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 آپارتاید و جنایات جنگی ،اشغالگری :اسرائیل

 اکبر گنجی

 3102جوالی  Antiwar 32منتشر شده در 

در این  .میلیون ها تن بوده و هستخاورمیانه گرفتار جنگ های متعدد و کشته و زخمی و آواره شدن 

از یک منظر، نزاع اعراب و اسرائیل، مادر . شرایط ، جنگ جدید اسرائیل علیه مردم غزه دوباره آغاز شد

مهم ضروری  عامل 4برای فهم این مسأله و حل آن ، حداقل توجه به . همه نزاع های منطقه بوده و هست

 :است

از سراسر اروپا به فلسطین، طرح تشکیل دولت اسرائیل  با اعزام یهودیان:دولت اشغالگر -یکم

 به 7441 سال در متحد ملل سازمان عمومی مجمع قطعنامه براساس دولت این. در دستور کار قرار گرفت

 رسمیت به اسرائیل دولت آن براساس که - ملل سازمان عمومی مجمع ۱۸۱ قطعنامه مطابق. آمد وجود

 و شود می واگذار اسرائیل به فلسطین درصد 44 دارد، تعلق فلسطینیان به فلسطین درصد 44 -شد شناخته

 حق بخش فقط اسرائیل دولت. شود می گرفته نظر در المللی بین منطقه عنوان به مانده باقی درصد یک

 .است کرده رد کلی به را آن سرزمین تقسیم عمل، در زمان، مرور به و پذیرفته را قطعنامه این موجودیت

قطعنامه . داد کاهش درصد 22 به ۱۶۹۱ جنگ با را فلسطینیان اختیار در های زمین میزان اسرائیل دولت

" 0691اراضی فلسطینی و یا عرب اشغال شده از سال "شورای امنیت سازمان ملل نه تنها دوبار از  464

را  -مقدساز جمله بیت ال -سخن گفته است، بلکه شهرک سازی دولت اسرائیل در سرزمین های اشغالی

گفته است که نقض  وزارت امورخارجه بریتانیا حتی. به شمار آورده است" نقض معاهده چهارم ژنو"

 .به شمار می رود" جنایت جنگی"معاهده چهارم ژنو توسط اسرائیل 

قوانین بین المللی مردمی که کشورشان توسط یک دولت خارجی اشغال شده، و  منشور سازمان مللمطابق 

مگر مردم کشورهای . حق دارند علیه اشغالگران بجنگند تا آن ها را از سرزمین هایشان بیرون کنند

شغالگران نازی در جنگ جهانی دوم نجنگیدند و دولت آمریکا هم به کمک آنان نشتافت؟ مختلف علیه ا

وقتی صدام حسین کویت را اشغال کرد، همه جهان نه تنها این حق را برای مردم کویت قائل شدند که علیه 

م حسین به ارتش دولت اشغالگر صدا اشغالگران بجنگند، بلکه دولت آمریکا با مدرنترین سالح های جنگی

 .حمله برد تا آنان را از کویت بیرون راند

استاد سابق حقوق بین الملل دانشگاه پرینستون، گزارشگر سابق حقوق بشر در فلسطین که  -ریچارد فالک

 نورا .مقاومت در برابر اشغالگران اسرائیلی را حق مردم فلسطین به شمار می آورد -خود یهودی است

 در خود از دفاع برای قانونی حق اسرائیلکه  گفته استنیز  -آمریکا میسن جرج دانشگاه استاد -اراکات

 در مقاومت حق فلسطین مردم و است اشغالگر قدرت اسرائیل که چرا ندارد، را ها فلسطینی حمله برابر

 .دارند را اشغالگر نیروی برابر

http://original.antiwar.com/Akbar_Ganji/2014/07/22/israel-occupation-war-crimes-and-apartheid/
http://ukinjerusalem.fco.gov.uk/en/news/?view=PressR&id=846615082
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/tormenting-gaza-201471362221821466.html
http://www.jadaliyya.com/pages/index/8799/no-israel-does-not-have-the-right-to-self-defense-
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رجوع )دولت اسرائیل فلسطینیان را تحت رژیم آپارتاید قرار داده است :دولت آپارتایدی -دوم

