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عزت اله عزتی
استاد گروه جغرافیای سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده
ماهیت شکل گیری بهار عربی را نمی توان تنها در فقر اقتصادی و بیکاری جوانان عرب خالصه کرد .عامل اساسیی
برای قیام مردم عرب ،حس تبعیض و تحقیر ناشی از سرکوب ملت عرب طی دهه های گذشته توسط رژیم اشغالگر اسیراییل
و همسویی رژیم های دیکتاتور این ملت ها با این رژیم است ،ملت عرب از خویشاوندساالری ،حکومیت فاسید و مبتنیی بیر
ارادت به اسراییل خسته شده؛ موضوعی که دیکتاتورها أساسا معنای آن را درک نمی کنند .در این جریان اسالم گران تنیدرو
برای کسب هژمونی در منطقه خاورمیانه و افزایش محبوبیت خود در بین ملت عرب از طریی طیرا انتقیادات شیفاهی علییه
دولت اسراییل ،نفوذ دیپلماتیک این رژیم اشغالگر را در خاورمیانه محدود تر کردند .اسراییل از این واقعیت مستثنی نیسیت کیه
تحوالت سیاسی در خاورمیانه پس از بهار عربی منجر به شکل گیری پیچیدگی های استراتژیک در این منطقه شده و تیال
اسراییل در سیاست خارجی به سوی قدرت های منطقه ای همچون گذشته نخواهد بود .از این رو مقاله حاضر تیال دارد بیا
روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بر اساس مدل  SWOTکاهش نفوذ
دیپلماتیک اسراییل در خاورمیانه پس از بهار عربی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی :بهار عربی ،بیداری اسالمی ،مشروعیت ،بحران نفوذ.
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مقدمه
ترس از ناآرامیهای سیاسی پس از بهار عربی ،منجر به شکل گیری تردیدهای بزرگی برای
رژیم اشغالگر اسراییل در مورد دورنمای سیاسیی و اسیتراتژیک منطقیه خاورمیانیه شیده اسیت.
ترسناکترین نتیجه برای اسراییل قدرتیابی اسالم گرایان میباشد .این رژیم با منابع طبیعیی و
نفوذ دیپلماتیک محدود و دوستان اندک ،نمیتواند انتظار داشیته باشید کیه بیر محییط خیود در
خاورمیانه تاثیر گذاشته و اهداف خود را در خارج از مرزهایش القا کند .در همیین راسیتا اسیراییل
باید خود را برای رویارویی با تمامی تهدیدات امنیتی که ممکن است از جهان پیرامیونی عربیی-
اسالمی نشات بگیرد ،آماده سازد .نگرانی اسراییل این است که آیا آمریکا در زمانهیای بحرانیی
تصمیم درستی در مورد مواضع خود با اسراییل خواهد گرفت یا خیر! دشمنی واضح دولت آمریکیا
در زمان ریاست جمهوری اوباما و پیش از آغاز دوره ریاست جمهیوری ترامی در قبیال نتانییاهو
نخست وزیر اسراییل این حس عمومی را در میان دولت اسراییل تقویت کرده است که آمریکا در
زمان قدرتیابی مجدد حزب دموکرات آمریکا او را رها خواهد کرد و این فرضیه فشار زیادی بیر
اسراییل تحمیل میکند.
مبانی نظری :بهار عربی
انقالبها و تحوالت جاری در منطقه عربی یکی از برجستهترین حیواد تیاریخی در تیاریخ
معاصر اعیراب محسیوب مییگیردد .تحیوالت میذکور را نمییتیوان صیرفا نتیجیه ییک رشیته
اعتراضهای موقتی و زودگذر مردم در بند حکومتهای دیکتیاتوری دانسیت .تحیوالت میذکور
محدود به یک کشور خاص نبوده و اکثر کشورهای عربی منطقه خاورمیانیه را در بیر گرفیت .از
ویژگیهای اصلی این تحوالت میتوان به تظاهرات میلیونی مردم ،حضور گسترده جوانان ،توجه
به مباحث کالن امت اسالمی و تحق نتایج در دورههای زمیانی مشیابه اشیاره نمیود .بیه ایین
ترتیب ،تحوالت مذکور منجر به تغییر نظامهای حاکم بر کشورهای تونس و مصیر گردیید .ایین
تحوالت همچنین در برخی از کشورها همچون یمن و لیبی (اگرچه اعتراضات در این کشیور بیه
دلیل ماهیت نظامی این کشور به اشکال مسلحانه ظاهر گردید) تاکنون موف به ایجاد تغیییرات
بسیاری گردیده و در برخی دیگر از کشیورهای عربیی ماننید اردن ،بحیرین ،عمیان ،میراکش و
الجزایر باعث افزایش سطح آزادیهای فردی و اجتماعی شده است .عالوه بر ایین ،کشیورهایی

