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تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتوی 

  در خاورمیانه و شمال آفریقا بیداری اسالمی

 

 7/6/3131: تاریخ دریافت *  سید جالل دهقانی فیروزآبادی

  8/31/3131 :تاریخ پذیرش  حسین آجورلو
 

 چکیده

خی کشووههای عربوی و هنینویس رشو ر      های برهای اخیر جهان عرب و سقوط نظامبا آغاز تحول
هسد ایوس مووج   نظرمیوجودآمده و بههای ایجاد موج جدید بیداهی اسالمی بهتفکرهای اسالمی، زمینه

عنوان فرص ی برای تحقق آهموان  بیداهی اسالمی به. استهای اخیر، دوباهه پویایی خود ها یاف هده سال
یل، برهسی و اهائوه هاهکاههوایی علنوی و اجرایوی،     شدن آن به تحلشود که عنلیمیفلشطیس محشوب
برمبنوای هو  تحلیول هاهبوردی    »ایس مقاله دهصدد پاسخگویی به ایس پرسش است که . نیازمند است

SWOT »        و با توجه به فرصت بیداهی اسوالمی، هاهبردهوای مناسو  و منکوس بورای تحقوق آهموان
شوده نقواط تووض ت ویه     تحلیل هاهبردی سعی؛ ده ایس پژوهش با اس فاده از هو  «اند؟فلشطیس کدام

های دهونی، فلشطیس، مانند مقاومت، حنایت عنومی، حنایت خاهجی و نقاط ضعف آن نظیر اخ الف
مشکالض ات صادی، عدم وجود تشکیالض منشجم و ههبری واحد و هنینویس تهدیودهای پویش هوی    

امنی ی هژیم صهیونیشو ی و نیو ،    های دس گاهسازی و اتدامآن، مانند سیاست خاهجی هوشنند، شهرک
بوا مودنظر توراهدادن    . شوندکاه منطقه خاوهمیانه ضد جریان مقاومت شناساییهای جریان محافظهاتدام

منظووه اهائوه   هوایی بوه  های اخیر ده جهوان عورب، توال    فرصت مناس  بیداهی اسالمی دهپی تحول
تشوکیالتی و هاهبورد رشو ر  وحودض     کردن ایدئولوژی اسالمی، هاهبورد حرکوت   هاهبردهای نهادینه

بایشوت، ده  هسد برای پیشبرد بیداهی اسالمی ده مشیر صحیح و اصیل آن مینظرمیاند که بهشدهانجام
 .کردجهت ایس هاهبردها حرکت

 
 .آهمان فلشطیس، بیداهی اسالمی، تحلیل هاهبردی، خاوهمیانه، شنال آفریقا: اژگان کلیدیو

 .........................................................................................................................  

 ( jdehghani20@yahoo.com: نویشنده مشئول .)النلل دانشگاه عالمه طباطباییاس اد رروه هوابط بیس.  *1

 .دانشگاه اسالمی لبنانالنلل دک رای هوابط بیس.   
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 مقدمه

یعنوی  )طلو  و نژادپرسوت   ترن اخیر به نناد ظلم یوک ایودئولوژی توسوعه   ت یه فلشطیس ده یک 

ها انشوان از سورزمیس   شده و ایس ظلم، موج  آواهری میلیونبه یک ملت و سرزمیس، بدل( صهیونیشم

یکوی  . است؛ جلوریری از فراموشی ایس  ت یه ده اذهان عنومی، واج  استخود، یعنی فلشطیس شده

شوود، جریوان بیوداهی اسوالمی اسوت؛ ایوس جریوان        اموشی ت یه فلشطیس میاز عواملی که مانع از فر

هوایی کوه تواکنون    هوا و سیاسوت  کنود کوه بایود ده اتودام    موی عنوان یک هوند به مشلنانان یوادآوهی  به

کنند و با مراجعه به منابع فکری و دینوی اصویل خوود و شورایط     طوه جدی بازبینیاند، بهررف ه دهپیش

 . پذیری و تشلط دیگران بر خود شونداز ظلمکنونی جهان، مانع 

سو ی ی، وحودض جهوان اسوالم،     های م عدد مانند ظلمجریان اصیل بیداهی اسالمی، داهای رف نان

تور اسوت؛ بوه    س ی ی از هنه مهممباهزه با فشاد، مقابله با سکوالهیشم و عدالت اج ناعی است که ظلم

توریس  عنووان مهوم  هساندن ت ویه فلشوطیس بوه   سرانجامهنیس دلیل، ایس جریان، فرص ی مناس  برای به

آید و ده طورف مقابول نیو ، غورب و هژیوم      شناهمیچالش و مشئله جهان اسالم ده چند دهه اخیر به

کننود چراکوه   داهنود کوه آن ها منحورف   صهیونیش ی با دهک تدهض مخرب ایس جریان برای خود، سعی

 .شودمیتهدیدی جدی برای آنان محشوب

هوایی نظیور   اهنیت و ابعاد رونارون جریان بیداهی اسالمی، ایس جریان ده برابور انحوراف   به دلیل

ها به کاه علنی و تحقیقواتی ده ایوس زمینوه، نیازمنود     افراط و تفریط تراهداهد که ههایی از ایس انحراف

ای ههشو  های مخ لف تخصصی و میانبایشت نخبگان علنی و اجرایی ده حوزهاست؛ ده ایس هاس ا می

شوده و  بور هاهبوردی شوناخ ه   ها مب نوی الزم به اشاهه است که ده دنیای امروز، ارر تصنیم. فعال شوند

علنی ده حوزه علوم انشانی نباشند یا بودون توجوه بوه اصوول و تواعود علنوی و تحقیقواتی صوحیح         

ه ن یجوه آن  شوند کو تریس مفاهیم ازجنله بیداهی اسالمی میاتخاذشوند، موج  بروز انحراف ده اصیل

 .باه خواهدبودبرای جامعه اسالمی، مصیبت

ها و تهدیدها و ترسیم شورایط  مدل تحلیل هاهبردی با شناسایی دتیق نقاط توض و ضعف، فرصت

موی  کند که ده ایس مقالوه سوعی  میمدض و بلندمدض اتدامموجود، به تدویس اهداف و هاهبردهای کوتاه

های بیداهی اسالمی برهسی تحقق آهمان فلشطیس ده پرتو تحولشود با اس فاده از ایس مدل، چگونگی 

 .شوندو هاهبردهایی برای پیشبرد آهمان فلشطیس اهائه
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و با توجه بوه   (SWOT)برمبنای هو  تحلیل هاهبردی »بر ایس اساس، پرسش اصلی ایس است که 

؛ «انود؟ شطیس کودام تریس هاهبردهای مناس  و منکس برای تحقق آهمان فلفرصت بیداهی اسالمی، مهم

کردن ایدئولوژی اسالمی، هاهبرد حرکوت تشوکیالتی   نهادینه»عنوان فرضیه، آن است که پاسخ موتت به

 . «تریس هاهبردهای مناس  و منکس برای تحقق آهمان فلشطیس هش ندو رش ر  وحدض، مهم

 بررسی ادبیات پژوهش -الف

هوزبوودن موضووع   مش قل بوه دلیول بوه   ای نامهدهخصوص موضوع موهد نظر، ک اب، مقاله یا پایان

اند؛ بیش ر منابع که طوه مش قیم به ایس موضوع پرداخ هاست و منابعی که موجودند، کن ر بهنشدهنوش ه

ای هش ند؛ اما به دلیل اینکوه  صوهض منابع ژوهنالیش ی و هوزنامهعنوان داده تحلیلی ده اخ یاه بوده بهبه

النلول ها  داهد یکی از مباحث علنی ده حوزه هوابط بیسع جدید، سعیپژوهش موهد نظر، وهای موضو

طووه اخ صواه بوه چنود     شوند که بوه کند، الزم است منابعی هرچند غیرمش قیم با موضوع برهسیتحلیل

 : کنیممیموهد آنها اشاهه

النللوی ابوراه   که به کوشوش مسسشوه مطالعواض و تحقیقواض بویس      بیداری اسالمیک اب دو جلدی 

اسوت؛ ده ایوس   هوای بیوداهی اسوالمی پرداخ وه    اصر تهران من شرشده، ده جلد اول به دالیل و هیشهمع

ایس دو، ابعاد مخ لوف   های ملی و جوامع مدهن عربی و نی  تحلیل هوابط پیییدهک اب، ظهوه حکومت

ای نوه زمیشود و پویش میالدی، به به ریس شکل منکس، آشکاه می 09بحران کشوههای عربی ها تا دهه 

 . شودمیمناس  برای بحث چرایی ایجاد موج جدید بیداهی اسالمی محشوب

هوای مک ووم   شده ده حوزه بیداهی اسالمی، دهباهه الیهده جلد دوم، برخالف بیش ر کاههای انجام

علنوی و  شود و دهحدامکان از بیان مباحث تاهیخی، ن ایجی غیور میهای عربی بحثجوامع و حکومت

ها ده برخی از کشوههای عرب منطقه، به ها و نابشامانیثباتیکند و با تنرک  بر عوامل بیکلی پرهی می

آنها ده پذیر  ف ای جدید، یعنوی ات وداه و تیثیرروذاهی عامول     های برهسی ظرفیت جوامع و دولت

 . پردازداسالم می

آن ها  کوه   روپتیش   هتای بیداری اسالمی، هویت  مدتد ی و لتالش   ک اب 

است، به برهسی مشائل مخ لف، مانند حوزه بیداهی اسالمی ده کشوههای عربی، تیثیر انقوالب   نگاش ه

و از دیدراه ح رض شناسی پیش هوی بیداهی اسالمیاسالمی ده بیداهی اسالمی، آسی 

 .استپرداخ ه 
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 روش پژوهش -ب

طووه عنوده بوه    های علووم اج نواعی بوه   ل، مانند سایر حوزهالنلتال  نظری ده حوزه هوابط بیس

حاکم بر اموه بشری، معطوف است که به شوکل خواص کوشوش اندیشونندان     تشخیص و تبییس نظم 

دول وی و فرادول وی ها   ها و به شکل عام هابطوه و برآینود میوان   سیاسی برای توضیح فرایندها و موضوع

