
  

  

  

  

  

  

  

پژوهی  چارچوب نظریه آینده در اء یا فروپاشی،آینده اسرائیل؛ بق
 مقام معظم رهبري دیدگاه تأکید بر با پیتر شوارتز

   عباس برجویی فرد / مهدی جاودانی مقدم
)١٣٢-١٠٧(  

  

  چکیده
بحـران فلـسطین طـرح و  دیپلماسی بـرایه متعددی در عرصهای  تاکنون راه حل

 .ل بحـران منجـر نـشده اسـتیـک بـه حـ در حالی که هیچ) تاریخچه ( ،اجرا شده
، امـا بحـران هـا صـورت گرفتـه ن راه حلین ایی تبی براییها کوشش البته) مسئله(

 . قـرار نگرفتـه اسـتی انقـالب مـورد بررسـی و رهبریپژوه ندهین در نگاه آیفلسط
حاکمیـت  غزه، طرح صلح و تشکیل دولت مستقل فلسطینی با خروج از )نهیشیپ(

اسـتفاده از  ایـن مقالـه بـا در . دانـستهـا کوشـشایـن جملـه توان از  را می محدود
 تأثیر دیـدگاه پیـشنهادی مقـام ،شوآرتز چارچوب نظریه پیتر پژوهی در نظریات آینده

ــاختری و پرســی برگــزاری همــه(ظــم رهبــری مع ــه ب ــسلیح کران ــم ) ت ــر آینــده رژی ب
ایـشان، چـه دیـدگاه  کـه مطرح ایـن اسـتپرسش . صهیونیستی بررسی شده است

د جمعیـت و بازگـشت آوارگـان رشـ) الؤس( ؟خواهد داشتدر آینده اسرائیل  تأثیری
  وشـود هـا مـی هم خوردن موازنه جمعیتی بـه سـود فلـسطینی موجب بری فلسطین

                                                       
 .  نویسنده مسئول( روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد قماستادیار(- Javdani2020@gmail.com  
 . ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم  کارشناسی- a_barjooee@yahoo.com  
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کرانه باختری تهدیدات اصلی امنیتـی فـراروی اسـرائیل طـی  انتفاضه مسلحانه در
مقـام از سـوی ی دگاه راهبـردطرح این دو دیـ )فرضیه( .های آینده خواهد بود دهه

هـای غربـی و   دفاع از ملـت مظلـوم فلـسطین در مقابـل طـرحبرایمعظم رهبری 
 کــه در راســتای بــه رســمیت شــناختن و حفــظ امنیــت و بقــای رژیــم اســت عربــی

با کاربست روش سناریونویـسی بـه  این مقاله) هدف( .شود صهیونیستی مطرح می
 و تحقـق حقـوق وپاشـی اسـرائیلدیدگاه مقام معظم رهبری بر بقا یا فر بررسی تأثیر

تـوان از عوامـل  پژوهانه را مـی ین دو دیدگاه آیندها) روش( .پردازد ملت فلسطین می
  )یافته. (اصلی تسریع در فروپاشی رژیم صهیونیستی دانست

  يدیواژگان کل
  .ها، غزه و مقام معظم رهبری چالش پژوهی، اسرائیل، فروپاشی، تهدیدات، آینده

  مقدمه
هـای صـلح  هـای طـوالنی اعـراب و اسـرائیل و ناکـامی طـرح ن و کشمکشموضوع فلسطی

 یـافتن راه حـل بـراین و اندیـشمندان بـسیاری ایانه سبب شده است که همواره محققخاورم

ها و جنایات در منطقـه ژئواسـتراتژیک جنـوب   پایان دادن به این کشمکشبه منظورمناسب 

طلبانـه اسـرائیل و  هـای توسـعه د، سیاستاین وجو با. ترغیب شوند) خاورمیانه( غرب آسیا

ه مـانع قید و شرط از رژیـم صهیونیـستی همـوار در حمایت بیها  جویانه غربی نقش مداخله

پـس  .گونه راه حل واقعی و عادالنه در مسئله فلسطین بوده اسـتمهمی بر سر دستیابی به هر

 کـهئیل رخ داده سـرا اگیری اسرائیل، چهـار جنـگ بـین اعـراب و از اشغال فلسطین و شکل

نیـز ) قـرارداد کمـپ دیویـد( با سازش مصر و اسرائیل. اعراب در همه آنها شکست خوردند

هـای جهـادی فلـسطین از  فضای امنی برای اسرائیل ایجاد شد و باعث گردید برخی از گروه

 اما بعد از ،بروند» گفتگو برای صلح«و » صلح«نشینی کنند و به دنبال  های خود عقب آرمان

 ملـت مظلـوم  از دفـاع،هـای اصـلی آن سیاسـت وزی انقالب اسالمی ایران که یکـی ازپیر

 بـا برخورد در ...الله، حماس، جهاد اسالمی و  های مقاومت مانند حزب گروه فلسطین بود،

 بـه یهـود ـ اسالم یا اسرائیل  ـاعراب نزاع دیدگاه لذا ؛گرفتند پیش در را دیگری روند اسرائیل

کوشـیم بـا تـشریح ابعـاد   مـیحاضـر الـهمق در رو، این از .کرد تغییر زشسا  ـمقاومت نزاع
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پژوهـی بقـاء یـا فروپاشـی  امنیتی در قالب دو سناریوی آینـدهها و تهدیدات  مختلف چالش

 رژیم صهیونیستی به روش سناریونویسی به بررسی تأثیردیدگاه مقام معظم رهبری، مبنـی بـر

پژوهـی  نظریه آینـدهرسی، آینده اسرائیل را درچارچوب پ لیح کرانه باختری یا برگزاری همهتس

1پیتر شوآرتز 
  :یمکن بررسی )١٩٤٥/١٣٢٤متولد (

  هاي مفهومی بررسی
   2پژوهی آینده. 1

 و عوامل تغییـر یـا ل منابع، الگوهاهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلی مجموع فعالیت

هـای  کند که چگونـه از واقعیـت وهی بیان میپژ آینده. پردازد ثبات، به تجسم آینده بالقوه می

ه و در عـین حـال بـسیار ژرف،  در یـک تعریـف سـاد.متغیر امروز، فردا ایجاد خواهـد شـد

 فـر، ملکـی(  بخشیدن به دنیای مطلوب فـردا اسـتپژوهی علم و هنر کشف آینده و شکل آینده

 تلفیقـی از علـم و پژوهی تنها یک علم صرف نیست، بلکـه  در این تعریف، آینده.)٢٧ :۱۳۸۵

ای نـه   آینده نگری کار فکری منظمی، مشتمل بر نگاه کردن به سوی آینده،درواقع. هنر است

پژوهـی،  گر، آینده به عبارت دی.)٣٠٩: ١٣٧٠پیـرو،(  آن استبینی چندان نزدیک، به منظور پیش

ه منظـور تجزیه و تحلیـل آنچـه در گذشـته جریـان داشـته و نیـز شـناخت وضـع موجـود بـ

بینـی  پـیش های گذشته، تغییر کنونی،  بر اساس روند دادهی شناخت؛ثیرگذاری بر آینده استتأ

 چیستی و پیامدهای احتمـالی های محتمل و قابل رخ دادن در آینده به منظورکشف وضعیت

ر پایه میزان تغییـرات کنـونی، کوشند آینده را ب می پژوهان با ادامه دادن نمودار تغییر، آینده. آن

 ؛پژوهی، توجـه بـه زمـان حـال اسـت ندهآیمهم های  از ویژگی .نی کنند یا تغییر دهندبی پیش

. مست یابیانداز د ک چشمیعنی ما برای طراحی آینده باید زمان حال را در نظر بگیریم تا به ی

 تـر خواهـد بـود قتـر باشـد ترسـیم آینـده دقیـ ک به حال نزدیـ،گزینش زمان  هرچهبنابراین،

   .)٥٩: ١٣٩٠منطقی،(

                                                       
1. Peter Schwartz. 
2. Futures Studies. 
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  نویسی  سناریو.2
سـناریوها، مهـارت اندیـشیدن بـه آینـده و . پژوهی است آیندههای  ترین شیوه یکی از متداول

 ،سـناریو. آورد  های بـدیل و مطلـوب را بـرای مـا بـه ارمغـان مـی قدرت تجسم و ابداع آینده

 است که ای به گونه ها و احتماالت،  بلکه روشی برای کنار هم قراردادن ایده،بینی نیست پیش

سناریو باید به انـدازه کـافی واضـح و . ارتباطی منطقی و معنادار میان آنها وجود داشته باشد

1هرمان کـان. روشن باشد تا هرکس بتواند آینده را به خوبی درک کند
پـدر  )١٨٦٧/١٢٠٦متولـد (

تحقـق یـا عـدم تحقـق هـر . دانـد گونه از آینده می سناریونویسی، سناریو را توصیف داستان

