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 دولتِ جدیدِ رژیم صهیونیستی؛

 المللیاندازهای داخلی و بینچشم 

 

 

    
 

 

 
 

 

 خالصه راهبردی

  گراچپاست که در آن دو حزب  تشکیل شده حزب هشتدولت ائتالفی جدید رژیم صهیونیستی، از ،

به مرامنامهِ این احزاب، توجه  وجود دارند. با عربیو یک حزب  رومیانه ، دو حزبگراراستسه حزب 

عمده  هایاختالفر احزاب خارج از ائتالف، رسد که این احزاب درون ائتالف با یکدیگر، و با دیگنظر میبه

های مواجههِ ائتالف با دیگر احزاب درون ائتالف و چالش هانظراختالفِ. وجود طیف وسیعی از دارند بسیارو 

ازجمله  کم دشواری عملکرد آن در آینده را تقویت کرده است؛حاضر درکنِسِت، احتمال فروپاشی یا دست

سر راه این ائتالف متصور بود عبارتند  برانگیز برچالش هایموضوعترین نوان مهمعبهتوان مسائلی که می

 «.رابطه دین و دولت»و  «سازی در کرانه باختریشهرک»، «کشوری-حل دوراه»از: 

  مخالف با یکدیگر قرار  در مواضعی کامالا  «تشکیل دولت مستقل فلسطینی»این احزاب در مسئله

شدن آن  مطرحچراکه  پذیر نخواهد بود؛امکانعمالا  تن ائتالف فعلی به این مسئلهدارند. بنابراین پرداخ

حل موجود برای کنترل راهموجودیت شکننده آن را تهدید خواهد کرد؛ درنتیجه به تعویق انداختن آن تنها 

اعضای  چشمگیری بین هایاختالفو یا توقف آن نیز  «سازیشهرک»این شکاف است. در مسئله ادامه 

ساز کشمکش در ائتالف خواهد شد. با وجود سر آن توسط دولت، سبب ائتالف مشهود است که مانور بر

توان با مسامحه بیان داشت که حضور یک جناح عربی به رهبری منصور عباس )با گرایش اسالمی(، می

 همگونی دارد. موضع نسبتاا  «مناقشه دین و دولت»دولت فعلی در زمینه 

 ترین همگون بین اعضای ائتالف نیست. یکی از مهمولتِ تغییر در ادامه راه، تنها مواضع غیرچالشِ د

 حزب لیکودهای این دولت مواجهه و کشاکش آنها با دیگر احزاب خارج از ائتالف در کِنسِت است. چالش

ن، اُپوزیسیون پارلمان را رتبه را در تعداد نمایندگان در کِنسِت دارد و رهبر آ کرسی، اولین 30با داشتن 

ایدئولوژیک  هایاختالفدیگر احزاب مذهبی کِنسِت با احزابِ سکوالِر ائتالف، سویازکند. هدایت می

 فاحشی دارند.

 محکومیت عدم وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره  های گذشته، مخصوصااوجود چالش

انداز رژیم در مورد چشم یهاشده تا نگرانی ب، سباوبامادر کرانه باختری در دوره ریاست  سازیشهرک

سازی( و احتمالی دولت جدید در کرانه باختری )شهرک هایاقدامروابط با ایاالت متحده افزایش یابد. 

های رو خواهد شد. با همه این چالشهروب بایدنرژیم در غزه با فشارهایی از جانب دولت  خشونت این
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داند؛ بایدن پس از جنگ را متعهد به رژیم صهیونیستی می د که دولت بایدن نیز خودرسنظر میبهاحتمالی 

روزه غزه در ادامه سیاستِ حمایت از رژیم صهیونیستی، متعهد شد تا سامانه گنبد آهنین را تقویت 12

ایاالت  هایهای علمی آکادمیک در مورد حمایتکند. با وجود نقدهای بسیار از جانب مقامات یا شخصیت

های خود در ابعاد سیاسی، متحده از رژیم صهیونیستی، باید انتظار داشت که این کشور، همچنان به حمایت

 نظامی و اقتصادی ادامه دهد.

 رسد، نظر میبههای پیاپی آن، ها تالش برای مذاکراتِ صلح با فلسطینیان و شکستپس از دهه

د؛ اتفاق بیفت خارج مرزهال منازعه فلسطین باید از سردمداران رژیم صهیونیستی معتقدند که ح

رفته توان رفتهسازی روابط میهای عربی و عادیدیگر آنها معتقدند که با برقراری ارتباط با کشورعبارتبه

رات متحده تحت فشار قرار داد. سفر یائیر الپید به اما مذاکرات صلحهای فلسطینی را در پذیرش گروه

مدت این رژیم است؛ جزو راهبردِ بلند «سازی روابط با اعرابپروژه عادی»از این دارد که عربی نشان 

رفته این همروی سازان آن را به اشخاصی چون نتانیاهو و یا بِنِت تقلیل داد.یممتوان تصای که نمیگونهبه

در هراسی رفتن پروژه ایرانپیش گ بینی است که دولت جدید رژیم صهیونیستی با درسناریو قابل پیش

 سازی روابط خود با کشورهای عربی ادامه دهد. منطقه به عادی

  سال  12ی طهای مختلف نتانیاهو عنوان اعضای ارشد کابینهبهبیشتر اعضای کابینه بِنِت در گذشته

ر نظر دبراین با کنند؛ بناوزیر سابق پشتیبانی مینخستمرزی های برونو از سیاست گذشته خدمت کرده

ر قبال ایران رسد که رفتار تهاجمی این رژیم از بُعد نظامی و امنیتی دنظر نمیبه، تهدید وجودیگرفتن 

وی ر، وزارت دفاعدر سِمت  «بِنی گانتص». با حضور مجدد دشوو سایر اعضای جبهه مقاومت تعدیل 

ز ائتالف و آغاز فشار احزاب تندرو خارج ا کار آمدن جو بایدن در ایاالت متحده )با رویکردی دیپلماتیک(،

هیونیستی های پراکنده بین ایران و رژیم صتوان ادامه یا حتی گسترش تنشبحران سیاسی در لبنان، می

 را متصور بود.

 ای توافق احیهای آمریکا برای نَفتالی بِنِت متعهد شده است تا موضع نتانیاهو را در قبال تالش

ی در برابر آن تفاوت بِنِت با نتانیاهو در قبال برجام، عدم اتخاذ موضع انفعال .کند حفظ ایران ایهسته

کرده بود، بِنِت  واقع برخالف نتانیاهو که در زمان ریاست جمهوری اوباما موضعی قهرآمیز را اتخاذدراست؛ 

 هایاقدامکرده و  افق تحمیلامکان مطالبات امنیتی رژیم را در توحدِتاو با جو بایدن گکند تا با گفتسعی می

 دیپلماتیک را در کنار عملیات خرابکارانه در ایران پیش ببرد.
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 مقدمه

وزیری دولت رژیم صهیونیستی و روی کار آمدن نخستدر منصب  1پایاِن ربعِ قرن حضورِ بنیامین نتانیاهو

های مختلف سیاسی در طیفممتنع( از رأی  مخالف و یکرأی  59موافق، رأی  60ائتالفی شکننده )با 

چهار گران سیاسی شده است. این رژیم با برگزاری های اشغالی، تبدیل به کانون توجهات تحلیلسرزمین

گیری ائتالف پایدار، های عدِم شکلسال با بحران دودر طول  2019)پارلمان( از سال  2انتخاباِت کِنسِت

ست. پس از ناکامی نتانیاهو در تشکیل ائتالف، نَفتالی عدم تخصیص بودجه و دولتی غیرمقتدر مواجه ا

یک حزب ازجمله  حزب دیگر 6به همراه  6از حزب یِش َعتید 5و یائیر الپید 4ساله از حزب یامیناه 49 3بِنِت

وزیری شدند. مشارکت نخستگرا به رهبری منصور عباس موفق به کنار زدن بنیامین نتانیاهو از عربِ اسالم

سابقه بوده است؛ بِ اسالمگرا در دولت ائتالفی فعلی در طول حیات نامشروع این رژیم بییک حزبِ عر

ای است که گونهبهوزیری نَفتالی بِنِت نخستدیگر ناهمسازی ایدئولوژیک موجود در ائتالف به سوییاز

شکنندگی این ائتالف  برهایی مبنیزنیاحزاب جناح چپ، راست، مذهبی و اسالمگرا را دربرگرفته و گمانه

کننده در ائتالِف دولتِ متولد ترین اشتراک احزاب مشارکترا تقویت کرده است. شاید بتوان گفت که مهم

بست سیاسیِ داخلیِ رژیم صهیونیستی دادن به بحران و بُن و پایان «عبور از نتانیاهو»ژوئن،  13شده در 

سالِ مداوم حضور در پست  12ساله، پس از  71، نتانیاهو بوده است. از روز یکشنبِه پرتنش در کِنسِت

که درحالی( ائتالف ظاهر شده، 2006-2009وزیری، در کِسوت رهبرِ جناح مخالِف )به مانند سال نخست

هایی همراه است. َنفتالی بِنِت در توصیف دوره عنوان رهبر حزب لیکود نیز با تردیدبهحتی ادامه حضور وی 

نهایت به انتخابات پنجم، ششم و حتی دهم برسیم رتوانیم دیما م»انیاهو اظهار داشت که: وزیری نتنخست

مان بر سرمان سقوط کند و یا جلوی این جنون را و دیوارهای کشور را از بین ببریم، آجر به آجر تا خانه

  7.«پذیر باشیمبگیریم و مسئولیت

شده است، براساس  یائیر الپید بنا «شکننده معماری»ششمین دولت رژیم صهیونیستی با وسی

وزیری باقی خواهد ماند و از آن پس یائیر الپید، نخستتوافقات انجام شده، به مدت دو سال بِنِت، در سِمَت 

، و همچنین 8زن 9وزیر است که  27وزیر خارجه فعلی، جای او را خواهد گرفت. دولت فعلی متشکل از 

این نوشتار، با بررسی  بخش اولدر 9در وزارت بهداشت، دربردارد.یک عضو آشکارا همجنسگرا را 

                                                 

1. Benjamin Netanyahu 

2. Knesset 

3. Naftali Bennett 

4. Yamina 

5. Yair Lapid 

6. Yesh Atid 

7. https://www.nytimes.com/live/2021/06/13/world/israel-knesset-bennett-lapid-netanyahu#israel-youth 

8. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/milestones-set-by-new-government-1st-kippah-

wearing-pm-1st-to-include-arabs/ 

9. https://www.jewishvirtuallibrary.org/israeli-electoral-history-2021-election-to-the-24th-knesset 
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انداز امکان به چشم «دولت تغییر»گیری ایدئولوژیک و سیاسی احزاب حاضر در ائتالف موسوم به جهت

همکاری این احزاب با یکدیگر و پیامدهای آن در سیاست داخلی رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت. در 

المللی دولت جدید حاکم در فلسطین اشغالی در سه حوزه، روابط با ایاالت انداز بینم، به چشبخش دوم

 کار عربی و درنهایت به نوع مواجهه با مسائل مربوط به ایران،سازی روابط با کشورهای سازشمتحده، عادی

 ای خواهیم پرداخت.ای و توافق هستهفعالیت منطقهازجمله 

 

 یدئولوژیک و سیاسی احزاب ائتالفگیری اجهت - بخش اول

 . دولت نَفتالی بِنِت؛ ائتالفی ناهمگون و شِکننده1

(، سه حزِب 2و کار 1گرا )مِرِتصاست که در آن دو حزبِ چپتشکیل شده حزب هشت ائتالف فعلی از 

تید( و یک حزِب و یِش عَ 5رو )آبی و سفید(، دو حزبِ میانه4و امیِد نو 3گرا )یامیناه، اسرائیل خانه ماراست

های رهبران آنها، گیری( وجود دارند. با توجه به مرامنامهِ این احزاب و موضع6عربی )فهرست مشترک عربی

 هایرسد که این احزاب درون ائتالف با یکدیگر و با دیگر احزاب خارج از ائتالف، دارای اختالفنظر میبه

های مواجههِ ائتالف درون ائتالف و چالش هانظراختالفِعمده و قابل توجه هستند. وجود طیف وسیعی از 

کم دشواری عملکرد آن در آینده را تقویت احتمال فروپاشی و یا دست 7با دیگر احزاب حاضر درکِنسِت

سر راه این ائتالف  برانگیز برچالش هایموضوعترین عنوان مهمبهتوان مسائلی که میازجمله  کرده است؛

رابطه دین و »و 10«در کرانه باختری 9سازیشهرک»، 8«کشوری-حل دوراه» :ارتند ازمتصور بود عب

های اقتصادی احزاب نیز درخور توجه است؛ اما در این دیدگاهازجمله  دیگری هایموضوعاگرچه . «دولت

کمیلی های تای برای پژوهشنظر کرده و امیدواریم این نوشتار مقدمهصرفمجال کم از پرداختن به آن 

 آینده در این حوزه باشد.

 

                                                 

1. Meretz 

2. Labor 

3. Yisrael Beiteinu 

4. New Hope 

5. Blue and White 

6. United Arab List 

7. )Likud, United Torah Judaism, Joint List, Shas, Religious Zionism) 

8. Two-country Solution 

9. Settlement 

10. West Bank 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/likud-party
https://www.jewishvirtuallibrary.org/likud-party
https://www.jewishvirtuallibrary.org/united-torah-judaism-political-party
https://www.jewishvirtuallibrary.org/wamab
https://www.jewishvirtuallibrary.org/shas-political-party
https://www.jewishvirtuallibrary.org/tkuma-political-party
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 کشوری -حل دوراهالف( 

مخالفی  احزاب حاضر در ائتالف در مورد تشکیل یک دولتِ مستقلِ فلسطینی در کرانه باختری نظرات کامالا

گرای یامیناه به رهبری نَفتالی بِنِت از مخالفان سرسخت تشکیل یک دولت مستقِل دارند. حزب ملی

و نتانیاهو  1تری را نسبت به حزب لیکودتوان گفت که در این مسئله مواضع تندمی فلسطینی بوده و حتی

حزب  3با همکاری ایلت شاکد 2،نَفتالی بِنِت با خروج از حزب خانه یهودی 2018سال ت. در داشته اس

کشوری چنین تصریح شده -حلِ دوراهکرد، در اصول راهبردی این حزب در مورد سیس أتراست جدید را 

. میهست لیاسرائ یهانیاز سرزم ینینشو هرگونه عقب نیکشور فلسط سیمخالف تأسحزب ما تنها »است: 

   4.«کرد میها در سراسر کشور تالش خواهتوسعه شهرک یما برا

-به مسئله دو «6طرح لیبرمن»با طرح موسوم به  5حزب ییسرائِل بَیِتنو به رهبری آویگدور لیبرمن

جایی در سرزمین و جمعیت طرح لیبرمن ایجاد یک دولت فلسطینی را به جابه کشوری پرداخته است؛

نشین کرانه باختری های یهودیشهرک همهدهد که منوط کرده است. در این طرح، لیبرمن پیشنهاد می

این طرح  7نشین اسرائیل به دولت فلسطینی منتقل شود.ژیم ملحق شوند و در عوض مناطق عرببه این ر

گرا واقع احزابِ چپازجمله  پرستانه مورد انتقادِ بسیاری از احزاب،های نژادنبودن و گرایش علت عملی به

 شده است.

نیز با تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی مخالف است و آن  8حزب امیدِ نو به رهبری گیِدعون سَعَر

 اظهار داشته است که: داند؛ گیدِعون سَعَر را چالش بزرگی برای امنیت ملی رژیم می

صراحت ها هرگز آنها را نپذیرفتند و بهی ارائه شده است، اما فلسطینیانهبسیار سخاوتمندا دهایپیشنها»

سال در  80اعالم کردند که متمایل به حل این بحران با ما نیستند؛ حتی اگر به گذشته بنگریم، این ایده 

بینانه واقع ال مطرح است که آیا این ایده واقعاا ؤده است. این سها بوده، اما همیشه ناکام مانمرکز درگیری

و با دو رژیم پیاده  ]کرانه باختری و غزه[توانیم این ایده را با دو نهاد فلسطینی جداگانهاست؟ چگونه می

توانیم از امنیت شهروندان اسرائیل با یک کشور مستقل در قلب سرزمین خود، در چند کنیم؟ چگونه می

  9«؟ترین مناطق کشورمان محافظت کنیمیلی پرجمعیتما

                                                 

1. Likud 

2. The Jewish Home 

3. Ayelet Shaked 

4. https://www.jewishvirtuallibrary.org/hayamin-hehadash-the-new-right-party 

5. Avigdor Lieberman 

6. The Lieberman Plan 

7. https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/22/ 

نظر : در برخی از منابع داخلی گیِدعون سار تلفظ شده اما با توجه به تلفظ عبری به(Gideon Moshe Sa'ar) גְִּדעֹון ַסַער. 8

 عون َسَعر درست باشد.رسد که گیدِ می

9. https://www.jewishvirtuallibrary.org/new-hope-party 
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المقدس را ذکر شده است که حزب، بیت (عنوان اولین اصلبه) اصلِ اساسی این حزب هفتهمچنین در 

المقدس به دو قسمت پذیری بیتدرواقع این حزب با تقسیم 1داند.پایتخت ابدی متعلق به یهودیان می

 شرقی و غربی مخالف است. 

کشوری دارد. -حل دوراهطرفی نسبت به بی رو آبی و سفید موضع تقریباارهبر حزب میانه 2نی گانتصبِ

تعمیق روند جدایی از فلسطینیان است در صورتی که این تعمیق به منافع امنیتی  »بِنی گانتص خواهانِ 

چنین وعده الحاق دره ؛ گانتص هم 3«آسیب نرسانده و حق آزادی عمل برای ارتش اسرائیل را حفظ کند.

  4است.صهیونیستی اعتقاد دارد این دره مرزِ امنیتِی شرقیِ رژیم چراکه  اردن را نیز داده بود؛

کشوری است؛ -حل دوراهطور صریح حامی بهرو یِش َعتید به رهبری یائیر الپید حزب سکوالر و میانه

 کیپلماتیما به توافق د»موضع کرده است:  طور اعالمکشوری این-حل دوراهاین حزب در مسئله مربوط به 

 لیاسرائ ییکه منجر به جدا یااستوار است. توافقنامه یتیامن باتیکه اساساا براساس ترت میمعتقد یامنطقه

 5.«دو ملت شود یبراساس دو کشور برا انینیو فلسط

اند؛ ن رویکرد خود برگزیدهعنوابهکشوری را -حل دوراهصراحت بهگرای حاضر در ائتالف نیز احزابِ چپ

سیس تأمِرِتص از »طور بدان اشاره کرده است: در اساسنامه خود این 6حزب مِرِتص به رهبری نیتزان هورویتز

، در 1:1سر مبادله سرزمین به نسبت  ساس خط سبز با توافق برادولت فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه بر

  7.«کندای که از قلمرو آن حمایت شود، حمایت مینهگوبهالمقدس تقسیم حاکمیت در بیت

یاد  «اِشغال»های رژیم صهیونیستی تحت عنوان از فعالیت 2019این حزب حتی در اساسنامه سال 

و دستیابی به توافقی است که به تأسیس یک کشور  اشغالدادن به  مِرِتص خواستار پایان» :کرده است

 8.«شود منجر فلسطین در کنار دولت اسرائیل

، موضعی مشابه با حزب مِرِتص را 9گرای ائتالف، حزب کار به رهبری مِراو میکائِلیدیگر حزب چپ

براساس  انینیاز فلسط ییو جدا یاسیبه توافق س یابیدست یتالش برا ]هدف حزب[ » است:ده کراتخاذ 

 تیکه امن است شده محاسبه هایاقدام قیو از طر تیبه واقع نانهیببا نگاه واقع ،دو ملت یاصل دو کشور برا

  10.«کندیرا حفظ م

                                                 

1. https://www.newhope.org.il/en/new-hope-for-jerusalem/ 

2. Benjamin Gantz 

3. https://www.jewishvirtuallibrary.org/blue-and-white-kahol-lavan-party 

4. https://www.haaretz.com/israel-news/elections/gantz-s-party-releases-platform-separate-from-

palestinians-strengthen-settlements-1.6999256 

5 https://www.yeshatid.org.il/%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-  

