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 چکیده
 لطو در آن استوار است و تیموجود برحفظ بقا و لیاسرائ میکالن رژ استیس یمحور اصل

 یتیوامن یسایمقامات س یاساس هایغهدغازد یکیبه عنوان   تیهمواره امن گذشته، یدهه هفت
 هاییژگیوو  مکی و ستیقرن ب در نیادیتحوالت بن لیاما به دل .دشومیمحسوب  میرژ نیا

روبه  یه از ابزار نظاماستفاد و به ناچاردرکنارکاربرد زور ،المللنیب یمنحصر به فردآن درعرصه
 یاسیس یدرحوزه لیاسرائ میرژ یهاوجود، چالش نیموسع آورده است. با ا تیامن یسو

له مسئ کینوان عآن به  یبرا  یوجود تیهمچنان امند و باشمی شیافزا درحال یفیکی وازنظرکم
 یئوال اصلس نیبه ا  یلتحلی –کاربست روش توصیفی رو، مقاله حاضر برآن است با نیازا است.

 هدف «د؟آن دار بر امنیت ییامدهایپ چه آثار و لیاسرائ میرژ یاسیس تیوضع» پاسخ دهدکه
رکز تم میژر نیا بر امنیتآن ریوتأث لیاسرائ میرژ یاسیس تیوضع پژوهش آن است که تنها بر

ارکت کاهش مش ،فساد ،یثباتیب ،دیآپارتا ای ینژاد جدایی دهد یم نهای پژوهش نشا افتهی. دینما
  لیاسرائ میرژ بر امنیت رگذاریتأث یاسیس یهاچالش از انهخاورمی در صلح روند بست و بن یاسیس

 مواجه کرده است. یوجود دیآن را با تهد تیو مشروع تیند که امنباشمی
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 مقدمه
 و است المللینب نظام در کشورها حیاتی و اولیه اهداف از تهدید بردن بین از و امنیت تأمین

 با آن جیخار ومحیط داخلی وضعیت به با توجه اسرائیل سیاسی، رژیم هایواحد میان در
 آن از یحاکمه هیئت برای رژیم این بقای و ، حفظرواز این و باشدمی مواجه دائمی تهدیدات

 از متمایز و غیرطبیعی اسرائیل رژیم تأسیس فرآیند دیگر از سویاست.  خوردار بر خاصی اهمیت
 به نظامی ابزار زا استفاده با بارها تهدیدات با مقابله و امنیت ایجاد برای که کشورهاست سایر

های رزمیندرس گذشته دو دهه است. اما تحوالت کرده تجاوز آن پیرامون و همسایه کشورهای
 بعد از رژیم این دیداتته دهدکهنشان می المللبین نظام ماهیت تغییر و اشغال رژیم اسرائیل تحت
 گرچه باشد.ر نمیپذیسنتی به تنهایی امکان رویکرد تداوم یافته و گسترش هاحوزه سایر به نظامی

 نخست لویتاو در نظامی نیروی از استفاده و زور کاربرد همچنان ،تهدیدات مقابله با برای
 جریان آمدنکار امنیتی، روی محیط دگرگونی دارد. همچنین با رژیم اسرائیل قرار سردمداران

 پیش از یشب سیاسی یدرحوزه آن تهدیدات فلسطین دامنه ملت یانتفاضه قیام و افراطی راست
  سیاسی هایرفیتظ و امکانات ،رژیم این مشروعیت و سیاسی امنیت تأمین منظوربه  یافته و افزایش
 انزوای و درونی ماهیت به توجه دیگر با از سوی کارگرفته است. به  وخارج داخل در خود را

 سایی،شنا که باشدمی مواجه مشروعیت بحران و عمومی اعتماد باکاهش سیاسی آن، همچنان

 اباست.  برخوردار یخاص اهمیت امنیت رژیم اسرائیل از بر هاتأثیرآن وتحلیلتجزیه و بررسی
 ار وچه آثاسرائیل   رژیم وضعیت سیاسی که است این اصلی فوق، سئوال موارد به توجه

 جدایی که ینا از است عبارت پرسش این به دهنده پاسخ فرضیه ؟آن دارد بر امنیت ییامدهایپ
  انهیصلح در خاورم بست روند و بنسیاسی  مشارکت ی، فساد، کاهشثباتبیآپارتاید،  یا و نژادی

 کاهش ندکه سببباشمیاسرائیل  رژیم سیاسی بر امنیت تأثیرگذار اساسی یهاچالش از
 بررسی یبرا مقاله ند.شومیمحسوب  و موجودیت آن امنیت برای وجودی تهدیدی و مشروعیت

 که امنیت  یسیاس اساسی هایچالش ابتدا در آن براساس که است تحلیلی و فرضیه، توصیفی این
 مورد اررژیم  این نیتبر امها تأثیرآن و سپس شناسایی دهند رامی را تحت تأثیر قرار اسرائیل رژیم

 اساسی هایالشچ بر تنها شودکهمی انجام  هدف این با مطالعه این .دهدقرارمی وتحلیل بررسی
 .گردد متمرکز سیاسی در بعد  رژیم این امنیتبر  تأثیرگذار

                                 

  یشینهپ -1 
 مطالعه باره تحقیق و در ایندهد، تاکنون می نشان گرفته انجام هایپژوهش بررسی و مطالعه

های رژیم فرصت نقاط قوت و اکثر تحقیقات انجام گرفته بر علمی مستقلی انجام نگرفته است و
 ها نیز به صورت گذرا وکلی به بررسی برخی ازاما برخی پژوهش اسرائیل متمرکز بوده است.

 مقاله در میزراحی شلومیشود. ها اشاره میبه آن در ادامه کهاندتههای این موضوع پرداخجنبه
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 هایقابلیت و اسرائیل روی رژیمپیش هایچالش بین تطابق عدم :گذاریسیاست و حاکمیت
 هایسازمان و هافراروی دولت  مشکالت، (Mizrahi, 2018:(942-925  حکمرانی برای آن سیاسی
سیاسی رژیم اسرائیل  و مدنی فرهنگ از ناشی را اخیر هایدهه در رژیم این عمومی بخش

 آن آثار این رژیم از جامعه میان در اجتماعی اعتماد و همبستگی توجه قابل داندکه کاهشمی
سازماندهی مناسب مطالب آن  عدم انسجام و نگارنده، یجانبدار ،اثر این ضعف باشد. نقطهمی
 ها درانتخاباتفلسطینی مشارکت :پایدار ورمنبول باعنوان شکاف گریس دیگر، مقاله باشد. درمی

علل کاهش  به صورت مختصر، به برخی موانع و ((Wermenbol, 2019: 1-34 رژیم اسرائیل
های تحت اشغال رژیم اسرائیل در انتخابات اشاره شده سرزمین درمشارکت اقلیت عرب ساکن 

 در مورسیانو گیل باشد.عمق مناسب از نقاط ضعف اصلی این مقاله می است. نداشتن چارچوب و
 به (Murciano, 2020: 1-44)اسرائیل  از زداییجهانی مشروعیت بازشناسی پویش تحلیل و مقاله

این  از انتقاد جهانی پویش و اسرائیل رژیم از چرا و چونبی حمایت دو روایت بین رویارویی
 و بررسی مورد را غرب و اروپا در جنوبی آفریقای آپارتاید رژیم علیه مبارزه یشیوه به رژیم

گرانه اقدامات سرکوب و همچنیناین رژیم  غرب از جانبههای همهدرآن بدون توجه به حمایت
 از جهان در غیردولتی هاینسازما و افراد، مجامع انتقاد ،های تحت اشغال آنآن درسرزمین

 با مقابله برای راهکارهایی و دانسته ستیزییهودی یی وزدامشروعیت را اسرائیل رژیم هاسیاست
کشورهای  انطباق آن با سیاست و است. دیدگاه جانبدارانه نگارنده پیشنهادکرده روند این ادامه

یق مصاد پژوهش حاضر، نشانگان و اما در .باشدمی نقاط ضعف این مقاله عضواتحادیه اروپا از
دیدگاه  های تحت اشغال رژیم اسرائیل با استفاده ازسرزمین آپارتاید در جدایی نژادی و بارز

بررسی قرارگرفته  مورد بحث و رژیم شناسایی و ی و اینالمللبینها، مجامع ها، سازمانشخصیت
 استناد به اقاریر رژیم اسرائیل با بر امنیت هاآن بیان تأثیر و هااستخراج چالشژرف نگری،  است.