وص نظریاض تبیینی نقشه هاهی برای تحلیل سیاست خاهجی خصریرد که دهواتع، هر نظریه بهدهبرمی

پوژوهش  که الزموه آن تحلیل،اسو فاده از هو    ( 178، ص 1833حیدهی و انعامی علنداهی، )هش ند 

 . النلل استهوابط بیسعلنی ده موهد یک پدیده 

های تحلیل ده هش ه مدیریت هاهبردی اسوت کوه   ، یکی از هو (SWOT)هو  تحلیل هاهبردی 

و ( ها و تهدیدهافرصت)و عوامل بیرونی ( نقاط توض و ضعف)ده آن با شناسایی دتیق عوامل دهونی 

ن )شوود  موی مودض آن اتودام  مودض و بلنود  ترسیم شرایط موجود، به تدویس اهداف و هاهبردهای کوتاه

تودبیری یوا   ایوس هو  برررف وه از مک و  پویش    (. 993 ؛ بووهم، 997 ؛ پوال و ویی ور،  990 فایس،:ک

،  بینوی تودابیر تحلیلوی از طریوق تحوت نظوم و تاعوده دهآوهدن       است که بر طراحی و پیش 1جوی یت

؛ ایوس هو ،  (81، ص 1838احندی، )داهد برای تحقق اهداف تیکید 8کردنو اهزیابی 8اجرادهآوهدن به

ریوری  کند، تحلیلی به ر از اوضاع موجود و دهن یجوه، تصونیم  مینگر داهد و کنکدیدی کالن و آینده

 (. ، سایت تقری 1801،  محندی و هفیعی)آید دستدهس ی به

کننود،  موی دهنوده آن ها بیوان  که دهحقیقت، عناصور اصولی تشوکیل    (SWOT)حروف اختصاری -3

 : اند ازعباهض

هوا  النلول، ده کواهبرد موفوق از توانننودی    نقطۀ توضِ یک پدیدۀ هوابط بیس: 8(S) قطه قوت  -3-3

 .آیدشناهمیکلیدی ده جهت پیشبرد اهداف به دهون آن است که عامل

النلل، ده کاهبرد ناموفق از توانننودی نقطل ضعف یک پدیدۀ هوابط بیس: 8(W) قطه ضعف  -3-2

، 1838صوائنیان و اهغنوده،   )ها دهون آن است که عاملی ده جهت عودم دسو یابی بوه اهوداف اسوت      

 (.8 ص

 .........................................................................................................................  
1 . Prescriptive School 

2 . Formulation 

3 . Implementation 

4 . Evaluation 

5 . Strengths 

6 . Weaknesses 
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النلل است کوه  رونی یک پدیده هوابط بیسوجود وضعیت مطلوب ده محیط بی: 1(O)فرص   -3-1

یافوت و هنینویس شورایطی    توجوه دسوت  توان به ن ایج یا عوایدی تابلبرداهی صحیح از آن، میبا بهره

 . کنندریری صحیح از آنها، اهداف ها محقق و تهدیدها ها دفعکند که با بهرهایجادمی

م و تحرک بالقوه و اح نوالی سیاسوی،   وجود وضعیت نامطلوب ازجنله هر اتدا:  (T)مهدید  -3-4

النلول  نظامی، ات صادی و فرهنگی ده محیط بیرونی که موجودیت و منافع حیاتی یک پدیده هوابط بیس

هوداف  هایی ایجادکند که باعث کاهش سورعت ده دسو یابی بوه ا   خطربیندازد و نی  موانع و چالشها به

 (.، سایت تقری 1801،  محندی و هفیعی)شود 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شود تا ب ووان بوه   باید چهاه وضعیت از هاهبردهای منکس ترسیم (SWOT)برای منظیم مامریس  -2

 :(88و 88، ص1838احندی، )اند از یافت که عباهضتحلیلی مطلوب دست

یت بورای  توریس وضوع  تریس و مناس ایس وضعیت، مطلوب: (SO)فرص   -های قوتراهبرد -2-3

النلل است؛ بدیس معنی که پدیده ضنس آنکه داهای نقاط توض مناس  اسوت،  یک پدیده ده هوابط بیس

ده محیط بیرونی خود نیو  بوا فرصوت، مواجوه اسوت؛ بنوابرایس، ایوس وضوعیت هاهبردهوا، چگوونگی           

 .دهدمی اننش های محیطیبرداهی حداکثری از فرصتبهره ده جهتکاهریری توانایی موجود پدیده ها  به

چنود نقواط   النلل، هور ده ایس وضعیت، یک پدیده هوابط بیس: (ST)مهدید  -های قوتراهبرد -2-2

توتی مناس  داهد، ده محیط بیرونی خود نی  بوا تهدیودهایی مواجوه اسوت؛ بنوابرایس، ایوس وضوعیت        

دهای محیطوی  تهدیو [ بوا ]کاهریری از حداکثر توانوایی موجوود ها بورای مقابلوه     هاهبردها، چگونگی به

 .دهدمی نشان

 .........................................................................................................................  
1 . Opportunities 

2 . Threats 



 
 1331، بهار و تابستان 1، شماره3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  جامعهپژوهشی  -صلنامه علمیفدو
 

 
 

33 

هایی بورای یوک پدیوده    ده ایس وضعیت، هرچند فرصت: (WO)فرص   -های ضعفراهبرد -2-1

النلل ده محیط فراهم است، با نقاط ضعف جدی نی  از دهون، مواجوه اسوت؛ بنوابرایس، ده    هوابط بیس

هوای  مناسو  از فرصوت   ها، باید تال  خود ها برای جبران نقاط ضعف با اس فادهایس وضعیت هاهبرد

 .کاهبردمحیطی به

ایس وضعیت، بدتریس شرایط ها برای یوک پدیوده هوابوط    : (WT)مهدید  -های ضعفراهبرد -2-4

هغم نقاط ضعف دهونی، ده محیط بیرونی نی  بوا تهدیودهایی رونوارون    کند زیرا، بهالنلل ایجادمیبیس

شود که نقاط ضوعف بوه حوداتل منکوس     باید سعی کند؛ بنابرایس، ده ایس وضعیت هاهبردها،باید مقابله

 .شوند تا از تهدیدها آسی  کن ری ببیندهسانده

شوود، ننوایی کلوی از    موی ن ایج حاصل از چهاه وضعیت هاهبردی که ده تال  یک ماتریس ترسیم

انوداز، اهوداف و   وضع موجود، وضع مطلوب و موتعیت هاهبردی ها بوا دهنظرداشو س هسوالت، چشوم    

شوده ده  دهد؛ با توجه به ایوس مشوائل شناسوایی   میالنللی نشانکلی یک پدیده هوابط بیسهای سیاست

شدن نقاط ضعف بوا  عرضکردن نقاط توض با فرصت و ایجاد موانع ده همعرضمنظوه همماتریس به

تهدیوود، بووه اسوو خراج، توودویس و پیشوونهاد هاهبردهووایی ده هنوویس هاسوو ا نیازاسووت؛ ایووس هاهبردهووا،  

، 1838احنودی،  )کننده تغییر وضع موجود به وضع مطلوب هشو ند  ها و تعییسه تواننندیدهند حرکت

  .(88و 88ص 

هوای  بایشت با برهسی صحیح و با دهنظرداش س هاهبردریرندران عرصه سیاست خاهجی میتصنیم

هوای  ها و تصونیم سو با شناخت نقاط ضعف، آنها ها تحت کن رل دهآوهدند و با اتدامپیشنهادی، ازیک

برداهنود کوه بورای اتخواذ     دیگور ده جه وی روام   کنند و ازسوییم ناس  با شرایط، به نقاط توض تبدیل

شدن نقواط ضوعف   های بیرونی، هنشو شوند و از هنشوهاهبردی مناس  نقاط توض دهونی با فرصت

 (. 8 ، ص1838صائنیان و اهغنده، )کنند دهونی با تهدیدهای بیرونی جلوریری

 طینقضیه فلس -پ

عنوان سرزمیس موعود و آغاز مهاجرض یهودیان به ایس منطقه، هنوواهه یکوی از   با اعالم فلشطیس به

هوای ایوس   اسوت کوه تحوول   مباحث موهد بحث ده مطالعاض مربوط به خاوهمیانه، ت یه فلشطیس بووده 

وژیک خوواهی ایودئول  است که محووه اساسوی آن بور زیواده    شدض تحت تیثیر خود تراهدادهمنطقه ها به

 . صهیونیشم و مجری آن، یعنی اسرائیل اس واه است

، بوه تینوموت خوود بور فلشوطیس و مواوهای اهدن       1083موی   18پس از اینکه دولت انگلویس ده  
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کردنود؛  ها با اس فاده از خأل تدهض سیاسی، موجودیت هژیم صهیونیش ی ها اعالمداد، صهیونیشت پایان

، هنراه شد که باعوث هعو  و وحشوت و    و  ایس مشئله با جنایاتی مانند کش اه 

دهن یجه آواهری فلشطینیان زیادی از مناطق زندری خود شد؛ دهپی ایس وتایع، جنو  میوان اعوراب و    

بوه  « مصر، سووهیه، اهدن، عوراو و لبنوان   »های کشوههای عربی، شامل ها آغازشد و اهتشصهیونیشت

کشووههای عربوی کوه ده    . یافتبا شکشت اعراب پایان 1080جن  با اسرائیل، واهد شدند که ده سال 

به جن  بوا اسورائیل واهد شودند، باعوث      1078و  1087، 1088های هأس آنها سوهیه و مصر ده سال

اسوت  داشو ه های بیش ری از دست اعراب خاهج شوند و ایس اشغال، تواکنون نیو  اداموه   شدند سرزمیس

 (.1000ف ونی، : کنید بهنگاه)

تووان بوه مشوائلی    اسوت، موی  های زیادی هوبرو بودهتریس مشائل ت یه فلشطیس که با چالشاز مهم

مقاومت، موضوع آب، تعییس حدود مرزها، بازرشت آواهران به سورزمیس موادهی خوود، تقشویم     »نظیر 