 به دست اسلو، مذاکرات از پس اسرائیل، دولت "(.دولت یهودی به مثابه رژیم آپارتاید"شود به مقاله 

 در را هزارتن 666 سازی شهرک با. بسپارد فراموشی به را جانبه 4 صلح طرح که است زده اقداماتی

 . سازند منتفی را دولت دو طرح تا اند کرده ساکن اشغالی های سرزمین

 کرد؟ باید چه...و باختری ی کرانه غزه، نواره ساکن فلسطینی میلیون 4 حدود با: است این اساسی پرسش

 نمی بیشتر دولت یک اسرائیل نظر از که است این معنایش پذیرد، نمی را دولت دو طرح اسرائیل اگر

 شمار به شهروند همچنان میلیون، 4 این اما است، گذشته 61 از سال 41 که این با. باشد داشته وجود تواند

 حق و مالکیت حقوق ندارند، پاسپورت حق ندارند، رأی حق. هستند شهروندی حقوق فاقد و روند نمی

 رژیم تحت و نداشته انسانی زندگی هستند، ساکن که هم مناطقی در. شود نمی آنان حال شامل تحرک

 میلیون 4 این آیا. برند می سر به - آپارتاید نه صلح فلسطین کتاب در کارتر جیمی تعبیر به -آپارتاید

دولت اسرائیل  شوند؟ نابود باید و باشند داشته نباید کشوری هیچ یا روند می شمار به اسرائیل شهروند

(  ، مرزهای فعلی؟7461مجمع عمومی سازمان ملل؟ مرزهای  787مرزهای قطعنامه ) تاکنون هیچ مرزی

 .دولت بدون مرز هم دولت به شمار نمی رود. را به عنوان مرزهای ملی خود تعیین نکرده است

زمان، تغییر نسلی،  گذشت -اول. استراتژی اسرائیل برای عدم تشکیل دولت مستقل فلسطینی دو گانه است

اسرائیل  -دوم. مرگ تمامی نسل های اولیه فلسطینی و فراموش شدن آرمان تشکیل دولت مستقل فلسطینی

. توجه را از فلسطین به ایران دور کرده و طرح دو دولت را رد می کند" ایران هراسی"با دامن زدن به 

نیویورک تایمز تحت   2672سپتامبر  74در خصوص عدم پذیرش دولت فلسطینی، به عنوان نمونه، مقاله 

. ، تشکیل دو دولت را سودایی به تاریخ پیوسته به شمار می آورد"تصور موهوم راه حل دو کشور"عنوان 

درصد مردم اسرائیل گفته اند که بازگشت به  82، 2672نظرسنجی اول ژانویه  از سوی دیگر، مطابق

 .برای اسرائیل صلح به ارمغان نمی آورد 7461مرزهای 

، ضمن رد خواست اوباما که مذاکرات  2672اکتبر  26نیز در  -اسرائیل دفاع وزیر معاون -دنی دنون

 توانست می اگر به نتایج روشن دست یافته و پایان یابد،گفت که 2674صلح اسرائیل با فلسطینیان تا ماه مه 

 مه تا بیایید گویم می من .کنیم ایجاد تغییر تقویم در بیایید" :گفت می او به کند حبتص اوباما با امروز همین

". برویم فلسطین با مذاکره میز سر به بعد و دهیم خاتمه دارد وجود ایران سوی از که تهدیدی به ۴۱۱۲

 ایران به جانبه یک صورت به اسرائیل تهران، با غرب مذاکرات شکست صورت در:"خطر ایران است و

 .این چنین تعقیب می شود" اسرائیل فاقد مرزهای مشخص". "کرد خواهد حمله

به  - دیده صدمه هولوکاست در اش خانواده که انگلستان، اگزتر دانشگاه استاد اسرائیلی، مورخ -پاپه ایالن