%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D?languagecode=en 

6. Nitzan Horowitz 

7. https://meretz.org.il/wp-content/uploads/2021/02/English-Platform.pdf 

8. https://www.jewishvirtuallibrary.org/meretz-political-party 

9. Merav Michaeli 

10. https://www.jewishvirtuallibrary.org/party-platform-of-the-labor-party 
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و درنهایت تنها حزب عربی حاضر در کابینه یعنی لیست مشترک عربی خواستار بازگشت رژیم به مرزهای 

 1کشور مستقل فلسطینی است.سیِس أتو  1967قبل از سال 

 سازیب( شهرک

رژیم اشغالگر قدس مواضع همگونی ندارند. سازی نیز احزاب حاضر در ائتالف دولت در موضوع شهرک

که َنفتالی بِنِت، رهبر این حزب طوریبهسازی در کرانه باختری است؛ حزب یامیناه حامی سرسخت شهرک

کرانه  نانینششهرک یبرا سایبانسازمان » رکلیعنوان مدبه 2012تا  2010از سال وزیر فعلی، نخستو 

  3رد.کیم تیفعال 2«لیاسرائ یباختر

کند و حامی شده در کرانه باختری حمایت می های ساختهحزب آبی و سفید نیز از تقویت شهرک

طور صریح از ساخت و ادامه آن حمایت بههای اشغالی است، اما جای سرزمینرفاه هر یهودی در جای

حزب بلوک  نیا »ت: نکرده است. در مرامنامه این حزب، این مسئله در جمالت ذیل نمود پیدا کرده اس

کنند یم یها زندگیلیکه اسرائ ییرا در هر جا یعاد یکرده و زندگ تیرا تقو [ی]کرانه باختر هاشهرک

   4.«کندیم ریپذامکان

کند، ها دفاع میکشوری از حفظ شهرک-حل دوراهاما حزب یِش َعتید هم در موضعی، ضمن اشاره به 

ها در مورد شهرک منتشر شده است، موضع این حزب 2012در سال اصلی که از این حزب  هشتطبق 

در حین « دو کشور برای دو ملت»تالش برای صلح با توجه به طرح کلیِ  ]هدف حزب[ » گونه است:بدین

 5.«]است[های بزرگ و حصول اطمینان از امنیت اسرائیلحفظ شهرک

کرده  سازی نگاهکارانه به پدیده شهرکمحافظه اا گیِدعون سَعَر، رهبر حزب امیدِ نو نیز از موضعی نسبت

در  یهودیجوامع  هیمن کامالا مخالف تخل» کند، او اظهار داشته است:مییید أتها را و حفظ این شهرک

ثابت شد که به ثبات و صلح  و متعلق به گذشته باشد دهیا نیکنم ایهستم. فکر م «سامره»و  «هیهودی»

 یهودیکردن جوامع،  کنشهیکنم ریفکر نم ؛میکن یکه چگونه با هم زندگ میبدان دیکند. ما بایکمک نم

 6.«باشد دیصلح مف یاعرب، بر ای

های اشغالی حمایت شده که این اصل اساسی این حزب، از مهاجرت بیشتر به سرزمین هفتدر 

کرد خواهد را حفظ  لیاسرائ یمل تیامننو  دیام»سازی بیشتر است: شهرکیید أتحمایت به نوعی متضمن 

                                                 

1. https://www.jewishvirtuallibrary.org/united-arab-list-ra-am-political-party 

2. Yesha 

به  –شود درصد آن را شامل می 60که بیش از  -کرانه باختری  Cطور ِجد خواهان الحاق منطقه بِنِت همچنین به. 3

 رژیم صهیونیستی است.

4. https://www.haaretz.com/israel-news/elections/gantz-s-party-releases-platform-separate-from-

palestinians-strengthen-settlements-1.6999256 

5. https://www.jewishpress.com/news/politics/new-party-12-seats-projected-in-polls-includes-

chairman-lapids-makeup-artist-karate-trainer/2012/05/04/0/?print 

6. https://www.jewishvirtuallibrary.org/new-hope-party 
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را توسعه  لیو مهاجرت به اسرائ یقاتی، تحقی، فناوری، اقتصادینظام در ابعاد لیقدرت اسرائ یهالفهؤمو 

 1.«دهدیم

تنها نهگرا در این ائتالف است، احزابی چون مِرِتص و کار به احزابِ چپ مربوطمل أتاما موضعِ قابلِ 

 تخلیهدانند و به دنبال می تشدید منازعهندانسته، بلکه آن را موجب سازی را مشروع ادامه شهرک

ها با این ادبیات نشین هستند، در اساسنامه حزب سکوالر مِرِتص به موضوع شهرکهای یهودیشهرک

 نیو فلسط لیحل منازعه اسرائراه یها مانع اصلمِرِتص معتقد است که وجود شهرک»اشاره شده است: 

 2«هیغرامت تخل»بدون توافق، قانون  ایبا  یدور افتاده یهاکتص تالش خواهد کرد در مورد شهرمِرِ. است

اسکان  لیاسرائ یتا در درون مرزها دهدیخط سبز اجازه م سویساکن در آن یلیکه به شهروندان اسرائ- را

  3.«کند بیتصو -دابنیمجدد 

سازی مخالفت کرده است، در بت به مِرِتص با شهرکتر نسحزب کار نیز در موضعی مشابه اما معتدل

جدا کردن بلوک  ]هدف حزب [» گونه پرداخته شده است:سازی ایناساسنامه این حزب به موضوع شهرک

های دور های مالی در شهرکگذاری و کمکگیری از سرمایهها و جلوکهای اصلی از دیگر شهرشهرک

 4.«]است [افتاده

گرا قرار گرای کابینه در مخالفت آشکار با احزاب راستمشهود است که مواضع دو حزب چپواقع در

در  هاکتخلیه کامل شهردارد. درنهایت جناح موسوم به فهرست مشترک عربی نیز در مواضع خود بر 

 5کند.میکید أتکرانه باختری 

 ج( رابطه دین و دولت

ها دچار مناقشه در حوزه همواره در داخل مرز 1948در سال سیس أترژیم صهیونیستی از زمان ابتدای 

چگونگی رابطه بین دین و دولتِ یهودی بوده است. این نزاع در فضای سیاسی داخلی این رژیم در کشمکش 

رژیم از اسرائیل  رسد ایدئولوژی ایننظر میبهآنچه بین احزاب سکوالر و مذهبی تبلور یافته است، 

عنوان یک دولت با نژادِ یهودی سوق پیدا بهت با دینِ یهودی به سمت اسرائیل عنوان یک دولبه

وضوح قابل مشاهده است. احزاب بهدر این رژیم  آپارتایدهای یک نظام دیگر شاخصعبارتبه. کرده است

در  حال به اجرای احکام یهودیعیندریک نژاد داشته و عنوان بهبیشتری بر هویت یهودی کید أتسکوالر 

یهودی در سراسر ین یآحالی است که احزاب مذهبی خواستار اجرای  ندارند. این در تمایلیسطح دولت 

های اشغالی هستند. کشمکش بین احزاب سکوالر و مذهبی در رژیم صهیونیستی در بسیاری از سرزمین

                                                 

1. https://www.newhope.org.il/en/7-principles/ 

2. Evacuation Compensation 

3. https://meretz.org.il/wp-content/uploads/2021/02/English-Platform.pdf 

4. https://www.jewishvirtuallibrary.org/party-platform-of-the-labor-party 

5. https://www.jewishvirtuallibrary.org/united-arab-list-ra-am-political-party 
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ها و قوق اقلیت، ح( שבת)1کار در شَباتوکسبونقل عمومی و ها در جریان است ازجمله: حملحوزه

 . ها، ازدواج مدنی، حقوق زنان و...باشدگر

راست جدید از احزاب مذهبی تا حدودی سیس أتبا  2018طور که گفته شد نَفتالی بِِنت در سال همان

و سکوالر اسرائیلی اعالم  2فاصله گرفت. او هدف تشکیل این حزب را برقراری ارتباط بین یهودیان ارتدکس

رسیدن به هدف نخست ها، شاکد و بِنِت به این نتیجه رسیده بودند که برای گفتهاساس براما  3کرد.

بنابراین حزبِ راستِ جدید  4در ارتباط باشند. ]حزب خانه یهودی[توانند با یک حزب مذهبی نمی وزیری

یل ائتالفی بین با تشک 2019با انگیزه فرارفتن از تفکر یهودیتِ ارتدکس شکل گرفت. قبل از انتخابات سال 

و یا همان حزب یامیناه تشکیل شد. اما این ائتالف  5«حزب راست متحد»احزاب راست مذهبی و سکوالر، 

ترتیب نَفتالی بِنِت با اینبه)تِکوما سابق( و خانه یهودی از بین رفت؛  6با خروج احزاب صهیونیسم مذهبی

 کس فاصله گرفت.از احزاب ارتد ]ایلت شاکد[همراهی یک شریکِ زن سکوالر 

( اعتقاد دارد و כשר)8کند، به خوردن غذای کوشررا رعایت می 7بِنِت قوانین یهودیت ارتدکس مدرن

مذهبِی »حال باید بِنِت را یک اینباگذارد. اما سر می ( برכיפה)9وزیری است که کیپانخستحتی اولین 

در زندگِی شخصی، تمایل بیشتری به بدانیم که با وجود رعایت قوانین ارتدکسیِ یهودی « لیبرال

سکوالریسم و احزاب سکوالر در عرصه حکمرانی دارد. سکوالر بودن همسر و شریکِ مهِم حزبیِ او نیز بر 

رسد نظر میبهطور ، این2019این مسئله صِحه خواهد گذاشت. در اصول منتشر شده آیلت شاکد در سال 

نیز  10کند. رائول ووتلیفگرایان سکوالر را نمایندگی میکه راست جدید بیشتر مذهبیان لیبرال و راست

حزب بِنِت در مورد مسائل مربوط به دین و »طور تصریح کرده است: در توضیح موضع حزب یامیناه این

وزیری به دنبالِ افزایشِ جذابیتِ حزب نخستای برای رسیدن به برنامهعنوان بهلیبرال است؛ و  دولت نسبتاا

 11.«باشددهندگان فرامذهبی مییأبرای ر

                                                 

گویند که از نظر یهودیان اولترا ارتدکس مخصوص عبادت و استراحت است. در این روز َشبات به روز شنبه در آیین یهود می 1.

