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عنوان سرزمین موعود و آغاز مهاجرت یهودیـان بـه ایـن    
طلبی اسرائیل نسبت به 

اسـتفاده   از دهۀ هفتاد با سوء
هـاي   هـاي عربـی، وارد درگیـري   

با عبـور از دهـه هفتـاد،    
طلبـی اسـرائیل از طریـق زور و اجبـار از نظـر جامعـۀ جهـانی قابـل         
طلبی را از طریق انتقال یهودیان بـه  

سـازي   و اسکان آنان در آن منـاطق در قالـب شـهرك   
ها را به نفـع یهودیـان تغییـر    
در این مقاله ضمن بیان این روند سعی شده است این مسئله در قالب 
تحلیـل و بررسـی شـود و بـه ایـن      

دنبـال   سـازي بـه  

طلبی، اسرائیل، نظریه میدان 

  
عنوان سرزمین موعود و آغاز مهاجرت یهودیـان بـه ایـن     با اعالم فلسطین به

طلبی اسرائیل نسبت به  منطقه، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه، توسعه
از دهۀ هفتاد با سوء این کشور تا پیش. اراضی فلسطینی بوده است

هـاي عربـی، وارد درگیـري    از فضاي سنگین جنگ سرد، در سـرزمین 
با عبـور از دهـه هفتـاد،    . هایی از آنها را به اشغال درآورد نظامی شد و بخش

طلبـی اسـرائیل از طریـق زور و اجبـار از نظـر جامعـۀ جهـانی قابـل          توسعه
طلبی را از طریق انتقال یهودیان بـه   عهرو اسرائیل، توس از این. پذیریش نبود

و اسکان آنان در آن منـاطق در قالـب شـهرك    1967مناطق اشغالی 
ها را به نفـع یهودیـان تغییـر     ادامه داد تا بتواند بافت جمعیتی این سرزمین

در این مقاله ضمن بیان این روند سعی شده است این مسئله در قالب . دهد
تحلیـل و بررسـی شـود و بـه ایـن       فان بار جـونز است» نظریه میدان متحد«

سـازي بـه   شـود کـه اسـرائیل در پـسِ شـهرك      مسئله پرداختـه مـی  
  .هاي اشغالی فلسطین است طلبی و الحاق سرزمین توسعه
طلبی، اسرائیل، نظریه میدان  سازي، توسعه  شهرك :هاي کلیدي واژه

      متحد، انتقال جمعیت
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چکیده
با اعالم فلسطین به

منطقه، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه، توسعه
اراضی فلسطینی بوده است

از فضاي سنگین جنگ سرد، در سـرزمین 
نظامی شد و بخش

توسعه
پذیریش نبود

مناطق اشغالی 
ادامه داد تا بتواند بافت جمعیتی این سرزمین

دهد
»

مسئله پرداختـه مـی  
توسعه
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الملل در قـرن بیسـتم   
عنـوان یکـی از مسـائل    
ترین موانع دسـتیابی بـه صـلح پایـدار میـان      
ود مرزهـا، بازگشـت   
نشین در منـاطق اشـغالی   

شـود، موضـوع    در این میان از موانعی که کمتر به آن پرداختـه مـی  
شـامل کرانـه بـاختري رود    

این مقاله ضـمن  . ر غزه، صحراي سینا و نوار غزه است
اسـت کـه اسـرائیل بـا     

 اسـتفان بـارجونز  براي دستیابی به درکی بهتر از موضوع، تئوري میـدان متحـد   
در ایـن تحقیـق ضـمن ارائـۀ     
سازي در اراضی فلسـطینی، اَشـکال و رونـد توسـعه ایـن      

. پردازیم دهیم و سپس به ترکیب جمعیتی و اقتصادي آنها می
 هـا در  نظـر احـزاب و گـروه   

طلبی و الحاق بخشی 
معنـاي آزاد کـردن    به این کشور است و این مسئله بـه 

سازي را به تفصیل بیـان  
تري چـون   ظاهر مهم

  
الملل در قـرن بیسـتم    هاي بزرگ سیاست بین اسرائیل یکی از چالشمناقشۀ اعراب و 

عنـوان یکـی از مسـائل     رسد که در آیندة نزدیک نیـز همچنـان بـه    نظر می است و به
ترین موانع دسـتیابی بـه صـلح پایـدار میـان       از مهم. المللی باقی بماند نشدنی بین

ود مرزهـا، بازگشـت   توان بـه مسـائلی چـون آب، تعیـین حـد      اعراب و اسرائیل می
نشین در منـاطق اشـغالی    هاي یهودي المقدس و موضوع شهرك آوارگان، تقسیم بیت

در این میان از موانعی که کمتر به آن پرداختـه مـی  . اشاره کرد
شـامل کرانـه بـاختري رود     1967سازي یهودیان در مناطق اشـغالی   پراهمیت شهرك

ر غزه، صحراي سینا و نوار غزه استالمقدس شرقی، نوا اردن، بیت
اسـت کـه اسـرائیل بـا       دنبـال پاسـخ بـه ایـن سـؤال      سازي به تشریح موضوع شهرك

  کند؟ سازي در فلسطین چه اهدافی را دنبال می
براي دستیابی به درکی بهتر از موضوع، تئوري میـدان متحـد   

در ایـن تحقیـق ضـمن ارائـۀ     . اي ایـن بحـث باشـد   تواند چهارچوب مناسبی بـر 
سازي در اراضی فلسـطینی، اَشـکال و رونـد توسـعه ایـن       اي درباره شهرك تاریخچه

دهیم و سپس به ترکیب جمعیتی و اقتصادي آنها می ها را توضیح می
نظـر احـزاب و گـروه    فرضیۀ این مقاله بر این مبنا است که با وجود اخـتالف 

طلبی و الحاق بخشی  سازي اسرائیل در این مناطق در راستاي توسعه اسرائیل، شهرك
به این کشور است و این مسئله بـه  1967هاي اشغالی  از سرزمین

  .بخش محدودتري از مناطق اشغالی است
سازي را به تفصیل بیـان   در این پژوهش سعی شده تا مباحث مربوط به شهرك

ظاهر مهم رسد این مشکل در البالي موضوعات به نظر می اکه بهکنیم، چر

  

  

  

  مقدمه
مناقشۀ اعراب و 

است و به
نشدنی بین حل

اعراب و اسرائیل می
آوارگان، تقسیم بیت

اشاره کرد 1967
پراهمیت شهرك

اردن، بیت
تشریح موضوع شهرك

سازي در فلسطین چه اهدافی را دنبال می شهرك
براي دستیابی به درکی بهتر از موضوع، تئوري میـدان متحـد   

تواند چهارچوب مناسبی بـر  می
تاریخچه
ها را توضیح می شهرك

فرضیۀ این مقاله بر این مبنا است که با وجود اخـتالف 
اسرائیل، شهرك

از سرزمین
بخش محدودتري از مناطق اشغالی است

در این پژوهش سعی شده تا مباحث مربوط به شهرك
کنیم، چر



تبـع آن کارهـاي    المقدس کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است و بـه 
ایـن درحـالی اسـت کـه     

ایـن  . بـه صـلح اسـت   
بینی برخی از محققان و سیاستمداران در مورد توصـیۀ ایشـان بـه    
رسـمیت شـناختن ایـن کشـور توسـط      
مانند آنچه در نوار غزه و صـحراي  

رسد، چراکـه در   نظر می
المقدس، حدود نیم میلیون نفر جمعیت یهـودي  
کنند که نه اسرائیل و نه هیچ دولـت دیگـري   

گروهـی از نـوار   جایی اجباري این جمعیت نیست و اگر ما شاهد انتقال 
. دلیل جمعیت زیر ده هزار نفـر آن منطقـه بـوده اسـت    

سـازي و درك بهتـر مسـائل مـرتبط بـا آن بـراي       
یابد و درصورت حل نشدن این 
هاي اشـغالی بـه اسـرائیل خـواهیم بـود کـه       

هاي مناسبی انجام شده است کـه هرکـدام از زاویـۀ    
» سازي در مناطق اشغالی

اي پرداخته شـده اسـت و   
این اثر که در این پژوهش نیـز  

سـازي پرداختـه    از آن استفاده شده است، صرفاً به مباحث جمعیتی و آماري شـهرك 
و طبعاً مباحث  ،»طلبی

یا  ترانسفر استیس«همچنین در کتاب 
عبـداهللا  ، اثـر  »کوچ اجباري فلسطینیان در خدمت راهبرد وصول بـه اسـرائیل بـزرگ   

سـازي   و تعمیم آن به مباحث جمعیتی و شهرك
ه تا اقدامات اسرائیل را در راستاي تغییر بافت جمعیتـی نشـان   

پرداختـه و   1948این کتاب بیشتر به مباحث مربوط بـه منـاطق اشـغالی سـال     
اما در این مقاله تالش شـده  

المقدس کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است و بـه  مسئلۀ بیت
ایـن درحـالی اسـت کـه     . علمی کمتري پیرامون این موضوع صـورت گرفتـه اسـت   

بـه صـلح اسـت   ترین مانعِ دسـتیابی   سازي، عمالً جدي اکنون مسئلۀ شهرك
بینی برخی از محققان و سیاستمداران در مورد توصـیۀ ایشـان بـه     مسئله را در خوش

رسـمیت شـناختن ایـن کشـور توسـط       تخلیۀ این مناطق توسط اسرائیل در قبـال بـه  
مانند آنچه در نوار غزه و صـحراي  (هاي امنیتی  هاي فلسطینی و اعطاي ضمانت

نظر می این تحلیل اشتباه به. الحظه کردتوان م می) سینا شاهد بودیم
المقدس، حدود نیم میلیون نفر جمعیت یهـودي   کرانه باختري رود اردن و شرق بیت

کنند که نه اسرائیل و نه هیچ دولـت دیگـري    نشین زندگی می هاي یهودي در شهرك
جایی اجباري این جمعیت نیست و اگر ما شاهد انتقال  قادر به جابه

دلیل جمعیت زیر ده هزار نفـر آن منطقـه بـوده اسـت     غزه و صحراي سینا بودیم، به
سـازي و درك بهتـر مسـائل مـرتبط بـا آن بـراي        رو پرداختن به مسئلۀ شـهرك 
یابد و درصورت حل نشدن این  ازپیش اهمیت می جلوگیري از تشدید موضوع، بیش

هاي اشـغالی بـه اسـرائیل خـواهیم بـود کـه        نمشکل، شاهد الحاق بخشی از سرزمی
  .طلبانۀ این رژیم تحقق خواهد یافت دنبال آن، اهداف توسعه

هاي مناسبی انجام شده است کـه هرکـدام از زاویـۀ     دربارة این موضوع پژوهش
سازي در مناطق اشغالی شهرك«براي مثال در کتاب . اند متفاوتی به موضوع پرداخته

اي پرداخته شـده اسـت و    صورت ریشه سازي به به موضوع شهرك، خالد عاید
این اثر که در این پژوهش نیـز  . در آن بررسی شده است 1990وقایع مربوطه تا دهه 

از آن استفاده شده است، صرفاً به مباحث جمعیتی و آماري شـهرك 
طلبی سازي بخشی در رویکرد توسعه شهرك«که در این مقاله بحث 

همچنین در کتاب . اند جمعیتی و آماري مورد استفاده قرار گرفته
کوچ اجباري فلسطینیان در خدمت راهبرد وصول بـه اسـرائیل بـزرگ   

و تعمیم آن به مباحث جمعیتی و شهرك» نظریه ترانسفر«با استفاده از 
ه تا اقدامات اسرائیل را در راستاي تغییر بافت جمعیتـی نشـان   فلسطینیان، تالش شد

این کتاب بیشتر به مباحث مربوط بـه منـاطق اشـغالی سـال     
اما در این مقاله تالش شـده  . کرده است 1967هاي اشغالی  هایی نیز به سرزمین
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مسئلۀ بیت
علمی کمتري پیرامون این موضوع صـورت گرفتـه اسـت   

اکنون مسئلۀ شهرك هم
مسئله را در خوش

تخلیۀ این مناطق توسط اسرائیل در قبـال بـه  
هاي فلسطینی و اعطاي ضمانت گروه

سینا شاهد بودیم
کرانه باختري رود اردن و شرق بیت

در شهرك
قادر به جابه

غزه و صحراي سینا بودیم، به
رو پرداختن به مسئلۀ شـهرك  ازاین

جلوگیري از تشدید موضوع، بیش
مشکل، شاهد الحاق بخشی از سرزمی

دنبال آن، اهداف توسعه به
دربارة این موضوع پژوهش

متفاوتی به موضوع پرداخته
خالد عایدنوشته 

وقایع مربوطه تا دهه 
از آن استفاده شده است، صرفاً به مباحث جمعیتی و آماري شـهرك 

که در این مقاله بحث 
جمعیتی و آماري مورد استفاده قرار گرفته

کوچ اجباري فلسطینیان در خدمت راهبرد وصول بـه اسـرائیل بـزرگ   
با استفاده از  الحسن

فلسطینیان، تالش شد
این کتاب بیشتر به مباحث مربوط بـه منـاطق اشـغالی سـال     . دهد
هایی نیز به سرزمین اشاره
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  .رداخته شود

دسـت   دنبـال ایجـاد کشـور یـا بـه     
ــؤال،   ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
قلمروخواهی را ناشی از طبیعـت  
بشر ضرورتاً متخاصم بوده و تحت نفوذ تمایلی اسـت کـه درصـدد    
اما در مخالفت با ایـن نظـر   
قلمروخواهی یک ویژگی غریـزي انسـانی   

اي از زمـین،   ناحیـه «: 
بدون داشتن قلمرویی معـین  
همین اصـل اسـت کـه قبایـل صـحراگرد و      

قلمـرو معـین و    از آنجـا کـه  
بنابراین یکی از عناصر الزم بـراي تشـکیل   

داراي  بایدبدین معنی که هر سازمان محلی 
  )17: 1387خالقی، 

پردازان جغرافیاي سیاسی پس از جنگ جهـانی  
» نظریـه میـدان متحـد   

عنوان یک تئـوري در فیزیـک   
با وارد کردن این واژه در جغرافیاي سیاسـی و تلفیـق سـه    

، ژان گوتمنو  6ریچارد هارتشورن
براساس این نظریه، روندي در تکوین یـک کشـور   

                                        
1. Jean Gottmann  
3. David M. Smith  
5. Derwent Stainthorpe Whittlesey 

رداخته شودپ 1967هاي سال  است تا بیشتر به مباحث مربوط به سرزمین

  رویکرد نظري
دنبـال ایجـاد کشـور یـا بـه      ها به آید که چرا انسان در اینجا این سؤال پیش می

ــرزمین ــتند  آوردن س ــتري هس ــاي بیش ــاتمن .ه ــؤال،   1ژان گ ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
قلمروخواهی را ناشی از طبیعـت   2رابرت آردري. را مطرح کرده است قلمروخواهی
بشر ضرورتاً متخاصم بوده و تحت نفوذ تمایلی اسـت کـه درصـدد    «: داند انسانی می

اما در مخالفت با ایـن نظـر    )14: 1379مویر، (. »اعمال نظارت انحصاري به فضا است
قلمروخواهی یک ویژگی غریـزي انسـانی   «: براین عقیده است که 3اسمیت. دیوید ام
  )17: 1379مویر، ( .»ه یک ساخته اجتماعی استنبوده بلک

: معتقد است که قلمرو یک دولت، عبارت اسـت از  گاتمن
بدون داشتن قلمرویی معـین  . کند دولت در حدود آن حکمرانی میآن دریا و هوا که 

همین اصـل اسـت کـه قبایـل صـحراگرد و      براساس شود و  هرگز دولتی تشکیل نمی
از آنجـا کـه  ند ولی هستچادرنشین با اینکه مطیع قدرت رئیس قبیله 

بنابراین یکی از عناصر الزم بـراي تشـکیل   . دهند ندارند، دولتی تشکیل نمی ی
بدین معنی که هر سازمان محلی . داشتن قلمرو است ،هاي محلی حکومت
خالقی، ( .»از سایر واحدهاي ارضی باشد ییمشخص و مجزا 

پردازان جغرافیاي سیاسی پس از جنگ جهـانی   یکی از نظریه 4استفان بار جونز
نظریـه میـدان متحـد   «نظریۀ خود را درباره تشکیل کشور با نام  1954دوم، در سال 

عنوان یک تئـوري در فیزیـک    نظریۀ میدان متحد،. در کتابی با همین عنوان ارائه داد
با وارد کردن این واژه در جغرافیاي سیاسـی و تلفیـق سـه     استفان بارجونزاست که 

