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  چكيده

قومي، نژادي و ... از نشين با گرايشات فکري، سياسي، با تاسيس رژيم اسرائيل و مهاجرت جمعيت شهرک

نشينان با سازي در مناطق اشغالي کرانه باختري فلسطين شکل گرفت. شهرککشورهاي مختلف جهان، شهرک

کارکرد مادي و معنوي حضور موثري در ساختار قدرت اسرائيل کسب کرده و وزن ژئوپليتيکي خود را ارتقاء 

نمايند، رژيم اسرائيل به المللي اسرائيل نقا ايفا ميبيناند و به عنوان بازيگر اصلي در عرصه داخلي و بخشيده

نشينان قانوني عطا نموده است. شهرکفرا نشينان امکانات مالي، رفاهي، تسهيالت ويژه همراه با آزادي عملشهرک

شته به مرور کارکردها و مطالباتي داشتند که تحقق آنها تاثير منفي بر امنيت يهوديان ساکن در داخل اسرائيل دا

نشينان را در عرصه امنيتي، سياسي، اجتماعي، ها و شهرککه يهوديان داخل اسرائيل هزينه شهرکاست. بطوري

سازي براي اسرائيل يک تله شود که آيا شهرکپردازند. اين سوال مطرح ميالمللي ميفرهنگي، حقوقي و بين

به بعد در جهت تامين امنيت  2000سازي از سال دهد که کارکرد شهرکهاي پژوها نشان ميفضايي است؟ يافته

سازي را تله توان شهرکنبوده و موجب تضعيف امنيت رژيم اسرائيل شده که در نتيجه مي رژيم صهيونيستي

تحليلي و از طريق گردآوري  -فضايي عنوان نمود. اين پژوها به لحاظ ماهيت کاربردي و مبتني بر روش توصيفي

 باشد.و مدارک مي اطالعات و بررسي اسناد
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 مقدمه .1

گيري جغرافيا و فضاي سال گذشته، سرمنشاء شکل 70سازي توسط رژيم اسرائيل طي شهرک

هاي صهيونيستي هاي مقدس اسالمي و اجراي سياستگري و تعرض و تسلط به سرزميناشغال

سازي و اسکان يهوديان در کرانه باختري م شهرک 1967از سال در منطقه غرب آسيا است. 

آغاز شد، رژيم اسرائيل با سياست اشغالگري خود  سازيشهرکهاي بزرگ مناطق اشغالي با طرح

نشين انتخاب هاي صهيونيستراهبردي و داراي منابع طبيعي را براي ايجاد شهرک ،مناطق مهم

کرده و دست به ساخت و سازهاي گسترده و اسکان يهوديان مهاجر زد و با انتقال مهاجران، 

اي ترين جامعه در سطح جهان شد. جامعهجامعه اسرائيلي از لحاظ فرهنگي تبديل به ناهمگون

زبان و لهجه سخن  78شور که با ک 100هاي مختلف از اني با ويژگيتازه تأسيس از مهاجر

قوم و نژاد که هر کدام فرهنگ خاص خود را دارند و همين خود زاينده  101گويند و از مي

هاي اجتماعي و سياسي متعددي است. در حال حاضر موضوعات امنيتي مشکالت و چالا

توان در کرانه باختري را مي سازيشهرکبا سياست تأثيرگذار بر امنيت ملي رژيم اسرائيل مرتبط 

 دو محور مستقل ذيل بيان نمود:

هاي سياسي و نظامي هاي مقاومت اسالمي فلسطين که کشمکااز نگاه مردم فلسطين و گروه.1

 کنند.و غصب سرزمين فلسطين را دنبال مي سازيشهرکمرتبط با 

امنيتي کارکردهاي هاي ضد( که هزينه48مناطق )از نگاه يهوديان ساکن داخل اسرائيل.2

 پردازند.( را مي67مناطق )نشينان در کرانه باختريو شهرک سازيشهرک

از نگاه ساکنان داخل  سازيشهرکامنيتي ر به تحليل و تبيين کارکردهاي ضدپژوها حاض

هاي اشغالي فلسطين در نشينان در سرزمينو شهرک سازيشهرکپردازد. مي هاي اشغاليسرزمين

 سازيشهرکابتدا تأثير مخرب و ويرانگر فقط بر جامعه فلسطيني داشتند، ولي استمرار سياست 

جامعه داخل اسرائيل  ساختار سياسي، اجتماعي و امنيتينشينان در طي زمان بر و کارکرد شهرک

اي و فرامنطقه اي بر کابينه عبري گذاشته ( تأثير مستقيم داشته و اثرات منطقه48)ساکنان مناطق 

اشغالي  هايگراي و مذهبي افراطي در سرزمينگيري احزاب راستچنين با قدرتهم است.

 اي به خود گرفته است.شتاب فزايندهسازي شهرکپذيري اسرائيل از اثر



34 1400 پاييزوم، سدهم، شماره هففصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ___________________________

 سازيشهرکالمللي، هيچ موضوعي به اندازه گيري سازمان ملل تاکنون در فضاي بينمان شکلاز ز

المللي در مجمع عمومي سازمان هاي اشغالي فلسطين محکومت جهاني و قطعنامه بيندر سرزمين

تر شدن دامنه فشارها بر مقامات ملل و شوراي امنيت صادر نشده است، اين امر خود موجب تنگ

ميالدي تاکنون  2000پردازد، از سال هاي آن را جامعه داخلي اسرائيل ميم شده که هزينهاين رژي

هاي اشغالي دستخوش آسيب، چالا و تحوالت دامنه دار امنيتي براي ساکنان اسرائيل سرزمين

لذا اين سؤال مطرح  باشد.هاي مختلف در حال گسترش ميشده که کارکردهاي آن در عرصه

 در کرانه باختري، براي رژيم اسرائيل تله فضايي است؟سازي شهرکشود که آيا مي

 يقروش تحق.2

تحليلي، اکتشافي  -تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت و هدف کاربردي و با استفاده از روش توصيفي

برداري از اي، اسنادي، تحليل محتوا و بهرهاست و اطالعات مورد نياز به روش مطالعه کتابخانه

 . هاي اشغالي گردآوري شده استهاي داخل سرزمينرسانه منابع رسمي و

 3.پيشينه تحقيق

الملل در اختيار اي گفتاري و شنيداري و نوشتاري در عرصه بينبا توجه به اينکه فضاي رسانه

نشيني در کرانه باختري با انديشه سازي و شهرکباشد و سياست شهرکمي هاصهيونيست

شود. لذا در عرصه د کارکرد آنها خط قرمز اسرائيل محسوب ميصهيونيسم پيوند خورده و نق

هاي انتشار يافته در راستاي المللي بدليل ترس از اقدامات رژيم اسرائيل مطالعات و تحقيقبين

هاي کننده سياستنشيني بوده و کار تحقيقاتي که جنبه انتقادي يا تضعيفحمايت از شهرک

هاي محلي و مراکز مطالعات دانشگاهي يافت رخي رسانهسازي اسرائيل باشد فقط در بشهرک

شود. در داخل ايران نيز بدليل عدم دسترسي به اخبار و اطالعات مستند فقط چندين مقاله در مي

هاي اشغالي به استناد منابع فلسطيني و عربي سازي در سرزمينخصوص نقا يا تأثير شهرک

نشينان سازي و ميزان قدرت شهرکدهاي شهرکمنتشر شده که آن هم در راستاي معرفي کارکر

راهبرد  "نامه سيد احمد موسوي بنامنظير پايان باشد.در عرصه قدرت داخلي اسرائيل مي

در آن پژوها ضمن بيان روند  "سازي و تأثير آن بر امنيت پايدار رژيم صهيونيستيشهرک

صهيونيستي سعي شده تا در چارچوب نظريات کالسيک  رژيمهاي و تبيين چالا سازيشهرک
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، چه نقشي در تأمين امنيت سازيشهرکژئوپليتيک، به اين مسئله محوري پرداخته شود که راهبرد 

هاي امنيتي خود گيري سياستشکل پايدار اسرائيل داشته است؟ اگر چه رژيم اسرائيل، پس از

با ايجاد فضاي حياتي امنيتي باز تعريف کرد  زيساشهرکدر جهت ايجاد امنيت پايدار از طريق 

و با اتخاذ سياست مهاجرت اجباري و يهودي سازي در کرانه باختري و قدس شرقي، به دنبال 

به دليل محيط  سازيشهرکتوسعه ارضي، اقتصاد و تغيير بافت جمعيتي اين مناطق است. اما 

ير گسترده ترکيب جمعيتي اين مناطق، به امنيتي رژيم صهيونيستي و عدم توانايي اسراييل در تغي

 اي که اعراب در اقليت قرار گيرند، منجر به امنيت پايدار اسرائيل نشده استگونه
(Mousavi,2014:22). 