 برای انجام کارهای روزمره ممنوع است.مطابق با آیین یهود بسیاری از اعمال ازجمله خروج از محل سکونت 

 یهودیت بنیادگرا2. 

3. https://www.timesofisrael.com/bennett-shaked-expected-to-announce-break-from-jewish-home-

form-new-party/ 

4. https://www.jewishvirtuallibrary.org/hayamin-hehadash-the-new-right-party 

5. United Right Party or Yamina 

6. Religious Zionism  - (formerly Tkuma) 

های یهودی با حفظ قوانین دین یهودیت، ارزش یسازاست که برای سازگار یهودیت ارتدکسارتدکس مدرن یک جنبش درون  .7

های یهودی را با جهان سکککو ر و مدرن ترکیک کند. کند ارزشکند. این جنبش تالش میتالش می سکککو ربا جهان مدرن و 

 .شناسندرو" میو جهان غرب آنان را بیشتر با نام "ارتدکس میانه ایا ت متحدهدر 

ست، یهودیان نیز آ. 8 ِشر در تلفط عبری به معنای حالل ا شر یا کِ صی در خوردن غذا دارند، ازجمله نخوردن کو شرعی خا داب 

 . حیواناتی که نشخوارکننده نبوده یا دارای ُسم شکافته نیستند، خارج کردن خون از بدن حیوان، ذبح شرعی و ...

 گذارند.کالهی که عموماً یهودیان معتقد روی سر می9. 

10. Raoul Wootliff 

11. https://www.timesofisrael.com/smotrich-confirms-hell-split-from-yamina-and-field-independent-

run/ 

https://www.wikiwand.com/fa/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3
https://www.wikiwand.com/fa/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3
https://www.wikiwand.com/fa/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.wikiwand.com/fa/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.wikiwand.com/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://www.wikiwand.com/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
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کرسی( در میان احزاب حاضر در ائتالف، یکی  17دارنده بیشترین تعداد کرسی )عنوان بهحزب یِش َعتید 

عیار توان یک حزب تمامرسد که این حزب را مینظر میبهترین احزاب ائتالف دولت تغییر است، از مهم

پلورالیسی دارد. یائیر الپید، معمار کابینه  ن و دولت نگاهی کامالاسکوالر دانست که به مسائل مربوط به دی

 2012شروع کرده بود در سال  1نویسی در روزنامه مَعاریوفعلی، که فعالیت سیاسی خود را با ستون

این حزب در مرامنامه خود، در بخش رابطه دین و دولت مواضع  موجودیت حزب یِش عَتید را اعالم کرد.

 شرح است:بدینح کرده است که اهم آن خود را تصری

، یتیجنس زیبدون تما دیاست که با انیهودیهمه  یبرا یخانه مل لیمعتقد است که اسرائ یِش َعتید -

ندان و شده است، از حقوق همه شهرو نییاستقالل تع هیطور که در اعالم، همانیمذهب یوابستگ ایو 

 ساکنان آن محافظت کند.

به  وگگفت نیکند و ایم تیهدا یاساس یهاارزش نیااساس بررا  کیمکراتبحث د کیِش عَتید ی -

د و نشناخته شو تیاندازه به رسم کیبه  یمذهب یهاهمه جنبش دیشود. بایمنجر م دیجد کردیرو کی

 .ودش برقرار انیهودیریو غ انیهودیهمه  نیبرابر در ب ییِگراکرد تا حقوق کثرت میما تالش خواه

 یهاانهتالش خواهد کرد تا به مردم اجازه دهد خ یمدن یهاشدن وصلت یقانون یبرا یدیِش عَت -

فراهم  نهاآ یزوج برا کیعنوان بهرا  یلمکایِ مدن حقوقِ  بیترتنیابهکنند،  انتخاب خود بنا یخود را برمبنا

طبق سنت  ما ازدواج را. ندشناخته نشده باشهل أمتعنوان به یدر حوزه مذهب نکهیارغم به ؛خواهد کرد

ه با اجبار. ما تالش ن ،با انتخاب باشد دیامر با نیاما ا ،میدانیم هودیملت  یبرا رویکرد نهاییعنوان به هودی

 خاب کنند.را انت یشانو سبک زندگ یدئولوژیمتناسب با ا یریکرد تا همه شهروندان بتوانند مس میخواه

 هایموضوعترین ترین و پیچیدههای نهفته در شَبات از مهمکردن ارزش مسئله شَبات و مطرح -

توان به هر یمعتقد است که م َعتید شیِ .یهودی و دمکراتیک است رژیمیک عنوان بهجامعه اسرائیل 

 شنهادیپاساس برکند.  انیب شرا داد که روش خود را نسبت به شَبات مطابق با اعتقادات ییتوانا نیشهروند ا

استراحت  یروز رسمعنوان بهشَبات را  ژهیو تیفیک دیمعتقد است که ما با یِش َعتید، 2«مدان-سونیگاب»

که در  میرا فراهم کن یو معنو ی، اجتماعیفرهنگ یهاتیفعال دیحال، ما بانی. درعمیحفظ کن لیدر اسرائ

ونقل عمومی را در حمل کرد تا میتالش خواه ما. را برآورده کند یلیهمه شهروندان اسرائ یازهایروز ن نیا

جامعه  یمزاحمت برا جادیو بدون ا ازیناساس بر ونقلحمل نی. ابرقرار سازیمسکوالر  یهادر محله ،شَبات

 3کرد. میخواه یوس را بررسبینیتر مانند مکوچک هینقل لیاستفاده از وسا نیخواهد بود. ما همچن یمذهب

                                                 

1. Maariv 

2. Gabison-Madan 

3. https://www.yeshatid.org.il/religion_state?languagecode=en 
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الر و پلورال نسبت به مسائل مربوط به دین و دولت طور که ذکر شد این حزب یک دیدگاه سکوهمان

از خدمت سربازی است  1را داراست. عالوه بر این یِش عَتید به دنبال لغوِ معافیِت یهودیان اولترا ارتدکس

 شده است. 2حزب شاسازجمله  شدید این حزب با احزاب مذهبی هایاختالفها موجب و این تالش

نو نیز در مرامنامه خود به مسائل مربوط به دین و دولت پرداخته است. گرای ییسرائِل بَیتِ حزب راست

تواند هیچ جدایی بین دین یهود و ملت یهود غیرممکن است و بنابراین نمی»کند که: این حزب تصریح می

خود  های، همه باید بتوانند با مجموعه اعتقادحالاینبا .وجود داشته باشد« دین و دولت»بین ی یجدا

  3.««زندگی کن و اجازه بده که دیگران زندگی کنند!»گوید: زندگی کنند؛ مطابق با روح این جمله که می

ر سایت داینکه این حزب تصریح کرده است که امکان جدایی بین دین یهود و ملت یهودی نیست، رغم به

ن و مربوط به دی اصل در مورد نحوه نگرش این حزب به مسائل 10رسمی این حزب و به زبان عبری، 

ن در کردن نقش دی دهد این حزب گرایش بسیاری به سکوالریسم و محدوددولت وجود دارد که نشان می

 شود:قانون مدنی را دارد. در ذیل به اهم مفاد این اصول اشاره می

 ،کار در شنبه را ممنوع کرده استوکه کسب« قانون سوپرمارکت»مخالفت با  -

 ،ای یهودیان اولترا ارتدکسخدمت سربازی بر -

 ،حمایت از ازدواج مدنی -

 ،با قطارازجمله  ونقل عمومی در شَباتتقاضا برای حمل -

 4.های مربوط به هر شهراجازه تغییر کیش به دست خاخام -

مره زی این حزب با قوانین شرعی، آن را در هافتعلت مخالبههای اشغالی درمجموع، در سرزمین

 اند.رار دادهاحزاب سکوالر ق

مرامنامه خود را منتشر کرده است، در مفاد این مرامنامه،  2019، در سال 5رو کاهول الوانحزب میانه

حزب به دنبال اعتباربخشی به قوانین مدنی و همچنین مقابله با قوانین مُخِل زندگیِ روزمره در  عموماا

 اند:به این مفاد از رابطه دین و دولت اشاره کرده AICE7و سایت 6های اشغالی است؛ روزنامه هاآرِتصسرزمین

 لیاسرائ یدهوی تیکه به دنبال حفظ هو شودمتعهد میحزب  نیو دولت، ا نیبا توجه به مسائل مربوط به د -

 ،خود را شکل دهند یدهد که سبک زندگیحال به افراد و جوامع اجازه منیعدرباشد و 

                                                 

 یهودیان بنیادگرای افراطی 1.

2. Shas 

3. https://www.jewishvirtuallibrary.org/yisrael-beiteinu-political-party 

4. https://beytenu.org.il/%D7%90%D7%A0%D7%99-

%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F/ 

 نام عبری حزب آبی و سفید 5.

6. Haaretz 

7. American-Israeli Cooperative Enterprise 
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دهد یرا م ییهاتیاجازه فعال نیهمچن ]حزب[ استراحت حفظ شود، اما یز ملروعنوان به دیبا یهودی َشبات -

 لیکه ما یمحل یهاهول الوان به دولتاباشند. ک «یکلطوربه یلیشهروندان اسرائ یازهاین یپاسخگو»که 

 ،کار را انجام دهند نیدهد تا ایونقل عمومی محدود در شب هستند اجازه مبه حمل

 ،کار در شَباتوکسبودیت لغو قانون محد -

 1،ایجاد الیحه برای فرستادن یهودیان اولترا ارتدکس به سربازی -

 2.باش جنسیهای دگرای برای خانوادهتصویب قانون برای اجازه دادن به ازدواج مدنی و رَِحم اجاره -

توان کاهول نابراین میب 3عموم این مفاد اکنون نیز در سایت این حزب به زبان عبری پابرجا مانده است.

 سکوالر شناسایی کرد. هایگرایش ]حداقل[رو و با یک حزب میانهعنوان بهالوان را نیز 

از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو انشعاب یافت.  2021حزب امیدِ نو به رهبری گیدِعون سَعَر در سال 

های عمده آن در مسئله دین گیرید جهتدر مور توان مشخصاا با توجه به سابقه کم این حزب نمی طبیعتاا 

های معتبری رسید، همچنین حزب در مرامنامه خود در مورد مناقشه دین و دولت و دولت به گزاره

باشانِ جنسی دفاع طور صریح از حقوق دگربهتصریحی نداشته و بدان اشاره نکرده است. اما حزب امیِد نو 

ست، ا ن اعالم اینکه اسرائیل یک کشور دمکرات و یهودیدیگر این حزب ضمسوییاز 4کرده است.