ریچارد هارتشورن 5دورنت ویتلسی،نظریه این حوزه یعنی نظریات 
براساس این نظریه، روندي در تکوین یـک کشـور   . نظریۀ جدید خود را مطرح کرد

  )120: 1379مویر، (: ل بر پنج مرحله استوجود دارد که مشتم

                                                                 
 2. Robert Ardery 
 4. Stephen Barr Jones 

. Derwent Stainthorpe Whittlesey 6. Richard Hartshorne 

  

  

است تا بیشتر به مباحث مربوط به سرزمین

رویکرد نظري
در اینجا این سؤال پیش می

ــرزمین آوردن س
قلمروخواهی
انسانی می

اعمال نظارت انحصاري به فضا است
دیوید ام
نبوده بلک

گاتمن
دریا و هوا که 

هرگز دولتی تشکیل نمی
چادرنشین با اینکه مطیع قدرت رئیس قبیله 

یمشخص
حکومت
 ةمحدود

استفان بار جونز
دوم، در سال 

در کتابی با همین عنوان ارائه داد
است که 

نظریه این حوزه یعنی نظریات 
نظریۀ جدید خود را مطرح کرد

وجود دارد که مشتم



نخستین مرحلۀ تکوین یک کشور، وجود یک اندیشه و ایـدئولوژي  
از نظـرات،  یـک اندیشـۀ قـوي بـراي ایجـاد کشـور بایـد        

ی گـروه اجتمـاع   ای نژاد

. دومین مرحلۀ تکـوین یـک کشـور، تصـمیم بـه ایجـاد آن اسـت       
گیـرد، اگـر تصـمیمی بـراي     

. مانـد  عملی کردن آن وجود نداشته باشد، این اندیشه در حد یـک فکـر بـاقی مـی    
 رو روبـه  یمراحلـ  و 

 اي بسـیار عمـده  نقش 
عـادي و  در امـور   خـرد 

ـ ا. دنبال دارند ساز، تأثیراتی را به  نی
 داراي اهمیـت دارنـد،  

 پیامــدهاي، مناســب 
هـاي زیـادي    در طول تـاریخ، اندیشـه  

گاه آن ملت تصـمیم بـه عملـی کـردن آن     
هـا ایـن تصـمیم را اتخـاذ کـرده و در راسـتاي       

سومین مرحلۀ تکوین یک کشـور حرکـت و جنـبش بـراي عملـی      
هرگونـه   اجتماعی یا ملـی بـه  

قـدرت یـک   . گوینـد 
ی و کیفی و اعتقاد افراد یک ملت یـا   میزان طرفداري کم

در چهـارچوب  هاي اجتماعی 

مرحلۀ تکوین یک کشور، میـدان یـا حـوزة حرکـت بـراي      
تعیین محـدوده و   یک کشور،

آن سرزمین نیز باید شـرایط خاصـی بـراي یـک     
 آن سـرزمین بـه  اوالً  

نخستین مرحلۀ تکوین یک کشور، وجود یک اندیشه و ایـدئولوژي  : اندیشه. 
یـک اندیشـۀ قـوي بـراي ایجـاد کشـور بایـد        . بخش اسـت  مهم وحدت

نژاد کخواهانۀ ی بخش و استقالل وحدت يها اعتقادات و نگرش
  .شده باشد در کل یک ملت ایجاد

دومین مرحلۀ تکـوین یـک کشـور، تصـمیم بـه ایجـاد آن اسـت       : تصمیم. 
گیـرد، اگـر تصـمیمی بـراي      که یک اندیشه براي ایجاد یک کشور شکل مـی 

عملی کردن آن وجود نداشته باشد، این اندیشه در حد یـک فکـر بـاقی مـی    
 مشـکالت خـود بـا انـواع     یزنـدگ تـاریخی   ریدر مسـ 

نقش  يریگ میتصم است و این يریگ میاز تصم ریکه ناگز د
ـ گ میتصـم  خواهد داشـت؛  یک ملت یدر زندگ خـرد  يهـا  يری

ساز، تأثیراتی را به مهم و سرنوشت يها يریگ میتصم معمول و نیز
دارنـد،   یـک ملـت  که در سرنوشت  یتیبه لحاظ اهم ها يریگ

 یمیتصــماتخــاذ بســا تعلــل در  و چــهبســیار بــاالیی هســتند 
در طول تـاریخ، اندیشـه  . بار آورد به یک ملت يرا برا یجبران

گاه آن ملت تصـمیم بـه عملـی کـردن آن      وجود آمده ولی هیچ براي ایجاد کشور به
هـا ایـن تصـمیم را اتخـاذ کـرده و در راسـتاي        گاهی هم برخی از ملت. اند

 .اند عملی کردن آن حرکت کرده
سومین مرحلۀ تکوین یک کشـور حرکـت و جنـبش بـراي عملـی      : حرکت. 

اجتماعی یا ملـی بـه   حرکت. کردن تصمیم خود بر پایۀ اندیشۀ ایجاد است
گوینـد  می منافع مشتركاهداف و ن تأمی ای شبردیپ يبرا یجمع

ی و کیفی و اعتقاد افراد یک ملت یـا  به  یبستگ یاجتماع  میزان طرفداري کم
هاي اجتماعی  برخی حرکت .یک گروه اجتماعی به این حرکت دارد

  .گیرد یمانجام  ینیرزمیز ای یرقانونیغ گرید و برخی
مرحلۀ تکوین یک کشور، میـدان یـا حـوزة حرکـت بـراي      چهارمین : میدان. 

یک کشور،گیري  براي شکل اجرایی کردن یک تصمیم است، زیرا
آن سرزمین نیز باید شـرایط خاصـی بـراي یـک     . ي استقلمرو یک سرزمین ضرور

 یعنـی . ملت و در راستاي اندیشۀ ایجاد یک کشور داشته باشـد 
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1 .
مهم وحدت

اعتقادات و نگرش
در کل یک ملت ایجاد

2 .
که یک اندیشه براي ایجاد یک کشور شکل مـی  زمانی

عملی کردن آن وجود نداشته باشد، این اندیشه در حد یـک فکـر بـاقی مـی    
در مسـ  ها ملت

دنشو یم
در زندگ

معمول و نیز
گ میتصم

بســیار بــاالیی هســتند 
جبران غیرقابل

براي ایجاد کشور به
اند نگرفته

عملی کردن آن حرکت کرده
3 .

کردن تصمیم خود بر پایۀ اندیشۀ ایجاد است
جمع تالش
 حرکت

یک گروه اجتماعی به این حرکت دارد
و برخی نیقوان

4 .
اجرایی کردن یک تصمیم است، زیرا

قلمرو یک سرزمین ضرور
ملت و در راستاي اندیشۀ ایجاد یک کشور داشته باشـد 
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داشته باشند یا اینکه خود را متعلـق بـه آن سـرزمین بداننـد و حاضـر      
را  ایـن سـرزمین  زندگی در 

واپسین مرحلۀ تکوین یک کشور، ایجاد آن است؛ کشوري که داراي 
و ) داخلـی و خـارجی  

لـذا  . طور که در باال اشاره شد، اندیشه، نخستین مرحلۀ تکوین یک کشور است
بخـش نیـاز    تشکیل یک کشور پیش از هر چیز به یک اندیشه و ایدئولوژي وحـدت 

از نظـرات،  شـۀ قـوي بـراي ایجـاد یـک کشـور بایـد        
ی گـروه اجتمـاع   ای نژاد

از  اهـ  يبا مهـاجرت اشـکناز  
 یسـت یونالیناس يهـا  ده

ادامـه   »وطـن  دیبازخر
این مرحله، تصـمیم یـا همـان دومـین     
که یک اندیشه براي ایجاد یـک  
گیرد، اگر تصمیمی براي عملی کردن آن وجـود نداشـته باشـد ایـن     

خود با انـواع   یزندگ
 اسـت و ایـن   يریـ گ
ـ ز يها نیزم ، را  يادی
مراکز و  ها نیسرزم ن
در ) 1904-1860( ر هرتـزل 
ـ  لیتشک  کشـور   کی

                                        
1. Moses Hess 
2. Der Judenstaat 

داشته باشند یا اینکه خود را متعلـق بـه آن سـرزمین بداننـد و حاضـر       مثبت 
زندگی در باشند براي آن حتی از جان و مال خود نیز بگذرند؛ ثانیاً 

 .دهند بر سایر نقاط جهان ترجیح
واپسین مرحلۀ تکوین یک کشور، ایجاد آن است؛ کشوري که داراي  :کشور. 

داخلـی و خـارجی  (دهنده یعنی سرزمین، جمعیت، حاکمیت  چهار عنصر تشکیل
  .حکومت باشد

  مهاجرت یهودیان به اسرائیل
طور که در باال اشاره شد، اندیشه، نخستین مرحلۀ تکوین یک کشور است

تشکیل یک کشور پیش از هر چیز به یک اندیشه و ایدئولوژي وحـدت 
شـۀ قـوي بـراي ایجـاد یـک کشـور بایـد        از سوي دیگر یـک اندی 

نژاد کخواهانۀ ی بخش و استقالل وحدت يها اعتقادات و نگرش
یک ملت نشئت گرفته باشد   .در کلّ ِ

با مهـاجرت اشـکناز   1883سال  فلسطین دربه  موج مهاجرت ننخستی
ـ و بـا ا  شـد آغـاز   هـا  ي اروپـایی زیسـت  يهودۀ یجیاروپا در نت دهی
بازخر«با عنوان  1هس وزسم یستیالیسوس دیبرمبناي عقا سم
این مرحله، تصـمیم یـا همـان دومـین      )64: 1388زرگرباشی،  آجورلو و حاج(. کرد

که یک اندیشه براي ایجاد یـک   زمانی. مرحلۀ تکوین یک کشور براي ایجاد آن است
گیرد، اگر تصمیمی براي عملی کردن آن وجـود نداشـته باشـد ایـن      میکشور شکل 

زندگتاریخی  ریدر مس ها ملت. ماند اندیشه در حد یک فکر باقی می
گ میاز تصـم  ریکـه نـاگز   دنشـو  یمـ  رو روبه یو مراحل مشکالت
،انیهودی. دارد آنان یدر زندگ اي بسیار عمدهنقش  يریگ
نیپس از آن در ا و کردند يداریو مالکان عرب خر ها ی
ر هرتـزل وتئـود  (Hiro, 1982: 59) .ندنمود جادیا يکشاورز ي
 ةدیا ،منتشر کرد و در آن 2»هودیدولت « با نام یکتاب 1896

                                                                 

  

  

 ینگرش
باشند براي آن حتی از جان و مال خود نیز بگذرند؛ ثانیاً 

بر سایر نقاط جهان ترجیح
5 .

چهار عنصر تشکیل
حکومت باشد

مهاجرت یهودیان به اسرائیل
طور که در باال اشاره شد، اندیشه، نخستین مرحلۀ تکوین یک کشور است همان

تشکیل یک کشور پیش از هر چیز به یک اندیشه و ایدئولوژي وحـدت 
از سوي دیگر یـک اندی . دارد

اعتقادات و نگرش
یک ملت نشئت گرفته باشد در کلّ ِ

نخستی
اروپا در نت

سمیونیصه
کرد دایپ

مرحلۀ تکوین یک کشور براي ایجاد آن است
کشور شکل 

اندیشه در حد یک فکر باقی می
مشکالت

گ میتصم
یاز عثمان

يها يآباد
1896 الس



 ,Quigley) .شد لیتشک 

این اندیشه باعث ایجاد حرکت که همان سومین مرحلۀ تکـوین یـک کشـور    
اجتمـاعی یـا    حرکت
 منـافع مشـترك  هـداف و  

شـد   انـه یبـه خاورم  موجب موج دوم مهـاجرت 
 :Marshall, 2002). مهاجرت کردند

ـ وز ،بالفور خارجـه   ری
 يبـرا  ینیعنـوان سـرزم  

با انتشار این اعالمیه، چهارمین مرحلۀ تکوین یک کشـور یـا میـدان کـه همـان      
ا لذا از آنج. وجود آمد

ي تعیـین محـدوده و قلمـرو یـک سـرزمین ضـرور      
سـوي   از نیفلسـط  ،1920
ـ هود در مـوج  نیـز   )1(انی

(Sachar, 1996: 154   پـس از
در اروپـا،   سمیگسترش ناز
آغـازگر مـوج    ،1932

 11از بـه غیریهودیـان   
ـ از ا درصـد از   28 نی
ـ خر تیونسـ یصه  يداری

 سـند « ایـ تانی، بر1939
ـ هودید و در آن مهـاجرت   ـ و خر انی  دی
 ۀاعراب در فاصل يها

و  يهـود ی يهـا  انجمـن 
ضـمن آنکـه   . بـالفور بـود  

                                        
1. World Zionist Congress
2. White Paper of 1939

 1سمیونیصه یکنگره جهان يبا تالش و و دنمورا مطرح 
این اندیشه باعث ایجاد حرکت که همان سومین مرحلۀ تکـوین یـک کشـور    

حرکت. براي عملی کردن تصمیم خود بر پایۀ اندیشۀ ایجاد است، شد
ـ  ردبشـ یپ يبـرا  یجمعـ  تـالش هرگونه  هـداف و  اتـأمین   ای

موجب موج دوم مهـاجرت  ،سمیونیجنبش صه جادیا. گویند
مهاجرت کردند نیبه آن سرزم يهودی 40000از  شیو ب) 1904

بالفور  یج آرتور، پس از قرارداد سایکس ـ پیکو،  1917در سال 
عنـوان سـرزم   بـه  نیفلسـط  در آن ازرا منتشـر کـرد کـه     اي هیاعالم

  (Gettleman and Schaar, 2003: 170). شده بود یبانیپشت ها
با انتشار این اعالمیه، چهارمین مرحلۀ تکوین یک کشـور یـا میـدان کـه همـان      

وجود آمد حوزه فعالیت حرکت براي اجرایی کردن یک تصمیم است، به
تعیـین محـدوده و قلمـرو یـک سـرزمین ضـرور       یک کشور،گیري  براي شکل

1920در . است، سرزمین ملت فلسطین تبدیل به این میدان شـد 
هودیمهاجرت  قرار گرفت و ایتانیبر تیمومیملل تحت ق

23-1919 ((Fein, 1968: 23)  چهـارم  مـوج  و)(154) 1924-31

گسترش ناز ي وزیست  يهودی زمان با هم. افتیادامه  یجنگ اول جهان
2 ایجاد شد و سـال  نیسرزم نیاز مهاجرت به ا يا موج گسترده

ـ هودینسـبت  چراکـه   (Sachar, 1996: 188)پنجم مهاجرت بـود   بـه غیریهودیـان    انی
ـ . افـت ی شیافزا 1940در  درصد 30به  1922 در از ا شیپ

ـ و  انیهودیتوسط  نیفلسط نیسرزم صه يهـا  سـازمان  ای
1939در سال  .که منجر به اقدام بریتانیا شد (Sachar, 1996: 188) شده بود

د و در آن مهـاجرت  کـر خود را منتشـر   2)گزارش دولت
ها علت آن شورشیک  دیکه شا ،دکرتوسط آنها را محدود 

انجمـن  دگاهیاز د (Pappe, 2004: 118) .است  بوده 1939-1936 ي
بـالفور بـود   1917 هیـ بـه اعالم  انتیخ ،دیسف سند نیا ها، ست

                                                                 
. World Zionist Congress 

1939 
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را مطرح  يهودی
این اندیشه باعث ایجاد حرکت که همان سومین مرحلۀ تکـوین یـک کشـور     (4 :2005

براي عملی کردن تصمیم خود بر پایۀ اندیشۀ ایجاد است، شد
هرگونه  ملی به

گویند می
)14-1904

در سال  (101
اعالم ایتانیبر
ها يهودی

با انتشار این اعالمیه، چهارمین مرحلۀ تکوین یک کشـور یـا میـدان کـه همـان      
حوزه فعالیت حرکت براي اجرایی کردن یک تصمیم است، به

براي شکلکه 
است، سرزمین ملت فلسطین تبدیل به این میدان شـد 

ملل تحت ق ۀجامع
23( سوم

جنگ اول جهان
موج گسترده

پنجم مهاجرت بـود  
دردرصد 
سرزم یاراض

شده بود
گزارش دولت( »دیسف
توسط آنها را محدود  نیزم

يها سال
ستیونیصه
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ـ هودیو خواهان توقف کامل مهاجرت  بـه   انی
دوران  يتـا انتهـا   ایتان