 مباني نظري .4 

 سازي.شهرک4-1

هاي اشغالي هاي يهودي نشين در مناطق اشغالي کرانه باختري فلسطين و ديگر سرزمينشهرک

هاي اصلي رژيم اسرائيل در حفظ امنيت و تحکيم سلطه صهيونيسم بر سياستعربي، يکي از 

اين سياست، در پي اجراي برنامه انتقال يهوديان به  .(1شکل)هاي اشغالي بوده استسرزمين

ها در سال سازي اين سرزمين، از زمان تشکيل اولين کنگره صهيونيستفلسطين، با هدف يهودي

جنبا صهيونيسم قرار گرفت و در زمان تشکيل رژيم اسرائيل نيز ميالدي در دستور کار  1897

نخست وزير وقت اسرائيل گفته  "گلدا ماير"روند تصاعدي پيدا کرد. در تأييد اين سياست،

مرزهاي مشخصي براي اسرائيل وجود ندارد و مرز اسرائيل تا جايي است که يهوديان  ":  است

 .(Almessiri,2004: 9)"در آن اقامت دارند
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 نقشه فلسطين اشغالي (:1شكل)

 
 

سازي ميالدي شهرک 1967روزه سال  6فلسطين در جنگ هاي کرانه باختري بعد از اشغال زمين

ايگال آلون "سازي هاي اشغالي کرانه باختري با طرح بزرگ شهرکو اسکان يهوديان در سرزمين

راهبردي  -گري خود مناطق مهمرژيم اسرائيل با سياست اشغال. (Maroof,1995:97)آغاز شد "

موقعيت  -خاک مرغوب جهت کشاورزي -)از جمله آبمنابع طبيعي قابل توجهو داراي 

هاي مذهبي و ...( را براي اي و نيز داراي مالکهاي منطقهدسترسي به دريا و راه -استراتژيک

ايجاد شهرک انتخاب نمود و دست به ساخت و سازهاي گسترده و اسکان يهوديان مهاجر زد، 

شود. شت محسوب ميها از نظر رژيم اسرائيل اشغال قطعي و غيرقابل بازگدر اين شهرک

هاي اصلي رژيم صهيونيستي از چنان جايگاه مهمي برخوردار است سازي در استراتژيشهرک

هاي المللي و حتي آمريکا در دوره اوباما براي توقف توسعه شهرکهاي بينرغم تالشکه علي

اهبردي براي ها را متوقف نکرده بلکه آن را به عنوان راسرائيل، اين رژيم نه تنها توسعه شهرک

استمرار انتقال و اسکان يهوديان جهان به فلسطين ادامه داده و در دوره رياست جمهوري ترامپ 

 آن را توسعه داد.

 

 

 



   37 ......سازي در کرانه باختري با رويكرد تله فضاييتبيين امنيتي شهرک   ____________________

 .تله فضايي2-4

کند و در آن تله در واقع نوعي تله جغرافيايي است که عملکرد بشر، آن را ايجاد مي 1تله فضايي

شدگي شوند که نوعي قفلحتي فرهنگي مکرراً تکرار ميجغرافيايي، روابط اقتصادي، اجتماعي و 

کنند، البته بايد ميان تله فضايي با جبر جغرافيايي تفاوت قائل شد. جبر جغرافيايي را ايجاد مي

شود که امکان تحرک بشري را بگيرد؛ اما تله اي است که از طبيعت به انسان تحميل ميمقوله

ثر روابط کژکارکرد اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي ساخت است که در افضايي، تله انسان

شود به شرايط جغرافيايي معيني گفته مي به عبارتي تله فضايي .(Athari,2015:1)آيدوجود ميبه

يا آ .(Athari,2016:1)کنداي را بازتوليد ميکه روابط اجتماعي و يا اقتصادي و يا سياسي ويژه

هاست که دور باطلي را و مکان است؟ يعني اين ويژگيهاي فضا تله فضايي ناشي از ويژگي

سري روابط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و رفتن از آن ممکن نيست يا يک کند که فراايجاد مي

هاي نظران در پاسخ به اين پرسا ديدگاهکند؟ بين صاحبفرهنگي است که اين تله را ايجاد مي

اي ها از گونهيا نظرات اقتصاد سياسي فضا، ديدگاهمختلفي وجود دارد. در نظريات مکتب شيکاگو 

است که ممکن است حتي خود فضا را هم در اين قضيه مقصر بداند. برخي نيز عقيده دارند 

هاي اقتصادي و اجتماعي کند؛ بلکه نابرابريهاي فضا و مکان نيست که تله را ايجاد ميويژگي

هاي گيري تلهآن را دامن زده و موجب شکل و مجموعه شرايطي که در علوم سياسي وجود دارد،

شود؛ بنابراين هرچه در آن فضا تغيير ايجاد کنيم و هرچه به پيراستن اين فضا توجه فضايي مي

کند و مرتب ها و روابط ناسالم برقرار و باقي است، اين تله فضايي عمل ميکنيم، چون ريشه

توان مياساساً  (.Sheikhi,2015:1)استشدن از آن، کار بسيار سختي  شود و خارجتشديد مي

شود. نکته بعد اينکه اين تله هاي فضايي ميگيري تلهگفت بحث نابرابري فضا، منجر به شکل

هاي غيررسمي فضايي از ديد چه کسي است؟ شايد از نظر مدير دولتي يا شهروند، سکونتگاه

يک تله نيست  کند اتفاقاي مييک تله فضايي است، اما از نظر کسي که در اين سکونتگاه زندگ

و حتي مفر فضايي است که فرد حتي حس کند نسبت به گذشته خود دسترسي به فرصت بيشتري 

جغرافياي کرانه باختري مملو  .(Rusta,2015:1)داشته و وضعيت بسيار مناسبي پيدا کرده است
                                                           

1.Spatial Trap 
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، 1منطقه شيخ جراحاي و جهاني است نظير دره اردن، هاي فضايي با کارکردهاي منطقهاز تله

االقصي، منطقه قلقيليه، منطقه الخليل، نابلس و ... که با تحريک هر کدام از اين حومه مسجد

هاي قوميتي، مذهبي، سياسي، ژئوپليتيکي شروع به زاي متعددي با زمينههاي بحرانمناطق گسل

  .فوران خواهند کرد

 شود؟ع امنيتي مي.چگونه يک موضو3-4

شود که منجر به قرار دادن برخي موضوعات در چارچوب يندي گفته ميآفرامنيتي ساختن به 

کدام ويژگي  .(Khani,2004:138)گردد، در حالي که قبالً در اين حوزه قرار نداشته استامنيت مي

المللي چيزي به يک موضوع امنيتي مبدل شود؟ پاسخ به اين بين شود که در روابطسبب مي

 فت. در اين چارچوب امنيت به بقا بازسياسي از امنيت يا -برداشت نظاميتوان در سؤال را مي

چون شود که همگردد. مطابق اين برداشت، زماني امري به يک موضوع امنيتي مبدل ميمي

تهديدي اساسي براي يک موجود جلوه کند. سرشت خاص تهديدات امنيتي، توسل به تدابير 

سازد. استناد به امنيت، کليد مشروعيت بخشيدن به کاربرد ميالعاده را براي مهار آنها موجه فوق

کند تا دولت براي برخورد با تهديدات وجودي و تر راه را باز ميزور است. ولي بطور کلي

اساسي، اعالم بسيج کند، يا اختيارات ويژه طلب نمايد. از ديرباز نمايندگان دولت با بر زبان 

اعالم کرده و مدعي حق استفاده از تمامي وسايل الزم براي راندن واژه امنيت شرايط اضطراري 

امنيت سياست را به وراي  (.Bozan,2007:46)اندجلوگيري از بروز تحولي تهديد کننده شده

اي از سياست يا به شکل چيزي برد و موضوع را به صورت نوع ويژهقواعد جا افتاده بازي مي

توان نوع حادتري از سياسي کردن ردن موضوعات را ميکآورد. پس امنيتيفراتر از سياست در مي

المللي معاصر برخي موضوعات امنيت که پيا از دولت مطرح موضوعات دانست. در نظام بين

هايي از آسياي مرکزي و آفريقا بقاياي بربرهاي چنان فعالند. هنوز هم در بخاهم، اندبوده

                                                           

الدين سردار اسالم گرفته شده که ظاهراً پس از تصرف شهر به دست نام محله شيخ جراح از نام طبيب شخصي صالح 1.
وهوا در فاصله کمتر از يک کيلومتري شمال ديوارهاي مسلمانان در آنجا ساکن شده است. زماني يک باغستان خوش آب