ایالن پایه در مصاحبه دیگری گفته است که  .دهد که اسرائیل با فلسطینیان چه کرده استخوبی توضیح می 

 .است نسل کشی تدریجیاسرائیل به دنبال 

 :مرتکب جنایات جنگی شده است معناسه به اسرائیل  : دولت مرتکب جنایات جنگی -سوم

http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/israel-palestine-apartheid-_b_5223149.html
http://www.nytimes.com/2013/09/15/opinion/sunday/two-state-illusion.html?_r=0
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/163754#.UnKvOfmmh49
http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/10/25/iran-bomb-uranium-israel/3186567/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/10/25/iran-bomb-uranium-israel/3186567/
https://www.youtube.com/watch?v=4lsmFS75ed4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=4lsmFS75ed4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=4lsmFS75ed4&app=desktop
http://www.jadaliyya.com/pages/index/18576/incremental-genocide_an-interview-with-ilan-pappe
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 خارجی سیاست کننده هماهنگ -اشتون کاترین سخنگوی: شهرک سازی در سرزمین های اشغالی -الف

 اروپا  اتحادیه": گفت اشغالی مناطق در اسرائیل های سازی   شهرک  باره در ۴۸/۶/۶۱ در -اروپا اتحادیه

 به رسیدن برای اند شده سدی و هستند غیرقانونی الملل بین حقوق برمبنای هایی شهرک چنین که کند می تاکید

  ".خاورمیانه در صلح

 با -انگلیس خارجه وزارت ای خاورمیانه معاون -برت آلیستر داد خبر اسرائیل تایمز ،همان زمان در

 اقدام این و داد نشان واکنش شرقی قدس در اسرائیل های سازی شهرک جدید دور به نسبت ای بیانیه صدور

 بریتانیا خارجه وزیر -هیگ ویلیام برت،  گفته به. دانست جنگی جنایت مصداق و ژنو کنوانسیون نقض را

 فراتر مناطق در ساز و ساخت گسترش برای اسرائیل طرح از خود" ناراحتی و محکومیت" هم قبل هفته

 منطقه دو در ساز و ساخت برای اسرائیل جدید های طرح همچنین وی. بود کرده اعالم را سبز محدوده از

 . است کرده تقبیح را" گیلو" و" حاماتوس گیوات"

: است آمده سازها، و ساخت این بودن جنگی جنایت به اشاره با بریتانیا خارجه وزارت بیانیه از بخشی در

 ۲۶ بند مطابق. گیرند می انجام ژنو چهارم کنوانسیون برخالف و هستند آمیز تحریک شدت به اقدامات این

 و کنند منتقل شده اشغال مناطق به را خود جمعیت از بخشی ندارند حق اشغالگر های دولت ژنو، کنوانسیون

 محدوده از فراتر مناطق در اسرائیلی های شهرک ساز و ساخت الملل بین جامعه که است اساس همین بر

 شمار به جنگی جنایت عنوان به ،۱۶۲۶ سال مصوب ژنو کنوانسیون نقض. داند می غیرقانونی سبز،

 اشغالی اراضی در سازی شهرک دلیل به لذا است، کنوانسیون این عضو اسرائیل که جا آن از و رود می

 . شود می محسوب جنگی جنایتکار باختری، کرانه و شرقی قدس

 اسرائیل   اشغالگرانه رفتارهای سازی محکوم ضمن -۱۶۸۱ مارس اول -۲۹۴  قطعنامه در امنیت شورای

 زمان در غیرنظامی شهروندان از حفاظت مورد در ژنو چهارم  معاهده که مسئله براین دیگر بار یک"

 از اند شده اشغال ۱۶۹۱ سال از اسرائیل توسط که عرب اراضی مورد در ،۱۶۲۶ اوت ۱۴ در جنگ،

  ".کند می یابند،تأکید می تعمیم هم المقدس بیت جمله

 با را اشغالی های سرزمین در اسرائیل عملکرد بیشتری صراحت با سپس ملل سازمان امنیت شورای