◊ 56

تحلیل کاهش نفوذ دیپلماتیک اسرائیل در خاورمیانه ◊

همچون عربستان سعودی و کویت نیز مبادرت به انجیام برخیی اصیالحات قیانونی و میدیریتی
ورزیدند .در نهایت آخرین ویژگی تحوالت اخیر در منطقه را میتوان توانایی انقالبیون در استفاده
از رو های رسانهای و وسایل ارتباط جمعی مدرن (اینترنت ،فیس بیوک ،تیوییتر و  )...و نقیش
پوشش رسانهای فعال و موثر کانالهای میاهوارهای بیه وییژه شیبکه الجزاییر دانسیت( .صیالح،
)21:1396
بیداری اسالمی
حضرت آیت اهلل سید علی خامنهای در خطبههای نماز جمعیه خیود در تیاریخ 1389/11/15
ماهیت انقالب در کشورهای عربی را از جنس بیداری اسالمی دانستند .ایشان در آن خطبه بیان
داشتند" :حواد امروز شمال آفریقا ،کشور مصر ،کشور تونس ،برخی کشورهای دیگر ،برای میا
ملت ایران معنای دیگری دارد ،معنای خاصی دارد؛ این همان چیزی است که همیشه به عنیوان
حدو بیداری اسالمی ،به مناسبت پیروزی انقالب بزرگ اسالمی ملت ایران گفته میشد؛ امروز
خود را دارد نشان میدهد".
کسری مشروعیت
طب روال کالسیک ،دولت نامشروع دولتی است که حکیام آن نیه وجاهیت کاریزماتییک
دارند ،نه طب موازین سنتی (شیخوخیت ،وراثت ،اشرافیت) به حکمرانی رسیدهاند و نه به شیوه
قانونی (دموکراتیک) انتخاب شدهاند .رویه مدرن و متعارف مشروعیت عبارت اسیت از توانیایی
مردم (مطاب موازین پیشبینی شده در قانون) برای انتخاب ،نظارت و عزل مسالمتآمیز حکام.
بر این اساس ،دولتهای مشروع که عمدتأ کارآمد هم میشوند ،دولتهایی هستند که حکومت
آنها مقتدر است ،یعنی مردم از قوانین و مقررات آنهیا بیه دالییل متعیدد هیویتی و منفعتیی
پشتیبانی و پیروی میکنند .چنین دولتی ،متعل به همه مردم است و مناصب حکیومتی آن در
انحصار گروههای مشخصی نیست( .جکسون)140 :1993،
مشروعیت عمودی
مشروعیت عمودی ،که طی آن اختیارات به صورت قانونی و معقول در سلسله مراتب توزیع
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شده و فرمانبری مناصب از پایین از باال به صورت قاعدهمند و مرضى الطرفین انجام میشیود.
به عبارت دیگر ،اطاعت صاحبان مشاغل پایین از باال ،نه به حکم ترس یا طمع که به واسیطه
اقناع صورت میپذیرد .در واقع مشروعیت عمودی به سازوکارهای توزیع قانعکننده قدرت توجه
دارد( .جکسون)141 :1993،
مشروعیت افقی
مشروعیت افقی عبارت است از احساس تعل به ملت و اولویت منافع ملی بیر مالحظیات
خویشاوندی ،قبیلهای ،فردی ،جناحی ،قومی و مذهبی .به لحاظ مشروعیت افقیی ،ملیل دنییا را
میتوان به سه دسته منسجم (مانند کره جنوبی) ،آسیب پذیر (ماننید عیرا)) و متزلیزل (ماننید
افغانستان) تقسیم کرد( .جکسون)142 :1993،
کسری مشروعیت و کشورهای عربی
بیشترین کسری مشروعیت هنگامی است کیه مشیروعیت افقیی ،گسییخته و مشیروعیت
عمودی ،دچار فساد و ناکارآمدی شود .در بین کشورهای عربی که در سال  2011در پیی بهیار
عربی دستخو تغییر شدهاند ،کسری مشروعیت عمودی در اوج خود بود ،أما مشروعیت افقی
آسیب چندانی ندیده بود .در سالهای ابتدایی قرن  21تا سال  2011در کشورهای تونس ،مصر،
لیبی ،و یمن کوشش سازمان یافته و مداومی برای تجزیه ،کودتا و براندازی گزار نشده ،امیا
توزیع ثروت و قدرت در این کشورها ،به شدت مورد اعتراض جامعه بوده است.
از این رو دولتهای مشروع دارای حاکمیت مؤثر قانون ،تضمین کننده امنیت مردم در برابر
تهدیدات خارجی و چپاول داخلی ،حافظ آزادی مدنی و سیاسی ،گرد مسالمتآمیز نخبگان و
ح برابر برای انتخیاب کیردن و انتخیاب شیدن هسیتند و در دولیتهیای فاقید مشیروعیت،
خویشاوندساالری ،حکومت مادام العمر رؤسای جمهور و تشریفاتی بودن انتخابات دیده میشود
که قراین آن را میتوان در حکومت  62ساله معمر قذافی ،فساد گسترده خاندان زینالعابدین بن
علی در تونس ،تقلب گسترده در آخرین انتخابات پارلمانی مصیر و اختنیا) سیاسیی در یمین ،و
بحرین مشاهده کرد.
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ضعف اقتصاد ملی
اقتصاد ملی ضعیف را میتوان با توجه به کارکردهای اقتصاد ملی قوی درک کرد .اقتصاد
ملی قوی اقتصادی است که قادر به تدارک سطح اولیه رفاه برای مردم باشد .همچنین ،اقتصاد
ملی قوی همواره ارز افزوده ایجاد میکند و عوارضی چون بیکاری ،رکیود ،کسیری بودجیه،
سرمایهگذاری اندک و اختالل در مقررات مالی آن موقتیاند .اقتصادهای ملی ضیعیف در گیام
اول از تأمین نیازهای اولیه مردم نظیر امنیت غذایی ،بهداشت ،آموز  ،حمل و نقیل و سیرپناه
عاجزند و همین امر موجب بروز مخاطرات دیگری نظیر جنگ داخلیی ،نسیل کشیی ،جناییات
سازمان یافته و به طور کلی ،ناامنی میشود( .جاب)55 :1997،
بحران نفوذ
دولت در مانده ،به واسطه فقر منابع و نیز دشواریهای مربوط به صالحیت ،نمیتوانید در
تمام قلمرو سرزمینی خود حضور مقتدرانه و تعیینکننده داشته باشد .لشکر کشی موسمی ،خل
اختالف بین نیروهای محلی و جذب نخبگان حاشیه ،سه راهبردی هستند که دولت در مانده در
پیش میگیرد تا مانع تجزیه سرزمینی شود .متعارفترین راهحل چنین دولتی برای تداوم کنترل
خود بر مناط حاشیهای ،وابسته نگهداشتن ساکنان حاشیه به منابع حییاتی از قبییل سیوخت،
غالت و امنیت است .اگر منطقه مزبور به لحاظ منابع طبیعی غنی باشد ،دولتها سعی میکنند
مدیریت محلی منطقه را تحت کنترل نگهدارند .به محض اینکه دولت مرکزی در تداوم کنترل
بر همه قلمرو خود به مشکل برخورد کند ،گروههای حاشیهای مقاومت نمیوده و بحیران نفیوذ
دولت را افزایش میدهند .امروزه با مسلح شدن گروههای معترض و ییاغی ،درمانیدگی دولیت
مرکزی عم بیشتری یافته است .در صورتی که گیروه متمیرد از تسیلیحات نظیامی ،حماییت
خارجی و عم استراتژیک کافی برخوردار باشد ،بحران نفیوذ دولیت مرکیزی بیشیتر و بیشیتر
میشود ،اما اگر دولت مرکزی بتواند با شناسایی منطقه بحرانی ،نیروهای بیشیتری را بیه آنجیا
گسیل نماید ،آنگاه نفوذ خود را تثبیت و از بروز بحران جلوگیری مینماید( .میلیکن)25 :1992،
 -1نظریه :دولت درمانده
محرومیت یا احساس محرومیت مردم و خیز

