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نقش آب به عنوان ابزار سياسي در مناقشه
فلسطين ـ رژيم صهيونيستي

علي ولي قليزاده
چكيده :آب تِػٌَاى هْنتزيي هٌثغ حيات تطزی ،در هٌاطق خطل ًقص هْوي در رٍاتط سياسي
دٍلتّا تاسی هيمٌذ .در حالحاضز ،رصين صْيًَيستي تزای جلَگيزی اس تَسؼِ اجتواػي ٍ سياسي
فلسطيي ،تا ّذف مٌتزل هلت فلسطيي ،استفادُ اس فطار رٍاًي در سزسهييّای اضغالي ٍ تسزيغ در رًٍذ
هلتساسی در اسزائيل اس ايي هٌثغ حياتي تِ صَرت يل اتشار سياسي استفادُ هيمٌذ .تِ اػتقاد تزخي اس
مارضٌاساى ،آب در استزاتضی هلي رصين صْيًَيستي تِ قذری هْن است مِ حتي هيتَاى اس آى تِػٌَاى
ػاهل ٍجَدی ٍ تقای اسزائيل ًام تزد .در ايي راستا ،هَجَديت دٍلت ٍ تقای آى ،اسجولِ داليل
ػوذُای است مِ رصين صْيًَيستي اس ػَدت سزسهييّای اضغالي مِ ًيوي اس آب هصزفي اسزائيل اس
آًجا تأهيي هيضَد تاس هيدارد .تِ ػثارتي ديگز ،ايي ًگزش ماهالً سياسي ٍ اهٌيتي تاػث ضنلگيزی
ًَػي تجاٍسطلثي ٍ اضغالگزی ايذئَلَصيل در ًشد اسزائيليّا در هقاتل فلسطيٌيّا تَدُ است .در
ّويي سهيٌِ ،رٍيذادّای تاريخي ،تيمفايتي ساسهاىّای قاًًَي تييالوللي ٍ ًيش جاُطلثيّای
ًاسيًَاليستي در سياست هلي اسزائيل تاػث ايجاد تحزاى گستزدُ آب در سزسهييّای اضغالي فلسطيي
تَدُ است .در هجوَع ،تاتَجِ تِ آًچِ مِ گفتِ ضذ در ايي پضٍّص تا استفادُ اس رٍش تَصيفي ـ
تحليلي ،ػالٍُ تز تزرسي ًقص آب در رًٍذ تاريخي اختالفات اسزائيل ـ فلسطيي ،تُؼذ اًساًي هٌاسػات
طزفيي درخصَظ هٌاتغ آب ٍ ًقص آى در جلَگيزی اس ػقةًطيٌي رصين صْيًَيستي اس سزسهييّای
اضغالي هَرد تزرسي ٍ تحليل قزار گزفتِ است.
واژگان کليدی :تحزاى آب ،هٌاسػِ فلسطيي ـ رصين صْيًَيستي ،رٍدخاًِ اردى ،سزسهييّای اضغالي.

.1آقای ػلي ٍلي قلي سادُ ،داًطجَی دمتزای جغزافيای سياسي ،داًطگاُ تزتيت هذرط
a_gholizadeh@hotmail.com
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مقدمه
آة ،ٲٽٱتطيٵ ٲٷجٕ حيبت ثٻ قٳبض ٲيضٸز ٦ٻ َجيٗت زض اذتيبض ثكطيت ٢طاض
زازٺ اؾت .ثب ايٵ ٦ٻ ؾٻ /چٽبضٰ ؾُح ٦طٺ ظٲيٵ ضا آة ٞطا ٪طٞتٻ اؾت ،ثرف ٖٳسٺ
آةټبي قيطيٵ اظ يد تك٧ي٭ قسٺ ٸ ٲٷبثٕ ٢بث٭ اؾتٟبزٺ آة قيطيٵ تٷٽب  %1اظ ٦٭ حزٱ
آة ضا قبٲ٭ ٲيقٹز .اٲطٸظٺ ٶعزي ٥ثٻ ي /٥ؾٹٰ رٳٗيت رٽبٴ زض ٲٷبَ٣ي ظٶس٪ي
ٲي٦ٷٷس ٦ٻ ثب ٦ٳجٹز آة ضٸثطٸ ټؿتٷس ٸ اٶتٓبض ٲيضٸز ايٵ ٲيعاٴ زض ؾب 2025 ٬ثٻ زٸ/
ؾٹٰ اٞعايف يبثس .زض ٢طٴ ٪صقتٻ ٖالٸٺ ثط اٞعايف ؾٻ ثطاثطي رٳٗيت رٽبٴ ،اٞعايف
قف ثطاثطي ٲهط ٜآة ٸ تساٸٰ آٴ ثٻ زٮي٭ ٶٹٔ قيٹٺټبي ٲهط ،ٜٶيبظټبي ثرف
نٷٗت ٸ ٦كبٸضظي ،ضٸظ ثٻ ضٸظ ثبٖج ٦بټف ٲٷبثٕ آة قسٺ اؾت .ايٵ ٸيٗيت ثٻ ذبَط
زاليٯي چٹٴ آٮٹز٪ي ،ٲهط ٜثي ضٸيٻ ٸ ٪طٰ قسٴ ٦طٺ ظٲيٵ ،ٲٷبثٕ ضٸ ثٻ ٦بټف آة ضا ثب
اُٞت ٦يٟيتي ضٸثطٸ ؾبذتٻ اؾت .زض حب٬حبيط قبټس ي ٥ثحطاٴ رٽبٶي آة ټؿتيٱ ٦ٻ
ذهٹنبً زض آٞطي٣ب ٸ ذبٸضٲيبٶٻ ٲك٧الت ثعض٪ي ضا ثٻ ٸرٹز آٸضزٺ ٸ ثٻ تسضيذ ذٹز ضا زض
ٲٷبَ٣ي چٹٴ ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب ،چيٵ ٸ ټٷسٸؾتبٴ ٶيع ٶكبٴ ٲيزټس .ايٵ ثحطاٴ،
ثبٖج قسٺ اؾت ثًٗي ټب ټط ضٸظ ٦يٯٹٲتطټب ضاٺ ضا ثطاي ضؾيسٴ ثٻ آة ثپيٳبيٷس ،ثًٗيټب
ضا زض ٲٗطو ثيٳبضيټبي ٸا٪يطزاض ٸ ذُط ٪طؾٷ٫ي ٢طاض زازٺ ٸ ثطاي ثًٗيټب ٶيع چيعي
ٚيط اظ رٷ ٩زض پي ٶساقتٻ اؾت.
ا٪طچٻ ٢طٴ ثيؿتٱ قبټس تح ١٣ؾٷبضيٹټبي رٷ ٩آة ٶجٹزٺ اؾت ،اٲب ثبضټب
اؾتٟبزٺ اظ ٲك٧٭ ٦ٳجٹز آة ضا ثٻٖٷٹاٴ ي ٥اثعاض ؾيبؾي تزطثٻ ٦طزٺ اؾت .زض ايٵ
ضاؾتب ،تٹظيٕ ٲٷبثٕ آة ثطحؿت تٹا٣ٞبت ثيٵ زٸٮتټب ٸ ثب تٹرٻ ثٻ ٲٷب ٕٞٲٯي
ټيسضٸپٯيتي ٥ق٧٭ ٲي٪يطز .ايٵ ٸيٗيت ،ذبٮ ١ؾيؿتٱټبي تٹظيٕ ثطاؾبؼ ٲٷبٕٞ
ؾيبؾت زاذٯي ٸ ذبضري ٶيطٸٲٷستطيٵ زٸٮتټب ثٻ ٮحبِ ا٢تهبزي ٸ ٶٓبٲي زض اَطاٜ
ٲٷبثٕ ٲكتط ٤آة ٦ٻ ٲبض ٤ظيتٹٴ 1اظ آٴ ثٻٖٷٹاٴ ټيسضٸ ـ ټػٲٹٴ ٶبٰ ٲيثطز ،ثٹزٺ
اؾت .ثٻ ٖجبضتي ،آة ٶٻ ثطحؿت ٶيبظ ،ثٯ٧ٻ ثبتٹرٻ ثٻ ٲٹاظٶٻټبي ٶبٲٷبؾت ٢سضت پرف
قسٺ اؾت .ټط چٷس ٶٳيتٹاٴ ايٵ ضٸٶس ضا ي٪ ٥طايف رٽبٶي زاٶؿت ،اٲب زض ٲٷبَ٣ي
چٹٴ ذبٸضٲيبٶٻ ٸ آٞطي٣ب ٦ٻ ٞب٢س حجبت ٸ آضاٲف ؾيبؾي ټؿتٷس ،ٶٓبٰ حب٦ٱ ٲيثبقس .زض
ح٣ي٣ت ،ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ټٳيٵ ٲبټيت ؾيبؾي ٲٷبثٕ آة ٸ ايٷ٧ٻ ثيف اظ  260حٹظٺ
آثي ٲكتط ٤زض زٶيب ٸرٹز زاضز ،پيفثيٷي ٲيقٹز زض ٢طٴ ثيؿتٸي٧ٱ آة ربي ٶٟت ضا
ثٻٖٷٹاٴ ي ٥ٲٷجٕ ٲٷبظٖٻ ث٫يطز .ثب ايٵ زيس٪بٺ ،آة زض اضايي ٲٹضز اذتال ٜذبٸضٲيبٶٻ
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٦ٻ ؾطظٲيٵ انٯي رٷ٩ټبي ٶٟت ٲحؿٹة ٲيقٹزٖ ،ٷهطي تٗييٵ٦ٷٷسٺ زض تأٲيٵ
حجبت ٸ آضاٲف ٲٷُ٣ٻ ثٻ قٳبض ٲيضٸز.
ٲطظټبي ٲٹضز اذتال ٜذبٸضٲيبٶٻ ح٧ٱ حب٦ٳيت اذتال ٜثطاٶ٫يع ٲٷبثٕ اضظقٳٷس
َجيٗي ٲٷُ٣ٻ ضا زاضاؾت .ثب تٹرٻ ثٻ آة ٸ ټٹاي ذك ٥ٲٷُ٣ٻ ،آة زض ربي٫بٺ ثب
اضظـتطيٵ ايٵ ٲٷبثٕ ٢طاض زاضز .زض ايٵ ٲ٣بٮٻ ؾٗي قسٺ اؾت ،يٳٵ تٳط٦ع ثط ٶ٣ف آة
زض ضٸٶس تبضيري اذتالٞبت ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ـ ٞٯؿُيٵ ،ثُٗس اٶؿبٶي ٲٷبظٖبت آة ٸ
زالي٭ ٲتأحط اظ آة زض ٖسٰ ٖ٣تٶكيٷي اؾطائي٭ اظ ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض
٪يطز .قبيبٴ ش٦ط اؾت ،ٲزٳٹٖٻ ٖٹاٲ٭ ضٸيسازټبي تبضيري ،ثيٟ٦بيتي ؾبظٲبٴټبي
٢بٶٹٶي ثيٵاٮٳٯٯي ٲطتجٍ ثب ٲؿبئ٭ آة ٸ ربٺَٯجيټبي ٶبؾيٹٶبٮيؿتي زض ؾيبؾت زاذٯي
ثبٖج ايزبز ثحطاٴ ٪ؿتطزٺ آة زض ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي ٞٯؿُيٵ ثٹزٺ اؾتَ .ٹضي ٦ٻ
ثبضټب اظ آة ثٻٖٷٹاٴ ي ٥اثعاض اؾتطاتػي ٥ٸ ؾيبؾي اؾتٟبزٺ قسٺ ٸ ٖالٸٺ ثط زض٪يطيټبي
قسيس ،ٲٷُ٣ٻ قبټس ثحطاٴ ح٣ٹ ٠اٶؿبٶي اؾت .ايٵ زض حبٮي اؾت ٦ٻ اؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ
آة ثٻ ثٽبٶٻټبي ٲرتٯ ٝزض ؾيبؾت زاذٯي ٸ ذبضري ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ٦ٻ ثيف اظ
ٶيٳي اظ آة ٲٹضز ٶيبظ ذٹز ضا اظ ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي تٽيٻ ٲي٦ٷس ،ذٹز زٮي٭ ٲح٧ٳي
اؾت ٲجٷي ثط ايٵ ٦ٻ اؾطائي٭ ثٻ ايٵ ظٸزي ايٵ ؾطظٲيٵټب ضا ترٯيٻ ٶرٹاټس ٦طز.
