تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتوی
بیداری اسالمی در خاورمیانه و شمال آفریقا
سید جالل دهقانی فیروزآبادی *

تاریخ دریافت3131/6/7 :
تاریخ پذیرش3131/31/8 :

حسین آجورلو
چکیده

با آغاز تحولهای اخیر جهان عرب و سقوط نظامهای برخی کشووههای عربوی و هنینویس رشو ر
تفکرهای اسالمی ،زمینههای ایجاد موج جدید بیداهی اسالمی بهوجودآمده و بهنظرمیهسد ایوس مووج
ده سالهای اخیر ،دوباهه پویایی خود ها یاف هاست .بیداهی اسالمی بهعنوان فرص ی برای تحقق آهموان
فلشطیس محشوبمیشود که عنلیشدن آن به تحلیل ،برهسی و اهائوه هاهکاههوایی علنوی و اجرایوی،
نیازمند است .ایس مقاله دهصدد پاسخگویی به ایس پرسش است که «برمبنوای هو
 »SWOTو با توجه به فرصت بیداهی اسوالمی ،هاهبردهوای مناسو
فلشطیس کداماند؟»؛ ده ایس پژوهش با اس فاده از هو

تحلیول هاهبوردی

و منکوس بورای تحقوق آهموان

تحلیل هاهبردی سعیشوده نقواط تووض ت ویه

فلشطیس ،مانند مقاومت ،حنایت عنومی ،حنایت خاهجی و نقاط ضعف آن نظیر اخ الفهای دهونی،
مشکالض ات صادی ،عدم وجود تشکیالض منشجم و ههبری واحد و هنینویس تهدیودهای پویش هوی
آن ،مانند سیاست خاهجی هوشنند ،شهرکسازی و اتدامهای دس گاه امنی ی هژیم صهیونیشو ی و نیو ،
اتدامهای جریان محافظهکاه منطقه خاوهمیانه ضد جریان مقاومت شناساییشوند .بوا مودنظر توراهدادن
فرصت مناس بیداهی اسالمی دهپی تحولهای اخیر ده جهوان عورب ،توال هوایی بوهمنظووه اهائوه
هاهبردهای نهادینهکردن ایدئولوژی اسالمی ،هاهبورد حرکوت تشوکیالتی و هاهبورد رشو ر وحودض
انجامشدهاند که بهنظرمیهسد برای پیشبرد بیداهی اسالمی ده مشیر صحیح و اصیل آن میبایشوت ،ده
جهت ایس هاهبردها حرکتکرد.
واژگان کلیدی :آهمان فلشطیس ،بیداهی اسالمی ،تحلیل هاهبردی ،خاوهمیانه ،شنال آفریقا.
.........................................................................................................................
 . * 1اس اد رروه هوابط بیسالنلل دانشگاه عالمه طباطبایی (.نویشنده مشئول) jdehghani20@yahoo.com :
 .دک رای هوابط بیسالنلل دانشگاه اسالمی لبنان.
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مقدمه
ت یه فلشطیس ده یک ترن اخیر به نناد ظلم یوک ایودئولوژی توسوعهطلو
صهیونیشم) به یک ملت و سرزمیس ،بدلشده و ایس ظلم ،موج

و نژادپرسوت (یعنوی

آواهری میلیونها انشوان از سورزمیس

خود ،یعنی فلشطیس شدهاست؛ جلوریری از فراموشی ایس ت یه ده اذهان عنومی ،واج

است .یکوی

از عواملی که مانع از فراموشی ت یه فلشطیس می شوود ،جریوان بیوداهی اسوالمی اسوت؛ ایوس جریوان
بهعنوان یک هوند به مشلنانان یوادآوهیمویکنود کوه بایود ده اتودامهوا و سیاسوتهوایی کوه تواکنون
دهپیشررف هاند ،بهطوه جدی بازبینیکنند و با مراجعه به منابع فکری و دینوی اصویل خوود و شورایط
کنونی جهان ،مانع از ظلمپذیری و تشلط دیگران بر خود شوند.
جریان اصیل بیداهی اسالمی ،داهای رف نانهای م عدد مانند ظلمسو ی ی ،وحودض جهوان اسوالم،
مباهزه با فشاد ،مقابله با سکوالهیشم و عدالت اج ناعی است که ظلمس ی ی از هنه مهمتور اسوت؛ بوه
هنیس دلیل ،ایس جریان ،فرص ی مناس

برای بهسرانجامهساندن ت ویه فلشوطیس بوهعنووان مهومتوریس

چالش و مشئله جهان اسالم ده چند دهه اخیر بهشناهمیآید و ده طورف مقابول نیو  ،غورب و هژیوم
صهیونیش ی با دهک تدهض مخرب ایس جریان برای خود ،سعیداهنود کوه آن ها منحورفکننود چراکوه
تهدیدی جدی برای آنان محشوبمیشود.
به دلیل اهنیت و ابعاد رونارون جریان بیداهی اسالمی ،ایس جریان ده برابور انحورافهوایی نظیور
افراط و تفریط تراهداهد که ههایی از ایس انحرافها به کاه علنی و تحقیقواتی ده ایوس زمینوه ،نیازمنود
است؛ ده ایس هاس ا میبایشت نخبگان علنی و اجرایی ده حوزههای مخ لف تخصصی و میانهشو های
فعال شوند .الزم به اشاهه است که ده دنیای امروز ،ارر تصنیمها مب نویبور هاهبوردی شوناخ هشوده و
علنی ده حوزه علوم انشانی نباشند یا بودون توجوه بوه اصوول و تواعود علنوی و تحقیقواتی صوحیح
اتخاذشوند ،موج

بروز انحراف ده اصیلتریس مفاهیم ازجنله بیداهی اسالمی میشوند کوه ن یجوه آن

برای جامعه اسالمی ،مصیبتباه خواهدبود.
مدل تحلیل هاهبردی با شناسایی دتیق نقاط توض و ضعف ،فرصتها و تهدیدها و ترسیم شورایط
موجود ،به تدویس اهداف و هاهبردهای کوتاهمدض و بلندمدض اتداممیکند که ده ایس مقالوه سوعیموی
شود با اس فاده از ایس مدل ،چگونگی تحقق آهمان فلشطیس ده پرتو تحولهای بیداهی اسالمی برهسی
و هاهبردهایی برای پیشبرد آهمان فلشطیس اهائهشوند.
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بر ایس اساس ،پرسش اصلی ایس است که «برمبنای هو
فرصت بیداهی اسالمی ،مهمتریس هاهبردهای مناس

تحلیل هاهبردی ) (SWOTو با توجه بوه

و منکس برای تحقق آهمان فلشطیس کودامانود؟»؛

پاسخ موتت بهعنوان فرضیه ،آن است که «نهادینهکردن ایدئولوژی اسالمی ،هاهبرد حرکوت تشوکیالتی
و رش ر

وحدض ،مهمتریس هاهبردهای مناس

و منکس برای تحقق آهمان فلشطیس هش ند».

الف -بررسی ادبیات پژوهش
دهخصوص موضوع موهد نظر ،ک اب ،مقاله یا پایاننامهای مش قل بوه دلیول بوههوزبوودن موضووع
نوش هنشدهاست و منابعی که موجودند ،کن ر بهطوه مش قیم به ایس موضوع پرداخ هاند؛ بیش ر منابع که
بهعنوان داده تحلیلی ده اخ یاه بوده بهصوهض منابع ژوهنالیش ی و هوزنامهای هش ند؛ اما به دلیل اینکوه
پژوهش موهد نظر ،وهای موضوع جدید ،سعیداهد یکی از مباحث علنی ده حوزه هوابط بیسالنلول ها
تحلیلکند ،الزم است منابعی هرچند غیرمش قیم با موضوع برهسیشوند که بوهطووه اخ صواه بوه چنود
موهد آنها اشاههمیکنیم:
ک اب دو جلدی بیداری اسالمی که به کوشوش مسسشوه مطالعواض و تحقیقواض بویسالنللوی ابوراه
معاصر تهران من شرشده ،ده جلد اول به دالیل و هیشههوای بیوداهی اسوالمی پرداخ وهاسوت؛ ده ایوس
ک اب ،ظهوه حکومتهای ملی و جوامع مدهن عربی و نی تحلیل هوابط پیییده ایس دو ،ابعاد مخ لوف
بحران کشوههای عربی ها تا دهه  09میالدی ،به به ریس شکل منکس ،آشکاه میشود و پویشزمینوهای
مناس

برای بحث چرایی ایجاد موج جدید بیداهی اسالمی محشوبمیشود.

ده جلد دوم ،برخالف بیش ر کاههای انجامشده ده حوزه بیداهی اسالمی ،دهباهه الیههوای مک ووم
جوامع و حکومتهای عربی بحثمیشود و دهحدامکان از بیان مباحث تاهیخی ،ن ایجی غیورعلنوی و
کلی پرهی میکند و با تنرک بر عوامل بیثباتیها و نابشامانیها ده برخی از کشوههای عرب منطقه ،به
برهسی ظرفیت جوامع و دولتهای آنها ده پذیر

ف ای جدید ،یعنوی ات وداه و تیثیرروذاهی عامول

اسالم میپردازد.