های اقتصاد و آموزش و پرورش دانسته و معتقد است که باید بین های اصلی کشور را در بخشچالش

 5وجود آورد.بههای اشغالی اتحاد و همبستگی های مختلف اجتماعی در سراسر سرزمینگروه

عیارِ سکوالر در نظر تمامیک حزب عنوان بهتوان عَتید می حزب مِرِتص را نیز به مانند حزب یِش

گرای رژیم ای که رهبر این حزب، نیتزان هورویتز، اولین رهبر حزبیِ آشکارا همجنسگونهبهگرفت؛ 

طور در مورد رابطه دین و دولت این 2019صهیونیستی است. همچنین در مرامنامه این حزب در سال 

 همهتص به تالش خود برای جدایی کامل دین و دولت، اعمال ازدواج مدنی برای مِرِ»تصریح شده است: 

 6.«ونقل عمومی در روز شنبه ادامه خواهد دادساکنان دولت و حمل

مِرِتص از آزادِی دین و »همچنین در مرامنامه حزب مِرِتص و در قسمت دین و دولت آمده است که: 

آزادِی دین،  خود برای وضع یک قانون بنیادی ادامه خواهد داد:کند و به تالش آزادیِ از دین حمایت می

طلبان، ها، اصالحیهودیان، سکوالرها و مذهبی، یهودیان و غیرکه حق همه شهروندان کشور و ساکنان آن

 7 .«...هاست کاران و ارتدکسمحافظه

                                                 

1. https://www.haaretz.com/israel-news/elections/gantz-s-party-releases-platform-separate-from-

palestinians-strengthen-settlements-1.6999256 

2. https://www.jewishvirtuallibrary.org/blue-and-white-kahol-lavan-party 

3. https://kachollavan.org.il/wp-content/uploads/2021/02/matza-double-n.pdf 

4. https://www.newhope.org.il/en/new-hope-for-the-lgbt-community/ 

5. https://www.newhope.org.il/en/7-principles/ 

6. https://www.jewishvirtuallibrary.org/meretz-political-party 

7. https://meretz.org.il/wp-content/uploads/2021/02/English-Platform.pdf 
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ه در اصول راهبردی ریستی ندارد، اگرچحزب کار، به مانند احزاب مِرِتص و یِش عَتید تمایالت پُرمایه سکوال

 کند: ها اعالم میگیری خود را در مسئله دین و دولت با این گزارهبه زبان عبری موضع

 .کرد میتالش خواه یمذهب یِآزاد یارتقا یما برا -

 .میبشناس تیبه رسم یکلطوربهرا  یهودی اناتیکرد تا جر میتالش خواه ما -

 .کرد میازدواج تالش خواه ی درادآز یارتقا یبرا ما -

 .کرد میونقل عمومی تالش خواهحمل یارتقا یبرا شَباتدر روز  ما -

 1.کرد میعمل خواه ضیهرگونه تبع هیعل ما -

گرای نتانیاهو این موضع را اعالم داشته های دولت راستهمچنین این حزب در مخالفِت با سیاست

ها، ها و یمنیمردم مرکز و مردم پیرامون، مذهبی و سکوالر، چپاین کشور متعلق به همه ماست؛  »است: 

اما حتی اگر این کشور مال ما باشد،  ، بازنشستگان و مهاجران جدید.ها، جوانانها و عربیهودیان، دروزی

 2.«کند تا ما را متقاعد کند که از یکدیگر متنفر باشیمدولت فعلی سخت تالش می

 

 «دولت تغییر»سیاست داخلی رژیم صهیونیستی در . برآیند احتمالی 2

توان در مورد چگونگی برآیند سیاست داخلی در رژیم اکنون با بررسی دیدگاه احزاب حاضر در ائتالف، می

طور که نشان داده شد، این احزاب در مسئله تشکیل دولت تری دست یافت. همانصهیونیستی به تحلیل شفاف

 مخالف با یکدیگر قرار دارند. بنابراین پرداختن ائتالف فعلی به این مسئله کامالا مستقل فلسطینی در مواضعی

شدن شکافی عمیق بین احزاب حاضر در  ی فعالاشدن آن به معن مطرحچراکه  پذیر نخواهد بود؛امکانعمالا 

حل موجود راهآن تنها ائتالف بوده و موجودیت شکننده آن را تهدید خواهد کرد؛ درنتیجه به تعویق انداختن 

در سامره و یهودیه و نشین یهودیهای مدت( برای کنترل این شکاف است. در مسئله شهرکمیان)حداقل در 

چشمگیری بین اعضای ائتالف مشهود است که های اختالفسازی یا توقف آن نیز همچنین ادامه شهرک

 کشمکش درون ائتالف خواهد شد. ساز سر آن توسط دولت، سبب همچون موضوع قبلی مانور بر

توان با مسامحه بیان با وجود حضور یک جناح عربی به رهبری منصور عباس )با گرایش اسالمی(، می

کنِسِت به ائتالف رأی  همگونی دارد. پس از داشت که دولت فعلی در زمینه مناقشه دین و دولت موضع نسبتاا 

ترتیب سهم حزب ِیش َعتید بهبینه، کار خود را آغاز کرده است که یائیر الپید و بِنِت، این دولت با تشکیل کا

پست و سه پست، کار  سه پست، مِرِتص چهار پست، کاهول الوان چهار پست، یامیناه 6پست، امیِد نو هشت 

پست به احزاب  14های حساس، . در میان پستاستهای کلیدی پست، از وزارت تا پستسه ییسرائِل بَیتِنو 

گرای حزب تعلق گرفته که حتی یک پست آن نیز در وزارت بهداشت برعهده رهبر همجنس 3سکوالر آشکارا

                                                 

1. https://havoda.org.il/%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94/ 

2. https://www.jewishvirtuallibrary.org/party-platform-of-the-labor-party 

 یِش عتید، ِمِرتص، ییسرائِل بَیتِنو3. 
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گیری ائتالف جدید در مسائل دین و دولت رنگ و بویی سکوالرتر مِرِتص است. درواقع به احتمال زیاد جهت

ق گرفته که نسبت به نقل به حزب کار تعلوخواهد گرفت. برای مثال وزارت حمل نتانیاهوبه دولت  نسبت

های کلیدی اقتصاد و کار به حزب یِش گیری مخالف دارد، وزارتنقل عمومی در شَبات موضعوممنوعیت حمل

گیری کرده کار در شنبه موضعوعَتید تعلق گرفته که آشکارا سکوالر بوده و در مخالفت نسبت به تعطیلی کسب

 های مهم برحسبِ سهم هر حزب قابل مشاهده است.، ترکیب کابینه و سِمَت1است. در جدول 

 

 بِنِت ینَفتال نهیکاب بیترک .1 جدول

 حزب نام پست

 ییسرائِل بَیتِنو Forer, Oded کشاورزی و توسعه روستایی

وزیرنخستجانشین   Lapid, Yair یِش عَتید 

 امیدِ نو Hendel, Yoaz ارتباطات

 هیامینا Bennett, Naftali امور اجتماعی

 امیدِ نو Elkin, Ze'ev ساز و مسکنوساخت

 کاهول الوان Tropper, Yehiel فرهنگ و ورزش

 کاهول الوان Gantz, Benjamin دفاع

 ییسرائِل بَیتِنو Forer, Oded توسعه حاشیه، نقب و جلیل

 کار Shai, Nachman 1امور دیاسپورا

 یِش عَتید Barbivay, Orna اقتصاد و صنعت

 امیدِ نو Shasha-Biton, Yifat پرورشآموزش و 

 یِش عَتید Elharrar, Karine انرژی

 مِرِتص Zandberg, Tamar حفاظت از محیط زیست

 ییسرائِل بَیتِنو Liberman, Avigdor دارایی

 یِش عَتید Lapid, Yair امور خارجه

 مِرِتص Horowitz, Nitzan بهداشت

 الوانکاهول  Tamanu, Penina مهاجرت و جذب

 یِش عَتید Stern, Elazar اطالعات

 یامیناه Shaked, Ayelet کشور

 امیدِ نو Elkin, Ze'ev المقدسامور و میراث بیت

 امیدِ نو Sa'ar, Gideon دادگستری

 یِش عَتید Cohen, Meir امور و خدمات اجتماعی رفاه، کار،

 امیدِ نو Elkin, Ze'ev روابط بین کنِسِت و دولت

 یامیناه Bennett, Naftali وزیرنخست

                                                 

 .های اشغالیجوامع یهودی خارج از سرزمین .1
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 حزب نام پست

 کار Barlev, Omer امنیت داخلی

 مِرِتص Frej, Esawi ایهمکاری منطقه

 یامیناه Kahana, Matan ادیان

 کاهول الوان Farkash-Hacohen, Orit علوم و تکنولوژی

 یِش عَتید Cohen, Meirav عدالت اجتماعی و بازنشستگان

 ش عَتیدیِ Razvozov, Yoel جهانگردی

 کار Michaeli, Merav ونقل و ایمنی راهحمل

 

ترین همگون بین اعضای ائتالف نیست. یکی از مهمچالشِ دولتِ تغییر در ادامه راه، تنها مواضع غیر 

 حزب لیکودبا دیگر احزاب خارج از ائتالف در کِنسِت است.  نهاهای این دولت مواجهه و کشاکش آچالش

رسی، اولین رتبه را در تعداد نمایندگان در کِنسِت دارد و رهبر آن، اُپوزیسیون پارلمان را ک 30با داشتن 

حال محاکمه به اتهامات فساد مالی، همچنان نیرویی  حتی خارج از دولت و درنتانیاهو کند. هدایت می

 1ایجاد کند. بین احزاِب داخلِ ائتالف هاییاختالفقدرتمند است که احتماالا تالش خواهد کرد تا 

دیگر احزاب مذهبی حاضر در پارلمان در مسائل مربوط به دین و دولت در تقابل شدیدی با احزاب سویاز

سکوالر حاضر در ائتالف هستند. برای مثال حزب شاس، یهودیان اولترا ارتدکس را در کنِِست نمایندگی 

گرایی مخالف این با همجنس بوده و عالوه برکند که طرفدار کشوری یهودی با اجرایِ قوانینِ دینِ یهود می

حزب یهودیت متحد  3گرایانه دارد.حزب صهیونیسم مذهبی نیز تمایالت شدید ایدئولوژیک و راست 2است.

