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، دولت پادگانی بـه عنـوان متغیـر    مقالهن در ای»دهد.هاي اصلی تفکر امنیتی اسرائیل را شکل میدائمی نشانه

دانسـت.  وابسـته متغیـر  تـوان مـی شناسی امنیت گتـویی را  هستی،کهگیرد، در حالیش قرار میمورد سنجمستقل

چارچوب 

-انگاري و مکتب انتقادي تنظیم گردیده اسـت. چنـین رهیافـت   براساس ترکیبی از رهیافت سازهمقاله نظري 

وضـوع را مطـرح کـرد کـه رهیافـت      تـوان ایـن م  . از سوي دیگر، مـی داردیتی تاکید هاي هوهایی بر نقش مولفه

شناسانه گرایانه و هستیهاي ذاتشناسی باشد، براساس شاخصهاي معرفتش از آنکه داراي نشانهانگارانه بیسازه

-یتی و قالـب هاي هـو توان پیوند شاخصانگاري را میگیري از رهیافت سازههشکل گرفته است. علت اصلی بهر

هاي ادراکی در سیاست امنیتی اسرائیل دانست. 
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مقدمه

هاي ژئوپلیتیکی، نیازهاي ایدئولوژیک و ابزارهاي در دسـترس  امنیت ملی در هر کشوري تابعی از ضرورت

کنـد.  اي را ایفـا مـی  کننـده گیـري امنیتـی کشـورها نقـش تعیـین     ه در جهتهاي یاد شدریک از مولفهباشد. همی

گیـري و رویکـرد امنیتـی واحـدهاي سیاسـی تاثیرگـذار       المللی بـر جهـت  اي و بینیندهاي تحول محیط منطقهفرا

شـود.  المللـی سـازماندهی نمـی   اي و بینهاي محیط منطقهصخواهد بود. امنیت هیچ کشوري بدون توجه به شاخ

اي و الگـوي هاي ایدئولوژیک، تجارب تاریخی، شرایط محیط منطقـه ت سازي در اسرائیل نیز تابعی از قالبامنی

باشد. المللی میارتباط این کشور با نهادهاي بین

هـاي صهیونیسـم شـکل گرفتـه اسـت.      هاي ایدئولوژیک امنیت در اسرائیل بر اسـاس ادبیـات و آمـوزه   قالب

هاي سـازمانی و  د باید آن را تابعی از ضرورته در قالب ادبیات یهودي تبیین شونکایدئولوژي اسرائیل بیش از آ

هـایی کـه   انـد. گـروه  فعالیت پنهانی خود را آغـاز کـرده  19هایی دانست که در قرن الگوي کنش راهبردي گروه

از ادبیات هاي ایدئولوژیک تبیین نموده و براي گسترش قدرت خود همواره حیات سیاسی خود را براساس قالب

کنند. مبتنی بر احساس ناامنی استفاده می

ن موضـوع در اسـرائیل   شـود، امـا ایـ   آفرین محسـوب مـی  آمیز، تغییرپذیر و تحركمی ابهاماگر امنیت مفهو

دهـد کـه قـدرت و سـاختار در     اي در مقایسه با سایر کشورها خواهد داشت. شواهد نشـان مـی  شدهماهیت متمایز

هیت تثبیت شده ندارد. به همین دلیل است که این کشور نسبت به تمامی حوزه جغرافیاي اسرائیل به هیچ وجه ما



اي ایـن  هاي منطقـه باشد. جنگپیرامون خود ادعاي ارضی داشته و در صدد گسترش حوزه قدرت ملی خود می

جویانـه  قابلـه گرایانـه و م یابنده، توسعههاي گسترشر اسرائیل براساس شاخصکشور نشان داده است که امنیت د

باشد، عامـل اصـلی آن   هایی از دولت پادگانی میشکل گرفته است. ساختار سیاسی این کشور که مبتنی بر نشانه

اي و گتویی دانست. شناسی امنیتی، فرقهها و مفاهیم ناشی از هستیرا باید قالب

-هـاي هسـتی  بـا قالـب  هاي تاریخی موضعی تهاجمی داشته است. چنـین مواضـعی  اسرائیل در تمامی دوران

شناسانه آن کشور پیوند یافته است. مردخاي گور رئیس اسبق ستاد مشـترك ارتـش اسـرائیل ایـن موضـوع را بـا       

در منطقـه  صراحت بیان داشته است که مقامات دفاعی و امنیتی آن کشور هیچ گاه از گزینه آغاز جنگـی دیگـر   

اندیشه سیاسی و امنیتی اسرائیل شکل گرفته است. بـه  هاي ناپایان در زیرساختجنگپوشی نخواهند کرد.چشم

هاي عملیات ویژه، برانـدازي  اي آن کشور براساس ترور، گسترش یگانهمین دلیل است که الگوي رفتار منطقه

و عملیات نظامی سازماندهی شده است. 

دهـد  ین امر نشان میشود، اپایان محور اصلی کنش عملیاتی اسرائیل تلقی میهاي بیزمانی که انجام جنگ

- هاي منطقهمی براي جنگارد. صرفا کشورهایی از آمادگی دائکه ساختار حکومتی آن کشور ماهیت پادگانی د

شناسی امنیت گتـویی و سـاختار پادگـانی باشـند. اسـتراتژي      اي و عملیات تاکتیکی برخوردارند که داراي هستی

هاي پیشدستانه بـوده اسـت. فرمانـدهان    ختلف مبتنی بر جنگهاي منظامی و راهبردهاي امنیتی اسرائیل در دوران



نه و موضوعات اصولی در سیاست بینااند که مالحظات واقعتاکید داشتهنظامی این کشور همواره بر این موضوع 

هاي پیشدستانه در برخورد با محیط پیرامون نخواهد شد. الملل هیچ گاه مانع از انجام عملیات و جنگبین

باشـد. تهـاجم   هـاجمی مـی  هاي امنیت در اسرائیل داراي تصویر تنین رویکردي است که شاخصبراساس چ

شود. هاي امنیت ملی در اسرائیل محسوب میناپذیر از سیاست خارجی، ساختار دفاعی و ضرورتبخش اجتناب

الح امنیـت  رئالیسـتی و مصـ  هـاي  زمانی که برخی از زمامداران آن کشور همانند اسحاق رابین براسـاس شـاخص  

اي شـدن نخواهنـد داشـت. اسـحاق رابـین      گیري نمایند، سرنوشتی جز ترور و یـا حاشـیه  المللی تصمیمموسع بین

ي افراطی به نام ایگال امیر ترور شد. چنین اقدامی بخشی از ذهنیت راهبردي اسـرائیل را  هایهوديتوسط یکی از 

دهد. شکل می

شود. اندیشه امنیـت مضـیق بخشـی از    ل به منزله خیانت محسوب میهرگونه انعطاف در اندیشه امنیتی اسرائی

اي براي پیروزي قطعی تلقـی  هاي امنیتی به عنوان مقدمهگردد. ضرورتهاي راهبردي اسرائیل تلقی میضرورت

اي قـدرت تـدافعی و یـا    شود. پیروزي قطعی صرفا در شرایطی وجود خواهد داشت که سایر بازیگران منطقـه می

گیري شرایط مبتنی بر ه امنیت در اسرائیل به مفهوم شکله خود را از دست بدهند. به همین دلیل است کبازدارند

شود. مقامات اسرائیلی بر این اعتقادند که غلبه بـر تهدیـدات صـرفا از طریـق پیـروزي      فقدان تهدید محسوب می

ي، دیپلماتیک، اطالعـاتی، امنیتـی،   گردد. براي تحقق پیروزي قطعی، از تمامی ابزارهاي اقتصادقطعی حاصل می

نظامی و راهبردي استفاده خواهد شد. 



اسرائیلشناسانه تفکر امنیتی هاي هستینشانه. 1

شناسـی امنیتـی هـر    هـاي هسـتی  تـرین نشـانه  تـوان اصـلی  هاي هویتی را میهاي ایدئولوژیک و انگیزهانگاره

هــاي تفکــر امنیتــی و ۀ اســرائیل تــابعی از نشــانهطلبانــکشــوري دانســت. ســازوکارهاي کــنش تهــاجمی و توســعه

ردهاي متنوعی ارایه شده هاي امنیت ملی در اسرائیل رویکدرباره شاخصشود.شناسی هویتی محسوب میهستی

-اي محسـوب مـی  نقطه عطفی براي تثبیت، تداوم و ارتقاء امنیـت فرقـه  1948گیري اسرائیل در سال است. شکل

هـاي الزم  هاي بزرگ، زمینهتوانستند بر اساس حمایت قدرتهویتیهاي مانی گروهشود. اگرچه در این مقطع ز

گیري دولت جدیدي را فراهم آورند، اما این امر نتوانست امنیت پایدار را بـراي چنـین دولتـی ایجـاد     براي شکل

کند. 

اهـد یافـت. چنـین    خواي و گتویی ادامـه شناسی امنیت فرقهانگر آن است که هستیاحساس نگرانی امنیتی بی

کـارگزاران  هایی از احساس تهدید وجود داشـته باشـد.  کند که نشانهشناسانه زمانی ادامه پیدا میهاي هستیقالب

گرایانه اجرایی و امنیتی اسرائیل همواره به توسعۀ حوزة نفوذ توجه دارند. هر کشوري که از سازوکارهاي توسعه

شناسی امنیت هستیرو خواهد شد.هاي امنیتی متنوعی روبهو چالشگیري کند، طبیعی است که با مشکالتبهره

تواند زمینه الزم براي سازوکارهاي جدیدي از کنش راهبردي را به وجود آورد. اي صرفا میفرقه



مـدت  نیـاز راهبـردي ایـن کشـور در طـوالنی     توان بـه عنـوان بخشـی از    تقویت قدرت نظامی اسرائیل را می

دهد. عـالوه بـر چنـین    میلیارد دالر کمک نظامی به اسرائیل اختصاص می3ه امریکا سالیانه دانست. ایاالت متحد

25توان به قراردادهاي همکاري نظامی متقابل امریکا ـ اسرائیل اشاره داشـت. بـاراك اوبامـا در     هایی میحمایت

قـدرت  ءمقدمـه ارتقـا  هاي نظامی بـا اسـرائیل را امضـا کـرد. قـانونی کـه      قانون گسترش همکاري2012جوالي 

