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بيداری اسالمی دنيای عرب و 
تأثير آن بر امنيت اسرایيل

شهرام اسفنديار1
ميثم بلباسی2

چکيده
سال هاس��ت كه پيرامون بيداری اس��المی به عنوان پديده ای سياس��ی و اجتماعی و 
گرايشی معنوی در جهان اسالم در جهت بازگشت بيداری و هوشياری امت اسالمی و 
رسيدن به خودباوری و استقالل سياسی، اقتصادی و فرهنگی نظريه های متفاوتی مطرح 
می شود. اين پديده اولين بار همزمان با انقالب اسالمی ايران، به عنوان موج اول بيداری 
اسالمی اتفاق افتاد، اما موج اخير آن در دنيای عرب از تونس آغاز شده و به صورت دومينو 
به كشورهای ديگری سرايت كرده است. وقوع بيداری اسالمی و به تبع آن انقالب های 
پی در پی در كش��ورهای عرب، معادالت قدرت در خاورميانه را به ويژه به ضرر اسراييل 
متحول ساخته است. از مهم ترين اين تحوالت، تغيير جايگاه و وزن اسراييل در منطقه 
بوده است. فرض مقاله آن است كه بيداری اسالمی و شكل گيری نظام های مردم  ساالر 

1. دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه مازندران
2. دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه مازندران
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در جهان عرب، بنيان سياست خارجی مستقل تری را پی می افكند كه همراه با تقويت 
رويكردهای ضد اس��راييلی، مدافع آرمان فلسطينی هاست و در نتيجه، شاخص امنيت 
كه اولويت اول رژيم صهيونيس��تی است، با چالش های بيش��تری چون انزوای سياسی 
اسراييل، تقويت گفتمان مقاومت اسالمی و تضعيف گفتمان سازش و گسترش و تقويت 
مردم ساالری اسالمی متأثر از الگوی ايران در منطقه و حمايت مردمی و بالطبع دولتی 
بيشتر از مردم فلسطين و... مواجه می گردد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش  توصيفی 

� تحليلی بهره گرفته می شود.
کليد واژه ها : بيداری اسالمی، امنيت، آرمان فلسطين، اسراييل، خاورميانه.

مقدمه
وقوع برخی حوادث در فواصل زمانی مختلف در يك گس��تره جغرافيايی و اس��تمرار 
فرآيندهای آن و تأثير آن در معادالت مربوطه موجب می شود تا يك منطقه جغرافيايی 
به مركز ثقل موضوعات تبديل شود. اين در حالی اس��ت كه ممكن است اين رويدادها 
مقدمه وقايع ديگر ش��ود و چارچوب حوادث ديگر را تعيين كند. منطقه ژئواستراتژيك 
خاورميانه در طول تاريخ به عنوان مركز شكل گيری رويدادهای مختلف بوده و بر اساس 
اين سابقه اهميت زيادی در تعيين معادالت منطقه ای و جهانی دارد؛ لذا تأمين امنيت 
خاورميانه و رژيم های حاكم در آن از اهميت بااليی برخوردار اس��ت و در صورت ايجاد 

تحوالت سياسی و اجتماعی، كل منطقه تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
منطقه خاورميانه به زعم بس��ياري از كارشناس��ان، مهم ترين زيرسيس��تم جهان به 
شمار آمده و از آن به عنوان منطقه  هارتلند يا بخشي از آن نام مي برند. به عبارت ديگر، 
خاورميانه مركز دنياي قديم اس��ت؛ مركزي كه در دل آن منطق��ه مركزی يا هارتلند 
خليج فارس واقع شده است. از اين رو هر گونه آش��فتگي كه بر اثر عوامل بيروني در آن 
منطقه پديد آيد، پيامدهايي براي دو قاره اروپا و آفريقا خواهد داشت؛ يعني تحوالتي كه 
در اين منطقه ايجاد مي شود، مانند سنگي است كه در درياچه آبي مي افتد و امواج آن را 

در تمام سطح درياچه مشاهده مي كنيم.1 
در اين ميان، نسيم موج سوم بيداري اسالمي در كشورهای خاورميانه و شمال آفريقا 
زماني ش��روع به وزيدن گرفت كه در پانزدهم ژانويه 2011 )دي 1389( زين العابدين 
بن علي، به گونه اي باورنكردني، با ش��دت گرفتن اعتراضات مردمي پس از خودسوزي 

1. جواد منصوری، امريكا و خاورميانه، وزارت امورخارجه، تهران، 1385، ص75.
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محمد بوعزيزي، جوان دست فروش تونسي، در اعتراض به ممانعت مأموران حكومتي از 
ادامه فعاليت وي، از اين كشور گريخت و به عربستان سعودي پناهنده شد. پس از مدت 
كوتاهي، اين قيام ها به صورت دومينو به مصر، ليبي و كش��ورهاي عربي ديگر س��رايت 
كرد. شكل گيري اين انقالب ها و جنبش ها مؤيد اين نكته است كه قرن 21 نه تنها قرن 
انقالب ها، بلكه قرن انقالب هاي اس��المي اس��ت و تأييدي اس��ت بر موضوع خاورميانه 
اسالمي؛ خاورميانه  اسالمي كه نطفه  آن با انقالب اسالمي ايران منعقد شده بود و انقالب 
اس��المي با اتخاذ راهبرد صدور انقالب، آن هم در بعد تربيت��ي، زمينه هاي تحقق آن را 

فراهم كرده بود. 
همزمان با شكل گيري بيداري اسالمي، اين منطقه ژئواستراتژيك در معرض تحوالت 
عظيمي قرار گرفته اس��ت؛ به  گونه ای كه يقيناً متضمن نظمي نوي��ن در آينده منطقه 
خواهد بود. گستره  تغييراتي كه در نظام سياسي برخي كشورهاي عربي اتفاق افتاده يا 
در آستانه  وقوع است، به داخل مرزهاي اين كشورها محدود نشده و جايگاه و نفوذ ساير 
كشورهاي منطقه نيز از اين تغييرات متأثر خواهد بود. در حقيقت، وقوع بيداري اسالمي 
و به تبع آن انقالب هاي پي در  پي در كشورهاي منطقه، معادالت قدرت در خاورميانه را 
دستخوش تغييرات گسترده اي نموده است. اين مقاله درصدد است تا ضمن بررسي ابعاد 
مهم بيداري اسالمي، به اين سؤال پاسخ دهد كه شكل گيري موج اخير بيداري اسالمي 

چه تأثيري بر امنيت بين المللي اسراييل خواهد داشت؟ 

رژیم صهيونيستی و جریان بيداری اسامی
درباره  ارتباط بيداری اسالمی و امنيت اس��راييل بايد گفت كه احساس حقارت مردم 
منطقه خاورميانه توسط رژيم صهيونيستی به تقويت اسالم گرايی و بيداری اسالمی در 
منطقه منجر شد. اولين جرقه  اين جريان در جنگ بين اعراب و اسراييل در سال 1967 
زده شد. در اين جنگ حكومت كوچك اسراييل، مصر و سوريه و اردن را شكست داد و 
همچنين قدس شرقی و كرانه باختری را اشغال كرد. اين شكست تحقيرآميز زمينه ای 

برای بين المللی شدن و تولد اسالم سياسی بود.1 
اين جنگ باعث محدود كردن اسالم به مسجد شد و مطابق نظر االنصاری جراحت هايی 