های دیگر نوآوری معتبرخارجی از منابع جدید و گیری ازبهره و همچنیناین رژیم  هیئت حاکمه
   د. باشمیاین مقاله 

 
  مبانی نظری -2

 ی،اسیس یهادر حوزه یخارج دیتهد ژهیبه و د،ینبود تهد ،یبه صورت سلب توانمی امنیت را
رو است و از کشور با آن روبه کیکه  یداتیدفع تهد در .دانست و... یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 سهیلی نجف آبادی و) کند نیخود را تأم تیامن یجابیتواند به صورت ایدفع م نیا قیطر
                                        . (Soheili Najafabadi & et.al.,2019: 158) (،158: 1398دیگران، 

در  .است داده دست از را خود سنتی جدید مفهوم در شرایطامنیت،  کپنهاگ مکتب از دیدگاه
 شده در نظرگرفته نظامی ابعاد با تنها 1وستفالیا چهارچوب الگوی در امنیت درگذشته که حالی

                                                           
1 . Westphalia 
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دیگران،  خسروی و)ضرغامی تاس شده بسیاری تغییرات سرد دچار ازجنگ پس است، اما
گذار  یبرا هیاول یهاکپنهاگ گام متفکران مکتب. (ZarghamiKhosravi,et.al,2020:70)(؛1399

 ،یبه پنج بخش نظام را یتک بعد تیامن موسع را برداشتند و تیامن یبه سو قیمض تیامن از
 یبرا لیارتباط بوزان سه دل نیگسترش دادند. در ا یطیمح ستیز و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس

 فعل و المللبیندر حوزه  گرانیروابط باز تیبا تقو شمارد. اولیبر م تیضرورت موسع نمودن امن
 بیوآس داتیچهره تهد بستر در این است و افتهی شیمتقابل افزا یو وابستگ یآنارش نیاالت بانفع
اشکال  ریسا رنگ وکم ینظام داتیتهد جیتدرهب اساس، نیاست. بر ا افتهیرییها هم تغیریپذ

 انیگراواقع و انیگراتقابل آرمان مانع از تیاند. دوم، درشکل موسع مفهوم امنبرجسته شده دیتهد
 است یالمللبینعات لطام در لیوتحل هینظر وندیپ یبرا یراه تیخواهد شد. سوم، مفهوم امن

  .(Zibaei, 2022: 28) (؛28: 1401)زیبایی، 
 و (نظامی) دیبع تک امنیت درکنار خود امنیت تضمین برای و ناچار به رژیم اسرائیلبنابراین 
منیت ا واقع در واست  آورده سیاسی امنیت روی و فراگیر ازجمله بعد غیرنظامی ابزارهای مضیق به

مطرح  ثبات سازمانی نظم)های( اجتماعی است.گوهر بخش سیاسی تهدیدهای بر سیاسی ناظر
 ودشدود میو به تهدیدهای غیر نظامی برای حاکمیت مح دهددولت را تشکیل میبرای حاکمیت 

 در هاککپن مکتب آنجایی که از. (Buzan & et.al., 2016: 225) (؛225: 1395دیگران،  )بوزان و
ویژه  به هاهدیدپ و تبیین واکاوی در را متغیرها و بازیگران از ایگسترده امنیت، ابعاد تحلیل

 برای سبمنا الگویی عنوانتواند به می رهیافت دهد، اینمی مورد تأکید قرار سیاسیی درحوزه
ر دقرارگیردکه  استفاده سیاسی مورددر بعد اسرائیل  رژیم بر امنیتتأثیرگذار  هایچالش تبیین
 شود.  به آن پرداخته می ادامه

 
 بحث  ها ویافته -3 

رژیم اسرائیل شناسایی وبرای حفظ انسجام ی سیاسی های اساسی حوزهبخش چالش در این
 مورد بررسی و مبحث هر در ادامه ،این رژیم بر امنیت هامقاله، تأثیر آن و پیوستگی در

                                                    گیرد.                                          قرارمی  وتحلیلتجزیه

    ثباتی سیاسیبی -3-1      
 را آن نیتام رژیم اسرائیل است که های درونیچالش بزرگترین از ثباتی سیاسی، یکیبی 
 أثیرگذار برهای اساسی تهای انجام گرفته مؤلفهبررسی برابر .(Kornberg, 2018) کندمی تهدید

 از: ی سیاسی رژیم اسرائیل عبارتندثباتبی
      های ناهمگون و شکننده  ائتالف -3-1-1

 روند در این یدامنه و بردرنج می سیاسی ثباتیازبی که است دو دهه از بیش رژیم اسرائیل
های انتخابات، چالش دوره از در این .(Ben-David, 2019) است نیزگسترش یافته گذشته دو سال
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 طوالنی پیامدهای منفی آن یبرای جامعه پیش آشکارتر شده است و اساسی این رژیم بیش از
 حزب لیکود و تشکیل سابق در سیاسی به عنوان نمونه اختالف بین متحدان .دنبال داردهمدتی ب
در  1مئیرکاهانه خاخام شاگردان جمله از افراطی راست جناح همچنین موفقیت جدید و احزاب

 صدا به اسرائیل رژیم دموکراسی آینده برای را خطر هایپیش زنگ انتخابات، بیش از این
رژیم  پارلمان هایکرسی که مختلفی رو، احزاباین از .(Mekelberg, 2021) است درآورده
 روند امر این که هستند متفاوتی هایایدئولوژی و مواضع ، دارایانددهکر کسب را اسرائیل
 مختلف هایپایگاه به احزاب این از حمایت ،رواز این .سازدمی دشوار بسیار را سازیائتالف

 است مانده باقی تغییر بدون بیش و کم هاسال طول در که گرددمی باز هاآن دهندگانرأی
(Kumar, 2021). با  مذهبی امنیتی و مسائل زمینه در هاتالفئدیدگاه اعضای این ا دیگر از سوی 

ی جامعه درون در مختلف هایوگروه چند پاره بودن فرهنگ به موارد این و هم تضاد دارند
 هایاسرائیلی صهیونیست،-مذهبی یهودیان حریدی، واقع یهودیان در .گرددیهودیان بازمی
 را هاآن منافع جوامع که کنندمی حمایت نامزدهایی از هاهسایرگرو و اسرائیلی سکوالر،اعراب

 در. (Miller, 2021) و دنبال نماید اجرا ها رااین گروه یعالقه مورد عمومی هایسیاست تأمین و
 نهیزم در ژهیوبه ل،یاسرائرژیم  یمشکالت اساس تواندیشکننده نم ناهمگون و یائتالف واقع دولت
 در و باشدیم روروبهپرشکاف  یاجامعه با داخل در زیدولت ن نیا .دیحل نما را نیمسئله فلسط

 کایمتحده آمر االتیآن  نقش ا دارد که در قرار یاشده فیتعر یاسیس طیمح کی در زیخارج ن
 هیترک ران،یا یآن کشورها یجابه منطقه است و خروج از رنگ شدن وکم حالدر ایغرب آس در
 یهامؤلفه با میرژ نیا نیهمچن باشند.یخأل م نیمنطقه درحال پرکردن ا ترکوچک گرانیباز و

آن را  یخارج استیس و یمل تیکند که هویپنجه نرم م دست و یتیهو و یاسیقدرت س یاساس
داده است؛ به  امنیت سیاسی آن را تحت تأثیر قرار و (Rabinovich, 2021: 1) دهندیشکل م

 طی انتخابات چهار برگزاری» :گفت باره در این رئیس سابق رژیم اسرائیل ریولین ای کهگونه
  .(Cashman, 2021) «است اسرائیل در بحران وجود دوسال گذشته، نشان دهنده

 انتخابات» :گفت باره در این نیز 3هرتزلیا ایرشتهبین مرکز رئیس و بنیانگذار 2،رایشمن اوریل
 The Israel). «دهدرا نشان می دولت در شدید بسیار اسرائیل بحران در بار یک ماه شش هر

Democracy Institute, 2021)مختلف هایطیف که از نیز ائتالف جدید کارشناسان، به باور 
 سیاسی ناکارآمدی ؛تشکیل شده است اعراب و یهودیان مذهبی و سکوالر چپ،رو، راست، میانه

نخواهد  ها، ثباتآن بودن ناهمگون و عدم تجانس به توجه با و دهدمی نشان را این رژیم
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 بنت و نفتالی رهبری دولت به رو تشکیل این این از . (The New York Times, 2021)داشت

-سابقه بود، بیتاریخ این رژیم بی اسرائیل که در سیاسی هایبحران سلسله ازیک یائیرالپید، پس

