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چکیده:

در پي تحوالت شگرف در عرصه نظام بينالملل ،مفهوم «امنيت» به سمت رویکردی
چندجانبه سوق یافته است .از جمله بازیگراني که از این تحول تأثير پذیرفتهاند رژیم صهيونيستي
حاکم بر سرزمينهای اشغالي فلسطين) است که دیگر نميتواند تهدیدات امنيت خود را در قالب
سنتي مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار داده و بر اساس آن اعمال سياست در جهت رفع تهدید
نماید .از سوی دیگر هر گونه اقدام و اعمال سياست در عرصه پيچيدگيهای روز افزون روابط
بينالملل ،بر سایر بازیگران نيز اثر گذار خواهد بود .این مقاله در صدد پاسخگویي به این سؤال است
که« :تهدیدات جدید امنيت رژیم صهيونيستي چيست؟» «این تهدیدات بر امنيت منطقه چه تأثيری
دارد و کشورهای منطقه در مقابل این وضعيت جدید چه رویکردی را باید در پيش گيرند؟» چنين
فرض ميشود که تهدیدات چندگانه جدیدی امنيت رژیم صهيونيستي را تهدید ميکند و در واکنش
به این تهدیدات جدید ،رژیم صهيونيستي تدابيری را اتخاذ کرده است که بيش از گذشته امنيت
منطقه را مورد تهدید قرار ميدهد .بنابراین کشورهای منطقه باید در مقابله با این حالت جدید به
اتخاذ راهبردی چند الیه و ایفای نقش فعال مبادرت ورزند.
* * * * *
کلید واژهها
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مقدمه

مفهوم امنيت امروزه از قالب سنتي و سخت نظامي خارج شده و در قالبي جدید و چند
بعدی ،حوزههای مختلف و گوناگوني را در بر گرفته است .بازیگران با تهدیدات چند وجهي
روبهرو ميشوند که تمام جنبههای زندگي اجتماعي را در بر ميگيرد و لذا چارهای جز اتخاذ
راهبردهای چندالیه و سياستهای چندگانه در مقابل این تهدیدات جدید و چند وجهي ندارند.
اتخاذ این راهبرد های چند الیه مستلزم توجه به قدرت سخت و نرم در یک راستا و به صورت
همزمان است؛ زیرا تحوالت کنوني ،تمامي عرصهها را به یکدیگر مرتبط و درهم تنيده کرده
است .رژیم صهيونيستي نيز به عنوان یکي از بازیگران تأثيرگذار در عرصه روابط بينالملل
بویژه در زمينه امنيت از تأثيرات این امر مستثني نبوده است .سؤاالتي نظير اینکه با وجود
تحوالت در عرصه کنوني و تغيير در مفهوم امنيت ،رژیم صهيونيستي با چه تهدیداتي روبهرو
است؛ به تهدیدات جدید چه پاسخي ميدهد؛ پاسخهای آن بر امنيت منطقه چه تأثيری دارد و
کشورهای منطقه باید در این راستا چه اقداماتي انجام دهند ،سؤاالت کليدی است .فرض این
است که رژیم صهيونيستي نيز مانند سایر بازیگران از تحوالت نظام بينالملل تأثير پذیرفته و با
تهدیدات چند وجهي جدیدی روبهرو است که با توجه به روحيه توسعهطلبي و
خشونتگرایي این رژیم ،هر گونه واکنشي در پاسخ به تهدیدات منجر به افزایش معضالت
امنيتي در ابعاد گوناگون در منطقه شده است و گزینهای جز اتخاذ راهبرد چند الیه و سياستهای
چند وجهي برای کشورهای منطقه در جهت تأمين امنيت خود باقي

نميماند.

در این حوزه ادبيات محدودی وجود دارد .قره قشالقي در مقاله «تأثير شکافهای
اجتماعي بر امنيت ملي رژیم صهيونيستي» درصدد پاسخ به این سؤال است که شکافهای جامعه
رژیم صهيونيستي کدامند و چه تأثيری بر امنيت این رژیم دارند؟ وی ضمن اشاره به تفاوت
شکافهای اجتماعي با توجه به تفاوت در جوامع چنين نتيجه ميگيرد که شکافهای جامعه رژیم
صهيونيستي در سه حوزه قومي ،دیني و سياسي ،انسجام ملي و شکلگيری هویت را با مشکل
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خواهد بود (رجبي قره قشالقي.)941 :9388 ،
پرتو و کریمي در مقاله «تأثير انقالب و نا آرامي در کشورهای عربي بر امنيت رژیم صهيونيستي
(نظرگاه دروني)» ضمن نگاه تاریخي نظام تصميمگيری رژیم صهيونيستي به انقالب و ناآراميها،
تغييرات محيط استراتژیک رژیم صهيونيستي ،تهدیدها و سياستگذاریهای این رژیم در برابر
انقالبها و ناآراميهای سال  199و تاکتيکهای نيروهای امنيتي و نظامي رژیم صهيونيستي را

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

روبهرو کرده است که این امر تهدیدی برای امنيت اجتماعي و در سطح کالن امنيت ملي

مورد سؤال قرار داده و به بررسي ضعفها و ناتوانيهای امنيتي رژیم صهيونيستي در رویارویي با
انقالبهای عربي پرداختهاند .در نتيجه ابراز ميکنند با توجه به تحول ادراک تهدید در رژیم
صهيونيستي ،نگرش این رژِم به انقالبها و ناآراميها تغيير کرده و ضمن بدبيني به این تحوالت و
تهدیدات نامتقارن ،آن را در جهت منافع خود نميداند (پرتو و کریمي.)91 :9399 ،
مقاله پيشرو درصدد است تهدیدات جدید امنيت رژیم صهيونيستي را بررسي کند و آنها
را در قالب نظریه کپنهاگ مورد تجزبه و تحليل قرار دهد .فرض این است که با تحوالت در
عرصه نظام بينالملل و تغيير مفهوم امنيت ،تهدیدات جدید امنيتي برای رژیم صهيونيستي
بهوجود آمده است که در قالب چند وجهي قابل ارزیابي است .دليل اهميت این امر آن است
که رژیم صهيونيستي ،رژیمي کامال امنيتي است و تهدیدات آن از حساسيت بيشتری نسبت به
دیگر بازیگران برخوردار است؛ این رژیم اساساً در تهدید ایجاد شده و رشد یافته است.
موضوع امنيت در رژیم امنيتي رژیم صهيونيستي ،که روند بقای خود را با امنيتيسازی ادامه
ميدهد ،بسيار مهم است .اقدامات این رژیم در جهت رفع تهدیدها به دليل اتکا بر باورهای
نژادپرستانه و توسعهطلبانه بيش از پيش امنيت منطقه را با تهدید روبهرو کرده است .این
پژوهش در بخش اول به بررسي تأثير تحوالت عرصه کنوني بر تهدیدات امنيت رژیم
صهيونيستي در قالب مکتب کپنهاگ ميپردازد و در بخش بعدی اقدامات و تدابير این رژیم در
رویارویي با چنين تهدیداتي مورد توجه قرار ميگيرد .نهایتاً بيان ميشود که کشورهای منطقه
برای تقابل با رژیم صهيونيستي چارهای جز اتخاذ رویکرد چندجانبه و چندالیه ندارند.
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چارچوب نظری مکتب کپنهاگ

این مکتب معموال با نام باری بوزان 9و الي وور شناخته ميشود و تنها رهيافتي است که
صرفأ بر مطالعات امنيتي مبتني است و جزء اولين رهيافتهایي به شمار ميرود که تالش کرد
جایگاهي مستقل برای مطالعات امنيتي پایهگذاری کند( .عبداله خاني .)999 :939 ،این مکتب
امنيت را از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار داده است؛ اما بر بعضي جنبهها بيشتر تمرکز
کرده و بعضأ مبتکر طرحهای جدیدی نيز بوده است .طرح موسع امنيت در برابر برداشت
مضيق از آن یکي از این موارد است که به منظور توسعه ابعاد امنيت مطرح شده است .از دید
مکتب کپنهاگ ،امنيت مفهوم سنتي خود را در وضعيت جدید از دست داده است در حالي که
در گذشته ،امنيت در چارچوب الگوی وستفاليا و با ابعاد نظامي نگریسته ميشد در دوران
پساجنگ سرد ،دچار دگردیسي شده است .در دوره جدید ،گسترش دامنه امنيت به ابعاد
چندگانه نظامي ،سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و زیست محيطي کامالً مشهود است
( .)Buzan, Weaver, 1998این مکتب بر آن است که دیگر نميتوان مسائل امنيتي را صرفاً در
قالب نظامي مورد بررسي قرار داد و بازیگران عالوه بر تهدیدات نظامي از دیگر حوزهها نيز
مورد تهدید قرار ميگيرند که گاهي چه بسا اهميت آن از حوزه نظامي فراتر ميرود و بازیگران
را تا لبه پرتگاه نابودی پيش ميبرد .بنابراین اندیشه سنتي ،که سياست نظامي را در درجه امنيتي
واال قرار ميداد و دیگر مباحث امنيتي در درجه دوم قرار داشت از دید پيروان این مکتب
نيازمند بازنگری جدی است .امنيت ،پيچيده و چند بعدی است که تمام عرصههای مختلف
سياسي ،نظامي ،اجتماعي ،اقتصادی و زیست محيطي را شامل ميشود.
در این مکتب امنيت را با رهایي از تهدید برابر ميدانند و امنيت در نبود مسئله دیگری به
نام تهدید درک ميشود (عبدالهخاني:939 ،

 .)9از نظر بوزان امنيت به توان دولتها و

جوامع بهمنظور حفظ هویت مستقل و تماميت عملي آن مربوط ميشود .مکتب کپنهاگ به
1 . Barry Buzan
2 . Ole Weaver
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پنجگانه تالش ميکند اهداف مرجع امنيت را در هر یک از بخشها تبيين کند و برای این
منظور از مفاهيم «بقا» 9و «تهدید وجودی» استفاده کرده است .مفهوم تهدید وجودی بر
تهدیداتي ناظر است که موجودیت موضوع مورد نظر را به مخاطره مياندازد و آن را با خطر
اضمحالل ،تخریب و یا آسيب جدی روبهرو ميسازد .بنابراین بر اساس مفهوم تهدید وجودی،
هدف ،مرجع امنيت و بخشهای پنجگانه معين ميشود .هدف مرجع در بخش نظامي ،دولت
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علت طرح امنيت پنج بعدی و خطر گسترش بيمهابای موضوعات امنيتي در محورهای

است .مطالعات سنتي امنيت تمایل دارد تا تمام مسائل نظامي را در چارچوب موضوعات
امنيتي قرار دهد؛ اما آستان امنيتي در بخش نظامي بسيار روشن است و آن نيز بهکارگيری زور
و تهدید به استفاده از زور است .هدف مرجع در بخش سياسي شامل فکر حاکميت و نهادها
است و فکر حاکميت در قسمتهای مختلف به ایدئولوژی ،قواعد تشکيلدهنده حاکميت و
حتي هویت ملي تعبير ميشود .در این چارچوب ،هر چيزی که شناسایي ،مشروعيت و اقتدار
این دو را با خطر روبهرو سازد ،تهدیدی وجودی لقب خواهد گرفت .تهدیدات وجودی در
بخش اقتصادی در ماهيت و ذات اقتصاد بازار نهفته است .دو عامل ميتواند تهدیدات بخش
اقتصادی را به تهدیدات وجودی تبدیل کند :اول اینکه این تهدیدات بقای جمعيت کشور را
مورد تهدید قرار دهد و دوم اینکه تهدیدات و آسيب پذیریهای اقتصادی بر بخش نظامي تأثير
راهبردی داشته باشد .هدف مرجع امنيت در بخش اجتماعي «هویت» است .با در نظر گرفتن
ماهيت محافظه کارانه هویت ،همواره ميتوان چالشها و تغييرات را تهدیدی برای هویت
ترسيم کرد؛ زیرا ما دیگر «خودمان» نخواهيم بود .دو عامل اساسي در تبدیل مسائل هویتي به
تهدید وجودی و امنيتي شدن آن نقش دارد :اول مسئله تصورات صاحبان هویت است و اینکه
حساسيت آنها به چيست و دوم اینکه از نظر مکتب کپنهاگ صرفأ زماني تهدیدات اجتماعي به
تهدیدات وجودی منجر ميشود که به کشمکش و منازعه ميان دولتها دامن بزند (عبداله خاني،