1. Tibi, Bassam (1998) The Challenge of Fundamentalism Political Islamic and the New 
World Disorder, Berkeley, CA: University of California Press. 
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را ايجاد كرد ك��ه در ضمير ناخ��ودآگاه، عميق و باز 
باقی می ماند.1 در سطح بين المللی نيز وتوی امريكا 
در شورای امنيت همواره از تصويب هر قطعنامه ای 
جهت محكوم  كردن فعاليت های اسراييل در مقابل 
فلس��طينی ها و لبنانی ها جلوگيری كرده اس��ت؛ از 
جمله قطعنامه هايی كه برای عقب نشينی اسراييل 
از س��رزمين های اشغال شده در فلس��طين، سوريه، 
لبنان و يا محكوم كردن هجوم به لبنان و كش��تارها 
در صبرا و شتيال است. از سال 1972 امريكا 42 قطعنامه سازمان ملل را در مورد بحران 
فعاليت های اس��راييل با وجود حمايت های همه جانبه بين المللی وتو كرده است.2 اين 
حمايت امريكا از رژيم های قدرت طلب در منطقه، به رغم ترويج ارزش های دموكراتيك 
غربی، منبع خش��م و عصبانيت و بنيانی برای اسراييل ستيزی در منطقه شده است؛ به 
گونه ای كه والت و مرشايمر به يك دوگانگی بين »اسراييل پيروز«  و »عرب شرور« اشاره 
می كنند كه از پايه اخالقی برای حمايت امريكا از اسراييل حمايت می كند.3 از ديد اين دو 
نظريه پرداز، اين مسئوليت استراتژيك امريكا از اسراييل در منطقه نه تنها به نفع امريكا 
نبوده بلكه بی ثباتی را در منطقه به دليل اسراييل ستيزی افزايش داده است،4 كه نمونه  
معاصر آن را می توان در جنبش اخير بيداری اسالمی و مواضع دولت مصر، تونس، اردن، 

سوريه و ساير كشورهای عربی مشاهده نمود:

مصر 
براي رژيم صهيونيستي در موضوع جنگ و صلح، مصر مهم ترين كشور عربي بوده است؛ 
زيرا تا زماني كه مصر در صف مخالفان اين رژيم قرار داش��ت چهار جنگ در سال هاي 
1948، 1956، 1967 و 1973 رخ داد و در مقابل، پس از آنكه پيمان كمپ ديويد 1979 

1. Fattah, Khaled and Fierke, K.M. (2009) “Clash of Emotions: The Politics of Humiliation 
and Political Violence in the Middle East”, European Journal in International Relation, in: 
htp://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/15/1/67, p 77.
2. علی اكبر جعفری و ديان جانباز، »رويكردهای متعارض سايت خارجی امريكا در خاورميانه و پيامدهای آن؛ 

هاميلتونيسم يا ميليوريسم«، راهبرد )در دست چاپ(.
3. Mearsheimer, John J. and Walt, Stephen (2007), The Israel Lobby and U.S. Foreign 

Policy, New York: Farrar, Straus and Giroux, pp 78-110 
4. جعفری و جانباز، همان.

رهبر معظم انقالب اسالمی در 
کنفرانس حمایت از انتفاضه 
فلسطين فرمودند: رئيس جمهور 
امریکا مي گوید که امنيت 
اسرایيل خط قرمز اوست. بدانيد 
این خط قرمز اوباما و امثال او 
به دست ملت های به پاخاسته  

مسلمان شکسته خواهد شد
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امضاء شد، قرارداد »وادي عربه« ميان اردن و اسراييل 1994 و »غزه � اريحا« 1994 با 
فلسطيني ها به امضاء رسيد و از آن زمان موضوع عادي سازي روابط كشورهاي عربي و 
اسالمي با رژيم اسراييل جدي شد. به طور كلي روابط مصر و اسراييل را مي توان از سال 

1947 تا 2011 به سه دوره زماني تقسيم نمود: 
1. از زمان تأسيس رژيم اشغالگر تا كمپ ديويد

2. از كمپ ديويد تا بيداری اسالمی
3. از بيداری اسالمی به بعد

بر اين اساس در دوره اول زماني، عامل امنيت، مهم ترين عامل در ايجاد تخاصم و روابط 
طرفين بود. بعد از معاهده  صلح كمپ ديويد توس��ط طرفين كه ناشي از نگاه رهبران دو 
طرف بود، روابط رسمي دو كشور شروع شد. عامل س��اختار قدرت بين المللي در كنار 
فش��ارهاي امريكا نيز در امضاي معاهده از طرف مصر تأثير گذار بود. روابط بين مصر و 
اسراييل بعد از دهه 90 به سمت عادي شدن مناس��بات پيش رفت. در اين برهه درك 
دو طرف از ساختار قدرت و هم چنين درك جايگاه خود در نظام بين المللي باعث شد تا 
به سمت يك نوع موازنه تهديد حركت كنند. اين مسئله تا آغاز تحوالت مصر و بيداری 
اسالمی و سقوط مبارك ادامه داشت؛ از اين مرحله به بعد ضمن بيداري افكار عمومي و 
جامعه مدني در مصر و تحول در سياست داخلي، برداشت ذهني رهبران مصر در كنار 
يك اتحاد امنيتي استراتژيك با اس��راييل و امريكا موجب همكاري هاي بيشتر طرفين 

شد.1 
اما آنچه اهميت دارد تأثير وقوع بيداري اس��المي و سقوط مبارك بر اين روابط است. 
طي سه دهه اخير، حسني مبارك با اجراي سياست هاي امريكايي در مصر در حقيقت 
تأمين كننده منافع صهيونيس��ت ها بود. اين ام��ر در جنگ ه��اي 33روزه و 22روزه و 
هم چنين محاصره غزه كاماًل آشكار مي باشد. اما س��قوط مبارك در 22 بهمن 1389، 
ش��رايطي كاماًل جديد براي اس��راييلي ها ايجاد نمود. در اين راستا، اس��راييلي ها براي 
جلوگيري از س��قوط مبارك، تالش هاي زيادي ك��رده بودند و اقدام��ات ديپلماتيك 
متعددي در سطح اروپايي و به ويژه امريكايي انجام دادند. نتانياهو، نخست وزير اسراييل، 
در يك كنفرانس مشترك با خانم مركل، عنوان كرده بود كه از تبديل مصر به يك ايران 
اسالمي ديگر به شدت نگران است. پيش تر، روزنامه اسراييلي هاآرتص، ضمن انتقاد از 

1. حميد احمدی و آرش بيداهلل خانی، »روابط مصر و اسراييل، پيشينه، چالش ها و چشم انداز آينده«، فصلنامه 
روابط خارجی، 1391، ش4، ص62.



160
بيداري اسالمي
دوره سوم سال دهم شماره 36 تابستان 92

امريكا كه در روزهاي آخر از مبارك حمايت نكرد، تأكيد كرده بود كه اسراييل در روزهاي 
آخر حكومت مبارك براي حفظ ثبات در مصر انتقادات خود را از مبارك محدود كرده 

است.1 
دوازده انفجار در خط لوله گاز مصر � اسراييل، حمله به س��فارت اسراييل در قاهره و 
فرار سفير اين رژيم، اصرار اخوان المسلمين بر عدم شناسايي رژيم صهيونيستي، وقوع 
حادثه تيراندازي در ايالت كه به كشته  شدن هش��ت نظامي اسراييلي منجر شد، همه 

نشان دهنده  تفاوت شرايط جديد در روابط دو طرف مي باشد.2 
پس از پيروزي و انتخاب محمد مرسي در انتخابات رياست جمهوري مصر در يك فضاي 
بيم و اميد و اعالم او از اينكه به قراردادهاي پيش��ين از جمله كمپ ديويد پايبند خواهد 
بود، اگرچه از ميزان نگراني رژيم صهيونيستي كاسته شد ولي تئوري پردازان اسراييل 
بر اين باورند كه تضمين امنيت و برتري اين رژيم در گرو داش��تن روابط نزديك با مصر 
مي باشد؛ اگرچه مصر پس از مبارك، ديگر ذخيره استراتژيك اسراييل در منطقه نخواهد 
بود. بر اين اساس باور غالب اين است كه مصر پس از عبور از دوران گذار انقالبي و عادي 
 شدن مناسبات داخلي و خارجي، به روابط خود با رژيم صهيونيستی با تفاوت هاي جزئي 
نسبت به گذشته ادامه خواهد داد. در واقع در سطح دولت � دولت، كشور مصر و اسراييل 
به روابط خود ادامه خواهند داد اما در س��طح مردم � مردم، هم جامعه  مصر و هم رژيم 

صهيونيستی به اين رابطه  پرتنش بدبين خواهند بود. 