 خارجی این تهدیدهای با مقابله زمینه در و دهدنشان می را رژیم اسرائیل داخلی سیاسی نظام ثباتی
  .(Al-Zaytouna Center for Studies & Consultations, 2021) دارد تأثیر منفی زیادی رژیم،

 گرایی      افراط افزایش خشونت و -3-1-2

اشغال سرزمین فلسطین بنا شده است وتداوم  بقا  باکاربرد زور، کشتار، اخراج و رژیم اسرائیل
این های تحت اشغال گرایی درسرزمینعلل تداوم خشونت وافراط موجودیت این رژیم یکی از و

-دولت ای که با تصویب قانونبه گونههای نوین ادامه دارد. باشد که این روند به شیوهرژیم می

آن به درون  دامنه و تشدید هااین خشونت ،شهروند درجه دوم شدن اعراب اسرائیلی ملت و
 بین مرزهای 1ماد کاس از دیدگاه .),Wermenbol 2019: 1( گسترش یافته است نیز 1948مرزهای 

رفته  بین از کامالً رژیم تحت اشغال این هایسرزمین در افراطی راست و راست اصلی جریان
 یهودی گرایاندهد که گرایش به چپنشان می انجام گرفته نیز نظرسنجی. (Burley, 2021) است

 بین یهودیان از راست در آرای جناح و همچنین میانه تغییر جناح سویبه تندی شیب با اسرائیلی
 ها که ازمذهبی دیگر از سوی .است افزایش یافته درصد 55 به دهندگانرای درصد 40 حدود
گرایان طیف راست شوند، همواره ازها تشکیل میافراطی سنتی و هایهای ارتدوکسطیف

افزایش  با آن جایی که حیات رژیم اسرائیل از . (Scheindlin, 2020)کنندیت میحما افراطی
پس  و آغازهای رژیم اسرائیل سرزمین های افراطی یهودی درو رشدگروه آمیزرفتارهای خشونت

حاکمیت جریان راست افراطی بستری مناسب برای  با 2001 سال در سپتامبر11حادثه  از
جنبش  افکار و... پیرو 3لهو 2،های تروریستی یهودی افراطی مانند جوانان باالی تپهرشدگروه
فراهم کرده است تا درکنار ساختار  5مئیرکاهانه خاخام و4آمونیم افراطی گوش مذهبی صهیونیسم

تداوم این روند تاکنون پیامدهای منفی  امنیتی رسمی این رژیم به فعالیت خود ادامه دهند. -نظامی
تپه ازجوانان افراطی  باالی عنوان نمونه گروه جوانانبه برای امنیت این رژیم بدنبال داشته است.

 صورت به تشکیل شده است و 2005  در ازغزه خروج رژیم اسرائیل از باشند که پسیهودی می
 .(Sheleg, 2012) کنندمی استفاده هافلسطینی علیه سیاسی خشونت منسجم از سازمان یافته و

 آن اصلی که هدف باشدکاهانه می ایدئولوژی بر گروه یهودی دیگری مبتنی لهوا نام 
 یا دواجاز از جلوگیری خواستار یهودیان است و غیر با یهودیان «سازی همگون» از جلوگیری
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 کشورهای به هافلسطینی کریسمس، اخراج جشن شدن غیریهودیان، ممنوع و یهودیان بین روابط
یک  کاهانیسم نیز. (AbuSneineh, 2021) ند.باشمی اسرائیل به رژیم باختری کرانه الحاق عربی و
 کشور یک دکه به دنبال ایجادباشمی افراطی راست و دین از ترکیبی تئوکراتیک و جنبش

 ،خشونت و زور کاربرد ها معتقدند باید باآن .است یهود قانون بر مبتنی اسرائیلی غیردموکراتیک
 اعتقاد جمله از فاشیسم هایمؤلفه از این جریان بسیاری .کردپاک سازی  غیریهودیان اسرائیل را از

 افراط و واقع  در .(Burley, 2021) باشددارا می بودن را ضددمکراتیک و به کاربرد خشونت
گرایش  باشدکهرژیم اسرائیل می جامعه درون کننده نگران عمیقاً روند از بخشی گراییخشونت

غزه، منازعات  جنگ با زمانافزایش است. به عنوان نمونه هم روبه آن در افراطی به جریان راست
یهودیان  بین دیگر ازمناطق بسیاری و یام، طبریا لود، عکا، اورشلیم، حیفا، بت شهرهای شدیدی در

 و نگرانی موجب که بود حدی به هادرگیری این اسرائیلی اتفاق افتادکه شدت اعراب و افراطی
رژیم گفت:  این جنگ ، وزیر1باره بنی گانتز در این .است رژیم اسرائیل شده سران وحشت

 اسرائیل دادکه هشدار نیز 2سار گیدئون .«نیست حماس از کمتر درونی اسرائیل هایتهدید تضاد»
 این رژیم، حاکم رئیس ریولین رئوون .(Sharon & Winer, 2021) رود می داخلی جنگ سمت به

   (.(The New York Times, 2021 کرد مطرح را این رژیم داخلی بر جنگ سایه شدن
 استعفا پایین روحیه دلیل به رژیم اسرائیل پلیس افسران 850تعداد 2021سال طول در

 هایشورش گسترش و خشونت افزایش است. شده دوبرابر تقریباً قبل سال به نسبت کهانددهدا
مهمترین  از هافلسطینی علیه غیرقانونی هاینشینشهرک ساکنان همچنین تجاوز مستمر و اجتماعی

راست به  جناح عالوه برآن .( (Middleeast  Monitor, 2022ها بوده استدالیل استعفای آن
 از خود قرارداده است که هرگونه انتقاد تأثیر تحت را قدرت این رژیم ای ساختارگونه

این  گرایان برراست از درصد 46 به طوری که نامند.می ییزدامشروعیت های این رژیم راسیاست
 بر اساس دیگر از سوی. (Rabinovich, 2021: 1-3) شود ممنوع رژیم( عمومی )از انتقاد باورند باید

به این  با توجه است و منفی همچنان  رژیم اسرائیل سیاسی ثبات المللی، سطحبین استانداردهای
ی این مذکور، نمره حد بین دو از متغیراست. -5/2 تا+  5/2سیاسی بین  ثبات استاندارد که

 ,Abd al-Hay) باشدآن می سیاسی ثبات پایین سطح نشان دهنده که این عدد است -./88رژیم
ی شیوه بدترین به مناطق تحت حاکمیت رژیم اسرائیل در همگانی هایخشونت واقع در. (2020
 علیه )امنیت و داخلی جبهه یک جریان است و در اسرائیلی اعراب واقلیت یهودیان بین در ممکن

که پیامدهای منفی امنیتی  (Srivastava & Chloe, 2021)است  شده گشوده این رژیم موجودیت(
های امنیتی این زمینه اظهارات مسئولین سابق سازمان در .زیادی برای امنیت آن دنبال داشته است
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 رئیس سابق 1آیالون عنوان نمونه آمیبه د.باشمیقابل توجه  اذعان به این مهم، رژیم اسرائیل و
های خشونت حد از این شاهد اسرائیل، تاکنون تشکیل زمان از» :گویدمی بارهدر این بتشین

ی زیادی باالترین حد ازخشونت فاصله داخلی، بلکه با جنگ یک با نه تنها ما .ایمنبوده داخلی
 دیسکین یووال .((Beauchamp, 2021«کنترل کنیم؟ را این روند توانیممی دانم آیانمی و نداریم
 ایجاد منجر به اجتماعی هایگسست داد هشدار نیز 2(بتشین) داخلی امنیت سازمان سابق رئیس

 و ملت، وحشت–دولت قانون آن مبتنی بر پایه شده که افراطی یهودی نشینشهرک دولت یک
 رژیم اسرائیل داخلی امنیت رئیس سازمان 3ناداوآرگامان .(,Ari Gross 2015(است  ینژادپرست

های داخلی هشدارداد. خشونت تشدید احتمال درخصوص ایسابقهبی صدوربیانیه با نیز( بتشین)
 وقت وزیرنخست رابین اسحاق ترور به که است روزهایی یادآور بتشین رئیس اعالم خطر این

 راهبرد موسسه امنیت و رئیس اینبار همچنین افرایم .(Lubell, 2021) منجرگردید 1995 درسال
 ارتش، توان قدرت» :است رژیم نوشته این بر امنیت سیاسی ثباتیبی تأثیر مورد در 4 اورشلیم

 باکشورهای اسرائیل صلح جدید هایتوافقنامه حفظ و هااسرائیلی جامعه بازدارندگی، سالمت
 ثبات تأمین در اسرائیل در سیاسی نظام .دارند قرار انتخابات بالتکلیفی تداوم تأثیر تحت همه عربی
 اسرائیل بازدارندگی قدرت بوده و ناموفق نیز اسرائیل های جاری ارتشانجام مأموریت برای الزم

 را اسرائیل جامعه ضعف نقاط ،انتخاباتی-سیاسی بحران شدن طوالنی .کرده است تضعیف را
 سطح ملی در ناامنی باعث ،موجود وضعیت ادامه را فراهم کرده و خارجی تهاجم زمینه و ترعمیق

 ,Inbar)«سازدچالش مواجه می با رژیم را ملی این امنیت مدت، طوالنی سیاسی بحران و همچنین
نفوذ  دهندهنشان زیگذشته ن یهاماه در نیز لیجوامع عرب اسرائ رییحال تغ در روند. (2021

 یکه برخ یااست به گونه یاشغال نیبه درون سرزم یکرانه باختر از یمردم یهاخشونت
 انددهکر یها ابراز نگرانیریدرگ نیاحتمال بروز ا شدن آن و زهیبالکان کارشناسان از

(Rabinovich, 2021: 4).  

