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چکيده:
رژيم صهيونيستي با توجه به ماهيت اشغالگري و ناديده گرفتن حقوق مسلم ساكنان
اصلي سرزمين فلسطين ،از ابتداي تشکيل دولت يهودي در سرزمينهاي اشغالي
همواره با بحران امنيتي و داخلي مواجه بوده است .با اين حال ،اين رژيم تهديد
اصلي خود را تهديد خارجي و پيراموني قرار داده بود و اصوالً بحرانهاي داخلي و
مبارزات گروههاي فلسطيني به ويژه فلسطينيهاي مناطق اشغالي براي اين رژيم
تهديدي جدي محسوب نميشد .اما شکلگيري انتفاضه و ادامه آن موجوديت و
اساسي مهاجرت ،امنيت و اقتصاد
هويت کيان صهيونيستي را که وابسته به سه رکن
ِ
است ،با چالشهاي جدي مواجه و اين رژيم را مجبور كرد بخشي از توان خود را در
بخشهاي مختلف براي مقابله با اين بحران مصروف سازد .همچنين تحقق ايدههاي
توسعهطلبانه اين رژيم به ويژه در خاورميانه با مشکل جدي روبهرو شد.
بررسي ابعاد و ميزان تأثيرات انتفاضه بر رژيم صهيونيستي به عنوان متغیري
تأثیرگذار بر امنیت منطقه از اهميتي خاص برخوردار است ،لذا در اين مقاله به
شيوه توصيفيـ تاريخي به بررسي اين موضوع پرداخته شده است.
واژههاي کليدي:
انتفاضه ،فلسطين ،رژيم صهيونيستي ،اسرائيل ،امنيت ملي و قدرت ملي

 . .1دانشآموخته دانشگاه عالي دفاع ملي
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مقدمه
ي ملت فلسطين موسوم به «انتفاضه» كه از سال 1987
مبارزات اسالمي و مردم 
عليه اشغالگران صهيونيستي در سرزمينهاي اشغالي فلسطين آغاز و دامنه آن
حتي به مناطق  1948كشيده شد ،مرحلهاي جديد از مبارزه و نوع تعامل و روابط
فلسطينيها با اشغالگران بود كه تفاوتهايي چشمگير نسبت به قبل داشت .ادامه
انتفاضه بنابر اعالم و اعترافات مقامات رژيم صهيونيستي ،خسارات و تلفات عمدهاي
به اين رژيم وارد كرد كه در تاريخ شكلگيری آن تا آن دوره بیسابقه بوده است.
انتفاضه نوع روابط و عملكرد صهيونيستها را در قبال ملت فلسطين و مبارزات
آنان تا حد زيادي دستخوش تغيير و تحول كرد و رژيم صهيونيستي را با بحرانها
و تهديدهايي متفاوت روبهرو ساخت و بحراني امنيتي و داخلي پيش روي آن قرار
داد ،به گونهاي كه توجه و توان ملي آن رژيم تا حدودي از نگرانيها و تهديدهاي
خارجي به سمت نگرانيهاي داخلي معطوف شد.
ملت فلسطين از ابتدای ورود مهاجران يهودي به اين سرزمين و اشغال آن شاهد
مبارزاتي بوده كه در مقاطع مختلف زماني از نظر وسعت ،ماهيت و شدت متفاوت
بوده است .ميتوان اين مبارزات را به دورههای زير تقسيم كرد:
قبل از سال  :1948در اين سالها درگيريها عمدتاً بين مسلمانان با مهاجران
يهودي بوده است .اين درگيريها از نظر وسعت و دامنه محدود و به صورت محلي
در بخشهايي از سرزمين فلسطين بوده و از نظر به كارگيري سالح نيز در سطح
پاييني قرار داشته است.
 1948تا  :1973در اين برهه ،عمده درگيريها در سرزمين فلسطين بين رژيم
صهيونيستي و دولتهاي عربي همسايه و پيراموني بوده است .از مهمترين آنها جنگهاي
 1967 ،1948و  1973بوده است .طرفين با شدت زياد و امكانات و نيروي نظاميمنظم
در سطحي نسبتاً وسيع با همديگر درگير شدند .ابرقدرتها در اين جنگها دخالت كردند،
اما سهم مردم فلسطين در اين درگيريها اندك بوده است.
 1973تا  :1987در اين مقطع با توجه به شكست پي در پي كشورهاي عربي از رژيم
فلسطيني
صهيونيستي و خارج شدن آنان از دايره جنگها ،درگيريها بين گروههاي
ِ
عمدتاً داراي گرايشهاي ماركسيستي ،ناسيوناليستي عربي و التقاطي با رژيم صهيونيستي
بود ،و بيشتر از خاك كشورهاي همسايه عليه اين رژيم انجام ميشد .شدت درگيريها و

 . 1مناطق اشغالی  48بخشی از سرزمین فلسطین است که رژیم صهیونیستی آن را تا قبل از سال  1948اشغال كرده
است و اکثر جمعیت آن یهودیان مهاجرند .فلسطینیهای ساکن در این مناطق «اعراب اسرائیلی» نامیده میشوند و
دارای تابعیت اسرائیلی هستند .سایر مناطق فلسطین که در جنگ  1967ضمیمه اسرائیل شد ،عمدتاً کرانه باختری و
غزه را شامل ميشود که اکثریت آن (جز شهرکنشینان یهودی موسوم به «مستوطنات») فلسطینی هستند .هم اکنون
نوار غزه در اختیار حکومت حماس و کرانه باختری با توافق اسرائیل در اختیار حکومت خودگردان (سلطه) فلسطینی به
ریاست محمود عباس (ابومازن) است.
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كميت سالحهاي به كارگيريشده عليه رژيم صهيونيستي اندک و محدود بود .مهمترين
اتفاق در اين مقطع شکلگيري مقاومت اسالمي(حزباهلل) لبنان به شمار ميرود.
 1987تا  :2004در اين دوره انتفاضههاي اول و دوم روي داد .با ظهور گروههاي
اسالمي همچون جهاد اسالمي و حماس ،رژيم صهيونيستي با قيامهايي مردمي
موسوم به «انتفاضه» مواجه شد .انتفاضه اول در سال  87و انتفاضه االقصي (دوم)
در سال  2000آغاز شد .انتفاضه دوم تا سال  2004ادامه يافت.
با اينكه در طول انتفاضه ،به ويژه انتفاضه اول ،شدت درگيري و عملياتهاي نظامي
و سالحهاي به كارگيريشده از سوي فلسطينيها كم بود ،اما درگيريها گستردگي
وسيعي داشت و تاكتيكها و روشهاي مبارزان و گروههاي اسالميو مردميبديع
و متفاوت با قبل بود كه نمونه بارز آن عملياتهاي شهادتطلبانه و گسترش آن به
مناطق اشغالی  1 48بوده است.
اول مردم فلسطين را ميتوان حركت مردميناشي از محروميت و پايمال
انتفاضه ِ
شدن حقوق و کرامت انساني دانست .انتفاضه دوم نيز تداوم انتفاضه اول با
تأثيرپذيري از الگوي مقاومت اسالميحزباهلل لبنان در برابر اشغال بخشهايي از
جنوب اين كشور توسط رژيم صهيونيستي بود که در نهايت موجب فرار موسوم به
«عقبنشيني سال  »2000از جنوب لبنان شد.
شكست ارتش رژيم صهيونيستي در مقابل مقاومت اسالمي حزباهلل اين اميد
را در دل فلسطينيها دوچندان كرد كه اين رژيم در مقابل مقاومت و قيامهاي
مردمي آسيبپذير است و ميتوان با چنين روشها و تاكتيكهايي به مطالبات
و حقوق خود دست يافت.
انتفاضه فلسطين به جاي فشار از بيرون با تكيه بر راهها و عوامل غيرنظاميقدرت
(فرهنگي ،سياسي ،رواني و اقتصادي) و هدف قرار دادن امنيت داخلی ،رژيم
صهيونيستي را كه از جنبههاي سختافزاري در مقايسه با ساير كشورهاي همسايه
و منطقهاي قدرتي غيرقابل رقيب و شكستناپذير تلقي ميشد ،با مشكل بزرگي در
داخل مرزهاي جغرافيايي خود مواجه ساخت.
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انتفاضه موجب شد اولويت تهديدهاي امنيتي اسرائيل در يك مقطع مهم از خارج
(تهديدهاي خارجي) به سمت داخل (تهديدهاي داخلي) گرايش پيدا کند و بخش
عمدهاي از توجه و توان اين رژيم در محيط منطقهاي و بينالمللي صرف حل
بحرانها و چالشهاي محيط دروني و ملي خود و مقابله با فلسطينيها شود و
تأخير جدی در تحقق برخي سياستها و خطمشیهای توسعهطلبانه اين رژيم در
ابعاد جغرافيايی ،سياسی ،نظامی و اقتصادی كه تهديدی هم برای جمهوري اسالمي
ايران و منطقه محسوب ميشود ،ايجاد كند.
بر این اساس ،تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که انتفاضه
ملت فلسطین چه تأثيري بر مؤلفههاي قدرت و امنیت رژیم صهیونیستی داشته
است؟ فرضیه مقاله نيز «انتفاضه را تهدیدی عمده برای رژیم صهیونیستی در ابعاد
مختلف امنیتی ،سیاسی و اقتصادی» ميداند .اين تحقیق با اتکا به روش توصیفیـ
تحلیلی به میزان تأثیرات انتفاضه بر رژیم صهیونیستی ميپردازد .این پژوهش در
چهار بخش سازماندهی شده است :نخست ،مبانی نظری تحقیق؛ دوم ،اهداف و
سیاستهای رژیم صهیونیستی؛ سوم ،علل و زمینههای شکلگیری انتفاضه؛ چهارم،
دستاوردهای انتفاضه.
مبانی نظری
 .1اصل نسبی بودن قدرت و امنیت
امنیت ملی در درجه نخست ناشی و متأثر از قدرت ملی کشور است .از سوی دیگر،
یکی از ویژگیهای اساسی امنیت و قدرت ،نسبی بودن آنهاست که متأثر از محیط،
کشورهای پیرامونی و بازیگران منطقهای و جهانی به ویژه قدرتها و کشورهایی
است كه به عنوان تهدیدی بالفعل یا بالقوه برای آن كشور محسوب مىشوند.
لذا کشورها برای تأمین امنیت ملی و رسیدن به سطح قابل قبولی از امنیت و
بازدارندگی با اتخاذ سیاستها ،راهبردها و روشهای مختلف در ابعاد داخلی و
خارجی سعی دارند قدرت خود را در برابر دیگران به ویژه دشمنان و رقیبان و
همسایگان خود افزایش دهند و از قدرت دیگران بکاهند.
همچنین درگیر شدن یک رژیم و دولت با مشکالت و بحرانهای داخلی فرصتی
برای دشمنان و رقیبان خارجی آن فراهم میکند (تا در پرتو مشغول بودن آن

دولت به حل مشکالت و بحرانهای داخلی و اختصاص بخش بیشتری از ظرفیتها
و توان ملی خود برای آنها) به پیگیری منافع و اهداف امنیت ملی خود در داخل
آن کشور و سطح منطقهای و جهانی بپردازند و از عملی شدن تهدید جلوگیری
كنند یا از سطح و شدت و دامنه تهدیدهايي بكاهند که از سوی کشور درگیر بحران
متوجه آنهاست.
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اصل موازنه قدرت
ِ .2
مورگنتا از صاحبنظران بنام عرصه سیاست و روابط بینالملل ،در كتاب سیاست
بینالملل میگوید :همه كشورها دائماً سعی دارند هدفها و منافع ملی خود را
با اعمال قدرت نظامی به دست آورند .در نتیجة این اعمال قدرت ،نوعی جنگ
قدرت دائم در جریان خواهد بود .هر كشور به منظور دستیابی به استقالل كامل،
تأمین امنیت یا تعقیب منافع ملی خود دائماً برای جلوگیری از تسلط دیگران بر
خود كوشش میكند .بنابراین هر كشور در تالش است از امكان بروز هر نوع قدرت
فائقه جلوگیری كند .اگر این اقدام با شكست مواجه شود و قدرتی فائقه پدید
آید ،كشورهاي ديگر بالفاصله برای ایجاد موازنه قوا با آن قدرت در نوعی اتحادیه
شكل
با دیگران شركت خواهند كرد .این اقدام متوازنكننده ممكن است به دو
ِ
كوشش برای كاهش توان قدرت فائقه و تقویت قدرتهای ضعیف انجام گيرد.
روش اول را میتوان با ایجاد انقالب در كشور تهدیدكننده یا ایجاد شكاف و اختالف
در جامعه مذكور عملی ساخت .با ایجاد انقالب یا شکاف و اختالف ،جامعه مذكور از
لحاظ بنیه نظامی ضعیف خواهد شد ،در نتیجه ،كشور تهدیدكننده نیروی خود را
به اجبار به جای ایجاد خطر برای كشورهاي ديگر ،برای تثبیت اوضاع داخلی خود
صرف میكند .بدين ترتيب ،خطر تهاجم آن از بین میرود( .سيفزاده)61 :1374 ،
فیلیپ آلن رینولدز ،اندیشمند روابط بینالملل ،درباره اهداف سیاسی خارجی و
منافع ملی معتقد است« :ابزارهای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و منافع ملی
بر دوگونهاند :نخست ،ابزارهایی كه مستقیماً یا رسماً در روابط میان دولت با دولت
به كار میروند .دوم ،ابزارهایی كه به گونه غیررسمی یا از راه رخنهگری به دست
میآیند .با اين ابزارها عامالن و دستنشاندگان یك كشور بر جمعیت كشور یا
بخشی از آن یا فرآیندهای جاری آن تأثیر میگذارند( ».رينولدز)75 :1380 ،
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 .3اصل مداخله
دخالت به معني اعمال نظر دولتی در قلمرو دولتی دیگر است« .اگرچه مداخله
تهدیدی برای استقالل و امنیت تلقی و در حقوق بینالملل غیرمجاز اعالم
ميشود ،اما امروز مفهوم مداخله بسیار حساس و پیچیده شده است .برخی آن را
معادل قسمتی از روابط بینالملل میدانند كه در چارچوب آن دولتها همواره
در امور داخلی سایر دولتها مداخله میكنند .به عبارت ديگر ،وسعت روابط
بینالملل و همچنین توجه هر حكومت به امنیت كشورش ایجاب میكند كه
دولتها در بسیاری از امور یكدیگر به نوعی مداخله كنند .پذیرش حفظ منافع
ملی به عنوان یك اصل در تنظیم روابط ایجاب میكند كه هر دولتی براي تأمین
آن خود را ذیحق بداند و در امور داخلی كشوري دیگر كه به نحوی با منافع
ملیاش مرتبط است ،مداخله كند .طرف مقابل نیز با تكیه بر اصل استقالل
و تساوی حقوق دولتها میتواند نوع موضعگیری در قبال خود را «مداخله»
قلمداد كند( ».جمراسي فراهاني)51 :1374 ،
از زمانی که حق تعیین سرنوشت ملتها و پایان دوران استعمار در عرصه
بینالملل مورد توجه قرار گرفت و نهضتهای آزادیبخش در جامعه جهانی
مطرح شدند ،تعاریف و تعابیر مختلفی برای شناخت آنها مطرح شد .برخی
آن را «نهضتهای رهاییبخش» نامیدند با این باور و برداشت که «نبردهای
سازمانیافته مردمی ستمدیده که برای دستیابی به استقالل با همه شکلهای
مبارزه با امپریالیسم و استعمار نو صورت میگیرد» ،نبردی رهاییبخش است.
این مسئله در سازمان ملل متحد نیز مورد بررسی قرار گرفته است .بر این
اساس مجمع عمومی سازمان ملل در بسیاری از قطعنامههایش با تأکید بر
حق خودمختاری ،به عنوان یک اصل و حق خودمختاری سرزمینهای تحت
استعمار ،نهضتهای رهاییبخش را گروههایی نامید که برای خودمختاری و
رهایی از استعمار و اشغال بیگانه و رژیمهای نژادپرست در راه احقاق حق
تعیین سرنوشت ملت خود می کوشند( .مركز باحث للدراسات2002 ،؛ فروند)19 :1380 ،
پروفسور باری بوزان ،استاد روابط بینالملل و علوم سیاسی ،معتقد است« :قدرتهای
بزرگ این حق را برای خود مسلم میدانند كه منافع خود را در خارج از مرزهای
خود جستوجو كنند( ».بوزان ،ص )51

اهداف و سياستهاي رژيم صهيونيستي
اهداف و سياستهاي داخلي و خارجي هر كشور با توجه به عوامل و شرايط ثابت و
متغير ژئوپوليتيك آن كشور ،روند توسعه داخلي ،شرايط و روند تحوالت خارجي و
درك ماهيت ،شدت و دامنه تهديدهايي كه ارزشها و منافع آن کشور را در معرض
خطر قرار ميدهند ،طراحي و اجرا ميشوند.

