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 تهدیدات امنیت انسانی درفلسطین؛ 
افزايش ناامنی شهروندان فلسطينی در سطوح مختلف  انسانی

سيدمحمدجواد قربی1
چکيده

امنيت انس��انی به مثاب��ه يك��ی از پارادايم های نوي��ن در مطالعات امنيت��ی، يكی از 
بايسته های اساسی و مهم نظام های سياسی است كه مورد توجه اكثر نظام های سياسی 
در حال پيشرفت در خاورميانه، غرب آسيا و جنوب شرقی آسيا می باشد. تأمين امنيت 
و رهايی از ترس يكی از حقوق های اوليه انس��انی اس��ت كه بايد مورد توجه قرار گيرد و 
تأمين امنيت در ابعاد اقتصادی، سياسی، شخصيتی، بهداشت و سالمت، غذايی و زيست 
محيطی امری مطلوب است. كشور فلسطين بعد از روند اشغال به وسيله رژيم غاصب و 
نامشروع اسراييل، با مشكالت عديده ای در سطوح امنيتی و شاخص های توسعه انسانی 
مواجه گرديده است به گونه ای كه شهروندان فلسطينی از كم ترين حقوق انسانی خويش 
برخوردار نيستند و در اين مسير، تهديدات زيادی پيش روی آنها قرار دارد. اشغالگری، 
تهديد و تحريم های به عمل آماده عليه فلس��طين س��بب گرديده است كه اين كشور با 
ناامنی های زيادی در معيشت، زندگی، سالمت و زيست بوم مواجه گردد. تهديدات امنيت 

1. كارشناس ارشد انديشه سياسی اسالم پژوهشكده امام خمينی)ره( 
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انسانی در فلسطين را می توان شامل موارد زير دانست؛ شكنجه و ستمگری، تجاوز ارضی 
و س��رزمينی، تخريب روحيه مردم، كاهش مواد غذايی، كمبود داروهای اساسی، بسته 
شدن مسير آب آشاميدنی، عدم امكانات و شرايط مكفی برای تحصيالت، تخريب محيط 
زيست و شهرك سازی های غير قانونی، يهودی س��ازی قدس، تخريب ميراث فرهنگی 
فلس��طينيان و غيره. اين مقاله با بهره گيری از روش اسنادی-توصيفی خواهان بررسی 

تهديدات امنيت انسانی در فلسطين و اراضی اشغالی می باشد.
كليد واژه ها: امنيت انسانی، رژيم اشغالگر، سرزمين فلسطين، تهديدات امنيتی، حقوق 

بشر، توسعه انسانی، بحران آب، ناامنی شغلی و اقتصادی، تخريب فرهنگی.

مقدمه
»بدون  ترديد فلسطين  در نزد مسلمانان  از مقدس ترين  و گرامي ترين  
اماكن اسالمي  به شمار مي رود. اين  سرزمين  زادگاه  و خاستگاه  پيامبران  
الهي  است . مسجداالقصي ، نخستين  قبله گاه  مسلمين  و معراج  گاه  پيامبر 

اسالم  وسومين  حرم  شريف ، در اين  منطقه  قرار دارد.«1
امنيت ملي2 از تركي��ب دو واژه »امنيت« و »ملي« مفهوم جديدي اس��ت كه به طور 
عمده بر تهديدهاي نظامي عليه دولت ها استوار است.3 بعد از جنگ جهاني دوم امنيت 
ملي چند بعدي شد و جنبه هاي نظامي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي 
را دربرگرفت. با وقوع جنگ هاي جهاني اول و دوم، نق��ش روزافزون اقتصاد در هدايت 
ماشين جنگي دولت ها آشكار شد و توانايي اقتصادي دولت ها در جنگ به عنوان بخشي 
از ابعاد امنيت ملي كشورها مورد توجه قرار گرفت.4 »باري بوزان« معتقد است؛ امنيت 
ملي از لحاظ مفهومي، ضعيف و از نظر تعريف مبهم؛ اما از نظر سياس��ي قدرتمند باقي 
مانده اس��ت.5 »ريچارد اولمان« در مورد تهديدهاي راجع به امنيت ملي معتقد اس��ت: 

1. سيدهادی خسروش��اهی، حركت های اسالمی معاصر؛ حركت اسالمی فلس��طين از آغاز تا انتفاضه، تهران، 
اطالعات، 1375، ص1.

2. National Security
3.David Baldwin, «The Concept Of Security», Review of International Studies, London,  

British International Studies Association,1997,vol23, pp 6-8.
4 . Barry Buzan,« Peace, Power and Security: Contending Concepts in the Study of 

International Relations» , Oslo, Journal of Peace Research, 1984, vol 21 ,pp. 25-109.
5. رابرت ماندل، چهره متغير امنيت ملي، مترجم پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشكده مطالعات 

راهبردي، 1387، ص40.
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تهديد نسبت به امنيت ملي عبارت از يك عمل يا يك 
سلسله حوادث اس��ت كه در مدت زماني كم و بيش 
كوتاه كيفيت زندگي ساكنان يك كشور را به ش�دت 
تهدي��د مي ك�ند يا دام�نه اختي��ار يك حك�ومت يا 
ك�شور يا واحدهاي خصوصي متعلق به يك كشور را 
در انتخاب سياست مقتضي به طورجدي ، به مخاطره 
مي اندازد. با توج��ه به عوامل مؤث��ر در امنيت ملي؛ 

يعني سرزمين، جمعيت و نظام سياس��ي، برخي نويس��ندگان مؤلفه  هاي امنيت ملي 
را به ش��رح زير احصا كرده اند: حفظ جان مردم، حفظ تماميت ارضي، حفظ سيس��تم 
اقتصادي و سياسي )اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي(، حفظ استقالل و حاكميت 
كش���ور. عده اي ديگر تهديدهاي مربوط به امنيت ملي را به داخلي و خارجي تقس�يم 
كرده اند.1 در اين ميان، پارادايم امنيت انسانی، پس از پايان جنگ سرد و با پيش گامی 
ارگان های س��ازمان ملل طرح شده  اس��ت. طرح پارادايم مذكور، نش��ان از آن دارد كه 
محققان و پ  ژوهش گ��ران مطالعات امنيت ملی، در پارادايم های س��ابق كاس��تی هايی 
مش��اهده می كردند و در نگاهی دقيق تر، بر س��تون های مش��ترك جامعه، سياس��ت، 
سالمت و بهداشت، اقتصاد و محيط زيس��ت تكيه نمودند.2 غرب آسيا از جمله مناطق 
مهم جغرافيايی اس��ت كه از نظر تعدد و كثرت فرهنگ ها و مذاه��ب و اقوام نمونه قابل 
توجهی به شمار می رود. اهميت ژئواكونوميكی و ژئوپليتيكی اين منطقه نيز باعث شده 
است كه مقوله امنيت انسانی در اين منطقه به عوامل مختلف فروملی و فراملی مرتبط 
باشد. كشورهای عضو اين مجموعه شامل ايران، افغانس��تان و تركمنستان و پاكستان 
از جمله كشورهايی هستند كه عموماً از مشكالت اقتصادی، بی ثباتی سياسی و ناامنی 
رنج می برند.در سال های اخير اين منطقه به اوج كشمكش ها و منازعاتی تبديل گرديده 
كه دامنه تأثيرات آن تا هزاران كيلومتر آن س��وتر امنيت انس��انی را در سراسر جهان با 
خطر جدی مواجه نموده است. سطوح نابرابر توس��عه، فقر و پايين بودن سطح سواد و 
آگاهی و تضادهای مذهبی و نژادی همواره آس��يب های جدی را ب��رای ثبات و امنيت 
سياسی و به تبع آن امنيت انسانی در اين مناطق فراهم نموده است. دخالت كشورهای 
مداخله گر نيز در اين منطقه همواره به تضعيف امنيت جمعی منجر شده و شكاف های 

1. عباس جعفری دولت آبادی، »از امنيت ملی تا امنيت انسانی«، دادنامه، مردادماه1389، ش4، ص37-39. 
2. محمد علی قاسمی، »نسبت امنيت ملی و توسعه پايدار«، مطالعات راهبردی، دوره11، پاييز1387، ش41، 

ص527.