     مشارکت سیاسیکاهش -3-2 
 منظور به مردم توسط که کندمی توصیف را ایداوطلبانه هایفعالیت سیاسی مشارکت

 در رأی دادن با معموالً مشارکت این گرچه .شودمی انجام عمومی هایسیاست بر تأثیرگذاری
 به پول اهدای سیاسی، هایپویش در کنش مانند هاییفعالیت شامل است، اما مرتبط انتخابات

 دیگر مسائل مورد در افراد با همکاری و طومار، اعتراض دولتی، تهیه مقامات با نامزدها، تماس
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 و سیاسی داشته باشد مشارکت از دیگری شکل است ممکن عمومی کنشگری و اعتراض .است
 یا سیاسی اجتماعی، هایسیاست در تغییر ایجاد برای غیرقانونی گاه و غیرمتعارف اقدامات شامل

حاکمیت  و بر امنیت های تأثیرگذارمشارکت سیاسی ازمؤلفه . (Longley, 2021) اقتصادی است
                                                     است که برخی از نشانگان آن عبارتنداز:   رژیم اسرائیل

    
 رای مشارکت درانتخابات ب کاهش انگیزه-1 -3-2

کنندگان انتخاب برابر بودن منتخبین درنپاسخگو  اسرائیل، رژیماساسی  مشکالت از یکی
 این کنونی رژیم اسرائیل اساسی ضعف نقاط یکی از» :گویدمی بارهدر این 1لوئیس برنارد .است
 در تنها کنست عضو .وجود ندارد کنندگانانتخاب و منتخب اعضای بین مستقیم رابطه که است
 تحقیقات اساس بر .«است مسئول حزب بوروکراسی برابر در آن از بدتر یا حزب رهبری برابر

 احساس اسرائیل یهودیان تحت حاکمیت رژیم از درصد18 اسرائیل، تنها کراسی دمو موسسه
 هاازآن درصد 50درحدود همچنین .تأثیر دارند دولت آن هایسیاست بر حدودی تا که کنندمی

 بر عالوه .«باشندمی دولت هایسیاست بر تأثیرگذاریفاقد توانایی الزم برای  که براین باورند
 در تغییری و ندارد تفاوتی دهند، رأی کسی چه به که این» معتقدند: یهودیان آن از درصد 36این

 مرکز به وابسته گاتمن موسسه نظرسنجی بر اساس. (Bain, 2011)«کندنمی موجود ایجاد وضعیت
 نزولی روندی انتخابات برای شرکت در یهودیان انگیزه اکثر ،رژیم اسرائیل دموکراسی مطالعات

 The Israel) کنندنمی پیگیری نزدیک را از انتخابات روند مانندگذشته ها ازآن درصد 55 و دارد
Democracy Institute, 2020) صورت اعراب اسرائیلی به  رأی میزان یکم نیز و بیست قرن ازآغاز 

 به 1996 سال در درصد 77 از ها،مشارکت آن میزان که ایگونه به .است کاهش حال در مداوم
نزولی داشته  دادن سیر رأی ها برایآن همچنین انگیزه .است یافته کاهش  2019سال در درصد 49

که تداوم این  (Wermenbol,2019:4-17) است منجرشده انتخابات تحریم به مواقع نیز برخی در و
  د.شومیروند موجب کاهش مشروعیت و امنیت این رژیم 

       انتخابات میتحر دیبه تزا روند رو -3-2-2 
اساس آن  که بر اسرائیل مرژی درکنست ملت –قانون دولت  بیتصو پس از 2018سال  در

رژیم تحت حاکمیت اعراب  باشند ویم برخوردار حق سرنوست خود نییتع از انیهودیتنها 
شهروندان جوان عرب )اعراب  از یگروه شوند،یمحسوب م شهروند درجه دو اسرائیل به عنوان

 ,Ayyub) کردند میرا تحر یانتخابات پارلمان اسرائیل میرژ تاقداما نیاعتراض به ا ( دریلیاسرائ
 یاشغال نیمشارکت اعراب ساکن فلسط دیعوامل عمده کاهش شد از یکدیگر، ی از سوی .(2019

 یاست که رأ نیا درصد( 63) 2015انتخاب سال  با سهیدرمقا درصد(، 49انتخابات گذشته ) در
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سال گذشته  20طول در رواز این .((Yuval, 2019 راستیتأثیب هاسرنوشت آن در یلیاعراب اسرائ
  نیا است. در افتهیکاهش  درصد 25 از شیانتخابات  ب در (یلی)اعراب اسرائ هامشارکت آن زانیم

انتخابات  میتحر شیها پودانشگاه انیدانشجو متشکل از جوانان عرب و یگروه مردم کی  دوره
                 (.Rudnitzky ,2019) انددهکر برگزار «اراده مردم :میتحر» با شعار کنست را

               نظام انتخابات   ها درحذف تدریجی  اقلیت -3-2-3   

ای بر نیاز مورد باتصویب اصالح قانون انتخابات، حد نصاب درصدآراءاسرائیل  رژیم کنست
ای ضربه  را  انونق  این  تصویب ، مخالفان  است که  داده  افزایش  را  پارلمان  هایکرسی کسب
 اریگذاز قانون هااقلیت حذف منجربه است ممکن حتی دانندکهمی به دموکراسی اساسی

  الح در دولت» :باره گفت در این کارگر حزب از  مخالفان رهبر  هرتزوگ  کزاای.شود
 در را اصیخ احزاب دارد سعی و است (هااقلیت) اخراج و تنفر ایجاد برای هاییگام برداشتن

وقت  رجهوزیرخا لیبرمن توسط که 2014 سال قانون بر اساس .) (Lubell, 2014«قراردهد حاشیه
 ایهکرسی کسب برای آرا تعداد گردید، حداقل راست تصویب جناح حمایت با و پیشنهاد
 اهداف کی ازیکه  یافت افزایش (کرسی چهار تقریباً معادل) درصد 25/3 درصد به 2 از پارلمان

 .) ,Wermenbol (17 :2019 باشدمی درکنست عرب نمایندگان تعداد رساندن حداقل پنهان آن به
ن امنیت ای موجب کاهش مشروعیت وپیش جریان راست،  ها وحاکمیت بیش ازحذف اقلیت

 پیش نزدیک شدن بیش از و 1948 های سالسرزمین در هاافزایش خشونت و همچنینرژیم 
ه توجه ب چنین باشود. همی باختری میغزه وکرانه نیروهای مبارز فلسطینی در بهاعراب اسرائیلی 

 محدود وجهیت قابل صورت به خود انجام امور موقت برای ثبات وبی هایدولت این که توانایی

 مشارکت هشکا دهندگان، رأی نارضایتی کنون باعث افزایش پیاپی تا انتخابات برگزاری .است
 یهزینه یل(موجب تحمیل میلیاردها شکیل )واحدپول رژیم اسرائ همچنین و انتخابات در هاآن

 ینهمچن .شودمی رگیزمین تریطوالنی مدت برای این رژیم اسرائیل کرده و اقتصاد رژیم بر مازاد
. بنابراین (Arbit,2019)باشد می توجه قابل نیز آن سیاسی و اقتصادی پیامدهای اجتماعی، و آثار
 .است دولتی هایائتالف در ثباتیبی ،ناکارآمد رژیم اسرائیل انتخاباتی نظام پیامد و ترین آثارمهم