ونقل نیز نماینده یهودیان اولترا ارتدکس در پارلمان است که مخالف با هرگونه ازدواج مدنی، حمل 4توراتی

این  5اغل در شَبات و خدمت سربازی برای یهودیان اولترا ارتدکس است.عمومی در َشبات، فعالیت مش

شود که سه حزب مذکور تمایل بیشتری را برای همکاری با حزب لیکود نسبت تر میموضوع زمانی پیچیده

دیگر حزب لیکود دارای ظرفیت بالقوه برای همکاری و عبارتبه 6اند.ها داشتهچپازجمله  به دیگر احزاب

برای مثال در نخستین رویارویی میان کابینه جدید رژیم ئتالف با احزاب مذهبی در پارلمان است. ا

ماهه قانون منع الحاق  6صهیونیستی و اُپوزیسیون به رهبری نتانیاهو، الیحه پیشنهادی کابینه برای تمدید 

های کرسیاز  نتانیاهو تامنفی رد شد رأی  59مثبت در برابر رأی  59های فلسطینی با مجدد خانواده

 7سازی خود را به رُخ ائتالف حاکم بکشد.اُپوزیسیون نیز قدرت اجماع

 جادیدر وضع موجود ا یاساس راتییکه دولت تغاست  دیامر بع نیابا توجه به وضعیت شکننده ائتالف، 

                                                 

1. https://www.nytimes.com/2021/06/02/world/middleeast/naftali-bennett-israel.html 

2. https://www.jewishvirtuallibrary.org/shas-political-party 

3. https://www.jewishvirtuallibrary.org/tkuma-political-party 

4. United Torah Judaism-UTJ 

5. https://www.jewishvirtuallibrary.org/united-torah-judaism-political-party 

6. https://en.idi.org.il/israeli-elections-and-parties/parties/likud/ 

7. https://jaraian.com/category/palestine/isreal-internal-challenge-ic-situation-analysis 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

16 

که  طورهمان راید شد، زآغاز نخواه انینیبا فلسط یابتکار صلح چیه توان گفت که احتماالابرای مثال می ؛کند

است  نیکشور فلسط جادیکند و مخالف ایم تیحمابخش اعظمی از کرانه باختری بِنِت از الحاق  اشاره شد

که احتمال  یاند که در مواردتوافق کرده نیض، طرفوع درمخالف دارند.  احزاب چپ نظری کامالاکه یدرحال

، 2. در جدول تمرکز کنندو بازسازی اقتصادِ پس از کرونا ها رساختیز، است مانند آموزش شتریتوافق آنها ب

 موقعیت سیاسی و ایدئولوژیک احزاب حاضر در ائتالف نسبت به یکدیگر، قابل مشاهده است.

 

 احزاب حاضر در ائتالف .2 جدول

 گرایش رهبر سازیشهرک کشوری-حل دوراه
تعداد 

 کرسی
 نام حزب تأسیس

 نَفتالی بِنِت موافق مخالف

 است جدیدر

 سکوالر-مذهبی

 لیبرال

7 2019 

 یامیناه

 )راست متحد(
 המאוהד הימין

 یائیر الپید مخالف موافق

 رومیانه

-سکوالر

 پلورالیست

 لیبرال

17 2012 

 یِش عَتید

 )آینده وجود دارد(
 עתיד יש

 مِراو مِکائِلی مخالف موافق
 میانه-چپ

 سوسیالیت
7 1968 

 آوُودا

 )کار(
 העבודה מפלגת

 مخالف قمواف
نیتزان 

 هوروویتز

 چپ

 سوسیالیست

 سکوالر

6 1992 

 مِرِتص

 )نیرو(
 מרצ

 بِنی گانتص موافق مخالف
 رومیانه

 لیبرال
8 2019 

 کاهول الوان

 )آبی و سفید(
 לבן כהול

 1996 4 اسالمگرا منصور عباس مخالف موافق

 القائمه العربی الموحده

 )فهرست متحد عربی(
 ערבית מאוחדת

 רישומה

موافق، با شرط مبادله 

 سرزمین
 موافق

آویگدور 

 لیبرمن

 راست

 سکوالر

 لیبرال

7 1999 

 ییسرائِل بَیتِنو

 )اسرائیل خانه ما(
 ביתנו ישראל

 2020 6 میانه-راست گیدِعون سَعَر موافق مخالف

 تیکوا خاداشا

 )امیدِ نو(
 חדשה תיקווה
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 جیها در سیاست خارگیریدولت تغییر و جهت - بخش دوم

 . روابط با ایاالت متحده1

وزیری کافی نبود، او که نخستژوئن برای ماندن در منصب  13های نتانیاهو در روز یکشنبه، آخرین تالش

نااُمیدانه در لحظات آخر به بهانه ناتوانی بِنِت در برابر تهدیدهای ایران در منطقه تصمیم کِنسِت را سرزنش 

ترین تقلب در تاریخ انتخابات بزرگ»جا گذاشت: بهساله خود  12ضور کرد، این جمله را در پایان حمی

چراکه  آشنا نبود،ای برای اعضای کنِسِت نا، چنین جمله1«هانظر من در تاریخ دمکراسیهاسرائیل و ب

توصیفی بود که  «ترین جنایت قرنبزرگ»نیز شنیده بودند؛  2شبیه همین جمالت را از دونالد ترامپ

ترین حامی رژیم صهیونیستی، هنگام ترک قدرت از خود به یادگار گذاشت. اشتراک مهمعنوان بهترامپ 

گیری قدرت را به هواداران مدار تنها به این ختم نشد و هر دو وعده بازگشت و بازپسلفظی این دو سیاست

، خروج از 3معامله قرنهای سیاسی سخاوتمندانه ترامپ از رژیم صهیونیستی، در طرح خود دادند. حمایت

ستیزِ المقدس مشهود بود. اکنون اما هر دو سیاستمدارِ ایرانای با ایران و انتقال سفارت به بیتتوافق هسته

رسد چگونگی همکاری نظر میبهاند و ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی با تلخی صحنه قدرت را ترک کرده

وزیری نخستهای دولت جدید به یاالت متحده در صدر برنامهجمهور دمکرات ارئیسو جلب حمایت از 

عدم وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره محکومیت  های گذشته، مخصوصاا بِنِت باشد. وجود چالش

انداز داخل رژیم در مورد چشم یهاشده تا نگرانی ، سبب5در دوره اوباما4سازی در کرانه باختریکشهر

 حده افزایش یابد. روابط با ایاالت مت

ای سال های دمکرات در ایاالت متحده درگیر شد و با توافق هستهنتانیاهو تا حد زیادی با دولت

آمدن دونالد ترامپ و خروج آن از توافق، روابط  کار ایران به مخالفت مُصِرانه پرداخت. اما با روی 2015

د. اکنون بِنِت و الپید با درک غیبت ترامپ به این آمریکا و رژیم صهیونیستی ماه عسل خود را تجربه کر

عمومی با ایاالت متحده را کنار بگذارند. این مطالبه در داخل وجود  هایاختالفاند که باید توافق رسیده

در روابط خود با ایاالت متحده  6«سیاست حمایت دوحزبی»دارد که دولت جدید ملزم است تا به 

های پُرمایه از تمام بایدن در ایاالت متحده، به احتمال زیاد به مانند قبل حمایتبازگردد. با روی کار آمدن 

احتمالی دولت جدید در کرانه  هایاقداممثال  رایبرژیم صهیونیستی صورت نخواهد گرفت،  هایاقدام

 شد.  خواهدرو بهروسازی( و خشونت این رژیم در غزه با فشارهایی از جانب دولت بایدن باختری )شهرک

                                                 

1. https://www.timesofisrael.com/netanyahu-knows-hes-no-election-fraud-victim-so-why-is-he-

peddling-the-claim/ 

2. Donald Trump 

3. Deal of the century 

4. United Nations, Security Council, United Nations, S/RES/2334 (2016) 

5. Barack Obama 

6. Bipartisan Support 
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رسد که دولت بایدن نیز خود را متعهد به رژیم صهیونیستی نظر میبههای احتمالی با همه این چالش

روزه غزه در ادامه سیاسِت حمایت از رژیم صهیونیستی، متعهد شد تا 12داند؛ بایدن پس از جنگ می

های علمی ات و یا شخصیتبا وجود نقدهای بسیار از جانب مقام 2را تقویت کند. 1سامانه گنبد آهنین

های ایاالت متحده از رژیم صهیونیستی، باید انتظار داشت که این کشور، در مورد حمایت 3آکادمیک

های خود در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی ادامه دهد. درواقع سیاست حمایت از همچنان به حمایت

ای که وجود البی گونهبهور ریشه دوانده است، اسرائیل در ایاالت متحده در ساختار سیاست داخلی این کش

در آمریکا، هر دولتی را در  5مسیحیان ایوانجلیستو حمایت ایدئولوژیک و سیاسی  4آیپکقدرتمند 

دهد. برای مثال، طبق قانون ایاالت متحده، قوه مجریه متعهد شده است تا این موضوع تحت فشار قرار می

های رژیم صهیونیستی انجام دهد و کمک (QME) 6«رتری نظامی کیفیب»خاصی را برای حفظ  هایاقدام

، نزدیک به پایاِن 2014مالی و فروش اسلحه به این رژیم را به طُرُق مختلف تسریع بخشد. در آگوست 

 .P.L) آخرین درگیری بزرگ رژیم صهیونیستی و غزه، کنگره قطعنامه تصویب اعتبارات تکمیلی اضطراری

عالوه بر  7میلیون دالر بودجه وزارت دفاع برای گنبد آهن تصویب کرد. 225ی تأمین را برا145-113 (

ایاالت متحده  - 2016امضا شده در سال  - (MOU) ساله 10های نظامی نامه دوجانبه کمکاین، تفاهم

انه یاختصاص دهد و سال رژیم صهیونیستیمیلیارد دالر بودجه نظامی خارجی به  3.3کند تا میرا متعهد 

هزینه  2028تا سالِ مالی  2019های دفاع موشکی مشترک، از سالِ مالی میلیون دالر برای برنامه 500

پردازند، برای از جنبه سیاسی نیز مقامات دولت بایدن همچنان به حمایت از رژیم صهیونیستی می 8کند.