ک اب بیداری اسالمی ،هویت

مدتد ی و لتالشهتای پتیش رو کوه

آن ها

نگاش هاست ،به برهسی مشائل مخ لف ،مانند حوزه بیداهی اسالمی ده کشوههای عربی ،تیثیر انقوالب
اسالمی ده بیداهی اسالمی ،آسی شناسی پیش هوی بیداهی اسالمی از دیدراه ح رض
پرداخ هاست.
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ب -روش پژوهش
تال

نظری ده حوزه هوابط بیسالنلل ،مانند سایر حوزههای علووم اج نواعی بوهطووه عنوده بوه

تشخیص و تبییس نظم حاکم بر اموه بشری ،معطوف است که به شوکل خواص کوشوش اندیشونندان
سیاسی برای توضیح فرایندها و موضوعها و به شکل عام هابطوه و برآینود میواندول وی و فرادول وی ها
دهبرمیریرد که دهواتع ،هر نظریه بهخصوص نظریاض تبیینی نقشه هاهی برای تحلیل سیاست خاهجی
هش ند (حیدهی و انعامی علنداهی ،1833 ،ص  )178که الزموه آن تحلیل،اسو فاده از هو

پوژوهش

علنی ده موهد یک پدیده هوابط بیسالنلل است.
هو

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

ده آن با شناسایی دتیق عوامل دهونی (نقاط توض و ضعف) و عوامل بیرونی (فرصتها و تهدیدها) و
ترسیم شرایط موجود ،به تدویس اهداف و هاهبردهای کوتاهمودض و بلنودمودض آن اتوداممویشوود (ن
ک:فایس 990،؛ پوال و ویی ور 997،؛ بووهم .) 993،ایوس هو

برررف وه از مک و

پویشتودبیری یوا

تجوی ی 1است که بر طراحی و پیش بینوی تودابیر تحلیلوی از طریوق تحوت نظوم و تاعوده دهآوهدن ،
بهاجرادهآوهدن 8و اهزیابیکردن 8برای تحقق اهداف تیکیدداهد (احندی ،1838 ،ص )81؛ ایوس هو ،
دیدی کالن و آیندهنگر داهد و کنکمیکند ،تحلیلی به ر از اوضاع موجود و دهن یجوه ،تصونیمریوری
دهس ی بهدستآید (محندی و هفیعی ،1801 ،سایت تقری ).
 -3حروف اختصاری( )SWOTکه دهحقیقت ،عناصور اصولی تشوکیلدهنوده آن ها بیوانمویکننود،
عباهضاند از:
8

 -3-3قطه قوت ( : )Sنقطۀ توضِ یک پدیدۀ هوابط بیسالنلول ،ده کواهبرد موفوق از توانننودیهوا
دهون آن است که عامل کلیدی ده جهت پیشبرد

اهداف بهشناهمیآید.

 -2-3قطه ضعف ( :8)Wنقطل ضعف یک پدیدۀ هوابط بیسالنلل ،ده کاهبرد ناموفق از توانننودی
ها دهون آن است که عاملی ده جهت عودم دسو یابی بوه اهوداف اسوت (صوائنیان و اهغنوده،1838 ،
ص.) 8
.........................................................................................................................
1 . Prescriptive School
2 . Formulation
3 . Implementation
4 . Evaluation
5 . Strengths
6 . Weaknesses
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 -1-3فرص

( :1)Oوجود وضعیت مطلوب ده محیط بیرونی یک پدیده هوابط بیسالنلل است کوه

با بهرهبرداهی صحیح از آن ،میتوان به ن ایج یا عوایدی تابلتوجوه دسوتیافوت و هنینویس شورایطی
ایجادمیکند که با بهرهریری صحیح از آنها ،اهداف ها محقق و تهدیدها ها دفعکنند.
 -4-3مهدید ( : )Tوجود وضعیت نامطلوب ازجنله هر اتدام و تحرک بالقوه و اح نوالی سیاسوی،
نظامی ،ات صادی و فرهنگی ده محیط بیرونی که موجودیت و منافع حیاتی یک پدیده هوابط بیسالنلول
ها بهخطربیندازد و نی موانع و چالشهایی ایجادکند که باعث کاهش سورعت ده دسو یابی بوه اهوداف
شود (محندی و هفیعی ،1801 ،سایت تقری ).

 -2برای منظیم مامریس ( )SWOTباید چهاه وضعیت از هاهبردهای منکس ترسیمشود تا ب ووان بوه
تحلیلی مطلوب دستیافت که عباهضاند از (احندی،1838 ،
 -3-2راهبردهای قوت -فرص

ص 88و:)88

( :)SOایس وضعیت ،مطلوبتریس و مناس توریس وضوعیت بورای

یک پدیده ده هوابط بیسالنلل است؛ بدیس معنی که پدیده ضنس آنکه داهای نقاط توض مناس

اسوت،

ده محیط بیرونی خود نیو بوا فرصوت ،مواجوه اسوت؛ بنوابرایس ،ایوس وضوعیت هاهبردهوا ،چگوونگی
بهکاهریری توانایی موجود پدیده ها ده جهت بهرهبرداهی حداکثری از فرصتهای محیطی نشانمیدهد.
 -2-2راهبردهای قوت -مهدید ( :)STده ایس وضعیت ،یک پدیده هوابط بیسالنلل ،هورچنود نقواط
توتی مناس

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

هاهبردها ،چگونگی بهکاهریری از حداکثر توانوایی موجوود ها بورای مقابلوه [بوا] تهدیودهای محیطوی
نشانمیدهد.
.........................................................................................................................
1 . Opportunities
2 . Threats
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 -1-2راهبردهای ضعف -فرص

( :)WOده ایس وضعیت ،هرچند فرصتهایی بورای یوک پدیوده

هوابط بیسالنلل ده محیط فراهم است ،با نقاط ضعف جدی نی از دهون ،مواجوه اسوت؛ بنوابرایس ،ده
ایس وضعیت هاهبردها ،باید تال

خود ها برای جبران نقاط ضعف با اس فاده مناسو

از فرصوتهوای

محیطی بهکاهبرد.

 -4-2راهبردهای ضعف -مهدید ( :)WTایس وضعیت ،بدتریس شرایط ها برای یوک پدیوده هوابوط
بیسالنلل ایجادمیکند زیرا ،بههغم نقاط ضعف دهونی ،ده محیط بیرونی نی بوا تهدیودهایی رونوارون
باید مقابلهکند؛ بنابرایس ،ده ایس وضعیت هاهبردها ،باید سعیشود که نقاط ضوعف بوه حوداتل منکوس
هساندهشوند تا از تهدیدها آسی

کن ری ببیند.

ن ایج حاصل از چهاه وضعیت هاهبردی که ده تال

یک ماتریس ترسیممویشوود ،ننوایی کلوی از

وضع موجود ،وضع مطلوب و موتعیت هاهبردی ها بوا دهنظرداشو س هسوالت ،چشومانوداز ،اهوداف و
سیاستهای کلی یک پدیده هوابط بیسالنللی نشانمیدهد؛ با توجه به ایوس مشوائل شناسواییشوده ده
ماتریس بهمنظوه همعرضکردن نقاط توض با فرصت و ایجاد موانع ده همعرضشدن نقاط ضعف بوا
تهدیوود ،بووه اس و خراج ،توودویس و پیشوونهاد هاهبردهووایی ده هنوویس هاس و ا نیازاسووت؛ ایووس هاهبردهووا،
حرکتدهنده تواننندیها و تعییسکننده تغییر وضع موجود به وضع مطلوب هشو ند (احنودی،1838 ،
ص

 88و.)88

تصنیمریرندران عرصه سیاست خاهجی میبایشت با برهسی صحیح و با دهنظرداش س هاهبردهوای
پیشنهادی ،ازیکسو با شناخت نقاط ضعف ،آنها ها تحت کن رل دهآوهدند و با اتدامها و تصونیمهوای
م ناس

با شرایط ،به نقاط توض تبدیلکنند و ازسوییدیگور ده جه وی روامبرداهنود کوه بورای اتخواذ

هاهبردی مناس

نقاط توض دهونی با فرصتهای بیرونی ،هنشو شوند و از هنشوشدن نقواط ضوعف

دهونی با تهدیدهای بیرونی جلوریریکنند (صائنیان و اهغنده ،1838 ،ص.) 8

پ -قضیه فلسطین
با اعالم فلشطیس بهعنوان سرزمیس موعود و آغاز مهاجرض یهودیان به ایس منطقه ،هنوواهه یکوی از
مباحث موهد بحث ده مطالعاض مربوط به خاوهمیانه ،ت یه فلشطیس بوودهاسوت کوه تحوولهوای ایوس
منطقه ها بهشدض تحت تیثیر خود تراهدادهاست که محووه اساسوی آن بور زیوادهخوواهی ایودئولوژیک
صهیونیشم و مجری آن ،یعنی اسرائیل اس واه است.
پس از اینکه دولت انگلویس ده  18موی  ،1083بوه تینوموت خوود بور فلشوطیس و مواوهای اهدن
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پایانداد ،صهیونیشتها با اس فاده از خأل تدهض سیاسی ،موجودیت هژیم صهیونیش ی ها اعالمکردنود؛
ایس مشئله با جنایاتی مانند کش اه

 ،هنراه شد که باعوث هعو

و

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

و وحشوت و
میوان اعوراب و

صهیونیشتها آغازشد و اهتشهای کشوههای عربی ،شامل «مصر ،سووهیه ،اهدن ،عوراو و لبنوان» بوه
جن

با اسرائیل ،واهد شدند که ده سال  1080با شکشت اعراب پایانیافت .کشووههای عربوی کوه ده

هأس آنها سوهیه و مصر ده سالهای  1087 ،1088و  1078به جن

بوا اسورائیل واهد شودند ،باعوث

شدند سرزمیسهای بیش ری از دست اعراب خاهج شوند و ایس اشغال ،تواکنون نیو اداموهداشو هاسوت
(نگاهکنید به :ف ونی.)1000 ،
از مهمتریس مشائل ت یه فلشطیس که با چالشهای زیادی هوبرو بودهاسوت ،مویتووان بوه مشوائلی
نظیر «مقاومت ،موضوع آب ،تعییس حدود مرزها ،بازرشت آواهران به سورزمیس موادهی خوود ،تقشویم
شهر بیتالنقدس و موضوع شهرکهای یهودینشیس ده مناطق اشغالی فلشطیس» اشاههکرد.
ت یه فلشطیس ،تاکنون ازسوی بشیاهی از تحلیلگران و پژوهشگران سیاسی موهد مطالعه و برهسوی
تراهررف هاست و ده تنام ایس مطالعاض ،ایس نک ه بیش از هنه ،موهد توجه تراهمیریرد که ایس ت ویه
پیییده ،ننونه خاص و اس ثنایی است که بهطبع مطالعه و تحلیل جوانو