 منسجم سیاسی ریزیبرنامه اجرای برایثبات  و انسجام مختلف فاقد احزاب شکننده هایائتالف
ساله  چهار ورهد یک دولت رژیم اسرائیل،  تنها  32 ای که ازبه گونه دنباشمی صحیح وحکمرانی

    (Bain,2011).است رسیده  پایان زمان قانونی آن به ،درکنست
    فساد سیاسی  -3-3

ی فساد است زمینه تحقیقات وی در و ی مطالعهکه حوزه حیفا استاد دانشگاه 1ناوت دوران
 عنوان به رژیم این سیاسی علوم انجمن توسط که«دراسرائیل سیاسی فساد» عنوان با خود کتاب در
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 به رژیم اسرائیل را در سرزمین تحت حاکمیت  سیاسی فساد است؛ شده برگزیده علمی برتر اثر
 تقویت برای تالش شامل فساد از توجهی قابل بخش 1950دهه در .است کرده تقسیم دوره سه

 آوردن دست به برای سعی شامل فسادها از برخی 1990و 1980هایدهه در .بود حاکم حزب
 عامل اخیر، هایدرسال .بوده است مشاغل واگذاری و بودجه، انتخابات قوانین نقض با قدرت

 باشد. ویمی و... عمومی، پولشویی ازمنابع رشوه، اختالس ازجمله مالی ها، فساداکثررسوایی
 فاسد های هم رده عملکرد مورد در آشکار و صریح بیان از همواره اسرائیلی سیاستمداران» :گفت
 رتبه ساالنه اساس بر دیگر از سوی«. ندکنمی حمایت فساد به مظنون افراد واز اجتناب خود

 سال چند درطول است، رژیم اسرائیل شده تهیه یالمللبین شفافیت سازمان توسط فسادکه شاخص
قرار  1اقتصادی  وتوسعه همکاری کشورهای سازمان ردیف ترینپایین در مداوم صورت به گذشته

 )کرده است سقوط چهارپله قبل سال به نسبت 2017 سال در رژیم این که ایگونه به .دارد
Eldar,2018). امری به  نهادینه و این رژیم حکومتی سطوح مختلف ساختار واقع فساد در در

 ،2)عزروایزمن رئیس جمهور 3سال گذشته  20متداول تبدیل شده است به طوری که درطول 
و 6، ایهودباراک5ایهوداولمرت ،4شارون )آریل نخست وزیر 4 پرز(و وشیمون 3کاتساو موشه

 و کنست اعضای وزیر، هاده همچنین .انددهمحکوم به فساد بو یا ( متهم و7نتانیاهو بنیامین

پلیس  یافته سازمان جرایم و فساد با مبارزه یاواحد 3438لهاو نیزتوسط مختلف شهرهای  شهرداران
 قضایی دستگاه در و قرارگرفته بازجویی و تحقیق مورد مالی هایرسوایی اتهام به رژیم اسرائیل

جانشین سابق  9اور یاکوف های سرلشکربررسی . ),2017Liebermann(  انددهش محکوم  رژیم این
دهد امنیتی نشان می هایو سازمان نیروهای مسلح بازرس در و  رژیم اسرائیل  کل بازرسی مدیر

 بار، یک سال 20درهر» گفت: باره در این وی سیری صعودی دارد. هابین این سازمان در که فساد
 قانونی پیگرد تحت جنایت و جرم ارتکاب به بودن مظنون دلیل به که کنست اعضای آن دسته از

های . نظرسنجی(Eldar,2018 )«شوندبرابرمی ؛ دوانددهبندی ش طبقه فاسد عنوان به و گیرندقرارمی
 در فساد این باورند که یهودیان بر از درصد  82 دهند که درحدودنشان می صورت گرفته نیز

فساد سیاسی موجب  بنابراین .(Abd al-Hay, 2020)است  یافته این رژیم افزایش هایسازمان
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 اعتماد عمومی و پیامدهای منفی زیادی برای  امنیت سیاسی رژیم اسرائیل به دنبال داشتهکاهش 
 اجرایی مدیر 1سوالم مثال ایلی نبه عنوا اند.نخبگان این رژیم نیز به آن اذعان کرده که مسئولین و

 پیامدهای به نسبت خطر اعالن با MQG(2(رژیم اسرائیل  حاکمیت بهبودکیفیت برای تالش مرکز
 مرکز، فساد این هایبررسی براساس» :گویدمی باره در اینآن،  درون در فساد ویرانگر گسترش

 ساختارهای اضمحالل و فروپاشی موجب که است رژیم اسرائیل موجودیت و بقا برای تهدیدی
 مناطق تحت حاکمیت رژیم اسرائیل این درداخل همگانی شود و احساساین رژیم می اجتماعی

نیزنشان  گرفته انجام نظرسنجی .«است بسیارعمیق دولتی هایسازمان درون در فساد نفوذ که است
 دولتی مقامات باورندکه این ساکنان تحت حاکمیت رژیم اسرائیل بر از درصد 72 دهدکهمی

 تغییراتی دلیل به است باور این بر ناووت نیز دورون .(Peskin,2016) ندباشمی فاسد ها،آن منتخب
 از یکی به و تغییر شدتبه فساد یدامنه اند،کرده ایجاد 1980ه ازده اقتصادی و سیاسی نخبگان که

 متحد 3دیویدآنسالم . ) ,2012Navot(است شده تبدیل این رژیم سیاست در بنیادین هایویژگی
 وزیرینخست هیچ گذشته، سال 30در» :داشته است این باره اظهار نتانیاهو، اخیراً در سیاسی

 از تن شش زمینه در اینهمچنین  .(Cook,2017) «است نبوده آسوده ودرامان پلیس ازتحقیقات
 هالیوی آفرایم یاتوم، شاویت، دانی ادمونی، شاباتی زامیر، ناحوم تسیبی) موساد سابق رؤسای
قرمز  ی خطوطهمه از ی رژیم اسرائیلجامعه درون در فساد کهانددهدا هشدار (پاردو وتامیر

فروپاشی  منجبه دتوانمی گمانبی و شناسدنمی خود برای را مرزی و حد هیچ دیگر و عبورکرده
   .(Baruch,2018)  «شود رژیم این

      یا آپارتایدی  نژادپرست  -3-4
های کلی تهدیدات سیاسی است که ازماهیت دولت نشأت تهدیدساختاری یکی ازشاخص

این تهدیدات به دالیل  .Bozan& et.al.,2017:145))؛( 145: 1396)بوزان ودیگران،  دگیرمی
حالت  هم نظام سیاسی یک دولت به چالش  در اینها است.ایدئولوژیک متوجه دولت –سیاسی 

ی براساس المللبینی ی کلی جامعهبلکه این بار توسعه شود ولی نه توسط دولتی دیگرگرفته می
ی کالسیک این نمونه خواند.چالش می آن را با اصولی ناهمخوان  با اصول دولت، نظام سیاسی

 1395)بوزان ودیگران، د جدایی نژادی برای نظام سیاسی آفریقای جنوبی بو تهدید، اصل مبارزه با
 از یا آپارتاید اصل مبارزه باجدایی نژادی درواقع .(Bozan& et.al.,2016 :249-250)؛ (250-249: 

 یافته سازمان اذیت و آزار دیگر، برگروه نژادی گروه یک سلطه کار و ساز حفظ قصد عنصر سه
 صورت به است که شده تشکیل غیرانسانی عمل چند یا یک و دیگر برگروه نژادی گروه یک
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سقوط دولت  پس از .)  (Kampmark,2021شودمی اتخاذ آن براساس هامنسجم سیاست و گسترده
 نژادپرستبا رژیم   واحدهای سیاسی، رژیم اسرائیلآپارتاید آفریقای جنوبی، درمیان  و نژادپرست

به برخی از  در ادامهگردد که ی حاکمیت سفید پوستان مقایسه میدوره آفریقای جنوبی در
    شود:می این رژیم  اشاره بر امنیت نشانگان تأثیرگذار

      :هاهودی سازی واخراج دسته جمعی  فلسطینیی-3-4-1  
 دنبال دارد، به کنترل تحت را مدیترانه دریای و اردن رود بین قلمرو کهرژیم اسرائیل 

سیاست  حال اجرای در غیریهودیان است و پیش یهودیان بر بیش از برتری تحکیم و گسترش
اسرائیل هم تأسیس رژیمواقع  در .(Btselem,2021) باشدمی این منطقه سراسر سازی دریهودی
 و باختری کرانه اشغال هنگام در هاست.فلسطینی از تن هزار 700 آواره شدن حدود زمان با
اند. اخراج شده موطن خود از ها نیزفلسطینی از تن 300000در حدود  1967 درسال نوارغزه

