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 چکیده

 هـاي  دولـت  توسط سرزمین جمعیتی آمایش ریزي برنامه تاکنون، رژیم صهیونیستی تأسیس زمان از
 در سیاسـت  این ابتدا در. است بوده جمعیت دگی نسبتا متوازنپراکن استراتژي یک شامل ،مختلف
 مفهـوم  از بخشـی  عنوان به عربی هاي ارتش تهاجم علیه جغرافیایی منطقه یک از حفاظت راستاي

. داشتند مرزي دفاع سیستم در کلیدي نقش افتاده دور مناطق و جوامع آن در که بود سرزمینی دفاع
 منـاطق  در اعـراب  و یهودیـان  میـان  جمعیتـی  تعـادل  بر أثیرت براي سیاست این بعد، مرحله یک

و  جدیـد  جوامع ایجاد براي هنگفتی هاي بودجه سیاست، این چارچوب در. شد طراحی دورافتاده
 منـاطق  دیگـر  و نقـب  و شـارون  شـرق  منطقـه  الجلیل، در افزایش امید به زندگی اصالح نسل و

 مرتبط شناختی جمعیت  الگوهاي به توجه با همچنین و ها تالش این رغم علی .شد داده اختصاص
 بزرگ شهرهاي در کشورشان اجتماعی و اقتصادي مراکز به جمعیتی هاي گروه که جهان سراسر در

 گذشـته  دهـه  سـه  در اسرائیل مرکز در زندگی صهیونیستی براي جامعه اولویت کنند، می مهاجرت
 و اسـت  بـوده  مرکز به »الجلیل« و »نقب« ساکنان از عظیم حرکت یک در روند این. است شده تر قوي

تحلیلـی   ـ بمانند. این مقاله بـه روش توصـیفی   همانجا در که دهند می ترجیح هم مرکزي مناطق ساکنان
هـاي اشـغالی بـا     دهد که رژیم صهیونیستی در پراکنده کردن جمعیت خود در سراسر سرزمین نشان می

هـاي اشـغالی کـاهش     ق جنوبی و شمالی سرزمینمشکل جدي مواجه شده و اشتیاق به زندگی در مناط
شـود، مسـائل    امنیتی تعیین نمی - هاي نظامی مؤلفه یافته است. از آنجا که عمق راهبردي هر کشور تنها با 

 امنیتـی  - ذاتا از نظر نظـامی   صهیونیستی است و رژیم مؤثرجمعیتی و هویتی در افزایش عمق راهبردي 
هـاي   جایی جمعیت از شـمال و جنـوب سـرزمین    ه با مسئله جابهاست و در مواجه راهبردي عمق فاقد

    باشد. اشغالی به مرکز با چالش و بحران جدي روبرو می
  واژگان کلیدي 

  جابه جایی جمعیت، رژیم صهیونیستی، نقب ، الجلیل، عمق راهبردي

                                                                                                                                         
 سازان نور سسه اندیشهؤکارشناس حوزه شامات مکارشناس ارشد جغرافیاي سیاسی و . 1
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  مقدمه
 هـاي  گروه دهند نشان می جهان سراسر در شناختی جمعیت اکثر الگوهاي معموالً
 مهـاجرت  بـزرگ  شـهرهاي  در کشورشان اجتماعی و اقتصادي مراکز به یتیجمع
کند و اولویت جامعـه   کنند. این الگو در درون رژیم صهیونیستی هم صدق می می

هـاي اشـغالی بیشـتر از سـه      آویو و مرکز سرزمین صهیونیستی براي زندگی در تل
 سـاکنان  از معظی حرکت یک در روند دهه قبل شده و در حال افزایش است. این

 هـم  مرکـزي  منـاطق  سـاکنان  و اسـت  کامال مشـهود  مرکز به 1»الجلیل« و »نقب«
دهـد کـه    جدول شـماره یـک نشـان مـی     .بمانند همان جا در که دهند می ترجیح

بـه نـواحی    2015تـا   1985میانگین روند ورود و خروج جامعه صهیونیسـت از  
ست ولی مثبت بوده و هیچ هاي اشغالی، هر چند نوساناتی داشته ا مرکزي سرزمین

  گاه منفی نشده است.
  

 2015-1985 هاي اشغالی مرکزي سرزمین داخلی به ناحیه مهاجرت. 1 جدول

(Central Bureau of Statistics2 of Israel pdf 26 , 2015)  
  سال  1958  1992  2000  2008  2014  2015
  ورودي  34100  56900  62800  73700  74400  74100
  خروجی  30100  48900  47600  62000  62300  63300
  توازن  +4000  +8000  +15200  +11700  +12100  +10800

  
 رژیم صهیونیسـتی در  از جمعیت درصد 6/40 به آن شده است که منجر روند این

دهد، سـاکن   می تشکیل را هاي اشغالی سرزمین فیزیکی فضاي از درصد 7 که آویو تل
 از شـمال،  بـه  »نتانیـا « از. (باشـد  می ویوآ تل و مرکزي نواحی شامل منطقه این .شوند

 از درصـد  8 دیگـر،  سـوي  از) جنـوب  بـه  »رهـووت « از و شرق به »ریت کام مک«

                                                                                                                                         
تـرین منطقـه    هاي اشغالی و نقب به عنوان بـزرگ  ترین منطقه در شمال سرزمین عنوان مهم الجلیل به. 1

  اند. هاي اشغالی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته مسکونی در مناطق بیابانی سرزمین
  باشد. وزیري می ترین مرکز آمار این رژیم ذیل نخست مرکز آمار مرکزي رژیم صهیونیستی مهم.  2
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 درصـد  60 که»ایالت« تا »شوا بیر« دره از »نقب« منطقه در رژیم صهیونیستی جمعیت
 از درصـد  15 ترتیب، همین به .کنند می زندگی شود، می شامل را اسرائیل مساحت از

) جزئـرل  و آکـري  کینسـت،  تسـفات،  منـاطق ( جلیلـه  در رژیم صهیونیستی جمعیت
هـاي   سـرزمین  خـاك  از درصـد  16 یزرئـل،  دره تا لبنان با مرز که از کنند می زندگی

دهد. جدول شماره دو پراکندگی جمعیت رژیـم صهیونیسـتی را    می تشکیل اشغالی را
  (Barkat,2016 )دهد.  در مناطق مختلف نشان می

  
 رژیم صهیونیستی در جمعیت راکندگی. پ2جدول

)Central Bureau of Statistics of israel pdf 19 , 2015(  

مرکز اسرائیل و   صحراي نقب  الجلیل
    آویو تل

  کیلومتر مربع 3319
  درصد 16

   کیلومتر مربع12918
  درصد 60

  متر مربعوکیل 1479
  درصد 7

  کشور زمین سهم
  کیلومتر مربع20770

  نفر1322600
  صددر 15

  نفر 687400
  درصد 8

  نفر 3407400
  درصد 40

  جمعیت کل سهم
  نفر 8380100

  
توان نگرانی بسیاري از کارشناسان صهیونیست را از تمایل زندگی  بنابراین می

هاي اشـغالی درك کـرد. در ایـن     ها در مناطق مرکزي سرزمین جامعه صهیونیست
ون رژیـم صهیونیسـتی،   جـایی جمعیـت در در   ها، دالیل و نتایج جابـه  مقاله ریشه

کارهاي رژیم صهیونیسـتی بـراي فـرار از ایـن چـالش، مـورد        واکاوي شده و راه
  بررسی قرار گرفته است.

