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چكيده
تقابل رژيم صهيونيستي با فلسطينيها در نوع خود در جهان بينظير و منحصر به فرد
است .دو طرف حدود  60سال است كه به خشنترين صورت ،بيمحابا با يكديگر مبارزه
ميكنند .اين مبارزه امروز به دوران سرنوشت خود نزديك ميشود و دو طرف در پي شكست
مذاكرات در دورههاي مختلف به دنبال يافتن راهحلهايي براي خروج از بحران هستند .اما
سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي همچنان جاري است و فلسطينيها تحت اين شرايط
زندگي دشواري را سپري ميكنند.
در اين مقاله در پي ترسيم وضعيت عيني زندگي در فلسطين هستيم .بنابراين ،عوامل اصلي
تأثيرگذار بر اوضاع فلسطينيها ،يعني سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي ،دگرگونيهاي
اين سياستها و انواع و اشكال آنها مورد بررسي قرار گرفته است .به عالوه ،علل و عوامل
دگرگوني اين سياستها در مقاطع گوناگون مطرح و تأثير و كارآمدي آنها به صورت مجزا
بررسي و نهايتاً اين سياستها با دو دسته از معيارهاي كميو كيفي مورد ارزيابي قرار گرفته
است.
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سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي در سرزمينهاي اشغالي

1

كليد واژهها:
سياستهاي امنيتي ،رژيم صهيونيستي ،مبارزان فلسطيني ،فلسطين

 . 1پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسين(ع)
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مقدمه
فلسطينيها خود را «شعب الجبارين» به معني ملت ضد مستكبرين ميخوانند .اين نام بيمسما
نيست .اگر ملت فلسطين را مقاومترين ملت جهان معاصر بناميم ،سخني گزاف نگفتهايم .بيش
از  60سال است كه اين ملت بيدفاع در مقابل افراطيترين گروههاي تروريستي و ظالمترين
ارتشهاي جهان يعني ارتش رژيم صهيونيستي مقاومت ميكند و خونبارترين و ظالمانهترين
صحنههاي نبرد را پشت سر گذاشته است .در عين حال ،اين ملت را ميتوان مظلومترين ملت
تاريخ معاصر جهان دانست ،زيرا در معرض سختترين ظلمها ،شكنجهها ،كشتار و غارتهاي
ي جهان ضد اين ملت هستند و اندك دوستان آنها نفوذ
ممكن قرار دارد .غالب قدرتهاي رسم 
كافي ندارند .فلسطينيها در چمبره منافع قدرتهاي بزرگ افتاد ه و تحت فشارند و نميتوانند
خود را بيرون بكشند .آنها بزرگترين فداكاريها را از خود نشان دادهاند .مرد و زن ،كوچك و
بزرگ آنها در معرض قتل ،كشتار ،زندان ،تجاوز و شكنجه قرار دارند و همگان دم فرو بستهاند.
هيچ كجاي تاريخ ديده نشده است كه عرض و آبرو ،نسل و حرث ملتي اين چنين لگدمال
شود و همگان خاموش باشند .كشتن فرزندان خردسال فلسطيني ،شكستن دست آنان با
سنگ توسط سربازان متجاوز اسرائيلي ،كتك زدن مادران بيپناه ،ويرانستزي خانهها بر سر
ساكنان آن و ريشهكني باغات و درختان ظلمهاي ناروايي است كه در مقابل چشمان مردم
دنيا روزانه در حق مردم فلسطين روا داشته ميشود .جالدان صهيونيست اين اقدامات را در
چارچوب برنامههاي معين و با مقاصدي مشخص انجام ميدهند .اين مقاله به بخشي از اين
جنايات سازمانيافته ميپردازد و با فهرست كردن برنامههاي امنيتي رژيم صهيونيستي براي
اداره فلسطينيها ،تأثير آنها را بازشناسي ميكند و مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد.

 .1جوانب تاريخي سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي

در طول تاريخ ،بقا براي يهوديان امري تعيينكننده بوده است .بنابراين تعجبي ندارد كه
امنيت ،نقطه تمركزي محوري در تاريخ سياسي اسرائيل باشد و سياستهاي كلي آن را
تحت تأثير قراردهد .شهروندان اسرائيلي از زمان شكلگيري آن همواره احساس ميكنند در
محاصرهاند و معتقدند اگر تنها در يك جنگ شكست بخورند ،نه تنها دولتشان بلكه خود هم
نابود ميشوند)Schiff,1999( .
يك اسرائيلي در اين باره ميگويد« :بنيانگذاران صهيونيسم با همه هوشياري خود
تصميم گرفتند دولت صهيونيستي را ميان صدميليون عربِ عمدتاً دشمن تنها بگذارند.
بنابراين آنها چه انتظاري ميتوانستند داشته باشند؟» ( )Garfinkle,2001امنيت در اولين
روزهاي تأسيس اساسيترين اولويت اسرائيل بوده و دليل اصلي آن احساس تهديد مستمر
است .تمركز بر موضوعي جدي در طول حيات تأثير خود را در مراحل مختلف توسعه بر
جاي ميگذارد .هنگامي كه همه جامعه بر يك نقطه تمركز داشته باشند ،نوعي هدفمندي
جمعي توليد خواهد شد .به رغم برخي موفقيتها در جنگها ،تغيير چهره تهديدهاي امنيتي
و رشد دولت به اين معني است كه امنيت همچنان موضوع محوري جامعه اسرائيل است .با
اين حال ،اين موضوع هميشه معني واحدي نداشته است .اينكه خطري موجوديت اسرائيل را
تهديد ميكند تا حدودي قابل بحث است ،زيرا اين رژيم قدرتمندتر شده است ،با دولتهاي
قوي دنيا روابطي دوستانه دارد ،با كشورهايي مثل مصر و اردن توافقنامه امنيتي امضا كرده و
نيروهايش را از لبنان بيرون كشيده است .با وجود اين ،موجوديت اين رژيم در مقابل نيروهاي
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معارض آسيبپذير است .اما آنچه روشن است ،چهره تهديدها دگرگون شده است .با اينكه
امروز تهديد فلسطينيها در نگاه اسرائيل ،تهديدي وجودي به شمار نميرود ،اين نگرانيها
هميشه مورد توجه است .بنابراين ،فهم درسهاي حاصل از تجارب اسرائيل در گذشته كه
برداشتهاي آن را در قبال امنيت در سه دهه گذشته شكل داده است ،در اينجا مورد بررسي
قرار ميگيرد .شرايطي كه در آن تجارب اسرائيل به وقوع پيوسته ،چارچوبي براي شهروندان
به وجود آورده است كه بدانند چرا اسرائيل اين اندازه بر سياست شهركسازي تأكيد دارد
و چگونه نيروهاي نظامي و جامعه را شكل داده است .اين امور در اين مقاله در چارچوب
سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي مورد بررسي قرار خواهند گرفت .اسرائيل حتي قبل
از شكلگيري دولت يهود با مقاومت فلسطيني روبهرو بود .در آن هنگام تبليغ ميشد كه
يهوديان ملتي تنها هستند و اين ايده تا به امروز تبليغ ميشود .كشتار مورد ادعاي يهوديان
در جنگ جهاني دوم تنها اين احساس را بارزتر كرد .در پايان جنگ جهاني دوم ،امريكا و
دولتهاي اروپايي به اين نتيجه رسيدند كه بايد دولتي يهودي ايجاد كنند .به اين ترتيب،
صهيونيسم به يك جنبش فراگير جهاني تبديل شد .بنابراين احساس تنهايي آنان را متحدتر
ساخت و به حكومت دلبستگي بيشتري پيدا كردند.
بن گوريون در  14مه  1948تشكيل رژيم صهيونيستي را اعالم كرد« .دولتي يهودي براي
و به وسيله ملت يهود مستقر شد )Owen,1992: 109( ».بالفاصله تعدادي از كشورهاي عربي با
اين تصميم به مخالفت برخاستند و بار ديگر صهيونيستها فرياد برآوردند كه امنيت يهوديان
مورد تهديد قرار گرفته است .بنابراين ،نوعي استقالل را تبليغ كردند كه به اين معنا بود كه
منافع آنها درون هيچ دولت ديگري جز دولت خاص يهود تأمين نخواهد شد .اسرائيل تنها
مانده بود و نميتوانست به دولتهاي ديگر يا افراد متكي باشد .اين احساس استقالل در آن
زمان از جمله سياستهاي امنيتي شناخته شد .اين احساس همچنين بر ساختار و تجهيزات
ارتش اسرائيل تأثير گذاشت و موجب شد كه انتقادات بينالمللي را ناديده انگارد.
اسرائيل پنج جنگ را پشت سر گذاشت و در جنگهاي  1948و  1967توانست مرزهاي
كنوني را كه دكترين نظامي اين رژيم را به شدت تحت تأثير قرار داده است ،به لحاظ جغرافيايي
شكل دهد .اولين جنگ در سال  1949پايان يافت و اسرائيليها نيمي از بيتالمقدس ،جليله
و صحراي نقب را تسخير كردند .عالوه بر اين ،دولتي در فلسطين تشكيل نشد .در جنگ
 ،1967كرانه غربي رود اردن و معبد سليمان در شرق بيت المقدس نيز به دست يهوديان
افتاد .اين جنگ موجب برانگيخته شدن واكنشي هيجاني و قوي ميان يهوديان شد ،به گونهاي
كه به نيروهاي نظاميخود ميباليدند.
زندگي درون مرزهاي جديد تقدير و سرنوشت الهي يهوديان و حق خدادادي براي آنها
تفسير شد .نظاميان قهرمانان ملي تلقي شدند و جامعه اسرائيل آنهايي را كه پيروزي برايش
به ارمغان آورده بود ،در آغوش گرفت .اما اين پيروزي ،جنبش مقاومت فلسطين را هم كه به
دنبال عدالت ،سرزمين و استقالل بود ،برانگيخت .اين جنبش بعدها به مقاومتي مردمي عليه
رژيم صهيونيستي تبديل شد كه از تاكتيكهاي مختلف شورش و قيام بهرهبرداري ميكرد تا
به اهداف خود دست يابد .موضوع عدالت ،سرزمين و استقالل براي جنبش مقاومت فلسطيني
هنوز حلنشده باقي مانده است.
احساس در محاصره بودن بخشي از ذهنيت شهروندان اسرائيلي شده است .در حقيقت،
همه مردم اسرائيل جنگ را تجربه كردهاند .بسياري در مبارزات عليه مقاومت فلسطيني
حضور داشتهاند و به نوعي همه درگير جنگ با مقاومت فلسطيني بودهاند .طبيعتاً اين وضعيت
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در شكلدهي به فضاي سياسي و حتي حكومت تأثير داشته است .غالب نخستوزيران و وزراي
دفاع اسرائيل از نظاميان بودهاند .آنان دستور قتل بسياري را صادر و تعداد زيادي را احتماالً براي
كشته شدن اعزام كردهاند ،بنابراين ،سياستها و رفتارهاي خشونتآميزي را اعمال ميكنند« .آبا
آبان» در دهه  1950اظهار داشت« :با برتري مطلق نظامياسرائيل در مقابل كشورهاي عربي
ديگر هيچگاه اجتماعات و افراد ما آسيبپذير نخواهند بود )Shipler, 2002( ».اسرائيليها اين ايده
را با تمام وجود دريافتند و تالش كردند ظرفيتهاي مؤثر را براي پيروزي قاطع در جنگها به
دست آورند .پيروزي در يك جنگ كافي نبود و اسرائيل ناگزير بود پيام جدي بازدارندگي بدهد.
آنها در پي دستيابي به پيروزي قاطع بودند)Inbar and Sandler, 1993: 94( .
رژيم صهيونيستي چند سياست امنيتي كالن دارد و در چارچوب آنها برنامهها و اقدامات
امنيتي خود را طراحي و اجرا ميكند .ايجاد دولت خالص يهودي به اين معني كه همه افراد
آن را يهوديان تشكيل دهند ،يكي از سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي است .پاكسازي
نژادي از شيوههاي عملياتي اين سياست است كه بسياري از رفتارهاي سركوبگرانه و جنگ و
خشونت با آن توجيه ميشود.
دومين سياست كالن امنيتي رژيم صهيونيستي گرد هم آوردن يهوديان از جاي جاي
عالم براي بر هم زدن توازن جمعيتي در فلسطين است .از اين رو ،از همان روزهاي نخست
تأسيس ،زمينه مهاجرت يهوديان به فلسطين فراهم شد و امواج مختلفي از يهوديان از سراسر
جهان به فلسطين اشغالي مهاجرت كردند.
ي و عدم پذيرش
سومين سياست كالن امنيتي رژيم صهيونيستي كسب برتري مطلق نظام 
حتي يك شكست در جنگهاست .اين سياست كالن ميتواند پاسخگوي محاصره اسرائيل
بين اعراب باشد.