 .1متغيرهاي مؤثر در سياست داخلي و خارجي
الف) موقعيت جغرافيايي
فلسطين اشغالي كشوري با عرض و طول اندك است كه در قلب کشو رهاي
اسالمي و عربي قرار دارد و مركز تالقي سه قاره است .به علت همجواري
با كانال سوئز و درياي سرخ اهميتي راهبردي دارد و در گذشته نيز بر سر
شاهراه مهم بازرگاني بيزانس به مصر و ايران و هند بوده است .شهر قدس
و مسجد االقصي كه مورد احترام تمام اديان است ،در فلسطين قرار دارد.
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كی .جی .هالستی یکی از اهداف مهم سیاست خارجی هر کشور را حمایت
از دوستان ذکر میکند و اهداف میا نمدت و اولویتدار (زمانی) هر كشور
را تضعیف مخالفان و حمایت از متحدان و دوستان ميداند و امنیت ملی،
پكیارچگی سرزمین و رفاه اقتصادی را جزء اهداف حیاتی تلقي ميكند».
(صادقي حقيقي ،ص )222
هالستی از نفوذ به عنوان جنبهای از قدرت که اساساً ابزاری برای رسیدن به
هدف است ،یاد میکند (همان ،ص  )251و مىافزاید« :در عصر ما توان رخنه در
جوامع خارجی با استفاده از وسایل سیاسی و شبهنظامی به اندازه توانایی
اقدام به تهدید نظامی ،محاصره دریایی یا مبادرت به حملههای نظامی متعارف
اهمیت دارد؛ به ویژه دولتهای (از لحاظ نظامی) ضعیف با هدفهای انقالبی
یا توسعهطلبانه میتوانند با هدایت عملیات مخفیانه در خارج به هدفهای
خود دست یابند .مطمئناً یك دولت قدرتمند دولتی نیست كه صرفاً نیروی
نظامی گسترده متعارف یا هستهای دارد( ».همان ،ص )424

121

فصلنامه علمی  -پژوهشی آفاق امنیت  /دوره جدید  -سال سوم  /شماره هفتم  -تابستان 1389

ب) نظام بينالملل
از نظر سياستمداران اسرائيل ،اين رژيم براي حفظ بقا و موجوديت خود ،با توجه
به منافعي كه براي غرب دارد ،مورد حمايت آنهاست .لذا از ابتداي تأسيس ،از اين
جو بينالمللي نهايت استفاده را كرد .به رغم روابط نزديك شوروي با اعراب ،از
همان ابتدا دو ابرقدرت و حدود  50كشور اين رژيم را به رسميت شناختند.
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ج) نهادها و مسائل داخلي
راهبرد كلي سياست خارجي ميتواند با ماهيت ايستارهاي داخلي و نيازهاي اجتماعي و
اقتصادي اسرائيل پيوند داشته باشد .مسئله هزينه جذب يهوديان و تأثير آن بر اقتصاد و تأمين
منابع آب كه نقش حياتي در توسعه و جذب مهاجران دارد ،از مهمترين اين عوامل است.
د) ميزان درك تهديد (برآورد تهديدها)
اسرائيل از بدو موجوديت و حتي قبل از آن ،كه يهوديان مهاجر براي تصاحب سرزمينهاي
فلسطيني اقدام ميكردند ،به طور مداوم در حال جنگ با اعراب بوده است .آنچه سياست
خارجي اسرائيل همواره متأثر از آن بوده احساس نگراني و تهديد از ناحيه كشورهاي
منطقه و اعراب داخل فلسطين است( .الميسيري125 :1374 ،؛ نوراني)125 :1376 ،
 .2اهداف حياتي يا فوري
الف) تثبيت موجوديت و استقالل سياسي و امنيتي دولت صهيونيستي
از ابتداي اعالم موجوديت اسرائيل در سرزمين فلسطين در سال  1948يكي از
دلمشغوليهاي اين رژيم حفظ موجوديت خود بوده است ،زيرا كشورهاي اسالمی
و اعراب منطقه (در ابتدا) با تشكيل دولتي غاصب در خاك فلسطين مخالف بودند
و حالت جنگ و خصومت ارمغان اين رويداد بود .اسرائيل براي رسيدن به اين هدف
جنگ تمامعياري را عليه ساكنان عرب فلسطيني شروع كرد و چندين جنگ را نيز با
اعراب پشت سر گذاشت .اين جنگها براي حفظ موجوديت و امنيت صورت گرفت.
اگرچه از ابتدا قدرتهاي بزرگ ـ امريكا و شوروي ـ و چندين كشور موجوديت
اسرائيل را به رسميت شناختند ،اما همسايگان عرب اين رژيم به طور رسمي
مشروعيت آن را نپذيرفتند .به همين دليل ،رژيم صهيونيستي با استفاده از زور و
نيروي نظامي به سركوب فلسطينيان پرداخت تا موجوديت خود را در بعد داخلي
بر فلسطين تحكيم بخشد ،زيرا معتقد بود« :موجوديت ما در اين سرزمين حتمي

است و هيچ زوري نميتواند ما را از اينجا بيرون كند».

(الميسيري)125 :1374 ،

ج) تأمين امنيت داخلي و ملي
امنيت به حدي در فرآيند تصميمگيري در اسرائيل نقش دارد كه تقريباً تمام ابعاد
سياست خارجي و حتي اجراي عمده سياستهاي اجتماعي و اقتصادي در داخل را
تحت تأثير قرار داده است( .هيلر)15 :1381 ،
شيمون پرز ،از سران صهيونيست ،از سردمداران جناحي از صهيونيستهاست كه معتقد
به اولويت اقتصاد در توسعه سيطره بر خاورميانهاند؛ در عين حال ،اين جناح مانند جناح
معتقد به اولويتهاي نظامي ،معتقد است ثبات اوضاع امنيتي در فرآيند تصميمگيري در
اسرائيل همچنان نقش اول دارد .پرز در كتاب خود به نام به كدام سوي رويم؟ به اين
مسئله اشاره دارد( .نقيبزاده )75 ،فرآيند مذكور به صورت نمودار بيان شده است:
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ب) يكپارچگي سرزمين
جنبش صهيونيسم انديشه «كشور بدون ملت براي ملت بدون كشور» را شعار خود
قرار داده بود .اين انديشه از نظر تاريخي ،تئوري استعماري جنبش صهيونيست
است .مهمترين هدف صهيونيستها نيز دستيابي به دولتي يهودي يكپارچه در
سرتاسر فلسطين است .بنابراين ،ساكنان عرب فلسطين يا بايد جابهجا شوند يا
تحت اختيار يهوديان قرار گيرند( .خسروي)1374 ،
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شارون در كنفرانس هرتسليا با اشاره به طرح «نقشه راه» كه از سوي بوش براي
صلح در خاورميانه و فلسطين مطرح شده بود ،گفت« :نقشه راه طرحي منطقي
است كه اجراي آن ممكن و واجب است .تفكر نهفته وراي اين طرح فقط امنيت
است و اين امنيت موجب صلح ميشود .به اين ترتيب ،بدون به دست آوردن
امنيت كامل كه انهدام سازمانهاي تروريستي فرعي از آن است ،هرگز صلح
واقعي و دائمبه دست نميآيد .اين ماهيت نقشه راه است( ».سخنراني شارون در
كنفرانس هرتسليا)2003 ،
 .3اهداف ميانمدت
الف) عاديسازي روابط (طرح صلح)
هدف از عاديسازي روابط با کشورهاي عرب و منطقه به رسميت شناختن و قبول
موجوديت اسرائيل به عنوان کشوري مستقل با هويت يهودي است( .خسروي)1377 ،
ب) توسعه و رفاه اقتصادي در داخل و افزايش همكاري اقتصادي در منطقه
توسعه اقتصادي و رفاه اقتصادي زمينهاي براي جذب بيشتر يهوديان و ماندگارسازي
آنها در فلسطين است .همين امر اسرائيل را بر آن داشته است توسعه اقتصادي و
ايجاد رفاه را سرلوحه اهداف حياتي خود قرار دهد .موفقيت طرح اسكان يهوديان
در فلسطين به ايجاد اشتغال براي مهاجرين و فراهمسازي زندگي سطح باال نسبت
به محل سكونت اوليه آنها بستگي دارد و بدون تحقق اين مطلب ،انگيزهاي براي
جذب و اسكان يهوديان وجود نخواهد داشت( .عيسي)1373 ،
در بعد خارجي نيز اسرائيل تالش دارد با همكاري با كشورهاي منطقه در ابعاد
اقتصادي هم به اقتصاد داخلي خود سر و سامان بخشد و هم از بازار عربي براي
فروش محصوالت خود استفاده كند و نيز با افزايش اين همكاريها زمينه خروج
خود را از محاصره سياسي و عدم مشروعيت بين اعراب فراهم آورد .دستيابي به
منبع انرژي و نفت نيز از اهداف اصلي ديگر همكاريهاي اقتصادي است.
ج) منزوي كردن و محاصره انقالب اسالميايران (ابوجهاد)1374 ،
د) تقويت روابط راهبردي با اياالت متحده امريكا (همان)
هـ) برتري مطلق (نظامي) در منطقه (چامسكي)211 :1369 ،
و) اسكان يهوديان در فلسطين

اسكان يهوديان در فلسطين رابطه مستقيم با موجوديت اسرائيل و هويتزدايي
و تغيير بافت جمعيتي فلسطينيان دارد .قبل از تأسيس اين موجوديت ،يكي
از اهداف اصلي جنبش صهيونيسم انتقال يهوديان به سرزمين فلسطين براي
شكلگيري و ادامه حيات دولت يهودي بوده است( .خسروي)1377 ،
ز) ممانعت از ايجاد وحدت عرب و نابودي آنان
مناخیم بگین میگوید« :بقای اسرائیل در گرو نابودی تمدن عرب و ایجاد تمدن
یهودی بر ویرانههای آن است( ».ربابعه)127 :1368 ،
تأثير انتفاضه ملت فلسطين بر رژيم صهيونيستي  /دکتر حشمت اهلل مشایخی

 .4اهداف بلندمدت
الف) تحقق اسرائيل بزرگ (از نيل تا فرات)
هرتزل در نامهاي در  29اكتبر  1899كمي پس از برگزاري كنگره صهيونيسم
جهاني ،درك عميق صهيونيسم را در سياست خارجي چنين بيان ميكند:
«قبل از اينكه دير شود هر از گاهي به برنامه فلسطين بزرگ (اسرائيل بزرگ)
مراجعه كنيد .برنامه كنفرانس بال بايد شامل واژه فلسطين و سرزمينهاي
مجاور باشد وگرنه بيمعناست زيرا نخواهيد توانست  10ميليون يهودي را در
سرزميني به مساحت  25000كيلومتر مربع بپذيرند[ .نميتوانيد زمينه پذيرش
آنها را فراهم كنيد( »].همان)
ب) حفظ سيادت و آقايي بر خاورميانه و جهان
خاخام اليعازر والدمن در مقالهاي در روزنامه نكوداد نوشت« :از طريق جنگ شش
روزه قدرت نظامي خود را ثابت كرديم ...ما مسئول حفظ نظم در خاورميانه و
جهان هستيم( ».همان)
ج) توسعهطلبي
بن گوريون ميگفت« :مرزهاي دولت تا هر جايي است كه گامهاي سپاه ما به
آن برسد ».وي اين بيان را الهامگرفته از تورات ميداند كه به موسي گفته شد:
«هر مكاني كه زير پاي شما قرار گيرد هديهاي براي شماست( ».انتشارات بينالمللي
اسالمي)1363 ،
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علل ،عوامـل و زمينههاي شكلگيري انتفاضه
 .1محروميت و تحقير
در باب خشونت ،شورش ،قيام و انقالب از ديدگاه اجتماعي و جامعهشناسانه نظريههاي
متعددي ارائه شده است كه اكثر قريب به اتفاق آنها علت اصلي را سرخوردگي،
محروميت ،احساس شكاف (رابرت كر )18 :1379 ،و فاصله ميان توقعاتشان از يك سو
(توقعات ارزشي) و تواناييها و امكاناتشان (تواناييهاي ارزشي) از سوي ديگر ،غصب
و تهديد حقوق ،استبداد و بردگي ،احساس ناامني و نااميدی ،بيگانگي و سرخوردگي،
(همان« )410 ،عدم تناسبها» يا «تناقضها» و ...میدانند كه به «طغيان و عصيان يك
ناحيه و سرزمين عليه نظم حاكم موجود براي ايجاد نظميمطلوب ميانجامد».
در اكثر موارد ،انقالب ،دستكم از نظر بسياري از بازيگران ،ناگهان و يكباره عملي
نميشود ،بلكه به تدريج و به صورت جرياني متوالي در مقابل حوادث ظاهر ميشود
و گسترش مييابد.
براساس همين مباني ،انتفاضه را ميتوان نتيجة منطقي چند دهه محروميت
ملت فلسطين از حداقل حقوق انساني و اجتماعي دانست .تا زماني كه اين علت
(محروميت) مرتفع نشود ،نميتوان انتظار داشت كه معلول (انتفاضه) چنان كه رژيم
صهيونيستي انتظار آن را دارد ،از بين برود؛ گر چه ممكن است فراز و نشيبهايي
در زمانها و شرايط مختلف داشته باشد.
 .2انقالب اسالميو افكار امام خميني (ره)
وقوع انقالب اسالمي در ايران به رهبري امام خميني (ره) در اواخر دهه 1970
ي در جهان بوده و يكي از حوادث مهم
مهمترين عامل رشد فزاينده گروههاي اسالم 
قرن تلقي شده است.
با پيروزي انقالب اسالمي ايران ،امواج بيداري در جهان به ويژه در كشورهاي
اسالمي ،از جمله در خاورميانه به حركت درآمد .اين حركت ،حركتي اسالمي و
مبتني بر بازگشت به خويشتن با تأكيد بر هويت فراموششده اسالمي براي برخورد
با مسائل مختلف بشري و در خالف جهت منافع و اهداف امپرياليسم جهاني بود.
اين انقالب بر مبارزات مردم فلسطين بسيار تأثيرگذار بوده است كه به صورت
«انتفاضه» مردميو حركتهاي اسالمينمود پيدا كرد .در ديدگاهها و انديشههاي