  
  مبانی نظري

  »توماس دوري « دافعه ـ جاذبه نظریه. 1
 دافعـه  - جاذبـه  نـام  مشهوري در زمینه مهاجرت به نظریه میالدي 1941 سال در

 تعـادل  عـدم  بر مهاجرت، تبیین براي ظریهن این. شد توماس مطرح دوري توسط
 وجـود  کـه  دارد می بیان و شود می متمرکز مقصد و میان مبدأ اقتصادي -اجتماعی
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 هـا  مکـان  ایـن  از افـراد  دفع موجب مبدأ، در اقتصادي ـ  اجتماعی هاي عدم تعادل
ــی ــود (دادرس، م ــرعکس، و )52:  1374 ش ــاطق در ب ــل  من ــه عوام ــدي ک  مقص

 و کـرده  جـذب  را افراد که اند گرفته قرار هم کنار در به صورتی اقتصاديـ  اجتماعی
 در جاذبـه  عوامـل  بـر  مقابـل  در و هستند برجا پا مبدأ دافعه در عوامل که زمانی تا

 را مهـاجرت  که الگوهایی. یافت خواهد ادامه مهاجرت روند شود، افزوده می مقصد
 مطـرح  دافعـه  -  جاذبـه  نظریـه  چـارچوب  در دانند نیز عمـدتاً  می از بیکاري تابعی
 به نقطه آن از را مهاجرت (عامل) انگیزه مبدأ بیکاري که افزایش طوري به اند؛ شده

 دسـترس  در بیشـتري  شـغلی  هاي فرصت یا و کم آنها در سطوح بیکاري که نقاطی
) لـذا  46 ـ45:  1390 چنارسوخته، زاده (فخري. کند می جاذبه)، فراهم (عامل باشد

تبیین چرایی علل مهاجرت از پیرامون به مرکز رژیم صهیونیستی در این مقاله براي 
شاخص بیکاري احصا شده از نظریه دوري توماس به عنـوان یـک متغیـر مسـتقل     

  مورد توجه قرار خواهد گرفت.
  
    ساستاد الري نظریه. 2

 قلمـداد  عقالنـی  انتخـاب  مکتـب  زیرمجموعـه  نوعی به توان را می ساستاد نظریه
 وي. پـردازد  مـی  گـذاري  سرمایه دیدگاه از مسأله مهاجرت به دساستا الري. نمود

 معرفـی  فردي گذاري سرمایه براي را تصمیمی مهاجرت در انسانی سرمایه الگوي
 در را انسـانی  سـرمایه  فعلـی  افـراد ارزش  مهـاجرت،  سطح به توجه با. نماید می

 بـازده  اگـر . کننـد  مـی  دارنـد، محاسـبه   مبدأ در که موقعیتی با مقایسه در و مقصد
 رخ مهـاجرت  باشد، بازده مبدأ از تر بزرگ مقصد در مهاجرت فعلی هزینه خالص

 انتظـار  قابل درآمدهاي مهاجرت و يها هزینه به خود، الگوي در ساستاد،. دهد می
 دانـد  مـی  بـر مهـاجرت   مؤثر عوامل ترین مهم از را آنها و پردازد می مقصد و مبدأ

 ماننـد  ــ  هاي مـالی  هزینه شامل انتقال هزینه ،حالت این در )96:  1386 (زرقانی،
 هـم  مهاجرت و هنگام در پیشین درآمد زندگی، هزینه در تفاوت مسافرت، هزینه
دوسـتان   و خانواده از جدایی نمونه براي - روانی هاي هزینه افزایش شامل چنین
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خصوصیات  به زیان و سود از شخصی ارزشیابی نوع هر نظر، این اساس بر. شود می
را  هـا  هزینه این تمامی مهاجر فرد. دارد بستگی ـ تحصیل و جنس سن، مانند ـ رديف

مـورد   را مبـدأ  در انتظار مورد درآمد و مقصد در انتظار مورد درآمد و کند می محاسبه
 و نمایـد  مـی  گیـري  تصـمیم  مهـاجرت  بـراي  هـا،  آن مقایسـه  با و دهد می قرار توجه

 انتظار قابل درآمد از کمتر مهاجرت، واقعی هزینه که گیرد می صورت مهاجرت زمانی
) لذا یکی دیگر از متغیرهاي مـورد  95: 1394 قنبري، و حسینی باشد. (سرایی، مقصد

رژیم صهیونیسـتی،   سرزمین هايدر داخل توجه در این مقاله براي توضیح مهاجرت 
  اختالف سطح درآمدي در مشاغل مشابه بین مرکز و پیرامون خواهد بود.

  
  راونشتاین دفع و جذب مدل. 3

 رویکـرد  در موجـود  کلـی  اصـول  کـه  اسـت  پردازانـی  نظریه جمله از راونشتاین
 منطـق،  اساس بر کرد تالش وي. نمود مطرح مهاجرت فرایند در کارکردگرایی را

 را دفع و جذب قوانین او. کند روشن را آنها مهاجرت و چگونگی مهاجرین رفتار
 تحلیـل  و تجزیـه  اساس بر نوزدهم، قرن در مدهآ دست اطالعات به از استفاده با

 1881 و 1871 يهـا  سـال  در عمـومی  نتـایج سرشـماري   و تولد محل اطالعات،
 در مهـاجرت  قـوانین  قالـب  در کـه  این تفکـر . آورد دست به انگلیس در میالدي
 در عوامـل  از بعضـی  طراحـی  پیـروي و  بـه  گردیـد،  پیشنهاد نوزدهم قرن انتهاي
 در. )62: 1392 سجاسی قیـداري،  و (زرقانی است بوده ثرمؤ مهاجرت به تصمیم

 گریز باعث که و فیزیکی سیاسی اقتصادي، اجتماعی، نامساعد عوامل او طرح این
 را شـوند  مـی  تـر  و مطلوب مساعدتر نقاط در استقرار به یشگرا و زندگی محل از

 کـرد  عقالنـی مشـاهده   رفتـار  یـک  مـردم  مهاجرت در نهایت، در و کرد بررسی
بـه   معتقـد  آمـده،  دسـت  بـه  هـاي  یافتـه  اسـاس  بر او لذا. )157: 1381 نظریان،(