1 . Survival
2 . Existential threat
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 .)931 :939در بخش زیستمحيطي ،هدف مرجع مشخصي از سوی مکتب کپنهاگ معرفي
نشده و موضوعات گوناگون و گسترهای در این زمينه بررسي شده است .در این حوزه ميتوان
از گرمایش زمين ،آب شدن یخ قطبها و آلودگي هوا بهعنوان نمونه یاد کرد.
بوزان نقطه آغازین مسئله یا موضوع امنيتي را ذهني و بر تصميم بازیگران مبتني ميداند.
البته عنوان ذهني بودن برای امنيت به معنای دقيق نيست و بيان ميکند که مسئله امنيت در
اجتماع شناخته ميشود؛ زیرا بازیگران ميتوانند به آن ارجاع دهند و برخي پدیدهها را تهدید
تلقي ،و دیگران را وادار کنند که از وضعيت امنيتي تعریف شده و استلزامات آن پيروی کنند.
بنابراین به نظر نميرسد که این مسائل صرفا در ذهنهای بسته وجود داشته باشد؛ بلکه ویژگي
اجتماعي است .دولت در این مکتب از جایگاه مناسبي برخوردار است .در واقع دولت محوری
در مرجع امنيت از دیگر ویژگيهای این مکتب است؛ اما نباید نادیده گرفت که بوزان حضور
دیگر بازیگران را نيز ميپذیرد و معتقد است که نميتوان تنها بازیگر دولت را بدون توجه به
دیگر بازیگران و یا حتي دیگر دولتها مورد بررسي قرار داد .بوزان و همکارانش دولت و نظام
را دو مجموعه به هم وابسته ميدانند و معتقدند از آنجا که امنيت پدیدهای نسبي است،
نميتوان امنيت ملي دولت معيني را بدون درک الگوی بينالمللي وابستگي متقابل درک کرد که
در آن قرار گرفته است .مشکل این است که منطق وابستگي متقابل ما را به سوی دیدگاههای
پيچيدهتر ميکشاند؛ بدین معنا که اگر امنيت هر یک از دولتها به امنيت دیگران هم مربوط
است ،هيچ چيز را نميتوان بدون درک همه فهميد .بوزان و همکارانش پس از طرح مشکل،
راه حل خود را محدود سازی سطح وابستگي متقابل ميدانند .آنها یافتن سلسله مراتبي از
سطوح تحليل را در درون نظام بينالملل ضروری ميدانند و سطح منطقهای را بهترین وضعيت
برای منطقي کردن وابستگي متقابل امنيتي معرفي ميکنند (عبداله خاني.)933 :939 ،
بررسي تهدیدات امنيتي رژیم صهيونيستي در قالب مکتب کپنهاگ به این دليل است که با
توجه به ابعاد تحوالت جدید ،رژیم صهيونيستي با تهدیدات سياسي ،نظامي ،اقتصادی،
اجتماعي و زیست محيطي روبهرو است که برای این رژیم «تهدید وجودی» بهشمار ميآید و
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که با امنيتي سازی جامعه ،جامعهای امنيتي شکل داده و ذهن افراد آن نظامي شده است ،در این
وضعيت ،عوامل دولتي و نظامي ،محور تمام کارها تلقي ميشود .لذا ضمن حضور دیگر
بازیگران غير دولتي ،دولت گرداننده اصلي ميدان جامعه در تمام امور ،بویژه سياست و حتي
امنيت مطرح است .از سوی دیگر بررسي امنيت این رژیم در قالب مکتب کپنهاگ این مزیت را
دارد که در این مکتب امور امنيتي بازیگران به یکدیگر وابسته تصور و سطح منطقهای را برای

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

در واقع بقای آن را با خطر نابودی روبهرو ساخته است .در این رژیم بازیگر اصلي دولت است

تحليل و بررسي پيشنهاد ميشود .در واقع در این مکتب ،مشکل امنيت ملي ساختارمند است
که در آن افراد ،دولتها و سامانه ،همه بخشي از کل را تشکيل ميدهند .در این سامانه عوامل
اقتصادی ،اجتماعي و زیست محيطي همانند عوامل سياسي و نظامي مهم است و در این
صورت ميتوان مشکالت امنيت ملي را از زوایای مختلف تجزیه و تحليل کرد (

Stone,

.)2009
چنين به نظر ميرسد که نميتوان تهدیدات امنيتي رژیم صهيونيستي را بدون در نظر
گرفتن منطقهای که در آن قرار دارد؛ بررسي کرد ،زیرا وضعيت منطقه و بازیگران موجود با
ایجاد تهدیدات پيراموني در کنار تهدیدات اساسي ،که نشأت گرفته از بحران مشروعيت،
ماهيت تأسيسي و شرایط دموگرافيک سرزمينهای اشغالي است ،موجبات نا امني این رژیم را
فراهم ساخته است .از سوی دیگر نوع واکنش رژیم صهيونيستي به تهدیدات موجود بر دیگر
بازیگران و امنيت آنها اثرگذار است و آنها را به واکنش در مقابل کنشهای امنيتي رژیم
صهيونيستي ملزم ميکند .در مجموع چنين به نظر ميرسد که بررسي تهدیدات وجودی و
امنيتي رژیم صهيونيستي در قالب مکتب کپنهاگ به ما در فهم مسئله بهتر یاری ميرساند.
بخش اول :تحوالت نظام بینالملل و تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی

با وقوع تغيير و تحوالت در نظام بينالملل و کم شدن فاصله زماني و مکاني ميان
بازیگران ،حاکميت مطلق دولتها تضعيف شده است و بازیگران جدیدی ظهور کردهاند که
برخي سازماندهي شده و برخي ناشناخته و بدون سازماندهي خاص هستند .امروزه به دليل
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حاکم شدن فضای تارعنکبوتي در سامانه بينالملل نميتوان هيچ مسئلهای را بدون توجه به
دیگر کارها مورد بررسي قرار داد ،تک بعدی بودن دیگر معنا ندارد ،چند بعدی بودن و
وابستگي متقابل بر اوضاع حاکم است .در این وضعيت ،تهدیدات امنيت ملي کشورها تنها از
سوی دولتها و نيروهای نظامي نيست ،بلکه بسياری از تهدیدات بدون دشمن خاصي ایجاد و
دامنگير تمام بازیگران بينالمللي ميشود .از سوی دیگر به دليل قرار نگرفتن برخي بازیگران
در زیر مجموعه دولتي خاص و یا ماهيت غير رسمي آنها ،واکنش در مقابل کنش این بازیگران
بسيار دشوار است .در این فضا تهدید نظامي در اولویت قرار ندارد؛ زیرا دیگر تهدیدات
سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و زیست محيطي تهدیدات امنيت ملي جدیدی است که در برخي
کشورها حتي «تهدید وجودی» بهشمار ميآید و در مقابل نيز پاسخهای متناسب با خود را
ميطلبد تا این کشورها بتوانند بقای خود را حفظ کنند .بدیهي است که این امر در مرحله اول
مستلزم آگاهي از نوع تهدیدات و اشراف به آنها است.
رژیم صهيونيستي از همان آغاز در جنگ متولد شد و تاکنون دائماً در جنگ و کشمکش
بوده است و اصوأل موجودیت خود را در گروی آن ميداند .این رژیم امنيتيترین جامعه را
دارد و تأمين امنيت ،دستور کار اصلي آن بهشمار ميآید .در این رژیم اهميت ایجاد امنيت و
بقای آن مانند دیگر بازیگران بينالملل است ولي تفاوت در این است که این رژیم همواره
خود را در حلقههای تهدید امنيتي تصور کرده است و در مقابل آن به ایجاد جامعهای نظامي
مبادرت ورزید که در آن با هویتسازی نظامي «خود» و «دیگری» در درون جامعه ،ذهن افراد
را نظامي پرورش ميدهد .در نتيجه جامعهی امنيتي را شکل داده است که در آن همه افراد
نقش امنيتي دارند و نظاميان از مقام ،احترام و حتي نفوذ قابل توجهي برخوردارند و در
مقامهای واالی سياسي ،اجتماعي و اقتصادی قرار ميگيرند .این نگاه امنيتي در رژیم
صهيونيستي تمام ابعاد سياسي و اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است.
راهبرد رژیم صهيونيستي از سالهای اوليه شکلگيری تا چيزی بيش از سه دهه به رفع
تهدید موجودیت خود بویژه از طریق جنگ تمام عيار با دولتهای عربي معطوف بود .تهدید
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جنگ لبنان در  998دولتهای عربي بودند .از آنجا که دولتهای عربي ،اصليترین تهدید امنيتي
رژیم صهيونيستي به شمار ميرفتند ،ناآرامي داخلي یا وقوع انقالب در جهان عرب ،مساوی با
امنيت بيشتر برای این رژیم تلقي ميشد .انقالب و ناآرامي داخلي توجه حکومتهای عرب را از
منازعه عرب ـ رژیم صهيونيستي و یا حمایتجویي فلسطينيان از برادران عرب خود بهسوی
معضالت داخلي منحرف ميکرد؛ بهعبارت دیگر انقالب و ناآراميها در کشورهای عربي شانس
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اصلي برای امنيت رژیم صهيونيستي در این دوران ،یعني از زمان جنگهای  9948ـ  9949تا

رژیم صهيونيستي را در بهرهمندی از امنيت افزایش ميداد .رژیم صهيونيستي فاقد عمق
راهبردی است و همين مسئله باعث پيدایش این تفکر شده است که هرگونه درگيری و جنگ
باید به قلمروی اعراب کشانده شود .به عالوه ،نداشتن عمق راهبردی اهميت آمادگي برای
جنگ پيشگيرانه و پيشدستانه برای ارتش رژیم صهيونيستي را دو چندان کرده است .همزمان،
عنصر تالفي در سياست دفاعي رژیم صهيونيستي بهگونهای نامحدود مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس هرگونه حمله ،حتي با مقياس محدود ميبایست با همان مقياس و حتي با
مقياسي گستردهتر پاسخ داده ميشد .این اندیشه بنيان بازدارندگي رژیم صهيونيستي را
طرحریزی ميکرد« .تالفي وسيع» در پاسخ به هرگونه تهدید امنيتي ،بازدارندگي را برای رژیم
صهيونيستي در دو سطح عام و خاص ایجاد ميکرد .تالفي برای تحميل تصویر یک فراقدرت
از دولت یهودی نزد دولتهای عربي و برای بازداشتن آنها از جنگ فراگير و تأکيد به تالفي
وسيع در صورتي که خطوط قرمز رژیم صهيونيستي زیر پا نهاده شود ،ضروری بود (پرتو و
کریمي 4 :9381 ،ـ  .)5این راهبرد برگرفته از تهدیدات سنتي و حالت دوران جنگ سرد بوده
است .در تهدیدات امنيتي سنتي ،مفهوم امنيت در قالب دولت و از بعد نظامي مورد توجه بود؛
اما با وقوع تحول در نظام بينالملل بعد از جنگ سرد ،دیدگاه سنتي در مقوله امنيت پاسخگو
نيست؛ زیرا بازیگراني فراتر و یا فروتر از دولتها ظهور کردند که در برقراری و یا برهم زدن
صلح و امنيت بينالملل ميتوانند مؤثر واقع شوند .بازیگراني که گاهي شناسایي آنها و انتساب
هر عمل تهدیدآميز به آنها غير ممکن است .در این فضا امنيت ،ابعاد و جوانب مختلفي دارد که
هر یک ميتواند به اندازه بعد نظامي بر بقای کشور اثرگذار باشدلذا تغييرات در نظام بينالملل
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نيز تهدیدات امنيتي جدیدی را برای رژیم صهيونيستي ایجاد نمود که در ادامه در پنج حوزه
(سياسي ،نظامي ،اقتصادی ،اجتماعي و زیست محيطي) پرداخته خواهد شد .با توجه به
گستردگي ابعاد این پنج حوزه ،تالش ميشود در هر مقوله به آن تهدیدی پرداخته شود که
تهدید وجودی برای رژیم صهيونيستي بهشمار ميآید.
 1ـ تهدیدات جدید امنیت رژیم صهیونیستی ،بعد سیاسی

