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Abstract
Population geopolitics is one of the most important elements
influencing power and national security in international relations.
This issue, however, is less important today than in the past, with
the increasing importance of knowledge and technology and
the limitation of the elements of hard power, but it is certainly
still considered one of the influential factors in domestic and
foreign policy in world politics. In the meantime, this issue has
undoubtedly been one of the key constant concerns of the Zionist
regime since its inception. This issue has become doubly important
due to the closed nature of Judaism and the limited number of
Jews in the world, and on the other hand, because this regime has
established its presence and consistency based on the existence of
a purely Jewish population. In addition, the regime’s continued
occupation of the Palestinian territories and the challenges posed
by the immigration crisis, as well as the emergence of new issues
within the borders of occupied Palestine, have added to the Zionist
regime’s special focus on population and its constant change. In
this context, the main question of the present article is how the
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demographic geopolitics of the Zionist regime has affected the
national security of this regime? The findings of this descriptiveanalytical study show that the demographic geopolitics of the
Zionist regime has created both opportunities and challenges for
the regime. Although the opportunities are more qualitative, the
quantitative dimensions, distribution pattern, and demographic
composition in this regime has reduced its national security. Thus,
the crisis of an incomplete nation-state is the root of many crises
in the Middle East. This issue has a very special and more acute
situation in the Zionist regime due to the geopolitical nature of its
population. Nevertheless, the geopolitics of the Zionist regime’s
population poses both opportunities and challenges to its national
security. This issue can be studied in four dimensions: quantitative,
qualitative, distribution pattern, as well as demographic structures.
Quantitatively, the Zionist regime is facing a demographic
challenge due to its emphasis on the purely Jewish nature of
the Zionist regime and the limited number of Jews in the world.
Influenced by the importance of population size as an important
factor in the stability of nation-states, as well as the special
circumstances of the Zionist regime’s ongoing constant war with
its neighbors and the challenges posed by Jewish immigration, it
poses challenges to its national security. Nevertheless, the quality
of the Zionist population can be considered a positive factor in the
geopolitics of the Zionist population. In particular, this regime,
by having an educated population and being a pioneer in the
field of science and technology, has been able to solve many of
its geopolitical problems, including water shortages, uncultivable
lands, etc., and with its scientific diplomacy, the conditions for
overcoming isolation. Created its geopolitical region and weight
gain. In the pattern of distribution as the third population dimension,