رژیم صهیونیستي در حالي 
قوانین  نقض  به  اقدام 
بین المللي مي كند كه به دلیل 
دادگاه  در  عضویت  عدم 
بین المللي الهه، جنایات جنگي 
فرماندهان این رژیم در این 

دادگاه قابل پیگرد نیست
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سياسی و اجتماعی را تش��ديد نموده است . به طوری 
كه غرب آسيا در مفهومی كه به آن اشاره شد همواره 
با مش��كالت فراوانی به خص��وص در امنيت داخلی و 
منطقه ای مواجه بوده كه امنيت انسانی جهانی را نيز 
با خطر مواجه ساخته است.1 يكی از كشورهايی كه در 
اين ميان با معضالت عديده ای در زمينه امنيت انسانی 
مواجه می باشد، كشور فلسطين اشغالی2 می باشد كه 

به  بررسی آن خواهيم پرداخت.

1.کلياتی در باب امنيت انسانی 
امنيت انسانی3 به صورت يك امر اجتماعی ش��امل صلح، آزادی، اعتماد، سالمتی و ... 
می گردد. اين پديده جز سرمايه های اجتماعی هر جامعه ای است كه انسان ها در سايه 
وجودی آن به گسترش ارتباطات و تعامالت اجتماعی و اقتصادی می پردازند؛ و در گرو 
همكاری و تعاون در جامعه اين پديده ش��كل می دهند. وج��ود ارزش ها و هنجارهای 
مثبت رس��می و غير رس��می كه افراد جامعه در آن سهيم هس��تند، باعث شكل گيری 
س��رمايه اجتماعی امنيت انس��انی می گردد. هنگامی كه در جامعه صداقت، ارتباطات 
و ادای تعهدات نسبت به يكديگر وجود داش��ته باشد افراد و نهادهای اجتماعی جامعه، 
خود را ملزم ب��ه اجرای رعايت اين تعه��دات و ارتباطات می نمايند؛ اين مس��ئله باعث 
شكل گيری سرمايه امنيت انسانی در جامعه می شود.4 در ارتباط با اينكه امنيت انسانی 

1. محمد رحيمی، »نقش همكاری های منطقه ای بر امنيت انسانی افغانستان«، مركز مطالعات استراتژيك وزارت 
امور خارجه، پائيز1390، ص3-10.

2. در زمينه نقض امنيت انس��انی و مشكالت امنيتی شهروندان فلسطينی به اس��ناد سازمان ملل در »گزارش 
امنيت انسانی« رجوع نماييد:

Human Security Report , «Palestinian Human Development Report/2009-10» , 
independent team and sponsored by the UN Development Programme , UN News Center, 
2006, Jun25, pp.3-173.

3.Human Security
4. بايد توجه داشت كه طرح موضوع امنيت انسانی برای كشورهايی همچون فلسطين، عالوه بر رسيدگی به امور 
شهروندان، زمينه ساز دكترين »مسئوليت حمايت« گرديده است. اين دكترين ازجمله مفاهيم حقوقي نوظهور 
در حقوق بين الملل است كه بر بنيادهاي نظري »امنيت انساني« و »مداخله بشردوستانه« استوار است. با توجه 
به موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بشر و بشردوستانه بين المللي، زمينه حقوقي الزم براي كاربست دكترين 

مسئوليت حمايت از ساكنان فلسطين اشغالی وجود دارد. 
سيدقاس��م زماني و وحي��د نوری،»بحران غ��زه در ت��رازوي دكترين مس��ئوليت حمايت«، رواب��ط خارجی، 

س4،پاييز1391، ش15، ص287. 

زمین هایی كه برای ساخت 
تصاحب  حائل  دیوار 
شده است، در كرانه باختری 
موجب  به  اردن  رود 
بخشنامه های نظامی و یا در 
منطقه بیت المقدس توسط 
وزارت دفاع مصادره شده است
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چرا جزء سرمايه های اجتماعی است بايد به دو نكته 
توجه كرد: اول اينكه ماهيت اين پديده جمعی است 
و تمام جوامع برای ادامه و اس��تمرار حيات خود بايد 
در تمام زمينه ها برای افراد جامعه خود امنيت زندگی 
كردن را فراهم نمايند، پ��س به اين دليل اين پديده، 
يك پديده جمعی اس��ت و از وج��دان جمعی جامعه 
ناشی می گردد؛ و متعلق به تمام گروه های اجتماعی 
است. به عبارت ديگر هنجارهايی كه شالوده امنيت 
انسانی را تشكيل می دهند؛ در صورتی معنادار است 
كه بيش از يك فرد در آن سهيم باش��د. دوم امنيت 
انس��انی در گرو همكاری و همياری ميسر می باشد. 
بر اين اساس استقرار و استمرار پديده امنيت انسانی 

در جامعه در گرو مش��اركت اجتماعی افراد و نهادهای جامعه شكل می گيرد. در حوزه 
جامعه شناسی توسعه، امنيت انسانی جزء مؤلفه های توسعه انسانی است.1 اين مفهوم 
شفاف ترين رويكرد به مفهوم توسعه انسانی است و توسعه انسانی كه تصويری كامل تر از 
توسعه اجتماعی در هر جامعه ای دارد، فرصت های الزم را برای كاهش فقر، كاهش سوء 
تغذيه، مراقبت های بهداشتی اوليه همگانی، خدمات تنظيم خانواده، دسترسی به آب 
آشاميدنی سالم، فراهم بودن فرصت اشتغال، برای نيروی انسانی فعال و باالخره افزايش 
امنيت انسانی از كاهش مخاطراتی نظير قحطی، آلودگی محيط زيست، جنگ، آوارگی، 
خشونت های قومی و غيره فراهم می كند.2 از نگاه فرهنگ شناسی امنيت انسانی از ابعاد 
مادی و معنوی فرهنگ هر جامعه ای اس��ت كه با ارزش ها و هنجارهای درونی ش��يوه 
زندگی افراد پيوند خورده است. بنابراين امنيت انسانی در فرهنگ، يعنی امنيت يك جزء 
در مجموعه سازواره يك كل. لكن در يك رويكرد همه سو نگر، قلمرو  های امنيت انسانی 
در مباحث فرهنگی شامل: ملت سازی، فرهنگ سازی، و دولت سازی است.3 در مجموع 
خطرات برای امنيت انسانی در سطح محلی در هفت حوزه نشان داده می شوند : خطرات 
برای امنيت اقتصادی، خطرات ب��رای امنيت غذايی، خطرات برای امنيت بهداش��تی، 

1. محمد جواد زاهدی، توسعه و نابرابری، تهران، مازيار، 1385، ص30.
2. همان.

3. الهام مير آش��تيانی، مقدمه ای بر آسيب شناس��ی مس��ائل اجتماعی در ايران، تهران، نشر فرهنگ گفتمان، 
1382، ص20.