). بـر اسـاس   247: 1385 حسینی، (حاج بود مهاجرتی هاي حرکت در قانونمندي
نظریه راونشتاین اختالف سطح در خدمات آموزشـی و بهداشـتی دلیـل عقالنـی     

  براي مهاجرت است. 
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مهـاجرت داخلـی در رژیـم     لذا در این مقاله پـس از بررسـی آمارهـاي کلـی    
، چهار شاخص اشتغال و بیکـاري، سـطح   »ترکیب نظري«صهیونیستی، با رویکرد 

الذکر براي  هاي اصلی از سه نظریه فوق مؤلفه درآمد، بهداشت و آموزش به عنوان 
  تبیین مطلوب مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

  
  یونیستیآمارهاي کلی مهاجرت از شمال و جنوب به مرکز رژیم صه

 سـه  طـی  رژیم صهیونیسـتی  مرکز به »الجلیل« و »نقب« ساکنان گسترده مهاجرت
 کـه  حـالی  در است، برجسته یهودي جمعیت بین کامل طور به تقریباً گذشته دهه
 ایـن  .انـد  داشـته  خود عرب جمعیت در اي مالحظه قابل رشد مناطق این زمان هم

 و »نقـب «در اعـراب  و نیهودیـا  میـان  جمعیتـی  تعـادل  تضعیف تغییرات موجب
 در هاي اشغالی باشد. در سرزمین درصد می76در مجموع معادل  بوده که »الجلیل«

 در و یافتـه  کـاهش  منظم طور به یهودیان جمعیت نسبت ،1961 سال در الجلیل،
 الجلیـل  کوهسـتانی  مرکـز  در کـه  حـالی  در رسـید؛  درصـد  43,1 بـه  2015 سال

 درصد 20 تا یهودیان جمعیت نسبت ،)ریمیلکا منطقه و میسگاو ایالت، ناظارته(
  (Yozgof,2016:11) .است یافته کاهش

  
 2015-1948شمالی ناحیه جمعیتی، . تعادل3جدول 

)Central Bureau of Statistics of israel pdf 19 , 2015(  
2015  2014  2008  1995  1983  1972  1961  1948    
784400  

9/56%  
770700  

8/56%  
693300  

7/56%  
44864004  

4/51%  
329000  

2/50%  
218200  

1/46%  
142800  

4/42%  
90600  

63%  
  تعداد اعراب
  درصد اعراب

59600  
1/43%  

587900  
2/43%  

548800  
3/43%  

460500  
6/48%  

327000  
8/49%  

255700  
9/53%  

194300  
6/57%  

53400  
37%  

  تعدادیهودیان
  درصدیهودیان

  
 یهودي جمعیت طبیعی فزایشا ساالنه نرخ به توجه با روند این رود می انتظار

بـه   مهـاجرت  ادامـه  بـه  توجـه  بـا  و )درصد 1,7( عرب جمعیت و) درصد 1,4(
 یابد. الجلیل ادامه در یهودیان توسط آویو تل
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 2015-1985 شمال، ناحیه یهودیان، داخلی مهاجرت .4جدول

)Central Bureau of Statistics of israel pdf 26 , 2015(  
2015  2014  2008  2000  1992  1985    
  ورودي  14400  25200  17800  21000  22100  23600
  خروجی  15400  28300  19800  20500  23300  23700

  توازن  -1000  -3100  -2000  +500  -1200  -100
  
 مهـاجرت  امواج از بعد( 1995 سال از. کند می تجربه را مشابهی پدیده »نقب«

 یهودیـان  جمعیت نسبت ،)سابق شوروي جماهیر اتحاد و آفریقا شمال از یهودي
 رسید. درصد 59,7 به 2015 سال در و یافته کاهش تدریج به

  
 1948-2015. تعادل جمعیتی یهودیان، نقب، 5جدول

(Ibid)  
2015  2014  2008  1995  1983  1972  1961  1948    
279700  

3/40%  
270400  

8/39%  
219500  

4/36%  
95800  

8/22%  
43700  

9/15%  
29800  

5/18%  
18300  

9/18%  
13000  

6/91%  
  اعراب تعداد

  درصداعراب
415600  

7/59%  
409200  

2/60%  
383000  

6/63%  
323100  

2/77%  
231300  

1/84%  
171400  

5/81%  
78900  

1/81%  
1200  

4/8%  
  تعدادیهودیان
  درصدیهودیان

  
 افزایش ساالنه نرخ جنوبی، مناطق از یهودیان مهاجرت بر عالوه این، بر افزون

 60 از درصـد اسـت کـه بـیش     1,6 مانـده  بـاقی  دیانیهو جمعیت میان در طبیعی
 اسـت کـه نتیجـه   ) درصـد  3,7( عـرب  رشد جمعیـت  میانگین از تر پایین درصد

  فرهنگ تعدد زوجات در جوامع عربی است.
  

 2015-1985 جنوبی، منطقه یهودیان، داخلی . مهاجرت6جدول 

)Central Bureau of Statistics of israel pdf 13 , 2015(  
2015  2014  2008  2000  1992  1985    
  ورودي  16800  37200  26300  26300  27800  28200
  خروجی  20300  27700  27300  29600  29600  29700
  توازن  -3500  +9500  -1000  -3300  -1800  -1500
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  بر مهاجرت داخلی رژیم صهیونیستی  مؤثرعوامل 
توجـه بـه   پس از ارائه آمارهاي کلی مهـاجرت در درون رژیـم صهیونیسـتی، بـا     

  پردازیم. هاي احصا شده در مبانی نظري به بررسی این عوامل می شاخص
  
  اشتغال و بیکاري و سطح درآمد. 1

 جمعیت درصد 85 که دهد می نشان شد انجام 2015 آوریل در که نظرسنجی یک
 دلیل به عمدتاً که نیستند »الجلیل «و »نقب« به رفتن به مند عالقه اسرائیل مرکز در

 جـاي . اسـت ) درصـد  15( زنـدگی  پایین کیفیت و) درصد 27( شغل وجود عدم
 78 اصـلی  دالیـل  این رویکرد، که دهد می نشان نظرسنجی این که نیست تعجب
 نیـز  اسـرائیل  مرکـز  به »الجلیل «و »نقب«مناطق  مهاجرت حال در ساکنان درصد
 و آویـو  تـل  منـاطق  در ماهانـه  حقـوق  متوسـط  اشتغال، در مثال، عنوان به. هست
 (Yair,2015)اسـت.   »الجلیـل  «و »نقـب « در معادل حقوق برابر دو از بیش مرکزي

 هـر  متوسـط  درآمـد  که بود داده نشان 2015 سال در اسرائیل بانکی گزارش یک
  .است کمتر درصد 15 آویو، تل از دورتر کیلومتر 100 هر براي خانوار