-آن و لغو را هافلسطینی تن از 250000 حدود تابعیت 1994 تا 1967 ازسال همچنین رژیم اسرائیل

 یخانه 2020درسال این رژیم تنها .بازگردند نوارغزه و باختری یکرانه به اندها تاکنون نتوانسته
 واقع رژیم اسرائیل برای در .است کرده آواره را هاآنساکنان  و ویران را هاازفلسطینی تن صدها

 در هافلسطینی جمعی دسته اخراج و بدون اکثریت بود و یهودی فاقد زمین دولت یک تشکیل
 یهودی متحدان و دیگر این رژیم از سوی .نبود پذیرتحقق این موضوع امکان 1948 سال

 های تحت حاکمیت رژیم اسرائیل، ازسرزمین در یهودیان اکثریت حفظ برای  آن آمریکایی
است که  در حالیاین ) کنندجلوگیری می خود اصلی سرزمین به فلسطینی  آوارگان بازگشت

دهه  7از بیش درواقع (.است شناخته ها را به رسمیتآن بازگشت امنیت، شورای 194 قطعنامه
 نیز اکنون هم .انددهش آواره وطن خود یهودی از کشور یک ایجاد برای هااست که فلسطینی

 کنند تبدیل یهودی شهر یک به را قدس تا کنندمی اخراج المقدس بیت شرق را از هافلسطینی
)2021, Beinart(. ها،سازمان یونماینده المللبین حقوق اندیشمند و سیاسی فعال 1اسفارد مایکل 

 سال در اول انتفاضه به اشاره با رژیم اسرائیل نیز عالی دادگاه در بشر حقوق فعاالن و هاجنبش
 اسرائیل گری  رژیماشغال سازش، اکنون فرآیند سال 25 و انتفاضه دو از پس»: است نوشته 1987
 یک بلکه دموکراسی، یک نه اسرائیل است و شده پیش تشدید آن بیش از گریسلطه و ترعمیق
 در شدن انتخاب یا رأی دادن و حق گذشته، یدهه 5 طول در و است استعمارگر و اشغالگر رژیم

 فلسطینی شهروندی حقوق تنها نه این رژیم .کرده است ها انسان سلبمیلیون از دولتی را ساختار
 و پایمال را آنان حقوق و تصرف را هاآن هایزمین و منابع کرده است، بلکه نقض را ها

 .(Sfard,2018) «کرده است محروم داشتن استقالل از سنگدلی و خشونت با را هافلسطینی
 به یک اخالقی، نظر از را رژیم اسرائیل نیز «صهیونیسم بحران» نام به خود پیتربینارت درکتاب
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سال  در .) (Rosen, 2012 نامیده است نژادپرست رژیمی آن را شدن تشبیه و غرق درحال کشتی
است:  باره نوشته در این گزارشی انتشار با بشر رژیم اسرائیل حقوق گروه بزرگترین 1جاری بتسلیم

شهروندی  حقوق از برخورداری بدون غزه نوار و باختری یکرانه در فلسطینی میلیون 5درحدود»
 «.هستند مدنی شهروندی و حقوق فاقد کنندکهمی زندگی آپارتاید رژیم اسرائیل، تحت در

 که دهدمی نشان گذشته نیز سال در 2«دین یِش» نام دیگر این رژیم به نهاد مردم سازمان هاییافته
 Theانددهش آپارتاید و نژادی تبعیض جنایت مرتکب غربی کرانه در اسرائیلی مقامات

Guardian,2021) (.   

 ها  در سرزمین فلسطینی هاسرائیلیاسازی شهرک -3-4-2

به امری  رژِم اسرائیلتوسط  هافلسطینی مسکونی گسترده منازل فلسطین اشغالی، تخریب در
به عنوان یک  دهد ومی قرار را هدف هاخانواده اعضای که تمام مداوم تبدیل شده است متداول و

بشرمحسوب می حقوق و المللیبین قوانین آشکار نقض و غیرقانونی جمعی نوع مجازات دسته
 661000 دهدکهمی نشان اسرائیل رژیم بشر سازمان حقوق توسط منتشرشده هایداده .شود

 جمله باختری از یکرانه در موقت سکونتگاه 24 و بزرگ شهرک 32در یهودی نشین شهرک
 است غیرقانونی هااسکان آن ی،المللبین قوانین براساس کهانددهاسکان داده ش شرقی قدس

(Middleeast Monitor, 2021). مجمع  169 به ی باختری راهای یهودی نشین کرانهاین شهرک
 9/2 که اندوصل کرده یکدیگر ای بهجاده شبکه یک طریق از تبدیل و هم جدا از الجزایری

 کامل کنترل تحت باختری کرانه از درصد 60 حدود در کنند ومی آن زندگی فلسطینی در میلیون
جدید  قانون کنست رژیم اسرائیل نیز راستا، در این (P.Djerejian &et.al. ,2018) قراردارد اسرائیل
 باختری را کرانه در هافلسطینی اختصاصی آن، اراضی موجب به که کرد را تصویب هاشهرک

شهرک ،«فرآیند صلح» از سال هر گذشت واقع با در .(Beaumont, 2017) ستمصادره کرده ا
 یک تشکیل برای هاها متعلق به فلسطینیزمین یافته و گسترش نشین غیرقانونی صهیونیست های

 ها تاکنون فاقد نتیجه بوده واین اقدام اسرائیلی و دباشمی شدن ترکوچک درحال کشور فلسطینی
رژیم  .(The New York Times,2021) برای رژیم اسرائیل نشده است پایدار امنیت به ایجاد منجر

 بین نشینان در شهرک برای سیاسی نهاد یک تأسیس حال خود در هایسیاست اعمال با اسرائیل
 حق و شهروندی ازحقوق باختری درکرانه فلسطینی هامیلیون است و مدیترانه دریای و اردن رود
 آیلون آمی .) (Beinart, 2012 دهستن محروم دارد، کنترل تحت را هاآن زندگی که دولتی در رأی

 هستیم، متفاوت حقوقی نظام دو ما دارای» :نیز با اذعان به این موضوع گفت بتشین سابق رئیس
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 ما نیست و دموکراسی یدهندهنشان  این روند ها، فلسطینی برای دیگری و یهودیان برای یکی
 در هاشهرک و گسترش ایجادهمچنین  .(Middleeast  Monitor,2021) «دهیم می فریب را خود

 محسوب و جنگی جنایت و ممنوع المللیبین بشردوستانه اساس قوانین بر فلسطین اشغالی اراضی
 المللیبین ای که دادگاهبه گونه .دارد دنبال به کیفری آن مسئولیت افراد مشارکت کننده در برای

 بودن غیرقانونی بر بشر حقوق شورای مجمع عمومی سازمان ملل و امنیت، دادگستری، شورای
 Human Rights Council Fortieth)دانتأکید کرده اسرائیل رژیم هایسازیشهرک

session,2019:15). مقابل ای غیرقانونی درسکونتگاه ها واحداث شهرک با واقع یهودیان در 
در  رژِم اسرائیل در دولت مخالف جناح رهبر 1هرتزوگ اسحاق .اندتهقرارگرف المللیبین جامعه

 رژیم اسرائیل محاکمه ی )سران( سازی بهجدید شهرک قانون سرانجام تصویب» :گفت باره این
 محتوی»د: باری افزو قطار یک با قانون این تشبیه با وی. «دباشمی المللیبین کیفری دادگاه در

 که است رژیم اسرائیل افسران و سربازان علیه یالمللبین اتهامات قطار، این هایواگن
 سازمان فرستاده 2مالدینوف نیکالی «.است وزیرآن صادرشدهنخست ها توسطآن کیفرخواست

 :هشدارداد ی این الیحه درسخنانیدرباره گیریرأی از قبل خاورمیانه، صلح امور در متحد ملل
 صلح اندازچشم و رژیم اسرائیل بدنبال دارد برای ایگسترده حقوقی پیامد قانون، این تصویب»

  .(Beaumont, 2017)« رنگ خواهد کردکم شدت به را اسرائیل و اعراب
-جدید کنست که براساس آن خانه این رژیم نیز تصویب قانون سابق رئیس ریولین روئون

اجرای  کرد را استنکاف از را قانونی هامتعلق به فلسطینی هایزمین غیرمجاز احداث  شده در های
الملل نظام بین یک رژیم نژادپرست در عنوان باعث معرفی رژیم اسرائیل به و المللبین قوانین

