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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 descriptive-
analytical 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, 
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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
ــط  ــی در رواب ــت مل ــدرت و امنی ــر در ق ــن عناصــر مؤث ــت، یکــی از مهم تری ژئوپلیتیــک جمعی

ــاوری و  ــش و فن ــزون دان ــت روزاف ــش اهمی ــا افزای ــروزه ب ــوع ام ــن موض ــت. ای ــل اس بین المل

ــان  ــا همچن ــته دارد، ام ــه گذش ــبت ب ــری نس ــت کمت ــخت، اهمی ــدرت س ــر ق ــد عناص تحدی

به عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر سیاســت داخلــی و خارجــی در سیاســت جهانــی مــورد 

توجــه اســت. ژئوپلیتیــک جمعیــت بی شــک یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای دائمــی اســرائیل 

از ابتــدای تأســیس آن تاکنــون بــوده  اســت. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ماهیــت بســتۀ دیــن یهــود 

ــوام  ــور و ق ــم، حض ــن رژی ــه ای ــل اینک ــن به دلی ــان و همچنی ــان جه ــی یهودی ــت کم و محدودی

خــود را بــر اســاس وجــود جمعیــت فقــط یهــودی استوارســاخته، اهمیــت بیشــتری یافتــه  اســت. 

ــم در ســرزمین فلســطین و چالش هــای ناشــی از  ــن رژی ــداوم اشــغالگری ای ــن، ت ــر ای عــالوه ب

ــز  ــد در درون مرزهــای فلســطین اشــغالی نی ــروز مســائل جدی ــن ب بحــران مهاجــرت و همچنی

بــر نــگاه ویــژۀ اســرائیل بــه مســئلۀ جمعیــت و تغییــر و تحــوالت دائمــی آن افــزوده اســت. در 

1. amirmg@ihu.ac.ir
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ایــن چارچــوب، ایــن پرســش مطــرح اســت کــه ژئوپلیتیــک جمعیتــی اســرائیل چگونــه امنیــت 

ــه روش  ــه ب ــش ک ــن پژوه ــای ای ــت؟ یافته ه ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــم را تح ــن رژی ــی ای مل

توصیفی تحلیلــی انجــام شــده اســت، نشــان می دهــد ژئوپلیتیــک جمعیتــی اســرائیل، هم زمــان 

ــا،  ــه فرصت ه ــه اگرچ ــت ک ــود آورده اس ــم به وج ــن رژی ــرای ای ــی را ب ــا و چالش های فرصت ه

بیشــتر در ُبعــد کیفــی بــروز یافته انــد، ابعــاد کمــی، الگــوی پخــش و ترکیبــات جمعیتــی ایــن 

رژیــم بــه کاهــش ضریــب امنیــت ملــی آن منجــر شــده اســت.

کلیدواژه ها: اسرائیل، امنیت ملی، جمعیت، ژئوپلیتیک جمعیت، ژئوپلیتیک. 

1. مقدمه
ــش  ــت آن، نق ــت و کیفی ــه کمی ــت ک ــش دولت ملت هاس ــر قوام بخ ــی از عناص ــت یک جمعی

ــر و  ــال تغیی ــواره در ح ــی هم ــل جمعیت ــورها دارد. عوام ــی کش ــت سیاس ــی در سرنوش مهم

تحــول هســتند. از ایــن رو، تغییــرات جمعیتــی نقــش بســیار تعیین کننــده ای در مســائل امنیتــی 

کشــورها دارنــد. تغییــرات جمعیتــی بــا تأثیرگــذاری بــر مســائل سیاســی، نظامــی، فرهنگــی، 

ــرار  ــر ق زیســت محیطی و اقتصــادی دولت هــا، همــۀ ابعــاد امنیــت ملــی آن هــا را تحــت تأثی

ــر همــۀ حوزه هــای زندگــی  ــن، جمعیت شناســی حــوزۀ مهمــی اســت کــه ب ــد. بنابرای می دهن

ــق ایــن مفهــوم )سیاســت خارجــی و نظامــی(  ــه معنــای مضّی از جملــه امنیــت ملــی، هــم ب

ــر  ــز مــی شــود( تأثی ــع آن )کــه شــامل اقتصــاد، آمــوزش و جامعــه نی ــای موّس ــه معن و هــم ب

می گــذارد. در ایــن میــان، بــا توجــه بــه اینکــه ســرمایۀ انســانی از جمعیــت ناشــی می شــود و 

نیــروی کار بــرای بخــش غیرنظامــی و نظامــی نیــز از ایــن ســرمایۀ انســانی به دســت می آیــد، 

ــدی چندوجهــی  جمعیــت به شــکل مســتقیم یکــی از پایه هــای امنیــت ملــی اســت کــه پیون

.)Even, 2021: 34( ــی دارد ــت  مل ــای امنی ــر حوزه ه ــا دیگ ب

ــن  ــه همی ــد. ب ــی عمــل می کنن ــۀ روح مــکان و فضــای جغرافیای جمعیــت و انســان  به مثاب

ــه  ــوری ک ــت؛ به ط ــور دانس ــر کش ــک ه ــل در ژئوپلیتی ــن عام ــوان آن را مهم تری ــبب می ت س

همــۀ پدیده هــای محیطــی ثابــت و متغیــر در یــک  قطــب و انســان به تنهایــی در قطــب دیگــر 

 Ezzati, 2017: 93( ــذارد ــی می گ ــر بی بدیل ــا تأثی ــی دولت ه ــت مل ــر امنی ــه ب ــرار دارد ک ق

ــا واحــد سیاســی،  ــدرت ملــی یــک کشــور ی ــم ژئوپلیتیــک و محاســبۀ ق ــن رو، در عل (. از ای

ــاختار  ــدازه و س ــترس، ان ــع در دس ــی و مناب ــکل جغرافیای ــتره و ش ــت، گس ــر موقعی ــالوه ب ع

ــا و  ــد فرصت ه ــه می توان ــد ک ــاب می آی ــه حس ــادی ب ــۀ بنی ــز مؤلف ــور نی ــر کش ــت ه جمعی
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ــا کاهــش ضریــب امنیــت  ــه افزایــش ی ــد و ب ــرای دولت هــا ایجــاد کن چالش هــای بســیاری ب

ــان، اســرائیل یکــی از نظام هــای سیاســی اســت کــه  ملــی کشــورها منجــر شــود. در ایــن می

مؤلفــۀ جمعیــت در ایــن رژیــم در باالتریــن ســطوح امنیــت ملــی قــرار دارد؛ به گونــه ای کــه از 

 Toft, 2012:( تغییــرات پیش آمــده در آن به عنــوان تهدیــدی وجــودی نــام بــرده شــده اســت

24(. در ایــن مقالــه به دنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه ژئوپلیتیــک جمعیتــی اســرائیل، 
ــن پژوهــش  ــرار داده اســت؟ یافته هــای ای ــر ق ــم را تحــت تأثی ــن رژی ــه امنیــت  ملــی ای چگون

ــی  ــا و چالش های ــان فرصت ه ــرائیل، هم زم ــی اس ــک جمعیت ــه ژئوپلیتی ــد ک ــان می ده نش

ــروز  ــی ب ــد کیف ــتر در بع ــا، بیش ــه فرصت ه ــت. اگرچ ــود آورده اس ــم به وج ــن رژی ــرای ای را ب

یافته انــد؛ ابعــاد کمــی، الگــوی پخــش و ترکیبــات جمعیتــی ایــن رژیــم بــه کاهــش ضریــب 

امنیــت ملــی آن منجــر شــده اســت.

2. پیشینۀ پژوهش
در مــورد تأثیــر ژئوپلیتیــک جمعیــت بــر امنیــت ملــی اســرائیل، کتــاب یــا مقالــۀ مشــخصی 

ــک  ــر ژئوپلیتی ــه از منظ ــت ک ــت اس ــن جه ــز از ای ــر نی ــۀ حاض ــوآوری مقال ــدارد و ن ــود ن وج

ــه  ــم پرداخت ــن رژی ــی ای ــت مل ــر امنی ــرش ب ــرائیل و تأثی ــی اس ــه جمعیت  شناس ــت ب جمعی

ــی کــه مؤلفه هــای  ــه جمعیت شناســی اســرائیل از منظــر ژئوپلیتیــک، از آنجای ــگاه ب اســت. ن

ــا ایــن حــال مقاله هــا  بســیار جمعیتــی را بررســی می کنــد، جامعیــت بســیار بیشــتری دارد. ب

ــژه  ــرائیل به وی ــی اس ــر جمعیت شناس ــی از عناص ــه برخ ــه ب ــد ک ــود دارن ــی وج و کتاب های

ــد  ــه چن ــد. در ادامــه، به طــور مختصــر ب ــم توجــه کرده ان ــن رژی شــکاف های اجتماعــی در ای

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــه از آن ه مقال

ــد دولت ملت ســازی در اســرائیل؛  ــۀ »فراین ــی شــعرباف و درخشــه )1399( در مقال طیران

ــای وجــودی خــود  ــد رژیــم صهیونیســتی مبن ــدگاری و بقــا«، می گوین چالشــی در مســیر مان

را بــر هویتــی خــاص بنــا کــرده اســت کــه ایــن مســئله در نــگاه اول، نقطــۀ قوتــی بــرای بقــا و 

تشــکیل یــک جامعــه محســوب شــده اســت؛ امــا ویژگی هــای خــاص ایــن هویــت بــر مبنــای 

ــرای ایــن رژیــم چالش هایــی را به وجــود آورده اســت. از  ــژاد و عــدم کثــرت جمعیتــی آن، ب ن

ســوی دیگــر، مهاجرپذیربــودن اســرائیل نیــز به عنــوان چالشــی جــدی بــر ســر راه ملت ســازی 

ــت و  ــرائیل اس ــازی در اس ــد دولت ملت س ــه فراین ــوف ب ــه، معط ــن مقال ــز ای ــرار دارد. تمرک ق

ــژه شــکاف های اجتماعــی  ــی اســرائیل به وی ــه مشــکالت جمعیت ــه ب فقــط در قســمتی از مقال
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ایــن رژیــم همچــون درگیــری اعــراب بــا یهودیــان و گروه هــای مختلــف یهــودی بــا یکدیگــر 

پرداختــه اســت. پاکدامــن )1399( در کتابــی بــه نــام »اســرائیل، ادامــه یــا خاتمــه« می نویســد 

پنــج شــکاف اجتماعــی در اســرائیل وجــود دارد کــه عبارت انــد از شــکاف مذهبــی و ســکوالر، 

ــط،  ــۀ متوس ــت طبق ــا محوری ــی ب ــکاف اجتماع ــت، ش ــپ و راس ــان چ ــی می ــکاف سیاس ش

ــن  ــت ها. چنی ــت صهیونیس ــان و پس ــان نظامی گرای ــکاف می ــا و ش ــی روس ه ــکاف قومیت ش

شــکاف هایی در عمــل تنش هــا و کشــمکش های بســیاری در جامــۀ اســرائیل به وجــود 

ــر امنیــت آن گذاشــته اســت. تمرکــز ایــن مقالــه فقــط بــه شــکاف های  آورده و تأثیــری ســو ب

اجتماعــی در اســرائیل بــوده اســت و از آنجایــی کــه مســئلۀ جمعیــت ســیال  اســت و مقالــۀ 

حاضــر در ســال 1389 انجــام شــده اســت، نیــاز بــه منابــع بــه روز و جدیــدی دارد.