ارزش سـناریو . ناریو، مالک مناسبی برای قضاوت در مورد درستی و یا نادرستی آن نیستس

 هــا و گیــری توانــد در تــصمیم ثیری اســت کــه مــیأآن نیــست، بلکــه در تــ ر تحقــق کامــل د

  .)٨١: ١٣٩٣ کیقبادی،( های درست امروز داشته باشد گذاری سیاست

توان ادعا کرد  و وجود دارد، اما میهای گوناگونی برای تدوین سناری در حال حاضر روش

باره، عالوه بر داشتن نوعی جامعیت، مشتمل بـر جـوهره عـام  نرتز در ایکه رویکرد پیتر شوآ

همه انـواع سـناریوپردازی بـوده و مقبـولیتی عـام یافتـه اسـت؛ در نتیجـه بیـشتر تحقیقـات 

 بـه ایـن روش در  به صـورت اجمـالی،رو ن از ای؛شود اساس آن منتشر می سناریونویسی، بر

  .مکنی چارچوب موضوع اسرائیل اشاره می

  )پژوهی رژیم صهیونیستی اسرائیل اهمیت آینده(  شناسایى موضوع: گام اول
به دلیـل ضـعف و تزلزلـی کـه جهـان . کند  فلسطین دوران بسیار پرتنشی را سپری میامروز

 ود را عملی سازد و بـهبرد، رژیم صهیونیستی توانسته استراتژی نظامی خ عرب از آن رنج می

رتی و به عبا» بودن و نبودن«ترین مشکل اسرائیل، مسئله  مهم. تجاوز مستمر خود ادامه دهد

 رشــد جمعیتــی فلــسطینیان و  لــذا؛)۳۷ :۱۳۷۸لطفیــان، ( اســت» بــاقی مانــدن یــا فنــا شــدن«

  آینـده آن  گیـری بـر توانـد آثـار چـشم های اجتماعی و نژادی در جامعه اسـرائیل مـی چالش

  . داشته باشد

                                                       
 .  Hermann kahn.1   
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  شناسایى عوامل کلیدى: گام  دوم
   رژیم صهیونیستی اسرائیليعوامل مؤثر در موجودیت و بقا) الف

ستی اسـرائیل، مـستلزم شناسـایی  رژیـم صهیونیـیپژوهانه عوامل بقا تحلیل و بررسی آینده

 بـا روش بنـابراین، در ادامـه. آن رژیـم اسـتتـرین عوامـل مـؤثر در تـداوم موجودیـت  مهم

 رژیم صهیونیـستی یتز به بررسی و ارزیابی عوامل بقااساس رویکرد شوآر ناریوپردازی برس

 :این عوامل کلیدی عبارتند از .پردازیم اسرائیل می

  قدرت برتر نظامی منطقهيسناریو. 1

 اسرائیل برای حفظ امنیت خود و تبدیل شدن به قدرت برتر منطقـه، بـه ویـژه درحـوزه تالش

دستیابی به یک موقعیت بازدارنده، یکی از عوامل مؤثر در تداوم حیـات آن  امنیتی و  ـدفاعی

ه امنیت همواره لئمس گیری رژیم صهیونیستی،  ای که از زمان شکل به گونه؛ آید به حساب می

، ایـن  دلیل ارتباط متقابل امنیت و بقـامداران این رژیم بوده است و به دغدغه اصلی سیاست

 .خارجی خود را صرف حفظ و تضمین امنیت ملی خود کرده استرژیم تمام توان داخلی و 

ف خود، استفاده های اصلی رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهدا این اساس، یکی از مؤلفه بر

های اطالعـاتی گـسترده و افـزایش   را با ایجاد سازمانآن نظامی است که  ـاز رویکرد امنیتی

پیشرفته و دسـتیابی بـه تـسلیحات اتمـی بـه آوری تسلیحات  های فن قدرت نظامی در حوزه

هـای هـوایی،  عنوان بازدارندگی هسته ای در کنـار ارتـشی نیرومنـد و کـارآزموده در عرصـه

های تمـام عیـار  هرچند این رژیم در چند دهه اخیر در جنگ. کند دریایی و زمینی دنبال می

ریکـی و شـهری هـای چ وارد نشده، اما تجربـه نـشان داده کـه ارتـش ایـن رژیـم در جنـگ

 روزه و  جنـگ ۳۳شکست اسـرائیل در جنـگ . پذیری و کارایی الزم را نداشته است انعطاف

  . ِ روزه مؤید این موضوع است۲۲

  صلح يسناریو. 2

 مـؤثر در تـداوم موجودیـت هـای شـیوهتوان یکـی از  پایان صلح را می  مذاکرات بییسناریو

المللی اسـرائیل  ای و بین قهقویت جایگاه منطاین سناریو از یک سو، زمینه ت. اسرائیل دانست
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های عربـی منطقـه را بـه وجـود آورده و  زدایی در روابط اسرائیل با برخی دولت و امکان تنش

) خاورمیانه( کار جنوب غرب آسیا عرب محافظههای  موجبات روابط آشکار و پنهان با دولت

 امتیـاز بـه نـدادنهـای مـذاکره و  کرا مهیا ساخته است و از سوی دیگر، با به کارگیری تاکتی

ها و جریانات فلسطینی به دو دسته طرفدار رونـد صـلح و  فلسطینیان، زمینه شکاف در گروه

در ایـن میـان، نتیجـه . به وجود آورده است  رامیان آنانهای  ها و رقابت مخالف آن و درگیری

نها سـناریویی بـرای دهد که این مذاکرات ت عملی و واقعی مذاکرات صلح تاکنون، نشان می

و گسـست صـفوف فلـسطینیان در  انتفاضـه امتیازگیری و خاموش کردن آتش خشم مردمـی

ای که پس از گذشـت نزدیـک بـه   به گونه؛رسیدن به آرمان مقدس آزادی فلسطین بوده است

های داده   اسرائیل حاضر به پذیرش وعده،) میالدی و توافق اسلو١٩٩٣(  سال از آغاز مذاکرات٢٢

صدد تغییر واقعیات فلسطین بـه سـود  طلبی، در رات نیست و با گسترش توسعه در مذاکشده

سازی اسرائیل مشاهده کـرد  توان در سیاست شهرک له را میئنمونه عینی این مس. است خود

. شـود  توافقات متعدد صورت گرفته در مذاکرات، با شدت بیشتری پیگیری مـیبرخالفکه 

  .دهد  به وضوح نشان می این موضوع رارو پیشنمودار 

  

   ؛میزان شهرک سازی قبل و پس از مذاکرات صلح١نمودار
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  1 هولوکاستيسناریو. 3
فلـسطین، ها آن را برای جلب توجه افکار دنیا، توجیه اشغال  سناریویی است که صهیونیست

المللی و سرانجام برای جلب حمایت  کـشورهای اروپـایی طراحـی  زیر پا نهادن قوانین بین

آنان مدعی شدند که هیتلر، حرکتی هدفمند برای قتل عام یهودیان طراحی و به اجرا . ندا هدکر

ای از ایـن  طبق این ادعا، بخـش عمـده.  میلیون یهودی کشته شدندشش ،درآورد که طی آن

سـوزی نـابود شـدند و بعـد از  هـای آدم گاز کشته  و سـپس در کـورههای  جمعیت، در اتاق

  . د کردندصابون تولی چربی اجساد این قربانیان،ها از  سوزاندن، نازی

تـرین   از مهـمکه به نوعی سالح ایدئولوژیک تبدیل شده است  امروز،هولوکاست افسانه 

. نگـه داشـتن آن از انتقـادات اسـتنمـایی، تـشکیل اسـرائیل و مـصون  مزایای ایـن مظلـوم

و  د،الملـل ننیـسم بـیسیس اسرائیل و تالش برای تحقق اهداف صهیوأصهیونیسم عالوه بر ت

: کنـد ن به هولوکاست تعقیـب مـینمایی یهود و تقدس بخشید هدف عمده دیگر را از مظلوم

نمــایی و بــرانگیختن  ی جهانیــان علیــه صهیونیــسم و مظلــومگیــری از خیــزش عمــوم پــیش

 در مجمــوع، )٤٧: ١٣٧٥ گــارودی،(احــساسات نــژاد یهــود و ایجــاد اتحــاد سیاســی بــین آنــان 

 از طریـق تـداوم تـرین عوامـل مـؤثر در بقـای اسـرائیل ن یکـی از مهـمتوا یهولوکاست را م

  .های گسترده غرب از رژیم صهیونیستی به حساب آورد حمایت

  2 ایران هراسیيسناریو .4
ولت فلسطینی در کل جمهوری اسالمی ایران از بدو تشکیل، نابودی اسرائیل و تشکیل یک د