شود. راهبردي اسرائیل در خاورمیانه محسوب می

شناسی امنیتی اسرائیل دانست. طبیعی است که عنوان نمادهایی از هستیتوان بهادبیات تهاجمی نتانیاهو را می

عمـل  ویژه ایاالت متحده، از اهـداف امنیتـی و راهبـردي اسـرائیل حمایـت بـه      هاي بزرگ بهدر این روند، قدرت

آنچـه امریکـا بـه    هاي راهبردي اسرائیل در منطقه خواهد شد.آورند. چنین فرآیندي منجر به افزایش انگیزشمی

-مطرح نمود، بخشی از نظام امنیتی است که به موجب آن، مقابله با گروه2004عنوان خاورمیانه بزرگ در سال 

خواهد شد. ناپذیررمیانه و آسیاي جنوب غربی اجتنابهاي مقاومت در خاو

شناسی امنیت گتویی به معناي آن است که هیچ گونه تردیدي نسبت به فرایند اجرایی وجود نخواهـد  هستی

شود. به همین دلیل است که امنیت گتویی به داشت. هرگونه تردید به معناي خیانت و طرد از گروه محسوب می

اي برخـوردار  نه تنها تولید قـدرت از اهمیـت ویـژه   در امنیت گتویی، کند.اي تدریجی خود را بازتولید میگونه

هـایی از  دلیل اسـت کـه نشـانه   می قدرت دانست. به همین ین شاخص آن را باید در کاربرد دائاست، بلکه مهمتر

شود. جویی براي جنگ در ادبیات سیاسی مقامات اسرائیل مشاهده میبهانه



که اوال برحقانیت خود تاکید دارند. ثانیـا هرگونـه   دستانه صرفا مربوط به بازیگرانی استنظریه جنگ پیش

یابنده داشـته باشـد، در   اگر ادراك از تهدید ماهیت توسعهکنند.کنش بازیگران رقیب را به مثابه تهدید تلقی می

ناپذیر خواهد داشت. چنین رویکردي را باید ت اجتنابآن شرایط کاربرد نیروي نظامی علیه نمادهاي تهدید ماهی

اي در اندیشـه راهبـردي اسـرائیل دانسـت. بـا توجـه بـه اینکـه چنـین          شناسی امنیتی گتویی و فرقـه س هستیانعکا

شـود،  شناسـانه سیاسـت و قـدرت در اسـرائیل محسـوب مـی      شناسـانه و ذات هاي هستیاز قالبرویکردي بخشی

المللـی  از سوي نهادهاي بیناي ایجاد شده هبنابراین طبیعی است که تغییر در کارگزاران اجرایی و یا محدودیت

گذارد. هیچ گونه تاثیري در سیاست و راهبرد امنیتی اسرائیل به جا نمی

توان در واکنش مقامات آن کشور نسبت بـه  المللی را میی اسرائیل به نهادها و قواعد بینتوجههاي بینشانه

هـاي امنیتـی بـین    در هیچ یـک از کنوانسـیون  المللی امنیتی دانست. تاکنون اسرائیل هاي بینها و رژیمکنوانسیون

المللی انرژي اتمی را نیز است. اسرائیل اساسنامه آژانس بینشرکت نداشته BWCو CTBT ،CWCالمللی از جمله 

رد امنیتـی اسـرائیل   دهد که رویکرد مسلط در راهبـ مورد پذیرش قرار نداده است. تمامی موارد یاد شده نشان می

امنیت گتویی است. الگویی که هدف آن را باید در موضـوعاتی از جملـه قـدرت مـوثر و     شناسیتابعی از هستی

امنیت بدون بازدارندگی دانست.



شدن جامعه و ساختار اجتماعی اسرائیل فرآیند امنیتی. 2

شناسـانه، در سـاختار اجتمـاعی شـکل گرفتـه و      هـاي هسـتی  هاي کنش امنیتی بازیگران براساس قالـب نشانه

شـود کـه نقـش    هـایی محسـوب مـی   سـازي سـاختار اجتمـاعی در زمـرة عوامـل و مؤلفـه      شود. امنیتیید میبازتول

شود اسرائیل به عنوان نظام سیاسی محسوب میگیري دولت پادگانی داشته است.اي در فرآیند شکلکنندهتعیین

دهـد. ایـن امـر بخشـی از ذات     یالملـل را ادامـه مـ   جامعه، دولت، منطقه و سیاست بـین 1»کردنامنیتی«که فرایند 

شود. ادراکی، ساختاري و کارکردي نظام سیاسی اسرائیل محسوب می

داللت بر این دارد کـه چـه   شدن جامعه و حکومت در دستور کار قرار گیرد، هرگاه موضوع و فرایند امنیتی

ت را ـ ولـو سـاده و پـیش پـا      اي، یک تحلیل امنیتی بیرون آورده، بدین ترتیـب، تهدیـدا  بسا ما از هر تهدید ساده

چنین رویکردي به منزله آن است که اسرائیل همواره تـالش دارد  بریم.میافتاده ـ تا سطح ملی تهدید امنیتی باال  

ن تهدیـدات بـی پایـان    هـاي تهدیـد مـورد ارزیـابی قـرار دهـد. تبیـی       اي را براساس شاخصتا فضاي محیط منطقه

و امنیتی اسرائیل در برخورد با موضوعات و مفـاهیم پیرامـونی محسـوب    شناسانه اندیشه سیاسی زیرساخت هستی

شود. می

بندي رسیدند که هـر گونـه   رائیل در مطالعات خود به این جمعگران موضوعات راهبردي و امنیتی استحلیل

سـرائیل  شناسـانه امنیـت در ا  رایط محیطـی بـوده و در عوامـل هسـتی    اسرائیل تابعی از شـ هاي امنیتی تغییر دیدگاه

1. Securitization



شکل سنتی تنها بعدي واحد (یعنی مالحظات نظامی) را قابـل  هاي کنش امنیتی در گردد. نشانهتغییري ایجاد نمی

در نگاه سنتی مـورد  ، گردداي که بر چند بعدي بودن مقوله امنیت تاکید می»فراسنتی«هاي بودند و ظهور دیدگاه

ــرار نمـــــی ــه قـــ ــاربرد  توجـــ ــرورت کـــ ــر ضـــ ــد بـــ ــه در گرفـــــت. رویکـــــرد جدیـــ چنـــــدین مولفـــ

المللی تاکید دارد. اي و بینهاي امنیت منطقهبنديلشک

هـاي امنیتـی   توان در فضاي سنتی و مـدرن مـورد مالحظـه قـرار داد. شـاخص     هاي امنیت گتویی را مینشانه

گفتـه  د، امـا بـه   وشاگر چه از حیث تحلیل علمی ـ کاربردي، اقدامی ارزنده و مثبت ارزیابی می مدرن و فراسنتی 

جامعـه یـاد کـرده اسـت.     » شدنامنیتی«از آن به بوزان بود که خواهد اي در بردارنده آسیب جدي1»باري بوزان«

کند، در آن شرایط هر گونه راهبرد دفاعی و امنیتی در بندي جامعه و دولت ماهیت امنیتی پیدا میزمانی که شکل

گیرد. فضاي سکتاریستی و گتویی مورد توجه قرار می

ه گردید، داللـت بـر وضـعیت   وضع و ارائ» مکتب کپنهاك«پیروان ن مفهوم که براي نخستین بار از سويای

شده، از ناحیه هر رفتار یا سیاسـت غیرمتعـارفی احسـاس    پذیري فراگیر امنیتیدارد که در آن، جامعه دچار آسیب

انـد کـه در درجـه نخسـت، درك     دادهنماید. جوامعی از این قبیل در بستر تاریخ نشـان می» ناامنی در سطح ملی«

ارند که در هاي افراطی، اقبال بسیار زیادي دصحیح و کاملی از محیط پیرامونی خود ندارند، دوم اینکه، به برنامه

1. Barry Buzan



حضور داشته باشند، منجـر  امنیتی اسرائیل ن کارگزارااي که شدن فضاي امنیتی در هر نقطهمجموع، به رادیکالیزه

.  )129: 1390(ویلیامز، شودمی

در » سـیري عبـدالوهاب الم «هـاي روانشـناختی اسـت.    شناسی امنیـت گتـویی در اسـرائیل داراي ریشـه    هستی

، اسـرائیل با انگشت گذاردن بر روي فلسـفه وجـودي شـکل گیـري     » المعارف یهود، یهودیان و صهیونیسمدایره«

شکل نگرفته، بلکه بخش قابل تـوجهی  ی، اساسا بر مقتضاي فرایندي تاریخکند که این واحد سیاسیتصریح می

هـاي هـویتی صـهیونیزم محسـوب     المللـی و نشـانه  هـاي بـین  از الگوهاي رفتار سیاسی اسرائیل تابعی از ضـرورت 

شود.می

االمنی) در درون جامعـه اسـرائیلی ریشـه دوانیـده،     (الهاجس» دغدغه ناامنی«در نگرش عبدالوهاب مسیري،

د در فروپاشی جامعه موثر باشد. این وضعیت پارادکسیکال داللت بـر آن دارد کـه   توانتضعیف و یا زوال آن می

اسرائیل پیوسته به میزانی از ناامنی براي یهودیان در گستره جامعه جهانی نیازمند اسـت تـا از ایـن طریـق، مزیـت      

طه نگرش امنیتی نسبی سکونت در فلسطین اشغالی را همچنان حفظ کند. افزون بر آن در سطح داخلی نیز به واس

گیري یک جامعـه  آمیزي که در نهایت به شکلهاي مسالمتتواند از راه حلها دارد، نمیاي که به فلسطینیشده

. )29: 1383(المسیري، شود، حمایت کندترکیبی ـ متشکل از دو بخش یهودي و فلسطینی ـ منتهی می

گیري دولت اسرائیلی تاکید دارنـد.  شرایط شکلرائیل نیز بر چگونگی و پردازان موضوعات امنیت اسظریهن

یابد، داراي رویکرد امنیتی بوده و از تمامی ابزارهـاي خـود بـراي برطـرف     دولتی که در بحران و جنگ تولد می



قرار » صلح«و » جنگ«، اسرائیل در فضاي بین 1»اریان«مطابق تحلیل کند. اش استفاده میهاي امنیتیسازي دغدغه

خواهند بود. احساس نـاامنی و  یابند، عموما داراي نگرش قطبیکه در چنین شرایطی ظهور میکشورهایی.دارد

به دنبال داشته باشـد؛ بـه عبـارت دیگـر، امنیـت را در      در ذهنیت امنیتی اي منفی تواند نتیجهبه هر سو میگرایش 