تونس 
پس از آنكه س��ازمان آزادی بخش فلس��طين )ساف( در س��ال 1982 از لبنان اخراج 
ش��د، ياس��ر عرفات، دفتر جديدی را در تونس راه اندازی كرد. اگرچه حبيب بورقيبه، 
رئيس جمهور وقت تونس، در برابر رژيم صهيونيس��تی موضعی ميانه داش��ت و اعتماد 
چندانی هم به ساف نداش��ت اما از اولين كش��ور های عربی بود كه به ساف اجازه داد تا 
در خاك اين كش��ور اقامت گزيند. دولت بورقيبه به س��اف اجازه داد تا در برج سدريه 
در نزديكی ش��هر تونس، دفاتر خود را راه  اندازی كند. تونس در اين برهه، مقر اتحاديه 
عرب بود و تغيير مكان اتحاديه عرب از قاهره ب��ه تونس به منظور مخالفت با مصر برای 
امضای قرارداد صلح كمپ ديويد و تنبيه اين كش��ور انجام شده بود. ساف از اين مكان، 

1. همان، ص55.
2. سلمان رضوی، مؤسسه تحقيقات و پژوهش های سياسی علمی ندا، 1391/1/21.

www.nedains.com
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حمالت خود را عليه رژيم صهيونيستی پی گرفت. در 25 سپتامبر 1985 سه شهروند 
رژيم صهيونيستی در قبرس كشته شدند. »نيروی 17« ساف1 مسئوليت اين عمليات 
را برعهده گرفت. دولت صهيونيستی تصميم گرفت تا حمالت تالفی جويانه ای را عليه 
دفاتر ساف در تونس به مرحله اجرا درآورد. هشت فروند هواپيمای اف15 تقريباً تمامی 
تشكيالت ساف از جمله دفتر اصلی س��اف و دفاتر اصلی »گروه 17« را بمباران كردند. 
نزديك به 60 عضو ساف كشته و بيش از 70 تن مجروح شدند. نزديك به يك دهه بعد 
و از اواس��ط دهه 1990، روابط تونس و رژيم صهيونيس��تی رو به بهب��ودی نهاد. دليل 
اصلی اين تحول، امضای قرارداد اسلو بود. ياس��ر عرفات در اوايل جوالی 1994 و پس 
از امضای قرارداد اسلو به غزه رفت و تش��كيالت خودگردان جديدی را در داخل اراضی 
فلسطينی ساماندهی كرد. در همين سال بود كه ارتباطات تونس و رژيم صهيونيستی 
از طريق سفارت بلژيك در تل آويو و تونس برقرار شد. حبيب بن يحيی، وزير وقت امور 
خارجه تونس و ايهود باراك، وزير وقت امور خارجه  رژيم صهيونيس��تی در سال 1995 
در بارسلون با يكديگر ديدار كردند تا درباره زمينه های توسعه روابط رسمی به مذاكره 
بپردازند. وارن كريس��توفر، وزير وقت امور خارجه اياالت متح��ده در 22 ژانويه 1996 
اعالم كرد كه رژيم صهيونيس��تی و تونس برای اولين بار، دفاتر تجاری خود را در خاك 
يكديگر راه اندازی كردند. اين روابط تا 5 آوريل همان س��ال ادامه داش��ت. بر طبق يك 
برنامه خاص، رژيم صهيونيستی دفتر حفاظت منافع خود را در تونس افتتاح كرد و شش 
هفته بعد، خامس جنيوی ديپلمات تونسی به تل آويو رفت تا دفتر حفاظت منابع تونس 

را رسماً افتتاح كند.2 
روابط تونس با رژيم صهيونيستی در اوان هزاره س��وم رو به وخامت و سردی گراييد. 
راديو دولت��ی تونس در 22 اكتب��ر 2000، همزمان با ش��روع انتفاض��ه دوم اعالم كرد 
كه بن عل��ی، رئيس جمهور تصميم گرفته اس��ت تمامی روابط ديپلم��ات خود با رژيم 
صهيونيس��تی را به دليل خشونت اين رژيم عليه فلس��طينی ها در اراضی تحت كنترل 
قطع كند. زين العابدين ب��ن علی در همين دوران ، بيانيه ای منتش��ر كرد و به ش��دت 
تجاوز به حريم مس��جداالقصی، تجاوزات مكرر رژيم صهيونيس��تی، استفاده از سالح 
عليه كودكان بی گناه و مردم بی دفاع و آزار نژادپرس��تانه شهروندان عرب فلسطينی را 

1. نيروي 17، واحد تكاور و عمليات ويژه جنبش فتح بود كه علي حسن سالمه )ابوحسن( آن را در اوايل 1970 
تشكيل داد. مأموريت نيروي 17، ترور مقامات سياسي رژيم صهيونيستي بود. 

2. حسن كالته، مؤسسه تحقيقات و پژوهش های سياسی علمی ندا، 1391/4/6.
www.nedains.com 
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تقبيح و محكوم كرد. تحوالت تونس و س��قوط 
بن  علی و روی كار آمدن راشد  الغنوشی نگرانی 
رژيم اسراييل نسبت به تحوالت كشور تونس را 
دامن زد. وقتی راشد الغنوشی اعالم كرد كه به 
دنبال تشكيل حزب اس��المی تونس و بر پايی 
نظام اس��المی تونس اس��ت، اين تصميم كه با 
واكنش و ترس ش��ديد مقاالت صهيونيس��تی 
مواجه شد. سيلوان شالوم، معاون نخست وزير 
كه خود زاده تونس اس��ت از رشد اسالم گرايی 
تونس ابراز نگرانی ك��رد و اظهار اميدواری كرد 
كه اعتدال و ميانه روی بر اين كشور حاكم شود. 
وی كه روابط رژيم صهيونيستی و تونس را مهم می دانست و از رصد تحوالت اين كشور و 
تالش بر حفظ روابط سخن می گفت، اميدوار بود كه مجامع بين المللی مانع از به قدرت 
رسيدن گروه های اسالم گرا در تونس ش��وند. راديو ارتش اسراييل در همان حال اعالم 
كرد كه اسراييل با توجه به هراسی كه از انتقال قدرت به اس��الم گرايان در تونس دارد 
با نگرانی تحوالت اين كش��ور را پيگيری می كند. البته ترس رژيم صهيونيستی دور از 
انتظار نبود. اسالم گرايان در اولين انتخابات پس از بن علی با كسب 42درصد آرا بر حزب 
سوسياليست )با 18درصد آرا(، حزب ليبرال )با 15درصد آرا( و مستقل ها )با 25درصد 
آرا( پيروز شدند و زمام قدرت را در دست گرفتند. راش��د الغنوشی رهبر حزب النهضه 
بالفاصله پس از انتخابات به صراحت اعالم كرد كه ما يك حكومت دينی بر پايه اجرای 
احكام و قوانين اسالمی تشكيل خواهيم داد.1 غنوشی در مصاحبه با خبرگزاری رويترز 