 .کرداشاهه« نشیس ده مناطق اشغالی فلشطیسهای یهودیالنقدس و موضوع شهرکشهر بیت

نون ازسوی بشیاهی از تحلیلگران و پژوهشگران سیاسی موهد مطالعه و برهسوی  ت یه فلشطیس، تاک

ریرد که ایس ت ویه  است و  ده تنام ایس مطالعاض، ایس نک ه بیش از هنه، موهد توجه تراهمیتراهررف ه

طبع مطالعه و تحلیل جوانو  و ابعواد مخ لوف آن اعوم از     پیییده، ننونه خاص و اس ثنایی است که به

شود با میده ایس مقاله سعی. طلبدات صادی، فرهنگی، اج ناعی و نظامی، برهسی خاصی ها میسیاسی، 

شد، چگونگی تحقق آهموان فلشوطیس ده سوایه    که ده باال به آن اشاهه هاهبردیاس فاده از هو  تحلیل 

 شود، به ایس صوهض که اب دا به شناسوایی نقواط ضوعف و تووض ده    های بیداهی اسالمی برهسیتحول

های تحلیلی بوه ترسویم مواتریس از    شود؛ بعد از آن براساس دادهمیها پرداخ هپرتو تهدیدها و فرصت

شوود کوه ن وایج حاصول از آن، ننوایی کلوی از وضوع        میچهاه وضعیت هاهبردی ت یه فلشطیس اتدام

. دهود یمنشان( داش س آهمان فلشطیسبا دهنظر)موجود، وضع مطلوب و موتعیت هاهبردی ایس ت یه ها 

شووند کوه   هایی ده جهت پیشبرد آهمان فلشطیس پیشونهادمی با توجه به برآیند ماتریس ترسینی، هاهبرد

 .    داهای تابلیت تغییر وضع موجود به وضع مطلوب با توجه به فرصت بیداهی اسالمی باشند

  قاط قوت درو ی -3

شی دهونی هش ند، زیورا نقواط تووض    النلل، نقاط توتی داهد که داهای منای ده هوابط بیسهر پدیده

نقواط تووض ت ویه فلشوطیس نیو  بوا توجوه بوه         . شووند میباشند، فرصت نامیدهارر منشی بیرونی داش ه

 :کردرونه بیانتوان ایسهای مخ لف ها میتیثیررذاهیشان ده دوهه
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 مقاوم  -3-3

ی یا یک کشووه ضود   شود که ده میان مردم یک تومیت نژادی و مذهبمیبه حرک ی رف ه 1مقاومت

های مقاومت از نظر تاهیخی، تودمت  رروه. استاشغالگران بیگانه یا حاکنیت جریان خاصی ایجادشده

اند و برخی از آنها، موفق و برخی، نواموفق  دادهمیرشایان شکلزیادی داهند که آنها ها مردم ضد جهان

 .اندبوده

اومت ده مقابله با هژیوم صهیونیشو ی فوراز و    های مقاومت، یعنی مقتریس جریاناما یکی از تدینی

رذهد و مردم فلشوطیس  های فلشطینی میبیش از شش دهه از اشغال سرزمیس. استفرود فراوانی داش ه

هوای  و سایر کشوههای عربی و اسالمی به دفاع از حقووو و آهموان فلشوطیس، یعنوی آزادی سورزمیس     

 . اندکردهقدس اتدامالناشغالی و تشکیل کشوه فلشطیس به پای خ ی بیت

مشی های فلشطینی، اسالمی و عربی با اتخاذ خطها، اح اب و رروهها، جریانده ایس میان، ررایش

کننود کوه حقووو و اهاضوی  فلشوطینی و عربوی ها از       موی های سیاسی، ایدئولوژیکی و نظوامی توال   

هوای فراوانوی   اررچوه دیودراه  . (999 و حووهانی،   998 هالل، : کنید بهنگاه)یرند بگاشغالگران بازپس

اند، دیدراه غالو  فعواالن   حل سیاسی و تشکیل دو دولت مطرحبرای تحقق آهمان فلشطیس ازجنله هاه

 .عرصه ت یه فلشطیس، هنان مقاومت است

 حدای  عدومی -3-2

النلل مانند آهمان فلشطیس، به می ان حنایت عنوومی و مشواهکت   هوابط بیس بقا و تداوم هر پدیده

به هر آهمان سیاسی، جاهی و های مخ لف آن، وابش ه بوده، ایس اصلی است که نشبتنشو ده عرصهه

کنود، زیورا حنایوت و    تواند خود ها از ایس تاعوده مشو ثنی  ساهی است، بدیس معنا که هیچ آهمانی ننی

و  مشاهکت عنومی یا عدم وجوود آن ده بقوا و توداوم آهموان ده جامعوه و زوال آنهوا، اموری بودیهی        

 . انکاهناپذیر است

خصوص پس از انقالب اسالمی ایوران، هنوواهه مووهد توجوه     آهمان فلشطیس ده چند دهه اخیر به

است؛ اما ایس امر بوه تقویوت ده تنوام جهوان بشوریت،      مردم فلشطیس، جهان عرب و جهان اسالم بوده

 . ومی بیش ر باشددنبال فرایندی برای جل  افکاه و حنایت عننیازمند است و باید هنواهه به

 

 .........................................................................................................................  
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 حدای  خارجی -3-1

ریوران  کوه تصونیم  طووهی کنند، بهمیها هنواهه براساس منافع ملی یا ایدئولوژیک خود اتدامدولت

سیاست خاهجی یک کشوه، هنگامی که م وجه شوند حنایت از یک پدیده یا جریانی خواهجی یوا بوه    

زدن به منافع یا مقبولیت یا ضوربه  شکل خاص دهخصوص بحث مقاله آهمان فلشطیس، موج  دس یابی

،  183تووام،  )اف نود  بورداهی از آن موی  شود، به فکر بهوره النللی میای و بیسبه دشنس یا هتبای منطقه

 (. 97 و 98 ص

داهد و وهودی و خروجوی آن  « داده، س اده و اهز  اف وده»زیرا هر موضوعی ده سیاست خاهجی 

باشود، یعنوی   ده عرصه سیاست خاهجی، فراینود تبودیل داشو ه   برمبنای سیش م است، هر حنای ی باید 

؛ برای ننونه، داده یا وهودی، حنایت از یک آهمان اسوت و سو اده یوا خروجوی، آن،     کندمنافع ها تیمیس

طوه عنومی، آهمان به حق یک ملت توسط یوک  به. زدن به دشنس استو کش  پرس یژ یا ضربه 1مقبولیت

 .های مش قل جهان استشود و آهمان فلشطیس نی  موهد حنایت دولتمییا چند دولت خاهجی حنایت

موی  طوه عنومی به اشوکال مخ لوف اهائوه   های خاهجی برای دس یابی به آهمان فلشطیس بهحنایت

النللوی؛  ای و بیسهای داخلی، منطقهحنایت سیاسی ده عرصه: اند ازها عباهضشود؛ اغل ، ایس حنایت

 . های فعالاهسال کاالهای ضروهی و هاهبردی برای رروهحنایت مالی، تشلیحاتی؛ 

  قاط ضعف درو ی -2

النلل نقاط ضعفی داهد که منشی آنها دهونوی اسوت؛   ای ده هوابط بیسده کناه نقاط توض، هر پدیده

شوند؛ نقاط ضوعف ت ویه فلشوطیس    میباشند، تهدید محشوبارر ایس نقاط ضعف منشی خاهجی داش ه

 :اند ازهای مخ لف عباهضهای آن ده دوههیثیررذاهی منفی و ناکامینی  با توجه به ت

 های درو یاختالف -2-3

اخ الف دهونی میان اعراب، مشلنان و فلشطینیان، موضوعی جدید نیشت و هنویس امور، یکوی از    

هوا نیو  از ایوس وضوعیت،     هوا و غربوی  است؛ صهیونیشوت های اسالمی بودهدادن سرزمیسدالیل ازدست

هوای سیاسوی، اهضوی، توومی و     کشوههای اسالمی و عربی هریک با بهانه. اندهای فروانی بردهدهاس فا

مذهبی با یکدیگر دهریرند و هنیس، یکی از موانع اصلی وحدض میان آنها ده یک ت یه مش رک ماننود  

 (.991 البکاء، : کنید بهنگاه)ست ات یه فلشطیس شده

 .........................................................................................................................  
1 . Acceptability 
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ها وجودداهد و هر هوز نیو  بور   سرزمیس هش ند ایس اخ الف ح ی میان فلشطینیان که از یک نژاد و

، جنبش حناس به دلیول عنلکورد   998 جریان ان خاباض ژانویه که ده طوهیشود بهعنق آن اف وده می

 . دادبه ر ده دو حوزه جهادی و خدماتی بر هتی  خود یعنی جنبش ف ح پیروز شده، دولت تشکیل

تشوکیالتی  جای ترمیم و اصوالح دهون کاه منطقه خاوهمیانه بهظهجنبش ف ح با پش وانه جریان محاف

بوا رشو ر    . ها شود خود به کاهشکنی ده دولت جدید پرداخت که ایس امر، موج  رش ر  اخ الف

، هئویس تشوکیالض خوودرردان، دولوت      ،997 ، میان ایس دو جنبش ده ژوئس هااخ الف

کرد و حناس نی  ایوس اتودام ها نیوذیرفت و پوس از یوک      منحل حناس ها به هیاست 

کوه  طوهیشود بهمیصوهض دو پاهه اداههدهریری نظامی محدود، از آن زمان تاکنون فلشطیس به[ دوهه]

غ ه ده اخ یاه جنبش حناس و کرانه باخ ری ده اخ یاه جنبش ف ح، بوا عنووان تشوکیالض خوودرردان     

جهان عورب ده منطقوه خاوهمیانوه، چنود نششوت محودود میوان        های پیش و پس از تحول. تراهداهند

[ هنینوان ]نرسویدند و  ن یجوه ننایندران دو جنبش برای ایجاد آش ی ملی ده مصر برر اهشدند کوه بوه  