ِاِون )2021( در مقالــۀ »اهمیــت جمعیت شناســی اســرائیل در آغــاز دهــۀ جدیــد«، می نویســد 

ــد و  ــاط نمی گیرن ــود ارتب ــت یه ــا دول ــه ب ــین ک ــراب بادیه نش ــا و اع ــت ارتدکس ه ــد جمعی رش

مشــارکت آن هــا در اقتصــاد و ارتــش بســیار کــم اســت، تهدیدهایــی علیــه آینــدۀ اســرائیل به عنــوان 

ــه  ــط ب ــه، فق ــن مقال ــز ای ــد. تمرک ــاد می کنن ــعه یافته ایج ــک و توس ــودی، دموکراتی ــی یه دولت

تغییــرات جمعیتــی به ویــژه اعــراب و جمعیــت ارتدکــس یهــودی اســت. تافــت )2012( در مقالــۀ 

»جمعیت شناســی و امنیــت ملــی: سیاســت تغییــر جمعیــت در اســرائیل معاصــر«، می نویســد 

مســئلۀ جمعیــت بــرای اســرائیل یــک تهدیــد وجــودی اســت و حتــی از تهدیدهــای فیزیکــی و 

تروریســم هــم بــرای اســرائیل خطرناک تــر اســت. ایــن مقالــه تمرکــز عمــده اش بــر روی تحــرک 

ــان  ــی در می ــرات جمعیت ــه تغیی ــان اســت و ب ــی اعــراب و یهودی ــی از منظــر رشــد جمعیت جمعیت

ــاد دو  ــه ایج ــرد ک ــه می گی ــت نتیج ــردازد. تاف ــرائیل می پ ــی اس ــت مل ــان، در امنی ــراب و یهودی اع

کشــور، گزینــۀ مناســب بــرای حفــظ دولــت یهــودی و دموکــرات اســت. عبدالقــادر عبدالعالــی 

)1391(، در کتابــی بــه نــام »رژیــم اســرائیل و گسســت های سیاســی اجتماعــی آن«، عــالوه بــر 

پرداختــن بــه شــکاف های اجتماعــی قومــی، نــژادی، دینــی و طبقاتــی، بــه تأثیــر ایــن شــکاف ها 

بــر گرایش هــای انتخاباتــی و سیاســی گروه هــای جمعیتــی در اســرائیل پرداختــه اســت. تمرکــز این 

کتــاب نیــز بیشــتر بــه شــکاف ها و گسســت های اجتماعــی درونــی اســرائیل  اســت و نــوآوری آن، 

ــردم در اســرائیل  اســت. ــی م ــر گرایش هــای انتخابات ــن شــکاف ها ب ــر ای در تأثی

3. مبانی نظری
پلیتیــک، تأثیــرات عوامــل جغرافیایــی )موقعیــت و مکان هــای جغرافیایــی، منابــع،  ژئو



124

اقدامــات خارجــی دولت هــا  و  بــر سیاســت ها  و جمعیــت(  پوگرافــی  تو ویژگی هــای 

پلیتیــک، آثــار جغرافیایــی بــر روابــط  را مطالعــه می کنــد )Kelly, 2016: 23(. ژئو

ــت  ــر سیاس ــت را ب ــت و جمعی ــرات موقعی ــل و تأثی ــی را تحلی ــۀ بین الملل ــدرت در عرص ق

 Jan Parvar & Saleh Abadi &( و ســازه های سیاســی فضایــی بررســی می کنــد

Bahrami Jaf, 2021: 78(. در ایــن میــان، جمعیــت و انســان های ســاکن در هــر 
پلیتیــک جمعیــت،  پلیتیــک را تشــکیل می دهنــد. در ژئو مــکان، یکــی از عناصــر و ارکان ژئو

در کنــار ابعــاد کمــِی جمعیــت، ابعــاد کیفــی، الگــوی پخــش و همچنیــن ســاختار و ترکیــب 

ــد. منظــور از  ــن موضــوع به دســت آی ــا فهــم دقیقــی از ای ــز بررســی می شــود ت ــی نی جمعیت

بعــد کمــی جمعیــت، تعــداد عــددی جمعیــت یــک کشــور اســت. مؤلفــۀ کمــی جمعیــت 

ــروی  ــن نی ــروی نظامــی و دفاعــی را فراهــم آورد و همچنی ــع نی ــد منب از آنجایــی  کــه می توان

کار الزم را بــرای تولیــد ثــروت فراهــم کنــد و روحیــۀ ملــی را در داخــل افزایــش دهــد و در 

مقابــل، تــرس و احتــرام در خــارج بــه همــراه آورد، در ارزیابــی قــدرت کشــور اهمیــت دارد 

ــار کمیــت عــددی  ــز در کن )Roshandel, 2019: 76(. کیفیــت جمعیــت یــک کشــور نی

ــطح  ــمی، س ــی و جس ــالمت روان ــی از س ــر جمعیت ــه اگ ــه ای ک ــت دارد؛ به گون آن، اهمی

ــاال  ــۀ ملــی ب ــاال، ســطح زندگــی مناســب، باورهــای عمومــی و ســطح روحی تحصیــالت ب

پلیتیکــی بــه شــمار آیــد و ضریــب امنیــت  بهره منــد باشــند، می توانــد یــک عامــل مثبــت ژئو

ملــی کشــور را افزایــش دهــد. عــالوه بــر ایــن، بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت همــواره تحــت 

ــال  ــی( در ح ــی و خارج ــرت )داخل ــر و مهاج ــد، مرگ ومی ــون تول ــی همچ ــر متغیرهای تأثی

ــیاری دارد.  ــت بس ــز اهمی ــی نی ــرکات جمعیت ــش و تح ــوی پخ ــت، الگ ــرک اس تح

پلیتیــک جمعیــت، عــالوه بــر کمّیــت جمعیــت، تراکــم جمعیــت، ترکیــب قومــی،  در ژئو

ــادی،  ــی، اقتص ــی، سیاس ــای اجتماع ــی و بحران ه ــۀ جمعیت ــی، موازن ــی و اجتماع مذهب

ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــت مل ــات امنی ــوان مالحظ ــز به عن ــی از آن نی ــی ناش ــتی و امنیت بهداش

ــی  ــل برخ ــی به دلی ــی و قومی زبان ــب دینی مذهب ــود )Hafiznia, 2012: 181(. ترکی می ش

ــیاری  ــت بس ــورها اهمی ــی کش ــک جمعیت پلیتی ــان در ژئو ــان آن ــکار و پنه ــای آش رقابت ه

دارنــد. بــه هــر میــزان کــه تعــداد ادیــان و اقــوام در کشــوری بیشــتر باشــد، رقابــت میــان آنــان 

ــی و قومــی، ممکــن  ــود تســاهل دین ــن موضــوع در صــورت نب ــد کــه ای ــز افزایــش می یاب نی

ــد.  ــته باش ــی داش ــیاری در پ ــی بس ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــی، امنیت ــای سیاس ــت پیامده اس

ــه  ــوط ب ــروه اول مرب ــد: گ ــیم می کن ــته تقس ــار دس ــه چه ــی را ب ــای قوم ــن گروه ه اریکس
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گــروه قومــی هســتند کــه افــرادی از شــهرهای خــود بــه شــهرهای بــزرگ و مرکــزی مهاجــرت 

ــا  ــد ی ــده رفته ان ــاالت  متح ــه ای ــن ب ــکای التی ــه از آمری ــی ک ــه مردم ــرای نمون ــد؛ ب کرده ان

ــد. در  ــرت کرده ان ــا مهاج ــی آفریق ــهرهای اصل ــه ش ــی ب ــق پیرامون ــه از مناط ــی ک مهاجران

ــن  ــی در ای ــان، مســلط شــده و قومیت هــا ادعای ــوم میزب ــگ ق ــت و فرهن ــن گروه هــا، هوی ای

خصــوص ندارنــد. گــروه دوم، بومیــان ســرزمینی هســتند کــه به صــورت اقلیــت در کشــوری 

ســاکن هســتند و تــا حــدی در گــروه قومــی کشــور مســلط ادغــام  شــده اند. ایــن نــوع اقــوام 

ــتند  ــی هس ــای ملی قوم ــوم، جنبش ه ــروه س ــد. گ ــی دارن ــبت ضعیف ــی به نس ــدرت سیاس ق

ــروه  ــرانجام گ ــد. س ــخصی را می خواهن ــرزمین مش ــلط در س ــور مس ــک کش ــی ی ــه  برپای ک