دورنماي بحران آب
آة ٸ ټٹاي ذك ٥ٲٷُ٣ٻ زض حب ٬تجسي٭ آة ثٻٖٷٹاٴ ٲٽٱتطيٵ ٲٷجٕ تٹؾٗٻ
اٶؿبٶي ٸ ضقس ا٢تهبزي ثٻٸيػٺ ثطاي ٦كٹضټبي ٞب٢س ٶٟت ذبٸضٲيبٶٻ ٲيثبقس .زض چٽ٭
ؾب ٬اذيط٦ ،ٳجٹز آةٖ ،ٯيضٚٱ ايٷ٧ٻ ي ٥پسيسٺ َجيٗي اؾت ،ثٻ ذبَط زاليٯي چٹٴ
ضقس ثيؾبث٣ٻ قٽطٶكيٷي٦ ،كبٸضظي ٸاثؿتٻ ثٻ ثرف زٸٮتي ،تهٳيٳبت ي٥ربٶجٻ،
ٲطظټبي اذتال ٜثطاٶ٫يع ٸ اٶٟزبض رٳٗيت ثيف اظ پيف اٞعايف يبٞتٻ اؾت .ايٵ ضٸٶس،
ثبٖج ٲهط ٜثيضٸيٻ ٲٷبثٕ ٲٷُ٣ٻ اي آة٦ ،بټف ٲيعاٴ ثبظتٹٮيس ٲٷبثٕ آة ٸ اٞت ٦يٟي
آة ثٹزٺ اؾت .زض ؾب ،1998 ٬ثب ٸرٹز ْطٞيت  2400ٲيٯيٹٴ ٲتط ٲٗ٧جي ٲٷبثٕ آة
قيطيٵ ٲٷُ٣ٻ ،ٲيعاٴ ٲهط ٜؾبٮيبٶٻ حسٸز  3000ٲيٯيٹٴ ٲتط ٲٗ٧ت ثٹز ( Civic,
 .)1999: 16ثٷب ثٻ ٪عاضـ ؾب 2007 ٬ثبٶ ٥رٽبٶي ٦ٳجٹز آة زض ٲٷُ٣ٻ ثيف اظ پيف
اٞعايف ذٹاټس يبٞت ٸ ؾطاٶٻ ٲهط ٜآٴ اظ  1100ٲيٯيٹٴ ٲتطٲٗ٧ت زض ؾب ٬ربضي ثٻ
 550ٲيٯيٹٴ ٲتط ٲٗ٧ت زض ؾب٦ 2050 ٬بټف ذٹاټس يبٞت (.)Dore, 2007
ْطٞيت ؾبالٶٻ ضٸز اضزٴ ٦ٻ ي٧ي اظ ٲٽٱتطيٵ ٲٷبثٕ آة قيطيٵ ٲٷُ٣ٻ ٲحؿٹة
ٲيقٹز 1300 ،ٲيٯيٹٴ ٲتط ٲٗ٧ت ثطآٸضز ٲيقٹز٦ .كٹضټبي ؾٹضيٻ ،اضزٴ ،ٮجٷبٴ ٸ
ٞٯؿُيٵ زاضاي ح ١اؾتٟبزٺ اظ ايٵ حٹظٺ آثي ټؿتٷسٖ .الٸٺ ثط ضٸز اضزٴ ،ٲٷبثٕ آة
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ظيطظٲيٷي ٶيع ٶ٣ف ٲٽٳي زض ظٶس٪ي ٲطزٰ ٲٷُ٣ٻ زاضز .ٲٷبثٕ ظيطظٲيٷي ٦طاٶٻ ثبذتطي ٸ
ؾبحٯي ٶيع رعٸ آةټبي ثيٵاٮٳٯٯي ٲحؿٹة ٲيقٹٶس .اټٳيت ثيٵاٮٳٯٯي ايٵ ٲٷبثٕ ثٻ
زٮي٭ تجٗيت ضغيٱ ح٣ٹ٢ي ايٵ ٲٷبثٕ اظ ٢طاضزازټب ٸ آئيٵٶبٲٻټبي ثيٵاٮٳٯٯي آة اؾت .ايٵ
٢طاضزازټب اظ ا٢ساٲبت ي٥ربٶجٻ ٦كٹضټبي ٲٷُ٣ٻ ثطاي تٛييط ٲؿيط آة رٯٹ٪يطي ٲي-
٦ٷٷس .اٮجتٻ ،ايٵ ٲحطٸٲيت ٢بٶٹٶي زض اثتسا ثٻ زٮي٭ ايٵ ٦ٻ ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ثعض٨تطيٵ
ٲهط٦ٜٷٷسٺ آة ٲٷُ٣ٻ ثٻقٳبض ٲيضٸز ،ثبضټب اظ ربٶت تٗسازي اظ ٦كٹضټبي ٲٷُ٣ٻ
ٶ٣ى قسٺ اؾت .ٲٷبثٕ آة ٲٗسٶي ظيط نحطاي ٶِزِ( ٝزض رٷٹة ٞٯؿُيٵ اقٛبٮي) ٸ
تأؾيؿبت تهٟيٻ آة قٹض زض ؾٹاح٭ زضيبي ٲسيتطاٶٻ زي٫ط ٲٷبثٕ ٢بث٭ زؾتطؼ ضغيٱ
نٽيٹٶيؿتي ټؿتٷس ٦ٻ ٲيتٹاٶٷس ٲيعاٴ آة ٲهطٞي  120اٮي  240ؾب ٬ايٵ ٦كٹض ضا
تأٲيٵ ٦ٷٷس .ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ثٻ زٮي٭ ٖسٰ ثبظتٹٮيس ٲٷبثٕ آة ٲٗسٶي ٸ ټعيٷٻټبي ٪طاٴ
تهٟيٻ آة قٹض ،ايٵ زٸ ٲٹضز ضا زض ثطآٸضزټبي شذبيط آة ذٹز ٲحبؾجٻ ٶٳي٦ٷس .زض
ٖٹو %60 ،ٲٷبثٕ آة ذٹز ضا اظ ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي تأٲيٵ ٲي٦ٷس ( Feitelson,
 .)2005:416زض ٸا ،ٕ٢ٲهط ٜؾبٮيبٶٻ آة اؾطائي٭  2/8ٲيٯيبضز ٲتط ٲٗ٧ت اؾت ٦ٻ اظ ايٵ
ٲ٣ساض  1/7آٴ اظ ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي  1967تأٲيٵ ٲيقٹز ( .)Önel, 2007ثط ايٵ
اؾبؼ ،ثٗس زي٫طي تحت ٖٷٹاٴ ٲطظټبي اذتال ٜثطاٶ٫يع ثٻ ٲك٧٭ آة ٦ٻ ذٹز اظ ٲبټيت
ثؿيبض پيچيسٺاي ثطذٹضزاض اؾت ايبٞٻ ٲيقٹز.
زض ح٣ي٣ت ،ثبتٹرٻ ثٻ ٲك٧٭ َجيٗي آة ،ٲيتٹاٴ پبٞكبضي ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي
ثط تساٸٰ اقٛب ٬ؾطظٲيٵ ټبي ٞٯؿُيٷي ضا ثب اؾتطاتػي ٦ٷتط ٬شذبيط آة ٲٷُ٣ٻ ٦ٻ اظ آٴ
ثٻٖٷٹاٴ ٲٷجٕ حيبت زض ذبٸضٲيبٶٻ يبز ٲيقٹز ،اضظيبثي ٦طز .اٮجتٻ ،ايٵ ثٻ ٲٗٷي آٴ
ٶيؿت ٦ٻ ؾيبؾت اقٛب٪٬طي اؾطائي٭ تٷٽب ثٻ زٮي٭ ٲؿئٯٻ آة اؾت؛ ثب ايٵ حب ،٬آة زض
ٲٗبزالت ؾيبؾت زاذٯي ٸ ذبضري اؾطائي٭ زض٦ٷبض زي٫ط ٖٹاٲ٭ اظ ربي٫بٺ ٸيػٺاي
ثطذٹضزاض اؾت.
سياست آب رژيم صهيونيستي
زٸٮت اؾطائي٭ ٦ٻ ت٣طيجبً تٳبٰ ؾيبؾتټب ٸ پطٸغٺټبي آٴ ثب ٲٹيٹٔ زيٵ ٲطتجٍ
ټؿتٷس ٸ ثٻ ٖجبضتي ثٽتط رٽتزټي ثٻ تٳبٰ ؾيبؾتټبي ذٹز ضا اظ ضٸي تٹضات ي ٥اٲط
يطٸضي ٲيثيٷس ،اظ ؾب 1948 ٬ثطاي تأٲيٵ آة ٲٹضز ٶيبظ اظ َطي ١ټٳؿبي٫بٴ ذٹز
ؾيبؾتټبي ثٯٷسٲستي ثٻ ٦بض ثؿتٻ اؾت .زض ايٵ ضٸٶس ،ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ثطاي تأٲيٵ
آة ٲٹضز ٶي بظ رٳٗيت ٞعايٷسٺ ذٹز ٸ ٶيع ضؾيسٴ ثٻ ؾُح اٸ٢ ٬سضت زض ٲٷُ٣ٻ اظ ٲٷبثٕ
رسيسي ثٽطٺ ٪طٞتٻ اؾت .اؾتٟبزٺ اظ ؾيبؾت آة زض ايٵ ضغيٱ زاضاي ؾبث٣ٻ َٹالٶي
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اؾت .ٲخالً ٢ج٭ اظ تك٧ي٭ زٸٮت اؾطائي٭ ،ٶ٣كٻ نٽيٹٶيؿتي اضائٻ قسٺ زض رطيبٴ
ٲصا٦طات نٯح ٸضؾبي زض ؾب 1919 ٬ضٸزذبٶٻ ٮيتبٶي ٮجٷبٴ ضا زض زاذ٭ ٲطظټبي ٲتهٹض
اؾطائي٭ ٶكبٴ ٲيزټس ( .)Önel, 2007اٮجتٻ ،ثب ٸرٹز ايٷ٧ٻ َطح ٲٯي قج٧ٻ آة اؾطائي٭
ثيٵ زضيبچٻ اٮرٯي٭ (رٯيٯٻ) ٸ زقت ٶِزِ ٝزض ؾب 1963 ٬قطٸٔ قسٺ اؾت ،ٶٳيتٹاٴ اظ
ايٵ پطٸغٺ ثٻٖٷٹاٴ يَ ٥طح ٲٯي ٶبٰ ثطز؛ چطا ٦ٻ اؾطائي٭ ټٳعٲبٴ ثب ق٧٭٪يطي آٴ زض
ؾب 1948 ٬زض تٗييٵ ٲطظټبي ذٹز اظ ٖبٲ٭ آة ثٽطٺ رؿت .ټٳچٷيٵ ،ي٧ي اظ زالي٭
رٷ 1967 ٩آةټبي ضٸزذبٶٻ اضزٴ ثٹزَ .ج ١اْٽبضات ٲٹقٻزايبٴ 1،ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي
ثطاي ٦ٷتط ٬ثط ٲٷبثٕ آة ذٹزي ٸ ٲٷبثٕ آة اٖطاة ٸاضز ايٵ رٷ ٩قس .حتي ،ثٗس اظ
رٷ ٩قف ضٸظٺ ٲٹيٹٔ ٲٗبٸيٻ تپٻټبي رٹالٴ ثب ضٸزذبٶٻ اضزٴ زض زؾتٹض ٦بض ٢طاض
٪طٞت .زض ايٵ ضٸٶس ،اؾطائي٭ ٖالٸٺ ثط رٯٹ٪يطي اظ پطٸغٺ ؾسؾبظي ؾٹضيٻ زض ٲ٣بث٭ آة-
ټبي ضٸاٴ ثٻ ؾٳت زضيبچٻ اٮرٯي٭ (رٯيٯٻ) زض قٳبٞ ٬ٯؿُيٵ اقٛبٮي ،اٖالٰ ٦طز ٦ٻ زض
نٹضت تأؾيؽ چٷيٵ ؾسي ،ثطاي ٲ٣بثٯٻ ثب آٴ اظ ټيچ ا٢ساٲي زضي ٙٶرٹاټس ٦طز.