 .2تكامل سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي

تاريخ سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي از شكلگيري دولت طوالنيتر است .وضعيت
فوقالعاده دائمي كنوني در اسرائيل به «مقررات نظاميانگليس» در سال  1945باز ميگردد.
( )Morris, 1999اين مقررات برخورد با نوع ويژهاي از حركتهاي مخالف را تحت اختيارات
قانوني دادگاههاي نظامي قرار داد و خشنترين تنبيهات را براي مقابله با آنها مجاز دانست.
با پايان جنگ  1948در فلسطين اشغالي بسياري بر اين عقيده بودند كه قانون وضعيت
فوقالعاده انگليس با قانون اساسي و قانون امنيتي غيرنظاميجايگزين خواهد شد .اما حكومت
اسرائيل تا به امروز همچنان اين قانون را در كرانه غربي و غزه اجرا ميكند ،در حالي كه
يعقوب شاپيرو ،وزير دادگستري ديويد بن گوريون در سال  ،1948اين قانون را بدتر از قوانين
نازي دانسته بود )Avneri( .هرچند هدف نهايي سياست امنيتي از بين بردن شورش است،
اهداف سياست امنيتي اسرائيل در طول زمان از حذف شورش به تقليل سطح آن و حفظ
فشار رواني بر مردم عادي فلسطين تغيير كرده است )Tucker( .اهداف اسرائيل در اعمال اين
سياستها هر آنچه بوده دانش و تجارب حاصل از دكترين نظامي در توسعه سياست امنيتي
مورد بهرهبرداري قرار گرفته است.
اصل «دفاع راهبردي ،هجوم تاكتيكي» در سياست امنيتي اسرائيل كاربرد دارد ،زيرا
هرگاه حملهاي در خارج از خانه صورت ميگيرد ،آثار شورش كاهش مييابد .هرچند بسياري
از حكومتها دريافتهاند كه اصل «جنگهاي كوتاه براي اهداف محدود» در مقابله با شورش

 .3اشكال خرد سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي

در اين بخش سياستهاي امنيتي اسرائيل را با دقت مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم .اين
سياستها در سالهاي بين  1992تا كنون اجرا شدهاند كه به لحاظ زماني بسيار مهم و جالب
توجه است .در اين دوره زماني انتفاضه اول به پايان رسيده ،روند سازش آغاز شده ،حماس
شكل گرفته و حركتها و عملياتهاي مختلفي از سوي فلسطينيها سامان يافته است.
هدف اين بحث ارائه اطالعات عميق از سياست امنيتي اسرائيل و ارزيابي مكانيسم و
ماهيت اين سياستهاست .به عالوه سعي ميشود تأثيرات تاكتيكي و راهبردي اين سياستها
بر جامعه فلسطين و سازمانها و گروههاي فعال آن ارزيابي شود.
الف) سيستم اعطاي مجوز
گستردهترين روش امنيتي در فلسطين اشغالي سيستم اعطاي مجوز و بستن مرزهاست.
اسرائيل سيستم بستن مرزها را كه مانع تحرك كامل فلسطينيها بين غزه و كرانه غربي،
ورود فلسطينيها به داخل سرزمينهاي  1948و خروج كلي از سرزمينهاي فلسطين تاريخي
ميشود ،اجرا كرده است .همچنين اسرائيل تعداد زيادي ايستگاههاي بازرسي دارد كه اجازه
نميدهد فلسطينيها در بسياري جادهها تردد كنند .فلسطينيها نميتوانند بدون مجوز ويژه
به دره رود اردن و قدس شرقي كه بخشي از كرانه غربي است ،سفر كنند .اين شيوه نسبتاً
سخت سازوكاري اساسي براي كنترل افراد مجاز به ورود و نيز يك سيستم عملي كنترل
توسعه غزه و كرانه غربي است.
مجوزها اقسام مختلفي دارند و كاركردهاي آنها متفاوت است ،از جمله مجوز اشتغال،
مجوز سفر و مجوز زندگي .اين مجوزها با اين ايده صادر ميشوند كه اسرائيل بتواند با از بين
بردن امكان انتقال سالح و مواد منفجره ،عمليات فلسطينيها را در سرزمينهاي اشغالي
غيرممكن سازد .بنابراين ،سيستم اعطاي مجوز يك روش پيشگيرانه امنيتي است كه هدف
اصلي آن قطع راههاي دسترسي فلسطينيهاي مبارز به اسرائيل است .اين سيستم از سال
 1967با فراز و نشيبهايي اجرا و به طور فزاينده تخصصيتر شده است.
سيستم اعطاي مجوز ارتباط نزديكي با روش ايجاد حصار دارد ،بنابراين ،آثار اقتصادي و
اجتماعي بسياري در جامعه فلسطيني بر جاي ميگذارد.