گفت: 
يك مس��لمان نمی تواند بقای رژيم اس��راييل را تحمل كند و آزادی 

فلسطين، موضوعی نيست كه قابل مذاكره باشد.2 
به دنبال انقالب تونس و حاكميت اس��الم بر نظام سياس��ی و اجتماعی آن بس��ياری 
از جريان های سياس��ی و مردم��ی، مخالفت قاطع خود را ب��ا هر گونه ارتب��اط با رژيم 
صهيونيستی اعالم كردند. بنابراين بندی در قانون اساسی اين كشور گنجانده شد مبنی 

1. حسن كالته، همان. 
2. سعداله زارعی، پايگاه خبری كيهان نيوز، 1390/10/27.

 www.KeyhanNews.ir

رهبر معظم انقالب: آنچه رژیم 
صهيونيستي را تهدید مي کند، 
موشک های ایران یا گروه های 
مقاومت نيست، تا در برابر آن سپر 
موشکی در اینجا و آنجا به پا کنند؛ 
تهدید حقيقی و بدون عالج، عزم 
راسخ مردان و زنان و جوانانی در 
کشورهای اسالمی است که دیگر 
نمي خواهند امریکا و اروپا و عوامل 
دست نشانده شان بر آنان حکومت و 

تحکم و آنان را تحقير کنند 
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بر آنكه هر گونه تالش برای عادی سازی روابط با رژيم صهيونيستی جرم است. البته اين 
بخش با اعتراض بخش هايی از جامعه و برخی مقامات تونسی مواجه شد. از جمله رفيق 

عبدالسالم، وزير امور خارجه با لحنی اعتراض آميز گفت: 
معلوم نيس��ت داس��تان اختصاص بندی در قانون اساسی جديد برای 
جرم دانستن عادی سازی روابط با اسراييل از كجا آمده است؛ زيرا قانون 

اساسی بيانگر اصولی عمومی درباره سياست های دولت است.
وی كه با اين موضع، مخالف است می گويد: 

دول��ت فعلی روابط��ی با اس��راييل ندارد و دلي��ل اصلی اي��ن امر نيز 
بی توجهی اسراييل به قوانين بين المللی و حقوق ملت فلسطين است.1 
راشد الغنوشی، رهبر حزب اسالم گرای النهضه در مراس��م روز زمين سال 1390 كه 
در منطقه ای در ش��مال غربی تونس حضور يافته بود از غير ممكن بودن عادی س��ازی 
روابط با رژيم صهيونيستی سخن گفت. وی در اين مراسم به گونه ای از جانب حاكمان 
اسالم گرای تونس اعالم كرد كه هرگز رژيم صهيونيستی را به رسميت نخواهد شناخت 
و عادی سازی روابط با اين رژيم، امری غير ممكن اس��ت. به اعتقاد رهبر حزب النهضه، 
مردم تونس با يهوديان مشكلی ندارند بلكه مشكل اصلی آن ها صهيونيسم است. الغنوشی 
با بيان اين نكته كه تنها راه آزادی سرزمين های اش��غالی فلسطين، پيروزی نظام های 
دموكراتيك در جهان عرب است از موضع رژيم سابق در برابر مسئله فلسطين به شدت 

انتقاد كرده و گفت: 
زين العابدين بن علی به قضيه فلس��طين خيانت كرد زيرا وی مزدور 

صهيونيست ها بود. 
غنوشی معتقد است صهيونيسم در منطقه هم بيگانه است و هم نامشروع از نظر رهبر 
النهضه، ما بايد چراغ مبارزه طوالنی مدت، مقاومت و ايثار را در هر نقطه ای از زمين روشن 
كنيم. ما نمی توانيم فلس��طين را باز پس بگيريم مگر اينكه جنگی عليه ظلم و ستم در 

تمامی اشكال آن و در سرتاسر جهان وجود داشته باشد.2 
در اين راستا، غنوشی معتقد است كه انقالب های عربی برای فلسطين ثمربخش بوده و 
تهديدی برای پايان دادن به عمر رژيم صهيونيستی هستند. او می گويد مسئله فلسطين 
در قلب امت جهان اسالم قرار دارد و تمامی سرزمين ما بين مكه و بيت  المقدس، متعلق به 

1. حسن كالته، همان.

2. حسن كالته، همان.
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قلب ملت اسالم است و هر گونه كنترل )خارجي( بر بخشی از اين قلب، مهری بر بيماری 
امت مي باشد. شيخ احمد ياسين مي گفت كه اسراييل پيش از سال 2027 از بين خواهد 
رفت. اين تاريخ دير است و اسراييل ممكن است زودتر از اين زمان نيز به پايان راه برسد.1

اردن 
كش��ور اردن به دليل صلح با رژيم اس��راييل، هم مرز بودن و حضور جمعيت بزرگي از 
فلسطينی ها در آن و هم چنين ثبات در مرزها، طي چند دهه گذشته از اهميت ويژه اي 
براي اين رژيم برخوردار است. ناآرامي ها و اعتراضات در اردن، در قالب بيداري  اسالمي 
ابع��اد مختلفي دارد كه يك��ي از آن ها نارضايت��ي مخالفان از صلح دولت اين كش��ور با 
اسراييل اس��ت. بعد از اوج گيري اعتراضات ضداسراييلي و حمله به سفارت اسراييل در 
مصر، گرايش ها و اعتراضات ضد اسراييلي در اردن افزايش يافت و اين شرايط بر نگراني 
رژيم اسراييل افزود؛ به گونه اي كه اين رژيم، سفير و كارمندان سفارتخانه  خود در اردن 
را خارج كرد.2 در واكاوي س��ردي روابط اردن و اس��راييل در چارچوب تحوالت اخير، 
عوامل متعددي را مي توان يافت كه مهم ترين آن مربوط مي شود به جنگ 22روزه غزه و 
حمالت بعدي اسراييل به نوار غزه از جمله جنگ 8 روزه؛ هم چنين يورش هاي پي در پي 
رژيم صهيونيستي به مسجد االقصي و س��اير اماكن مقدس، بي نتيجه ماندن مذاكرات 
سازش ميان رژيم صهيونيستي و تشكيالت خودگردان، عدم پذيرش برپايي دو دولت 
مستقل اسراييلي و فلسطيني از سوي صهيونيس��ت ها، ادامه شهرك سازي ها در كرانه 
باختري رود اردن، افزايش روند يهودي سازي قدس و عدم احترام رژيم صهيونيستي به 
حق اردن در توليت اماكن اسالمي و مسيحي فلسطين بر اساس پيمان سازش ميان دو 
طرف )موسوم به وادي عربه كه در سال 1994 ميالدي به امضاء رسيد( از ديگر عوامل 
سردي روابط ميان دو طرف است. شهروندان اردني به خوبي مي دانند كه رژيم اشغالگر 
قدس، مي كوشد تا اردن را س��پر بال و خط مقدم دفاع در برابر س��اير ملت هاي عرب و 
مس��لمان قرار دهد و از همين رو اجازه نمي دهند كه حكومت اين كش��ور بيش از اين 
روابط نزديك خود را با اين رژيم ادامه دهد؛ چراكه رژيم صهيونيستي، اردن را يك مانع 

1. پايگاه اطالع رسانی فارس نيوز، 90/9/18.
 www.farsnews.com

2. سلمان رضوی، مؤسسه تحقيقات و پژوهش های سياسی علمی ندا، 1391/1/21.
www.nedains.com
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امنيتي در برابر هجمه مسلمانان و اعراب قرار داده است.1 اين در حالي است كه مواضع 
گروه هايي مانند اخوان المسلمين اردن كه جايگاه آن ها در اين كشور در حال بهبود است 
نيز نشان دهنده بروز چالش هاي مهمي براي اسراييل در اردن مي باشد. همام سعيد ناظر 
عام جمعيت اخوان المسلمين اردن در سوم سپتامبر 2011 طي سخناني تصريح كرد 