.(Arian, 1995: 63)کندوجود سهمی از ناامنی درك و فهم می

ی نخبگان اسرائیل بر اساس ذهنیت ناامنی شکل گرفته است. نخبگان اسرائیلی همـواره ایـن   روانشناسی امنیت

تهدیدکننـده  هـاي  ره جریـان صـ از حیث ژئوپلیتیک در محادهند که آن کشور موضوع را مورد پردازش قرار می

سیاسـی را پیوسـته   ایـن واحـد   قرار دارد. نیروهایی که داراي رویکرد ضد امنیتی نسبت به اسرائیل بوده و هسـتی  

شود، هاي مختلف تشدید میخاورمیانه در دوراند. این گونه تهدیدات اگر چه به واسطه تحوالت نکنتهدید می

. )253: 1383(المسیري، شودشناسی امنیتی آن کشور محسوب میاما در عین حال احساس تهدید بخشی از روان

یاالت متحده و اسرائیل از تاکتیک مصـادره انقـالب بهـره    در شرایط بعد از بیداري اسالمی در خاورمیانه، ا

هاي اقتصادي علیه ایران، ضریب امنیتی اسـرائیل را در مقایسـه بـا    ثبات سازي سوریه و تشدید تحریمگرفتند. بی

کننـد. آنـان بـر ایـن     گذشته افزایش داده است. در عین حال، نخبگان این کشور هیچ گـاه احسـاس امنیـت نمـی    

نـافی  فرایندهاي موجود اگرچه فوریت تهدید علیه اسرائیل را کاهش داده است، اما چنین فراینـدي  اعتقادند که

.این واقعیت نیست که اسرائیل در محاصره کشورهاي اسالمی قرار دارد

1. A.Arian



به طور کلی، ذهنیت حاکم بر تفکر سیاسی و امنیتی اسرائیل بر این امر قرار گرفته است که جمعیت مسلمان 

شود. به عبارت دیگر، گتوهاي اسرائیلی این موضوع را مورد اسالمی براي آنان تهدید محسوب میو کشورهاي

در صورت به هـم خـوردن   گیرد. بنابراین،دهند که تحوالت در خاورمیانه بسیار سریع انجام میپردازش قرار می

-ورت افراطـی از سـوي اندیشـه   تواند براي این رژیم بسیار خطرساز باشد. این موضوع به صمناسبات قدرت، می

هاي سرکوبگر اسـرائیل  شود مویدي براي سیاستگران حوزه نظامی اسرائیل مورد توجه قرار گرفته و تالش می

باشد. 

هاي تهدید قرار دارد. ذهنیت اسرائیلی نسبت بـه محـیط اطـراف    سازي نشانهشناسی اسرائیلی بر برجستهروان

تی در ذهنیت رهبران اسالمی در کشـورهاي عربـی نسـبت بـه اسـرائیل شـکل       همیشه بدبینانه است. اگرچه تغییرا

گرفته است، اما این رویکرد به مثابه تغییر در ذهنیت سیاسی و امنیتی گتوهاي اسرائیلی نسبت بـه آنـان محسـوب    

ترین حالت، کند که اسرائیل در بهبا نگاهی معتدل به این موقعیت اسرائیل تاکید می1»آلوینز روبنستین«شود. نمی

-شناسـی اش با اعراب منازعه دارد و در احتماالت آیندهاحساس ناامنی خواهد داشت؛ چرا که در پیشینه تاریخی

.)36: 1388(انبار، اش با این احتمال به صورت جدي مواجه است

1. Alvinz Rubinstein



امنیتی اسرائیلهستی شناسی نقش عوامل هویتی در. 3

باشـد. بـه همـین    اي دارا مـی شناسانۀ هر کشور و مجموعـه ستیهاي ههاي هویتی نقش مؤثري در قالبنشانه

شناسسی امنیتـی  عنوان بخش غیرقابل اجتناب هستیهاي هویتی را بهانگار، نشانهپردازان سازهدلیل است که نظریه

شود. اگرچه هویت، همواره با هاي بنیادین کنش سیاسی محسوب میهویت یکی از شاخصداند.و راهبردي می

هاي بعد از جنگ سرد بـه گونـه   هایی در سالدیت اجتماعی و فرهنگی کشورها پیوند دارد، اما چنین نشانهموجو

قابل توجهی افزایش یافته است. 

باشند، بیش از سایر کشـورها در معـرض رویکـرد امنیـت     هاي مذهبی و دینی میکشورهایی که داراي بنیان

-تري هستند از انگیزه بیشتري براي هویتی که داراي تاریخ جوانگیرند. به عبارت دیگر، کشورهایگرا قرار می

اي و گرایی برخوردارند. به طور کلی، هویت سرچشمه معنا و تجربه براي مردم است. در فضاي اجتماعی، منطقه

اي به هـم  آورد. هویت مجموعههاي فرهنگی را به وجود میبین المللی هویت، فرایند معناسازي براساس ویژگی

سازد. هاي معنایی را برجسته میهاي فرهنگی است که نشانهیوسته از ویژگیپ

گیرد. وزن نسبی هر هاي معنایی قدرت، امنیت، برتري و گسترش شکل میدر اسرائیل هویت براساس قالب

دازان پـر ها و نهادهـا دارد. تمـامی نظریـه   هاي یاد شده در میزان اثرگذاري بر رفتار مردم، سازمانیک از شاخص

شدن نمادین کنشـگر  نده معنا است. معنا به منزله یکیامنیت اجتماعی بر این موضوع تاکید دارند که هویت، ساز

گیـرد،  اي که نظام گتویی در آن شـکل مـی  شود. در جامعه شبکهاجتماعی با مقصود و هدف کنش محسوب می



، امنیـت و کـنش   کننـد. هویـت جمعـی   یگران اجتماعی و سیاسی حول یک هویت اساسی معنا پیدا ماکثر کنش

). 23: 1380سازد (کاستلز، معنادار را بازتولید می

بـه وجـود آمـده اسـت. فرهنـگ      » فرهنـگ خودشـیفتگی  «هـایی از  هویت جمعی در اسرائیل بر اساس جلوه

شـیفتگی در الزم به توضیح است که فرهنـگ خود سازد.هایی از برتري جویی را منعکس میخودشیفتگی نشانه

مصـالحی مثـل   هـا، از مـواد و  ثیر فرایندهاي تاریخی برساخته شده است. براي بر سـاختن هویـت  أاسرائیل تحت ت

شناسی، نهادهاي تولید و بازتولید، خاطره جمعـی، رویاهـاي شخصـی، وحـی و الهامـات      تاریخ، جغرافی، زیست

. )26: 1380نیا، آریایی(شوددینی استفاده می

دار خواهـد بـود. هنگـامی کـه     یی در اسـرائیل، زمینـه سـاز تنظـیم هویـت برنامـه      شناسـی امنیتـی گتـو   هسـتی 

سـازد،  گران اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگی قابـل دسـترس، هویـت جدیـدي را مـی     کنش

ر شود. فرهنگ امنیت گتویی در اسرائیل در سنگري قرار گرفته اسـت کـه هـ   موقعیت آنان در جامعه بازتولید می

شناسـانه امنیـت   خواند. به همـین دلیـل اسـت کـه در نگـرش هسـتی      اي را به چالش فرا میگونه هویت خاورمیانه

ناپذیر نسبت به محیط اطراف وجود دارد. گرایی دائمی و پایانهایی از مقابلهی، جلوهگتوی

ئیل وجـود دارد.  سـازي و انسـجام هـویتی در اسـرا    دسـت ی از رونـد یـک  هـای الزم به توضیح است که نشانه

گیـري چـالش در برابـر    قال آنان به اسرائیل منجر به شـکل جایی یهودیان کشورهاي اروپایی و افریقایی و انتهجاب

-هاي مهاجر تالش دارند تا فضاي امنیـت راهبـردي را بـا شـاخص    امنیت گتویی در اسرائیل گردیده است. گروه



-که، شـکل هاي چندجانبه فرهنگی پیوند دهند. در حالیريهایی از جمله نیازهاي اقتصادي و ارتقاء سطح همکا

-آفرینی آنان در سـاختار اجتمـاعی، سیاسـی و امنیتـی مـی     ی در اسرائیل مانع از حضور و نقشبندي امنیت گتوی

گردد. 

دهد که رهیافت امنیتی براي مقامـات اسـرائیلی منجـر بـه کـاهش تهدیـدات       تمامی موارد یاد شده نشان می

هاي الزم براي ظهور شـکل  سازي برخی از این تهدیدات، زمینهمقابله با تهدیدات بیرونی و برجستهنخواهد شد. 

آورد. به عبارت دیگر، اسرائیل بـا نمادهـایی از تهدیـد    جدیدي از تهدید را در داخل جامعه اسرائیل به وجود می

یابنـده در  ویکـرد امنیتـی گسـترش   نشی نسـبت بـه ر  توان آن را واکدرونی روبرو گردیده است. تهدیداتی که می

شناسی امنیت گتویی اسرائیل دانست. هستی

شوند که قبال به عنوان گیرد که نیروهایی محور اصلی تهدید محسوب میتراژدي تاریخ از آن جا شکل می

سـرائیل از  از تهدیدات بیرونی، جامعـه ا پشتوانه راهبردي کشورها مورد استفاده قرار گرفتند. به این ترتیب، فراتر 

نوینشـان  » موقعیـت «و » خـود «شـود شـهروندان آن بـا    درون با تعارض مواجه است و همین تعارضات موجب می

شناسـی اجتمـاعی  هـاي مربـوط بـه روان   اسـتفاده از داده اب2»گرشن کی وال«و 1»ریک«نتوانند هماهنگ کردند. 
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پردازان با ن شکل گرفته است. این گونه نظریهآنان بر این اعتقادند که شکل جدید ناامنی در اسرائیل از درو

جـا  «در جامعـه اسـرائیل مفهـومی    » ثبات«گیرند که هاي اشغالی، چنین نتیجه میوضعیت ساکنان سرزمینمطالعه 

این جامعه بیشتر تغییر و تحول دهد. تاکنون ه میدید رویکرد متفاوتی ارائ. نسل جبودنخواهد و معنابخش » افتاده

بـه درون ذهـن  » نـاامنی «منجر به نفوذ جدید شناختی حالت روانبنابراین، را تجربه کرده و به آن امید بسته است. 