 : نویسد می قطعنامه ۴ بند در. کند می محکوم ژنو کنوانسیون به استناد

 ترکیب، دموگرافیک، فیزیکی، های شاخصه تغییر برای اسرائیل سوی از گرفته صورت اقدامات تمامی"

 المقدس بیت جمله از ،۷۶۹۱ سال از شده اشغال عرب یا و فلسطینی اراضی وضعیت یا و نهادی ساختار

 در اسرائیل اقدامات و ها سیاست که کند می اذعان و شناخته قانونی اعتبار فاقد را دیگری بخش هر یا

 چهارم  معاهده  عامدانه نقض مفهوم به اراضی این در جدید مهاجران نیز و خود جمعیت از بخشی اسکان

 یک تحقق برابر در جدی مانعی هم و بوده جنگ زمان در غیرنظامی شهروندان از حفاظت مورد در ژنو

 ".شود می محسوب خاورمیانه در جامع و عادالنه ماندگار، صلح

 جنایت مصداق ژنو، کنوانسیون به استناد با را اسرائیل اقدام نیز ملل سازمان امنیت شورای ترتیب، بدین

 . نکرد وتو را قطعنامه این -کارتر جمهوری ریاست دوران -آمریکا دولت. بود آورده شمار به جنگی

http://www.dw.de/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%252
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مطابق گزارش گلدستون که به تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل در : جنایات جنگی در غزه -ب

جنایات جنگی شد و بیش از یک هزار غیر نظامی را رسید، اسرائیل در جنگ غزه مرتکب  2664سال 

 .کشت
همراه  -از جمله در جنگ لیبی و جنگ سوریه -اتحادیه عرب همیشه: جنایت جنگی جدید در غزه -پ

نفر غیر نظامیان منطقه شجاعیه غزه  766اتحادیه عرب هم کشتار حدود حتی دبیرکل . آمریکا بوده است

دبیرکل سازمان ملل کشتار نظامیان در غزه را  .حشیانه خوانده استتوسط اسرائیل را جنایت جنگی و و

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل  -از سوی دیگر، ناوی پیالی .به شمار آورده است" قساوت آمیز"

که گفته  2674جوالی  22در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در  -متحد

المللی و  توجهی به قاعد بشردوستانه بین بی: "او گفته است .است" جنایات جنگی"اقدامات اسرائیل در غزه 

المللی به ترتیبی نقض  نین بیناین احتمال قویا وجود دارد که قوا. آوری واضح است حق حیات به شکل بهت

شورای حقوق بشر سازمان ملل تحقیقات درباره جنایات  ".تدانس جنایت جنگیشده باشد که بتوان آن را 

با توجه به همین  .تنها رأی منفی به این مصوبه از آن دولت آمریکا بود. در غزه را به تصویب رساند

که حاضر نیستند برای اسرائیل  در واشنگتن پست نوشته انداز سربازان اسرائیلی  تن 46واقعیت ها، 

 .بجنگند

اسرائیل خواهان صلح یهودیان ساکن اسرائیل هم می نویسند که  :دولت ضد صلح -چهارم

می  .نابودی عرب ها را تعقیب می کند اسرائیل، به نوشته نویسنده یهودی هاآرتص. نیستعادالنه 

 زبان بر وحشتناکی سخنان پلکی زدن هم بر بدون شاچور، اُِرن فعال، مفسر و بازنشسته ژنرال:"گوید

 است گفته دیگری نرالژ. "افتاد خواهند خود جان به ها آن بُکشیم، را ها آن خانواده ما اگر": است آورده

را ببرون آمدند، دیگر غزه  شان های سوراخ از آنان زمان هر که آوریم وجود به اوضاعی باید ما"

 .تواند تمام غزه را نابود کند فتوا داده است که اگر الزم باشد اسرائیل می -خاخام یهودی -داو لیور ".نشاسند

