، پی آمدھای اين برای آينده دراز مدت و جايگاه ما در جھان و شانس دست 

اين جنگ در نھايت جنايتی عليه خوِد ما ھم ھست ، جنايت عليه دولت . ناگواری خواھد داشت

اسرائيل عامدانه خود را . "چامسکی با اشاره به اين نظر آونری ، می گويد ، او حق دارد". اسرائيل

ين حمايت افکار عمومی مردم غرب و از جمله شايد به منفورترين کشور جھان تبديل می کند و ھمچن

يھوديان جوان امريکا را از دست می دھد ، که ديگر بعيد است برای مدتی طوالنی جنايات مداوم و 

می نامند ، در " حاميان اسرئيل"دھه ھا پيش من نوشتم آنھايی که خود را . تکان دھنده آن را تحمل کنند

افسوس که اين داوری اکنون بيش از . نھايی ِ احتمالی آن ھستند واقع حاميان تباھی اخالقی و نابودی

 ."پيش مقبول تر به نظر می رسد



 

روزه اسرائيل به غزه ، انعکاس ساعت به ساعت صحنه ھای تکان دھنده مصيبِت  ٢٢در جريان تھاجم 

ا امکان داد کشور جھان ر ١٠٥مردم غزه از کانال تلويزيونی الجزيره ، نه تنھا عرب ھا بلکه مردمان 

شوک . که چھره رسوای سانسور و رياکاری قدرت ھای حامی اسرائيل را به عريانی تمام مشاھده کنند

ناشی از اين واقعه در افکار عمومی مترقی جھان چنان عظيم بود که اسرائيل و متحدان آن ، به سادگی 

ضربه زدن به اعتبار اخالقی در اين واقعه چيزی که در . نخواھند توانست از پی آمدھای آن بگريزند

اسرائيل نقش بسيار مھمی داشت ، اعتراضات بی سابقه بخش قابل توجھی از يھوديان غرب و نيز خوِد 

برای پی بردن به شجاعت اخالقی اينان کافی است فقط چند نمونه زير را به خاطر . اسرائيل بود

 :بسپاريد

 

شھروندان اسرائيلی که در ميان شان عده ای از حدود پانصد نفر از  ٢٠٠٩ژانويه  ٥در          §

معروف ترين ھنرمندان ، نويسندگان ، روشنفکران و استادان دانشگاه ھای اسرائيل وجود داشتند ، با 

امضای طوماری که به سفارت خانه ھای کشورھای مختلف در اسرائيل داده شد ، به حمايت از دعوت 

و ضمن محکوم کردن قاطع جنايات اسرائيل در غزه ، سازمان ھای حقوق بشر فلسطينی پيوستند 

خواھان برگزاری نشست فوری شورای امنيت سازمان ملل و اتخاذ تحريم ھا و اقدامات مشخص عليه 

اسرائيل شدند و ھمچنين از امضاء کنندگان کنوانسيون ھای ژنو و نھادھای اتحاديه اورپا خواستند که 

آنھا در نامه شان . ن تحريم ھايی را عليه اسرائيل إعمال کنندطبق مفاد اعالم شده در منشورھای شا

 .عمداً به نمونه تحريم موفق رژيم آپارتايد افريقای جنوبی به عنوان يک سرمشق اشاره کرده بودند

 

نوام چامسکی در اشاره به استدالل کسانی که می گويند اسرائيل حق دارد در مقابل راکت ھای           §

غزه از خود دفاع کند ، اعالم کرد ھر چند پرتاب راکت يک عمل جنايی است ، ولی  پرتاب شده از

اسرائيل در مقابل آن حق دفاع از خود مسلحانه را ندارد ، ھمان طور که آلمان نازی در مقابل 

را در مقابل کشته " کريستال ناخت"تروريسم پارتيزان ھا حق نداشت به زور متوسل بشود و نمی شود 

ھمان طور که بريتانيا . مقام سفارت آلمان در پاريس توسط ھرشل گرينتسپان ، توجيه کردشدن يک 

حق نداشت در مقابل تروريسم واقعی کولونی نشينان استقالل طلب امريکا به زور متوسل شود يا حق 

، برای کاتوليک ھای ايرلندی ايجاد وحشت " ارتش جمھوری خواه ايرلند"نداشت در مقابل تروريسم 



او با محکوم کردن بمباران بيمارستان ھای غزه و به کارگيری بمب ھای ويژه به عنوان جنايت . ندک

جنگی ، تأکيد کرد که جنايت مھم تر خوِد تھاجم است و اسرائيل حتی اگر با تير و کمان به غزه حمله 

 .می کرد ، باز ھم اقدام اش جنايتکارانه بود

 

نويسنده يھودی فرانسوی که پدر بزرگ اش  (Jean-Moïse Braitberg) ژان موئيز بَرتبرگ         §

در اتاق ھای گاز تربلينکا کشته شده و چند تن از اعضای خانواده اش در ديگر اردوگاه ھای مرگ 

از رئيس جمھور )  ٢٠٠٩ژانويه  ٢٨در  لوموند ، ( آلمان نازی جان باخته اند ، در نامه ای سرگشاده 

و مداخله کند تا نام پدر بزرگ وی از لوحه يادبود قربانيان نازيسم در موزه يَد اسرائيل تقاضا کرد که ا

من از کودکی در ميان : "او در آن نامه تکان دھنده نوشت. حذف شود (Yad Vashem) وشم

من شماره ھای خال کوبی شده بر بازوان آنھا را ديده ام ، . بازماندگان اردوگاه ھای مرگ زيسته ام

آنھا به . ھا را شنيده ام ، غم ھای بی عالج را ديده ام و شريک کابوس ھای آنان بوده ام داستان شکنجه