in the Zionist regime, due to the desert situation, half of the land and
many dangers from neighbors, the population and main industries
are concentrated in the Mediterranean coastal plain, which is one
of the vulnerabilities of this regime. The demographic structure
of the Zionist regime, as the fourth geopolitical dimension of the
population, shows that the Zionist regime can be considered a
deeply divided society along ethnic-national lines. In such a way
that there are three main gaps - the inter-ethnic divide between
Arabs and Jews; Intra-ethnic divisions among Jews and divisions
between religious and secular - practically fragile Zionist
regime’s internal security, making it prone to unrest and civil war.
Accordingly, the demographic variables of the Zionist regime have
created both opportunities and challenges for the regime, although
the opportunities are more qualitative, the quantitative dimensions,
distribution pattern, and demographic composition of the regime
have reduced its national security. Under these circumstances, the
demographic geopolitics of the Zionist regime in the future due
to demographic changes (increasing Arab population to Jews and
increasing religious population to secular as well as increasing
class distance between different Jewish races and consequently
increasing reverse migration) negative role It will lead to more in
the national security of the Zionist regime.
Keywords: Israel, National Security, Population, Geopolitics
Population, Geopolitics.
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چکیده
ژئوپلیتیــک جمعیــت ،یکــی از مهمتریــن عناصــر مؤثــر در قــدرت و امنیــت ملــی در روابــط
بینالملــل اســت .ایــن موضــوع امــروزه بــا افزایــش اهمیــت روزافــزون دانــش و فنــاوری و
تحدیــد عناصــر قــدرت ســخت ،اهمیــت کمتــری نســبت بــه گذشــته دارد ،امــا همچنــان
بهعنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر سیاســت داخلــی و خارجــی در سیاســت جهانــی مــورد
توجــه اســت .ژئوپلیتیــک جمعیــت بیشــک یکــی از مهمتریــن دغدغههــای دائمــی اس ـرائیل
از ابتــدای تأســیس آن تاکنــون بــودهاســت .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ماهیــت بســتۀ دیــن یهــود
و محدودیــت کمــی یهودیــان جهــان و همچنیــن بهدلیــل اینکــه ایــن رژیــم ،حضــور و قــوام
خــود را بــر اســاس وجــود جمعیــت فقــط یهــودی استوارســاخته ،اهمیــت بیشــتری یافتــهاســت.
عــاوه بــر ایــن ،تــداوم اشــغالگری ایــن رژیــم در ســرزمین فلســطین و چالشهــای ناشــی از
بح ـران مهاجــرت و همچنیــن بــروز مســائل جدیــد در درون مرزهــای فلســطین اشــغالی نیــز
بــر نــگاه ویــژۀ اس ـرائیل بــه مســئلۀ جمعیــت و تغییــر و تحــوالت دائمــی آن افــزوده اســت .در
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ایــن چارچــوب ،ایــن پرســش مطــرح اســت کــه ژئوپلیتیــک جمعیتــی اسـرائیل چگونــه امنیــت
ملــی ایــن رژیــم را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت؟ یافتههــای ایــن پژوهــش کــه بــه روش
توصیفیتحلیلــی انجــام شــده اســت ،نشــان میدهــد ژئوپلیتیــک جمعیتــی اسـرائیل ،همزمــان
فرصتهــا و چالشهایــی را بــرای ایــن رژیــم بهوجــود آورده اســت کــه اگرچــه فرصتهــا،
بیشــتر در ُبعــد کیفــی بــروز یافتهانــد ،ابعــاد کمــی ،الگــوی پخــش و ترکیبــات جمعیتــی ایــن
رژیــم بــه کاهــش ضریــب امنیــت ملــی آن منجــر شــده اســت.
 .1مقدمه
جمعیــت یکــی از عناصــر قوامبخــش دولتملتهاســت کــه کمیــت و کیفیــت آن ،نقــش
مهمــی در سرنوشــت سیاســی کشــورها دارد .عوامــل جمعیتــی همــواره در حــال تغییــر و
تحــول هســتند .از ایـنرو ،تغییـرات جمعیتــی نقــش بســیار تعیینکننــدهای در مســائل امنیتــی
کشــورها دارنــد .تغیی ـرات جمعیتــی بــا تأثیرگــذاری بــر مســائل سیاســی ،نظامــی ،فرهنگــی،
زیس ـتمحیطی و اقتصــادی دولتهــا ،همــۀ ابعــاد امنیــت ملــی آنهــا را تحــت تأثیــر ق ـرار
میدهنــد .بنابرایــن ،جمعیتشناســی حــوزۀ مهمــی اســت کــه بــر همــۀ حوزههــای زندگــی
از جملــه امنیــت ملــی ،هــم بــه معنــای ّ
مضیــق ایــن مفهــوم (سیاســت خارجــی و نظامــی)
و هــم بــه معنــای ّ
موســع آن (کــه شــامل اقتصــاد ،آمــوزش و جامعــه نیــز مــی شــود) تأثیــر
میگــذارد .در ایــن میــان ،بــا توجــه بــه اینکــه ســرمایۀ انســانی از جمعیــت ناشــی میشــود و
نیــروی کار ب ـرای بخــش غیرنظامــی و نظامــی نیــز از ایــن ســرمایۀ انســانی بهدســت میآیــد،
جمعیــت بهشــکل مســتقیم یکــی از پایههــای امنیــت ملــی اســت کــه پیونــدی چندوجهــی
بــا دیگــر حوزههــای امنیــت ملــی دارد (.)Even, 2021: 34
جمعیــت و انســان بهمثابــۀ روح مــکان و فضــای جغرافیایــی عمــل میکننــد .بــه همیــن
ســبب میتــوان آن را مهمتریــن عامــل در ژئوپلیتیــک هــر کشــور دانســت؛ بهطــوری کــه
ک قطــب و انســان بهتنهایــی در قطــب دیگــر
همــۀ پدیدههــای محیطــی ثابــت و متغیــر در ی ـ 
قــرار دارد کــه بــر امنیــت ملــی دولتهــا تأثیــر بیبدیلــی میگــذارد (Ezzati, 2017: 93
) .از ای ـنرو ،در علــم ژئوپلیتیــک و محاســبۀ قــدرت ملــی یــک کشــور یــا واحــد سیاســی،
عــاوه بــر موقعیــت ،گســتره و شــکل جغرافیایــی و منابــع در دســترس ،انــدازه و ســاختار
جمعیــت هــر کشــور نیــز مؤلفــۀ بنیــادی بــه حســاب میآیــد کــه میتوانــد فرصتهــا و
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چالشهــای بســیاری ب ـرای دولتهــا ایجــاد کنــد و بــه افزایــش یــا کاهــش ضریــب امنیــت
ملــی کشــورها منجــر شــود .در ایــن میــان ،اس ـرائیل یکــی از نظامهــای سیاســی اســت کــه
مؤلفــۀ جمعیــت در ایــن رژیــم در باالتریــن ســطوح امنیــت ملــی قـرار دارد؛ بهگونـهای کــه از
تغیی ـرات پیشآمــده در آن بهعنــوان تهدیــدی وجــودی نــام بــرده شــده اســت (Toft, 2012:
 .)24در ایــن مقالــه بهدنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه ژئوپلیتیــک جمعیتــی اسـرائیل،
چگونــه امنی ـت ملــی ایــن رژیــم را تحــت تأثیــر ق ـرار داده اســت؟ یافتههــای ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد کــه ژئوپلیتیــک جمعیتــی اســرائیل ،همزمــان فرصتهــا و چالشهایــی
را بــرای ایــن رژیــم بهوجــود آورده اســت .اگرچــه فرصتهــا ،بیشــتر در بعــد کیفــی بــروز
یافتهانــد؛ ابعــاد کمــی ،الگــوی پخــش و ترکیبــات جمعیتــی ایــن رژیــم بــه کاهــش ضریــب
امنیــت ملــی آن منجــر شــده اســت.
 .2پیشینۀ پژوهش
در مــورد تأثیــر ژئوپلیتیــک جمعیــت بــر امنیــت ملــی اس ـرائیل ،کتــاب یــا مقالــۀ مشــخصی
وجــود نــدارد و نــوآوری مقالــۀ حاضــر نیــز از ایــن جهــت اســت کــه از منظــر ژئوپلیتیــک
جمعیــت بــه جمعیتشناســی اســرائیل و تأثیــرش بــر امنیــت ملــی ایــن رژیــم پرداختــه
اســت .نــگاه بــه جمعیتشناســی اس ـرائیل از منظــر ژئوپلیتیــک ،از آنجایــی کــه مؤلفههــای
بســیار جمعیتــی را بررســی میکنــد ،جامعیــت بســیار بیشــتری دارد .بــا ایــن حــال مقالههــا
و کتابهایــی وجــود دارنــد کــه بــه برخــی از عناصــر جمعیتشناســی اســرائیل بهویــژه
شــکافهای اجتماعــی در ایــن رژیــم توجــه کردهانــد .در ادامــه ،بهطــور مختصــر بــه چنــد
مقالــه از آنهــا اشــاره میکنیــم:
طیرانــی شــعرباف و درخشــه ( )1399در مقالــۀ «فراینــد دولتملتســازی در اس ـرائیل؛
چالشــی در مســیر مانــدگاری و بقــا» ،میگوینــد رژيــم صهیونیســتی مبنــای وجــودی خــود
را بــر هويتــی خــاص بنــا کــرده اســت کــه ایــن مســئله در نــگاه اول ،نقطــۀ قوتــی بـرای بقــا و
تشــکیل يــک جامعــه محســوب شــده اســت؛ امــا ويژگیهــای خــاص ايــن هويــت بــر مبنــای
ن ـژاد و عــدم کثــرت جمعیتــی آن ،ب ـرای ايــن رژيــم چالشهايــی را بهوجــود آورده اســت .از
ســوی ديگــر ،مهاجرپذیربــودن اسـرائیل نیــز بهعنــوان چالشــی جــدی بــر ســر راه ملتســازی