.شودمیشهروندان و مقامات اسرائیل

باشد. به طور کلـی کشـورهایی   شوري دارا میبندي امنیت ملی هر کعی نقش موثري در شکلعوامل اجتما

هایی هماننـد تنـوع و پراکنـدگی جمعیتـی     توانند جایگاه سیاسی و راهبردي خود را تثبیت نمایند که از گزینهمی

هـایی اسـت، بنـابراین نیازمنـد انتقـال یهودیـان سـایر        برخوردار باشند. از آنجایی که اسرائیل فاقد چنـین ویژگـی  

باشد. چنین انتقـالی بخشـی از راهبـرد امنیـت اجتمـاعی بـراي تـداوم اقتـدار         زمینی خود میکشورها به حوزه سر

شود.گتوهاي امنیت محور در اسرائیل تلقی می

تـوان  ترین الگو را میبراي تامین نیازهاي جمعیتی از الگوهاي مختلفی استفاده شده است. مهمترین و اصلی

هـاي مـذهبی و   ا به اسرائیل دانست. چنین رویکردي بـر اسـاس اندیشـه   گیري از انتقال یهودیان سایر کشورهبهره

در ادبیات » هجرت«شود. به همین دلیل است که مفاهیمی از جمله تامین نیازهاي اجتماعی شهروندان حاصل می

هـاي دینـی بـه عنـوان     شـود. مهـاجرت بـر اسـاس اندیشـه     سیاسی و اجتماعی گتوهاي اسرائیل محور مشاهده مـی 

شـود. از ایـن رو   هاي صهیونیسم در اشغال فلسطین و ایجاد دولت یهود در آن، محسوب میعنصر طرحمهمترین 



گذاري جمعیتی براي تـداوم مهـاجرت در وسـیعترین    هاي اسرائیل محور به انجام سیاستشاهد تاکید شدید گتو

.  (Safran, 1978: 173)سطح آن هستیم

گیرد. بنابراین ضرورت ایجاد یک پایگاه ئولوژیک انجام میهاي اجتماعی و ایداین اقدام براساس ضرورت

-باشد، زمینه مهاجرت را فـراهم مـی  انسانی و لبریز از مردم که بازگشت آنها به وطن خویش امري بسیار مشکل 

هاي بسیاري از جوانان مبارز یهود دانست که از انگیـزه  توان تشکیل گروهآورد. دومین ضرورت مهاجرت را می

هایی است که زمینه براي افزایش گیرند. براساس چنین ضرورتوژیک براي تثبیت امنیت اسرائیل بهره میایدئول

گردد. جمعیت اسرائیل بعد از پایان ساختار دو قطبی فراهم می

در زمینه مهاجرت یهودیـان شـوروي بـا    1980هاي انجام شده توسط دولت اسرائیل در نیمه دوم دهه تالش

م فشـار اسـتفاده نمـود و آن    مریکا در این مورد از یـک اهـر  هاي اخیر، به ثمر نشست. آدر سالمساعدت امریکا

مریکا پیرامون قطع ارسال گندم به شوروي بود. و از آنجـا کـه گنـدم از نیازهـاي اولیـه و ضـروري ایـن        تهدید آ

فراهم گردید. گردید، اجازه مهاجرت یهودیان به اسرائیل از سوي دولت اتحاد شورويکشور محسوب می

هـاي اقتصـادي   هـاي ایـدئولوژیک و دغدغـه   کند که انگیزهانتقال یهودیان به اسرائیل تا زمانی ادامه پیدا می

هاي جغرافیایی به اسرائیل ادامـه  از سایر حوزههایهوديآنان با یکدیگر پیوند پیدا کند. به این ترتیب روند انتقال 

احساس نمایند که موضوعاتی همانند آرامـش، امنیـت، رفـاه و اشـتغال     هاي اجتماعیخواهد یافت. هرگاه گروه



پردازان فلسطینی بـر ایـن اعتقادنـد    شود. برخی از نظریهمین فراهم میوجود دارد، زمینه مهاجرت آنان به آن سرز

که: 

چنین روندي در اندیشه امنیتـی و اجتمـاعی اسـرائیل ادامـه خواهـد یافـت. اگـر اعـراب، خواهـان هجـرت           «

معکوس یهود از اسرائیل باشند، باید به یک جنگ خونین و ایجـاد تـرس و اضـطراب در مجـامع مـردم اسـرائیل       

پرداخته و با بر هم زدن زندگی آرام آنان در اسرائیل، از بین بردن حالت عدم جنگ و برپایی یک جنگ روانی 

.(Aharon, 1980: 15)»یابندبر ضد یهودیان مهاجر و مقیم اسرائیل، به این خواسته مشروع خویش دست 

به سـادگی میسـر   بر تهدیدات فایق آمدن براساس چنین نگرشی از سوي شهروندان و نسل جدید اسرائیلی، 

باشـد.  و فرایندهاي تغییرپـذیر در محـیط امنیتـی مـی    مستلزم گذشت زمان طوالنی بلکه تحقق چنین هدفی نبوده، 

موسـوم بـه   » اسـتثنایی «تواند بـه پدیـد آمـدن وضـعیتی     حیث ایجابی میالبته این عامل، تنها جنبه منفی ندارد و از 

سازد. هایی وجود دارد که نمادهایی از ناامنی را در اسرائیل منعکس می. نشانهبه ناامنی منجر شود» عادت کردن«

ید از درون هاي تهدامنیت توسعه بیشتري پیدا کند، نشانهدر اسرائیل هر دو وجه ایجابی و سلبی به عبارت دیگر، 

آن افزایش بیشتري خواهد یافت.با تاکید به وجه سلبی 



امنیتی اسرائیلشناسی در هستیشناختیرواننقش عوامل. 4

دهـد. افـراد،   شناسی اجتماعی را شکل میهاي روانموضوعات هویتی، تاریخی و ایدئولوژیک، زیرساخت

کنند، عموماً از انگیزة کنش تهـاجمی  اس نگرانی میها و کشورهایی که نسبت به محیط پیرامون خود احسگروه

کنـد. یکـی از دالیـل    هاي امنیت، احساس نـاامنی بیشـتري را در اسـرائیل ایجـاد مـی     پویاییبیشتري برخوردارند.

ناپـذیر  هـاي پایـان  ی بر پویاییتوان شکل گیري تهدیداتی دانست که مبتنهاي نظامی اسرائیل را میافزایش هزینه

باشد.درت در منطقه میامنیت و ق

اند که ایـران  سال همواره این عبارت را به کار گرفته20یعنی به مدت 1992-2016هاي ها در سالاسرائیلی

شـود.  گیري از چنین ادبیاتی به معناي بدبینی نسبت به آینده محسوب میاي است. بهرهدر حال تولید سالح هسته

شود. سیاست تهاجمی آمیزي برخوردار میز رویکرد تهاجمی و خشونتن باشد اکشوري که نسبت به آینده بدبی

اسرائیل علیه کشورهاي خاورمیانه را باید براساس رویکرد امنیتی نسبت به آینده و همچنین هستی شناسی امنیـت  

نسـبت بـه   تـوان در ادبیـات نتانیـاهو    هاي بدبینی اسرائیل را مـی گتویی در این کشور مورد ارزیابی قرار داد. نشانه

برنامۀ جامع اقدام مشترك مشاهده نمود.

اي تـدریجی بـه   گرفته و به گونهاي قرار اي در وضعیت حاشیهاي مرحلههریک از متحدین اسرائیل به گونه

سپتامبر بـه میـزان زیـادي در راسـتاي افـزایش ضـریب       11اگر چه تحوالت پس از شود. تهدید جدید تبدیل می

گردد، اما این وضعیت درباره معادالت امنیتی قرن بیستم بـه هـیچ وجـه صـادق نبـوده،      میامنیتی اسرائیل ارزیابی



در چنین فضایی تحلیـل رونـدهاي امنیتـی    آید.نیز امري اجماعی به شمار نمی21حتی در چشم انداز امنیتی قرن 

زنـد.  را دامـن مـی  » دهتـرس از آینـ  «1»جـوزف یوري بـار  «روشن نبوده، به تعبیر چندان 21براي اسرائیل در قرن 

:Joseph, 2001)آورداحساس ناامنی نسبت به فرایندهاي آینده زمینه برجسته سازي تهدیدات را به وجود می

76).

امنیتی اسرائیلشناسی هستیادراکی و گفتمانی در هاي نقش نشانه. 5

شـود. امنیـت گتـویی و    سازي محسوب مـی هر گفتمان انعکاس بازتولید رابطۀ ذهن و عین در فرآیند قدرت

سازي در خاورمیانه بوده است. از سـوي دیگـر،   هایی از کنش راهبردي اسرائیل براي امنیتدولت پادگانی نشانه

ل و متفکـران  سهرت. استطلبی در اندیشه امنیتی اسرائیل جویی و گسترشانعکاس روحیه برتريتفکر شوونیستی 

، بــه در اروپــا رایــج بــود19کــه در قــرن 2یــات شوونیســتیصهیونیســت گمراهــی خــود را بــا پــرداختن بــه نظر 

انگـاره  در ایـن  هاي ادراکی و گفتمان امنیت ملی اسـرائیل اند. نشانهسازوکارهاي کنش راهبردي مبادرت نموده

اي برخوردارند.جایگاه برتر و متمایزشدهازبوده، بنابراین»ملت برگزیده خداوند«نهفته که آنان 

طلبـی در بـین یهودیـان    هـایی از برتـري  شود که جلوهر شوونیستی مربوط به شرایطی میهاي تفکزیرساخت

جـویی در اندیشـه دینـی و    آنان با سایر ادیـان گردیـد. برتـري   آغاز شد. چنین ذهنیتی مانع از همزیستی اجتماعی 

1. Uri Bar-Josef
است.پرستی افراطی و متعصبانهشوونیسم به معناي میهن-2



هـایی از تفکـر   هاي براي آنان گردید. از سوي دیگـر، نشـان  گیري وضعیت حاشیهمنجر به شکلهایهوديسیاسی 

در ایـن  1لیـون بنسـکر  گتویی در حوزه اقتصاد، سیاست، قدرت و امنیت همواره با این گروه پیوند خورده است. 