من آموخته اند که اين جنايت ھا ديگر ھرگز نبايد اتفاق بيفتد ، ديگر ھرگز نبايد انسانی به خاطر قوميت 

ق زيستن با و مذھب به انسان ديگری کينه بورزد ، و ابتدائی ترين حقوق انسانی او ، از جمله ح

 ."را به بازی بگيرد... حرمت و امنيت 

 

در واقع اين جنِگ داوود و جالوت است ، اما : "آوی شاليم در اشاره به جنگ غزه نوشت         §

تصوير کتاب مقدس وارونه شده است ، در اينجا داووِد فلسطينی کوچک و بی دفاع رو در روی 

 ."و زورگو قرار گرفته است جالوِت اسرائيلی تا دندان مسلح ، بی رحم

 

اميره ھاس ، نويسنده معروف اسرائيلی ، ستون نويس روزنامه ھاآرتس و دختر پدر و مادری          §

خوش به حال پدر و مادرم که زنده نيستند تا : "که ھر دو از بازماندگان ھالوکوست بوده اند ، نوشت

 ."اين صحنه ھا را ببينند

 



پدر ومادرش ھر دو از بازماندگان ھالوکوست بوده اند ، می گويد ، من نمی سارا روی که          §

 .فھمم چگونه بازماندگان ھالوکوست می توانند به چنين جناياتی دست بزنند

 

اريک ھابسباوم ، تاريخ نويس معروف مارکسيست با اشاره به جنايات اسرائيل می گويد ، به          §

 .ز يھودی بودنم شرمنده نباشم ، اما می ترسم نتوانم به قولم وقادار بمانممادرم قول داده ام که ھرگز ا

 

بلندتر شدن چنين صداھای شجاعانه ای نشان می دھد که مسأله فلسطين را می توان از مدار رويارويی 

بيرون کشيد و افکار عمومی جھان و به " جنگ تمدن ھا"ھای بيھودۀ مذھبی و نژادی يا به اصطالح 

ريت مردم اورپا و امريکا را در حمايت از حقوق ملت مظلوم فلسطين به صورتی مؤثر فعال ويژه اکث

اما تجديد آرايش برای دفاع از حقوق فلسطينيان در سطح بين المللی در صورتی می تواند با . کرد

ترديدی . شتاب الزم پيش برود که خوِد فلسطينيان موتور محرک و ھسته اصلی پيش برنده آن باشند

يست که مقاومت خستگی ناپذير مردم فلسطين در مقابل اسرائيل تاکنون چنين بوده و بدون آن مسأله ن

اما حقانيت و . فلسطين نمی توانست به يکی از مھم ترين مسائل بين المللی دنيای امروز ما تبديل شود

ضمين نمی ضرورت مقاومت ، خود به خود ، درستی و کارآيی ھمه شيوه ھا و اشکال مقاومت را ت

خواه از ميان خود آنان و خواه از ميان ديگرانی که ( و بسياری از تحليل گران مقاومت فلسطينيان . کند

پاره ای از اشکال و شيوه ھای مبارزه فلسطينيان را در دفاع از ) با ھمدلی به مقاومت می نگرند 

ه چند مسأله زير از اھميت زيادی در اين زمين. حقوق شان ناکارآمد و ناساز با منافع مقاومت می دانند

 :برخوردارند

 

مھم ترين مسأله ای است که اکنون جنبش مقاومت فلسطين را " حماس"و " فتح"رويارويی ميان  –يک 

. از درون تضعيف می کند و به اسرائيل و امريکا فرصت می دھد که کل اين جنبش را زير فشار ببرند

ً از اختالفات ايدئو . لوژيک ناشی نمی شود ، بلکه بيشتر خصلت سياسی دارداين رويارويی صرفا

محمود عباس و اکثريت رھبری فتح در مقابل اسرائيل سياست سازش کارانه ای در پيش گرفته اند و 

در حالی که . عمالً با بازی ھای اسرائيل برای تکه پاره کردن سرزمين ھای اشغالی کنار می آيند

 ١٩٦٧از سرزمين ھای اشغال شده در جنگ ) الاقل ( رائيل حماس حاضر نيست بدون عقب نشينی اس



و اسرائيل با استفاده از سياست سازش کارانه عباس و متحدان او ، می کوشد دولت . با آن کنار بيايد

نتيجه اين . خود گردان فلسطين را به نيروی پليس دست نشاندۀ خود در سرزمين ھای اشغالی تبديل کند

بعد از درگيری ھايی که در .  خود را نشان داد ٢٠٠٧ن ترين نحو در سال رابطه سه جانبه به روش

ميان گروه ھای مسلح فتح و حماس در غزه روی داد ، رھبران اين دو جريان با  ٢٠٠٧اوايل سال 

و حماس پذيرفت که در . يک حکومت وحدت ملی تشکيل بدھندميانجيگری سعودی ھا توافق کردند که 

اين حکومت بسياری از پست ھای کليدی کابينه را به اعضای فتح يا تکنوکرات ھای مستقل بسپارد و 

زيرا دولت . اما انعطاف حماس بی فايده بود. برای يک آتش بس طوالنی با اسرائيل اعالم آمادگی کرد

وحدت ملی و ضربه زدن به حماس ، محمود عباس را زير فشار بوش برای درھم شکستن حکومت 

گذاشت و به اسرائيل دستور داد مقادير زيادی سالح ھای پيشرفته در اختيار گروه ھای مسلح فتح قرار 

رئيس بد نام نيروھای (ولی پيش از آن که محمد دحالن . بدھد تا آنھا بتوانند حماس را قلع و قمع کنند