 16 كودكان  رژیم،  این 
سال به باال را بالغ دانسته 
و با آنان مانند بزرگ ساالن 
برخورد مي كند. این عمل 
در تضاد با توافقنامه حقوق 
بین المللي كودكان است كه 
افراد كمتر از 18 سال را بالغ 
نمي داند. بنابر گزارش هاي 
با  سربازان  گوناگون، 
سوء استفاده از ضعف و سن 
كم زندانیان، خشونت بیشتري 

را علیه آنها به كار مي برند
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خطرات برای امنيت زيست محيطی، خطرات برای امنيت فردی، خطرات برای امنيت 
اجتماعی، خطرات برای امنيت سياسی.1 

2.فلسطين و چالش های امنيت انسانی
2-1 فلسطين و مسئله حقوق بشر

تكيه منشور س��ازمان ملل متحد بر ايمان به »حقوق اساسي بش��ر،  حيثيت و ارزش 
شخصيت انس��اني،  تس��اوي حقوق مرد و زن و نيز بين ملت ها اعم از كوچك و بزرگ،  
ايجاد شرايط الزم براي حفظ عدالت،  احترام به الزامات ناشي از عهدنامه   ها و ساير منابع 
حقوق بين المللي وكمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر« مبين 
آن است كه جوامع انس��اني بدون توجه به تفاوت هاي آنها و در هر شرايطي اعم از صلح 
يا جنگ بايد از حقوق و آزادي هاي اساس��ي برخوردار بوده و عدال��ت نيز در مورد آنها 
رعايت گردد. اما احترام به اين حقوق در مورد ملت فلسطين ناديده گرفته شده و مدت 
زمان زيادي است كه حقوق اساسي و انساني آنها با شدت به طرق مختلف نقض مي گردد. 
با توجه به نقض هدفمند و سيستماتيك مقررات حقوق بين الملل و به خصوص حقوق 
بشر و حقوق بشردوستانه در اراضي اشغالي،  ضروري است مشروعيت اقدامات اسراييل 
در زمان اشغال و پس از آن مورد بررسي قرارگيرد.2 در كنار مفاد اعالميه جهاني حقوق 
بشر، برخي ديگر از قوانين ناظر بر حمايت از حقوق بش��ر وجود دارند كه براساس آنها 
نيز مي توان شاخص هايي براي ارزيابي وضعيت حقوق بشر در اراضي اشغالي استخراج 
كرد.3 كنوانسيون چهارم ژنو يكي از قوانين مذكور اس��ت. قواعدي كه در زمينه اشغال 
خصمانه، قابل اعمال تلقي مي شود و به »حقوق اشغال« شهرت دارد، به طور عمده اي در 
كنوانسيون چهارم ژنو مندرج است كه عالوه بر تكاليف اشغالگر در زمينه تهيه و تأمين 

1.See: Richard  Jolly  and Ray Deepayan Basu, «The Human Security Framework  and 
National Human Development Reports», United Nations Development Program ,National 
Human Development Report Unit, 2006, p 5.

2. الهام امين زاده، »حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين المللی در فلسطين«، مجله مجتمع آموزش عالی قم، 
س4، بهار1381، ش12، ص207.

3. از جمله اين اس��ناد، گزارش های كميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره فلس��طين است كه در منبع زير 
قابل بازيابی است:

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, «REPORT ON THE FIFTY-EIGHTH SESSION(18 
March-26 April)», UNITED NATIONS, SUPPLEMENT,( E/CN.4/2002-200), No. 3, 2002, 
p.41
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امكانات رفاهي، بهداشتي و پزشكي؛ حاوي ممنوعيت هاي مهمي است.1 
2-2. شيوه هاي نقض حقوق بشر در فلسطين؛ ناامنی انسانی

مهم ترين موارد نقض مستقيم حقوق بشر عليه فلسطينيان عبارتند از؛
الف. عمليات نظامي: نق��ض قوانين بين المللي در مورد جن��گ، بارزترين نمونه نقض 
حقوق بشر توس��ط رژيم صهيونيس��تي اس��ت كه مي توان مصاديقي از آن را در رفتار 
تجاوزكارانه آن در سرزمين هاي اش��غالي مش��اهده كرد. رژيم صهيونيستي در حالي 
اقدام به نقض قوانين بين المللي مي كند كه به دليل عدم عضويت در دادگاه بين المللي 
الهه، جنايات جنگي فرمانده��ان اين رژيم در اين دادگاه قابل پيگرد نيس��ت. تاكنون 
به واس��طه عمليات نظامي متعددي كه از سوي صهيونيس��ت ها در قبال فلسطينيان 
انجام گرفته اس��ت، هزاران زن و مرد و كودك بي گناه اين س��رزمين ب��ه خاك و خون 

كشيده شده اند.2
ب. اس�ارت و بازداش�ت فلس�طيني ها، نمايندگان و وزراي آنها: وزارت امور اس��راي 
فلسطين، با انتشار اخباري دال بر اسارت بيش از 11هزار اسير فلسطيني در زندان هاي 
رژيم صهيونيس��تي، خبر از بيماري هزار و چهارصد نفر از آنها مي دهد كه در شرايطي 
بسيار بحراني، برخي از آنها نيازمند اعمال جراحي فوري اند. »عبدالناصر فروانه«، مدير 
بخش آمار وزارت امور اسرا در تشكيالت خودگردان فلسطين، با بيان اينكه كادر پزشكي 
با اسرا مانند دشمنان برخورد مي كند، اوضاع سالمتي اسراي فلسطيني در زندان هاي 
رژيم صهيونيستي را بسيار اس��فناك توصيف مي كند. بند دوم كنوانسيون حقوق بشر 
سازمان ملل در مورد شكنجه و ضرب و ش��تم نيز چنين اعمالی را در هر شرايطی نظير 
وضعيت جنگی يا تهدي��د به جنگ يا بی ثباتی سياس��ی داخلی و ي��ا هرگونه وضعيت 

اضطراری ديگر، غيرقانونی و غيرقابل توجيه اعالم كرده است.3 
پ. اعمال شكنجه: رژيم صهيونيستي تنها عضو سازمان ملل است كه به طور علني به 
شكنجه مشروعيت بخشيده و نهادهاي مختلف رژيم اشغالگر بطور سازمان يافته و برنامه 
ريزي شده، آن را عليه شهروندان بازداشت شده فلسطيني به كار مي برند. احكام صادره 
توس��ط دادگاه هاي اين رژيم تا سپتامبر1999 در مناس��بت هاي مختلف قانوني بودن 

1. نك: محمدرضا ضيايي بيگدلي، حقوق جنگ، تهران، شركت سهامي انتشار، 1368، ص20-35.
2. زهرا ترحمی، »موضوعات مربوط به فلس��طين؛ نقض حقوق بش��ر در فلس��طين«، پرتال مؤسسه تحقيقات 

پژوهشهاي سياسي- علمي ندا، 6آبان ماه1387، قابل دسترسی در:
http://qudstopics.blogfa.com/post-13.aspx

3. همان. 
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به كارگيري شكنجه توسط سازمان اطالعات عمومي اس��راييل )شاباك( را مورد تأييد 
قرار داده اند.  دادگاه عالي اين رژيم پس از آن تاريخ با صدور حكمي، چهار نوع شكنجه 
جسمي يعني ش��وك الكتريكي، به صليب كش��يدن، چمباتمه نشستن و محروم كردن 
زنداني به مدت طوالني از خواب را غيرقانوني اعالم كرد. اما اين قانون هيچگاه به اجرا در 

نيامد و شكنجه نيز در زندان هاي اسراييل لغو نشد.1 
ت. شكنجه در مراكز بازداش�ت موقت و زندان ها: كميته مبارزه با شكنجه در اراضي 
اشغالي2 )اسراييل( در بيست و يكم ژوئن1948، طي گزارشي فاش كرد كه ارتش رژيم 
صهيونيستي3 متناوباً زندانيان فلسطيني را مورد آزار قرارداده و قانون و مقامات ارتش 
اين مسئله را ناديده مي گيرند. نوام هامنستر، الياهو آبرام و دكتر يوآل گينبر، وكاليي كه 
اين گزارش را تنظيم كردند، اظهار داش��ته اند كه اين بدرفتاري ها در خودروهايي روي 
مي دهد كه زندانيان را به مراكز بازجويي منتقل مي كنند. بنا به گزارش مذكور، اِعمال 
خشونت ها، حتي شامل زندانيان كم سن و سالي كه تحت حمايت ويژه قوانين داخلي و 