و ابعواد مخ لوف آن اعوم از

سیاسی ،ات صادی ،فرهنگی ،اج ناعی و نظامی ،برهسی خاصی ها میطلبد .ده ایس مقاله سعیمیشود با
اس فاده از هو

تحلیل هاهبردی که ده باال به آن اشاههشد ،چگونگی تحقق آهموان فلشوطیس ده سوایه

تحولهای بیداهی اسالمی برهسیشود ،به ایس صوهض که اب دا به شناسوایی نقواط ضوعف و تووض ده
پرتو تهدیدها و فرصتها پرداخ همیشود؛ بعد از آن براساس دادههای تحلیلی بوه ترسویم مواتریس از
چهاه وضعیت هاهبردی ت یه فلشطیس اتداممی شوود کوه ن وایج حاصول از آن ،ننوایی کلوی از وضوع
موجود ،وضع مطلوب و موتعیت هاهبردی ایس ت یه ها (با دهنظرداش س آهمان فلشطیس) نشانمیدهود.
با توجه به برآیند ماتریس ترسینی ،هاهبردهایی ده جهت پیشبرد آهمان فلشطیس پیشونهادمیشووند کوه
داهای تابلیت تغییر وضع موجود به وضع مطلوب با توجه به فرصت بیداهی اسالمی باشند.

 -3قاط قوت درو ی
هر پدیدهای ده هوابط بیسالنلل ،نقاط توتی داهد که داهای منشی دهونی هش ند ،زیورا نقواط تووض
ارر منشی بیرونی داش هباشند ،فرصت نامیدهمیشووند .نقواط تووض ت ویه فلشوطیس نیو بوا توجوه بوه
تیثیررذاهیشان ده دوهههای مخ لف ها میتوان ایسرونه بیانکرد:
30
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 -3-3مقاوم
مقاومت 1به حرک ی رف همیشود که ده میان مردم یک تومیت نژادی و مذهبی یا یک کشووه ضود
اشغالگران بیگانه یا حاکنیت جریان خاصی ایجادشدهاست .رروههای مقاومت از نظر تاهیخی ،تودمت
زیادی داهند که آنها ها مردم ضد جهانرشایان شکلمیدادهاند و برخی از آنها ،موفق و برخی ،نواموفق
بودهاند.
اما یکی از تدینیتریس جریانهای مقاومت ،یعنی مقاومت ده مقابله با هژیوم صهیونیشو ی فوراز و
فرود فراوانی داش هاست .بیش از شش دهه از اشغال سرزمیسهای فلشطینی میرذهد و مردم فلشوطیس
و سایر کشوههای عربی و اسالمی به دفاع از حقووو و آهموان فلشوطیس ،یعنوی آزادی سورزمیسهوای
اشغالی و تشکیل کشوه فلشطیس به پای خ ی بیتالنقدس اتدامکردهاند.
ده ایس میان ،ررایشها ،جریانها ،اح اب و رروههای فلشطینی ،اسالمی و عربی با اتخاذ خطمشی
های سیاسی ،ایدئولوژیکی و نظوامی توال مویکننود کوه حقووو و اهاضوی فلشوطینی و عربوی ها از
اشغالگران بازپسبگیرند (نگاهکنید به :هالل 998 ،و حووهانی .) 999 ،اررچوه دیودراههوای فراوانوی
برای تحقق آهمان فلشطیس ازجنله هاهحل سیاسی و تشکیل دو دولت مطرحاند ،دیدراه غالو

فعواالن

عرصه ت یه فلشطیس ،هنان مقاومت است.
 -2-3حدای

عدومی

بقا و تداوم هر پدیده هوابط بیسالنلل مانند آهمان فلشطیس ،به می ان حنایت عنوومی و مشواهکت
هنشو ده عرصههای مخ لف آن ،وابش ه بوده ،ایس اصلی است که نشبتبه هر آهمان سیاسی ،جاهی و
ساهی است ،بدیس معنا که هیچ آهمانی ننیتواند خود ها از ایس تاعوده مشو ثنیکنود ،زیورا حنایوت و
مشاهکت عنومی یا عدم وجوود آن ده بقوا و توداوم آهموان ده جامعوه و زوال آنهوا ،اموری بودیهی و
انکاهناپذیر است.
آهمان فلشطیس ده چند دهه اخیر بهخصوص پس از انقالب اسالمی ایوران ،هنوواهه مووهد توجوه
مردم فلشطیس ،جهان عرب و جهان اسالم بودهاست؛ اما ایس امر بوه تقویوت ده تنوام جهوان بشوریت،
نیازمند است و باید هنواهه بهدنبال فرایندی برای جل

افکاه و حنایت عنومی بیش ر باشد.

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

خارجی

دولتها هنواهه براساس منافع ملی یا ایدئولوژیک خود اتداممیکنند ،بهطووهیکوه تصونیمریوران
سیاست خاهجی یک کشوه ،هنگامی که م وجه شوند حنایت از یک پدیده یا جریانی خواهجی یوا بوه
شکل خاص دهخصوص بحث مقاله آهمان فلشطیس ،موج

دس یابی به منافع یا مقبولیت یا ضوربهزدن

به دشنس یا هتبای منطقهای و بیسالنللی میشود ،به فکر بهورهبورداهی از آن مویاف نود (تووام،183 ،
ص 98و.) 97
زیرا هر موضوعی ده سیاست خاهجی «داده ،س اده و اهز

اف وده» داهد و وهودی و خروجوی آن

برمبنای سیش م است ،هر حنای ی باید ده عرصه سیاست خاهجی ،فراینود تبودیل داشو هباشود ،یعنوی
منافع ها تیمیسکند؛ برای ننونه ،داده یا وهودی ،حنایت از یک آهمان اسوت و سو اده یوا خروجوی ،آن،
مقبولیت 1و کش

پرس یژ یا ضربهزدن به دشنس است .بهطوه عنومی ،آهمان به حق یک ملت توسط یوک

یا چند دولت خاهجی حنایتمیشود و آهمان فلشطیس نی موهد حنایت دولتهای مش قل جهان است.

حنایتهای خاهجی برای دس یابی به آهمان فلشطیس بهطوه عنومی به اشوکال مخ لوف اهائوهموی
شود؛ اغل  ،ایس حنایتها عباهضاند از :حنایت سیاسی ده عرصههای داخلی ،منطقهای و بیسالنللوی؛
حنایت مالی ،تشلیحاتی؛ اهسال کاالهای ضروهی و هاهبردی برای رروههای فعال.

 -2قاط ضعف درو ی
ده کناه نقاط توض ،هر پدیدهای ده هوابط بیسالنلل نقاط ضعفی داهد که منشی آنها دهونوی اسوت؛
ارر ایس نقاط ضعف منشی خاهجی داش هباشند ،تهدید محشوبمیشوند؛ نقاط ضوعف ت ویه فلشوطیس
نی با توجه به تیثیررذاهی منفی و ناکامیهای آن ده دوهههای مخ لف عباهضاند از:
 -3-2اختالفهای درو ی
اخ الف دهونی میان اعراب ،مشلنان و فلشطینیان ،موضوعی جدید نیشت و هنویس امور ،یکوی از
دالیل ازدستدادن سرزمیسهای اسالمی بودهاست؛ صهیونیشوتهوا و غربویهوا نیو از ایوس وضوعیت،
اس فادههای فروانی بردهاند .کشوههای اسالمی و عربی هریک با بهانههوای سیاسوی ،اهضوی ،توومی و
مذهبی با یکدیگر دهریرند و هنیس ،یکی از موانع اصلی وحدض میان آنها ده یک ت یه مش رک ماننود
ت یه فلشطیس شدهاست (نگاهکنید به :البکاء.) 991 ،
.........................................................................................................................
1 . Acceptability
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ح ی میان فلشطینیان که از یک نژاد و سرزمیس هش ند ایس اخ الفها وجودداهد و هر هوز نیو بور
عنق آن اف وده میشود بهطوهیکه ده جریان ان خاباض ژانویه  ، 998جنبش حناس به دلیول عنلکورد
به ر ده دو حوزه جهادی و خدماتی بر هتی

خود یعنی جنبش ف ح پیروز شده ،دولت تشکیلداد.