از  جــهیدرنت )65: 1388
 کردنـد،  یفرار مـ  نیآلمان به فلسط

(Lilienthal,   
اعـراب و   انیـ تـوازن م 

شـده توسـط    ارائـه  م
د شـو  میتقس انیهودی

از  تـا  ردیـ نظارت سازمان ملـل قـرار گ  
 شـکل بـه هـر    يهـود 

(Izzeddin and Hocking  
ایجاد کشور، آخرین مرحلۀ تکوین یک کشـور اسـت کـه داراي چهـار عنصـر      

و حکومـت  ) داخلـی و خـارجی  
جدي آغاز  طور به ان

 يهـا  چهـار بـار در سـال   
 پوریک ومی( 1973و ) 

: 1388زرگرباشـی،   آجورلو و حاج

هـاي اعـراب و اسـرائیل، رونـد     
مهاجرت به اسرائیل ادامه داشت؛ ایـن مهـاجران عمـداً از شـوروي سـابق، اروپـاي       
ویژه عراق، مراکش، ایران و اتیوپی به این کشور مهاجرت 

موج  90و  80با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، در دهه 
یــک بــه یــک میلیــون نفــر از 
یافته و اروپاي شرقی به این سـرزمین مهـاجرت کردنـد و    

کـه جمعیـت    طـوري  بـه 
هـزار نفـر بـوده،     806

  .امروز به بیش از هفت میلیون نفر افزایش یافته است

و خواهان توقف کامل مهاجرت  ندنبود یراض میتصم نیاز ا زی
تانیبر استیس ةدهند خط »دیسف سند« نیاما ا. بودند نیسرزم
1388زرگرباشــی  آجورلــو و حــاج( ؛بــود نیبــر آن ســرزم ت

آلمان به فلسط يها يکه از آزار ناز انیهودیاز  ياریمهاجرت بس
(40 :2004 , .و آنان مجبور به بازگشت به اروپا شدند جلوگیري شد

تـوازن م  ياز برقـرار  دیـ ناام یی،ایـ تانیبر يروهاین 1947سال  
میبرحسب طرح تقسـ . دندیخود را از مناسبات کنار کش ،

یاعراب و  نیب سرزمین فلسطینبود که  نیقرار بر ا ،سازمان ملل
نظارت سازمان ملـل قـرار گ   تة تحمحدود زین) میاورشل( المقدس

هـود ی یتیحـاکم  لیاعراب بـا تشـک  . شود يریبرخورد جلوگ
(and Hocking, 2006: 242 .اعالم کردند نیز مخالف بودند و مخالفت خود را

ایجاد کشور، آخرین مرحلۀ تکوین یک کشـور اسـت کـه داراي چهـار عنصـر      
داخلـی و خـارجی  (دهنده یعنی سرزمین، جمعیـت، حاکمیـت   

انیهودیاعراب و  نیب منازعه ،لیاعالم استقالل اسرائ یدر پ
چهـار بـار در سـال    یطور رسـم  و مصر به هیسورویژه  به یعرب يکشورها

) روزه شش( 1967، )کانال سوئز( 1956، )جنگ استقالل
آجورلو و حاج( .درگیري نظامی شدندوارد  لیبا اسرائ )2()رمضان
  

هـاي اعـراب و اسـرائیل، رونـد      در دوران پس از جنـگ جهـانی دوم و جنـگ   
مهاجرت به اسرائیل ادامه داشت؛ ایـن مهـاجران عمـداً از شـوروي سـابق، اروپـاي       

ویژه عراق، مراکش، ایران و اتیوپی به این کشور مهاجرت  شرقی، کشورهاي عربی به
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، در دهه 

یــک بــه یــک میلیــون نفــر از بــه اســرائیل شــکل گرفــت و نزد )3(ششــم مهــاجرت
یافته و اروپاي شرقی به این سـرزمین مهـاجرت کردنـد و     استقالل هاي تازه جمهوري

طـوري  بـه . تبارها تغییـر دادنـد   ترکیب جمعیتی اسرائیل را به نفع روس
806حـدود   1948 اسرائیل که در زمان اعالم استقالل در مـاه مـی   

(Singer and Grossman, 2003 امروز به بیش از هفت میلیون نفر افزایش یافته است

  

  

یاعراب ن
سرزم نیا
تیــمومیق

مهاجرت بس
جلوگیري شد

 در
،انیهودی

سازمان ملل
المقدس تیو ب
برخورد جلوگ جادیا

مخالف بودند و مخالفت خود را
ایجاد کشور، آخرین مرحلۀ تکوین یک کشـور اسـت کـه داراي چهـار عنصـر      

دهنده یعنی سرزمین، جمعیـت، حاکمیـت    تشکیل
در پ. است
کشورها .شد

جنگ استقالل( 1948
رمضان ای

92-90(  
در دوران پس از جنـگ جهـانی دوم و جنـگ   

مهاجرت به اسرائیل ادامه داشت؛ ایـن مهـاجران عمـداً از شـوروي سـابق، اروپـاي       
شرقی، کشورهاي عربی به

با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، در دهه . کردند
ششــم مهــاجرت

جمهوري
ترکیب جمعیتی اسرائیل را به نفع روس

اسرائیل که در زمان اعالم استقالل در مـاه مـی   
2003: 268)



 مبدأ مهاجرت

 روسیه، هلند، رومانی

 یشرق ي

 بالتیک، روسیه، هلند

 هلند، رومانی، خاورمیانه

 آلمان، اروپاي غربی، هلند، مرکز اروپا، بالکان، خاورمیانه

 یشرق ي

  

هـاي   پـس از جنـگ   
ایـن کشـور یهـودي در    
به این کشور سـرعت بیشـتري یافـت و    

امـا   )1386الحسـن،  (. 
هـاي   ، اشغال سرزمین

ها بـه خـاك خـود انـداخت تـا      
امـا ایـن    )89: 2001مصـالحه،  

  )1(جدول شماره 

مبدأ مهاجرت مهاجران میزان زمانیدوره 
روسیه، هلند، رومانی نفر 25000 1903-1883
يروسیه، اروپا نفر 34000 14-1904
بالتیک، روسیه، هلند حوزه نفر 35100 23-1919
هلند، رومانی، خاورمیانه نفر 78898 31-1924
آلمان، اروپاي غربی، هلند، مرکز اروپا، بالکان، خاورمیانه نفر 343084 48-1932
يروسیه، اروپا )4(حدود یک میلیون نفر 93-1987

  )1(نمودار شماره 

  1967اشغالی سازي در مناطق  روند توسعه شهرك
 سـرزمین فلسـطین باسـتانی،   درصـد   77 در اسـرائیل تشکیل 

ایـن کشـور یهـودي در     ،1949و  1948 هـاي  استقالل بین اعراب و اسرائیل در سال
به این کشور سـرعت بیشـتري یافـت و    مهاجرت یهودیان و  خاورمیانه شکل گرفت

. الی رانده شـدند اعراب ساکن این مناطق به بیرون از مناطق اشغ
، اشغال سرزمین1967وضعیت به همین منوال باقی نماند و در پی جنگ ژوئن 

ها بـه خـاك خـود انـداخت تـا       جدید، دولت اسرائیل را به فکر انضمام این سرزمین
مصـالحه،  (اندیشۀ خود، یعنی ایجاد اسرائیل بزرگ را عملی کند، 
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دوره  موج
1903 اول
14 دوم
23 سوم

31 چهارم
48 پنجم
93 ششم

روند توسعه شهرك
تشکیل با 

استقالل بین اعراب و اسرائیل در سال
خاورمیانه شکل گرفت

اعراب ساکن این مناطق به بیرون از مناطق اشغ
وضعیت به همین منوال باقی نماند و در پی جنگ ژوئن 

جدید، دولت اسرائیل را به فکر انضمام این سرزمین
اندیشۀ خود، یعنی ایجاد اسرائیل بزرگ را عملی کند، 
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هـاي اشـغالی بـه اسـرائیل توسـط      

هاي اشغالی جدید برخالف اراضی اشـغالی  

هـاي   ضمیمه شدن قطعی مناطق اشغالی به خاك اسرائیل احتمال وقوع جنگ
 در پی داشت؛

نظام دوقطبی دوران جنـگ سـرد و حمایـت شـوروي از اعـراب در مقابـل       

هـاي اشـغالی    موانـع ضـمیمه کـردن سـرزمین    
لـوي   ،1977از زمـان جنـگ تـا آوریـل     

رو و  وزیـران اسـرائیل از احـزاب میانـه    
هـاي   دولت. جناح چپ ماپاي و کارگر بودند که مایل به ایجاد تنش با اعراب نبودند

ــدرو لیکــود و   ــه حــزب تن ــرا از جمل گ
به این فکـر افتادنـد کـه بـراي     

رو  از ایـن . سـازي آن منـاطق کننـد   

تصویب قـانون آزادي خریـد و فـروش زمـین بـراي یهودیـان در سـرزمین        

 مختلف؛
: 2001مصـالحه،  (. ارائۀ تسهیالت براي خرید واحد مسکونی در ایـن منـاطق  

سازي در این راستا ارائه شد کـه بـه   

                                        
1. Levi Eshkol 

  :رو بود که عبارتند از با مشکالت زیادي روبه
هـاي اشـغالی بـه اسـرائیل توسـط       شناختن ضمیمۀ سـرزمین  رسمیت عدم به. 

  المللی؛ هاي بین بسیاري از کشورهاي جهان و سازمان
هاي اشغالی جدید برخالف اراضی اشـغالی   نبود جمعیت یهودي در سرزمین. 

  بود؛ که در آن مناطق اقلیت یهودي ساکن
ضمیمه شدن قطعی مناطق اشغالی به خاك اسرائیل احتمال وقوع جنگ. 

در پی داشت؛1973دیگر و اقدامات شدیدتر کشورهاي عربی را مانند جنگ 
نظام دوقطبی دوران جنـگ سـرد و حمایـت شـوروي از اعـراب در مقابـل       . 

  .اسرائیل که مورد حمایت غرب بود
موانـع ضـمیمه کـردن سـرزمین    طورکه گفته شد یکـی از   همان

از زمـان جنـگ تـا آوریـل     . ، نبودن یهودیان در این مناطق بـود 
وزیـران اسـرائیل از احـزاب میانـه     ، نخسـت اسحاق رابینو  گلدا مایر 1

جناح چپ ماپاي و کارگر بودند که مایل به ایجاد تنش با اعراب نبودند
ــه ــژه احــزاب راســت بعــدي اســرائیل ب ــدرو لیکــود و   وی ــه حــزب تن ــرا از جمل گ

به این فکـر افتادنـد کـه بـراي      اسحاق شامیرو  مناخیم بگینوزیران آن یعنی 
سـازي آن منـاطق کننـد    ها به اسرائیل، اقدام به یهودي ق این سرزمین

  :اقدامات ذیل را انجام دادند
  اشاعۀ شعار سرزمین یکپارچه اسرائیل؛. 
تصویب قـانون آزادي خریـد و فـروش زمـین بـراي یهودیـان در سـرزمین        . 

 
مختلف؛هاي  هاي دولتی و خصوصی به بهانه مصادرة سرزمین. 
ارائۀ تسهیالت براي خرید واحد مسکونی در ایـن منـاطق  . 

  
سازي در این راستا ارائه شد کـه بـه    نیز براي توسعۀ ارضی و شهرك  هایی طرح

  :کنیم ترین آنها اشاره می

                                                                 

  

  

با مشکالت زیادي روبهامر 
1 .

بسیاري از کشورهاي جهان و سازمان
2 .
که در آن مناطق اقلیت یهودي ساکن 1949
3 .

دیگر و اقدامات شدیدتر کشورهاي عربی را مانند جنگ 
4 .

اسرائیل که مورد حمایت غرب بود
همان

، نبودن یهودیان در این مناطق بـود 1967
1اشکول،

جناح چپ ماپاي و کارگر بودند که مایل به ایجاد تنش با اعراب نبودند
ــه بعــدي اســرائیل ب

وزیران آن یعنی  نخست
ق این سرزمینالحا

اقدامات ذیل را انجام دادند
1 .
2 .

 اشغالی؛
3 .
4 .

95-94(  
طرح

ترین آنها اشاره می مهم



حل سیاسـی   راه براي دستیابی به یک
سـازي در   امکـان شـهرك  

ـ یل ارائاسرا دولت کـرد  ه ئ
 ,Shafir and Peled)رو درآن زمان به تصـویب نرسـید،   

یل ئاسـرا  وزارت دفـاع 
  ؛الخلیل و کنارة شهر تاریخی
المقـدس و   شرقی بیت

کـه در خـالل    یهودیان در بخش قـدیمی ایـن شـهر   

  
                                        
1. Yigal Allon 

  الف ـ طرح آلون
براي دستیابی به یک، اسرائیل وقت وزیر معاون نخست 1،لون
امکـان شـهرك  فراهم کردن و  اي یهودي به منطقه هجوم عده براي بحران

دولت را به» طرح آلون« معروف به ، طرحی1967 مناطق اشغالی
رو درآن زمان به تصـویب نرسـید،    که به علت حاکمیت احزاب میانه

  :سازي عبارتند از طرح دربارة شهركاصول اساسی این 
وزارت دفـاع نشین با نظارت  هاي یهودي از شهركتعدادي ساخت . 

و کنارة شهر تاریخی شرقی و حومه المقدس اردن، بیترود  ةدر امتداد در
شرقی بیت قسمتیهودي در  هاي  از محلهاحداث فوري تعدادي . 

یهودیان در بخش قـدیمی ایـن شـهر   شدة  تخریب هاي محلهبازسازي 
  )20-21: 1379عاید، (. ها تخریب شده بود

  )1(قشه شماره 
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الف ـ طرح آلون
لونآ لیگا

براي بحران
مناطق اشغالی

که به علت حاکمیت احزاب میانه
اصول اساسی این  (2002

1  .
در امتداد در

2 .
بازسازي 

ها تخریب شده بود جنگ
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طرحی بـه نـام طـرح دروبلـس     
 اي برنامـه طرح دروبلـس شـامل   

کـه   غزه بـود  رو نوا 
قرار بر ایـن   ،براساس این طرح

و  ایجـاد شـهرك در کرانـه بـاختري    
طرح دروبلس بر چند اصل اساسـی  

  آنان است؛حق طبیعی 

  
یـک شـهر   بـه  دیگر ادغـام و  

بلکـه  شـود  مناطق مسکونی اقلیت عرب 
 

وزیر سـازندگی   ،ریل شارون
ضـمن تـداوم    ،سـاله 
ارچوب یـک  هـ در چ

اسـتراتژیک  بـر منـاطق   
تأکیـد  در ایـن منـاطق   

 وزیـري  دولت جدیـد بـه نخسـت   

                                        
1. Matityahu Drobles

  طرح دروبلس
طرحی بـه نـام طـرح دروبلـس      ،لیکودپس از روي کار آمدن حزب ، 1978در اکتبر 
طرح دروبلـس شـامل    .شدمطرح عضو کنست  1،دروبلس ویتتیاها

 رود اردن سازي در کرانه باختري براي گسترش عملیات شهرك
براساس این طرح .شد اجرا می )1979-83(ساله  پنج باید در یک دورة

شـهرك در کرانـه بـاختري     این پـنج سـال، نزدیـک بـه هفتـاد     طی 
طرح دروبلس بر چند اصل اساسـی   (Thomas, 1999: 249). یابدهاي موجود توسعه 

  :مبتنی بود از جمله
حق طبیعی  در مناطق اشغالی،یهودیان براي سازي  شهرك. 
 ؛گیرد می صورتسازي براي اهداف امنیتی  شهرك. 
  ؛ساخته شوندو مرتبط  گروهی صورت باید بهها  شهرك. 
دیگر ادغـام و  یکـ  بـا ن تـوا  را مـی نشـین   یهوديشهرك چند . 

 ؛نشین تبدیل کرد
مناطق مسکونی اقلیت عرب  حومۀنباید محدود به  سازي شهرك. 