 .های مخ لف فلشطینی وجودداهدهایی از ایس دست ده میان رروهاخ الف

 مشکالت اقتصادی -2-2

امروز، عوامل ات صوادی اسوت کوه ده موفقیوت و عودم       تریس مشائل موجود ده دنیاییکی از مهم

هوای  توجه بر بقا و ادامه حیاض یک نظام یا جریوان سیاسوی داهد؛ روروه   موفقیت و دهکل، تیثیری تابل

که تشکیالض خودرردان ده کرانه باخ ری و جنوبش  طوهیبرند بهمیفلشطینی نی  از ایس مشکالض هنج

 . ات صادی هوبرو هش ند های جدیحناس ده نواه غ ه با چالش

از زمان تشکیل تشکیالض خودرردان فلشطیس، ایس تشکیالض با بحران ات صادی هوبرو بوده و هور  

هسد، عوامل سیاسی داخلی و خاهجی، نقشی مهوم و  نظرمیاست که بههوز نی  بر عنق آن اف وده شده

فشاد باالی اداهی و موالی ده  »وان به تاز عوامل اصلی می. اندریری ایس بحران داش هتیثیررذاه ده شکل

مودض و  جنبش ف ح، سیش م مالی و مالیاتی ناکاهآمد، نداش س برنامه صحیح و مشخص ات صادی کوتواه 

بلندمدض، اف ایش بیکاهی، تراز منفی صادهاض و واهداض، کنبود منابع معدنی و تولید داخلی و عوامل 

سابقه مواد سووخ ی و غوذایی ده سوال   النللی، ررانی بیسالنللی دخیل مانند تیثیر بحران ات صاد بیبیس

های مالی سالیانه به شکل کامل، توسوط کشووههای   های اخیر و تیخیر ده انجام تعهداض و اهائه کنک

 . داشتم عهد ازجنله اسرائیل، ایاالض م حده آمریکا و برخی کشوههای عربی، اشاهه

ای سیاسی میوان جنوبش فو ح و جنوبش حنواس      هتوجه دیگر ده ایس خصوص، اخ الفنک ه تابل
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شدن برنامههای مالی نیروهای امنی ی و هنینیس مخ لتریس عوامل باالهف س ه ینهاست که یکی از مهم

آید؛ دهخصووص جنوبش حنواس نیو  ده     شناهمیهی ی ات صادی ده هر دو رروه حاکم بر فلشطیس به

بودن از بحوران ات صوادی چنودیس     صادی و امنی ینواه غ ه بایدرفت که ایس منطقه به دلیل محاصره ات

برد، اما به دلیل فشاد کن ر مالی و اداهی، هابطه خوب ههبران حناس با مراک  خیریه ده میای هنجساله

های جاهی خود داهد؛ اموا  های برخی کشوههای منطقه، مشکل کن ری ده ه ینهجهان اسالم و حنایت

 . موه زیربنایی با مشکل اساسی مواجه استده تیمیس منابع مالی الزم برای ا

است، تبعواض محشوسوی ازجنلوه عودم     ریر تشکیالض خودرردان شدهبحران مالی اخیر که رریبان

طوه، کاهش اهائه برخوی خودماض   پرداخت حقوو چندیس ه اه نفر از کاهکنان اداهی و نظامی و هنیس

های زیرساخ ی به دلیل عودم تویمیس   حعنومی و هنینیس تبعاض غیرمحشوسی مانند تعطیلی برخی طر

است؛ بنابرایس بایدرفت بحران ات صادی، زندری موردم فلشوطیس ها   داش هها ها دهپیمالی ازسوی بانک

است و با ادامه هوند کنوونی، اح نوال وتووع یوک بحوران انشوانی ده منواطق        تحت تیثیر خود تراهداده

 .فلشطینی وجودداهد

 و رهبری واحد جود مشکیالت منسجمعدم و -2-1

هر تشکیالض منشجنی برای هسیدن به اهداف خوود، بوه عناصوری ماننود انشوان مونظم و برناموه        

عنووان  ، موضوعی مهم است که بوه «ههبری و چگونگی اعنال آن»ده یک تشکیالض، . دهست نیازداهد

مشو قیم بور   شود، ههبری، تویثیر  میها ده یک سازمان تعریفهوندی از تدهض و نفوذ بر اع ا و رروه

 :ن ک) ها داهد و به دلیل تقشیم تدهض میان آنها ده یک تشکیالض، حوائ  اهنیوت اسوت   اع ا و رروه

 .(1037برن ،

های مقاومت فلشطینی داهای یک تشوکیالض  از لحاظ تشکیالض، کشوههای عربی، اسالمی و رروه

کنند که میپراکنده عنلصوهض منشجم و ههبری واحد برای پیگیری آهمان فلشطیس نیش ند و اغل  به

بودن اع ا باید جش جوکرد که ده بیشو ر  دالیل آن ها ده عدم تقشیم حوزه کاه تشکیالتی و نام جانس

اسوت و  هوا ده امووه تشوکیالتی شوده    شود که موج  دهریری ایس رروهمیهای مقاومت مشاهدهرروه

 .ان فلشطیس باشدهسد، یکی از نقاط ضعف و مانعی جدی ده دس یابی به آهمنظرمی به

 مهدیدات بیرو ی -1

یکی از دیگر از موانع جدی ده عدم تحقق آهمان فلشطیس، تهدیدهای بیرونی اسوت کوه از طورف    
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شود کوه بوه تودابیر الزم بورای     ویژه غرب بر ت یه فلشطیس واهد میهژیم صهیونیش ی و م حدان آن به

 : اند ازمواجه با آن نیازاست؛ ایس تهدیدها عباهض

 اس  خارجی هوشدند رژیم صهیو یستیسی -1-3

هر کشوهی برای تدویس هاهبردها و سیاست خاهجی خود برای تیثیررذاهی الزم و تویمیس اهوداف   

های خواص خوود   ها و هنینیس محدودیتطوه جدی به امکاناض و تواننندیو منافع ملی خود باید به

سیاست خواهجی هژیوم صهیونیشو ی،     های جدیاز محدودیت(. 81، ص 183توام، )باشد داش هتوجه

از اب ودای تشوکیل   . های مقاومت و هنشایگان عرب آن استعدم مشروعیت ایس کشوه از طرف رروه

: انود از اسوت کوه عبواهض   هژیم صهیونیش ی، هنواهه دو نوع سیاست خاهجی ده ایس کشوه اتخاذشوده 

 . و سیاست خاهجی واکنشی یا تدافعی 1سیاست خاهجی کنشی یا تهاجنی

آوهدن مشروعیت، کاس س از فشاه دستبه»سیاست خاهجی هژیم صهیونیش ی، داهای اهدافی مانند 

داه غورب ده جهوان   های طرفکاهآمدن حکومتافکاه عنومی منطقه، ت عیف جریان مقاومت و هوی

های جدی کوه ده  هسد ده شرایط فعلی، هژیم صهیونیش ی با توجه به محدودیتنظرمیبه. است« عرب

ای خاوهمیانوه بوه اتخواذ سیاسوت     شدن وضوعیت معوادالض منطقوه   قه با آن هوبروست و تا هوشسمنط

 . خاهجی واکنشی یا تدافعی هوی بیاوهد

داند که با توجه به دهریربوودن دو کشووه هنشوایه ده امووه داخلوی      خوبی میهژیم صهیونیش ی به

ی خواهجی، ماننود ت ویه فلشوطیس،     هوا ثباتی ایس کشوهها و ده اولویت تراهنداش س موضوعخود و بی

هوای اسوالمی و ملوی ضود هژیوم      کاهآمودن جریوان  ریری موجو  تغییور هونود و هوی   هررونه موضع

ایوس امور، هوشویاهی بیشو ر کشووههای عربوی و       [ تشلط بور ]شود که صهیونیش ی ده ایس کشوهها می

 .طلبدصهیونیش ی می های هوشنند هژیمبه سیاستهای فلشطینی ها نشبتطوه، رروهاسالمی و هنیس

 سازی در مناطق فلسطینیشهرک -1-2

ده اهاضوی فلشوطینی بوا     8نشویس های یهودییکی از مباحث پراهنیت ت یه فلشطیس، ایجاد شهرک

های جهان با تحول(. 08و 08، ص 991 مصالحه، )حنایت هژیم صهیونیش ی ده چند دهه اخیر است 

از زموان  . اسوت یاف وه النقودس شورتی افو ایش   یوت سوازی ده کرانوه بواخ ری و ب   عرب، هوند شوهرک 

 .........................................................................................................................  
1 . Aggressive  

2 . Defensive  

3 . Israeli Settlement 
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عنوان سرزمیس موعود و آغاز مهاجرض یهودیان به ایس منطقه، هنواهه یکی از شدن فلشطیس به مشخص

 . استبه اهاضی فلشطینی بودهطلبی هژیم صهیونیش ی نشبتمباحث موهد مناتشه، توسعه

های عربی بوه  نگیس جن  سرد، ده سرزمیسبا سوءاس فاده از ف ای س 79ایس هژیم تا پیش از دهه 

و   79با عبوه از دهه . کردعربی ها اشغالهای زیادی از سرزمیس های نظامی، واهد شد و بخشدهریری

بخوش فلشوطیس ده   هوای مقاوموت ازجنلوه جنوبش آزادی    شدن رروهکردن جن  سرد و فعالفروکش

طلبی خود از طریوق زوه  انند رذش ه به توسعهتوانشت مالنللی، هژیم صهیونیش ی دیگر ننیعرصۀ بیس

 . پذیر  نبوددهد، چراکه ایس امر از نظر جامعه جهانی تابلو اجباه ادامه

شوامل   1087طلبی ها از طریق ان قال یهودیان به مناطق اشوغالی  هو، هژیم صهیونیش ی، توسعهازایس

صحرای سوینا و نوواه غو ه و اسوکان      های جوالن،النقدس شرتی، بلندیکرانه باخ ری هود اهدن، بیت

هوا ها بوه نفوع    داد تا ب واند بافت جنعی وی ایوس سورزمیس   سازی ادامهآنان ده آن مناطق ده تال  شهرک

 (.  18، ص1809آجوهلو، )یهودیان تغییردهد 

سوازی  به افو ایش شوهرک   شدههای جهان عرب، هژیم صهیونیش ی به شکلی حشاببا آغاز تحول