ټٳچٷيٵ ،ثٻ زٮي٭ ٸا٦ٷف تٷس ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي پطٸغٺ ٲكتط ٤ؾسؾبظي ؾٹضيٻ ثب اضزٴ
ثط ضٸي ضٸزذبٶٻ يطٲٹ ٤ثٻ حبٮت تٗٯي ١زضآٲس .ټٳعٲبٴ٦ ،بٶب ٬رٹٶٯي زض اضزٴ ٶيع ثٻ
ٲست َٹالٶي ظيط حٳالت قسيس ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ٢طاض ٪طٞت ( Güngörmüş Kona,
.)2008
ثب ٸرٹز ايٵ ٦ٻ ضٸز اضزٴ اظ ؾطظٲيٵ اضزٴ ؾطچكٳٻ ٲي٪يطز ٸ ثرف ٲٽٳي اظ
اضايي آٴ ضا آثيبضي ٲي٦ٷس؛ اٲب ،ثب تٹرٻ ثٻ اټٳيت ٸيػٺاي ٦ٻ ثطاي ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي
زاضز ،ايٵ ضغيٱ ٲربٮ٦ ٝبٲ٭ اٶت٣ب ٬شذبيط آة ٲٹرٹز زض اضزٴ ثٻ اضايي آٴ اؾت .زض ايٵ
ضاؾتب ،اؾطائي٭ ثب ثؿيذ تٳبٰ اٲ٧بٶبت ذٹز ٸ ٶيع ثب تٹؾ٭ ثٻ اضتجبَبت ٖٳي ١ذٹز ثب
آٲطي٧ب ا٢ساٰ ثٻ اٶت٣ب ٬آة ثٻٸؾيٯٻ ذُٹٌ ٮٹٮٻ اظ زضيبچٻ اٮرٯي٭ (رٯيٯٻ) ٸ ضٸزذبٶٻ
يطٲٹ ٤ثٻ ت٭آٸيٹ ٶٳٹزٺ اؾت .زض ٸا ،ٕ٢ايٵ ا٢ساٰ ٖالٸٺ ثط تأٲيٵ ثركي اظ ٶيبظ آة ضغيٱ
نٽيٹٶيؿتي ،ٶٹٖي آؾبيف ؾيبؾي ٶيع ثطاي آٴ ٦كٹض ثٻ ټٳطاٺ زاقتٻ اؾت .ثٻ َٹضي
٦ٻ ايٵ ضغيٱ ٖالٸٺ ثط تهبحت ٲٷبثٕ آة ؾطظٲيٵټبي ٖطثي ،ذٹز ضا ثٻٖٷٹاٴ ٞبتح رٷ٩
آة زض ذبٸضٲيبٶٻ ٢ٯٳساز ٲي٦ٷس .اظ َط ٜزي٫ط ،چبٺټبي آة ٦طاٶٻ ثبذتطي ٶيع ثطاي
اؾطائي٭ اظ اټٳيت حيبتي ثطذٹضزاض ټؿتٷس .اؾطائي٭ٚ ،يط اظ ضٸزذبٶٻ اضزٴ %90 ،ٲٷبثٕ
آة ٦طاٶٻ ثبذتطي ضا ٶيع ٲهط ٜٲي٦ٷس .زض ح٣ي٣ت ،اؾتٟبزٺ نٽيٹٶيؿتټب اظ  %90ٲٷبثٕ
آة ٦طاٶٻ ثبذتطي ثبٖج ق٧٭٪يطي اثٗبز ٪ؿتطزٺاي اظ ٢حُي آة زض ؾطظٲيٵټبي تحت

1. Moshe Dayan
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ؾ٧ٹٶت ٶعزي ٥ثٻ ي ٥ٲيٯيٹٴ ٞٯؿُيٷي ثٹزٺ اؾت ٸ ثٻ نٹضت ٚيطٲؿت٣يٱ ٶتيزٻاي
ٚيط اظ تكسيس تٷفټب ثيٵ َطٞيٵ زض ثط ٶساقتٻ اؾت (ٲٷجٕ ثبال).
ثٻ َٹض ٦ٯي ،ضٸزذبٶٻ اضزٴ زض ضأؼ ٲٷبثٕ آة ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ٢طاض زاضز ،ايٵ
ٲؿئٯٻ تپٻټبي رٹالٴ ضا ٶيع قبٲ٭ ٲيقٹز ٸ ٲٷبثٕ آة رٷٹة ٮجٷبٴ ٶيع ٲسٶٓط اؾطائي٭
٢طاض زاضز .قبيبٴ ش٦ط اؾت ،اؾطائي٭ يٳٵ اؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ آة ٮجٷبٴ ،ؾٹضيٻ ٸ ٞٯؿُيٵ،
ٖال ٸٺ ثط ت٣ٹيت ٢سضت ذٹز ٸ ت٣ٯي٭ ٢سضت ض٢جبَ ،بٮت آة ٶي٭ ٸ ٞطات ٸ ٲبٶبٸ٪بت 1ټٱ
ثٹزٺ اؾت.

نقشه ش (:)1

http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/Surface-Water.htm

نقص آب در سياست خارجي منطقهاي رژيم صهيونيستي
اظ اثتساي ٢طٴ ثيؿتٱ آة زض ٲٷبظٖٻ ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ـ ٞٯؿُيٵ ٶ٣ف ٲٽٳي
ثبظي ٦طزٺ اؾت .ثٻ َٹضي ٦ٻ ضټجطاٴ نٽيٹٶيؿتي زض ؾب ،1919 ٬يٗٷي زٸ ؾب ٬ثٗس اظ
نسٸض ثيبٶيٻ ثبٮٟٹض 2زض ؾب 1917 ٬ذٹاؾتبض تٛييط زض ٲطظټبي تطؾيٳي ثٗس اظ ثيبٶيٻ
 .1هاًاٍگات رٍدخاًِای است در جٌَب تزميِ مِ در استاى اًتاليا جزياى دارد .در طَل سالّای گذضتِ تزكّا
سؼي داضتٌذ اس راُ فزٍش آب ايي رٍدخاًِ تِ رصين صْيًَيستي تخطي اس ّشيٌِّای هزتَط تِ فؼاليت پزّشيٌِ
اسزائيل در هذرًيشُمزدى صٌايغ ًظاهي ـ َّايي تزميِ را تأهيي ًوايٌذ.
2. Balfour Declaration
ايي تياًيِ حاٍی قَل هساػذ اًگلستاى تزای تطنيل دٍلت يَْدی در فلسطيي تَد.
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ثبٮٟٹض قسٶس .زض ٸا ،ٕ٢ټس ٜانٯي ايٵ ذٹاؾتٻ آٸضزٴ ٲٷبثٕ ثباضظـ آة ٲٷُ٣ٻ ثٻ ظيط
٦ٷتط ٬ٲٷُ٣ٻ تحتاٮحٳبيٻ ٞٯؿُيٵ ٸ زض ازاٲٻ آٴ تحت ٦ٷتط ٬زٸٮت يٽٹزي ثٹز.
"آيٷسٺ ا٢تهبزي ٞٯؿُيٵ ثبتٹرٻ ثٻ پتبٶؿي٭ آة ٸ ثط ٠ٲٷُ٣ٻ ثٻ ٲٷبثٕ
يطٸضي آة ثؿت٫ي زاضز ...ضٸزټبي اضزٴ ٸ ٮيتبٶي ٲٷبثٕ تأٲيٵ ايٵ ٶيبظ آثي ټؿتٷس"
()Frederiksen, 2003: 71

زض ح٣ي٣ت ،تطؾيٱ ٲطظټبي زٸٮت تأؾيؽ ٶكسٺ ضټجطاٴ نٽيٹٶيؿت ثطاؾبؼ
حٹظٺټبي آثي ،ٶكبٴ ٲيزټس ٸرٹز زٸٮت يٽٹزي تٷٽب زض ؾبيٻ ٦ٷتط ٬ثط ٲٷبثٕ آة
ٲٷُ٣ٻ ٲٗٷي پيسا ٲي٦ٷس .ټٳچٷبٴ ٦ٻ ضټجطاٴ يٽٹزي زض اٸاؾٍ ٢طٴ ثيؿتٱ ثب ضز
زضذٹاؾتټبيكبٴ اظ ربٶت اٶ٫ٯيؽ ٸ ٞطاٶؿٹيټب ،ثطاي ح٭ ٲك٧٭ ٦ٳجٹز آة ٦ٻ ثب
اٞعايف ٶؿجي رٳٗيت زض ٲٷُ٣ٻ ثٻ تجٕ تكسيس ٲٽبرطت يٽٹزيبٴ ثٻ ٲٷُ٣ٻ ثٗس اظ
ثٻح٧ٹٲت ضؾيسٴ ټيتٯط زض ؾب 1933 ٬زض آٮٳبٴ ثٻ ٸيٗيت ثحطاٶي ضؾيسٺ ثٹز،
1
پطٸغٺاي آٚبظ ٦طزٶس ٦ٻ ٶب٢ى ٢طاضزازټبي ثيٵاٮٳٯٯي ثٹز .ايٵ پطٸغٺ ثب ٖٷٹاٴ ٮٹزضٲيٯ٥
( )1944ثطاي ا٢ساٲبت ي٥ربٶجٻ ضټجطاٴ نٽيٹٶيؿتي زض رٽت تٛييط ٲؿيط ضٸز اضزٴ،
تأٲيٵ آة ٲٷبَ ١يٽٹزي ٶكيٵ ٸ يٳٵ آثيبضي تساض ٤زقت ٶِزِ ٝثطاي ٦كبٸضظي
ثطٶبٲٻضيعي قسٺ ثٹز .قبيبٴ ش٦ط اؾتَ ،طح ٲٯي اٶت٣ب ٬آة ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ٦ٻ ثب
قطٸٔ ٗٞبٮيت ذٹز اظ ؾب 1953 ٬ٲٹرت زض٪يطيټبي ٪ؿتطزٺاي ثيٵ ايٵ ضغيٱ ٸ
ټٳؿبي٫بٴ ٖطة آٴ ثٹزٺ ٸ زض حب ٬حبيط ٶيع ثٻ ٗٞبٮيت ذٹز ازاٲٻ ٲيزټس ،زض ؾبيٻ
پطٸغٺ ٮٹزضٲيٯ ٥تأؾيؽ قسٺ اؾت .ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ،ثٻٸؾيٯٻ ايٵ َطح 130
٦يٯٹٲتطي ٦ٻ اظ ذُٹٌ ٮٹٮٻ ٚٹ٬پي٧ط٦ ،بٶب٬ټبي ضٸثبظ ،تٹٶ٭ټبي ظيطظٲيٷي ٸ ايؿت٫بٺ-
ټبي پٳپبغ تك٧ي٭ يبٞتٻ اؾت ،ٲٷبثٕ آة ٸا ٕ٢زض ٢ؿٳتټبي قٳبٮي اؾطائي٭ ضا ثٻ
ظٲيٵټبي ٦كبٸضظي رٷٹة آٴ پيٹٶس زازٺ اؾت.