 )19-38: 1379عاید، (. هم صورت گیردمناطق  درون این

  و نوار غزه نمرووشـ  هودایدر  وساز ج ـ طرح ساخت
ریل شارونآتوسط و نوار غزه  نمرووشـ   هودایسازندگی در 

سـاله  طرح پـنج براساس این . ارائه شد 1990وقت در سال و مسکن 
در چکـه  یل ئاسـرا  پیشینهاي  دولتسازي  هاي شهرك اجراي برنامه

بـر منـاطق    ۀ نظـامی منظـور حفـظ سـلط    و به بلندمدت استراتژیک
در ایـن منـاطق    ها به ساخت شهركاقدام  بر سرعت بیشترِ ،گرفت صورت می
  )35: 1379عاید، (. شده بود

  د ـ طرح حزب کارگر
دولت جدیـد بـه نخسـت   ، 1992جوالي 13در حزب کارگر  پیروزي

                                                                 
. Matityahu Drobles 

  

  

طرح دروبلس ب ـ
در اکتبر 
ام توسط

براي گسترش عملیات شهرك
باید در یک دورة

طی که  بود
هاي موجود توسعه  شهرك

مبتنی بود از جمله
1 .
2 .
3 .
4 .
نشین تبدیل کرد یهودي
5 .
درون ایندر  باید

ج ـ طرح ساخت
سازندگی در طرح 

و مسکن 
اجراي برنامه

استراتژیکطرح 
صورت می
شده بود

د ـ طرح حزب کارگر
پیروزيپس از 



هاي یهـودي   در شهرك
تصـمیم   الزم به ذکر است براسـاس ایـن  

  ؛)1949بس  خط آتش

. گذراندنـد  هزار واحد مسکونی کـه مراحـل پایـانی سـاخت خـود را مـی      

ایـن   بنیـامین نتانیـاهو  
ـ   ۀدر ادامـ  ی،المللـ  نیب

المقدس  بیتدر  دیواحد جد
 گرید یساخت صدها واحد مسکون

هفـت طـرح    ۀنـ یزم ش
 ۀمنطق نیدر ا انیهود
ـ تز فنـوا  سـاخته   ونی

شـده اسـت و حـدود    
قـرار اسـت در   نیـز   چ

1388(  
رشـد   90از اواسط دهه هفتاد تا نیمه اول دهـه  

بـر الحـاق    و سیاست این حزب مبنـی 

  مهاجران جدید به اسرائیل و نیاز به سرزمینی براي اسکان آنها؛
  

ــن   ــاهش رشــد ای ــاکنون شــاهد ک ت

در شهركواحد مسکونی  6681تصمیم به تعلیق ساخت ، اسحاق رابین
الزم به ذکر است براسـاس ایـن   )35: 1379عاید، (. در مناطق اشغالی گرفت

  :وجود داشت که عبارتند از استثنا
خط آتش(باختري، شامل کناره خط سبز  از کرانه هایی قسمت. 
 المقدس شرقی و حوالی آن؛ بیت. 
 درة رود اردن؛. 
هزار واحد مسکونی کـه مراحـل پایـانی سـاخت خـود را مـی       ده. 

 )110: 1374معروف، 

  2009ـ طرح حزب لیکود در سال 
بنیـامین نتانیـاهو  وزیـري   و نخسـت  2009پس از پیروزي حزب لیکود در سال 

ـ  يهـا  و مخالفـت  هـا  با وجـود اعتـراض   دولت تصمیم گرفت ب
واحد جد 900، یاشغال مناطق يساز يهودی يخود برا يها

ساخت صدها واحد مسکون يبرا لیاسرائ ،دیجداین طرح  .ایجاد کند
شیپ ی،شرقالمقدس  در جنوب بیت لویگنشین  یهوديدر شهرك 

هودیاسکان  يقصد دارد برا لیاست که اسرائ يساز شهرك 
نـوا  یۀقرار است در ناح زیواحد ن 107حدود  .شده اجرا کند

شـده اسـت و حـدود     لیتشـک  یواحد مسکون 70در حال حاضر از  هیناح ن
چیموسـکوو  يصـد واحـد   شـهرك  .دارد یلیساکن اسـرائ 
1388لمون پرس، (. احداث شودشرقی المقدس  المکبر در بیت

از اواسط دهه هفتاد تا نیمه اول دهـه   سازي الزم به ذکر است شهرك
  :علل رشد زیاد آن در این دوره عبارتند از. زیادي داشت

و سیاست این حزب مبنـی  1977روي کار آمدن حزب لیکود در . 
  سرزمین اشغالی به اسرائیل؛

مهاجران جدید به اسرائیل و نیاز به سرزمینی براي اسکان آنها؛. 
  .هاي اعراب و اسرائیل و ایجاد امنیت نسبی جنگپایان . 

ــه    ــل از اواســط ده ــد دلی ــه چن ــا ب ــن   90ام ــاهش رشــد ای ــاکنون شــاهد ک ت
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اسحاق رابین
در مناطق اشغالی گرفت

استثنا چند
1 .
2 .
3 .
4 .

معروف، (

ـ طرح حزب لیکود در سال   ه
پس از پیروزي حزب لیکود در سال 

دولت تصمیم گرفت
ها تالش
ایجاد کند شرقی

در شهرك 
 ةگسترد
شده اجرا کند اشغال
نیا. شود
ساکن اسـرائ  400
المکبر در بیت جبل

الزم به ذکر است شهرك
زیادي داشت

1 .
سرزمین اشغالی به اسرائیل؛

2 .
3 .

ــه    ــل از اواســط ده ــد دلی ــه چن ــا ب ام
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هـا بـین دو طـرف در منـاطق     

رو ماننـد حـزب کـارگر و کادیمـا و رهبـران      

پایان جنگ سرد و نزدیکی اعراب به امریکا که باعث فشـار بـه اسـرائیل در    

جمعیت   1999جمعیت 
2007  

177411  276462  

170123  189708  

15313  18692  

363847  468032  

  

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1972 1983 1985 1989 1990

  :ایم که عبارتند از ها بوده سازي
هـا بـین دو طـرف در منـاطق      آغاز انتفاضۀ عمومی و بـاال گـرفتن خشـونت   . 

  
 آغاز مذاکرات صلح بین اعراب و اسرائیل؛. 
رو ماننـد حـزب کـارگر و کادیمـا و رهبـران       ي کار آمدن احـزاب میانـه  رو. 

 ؛شیمون پرزو  اسحاق رابینرویی مانند 
پایان جنگ سرد و نزدیکی اعراب به امریکا که باعث فشـار بـه اسـرائیل در    . 

 .راستاي وارد شدن به روند صلح خاورمیانه شده است

  )2(جدول شماره 
مناطق اشغالی پس جنگ 

1967)5(  
جمعیت پیش از 

  1967جنگ 
جمعیت 
جمعیت   1989جمعیت   1972

177411  69800  1182  480  کرانه باختري رود اردن

170123  117100  8649  2300  المقدس شرقی بیت

  10000  77  0  هاي جوالن بلندي

363847  187900  9908  2780  مجموع جمعیت

  )2(نمودار شماره 

1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

West Bank
Gaza Strip
East Jerusalem
Golan Heights
Total

  

  

سازي شهرك
1 .

  اشغالی؛
2 .
3 .
رویی مانند  میانه

4 .
راستاي وارد شدن به روند صلح خاورمیانه شده است

مناطق اشغالی پس جنگ 

کرانه باختري رود اردن

بیت

بلندي

مجموع جمعیت

West Bank
Gaza Strip
East Jerusalem
Golan Heights
Total



شـود، در انـواع و    نشین گفته مـی 
  :کنیم اشکال مختلف وجود دارند که در این بخش به چهار شکل مهم آن اشاره می

 )7(میسـ الیسوسبه شیوه اقتصاد اشـتراکی  
 جمله از اموال ۀهم .ی وجود دارد

متعلـق بـه کلیـۀ     ،در این جوامـع 
ایـن   در .متعلق بـه شـخص خاصـی از آن جامعـه نیسـت     

 مقـدار کند و بـه   می 
و افراد به اختیـار خـود عضـو    
نخسـتین کیبـوتس در   
همراه نُه مـرد و دو زن کـه   
سـري اراضـی در نزدیکـی شـهرکی     

. ایجاد شـد  3فلسطینی به نام ام یونی در ساحل غربی دریاچه طبریه با نام دگانیا آلف
نوع نظام اداري و سیاسی کیبوتس براساس دموکراسی مستقیم است که شامل مجمع 

تصـمیم در  شـب بـراي اخـذ    
الزم به ذکـر اسـت کـه در    

کـم   ها که داري جمعیـت بـاالیی هسـتند، مجمـع عمـومی بـا دسـت       
هاي سوسیالیستی  تدریج این شهرك
که امـروزه   طوري گسترش یافتند؛ به

کونـوپینیکی،  (. هم وجود دارند
دلیـل مشـکالت و سـختی زنـدگی در ایـن      

روند نزولـی   1990کاسته شده و از دهه 

عضـو یـا   هـر   بـر خـالف کیبـوتس،   
                                        
1. Kibbutz  
3. Degania Alef  
5. Moshav 

  نشین هاي یهودي انواع شهرك
نشین گفته مـی  که به ساکنان آن شهرك )6(نشین هاي یهودي

اشکال مختلف وجود دارند که در این بخش به چهار شکل مهم آن اشاره می
به شیوه اقتصاد اشـتراکی   هاي سوسیالیستی شهرك 1:کیبوتس. 
ی وجود داردخصوص تیمالکجاي  مالکیت عمومی به که در آن

در این جوامـع  و کشاورزي کار ابزار مسکونی و کشاورزي،
متعلق بـه شـخص خاصـی از آن جامعـه نیسـت     و است آن جامعه  

 عالیتفخود  اییتوان میزانبه  عضوهر هاي سوسیالیستی 
و افراد به اختیـار خـود عضـو     کند استفاده می یاز درآمد عموم احتیاج روزمرة خود

نخسـتین کیبـوتس در   . شـوند  شده یا از آن خـارج مـی   هاي سوسیالیستی این شهرك
همراه نُه مـرد و دو زن کـه    به 2یوسف باراتزدر دوره امپراتوري عثمانی توسط 

سـري اراضـی در نزدیکـی شـهرکی      رز بودند و پس از خریـد یـک  از کارگران کشاو
فلسطینی به نام ام یونی در ساحل غربی دریاچه طبریه با نام دگانیا آلف

نوع نظام اداري و سیاسی کیبوتس براساس دموکراسی مستقیم است که شامل مجمع 
شـب بـراي اخـذ     عمومی با عضویت همۀ اعضا است و عموماً هر شـنبه 
الزم به ذکـر اسـت کـه در    . دهد مورد مسائل اجتماعی و اقتصادي تشکیل جلسه می

ها که داري جمعیـت بـاالیی هسـتند، مجمـع عمـومی بـا دسـت        برخی کیبوتس
تدریج این شهرك به. کند سوم اعضا تشکیل و اتخاذ تصمیم می

گسترش یافتند؛ به 4عامربن  مرجدر اطراف دریاچه طبریه و منطقه 
هم وجود دارند 1967در تمام نقاط اسرائیل و حتی در مناطق اشغالی 

دلیـل مشـکالت و سـختی زنـدگی در ایـن        الزم به ذکـر اسـت بـه    )184-111
کاسته شده و از دهه  1960رشد آن از دهه  ها، روند روبه 

 .داشته است
بـر خـالف کیبـوتس،   که هستند  هاي تعاونی شهرك 5:موشاو. 

                                                                 
 2. Yossef Baratz 

 4. Jezreel Valley 
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انواع شهرك
هاي یهودي شهرك

اشکال مختلف وجود دارند که در این بخش به چهار شکل مهم آن اشاره می
1 .

که در آن
مسکونی و کشاورزي، نیزم

آن جامعه  اعضاي
هاي سوسیالیستی  شهرك

احتیاج روزمرة خود
این شهرك

در دوره امپراتوري عثمانی توسط 1909
از کارگران کشاو

فلسطینی به نام ام یونی در ساحل غربی دریاچه طبریه با نام دگانیا آلف
نوع نظام اداري و سیاسی کیبوتس براساس دموکراسی مستقیم است که شامل مجمع 

عمومی با عضویت همۀ اعضا است و عموماً هر شـنبه 
مورد مسائل اجتماعی و اقتصادي تشکیل جلسه می

برخی کیبوتس
سوم اعضا تشکیل و اتخاذ تصمیم می یک

در اطراف دریاچه طبریه و منطقه 
در تمام نقاط اسرائیل و حتی در مناطق اشغالی 

1349 :184
کیبوتس

داشته است
2 .
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ولی ابزارآالت  داراي زمین کشاورزي و منزل مسکونی خصوصی است
شود و هر عضو به میزان سهم 
دیگر تعاونی، خرید محصوالت ایشـان  
نوع نظام اداري و سیاسی موشاو براساس دموکراسـی مسـتقیم   

هـر موشـاو داراي   . و در موشاوهاي پرجمعیت براساس دموکراسی غیرمستقیم است
گیـري در   مجمع عمومی با عضویت همۀ اعضا است که معموالً هر ماه براي تصـمیم 

اي اسـت   گانـه  موشاوها داراي اصول سـه 

بـا نـام    مرج بن عـامر 

هـاي عـادي سـایر نقـاط     
جهان وجود دارد و هرکس حق دارد زمین کشاورزي، مسکن، وسایل کار، تجـارت  
و صنعت براي خود تهیه و ایجاد کند ولـی بـا ایـن تفـاوت کـه مسـئله در شـوراي        

همچنین . شود در میشهرك مطرح و در صورت تصویب آن شورا، مجوز فعالیت صا
اعضاي جدید صرفاً در صورت پذیرش شورا و رعایت تمام آداب و رسوم و اصول 

در . آینـد  هـاي درمـی  
ها معمـوالً   این نوع شهرك

نفر تا حداکثر چند هزار نفـر تجـاوز   
المقـدس   کند و فقط یک شهرك یایشوو بزرگ در کرانـه بـاختري نزدیـک بیـت    

هـا، کارهـا    در ایـن شـهرك  

                                        
1. Nahalal 
2. J.N.F (Jewish National Fund)
3. Yishuv 
4. Communal Settlement

داراي زمین کشاورزي و منزل مسکونی خصوصی است آن )8
شود و هر عضو به میزان سهم  کشاورزي و صنعتی توسط تعاونی تأمین می ل

دیگر تعاونی، خرید محصوالت ایشـان  کند؛ از سوي  خود از آن امکانات استفاده می
نوع نظام اداري و سیاسی موشاو براساس دموکراسـی مسـتقیم   . کند را نیز تضمین می

و در موشاوهاي پرجمعیت براساس دموکراسی غیرمستقیم است
مجمع عمومی با عضویت همۀ اعضا است که معموالً هر ماه براي تصـمیم 

موشاوها داراي اصول سـه . دهد اونی تشکیل جلسه میمورد مسائل تع
 :که عبارتند از

  الف ـ مالکیت زمین؛
  ب ـ کار شخصی؛

  )247-255: 1349کونوپینیکی، (. ج ـ مددکاري متقابل
مرج بن عـامر در منطقه  1921نخستین شهرك تعاونی در یازده سپتامبر 

  .اد شدایج 2توسط صندوق ملی یهود 
هـاي عـادي سـایر نقـاط      ماننـد شـهرك   4ها شورایی در این شهرك 3:یایشوو. 

جهان وجود دارد و هرکس حق دارد زمین کشاورزي، مسکن، وسایل کار، تجـارت  
و صنعت براي خود تهیه و ایجاد کند ولـی بـا ایـن تفـاوت کـه مسـئله در شـوراي        

شهرك مطرح و در صورت تصویب آن شورا، مجوز فعالیت صا
اعضاي جدید صرفاً در صورت پذیرش شورا و رعایت تمام آداب و رسوم و اصول 

هـاي درمـی   مذهبی و عدم سوءپیشینۀ کیفري به عضـویت در ایـن شـهرك   
این نوع شهرك. پذیرند هاي جوان را می ها، فقط زوج برخی از این شهرك

نفر تا حداکثر چند هزار نفـر تجـاوز    30نان آن از داراي جمعیت کمی هستند و ساک
کند و فقط یک شهرك یایشوو بزرگ در کرانـه بـاختري نزدیـک بیـت    

در ایـن شـهرك  . نفر اسـت  38000وجود دارد که جمعیت آن در حدود 

                                                                 

Jewish National Fund) 

. Communal Settlement 

  

  

8(خانوارِ

لیوسا و
خود از آن امکانات استفاده می

را نیز تضمین می
و در موشاوهاي پرجمعیت براساس دموکراسی غیرمستقیم است

مجمع عمومی با عضویت همۀ اعضا است که معموالً هر ماه براي تصـمیم 
مورد مسائل تع
که عبارتند از

الف ـ مالکیت زمین؛
ب ـ کار شخصی؛

ج ـ مددکاري متقابل
نخستین شهرك تعاونی در یازده سپتامبر 

 1ناهاالل
3 .