آنها برای تغییر را بیا اسیتناد بیه نظرییه
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دولت درمانده میتوان بررسی نمود .مطاب این نظریه ،دولتی که نتواند کارهای عمومی نظییر
تدارک رفاه اولیه ،آموز همگانی ،حل و فصل نزاع بین افراد و گیروههیای اجتمیاعی ،توزییع
خدمات بهداشتی و نیز کارهای ویژه نظیر حمایت از طبقه مؤثر یا طبقه وفادار خود را به انجیام
رساند ،با تقاضای شدید مردم برای تغییر مواجه میشود .دولت در مانیده ،بیه واسیطه کسیری
صالحیت (مشروعیت) ،فرسودگی منابع ،شکنندگی میالی ،بییتجربگیی سیاسیی و نیاتوانی در
تشخیص حجم و عم مطالبات معترضین ،از درک و درمان اوضاع بحرانی عاجز است و از این
رو ،زمینهساز انقالبی تمام عیار میشود و انقالبیون انتظار دارند دولت انقالبی همه کمبودهیای
دولت پیشین را تأمین کند (گریفیس)693 :1388،
نظریه :خیزش ملت عرب علیه تحقیر
ملت عرب دهها سال است از سوی استعمار و استبداد نادیده گرفته میشود و تال آنهیا
برای رهایی از چنگال استعمار و دیکتاتوری ،مدام شکست میخورد .از این منظر ،پس از جنگ
جهانی دوم که چندین کشور عربی به فهرست کشورهای جهان افزوده شد ،بیازیگری بیه نیام
اسراییل تأسیس گردید و این بازیگر کوچک ،به نمایندگی از استعمارگران ساب  ،در جنگهیای
متعددی ،سپاه میلیونی اعراب را شکست داده و سرزمینهای پهناوری را به اشغال خود در آورد.
بر این مبنا ،نظریه خیز علیه تحقیر بر این نکته داللت دارد که فقر ،بیکیاری و اسیتبداد
فقط تسریعکننده خیز هستند و موتور محرکه خیز  ،تحقیری اسیت کیه بیه میرور زمیان
انباشته شده و کرامت انسانی شهروندان را مخدو و نابود ساخته اسیت ) .کاسیاگراند: 1389،
 )12اعراب نیم قرنی است در جستجوی راهی برای رهایی از این تحقیر عظیم بودهاند.
اسرائیل و نظریه قیام علیه تحقیر
از دید اعراب ،نخستین و اصلیترین عامیل تحقییر آنهیا ،سیاسیتهیای سیختگیرانیه و
تجاوزکارانه اسراییل است که با تداوم و گستر سیاستهایی چون شهرکسازی ،آواره سازی،
محاصره ،ترور و حمله نظامی ،ضمن تضعیف اعراب ،بر قدرت خود میافزاید .اکنیون بیه میدد
رسانههای مدرن بینالمللی ،جزییات این تحقیر در دسترس أعراب است ،آنیان قیدرت ،ثیروت،
حیثیت و منزلت خود را با ساکنان سایر نقاط دنیا مقایسه و توقعیات خیود را متوجیه حکومیت
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مینمایند .حکومتهایی که به واسطه انتقادستیزی و حامی پروری ،به صیورت سیازمان یافتیه
ارادت را جایگزین لیاقت ساختهاند( .شاذلی)285:1385 ،
تاثیر بهار عربی بر امنیت رژیم صهیونیستی
اگرچه موج گسترده قیام های مردمی در کشورهای عرب زبان در حال فروکش کردن است،
اما این قیامها تاثیرات بسزایی را در منطقه به جای گذاشتهاند .سه رژیم اقتیدار طلیب سیرنگون
شده و هم اکنون بقیه کشورهای عربی با سطوا متفاوتی از مشکالت و تنشها مواجه هستند.
ظهور تغییرات سیاسی و استراتژیک در منطقه ،موجب ایجاد پیچیدگیهای مهمی در امنییت
ملی اسراییل شده اسیت انقیالبهیای منطقیهای در توقیف پیشیرفتهیای مهیم در دیپلماسیی
اسراییلی -عربی و همچنین افزایش قدرت و نفوذ دیگر کشورها در منطقه و استمرار کاهش نفوذ
آمریکا در خاورمیانه و همچنین تشجیع افراط گرایان تاثیر شگرفی داشته است.
منطقه پر تنش و اسرائیل
خطر اسالم گرایان افراطی برای اسرائیل
کشورهای عربی در مقایسه با سایر بازیگران بینالمللی از لحاظ آزادیهای اجتماعی ،حقیو)
سیاسی ،آموز  ،برابری جنسیتی و تولید اقتصادی در سطوا پیایینتیری قیرار دارنید( .صیحیفه
اسراییل الیوم)7:2011،
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل بارها نسبت به این خطر هشدار داده که مصر به مسییر
اسالمگرایی خواهد رفت( .صحیفه هارتس )16 :2011 ،اسیالمگراییان افراطیی ،قدرتمنیدترین و
سازمان یافتهترین نیروی مخالف در اکثر کشورهای عربی هسیتند و بیشیترین سیود را از تغیییر
صلح آمیز یا خشونت آمیز رژِیمهای حاکم خواهند برد .رژیمهای انقالبی در هر جایی که باشیند
عالقه شدیدی به بروز رفتارهای جنگ طلبانه طی سالهای اولیه کسب قیدرت خیود دارنید؛ در
منطقه خاورمیانه نیز آنها اغلب میخواهند چنین رفتاری از خود نشیان دهنید( .القنیاه العاشیره،
)35:2011
اگر نیروهای سیاسی لیبرال و سکوالر ضعیف و یا دچار چند دستگی باشند رونید دموکراسیی
سازی میتواند تاثیرات غیرقابل پییش بینیی داشیته باشید .اخیوان المسیلمین کیه تعهید آن بیه
دموکراسی در بهترین حالت تردید برانگیز است ،به عنیوان قیویترین نییروی معیارض در مصیر
◊ 61