و تاسيس رژيم جعلي اسرائيل، توسط نيروهاي اردن  1948 المقدس بود. اين محله در جنگ سالباستاني شهر قديم بيت
ها در آن ساکن بودند تصرف شد و بر اساس مصوبه سازمان ملل جزو خاک فلسطين در کرانه باختري باقي ماند و فلسطيني

هاي و هستند. در حال حاضر محله شيخ جراح در خارج از مرزهاي رژيم سرائيل واقع شده و جامعه جهاني حکم دادگاه
 دانند.   اسرائيل را فاقد وجاهت قانوني براي اين سرزمين مي
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چنان نند خاندان سلطنتي کويت و عربستان همهاي سلطنتي مانشين وجود دارند. خانوادهقبيله

چنان استقالل هاي خصوصي نيز هماند. ارتااستقالل خود را به عنوان موضوع امنيتي حفظ کرده

چنان استعداد تبديل شدن به يک موضع خود را به عنوان موضوعيت دارند. هنوز مذهب نيز هم

دهد مذهب در ابق و خاورميانه نشان ميگونه که يوگسالوي سامنيت نظامي را دارد ولي همان

هاي افراطي جهان نو، اغلب با اسرائيل جوش خورده است. در روزگار ما جز در مورد کيا

 ,Bozan)کوچک مذهب هنوز دولت را به عنوان موضوع امنيت نظامي پشت سر نگذاشته است

زير اشاره کرد؛ اول آنکه توان به موارد سازي موضوعات ميچنين از نتايج امنيتيهم (.2007:90

باشد؛ بلکه اي قابل کشف نميامنيتي ساختن يک گزينه سياسي است، دوم آنکه امنيت پديده

شود، سوم آنکه امنيتي ساختن حاکي از نوعي ضرورت يا انتخاب جهت دار جهت ساخته مي

. امنيتي باشد؛ چهارم آنکه امنيتي ساختن با مفهوم امنيت ايجابي متفاوت استحل مسئله مي

العاده و ساختن بر خارج کردن يک موضوع از دستور کار طبيعي و عادي به دستور کار فوق

سازد، داللت دارد. در حالي که معقول را موجه ميغير اضطراري که استفاده از وسايل و ابزار

ي ساختن امنيت ايجابي بر ارتقاء امنيت و بهبود امنيتي مرجع امنيت داللت دارد؛ پنجم آنکه امنيت

باشد. ششم آنکه امنيتي ساختن در حوزه داراي بار منفي و امنيت ايجابي داراي بار مثبت مي

المللي به عرصه داخلي نيز گردد و استفاده از زور را از عرصه بينداخلي تعريف مي -سياسي

د توانبر اين اساس موضوعات مختلفي در منطقه غرب آسيا مي (.Buzan,1998:30-29)کشاندمي

 و هابحران مديريت جهت سازوکارهايي گيريشکل و امنيتي نظمبعد امنيتي پيدا کنند، که 

غرب  امنيتي مجموعه در هاچالا ترينمهم از همواره و خارجي، داخلي تهديدات با مقابله

مرکز  روابط در سلطه . از طرفي بر اساس نظريه گريز، پيدايا(Jokar,2020:149)است بوده آسيا

 پيرامون، به هاتحميل خواست براي مرکزي کشورهاي/اجزا/اعضاء کوشا و پيرامون –

 هايويژگي به پايداري و گسست گسترش و اصل دو .آيدمي به شمار گسست سرآغاز

 اصل پايه دارد. بر اشاره ايهاي منطقهائتالف و ساختارها چارچوب در سيستم يک وجودي

 و واگرا موارد ذاتاً اي،سيستم منطقه يک کمي و کيفي افزايا و توسعه گسست، و گسترش

 (Qara Beigi,2018:187)کندمي توليد آن در نيز را گسست
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 يقتحق هاييافته.5

 سازياستراتژي اسرائيل از آغاز شهرک.5-1
سازي سازي در انحاي مختلف در کرانه باختري فلسطين با جوهر استراتژي شهرکشهرک

سازمان اطالعات و امنيت يهوديان هاگانا )صهيونيستي منسجم و همراه گرديده است موردي که 

سازي فقط يک شهرک "گفت: يمبر آن تاکيد داشت و  1943يس اسرائيل( از سال تأسقبل از 

 (.Millshtein,1981:65)"اي براي تسلط سياسي بر کشور فلسطين استهيلوسهدف نيست بلکه 
تأسيس کشور "اشاره شده که ( 1938) چنين در نامه ديويد بن گوريون به فرزندش در سالهم

اي براي رسيدن به هدف بزرگ در بخشي از فلسطين هدف نهايي صهيونيسم نيست بلکه وسيله

 "نخست وزير اسرائيل که گفته است:  " گلدا ماير "لهيا اين جم (.Al-Khalidi,2000:52)است

ندارد و مرز اسرائيل تا جايي است که يهوديان در آن  وجودمرزهاي مشخصي براي اسرائيل 

 اقامت دارند.

ي از تصميمات و مقررات، اشغال را مشروع اسلسلهرژيم اسرائيل از زمان اولين اشغال، با اتخاذ 

و تصميمات وضع قوانين مستبدانه بر کرانه باختري  هاتوافقنامهو قانوني جلوه داد. هدف تمام 

 هاشهرکو آماده کردن زمينه تسلط و استيالء بر مساحت وسيعي از اراضي اين منطقه و ايجاد 

 (. Jaris,2002:453)بودبر آن 

هاي مستمر رخنه و نفوذ ها، هدايت و انجام عملياتهاي امنيتي شهرکيکي ديگر از مأموريت

هاي مبارزي بود که از جوار اسرائيل براي سرکوبي گروههاي عربي همدولتهاي در سرزمين

 (Bastami,1997:198)دهه پنجاه با هدف ضربه زدن به منافع امنيتي اسرائيل تشکيل شده بودند

توانست خط شد و ميهاي مستحکمي براي مرزهاي اسرائيل تلقي ميها به مثابه قلعهکه شهرک

اي که در صورت . به گونه(Maroof, 1995:117)ه ناگهاني دشمن ايجاد کنددفاعي را در برابر حمل

هاي اشغالي، شهروندان يهودي بروز يک جنگ تن به تن و طوالني با اعراب ساکن سرزمين

ايفا هاي اشغالگر و سرکوب اعراب منطقه بتوانند نقا مؤثري در حمايت از نيرو

منطقه تقسيم  3يهودا و سامريه( به )ه کرانه باختريبه همين دليل منطق(. Maroof,1995:97)نمايند

مشخص گردد.  A, B, Cها تحت عنوان مناطق ها و اسرائيليشد تا حوزه تحت کنترل فلسطيني

http://www.palpedia.maarefefelestin.com/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7_(_1978_-_1898_)
http://www.palpedia.maarefefelestin.com/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7_(_1978_-_1898_)
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هاي کرانه باختري اقدام به سال گذشته با غصب زمين 73با اين حال رژيم اسرائيل در طي 

با تعدد ايجاد شهرک مناطق مسکوني که ( بطوري2شکل)در کرانه باختري نمودسازي شهرک

 هاي جدا از هم شد.سرزمين کرانه باختري تبديل به جزيره
 در کرانه باختري هاشهرکمکان جغرافيايي و پراکندگي (: 2شکل)

 
 نشينانمهاجرت يهوديان و جمعيت شهرک .5-2

ي اقتصادي در هابحرانگيري جنگ جهاني اول و وجود ظهور جنبا نازيسم در آلمان و شکل

اروپا بر مهاجرت گسترده يهوديان به فلسطين تأثير زيادي داشت. انتقال يهوديان به سرزمين 

ي مهاجر يهودي تأثير مستقيمي هادسته. گرفتيمفلسطين توسط آژانس يهود اسرائيل صورت 

روند ( 3شکل)(. Al-Suhaili,2007:103)اجباري بافت جمعيت فلسطين داشتنددر تغيير 

 .دهديمسال گذشته نشان  30مهاجرت يهوديان به فلسطين را طي 
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 (1990 -2020تعداد يهوديان مهاجر به اسرائيل طي دوره ) نمودار (:3شكل)

 
 آمار برگرفته از سازمان مرکزي آمار اسرائيل(نگارندگان )ماخذ: 

کشور و  100)اروپايي، آمريکايي، آفريقايي و آسيايي( از ي مختلفهاتيمليهوديان مهاجر از 

ي مختلف از جوامع هافرهنگو داراي  کننديملهجه و زبان صحبت  78قوم و نژاد که با  101

م اسرائيل براي تشويق گوناگون هستند. در طي چند سال اخير آژانس يهود و مقامات رژي

با توسل به حمالت  اندکردهتري سعي هاي اشغالي و کرانه باخدر سرزميننشيني شهرک

ها در کشورهاي مختلف اروپايي نظير فرانسه و اوکراين و نيز هر نوع ناامني تروريستي تکفيري