کنند. ها پیش از یهودیان و یهودي ستیزي دوشادوش یکدیگر حرکت میدر طول تاریخ و از قرن«گوید: باره می

).13: 1383(المسیري، »گزیده خداوند هستندیهودیان به علت کینه ابدي نسبت به بشریت، ملت بر

اند، باید دانست که این پدیـده  با اینکه رهبران جنبش صهیونیسم به پدیده دشمنی بر ضد نژاد سامی پی برده

اي اقتصادي و اجتماعی بوده اسـت.  هاي مشخصی به وجود آمده و علت حقیقی آن نیز هیچ گاه منازعهدر دوره

یک استراتژي دارد که جنبش سیاسی، باید ملت و دولت به وجود آورد و در این زمینه صهیونیسم به عنوان یک 

کردن یهودیان و ایجاد روحیه دشمنی بر ضد ملت فلسطین است. در مـوارد متعـددي در ادبیـات    هدف آن متحد

آغـاز دشـمن   اند که در کمین یهودیان هستند و از همـان ها و قاتالنی تشبیه شدهصهیونیسم غیریهودیان به گرگ

اند. نژاد سامی بوده

بـوده اسـت.   » سـامی ضد«ن، جنبش صهیونیسم بیش از همـه  بدین ترتیب، در بین تمام دشمنان سامی در جها

بیند که مقاومت در برابر آن ضروري باشـد، بلکـه او از ایـن نـوع شـر      ستیزي هیچ شري نمیل نیز در سامیسهرت

داند که خداوند از آسمان براي یهودیـان  اي میرا هدیهاقوام سامی. هرتسل تضادهاي درونی درکنداستقبال می

در روسیه به دنیا آمد.1821از رهبران جنبش صهیونیسم که در سال -1



هـایی دانسـت کـه در تفکـر     . شاید بتوان اندیشه گتویی درباره امنیت و قـدرت را براسـاس ذهنیـت   فرستاده است

هرتسل شکل گرفته است. افرادي همانند

بنیادین دارند. با یکدیگر تضاد شوند. هریک از دو بخشاقوام سامی به دو بخش عرب و یهودي تقسیم می

هاي شوونیستی است را نیز مورد مالحظه قـرار داد.  توان تضادهاي سامی ـ ایرانی که داراي نشانه عالوه بر آن می

توان در قالب تضادهاي سـامی ـ آریـایی تحلیـل نمـود.      درك تضادهاي مشترك اعراب و اسرائیل با ایران را می

: 1382(قاسـمی،  هـاي متنـوعی مـنعکس گردیـده اسـت     گونههاي مختلف تاریخی بهچنین تضادهایی در دوران

121(  .

شـود. در برخـی   در برخی از مقاطع زمانی تضادهاي سامی ـ سامی در چارچوب عرب ـ یهودي مشاهده می  

هایی از تضاد سامی ـ ایرانی را مالحظه نمود. چنین تضـادهایی مـانع از    توان جلوههاي تاریخی میدیگر از دوران

هـاي یـاد شـده بخشـی از     شـود. هریـک از شـاخص   شناسی امنیت در اسرائیل نمیشه گتویی در هستیتثبیت اندی

اي است. در اندیشه گتویی، هیچ گونه اعتمادي نسبت بـه  واقعیت مربوط به تضاد و همکاري بین بازیگران منطقه

شوند.محیط پیرامونی وجود ندارد. تمامی بازیگران نماد تهدید محسوب می

هـایی را  توان در ادراك اسرائیل از تهدید و دشمن پایان ناپذیر دانست. تبیین چنین رهیافـت ا میعلت آن ر

توان عامل موثري در گسترش همبستگی در فضاي امنیت اجتماعی اسرائیل دانست. نخبگان اسرائیلی بـر ایـن   می

-جاد اتحاد بین عمـوم مـردم مـی   دشمنی، ظلم و ستم و تحت فشار قرار دادن افراد باعث ایاعتقادند که هر گونه 



در مورد ضدیت با سامی شاید عنایت خداوند شامل حال ما شده است. زیرا ما را «گوید: شود. او در این باره می

ها برهانیم و تحت فشار با یکدیگر متحد شویم و به علت همین اتحاد از آزادگـان  دارد تا خود را از سختیمیوا

).42: 1388(قاسمی، »هستیم

. خشونت و دولت پادگانی در ساختار راهبردي اسرائیل 6

سازي براي گسـترش حـوزة قـدرت در محـیط بحرانـی محسـوب       دولت پادگانی نشانۀ سازوکارهاي امنیت

جـذب سـاخت   هـاي اجتمـاعی  شود. ویژگی اصلی دولت پادگانی آن است که بخش قابل تـوجهی از گـروه  می

توان در زمرة عواملی هاي اجتماعی را می. پیوند مقررات دولتی با انگارهشوندقدرت نظامی و نهادهاي امنیتی می

تنهـا در ادبیـات سیاسـی، بلکـه     اي نهدهد. چنین انگارهموجودیت و تداوم دولت پادگانی هویت میدانست که به

یط سیاسی و کننده با نیروهاي اجتماعی متمایزشده در محهاي گسترش نهادهاي مقابلهعنوان بخشی از ضرورتبه

هاي راهبردي و ایدئولوژیک است.تحقق چنین اهدافی نیازمند اندیشهامنیتی تلقی خواهد شد.

توان زیربناي امنیت فراگیر در محیط جغرافیایی دانست که اسـرائیل در آن شـکل   هاي هرتسل را میاندیشه

-ر ادراك تهدید آمیز از محیط میهاي پراکنده در فضاي مبتنی بگرفته است. اندیشه گتویی عامل وحدت گروه

کوشد افکار عمومی یهودیان را قانع کند که ایـن ظلـم و سـتم ابـدي اسـت و تـا       با این سخنان میهرتسلگردد. 

زمانی که یهودیان وجود دارند، این ظلم و ستم نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین، یهودیان بایـد در کنـار یکـدیگر    



توانند بـا داشـتن دولتـی قـوي و     نی ملی براي خود فراهم کنند. در این صورت میباشند، با هم متحد شوند و وط

توانا با این دشمنی مقابله کنند.

بـه وجـود   » سـرزمین موعـود  «را در بین یهودیان بـراي مهـاجرت بـه    » دافعهقدرت«با چنین توجیهی هرتسل

جود آورد که خود را از دست یهودیان فقیـر  هاي شوونیست اروپایی نیز این انگیزه را به وآورد. او در بین دولت

جنبش صهیونیسم براي حرکت رو بـه  «گوید: برهانند و آنان را به فلسطین بفرستند. او در توضیح این موضوع می

ستیزان قدرت دافعه الزم را براي این کار از خـود بـروز خواهنـد داد.    ي به تالش زیاد ندارد، زیرا سامیجلو نیاز

ین است که مانند گذشته عمل کنند تا تمایل به مهاجرت یهودیان در آنجا کـه وجـود نداشـت بـه     تنها کار آنان ا

»وجود آید و در آنجا که وجود داشت، تقویت شود.

در اعتقاد به یهودیت خالص، سوپرمن و دولت جهانی یهود کمتر از پیشینیان خـود نبـود بلکـه    1ژابوتینسکی

فیلسـوف خشـونت و تروریسـم در جنـبش     «، تـا جـایی کـه بـه او لقـب      تـر از آنـان بـود   تر و سنگدلحتی وحشی

اند. ژابوتینسکی داراي رویکرد ماکیاولی بوده و گسترش قـدرت صهیونیسـم را صـرفاً از طریـق     داده» صهیونیسم

امکـان  «هاي راهبردي اسرائیل را این گونه بیـان کـرده اسـت:    داند. نامبرده ضرورتپذیر میامنیت گتویی امکان

در اودساي روسیه تزاري متولد شد. پس از تحصیل حقـوق در اروپـا بـه روسـیه     1880زیو (والدیمیر) ژابوتینسکی از رهبران صهیونیستی، در سال -١
گـرا (بـه ویـژه جنـاح     را تاسیس کرد. او پدر معنوي یهودیان راست» اي صهیونیسماحی«سازمان 1925بازگشت و به جنبش صهیونیسم پیوست. در سال 

در نیویـورك  1940شد، بازوي نظامی او بـود. ژابوتینسـکی در سـال    هاها بر ضد فلسطینیترین جنایتلیکود) است. گروه ارگون نیز که مرتکب فجیع
دند.به فلسطین اشغالی انتقال دا1964درگذشت و جسدش را در سال 



هـاي  هاي قدرتمندي در میان باشـد. هـر جـا سـالح    د قوانین درستی وجود داشته باشد، مگر زمانی که سالحندار

»قدرتمندي باشد، قوانین درستی هم وجود خواهد داشت.

بین یهودیـان و اعـراب بـه    1920ژابوتینسکی در راستاي تحقق افکارش و به دنبال برخوردهایی که در سال 

یک نیروي دفـاعی در قـدس اقـدام کـرد. او همچنـین در جنـگ جهـانی اول سـپاهی         وجود آمد، به سازماندهی

یهودي وابسته به ارتش انگلستان ایجاد کرد و بر آن نظارت داشت. به اعتقاد ژابوتینسکی، دوره اخالقیات حقوق 

جدیـدي  پذیر نیست. آنچه اکنون جریـان دارد عصـر   هاي فردي به سر رسیده و بازگشت آن امکانبشر و آزادي

پویـایی  تأکیـد دارد کـه   بر این موضوع . هرتسل همانند ژابوتینسکیاست که بر قدرت و سختگیري متکی است

,Drake)سرزندگی و شادابی جسمی محقق خواهد شدهاي آن از جمله قدرت و نشانهعهد جدید تنها در سایه 

1998: 35).

بـا عنـوان دولـت یهـود یکـی از      هرتسـل ئودور کتاب تعالوه بر رویکردهاي ارائه شده توسط ژابوتینسکی، 

رو کـه  این کتـاب در پاسـخ بـه فلسـفه برخـی متفکـران میانـه       . مهمترین دالیل توجه صهیونیسم به خشونت است

تنظـیم شـده اسـت. در ایـن کتـاب      و مخـالف شـیوه صهیونیسـتها هسـتند،     بـوده  خواستار کنار گذاشتن خشونت 

امنیت به عنوان زیربناي بقاء سیاسی براي اسـرائیل مـورد تأکیـد قـرار     موضوعاتی همانند قدرت، ثروت، اعتبار و

گیرد.می



انسـان هـر   : «هرتسل در بیان ضرورت کاربرد قدرت در فرآیند امنیت سازي بر این موضوع تأکید دارد کـه  

-اسـت کـه مـی   تواند به تنهایی ملتی را از سرزمین خود بیرون کند. تنها اندیشه چه ثروتمند و قدرتمند باشد نمی

در جـاي دیگـري از کتـاب آمـده     » تواند این کار را انجام دهد و به طور قطع، اندیشه دولـت چنـین تـوانی دارد.   

