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چكيده
با تاسيس رژيم اسرائيل و مهاجرت جمعيت شهرکنشين با گرايشات فکري ،سياسي ،قومي ،نژادي و  ...از
کشورهاي مختلف جهان ،شهرکسازي در مناطق اشغالي کرانه باختري فلسطين شکل گرفت .شهرکنشينان با
کارکرد مادي و معنوي حضور موثري در ساختار قدرت اسرائيل کسب کرده و وزن ژئوپليتيکي خود را ارتقاء
بخشيدهاند و به عنوان بازيگر اصلي در عرصه داخلي و بينالمللي اسرائيل نقا ايفا مينمايند ،رژيم اسرائيل به
شهرکنشينان امکانات مالي ،رفاهي ،تسهيالت ويژه همراه با آزادي عمل فراقانوني عطا نموده است .شهرکنشينان
به مرور کارکردها و مطالباتي داشتند که تحقق آنها تاثير منفي بر امنيت يهوديان ساکن در داخل اسرائيل داشته
است .بطوريکه يهوديان داخل اسرائيل هزينه شهرکها و شهرکنشينان را در عرصه امنيتي ،سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي ،حقوقي و بينالمللي ميپردازند .اين سوال مطرح ميشود که آيا شهرکسازي براي اسرائيل يک تله
فضايي است؟ يافتههاي پژوها نشان ميدهد که کارکرد شهرکسازي از سال  2000به بعد در جهت تامين امنيت
رژيم صهيونيستي نبوده و موجب تضعيف امنيت رژيم اسرائيل شده که در نتيجه ميتوان شهرکسازي را تله
فضايي عنوان نمود .اين پژوها به لحاظ ماهيت کاربردي و مبتني بر روش توصيفي -تحليلي و از طريق گردآوري
اطالعات و بررسي اسناد و مدارک ميباشد.
واژگان کليدي :رژيم اسرائيل ،کرانه باختري ،شهرکسازي ،امنيت ،تله فضايي.

نويسنده عهدهدار مکاتبات

E-mail: dr.m.akhbari@gmail.com
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 .1مقدمه
شهرکسازي توسط رژيم اسرائيل طي  70سال گذشته ،سرمنشاء شکلگيري جغرافيا و فضاي
اشغالگري و تعرض و تسلط به سرزمينهاي مقدس اسالمي و اجراي سياستهاي صهيونيستي
در منطقه غرب آسيا است .از سال  1967م شهرکسازي و اسکان يهوديان در کرانه باختري
مناطق اشغالي با طرحهاي بزرگ شهرکسازي آغاز شد ،رژيم اسرائيل با سياست اشغالگري خود
مناطق مهم ،راهبردي و داراي منابع طبيعي را براي ايجاد شهرکهاي صهيونيستنشين انتخاب
کرده و دست به ساخت و سازهاي گسترده و اسکان يهوديان مهاجر زد و با انتقال مهاجران،
جامعه اسرائيلي از لحاظ فرهنگي تبديل به ناهمگونترين جامعه در سطح جهان شد .جامعهاي
تازه تأسيس از مهاجراني با ويژگيهاي مختلف از  100کشور که با  78زبان و لهجه سخن
ميگويند و از  101قوم و نژاد که هر کدام فرهنگ خاص خود را دارند و همين خود زاينده
مشکالت و چالا هاي اجتماعي و سياسي متعددي است .در حال حاضر موضوعات امنيتي
تأثيرگذار بر امنيت ملي رژيم اسرائيل مرتبط با سياست شهرکسازي در کرانه باختري را ميتوان
دو محور مستقل ذيل بيان نمود:
.1از نگاه مردم فلسطين و گروههاي مقاومت اسالمي فلسطين که کشمکاهاي سياسي و نظامي
مرتبط با شهرکسازي و غصب سرزمين فلسطين را دنبال ميکنند.
.2از نگاه يهوديان ساکن داخل اسرائيل(مناطق  )48که هزينههاي ضدامنيتي کارکردهاي
شهرکسازي و شهرکنشينان در کرانه باختري(مناطق  )67را ميپردازند.
پژوها حاضر به تحليل و تبيين کارکردهاي ضدامنيتي شهرکسازي از نگاه ساکنان داخل
سرزمينهاي اشغالي ميپردازد .شهرکسازي و شهرکنشينان در سرزمينهاي اشغالي فلسطين در
ابتدا تأثير مخرب و ويرانگر فقط بر جامعه فلسطيني داشتند ،ولي استمرار سياست شهرکسازي
و کارکرد شهرکنشينان در طي زمان بر ساختار سياسي ،اجتماعي و امنيتي جامعه داخل اسرائيل
(ساکنان مناطق  )48تأثير مستقيم داشته و اثرات منطقهاي و فرامنطقه اي بر کابينه عبري گذاشته
است .همچنين با قدرتگيري احزاب راستگراي و مذهبي افراطي در سرزمينهاي اشغالي
اثرپذيري اسرائيل از شهرکسازي شتاب فزايندهاي به خود گرفته است.
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از زمان شکلگيري سازمان ملل تاکنون در فضاي بينالمللي ،هيچ موضوعي به اندازه شهرکسازي
در سرزمينهاي اشغالي فلسطين محکومت جهاني و قطعنامه بينالمللي در مجمع عمومي سازمان
ملل و شوراي امنيت صادر نشده است ،اين امر خود موجب تنگتر شدن دامنه فشارها بر مقامات
اين رژيم شده که هزينههاي آن را جامعه داخلي اسرائيل ميپردازد ،از سال  2000ميالدي تاکنون
سرزمين هاي اشغالي دستخوش آسيب ،چالا و تحوالت دامنه دار امنيتي براي ساکنان اسرائيل
شده که کارکردهاي آن در عرصههاي مختلف در حال گسترش ميباشد .لذا اين سؤال مطرح
ميشود که آيا شهرکسازي در کرانه باختري ،براي رژيم اسرائيل تله فضايي است؟
.2روش تحقيق
تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت و هدف کاربردي و با استفاده از روش توصيفي -تحليلي ،اکتشافي
است و اطالعات مورد نياز به روش مطالعه کتابخانهاي ،اسنادي ،تحليل محتوا و بهرهبرداري از
منابع رسمي و رسانههاي داخل سرزمينهاي اشغالي گردآوري شده است.
.3پيشينه تحقيق
با توجه به اينکه فضاي رسانهاي گفتاري و شنيداري و نوشتاري در عرصه بينالملل در اختيار
صهيونيستها ميباشد و سياست شهرکسازي و شهرکنشيني در کرانه باختري با انديشه
صهيونيسم پيوند خورده و نقد کارکرد آنها خط قرمز اسرائيل محسوب ميشود .لذا در عرصه
بينالمللي بدليل ترس از اقدامات رژيم اسرائيل مطالعات و تحقيقهاي انتشار يافته در راستاي
حمايت از شهرکنشيني بوده و کار تحقيقاتي که جنبه انتقادي يا تضعيفکننده سياستهاي
شهرکسازي اسرائيل باشد فقط در برخي رسانههاي محلي و مراکز مطالعات دانشگاهي يافت
مي شود .در داخل ايران نيز بدليل عدم دسترسي به اخبار و اطالعات مستند فقط چندين مقاله در
خصوص نقا يا تأثير شهرکسازي در سرزمينهاي اشغالي به استناد منابع فلسطيني و عربي
منتشر شده که آن هم در راستاي معرفي کارکردهاي شهرکسازي و ميزان قدرت شهرکنشينان
در عرصه قدرت داخلي اسرائيل ميباشد .نظير پاياننامه سيد احمد موسوي بنام" راهبرد
شهرک سازي و تأثير آن بر امنيت پايدار رژيم صهيونيستي" در آن پژوها ضمن بيان روند
شهرکسازي و تبيين چالاهاي رژيم صهيونيستي سعي شده تا در چارچوب نظريات کالسيک
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ژئوپليتيک ،به اين مسئله محوري پرداخته شود که راهبرد شهرکسازي ،چه نقشي در تأمين امنيت
پايدار اسرائيل داشته است؟ اگر چه رژيم اسرائيل ،پس از شکلگيري سياستهاي امنيتي خود
در جهت ايجاد امنيت پايدار از طريق شهرکسازي با ايجاد فضاي حياتي امنيتي باز تعريف کرد
و با اتخاذ سياست مهاجرت اجباري و يهودي سازي در کرانه باختري و قدس شرقي ،به دنبال
توسعه ارضي ،اقتصاد و تغيير بافت جمعيتي اين مناطق است .اما شهرکسازي به دليل محيط
امنيتي رژيم صهيونيستي و عدم توانايي اسراييل در تغيير گسترده ترکيب جمعيتي اين مناطق ،به
گونه اي که اعراب در اقليت قرار گيرند ،منجر به امنيت پايدار اسرائيل نشده است
(.)Mousavi,2014:22