سر  اقدام عملی علیه اسرائیل شعارهایی به منظورهمچنین .  را خواستار شدسرزمین فلسطین

در مجمـوع، . آزادی قدس به شکل شعار محوری در سیاسـت خـارجی ایـران در آمـد و داد

ل، جـدا از ویـژه درمـورد اسـرائی  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایـران در منطقـه و بـه

بـراین .  شـدحـیتنها با مالحظات دینـی، انقالبـی و ایـدئولوژیك طرا ،مالحظات سرزمینی

                                                       
1. Holocaust. 
2. Iranophobia. 
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سناریوي 

  هراسی  ایران

هاي مالی و  جذب کمک
 نظامی

هاي عربی،  ائتالف دولت
غربی و اسرائیل علیه ایران و 

 جبهه مقاومت

جایگزینی اولویت 
 تهدید ایران به جاي اسرائیل

 تلقـی شـده و تـرین تهدیـد بـرای اسـرائیل وان مهـم عنـاساس، جمهوری اسالمی ایـران بـه

این وجود، فـارغ از   با.)١٢٣ ـ ١٢٤: ١٣٧٨احتشامی، (طور آشکار مطرح شد  خصومت با ایران به

های مقاومت متمایـل یـا مـرتبط بـا ایـران، امنیـت  تهدیدات واقعی که از سوی ایران و گروه

وم  نقـش مهمـی در تـدا،هراسـی کند، القـای هـراس از ایـران یـا ایـران ائیل را تهدید میاسر

نمایی نسبت بـه قـدرت ایـران، اهـداف و  له از طریق بزرگئاین مس. موجودیت اسرائیل دارد

 امنیـت ،های دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی ایران و تهدیداتی که بـه واسـطه آن سیاست

. گیرد عربی منطقه را با مخاطره مواجه ساخته است، صورت می غرب و کشورهای  واسرائیل

هـای مـالی و نظـامی بیـشتر از  هراسـی، امکـان جـذب کمـک در چارچوب سناریوی ایران

 ؛های غربی، به خصوص آمریکا در راستای مقابله با تهدیدات ایران فراهم شده اسـت دولت

 آمریکا بـه اسـرائیل بهانـه تهدیـد های نظامی ای که یکی از عوامل مهم افزایش کمک به گونه

ها بـه منظـور ایجـاد گنبـد  این کمک. های مقاومت علیه اسرائیل است وجودی ایران و گروه

    .آهنین یا ساخت و خرید تسلیحات جدید توسط اسرائیل صورت گرفته است
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  هاي بزرگ حمایت و پشتیبانی قدرتي سناریو. 5
هـای بـزرگ جهـانی در مقـاطع  ت و پشتیبانی قدرت مدیون حمای، اسرائیلیاگیری و بقشکل

های نخستین اسـرائیل نیـز از  ای است که رهبران و ایدئولوگ این موضوع، نکته. مختلف است

 و )١٨٦٠/١٢٣٩متولـد ( ١هرتـزل  یعنی افرادی مانند تئـودور،رهبران اولیه اسرائیل. آن غافل نبودند

از همه بـه آن نیازمنـد هـستند، یـک ه آنچه بیش  دریافتند ک)١٨٦٧/١٢٤٦متولد ( 2ادموند روچیلد

طبق دکترین امنیت ملی اسرائیل، همواره الزم است این رژیـم حمایـت .  است»حامی بزرگ«

متولـد ( 3بـه بـاور دیویـد بـن گـورین. حداقل یک قدرت بزرگ را پشت سر خـود داشـته باشـد

ی و اقتصادی یـک قـدرت پشتیبانی دیپلماتیک، نظام  اولین نخست وزیر اسرائیل،)١٨٨٦/١٢٦٥

ترجیحا بزرگ،
ً

جلوگیری از تصویب هرگونه . است ناپذیر  کشور آمریکا، امری حیاتی و اجتناب

ترین نماد حمایت آمریکا از اصلی قطعنامه علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد،

 روزه در غـزه ۲۲گ در طول جنـرا ای  ه پس از آنکه اسرائیل جنایات گسترد. است  ه اسرائیل بود

اسـرائیل از . ها برای تصویب قطعنامه علیه این کشور را وتـو کـرد انجام داد، آمریکا همه تالش

نـه مـستقیم اقتـصادی و نظـامی  های ساال  کننده کمک ترین دریافت  بزرگ١٩٧٦/١٣٥٥سال 

ر  ارد دال میلیـ١٤٠مجموع کمک مستقیم آمریکا به اسرائیل، بالغ بر . ت متحده بوده است ایاال

ر   میلیـارد دال٣اسرائیل در هر سال، حـدود . بوده است٢٠٠٣/١٣٨٢ر سال  بر حسب نرخ دال

کند که تقریبا یک کمک مستقیم دریافت می
ً

  .های خارجی آمریکاست  کمک  پنجم بودجه 

یکا به اسرائیل در یک دهه اخیر کمک: ١جدول شماره    های نظامی آمر
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1 .Theodor Herzl. 

Edmond Rothschild. .2  
3. David Ben-Gurion. 
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   اسرائیلهاي سرزمینطلبی   توسعهيسناریو .6
طلبـی ایـن رژیـم  اسـت توسـعهن در سیتـوا مهم ترین راهبرد تداوم موجودیت اسـرائیل را مـی

یل، پـرچم ایـن طلبـی اسـرائ  فهم آرمان توسـعهدر این زمینه، بهترین وسیله برای. مشاهده کرد

 نـشانگر ، رنگ آبی بـاال و پـائین پـرچم.طلبی آن از ابتدای تشکیل است رژیم و تاریخ توسعه

 نیـز  ـهودیـانشان ی نـ ـو رنگ سـفید بـا عالمـت سـتاره داوودهای نیل و فرات است  رودخانه

 خطـاب بـه ٤٠ / ٦٠دیویـد بـن گوریـون، در دهـه . نشانگر حکومت بر نیل تـا فـرات اسـت

ما نقشه دیگری داریم کـه شـما . این نقشه، نقشه کشور ما نیست«: دانشجویان اسرائیلی گفت

ملت اسرائیل باید قلمرو خـود . جوانان و دانشجویان مدارس اسرائیل باید آن را تحقق ببخشید

هـا  طلبی  این مطامع و افزون.)jamejamonline.ir ؛1 :1388 گوریون، بن( » فرات تا نیل توسعه دهدرا از

انـی و گونـه نگر شود و آنان هیچ در اظهارات و سخنان دیگر رهبران صهیونیسم آشکارا دیده می

مـن  «:فرماینـد  در این رابطه میامام خمینی .)٤٤: ١٣٨٦کریمیان،  (بیمی از تصریح بدان ندارند

هـای  دانـد و شـما را غاصـب سـرزمین ام که اسرائیل از نیل تا فرات را از آن خود می بارها گفته

   .)٤: ۱۹، ج ١٣٦٨ امام خمینی،( »شمرد، گرچه جرأت اظهار صریح آن را ندارد خویش می

  مهاجرت به فلسطینبراي  ودیان جهان تشویق یهيسناریو .7
 تـداوم حیـات بـرای تـأمینمهاجرت یهودیان از سراسر جهان به فلسطین، یـك عامـل مهـم 

رهبران . دهد  جمعیت یهودی را در برابر غیر یهودیان افزایش میرا زی؛آید اسرائیل به شمار می

انـد  این عقیـدهن بر یهودیان جهان به سرزمین فلسطی صهیونیسم در باب ضرورت مهاجرت

کنـد و   ادامه حیـات اسـرائیل را بیمـه مـی ین، به منزله خونی است کهفلسط به مهاجرت  که

سـنگ بنـای اندیـشه  مهـاجرت بـه فلـسطین اشـغالی، .ضامن امنیت و آینده اسرائیل است

از همـین رو، .  اسـت حفـظ بقـای اسـرائیل مهم عاملهود بوده وصهیونیسم و جنبش ملی ی

 عالوه بر حفـظ جمعیـت موجـود، یهودیـان سـایر تادند کریونیستی تالش رهبران رژیم صه

توجـه  افـزایش قابـل . فلسطین اشـغالی ترغیـب کننـدبرای مهاجرت به  مناطق جهان را نیز 

دهنـده  داشـته اسـت کـه نـشان وجـود ١٣٩٣ /٢٠١٤مهاجرت یهودیان به اسرائیل در سـال 
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 در پـذیرش ایـن تعـداد و افـزایش )١٩٤٩/١٣٢٨متولـد ( 1های موفـق بنیـامین نتانیـاهو سیاست

آژانس یهود، تعداد یهودیان وارد شده به اسرائیل در سال . استنشین  صهیونیستهای  شهرک

کیـد کـرده کـه ایـن رقـم از ١٠ را باالترین میزان در ١٣٩٣ /٢٠١٤  سال گذشته خوانـده و تأ