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و پنجم ،زمستان1397

کنونی تلقی می شود شواهد تاریخی نشان می دهد حتی در کشورهایی کیه دولیت بیه صیورت
آزادانه و براساس آرا مردم به قدرت میرسد ،دولتهایی که گذار دموکراتیک را تجربه میکننید،
نسبت به حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری جنگ طلبتر هستند( .القناه العاشره)38 :2011 ،
کنترل نیروهای نظامی مخالف بر تسحیالت نظامی در جریان بهار عربی
همچنان که دولتهای عرب کنترل خود بر منیاط مختلیف کشیور را از دسیت مییدهنید،
نیروهای نظامی مخالف و تروریستها آزادی عمل بیشتری به دست مییآورنید عیالوه بیر ایین
مقادیر زیادی از تسلیحات نظامی متعارف و غیرمتعارف که به طور معمیول از سیوی رژییمهیای
اقتدارطلب انباشته شده است میتواند در اختیار دسیتهیای ناپیاک و آلیوده قرارگییرد .براسیاس
گزار های رسیده ،پس از سقوط حکومت معمر قذافی بسیاری از موشیکهیای ضید هیوایی و
موشکهای نارنجک انداز ضد تانک در اختیار تروریستها قرار گرفته اسیت( .موقیع االخبیاری،
)1:2011
اقلیتهای نژادی -فرقهای عربی و افزایش روابط فراملیی در جرییان بهیار
عربی
از آنجا که بسیاری از کشورهای عربی از اقلیتهای نژادی -فرقهای تشیکیل شیدهانید کیه
روابط فراملی قدرتمندی با قدرتهای خارجی دارند .وقوع جنگ داخلی ،مداخالت نظامی خارجی
را تسهیل میکنید .بیه دلییل تنیوع موجیود ،ایین کشیورها بیشیترین پتانسییل را بیرای وقیوع
درگیریهای داخلی در خاورمیانه و تبدیل آن به رویارویی منطقهای دارند.
کاهش نفوذ آمریکا در جریان بهار عربی در منطقه خاورمیانه
همچنان که رژیمهای عربی به لرزه در آمده و یکی پس از دیگیری فیرو مییپاشیند ،نفیوذ
واشنگتن در خاورمیانه رو به تنزل گذاشته است بخشی از این مسئله بیه سیاسیتهیای تعمیدی
دولت آمریکا در زمان اوباما در برقراری روابط حسنه چند جانبه با کشورهای دیگر بر میگردد که
این سیاستها با هدف محدود کردن تعهدات خارجی آمریکا ،بازیابی جایگاه این کشور در جهان
و انتقال مسئولیتهای آن به شرکای جهانی طراحی شده است؛ بخش دیگر نیز به پاسیخهیای
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متناقض و گیج کننده آمریکا در تبیین حواد خاورمیانه مربوط میشود( .اسراییل الیوم)1:2011،
سردرگمی اسرائیل در برابرتناقضات رفتار آمریکا در قبال متحیدان خیود در
زمان اوباما
رفتار دولت اوباما در مسیر بهار عربی تناقضات بسیاری داشت به عنوان مثال موضع آمریکیا
در قبال برکناری حسنی مبارک رییس جمهور مصر که سه دهه هم پیمان وفادار آمریکیا بیود در
مقایسه با موضع این کشور در قبال سایر دولتهای عربی متاثر از بیداری اسالمی بسیار سریعتر
و صریحتر صورت پذیرفت .چرخش واشنگتن در قبال مبارک( ،درست یا نادرست) ایین تصیور را
در افکار عمومی منطقه به ویژه اسراییل ایجاد کرد کیه واشینگتن بیه وفیادارترین دوسیت خیود
خیانت کرده است( .اسراییل الیوم )11:2011،انتقادهای آمریکا علییه مداخلیه نظیامی رییاض در
حمایت از خانیدان آل خلیفیه بحیرین در میارس  2011موجیب شیگفتی اسیراییل شید( .القنیاه
الثانیه )20:2011،مسئله دیگری که موجب شگفتی و سردرگمی اسراییل در خاورمیانه شید ،رهیا
کردن قذافی از سوی امریکا بود .قذافی کسی بود که در سال  2003تمامی سیالاهیای کشیتار
جمعی خود را در اختیار غرب قرار داده و با آنها همکاری نمود .درسی که بسیاری از رژیمهیای
خاورمیانه از رویکرد غرب نسبت به لیبی گرفتند این بود که بهتر است برنامیههیای مربیوط بیه
سالاهای کشتار جمعی را حفظ نموده و تداوم بخشند چرا که سرنوشت قذافی به داستانی تهدید
آفرین برای حکومتهای استبدادی تبدیل شده است.
تصمیم واشنگتن در جوالی  2011م برای گشودن باب مذاکره و گفتگو با اخوان المسیلمین
مصر منجر به کاهش اعتبار امریکا به عنوان بازیگر سیاسی هوشمند و هم پیمان قابل اعتماد در
خاورمیانه برای اسراییل گردیید .عیالوه بیر ایین عقیبنشیینی نیروهیای آمریکیایی از عیرا) و
افغانستان ،تمایل دولت اوباما به خیانت علیه هم پیمان خود (اسراییل) و سردرگمی دولت آمریکیا
را در زمان دولت دموکراتیک اوباما برای رژیم صهیونیستی تقویت کرد.
افزایش نفوذ مخالفان اسرائیل پس از بهار عربی
انقالبهای عربی موجب افزایش قدرت و نفوذ کشورهای مخالف اسراییل در منطقه شدهاند.