 هایاقدامروی  متناسبرکز ناتمدر نقد شورای حقوق بشر، این شورا را متهم به  9مثال آنتونی بلینکن

 خواهیم که به چگونگی عملکرد خود نگاه کند.ما از شورای حقوق بشر می»کند: رژیم صهیونیستی می

دستور کار را حذف کرده و با وضعیت  7این شامل تمرکز نامتناسب آن بر اسرائیل است، ما باید ماده 

ان روشی رفتار کنیم که این نهاد با سایر کشورها های فلسطین به همحقوق بشر در اسرائیل و سرزمین

 10.«... کندرفتار می

                                                 

1. Iron Dome 

2. https://www.jpost.com/breaking-news/biden-us-will-replenish-iron-dome-amid-ceasefire-668721 

چون و چرای های بیترین منتقدان حمایتیکی از مهم ،الملل در دانشگاه هارواردد برجسته روابط بیناستفن والت، استا 3.

 ایا ت متحده از رژیم اشغالگر قدس است.

4. AIPAK 

مسیحیان انجیلی که جمعیت قابل توجهی در ایا ت متحده دارند، حامی سرسخت سیاسی و ایدئولوژیک رژیم  .5

 صهیونیستی هستند.

6. Qualitative Military Edge 

7. Zanotti, J. (2021). “Israel: New Prime Ministerand U.S. Relationsin Brief”, Congressional 

Research Service, p. 8. 

8. Zanotti, J. (2021). “Israel: New Prime Ministerand U.S. Relationsin Brief”, Congressional 

Research Service, p. 4. 

9. Antony Blinken 

10. U.S. Mission to International Organizations in Geneva, “Secretary Blinken: Remarks to the 46th 

Session of the Human Rights Council,” February 24, 2021. 
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های خارجی ایاالت متحده از زمان جنگ جهانی دوم کننده بیشترین کمکرژیم صهیونیستی دریافت

به این رژیم کمک کرده و در حال حاضر، تقریباا همه  میلیارد دالر 146است. تا به امروز، ایاالت متحده 

  1صورت کمک نظامی است.به رژیم صهیونیستیی ایاالت متحده به هاکمک

 

 2یستیونیصه میرژ به متحده االتیا یهاکمک. 3 جدول

 کل دفاع موشکی اقتصادی نظامی سال

2018-1946 97،907.700 34،326.000 6،411.409 138،645.109 

2019 3،300.000 - 500.000 3،800.000 

2020 3،300.000 - 500.000 3،800.000 

 146،245.109 7،411.409 34،326.000 104،507.700 کل

 

وکیف ارتباط مگیری تغییر قابل توجه در ککشور، شکل بنابراین با توجه به ساختار قوی روابط بین دو

مپ ند دولت ترااست که دولت جدید در ایاالت متحده به مان گفتنیرسد. اما نظر میبهبعید  نهاو همکاری آ

 وز ندادهشدن به یک جنگ در منطقه به تحریک رژیم صهیونیستی از خود بر هیچ تمایلی را برای کشیده

رد، اما به های نظامی و اقتصادی از رژیم صهیونیستی ادامه پیدا خواهد کاست. بنابراین اگرچه حمایت

ی کرانه باختر یم صهیونیستی در غزه،های ماجراجویانه رژاحتمال زیاد بایدن به نسبت ترامپ، حامی رفتار

 و حتی منطقه نخواهد بود. 

 

 سازی روابط با اعراب. عادی2

رسد که رژیم نظر میبههای پیاپی آن، ها تالش برای مذاکراتِ صلح با فلسطینیان و شکستپس از دهه

کند؛ دنبال میصهیونیستی رویکردی جدید را طیِ دهه گذشته برای به نتیجه رساندن مذاکرات صلح 

اتفاق بیفتد؛  بیرون مرزهاسردمداران رژیم صهیونیستی معتقدند که حل منازعه فلسطین باید از 

رفته توان رفتهسازی روابط میهای عربی و عادیمعتقدند که با برقراری ارتباط با کشور نهادیگر آعبارتبه

نظر اظهارطور باره اینار قرار داد. لیبرمن دراینتحت فش مذاکرات صلحهای فلسطینی را در پذیرش گروه

های اسرائیل تنها یک اختالف ارضی با همسایگان ما نیست، بلکه یک درگیری سه درگیری» کرده است:

ای با کند. بنابراین، هر توافقنامهها و اعراب اسرائیلی را درگیر میبعدی است که جهان عرب، فلسطینی

و های صلح با کشورهای عربی توافقنامهخشی از یک توافقنامه کلی باشد که شامل ها باید بفلسطینی

                                                 

1. Sharp, Jeremy M. (2020). "US foreign aid to Israel", Congressional Research Service, p. 2. 

2. Sharp, Jeremy M. (2020). "US foreign aid to Israel", Congressional Research Service, p. 2. 
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ها به توافق برسیم و چپ معتقدند که ابتدا باید با فلسطینی ]احزاب[های مسکونی باشد.تبادل سرزمین

سال  20های عرب به توافق برسیم. این فرمول که بیش از توانیم با ملتتنها در این صورت است که می

است که هیچ معنبخشد و به این امتحان شده و شکست خورده است، به فلسطینیان قدرت بیش از حد می

. دستیابی به توافق از نظر ما برعکس است های آنها وجود نخواهد داشت.تمایلی برای سازش در خواسته

ها و اعراب را حل ت بین اسرائیلی، زیرا این مسئله مشکل تابعیای نداردها به تنهایی فایدهبا فلسطینی

کند و به درگیری پایان کند، منافع دیپلماتیک و اقتصادی را از روابط با کشورهای عربی فراهم نمینمی

تواند نتیجه مطلوب را به همراه می« جامعامله یک»بین اسرائیل و جهان عرب، تنها یک دهد. نمی

 1.«داشته باشد

گذاری بسیاری را روی برقراری ارتباط با کشورهای عربی این رژیم سرمایه رو طی دهه گذشتهازاین

 1978در سال  «کمپ دیوید»داد قرارجمهور عربی بود که با عقد رئیسداشته است. انور سادات اولین 

با  1994در سال  اُردنرژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و سه سال بعد ترور شد. پس از آن دولت 

، بحرین، اماراتهای ترتیب کشوربهراه مصر را ادامه داد. پس از این دو کشور  «وادی عربه»پیمان  انعقاد

با وساطت دونالد ترامپ با برقراری روابط دیپلماتیک، رژیم صهیونیستی  2021در سال  مراکشو  سودان

جهاد و  حماسشِ جنبازجمله  ینیفلسط یهاجناح همهرا به رسمیت شناختند. این در حالی بود که 

 2را محکوم کردند.های عربی این رژیم با کشورتوافق  ییهاهیانیبا صدور ب یاسالم

که آید میشمار بهسازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی یک اقدام بلندمدت پروژه عادی

های همکاریپیش ی هادههکه بسیاری از این کشورها از ای گونهها پیش کلید خورده است، به از دهه

علنی به خود گرفت. جناح ای وجهه 2021که درنهایت در سال اند داشتهپنهان بسیاری با این رژیم 

ای نفوذ منطقه»به این رژیم را مقابله با شدِن  نزدیکبر مبنیکار عربی یکی از دالیل مهم خود سازش

معامله خود با امارات متحده صوص خعنوان کرده است. رژیم صهیونیستی در« جمهوری اسالمی ایران

های الحاِق بخشی از کرانه باختری را به حالت تعلیق موافقت کرد که برنامه 2020عربی در آگوست سال 

، ترامپ 2021سازی تسریع شد. در ژانویه اگرچه، پس از توافق خبرهای مربوط به فعالیت شهرک 3درآورد؛

 رماندهی نیروهای نظامی ایاالت متحده در بیشتر کشورهای غربِ که ف 4های سنتکامبه فرماندهی تروریست

این اقدام تا  5آسیا را برعهده دارد، دستور داد تا رژیم صهیونیستی را به منطقه مسئولیت خود اضافه کند؛

تر بین رژیم صهیونیستی ای برای تقویت روابط نزدیکوسیلهعنوان بهحدی برای تشویق به همکاریِ نظامی 

                                                 

1. https://www.jewishvirtuallibrary.org/yisrael-beiteinu-political-party 

2. https://www.aljazeera.com/news/2020/8/14/palestinians-unanimously-reject-uae-israel-deal 

3. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/13/israel-and-uae-to-form-diplomatic-ties-says-

donald-trump 

4. CENTCOM 

5. https://www.al-monitor.com/originals/2021/01/israel-centcom-iran-trump.html 
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پیش از این تحت اختیار فرماندهی اروپایی ایاالت متحده  . در حالی کهبسیاری از کشورهای عربی بودو 

 1قرار داشت.

-حل مذاکره شده دوراهاند که آنها به دنباِل حفظِ دواِم یک اعالم داشته 2مقامات دولت جو بایدن

هایی را که دولت لت بایدن گامتاکنون، دو 3و فلسطین هستند. صهیونیستیرژیم کشوری برای مناقشه 

سازی یا بهبود روابط با امارات، بحرین، سودان و مراکش توافقات اخیر اسرائیل برای عادی خصوصترامپ در

 ،s35-F یشنهادیشامل فروش پ هاگام نیابرداشته، نقض نکرده است. ( «4توافق آبراهام»)معروف به 

حذف سودان از فهرست  ی،متحده به امارات متحده عرب التایو مهمات توسط ا نیبدون سرنش یماهایهواپ

حاکمیت بر مورد در مراکش  یادعاها به رسمیت شناختن و متحده االتیدر ا سمیترور یمال انیحام

کدام هرکار عربی رسد بلوک سازشنظر میبهدرواقع  5.ی توسط ایاالت متحده، بوده استغرب یصحرا

 .اندیاالت متحده حاضر به رها کردن آرمان فلسطین شدهگری ابا یک معامله با میانجی

و بازگشایی سفارت رژیم صهیونیستی در این کشور، درست  6سفر یائیر الپید به امارات متحده عربی

چند روز بعد از تشکیل کابینه، نشان از این دارد که فارغ از چگونگی سیاست داخلی در این کشور، پروژه 

سازان توان تصمیمای که نمیگونهبهمدت این رژیم است؛ جزو راهبرد بلند «اعرابسازی روابط با عادی»

بینی است که دولت رفته این سناریو قابل پیشهمآن را به اشخاصی چون نتانیاهو و یا بِنِت تقلیل داد. روی

زی روابط خود با سادر منطقه به عادیهراسی پیش گرفتن پروژه ایران جدید رژیم صهیونیستی با در

کار عربی از برقراری ارتباط با رژیم، است دغدغه اصلی بلوک سازش گفتنیکشورهای عربی ادامه دهد. 