د کودتای مورد نظر امريکايی ھا را اجراء کند ، نيروھای مسلح حماس که در غزه بتوان) امنيتی فتح

، نيروھای فتح را در غزه خلع سالح و زندانی ٢٠٠٧دست باال را داشتند ، با يک ضد کودتا در ژوئن 

به دنبال اين ماجرا محمود عباس با صدور فرمانی نيروھای مسلح حماس را منحل اعالم کرد و . کردند

و به . فرمانی ديگر حکومت وحدت ملی را منحل ساخت و سالم فياض را به نخست وزيری گماشتبا 

. اين ترتيب اسرائيل توانست جدايی سياسی غزه و کرانه غربی را به دست خوِد فلسطينيان عملی سازد

ت ترديدی نيست که ادامه اين جدايی بزرگ ترين تھديد برای موجوديت جنبش مقاومت ملت فلسطين اس

و اسرائيل می کوشد با عميق تر ساختن آن ، شکل گيری دولت فلسطينی را به رويايی دست نيافتنی 

 .تبديل سازد

 

با آيا می شود به اين رويارويی و جدايی ناشی از آن پايان داد؟ عده ای از تحليل گران مترقی و ھمدل 

جنبش فلسطين معتقدند گرفتن قدرت در غزه از طرف حماس اشتباه بود و ھر چه زودتر بايد به اين 

فرانسوی و يکی از تحليل گران سرشناس  –مارکسيست لبنانی ( مثالً ژيلبر اشکر . جدايی پايان داد

رزمين می گويد تصميم حماس برای تصرف کامل قدرت در غزه که به جدايی س) مسائل خاورميانه 

آنھا می بايست کودتای دحالن را که با پشتيبانی امريکا و . ھای فلسطينی انجاميد ، اشتباھی جدی بود

اسرائيل تدارک ديده می شد ، درھم بشکنند ، اما نمی بايست به حضور فتح در تمام نھادھای حکومت 

ار افکار عمومی روزه ، زير فش ٢٢البته پس از جنگ . خودگردان فلسطين در غزه پايان بدھند

مذاکراتی را برای " آشتی ملی"فلسطينيان و عرب ھا ، فتح و حماس ھردو ناگزير شده اند تحت عنوان 

تشکيل مجدد حکومت وحدت ملی در قاھره آغاز کنند و اعالم استعفای سالم فياض از نخست وزيری 



رويارويی ميان جريان  اما. ظاھراً نشان می دھد که در اين مذاکرات پيشرفت ھايی صورت می گيرد

ھای مختلف فلسطينی به طور کلی و ميان فتح و حماس به طور ويژه ، زمينه ھايی دارد که فقط با کنار 

 .آمدن رھبران فتح و حماس با ھم ديگر از بين نخواھد رفت

 

" دولت خودگردان فلسطينی"که در فارسی غالباً  -PNA ) "قدرت ملی فلسطين"مسأله اين است که 

زيرا اوالً نھادی است که زير . ھنوز جايگاه سياسی محکم و ساختار روشنی ندارد) ده می شود نامي

قرار دارد ، ھم از لحاظ داخلی و ھم از لحاظ بين  (PLO) "سازمان آزادی بخش فلسطين"رابطه 

قط اينھا از لحاظ داخلی فقط ساکنان غزه و کرانه غربی را نمايندگی می کند و در انتخابات آن ف. المللی

می توانند شرکت کنند و نه آوارگان فلسطينی بيرون از سرزمين ھای اشغالی که اکثريت جمعيت 

نه ) مثالً در مجمع عمومی سازمان ملل ( و از لحاظ بين المللی نيز . فلسطينی را تشکيل می دھند

. تلقی می شود است که نماينده ملت فلسطين" سازمان آزادی بخش فلسطين"بلکه " قدرت ملی فلسطين"

 ً برمبنای  ١٩٩٤نھادی است موقتی که به دنبال توافق اوسلو ، در سال " قدرت ملی فلسطين"ثانيا

سال ايجاد شده ، ولی به دنبال به  ٥قراردادی ميان اسرائيل و سازمان آزادی بخش فلسطين ، به مدت 

از " قدرت ملی فلسطين"ثاً ثال. در عمل ھم چنان به موجوديتش ادامه می دھد" روند صلح"ھم خوردن 

به معنای واقعی برخوردار نيست ، به اين دليل ساده که اين سرزمين ھا ھم چنان " حاکميت سرزمينی"

طبق توافق اوسلو ، قرار بود اين نھاد بر امور امنيتی و نيز مدنی . تحت اشغال اسرائيل قرار دارند

کنترل داشته باشد ؛ در نواحی روستايی )  ناميده می شد A که نواحی( فلسطينيان در نواحی شھری 

شھرک ھای يھودی ايجاد شده در  (C نواحی(فقط امور مدنی را کنترل کند ؛ و در  ( B نواحی(

سرزمين ھای اشغالی ، جاده ھای ارتباطی ميان آنھا و نيز منطقه دره رودخانه اردن و بيت المقدس 

تأسيس  ١٩٦٤که در سال " آزادی بخش فلسطين سازمان"اما . شرقی اصالً حق مداخله نداشته باشد

. شده و نماينده کل فلسطينيان محسوب می شود ، مجمع نمايندگان جريان ھای مختلف فلسطينی است

نفر  ٧٠٠ناميده می شود که حاال بيش از  (PNC) "شورای ملی فلسطين"مجمع تصميم گيری آن 

ل نمايندگان کرانه غربی و غزه در آن عضو دارد و ھر دو سال يک بار تشکيل جلسه می دھد و ک

به عبارت ديگر ، اکثريت قاطع اعضای آن . کمتر از يک سوم مجموع نمايندگان آن را تشکيل می دھند