 .3تجاوز اسرائيل به لبنان و پيروزي حزباهلل
از عوامل خارجي تأثيرگذار ديگر در شكلگيري ،تشديد و ادامه انتفاضه فلسطين
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امام خميني (ره) از همان ابتدای مبارزه ،مسئله فلسطين جايگاهي ويژه و ممتاز
داشته است .ايشان در شروع مبارزه خود در  29صفر  1387هـ.ق در پيام خود
تجاوزات اسرائيل را به مسلمانان جهان گوشزد كردند و فرمودند« :كرارا ً دولتها به
خصوص دولت ايران را از اسرائيل و عمال خطرناك آن تحذير نمودهام .اين ماده
فساد كه در قلب ممالك اسالمي با پشتيباني دول بزرگ جايگزين شده است و
همت ممالك
ريشههاي فسادش هر روز ممالك اسالمي را تهديد ميكند ،بايد به ّ
اسالميو ملل بزرگ اسالم ريشهكن شود .اسرائيل قيام مسلحانه ضد ممالك اسالمي
نموده و بر دول و ملل اسالم قلع و قمع آن الزم است( ».پيام انقالب ،ص )100
امام خميني (ره) چند ماه پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران ،در اقدامی
راهبردي آخرين جمعه رمضان را «روز قدس» ناميدند و در پيامي خطاب به
مسلمانان جهان ضمن تذكر خطر اسرائيل ،خواستار اتحاد مسلمانان و كشورهای
اسالمی برای مبارزه با اسرائيل و حمايت از حقوق ملت فلسطين شدند( .تقيپور،
ص  )31دولت جمهوري اسالمي ايران نيز پس از پيروزي انقالب اسالمي همواره از
مبارزات ملت فلسطين حمايت كرده است.
به طور کلي تأثيرات انقالب اسالمي و افکار امام خميني (ره) بر انتفاضه را ميتوان
در موارد زير خالصه كرد:
 خودباوري ملتهاي مسلمان در قبال مستکبران و دشمنان؛ راهبرد پيروزي خون بر شمشير؛ فتاواي فقهي علماي شيعه در حمايت از ملت فلسطين و انتفاضه (شهدا ،کمکمالي و وجوهات شرعي ،عمليات استشهادي و)...؛
 تکيهگاهي عظيم و پشتوانهاي مطمئن در حمايت از مبارزات بحق ملت فلسطينعليه اسرائيل؛ اين حمايت حتي قبل از پيروزي انقالب وجود داشته و به صورت
اليتغير بلکه با شدت بيشتري پس از انقالب ادامه يافته و هيچگونه سازش و نرمشي
درباره آن در سياست خارجي ايران حاصل نشده است.
 -کمکهاي انساندوستانه مستمر و دائمبه ملت فلسطين و انتفاضه.
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تجاوز اسرائيل به لبنان بوده است كه با اهدافي از جمله نابودي گروههاي فلسطيني
مستقر در لبنان و تشكيل دولت مسيحي (فاالثر) طرفدار اسرائيل در اين كشور
صورت گرفت .اما پس از چند سال اين تجاوز موجب شد كه كانون مقاومت
گروههاي فلسطيني به داخل سرزمينهاي اشغالي كشيده شود .ديگر اينكه به
علت مذاكراتي كه براي سازش صورت گرفت ،عرفات و ساير گروههاي فلسطيني به
داخل سرزمينهاي اشغالي بازگشتند.
از سوي ديگر ،اين تجاوز موجب شکلگيري مقاومت اسالميدر لبنان و حزباهلل شد.
شكلگيري حزباهلل و پيروزيهاي آن ،همچنين «عمليات استشهادي» (كه براي
اولين بار توسط حزباهلل صورت گرفت) سرمشقي براي مبارزات و مقاومت مردم و
گروههاي فلسطيني شد و اسطوره شكستناپذيري اسرائيل را باطل ساخت.
 .4نااميدي از كشورهاي عربي و شعارهاي ناسيوناليستي عربي
مردم فلسطين از زمان اشغال سرزمينشان و تشكيل دولت صهيونيستي تا به وجود
آمدن انتفاضه ،عدم حمايت كشورهاي عربي از قضيه فلسطين را تجربه كردند .با
اينكه تمام كشورهاي عربي (به ويژه مصر ،اردن و عراق) همواره شعار حمايت از
فلسطين را به عنوان نمادي از امت عرب در سياستهاي خارجي خود مطرح
ميكردند ،هيچگاه از اين مسئله حمايت واقعي نكرده و حتي در بسياري موارد
خود از پيشگامان برقراري روابط و همكاري آشكار يا پنهان با رژيم صهيونيستي
بودهاند .آنها در مواقع حساس و اوجگيري مبارزات ملت فلسطين به ويژه در مقطع
ي شدن مبارزات و شكلگيري انتفاضه با بيتوجهي به حقوق از دست رفته
مردم 
فلسطينيها با پيشنهاد كردن و همكاري فعال در مذاكرات سازش سعي در خاموش
كردن مبارزات مردم فلسطين و به سازش واداشتن گروههاي جهادي داشتهاند.
از زمان ورود مهاجران صهيونيست و يهوديان به سرزمين فلسطين و اشغال آن،
تا به وجود آمدن انتفاضه ،گروههاي مارکسيستيـ کمونيستي و داراي گرايشهاي
التقاطي ،همچنين کشورهاي عربي که با شعار ناسيوناليسم عربي و مليگرايي
خود را مدعي حمايت از مسئله فلسطين ميدانستند ،هيچگونه موفقيتي در برابر
صهيونيستها کسب نكردند .حتي ارتشهاي عربي در جنگهاي پياپي ،1948
 1967و  1973از اسرائيل شکست خوردند و فقط در مقطعي کوچک مقاومتهايي

 .5ناکارآمدي گروههاي ماركسيستي و ناسيوناليستي
يكي ديگر از عوامل و پيشزمينههاي شكلگيري انتفاضه را میتوان نااميدي نسبی
مردم ساكن مناطق اشغالي از مبارزات سازمانها و گروههاي فلسطيني (دارای
گرايشهاي ناسيوناليستیـ ماركسيستي) از جمله سازمان آزاديبخش فلسطين به
عنوان شاخصترين نيروي مبارز فلسطيني تا اين زمان دانست.
ساف به تدريج با پيش گرفتن سازش به ويژه پس از خروج از لبنان ،اسير
سياستهاي اسرائيل و دولتهاي منطقه شد .هر چند سعي كرد در چارچوب
سياستهاي آمريكا و اسرائيل بخشي از حقوق مردم فلسطين را به دست آورد،
اعالم كهنگي منشور ساف از سوي عرفات و به رسميت شناختن قطعنامههاي 242
و  338سازمان ملل و به تبع آن شناسايي موجوديت و حقوق اسرائيل از سوي ساف
و انصراف از مشي مسلحانه ،اميدي را كه فلسطينيها به اين سازمان داشتند تا حد
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عليه سيل مهاجران يهودي صورت گرفت که آن هم در نتيجه نااميدي از حمايت
کشورهاي عربي و با تکيه بر مباني اسالميبود که شيخ عزالدين قسام رهبري آن
را برعهده داشت .اما پس از آن دوران ،با دخالت كشورهاي عرب و با فريب دادن
رهبر اين قيام و شهادت قسام ،قيام فروكش كرد( .شاتر؛ )135 :2005
شيخ احمد ياسين ،از رهبران فلسطيني ،درباره درگيري ارتش اعراب به ويژه مصر
با اسرائيل مينويسد« :ارتشهاي عربي سالح را از دست ما فلسطينيها گرفتند با
اين توجيه كه آنها براي جنگ با اسرائيل به فلسطين آمدهاند و نبايد هيچ نيروي
مسلح ديگري غير از آنان در صحنه وجود داشته باشد .به اين ترتيب ،سرنوشت
ما به آنها گره خورد و وقتي شكست خوردند ،ما نيز شكست خورده بوديم بيآنكه
جنگيده باشيم .از آن پس باندهاي صهيونيستي فجايع متعددي مرتكب شدند و با
خونريزي فراوان شهروندان بيدفاع را به هراس افكندند .اگر سالح در دست ما بود،
وضعيت به گونهاي ديگر رقم ميخورد( ».همشهري 17 ،فروردين )83
شكست اعراب در چهار جنگ بزرگ با صهيونيستها از يك سو و تحوالت سياسي
در جهان عرب از سال  1982تا كنفرانس سران عرب در امان در نوامبر ،1987
فلسطينيها را به سوي نااميدي بيشتر از كشورهاي عربي در مبارزه با رژيم
صهيونيستي سوق داد.
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زيادي نااميد كرد .آنان سعي كردند با تكيه بر توان خويش به مبارزه عليه دشمن
بپردازند و انتفاضه را به وجود آورند.
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 .6نااميدي از تالش كشورهاي خارجي و سازمانهاي بينالمللي
مردم فلسطين طي شش دهه كه از اشغال سرزمينشان گذشت ،تجربه كردند كه
ميزان تالش و حمايت سازمانهاي بينالمللي و كشورهاي خارجي به ويژه سازمان
ملل و اياالت متحده آمريكا از ملت فلسطين به چه ميزان و با چه صداقتي بوده و
تا چه حد موجب اقدامي عملي براي احقاق حقوق آنها شده است.
تا سال  2000بالغ بر 800قطعنامه از سوي سازمان ملل در موضوع فلسطين صادر
شده كه عمدتاً در حمايت از مردم فلسطين و محكوميت رژيم صهيونيستي و
تجاوزات و تضييع حقوق فلسطينيان بوده است .اما تاكنون هيچيك از آنها عملي
نشده است .رژيم صهيونيستي بـياعتنا به اين قطعنامهها به قتل ،كشتار ،مصادره
زمين و خانهها و اموال فلسطينيها ادامه داد و اياالت متحده آمريكا همچنان
به حمايت و كمك به اسرائيل پرداخت و قطعنامههاي شوراي امنيت را كه در
محكوميت رژيم صهيونيستي با اكثريت قاطع يا قريب به اتفاق اعضا به تصويب
رسيده بود وتو كرد و در مقابل ،مبارزات مردم فلسطين را مصداقي از تروريسم
دانست .اين مسئله موجبات نااميدي بيشتر مردم فلسطين از مجامع بينالمللي و
كشورهاي خارجي به ويژه آمريكا را فراهم كرد ،لذا مصمم شدند با تكيه بر اراده
جمعي و داخلي به مبارزات خود ادامه دهند.
 .7نااميدي از مذاكرات صلح و سازش
عقبنشيني كشورهاي عربي به ويژه مصر و اردن از مواضع و شعارهاي خود در
تلقي رژيم صهيونيستي به عنوان دشمن و برقراري روابط پنهان و آشكار و بستن
پيمانهاي صلح و همكاري در زمينههاي مختلف سياسي ،اقتصادي و  ...به تدريج
بر برخي گروههاي فلسطيني به ويژه ساف تأثير مستقيم و قابل توجهي گذاشت.
اين كشورها كه معتقد به صلح و سازش با رژيم صهيونيستي بودند ،با كاهش يا
قطع كمكهاي خود ،ساف را تحت فشار گذاشتند تا راه سازش و به اصطالح صلح
با رژيم صهيونيستي را در پيش گيرد .از سوي ديگر ،ناكاميگروههاي فلسطيني و
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ساف طي دو دهه گذشته در كسب دستاوردي خاص موجب شد بر اثر فشار برخي
قدرتها و كشورهاي داراي منافع و نفوذ در قضيه فلسطين ،وارد مذاكرات صلح و
سازش با اسرائيل شوند و حتي برخي اصول و منشور سازمان آزاديبخش فلسطين
را تغيير دهند تا بلكه به حداقلي از حقوق نائل آيند .اما گذشت زمان و عدم كسب
دستاوردي خاص براي فلسطينيان در مذاكرات و پيمانهاي صلح از جمله مادريد،
اسلو ،غزه ـ اريحا ،وادي عربه ،طابا ،الخليل ،واي ريور  1و  ،2كمپ ديويد  ،2اجالس
شرم الشيخ ،سران عرب در قاهره و طرح نقشه راه ،موجب شكلگيري انتفاضههاي
اول و دوم و ادامه آنها شد.
نگاه و باور سران رژيم صهيونيستي به مذاكرات صلح نه قائل شدن و نه دادن حقي
به فلسطينيان است .هدف آنها توقف انتفاضه ،ايجاد اختالف بين صفوف فلسطينيان
و به دست آوردن فرصت و شناسايي و رسميت دادن به موجوديت خود در منطقه
و جهان است .در اين راه جناح طرفدار سازش با اسرائيل مصمم بوده است به رغم
مخالفت گروههاي اسالميو اكثريت مردم فلسطين و تجربه عدم پايبندي آن رژيم
به توافقات ،همچنان به مذاكرات ادامه دهد.
اسحاق رابين ،نخستوزير اسبق اسرائيل ،که قرارداد اسلو ( )1993را با عرفات
امضا کرد ،در اين زمينه ميگويد« :ما وقتي با ساف مذاكره ميكنيم ،از آنجا كه
ساف هيچگونه برگ برندهاي براي رو كردن بر سر ميز مذاكره ندارد ،در واقع داريم
با خودمان مذاكره ميكنيم .يعني مذاكره دو طرفه نيست بلكه يك مونولوگ است
بين خود ما و خود ما( ».رسالت ،بهمن )20 :79
در همين زمينه روزنامه امريكايي ساينس مانيتور پس از امضاي پيمان غزه ـ
اريحا نوشت« :اگر به خاطر مسلمانان راديكال نبود ،صلح بين اسرائيل و ساف هرگز
به وقوع نميپيوست .كارشناسان غربي در تحليل خود از چگونگي امضاي پيمان
سازش اعالم كردند كه اوجگيري انتفاضه هم صهيونيستها و هم ساف را تهديد
ميكرد .آنها متقاعد شدند كه اگر فرصت پيشآمده در گفتوگوهاي جاري را به
يك صلح و توافق واقعي تبديل نكنند ،در بلندمدت هر دو ضرر خواهند كرد».
همچنين روزنامه پراودا در بخشي از مقاالت خود در اين باره نوشت« :اسرائيل
درصدد بود از انتفاضه و تبعات آن رهايي يابد .انتفاضه خسارت سنگيني به اسرائيل
وارد كرد .اسرائيل ناگزير به پيدا كردن راهحلي براي انتفاضه بود .صلح اسرائيل و
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عرفات ميتوانست ابعاد انتفاضه را محدود سازد و اين مطلوب اسرائيل بود .اسرائيل
هر روز در سرزمينهاي اشغالي تلفات ميداد و در وضعيت بحراني به سر ميبرد
و بسياري از امكانات نظاميو اقتصادي را صرف رويارويي با انتفاضه كرده بود .لذا
فكر ميكرد از طريق صلح با عرفات ميتواند انتفاضه را خاموش كند( ».جمهوري
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اسالمي 27 ،آذر )79
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ي عربستان سعودي ،ياسر عرفات در ماههاي پاياني عمر به
به نوشته روزنامه رسم 
پايبند نبودن رژيم صهيونيستي به مذاكرات صلح و فريب خوردن خود اشاره ميكند
و ميگويد« :امريكا و رژيم صهيونيستي مرا فريب دادند ،زيرا آنها به وعدههايي كه
داده بودند ،عمل نكردند .آنها همچنين به تعهدات مربوط به قوانين بينالمللي،
توافقهاي مادريد و اسلو پايبند نبودند( ».كيهان 14 ،اردیبهشت )83
ويژگيهای انتفاضه فلسطين
شكلگيري انتفاضه در سال  1987و ادامه آن و به وجود آمدن انتفاضه دوم (االقصي)
كه داراي ابعادي وسيعتر از انتفاضه اول بوده است ،عالوه بر تأثيراتي كه بر مسائل
منطقهاي ،جهاني و جهان اسالم داشت ،دستاوردهاي متعدد و قابل توجهي را
نصيب ملت فلسطين كرد كه در طول مبارزات شش دهه اين ملت بيسابقه بود يا
كمتر سابقه داشت .اين عوامل موجب افزايش قدرت ملت فلسطين در برابر رژيم
صهيونيستي شد ،به گونهاي كه توانست با تكيه بر آن بخشي از حقوق تضييعشده
خود را به دست آورد و به طرفي مؤثر در مسائل منطقهاي تبديل شود.
فاروق قدومي ،مسئول دفتر سياسي سازمان آزاديبخش فلسطين ،در جريان
شركت در اجالس غيرمتعهدها در كواالالمپور در اسفند  ،81طي مصاحبهاي گفت:
«دستاورد انتفاضه فلسطين در دو سال گذشته از دستاوردهاي ارتشهاي عرب در
 50سال گذشته فراتر رفته است».
رهبر حزباهلل لبنان درباره دستاوردهاي انتفاضه االقصي ميگويد« :كاري كه
ي بسيار كم ولي با
مقاومت فلسطين در عرض سه سال با امكانات مادي و نظام 
امكانات بسيار جالب و چشمگير از لحاظ نيروي انساني و ايماني انجام داد ،بسيار
بزرگتر است از تمام كارهايي كه عربها و مسلمين در مناقشاتشان با اسرائيل در
عرض  50سال انجام دادند( ».نصراهلل)1382 ،