 و هاستفلسطینی بر یهودیان برتری ،اصلی این رژیم بنابراین هدف .) Oster (2017 , دانسته است
 مهاجرت ایجاد محدودیت برای .کندمی استفاده ابزارهای مختلفی شیوه و تحقق آن از برای

 در هافلسطینی یهودی، محصورکردن جوامع اسکان برای فلسطین سرزمین اشغال غیریهودیان،
ها آن تردد بر شدید هایمحدودیت سیاسی، اعمال حقوق از اندک، محرومیت وسعت با مناطق

اقدامات رژیم اسرائیل اینگونه  .(Btselem,2021)ت اس انجام درحال اشغالی هایسرزمین سراسر در
در به عنوان نمونه  ی مواجه شده است.المللبینهای سازمان مجامع و محکومیت در نزد تاکنون با

 1967 هایسرزمین اشغالگری این رژیم در علیه قطعنامه 20از بیش تاکنون ملل سازمان زمینه این
 قضایی یپرونده موجب مفتوح شدن 2334 همچنین قطعنامه . (Sachs,2016 )تاس صادرنموده

 این رژیم توسط علیه هاتحریم اعمال الهه و یالمللبین کیفری دادگاه علیه رژیم اسرائیل در
 و نظارت برای سازوکارهایی ،قطعنامه دیگر این از سوی .است شده سایرکشورها و ملل سازمان
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رژیم اسرائیل  علیه مجازات اعمال به امر منتهی این که است کرده تدوین آن گزارش اقدامات
 آپارتاید قرار رژیم دوران در جنوبی مشابه آفریقای ثابتی دفاعی موقعیت در را آن و شودمی

 اتحادیه و این رژیم هایدیدگاه بین شکاف زمینه، در اینهمچنین   .(Itamar, 2016 ) داد خواهد
 در بستبن دلیل را کنست در جدید هایقانون تصویب هااروپایی .است گسترش درحال اروپا

 مخالف همچنان دانند ومی فلسطین و رژیم اسرائیل بین مناقشه از خروج برای مذاکره
المقدس  بیت درشرق ی نشینیهود هایمحله جمله از و باختری کرانه یهمنطق سازیشهرک

اعتبار رژیم  وجهه و»: تباره گف در این موساد سابق رئیس1یاتوم دنی. )  ,2018Makovsky (هستند
 ,Blade تاس دیده آسیب باختری آن درکرانه گسترش و سازی شهرک سیاست واسطه اسرائیل به

2019) (.  
      احداث دیوار حائل-3-4-3  

 ورود واپایش و رژیم اسرائیل امنیت تأمین هدف باشدکه بامعروف می آپارتاید به دیوار ینا
 پیامدهای رژیم احداث شده که تاکنون مناطق تحت حاکمیت این به باختری ازکرانه هافلسطینی

 و تردد و همچنین آن پیرامون نشینفلسطینی هایسرزمین مردم ساکن در برای زیادی بسیار منفی
 یجامعه دیگر، دیوارحائل بافت از سوی .است داشته بدنبال راهبردی آب ها به منابعدسترسی آن

کرده  مواجه روزانه هایمحدودیت با را هاآن و قرارداده تأثیر تحت شدت به نیز را هافلسطینی
باشد آپارتاید می ی ونژادپرستمصادیق بارز  یکی از . احداث این دیوار(Hawwash, 2016) است

 مؤید جدایی نژادی و نیز ی وحقوق بشرالمللبینفعال   متعدد  هایهای سازمان گزارش که
زمینه،  در ایننقاط عطف ر یکی از باشد.می رژیم اشغال اینهای تحت سرزمین آپارتاید در

دوربان  در 2001 سال نژادپرستی و تبعیض علیه متحد ملل سازمان جهانی برگزاری کنفرانس
 مردم از حمایت با مردم نهادی سازمان 3000 از بیش کنفرانس در این .بود جنوبی آفریقای
محکوم  شدت به را آن توصیف و آپارتایدی نژادپرستانه و رژیم اسرائیل را هایسیاست فلسطین،

 ,Abdullah کردند تحریم وتجاری و دانشگاهی، فرهنگی، ورزشی های مختلفحوزه در و
این شورا  متحد، ملل سازمان بشر حقوق شورای فعالیت آغاز از دهه یک از همچنین پس .((2016

 در (مورد68) هاآن از نیمی از بیش که کرده صادر مختلف کشورهای انتقاد از در قطعنامه 135
 ملل نیز سازمان ویژه گزارشگر 2دوگارد جان. ),UNWatch 2016( است بودهرژیم محکومیت این 

 در این المللی دانسته وبین قوانین با فلسطین را مغایر اشغالی هایسرزمین در بشر حقوق وضعیت
اما  کند،می اجرا مخفیانه و فریبکارانه بسیار ایشیوه به را آپارتایدرژیم اسرائیل » :زمینه نوشته است
 .(Kampmark, 2021) «بود صادقانه و آشکار حداقل جنوبی آپارتاید آفریقای
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 ارتکاب به مسئولین رژیم اسرائیل را بشر نیز، حقوق دیدبان است که سازمان در حالیاین  
، 1لینک مایکل .) ,Holmes 2021( استکرده  متهم هافلسطینی علیه آزار و آپارتاید جنایات

نوشته  نیز اشغال این رژیم های تحت سرزمین در بشر درامورحقوق ملل سازمان گزارشگر ویژه
)  «است کرده تحمیل بر فلسطین پساآپارتاید دنیای در را آپارتاید واقعیت رژیم اسرائیل» :است
2022 Iqbal,). یهودیان برتری رژیم» عنوان گزارشی با نیز رژیم اسرائیل 2بتسلیم بشر حقوق گروه 

 بر نژادپرستانه حاکمیت نظام وجود تأیید با منتشرکرده و ژانویه در «مدیترانه تا دریای رود اردن از
 نیز متحده ایاالت در بشر حقوق باندیده .«است (نژادپرستی) این آپارتاید» :رژیم اسرائیل، نوشت

با توجه به  .(McGreal,2021) کرد متهم «آپارتاید جنایات»ارتکاب  به را این رژیمآوریل  ماه در
 2نهادینه وسیاست این رژیم با ماده  رژیم اسرائیلساختار  وآپارتاید درجدایی نژادی موارد فوق 
 باشد که به معنی اعمالمنطبق می (1974) آپارتاید جنایت مجازات و منع یالمللبین کنوانسیون
 رفتارهای و شکنجه اعمال خودسرانه، توقیف روحی، و بدنی آزار اعمال قتل،: ازجمله غیرانسانی

 علیه نژادی گروه یک سلطه حفظ و استقرار هدف آن است و… و تحقیرآمیز و غیرانسانی خشن،
 دهدمی قرار فشار تحت هدفمند صورت به را هااست که آن دیگر نژادی هایگروه

(Baldwin,2021). رژیم اسرائیل کامالً  ساختار ی جنایت آپارتاید دردهندهتشکیل  بنابراین عناصر
درحال افزایش است که این امر  آپارتاید دوران جنوبی آفریقای ی این رژیم بامقایسه مشهود و

نزد مجامع  ی آن را درچالش اساسی مواجه و وجهه ضریب امنیت رژیم اسرائیل را با مشروعیت و
دیگر با افزایش نفوذ جریان راست افراطی این  از سویکرده وی تضعیف المللبینهای سازمان و

امنیت این رژیم محسوب  به عنوان تهدیدی وجودی برای موجودیت و روندسیری شتابان دارد و
 شود.می

          خاورمیانه در صلح روند بست بن -3-5
ی مبارزه یک   اشغال رژیم اسرائیلتحت   هایدرسرزمین گذشته، سال 30طول  در

بین  واحد دولت یا دولت و دو ایجاد مورد متضاد در پارادایم یا الگو دو بین  شدید ایدئولوژیکی
که تداوم این روند موجب افزایش  (Yadlin & et.al., 2019 :7) دجریان دار هافلسطینی و این رژیم

 اسرائیل رژیم برآوردهای دیگر از سوی کاهش امنیت رژیم اسرائیل شده است. ها ومناقشه بین آن
 اندازچشم کاهش بااین رو  از .شودمی برابر اعراب و یهودیان جمعیت بزودیدهد نشان می

 راست جناح بویژه  شهروندی برابر بر این رژیم و حقوق با ملیتی دو دولت دوکشور، یک حلراه
 برای ایپیشگیرانه اقدام ،2018 ژوئیه در  ملت -قانون دولت  واقع تصویب در است و سایه افکنده