هاي اشغالي جاني و مالي ديگري در هر گوشه از جهان يهوديان را تشويق به مهاجرت به سرزمين

وري که بيشترين جمعيت يهودي را در کنند و به همين منظور منابع مالي عظيمي در فرانسه، کش

که مهاجرت ها توأم بوده بطوريخود جاي داده، اختصاص دادند. اين اقدامات با برخي موفقيت

 ,Domb)رسيد 2015نفر در سال  8000به  2012نفر در سال  2000هاي اشغالي از به سرزمين

که در نتيجه روند مهاجرت به اسرائيل با رشد نسبي همراه شد. از زمان به قدرت  (2016:1

هزار واحد مسکوني در  10بيا از  نيز 2009رسيدن بنيامين نتانياهو و حزب ليکود در سال 

داشته است و جمعيت  رشد دو برابرها بيا از سازيکه شهرکايجاد شده، بطوري هاشهرک

بر اساس آمارهاي سازمان  هزار نفر رسيده است. 670رين آمارها به نشينان بر اساس آخشهرک

 70ي کرانه باختري هاشهرکمرکزي آمار اسرائيل در دوره نخست وزيري نتانياهو، جمعيت 

. دهديمدرصدي در هر سال را نشان  6.5( که اين آمارها رشد 1جدول)ستادرصد افزايا يافته 

درصد افزايا يافته است  13 هاسالائيل در طول اين اين در حالي است که جمعيت ساکن اسر

ي کرانه هاشهرکدرصدي در هر سال است. يعني نرخ رشد ساکنان  1.8که نشانگر رشد تنها 
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برابر نرخ رشد طبيعي جمعيت اسرائيل بوده  4باختري در طول دوره نخست وزيري نتانياهو 

برابر نرخ رشد فلسطينيان  دو ستينويصهنشينان است و از سوي ديگر، نرخ رشد جمعيت شهرک

ها ترين چالااز طرفي موضوع مهاجرت معکوس يکي از مهم (.Aharonot,2015:1)استبوده 

 و گريزانسان امنيت بدون فضاهاي ناامني است که اسرائيل با آن مواجه است، زيرا منشأبا 

 حرکت امن فضاهاي به آن ساکنان گيرد شکل آن در ناامني فضايي که هستند. هر گريزسرمايه

 امن فضاهاي به خود مالي و جاني امنيت جستجوي در ناامن ساکنان فضاهاي کرد. يعني خواهند

اين رژيم تالش فراواني براي حل اين معضل بکار بسته  (Romina,2020:46). کنندمي حرکت

است. اسرائيل ها را ناکام گذاشته و بر آن پيروز شده است اما روند جمعيتي فلسطين همه آن

براي حل اين بحران، دست به مهاجرت يهوديان آفريقايي به اسرائيل زد اما با اين اقدام در 

هاي در اسرائيل گسترش هاي مهاجر، آشوب داخليتر گرفتار شد، با انتقال افريقاييبحراني بزرگ

 (.Al-Amour,2019: 1)آويو از حل و فصل آن ناکام و ناتوان مانده استيافت بطوريکه تل
 نشين در کرانه باختري رود اردنتعداد جمعيت شهرک (:1) جدول

 مالحظه منطقه جمعيت شهرک نشين تاريخ

 کرانه باختري هزار 260 2008سال 
درصدي جمعيت شهرک نشينان  70افزايا 

 صهيونيست در دوره نخست وزيري نتانياهو
 کرانه باختري هزار 442 2019سال 

 قدس شرقي هزار 229 2019سال 

 آمار برگرفته از سازمان مرکزي آمار اسرائيل(:ماخذ)

 سازي و مهاجرت يهوديان به کرانه باختريهاي شهرکاهداف و سياست .5-3 

گري خود را به اشکال هاي اشغالاند سياستها طي يک قرن گذشته تالش نمودهصهيونيست

اهداف ترسيمي از زمان کنگره اول مختلف در جغرافياي سرزميني فلسطين دنبال نمايند، تا 

بصورت ايستگاهي  2020را عملي کنند، اين راهبرد تعيين شده تا سال  1897صهيونيسم در سال 

 دنبال شده که در زير به آن اشاره شده است.
 (1897 -2000)از اولين کنگره صهيونيسم تا شروع انتفاضه دوم .1-3-5

 شده کتاب هاي انحرافي و تحريفتوجه به آموزه)با هاي به اصطالح توراتيدسازي زمينآزا

 مقدس(
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 هاهاي فلسطينينفوذ بيشتر به سرزمين 

 هاي قدرتمندي براي ستاد فرماندهي يهوديانايجاد پايگاه 

 رخنه در يکپارچگي جغرافيايي منطقه 

 هاي حاصلخيزتصرف نقاط حساس نظامي و زمين 

 هاي يهوديان سراسر طين و جذب کمکتبليغات و تشويق ساير يهوديان به مهاجرت به فلس

 جهان

 هاها به مهاجرت و آوارگي فلسطينيمجبور کردن فلسطيني 

 (48مناطق )ايجاد امنيت براي يهوديان ساکن در داخل اسرائيل 

 تغيير بافت جمعيتي مناطق کرانه باختري 

 اشرافيت و دسترسي به منابع آب مناطق کرانه باختري 

 2000دهه اول سال .2-3-5

 سازي بيت المقدسيهودي 

 نشينان جهت تصرف ساير مناطق کرانه باختريتزريق تسهيالت رفاهي به شهرک 

 ترغيب و تشويق ديگر يهوديان پراکنده در جهان براي سفر به اسرائيل 

  اسکان دادن يهوديان افراطي در مجاورت با شهرهاي فلسطيني به منظور توسعه و رشد روحيه

 دشمني آنها با اعراب

 ها در کرانه باختريبين بردن يکپارچگي سرزميني و اجتماعي فلسطيني از 

 هاها و مناطق کوهپايهسازي در مواضع حياتي و استراتژيک مانند ارتفاعات، تپهشهرک 

 (2009 -2021) از نخست وزيري نتانياهو تاکنون.3-3-5

 اشغال مناطق استراتژيک کرانه باختري 

 هاي مرغوبي و تصرف زمينقطع راه ارتباطي شهرهاي فلسطين 

 هاتنبيه و مجازات فلسطيني 

 گسترش ترتيبات امنيتي 

 هاي اسرائيلمحاصره کامل کرانه باختري و الحاق کرانه باختري به ديگر بخا 
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هاي ترسيمي در خصوص گراي مذهبي به نخست وزيري نتانياهو تمامي سياستجريان راست

که نتانياهو اخيراً اعالم کرد که در صورت پيروزي بطورياند، ها را عملياتي نمودهسازيشهرک

در انتخابات آينده حاکميت اسرائيل بر بخشي از منطقه کرانه غربي رود اردن و شمال بحرالميت 

ن اعالم کرد نتانياهو همچني (.Al- shargh al –owsat,2019:1)را به رسميت خواهد شناخت

سازي براي نخستين بار به اسرائيل فرصت ره شهرکمعامله قرن( در با)تصميم تاريخي آمريکا

دهد تا مرز شرقي کرانه باختري فلسطين اشغالي مشخصاً منطقه غور اردن را به خود ملحق مي

اين مناطق در حال حاضر عموماً در کنترل نظامي اسرائيل است و در  .(Haaretz,2019:1) کند

شود محسوب مي« اشغالي»، 1967از جنگ  المللي، پسزمره مناطقي است که به لحاظ عرف بين

کنند. نشينان يهودي در اين مناطق زندگي ميهزار تن از شهرک 11هزار فلسطيني و  65و حدود 

تواند ادعا کند که يک دمکراسي يهودي است. با طرح با روند مطرح شده اسرائيل ديگر نمي

اند. حمايت تمام قد مخالفت کردهها براي صلح هم اعالم ترامپ حتي گروه ليبرال آمريکايي

ترامپ از نتانياهو نه تنها ارزشي براي منافع ملي آمريکا ندارد بلکه بر عکس به ضرر اين منافع 

 ها تفرقه خواهد انداختکه درون جامعه آمريکا بر سر اين حمايت تمام خواهد شد، ضمن آن
(Friedman,2019:1.) 

