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 غيرمنتظرة جنگ تحميلي بر فلسطينيان بازتاب
ي اش نسبت به جناح راست اسرائيل تنھا تالش کرد که عقب ماندگ دولت اسرائيل با براه انداختن تھاجمي عليه غزه، نه

ن را در انتخابات آينده ام شکست ارتش اي کشور  اين کشور در روز دھم فوريه، تالفي کند، بلکه ھمچنين در صدد انتق
ود با وجود اين، ترازنامه اين جنگ.  در لبنان بود٢٠٠٦در جنگ با حزب هللا درسال  ا . دور از انتظار ب نظرسنجي ھ

يشپيروزي حزب ليکود  اھو را پ ان ي امين نت د با رھبري بني ي مي کنن رد. بين ا، حماس مقاومت ک شتارھا و .ام اد ک ابع
 .تر ساخت نابودي ھا وجھه اسرائيل را کدر

ا"١٩٤٨" ھنوز در دوران جنگ استقالل "نظاميان"اين « ينا   ي ه صحراي س ده  ب"١٩٥٦"لشکرکشي ب . سر مي برن
ه خالصه مي  ازندگي آنان در تانک، کنترل سرزمين ھا ي ن تپ ا اي سخير آن ي رل و ت اطق تحت کنت زير نظر گرفتن من

خواھد   به عنوان نخستين جنگي ثبت"٢٠٠٦"در تاريخ، جنگ لبنان . (...) اين ھا ارزشي ندارند اما، ھيچيک از. شود
 )١ (».شد که طي آن فرماندھان نظامي متوجه کھنگي جنگ کالسيک شدند

ن جمالت را يک صلح طلب  امگم«اي رده» ن ان نک رائيلي بي ود اولمرت است  اس ده آن، شخص ايھ است، بلکه گوين
ان  براي رمز گشائي ضمير). ٢٠٠٨سپتامبر ( ناخود آگاه نخست وزير گناھکار اسرائيل، به روانکاوي چون ژاک الک

ديم ن. نيازمن ستان  اي ه در تاب ائي داشت ک ان توان ان ب٢٠٠٦نخست وزيرچن اري در لبن ه ب دازد و  راهه ، جنگ فاجع ان
ورد مس در حالي که وي ادعا مي کرد که کشورش بايد از. سپس آن را در غزه تکرار کند ه در م نش تنگ نظران له أبي

 .امنيت دست بردارد
ه نش اغلب دولت ھاي اسرائيل؛ ک تاد ارتش در سال  بدون ترديد، او در بي يس س الون رئ رال موشه آي را ٢٠٠٢ژن  آن

ام). ٢(» بايد فلسطنيان را عميقا به اين نکته آگاه کرد که ملتي مغلوب اند«: است مًصريحا بيان کرده بود، سھي ھر  ھنگ
ان زور را مي ط زب ه اعراب فق د ک شابھي سر مي دھن ران آھنگ م ن رھب دي، اي ا  جنگ جدي ه آن ھ د؛ ب درس «فھمن

ان «م کرد که خارجه اسرائيل اعال تزيپي ليوني، وزير.  بدھيم و باالخره صلح ميسر خواھد شد»خوبي ما انگشت ھا يم
االت متحده  .)٣(» را روي ماشه نگه خواھيم داشت ه اي ايھود اولمرت و دولتش طرفدار صلح اند، صلحي از آنگونه ک

 .نوزدھم به قبايل بومي سرخ پوست تحميل کرد در قرن
 که ارتش آن پيش از آغاز دولت اسرائيل مي خواست. ايستادند طور موقت از شليک بازه در ھجدھم ژانويه، توپ ھا ب

د  رياست جمھوري باراک اوباما از غزه خارج شود و حماس به اسرائيل يک ھفته مھلت داد تا سربازانش را خارج کن
شايد و از گ اره ب ان خارج را دوب ان غزه و جھ ه. گذرگاه ھاي مي ابودي ھم ر ن ه  عالوه ب ه عامدان اتي ک زيربناھاي حي

ا، ه ھ ر وزارت خان د، نظي ران ش هوي شاني و البت ش ن ز آت ه   مراک د، ھم الي پرداختن ه اھ ائي ک شگاه؛ بھ س و دان مجل
التي برخورد مي . داده بود خود اختصاصه تلويزيون ھاي جھان را ب سيار خج ه در آغاز ب سه ک حتي رسانه ھاي فران