 ١٩٦٧را کسانی تشکيل می دھند که نمايندگان فلسطينيان خارج از سرزمين ھای اشغال شده در جنگ 

سازمان آزادی بخش " کميته اجرايی"ی اين مجمع در اجالس ھای خود اعضا. محسوب می شوند

نفر عضو دارد و معموالً از ميان رھبران سازمان ھای مختلف  ١٨فلسطين را انتخاب می کند که 

نکته مھم اين است که حماس عضو سازمان آزادی بخش فلسطين نيست و بدون . فلسطينی ھستند



جريان تصميم گيری ھای آن مستقيماً شرکت در آن عمالً در مقابل آن قرار می گيرد و نمی تواند در 

به ھمين دليل است که رھبری حماس اکنون تصميم گرفته است به عضويت . مداخله ای داشته باشد

 .سازمان آزادی بخش فلسطين در آيد ولی خواھان ايجاد تغييراتی در ساختار آن است

 

قدرت ملی "متناقض آن با با توجه به ساختار موجود سازمان آزادی بخش فلسطين و رابطه تا حدی 

، جريان ھای سياسی مختلف فلسطينی می توانند از پاسخ گويی به نظرات و خواست ھای " فلسطين

فلسطينيان عادی طفره بروند و ھر کدام به شيوه ھای مختلف ، طرح ھا و سياست ھای خاص خودشان 

يان بعضی از جريان ھای فساد بی امان در سازمان فتح ، در دولت خودگردان و م. را پيش ببرند

رويارويی ھای فتح و . سياسی فلسطينی نيز تا حدود زيادی محصول ھمين ساختار و روابط آشفته است

روزه اسرائيل به غزه گرچه نتايج بسيار فاجعه باری داشته ، ولی فرصت بی  ٢٢حماس و تھاجم 

گی شفاف و کارآمدی برای شکل ھمتايی نيز به وجود آورده که فلسطينيان بتوانند ساختارھای نمايند

تالش در اين جھت در صورتی می تواند به تقويت . دادن به اراده توده ای خودشان به وجود بياورند

جنبش مقاومت مردم فلسطين بيانجامد که به نياز حياتی اين جنبش ، يعنی عموميت دادن ، جا انداختن و 

تار دموکراتيک برای نمايندگی ھمه فلسطينيان ، ساخ. تقويت دموکراسی در ميان فلسطينيان پاسخ بدھد

بتوانند در ) صرف نظر از محل سکونت يا اعتقادات سياسی يا مذھبی شان (ساختاری که ھمه آنھا 

إعمال حق تعيين سرنوشت ملی شان مشارکت داشته باشند ، ھمه نھادھای دولتی و اداری شان را 

پس بخواھند ، در عين حال مکانيزمی روشن و قانونی  انتخاب کنند و بتوانند از منتخبان خود حساب 

برای حل و فصل اختالفات و رويارويی ھای جريان ھای مختلف سياسی به وجود مياورد و رقابت 

ھای معطوف به جلب حمايت رای دھندگان را به جای تسويه حساب ھای مسلحانه در ميان آنھا می 

 .نشاند

 

ميم گيری ھای دموکراتيک به وجود آمده ، آشکارا باعث تقويت تاکنون نيز ھر جا که مجالی برای تص

مثالً دو انتخابات انجام شده برای انتخاب رئيس جمھور دولت خود . جنبش مقاومت فلسطين بوده است

که از ) ٢٠٠٦در ژانويه (و انتخاب اعضای پارلمان دولت خودگردان )  ٢٠٠٥در ژانويه ( گردان 

توصيف شدند ، در " منصفانه و آزاد"کننده در برگزاری آنھا ، ھردو  طرف ناظران بين المللی شرکت

بعالوه ھر دو انتخابات نشان .  باال بردن اعتبار بين المللی جنبش مقاومت فلسطين نقش مھمی داشتند



در انتخابات رياست جمھوری ، علی رغم . دھنده ھشياری سياسی ساکنان کرانه غربی و غزه بود

ھفته فعاليت  ٦که به قول خودش در طول ( ن اسرائيل عليه مصطفی برغوتی کارشکنی ھای بی اما

و با وجود ) بار توسط نيروھای اسرائيلی بازداشت و مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت  ٨انتخاباتی 

اين که جريان ھای مختلف چپ و سکوالر نتوانستند روی کانديدای واحدی توافق کنند ، برغوتی تقريباً 

در صد آراء را  ٣٤کل آراء را کسب کرد و مجموع جريان ھای چپ و سکوالر حدود  در صد ٢٠

با توجه به اين نتايج و نظرخواھی ھای ديگر است که مصطفی برغوتی در ماه ھای اخير . کسب کردند

بارھا به مناسبت ھای مختلف يادآوری کرده است که محمود عباس و به طور کلی سازمان فتح در 

در صد جامعه فلسطينی برخوردار است ، و يک سوم از حماس حمايت  ٢٥از رأی فقط بھترين حالت 

می کنند و يک سوم ديگر از خط ما که ھم مخالف سازشکاری و فساد فتح ھستيم و ھم مخالف بنياد 

و بنابراين آنھايی که اصرار دارند که فقط با محمود عباس کنار بيايند ، فراموش . گرايی مذھبی حماس

در صد جامعه فلسطينی را به رسميت می شناسند و اين نمی تواند به حل مسأله  ٢٥که فقط دارند  نکنند

 .فلسطين کمک بکند

 

حقيقت اين است که تقويت پايه . قرائن زيادی نشان ميدھند که اين ارزيابی برغوتی نا درست نيست

ان  يا حتی ساکنان کرانه حمايتی حماس در سال ھای اخير را نبايد به معنای روی آوردن فلسطيني