ــک  ــوم در ی ــن ق ــه چندی ــت ک ــر اس ــع متکث ــی در جوام ــای قوم ــه گروه ه ــوط ب ــارم مرب چه

کشــور باقــدرت سیاســی و اقتصــادی یکســان زندگــی می کننــد. اقوامــی کــه در ایــن گــروه 

ــت  ــا قومی ــوری ب ــی کش ــورد برپای ــری در م ــان  توجیهی ناپذی ــچ آرم ــده اند هی ــده  ش گنجان

خــاص ندارنــد )Hitman, 2016: 4(. در ایــن چارچــوب، نــوع گروه هــای قومــی مســتقر 

در یــک ســرزمین، نقــش مهمــی در شــکاف های سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 

ــور دارد.  در آن کش

ــاختارهای  ــن س ــن و بحث برانگیزتری ــی از پیچیده تری ــرائیل یک ــی اس ــک جمعیت ژئوپلیتی

ــته  ــود داش ــی را در درون خ ــات جمعیت ــرکات و ترکیب ــش، تح ــوی پخ ــت، الگ ــت، کیفی کمی

ــن  ــش در ای ــران و تن ــه های بح ــن ریش ــی از مهم تری ــه یک ــل ب ــوع در عم ــن موض ــت. ای اس

رژیــم تبدیــل شــده اســت و یکــی از اساســی ترین چالش هــای مذاکــرات صلــح بــه حســاب 

کیــد آن بــر  می آیــد. ایــن مســئله ســبب شــده اســت ژئوپلیتیــک جمعیتــی اســرائیل به دلیــل تأ

 یهــودی و چالش هــای بحــران مهاجــرت، مضاعــف شــود. در ادامــه، ابتــدا بــه 
ً
دولتــی صرفــا

ژئوپلیتیــک جمعیتــی ایــن رژیــم بــا توجــه بــه چهــار ویژگــی کمیــت، کیفیــت، الگــوی پخــش 

ــی  ــت مل ــر امنی ــا ب ــر آن ه ــپس تأثی ــم. س ــی می پردازی ــب جمعیت ــاختار و ترکی ــن س و همچنی

ــم. ــی می کنی ــم را ارزیاب ــن رژی ای

4. ژئوپلیتیک جمعیت اسرائیل
4-1. کمیت جمعیت

از نظــر کمــی، جمعیــت اســرائیل بــر اســاس گــزارش ادارۀ مرکــزی آمــار اســرائیل1 تــا آوریــل 

1. Israel Central Bureau of Statistics (CBS)
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ســال 2021، 9 میلیــون و 341 هــزار نفــر اســت. ایــن مرکــز، تعــداد جمعیتــی کــه در 

ــهروندان  ــود را ش ــتند و خ ــاکن هس ــری س ــۀ باخت ــرقی و کران ــدس ش ــوالن، ق ــای ج بلندی ه

اســرائیل می داننــد را جزئــی از جمعیــت دولــت یهــود بــه شــمار مــی آورد. ایــن آمــار 

نشــان دهندۀ افزایــش جمعیــت اســرائیل در ســال های اخیــر اســت.

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

4-2. کیفیت جمعیت

همان گونــه کــه گفتیــم، عــالوه بــر عامــل کمــی، عوامــل کیفــی جمعیــت نیــز اهمیــت دارنــد. 

از نظــر میــزان ســواد، 97.8 درصــد از کل جمعیــت اســرائیل می تواننــد بخواننــد و بنویســند 

)World Factbook, 2021(. از نظــر میــزان جمعیــت تحصیل کــرده،1 50.9 درصــد 

جمعیــت اســرائیل مــدرک تحصیــالت عالــی دارنــد؛ به گونــه ای کــه ایــن رژیــم پــس از ژاپــن 

ــزان  ــن، می ــر ای ــزون ب ــرار دارد )Leichman, 2018(. اف ــان ق ــوم جه ــۀ س ــادا در رتب و کان

ــه زندگــی در اســرائیل، 83.15 ســال اســت کــه در بیــن ده کشــور برتــر جهــان قــرار  امیــد ب

می گیــرد. ایــن رژیــم در دیگــر شــاخص های کیفــی جمعیــت نیــز وضعیــت بســیار مناســبی 

دارد. به طــوری کــه میــزان مخــارج صرف شــده بــرای ســالمت هــر فــرد در اســرائیل، ســاالنه 

3145 دالر اســت و نســبت پزشــک در هــر هــزار نفــر جمعیــت، 3.5 نفــر اســت و نســبت 

1. درصد جمعیت تحصیل کرده هر کشور مبتنی بر تعداد افراد قرارگرفته در سن 25 تا 64 سال است که یک 
دورۀ دو یا چهارساله بعد از دبیرستان را گذرانده اند.
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تخت هــای بیمارســتانی بــرای هــر هــزار نفــر، 3 تخــت اســت. افــزون بــر ایــن، ســرانۀ نســبت 

ــوزادان در هــر هــزار  ــر ن ــر و در نســبت مــرگ و می ــر 2 نف ــادران در هــر هــزار نف ــر م مرگ ومی

نفــر 2.9 نفــر اســت و از نظــر دسترســی بــه آب ســالم نیــز، 100 درصــد جمعیــت اســرائیل 

 .)Rosenthal, 2020: 3- 9( ــه آب ســالم دارنــد دسترســی کامــل ب

4-3. الگوی پخش و تحرکات جمعیت

ــرت  ــن مهاج ــی و همچنی ــف جمعیت ــای مختل ــد گروه ه ــزان رش ــت، می ــد از جمعی ــن ُبع در ای

)داخلــی و خارجــی( اهمیــت بســیاری دارد. نــرخ رشــد جمعیــت در اســرائیل، در ســال 2020، 

1.67 درصــد  اســت کــه نســبت بــه ســال 2019 نیــز 1.9 را ثبــت کــرده بــود، کاهــش یافته اســت 

ــور  ــرائیل را به ط ــف در اس ــای مختل ــد گروه ه ــزان رش ــه، می ــن زمین )Even, 2021: 35(. در ای

کلــی می توانیــم در دو دســتۀ اعــراب و یهودیــان بررســی کنیــم. میــزان بــاروری در میــان مســلمانان، 

از 6.1 در ســال 1979 بــه 3.3 در ســال 2017 کاهــش یافتــه اســت و در مقابــل، یهودیــان به طــور 

ــال  ــه 3.3 در س ــال 1979 ب ــا(، از 2.8 در س ــوق ارتدکس ه ــا و ف ــکوالرها، ارتدکس ه ــی )س کل

2017 افزایــش یافته انــد. در ایــن میــان آمــار دیگــری توســط ادارۀ آمــار اســرائیل منتشــر شــد کــه 

ــان عــرب را 3.04 اعــالم کــرد  ــان یهــودی را 3.05 و نــرخ زن ــاروری زن ــرخ ب در ســال 2018، ن

 .)i24NEWS, 2019(

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

 
ً
افــزون بــر ایــن، مهاجــرت خارجــی نیــز مؤلفــۀ اساســی در ایــن بخــش اســت. تقریبــا
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ــد  ــرت کرده ان ــرائیل مهاج ــه اس ــر ب ــزار نف ــون و 200ه ــون 3 میلی ــال 1948 تاکن از س

ــرزمین  ــن س ــه ای ــی ب ــاهد مهاجرت های ــواره ش ــم هم ــن رژی ــن ای )CBS, 2018: 6(. بنابرای

ــی  ــۀ چگونگ ــد از زاوی ــت را بای ــرکات جمعی ــش و تح ــوی پخ ــویی، الگ ــت. از س ــوده اس ب

اســکان جمعیــت نیــز مــورد توجــه قــرار داد. در اســرائیل به دلیــل شــرایط نامناســب توپوگرافــی 

ــی  ــای دائم ــبب ناآرامی ه ــن به س ــرزمین های آن و همچنی ــی از س ــش از نیم ــودن بی و بیابانی ب

در مرزهــای شــرقی و شــمالی ایــن رژیــم، مــردم به طــور طبیعــی خواســتار اســکان در دشــت 

ســاحلی و مرکــز فلســطین اشــغالی هســتند. از ایــن رو بســیاری از افــراد، از مناطــق حاشــیه ای 

ــوند.  ــه می ش ــه روان ــای مدیتران ــاحلی دری ــت س ــوی دش به س

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

الگــوی پخــش جمعیتــی در اســرائیل به گونــه ای اســت کــه حــدود 70 درصــد جمعیــت 

ــردی  ــز راهب ــی، مراک ــای دولت ــتر نهاده ــی و بیش ــاری، صنعت ــای تج ــد پایگاه ه و 80 درص

ــه  ــه ای بـ ــاحلی و در منطق ــت س ــم در دش ــن رژی ــی ای ــی و نظام ــاخت های غیرنظام و زیرس

.)Freilich, 2018: 86( مســـاحت 121 کیلومتــری از ســواحل حیفــا و اشــدود قــرار دارنــد
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4-4. ساختار و ترکیب جمعیت

در ُبعــد ترکیــب جمعیــت، ترکیــب دینــی و قومــی اهمیــت بســیاری دارد. اســرائیل را 

 تقسیم شــده در امتــداد خطــوط قومی ملــی در نظــر گرفــت 
ً
می تــوان جامعــه ای عمیقــا

ــددی در  ــان متع ــوام و ادی ــه اق ــوری  ک )Lewin-Epstein & Cohen, 2018: 1(؛ به ط

ایــن ســرزمین ســاکن هســتند. در مــورد وضعیــت قومــی اســرائیل، بــر اســاس گــزارش دفتــر 

مرکــزی آمــار ایــن رژیــم، از جمعیــت 9 میلیــون و 21 هــزار نفــر )جمعیــت ســال 2019(، 

ــد.  ــرب بوده ان ــز ع ــر نی ــزار نف ــون و 890 ه ــودی و 1  میلی ــر یه ــزار نف ــون و 697 ه 6 میلی

ــوام و مذاهــب در اســرائیل زندگــی  ــوان دیگــر اق ــز به عن ــر نی ــن 434 هــزار نف ــر ای عــالوه ب