 نشيناننظامي شهرکهاي و هزينه امنيتيکارکردهاي ضد .5-4

هاي فراواني را ينههزميالدي  2000( از سال 2جدول )نشينانامنيتي شهرکرفتار و اقدامات ضد

 ( تحميل نموده است.48مناطق )ياشغالهاي ينسرزمبر جامعه داخل 
 نشينان در کرانه باختريبرخي از کارکردهاي ضد امنيتي شهرک (:2)جدول

 نشينانامنيتي شهرک کارکردهاي ضد

 آزاد کردن زندانيان از زندان مخالفت با آتا بس هامسموم کردن آب فلسطيني

 درگيري با ارتا و پليس يافتهگسترش جنايات سازمان زير گرفتن کودکان فلسطيني با خودرو

 ي نظاميهادستورالعملزير پا گذاشتن  تظاهرات عليه نتانياهو هاآتا زدن خانه و خودرو فلسطيني

 کشت مواد مخدر ساقط کردن کابينه هاجنايت جنگي تخريب خانه فلسطيني

 مندي از قوانين خاصبهره گراييترويج افراطي نقض قوانين داخلي اسرائيل
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اند، زندگي ها در البه الي مناطق فلسطيني نشين کرانه باختري ساخته شدهشهرک -بعد نظامي  از

 1948همراه با مخاطرات امنيتي بوده، به همين منظور از سال نشينان از ابتدا در آن براي شهرک

بعد از جنگ اعراب و اسرائيل، واحدي بنام فرماندهي جبهه مرکزي در ارتا اسرائيل شکل 

سال در حال حاضر اين فرماندهي يکي از سه فرماندهي اصلي  70گرفت که با گذشت بيا از 

 زه مأموريت آن جغرافياي حدود يک سوم( که حو4شکل)روددر ارتا اسرائيل به شمار مي

دهد. از ابتداي انتفاضه )منطقه يهوديه و سامريه( را پوشا ميرژيم اسرائيل و کل کرانه باختري

هاي ، اين فرماندهي در کرانه باختري با تمرکز بر اقدامات امنيتي و فعاليت1986اول در سال 

ساختار فرماندهي جبهه مرکزي شامل  .(Idf.il,2020:1)نمايدنظامي مأموريت خود را دنبال مي

اي؛ چترباز، زرهي، مکانيزه: مناشه، سامره، افرايم، بنيامين، اتزيون، يهوديه لشکر منطقه 7فرماندهي 

باشند. تيپ ذخيره که تحت فرماندهي آن مي 5تيپ پياده و مکانيزه و همچنين  3و تيپ دره و 

باشد که بخا هزار نفر مي 25الي  20قريب به  استعداد نيروي انساني فرماندهي جبهه مرکزي

قابل توجهي از توان ارتا را به خود اختصاص داده است، به اذعان کميسر عالي ارتا، پراکندگي 

نيروهاي ارتا اسرائيل در داخل کرانه باختري باعث شده که ارتا آمادگي براي جنگ خارجي 

هاي بزرگي در داخل ارتا و وجود شکافرا نداشته باشد، از طرفي بحران نيروي انساني در 

موجب  ،شودها محول ميهايي که به آنارتا از جمله شکاف ميان نيروي انساني و مأموريت

به عبارتي  (.Brick,2018:1)هايا شده استاثرگذاري بر توانايي ارتا در اجراي مأموريت

نشينان ها و شهرکيت شهرکاي که ساکنان داخل اسرائيل از دوره گذشته براي تأمين امنهزينه

 در حال پرداخت آن هستند.
 (: نمودار گسترش ارتش اسرائيل4شكل)

 
 برگرفته از وبگاه ستاد ارتش اسرائيل(ماخذ: )
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نشين نشينان آزاد است و هر شهرکدر مناطق کرانه باختري حمل سالح براي شهرکاز طرفي 

مجوزهاي الزم براي در اختيار داشتن سالح تواند که دوره نظامي مقدماتي را گذرانده باشد، مي

نشين داراي سالح و هزار شهرک 150را کسب کند. در حال حاضر عالوه بر افراد نظامي حدود 

توانند هزار نفر ديگر نيز مي 40مجوز حمل آن هستند، اخيراً با اصالح قانون حمل سالح بيا از 

شود نشينان باعث ميتوسط شهرکبه سادگي سالح حمل کنند. سياست جديد حمل سالح 

 "يهوديان تپه"نظامي و تروريستي معروف به هاي شبهجوانان اسرائيلي براي پيوستن به گروه

ها در داخل اسرائيل، امنيتي اين گروهبا توجه به بار ضد(. Ardan,2018:1)تمايل بيشتري پيدا کنند

هودي افراطي در ساختار سازماني هاي ي)شاباک( جهت کنترل گروهسرويس امنيت داخل اسرائيل

هاي متعددي که ارتا در کرانه عالوه بر پاسگاه چنينهم خود واحد جديدي ايجاد نموده است.

پاسگاه  70نشينان با تهيه ادوات و تجهيزات نظامي قريب به باختري احداث کرده، خود شهرک

نشينان بدنبال قانوني از شهرک کابينه رژيم اسرائيل در حمايت اند،اندازي کردهقانوني راهغير

 دهدمي اي را در پارلمان مطرح کرده که اجازهاليحه باشد. در اين راستاها ميکردن اين پاسگاه

 شده و مجوز دريافت کنند قانوني و رسمي سال دو مدت ظرف باختري کرانه در پاسگاه 70

(,2021:1 Jpost.) پادگان تسليحات خارج  70نشينان ها يعني شهرکبا قانوني شدن اين پاسگاه

 .از سازمان ارتا در اختيار خواهند داشت

 المللي اسرائيلي غربي و محكوميت بينهاشرکتسود براي تجارت پر.5-4

هاي ها هستند که سياستک و ژئواکونوميک مرتبط با تله فضايي اين دولتيدر بحث ژئوپليت

طرفه يا به صورت دو جانبه تدبير ممکن است يککنند و اين ژئواکونومي را رهبري و اداره مي

هاي تجارتي انجام گيرد، به اين معني که تدبير عملياتي هاي کليدي شرکتو با استفاده از مهره

ها انجام دهند و دولت نقا مجري را بازي کند. ژئواکونومي محصول و راهنمايي کلي را شرکت

هاي جهاني است. در حالي که اين خصيصه در هاي بزرگ تجاري با استراتژيها و شرکتدولت

ژئوپليتيک نيست. هدف اصلي ژئواکونومي کنترل سرزمين و دستيابي به قدرت فيزيکي نيست 

به همين منظور  .(Ezzati,2001:110)بلکه دست يافتن به استيالي تکنولوژي و بازرگاني است

اروپا و آمريکا با مشارکت در  المللي صهيونيستي ثبت شده درهاي اقتصادي بينبرخي از شرکت
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ها در کرانه باختري فعاليت اقتصادي خود را توسعه داده و از طلبانه شهرکهاي توسعهسياست

برند. فضاي آزاد و رانت ايجاد شده توسط رژيم اسرائيل در مناطق اشغالي به نفع خود بهره مي

اسب براي کشاورزي و صنعتي هاي حاصلخيز با موقعيت منينزمبا در اختيار داشتن  هاشهرک

ي بزرگ اروپايي و آمريکايي در حوزه هاشرکتگذاري و همکاري در کرانه باختري، با سرمايه

پذير، ارتباطات، هاي تجديديانرژي صنعتي، هاساختمان گذاري، حمل و نقل، بانک،سرمايه

اقدام به توليد محصوالت کشاورزي و صنعتي در اين اي و ... يرهزنجي هافروشگاهبازرگاني، 

مناطق اشغالي نموده و با صادرات محصوالت به کشورهاي اروپايي و آمريکايي به مرور در 

نشين در مناطق اشغالي، هاي يهودي. منابع درآمد شهرکاندکردهبازارهاي جهاني نفوذ پيدا 

شوند. توليدات رسند و هم صادر ميف ميتوليدات صنعتي است که هم در داخل اسراييل به مصر

اين مناطق شامل محصوالت پالستيکي، قطعات فلزي، توليدات نساجي، انواع فرش و زيرانداز، 

باشد. اهميت اين صادرات محصوالت آرايشي، کاالهاي تزئيني، مواد غذايي و مشروبات الکلي مي

به طور رسمي از يک شهرک در کرانه پمپئو اولين وزير امور خارجه بود که  چنان زياد است که

ديدار  Psagotاز کارخانه شراب سازي  1باختري بازديد کرد. وي با حضور در شهرک بساگوت

ممکن است من آخرين وزير امور خارجه نباشم  ":کرد و در کتاب مهمان شراب کارخانه نوشت

ي هاشهرککاالهاي اسرائيلي از "و همچنين اعالم کرد: "کند.يمکه به اين سرزمين زيبا سفر 

يهودي در يهوديه و سامره از اين پس به عنوان کاالهاي ساخته شده در اسرائيل اعالم خواهد 