اظهاراتي همچون «انتفاضه ما را غافلگير كرده است»« ،آينده اسرائيل به خطر
افتاده است» ( « )28 :مواجه شدن با بدترين قيامها و شديدترين موج خشونت
عليه اسرائيل از زمان تشكيل اسرائيل» (المشامي )213 :1372 ،از سوي برخي مسئوالن
رژيم صهيونيستي نشانه دستاوردهاي بزرگ انتفاضه براي ملت فلسطين است كه با
آنچه در طول مبارزات قبلي كسب شده بود ،قابل قياس نيست.
اينك به طور مختصر برخي دستاوردهاي انتفاضه براي ملت فلسطين بيان ميشود:
تأثير انتفاضه ملت فلسطين بر رژيم صهيونيستي  /دکتر حشمت اهلل مشایخی

ي بين ملت و گروههاي فلسطيني
 .1تقويت مباني اسالم 
ملت فلسطين با درك بهتر واقعيات نسبت به گذشته دريافت كه تفكرات و ايدههاي
ماركسيستي ،سوسياليستي ،التقاطي ،ناسيوناليستي و قومگرايانه و نيز تكيه صرف
بر سازمانهاي مبارز يا اميد بستن به كشورهاي عرب و همسايه و مجامع بينالمللي
از جمله سازمان ملل ،حقوق از دست رفته آنان را احقاق نخواهد كرد ،بلكه روز
به روز حقوق بيشتري از دست خواهند داد ،اما تكيه بر اصول اسالمي ميتواند در
كنار ساير عوامل فرعي آنان را به هويت اصلي و حقوق از دست رفتهشان برساند.
لذا بخش اعظمي از ملت فلسطين به ويژه جوانان با اعتقاد به اين مسئله مرحله
جديدي از مبارزات خود را موسوم به انتفاضه شروع كردند و همين امر موجب شد
گروههاي مختلف از جمله آن دسته از سازمانهايي كه نام اسالمي داشتند ،تحت
تأثير اين قيام قرار گيرند و با تكيه هر چه بيشتر به مباني اسالمي مرحلهاي جديد
از مبارزات سازمانيافته را شروع كنند كه نمونه بارز آن جهاد اسالمي و حركت
مقاومت اسالمي حماس و گردانهاي االقصي هستند.
عبدالعزيز رنتيسي ،از رهبران حماس ،هنگام تبعيد به همراه  400فلسطيني ديگر
به جنوب لبنان توسط رژيم صهيونيستي در دسامبر  1992در مورد دستاوردهاي
انتفاضه ميگويد« :انتفاضه راه صحيح مبارزه را به مردم فلسطين نشان داد و توجه
آنان را به سوي اسالم جلب كرد( ».كديور)205 :1372 ،
در آستانه امضاي پيمان غزه ـ اريحا ،اسحاق رابين در پاسخ به پرسشهاي چند
تن از اعضاي كميسيون دفاع اسرائيل تأكيد كرد كه نفوذ گروههاي اسالمي در
سرزمينهاي اشغالي هر روز گسترش بيشتري مييابد و اين امر براي اسرائيل
خطرناك خواهد بود .وی افزود« :طرفداران فلسطيني [امام]خميني ميكوشند تا
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جناحهاي معتدل جنبش فتح را از صحنه خارج
در همين زمينه روزنامه امريكايي ساينس مونيتور پس از امضاي پيمان غزه ـ اريحا
نوشت« :اگر به خاطر مسلمانان راديكال نبود ،صلح بين اسرائيل و ساف هرگز به
وقوع نميپيوست»....
برخي معتقدند از شگفتيهاي قضيه اين است كه طرفين معاهده يعني اسحاق
رابين و عرفات هر دو از ترس دشمني مشترك يعني اسالم سياسي راديكال ،مجبور
به امضاي قرارداد صلح شدند( .همان)
نگاهي به نظرسنجيها و همچنين نتايج انتخابات شهرداريهاي مناطق
فلسطينينشين كه در  4دي  24( 83دسامبر  )2004برگزار شد و در بسياري
از حوزهها حماس اكثريت آرا را كسب كرد ،بيانگر روند رو به افزايش محبوبيت
گروههاي اسالميبه ويژه حماس و جهاد اسالمي و مؤيد نظريات يوناخ است.
در اين نظرسنجي از فلسطينيها ،محبوبيت گروههاي اسالمي 6/66برابر محبوبيت
گروههاي ملي بوده است (گروههاي اسالمي  65/3درصد ،گروههاي ملي  9/8درصد
و ساير گروهها  24/8درصد).
نتايج نظرسنجي ميزان حمايت مردمياز گروههاي فلسطيني در ارديبهشت :1383
حماس  31درصد ،فتح  27/1درصد ،احزاب مستقل  4/2درصد ،جهاد اسالمي
 3درصد ،جبهه خلق  3درصد ،جبهه دموکراتيک  1/3درصد ،حزب الشعب 0/5
درصد ،حزب فدا  0/4درصد و ساير احزاب  4/3درصد.
درصد تأثير گروههاي اسالميدر بيرون راندن صهيونيستها از غزه :مقاومت 48
درصد ،حماس  40درصد و  21درصد نيز فقط از نقش تشکيالت خودگردان
تقدير كردند.
نتايج انتخابات شوراهاي شهرداريهاي فلسطين در مه ( 2005براساس تعداد
کرسيها) :فتح  55درصد و حماس  45درصد.
نتايج انتخابات شوراهاي شهرداريهاي فلسطين در مه ( 2005براساس کسب
تعداد حوزهها) :کل حوزهها  :82حوزه فتح  38درصد ،حماس  35درصد و ساير
گروهها  32درصد.
نتايج انتخابات شوراهاي شهرداريهاي فلسطين در مه ( 2005براساس تعداد و
جمعيت حوزهها) :حماس  600هزار نفر و فتح  230هزار نفر( .همان)

تأثير انتفاضه ملت فلسطين بر رژيم صهيونيستي  /دکتر حشمت اهلل مشایخی

 .2مشاركت مردميو همبستگي ملي
يكي از ويژگيهاي مهم انتفاضه مشاركت تمام قشرهاي مردم در آن است و نقطه
شروع انتفاضههاي اول و دوم با قيام مردم ،اعم از زن و مرد ،پير و جوان با دستان
خالي در مقابل ارتش مسلح بوده است.
انتفاضه اول در اعتراض مردمي و يكپارچه تمام قشرها به كشتار چند كارگر
فلسطيني به دست صهيونيستها و انتفاضه دوم با ورود شارون به صحن مسجد
االقصي شروع شد.
تفاوت اساسي انتفاضه فلسطين با مقاطع قبلي مبارزات فلسطينيها در برابر
اشغالگران آن است كه نخست ،مبارزات از حالت فردي و انحصار گروهها
كه عمدتاً از خارج سرزمينهاي اشغالي بودند ،بيرون آمد و مردم به صورت
فراگير و انبوه در آن شركت كردند .دوم ،از اين مقطع به بعد مردم بيشتر
گروهها را تحت تأثير قرار دادند تا خود را با خواستههاي مردم هماهنگ
سازند .از آنجا كه بعد مردمي مبارزات ملت فلسطين افزايش يافت و منحصر
به گروهها (آن هم با گرايشهاي قومي ،ناسيوناليستي ،ماركسيستي و )...نشد،
كار صهيونيستها براي مقابله با آن دشوار شد و به اعتراف مقامات و مسئوالن
حكومتي ،نظامي و امنيتي صهيونيستي ،اين رژيم با بحران بزرگ در داخل
مواجه شد.
مبارزه با سازمانها و گروههاي مخالف براي هر دولتي بسيار آسان و دستيافتنيتر
است ،اما هنگاميكه با جمعيتي در تقابل است كه فراگير و در همه جا پراكنده و
منتشرند ،هر فرد يك مبارز و تهديد محسوب ميشود.
يكي از مهمترين و بارزترين جنبههاي مردمي بودن انتفاضه ،مشاركت كودكان
و نوجوانان در اعتراضات و تظاهرات ضد رژيم صهيونيستي بوده است .در حالي
كه اين رژيم هميشه تالش كرده نسل جديد فلسطيني كه شاهد دوران اوليه
اشغالگري صهيونيستها نبودهاند ،اين مسئله را به فراموشي بسپارند و در جريان
دولت صهيونيستي حل شوند .اما صهيونيستها در تحقق اين هدف در نتيجة شروع
انتفاضه با ناكاميروبهرو شدند .بن گوريون ،اولين رئيس رژيم صهيونيستي ،ميگويد:
«اعراب فقط يك چيز را مشاهده ميكنند ،ما به اينجا آمدهايم و سرزمينهايشان را
اشغال كـــردهايم .نسلهاي جديد اعراب احتماالً اين را فراموش خواهند كرد ،ولي
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ندارد( ».هيلر)17 :1381 ،

در شرايط فعلي هيچ اميدي وجود
موشه كاتساو ،رئيس رژيم صهيونيستي ،در كنفرانس صهيونيستها در قدس اشغالي
در  17ژوئن  2002ضمن سخنراني خود ميگويد« :من به رئيس حكومت خودگردان
فلسطين (عرفات) ميگويم :اگر اطفال فلسطيني را دوست ميداري ،به آنها بياموز كه
يهود را اكراه نداشته باشند و دوست بدارند( ».مركز باحث للدراسات)198 :2002 ،
از جنبههاي مهم ديگر بعد مردمي بودن انتفاضه كشيدن شدن دامنه قيامها
و اعتراضها به مناطق اشغالي  1948است كه تا آن زمان اقدام خاصي عليه
اشغالگران انجام نداده بودند و دولت صهيونيستي تصور نميكرد كه ساكنان اين
بخش كه هويت اسرائيلي ـ عربي به خود گرفتهاند ،به جريان انتفاضه بپيوندند.
فلسطينيان ساكن مناطق ناصره ،امالفحم ،حيفا و يافا براي اولين بار طي  50سال
گذشته در كنار هموطنان خود ايستادند .حتي برخي جوانان اين بخشهاي اشغالي
عامل عملياتهاي شهادتطلبانه بزرگي شدند.
نگاهي گذرا به نمودار عملياتهاي انجامشده (به ويژه عملياتهاي استشهادي) و
عامالن عملياتها به تفكيك سن ،جنسيت ،تحصيالت و پراكندگي در مناطق غزه،
كرانه باختري و مناطق اشغالي  1948مؤيد مطالب فوق است:
ـ تعداد تلفات (کشتهها و مجروحين) صهيونيستها به دست گروههاي فلسطيني
طي سالهاي اول و دوم انتفاضه االقصي ( 28سپتامبر  2000تا  28سپتامبر )2002
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کل تلفات :کشتهها  644نفر و زخميها  4137نفر؛
گردانهاي عزالدين قسام (حماس) 47/80( 1877-308 :درصدـ  45/40درصد)؛
گردانهاي شهداي االقصي (فتح) 17/10( 852-110:درصدـ  20/60درصد)؛
گردانهاي قدس (جهاد اسالمي) 7/30( 487-47 :درصدـ  11/80درصد)؛
مقاومتهاي مردمي فلسطينيها (گروه عملياتكننده مشخص نبوده) بدون اعالم
رسميمسئوليت 14/10( 497-91 :درصدـ  12درصد)؛
گردانهاي ابوعلي مصطفي (جبهه شعيبيه)  3/90( 162-13درصدـ  2درصد)؛
گردانهاي ق .م شهداي اقصي گروهانهاي قدس ،جهاد اسالمي و امن الوطني:
 20/14( 114-32درصد 36/29 -درصد)؛
عمليات مشترك بين حماس ،جهاد ،فتح ،شعيبيه و الديمقراطيه1/6( 68-7 :

درصد 1/1-درصد)؛
عملياتهاي فردي و ويژه 1/20( 49-24 :درصد 3/70-درصد)؛
تيپهاي صالحالدين (كميته مقاومت مردمي) 0/30( 11-9 :درصد 1/40 -درصد)؛
گردانهاي مقاومت مردمي(جبهه دموكراتيك) /5( 20-3 :درصد /5-درصد)؛
ـ مشارکت مردمي فلسطينيها در انتفاضه (سال  )2001-2002بر اساس سن
عامالن عمليات

ـ مشارکت مردمي فلسطينيها در انتفاضه (از  28سپتامبر  2000تا  18سپتامبر
 )2002بر اساس پراکندگي و تفکيک مناطق

تأثير انتفاضه ملت فلسطين بر رژيم صهيونيستي  /دکتر حشمت اهلل مشایخی

کل شهدا 2010 :نفر
شهداي زير  12سال 442 :نفر ( 21درصد)؛
شهداي  13تا  20سال 259 :نفر ( 12درصد)؛
شهداي  21تا  30سال 732 :نفر ( 36درصد)؛
شهداي  31تا  45سال 259 :نفر ( 12درصد)؛
شهداي باالي  45سال 122 :نفر ( 6درصد)؛
شهداي هويت نامعلوم 205 :نفر ( 10درصد)