می کننــد کــه کارگــران خارجــی یــا گروه هــای قومــی و مذهبــی همچــون بهایی هــا را 

ــان  74.1 درصــد، مســلمانان 17.9  ــز جمعیــت یهودی ــی نی شــامل می شــوند. از نظــر دین

ــت  ــد  اس ــران 4.5 درص ــد و دیگ ــا 1.6 درص ــد، دروزی ه ــیحیان 1.9 درص ــد، مس درص

 .)World Fact Book, 2021(

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

ــه قومیت هــای یهــود و عــرب  اســت،  ــه بیشــتر ناظــر ب ــب میان قومــی ک ــر ترکی ــزون ب اف

ترکیــب درون قومــی به ویــژه در میــان یهودیــان نیــز در ژئوپلیتیــک جمعیتــی اســرائیل اهمیــت 

دارد. اســرائیل جامعــه ای اســت کــه بــا مهاجــرت یهودیــان بــه ایــن ســرزمین بنــا شــده اســت 

ــا  ــان و ب ــور جه ــر از 102 کش ــان مهاج ــه یهودی ــوری ک )Abdoulali, 2012: 91(؛ به ط
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ــب  ــن رو، ترکی ــد. از ای ــه فلســطین اشــغالی مهاجــرت کرده  ان ــان و فرهنــگ مختلــف ب 52 زب

ــت.  ــرائیل  اس ــت اس ــک جمعی ــذاری در ژئوپلیتی ــۀ تأثیرگ ــان، مؤلف ــن یهودی ــی بی درون قوم

به طــور کلــی یهودیــان اشــکنازی،1 ســفاردی،2 فالشــا3 و روس تبــار هســتند. عــالوه بــر ترکیــب 

ــز در اســرائیل و  ــه مذهــب نی ــدی ب ــزان پایبن ــای می ــه معن ــی ب ــژادی و قومــی، ترکیــب مذهب ن

ــکوالرها و  ــروه س ــه دو گ ــی ب ــور کل ــوان به ط ــت دارد. می ت ــان اهمی ــان یهودی ــژه در می به وی

ــود  ــری در درون خ ــیم بندی های دیگ ــدام دارای تقس ــه هرک ــه البت ــرد ک ــاره ک ــا4 اش حریدی ه

ــه ســه دســتۀ لیتوانیایی هــا،5 حســیدی ها6 و ســفاردی ها7  ــدی ب ــد، چنانچــه جامعــۀ حری دارن

ــود. ــعب می ش منش

5. تأثیر ژئوپلیتیک جمعیتی اسرائیل بر امنیت ملی این رژیم
بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم، ژئوپلیتیک جمعیــت اســرائیل در چهــار حوزۀ کمیــت، کیفیــت، الگوی 

پخــش، تحــرکات و ســاختار و ترکیــب جمعیتــی وضعیــت خاصــی دارد. ایــن شــرایط به شــکل 

مســتقیم بــر امنیــت ملــی ایــن رژیــم تأثیــر می گــذارد کــه در ادامــه بــه آن هــا می پردازیــم.

5-1. محدودیت جمعیت و تهدید امنیت ملی

ــدگاه  ــت از دی ــم جمعی ــی حج ــور کل ــم، به ط ــان کردی ــی بی ــی مفهوم ــه در مبان ــه ک همان گون

قــدرت و امنیــت ملــی اهمیــت دارد. به طــور مبنایــی جمعیــت زیــاد، موجــب تقویــت روحیــۀ 

ــۀ  ملــی و تضعیــف  ــدک، موجــب کاهــش روحی ــت ان ملــی و افزایــش امنیــت ملــی و جمعی

ــورهای  ــیاری از کش ــا بس ــه ب ــواره در مقایس ــرائیل هم ــت اس ــود. جمعی ــی می ش ــت مل امنی

منطقــه پاییــن بــوده اســت. میــزان جمعیــت اســرائیل در مقایســه بــا همســایگان هم جــوارش 

)بــه غیــر از لبنــان( کمتــر اســت. ایــن ضعــف اســرائیل در بعــد منطقــه ای بیشــتر خــود را نشــان 

می دهــد؛ چــرا کــه ایــن رژیــم بــه غیــر از برخــی کشــورهای منطقــه همچــون قطــر، بحریــن، 

عمــان، فلســطین و لیبــی، از دیگــر کشــورهای منطقــه و به ویــژه قدرت هــای بــزرگ همچــون 

ــت  ــان بیس ــه از می ــوری ک ــت. به ط ــر اس ــم جمعیت ت ــتان ک ــر و عربس ــه، مص ــران، ترکی ای

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 قــرار می گیــرد. ایــن مشــکل در کنــار محیــط 

خصمانــه ای1 کــه علیــه ایــن رژیــم در منطقــه وجــود دارد، اســرائیل را مجبــور بــه شــکل دادن 

 .)Freilich, 2018: 54( بــه ملــت مســلح2 و بســیج عمومــی کــرده اســت

5-2. کیفیت جمعیت، نقطۀ قوت امنیت ملی

ــر  ــه س ــبی ب ــت مناس ــت، در وضعی ــت جمعی ــر کیفی ــرائیل از نظ ــم اس ــه گفتی ــه ک همان گون
ــت  ــی جمعی ــئله کارای ــن مس ــرار دارد. همی ــعه یافته ق ــورهای توس ــف کش ــرد و در ردی می ب
ســاکن در اســرائیل را افزایــش می دهــد. جمعیــت ایــن رژیــم از نظــر درآمــد ســرانه، امیــد 
ــه خدمــات پزشــکی، یکــی از بهترین هــا در  ــی و دسترســی ب ــه زندگــی و تحصیــالت عال ب
کیــد بــر مســائل علمــی بــه ایــن دلیــل کــه بــر کیفیــت جمعیــت  منطقــۀ خاورمیانــه اســت. تأ
ــری  ــرد. برت ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــا م ــر مؤلفه ه ــش از دیگ ــذارد، بی ــیاری می گ ــر بس تأثی
ــۀ  ــت. در نتیج ــده اس ــادی آن ش ــرفت اقتص ــبب پیش ــرائیل س ــی اس ــی و تکنولوژیک علم
ــدی  ــن رتبۀ بن ــرائیل در آخری ــت. اس ــرده  اس ــن ک ــم را تأمی ــن رژی ــادی ای ــت اقتص آن امنی
ــرد،  ــالم ک ــو( اع ــوی )وایپ ــت معن ــی مالکی ــازمان جهان ــه س ــوآوری ک ــی ن ــاخص جهان ش
 Katz, 2018:( در رتبــۀ 13 جهــان و بــا اختــالف بســیار در رتبــۀ اول منطقــه قــرار گرفــت
ــوالت  ــاوری، محص ــی و فن ــدرت علم ــطح از ق ــن س ــه ای ــتیابی ب ــا دس ــن ب 538(. بنابرای
های تــک، نیمــی از صــادرات اســرائیل را تشــکیل می دهــد )Rivlin, 2021: 4(. یکــی از 
یــد: »فنــاوری  اســرائیل، کلیــد همــۀ قفل هــای مــا بــا  مقامــات اســرائیل در ایــن بــاره می گو
کشــورهای جهــان اســت« )Ahmadi, 2020: 97(. در ایــن چارچــوب، اســرائیل توانســته 
ــد؛  ــا ده ــود را ارتق ــی خ ــت مل ــب امنی ــی و ضری ــدرت مل ــی، ق ــی علم ــا دیپلماس ــت ب اس
ــی و  ــکی، نظام ــاورزی، پزش ــی، کش ــی آب ــا دیپلماس ــته ب ــم توانس ــن رژی ــه ای ــه ای ک به گون
ــمت  ــه س ــه را ب ــورهای منطق ــژه کش ــان و به وی ــورهای جه ــیاری از کش ــود، بس ــایبری خ س
ــت  ــادی، حمای ــودهای کالن اقتص ــر س ــالوه ب ــاوری، ع ــۀ فن ــا ارائ ــد و ب ــذب کن ــود ج خ
پلیتیکــی اش را تــا  آن کشــورها را نیــز به دســت آورد و بحــران مشــروعیت و انــزوای ژئو

ــد.  ــت کن حــدودی مدیری

ــا برخــی کشــورهای منطقــه شــده اســت،  ــا اینکــه در ســال های اخیــر وارد رونــد عادی ســازی روابــط ب 1. اســرائیل ب
ــم  ــن رژی ــه ای ــه ب ــگاه خصمان ــی ن ــورهای عرب ــردم کش ــد م ــه 88 درص ــک ب ــده، نزدی ــنجی های انجام ش ــق نظرس طب
 Arab Center( دارنــد. همیــن امــر محیــط غــرب آســیا و شــمال آفریقــا را همچنــان بــرای اســرائیل خصمانــه می کنــد

.)For Research & Policy Studies, 2020: 55
2. Nation in Arms 
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5-3. چالش های الگوی پخش و تحرکات جمعیتی بر امنیت ملی اسرائیل

اســرائیل بــرای تعریــف خــود به عنــوان 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، تغییــرات جمعیتــی در گروه هــای مختلــف، 

پیامدهــای اقتصــادی و امنیتــی و همچنیــن سیاســی برای اســرائیل به بــار خواهــد آورد. ایــن پیامدها را 

می تــوان از دو جهــت بررســی کــرد: دیــدگاه اول تغییراتــی اســت کــه بر اســاس تقســیم اســرائیل به دو 

گــروه اعــراب و یهودیــان رخ می دهــد و تغییــرات دوم مربــوط بــه رشــد فزاینــدۀ حریدی هــا و نســبت 

آن بــا دیگــر یهودیــان  اســت کــه می توانــد در آینــده و امنیــت ملــی اســرائیل تأثیــر بگــذارد. در دیــدگاه 

نخســت، اگرچــه آمارهــای موجــود نشــان دهندۀ افزایــش جمعیــت اســرائیل اســت، آهنــگ ســاالنۀ 

نــرخ رشــد جمعیــت در ایــن رژیــم، کاهــش محسوســی را نشــان می دهــد به گونــه ای کــه از 6.94 

درصــد در ســال 1951 بــه 1.6 در ســال 2020 رســیده اســت. 