بين المللي هستند، مي شود.4
ث. شكنجه فيزيكي و جسمي: رژيم صهيونيستي، از س��ال 1967 تا به امروز همواره 
در برخورد با اسرا و بازداشت ش��دگان سياست هاي تند و خش��ونت آميزي را در پيش 
گرفته اس��ت ولي با وجود اين رفتار خشونت آميز اين رژيم به اس��تناد مدارك و شواهد 
مختلف از 16 آگوست 1988 به ش��دت افزايش يافت.5 ارتش اين رژيم، براي شكنجه 
فلسطيني ها از روش هاي مختلفي از جمله ش��ليك گلوله پالستيكي استفاده مي كند. 
همچنان كه در اكتبر س��ال2007، در بازداش��تگاه نقب به همين روش، يك اس��ير به 
شهادت رسيد و حدود 250 نفر ديگر زخمي شدند. عالوه بر اين، در زندان هاي اسراييل، 
نيروهايي براي سركوب كردن بازداشت ش��دگان تحت عنوان »ناحشون« و »متسادا« 
وجود دارد كه اين نيروها به انواع مختلف سالح و گاز اشك آور و غيره مجهز مي باشند. 
آنها 24 س��اعته در زندان مش��غول فعاليت هستند و به محض سركش��ي و يا اعتراض 

1. همان.
2. Public Committee Against Torture in Israel (PCATI)
3.Israel Defense Forces (IDF)

4. نك: حس��ن رويوران، »ت��رس اس��راييل از وق��وع انتفاض��ه س��وم«، روزنامه ته��ران امروز، چهارش��نبه، 
9اسفندماه1391، ص5.

5. See: Mansour  Riyad, Permanent Observer of the State of Palestine to the United 
Nations, General Assembly Security Council, A/ES-10/586, United Nations,2013, 3 April, 
p.1.
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بازداشت شدگان، خود را به محل مورد نظر رسانده و 
فوراً آن را سركوب مي كنند.1

ج. شكنجه روحي و رواني:گزارش كميته عمومي 
عليه شكنجه در اسراييل، شاباك را در ارتباط با انجام 
اعمال غيرقانوني با اعضاي خانواده بازداشت شدگان 
امنيتي فلسطيني محكوم كرده و اعالم مي كند رژيم 
صهيونيستي با تحت فش��ار قرار دادن خانواده هاي 
بازداشت ش��دگان از زندانيان اعتراف مي گيرد.2 در 
موردي مشابه، پنج سازمان حقوق بشر در اسراييل 
عليه پليس اسراييل و مشاور حقوقي دولت، به دادگاه 
عالي شكايت و درخواس��ت كردند تا سوء استفاده از 
اعضاي خانواده فلسطيني ها براي اعتراف گرفتن از 

مظنونين فلسطيني را ممنوع كنند.3
چ. ش�كنجه كودكان: كودكان اسير فلسطيني در 
زندان هاي صهيونيستي هم از دامنه تجاوز و تعدي 

اين رژيم در امان نبوده و در معرض انواع شكنجه هاي فيزيكي و رواني قرار دارند و اين 
مسئله عواقب ناگواري بر روح و روان آنها گذاشته، آثار آن براي مدت ها در ذهن كودكان 
باقي خواهد ماند.4 رژيم صهيونيستي در زمينه بازداشت كودكان، قوانين نظامي خاص 
خود را اجرا مي كند. اين رژيم، كودكان 16 س��ال به باال را بالغ دانس��ته و با آنان مانند 
بزرگ ساالن برخورد مي كند. اين عمل در تضاد با توافقنامه حقوق بين المللي كودكان 
است كه افراد كمتر از 18 س��ال را بالغ نمي داند. بنابر گزارش هاي گوناگون، سربازان با 
سوء استفاده از ضعف و سن كم زندانيان، خش��ونت بيشتري را عليه آنها به كار مي برند. 
»خالد قزمار« وكيل انجمن بين المللي دفاع از كودكان به روش هاي ش��كنجه و تحقير 
كودكان اشاره كرده و خاطر نشان مي كند كه اين قبيل اعمال مغاير با حقوق بشر، آثار 

1. زهرا ترحمی، همان.
2. ر.ك: عبدالعزيز رنتيسی، »موضوع اسرا در صدر«، روزنامه القدس العربی، 17 بهمن1382، ص26. 

3. زهرا ترحمی، همان.
4. گزارش » بازداشت شدگان فلسطينی و ناامنی در بی عدالتی« كه درباره ناامنی فلسطين نگارش يافته است 
درخصوص وضعيت شكنجه كودكان و كودك آزاری فلسطينيان آمارهايی را در اختيار خوانندگان قرار می دهد:
Graham Bambrough  And Others,« Palestin iandetainees: no security in injustice», 

Published by The Council for British-Arab Understanding, Germany,2012,  pp.11-14. 

رژیم صهیونیستي سیاستي 
برنامه ریزي شده را آغاز كرده 
كه مبتني بر نقشه اي راهبردي 
است و در سال 2020 پایان 
خواهد یافت و هدف از آن 
كاهش نسبت ساكنان عرب 
قدس به 12 درصد در مقابل 
88درصد ساكنان صهیونیست 
همین  به  رژیم  این  است. 
منظور، یك و نیم میلیارد دالر 
براي اجراي این طرح بودجه 
اختصاص داده است به طوري 
كه نماي شهر قدس در آینده 
آن  كنوني  شكل  با  كاماًل 

متفاوت خواهد بود
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بسيار بدي بر روي آنها گذاش��ته و برخي از آنان را چنان متأثر ساخته كه شاهد حالت 
بي ارادگي ادرار در زمان هاي ترس يا فشار رواني نزد آنها هستيم.1

ح. ضرب و شتم: از ديگر موارد نقض حقوق بشر توسط اشغالگران صهيونيستي، حمله 
به افراد فلسطيني با انواع ابزار و ادواتي است كه در بسياري از موارد، معلوليت، نقص عضو 
و حتي مرگ آنها را در پي داشته است. اين شيوه برخورد، به ويژه عليه غيرنظامياني چون 
زنان، كودكان، افراد پير و كهنس��ال و جوانان فلس��طيني اِعمال مي شود. در اين ميان، 
غيرنظاميان اس��راييلي نيز در اين جنايات مش��اركت كرده و در قالب گروه هايي چند، 
فلسطينيان بي دفاع را مورد حمله قرار مي دهند. در همين رابطه، رسانه هاي تصويري 
اقدام به پخ��ش تصاويري كردند كه عمليات ش��كنجه چند جوان فلس��طيني از اهالي 
اردوگاه شفعات در شمال قدس، توسط تعدادي از جوانان صهيونيست را نشان مي داد 

كه با چوب و چاقو آنها را مورد حمله قرار داده بودند.2

3. ساخت ديوار حائل در سرزمين های اشغالی فلسطين و تهديدات انسانی 
از سال 1996 اسراييل طرح هايی را برای جلوگيری از نفوذ مبارزان فلسطينی از ناحيه 
كرانه باختری رود اردن بررس��ی مي   كرد.3 در پی افزايش عمليات استشهادی مبارزان 
فلسطينی، ش��ورای وزيران اس��راييل در 14 آوريل 2002 تصميم گرفت شبكه اي   از 
ديوار و موانعی را در كرانه باختری رود اردن ايجاد كند كه از آن به »ديوار حائل« تعبير 
 مي شود.4 اس��راييل در توجيه تصميم خود مبنی بر ساخت ديوار حائل ادعا  مي   كند كه 
اين ديوار يك اقدام امنيتی است و نه يك مرز سياسی. اول اكتبر 2003 شورای وزيران 

1. زهرا ترحمي ، همان
2. زهرا ترحمي ، همان.

