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 Political سياسی

  
  جان مـــيـرشايــــمـــر: نــويـسنـــده

  مـتــيـــن کــــوشـا: مــتـــــــرجـــــم
  

  جـــنـــگـــی ديگــــر، شـکـستـی ديگــر
  ئيل نيست سرکوب فــلسطينيان امنيت اسرا

  
  

مثابۀ سھمی کوچک، به قربانيان جنايات ه تــرجمۀ دری اين مقاله را که از خامۀ يک شھروند فرھـيخـتـۀ يھـودی امريکاست، ب
  ک.م . اخير دولت غاصب اسرائيل در غزه اھــداء مـيکـنـم

  
ستراتيژی پيروزمندی خوب آموخته و يک  لبنان ٢٠٠۶اسرائيلی ھا و حاميان امريکايی شان ادعا ميکنند که از جنگ فاجعه آميز

اين باورکردنی . البته وقتی آتش بس نافذ گردد، اسرائيل اعالم پيروزی خواھد کرد. را برای جنگ برضد حماس طراحی کرده اند
  . طور احمقانه جنگی را آغاز کرده است که برنده آن نيسته نيست، زيرا اسرائيل ب

  
  :دو ھدف استگفته ميشود که حمله به غزه دارای 

  ٢٠٠۵ـ پايان دادن به حمالت راکتی فلسطينی ھا در جنوب اسرائيل پس از خروج آنکشور از نوار غزه در ماه آگست١
ثر شکست مفتضحانه آن کشور در لبنان، خروج آن از غزه و عدم توانايی اسرائيل در توقف در اـ احيای ھيبت اسرائيل که ٢

  .دبرنامۀ اتمی ايران خدشه دار شده بو
  

ھدف واقعی اين حمله مرتبط است به طرزديد درازمدت اسرائيل که  چگونه . ولی اينھا اھداف واقعی حمالت جاری نيستند
". اسرائيل بزرگتر" تشکيل يک : ستراتيژيک وسيعتر استاين بخشی از يک ھدف .  زندگی کندميخواھد يکجا با مليونھا فلسطينی

طين ناميده ميشود يعنی غزه و نوارغربی رود اردن مين اصلی فلس کنترول آنچه را سرزًمخصوصا رھبران اسرائيل مصمم اند تا
طبق اين طرح، فلسطينيان در مناطق محصور جدا افتيده از ھم و از لحاظ اقتصادی فلج مثل غزه خود مختاری . دست گيرنده ب

  .و آبھای آنھا  را کنترول خواھد کردو اسرائيل مرزھای آنان را ، آمد و شد آنانرا و ھوا . محدودی خواھند داشت
  

از نظرگاه اسرائيلی ھا رمز رسيدن به اين ھدف عبارت است از سرکوب و اعمال فشار بر فلسطينی ھا تا اينکه به اين حقيقت تن 
ه  ب١٩٢٠ستراتيژی که در سال اين .  شانرا به اسرائيل بسپارندوليت کنترول آيندهؤند که مردمی شکست خورده اند و مسبدھ

طرح شد ، از سال ) Ze’ev Jabotisky( نام ه وسيلۀ يکی از رھبران روسی االصل صھيونيسم قبل از تشکيل دولت اسرائيل ب
آنچه ھم اکنون در غزه اتفاق ميافتد، .  استامسم" ن ديـوار آھـنـيـ" شدت از آن متأثر بوده به ه تا حال سياست اسرائيل ب١٩۴٨

  .يژی استستراتبا ھمين درانطباق کامل 
  

تفکر رسمی و رايج اينست که اسرائيل در امر تأمين .  آغاز کنيم٢٠٠٥بگذار از تصميم اسرائيل جھت خروج از غزه در سال 
صلح با فلسطينيان در آنزمان جدی بوده و رھبران اسرائيلی اميدوار بودند که خروج آنکشور از غزه گام مھمی باشد در راستای 