هاي سـامی سـتیز هـم    توانیم به آنان اعتماد کنیم. اولین دولتسامی ستیزان بهترین دوستانی هستند که می«است: 

استار حمل سالح در برابر دریاي مشکالتی است که تـالش  . این نماد برجسته صهیونیسم خوپیمان ما خواهند بود

»تـوان بـه آن پایـان داد.   شود و بـا برخـورد بـا ایـن مشـکالت مـی      براي ایجاد دولت باعث به وجود آمدن آن می

).243: 1383(المسیري، 

جـه  پیش بینی کرده بود که پروژه اسکان یهودیان با مخالفـت سرسـختانه اعـراب فلسـطینی موا    ژابوتینسکی 

بنابراین، ضروري بود پیروان خود را به سمت خشونت رهنمون شود. بـه همـین دلیـل، سـناریویی بـا      .خواهد شد

فـرض کنـیم مـا را    «گوید: وضع کرد که در آن اوضاع احتمالی فلسطین مشخص شده است. او می» طرح«عنوان 

کنـیم و  15هاي قـرن  مانند اروپاییمجبور کنند به علت وجود حیوانات وحشی، سرزمینی را ترك کنیم. ما نباید

اي برداریم و به تنهایی در جست وجوي خرسها باشیم. مـا بایـد یـک گـروه بـزرگ صـید تشـکیل        هر کدام نیزه

.)245: 1383(المسیري، »هاي مرگبار را به وسط آنها پرتاب کنیمدهیم، سپس تمام حیوانات را جمع و بمب

ونت و از ضرورت به کارگیري خشونت در راه رسیدن به هـدف  در مورد خشهرتسلاین سناریو از نگرش 

بینـد و  دارد که جامعه فلسطین را چیزي جـز حیوانـات وحشـی نمـی    اي پرده برمیو همچنین از اعتقاد نژادپرستانه



هاي نظامی تروریستی صهیونیستی وظیفه یهودیان است که کشور را از وجود آنان تخلیه کنند. در عمل هم گروه

هـایی از  هاي یاد شـده نشـانه  در هریک از محیطیاسین و سایر روستاهاي فلسطین این گونه اقدام کردند.در دیر

هاي رقیب از طریق اعمال خشونت تصاعد یابنده وجود داشته است. تهدید راهبردي براي گروه

ز تضـاد امنیتـی در محـیط    هایی اتوان نشانهگردد، بلکه میخشونت نه تنها منجر به مقابله فراگیر با تهدید می

پیرامونی را نیز انعکاس چنین ادراکی دانست. خشونت عامل الحاق اعضاي گـروه بـه یکـدیگر در برابـر تهدیـد      

دهنـد تـا در فراینـدهاي    شود. به همین دلیل است که برخی از کارگزاران امنیتی اسـرائیل تـرجیح مـی   بیرونی می

اي براي مدتی عامل تثبیـت ادراك امنیتـی   ده نمایند. چنین گزینهرقابت سیاسی در منطقه از گزینه خشونت استفا

. (Waver, 1998: 10)شوددر برابر نیروي تهدیدکننده محسوب می

دانست، علیه هر کس که با طـرح او همـراه   خشونت را ابزاري براي رسیدن به هدف میهرتسلاز آنجا که 

کاربرد خشونت بـراي همبسـتگی اعضـاي گـروه تاکیـد      تکرد. نامبرده بر ضرورواکنشی اتخاذ میموضع ،نبود

2012تواند خشونت را بازتولیـد نمایـد. بـه همـین دلیـل اسـت کـه در اواخـر جـوالي          داشت. دولت پادگانی می

هاي نظامی ایفاي نقـش  کنیست قانونی را وضع نمود که به موجب آن حتی روحانیون یهودي نیز باید در سازمان

نمایند. 

رگیري و تئوریزه نمودن چنین رویکردي آن است که کاربرد خشونت در اندیشه صهیونیستی هدف از به کا

ماهیت ایدئولوژیک پیدا کند. در شرایط موجود بسیاري از روحانیون یهودي مخالف رویکرد دولـت محـور در   



واژگـانی را  هاي برگزیده با اعمال خشونت،اسرائیل هستند. هرتسل در بیان ضرورت همراهی شهروندان و گروه

گیرد که با ادبیات الهی مشابهت دارد. وي خطاب به مخاطبین یهودي خـود دربـاره ضـرورت کـاربرد     به کار می

خوشا به حال یهودیانی کـه بـا مـا خواهنـد آمـد و واي بـر       «دارد که: خشونت علیه نیروهاي تهدیدکننده بیان می

-در جـاي دیگـر مـی   » هاي ویرانگر قـرار گیرنـد!  لبحث و جدتأثیردهند تحت کسانی که به خودشان اجازه می

).69-73: 1383(المسیري، »ابین باشیدنتوانید بیشما یا دوست من هستید یا دشمن من؛ نمی«گوید: 

بدین ترتیب، از یهودیان خواسته شد به کارهاي خود سامان دهند و به فلسطین بیاینـد؛ زیـرا موفقیـت طـرح     

را تقویـت و مراحـل مختلـف    کـاربرد خشـونت در شـرایط تهدیـد     که بتواند نیازمند نیروي انسانی استهرتسل

ها به قدرتی تبدیل شود کـه دسـت کـم در داخـل فلسـطین طـرف       هاي او را اجرا کند، به نحوي که برنامهبرنامه

ان م تا همچون سرباز باشـند. آنـ  یسال باید جوانان را آموزش ده20در طول «گوید: میهرتسل مقابل را بترساند. 

اي و قدرتمند خواهند بود. به آنان خواهم آموخت که آزاد و قوي باشند و به هنگـام نیـاز داوطلـب    ارتشی حرفه

).48: 1388(المسیري، »خدمت شوند

هاي اندیشه دولت پادگانی را کاربرد خشونت دانست. اندیشه هرتسل ضرورت دولت شاید بتوان زیرساخت

یهـودي  روبرخـی از فالسـفه میانـه   وي بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه      سازد. ذیر میپادگانی در اسرائیل را اجتناب ناپ

هـاي  گیري کنند، زیرا معتقدند که این دعوت خارج از آموزهموضعاعمال قدرت اند در برابر دعوت به کوشیده



ه یکی از خیل عظیم افرادي بود که بـه ضـرورت بازگشـت یهودیـان بـ     1»آحاد هاعام«دیانت حقیقی یهود است. 

مرکـزي بـراي اشـاعه روح یهودیـت     «بـه  موعود در اندیشـه هرتسـل   تا از این طریق سرزمین ه فلسطین معتقد بود

). 16: 1389(باراك، » تبدیل شود» بزرگوار

ه یهودیان در فلسطین به شدت ناخشنود بـود برخی از رفتار دهد که نامبرده برخی از ادبیات هرتسل نشان می

خواهـد کـه در کـاربرد قـدرت هـیچ گونـه       دهد و از آنـان مـی  ا مورد خطاب قرار میاست. به همین دلیل آنان ر

کنند؟ آنـان  برادران مهاجر ما در فلسطین چه کار می: «باشد. وي در این ارتباط تاکید دارد که تاخیري جایز نمی

ه هیچ سرپرستی براي آن اند کاند، اما ناگهان خود را در مرکز آزادي دیدهبوده2»دیاسپورا«بردگانی در سرزمین 

اي که به وجود ندارد. این تغییر ناگهانی تمایل به استبداد را در بین آنان به وجود آورده است؛ درست مانند برده

رسد. آقایی و بزرگی می

شناسی ند سایر افرادي که بر ضرورت هستیبراساس گسترش اندیشه کاربرد خشونت است که هرتسل همان

بـا خصـومت و   بایـد  آنـان  کننـد کـه   هـاي نظـامی و شـبه نظـامی توصـیه مـی      دارند، بـه گـروه  امنیت گتویی باور 

اي آثار راهبردي خود را در محیط جغرافیایی خاورمیانه به جـا  . چنین اندیشهدنکنگري با اعراب برخورد وحشی

ه بـ نظـامی هـاي گذاشته است. توصیه افرادي همانند هرتسل در کاربرد خشونت سبب گردیده اسـت کـه گـروه   

در اوکراین به دنیا آمد.1856پردازان صهیونیسم است که در سال ترین نظریهی گینزبرگ) از برجستهآحادهاعام (اشیر تسف-1
اند.در امریکا ـ ساکن شدهارود که از اسرائیل خارج و در جاي دیگري ـ اکثراصطالح دیاسپورا در مورد یهودیانی به کار می-2



شته و به این ترتیب زمینه ایجاد ارعاب در تفکر گذارا زیر پا شکلی نادرست و غیرمعقول حقوق سایر شهروندان

.(Schiff, 1999: 35)امنیتی اسرائیل را به وجود آورند

کننـده امنیـت گتـویی در    امنیتـی هرتسـل کـه نمـاد سـازماندهی     کاربرد خشونت و ایجاد ارعاب در اندیشـه 

-هاي نظامی و امنیتی به جا گذاشته است. گـروه شود، آثار خود را در قتل عامالمقدس محسوب میین بیتمسرز

باشـند، بایـد از اعتمـاد بـه نفـس الزم بـراي سـرکوب        هاي نظامی که درصدد مقابله با شهروندان غیریهودي مـی 

به امنیت فراگیـر در اسـرائیل شـود،    گونه خشونتی که منجربدون حقانیت و اعتماد به نفس هیچبرخوردار باشند. 

وجود نخواهد داشت. 