قــرار دارد .تمرکــز ایــن مقالــه ،معطــوف بــه فراینــد دولتملتســازی در اســرائیل اســت و
فقــط در قســمتی از مقالــه بــه مشــکالت جمعیتــی اس ـرائیل بهویــژه شــکافهای اجتماعــی
122
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ایــن رژیــم همچــون درگیــری اع ـراب بــا یهودیــان و گروههــای مختلــف یهــودی بــا یکدیگــر
پرداختــه اســت .پاکدامــن ( )1399در کتابــی بــه نــام «اسـرائیل ،ادامــه یــا خاتمــه» مینویســد
پنــج شــکاف اجتماعــی در اسـرائیل وجــود دارد کــه عبارتانــد از شــکاف مذهبــی و ســکوالر،
شــکاف سیاســی میــان چــپ و راســت ،شــکاف اجتماعــی بــا محوریــت طبقــۀ متوســط،
شــکاف قومیتــی روسهــا و شــکاف میــان نظامیگرایــان و پســت صهیونیســتها .چنیــن
شــکافهایی در عمــل تنشهــا و کشــمکشهای بســیاری در جامــۀ اســرائیل بهوجــود
آورده و تأثیــری ســو بــر امنیــت آن گذاشــته اســت .تمرکــز ایــن مقالــه فقــط بــه شــکافهای
اجتماعــی در اس ـرائیل بــوده اســت و از آنجایــی کــه مســئلۀ جمعیــت ســیال اســت و مقالــۀ
حاضــر در ســال  1389انجــام شــده اســت ،نیــاز بــه منابــع بــه روز و جدیــدی دارد.
ِا ِون ( )2021در مقالــۀ «اهمیــت جمعیتشناســی اسـرائیل در آغــاز دهــۀ جدیــد» ،مینویســد
رشــد جمعیــت ارتدکسهــا و اعــراب بادیهنشــین کــه بــا دولــت یهــود ارتبــاط نمیگیرنــد و
مشــارکت آنهــا در اقتصــاد و ارتــش بســیار کــم اســت ،تهدیدهایــی علیــه آینــدۀ اسـرائیل بهعنــوان
دولتــی یهــودی ،دموکراتیــک و توســعهیافته ایجــاد میکننــد .تمرکــز ایــن مقالــه ،فقــط بــه
تغییـرات جمعیتــی بهویــژه اعـراب و جمعیــت ارتدکــس یهــودی اســت .تافــت ( )2012در مقالــۀ
«جمعیتشناســی و امنیــت ملــی :سیاســت تغییــر جمعیــت در اس ـرائیل معاصــر» ،مینویســد
مســئلۀ جمعیــت ب ـرای اس ـرائیل یــک تهدیــد وجــودی اســت و حتــی از تهدیدهــای فیزیکــی و
تروریســم هــم ب ـرای اس ـرائیل خطرناکتــر اســت .ایــن مقالــه تمرکــز عمــدهاش بــر روی تحــرک
جمعیتــی از منظــر رشــد جمعیتــی اع ـراب و یهودیــان اســت و بــه تغیی ـرات جمعیتــی در میــان
اع ـراب و یهودیــان ،در امنیــت ملــی اس ـرائیل میپــردازد .تافــت نتیجــه میگیــرد کــه ایجــاد دو
کشــور ،گزینــۀ مناســب ب ـرای حفــظ دولــت یهــودی و دموک ـرات اســت .عبدالقــادر عبدالعالــی
( ،)1391در کتابــی بــه نــام «رژیــم اس ـرائیل و گسس ـتهای سیاســی اجتماعــی آن» ،عــاوه بــر
پرداختــن بــه شــکافهای اجتماعــی قومــی ،ن ـژادی ،دینــی و طبقاتــی ،بــه تأثیــر ایــن شــکافها
بــر گرایشهــای انتخاباتــی و سیاســی گروههــای جمعیتــی در اسـرائیل پرداختــه اســت .تمرکــز این
کتــاب نیــز بیشــتر بــه شــکافها و گسسـتهای اجتماعــی درونــی اسـرائیل اســت و نــوآوری آن،
در تأثیــر ایــن شــکافها بــر گرایشهــای انتخاباتــی مــردم در اس ـرائیل اســت.
 .3مبانی نظری
ژئوپلیتیــک ،تأثیــرات عوامــل جغرافیایــی (موقعیــت و مکانهــای جغرافیایــی ،منابــع،
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ویژگیهــای توپوگرافــی و جمعیــت) بــر سیاســتها و اقدامــات خارجــی دولتهــا
را مطالعــه میکنــد ( .)Kelly, 2016: 23ژئوپلیتیــک ،آثــار جغرافیایــی بــر روابــط
قــدرت در عرصــۀ بینالمللــی را تحلیــل و تأثیــرات موقعیــت و جمعیــت را بــر سیاســت
و ســازههای سیاســی فضایــی بررســی میکنــد (& Jan Parvar & Saleh Abadi
 .)Bahrami Jaf, 2021: 78در ایــن میــان ،جمعیــت و انســانهای ســاکن در هــر
مــکان ،یکــی از عناصــر و ارکان ژئوپلیتیــک را تشــکیل میدهنــد .در ژئوپلیتیــک جمعیــت،
ـی جمعیــت ،ابعــاد کیفــی ،الگــوی پخــش و همچنیــن ســاختار و ترکیــب
در کنــار ابعــاد کمـ ِ
جمعیتــی نیــز بررســی میشــود تــا فهــم دقیقــی از ایــن موضــوع بهدســت آیــد .منظــور از
بعــد کمــی جمعیــت ،تعــداد عــددی جمعیــت یــک کشــور اســت .مؤلفــۀ کمــی جمعیــت
از آنجای ـی کــه میتوانــد منبــع نیــروی نظامــی و دفاعــی را فراهــم آورد و همچنیــن نیــروی
کار الزم را ب ـرای تولیــد ثــروت فراهــم کنــد و روحیــۀ ملــی را در داخــل افزایــش دهــد و در
مقابــل ،تــرس و احتـرام در خــارج بــه همـراه آورد ،در ارزیابــی قــدرت کشــور اهمیــت دارد
( .)Roshandel, 2019: 76کیفیــت جمعیــت یــک کشــور نیــز در کنــار کمیــت عــددی
آن ،اهمیــت دارد؛ بهگونــهای کــه اگــر جمعیتــی از ســامت روانــی و جســمی ،ســطح
تحصیــات بــاال ،ســطح زندگــی مناســب ،باورهــای عمومــی و ســطح روحیــۀ ملــی بــاال
بهرهمنــد باشــند ،میتوانــد یــک عامــل مثبــت ژئوپلیتیکــی بــه شــمار آیــد و ضریــب امنیــت
ملــی کشــور را افزایــش دهــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت همــواره تحــت
تأثیــر متغیرهایــی همچــون تولــد ،مرگومیــر و مهاجــرت (داخلــی و خارجــی) در حــال
تحــرک اســت ،الگــوی پخــش و تحــرکات جمعیتــی نیــز اهمیــت بســیاری دارد.
در ژئوپلیتیــک جمعیــت ،عــاوه بــر ّ
کمیــت جمعیــت ،تراکــم جمعیــت ،ترکیــب قومــی،
مذهبــی و اجتماعــی ،موازنــۀ جمعیتــی و بحرانهــای اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی،
بهداشــتی و امنیتــی ناشــی از آن نیــز بهعنــوان مالحظــات امنیــت ملــی در نظــر گرفتــه
میشــود ( .)Hafiznia, 2012: 181ترکیــب دینیمذهبــی و قومیزبانــی بهدلیــل برخــی
رقابتهــای آشــکار و پنهــان آنــان در ژئوپلیتیــک جمعیتــی کشــورها اهمیــت بســیاری
دارنــد .بــه هــر میـزان کــه تعــداد ادیــان و اقــوام در کشــوری بیشــتر باشــد ،رقابــت میــان آنــان
نیــز افزایــش مییابــد کــه ایــن موضــوع در صــورت نبــود تســاهل دینــی و قومــی ،ممکــن
اســت پیامدهــای سیاســی ،امنیتــی ،اجتماعــی و فرهنگــی بســیاری در پــی داشــته باشــد.
اریکســن گروههــای قومــی را بــه چهــار دســته تقســیم میکنــد :گــروه اول مربــوط بــه
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گــروه قومــی هســتند کــه افـرادی از شــهرهای خــود بــه شــهرهای بــزرگ و مرکــزی مهاجــرت
کردهانــد؛ بــرای نمونــه مردمــی کــه از آمریــکای التیــن بــه ایــاالتمتحــده رفتهانــد یــا
مهاجرانــی کــه از مناطــق پیرامونــی بــه شــهرهای اصلــی آفریقــا مهاجــرت کردهانــد .در
ایــن گروههــا ،هویــت و فرهنــگ قــوم میزبــان ،مســلط شــده و قومیتهــا ادعایــی در ایــن
خصــوص ندارنــد .گــروه دوم ،بومیــان ســرزمینی هســتند کــه بهصــورت اقلیــت در کشــوری
ســاکن هســتند و تــا حــدی در گــروه قومــی کشــور مســلط ادغــامشــدهاند .ایــن نــوع اقــوام
قــدرت سیاســی بهنســبت ضعیفــی دارنــد .گــروه ســوم ،جنبشهــای ملیقومــی هســتند
کــه برپایــی یــک کشــور مســلط در ســرزمین مشــخصی را میخواهنــد .ســرانجام گــروه
چهــارم مربــوط بــه گروههــای قومــی در جوامــع متکثــر اســت کــه چندیــن قــوم در یــک
کشــور باقــدرت سیاســی و اقتصــادی یکســان زندگــی میکننــد .اقوامــی کــه در ایــن گــروه
گنجانــده شــدهاند هیــچ آرمــانتوجیهیناپذیــری در مــورد برپایــی کشــوری بــا قومیــت
خــاص ندارنــد ( .)Hitman, 2016: 4در ایــن چارچــوب ،نــوع گروههــای قومــی مســتقر
در یــک ســرزمین ،نقــش مهمــی در شــکافهای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
در آن کشــور دارد.
ژئوپلیتیــک جمعیتــی اســرائیل یکــی از پیچیدهتریــن و بحثبرانگیزتریــن ســاختارهای
کمیــت ،کیفیــت ،الگــوی پخــش ،تحــرکات و ترکیبــات جمعیتــی را در درون خــود داشــته
اســت .ایــن موضــوع در عمــل بــه یکــی از مهمتریــن ریشــههای بحــران و تنــش در ایــن
رژیــم تبدیــل شــده اســت و یکــی از اساس ـیترین چالشهــای مذاک ـرات صلــح بــه حســاب
میآیــد .ایــن مســئله ســبب شــده اســت ژئوپلیتیــک جمعیتــی اسـرائیل بهدلیــل تأکیــد آن بــر
ً
دولتــی صرفــا یهــودی و چالشهــای بح ـران مهاجــرت ،مضاعــف شــود .در ادامــه ،ابتــدا بــه
ژئوپلیتیــک جمعیتــی ایــن رژیــم بــا توجــه بــه چهــار ویژگــی کمیــت ،کیفیــت ،الگــوی پخــش
و همچنیــن ســاختار و ترکیــب جمعیتــی میپردازیــم .ســپس تأثیــر آنهــا بــر امنیــت ملــی
ایــن رژیــم را ارزیابــی میکنیــم.
 .4ژئوپلیتیک جمعیت اسرائیل
 .1-4کمیت جمعیت