جنبش ف ح با پش وانه جریان محافظهکاه منطقه خاوهمیانه بهجای ترمیم و اصوالح دهونتشوکیالتی
خود به کاهشکنی ده دولت جدید پرداخت که ایس امر ،موج
اخ الفها ،میان ایس دو جنبش ده ژوئس ، 997
حناس ها به هیاست

رش ر

اخ الفها شود .بوا رشو ر

 ،هئویس تشوکیالض خوودرردان ،دولوت

منحلکرد و حناس نی ایوس اتودام ها نیوذیرفت و پوس از یوک

[دوهه] دهریری نظامی محدود ،از آن زمان تاکنون فلشطیس بهصوهض دو پاهه اداههمیشود بهطوهیکوه
غ ه ده اخ یاه جنبش حناس و کرانه باخ ری ده اخ یاه جنبش ف ح ،بوا عنووان تشوکیالض خوودرردان
تراهداهند .پیش و پس از تحولهای جهان عورب ده منطقوه خاوهمیانوه ،چنود نششوت محودود میوان
ننایندران دو جنبش برای ایجاد آش ی ملی ده مصر برر اهشدند کوه بوهن یجوهنرسویدند و [هنینوان]
اخ الفهایی از ایس دست ده میان رروههای مخ لف فلشطینی وجودداهد.
 -2-2مشکالت اقتصادی
یکی از مهمتریس مشائل موجود ده دنیای امروز ،عوامل ات صوادی اسوت کوه ده موفقیوت و عودم
موفقیت و دهکل ،تیثیری تابلتوجه بر بقا و ادامه حیاض یک نظام یا جریوان سیاسوی داهد؛ روروههوای
فلشطینی نی از ایس مشکالض هنجمیبرند بهطوهیکه تشکیالض خودرردان ده کرانه باخ ری و جنوبش
حناس ده نواه غ ه با چالشهای جدی ات صادی هوبرو هش ند.
از زمان تشکیل تشکیالض خودرردان فلشطیس ،ایس تشکیالض با بحران ات صادی هوبرو بوده و هور
هوز نی بر عنق آن اف وده شدهاست که بهنظرمیهسد ،عوامل سیاسی داخلی و خاهجی ،نقشی مهوم و
تیثیررذاه ده شکلریری ایس بحران داش هاند .از عوامل اصلی میتوان به «فشاد باالی اداهی و موالی ده
جنبش ف ح ،سیش م مالی و مالیاتی ناکاهآمد ،نداش س برنامه صحیح و مشخص ات صادی کوتواهمودض و
بلندمدض ،اف ایش بیکاهی ،تراز منفی صادهاض و واهداض ،کنبود منابع معدنی و تولید داخلی و عوامل
بیسالنللی دخیل مانند تیثیر بحران ات صاد بیسالنللی ،ررانی بیسابقه مواد سووخ ی و غوذایی ده سوال
های اخیر و تیخیر ده انجام تعهداض و اهائه کنکهای مالی سالیانه به شکل کامل ،توسوط کشووههای
م عهد ازجنله اسرائیل ،ایاالض م حده آمریکا و برخی کشوههای عربی ،اشاههداشت.
نک ه تابلتوجه دیگر ده ایس خصوص ،اخ الفهای سیاسی میوان جنوبش فو ح و جنوبش حنواس
0
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است که یکی از مهمتریس عوامل باالهف س ه ینههای مالی نیروهای امنی ی و هنینیس مخ لشدن برنامه
هی ی ات صادی ده هر دو رروه حاکم بر فلشطیس بهشناهمیآید؛ دهخصووص جنوبش حنواس نیو ده
نواه غ ه بایدرفت که ایس منطقه به دلیل محاصره ات صادی و امنی یبودن از بحوران ات صوادی چنودیس
سالهای هنجمیبرد ،اما به دلیل فشاد کن ر مالی و اداهی ،هابطه خوب ههبران حناس با مراک خیریه ده
جهان اسالم و حنایتهای برخی کشوههای منطقه ،مشکل کن ری ده ه ینههای جاهی خود داهد؛ اموا
ده تیمیس منابع مالی الزم برای اموه زیربنایی با مشکل اساسی مواجه است.
بحران مالی اخیر که رریبانریر تشکیالض خودرردان شدهاست ،تبعواض محشوسوی ازجنلوه عودم
پرداخت حقوو چندیس ه اه نفر از کاهکنان اداهی و نظامی و هنیسطوه ،کاهش اهائه برخوی خودماض
عنومی و هنینیس تبعاض غیرمحشوسی مانند تعطیلی برخی طرحهای زیرساخ ی به دلیل عودم تویمیس
مالی ازسوی بانکها ها دهپیداش هاست؛ بنابرایس بایدرفت بحران ات صادی ،زندری موردم فلشوطیس ها
تحت تیثیر خود تراهداده است و با ادامه هوند کنوونی ،اح نوال وتووع یوک بحوران انشوانی ده منواطق
فلشطینی وجودداهد.
 -1-2عدم وجود مشکیالت منسجم و رهبری واحد
هر تشکیالض منشجنی برای هسیدن به اهداف خوود ،بوه عناصوری ماننود انشوان مونظم و برناموه
دهست نیازداهد .ده یک تشکیالض« ،ههبری و چگونگی اعنال آن» ،موضوعی مهم است که بوهعنووان
هوندی از تدهض و نفوذ بر اع ا و رروهها ده یک سازمان تعریفمیشود ،ههبری ،تویثیر مشو قیم بور
اع ا و رروهها داهد و به دلیل تقشیم تدهض میان آنها ده یک تشکیالض ،حوائ اهنیوت اسوت (ن ک:
برن .)1037،
از لحاظ تشکیالض ،کشوههای عربی ،اسالمی و رروههای مقاومت فلشطینی داهای یک تشوکیالض
منشجم و ههبری واحد برای پیگیری آهمان فلشطیس نیش ند و اغل

بهصوهض پراکنده عنلمیکنند که

دالیل آن ها ده عدم تقشیم حوزه کاه تشکیالتی و نام جانسبودن اع ا باید جش جوکرد که ده بیشو ر
رروههای مقاومت مشاهدهمیشود که موج

دهریری ایس رروههوا ده امووه تشوکیالتی شودهاسوت و

بهنظرمیهسد ،یکی از نقاط ضعف و مانعی جدی ده دس یابی به آهمان فلشطیس باشد.

 -1مهدیدات بیرو ی
یکی از دیگر از موانع جدی ده عدم تحقق آهمان فلشطیس ،تهدیدهای بیرونی اسوت کوه از طورف
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هژیم صهیونیش ی و م حدان آن بهویژه غرب بر ت یه فلشطیس واهد میشود کوه بوه تودابیر الزم بورای
مواجه با آن نیازاست؛ ایس تهدیدها عباهضاند از:
 -3-1سیاس

خارجی هوشدند رژیم صهیو یستی

هر کشوهی برای تدویس هاهبردها و سیاست خاهجی خود برای تیثیررذاهی الزم و تویمیس اهوداف
و منافع ملی خود باید بهطوه جدی به امکاناض و تواننندیها و هنینیس محدودیتهای خواص خوود
توجهداش هباشد (توام ،183 ،ص .)81از محدودیتهای جدی سیاست خواهجی هژیوم صهیونیشو ی،
عدم مشروعیت ایس کشوه از طرف رروههای مقاومت و هنشایگان عرب آن است .از اب ودای تشوکیل
هژیم صهیونیش ی ،هنواهه دو نوع سیاست خاهجی ده ایس کشوه اتخاذشودهاسوت کوه عبواهضانود از:
سیاست خاهجی کنشی یا تهاجنی 1و سیاست خاهجی واکنشی یا تدافعی .
سیاست خاهجی هژیم صهیونیش ی ،داهای اهدافی مانند «بهدستآوهدن مشروعیت ،کاس س از فشاه
افکاه عنومی منطقه ،ت عیف جریان مقاومت و هویکاهآمدن حکومتهای طرفداه غورب ده جهوان
عرب» است .بهنظرمیهسد ده شرایط فعلی ،هژیم صهیونیش ی با توجه به محدودیتهای جدی کوه ده
منطقه با آن هوبروست و تا هوشسشدن وضوعیت معوادالض منطقوهای خاوهمیانوه بوه اتخواذ سیاسوت
خاهجی واکنشی یا تدافعی هوی بیاوهد.
هژیم صهیونیش ی بهخوبی میداند که با توجه به دهریربوودن دو کشووه هنشوایه ده امووه داخلوی
خود و بیثباتی ایس کشوهها و ده اولویت تراهنداش س موضوعهوای خواهجی ،ماننود ت ویه فلشوطیس،
هررونه موضعریری موجو

تغییور هونود و هویکاهآمودن جریوانهوای اسوالمی و ملوی ضود هژیوم

صهیونیش ی ده ایس کشوهها میشود که [تشلط بور] ایوس امور ،هوشویاهی بیشو ر کشووههای عربوی و
اسالمی و هنیسطوه ،رروههای فلشطینی ها نشبتبه سیاستهای هوشنند هژیم صهیونیش ی میطلبد.
 -2-1شهرکسازی در مناطق فلسطینی
یکی از مباحث پراهنیت ت یه فلشطیس ،ایجاد شهرکهای یهودینشویس 8ده اهاضوی فلشوطینی بوا
حنایت هژیم صهیونیش ی ده چند دهه اخیر است (مصالحه ، 991 ،ص  08و .)08با تحولهای جهان
عرب ،هوند شوهرکسوازی ده کرانوه بواخ ری و بیوتالنقودس شورتی افو ایشیاف وهاسوت .از زموان
.........................................................................................................................
1 . Aggressive
2 . Defensive
3 . Israeli Settlement
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مشخصشدن فلشطیس بهعنوان سرزمیس موعود و آغاز مهاجرض یهودیان به ایس منطقه ،هنواهه یکی از
مباحث موهد مناتشه ،توسعهطلبی هژیم صهیونیش ی نشبتبه اهاضی فلشطینی بودهاست.
ایس هژیم تا پیش از دهه  79با سوءاس فاده از ف ای سنگیس جن

سرد ،ده سرزمیسهای عربی بوه

دهریریهای نظامی ،واهد شد و بخشهای زیادی از سرزمیس عربی ها اشغالکرد .با عبوه از دهه  79و
فروکشکردن جن

سرد و فعالشدن رروههوای مقاوموت ازجنلوه جنوبش آزادیبخوش فلشوطیس ده

عرصۀ بیسالنللی ،هژیم صهیونیش ی دیگر ننیتوانشت مانند رذش ه به توسعهطلبی خود از طریوق زوه
و اجباه ادامهدهد ،چراکه ایس امر از نظر جامعه جهانی تابلپذیر

نبود.