  .  نفر عبور کرده است٢٦٥٠٠

  به فلسطین اشغالیوضعیت مهاجرت یهودیان : ٢جدول شماره 
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   عوامل فروپاشی رژیم صهیونیستی اسرائیل)ب
بـرای  هـان بـه سـرزمین فلـسطینه کوچ یهودیان صهیونیست از نقاط مختلف جاز زمانی ک

 کشور جهـان ١٠٢از ، یهودیان مهاجر  آغاز شدتأسیس حکومت اسرائیل در سرزمین موعود

 جامعـه اسـرائیل را از له،ئایـن مـس. اوت به ایـن سـرزمین آمدنـد زبان و فرهنگ متف٥٢و با 

های نـاهمگون  ای با اجزا و بخش ده و به جامعهرک، خارج کپارچه و واحدای ی حالت جامعه

و ناسازگار با یکدیگر، مبدل ساخته اسـت و باعـث اخـتالف و چـالش بـر سـر موضـوعات 

تـرین  مهـم. ده اسـتشـ در ایـن جامعـه اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و سیاسـت خـارجی

  :رژیم صهیونیستی عبارتند ازهای درونی  چالش

   موضـوع بازگـشت آوارگـان فلـسطینی؛.٢فـع فلـسطینیان؛ وازن جمعیتـی بـه نتغییردر تـ. ١ 

هـای  گیری انتفاضـه در سـرزمین  شکل.٤؛ )قدس شریف( المقدس له حاکمیت بر بیتئ مس.٣

                                                       
.. Benjamin Netanyahu1  
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در مــورد توســعه هــا   اخــتالف دیــدگاه.٥ بــه ویــژه در کرانــه بــاختری؛ ١٣٢٧/ ١٩٤٨ اشــغالی

نـژادی در  عی، قـومی وهـای اجتمـا  وگسـستها شکاف .٦حداث دیوار حائل؛ ا سازی و شهرک

 یهـا جریـان  ومـذهبی افراطـیهـای   و اختالفات بین صهیونیستها  چالش.٧جامعه اسرائیل؛ 

   .صهیونیستی سکوالر

  ها شناسایى نیروهاى محرك یا پیشران :گام سوم
نیروهای پیشران تغییرات، نیروهای بنیادینی هستند که زمینـه تحقـق الگوهـای رویـدادها را 

شـوند اتفاقـات  مـی تر، این نیروهای پیشران هـستند کـه باعـث  به بیان روشن. کنند مهیا می

در  .هـا مـستلزم پـایش، اسـتخراج و تحلیـل روندهاسـتی آنمختلفی روی دهند و شناسـای

  :نوشتار حاضر، نیروهای پیشران مهم عبارتند از

   فروپاشی از درونيسناریو. 1-3
حتـی پـیش از  .هـا دارد صهیونیـستموضوع فروپاشی اسرائیل، ریـشه در احـساس درونـی 

این باور بودند که  ها بر بسیاری از صهیونیست تأسیس اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی،

ور شـدن آتـش انتفاضـه  بـا شـعله .امـری نـاممکن اسـت رؤیای تحقق آرمان صهیونیـسم،

 .ندبارها از موضوع فروپاشی اسرائیل سخن گفت مسجداالقصی، برخی ازمطبوعات اسرائیل،

برای روز «ای با عنوان  در مقاله ،)١٣٨٥ / ٢٠٠٧ ژانویـه ٢٧(اسرائیلی یدیعوت احرونوت  روزنامه

 .دکرهای پنهان جامعه اسرائیل را آشکار  یکی از واقعیت ،»خرند در خارج آپارتمان می مبادا،

 این پرسـش را ضمن درج ستاره داوود روی جلد خود، ،)١٣٧٨ / ٢٠٠٢آوریل٢( مجله نیوزویک

 .»بقـای آن چگونـه ممکـن اسـت؟ و آینـده اسـرائیل« :کـرد مطرح اش در صفحات داخلی

هـای  عقربـه«ای بـا عنـوان   در مقالـه نیـز)١٣٨٥ / ٢٠٠٧ژانویـه ٢٧(روزنامه یدیعوت احرونوت 

 دغدغه فروپاشی ، آثار متعددی از»شود ساعت برای دولت اسرائیل به نقطه صفر نزدیک می

  :در فروپاشی رژیم صهیونیستی اسرائیل عبارتند از مؤثر امل عو.ل را بیان کرداسرائی
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   بحران دائمی  تهدیدات امنیتی اسرائیليسناریو. 2-3
 تاکنون دچارتحوالتی شده است گیری منیت ملی در اسرائیل از زمان شکلمفهوم تهدیدات ا

   : کرد  تقسیم دورهچند ه ب توان میآنها را که 

ناقـشه مدر این دوره،  :)1327-1358/ 1948-1979(بی  دوره تهدیدات کشورهاي عر   . الف

ــرائیل ــراب واس ــین اع ــوالنی ب ــگط ــه جن ــسطین ب ــر فل ــر س ــای  ب ــاله ، ١٩٤٨/١٣٢٧  س

پس از چهار جنـگ بـزرگ کـه بـا .  منجر شد١٩٧٣/١٣٥٢ و ١٩٦٧/١٣٤٦، ١٩٥٦/١٣٣٥

 و با شکـست اعـراب بـه پایـان رسـید، همکاری ائتالف اعراب علیه اسرائیل صورت گرفت

و کرانـه  )مـصر(صـحرای سـینا ،)سوریه(جوالنهای  بلندی ،بیشتری از فلسطینهای  شبخ

 ی بقـا بـه منظـورن اسرائیلی را بر آن داشـت  کـهاراذگ  سیاستشد واشغال ) اردن(باختری 

ای و تسلیحات متعارف  حکومت اسرائیل در دکترین نظامی خود به راهبرد بازدارندگی هسته

ای و برتـری  اردن، با توجه بـه تهدیـدات هـسته شورهای مصر وک. و غیر متعارف روی آورند

ای جز  ها از آن، به تدریج به این باور رسیدند که چاره حمایت ابرقدرت تسلیحاتی اسرائیل و

 و بـه رسـمیت شـناختن ١٩٧٨/١٣٥٧نامـه کمـپ دیویـد در سـال  صلح و پذیرش موافقت

مـصر را از  ن، امضای قرارداد کمپ دیویـد،بنابر ای .اسرائیل و پایان دادن به مناقشات ندارند

جبهـه  ،در نتیجـه. کنـار اسـرائیل قـرار دادیارویی با این رژیم خارج سـاخت و در وعرصه ر

  . عربی فرو ریختهای تاعراب در مقابل اسرائیل درهم شکست و دیوار مقاومت دول

 دکترین تغییرات جدی در ):1359-1394/ 1980-2015(دوره تهدیدات جبهه مقاومت    .  ب

ها بـه لبنـان   با تهاجم صهیونیست١٩٨٠/١٣٦٠امنیت ملی رژیم صهیونیستی در اوایل دهه 

هـای  گـروه بـا تـرین چـالش رژیـم صهیونیـستی ره جدیدر این دو واقع، در .صورت گرفت

هـای  گیـری از اسـتراتژی جنـگ چریکـی و بهـرههـای  ها با عملیـات این گروه . بود مقاومت

 به مبـارزه علیـه اسـرائیل ، لبنان و تحت حمایت معنوی ایران وسوریهنامتقارن در فلسطین و

ها قائل نبودند، ولـی  در ابتدای امر، رهبران اسرائیل اهمیت چندانی برای این گروه .پرداختند

پس از هفت جنگ ناموفق و نـاتوانی ارتـش قدرتمنـد اسـرائیل کـه مـدعی پنجمـین ارتـش 

 یا به عنـوان تهدیـدی اصـلی علیـه بقـا آن رقدرتمند جهان است، احساس ضعف کردند و
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در قالـب  های اسـرائیل، برابر تهاجم  مقاومت دربرایمقابله .  بر شمردند٢١ اسرائیل در قرن

  :بوده است های زیر جنگ

 ؛)١٩٨٢/١٣٦١( تهاجم گسترده اسرائیل به لبنان  .١
 ؛)١٩٩٣/١٣٧٢(   اسرائیل و مقاومت لبنان روزههفتجنگ  .٢
  ؛)١٣٧٤ /١٩٩٦(  اسرائیل و مقاومت لبنان  روزهه شانزدجنگ .٣

  ؛)۲۰۰۶/١٣٨٤(  روزه اسرائیل و مقاومت لبنان سه و گ سیجن .4

     ؛)۲۰۰٩/١٣٨٧(غزه  هاي مقاومت در گروه روزه اسرائیل باودو   بیستجنگ .5

  ؛)۲۰١٢/١٣٩١( هاي مقاومت در غزه  روزه اسرائیل با گروه هشتجنگ .6

  .)۲۰١٤/١٣٩٣( هاي مقاومت در غزه زه اسرائیل با گروه رویک و پنجاهجنگ  .7

 کـه رژیـم های مقاومت به این نتیجه رسیدند گروه این هفت تهاجم گسترده اسرائیل، در

ناپذیری آن، به پایـان رسـیده   پذیر  بوده و اسطوره بودن و شکست صهیونیستی اسرائیل ضربه