در . اين گرايش بيش از ھر چيز معنای سياسی دارد. غربی و غزه به بنياد گرايی مذھبی تعبير کرد

برمال شدن ماھيت توافق اسلو و . در صد حمايت مردم برخوردار بود ١٥حماس فقط از  ١٩٩٣سال 

اسرائيل و فساد گسترده اين سازشکاری دولت خودگردان فلسطينی در مقابل سياست ھای زورگويانه 

دولت بود که حماس را تقويت کرد ، اوالً به خاطر ايستادگی و سازش ناپذيری اش در مقابل اسرائيل و 

ثانياً به خاطر شبکه کمک رسانی ھای اجتماعی اش که بدون فساد و بوروکراسی دولت خودگردان ، به 

صورت  ٢٠٠٦ی حماس در انتخابات ژانويه نظر خواھی ھايی که بعد از پيروز. مردم خدمات می داد

در صد فلسطينی ھا موافق اجرای قوانين اسالمی از طرف حماس بودند و  ١گرفت ، نشان داد که فقط 

و يکی از داليل روی گردان . در صد از راه حل دو دولت برای صلح با اسرائيل حمايت می کردند ٧٣

رھبری حماس درک روشنی از جھت آراء داده شده  نشدن تاکنونی رأی دھندگان از حماس اين بوده که

از ساکنان " مرکز المستقبل"بايد توجه داشت که بنا به نظر خواھی . داشته و آن را ناديده نگرفته است

در صد آنھا علی رغم مصيبت ھای محاصره  ٥٢روزه اسرائيل ، ھمچنان  ٢٢غزه در آستانه تھاجم 

 ١٣س حمايت می کردند ، در حالی که طرفداری از فتح فقط ماھه غزه از طرف اسرائيل ، از حما ١٨

 "مرکز رسانه ھا و ارتباطات اورشليم"روزه نيز نظر خواھی  ٢٢و بعد از تھاجم . در صد بود



(JMCC)  از ساکنان کرانه غربی و غزه نشان داد که حمايت از  ٢٠٠٩ژانويه  ٣١تا  ٢٩در روزھای

 ٢٠٠٨و در ھمان حال طرفداری از حماس در مقايسه با آوريل فتح و محمود عباس آشکارا پائين آمده 

به طور کلی نظر خواھی . در مجموع افزايش يافته و اين افزايش در کرانه غربی بيش از غزه است

ھای مختلف نشان می دھد که جامعه فلسطينی جھت گيری سياسی بسيار سنجيده و جا افتاده ای دارد و 

تنھا راھی است که می تواند بسياری از ضعف ھای کنونی جنبش  تقويت مکانيزم ھای دموکراتيک

 .مقاومت را بر طرف سازد

 

جنبش مقاومت و مبارزه مسلحانه آيا ضرورتاً مترادف ھم ھستند؟ اين سؤالی است که در سال  –دو 

ھای اخير بيش از گذشته مطرح می شود و شمار کسانی که به آن پاسخ منفی می دھند ، آشکارا در 

حقيقت اين است که جنبش مقاومت فلسطينيان در مقابل اسرائيل ھميشه چنان با . افزايش است حال

مبارزه مسلحانه گره خورده بوده که تصور مقاومت غير مسلحانه برای خيلی از جريان ھای سياسی 

و اين محصول شرايطی است که در شکل گيری آن آواره شدن اکثريت . فلسطينی دشوار می نمايد

زيرا آنھا که از سرزمين ھای اشغالی بيرون رانده شده . فلسطينی نقش بسيار مھمی داشته است جمعيت

ً با حمله مسلحانه به  بودند و نمی توانستند در سرزمين خودشان با نيروی اشغال گر مقابله کنند ، غالبا

خل سرزمين نقاط ضعف اسرائيل سعی می کردند اين ضعف را جبران کنند ، يا از طريق رخنه به دا

اما اين اقدامات ھميشه باعث شده . ھای اشغالی يا با ھدف قرار دادن اسرائيليان در مناطق مختلف جھان

اوالً اکثريت قاطع اسرائيليان از سياست ھای خشن دولت خود حمايت کنند و دولت اسرائيل بتواند اين 

ً فلسطينيان ساکن سرزمين  ھای اشغالی تاوان چنين اقداماتی را سياست ھا را توجيه کند ؛ ثانياً غالبا

بپردازند ؛ و ثالثاً افکار عمومی کشورھايی که اقدامات مسلحانه فلسطينيان به خاک آنھا کشيده می شود 

نشان ) ادامه يافت  ١٩٩٣آغاز شد و تا  ١٩٨٧که در سال ( انتفاضه اول . ، عليه آنھا برانگيخته شود

د به مراتب کارآمدتر از مبارزه مسلحانه باشد و افرادعادی داد که اوالً مبارزه توده ای می توان

فلسطينی و حتی کودکان می توانند نقش مھمی در آن ايفا کنند ؛ ثانياً ساکنان سرزمين ھای اشغالی می 

توانند مقابله کارآمدتری با نيروی اشغال گر داشته باشند ؛ ثالثاً مبارزه توده ای می تواند با امکان به 

ن سازماندھی از پائين ، به کل جامعه مدنی تحرک ببخشد و پايه ای برای يک دموکراسی وجود آورد

در  ١٩٨٨ژيلبر اشکر به درستی می گويد ، کارآيی مبارزات فلسطينيان در سال . فعال به وجود آورد

ت و يا انتفاضه اول به اوج خود رسيد ، بدون استفاده از تفنگ ، بمب انتحاری و راک" انقالب سنگ ھا"

 .فقط با بسيج توده ای



 