ازایسهو ،هژیم صهیونیش ی ،توسعهطلبی ها از طریق ان قال یهودیان به مناطق اشوغالی  1087شوامل
کرانه باخ ری هود اهدن ،بیتالنقدس شرتی ،بلندیهای جوالن ،صحرای سوینا و نوواه غو ه و اسوکان
آنان ده آن مناطق ده تال

شهرکسازی ادامهداد تا ب واند بافت جنعی وی ایوس سورزمیسهوا ها بوه نفوع

یهودیان تغییردهد (آجوهلو ،1809 ،ص .)18
با آغاز تحولهای جهان عرب ،هژیم صهیونیش ی به شکلی حشابشده به افو ایش شوهرکسوازی
اتدامکرد بهطوهیکه برپایه ر اه

سالیانه سازمان غیردول ی اسرائیلی با نوام اکنوون صولح 1ده ژانویوه

 ، 91ده حدود  8899واحد مشکونی غیرتانونی ،طی سال  911ده کرانه باخ ری هود اهدن ده حال
ساخت بوده و ده هنیس سال ،اوهاو مناتصه ساختوساز  1877واحد مشوکونی ده کرانوه بواخ ری و
 987واحد مشکونی ده شرو بیتالنقدس من شرشدهاست (خبرر اهی فاهس.)1809 ،
هژیم صهیونیش ی تال میکند تا ازیکسو ،اکثریت ده ایوس منواطق اشوغالی و بوهخصووص بیوت
النقدس شرتی با یهودیان باشد و ازسویدیگر ،ده آینده ،پای خ ی یکیاهچه ده بیتالنقدس داش هباشد
(عاید ،1870 ،ص  80تا )87؛ از دالیل تیثیر ایس تحولها بر اف ایش شهرکسازی میتوان به مشوغول-
بودن مردم ،رروهها ،اح اب و کشوههای عربی به بیثباتیهای موجود داخلی بر اثر تحولهوای سوریع
و نارهانی کشوههای مسثر جهان عرب مانند مصر و سوهیه اشاههکرد؛ ازسویدیگر ،توجه بیش از حود
هسانههای عنده و پرمخاط

جهان عرب ازجنله الج یره و العربیه به تحولهای اخیر بهویوژه سووهیه

است که منحرفشدن افکاه عنومی منطقهای و جهانی از ت یه فلشطیس به شکل عام و شوهرکسوازی
به شکل خاص ها دهپیداش هاست.
بنابرایس توسعهطلبی و الحاو سرزمیسهای اشغالی به ایس هژیم و بوهدسوتآوهدن برتوری هوانوی و
.........................................................................................................................
1 . Peace Now

08

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،3شماره ،1بهار و تابستان 1331

داش س برگ برنده ده دییلناسی ده برابر طرفهای مذاکره غربی ،فلشطینی و عربوی از اهوداف اصولی
هژیم صهیونیش ی ده اف ایش شهرکسازی بهشناهمیهوند؛ هژیم صهیونیش ی ،تاکنون نی با ایوس بورگ
برنده ،ام یازها و حقوو بیش ری ها از مذاکراض بهدستآوهدهاست؛ برای ننونوه ،فلشوطینیان بوا تقلیول
مطالباتشان ،موضوع فرعی توتف شهرکسوازی ها پویششورط آغواز رف گوهوای صولح توراهدادهانود،
دهحالیکه موضوع های اصلی ،ازجنله بازرشوت آواهروان ،عودم تخلیوه سورزمیس اشوغالی و موضووع
بیتالنقدس ،اولویت و اهنیت خود ها به عنوان یک پیششرط ازدستدادهاست.
 -1-1اقدامهای دستگاههای امنیتی رژیم صهیو یستی
دس و گاه اطالعوواتی و امنی ووی هژیووم صهیونیش و ی« ،موسوواد» 1داهای سووابقه طوووالنی جاسوسووی و
ضدجاسوسی و هنینیس نیروهای م خصص امنی ی است که با بهرهریری از حنایت اطالعاتی سوازمان
های جاسوسی و امنی ی کشوههای غربی بهخصوص سازمان امنیت ایاالض م حده آمریکا ،یعنی «سویا»
حوزه فعالیت خود ها ده تنام منطقه خاوهمیانه و شنال آفریقا پراکندهاسوت (نگواهکنیود بوه :تومواس،
 997و نکدینون.)1007 ،
ایس سازمان از اب دای آغاز تحولهای جهان عرب ،فعالیت خود ها بهشدض رش ر دادهاست توا از
خأل امنی ی موجود اس فاده الزم ها ببرد؛ از شواهد سوءاس فاده هژیم صهیونیش ی از ایس اوضاع کنوونی،
میتوان به تروه برخی از عوامل مسثر مقاومت فلشطینی مانند
،

و

 ،فرمانده رردان جنویس ده

ده نواه غ ه از فرماندهان برجش ه روردانهوای

تدس جنبش جهاد اسالمی ده ماههای اخیر و نی به تحت فشاه تراهدادن رروههای فلشوطینی ازجنلوه
حناس و جنبش جهاد اسالمی اشاهه کورد کوه ده برخوی موواهد ،تودهض موانوه و عنلیواض ها از آنهوا
سل کردهاست؛ برای ننونه ده چند ماه اخیر ،ما شاهد عنلیاضهوای ان قوامی مهنوی ده تبوال افو ایش
حنالض جنگندههای اسرائیلی به نواه غ ه

نبودهایم.

از دالیل ف ای ایجادشده برای فعالیت اطالعاتی و امنی ی هژیم صهیونیش ی ده شرایط کنونی موی
توان بدیس مواهد اشاههکرد :مشغولبودن دس گاه امنی ی کشوههای عربی به امووه داخلوی ،خواهجشودن
مباحث امنی ی خاهجی از اولویت کشوههای انقالبی ،علنویشودن برخوی اطالعواض هاهبوردی توسوط
مخالفان و انقالبیون ،سقوط برخی نظامهای عربی و دهپی آن دس گاههای امنی ی آنهوا ،فوراه برخوی از
.........................................................................................................................
1 . Mossad
2 . CIA
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نیروهای امنی ی دهپی تحول های جهان عرب بوه غورب و مووهد تخلیوه اطالعواتی تراهرورف س آنهوا و
دهنهایت،

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

 -4-1اقدامهای جریان محافظهکار ضد جریان مقاوم
با آغاز بیداهی اسالمی ،شاهد بروز اتدامهوای جریوان محافظوهکواه ده منطقوه خاوهمیانوه شوامل،
و جنوبش فو ح ضود جریوان

عربش ان سعودی ،تطر ،جریان  18ماهس لبنان به ههبری

مقاومت ،شامل کشوههای ایران و سوهیه و رروههوای مقاوموت حو باهلل لبنوان و حنواس بوودهایوم.
جریان مقاومت ده مشئله فلشطیس ،خواهان هسویدن بوه آهموان فلشوطیس و آزادسوازی تنوام سورزمیس
فلشطیس از طریق مقاومت بوده و نشبتبه برتراهی هوابط با ایواالض م حوده آمریکوا و غورب نگواهی
بدبینانه داهد و خواهان تجدید نظر ده ساخ اه تدهض ده منطقه است.
جریان مقاومت برخالف ،جریان محافظهکاه کوه سیاسوت بویطرفوی و ح وی هنکواهی بوا هژیوم
صهیونیش ی ها ده جن

غ ه ده سوال  993دهپویشررف وهبوود ،از هویچ کنکوی بوه جنوبش حنواس

دهیغنکرد .خط اصیل مقاومت بهدنبال آزادی کل سرزمیسهوای اشوغالی فلشوطیس اسوت ،دهحوالیکوه
جریان محافظهکاه ده طرح خود برای صلح با اسرائیل ،تشوکیل دولوت فلشوطیس ده مرزهوای منواطق
اشغالی  1087ها پیشنهاددادهاست.
ده جریان بیداهی اسالمی ،جریان محافظوهکواه کوه ده اب ودا بوه دلیول سورعت وتوایع بوه نووعی
ت عیفشدهبود بهتدهیج به کن رل اوضاع پرداخت و با هنکاهی غرب تال کرد تا جریان مقاوموت ها
تحت فشاه تراهداده ،حرک ی ها که پس از انقالب مصور بوه سونت جریوان مقاوموت و ضودآمریکایی
منطقه هاهاف ادهبود ،م وتفکند تا از ایس تافله تغییرها ده منطقه خاوهمیانه بینصی ننانود و بوه بازنوده
مطلق

تبدیلنشود.

ازجنله اتدامهای جریان محافظه کواه بوا هنراهوی غورب بورای بازیوابی تودهض خوود ده منطقوه
خاوهمیانه میتوان به «م همکردن چهاه ع و ح باهلل لبنان ده دادراه بویسالنللوی ویوژه توروه
 ،حنایت هنهجانبه هسانهای ،مالی و تشلیحاتی از اع راضهای سوهیه و تال

بورای ایجواد

اخ الف ده جریان مقاومت بهخصوص ده صحنه فلشطیس اشاههکرد.
جریان محافظهکاه ده طول تحولهای اخیر با رش ر

هوابط با بخشهایی از جنوبش حنواس بوا

عناویس مذهبی و حنایت از مع رضان سوهی و اهسال کنکهای مادی سعیداهد ،میان ایوس جنوبش و
جریان مقاومت ،اخو الف ایجادکنود .الزم بوه اشواهه اسوت کوه برخوی از اع وای حنواس بوه دلیول
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ررایشهای اخوانی و هنیسطوه ،تحت تیثیر تبلیغاض تفرتهافکنانه و القای جن

موذهبی شوبکههوایی

مانند الج یره و العربیه تصوهمیکنند ،نظام سوهیه ده آینده ن دیک سوقوطخواهودکرد و بور ایوس مبنوا
خواهان هننوایی با مع رضان بهویژه با اسالمررایان سلفی و اخوانی سوهیه هش ند.