ي را تصويب کرد اقطعنامه 2016سازمان ملل در سال  شوراي حقوق بشر .(kohn,2021:1)"شد

ي کرانه باختري، هاشهرکالمللي که در ائيلي و بيني اسرهاشرکتکه براساس آن، ليستي از 

قانوني بودن نويس قطعنامه شامل غيرکنند. پيايماورشليم شرقي و ارتفاعات جوالن فعاليت 

خواهد که از ارائه يمي کرانه باختري و محکوميت آنها است، و از کشورهاي جهان هاشهرک

گذاري ها در مورد سرمايهاينکه به شرکتها جلوگيري کنند، ضمن هرگونه کمک به اين شهرک

                                                           

ها و هاي گران قيمت غربي و برنده جايزه آژانسالمللي، اقامتي و هتلشراب بساگوت برند مشهور مراکز نشست هاي بين .1
 Duty Freeمختلف هاي المللي اروپايي و آمريکايي است. خانواده فاليک فلوريدا، صاحبان فروشگاهتورهاي بين

Americasسازي هستند. تحقيقات آسوشيتدپرس سال گذشته نشان داد که اين خانواده ، يک سرمايه گذار عمده در شراب
 ها در کرانه باختري کمک کرده است.ميليون دالر به شهرک 6/5طي يک دهه گذشته حداقل 
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سازمان ملل ليست نام بيا از  شوراي حقوق بشر (.Landau,2020:1)دهنددر آنها هشدار مي

هاي هاي شهرکپروژهالمللي را ذکر کرده که در شرکت بين 60شرکت اسرائيلي و  130

ها، فاقد مشروعيت قانوني شهرک المللي،اند، البته طبق قوانين بينگذاري کردهنشين سرمايهيهودي

 شودهاي جنگي محسوب ميها به عنوان هم دستي در جنايتهستند و فعاليت در اين شهرک
(Musa,2019:1.) 

 نابرابري و تبعيض و خشونت.5-6

نشينان، تالش طي سنوات گذشته کابينه اسرائيل با ارائه تسهيالت و امتيازات ويژه به شهرک

جذب يهوديان ساير کشورها ارائه کرده و همچنين ساکنان داخل اسرائيلي  هايي براينموده مشوق

هاي سياسي ها و پروژهها تحريک و ترغيب نمايند. تا طرح توسعه شهرکرا براي انتقال به شهرک

استمرار يابد. برخي از تسهيالت و امتيازات ويژه که از سوي کابينه اسرائيل براي مهاجران و 

 از:عبارتند (btselem.org,2010:37)شودمي شهرک نشينان ارائه

 مسكن.5-6-1

هاي خريد زمين در اين درصد از هزينه 69حدود  "مناطق اولويت ملي"شهرک  90براي تعداد  

ها مربوط به ساخت هاي توسعه زيرساختگيرد و هزينهها توسط کابينه اسرائيل يارانه ميشهرک

 25،000شيکل) 97،000هاي مالي کابينه تا کمکها رايگان است. واحد جديد در اين شهرک

دالر( نيز براي خريداران خانه در اين جوامع در دسترس بوده و مزاياي ديگر شامل شرايط وام 

 .اي استمسکن ترجيحي و خدمات يارانه
 آموزش .5-6-2

مان کنند. معلها نسبت به مدارس داخل اسرائيل ميزان بودجه باالتري دريافت ميمدارس شهرک 

کنند. کنند حقوق باالتري دريافت ميسازي نسبت به کساني که در داخل اسرائيل کار ميشهرک

شود اين در حالي است که در داخل اسرائيل سالگي آغاز مي 3ها از آموزش رايگان در شهرک

هاي حمل و نقل و آزمايشگاه دانشجويي براي فرزندان مهاجر شود. هزينهسالگي آغاز مي 4از 

گيري بورس دانشگاهي در چنين جوانان مهاجر در مراحل تصميمباشد و همهمراه با يارانه مي

 .اولويت قرار دارند
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 تجارت .5-6-3

هاي کرانه باختري ايجاد کرده است. ساختمان اين منطقه صنعتي در شهرک 13اسرائيل تقريباً 

نگ زمين در اين مناطق به شدت هاي ليزيگيرند. هزينهمناطق به شدت توسط کابينه يارانه مي

هاي تحقيقاتي، کمک به استخدام ها دسترسي ترجيحي به کمکاي است و به مشاغل شهرکيارانه

هاي تجارت و کار در مناطق صنعتي حل و فصل شود. شيوهو معافيت ماليات بر درآمد داده مي

کمبود  ز جمله انکار مزايا وتقريباً کنترل نشده است و سوء استفاده از حقوق کارگران فلسطيني ا

 .(whoprofits.org,2018:1)ها روشي متداول استهزينه

 هاي حقوقي جداگانه رژيم.5-6-4

نشينان مستقر در کرانه باختري در يک منطقه جغرافيايي زندگي ها و شهرکاگرچه فلسطيني

نشين . يک شهرککنندهاي حقوقي جداگانه و نابرابر زندگي ميکنند، اما آنها تحت سيستممي

شود، ولي مي اسرائيلي، از کليه حقوقي که در قوانين مدني و جزايي اسرائيل برخوردار

. برخي از اين (badil.org,2017:1)هاي فلسطيني آنها تابع قانون نظامي اسرائيل استهمسايه

 از:تالفات بين اين دو سيستم عبارتندها و اختفاوت

 ساعت به قاضي معرفي  24شده در کرانه باختري بايد ظرف نشين متهم و مجرم دستگير شهرک

روز بدون حضور  8تواند حداکثر تا شود. يک فلسطيني که در کرانه باختري دستگير شده را مي

روز و در  15توانند براي مدت زمان تا نشينان ميدر دادگاه نگه داشت. مدت بازداشت شهرک

روز و در کل  30تواند به مدت ک فلسطيني ميروز تمديد شود. ولي مدت بازداشت ي 30کل 

نشينان بايد دسترسي فوري به مشاور حقوقي ارائه شود. ولي به شهرک روز تمديد شود. 90تا 

 .روز از مشاوره حقوقي محروم نمايند 90توانند تا ها را ميفلسطيني

 طبق اعالم دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، از سپتامبر  :هاي تبعيض آميزمحدوديت

ها در کرانه باختري وجود داشته که شامل موانع جاده، مانع براي تردد فلسطين 542حداقل  2012

 (.Ochaopt.org,2012:1)هاي تفکيک شده و ساير موانع استها، جادهها، پاسگاهدروازه

 اند با برقراري ارتباط مستقيم ميان ن صهيونيستي همواره سعي کردهرهبرا: دسترسي نابرابر به آب

، وابستگي عميقي بين امنيت ملي و منابع آبي هاي اشغاليسرزمينمشکالت آبي و مسائل امنيتي 
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اسرائيل مين منظور به ه .(Valigholizadeh,2019:87)هان مردمي در اسرائيل ايجاد کننددر نزد اذ

ها گيرد که چه مقدار آب به فلسطينيکند و تصميم ميکرانه باختري را کنترل ميتمام منابع آب در 

نشين در دره اردن به تنهايي تا يک چهارم از کل آب شهرک 9000 داده شود. به عنوان مثال

 .(Hrw.org,2010:1)کنندها در کرانه باختري را مصرف ميمصرف شده فلسطيني

 انجمن فلسطيني در منطقه 150از بيا از  :جتماعسازي و رشد امحدوديت در ساختمان C  کرانه

مورد با ورود ساکنان  2ريزي شهري دارند که از اين تعداد فقط طرح برنامه 18باختري، فقط 

ريزي ساخت و ساز را فقط در چند منطقه هاي برنامهمحلي تهيه شده است. تمام اين طرح

 غيرقانوني است.کنند، ساخت و ساز و يا نوسازي محدود مي

  افزايا با همراه افراطي گرايراست احزاب قدرت يابيدر کشورها معموالً  :خشونت آزار دهنده 

 فراهم را خشونت اعمال به شهروندان تحريک و بستر تشويق سياسي، قدرت و اجتماعي پايگاه

گرا افراطي راستنشينان اکثراً جزو احزاب با توجه به اينکه شهرک (Romina,2020:40). کندمي

نشينان به ميزان ها و امالک آنها توسط شهرکتعداد حمالت خشونت آميز به فلسطينيهستند لذا 

کاري، سرقت اموال، دسترسي مسدود قابل توجهي افزايا يافته است. اين اقدامات شامل خراب

دام و شده به زمين، تخريب محصوالت زراعي، سوزاندن مزارع، قطع درختان زيتون، کشتن 

 (.Ochaopt.org,2011:1)حمله است

 ها به نابودي اسرائيليونيستصهاعتراف .7-5

نابودي رژيم صهيونيستي موضوعي است که در حال حاضر مقامات صهيونيستي به آن اذعان 

هاي امنيتي و نظامي اسرائيل کنند. هزينهها و جلسات داخلي به آن اشاره ميدارند و در کنفرانس