هم اكنون داليل زيادي براي لغو پيمان صلح اردن � اسراييل وجود دارد.2 

سوریه 
در حال حاضر نقاط اصطكاك روابط سوريه با اسراييل موضوعاتي چون گروه هاي مبارز 
فلسطيني در دمش��ق، بلندي هاي جوالن و ارتباط س��وريه با ايران مي باشد. اين نقاط 
اصطكاك سبب مي شود تا ميزان تأثيرپذيري اسراييل از تحوالت سوريه قابل مالحظه 
باشد. در مجموع دو ديدگاه در اسراييل و بين مقامات اين رژيم درباره تحوالت سوريه 
وجود دارد كه از شكاف بين ديدگاه هاي اسراييلي در اين حوزه حكايت مي كند. برخي در 
اسراييل بر اين باورند كه تغيير در سوريه با تضعيف دشمنان مهم اين رژيم مانند حماس 
و حزب اهلل همراه خواهد بودكه اين مس��ئله در جهت منافع امنيتي اين رژيم است. اما 
در مقابل، گروهي ديگر معتقدند تغيير رژيم بشار اسد و بي ثباتي در اين كشور با تقويت 
بي نظمي و به قدرت رسيدن اسالم گرايان افراطي همراه خواهد بود و باعث شكل گيري 
تهديدهاي جدي تري براي اسراييل مي ش��ود. با اين حال يك نتيجه گيري و باور كلي 
نيز در اسراييل وجود دارد كه به دليل مشغول بودن سوريه به امور و چالش هاي داخلي 
خود براي ماه ها و حتي سال هاي آينده، ثبات اسراييل كماكان تداوم خواهد داشت. به 
عالوه اينكه، درباره تحوالت سوريه و تأثيرگذاري آن بر منافع امنيتي اسراييل در مؤسسه 

مطالعات امنيت ملي اسراييل،3 چهار سناريو پيش بيني شده است:
سناريوي نخست، باقي  ماندن بشار اسد در قدرت است و در صورتي كه اسد در قدرت 
باقي بماند بيشترين تالش خود را به تقويت رژيم در داخل و پر رنگ كردن مشروعيتش 
در س��طح جهاني معطوف خواهد كرد؛ بنابراين از رويارويي با اس��راييل پرهيز خواهد 
كرد. سناريوي دوم، س��قوط حكومت اس��د و بي ثباتي داخلي در بلندمدت است و اين 
بي ثباتي با تضعيف سوريه، مي تواند باعث تقويت نفوذ ايران و اقدام عليه اسراييل از سوي 

1. پايگاه اطالع رسانی فارس نيوز، 1391/7/5.
 www.farsnews.com 

2. سلمان رضوی، همان.
3.The Israel National Security Studies (INSS)
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گروه هاي مختلف ش��ود كه به رغم كاه��ش تهديدهاي 
نظامي عليه اسراييل به افزايش بي ثباتي مرزي آن منجر 
مي شود. سناريوي س��وم، ظهور رژيم س��ني با رويكرد 
نظامي ضداسراييلي قوي تر است كه باعث كاهش نفوذ 
ايران مي ش��ود اما مي تواند به رويكرد تهاجمي تر سوريه 
عليه اسراييل و حتي تالش براي بازگرداندن بلندي هاي 
جوالن منجر ش��ود. س��ناريوي چهارم، ثبات در س��وريه تحت رژيم��ي دموكراتيك با 
جهت گيري غربي اس��ت كه ممكن اس��ت لزوماً باعث ايجاد پيمان صلح بين دو طرف 
نشود، اما فشار بر اسراييل براي انعقاد قرارداد صلح و بازگرداندن جوالن را افزايش دهد. 
در مجموع نتيجه گيري اين مؤسسه اسراييلي اين است كه سناريوها و وضعيت احتمالي 

در سوريه باعث بدتر شدن اوضاع اسراييل نمي شود.1

دیگر کشورهاي عربي 
در مورد ساير كشور های عربی می توان گفت كه چون ساختار سياسي آن ها، ساز وكاري 
دموكراتيك نداش��ته و عمدتاً حاكماني ديكتاتور يا س��لطنت هاي موروثي بر س��ر كار 
می باشند، رابطه اي نزديك با امريكا دارند. رابطه  نزديك هر كشوري با امريكا عمدتاً به 
معناي نبود خصومت ميان آن دولت و رژيم صهيونيستي است. به بيان ديگر، نظام هاي 
ديكتاتور عربي عمدتاً رابطه اي نزديك با اس��راييل دارند و از آنجايي كه با س��قوط اين 
نظام ها، نظام هايي مردمي قدرت را به دست مي گيرند، مخالفت با اسراييل به مطالبه اي 
عمومي در ميان ملل مسلمان تبديل می ش��ود. در نتيجه، نظام هاي جديد مردمي در 
كش��ورهاي عربي، عمدتاً در جهت خالف اميال و منافع رژيم اسراييل حركت مي كند. 
در مجموع مي توان گفت كه به طور كلي جريان بيداري اسالمي در راستاي حمايت از 
فلسطيني ها و روند رو به افزايش مخالفت با اس��راييل حركت مي كند كه اين امر براي 
اس��راييلي ها ناخوش��ايند بوده و طبيعتاً آنان براي كاهش آثار منفي اي��ن امر بر روابط 

خارجي خود، اقداماتي را انجام مي دهند.

مهندسي اسرایيلي ل امریکایي بيداري اسامي در قالب مدیریت بهار عربي 
تحوالت سياسي اخير در كش��ورهاي عربي در قالب بيداري اسالمي، پس از رقم زدن 

1. سلمان رضوی، همان.

یکی از مهم ترین نشانه های 
انزوای سياسی اسرایيل، 
جدید  نظم  شکل گيری 
اسالمی و احاطه اسرایيل 
در این نظم جدید، پس از 
جریان بيداری اسالمی است
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وضعيتي نامطلوب براي منافع امريكا و صهيونيس��ت ها، با برنامه »مهندسي و مديريت 
بهار عربي« روبه رو شده اس��ت. در اين راس��تا، جهان عرب از منظر استراتژي امنيتي 

صهيونيسم، به چهار گروه قابل تقسيم می باشد: 
1. گروه موسوم به »هالل خصيب« كه سوريه يا عراق به تناوب رهبري آن را عهده دار 

مي شوند. 
2. گروه »حوزه نيل« كه مصر، مهم ترين كشور آن است. 

3. گروه »شبه جزيره عربي« كه عربستان، مهم ترين كشور آن است.
4. گروه »مغرب عربي« كه مغرب و الجزاير، مهم ترين در اين كشورها هستند.

از اين رو، اس��راييل با توجه به اولويت ه��اي امنيتي اش با هر ي��ك از گروه هاي فوق، 
برنامه اي را در دست اجرا دارد. مهم ترين محورهاي عملكرد اسراييل عبارت اند از: 

همکاري با گروه اول
در اين زمينه، مالحظات سه گانه زير قابل توجه است: 

1. استراتژي اسراييل در گذشته مبتني بر اشغال اردن و تجزيه آن بود تا از اين طريق 
بتواند ضمن بس��ط حوزه خود، محلي را براي كوچاندن اعراب فلسطيني بيابد و از اين 
طريق، فلسطين را از اعراب خالي س��ازد؛ اما فعاًل از اشغال اردن به خاطر مشكالتي كه 
دارد چشم پوشيده و سياست همكاري را به ويژه در حوزه اقتصادي پيشه خود ساخته تا 
از اين طريق از تبديل اردن به يك كشور مخالف جدي اسراييل ممانعت به عمل آورد. 