Source: Worldometers, 2021 نمودار 3. رشد و نرخ رشد ساالنۀ جمعیت در اسرائیل
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از ســوی دیگــر، بــا وجــود کاهــش بســیار زیــاد نــرخ بــاروری جمعیــت عــرب در اســرائیل 

ــن  ــوان و همچنی ــت ج ــودن جمعی ــبب باالب ــراب به س ــت اع ــم، جمعی ــودار 2 دیدی ــه در نم ک

ــه  ــد( نســبت ب ــا میانگیــن ســنی 22.6 ســال ازدواج می کنن ــان مســلمان ب ــر )زن ازدواج زودت

یهودیــان )میانگیــن ســن ازدواج در میــان زنــان یهــودی 25.7 ســال اســت(، رشــد بیشــتری 

دارنــد )Even, 2021: 38(. ایــن رونــد از نظــر برخــی اندیشــمندان »بمــب ســاعتی 

ــل کــه اعــراب فلســطینی ســاکن در اســرائیل را  ــن دلی ــه ای ــده شــده اســت. ب ــی« نامی جمعیت

ــه  ــی را ب ــۀ جمعیت ــد و موازن ــظ می کن ــرائیل حف ــذار در اس ــی تأثیرگ ــوان اقلیت ــان به عن همچن

ــد.  ــر می ده ــان تغیی ــان یهودی زی

Source: Freilich, 2018: 196 2050 جدول 1. درصد یهودیان و اعراب در سال های 1947 تا

201520252050براورد

درصــد کل یهودیــان نســبت بــه دیگــر اقــوام 
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داخلــی  چالش هــای  از  یکــی  نیــز  ارتدکــس  فــوق  یهودیــان  جمعیــت  رشــد 

ــا  ــوق ارتدکس ه ــدۀ ف ــد فزاین ــت. رش ــم اس ــن رژی ــی ای ــت مل ــر امنی ــر ب ــی مؤث جمعیت

ــا 2.1  ــه ب ــدی، در مقایس ــر زن حری ــه ازای ه ــد ب ــا )6.6 فرزن ــاروری آن ه ــرخ ب و ن

در میــان زنــان ســکوالر( از یــک جهــت بــا افزایــش جمعیــت یهودیــان در برابــر 

ــل  ــر به دلی ــت دیگ ــا از جه ــد؛ ام ــته باش ــت داش ــرائیل اهمی ــرای اس ــد ب ــراب، می توان اع

ــکوالرها  ــا س ــا ب ــیار حریدی ه ــای بس ــروه و تفاوت ه ــن گ ــک ای ــای ایدئولوژی یکرده رو

ــی  ــای امنیت ــد پیامده ــی می توان ــی و آموزش ــی، اجتماع ــی، فرهنگ ــای سیاس در زمینه ه
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ــاختار  ــمت س ــه در قس ــد )Even, 2021: 42-43( ک ــاد کن ــرائیل ایج ــر اس ــی ب منف

و ترکیــب جمعیتــی بــه آن اشــاره می کنیــم. عــالوه بــر تغییــرات جمعیتــی بــر اثــر 

ــت  ــک جمعی پلیتی ــف ژئو ــه در توصی ــه ک ــف، همان گون ــای مختل ــی گروه ه ــد طبیع رش

ــت  ــی در دش ــز جمعیت ــر تمرک ــی ب ــرائیل مبتن ــز در اس ــوی تمرک ــم، الگ ــرائیل گفتی اس

ــرزمین های  ــی س ــرت از حواش ــز مهاج ــی نی ــرت داخل ــوی مهاج ــت و الگ ــاحلی اس س

ــت  ــدس اس ــو و بیت المق ی ــون تل آو ــم همچ ــن رژی ــی ای ــهرهای اصل ــه ش ــغالی ب اش

ــای  ــرایطی پیامده ــن ش ــت. چنی ــرده اس ــتر ک ــی را بیش ــز جمعیت ــل تمرک ــن عام ــه همی ک

ــی  ــود م ــرائیل به وج ــرای اس ــگ ب ــران و جن ــان بح ــژه در زم ی ــیاری را به و ــی بس امنیت

.)Eilam, 2022: 138( آورد 

اســرائیل،  تمرکــز جمعیتــی در دشــت ســاحلی  و  از مهاجــرت داخلــی  گذشــته 

مهاجــرت خارجــی مهم تریــن موضوعــی اســت کــه در الگــوی پخــش و تحــرکات 

جمعیتــی ایــن رژیــم بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد. اهمیــت مهاجــرت یهودیــان بــه 

ــه فلســطین  ــد: »مهاجــرت ب ی ــد بــن گوریــن می گو ی ــدازه ای اســت کــه دیو ــا ان اســرائیل ت

ــت و  ــن امنی ــد و ضام ــه می کن ــرائیل را بیم ــات اس ــۀ حی ــه ادام ــت ک ــی اس ــۀ خون ــه منزل ب

ــازمان های  ــای س ــق برآورده ــت« )Arabsorkhi, 2019: 61(. طب ــرائیل اس ــدۀ اس آین

ــراب  ــود و اع ــان خ ــود می ــی موج ــوازن جمعیت ــه ت ــرای اینک ــود ب ــت یه ــتی، دول صهیونیس

ــد  ــظ کن ــودی را حف ــزار یه ــالیانۀ 80 ه ــرت س ــص مهاج ــرخ خال ــد ن ــد بای ــظ کن را حف

)Freilich, 2018: 198(؛ امــا نرخ هــای کنونــی بســیار پایین تــر از اعــداد اعــالم شــده 

اســت؛ به طــوری کــه نــرخ مهاجــرت بــه اســرائیل در ســال 2019، نزدیــک بــه 34 هــزار 

ــه دیگــر  ــر ایــن مــوارد، مهاجــرت معکــوس،1 مهاجــرت از اســرائیل ب نفــر بــود. افــزون ب

کشــورها کــه بــه آن یریــدا2 گفتــه می شــود در ایــن رژیــم ســیر صعــودی بــه خــود گرفتــه 

اســت. به گونــه ای کــه مســئلۀ مهاجــرت از اســرائیل )یریــدا( کــه در مقابــل مهاجــرت بــه 

ــال های  ــژه در س ــم به وی ــن رژی ــی در ای ــوع مهم ــه موض ــرار دارد، ب ــا(3 ق ــرائیل )عالی اس

ــت.  ــده اس ــل ش ــر تبدی اخی

1. Reverse Migration 
2. Yerida 
3. Aliyah 

http://alwaght.net/en/News/108676/Reverse-Migration-Could-Eventually-Dismantle-Israeli-Regime
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Source: Maltz, 2020 )نمودار 4. نرخ خالص مهاجرت به اسرائیل )عالیا

درصــد   27 میــدگام،1  تحقیقاتــی  و  مشــاوره ای  مؤسســۀ  نظرســنجی  اســاس  بــر 

 Abdulrahman,( یهودیــان در صــورت شــرایط مناســب از اســرائیل خــارج می شــوند

2017https://gulfnews.com/opinion/op-eds/israeli-folly-and-reverse-
migration-1.2109702(. از ســوی دیگــر، بیشــتر کســانی کــه مهاجــرت می کننــد، افــراد 
متخصــص و بــا مشــی ســکوالر هســتند کــه در ســاختار سیاســی و اقتصــادی اســرائیل اهمیــت 

ــرائیل  ــاد اس ــر اقتص ــری ب ــان جبران ناپذی ــک زی ــراد بی ش ــن اف ــرت ای ــد. مهاج ــیاری دارن بس

1. Midgam

https://gulfnews.com/opinion/op-eds/israeli-folly-and-reverse-migration-1.2109702
https://gulfnews.com/opinion/op-eds/israeli-folly-and-reverse-migration-1.2109702
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ــی،  ــس مذهب ــان ارتدک ــدن یهودی ــل اکثریت ش ــز به دلی ــی نی ــر سیاس ــه از نظ ــد ک وارد می کن

ــی رود. ــش م ــی پی ــی اجتماع ــای درون ــدن و چالش ه ــمت رادیکالیزه ش ــش به س ــش از پی بی

5-4. پیامدهای شکاف های اجتماعِی ساختار و ترکیب جمعیتی بر امنیت ملی 
اسرائیل

تکثــر قومی نــژادی و ترکیــب نامتجانــس فرهنگ هــای مختلــف در اســرائیل از ملیت هــای 

ــان و اعتقــادات منحصربه فــردی  متعــددی کــه هرکــدام شــاخص های هویتــی و فرهنگــی، زب

دارنــد و از توانایــی علمــی و شــغلی متفاوتــی تیــز برخوردارنــد، انســجام درونــی ایــن رژیــم را 

به عنــوان یــک جامعــه و ملــت واحــد، مختــل و آن را بــه جامعــه ای چندپــاره و گسســته تبدیــل 

کــرده و شــکاف های اجتماعــی اساســی در ایــن رژیــم به وجــود آورده اســت. در ادامــه، ســه 

شــکاف کلــی را کــه از ترکیــب جمعیتــی ایــن رژیــم نشــأت گرفتــه اســت بیــان می کنیــم:

ــکارترین و  ــوان آش ــکاف به عن ــن ش ــان: ای ــراب و یهودی ــی اع ــکاف قومیت ــف( ش ال

طوالنی تریــن شــکاف اجتماعــی در اســرائیل به دلیــل تأثیرپذیــری از عوامــل سیاســی و 

ــای  ــان تنش ه ــوخ و دوام را می ــترین رس ــرون، بیش ــه از بی ــه از درون و چ ــیار، چ ــی بس اجتماع

موجــود در جامعــۀ اســرائیل ایجــاد کــرده اســت )Saleh, 2021: 113(. فلســطینیان، به عنــوان 

صاحبــان اصلــی ایــن ســرزمین، خواهــان برپایــی کشــور یــا خودمختاری در ســرزمین فلســطین 