را از بـین » حـزب اللـه« تنها نتوانستند ها نه روزه، اسرائیل تحقیر شد؛ آن٣٣گ در جن .است

هـدف تـصرف جنـوب لبنـان تـا یـابی بـه  ببرند و یا حداقل خلع سالح کنند، بلکه در دست

 محـدود و کـامال   روزه نیز که بر ضد منطقه٢٢ در جنگ .نیز ناکام ماندند» لیتانی«  رودخانه
ً

طـع موشـک بـاران، و ق» حمـاس« اسـرائیل در نـابودی   غزه روی داد، هدف تحت محاصره

  . محقق نشد

  بندى عوامل کلیدى و نیروهاى محرك رتبه: گام چهارم
کنند تا عوامل کلیدی و نیروهای محـرك را از نظـر  در این مرحله، طراحان سناریو تالش می

اغلب این کار به ایـن . بندی کنند له، رتبهئر بر مسها برای تأثیی بالقوه آنمیزان اهمیت و توانای

پذیرد تا از این طریق موارد معدودی که بیشترین اهمیت و بـاالترین عـدم   میمنظور صورت

بنـدی ایـن  شناسایی عوامل کلیـدی، نیروهـای محـرك و رتبـه .قطعیت را دارند، تعیین شود

 از جملـه ایـن عوامـل رو پـیشپردازی هستند که موارد  هموارد، همگی هدف اصلی در نظری

  .باشند کلیدی می
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  ازن جمعیتیدر تو تغییر .1-4
 اما دالیـل ،رژیم صهیونیستی توانسته، موفقیت زیادی در جذب مهاجر به فلسطین داشته باشد

موجـب  ها نسبت  به یهودیـان، مختلفی از جمله باالتر بودن آمار نرخ رشد جمعیتی فلسطینی

درصـد رشـد جمعیـت یهودیـان . ها شده است برهم خوردن موازنه جمعیتی به سود فلسطینی

 درصـد یعنـی بـیش از دو برابـر ٣/٤ها به  در حالی که آمار رشد فلسطینی ،است ٨٥/١حدود 

مقامـات اسـرائیل، بـا ابـراز نگرانـی از افـزایش جمعیـت . رسـد  یهودیـان مـی جمعیـترشد

این  بر .)٨٦- ٨٧: ١٣٨٧ رویوران،( اند نام برده» بمب جمعیتی«عنوان  از این موضوع به ،فلسطینیان

به عنوان چالش و بحران اصلی دولـت اسـرائیل طـی  ،از عامل جمعیتطور مداوم   اساس، به

محور و اساس نگرانی و دغدغه ایـن افـراد، بـرهم خـوردن . شود های آینده سخن گفته می دهه

. اسـتها  یها طی دو دهه آینده و در اقلیت قرار گرفتن اسرائیل موازنه جمعیتی به سود فلسطینی

 در پـیش گـرفتن، باعـث ران اسرائیلی و متفکران یهـودیمدا این نگرانی جدی در بین سیاست

  .)٥٤ :١٣٨٧ دهقانی،( ده استشبردی در سطوح سیاسی و امنیتی های راه سیاست

 ١٤٢٩/ ٢٠٥٠جمعیت اعراب و یهودیان ساکن فلسطین در سال : ٣جدول شماره 

    میالدي2050سال 
  مجموع  یهودیان  اعراب   جمعیت

  100  6/70  4/29  )سرائیلتحت حاکمیت ا( فلسطین اشغالی

  100  8/8  2/91  )کرانه باختري و نوار غزه( سرزمین فلسطین

  100  2/37  8/62  کل سرزمین فلسطین
  

(Israeli Central Bureau of Statistices, United Nations World Population Prospects)  

   مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی.2-4
الشعاع قـرار  ا تحتله حقوق بشر رئویکم  مس ر قرن بیستترین موضوعاتی که د یکی از مهم

، موضـوع آوارگـان فلـسطینی دهـد  اعراب و اسرائیل را نشان میمشکالتداده است و عمق 

هـای  ای از آنها در اردوگاه کند و بخش عمده  تجاوز می نفر که تعداد آنها از پنج میلیوناست
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، یستیپس از تشکیل رژیم صهیون. نندک زندگی میباری  مختلف با وضعیت رقتهای  کشور

 هـا کـه یکـی از آنله پذیرفته شدئسازمان ملل متحد به شرط حل دو مسعضویت اسرائیل در 

اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحـد درآمـد و .  بودخودبازگشت آوارگان به موطن اصلی 

 خـود هنـوز آوارگـان فلـسطینی بـه وطـن گـذرد، ولـی بیش از شصت سال از آن زمـان مـی

 اظهـار داشـت کـه  ١٣٢٧/ ١٩٤٨در دسـامبر مجمـع عمـومی سـازمان ملـل . اند بازنگشته

ــ ــا  مــسالمتو زنــدگی خــود هــای   کــه آرزوی بازگــشت بــه خانــهیپناهنــدگان عرب آمیــز ب

عـالوه بـر  .همسایگانشان را دارند، باید در زودترین تاریخ ممکن اجـازه ایـن کـار را بیابنـد

 قطعنامـه مـشابه دیگـر را بـه تـصویب رسـاند کـه ٤٩د ، مجمع عمومی حدو١٩٤قطعنامه 

که بازگشت آوارگان فلـسطینی بـه با توجه به این.  دانست١٩٤عنامه توان آنها را در ادامه قط می

، با امنیت ملی اسرائیل ارتبـاط مناطق تحت حاکمیت حکومت خودگردانمناطق اشغالی یا 

 بازگـشت آوارگـان بـایـد اسـت اسـرائیل رود، بع کند و تهدیدی برای آن به شمار می پیدا می

  .موافقت کند

  انتفاضه مسلحانه درکرانه باختري .3-4
 انتفاضـه بـه نبـرد نـابرابر ،)خاورمیانـه( در اصطالح فرهنگ سیاسی امروز جنوب غرب آسـیا

 بـه خـدا و بـا دسـتان ا اتکـاشود که بـ فلسطینیان با نیروهای مسلح رژیم صهیونستی گفته می

انـد  کـردهگیـر  را زمـین  ثیر انداخته و آنأ صهیونیستی را از ت رژیم تجهیزاتتسلیحات و خالی،

اجتماعی، انتفاضـه عبـارت اسـت از عملکـرد مـستمر   از نظر سیاسی و.)٣٠ :١٣٧٩ المـسیری،(

 ،کننده در انتفاضـه بدیهی است که عامل تعیین. معترضانه مردم فلسطین در برابر رژیم اسرائیل

گاهانه و عملی   مفهـومی قیـام کنـیم، حـذف آن از را مـردم   مردم است و اگر حضورحضور آ

  :های اشغالی شکل گرفته که عبارتند از تاکنون دو انتفاضه در سرزمین. اشتد نخواهد

ــرآورده ســر غــزه از ١٩٨٧/١٣٦٦ ســال درکــه  ای انتفاضــه :اول انتفاضــه ــا و ب   ســالت

 اول، انتفاضـه حرکـت. یافـت شـهرت »بزرگ  انتفاضه« نام  به و کرد پیدا ادامه ١٩٩١/١٣٧٠

  .بود فلسطین سرزمین اشغال به مردمی اعتراض
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 .دشـالمقـدس آغـاز   از بیـت٢٠٠٠/١٣٧٩ در سال که مسجداالقصی  انتفاضه:انتفاضه دوم

 همراه با تنی چند از مقامات رژیـم )١٩٢٨/١٣٠٧متولد ( ـ وزیر وقت اسرائیل نخست ـ 1آریل شارون

یـک از   هـیچ،پیش از ایـن .ر نیروی مسلح وارد مسجداالقصی شدندهزا میان سه صهیونستی در

در پـی آن، . خود اجازه ورود به صحن مسجداالقـصی را نـداده بـود  رهبران رژیم صهیونیستی به

شود و درگیـری بـین نظامیـان صهیونیـستی و مـردم  اعتراض مسلمانان حاضر در مسجد بلند می

ه اضـدر این نبرد، سالح انتف .شدسوی مسلمانان    بهپذیرد که منجر به شلیک نظامیان صورت می

 .)٤٥- ٤٧: ١٣٨١ ،صـفاتاج(  بـوده اسـت٢ و ١های قسام ف و موشک کوکتل مولوتو و سنگکنندگان،

هـای  همبستگی ملـی میـان گـروهافزایش : توان به این موارد اشاره کرد ضه میانتفا نتایج و آثار  از