 استاد -کدار مردخای .را نیز بدهد تواند فرمان نابودی غزه گفته است که وزارت دفاع اسرائیل میاو 

چیزی که مانع از اقدام یک بمب  تنها": گفت رادیویی برنامه یک هم در -اسراییل در کارایالن دانشگاه

این . است که اگر او خود را منفجر کند، به خواهرش تجاوز خواهد شدگذار انتحاری می شود، این آگاهی 

 ".به نظر خیلی بد می آید، ولی واقعیت خاورمیانه همین است
نتانیاهو گمان می کند که بدین ترتیب مسأله را حل می کند، اما در واقع حماس را تقویت کرده و بر 

. اتحادیه اروپا خواستار توقف سریع حمله اسرائیل به غزه شده است. محکومیت بین المللی خود می افزاید

 عمدی کشتار و زیربنایی ساختار تخریب برای توجیهی گونه هیچ وجود عدم بر ای بیانیه در اروپا پارلمان

 :بیل کلینتون گفته است. توسط اسرائیل تأکید کرده است غیرنظامیان

 اسرائیل برای اصال این و کند می منزوی جهانی عرصه در را خود صلح روند بردن بین از با اسرائیل"

 دلیل به عمومی افکار در اسرائیل وجهه به جدی خسارات تواند می حماس مدت کوتاه در. نیست خوب

 نظر به احمقانه کار این و است نظامی غیر افراد کشتن حال در اسرائیل .کند وارد غیرنظامیان کشتار

 من عقیده به. شود می جهانی عرصه در خودش کردن منزوی باعث تنها اقدامات این با که چرا رسد می

http://www.aljazeera.com/news/2014/07/un-israel-assault-gaza-may-be-war-crime-201472394058635836.html
http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2014/07/23/we-are-israeli-reservists-we-refuse-to-serve/
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-peace-conference/1.601112
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-peace-conference/1.601112
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-peace-conference/1.601112
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.604653
http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.606688
http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.606688
http://www.haaretz.com/mobile/.premium-1.606542?v=1226C8CD029AD9E64411DAD2D6CEA880
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2014-0071&format=XML&language=EN
http://www.timesofisrael.com/on-day-10-of-operation-protective-edge-truce-efforts-gather-pace-but-hamas-israel-fight-on/
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 ۹۱. کند منعقد ها فلسطینی با را کاملی و جامع صلح توافق باید اسرائیل وزیر نخست نتانیاهو بنیامین

 و صلح به دستیابی و صلح روند کردن دنبال باید همه هدف .کرد خواهند حمایت وی از ها اسرائیلی درصد

 ."باشد فلسطین کشور ایجاد

. شویم می مواجه اوضاعی چنین با ما که نیست بار نخستین این:"گفته است -ترکیه وزیر نخست -اردوغان

 علیه سیستماتیک کشی نسل انجام در آویو تل های تالش شاهد ما ۱۶۲۸ سال در اسرائیل ایجاد زمان از

 اسرائیل ارتش جانب از اقدامات این شاهد رمضان ماه در نیز اکنون هم و ایم بوده فلسطین گناه بی مردم

 ".هستیم غزه نوار در ها فلسطینی علیه

نتانیاهو همیشه مدعی بود که دولت واحدی که نماینده همه فلسطینیان باشد تا با آنها مذاکرات صلح صورت 

نتانیاهو این جنگ را . پذیرد وجود ندارد، با اتحاد حماس و دولت محمود عباس، بهانه او از بین می رفت

 مقالهدر  -بحران المللی بین وهگر کارشناس -ترال نیتان. به راه انداخت تا مانع اتحاد فلسطینیان شود

همین مدعا را تأیید کرده  2674جوالی  71، نیویورک تایمز "کرد انتخاب غزه در را جنگ غرب چگونه"

 .است

 :سردبیران هافینگتون پست طی مقاله ای نوشته اندحتی 

 کنار را فلسطین مساله حل برای مستقل کشور دو حل راه از  پشتیبانی بر مبنی خود تظاهر نتانیاهو بنیامین