ـ دستهبندي فلسطينيها به گروههاي مختلف
در پي جنگ شش روزه  ،1967فرماندهان اسرائيلي در كرانه غربي و نوار غزه اين مناطق را
مناطق بسته نظامي اعالم كردند .در سال  ،1972مجوزهاي عمومي خروج صادر شد كه به
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بسيار مسألهساز است ،اين اصل با اتكا به روشهاي ماهيتاً پيشگيرانه براي خنثيسازي
عملياتهاي منفرد شورشگران مؤثر است .با اينكه در اين حاالت هم به كارگيري تانك و
هواپيما در عمليات امنيتي معمول نيست ،اسرائيل براي كنترل و مقابله با مردم و مبارزان
فلسطيني در غزه و كرانه غربي از واحدهاي زرهي داراي پشتيباني هوايي استفاده ميكند.
عالوه بر اين ،نيروي هوايي در كشتارهاي هدفمند مبارزان فلسطيني مشاركت دارد .اصل
«كيفيت به جاي كميت» براي واحدهاي نيروي مخصوص كه مسئول عمليات ويژه امنيتي و
عمليات پنهان اطالعاتي هستند ،اصلي محوري به شمار ميرود.
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فلسطينيها اجازه ميداد آزادانه از نوار غزه و كرانه باختري خارج و وارد سرزمينهاي اشغالي
شوند ،به شرق بيتالمقدس بروند و بين كرانه غربي و غزه تردد كنند .اگرچه اين سياست
آزادي تحركات فلسطينيها را محدود ميكرد ،در چارچوب آن همه فلسطينيها براي سفر
( )Btselm, www.btselem.orgآزاد بودند .اين شيوه در سال  1989تا حدودي تغيير كرد.
ي را تغيير داد و سيستم كارت
رژيم صهيونيستي در اين زمان سياست اعطاي مجوز عموم 
مغناطيسي را رايج ساخت .اين بار فلسطينيهايي ميتوانستند از غزه خارج شوند كه چنين
كارتي داشتند )Ibid( .در كرانه باختري كارتهايي به رنگ سبز براي كساني كه ميتوانستند
اين منطقه را ترك كنند ،صادر شد و به كساني كه خروجشان از نظر رژيم صهيونيستي ممنوع
بود ،كارت شناسايي نارنجي داده شد.
در سال  1991كه جنگ خليج فارس روي داد ،رژيم صهيونيستي به طور كلي اين شيوه
را تغيير داد .سيستم اعطاي مجوز عمومي لغو شد .هريك از ساكنان غزه و كرانه غربي كه
تقاضاي ورود به سرزمينهاي اشغالي را داشت ،بايد مجوزي شخصي دريافت ميكرد)Ibid( .
ارتش رژيم صهيونيستي با اين روش فلسطينيها را به سه گروه مختلف تقسيم كرد كه هريك
وضعيت مجزايي داشتند و سه نوع حقوق عبور و مرور براي آنان در نظر گرفته شد .گروه
اول كساني هستند كه شناسنامه اسرائيلي دارند و از بيشترين حد آزادي تردد برخوردارند.
رژيم صهيونيستي بالفاصله پس از جنگ  1967از اعراب ساكن سرزمينهاي اشغالي خواست
تبعيت اين رژيم را بپذيرند و آنان نيز به اين تبعيت تن دادند .همچنين رژيم صهيونيستي
اتباع خود را با گرايشهاي مذهبي و قوميـ ملي طبقهبندي ميكند .در شناسنامههاي
اسرائيلي در قسمت مليت ،مشخص ميشود كه فرد يهودي ،عرب ،دروز يا داراي مليتي غير
از اينهاست )United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs( .افراد
داراي شناسنامه از آزادي تردد كامل در بيتالمقدس و كرانه غربي برخوردارند .با اين حال،
عربهاي اسرائيلي بيشتر مورد پرس و جو قرار ميگيرند و كارهايشان به تأخير ميافتد و
گاهي حق ترددشان ناديده انگاشته ميشود)Ibid( .
گروه دوم فلسطينيهايي هستند كه در سرزمينهاي اطراف بيتالمقدس زندگي ميكنند
و تبعيت رژيم صهيونيستي را نميپذيرند .بسياري از اين افراد ،دو اصل اعالم وفاداري به اسرائيل
و يادگيري حدي از زبان عبري را ( )Feller,www.acri.org.irكه با حق خودگرداني فلسطين در
مرزهاي قبل از جنگ  1967متعارض است ،نميپذيرند .بدين سبب ،فلسطينيهاي ساكن
درون مرزهاي شهري مشخصشده موقعيت خاصي دارند .به آنان كارت ويژهاي با پوشش آبي
ِ
رنگ داده شده است .تا سال  2002در شناسنامه آنها در بخش مليت ،داراي مليت عربي
درج ميشد .فلسطينيهاي داراي پاسپورت اردن ،اعراب اردني تلقي ميشوند .اگر آنان تبعيت
اردني نداشته باشند ،در شناسنامه آنها جاي مليت خالي ميماند)www.ochaonline.un.org( .
بنابراين آنها تابعيت اسرائيلي ندارند و با آنان براساس قانون  1952ورود و خروج به فلسطين
اشغالي رفتار ميشود .اين قانون به وزارت كشور رژيم صهيونيستي اجازه ميدهد كه سه نوع
مجوز اقامت طوالنيمدت براي افراد غيرتابع صادر كند .وزارت كشور ميتواند مجوز سفر يا
ويزا ،مجوز كار موقت ،مجوز اقامت موقت و مجوز اقامت دائم صادر كند .اگر اجازه كار به
دارندگان ويزا داده شود ،آنها ميتوانند به كار نيز اشتغال داشته باشندFeller, www.acri.org.( .
 )irافرادي كه ويزاي سفر به اسرائيل دارند ،جزء جمعيت اسرائيل به حساب نميآيند ،واجد
شرايط دريافت شناسنامه اسرائيلي نيستند ،تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار ندارند و
فاقد منافع بيمه ملي هستند)www.ochanonline.un.org( .
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عالوه بر اين ،مقررات محدودكننده وجود دارد كه خاص فلسطينيهاي مقيم بيتالمقدس
است .براي مثال ،آنان هنگام خروج از فلسطين اشغالي بايد ويزاي بازگشت مجدد را نيز
بگيرند ،در غير اين صورت ،حق بازگشت خود را از دست ميدهند .اگر فلسطينيها بيش از
 7سال در خارج زندگي كنند ،حق اقامت آنها لغو ميشود .در سال  1996رژيم صهيونيستي
تصميم گرفت غزه و كرانه غربي را نيز «خارج» به حساب آورد .بنابراين اگر فلسطينيهاي
قدس شرقي بيش از  7سال در اين مناطق زندگي كنند ،شناسنامههاي بيتالمقدس آنان
باطل ميشود )www.passia.org( .اين مسأله مشكالت زيادي براي ازدواج فلسطينيهايي
پديد آورده است كه همسرانشان كارت آبي اقامت ندارند .رژيم صهيونيستي به دختران و
پسران فلسطيني كه خارج از قدس شرقي سكونت دارند و با افراد ساكن قدس شرقي ازدواج
ميكنند ،اجازه اقامت نميدهد .بنابراين آنها ناچارند در صورت ازدواج ،جدا از هم زندگي می
كنند .از آنجا كه راه عبور و مرور آزاد ميان غزه و كرانه باختري وجود ندارد ،زوجهايي كه
همسرانشان در غزه يا كرانه باختري سكونت دارند ،براي رفتن به محل سكونت همسر خود
در قدس شرقي ناگزير از گرفتن مجوز ورود به سرزمينهاي اشغالي يا عبور از آن هستند.
چنين مجوزهايي براي ساكنان كرانه غربي عموماً سه ماه (هم شب و هم روز) و براي اهالي
غزه فقط يك هفته تا ده روز اعتبار دارد .به عالوه ،اهالي غزه اجازه اقامت شبانه در قدس
شرقي را ندارند )www.afsc.org( .وقتي سيستم محصورسازي به اجرا گذاشته ميشود ،اين
مجوزها خود به خود ابطال و خانوادهها براي مدتي نامعلوماز يكديگر جدا ميشوند .هر چند
در ظاهر ساكنان قدس شرقي ميتوانند براي زوج خود كارت آبي اقامت بگيرند ،هيچ ضابطه
مشخصي براي قبول اين نوع درخواستها وجود ندارد؛ ( )Feller,www.acri.org.ilزيرا وزارت
كشور رژيم صهيونيستي الزاميبه پاسخگويي در اين زمينه ندارد و به دلخواه خود عمل ميكند.
چنانچه يكي از فلسطينيان ساكن قدس شرقي تصميم به ترك محل سكونت خود براي پيوستن
به همسرش بگيرد ،با اين خطر مواجه است كه براساس قانون «اصول محل زندگي» كه از سوي
حكومت اجرا ميشود ،امكان اقامت دائمدر قدس شرقي را از دست بدهد .اين قانون از سال 1996
در قدس شرقي جاري است و طبق آن ،چگونگي صدور مجوز اقامت ،كوتاه يا طوالني كردن مدت
اين مجوزها به طور كامل در اختيار وزارت كشور است .سازمانهاي حقوق بشر معتقدند كه قانون
«اصول محل زندگي» بهانهاي براي اخراج فلسطينيها از قدس شرقي و تغيير بافت جمعيتي است.
تحت اين مقررات و محدوديتها گفته ميشود از سال  1967تا  6444 ،2001كارت اقامت باطل
شده است)Palestinian Academic Society for Study of International Affaris, 2000: 288( .
اگر چه دستيابي به آمار كارتهاي شناسايي آبي كه هر ساله ابطال ميشوند ،دشوار است،
طبق برآورد سازمان ملل متحد ،تا سال  215400 ،2003كارت ابطال شده استwww.( .
 )btseln.orgبرابر اعالم سازمان مدافع حقوق بشر «بتسلم» فقط در سال  273 ،2003كارت
باطل شد )www.ochaonline.un.org( .در سال  1996اين سازمان از الياهو سويسا ،وزير كشور
اسرائيل ،درباره تعداد كارتهاي باطلشده در شش ماه گذشته استفسار كرد .وزير نيز پاسخ
داد اين وزارتخانه تعداد كارتهاي ابطالي را ثبت نميكند و آماري در اين زمينه ندارد ،اما
برآورد ميشود  600مورد ابطال كارت داشتهايم )B>tselem,1997( .گذشته از اين ،معيارهاي
اعطاي مجوز اقامت مشخص و ثابت نيست ،قواعد مشخصي ندارد و همواره تغيير ميكند.
( )feller, www.acri.org.ilيكي از آثار اين محدوديتهاي تردد ،ممانعت از مهاجرت طبيعي
فلسطينيها به داخل و خارج مناطق روستايي است.
گروه سوم فلسطينيها در كرانه غربي سكونت دارند و تعدادشان حدود  2/5ميليون
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نفر است كه همگي كارت شناسايي كرانه غربي را در اختيار دارند .رنگ اين كارتها
چنانچه توسط پليس اسرائيل براي فلسطينيهاي اخراجي از بيتالمقدس صادر شده
باشد ،نارنجي و اگر از سوي پليس فلسطيني صادر شده باشد ،سبز است.
()www.ochaonline.un.org