ها ها چنان زياد است که وزير دارايي اسرائيل مخالفت خود را با انضمام شهرکمتأثر از شهرک

در صورت اجراي اين تصميم امنيت اسرائيل "گفت: مناطق اشغالي به اسرائيل اعالم کرد و در 

توانيم تأمين کنيم، اقدامات يک جانبه در اسراييل، صهيونيسم و رژيم کنوني را نابود را نمي

بر اساس نظرسنجي يک . (Lapid,2014:1)خواهد کرد و اين پاياني براي صهيونيسم خواهد بود

تخريب "که در آستانه سالروز  "موزه اراضي کتاب مقدس در قدس"يونيستي به نام سازمان صه

صورت گرفت، نسبت به نابودي کامل اسرائيل ابراز نگراني کردند. اين نظرسنجي  "معبد موهوم
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درصد  42ساله برگزار کرد که نتايج آن نشان داد تقريباً  65الي  18يهودي  500را در ميان 

 درصد به شدت نگران هستند 10ان و به نابودي کامل اسرائيل نگرها نسبت صهيونيست

(Channel 7,2015:1). هزار  200چنين بدليل گسترش فقر در اسرائيل حدود سه ميليون و هم

برند که بيا از يک ميليون تن از آنان کودک هستند در مجموع نفر در اسرائيل در فقر بسر مي

حدود يک چهارم آنان از مشکالت  هاي اشغاليساکنان سرزمينهزار نفر  500از هشت ميليون و 

 هاي مختلف زندگي زير خط فقر قرار دارندبرند و بر اساس شاخصاقتصادي رنج مي

(Aharonot,2018:1.) نشينان از وفور نعمت و تسهيالت برخوردارند. ساکنان که شهرکدر حالي

است، در بحران نفوذ در اسرائيل  سازبستر کنند کها روزمره مشاهده مياسرائيل اين تبعيض ر

زنند، آميز ميخشونت تظاهرات و اغتشاش به دست جامعه هاي محرومگروه بحران نفوذ غالباً

 تظاهرات کارگري، اعتصابات مثل يافته،سازمان شکل به ممکن است شهري هايخشونت

 هايگروه جمله از فروملي هايگروه حالتي چنين کند. در کاري بروزخراب و ترور ضددولتي،

 بينند،مي سست مرکزي دولت با را پيوندها و ملي تعلقات نژادي که يا زباني مذهبي، قومي،

 گردد منجر نيز طلبيتجزيه و ملي استحاله به است ممکن که پيا گرفته در را ايواگرايانه فرآيند

(Baghbani,2020:97). اسرائيلي ميان موافقان و مخالفان جامعه داخلي ها، به اذعان اسرائيلي

هاي بزرگي به سوي جنگ نتانياهو دچار شکاف و چند پارگي شده است و اين رژيم با گام

اصلي شلدون  مأموريت هارتص روزنامه از ديد .(Haaretz,2020:1)کندداخلي حرکت مي

دياسپورا به ست( در کنگره جهاني يهوديان، آوردن يهوديان ينيودار بزرگ صه)سرمايهآدلسون

او با توسعه  ".گويد اسرائيل بايد دموکراتيک باشدوي معتقد بود که تورات نمي اسرائيل بود.

سازي هرگز سرنوشت خود را با سرنوشت جامعه داخل اسرائيل پيوند نداد، و صدمات شهرک

نجا هاي اجتماعي در ايزيادي به دموکراسي در اسرائيل وارد کرده است، وي کمک کرد تا بافت

به مرز نابودي برسد، آدلسون مبال  هنگفتي را به اهدافي اهدا کرد که باعث پيشرفت برنامه و 

در اکثر  .(Haaretz,2021:1)چهره او و نتانياهو شود ولي دموکراسي را در اسرائيل نابود کرد

ارند و هاي مؤثر نظير وزارت مسکن را در اختيار دنشينان وزارت خانههاي اسرائيل شهرککابينه

نمايند ها را با اولويت دريافت ميبا توجه به نفوذي که در کابينه دارند رديف بودجه توسعه شهرک



   53 ......سازي در کرانه باختري با رويكرد تله فضاييتبيين امنيتي شهرک   ____________________

هاي اجتماعي و اقتصادي ساکنان داخل اسرائيل منشأ و ريشه اصلي يکي از نگراني که اين خود

 است.

 تجزيه و تحليل.6

 سازي نوعي تله فضايي. شهرک6-1

نشين تشکيل شده که به اي با تعدادي شهرکباختري بصورت جزيرههاي داخل کرانه شهرک

اند. آژانس يهود اجبار بدون هيچ غرابتي در فرهنگ، نژاد، مليت، قوميت کنار هم جمع شده

شان ها تأمين مسکن و تأمين زندگياي را براي آنها ترسيم کرده و انگيزه آنزندگي تعريف شده

گيزه اعتقادي و ايدئولوژيکي صهيونيستي پا در اين وادي و کسب ثروت است. برخي هم به ان

نشينان در مناطق اشغالي کرانه ها و شهرکاند. در هر صورت حضور اين شهرکاشغالي گذاشته

که باختري خود به عنوان تله فضايي براي جامعه داخل اسرائيل تبديل شده است. بطوري

الملل در طلبانه و نقض مکرر حقوق بينهاي توسعهتجاوزهاي مداوم به حقوق بشر، سياست

نشينان که پيامدهاي مختلفي را سازي ها و کارکرد شهرککرانه باختري نشات گرفته از شهرک

ها گروه اندکي منافع کالني را بر جامعه داخل اسرائيل تحميل کرده، و با استمرار اين سياست

ابعاد داخلي و خارجي و عرصه  هاي متأثر ازنمايند ولي هزينهبصورت رانت تصاحب مي

هايي که از هاي مافيايي با رانتپردازند. در اسرائيل قدرتالمللي آن را جامعه اسرائيل ميبين

قانوني زمين و ان تصرف غيرطرف افراد بانفوذ در جامعه صهيونيستي و کابينه اسرائيل تحت عنو

جمعيت در آنها، در اختيارشان سازي در کرانه باختري و تزريق ساخت و ساز و توسعه شهرک

هاي صنعتي و ساخت و ساز جريان گيرد موجب قدرتمند شدن توان مالي و نفوذ شرکتقرار مي

سازي طي دوره نتايج روند شهرکشود. هاي غربي ميمافيايي در داخل اسرائيل و برخي شرکت

ير خود قرار داده که گذشته چنان عرصه امنيت ملي اسرائيل و جامعه داخل اسرائيل را تحت تاث

ها و هزينه اقدامات و که خسارتاسرائيل را گرفتار يک تله فضايي نموده است بطوري

ها را در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و نظامي در کارکردهاي اين شهرک

ر تعرض نظي ؛پردازندالمللي، جامعه ساکن داخل اسرائيل مياي و بينمنطقه ،عرصه داخلي

نشينان همراه با نشينان به محله شيخ جراح، از طرفي مطالبات و اقدامات روزمره شهرکشهرک
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که از آن به عنوان خشونت و آشوب بوده و سطوح امنيت ملي اين رژيم را متزلزل نموده بطوري

 نشان داده شده است: (5شکل)شود که در ميتله فضايي ياد 
 سازي در داخل اسرائيلاز شهرکتله فضايي متأثر مدل  (:5شكل)

 
 سازيپيامدهاي تله فضايي شهرک .2-6

هاي نظامي و تامين امنيت براي جامعه داخل ها در راستاي سياستشهرک 2000قبل از سال 

نشينان نه تنها سازي و شهرک( شهرک2000 -2020)ساله 20در دوره اسرائيل قابل تعريف بود. 