نیاز کشورهای عربی و متحد با رژیم صهیونیستی بیرای تمرکیز بیر مشیکالت داخلیی ،موجیب
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کاهش توانایی این کشورها در اعیالم هوییت خیود در خیارج از مرزهایشیان و مقابلیه بیا نفیوذ
کشورهای مخالف اسراییل در منطقه شده است.
تمامی مخالفین اسراییل در منطقیه از سیوی نیروهیای اسیالم گیرا میدیریت مییشیوند ،از
انقالبهای عربی حمایت کرده و به صورت آشکارا تظاهرات کنندگان بیداری اسالمی را به ویژه
در کشورهای مصر ،تیونس و لیبیی تشیوی بیه سیرنگونی حکومیتهیای دیکتیاتوری کردنید.
کشورهای عرب متحد با اسراییل به قدری گرفتار مشکالت داخلی هستند کیه قیدرت مواجیه و
مقابله با نفوذ مخالفین اسالم گرا را ندارد( .یدیعوت اخرونوت)16:2011،
کاهش اعمال فشار بر رهبران عرب به منظور صیل بیا اسیرائیل در زمیان
ریاست جمهوری اوباما
کاهش نفوذ آمریکا در منطقه نشانه خوبی برای دورنمیای پیشیرفتهیای دیپلماتییک مییان
دولت یهودی با همسایگانش نیست .همسایگان اسراییل تنها از سر ناچیاری و مواجیه بیا عمیل
انجام شده که قادر به مقابله با آن نبودند ،اسراییل را پذیرفتند .از سوی دیگر ،واشنگتن به لحیاظ
تاریخی ،نقش مهمی را در راستای کشاندن بازیگران عرب به پای میز مذاکره و محیدود کیردن
تفاوتها و اختالفها در طول مذاکرات و کاستن از نگرانیهای اسراییل در ریسک کیردن بیرای
صلح ایفا کرده است( .صحیفه معاریف)2:2011،
با این وجود در زمان دولت اوباما نسبت به روسای جمهوری پیشین و فعلی آمریکا (ترامی )
عالقه و توانایی کمتری برای اعمال فشار بر رهبران عرب به منظور صلح با اسیراییلیهیا وجیود
داشت و این رییس جمهور عالقه اندکی به جبران تهدیدات امنیتی اسراییل در جریان بهار عربی
نشان میداد.
از زمانی که با خروج واشنگتن از منطقه ،افراطگرایان قدرت بیشتری یافتهاند رهبران عرب و
حامی آمریکا به این نتیجه رسیدهاند که حمایت آمریکا از آنان گیذرا و بیی دوام اسیت و اساسیا
ارزشی ندارد که برای به رسمیت شناختن اسراییل (به منظور جلب رضیایت آمریکیا) و همچنیین
ایجاد نارضایتی در میان شهروندان عربی که از کودکی با شعار ضد صهیونیستی پرور یافتهاند،
موقعیت سیاسی خود را در معرض خطر قرار دهند.
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کمرنگ شدن تمایل دولتهای جدید خاورمیانه برای صل با اسرائیل پس از
بهار عربی
تاکید بر دموکراسی در جریان اعتراضات بهار عربی ،موجب تغییر نگیر رهبیران تیازه بیه
قدرت رسیده عرب برای صلح با اسراییل نخواهد شد و در مقابل این رهبران ترجیح خواهنید داد
تا برای کسب رضایت افکار عمومی خود از روابط با اسراییل بکاهند .براساس نظرسنجی صیورت
پذیرفته در آوریل سال  ،2011بالغ بر  54درصد شهروندان مصری خواهان پایان دادن کشورشان
به پیمان کم دیوید (پیمان صلح بین مصر و اسراییل) شدند .کامال واضح است که بیا افیزایش
نفوذ و قدرت نیروهای داخلی ضد اسراییلی ،تداوم پیمانهای صلح اسیراییل بیا مصیر و اردن بیا
خطرات بزرگی مواجه خواهد شد( .صحیفه هارتس)26:2011،
صحرای سینا بزرگترین پایگاه ضد اسرائیلی
اولین عملکرد ضد صهیونیستی مقامات دولتی مصر پس از بهار عربی در قبال اسراییل ،اجازه
آنها در سپتامبر  2011به تودههای خشمگینی برای حمله به سفارت اسراییل بود که در نهاییت
سفیر و کارمندان را مجبور به تخلیه سفارت کردند .دومین عملکیرد ضید اسیراییلی مصیر ،عیدم
تامین امنیت کافی در صحرای سینا واقع درمرزهای مصر و غزه است.
از زمان سقوط دولت مبارک خط لوله انتقال گاز طبیعی بین اسراییل و مصر  6بار مورد حمله
قرار گرفته است .این انفجارها اسراییل را مجبور کرد تا برای تولید بیر) از موتورهیای دیزلیی و
نفتی گران قیمت استفاده کند که برای اسراییل برای مدت  2ماه به طیور مییانگینی روزانیه 2/7
میلیون دالر هزینه بر جای گذاشته است .همچنین حمالت پی در پی به اییالت صیحرای سیینا
نشان می دهد صحرای سینا ممکن است به بزرگترین پایگاه ضد اسراییلی تبدیل شود( .ییدیعوت
اخرونوت)11:2011، :
خطر سقوط دولت اردن هم پیمان صل با اسرائیل
اسراییل از سال  1994که با دولت اردن پیمان صلح به امضا رسانده است روابط اسیتراتژیک
قوی با این کشور داشته و مرزهای مشترک دو طرف نسبتا امن بوده است .از سوی دیگیر ،اردن
با دادن کمترین خسارت بحران سهمگینی که منطقه خاورمیانه را فرا گرفته ،بیا موفقییت پشیت