از نظــر کمــی ،جمعیــت اسـرائیل بــر اســاس گـزارش ادارۀ مرکــزی آمــار اسـرائیل 1تــا آوریــل
)1. Israel Central Bureau of Statistics (CBS

125

ســال  9 ،2021میلیــون و  341هــزار نفــر اســت .ایــن مرکــز ،تعــداد جمعیتــی کــه در
بلندیهــای جــوالن ،قــدس شــرقی و کرانــۀ باختــری ســاکن هســتند و خــود را شــهروندان
اســرائیل میداننــد را جزئــی از جمعیــت دولــت یهــود بــه شــمار مــیآورد .ایــن آمــار
نشــاندهندۀ افزایــش جمعیــت اســرائیل در ســالهای اخیــر اســت.

نمودار  .1جمعیت اسرائیل در سالهای  2010تا Source: CBS, 2021 2020

 .2-4کیفیت جمعیت

همانگونــه کــه گفتیــم ،عــاوه بــر عامــل کمــی ،عوامــل کیفــی جمعیــت نیــز اهمیــت دارنــد.
از نظــر میـزان ســواد 97.8 ،درصــد از کل جمعیــت اسـرائیل میتواننــد بخواننــد و بنویســند
( .)World Factbook, 2021از نظــر میــزان جمعیــت تحصیلکــرده 50.9 1،درصــد
جمعیــت اسـرائیل مــدرک تحصیــات عالــی دارنــد؛ بهگونـهای کــه ایــن رژیــم پــس از ژاپــن
و کانــادا در رتبــۀ ســوم جهــان قــرار دارد ( .)Leichman, 2018افــزون بــر ایــن ،میــزان
امیــد بــه زندگــی در اس ـرائیل 83.15 ،ســال اســت کــه در بیــن ده کشــور برتــر جهــان ق ـرار
میگیــرد .ایــن رژیــم در دیگــر شــاخصهای کیفــی جمعیــت نیــز وضعیــت بســیار مناســبی
دارد .بهطــوری کــه می ـزان مخــارج صرفشــده ب ـرای ســامت هــر فــرد در اس ـرائیل ،ســاالنه
 3145دالر اســت و نســبت پزشــک در هــر ه ـزار نفــر جمعیــت 3.5 ،نفــر اســت و نســبت
 .1درصد جمعیت تحصیل کرده هر کشور مبتنی بر تعداد افراد قرارگرفته در سن  25تا  64سال است که یک
دورۀ دو یا چهارساله بعد از دبیرستان را گذراندهاند.
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تختهــای بیمارســتانی بـرای هــر هـزار نفــر 3 ،تخــت اســت .افــزون بــر ایــن ،سـرانۀ نســبت
مرگومیــر مــادران در هــر ه ـزار نفــر  2نفــر و در نســبت مــرگ و میــر نــوزادان در هــر ه ـزار
نفــر  2.9نفــر اســت و از نظــر دسترســی بــه آب ســالم نیــز 100 ،درصــد جمعیــت اسـرائیل
دسترســی کامــل بــه آب ســالم دارنــد (.)Rosenthal, 2020: 3- 9
 .3-4الگوی پخش و تحرکات جمعیت
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در ایــن ُبعــد از جمعیــت ،میــزان رشــد گروههــای مختلــف جمعیتــی و همچنیــن مهاجــرت
(داخلــی و خارجــی) اهمیــت بســیاری دارد .نــرخ رشــد جمعیــت در اس ـرائیل ،در ســال ،2020
 1.67درصــد اســت کــه نســبت بــه ســال  2019نیــز  1.9را ثبــت کــرده بــود ،کاهــش یافته اســت
( .)Even, 2021: 35در ایــن زمینــه ،میــزان رشــد گروههــای مختلــف در اســرائیل را بهطــور
کلــی میتوانیــم در دو دســتۀ اعـراب و یهودیــان بررســی کنیــم .میـزان بــاروری در میــان مســلمانان،
از  6.1در ســال  1979بــه  3.3در ســال  2017کاهــش یافتــه اســت و در مقابــل ،یهودیــان بهطــور
کلــی (ســکوالرها ،ارتدکسهــا و فــوق ارتدکسهــا) ،از  2.8در ســال  1979بــه  3.3در ســال
 2017افزایــش یافتهانــد .در ایــن میــان آمــار دیگــری توســط ادارۀ آمــار اس ـرائیل منتشــر شــد کــه
در ســال  ،2018نــرخ بــاروری زنــان یهــودی را  3.05و نــرخ زنــان عــرب را  3.04اعــام کــرد
(.)i24NEWS, 2019

نمودار  .2میزان باروری در اسرائیل .Source: Lintl, 2020: 9

ً
افــزون بــر ایــن ،مهاجــرت خارجــی نیــز مؤلفــۀ اساســی در ایــن بخــش اســت .تقریبــا
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از ســال  1948تاکنــون  3میلیــون و 200هــزار نفــر بــه اســرائیل مهاجــرت کردهانــد
( .)CBS, 2018: 6بنابرایــن ایــن رژیــم همــواره شــاهد مهاجرتهایــی بــه ایــن ســرزمین
بــوده اســت .از ســویی ،الگــوی پخــش و تحــرکات جمعیــت را بایــد از زاویــۀ چگونگــی
اســکان جمعیــت نیــز مــورد توجــه قـرار داد .در اسـرائیل بهدلیــل شـرایط نامناســب توپوگرافــی
و بیابانیبــودن بیــش از نیمــی از ســرزمینهای آن و همچنیــن بهســبب ناآرامیهــای دائمــی
در مرزهــای شــرقی و شــمالی ایــن رژیــم ،مــردم بهطــور طبیعــی خواســتار اســکان در دشــت
ســاحلی و مرکــز فلســطین اشــغالی هســتند .از ایـنرو بســیاری از افـراد ،از مناطــق حاشــیهای
بهســوی دشــت ســاحلی دریــای مدیترانــه روانــه میشــوند.