2. اس��تراتژي امنيتی گذش��ته اس��راييل مايل به تجزيه لبنان به پنج قس��مت بود. 
قسمت هاي پنجگانه دروزي، ماروني، شيعي، س��ني واقع در طرابلس و دولت سني اي 
در بيروت. اين تقس��يم بندي، به از بين رفتن واحد سياس��ي مس��تقلي به نام لبنان كه 
مي توانس��ت در مقابل اسراييل ايس��تادگي كند، منجر مي ش��د و بدين ترتيب، خيال 
صهيونيست ها را از سوي يكي از بزرگترين كانون هاي ضدامنيتي شان آسوده مي ساخت. 
اما متعاقباً اين برنامه مورد ترديد جدي قرار مي گيرد و تقسيم بندي فوق، بي ارزش و غير 
ممكن مي شود. اس��راييل به دنبال رهايي خود از گرداب مهلكي به نام لبنان است تا در 

آينده بتواند با آن به معارضه برخيزد. 
3. مطابق استراتژي امنيتي اسراييل، تقسيم شدن هر يك از دو كشور سوريه و عراق 
نيز مي توانست تأمين كننده  منافع اسراييل باشد. در عراق مي توان به مقوله قوميت ها 
دامن زد و در سوريه به گرايش هاي ديني؛ اما فعاًل و در فضاي نظم جهاني جديد، اسراييل 
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دريافته كه اجراي چنين طرحي، نه ممكن است و نه مفيد است. امروزه اسراييل بيشتر 
به دنبال بهره وري از گرايش ها و منازعاتي است كه كم و بيش در اين كشورها وجود دارد. 

مانند منازعات قومي در لبنان و مصر يا گرايش هاي جدايي طلبانه در عراق و سودان.1

برخورد دوگانه با گروه دوم
اس��راييل ضمن تأكيد بر جايگاه عال��ي و مقتدرانه مصر در جهان ع��رب، به منازعات 
داخلي بين مسلمانان و قبطي ها دامن زده تا از اين طريق دولت مركزي تضعيف گردد. 
شكل گيري چندين دولت محلي ضعيف در مصر و فقدان يك دولت مركزي قوي، آرمان 
جنبش صهيونيستي به ش��مار مي رود كه در نهايت ضريب امنيتي اسراييل را افزايش 
مي دهد. در خصوص ساير كشورهاي اين گروه، تجزيه آن ها يا حداقل ضعيف شدن آن ها 
در معادالت منطقه اي مي تواند به نفع اسراييل تمام شود؛ چراكه از اين طريق اسراييل 

مي تواند به منابع طبيعي نيل دست يافته، اهرم فشاري بر مصر بيابد. 

همکاري با واسطه با گروه سوم
در ارتباط با شبه جزيره و به ويژه عربستان، اسراييل بيشتر به اياالت متحده امريكا چشم 
دوخته؛ چراكه روابط اين گروه با امريكا تنگاتنگ اس��ت. بنابراين، نزديكي با اسراييل، 
به ويژه در حوزه روابط اقتصادي و عقد قراردادهاي مختلفي كه امنيت اسراييل را تضمين 
كند، با توجه به نفوذ امريكا در اين گروه و حمايتش از اس��راييل، بهترين طرح به شمار 

مي آيد.

تحميل انزوا گزیني در خصوص گروه چهارم
اسراييل براي نيل به اهداف امنيتي خود، به جدا كردن كشورهاي مغرب عربي از ديگر 
كشورهاي جهان عرب تمايل دارد. كش��ورهاي اين حوزه با گراييدن به اتحاديه اروپا و 
بسط اقتصاديشان با اين اتحاديه، منش و سياست مستقلي را مي يابند كه علي القاعده 
آن ها را از همسويي با جهان عرب در كليه موضوعات و از آن جمله، مسئله اسراييل باز 
مي دارد. نتيجه آن كه، اسراييل در پي نفي وجودي مستقل، به نام »فلسطين« بر روي 
نقشه جغرافيايي است و براي اين منظور، روش هاي مختلفي از مذاكره، مبارزه، كشتار 

1. عبدالوهاب المسيری، آريه نائور و الی پوده، »بحث امنيتی اسراييل؛ مبانی نظری و مالحظات عملی«، اصغر 
افتخاری، نشريه علوم سياسی، 1379، ش5، ص142�141.
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و... را پيشه مي نمايد. در اين راستا، سعي اسراييل بر آن است تا مسئله فلسطين از شكل 
فراگيرش كه به تمام كشورهاي عربي � اسالمي مربوط اس��ت خارج شود و تا حد يك 
مس��ئله داخلي يا پديده اي قطعي كه چاره اي جز پذيرش آن وجود ن��دارد، تنزل يابد. 
سياس��تي كه منجر به اتخاذ موضع گيري هاي متفاوتي از سوي كشورهاي عربي شده 
و ش��اهد نزديكي پاره اي از آن ها به اسراييل و تحكيم روابطش��ان � در عين تجاوزگري 

اسراييل به فلسطين و دشمني اش با جهان اسالم � مي باشيم.1

تأثير بيداری اسامی بر امنيت اسرایيل 
هر چه از روند بيداری اس��المی در خاورميانه و ش��مال آفريقا می گذرد، نگرانی های 
رژيم صهيونيستی نسبت به موجوديت خود در منطقه و آسيب های وارده به حصارهای 
امنيتی و استراتژيك خود بيشتر می شود. اين نگرانی و هراس از آينده، در رفتار و گفتار 
صهيونيست ها مشهود است. اما از زاويه اي ديگر مي توان تأثير انقالب های عربی و بيداري 
اسالمي بر امنيت اسراييل را در چارچوب گزاره ها و سرفصل هاي زير مورد بررسي قرار 

داد:

چالش های استراتژیک اسرایيل
ترس از افكار عمومی ضدصهيونيس��تی در كش��ورهايی كه انق��الب رخ داد: نخبگان 
اسراييلی در خصوص عامل اول به نمونه مصر اش��اره می كنند كه دموكراسی ناتمام در 
اين كشور و به قدرت رس��يدن اخوانی ها در آن به جای برقراری آرامش و ثبات در اين 
كشور موجب بروز هرج و مرج و ناآرامی در آن شده است. همچنين آن ها تأكيد می كنند 
انقالب های عربی موجب ش��دند تا مردم وارد عرصه سياسی و تصميم گيری ها شوند و 
اين می تواند برای اسراييل بسيار گران تمام ش��ود، چون بی ترديد افكار عمومی عربی 
نظام های جديد را به خاطر رابطه با اسراييل سرزنش خواهند كرد. اين در حالی است كه 
اين نخبگان بر احتمال دستيابی نظام های جديد عربی بر سالح ها و تجهيزات تسليحاتی 
جديد اش��اره می كنند كه تا پيش از آن امكان دس��تيابی بر آن ها وجود نداش��ت و اين 

موضوعی بسيار نگران كننده برای تل آويو است.
تحوالت ژئوسياسی در خاورميانه؛ ترس از سقوط احتمالی خاندان سعودی: اما دومين 