هـای فلـسطین  انتقـال خطـر از سـرزمین در اسرائیل؛ اقتصادی  ـایجاد بحران سیاسی فلسطینی؛

ایجاد تحرک و تحول در اعـراب ؛ )٢٣٧: همان( اشغالی به قلب حکومت نظامی رژیم صهیونیستی

  .)١٢١: ١٣٨٦ والیتی،( ١٩٦٧/١٣٤٦  سالمقیم در اراضی اشغالی قبل از

  ایجاد فضاى منطقى براى سناریوها: گام پنجم
شـود  بندی بیشتر بر روی دو محور قرار داده می ز، نتیجه رتبه امرو سناریونویسیدر تحقیقات

هدف این مرحلـه، شناسـایی متغیرهـایی  .گیرند ها شکل میاساس آن و سناریوهای نهایی بر

. بکـشاننداست که ممکن است مفاهیم جدیدی را بیافرینند یا مفاهیم گذشته را بـه چـالش 

  ایـن روابـط در مرحلـه،شود تا سـرانجام ی پیرامون مسیرهای بالقوه اقدام بررسی مهمچنین

در سناریوهایی که مقاله حاضر به دسـت آورده، دو  از این رو،. ف شوند توصیسناریونویسی

  :های گفته شده باشند، عبارتند از عامل کلیدی که واجد شاخص

  له فلسطینئدیدگاه مقام معظم رهبري، در ارتباط با مس. 1-5
 کـه   ظام سیاسی حاکم در یک کشور مستقل      براي تعیین ن   پرسی برگزاري همه : دیدگاه اول 

 .آمیز داشته باشند  مسیحی و مسلمان، همزیستی مسالمت همه ادیان اعم از یهودي،     ،در آن 

                                                       
.Ariel Sharon. 1  



 ١٣٩٤پاییز و زمستان /  هشتم شمارۀ/ سال سوم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٢٤

 سـاله   67 دموکراتیـک بحـران      آمیـز و کـامالً      در راستاي حل و فصل مسالمت      دیدگاهاین  
ورت حفظ انسجام و یکپارچگی      بر ضر  ،در این دیدگاه  . اعراب و اسرائیل پیشنهاد شده است     

 حـق تعیـین سرنوشـت،       فلسطین از نهر تا بحر و مشارکت همه سکنه فلسطین بر مبنـاي            
  .)١/٥/١٣٩٣، بیانات مقام معظم رهبری( تأکید شده است

هـای  تسلیح کرانه باختری به دلیل امتناع اسرائیل از پیشنهاد اول و تداوم سیاسـت: دیدگاه دوم

کشی مـسلمانان در فلـسطین، محاصـره نـوار غـزه و تحمیـل  وزانه و نسلافر طلبانه، جنگ توسعه

هـای   تسلیح کرانه باختری بـه منظـور دفـاع مـشروع علیـه سیاسـت.متعدد علیه آنانهای  جنگ

 .)١/٥/١٣٩٣، بیانات مقام معظم رهبری(  و جنایات جنگی اسرائیل بوده استگرایانه نظامی

   تدوین جزئیات سناریو پیشنهادي:گام ششم
توسـعه جزئیـات سـناریو، روابـط  .شود در این مرحله فرآیند نوشتن نهایی سناریوها آغاز می

کنـد و گـاه در برخـی رویکردهـا،  میان متغیرهای کلیدی موجود در داستان را پـردازش مـی

هـر سـناریو، هنگـامی کـه بـا  .سـازد  مطرح مـیو راپذیری سناری حدسیات مبتنی بر احتمال

  .کند د، زمینه اندیشه پیرامون آینده را فراهم میجزئیات کامل تدوین ش

  پرسی عمومی  برگزاري همهيسناریو .1-6
الملل  یعی و از قواعد آمره در حقوق بینحق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی، یک حق طب

هـای مختلـف فکـری، سیاسـی و از  نژاد و یا گرایش همه افراد از هر قوم و .آید به حساب می

پرسـی و تعیـین سرنوشـت خـود را  همه حق مشارکت در ،اجتماعی صادی وتمام طبقات اقت

ود را مبنـی به منظور حل بحران فلسطین، دیدگاه خ ،این اساس، مقام معظم رهبری بر. دارند

رش همه ساکنان فلـسطین، پرسی برای تعیین نظام سیاسی مورد پذی بر ضرورت برگزاری همه

له فلـسطین ئسمی جمهـوری اسـالمی ایـران در مـس راند و این دیدگاه به موضع مطرح کرده

  :اند ایشان در این زمینه فرموده .تبدیل شده است

کنیم و نه بـه  های کشورهای اسالمی را پیشنهاد می ما نه جنگ کالسیک ارتش
ــر  ــل و دیگ ــازمان مل ــت س ــه حکمی ــه البت ــاجر را و ن ــان مه ــتن یهودی ــا ریخ دری



 ١٢٥      مقام معظم رهبری دیدگاه تأکید بر با پژوهی پیتر شوارتز چارچوب نظریه آینده در آینده اسرائیل؛ بقاء یا فروپاشی،

. کنیم پیشنهاد می ملت فلسطین را زرسی اپ المللی را؛ ما همه بینهای  سازمان
سرنوشت خود را تعیین کنـد و  ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد،

همـه مـردم اصـلی فلـسطین از مـسلمان و  .نظام حاکم بر کـشورش را برگزینـد
پرسی عمومی شرکت کننـد  ک همهدر ی نه مهاجران بیگانه، مسیحی و یهودی،

آن نظـام و دولـت برآمـده از آن پـس از . ین کننـدو نظام آینـده فلـسطین را تعیـ
ن کـشور استقرار، تکلیف مهاجران غیر فلسطینی را که در سالیان گذشته به ایـ

ایـن یـک طـرح عادالنـه و منطقـی اسـت کـه . معین خواهد کرد اند، کوچ کرده
ها  تواند از حمایت ملت کند و می افکار عمومی جهانی آن را به درستی درک می

هـای  البته انتظار نـداریم کـه صهیونیـست. ی مستقل برخوردار شودها و دولت
هـا و  هـا و ملـت غاصب به آسانی به آن تن در دهند و اینجا است که نقش دولت

 ،بیانـات مقـام معظـم رهبـری( یابـد گیرد و معنـی مـی های مقاومت شکل می سازمان

٩/٧/١٣٩٠(.  

  :در این پیشنهاد، چند نکته مهم مستتر است

عنوان یک قاعده آمره در مبتنی بر حق تعیین سرنوشت، به و  عادالنه ،ل ارائه شده راه ح.١

 ؛الملل است حقوق بین
ن کنونی آن و چه کسانی کـه بـه کـشورهای اچه ساکنها  پرسی، همه فلسطینی  در همه.٢

 مـسیحی و اعـم از مـسلمان و انـد،  و هویت فلسطینی خـود را حفـظ کـردهدیگر رانده شده

بخش شـرکت و سـاختار نظـام   عمومی با نظارتی دقیق و اطمینانپرسی ک همهیهودی، در ی

 .کنند سیاسی این کشور را انتخاب می

   تسلیح کرانه باخترييسناریو. 2-6
 است اسرائیل گر اشغال سلطه رژیم زیرحق دفاع مشروع ملت  به دلیل ،تسلیح کرانه باختری

ایـن رابطـه   ایشان در.این حق دارد به تحقق و دیدگاه مقام معظم رهبری نیزدر این رابطه نظر

  :فرمایند می



 ١٣٩٤پاییز و زمستان /  هشتم شمارۀ/ سال سوم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٢٦

 باختری هم مثل غزه بایـد هین است، این اعتقاد ماست که کرانام ا  بنده عقیده
تواننـد  انـد، اگـر مـی مند به سرنوشـت فلـسطین   که عالقه  کسانی. مسلح بشود

هـا چیـزی تن. در آنجا هم باید مردم را مـسلح کننـد کاری بکنند، کار این است؛
است که دسـت  همین عبارت از ها بکاهد،  که ممکن است از محنت فلسطینی
 بـا برخـورد رام و مطیـع و ّنمایی بکننـد؛ واال  قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت

ها انجام نخواهد گرفت و از خشونت   کاری به نفع فلسطینی  کارانه، هیچ  سازش
بیانـات مقـام ( استه نخواهد شـدصفت چیزی ک  و گرگاین موجود خشن و خبیث 

   .)١/٥/١٣٩٣ی، معظم رهبر

  پیشنهاديوهاي شناسایى پیامدهاي سناری: گام هفتم
ش هرچنـد بـه صـورت آزمـای ( سـازی در این گام، سناریوها بازبینی و ارزیابی و گاه با مـدل

ت و ها صورت گیرد و به ویژه پیشنهاداتی برای تصمیماشوند تا سنجشی از آن اجرا می) ذهنی