با اينكه شماره كارتهاي صادرشده از سوي مقامات فلسطيني مستقل از شماره كارتهاي
صادره از سوي پليس اسرائيل است ،حتي اين شمارهها در سيستم كامپيوتري پليس اسرائيل
وارد ميشود )Ibid( .عالوه بر اين ،فلسطينيهاي باالتر از  16سال براي رفتن از شهري به
شهر ديگر حتي در كرانه باختري بايد مجوز بگيرند .براي ورود به شهركهاي يهودينشين،
مناطق صنعتي و هر بخشي از اسرائيل كه فلسطينيها ممكن است در آن به كار اشتغال
داشته باشند ،نياز به اخذ مجوزي جداگانه است.
فلسطينيهاي ساكن غزه كه تعدادشان به  1/3ميليون نفر ميرسد ،بخشي از گروه چهارم
را تشكيل ميدهند .اين گروه از نظر تردد در سرزمينهاي اشغالي كمترين امتياز را دارند.
آنها براي سفر به كرانه باختري ،اقامت در آن منطقه و نيز براي ورود به سرزمينهاي اشغالي
از جمله بيتالمقدس ،مجبور به گرفتن مجوز از پليس اسرائيل هستند .دستگيري در مراكز
ايست و بازرسي پليس اسرائيل ممكن است به اخراج يا حتي حبس منجر شود )Ibid( .اين
نوع دستهبندي و محدوديت تردد از سال  1991اعمال ميشود؛ هرچند محدوديتها با توجه
به اوضاع امنيتي تغيير ميكند.
ـ تغيير مداوم در نحوه اعطاي مجوز كار
فلسطينيهاي ساكن كرانه باختري و غزه مدتي كوتاه پس از اشغال اين مناطق و الحاق به
سرزمينهاي اشغالي سال  ،1948براي كار به درون سرزمينهاي اشغالي تردد ميكردند .تا
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اواخر دهه  1980كه نسبت جمعيت شاغل فلسطيني در سرزمينهاي اشغالي به يكسوم
جمعيت بالغ شد و نسبت درآمد آنان از توليد ناخالص ملي به يكچهارم رسيد ،آزادي
تردد ادامه داشت .درآمدهاي ناشي از كار درون سرزمينهاي اشغالي بيش از يكچهارم
توليد ناخالص ملي فلسطينيها در غزه و كرانه غربي بود )Farsakh, 2002( .حتي در اوضاع
به هم ريخته انتفاضه اول بخش اصلي نيروي كار فلسطيني از طريق بازار اسرائيل امرار
معاش ميكرد .در آستانه انتفاضه قريب به  109000فلسطيني كه حدود  40درصد نيروي
كار فلسطين را تشكيل ميدادند ،در اسرائيل كار ميكردند )B’tselem, 1999( .نيروي كار
فلسطيني به شدت به صنايع مختلف اسرائيل وابسته است .طي ساليان اخير اقتصاد اسرائيل
نيز از نيروي كار ارزان و كارگران طالب كار از غزه و كرانه غربي سود برده است .اين وضع
يك چرخه وابستگي متقابل مزمن ايجاد كرده كه در آن بازار اسرائيل مرگ و حيات اقتصاد
فلسطين را رقم ميزند .با اين حال ،وقوع جنگ خليج فارس در سال  1991ترتيبات كار را
به طور كلي تغيير داد .اسرائيل مورد حمله عراق قرار گرفت و سازمان آزاديبخش فلسطين
اين حمالت را تأييد كرد .صدام خروج از كويت را به خروج اسرائيل از سرزمينهاي اشغالي
 1967و اجراي قطعنامه  242شوراي امنيت سازمان ملل مشروط كرد .اسرائيل در واكنش
به حمايت فلسطينيها از عراق فرآيند نهادينهشده مجوز خروج عموميرا با درخواست مجوز
خروج شخصي جايگزين كرد .بنابراين ،مانع هر نوع تردد مردم غزه و كرانه باختري شد ،چون
اين امر مستلزم عبور از اسرائيل بود )The Palestinian Human Rights Monitor, 1999( .اين
اقدام در افزايش ميزان بيكاري بين فلسطينيها تأثير مستقيم داشت .به طور كلي قطع ارتباط
كارگر و كارفرما بين فلسطينيها و اسرائيل بر اقتصاد فلسطين فشاري جدي وارد ميكند.
كارگران فلسطيني بخش كوچكي از نيروي كار اسرائيل را تشكيل ميدهند .اين ميزان در اوج
خود به  6درصد كل نيروي كار اسرائيل رسيد.
هنگاميكه فلسطينيها تصميم به ترك كار در اسرائيل گرفتند ،اين رژيم از كشورهاي
ديگر از جمله آسيا و اروپاي شرقي نيروي كار جذب كرد .سياستهاي خاص حكومت اسرائيل
از جمله كاهش ماليات ،استخدام كارگران خارجي به جاي كارگران فلسطيني را به صرفهتر
كرده است .طبق آمارهاي مركز آمار اسرائيل ،كارگران خارجي در اسرائيل از  30500نفر
در سال  1994به  84000نفر در سال  1997افزايش يافتند .در حالي كه تعداد كارگران
فلسطيني از  38/300نفر در سال  1994به  26/600نفر در سال  1996كاهش يافت .عالوه
بر اين ،دستمزد و مزاياي قشرهاي مختلف كارگران خارجي به علت موقعيت حقوقي كارگران
فلسطيني ارزانتر از آنها بود .كمترين دستمزد ماهيانه كارگر خارجي در اسرائيل  2085شِ كِل
( واحد پول اسرائيلـ هر 4شِ كِل حدودا ً معادل يك دالر امريكا ) است .مجموع هزينههاي يك
كارگر خارجي براي صاحبان كار  2066شكل است ،در حالي كه كمترين هزينه يك كارگر
فلسطيني براي صاحبان كار در اسرائيل  3110شكل تمام ميشود .به اين ترتيب ،كارگران
فلسطيني به طور متوسط  1011شكل بيش از ساير كارگران خارجي هزينه دارند .بنابراين،
استخدام كارگر فلسطيني حتي زماني كه سياست محاصره برداشته ميشود ،براي صاحبان
كار توجيه اقتصادي ندارد )Brutal Effects of Closure on Palestinian Workers, 2001( .كارگران
فلسطيني كه به اين ترتيب كار خود را در اسرائيل از دست ميدهند شغل جايگزين ندارند .اين مسأله
ميزان بيكاري را در كرانه غربي و غزه بسيار افزايش ميدهد .كارگران خارجي شاغل در شهركهاي
يهودينشين نياز به ازدواج ندارند و غالباً سن آنها كمتر از  25سال است .تردد آنها در داخل فلسطين
اشغالي بسيار سهلتر است و مجوزهايشان در شرايط انسداد كامل مرزها ابطال نميشودHawley,( .
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 )1993مطابق آمارهاي دفتر مركزي آمار فلسطين ( ،)PCBSدر سه ماهه اول سال 9507 ،2000
فلسطيني در شهركهاي يهودينشين فلسطين اشغالي به كار گرفته شدند كه  8441نفر از آنان از
كرانه باختري و  1066نفر از نوار غزه بودند )The Case of Settlement Workers, 2000( .با اين حال،
دستمزد كارگران فلسطيني شاغل در شهركهاي يهودينشين بسيار كمتر از حداقلهاي قانون
كار فلسطين اشغالي و حتي فلسطينيهاي شاغل درون خط سبز است (روزانه حدود  61شكل).
( )According to the Democracy and workers Rights Center, 2000استخدام كارگران ارزانقيمت
1
فلسطيني در شهركهاي يهودينشين اقتصاد فلسطين را به شدت به اسرائيل وابسته ميكند.
شهركهاي يهودينشين دامنزننده به احساس عيني اشغال هستند كه فلسطينيها
به شدت با آن مواجهاند .يك فلسطيني در اين زمينه ميگويد« :آنها سرزمين اجدادي ما را
گرفتهاند ،حقوقمان را سلب كردهاند ،بايد براي آنها كار هم بكنيم)Hawley, 1993( ».
در  28سپتامبر  1995مقرر شد به تدريج وابستگي اقتصاد فلسطين به اسرائيل كاهش
يابد .اين تصميم بخشي از قرارداد اسلو  2بود ،اما نتوانست مرزهاي روشني ميان دو طرف
ايجاد كند و واگذاري اختيارات به حكومت خودمختار فلسطين در مناطق الف ،ب و ج چنان
پيچيده و نارسا بود كه اهداف مطرحشده در اسلو برآورده نشد و روند سازش با بنبستي جدي
مواجه شد .در اين فضا مجددا ً سيستم اعطاي مجوز اهميتي ويژه پيدا كرد .اعطاي مجوز از
طريق مقامات نظامي اسرائيلي انجام ميگرفت ،بنابراين ،ورود و خروج فلسطينيها ،ورود و
خروج هر نوع كاال به كرانه غربي و غزه و حتي آزادي تردد درون اين مناطق تحت كنترل آنها
قرار گرفت و تا به امروز اين شرايط حاكم است.
 فرآيند اعطاي مجوزاسرائيليها هيچ فرآيند دائم و مشخصي براي اعطاي مجوز در نظر نگرفتهاند و اعمال
نميكنند .آنها از طريق آزمون و خطا مفيدترين مكانيسمها از نظر خود را جستوجو ميكنند.
بنابراين ،انواع مختلف مجوز با اختيارات و آزاديهاي گوناگون صادر ميشود و اين شيوه خود
چالشهاي زيادي ايجاد ميكند .برخي مجوزها فقط براي يك شب اقامت در سرزمينهاي
اشغالي است ،برخي ديگر مستلزم بازگشت تا غروب و بعضي براي اقامت يك ماهه است .در
تعدادي از مجوزها قيد شده كه دارنده آن ميتواند فقط با وسايل نقليه مشخصي تردد كند.
عالوه بر اين ،برخي افراد به طور كلي مجاز به ورود به سرزمينهاي اشغالي نيستند؛ از جمله
مردان كمتر از چهل سال و مردان مجرد باالي چهل سال ،همه كساني كه يك بار به داليل
امنيتي دستگير يا زنداني شدهاند ،فعاالن در گروههاي مخالف اسرائيل و بستگان آنها و هر
كسي كه از طرف اسرائيل تهديدي امنيتي فرض شود )Hass,1996( .بسياري از ساكنان غزه
از اين مقررات تأثير ميپذيرند ،زيرا جمعيت اين منطقه غالباً جوان هستند و حدود يكسوم
نيز دستگير و زنداني شدهاند .از سال  1994دريافت مجوز ورود به غزه و خروج از طريق
حكومت خودگردان فلسطين انجام ميشود كه نه تنها وضعيت را بهتر نكرده بلكه اليههايي
از بوروكراسي را هم بر آن افزوده است ،زيرا حكومت خودگردان فلسطين در اين زمينه هيچ
اختياري از خود ندارد و تمام درخواستها را به مقامات اسرائيلي تحويل ميدهد و آنان در
مورد ترددها به هر شكل تصميم ميگيرند.
 .1اصطالح خط سبز به خطوط آتشبس  1949اسرائيل و دولتهاي مصر ،اردن و سوريه اشاره دارد كه در پايان جنگ
اعراب و اسرائيل در سال  1948در نظر گرفته شد .اين خط اسرائيل را نه تنها از اين كشورها بلكه از سرزمينهايي كه
در سال  1967به اشغال درآورد از جمله كرانه باختري رود اردن و غزه ،جدا ميكند .به عالوه ،اين خط نشاندهنده نفوذ
اسرائيل در زندگي شخصي فلسطينيها و اقتصاد فلسطين است.

ب) سياست محاصره
اين سياست به عنوان يك سياست امنيتي همه جامعه فلسطيني را دربرميگيرد و تحرك
و رفت و آمد همه مردم ،واردات و صادرات كاال و نيروي كار را تحت تأثير قرار ميدهد .از
اين سياست به عنوان يك سياست پيشگيرانه امنيتي و ضد تروريستي ياد ميشود .سياست
محاصره بعد از هر عمليات فلسطينيها درون سرزمينهاي اشغالي تشديد ميشود و آثار
گسترده اقتصادي و اجتماعي به دنبال دارد .اين سياست سبب جداسازي خانوادهها ،محدود
كردن دسترسي به اماكن مذهبي و به هم خوردن الگوي آموزش ملي فلسطيني انجاميده
است .رفتن به مدارس و دانشگاههاي ديگر براي اهالي غزه و كرانه باختري به شدت دشوار
شده است.
آثار اقتصادي اين سياست نيز فوقالعاده وسيع است .در پرتو اجراي اين سياست ،درآمدها
به شدت كاهش يافته ،ميزان بيكاري افزايش يافته و فقر در خانوادههاي فلسطيني رو به
فزوني است.
 ابعاد تاريخي محاصرهاولين سياست محاصره در ماده  125مقررات اضطراري سال  1945كه از قيموميت انگليس
به ارث رسيد ،آمده بود .طبق اين ماده ،ميتوان برخي مناطق كوچك فلسطيني را براي مدتي
كوتاه يا طوالني مناطق نظامي بسته اعالم كرد كه هيچ رفت و آمدي به آنها مجاز نخواهد
بود )Drake,1998( .اين سياست از آن تاريخ بحثهاي گستردهاي را برانگيخته است .عدهاي
از همان زمان معتقد به ادغام اقتصاد اسرائيل با اقتصاد فلسطين بودند و عدهاي ديگر بر
جداسازي آن دو اصرار داشتند .سرانجام طرفداران سياست ادغام به رهبري «موشه دايان»
غلبه يافتند و اين سياست اعمال شد ،به گونهاي كه هم اكنون  90درصد مبادالت فلسطين با
اسرائيل انجام ميگيرد و 40درصد نيروي كار آن در اسرائيل به كار اشتغال دارند و  25درصد
درآمد ملي فلسطين از اسرائيل به دست ميآيد.
هر چند اقتصاد دو طرف از سال  1967كه غزه و كرانه غربي تحت حكومت اسرائيل
قرار گرفتند ،به هم مرتبط شد ،اسرائيل زيرساختهاي اقتصاد ،بهداشت ،كار و  ...را در

سـياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي در سرزمينهاي اشغالي و پيامدهاي آن  /صفتاهلل قاسمي