ثطاؾبؼ ُٗ٢ٷبٲٻ قٳبضٺ  181ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ زض ؾب ،1947 ٬ؾطظٲيٵټبي
ٞٯؿُيٵ ثٻ ٶؿجت  56 / 44ثيٵ ٞٯؿُيٷيټب ٸ يٽٹزيټب ت٣ؿيٱ قسٺ اؾت.
ؾطظٲيٵټبيي ٦ٻ ثطاي تأؾيؽ زٸٮت اؾطائي٭ ترهيم زازٺ قسٺ اؾت ،ثركي اظ ضٸز
اضزٴ ٸ زضيبچٻ اٮرٯي٭ (رٯيٯٻ) ٦ٻ اظ ٲٷبثٕ ثؿيبض ٲٽٱ آة ٲٷُ٣ٻ ٲحؿٹة ٲيقٹٶس ضا
زض ذٹز ربي زازٺ اؾت .ثب ايٵ حب ،٬ثب اؾت٣ال ٬اؾطائي٭ زض ؾب 1948 ٬ٸيٗيت ثيف اظ
ايٵ ثطاي ٞٯؿُيٷيټب ثستط قس .زض ٸا ،ٕ٢ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ثب ٢ٹاٶيٷي ٦ٻ ٸيٕ ٦طزٺ ثٹز
ثرف آٖٳي اظ ٲٷبثٕ آة ٲٷُ٣ٻ ضا ثٻ رٳٗيت يٽٹزي اذتهبل زاز .اؾطائي٭ ثب ايٵ
ټس ،ٜذهٹنبً ثب تكسيس ؾيبؾت پبييٵ آٸضزٴ رٳٗيت ٞٯؿُيٷيټب ،تٹاٶؿت ٶعزي ٥ثٻ
1. Lowdermilk
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ٞ 750000ٯؿُيٷي ضا ٲزجٹض ثٻ ٲٽبرطت ٶٳبيس ٸ اظ ٲهط ٜآة ٲٷُ٣ٻ ث٧بټس .ثٻ زٶجب٬
ايٵ ،ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ثب تسٸيٵ ٢بٶٹٴ اؾبؾي ذٹز ؾيؿتٱ قٽطٸٶسي زٸ ٪بٶٻ ضا ثٷب ٶٽبز.
ثط ايٵ اؾبؼ تبثٗيت اؾطائيٯي ثطاي اٞطاز ٚيطيٽٹزي ٸ ثطاي اٞطاز يٽٹزي ٲٯيت يٽٹزي
اُٖبء قس .ټٳچٷيٵ٢ ،بٶٹٴ ٲٷعٮت ارتٳبٖي ( )1952اؾطائي٭ ثٻٖٷٹاٴ زٸٲيٵ ا٢ساٰ
ح٧ٹٲت اؾطائي٭ قج٧ٻاي اظ ټٳ٧بضي ثيٵ چٷس ؾبظٲبٴ ٲٯي ثطاي ذسٲبتضؾبٶي ثٻ
قٽطٸٶساٴ ثطذٹضزاض اظ ٲٯيت يٽٹزي ايزبز ٦طز .ثب تٹرٻ ثٻ ايٵ ٢بٶٹٴ ،ؾبظٲبٴټبيي ٲبٶٷس
ؾبظٲبٴ رٽبٶي نٽيٹٶيؿٱ ٸ نٷسٸ ٠ٲٯي يٽٹز ٦ٻ ثرف ٖٳسٺاي اظ ٲٷبثٕ آة ٸ
ظيطؾبذتټبي ٦كٹض ضا ٦ٷتط ٬ٲي٦ٷٷس ،اظ اضائٻ ذسٲبت ثٻ قٽطٸٶساٴ ٞب٢س ٲٯيت يٽٹزي
ٲٗصٸضٶس .ثط ايٵ اؾبؼ ،ح٣ٹ ٠آة ٞٯؿُيٷيټبي ؾب٦ٵ اؾطائي٭ ثٻَٹض ٪ؿتطزٺ ظاي٭
ٲيقٹز.
ثب پصيطـ تهٹيت ٢بٶٹٶي ٦ٻ زض ؾب 1950 ٬ٶيع َطح قسٺ ثٹز اٶٟزبض ثعض٪ي زض
رٳٗيت يٽٹزي ٲٽبرط ثٻ اؾطائي٭ ضخ زاز .ثب ايٵ اٶٟزبض قٽطٶكيٷي اٞعايف يبٞت ٸ ثط
ٲيعاٴ ٲهط ٜآة اٞعٸزٺ قس .زض ايٵ ٸيٗيت َطح ٲٯي اٶت٣ب ٬آة ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ضا
اظ ثحطاٴ ٶزبت زاز .ثبتٹرٻ ثٻ پيف ثيٷي ټط ٶٹٔ تٛييط ٲؿيط زض حٹظٺ ضٸز اضزٴ اظ ربٶت
اؾطائي٭٦ ،كٹضټبي ٖطثي زض چبضچٹة ؾيبؾت "ثطز ـ ثبذت" (ثٻ ايٵ ٲٗٷي ٦ٻ ي٥
٦كٹض ټط اٶساظٺ آة ثيكتطي زضيبٞت ٦ٷس٦ ،كٹض زي٫ط اظ آة ٦ٳتطي ثطذٹضزاض ذٹاټس
ثٹز) ،اثتسا ثب اؾتٟبزٺ اظ پطٸغٺ ټبي اٶت٣ب ٬آة ٸ زض ٶٽبيت ثب تٹؾ٭ ثٻ ٢سضت ٶٓبٲي ٶؿجت
ثٻ ايٵ َطح ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ٸا٦ٷف ٶكبٴ زازٶس .زض ؾب٬ټبي  1964تب 67
زض٪يطيټبي ٶٓبٲي اؾطائي٭ ثب ټٳؿبي٫بٴ ٖطة ذٹز ،ثٻٸيػٺ زض ؾب 1967 ٬ثب ؾٹضيٻ
تحت ٖٷٹاٴ رٷ ٩قف ضٸظٺ قطٸٔ قس .اؾطائي٭ زض رٷ ٩ثب ٲهط ،اضزٴ ٸ ؾٹضيٻ پيطٸظ
ٲيساٴ قس .زض ايٵ ثيٵ ،تٗجيط آضي٭ قبضٸٴ زض ظٲيٷٻ رٷ ٩اټٳيت ټيسضٸپٯيتي ٥ضا اظ
ٲٷٓط نٯح ٸ حجبت زض ٲٷُ٣ٻ ٲٷٗ٧ؽ ٲي٦طز" :رٷ 1967 ٩اظ ضٸظي ٦ٻ اؾطائي٭
تهٳيٱ ٪طٞت ٲؿيط ضٸز اضزٴ ضا تٛييط زټس قطٸٔ قسٺ ثٹز" ( )Dolatyar, 1995اؾطائي٭
زض ايٵ رٷ٦ ٩طاٶٻ ثبذتطي ،تپٻ ټبي رٹالٴ ،ٶٹاض ٚعٺ ٸ قجٻ رعيطٺ ؾيٷب ضا ثٻ تهطٜ
ذٹز زضآٸضز .زض ؾب 1978 ٬قجٻ رعيطٺ ؾيٷب ثٻ ٲهط ٖٹزت زازٺ قس ،اٲب زي٫ط
ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي اظ زيس اؾتطاتػي آة ثٻ اٶساظٺ ٖٹزت ٶسازٴ آٴټب ثباضظـ ثٹزٶس؛ چطا
٦ٻ تٳبٰ ٲٷبثٕ آة ٞٯؿُيٵ اظ ايٵ ؾطظٲيٵټب رطيبٴ زاقتٷس .ضٸزذبٶٻټبي يطٲٹ ٤ٸ
ثبٶيبؼ ٦ٻ اظ تپٻټبي رٹالٴ ٲي٪صضٶس ټٳطاٺ ثب زضيبچٻ اٮرٯي٭ (رٯيٯٻ) ٶعزي ٥ثٻ %25
اظ ٲهط ٜؾبالٶٻ آة اؾطائي٭ ضا ٞطاټٱ ٲي٦ٷٷس .شذبيط آة ظيطظٲيٷي ٶٹاض ٚعٺ ٸ ٦طاٶٻ
ثبذتطي ٸ آةټبي اضزٴ ٖٯيب ٦ٻ زض اٶحهبض اؾطائي٭ ټؿتٷس ،اظ اټٳيت حيبتي ثطاي
اؾطائي٭ ثطذٹضزاضٶس .ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ اؾت ٦ٻ اؾطائي٭ ٖالٸٺ ثط ٲٯي ٦طزٴ تٳبٰ ٲٷبثٕ آة
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ٲٷبَ ١اقٛبٮي ،پيٹٶس ؾيؿتٱ آث٫صض ٞٯؿُيٵ ثٻ ؾيؿتٱ آة ٪صض اؾطائي٭ ،ا٢ساٰ ثٻ ټط
ٶ ٹٔ آثيبضي ٸ حٟط چبٺ رسيس ضا ثٻ اذص اربظٺ اظ ٲ٣بٲبت ٶٓبٲي اؾطائيٯي ٲٷٹٌ ٦طزٺ ٸ
زؾتطؾي تٳبٰ ٞٯؿُيٷيټب ثٻ چبٺټبي ٲٹرٹز ضا ٲحسٸز ٦طزٺ اؾت.
ؾيبؾتټبي ٖٳٯي ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي زض ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي ٞٯؿُيٵ ٸ
اٞعايف قٳبض ٲٷبَ ١يٽٹزيٶكيٵ ،ٶب٢ى ثؿيبضي اظ ٢طاضزازټب ٸ تٹا٣ٞبت ثيٵاٮٳٯٯي ٲبٶٷس
تٹا٣ٞبت غٶ ٹ ،ثيبٶيٻ ټٹ٪ٹ٢ ،طاضزاز ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٸ ٲٟبز ثيٵاٮٳٯٯي ح٣ٹ ٠ا٢تهبزي،
ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي اؾت .ذهٹنبً پطٸت٧٭ يٳيٳٻ چٽبضٲيٵ تٹا١ٞٶبٲٻ غٶٹ حٟبْت اظ
ٲٷبثٕ َجيٗي ؾطظٲيٵټبي تحت اقٛب٢ ٬سضتټبي اقٛبٮ٫ط ضا ي ٥اٲط يطٸضي ٲيزاٶس ٸ
ؾ٧ٹٶت زض ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي ضا ثٻٖٷٹاٴ ي ٥رطٰ رٷ٫ي ٶبٰ ٲيثطز (Abu-Eid,
( .2007: 295اٲب ،ٲٹيٹٔ ايٵ اؾت ٦ٻ تٳبٰ ايٵ اؾٷبز ثطاي اقٛبٮ٫طيټبي ٦ٹتبٺ ٲست
ثطٶبٲٻضيعي قسٺ ٸ قبٲ٭ ٲبزٺاي ٦ٻ ثٻ نٹضت ٲؿت٣يٱ ثٻ ٲؿئٯٻ آة اقبضٺ ٦ٷس ٶيؿتٷس.