  .اقدام مطرح شود

  ابعاد حقوقی. 1-7
در واقـع، . لل استالم مورد پذیرش حقوق بین  فلسطین،وع ملت تحت سلطهحق دفاع مشر

 شورای امنیت و مجمع عمومی سـازمان ملـل متعددهای  که بر اساس قطعنامهبا توجه به این

نـاطق  م۱۹۶۷/١٣٤٦ نـوامبر ۲۲ مـصوب ، شـورای امنیـت۲۴۲ از جمله قطعنامـه ،متحد

ی بـه حـساب  از جمله کرانه باختری به عنوان سـرزمین اشـغال١٣٤٦/ ١٩٦٧اشغالی جنگ 

توان به حـق دفـاع مـشروع ملـت  اساس دو مورد زیر می الملل، بر آمده است، در حقوق بین

 :  اسرائیل، استناد کردگر اشغالفلسطین تحت سلطه رژیم 
ضـمن اشـاره بـه حـق  ، مجمـع عمـومی١٩٨٩/١٣٦٧  سـال٤٤/٢٩ شماره قطعنامه .١

هـای   تعیین سرنوشت و استقالل همـه مردمـانی کـه تحـت اسـتعمار و رژیـمرقابل نقضغی

مـشروعیت  برنـد، نژادپرست و دیگر اشکال سلطه بیگانگان و اشـغال خـارجی بـه سـر مـی

 . کند بخش ملی را تأیید می آزادیهای   مبارزه جنبشژه به وی،مبارزات آنان



 ١٢٧      مقام معظم رهبری دیدگاه تأکید بر با پژوهی پیتر شوارتز چارچوب نظریه آینده در آینده اسرائیل؛ بقاء یا فروپاشی،

گــر یــا  اشــغالهــای  بــه ملــل تحــت اشــغال یــا حقــوق دولــتدر کنوانــسیون مربــوط . ٢

 در خصوص مردم یا سرزمین تحت اشغال به این دو حـق ،گر های اشغال های دولت لیتئومس

به بیان دیگر، مردمی که کشورشان توسط یک کشور . شده استاساسی مردم فلسطین تصریح 

حـق دارنـد از همـه وسـایل  گیرد،  مورد تجاوز و اشغال قرار میگر اشغال یا نیروهای گر اشغال

 و رفـع هرگونـه تجـاوز گـر اشـغالممکن برای نجات از شرایط اشغال و بیرون شدن از سیطره 

شود که دیگر کشورها و دیگر ملل هم حق دارنـد  در این کنوانسیون، تصریح می .استفاده کنند

  .ی را انجام دهندگر گونه کمک الزم برای رفع تجاوز و اشغال  همه،به این مردم تحت اشغال

   موقعیت استراتژیک کرانه باختري.2-7
دومیلیـون و هشتـصد    مربع وسعت دارد و حـدود کیلومتر٥٦٠٠کرانه باختری رود اردن حدود 

 نفرجمعیت را در خود جـای داده اسـت و در منطقـه مهـم و اسـتراتژیک مرکـزی فلـسطین هزار

 تحـت ١٣٤٦/ ۱۹۶۷ن منطقـه تـا سـال ایـ . کیلـومتر مـرز بـا اردن اسـت١٤٠قراردارد و دارای 

 با ١٣٤٦/ ١٩٦٧اسرائیل در جریان جنگ  .حاکمیت اردن قرار داشت و متعلق به اردن بوده است

نـه بـاختری رود الشیخ و جوالن سوریه و منطقه صحرای سـینای مـصر و کرا  مناطق جبل،اعراب

وندان فلـسطینی  درصد جمعیـت ایـن منطقـه بـه شـهر٨٥حدود  هم اینک، .کرداردن را اشغال 

 توافق صورت گرفتـه در  طبق.گران صهیونیست است اختصاص داشته و مابقی در تصرف اشغال

» ب«، »الف«معروف است، کرانه باختری و نوار غزه به سه بخش » ۲اسلو ـ«قرارداد قاهره که به 

تحت حاکمیت کامل حکومت خودگردان قرار گرفت و منطقه » الف«منطقه . تقسیم شد» ج«و 

 اما امـور غیرنظـامی و غیرامنیتـی آن در ،از نظر امنیتی زیر نظر رژیم صهیونیستی باقی ماند» ب«

شامل آن دسـته از شـهرهای کرانـه بـاختری » ج«منطقه . اختیار حکومت خودگردان گذاشته شد

 درصد وسـعت ۶۰ و حدود استشود که به لحاظ اداری و امنیتی زیر نظر رژیم صهیونیستی  می

 پـنج  های کرانه باختری این است کـه بـه جمعیـت یکی از مزیت. گیرد ری را در بر میکرانه باخت

 متصل اسـت کـه جمـع ایـن دوگـروه از کنند نیز  میزندگی اردن در که فلسطینی آورگان  میلیونی

  . دآور وجود به را جدیدی وضعیت تواند می  فلسطینیان
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  بازتاب تسلیح کرانه باختري .3-7
 دیدگاه مقام معظم رهبری، مضطرب و نگران از آینـده تی پس ازطرحامات رژیم صهیونیسمق

 ارتش اسرائیل را بیش از پیش دچـار مـشکل ،لهئکه این مس بر این باورند رژیم صهیونیستی،

درک عمیـق    نـشانه،ر مسلح کردن کرانه باختری ایده رهبر معظم انقالب مبنی ب.خواهد کرد

کـه کرانـه گـر صهیونیـستی اسـت؛ چرا رژیم اشغال و  نبرد بین ملت فلسطین ایشان از مسئله

ی القـدس العربـی در پایگـاه خبـر. باختری عمق استراتژیک رویارویی با این رژیـم اسـت

، »کنـد ت به مسلح کردن فلسطینیان میای دعو خامنه) آیت الله( ،رهبر ایران «مطلبی با تیتر

ر غزه بـا عبـارت سـگ هـار توصـیف  اسرائیل را به دلیل حمله به نوا،رهبر ایران«: نویسد می

یافتن به توانـایی مواجهـه  کرده و از مسلمانان جهان خواسته است تا فلسطینیان را برای دست

  .)٢/٥/١٣٩٣، بیانات مقام معظم رهبری(» جمعی مسلح کنند با کشتار دسته

  تأثیر تسلیح کرانه باختري بر معادالت قدرت در منطقه. 4-7
غرافیایی نسبت به قدس شریف سه کیلومتر و نسبت به تل آویو تنها  باختری به لحاظ ج کرانه

راهـی  ین ترتیب، شاه کیلومتر فاصله دارد و کشور اردن نیز در همسایگی آن قرار دارد و بد۱۰

با در نظر گـرفتن ایـن  .شود  فلسطین، رژیم صهیونیستی و اردن محسوب میهمیان سه منطق

هـا  ی از طریـق ابتکـار عمـل نظـامی حمـاس، دهجنگ غزه و رژیم صهیونیـست  در،موضوع

 باختری و رژیم صهیونیستی حفـر  ها بین کرانه  اگر همین تونل.تکیلومتر تونل حفر شده اس

 ٨/٢  بـاختری دارای که کرانـه بر اینعالوه .شود، اسرائیل در آستانه نابودی قرار خواهد گرفت

 یعنی فروپاشی رژیـم ، باختری رانهمیلیون نفر جمعیت است و انتقال مقاومت مسلحانه به ک

  . کرانه باختری است  در تجهیز مسلحانه مهم  همان نکته،صهیونیستی و این

  :در رابطه با تسلیح کرانه باختری، توجه به چند نکته ضروری است

تسلیح کرانه باختری به لحاظ موقعیـت ژئواسـتراتژیک آن در عمـق اسـرائیل بـه عنـوان . ١

آویـو و منـاطق شـرقی و  نیتی و سیاسی رژیم صهیونیـستی، تـلمناطق امای حائل میان  منطقه

هـای  توانـد نقـش مـؤثری در مقابلـه بـا سیاسـت بسیاری از منـاطق اصـلی در اسـرائیل، مـی



 ١٢٩      مقام معظم رهبری دیدگاه تأکید بر با پژوهی پیتر شوارتز چارچوب نظریه آینده در آینده اسرائیل؛ بقاء یا فروپاشی،

کـه در واقع، با توجـه بـه این. ه باشد فروپاشی این رژیم داشت،طلبانه اسرائیل و در نهایت توسعه

کنند، مسلما مسلح شدن مردم   باختری زندگی می در کرانهها   توجهی از اسرائیلی جمعیت قابل
ً

طلبانه اسـرائیل  جنگهای   باختری قدرت بازدارندگی را برای ملت فلسطین علیه سیاست کرانه

طق ترین منا ه باختری، دسترسی مقاومت به جزئیتسلیح کران از سوی دیگر،. آورد وجود میه ب