موسسه مطالعات  یهااساس داده رهمچنین ب .(Ayoob, 2019) بود روند اینتداوم  مقابله با
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 شیافزا ریاخ یهاسال به جناح راست در یهودیدهندگان  یرأ شیگرا 1ی رژیم اسرائیلدموکراس
 درصد در 46از  شوندیکه به عنوان جناح راست شناخته م یو درصد افراد داشته یقابل توجه

 یهابه جناح شیگرا گرید  از سوی .افته استی شیافزا 2022 سال دردرصد  62 به 2019سال 
است  افتهیدرصد کاهش  11 درصد و 24کاهش  به  درصد( 6)با  چپ و درصد( 9)با انهیم
(Keller-Lynn, 2022).  قوم ی ملیخانهبه عنوان  اسرائیل ،(یهود ملت -دولت ) قانون براساس این 

 The) تاس یهود متعلق به قوم نیز سرنوشت تعیین حق و شودمحسوب می یهود
Middleeasteye,2018). عضو  و رژِم اسرائیل یمل تیمشاور امن نیشیپ نیجانش چیلیچاک فر

نفر  ونیلیم 6/15به  لیاسرائ تیجمع 2060درسال» زمینه نوشته است: در این هاروارد  یشکدهیاند
 یشامل کرانه باختر آمار نیا وخواهند بود  یهودیها نفر ازآن ونیلیم 12که  ابدییم شیافرا
گونه که درصد خواهد بود، همان 60درحدود انیهودی تیصورت جمع در اینشود، ینم

ی هودغیریآن  تیدرصد ازجمع 40که  یکشوربنابراین  وجود دارد. تیوضع نیا نیزاکنون هم
 . (Freilich, 2019) محسوب شود یهودیکشور  کیبه عنوان  دتوانینم است

 کرانه آینده یاداره در اختالفات»: اسرائیل گفت رژیم سابق رئیس جمهور ریولین رئوین
 به منجر تواندمی اسرائیل، چپ و راست سیاسی هایجناح احزاب میان در غزه نوار و باختری

 ما زود یا دیر پس آینده است، به عنوان چراغ راه گذشته اگر» :گفت وی .«شود اسرائیل فروپاشی
 ایزاک .) (Rivlin, 2017« شد خواهیم روروبه گذشته از ترپیچیده و ترسخت تصمیم با یک

 یک تغییر موضع سریع و فعلی رژیم اسرائیل در رئیس جمهور جناح چپ میانه و رهبر 2 وگزهرت
 و اسرائیل برای «دولت دو-ملت دو» حل راه حاضر درحال» :گفت،اشبرخالف دیدگاه گذشته

 جای به اسرائیل فعلی در شرایط و وجود ندارد آن اجرای احتمال و است بینانهغیرواقع هافلسطینی
 امنیتی حصار باید» :گفتوی همچنین  .«شود متمرکز خود امنیت تأمین بر باید دوجانبه، توافق

-که آن هاستفلسطینی به این اقدام هم به عنوان یک پیام تکمیل شود و هاشهرک یهمه پیرامون

 در ادامههرتزوگ  .(Wootliff,2016) «ماند خواهندباقی  اسرائیل از به عنوان بخشی همچنان ها
 و رفت خواهد بین از نیز اسرائیل دولت شود، گذاشته کنار دولت دو یایده اگر» :اظهارداشته

 برجسته استاد برز رنه لوئیس (Pileggi, 2016). داشت نخواهد وجود یهودی کشور یک دیگر
 رژیم وزیر نخست مشاوران گروه رئیس و پردو دانشگاه در المللبین حقوق و سیاسی علوم

 (شرقی قدس و غزه ،باختری کرانه شامل)فلسطین  کشور تشکیل» :است نوشته باره در این اسرائیل
 وجودی تهدیدی و شودمی آن راهبردی عمق شدن رنگ کم و اسرائیلرژیم  رفتن ازبین موجب
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 دهد که اکثرشده نشان می انجام نظرسنجی» :نویسدمی چنین هم وی .امنیت این رژیم است برای
 تأسیس برای جایگزین هایراه که سئوال این به پاسخ در و رد را دوکشور حلراه هافلسطینی

 اندکرده انتخاب را مسلحانه اقدامات یگزینه هاآن از درصد 42کدامند؟  فلسطین مستقل کشور
(Rene Beres,2017)  .غزه نوار از درصد 62 و باختری یاز اهالی کرانه درصد 58، براین عالوه 

 اسرائیل با درگیری ،دولت دو حلراهاجرای  توافق و به دستیابی صورت در حتی باورند این بر نیز
 . (Pollock et.al., 2020) بدیامی  تداوم فلسطین  اراضی گیری تمامپس باز زمان تا باید

 
  یریگنتیجه
 بود. نظامی قدرت با مترادف و بعدی تک اسرائیل رژیم گذاراناندیشه بنیان امنیت در مقوله 

انقالب  غیردولتی و بازیگران نقش شدن رنگ پر و قدرت ی سوم با تغییر ماهیتآغاز هزاره در اما
بعد  کنار ی امنیتی درهاچالشو مقابله با  سازیامنیت راستای به ناچار در این رژیم ،فناوری
رغم پررنگ شدن نقش این سیاسی را نیز به کارگرفت. اما علی ها ازجمله بعدسایرحوزه نظامی،

ثباتی بیهای سیاسی متعددی ازجمله چالش حوزه نسبت به گذشته، همچنان رژیم اسرائیل با
بست روند صلح بن و آپارتاید جدایی نژادی یا ،فساد سیاسی ،کاهش مشارکت سیاسی سیاسی،

 این رژیم را هایدولت توانایی وقابلیتثباتی سیاسی، مواجه است. نخست اینکه بی انهیدرخاورم
 تغییر به عنوان یک مانع اساسی در محدود و بلندمدت منسجم و هایچارچوب راهبرد اتخاذ در

بازدارندگی، خارجی، کاهش قدرت  های داخلی وشدن گسل ترها، عمیقسازیشهرک سیاست
کاهش ضریب امنیت این رژیم  فراهم کردن بسترهای الزم برای تهاجم خارجی و منی واافزایش نا

 موجب حاکمیت رژیم اسرائیل  نیز قدرت و کاهش مشارکت سیاسی در دیگر، از سویشود. می
 ها وحذف تدریجی اقلیت انتخابات، کنندگان یهودی واعراب اسرائیلی درشرکت درصدکاهش 

 فراهم نمودن زمینه برای دستیابی و همچنیندر انتخابات  دهندگان رأی نارضایتی فزایش تحریم وا
 و اجتماعی، اقتصادی های قابل توجهسیاسی وتحمیل هزینه باالی های فاسد به سطوحافرادوگروه

های سازمان و سران به هااعتماد آن رفتن بین موجب از که این امراین رژیم شده است  بر سیاسی
 و نهادینهسران این رژیم  بین مقامات و فساد سیاسی درشود. عالوه برآن رژیم اسرائیل می دولتی

 مقامات هاآناکثر مراکز مطالعاتی رژیم اسرائیل، براساس نظرسنجی است وحال افزایش  در
چالش آپارتاید، دیگر رژیم اسرائیل اعتماد ندارند. جدایی نژادی یا هایبه سازمان و دولتی را فاسد

جمعی اخراج دسته ،سازیکه با سیاست یهودیاست اسرائیل  بر امنیت سیاسی رژیم تأثیر گذار
ی محکومیت گسترده ها بااشغال زمین فلسطینی سازی واحداث دیوار حائل، شهرک ها،فلسطینی

ی این روند و ادامه دباشمی روروبهجهان  نهاد درمردم المللی عمومی، غیردولتی وسازمان بین
با تصویب قانون همچنین  تهدیدی وجودی مواجه کرده است. با امنیت این رژیم را مشروعیت و

 در اسکان یهودیان مهاجر تغییر بافت جمعیتی و ونهادینه شدن تفکر جریان راست و ملت–دولت
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بین رژیم روند صلح  بست درموجب بن دولت غیرممکن و دوی تشکیل ی باختری، ایدهکرانه
حال حاضر اجرای آن با یک ناسازواری )پارادوکس(  ها شده است و درفلسطینی اسرائیل و

بین  از اسرائیل رژیم  راهبردی یک سو امنیت و عمق از دولت، دو باشد. زیرا با ایجادمی روروبه
هویت و  ،یک رأی صورت تشکیل دولت واحد براساس هر فرد دیگر در از سوی رود ومی

  شود.موجودیت این رژیم به عنوان یک دولت یهودی نابود می
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