ثٻٖالٸٺ ،اؾطائي٭ ثب تٹرٻ ثٻ ايٵ ٦ٻ ٞٯؿُيٵ ټٷٹظ ثٻٖٷٹاٴ ي ٥زٸٮت ٲؿت٣٭
قٷبذتٻقسٺ ٶيؿت ،اٖٳب ٬چٷيٵ تٹا١ٞٶبٲٻټبيي زض ٲٹضز ٲؿئٯٻ ٞٯؿُيٵ ضا ٚيطٲٳ٧ٵ
ٲيزاٶس .زض ٦ٷبض ټٳٻ ايٷٽب ،ثٻ ٮحبِ ٢بٶٹٶي ،آة زض ٢طاضزازټبي ثيٵاٮٳٯٯي ٲطتجٍ ثٻ َٹض
٢بَٕ ثٻٖٷٹاٴ ي ٥ح ١اٶؿبٶي قٷبذتٻقسٺ ٶيؿت ٸ ثٻ ٲؿئٯٻ ٞٯؿُيٵ ا٦خطاً ثٻٖٷٹاٴ
ي ٥ثحطاٴ ؾيبؾي ٸ ا٢تهبزي ٶ٫طيؿتٻ ٲيقٹز زض ٸا ،ٕ٢ايٵ اٲط ٶيع ثٻ ٶٹثٻ ذٹز ،ثسٸٴ
تٹرٻ ثٻ ثُ ٗس ح٣ٹ ٠اٶؿبٶي ٲؿئٯٻ ثبٖج تكسيس زض ثحطاٴ ٦ٷٹٶي آة ٸ اٲتٷبٔ اظ ا٢ساٲبت
رسي زض ضاثُٻ ثب ايٵ ٲٹيٹٔ ثٹزٺ اؾت.
ثب اتٳبٰ رٷ ٩ؾطز ،ټٳطاٺ ثب قطٸٔ ٲصا٦طات ٲبزضيس زض ؾب 1991 ٬زض ٖطنٻ
ثيٵاٮٳٯٯي اٲيسټب ثطاي ثط٢طاضي نٯح زض ذبٸضٲيبٶٻ رٹاٶٻ ظز .آة زض ټٳيٵ ٞطايٷس نٯح
ي٧ي اظ ؾطٞه٭ټبي انٯي ٲصا٦طات ثٹز .زض ح٣ي٣ت ,ثب اٲًبي ٢طاضزاز ٲٹ٢ت  1995ثيٵ
تك٧يالت ٞٯؿُيٵ ٸ اؾطائي٭ پيكطٞتټبي ٲٽٳي زض ظٲيٷٻ ٲٹيٹٔ آة حبن٭ قس.
حتي زض ثيٵ َطٞيٵ ثب ت٧يٻ ثط ان٭ ضيبيت ٖٳٹٰ ٦ٳيتٻ ٲكتط ٤آة ثطاي
تهٳيٱ٪يطي تأؾيؽ قس ( .)Jagerskog, 2007: 197ايٵ ٦ٳيتٻ ،ثٻ ذبَط ٲؿبئ٭
ؾيبؾي ٸ ثيكتط ثٻ زٮي٭ ضز پيكٷٽبزات پطٸغٺ اٶت٣ب ٬آة اؾطائي٭ اظ ٞٯؿُيٵ ٶتٹاٶؿت
ذكٷٹزي ٞٯؿُيٷيټب ضا رٯت ٶٳبيسٖ .الٸٺ ثط ايٵ٣ٞ ،ساٴ تزطثٻ ،حٹازث اٶتٟبيٻ ٸ ٶيع
ثٻ ضٸي ٦بض آٲسٴ حعة ٲٯي٪طاي اٞطاَي ٮي٧ٹز زض اؾطائي٭ ٦ٳيتٻ ٲكتط ٤آة ضا اظ
تأحيط اٶساذت٦ .ٳيتٻ ٖٯيضٚٱ ټٳٻ ٶتبيذ ٲٷٟي آٴ ،زض رطيبٴ حٹازث اٶتٟبيٻ زٸٰ
ٗٞبٮيت ټبي ذٹز ضا ثٻ تٗٯي ١زض ٶيبٸضز ٸ ؾٗي ٦طز ٲؿبئ٭ ؾيبؾي ضا ثب ٲؿبئ٭ ٞٷي آة
ي٧ي ٶ٫يطز .ازاضٺ آة ٞٯؿُيٵ ،زض ؾب 1996 ٬ٸ ثب ټس ٜتٹؾٗٻ ٲٷبثٕ آة ٸ تٹظيٕ ثٽيٷٻ
آٴ ثطاي ٞٯؿُيٷيټب تأؾيؽ قس٢ .بٶٹٴ آة ؾب 2002 ٬ٲٹضز ٢جٹ ٬تك٧يالت ٞٯؿُيٵ،
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آة ضا ثٻٖٷٹاٴ ي ٥ح ١اٶؿبٶي ٲيقٷبؾس ٸ زض ثطاثط ٦ؿبٶي ٦ٻ زض ٲٷبَ ١اقٛبٮي
ؾب٦ٷٷس اظ تٹظيٕ ٖبزالٶٻ ٸ ٲساٸٰ آة حٳبيت ٲي٦ٷس ( .)Abu-Eid, 2007: 300ثب ايٵ
حب ،٬ثب تٹرٻ ثٻ احتٳب التي ٦ٻ ٸرٹز زاضز ،تب٦ٷٹٴ ارطاي ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ زٮي٭ ٣ٞساٴ
٢سضت ٶٓبٲي ،ؾيبؾي ٸ ا٢تهبزي تك٧يالت ٞٯؿُيٷي ٲٳ٧ٵ ٶجٹزٺ اؾت.
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ؾيبؾت آة اؾطائي٭ زض ٢جبٞ ٬ٯؿُيٷيټب ،زض زټٻ  2000ٶيع ازاٲٻ زاقتٻ
اؾت .ثب تٹرٻ ثٻ آٲبض ؾب ،2005 ٬ؾطاٶٻ ٲهط ٜآة زض اؾطائي٭  7ثطاثط ٲيعاٴ ٲكبثٻ زض
ٲٷبَ ١اقٛبٮي اؾت ( .)Ibid: 298ايٵ ٖسٰ تٗبز ٬زض تٹظيٕ آة ټٳطاٺ ثب زيٹاض ٲحبٌ ثط
٦طاٶٻ ثبذتطي ٦ٻ ټٷٹظ اؾطائي٭ ثٻ ؾبذتٵ آٴ ازاٲٻ ٲيزټس ،ايزبز ٸيٗيت ثحطاٶيتطي
ضا ٲزؿٱ ٲيٶٳبيسَ .ج٪ ١عاضـ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ايٵ زيٹاض ثبٖج قسٺ اؾت تٗسازي ٶبحيٻ
٦كبٸضظي ٢بث٭ آثيبضي ٸ ٲٷجٕ آة زض ثرف اؾطائيٯي ثٳبٶس (.)United Nations, 2005
ٖالٸٺ ثط ايٷٽب ،ٮٹٶط٪ٵ ٸ ثطٸ٦ؽ زض ٪عاضقي ثٻ ثحطاٴ زض زؾتطؼپصيطي ثٻ ٲٷبثٕ شذبيط
ٲٹرٹزي آة اقبضٺ ٲي٦ٷٷس ( .)Lonergan & Brooks, 1995ثٷب ثط ټٳيٵ ٪عاضـ،
اؾطائي٭ ثب ح ّٟتٳبٰ آٲبض ٸ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ آة ثٻٖٷٹاٴ اؾطاض زٸٮتي ،اظ اٶتكبض
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اَالٖبت ز٢ي ١زض ٲٹضز ٲٷبثٕ آة ذٹززاضي ٲي٦ٷس .ايٵ ٸيٗيت ،ٶٻ تٷٽب ٗٞبٮيت ٦ٳيتٻ
ٲكتط ٤آة ضا ثب ٲك٧٭ ضٸثطٸ ٦طزٺ  ،ثٯ٧ٻ ضٸٶس ٲصا٦طات نٯح ضا ٶيع ثٻ ٶُ٣ٻ ثٵثؿت
ضؾبٶسٺ اؾت .ثٷبثطايٵ ،ثٻ َٹض  ُٕ٢ٶٳيتٹاٴ زض ٲٹضز تالـټبي اؾطائي٭ ثطاي اٖٳب٬
تٛييط زض ٸيٕ ٦ٷٹٶي ٲٹيٹٔ آة ٶٓط زاز .زض ٸا ،ٕ٢قطٸَي ٦ٻ اؾطائي٭ زضثبضٺ آة زض
ٲصا٦طات نٯح زض زٸضٺ ثبضا ٤ٸ قبضٸٴ زض زؾتٹض ٦بض ٢طاض زازٺ ثٹز ،ايٵ ٲٹيٹٔ ضا حبثت
ٲي٦ٷس .زض ثيٵ پيفقطٌټبيي ٦ٻ ثطاي تك٧ي٭ زٸٮت ٞٯؿُيٷي ٪صاقتٻ قسٺ ثٹز،
حب٦ٳيت تٳبٰ ٲٷبثٕ آة ٞٯؿُيٵ ٸ ؾبذت ٦بٶب٬ټبي اٶت٣ب ٬آة ٞٯؿُيٷيټب ثب ٶٓبضت
٦بٲ٭ اؾطائي٭ ٸ ٶيع ٲهط ٜشذبيط آة ٶٹاض ٚعٺ ٸ ٦طاٶٻ ثبذتطي زض زاذ٭ ٲطظټبي اؾطائي٭
ټط ي ٥ثٻٖٷٹاٴ ي ٥ٲبزٺ ايبٞٻ قسٺ ثٹز .قبيبٴ ش٦ط اؾت ،تٳبٰ ايٵ قطٸٌ ٶب٢ى
٢طاضزازټبي ٲبزضيس ٸ اؾٯٹ ثٹزٺ اؾت ٸ ثسيٽي اؾت ٦ٻ تحت ايٵ قطايٍ اْٽبضٶٓط زض
ٲٹضز تك٧ي٭ زٸٮت ٞٯؿُيٵ ٸ يب اؾت٣ال ٬آٴ ٚيطٲٳ٧ٵ ٲيثبقس .ټٳچٷيٵ ،ازاٲٻ حيبت
٦ٷٹٶي اؾطائي٭ ٶيع ثسٸٴ ٸرٹز ٲٷبثٕ آة ٞٯؿُيٵ ت٣طيجبً ٶبٲٳ٧ٵ اؾت .ثٷبثطايٵ ،اؾطائي٭
تالـ ذٹاټس ٦طز ٦ٻ ټيچ ٸ٢ت ٸيٗيت ٗٞٯي ضا اظ زؾت ٶسټس.