ايد روزي . توانستند بزرگي فاجعه را ناديده بگيرند کردند، ديگر نمي ه ش اتي ک ر از جناي رانبه غي ه  رھب اسرائيل را ب
س يم پ ي، ببين ي بکشاند، و خارج از ھر برداشت اخالق ا، دادگاھي بين الملل ن نبردھ ان اي اي سياسي از پاي  چه دورنم

 وجود خواھد آمد؟ه ي بيمحلي و منطقه 
ود ھدف درجۀ اول دولت اسرائيل تضعيف دائمي حماس از جمله ه . سياسي و نظامي ب دعي است ک رائيل م درس «اس

ا. داده است» تروريست ھا «به » بيخو رار از نبردھاي أمس آي يع و ف اران وس ادگي است؟ تاکتيک بمب ين س ه ھم له ب
ه درون شھرھا. اسرائيل را محدود کرد رودررو تلفات ارتش ه  مرحله سوم عمليات که شامل تھاجم پياده نظام ب ود، ب ب

اساين تاکتيک ھا به ارتش اسرائيل امکان نداد . اجرا در آمد ا ھسته نظامي حم ده  ت نج ھزار رزمن ا پ ين سه ت ه ب را ک
اب موشک ٢٠٠٦هللا در سال  حماس ھمچون حزب. آموزش ديده اند، از ھم بپاشاند ه پرت ا آخرين لحظه ب ، توانست ت

 .اسلحه نيز، ھر چند خفيف تر بود ولي ادامه يافت مينأو عمليات ت. ادامه دھد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه انتقادات وارد تراتژي سازمان اس ب هس را و از جمل ي  الم گ ه جاي خود، ول ان ب ر نظامي ه سوي غي اب موشک ب پرت
دؤاسرائيل را مس اکثريت عظيمي از فلسطيني ھا دولت ا مي دانن ا . ول اين نابودي ھ انم الن ه شھادت خ ان طوري ک ھم

ردم کليبو سفير از سال ھاي  سابق کوستاريکا در اسرائيل و مددکار امور بشر دوستانه کنوني در غزه حاکي است، م
ن جنگ  و. دراز ھرگز تنفرشان نسبت به اسرائيل تا اين اندازه زياد نبوده است ه اي ھنگامي که اسرائيل تاکيد مي کند ک

 )٤(» .ريشخند مي زنند عليه حماس بود و نه غيرنظاميان، مردم
راد ا فلسطيني ھا ھمچنين به تشکيالت خود مختار فلسطين اي ان جنگ دچ ه در زم د ک ده استمي گيرن ي ش ي عمل . ر ب

ز  بحران دورني سازمان الفتح که به رغم ن ني يش از اي دان، پ روان برغوتي از درون زن فراخوان وحدت و مقاومت م
ر شد دچار تفرقه بود، ق ت ه) ٥. (عمي د ک اگزير ش ود، ن زوي شده ب زل و خود من وقعيتش متزل ه م اس ک ود عب ه  محم ب

شکيالت  زھاي آينده، غزه تحت کنترل حماس باقيدر رو. تشکيل حکومت وحدت ملي فراخوان دھد ا توسط ت مانده و ي
 آيا ھدف اسرائيل اين بود؟. بود ملي اداره خواھد شد که در آن نقش مرکزي به عھده حماس خواھد

 نقش اساسي نوسازي
د در مرحله آينده، اصلي ترين مرحله بازسازي غزه است و ر آن نظارت کن ستقيما ب ه م ولين ؤمس. اسرائيل ميخواھد ک

يچ دالري وارد غزه اسرائيل بر اين امر تاکيد مي ت، ھ  کنند که ھيچ طرحي را نخواھند پذيرفت و بدون توافق آن دول
ا. نخواھد شد ه اروپ سر اتحادي ه  اسرائيل توانست پشتيباني خانم بنيتا فرر والدنر ، کمي ن زمين در امور خارجه را در اي
د ب کن ه ب). ٦. (جل ائي ک ا، از آنج زهام ري در غ اي  ديل ديگ ه کمک ھ ازي ب اد بازس ال زي ه احتم دارد، ب ود ن وج

وده ھمه شرايط براي از سرگيري تيراندازي ب در آنصورت. بشردوستانه تقليل يابد د ب ا خواھ يعني . سوي اسرائيل مھي
 .تحميلي غزه که خود از داليل اصلي درگيري اخير بود ھمان محاصره

د  تغيير داده است اما نهاين جنگ اوضاع منطقه را عميقا رائيل در انتظارش بودن ران اس ن جنگ . در جھتي که رھب اي
ـ ابتدا انزواي تشکيالت ه حول قطر ـ رد ک ه  خودگردان فلسطين را مورد تاکيد قرار داد و جبھه مقاومتي را تقويت ک ک