تعداد کل عمليات 14463 :فقره
در غزه 6698 :فقره
در کرانه باختري 618 :فقره
در مناطق  7147 :48فقره

ـ مشارکت مردمي فلسطينيها در انتفاضه (سالهاي  2001و )2002بر اساس ميزان
تحصيالت عامالن عملياتها

تعداد کل عامالن 153 :نفر
داراي مدرک عالي 53 :نفر ( 35درصد)
دبيرستاني 58 :نفر ( 38درصد)
بيسواد 42 :نفر ( 27درصد)
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تعداد کل عامالن 153 :نفر
مجردين  134 :نفر ( 88درصد)
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 .3افزايش هماهنگي و اتحاد مبارزاتي گروهها
گروههاي فلسطيني كه قبل از انتفاضه به صورت مستقل عمل و عملياتهايي
را بدون هماهنگي هم اجرا ميكردند ،در انتفاضه اقصي اتحاد و وحدت بيشتري
يافتند و در موارد بسياري عملياتهاي مشترك انجامدادند و اعالميههاي مشترك
صادركردند.
گروههاي جهادي فلسطيني در عملياتها و در مذاكرات خود كه با پادرمياني
برخي كشورهاي عربي صورت ميگرفت ،بيش از بيش مواضع خود را هماهنگ
و به هم نزديك كردند .از سوي ديگر ،رژيم صهيونيستي در مرحلهاي كه در
مقابله با انتفاضه موفقيت چنداني به دست نياورده و مجبور به مذاكره با ساف و
عرفات شده بود ،سعي كرد تا با وارد شدن جديتر در مذاكرات صلح و سازش با
فلسطينيها بين گروههاي جهادي با دولت خودگردان و عرفات اختالف بيندازد
و مجددا ً درگيريهاي داخلي بين فلسطينيها را شدت بخشد ،اما فلسطينيها
با درك اين مطلب در طول انتفاضه تا حدود بسياري از اين مسئله و بروز جنگ
داخلي جلوگيري كردند.
 .4اثبات برتري مبارزه و مقاومت بر مذاكرات بدون پشتوانه صلح
رژيم صهيونيستي پس از نااميدي از سركوب انتفاضه تنها راه ممكن در اين مقطع
را روي آوردن به مذاكرات سازش با عرفات و ساف ميدانست تا هم انتفاضه را
خاموش و هم اختالف دروني گروههاي فلسطيني را تشديد كند .اما ادامه انتفاضه
هم تأييدي بر بينتيجه بودن مذاكرات اعراب و اسرائيل درباره مسئله فلسطين بود
و هم تأييدي بر عدم تأمين حقوق از دسترفته فلسطينيها از راه مذاكرات صرف و
بدون پشتوانه ،زيرا رژيم صهيونيستي در پرتو انتفاضه مجبور شد در خالل مذاكرات

 .5قبول موجوديت فلسطينيها و خارج شدن آنان به عنوان طرفي
هميشه مغلوب
قبول طرف فلسطيني از سوي رژيم صهيونيستي براي مذاكره و در ادامه ،تبديل
اصل «مذاكره مشروط به توقف انتفاضه» به اصل «توقف انتفاضه منوط به
ازسرگيري مذاكرات» از سوي رژيم صهيونيستي به معني قبول هويت و موجوديت
فلسطينيهاست .پيش از انتفاضه صهيونيستها هيچگونه هويت و موجوديتي براي
فلسطينيها قائل نبودند و سرزمين فلسطين را سرزميني بدون ملت براي ملتي
بدون سرزمين (يهود) ميپنداشتند .رژيم صهيونيستي با ادامه انتفاضه از اين شعار
خود تا اندازهاي عقبنشيني كرد و سران اين رژيم اظهار داشتند كه براي توقف
انتفاضه بايد به مذاكرات با فلسطينيها ادامه دهيم .اين عقبنشيني آشكاري براي
صهيونيستها و اسرائيل در مقابل مقاومت فلسطينيها و انتفاضه بود.
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امتيازاتي به فلسطينيها بدهد كه قب ً
ال حاضر به دادن آنها نبود.
يكي از شخصيتهاي فلسطيني ميگويد« :همه آنهايي كه در خارج بودند دفن و
نابودي مسئله فلسطين را انتظار ميكشيدند و مسئله فلسطين به جنگ اردوگاههاي
فلسطيني و مسائل داخلي فلسطينيها تبديل شده بود .در كنفرانس سران عرب در
امان در  1987همه اعراب ،مسئله فلسطين را به فراموشي سپردند و خطر ايران و
مسئله اصولگرايي اسالميرا به عنوان خطر اول معرفي كردند ،اما انتفاضه قضيه
فلسطين را مجددا ً در سطح بااليي مطرح كرد( ».هيلر)49 :1381 ،
يكي ديگر از شخصيتهاي عربي ميگويد« :ادامه انتفاضه دست ردي به گفتوگوهاي
سازش گذشته از مادريد تا اسلو و طابا و كمپ ديويد بود كه هيچكدام دستاوردي
جز شكست ،يأس و ادامه محاصره براي ملت فلسطين نداشت( ».ابوناصر)2002 ،
به طور خالصه ،انتفاضه مذاكرات صلح و سازش را كه نتيجه خاصي جز اعمال
فشار بيشتر به فلسطينيها نداشت و با هدف سركوب انتفاضه و ايجاد انشقاق در
گروههاي فلسطيني و مردم (به ويژه دولت خودگردان با گروههاي اسالمي) طراحي
شده بود ،از كنترل مطلق و اعمال تام نظريات صيهونيستها خارج و به اهرميبراي
پشتوانه مذاكرات صلح فلسطينيها و گرفتن امتيازات هرچه بيشتر از صهيونيستها
تبديل كرد.
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تا قبل از انتفاضه مسئله فلسطينيها فقط خارج از سرزمينهاي اشغالي مطرح
بود ،اما با شروع انتفاضه اين مسئله به داخل اراضي اشغالي منتقل شد و مجددا ً به
فلسطينيان داخل اعتبار بخشيد .پس از حدود نيم قرن موضع تهاجمياسرائيل به
موضع تدافعي تبديل شد و امنيت داخلي اسرائيل به شدت به خطر افتاد .همين
امر ،ضرورت طرح حل مسئله فلسطين را براي اسرائيليها مطرح ساخت.
شيمون پرز ،وزير خارجه وقت رژيم صهيونيستي ،در جريان انتفاضه گفت« :بدون
تشكيل دولت فلسطين ،صلح در منطقه ميسر نخواهد شد .اسرائيل منطق تشكيل
دولتي فلسطيني را پذيرفته است و تمام اسرائيليها حتي احزاب افراطي نيز اين
نكته را پذيرفتهاند كه بدون تشكيل دولت فلسطيني برقراري صلح امكانپذير
نخواهد بود ».وي افزود« :زمان حل مسئله فلسطين فرا رسيده است و حل مسئله
قبرس ميتواند نمونــــهاي براي اين موضوع باشد( ».جمهوري اسالمي 26 ،بهمن)82
كابينه رژيم صهيونيستي در پي تشديد مبارزات ضد اسرائيلي مردم فلسطين مجبور
شد در ژوئن  2004طرح عقبنشيني از نوار غزه در مارس  2005را با  14رأي
موافق در مقابل  7رأي مخالف تصويب كند.
شارون در  15خرداد  83در هشداري به وزيران كابينهاش كه مخالف
عقبنشيني از نوار غزه بودند ،گفت« :در صورتي كه اين طرح در كابينه
تصويب نشود ،اسرائيل با بحران سياسي روبهرو خواهد شد و اوضاع سياسي به
انفجار ميكشد( ».كيهان  11خرداد )83
 .6بالندگي و رشد خوداتكايي و خودكفايي مبارزات
انتفاضه كه در پي نااميدي مردم فلسطين از كمكها و حمايتهاي كشورها به ويژه
كشورهای عربي شكل گرفت ،توانست رخوت و جمود در مبارزه عليه اسرائيل را
كه در پي مذاکرات كمپ ديويد به وجود آمده بود ،بزدايد و اعتماد به نفس را به
مردم فلسطين برگرداند و آنان را به اين باور برساند كه هر اقدامشان بايد متكي به
داخل فلسطين باشد.
انتفاضه اول به علت به كارگيري سنگ به عنوان تنها سالح موجود براي مقابله
با صهيونيستها به «ثورة الحجارة» موسوم شد ،اما در ادامه گروههاي اسالميكه
احساس كردند در محاصره كامل قرار دارند ،به فكر به كارگيري سالح و توليد

 .7افزايش روحيه مقاومت ،فداكاري ،جهاد و شهادت
ملت فلسطين با اعتقاد بيشتر به اين باور كه تنها راه رسيدن به پيروزي ادامه
مسير انتفاضه است ،به رغم محروميتها ،محدوديتها و فشارهاي مختلف ،شهدا
و مجروحين زيادي را تقديم و خسارتهاي بسياري را متحمل شد كه قابل توجه
است .آمار باالي شهدا و مجروحان فلسطيني پس از انتفاضههاي اول و دوم عليه
صهيونيستها بيانگر رشد و تقويت روحيه از خود گذشتگي ،فداكاري ،شهادت
و مقاومت در برابر اشغالگران است .نگاهي به تعداد شهدا و مجروحان به ويژه
عملياتهاي استشهادي در طول انتفاضه و مقايسه آن با آمار قبل از انتفاضه بيانگر
اين مسئله است .همچنين نگاهي به خسارات مادي به منازل ،تخريب و انهدام و
مصادره اراضي فلسطينيها در طول انتفاضه مؤيد باال رفتن سطح تحمل ،استقامت
و پايداري مردم فلسطين به راهي است كه انتخاب كردند.
به طور كلي ميانگين شهداي فلسطين در انتفاضه اول ( ،)1987تعداد  25نفر در هر
ماه بود ،اما در ماه اول انتفاضه دوم (االقصي )2000اين تعداد به دويست نفر رسيد
و ميانگين شهدا از سپتامبر  2000تا ژوئيه  2004در هر ماه  75/6نفر بوده است.
تعداد شهداي فلسطيني از  28سپتامبر  2000تا  30سپتامبر  2005معادل 3871
نفر بوده که از اين تعداد  760نفر کودک 266 ،نفر زن 344 ،نفر از نيروهاي امنيتي
فلسطيني و  2501نفر نيز ساير شهدا بودهاند.
تعداد شهدا در عمليات شهادتطلبانه از  19نفر در سال  2001به  47نفر در
سال  2002افزايش يافت .تعداد شهداي گروههاي مبارز فلسطيني به ترتيب در
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سالحهاي هر چند ابتدايي با امكانات بسيار محدود داخلي افتادند و راه خودكفايي
در امر تسليحات را پيش گرفتند .از دستاوردهاي مهم اين حركت ،توليد برخی
اقسام موشك از جمله موشكهاي «قسام» بود كه با توليد و به كارگيري آن ،امنيت
داخلي اسرائيل شكنندهتر شد ،به گونهاي که پس از ناكامی در جلوگيري از شليك
و كشف مراكز توليد اين موشکها اعالم كردند« :فرماندهان ارتش اسرائيل پس
از گذشت سه سال تالش براي از بين بردن موشكهاي قسام میگويند كاري از
دستشان ساخته نيست ...اگر چه خسارات اين موشكها چندان قابل توجه نيست،
تبعات سياسي فراواني براي اسرائيل دارد( ».كيهان  14مرداد )83
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سالهاي  2001و 2002به اين شرح است :شهداي االقصي  1-15نفر ،حماس
 7-10نفر ،جهاد اسالمي  ،2-12گروههاي نامشخص  3-9نفر ،جبهه شعيبيه
 1-1نفر ،فتح  0-1نفر( .گزارشها)1381 ،

قدرت ملي رژيم صهيونيستي

جغرافیایی
رژیم صهیونيستي < >---انتفاضه

اجتماعی -فرهنگی
رژیم صهیونيستي < >---انتفاضه

سياسي-امنيتي
رژیم صهیونيستي < >---انتفاضه

نظامي

اقتصادی

رژیم صهیونيستي < >---انتفاضه

رژیم صهیونيستي < >---انتفاضه

ـ بطالن نظريه
ـ ايجاد ترديد در
ـ پذيرش وجود
ـ بطالن اسطوره
سرزمين بدون ملت باورهاي مذهبي
ملت فلسطين
شكستناپذيري
ـ بطالن نظريه تعلق (تلمود)
ـ پذيرش
نظامي
فلسطين به يهود
ـ تزلزل در باورهاي فلسطينيها به
ـ افزايش بودجه
ـ بطالن نظريه
قوميـ نژادي
عنوان طرف مذاكره نظامي
فلسطين سرزمين ـ شكست در
ـ نمايان شدن
ـ ناكارآمدي
ملت واحد (ديوار
انگارهسازيها
چهره و ماهيت
تجهيزات و وسايل
حائل)
ـ كاهش مهاجرتها رژيم صهيونيستي پيشرفته نظامي
ـ بطالن شعار نيل (جمعيت)
ـ تغيير ،كاهش
ـ راهاندازي
تا فرات
ـ افزايش مهاجرت
عمر و سقوط
تشكيالت و
ـ قائل شدن به
معكوس (جمعيت) كابينههاي
واحدهاي جديد
وجود دو دولت در ـ افزايش ترس و
صهيونيستي
نظامي
يك سرزمين
ناامني
ـ كاهش مهاجرت ـ كاهش داوطلبان
ـ افزايش خودكشي و افزايش مهاجرت خدمت در ارتش
ـ خدشهدار شدن
معكوس
ـ عدم رغبت به
يكپارچگي و
ش
ـ كاهش توريسم و خدمت در ارت 
همبستگي ملي
جهانگردي
ـ افزايش تمرد بين
ـ محكوميت در
ـ نگراني از آينده
نظاميان
اسرائيل
مجامع بينالمللي  ـ افزايش فراريان در
 ـ افزايش فقر
ـ تنش در روابط
ارتش
ـ بروز اختالفهاي
سياسي با كشورها ـ گسترش ترس
درون جامعه
بين نظاميان
اسرائيلي
ـ افزايش سربازان
ـ كاهش رغبت به
زن در ارتش
سكونت در اسرائيل
ـ نااميدي از
پيروزي نظامي

ـ كاهش توليدات
ـ افزايش ميزان
بيكاري
ـ كاهش ميزان
رشد اقتصادي
ـ افزايش تورم
ـ افزايش خط فقر
ـ كاهش سرمايه
گذاري خارجي
ـ كاهش صادرات و
واردات
ـ كاهش توريسم و
جهانگردي
ـ افزايش كسري
بودجه

با توجه به اهداف و سياستهاي رژيم صهيونيستي که در مقدمه به آن اشاره شد،
پيامدهاي منفی انتفاضه بر اين رژيم عبارتاند از:

 .2ايجاد بحران در امنيت داخلي
سران صهيونيست و مسئوالن اين رژيم كه از ابتداي تشكيل دولت در سرزمينهاي
اشغالي تاكنون با تكيه بر قواي نظامي و نيروهاي امنيتي و حمايت قدرتهاي
خارجي ،امنيتي نسبتاً كامل در ابعاد داخلي احساس ميكردند و تنها نگراني خود
را تهديدهاي كشورهاي عرب همسايه ميدانستند ،با شروع انتفاضه و اوجگيري آن
و ناكامي در سركوب و خاموش كردن آن احساس ترس كردند .در واقع ،موجي
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 .1تغيير در راهبردها و سياستهاي کالن رژيم صهيونيستي و بطالن
اسطوره شكستناپذيري اسرائيل
منابع امنيتي رژيم صهيونيستي معتقدند« :بهايي كه اسرائيل در جريان انتفاضه
داد ،بيش از خسارات اين رژيم در جريان جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل در سال
 1967بوده است ».شارون نيز براي نخستين بار به شكست خود در برابر شرايط
خاص موجود (انتفاضه) اعتراف كرد و دستور داد  17شهرك صهيونيستي از نوار
غزه تخليه شوند .وي طي مصاحبهاي گفت« :تخليه شهركها در نوار غزه براي بقاي
اسرائيل حياتي است و در شرايط حاضر ما مجبور به اين انتخاب هستيم و بايد آن
موردي را كه كمترين ضرر را دارد ،انتخاب كنيم( ».كيهان 15 ،بهمن )82
شارون به رغم مخالفت  62درصدي اعضاي حزب ليكود به طرح عقبنشيني اسرائيل
از غزه كه بنا به گفته راديو اسرائيل ،در يك نظرسنجي به دست آمد ،گفت« :اجراي
اين طرح براي نجات اسرائيل از فروپاشي الزامياست( ».كيهان 14 ،ارديبهشت )83
نگاهي به اظهارنظرهاي مقامات اين رژيم در گذشته و حال اهميت پيامد انتفاضه
مردم فلسطين را بيشتر مشخص ميکند.
«اسرائيل نميتواند حتي از يک متر از اراضي فلسطيني چشمپوشي کند».
«در كشور ما جا براي كسي جز يهوديان نيست .ما به اعراب خواهيم گفت:
بيرون! اگر موافق نباشند ،اگر مقاومت كنند ،ما آنها را با زور بيرون خواهيم
كرد( ».الميسيري)39 :1374 ،
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از نگراني جامعه اسرائيلي را به ويژه در ابعاد امنيت جاني و مهمتر از همه نگراني
از آينده و موجوديت اين رژيم فراگرفت .يكي از مقامات بلندپايه نظامي و امنيتي
رژيم صهيونيستي پس از برشمردن تهديدهاي اين رژيم در محيط امنيتي سال
 2000و خاورميانه جديد و ارائه راهكارهاي جديد براي برتري اسرائيل ضمن تأكيد
بر تهديد جمهوري اسالمي به عنوان اصليترين تهديد ميگويد« :من يك فرضيه
اساسي دارم تا همچنان به عنوان كشوري پيشرفته و متمدن با توان نظامي و
اقتصادي بيشتري نسبت به همسايگان در قرن بيست و يكم به حيات خود ادامه
دهيم ،ولي اين مصونيت را نبايد امري تضمينشده تلقي كرد ،زيرا متغيري است كه
هيچكس با رشد اقتصادي يا از طريق قدرت نظامينميتواند تداوم آن را تضمين
كند .اين متغير همان مصونيت داخلي يعني توان رواني اسرائيل براي رويارويي با
دشواريهايي است كه در صورت اتفاق ،ممكن است يكپارچگي و همبستگي داخلي
جامعه اسرائيل را به خطر اندازد( ».سنيه)165 :1381 ،
براساس نظرسنجي مه  ،2004بر اثر انتفاضه و موج ناامنيهاي به وجودآمده در
سرزمينهاي اشغالي ،ميزان دلبستگي جوانان يهودي براي ماندن در سرزمينهاي
اشغالي  48درصد ،ميزان جوانان خواهان ترک اسرائيل  27درصد و ميزان دلبستگي
به ماندن در اسرائيل  25درصد بوده است.
 .3ايجاد بحران در انگارهسازي صهيونيستها در اشغال سرزمين فلسطين
انگارهسازي درباره اشغال فلسطين و تجاوز به مردم آن سرزمين يكي از
راهبردهاي اصلي صهيونيسم بوده است .اين انگارهسازي كه از طريق رسانهها
عملي ميشود ،با آغاز انتفاضه فلسطين دچار بحران شده و سياستگذاران غرب
و راهبرد صهيونيسم را با بنبست مواجه كرده است .تناقضات حاصل از اين
انگارهسازي همزمان با توسعه اطالعرساني رسانههاي جهان اسالم در حمايت از
انتفاضه فلسطين ،رهبران و زمامداران سازش با اسرائيل را در بحران مشروعيت
سياسي عميقي فرو برد.
ايجاد بحران در انگارهسازي صهيونيستها براثر انتفاضه در حالي بود كه قبل
از آن رژيم صهيونيستي به همراه رسانههاي غربي از اوايل دهه  1940و مقارن
پايان جنگ جهاني دوم ،چندين مرحله انگارهسازي را پشت سر گذاشته بود.
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مرحله اول :با پيروزي صهيونيستها در مه  1948و تأسيس رژيم و نظام اسرائيل
نه تنها اسم «فلسطين» از نقشه جغرافيايي غرب پاك و به جاي آن نام «اسرائيل»
نگاشته شد ،بلكه در پوششي كه رسانههاي غرب به «مسئله فلسطين» دادند ،به
تدريج نام فلسطين به عنوان سرزميني مستقل و تاريخي كه فرهنگها و مليتها
و نظامهاي مختلفي را در طول چندين هزار سال تاريخ دربرداشت ،از صفحات و
محتويات رسانهها و گفتمان نخبگان غرب ناپديد شد.
مرحله دوم :به موازات اشغال و تقسيم فلسطين و تجزيه آن ،اين نام با جريان
قيموميت و امپراتوري انگليس آميخته شد و با شناسايي و ورود رسمي اسرائيل
به سيستم سازمان ملل متحد به عنوان يك «ملتـ دولت» مليت فلسطينيها
نيز به فراموشي سپرده شد و به تدريج در رسانههاي غرب ،به واژه «مردم» و
«آوارگان و پناهندگان» فلسطيني تغيير يافت .از اواخر دهه  1940در رسانههاي
غرب نه تنها سرزمين مستقل و كشوري با مرزهاي جغرافيايي و سياسي معين
به نام فلسطين وجود نداشت ،بلكه مفهوم مليت فلسطين نيز به كلي در غرب از
زبانها افتاد.
مرحله سوم :در اين مرحله در انگارهسازي رسانههاي غرب ،ناديده گرفتن ،حذف
و ناپديد شدن تدريجي هويت اسالميفلسطين و فلسطينيها مد نظر بود .به اين
ترتيب ،هويت تمامفلسطين در هر سه بعد جغرافيايي،ملي و اسالمي آن مخدوش
و ناديده گرفته شد و پوشش و تأكيد رســـانههاي غرب متوجه «اسرائيل» به عنوان
يك پديده جغرافيايي ،يك سرزمين براي قوم و مليت يهود ،و يك نظام سياسيـ
ديني يهوديت بود كه در بستر مليگرايي صهيونيستي رشد و نمود كرده بود .در
طول دهههاي  1920و  1930صهيونيسم و جنبش صهيونيستي از موضوعات مهم
رسانههاي غربي به شمار ميآمدند.
مرحله چهارم :انگارهسازي رسانههاي غرب در اين دوره ،عدم توجه آنها به تجاوزگري
صهيونيستها ،حذف تدريجي واژه صهيونيسم از گفتمان و سخنپراكنيهاي خود،
استعمال مفهوم «ملتسازي» و «وطنسازي» براي قوم يهود و «بازگشت يهوديان
به سرزمين تاريخي» بود.
مرحله پنجم :در اين مرحله انگارهسازي با حذف جامعه مسيحيت از فلسطين و
الحاق آن به فرهنگ يهوديت و صهيونيستي شروع شد.
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 .4انتفاضه و ايجاد شكاف در انگارهسازي صهيونيستها
با آغاز انتفاضه فلسطين و وارد شدن پيامدهای منفي و ناگوار سياسي ،اقتصادي
و نظامی ،حمالت تبليغاتي صهيونيسم و انگارهسازيهاي رسانههاي غرب متوجه
ابعاد اسالمي جامعه فلسطين شد و اسطورههاي پيشين كه بر اصطالحات
«عرب» و «اعراب» تكيه ميكرد ،كنار رفت و عنوان «اصولگرايان اسالمي»،
«تروريستهاي اسالمي» و «حزباللهي» همه جانشين آنها شد .همچنين اين
رژيم به مذاكرات صلح روي آورد و رسماً برخي مقامات فلسطيني را به عنوان
طرف مذاكرات پذيرفت( .انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي)1377 ،
ي
 .5نمايانتر شدن چهره و ماهيت واقعي رژيم صهيونيستي در افكار عموم 
در دهههاي اخير با اهميت يافتن بيشتر تبليغات رسانهاي ،رفتارهاي خشن
اسرائيليها عليه فلسطينيها كه چندان براي افكار عمومي جهانيان به نمايش
گذاشته نميشد ،در جريان انتفاضه به ويژه هنگاميكه برخي محافل و کشورهاي
استعماري سعي داشتند مبارزه مردم فلسطين را از مصاديق تروريسم قلمداد كنند،
تا حدودي چهره واقعي اسرائيل را براي جهانيان روشن كرد .شبكـــههاي تصويري
ماهوارهاي با مخابره صحنههايي از كشتار فلسطينيها و تخريب منازل و مصادره
مزارع آنها زمينه محكوميت و نفرت صهيونيستها را نزد ملتها و افكار عمومی
بيش از پيش فراهم كردند .همچنينرژيم صهيونيستي در پي ناكامي در مقابله با
انتفاضه مجبور شد براي جلوگيري از نفوذ عامالن شهادتطلب به مناطق اشغالي
 48و جداسازي مناطق فلسطيني و مصادره بيشتر اراضي فلسطينيها اقدام به
احداث ديوار حائل كند .اما همين اقدام موجبات محكوميت بيشتر اسرائيل را نزد
افكار عمومي و مجـامع بينالمللي فراهم كرد .ديوان الهه در نيمه ژوئيه 2004
حكم به تخريب ديوار حائل داد و مجمع عمومي سازمان ملل نيز در پي آن طي
قطعنامهاي در  20ژوئيه  2004با اكثريت آرا آن را غيرقانوني خواند و خواستار
انهدام ديوار و پرداخت غرامت به خانوادههاي فلسطيني خسارتديده شد .اعضاي
اتحاديه اروپا و جنبش عدم تعهد به اين قطعنامه رأي مثبت دادند.
كوفي عنان ،دبيركل سازمان ملل ،پس از تصويب اين قطعنامه گفت« :اسرائيل بايد
به رأي ديوان بينالمللي دادگستري الهه مبني بر برچيدن آن بخش ديوار حائل

كه در كرانه باختري احداث شده است ،توجه كند».
موشه کاتساو ،رئيس وقت رژيم صهيونيستي ،در جمع خبرنگاران خارجي به مناسبت
افتتاح موزه جديد اسرائيل اعتراف کرد« :ما امروز با موجي از يهوديستيزي مواجه
هستيم که از زمان جنگ جهاني دوم هرگز سابقه ندارد( ».كيهان 26 ،اسفند )86

 .7ايجاد بحران اقتصادي
رشد و توسعه اقتصادي و شاخصههاي آن از جمله عوامل قدرت يك كشور است
كه خود تأثيرپذيري مستقيم از امنيت دارد .هر چه امنيت در يك كشور بيشتر و
پايدارتر باشد ،چرخه اقتصاد ،توليد كار و رشد اقتصادي داخلي و سرمايهگذاري و
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 .6استيصـال و ناتواني ارتش در سركوبي انتفاضه
جامعه اسرائيل بنابه ضرور تها و داليل مختلف به «جامعه مسلح» مشهور
است .سرزمين آن فاقد عمق راهبردي است و دارای دشمنان و تهديدهاي
منطقهاي است .به گفته موشه دايان ،اين ضرور تها اسرائيل را به اتخاذ
سياستي دفاعي به جاي سياست خارجي مجبور كرده است كه خود
موجبات تأثيرگذاري و نفوذ ژنرا لهاي ارتش را در سياست فراهم آورده
است( .گزار شها234 :1378 ،؛ ربابعه57 :1368 ،؛ انتشارات ابرار معاصر)479 :1381 ،
در عين حال ،چنين رژيم و جامعهای در برابر انتفاضه و عملياتهاي شهادتطلبانه
دچار استيصال و درماندگي شده است.
سرتيپ مئير داگان ،معاون ستاد كل ارتش اسرائيل در امور انتفاضه ،علت تشكيل اين
معاونت در ارتش را چنين بيان ميكند« :انتفاضه ادامه پيدا ميكند اما تاكتيكها و
اسلوبهاي آن متحول ميشود .انتفاضه جدا ً ما را غافلگير كرد .البته قابل پيشبيني
بود كه شخصيتهاي فلسطيني داخل مناطق حركتي را آغاز كنند كه داراي بعدي
مردميباشد و در راستاي فعاليتهاي خود خشونتهايي نيز مرتكب شوند .همچنين قابل
پيشبيني بود كه اين حركت تا مدتها به فعاليت خود ادامه دهد ،اما مطلب غافلگيركننده
در اين ارتباط قدرت و برد اين فعاليتهاست .تنها ما نبوديم كه غافلگير شديم ،بلكه خود
فلسطينيها (جناح سازشطلب) نيز غافلگير شدند ».وي برخورد با انتفاضه را براي ارتش
اسرائيل مسئلهاي محوري دانست( .گزارش وزارت امور خارجه سفارت ايران)1371 ،
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مبادالت اقتصادي بيشتر خواهد بود .هرچه اقتصاد پررونقتر باشد ،امنيت بيشتر
است .اولويت كشوري همچون رژيم صهيونيستي كه در سرزميني غصبي شكل
گرفته ،امنيت است.
رژيم صهيونيستي كه قبل از شروع انتفاضه ،مبارزات ملت فلسطين را در داخل
سرزمينهاي اشغالي كنترلشده ميپنداشت و از جنبههاي امنيت داخلي نگراني
جدي نداشت و بيشترين تهديدها را خارجي ميدانست ،با شروع انتفاضه با بحران
امنيت داخلي مواجه و همين امر موجب ركود و وارد آمدن خسارتهايي عمده و
قابل توجه به بخشهاي اقتصادي آن شد.
سلفان شالوم ،وزير دارايي رژيم صهيونيستي ،در سپتامبر  2002اعالم كرد« :اسرائيل
در نتيجة جنگ با فلسطينيان هزينههاي زيادي را متحمل شده است .ادامه انتفاضه
االقصي كه در  29سپتامبر  2000شروع شد ،به شدت بر اقتصاد دولت عبري تأثير
منفي گذاشته است و سرمايهگذاران خارجي طي  9ماه گذشته  7/7ميليارد دالر
در بازار سهام اسرائيل متضرر شدهاند( ».گزارشها)1381 ،
وزير جنگ وقت رژيم صهيونيستي ،شائول موفاز ،در سفر به امريكا در 20دسامبر
 ) 81/9/29( 2002گفت« :از امريكا ميخواهيم براي جبران خسارت وارده به
اسرائيل در خصوص برخورد با فلسطينيها كه به ميلياردها دالر ميرسد ،ما را
ياري كند( ».همان)
روزنامه صهيونيستي يديعوت آحرونوت درباره پيامدهاي انتفاضه بر صادرات و
واردات آن رژيم نوشت« :در سال  2001صادرات اسرائيل به کشورهاي عربي 86
ميليون دالر و واردات  52/1ميليون دالر بوده که در نتيجة ادامه انتفاضه اين ارقام
به ترتيب در  9ماهه اول  2002به  77/4و 48/2تغيير يافته است( .بر اساس آمار
ارائهشده از منابع غيرصهيونيستي ،اين آمار در سال  2001به ترتيب  86و48/2
بوده که در  9ماهه اول  2002به  61و 44/3ميليون دالر کاهش يافته است).
بانك مركزي و بخش اقتصادي اتحاديه صنعتگران اسرائيل (شوكي اروبش) خسارات
ناشي از انتفاضه را در خالل سال اول انتفاضه (سال  )2002اينگونه اعالم كرده است:
ـ كاهش توليدات  41درصد كارخانجات؛
ـ كاهش فعاليت  35درصد كارخانجات؛
ـ بسته شدن  300كارخانه كوچك و متوسط؛