اما متأسفانه تجربه انتفاضه اول به صورت يک جمع بندی انديشيده شده ، نتوانست در استراتژی غالب 

( نتيجه اين غفلت در انتفاضه دوم . جريان ھای سياسی فلسطينی جذب شده و برای خود جايی باز کند

يک آميز آريل شارون در بازديد از مسجد در واکنش به اقدام عمداً تحر ٢٠٠٠که از سپتامبر سال 

عمليات مسلحانۀ بسياری از جريان ھای سياسی و مخصوصاً . خود را نشان داد) االقصی آغاز شد 

ً در سرزمين ھای اشغالی صورت می گرفت(حماس  فرصت ) که برخالف دوره ھای گذشته ، عمدتا

بعالوه ھمين مبارزه مسلحانه . اھم آوردبی ھمتايی را که شارون در انتظارش بود ، برای اسرائيل فر

در دوره انتفاضه دوم بود که دشمنی ميان فتح و حماس را تشديد کرد و زمينه شکاف فاجعه بار بعدی 

نگاھی به کارنامه انتفاضه دوم جای ترديدی باقی نمی . در جنبش مقاومت فلسطينيان را فراھم آورد

ز آن که به نفع فلسطينيان باشد ، مواضع اسرائيل را گذارد که مبارزات مسلحانه فلسطينيان بيش ا

تقويت کرد و به آن امکان داد که خشونت ھای ھر چه وحشيانه تری را عليه ساکنان سرزمين ھای 

فراموش نکنيم که شاخص ترين دست آورد مبارزات مسلحانه فلسطينيان در اين . اشغالی به کارگيرد

ديوار "ديوار جدايی است که به درستی به ) ری می کندھمان طور که مارک دو وين يادآو(دوره 

معروف شده است ، ديواری که به زندانی شدن ساکنان سرزمين ھای اشغالی رسميت داده " آپارتايد

 .است

 

با توجه به اين حقيقت است که اکنون شمار فزاينده ای از تحليل گران مسأله فلسطين شيوه ھای غير 

بايد به ياد داشته باشيم که اينھا . بش مقاومت فلسطينيان کارسازتر می دانندمسلحانه مبارزه را برای جن

کسانی نيستند که در مشروعيت و ضرورت مقاومت ترديدی داشته باشند يا از سياست ھای 

سازشکارانه محمود عباس و پيرامونيان او طرفداری کنند ، بلکه تأکيدشان بر شيوه ھای غير مسلحانه 

حليل آنھا از تجارب تاکنونی جنبش مقاومت و شرايط مشخصی است که فلسطينيان مبارزه ، محصول ت

در ميان اينھا مثالً می توان از نورمن فينکلشتاين نام برد که ھميشه از حقانيت . در آن به سر می برند

د مقاومت فلسطينيان قاطعانه دفاع کرده و در افشای سياست ھای اسرائيل ، آتشبار نيرومندی از  اسنا

در ميان جريان ھای سياسی فلسطينی ، در حال حاضر پی گيرترين . تاريخی را به ميدان آورده است

مصطفی برغوتی ، رھبر . تعلق دارد" ابتکار ملی فلسطين"دفاع از شيوھای غير مسلحانه مبارزه به 

با )  ٢٠٠٩فوريه  ٧امريکا ،  Nation در ھفته نامه( فکری اين جريان ، چندی پيش در مقاله ای 

از "ستايش از استواری و پايداری به عنوان شاخص ترين عنصر ھويت فلسطينی ، يادآوری کرد که 



شمار . به بعد ، مقاومت فلسطينی در اکثريت قاطع موارد غير خشونت آميز بوده است ١٩٢٠سال ھای 

با شرايط خشن شھدای غير مسلح و مسآلمت جوی ما بسيار بيشتر از آن عده از ما بوده که با دشمن 

ما فلسطينيان ھر روزه در مبارزه غير خشونت آميز عليه اشغال سرزمين مان و ... خودش جنگيده ايم 

ما در آرمان مان ، و در شيوه ھای مان ... زير پا گذاشته شدن شرف و امنيت مان ، در گير ھستيم 

گاھی سنگ ھاست و نه چيزی  سالح ما حقيقت ، عدالت ، نشانه ھا ، پرچم ھا و. استوار ايستاده ايم

برغوتی ھميشه تأکيد دارد که اسرائيل از پذيرفته شدن مبارزه مسالمت آميز از طرف ھمه ". بيش از آن

او می گويد . فلسطينيان وحشت دارد زيرا در آن صورت بسياری از بھانه ھايش را از دست خواھد داد

از اين . ن فلسطينيان غلبه پيدا خواھد کردترديدی ندارم که شيوه ھای مسآلمت آميز مبارزه در ميا

طريق ما خواھيم توانست نيروی مان را برای ضربه زدن به اشغال اسرائيل ، روی نقاط ضعف آن 

 .متمرکز کنيم و با تمام توان مان بجنگيم

 

اشغال و آوارگی بخش اعظم جمعيت فلسطين . إعمال نفوذ دولت ھای ديگر در جنبش فلسطين –سه 

ھمين عامل . که دولت ھای ديگر به عنوان کمک به آنھا در جنبش مقاومت إعمال نفوذ کنندباعث شده 

اوالً در ايجاد فساد در رھبری سازمان آزادی بخش فلسطين و دولت خودگردان ، و ثانياً در دامن زدن 

به تفرقه در ميان جريان ھای سياسی مختلف فلسطينی و محروم کردن جنبش مقاومت از يک رھبری 

بی شک انبوه فلسطينيان زير اشغال و آواره در کشورھای گوناگون به . متحد ، نقش مھمی داشته است