 حـداقل  از کمتـر  درآمـد  کـه  کارکنـانی  نسـبت  و بیکـاري  نرخ این، بر عالوه
 در مشـابه  هـاي  نـرخ  از بـاالتر  بسیار دارند شمالی و جنوبی مناطق در را دستمزد
 فعالیت نوع در اختالفات نتیجه ها شکاف این. است بوده مرکزي و آویو تل مناطق

 »الجلیـل  «و »نقـب « در استخدام که حالی در بنابراین،. است مناطق بین اقتصادي
 و ارزان هـاي  زمـین  آوردن دسـت  بـه  انگیـزه  با که است متداول صنایع بر مبتنی
 و سـالمت  هـاي  بخـش  بـر  مبتنی اسرائیل مرکز در اشتغال اند، رفته آنجا به دولتی

  )7 شماره جدول( .است افزاري نرم مراکز و بیمه بانک، مانند خدماتی
 در اول،. دارد مهـم  دلیـل  در بحث مشاغل خدماتی یا صنعتی چند تفاوت این
 رقابـت  خـود  میـان  در محلـی  مشـتریان  بـراي  اسرائیلی اتخدم بخش که حالی
 از خـارج  تولیدکننـدگان  بـا  رقابت به مجبور متعارف صنعتی هاي کنند، بخش می

  .چینی) نساجی هاي کارخانه مثال، عنوان به( هستند کشور
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 شـدت  به اخیر هاي سال در خدمات بخش در مشاغل تعداد که حالی در دوم،
 بـه  و اسـت  شـده  کـم  بسیار متعارف صنایع در مشاغل تعداد است، یافته افزایش
 ایـن  بـر . (اسـت  بـوده  کم بسیار ،»الجلیل «و »نقب« در مشاغل دلیل عرضه همین
  ندارد.) وجود محلی کارمندان استخدام براي رقابتی هیچ اساس

 آینـده  بـراي  متعارف، صنایع در »الجلیل«و »نقب« در اقتصادي وابستگی سوم،
ــا را اشــتغال قطعیــت عــدم و کنــد مــی ایجــاد چــالش ــه توجــه ب  فراینــدهاي ب

 را حضــور نیـروي انســانی  کـه  مصــنوعی هـوش  و اتوماســیون سـازي،  دیجیتـال 
 «و »نقب« در متعارف صنعت این، بر عالوه. آورد پدید می سازند، می غیرضروري

 از محـدودي  تعـداد  آن در کـه  بـرد  مـی  رنـج  تمرکـز  از بـاالیی  درجه از »الجلیل
 بیشـتر  ،»اسـرائیل  شـیمیایی  مواد« و »استریم سودا« بزرگ مانند ربسیا هاي شرکت
 شـرایط سـخت   بـا  ها شرکت این اگر بنابراین،. کنند می استخدام را محلی ساکنان
 توانـد  باشـند، مـی   داشته را دیگر مناطق به مکان نقل به تصمیم یا و شوند روبرو
  (Netta,2017) .کند ایجاد مناطق کل براي اشتغال چالش یک

  
 اشتغال بحث در اسرائیل مرکز و »الجلیل «و »نقب« بین شکاف -7جدول شماره 

)Central Bureau of Statistics of israel pdf 10 , 2015(  
  راهنماي مقایسه  نواحی جنوب  نواحی شمال  آویو تل

9،444 NIS  7035 NIS  7439NIS  
  ماهانه دستمزد میانگین  (واحد پول رژیم صهیونیستی)

  بیکاري نرخ  6/6%  2/6%  7/3%

 از کمتر درآمد که کسانی درصد  8/39%  1/42%  1/33%
  دارند دستمزد حداقل

  کار در منطقه نیروي همه درصد  7/61%  3/58%  5/69%

 تکنولوژي با صنعتی مشاغل نسبت  4/22%  3/20%  15/30%
  منطقه در مشاغل تمام به باال

  محلی و متعارف صنعت نسبت  56%  66%  5/53%
  منطقه در اغلتمام مش به
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  آموزش. 2
میــان منــاطق مختلــف رژیــی  پــرورش و آمــوزش در اي برجســته هــاي شــکاف

 آمـوز  دانش هر براي گذاري سرمایه متوسط دارد؛ به طوري که صهیونیستی وجود
 گذاري سرمایه برابر دو از بیش مرکزي، مناطق و آویو تل در محلی مقامات توسط

 ایـن  بـر  (Avi,2014) .اسـت  »الجلیـل  «و »نقـب «در محلی مقامات توسط آموزشی
 بـه  مرکزي و آویو تل مناطق در شده استاندارد هاي آزمون نمرات میانگین اساس،
 بررسـی  مـورد  افـراد  همه براي شمال و جنوب مناطق از باالتر توجهی قابل طور
 نیـز  معنـادار  تفاوت یک .(Central Bureau of Statistics of israel pdf 24 , 2013)است
 و ابتـدایی  تحصـیالت  بـراي  شـرایط  واجـد  کـه  کسـانی  نسـبت  بـین  شکاف در

 )8 شـماره  جـدول ( .شـود  مـی  بیـان  هسـتند،  مختلف مناطق در عالی تحصیالت
 طـور  به تقریباً دولت که پرورش، و آموزش جاري هاي بودجه از غیر به بنابراین،
تا  شود می نیز اجرا تطبیقی سیاست کند، یک می تقسیم محلی مقامات بین مساوي
 را شده آغاز آموزشی هاي پروژه براي مالی تأمین بتواند پرورش و آموزش وزارت

 از بعضـی  توانـایی  عـدم  بـه  توجـه  ولی بـا  .نماید اجرایی مرکز از دور مناطق در
 ایجـاد  باعـث  رونـد  ایـن  ،»الجلیـل  «و »نقـب « محـروم  مناطق در محلی مقامات
 از برخـی  وجـود،  این با. شود یم مختلف مناطق در تحصیالت سطح در نابرابري
 بـا  شده ایجاد از شکاف توانستند »الجلیل «و »نقب« محروم مناطق محلی مقامات
 که هرچند کنند؛ عبور صنایع متعارف بخش در فعالیت و مالی هاي کمک افزایش

 هـاي  پـروژه  و اسـت  داده پـرورش  را مسئولیت بی افراد از زیادي الگو، تعداد این
 نتیجـه  در و شـود  می اجرا انتفاعی غیر هاي سازمان توسط آنها ذیل در مدت کوتاه
 و اند نشده سنجش ها پروژه این همچنین،. شود می سیستم در تناقض ایجاد باعث
  .نیستند محصول خروجی به متعهد

 نیـز  منـاطق  بـین  برجسـته  هاي شکاف در عالی آموزش سساتؤم به دسترسی
 کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت     مـی  تـر  قعمی را شکاف این و است اهمیت حائز بسیار
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 )8 شماره جدول.(دارند قرار اسرائیل مرکز در ها کالج و ها دانشگاه اکثریت
  

 پرورش و آموزش در مرکز و »الجلیل «و »نقب« بین شکاف -8جدول شماره 
(Council for Higher Education in Israel,2016)  