هســتند و هویــت خــود را نــه اســرائیلی، بلکــه فلســطینی می داننــد. بــر اســاس نظرســنجی ســال 

2017 کــه ســمی اســموها،1 اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه حیفــا انجــام داد، فقــط 16 درصــد 

اعــراب ســاکن در اســرائیل خــود را »عــرب اســرائیلی« می داننــد و بقیــه، خــود را »فلســطینیان در 

 .)Berger, 2019( ــد ــی می کنن ــطینی« معرف ــرب فلس ــا »ع ــرائیل« ی اس

ــده و  ــت ش ــر عل ــد ب ــرائیل مزی ــراب در اس ــه اع ــکار علی ــای آش ــان، تبعیض ه ــن می در ای

هویــت فلســطینی اعــراب را بیش ازپیــش تقویــت کــرده و بــا تبدیــل آنــان بــه شــهروندان درجــۀ 

ــکل گیری  ــع از ش ــم آورده و مان ــم فراه ــن رژی ــراض را در ای ــی و اعت ــای نارضایت دو، زمینه ه

هویــت یکپارچــۀ اســرائیلی شــده اســت. اعــراب و به ویــژه مســلمانان از نظــر ســطح معیشــت، 

درآمــد، کار و آمــوزش در پایین تریــن ســطح هــرم اجتماعــی قــرار دارنــد. فقــط 2.4 درصــد 

ــن عامــل موجــب  ــی وجــود دارد کــه همی ــا اکثریــت عرب ــی، در شــهرهای ب از مناطــق صنعت

ــر در  ــزان فق ــه می ــه ای ک ــلمان اســرائیل شــده اســت. به گون ــن اعــراب مس ــر در بی ــش فق افزای

1. Sammy Smooha
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ــهر  ــن 40 ش ــت )Robinson, 2021(. در بی ــان اس ــر در یهودی ــزان فق ــر می ــراب، دو براب اع

فقیــر اســرائیل، ۳۶ شــهر آن عربــی اســت. عــالوه بــر ایــن تراکــم جمعیــت در شــهرهای عربــی 

بســیار بیشــتر از دیگــر شــهرهای اســرائیل اســت، زیــرا عرب هــا بــا وجــود اینکــه بیــش از 20 

ــد، فقــط در 2،۵ درصــد از مســاحت فلســطین اشــغالی  درصــد از جمعیــت اســرائیل را دارن

زندگــی می کننــد )Ahmed, 2020: 5(. تبعیض هــای اســرائیل نســبت بــه اعــراب و شــرایط 

ســخت زندگــی ایــن گــروه در جامعــۀ اســرائیل در کنــار ســرایت دیدگاه هــای نژادپرســتانه بــه 

متــن جامعــۀ ایــن رژیــم، در عمــل شــکاف میــان یهودیــان و اعــراب را در دولــت یهــود افزایــش 

داده اســت و نــگاه اقــوام نســبت بــه یکدیگــر را تــوأم بــا نفــرت و دشــمنی کــرده اســت. نتایــج 

ــژه  ــراب و به وی ــه اع ــرائیل از اینک ــردم اس ــد از م ــد ۶2 درص ــان می ده ــنجی نش ــک نظرس ی

ــا  ــد آن ه ــد و ۳0 درص ــی می کنن ــرس و نگران ــاس ت ــد احس ــیب بزنن ــا آس ــه آن ه ــلمانان ب مس

نیــز از اعــراب متنفرنــد )Dorakhseh and Hoseini, 2018: 279(. ایــن کــه خــود 

ــان اســت. ــان اعــراب و یهودی ــزان شــکاف در می نشــان دهندۀ می

ــوار  ــا ن ــان اعــراب ســاکن در فلســطین اشــغالی ب ــق قومــی کــه می ــه عالی ــن شــرایط ب ای

ــت.  ــن زده اس ــود دارد، دام ــی وج ــورهای عرب ــر کش ــن دیگ ــری و همچنی ــۀ باخت ــزه و کران غ

به شــکلی کــه تنــش در رابطــۀ اســرائیل بــا غــزه یــا کرانــۀ باختــری و همچنیــن دیگــر کشــورهای 

ــه داخــل ســرزمین های اســرائیل کشــیده شــده و هویــت فلســطینِی اعــراب ســاکن  عربــی، ب

ــال  ــزه در س ــگ غ ــان جن ــه در جری ــه ای ک ــد. به گون ــت می کن ــغالی را تقوی ــرزمین های اش س

ــدند.  ــر ش ــی درگی ــان افراط ــا یهودی ــد و ب ــراض کردن ــرائیل اعت ــاکن در اس ــراب س 2021، اع

چنیــن مــواردی موجــب شــده اســت کــه صهیونیســت ها، اعــراب ســاکن در فلســطین 

ــت  ــی از جمعی ــل بخش ــد و در عم ــم بدانن ــتون پنج ــی و س ــر امنیت ــوان خط ــغالی را به عن اش

اســرائیل به عنــوان تهدیــد بــه شــمار آینــد )Gardner, 2021(. از ایــن رو، اســتون کــوک پــس 

ــان نخواهــد یافــت« نوشــت:  ــگ اســرائیل هرگــز پای ــۀ »جن ــگ ســیف القدس، در مقال از جن

ــطینیان در  ــام فلس ــا ادغ ــالش، نه تنه ــال ت ــس از 7۳ س ــی پ ــه حت ــت ک ــح اس  واض
ً
ــال »کام

جامعــۀ اســرائیل، بلکــه تضعیــف هویــت آن هــا و بــا عنــوان »عــرب اســرائیلی« بــا شکســت 

مواجــه شــده اســت. فلســطینیاِن شــهروند اســرائیل، خــود را بقایــای جمعیتــی می داننــد کــه 

)Cook, 2021( »ــت ــته اس ــود داش ــرائیل وج ــاد اس ــش از ایج پی

ــرائیل  ــدۀ اس ــی عم ــکاف اجتماع ــن ش ــودی: دومی ــای یه ــژادی گروه ه ــکاف ن ب( ش

کــه ناشــی از مهاجــرت یهودیــان از نقــاط مختلــف جهــان بــه ایــن ســرزمین  اســت، شــکاف 

https://www.cfr.org/bio/kali-robinson
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ــان بســیاری از  ــا وجــود اینکــه یهودی ــان ب ــن می ــن گروه هــای یهــودی  اســت. در ای ــژادی بی ن

ــه  ــم ب ــا را می توانی ــی آن ه ــور کل ــد، به ط ــرت کرده ان ــرائیل مهاج ــه اس ــف ب ــورهای مختل کش

ــان  ــار و یهودی ــان روس تب ــکناری، یهودی ــان اش ــفاردی، یهودی ــان س ــی یهودی ــتۀ کل ــار دس چه

فالشــا تقســیم کنیــم. 

اشــکنازی  بــه یهودیانــی گفتــه می شــود کــه اصلیتــی از اروپــای شــرقی و مرکــزی دارنــد. در 

 همــۀ جوامــع اشــکنازی در اروپــای مســیحی قــرار داشــتند و در حــال حاضــر 
ً
قــرن بیســتم تقریبــا

ــان  ــد. جمعیــت یهودی ــان جهــان را اشــکنازی ها تشــکیل می دهن ــز بیــش از ۸0 درصــد یهودی نی

اشــکنازی امــروزی بیــش از 10 میلیــون نفــر تخمیــن زده می شــود کــه 2.۸ میلیــون نفــر از آن هــا 

ــی از  ــتر اصالت ــه بیش ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه یهودیان ــفاردی ها ب ــد. س ــی می کنن ــرائیل زندگ در اس

ــه در  ــا اینک ــد. ب ــری( دارن ــبه جزیرۀ ایب ــا ش ــیا ت ــرب آس ــورهای غ ــالمی )از کش ــرزمین های اس س

اوایــل تشــکیل اســرائیل بیشــتر یهودیــان اشــکنازی بودنــد، در حــال حاضــر، جمعیــت یهــودی 

 نیمــی ســفاردی )و میزراخــی(1 و نیمــی اشــکنازی )بــه ترتیــب 4۸ درصــد و 4۵ 
ً
اســرائیل تقریبــا

ــن دو  ــت )Averbukh, 2017: 1(. ای ــودی اس ــر یه ــای کوچک ت ــا گروه  ه ــراه ب ــد( هم درص

گــروه ســفاردی و اشــکنازی از نظــر دیدگاه هــای سیاســی و میــزان دسترســی بــه امکانــات رفاهــی، 

ــه  ــبت ب ــکنازی ها نس ــه اش ــه ای ک ــد. به گون ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــغلی تفاوت های ــی و ش آموزش

ــد. از نظــر جامعه شناســان اســرائیل، دوری جغرافیایــی  ــگاه بهتــری برخوردارن ســفاردی ها از جای

ســفاردی ها از مراکــز قــدرت، وضعیــت نامســاعد اقتصــادی آنــان و محدودبــودن دسترسی شــان 

ــوع،  ــت. در مجم ــده اس ــکنازی ها ش ــان و اش ــن آن ــی بی ــاد تفاوت های ــب ایج ــوزش، موج ــه آم ب

ایــن شــرایط از چندیــن زاویــه بــر امنیــت ملــی اســرائیل تأثیــر گذاشــته اســت کــه مهم تریــن آن هــا 

آشــفتگی داخلــی در ایــن رژیــم اســت کــه ناشــی از اقدام هــای ســفاردی ها در فلســطین اشــغالی 

بــوده اســت؛ به گونــه ای کــه از زمــان تأســیس دولــت یهــود، ســفاردی ها رهبــر تظاهــرات داخلــی، 

آشــوب و خشــونت های داخلــی بوده انــد. بــرای نمونــه، شــورش های وادی صلیــب ســال 1۹۵۹ و 

.)Averbukh, 2017: 2( اعتراض هــای پلنــگ ســیاه در ســال 1۹71 را ســفاردی ها انجــام دادنــد

ــز  ــا نی ــان فالش ــه یهودی ــه ب ــی ک ــان اتیوپ ــفاردی ها، یهودی ــکنازی ها و س ــته از اش گذش