 .8تحميل طرحها و بودجههاي كالن به ويژه در بخش نظام 
ي
انتفاضه ،دولت اسرائيل را ناچار به طراحي برنامههاي متعدد نظامي ،امنيتي و  ...براي
مقابله با انتفاضه ،از جمله تشکيل معاونتي به نام «امور انتفاضه» در ستاد مشترك
ارتش كرد که اين طرحها و اقدامات موجب اختصاصمبالغي کالن به اين منظور
شد که طبعاً به كاهش بودجه ساير بخشهاي اقتصادي انجاميد .همچنين در پي
كمبود نيرو در ارتش كه مقامات رسمياين رژيم اعالم كردند ،اقداماتي براي سه
برابر كردن سربازان زن در واحدهاي مختلف به ويژه در رسته پياده براي حراست
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ـ تعطيلي كار  300كارخانه (موقت)؛
ـ کاهش ميزان رشد از  6درصد قبل از انتفاضه به  1/5درصد بعد از انتفاضه (در
سال )2001؛
ـ افزايش ميزان بيكاري از  8/8درصد به  11درصد (در سال )2001؛
ـ افزايش تورم از صفر به  5/3درصد؛
ـ افزايش كسري بودجه از  0/6درصد به  2درصد.
منابع ديگر ،كسري بودجه اسرائيل را طي سالهاي  2001 ،2000و  2002اينگونه
اعالم کردهاند:
ـ در سال  2000حدود  1/8ميليارد دالر؛
ـ در سال  2001حدود  3/8ميليارد دالر؛
ـ در سال  2002حدود  7ميليارد دالر؛
ـ افزايش خط فقر  12/5درصد (از هر  8نفر يک نفر زير خط فقر)؛
ـ کاهش توليدات تکنولوژيک  13/5درصد؛
ـ کاهش وسايل حمل و نقل  38درصد؛
ـ درآمد دستگاههاي مخابراتي  11درصد؛
ـ قطعات کامپيوتر و غيره  14درصد؛
ـ رکود در مواد غذايي (البسه ،پوست ،ورق و چوب)( .ميزگرد شبكه تلويزيوني الجزيره قطر)1381 ،
راديو رژيم صهيونيستي به نقل از اداره مركزي آمار اين رژيم اعالم كرد« :سال
 2002از نظر اقتصادي در نيم قرن گذشته بدترين سال براي اسرائيل بوده
است( ».راديو اسرائيل ،اول ژوئن )2003
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از مناطق و خط تماس با فلسطينيان ،تأسيس يك گردان جديد اطالعاتي براي
نفوذ و انجام عمليات خنثيسازي در مناطق فلسطينينشين ،بازسازي واحدهاي
ويژه «دفدنان»« ،مهندسي پهلوم» ،واحد ويژه سگها (عوتكس) و همچنين تقويت
فرماندهي لشكرها ،تيپها و گردانها انجام شد( .گزارشها)1381 ،
با نفوذ مبارزان فلسطيني و عوامل شهادتطلب به سرزمينهاي اشغالي  1948كه
بيشترين تدابير امنيتي در آن براي جلوگيري از نفوذ فلسطينيها انجام ميگيرد،
اين رژيم مجبور شد با اقدامات مختلف از جمله كشيدن ديوار حائل و ساير اقدامات
مهندسي از عملياتهاي نفوذي و استشهادي فلسطينيها جلوگيري كند كه
بودجههاي سنگيني را بر اين رژيم تحميل كرد و به تعبير برخي مقامات ،آن رژيم
به نوعي خودش خودش را محاصره كرد.
همچنين احداث ديوار حائل به معني قائل شدن به وجود سرزميني (هر چند
کوچک) براي فلسطينيهاست که در تناقض آشکار با آموزههاي صهيونيسم قرار
دارد که قائل به وجود ملت و سرزميني به نام فلسطين نبوده است.
 .9افزايش تمرد و اعتراض بين نظاميان
با اينكه تشديد سركوب و اعمال خشونتآميز ارتش اسرائيل عليه انتفاضه تازگی
نداشت ،چون در اين مرحله مبارزات ملت فلسطين جنبه عام به خود گرفت و از
چارچوب مبارزات سازماني و حزبي خارج شد و تمام قشرها اعم از زن و مرد ،پير
و جوان به ويژه نوجوانان در آن شركت فعال داشتند ،بخش زيادي از قربانيان اين
جنايت كودكان و زنان بودند .اين امر موجب شد در صفوف ارتش اسرائيل براي
تشديد و تكرار اعمال خشونتآميز عليه فلسطينيها تمردها و اعتراضاتي صورت گيرد.
ي كه ماهيتي نظامي دارد و همه شهروندانش عضو ارتش
اين اعتراضات براي رژيم 
هستند و خدمت سربازي را مقدس ميشمارند ،قابل توجه و مايه نگرانی شد.
براثر انتفاضه ميزان رغبت خدمت سربازي بين جوانان اسرائيلي که در سال 1996
معادل  48درصد بود به  31درصد (  17درصد کاهش) در سال  2000رسيد.
همچنين ميزان داوطلبان خدمت در ارتش در سال  2000در مقايسه با سال 1986
(قبل از شروع انتفاضه اول) که  93درصد بود 21 ،درصد کاهش داشته است.
با اوجگيري انتفاضه ميزان ترس بين نظاميان افزايش چشمگيري يافت .ميزان ترس

در اول اکتبر  57 ،2002درصد بود ،اما در اواسط اکتبر همان سال به  68و اوايل
نوامبر به  78درصد رسيد.
ميزان فراريان نظامي ارتش اسرائيل که در سال  1987برابر  50نفر در هر هفته
بود ،در سال  2000به  175نفر افزايش يافت( .همان)

تأثير انتفاضه ملت فلسطين بر رژيم صهيونيستي  /دکتر حشمت اهلل مشایخی

 .10كاهش مهاجرت به سرزمينهاي اشغالي و افزايش مهاجرت معكوس
يكي از اهداف مهم صهيونيستها از ابتداي طرح شعار تشكيل دولت يهود در
سرزمين فلسطين ،جذب يهوديان سراسر دنيا و تشويق هر چه بيشتر آنان به
مهاجرت و اسكان در اين منطقه بوده است تا توازن جمعيت يهودي نسبت به اعراب
و فلسطينيان را به نفع خود تغيير دهند.
اصوال ً يكي از عوامل قدرت ملي يک کشور ميزان جمعيت آن است و چنين
مسئلهاي براي دولتي همچون اسرائيل حياتي به شمار ميآيد ،زيرا بدون جمعيت
قادر به اجرا و پيشبرد سياستها و اهداف خود از جمله توسعه سرزميني و اشغال
هر چه بيشتر مناطق فلسطيني نخواهد بود.
امنيت و مهاجرت دو عنصر اساسی شكلدهنده سياست خارجي اسرائيل هستند.
(انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي )155 :1377 ،انديشمندان يهود مشكل مهاجرت يهوديان
به فلسطين را دومين مشكل پس از مسأله امنيت ميدانند و معتقدند با حل اين
مشكل ،مشكل اول نيز حل خواهد شد .به عبارت ديگر ،آينده دولت صهيونيسم
وابسته به مهاجرتهاي يهوديان به اين سرزمين است .لذا سران صهيونيست از
تمام همكيشان خود در سراسر جهان دعوت كردهاند براي ياري آنان به سرزمين
موعود بشتابند.
ديويد بن گوريون ميگويد« :پيروزي نهايي اسرائيل با مهاجرت انبوه يهوديان به
فلسطين تحقق مييابد و بقاي آن نيز وابسته به اين مهاجرتهاست».
شارون در اين باره ميگويد« :مهاجرت هدف اساسي دولت اسرائيل است .دولت
اسرائيل آماده پذيرش مهاجرت و تشكيل مركزي معنوي و ملي براي همه يهوديان
جهان و جذب ساالنه دهها هزار مهاجر است( ».سخنراني شارون در كنفرانس هرتسليا)2003 ،
با شروع انتفاضه و گسترش اعتراضات فلسطينيها و انجام عملياتهاي مبارزان
فلسطيني به ويژه عملياتهاي شهادتطلبانه موجي از ترس و وحشت بين يهوديان
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و صهيونيستها به ويژه آن بخشي كه با اميد زندگي بهتر از ساير كشورها به
فلسطين مهاجرت كردند ،پديد آمد .با گذشت زمان و شعلهورتر شدن و كشيده
شدن دامنه انتفاضه و انجام عمليات مبارزان فلسطيني به مناطق اشغالي ،1948
روند مهاجرت به سرزمينهاي اشغالي رشد منفي يافت و همين مسئله موجب
نگراني مقامات دولت صهيونيستي شد.
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آمار مهاجرتها از  /به اسرائيل

(گزارشها)1381 ،

 .11رشد منفي جهانگردي و گردشگري و كاهش درآمدهاي اقتصادي
يكي از منابع درآمد رژيم صهيونيستي از بخش گردشگري و جهانگردي است.
توريسم عالوه بر درآمد اقتصادي موجب رونق و حركت بخشهايي از اقتصاد
اسرائيل ميشود .از لحاظ سياسي و جلب توجه افكار عمومي نيز گردشگران كه
از كشورهاي مختلف از اسرائيل ديدار ميكنند ،نقش بسزايي دارند .اما انتفاضه
خسارتهاي قابل توجهي به اين بخش وارد كرد.
ميزان جهانگرداني كه در سالهاي قبل از انتفاضه از اسرائيل ديدار ميكردند،
ساالنه  3/5ميليون نفر بود ،اما پس از انتفاضه (در سال  )2001به يك ميليون نفر
رسيد .براثر كاهش جهانگردي و توريسم از سال  2001تا سپتامبر  ،2002مجموعاً
سه ميليارد شكل به بخش جهانگردي خسارت وارد شد 60 .درصد هتلها با زيان
مواجه و  25درصد آنها بسته شدند و شركت هواپيمايي العال كه نقشي عمده در
جابهجايي مسافران توريست داشت 160 ،ميليون دالر متضرر شد .ميزان خسارت
به بخش سياحت طي شش ماهه  30مارس  2002تا  30سپتامبر  2002معادل
يك ميليارد دالر بوده است و از ابتداي انتفاضه االقصي ( 29سپتامبر  )2000تا
 30سپتامبر  2002حدود  40هزار نفر در بخش هتلداري و مشاغل مرتبط با

جهانگردي بيكار 66 ،درصد اماكن مرتبط با جهانگردي تعطيل شدند و درآمد
ساالنه جهانگردي از حدود  6/5ميليارد دالر در سال  2000به  500ميليون دالر در
سال  2001كاهش يافت .هزار رستوران و هتل از ابتداي انتفاضه تا سپتامبر 2000
تعطيل شدند و درآمد رستورانها در سال  2001نسبت به سال  30 ،2000درصد
كاهش داشت .عالوه بر آن ،افزايش نگهبانان هتلها و رستورانها به علت ترس از
انجام عمليات نفوذي در آنها موجب افزايش هزينه آنان شد( .همان)

 .13تلفات انساني صهيونيستها
تلفات انساني به ويژه بين نظاميان اين رژيم در طول انتفاضه رقم نسبتاً بااليي است
که در تاريخ شکلگيري اين رژيم تا زمان انتفاضه و طي جنگ اعراب و اسرائيل
کمسابقه بوده است .منابع امنيتي اين رژيم خسارات وارده در طول انتفاضه را بيش
از خسارات اين رژيم در جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل دانستند .منابع اسرائيلي
و آمريکا تلفات (کشتههاي) انساني رژيم صهيونيستي را از شروع انتفاضه دوم
( )2000تا  16مه 2004بالغ بر  900نفر بيان کردهاند .گرچه شارون ،نخستوزير
وقت اسرائيل ،نسبت به نخستوزيران قبلي خود خشونت بيشتري براي سرکوب
انتفاضه عليه فلسطينيها اعمال كرد و هنگام نخستوزير شدن قول داد در مدت

تأثير انتفاضه ملت فلسطين بر رژيم صهيونيستي  /دکتر حشمت اهلل مشایخی

 .12سقوط زودهنگام و مكرر كابينههاي رژيم صهيونيستي
يكي از ابعاد و شاخصههاي مهم امنيت داخلي هر كشور ثبات دولتها و كابينههاي
آنهاست .وقوع انتفاضه رژيم صهيونيستي را با بحرانهاي متعدد داخلي مواجه
ساخت و رؤساي كابينه (نخستوزير) را نسبت به حل بحران انتفاضه كه در ابتداي
روي كار آمدن وعده حل آن را ميدادند ،ناکام گذاشت.
از طرفي ،اختالف نظر درباره نحوه برخورد رژيم صهيونيستي با فلسطينيها و ارائه
راهحلها و همچنين اختالف در نحوه اولويت قائل شدن براي موضوعات (امنيتي،
اقتصادي ،سياسي و )...كه همه آنها متأثر از انتفاضه بوده است ،موجب شد تا عمر
عادي كابينههاي رژيم صهيونيستي از  4سال به (ميانگين)  1/3سال طي سالهاي
اوج انتفاضه كاهش يابد و قبل از پايان مدت قانوني در مواجهه با بحرانهاي سياسي
ساقط شوند .همين تغيير زودهنگام كابينه بر معضالت اين رژيم افزود.
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 100روز انتفاضه را سرکوب و خاموش كند ،اما تلفات انساني اسرائيليها در دوره
وي در مقايسه با قبل  6برابر شد .در دوره ايهود باراک نيز در هر ماه  3اسرائيلي
براثر عملياتهاي مختلف فلسطينيها کشته ميشدند ،اما اين تعداد در زمان
شارون روزانه به  17نفر رسيد.
بنابر اعالم منابع وزارت دفاع اسرائيل ،تعداد تلفات انساني آنان در طول دوره 29
سپتامبر  2009تا  24ژوئيه  2004در مجموع  7478نفر ( 5222نفر غيرنظاميو
 2256نفر نظامي) بوده است .تعداد مجروحين نظامي1961نفر ،غيرنظامي4545
و کشتههاي نظامي 295نفر و غيرنظامي 577نفر بوده است( .گزارشها)1381 ،