 كارت مغناطيسي و كاربردهاي آناسرائيل در سال  1989كارت شناسايي مغناطيسي به ساكنان غزه داد .در اين كارت سوابق
و اطالعات افراد از جمله تاريخهاي دستگيري و زنداني شدن و گرايشهاي سياسي آنان
مشخص شده بود .اين كارت ساالنه تعويض و تجديد ميشود و هدف آن افزايش كنترل بر
افرادي است كه اسرائيل آنها را تهديد ميداند.
به طور خالصه سيستم اعطاي مجوز اين امكان را به اسرائيل ميدهد كه مشخص كند
چه كساني ميتوانند به داخل و خارج نوار غزه سفر كنند و چه كساني نميتوانند .اين عمل
اقدامي دفاعي است كه مكانيسم ممانعتي ويژهاي را در اختيار اسرائيل قرار ميدهد تا از
طرحريزي عمومي و آموزش يا اجراي عملياتهاي فلسطينيان داخل سرزمينهاي اشغالي
جلوگيري كند .با اين سيستم اسرائيليها ميتوانند مشخص كنند چه كسي مجاز است در
سرزمينهاي اشغالي كار كند ،اقامت داشته باشد يا مسافرت كند .به اين ترتيب ،آنها ميتوانند
تردد افراد به داخل و خارج نوار غزه و كرانه غربي رود اردن را كنترل كنند .سرانجام اينكه اين
مكانيسم موجب اعمال كنترل اقتصادي و توسعه اجتماعي بر كل جامعه فلسطين ميشود.
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كرانه باختري و غزه به وجود نياورد .در سال  1985اسحاق رابين ،وزير دفاع وقت ،اهداف
راهبردي اسرائيل را آشكارا اعالم كرد« :حكومت اسرائيل در كرانه غربي و نوار غزه توسعه
ايجاد نخواهد كرد و اجازه گسترش به كشاورزي و صنعتي كه بخواهد با اسرائيل رقابت كند،
نخواهد داد)Normand, 2000( ».
سياست حصار دائم و عام موجود ،حصارهاي داخلي و سياست اعطاي مجوز اهداف
اعالمشده رابين را تضمين كرده است .اين سياست يكي از عوامل اصلي تضعيف اقتصاد
فلسطين و محدود ساختن فعاليتهاي اقتصادي در فلسطين شناخته ميشود .با امضاي
توافقات اسلو در سال  1993بحث مربوط به محاصره و وابستگي اقتصادي به ويژه جداسازي
اقتصادي طرفين به جاي ادغام مجددا ً مطرح شد .عدهاي از كارشناسان از ادغام اقتصادي
طرفداري ميكردند و عدهاي ديگر طرفدار جداسازي اقتصادي بودند و استدالل ميكردند ادغام
اقتصادي و وابستگي شديد به اسرائيل در گذشته به تخريب اقتصاد فلسطيني انجاميد.
ديدگاه اخير مورد تأكيد سياست ايجاد حصار بود و داليل اقتصادي داشت و بر آن بود كه
صلح درازمدت ممكن نخواهد بود.
در اينجا سياست حصار اعمالشده از سال  1991مورد برررسي قرار ميگيرد كه طي
آن سياست عمومي خروج اعمال شد .اين سياست هنوز هم به عنوان سياستي امنيتي اجرا
ميشود.
ـ انواع مختلف سياست محاصره اعمالشده از سال 1991
سه نوع سياست محاصره عمومي ،داخلي و فراگير وجود دارد.
سياست محاصره عام بر محدوديت اعمالشده بر هر نوع سفر در داخل كرانه غربي و غزه
و بين آن دو بخش فلسطين و بين آنها با سرزمينهاي اشغالي  1948داللت دارد .سياست
ي به صورت مداوم اعمال ميشود و سياست اعطاي مجوز نشأتگرفته از اين
محاصره عموم 
سياست است .با الغاي سياست عام مجوز خروج در سال  ،1991سياست محاصره دائم
آغاز شد .اين سياست در  30مارس  1993در واكنش به كشته شدن  9غيرنظامي و 6
نظامياسرائيلي به اوج خود رسيد و اسرائيل محاصرهاي عام را بر نوار غزه و كرانه باختري
اعمال كرد )Usher, 1993( .اسرائيل براي اجراي سياست محاصره ايستگاههاي ايست و بازرسي
را در سراسر خط سبز ،بين كرانه غربي و شرق بيتالمقدس و بين كرانه غربي و غزه ،داير
كرد .براي هر نوع سفر مجوز الزم بود ،اما ايستگاههاي ايست و بازرسي نظم خاصي نداشتند و
ورود پنهان به سرزمينهاي اشغالي و خروج از آن امكانپذير بود .براي جلوگيري از اين كار،
پليس اسرائيل تالش كرد كساني را كه بدون مجوز به سرزمينهاي اشغالي تردد ميكنند،
ي براي اين افراد جرايم سختي در نظر گرفتند)Hass, 2002( .
دستگير كند و دادگاههاي نظام 
در اشاره به اعمال اين نوع محاصره رابين در كنست اعالم كرد كه اين شيوه نميتواند راهحلي
دائمباشد .با اين حال گفت« :اين اقدام تأثير رواني ژرفي بر افراد تحت محاصره خواهد داشت.
اين سياست حيلههاي آنان (مردم فلسطين) را مبني بر اينكه عملياتهايشان موجب ترك
سرزمينها از سوي ما بدون امضاي توافق و ترتيبات خاص خواهد شد ،برمال كرد .آنها بايد
بدانند كه بدون مذاكره هيچ چيزي به دست نخواهند آورد)Jerusalem Post, 1993( ».
نوع دوم ،محاصره داخلي است كه مانع سفر فلسطينيهاي ساكن كرانه باختري به قدس
شرقي حتي با مجوز معتبر ميشود و در عين حال ،مانع سفر ساكنان قدس شرقي به غزه و
كرانه باختري ميگردد .از آنجا كه غزه از كرانه غربي منفك است ،كسي نميتواند وارد غزه

ـ تأثير سياست محاصره بر آموزش و اقتصاد
سياست محاصره آثار گستردهاي بر جامعه فلسطيني و نوع زندگي مردم بر جاي ميگذارد.
رابطه ميان محاصره و اقتصاد فلسطين بيش از همه آشكار بوده و مورد مطالعه قرار گرفته
است .محاصره آموزش را نيز به شدت تحت تأثير قرار داده و برخي پيامدهاي هويتي براي
فلسطينيها به بار آورده است .بيشتر اماكن مذهبي مسلمانان و مسيحيان در بيتالمقدس
قرار دارد و ممانعت از دسترسي به اين اماكن به هويت مذهبي آنها آسيب ميزند.
«امير ه هاس» ،نويسنده اسرائيلي ،بر آن است كه محدوديت آزادي سفر و حقوق مذهبي
تنها پيامد سيستم اعطاي مجوز و محاصره نيست .به اعتقاد او ،اين سيستم به شكلگيري
يك طبقه اجتماعي جديد انجاميده است .همه جامعه با مسأله چگونگي دستيابي به مجوز
سفر ،اعتبار مجوز به لحاظ زماني و وسعت سرزمين مجاز براي سفر و ساير امتيازات مجوزها
درگيرند.
اميرههاس ميگويد دومين نتيجه مهم اين سياستها به هدر رفتن عمري است كه دوباره
به دست نميآيد .زمان زيادي براي پر كردن فرمها ،تهيه اسناد و مدارك الزم ،ايستادن در
صف ،تلفنهاي زياد براي هماهنگيها ،خود سفر به سبب كنترلهاي طوالني و سخت در
مراكز ايست و بازرسي تلف ميشود )Hass, 2002( .در داخل كرانه باختري به طور ميانگين
براي يك كيلومتر سفر حدود نيم ساعت وقت الزم است .اين وضع همچنين باعث ميشود كه
فلسطينيها از برنامهريزي براي زندگي عاجز شوند.
سياست محصور كردن با سيستم اعطاي مجوز ارتباط نزديكي دارد .اسرائيليها اين
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يا از آن خارج شود .محاصره داخلي معموالً پس از عملياتهاي شهادتطلبانه يا هنگامي كه
اسرائيليها اطالعات موثقي از احتمال عملياتي قريب الوقوع از سوي فلسطينيها در اختيار
دارند ،به منظور جلوگيري از آن اعمال ميشود .اين سياست همچنين در مناسبتهاي ويژه
اسرائيلي يا فلسطيني مثل روز قدس اعمال ميگردد.
سومين سياست ،محاصره فراگير براي جلوگيري از هر نوع تحركي است و نوعي كنترل
جمعيت فلسطيني به حساب ميآيد كه معموالً پس از عملياتهاي شهادتطلبانه اجرا
ميشود .اين سياست روستاهاي فلسطيني را از يكديگر جدا ميكند و گاهي با قطع عبور و
مرور در يك شهر يا همه جمعيت فلسطيني همراه است .اين سياست همچنين مانع ورود
و خروج در مرزهاي اردن و مصر ميشود و گروههاي فلسطيني را در كانتونهاي مجزايي
تحت كنترل اسرائيل قرار ميدهد .تعداد روزهايي كه غزه و كرانه باختري تحت محاصره
داخلي يا فراگير قرار ميگيرند ،بسته به گزارشها و منابع متفاوت است .اين وضعيت تأكيد
دارد كه تعداد روزهاي محاصره طبق دستور كارهاي سياسي و به دست رهبران اسرائيل
تعيين ميشود .مثالي از اين سياست براي فهم توسعه گستره آن مفيد خواهد بود .تعداد
روزهاي محاصره همواره رو به فزوني است و هيچگاه كاسته نشده است .گزارشهاي حكومت
خودگردان فلسطين نشان ميدهد كه طي سه سال نخست انتفاضه اول از دسامبر 1987
تا  ،1991روزهاي محاصره هر سال فقط  18روز در كرانه غربي و  16روز در نوار غزه بوده
است .از آغاز جنگ خليج فارس تا امضاي توافقات اسلو در  ،1993محاصره كرانه باختري در
سال  48روز و نوار غزه  90روز بوده است )The Palestinian Human Rights Monitor, 1999( .از
سال  1993تا  329 ،1996روز اين دو منطقه در محاصره كامل بودهاند كه يكچهارم تعداد
روزهاي يادشده محاصره فراگير بوده است)Roy, 2000( .
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ت در چارچوب
سياست را نوعي سياست تنبيهي با آثار ممانعتي ميدانند .هر دو سياس 
سياست عمومي بازدارندگي اعمال ميشوند ،بنابراين ،نوعي سياست تنبيه جمعي به شمار
ميروند .سياست محصور كردن در عمل به معني ايجاد موانعي براي جداسازي نوار غزه و
كرانه غربي از سرزمينهاي اشغالي اصلي است .نظر به اينكه غزه و كرانه غربي مرز مشترك
ندارند ،محصور كردن هر نوع سفر به اين دو بخش ،بر هر دو تأثير ميگذارد .بسته به نوع
محصور كردن ،اين سياست عموماً به توقف يا اعمال محدوديت جدي در حركت كاال و انسان
در اين سرزمينها ميانجامد.
سياست اعطاي مجوز و سياست محصور كردن انشعابهاي گستردهاي در جامعه فلسطيني
ايجاد كرده و تأثير سياسي ،اجتماعي و اقتصادي آنها در جامعه فلسطيني بسيار جدي است.
ج) اخراج مبارزين
اخراج به طور معمول سياستي امنيتي محسوب نميشود ،بلكه از سياستهاي عمومي ضد
مهاجرتي است كه در همه كشورها به كار ميرود .طي انتفاضه اول ،سياست اخراج فلسطينيها
بسيار استفاده شد .اخراج عمومي دسامبر  1992در اين زمينه از اهميتي خاص برخوردار
ي سازمان ملل را مبني بر لزوم
است .اين اقدام اسرائيل قطعنامه شماره  799مجمع عموم 
بازگشت اخراجشدگان به دنبال داشت.
بر اساس گزارشهاي سازمان حقوق بشر اسرائيل (بتسلم) ،طي انتفاضه اول در سال
 8 ،1987نفر ،در سال  32 ،1988نفر و در سال  40 ،1991نفر اخراج شدند .در سال 1992
اسرائيل به اخراج  415فعال اسالمگرا مبادرت كرد )B> tselem, 2007( .اشاره به مشخصات
برخي افراد اخراجشده در اين سالها خالي از لطف نيست .آقايان فتحي شقاقي و عبدالعزيز
عوده ،دو تن از رهبران اصلي جهاد اسالمي،در ژانوي ه  1988از غزه به لبنان رانده شدندeR ( .
 )khess, 1995اخراجشدگان سال  4 ،1991تن از رهبران حماس به نامهاي فاضل خالد ،زعبود
الزهار (برادر محمود الزهار) ،مصطفي يوسف عبداهلل ليداوي و مصطفي احمد محمد بودند
كه از غزه به لبنان تبعيد شدند .آخرين اخراجشده در اين سالها عماد خالد نامق العلمياز
نزديكان شيخ احمد ياسين بود.
در ماههاي پاياني سال 1992كه انتفاضه اول وارد پنجمين سال خود ميشد ،چند عمليات
مبارزان فلسطيني عليه نيروهاي نظامي اسرائيل موجب شد كه اسحاق رابين ،نخستوزير
وقت ،دستور دهد  415تن از رهبران فلسطيني براي دو سال به منطقه مرجع الظهور در
جنوب لبنان كه در آن هنگام تحت اشغال اين رژيم بود ،تبعيد شوند .اسرائيل تحت فشارهاي
بينالمللي ابتدا اين مدت را به يك سال تقليل داد و در نهايت در  9سپتامبر  1993جز  8نفر
از تبعيديها كه در لبنان باقي ماندند ،همه آنان به كرانه باختري و غزه بازگشتند.
در ابتدا هدف اصلي از اخراج رهبران دور كردن رهبري گروههاي مبارز از بدنه بود به اين
اميد كه مابقي اين سازمانها نيز به تدريج از ميان بروند .اما در سال  1992اسرائيل به اضطرار
و براي توقف موقت عملياتهاي مبارزان فلسطيني به اين اقدام دست زد.
بحثهاي زيادي درباره كارايي اين اقدامات وجود دارد .بسياري متقعدند كه اين سياست،
به ويژه تبعيد رهبران در سال  ،1992توجه بينالمللي را به مسأله فلسطين جلب كرد و
فلسطينيها توانستند خود را در سطح جهاني مطرح سازند و داخل فلسطين نيز تبعيديها
به قهرمانان و رهبران مؤثر تبديل شدند.
سياست تبعيد فردي و جمعي اقدامي تنبيهي است كه در چارچوب اصول بازدارندگي