ثٻ َٹض ٦ٯي ،ٲٷبثٕ آة ٲٹرٹز زض ؾطظٲيٵټبي تبضيري ٞٯؿُيٵ ٶ٣ف ثؿيبض
ٲٽٳي زض ؾيبؾت ذبضري اؾطائي٭ ثبظي ٲي٦ٷٷس٦ .بټف اټٳيت ايٵ ٶ٣فاٞطيٷي زض
آيٷسٺ ٶعزي ٥زٸض اظ اٶتٓبض اؾت .زٮي٭ آٴ اٞعايف رٳٗيت ٸ ٶجٹز ٶٹٖي تٹٮيس ربي٫عيٵ
زض ٲ٣بث٭ ٦بټف ضٸظاٞعٸٴ ٲٷبثٕ آة ٸ اٞت ٦يٟي آٴ ٲيثبقس .ټٳچٷيٵ ،ثٻ زٮي٭
ٶبثطاثطي ٲٹاظٶٻ ټبي ٢سضت زض ثيٵ َطٞيٵ ،احتٳب ٬اؾتٟبزٺ اظ ي ٥ؾيؿتٱ ٲسيطيتي آة
ٲٷُ٣ٻاي ٲٷه ٝٸ ٖبزالٶٻ ت٣طيجبً ٸرٹز ٶساضز ٸ زض ٲ٣بث٭ ايٵ ٸيٗيت ،ؾيبؾت تٽبرٳي
اؾطائي٭ ربي٫بٺ ذٹز زض ق٧٭زټي ثٻ ضٸاثٍ ذبضري اؾطائي٭ ضا ح ّٟذٹاټس ٦طز.
سازوكارهاي داخلي :سياست ملي
اؾتطاتػي آة ٦كٹضټبي ذبٸضٲيبٶٻ زض ؾيبؾت ذبضري آٴټب اضتجبٌ ٲؿت٣يٱ ثب
زيس٪بٺټب ٸ رطيبٶبت حب٦ٱ ثط ؾيبؾت زاذٯي زاضز .ايٵ رطيبٶبت زض ٲٹضز ايٵ ٦ٻ چٻ
٦ؿي٦ ،ي ،چ٫ٹٶٻ ٸ ثٻ چٻ اٶساظٺ ح ١اؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ آة ضا زاضاؾتٟ٪ ،تٻټب ٸ
ٶبٟ٪تٻ ټبي ٲٷبثٕ آة ٸ ٶحٹٺ قٷبذت ٲٟٽٹٰ اٲٷيت آة ٖبٲ٭ ٦بٲالً تٗييٵ٦ٷٷسٺ ثٻقٳبض
ٲيضٸز .اذتال ٜاؾطائي٭ ـ ٞٯؿُيٵ ٶيع اظ ايٵ اٲط ٲؿتخٷي ٶيؿت .ٲؿئٯٻ آة زض ثيٵ
َطٞيٵ ،ثيكتط ثٻٖٷٹاٴ ثبظتبة ؾيبؾت زاذٯي اؾطائي٭ ٢بث٭ زض ٤اؾت .ٶٳيتٹاٴ ٟ٪ت
٦ٻ تك٧يالت ٞٯؿُيٷي زضثبضٺ ايٵ ٲٹيٹٔ اظ احطثركي ٲؤحطي ثطذٹضزاض اؾت .زٮي٭ آٴ
٢سضت ا٢تهبزي ،ٶٓبٲي ٸ ؾيبؾي ثبالي اؾطائي٭ ٶؿجت ثٻ تك٧يالت ٞٯؿُيٷي ٸ تٹاٶبيي
آٴ زض ق٧٭زټي ثٻ ټيسضٸپٯيتي ٥حٹظٺ ضٸز اضزٴ ٲيثبقس .ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ ،آقٷبيي ثب
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ٶحٹٺ ق٧٭٪يطي ؾبظٸ٦بض ټبي ؾيبؾت زاذٯي اؾطائي٭ زض ٪صض ظٲبٴ ٸ ٶحٹٺ اؾتٟبزٺ اظ
ٲٷبثٕ آة زض ٞطايٷس تك٧ي٭ زٸٮت ٸ ٲٯتؾبظي ،اظ ٲٷٓط پيفثيٷي ضٸٶس حجبت ٸ نٯح
ٲٷُ٣ٻ زض آيٷسٺ ٶ٣ف ثعض٪ي ثط ٖٽسٺ زاضز.
٦كبٸضظي ثٻٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲٹيٹٖبت اؾبؾي اظ زيس نٽيٹٶيؿٱ ،تحت ٖٷٹاٴ
"ق٧ٹٞب ٦طزٴ ثيبثبٴټب" ثعض٪تطيٵ ثرف ٲهط ٜٲٷبثٕ آة اؾطائي٭ ثٹزٺ ٸ ٲيثبقس .ايٵ
اټٳيت ايسئٹٮٹغي٦ ٥كبٸضظي ،اظ ٶرؿتيٵ ؾب٬ټبي اؾت٣الٞ ٬طايٷس ٲٯتؾبظي ضا زض
اؾطائي٭ ثب ٲٷبثٕ آة ثٻ ي٧سي٫ط ٪طٺ ظزٺ اؾت .آة زض تٹؾٗٻ ،اٞعايف ٸ تأٲيٵ ث٣بء
ؾ٧ٹٶت٪بٺټبي يٽٹزي ٦ٻ ق٧٭زټٷسٺ ٢ٯت حط٦ت نٽيٹٶيؿٱ ثٻ قٳبض ٲيضٸٶس ،ثٻ
ٖٷٹاٴ يٖ ٥بٲ٭ يطٸضي ٶ٫طيؿتٻ ٲيقٹز .ثٗالٸٺ ،ټٳعٲبٴ ثب اؾ٧بٴ ٲٽبرطاٴ يٽٹزي زض
ٲٷُ٣ٻ ،ثٹاؾُٻ تكٹي ١آٴټب ثٻ ٦كبٸضظي ي ٥اضتجبٌ ٲبزي ٸ ٲٗٷٹي ثؿيبض ٢ٹي ثيٵ
ٲٽبرط ٸ ذب ٤ايزبز قسٺ اؾت .زض ٸا ،ٕ٢زض ايٵ ٦كٹض ؾبظٲبٶسټي ٲٟٽٹٰ ٲيٽٵ ٸ اٶتكبض
آٴ زض ثيٵ ٲٽبرطاٴ ثٻٸؾيٯٻ ٦كبٸضظاٴ اٶزبٰ ٪طٞتٻ اؾت .حبٶيبًٞ ،يتٯؿٹٴ 1ثٻ ٶٳٹزاض
قسٴ ثٗس اٲٷيتي زض اْٽبضات زٸٮتي ٲطتجٍ ثب ٲٹيٹٔ آة زض زټٻ  1950ٸ  60زض
اؾطائي٭ اقبضٺ ٲي٦ٷس ( .)Feitelson, 2002: 318ثٻٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ،زض٪يطيټبي اؾطائي٭ ثب
ؾٹضيٻ ٦ٻ زالي٭ زي٫طي زاقت ٸ ٲٷبثٕ آة زض آٴ ټيچ ٶ٣كي ٶساقتٷس ،ثٻٖٷٹاٴ
ٲك٧الت آة پبيٻ زض ثيٵ ا٧ٞبض ٖٳٹٲي اؾطائيٯي اٶٗ٧بؼ زازٺ قسٺ اؾت .ايٵ اٲط ثبٖج
ٲي قٹز ي ٥اضتجبٌ ٖٳي ١ثيٵ اٲٷيت ٲٯي ٸ ٲٷبثٕ آة زض اشټبٴ ٲطزٰ اؾطائي٭ ق٧٭
ث٫يطز .ټٳچٷيٵ ،ايٵ اضتجبٌ ثبٖج ق٧٭٪يطي ائتال ٜثؿيبض ٢سضتٳٷس زٸ ثرف ٶٓبٲي ٸ
٦كبٸضظي زض اؾطائي٭ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ زض حب٬حبيط تهٳيٱ٪يطي زضثبضٺ ثؿٍ ٸ تٹؾٗٻ،
ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹظيٕ ٲٷبثٕ آة ثط ٖٽسٺ آٴ ٢طاض زاضز .زض ح٣ي٣ت ،ثب تٹرٻ ثٻ آٶچٻ ٦ٻ
ٟ٪تٻ قس آة ثٻ ٮحبِ ايسئٹٮٹغي ٥ٸ اٲٷيتي زض پٹيبيي ؾيبؾت زاذٯي اؾطائي٭ اظ ربي٫بٺ
ٸيػٺاي ثطذٹضزاض اؾت .ايٵ اټٳيت آة زض ؾيبؾت ذبضري اؾطائي٭ ٲبټيت ٦بٲالً
تٽبرٳي ،ٶبؾبظ٪بض ٸ ٦ٳيت پؿٷسي ثٻ ذٹز ٪طٞتٻ اؾت.
ثب ؾبظٲبٶسټي ؾيبؾت آة اؾطائي٭ زض ؾب ،1959 ٬ثرف ربٲٕ ٦كبٸضظي
ٲ٧بٶيعٺ زض اؾطائي٭ تٹاٶبيي ذٹز زض تهٳيٱ٪يطي زضثبضٺ ٶحٹٺ اؾتٟبزٺ اظ آة ضا اٞعايف
زاز .ثٗس اظ ؾب٦ ،1966 ٬ٳيؿيٹٴ آة تحت ٶٓبضت ثبٶ٦ ٥كبٸضظي تأؾيؽ قس ٸ اظ ثيٵ
قط٦تټبي ٲٯي ،ٲترههيٵ ٲطتجٍ ٲبٶٷس (ٲ٧ٹضٸت) زض تٗييٵ ؾيبؾتټبي آة ٸاضز
ٖٳ٭ قسٶس .ٸظيط ٦كبٸضظي ٸ ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ آة تب ؾب 1990٬ټٳٻ اظ ثرف ربٲٕ
٦كبٸضظي اٶتربة قسٶس (ٖ .)Feitelson, 2005: 416الٸٺ ثط ايٵ٢ ،بٶٹٴ آة ٸ ٦ٷتط٬
1. Feitelson
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ٲٷبثٕ آة ٦بٲالً ثط ٖٽسٺ ٲسيطيت ٲٯي ؾپطزٺ قس ٸ ٲتٹٮيبٴ اٲٹض زاذٯي ٸ ٲٷُ٣ٻاي ٦ٷبض
٪صاقتٻ قسٶس .ثسيٵ تطتيت ،ٲ٣بٰ ٲؿئٹ ٬ثرف ٦كبٸضظي ضغيٱ تٽبرٳي آة ضا زض زؾتٹض
٦بض ٢طاض زاز .تب اٸاي٭ زټٻ  1990ٶٻ ٪طٸٺټبي قٽطي ٸ ٶٻ حبٲيبٴ ٲحيٍ ظيؿت
ٶتٹاٶؿتٷس ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي ٖطو اٶساٰ ٦ٷٷس .ثٻٸيػٺ ،زض رٷ ٩قف ضٸظٺ ثب ٦ٷتط٦ ٬بٲ٭ ثط
ٲٷبثٕ آة ٞٯؿُيٵ ،ٲٹيٹٔ آة اظ ثيٵ ٖٳٹٰ ضذت ثطثؿت .ټٳچٷيٵ ،تهٳيٳبت اتربش
قسٺ اظ ربٶت ٦ٳيؿيٹٴ آة ثٻ ٲطزٰ اَالٔضؾبٶي ٶكس .زض ايٵ ثيٵ ،ثب تٹرٻ ثٻ ايٵ ٦ٻ
ٶ٫طاٶي اؾطائي٭ اظ ٦ٳجٹز آة زض ؾبيٻ ؾطظٲيٵټبي اقٛب٬قسٺ ثطَط ٜقسٺ ثٹز ،ثٷبثطايٵ
َجيٗي ثٹز ٦ٻ تٗسازي اظ تٹا١ٞٶبٲٻټب ٸ ٢طاضزازټبي ثيٵاٮٳٯٯي ٶبزيسٺ ٪طٞتٻ قٹز.