 اگر نابلس، رام الله، بیـت لحـم و ؛ به طوری کهکند پذیر می قدرت رژیم صهیونیستی را امکان

هایی با برد  مند شوند، با موشک دفاعی مقاومت بهرههای  بیت المقدس شرقی بتوانند از توانایی

هـایی  کمتر از پنجاه کیلومتر، قادر به هدف قراردادن تمام نقاط راهبردی این رژیم و با موشـک

 بنـابراین، تـسلیح .د بودنگورین خواه امن کردن فرودگاه بنر قادر به نا کیلومت۱۰با برد کمتر از 

ترین  ر دسترس سادهترین مناطق رژیم صهیونیستی را د تواند حیاتی کرانه باختری به سادگی می

 رو است که مسلح شدن کرانه بـاختری از این .عی و مقاومتی فلسطینیان قرار دهدامکانات دفا

یجاد بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی بسیار مؤثرتر  اثیرگذاری آن در معادله قدرت وأت و

 . است های مقاومت در غزه و کارآمدتر از توانایی
عی و سیاسـی های اجتمـا طرح تسلیح کرانه باختری در شرایطی مطرح شده که زمینه. ٢

نتیجـه رونـد  سو، مردم فلسطین از مذاکرات بی ای که از یک  به گونه؛آن نیز فراهم شده است

المللی بـه ویـژه سـازمان ملـل بـرای  بینهای  های مکرر در سازمان صلح و حتی درخواست

هـای مکـرر مقاومـت   و در مقابل آن، پیروزیاند تشکیل دولت مستقل فلسطینی دلسرد شده

 روزه غزه، همدلی میان فلسطینیان این ٥١اند و پس از جنگ  در برابر اسرائیل را مشاهده کرده

  . نیز تشدید شده استمنطقه و مردم غزه 

اللـه لبنـان در  جنوب و حـزب مقاومت غزه درهای  با توجه به وجود خطر بالقوه گروه. ٣

 ،ها در جبهـه سـوم شمال، قدرت نظامی اسرائیل هم تفکیک شده و درگیر شدن صهیونیست

تواند شرایط رژیم صهیونیستی را کامال یعنی کرانه باختری رود اردن می
ً

 . دگرگون کند
سـازمان ملـل،  .داردتری نسبت به باریکـه غـزه  رانه باختری، ظرفیت بسیار گستردهک. ٤

ها این قاعده را نقـض کردنـد و بـر  صهیونیست اما کرده، اعالم المللی بین منطقه را» قدس«

بخش غربی آن، کامال
ً

هـای  سازی ل گسترش شهرکدرحا  سیطره دارند و در بخش شرقی نیز
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 اقـدامی ای دارد و اگـر کننده تعیین قدس ظرفیت بسیار مهم و ،ولی به هر حال؛ خود هستند

 .کند جلب خود به را مسلمانان عواطف تواند می غزه از بیش بگیرد، صورت در آنجا
؛ معکوس نابودی رژیـم صهیونیـستی اسـتمسلح شدن کرانه باختری به معنای شمارش  .٥

 سـرزمین این به مناسب اقتصادی رایطش و امنیت وعده با دنیا سراسر از که یهای  صهیونیستزیرا

گردند و به خودی خـود   میباز خود کشورهای به ببینند وارونه و معکوس را شرایط وقتی اند، آمده

بـاختری یـک  لذا مسلح شدن مردم کرانه ؛ی دچار فروپاشی از درون خواهد شدرژیم صهیونیست

    .)٢١: ١٣٩٣ پرندین،( ستنقطه عطف و به عنوان سرآغازی برای پایان رژیم صهیونیستی ا

  نتیجه
یارویی با تحوالت ودیدهای آینده، آمادگی ما را در رها و ته پژوهی، با تشخیص فرصت آینده

 مسلما بـرای .دکن های آینده را تقویت می وری از فرصت دهد و توان بهره پیش رو افزایش می
ً

. ر حـائز اهمیـت اسـتپژوهی مسائل فراروی دوستان و دشمنان آن بـسیا هر کشوری، آینده

 دخالت انسان در ایـن  واد هستندبینی و انقی بسیاری از حوادث و رویدادهای آینده قابل پیش

بـدین منظـور، بـا توجـه بـه . روند، موجبات تغییر و تحوالت مطلوب را ایجاد خواهـد کـرد

ن جایگاه رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن استراتژیک نظام جمهوری اسالمی ایـران، در ایـ

 مبنی بر(دیدگاه پیشنهادی مقام معظم رهبری  تأثیر پژوهی، نوشتار با استفاده از نظریات آینده

بـا و ده رژیـم صهیونیـستی بررسـی شـده بر آینـ) پرسی برگزاری همه تسلیح کرانه باختری و

 و بررسـی بنـدی تر شـوارتز ضـمن دسـتهاساس رویکرد پی استفاده از شیوه سناریوپردازی بر

 . و فروپاشی اسرائیل پرداخته شده اسـتبه عوامل مؤثر در بقا گام، تارچوب هفمسئله در چ

 .٣؛  صـلحیسـناریو .٢؛  قدرت برتر نظامی منطقهیسناریو .١ :در این میان، عواملی مانند

ــناریو ــتیس ــناریو .٤؛  هولوکاس ــرانیس ــی  ای ــناریو .٥؛ هراس ــشتیبانی ی س ــت و پ حمای

 تـشویق یهودیـانی سـناریو. ٧؛ ی اراضی اسرائیلطلب توسعه یسناریو. ٦؛ های بزرگ قدرت

. آیـد  اسرائیل به شمار مییترین عوامل مؤثر در بقا  از مهم، مهاجرت به فلسطینبرایجهان 

  بحران دائمی امنیـت، ازیسناریو .٢  فروپاشی از درونیسناریو. ١:  عواملی مانندهمچنین

تجزیه و تحلیل صورت گرفته . آیند ثر در فروپاشی اسرائیل به حساب میؤترین عوامل م مهم



 ١٣١      مقام معظم رهبری دیدگاه تأکید بر با پژوهی پیتر شوارتز چارچوب نظریه آینده در آینده اسرائیل؛ بقاء یا فروپاشی،

بندی عوامل کلیدی مؤثر است نگارنده را به سوی سه مورد  هارم که رتبهدر این مقاله درگام چ

هـای آینـده،  امنیتی اسرائیل طی دهـه ترین تهدید ل فروپاشی از درون به عنوان اصلیاز عوام

بازگـشت آوارگـان  .٢ ؛هـم خـوردن تـوازن جمعیتـی بـر .١ : کـه عبارتنـد ازسوق داده است

   .انتفاضه مسلحانه درکرانه باختری .٣ ؛فلسطینی

سـو، مـردم فلـسطین از مـذاکرات  تسلیح کرانه باختری در شرایطی مطرح شده که از یـک

 مقابـل آن، انـد و در یل دولـت مـستقل فلـسطینی دلـسرد شـدهنتیجه رونـد صـلح و تـشک بی

تمایـل فلـسطینیان بـه راهبـرد  .اند اهده کردهدر برابر اسرائیل را مشهای مکرر مقاومت  پیروزی

 مـشوقی ، بـه غـزه٢٠١٤/١٣٩٣  سـالعدم موفقیت ارتش اسرائیل در تجاوز مقاومت، پس از

مسلح شدن کرانه بـاختری بـه  .برای پناه بردن به گزینه مقاومت از سوی فلسطینیان شده است

 که  ینان صهیونیستینش که شهرک چرا؛معکوس نابودی رژیم صهیونیستی استمعنای شمارش 

 سـرزمین ایـن بـه مناسب اقتصادی شرایط و امنیت وعده با دیگر کشورهای از و دنیا سراسر از

گردنـد و بـه خـودی   میباز خود کشورهای به ببینند وارونه و معکوس را شرایط وقتی اند، آمده

ن در  لذا مـسلح شـدن فلـسطینیا؛ی دچار فروپاشی از درون خواهد شد رژیم صهیونیست،خود

طـرح  . رژیم صهیونیستی اسـتباختری یک نقطه عطف و به عنوان سرآغازی برای پایانکرانه 

) برگزاری انتخابات و تسلیح کرانه باختری( مقام معظم رهبریاز سوی این دو دیدگاه راهبردی 

طرح پیشنهادی . عربی است های غربی و های دولت طرحبا  حل بحران فلسطین در تقابل برای

 ولـی ،قای رژیم صهیونیستی مطرح شده است اغلب در راستای حفظ امنیت و ب،ها تاین دول

ن و آوارگـان فلـسطین و اپرسـی از همـه سـاکن مبنی بر برگزاری همه یدیدگاه مقام معظم رهبر

کار موجود در حل بحـران فلـسطین و البتـه توان مؤثرترین راه مسلح شدن کرانه باختری را می

  .ابودی رژیم صهیونیستی دانستآغازی بر شمارش معکوس ن
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