افراد انجام ميشود .از آنجا كه اين سياست داراي پيامدهاي جدي است ،پس از امضاي
توافقنامههاي اسلو چندان مورد استفاده نبوده است.
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د) تخريب منازل
به لحاظ تاريخي ،اين سياست به دوران قيموميت انگليس و مقررات وضعيت اضطراري 1945
بازميگردد )Jerusalem Post, 1998( .در آن هنگام سياست تخريب براي مقابله با حركتهاي
مسلحانه فلسطينيها به كار ميرفت .پس از اشغال كرانه غربي و غزه در سال  ،1967اين
سياست در مقابل مخالفتهاي عمومي به كار گرفته ميشد و حكومتهاي اسرائيل از سال
 1967از آن بهرهبرداري كردهاند .سياست تخريب منازل از آغاز انتفاضه اول در سال 1987
به طور گسترده عليه مبارزان فلسطيني و خانوادههايي به كار ميرود كه در مبارزات مسلحانه
عليه اسرائيل دخالت دارند .سياست اسرائيل در ارتباط با تخريب منازل به سه شكل توجيه
ميشود :اول ،برخي از منازل بدون مجوز ساخته شدهاند .دوم ،برخي منازل و تأسيسات
فلسطيني مانع اجراي سياستهاي امنيتي و اقدامات ارتش هستند و بايد تخريب شوند.
به اين بهانه بسياري از منازل و تأسيسات فلسطيني كه نزديك شهركهاي يهودينشين يا
پادگانها و مراكز نظاميقرار دارند يا تردد در شبكه جادهاي مورد استفاده ارتش و نيروهاي
امنيتي را دچار اخالل ميكنند ،به وسيله ارتش اسرائيل تخريب ميشوند .سوم ،امروز منازل
برخي مبارزان فلسطيني به داليل گوناگون (منازل خانوادههايي كه فرزندانشان عمليات
استشهادي انجام دادهاند ،منازل كساني كه به مبارزان كمك ميكنند و )...براي اعمال فشار
به آنها و خانوادههايشان تخريب ميشود .مهمترين هدف اسرائيل از تخريب منازل ضربه زدن
به گروههاي مبارز فلسطيني از طريق فشار به اعضاي خانواده آنها و تأمين امنيت شهركهاي
يهودينشين است .اين اقدام به عنوان عاملي بازدارنده براي انجام عملياتهاي استشهادي
نيز به كار ميرود.
ارزش منزل براي فلسطينيها در سايه فقر و رشد  3/7درصدي جمعيت بسيار باالست.
مشكالت اقتصادي و دشواريهاي گرفتن مجوز احداث بنا موجب شده است كه جمعيت
بااليي درون يك منزل فلسطيني زندگي كنند .با اين مالحظات ،اهميت اين سياست امنيتي
اسرائيل آشكارتر ميشود)Palestinion Centerl Bureau of Statistics( .
تخريب منزل عالوه بر تأثيرات فيزيكي ،آثار رواني زيادي بر فرد ،خانواده و كل جامعه
ميگذارد .اين احساس عميق در ترك اجباري منازل در سالهاي  1948و  1967ريشه
دارد .مردم امروز فلسطين همواره روي زميني كاركردهاند كه اغلب مالك رسميآن ديگران
(انگليسيهاي استعمارگر يا يهوديان اشغالگر) بودهاند .بنابراين آنها ارتباط خاصي با زمين
دارند .پژواك «يوم النكبه» كه حاصل جنگ  1948بود ،همچنان در فضاي فكري فلسطينيها
شنيده ميشود .اين حس ميان فلسطينيها اهميت مالكيت منزل را دو چندان ميكند و
به لحاظ نمادين نشاندهنده ماندگاري ،ايستادگي و ادامه بقاست .اين وقايع تاريخي به
كشاكشهاي امروز براي ايجاد يك دولت مستقل فلسطيني معنا ميبخشد .به اين داليل
منزل براي مردم فلسطين مفهومي ويژه دارد و تخريب آن تنبيهي فوقالعاده به شمار ميرود.
انعكاس اين اهميت در اين مثال فلسطيني قابل درك است« :وقتي يك فلسطيني ميخواهد
بدترين نفرين را در حق ديگري كند ،ميگويد« :يخرب بيتك( ».خانهات خراب شود).
( )Amayreh, 1996اسرائيليها با درك اهميت منزل در روانشناسي اجتماعي فلسطينيها در
مبارزه با آنها با قساوت تمام از اين شيوه بهرهبرداري ميكنند.
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سياست امنيتي تحريب منازل در چارچوب سياستهاي شهركسازي انجام ميگيرد كه
ي ممانعتي و بخشي از اصول بازدارندگي عمومي است .تخريب منازل به داليل فرهنگي
اقدام 
و با توجه به جايگاهي كه منزل نزد خانوادههاي فلسطيني دارد ،همچنين فقر عمومي و
مشكالت شديد گرفتن مجوز ساخت ،اقداميسختگيرانه عليه فلسطينيهاست.
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ه) كشتارهاي هدفمند
سالها قبل «هاگانا» فلسطينيها را به منظور ترور شناسايي ميكرد .اين سازمان از درون
گروههاي ويژهاي مانند هاشومر ،ميستا آراوين و اشترن پديد آمد .اعضاي اين گروهها لباسهاي
عربي به تن ميكردند ،زبان عربي ميدانستند و به سبب زندگي در كنار مردم مسلمان و عرب
فلسطيني با فرهنگ و عقايد آنان به خوبي آشنا بودند و ميتوانستند به راحتي به جمعآوري
اطالعات از رهبران فلسطيني ضد صهيونيست بپردازند .روشهاي آنان نوعي جنگ پنهان را
شكل ميداد و كشتارهاي هدفمند نيز جزئي از اقدامات آنها بود )Blac, 1997( .پس از آن «امان»،
اطالعات نظاميارتش رژيم صهيونيستي و موساد دهها و بلكه صدها ترور هدفمند را «داخل
و خارج» فلسطين اشغالي انجام دادند .يكي از معروفترين عمليات كشتار هدفمند در سال
 1972به دنبال عمليات فلسطينيها در المپيك مونيخ انجام شد .اسرائيليها تصميم گرفتند
همه افرادي را كه در طراحي و اجراي اين عمليات دست داشتند ،به قتل برسانند .بدين منظور
گروهي حرفهاي به نام «كيدون» تشكيل شد )Silke, 2003( .دستكم  9تن از افراد دخيل در
عمليات مونيخ طي 10ماه بعد از عمليات به قتل رسيدند .در پي عملياتي استشهادي در تلآويو
در اكتبر  ،1994اسحاق رابين اعالم كرد« :به نيروهاي امنيتي دستور دادهام ترتيبدهندگان
چنين عملياتهايي را حذف كنند .بايد اين افراد را تعقيب و دستگير كنيم يا به قتل برسانيم».
( )Ganor,2007:122نمونهاي از كشتارهاي هدفمند در خارج از فلسطين اشغالي ترور خليل الوزير
(ابو جهاد) در آوريل  1988در تونس است كه موساد اجرا كرد .در اكتبر  1995موساد فتحي
ي را در مالت به شهادت رساند .پس از آن يحيي عياش ،مغز
شقاقي ،رهبر گروه جهاد اسالم 
ي حماس در  ،1996توسط نيروهاي «شين بث» هدف قرار گرفت و
متفكر عملياتهاي نظام 
به شهادت رسيد .اسرائيل در  25سپتامبر  1997يك عمليات ناموفق ترور عليه خالد مشعل در
اردن اجرا كرد .در سالهاي اخير شيخ احمد ياسين ،رهبر معنوي حماس ،عبدالعزي ز رنتيسي و
اسماعيل ابوشنب ،دو تن از رهبران عاليرتبه حماس ،و محمود المبحوح ،از بزرگان اين جنبش،
به دست نيروهاي نظاميو امنيتي اسرائيل به شهادت رسيدند.
«كشتار هدفمند» همانند برخي اصطالحات ديگر ،فارغ از ارزشگذاري نيست .اسرائيليها
به اين اقدام خود «ضربه به اهداف فلسطيني ،خنثيسازي يا حذف تهديد» ميگويند.
كشتارهاي هدفمند در گذشته «عمليات پيشگيرانه»« ،جلوگيري» و اخيرا ً «دفاع فعال از
خويشتن» ناميده شده است .اسرائيليها ميگويند اين اقدامات عمليات ضد تروريستي است،
در حالي كه اين اقدامات آشكارا ترورهايي ناجوانمردانه هستند و سازمانهاي حقوق بشر دنيا
آنها را كشتارهاي بدون محاكمه و تجاوز آشكار به حقوق بشر و اقدامات غيرقانوني ميدانند.
كشتارهاي هدفمند از چند جهت مورد بحث قرار گرفته است :نخست اينكه اين كشتارها
از ديدگاه اخالقي محكوم است و دولت را در مقام قاضي ،هيأت منصفه و مجازاتكننده
قرار ميدهد و براي متهم هيچ نوع امكان دفاع از خود باقي نميگذارد .عالوه بر اين ،كشتار
هدفمند اصول جوامع دموكراتيك را فاقد معني ميسازد .كشتارهاي هدفمند عدم اطمينان را
دامن ميزند و نياز اساسي جامعه به امنيت در زندگي روزمره را ناديده ميگيرد.