ود! خود بزرگترين پايگاه آمريکا در منطقه است ه "قطر"وحه د در نشست. ــ و سوريه تشکيل شده ب اقي رخ داد ک  اتف
ي ١٢در آن  ان و( کشور عرب راکش، لبن ر، م ه الجزاي ي عراق ازجمل ا يعن د آمريک ه ) متح نگال ب تند و س شرکت داش

د عنوان رياست سازمان کنفرانس اسالمي، ته بودن ط . ترکيه، اندونزي، ونزوئال و ايران نيز به آن پيوس اني رواب موريت
 .آورد حالت تعليق دره و قطر روابط اقتصادي اش را با اسرائيل ب) بوليوينظير ونزوئال و (ديپلماتيک

اي  رانس سران٢٠ و ١٩چند روز بعد، در روزھ ه، کنف ه تحت   ژانوي ود ک اھد آشتي شکننده اي ب عرب در کويت ش
ار تصويرش را ترميم کند قاھره و رياض مي خواستند که پاسخي به اف رھبري عربستان انجام گرفت که مي خواست ک

ده ودن يک راه حل  عمومي به ستوه آم اره اضطراري ب دامريکا درب راي دولت جدي امي ب د و در ضمن پي عرب بدھن
شنھاد ھمکار. درگيري فلسطين و اسرائيل بفرستند براي ه اي خود حسني  از طرف ديگر، اينکه اسرائيل پي خاورميان

اع اسرائيل و  .مبارک را براي آتش بس نپذيرفت راه را براي آشتي ھموار کرد ن امتن ه از اي رئيس جمھوري مصر ک
ا مصر(اسرائيل براي مبارزه با ورود سالح به غزه  نيز از امضاي قرارداد جداگانۀ آمريکا و رل مرز آن ب ه ) و کنت ب

 .بود، در سخنان خود لحني سرسختانه به کار برد شدت رنجيده
رجب اردوغان نخست وزير ترکيه . ي تثبيت کرديه منطقه صحن ترکيه متحد سنتي اسرائيل، موقعيت فزاينده اش را در

 ٢٢اولمرت که در روزھاي . احساس کردند که مورد تحقير اولمرت واقع شده اند و نيز مبارک رئيس جمھوري مصر
ه نخستندسامبر از آنکارا ديدن کرده بود، کوچکتر ٢٣و  ه  ي مطلبي از نيت اسرائيل درباره غزه ب ه نگفت ر ترکي وزي
ن  در حالي که«:ردوغان در يک جلسه حزبي به ھمقطارانش گفته بود ا. بود يم، اي ما تالش فراواني براي صلح مي کن

ترکيه نارضايتي خود را از تعليق ميانجيگري اش ميان اسرائيل و  نخست وزير) ٧(» .تھاجم ضربه اي عليه صلح بود
ردمذاکرات مستقيم ميان اين دو کشور منجر سوريه که به از سرگيري ان ک اران.  شده بود، بي  او يک روز پس از بمب

 .بناھاي سازمان ملل متحد در غزه، خواستار تعليق عضويت اسرائيل در اين سازمان شد
شکيالت  در جريان بحران، ترکيه روابط خود را با حماس بھتر کرده ن سازمان و ت و اميدوار بود نقش ميانجي ميان اي

 تظاھرات چند ميليون نفري در شھرھا و روستاھاي ترکيه، اجماع ملي را در اين زمينه به .خودگردان فلسطين ايفا کند
 .نمايش گذاشت

ه سلمان، وزن ان عرب و م انش در جھ ا گسترش متفق ران ب د اي ر مي کن نگين ت ن کشور . خود را س ار راديکال اي گفت
رار دارداين کشور در مواجھه با دولت جديد  پژواک فزاينده اي در منطقه يافته و ا وجود . آمريکا در موضعي قوي ق ب

ه اين، ي آيت هللا خامن شان داد و حت ارزي از خود ن شتنداري ب ر انقالب  حکومت تھران در طول بحران، خوي اي رھب
 .)٨(» .دراين زمينه، دستان ما بسته است« اسالمي اعالم کرد که 

ه . ش جبھه جديدي مايه ھراس شدگشاي خاطر احتماله پرتاب چند راکت از لبنان به سوي اسرائيل، ب ين حادث گرچه چن
 بدين صورت که احتمال دارد ايران از راه ھاي. مثابه ھشداري تلقي کرده رخدادھا را ب اي پديد نيامد، ولي ميتوان اين