ده ژانویوه   1که برپایه ر اه  سالیانه سازمان غیردول ی اسرائیلی با نوام اکنوون صولح   وهیطکرد بهاتدام

د اهدن ده حال ده کرانه باخ ری هو 911 واحد مشکونی غیرتانونی، طی سال  8899، ده حدود   91 

واحد مشوکونی ده کرانوه بواخ ری و     1877وساز و ده هنیس سال، اوهاو مناتصه ساختساخت بوده 

 (.1809خبرر اهی فاهس، )است النقدس من شرشدهواحد مشکونی ده شرو بیت 987 

خصووص بیوت  سو، اکثریت ده ایوس منواطق اشوغالی و بوه    کند تا ازیکمیهژیم صهیونیش ی تال 

باشد  النقدس داش هدیگر، ده آینده، پای خ ی یکیاهچه ده بیتالنقدس شرتی با یهودیان باشد و ازسوی

-توان به مشوغول سازی میها بر اف ایش شهرک؛ از دالیل تیثیر ایس تحول(87تا  80، ص 1870عاید، )

هوای سوریع    های موجود داخلی بر اثر تحولثباتیها، اح اب و کشوههای عربی به بیبودن مردم، رروه

دیگر، توجه بیش از حود  ازسویکرد؛ عرب مانند مصر و سوهیه اشاههو نارهانی کشوههای مسثر جهان 

ویوژه سووهیه   های اخیر بههای عنده و پرمخاط  جهان عرب ازجنله الج یره و العربیه به تحولهسانه

سوازی  ای و جهانی از ت یه فلشطیس به شکل عام و شوهرک شدن افکاه عنومی منطقهاست که منحرف

 . استداش هبه شکل خاص ها دهپی

آوهدن برتوری هوانوی و   دسوت یم و بوه های اشغالی به ایس هژطلبی و الحاو سرزمیسبنابرایس توسعه

 .........................................................................................................................  
1 . Peace Now 
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های مذاکره غربی، فلشطینی و عربوی از اهوداف اصولی    داش س برگ برنده ده دییلناسی ده برابر طرف

هوند؛ هژیم صهیونیش ی، تاکنون نی  با ایوس بورگ   شناهمیسازی بههژیم صهیونیش ی ده اف ایش شهرک

است؛ برای ننونوه، فلشوطینیان بوا تقلیول     آوهدهدست، ام یازها و حقوو بیش ری ها از مذاکراض به برنده

انود،  شورط آغواز رف گوهوای صولح توراهداده     سوازی ها پویش  مطالباتشان، موضوع فرعی توتف شهرک

های اصلی، ازجنله بازرشوت آواهروان، عودم تخلیوه سورزمیس اشوغالی و موضووع        که موضوعدهحالی

 . استدادهشرط ازدستیشالنقدس، اولویت و اهنیت خود ها به عنوان  یک پ بیت

 های امنیتی رژیم صهیو یستیهای دستگاهاقدام -1-1

داهای سووابقه طوووالنی جاسوسووی و  1«موسوواد»دسوو گاه اطالعوواتی و امنی ووی هژیووم صهیونیشوو ی، 

ریری از حنایت اطالعاتی سوازمان ضدجاسوسی و هنینیس نیروهای م خصص امنی ی است که با بهره

  «سویا »خصوص سازمان امنیت ایاالض م حده آمریکا، یعنی وههای غربی بههای جاسوسی و امنی ی کش

تومواس،  : کنیود بوه  نگواه )اسوت  حوزه فعالیت خود ها ده تنام منطقه خاوهمیانه و شنال آفریقا پراکنده

 (.1007و نکدینون،  997 

است توا از  دادهشدض رش ر های جهان عرب، فعالیت خود ها بهایس سازمان از اب دای آغاز تحول

خأل امنی ی موجود اس فاده الزم ها ببرد؛ از شواهد سوءاس فاده هژیم صهیونیش ی از ایس اوضاع کنوونی،  

، فرمانده رردان جنویس ده  توان به تروه برخی از عوامل مسثر مقاومت فلشطینی مانند می

هوای  فرماندهان برجش ه روردان  ده نواه غ ه از و  ، 

های فلشوطینی ازجنلوه   دادن رروههای اخیر و نی  به تحت فشاه تراهتدس جنبش جهاد اسالمی ده ماه

کورد کوه ده برخوی موواهد، تودهض موانوه و عنلیواض ها از آنهوا         حناس و جنبش جهاد اسالمی اشاهه

هوای ان قوامی مهنوی ده تبوال افو ایش      است؛ برای ننونه ده چند ماه اخیر، ما شاهد عنلیاضکرده سل 

 .ایمهای اسرائیلی به نواه غ ه نبودهحنالض جنگنده

از دالیل ف ای ایجادشده برای فعالیت اطالعاتی و امنی ی هژیم صهیونیش ی ده شرایط کنونی موی 

ن شود بودن دس گاه امنی ی کشوههای عربی به امووه داخلوی، خواهج   مشغول: کردتوان بدیس مواهد اشاهه

شودن برخوی اطالعواض هاهبوردی توسوط      مباحث امنی ی خاهجی از اولویت کشوههای انقالبی، علنوی 

های امنی ی آنهوا، فوراه برخوی از    های عربی و دهپی آن دس گاهمخالفان و انقالبیون، سقوط برخی نظام

 .........................................................................................................................  
1 . Mossad 

2 . CIA 
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و  های جهان عرب بوه غورب و مووهد تخلیوه اطالعواتی تراهرورف س آنهوا       نیروهای امنی ی دهپی تحول

 .اس خدام جاسوسان بیش ر و خرید اطالعاض که ده شرایط عادی، امکان آن بشیاه مشکل استدهنهایت، 

 کار ضد جریان مقاوم یان محافظههای جراقدام -1-4

کواه ده منطقوه خاوهمیانوه شوامل،     هوای جریوان محافظوه   با آغاز بیداهی اسالمی، شاهد بروز اتدام

و جنوبش فو ح ضود جریوان      هس لبنان به ههبری ما 18عربش ان سعودی، تطر، جریان 

. ایوم اهلل لبنوان و حنواس بووده   هوای مقاوموت حو ب   مقاومت، شامل کشوههای ایران و سوهیه و رروه

جریان مقاومت ده مشئله فلشطیس، خواهان هسویدن بوه آهموان فلشوطیس و آزادسوازی تنوام سورزمیس        

تراهی هوابط با ایواالض م حوده آمریکوا و غورب نگواهی      به برفلشطیس از طریق مقاومت بوده و نشبت

 . بدبینانه داهد و خواهان تجدید نظر ده ساخ اه تدهض ده منطقه است

طرفوی و ح وی هنکواهی بوا هژیوم      کاه کوه سیاسوت بوی   جریان مقاومت برخالف، جریان محافظه

بش حنواس  بوود، از هویچ کنکوی بوه جنو     ررف وه دهپویش  993 صهیونیش ی ها ده جن  غ ه ده سوال  

کوه  هوای اشوغالی فلشوطیس اسوت، دهحوالی     دنبال آزادی کل سرزمیسخط اصیل مقاومت به. نکرد دهیغ

کاه ده طرح خود برای صلح با اسرائیل، تشوکیل دولوت فلشوطیس ده مرزهوای منواطق      جریان محافظه

 .استها پیشنهادداده 1087اشغالی 

 ودا بوه دلیول سورعت وتوایع بوه نووعی        کواه کوه ده اب  ده جریان بیداهی اسالمی، جریان محافظوه 

کرد تا جریان مقاوموت ها  تدهیج به کن رل اوضاع پرداخت و با هنکاهی غرب تال بود بهشده ت عیف

تحت فشاه تراهداده، حرک ی ها که پس از انقالب مصور بوه سونت جریوان مقاوموت و ضودآمریکایی       

ننانود و بوه بازنوده    نصی ده منطقه خاوهمیانه بی کند تا از ایس تافله تغییرهابود، م وتفاف ادهمنطقه هاه

 .نشودمطلق تبدیل

کواه بوا هنراهوی غورب بورای بازیوابی تودهض خوود ده منطقوه          های جریان محافظهازجنله اتدام 

النللوی ویوژه توروه    اهلل لبنان ده دادراه بویس کردن چهاه ع و ح بم هم»توان به خاوهمیانه می

های سوهیه و تال  بورای ایجواد   ای، مالی و تشلیحاتی از اع راضنبه هسانهجا، حنایت هنه

 .کردخصوص ده صحنه فلشطیس اشاههاخ الف ده جریان مقاومت به

هایی از جنوبش حنواس بوا    های اخیر با رش ر  هوابط با بخشکاه ده طول تحولجریان محافظه

داهد، میان ایوس جنوبش و   ای مادی سعیهعناویس مذهبی و حنایت از مع رضان سوهی و اهسال کنک

اسوت کوه برخوی از اع وای حنواس بوه دلیول         الزم بوه اشواهه  . جریان مقاومت، اخو الف ایجادکنود  
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هوایی  افکنانه و القای جن  موذهبی شوبکه  طوه، تحت تیثیر تبلیغاض تفرتههای اخوانی و هنیس ررایش

خواهودکرد و بور ایوس مبنوا     نده ن دیک سوقوط کنند، نظام سوهیه ده آیمانند الج یره و العربیه تصوهمی

 . ررایان سلفی و اخوانی سوهیه هش ندویژه با اسالمخواهان هننوایی با مع رضان به

 فرص  بیرو ی بیداری اسالمی برای دستیابی به آرمان فلسطین  -4

 ررایوان و احیوای برخوی   های اخیر جهان عرب با توجه بوه پیوروزی اسوالم   به عقیده برخی، تحول

اسوت  ای از هوند بیداهی اسالمی است که به نقطه عطف جدیدی، واهد شوده توانیس اسالمی نی  مرحله

الزم به توضیح است که . باشدداش ههسد ایس هوند، هنینان نی  ادامهنظرمیو به

ده ( 998 ویچ،ویک ووه : ن ک)عنوان یک هونود  های اولیه جریان بیداهی اسالمی ها به، جرته