 فرصت را ميداد  در نيويورک تايمز، اسرائيل به فلسطينی ھا اين"توماس فريدمن"قرار نوشته . فلسطين ايجاد  يک کشور با دوام 
ًاساسا بحث "و اگر آنھا چنين کردند، اينکار ايجاد کنند، " دولت کوچک صالح و محجوبی را به مثل دوبی در سواحل مديترانه"تا 

  ".  ردن را به فلسطينيان سپرد، تغيير خواھد دادموجود در اسرائيل را که آيا بايد نوار غربی رود ا
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حتی قبل از رسيدن حماس به قدرت اسرائيل قصد داشت منطقه غزه را به زندان بی در وپيکر !  اين افسانه و فريبی بيش نيست
داف « ن در آنزمان مشاور نزديک آريل شارو. فلسطينيان تبديل کرده و آنھا را آنقدر بکوبد تا به خواھشات اسرائيل تن در دھند

 موصوف .صاف و ساده اظھار داشت که خروج از غزه به مقصد توقف روند صلح بود نه به منظور تشويق آن» ويسگالس
او تأکيد ورزيد که . مثابه تجربه تلخی در روند سياسی با فلسطينيان ارزيابی ميکنده خروج اسرائيل از منطقۀ اشغالی غزه  را ب

ًفلسطينيان را تحت فشار زيادی قرار داده و آنھا را جبرا به گوشه ای ميراند که از بودن " ائيل از غزه خروج ارتش اشغالگر اسر
  ".در آنجا متــنـفر اند

  
يک مردم نگار برجسته اسرائيلی که مشاور آريل شارون نيز بود اين فشار باالی فلسطينی ھا را چنين » آرون سوفـر« آقای 

.  دو و نيم مليون فلسطينی در غزه محاصره شده زندگی کنند، خودش البته به فاجعه انسانی ميانجامدوقتی: " ماھرانه شرح ميدھد
فشاروحشتناکی  .اين مردم از آنچه حاال اند، به مدد اسالم بنياد گرای جنون زده به حيوانات بزرگتر و درنده تری تبديل خواھند شد

پس اگر ما ميخواھيم که زنده بمانيم،  بايد ھر روز و .  در پيش خواھد بودديدکرده و جنگ سخت و خونينیھمناطق مرزی ما را ت
ُتمام روز بکشيم و بکشيم و بکشيم  ُ ُ."  

  
 پنج ماه پس از آنکه اسرائيل شھروندان اسکان يافته اش در غزه را از آنجا بيرون کشيد، حماس در ٢٠٠٦در جنوری سال 

اين پيروزی حماس برای ستراتيژی اسرائيل ضربه .   سازمان الفتح دست يافتانتخابات پارلمانی فلسطين به پيروزی قاطع بر
زيرا حماس از طريق دموکراتيک انتخاب شده بود، سازماندھی خوب داشت، مثل الفتح غرق فساد نبود و آمادۀ . مھلکی بود 

در واقع در ماه مارچ . ، ولی کارگرنيفتيددر نتيجه، اسرائيل فشار اقتصادی را بر فلسطينيان افزود. پذيرش موجوديت اسرائيل نبود
ستراتيژی ايجاد  و  وضعيت ازين ھم بد تر شد وقتی حماس و الفتح باھم بر سر تشکيل دولت اتحاد ملی به توافق رسيدند٢٠٠٧

  . تفرقه و اعمال سيادت اسرائيل ناکارآمد گرديد 
  

جانب فلسطينی اصرار داشت که . ر مشکل اسرائيل افزوددولت اتحاد ملی با پيش کشيدن طرح آتش بس دوامدار ھرچه بيشتر ب
اگر اسرائيل به دستگری و کشتار فلسطينيان و محاصره اقتصادی غزه پايان دھد و مرز خود را بروی غزه بگشايد، در مقابل 

سطينيھا را رد اما جانب اسرائيل اين درخواست فل. فلسطينيان به حمالت راکتی خود بر خاک اسرائيل مبادرت نخواھند ورزيد
منظور نابودی دولت اتحاد ه جنگ داخلی را بين حماس و الفتح ب) دولت امريکا(خود کرده و درمقابل به کمک حاميان امريکايی 