 .4مباني نظري
.4-1شهرکسازي

شهرک هاي يهودي نشين در مناطق اشغالي کرانه باختري فلسطين و ديگر سرزمينهاي اشغالي
عربي ،يکي از سياست هاي اصلي رژيم اسرائيل در حفظ امنيت و تحکيم سلطه صهيونيسم بر
سرزمينهاي اشغالي بوده است(شکل .)1اين سياست ،در پي اجراي برنامه انتقال يهوديان به
فلسطين ،با هدف يهوديسازي اين سرزمين ،از زمان تشکيل اولين کنگره صهيونيستها در سال
 1897ميالدي در دستور کار جنبا صهيونيسم قرار گرفت و در زمان تشکيل رژيم اسرائيل نيز
روند تصاعدي پيدا کرد .در تأييد اين سياست"،گلدا ماير" نخست وزير وقت اسرائيل گفته
است  " :مرزهاي مشخصي براي اسرائيل وجود ندارد و مرز اسرائيل تا جايي است که يهوديان
در آن اقامت دارند"(.)Almessiri,2004: 9
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شكل( :)1نقشه فلسطين اشغالي

بعد از اشغال زمينهاي کرانه باختري فلسطين در جنگ  6روزه سال  1967ميالدي شهرکسازي
و اسکان يهوديان در سرزمينهاي اشغالي کرانه باختري با طرح بزرگ شهرکسازي "ايگال آلون
" آغاز شد( .)Maroof,1995:97رژيم اسرائيل با سياست اشغالگري خود مناطق مهم -راهبردي
و داراي منابع طبيعي قابل توجه(از جمله آب -خاک مرغوب جهت کشاورزي -موقعيت
استراتژيک -دسترسي به دريا و راههاي منطقهاي و نيز داراي مالکهاي مذهبي و  )...را براي
ايجاد شهرک انتخاب نمود و دست به ساخت و سازهاي گسترده و اسکان يهوديان مهاجر زد،
در اين شهرکها از نظر رژيم اسرائيل اشغال قطعي و غيرقابل بازگشت محسوب ميشود.
شهرکسازي در استراتژي هاي اصلي رژيم صهيونيستي از چنان جايگاه مهمي برخوردار است
که عليرغم تالشهاي بينالمللي و حتي آمريکا در دوره اوباما براي توقف توسعه شهرکهاي
اسرائيل ،اين رژيم نه تنها توسعه شهرکها را متوقف نکرده بلکه آن را به عنوان راهبردي براي
استمرار انتقال و اسکان يهوديان جهان به فلسطين ادامه داده و در دوره رياست جمهوري ترامپ
آن را توسعه داد.
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.4-2تله فضايي

تله فضايي1در واقع نوعي تله جغرافيايي است که عملکرد بشر ،آن را ايجاد ميکند و در آن تله
جغرافيايي ،روابط اقتصادي ،اجتماعي و حتي فرهنگي مکرراً تکرار ميشوند که نوعي قفلشدگي
را ايجاد مي کنند ،البته بايد ميان تله فضايي با جبر جغرافيايي تفاوت قائل شد .جبر جغرافيايي
مقولهاي است که از طبيعت به انسان تحميل مي شود که امکان تحرک بشري را بگيرد؛ اما تله
فضايي ،تله انسانساخت است که در ا ثر روابط کژکارکرد اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي
بهوجود ميآيد( .)Athari,2015:1به عبارتي تله فضايي به شرايط جغرافيايي معيني گفته ميشود
که روابط اجتماعي و يا اقتصادي و يا سياسي ويژهاي را بازتوليد ميکند( .)Athari,2016:1آيا
تله فضايي ناشي از ويژگيهاي فضا و مکان است؟ يعني اين ويژگيهاست که دور باطلي را
ايجاد ميکند که فرا رفتن از آن ممکن نيست يا يکسري روابط اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي است که اين تله را ايجاد ميکند؟ بين صاحبنظران در پاسخ به اين پرسا ديدگاههاي
مختلفي وجود دارد .در نظريات مکتب شيکاگو يا نظرات اقتصاد سياسي فضا ،ديدگاهها از گونهاي
است که ممکن است حتي خود فضا را هم در اين قضيه مقصر بداند .برخي نيز عقيده دارند
ويژگيهاي فضا و مکان نيست که تله را ايجاد ميکند؛ بلکه نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي
و مجموعه شرايطي که در علوم سياسي وجود دارد ،آن را دامن زده و موجب شکلگيري تلههاي
فضايي مي شود؛ بنابراين هرچه در آن فضا تغيير ايجاد کنيم و هرچه به پيراستن اين فضا توجه
کنيم ،چون ريشهها و روابط ناسالم برقرار و باقي است ،اين تله فضايي عمل ميکند و مرتب
تشديد ميشود و خارج شدن از آن ،کار بسيار سختي است( .)Sheikhi,2015:1اساساً ميتوان
گفت بحث نابرابري فضا ،منجر به شکلگيري تلههاي فضايي ميشود .نکته بعد اينکه اين تله
فضايي از ديد چه کسي است؟ شايد از نظر مدير دولتي يا شهروند ،سکونتگاههاي غيررسمي
يک تله فضايي است ،اما از نظر کسي که در اين سکونتگاه زندگي ميکند اتفاقا يک تله نيست
و حتي مفر فضايي است که فرد حتي حس کند نسبت به گذشته خود دسترسي به فرصت بيشتري
داشته و وضعيت بسيار مناسبي پيدا کرده است( .)Rusta,2015:1جغرافياي کرانه باختري مملو
1.Spatial Trap
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از تلههاي فضايي با کارکردهاي منطقهاي و جهاني است نظير دره اردن ،منطقه شيخ جراح،
حومه مسجد االقصي ،منطقه قلقيليه ،منطقه الخليل ،نابلس و  ...که با تحريک هر کدام از اين
مناطق گسلهاي بحرانزاي متعددي با زمينههاي قوميتي ،مذهبي ،سياسي ،ژئوپليتيکي شروع به
فوران خواهند کرد.
.4-3چگونه يک موضوع امنيتي ميشود؟

امنيتي ساختن به فرآيندي گفته ميشود که منجر به قرار دادن برخي موضوعات در چارچوب
امنيت ميگردد ،در حالي که قبالً در اين حوزه قرار نداشته است( .)Khani,2004:138کدام ويژگي
سبب ميشود که در روابط بين المللي چيزي به يک موضوع امنيتي مبدل شود؟ پاسخ به اين
سؤال را ميتوان در برداشت نظامي -سياسي از امنيت يافت .در اين چارچوب امنيت به بقا باز
ميگردد .مطابق اين برداشت ،زماني امري به يک موضوع امنيتي مبدل ميشود که همچون
تهديدي اساسي براي يک موجود جلوه کند .سرشت خاص تهديدات امنيتي ،توسل به تدابير
فوقالعاده را براي مهار آنها موجه مي سازد .استناد به امنيت ،کليد مشروعيت بخشيدن به کاربرد
زور است .ولي بطور کليتر راه را باز مي کند تا دولت براي برخورد با تهديدات وجودي و
اساسي ،اعالم بسيج کند ،يا اختيارات ويژه طلب نمايد .از ديرباز نمايندگان دولت با بر زبان
راندن واژه امنيت شرايط اضطراري اعالم کرده و مدعي حق استفاده از تمامي وسايل الزم براي
جلوگيري از بروز تحولي تهديد کننده شدهاند( .)Bozan,2007:46امنيت سياست را به وراي
قواعد جا افتاده بازي ميبرد و موضوع را به صورت نوع ويژهاي از سياست يا به شکل چيزي
فراتر از سياست در ميآورد .پس امنيتيکردن موضوعات را ميتوان نوع حادتري از سياسي کردن
موضوعات دانست .در نظام بينالمللي معاصر برخي موضوعات امنيت که پيا از دولت مطرح
بودهاند ،همچنان فعالند .هنوز هم در بخاهايي از آسياي مرکزي و آفريقا بقاياي بربرهاي
 .1نام محله شيخ جراح از نام طبيب شخصي صالح الدين سردار اسالم گرفته شده که ظاهراً پس از تصرف شهر به دست
مسلمانان در آنجا ساکن شده است .زماني يک باغستان خوش آبوهوا در فاصله کمتر از يک کيلومتري شمال ديوارهاي
باستاني شهر قديم بيتالمقدس بود .اين محله در جنگ سال  1948و تاسيس رژيم جعلي اسرائيل ،توسط نيروهاي اردن
تصرف شد و بر اساس مصوبه سازمان ملل جزو خاک فلسطين در کرانه باختري باقي ماند و فلسطينيها در آن ساکن بودند
و هستند .در حال حاضر محله شيخ جراح در خارج از مرزهاي رژيم سرائيل واقع شده و جامعه جهاني حکم دادگاههاي
اسرائيل را فاقد وجاهت قانوني براي اين سرزمين ميدانند.
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قبيلهنشين وجود دارند .خانوادههاي سلطنتي مانند خاندان سلطنتي کويت و عربستان همچنان
استقالل خود را به عنوان موضوع امنيتي حفظ کردهاند .ارتاهاي خصوصي نيز همچنان استقالل
خود را به عنوان موضوعيت دارند .هنوز مذهب نيز همچنان استعداد تبديل شدن به يک موضع
امنيت نظامي را دارد ولي همانگونه که يوگسالوي سابق و خاورميانه نشان ميدهد مذهب در
جهان نو ،اغلب با اسرائيل جوش خورده است .در روزگار ما جز در مورد کياهاي افراطي
کوچک مذهب هنوز دولت را به عنوان موضوع امنيت نظامي پشت سر نگذاشته است( Bozan,