سوب   ماندری جهوان اسوالم از غورب بوه    به دلیل احشاس عق )اواخر ترن نوزدهم ده دوهان معاصر 

، یکوی از  1070زد و با پیروزی انقالب اسوالمی ایوران ده سوال    ( دوهشدن از تفکرهای اصیل اسالمی

 . سررذاشتنقاط عطف خود ها پشت

اند که شدههایی مخ لف اهائهاسالم، دیدراه های اخیر ده جهاندهخصوص بیداهی اسالمی ده دهه

شوناهد، بوه شوکلی کوه     ، دلیل آن ها بیرونی برمی1برهسی هش ند؛ برای ننونه، تابل

داند؛ ررایی ها ده عدم هضایت مشلنانان از سلطه و تهاجم فرهن  غرب بر جهان اسالم میهشد اسالم

ررایوی ها  که ظهوه اسوالم طوهیکند، بهمییل آن ها دهونی تحلیل، دل ده مقابل آن، 

هسد بورای  نظرمیبه(.  8 ، ص1839عاهفی، )است ی داخلی کشوههای اسالمی دانش ههامعلول بحران

بایشت تلفیقی از علل دهونی و بیرونی ها مودنظر توراهداد و   اهائه تحلیلی صحیح از بیداهی اسالمی می

 .اندمان موج  سیر هو به هشد آن شدهایس دو عامل، توأ

وبیش موج  تغییرهایی ده صحنه سیاسی داخلوی  های بیداهی اسالمی ده دو سال اخیر، کمتحول

، ده «تغییر نظام»که ده تونس، مصر و لیبی، شاهد طوهیاست بهو خاهجی بیش ر کشوههای عربی شده

، کویوت و موراکش، شواهد     ، ده اهدن«داخلی آس انه تغییر نظام و ح ی جن »سوهیه، بحریس و ینس تا 

و باالخره ده کشوههای دیگور عورب هوم، شواهد     « تغییر بخشی از توانیس و تغییر کابینه و هؤسای آن»

 .  ایمتر بودهتغییرهایی ده سطوح پاییس

پیوس ه یا ده حال وتوع اسوت، بوا   وتوعاررچه جریان بیداهی اسالمی ده برخی کشوههای عربی به

 .........................................................................................................................  
1 . Samuel Phillips Huntington (1927-2008) 

2 . Richard Hrair Dekmejian 
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ها فراتر از سوطح ملوی   ه وابش گی م قابلی که میان کشوهها ده ایس منطقه وجودداهد، ایس تحولتوجه ب

هوای  بر اثر تحوول  .رذاهندمیالنللی ها از خود برجایای و بیسها تحت تیثیر تراهداده، تیثیرهای منطقه

 .ای طبیعوی اسوت  لهکنیم و ایس مشئمیبیداهی اسالمی نظنی شکننده و م شنج ها ده خاوهمیانه مشاهده

شووند، نظوام ها بوه    هایی که تراهاست بر اثر تغییرهای ساخ اهی ده یک نظام ایجادهسد تحولنظرمیبه

 (.1801ی، دهقانی فیروزآباد)کند تنش و تشنج دچاهمی

کند کوه بایود ده سیاسوت   میساز به مشلنانان یادآوهیعنوان یک جریان فرصتبیداهی اسالمی به

موانع از  کنند و با هجوع به منابع فکری و دینی اصیل خود و شورایط کنوونی جهوان،    نیهای خود بازبی

هایی تشلط بیگانگان بر شئون اهضی، سیاسی و فرهنگی شوند؛ ایس جریان، داهای ابعاد، مطالباض و ظرفیت

  .رونارون است که یکی از مطالباض اساسی آن، تحقق آهمان فلشطیس به شکل عادالنه آن است

هوا  نیشم، یک ایدئولوژی خطرناک است که موج  کش اه، آواهری و زندری دشوواه میلیوون  صهیو

است که الزمه آن، جلوریری از فراموشی آهموان فلشوطیس ده اذهوان عنوومی     انشان ده چند نشل شده

خووبی  عنوان یکوی از نقواط عطوف جریوان بیوداهی اسوالمی بوه       تجربه انقالب اسالمی ایران به. است

 .کندای تلقیتواند امری حاشیهایس جریان، ت یه فلشطیس ها ننی داد که نشان

 محلیل راهبردی آرمان فلسطین در بیداری اسالمی  -ت

های تحلیل ده ، یکی از هو (SWOT)شد، هو  تحلیل هاهبردی دادهطوهکه ده باال توضیحهنان

و عوامل بیرونوی آن  ( عفنقاط توض و ض)مدیریت هاهبردی است که با شناسایی دتیق عوامل دهونی 

مدض و بلندمدض و ترسیم شرایط موجود، به تدویس اهداف و هاهبردهای کوتاه( ها و تهدیدهافرصت)

از ( SWOT)النلل ده تال  هو  تحلیل عنوان یک پدیده هوابط بیسآهمان فلشطیس به. کندمیآن اتدام

 .استشدهعناصر اصلی زیر تشکیل

 عناصر اصلی محلیل  -3

 ( S) قاط قوت -3-3

S1 .های فلشطینی و لبنانی؛مقاومت ضداسرائیلی ده تال  کشوهها، رروه 

S2 .حنایت عنومی افکاه جهان اسالم، جهان عرب و فلشطیس؛ 

S3 .طل  جهانخواه و حقهای آزادیحنایت دولت. 
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 (W) قاط ضعف -3-2

W1 .های دهونی ده جهان اسالم، جهان عرب و داخل فلشطیس؛اخ الف 

W2 .مشکالض ات صادی هنراه با محاصره ات صادی اهاضی فلشطینی؛ 

W3 .عدم وجود تشکیالض منشجم و ههبری واحد برای پیگیری ت یه فلشطیس. 

 (T)مهدیدها  -3-1

T1 :سیاست خاهجی هوشنند هژیم صهیونیش ی؛ 

T2 :النقدس و کرانه باخ ری هود اهدن؛سازی ده بیتشهرک 

T3 :ی اسرائیل؛ های دس گاه امنیاتدام  

T4 :کاه منطقه خاوهمیانه ضد جریان مقاومتهای جریان محافظهاتدام . 

 ( O)فرص  -3-4

عنوان فرص ی بورای تحقوق آهموان    های مخ لف، ده ایس تحقیق، بیداهی اسالمی بهبا وجود فرصت

فت و هنینیس یاتوجه دستتوان به ن ایجی تابلبرداهی صحیح از آن میشده که با بهرهفلشطیس دانش ه

 .کند که تابلیت دفع تهدیدها ها داهدشرایطی ایجادمی

 فرضمحلیل لهار وضعی  پیش -2

کنیم تا ب وانیم بوه  باید چهاه وضعیت از هاهبردهای منکس ها ترسیم( SWOT)برای تنظیم ماتریس 

 :یابیمتحلیل مطلوب دست

 ها تهدیدها و فرصت: 1جدول شماره 

 SWOTاتریسم (T)تهدیدها  (O)هافرصت

(S1+S2+S3)+O=SO (S1+S2+S3)+(T1+T2+T3+T4)=ST نقاط توض(S) 

(W1+W2+W3)+O=WO (W1+W2+W3) +(T1+T2+T3+T4)=WT نقاط ضعف(W) 

 طراحی نگارندگان: منبع

 (SO) فرص  -قوتراهبرد  -2-3

توریس  توریس و مناسو   شوده کوه مطلووب   با وضعیت سب  مشوخص  1ایس هاهبرد ده ننوداه شناهه 

عیت برای آهمان فلشطیس است و بدیس معنی است که ایس آهمان از دهون بوا تقویوت نقواط مثبوت     وض
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منود  خود، یعنی مقاومت، حنایت عنومی و حنایت خاهجی، ضونس آنکوه از وضوعی ی مناسو  بهوره     

است، ده محیط بیرونی خود نی  با فرصت بیداهی اسالمی مواجوه اسوت؛ بنوابرایس، ده ایوس وضوعیت      

بورداهی حوداکثری از   کاهریری توانایی موجوود آهموان فلشوطیس ده جهوت بهوره     ید برای بهباهاهبردی 

 .کردبیداهی اسالمی اتدام
 

 

 

 

 

 

 

 
     

 SWOTماتریس : 1نمودار 

 (ST)مهدید -راهبردهای قوت -2-2

شوده؛ ده ایوس وضوعیت، آهموان فلشوطیس      با وضعیت زهد مشخص 1ایس هاهبرد ده ننوداه شناهه 

منود اسوت، ده   قاط توض مناسبی مانند مقاومت، حنایت عنومی و حنایوت خواهجی بهوره   هرچند از ن

های دسو گاه  سازی و اتداممحیط بیرونی خود نی  با تهدیدهایی نظیر سیاست خاهجی هوشنند، شهرک

کاه منطقه خاوهمیانه ضود جریوان   های جریان محافظهامنی ی ازسوی هژیم صهیونیش ی و هنینیس اتدام

باید از حداکثر توانایی موجود ده آهمان فلشوطیس  واجه است؛ بنابرایس، ده وضعیت هاهبردی مقاومت م

 .کردبرای مقابله با تهدیدهای محیطی اتدام

 (WO) فرص  -راهبردهای ضعف -2-1

شده و ده ایس وضعیت، هرچنود فرصوت   با وضعیت زهد مشخص 1ایس هاهبرد ده ننوداه شناهه 

ن فلشطیس ده محیط فوراهم شوده، دهمقابول بوا نقواط ضوعف جودی ماننود         بیداهی اسالمی برای آهما

های دهونی، مشکالض ات صادی، عدم وجود تشکیالض منشجم و ههبری واحد از دهون مواجه اخ الف

است؛ بنابرایس، ده ایس وضعیت هاهبردی باید با جبران نقاط ضعف دهونی به اس فاده بهینه از فرصوت  

 .کردبیداهی اسالمی اتدام
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 (WT) مهدید -راهبردهای ضعف -2-4

است که بدتریس وضعیت برای آهموان  شدهبا وضعیت ترم  مشخص 1ایس هاهبرد ده ننوداه شناهه 