ــی و  ــر مذهب ــان از نظ ــن یهودی ــد. ای ــور دارن ــغالی حض ــطین اش ــتند در فلس ــروف هس مع

فرهنگــی بــه هیــچ یــک از گروه هــای نــژادی اشــکنازی و ســفاردی منتســب نیســتند و بــا آن هــا 

متفاوتنــد )Abdoulali, 2012: 120(. ایــن یهودیــان از نظــر موقعیــت اجتماعی، آموزشــی، 

1. Misrachi 
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شــغلی و فرهنگــی در ســطح پایینــی قــرار دارنــد. در ســال های 200۸ و 200۹ میــزان فقــر در 

بیــن یهودیــان اتیوپــی 41 درصــد بــود، در حالــی کــه تنهــا 1۵ درصــد از یهودیــان دیگــر از فقــر 

رنــج می بردنــد )Ahmed, 2020: 18(. بیــکاری در جامعــۀ اتیوپــی 13 درصــد اســت کــه 

ــان  ــر از دیگــر یهودی ــر میانگیــن کشــوری اســت و اتیوپیایی هــا یک ســوم کمت  ســه براب
ً
ــا تقریب

ــان فالشــا در دوره هــای  ــن شــرایطی موجــب شــده اســت یهودی ــد. چنی اســرائیل درآمــد دارن

ــی  ــت مل ــوند و امنی ــی ش ــبب ناآرام ــال های 2015 و 2019 س ــون س ــون همچ ــی گوناگ زمان

اســرائیل را تهدیــد کننــد.

ســرانجام مهاجــران روس آخریــن گــروه نــژادی هســتند کــه در جامعــۀ اســرائیل حضــور 

پــر رنگــی دارنــد. بــا وجــود آنکــه بــر ایــن مجموعــه نــام یهودیــان روس گذاشــته شــده اســت، 

ــای  ــه از جمهوری ه ــتند ک ــی هس ــژادی گوناگون ــی و ن ــای فرهنگ ــع گروه ه ــا در واق ــا آن ه ام

 Abdoulali, 2012:( مختلــف اتحــاد شــوروی بــه ایــن ســرزمین مهاجــرت کرده انــد

118(. پــس از اعــراب، روس هــا بزرگ تریــن اقلیــت تشــکیل دهندۀ اســرائیل بــه شــمار 
می آینــد. جمعیــت آن هــا در برخــی مناطــق همچــون اشــدود چنــان پرتراکــم اســت کــه ایــن 

منطقــه بنــام ُمســکوی کوچــک لقــب گرفتــه اســت. در ســال 2017 حــدود 1.۵ میلیــون روس 

ــکیل  ــرائیل را تش ــت اس ــد جمعی ــه 17.2۵درص ــد ک ــی می کردن ــغالی زندگ ــطین اش در فلس

مــی داد )Алексей Голубович, 2017(. حــدود ۶0 درصــد مهاجــران روس کــه در 

ــد در مشــاغل علمــی و تخصصــی  ــه فلســطین اشــغالی مهاجــرت کردن ــالدی ب دهــۀ 90 می

عالــی، آمــوزش  دیــده بودنــد؛ به شــکلی کــه پژوهشــگران ایــن مهاجــرت روس هــا را »هجــرت 

ــد )Horowitz, 1999: 43(. همیــن موضــوع موجــب شــده اســت کــه ســطح  علــم« نامیدن

اقتصــادی، اجتماعــی مهاجــران روس نســبت بــه مهاجــران ســفاردی، فالشــا و اعــراب بهتــر 

باشــد و در جامعــۀ اســرائیل جایــگاه مناســب تری داشــته باشــند. بــا وجــود ایــن، روس تبارهــا 

ــان،  ــرورش، زب ــوزش و پ ــت، آم ــه صنع ــده اند، بلک ــام نش ــرائیل ادغ ــۀ اس ــا در جامع ــه تنه ن

ــد.  ــرار داده ان ــود ق ــور خ ــر حض ــت تأثی ــرائیل را تح ــت اس ــر سیاس ــه مهم ت ــگ و از هم فرهن

حــدود 2۶ درصــد از مهاجــران روســی بــه زبــان عبــری مســلط صحبــت نمی کننــد و تــالش 

 .)Druckman, 2013( ــد ــظ کنن ــود را حف ــی خ ــان روس ــگ و زب ــت، فرهن ــد هوی می کنن

در نظرســنجی انجام شــده بــر روی گروهــی از جوانــان روس در اســرائیل، 68 درصــد از 

ــی  ــد، در حال ــرائیلی« می دانن ــود را »روس اس ــا خ ــه آن ه ــد ک ــراف کردن ــخ دهندگان اعت پاس

 .)Ahmed, 2020 a: 15( کــه فقــط 11 درصــد آن هــا خــود را »اســرائیلی« معرفــی می کننــد

https://www.forbes.ru/golubovich
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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 مهاجــران روس تبــاری کــه در دهــۀ ۹0 وارد 

اســرائیل شــدند، یهــودی نیســتند یــا بنابــر قانــون یهودیــان ارتدکســی، آن هــا یهــودی محســوب 

نمی شــوند. ایــن مســئله در ســال های بعــد تشــدید شــده اســت؛ به گونــه ای کــه ایــن آمــار از 

۳0 درصــد دهــۀ 90 بــه ۵۹ درصــد رســیده اســت. از میــان ایــن ۵۹ درصــد فقــط ۵ درصــد 

از آن هــا مراحــل ورود بــه آییــن یهودیــت را طــی کردنــد )Sherwood, 2013(. بنابرایــن از 

یک ســو عالقــۀ روس تبارهــا بــه هویــت روســی و در مقابــل آن رد هویــت اســرائیلی موجــب 

بحــران هویــت در اســرائیل شــده اســت. از ســوی دیگــر، اعتقادنداشــتن روس تبارهــا بــه دیــن 

ــان ســکوالرها و مذهبی هــا در جامعــۀ اســرائیل را افزایــش داده اســت کــه  یهــود، شــکاف می

ایــن نیــز در نــوع خــود می توانــد امنیــت ملــی اســرائیل را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

پ( شــکاف دینــی یهودیــان: جــدا از جدال هــای بیــن دینــی )به ویــژه یهودیــان و 

مســلمانان( در اســرائیل، کشــمکش درجــۀ دیــن داری و میــزان ظهــور و بــروز ارزش هــای دینــی 

یهودیــان در جامعــه، موجــب ایجــاد ســومین شــکاف اجتماعــی در اســرائیل شــده اســت. در 

ــه دو دســتۀ مذهبی هــا و ســکوالرها تقســیم  ــوان جامعــۀ اســرائیل را ب ــک تقســیم بندی می ت ی

کــرد. مذهبی هــا بــه دو دســتۀ یهودیــان فــوق ارتدکــس یــا حریدی هــا و یهودیــان ملی مذهبــی 

ــای  ــن و لباس ه ــا عرقچی ــتند و ب ــی هس ــدت افراط ــدی به ش ــان حری ــود. یهودی ــیم می ش تقس

ــه  ــزوا ب ــتر در ان ــان بیش ــد رادیکالش ــل عقای ــروه به دلی ــن گ ــوند. ای ــده می ش ــد دی ــکی بلن مش

ــه تــن  ــه عــرف ب ــان ملی مذهبــی، معتدل تــر و لباس هایــی نزدیــک ب ســر می برنــد. امــا یهودی

ــی  ــای افراط ــالف ارتدکس ه ــد و برخ ــتری دارن ــرش بییش ــرائیل پذی ــۀ اس ــد و در جامع می کنن

 Dorakhseh and Hoseini, 2018:( ــد ــکاری می کنن ــکوالر هم ــت های س ــا صهیونیس ب

163(. گــروه دوم کــه بقیــۀ افــراد جامعــۀ اســرائیل را تشــکیل می دهنــد ســکوالر هســتند.
ــه از  ــأت گرفت ــکوالرها نش ــا و س ــژه حریدی ه ــا و به وی ــان مذهبی ه ــکاف می ــرائیل ش در اس

جــدال در مــورد میــزان ظهــور و بــروز دیــن یهــود در جامعــۀ اســرائیل و همچنیــن میــزان کمــک 

ــتاد  ــی،1 اس ــت. راویتزک ــا  اس ــه آن ه ــاز ب ــدان امتی ــا ن ــودی و دادن ی ــی یه ــع دین ــت از جوام دول

ــکال  ــکوالرهای رادی ــه س ــی ک ــد: »در حال ــلیم می گوی ــری اورش ــگاه عب ــود در دانش ــفۀ یه فلس

ــکال  ــنت گرایان رادی ــد، س ــدا کنن ــود ج ــودی خ ــنتی یه ــه های س ــه را از ریش ــد جامع می خواهن

 .)Grobongardt, 2007( »نیــز می خواهنــد ارزش هــای مــدرن و غربــی آن را ریشــه کــن کننــد

1. Aviezer Ravitzky 

https://www.spiegel.de/impressum/autor-ffeab7ff-0001-0003-0000-000000000398
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ایــن تنــش حل نشــده، موجــب شــده اســت اســرائیل بــا وجــود عمــر بیــش از 70 ســال، نســبت 

بــه تدویــن قانــون اساســی مشــخص ناتــوان باشــد و در عمــل، جنــگ فرهنگــی در اســرائیل در 

جریــان باشــد؛ به طــوری کــه بــر ســر هویــت دولــت، اصــول راهنمــای آن، رابطــۀ دیــن و دولــت 

ــت،  ــه معناس ــه چ ــود« ب ــت یه ــودن در »دول ــه یهودی ب ــؤال ک ــن س ــر ای ــر س ــی ب ــور کل و به ط

 .)Lintl, 2020: 5( اختــالف بنیــادی میــان ســکوالرها و حریــدی هــا شــکل بگیــرد

 Source: Pew Research, 2016 شکل 3. شکاف های اجتماعی ساختار و ترکیب جمعیتی اسرائیل

ــود و  ــت یه ــه دول ــان ب ــوع نگاهش ــا در ن ــکوالرها و حریدی ه ــان س ــش می ــن تن مهم تری