جهان وجود دارد و هرکس حق دارد زمین کشاورزي، مسکن، وسایل کار، تجـارت  
و صنعت براي خود تهیه و ایجاد کند ولـی بـا ایـن تفـاوت کـه مسـئله در شـوراي        

شهرك مطرح و در صورت تصویب آن شورا، مجوز فعالیت صا
اعضاي جدید صرفاً در صورت پذیرش شورا و رعایت تمام آداب و رسوم و اصول 

مذهبی و عدم سوءپیشینۀ کیفري به عضـویت در ایـن شـهرك   
برخی از این شهرك

داراي جمعیت کمی هستند و ساک
کند و فقط یک شهرك یایشوو بزرگ در کرانـه بـاختري نزدیـک بیـت     نمی

وجود دارد که جمعیت آن در حدود 



ایـن  . شوند و همۀ شهروندان در آن سـهیم هسـتند  
نخسـتین  . ها داراي چترهاي حمایتی از کودکـان و بازنشسـتگان نیـز هسـتند    

ــیس   ــایی و رئ دار امریک
ایـن  . آویو ایجـاد شـد  
المللـی   منظور اسکان کـارگران، کارمنـدان و پرسـنل هـوایی فرودگـاه بـین      

هـا در منـاطق اشـغالی بـراي اسـکان      
هایشان که درحال انجام مأموریت نظامی طوالنی ازجمله مرزبـانی  
هـا مـزارع کشـاورزي و    
وقت در آن محصوالت کشاورزي و دامـی  

گونـاگون  هاي  ویژگی
تـرین و مـؤثرترین     اصـلی 

برخـی از اندیشـمندان حـوزة توسـعه اقتصـادي،      
، انسـان  ژئوپلیتیـک  هـاي 

عینـی   هـاي  که از مهارت
وانـد حـوادث   مختلـف بت 
 ی،عزت(. گیري کند و تا حد ممکن از وقوع آنها پیش

دارد، جمعیت زیادي نقش 
بسـیار  توسعه نیست، بلکه آثار 

دلیـل داشـتن    توسعه بـه 
1382 :32(  
، ملیتـی  قـومی  هاي دنبال بحران

                                        
1. Fred (Efraim) Monosson
2. Outpost 

شوند و همۀ شهروندان در آن سـهیم هسـتند   صورت تعاونی اداره می عمدتاً به
ها داراي چترهاي حمایتی از کودکـان و بازنشسـتگان نیـز هسـتند    

ــوو در  ــرمایه  1953یایش ــا س ــون ب ــرد مانس ــه 1،ف ــیس   کارخان ــایی و رئ دار امریک
آویو ایجـاد شـد   هاي شهر بستون ایالت ماساچوست در حوالی تل صهیونیست
منظور اسکان کـارگران، کارمنـدان و پرسـنل هـوایی فرودگـاه بـین       شهرك به

  .گوریون تأسیس شده بود
هـا در منـاطق اشـغالی بـراي اسـکان       ایـن نـوع شـهرك    2:هاي مرزي شهرك. 

هایشان که درحال انجام مأموریت نظامی طوالنی ازجمله مرزبـانی   سربازان و خانواده
هـا مـزارع کشـاورزي و     ساکنان آنها در اطراف این شهرك. هستند، ایجاد شده است
وقت در آن محصوالت کشاورزي و دامـی   طور پاره اند که به دامداري هم ایجاد کرده

  .کنند تولید می

  نشین یهودي هاي شناسی شهرك جمعیت
ویژگیبررسی  به مفهوم جمعیت کشورها شناخت، ژئوپلیتیک

اصـلی هاي طبیعـی،   سایر پدیده مقابلدر  ها انسان. آن مردم است
ـ رو شمار می به ژئوپلیتیک برخـی از اندیشـمندان حـوزة توسـعه اقتصـادي،       .دن

هـاي  در تحلیـل از سـویی  . دداننـ  جمعیت را موتور توسـعه مـی  
که از مهارتاست  انسانیبه معنی  باکیفیتانسان  .است نظرمد  

مختلـف بت  يهـا   بـا درك موقعیـت  باشـد و  و ذهنی باالیی برخوردار 
و تا حد ممکن از وقوع آنها پیش کرده بینی نامطلوب آینده را پیش

نقش یک کشور  ۀدیگر، آنچه در توسع عبارت به )93-91
توسعه نیست، بلکه آثار براي  یعامل تنها نه کیفیت بی جمعیت واست  

توسعه بـه  امروزه بسیاري از کشورهاي درحال. داردهمراه  بهمخربی را 
1382جعفري ولدانی، (. شوند میاتی ثب کیفیت، دچار بی یب جمعیت

دنبال بحران بهجمعیتی و محیطی  هاي نیز، بحران در اسرائیل

                                                                 
. Fred (Efraim) Monosson 
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عمدتاً به
ها داراي چترهاي حمایتی از کودکـان و بازنشسـتگان نیـز هسـتند     كشهر

ــوو در  یایش
صهیونیست
شهرك به

گوریون تأسیس شده بود بن
4 .

سربازان و خانواده
هستند، ایجاد شده است
دامداري هم ایجاد کرده

تولید می

جمعیت
ژئوپلیتیکاز نظر 

آن مردم است
ژئوپلیتیکعامل 

جمعیت را موتور توسـعه مـی  
 باکیفیت

و ذهنی باالیی برخوردار 
نامطلوب آینده را پیش

1386 :93
 باکیفیت

مخربی را 
جمعیت

در اسرائیل
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شود درصورت ادامـۀ برتـري نـرخ رشـد     
جمعیت اعراب ساکن در مناطق اشغالی نسبت به یهودیان تا چنـد دهـه آینـده، ایـن     

 در مـورد نگرانـی همیشـگی اسـرائیل    

تشکیل سـرزمینی بـراي تمـام یهودیـان     
تشکیل  وجودي ۀن فلسف

 خـود پیرامونی  رو در محیط عربی
نیـاز بـه تقویـت     ،دانسـتند 

 کـه  نـد ا بـوده سـاکن  
افـزایش جمعیـت اعـراب    

 
 ۀیهـودي همـواره دغدغـ   

 چراکـه . نـد ا شـته دا شان
دولـت  ایـدئولوژیک  موجودیـت  

بـا   یاسـرائیل  کننـدگان 
. ه اسـت فلسطینی در موضوع آوارگـان در مـذاکرات صـلح مشـهود بـود     

، یعنـی در  1967نشـین در منـاطق اشـغالی    
الزم بـه  . افزایش بـوده اسـت  

ذکر است که این روند در صحراي سینا و نوار غزه نیز وجود داشـت کـه بـا خـارج     
هـا و فلسـطینیان    مصـري 

طـور جداگانـه    هاي جوالن و کرانه باختري را به

شود درصورت ادامـۀ برتـري نـرخ رشـد      بینی می اند که پیش وجود آمده بهمذهبی 
جمعیت اعراب ساکن در مناطق اشغالی نسبت به یهودیان تا چنـد دهـه آینـده، ایـن     

نگرانـی همیشـگی اسـرائیل    لـذا  . به یک اقلیت جمعیتی تبدیل شوند
  :دکرتوان در چند نکته خالصه  جمعیت یهودیان را می

تشکیل سـرزمینی بـراي تمـام یهودیـان      ،تشکیل دولت اسرائیل اصلیهدف . 
ن فلسفآنابدون حضور رو  از این )118: 1382زیدآبادي، (؛ جهان بود
  ؛رود ال میؤزیر س دولت

رو در محیط عربی هاي پیش بحرانمنظور مقابله با  اسرائیل به 
دانسـتند  مـی و غاصـب  موجودیت اسرائیل را نامشـروع  اساس 
  ه و دارد؛داشت انسانی هاي

سـاکن  آن عـرب در   یاقلیتـ همـواره   زمان تأسیس اسرائیل،از . 
افـزایش جمعیـت اعـراب    لذا . اند هنداشت یهودیانبا  یگاه احساس هویت مشترک

 .وجود داشته است بالقوه بحرانعنوان یک  همواره به ،اسرائیلی
یهـودي همـواره دغدغـ    گیرنـدگان  تصـمیم  ،اسـرائیل تـاکنون   تأسیساز زمان 

شان را به سرزمین 1948فلسطینی جنگ  ةها آوار بازگشت میلیون
موجودیـت   به خطر افتادنمعناي  به ،بازگشت احتمالی آوارگان

کننـدگان   مـذاکره  پافشـاري این نگرانی در . خواهد بوداسرائیل 
فلسطینی در موضوع آوارگـان در مـذاکرات صـلح مشـهود بـود      ي
  )463-517: 1386الحسن، 

نشـین در منـاطق اشـغالی     هاي یهودي جمعیتی شهرك ترکیب
افزایش بـوده اسـت   هاي جوالن از زمان اشغال، روبه کرانه باختري و بلندي

ذکر است که این روند در صحراي سینا و نوار غزه نیز وجود داشـت کـه بـا خـارج     
مصـري ها تخلیه و تحویـل   شدن اسرائیل از این مناطق، این شهرك
هاي جوالن و کرانه باختري را به در اینجا ترکیب جمعیتی بلندي

  .دهیم مورد بررسی قرار می

  

  

مذهبی و 
جمعیت اعراب ساکن در مناطق اشغالی نسبت به یهودیان تا چنـد دهـه آینـده، ایـن     

به یک اقلیت جمعیتی تبدیل شوند گروه
جمعیت یهودیان را می

1 .
جهان بود

دولت این
2. 

اساس که 
هاي نیروي
3 .

گاه احساس هویت مشترک هیچ
اسرائیلی

از زمان 
بازگشت میلیون

بازگشت احتمالی آوارگان
اسرائیل یهودي 

يها طرف
الحسن، (

ترکیب
کرانه باختري و بلندي

ذکر است که این روند در صحراي سینا و نوار غزه نیز وجود داشـت کـه بـا خـارج     
شدن اسرائیل از این مناطق، این شهرك

در اینجا ترکیب جمعیتی بلندي. شد
مورد بررسی قرار می

  
  



شـامل بیسـت شـهرك    
ورایی یایشـوو بـه   تعاونی موشاو، ده شهرك سوسیالیستی کیبوتس و دو شـهرك شـ  

اي جـوالن در اسـتان   
 11900شـدة مرکـز آمـار اسـرائیل،     

نفـر   6500کنند که با احتسـاب  
)11(  

  جمعیت  تأسیس
  نفر

1976  218  
1974  319  
1972  212  
1978  255  
1968  338  
1971  263  
1981  61  
1968  197  
1980  129  
1967  519  
1975  103  
1978  468  

1981  291  

1968  275  
1972  1009  
1978  494  

  هاي جوالن
شـامل بیسـت شـهرك     )9(نشـین،  ودو شهرك یهودي هاي جوالن رسماً سی در بلندي

تعاونی موشاو، ده شهرك سوسیالیستی کیبوتس و دو شـهرك شـ  
اي جـوالن در اسـتان    زیر نظـر شـوراي منطقـه    )10(مرکزیت شهرك تاریخی کاتزارین

شـدة مرکـز آمـار اسـرائیل،      براسـاس آمـار ارائـه   . شمالی اسرائیل وجود دارد
کنند که با احتسـاب   هاي جوالن زندگی می نشین یهودي در بلندي
(.رسد نفر می 18400داد به حدود منطقه شهري کاتزارین، این تع

  )3(جدول شماره 

  جمعیت  تأسیس  نوع شهرك  نام شهرك
  نوع شهرك  نام شهرك  نفر

  کیبوتس  گشور  458  1968  موشاو  یواف
  کیبوتس  کفر هاروو  1374  1973  موشاو  هیسپین
  کیبوتس  افیک  375  1975  موشاو  یوناتان

  کیبوتس  اورتال  345  1991  موشاو  
  کیبوتس  موو هاما  388  1979  موشاو  معال گمال
  کیبوتس  ال روم  377  1968  موشاو  نوت گوالن

  کیبوتس  متزار  529  1974  موشاو  
  کیبوتس  عین زوین  175  1972  موشاو  
  کیبوتس  ناتور  خانوار 6  1982  موشاو  

  کیبوتس  گوالن مرون  375  1985  موشاو  زوي
  موشاو  اودم  549  1974  موشاو  
  موشاو  آونی ایتان  470  1969  موشاو  
مقش
  موشاو  هبشان آلونی  547  1968  موشاو  

  موشاو  ایالد  230  1976  موشاو  
  موشاو  بنی یهودا  593  1989  یایشوو  هادنس

  موشاو  آنیما  162  1981  یایشوو  کال آلون
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هاي جوالن بلندي
در بلندي

تعاونی موشاو، ده شهرك سوسیالیستی کیبوتس و دو شـهرك شـ  
مرکزیت شهرك تاریخی کاتزارین

شمالی اسرائیل وجود دارد
نشین یهودي در بلندي شهرك

منطقه شهري کاتزارین، این تع

نام شهرك

یواف گیوات
هیسپین
یوناتان
  کاناف

معال گمال
نوت گوالن

  نوو
  نوآتیو
  نیمرود

زوي کیدمت
  کشت
  راموت

مقش راموت
  یمیم
  شعل

هادنس
کال آلون
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گویند که  کرانه باختري رود اردن، به ساحل غربی رود اردن و دریاچه بحرالمیت می
جنـگ اسـتقالل   این منطقـه، پـس از   
 بـه  1967جنـگ   تا اینکه در خـالل 

  )2(نقشه شماره 

  کرانه باختري رود اردن
کرانه باختري رود اردن، به ساحل غربی رود اردن و دریاچه بحرالمیت می

این منطقـه، پـس از   . بین دو کشور اسرائیل و اردن واقع شده است
تا اینکه در خـالل  اردن قرار داشت در اختیار )49-1948( 

  

  

کرانه باختري رود اردن
کرانه باختري رود اردن، به ساحل غربی رود اردن و دریاچه بحرالمیت می

بین دو کشور اسرائیل و اردن واقع شده است
 لیاسرائ



اکنـون در اختیـار دولـت    
، الخلیـل  لحـم،  تیـ ب 

ایـن منطقـه در تقسـیمات کشـوري     
گـذاري شـده اسـت کـه داراي چهـار      
نشین بزرگ با تشکیالت شهري از جمله شـهرداري و شـوراي شـهر    

 000/290شده توسط مرکز آمار اسـرائیل  
اي است کـه مسـئول   

  جمعیت  تأسیس
1978  16800  
1988  36400  
1975  34600  
1996  44900  

  موشاو  کیبوتس  یایشوو

13  3  -  
13  -  3  
28  -  2  
1  4  1  
22  -  2  

4  2  15  

                                        
1. Judea and Samaria Area
2. Ariel, Beitar Illit, Ma'ale Adumim, Modi'in Illit
3. Biq'at HaYarden, Shomron, Gush Etzion, Har Hebron, Matte Binyamin, 
Megilot Dead Sea. 