شکل  .1تراکم جمعیتی اسرائیل Source: Cbs.gov.il

الگــوی پخــش جمعیتــی در اس ـرائیل بهگون ـهای اســت کــه حــدود  70درصــد جمعیــت
و  80درصــد پایگاههــای تجــاری ،صنعتــی و بیشــتر نهادهــای دولتــی ،مراکــز راهبــردی
و زیرســاختهای غیرنظامــی و نظامــی ایــن رژیــم در دشــت ســاحلی و در منطقــهای بـــه
مســـاحت  ۱۲۱کیلومتــری از ســواحل حیفــا و اشــدود قـرار دارنــد (.)Freilich, 2018: 86
128

 .4-4ساختار و ترکیب جمعیت
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در ُبعــد ترکیــب جمعیــت ،ترکیــب دینــی و قومــی اهمیــت بســیاری دارد .اســرائیل را
ً
میتــوان جامعــهای عمیقــا تقسیمشــده در امتــداد خطــوط قومیملــی در نظــر گرفــت
()Lewin-Epstein & Cohen, 2018: 1؛ بهطــوریکــه اقــوام و ادیــان متعــددی در
ایــن ســرزمین ســاکن هســتند .در مــورد وضعیــت قومــی اسـرائیل ،بــر اســاس گـزارش دفتــر
مرکــزی آمــار ایــن رژیــم ،از جمعیــت  9میلیــون و  21ه ـزار نفــر (جمعیــت ســال ،)2019
 6میلیــون و  697هــزار نفــر یهــودی و 1میلیــون و  890هــزار نفــر نیــز عــرب بودهانــد.
عــاوه بــر ایــن  434ه ـزار نفــر نیــز بهعنــوان دیگــر اقــوام و مذاهــب در اس ـرائیل زندگــی
میکننــد کــه کارگــران خارجــی یــا گروههــای قومــی و مذهبــی همچــون بهاییهــا را
شــامل میشــوند .از نظــر دینــی نیــز جمعیــت یهودیــان  74.1درصــد ،مســلمانان 17.9
درصــد ،مســیحیان  1.9درصــد ،دروزیهــا  1.6درصــد و دیگــران  4.5درصــد اســت
(.)World Fact Book, 2021

شکل  .2ترکیب مذهبی جمعیت اسرائیل Source: World Fact Book, 2021

افــزون بــر ترکیــب میانقومــی کــه بیشــتر ناظــر بــه قومیتهــای یهــود و عــرب اســت،
ترکیــب درونقومــی بهویــژه در میــان یهودیــان نیــز در ژئوپلیتیــک جمعیتــی اس ـرائیل اهمیــت
دارد .اسـرائیل جامعـهای اســت کــه بــا مهاجــرت یهودیــان بــه ایــن ســرزمین بنــا شــده اســت
()Abdoulali, 2012: 91؛ بهطــوری کــه یهودیــان مهاجــر از  102کشــور جهــان و بــا
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 52زبــان و فرهنــگ مختلــف بــه فلســطین اشــغالی مهاجــرت کردهانــد .از ای ـنرو ،ترکیــب
درونقومــی بیــن یهودیــان ،مؤلفــۀ تأثیرگــذاری در ژئوپلیتیــک جمعیــت اســرائیل اســت.
بهطــور کلــی یهودیــان اشــکنازی 1،ســفاردی 2،فالشــا 3و روستبــار هســتند .عــاوه بــر ترکیــب
ن ـژادی و قومــی ،ترکیــب مذهبــی بــه معنــای می ـزان پایبنــدی بــه مذهــب نیــز در اس ـرائیل و
بهویــژه در میــان یهودیــان اهمیــت دارد .میتــوان بهطــور کلــی بــه دو گــروه ســکوالرها و
حریدیهــا 4اشــاره کــرد کــه البتــه هرکــدام دارای تقســیمبندیهای دیگــری در درون خــود
7
دارنــد ،چنانچــه جامعــۀ حریــدی بــه ســه دســتۀ لیتوانیاییهــا 5،حســیدیها 6و ســفاردیها
منشــعب میشــود.
 .5تأثیر ژئوپلیتیک جمعیتی اسرائیل بر امنیت ملی این رژیم
بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم ،ژئوپلیتیک جمعیــت اسـرائیل در چهــار حوزۀ کمیــت ،کیفیــت ،الگوی
پخــش ،تحــرکات و ســاختار و ترکیــب جمعیتــی وضعیــت خاصــی دارد .ایــن ش ـرایط بهشــکل
مســتقیم بــر امنیــت ملــی ایــن رژیــم تأثیــر میگــذارد کــه در ادامــه بــه آنهــا میپردازیــم.
 .1-5محدودیت جمعیت و تهدید امنیت ملی

همانگونــه کــه در مبانــی مفهومــی بیــان کردیــم ،بهطــور کلــی حجــم جمعیــت از دیــدگاه
قــدرت و امنیــت ملــی اهمیــت دارد .بهطــور مبنایــی جمعیــت زیــاد ،موجــب تقویــت روحیــۀ
ملــی و افزایــش امنیــت ملــی و جمعیــت انــدک ،موجــب کاهــش روحی ـۀ ملــی و تضعیــف
امنیــت ملــی میشــود .جمعیــت اســرائیل همــواره در مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای
منطقــه پاییــن بــوده اســت .می ـزان جمعیــت اس ـرائیل در مقایســه بــا همســایگان همجــوارش
(بــه غیــر از لبنــان) کمتــر اســت .ایــن ضعــف اسـرائیل در بعــد منطقـهای بیشــتر خــود را نشــان
میدهــد؛ چـرا کــه ایــن رژیــم بــه غیــر از برخــی کشــورهای منطقــه همچــون قطــر ،بحریــن،
عمــان ،فلســطین و لیبــی ،از دیگــر کشــورهای منطقــه و بهویــژه قدرتهــای بــزرگ همچــون
ایــران ،ترکیــه ،مصــر و عربســتان کــم جمعیتتــر اســت .بهطــوری کــه از میــان بیســت
1. Ashkenazi
2. Sephardi
3. The Beta Israel
4. Haredi
5. Litvak
6. Hasidic
7. Sephardi
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کشــور منطقــه ،ایــن رژیــم در ردیــف ســیزدهم ق ـرار میگیــرد .ایــن مشــکل در کنــار محیــط
خصمان ـهای 1کــه علیــه ایــن رژیــم در منطقــه وجــود دارد ،اس ـرائیل را مجبــور بــه شــکلدادن
بــه ملــت مســلح 2و بســیج عمومــی کــرده اســت (.)Freilich, 2018: 54
 .2-5کیفیت جمعیت ،نقطۀ قوت امنیت ملی
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همانگونــه کــه گفتیــم اســرائیل از نظــر کیفیــت جمعیــت ،در وضعیــت مناســبی بــه ســر
میبــرد و در ردیــف کشــورهای توســعهیافته قــرار دارد .همیــن مســئله کارایــی جمعیــت
ســاکن در اس ـرائیل را افزایــش میدهــد .جمعیــت ایــن رژیــم از نظــر درآمــد س ـرانه ،امیــد
بــه زندگــی و تحصیــات عالــی و دسترســی بــه خدمــات پزشــکی ،یکــی از بهترینهــا در
منطقــۀ خاورمیانــه اســت .تأکیــد بــر مســائل علمــی بــه ایــن دلیــل کــه بــر کیفیــت جمعیــت
تأثیــر بســیاری میگــذارد ،بیــش از دیگــر مؤلفههــا مــورد بررســی ق ـرار میگیــرد .برتــری
علمــی و تکنولوژیکــی اســرائیل ســبب پیشــرفت اقتصــادی آن شــده اســت .در نتیجــۀ
آن امنیــت اقتصــادی ایــن رژیــم را تأمیــن کــرده اســت .اســرائیل در آخریــن رتبۀبنــدی
شــاخص جهانــی نــوآوری کــه ســازمان جهانــی مالکیــت معنــوی (وایپــو) اعــام کــرد،
در رتبــۀ  13جهــان و بــا اختــاف بســیار در رتبــۀ اول منطقــه ق ـرار گرفــت (Katz, 2018:
 .)538بنابرایــن بــا دســتیابی بــه ایــن ســطح از قــدرت علمــی و فنــاوری ،محصــوالت
هایتــک ،نیمــی از صــادرات اس ـرائیل را تشــکیل میدهــد ( .)Rivlin, 2021: 4یکــی از
مقامــات اس ـرائیل در ایــن بــاره میگویــد« :فنــاوری اس ـرائیل ،کلیــد همــۀ قفلهــای مــا بــا
کشــورهای جهــان اســت» ( .)Ahmadi, 2020: 97در ایــن چارچــوب ،اسـرائیل توانســته
اســت بــا دیپلماســی علمــی ،قــدرت ملــی و ضریــب امنیــت ملــی خــود را ارتقــا دهــد؛
بهگونــهای کــه ایــن رژیــم توانســته بــا دیپلماســی آبــی ،کشــاورزی ،پزشــکی ،نظامــی و
ســایبری خــود ،بســیاری از کشــورهای جهــان و بهویــژه کشــورهای منطقــه را بــه ســمت
خــود جــذب کنــد و بــا ارائــۀ فنــاوری ،عــاوه بــر ســودهای کالن اقتصــادی ،حمایــت
آن کشــورها را نیــز بهدســت آورد و بحــران مشــروعیت و انــزوای ژئوپلیتیکــیاش را تــا
حــدودی مدیریــت کنــد.
 .1اســرائیل بــا اینکــه در ســالهای اخیــر وارد رونــد عادیســازی روابــط بــا برخــی کشــورهای منطقــه شــده اســت،