مهمترین بحران سياسي رژیم صهيونيستي ،که امنيت وجودی این رژیم را تهدید ميکند،
مشروعيت نداشتن این رژیم در عرصه داخلي و بينالمللي است .این امر در عرصه جهاني شده
امروزه ،که نقش افکار عمومي و بازیگران غير دولتي بيش از هر زمان اهميت یافته و اموری
مثل مشروعيت بيش از گذشته مورد توجه سياستمداران و غير سياستمداران واقع شده ،بسيار
قابل توجه است .واقعيت این است که رژیم صهيونيستي به صورت تصنعي شکل گرفته است
و عناصر دولت واقعي را ندارد .این رژیم بر مبنای برخي آموزههای دیني و سياسي ،و بر پایه
مهاجرت یهودیان و کمکهای مالي دیگر کشورها از جمله انگلستان و امریکا شکل گرفته است
و هنوز بسياری از کشورهای عربي و غير عربي جایگاهي برای آن قائل نيستند و حتي
جمهوری اسالمي ایران آن را به رسميت نميشناسد .در دیگر کشورها بویژه کشورهایي که
رابطه نسبتاً خوبي با رژیم صهيونيستي دارند نيز شهروندان به مخالفت با این رژیم و اقدامات
آن برخاستهاند .در واقع رژیم صهيونيستي به سبب اعمال سياستها و رفتارهای خشونتآميز و
جنگ طلبانه و همچنين پایمال کردن حقوق فلسطينيها ،وجهه مطلوبي در نظام بينالملل
ندارد.
از جمله دیگر مسائلي که مشروعيت این رژیم را تهدید نموده ،مسئله آوارگان و
پناهندگان فلسطيني است که ابعاد حقوق بشری نيز دارد .پناهندگان فلسطيني از پنج ميليون نفر
تجاوز ميکند که بخش عمدهای از آنها به طرز فجيع و رقتباری در اردوگاههای مختلف،
روزگار ميگذرانند .پس از تشکيل رژیم صهيونيستي ،عضویت آن در سازمان ملل متحد به
شرط حل دو مسئله پذیرفته شد که یکي از آن دو بازگشت آوارگان فلسطيني به وطن اصليشان
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زمان تاکنون ميگذرد؛ اما هنوز آوارگان فلسطيني به وطنشان باز نگشتهاند .قطعنامههای مختلف
سازمان ملل در مورد مناقشه فلسطينيها و رژیم صهيونيستي به مسئله پناهندگان نيز اشاره کرده
است .قطعنامه  994مشخصاً به مسئله پناهندگان فلسطيني اختصاص دارد و بر بازگشت آنها به
وطنشان تأکيد ميکند؛ با این حال رژیم صهيونيستي این قطعنامه و مفاد مربوط به آوارگان را
در دیگر قطعنامههای سازمان ملل زیر پا گذاشته است و از بازگشت آوارگان جلوگيری ميکند
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بود .رژیم صهيونيستي در نهایت به عضویت سازمان ملل متحد در آمد و بيش از نيم قرن از آن

(عليخاني.)44 :9381 ،
الزم به ذکر است که رئيس سابق اطالعات ارتش رژیم صهيونيستي نسبت به روند رو به
کاهش مشروعيت این رژیم در عرصه بينالمللي هشدار داده بود .عاموس یادلين 9گفته بود «در
آینده احتمال اندکي هست که رژیم صهيونيستي وارد جنگي شود و به همين دليل باید با تهدید
مهمتری به نام از دست رفتن مشروعيت در عرصه بينالمللي مبارزه کند» (.)9399،farsnew
کاهش مشروعيت رژیم صهيونيستي امری است که امروزه در تمام نقاط جهان نمادهایي از آن
را ميتوان مشاهده کرد .دانشجویان فعال حقوق بشر در دانشگاه «نيواسکول» نيویورک به عنوان
بخشي از فعاليتهای ساالنه خود «هفته آپارتاید رژیم صهيونيستي» را شامل مجموعه سخنرانيهای
دانشگاهي و تظاهرات برای آگاهسازی مردم از ماهيت رژیم صهيونيستي به عنوان یک نظام
آپارتاید برگزار ميکنند .آنها همچنين به دنبال تشکيل جنبشهای بایکوت ،محرومسازی و
تحریم به عنوان بخشي از جنبشهای در حال گسترش در جهان برای تحریم رژیم صهيونيستي
هستند .فعاالن این حرکت دانشجویي بر اهميت به رسميت شناختن حق بازگشت پناهندگان
فلسطيني به ميهن خود بر اساس قوانين بينالمللي و عدم اعطای هرگونه مشروعيت به رژیم
صهيونيستي تأکيد دارند .کشورهای اروپایي سالهای اخير شاهد اقدامات زیادی بر ضد رژیم
صهيونيستي در جوامع خود بودهاند و شرکتهای آنها به صورت شفاف کاالهای توليد شده در
شهرکهای کرانه باختری را تحریم ميکنند .این مسئله باعث نگراني مقامات رژیم صهيونيستي
1 . Amos Yadlin
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شد و وزارت امور خارجه آن رژیم ،این اقدامات را در چارچوب «سلب مشروعيت رژیم
صهيونيستي» دانست ()9394 ،arrased

.

از جهت داخلي نيز حکومت رژیم صهيونيستي در این اواخر دچار یک سلسله
رسوایيهای مالي و فساد و رفتارهای غير اخالقي شده است؛ این مسائل سبب شده است که
اطمينان مردم به رهبران سياسي در رژیم صهيونيستي کاهش یابد و خطر داخلي موجودیت
ميهن موعود صهيونيست را به خطر اندازد .در نظرسنجي که روزنامه صهيونيستي «یدیعوت
احارنوت» از کساني که  61سال پيش در گرفتن زمين فلسطينيها شرکت داشتهاند ،انجام داده
است ،این افراد از نااميدی و ناخشنودی خویش از اوضاع داخلي رژیم اشغالگر سخن گفتهاند.
این افراد که برخي از آنها از نظریهپردازان اشغال فلسطين بودند به این روزنامه گفتهاند« :این
اسرائيلي نيست که در رویای آن بودیم» (شاهين.)9388 ،
با توجه به پدیده جهاني شدن در عصر کنوني و با افزایش اهميت مسائلي چون امنيت
انساني ،حقوق بشر ،صلح و عدالت جهاني ،شهروند جهاني و ...در کنار توسعه روز افزون
فناوری اطالعات و ارتباطات دیگر ،نميتوان انتظار داشت رژیم صهيونيستي در عرصه
بينالمللي بتواند به آساني به مشروعيتسازی بپردازد .این امر بدان دليل است که از یک سو
فجایعي که این رژیم در فلسطين انجام ميدهد و قواعد ،حقوق ،هنجارها و اصولي که نقض
ميکند به گوش جهانيان ميرسد و از سوی دیگر شهروندان بيش از گذشته در تعيين سياست
خارجي و تصميم گيریها نقش ایفا ميکنند؛ در نتيجه ،دولتها نميتوانند بر خالف اميال
شهروندان خود در مقابل فجایع رژیم صهيونيستي خاموش بمانند .در مجموع ميتوان گفت در
آینده نه چندان دور ،مشروعيت لرزان رژیم صهيونيستي تهدیدی بيش از گذشته برای «امنيت
وجودی» آن خواهد بود.
 2ـ تهدیدات جدید امنیت رژیم صهیونیستی ،بعد نظامی

همان طور که ذکر شد ،تهدیدات نظامي از مقوالتي است که در دیدگاههای سنتي اهميت
بسياری دارد .این امر در دیدگاه نوین تهدیدات امنيت ملي نيز همچنان از جایگاه پراهميتي،
831

متمایز ميکند این است که در عصر حاضر تسليحات نظامي در دستان دولتها محصور نيست،
بلکه بازیگران دیگری ،شناخته شده و یا ناشناخته ،رسمي یا غير رسمي از راههای مختلف
ميتوانند به انواع سالح دسترسي داشته باشند و از آنها به منظور ایجاد تهدید و ناامني استفاده
کنند؛ حتي این امکان نيز هست که نتوان عنصر استفاده کننده از سالح را به دليل نداشتن
ماهيت دولتي و یا وابسته نبودن به دولت خاص ،مورد بازخواست قرارداد و یا عليه آن

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

با وجود برخي تفاوتها ،برخوردار است .آنچه تهدیدات نظامي نوین را از تهدیدات سنتي

عمليات تالفي جویانه انجام داد.
رژیم صهيونيستي نيز با تهدیدات نظامي جدید روبهرو است که بعد از پدیده بيداری
اسالمي حتي بر شدت آن افزوده شده است .در واقع تحوالت تونس و سقوط بن علي بر دیگر
جوامع همانند مصر ،بحرین ،ليبي ،و ...تأثير گستردهای داشت .خيزشهای مردمي در کشورهای
عربي به سرنگوني دوستان غربگرای رژیم صهيونيستي در منطقه غرب آسيا منجر گردید .رژیم
صهيونيستي از طریق پيمانهای منطقهای ،کشورهای مصر ،ترکيه و اردن را در زمره دوستان
خود قرار داده بود تا از حاشيه امني در اطراف خود بهره ببرد و از فضای جغرافيایي آنها برای
اهداف مختلف استفاده کند این ائتالفها جاودانه نيست و در دراز مدت از بين ميرود (دهقان،
:9395

) .بيداری اسالمي و تحوالتي که در کشورهای منطقه رخ داد ،نگراني عميقي را برای

رژیم صهيونيستي ایجاد کرد .نتانياهو به طور مکرر نگراني خود را از جهتگيری بيداری اسالمي
بيان کرده است (اینبار و ساالری .)4 :9399 ،ایهود باراک این تحوالت را سونامي سياسي در
برابر رژیم صهيونيستي ناميد و نتانياهو ،رژیم صهيونيستي را ساحل آرام در یک دریای پرتالطم
دانست .پرز در پاسخ به این اظهار نتانياهو اشاره کرد که حتي اگر این موضوع «ساحل آرام»
حقيقت داشته باشد ،بهتر است دریا آرام باشد؛ زیرا که این دریاست که بر ساحل اثر ميگذارد
نه بالعکس .شامئول موخاز رئيس کميته روابط خارجي کنست و عضو ارشد کادیما ،که در
گذشته وزیر دفاع بود ،نيز گفته است :آنچه در مصر و تونس اتفاق افتاد ،هشدار راهبردی به
رژیم صهيونيستي است .موشه یلعون ،نظامي ارشد رژیم صهيونيستي حوادث اخير را یک زلزله
تاریخي دانست .این اظهارات سران صهيونيست به تفسير نياز ندارد و گویای این واقعيت است
831