ٖالٸٺثط ايٵ ،زض اٶتربثبت ؾب ،1997 ٬ثب ثطتطي حعة ٦بض٪ط ٦ٻ زاضاي پبي٫بٺ ضٸؾتبيي
اؾت ثط حعة ٮي٧ٹز ٦ٻ اظ پبي٫بٺ قٽطي ثطذٹضزاض اؾت ،اؾطائي٭ ٸاضز ٖطنٻ تط٢ي زض
ٲؿيط ثبظاض ا٢تهبز آظاز قس .ثٷبثطايٵ ،ي ٥ثرف ٦كبٸضظي ٦ٻ ثٻ نٹضت ٚيطٲٗٳٹ٬
تٹؾٍ زٸٮت حٳبيت ٲبٮي ٲيقس ،ٶٳيتٹاٶؿت زض ضاؾتبي ايٵ تط٢ي اظ ربي٫بټي ٲٷبؾجي
ثطذٹضزاض ثبقس .ټٳچٷيٵ ،زض اٸاؾٍ زټٻ ٢ ،1980ج٭ اظ پيٹٶس ثيٵ ؾبظٸ٦بضټبي ٗٞب٬
ثبظاض ثٻ ٸاؾُٻ ثحطاٴ ٲبٮي ثرف تٗبٸٶي ضٸؾتبيي ،اضتجبٌ ثيٵ ٦كبٸضظي ٸ ٲٷبثٕ آة
تٹؾٍ ٲٟبټيٱ تٹؾٗٻ ٲٯي ٸ اٲٷيت تًٗي ٝقس .زض ايٵ ثيٵ٪ ،طٸٺټبي حبٲي
ٲحيٍظيؿت ٦ٻ تٹؾٍ ٪طٸٺټبي حٟبْت اظ ٲحيٍ ظيؿت اؾطائي٭ ٸ تك٧يالت ٪طٸټي
زاذٯي ٲكبثٻ ٸاضز ٖٳ٭ قسٺ ثٹزٶس ،ټٳطاٺ ثب تأحيطات زٸضي حعة ٮي٧ٹز اظ ٲؿٷس
ح٧ٹٲت ،ثٻ ق٧٭٪يطي زيس٪بٺټبي ٲتٟبٸتي اظ اْٽبضات ائتال ٜزٸ ثرف ٶٓبٲيـ
٦كبٸضظي زض ٶعز ا٧ٞبض ٖٳٹٲي يبضي ضؾبٶسٶس.
حوزه رود اردن
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زض ايٵ ثيٵ ،ذك٧ؿبٮي قطٸٔ قسٺ اظ اٸاي٭ زټٻ  1990ثبٖج قس ٦ٻ ٲٹيٹٔ
آة زٸثبضٺ زض زؾتٹض ٦بض ٢طاض ٪يطزٖ .ٯت ثحطاٴ تٷٽب ٦بټف ٲيعاٴ آة ٶجٹز ،ثٯ٧ٻ اٞت
٦يٟي آة ٶيع تأحيط٪صاض ثٹز .اٮجتٻ ،زض حب ٬حبيط ،اؾطائي٭ زض ٖطنٻ ؾيبؾت زاذٯي زض
ضاثُٻ ثب ٲك٧٭ آة اظ َطحټبي ٲٗيٵ ٸ ٲرتٯٟي ثٽطٺ ٲيثطز ٸ زض ايٵ ظٲيٷٻ چٽبض پبي٫بٺ
ربٶجي ٶيع زض ايٵ ٦كٹض ٲكٛٹٗٞ ٬بٮيت ټؿتٷس .ايٵ ٲطا٦ع ٦ٻ زض ٲٷبظٖٻ اؾطائي٭ـ
ٞٯؿُيٵ اظ ٶ٣فآٞطيٷي ٲؤحطي ثطذٹضزاض ټؿتٷس ،ؾطٞه٭ټبي انٯي آٴټب ٲٹيٹٔ
٢حُي ،ا٢تهبز ،ٲحيٍ ظيؿت ٸ ح٣ٹ ٠اٶؿبٶي اؾت ( .)Feitelson, 2002: 312ي٧ي اظ
ايٵ ٲطا٦ع ثب ح ّٟثطتطي ٦بٲ٭ ذٹز تب اٸاي٭ زټٻ  2000ٸ ثب تأ٦يس ثط ٲٹيٹٔ ٢حُي،
اْٽبضاتي زاضز ٦ٻ حبن٭ آٴټب ؾيبؾتټبي ي٥ربٶجٻ ٸ ٲٯي٪طايي اؾت ٦ٻ پيبٲسټبي
ٸحكتٷب٦ي ثطاي ٞٯؿُيٷيټب ثٻ ټٳطاٺ زاقتٻ اؾت٦ .بٶٹٴ زي٫طي ٦ٻ ثب ت٧يٻ ثط ان٭
ا٢تهبزي ٦بض ذٹز ضا قطٸٔ ٦طزٺ اؾت ،زض ؾب٬ټبي اذيط ٲحجٹثيت ٞعايٷسٺاي پيسا ٦طزٺ
ٸ ثٻ زٮي٭ اضائٻ َطحټبي ٲسيطيت ٲٷُ٣ٻاي آة ٸ پيكٷٽبزات آٴ ثطاي ذبتٳٻ زازٴ ثٻ
اٶحهبضټبي ٲٯي آة ٲٹضز تٹرٻ ٖٳٹٰ ثٹزٺ اؾت .ايٵ ٦بٶٹٴ اٶتٓبضات ثطاي ثط٢طاضي
ضٸاثٍ ثيٵاٮٳٯٯي نٯحآٲيع ٸ ټٳ٧بضي ټٳٻربٶجٻ زض اؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ آة ضا اٞعايف زازٺ
اؾت .زض ايٵ ثيٵٖ ،الٸٺ ثط پيكٷٽبز ضغيٱ ٲسيطيت ا٦ٹؾيؿتٱ ثيٵ ٲطظي اظ ربٶت ٦بٶٹٴ
زي٫طي ٦ٻ اظ ثُٗس ٲحيٍ ظيؿت ثٻ ٲؿئٯٻ آة ٶ٫بٺ ٲي٦ٷس؛ رٷجف َطٞساض ح٣ٹ ٠اٶؿبٶي
اظ يطٸضت تٹظيٕ ٖبزالٶٻ آة ثطاي ټٳٻ اٞطاز زٞبٔ ٲي٦ٷس .ايٵ زٸ ٪طٸٺ ٖٯيضٚٱ زٸضي
آٴټب اظ ٞطايٷس تٹٮيس ؾيبؾت ،ثٻٸؾيٯٻ تك٧يالت ٲٯي ٸ ٪طٸټي ٲسٶي ثيٵاٮٳٯٯي ٲبٶٷس
َطحټبي ٲحيٍ ظيؿت ٸ آة ٲط٦ع اَالٖبت ٸ ٲُبٮٗبت ضٸاثٍ اؾطائي٭ ـ ٞٯؿُيٵ
( ،)Jägerskog, 2006زض حب ٬اَالٔضؾبٶي ٸ آقٷب ٦طزٴ ا٧ٞبض ٖٳٹٲي ثب ٲؿئٯٻ آة ٞبض٘
اظ اثٗبز ايسئٹٮٹغي ٥ٸ اٲٷيتي ټؿتٷس .تٷٽب تٗسازي اظ ا٢ساٲبت ٪طٸټي ٲسٶي ثٻ زٮي٭
ٶساقتٵ ؾبث٣ٻ ٲٷبؾت ٸ زض٪يطيټبي ؾيبؾي ثٻ حبٮت تٗٯي ١زضآٲسٺ ٸ يب اظ ٖٳٯي قسٴ
آٴټب رٯٹ٪يطي قسٺ اؾت .زض ٦٭ٖ ،ٯيضٚٱ ټٹيت قٽطي حعة ٮي٧ٹز ٦ٻ زض اٶتربثبت
اذيط ضٸي ٦بض آٲسٺ اؾت ٸ ٞبض٘ اظ اْٽبضاتي ا٢تهبز پبيٻ زض ؾيبؾت آة اؾطائي٭ ،ټيچ
٦بٶٹٴ ٢سضتٳٷسي ٸرٹز ٶساضز ٦ٻ ثتٹاٶس ربٶكيٵ ٪طٸٺټبيي ثبقس ٦ٻ ثب تأ٦يس ثط ٲٹيٹٔ
تٽسيس ٦ٳجٹز آة ٲٹضز حٳبيت ٸا ٕ٢ٲيقٹٶس.
زي٫ط َط ٜتأحيط٪صاض زض ٲٹاظٶٻټبي تٹظيٕ آة تك٧يالت ٞٯؿُيٷي اؾت.
ٲي تٹاٴ ٟ٪ت ٦ٻ ؾيبؾت آة تك٧يالت ٞٯؿُيٵ اظ اثتساي زض٪يطيټب ٸ ٲٷبظٖٻ ثب
اؾطائي٭ تب٦ٷٹٴ ټيچ تٛييطي ٶساقتٻ اؾت .ي٧ي اظ ٶٳٹٶٻټبي ٖبٮي ٦ٻ ٲيتٹاٴ
ٸاثؿت٫يټبي آة ٞٯؿُيٵ ضا زض آٴ ذالنٻ ٦طز ،تٹييحبت قٹضاي اتحبزيٻ ٖطة
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( )1995زض ضاثُٻ ثب َطح پيكٷٽبزي ربٶؿتٹٴ اظ ربٶت ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب ٲيثبقس
٦ٻ ؾيؿتٱ تٹظيٕ آة حٹظٺ ضٸز اضزٴ ضا ٲكرم ٦طزٺ اؾت:
"ايٵ َطح ا٢ساٲي اؾت ٦ٻ زض رٽت تح ١٣اټسا ٜتٹؾٗٻ اضيي اٲپطيبٮيؿتټب
ٸ نٽيٹٶيؿتټب زض ٢ٯت ؾطظٲيٵ ٖطةټب ٸ زض پٹقف ٲٷب ٕٞا٢تهبزي ثٻ اٶزبٰ ضؾيسٺ
اؾت" (.)Stein, 1999
زض ٸا ،ٕ٢ايٵ َطظ ٶ٫طـټب ،ثبتٹرٻ ثٻ ايٵ ٦ٻ ثٻ تالـټبي ذبضري ثٻٖٷٹاٴ
ٶيطٶ ٩ٲيٶ٫طز ٸ ثٻ ٸاؾُٻ٪طي ثيٵاٮٳٯٯي ٞطنت زذبٮت ٶٳيزټس ،ٲبٶٕ ثعض٪ي زض
ٲ٣بث٭ تك٧ي٭ ضغيٱ آة نٯحآٲيع ٲحؿٹة ٲيقٹٶس .ثٻ ٖالٸٺ ،ثطذٹضزاض ٶجٹزٴ تك٧يالت
ٞٯؿُيٷي اظ ي ٥ؾيبؾت آة ؾيؿتٳبتي ٥ٸ تأحيط٪صاض زض حس ؾبظٸ٦بضټبي زاذٯي
اؾطائي٭ ٖطنٻ ضا ثطاي ت٣ٹيت ظٲبٲساضي اؾطائي٭ زض ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي ثبظ ٪صاقتٻ
اؾت .ايٵ ٶ٫طـ ي٧ٷٹاذت تك٧يالت ٞٯؿُيٷي ،ٶعزي ٥ثٻ ي٢ ٥طٴ اؾت ٦ٻ زض ٲ٣بث٭
٢سضت ټبي ٚطثي ٸ اؾطائي٭ قبټس ٲجبضظات ٲطزٰ ٞٯؿُيٵ ثطاي تٗييٵ ؾطٶٹقت ذٹز ٸ
٦ٷتط ٬ثط ؾطظٲيٵټبي ٞٯؿُيٷي اؾت .ثيٵ زيس٪بٺ ٞٯؿُيٵ ٦ٻ اؾطائي٭ ضا ثٻذبَط تٳبٰ
ٲك٧الت ٲطتجٍ ثب آة ٲزطٰ ٲيقٷبؾس ٸ ٸاٗ٢يت تٟبٸتټبي ثعض٪ي ٸرٹز زاضز
( .)Feitelson, 2002: 298قبيبٴ ش٦ط اؾت ،زض٪يطيټبي ثيٵ ٪طٸٺټبي زاذ٭ رٳٗيت
ٞٯؿُيٷي ،ثبضټب ثٻ ٦بٶب٬ټبي آة آؾيت ضؾبٶسٺ ٸ ٲٷبثٕ آة ضا آٮٹزٺ ٦طزٺ اؾت .تٷٽب
ټٳيٵ ٸاٗ٢يت اؾت ٦ٻ تك٧يالت ٞٯؿُيٷي يٳٵ قٷبؾبيي آٴ ثٻٖٷٹاٴ ٲؿئٯٻ آة ٸ
ح٭ ٸ ٞه٭ آٴ ،اظ آٴ ٶيع چكٱپٹقي ٲي٦ٷٷس .ثٷبثطايٵ ،ؾيبؾتټبي ايٵ چٷيٷي ٦ٻ اظ
ت٧يٻ٪بٺ ٸاٗ٢ي ثطذٹضزاض ٶيؿتٷس ،ثبٖج ت٣ٹيت حب٦ٳيت اؾطائي٭ زض ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي
ثٹزٺ ٸ ذٹاټس ثٹز ٸ ثب ايٵ ٸيٗيت اؾطائي٭ ٶيع زٮيٯي ثطاي ٖ٣تٶكيٷي آٴ اظ
ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي ٶٳيثيٷس.
