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  سلب مالکيت زمين، ۀ مختصری دربارۀ ارقام و تاريخچ

  اسرائيل در فلسطينۀ سازی به زور اسلحگری و شھرکاشغال
  

  

  

  

  

  

  

  

باختری که توسط وزارت کشور به رسميت شناخته ۀ  شھرک در کران١٢١اسرائيل،  ٢٠١٠ تا اواسط ١٩۶٧ل از سا

ی که با ئھاشھرک( پايگاه مرزی ١٠٠عالوه بر اين، غالب بر . سيس نموده استأ ت"مجامع اجتماعی"شد به عنوان 

بر اين، دوازده محله که بر روی زمين عالوه  ).ھای دولت بدون مجوز رسمی ساخته شدهخانهحمايت و کمک وزارت

المللی  اشغال شده است، به بخشی از اورشليم اختصاص يافت که تحت قوانين بين١٩۶٧ که توسط اسرائيل در سال ئیھا

چنين بودجه و کمک در ايجاد چند مھاجرنشين يھودی را در قلب محالت  دولت اسرائيل ھم.شھرک تلقی شده است

س أ شھر قديمی مسلمان، سيلوان، شيخ جاراش کوه ھای زيتون، رۀس شرقی، از جمله در ناحيالمقدفلسطينی در بيت

 غربی ۀشانزده شھرکی که در نوار غزه و چھار شھرک در شمال کران .المود، ابو ديس و جبل القاعده  به عھده گرفت

  . اجرای طرح متارکه برچيده شدۀ در دور٢٠٠۵سيس شده بود، در سال أت

ای از قانون در ھمان طلب و تبعيض نژادی را، با دو سيستم جداگانهئیھای اشغالی يک رژيم جدا سرزميناسرائيل در

سازی اسرائيل متصل  شھرکۀجا را به ضمييک سيستم، برای مھاجران يھودی، که عمال آن .وجود آورده استقلمرو به

وق شھروندان يک کشور دموکراتيک برخوردار کرده ھای مالی به مھاجران يھودی آنان را از حقکرده و از طريق کمک
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طور سيستماتيک به انکار حقوق مردم فلسطين از سيستم ديگر عبارت است از حکومت و قانون نظامی که به. است

ھای مربوط به مکان و فضای برد و عملی کردن سياست در پيشئیھا را از داشتن ھرگونه تواناپردازد و آنحقوقشان می

قوق شھروندی به ھويت ملی اين دو سيستم جداگانه را که در آن ح . کنند، منع کرده استگی میزمين واقعی که در آن زند

  .کند میءگی دارد، رژيم اسرائيل تقويت و اجرافرد بست

ھا در آن  که جمعيت فلسطينیھای خاکستریگر اسرائيل، صدھا ھزار کيلومتر از زمينرژيم اشغالحاکميت تحت 

ھا را صدھا ھزار نفر از  که جمعيت آنھا شھرکھا برای ايجاد دهاين سرزمين .ساکن بودند به سرقت رفته است

به عنوان يک قاعده، دولت صھيونيستی اسرائيل مانع . دھد، مورد استفاده قرار گرفته استشھروندان اسرائيلی تشکيل می

ھا را به ھا نقض بسياری از حقوق فلسطينیوجود اين شھرک. شوده اين اراضی و استفاده از آن میھا باز ورود فلسطينی

ر ييتغ. گی، و حق آزادی رفت و آمد استآورد، از جمله حق مالکيت، حق برابری، حق استاندارد مناسب زندارمغان می

از ھرگونه امکان واقعی برای ايجاد دولت فلسطينی وجود آورده است، مانع  باختری بهۀشديدی که اسرائيل در نقشه کران

 .ن حق سرنوشت خويش استييمستقل، قابل دوام در چارچوب اعمال تع

)  گرين زون(از سوی ديگر مھاجران يھودی، از تمام حقوق داده شده به شھروندان اسرائيل که در داخل خط سبز

 - مالی، قانونی و بوروکراتيک - تالش. ق اضافی برخوردارندمندند، و در برخی موارد، حتا از حقوکنند بھرهزندگی می

 با جمعيت غير نظامی يھودیئیھاشھرکۀ ت است از محاصررھای غيرقانونی عبا شھرکۀبزرگ اسرائيل برای توسع

برای تداوم اين وضعيت . ای داده استنشين در داخل يک منطقه تحت حکومت نظامی و به اين مھاجران موقعيت ويژه

  .ھا به انحاء مختلف پرداخته استانونی، اسرائيل به طور مداوم به نقض حقوق فلسطينیغيرق

  :توضيح 

  .اين نوشته از روی سايت زير نگارده شده است

http://www.btselem.org/settlements  
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