  
آویو و مناطق  میانگین تل

  مقایسه راهنماي  طق جنوبیمنا  مناطق شمالی  مرکزي

  )2013-2012 تحصیلی سال( عبري بخش در پیشرفت آزمونهاي در نمره میانگین
  نمره عبري  3/64  3/64  1/71
  نمره انگلیسی  3/64  6/67  2/76
  علم و تکنولوژي  5/44  4/48  4/53
  ریاضیات  7/58  9/60  3/72

  NIS 8504آویو: تل
  NIS 7608هرتزلیا:

  NIS 7196صبا: کفار

  NIS 3129فوال:آ
  NIS 3663 تایبریوس:

  NIS 1959 آکري:

  NIS 3780: شوا بیر
 2877NIS دیمونا:
  NIS 3572: یوراهام

 آموز دانش یک در گذاري سرمایه
 تحصیلی سال در( محلی مقامات توسط

2013 -2014(  

  %2/72:آویو تل
  %4/85:هرتزلیا
 %83 :صبا کفار

  %7/59 :آفوال
  %7/60: تایبریوس
 %8/66: آکري

  %5/70: شوا بیر
  %8/63: دیمونا
 %3/69: یوراهام

 ساله 17 دانشجویان تحصیالت درصد
  )2016-2015 تحصیلی سال در(

  %7/9:آویو تل
  %7/14:هرتزلیا

  %1/10: صبا کفار

  %1/3: آفوال
  %6/4: تایبریوس
  %1/4: آکري

  %8/3: شوا بیر
  %4/3: دیمونا
  %9/7: یوراهام

 شرایط که دانشجویانی درصد
 سال در( دارند را عالی تحصیالت

  )2016- 2015 تحصیلی

48  7/9  2/14  
 در ارشد کارشناسی دانشجویان درصد

 سال در( مختلف تحصیلی رشته
  )2016- 2015 تحصیلی

  
  بهداشت. 3
 جنـوبی  مناطق در شاغل پرستاران و پزشکان میزان بهداشتی، هاي مراقبت بحث در
 هـاي  تفـاوت  همچنین و است یوآو تل و مرکزي مناطق از کمتر درصد 50 شمالی و

 عمـومی  بسـتري  هـاي  بخـش  بـراي  موجـود  هـاي  تخـت  تعـداد  در تـوجهی  قابل
 پزشـکی  مراکز عمل و هاي اتاق کودکان، هاي بخش ویژه، هاي مراقبت ها، بیمارستان
 و جنـوبی  مناطق در را درمان براي انتظار زمان ها تفاوت این. دارد وجود اضطراري

 درمـانی  اسـتاندارد  میـان  اساسـی  تفـاوت  در نتیجه یـک  و دهد می افزایش شمالی
 مرگ میزان آویو تل از دورتر مناطق در نتیجه، در. دارد وجود دیگر مناطق و آویو تل
 همچنـین  اخیـر  هاي نظرسنجی. است تر کوتاه زندگی به امید و باالتر نوزادان میر و
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 عدم مورد در کشور شمال و جنوب ساکنین از توجهی قابل بخش که دهد می نشان
 در حوادثی چنین. دارند شکایت کنند می زندگی آن در که اورژانسی خدمات وجود
  )9 شماره جدول( .است کم بسیار آویو تل و مرکزي مناطق

  
 بهداشت در اسرائیل مرکز و »الجلیل «و »نقب« بین شکاف -9جدول شماره 

(Reports by the Ministry of Health,2016)  
  

  راهنماي مقایسه  منطقه جنوبی  منطقه شمالی  آویو منطقه تل
  )نفر 1000 در هر( شاغل پزشکان میزان  3,2  1/3  1/5

  )نفر 1000 هر در( شاغل پرستاران نرخ  3/3  4/4  6

  )نفر 1000 هر در( هاي عمومیتخت نرخ  35/1  57/1  02/2

  )نفر 1000 هر در( نرخ تختهاي اورژانس  09/0  16/0  14/0

 در اورژانس خدمات وجود عدم مورد در شکایات  23%  29%  14%
  خود اقامت منطقه

  نکردند استفاده درمان، تلفنی از که افرادي درصد  17%  12%  4%

  )نفر 1000 هر در( نوزادان میر و مرگ نرخ  3/5%  9/3%  1/2%

  
  تهدیدات متصور از مهاجرت داخلی براي رژیم صهیونیستی

 ادامـه  و آویـو  تـل  بـزرگ  شهر به »الجلیل« و »نقب« ساکنان مهاجرت اصلی دلیل
 قرار منطقه آن اقتصادي و اجتماعی قدرت در بزرگ، شهر این در سکونت تمایل
 آویـو  تل در اقامت با مستقیم ارتباط و پیوند مورد در خود، نوبه به نکته این. دارد

 نشان که اي  ایده. است شده تبدیل ایده یک به شدن ثروتمند و تحصیل توانایی و
 شناسـان  جامعـه  و اسـت  صهیونیسـت  جامعـه  درون در غنا و فقر افشک دهنده

 بـاالي  هزینـه  بـه  توجـه  بـا  حال، این با .دانند می مخرب بسیار را آن صهیونیست
 که هستند الجلیل و نقب از ثروتمند هاي خانواده مرکزي، عمدتاً بخش در زندگی

 افتـاده دور منـاطق  در اقتصـادي،  محـروم  طیـف  کـه  حـالی  در کنند؛ می مهاجرت
 در را اقتصـادي  ــ  اجتمـاعی  شـکاف  شـک  بال روند این. اند مانده باقی جغرافیایی

 احسـاس  نـابرابري،  مذکور، افزایش روند. داد خواهد افزایش صهیونیست جامعه
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 میـان  منـابع  نامتعـادل  توزیـع  و کنـد  مـی  تشـدید  را طبقـاتی  اختالف و بیگانگی
 تقاضـاي  حـال،  عـین  در. ندک می تقویت را صهیونیستی رژیم مختلف هاي بخش
 احتمـاالً  اسرائیل، مرکز در زندگی براي صهیونیست جمعیت میان در حد از بیش
 ایـن  اسـت  ممکن (Soffer,2006:51-55)دارد.  آنجا در زندگی کیفیت بر منفی تأثیر
 مقیـاس  در پشـتیبانی  هـاي  زیرساخت ایجاد و عظیم ساز و ساخت به منجر روند
 سـرزمینی  بـاز  فضـاي  تـدریجی  دادن دست از باعث خود نوبه به که شود وسیع
 کشاورزي، مناطق و ساحل تخریب به منجر حاضر حال در فرایندها این. شود می

 زیرزمینـی  هاي آب سطح به نفوذ براي آب توانایی عدم و فعال هاي چشمه حذف
 توانـایی  بـر  مرکزي مناطق به مهاجرت براي حد از بیش تقاضاي این. است شده
 آب کیفیت بر منفی تأثیر که گذارد می تأثیر زباله و فاضالب دفع براي همنطق مرکز