 -4فرص

بیرو ی بیداری اسالمی برای دستیابی به آرمان فلسطین

به عقیده برخی ،تحولهای اخیر جهان عرب با توجه بوه پیوروزی اسوالمررایوان و احیوای برخوی
توانیس اسالمی نی مرحلهای از هوند بیداهی اسالمی است که به نقطه عطف جدیدی ،واهد شودهاسوت
و بهنظرمیهسد ایس هوند ،هنینان نی ادامهداش هباشد .الزم به توضیح است که
 ،جرتههای اولیه جریان بیداهی اسالمی ها بهعنوان یک هونود (ن ک :ویک ووهویچ ) 998،ده
اواخر ترن نوزدهم ده دوهان معاصر (به دلیل احشاس عق ماندری جهوان اسوالم از غورب بوهسوب
دوهشدن از تفکرهای اصیل اسالمی) زد و با پیروزی انقالب اسوالمی ایوران ده سوال  ،1070یکوی از
نقاط عطف خود ها پشتسررذاشت.
دهخصوص بیداهی اسالمی ده دهههای اخیر ده جهان اسالم ،دیدراههایی مخ لف اهائهشدهاند که
 ،1دلیل آن ها بیرونی برمیشوناهد ،بوه شوکلی کوه

تابلبرهسی هش ند؛ برای ننونه،

هشد اسالمررایی ها ده عدم هضایت مشلنانان از سلطه و تهاجم فرهن
ده مقابل آن،

غرب بر جهان اسالم میداند؛

 ،دلیل آن ها دهونی تحلیلمیکند ،بهطوهیکه ظهوه اسوالمررایوی ها

معلول بحرانهای داخلی کشوههای اسالمی دانش هاست (عاهفی ،1839 ،ص  .) 8بهنظرمیهسد بورای
اهائه تحلیلی صحیح از بیداهی اسالمی میبایشت تلفیقی از علل دهونی و بیرونی ها مودنظر توراهداد و
ایس دو عامل ،توأمان موج

سیر هو به هشد آن شدهاند.

تحولهای بیداهی اسالمی ده دو سال اخیر ،کموبیش موج

تغییرهایی ده صحنه سیاسی داخلوی

و خاهجی بیش ر کشوههای عربی شدهاست بهطوهیکه ده تونس ،مصر و لیبی ،شاهد «تغییر نظام» ،ده
سوهیه ،بحریس و ینس تا «آس انه تغییر نظام و ح ی جن

داخلی» ،ده اهدن ،کویوت و موراکش ،شواهد

«تغییر بخشی از توانیس و تغییر کابینه و هؤسای آن» و باالخره ده کشوههای دیگور عورب هوم ،شواهد
تغییرهایی ده سطوح پاییستر بودهایم.
اررچه جریان بیداهی اسالمی ده برخی کشوههای عربی بهوتوعپیوس ه یا ده حال وتوع اسوت ،بوا
.........................................................................................................................
)1 . Samuel Phillips Huntington (1927-2008
2 . Richard Hrair Dekmejian
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توجه به وابش گی م قابلی که میان کشوهها ده ایس منطقه وجودداهد ،ایس تحولها فراتر از سوطح ملوی
ها تحت تیثیر تراهداده ،تیثیرهای منطقهای و بیسالنللی ها از خود برجایمیرذاهند .بر اثر تحوولهوای
بیداهی اسالمی نظنی شکننده و م شنج ها ده خاوهمیانه مشاهدهمیکنیم و ایس مشئلهای

طبیعوی اسوت.

بهنظرمیهسد تحولهایی که تراهاست بر اثر تغییرهای ساخ اهی ده یک نظام ایجادشووند ،نظوام ها بوه
تنش و تشنج دچاهمیکند (دهقانی فیروزآبادی.)1801 ،
بیداهی اسالمی بهعنوان یک جریان فرصتساز به مشلنانان یادآوهیمیکند کوه بایود ده سیاسوت
های خود بازبینیکنند و با هجوع به منابع فکری و دینی اصیل خود و شورایط کنوونی جهوان ،موانع از
تشلط بیگانگان بر شئون اهضی ،سیاسی و فرهنگی شوند؛ ایس جریان ،داهای ابعاد ،مطالباض و ظرفیتهایی
رونارون است که یکی از مطالباض اساسی آن ،تحقق آهمان فلشطیس به شکل عادالنه آن است.

صهیونیشم ،یک ایدئولوژی خطرناک است که موج

کش اه ،آواهری و زندری دشوواه میلیوونهوا

انشان ده چند نشل شدهاست که الزمه آن ،جلوریری از فراموشی آهموان فلشوطیس ده اذهوان عنوومی
است .تجربه انقالب اسالمی ایران به عنوان یکوی از نقواط عطوف جریوان بیوداهی اسوالمی بوهخووبی
نشانداد که ایس جریان ،ت یه فلشطیس ها ننیتواند امری حاشیهای تلقیکند.

ت -محلیل راهبردی آرمان فلسطین در بیداری اسالمی
هنانطوهکه ده باال توضیحدادهشد ،هو

تحلیل هاهبردی ( ،)SWOTیکی از هو های تحلیل ده

مدیریت هاهبردی است که با شناسایی دتیق عوامل دهونی (نقاط توض و ضعف) و عوامل بیرونوی آن
(فرصتها و تهدیدها) و ترسیم شرایط موجود ،به تدویس اهداف و هاهبردهای کوتاهمدض و بلندمدض
آن اتداممیکند .آهمان فلشطیس بهعنوان یک پدیده هوابط بیسالنلل ده تال
عناصر اصلی زیر تشکیلشدهاست.

 -3عناصر اصلی محلیل
 -3-3قاط قوت()S
 .S1مقاومت ضداسرائیلی ده تال

کشوهها ،رروههای فلشطینی و لبنانی؛

 .S2حنایت عنومی افکاه جهان اسالم ،جهان عرب و فلشطیس؛
 .S3حنایت دولتهای آزادیخواه و حقطل

جهان.
00

هو

تحلیل ( )SWOTاز
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 -2-3قاط ضعف()W
 .W1اخ الفهای دهونی ده جهان اسالم ،جهان عرب و داخل فلشطیس؛
 .W2مشکالض ات صادی هنراه با محاصره ات صادی اهاضی فلشطینی؛
 .W3عدم وجود تشکیالض منشجم و ههبری واحد برای پیگیری ت یه فلشطیس.
 -1-3مهدیدها ()T
 :T1سیاست خاهجی هوشنند هژیم صهیونیش ی؛
 :T2شهرکسازی ده بیتالنقدس و کرانه باخ ری هود اهدن؛
 :T3اتدامهای دس گاه امنی ی اسرائیل؛
 :T4اتدامهای جریان محافظهکاه منطقه خاوهمیانه ضد جریان مقاومت.
 -4-3فرص ()O
با وجود فرصتهای مخ لف ،ده ایس تحقیق ،بیداهی اسالمی بهعنوان فرص ی بورای تحقوق آهموان
فلشطیس دانش هشده که با بهرهبرداهی صحیح از آن میتوان به ن ایجی تابلتوجه دستیافت و هنینیس
شرایطی ایجادمیکند که تابلیت دفع تهدیدها ها داهد.

 -2محلیل لهار وضعی

پیشفرض

برای تنظیم ماتریس ( )SWOTباید چهاه وضعیت از هاهبردهای منکس ها ترسیمکنیم تا ب وانیم بوه
تحلیل مطلوب

دستیابیم:
جدول شماره  :1تهدیدها و فرصتها

ماتریسSWOT

تهدیدها ()T

فرصتها()O

نقاط توض()S

(S1+S2+S3)+(T1+T2+T3+T4)=ST

(S1+S2+S3)+O=SO

نقاط ضعف()W

(W1+W2+W3) +(T1+T2+T3+T4)=WT

(W1+W2+W3)+O=WO

منبع :طراحی نگارندگان

 -3-2راهبرد قوت -فرص

()SO

ایس هاهبرد ده ننوداه شناهه  1با وضعیت سب مشوخصشوده کوه مطلووبتوریس و مناسو توریس
وضعیت برای آهمان فلشطیس است و بدیس معنی است که ایس آهمان از دهون بوا تقویوت نقواط مثبوت
199
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خود ،یعنی مقاومت ،حنایت عنومی و حنایت خاهجی ،ضونس آنکوه از وضوعی ی مناسو

بهورهمنود

است ،ده محیط بیرونی خود نی با فرصت بیداهی اسالمی مواجوه اسوت؛ بنوابرایس ،ده ایوس وضوعیت
هاهبردی باید برای بهکاهریری توانایی موجوود آهموان فلشوطیس ده جهوت بهورهبورداهی حوداکثری از
بیداهی اسالمی اتدامکرد.

نمودار  :1ماتریس SWOT

 -2-2راهبردهای قوت -مهدید()ST
ایس هاهبرد ده ننوداه شناهه  1با وضعیت زهد مشخصشوده؛ ده ایوس وضوعیت ،آهموان فلشوطیس
هرچند از نقاط توض مناسبی مانند مقاومت ،حنایت عنومی و حنایوت خواهجی بهورهمنود اسوت ،ده
محیط بیرونی خود نی با تهدیدهایی نظیر سیاست خاهجی هوشنند ،شهرکسازی و اتدامهای دسو گاه
امنی ی ازسوی هژیم صهیونیش ی و هنینیس اتدامهای جریان محافظهکاه منطقه خاوهمیانه ضود جریوان
مقاومت مواجه است؛ بنابرایس ،ده وضعیت هاهبردی باید از حداکثر توانایی موجود ده آهمان فلشوطیس
برای مقابله با تهدیدهای

محیطی اتدامکرد.