وسيله حماس ه اما اين پالن پس از اخراج فتح از غزه ب. قدرت رسانده راه انداخته وسازمان فتح را در مقابل حماس به ملی ب
سپس . دست آورد و الفتح درنوارغربی رود اردن باقی بمانده  و منجر به آن شد که حماس کنترول غزه را بنتيجه معکوس داده

  .اسرائيل به راه بندان و محاصره اقتصادی بيشتر غزه دست يازيد که به رنج و عذاب مضاعف فلسطينی ھای مقيم آنجا انجاميد
  

ر آتش بس  دراز مدت حتی برای دھھا سال، به حمالت راکتی خود به داخل در پاسخ  به اين اقدام اسرائيل ، حماس ضمن تأکيد ب
در چنين شرايطی مقام ھای اسرائيلی . آنھا خواھان آتش بس بودند زيرا توازن قوا به نفع اسرائيل بود.  خاک اسرائيل آغاز کرد

 شھروندان اسرائيل که در ٢٠٠٨اواخر بھار ولی در . عالقه ای به آتش بس نداشتند و به فشار اقتصادی خود باالی غزه افزودند
معرض حمالت راکتی حماس بودند دولت اسرائيل را مجبور به يک آتش بس شش ماھه با حماس ساختند که از نزدھم جون نافذ 

غاز  آ٢٠٠٨ دسمبر٢ ٧تاريخه ًاين آتش بس که رسما تا تاريخ نزدھم دسمبر ادامه يافت، جايش را به جنگ فعلی داد که ب. گرديد
  .شد
  

اين ديدگاه رسمی، در اياالت متحده وسيعا پذيرفته شده .  مقامات رسمی اسرائيل حماس را به نقض مفاد آتش بس متھم کردند
به »  اھود باراک « اسرائيلی ھا از ھمان ابتدا به آتش بس عالقه چندانی نداشتند و وزير دفاع آنکشور . است، ولی حقيقت ندارد
.   کار ميشد، صادر کرده بود٢٠٠٨تدارک جنگ فعلی را در حاليکه روی تأمين آتش بس درماه جون ارتش اسرائيل دستور 

نماينده پيشين اسرائيل در سازمان ملل گزارش ميدھد که دولت اسرائيل ماه ھا قبل از » دان گـلـــرمـن « افزون بر آن ، آقای 
حماس به نوبه خويش . مه اسرائيلی ھا و غرب مساعد ساخته بودطريق تبليغات گسترده زمينه آغاز جنگ جاری را در اذھان عا

در طول زمان آتش بس ششماھه . سريعا حمالت راکتی خود به مناطق اسرائيلی را  در جريان پنج ماه اول آتش بس کاھش داد
اب شد که ھيچيک آن ميان اسرائيل و  حماس تنھا دو راکت به خاک اسرائيل يکی در ماه سپتمبر و ديگری در ماه اکتوبر پرت

  .متعلق به حماس نبود
  

برخورد اسرائيل درين مدت آتش بس شش ماھه چگونه بود؟ طی اين دوره اسرائيل به ربودن و کشتار فلسطينی ھا  در نوار 
وز انتخابات ر ( ٢٠٠٨اسرائيل در چھارم نومبر . غربی و غزه و ھمچنان به محاصره و فلج ساختن اقتصادی غزه ادامه داد

وسيله ه اين اولين نقض آشکار آتش بس ب. به يک تونل در غزه حمله کرده وشش فلسطينی را کشت) است جمھوری امريکاري
فلسطينی ھا ــ که  قرار منابع اطالعاتی اسرائيل ـــ در امر اجرای آتش بس محتاط بودند با آغاز مجدد حمالت راکتی . اسرائيل بود

آرامش نسبی ايجاد شده در ماه جون ، به اثر تعزيرات اقتصادی و حمالت اسرائيل باالی غزه و . به اين اقدام اسرائيل پاسخ دادند
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 دسمبر حتی يک اسرائيلی به ٢٧قابل ذکر است که بين چھارم نومبر تا. ھمچنان پرتاب راکت از سوی فلسطينی ھا برھم خورد
  .اثر پرتاب راکت فلسطينی ھا کشته نشده است