 .)2007:90همچنين از نتايج امنيتيسازي موضوعات ميتوان به موارد زير اشاره کرد؛ اول آنکه
امنيتي ساختن يک گزينه سياسي است ،دوم آنکه امنيت پديدهاي قابل کشف نميباشد؛ بلکه
ساخته مي شود ،سوم آنکه امنيتي ساختن حاکي از نوعي ضرورت يا انتخاب جهت دار جهت
حل مسئله مي باشد؛ چهارم آنکه امنيتي ساختن با مفهوم امنيت ايجابي متفاوت است .امنيتي
ساختن بر خارج کردن يک موضوع از دستور کار طبيعي و عادي به دستور کار فوقالعاده و
اضطراري که استفاده از وسايل و ابزار غيرمعقول را موجه ميسازد ،داللت دارد .در حالي که
امنيت ايجابي بر ارتقاء امنيت و بهبود امنيتي مرجع امنيت داللت دارد؛ پنجم آنکه امنيتي ساختن
داراي بار منفي و امنيت ايجابي داراي بار مثبت ميباشد .ششم آنکه امنيتي ساختن در حوزه
سياسي -داخلي تعريف ميگردد و استفاده از زور را از عرصه بينالمللي به عرصه داخلي نيز
ميکشاند( .)Buzan,1998:30-29بر اين اساس موضوعات مختلفي در منطقه غرب آسيا ميتواند
بعد امنيتي پيدا کنند ،که نظم امنيتي و شکلگيري سازوکارهايي جهت مديريت بحرانها و
مقابله با تهديدات داخلي و خارجي ،همواره از مهمترين چالاها در مجموعه امنيتي غرب
آسيا بوده است( .)Jokar,2020:149از طرفي بر اساس نظريه گريز ،پيدايا سلطه در روابط مرکز
– پيرامون و کوشا اعضاء/اجزا/کشورهاي مرکزي براي تحميل خواستها به پيرامون،
سرآغاز گسست به شمار ميآيد .دو اصل گسترش و گسست و پايداري به ويژگيهاي
وجودي يک سيستم در چارچوب ساختارها و ائتالفهاي منطقهاي اشاره دارد .بر پايه اصل
گسترش و گسست ،توسعه و افزايا کيفي و کمي يک سيستم منطقهاي ،ذاتاً موارد واگرا و
گسست را نيز در آن توليد ميکند()Qara Beigi,2018:187
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.5يافتههاي تحقيق
.5-1استراتژي اسرائيل از آغاز شهرکسازي

شهرک سازي در انحاي مختلف در کرانه باختري فلسطين با جوهر استراتژي شهرکسازي
صهيونيستي منسجم و همراه گرديده است موردي که هاگانا (سازمان اطالعات و امنيت يهوديان
قبل از تأسيس اسرائيل) از سال  1943بر آن تاکيد داشت و ميگفت " :شهرکسازي فقط يک
هدف نيست بلکه وسيلهاي براي تسلط سياسي بر کشور فلسطين است"(.)Millshtein,1981:65

همچنين در نامه ديويد بن گوريون به فرزندش در سال ( )1938اشاره شده که "تأسيس کشور
در بخشي از فلسطين هدف نهايي صهيونيسم نيست بلکه وسيلهاي براي رسيدن به هدف بزرگ
است( .)Al-Khalidi,2000:52يا اين جمله "گلدا ماير " نخست وزير اسرائيل که گفته است" :
مرزهاي مشخصي براي اسرائيل وجود ندارد و مرز اسرائيل تا جايي است که يهوديان در آن
اقامت دارند.
رژيم اسرائيل از زمان اولين اشغال ،با اتخاذ سلسلهاي از تصميمات و مقررات ،اشغال را مشروع
و قانوني جلوه داد .هدف تمام توافقنامهها و تصميمات وضع قوانين مستبدانه بر کرانه باختري
و آماده کردن زمينه تسلط و استيالء بر مساحت وسيعي از اراضي اين منطقه و ايجاد شهرکها

بر آن بود(.)Jaris,2002:453
يکي ديگر از مأموريتهاي امنيتي شهرکها ،هدايت و انجام عملياتهاي مستمر رخنه و نفوذ
در سرزمينهاي دولتهاي عربي همجوار اسرائيل براي سرکوبي گروههاي مبارزي بود که از
دهه پنجاه با هدف ضربه زدن به منافع امنيتي اسرائيل تشکيل شده بودند()Bastami,1997:198

که شهرکها به مثابه قلعههاي مستحکمي براي مرزهاي اسرائيل تلقي ميشد و ميتوانست خط
دفاعي را در برابر حمله ناگهاني دشمن ايجاد کند( .)Maroof, 1995:117به گونهاي که در صورت
بروز يک جنگ تن به تن و طوالني با اعراب ساکن سرزمينهاي اشغالي ،شهروندان يهودي
بتوانند نقا مؤثري در حمايت از نيروهاي اشغالگر و سرکوب اعراب منطقه ايفا
نمايند( .)Maroof,1995:97به همين دليل منطقه کرانه باختري(يهودا و سامريه) به  3منطقه تقسيم
شد تا حوزه تحت کنترل فلسطينيها و اسرائيليها تحت عنوان مناطق  A, B, Cمشخص گردد.
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با اين حال رژيم اسرائيل در طي  73سال گذشته با غصب زمينهاي کرانه باختري اقدام به
شهرکسازي در کرانه باختري نمود(شکل )2بطوريکه با تعدد ايجاد شهرک مناطق مسکوني
سرزمين کرانه باختري تبديل به جزيرههاي جدا از هم شد.
شکل( :)2مکان جغرافيايي و پراکندگي شهرکها در کرانه باختري

 .2-5مهاجرت يهوديان و جمعيت شهرکنشينان

ظهور جنبا نازيسم در آلمان و شکلگيري جنگ جهاني اول و وجود بحرانهاي اقتصادي در
اروپا بر مهاجرت گسترده يهوديان به فلسطين تأثير زيادي داشت .انتقال يهوديان به سرزمين
فلسطين توسط آژانس يهود اسرائيل صورت ميگرفت .دستههاي مهاجر يهودي تأثير مستقيمي
در تغيير اجباري بافت جمعيت فلسطين داشتند( .)Al-Suhaili,2007:103شکل( )3روند
مهاجرت يهوديان به فلسطين را طي  30سال گذشته نشان ميدهد.
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شكل( :)3نمودار تعداد يهوديان مهاجر به اسرائيل طي دوره ()1990 -2020

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

يهوديان مهاجر از مليتهاي مختلف(اروپايي ،آمريکايي ،آفريقايي و آسيايي) از  100کشور و
 101قوم و نژاد که با  78لهجه و زبان صحبت ميکنند و داراي فرهنگهاي مختلف از جوامع
گوناگون هستند .در طي چند سال اخير آژانس يهود و مقامات رژيم اسرائيل براي تشويق
شهرکنشيني در سرزمينهاي اشغالي و کرانه باختري سعي کردهاند با توسل به حمالت
تروريستي تکفيري ها در کشورهاي مختلف اروپايي نظير فرانسه و اوکراين و نيز هر نوع ناامني
جاني و مالي ديگري در هر گوشه از جهان يهوديان را تشويق به مهاجرت به سرزمينهاي اشغالي
کنند و به همين منظور منابع مالي عظيمي در فرانسه ،کشوري که بيشترين جمعيت يهودي را در
خود جاي داده ،اختصاص دادند .اين اقدامات با برخي موفقيتها توأم بوده بطوريکه مهاجرت
به سرزمينهاي اشغالي از  2000نفر در سال  2012به  8000نفر در سال  2015رسيد( Domb,

 )2016:1که در نتيجه روند مهاجرت به اسرائيل با رشد نسبي همراه شد .از زمان به قدرت
رسيدن بنيامين نتانياهو و حزب ليکود در سال  2009نيز بيا از  10هزار واحد مسکوني در
شهرکها ايجاد شده ،بطوريکه شهرکسازيها بيا از دو برابر رشد داشته است و جمعيت
شهرکنشينان بر اساس آخرين آمارها به  670هزار نفر رسيده است .بر اساس آمارهاي سازمان
مرکزي آمار اسرائيل در دوره نخست وزيري نتانياهو ،جمعيت شهرکهاي کرانه باختري 70
درصد افزايا يافته است(جدول )1که اين آمارها رشد  6.5درصدي در هر سال را نشان ميدهد.
اين در حالي است که جمعيت ساکن اسرائيل در طول اين سالها  13درصد افزايا يافته است
که نشانگر رشد تنها  1.8درصدي در هر سال است .يعني نرخ رشد ساکنان شهرکهاي کرانه
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باختري در طول دوره نخست وزيري نتانياهو  4برابر نرخ رشد طبيعي جمعيت اسرائيل بوده
است و از سوي ديگر ،نرخ رشد جمعيت شهرکنشينان صهيونيست دو برابر نرخ رشد فلسطينيان
بوده است( .)Aharonot,2015:1از طرفي موضوع مهاجرت معکوس يکي از مهمترين چالاها
با منشأ ناامني است که اسرائيل با آن مواجه است ،زيرا فضاهاي بدون امنيت انسانگريز و
سرمايهگريز هستند .هر فضايي که ناامني در آن شکل گيرد ساکنان آن به فضاهاي امن حرکت
خواهند کرد .يعني ساکنان فضاهاي ناامن در جستجوي امنيت جاني و مالي خود به فضاهاي امن
حرکت ميکنند) .(Romina,2020:46اين رژيم تالش فراواني براي حل اين معضل بکار بسته
است اما روند جمعيتي فلسطين همه آنها را ناکام گذاشته و بر آن پيروز شده است .اسرائيل
براي حل اين بحران ،دست به مهاجرت يهوديان آفريقايي به اسرائيل زد اما با اين اقدام در
بحراني بزرگتر گرفتار شد ،با انتقال افريقاييهاي مهاجر ،آشوب داخليهاي در اسرائيل گسترش
يافت بطوريکه تلآويو از حل و فصل آن ناکام و ناتوان مانده است(.)Al-Amour,2019: 1
جدول ( :)1تعداد جمعيت شهرکنشين در کرانه باختري رود اردن
تاريخ