همچنیــن میــزان و چگونگــی وجــود قوانیــن دیــن یهــود در جامعــه اســت. حریدی هــا به دنبــال 

جلوگیــری یــا خنثی ســازی هــر نــوع قانــون هنجــاری و به ویــژه لیبــرال در دولــت یــا نهادهــای 

ــق  ــی ح ــرت دارد و مدع ــس مغای ــوق ارتدک ــودن ف ــدگاه یهودی ب ــا دی ــه ب ــتند ک ــم آن هس مه

تفســیر رابطۀ دیــن و دولــت هســتند )Lintl, 2020: 5(؛ ایــن موضــع را در تالش هــای آن هــا 

بــرای جلوگیــری از هرگونــه آزادســازی یــا ســکوالرکردن و همچنیــن تــالش مستمرشــان بــرای 

ــی در  ــه کس ــه چ ــا اینک ــنبه ی ــتراحت در روز ش ــد اس ــم، مانن ــود می بینی ــادات خ ــبرد اعتق پیش

ــان و مــردان در اتوبوس هــای  ــان زن ــی می ــوان یهــودی شــناخته می شــود، جدای اســرائیل به عن

ــه شــیوۀ  ــه دولتــی ب ــال شــکل دادن ب عمومــی، ممنوعیــت حمل ونقــل در روز شــنبه.آنان به دنب

دیــن یهــودی هســتند کــه قوانیــن دیــن یهــود در همــۀ ابعــاد جامعــه دیــده شــود؛ بــه همیــن 

دلیــل، آنــان بــه قانــون کمتریــن احتــرام را می گذارنــد و کمتریــن فرمان بــرداری را از آن 
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دارنــد؛ زیــرا معتقــد بــه اولویــت قوانیــن شــریعت بــر قوانیــن وضعــی هســتند. ایــن مــورد را 

ــروی  ــای پی ــس به ج ــوق ارتدک ــان ف ــه یهودی ــم ک ــا دیدی ــروس کرون ــری وی ــان همه گی در جری

ــه  ــر ب ــز منج ــوع نی ــن موض ــه همی ــد ک ــروی می کردن ــریعت پی ــن ش ــت از قوانی ــن دول از قوانی

ــل  ــد )Friedman, 2020(. در مقاب ــرائیل ش ــس اس ــا پلی ــان ب ــای آن ــراض و درگیری ه اعت

بــه عقیــدۀ ســکوالرها، یهودیــت، فقــط اشــاره بــه قومیتــی اســت کــه بــه فضــل میــراث دینــی 

یهــود، بقــای خــود را تضمیــن کــرده اســت. از دیــدگاه آنــان، تــورات فقــط ســندی تاریخــی 

ــط در  ــورات فق ــد ت ــن و عقای ــت و مضامی ــرائیل« اس ــرزمین اس ــا »س ــان ب ــۀ یهودی ــرای رابط ب

 .)Abdoulali, 2012: 138( ــدارد ــری ن ــت دیگ ــد و اهمی ــا می یاب ــوب معن ــن چارچ همی

همچــون  عمومــی،  محافــل  بــر  عــالوه  اســرائیل  جامعــۀ  قطبی شــدن  دو  ایــن 

ــی  ــور مذهب ــان وزارت ام ــد می ــمی مانن ــی رس ــای دولت ــل نهاده ــه داخ ــا ب ــا، کافه ه خیابان ه

عالــی  شــورای  میــان  همچنیــن  و  مهاجــرت  وزارت  به ویــژه  دیگــر  وزارتخانه هــای  و 

ــا  ــی ب ــای قضای ــی حکم ه ــت برخ ــر مخالف ــر س ــی ب ــی قضای ــای عال ــا دادگاه ه ــا ب خاخام ه

ــن وضعیتــی  ــن یهــود کشــیده شــده اســت )Abdoulali, 2012: 145(. چنی آموزه هــای دی

ــر  ــه بناب ــت؛ چنانک ــه اس ــر انداخت ــه خط ــرائیل را ب ــی اس ــجام اجتماع ــاق و انس ــدت وف به ش

ــن  ــاکن در ســرزمین های اشــغالی بــر ای ــنجی ها، بیــش از 47 درصــد یهودیــان س نظرس

ــگ  ــوی جن ــرائیل را به س ــۀ اس ــکوالرها، جامع ــن داران و س ــان دی ــدی می ــه قطب بن ــد ک باورن

Ahmadvand & Rajabi, 2010: 95https://www.sid.ir/( داخلــی پیــش می بــرد

 .)en/journal/Searchpaper.Aspx?Writer=83550

7. نتیجه  
ــه  ــه ب ــۀ خاورمیان ــای منطق ــیاری از بحران ه ــۀ بس ــص، ریش ــازی ناق ــران دولت ملت س بح

حســاب می آیــد. ایــن مســئله در اســرائیل تحــت تأثیــر ماهیــت ژئوپلیتیــک جمعیتی آن شــرایط 

ــان  ــرائیل، هم زم ــت اس ــک جمعی ــن، ژئوپلیتی ــود ای ــا وج ــدیدتری دارد. ب ــژه و ش ــیار وی بس

ــوان  فرصت هــا و چالش هایــی فــراروی امنیــت ملــی آن قــرار داده اســت. ایــن مســئله را می ت

در چهــار بعــد کمــی، کیفــی، الگــوی پخــش و همچنیــن ســاختارهای جمعیتــی مطالعــه کــرد. 

ــل  ــرائیل و به دلی ــودی اس ــط یه ــت فق ــر ماهی ــد ب کی ــه تأ ــه ب ــا توج ــرائیل ب ــی، اس ــر کم از نظ

محدودیــت در تعــداد یهودیــان جهــان، بــا چالــش کمــی جمعیتــی مواجــه اســت. ایــن مســئله 

ــا و  ــوام دولت ملت ه ــی در ق ــل مهم ــوان عام ــت به عن ــت جمعی ــت کمی ــر اهمی ــت تأثی تح

https://www.sid.ir/en/journal/Searchpaper.Aspx?Writer=83550
https://www.sid.ir/en/journal/Searchpaper.Aspx?Writer=83550
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همچنیــن شــرایط خــاص تــداوم جنــگ دائمــی اســرائیل بــا همســایگان و چالش هــای ناشــی 

ــت.  ــرار داده اس ــم ق ــن رژی ــی ای ــت مل ــراروی امنی ــی را ف ــان، چالش های ــرت یهودی از مهاج

بــا ایــن حــال، کیفیــت جمعیــت اســرائیل را می تــوان عامــل مثبتــی در ژئوپلیتیــک جمعیــت 

ــرده و  ــت تحصیل ک ــتن جمعی ــا دراختیارداش ــم ب ــن رژی ــژه ای ــمار آورد. به وی ــه ش ــرائیل ب اس

ــی  ــکالت ژئوپلیتیک ــیاری از مش ــت بس ــته اس ــاوری توانس ــم و فن ــۀ عل ــگام بودن در زمین پیش

ــی  ــی علم ــا دیپلماس ــد و ب ــل کن ــت را ح ــل کش ــر قاب ــای غی ــود آب زمین ه ــد کمب ــود مانن خ

ــزوای منطقــه ای و افزایــش وزن ژئوپلیتیکــی اش را به وجــود آورد.  خــود، شــرایط خــروج از ان

ــی،  ــت بیابان ــل وضعی ــی، در اســرائیل به دلی ــوان ســومین بعــد جمعیت در الگــوی پخــش به عن

ــی در  ــع اصل ــت و صنای ــایگان، جمعی ــوی همس ــیار از س ــای بس ــرزمین و خطره ــی از س نیم

ــه  ــم ب ــن رژی ــیب پذیری ای ــاط آس ــه از نق ــت ک ــده اس ــز ش ــه متمرک ــاحلی مدیتران ــت س دش

ــد. ــاب می آی حس

ســاختار جمعیتــی اســرائیل به عنــوان چهارمیــن بعــد ژئوپلیتیــک جمعیــت، نشــان 

می دهــد کــه اســرائیل را می تــوان جامعــه ای به شــدت تقسیم شــده در امتــداد خطــوط 

قومی ملــی در نظــر گرفــت. به گونــه ای کــه ســه شــکاف اساســی، شــکاف میان قومــی 

ــا و  ــان مذهبی ه ــکاف می ــان و ش ــان یهودی ــی می ــکاف درون قوم ــان، ش ــراب و یهودی ــن اع بی

ســکوالرها، در عمــل امنیــت داخلــی اســرائیل را شــکننده و آن  را مســتعد ناآرامــی و جنگ هــای 

ــا  ــان فرصت ه ــرائیل هم زم ــی اس ــای جمعیت ــاس، متغیره ــن اس ــر ای ــت. ب ــرده اس ــی ک داخل

ــتر در  ــا، بیش ــه فرصت ه ــه اگرچ ــت ک ــرده اس ــاد ک ــم ایج ــن رژی ــرای ای ــی را ب و چالش های

ُبعــد کیفــی بــروز کرده  انــد، ابعــاد کمــی، الگــوی پخــش و ترکیبــات جمعیتــی ایــن رژیــم بــه 

کاهــش ضریــب امنیــت ملــی آن منجــر شــده اســت. در ایــن شــرایط، ژئوپلیتیــک جمعیتــی 

اســرائیل در آینــده به دلیــل تغییــرات جمعیتــی )افزایــش جمعیــت اعــراب نســبت بــه یهودیــان 

ــی  ــۀ طبقات ــش فاصل ــن افزای ــکوالرها و همچنی ــه س ــبت ب ــن داران نس ــت دی ــش جمعی و افزای

ــش  ــوس( نق ــرت معک ــزان مهاج ــن می ــی آن باالرفت ــودی و در پ ــون یه ــای گوناگ ــان نژاده می

ــت. ــد داش ــال خواه ــرائیل به دنب ــی اس ــت مل ــتری را در امنی ــی بیش منف
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