  
فتن خشونت، حماس اعالم داشت که به تمديد آتش بس از نزدھم دسمبر به بعد عالقه مند نيست، زيرا در مدت انفاذش ربا باال گ

معھذا ، در اواسط ماه دسمبر حماس به اطالع مقام ھای اسرائيلی رساند که در صورتيکه اسرائيل به .   مؤثريتی نداشته است
مثابه وسيلۀ ه ولی اسرائيلی ھا که آتش بس را ب.  پذيرش يک آتش بس طوالنی استآمادۀ ن و کشتار فلسطينی ھا پايان دھد،دربو

بمباران فعلی غزه ھشت روز پس از پايان رسمی . کار گرفتند،  اين درخواست حماس را نپذيرفتنده تدارک جنگ برضد حماس ب
  .، آغاز شدموفقآتش بس نا 

  
. ودند، ميتوانستند به آن غايت از طريق آتش بس درازمدت با حماس برسنداگر اسرائيلی ھا خواھان توقف حمالت راکتی از غزه ب

ًاگرمقامات اسرائيلی واقعا خواھان تأسيس يک کشور با  دوام فلسطينی بودند، ميتوانستند که با دولت اتحاد ملی فلسطين روی 
ولی چنين . دولت فلسطينی کار کنندطرح و تطبيق يک آتش بس جامع و در عين حال در جھت تغيير ديدگاه حماس در مورد دو 

فلسطينی ھا را "  ستراتيژی ديوار آھنين"کار گيری ه دولت اسرائيل مصمم است تا با ب: مينمايد که اسرائيل برنامه متفاوتی دارد
در غزه چنان محصور و مجبور سازد که سرنوشت محتوم خود به عنوان موجودات فلک زده و بيچاره را در چوکات اسرائيل 

  .زرگتر بپذيرندب
اين سياست وحشيانه آشکارا در عملکرد اسرائيل در جنگ غزه تجسم يافته است و دولت اسرائيل و حاميان بيرونی اش ادعا 

 به قيمت به خطر انداختن جان سر بازانش از تلفات غير نظاميان جلوگيری اتش آنکشور حتی االمکان ميکوشد حتميکنند که ار
زيرا به دليل اجازه ندادن به خبرنگاران جھت بازديد از منطقۀ جنگی، بر اين ادعا شک بايد .  را پذيرفتمشکل است اين ادعا. کند
در عين حال اسرائيل از طريق کمپاين . اسرائيل نميخواھد جھانيان بدانند که سربازان و بمبھای اسرائيل در غزه چه کرده اند: کرد

  رشات و داستانھای جنايات ھولناکش  که به بيرون درز کرده، ميباشدتبليغاتی گسترده، درصدد بی تأثير ساختن گزا
  

با آنھم، آمار بلند تلفات انسانی و ميزان ويرانی گسترده ايکه ارتش اشغالگر اسرائيل در منطقۀ کوچکی مثل غزه به بار آورده، به 
درين جنگ سه ھفته ای در غزه ، . ھندبھترين وجھی به تصميم آگاھانه اسرائيل جھت سرکوب گسترده اھالی غزه گواھی ميد

بيشتر از نصف کشته شده ھا و . اسرائيل بيشتر از يک ھزار فلسطينی را کشته و باالتر از چھار ھزار آنان را زخمی کرده است
 درست ٢٠٠٨ دسمبر ٢٧اولين گلوله توپ اسرائيلی در .ر ميان آنھا انددزخمی ھا افراد غير نظامی بوده  که تعداد زيادی اطفال 

تحصيل پوليس بود  که آنھا را  در آنروز اجتماع افسران فارغ الدر ختم ساعت درسی مکاتب شليک شد و يکی از اھداف اوليه آن
آنرا جنگی تمام عيار بر ضد حماس خواند، اسرائيل يک دانشگاه ، چندين » اھود باراک«در جنگی که .  خواندنميتوان تروريست