 -1-2راهبردهای ضعف -فرص

()WO

ایس هاهبرد ده ننوداه شناهه  1با وضعیت زهد مشخصشده و ده ایس وضعیت ،هرچنود فرصوت
بیداهی اسالمی برای آهما ن فلشطیس ده محیط فوراهم شوده ،دهمقابول بوا نقواط ضوعف جودی ماننود
اخ الفهای دهونی ،مشکالض ات صادی ،عدم وجود تشکیالض منشجم و ههبری واحد از دهون مواجه
است؛ بنابرایس ،ده ایس وضعیت هاهبردی باید با جبران نقاط ضعف دهونی به اس فاده بهینه از فرصوت
بیداهی اسالمی اتدامکرد.
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 -4-2راهبردهای ضعف -مهدید ()WT
ایس هاهبرد ده ننوداه شناهه  1با وضعیت ترم مشخصشدهاست که بدتریس وضعیت برای آهموان
فلشطیس ایجادمیشود چراکه بههغم نقاط ضعف دهونی مانند اخ الفهای دهونی ،مشکالض ات صادی،
عدم وجود تشکیالض منشجم و ههبری واحد ،ده محویط بیرونوی نیو بوا تهدیودهایی نظیور سیاسوت
خاهجی هوشنند ،شهرکسازی و اتدام هوای دسو گاه امنی وی ازسووی هژیوم صهیونیشو ی و هنینویس
اتدامهای جریان محافظهکاه منطقه خاوهمیانه ضد جریوان مقاوموت ،مواجوه اسوت؛ بنوابرایس ،ده ایوس
وضعیت هاهبردی بایدسعیکرد که نقاط ضعف کاهشدادهشوند تا آهمان فلشطیس از تهدیدهای بیرونی
آسی

کن ری ببیند.

 -1راهبردهای پیشنهادی
تحقق آهمان فلشطیس ،یعنی آزادسازی تدس شریف و کل سرزمیس اسوالمی از دسوت اشوغالگران
صهیونیشت بهعنوان هدف اصلی ت یه فلشطیس ،با تدویس هاهبردهای مناس  ،محقق خواهدشد .افراد،
سازمانها ،رروهها و کشوههای دخیل ده ت یه فلشطیس میبایشت بوا برهسوی صوحیح ازیوکسوو بوا
شناخت نقاط ضعف که بیان شدند ،آنها ها تحت کن رل دهآوهدند و با اتدامها و تصنیمهوای م ناسو
با شرایط به نقاط توض تبدیلکنند و ازسوییدیگر ده جه ی اتدامکنند که ح ی نقواط تووض دهونوی بوا
فرصتهوای بیرونو ی ،هنشوو شووند و از هنشوشودن نقواط ضوعف دهونوی بوا تهدیودهای بیرونوی
جلوریریکنند .هاهبردهای پیشنهادی ایس مقاله برای دس یابی آهمان فلشطیس عباهضاند از:
 -3-1هادینهکردن ایدئولوژی اسالمی
ایدئولوژی ،عباهض است از مجنوعهای از عقاید ،باوهها ،اهز ها ،نگر ها و هدفروذاهیهوای
یک فرد یا جامعه انشانی که براساس آن «دس وهالعنلها ،احکام اجرایوی و اتخواذ سیاسوت داخلوی و
خاهجی» شکلمیریرند (زهشناس ،1838 ،ص  88تا )88؛ لذا هر فرد ،رروه یا حکوم ی برای دس یابی
به اهداف خود به ایدئولوژی م ناس

با طبعیت انشانی نیازداهد.

ایدئولوژی اسالمی به دوه از افراط و تفریط و هنراه با برداشت صحیح از منابع اصیل آن ،به دلیل
دیدراه توحیدی (حشینی ،1838 ،ص  33و عشکر ) 998 ،و منطبق بر ذاض انشانی ،کاهایی مناسبی ده
عرصه نظریهپردازی (نگاهکنید به :دهقانی فیروزآبادی )1830 ،و کاهبردی برای هسیدن به هنه اهوداف
19
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بهویژه آهمان فلشطیس داهد .ده اینجا چند هاهکاه ده جهوت نهادینوهکوردن اسوالم ده ت ویه فلشوطیس
اهائهمیشوند که عباهضاند از:
 -3-3-1حضور فعال در عرصه مبلیغامی و رسا های :یکی از زمینههای نهادینهکردن اسالم ده ت ویه
فلشطیس ،ح وه فعال ده عرصه تبلیغاتی و هسانهای ده ت یه فلشطیس است که ده آن ،مفاهیم بنیوادی
اسالمی ها به اشکال صوتی ،تصویری ،این رن ی و مک وب برای مردم تبییسکند .یک هسانه اسالمی باید
داهای ویژریهایی مانند صداتت ،پرهی از ترویج مذه ررایی ،بیان مفواهیم ده تالو

هنوری و اهائوه

برنامههای جذاب ده هاس ای آهمان فلشطیس باشد تا اثربخشی خود ها حفظ و به تحقق آهمان فلشطیس
کنککند.
 -2-3-1ارائه الگوی اسالمی برای مقابله با رژیم صهیو یستتی :یکوی از مهومتوریس اتودامهوا بورای
نهادینه کردن اسالم ده ت یه فلشوطیس ،اهائوه الگووی اسوالمی اسوت کوه مصوادیقی ماننود مبواهزه بوا
توسعهطلبی و ظلم ده آن برجش ه باشد؛ ایس الگو برای مسثربودن باید داهای چند پیششرط باشد:
 -3-2-3-1واقعیبودن :یکی از پیششرطهای الگوی مسثر اسوالمی ،واتعوی و عودم افشوانهبوودن
واتعه است ،زیرا افشانهها به دلیل غیرواتعیبودن داهای غلو و ب هگننایی و اتدامهایی خاهج از تووان
انشانی هش ند؛ هنیس امر ،موج

عدم باوهپذیری و تطبیق آن بوا اوضواع کنوونی مویشوود و از تویثیر

فرهنگی آن بهشدض میکاهد و ننیتواند الگویی نه چندان مناس

برای جامعه باشود؛ دهمقابول ،یوک

الگوی واتعی ،ایس باوه ها ایجادمیکند که انجام آن توسط مردم عادی ،منکس است و با پیادهکوردن آن
با شرایط امروزی به اهداف خود دستمییابد.
 -2-2-3-1مورد پذیرش اکثری

قرارگرفتن :یکی دیگر از پیششرطهوای الگووی موسثر اسوالمی،

موهدپذیر بودن الگو توسط اکثریت جامعه و مذاه

اسالمی است ،زیرا ارر ایس الگو توسط بخشوی

از جامعه پذیرف ه و از طرف بخشی دیگر ،پذیرف ه نشود از تیثیررذاهیا

کاسو همویشوود و کواهکرد

خود ها به دلیل ان قادهای مخالفان ازدستمیدهد.
برای ننونه میتوان بر الگوی مقاومت با ایدئولوژی اسالمی کنونی تیکیودکرد ،زیورا ایوس مقاوموت
اسالمی ،موج

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

سال  998شد که ایس امر ،بدون دادن ام یاز یا ت نیس انجامشدهاست که نشاندهنده کاهایی آن است.
بهنظرمیهسد ،ایدئولوژی اسالمی هنراه با مقاومت ،تنها هاه هسویدن بوه آهموان فلشوطیس اسوت و
هاهبرد نهادینهکردن ایدئولوژی اسالمی از نظر فعاالن عرصه فلشطیس نبایود دسوتکومررف وهشوود کوه
198
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بهویژه با هنشویی با فرصت بیداهی اسالمی ،تابلیت و کاهکرد بیش ری داهد.
 -2-1راهبرد گسترش وحدت
هنانطوهکه اشاههشد ،یکی از نقاط ضعف مشلنانان ،اعراب و فلشطینیان دوهشودن از یکودیگر و
اخ الفهای فراوان ایشان با یکدیگر است .ترآن کریم ضنس تقبیح تفرته به وحدض توصیهمویکنود و
تنها هاهکاه هسیدن به وحدض ها از طریق تنشکجش س دس وههای الهوی یوا هنوان اسوالم مویدانود،
بهطوهیکه ده ایس آیه شریفه خداوند میفرمایند« :وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَََ َََََقُواواْ» (قترآن کتریم،
سوهه آل عنران ،آیه  )198و ده جایی دیگر بیانمیکنند« :وَلَ ََکونووا ک لقذِینَ َََََقُووا وَاخْتَلََواوا ِِان بَعْامِ َِا

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

(ص) نی  ،هنواهه اصحاب خود ازجنله انصاه و مهاجریس ها به برادهی و وحودض

فرامیخواندند و ده ایس زمینه میفرمایند« :الْجَمَ عَةو رَحْمَاة ،وَالَْوََُْاةو عَاذَابٌ» (فوالح زاده ،1838 ،سوایت
حوزه) .ح رض

(ع) ها بیرنان اسوه وحدض بایدنامید ،زیرا پس از هحلت پیامبر(ص) بوا وجوود

اینکه خالفت و امامت ها براساس سفاه های ایشان ،حق مشلم خویش مىدانشت ،هرر حاضر نشد
تفرته ایجادشود و برای حفظ وحدض و انشجام جامعه اسالمى از هیچ کوششی دهیغنکرد ،بهطوهیکه
ده جایی میفرماید « :وَالْزَُِوا السَّوَادَ الْأَعْظَم فَإِنَّ یمَ اهللِ َِاََ الْجَمَ عَاةِ وَیِیا کمْ وَالَْوََُْاةَ فَاإِنَّ الشَّا ََّ ِِانَ النَّا

لِلشَّیطَ نِ کمَ أَنَّ الشَّ ََّةَ ِِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ» (نهجالبالغه ،خطبه .)1 7
با توجه به اخ الف سالیق و افکاه که ده جامعه انشانی ،امری طبیعی است ،ایس به معنای وحودض
ده تنام زمینهها نیشت ،بلکه هر رروه ،ح ب و ح ی شخص میتواند ،ایدئولوژی و افکاه خوود ها ده
موضوعهای مخ لف سیاسی ،فرهنگی و ات صادی داش هباشد ،ولی سطح ایس اخ الفها نباید ده حدی
باشند که موج