کمک ھای ديگران و ارتباط با دولت ھای مختلف نياز دارند ، اما اين ارتباطات نبايد اراده مستقل مردم 

ت را به زائده فلسطين در پيکار برای حق تعيين سرنوشت ملی شان را تضعيف نمايد و جنبش مقاوم

اما برای مقابله با اين إعمال نفوذ ھا، جز ايجاد ، گسترش و نھادينه کردن . دولت ھای ديگر تبديل کند

ساختارھای دموکراتيک برای تصميم گيری ھا و حساب رسی ھای شفاف در ميان خوِد فلسطينيان راه 

 .ديگری وجود ندارد

 

ھمان طور که پيشتر اشاره کردم اسرائيل . رائيلجنبش مقاومت فلسطين و موجوديت ملت اس –چھار 

به قول ھنری زيگمن ، مدير ملی پيشين کنگره يھوديان امريکا و ( مذھبی است که  –يک دولت نژادی 

فلسطينی در ھمان آغاز  ٧٠٠٠٠٠بدون پاک سازی ) يکی از تحليل گران سرشناس مسائل خاورميانه 

سياست ھای نژادپرستانه و جنايتکارانه  اين دولت نسبت به . کار اصالً نمی توانست موجوديت پيداکند



فلسطينيان در شش دھه گذشته ، کينه عميقی را نسبت به آن در ميان فلسطينيان به طور ويژه و عرب 

ھا به طور کلی به وجود آورده که يکی از نتايج آن پر رنگ شدن ناسيوناليسم مذھبی و احساسات يھود 

اما دشمنی ھای متقابل ھر . ھشت سال اخير می باشد –يان ، به ويژه در ھفت ستيزانه در ميان فلسطين

قدر ھم عميق باشد ، استراتژی سياسی جنبش مقاومت نبايد ارزيابی ھای خون سردانه و سنجيده از 

يکی از غير قابل انکارترين . واقعيت ھای عينی را ناديده بگيرد و گرنه نمی تواند راه به جايی ببرد

ھای عينی اين است که در ھشتاد سال گذشته ميليون ھا يھودی به اسرائيل مھاجرت کرده اند ، واقعيت 

آموزش ديده اند ، با ھم ديگر ازدواج کرده اند و در ھم آميخته اند و سرانجام ) عبری(به زبان واحد 

، با موجوديت  بدانيم" ملت اسرائيل"موجوديت اين ملت که بايد آن را . ملت جديدی به وجود آورده اند

که قرن ھای متمادی در مناطق مختلف جھان پراکنده بوده اند و ھستند " پيروان يھوديت"يا " قوم يھود"

زبانی که امروزه اينھا . اکثريت جمعيت کنونی اين ملت جديد در ھمين خاک متولد شده اند. ، فرق دارد

ت که با عبری کالسيک آشکارا فرق ، زبان جديدی اس" عبری اسرائيلی"به آن حرف می زنند ، يعنی 

در يک کالم ، موجوديت ملت . ملت اسرائيل شکل گرفته است –دارد و در پيوند با شکل گيری دولت 

از بين بردن اين ملت . اسرائيل ، ملتی که در شش دھه گذشته شکل گرفته ، يک واقعيت عينی است

اصالً نمی تواند از حد تصور محض فراتر که در افق ھای کنونی چنين امکانی ( حتی اگر ممکن باشد 

زيرا غالب يھوديانی که در طول شش دھه . بدون يک ھالوکوست ديگر غير قابل تصور است) برود 

گذشته از مناطق مختلف جھان به سرزمين فلسطين آمده اند ، ديگر راه بازگشتی ندارند و انکار 

. ک سازی ھای قومی ديگر معنايی نداردموجوديت ملی آنھا ، جز تدارک برای خون ريزی ھا و پا

ملت اسرائيل با خون و جنايت و تبعيض نژادی و قومی کامالً سازمان يافته  –ترديدی نيست که دولت 

ملت ھای امروز جھان نيز از طريق  –ايجاد شده است ، ولی فراموش نبايد کرد که غالب دولت 

بنابراين . مذھبی ھولناک موجوديت يافته اندسرکوب ھا ، بی حقی ھا و گاھی پاک سازی ھای قومی و 

تالش برای به عقب برگرداندن زمان غالباً حق را به حق دار برنمی گرداند ، بلکه زنجيره جنايات 

 .ھولناک را طوالنی تر می سازد

 

اگر ناديده گرفتن واقعيِت موجوديِت ملت اسرائيل نادرست است ، يھود ستيزی نژادپرستی است و 

نايت است و غلتيدن به اين جنايت قبل از ھر چيز به حقانيت اخالقی و انسانی جنبش مقاومت بنابراين ج

ملتی تحت اشغال که برای حق تعيين سرنوشت و حق موجوديت خود می . فلسطين ضربه می زند

جنگد ، اگر با ھر نوع اشغال و نژادپرستی و قوم کشی مخالفت نکند ، بنيادھای اخالقی مقاومت خود 

ً به نفع . ضعيف کرده و به نيروی اشغال گر ياری رسانده استرا ت تا اينجا نيز يھودستيزی قطعا



ً به لحاظ اخالقی ، بلکه ھمچنين به لحاظ سياسی کافی است به . اسرائيل تمام شده است ، نه تنھا صرفا

 ١٩٤٨ – ١٩٤٩ياد داشته باشيم که به دنبال شکسِت دولت ھای فاسد عربی از اسرائيل در جنگ ھای 

، وقتی غالب اين دولت ھا به تالفی آن شکست به اخراج يھوديان از کشورھای خود روی آوردند ، 

درست با آن اخراج ھای ظالمانه ، يکی از بزرگ ترين موج ھای مھاجرت توده ای يھوديان به 