و) توقيفهاي اداري
توقيف اداري چنين تعريف شده است« :بازداشت فرد بدون اتهام يا محاكمه طبق دستوري
اجرايي )Fox, 1992( ».در اين نوع بازداشتها هيچ اتهامي به فرد بازداشتشده وارد نيست
و قصد محاكمه وي وجود ندارد .اين عمليات غالباً پس از يك عمليات توسط فلسطينيها
انجام ميگيرد و افراد بيشماري دستگير ميشوند تا مرتكبين عمليات شناسايي شوند .پس
از عمليات «افوال» در  ،1994اسرائيل  362عضو حماس را دستگير كرد؛ بعد از چند عمليات
استشهادي در  ،1996هزار فلسطيني دستگير شدند؛ بعد از عمليات استشهادي در قدس در
سپتامبر  500 ،1997نفر دستگير شدند .عالوه بر اين ،طي سال  1200 ،1998فلسطيني
دستگير و روانه زندان شدند.
ً
اسرائيليها بازداشت اداري را صرفا اقدامي امنيتي ميدانند كه نظم عمومي و امنيت را
با توقيف شخص مظنون ارتقا ميبخشد .اما بازداشتشدگان مشكالت بسياري را متحمل
ميشوند )B’tselem, 1997( .بنا به گفته «واي كاهان» ،بازداشت اداري براي اعمال تنبيه
به علت عملي در گذشته نيست ،بلكه اقدامي براي بازداشتن از خطري است كه پيشبيني
ميشود فرد در آينده داشته باشد)Ibid( .
در حقيقت ،اصليترين دليل بازداشت اداري احساس خطري است كه اسرائيليها از
حضور فرد در جامعه ميكنند و با بازداشت ميخواهند وي را از جامعه دور نگه دارند .در اين
ارتباط اسرائيليها به حقوق و آزاديهاي فرد اهميتي نميدهند.
به لحاظ تاريخي اين اقدام پس از  1967آغاز شد و همچنان ادامه دارد و در هر مرحله
عدهاي از فلسطينيها بدون دليل در بازداشت به سر بردهاند .گفته ميشود طي انتفاضه اول
 18هزار فلسطيني بازداشت اداري شدند )Al- Haq,1990( .اسرائيل در انتفاضه االقصي نيز از
اين روش بارها در حدي گسترده استفاده كرد.
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دوم ،كشتارهاي هدفمند به داليل عيني و عملي مورد سؤال است .براي مثال ،نتيجه
كشتار هدفمند ،صرف نظر از اينكه موفقيتآميز باشد يا ناموفق ،غيرقابل پيشبيني است.
حتي اگر اين اقدام سبب كشتن بيگناهان نشود ،به آيين مذهبي تشييع جنازه و اطالق شهيد
به كشتهشده و دامن زدن به حس انتقامجويي خواهد انجاميد .كشتار هدفمند از نگاه بشري
نيز مورد چالش است ،به اين معني كه چرا بايد جان يك انسان را به هر دليل گرفت.
كشتارهاي هدفمند از همان آغازين روزهاي شكلگيري اسرائيل به عنوان اقدامي تنبيهي
در مورد افراد مظنون به دست داشتن در قتل اسرائيليها به اجرا درميآمد و بعدها هم
اسرائيل اين شيوه را در قبال مبارزان فلسطيني به كار بست .اين روش از ابعاد مختلف
غيرقابل توجيه است :نخست اينكه مرز ميان ترور افراد دخيل در عمليات عليه اسرائيل و
افراد مبارز سياسي روشن نيست .دوم ،اين روش به وسيله كميتهاي امنيتي اجرا ميشود كه
همزمان هم نيروي امنيتي است ،هم قاضي و هم هيأت منصفه ،و متهم هيچ نوع امكان دفاع
از خود ندارد و نميتواند كميته را وادار به پاسخگويي در قبال اقدامات خود كند .سوم ،كشتار
هدفمند براي كاستن از آسيب به مردم عادي نيازمند اطالعات دقيق و معتبر است كه خود
نقطه ضعف اين اقدام به شمار ميرود.
سياست كشتار هدفمند اقدامي هجومي است كه ماهيت پيشگيرانه دارد .اين اقدام در
چارچوب سياست بازدارندگي فردي معنا مييابد و هدف آن انهدام توانايي تاكتيكي حماس
و جهاد اسالمياست.
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ز) بازجويي و شكنجه
در بررسيهاي آكادميك جنگهاي شورشي بر اطالعات جاري و دقيق تأكيد بيشتري ميشود.
به همين دليل ،روشهاي بازجويي براي كسب اطالعات بسيار مهم است .در اينجاست كه
اسرائيليها انواع فشارهاي رواني ،فيزيكي و شكنجه را عليه فلسطينيها روا ميدارند تا
اطالعات الزم را به دست آورند .بنا بر گزارشهاي سازمانهاي مدافع حقوق بشر ،بازجويان در
بازداشتهاي اداري از قدرت مطلق برخوردارند.
بتسلم ،سازمان حقوق بشر اسرائيلي ،بر آن است كه نيروهاي امنيتي اسرائيل ساالنه از
حدود  1000تا  1500فلسطيني بازجويي ميكنند 85 .درصد بازجوييها با استفاده از انواع
شكنجه انجام ميشود)www.btslem.org( .
بر اساس شواهدي كه همين سازمان جمعآوري كرده است ،شكنجه در بازجوييها براي
سه هدف اصلي دنبال ميشود :اول ،تالش براي خنثيسازي عمليات فلسطينيها به ويژه
وقتي محدوديت زمان مطرح است .دوم ،گرفتن اعترافات مكتوب به عنوان مدرك براي ارائه
به دادگاههاي نظامي؛ گاهي اين اعترافنامهها تنها مدرك دادگاه است .بازداشتيها كه اغلب
تحت فشارهاي شديد قرار دارند ،تالش ميكنند خود را بيگناه جلوه دهند و عليه ديگران
اطالعات دهند .از آنجا كه در برخي موارد مدرك ديگري وجود ندارد ،اين اعترافات ارزش
بسياري دارد.
سوم ،بنابر گزارشهاي بتسلم ،نيروهاي امنيتي اسرائيل گاه افراد بيگناه را شكنجه
ميكنند تا مجبور به همكاري با آنها شوند)Hockstader,www.washingtonpost.com( .
اين سياست امنيتي با هدف كسب اطالعات از عملياتهاي آتي و توانمنديهاي سازمانهاي
مبارز فلسطيني انجام ميگيرد .حدود شكنجه و آزار جسميو روحي طي بازجوييها نامحدود
و نامعين است.
ح) جداسازي و ايجاد ديوار حائل
اصطالح ديوار حائل در قاموس روابط اسرائيلـ فلسطين به معني مانعي فيزيكي است كه در
مكانهاي مختلف اشكال متفاوتي دارد .در جاهايي كه مراكز جمعيتي يهودي و فلسطيني
نزديك يكديگرند ،ديوار بتني بلندي است كه نه تنها مانع عبور مبارزان فلسطيني سرزمينهاي
اشغالي ميشود ،بلكه حفاظي در مقابل آتش سالحهاي سبك است .در جاهاي ديگر ديواري
الكترونيكي ايجاد شده است.
ايده ايجاد ديوار حائل براي جداسازي اسرائيليها از فلسطينيها في نفسه نوعي اعتراف به
شكست تلقي ميشود و نشان ميدهد كه اسرائيل نميتواند مبارزات مردم فلسطين را متوقف
سازد .به عالوه ،ساخت اين ديوار بيانگر پايان روند سازش و عدم حصول نتيجه و دست نيافتن
اسرائيل به راهحل مد نظر است .اسرائيل ايجاد ديوار حائل را اقدام دفاعي قلمداد ميكند كه
هدف از آن ممانعت از ورود مبارزان فلسطيني به داخل سرزمينهاي اشغالي تحت كنترل است.
عالوه بر اين ،اسرائيل تأكيد ميكند كه اين اقداميموقت است و نبايد مرز دائم ميان اسرائيل
و دولت آتي فلسطين تلقي شود .اين دقيقاً همان نكتهاي است كه فلسطينيها از آن بيم دارند.
ديوار حائل عالوه بر كاركرد دفاعي ،كاركردهاي ديگري هم براي اسرائيليها دارد .اين ديوار
بخشي از سياست مربوط به شهركهاي يهودينشين است كه از اسرائيل به عنوان دولتي يهودي
حفاظت خواهد كرد .اين ديوار همچنين تأكيدي بر راهحل دو دولتي است .ديوار حائل آزادي
تحرك فلسطينيها را به مخاطره مياندازد ،توسعه اقتصادي فلسطين را تحت تأثير قرار ميدهد

و روابط خانوادگي را در پرتو از دست دادن سرزمين تضعيف ميكند.