نتیجهگیری
بازگشت ملت فلسطين به هويت اسالميو ملي خويش در طول انتفاضه كه با اتكا
به آن توانستند به بخشي از حقوق از دست رفته خود دست يابند ،از نگرانيهاي
اصلي رژيم صهيونيستي است .اسرائيليها بارها اعتراف كردهاند كه تهديد اصلي
آنان گرايشهاي اسالمي در فلسطين و خاورميانه است.
سران صهيونيستي در انتفاضه اعتراف کردند که «براي اولين بار با پديده اسالمگرايي
مواجه شدند که مقابله با آن بسيار دشوار است».
شرکت تمام قشرهاي ملت فلسطين اعم از زن و مرد ،کودک و جوان ،تحصيلكرده
و بيسواد ،مجرد و متأهل ،يا ساكنان مناطق  ،67نوار غزه و کرانه باختري و مناطق
اشغالي  ،48رژيم صهيونيستي را با بحران عمده در داخل تمام مناطق اشغالي
مواجه کرد که مقابله با آن بسيار سخت و دشوار بود و هزينه سنگيني بر آن رژيم
وارد آورد .رژيم صهيونيستي معتقد بود مسئله اشغالگري پس از يک نسل بين
فلسطينيها به فراموشي سپرده ميشود ،اما در انتفاضه تقابل کودکان فلسطيني
را بيشتر از قبل در مقابل خود احساس و هرکدام از آنان را به منزله بمبي ساعتي
تلقي كرد و مبارزان فلسطيني را نيز به «خاري» تشبيه کرد که کندن آن موجب
روييدن تعداد بيشتري ميشود.
اگر سالهاي قبل از انتفاضه ،رژيم صهيونيستي تالش نظامي و امنيتي خود را
عمدتاً در خارج براي مقابله با گروههاي فلسطيني و سران آنها متمرکز ميساخت،

تأثير انتفاضه ملت فلسطين بر رژيم صهيونيستي  /دکتر حشمت اهلل مشایخی

در انتفاضه اکثر قريب به اتفاق قشرها و مردم فلسطين داخل سرزمينهاي اشغالي
را در مقابل خود احساس ميکرد.
افزايش هماهنگي و اتحاد گروههاي فلسطيني در انتفاضه موجب افزايش توان
(سينرژي) آنان ،اميدواري بيشتر مردم و گروهها به ادامه مبارزه و كسب پيروزي و
ناكامياقدامات سركوبگرانه رژيم صهيونيستي شد.
انتفاضه موجب شد تا اسرائيليها در برخي سياستها و مواضع به اصطالح تغييرناپذير
خود تنزل نشان دهند .آنان كه معتقد بودند ملتي به نام فلسطين وجود ندارد و
شعار «سرزميني (فلسطين) بدون ملت براي ملتي (يهود) بدون سرزمين» را در
سرلوحه برنامههاي خود قرار داده بودند ،ناچار شدند موجوديت فلسطينيها را به
عنوان يک طرف قضيه به رسميت بشناسند و قائل به واگذاري کنترل بخشي از
فلسطينـ مناطق الف و ب شامل غزه و کرانه باختريـ به آنها شوند .فلسطينيها
نيز از يک طرفِ هميشه مغلوب خارج شدند .حتي گروههاي سازشکار فلسطيني و
مسئوالن دولت خودگردان از انتفاضه به عنوان پشتوانهاي قوي و اهرم فشار براي
امتيازگيري بيشتر در مذاکرات سازش با آن رژيم بهرهبرداري کردند.
نظامي رژيم صهيونيستي
ملت فلسطين و گروههاي مبارز كه در محاصره كامل
ِ
بودند و كشورهاي عربي آنها را تحريم تسليحاتي كرده بودند ،در انتفاضه با حركتي
ي گام برداشتند و سطوح مبارزاتي و
جديد در راه خودكفايي تسليحاتي و نظام 
ميزان كارآيي خود را افزايش دادند و موج جديدي از نگرانيها را بين صهيونيستها
و ارتش آن رژيم از سالحهاي توليدي خود به وجود آوردند .رژيم صهيونيستي با
اتخاذ تدابير امنيتي و حفاظتي شديد به عدم توان جلوگيري از شليک موشکهاي
ساخت داخل به شهرکهاي يهودينشين اعتراف کرد و حتي چندين بار با يورش به
برخي کارگاههاي کوچک فلسطيني نتوانست توفيقي در کشف کارگاههاي ساخت
اين سالحها به دست آورد.
گروههاي فلسطيني به رغم تجارب عمده و گسترده اطالعاتيـ امنيتي اسرائيل و
سرويسهاي جاسوسي آن عليه خود توانستند براثر فشار روزافزون ،تدابير حفاظتي
و اطالعاتي بهتري را نسبت به قبل اتخاذ كنند و بسياري عمليات استشهادي را با
نفوذ به داخل سرزمينهاي اشغالي  48و حتي تلآويو به اجرا درآورند و از چندين
سد امنيتي عبور و ضربات مهلک و خردکنندهاي به صهيونيستها وارد کنند و برخي
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ي مواجه سازند.
اقدامات ترور رهبران را نيز خنثي يا در يک مرحله با ناکام 
مردم فلسطين در جريان انتفاضه (اگر چه داراي فراز و نشيبهايي بوده است) به رغم
دادن تلفات انساني (شهيد و مجروح) زياد و خسارات مالي فراوان که بخشي از آن
در آمار منعکس شد ،مقاومت خوبي كردند ،به گونهاي که رژيم صهيونيستي کمتر
تصور چنين وضعيتي را ميكرد .حتي برخي شخصيتهاي صهيونيستي به صراحت
سرکوب انتفاضه را از راه نظاميغيرممکن دانستند .همين مسئله موجب اعمال فشار
شديد بر مسئوالن سياسي صهيونيستها براي مذاکرات صلح و اجبار آنان براي
رسيدن به حداقل توافق با فلسطينيها همراه با دادن امتيازاتي به آنان شد.
وارد آمدن خسارت عمده به بخشهاي مختلف ،کاهش محسوس مؤلفههاي قدرت
رژيم صهيونيستي از جمله در بخشهاي اقتصادي و توليدي و ارکان اصلي کيان
صهيونيستي (مهاجرت ،امنيت و اقتصاد) و همچنين بخشهاي نظامي  (افزايش
بودجه نظامي و افزايش نگراني و تمرد و فرار نظاميان و کاهش رغبت در خدمت
در ارتش) و نيز افزايش احساس ناامني و نگراني امنيتي بين يهوديان ،افزايش
مهاجرت معکوس و کاهش مهاجرت مثبت به سرزمينهاي اشغالي و تلفات انساني
صهيونيستها که در طول مبارزات ملت فلسطين بيسابقه بوده است ،طبعاً موجب
توجه بيشتر آن رژيم به مسائل و معضالت داخلي خود و کاهش قدرت و امنيت آن
در بعد خارجی شد.
شکلگیری و ادامه انتفاضه که نقطه عطفی در طول تاریخ مبارزات ملت فلسطین
است ،با وارد کردن خسارتهای مادی و غیرمادی زياد به بخشهای انسانی،
سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و اجتماعی تأثیري عمده در کاهش مؤلفههای قدرت و
امنیت رژیم صهیونیستی داشته است و ارکان اصلی کيان صهيونيستي را که مبتنی
بر اصول سهگانه مهاجرت ،امنيت و اقتصاد است ،با بحران و چالش اساسی مواجه
كرد .این امر موجب کاهش توان تهاجمی (توسعهطلبانه) و تهدیدهاي اين رژيم
در ابعاد مختلف علیه کشورهای اسالمی و منطقه شد .از سوی دیگر ،شکلگیری
انتفاضه زمینه مناسبی برای پیگیری مصالح اسالمی در قضیه فلسطین و حمایت
از ملت مظلوم آن فراهم كرد .ديگر اينكه بستر و فرصت الزم برای پیگیری بهتر
منافع امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران در قبال تهدیدهاي رژیم صهیونیستی
فراهم آمد.

منابع فارسي
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ـ نوراني ،محمد ( ،)1376اهداف سياست خارجي ساف در فلسطين اشغالي ( ،)1964 – 1988دفتر
مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه.
ـ گارودي ،روژه ( ،)1364پرونده اسرائيل و صهيونيسم سياسي ،ترجمه دكتر نسرين حكمي ،وزارت
ارشاد اسالمي ،اسفند.
 الميسيري ،عبدالوهاب ( ،)1374صهيونيسم ،ترجه لواء رودباري ،تهران :دفتر مطالعات سياسي وبينالمللي ،چاپ اول.
 خسروي ،حسين ( ،)1377نقش اسرائيل در شكلگيري و تشديد بحرانهاي خاورميانه ،كتابخانهدفتر مطالعات وزارت امور خارجه ،تابستان.
 هيلر ،مارك ( ،)1381تداوم و تغيير در سياست امنيتي اسرائيل ،مؤسسه مطالعات انديشهسازان نور،چاپ اول.
 نقيبزاده ،بررسي سياستهاي اروپا و امريكا در خاورميانه ،كتاب خاورميانه ،ويژه مسائل و چالشهايخاورميانه ،انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بينالمللي ابرار معاصر.
 سخنراني شارون در كنفرانس هرتسليا 27( 2003/12/18 ،آذر .) 82 عيسي ،نجيب (« ،)1373نقش آب در توسعه خاورميانه» ،فصلنامه خاورميانه ،س  ،1ش  ،1تابستان. ابوجهاد ،محمد .نماينده جنبش جهاد اسالميفلسطين(« ،)1374استراتژي سياسي و امنيتي اسرائيل»،بولتن  ،92دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي ،سخنراني  27فروردين.
 چامسكي ،نوام ( ،)1369مثلث سرنوشتساز فلسطين ،امريكا و اسرائيل ،تهران :دفتر مطالعاتسياسي و بينالمللي وزارت خارجه.
ـ ربابعه ،غازي اسماعيل ( ،)1363استراتژي اسرائيل ( ،)1948–1967ترجمه محمدرضا فاضلي ،نشريه
سفير ،تابستان.
 انتشارات بينالمللي اسالمي ( ،)1363استراتژي صهيونيسم در منطقه عربي و کشورهاي همجوار آن،مؤسسه االرض ،ويژه مطالعات فلسطيني ،پاييز.
 رابرتگر تد ( ،)1379چرا انسانها شورش ميكنند؟ ،ترجمه علي مرشدزاد ،انتشارات پژوهشكدهمطالعات راهبردي ،چاپ دوم.
 سيفزاده ،سيدحسين ( ،)1374نظريههای مختلف در روابط بينالملل ،نشر قومس ،چاپ چهارم. رينولدز ،فيليپ آلن ( ،)1380شناخت اصول روابط بينالملل ،ترجمه جمشيد زنگنه ،مرکز چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه ،چاپ اول.
 جمراسی فراهانی ،علی اصغر ( ،)1374بررسی مفاهيم نظری امنيت ملی ،مركز آموزش مديريت دولتی.ـ صادقى حقيقى ،ديدخت« ،نهضتهاى رهايىبخش و تروريسم ،از ديد حقوق بينالملل» ،دوماهنامه
سياسىـ اقتصادى ،مؤسسه روزنامه اطالعات ،شماره .206-205
 بارى بوزان« ،امنيت نظامى پس ازجنگ سرد» (سخنرانى) فصلنامه مطالعات دفاعى استراتژيك ،دانشگاهعالى دفاع ،ش  ،7زمستان.
 هالستي ،کی .جی ،)1373( .مبانی تحليل سياست بينالمللی ،ترجمه بهرام مستقيمي و بهرام مارم سری،مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،چاپ اول.
 كوئن ،بروس ( ،)1377مباني جامعهشناسي ،ترجمه دكتر غالمعباس توسلي و رضا فاضل ،تهران:انتشارات سمت.
 مركز تحقيقات اسالمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ( ،)1378ستاد نمايندگي ولي فقيه ،انقالب اسالميو انقالبهاي جهان.
 پيام انقالب ،مجموعه پيامها و سخنرانيهاي امام خميني ،گردآورنده مؤسسه قاجار. تقی پور ،محمدتقی ،صهيونيسم و مسئله فلسطين ،مركز چاپ و نشر تبليغات اسالمی. شاتر ،آدام ( ،)2005در جستجوي حزباهلل ،نيويورك ريو آوبوكز 24 ،آوريل. نصراهلل ،سيد حسن (« ،)1382كنفرانس بينالمللي تبليغات عربي و اسالمي در حمايت از مردمفلسطين» ،بيروت ،شهريور.
 گزارش وزارت امور خارجه (سفارت جمهوري اسالمي ايران در نيكوزيا) ،مصاحبه سرتيپ مئير دگان،معاونت ستاد كل ارتش اسرائيل در امور انتقاضه 20 ،آذر.
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 فروند ،مايكل ،نويسنده و نايب رئيس مركز ارتباطات و برنامهريزي دفتر نخستوزير اسرائيل،)1380( ،جمهوري اسالمي ،اسفند.
 المشامي ،شيخ عبداهلل (،)1372حماسه مقاومت فلسطين ،ترجمه جميله كديور ،انتشارات اطالعات تهران. گزارشات ،مصاحبه خالد مشعل ،از رهبران حماس.78/6/10 ، جميله ،کدیور ( ،)1372انتفاضه حماسه مقاومت فلسطين ،تهران :انتشارات اطالعات. سنيه ،ژنرال افرايم ( ،)1381اسرائيل پس از سال  ،2000ترجمه عبدالكريم جادري ،دوره عالي جنگدانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران ،چاپ اول.
 حميد ،موالنا (« ،)1381انتفاضه فلسطين و انگارهسازي رسانههاي غرب» ،تهران :همايش رسانههايجهان اسالم در حمايت از انتفاضه 9 ،و  10بهمن.
 انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي ( ،)1377سياست و حكومت در اسرائيل ،مؤسسه مطالعاتفلسطيني ،ترجمه مركز مطالعات و تحقيقات انديشهسازان نور.
 انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بينالمللي ابرار معاصر تهران ( ،)1381برآورد استراتژيكاسرائيل.
 گزارشات ،انتفاضه و اثرات آن بر رژيم صهيونيستي ،جلد  1آذر .1381 كيهان 83/5/1 ،1383/2/14 ،1382/11/15 ،83/5/14 ،1383 /3/11 ،و .1383/12/26 همشهری.83/1/17 ، رسالت« )1379( ،سازمان آزاديبخش فلسطين ،گذشته ،حال و آينده» 20 ،بهمن. جمهوري اسالمي ايران (« ،)1379انتفاضه آخرين راهحل» و «به كدام سو ميرويم؟» شيمون پرز، 1381/9/18و  ،82/11/26به نقل از روزنامه صباح ،تركيه 15 ،فوريه و  ،1383/2/14به نقل از روزنامه عکاظ،
چاپ عربستان 82/2/13 ،و « ،1383/11/12تأملي بر پيروزي حماس در انتخابات».
 -راديو اسرائيل 15 ،دسامبر  ) 83/9/24 ( 2004و اول ژوئن .)1382/3/11( 2003

منابع عربي
 مركز باحث للدراسات ( ،)2002سلسله اعرف عدوك ،الموتر الرابع و الثالثين حركه الصهيونيه العالميه،بيروت ،تشرين االول.
 ابوناصر ،عدنان حسين ( ،)2002انتفاضه االقصيو التضليل االعالمي الصهيوني ،بيروت :المؤتمر الدوليلالعالم االسالمي لدعم انتفاضه ،ژانويه.
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