 تواند می حد از بیش تقاضاي این، بر عالوه. داشت خواهد خاك آلودگی میزان و
 ترتیـب  ایـن  بـه ( صهیونیسـتی  مرکـز رژیـم   در مسکن هاي هزینه افزایش دلیل به

ـ  بـه  رسیدگی در مشکل علت به) زندگی هاي هزینه افزایش  قـوي،  تقاضـاي  نای
  .شود مسکن قیمت در مستمر افزایش سبب

 مرکـز  در جمعیـت  تـراکم  آویو، تل در سکونت حد از بیش تقاضاي به عالوه،
 حـال  در غربـی  استانداردهاي به توجه با که دهد می افزایش را صهیونیستی رژیم
 سیسـتم  فروپاشـی  از ناشـی  تـراکم  این. است جمعیت پر بسیار منطقه این حاضر
 بیشـتر  اسـرائیل  هاي جاده ،2016 سال در مثال عنوان به. است محلی نقل و حمل

 کیلـومتر  هـر  در خـودرو  2500 از بیش( جمعیت پر و یافته توسعه کشورهاي از
 نقـل  و حمل از استفاده عدم صورت در (Soffer,2010) است. شده بندي رتبه) جاده

 از طبیعـی  افزایش( خصوصی نقل و حمل از حد از بیش استفاده مناسب، عمومی
 شهر به ورود براي نقلیه وسیله 700000 شود می باعث) سال در خودرو 500000

 برساعت کیلومتر 11 سرعت با) 2000 سال از درصد 55 افزایش( روزانه آویو تل
 بـاز  فضاي کردن پر زمینه این ) درDor,2016شوند. ( آویو تل شهر وارد ها جاده در
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 خطـر  بـه  را موجـود  هـاي  جـاده  گسـترش  انـایی تو صهیونیسـتی  رژیـم  مرکز در
 ترافیـک  شـدن  بـدتر  بـه  منجر لزوما شناختی جمعیت تغییرات بنابراین. اندازد می
 رشد به و گذاشت خواهد منفی تأثیر کار محل به دسترسی توانایی بر که شود می

 همچنـین  و مرکز در نقل و حمل سیستم بارگیري .رساند خواهد آسیب اقتصادي
 افـزایش  باعـث  هـوا  آلـودگی  انتشار و صوتی آلودگی مثل آن از اشین پیامدهاي

 براي. نیست مشکل خود خودي به جمعیت تراکم. شود می بیماري و میر و مرگ
 مرکـزي  هـاي  بخش و آویو تل از نیمی از کمتر آن مساحت که نیویورك، در مثال،
 از اريبسـی  اسـت،  آویـو  تل برابر نیم و دو آن جمعیت است و صهیونیستی رژیم
 شهرداري زیربناي در مورد دو این تفاوت. کنند می زندگی نسبی آسایش در مردم

 شـده  طراحـی  انـدازه  ایـن  بـه  جمعیت جابجایی براي که شهري. است نیویورك
 رشـد  بـراي  آویـو  تـل  شهري منطقه به مربوط هاي زیرساخت که حالی در است،

 پـروژه  در کـار  مثـال،  بـراي . است شده گرفته نادیده گذشته هاي سال از جمعیت
 ها برنامه این با اینکه شد، آغاز 2015 سال در تنها آویو تل در شهري سبک آهن راه
 کـار،  شـروع  از پـس  مـاه  سـه  این، بر عالوه. بودند شده تصویب 2001 سال در

 و کـرد  صـادر  را پـروژه  این ارزیابی مجدد دستور صهیونیستی رژیم مالیه وزارت
 ایـن  در جمعیـت  رشد غیرمنتظره رشد از ناشی بار رآوردب تواند نمی که کرد ادعا
 در اختالفات آهن، راه خط روي بر کار ادامه کنار در. باشد گو جواب را شهر کالن
 شـده  بیشـتر  مسیر از توجهی قابل بخش مورد در محلی مقامات بین حاضر حال
 به صهیونیستی رژیم مرکز در جمعیت تراکم زیرساختی، شکاف ي نتیجه در. است

 زوال و زنـدگی  کیفیـت  کـاهش  آن دنبال به و یافت خواهد افزایش زیاد احتمال
 اجـراي  عـدم  و شود منعکس اجتماعی اعتراضات قالب در است ممکن اجتماعی

 منجـر  احتماالً وضعیت این. آید وجود به شخصی امنیت احساس کاهش و قانون
 شـیوه  کـه  شـد  خواهـد  صهیونیسـتی  رژیم مرکز ساکنان میان در حوصلگی بی به

 غربـی  کشـورهاي  در کـه  اسـت  افـرادي  به شبیه آنها انتظارات و اقتصاد زندگی،
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 خـاطر  بـه  کشـور  از خارج در گذاري سرمایه به را آنها روند این. کنند می زندگی
 همیشـه  بـراي  را اشـغالی  هاي سرزمین حتی شاید و کند می هدایت محلی اقتصاد
  (Soffer,2006:54-55)کنند.  ترك

 اسرائیل براي ژئوپلیتیکی تهدید ،»الجلیل« و »نقب« در جمعیتی عادلت تضعیف
. اسـت  برجسـته  و مهـم  تهدید این که دهد می نشان الملل بین روابط تاریخ .است
 اسـتفاده  طریق از ملی هاي آرمان تحقق براي ها اقلیت که دهد می نشان تهدید این
 ،)اسپانیا در ها کاتاالن( خودمختاري براي آمیز، صلح یا آمیز هاي خشونت روش از
 جزیـره  شـبه ( مشـترك  مـرز  یک با دیگر کشور یک به اتصال براي آن جاي به یا

 در عـرب  جامعـه  کـه  کـرد  انکـار  توان نمی نتیجه، در. اقدام خواهند کرد )کریمه
 کننـد،  می بیان را کشور اجتماعی و سیاسی موقعیت از نارضایتی غالباً که اسرائیل

 رسـد  مـی  نظـر  بـه . بگیرند الگو جهان سراسر در ها اقلیت یگرد مشابه اقدامات از
 یک به آویو تل قطعاً روز یک و دارد ادامه اسرائیل مرکز در یهودیان دائمی تجمیع
 (Soffer,2010:46)شد.  خواهد تبدیل تدارکاتی عقبه بدون شهري ایالت

 و غـزه  رنوا سامره، نقب، و یهودا الجلیل، بین هم کنار اعراب سرزمینی تداوم
را بـراي   اسـرائیل  مختلـف  منـاطق  بـین  غیرنظامی و نظامی المللی بین عبور اردن

 بسـیار  هسـتند  متمرکـز  مکـان  یک در که را یهودي مردم و کند می تسهیل اعراب
 کـه  زمـانی  نزدیـک تـا   آینـده  در سـناریو  ایـن  حـال،  این با .سازد می پذیر آسیب