طبــق نظرســنجیهای انجامشــده ،نزدیــک بــه  88درصــد مــردم کشــورهای عربــی نــگاه خصمانــه بــه ایــن رژیــم
دارنــد .همیــن امــر محیــط غــرب آســیا و شــمال آفریقــا را همچنــان بــرای اســرائیل خصمانــه میکنــد (Arab Center
.)For Research & Policy Studies, 2020: 55
2. Nation in Arms
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 .3-5چالشهای الگوی پخش و تحرکات جمعیتی بر امنیت ملی اسرائیل

اسـرائیل بـرای تعریــف خــود بهعنــوان کشــوری هــم یهــودی و هــم دموکراتیک ،نیــاز به حفــظ برتری
جمعیتــی یهودیــان دارد و اگــر ایــن برتــری جمعیتــی از میــان بــرود ،دموکراتیــک یــا یهــودی بــودن
ایــن رژیــم ،زیــر ســؤال خواهــد رفــت .از ســوی دیگــر ،تغییـرات جمعیتــی در گروههــای مختلــف،
پیامدهــای اقتصــادی و امنیتــی و همچنیــن سیاســی برای اسـرائیل به بــار خواهــد آورد .ایــن پیامدها را
میتــوان از دو جهــت بررســی کــرد :دیــدگاه اول تغییراتــی اســت کــه بر اســاس تقســیم اسـرائیل به دو
گــروه اعـراب و یهودیــان رخ میدهــد و تغییـرات دوم مربــوط بــه رشــد فزاینــدۀ حریدیهــا و نســبت
آن بــا دیگــر یهودیــان اســت کــه میتوانــد در آینــده و امنیــت ملــی اسـرائیل تأثیــر بگــذارد .در دیــدگاه
نخســت ،اگرچــه آمارهــای موجــود نشــاندهندۀ افزایــش جمعیــت اسـرائیل اســت ،آهنــگ ســاالنۀ
نــرخ رشــد جمعیــت در ایــن رژیــم ،کاهــش محسوســی را نشــان میدهــد بهگونـهای کــه از 6.94
درصــد در ســال  1951بــه  1.6در ســال  2020رســیده اســت.

نمودار  .3رشد و نرخ رشد ساالنۀ جمعیت در اسرائیل Source: Worldometers, 2021
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جدول  .1درصد یهودیان و اعراب در سالهای  1947تا Source: Freilich, 2018: 196 2050

درصــد کل یهودیــان نســبت بــه دیگــر اقــوام
در اسـرائیل و کرانــۀ باختــری

درصــد کل یهودیــان نســبت بــه دیگــر اقــوام
در اسـرائیل ،کرانــۀ باختــری و غــزه

براورد

2015

2025

2050

باال

60

59

61

پایین

61

59

56

باال

51

49

49

پایین

52

50

47

رشــد جمعیــت یهودیــان فــوق ارتدکــس نیــز یکــی از چالشهــای داخلــی
جمعیتــی مؤثــر بــر امنیــت ملــی ایــن رژیــم اســت .رشــد فزاینــدۀ فــوق ارتدکسهــا
و نــرخ بــاروری آنهــا ( 6.6فرزنــد بــه ازای هــر زن حریــدی ،در مقایســه بــا 2.1
در میــان زنــان ســکوالر) از یــک جهــت بــا افزایــش جمعیــت یهودیــان در برابــر
اعــراب ،میتوانــد بــرای اســرائیل اهمیــت داشــته باشــد؛ امــا از جهــت دیگــر بهدلیــل
رویکردهــای ایدئولوژیــک ایــن گــروه و تفاوتهــای بســیار حریدیهــا بــا ســکوالرها
در زمینههــای سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و آموزشــی میتوانــد پیامدهــای امنیتــی
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از ســوی دیگــر ،بــا وجــود کاهــش بســیار زیــاد نــرخ بــاروری جمعیــت عــرب در اسـرائیل
کــه در نمــودار  2دیدیــم ،جمعیــت اع ـراب بهســبب باالبــودن جمعیــت جــوان و همچنیــن
ازدواج زودتــر (زنــان مســلمان بــا میانگیــن ســنی  22.6ســال ازدواج میکننــد) نســبت بــه
یهودیــان (میانگیــن ســن ازدواج در میــان زنــان یهــودی  25.7ســال اســت) ،رشــد بیشــتری
دارنــد ( .)Even, 2021: 38ایــن رونــد از نظــر برخــی اندیشــمندان «بمــب ســاعتی
جمعیتــی» نامیــده شــده اســت .بــه ایــن دلیــل کــه اع ـراب فلســطینی ســاکن در اس ـرائیل را
همچنــان بهعنــوان اقلیتــی تأثیرگــذار در اســرائیل حفــظ میکنــد و موازنــۀ جمعیتــی را بــه
زیــان یهودیــان تغییــر میدهــد.
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منفــی بــر اســرائیل ایجــاد کنــد (  )Even, 2021: 42-43کــه در قســمت ســاختار
و ترکیــب جمعیتــی بــه آن اشــاره میکنیــم .عــاوه بــر تغییــرات جمعیتــی بــر اثــر
رشــد طبیعــی گروههــای مختلــف ،هما نگونــه کــه در توصیــف ژئو پلیتیــک جمعیــت
اســرائیل گفتیــم ،الگــوی تمرکــز در اســرائیل مبتنــی بــر تمرکــز جمعیتــی در دشــت
ســاحلی اســت و الگــوی مهاجــرت داخلــی نیــز مهاجــرت از حواشــی ســرزمینهای
اشــغالی بــه شــهرهای اصلــی ایــن رژیــم همچــون تلآویــو و بیتالمقــدس اســت
کــه همیــن عامــل تمرکــز جمعیتــی را بیشــتر کــرده اســت .چنیــن شــرایطی پیامدهــای
امنیتــی بســیاری را بهویــژه در زمــان بحــران و جنــگ بــرای اســرائیل بهوجــود مــی
آورد ( .)Eilam, 2022: 138
گذشــته از مهاجــرت داخلــی و تمرکــز جمعیتــی در دشــت ســاحلی اســرائیل،
مهاجــرت خارجــی مهمتریــن موضوعــی اســت کــه در الگــوی پخــش و تحــرکات
جمعیتــی ایــن رژیــم بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد .اهمیــت مهاجــرت یهودیــان بــه
اســرائیل تــا انــدازهای اســت کــه دیویــد بــن گوریــن میگویــد« :مهاجــرت بــه فلســطین
بــه منزلــۀ خونــی اســت کــه ادامــۀ حیــات اســرائیل را بیمــه میکنــد و ضامــن امنیــت و
آینــدۀ اســرائیل اســت» (  .)Arabsorkhi, 2019: 61طبــق برآوردهــای ســازمانهای
صهیونیســتی ،دولــت یهــود بــرای اینکــه تــوازن جمعیتــی موجــود میــان خــود و اعــراب
را حفــظ کنــد بایــد نــرخ خالــص مهاجــرت ســالیانۀ  80هــزار یهــودی را حفــظ کنــد
( )Freilich, 2018: 198؛ امــا نرخهــای کنونــی بســیار پایینتــر از اعــداد اعــام شــده
اســت؛ بهطــوری کــه نــرخ مهاجــرت بــه اســرائیل در ســال  ،2019نزدیــک بــه  34هــزار
نفــر بــود .افــزون بــر ایــن مــوارد ،مهاجــرت معکــوس 1 ،مهاجــرت از اســرائیل بــه دیگــر
کشــورها کــه بــه آن یریــدا  2گفتــه میشــود در ایــن رژیــم ســیر صعــودی بــه خــود گرفتــه
اســت .بهگون ـهای کــه مســئلۀ مهاجــرت از اســرائیل (یریــدا) کــه در مقابــل مهاجــرت بــه
اســرائیل (عالیــا)  3قــرار دارد ،بــه موضــوع مهمــی در ایــن رژیــم بهویــژه در ســالهای
اخیــر تبدیــل شــده اســت.
1. Reverse Migration
2. Yerida
3. Aliyah
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بــر اســاس نظرســنجی مؤسســۀ مشــاورهای و تحقیقاتــی میــدگام 27 1،درصــد
یهودیــان در صــورت شــرایط مناســب از اســرائیل خــارج میشــوند (Abdulrahman,
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نمودار  .4نرخ خالص مهاجرت به اسرائیل (عالیا) Source: Maltz, 2020

2017https://gulfnews.com/opinion/op-eds/israeli-folly-and-reverse-

 .)migration-1.2109702از ســوی دیگــر ،بیشــتر کســانی کــه مهاجــرت میکننــد ،افـراد
متخصــص و بــا مشــی ســکوالر هســتند کــه در ســاختار سیاســی و اقتصــادی اسـرائیل اهمیــت
بســیاری دارنــد .مهاجــرت ایــن افــراد بیشــک زیــان جبرانناپذیــری بــر اقتصــاد اســرائیل
1. Midgam
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وارد میکنــد کــه از نظــر سیاســی نیــز بهدلیــل اکثریتشــدن یهودیــان ارتدکــس مذهبــی،
بیــش از پیــش بهســمت رادیکالیزهشــدن و چالشهــای درونــی اجتماعــی پیــش مــیرود.
 .4-5پیامدهای شکافهای اجتماعی ساختار و ترکیب جمعیتی بر امنیت ملی
ِ
اسرائیل