◊ 65

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و پنجم ،زمستان1397

سر گذاشت؛ بدون آنکه لطمهای به روابط دوستانه خود با اسیراییل وارد کنید .بیا ایین وجیود بیا
قدرتیابی اسالمگرایان افراطی در منطقه ،اردنیها راه سختی برای نجات از بحران انقالبهیای
منطقهای در پیش خواهند داشت .در صورت سقوط حکومت اردن نیروهای مخاصیم مییتواننید
مثلث تل آویو -اورشلیم -حیفا را که بیشتر جمعیت و زیر ساختهای اقتصادی اسیراییل در ایین
شهرها قرار دارند ،در معرض خطر قرار دهند (اورشیلم با مرزهای اردن تنها  20مایل فاصله دارد)
(موقع اذاعه الجیش)3:2011،

ردیف

جدول  :1ماتریس ارزیابی نقاط ضعف )(IFE
ماتریس ارزیابی نقاط ضعف

وزن

1

کسری مشروعیت رژیم اشغالگر اسراییل در خاورمیانه

/05

2

کسری مشروعیت افقی دولت رژیم اشغالگر اسراییل

/05

3

کاهش کمکهای آمریکا در زمان ریاست جمهوری اوباما به رژیم اشغالگر اسراییل

/15

4

سردرگمی دولت رژیم اشغالگر اسراییل در برابرتناقضات رفتار آمریکا در قبال متحدان خود

/15

5

خطر سقوط دولت ملک عبداهلل هم پیمان صلح با اسراییل

/1

6

افزایش قدرت سیاسی اخوان المسلمین با موضعی خصمانهتر در قبال اسراییل

/1

7

گرایش به انزوا طلبی و محافظه کاری رژیم صهیونیستی پس از بهار عربی

/15

8

افزایش بحران نفوذ دولت مرکزی رژیم اشغالگر اسراییل در پی بهار عربی

/05

ایجاد پیچیدگیهای مهم در امنیت ملی اسیراییل در پیی بهیار عربیی و ظهیور تغیییرات سیاسیی و
9
استراتژیک در منطقه خاورمیانه
1
0

توقف پیشرفتهای مهم در دیپلماسی اسراییلی -عربی پس از شکلگیری بهار عربی
جمع
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امتیییییاز

امتیاز
0
0
0
0
0
0
0
0
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/05
0
/15
1
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2
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2
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3
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3
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جدول  :2ماتریس ارزیابی نقاط قوت )(IFE
ردیف

ماتریس ارزیابی نقاط قوت
1

وزن

چند دستگی نیروهای سیاسی لیبرال و سکوالر در روند دموکراسی سازی کشورهای عیرب پیس از بهیار
عربی

0

2
3

شکست اعراب توسط رژیم اشغالگر اسراییل در جنگهای متعدد و افزایش قدرت این رژیم

/05

2

0

سیاستهای سخت گیرانه و تجاوزکارانه رژیم اشغالگر اسراییل در منطقه خاورمیانه و افزایش قدرت این