هاي خشونت فراگیرتري را در ساختار سیاسی، نظامی و امنیتـی  تواند زمینههرگونه حقانیت ایدئولوژیک می

هاي دولت پادگـانی را شـکل داده اسـت. در فضـاي دولـت      هایی زیرساختوجود آورد. چنین انگارهاسرائیل به

عنوان بخشی از ساختار قدرت به سازوکارهاي نظامی براي مقابله کند تا بهند اسرائیل تالش میپادگانی هر شهرو

با تهدیدات مبادرت نماید. مقابله با تهدید نیازمند ایدئولوژي، سازمان و نهادهـایی اسـت کـه دولـت پادگـانی را      

دهد.قوام می
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ویژه دبسـتان نقـش   پردازان نوسازي جدید بر این اعتقادند که مراکز آموزشی بهقابل توجهی از نظریهبخش 

اي در سـاختار  پذیري سیاسی، اجتمـاعی، فرهنگـی و امنیتـی دارد. چنـین انگـاره     اي در فرآیند جامعهکنندهتعیین

ده و دبستان محورهاي اصلی مسـئولیت  گیرد. در اسرائیل، خانواآموزشی بسیاري از کشورها مورد توجه قرار می

آموزان مدارس توان در ادبیات سیاسی دانشهاي خودي و دیگري را میدار هستند. نشانهانتقال فرهنگ را عهده

عنوان بخش تکمیلی نظریۀ قوم برتر و گروه برگزیدة خداوندي توان بهاسرائیلی مشاهده کرد. چنین ادبیاتی را می

هـاي تلمـودي تبیـین و    هاي قدرت و تهدید براسـاس آمـوزه  اسی اسرائیل دانست. اندیشهدر ادبیات و فرهنگ سی

شود. آموزش داده می

عنوان زیربناي اندیشۀ سیاسـی شـهروندان اسـرائیل    آموزي بهیافته در فضاي دانشهاي انتقالمفاهیم و انگاره

به لطـف  اي نهادسازي امنیتی دانست. توان انعکاس چنین وضعیتی در فضشود. دولت پادگانی را میمحسوب می

-هاي حاکم این ایدئولوژي توانستههاي آموزشی و سایر دستگاهسازگاري ایدئولوژیک کودکان اسرائیلی، نظام

اند نسلی به وجود آورند که درونشان پر از خودخواهی، تعصب قومی و افتخار به نژاد برگزیده اسـت. همچنـین   

. )56: 1381(جریس و خلیفه، بر ضد اعراب به وجود آمده استصب در درون این نسل نوعی تب تع

سالگی براي فعالیت نظـامی بـا هـدف اشـغال     7من از «گوید: نگار اسرائیلی] مییشعیاهو بن بورات [روزنامه

کردیم کـه  تربیت شدم و پرورش یافتم. ما در اتریش با این احساس زندگی میبه عنوان سرزمین موعود فلسطین 



توجهی به شهروندان عرب را به من آموزش شود. آنها بیاهد آمد که فلسطین با قدرت بازو اشغال میروزي خو

توجـه بـه چنـین رویکـردي     بـا »دادند و مرا بـا ایـن اعتقـاد پـرورش دادنـد کـه سـرزمین اسـرائیل بـراي ماسـت.          

-ها استفاده میابله با سایر گروهکنندگان اندیشه گتویی در تفکر امنیتی اسرائیل از هر ابزاري براي مقسازماندهی

شود. نیستی محسوب میکردند. در چنین رویکردي، خشونت بخشی از آموزش در تفکر شوو

اي صهیونیسـتی و مبتنـی بـر تجـاوز، خشـونت و      شود که تربیـت در اسـرائیل شـیوه   بدین ترتیب مشخص می

سـانی و مـدنی اسـت. بـه نظـر وکیلـی بـه نـام         ریزي براي توسعه طلبی و منع دیگران از رسیدن به حقـوق ان برنامه

ورزي نسـبت بـه   هادینـه کـردن احساسـات قـومی و کینـه     روي آموزش جنگ، ن«سیاست اسرائیل » ویلیتسا النفر«

اکثر یهودیان اسرائیل با کینـه و  «تا طبق گفته پروفسور شاحاك، » آموزان متمرکز شده استاعراب در بین دانش

).2: 1378(علیخانی، »دتحقیر به فلسطینیان نگاه کنن

هـاي شوونیسـتی داراي رویکـرد    شود. تمامی گروهبخشی از اندیشه سیاسی شوونیستی محسوب میحقانیت

مـذهبی  عقیده به هاي مبتنی بر حقانیت دانست.را باید بازتولید اندیشهجنبش صهیونیسممبتنی بر حقانیت هستند. 

بـه  ء سیاسی پیدا نماید که اندیشـه دینـی و راهبـرد امنیتـی خـود را      تواند بقاصرفا در شرایطی مییهود دتبیل قوم 

زش تفکـري را بـه وجـود    پـردا توان زمینه تبیین نماید. بر اساس چنین رویکردي می» نظریه سیاسی«صورت یک 

. باشدمی» وعده الهی«مبتنی بر » حق تاریخی«که خواهان یک آورد



ت که نظریه سیاسی صهیونیسم بر آن تاکید کـرده و مبلغـین   اي گشبه همین دلیل دین یهود، اساس و قاعده

و » وعده الهی«بهره جستند و آن را مدرکی از براي مطالبه » قومیت یهود«صهیونیسم نیز از آن در سر دادن نداي 

و حق بازگشت به آن سرزمین را براي برپائی دولت جدید و معبد سوم در هسند مالکیت سرزمین فلسطین خواند

توانـد بخشـی از ضـرورت کـاربرد اندیشـه دینـی در نـزد        هایی میهریک از چنین آموزهم، جایز دانستند. اورشلی

).72: 1385(عبداهللا، باشدهاي شوونیستی میهایی باشد که در صدد تثبیت اندیشهگروه

داد، صهیونیسم چنین پنداشت که چون دین یهود در طی قرون متمادي، ملت را از تبـاهی و نـابودي نجـات   

تواند آنها را در سرزمین موعود گرد هم آورده و پیوند محکمـی را میـان میـراث گذشـته،     در حال حاضر نیز می

وقایع حال و آرزوهاي آینده، ایجاد نماید. از آن گذشته صهیونیسم به میزانی که تورات در مورد اراضی فلسطین 

، هر سرزمینی را که پاي ارتـش اسـرائیل بـه آن    مشخص کرده است، بسنده نکرده و بدون هیچ قید و محدودیتی

-شمارد و آن را وصیت پروردگار و وعده الهی او به امت برگزیده خویش مـی رسیده است، بر خویش مباح می

داند.
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راهبردي صهیونیسم دانست کـه بـه   عنوان بخشی از اندیشۀ سیاسی و الگوي کنشتوان بهتمایزگرایی را می

کننـد،  هاي اجتماعی که در فضاي تمایزگرایی ایفـاي نقـش مـی   حوزة ساختاري اسرائیل انتقال یافته است. گروه



دهند که از قابلیت الزم براي اثربخشی محیطی برخـوردار  هایی شکل میتالش خود را در قالب نهادها و سازمان

تـوان انعکـاس   عنوان نیروي نظامی ذخیـره در قالـب دولـت پادگـانی را مـی     بهیابی شهروندان اسرائیلشود. نقش

شناسی امنیتی اسرائیل دانست.تمایزگرایی آرمانی در هستی

هـاي  است. معنی انتخاب و گـزینش در عبـارت  » هاعم هنفحار«اصطالح قوم برگزیده ترجمه عبارت عبري 

قـوم  «یا » قوم میراث«به معنی » عم نیحال«یا » عم سیجوال«و » يتو ما را برگزید«به معنی » أتابحرتانو«دیگري مثل 

اي بنیادین در نظام مذهبی یهود گویاي الیـه  اند مقولهوجود دارد. اعتقاد یهود به اینکه آنها قومی برگزیده» گنج

ملـت  «شود. افسانهحلولی در ساختار و ترکیب چند الیه یهودیت است. مثلث حلولی شامل خدا، زمین و قوم می

دعوتی آشکار براي به بردگی گرفتن ملتها و تحقیر آنان است، زیرا هر گونه تمایز یا انتخابی به مثابـه  1»برگزیده

براي کسانی که خداوند آنان را ملتـی برگزیـده قـرار داده،    «تحمیل حاکمیت و سروري [خود] بر دیگران است. 

.(Peres, 1971: 1046)»هر چیزي مباح است

ن نگرشی، خداوند در زمین حلول کرد تا زمین مقدس گردد و مرکز هستی شود. روح خداوند براساس چنی

ها جزء صـفات خداونـد اسـت).    در قوم یهود حلول کرد تا قوم برگزیده و مقدس و ازلی گردد (که این ویژگی

(قـوم  » عم نیتسـح «م (قوم ازلی) و ه» عم عوالم«(قوم مقدس) و » عم قادوش«هاي بدین سبب از اقوام یهود با نام

1. Chosen People



شما منحصرا به خداوند، خدایتان تعلق دارید و «ابدي) یاد شده است. در سفر تثنیه در این باره چنین آمده است: 

» هاي روي زمین برگزیده است تا قوم خاص او باشید.او شما را از میان قوم

هاي دیگر ستم که شما را از قوممن خداوند، خداي شما ه«همین تفکر در سفر الریان نیز تکرار شده است: 

هـاي دیگـر   باشم. من شما را از قومام... براي من مقدس باشید؛ زیرا من که خداوند هستم مقدس میمتمایز کرده

خداونـد اسـت در نمازهـایش از خـدا     انسـان یهـودي بـراي آنکـه برگزیـده     »ام تـا از آن مـن باشـید.   جدا ساخته

بایـد در ادبیـات   ،شـود از نمازگزاران براي خواندن تورات انتخـاب مـی  کند. هنگامی که یکیگذاري میسپاس

خود، خداي را سپاس گذارد که این قوم را از میان دیگر قومها برگزید و تورات را نشانه ایـن برگزیـدگی قـرار    

داد. 

ات اند که همـه آنهـا در نهایـت بیـانگر درجـ     یهودیان تفسیرهاي متعددي براي برگزیده بودن خویش نوشته

گردد و بـه همـین سـبب    گرایی بیشتر شود، قداست این قوم نیز افزون میمختلف حلول است؛ زیرا هر چه حلول

سـازي  هاي مربـوط بـه منازعـه و غیریـت    یشهناسیونالیسم یکی از اندیابد.اش فزونی میجداشدگی و برگزیدگی

باشیم. ناسیونالیسـم  ناسیونالیستی میهاي شاهد شکل گیري و گسترش اندیشه19و 18شود. در قرن محسوب می

هاي یهـودي نـه تنهـا نسـبت بـه موضـوع منـافع ملـی و         را باید ادامه شکل گیري دولت ملی دانست. ناسیونالیست

هاي الزم براي شـکل  اند تا زمینهتالش نموده19و 18اي در قرن ایدئولوژیک تاکید دارند، بلکه چنین مجموعه

. )214: 1383(المسیري، نمایندگیري دولت یهودي را ایجاد 



گیري دولت یهود را به وجود آورد. هاي مربوط به شکلیهودي زیرساختبه این ترتیب اندیشه ناسیونالیسم

است. فرض اولیه ناسیونالیسم یهودي این است کـه  » صهیونیسم«عبارتی مترادف با اصطالح » گرایی یهوديملی«

از آن جهت کـه ماننـد   دهند. بنابراین، نظام دینی یهودي، ت یهود را تشکیل یهودیان باید دولت فراگیر ملی یا مل

گراي بسیار نیرومند و کامال مرتبط با ساختار حلـولی دارد.  الیه است، در خود یک جریان ملییک ترکیب چند

ه از رابطـه  داننـد کـ  مـی » اسـرائیل بنـی «ک هویت دینی یکپارچه به نـام  زیرا در این نظام دینی، یهودیان خود را ی

توانند هویت خود را در چارچوب سازماندهی دولـت ملـی حفـظ و    خاصی با خدایشان برخوردارند. بنابراین می

گسترش دهند. 