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و پنجم ،شماره  ، 98بهار 9396

که رژیم صهيونيستي در بدترین وضعيت ممکن قرار دارد؛ چرا که خاورميانه جدید ،خاورميانه
اسالمي است نه خاورميانه اسرائيلي ـ امریکایي (رضوی.)91 :9391 ،
نگراني و چالشهای امنيتي رژیم صهيونيستي بویژه از ناحيه مصر تأمل برانگيز است.
مصر بعد از امضای قرارداد کمپ دیوید و شروع همکاریهای راهبردی به بازیگر امنيتيسازی
برای رژیم صهيونيستي تبدیل ،و همکاری آنها به کاهش هزینههای امنيتي و نظامي آن رژیم
منجر شد .با توجه به قدرت و توانمندی دروني مصر به عنوان کشوری پرجمعيت و تأثيرگذار
بر کشورهای عربي ،این کشور به یکي از شرکای راهبردی در فرایند صلح تبدیل شد .قرارداد
فروش گاز منعقد ،و مصر به تأمينکننده  41درصدی گاز مصرفي رژیم صهيونيستي تبدیل شد.
سياست حسني مبارک در جهت حمایت از تقابل رژیم صهيونيستي با حماس و محاصره غزه
بود و در پي آن از امتيازات اقتصادی بهرهمند شد .ولي با خيزش بيداری اسالمي حکومت
حسني مبارک در مصر سرنگون و جریان اسالمي اخوان المسلمين روی کار آمد .در نتيجه در
روند صدور گاز به رژیم صهيونيستي اختالف ایجاد ،و مرزهای جنوبي آن رژیم دچار تنش
شد .سفير رژیم صهيونيستي از مصر خارج ،و گذرگاه رفح باز شد؛ محاصره غزه از بين رفت و
بي ثباتي در صحرای سينا تشدید شد .مصر با تأثيرگذاری بر فلسطين نوعي همگرایي بين
گروههای فلسطيني ایجاد کرد و در نهایت این همگرایي به طرح دولت فلسطيني در سازمان
ملل منجر شد (دهقان:9395 ،

و  .) 3با ادامه تحوالت در مصر و برکناری اخوان

المسلمين ،ارتش کنترل کشور را به دست گرفت و حمایت خود را از حفظ تعهدات بينالمللي
مصر اعالم کرد .حتي اگر خط و مشي سياستهای مصر در آینده نزدیک به طرز چشمگيری
تغيير نکند ،رژیم فعلي که نسبت به رژیم قبلي ضعيفتر است ،احتماالً برای حفظ روابط با رژیم
صهيونيستي به شيوه گذشته تمایلي نخواهد داشت ولي ممکن است شاهد صلح سرد باشيم.
نکته قابل توجه دیگر این است که تضعيف قدرت مصر در شبه جزیره سينا ،که همجوار
مرزهای رژیم صهيونيستي در نوار غزه است ،توانایي نظامي و آزادی عمل حماس را افزایش
داده است .خأل سياسي در سينا چالشهای امنيتي در امتداد مرزهای جنوب غربي رژیم
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(اینبار و ساالری.)91 :9399 ،
گسترش اعتراضات مردمي در اردن یکي دیگر از نگرانيهای امنيتي رژیم صهيونيستي
است .با از دست رفتن مصر به عنوان شریک راهبردی در زمينه فرایند صلح در مرزهای
جنوبي ،تغيير و تحول در اردن ميتواند به دليل هم مرز بودن با رژیم صهيونيستي و کرانه
باختری و به عنوان کشوری با جمعيت قابل توجه آوارگان فلسطيني ،تهدید امنيتي جدی برای

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

صهيونيستي ایجاد ميکند و این منطقه امکان دارد به پناهگاهي برای تروریستها تبدیل شود

رژیم صهيونيستي تلقي شود .اردن کشوری مابين رژیم صهيونيستي و عراق است و با توجه به
نقش وضعيت در عراق ،اگر تغيير و تحول در اردن صورت پذیرد به تهدید امنيتي و هزینه
گزاف برای رژیم صهيونيستي تبدیل ميشود (دهقان.) 3 :9395 ،
در این وضعيت با قدرت گرفتن بيشتر نيروهای رادیکال و گسترش سياستهای افراطي
حتي دولتهای طرفدار غرب به نظر ميرسد حمایت امریکا را غير قابل اطمينان ميدانند و
حاکمان آن از هم پيماني با رژیم صهيونيستي و امریکا حداقل به صورت علني پرهيز خواهند
کرد .این امر به کاهش توان و ضعف قدرتهای غربي در منطقه منجر خواهد شد .از سوی دیگر
آشفتگي داخلي در کشورهای منطقه ميتواند به تحولي عظيم منجر شود .در این حالت رفتار
دولتها و رهبران رژیمها غير قابل پيشبيني خواهد بود و تروریستها و گروههای مسلح از این
آب گلآلود ماهي ميگيرند و توان خود از جمله در کسب و دستيابي به تسليحات را افزایش
خواهند داد (اینبار و ساالری.)99 :9399 ،
در کنار انواع پيشفرضهای مطرح در منطقه ،فرض حاکم شدن دولتهای ناتوان ،و
گسست یا پدید آمدن هرج و مرج مطلق ،بدترین گزینه و حالتي است که ميتواند برای امنيت
رژیم صهيونيستي پدید آید .در صورت وقوع این وضعيت ،هيچ یک از بخشهای راهبردی
امنيتي رژیم صهيونيستي نميتواند عملياتي ،و یا در صورت عملياتي شدن به نتيجه مطلوب
منتج شود .از نظر سياستگذاران امنيتي رژیم صهيونيستي در پرتوی تحوالت رخداده در منطقه
عربي ،تهدیدات آینده رژیم صهيونيستي تهدیدات نامتقارن و بویژه از سوی گروههای شبه
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نظامي است .بنابراین فروپاشي سازمان سياسي در کشورهای پيراموني خطر اصلي از نظر
مقامات رژیم صهيونيستي است .اگر وضعيت هرج و مرج و دولت گسسته در حوزه پيراموني
رژیم صهيونيستي پدید آید ،کنترل مرزهای رژیم صهيونيستي به پایينترین سطح خواهد رسيد.
گروههای مسلح نه تنها ميتوانند برای عمليات در محدوده داخلي رژیم صهيونيستي ،بدون
مزاحمت ،آمد و شد کنند؛ بلکه ميتوانند از نزدیکي مناطق مرزی با وسایل ابتدایي ،اهدافي در
عمق خاک آن را هدف قرار دهند .بنابراین اگر گروههای مختلف ضد صهيونيستي ،همچون
آوارگان فلسطيني در اردن ،سوریه ،مصر یا گروههای بينالمللي جهادی بتوانند در مناطق مرزی
مجاور رژیم صهيونيستي امکان عمليات نظامي به دست آورند ،خواهند توانست زیرساختهای
حياتي آن رژیم را به صورت مکرر و مرگبار هدف قرار دهند .زیرساختهای حمل و نقل ،آب،
سوخت ،خدمات اضطراری ،توليد برق ،ارتباطات فيزیکي و رفاهي بشدت و براحتي آسيب
خواهد دید (پرتو و کریمي .)93 :9399 ،در نهایت این آشفتگيها به تهدید امنيت رژیم
صهيونيستي منجر خواهد شد؛ زیرا به آساني رفتوآمد نيروهای مختلف و یا تجهيزات
گوناگون خواهد انجاميد ،راهي ميانبر برای تأمين اسلحه خواهد بود و در نتيجه اجرای
هرگونه عمليات نظامي را عليه رژیم صهيونيستي آسانتر سازد.
 3ـ تهدیدات جدید امنیت رژیم صهیونیستی ،بعد اقتصادی

اقتصاد رژیم صهيونيستي در ابتدای تشکيل آن به دليل پشتيباني کشور انگلستان و سرازیر
شدن سرمایه یهودیان ثروتمند و استفاده از سرمایهها در بخش توليد از رشد قابل مالحظهای
برخوردار بود .رشد اقتصادی و افزایش درآمد ،رژیم اشغالگر را قادر ساخت تا به تأسيس
ارتش مجهز و آماده به جذب مهاجران و تأسيس و توسعه سازمانهای حکومتي و مراکز
درماني ،بانکها ،مؤسسات بيمه و ...اقدام کند و به مرور زمان صنایع نظامي خود را گسترش
دهد و به یکي از سازندگان و صادرکنندگان مهم هواپيماهای جنگي ،موشکها ،مهمات و
سالحهای شيميایي تبدیل گردد .در کنار کمکهای خارجي به رژیم صهيونيستي ،غرامت یهود
آزاری از دولت آلمان و کمکهای دولت و یهودیان امریکا نيز به رشد اقتصادی آن رژیم کمک
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رژیم صهيونيستي تحميل کرد .افزایش غير قابل پيشبيني هزینه جنگ و خسارتهای مالي و
فيزیکي ناشي از آن باعث شد تا اقتصاد رژیم صهيونيستي با کسری بودجه روبهرو شود .این
واقعه در زمان بحران مالي و اقتصادی جهان به دليل وابستگي شدید اقتصاد رژیم صهيونيستي
با اقتصاد امریکا ضربه شدیدی به این رژیم وارد نمود .صادرات این رژیم نيز ،که بخشي از
توليد ناخالص داخلي آن را تشکيل ميدهد به دليل گسترش رکورد جهاني و نيز تحریم

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

کرد؛ اما اکنون وضعيت به گونهای دیگر است .طوالني شدن جنگ غزه هزینههای بسياری را بر