جمعيت شهرک نشين

منطقه

سال 2008

 260هزار

کرانه باختري

سال 2019

 442هزار

کرانه باختري

سال 2019

 229هزار

قدس شرقي

مالحظه
افزايا  70درصدي جمعيت شهرک نشينان
صهيونيست در دوره نخست وزيري نتانياهو

(ماخذ:آمار برگرفته از سازمان مرکزي آمار اسرائيل)

 .5-3اهداف و سياستهاي شهرکسازي و مهاجرت يهوديان به کرانه باختري

صهيونيستها طي يک قرن گذشته تالش نمودهاند سياستهاي اشغالگري خود را به اشکال
مختلف در جغرافياي سرزميني فلسطين دنبال نمايند ،تا اهداف ترسيمي از زمان کنگره اول
صهيونيسم در سال  1897را عملي کنند ،اين راهبرد تعيين شده تا سال  2020بصورت ايستگاهي
دنبال شده که در زير به آن اشاره شده است.
.5-3-1از اولين کنگره صهيونيسم تا شروع انتفاضه دوم ()1897 -2000


آزادسازي زمينهاي به اصطالح توراتي(با توجه به آموزههاي انحرافي و تحريفشده کتاب
مقدس)
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نفوذ بيشتر به سرزمينهاي فلسطينيها



ايجاد پايگاههاي قدرتمندي براي ستاد فرماندهي يهوديان



رخنه در يکپارچگي جغرافيايي منطقه



تصرف نقاط حساس نظامي و زمينهاي حاصلخيز



تبليغات و تشويق ساير يهوديان به مهاجرت به فلسطين و جذب کمکهاي يهوديان سراسر
جهان


مجبور کردن فلسطينيها به مهاجرت و آوارگي فلسطينيها



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



تغيير بافت جمعيتي مناطق کرانه باختري



اشرافيت و دسترسي به منابع آب مناطق کرانه باختري

.5-3-2دهه اول سال 2000


يهوديسازي بيت المقدس



تزريق تسهيالت رفاهي به شهرکنشينان جهت تصرف ساير مناطق کرانه باختري



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



از بين بردن يکپارچگي سرزميني و اجتماعي فلسطينيها در کرانه باختري



شهرک سازي در مواضع حياتي و استراتژيک مانند ارتفاعات ،تپهها و مناطق کوهپايهها

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


اشغال مناطق استراتژيک کرانه باختري



قطع راه ارتباطي شهرهاي فلسطيني و تصرف زمينهاي مرغوب



تنبيه و مجازات فلسطينيها



گسترش ترتيبات امنيتي



محاصره کامل کرانه باختري و الحاق کرانه باختري به ديگر بخاهاي اسرائيل
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جريان راستگراي مذهبي به نخست وزيري نتانياهو تمامي سياستهاي ترسيمي در خصوص
شهرکسازيها را عملياتي نمودهاند ،بطوريکه نتانياهو اخيراً اعالم کرد که در صورت پيروزي
در انتخابات آينده حاکميت اسرائيل بر بخشي از منطقه کرانه غربي رود اردن و شمال بحرالميت
را به رسميت خواهد شناخت( .)Al- shargh al –owsat,2019:1نتانياهو همچنين اعالم کرد
تصميم تاريخي آمريکا(معامله قرن) در باره شهرکسازي براي نخستين بار به اسرائيل فرصت
مي دهد تا مرز شرقي کرانه باختري فلسطين اشغالي مشخصاً منطقه غور اردن را به خود ملحق
کند ( .)Haaretz,2019:1اين مناطق در حال حاضر عموماً در کنترل نظامي اسرائيل است و در
زمره مناطقي است که به لحاظ عرف بينالمللي ،پس از جنگ « ،1967اشغالي» محسوب ميشود
و حدود  65هزار فلسطيني و  11هزار تن از شهرکنشينان يهودي در اين مناطق زندگي ميکنند.
با روند مطرح شده اسرائيل ديگر نميتواند ادعا کند که يک دمکراسي يهودي است .با طرح
ترامپ حتي گروه ليبرال آمريکاييها براي صلح هم اعالم مخالفت کردهاند .حمايت تمام قد
ترامپ از نتانياهو نه تنها ارزشي براي منافع ملي آمريکا ندارد بلکه بر عکس به ضرر اين منافع
تمام خواهد شد ،ضمن آن که درون جامعه آمريکا بر سر اين حمايتها تفرقه خواهد انداخت
(.)Friedman,2019:1

 .5-4کارکردهاي ضدامنيتي و هزينههاي نظامي شهرکنشينان

رفتار و اقدامات ضدامنيتي شهرکنشينان(جدول  )2از سال  2000ميالدي هزينههاي فراواني را
بر جامعه داخل سرزمينهاي اشغالي(مناطق  )48تحميل نموده است.
جدول( :)2برخي از کارکردهاي ضد امنيتي شهرکنشينان در کرانه باختري
کارکردهاي ضدامنيتي شهرک نشينان
مسموم کردن آب فلسطينيها

مخالفت با آتا بس

آزاد کردن زندانيان از زندان

زير گرفتن کودکان فلسطيني با خودرو

گسترش جنايات سازمانيافته

درگيري با ارتا و پليس

آتا زدن خانه و خودرو فلسطينيها

تظاهرات عليه نتانياهو

زير پا گذاشتن دستورالعملهاي نظامي

جنايت جنگي تخريب خانه فلسطينيها

ساقط کردن کابينه

کشت مواد مخدر

نقض قوانين داخلي اسرائيل

ترويج افراطيگرايي

بهرهمندي از قوانين خاص
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از بعد نظامي -شهرکها در البه الي مناطق فلسطيني نشين کرانه باختري ساخته شدهاند ،زندگي
در آن براي شهرکنشينان از ابتدا همراه با مخاطرات امنيتي بوده ،به همين منظور از سال 1948
بعد از جنگ اعراب و اسرائيل ،واحدي بنام فرماندهي جبهه مرکزي در ارتا اسرائيل شکل
گرفت که با گذشت بيا از  70سال در حال حاضر اين فرماندهي يکي از سه فرماندهي اصلي
در ارتا اسرائيل به شمار ميرود(شکل )4که حوزه مأموريت آن جغرافياي حدود يک سوم
رژيم اسرائيل و کل کرانه باختري(منطقه يهوديه و سامريه) را پوشا ميدهد .از ابتداي انتفاضه
اول در سال  ، 1986اين فرماندهي در کرانه باختري با تمرکز بر اقدامات امنيتي و فعاليتهاي
نظامي مأموريت خود را دنبال مينمايد( .)Idf.il,2020:1ساختار فرماندهي جبهه مرکزي شامل
فرماندهي  7لشکر منطقه اي؛ چترباز ،زرهي ،مکانيزه :مناشه ،سامره ،افرايم ،بنيامين ،اتزيون ،يهوديه
و تيپ دره و  3تيپ پياده و مکانيزه و همچنين  5تيپ ذخيره که تحت فرماندهي آن ميباشند.
استعداد نيروي انساني فرماندهي جبهه مرکزي قريب به  20الي  25هزار نفر ميباشد که بخا
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
را نداشته باشد ،از طرفي بحران نيروي انساني در ارتا و وجود شکافهاي بزرگي در داخل
ارتا از جمله شکاف ميان نيروي انساني و مأموريتهايي که به آنها محول ميشود ،موجب
اثرگذاري بر توانايي ارتا در اجراي مأموريتهايا شده است( .)Brick,2018:1به عبارتي
هزينه اي که ساکنان داخل اسرائيل از دوره گذشته براي تأمين امنيت شهرکها و شهرکنشينان
در حال پرداخت آن هستند.
شكل( :)4نمودار گسترش ارتش اسرائيل