کرد، در آن شـرایط امکـان ایجـاد تعـادل بـین      گسترش پیدا نمی19اگر اندیشه ناسیونالیسم یهودي در قرن 

شد. تشکیل دولت یهودي در فلسطین را باید بر اسـاس  جاد نمیهاي دینی، سیاسی و بین المللی قوم یهود ایحوزه

اي تـدریجی بـا   هایی مورد توجه قرار داد که ناسیونالیسم یهود را شـکل داده و بـه گونـه   هاي امنیتی گروهاندیشه

-ادبیات دینی آن را تزیین نمودند. براساس چنین رویکردي اعتقادات جدیدي شکل گرفت. اعتقاداتی که زمینه

سازد. ناپذیر میافیاي سرزمینی را توجیه و اجتنابگیري قدرت راهبردي در قالب جغرشکلهاي

اعتقادات جدید مبتنی بر حمایت خداوند از اندیشه تشکیل دولتی است کـه ملـت برگزیـده را در آن جـاي     

کنـد.  دهد. به این ترتیب، اندیشه جدیدي شکل گرفت که خـدا در سـاختار سیاسـی دیـن محـور حلـول مـی       می

هاي اعتقادي و راهبردي خود را چاشنی دولـت جدیـد   اي تدریجی توانستند قالبهاي یهود به گونهناسیونالیست



کننـده قـوم یهـود و    بخشد. چنین دولتی باید هدایتمینمایند. دولتی که خداوند سطح باالیی از قداست را بدان

طلبـی اسـرائیل نمـادي از    ر گونه مخالفت با توسـعه شی هکننده با دشمنان خداوند باشد. بر اساس چنین نگرمقابله

. (Grand, 1985: 81)شودتهدید شیطانی تلقی می

توانـد رهبـري و راهنمـایی تـاریخ ملـی، مقـدس و منحصـر بـه         دولت جدید در اندیشه ناسیونالیسم یهود می

تـوان زیربنـاي تفکـر    اي را مـی هگیرد.  چنین اندیشـ شود، بر عهده فردشان را که از خروج آنان از مصر آغاز می

-هاي یهود براین اعتقاد بودند که دولت جدیـد مـی  هستی شناسی امنیت گتویی در اسرائیل دانست. ناسیونالیست

هاي الزم براي گسترش جدال راهبردي و ایدئولوژیک با دشمنان آنان را فراهم آورد. اندیشه دولـت  تواند زمینه

تحقـق چنـین اهـدافی نیازمنـد     . هـاي اعتقـادي نیـز بـوده اسـت     ي مبتنی بر قالبملی در رویکرد ناسیونالیسم یهود

هایی از کنش اجتماعی و نهادي در هاي آرمانی است که مبتنی بر تمایزگرایی بوده و از سوي دیگر با نشانهقالب

یابد.قالب گسترش فضاي دولت پادگانی پیوند می



نتیجه

شـود.  هـاي ایـدئولوژیک و فرهنـگ سیاسـی حاصـل نمـی      ون توجه به آموزهگیري دولت پادگانی بدشکل

هاي الزم براي حداکثرسازي نقـش ایـدئولوژي   نهادهاي اجتماعی همانند خانواده و مدارس وظیفه دارند تا زمینه

راف اندیشه و نظام معرفتی جامعه یهودي در طول تاریخ به ویژه پس از انحوجود آورند. در ساختار سیاسی را به

ها و تعالیم اولیه در حالتی جداگانه و منطبق بر یک فرایند شبه سایر در گتوها شکل گرفت. از آموزه

دهد. به شکل میرفتاري پیروانلگوارفتار خود را در ذهنیت و ،شناسی یهوديانسان یهودي مبتنی بر هستی

کـنش راهبـردي در سیاسـت    ایـدئولوژي نمـاد  آید.وجود میشدن رفتار سیاسی بهاین ترتیب، زمینۀ ایدئولوژیزه

رغـم  پیچیدگی عقیـده و نظـام معرفتـی یهـود پراکنـدگی آن درجهـان علـی       شود.اي اسرائیل محسوب میمنطقه

وجهی را ساخته است. اگر و معارف و مناسب خود، شخصیتی چندتعصب در پاسداشت فرهنگ و آداب و سنن 

وامانده از تمدن و میراث بشري همچنان یکسان است. چه سازه اصلی و شخصیت پایه یهودي دگرستیز،

هـاي قـوم برگزیـده در تفکـر     کند. اولـین گـام تبیـین نشـانه    تشدید میرا تفکر گتویی اندیشه امنیتی اسرائیل 

هاي الزم براي حقانیـت اسـتراتژیک اسـرائیل را ایجـاد     زمینه» قوم برگزیده«سیاسی و امنیتی اسرائیل است. تفکر 

خورد و ایدئولوژي بازتولید کننده امنیت در شرایط آنارشـی خواهـد بـود.    نیت به ایدئولوژي پیوند میکند. اممی

شناسی آن نیاز به کاوش در خور دارد، لیکن با شناسی یهود و انساناگر چه بسط و تفسیر و تجربه و تحلیل هستی

ت. نگاه به تحوالت ساختاري و معنایی ساحت جامعه یهودي را فراگرفته اس



ارتدکسی هاي سیاسی اسرائیل را شکل دهد. هاي الزم براي تحقق آرمانتواند زیرساختدولت پادگانی می

بـه طـور   دهد مقاومت جدي و جدال ابزارگرایان حتمـی اسـت و سـاحت اسـرائیل     شدن رفتار اسرائیلی نشان می

هـاي الزم  هیونیسـم زیرسـاخت  . دیگري در اندیشـۀ سیاسـی ص  استدیگريستیز با جدي در درون خود به دنبال

اي گاه وقفـه آورد. به همین دلیل است که اسرائیل هیچوجود میبراي مقابله مؤثر با تهدید در حال گسترش را به

گري نخواهد داشت.در فضاي نظامی

از فراینـد مـدیریت دانـش   ، درك الگوي تجربی به عنوان شناخت آئین متجاوزاسرائیل امنیتی شناسی هستی

شود. مبانی ایدئولوژیک، آموزش و خانواده محسوب میهاي پدافند داخلی و کنترل جمعیتدر آموزهرديراهب

سـازد. هـر یـک از    هاي درك آرمانی و ایدئولوژیک شهروندان دربارة امنیت، تهدیـد و بقـا را فـراهم مـی    زمینه

هـایی را  ود. تحقـق چنـین انگـاره   شناسی امنیتی و راهبردي اسـرائیل خواهـد بـ   هاي یادشده بخشی از هستیمؤلفه

توان شناسی امنیتی اسرائیل را میهاي اصلی هستیعنوان زیربناي امنیت راهبردي اسرائیل دانست. نشانهتوان بهمی

به شرح ذیل بیان داشت:

هاي ایدئولوژیک، براي تثبیت و تداوم گروهشناسی امنیتی اسرائیل است.سازي بخشی از هستیایدئوژیک

هـایی براسـاس ایجـاد    سازي چنین حلقـه نمایند. غیریتسازي مبادرت میبه غیریتگی درونی خودهمبست

باشد. المللی میاي و بیني خودي با دشمنان منطقههاتمایل بین گروه



شناسی امنیتی و مبانی ایدئولوژیک اسرائیل براي مقابله بـا تهدیـدات   هاي تلمودي زیرساخت هستیاندیشه

سازي اسرائیل در برخورد با اعراب و سـایر کشـورهاي منطقـه انجـام     ان غیریتآنچه به عنوشود.تلقی می

یـارویی  هاي یهودي دانست. فرایندي کـه زمینـه رو  توان انعکاس ادبیات تلمودي در اندیشهگیرد را میمی

ناپذیر ساخته است. نظامی و امنیتی را اجتناب

پذیر است که در شرایطی امکاناهداف راهبردي صرفاًگیري و گسترش دولت پادگانی براي تحققشکل

گـرا  هاي راستگروهوجود آورد. در این فرآیند، هاي الزم براي مقابله با تهدیدات امنیتی را بهزیرساخت

سازي منجر به افزایش همبستگی درونـی  سازي را گسترش دهند. غیریتغیریتدر اسرائیل تالش دارند تا 

شود. یهودیان می

هـاي  اي زمینـه سازي تهدیدات بخشی از راهبرد امنیتی و دفاعی اسرائیل بوده اسـت. چنـین انگـاره   رجستهب

سازي ابزاري و راهبردي با هدف حداکثرسازي مزیـت نسـبی در مقابلـه بـا تهدیـدات را      الزم براي قدرت

-نمایند که زمینهمیتناد به ادبیاتی اسسازد. بسیاري از رهبران احزاب و نهادهاي حکومتی عموماً فراهم می

. هاي الزم براي افزایش احساس تهدید را به وجود آورد

    هرگـاه  سـازد. هرگونه احساس تهدید در ساختار اجتماعی، زمینۀ الزم براي بسـیج سـازمانی را فـراهم مـی

به وجود ايهاي جدال منطقهسازد، زمینههایی همانند تهدیدات را تبیین و برجسته میجامعه اسرائیل مولفه

هـاي  توان عامل اصلی توجیه جنگ، امنیت و توسعه طلبـی اسـرائیل در حـوزه   آید. چنین ادبیاتی را میمی



هاي شناسی امنیتی اسرائیل بدون توجه به الگوهاي کنش راهبردي قدرتهستیمختلف جغرافیایی دانست. 

اي شود.تواند منجر به مزیت نسبی قدرت در محیط منطقهبزرگ نمی
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