3. طرح جداسازی دو بخش فلسطينی طی سال های 1948 و 1967 از يكديگر، يك ايده قديمی است كه برای 
نخستين بار توسط بن گوريون � اولين نخست وزير رژيم صهيونيستی � مطرح شد. در سال 1994 موشه شاحال 
وزير پليس كابينه رابين به دستور نخست وزير طرح اجرايی آن را تهيه كرد، ولی برای اولين بار در سومين سال از 

انتفاضه اقصی 2002 � بود كه شارون به طور جدی اجرای آن را آغاز كرد.
گروه مطالعات خاورميانه و خليج فارس، »احداث ديوار حائل در س��رزمين های اشغالی فلسطين: بازتاب های 
جهانی و تأثيرات منفی آن بر فلسطينی ها«، پرتال معاونت پژوهشهای سياست خارجی مركز تحقيقات استراتژيك 

/http://www.csr.ir :مصلحت نظام،9 دی ماه 1383، قابل دسترسی در
4. ايجاد ديوار حائل در فلسطين، از نظر حقوقی و قواعد حقوق بين الملل به معنای ناديده گرفتن حقوق مردم 

فلسطين محسوب می گردد كه در اين زمينه می توان به آثار زير رجوع نماييد:
س��عيد خالوزاده، »ايجاد ديوار حائل توس��ط اس��راييل و مواضع س��ازمان ملل و ديوان دادگستری«، تحوالت 
جهان،1383،ش2، ص172 و مجتبی علی بابايی، »س��اخت دي��وار حائل و قواعد حق��وق بين الملل«، فصلنامه 

خاورميانه، س 1، زمستان1383، ش3،ص143.
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اس��راييل در تصميم 883 خود حدود كامل ديوار 
حائل را تصويب كرد.1 بر اس��اس م��دارك وزارت 
دفاع اسراييل حدود پيش بينی شده ديوار يك خط 
ممتدی به مسافت 720 كيلومتر به موازات كرانه 
باختری رود اردن خواهد بود. بر اساس مداركی كه 
وزارت دفاع اسراييل منتشر كرده است، ديوار حائل 
از بخشهای زير تشكيل شده اس��ت: يك محوطه 
مجهز به دستگاه های هش��داردهنده الكترونيكی 
برای كنترل كامل ورود و خروج از آن؛ يك گودالی 
به عمق چهار متر؛ جاده بازرسی آسفالته دوبانده؛ 

جاده رديابی به موازات محوطه دستگاه های هشداردهنده؛ شش رديف سيم خاردار روی 
هم چيده شده كه محيط تأسيسات را در بر  مي   گيرد. اين شبكه از موانع مختلف به طور 
متوس��ط 50-70 متر عرض دارد كه در بعضی مناطق به 100 متر  مي   رسد.2 بر اساس 
گزارش دبير كل سازمان ملل در باره ديوار حائل، سيستم های متعدد نظارت به موازات 
محوطه نصب شده اس��ت كه ظاهراً عبارت اند از دوربين و آيينه های متعدد؛ ديوارهای 
بتونی به طول 8/5 كيلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاه های فلس��طينيان، به طور مثال 
در نزديكی شهر طولكرم و بعضی قس��مت های بيت المقدس پيش بينی يا ساخته شده 
است. در بعضی از قسمت ها، ديوار حائل حدود 7/5 كيلومتر از خط سبز فاصله  مي   گيرد 
تا شهرك های يهودی نش��ين را در بر بگيرد؛ در حالی كه اردوگاه های فلسطينيان را به 
محاصره در  مي   آورد. نقشه ترسيمی ديوار حائل قريب 230,000 يهودی شهرك نشين را 
كه 178,000 نفر آنها در بيت المقدس شرقی زندگی  مي   كنند، در بر  مي   گيرد. بر اساس 
نقشه رسمی ديوار، حدود 975 كيلومتر مربع )16/6 درصد از مساحت كرانه باختری( 

1. در اكتبر 2003 وزير دفاع اعالم كرد يك خط 720 كيلومتری در اط��راف كرانه باختری قرار خواهد گرفت. 
سايت وزارت دفاع، دو روز پس از قطعنامه) Es – 10/13 ( مجمع عمومی، نقشه مسير آماده شده و طراحی شده 
را نشان می داد و اين تصميمی بود كه كابينه در تصميم 883 اتخاذ كرد و منظور آن بود كه يك ديوار كامل بسازد 

و طی اين دستور، مردم فلسطين در محدوده ای معين قرار می گرفتند.
2. گزارش جان دوگارد (John Dugard) در مورد وضعيت حقوق بشر، معضالت فلسطينی ها و آثار سوء ديوار 
حائل در سرزمين های اشغالی از سال 1967م با عنوان »موضوع نقض حقوق بشر در سرزمين های اشغالی عربی از 

جمله فلسطين« در اين زمينه گويای مطلب است: 
John Dugard, «Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab 

Territories, including Palestine», Report of the Special Reporter of the Commission on 
Human Rights, (Doc. E/CN.4- 2004-6), 2003, 8 sept, p. 9.

مناطق  به  محصور  مناطق 
مابین دیوار حائل و خط سبز 
گفته مي   شود. تقریبًا 237,000 
فلسطینی در این مناطق زندگی 
مي   كنند. اگر دیوار حائل به صورتی 
كه پیش بینی شده است، ساخته 
شود، 160,000 فلسطینی دیگر در 
مناطق محصور، یعنی مناطقی كه 
در آن اردوگاه ها كاماًل به محاصره 

در می آیند، زندگی خواهند كرد
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در بين ديوار حائل و خط س��بز قرار خواهد گرفت.1 
به هر حال تبعات س��اخت ديوار حائ��ل برای مردم 

فلسطين عبارتند از؛ 
3-1. مصادره زمين های فلسطينيان برای احداث 
دي�وار: زمين هاي��ی كه برای س��اخت دي��وار حائل 
تصاحب شده اس��ت، در كرانه باختری رود اردن به موجب بخشنامه های نظامی و يا در 
منطقه بيت المقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است. در اسراييل اين بخشنامه ها 
از روزی كه امضا مي   ش��وند و حتی اگر به مالكان اموال مصادره  شده شخصاً ابالغ نشده 
باشند، معتبر تلقی مي   ش��وند. مالكان يك يا دو هفته از زمان امضا فرصت دارند كه در 
برابر كارگروه صالحيت دار اعتراض كنند و نيز مي   توانند از ديوان عالی اسراييل تقاضای 
تجديدنظر نمايند. بيش از 400 ش��كواييه به دادگاه بدوی و 15 تقاضای تجديد نظر به 

ديوان عالی از سوی خانواده ها يا تمامی روستاها ارائه شده است.2
3-2. ايجاد مناطق محصور: مناطق محصور به مناطق مابين ديوار حائل و خط س��بز 
گفته مي   شود. تقريباً 237,000 فلس��طينی در اين مناطق زندگی مي   كنند. اگر ديوار 
حائل به صورتی كه پيش بينی شده است، ساخته شود، 160,000 فلسطينی ديگر در 
مناطق محصور، يعنی مناطقی كه در آن اردوگاه ها كاماًل به محاصره در می آيند، زندگی 
خواهند كرد. اس��راييل برای تردد به اين »مناطق محصور« مجوز يا كارت شناسايی را 
الزامی كرده است. از اين پس، س��اكنان مناطق محصور برای اقامت در آنجا بايد مجوز 
كسب كنند و كارت شناسايی داشته باش��ند و افراد غيرساكن بدون مجوز حق ورود به 
آنجا را ندارند. حتی اشخاصی كه مجوز يا كارت شناسايی داش��ته باشند، برای ورود و 
خروج به اين مناطق بايد طبق زمان بندی خاصی كه اكنون س��ه بار و هر بار 15 دقيقه 
اس��ت، مراجعه كنند. طبيعی اس��ت اگر افراد نتوانند در محل كار خود به موقع حضور 

پيداكنند، ناگزير به مهاجرت از اين مناطق خواهند شد.3 
3-3. آثار انسانی، اجتماعی و اقتصادی ساخت ديوار: به محاصره در آوردن فلسطينيان 
از هر طرف و ايجاد شبكه اي   از پس��ت های كنترل و موانع متعدد آزادی تردد آنها را به 

1. توكل حبيب زاده، »ساخت ديوار حائل در سرزمين های اشغالی فلسطين از ديدگاه حقوق بين الملل؛ درآمدی 
بر رأی مشورتی ديوان بين المللی دادگس��تری«، فصلنامه پژوهشي دانش��گاه امام صادق عليه السالم، زمستان 

1384، ش28،ص69-90.
2. همان،ص69-70.

3. همان، ص70. 