اسـت قابلیـت تحقـق     اسرائیل باعرا براي گزینه ترین جذاب اسرائیل شهروندي
 سـبب  تـدریج  بـه  »الجلیـل « و »نقب« در اعراب اکثریت ظهور حال این با. ندارد

 بـراي  آن توانـایی  کـاهش  و صهیونیسـتی  رژیـم  اصـلی  اساسی مرزهاي تضعیف
 ساخت علیه قانون اجراي در دولت مشکل. بود خواهد کشور آن در قانون اجراي

. اسـت  موضوع این عمده يها نشانه از یکی »قبن« در ها بدوي قانونی غیر ساز و
 از بسـیاري  بـا  ،»الجلیـل  «و »نقـب « در عـرب  اکثریـت  یک ظهور این، بر عالوه

 ،)هـا  بـدوي  جامعـه  میان در زبانه چند مثال،هویت عنوان به( فرهنگی هنجارهاي
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 اسـرائیل  دولـت  از متفاوت مادي لحاظ از که زبان و مذهب جامعه، عرف قانون،
  . دارد اسرائیل دولت هویت و شخصیت در مهمی تأثیر الًاحتما است

  
  پیشنهادات کارشناسان صهیونیست براي حل مسئله

 »نقـب « در فصـل  و حل تشویق و کارشناسان صهیونیست بر این باورند که روند
رژیـم صهیونیسـتی    کـه  اسـت  مهـم  اوالً. باشـد  مرحله دو شامل باید »الجلیل «و

 کیفیـت  بـر  کـه  باشـد  داشـته  هـا  زیرساخت ارتقاي در بزرگی هاي گذاري سرمایه
ایـن   از آنـان  مهاجرت ادامه مانع تا گذارد تأثیر »الجلیل«و  »نقب« ساکنان زندگی
 نخسـت  اداره ذیل مستقل یا ستاد اداره یک ایجاد مستلزم فرآیند این. شود منطقه
 اختالفـات  کنـد،  مرتبط را هماهنـگ  هاي وزارتخانه همه فعالیت که است وزیري
 »الجلیل «و »نقب« براي هدایت و سازماندهی مفهوم یک و کرده حل را آنها میان
 براي را سیاسی پر نفوذ هاي گروه حمایت باید ستاد این این، بر عالوه. دهد ارائه

 در هـا  گروه این فقدان (Efrati,2017:107-113) .کند جلب »الجلیل«و  »نقب« توسعه
 در منـاطق  ایـن  حضـور  عـدم  از ناشـی  و است شده احساس عمیقا ها سال طول

 بایـد  و باشد هاي مختلف در زمینه توسعه شامل باید ها تالش این. است »کنست«
 و »کامیـل « ،»دیمونا« ،»شاوا بیر«مانند  »الجلیل«و »نقب«مناطق  عمده شهرهاي بر
 و دولتـی  نهادهـاي  کـه  اسـت  مهم استخدام، در. باشند داشته تمرکز »تایبریوس«

 و تنـوع  افـزایش  منظـور  بـه  تا شوند داده انتقال »الجلیل«و »نقب« به یدولت دفاتر
 که شود می توصیه همچنین. شود بیشتر مناطق این به مهاجرت شغلی هاي فرصت
 بـین  فرودگـاه  یـک  ماننـد . شود ایجاد مناطق این در توجهی قابل اقتصادي مراکز
. ایجـاد کنـد   بلندمدت در را شغل هزار ها ده که »یزرئل« دره یا »نواتیم« در المللی
 در متوسـط  و کوچـک  کارهـاي  و کسـب  راه نقشـه  کـه  است مهم این، بر عالوه

 بر دولتی اقدامات و شود مطالعه باید آنها نیازهاي. شود ترسیم »الجلیل «و »نقب«
 از کـار  و کسـب  و توسـعه  همـاهنگی  بـراي  بایـد بودجـه  . یابـد  تغییر آن اساس

 مشکالت براي تا یابد انتقال محلی، مقامات به صنعت و اقتصاد وزارت نمایندگی
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 مناقصـه  قـانون  اصـالح  کـه  شـود  می توصیه همچنین. شود خرج واقعی زمان در
 و کوچـک  کارهاي و کسب به اعتبار و مثبت اقدامات ارجحیت منظور به اجباري
 توسـط  عمـومی  خریـد  بـه  مربوط موارد همه در را »الجلیل «و »نقب«در متوسط

 .بگیرنـد  نظـر  در اسـرائیل،  نقـاط  تمـام  از محلی مقامات و دولتی هاي وزارتخانه
 المللی بین هاي شرکت که هایی مالیات سایر و ها شرکت مالیات نرخ این، بر عالوه
 بـراي  اي انگیـزه  تا یابد کاهش باید پردازند می »الجلیل«و  »نقب«در  فعالیت براي

 براي را اي بودجه تعادلی سیاست که است مهم. شود ایجاد مناطق این در فعالیت
 دولـت  اقتصـادي  شـرایط  بـه  دولـت  آن در گرفت که نظر در پرورش و آموزش
 و کودك مهد از شهرش، ساکنین در مستقل گذاري سرمایه در آن توانایی و محلی

 کـاهش  بـه  نیـازي  کـه  اضـافی  بودجـه . کنـد  توجه غیررسمی آموزش تا مدارس
 «و »نقـب « محلـی  مقامـات  ابسـتگی و نـدارد،  محلی ثروتمند مقامات هاي بودجه
 هـاي  برنامـه  سـازد  می قادر را آنها و دهد می کاهش صنایع متعارف در را »الجلیل

 آمـوزش  وزارت با همکاري در( سازي غنی هاي فعالیت و نظارت تحت آموزش
  (Ibid).اجرا کنند  را) پرورش و

 »الجلیل« و »نقب«در محلی مقامات میان همکاري تقویت به نیاز زمینه، این در
 براي را الزم اقدامات دولت که شود می توصیه گیرد. بنابراین قرار تأکید مورد باید

 دهـد؛ از  انجـام  اسـت،  هـا  وزارتخانه نمایندگان شامل که مشترك اداره یک ایجاد
 دو هـر  کـه  اسـت  ایـن  مهـم . ساز و ساخت و نقل و حمل تا پرورش و آموزش

 ماننــد( خــاص محلــی مقــام یــک از رســمی غیــر و رســمی آموزشــی خــدمات
 ایـن  بـر . شود ارائه منطقه در محلی دانشجویان دیگر براي) تخصصی موضوعات

 جهـت  در محلی مقامات براي اضافی پول باید پرورش و آموزش وزارت اساس،
  (Ibid).بپردازد  اي منطقه آموزشی خدمات ارائه

 شـود  الحاص دولت درمانی بیمه قانون که است مهم بهداشتی، هاي مراقبت در
 بیمـه،  صندوق اعضاي از هریک که شود تعریف بخش این براي دقیق تعاریف تا
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 یـک  در معقـول  کیفیت با بهداشتی خدمات در موجود خدمات تمام دریافت حق
 اقـدام  یـک  عنـوان  بـه . شـوند  دارا را معقول فاصله یک در و مناسب زمان مدت