اکنـون در اختیـار دولـت     رود اردن، هـم کرانه بـاختري   .درآمد لیاسرائارتش 
 ،اهللا رام ،نـابلس خودگردان فلسطین است و شهرهاي فلسـطینی  

ایـن منطقـه در تقسـیمات کشـوري     . دارد در این منطقه قرار حایار و طولکرم
گـذاري شـده اسـت کـه داراي چهـار       نـام  1نمرووو ش هوداعنوان منطقۀ ی اسرائیل به

نشین بزرگ با تشکیالت شهري از جمله شـهرداري و شـوراي شـهر     شهرك یهودي
شده توسط مرکز آمار اسـرائیل   جمعیت این منطقه براساس آمار ارائه

اي است کـه مسـئول    همچنین این منطقه داراي شش شوراي منطقه )12(.یهودي است
  .ها هستند نشین اداري و مشکالت شهركرسیدگی به امور 

  )4(جدول شماره 

تأسیس  مکان در کرانه باختري  2نام شهرك
1978  در مرکز، جنوب شرقی شهر نابلس  آریل

1988  المقدس در غرب، جنوب غربی بیت  تیلیع تاریب
1975  المقدس در مرکز، شرق بیت  میمعاله آدوم

1996  اهللا  در غرب، شمال غرب رام  مودیعین عیلیت

  )5(جدول شماره 
نام شوراي 

شهرك   جمعیت  تأسیس  موقعیت جغرافیایی  3اي
یایشوو  مرزي

13  4  136000  1980  المقدس جنوب بیت  گوش اتزیون
13  3  56000  1982  جنوب کرانه باختري  هار هبرون
28  15  43400  1980  مرکز کرانه باختري  بنیامین

1  -  1000  1981  غرب بحرالمیت  مقیلوت
22  4  22600  1979  شمال کرانه باختري  شومرون

شمال شرق کرانه   بیکات هایاردن
4  -  3400  1979  باختري

                                                                 
Judea and Samaria Area 

. Ariel, Beitar Illit, Ma'ale Adumim, Modi'in Illit 

. Biq'at HaYarden, Shomron, Gush Etzion, Har Hebron, Matte Binyamin, 
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ارتش اشغال 
خودگردان فلسطین است و شهرهاي فلسـطینی  

طولکرم ،نیجن
اسرائیل به

شهرك یهودي
جمعیت این منطقه براساس آمار ارائه. است

یهودي است
رسیدگی به امور 

  
1  
2  
3  
4  

نام شوراي 
اي منطقه

گوش اتزیون
هار هبرون

بنیامینماته 
مقیلوت
شومرون

بیکات هایاردن

. Biq'at HaYarden, Shomron, Gush Etzion, Har Hebron, Matte Binyamin, 
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شهر مقدسی براي ادیان ابراهیمی اسالم، مسیحیت و یهودیت است که 
همواره در طول تاریخ بر سر حاکمیـت آن نبردهـاي سـختی رخ داده اسـت، ماننـد      

ارتـش  . در دوران معاصـر 
 میـت حاکبـه  را  المقـدس 

جریـان  در  قرار گرفت تـا اینکـه  
المقـدس بـه دو    اکنـون بیـت  

قسمت شرقی و غربی تقسیم شده که قسمت شرقی آن در اشـغال اسـرائیل و امـور    

  )3(نقشه شماره 

  المقدس شرقی
شهر مقدسی براي ادیان ابراهیمی اسالم، مسیحیت و یهودیت است که  المقدس،

همواره در طول تاریخ بر سر حاکمیـت آن نبردهـاي سـختی رخ داده اسـت، ماننـد      
در دوران معاصـر  نیو فلسـط  لیاسـرائ بـین   اتمناقشـ هاي صـلیبی و  

المقـدس  بیتشهر  یغرب قسمت 1948-1949جنگ در پی  
قرار گرفت تـا اینکـه  اردن  تحت حاکمیت یشرق قسمتو  خود درآورد
اکنـون بیـت  . اسـرائیل درآمـد  تصـرف   کل این شهر به 1967

قسمت شرقی و غربی تقسیم شده که قسمت شرقی آن در اشـغال اسـرائیل و امـور    

  

  

المقدس شرقی بیت
المقدس، بیت

همواره در طول تاریخ بر سر حاکمیـت آن نبردهـاي سـختی رخ داده اسـت، ماننـد      
هاي صـلیبی و   جنگ

 اسرائیل
خود درآورد

1967جنگ 
قسمت شرقی و غربی تقسیم شده که قسمت شرقی آن در اشـغال اسـرائیل و امـور    



بی آن نیز در اختیـار  قسمت غر
. داننـد  دولت اسـرائیل اسـت و هـر دو طـرف دو ایـن شـهر را پایتخـت خـود مـی         

المقدس شرقی بر خالف سایر نقاط اشـغالی، بیشـتر در منـاطق    
 000/190هایی با جمعیـت تقریبـی   

درصـد مسـاحت    14
هاي مهم سکونت یهودیان 

المقدس واقـع شـده    اهللا و بیت

  المقدس؛ نشین در شمال شرق بیت
هـاي   با جمعیتی در حدود پنجاه هزار یهودي، یکی از محله

با جمعیتی در حدود چهل هزار نفـر در شـمال غـرب    

نشین با جمعیتـی در حـدود هجـده    

 المقدس؛ با حدود چهل هزار یهودي در جنوب بیت
نشین بـا حـدود چهـار هـزار خـانوار در      

نشین با حدود پانزده هـزار یهـودي   

                                        
1. Jewish Quarter in Old City 
3. Neve Yaakov  
5. Ramot Alon  
7. Gilo  
9. East Talpiot 

قسمت غر. اداري آن در اختیار دولت خودگردان فلسطین است
دولت اسـرائیل اسـت و هـر دو طـرف دو ایـن شـهر را پایتخـت خـود مـی         

المقدس شرقی بر خالف سایر نقاط اشـغالی، بیشـتر در منـاطق     نشینی در بیت
هایی با جمعیـت تقریبـی    ها و محله شهري وجود دارد و یهویان در شهرك

14المقدس شرقی در حـدود   مساحت بیت. کنند زندگی می
هاي مهم سکونت یهودیان  مناطق و شهرك )39-47: 1379عاید، (. کرانه باختري است

  :عبارتند از
  1المقدس؛ نشین شهر قدیمی بیت بخش یهودي. 
اهللا و بیت که بین رام 2شهرك صنعتی و مسکونی آتروت. 

نشین در شمال شرق بیت هاي یهودي یکی از محله 3نویاکوف. 
با جمعیتی در حدود پنجاه هزار یهودي، یکی از محله 4پیسگات زعف. 

  المقدس؛ نشین در شمال شرق بیت
با جمعیتی در حدود چهل هزار نفـر در شـمال غـرب     5شهرك راموت آلون. 

  المقدس؛
نشین با جمعیتـی در حـدود هجـده     هاي یهودي یکی از محله 6مراموت شالو. 

  المقدس؛ هزار نفر در شمال بیت
با حدود چهل هزار یهودي در جنوب بیت 7شهرك گیلو. 
نشین بـا حـدود چهـار هـزار خـانوار در       هاي یهودي یکی از محله 8هارهوما. 

 المقدس؛ جنوب شرقی بیت
نشین با حدود پانزده هـزار یهـودي    هاي یهودي یکی از محله 9تلپایوت شرق. 

  .المقدس در جنوب شرقی بیت

                                                                 
. Jewish Quarter in Old City 2. Atarot 

 4. Pisgat Ze'ev 
 6. Ramat Shlomo 

 8. Har Homa 
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اداري آن در اختیار دولت خودگردان فلسطین است
دولت اسـرائیل اسـت و هـر دو طـرف دو ایـن شـهر را پایتخـت خـود مـی         

نشینی در بیت شهرك
شهري وجود دارد و یهویان در شهرك

زندگی می )13(نفر
کرانه باختري است

عبارتند از
1 .
2 .

  ت؛اس
3 .
4 .
نشین در شمال شرق بیت یهودي
5 .
المقدس؛ بیت

6 .
هزار نفر در شمال بیت

7 .
8 .

جنوب شرقی بیت
9 .

در جنوب شرقی بیت



 و 
یی
فیا
غرا
ت ج
اس
سی

عه
وس
ت

 
بی
طل

 :
رك
شه

 
لی
شغا
ی ا
اض
ر ار
ي د
ساز

 
® 

وح
د ر
سی

 و 
پور
جاد
 س
ظم
دکا
حم
د م
سی

 
اج
هللا ح

ا
 

رلو
جو
ن آ
سی
و ح

ی 
اش
گرب
زر

135  

  

هاي صلح بین اعراب و اسرائیل، اسرائیل حاضر بـه تخلیـۀ برخـی از    
توان به صحراي سینا اشاره کرد که براسـاس  

 2000تخلیه شد، جنوب لبنان کـه در سـال   
 2005جانبـۀ اسـرائیل در سـال    

پیش از پایان اشغال یهودیان در دو منطقه از ایـن سـه منطقـه    
نشـینی، ایـن    اسـرائیل در زمـان عقـب   

ـ جز شـبه و یل ئمصـر و اسـرا    رهی

  )4(نقشه شماره 

  شده هاي یهودي تخلیه
هاي صلح بین اعراب و اسرائیل، اسرائیل حاضر بـه تخلیـۀ برخـی از     براساس توافق

توان به صحراي سینا اشاره کرد که براسـاس   هاي عربی شد که براي مثال می سرزمین
تخلیه شد، جنوب لبنان کـه در سـال    1982ارداد صلح کمپ دیوید در سال 

جانبـۀ اسـرائیل در سـال     نشینی شد و یا نوار غزه که با اقـدام یـک   از آن عقب
پیش از پایان اشغال یهودیان در دو منطقه از ایـن سـه منطقـه    . تخلیه شد؛ اشاره کرد

اسـرائیل در زمـان عقـب   سازي کرده بودنـد کـه ارتـش     اقدام به شهرك
  :ها را تخلیه کرد

مصـر و اسـرا  میان منطقه مرزي  صحراي سینا :صحراي سینا

  

  

 شهرك
براساس توافق

سرزمین
ارداد صلح کمپ دیوید در سال قر

از آن عقب
تخلیه شد؛ اشاره کرد

اقدام به شهرك
ها را تخلیه کرد شهرك

صحراي سینا



از  ،ترانهیمد يایدربه 
، از غرب به کانال سوئز و از شـرق بـه خلـیج عقبـه محـدود      
دلیل وجود کـوه طـور مقـدس اسـت، زیـرا      
 .اقامـت موقـت داشـتند   

ـ  صورت آتـش ظـاهر    ۀبوت
دلیـل   بـه کـه   خواسـت 
به  در این مکان همچنین دین یهود

بـه غیـر از   . کوه سـاخته شـد  
شرایط اقلیمـی و تـاریخی خـاص خـود یکـی از      
پس از اشغال صحراي سینا توسط ارتش اسـرائیل  
اي از یهودیان براي ایجاد شهرك به این مکان مهـاجرت  

و خلـیج  2در غالب دو منطقـه اداري بـا نـام منطقـه یامیـت     
، 1982اما در پی قرارداد صلح کمـپ دیویـد در سـال    

ساحلی به طول تقریبی چهل کیلومتر و عرضی 
در ) از نظـر جمعیـت  

بـا مصـر و از شـمال و شـرق بـا      
بـه   1967این منطقه نیز مانند اکثر مناطق اشغالی، طـی جنـگ   

سـازي بـه ایـن منطقـه     
منطقـه  تحـت اداره   )15

جانبـۀ اسـرائیل و    براساس اقدام یک

                                        
1. Avshalom, Dikla, Haruvit, Holit, Naot Sinai, Netiv HaAsara, Nir Avraham, 
Ogda, Priel, Sadot, Sufa, Talmei Yosef, Yamit
(Nuweiiba), Ofira (Sharm El Sheikh)
2. Yamit region 
3. Gulf of Shlomo 
4. Gush Katif 

به  از شمالکیلومتر مربع است که  60088 استراتژیکی با مساحت
، از غرب به کانال سوئز و از شـرق بـه خلـیج عقبـه محـدود      سرخ يایدربه 
دلیل وجود کـوه طـور مقـدس اسـت، زیـرا       این منطقه از نظر آیین یهود، به. 

اقامـت موقـت داشـتند    مکـان  پس از ترك مصـر در آن  لیاسرائ  یکه بناست 
صورت در این منطقه خود را به )14(هوهی براساس عقاید یهودیان،

خواسـت  يو و از را بر حضرت موسی نازل کرد یوحنخستین 
همچنین دین یهود. کفش خود را از پایش در آورد تقدس این مکان

کوه سـاخته شـد   نیا کنار درنیز  يسامر ۀگوسالارائه شد و  لیسرائ
شرایط اقلیمـی و تـاریخی خـاص خـود یکـی از      دلیل  تقدس دینی، صحراي سینا به
پس از اشغال صحراي سینا توسط ارتش اسـرائیل  . شود مراکز توریستی محسوب می

اي از یهودیان براي ایجاد شهرك به این مکان مهـاجرت   ، عده1967در خالل جنگ 
در غالب دو منطقـه اداري بـا نـام منطقـه یامیـت      1کردند و شانزده شهرك

اما در پی قرارداد صلح کمـپ دیویـد در سـال    . آن تأسیس کردند در 
  .ارتش اسرائیل مجبور به تخلیۀ آنها شد

ساحلی به طول تقریبی چهل کیلومتر و عرضی  غزه، یک حاشیۀ نوار :نوار غزه
از نظـر جمعیـت  (فلسـطینی و پرتـراکم    اي منطقه کیلومتر و دوازدهتا  بین شش

ـ انه است که از سواحل دریاي مدیتر بـا مصـر و از شـمال و شـرق بـا       یجنوب غرب
این منطقه نیز مانند اکثر مناطق اشغالی، طـی جنـگ    .مرز است هم 

سـازي بـه ایـن منطقـه      اشغال اسرائیل درآمـد و تعـدادي از یهودیـان بـراي شـهرك     
15(براساس منابع رسمی، آنهـا شـانزده شـهرك   . مهاجرت کردند

براساس اقدام یک 2005را ایجاد کردند که در اوت  4قوش کاتیف
  .ها تخلیه شدند توسط ارتش این شهرك

                                                                 
. Avshalom, Dikla, Haruvit, Holit, Naot Sinai, Netiv HaAsara, Nir Avraham, 

Ogda, Priel, Sadot, Sufa, Talmei Yosef, Yamit .Dizahav (Dahab), Neviot 
(Nuweiiba), Ofira (Sharm El Sheikh) 
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استراتژیکی با مساحت
به جنوب 

. شود می
است  یکوه

براساس عقاید یهودیان،
نخستین  کرد و

تقدس این مکان
سرائا یبن

تقدس دینی، صحراي سینا به
مراکز توریستی محسوب می

در خالل جنگ 
کردند و شانزده شهرك

 3شلومو
ارتش اسرائیل مجبور به تخلیۀ آنها شد

نوار غزه
بین شش

سواحل دریاي مدیتر
 لیاسرائ

اشغال اسرائیل درآمـد و تعـدادي از یهودیـان بـراي شـهرك     
مهاجرت کردند
قوش کاتیف

توسط ارتش این شهرك

. Avshalom, Dikla, Haruvit, Holit, Naot Sinai, Netiv HaAsara, Nir Avraham, 
Dizahav (Dahab), Neviot 
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گیـري مرزهـا،    براي بررسی وضعیت حقوقی آنها، الزم است نگاهی کوتاه بـه شـکل  
هـاي   ترك مخاصـمه و نیـز قطعنامـه   

 یطـ  .ی و اسرائیل با یکدیگر وارد جنگ شدند
جـوالن و   هـاي  بلنـدي 

. دشمسلط شرقی نیز 
 یافـت و  شیافـزا  راز سه براب

 حتـی پـس  . رسیددمشق 
 سوریه و دیگر کشـورهاي عربـی،  

 ,Glossop) هاي خود را بـه آنـان نـداد   

 بـر که در آن  کرد صادر
  :بود

احتـرام بـه    ،آمیـز  اظهـارات خصـومت  
رسـمیت   بـه  ه،منطقـ  

  .داخل مرزهاي خود
 ،که قطعنامه نددکرشوراي امنیت اعالم 

یل را به شرایط درخواستی کشورهاي عـرب گـره   
پایگـاه  (. قید و شرط اسرائیل از مناطق اشـغالی شـدند  

گیـري   اي کـه کشـورهاي عربـی بـراي بـازپس     
اسرائیل ترتیب دادند نیـز درنهایـت موفقیـت    
جـز انـدکی، تـاکنون    

  نشین هاي یهودي وضعیت حقوقی شهرك
براي بررسی وضعیت حقوقی آنها، الزم است نگاهی کوتاه بـه شـکل  

ترك مخاصـمه و نیـز قطعنامـه   معاهدات حقوقی دوجانبه و چندجانبه، پس از 
  :شوراي امنیت در این مورد بیاندازیم

 و پیامدهاي ارضی و حقوقی آن 1967جنگ 

ی و اسرائیل با یکدیگر وارد جنگ شدندعرب يکشورها ،1967پنجم ژوئن 
بلنـدي رود اردن، نوار غـزه،   يکرانه باختر نا،یس يروز صحرا

شرقی نیز  المقدس بر بیتاسرائیل د و مدرآاسرائیل اشغال  به طره
از سه براب شیبه ب لیتحت اداره اسرائ یاراضاین جنگ،  ان

دمشق  يلومتریک 55جوالن به  يها يبلند اشغالبا  لیاسرائ
سوریه و دیگر کشـورهاي عربـی،  با  لیاسرائ 1967ژوئن  11در  بس از قرارداد آتش

هاي خود را بـه آنـان نـداد    به سرزمین آورگانبازگشت  ةاجازدیگر  
صادررا  242قطعنامه  ،، شوراي امنیت1967نوامبر  22در  2001

بودمستلزم اجراي دو اصل  شده بود و تأکیدصلح در خاورمیانه 
  ؛1967 یهاي اشغال یل از سرزمینئاسرانشینی  عقبالف ـ 
اظهـارات خصـومت   دعـاوي و  کلیـۀ پایان بخشیدن بـه  ب ـ  
 هـاي  یکپارچگی سرزمینی و استقالل سیاسی دولت و حاکمیت
داخل مرزهاي خود در آمیز زندگی صلح براي از آنها حق هریک 

شوراي امنیت اعالم  242  قطعنامه کشورهاي عربی ضمن رد
یل را به شرایط درخواستی کشورهاي عـرب گـره   ئنشینی اسرا موضوع محوري عقب

قید و شرط اسرائیل از مناطق اشـغالی شـدند   و خواهان خروج بی زده است
  )1388رسانی مرکز اطالعات سازمان ملل متحد تهران، 

  پیامدهاي ارضی و حقوقی آن 1973جنگ 
اي کـه کشـورهاي عربـی بـراي بـازپس      طی جنگ غافلگیرانـه  1973در اکتبر 