های دهونی، مشکالض ات صادی، هغم نقاط ضعف دهونی مانند اخ الفشود چراکه بهفلشطیس ایجادمی

یو  بوا تهدیودهایی نظیور سیاسوت      عدم وجود تشکیالض منشجم و ههبری واحد، ده محویط بیرونوی ن  

هوای دسو گاه امنی وی ازسووی هژیوم صهیونیشو ی و هنینویس        سازی و اتدامخاهجی هوشنند، شهرک

کاه منطقه خاوهمیانه ضد جریوان مقاوموت، مواجوه اسوت؛ بنوابرایس، ده ایوس       های جریان محافظه اتدام

فلشطیس از تهدیدهای بیرونی  شوند تا آهماندادهکرد که نقاط ضعف کاهشوضعیت هاهبردی بایدسعی

 .آسی  کن ری ببیند

 های پیشنهادی راهبرد -1

تحقق آهمان فلشطیس، یعنی آزادسازی تدس شریف و کل سرزمیس اسوالمی از دسوت اشوغالگران    

افراد، . های مناس ، محقق خواهدشدعنوان هدف اصلی ت یه فلشطیس، با تدویس هاهبردصهیونیشت به

سوو بوا   بایشت بوا برهسوی صوحیح ازیوک    کشوههای دخیل ده ت یه فلشطیس می ها وها، رروهسازمان

هوای م ناسو    ها و تصنیمشناخت نقاط ضعف که بیان شدند، آنها ها تحت کن رل دهآوهدند و با اتدام

کنند که ح ی نقواط تووض دهونوی بوا     دیگر ده جه ی اتدامکنند و ازسوییبا شرایط به نقاط توض تبدیل

ی، هنشوو شووند و از هنشوشودن نقواط ضوعف دهونوی بوا تهدیودهای بیرونوی          هوای بیرونو  فرصت

 :اند ازهاهبردهای پیشنهادی ایس مقاله برای دس یابی آهمان فلشطیس عباهض. کنند جلوریری

 ئولوژی اسالمیکردن اید هادینه -1-3

هوای  هیروذا ها و هدفها، نگر ای از عقاید، باوهها، اهز ایدئولوژی، عباهض است از مجنوعه

ها، احکام اجرایوی و اتخواذ سیاسوت داخلوی و     دس وهالعنل»یک فرد یا جامعه انشانی که براساس آن 

؛ لذا هر فرد، رروه یا حکوم ی برای دس یابی (88تا  88، ص 1838زهشناس، )ریرند میشکل« خاهجی

 . به اهداف خود به ایدئولوژی م ناس  با طبعیت انشانی نیازداهد

می به دوه از افراط و تفریط و هنراه با برداشت صحیح از منابع اصیل آن، به دلیل ایدئولوژی اسال

و منطبق بر ذاض انشانی، کاهایی مناسبی ده ( 998 و عشکر،  33، ص 1838حشینی، )دیدراه توحیدی 

و کاهبردی برای هسیدن به هنه اهوداف   (1830دهقانی فیروزآبادی، : ید بهکننگاه)پردازی عرصه نظریه
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کوردن اسوالم ده ت ویه فلشوطیس     ده اینجا چند هاهکاه ده جهوت نهادینوه  . ویژه آهمان فلشطیس داهدهب

 :اند ازشوند که عباهضمی اهائه

کردن اسالم ده ت ویه  های نهادینهیکی از زمینه: ایحضور فعال در عرصه مبلیغامی و رسا ه -1-3-3

ت یه فلشطیس است که ده آن، مفاهیم بنیوادی   ای دهفلشطیس، ح وه فعال ده عرصه تبلیغاتی و هسانه

یک هسانه اسالمی باید . کنداسالمی ها به اشکال صوتی، تصویری، این رن ی و مک وب برای مردم تبییس

ررایی، بیان مفواهیم ده تالو  هنوری و اهائوه     هایی مانند صداتت، پرهی  از ترویج مذه داهای ویژری

لشطیس باشد تا اثربخشی خود ها حفظ و به تحقق آهمان فلشطیس های جذاب ده هاس ای آهمان فبرنامه

 .کندکنک

هوا بورای   توریس اتودام  یکوی از مهوم  : ارائه الگوی اسالمی برای مقابله با رژیم صهیو یستتی  -1-3-2

کردن اسالم ده ت یه فلشوطیس، اهائوه الگووی اسوالمی اسوت کوه مصوادیقی ماننود مبواهزه بوا           نهادینه

 :شرط باشدآن برجش ه باشد؛ ایس الگو برای مسثربودن باید داهای چند پیش طلبی و ظلم ده توسعه

بوودن  های الگوی مسثر اسوالمی، واتعوی و عودم افشوانه    شرطیکی از پیش: بودنواقعی -1-3-2-3

هایی خاهج از تووان  ننایی و اتدامبودن داهای غلو و ب هگها به دلیل غیرواتعیواتعه است، زیرا افشانه

شوود و از تویثیر   هش ند؛ هنیس امر، موج  عدم باوهپذیری و تطبیق آن بوا اوضواع کنوونی موی    انشانی 

تواند الگویی نه چندان مناس  برای جامعه باشود؛ دهمقابول، یوک    کاهد و ننیشدض میفرهنگی آن به

ن آن کورد کند که انجام آن توسط مردم عادی، منکس است و با پیادهالگوی واتعی، ایس باوه ها ایجادمی

 .یابدمیبا شرایط امروزی به اهداف خود دست

هوای الگووی موسثر اسوالمی،     شرطیکی دیگر از پیش: مورد پذیرش اکثری  قرارگرفتن -1-3-2-2

بودن الگو توسط اکثریت جامعه و مذاه  اسالمی است، زیرا ارر ایس الگو توسط بخشوی  موهدپذیر 

شوود و کواهکرد   موی ا  کاسو ه  ه نشود از تیثیررذاهیاز جامعه پذیرف ه و از طرف بخشی دیگر، پذیرف

 .دهدمیخود ها به دلیل ان قادهای مخالفان ازدست

توان بر الگوی مقاومت با ایدئولوژی اسالمی کنونی تیکیودکرد، زیورا ایوس مقاوموت     برای ننونه می

و غو ه ده   999 اسالمی، موج  شکشت هژیم صهیونیش ی و اجباه آن به تخلیه جنوب لبنان ده سال 

 .دهنده کاهایی آن استاست که نشانشدهشد که ایس امر، بدون دادن ام یاز یا ت نیس انجام 998 سال 

هسد، ایدئولوژی اسالمی هنراه با مقاومت، تنها هاه هسویدن بوه آهموان فلشوطیس اسوت و      نظرمیبه

شوود کوه   ررف وه کوم دسوت  کردن ایدئولوژی اسالمی از نظر فعاالن عرصه فلشطیس نبایود هاهبرد نهادینه
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 . ویژه با هنشویی با فرصت بیداهی اسالمی، تابلیت و کاهکرد بیش ری داهد به

 راهبرد گسترش وحدت -1-2

شد، یکی از نقاط ضعف مشلنانان، اعراب و فلشطینیان دوهشودن از یکودیگر و   طوهکه اشاهههنان

کنود و  موی ح تفرته به وحدض توصیهترآن کریم ضنس تقبی. های فراوان ایشان با یکدیگر استاخ الف

دانود،  جش س دس وههای الهوی یوا هنوان اسوالم موی     تنها هاهکاه هسیدن به وحدض ها از طریق تنشک

، قترآن کتریم  )« وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا  وَََ َََََقُواواْ  »: فرمایندکه ده ایس آیه شریفه خداوند میطوهی به

وَلَ  ََکونووا ک لقذِینَ َََََقُووا وَاخْتَلََواوا ِِان بَعْامِ َِا      »: کنندمیو ده جایی دیگر بیان( 198سوهه آل عنران، آیه 

 (. 198ترآن کریم، سوهه آل عنران، آیه )« جَ ءَهُمُ الْبَینَ تُ وأووْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

ا به برادهی و وحودض  نی ، هنواهه اصحاب خود ازجنله انصاه و مهاجریس ه( ص) ح رض 

، سوایت  1838فوالح زاده،  )« الْجَمَ عَةو رَحْمَاة،  وَالَْوََُْاةو عَاذَابٌ   »: فرمایندخواندند و ده ایس زمینه میفرامی

بوا وجوود   ( ص)رنان اسوه وحدض بایدنامید، زیرا پس از هحلت پیامبرها بی( ع) ح رض (. حوزه

دانشت، هرر  حاضر نشد ایشان، حق مشلم خویش مىهای اینکه خالفت و امامت ها براساس سفاه 

که طوهینکرد، بهتفرته ایجادشود و برای حفظ وحدض و انشجام جامعه اسالمى از هیچ کوششی دهیغ

لشَّا ََّ ِِانَ النَّا  ِ    وَالْزَُِوا السَّوَادَ الْأَعْظَم فَإِنَّ یمَ اهللِ َِاََ الْجَمَ عَاةِ  وَیِیا کمْ وَالَْوََُْاةَ فَاإِنَّ ا     »: فرمایدده جایی می

 (. 7 1البالغه، خطبه نهج)« لِلشَّیطَ نِ  کمَ  أَنَّ الشَّ ََّةَ ِِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ

با توجه به اخ الف سالیق و افکاه که ده جامعه انشانی، امری طبیعی است، ایس به معنای وحودض  

ند، ایدئولوژی و افکاه خوود ها ده  تواها نیشت، بلکه هر رروه، ح ب و ح ی شخص میده تنام زمینه

ها نباید ده حدی باشد، ولی سطح ایس اخ الفهای مخ لف سیاسی، فرهنگی و ات صادی داش هموضوع

هاهبرد رش ر  وحدض به ایس رونه است کوه  . هسیدن به آهمان فلشطیس شوندباشند که موج  آسی 

شوود،  هوا موی  ه موجو  تشودید اخو الف   کنند اب دا از هر اتدامی کو فعاالن عرصه ت یه فلشطیس سعی

 .کنندتدهیج به سوی وحدض حرکتها بهکردن سطح اخ الفبیرهی ند و ده مرحله بعد با کم

بخشی سوریع و بخشوی   ده اینجا چند هاهکاه کاهبردی ده جهت رش ر  وحدض که برخی، ن یجه