(ماخذ :برگرفته از وبگاه ستاد ارتش اسرائيل)
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از طرفي در مناطق کرانه باختري حمل سالح براي شهرکنشينان آزاد است و هر شهرکنشين
که دوره نظامي مقدماتي را گذرانده باشد ،ميتواند مجوزهاي الزم براي در اختيار داشتن سالح
را کسب کند .در حال حاضر عالوه بر افراد نظامي حدود  150هزار شهرکنشين داراي سالح و
مجوز حمل آن هستند ،اخيراً با اصالح قانون حمل سالح بيا از  40هزار نفر ديگر نيز ميتوانند
به سادگي سالح حمل کنند .سياست جديد حمل سالح توسط شهرکنشينان باعث ميشود
جوانان اسرائيلي براي پيوستن به گروههاي شبهنظامي و تروريستي معروف به "يهوديان تپه"
تمايل بيشتري پيدا کنند( .)Ardan,2018:1با توجه به بار ضدامنيتي اين گروهها در داخل اسرائيل،
سرويس امنيت داخل اسرائيل(شاباک) جهت کنترل گروههاي يهودي افراطي در ساختار سازماني
خود واحد جديدي ايجاد نموده است .همچنين عالوه بر پاسگاههاي متعددي که ارتا در کرانه
باختري احداث کرده ،خود شهرکنشينان با تهيه ادوات و تجهيزات نظامي قريب به  70پاسگاه
غيرقانوني راهاندازي کردهاند ،کابينه رژيم اسرائيل در حمايت از شهرکنشينان بدنبال قانوني
کردن اين پاسگاهها ميباشد .در اين راستا اليحهاي را در پارلمان مطرح کرده که اجازه ميدهد
 70پاسگاه در کرانه باختري ظرف مدت دو سال قانوني و رسمي شده و مجوز دريافت کنند
( .)Jpost ,2021:1با قانوني شدن اين پاسگاهها يعني شهرکنشينان  70پادگان تسليحات خارج
از سازمان ارتا در اختيار خواهند داشت.
.5-4تجارت پرسود براي شرکتهاي غربي و محكوميت بينالمللي اسرائيل

در بحث ژئوپليتيک و ژئواکونوميک مرتبط با تله فضايي اين دولتها هستند که سياستهاي
ژئواکونومي را رهبري و اداره ميکنند و اين تدبير ممکن است يکطرفه يا به صورت دو جانبه
و با استفاده از مهرههاي کليدي شرکت هاي تجارتي انجام گيرد ،به اين معني که تدبير عملياتي
و راهنمايي کلي را شرکتها انجام دهند و دولت نقا مجري را بازي کند .ژئواکونومي محصول
دولتها و شرکتهاي بزرگ تجاري با استراتژيهاي جهاني است .در حالي که اين خصيصه در
ژئوپليتيک نيست .هدف اصلي ژئواکونومي کنترل سرزمين و دستيابي به قدرت فيزيکي نيست
بلکه دست يافتن به استيالي تکنولوژي و بازرگاني است( .)Ezzati,2001:110به همين منظور
برخي از شرکتهاي اقتصادي بينالمللي صهيونيستي ثبت شده در اروپا و آمريکا با مشارکت در
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سياستهاي توسعهطلبانه شهرک ها در کرانه باختري فعاليت اقتصادي خود را توسعه داده و از
فضاي آزاد و رانت ايجاد شده توسط رژيم اسرائيل در مناطق اشغالي به نفع خود بهره ميبرند.
شهرکها با در اختيار داشتن زمينهاي حاصلخيز با موقعيت مناسب براي کشاورزي و صنعتي
در کرانه باختري ،با سرمايهگذاري و همکاري شرکتهاي بزرگ اروپايي و آمريکايي در حوزه
سرمايهگذاري ،حمل و نقل ،بانک ،ساختمانهاي صنعتي ،انرژيهاي تجديدپذير ،ارتباطات،
بازرگاني ،فروشگاههاي زنجيرهاي و  ...اقدام به توليد محصوالت کشاورزي و صنعتي در اين
مناطق اشغالي نموده و با صادرات محصوالت به کشورهاي اروپايي و آمريکايي به مرور در
بازارهاي جهاني نفوذ پيدا کردهاند .منابع درآمد شهرکهاي يهودينشين در مناطق اشغالي،
توليدات صنعتي است که هم در داخل اسراييل به مصرف ميرسند و هم صادر ميشوند .توليدات
اين مناطق شامل محصوالت پالستيکي ،قطعات فلزي ،توليدات نساجي ،انواع فرش و زيرانداز،
محصوالت آرايشي ،کاالهاي تزئيني ،مواد غذايي و مشروبات الکلي ميباشد .اهميت اين صادرات
چنان زياد است که پمپئو اولين وزير امور خارجه بود که به طور رسمي از يک شهرک در کرانه
باختري بازديد کرد .وي با حضور در شهرک بساگوت1از کارخانه شراب سازي  Psagotديدار
کرد و در کتاب مهمان شراب کارخانه نوشت ":ممکن است من آخرين وزير امور خارجه نباشم
که به اين سرزمين زيبا سفر ميکند".و همچنين اعالم کرد" :کاالهاي اسرائيلي از شهرکهاي
يهودي در يهوديه و سامره از اين پس به عنوان کاالهاي ساخته شده در اسرائيل اعالم خواهد
شد"( .)kohn,2021:1شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سال  2016قطعنامهاي را تصويب کرد
که براساس آن ،ليستي از شرکتهاي اسرائيلي و بينالمللي که در شهرکهاي کرانه باختري،
اورشليم شرقي و ارتفاعات جوالن فعاليت ميکنند .پيانويس قطعنامه شامل غيرقانوني بودن
شهرکها ي کرانه باختري و محکوميت آنها است ،و از کشورهاي جهان ميخواهد که از ارائه
هرگونه کمک به اين شهرکها جلوگيري کنند ،ضمن اينکه به شرکتها در مورد سرمايهگذاري
 .1شراب بساگوت برند مشهور مراکز نشست هاي بينالمللي ،اقامتي و هتلهاي گران قيمت غربي و برنده جايزه آژانسها و
تورهاي بينالمللي اروپايي و آمريکايي است .خانواده فاليک فلوريدا ،صاحبان فروشگاههاي مختلف Duty Free
 ،Americasيک سرمايه گذار عمده در شراب سازي هستند .تحقيقات آسوشيتدپرس سال گذشته نشان داد که اين خانواده
طي يک دهه گذشته حداقل  5/6ميليون دالر به شهرکها در کرانه باختري کمک کرده است.
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در آنها هشدار ميدهند( .)Landau,2020:1شوراي حقوق بشر سازمان ملل ليست نام بيا از
 130شرکت اسرائيلي و  60شرکت بينالمللي را ذکر کرده که در پروژههاي شهرکهاي
يهودينشين سرمايهگذاري کردهاند ،البته طبق قوانين بينالمللي ،شهرکها ،فاقد مشروعيت قانوني
هستند و فعاليت در اين شهرکها به عنوان هم دستي در جنايتهاي جنگي محسوب ميشود
(.)Musa,2019:1

.5-6نابرابري و تبعيض و خشونت

طي سنوات گذشته کابينه اسرائيل با ارائه تسهيالت و امتيازات ويژه به شهرکنشينان ،تالش
نموده مشوقهايي براي جذب يهوديان ساير کشورها ارائه کرده و همچنين ساکنان داخل اسرائيلي
را براي انتقال به شهرکها تحريک و ترغيب نمايند .تا طرح توسعه شهرکها و پروژههاي سياسي
استمرار يابد .برخي از تسهيالت و امتيازات ويژه که از سوي کابينه اسرائيل براي مهاجران و
شهرک نشينان ارائه ميشود( )btselem.org,2010:37عبارتنداز:
.5-6-1مسكن

براي تعداد  90شهرک "مناطق اولويت ملي" حدود  69درصد از هزينههاي خريد زمين در اين
شهرکها توسط کابينه اسرائيل يارانه ميگيرد و هزينههاي توسعه زيرساختها مربوط به ساخت
واحد جديد در اين شهرکها رايگان است .کمکهاي مالي کابينه تا  97،000شيکل(25،000
دالر) نيز براي خريداران خانه در اين جوامع در دسترس بوده و مزاياي ديگر شامل شرايط وام
مسکن ترجيحي و خدمات يارانهاي

است.

.5-6-2آموزش

مدارس شهرکها نسبت به مدارس داخل اسرائيل ميزان بودجه باالتري دريافت ميکنند .معلمان
شهرکسازي نسبت به کساني که در داخل اسرائيل کار ميکنند حقوق باالتري دريافت ميکنند.
آموزش رايگان در شهرکها از  3سالگي آغاز ميشود اين در حالي است که در داخل اسرائيل
از  4سالگي آغاز ميشود .هزينههاي حمل و نقل و آزمايشگاه دانشجويي براي فرزندان مهاجر
همراه با يارانه ميباشد و همچنين جوانان مهاجر در مراحل تصميمگيري بورس دانشگاهي در
اولويت قرار

دارند.
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.5-6-3تجارت

اسرائيل تقريباً  13منطقه صنعتي در شهرک هاي کرانه باختري ايجاد کرده است .ساختمان اين
مناطق به شدت توسط کابينه يارانه ميگيرند .هزينههاي ليزينگ زمين در اين مناطق به شدت
يارانهاي است و به مشاغل شهرکها دسترسي ترجيحي به کمکهاي تحقيقاتي ،کمک به استخدام
و معافيت ماليات بر درآمد داده ميشود .شيوههاي تجارت و کار در مناطق صنعتي حل و فصل
تقريباً کنترل نشده است و سوء استفاده از حقوق کارگران فلسطيني از جمله انکار مزايا و کمبود
هزينهها روشي متداول

است(.)whoprofits.org,2018:1

.5-6-4رژيمهاي حقوقي جداگانه

اگرچه فلسطينيها و شهرک نشينان مستقر در کرانه باختري در يک منطقه جغرافيايي زندگي
ميکنند ،اما آنها تحت سيستمهاي حقوقي جداگانه و نابرابر زندگي ميکنند .يک شهرکنشين
اسرائيلي ،از کليه حقوقي که در قوانين مدني و جزايي اسرائيل برخوردار ميشود ،ولي
همسايههاي فلسطيني آنها تابع قانون نظامي اسرائيل است( .)badil.org,2017:1برخي از اين
تفاوتها و اختالفات بين اين دو سيستم عبارتنداز:


شهرکنشين متهم و مجرم دستگير شده در کرانه باختري بايد ظرف  24ساعت به قاضي معرفي
شود .يک فلسطيني که در کرانه باختري دستگير شده را ميتواند حداکثر تا  8روز بدون حضور
در دادگاه نگه داشت .مدت بازداشت شهرکنشينان ميتوانند براي مدت زمان تا  15روز و در
کل  30روز تمديد شود .ولي مدت بازداشت يک فلسطيني ميتواند به مدت  30روز و در کل
تا  90روز تمديد شود .به شهرکنشينان بايد دسترسي فوري به مشاور حقوقي ارائه شود .ولي
فلسطينيها را ميتوانند تا  90روز از مشاوره حقوقي محروم



نمايند.