38 درصد نیروهای تحصیل 
كرده در سرزمین های فلسطینی 
بیكارند و فقط حدود 7 هزار 
تحصیل كرده فلسطینی، در 

فلسطین اشغالی كار می كنند
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ش��دت كاهش مي   دهد و لطمات ش��ديد اقتصادی- 
اجتماعی به دنبال دارد. طب��ق گزارش اداره مركزی 
آمار فلس��طين ديوار حائل تا كنون 30 روس��تا را از 
خدمات بهداشتی، 22 روستا را از مؤسسات آموزشی، 
8 روس��تا را از منابع اوليه آب و 3 روس��تا را از شبكه 
برق محروم كرده اس��ت. بر اساس گزارش مخبر ويژه 
كميسيون حقوق بش��ر در مورد وضعيت حقوق بشر 

در سرزمين های اشغالی »شهر قلقليا با چهل هزار نفر جمعيت، كاماًل به وسيله ديوار به 
محاصره در آمده است و ساكنان آن نمی توانند به ش��هر وارد يا خارج شوند، مگر از يك 

پست كنترل نظامی كه فقط از ساعت 7 صبح تا 7 شب باز است«.1

4.تخريب فرهنگ بومی فلسطين؛ ناامنی فرهنگی
4-1. يهودي سازي قدس

رژيم اشغالگر صهيونيستي به منظور الحاق قدس- كه در زمره اراضي اشغالي 1967 
مي باشد- مرحله ماقبل آخر يكسره كردن موضوع قدس را آغاز كرده است و سعي دارد 
پيش از مطرح شدن مسئله قدس در مذاكرات، كار آن را، از دو طريق يكسره كند. اين 
رژيم نخست از طريق توسعه شهرك هاي صهيونيست نشين در قدس و دوم ساخت ديوار 
نژادپرستانه حائل در اطراف آن درصدد اشغال كامل و تصاحب قدس شريف است. رژيم 
صهيونيستي سياستي برنامه ريزي شده را آغاز كرده كه مبتني بر نقشه اي راهبردي است 
و در سال 2020 پايان خواهد يافت و هدف از آن كاهش نسبت ساكنان عرب قدس به 
12 درصد در مقابل 88درصد ساكنان صهيونيست است. اين رژيم به همين منظور، يك 
و نيم ميليارد دالر براي اجراي اين طرح، بودجه اختصاص داده است به طوري كه نماي 
شهر قدس در آينده كاماًل با شكل كنوني آن متفاوت خواهد بود.  مقامات اشغالگر قدس 
در چارچوب طرح هاي خود، جهت يهودي كردن شهر قدس و تسلط بر مسجداالقصي از 
طريق سازمان هاي بين المللي نظير يونسكو نيز تالش مي كنند.2 آنها درصددند به بهانه 
مشاركت در بازسازي و اصالح مسجداالقصي وارد اين مسجد شده و رفت و آمد پليس 
و افراد تندرو صهيونيستي به اين مسجد را فراهم كنند. عمليات حفاري اسراييلي عليه 

1. همان، ص71.
2. مهرزاد عباسی، فاطمه صالحی و ندا بهبودی، »فلسفه و خاستگاه فكری شهرك سازی و اسكان يهوديان در 
http://www.aqsa.blogfa.com فلسطين«، به نقل از سايت اقسا، دهم ارديبهشت1390، قابل دسترسی در؛

طبق گزارش اداره مركزی آمار 
فلسطین دیوار حائل تا كنون 30 
روستا را از خدمات بهداشتی، 
22 روستا را از مؤسسات 
آموزشی، 8 روستا را از منابع 
اولیه آب و 3 روستا را از شبكه 

برق محروم كرده است
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مسجداالقصي در راستاي يك سلس��له از اقدامات تجاوزكارانه اين رژيم، عليه اين شهر 
مقدس صورت مي گيرد. يك كميته صهيونيستي به نام »كميته برنامه ريزي شهري« 
به اشغالگران اجازه داده است كه هزار و س��يصد واحد مسكوني جديد در بخش شرقي 
شهر قدس اشغالي احداث كنند كه اين امر گامي در راستاي يهودي سازي سريع تر بيت 

المقدس به شمار مي رود.1 
4-2. تخريب ميراث فرهنگي فلسطين

هتك حرمت و توهين به مقدس��ات ديني مس��لمانان در ش��هر قدس و ديگر مناطق 
فلس��طيني همچنين، عمليات حفاري و تخريب ميراث گرانبهاي تاريخ اسالم و اعراب 
در قدس و اطراف مسجد االقصي، يكي ديگر از اقدامات ضد انساني رژيم صهيونيستي 
در سرزمين اشغالي فلسطين است.2 در همين رابطه، چه بسيار زيارتگاه ها و مقابري كه 
توسط بولدوزرهاي اين رژيم تخريب شد تا به جاي آنها پارك و رستوران براي شهروندان 
يهودي ساخته شود. »خليل التفكجي«، مسئول اداره نقشه ها در قدس شرقي از نيات 
مقامات صهيونيست، براي تمركز بر منطقه مشخصي در قدس، به نام »حوض مقدس« 
و دو منطقه آن »وادي حلوه« و »مقابر انبيا« به منظور شهرك سازي، خبر مي دهد كه 
خود تالش��ي به منظور محو تدريجي تمامي نشانه هاي اس��المي، عربي و فلسطيني از 

منطقه است.3

5.ناامنی شغلی و اقتصادی در فلسطين
شرايط نامناسب اقتصادی در سرزمين های فلسطينی، عمدتاً معلول اقدامات اشغالگران 
است، هرچند مشكالت ساختاری در اقتصاد تش��كيالت خودگردان فلسطينی نيز در 
ايجاد چنين وضعی بی تأثير نبوده است. مهم ترين معضالت اقتصادی فلسطينی ها را در 
محورهای زير به طور خالصه بررس��ی می نماييم4: توزيع نامتوازن بودجه و نيروی كار 
در مؤسسات مختلف تش��كيالت خودگردان يكی از مهم ترين آفت های داخلی اقتصاد 
فلسطين كه تأثير منفی زيادی بر رش��د آن دارد، فقدان توازن بين بخش های مختلف 
دولتی اس��ت. از اين آفت به عنوان »امنيتی شدن اقتصاد فلس��طين« نيز ياد می شود. 

1. زهرا ترحمی، همان.
2. ابراهيم عبدالكريم، »تجاوزات رژيم صهيونيستي به مس��اجد فلسطين اشغالي از سال 1948«، وقف ميراث 

جاويدان، س18، زمستان1389، ش72، ص169-173.
3. زهرا ترحمی، همان.

4. »اقتصاد فلسطين«، گلستان قرآن، دوره جديد، آذرماه1379،  ش41، ص17-19.



20
9

ين
سط

رفل
ی د

سان
ت ان

مني
ت ا

يدا
هد

 ت
92

ار 
 به

35 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

زمانی ك��ه تش��كيالت خودگردان، ش��كل گرفت و 
استخدام نيرو در مؤسسات وابس��ته به آن آغاز شد، 
سازمان های مبارز فلس��طينی كه از خارج بازگشته 
بودند، به س��هم خواهی برخاس��تند تا نفوذ خود را 
در دولت آينده تضمين كنند. ياس��ر عرفات، رئيس 
وقت تش��كيالت خودگردان مجبور ش��د سمت ها و 
مديريت های مهم دولتی را بر اساس سوابق مبارزاتی 