 :اند ازشوند که عباهضمیدیگر، تدهیجی داهند، اهائه

شودن  اولویس هاهکواه بورای کواهش منازعوه و برطورف      : ایهای منطقهطح معاملافزایش س -1-2-3

ها باال های دییلناتیک میان طرفیس است، زیرا هر مقداه، سطح ایس تعاملها، اف ایش تعاملسوءبرداشت
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 .هسندها و اهداف یکدیگر میتر از نگرانیهود، طرفیس به دهکی صحیح

یکی دیگر از هاهکاهها، پرهی  طورفیس  : برا گیز مذهبی و قومی های حساسی مقابله با اقدام -1-2-2

های تومی و مذهبی برای عودم رشو ر  آن ده میوان عنووم موردم      پذیری از ف نهاز تحرک و تحریک

کن ورل  هوایی غیرتابول  است؛ زیرا ایس اموه ارور ده میوان موردم مطورح شووند، موجو  ایجواد بحوران        

 .نددیدخواهخواهندشد که طرفیس از آن آسی 

یکی دیگر از هاهکاهها، تیکید بر تهدیدهای مشو رک ازجنلوه   : مأکید بر مهدیدهای مشترک -1-2-1

به پایان ایس ت یه، هژیم صهیونیشو ی  ها با تفاوض دیدراه نشبتهژیم صهیونیش ی است که هنه جریان

 .دانندها یکی از تهدیدهای منطقه می

 راهبرد حرک  مشکیالمی -1-1

پروهانود، هنوواهه   ررا است و دس یابی به آهمانی که انشان ده ذهس خود میآهمان انشان، موجودی

های خود بایود ده جشو جوی ابو اه و هو     منکس نیشت، تاهیخ به بشر آموخ ه که برای تحقق آهمان

هوای  بینوی اتفواو  انشان به ات  ای اندیشه و شناخت شرایط و شواهد عینی که بوه پویش  . مناس  باشد

هایی، نیازمند است که وی ها برای نیل به اهداف و حفوظ هوحیوه   شود، به اتخاذ شیوهمیمح نل منجر

هوا و هو  ها، نظوام تحقق آهمان فلشطیس از طریق طراحی سازمان. خواهی تقویت و تجهی کنندآهمان

ریرد؛ ایس تشوکیالض نیو  بورای موفقیوت بوه ههبوری       میمنشجم شکل 1های مناس  توسط تشکیالض

 : سازدست که ب واند مواهد زیر ها محققنیازمند ا

 مدض ده ت یه فلشطیس؛مدض و کوتاهمدیریت هاهبرد دهازمدض، میان -8-8-1

 های دهون تشکیالض؛ هدایت اع ا، کشوهها و رروه - -8-8

 های خاهج از تشکیالض، مسثر ده ت یه فلشطیس؛ایجاد اهتباط م قابل با کشوهها و رروه -8-8-8

 های میان اع ا از طریق مدیریت بحران؛خ الفکاهش ا -8-8-8

 .هاریریایجاد ساخ اه مشاهکت ده تصنیم -8-8-8

النللی نظیر ت یه فلشوطیس، اموری طبیعوی    وجود اخ الف دیدراه ده نوع برخوهد با یک پدیده بیس

یاسوت ها هریک هاه هسیدن به آهموان فلشوطیس ها ده هاهکاههوا و س   ها و دولتاست، زیرا افراد، رروه

ها به دلیل شرایط جغرافیوایی و  کنند؛ اما وهای ایس اخ الفمیدانند و بر اساس آن اتدامهای خاص می

 .........................................................................................................................  
1 . Organization 
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کوه داهای اهتباطواض بورون   ایرونوه ها وجودداهد، بوه تومی ی اهتباطاض زیادی میان ایس جوامع و دولت

ویوژه آنیوه از ناحیوه    ه، بهمرزی با یکدیگر هش ند؛ لذا ایجاد یک نهاد با دهنظرررف س مشکالض یادشد

 . پذیر  استنخبگان مطرح شد، با کنی مشامحه ده ایجاد حرک ی تشکیالتی، تابل

برای رام اول، یک نهاد اهتباطی میوان بوازیگران تیثیرروذاه ده ت ویه فلشوطیس ایجواد یوا یکوی از         

هوا و افوراد   ا، روروه هشود که ده آن، سازوکاه اهتباطی میان دولتنهادهای موجود ده ایس هاس ا تقویت

هوای سیاسوی داخلوی و    بایشوت از وهود بوه هتابوت   مسثر ده ت یه فلشطیس ایجادشود؛ ایوس نهواد موی   

هوای  کوردن موضووع  پیگیوری »نشود؛ وظیفه ایس نهاد، النللی پرهی کند تا اع ناد عنومی از آن سل  بیس

« النللوی هوای بویس  س، سوازمان النقود مرتبط با ت یه فلشطیس ده مواهدی مانند آواهران، مقاومت، بیت

 . شودهای بعدی، ایس نهاد با توافق جنعی به سازمان با ههبری منظم تبدیلبایدباشد و ده رام

 گیری تیجه

جانبه جهان اسالم عنوان فرص ی مناس  برای تحقق آهمان فلشطیس، به اتدام هنهبیداهی اسالمی به

صوهض عدم تحلیل، برهسی و اهائه هاهکاههایی علنوی  ده ابعاد علنی و عنلی، نیازمند است، زیرا ده 

طووه  شود که نظم و امنیت عنومی موردم ها بوه  میو اجرایی ده ایس زمینه، ایس فرصت به تهدید تبدیل

 . کشدمیچالشجدی به

یاف س آن به شوکلی کوه بوه آزادی تودس شوریف و بازرشوت آواهروان بوه         آهمان فلشطیس و پایان

هژیوم صهیونیشو ی بوا    . ده هأس اهوداف جریوان بیوداهی اسوالمی توراهداهد     سرزمیس خود منجرشود، 

عنوان م حد اصلی و هاهبردی، خود و با هنکاهی غیرمش قیم برخی از سوران  هنکاهی مش قیم غرب به

دهد؛ میهای فراوانی ها انجامها و اتدامکشوههای منطقه خاوهمیانه، برای انحراف آهمان فلشطیس تال 

هوا کوه بیشو ر دهریور     اسو فاده از غفلوت هسوانه   : کورد توان بدیس موواهد اشواهه  ها میتدامتریس ااز مهم

شودن دسو گاه   دادن اخباه دهریرهای سیاسی و راه نظامی داخلی کشوههای عربی هش ند؛ فعال پوشش

ده ف ای خوأل تودهض ضدجاسوسوی کشووههای     « موساد»اطالعاتی و امنی ی هژیم صهیونیش ی، یعنی 

 .های اشغالیسازی ده سرزمیسر، اف ایش هوند شهرکآخعربی و ده

تریس تریس و مناس شود که مطلوبشد، مشخص میبا اس فاده از هو  تحلیل هاهبردی که بیان

کاهریری  وضعیت برای آهمان فلشطیس، هنشویی مقاومت با فرصت بیداهی اسالمی است که ایس امر به

 .برداهی حداکثری از بیداهی اسالمی، نیازمند استنقاط توض موجود ت یه فلشطیس ده جهت بهره
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هو نبایود دچواه   کورد و ازایوس  عنووان یوک هونود بلندمودض نگواه     باید به فرصت بیداهی اسالمی به

هوا  که آثاه انقالب اسالمی ایران پس از سوه دهوه تحوول   رونهانگاهی شد، زیرا هنانش اب دری و ساده

 .خواهددادها بعد نشانی اسالمی نی ، خود ها سالاند، آثاه و پیامدهای بیداهملنوس شده

کردن ایودئولوژی اصویل اسوالمی ده مقاوموت، هاهبورد حرکوت       شده مانند نهادینههاهبردهای اهائه

هوا، منکوس اسوت    کردن سطح اخو الف تشکیالتی با ههبری واحد و هوشنند و رش ر  وحدض و کم

ت هرچند تدهیجی به سوی ایس هاهبردها شود، زیورا  نظربرسند، ولی ایس مشئله نباید مانع حرکبعید به

بور داهنود کوه بوه     طوه معنوول، تودهیجی و زموان   بخشی سریع، ولی بهآنها ده برخی از شرایط، ن یجه

 . هی ی صحیح نیازاستاس قامت و مقاومت هنراه با برنامه

هوای  عنوان آهمانشد با پرداخ س به موضوع بیداهی اسالمی و ت یه فلشطیس بهده ایس نوش ه سعی

ویوژه جنهووهی   ریرندران عرصه سیاست خاهجی ده جهان اسوالم بوه  انقالب اسالمی ایران به تصنیم

هوا و نقواط   هوا و توانوایی  اسالمی ایران، ایس نک ه ها روش دکرد که باید با شناخت دهسوت از ظرفیوت  

 .های اخیر، هاه دس یابی به اهداف بیداهی اسالمی ها هنواهکردضعف تحول
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Abstract 
With the unfolding of recent developments in the Arab world and fall of political 

systems in some of Arab countries as well as spread of Islamic thoughts, new grounds 

have been created for new wave of Islamic awakening. It seems that this wave has 

become dynamic over the past few years. Islamic awakening is an opportunity for 

realization of the ideal of Palestine. The present paper is an attempt to answer the 

following question on the basis of SWOT strategic analysis: What are the suitable and 

possible strategies for the realization of Palestinian ideal in the light of Islamic 

awakening opportunity? Attempts have been made through strategic analysis method 

to analyze the strong points of the Palestinian issue such as resistance, public support, 

foreign support as well as its weak points such as internal differences, economic 

problems, lack an integrated organization and a single leadership as well as the threats 

it faces such as intelligent foreign policy, settlement building, measures of the security 

system of the Zionist regime and measures of the conservative trends in the Middle 

East against resistance. Taking into account the opportunities of the Islamic awakening 

in the aftermath of the developments in the Arab world, attempts have been made to 

offer some strategies to institutionalize the Islamic ideology, a strategy for organized 

movement and promotion of unity, which seems to be necessary for the promotion of 

Islamic awakening and its move towards correct direction.  
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