نتيجهگيري
آة ،اظ ربٶت اؾطائي٭ ثٻٖٷٹاٴ ي ٥اثعاض ؾيبؾي ٞكبضآٸضٖ ،الٸٺ ثط رٯٹ٪يطي اظ
تٹؾٗٻ ارتٳبٖي ٸ ؾيبؾي ٞٯؿُيٵ ،ثب ټس٦ ٜٷتط ٬ثط ذٯٞ ١ٯؿُيٵ ،اؾتٟبزٺ اظ ٞكبض
ضٸاٶي زض ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي ٸ تؿطيٕ زض ضٸٶس ٲٯتؾبظي زض اؾطائي٭ اؾتٟبزٺ قسٺ ٸ
ٲيقٹز .زض ؾيبؾت زاذٯي ٶيع ،آة تحت حٳبيت ائتال ٜزٸ ثرف ٶٓبٲي ـ ٦كبٸضظي
ثطاي تٹؾٗٻ ثرف ربٲٕ ٦كبٸضظي ٸ ٲؿ٧ٹت ٦طزٴ رٷجف ضٸؾتبيي ـ َطٞساض
ٲحيٍظيؿت ثٻ ٦بض ضٞتٻ اؾت .زض ٸا ،ٕ٢چيعي ٦ٻ رٯت تٹرٻ ٲي٦ٷس ،يٳبٶت

  005فصلىامٍ سياست خارجي ،سال بيست ي پىجم ،شمارٌ  ،2تابستان 0931

ؾبظٲبٴزټي ايٵ ؾيبؾت تٹؾٍ اض٪بٴټبيي ٲبٶٷس ٦ٳيؿيٹٴ آة ٸ تساٸٰ آٴ ثٻٸؾيٯٻ
٦بالټبي اٶحهبضي ٲٯي ٲبٶٷس ٲ٧بضٸت( 1قط٦ت آة اؾطائي٭) ٲيثبقس.
زض ؾيبؾت ذبضري ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ،ظٲيٷٻؾبظي ٲٷبثٕ آة ټٳعٲبٴ ثب تطؾيٱ
ٲطظټب ٸ تٗييٵ ٲٷبَ ١اقٛبٮي ي ٥اٲط ٦بٲالً ثسيٽي اؾت .زض ح٣ي٣ت ،ضټجطاٴ
نٽيٹٶيؿت ثٗس اظ ثيبٶيٻ ثبٮٟٹض ثب اٶتكبض ٦تجي ايٵ ٲٹيٹٔ اټسا ٜذٹز ضا زض رٷ ٩قف
ضٸظٺ ٖٳٯي ٦طزٺ ٸ ٲٽٱتطيٵ ٲٷبثٕ حٹظٺ ضٸز اضزٴ ضا ثٻ اقٛب ٬ذٹز زضآٸضزٶس .زض حب٬
حبيط ٶيع اټٳيت ٪ؿتطزٺ ايٵ ٲٷبثٕ اقٛبٮي آة اظ ٲٷٓط ٲهط ٜآتي آة ،تٹؾٗٻ
ا٢تهبزي ،ٲٹرٹزيت زٸٮت ٸ ث٣بي آٴ ،اظرٳٯٻ زالي٭ ٖٳسٺاي اؾت ٦ٻ اؾطائي٭ ضا اظ
ٖٹزت ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي ثبظ ٲيزاضز .ثبظتبة ايٵ ضا ٲيتٹاٴ زض قطٸَي ٦ٻ ضغيٱ
ٲص٦ٹض زض ٲصا٦طات نٯح ثطاي ايزبز زٸٮت ٞٯؿُيٵ تٗييٵ ٲي٦ٷس ٸ ٶيع زض ؾبٶؿٹض
ذجطي ثطاي ثٻ تٗٯي ١زضآٸضزٴ ضٸٶس ٲصا٦طات ٲكبټسٺ ٦طز .زض ٖطنٻ ؾيبؾت زاذٯي
ٶيع ،ثطزاقتي ٦ٻ اظ ٲٷبثٕ آة زض اؾطائي٭ ٸرٹز زاضز ،ثب ٪صض اظ ثُٗس ا٢تهبزي ،اثٗبز
ايسئٹٮٹغي ٥ٸ اٲٷيتي ثٻ ذٹز ٪طٞتٻ اؾت .ثٻ ٖجبضتي ،اټٳيتي ٦ٻ نٽيٹٶيؿٱ زض ٞطآيٷس
تك٧ي٭ زٸٮت ٸ ٲٯتؾبظي اؾطائي٭ ثٻ ثرف ٦كبٸضظي ثركيس ،اضظـ حيبتي ثٻ ٲٷبثٕ
آة زازٺ ٸ آٴ ضا ثٻ نٹضت ٲؿئٯٻ اٲٷيت ٲٯي زضآٲسٺ اؾت .زض حب ٬حبيط ٶيع ائتال ٜزٸ
ثرف ٶٓبٲي ـ ٦كبٸضظي ٦ٻ زض ظٲيٷٻ ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹظيٕ آة اظ ربي٫بٺ ٸيػٺاي
ثطذٹضزاض اؾت ،ؾيبؾت ذبضري ؾٯُٻ ٸ تزبٸظ ٲحٹضي زض پيف ٪طٞتٻ ٸ زض حب ٬ارطاي
پطٸغٺټبيي اؾت ٦ٻ ٶتبيذ ٲهيجتثبضي ثطاي ٞٯؿُيٷيټب زض پي زاقتٻ اؾت .الظٰ ثٻ
يبزآٸضي اؾت ،يٗ ٝحط٦تټبيي  ٦ٻ ثب ٲٹيٹٖبت ٲحيٍ ظيؿت ٸ ح٣ٹ ٠اٶؿبٶي قطٸٔ
قسٺ اؾت ٸ ٶيع ثبال آٲسٴ ٦بٶسيساټبي ٲٯي٪طاي اٞطاَي ٶكبٴ اظ تساٸٰ ايٵ تزطثٻټب زاضز.
زض ٸا ،ٕ٢ربي٫بٺ ٸيػٺ آة زض ٲٹرٹزيت اؾطائي٭ ،ثٻ زٮي٭ اټٳيت ثرف ٦كبٸضظي ٸ
ؾيبؾت ٦ٳ ٥ثٻ ذٹزي زض ٶعز ٲٽبرطاٴ يٽٹزي ثٻ ٲٗٷي ذبٮي ٶ٧طزٴ ؾطظٲيٵټبي
اقٛبٮي ٞٯؿُيٵ اظ ربٶت ضغيٱ نٽيٹٶيؿتي ٲيثبقس ٦ٻ ايٵ اٲط ٲيتٹاٶس زض آيٷسٺ ثب
تٹرٻ ثٻ َٹالٶي قسٴ ٲجبضظات ٲطزٰ ٞٯؿُيٵ ثطاي آظازؾبظي ؾطظٲيٵټبي اقٛبٮي ٸ ٶيع
ثيٶتيزٻ ثٹزٴ ضٸٶس ٲصا٦طات نٯح ثب تجٗبت ذيٯي ٪ؿتطزٺاي ټٳطاٺ ثبقس.
زض ٦٭ ،ٶجبيس ٞطاٲٹـ ٦ٷيٱ ٦ٻ آة ثطاي تح ١٣ح٣ٹ ٠ٲكطٸٔ اٶؿبٶي يٖ ٥بٲ٭
ذيٯي يطٸضي ثٻ قٳبض ٲيضٸز .ثسيٽي اؾت ٦ٻ ح٣ٹ ٠اؾبؾي ٲبٶٷس ح ١ظٶس٪ي ،ح١
ؾالٲتي ٸ ح ١اؾتبٶساضز ظٶس٪ي ثسٸٴ زؾتطؾي ثٻ ٲٷبثٕ آة ٚيطٲٳ٧ٵ ذٹاټس ثٹز .ثٻ
ايٵ زٮي٭ٖ ،الٸٺ ثط ثٗس ؾيبؾي ٸ ا٢تهبزي ٲؿئٯٻ آة زض ٞٯؿُيٵ ،زض ٶٓط زاقتٵ ثُٗس
1. Mekorot
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ٻ ايٵ ٲؿئٯٻ ٲيتٹاٶس ثٻ٦  ثطضؾي ايٵ،طاتط اظ آٴٞ  حتي. اٶؿبٶي ٶيع يطٸضي اؾت٠ٹ٣ح
بٴ تجسي٭ ٲؿئٯٻ آة ٸ ثحطاٴ٧ ٸ اضظيبثي اٲ،ٯؿُيٵ ضاٺ يبثسٞ ذبضد اظ ٲٷبظٖٻ اؾطائي٭ ـ
 زض.ٻاي اظ اټٳيت ظيبزي ثطذٹضزاض اؾت٣ُ ضٸيساز ٲٷ٥ اٶؿبٶي ٶبقي اظ آٴ ثٻ ي٠ٹ٣ح
ٽٹٰ رٽبٶي اؾت ٸ ثٻ پكتيجبٶي رٽبٶي ٶيبظٟ ٲ٥ اٶؿبٶي ي٠ٹ٣ٻ ح٦  ثبتٹرٻ ثٻ ايٵ،ٕ٢ٸا
،بت ٖبٰ اظ ؾٹي ربٲٗٻ ثيٵاٮٳٯٯي زضثبضٺ ايٵ ثحطاٴ٣ٞ ؾطي تٹا٥ ثٻ ربي اٲًبي ي،زاضز
.يطز٪ ٰٱتط ٸ ٲٯٳٹؼتطي اٶزب٧ساٲبت ٲح٢ثبيس ا
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