گروه های متعدد فلسطينی تقسيم كند. به اين ترتيب، طبقه ای از افراد متنفذ با پيشينه 
نظامی در سرزمين های فلسطينی تشكيل شد كه نمی توان آن را در هرگونه تالش برای 
اصالح ساختار اشتغال و هزينه های دولتی در س��رزمين های فلسطينی ناديده گرفت. 
در آن زمان در استخدام نيروها به ابعاد اقتصادی و توسعه ای توجه نشد و به اين ترتيب 
تشكيالت خودگردان به »مؤسسه  خيريه ای« تبديل شد كه درآمدها را بين كاركنانش 
كه معموال فاقد تخصص و صرفاً دارای پيشينه مبارزاتی بودند، تقسيم می كرد. اين مسئله 
تشكيالت خودگردان را به يك مؤسس��ه بزرگ و بيمار اقتصادی تبديل كرد كه قابليت 
نوآوری و رشد نداشت.1 متخصص نبودن مبارزان فلس��طينی كه از خارج آمده بودند، 
موجب ش��د تعداد زيادی از نيروها  در بخش های نظامی و امنيتی به كار گرفته شوند و 
بخش قابل توجهی از بودجه تشكيالت خودگردان صرف پرداخت حقوق و دستمزد اين 
افراد شود. نفوذ اين طبقه، موجب شده است تالش ها برای كاستن از امتيازات كاركنان 
بخش های امنيتی با شكست مواجه شود. در ش��رايط كنونی، ساختار امنيتی- نظامی 
فلسطين، 29 درصد از كل بودجه عمومی تش��كيالت خودگردان را به خود اختصاص 

داده است.2
 چهل و چهار درصد از مجموع كارمندان تش��كيالت خودگردان در مؤسسات امنيتی 
مش��غول به كار هس��تند كه 42 درصد كل بودجه اختصاص يافته به حقوق و دستمزد 
كارمندان، صرف آنها می ش��ود. افزايش استخدام نيرو در مؤسس��ات نظامی و امنيتی 
فلسطينی در دو سال اخير، 8/1 درصد بوده اس��ت. الزم به ذكر است كه بودجه نظامی 
-كه در قالب بودجه دفتر رئيس تش��كيالت خودگردان فلس��طين در اختيار اين دفتر 

1. اكب��ر زارع زاده، »آس��يب شناس��ی اقتص��اد فلس��طين«، خبرگ��زاری قدس��نا، ش��ماره خب��ر32715، 
17اسفندماه1391، قابل دسترسی در:

www.qodsna.com
2. اكبر زارع زاده ، همان

رژیم اشغالگر صهیونیستی 
سالیانه بیش از 500 میلیون متر 
مكعب از آب های جوالن را 
سرقت می نماید و این بیش 
از هفت برابر مقداری است كه 
سوریه از آب های این منطقه 

استفاده می كند
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قرار می گيرد- در اين ارقام لحاظ نشده اس��ت. در اليحه بودجه سال 2012 تشكيالت 
خودگردان، 62 ميليون و 630 هزار دالر به دفتر رئيس تشكيالت اختصاص يافته بود. با 
مقايسه  هزينه های مؤسسات امنيتی با هزينه های برخی مؤسسات مرتبط با توسعه مانند 
بخش آموزش، بهداشت و كشاورزی، فقدان توازن گس��ترده ای را در تركيب و ساختار 
هزينه ها مش��اهده می كنيم. 82 هزار و 492 نيرو )44 درصد كل كارمندان تشكيالت 
خودگردان( در مؤسسات امنيتی فلسطينی كار می كنند، در حالی كه سهم بخش آموزش 
و پرورش از 58 هزار و 465 نف��ر )31 درصد كل كارمندان( فرات��ر نمی رود. همچنين 
در حالی ك��ه 42 درصد بودجه اختصاص يافته به حقوق و دس��تمزدها در تش��كيالت 
خودگردان به بخش امنيتی پرداخت می   ش��ود، اين رقم برای بخش آموزش و پرورش 
فقط 27/8 درصد است. يعنی اينكه به ازای هر 52 شهروند فلسطينی يك نيروی امنيتی 

و به ازای هر 75 شهروند فلسطينی يك كارمند بخش آموزش وجود دارد.1 
همچنين ميانگين حقوق كارمندان مؤسسات نظامی و امنيتی تشكيالت خودگردان 
3000 شيكل )حدود 800 دالر( و ميانگين حقوق كارمندان بخش آموزش و پرورش، 
2800 شيكل )746 دالر( است، در حالی كه 55 درصد كاركنان مؤسسات نظامی زير 
ديپلم هستند ولی تقريباً همه كارمندان بخش آموزش تحصيالت دانشگاهی دارند. از 
سوی ديگر، 38 درصد نيروهای تحصيل  كرده در سرزمين های فلسطينی بيكارند و فقط 

حدود 7 هزار تحصيل كرده فلسطينی، در فلسطين اشغالی كار می كنند.2 

6.بحران آب در فلسطين اشغالی به مثابه يکی از تهديدات امنيت انسانی
در فلسطين اشغالی هيچ رود دائمی وجود ندارد و تنها رود اردن آن هم در سرزمين های 
اشغالی بعد از جنگ 1346 در مرز مشترك سوريه، اردن و اسراييل جريان دارد. به اين 
جهت، اين كشور يكی از مناطق خشك و كم آب منطقه خاورميانه محسوب می شود.3 
منابع اصلی تأمين آب اس��راييل چند رودخانه اس��ت كه از بلندی های ش��مال كشور 
سرچش��مه می گيرند و به داخل درياچه كين��رت می ريزند. رودخان��ه بانياس از خاك 

1. اكبر زارع زاده، همان.

2. اكبر زارع زاده، همان.
3. بحران آب يكی از معضالت اساسی در منطقه خاورميانه و آسيا محسوب می گردد كه خيلی از كشورها با آن 
روبه رو هستند. كشور فلسطين هم با اين قضيه روبه رو است البته اين روند پس از اشغال سرزمين های آنها توسط 

رژيم غاصب اسراييل بيشتر گرديده است. 
غالمعلی مظفری، »بحران جهاني آب، چالش ها و راهكارها - با تأكيد بر فلس��طين اش��غالي«، چكيده مقاالت 

چهارمين كنگره بين المللی جغرافی دانان جهان اسالم، زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1389، ص19.
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س��وريه آغاز می ش��ود، رودخانه حصبانی از 
لبنان سرچشمه می گيرد و رودخانه دان در 
داخل اس��راييل قرار دارد، كه آب هر سه به 
كينرت سرازير می ش��ود. هرگاه آب درياچه 
كينرت به اوج خود می ر س��د، سد رودخانه 
اردن را می گشايند و بخشی از آب درياچه به 
اين رودخانه سرازير می شود كه زمين های 
كشاورزی اطراف را آبياری می كند و بقيه آن 
به دريای نمك )بحرالمّيت( می ريزد. به علت 
كمبود باران و نبود رودخانه كافی، و با توجه 
به آنكه اسراييل در حاشيه يك منطقه بيابانی 
قرار گرفته، كمب��ود آب به ص��ورت يكی از 

مشكالت اساسی كشور درآمده است. حفاری های باستانشناسی در نواحی خشك جنوب 
نشان می دهد كه مسئله كمبود آب جنبه باستانی داشته و پيشينيان شيوه هايی ابداع 
كرده بودند تا بتوانند باران كمی را كه می بارد، ذخيره كنند و آن را از نقطه ای به نقطه 
ديگر منتقل سازند.1 اين كشفيات نشان می دهد كه اين منطقه در هزاران سال پيش نيز 
با مشكل كمبود آب رو به رو بوده و كوشيده اند راه حلی برای آن بيايند. ذخاير كل آب 
اسراييل كه قابل بازيافت و مصرف است از يك ميليارد و 700 ميليون مترمكعب در سال 
تجاوز نمی كند. از اين مقدارآب، 65 درصد آن به مصارف كشاورزی می رسد و 35درصد 
بقيه نياز شهرنش��ينان و ديگر اهالی كش��ور را تأمين می كند و يا ب��ه مصارف صنعتی 
می رسد. اسراييل برای حفظ ذخاير آبی زيرزمينی خود برنامه های جامعی تهيه كرده و 
همچنين حفر چاه ها و استخراج آب های زيرزمينی و چشمه ها به شدت كنترل می شود. 
اسراييل همچنين برای صرفه جويی در مصرف آب، شيوه آبياری قطره ای را در كشاورزی 
بسيار رواج داده و اقدامات ديگری نيز برای كاهش مصرف آب ابداع كرده است.2 از آنجا 
كه استفاده از آب های طبيعی در اسراييل به آخرين حد ممكن رسيده است، اسراييلی ها 
برای حل مشكل كمبود آب، شيوه های مختلفی را در پيش گرفته اند كه مهم ترين آنها، 
استفاده و سرقت آب های همسايه ها، فاضالب تطهير شده، تصفيه آب شور و نمك زدايی 

1. اكبر زارع زاده، همان.
2. اكبر زارع زاده ، همان.