1. عبدالوهاب المسيري، آريه نائور و الی  پوده، »بحث امنيتی اسراييل؛ مبانی نظری و مالحظات علمی«، ترجمه 
اصغر افتخاری، نشريه علوم سياسی، 1379، ش5، ص142�141.
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عاملی ك��ه نخبگان اس��راييلی ب��ر آن تأكيد 
دارند، تحوالت ژئوسياسی است كه در تغيير 
موازنه قوا به زيان اسراييل نمود پيدا می كند. 
افزون بر اينكه اين تغيير موازن��ه قوا به زيان 
نفوذ و اقتدار امريكا در منطقه نيز خواهد بود 
و در اين ميان اگر امريكا حمايت های خود از 
اسراييل را افزايش ندهد و قدرت بازدارندگی 
آن را تقويت نكن��د، بازتاب ه��ای منفی اين 
اوضاع بر امنيت اسراييل بسيار بيشتر خواهد 
بود. آن ها در اين ميان به افزايش اقتدار و نفوذ 
دو بازيگر منطقه ای يعنی اي��ران و تركيه در 
منطقه و در كشورهای عربی اشاره می كنند و تأكيدی ويژه بر برنامه هسته ای ايران دارند 
كه در رأس همه مناقشه های امنيتی محافل صهيونيستی قرار دارد. اين نخبگان اگرچه 
سقوط نظام سوريه را موجب تضعيف موقعيت ايران و حزب اهلل می دانند، اما از بی ثباتی 
در سوريه و امكان سرايت آن به كشورهای همجوار ابراز نگرانی می كنند كه در رأس اين 
كشورها اردن و عربستان قرار دارد. به ويژه رژيم سعودی كه سقوط آن تا حدود زيادی 

محور دشمن مقاومت و از جمله ايران را تضعيف خواهد كرد.1 

گسترش و تقویت مردم ساالري اسامي در منطقه
بي شك يكي از اهداف مهم خيزش هاي اخير در خاورميانه، اصالح ساختار سياسي به 
منظور افزايش مشاركت مدني و آزادي هاي سياسي و اجتماعي در كشور است؛2 اين در 
حالي است كه با توجه به ماهيت ديني اين خيزش ها، در تمام منطقه از مصر تا بحرين، 
گروه هاي اسالمي اصلي ترين سازمان دهندگان تحوالت بوده اند و پس از اين هم در هر 
گونه ساختار سياسي كه در اين كشورها شكل بگيرد، نيروهاي اسالم گرا، جايگاهي ويژه 
خواهند داش��ت. به عنوان نمونه مي توان به پيروزي های اخوان المسلمين در انتخابات 

1. انقالب های عربی؛ نگرانی های امنيتی و استراتژيك اسراييل، 1391/12/16، دبيرخانه دائمی مجمع جهانی 
بيداری اسالمی.

 http://islamic-awakening.ir
2. س��يد جالل دهقانی  فيروزآبادی و مهدی فرازی، »بيداری اس��المی و امنيت جمهوری اسالمی«، فصلنامه 

مطالعات انقالب اسالمی، 1391، ش28، ص165.

عواملي نظير سقوط حکومت هاي 
همسو با دولت اسرایيل در برخي 
کشورهاي عربي منطقه خاورميانه، 
کاهش سطح همکاري هاي کشورهاي 
گفتمان  تقویت  و  منطقه  عربي 
اسرایيل ستيزي، بحران اقتصادي 
جهاني و ناتواني اسرایيل در افزایش 
چشم گير بودجه هاي نظامي خود و... 
همگي در منزوي شدن اسرایيل در 
منطقه و در ادامه کاهش امنيت سياسي 

و نظامي آن مؤثر بوده است
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مجلس مصر و هم چنين انتخاب محمد مرسی به عنوان رئيس جمهور اين كشور و حزب 
اس��الم گراي النهضه تونس در انتخابات مجلس مؤسسان اين كش��ور اشاره داشت. در 
همين راستا، عبدالرحيم كيب نخست وزير جديد ليبي در يكي از اظهارات خود گفته بود 
كشورش دولت اسالمي خواهد بود و اسالم منبع قانونگذاري در آن مي باشد. هم چنين 
راشد الغنوشي رئيس حزب النهضه تونس نيز گفته است كه تونس مي خواهد نمونه اي 
از كشور اسالمي را بس��ازد كه از اسالم صفت تروريس��م، تعصب، تندروي و دشمني با 

دموكراسي را كه غرب بر مسلمانان برچسب مي زند، بزدايد.1 
رهبر معظم انقالب اسالمی در كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين فرمودند: 

رئيس جمهور امريكا مي گويد كه امنيت اس��راييل خط قرمز اوس��ت. 
بدانيد اي��ن خط قرمز اوباما و امثال او به دس��ت ملت های به پاخاس��ته  
مسلمان شكسته خواهد شد. آنچه رژيم صهيونيست را تهديد مي كند، 
موشك های ايران يا گروه های مقاومت نيست، تا در برابر آن سپر موشكی 
در اينجا و آنجا به پا كنند؛ تهديد حقيقی و بدون عالج، عزم راسخ مردان 
و زنان و جوانانی در كشورهای اسالمی است كه ديگر نمي خواهند امريكا 
و اروپا و عوامل دست نشانده شان بر آنان حكومت و تحكم و آنان را تحقير 

كنند.2 
بي شك حضور ساختارهاي مردم ساالر و مبتني بر ش��ريعت اسالمي نه تنها مي تواند 
از امنيت رژيم صهيونيس��تي در منطقه و جه��ان بكاهد، بلكه می توان��د زمينه را براي 
همكاري هاي گسترده ميان ايران و دولت هاي انتخابي در كشورهاي عربي، فراهم آورد 

كه اين امر خود بر امنيت اسراييل تأثيرگذار خواهد بود.

تقویت گفتمان مقاومت اسامي و تضعيف گفتمان سازش 
امروز رژيم صهيونيستی مهم ترين ش��ريك خود را در زمينه مسائل امنيتی از دست 
داده است و ديگر ديواری ميان مصر و فلسطين اشغالی به  عنوان حافظ امنيت اسراييل 
وجود ندارد. امروز بحث باز ش��دن گذرگاه رفح به صورت كامل و به منظور عبور نه تنها 
افراد، بلكه انتقال محموله ها و... به صورت جدی مطرح است. امروز مردم مصر خواستار 
تجديدنظر اساسی در توافق نامه كمپ ديويد می باشند. مصر امروز برخالف مصر مبارك 

1. فاطمه مرسلی، پايگاه خبری كيهان نيوز، 1390/12/14.
 www.KeyhanNews.ir

2. بيانات مقام معظم رهبری، كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين، 1390/7/9.
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نه تنها همكاری امنيتی با رژيم اشغالگر ندارد بلكه به هنگام تعرض اسراييلی ها به غزه، 
وزير خارجه مصر برای اسراييلی ها خط و نشان می كشد و به اين رژيم هشدار می دهد. 
دومين آسيب مهم وارده به رژيم صهيونيستی آسيب اقتصادی از رهگذر متوقف ساختن 
انتقال گاز از مصر به فلس��طين اشغالی می باشد. اس��راييلی ها به رغم آنكه منابع انرژی 
مصر را به كمتري��ن بها به يغما می بردن��د، اما همواره در كن��ار امريكايی ها كمك های 
مالی مستقيم و غير مستقيم )نظامی( خود را كه حدود سه ميليارد دالر در سال برآورد 
می شود را به رخ می كشيدند و ملت و دولت مصر را به خاطر پرداخت اين كمك ها تحقير 
می كردند؛ تا حدی كه گاهی حتی شخص مبارك به صدا درآمده و تحت فشارهای شديد 
افكار عمومی مصر به موضع گيری عليه امريكا و رژيم صهيونيستی می پرداخت. سومين 
آسيب مهم وارده به رژيم صهيونيستی، مواجه شدن با چالش امنيتی در كرانه باختری 
از رهگذر آش��تی فتح و حماس با مديريت مصر انقالبی می باشد؛ به طوری  كه اين رژيم 
صهيونيستی نتوانست خود را كنترل نموده و س��كوت اختيار كند و موضع گيری آ ن ها 
عليه اين توافق، گوياترين دليل و شاهد بر ناخرس��ندی آنان از اين توافق است. در اين 
راستا كار به جايی رسيد كه حتی نتانياهو از محمود عباس، رئيس تشكيالت خودگردان 
فلسطين خواس��ت توافق با حماس را رها نموده و به صلح با اسراييل روی آورد. آشتی 
فتح و حماس بدون ترديد، نتيجه غيرمس��تقيم بيداری اسالمی است. بيداری اسالمی 
در مصر، تونس و ساير كشورهای منطقه تأثيرات مستقيم خود را بر تضعيف بنيان رژيم 