کاالهای صهيونيستي از سوی مسلمانان ،که به دنبال حمالت وحشيانه این رژیم به غزه صورت
گرفت بشدت کاهش یافت.
جنگهای اخير غزه و کشتار وسيع و بيرحمانه رژیم صهيونيستي به صنعت گردشگری این
رژیم نيز صدمات جبران ناپذیری وارد کرده و با چالش جدی روبهرو ساخته است .پس از
جنگ غزه با توجه به تصاویر دلخراشي که از کشتار زنان و کودکان فلسطيني در جهان مخابره
شد ،کمتر گردشگری دیگر به سرزمينهای اشغالي تمایل سفر دارد .روزنامه هاآرتص به نقل از
حسيني اذعان کرد که «حمله به نوار غزه و طوالني شدن این حمالت ،هزینههایي را به رژیم
صهيونيستي تحميل کرد که تهدیدی برای آینده اقتصادی رژیم صهيونيستي است .این هزینهها
در وضعيتي که رژیم صهيونيستي بشدت تحت تأثير بحران اقتصادی جهاني با مشکالت مالي
روبهرو است ،عاقبت زمينه را برای سقوط چارچوب اقتصادی رژیم صهيونيستي فراهم خواهد
کرد ».در نتيجه اگر وضعيت مالي و اقتصادی کشورهای حامي رژیم صهيونيستي و عوامل
مؤثر در رشد اقتصادی این رژیم را در نظر بگيریم ،بدون شک به این نتيجه خواهيم رسيد که
اقتصاد تارعنکبوتي رژیم صهيونيستي در سختترین وضعيت به سر ميبرد؛ زیرا از یک سو
اوضاع کشورهای حامي رژیم صهيونيستي بحراني است و از سوی دیگر رکود حاکم بر فضای
اقتصاد جهاني ،کاهش شدید صادرات ،تحریم کاالهای صهيونيستي ،کاهش درآمد از محل
صنعت گردشگری  ،گسترش فقر و بيکاری ،کسری بودجه و عدم حمایت حاميان ،اقتصاد
وابسته این رژیم را بشدت آسيبپذیر ساخته است و اگر وضع به همين منوال ادامه یابد،
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دیری نخواهد پایي د تا اقتصاد این رژیم از هم فروپاشد و آینده سياسي آن نيز دستخوش
تغييرات اساسي گردد (حسيني.)9381 ،
موضوع دیگری که امنيت اقتصادی رژیم صهيونيستي را تهدید ميکند ،امنيت انرژی
است .بهطور کلي امنيت انرژی نقطه ضعفي در قدرت رژیم صهيونيستي است (موسوی،
 .)3 :9399امنيت انرژی در کنار وقوع انقالبها و تحوالت در منطقه ،اوضاع را وخيمتر ،و دایره
تهدیدات رژیم صهيونيستي را تنگتر کرده است؛ برای مثال خط لوله مصر در شبه جزیره سينا،
که گاز رژیم صهيونيستي و اردن را تأمين ميکند ،بارها مورد تخریب قرار گرفته است .شبه
جزیره سينا به مسير آزادانه عبور سالح و عاملي برای حمالت نظامي عليه رژیم صهيونيستي
تبدیل شده است (اینبار و ساالری .)93 :9399 ،تحوالت منطقه بر حوزه مدیترانه شرقي نيز
اثرگذار است و چشمانداز راهبردی رژیم صهيونيستي در حوزه مدیترانه شرقي را تغيير داده
است .روی کار آمدن و مطرح شدن گروهها و دولتهای مخالف رژیم صهيونيستي ،دسترسي
آزادانه این رژیم و مجموعه غرب را به این منطقه تهدید ميکند .حدود  91درصد تجارت
خارجي رژیم صهيونيستي از طریق دریای مدیترانه صورت ميگيرد و آزادسازی کشتيراني
برای رفاه اقتصادی این رژیم حياتي است .بنابراین شانس مستقل شدن در زمينه انرژی و تبدیل
شدن به صادرکننده گاز به حفظ امنيت و عبور و مرور آزاد برای تجارت دریایي و دفاع از
حوزههای تازه کشف شده هيدروکربن بستگي دارد .البته وضعيت ژئوپلتيکي اطراف رژیم
صهيونيستي قابل توجه است .در تونس اسالمگرایان پيروز انتخابات نوامبر  199شدند .در
ليبي حوادث سياسي بعد از سقوط قذافي نشانگر ظهور عناصر رادیکال است که در آینده این
کشور نقش بيشتری خواهند داشت .مصر همسایه شرقي ليبي هنوز تحت سلطه حکومت
نظامي است؛ اما در انتخابات نوامبر  199احزاب اسالمگرا جایگاه برتری در سامانه سياسي در
حال ظهور مصر پيدا کردند .مصر همچنين کانال سوئز را ،که گذرگاه حياتي ارتباط اروپا به
خليج فارس و شرق دور است ،کنترل ميکند و این گذرگاه ممکن است تحت کنترل
اسالمگرایان تندرو قرار بگيرد .در امتداد سواحل دریای مدیترانه ،لبنان قرار دارد و باالخره
حزباهلل نسبت به برخي از حوزههای عظيم گاز رژیم صهيونيستي ،که ميتواند وابستگي
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 96 :9399و .)91
عالوه بر این مشکالت ،که هر کدام ميتواند اقتصاد یک رژیم را ویران کند ،مشکالت
دیگری نيز امنيت اقتصادی رژیم صهيونيستي را تهدید ميکند؛ از جمله فقر ،بيکاری ،تحریم
و . ...فقر و بيکاری در سرزمينهای اشغالي شایع است و فاصله طبقاتي موج ميزند .طبق
گزارش اخير یونيسفا به نقل از جامنيوز بيش از یک سوم کودکان رژیم صهيونيستي در فقر

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

انرژی اروپا را به روسيه و ترکيه کاهش دهد ،مطالبه حقوق کرده است (اینبار و ساالری،

زندگي ميکنند و رژیم صهيونيستي بيشترین آمار کودکان فقير را در مقایسه با کشورهای
پيشرفته جهان به خود اختصاص داده است .طبق آمارها در حال حاضر  891 11کودک در
رژیم صهيونيستي زیر خط فقر هستند .این آمارهای سازمانهای بينالمللي به هشدار جدی برای
رژیم صهيونيستي تبدیل شده است (دالور علي .)9381 ،بنا بر گزارش سازمان توسعه و
همکاری اقتصادی ،که صندوق بينالمللي پول نيز آن را تأیيد کرده است ،رژیم صهيونيستي در
ميان  35عضو این سازمان یکي از بيشترین آمارهای فقر را دارد که مربوط به رقم زیاد بيکاری
در این رژیم دانسته شده است (فارس نيوز.)9399 ،
عالوه بر تهدیدات انرژی و تأثير پذیری زیاد از وابستگي اقتصادی جهاني در کنار فقر و
بيکاری ،نکته قابل توجه دیگر در بحرانهای اقتصادی رژیم صهيونيستي تحریم کاالهای رژیم
صهيونيستي است .سياست بایکوت رژیم صهيونيستي توسط کشورهای اسالمي و بسياری
کشورهای دیگر یکي دیگر از تهدیدات اقتصادی این رژیم است که سالهاست جریان دارد.
تحریمها عليه این رژیم به اروپا و امریکا نيز کشيده شده است .طي سه سال اخير ،کشورهای
اروپایي هم این رژیم را در بعضي موارد بایکوت کردهاند و این امر افت مالي و اقتصادی برای
رژیم صهيونيستي در پي داشته و از نظر راهبردی جایگاه این رژیم را به مخاطره انداخته است.
در این ارتباط وزیر اقتصاد رژیم صهيونيستي در مصاحبه با روزنامه «جروزالم پست» با
«دوست» خواندن کشورهای اروپایي از آنها تقاضا کرده است که کشورهای دوست در کنار
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رژیم صهيونيستي بایستند و از بایکوت آن خودداری کنند .سایت «اینویشن مایند» ،9که سایت
خبری برای اطالعرساني در مورد روند بایکوت رژیم صهيونيستي است با اشاره به
موفقيتهای سال  193و ساليان گذشته عنوان ميکند :ما مسلماناني که در کشور انگليس
زندگي ميکنيم از این موقعيت توانستيم بهره ببریم تا گوشهای از ظلم و جنایات رژیم
صهيونيستي را پاسخ دهيم .در ادامه این گزارش به یهودیاني که دین «موسي(ع)» را شریعت
خود ميدانند ،اشاره شده است که حتي آنان نيز از رفتارهای ظالمانه حکومت رژیم
صهيونيستي ناراضي هستند .در ادامه گزارش آمده است که کمپين تحریم محصوالت رژیم
صهيونيستي توانسته است تا حد قابل توجهي محصوالت این رژیم را بایکوت کند .روندی که
این کمپين در راستای مقابله با رژیم صهيونيستي در پيش گرفته است شامل عدم حضور در
نشستهای اجتماعي این رژیم ،مصرف نکردن محصوالتي از جمله خرمای «مِد جول» و
محصوالت شرکتهایي همچون تسکو 3و جافا ،4بنزین شرکتهای رژیم صهيونيستي و ...همچنين
برپایي راهپيمایيهای ضد رژیم صهيونيستي بویژه در روزهای «قدس» و روز به اصطالح
استقالل رژیم صهيونيستي است« .نيویورک تایمز» نيز در گزارشي به دالیل ترس رژیم
صهيونيستي از روند بایکوت محصوالتش پرداخته و انزوای اجتماعي و سياسي را رهاورد آن
دانسته است .این روزنامه در ادامه ميگوید :در دنيای امروز به نظر ميرسد که رژیم
صهيونيستي در وضعيت وحشتناک بایکوتهای رهبران و حاميان فلسطيني قرار گرفته است و
روزانه به تعداد افراد حامي و تبليغکننده " 5"BDSافزوده ميشود .در سایت «بایکوت رژیم
صهيونيستي» آمده است نه تنها فلسطينيها و مسلمانان بلکه یهودیان و شهروندان سرزمينهای
اشغالي نيز درخواست شرکت در کمپين تحریمهای ضد رژیم صهيونيستي را پذیرفتهاند .در
این سایت ،که بيانيههای مختلف بایکوت عليه رژیم صهيونيستي را مطرح ميکند از اعضا

1. Invision mind
2. Medjool
3. Tesco
4. Jaffa
5. Boycott, Divestment and Sanctions
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بایکوت کردن این رژیم را مطرح کنند و به اشتراک بگذارند و در صورت اثبات کارایي و
عملي بودن ،این افکار را به مرحله اجرا برسانند (.)9399 ،avapress
همان طور که مشاهده ميشود بيشتر تهدیدات امنيتي اقتصادی رژیم صهيونيستي تحت
تأثير فرایند تغييراتي است که نظام کنوني بينالملل را از نظام سخت و تک بعدی گذشته جدا
کرده است .وابستگي اقتصادی رژیم صهيونيستي به اقتصاد جهاني به اندازهای زیاد است که

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

درخواست شده است که افکار جدید و راهکارهای مقابله با رژیم صهيونيستي و راههای

این امر آسيب پذیری و حساسيت آن را در مقابل هر نوع تغيير در اقتصاد جهاني بویژه جهان
غرب افزایش داده است؛ لذا هر گونه تهدید امنيت اقتصاد جهاني با تهدید امنيت اقتصادی
رژیم صهيونيستي مساوی است .از سوی دیگر تهدید امنيت انرژی رژیم صهيونيستي با وجود
تحوالت منطقه مطابق آنچه بيان شد ،روز به روز سختتر ميشود .در کنار کاهش مشروعيت
بينالمللي و داخلي رژیم صهيونيستي و افزایش تحریمها و سياستهای بایکوت کاالهای رژیم
صهيونيستي در صحنه بينالمللي ،امنيت اقتصادی این رژیم را بيش از پيش تهدید ميکند .نکته
مهم این است که بایکوت جهاني کاالی رژیم صهيونيستي در قالب سامانهای سنتي و تک
بعدی قابل اعمال نبود؛ لذا درک تحوالتي که در عرصههای مختلف روابط بينالملل رخ داده
برای درک تهدید امنيتي رژیم صهيونيستي بسيار قابل توجه است.
 4ـ تهدیدات جدید امنیت رژیم صهیونیستی ،بعد اجتماعی

وضعيت جامعه رژیم صهيونيستي منحصر به فرد است و نميتوان آن را جامعهای طبيعي
بهشمار آورد .شکلگيری چيزی تحت عنوان «ملت اسرائيل» نتيجه فرایند تدریجي دراز مدتي
نبوده ،بلکه بر اساس مهاجرت یهودیان از نواحي مختلف و طبق برنامه کلي صهيونيسم به این
سرزمين شکل گرفته است؛ مهاجراني که از بيش از صد کشور با فرهنگها و قوميتهای متفاوت
وارد سرزمينهای اشغالي شدهاند (رجبي قره قشالقي .)946 :9388 ،جامعهای با این همه تفاوت
بهطور طبيعي با شکافهایي روبهرو خواهد بود؛ شکافهایي که هویت جامعه را هدف قرار داده
است .شکافهای اجتماعي رژیم صهيونيستي در سه حوزه قومي ،دیني ،سياسي قابل دستهبندی
است و مجموعه این شکافها با تضعيف هویت ملي ،تهدید اساسي امنيت رژیم صهيونيستي
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بهشمار ميرود .بنابراین مي توان نبود هویت ملي فراگير را تهدید امنيت اجتماعي دانست.
بوزان معتقد است زماني امنيت اجتماعي مطرح خواهد بود که نيرویي بالقوه و یا بالفعل به
عنوان تهدید هویت افراد جامعه باشد؛ به بيان دیگر نظریهپردازاني چون بوزان و ویور بر این
باورند که هویت هر مجموعه انساني از جمله گروههای قومي ،دیني و زباني به نوعي با
موجودیت آنها گره ميخورد و هرگونه تهدیدی عليه این مؤلفههای هویتي از نظر آنها خطر
موجودیت و امنيتشان قلمداد ميشود (رجبي قره قشالقي .)949 :9388 ،شکافهای اجتماعي
عمده در جامعه صهيونيستي ،که مانع شکلگيری هویت واحد و منسجم ملي شده و زمينه
تهدید امنيت ملي را فراهم آورده است به سه دسته تقسيم ميشود :شکافهای قومي ميان اعراب
و یهودیان به شمول شکاف بين اشکنازیها و سفاردیها ،شکاف ميان دینيها و سکوالرها و
شکاف ميان چپ و راست.
الف .شکاف عرب و یهودی:

عربهای صهيونيستي یا به اصطالح عربهای  48فلسطينيهای

ساکن فعلي رژیم صهيونيستي (یعني غير از کرانه باختری ،نوارغزه و بلندای جوالن) هستند که
نزدیک به  1درصد جمعيت این رژیم را تشکيل ميدهند .تعداد آنها بالغ بر یک ميليون نفر
است که  83درصد آنها مسلمان 9 ،درصد مسيحي و  5درصد دروزی هستند .در بين
شهرهای اشغالي ،حيفا اکثریت جمعيت عربتبار را دارد .برخورد مداوم ميان این عربها و
یهودیان ،دشمني آنها را شدت ميبخشد .این عربها بالقوه به عنوان ستون پنجم دشمن و اسب
تراوایي شناخته ميشوند که دشمن دولت باقي ماندهاند .فقری که این اعراب فلسطيني به آن
دچارند اسفناک است .رژیم صهيونيستي خود را دولتي یهودی معرفي ميکند و این به معني
بردگي و اسارت دست کم  1درصد از جمعيت است که به طور رسمي غير یهودی ناميده
ميشوند .امکان ندارد مساوات و برابری واقعي برای شهروندان عرب وجود داشته باشد؛ چرا
که رژیم صهيونيستي از دید صهيونيستها دولت شهروندان خود نيست بلکه دولت تمام
یهودیان جهان است .تبعيضهای دولت یهودی به تقویت هویت فلسطينيهایي منجر شده
است که مجبور هستند به ناچار در چارچوب مقررات سخت حکومت نظامي زندگي خود را
ادامه دهند .در نتيجه بتدریج هویت فلسطيني در ميان اقليتهای اعراب تقویت شده و به رغم
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آموزش و آگاهي در ميان فلسطينيان و مقاومت مليگرایي عرب ،که در حال رقابت با هویت
یهودی است و تقویت حس ملي گرایي فلسطيني با اشغال نوار غزه و اعمال محدودیتها بر مردم
فلسطين توسط رژیم صهيونيستي ،موجب تقویت هر چه بيشتر هویت فلسطيني شد .در واقع
هویت صهيونيستي فقط به صورت قانوني و رسمي برای آنها است؛ اما هویت فلسطيني به
لحاظ بعد سياسي و عاطفي غلبه دارد .عالوه بر این ،شکاف ميان اشکنازیها و سفاردیها نيز

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

کوشش دولت صهيونيستي ،هویت فلسطينيها در حال افزایش است .عالوه بر آن افزایش

هست که آنهایي که از غرب (اروپا و امریکا) آمدند به اشکنازی و آنهایي که از آسيا و افریقا
بویژه از کشورهای عربي مهاجرت کردهاند به سفاردی معروفند .شواهد و مدارک بسياری دال
بر اعمال تبعيض بر ضد یهودیان شرقي در جامعه صهيونيستي وجود دارد؛ از جمله بارزترین
شواهد این تبعيض ميتوان به کم بودن سهميه آنها از درآمد و آموزش در مقایسه با یهودیان
اشکنازی اشاره کرد .اشکنازیها در محلههایي سکونت دارند که بهای زمين در آنجا پيوسته در
حال افزایش است و عدهای از آنها نيز از آلمان غرامت ميگيرند .آنها خانوادههای کوچک و
کم جمعيت دارند به طوری که سهم زمين برای هر نفر بسيار زیاد است .این تبعيض در دیگر
زمينهها نيز آشکارا مشاهده ميشود و شکاف اقتصادی و اجتماعي بين اشکنازیها و سفاردیها
هنوز یک مسئله داخلي مهم باقي مانده است (رجبي قره قشالقي 94 :9388 ،و .)95
ب :شکاف دینی:

با اینکه بنيان و اساس رژیم صهيونيستي نشأت گرفته از تفکر دیني و

نژادی است ،دولت ادعای سکوالر بودن دارد .بيشتر صهيونيستها اعتقاد عميقي به اصول
دیني یهود ندارند؛ اما در مقابل ،بخشي از اقليت جامعه با تمسک به اصول دیني خواهان
اجرای کامل این اصول در تمام سطوح جامعه هستند .شکاف ميان دینداران و سکوالرها از
مهمترین شکافهای جامعه رژیم صهيونيستي است که در زمينههای خدمت نظام وظيفه ،آموزش
و پرورش ،حرمت روز شنبه ،ازدواج و ...نمود دارد .گروههای مذهبي ،شهروندان غير مذهبي
را به دليل پوشش نامناسب یا بي اعتنایي به برخي قوانين به طور فيزیکي یا لفظي مورد حمله
قرار ميدهند یا افرادی را که روز شنبه به استفاده از وسایل نقليه در خيابان یا تماشای
تلویزیون اقدام ميکنند ،مورد حمله قرار ميدهند .این باعث ميشود شهروندان غير دیني تحت
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فشار قرار گيرند بویژه یهودیان روسي ،مذهبيون را از رژیم کمونيستي بدتر ميدانند؛ زیرا
کمونيستها فقط نسبت به عقاید سياسي مردم حساس بودند حال اینکه مذهبيهای رژیم
صهيونستي در تمام زندگي خصوصي مردم دخالت ميکنند (رجبي قره قشالقي 91 :9388 ،و
.)98
ج :شکاف سیاسی :شکاف سياسي به طور عمده بعد از جنگ با اعراب در سال  9961در
داخل رژیم صهيونيستي شکل گرفت .عدهای در مخالفت با جنگ با اعراب دیدگاه
مصالحهجویانه داشتند و عدهای در نقطه مقابل به عدم هرگونه سازش معتقد بودند .امروزه نيز
در رژیم صهيونيستي این نگاه همچنان وجود دارد .در مورد برخورد با اعراب آنچه تحقيقات
نشان ميدهد این است که حزب کارگر ،دیدگاه معتدلتری نسبت به مصالحه با اعراب دارد ولي
حزب ليکود مخالف مصالحه ارضي است و کادیما دیدگاه ميانه دارد (رجبي قره قشالقي،
 .)99 :9388وجود چنين عواملي به تعبير «یوسي مل من» 9رژیم صهيونيستي را به جامعهای
سرگشته تبدیل ميسازد که برای رسيدن به وضعيت مستقر و ثابت با موانع جدی فرهنگي،
ساختاری و رفتاری روبهرو است .چنين وضعيتي با توجه به تغيير و تحوالتي که سياست و
اقتصاد در گستره بينالمللي به صورت پيوسته شاهد آن است ،نميتواند مستمر و یکسان
ارزیابي شود .بنابراین جامعه صهيونيستي در حالت متزلزلي قرار دارد که عمدهترین محورهای
آن عبارت است از« :مشکل هویت» .به نظر ميرسد مشکل یهود ،نه اجتماعي و نه دیني است؛
اگر چه زماني شکل دیني یا اجتماعي به خود ميگيرد ،کالً صبغه ملي دارد .تصریح «هرتزل»
داللت بر این دارد که محور اصلي ناپایداری در جامعه رژیم صهيونيستي عدم اجتماع آنها بر
الگوی واحدی از هویت ملي است که در نهایت بتواند ایشان را از غير آنها تمييز داد و نوعي
وفاداری ملي را در تمام دارندگان آن هویت ایجاد و تقویت کرد (.)9393 ،bashgah
همان طور که ذکر شد ،مهمترین مشکل اساسي در امنيت اجتماعي ،که باعث طرح تهدید
امنيت وجودی ميشود" ،هویت" است؛ لذا جامعهای که نتواند هویت خود را مشخص ،و
1. Yossi Melman
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رنج ميبرد .رژیم صهيونيستي به دليل وجود این شکافها در طرح هویت ملي منسجم دچار
مشکل اساسي ،و جامعه آن با تهدید وجودی روبهرو است .البته از آنجا که بنيان این رژیم بر
مبنای قدرتمندی طراحي نشده است و اساس جامعهای منسجم ندارد ،بعيد به نظر ميرسد این
تهدید به زودی قابل رفع باشد .نبود هویت منسجم در جامعه جهاني شده امروز ،که تمام
بازیگران در حال ارائه خود در عرصه جهاني هستند ،بيش از پيش قابل توجه است .در واقع

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

خود را در برابر دیگری به صورت یکپارچه و منسجم تعریف کند از تهدید وجودی اجتماعي

جهاني شدن و تغيير عناصر حاکم بر روابط جامعه بينالملل زمينه شکلگيری هویتهای جهاني
را فراهم ميکند و به هویتهای محلي و قومي این امکان را ميدهد که از امکانات ناشي از آن
استفاده کنند و به نوعي جهاني شوند (رادبوی.)45 :9381 ،
 5ـ تهدیدات جدید امنیت رژِیم صهیونیستی ،بعد زیست محیطی