هتك حرمت و توهین به مقدسات دیني 
مسلمانان در شهر قدس و دیگر مناطق 
فلسطیني همچنین، عملیات حفاري و 
تخریب میراث گرانبهاي تاریخ اسالم 
و اعراب در قدس و اطراف مسجد 
االقصي، یكي دیگر از اقدامات ضد 
انساني رژیم صهیونیستي در سرزمین 
اشغالي فلسطین است. در همین رابطه، 
چه بسیار زیارتگاه ها و مقابري كه 
توسط بولدوزرهاي این رژیم تخریب 
شد تا به جاي آنها پارك و رستوران 

براي شهروندان یهودي ساخته شود
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از برخی آب های زيرزمينی و همچنين بارور ساختن 
ابرهای آسمان به هدف افزايش بارندگی است. صلح 
س��وريه واس��راييل يكی از مهم ترين راه های تأمين 
آب، سرقت آب اس��ت كه اس��راييل اقدام به اين كار 
نموده است كه طبق اخبار وگزارش ها همسايه های 
اسراييل از سرقت آب آنها شكايت نامه تنظيم خواهند 
كرد. يكی از همسايه های اس��راييل سوريه است كه 
حتی مس��ئله صلح آن نيز تحت الش��عاع مسئله آب 
اس��ت توقف چهار دور مذاكرات غيرمستقيم سوريه 
و اس��راييل با ميانجی گری تركيه در س��ال 2008، 
برخالف آنچه اعالم شد ناش��ی از جنگ غزه نبود بلكه مخالفت اسراييل از تعهد كتبی 
به عقب نشينی كامل از جوالن به شكست مذاكرات منجر شد. اسراييل خواهان حفظ 
دست كم يك كمربند امنيتی در داخل خاك سوريه به عمق 400 متر پيرامون درياچه 
طبريه اس��ت تا اين منطقه به طور كامل و برای هميشه تحت س��يطره كامل اين رژيم 
باقی بماند و از اين رو با تعهد عقب نش��ينی به مرز چهارم ژوئن س��ال 1967، مخالفت 
می كند.1 اسراييل سيطره بر درياچه طبريه كه تأمين كننده بيش از يك سوم نيازهای 
آبی آن است را خط قرمز دانسته و هرگز با عقب نشينی كامل از جوالن سوريه موافقت 
نخواهد كرد. بنابراين تا زمانی كه مس��ئله درياچه طبريه و آب مطرح است محال است 
اسراييل بلندی های جوالن را كه طبق تصويب كنست )پارلمان اسراييل( به خاك خود 
منضم كرده به س��وريه برگرداند، زيرا منابع تأمين كنن��ده آب درياچه طبريه كه برای 
اسراييل حياتی است در اين ارتفاعات و اطراف جبل الشيخ قراردارد . بنابراين اسراييل 
باكمبود آب مواجه است كه توانسته است بخش��ی از اين كمبود را از طريق آب مناطق 
اشغالی جبران كند. آبی كه اسراييل از كشورهای مجاور خود به تاراج برده ساليانه 600 
تا 700 ميليون متر مكعب اس��ت كه حدود 40 درصد از نيازهای س��اليانه آن را تأمين 
می كند و به طور مش��خص منابع آب بلندی های جوالن به تنهايی نياز آبی اسراييل را 
تأمين می كند. اسراييل برای حل بحران كمبود آب در پی سرمايه گذاری های سنگين 
در زمينه به كارگيری تكنولوژی جديد بوده است. برخی كارشناسان اسراييلی از جمله 

1.» نقش رژيم اشغالگر فلسطين در بحران آب خاورميانه«، 19مرداد1391، قابل دسترسی در؛
http://www.mouood.or2

اسراییل خواهان حفظ دست 
كم یك كمربند امنیتی در 
داخل خاك سوریه به عمق 
400 متر پیرامون دریاچه طبریه 
است تا این منطقه به طور كامل 
و برای همیشه تحت سیطره 
كامل این رژیم باقی بماند و از 
این رو با تعهد عقب نشینی به 
مرز چهارم ژوئن سال 1967، 

مخالفت می كند
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مارتين شيرمن، پا را از اين نيز فراتر نهاده و معتقدند كه اسراييل برای جلوگيری از خطر 
احتمالی دستيابی كش��ورهای منطقه به همه منابع آبی، ناگزير از روی آوردن به اقدام 
نظامی است. صهيونيست ها معتقدند كه در آينده با سه پديده خطرناك تشكيل دولت 
فلسطين، افزايش بی رويه جمعيت فلس��طينی ها و كاهش منابع آب رو به رو خواهند 
بود، در عين حال كه آب را مهم ترين خطر دراز مدت برای آينده خود در منطقه ارزيابی 
می كنند. اسراييل با سرقت آب های منطقه جوالن به تقويت نيروی نظامی خود مشغول 
می باشد.1 رژيم اشغالگر صهيونيستی ساليانه بيش از 500 ميليون متر مكعب از آب های 
جوالن را س��رقت می نمايد و اين بيش از هفت برابر مقداری است كه سوريه از آب های 
اين منطقه اس��تفاده می كند. اس��راييل با اين سرقت خود كش��ورهای فلسطين اردن 
سوريه و لبنان را در اس��تفاده از حق طبيعی خود محروم می نمايد .2به هر حال، كمبود 
آب آشاميدنی سالم و مطلوب، مردم نوار غزه و فلسطين را با مشكالت عديده ای مواجه 
كرده است به گونه ای كه به علت مصرف آب های آلوده و كثيف، بيماری های عفونی در 

اين كشور افزايش يافته است.

سخن پايانی
فلسطين و اراضی اشغالی طی ساليان اخير با مش��كالت عديده ای مواجه بوده اند كه 
امنيت انسانی آنها و حقوق اوليه آنها را مورد خدشه قرار داده است. جنايات رژيم اشغالگر 
و صيهونيست های غاصب نيز سبب گرديده اس��ت حقوق انسانی شهروندان فلسطينی 
نقض ش��ود و حتی از ابتدايی ترين حوائج زندگی محروم هستند. جنايات رژيم غاصب 
در مناطق اشغالی به حدی بوده است كه امنيت را در سطوح اقتصادی، زيست محيطی، 
سياسی، بهداشت و سالمت، شخصيتی و غذايی از مردم فلسطين سلب نموده و ناامنی 
را به ارمغان آورده است. كاهش سطح زندگی مردم، افزايش بيكاری های جوانان، فقدان 
مواد غذايی و دارويی، گس��ترش بيماری های عفونی و ميكروبی ناش��ی از تحريم های 
اسراييل، تخريب زيست بوم و مزارع كشاورزی، تس��ريع روند شهرك سازی و تخريب 
زمين های حاصلخيز، بهره گيری از سالح های شيميايی عليه مردم بی پناه غزه و اراضی 
اش��غالی، جلوگيری از ورود حوائج اوليه زندگی به فلس��طين، اجرای عمليات نظامی و 
تخريب فيزيكی شهرهای فلسطينيان، تخريب روحيه مردم، شكنجه كودكان، ضرب و 

1. » نقش رژيم اشغالگر فلسطين در بحران آب خاورميانه«، همان.
2. همان.
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شتم، قاچاق انسان و غيره از عواملی هستند كه دستاورد اقدامات نامشروع صهيونيست ها 
در اين منطقه مقدس می باشد، به نوعی كه شاخص های توسعه انسانی با كاهش روبه رو 

گشته و امنيت انسانی به يغما رفته است.