آغوش  اسرائيل را دامن زدند و فرصتی طالئی برای دولت اسرائيل فراھم آوردند که از يک طرف با

باز به آنھا پناه بدھد و در ھمان حال از طرف ديگر فلسطينيان بيشتری را از خانه و خاک شان بيرون 

به عبارت ديگر ، يھودستيزی در عمل يھوديان بيشتری را برای تقويت اسرائيل متحد کرد ، و . بريزد

ی احمدی نژاد در انکار ھمين طور دلقک بازی ھا. فلسطينيان بيشتری را به آوارگی و پراکندگی راند

ھالوکوست که ظاھراً با فرصت طلبی آشکار برای جلب افکار عمومی عرب ھا و مسلمانان راه 

اندازی شد ، بی ترديد فرصت بی ھمتايی به دست اسرائيل داد که جنايات خود عليه ملت فلسطين و 

ائيل و يھودستيزان ، در حقيقت اين است که اسر. سياست ھای زورگويانه اش را در منطقه توجيه کند

اسرائيل برای معافيت . برخورد به ھالوکوست ، ھر دو به طور ضمنی از منطق واحدی تبعيت می کنند

از ھر نوع مسؤوليت اخالقی نسبت به غير يھوديان ، از جنايت ھولناک آلمان نازی عليه يھوديان بھره 

اھند نشان بدھند که اسرائيل دولت غاصبی برداری می کند ؛ و يھود ستيزان با انکار ھالوکوست می خو

در حالی که بود و نبوِد ھالوکوست ھيچ کسی و مطلقاً ھيچ کسی را از مسؤوليت اخالقی نسبت . است

به ھيچ انسانی معاف نمی سازد ؛ ولی به يادآوردن آن ، ھمه و مطلقاً ھمه ما را نسبت به مسؤوليت مان 

اگر از اين منظر نگاه کنيم ، نه اسرائيل . ھشيار می سازددر مقابل تک تِک انسان ھا و کل بشريت 

نه . اشغال گر ، بلکه فلسطينيان امروز ھستند که قرابت انکار ناپذيری با يھوديان ديروز اورپا دارند

زبان ، نه مذھب ، نه تبار مشترک ، بلکه خون ھای به ناحق ريخته و جان ھای بی گناه به خاک افتاده 

با نگاه از اين منظر . ه ھم و به انبوه خانواده مظلومان و لگدمال شدگان پيوند می دھداست که آنھا را ب

مقاله زيبايی را که در اعتراض به ) نويسنده و مبارز نامدار امريکای التين ( بود که ادواردو گاليانو 

اتوری ھای دوستان يھودی کشته شده ام به دست ديکت"جنايات اسرائيل در غزه نوشت ، تقديم کرد به 

 ." امريکای التين که اسرائيل ھمچون مشاور شان عمل می کرد

 

الزم می دانم يک بار ديگر تأکيد کنم که فلسطينيان نه از طريق کنار آمدن و سازش با قدرت اشغال گر 

، بلکه با ادامه مبارزه پی گير و خستگی ناپذيرشان عليه آن خواھند توانست به حق تعيين سرنوشت 

پاسخ به مسائلی که در باال به آنھا اشاره کردم ، در صورتی می تواند کارساز . دست يابندملی خود 

باشد که با تأکيد و تکيه بر اين حقيقت باشد و نه با کم رنگ کردن و به حاشيه راندن مستقيم يا غير 



ائيل را فراموش نبايد کرد که معضل فلسطين اين نيست که فلسطينيان موجوديت ملت اسر. مستقيم آن

آخرين باری . نمی پذيرند ، بلکه اين است که اسرائيل حاضر نيست موجوديت ملت فلسطين را بپذيرد

عليه حق ) ھمراه امريکا و چند دولت کامالً وابسته به آن در جزاير کوچک اقيانوس آرام ( که اسرائيل 

الف داد و در واقع حتی رأی دولت ھای جھان ، رأی مخ ١٧٣تعيين سرنوشت ملی فلسطينيان در مقابل 

با پذيرش انتزاعی اين حق مخالفت کرد ، در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در ھمين دسامبر 

معضل فلسطين اين نيست که فلسطينيان به مبارزه مسلحانه عليه اسرائيل ادامه می دھند ، . بود ٢٠٠٨

و کشتار بيرحمانه آنھا دست بلکه اين است که اسرائيل حاضر نيست از پاک سازی قومی نقشه مند 

در نظر اکثريت يھوديان اسرائيل ، انسان زدائی از ) به قول ايالن پاپه ( معضل اين است که . بردارد

در بھترين حالت ، سياست . فلسطينيان چنان ابعادی پيدا کرده است که کشتن آنھا طبيعی می نمايد

بيان کرده )  ٢٠٠٢ارتش اسرائيل در سال رئيس ستاد ( اسرائيل ھمان است که ژنرال موشه يعلون 

". فلسطينيان بايد ناگزير شوند در اعماق ذھن شان دريابند که مردمی شکست خورده اند: " است

ً نژادپرستانه اسرائيل وجود ندارد فلسطينيان جز . فورمول معجزه آسائی برای تغيير ماھيت عميقا

و درست به . رستانه راه ديگری در پيش رو ندارندمبارزه پی گير و سرسختانه عليه اين ماھيت نژاد پ

ھمين دليل ، آنھا ناگزيرند به کارآئی اشکال ، شيوه ھا و شرايط مبارزه شان به نحو بی رحمانه ای 

مخصوصاً در کشورھای غربی که حاميان اسرائيل ھنوز ( حساس باشند تا بتوانند بشريت مترقی را 

 .زه برحق شان متحد سازنددر حمايت از مبار) بسيار نيرومندند 
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