محدوديتهاي تبعيض آميز :طبق اعالم دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل ،از سپتامبر
 2012حداقل  542مانع براي تردد فلسطينها در کرانه باختري وجود داشته که شامل موانع جاده،
دروازهها ،پاسگاهها ،جادههاي تفکيک شده و ساير موانع است(.)Ochaopt.org,2012:1



دسترسي نابرابر به آب :رهبران صهيونيستي همواره سعي کردهاند با برقراري ارتباط مستقيم ميان
مشکالت آبي و مسائل امنيتي سرزمينهاي اشغالي ،وابستگي عميقي بين امنيت ملي و منابع آبي
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در نزد اذهان مردمي در اسرائيل ايجاد کنند( .)Valigholizadeh,2019:87به همين منظور اسرائيل
تمام منابع آب در کرانه باختري را کنترل ميکند و تصميم ميگيرد که چه مقدار آب به فلسطينيها
داده شود .به عنوان مثال  9000شهرکنشين در دره اردن به تنهايي تا يک چهارم از کل آب
مصرف شده فلسطينيها در کرانه باختري را مصرف ميکنند(.)Hrw.org,2010:1


محدوديت در ساختمانسازي و رشد اجتماع :از بيا از  150انجمن فلسطيني در منطقه  Cکرانه
باختري ،فقط  18طرح برنامهريزي شهري دارند که از اين تعداد فقط  2مورد با ورود ساکنان
محلي تهيه شده است .تمام اين طرحهاي برنامهريزي ساخت و ساز را فقط در چند منطقه
محدود ميکنند ،ساخت و ساز و يا نوسازي غيرقانوني است.



خشونت آزار دهنده  :در کشورها معموالً قدرت يابي احزاب راستگراي افراطي همراه با افزايا
پايگاه اجتماعي و قدرت سياسي ،بستر تشويق و تحريک شهروندان به اعمال خشونت را فراهم
ميکند) .(Romina,2020:40با توجه به اينکه شهرکنشينان اکثراً جزو احزاب افراطي راستگرا
هستند لذا تعداد حمالت خشونت آميز به فلسطينيها و امالک آنها توسط شهرکنشينان به ميزان
قابل توجهي افزايا يافته است .اين اقدامات شامل خرابکاري ،سرقت اموال ،دسترسي مسدود
شده به زمين ،تخريب محصوالت زراعي ،سوزاندن مزارع ،قطع درختان زيتون ،کشتن دام و
حمله است(.)Ochaopt.org,2011:1

.5-7اعتراف صهيونيستها به نابودي اسرائيل

نابودي رژيم صهيونيستي موضوعي است که در حال حاضر مقامات صهيونيستي به آن اذعان
دارند و در کنفرانسها و جلسات داخلي به آن اشاره ميکنند .هزينههاي امنيتي و نظامي اسرائيل
متأثر از شهرک ها چنان زياد است که وزير دارايي اسرائيل مخالفت خود را با انضمام شهرکها
در مناطق اشغالي به اسرائيل اعالم کرد و گفت" :در صورت اجراي اين تصميم امنيت اسرائيل
را نمي توانيم تأمين کنيم ،اقدامات يک جانبه در اسراييل ،صهيونيسم و رژيم کنوني را نابود
خواهد کرد و اين پاياني براي صهيونيسم خواهد بود( .)Lapid,2014:1بر اساس نظرسنجي يک
سازمان صهيونيستي به نام "موزه اراضي کتاب مقدس در قدس" که در آستانه سالروز "تخريب
معبد موهوم" صورت گرفت ،نسبت به نابودي کامل اسرائيل ابراز نگراني کردند .اين نظرسنجي
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را در ميان  500يهودي  18الي  65ساله برگزار کرد که نتايج آن نشان داد تقريباً  42درصد
صهيونيستها نسبت به نابودي کامل اسرائيل نگران و  10درصد به شدت نگران هستند
( .)Channel 7,2015:1هم چنين بدليل گسترش فقر در اسرائيل حدود سه ميليون و  200هزار
نفر در اسرائيل در فقر بسر مي برند که بيا از يک ميليون تن از آنان کودک هستند در مجموع
از هشت ميليون و  500هزار نفر ساکنان سرزمينهاي اشغالي حدود يک چهارم آنان از مشکالت
اقتصادي رنج ميبرند و بر اساس شاخصهاي مختلف زندگي زير خط فقر قرار دارند
( .)Aharonot,2018:1در حاليکه شهرکنشينان از وفور نعمت و تسهيالت برخوردارند .ساکنان
اسرائيل اين تبعيض را روزمره مشاهده ميکنند که بسترساز بحران نفوذ در اسرائيل است ،در
بحران نفوذ غالباً گروههاي محروم جامعه دست به اغتشاش و تظاهرات خشونتآميز ميزنند،
خشونتهاي شهري ممکن است به شکل سازمانيافته ،مثل اعتصابات کارگري ،تظاهرات
ضددولتي ،ترور و خرابکاري بروز کند .در چنين حالتي گروههاي فروملي از جمله گروههاي
قومي ،مذهبي ،زباني يا نژادي که تعلقات ملي و پيوندها را با دولت مرکزي سست ميبينند،
فرآيند واگرايانهاي را در پيا گرفته که ممکن است به استحاله ملي و تجزيهطلبي نيز منجر گردد
( .)Baghbani,2020:97به اذعان اسرائيليها ،جامعه داخلي اسرائيلي ميان موافقان و مخالفان
نتانياهو دچار شکاف و چند پارگي شده است و اين رژيم با گامهاي بزرگي به سوي جنگ
داخلي حرکت ميکند( .)Haaretz,2020:1از ديد روزنامه هارتص مأموريت اصلي شلدون
آدلسون(سرمايهدار بزرگ صهيونيست) در کنگره جهاني يهوديان ،آوردن يهوديان دياسپورا به
اسرائيل بود .وي معتقد بود که تورات نميگويد اسرائيل بايد دموکراتيک باشد" .او با توسعه
شهرک سازي هرگز سرنوشت خود را با سرنوشت جامعه داخل اسرائيل پيوند نداد ،و صدمات
زيادي به دموکراسي در اسرائيل وارد کرده است ،وي کمک کرد تا بافتهاي اجتماعي در اينجا
به مرز نابودي برسد ،آدلسون مبال هنگفتي را به اهدافي اهدا کرد که باعث پيشرفت برنامه و
چهره او و نتانياهو شود ولي دموکراسي را در اسرائيل نابود کرد( .)Haaretz,2021:1در اکثر
کابينههاي اسرائيل شهرکنشينان وزارت خانههاي مؤثر نظير وزارت مسکن را در اختيار دارند و
با توجه به نفوذي که در کابينه دارند رديف بودجه توسعه شهرکها را با اولويت دريافت مينمايند
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که اين خود منشأ و ريشه اصلي يکي از نگراني هاي اجتماعي و اقتصادي ساکنان داخل اسرائيل
است.
.6تجزيه و تحليل
 .6-1شهرکسازي نوعي تله فضايي