سبت  حکومت ھاي. ديپلماتيک به دولت مصر فھمانده باشد که نابودي حماس را تحمل نخواھد کرد کشورھاي عرب ن
ه  نشانه. با تحقير برخورد کردند» خياباني توده ھاي عرب«ات به اعتراض ا ب ن دولت ھ ائي اي ي اعتن ر ب ھاي اين تحقي

ھنگامي که دولت عربستان سعودي با . در فلسطين و پيروزي حماس بود ٢٠٠٦نتيجه انتخابات دموکراتيک در ژانويه 
انهغزه را م» نسل کشي نژاد پرستانه«ژانويه  ١٢ صدور بيانيه اي، در ا  حکوم کردند، وزارت خانه ھاي اروپائي ش ھ
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ه در. را باال انداختند ه رغم وجود وضعي (مصر  آنان از وسعت ابعاد اعتراضات در جھان عرب و مسلمان از جمل ب
ده صحبتي از صلح  با وجود. يا افغانستان آگاھي ندارند) شبيه به حکومت نظامي د در آين ي ميتوان اين، کدام دولت عرب

ان عرب و .  اعراب نکوھش کرد٢٠٠٢عربستان از طرح صلح  ئيل بکند؟ پادشاهبا اسرا اين طرح صلح کلي ميان جھ
، ديگر ١٩٦٧ در برابر ايجاد دولت فلسطين مستقل بر روي سرزمين ھاي اشغال شده توسط اسرائيل در سال اسرائيل

 .له روز نخواھد بودأزمان درازي مس
صاوير   ژانويه،١٨ت در روز اين تقارن تعمق برانگيز است که درس ي ت اران غرب روه از خبرنگ ين گ ه اول ھنگامي ک
ران  غزه غمزده را مي فرستادند، اولمرت ه در حضور رھب ديم ک نخست وزير اسرائيل را بر پرده تلويزيون ھا مي دي

ان از دولت اسرائيل و«اروپائي و از جمله نيکوال سارکوزي از  شش کشور اده آن وق الع شتيباني ف ه ن پ ي شان ب گران
رد» خاطر امنيت کشور يش از ھر. اظھارخوشنودي مي ک ه ب ين پيداست ک ان ديگر، از سال  چن ون، ١٩٦٧زم ا کن  ت

ق شده است ويژه فرانسه بر سياست اسرائيله موضعگيري اروپا و ب ماره (منطب ين ش ه سرمقاله سرژ حليمي در ھم ب
اي با نگاھي به گذشته،). نگاه کنيد ه ارتق د ک وان دي امبر مي ت ه در دس ا و اسرائيل ک ه اروپ ان اتحادي ط مي  ٢٠٠٨ رواب
اسرائيل ، اتحاديه اروپا  بدون در نظر گرفتن تجاوزات: مثابه چراغ سبزي بود براي عمليا ت عليه غزهه يافت، ب تحقق

 )٩(از قدرت متجاوز حمايت خواھند کرد) از جمله فرانسه(
 آيا فرانسه از قدرت اشغالگر پشتيباني مي کند؟

اح راست در سال . قامت جنگي صليبي است رکن اين اتحاد غرب در» تروريسم اسالمگرا«مبارزه با  بخشي از جن
ا «آپارتايد در آفريقاي جنوبي   توضيح مي داد که دولت١٩٨٠ھاي دھه  اد شوروي و کوب به خاطر ما با کمونيسم ، اتح
يلويو برلوسالبت .«مي جنگد ون س انحست"وني که آنان به پاي جن ر ايتالي ه در بيت" وزي ند ک ار   نمي رس دس اظھ المق
ا و کل غرب  ھنگامي که مي شنوم بسوي اسرائيل راکت پرتاب شده، آن را مانند«: داشت ه ايتالي دارم ک خطري مي پن

د  ي کن د م دير). ١٠(را تھدي خنان م ين س سپرس  و ھمچن ه اک اريس(مجل اپ پ ود ) چ ته ب ه نوش رائيل از «ک ارتش اس
ر   )١١(»فاع مي کندد» آرامش ما« ن جنگ ب سارکوزي بارھا توضيح داده است که حماس مسئوليت سنگيني را در اي

ه. ( مي کشد، زيرا او آتش بس را شکسته در حالي که حقيقت کامال خالف آن است دوش زرگ  به مقال دروغ ھر چه ب
 )مراجعه کنيد... تر