 امنیت کنترل ما آن تحت که باشد داشته وجود تواند نمی شرایطی هیچ" گفت، او پیش هفته. است گذاشته

 ما به که طور آن بکشم، بیرون آنجا آن را خود های نیرو ما اگر. کنیم رها را اردن رود غربی کرانه

 به او اشاره." آید وجوده ب[ اردن با مرز طرف دو در] تونل هزاران که داشت خواهد امکان گویند، می

 نتانیاهو از حتی کابینه وزرای از  برخی که است  حالی در این. است اسرائیل به غزه از حماس های تونل

 و برود، کار آخر تا باید اسرائیل" گوید، می خارجه، وزیر لیبرمن، اویگدر. هستند تر افراطی و تر تندرو

 انتقاد نتانیاهو از اقتصاد، وزیر بنت، نفتلی." کند اشغال دوباره را غزه خواهد می آیا که بگیرد تصمیم

 خواهد می وا. است داده انجام کمتری شدت با و کنترل را حمالت مقدار یک غزه باره در چرا که کند می

 در کشور یک فقط خواهد می بنت. کند تبدیل آهنین مشت به را اسرائیل، موشکی دفاع سیستم آهنین، گنبد

 او. ها فلسطینی برای  یکی اسرائیل، برای  یکی قوانین، مختلف مجموعه دو با  ولی باشد، داشته وجود آنجا

 یک فقط" گوید می و شود، تحمل باید که کند می یهتشب" باسن در گلوله تکه یک" به را ها فلسطینی مساله

 ".شدبا داشته وجود تواند می اسرائیل سرزمین در کشور

اما حتی به گفته جان کری در این صورت . د از زیر بار صلح بگریزدند که تا ابد می تواننگمان می کن آنها

 .راهی جز درست کردن نظام آپارتاید در پیش ندارد

 نابودسازیصلح عادالنه، نه کشتار و 
 هزار آواره 766، بیش از زخمی  6644کشته، بیش از  428 تاکنونجنگ جدید دولت اسرائیل علیه غزه 

کشته و  کودک 762)درصد تلفات انسانی را کودکان 84حدود . بازداشتی داشته است 7766و بیش از 

http://www.jpost.com/International/Erdogan-accuses-Israel-of-attempting-a-systematic-genocide-363347
http://www.nytimes.com/2014/07/18/opinion/gaza-and-israel-the-road-to-war-paved-by-the-west.html?emc=edit_th_20140718&nl=todaysheadlines&nlid=67776490&_r=0
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/18/benjamin-netanyahu-palest_n_5598997.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4547858,00.html
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تاکنون در اسرائیلی هم  نظامی 22. می دهندو زنان و غیر نظامیان تشکیل ( کودک زخمی شده اند 7266

 .می جنگیدندها بودند که در ارتش اسرائیل آمریکایی تن از آنان دو که  کشته شده اند ی غزهدرگیری ها

 .تسا هتخیر هزغ مدرم رس رب زور 78 ضرع رد هرجفنم داوم نت رازه 76 زا شیب لیئارسا

 :راه بیشتر در پیش ندارد چنداسرائیل 

 .رفته رفته فلسطینیان تداوم وضعیت موجود و جنگ های دائمی به منظور نابودسازی -الف

 .غزه و سیطره رژیم آپارتاید بر کل فلسطینیاناشغال کرانه باختری و  -ب

 .و تشکیل دولت مستقل فلسطینی7461بازگشت به مرزهای  -پ

 .اشغال کرانه باختری و غزه و دادن حقوق شهروندی همانند یهودیان به فلسطینیان -ت

 قه است؟کدام راه حل مقبول جامعه جهانی و فلسطینیان بوده و به سود امنیت بلند مدت اسرائیل و منط

 https://www.facebook.com/AkbarGanji?v=wall&ref=ts:   فیس بوک اکبر گنجی 

0/5/0262گویانیوز، : منبع  

https://www.facebook.com/AkbarGanji?v=wall&ref=ts