1

0

رژیم

0

5

شهرک سازی یهودیان در فلسطین اشغالی و افزایش قدرت رژیم اشغالگر اسراییل

6

آواره سازی اعراب و افزایش قدرت رژیم اشغالگر اسراییل

/15

7

ایجاد محاصره برخی مناط عربی و افزایش قدرت رژیم اشغالگر اسراییل

/1

3

0

افزایش ترور و حمله نظامی سازمان یافته توسط اسراییل در منطقیه خاورمیانیه و افیزایش قیدرت رژییم
8
اشغالگر اسراییل
افزایش حمایت های سیاسی دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری ترام پس از بهیار عربیی از رژییم
9
اشغالگر اسراییل

/1

تجهیز تسهیالتی رژیم اشغالگر اسراییل در زمان ریاست جمهوری پس از بهار عربی

3

0

/1

0
0
0
/1

جمع

0/1
0
0/1
0
0/0
5

2

/15
/15

0

2

/05
شکل گیری رژیم اشغالگر اسراییل به عنوان نماینده استعمارگران در خاورمیانه

1

ز

وزن دار

0

/05

4

امتیا

امتیییییاز

0/3
0/4
5
0/4
5

2

0/2

3

0/3

2

0/2

2

0/2
2.3

1

5

ردیف

جدول  :3ماتریس ارزیابی فرصتها )(EFE
ماتریس ارزیابی فرصتها

وزن

1

کسری مشروعیت عمودی کشورهای عربی قبل از بهار عربی

/2

2

کسری مشروعیت افقی دولتهای شکل یافته پس از بهار عربی

/1

3

کسری مشروعیت دولتهای دیکتاتور عربی

/05

0
0
0

امتیا

امتیییییاز

ز

وزن دار
3

0/6

3

0/3

2

0/1
0
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4

کسری مشروعیت عمودی دولتهای شکل یافته پس از بهار عربی

/05

5

اقتصاد ملی ضعیف دولتهای شکل یافنه پس از بهار عربی

/05

6

درماندگی دولتهای مرکزی جهان عرب به ویزه از سال 2011

/05

7

شکست ملتهای عرب در جنگهای متعدد با رژیم اشغالگر اسراییل

/1

8

تضعیف حکومت های عرب در پی بسط و گستر

0

2

0

2

0
0

فرهنگ حامی پروری در حکومیت بیه جیای لیاقیت
/1

پروری

9

0

0

2

0

افزایش حس نزدیکی بین اورشلیم و واشنگتن در زمان ریاست جمهوری ترام پس از بهار عربی

/15

آشفتگی های خارومیانه پس از بهار عربی بر جایگاه اسراییل بیه عنیوان قابیل اعتمیادترین هیم پیمیان
1
منطقهای واشنگتن تاکید می کند

/15

جمع

0
0/1
0
0/1
0

3

0/3

3

0/3

3

0

0/1

3

0/4
5
0/4
5
2/8

1

0

جدول  :4ماتریس ارزیابی تهدید ها )(EFE

1

بحران نفوذ رژیم اشغالگر اسراییل در منطقه خاورمیانه پس از بهار عربی

/15

2

مقاومت گروههای حاشیهای شکل یافته در برابر رژیم اشغالگر اسراییل پس از بهار عربی

/1

3

مسلح شدن گروههای معترض و یاغی در اطراف رژیم اشغالگر اسراییل

/15

ردیف

ماتریس ارزیابی تهدیدها

وزن

فراگیر شدن رسانههای مدرن بینالمللی و آگاهی ملت عرب از جزییات تحقیرشان توسط رژیم اشغالگر
4
اسراییل

0
0
0
0
/1
0

5

افزایش قدرت اقلیتهای نژادی -فرقهای عربی با روابط فراملی در همسایگی رژیم اشغالگر اسراییل

/1

6

افزایش صلح سرد بین قاهره و اورشلیم پس از بهار عربی

/05

7

مدیریت تمامی مخالفین رژیم اشغالگر اسراییل در منطقه از سوی نیروهای اسالم گرا

/15

8

کاهش اعمال فشار بر رهبران عرب به منظور صلح با اسراییل در زمان ریاست جمهوری اوباما

/05

9

کمرنگ شدن تمایل دولتهای جدید خاورمیانه برای صلح با اسراییل پس از بهار عربی

/1
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0

عدم تامین امنیت کافی در صحرای سینا واقع درمرزهای مصر و غزه و شکلگیری بزرگتری پایگاه ضید
1
اسراییلی در منطقه
جمع

0
/05
1

2

0/1
0
2/5
5

 ESPACEجدول  :5ماتریس
مشروعیت

امتیا
ز

کسییییری
مشروعیت

+

کسییییری
مشروعیت
عمودی

+

کسییییری
مشروعیت
افقی

بحییییران

+

نفوذ

بحران نفیوذ
5
و کشور های عربی

بحران نفیوذ
4
و رژییییم اشیییغالگر
اسراییل

بحران نفیوذ
3
آمریکا در خاورمیانه

افزایش نفوذ
مخییییالفین رژیییییم
اشیغالگر اسییراییل در
منطقه

افیییییزایش

امتیاز

تهدیدات امنیتی

3
+

3
+

3
+

4
+

مقاومییییییییت
گیروههیای حاشییهای
شکلیافته

شیییکلگییییری
صحرای سینا به عنوان
بزرگتیرین پایگیاه ضیید
اسراییلی
فراگیییر شییدن
رسییانههییای مییدرن
بییینالمللییی و آگییاهی
ملت عرب از جزیییات
تحقیرشان توسط رژیم
اشغالگر اسراییل
مسیلح شیدن
گروههیای معتیرض و
یاغی در اطیراف رژییم
اشغالگر اسراییل
عیییدم تیییامین
امنیییییت کییییافی در
صحرای سینا واقیع در
مرزهییای مصییر و غییزه
پس از بهار عربی