يک افسر ارشد ارتش . ، دواير دولتی و حتی امبوالنس ھا را مورد حمله وحشيانه قرار دادمکتب، مساجد، منازل مسکونی
حملۀ ما باالی حماس جوانب : " اسرائيل که نميخواست نامش افشاء شود، ھدف اين حمالت گستردۀ اسرائيل را چنين شرح داد

 ديگری مرتبط است و ھر چيزی تروريسم برضد مختلف دارد و ما ميخواھيم حماس را از ھر جھت بکوبيم، زيرا ھر چيزی با
  .به سخن ديگر ھرکسی در غزه تروريست است و ھر چيزی در آنجا از لحاظ قانونی آماج حملۀ ماست". اسرائيل را تقويت ميکند

  
ًدر مورد اسرائيلی ھا گفته ميشود که انھا رک گو اند و بعضا آنچه را که واقعا انجام ميدھند، بازگو ميکنند ً پس از آنکه در ششم . ُ

جنوری ارتش اسرائيل چھل غير نظامی فلسطينی را در مکتبی مربوط سازمان ملل در غزه به قتل رساند، روزنامه اسرائيلی  
  : گزارش کرد که )  سرزمين" (ھارتـــز"

  
کی ديگر از افسران در ي". افسران ارشد ارتش اسرائيل اذعان ميدارند که نظاميان ما از قدرت آتش بيشتری کار گرفته اند" 

از لحظۀ ورود ما به غزه مثل اينکه ما در جنگيم، رفتار . برای ما محتاط بودن، تھاجمی بودن معنی ميدھد: " زمينه چنين گفت
من اميدوارم آنھائيکه از مرکز شھر غزه ـــ جائيکه ما ... جا ميگذارده اينگونه برخورد تلفات و خسارات زيادی از خود ب. کرديم

  ".آنجا مصروف عمليات ھستيم ــ فرار کرده اند، آن وحشت و ويرانی را شرح دھند در 
  

اين آشکار است که اسرائيل جنگی تجاوزکارانه و تمام عياری را برضد يک و نيم مليون اھالی غير نظامی غزه به راه انداخته، 
اه انداخته خواھد رسيد و بقيۀ جھان ستمی که بر ول قبول اين مسأله مشکل است که اسرائيل سرانجام به اھداف جنگی که به ر

  .مردم غزه رفته را فراموش خواھند کرد
  

غير محتمل به نظر ميرسد که اسرائيل بتواند حمالت راکتی به خاکش از غزه را . اين خواست اسرائيل يک آرزويی بيش نيست
قت کرده و به ربودن و کشتار فلسسطينی ھا پايان برای مدت مديدی متوقف سازد، مگر اينکه به باز کردن مرز ھای غزه مواف

اسرائيلی ھا دربارۀ قطع راه ھای ارسال راکتھا به منطقه غزه سخن ميگويند، مگرارسال سالح از طريق تونل ھای . دھد
به غزه اين برای اسرائيل غير ممکن است که تمام محموله ھای ارسالی . مواصالتی مخفی و کشتی ھا به غزه ادامه خواھد يافت

  .از کانالھای قانونی را بازرسی کند
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اسرائيل ممکن با گسيل نيروی بيشتر نظامی .  اسرائيل شايد بتواند به فتح کامل غزه پرداخته و راه ھای آنرا از ھمه طرف ببندد

اشغال بتواند از پرتاب راکتھای حماس به قلمروش  جلوگيری کند، که در آنصورت ارتش اسرائيل در لجنزار يک جنگ و
آنھا در نھايت مجبور ميشوند که آنجا را ترک کنند و . ًپرمصرف برضد جمعيت فلسطينی شديدا ضد اسرائيلی فرو خواھد رفت

 به متوقف ساختن پرتاب راکتھای فلسطينيھا نشود ــ موفقو اگر اسرائيل . پرتاب راکتھا به جانب اسرائيل از سر گرفته خواھد شد
  .صورت ھيبت و اوتوريته نظامی آن زيان ميپذيردکه چنين مينمايد ــ در آن