کننده امنيت اسرائيل نبوده بلکه با رفتارها و اقدامات خود باري ضد امنيتي بر دوش جامعه ينتأم

 متأثرنشينان و پيامدهاي سازي و شهرکداخل اسرائيل شده است. کارکردهاي ضد امنيتي شهرک

از درون از آن در عرصه داخلي، خارجي روز به روز امنيت جامعه داخل اسرائيل را تضعيف و 

(. در 4جدول )نمايديمچون تله فضايي را ايفا و نقشي همفروپاشي و نابودي قرار داده  دچار

 ادامه به برخي از تهديدات در عرصه داخلي و خارجي اين تله فضايي اشاره شده است.
 شهرک ييتله فضا يو خارج يداخل يامدهاي(: پ4جدول)

 سازيپيامدهاي تله فضايي شهرک رديف

 پيامدهاي مادي و معنوي خارجي معنوي داخليپيامدهاي مادي و 

 الملليفشارهاي سياسي و انزواي بين گرايي مذهبيگسترش افراطي 1

 الملليبين کاها جايگاه و حمايت  افزايا نرخ فقر و فالکت 2

 بر عليه اسرائيل هاي سازمان مللصدور قطعنامه گسترش فساد 3
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 همراهي کشورهاي متحد عدم هايافراطت و غصب اراضي توسط سرق 4

 الملليبين هاي و فشار گسترش محکوميت گذاريفرار سرمايه و عدم سرمايه 5

 و فرهنگي تحريم اقتصادي افزايا مهاجرت معکوس 6

 ي بين الملليهامخالفت کاها مهاجرت به اسرائيل 7

 کاها ضريب امنيت ملي و منافع ملي کاها توان اقتصادي ساکنان اسرائيل 8

 از بين رفتن پروژه سازش ي سياسيهاتناگسترش  9

 گسترش چالا روابط با آمريکا و اروپا کاها اعتماد عمومي به سياستمداران 10

 شکل گيري سازمانهاي مردم نهاد برگزاري تظاهرات و اعتصابات 11

 ي حقوق بشري سازمان مللهاسازمانفعال شدن  افزايا بزه کاري و تعداد زندانيان 12

 برگزاري تظاهرات و اعتراضات در کشورها تعطيلي شرکتهاي اقتصادي در مناطق اشغالي 13

 تعرض به مراکز و مقامات اسرائيلي در خارج اقدامات خشن نظير ترور مقامات 14

 الملليپر هزينه بودن حمايت از اسرائيل در عرصه  بين در حمالت موشکي هاشهرکآسيب پذيري  15

 اي آمريکا و اروپايانهخاورمتغيير سياست  جامعه صهيونيستيکاها درآمد  16

 گسترش انتقادات و نگراني کشورها از اسرائيل گسترش فشارهاي عصبي و رواني 17

 هاي اقتصادي ساير کشورهايتمعافلغو  افزايا اقدامات خود سر 18

 توقف مذاکرات سياسي نشينانافزايا مطالبات شهرک 19

 الملليي  بينهادادگاهفعال شدن  هاي اشغاليينسرزمگسترش ناامني در سراسر  20

 عدم ثبات در منطقه هاي کوتاه مدت افراطيينهکابگيري شکل 21

 نشينان در خارجافزايا نفرت از شهرک افزايا نژاد پرستي 22

 صهيونيستيي اجتماعي داخل با جامعه هاجنباارتباط  تبعيض در قوانين داخلي 23

 نشينانسلب تابعيت مضاعف شهرک گيري انتفاضه جديدشکل 24

 اجراي اقدامات تنبيهي افزايا خشونت و آزار 25

 تهيه بانک اطالعاتي ليست سياه مراکز اقتصادي افزايا قدرت شهرک نشينان 26

 عليه اسرائيلي سازمان ملل هاقطعنامهزنده نمودن  عدم اجراي قوانين و گسترش قوانين ديني 27

 الملليي اجتماعي  بينهاجنباافزايا اعتراضات  نشينانزايا اقدامات تروريستي توسط شهرکاف 28

 هاملتافزايا حساسيت به رفتار يهوديان در بين ساير  نشينان در داخلشهرکافزايا نفرت از  29

 اسرائيل توسط دادگاه الههپيگرد قانوني مقامات رژيم  درجه بندي شهروندي بين مهاجران 30

 ها و نشست هاي علمي و دانشگاهييهمکارلغو  ي داخليهابحرانافزايا تظاهرات و  31

 المللي ساختماني حاضر در مناطق اشغاليي  بينهاشرکتتحريم  گراني ارائه خدمات رفاهي و شهري 32

 يهوديان در دنياهاي امنيتي افزايا دغدغه گسترش توليد و توزيع مواد مخدر 33

 کاها وابستگي يهوديان به اسرائيل و هويت اسرائيلي گسترش اقدامات ضد امنيتي 34
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 گيري.نتيجه7

سال  73، توانسته طي هاقدرتهاي خارجي برخي يتحمااسرائيل با استفاده از توان نظامي و 

يي را ايجاد نموده و با مهاجرت دادن يهوديان از هاشهرکگذشته با اشغال مناطق فلسطيني 

ي هاگروهنشينان که از شهرککشورهاي مختلف زمينه استقرار آنها را در اين مناطق فراهم نمايد. 

مهاجرتي با ذهنيتي خاص و متفاوت از ساکنان داخل اسرائيل در سرزمين کرانه باختري ساکن 

، ولي گسترش اندشدهگذاري ين امنيت اسرائيل پايهتأمکه بر اساس رهيافت و راهبرد  اندشده

نموده ترين ويژگي نظام سياسي اسرائيل تبديل ثباتي را به عنوان برجستهبيبه مرور  هاشهرک

ي متعدد در نظام هابحراناست. وضعيت شکننده جغرافياي ژئوپليتيکي سرزمين کرانه باختري، 

 حکومتي و جامعه اسرائيل باعث پيچيدگي اين موضوع شده است.

سال گذشته( باعث  20ميالدي)طي 2000نشين از سال و جمعيت شهرک هاشهرکافزايا تعداد 

نشينان با در کرانه باختري شده است. شهرک هاشهرکتوسعه قلمرو و افزايا فضاي حياتي 

کارکرد مادي و معنوي حضور موثري در ساختار قدرت اسرائيل کسب کرده و وزن ژئوپليتيکي 

المللي اسرائيل نقا اند و به عنوان بازيگر اصلي در عرصه داخلي و بينيدهبخشخود را ارتقاء 

انتخابات اسرائيل منافع خود را بر جامعه داخل  دهي آرا درنمايند، بطوريکه با جهتيمايفا 

ي از مطالبات و اعمدههاي بخا ينههزکنند اين روند موجب شده يماسرائيل تحميل 

ين و تأمرا ساير ساکنان جامعه اسرائيل در عرصه داخلي و خارجي  هاشهرکخواهي زياده

که ميان يهوديان مذهبي و  ايها و اختالفات گستردهپرداخت کنند. از طرفي با وجود شکاف

غربي( )ياشکناز، يهوديان اگرگرا و چپيهوديان سکوالر، يهوديان سياه و سفيد، يهوديان راست

هاي ها و نگرشها، فرهنگها در قالب قوميتشرقي( وجود دارد اين ناهمگوني)يسفاردو 

که با استمرار و  تر منجر شدهيقعمهاي اجتماعي مختلف مذهبي تجلَي پيدا کرده و به شکاف

 امنيتي و سياسيبست  بن افزايا خصومت بين احزاب سياسي 37
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گير براي صلح را از دست داده و عمالً دامن هافرصت، جامعه اسرائيل تمام هاشهرکتوسعه 

. همچنين ساکنان داخل اسرائيل آن اندشدهسازي و نژاد پرستي در داخل خود معضالت شهرک

پردازند يمبينند و هزينه يمين امنيت ملي خود آسيب تأمدر راستاي  هاشهرکاندازه که توسط 

ها در کرانه باختري نيست، و اين حاصل شکست ينيفلسطي هاگروهقابل مقايسه با عملکرد 

ابعاد مادي باشد. يمسازي توسط کابينه اسرائيل در طي دوره گذشته هاي گسترش شهرکياستس

ده که سايه افکنچنان بر امنيت ملي رژيم اسرائيل  هاشهرکاز کارکردي  متأثرو معنوي پيامدهاي 

بينند و ينميل هيچ آينده روشني را در ابعاد اقتصادي و سياسي براي خود ساکنان داخل اسرائ

دهد که هاي موجود نشان مييافتهکنند. يمسازي احساس هاي شهرکياستسخود را قرباني 

 بابه بعد امنيت اسرائيل را در ابعاد مختلف تهديد کرده و  2000سازي از سال پيامدهاي شهرک

نشينان نظير تعرض هاي جديد متاثر از کارکرد شهرکلهبه فراخور مسئ 2021موجود از سال  روند

به مناطق مختلف کرانه، بستر ساز بحران هاي امنيتي در عرصه جهاني عليه رژيم اسرائيل خواهد 

 باشد.سازي ميگرفتار شدن اين رژيم در تله فضايي خود ساخته به نام شهرک بود که مؤيد

 قدرداني.8

 و مادي هايحمايت از نويسندگان لذا ،باشداز رساله دکتري مي مستخرجبا توجه به اينکه مقاله 

 نگارش در که کساني آزاد اسالمي واحد تهران مرکز و همه دانشگاه پژوهشي معاونت معنوي

 . دارند را تشکر کمال اند،افزوده آن غناي بر خود اصالحي و سازنده نظرات با حاضر مقاله
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