مسائل زیست محيطي فراواني هست که ميتواند بر امنيت رژیم صهيونيستي اثرگذار
باشد؛ از جمله آلودگي هوا ،گرم شدن کره زمين و ...ليکن آنچه تهدید وجودی برای این رژیم
بهشمار ميرود ،عنصر آب است .آب با وضعيت کنوني به یکي از موضوعات راهبردی تبدیل
شده است که صلح و امنيت جهاني را در آینده به طور جدی تحت تأثير قرار خواهد داد.
ارتباط بين آب و امنيت زماني آشکار ميشود که رقابت بر سر کنترل آب به تنش دولتها تبدیل
ميشود .کارشناسان امور آب پيشبيني ميکنند در آینده نه چندان دور تنشها ،درگيریهای ملي
و منطقهای و بينالمللي بر سر مسئله آب بيشتر خواهد شد و از آنجا که دسترسي به آب
شيرین و پاک ،نيازی حياتي است ،دور از ذهن نخواهد بود که جنگهای آینده جهان بر سر
منابع آب صورت بگيرد .در  51سال گذشته  31مورد خشونت بين کشورها بر سر آب گزارش
شده است که همه به جز هفت مورد در غرب آسيا است (یزی و همکاران .)9 :9389 ،تعداد
کشورهای دچار کمبود آب از سه کشور کویت ،اردن و بحرین در سال  9955به دوازده کشور
از جمله الجزایر ،مناطق فلسطين اشغالي ،عربستان ،قطر ،سومالي و ...در سال  9999رسيد و
پيشبيني ميشود تا سال  1 5هفت کشور دیگر این منطقه یعني مصر ،اتيوپي ،ایران ،ليبي،
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مراکش ،عمان و سوریه نيز به آنها افزوده شود .به گفته کارشناسان وضعيت بحراني آب در
غرب آسيا ظرفيت منجر شدن به جنگهای جدیدی را در منطقه دارد (کاظمي.) :9391 ،
مناطق اشغالي فلسطين ،آب و هوای خشک و بياباني دارد و فقط شمال آن دارای آب و
هوای مناسب است .در مجموع کمتر هوای این مناطق ابری و باراني ميشود .از نظر
جغرافيایي ،مناطق اشغالي توسط رژیم صهيونيستي را ميتوان به چهار بخش تقسيم کرد :سه
بخش آن به موازات ساحل دریا از شمال آغاز ميشود و به جنوب ميرسد و بيابان نقب ،که
بخش بزرگي از مناطق اشغالي را تشکيل ميدهد در جنوب قرار دارد و ناحيهای خشک و
نسبتأ بایر است .نخستين بخش ساحلي دشتي است که خاک آن به صورت ماسه نرم است و
در برخي نواحي ،عرض آن به  41کيلومتر ميرسد و حاصلخيز است .بزرگترین دریاچه این
مناطق ،که آن را ميتوان آب انبار مرکزی دانست و در تصرف رژیم صهيونيستي قرار دارد،
کنسرت یا طبریه نام دارد .در اطراف این دریاچه ،چندین مکان تاریخي و باستاني وجود دارد
و هتلها و ميهمانسراهای زیادی در کرانههای آن احداث شده است .ناحيه عروا ،که هوای بسيار
گرمي دارد از جنوب دریای نمک آغاز ميشود و تا بندر ایالت و ساحل خليج عقبه ادامه
ميیابد .ميزان بارندگي در این ناحيه از  5ميليمتر در سال تجاوز نميکند و دمای هوای
تابستان به  41درجه سانتيگراد ميرسد (کاظمي .)99 :9391 ،بنابراین بحران آب در مناطق
اشغالي رژیم صهيونيستي نيز مانند دیگر کشورهای غرب آسيا وجود دارد؛ اما این رژیم به دليل
دیدگاه مقدسي که نسبت به آب دارد و موقعيت جغرافيایي نامناسبش ،بيش از دیگران از کمبود
آب رنج ميبرد .به همين دليل اقداماتي را در جهت برطرف کردن این تهدید وجودی آغاز
کرده است که در بخش بعدی به آن اشاره خواهد شد.
بخش دوم :عملکرد رژیم صهیونیستی در تقابل با تهدیدات جدید امنیتی

اقدامات رژیم صهيونيستي در جهت حل بحرانهای پنجگانه بسيار گسترده و قابل توجه
است؛ اما پيچيدگي این بحرانها ،درهم تنيدگي آنها و تأثيرگذاری متقابل با عرصههای دیگر،
تقسيمبندی اقدامات و سياستهای در دست اجرا را دشوار کرده است .از سویي ميتوان هر یک
812

این مقاله تالش شده است حوزههای نزدیک به یکدیگر در یک تقسيمبندی قرار گيرد و
بررسي شود که تأمل حوزههای سياسي ـ اجتماعي ،نظامي ـ اقتصادی و زیست محيطي خواهد
بود.
 1ـ حوزههای سیاسی ـ اجتماعی

همانطور که اشاره شد ،رژیم صهيونيستي از بحران مشروعيت چه در عرصه داخلي و چه

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

را در حوزهای جدا و از سویي همه را در یک حوزه مورد بررسي قرار داد .به همين دليل در

در عرصه خارجي رنج ميبرد و این امر در کنار بحران اجتماعي ،یعني نبود انسجام ملي و
وجود شکافهای اجتماعي که به عدم تعریف هویت ملي واحد منجر ميشود ،امنيت وجودی
این رژیم را مورد تهدید قرار ميدهد .رژیم صهيونيستي با آگاه بودن بر این شکافها درصدد
ایجاد نوعي جامعهپذیری متفاوتي برآمد که تاکنون توانسته است به حل مشکل کمک کند .این
جامعه پذیری متفاوت به وجود هویت و تعریفي از خود منوط است که بتواند مرزهای
مشخصي ميان «خود» و «دیگر» ایجاد کند؛ در واقع تعریفي از «خود» ،که بتواند هویت و
کيستي جامعه را تعریف کند .سياستمداران صهيونيستي با تأکيد بر تاریخ مشترک یهودیان و با
استفاده از واقعه هلوکاست تالش کردند یک رنج و خاطره مشترک را ميان یهودیان ایجاد کنند.
آنها با توجه به مفاهيم و دستورهای تورات ،خود را قوم برگزیده معرفي ميکنند که این امر
زیربنای تفکر نژادپرستانهای را ایجاد کرده است که هر گونه توسعهطلبي و خشونت عليه دیگر
اقوام را مجاز ميشمارد؛ لذا در تعریف هویت یهودی ،آنها خود را انسان برتر تلقي ميکنند که
به هر اقدامي مجاز هستند و دیگران دشمناني تلقي ميشوند که هر اقدامي برای نابودی آنان
مجاز خواهد بود .جامعه دارای اعضا و شهرونداني خواهد بود که ذهن امنيتي شده دارند و
مسائلي چون خشونت ،تهدید ،جنگ ،دفاع و ...مهمترین مؤلفههای زندگي جمعي آنها را
تشکيل ميدهد و همه در یک جبهه در مقابل «دیگری» قرار ميگيرند .در این جامعه بهرغم
وجود دیگر شکافها ،ایجاد بسيج اجتماعي آسانتر خواهد بود و امور نظامي از تقدس ویژهای
برخوردار مي شود؛ زیرا امنيت جامعه و افراد به تقویت توانایي نظامي وابسته خواهد بود.
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اینگونه هویتسازی در جامعه صهيونيستي به ایجاد پيوند اجتماعي منجر شده است؛ پيوندی
که برگرفته از جامعهپذیری نظامي است .این امر در مقابله با شکافهای موجود به دليل تعریف
هویت واحد و دشمن واحد ميتواند به انسجام ملي شهروندان منجر شود.
از سوی دیگر رژیم صهيونيستي برای حل بحران مشروعيت در عرصه بينالمللي تمام
تالش خود را به عمل مي آورد تا به جهانيان ثابت کند که مورد ظلم و ستم واقع شده است و
اقدامات تجاوزکارانهای که انجام ميدهد ،جز دفاع از امنيت خود نيست .باید گفت القای این
اندیشه و تصویر با تسلط رژیم صهيونيستي بر رسانهها بخوبي اعمال شده است .واقعيت این
است که این رژیم بر بيشتر رسانه های جهاني مسلط است؛ زیرا به اهميت نقش افکار عمومي
در ایجاد و اعمال سياستها بخوبي آگاه است و از آنجا که به حمایت کشورهای غربي در
عرصه بين المللي نيازمند است بشدت به تصویر و شناخت اذهان عمومي در غرب از رژیم
صهيونيستي اهميت ميدهد .رژیم صهيونيستي با تسلط بر بسياری از رسانههای غربي و
بينالمللي تالش فراواني به عمل آورد تا افکار عمومي جهان را در جهت اهداف خود سوق
دهد و این امر حتي در کشورهای عربي نيز صدق ميکند بویژه از زماني که رژیم صهيونيستي
به سمت دیپلماسي عمومي عربي حرکت کرده است .بنابراین رژیم صهيونيستي با تصویرسازی
مثبت از خود در جامعه بينالملل و مظلومنمایي تالش ميکند جنگ و خشونتهای خود را
توجيه ،و برای خود توليد مشروعيت کند .این رژیم بحران مشروعيت را بحراني جدی تلقي
ميکند تا آنجا که برای مبارزه با تخریب چهره خود ،کميسيون پارلماني ویژهای را راهاندازی
کرده است .حتي خاخام ميری رگف (ليکود) از راه اندازی کميتههای پارلماني جدیدی در
کنست برای مبارزه با تالشهایي خبر داد که در جهت عدم مشروعيت رژیم صهيونيستي در
عرصه بينالمللي صورت ميگيرد .رگف با هراس از تخریب وجهه این رژیم در اذهان مردم
جهان ،خطاب به کساني که در اولين جلسه کميتههای پارلماني حضور داشتند گفت« :در
دورهای که در آن تهدید عدم مشروعيت عليه رژیم صهيونيستي ،و افزایش عدم مشروعيت
رژیم صهيونيستي به عنوان خانه ملي مردم یهود به تهدیدی واقعي تبدیل شده است ،این
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 2ـ حوزه اقتصادی ـ نظامی

رژیم صهيونيستي در راستای حل بحرانهای اقتصادی خود سياستگذاری کرده است که
روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه افزایش دهد و هژموني اقتصادی خود را در منطقه
حاکم سازد .در واقع گسترش روابط اقتصادی برای رژیم صهيونيستي به مثابه ضرورتي به

تهدیدات جدید امنيتي رژیم صهيونيستي

فعاليتها به آرامي اما قطعا به تهدیدی واقعي تبدیل ميشود و ما باید برای مقابله با این چالشها

منظور تثبيت و تحکيم موقعيت این رژیم و رویارویي با بحرانهای امنيتي بهشمار ميرود .پيوند
اقتصادی رژیم صهيونيستي با کشورهای عربي غرب آسيا برای گسترش و تثبيت موقعيت
خود ،ميتواند آسيبپذیری اقتصادی این رژیم را از بين ببرد .تأثير روابط اقتصادی با
کشورهای عربي غرب آسيا ،همچنين برای ورود به بازارهای اقتصادی و تجاری غرب آسيا و
نيز پيوند شریانهای حيات اقتصادی اعراب با اقتصاد رژیم صهيونيستي است .این رژیم به دليل
تمهيدات و امکانات گسترده خود و نيز حمایتهای گسترده مالي و سياسي امریکا مطمئن است
که هرگونه همکاری مشترک اقتصادی با اعراب ،سلطه اقتصادی این رژیم را در پيخواهد
داشت .راهکارهای اقتصادی کهدر قالب تفاهمنامههایي از سوی نظریهپردازان رژیم صهيونيستي
مطرح شده است ،راهبرد اقتصادی کالن آن را تشکيل ميدهد .محورهای این راهبرد به این
شرح است :در انحصار گرفتن صنعت و سرمایه (تفاهمنامه  6ماده  ،)9در اختيار گرفتن نخبگان
اقتصادی کشورها (تفاهمنامه  8ماده  ،)9ایجاد بحران اقتصادی در کشورها (تفاهمنامه  6ماده
 )1و نابودی صنعت غير صهيونيستي (تفاهمنامه  6ماده ( )1عيوضي .)9394 ،در واقع رژیم
صهيونيستي تالش دارد تبادالت اقتصادی خود را با کشورهای همسایه به صورت کمّي و کيفي
افزایش دهد .به همين منظور خأل و ضعف اقتصادی کشورهای منطقه را شناسایي ميکند و
ميکوشد از این وضعيت در جهت نفوذ و حضور بيشتر خود استفاده کند .رژیم صهيونيستي
درصدد است با برقراری روابط با کشورهایي که با دیگر بازیگران مهم اقتصادی بينالمللي و
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منطقه ای رابطه دارند ،اقتصاد خود را به صورت غير مستقيم با آنها مرتبط ،و منافع گفته شده را
دنبال کند.
مبحث قابل توجه دیگر روابط رژیم صهيونيستي با امریکا است که رابطهای درهم تنيده و
گسترده است .اگر چه وابسته بودن اقتصاد رژیم صهيونيستي به امریکا در مواقع بحراني درصد
آسيبپذیری آن را افزایش ميدهد ،امریکا به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی براحتي با بحرانهای
اقتصادی دچار تنزل جدی و عميقي نخواهد شد و به دليل گسترده کردن شرکتهای چند مليتي
و سرمایه در کشورهای گوناگون منابع درامد متفاوتي دارد که رژیم صهيونيستي نيز از این
منفعت بهره خواهد برد .کمکهای همه جانبه امریکا به رژیم صهيونيستي در بهبود اقتصاد آن
رژیم نقش اساسي دارد .رشد رژیم صهيونيستي در منطقه به معنای رشد نفوذ امریکا است و
این رژیم ابزار اعمال سياستهای هژموني امریکا در منطقه بهشمار ميرود؛ بنابراین همواره از
حمایت همهجانبه امریکا از جمله در حوزههای اقتصادی برخوردار خواهد بود.
رابطه امریکا و رژیم صهيونيستي ،راهبردی و منحصر به فرد است که بزرگترین ستون
امنيت رژیم صهيونيستي بهشمار ميرود و از نظر رژیم صهيونيستي هيچ جایگزین کيفي و کمي
برای این رابطه وجود ندارد ( .)Gilad, 2013کمکهای همه جانبه امریکا به رژیم صهيونيستي
در رشد توان نظامي آن نيز بسيار مؤثر بوده است .این رژیم از لحاظ تسليحات متعارف و
تسليحات هستهای قدرت نظامي بزرگي در منطقه غرب آسيا است که به پشتيباني نظامي
گسترده امریکا متکي است .در واقع در رژیمي که جامعه خود را با جامعهپذیری نظامي گرد
هم نگاه ميدارد ،تکيه و تأکيد بر مسائل نظامي ،عادی تلقي ميشود .به همين دليل رژیم
صهيونيستي دائماً در حال امنيتي ساختن مسائل عادی و قرار دادن آنها در مرحله حساس
امنيتي است تا بتواند جامعه را منسجم نگاه دارد و اقدامات توسعهطلبانه خود را توجيه کند.
 3ـ حوزه زیست محیطی (آب)