اسرائیل ترتیب دادند نیـز درنهایـت موفقیـت     هاي جوالن و صحراي سینا علیه
جـز انـدکی، تـاکنون     دست نیامد و وضعیت ایـن منطقـه بـه    توجهی براي آنان به

  

  

وضعیت حقوقی شهرك
براي بررسی وضعیت حقوقی آنها، الزم است نگاهی کوتاه بـه شـکل  

معاهدات حقوقی دوجانبه و چندجانبه، پس از 
شوراي امنیت در این مورد بیاندازیم

جنگ . 1
پنجم ژوئن در 
روز صحرا شش

طرهیشهر قن
انیدر پا
اسرائ ارتش

از قرارداد آتش
 لیاسرائ

2001: 40)

صلح در خاورمیانه 
الف ـ 
ب ـ  
حاکمیت
 نشناخت

کشورهاي عربی ضمن رد
موضوع محوري عقب

زده است
رسانی مرکز اطالعات سازمان ملل متحد تهران،   اطالع

جنگ . 2
در اکتبر 
هاي جوالن و صحراي سینا علیه بلندي
توجهی براي آنان به قابل



در منطقـۀ مـرزي بـین    
را  338شـوراي امنیـت قطعنامـه    

، 242قطعنامـه   تأکیـد مجـدد بـر   
 ۀنه در منطقـ خواستار ازسرگیري مذاکرات با هدف دستیابی به صلحی پایدار و عادال

بـس   درخواسـت آتـش  
مورد تأکید قرار گرفت و از دبیرکل خواسته شد تا ناظران سـازمان ملـل را فـوراً بـه     

حـافظ  نیروي صادر شد، 
حفـظ صـلح و   مأموریـت آن  

در نقشـه شـماره دو مشـخص    
هـاي    شوراي امنیت، مأموریت نیروهاي حافظ صلح را براساس قطعنامـه 

یــد تمد 2008در ســال 
این نیروها از کشورهاي هند، ژاپن، فیلیپین، کرواسی و استرالیا هستند و 

رسـانی مرکـز     پایگاه اطالع

  قانون الحاق جوالن به اسرائیل و پیامدهاي ارضی و حقوقی آن
قـانونی  رأي موافـق،  
این . شود این کشور ضمیمه می

رسد اسرائیل این اقدام را 
منظــور تمکــین بــه  کشــورهاي عربــی بــه
وزیر سابق  نخست 3،مناخیم بگین

 4اشـتاین  آمـون رابـین  
 Mearsheimer). »کنـیم  ببرید ولی من از آن استفاده نمی

توسـط پارلمـان ایـن    
                                        
1. The United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) Zone
2. UNDOF 
3. Menahem Begin 
4. Amnon Rubinstein

در منطقـۀ مـرزي بـین     1در حال حاضر نیروهاي حافظ صـلح  تغییري نکرده است و
شـوراي امنیـت قطعنامـه     1973اکتبر  22در  .اسرائیل و سوریه مستقر هستند

تأکیـد مجـدد بـر   ضمن در آن که  )239-241: 2001البکاء، (صادر کرد 
خواستار ازسرگیري مذاکرات با هدف دستیابی به صلحی پایدار و عادال

درخواسـت آتـش   نیـز  1973اکتبر  23 در 339در قطعنامه . ه بودخاورمیانه شد
مورد تأکید قرار گرفت و از دبیرکل خواسته شد تا ناظران سـازمان ملـل را فـوراً بـه     

صادر شد،  1974 می 31که در  350براساس قطعنامۀ  .دکنمنطقه اعزام 
مأموریـت آن  تشـکیل شـد کـه     2متحد در جوالن سازمان ملل

در نقشـه شـماره دو مشـخص    ( یل و سوریه بودئبین اسرا اتتوافقاجراي نظارت بر 
شوراي امنیت، مأموریت نیروهاي حافظ صلح را براساس قطعنامـه ). شده است

در ســال  1821و اخیــراً قطعنامــۀ  1415، 1381، 1351، 1328
این نیروها از کشورهاي هند، ژاپن، فیلیپین، کرواسی و استرالیا هستند و . کرده است

پایگاه اطالع(. دنده جوالن ادامه می ۀبه مأموریت خود در منطق 
  )1388اطالعات سازمان ملل متحد، تهران 

قانون الحاق جوالن به اسرائیل و پیامدهاي ارضی و حقوقی آن
رأي موافـق،   63رأي مخالف و  21با  اسرائیل ، پارلمان1981 دسامبر

این کشور ضمیمه میهاي جوالن به  بلندي ،را تصویب کرد که براساس آن
رسد اسرائیل این اقدام را  نظر می به. اقدام اسرائیل محکومیت جهانی را در پی داشت

کشــورهاي عربــی بــهبــراي تحــت فشــار قــرار دادن ســوریه و 
مناخیم بگینبراي مثال . هاي این کشور انجام داده است

آمـون رابـین  نگار منتقد اسرائیلی،  اسرائیل در پاسخ به سیاستمدار و روزنامه
ببرید ولی من از آن استفاده نمی کار  شما واژة الحاق را به

and Walt, 2007  توسـط پارلمـان ایـن      اسـرائیل   بـه   جوالن  هاي بلندي  الحاق  اعالمبا
                                                                 

. The United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) Zone 

 
. Amnon Rubinstein 
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تغییري نکرده است و
اسرائیل و سوریه مستقر هستند

صادر کرد 
خواستار ازسرگیري مذاکرات با هدف دستیابی به صلحی پایدار و عادال

خاورمیانه شد
مورد تأکید قرار گرفت و از دبیرکل خواسته شد تا ناظران سـازمان ملـل را فـوراً بـه     

منطقه اعزام 
سازمان مللصلح 

نظارت بر 
شده است

1300 ،1328
کرده است
 همچنان

اطالعات سازمان ملل متحد، تهران 

قانون الحاق جوالن به اسرائیل و پیامدهاي ارضی و حقوقی آن. 3
دسامبر 14ر د

را تصویب کرد که براساس آن
اقدام اسرائیل محکومیت جهانی را در پی داشت

بــراي تحــت فشــار قــرار دادن ســوریه و 
هاي این کشور انجام داده است خواسته

اسرائیل در پاسخ به سیاستمدار و روزنامه
شما واژة الحاق را به«: گفت

2007: 439)
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از  1981دسـامبر   17 
  

اعراب و اسرائیل، هـیچ سـرزمینی از نظـر حقـوقی بـه      
هاي شوراي امنیت نیز کرانه بـاختري رود اردن  

الزم بـه ذکـر   . دانـد  شده توسط اسرائیل می
از پـیش  ، 1967جنـگ  

امـا  . ی هیچ کشورِ مـورد تأییـد سـازمان ملـل نبـوده اسـت      
کرانـه  (و شومرون  هودا
عنـوان بخشـی از    بـه را 
 452، )1979  سـال ( 446

ضـمن رد   )1980  سال
خواسـتار  در مناطق اشغالی مذکور را محکوم کرده و 

 49براسـاس مـاده   . چهـارم ژنـو شـد   
قدرت اشغالگر نباید بخشـی از جمعیـت شـهروندان کشـور     

  

. ت بـراي همـه کشـورها اسـت    
اسرائیل نیز که براي حفظ امنیت و کسب پرستیژ جهانی نیازمند منـابع مـالی اسـت،    
. کند با صادرات محصوالت تولیدي خود بتواند در این راستا حرکـت کنـد  

این محصوالت، شامل محصوالت کشاورزي و صنعتی هستند کـه در ذیـل بـه آنهـا     
ویژه کشورهاي خاورمیانه به دالیل زیـر از  
نشـین منـاطق اشـغالی    

نشین در مناطق اشـغالی از نظـر سـازمان    

 در 497کشور، شوراي امنیت سازمان ملل متحد طـی قطعنامـه   
  (Marshall, 2002: 34). تا مصوبه خود را لغو کندخواست  این کشور

  لیسازي در مناطق اشغا شهرك
اعراب و اسرائیل، هـیچ سـرزمینی از نظـر حقـوقی بـه       1973و  1967هاي  در جنگ

هاي شوراي امنیت نیز کرانه بـاختري رود اردن   اسرائیل واگذار نشده است و قطعنامه
شده توسط اسرائیل می هاي جوالن را جزء مناطق اشغال و بلندي

جنـگ   ق اشغالی فلسـطینی مناطکه  مدعی است لیاسرائ  دولت
ی هیچ کشورِ مـورد تأییـد سـازمان ملـل نبـوده اسـت      رسماشغال در حاکمیت 

هوداهفتم اسرائیل یعنی ی، استان شوراي امنیت سازمان ملل متحد
را المقدس شرقی  هاي جوالن و بیت بلندي ،)رود اردن 
446هـاي   این شورا طی قطعنامه. شناسد ینم تیرسم به 

سال( 478 و) 1980  سال( 471، )1980  سال( 465، )1979
در مناطق اشغالی مذکور را محکوم کرده و   سازي شهركادعاهاي اسرائیل، 

چهـارم ژنـو شـد    ونیکنوانسـ  49ماده   به دولت اسرائیلپایبندي 
قدرت اشغالگر نباید بخشـی از جمعیـت شـهروندان کشـور     «: چهارم ژنو ون

  (Van Gelder and Kroes, 2009: 3). »خود را به مناطق اشغالی منتقل کند

  نشین هاي یهودي اهمیت اقتصادي ایجاد و حفظ شهرك
ت بـراي همـه کشـورها اسـت    اقتصاد و توسعه، امروزه یکی از موضوعات پراهمیـ 

اسرائیل نیز که براي حفظ امنیت و کسب پرستیژ جهانی نیازمند منـابع مـالی اسـت،    
کند با صادرات محصوالت تولیدي خود بتواند در این راستا حرکـت کنـد   تالش می

این محصوالت، شامل محصوالت کشاورزي و صنعتی هستند کـه در ذیـل بـه آنهـا     
ویژه کشورهاي خاورمیانه به دالیل زیـر از   ی از کشورها بهاز سویی برخ. پردازیم

نشـین منـاطق اشـغالی     هـاي یهـودي   خرید کاالهاي اسرائیلی و محصـوالت شـهرك  
  :کنند خودداري می

نشین در مناطق اشـغالی از نظـر سـازمان     هاي یهودي غیرقانونی بودن شهرك. 
  ملل متحد؛

  

  

کشور، شوراي امنیت سازمان ملل متحد طـی قطعنامـه   
این کشور

شهرك. 4
در جنگ

اسرائیل واگذار نشده است و قطعنامه
و بلندي

دولتاست 
اشغال در حاکمیت 

شوراي امنیت سازمان ملل متحد
 يباختر

 اسرائیل
1979  سال(

ادعاهاي اسرائیل، 
پایبندي 
ونیکنوانس

خود را به مناطق اشغالی منتقل کند

اهمیت اقتصادي ایجاد و حفظ شهرك
اقتصاد و توسعه، امروزه یکی از موضوعات پراهمیـ 

اسرائیل نیز که براي حفظ امنیت و کسب پرستیژ جهانی نیازمند منـابع مـالی اسـت،    
تالش می

این محصوالت، شامل محصوالت کشاورزي و صنعتی هستند کـه در ذیـل بـه آنهـا     
پردازیم می

خرید کاالهاي اسرائیلی و محصـوالت شـهرك  
خودداري می

1 .
ملل متحد؛



 لوم فلسطین؛
 منظور حفظ روابط حسنه با کشورهاي عربی منطقه خاورمیانه؛
 .ها و مردم تحریم کاالهاي اسرائیلی در کشورهاي خاورمیانه از سوي دولت

ها در مناطق اشغالی کشـاورزي  
دلیل نوع و کیفیت باالي آن، بیشتر به کشـورهاي  
برخی از این محصـوالت ماننـد   

بـر   سند و برخی دیگر عالوه

  هاي تزئینی؛
از میوه انگور و محصوالت مشتق از آن مانند کنسـتانتره انگـور و   

، طالبی، خیار، بادمجان، انواع فلفل، گوجـه  

 Van Gelder and). مانند تـوت فرنگـی و تـوت سـیاه    

نشـین در منـاطق اشـغالی،    
رسـند و هـم صـادر     تولیدات صنعتی است که هم در داخل اسرائیل به مصـرف مـی  

تولیدات این مناطق شامل محصوالت پالستیکی، قطعات فلـزي، تولیـدات   
اي تزئینی، مـواد غـذایی و   
توان به پارك صـنعتی آتـروت   

المقـدس، پـارك    در شرق بیـت 

                                        
1. Mishor Edomim or Edumim

لوم فلسطین؛دردي با مردم مظ عدم رعایت حقوق بشر و هم. 
منظور حفظ روابط حسنه با کشورهاي عربی منطقه خاورمیانه؛ به. 
تحریم کاالهاي اسرائیلی در کشورهاي خاورمیانه از سوي دولت. 

ها در مناطق اشغالی کشـاورزي   نشین ترین منبع درآمد شهرك اصلی :کشاورزي
دلیل نوع و کیفیت باالي آن، بیشتر به کشـورهاي   این محصوالت کشاورزي به

برخی از این محصـوالت ماننـد   . شود متحده امریکا صادر می  اتحادیه اروپا و ایاالت
سند و برخی دیگر عالوهر زمینی و پیاز به مصارف داخلی اسرائیل می ذرت، سیب

  :این محصوالت عبارتند از  .شوند مصرف داخلی، صادر نیز می
  خرما؛. 
  ؛کادواوآ. 
  گیاهان طبی، دارویی و صنعتی؛. 
  فورت؛ مرکبات مانند پرتقال، لیمو، نارنگی و گریپ. 
ز، میخک، .  هاي تزئینی؛ و دیگر گل ژیپسوفیلانواع گل از قبیل ر
از میوه انگور و محصوالت مشتق از آن مانند کنسـتانتره انگـور و    انگور اعم. 

 مشروبات الکلی؛
، طالبی، خیار، بادمجان، انواع فلفل، گوجـه  ، هندوانه خربزهجات مانند  صیفی. 

  فرنگی و مشتقات آن؛
مانند تـوت فرنگـی و تـوت سـیاه      گیالس، آلبالو، انواع توت. 

Kroes  
نشـین در منـاطق اشـغالی،     هاي یهودي یکی دیگر از منابع درآمد شهرك :صنایع

تولیدات صنعتی است که هم در داخل اسرائیل به مصـرف مـی  
تولیدات این مناطق شامل محصوالت پالستیکی، قطعات فلـزي، تولیـدات   . شوند

اي تزئینی، مـواد غـذایی و   ه نساجی، انواع فرش و زیرانداز، محصوالت آرایشی، کاال
توان به پارك صـنعتی آتـروت    از عمده این مناطق صنعتی می. مشروبات الکلی است

در شرق بیـت  1المقدس، منطقه صنعتی میشور ادومیم در شمال بیت

                                                                 
. Mishor Edomim or Edumim 

  

 

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
ل د
سا

® 
رم 
چها

ره 
شما

® 
ن 
ستا
زم

13
89

140  

2 .
3 .
4 .

کشاورزي
این محصوالت کشاورزي به. است

اتحادیه اروپا و ایاالت
ذرت، سیب

مصرف داخلی، صادر نیز می
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .

مشروبات الکلی؛
7 .

فرنگی و مشتقات آن؛
8 .