تکثــر قومین ـژادی و ترکیــب نامتجانــس فرهنگهــای مختلــف در اس ـرائیل از ملیتهــای
متعــددی کــه هرکــدام شــاخصهای هویتــی و فرهنگــی ،زبــان و اعتقــادات منحصربهفــردی
دارنــد و از توانایــی علمــی و شــغلی متفاوتــی تیــز برخوردارنــد ،انســجام درونــی ایــن رژیــم را
بهعنــوان یــک جامعــه و ملــت واحــد ،مختــل و آن را بــه جامعـهای چندپــاره و گسســته تبدیــل
کــرده و شــکافهای اجتماعــی اساســی در ایــن رژیــم بهوجــود آورده اســت .در ادامــه ،ســه
شــکاف کلــی را کــه از ترکیــب جمعیتــی ایــن رژیــم نشــأت گرفتــه اســت بیــان میکنیــم:
الــف) شــکاف قومیتــی اعــراب و یهودیــان :ایــن شــکاف بهعنــوان آشــکارترین و
طوالنیتریــن شــکاف اجتماعــی در اســرائیل بهدلیــل تأثیرپذیــری از عوامــل سیاســی و
اجتماعــی بســیار ،چــه از درون و چــه از بیــرون ،بیشــترین رســوخ و دوام را میــان تنشهــای
موجــود در جامعــۀ اسـرائیل ایجــاد کــرده اســت ( .)Saleh, 2021: 113فلســطینیان ،بهعنــوان
صاحبــان اصلــی ایــن ســرزمین ،خواهــان برپایــی کشــور یــا خودمختاری در ســرزمین فلســطین
هســتند و هویــت خــود را نــه اسـرائیلی ،بلکــه فلســطینی میداننــد .بــر اســاس نظرســنجی ســال
 2017کــه ســمی اســموها 1،اســتاد جامعهشناســی دانشــگاه حیفــا انجــام داد ،فقــط  16درصــد
اعـراب ســاکن در اسـرائیل خــود را «عــرب اسـرائیلی» میداننــد و بقیــه ،خــود را «فلســطینیان در
اس ـرائیل» یــا «عــرب فلســطینی» معرفــی میکننــد (.)Berger, 2019
در ایــن میــان ،تبعیضهــای آشــکار علیــه اع ـراب در اس ـرائیل مزیــد بــر علــت شــده و
هویــت فلســطینی اعـراب را بیشازپیــش تقویــت کــرده و بــا تبدیــل آنــان بــه شــهروندان درجــۀ
دو ،زمینههــای نارضایتــی و اعتــراض را در ایــن رژیــم فراهــم آورده و مانــع از شــکلگیری
هویــت یکپارچــۀ اسـرائیلی شــده اســت .اعـراب و بهویــژه مســلمانان از نظــر ســطح معیشــت،
درآمــد ،کار و آمــوزش در پایینتریــن ســطح هــرم اجتماعــی ق ـرار دارنــد .فقــط  ۲.۴درصــد
از مناطــق صنعتــی ،در شــهرهای بــا اکثریــت عربــی وجــود دارد کــه همیــن عامــل موجــب
افزایــش فقــر در بیــن اع ـراب مســلمان اس ـرائیل شــده اســت .بهگون ـهای کــه می ـزان فقــر در
1. Sammy Smooha
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اعــراب ،دو برابــر میــزان فقــر در یهودیــان اســت ( .)Robinson, 2021در بیــن  ۴۰شــهر
فقیــر اسـرائیل ۳۶ ،شــهر آن عربــی اســت .عــاوه بــر ایــن تراکــم جمعیــت در شــهرهای عربــی
بســیار بیشــتر از دیگــر شــهرهای اسـرائیل اســت ،زیـرا عربهــا بــا وجــود اینکــه بیــش از ۲۰
درصــد از جمعیــت اس ـرائیل را دارنــد ،فقــط در  ۲،۵درصــد از مســاحت فلســطین اشــغالی
زندگــی میکننــد ( .)Ahmed, 2020: 5تبعیضهــای اسـرائیل نســبت بــه اعـراب و شـرایط
ســخت زندگــی ایــن گــروه در جامعــۀ اس ـرائیل در کنــار س ـرایت دیدگاههــای نژادپرســتانه بــه
متــن جامعــۀ ایــن رژیــم ،در عمــل شــکاف میــان یهودیــان و اعـراب را در دولــت یهــود افزایــش
داده اســت و نــگاه اقــوام نســبت بــه یکدیگــر را تــوأم بــا نفــرت و دشــمنی کــرده اســت .نتایــج
یــک نظرســنجی نشــان میدهــد  ۶۲درصــد از مــردم اســرائیل از اینکــه اعــراب و بهویــژه
مســلمانان بــه آنهــا آســیب بزننــد احســاس تــرس و نگرانــی میکننــد و  ۳۰درصــد آنهــا
نیــز از اعــراب متنفرنــد ( .)Dorakhseh and Hoseini, 2018: 279ایــن کــه خــود
نشــاندهندۀ می ـزان شــکاف در میــان اع ـراب و یهودیــان اســت.
ایــن ش ـرایط بــه عالیــق قومــی کــه میــان اع ـراب ســاکن در فلســطین اشــغالی بــا نــوار
غــزه و کرانــۀ باختــری و همچنیــن دیگــر کشــورهای عربــی وجــود دارد ،دامــن زده اســت.
بهشــکلی کــه تنــش در رابطــۀ اسـرائیل بــا غــزه یــا کرانــۀ باختــری و همچنیــن دیگــر کشــورهای
ـطینی اع ـراب ســاکن
عربــی ،بــه داخــل ســرزمینهای اس ـرائیل کشــیده شــده و هویــت فلسـ ِ
ســرزمینهای اشــغالی را تقویــت میکنــد .بهگونــهای کــه در جریــان جنــگ غــزه در ســال
 ،2021اعــراب ســاکن در اســرائیل اعتــراض کردنــد و بــا یهودیــان افراطــی درگیــر شــدند.
چنیــن مــواردی موجــب شــده اســت کــه صهیونیســتها ،اعــراب ســاکن در فلســطین
اشــغالی را بهعنــوان خطــر امنیتــی و ســتون پنجــم بداننــد و در عمــل بخشــی از جمعیــت
اسـرائیل بهعنــوان تهدیــد بــه شــمار آینــد ( .)Gardner, 2021از ایـنرو ،اســتون کــوک پــس
از جنــگ ســیفالقدس ،در مقالــۀ «جنــگ اس ـرائیل هرگــز پایــان نخواهــد یافــت» نوشــت:
ً
«کامــا واضــح اســت کــه حتــی پــس از  ۷۳ســال تــاش ،نهتنهــا ادغــام فلســطینیان در
جامعــۀ اس ـرائیل ،بلکــه تضعیــف هویــت آنهــا و بــا عنــوان «عــرب اس ـرائیلی» بــا شکســت
ـطینیان شــهروند اس ـرائیل ،خــود را بقایــای جمعیتــی میداننــد کــه
مواجــه شــده اســت .فلسـ
ِ
پیــش از ایجــاد اس ـرائیل وجــود داشــته اســت» ()Cook, 2021
ب) شــکاف نــژادی گروههــای یهــودی :دومیــن شــکاف اجتماعــی عمــدۀ اســرائیل
کــه ناشــی از مهاجــرت یهودیــان از نقــاط مختلــف جهــان بــه ایــن ســرزمین اســت ،شــکاف
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ن ـژادی بیــن گروههــای یهــودی اســت .در ایــن میــان بــا وجــود اینکــه یهودیــان بســیاری از
کشــورهای مختلــف بــه اســرائیل مهاجــرت کردهانــد ،بهطــور کلــی آنهــا را میتوانیــم بــه
چهــار دســتۀ کلــی یهودیــان ســفاردی ،یهودیــان اشــکناری ،یهودیــان روستبــار و یهودیــان
فالشــا تقســیم کنیــم.
ی بــه یهودیانــی گفتــه میشــود کــه اصلیتــی از اروپــای شــرقی و مرکــزی دارنــد .در
اشــکناز 
ً
قــرن بیســتم تقریبــا همــۀ جوامــع اشــکنازی در اروپــای مســیحی قـرار داشــتند و در حــال حاضــر
نیــز بیــش از  ۸۰درصــد یهودیــان جهــان را اشــکنازیها تشــکیل میدهنــد .جمعیــت یهودیــان
اشــکنازی امــروزی بیــش از  ۱۰میلیــون نفــر تخمیــن زده میشــود کــه  ۲.۸میلیــون نفــر از آنهــا
در اس ـرائیل زندگــی میکننــد .ســفاردیها بــه یهودیانــی گفتــه میشــود کــه بیشــتر اصالتــی از
ســرزمینهای اســامی (از کشــورهای غــرب آســیا تــا شــبهجزیرۀ ایبــری) دارنــد .بــا اینکــه در
اوایــل تشــکیل اس ـرائیل بیشــتر یهودیــان اشــکنازی بودنــد ،در حــال حاضــر ،جمعیــت یهــودی
ً
اس ـرائیل تقریبــا نیمــی ســفاردی (و میزراخــی) 1و نیمــی اشــکنازی (بــه ترتیــب  ۴۸درصــد و ۴۵
درصــد) همــراه بــا گروههــای کوچکتــر یهــودی اســت ( .)Averbukh, 2017: 1ایــن دو
گــروه ســفاردی و اشــکنازی از نظــر دیدگاههــای سیاســی و میـزان دسترســی بــه امکانــات رفاهــی،
آموزشــی و شــغلی تفاوتهایــی بــا یکدیگــر دارنــد .بهگونــهای کــه اشــکنازیها نســبت بــه
ســفاردیها از جایــگاه بهتــری برخوردارنــد .از نظــر جامعهشناســان اس ـرائیل ،دوری جغرافیایــی
ســفاردیها از مراکــز قــدرت ،وضعیــت نامســاعد اقتصــادی آنــان و محدودبــودن دسترسیشــان
بــه آمــوزش ،موجــب ایجــاد تفاوتهایــی بیــن آنــان و اشــکنازیها شــده اســت .در مجمــوع،
ایــن شـرایط از چندیــن زاویــه بــر امنیــت ملــی اسـرائیل تأثیــر گذاشــته اســت کــه مهمتریــن آنهــا
آشــفتگی داخلــی در ایــن رژیــم اســت کــه ناشــی از اقدامهــای ســفاردیها در فلســطین اشــغالی
بــوده اســت؛ بهگونـهای کــه از زمــان تأســیس دولــت یهــود ،ســفاردیها رهبــر تظاهـرات داخلــی،
آشــوب و خشــونتهای داخلــی بودهانــد .بـرای نمونــه ،شــورشهای وادی صلیــب ســال  ۱۹۵۹و
اعتراضهــای پلنــگ ســیاه در ســال  ۱۹۷۱را ســفاردیها انجــام دادنــد (.)Averbukh, 2017: 2
گذشــته از اشــکنازیها و ســفاردیها ،یهودیــان اتیوپــی کــه بــه یهودیــان فالشــا نیــز
معــروف هســتند در فلســطین اشــغالی حضــور دارنــد .ایــن یهودیــان از نظــر مذهبــی و
فرهنگــی بــه هیــچ یــک از گروههــای نـژادی اشــکنازی و ســفاردی منتســب نیســتند و بــا آنهــا
متفاوتنــد ( .)Abdoulali, 2012: 120ایــن یهودیــان از نظــر موقعیــت اجتماعی ،آموزشــی،
1. Misrachi
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شــغلی و فرهنگــی در ســطح پایینــی قـرار دارنــد .در ســالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹میـزان فقــر در
بیــن یهودیــان اتیوپــی  ۴۱درصــد بــود ،در حالــی کــه تنهــا  ۱۵درصــد از یهودیــان دیگــر از فقــر
رنــج میبردنــد ( .)Ahmed, 2020: 18بیــکاری در جامعــۀ اتیوپــی  13درصــد اســت کــه
ً
تقریبــا ســه برابــر میانگیــن کشــوری اســت و اتیوپیاییهــا یکســوم کمتــر از دیگــر یهودیــان
اس ـرائیل درآمــد دارنــد .چنیــن ش ـرایطی موجــب شــده اســت یهودیــان فالشــا در دورههــای
زمانــی گوناگــون همچــون ســالهای  2015و  2019ســبب ناآرامــی شــوند و امنیــت ملــی
اس ـرائیل را تهدیــد کننــد.
س ـرانجام مهاج ـران روس آخریــن گــروه ن ـژادی هســتند کــه در جامعــۀ اس ـرائیل حضــور
پــر رنگــی دارنــد .بــا وجــود آنکــه بــر ایــن مجموعــه نــام یهودیــان روس گذاشــته شــده اســت،
امــا آنهــا در واقــع گروههــای فرهنگــی و نــژادی گوناگونــی هســتند کــه از جمهوریهــای
مختلــف اتحــاد شــوروی بــه ایــن ســرزمین مهاجــرت کردهانــد (Abdoulali, 2012:
 .)118پــس از اعــراب ،روسهــا بزرگتریــن اقلیــت تشــکیلدهندۀ اســرائیل بــه شــمار
میآینــد .جمعیــت آنهــا در برخــی مناطــق همچــون اشــدود چنــان پرتراکــم اســت کــه ایــن
منطقــه بنــام ُمســکوی کوچــک لقــب گرفتــه اســت .در ســال  ۲۰۱۷حــدود  ۱.۵میلیــون روس
در فلســطین اشــغالی زندگــی میکردنــد کــه ۱۷.۲۵درصــد جمعیــت اســرائیل را تشــکیل
م ـیداد ( .)Алексей Голубович, 2017حــدود  ۶۰درصــد مهاج ـران روس کــه در
دهــۀ  90میــادی بــه فلســطین اشــغالی مهاجــرت کردنــد در مشــاغل علمــی و تخصصــی
عالــی ،آمــوزشدیــده بودنــد؛ بهشــکلی کــه پژوهشــگران ایــن مهاجــرت روسهــا را «هجــرت
علــم» نامیدنــد ( .)Horowitz, 1999: 43همیــن موضــوع موجــب شــده اســت کــه ســطح
اقتصــادی ،اجتماعــی مهاج ـران روس نســبت بــه مهاج ـران ســفاردی ،فالشــا و اع ـراب بهتــر
باشــد و در جامعــۀ اسـرائیل جایــگاه مناسـبتری داشــته باشــند .بــا وجــود ایــن ،روستبارهــا
نــه تنهــا در جامعــۀ اســرائیل ادغــام نشــدهاند ،بلکــه صنعــت ،آمــوزش و پــرورش ،زبــان،
فرهنــگ و از همــه مهمتــر سیاســت اســرائیل را تحــت تأثیــر حضــور خــود قــرار دادهانــد.
حــدود  ۲۶درصــد از مهاج ـران روســی بــه زبــان عبــری مســلط صحبــت نمیکننــد و تــاش
میکننــد هویــت ،فرهنــگ و زبــان روســی خــود را حفــظ کننــد (.)Druckman, 2013
در نظرســنجی انجامشــده بــر روی گروهــی از جوانــان روس در اســرائیل 68 ،درصــد از
پاســخدهندگان اعتــراف کردنــد کــه آنهــا خــود را «روس اســرائیلی» میداننــد ،در حالــی
کــه فقــط  11درصــد آنهــا خــود را «اسـرائیلی» معرفــی میکننــد (.)Ahmed, 2020 a: 15
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از ســویی ،از نظــر مذهبــی بیشــتر روس تبارهــا بــه کنیســه اعتقــادی ندارنــد و بنابــر آمــار
ادارۀ کل مرکــزی رژیــم صهونیســتی 30 ،درصــد از مهاجـران روستبــاری کــه در دهــۀ  ۹۰وارد
اسـرائیل شــدند ،یهــودی نیســتند یــا بنابــر قانــون یهودیــان ارتدکســی ،آنهــا یهــودی محســوب
نمیشــوند .ایــن مســئله در ســالهای بعــد تشــدید شــده اســت؛ بهگون ـهای کــه ایــن آمــار از
 ۳۰درصــد دهــۀ  90بــه  ۵۹درصــد رســیده اســت .از میــان ایــن  ۵۹درصــد فقــط  ۵درصــد
از آنهــا مراحــل ورود بــه آییــن یهودیــت را طــی کردنــد ( .)Sherwood, 2013بنابرایــن از
یکســو عالقــۀ روستبارهــا بــه هویــت روســی و در مقابــل آن رد هویــت اس ـرائیلی موجــب
بحـران هویــت در اسـرائیل شــده اســت .از ســوی دیگــر ،اعتقادنداشــتن روستبارهــا بــه دیــن
یهــود ،شــکاف میــان ســکوالرها و مذهبیهــا در جامعــۀ اس ـرائیل را افزایــش داده اســت کــه
ایــن نیــز در نــوع خــود میتوانــد امنیــت ملــی اس ـرائیل را تحــت تأثیــر ق ـرار دهــد.
پ) شــکاف دینــی یهودیــان :جــدا از جدالهــای بیــن دینــی (بهویــژه یهودیــان و
مســلمانان) در اسـرائیل ،کشــمکش درجــۀ دیـنداری و میـزان ظهــور و بــروز ارزشهــای دینــی
یهودیــان در جامعــه ،موجــب ایجــاد ســومین شــکاف اجتماعــی در اسـرائیل شــده اســت .در
یــک تقســیمبندی میتــوان جامعــۀ اس ـرائیل را بــه دو دســتۀ مذهبیهــا و ســکوالرها تقســیم
کــرد .مذهبیهــا بــه دو دســتۀ یهودیــان فــوق ارتدکــس یــا حریدیهــا و یهودیــان ملیمذهبــی
تقســیم میشــود .یهودیــان حریــدی بهشــدت افراطــی هســتند و بــا عرقچیــن و لباسهــای
مشــکی بلنــد دیــده میشــوند .ایــن گــروه بهدلیــل عقایــد رادیکالشــان بیشــتر در انــزوا بــه
ســر میبرنــد .امــا یهودیــان ملیمذهبــی ،معتدلتــر و لباسهایــی نزدیــک بــه عــرف بــه تــن
میکننــد و در جامعــۀ اس ـرائیل پذیــرش بییشــتری دارنــد و برخــاف ارتدکسهــای افراطــی
بــا صهیونیســتهای ســکوالر همــکاری میکننــد (Dorakhseh and Hoseini, 2018:
 .)163گــروه دوم کــه بقیــۀ اف ـراد جامعــۀ اس ـرائیل را تشــکیل میدهنــد ســکوالر هســتند.
در اس ـرائیل شــکاف میــان مذهبیهــا و بهویــژه حریدیهــا و ســکوالرها نشــأت گرفتــه از
جــدال در مــورد میـزان ظهــور و بــروز دیــن یهــود در جامعــۀ اسـرائیل و همچنیــن میـزان کمــک
دولــت از جوامــع دینــی یهــودی و دادن یــا نــدان امتیــاز بــه آنهــا اســت .راویتزکــی 1،اســتاد
فلســفۀ یهــود در دانشــگاه عبــری اورشــلیم میگویــد« :در حالــی کــه ســکوالرهای رادیــکال
میخواهنــد جامعــه را از ریش ـههای ســنتی یهــودی خــود جــدا کننــد ،ســنتگرایان رادیــکال
نیــز میخواهنــد ارزشهــای مــدرن و غربــی آن را ریشــه کــن کننــد» (.)Grobongardt, 2007
1. Aviezer Ravitzky
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ایــن تنــش حلنشــده ،موجــب شــده اســت اسـرائیل بــا وجــود عمــر بیــش از  70ســال ،نســبت
بــه تدویــن قانــون اساســی مشــخص ناتــوان باشــد و در عمــل ،جنــگ فرهنگــی در اسـرائیل در
جریــان باشــد؛ بهطــوری کــه بــر ســر هویــت دولــت ،اصــول راهنمــای آن ،رابطــۀ دیــن و دولــت
و بهطــور کلــی بــر ســر ایــن ســؤال کــه یهودیبــودن در «دولــت یهــود» بــه چــه معناســت،
اختــاف بنیــادی میــان ســکوالرها و حریــدی هــا شــکل بگیــرد (.)Lintl, 2020: 5