 هاي صندوق بودجه تخصیص بر نظارت بهداشت، وزارت در است بهتر تکمیلی،
 سنجش این. صورت گیرد اسرائیل شهروندان درمانی بیمه هاي تعرفه بهداشت، بر

 توجـه  با. باشد اسرائیل جامعه سالمت هاي شاخص ملی برنامه از بخشی تواند می
 »الجلیـل  «و »نقـب « در دیگر بیمارستان احداث موجود، بیمارستانی هاي تخت به

 پزشـکی،  هـاي  اورژانـس  مرکـز  سیستم گسترش ن،ای بر عالوه .شود پیگیري باید
 خـدمات  و درمـان  بیمار، نقل و حمل هاي هزینه افزایش و پزشکی پرسنل جذب

  .است مهم نیز توانبخشی
 دلیـل  بـه  وظـایف  ایـن  انجـام  دنبـال  بـه  اخیـر  هاي سال در دولت تصمیمات

. نشـد  اجـرا  »الجلیـل  «و »نقـب « در محلـی  مقامـات  مدیریت و بودجه مشکالت
 ادراك ایـن  بـه  »الجلیـل  «و »نقـب « سـاکنان  شـد،  تکمیل مرحله این که امیهنگ

 صـورت  ایـن  در. دارد را مانـدن  بـاقی  ارزش زندگیشـان  محل که رسید خواهند
 بـه  اسـرائیل  نقاط دیگر از مردم جذب براي تالش یعنی دوم مرحله است ممکن

 زنـدگی،  پـایین  ههزین یا پولی انگیزه یک از مندي بهره براي نه »الجلیل«و  »نقب«
  باشد. اجرا قابل آنها، زندگی کیفیت بهبود براي بلکه

  
  گیري نتیجه

 -با توجه به نظریات مطرح شده در مبانی نظـري مقالـه، عـدم تعـادل اجتمـاعی     
آویو و مناطق جنوبی و شمالی رژیم صهیونیسـتی، بـاالتر بـودن     اقتصادي میان تل

تـر و عوامـل نامسـاعد     وزشی قـوي آویو، امکانات آم ارزش سرمایه انسانی در تل
آویـو بـه    ها را در تل فیزیکی، زیست محیطی، فرهنگی و ... در مناطق مبدا، جاذبه

عنوان مقصد افزایش داده است و سبب شـده در درون رژیـم صهیونیسـتی مـوج     
آویو شدت گیرد و  مهاجرت از شمال و جنوب به سمت مرکز علی الخصوص تل

مرکزي خود با تراکم جمعیت روبرو سـازد و ایـن    رژیم صهیونیستی را در مناطق
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موضوع را به یک نگرانی مهم براي دولتمردان صهیونیست تبدیل کند. به عبـارتی  
این روند سبب فشرده شدن سرزمینی رژیم صهیونیسـتی از شـمال و جنـوب بـه     

  شود. طرف مرکز می
 تراکم زانمی این. است مربع کیلومتر هر در نفر 350 اسرائیل تراکم جمعیت در

) غربـی  کرانـه  جنـوب  در( نقـب  صـحراي  وجـود  با) وسعت به جمعیت نسبت(
 را سـرزمینی اسـرائیل   وسـعت  از درصد 60 نقب صحراي. است گردیده محاسبه
 تراکم نقب صحراي گرفتن درنظر بدون. است بیابانی اي منطقه که گردد می شامل

مربع. بـا در   کیلومتر هر در نفر 845 یعنی رسد؛ می میزان این برابر دو به جمیعت
ها از شمال اسرائیل به مناطق مرکزي، برآورد شده که تـراکم   نظر گرفتن مهاجرت

  جمعیت در مناطق مرکزي بیش از هزار نفر است.
حال با در نظر گرفتن این مسئله که رژیم صهیونیسـتی در منـاطق مرکـزي در    

 در مدیترانـه  دریاي تا ريباخت کرانه مرز کنار کرانه باختري قرار گرفته است و از
 بـاالي  میـزان  ایـن  است کیلومتر 13 حدود اسرائیل سرزمینی فاصله نقاط، برخی

 اجتمـاعی،  سیاسـی،  امنیتـی،  تبعـات  تراکم جمعیت در منـاطق مرکـزي اسـرائیل   
 حملـه  هرگونه و است داشته دنبال به تواند می فراوانی محیطی زیست و اقتصادي
 و پرهزینـه  بسـیار  اسـرائیل  بـراي  توانـد  مـی  ائیلاسـر  جمعیتی مراکز به احتمالی
  .کند خطرناك

 اگر بخواهیم از منظر عمق راهبردي هم رژیم صهیونیسـتی را بررسـی کنـیم و   
 سـمت  از اسـرائیل  شمال کنیم، جدا 1948 اراضی از را غزه نوار و باختري کرانه

 عمـق  کمـی  جنـوب،  در رفتـه  رفتـه  و شود می باریک شدت به آویو تل و ساحلی
 اصلی ضعف اسرائیل براي جغرافیایی حیث از مسأله این. کند می پیدا استراتژیک
 عمـق  وجـه  هـیچ  شود؛ یعنی در شمال و مرکز رژیم صهیونیستی به می محسوب

ندارد و اگر در جنوب هم اندکی عمق استراتژیک پیـدا کنـد ماهیـت     استراتژیک
بر ایـن منـاطق سـبب    بیابانی این مناطق و عدم تسلط جمعیتی رژیم صهیونیستی 
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  هاي راهبردي کمتر قابل استفاده باشد. شود این مناطق براي فعالیت می
 اصـلی  عناصر) اسراییل رژیم حاکمیت و حکومت( سرزمین جمعیت و مؤلفه
 خدشـه  نـوع  هر دیگر بیان به .شود می محسوب رژیم این امنیت ي دهنده  تشکیل

 شدت به و شده محسوب شغالگرا رژیم براي امنیتی ضد رویدادي عناصر، این به
جابه جایی جمعیت به سمت مرکز رژیم صهیونیستی  .آید می بر آن جبران درصدد

ها را به انجام  جایی که این رژیم کمترین عمق راهبردي را هم ندارد، صهیونیست
هایی تشویقی براي پراکندگی جمعیت در تمـام گسـتره سـرزمینی فلسـطین      طرح

آویو به یک ایالت شـهري بـدون عقبـه     ما تبدیل شدن تلکند؛ ا اشغالی ناگزیر می
تدارکاتی بسیار محتمل است؛ بر همین اساس اشغال کرانه باختري به عنوان یـک  

توانـد بـه    می راهبرد اساسی در اولویت رژیم صهیونیستی قرار دارد که این مطلب
  مثابه یک تهدید براي محور مقاومت در نظر گرفته شود.
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