Kroes, 2009: 6)

صنایع
تولیدات صنعتی است که هم در داخل اسرائیل به مصـرف مـی  

شوند می
نساجی، انواع فرش و زیرانداز، محصوالت آرایشی، کاال

مشروبات الکلی است
در شمال بیت
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. هاي جوالن اشاره کـرد 

  کارگران  واحد صنعتی
200  4000  

)16(نامشخص  120
  

120  6000  

)18(نامشخص
  1000  

میـدان  «بـا ارائـۀ نظریـه    
دهد که نگارنـدگان   در تئوري خود توضیح می

طلبی و الحاق سـرزمینی اسـتفاده کننـد،    
تواند چهـارچوب مناسـبی بـراي    

مل براساس این نظریه، در تکوین یک کشور، رونـدي مشـت  
  .کنیم طلبی اسرائیل استفاده می
بخـش   طلبی، وجود یـک اندیشـه و ایـدئولوژي وحـدت    

 يهـا  از نظـرات، اعتقـادات و نگـرش   
ی غالـب در یـک ملـت    
شود که این امر در مورد اسرائیل پیش از تشـکیل وجـود داشـته و پـس از     
این اندیشه، همان ایدة تشکیل اسرائیل بزرگ 
از سوي دیگـر آرمـان نیـل تـا فـرات نیـز،       
ري اهداف اقتصادي است تا با تحقق آنها و رسیدن به برتري اقتصادي 
ـ تکنولوژیکی، اسرائیل بتوانـد از سـرمایه و نیـروي کـار کشـورهاي عـرب منطقـه        

                                        
1. Barkan 

هاي جوالن اشاره کـرد  در شمال کرانه باختري و کاتزارین در بلندي 1صنعتی بارکان
(Van Gelder and Kroes  

  )6(جدول شماره 
واحد صنعتی  محصوالت عمده  منطقه صنعتی

  مواد غذایی، قطعات خودرو و قطعات هواپیما  آتروت

مواد معدنی، صنایع الکترونیک، صنایع سرمایشی و   میشور ادومیم
  گرمایشی، مواد غذایی و نساجی

  پالستیکی، قطعات فلزي، صنایع غذایی و نساجیقطعات   بارکان

، آب معدنی و )و غیره )17(کوشر(تولید مشروبات الکلی   کاتزارین
نامشخص  صنایع دامی

  گیري
بـا ارائـۀ نظریـه    اسـتفان بـار جـونز    طور که در ابتداي مقاله اشاره شد، 

در تئوري خود توضیح می ، چگونگی ایجاد یک کشور را
طلبی و الحاق سـرزمینی اسـتفاده کننـد،     اند تا از این تئوري در تحلیل توسعه

تواند چهـارچوب مناسـبی بـراي     ها، این نظریه می رغم وجود برخی کاستی چراکه به
براساس این نظریه، در تکوین یک کشور، رونـدي مشـت  . تبیین این موضوع باشد

طلبی اسرائیل استفاده می بر پنج مرحله وجود دارد که ما از آن در مورد توسعه
طلبی، وجود یـک اندیشـه و ایـدئولوژي وحـدت     نخستین مرحلۀ توسعه

از نظـرات، اعتقـادات و نگـرش   طلبی معموالً  یک اندیشۀ نافذ در توسعه
ـ  نژاد کبخش و تجدیدنظرطلبانۀ ی ی غالـب در یـک ملـت    اجتمـاع  گـروه  ای

شود که این امر در مورد اسرائیل پیش از تشـکیل وجـود داشـته و پـس از      ایجاد می
این اندیشه، همان ایدة تشکیل اسرائیل بزرگ . استقالل نیز همواره تداوم داشته است
از سوي دیگـر آرمـان نیـل تـا فـرات نیـز،       . در تمام سرزمین باستانی فلسطین است

ري اهداف اقتصادي است تا با تحقق آنها و رسیدن به برتري اقتصادي س دنبال یک
ـ تکنولوژیکی، اسرائیل بتوانـد از سـرمایه و نیـروي کـار کشـورهاي عـرب منطقـه        

                                                                 

  

  

صنعتی بارکان
Kroes, 2009: 8)

منطقه صنعتی
آتروت

میشور ادومیم

بارکان

کاتزارین

گیري نتیجه
طور که در ابتداي مقاله اشاره شد،  همان
، چگونگی ایجاد یک کشور را»متحد

اند تا از این تئوري در تحلیل توسعه کوشیده
چراکه به

تبیین این موضوع باشد
بر پنج مرحله وجود دارد که ما از آن در مورد توسعه

نخستین مرحلۀ توسعه
یک اندیشۀ نافذ در توسعه. است

بخش و تجدیدنظرطلبانۀ ی وحدت
ایجاد می

استقالل نیز همواره تداوم داشته است
در تمام سرزمین باستانی فلسطین است

دنبال یک به
ـ تکنولوژیکی، اسرائیل بتوانـد از سـرمایه و نیـروي کـار کشـورهاي عـرب منطقـه        



رو است که ضـرورت  
 .شـود  هـا نیـز احسـاس مـی    

کـه   زمـانی . طلبی، تصمیم براي عملی کـردن آن اندیشـه اسـت   
که تصمیمی براي عملـی  

امـا زمـانی   . مانـد  ه باشد، این اندیشه در حد یک فکر باقی مـی 
طلبی و الحاق هستیم، که این کشور پس از پیـروزي  

هاي گسترده،  ، کسب ثبات نسبی و آغاز مهاجرت
سـومین مرحلـۀ   . کرد

طلبی، حرکت و اقدام براي عملی کردن تصـمیم بـر پایـۀ اندیشـۀ     
کـردن تصـمیمات خـود را از سـال     

المللی، این اقـدام   توان مشاهده کرد که بر اثر فشار بین
هـاي   با آغاز جنگ و اشـغال سـرزمین  

طلبی میدان یا حـوزة فعالیـت حرکـت بـراي     
تعیین محـدوده و   طلبی و الحاق،

زمین نیـز بایـد داراي شـرایطی خـاص     
ایـن شـرایط عبارتنـد از    

بـه ایـن   وجـود داشـته باشـد،    
خود را متعلق به آن سرزمین بدانند و حاضر باشند براي دستیابی و حفـظ  

 آن سرزمینزندگی در 
، یعنـی  1967هـاي اشـغالی   

المقدس واجـد هـر دوي ایـن شـرایط     
مردان اسـرائیلی   قاله بیان شد، دولت

نشین قصد دارند تا در راستاي تحقـق اندیشـه و اجـراي    
تصمیم خود، با تغییر ساختار جمعیتی مناطق اشغالی، زمینۀ الحاق بخشـی از آنهـا را   
. رسد اسرائیل در وضعیت موجود در این مرحله قـرار دارد 

اسـت کـه هـدف     هـاي اشـغالی  

رو است که ضـرورت   از این .دست گیرد استفاده کرده و بازار مصرف خاورمیانه را به
هـا نیـز احسـاس مـی     ها و مطالعاتی پیرامون آیندة این شـهرك  بینی انجام پیش

طلبی، تصمیم براي عملی کـردن آن اندیشـه اسـت    دومین مرحلۀ توسعه
که تصمیمی براي عملـی   گیرد، درصورتی طلبی شکل می اي در راستاي توسعه

ه باشد، این اندیشه در حد یک فکر باقی مـی کردن آن وجود نداشت
طلبی و الحاق هستیم، که این کشور پس از پیـروزي   شاهد تصمیم اسرائیل در توسعه

، کسب ثبات نسبی و آغاز مهاجرت)1948-49(هاي استقالل  در جنگ
کردگیري  در راستاي تأمین نیاز فضاي حیاتی خود، اقدام به تصمیم

طلبی، حرکت و اقدام براي عملی کردن تصـمیم بـر پایـۀ اندیشـۀ      گیري توسعه
کـردن تصـمیمات خـود را از سـال      حرکت اسرائیل براي عملـی . طلبانه است

توان مشاهده کرد که بر اثر فشار بین و جنگ کانال سوئز می
با آغاز جنگ و اشـغال سـرزمین   1967ا درنهایت در ام. خود را ناتمام گذاشت

  .فلسطینی حرکت خود را به انجام رسانید
طلبی میدان یا حـوزة فعالیـت حرکـت بـراي      چهارمین مرحله در تکوین توسعه

طلبی و الحاق، توسعهبراي  چراکه. اجرایی کردن یک تصمیم است
زمین نیـز بایـد داراي شـرایطی خـاص     آن سر. ي استیک سرزمین ضرور ي

ایـن شـرایط عبارتنـد از     .طلبانه آنها باشد براي یک ملت و در راستاي اندیشۀ توسعه
وجـود داشـته باشـد،     آن محدودة سـرزمینی به  ینگرش مثبتنخست 

خود را متعلق به آن سرزمین بدانند و حاضر باشند براي دستیابی و حفـظ   منظور که
زندگی در دوم اینکه این ملت، . از جان و مال خود نیز بگذرند آن، حتی

هـاي اشـغالی    سـرزمین . دهند سایر نقاط جهان ترجیحزندگی در 
المقدس واجـد هـر دوي ایـن شـرایط      کرانۀ باختري رود اردن، صحراي سینا و بیت

قاله بیان شد، دولتگونه که در این م لذا همان. اند براي یهودیان بوده
نشین قصد دارند تا در راستاي تحقـق اندیشـه و اجـراي     هاي یهودي با ایجاد شهرك

تصمیم خود، با تغییر ساختار جمعیتی مناطق اشغالی، زمینۀ الحاق بخشـی از آنهـا را   
رسد اسرائیل در وضعیت موجود در این مرحله قـرار دارد  نظر می فراهم کنند، که به

هـاي اشـغالی   طلبی، الحاق سـرزمین  آخرین مرحلۀ تکوین توسعه
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استفاده کرده و بازار مصرف خاورمیانه را به
انجام پیش

دومین مرحلۀ توسعه
اي در راستاي توسعه اندیشه

کردن آن وجود نداشت
شاهد تصمیم اسرائیل در توسعه

در جنگ
در راستاي تأمین نیاز فضاي حیاتی خود، اقدام به تصمیم

گیري توسعه شکل
طلبانه است توسعه
و جنگ کانال سوئز می 1956

خود را ناتمام گذاشت
فلسطینی حرکت خود را به انجام رسانید
چهارمین مرحله در تکوین توسعه

اجرایی کردن یک تصمیم است
يقلمرو

براي یک ملت و در راستاي اندیشۀ توسعه
نخست : اینکه

منظور که
آن، حتی

زندگی در بر را 
کرانۀ باختري رود اردن، صحراي سینا و بیت

براي یهودیان بوده
با ایجاد شهرك

تصمیم خود، با تغییر ساختار جمعیتی مناطق اشغالی، زمینۀ الحاق بخشـی از آنهـا را   
فراهم کنند، که به

آخرین مرحلۀ تکوین توسعه
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 نفـع را بـه   منـاطق کند تا ترکیب جمعیتی ایـن  
بـا  المقـدس شـرقی    ویـژه بیـت  

المقدس باشد؛ ولی رسـیدن  
به این مرحله، به دالیلی ازجمله وجود اکثریت عـرب سـاکن در ایـن منطقـه، عـدم      
شناختن این اقدام توسط جامعۀ جهانی و عدم توانـایی اسـرائیل در تغییـر    

تا بـه  ) اي که اعراب در اقلیت قرار گیرند
کنـد تـا در صـورت     اما همچنـان تـالش مـی   

سـوي   هـاي آن  هاي اشغالی ازجملـه سـرزمین  
. المقدس را به سرزمین خود ملحق کند

سازي هرچنـد محـدود   
دهد، نخست تـالش بـراي الحـاق کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد و دیگـر          
سازي به نوعی باعـث برتـري روانـی و بـرگ برنـده در دیپلماسـی در برابـر        

تواند امتیـازات و   است و با این برگ برنده می

کند تا ترکیب جمعیتی ایـن   تالش می اسرائیل. اسرائیل نیز هست
ویـژه بیـت   مناطق اشغالی و بهخود تغییر دهد تا اکثریت در این 

المقدس باشد؛ ولی رسـیدن   در بیت هیکپارچپایتخت در آینده داراي و  ودهیهودیان ب
به این مرحله، به دالیلی ازجمله وجود اکثریت عـرب سـاکن در ایـن منطقـه، عـدم      

شناختن این اقدام توسط جامعۀ جهانی و عدم توانـایی اسـرائیل در تغییـر     رسمیت
اي که اعراب در اقلیت قرار گیرند گونه به(گستردة ترکیب جمعیتی این مناطق 

اما همچنـان تـالش مـی   . روز اسرائیل موفق به آن نشده است
هاي اشغالی ازجملـه سـرزمین   توافق با فلسطینیان، بخشی از سرزمین

المقدس را به سرزمین خود ملحق کند طور قسمت اعظمی از بیت خط سبز و همین
سازي هرچنـد محـدود    شهرك بینی حاکی از آن است که اسرائیل به دو دلیل به

دهد، نخست تـالش بـراي الحـاق کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد و دیگـر           ادامه می
سازي به نوعی باعـث برتـري روانـی و بـرگ برنـده در دیپلماسـی در برابـر        

است و با این برگ برنده می  کنندگان فلسطینی و عربی شده
  ù.دست آورد رات بهحقوق بیشتري از مذاک

    

  

  

اسرائیل نیز هست
خود تغییر دهد تا اکثریت در این 

یهودیان ب
به این مرحله، به دالیلی ازجمله وجود اکثریت عـرب سـاکن در ایـن منطقـه، عـدم      

رسمیت به
گستردة ترکیب جمعیتی این مناطق 

روز اسرائیل موفق به آن نشده استام
توافق با فلسطینیان، بخشی از سرزمین

خط سبز و همین
بینی حاکی از آن است که اسرائیل به دو دلیل به پیش

ادامه می
سازي به نوعی باعـث برتـري روانـی و بـرگ برنـده در دیپلماسـی در برابـر         شهرك
کنندگان فلسطینی و عربی شده مذاکره

حقوق بیشتري از مذاک
  

  



اسـت کـه از متـون مقـدس     

را  اسـت، آن  انیـ هودی اد
در مـاه  آن دلیـل وقـوع   

 نیـ ا يدلیـل حجـم بـاال   
موج مهاجرت ششم  را

بـه   یهمگـ  یول امدیدست ن

  :اخذ شده است
http://www.fmep.org

ــۀمســتوطنات إســرا ــر)ئیلی  ي، در عب
و  ویـ در مطبوعـات، راد 

و  یعـ یمنـابع طب  تیـ شـود کـه در آن مالک  

 .است
تعـداد   نیـ ا یآمـار رسـم  

 .اند کارگر ذکر کرده 4000
حـالل   انیـ هودی يشود و استعمال آن برا

ـ  کارخانـه   3 يدارا یول

  ها یادداشت
اسـت کـه از متـون مقـدس      (Aliyah)معادل التین مهاجرت یهودیـان بـه فلسـطین واژه    

  .یهودیان اخذ شده است
ادیـ از اعکـه   پـور یک ومی دیدلیل وقوع جنگ در ع به یدر منابع غرب
ـ  (Yom Kippur War) پوریک ومیجنگ  دلیـل وقـوع    بـه  یو در منابع عرب

  .ندیگو یرمضان م ایو  نیحرب تشر به آن مبارك رمضان،
دلیـل حجـم بـاال    بـه  گاندر منابع موجود کمتر به موج ششم اشاره شده و نگارند

را  آن ،شود موج محسوب می نیتر بزرگ یمهاجرت که به نوع
  .ندا نام نهاده

دست ن به یقیآمار دق ند،که در منابع مختلف انجام شد یقاتیدر تحق
  .بود کینزد ونیلیم کی

اخذ شده است انهیصلح خاورم ادیگاه بن مقاله از وب نیا يتمام آمارها
http://www.fmep.org 

ــ)Israeli settlements(ی ســیدر انگل مســتوطنات إســرا( ی، در عرب
در مطبوعـات، راد  هیـژ و بـه  یو در منابع فارس) hitnakhluyot ای התנחלויות(

 .شود گفته می یستیونیصه يها شهرك ی،رسم ونیتلوز
شـود کـه در آن مالک   اطـالق مـی   ياقتصـاد  ستمیبه س ،سمیال

 .است یکاال و خدمات همگان دیتول يابزارها
است یتعاون يها شهرك نیدر ا یواحد اجتماع نیتر کوچک ،خانوار
آمـار رسـم   یاند ول کرده دیق شتریها را ب شهرك نیتعداد ا ،منابع یدر برخ

 .است
Katzrin Ancient Village (گرید يها نام ای)Kasrin, Qasrin(. 

4000 به کیمنابع نزد یدر برخ یول ستیدر دسترس ن قیآمار دق
شود و استعمال آن برا می دینظر خاخام تول ریمشروبات الکلی که ز

 .است
ـ  ستیدر دسترس ن یقیکوچک آمار دق يها دلیل وجود کارگاه ول

     .بزرگ است
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یادداشت
معادل التین مهاجرت یهودیـان بـه فلسـطین واژه    . 1

یهودیان اخذ شده است
در منابع غرب. 2

جنگ 
مبارك رمضان،

در منابع موجود کمتر به موج ششم اشاره شده و نگارند. 3
مهاجرت که به نوع

نام نهاده
در تحق. 4

ی
تمام آمارها. 5

در انگل. 6
)

تلوز
الیسوس. 7

ابزارها
خانوار. 8
در برخ. 9

است
10 .)Katzrin Ancient Village

آمار دق. 11
مشروبات الکلی که ز. 12

است
دلیل وجود کارگاه به. 13

  بزرگ است
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دفتـر  : ، تهـران ایران و مسئله اسـرائیل 

یا کوچ اجباري فلسطینیان در خدمت راهبرد وصـول  

: تهـران  ،)یبعـد از انقـالب اسـالم   

روزنامـه  ، »قلمروخواهی انسانی و نقش آن در تقسـیمات خاورمیانـه  
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