شهرکهاي داخل کرانه باختري بصورت جزيرهاي با تعدادي شهرکنشين تشکيل شده که به
اجبار بدون هيچ غرابتي در فرهنگ ،نژاد ،مليت ،قوميت کنار هم جمع شدهاند .آژانس يهود
زندگي تعريف شدهاي را براي آنها ترسيم کرده و انگيزه آنها تأمين مسکن و تأمين زندگيشان
و کسب ثروت است .برخي هم به انگيزه اعتقادي و ايدئولوژيکي صهيونيستي پا در اين وادي
اشغالي گذاشتهاند .در هر صورت حضور اين شهرکها و شهرکنشينان در مناطق اشغالي کرانه
باختري خود به عنوان تله فضايي براي جامعه داخل اسرائيل تبديل شده است .بطوريکه
تجاوزهاي مداوم به حقوق بشر ،سياستهاي توسعهطلبانه و نقض مکرر حقوق بينالملل در
کرانه باختري نشات گرفته از شهرکسازي ها و کارکرد شهرکنشينان که پيامدهاي مختلفي را
بر جامعه داخل اسرائيل تحميل کرده ،و با استمرار اين سياستها گروه اندکي منافع کالني را
بصورت رانت تصاحب مينمايند ولي هزينههاي متأثر از ابعاد داخلي و خارجي و عرصه
بينالمللي آن را جامعه اسرائيل ميپردازند .در اسرائيل قدرتهاي مافيايي با رانتهايي که از
طرف افراد بانفوذ در جامعه صهيونيستي و کابينه اسرائيل تحت عنوان تصرف غيرقانوني زمين و
ساخت و ساز و توسعه شهرکسازي در کرانه باختري و تزريق جمعيت در آنها ،در اختيارشان
قرار ميگيرد موجب قدرتمند شدن توان مالي و نفوذ شرکتهاي صنعتي و ساخت و ساز جريان
مافيايي در داخل اسرائيل و برخي شرکتهاي غربي ميشود .نتايج روند شهرکسازي طي دوره
گذشته چنان عرصه امنيت ملي اسرائيل و جامعه داخل اسرائيل را تحت تاثير خود قرار داده که
اسرائيل را گرفتار يک تله فضايي نموده است بطوريکه خسارتها و هزينه اقدامات و
کارکردهاي اين شهرک ها را در ابعاد سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،امنيتي و نظامي در
عرصه داخلي ،منطقهاي و بينالمللي ،جامعه ساکن داخل اسرائيل ميپردازند؛ نظير تعرض
شهرک نشينان به محله شيخ جراح ،از طرفي مطالبات و اقدامات روزمره شهرکنشينان همراه با
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خشونت و آشوب بوده و سطوح امنيت ملي اين رژيم را متزلزل نموده بطوريکه از آن به عنوان
تله فضايي ياد ميشود که در شکل( )5نشان داده شده است:
شكل( :)5مدل تله فضايي متأثر از شهرکسازي در داخل اسرائيل

 .6-2پيامدهاي تله فضايي شهرکسازي

قبل از سال  2000شهرکها در راستاي سياستهاي نظامي و تامين امنيت براي جامعه داخل
اسرائيل قابل تعريف بود .در دوره  20ساله( )2000 -2020شهرکسازي و شهرکنشينان نه تنها
تأمينکننده امنيت اسرائيل نبوده بلکه با رفتارها و اقدامات خود باري ضد امنيتي بر دوش جامعه
داخل اسرائيل شده است .کارکردهاي ضد امنيتي شهرکسازي و شهرکنشينان و پيامدهاي متأثر
از آن در عرصه داخلي ،خارجي روز به روز امنيت جامعه داخل اسرائيل را تضعيف و از درون
دچار فروپاشي و نابودي قرار داده و نقشي همچون تله فضايي را ايفا مينمايد(جدول  .)4در
ادامه به برخي از تهديدات در عرصه داخلي و خارجي اين تله فضايي اشاره شده است.
جدول( :)4پيامدهاي داخلي و خارجي تله فضايي شهرک

پيامدهاي تله فضايي شهرکسازي

رديف
پيامدهاي مادي و معنوي داخلي

پيامدهاي مادي و معنوي خارجي

1

گسترش افراطيگرايي مذهبي

فشارهاي سياسي و انزواي بينالمللي

2

افزايا نرخ فقر و فالکت

کاها جايگاه و حمايت بينالمللي

3

گسترش فساد

صدور قطعنامههاي سازمان ملل بر عليه اسرائيل
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4