  
مھمتر از ھمه، دليل چندانی وجود ندارد که بـپذيريم که اسرائيل ميتواند حماس را به زانو در آورده و فلسطينی ھا را وادار سازد 

 اپارتايد افريقای در زمان رژيم ) Bantustan(که مطيع و سربه زير در چند تا از محالت شبيه به محالت مخصوص سياھان  
شکنجه و کشتار فلسطينی ھا در   بدينسو به تحقير،١٩۶٧اسرائيل از سال. جنوبی، در چوکات اسرائيل بزرگ زندگی کنند

در .  نشده استموفقوحيه رزمجويانه آنھا رسرزمين ھای اشغالی مصروف بوده است، ولی تا حال به تضعيف و شکستاندن 
ھرآنچيزی که شما را کشته "که  را اعتبار تازه ميبخشد» نـــيــچــه « ش اسرائيل اين گفتۀ حقيت، واکنش حماس در مقابل توح

صورت غير مترقبه در فـــلسطــين ويران اتفاق بيفتد، به زيان اسرائيل خواھد بود، ه ھرآنچه ب". نــتواند، قـويــتــر تـان ميسازد
ار ًاخيرا اظھ»  اھود اولمرت«ل طوريکه صدراعظم اسرائي.  ميکندآن دولت را برمال) اپارتايد(ژادی زيرا سياست تبعيض ن

به مجرد . اگر فـلسطينی ھا دارای يک دولت با ثبات نشوند، اسرائيل با مبارزات سبک افريقای جنوبی مواجه خواھد شد: "داشت 
  ".آنکه چنين چيزی اتفاق بيفتد، کشور اسرائيل نابود خواھد شد

  
 در جھت توقف توسعۀ شھرک ھای يھودی نشين در سرزمين ھای اشغالی انجام نداده و در راه تشکيل اھود اولمرت تا حال کاری

ستراتيژی ديــــــــوار "تحقق در عـــوض آن، وی در راستای . کشـــــور فلسطين نيز ھيچگونه اھتمامی به خرچ نــداده است
  .تالش ورزيده است )   م و درآوردن فلسطينی ھا از راه سرکوب ــــبه زان" (نينآھــــ

  
زودی رنج و ستم فلسطينی ھا و جنايات ه ت که مردم جھان که منازعۀ فلسطين ــ اسرائيل را تعقيب ميکنند، بيساين ممکن ن

قدری ه ميزان ويرانگری اسرائيل در غزه و تعداد قربانيان جنگ تجاوزکارانۀ آندولت ب. اسرائيل در غزه را فراموش کنند
مزيد برآن، . ًه ــ مخصوصا در جھان عرب و اسالم ــ ھمه نگران سرنوشت فلسطينی ھا بوده و بدان ميانديشندچشمگير است ک

خود ديده و بسياری از ما ھا که زمانی ه بحث در مورد اين مناقشۀ ديرينه در جھان غرب طی سالھای اخير، تغييرات زيادی ب
ه عيان ميبينيم که جانب اسرائيل قربانی کننده و جانب فلسطينی قربانی اين اين ًکامال خوشبين و ھمنوا با اسرائيل بوديم ، حاال ب

آنچه در غزه حاال در حال اتفاق افتادن است، چھرۀ اين منازعه را تغيير داده وبرای مدتھای مديدی چون لکه سيـاھـی . منازعه اند
  .  مـانـــــــــدبر جــــبـيـن اســــــــرائـــــيــــل بـــاقــــی خـــواھــــد

  
در واقع، . جان مطلب اينست که بدون توجه به اينکه در ميدان جنگ چه اتفاق ميافتد، اسرائيل برندۀ جنگ غزه نخواھد بود

ی ميپردازد که آينده آنکشور  خارج از اسرائيل به طرح و تحقق ستراتيژياسرائيل به کمک سرشار دوستانش در اجتماع يھوديان
  . خطر مواجه ميسازدرا دردرازمدت به

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ه شيکاگوی امريکا استمـــرشايـمـــر استاد علوم سياسی در دانشگا. پروفيسور جان ج: يادداشت
  
  
  
  
  
  
  

 