صهيونيستی بر جای نهاده است.1 
در جهان عرب و به ويژه در افكار عمومي اين كشورها، مس��ئله  فلسطين و اسراييل از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. ايران در كنار سوريه و حزب اهلل لبنان، همواره قائالن به 
گفتمان مقاومت اسالمي در مقابل اسراييل محسوب شده اند كه از نيروهاي معتقد به اين 
گفتمان در نوار غزه از جمله حماس، حمايت مادي و معنوي مي كنند. با آغاز خيزش هاي 
اسالمي در منطقه خاورميانه، نوعي همسويي رفتاري از دولت هاي منطقه را در حمايت 
از گفتمان مقاومت اسالمي و افزايش فاصله از گفتمان سازش شاهد بوديم. از يك سو در 
بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مورد بيداري اسالمي، همچون گذشته، بر حمايت 
ملت از گفتمان مقاومت تأكيد ويژه اي ش��د و دولت تركيه نيز از شكستن محاصره  نوار 
غزه و بازگشايي نوار مرزي رفح توسط شوراي انتقالي مصر، حمايت كرد. از سوي ديگر، 

1. آسيب های وارده به حصار استراتژيك اس��راييل، دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای، 
.1390/2/19

www.Khamenei.ir 
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موضع رهبر تشكيالت خودگردان فلسطين و كشورهايي چون عربستان و قطر نيز، كه 
خود در جريان سازش قرار داشتند، با توجه به شرايط منطقه چندان نفوذ قابل اعتنايی 
ندارد.1 بي ترديد نحوه برخورد ملت هاي حاضر در خيزش بيداري اسالمي مانند رويكرد 
مصر در لغو محدوديت ها و تبادالت با نوار غزه پس از س��قوط رژيم مبارك، نيز مؤيدي 
بر تقويت گفتمان مقاومت و تضعيف گفتمان س��ازش با اسراييل است كه اين امر خود 

رابطه اي مستقيم با امنيت اسراييل خواهد داشت و بر آن تأثيرگذار خواهد بود. 

انزواي سياسي اسرایيل
يكی از مهم ترين نشانه های انزوای سياسی اسراييل، شكل گيری نظم جديد اسالمی 
و احاطه اسراييل در اين نظم جديد، پس از جريان بيداری اسالمی است. در اين راستا 
كوخافی، رئيس س��ازمان اطالعات نظامی اس��راييل اعالم كرد بر اس��اس برآوردهای 
ساليانه، اسراييل از اين پس در منطقه ای زندگی خواهد كرد كه حكومت های اسالمی 
جديد او را از هر طرف احاطه كرده اند. كوخافی با اعالم اين مطلب به گزارشی اشاره كرد 
كه رؤسای سرويس های امنيتی اين رژيم پيرامون آينده منطقه تهيه كرده اند و در آن 
اعالم شده است كه تغييرات جاری در خاورميانه، منطقه را به سوی تنش های فراگيری 
در نتيجه سيطره اسالم خواهان بر كرسی های حكومتی در بسياری از كشورهای محيط 
اسراييل سوق می دهد. كوخافی مدعی شد در سال آينده خاورميانه به منطقه بی ثباتی 
در نتيجه »نظم اسالمی« تبديل خواهد ش��د و شايد وضع از همينی كه هست بدتر نيز 
بشود. اشاره او به نظم اسالمی، همان بيداری اسالمی بود. درد اسراييل امروز فقط ايران 
نيست، هر چند طی اين سال ها دائماً كوشيد تا تنها دژ اسالمی جهان را به تسليم وادارد 
و نتوانس��ت. درد امروز اسراييل ليست بلندبااليی از نام كش��ورها در منطقه است كه يا 
تسليم اسالم خواهان شده اند يا در شرف تس��ليم اراده آنان هستند، درد امروز اسراييل 
بازگشت دوباره حكومت ها به دامان اسالم، فتح دوباره منطقه به دست مسلمانان انقالبی، 

محاصره اش توسط منظومه ای از كشورهای اسالمی است.2 
عواملي نظير س��قوط حكومت هاي همس��و با دولت اس��راييل در برخي كش��ورهاي 
عربي منطقه خاورميانه، اصالح س��اختارهاي سياس��ي در برخي كش��ورهاي همسو با 
اس��راييل در منطقه، كاهش س��طح همكاري هاي كش��ورهاي عربي منطقه و تقويت 

1. سيدجالل دهقاني فيروزآبادی و مهدی فرازي، همان، ص171-172.
2. اسراييل در محاصره نظم نوين اسالمی، دبيرخانه دائمی مجمع جهانی بيداری اسالمی، 1391/6/16.

 http://islamic-awakening.ir



174
بيداري اسالمي
دوره سوم سال دهم شماره 36 تابستان 92

گفتمان اسراييل ستيزي، افزايش تنفر از امريكا در افكار عمومي منطقه و كاهش نفوذ و 
تأثيرگذاري اين كشور بر دولت هاي جديد در منطقه، بحران اقتصادي جهاني و ناتواني 
اسراييل در افزايش چشم گير بودجه هاي نظامي خود، همگي در منزوي شدن اسراييل 
در منطقه و در ادامه كاهش امنيت سياسي و نظامي آن مؤثر بوده است.1 مجموعه  عوامل 
سبب شده است كه اين باور به وجود بيايد كه اسراييل پس از پيمان كمپ ديويد، هرگز 
تا اين اندازه در فشارهاي گوناگون امنيتي و انزواي سياسي در منطقه قرار نداشته است.
رژيم اسراييل با توجه به سلسله تغييرات داخلی و تحوالت گسترده در سطح منطقه 
خاورميانه، سياس��ت ها و راهبردهای امنيتی و سياس��ی خود را به گونه ای ديگر طرح 
می كند. عقب نشينی از س��رزمين های اش��غالی كرانه غربی و تعريف مرز، تالش برای 
پذيرش و جذب در محيط پيرامونی، حفظ برتری نظامی، اقتصادی و فناوری در سطح 
منطقه و استمرار جلب حمايت امريكا و اروپا، از مهمترين راهبردهای امنيتی اسراييل 
در طی سال های آتی خواهد بود. اين سياس��ت های راهبردی از حمايت افكار عمومی 
داخل اسراييل نيز برخوردار است. رژيم صهيونيستی با توجه به واقعيت های اجتماعی 
و بر هم خوردن توازن قوا و توازن جمعيتی بين اعراب و يهوديان طی چند دهه گذشته، 
و با هراس از به اقليت افتادن جمعيت يهوديان، حفظ اس��راييل را به عنوان »كشوری 

يهودی و دموكراتيك«، در اولويت قرار داده است.2 

1. سيدجالل دهقاني فيروزآبادی و مهدی فرازي، همان، ص173.
2. محمود دهقانی، »اسراييل از نگاه ديگر«، مركز تحقيقات استراتژيك، 1387/2/23.
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