1
2
3

امتیاز

-

3
-

2

مدیریت تمامی مخالفین رژییم اشیغالگر
اسراییل در منطقه از سوی نیروهای اسالم گرا

-3

ایجاد پیچیدگیهای مهم در امنیت ملیی
اسراییل در پیی بهیار عربیی و ظهیور تغیییرات
سیاسی و استراتژیک در منطقه خاورمیانه

-2.5

افزایش قدرت سیاسی اخوان المسیلمین
با موضعی خصمانهتر در قبال اسراییل

-3

4
-

چند دستگی نیروهای سیاسیی لیبیرال و
سکوالر در روند دموکراسیی سیازی کشیورهای
عرب پس از بهار عربی

-2

3
-

1
-4

3
.25

استراتژیک

2

1
3

ظهیییور تریییییرات سیاسیییی و

امتیاز

10.5
-

3
-.6

2.62
-
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نتیجهگیری
استراتژی پیشنهادی
شکل  :1منحنی استراتژی پیشنهادی

=
(-14)=-2
=
13 +(-10.5)=2.5

+

CA
+
ES

+

IS
12
FS

نتیجه مناقشات و منازعات در جریان بهار عربی برای اسراییل هر چه باشد ،هیچ دولتیی در
خاورمیانه ،حتی دولتهای حامی اسراییل در منطقه (مصر و اردن) هر چه قدر قدرتمند و پر نفوذ
باشند به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک بر پایه جو سیاسی و ضد اسیراییلی موجیود در منطقیه قیادر
نخواهند بود با اسراییل پیمان صلح امضا کنند .اکنون منطقه احترام کمتری به برقراری صلح بیا
اسراییل از خود نشان میدهد .اسراییل باید برای فرو رفتن در انیزوی بیشیتر منطقیهای خیود را
آماده سازد.
این نکته قابل تامل است که اندکی پس از سقوط مبارک دولت نظامی مصر برای دریافیت
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کمکهای نظامی و اقتصادی آمریکا تمایل خود بر پایبندی به تعهدات بینالمللی (پیمیان صیلح
 1979مصر با اسراییل) را اعالم کرد .البته باید توجه داشت که صلح سرد بین قیاهره و اورشیلیم
که در دوران مبارک وجود داشت ،مطمئنا پس از بهار عربی رو به سردی بیشتری خواهد گرایید.
در این بین با توجه به دشمنی اخوان المسلمین (مهمترین نیروی سیاسی و سازماندهی شده غیر
دولتی ضد اسراییلی) با رژیم صهیونیستی ،در فضای صلح سیرد ایجیاد شیده مییان اورشیلیم و
قاهره ،دولت مصر به منظور کاستن از دامنه تظاهراتها با اخوان المسلمین ایتالف بسیته اسیت.
عالوه بر این افزایش قدرت سیاسی اخوان المسلمین در منطقه در جریان بهار عربیی و افیزایش
میزان پذیر اخوان المسلمین در سطح بینالمللی پس از بهار عربی نگرانی عمی تری را بیرای
اسراییل به همراه داشته است .در نتیجه ایجاد حس نزدیکی بیین اورشیلیم و واشینگتن یکیی از
اهداف اصلی دولت یهود بوده است ،اما در سالهای گذشته رویکرد حیزب دموکراتییک آمریکیا
تردیدهای زیادی درباره این اصل بنیادین و سنتی بیرای رژییم صهیونیسیتی ایجیاد کیرد .البتیه
آشفتگیهای خارومیانه به ویژه در زمان روی کار آمدن حزب جمهوری خواه آمریکا بار دیگر بیر
جایگاه اسراییل به عنوان قابل اعتمادترین همپیمان منطقیهای واشینگتن تاکیید کیرد و همیین
موضوع تاحدی باعث آرامش خاطر اسراییل شد .اما دولت آمریکا در زمان اوباما همواره ثابت کرد
که حاضر است همپیمانان ساب خود را فدای کسب همپیمانان جدید کند.
اسراییلیها با توجه به تجربه خود در زمان قدرتیابی دموکراتها در آمریکا به ویژه در زمان
ریاست جمهوری اوباما از اینکه همیشه قادر به اتکا صید در صید بیه حماییتهیای دیپلماتییک
اقتصادی و نظامی آمریکا در زمان حمله به کشور خود نیستند بسیار نگرانند .از این رو اسراییل نه
تنها بر قدرت نظامی و تواناییهای خود برای شکست همسایگانش تکیه دارد ،بلکه همچنین بیه
این حس که واشنگتن در صورت نیاز به کمک اورشلیم خواهد آمد ،نیز وابستگی شیدید دارد .در
جریان انقالب های بهار عربی و ایجاد جیو ضید اسیراییلی و در نتیجیه کیاهش نفیوذ سیاسیی و
دیپپلماتیک اسراییل در منطقه ،رژیم صهیونیستی به خوبی میداند انقالبهیای اخییر منجیر بیه
وحدت و انسجام کشورهای عربی در جنگ با اسراییل خواهد شید .شیایان ذکیر اسیت کیه ایین
آشفتگیهای سیاسی در خارج از مرزهای اسراییل هم اکنون شروع بیه تولیید تهدییدات امنیتیی
ستیزه جویانه بر ضد رژیم صهیونیستی کرده است.
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