()Nofal, 2002

الف) ارزيابي بر مبناي شاخصهاي كمي
در اين شيوه ارزيابي ،فقط تعداد تلفات اسرائيليها را بررسي و اين تلفات را در دو انتفاضه
مقايسه كردهايم .آمارها نيز برگرفته از دادههاي موجود در سايت MIPT Terrorism
 Knowledgebase,www.tkb.orgاست كه از بخش كرونولوژي تروريسم در مؤسسه رند 1به
دست آمده است.
آمارها نشان ميدهد طي سالهاي مذاكرات سازش ( 1994تا  )1998تعداد تلفات اسرائيل
 20تا  24نفر بوده است .در سالهاي انتفاضه االقصي ميزان تلفات يكباره باال رفت .در اوج اين
سالها در سال  2002تلفات اسرائيل  108نفر و در سال  414 ،2006نفر بوده است.
سطح خشونت در دوران انتفاضه االقصي در مقايسه با انتفاضه اول ()1993 – 1987
بسيار باالتر بود .در دوران انتفاضه اول به طور متوسط ساليانه  22اسرائيلي و در كل  154نفر
از آنان كشته شدند؛ در حالي كه طي انتفاضه االقصي از سال  2000تا  803 ،2006اسرائيلي
1 . RAND
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نتيجهگيري :ارزيابي ميزان كارآمدي اين سياستها
برخالف جنگهاي متعارف ،جنگهاي امنيتي و مبارزه عليه جنبشهاي آزاديبخش نميتوانند
پيروزي سريع و قاطع به دنبال داشته باشند .بنابراين سؤال از كارآمدي اين سياستها تا
حدي اشتباه و چالشانگيز است .گاهي اين اقدامات موجب كاهش عمليات فلسطينيها شده
است ،اما در مراحل بعد مجددا ً فلسطينيها توانستهاند تاكتيك جديدي خلق كنند و كميت
و كيفيت عملياتهاي خود را ارتقا بخشند.
از طرف ديگر گاهي به علت اين سياستها حجم تلفات عملياتها كاهش يافته و
سؤالهايي در مورد كارآيي و مشروعيت عملياتهاي نظاميبراي دستيابي به اهداف سياسي
مطرح شده است ،با اين حال ،تعداد عمليات و حجم آنها كه صرفاً شاخصهايي كمي براي
سنجش كارآيي اين روشها هستند به رغم مفيد بودن ،ناكافي هستند .به اين دليل با استفاده
از دو نوع شاخصهاي كميو كيفي كارآمدي اين سياستها را مورد ارزيابي قرار ميدهيم.
معيارهاي كميزيادي براي سنجش كارآيي يك سياست امنيتي وجود دارد .از جمله اين
معيارها كاهش ظرفيت عملياتي سازمان يا گروه مد نظر است كه در چند شاخص ميتوان
آن را ارائه كرد :آزادي تحرك ،سازماندهي خوب ،ظرفيت بازيابي خود پس از حذف شدن و
از دست رفتن يك رهبر ،توانمندي جذب و آموزش اعضاي جديد ،چگونگي مقابله با اقدامات
ضد چريكي و دستيابي به منابع مالي و سالح .البته تضعيف هر يك از اين توانمنديها در
درازمدت بر بخشهاي ديگر تأثير ميگذارد.
عالوه بر اين شاخصهاي كمي ميتوان به چندين شاخص كيفي اشاره كرد .از جمله
روحيات مردم هدف در مقابل عملياتهاي جنبش ،روش تصميمگيري سازمان مبارز
براي تغيير تاكتيك و راهبرد ،روش تصميمگيري در زمينه ايجاد تغيير در اهداف ،تمايل
به استفاده از روشهاي غيرنظامي ،انگيزه و درجه حمايت از سازمان مبارز و روحيات
اعضاي آن.
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كشته شدند كه متوسط ساليانه كشتهشدگان  115نفر است.
اين آمارها نشان ميدهد كه سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي كارآمدي چنداني
نداشته و در مقايسه با دورانهاي قبل از آن كارآيي كمتري داشته است .اين سياستها
نتوانسته است در درازمدت قابليت عملياتي گروههاي مبارز فلسطيني را از بين ببرد؛ به ويژه
عمليات استشهادي را متوقف سازد.
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ب) ارزيابي بر مبناي شاخصهاي كيفي
با توجه به ماهيت اين شاخصها ،كمي كردن آنها تا اندازهاي دشوار است .براي آزمون
كارآمدي سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي در اينجا سه شاخص كيفي زير مورد بررسي
قرار ميگيرد.
ـ تصميم مبارزان فلسطيني به تغيير تاكتيك
يكي از روشهاي ارزيابي سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي بررسي تغييرات دستور
كار عملياتي گروههاي هدف است .تغيير تاكتيك ممكن است به داليل دروني يا بيروني
باشد .نمونه داليل دروني تغيير جهت سياسي است كه معموالً در گروهها اتفاق ميافتد.
ممكن است اعضاي يك گروه به اين نتيجه برسند كه نيل به اهداف نياز به تغيير
تاكتيك دارد .اين تغيير ميتواند ميزان خشونت را در تاكتيكهاي گروه افزايش يا
كاهش دهد .داليل بيروني ممكن است در نتيجه تغييري محيطي ،آتشبس دوجانبه با
دشمن ،تغيير ظرفيت عملياتي گروه يا تغيير در گرايش جمعيت محلي حاصل شود كه
گروه نمايندگي آن را دارد .براي مثال ،تاكتيك اصلي حماس حمالت مسلحانه بود ،اما
در سال  1994عمليات استشهادي محوريت پيدا كرد .اين نشان ميدهد كه يا حماس
در سالهاي  1991تا  1994قصد انجام عمليات استشهادي نداشته يا سياستهاي
امنيتي رژيم صهيونيستي در كنترل عمليات استشهادي كارآمدتر و در كنترل حمالت
مسلحانه ناكارآمد بوده است .همانگونه كه ميدانيم ،عمليات ربايش به ساختارهاي
پيچيدهتر نياز دارد و به طور كلي حماس در سالهاي  1992تا  1994عمليات ربايش
را در دستور كار خود قرار داده بود ،اما اين گروه در سالهاي  2001تا  2005اين
تاكتيك را كنار گذاشت .ربايش در حقيقت براي تأمين جاني زندانيان فلسطيني انجام
ميشد و به نظر ميرسد حماس اين هدف را به روشهاي ديگر تأمين كرده است .به
كارگيري حمالت مسلحانه بسيار اندك بود ،اما اين تاكتيك با وقوع انتفاضه االقصي
مورد استفاده بسيار قرار گرفت .اين نشان ميدهد كه عمليات مسلحانه به عنوان يك
تاكتيك موفق بوده است .عالوه بر اين ،تغيير تاكتيكها نشاندهنده قابليتهاي حماس
و دشواريهاي سياستگذاران امنيتي اسرائيل است.
ـ دگرگوني صحنه منازعه
يكي از اهداف سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي دور كردن هر چه بيشتر منازعه از
پيرامون خود است .با اين اقدام اسرائيل به دو هدف دست مييابد :اول ،كاهش ميزان
تلفات عملياتها؛ دوم ،كاهش تأثير رواني عملياتهاي مبارزان فلسطيني.
انجام عمليات درون جمعيت يهودي موجب ميشود كه اسرائيل تحت فشار مردم
به فلسطينيها امتياز دهد .به منظور ارزيابي سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي در

ـ مبارزه براي تسخير قلبها و مغزها
حمايت مردمي براي گروههاي مبارز از اهميتي ويژه برخوردار است .اين نوع حمايت
براي اجراي سياستهاي امنيتي طوالنيمدت نيز اهميت دارد .نيروهاي امنيتي
ميتوانند در جبهه نظامي پيروز باشند ،ولي اگر شهروندان دولت درگير در عمليات
شورشي از استفاده از وسايل نقليه عمومي واهمه داشته باشند يا از رفتن به جاهاي
شلوغ بترسند ،نتيجه جنگ را واگذار خواهند كرد )Ganor,1998( .بنا به گفته «بوآز»،
طرفي كه بتواند قلبها و مغزها را تسخير كند ،موفقتر خواهد بود )Ibid( .بنابراين
كارآمدي سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي را ميتوان با محاسبه روحيه ميان
مردم فلسطين و مردم اسرائيل ارزيابي كرد .براي اين امر چند شاخص را مورد سنجش
قرار ميدهيم .يكي از اين شاخصها نگاهها به روند سازش و به طور كلي به راهحلهاي
سياسي بين مردم عادي است .فلسطينيها غالباً مخالف روند سازش هستند و مقاومت
را تنها راه دستيابي به حقوق خود ميدانند .آنها در دشوارترين وضعيت به حماس به
عنوان دولت و مجلس رأي دادند.
شاخص ديگر ترس و وحشتي است كه بين جمعيت اسرائيلي وجود دارد .بحث
مهاجرت معكوس در اسرائيل ،خودكشيهاي گسترده نظاميان و فرار سرمايه از فلسطين
اشغالي طي سالهاي انتفاضه اول و دوم تأييدكننده اين ترس و وحشت و ضربه به
روحيات اسرائيليهاست .در حالي كه عملياتهاي نظامي فلسطينيها به طور متوسط
هر ساله فقط  45كشته در اسرائيل برجاي ميگذارد .اين آمار در مقابل مرگهاي عادي
در اسرائيل كه دو تا سه برابر اين ميزان است ،خودكشيها كه ساالنه به بيش از 200
نفر ميرسد و تلفات حوادث رانندگي كه ساالنه حدود  450نفر است ،قابل توجه نيست.
( )Shipler, 2002:12اما عملياتهاي فلسطينيان با احساسات سر و كار دارد و موجب
ترس و وحشت ميشود ،زندگي روزمره را مختل ميكند و كارآيي سيستم حكومتي
اسرائيل را از بين ميبرد .اين شرايط اذهان مردم اسرائيل را تحت تأثير قرار ميدهد
و زندگي جمعيت عادي را مختل ميسازد .در پرتو اين عملياتها ،در مردم عادي اين
انديشه پيدا شده كه ممكن است فلسطينيها محق باشند)Hoffmann, 1992( .
با اين توضيحات درمييابيم كه هرچند رژيم صهيونيستي به علت تجارب بيش از
 60ساله خود در سركوب مردم فلسطين سياستهاي امنيتي سخت ،خشن و دقيقي
را به اجرا گذاشته ،اما نتوانسته است عملياتهاي مبارزان فلسطيني را كام ً
ال متوقف
كند .اهميت اين بحث با توجه به اينكه مبارزان فلسطيني همواره توانستهاند با بنبست
برخي تاكتيكها ،تاكتيكهاي جديدي خلق كنند و به مبارزه بيامان خود ادامه دهند،
دو چندان ميشود .پر واضح است كه مطرح شدن بحثهاي سازش اسرائيليها با
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تغيير صحنه منازعه بايد صحنه را مورد مطالعه قرار دهيم .بررسيها نشان ميدهد كه
در طول زمان محل درگيريها از داخل اسرائيل به كرانه غربي انتقال يافته است .اين
موفقيت از سال  2000تا  2005چشمگير بوده ،ولي در سال  2006مجددا ً عملياتها
داخل سرزمينهاي اشغالي انجام شده و  415كشته و زخمي بر جا گذاشته است.
( )www.tkb.orgاين ارقام نشاندهنده كارآمدي سياستهاي امنيتي در سالهاي 2000
تا  2005بوده ،ولي حماس در سال  2006مجددا ً توانسته است اين كارآمدي را مورد
پرسش جدي قرار دهد.
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فلسطينيان در مقاطع مختلف تاريخ ،نه ناشي از صلحدوستي حكومتهاي اسرائيل يا
ناشي از ترحم قدرتهاي بزرگ تأثيرگذار در ماجرا ،بلكه فقط ناشي از استمرار مبارزات
مردم فلسطين است.
اگر چه نميتوان انكار كرد كه اقدامات به موقع امنيتي ميتواند توانمندي نيروهاي
مبارز را كاهش دهد ،با اين حال ،عملياتهاي مبارزان فلسطيني در دشوارترين شرايط
انجام شده و ادامه يافته است .از اين رو ،سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي با همه
حمايتهاي داخلي و خارجي و تجارب گذشته موفق نبوده است ،ولي در مقابل مقاومت
شجاعانه غزه در مقابل تهاجم  22روزه رژيم صهيونيستي ،پيروزي خيرهكننده خود را
به رخ جهانيان كشيد.
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