مهمتریــن تنــش میــان ســکوالرها و حریدیهــا در نــوع نگاهشــان بــه دولــت یهــود و
همچنیــن میـزان و چگونگــی وجــود قوانیــن دیــن یهــود در جامعــه اســت .حریدیهــا بهدنبــال
جلوگیــری یــا خنثیســازی هــر نــوع قانــون هنجــاری و بهویــژه لیبـرال در دولــت یــا نهادهــای
مهــم آن هســتند کــه بــا دیــدگاه یهودیبــودن فــوق ارتدکــس مغایــرت دارد و مدعــی حــق
تفســیر رابطۀ دیــن و دولــت هســتند ()Lintl, 2020: 5؛ ایــن موضــع را در تالشهــای آنهــا
بـرای جلوگیــری از هرگونــه آزادســازی یــا ســکوالرکردن و همچنیــن تــاش مستمرشــان بـرای
پیشــبرد اعتقــادات خــود میبینیــم ،ماننــد اســتراحت در روز شــنبه یــا اینکــه چــه کســی در
اس ـرائیل بهعنــوان یهــودی شــناخته میشــود ،جدایــی میــان زنــان و مــردان در اتوبوسهــای
عمومــی ،ممنوعیــت حملونقــل در روز شــنبه.آنان بهدنبــال شــکلدادن بــه دولتــی بــه شــیوۀ
دیــن یهــودی هســتند کــه قوانیــن دیــن یهــود در همــۀ ابعــاد جامعــه دیــده شــود؛ بــه همیــن
دلیــل ،آنــان بــه قانــون کمتریــن احتــرام را میگذارنــد و کمتریــن فرمانبــرداری را از آن
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شکل  .3شکافهای اجتماعی ساختار و ترکیب جمعیتی اسرائیل Source: Pew Research, 2016
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دارنــد؛ زی ـرا معتقــد بــه اولویــت قوانیــن شــریعت بــر قوانیــن وضعــی هســتند .ایــن مــورد را
در جریــان همهگیــری ویــروس کرونــا دیدیــم کــه یهودیــان فــوق ارتدکــس بهجــای پیــروی
از قوانیــن دولــت از قوانیــن شــریعت پیــروی میکردنــد کــه همیــن موضــوع نیــز منجــر بــه
اعتــراض و درگیریهــای آنــان بــا پلیــس اســرائیل شــد ( .)Friedman, 2020در مقابــل
بــه عقیــدۀ ســکوالرها ،یهودیــت ،فقــط اشــاره بــه قومیتــی اســت کــه بــه فضــل میـراث دینــی
یهــود ،بقــای خــود را تضمیــن کــرده اســت .از دیــدگاه آنــان ،تــورات فقــط ســندی تاریخــی
ب ـرای رابطــۀ یهودیــان بــا «ســرزمین اس ـرائیل» اســت و مضامیــن و عقایــد تــورات فقــط در
همیــن چارچــوب معنــا مییابــد و اهمیــت دیگــری نــدارد (.)Abdoulali, 2012: 138
ایــن دو قطبیشــدن جامعــۀ اســرائیل عــاوه بــر محافــل عمومــی ،همچــون
خیابانهــا ،کافههــا بــه داخــل نهادهــای دولتــی رســمی ماننــد میــان وزارت امــور مذهبــی
و وزارتخانههــای دیگــر بهویــژه وزارت مهاجــرت و همچنیــن میــان شــورای عالــی
خاخامهــا بــا دادگاههــای عالــی قضایــی بــر ســر مخالفــت برخــی حکمهــای قضایــی بــا
آموزههــای دیــن یهــود کشــیده شــده اســت ( .)Abdoulali, 2012: 145چنیــن وضعیتــی
بهشــدت وفــاق و انســجام اجتماعــی اســرائیل را بــه خطــر انداختــه اســت؛ چنانکــه بنابــر
نظرســنجیها ،بیــش از  47درصــد یهودیــان ســاکن در ســرزمینهای اشــغالی بــر ایــن
باورنــد کــه قطببنــدی میــان دیــنداران و ســکوالرها ،جامعــۀ اســرائیل را بهســوی جنــگ
داخلــی پیــش میبــرد (Ahmadvand & Rajabi, 2010: 95https://www.sid.ir/
.)en/journal/Searchpaper.Aspx?Writer=83550
 .7نتیجه
بحــران دولتملتســازی ناقــص ،ریشــۀ بســیاری از بحرانهــای منطقــۀ خاورمیانــه بــه
حســاب میآیــد .ایــن مســئله در اسـرائیل تحــت تأثیــر ماهیــت ژئوپلیتیــک جمعیتی آن شـرایط
بســیار ویــژه و شــدیدتری دارد .بــا وجــود ایــن ،ژئوپلیتیــک جمعیــت اســرائیل ،همزمــان
فرصتهــا و چالشهایــی ف ـراروی امنیــت ملــی آن ق ـرار داده اســت .ایــن مســئله را میتــوان
در چهــار بعــد کمــی ،کیفــی ،الگــوی پخــش و همچنیــن ســاختارهای جمعیتــی مطالعــه کــرد.
از نظــر کمــی ،اســرائیل بــا توجــه بــه تأکیــد بــر ماهیــت فقــط یهــودی اســرائیل و بهدلیــل
محدودیــت در تعــداد یهودیــان جهــان ،بــا چالــش کمــی جمعیتــی مواجــه اســت .ایــن مســئله
تحــت تأثیــر اهمیــت کمیــت جمعیــت بهعنــوان عامــل مهمــی در قــوام دولتملتهــا و
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همچنیــن شـرایط خــاص تــداوم جنــگ دائمــی اسـرائیل بــا همســایگان و چالشهــای ناشــی
از مهاجــرت یهودیــان ،چالشهایــی را فــراروی امنیــت ملــی ایــن رژیــم قــرار داده اســت.
بــا ایــن حــال ،کیفیــت جمعیــت اس ـرائیل را میتــوان عامــل مثبتــی در ژئوپلیتیــک جمعیــت
اســرائیل بــه شــمار آورد .بهویــژه ایــن رژیــم بــا دراختیارداشــتن جمعیــت تحصیلکــرده و
پیشــگامبودن در زمینــۀ علــم و فنــاوری توانســته اســت بســیاری از مشــکالت ژئوپلیتیکــی
خــود ماننــد کمبــود آب زمینهــای غیــر قابــل کشــت را حــل کنــد و بــا دیپلماســی علمــی
خــود ،ش ـرایط خــروج از انــزوای منطق ـهای و افزایــش وزن ژئوپلیتیک ـیاش را بهوجــود آورد.
در الگــوی پخــش بهعنــوان ســومین بعــد جمعیتــی ،در اس ـرائیل بهدلیــل وضعیــت بیابانــی،
نیمــی از ســرزمین و خطرهــای بســیار از ســوی همســایگان ،جمعیــت و صنایــع اصلــی در
دشــت ســاحلی مدیترانــه متمرکــز شــده اســت کــه از نقــاط آســیبپذیری ایــن رژیــم بــه
حســاب میآیــد.
ســاختار جمعیتــی اســرائیل بهعنــوان چهارمیــن بعــد ژئوپلیتیــک جمعیــت ،نشــان
میدهــد کــه اســرائیل را میتــوان جامعــهای بهشــدت تقسیمشــده در امتــداد خطــوط
قومیملــی در نظــر گرفــت .بهگونــهای کــه ســه شــکاف اساســی ،شــکاف میانقومــی
بیــن اعــراب و یهودیــان ،شــکاف درونقومــی میــان یهودیــان و شــکاف میــان مذهبیهــا و
ســکوالرها ،در عمــل امنیــت داخلــی اسـرائیل را شــکننده و آنرا مســتعد ناآرامــی و جنگهــای
داخلــی کــرده اســت .بــر ایــن اســاس ،متغیرهــای جمعیتــی اســرائیل همزمــان فرصتهــا
و چالشهایــی را بــرای ایــن رژیــم ایجــاد کــرده اســت کــه اگرچــه فرصتهــا ،بیشــتر در
ُبعــد کیفــی بــروز کردهانــد ،ابعــاد کمــی ،الگــوی پخــش و ترکیبــات جمعیتــی ایــن رژیــم بــه
کاهــش ضریــب امنیــت ملــی آن منجــر شــده اســت .در ایــن ش ـرایط ،ژئوپلیتیــک جمعیتــی
اسـرائیل در آینــده بهدلیــل تغییـرات جمعیتــی (افزایــش جمعیــت اعـراب نســبت بــه یهودیــان
و افزایــش جمعیــت دیــنداران نســبت بــه ســکوالرها و همچنیــن افزایــش فاصلــۀ طبقاتــی
میــان نژادهــای گوناگــون یهــودی و در پــی آن باالرفتــن میــزان مهاجــرت معکــوس) نقــش
منفــی بیشــتری را در امنیــت ملــی اســرائیل بهدنبــال خواهــد داشــت.
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