ته شده است به رغم سفرھاي متعدد رئيس جمھور پرجوش و خروش فرانسه، سيار کاس شور ب ن ک ار اي ان . از اعتب ھم
اطق . از جمله در کشورھاي ميانه رو گواه آن است طوري که حمالت بي سابقه مطبوعات عربي ن من از اين پس در اي

ار سه را ھمقط د فران ي دانن وش م و ب ورج دبلي اي ج ستان در . آمريک اپ عرب وطن چ ه ال ي١١روزنام ه م   ژانوي
سه  در حالي. ي بزرگ از جمله فرانسه از مواضع اسرائيل جانبداري کردندھمه قدرت ھا«:نويسد ن، فران که پيش از اي

ا  و تصميم پاريس» .ي بوديِونه توازن در قبال مسائل منطقه نم ا قاچاق اسلحه در غزه تنھ ارزه ب براي مشارکت در مب
ون . اشغالگر محسوب مي شود منزله عمليات حفاظت از يک قدرته ب ته زيرا تا کن ھيچکس از دولت اسرائيل نخواس

 ...خود دست بردارد است که از تسليح
ه شکست «: چنين جلب توجه مي کند ٢٠٠٩  ژانويه١٨عنوان ھفته نامه انگليسي ابزرور در شماره  جنگي بي ھدف ب

اجم. »اخالقي اسرائيل منجر شد د تھ روريختن اغلب مرزھاي اخالقي انجامي ه ف زه در حقيقت ب ه غ ح يک اصطال. ب
ه ب. »ارباب خل شده است«: را خالصه مي کند که ترجمه آن چنين است عبري اين وضع ن جمل  صراحت توسطه اي

د ان ش ي اسرائيل بي ان«: گيورا ايالند، يکي از مشاوران پيشين امنيت مل ه غيرنظامي ا ب اگر ب ه شود، م ا حمل طور ه م
م ه داري واني ک ام ت ا تم ان خسارتي متناسب پاسخ نمي دھيم بلکه ب ه اي  چن ل از ھر حمل ه دشمن قب وارد خواھيم داد ک

ه ه ب(» دکترين ضاحيه«کار رفت که بر آن نام ه در لبنان ب ٢٠٠٦ اين تاکتيک در سال). ١٢(» دوبار فکر کند ام محل ن
ر ه مق روت ک رار دارد اي از بي ه) حزب هللا ق تاھائي را ک ا روس ه ي ه محل ه روشي متکي است ک د و ب اده بودن  را نھ

 .سر مي برند، کامال ويران سازده  ھنگام تيراندازي در آنجا ب»تروريست ھا«
ات ر تلف ائي و تحقي ي اعتن ان را ب اسرائيل از اين پس با ب رده غيرنظامي ده مي گي زرگ . عھ ام ب اھو، خاخ مردخاي الي

ر در سال  پيشين سفاراد در نامه اي ه ٢٠٠٧به ايھود اولمرت نخست وزي ان خاطر مي داد ک ه او اطمين ه« ب  ھيچگون
ه غزه جھت الي ب ه احتم ام حمل ه ھنگ دون تبعيض ب اب راکت  ممنوعيت اخالقي براي کشتن غير نظاميان ب توقف پرت

شاند اشغال ھرچه بيشترطول بکشد، اشغالگر را به فساد. »)١٣(وجود ندارد  ر . بيشتري مي ک ه اگ وان حدس زد ک ميت
 . و قواعد اخالقي به چه صورتي در ميآمدکشيد، وضع آزادي ھا در فرانسه ، جنگ الجزاير چھل سال طول مي

رد حکومت آفريقاي جنوبي، با اراده اي قوي تر از بسياري از زه را محکوم ک ه غ ه . دولت ھا، تجاوز اسرائيل ب تجرب
ران کنگره  طوالني مبارزه عليه رژيم ه رھب سم ب ورد خشونت و تروري آپارتايد ماھيت دوروئي گفتمان غرب را در م

اي. ته استآفريقا آموخ ملي فيد پوست آفريق ا حکومت س ذاکراتش ب ه م ا اشاره ب دال ب وبي و درخواستش  نلسون مان جن
 :براي توقف خشونت ھا مي نويسد

د  ول خشونت است، چراکهؤمن پاسخ مي دادم که دولت مس» ل مي کن ازره را تحمي ھميشه سرکوبگر است که شکل مب
د جز پاسخ کار برنده خشونت ب اگر سرکوبگران. و نه سرکوب شده ، ھيچ راه ديگري پيش پاي سرکوب شده نمي مان
 )١٤(» .در مورد ما، اين روش شکلي از دفاع مشروع بود .گوئي با خشونت

 :پاورقي ھا
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