سرقت و غصب اراضي توسط افراطيها

عدم همراهي کشورهاي متحد

5

فرار سرمايه و عدم سرمايهگذاري

گسترش محکوميتهاي و فشار بينالمللي

6

افزايا مهاجرت معکوس

تحريم اقتصادي و فرهنگي

7

کاها مهاجرت به اسرائيل

مخالفتهاي بين المللي

8

کاها توان اقتصادي ساکنان اسرائيل

کاها ضريب امنيت ملي و منافع ملي

9

گسترش تناهاي سياسي

از بين رفتن پروژه سازش

10

کاها اعتماد عمومي به سياستمداران

گسترش چالا روابط با آمريکا و اروپا

11

برگزاري تظاهرات و اعتصابات

شکل گيري سازمانهاي مردم نهاد

12

افزايا بزه کاري و تعداد زندانيان

فعال شدن سازمانهاي حقوق بشري سازمان ملل

13

تعطيلي شرکتهاي اقتصادي در مناطق اشغالي

برگزاري تظاهرات و اعتراضات در کشورها

14

اقدامات خشن نظير ترور مقامات

تعرض به مراکز و مقامات اسرائيلي در خارج

15

آسيب پذيري شهرکها در حمالت موشکي

پر هزينه بودن حمايت از اسرائيل در عرصه بينالمللي

16

کاها درآمد جامعه صهيونيستي

تغيير سياست خاورميانهاي آمريکا و اروپا

17

گسترش فشارهاي عصبي و رواني

گسترش انتقادات و نگراني کشورها از اسرائيل

18

افزايا اقدامات خود سر

لغو معافيتهاي اقتصادي ساير کشورها

19

افزايا مطالبات شهرکنشينان

توقف مذاکرات سياسي

20

گسترش ناامني در سراسر سرزمينهاي اشغالي

فعال شدن دادگاههاي بينالمللي

21

شکلگيري کابينههاي کوتاه مدت افراطي

عدم ثبات در منطقه

22

افزايا نژاد پرستي

افزايا نفرت از شهرکنشينان در خارج

23

تبعيض در قوانين داخلي

ارتباط جنباهاي اجتماعي داخل با جامعه صهيونيستي

24

شکلگيري انتفاضه جديد

سلب تابعيت مضاعف شهرکنشينان

25

افزايا خشونت و آزار

اجراي اقدامات تنبيهي

26

افزايا قدرت شهرک نشينان

تهيه بانک اطالعاتي ليست سياه مراکز اقتصادي

27

عدم اجراي قوانين و گسترش قوانين ديني

زنده نمودن قطعنامههاي سازمان ملل عليه اسرائيل

28

افزايا اقدامات تروريستي توسط شهرکنشينان

افزايا اعتراضات جنباهاي اجتماعي بينالمللي

29

افزايا نفرت از شهرکنشينان در داخل

افزايا حساسيت به رفتار يهوديان در بين ساير ملتها

30

درجه بندي شهروندي بين مهاجران

پيگرد قانوني مقامات رژيم اسرائيل توسط دادگاه الهه

31

افزايا تظاهرات و بحرانهاي داخلي

لغو همکاريها و نشست هاي علمي و دانشگاهي

32

گراني ارائه خدمات رفاهي و شهري

تحريم شرکتهاي بينالمللي ساختماني حاضر در مناطق اشغالي

33

گسترش توليد و توزيع مواد مخدر

افزايا دغدغههاي امنيتي يهوديان در دنيا

34

گسترش اقدامات ضد امنيتي

کاها وابستگي يهوديان به اسرائيل و هويت اسرائيلي

35

تضعيف امنيت داخلي

کاها احساس تعلق به اسرائيل در بين جوانان

36

برگزاري انتخابات متعدد و بي خاصيت

خسارت شديد اقتصادي
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37

افزايا خصومت بين احزاب سياسي

بن بست امنيتي و سياسي

38

گسترش بد بيني به مقامات و سياستمداران

افزايا نفرت و انزجار بينالمللي

39

افزايا تلفات نظامي متأثر از اجراي طرحها

نقض گسترده و پايدار حقوق بشر

40

تغيير انگيزه ساکنان سرزمينهاي اشغالي

گسترش جنبا جهاني تحريم ،بايکوت)BDS( ،

.7نتيجهگيري
اسرائيل با استفاده از توان نظامي و حمايتهاي خارجي برخي قدرتها ،توانسته طي  73سال
گذشته با اشغال مناطق فلسطيني شهرکهايي را ايجاد نموده و با مهاجرت دادن يهوديان از
کشورهاي مختلف زمينه استقرار آنها را در اين مناطق فراهم نمايد .شهرکنشينان که از گروههاي
مهاجرتي با ذهنيتي خاص و متفاوت از ساکنان داخل اسرائيل در سرزمين کرانه باختري ساکن
شدهاند که بر اساس رهيافت و راهبرد تأمين امنيت اسرائيل پايهگذاري شدهاند ،ولي گسترش
شهرکها به مرور بيثباتي را به عنوان برجسته ترين ويژگي نظام سياسي اسرائيل تبديل نموده
است .وضعيت شکننده جغرافياي ژئوپليتيکي سرزمين کرانه باختري ،بحرانهاي متعدد در نظام
حکومتي و جامعه اسرائيل باعث پيچيدگي اين موضوع شده است.
افزايا تعداد شهرکها و جمعيت شهرکنشين از سال  2000ميالدي(طي 20سال گذشته) باعث
توسعه قلمرو و افزايا فضاي حياتي شهرکها در کرانه باختري شده است .شهرکنشينان با
کارکرد مادي و معنوي حضور موثري در ساختار قدرت اسرائيل کسب کرده و وزن ژئوپليتيکي
خود را ارتقاء بخشيدهاند و به عنوان بازيگر اصلي در عرصه داخلي و بينالمللي اسرائيل نقا
ايفا مينمايند ،بطوريکه با جهتدهي آرا در انتخابات اسرائيل منافع خود را بر جامعه داخل
اسرائيل تحميل ميکنند اين روند موجب شده هزينههاي بخا عمدهاي از مطالبات و
زيادهخواهي شهرکها را ساير ساکنان جامعه اسرائيل در عرصه داخلي و خارجي تأمين و
پرداخت کنند .از طرفي با وجود شکافها و اختالفات گستردهاي که ميان يهوديان مذهبي و
يهوديان سکوالر ،يهوديان سياه و سفيد ،يهوديان راستگرا و چپگرا ،يهوديان اشکنازي(غربي)
و سفاردي(شرقي) وجود دارد اين ناهمگونيها در قالب قوميتها ،فرهنگها و نگرشهاي
مختلف مذهبي تجلَي پيدا کرده و به شکافهاي اجتماعي عميقتر منجر شده که با استمرار و
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توسعه شهرکها ،جامعه اسرائيل تمام فرصتها براي صلح را از دست داده و عمالً دامنگير
معضالت شهرکسازي و نژاد پرستي در داخل خود شدهاند .همچنين ساکنان داخل اسرائيل آن
اندازه که توسط شهرکها در راستاي تأمين امنيت ملي خود آسيب ميبينند و هزينه ميپردازند
قابل مقايسه با عملکرد گروههاي فلسطينيها در کرانه باختري نيست ،و اين حاصل شکست
سياستهاي گسترش شهرکسازي توسط کابينه اسرائيل در طي دوره گذشته ميباشد .ابعاد مادي
و معنوي پيامدهاي متأثر از کارکردي شهرکها چنان بر امنيت ملي رژيم اسرائيل سايه افکنده که
ساکنان داخل اسرائيل هيچ آينده روشني را در ابعاد اقتصادي و سياسي براي خود نميبينند و
خود را قرباني سياستهاي شهرکسازي احساس ميکنند .يافتههاي موجود نشان ميدهد که
پيامدهاي شهرکسازي از سال  2000به بعد امنيت اسرائيل را در ابعاد مختلف تهديد کرده و با
روند موجود از سال  2021به فراخور مسئلههاي جديد متاثر از کارکرد شهرکنشينان نظير تعرض
به مناطق مختلف کرانه ،بستر ساز بحران هاي امنيتي در عرصه جهاني عليه رژيم اسرائيل خواهد
بود که مؤيد گرفتار شدن اين رژيم در تله فضايي خود ساخته به نام شهرکسازي ميباشد.
.8قدرداني
با توجه به اينکه مقاله مستخرج از رساله دکتري ميباشد ،لذا نويسندگان از حمايتهاي مادي و
معنوي معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز و همه کساني که در نگارش
مقاله حاضر با نظرات سازنده و اصالحي خود بر غناي آن افزودهاند ،کمال تشکر را دارند.

 ___________________________ 1400  پاييز، شماره سوم،فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هفدهم58

References
1. Aharonot, Y (2018). Poverty Report in Israel, Israeli Latte Charitable
Foundation, dated 2018.
2. Aharonot, Y (2015). 55% increase in the population of settlers during
Netanyahu's term as Prime Minister, dated 2015.
3. Al-Messiri, A.W (2004). The Knowledge District, Jews, Judaism and
Zionism, translated by Mohammad Reza Fazili, Tehran: safir.
4. Al- shargh. A.O (2019). Netanyahu: If I win the election, I will attach parts
of the West Bank, dated 2019.
5. Al-Amour, S (2019). Missing Israeli Identity, Interview with Middle East
News, dated 2019.
6. Al-Suhaili, N (2007). Demographic Changes in Palestine, Samed AlEqtesadi, Amman, No. 120. [In Persian]
7. Ardan, G (2018). Report of the National Office for the Defense of the Land
and Resistance against Settlements in Ramallah, Palestine Al-Youm News
Agency 2018.
8. Athari, K (2015). Round table rent rent in Tehran, economist and housing
expert, 2015. [In Persian]
9. Athari, K (2016). Meeting "Marginalists: Immigrants or the Oppressed,
Online Architecture Website, 2016. [In Persian]
10. Baghbani, Gh.R (2020). Explaining the Social Crisis Management Model
with a Security Approach, Geopolitics Quarterly, Year 16, No.2. [In
Persian]
11. Bastami, H (1997). Except for the State of Israel and the Theory Except for
the Ethnic, Al-Arab Strategic Thought, Beirut: University of Beirut.
12. Bozan, B; Weaver, E (2007). A New Framework for Security Analysis,
Translation, Alireza Tayeb, Tehran: Institute for Strategic Studies. [In
Persian]
13. Brick, I (2018). Zionists confess to manpower crisis in the army of this
regime, Palestine news site 2018.
14. Buzan, W; wild. D (1998). " security: Anew framework for Analysis".
15. Channel 7 of Israel Television, J (2015). Half of the Zionists are worried
about the complete destruction of the occupying regime of Quds, dated 2015.
16. Domb, Y (2016). More French Jews converting to Islam, israelnational news.com/News.
17. Diana, M (2014). From spaces of exception to ‘campscapes’: Palestinian
refugee.
18. Ezzati, E (2001). Geopolitics in the 21st Century, Tehran: Samat
Publications. [In Persian]
19. Friedman, T (2019). Why Arab countries get stuck in the deal of the century,
The New York Times, dated 2019.

59 ......____________________ تبيين امنيتي شهرکسازي در کرانه باختري با رويكرد تله فضايي
20. Fundamental Rights Report (2017). European Union Agency for
Fundamental Rights. Luxembourg: Publications Office of the European
Union.
21. Haaretz (2019). Netanyahu: Israel has every right to annex Jordan to its
territory, dated 2018.
22. Haaretz (2021). The man who changed the face of the press in Israel died
without having time to testify in the 2000 case, 2021-1-14
23. http://www.badil.org/en/youth-education-a-activation-project/item/1695art 7.
24. http://www.btselem.org/download/201007_by_hook_and_by_crook_eng.p
df.
25. https://www.independentpersian.com/node/18541/.
26. https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/217843.
27. https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-un-releases-blacklist-of-11
2-companies-with-ties-to-israeli-west-bank-settlements-1.8527502.
28. https://www.haaretz.co.il(2020)/opinions/1.9218947.
29. https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium.HIGHLIGHT-1.94454392021-1-14.
30. https://www.hrw.org/publications / News/ 2010(Human Rights Watch).
31. http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_and_access_repo
rt_september_2012_english.pdf.
32. http://www.palpedia.maarefefelestin.com/index.php.
33. https://whoprofits.org/ reports /company/bnei-eli-etkes-surveying-and-engineering-instruments-ltd/.
34. https://www.cbs.gov.il/he/Pages/default.aspx.
35. https://www.idf.il.
36. https://www.ochaopt.org/content/israeli-settler-violence-west-banknovember-2011.
37. https://www.israelhayom.com/opinions/a-toast-to-mike-pompeo/.
38. Jaris, S (2002). Zionist Structures, translated by Qabs Saffron, Tehran:
Publications of the Office of Political and International Studies of the
Ministry of Foreign Affairs. [In Persian]
39. Jokar, M (2020). A Study of the Role of Regional Powers in Shaping the
Middle East Security Order (2003-2011), Geopolitics Quarterly, Year 16,
No. 3. [In Persian]
40. Khani, A. A (2004). National Security Theories, An Introduction to the
Planning of the National Security Doctrine (1), Tehran: Abrar Contemporary
International Cultural Studies and Research Institute, Tehran . [In Persian]
41. Kohn, S (2021). israelhayom.com/opinions/a-toast-to-mike-pompeo 01-242021.

 ___________________________ 1400  پاييز، شماره سوم،فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هفدهم60
42. Landau, N (2020). Listed companies with business ties to West Bank
settlements / haaretz.
43. Lapid, A. Y (2014). Lapid's opposition to the annexation of Palestinian lands
to Israel, Palestine Information Center, dated 2014. [In Persian]
44. Maroof, A (1995). The Palestinian Authority and the Jewish Settlements,
translated by Farzad Mamdouhi, Tehran: Information 1995. [In Persian]
45. Millshtein, A (1981). The Settlement Strategy from the Beginning of
Zionism to the Establishment of the Government "Tel Aviv, Beirut: Pirzit
University Press. [In Persian]
46. Mousavi, S.A (2014). Settlement Strategy and Its Impact on the Sustainable
Security of the Zionist Regime, Palestine Quarterly, No. 22, Tehran: Neda
Institute. [In Persian]
47. Musa, K (2019). Investing in ghettos is a war crime, The Arab Independent,
dated 9/4/2019.
48. Qara Beigi, M (2018). Evasion Theory (Explanation of Divergence in SocioPolitical Systems), Geopolitics Quarterly, Year 14, No 3. [In Persian]
49. Romina, E (2020). Political Reflections of International Migration from the
Middle East to Europe, Geopolitics Quarterly, Year 16, No. 3. [In Persian]
50. Rusta, M (2016). Round urbanization of rent in Tehran,, member of the
board of directors of the parent company of Iran Urban Development and
Improvement, 2016. [In Persian]
51. Separate and Unequal: Israel’s Discriminatory Treatment of Palestinians in
the Occupied Palestinian Territories", Human Rights Watch, (2010).
52. Sheikhi, M (2015).. Rental roundtable in Tehran, urban planner and Fardin
Yazdani, housing expert, 2015. [In Persian]
53. Valigholizadeh, A (1398). Explaining the political-geopolitical role of water
in the existence of Israel, Geopolitics Quarterly, Year 15, No 1.