آسی هسیدن به آهمان فلشطیس شوند .هاهبرد رش ر

فعاالن عرصه ت یه فلشطیس سعیکنند اب دا از هر اتدامی کوه موجو

وحدض به ایس رونه است کوه
تشودید اخو الفهوا مویشوود،

بیرهی ند و ده مرحله بعد با کمکردن سطح اخ الفها بهتدهیج به سوی وحدض حرکتکنند.
ده اینجا چند هاهکاه کاهبردی ده جهت رش ر

وحدض که برخی ،ن یجهبخشی سوریع و بخشوی

دیگر ،تدهیجی داهند ،اهائهمیشوند که عباهضاند از:
 -3-2-1افزایش سطح معاملهای منطقهای :اولویس هاهکواه بورای کواهش منازعوه و برطورفشودن
سوءبرداشتها ،اف ایش تعاملهای دییلناتیک میان طرفیس است ،زیرا هر مقداه ،سطح ایس تعاملها باال
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هود ،طرفیس به دهکی صحیحتر از نگرانیها و اهداف یکدیگر میهسند.
 -2-2-1مقابله با اقدامهای حساسی

برا گیز مذهبی و قومی :یکی دیگر از هاهکاهها ،پرهی طورفیس

از تحرک و تحریکپذیری از ف نههای تومی و مذهبی برای عودم رشو ر
است؛ زیرا ایس اموه ارور ده میوان موردم مطورح شووند ،موجو

آن ده میوان عنووم موردم

ایجواد بحورانهوایی غیرتابولکن ورل

خواهندشد که طرفیس از آن آسی خواهنددید.
 -1-2-1مأکید بر مهدیدهای مشترک :یکی دیگر از هاهکاهها ،تیکید بر تهدیدهای مشو رک ازجنلوه
هژیم صهیونیش ی است که هنه جریانها با تفاوض دیدراه نشبتبه پایان ایس ت یه ،هژیم صهیونیشو ی
ها یکی از تهدیدهای منطقه میدانند.
 -1-1راهبرد حرک

مشکیالمی

انشان ،موجودی آهمانررا است و دس یابی به آهمانی که انشان ده ذهس خود میپروهانود ،هنوواهه
منکس نیشت ،تاهیخ به بشر آموخ ه که برای تحقق آهمانهای خود بایود ده جشو جوی ابو اه و هو
مناس

باشد .انشان به ات ای اندیشه و شناخت شرایط و شواهد عینی که بوه پویشبینوی اتفواوهوای

مح نل منجرمیشود ،به اتخاذ شیوههایی ،نیازمند است که وی ها برای نیل به اهداف و حفوظ هوحیوه
آهمانخواهی تقویت و تجهی کنند .تحقق آهمان فلشطیس از طریق طراحی سازمانها ،نظوامهوا و هو
های مناس

توسط تشکیالض 1منشجم شکلمیریرد؛ ایس تشوکیالض نیو بورای موفقیوت بوه ههبوری

نیازمند است که ب واند مواهد زیر ها محققسازد:
 -1-8-8مدیریت هاهبرد دهازمدض ،میانمدض و کوتاهمدض ده ت یه فلشطیس؛
 - -8-8هدایت اع ا ،کشوهها و رروههای دهون تشکیالض؛
 -8-8-8ایجاد اهتباط م قابل با کشوهها و رروههای خاهج از تشکیالض ،مسثر ده ت یه فلشطیس؛
 -8-8-8کاهش اخ الفهای میان اع ا از طریق مدیریت بحران؛
 -8-8-8ایجاد ساخ اه مشاهکت ده تصنیمریریها.
وجود اخ الف دیدراه ده نوع برخوهد با یک پدیده بیسالنللی نظیر ت یه فلشوطیس ،اموری طبیعوی
است ،زیرا افراد ،رروهها و دولتها هریک هاه هسیدن به آهموان فلشوطیس ها ده هاهکاههوا و سیاسوت
های خاص میدانند و بر اساس آن اتداممیکنند؛ اما وهای ایس اخ الفها به دلیل شرایط جغرافیوایی و
.........................................................................................................................
1 . Organization
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تومی ی اهتباطاض زیادی میان ایس جوامع و دولتها وجودداهد ،بوهرونوهایکوه داهای اهتباطواض بورون
مرزی با یکدیگر هش ند؛ لذا ایجاد یک نهاد با دهنظرررف س مشکالض یادشده ،بهویوژه آنیوه از ناحیوه
نخبگان مطرح شد ،با کنی مشامحه ده ایجاد حرک ی تشکیالتی ،تابلپذیر

است.

برای رام اول ،یک نهاد اهتباطی میوان بوازیگران تیثیرروذاه ده ت ویه فلشوطیس ایجواد یوا یکوی از
نهادهای موجود ده ایس هاس ا تقویتشود که ده آن ،سازوکاه اهتباطی میان دولتها ،روروههوا و افوراد
مسثر ده ت یه فلشطیس ایجادشود؛ ایوس نهواد مویبایشوت از وهود بوه هتابوتهوای سیاسوی داخلوی و
بیسالنللی پرهی کند تا اع ناد عنومی از آن سل نشود؛ وظیفه ایس نهاد« ،پیگیوریکوردن موضووعهوای
مرتبط با ت یه فلشطیس ده مواهدی مانند آواهران ،مقاومت ،بیتالنقودس ،سوازمانهوای بویسالنللوی»
بایدباشد و ده رامهای بعدی ،ایس نهاد با توافق جنعی به سازمان با ههبری منظم تبدیلشود.

تیجهگیری
بیداهی اسالمی بهعنوان فرص ی مناس

برای تحقق آهمان فلشطیس ،به اتدام هنهجانبه جهان اسالم

ده ابعاد علنی و عنلی ،نیازمند است ،زیرا ده صوهض عدم تحلیل ،برهسی و اهائه هاهکاههایی علنوی
و اجرایی ده ایس زمینه ،ایس فرصت به تهدید تبدیلمیشود که نظم و امنیت عنومی موردم ها بوهطووه
جدی بهچالشمیکشد.
آهمان فلشطیس و پایان یاف س آن به شوکلی کوه بوه آزادی تودس شوریف و بازرشوت آواهروان بوه
سرزمیس خود منجرشود ،ده هأس اهوداف جریوان بیوداهی اسوالمی توراهداهد .هژیوم صهیونیشو ی بوا
هنکاهی مش قیم غرب بهعنوان م حد اصلی و هاهبردی ،خود و با هنکاهی غیرمش قیم برخی از سوران
کشوههای منطقه خاوهمیانه ،برای انحراف آهمان فلشطیس تال ها و اتدامهای فراوانی ها انجاممیدهد؛
از مهمتریس اتدامها میتوان بدیس موواهد اشواههکورد :اسو فاده از غفلوت هسوانههوا کوه بیشو ر دهریور
پوششدادن اخباه دهریرهای سیاسی و راه نظامی داخلی کشوههای عربی هش ند؛ فعالشودن دسو گاه
اطالعاتی و امنی ی هژیم صهیونیش ی ،یعنی «موساد» ده ف ای خوأل تودهض ضدجاسوسوی کشووههای
عربی و دهآخر ،اف ایش هوند شهرکسازی ده سرزمیسهای اشغالی.
با اس فاده از هو

تحلیل هاهبردی که بیانشد ،مشخص میشود که مطلوبتریس و مناس تریس

وضعیت برای آهمان فلشطیس ،هنشویی مقاومت با فرصت بیداهی اسالمی است که ایس امر بهکاهریری
نقاط توض موجود ت یه فلشطیس ده جهت بهرهبرداهی حداکثری از بیداهی اسالمی ،نیازمند است.
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باید به فرصت بیداهی اسالمی بهعنووان یوک هونود بلندمودض نگواهکورد و ازایوسهو نبایود دچواه
ش اب دری و سادهانگاهی شد ،زیرا هنانرونهکه آثاه انقالب اسالمی ایران پس از سوه دهوه تحوولهوا
ملنوس شدهاند ،آثاه و پیامدهای بیداهی اسالمی نی  ،خود ها سالها بعد نشانخواهدداد.
هاهبردهای اهائهشده مانند نهادینهکردن ایودئولوژی اصویل اسوالمی ده مقاوموت ،هاهبورد حرکوت
تشکیالتی با ههبری واحد و هوشنند و رش ر

وحدض و کمکردن سطح اخو الفهوا ،منکوس اسوت

بعید بهنظربرسند ،ولی ایس مشئله نباید مانع حرکت هرچند تدهیجی به سوی ایس هاهبردها شود ،زیورا
آنها ده برخی از شرایط ،ن یجهبخشی سریع ،ولی بهطوه معنوول ،تودهیجی و زموانبور داهنود کوه بوه
اس قامت و مقاومت هنراه با برنامههی ی صحیح نیازاست.
ده ایس نوش ه سعیشد با پرداخ س به موضوع بیداهی اسالمی و ت یه فلشطیس بهعنوان آهمانهوای
انقالب اسالمی ایران به تصنیمریرندران عرصه سیاست خاهجی ده جهان اسوالم بوهویوژه جنهووهی
اسالمی ایران ،ایس نک ه ها روش دکرد که باید با شناخت دهسوت از ظرفیوتهوا و توانواییهوا و نقواط
ضعف تحولهای اخیر ،هاه دس یابی به اهداف بیداهی اسالمی ها هنواهکرد.
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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.
Keywords: Palestinian Ideal, , Islamic Awakening, Strategic Analysis,Middle East,
Northern Africa.
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