استفاده از فاضالب تصفيه شده ،تصفيه آب شور و نمکزدایي از برخي آبهای زیرزميني،
بارور ساختن ابرها و از همه مهمتر استفاده و دزدی از آبهای همسایه ،مهمترین راههای تأمين
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بلندای جوالن سوریه ،بخش عمده آب قسمت باالی رودخانه اردن و دریاچه تيرباس به شبکه
آبرساني رژیم صهيونيستي منحرف ميشود (کاظمي.)99 :9391 ،
رژیم صهيونيستي را باید بزرگترین دزد آبهای بينالمللي ناميد .این رژیم همواره تأکيد
دارد آبهایي که در سرزمينهای اشغالي اعراب قرار دارد ـ از جمله در بلندیهای جوالن ـ بخش
جداناپذیری از آن است .گزارشهای مرکز اطالعرساني ملي وابسته به تشکيالت خودگردان
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آب در مناطق اشغالي توسط رژیم صهيونيستي است .چشمهدان در لبنان و رود بانياس در

فلسطين حاکي است که رژیم صهيونيستي از هنگام اشغال سرزمينهای فلسطيني در سال 9961
سعي کرده است از طریق احداث چندین شهرک در مناطق آبخيز ،فلسطينيها را از حقوق خود
در این آبها محروم کند .رژیم صهيونيستي برای اینکه بر آبهای فلسطين تسلط یابد به صدور
چندین فرمان نظامي اقدام کرد که بر اساس آن آبهای فلسطين در اختيار کامل آن رژیم قرار
ميگيرد .برجستهترین این فرمانها از این قرار است:
 9ـ تمامي آبهایي که در سرزمينهای اشغالي قرار دارد در مالکيت رژیم صهيونيستي است.
ـ اعطای اختيارات کامل به افسران مأمور آب که از سوی دادگاههای رژیم صهيونيستي
تعيين ميشوند تا برای تسلط بر تمامي تأسيسات آبرساني اقدام کنند.
 3ـ ممنوع بودن احداث هرگونه تأسيسات آبرساني جدید بدون دریافت مجوز از افسر
مأمور آب رساني که وی حق دارد هرگونه درخواستي را بدون ذکر دليل و علت مورد قبول و
یا رد قرار دهد.
 4ـ قرار دادن تمامي چاههای آبي و سرچشمههای آب و طرحهای آبرساني در اختيار
مستقيم فرماندار نظامي رژیم صهيونيستي.
 5ـ وادار کردن تمامي شهروندان ساکن غزه به دریافت مجوز از فرماندار نظامي رژیم
صهيونيستي برای اجرای هرگونه طرحي در زمينه آبياری و آبرساني .رژیم صهيونيستي در
اجرای این دستورها به اقداماتي دست زده است از جمله آنها:
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الف) تعيين سقف مقدار آبي که مالکان چاههای آب در کرانه باختری و نوار غزه
ميتوانند برداشت کنند که نباید از  911متر مکعب بيشتر باشد.
ب) جلوگيری از احداث چاههای جدید توسط فلسطينيها و موافقت با همان درخواست
از سوی شهرک نشينان
پ) مشخص کردن عمق چاهها که فلسطينيها حق ندارند چاههایي بيش از  9 1تا 941
متر عمق حفر کنند .کاهش شدید آب در جوالن ،رژیم صهيونيستي را وادار کرده است تا به
دنبال افزایش سهميه خود از آبهای رودخانه یرموک از  91ميليون متر مکعب به  41ميليون متر
مکعب ،و اختصاص  941ميليون متر مکعب برای آبياری زمينهای دره اردن باشد .رژیم
صهيونيستي در حوزه انرژی نيز اقداماتي را آغاز کرده است« .پروژه راهبردی قرن» یکي از
طرحهای رژیم صهيونيستي در جهت تأمين امنيت انرژی است که با هزینهای بالغ بر  9ميليارد
دالر اجرا ميشود و کشور ترکيه گلوگاه اساسي آن را تشکيل ميدهد .این طرح چهار دریای
خزر ،سياه ،مدیترانه و سرخ و همچنين آسيای ميانه را به غرب آسيا متصل ميکند .این طرح
با مرکزیت ترکيه از شرق چين تا اروپای غربي و از شمال ترکيه تا جنوب هند را دربر
ميگرفت .این طرح شامل خطوط لوله انتقال نفت و گاز ،آب و برق و نيز فيبر نوری از ترکيه
است (موسوی.)95 :9399 ،
نتیجه گیری

همان طور که بيان شد ،تهدیدات امنيت ملي در عرصه کنوني دچار تحول شده و از قالب
سنتي به سمت قالبي چندگانه سوق یافته است .این چندگانگي و گوناگوني ابعاد امنيت بخوبي
در قالب مکتب کپنهاگ قابل مطالعه است؛ لذا این پژوهش تمرکز خود را در بررسي تهدیدات
جدید امنيتي برای رژیم صهيونيستي در قالب مکتب کپنهاگ معطوف کرده است .این رژیم به
دليل تحوالت گوناگون در عرصه نظام بينالملل از جمله ظهور بازیگران فراملي و فروملي،
اهميت روزافزون افکار عمومي و پذیرش مشروعيت بازیگران غير دولتي که در تبادالت
اقتصادی و اعمال تحریمها و بایکوتها مؤثرند ،وابستگي متقابل اقتصادی پيچيده که در آن
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توجه بيش از پيش به مباحث هویتي و طرح مسئله امنيت اجتماعي و امنيت انساني ،تغييرات
آب و هوایي و ...با تهدیدات امنيتي جدید از نوع سياسي ،نظامي ،اقتصادی ،اجتماعي و
زیستمحيطي روبهرو شده است.
با حاکم شدن فضای اجتماعي مشترک ميان جوامع ،رژیم صهيونيستي به دليل نقض
گسترده حقوق بينالملل و جنایات هولناک ،روز به روز مشروعيت خود را نزد افکار عمومي
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حساسيت و آسيبپذیری بازیگران نسبت به تحوالت اقتصادی یکدیگر افزایش یافته است،

جهاني از دست ميدهد و این امر در کنار فساد دروني و کاهش مشروعيت داخلي ،امنيت این
رژیم را بيش از پيش تهدید ميکند .از سوی دیگر این فضای جهاني شده که تمام بازیگران را
به یکدیگر گره زده به ظهور بازیگران فراملي و فروملي منجر شده است که در قالبي خارج از
قالب دولت فعاليت ميکنند و واکنش در مقابل آنها دشوار است .وجود چنين گروههایي در
منطقه غرب آسيا درست هنگام وقوع تحوالت عربي ،که هرج و مرج ناشي از آن منطقه را
فراگرفته به تهدید رژیم صهيونيستي از سوی چنين گروههایي منجر شده است .روند جهاني
شدن به دليل توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و کمرنگ شدن فاصله زماني و مکاني و
تقسيم کار بينالمللي ،بازیگران نظام بينالملل را به سمت وابستگي متقابل سوق ميدهد و
رژیم صهيونيستي که از آغاز بر پایه وابستگي شکل گرفته است در این روند به ميزان
وابستگيش آسيبپذیر ميشود و با بحران در کشورهایي که به آنها وابسته است ،دچار بحران
خواهد شد .از سوی دیگر این روند فضای الزم را به منظور تحریم کاال و بایکوت کردن
بينالمللي عليه رژیم صهيونيستي نيز فراهم کرده است .با حرکت نظام بينالملل به سمت
جهاني شدن ،اموری مانند هویت و تعریف «خود» و «دیگری» از اهميت بسياری برخوردار
شده است و اینکه جامعهای از انسجام الزم به منظور معرفي خود به عنوان ملت برخوردار
باشد ،اهميت فوقالعادهای یافته است؛ چرا که حس قوی ملت بودن مستلزم برداشت یکسان
نسبت به شهروندان است .در صورتي که جامعهای از گسست و شکافهای مختلف رنج ببرد،
آن هم شکاف ،دیني ،سياسي و ...که هر کدام ميتواند ملتي را فرو بپاشد ،جامعهای متزلزل و
در لبه نابودی خواهد بود .رژیم صهيونيستي به دليل این شکافها با این تهدید امنيتي روبهرو
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است .همچنين در عرصه کنوني به دليل افزایش دمای زمين ،آب شدن یخ قطبها ،افزایش
گازهای گلخانهای ،افزایش آلودگي هوا و ...تغيير اقليم ،موضوع مهم و تهدیدی جهاني بهشمار
ميآید که رویارویي با آن نيازمند مدیریت جهاني است .رژیم صهيونيستي در منطقهای قرار
دارد که نيمه بياباني است و مسئله کمبود آب تهدید جدی امنيتي به شمار ميرود.
رژیم صهيونيستي تالش نمود با ایجاد جامعهپذیری نظامي در داخل ،هویتي منسجم ميان
گروههای مختلف شکل دهد و با تسلط بر رسانههای بينالمللي به تصویرسازی مطلوب
بهمنظور کسب مشروعيت اقدام کند .این رژیم با حمایت قدرتهای بزرگ و با تکيه بر پشتوانه
نظامي قوی در مقابل تهدیدات ایستادگي کرده و در صدد حل بحران اقتصادی به نفع خود و
کسب هژموني اقتصادی در منطقه برآمده است .در مجموع به نظر ميرسد تهدیدات امنيتي
جدید برای رژیم صهيونيستي و اقدامات چند الیه آن رژیم در رویارویي با آنها ،منطقه غرب
آسيا را به لحاظ راهبردی وارد دوران جدیدی کرده است که باید مورد توجه و مطالعه جدی
همه بازیگران منطقه قرار گيرد .تأثيرات این دوران جدید بر کل منطقه و کشورهای آن
اجتناب ناپذیر است و مستلزم اتخاذ سياستهای جدی و عملي و راهبردی چند الیه با هماهنگي
همه دولتهای منطقه است که تأثير آن هم موضع صلح و امنيت را دوباره به غرب آسيا
بازگرداند.
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