 انزوای سیاسیداشته؛ حال آنکه رژیم صهیونیستی بیشتر به دنبال خروج از  ییتامن ای عمدتاامایهدرون

)یک تاجر شناخته شده و  7انتخاب امیر حاِیک روابط با اعراب است. منافعِ اقتصادیِبرداری از و بهره

دهنده دغدغه و اهداف اقتصادی این سفیر رژیم صهیونیستی در امارات متحده عربی نشانعنوان بهموفق( 

 سازی روابط با این کشور است.رژیم در عادی

 

                                                 

1. Zanotti, J. (2021). “Israel: New Prime Ministerand U.S. Relationsin Brief”, Congressional 
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2. Joe biden 
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 . ایران 3

 الف( مواجهه با ایران و جبهه مقاومت

آهنینِ رژیم  پذیریِ بیشترِ سامانهِ گنبدمورد آسیب هایی را درزنینهغزه، گما 2021 مه ماه وقوعِ جنِگ 

 اهلل لبنان تقویتهای احتمالی آینده با جنبش حماس، جهاد اسالمی و باالخص حزبصهیونیستی در نبرد

وس اهلل را برای رژیم صهیونیستی به یک کاباین محاسبات دورنمای یک جنگ جدید با حزب 1کرده است.

، 2اهللبزرگ بدل کرده است. پس از تجاوزِ هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و پاسخ قاطعانه حزب

ندارند. این موضِع مقامات  تمایلیاهلل لبنان مقامات دولت جدید اعالم داشتند که به ادامه تنش با حزب

اهلل لبنان است. با این گ با حزبدهنده عدم تمایل رژیم صهیونیستی برای ورود به جندولت جدید نشان

های پراکنده در منطقه جوالن با روی کار آمدن نَفتالی بِنِت بینی وجود دارد که درگیریحال این پیش

 افزایش یابد. 

در جبهه غربی، دولت جدید در رژیم صهیونیستی در راستای پیشگیری از جنگ مجدد با جنبش 

ستاده شده از سمت قطر به نوار غزه را قطع کرده و در مقابل به های فرحماس سعی دارد تا کمک هزینه

از افزایش محبوبیت جنبش حماس و ثر أمتاین تصمیم تا حد زیادی  3تقویت دولت خودگردان بپردازد.

. افزایش استدر میان فلسطینیان ساکن در کرانه باختری  2021 همِجهاد اسالمی پس از جنگ ماه 

بر تقویت مبنیبی و حضور این حزب در ائتالف نیز نشانه نیت این رژیم همکاری با لیست مشترک عر

 های جهادی در فلسطین است. کار در برابر جنبشاعراب سازش

شدن نقش  رنگکممقامات جدید رژیم صهیونیستی مواجهه با ایران و جبهه مقاومت را در کنار 

وبی پیام خروج نیروهای ایاالت متحده از پایگاه کنند. آنها به خدر غرب آسیا تحلیل می ایاالت متحده

کنند که با خروج ایاالت متحده از و شمال شرق سوریه را درک کرده و تصور می 4نظامی بگرام افغانستان

های بیشتری مواجه خواهند شد. در ماجرای هدف قرار گرفته منطقه در رویارویی خود با تهران با چالش

، این رژیم سعی داشته تا ایران را 5مالکیت یک صهیونیست در دریای عمان شدن کشتی مرسر استریت با

المللی علیه ایران اساسی را در جامعه بینبی هایاتهامالمللی معرفی کرده و سطح بین مسئول این حمله در

با ایاالت  طور برداشت کرد که دولت جدید سعی دارد تا با همکاری بیشترتوان اینمطرح سازد. بنابراین می

سازی علیه ایران بپردازد تا شکاف متحده و بریتانیا و دیگر کشورهای غربی در بُعد دیپلماتیک به اجماع

 المللی جبران سازد.خروج نظامی ایاالت متحده از منطقه را با افزایش فشار دیپلماتیک بین

                                                 

1. https://foreignpolicy.com/2021/06/03/israels-iron-dome-wont-last-forever/ 

2. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/6/hezbollah-says-fired-rockets-into-israel-in-response-to-

air-raids 

3. https://www.nytimes.com/live/2021/06/13/world/israel-knesset-bennett-lapid-netanyahu#israel-youth 

4. https://www.theguardian.com/world/gallery/2021/jul/06/inside-afghanistans-looted-bagram-

airbase-after-us-departure-in-pictures 

5. https://www.nytimes.com/2021/07/30/world/middleeast/tanker-attack-oman.html 
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ایران، بعید است سیاستِ فشاِر شدن رویکردی دیپلماتیک در برابر  با روی کار آمدن بایدن و پررنگ

معنای ناامیدی مقامات رژیم صهیونیستی در بهساله ترامپ اجرا شود و این چهارحداکثری بیش از دوره 

بار، رئیس  مورد اتکا به ایاالت متحده برای مواجهه با ایران در بُعد نظامی و سخت خواهد بود. افرائیم این

 «ایران و اسرائیل: جنگ اجتناب ناپذیر؟»ای تحت عنوان: مقالهاستراتژی و امنیت اورشلیم در سسه ؤم

علیه ایران شکست خورده است. وی معتقد است که  «سیاست فشار حداکثری»اذعان داشته است که 

ساز های بیشتری را در بُعد نظامی و امنیتی تجربه خواهد کرد که این سببرژیم صهیونیستی چالش

واقع با درگیری رژیم صهیونیستی در چند در 1در مواجهه با ایران خواهد شد. افزایش رفتار تهاجمی رژیم

یک عنوان بهاِی موجود برای رژیم اشغالگر قدس تنها جبهه مختلف با جبهه مقاومت، شرایط منطقه

بر اقدام مبنیمحابا و مکرر مقامات دولت جدید های بیشود. لفاظیترجمه می« تهدیِد وجودِی حتمی»

مثال ِبنی گانتص عنوان بهتر دولت جدید در قبال ایران است. رویکرد تهاجمیدهنده نشانامی علیه ایران نظ

 2جانبه به ایران است.ای بیان داشته که این رژیم آماده حمله یکدر مصاحبه

است. بیشتر  «درکی مشترک»درک مقامات این رژیم از مواجهه با ایران در منطقه، رفته همروی

 سال گذشته خدمت 12های مختلف نتانیاهو در اعضای ارشد کابینهعنوان بهاعضای کابینه بِنِت در گذشته 

خارجه و  ؛  آویگدور لیبرمن وزارتکنندمیوزیر سابق پشتیبانی نخستمرزی های برونو از سیاست کرده

است.  است ستاد ارتش را برعهده داشتهو بِنی گانتص وزارت دفاع و ری دفاع، یائیر الپید وزارت دارایی

رسد که رفتار تهاجمی این رژیم از بُعد نظامی و امنیتی نظر نمیبهبنابراین با در نظر گرفتن تهدید وجودی، 

توان مشاهده کرد که در بین ائتالف . حتی میدشودر قبال ایران و سایر اعضای جبهه مقاومت تعدیل 

در برابر ایران وجود دارد و طرفین ثرتر ؤمتر و گیرانهسخت هایاقدامدر مورد  فعلی با اُپوزیسیون، رقابتی

طور اظهار داشت کنند؛ در این راستا َنفتالی بِنِت در کنِسِت اینیکدیگر را به انفعال در برابر ایران متهم می

  3.«رده استکس به اندازه نتانیاهو در مورد ایران اینقدر حرف نزده و کم عمل نکهیچ»که: 

درمجموع این انتظار دور از ذهن نیست که رژیم صهیونیستی با درک قدرت ایران و همچنین 

، با شدت بیشتری 4«هامبارزه بین جنگ»تفاوتی نسبی ایاالت متحده در قبال منطقه، به استراتژی بی

اتخاذ شده است  FID»5»ادامه دهد. این استراتژی از سَمت نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی موسوم به

دیگر استراتژی عبارتبهکند. میکید أتهای اشغالی در خارج از مرزهای سرزمینها تهدیدکه بر پیشگیری 

«CBW»  با دور شدن از رویکرد باینری، یعنی آمادگی برای جنگ یا آغاِز آشکار آن، برای اقدامات

                                                 

1. Inbar, Efraem. (2021). “Iran and Israel: The Inevitable War?”, the Jerusalem Institute for Strategy 

and Security 

2. https://www.timesofisrael.com/amid-rising-tensions-gantz-says-israel-is-ready-to-strike-in-iran/ 

3. https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-bennett-slams-netanyahu-on-iran-never-has-

anyone-talked-so-much-and-done-so-little-1.9993698 

4. CBW: The Campaign Between Wars 
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 هایاقدامواقع در .کندت و مخفی تالش میکیفیبر اطالعاتِ بسیار بامبتنی تهاجمیِ و  پیشگیرانه

های نظامی سوریه و عراق را باید در قالب این خرابکارانه این رژیم در ایران و حمالت مکرر هوایی به پایگاه

 1استراتژی تحلیل کرد. از اصول مهم این استراتژی عبارتند از:

 رندگی بیشتر.و بازدا« نهایی جنگِ »ا هدف تعویق های طرف مقابل بتضعیف مداوم نیروها، تجهیزات و دارایی -

الملل بوده ق بینکه در تضاد با حقو ادعایی هاییاقدامطرفِ مقابل و افشای  هایاقدامنامشروع جلوه دادنِ  -

 ،رژیم صهیونیستی برای استفاده از زور هایاقدامبخشیدن به  و در مقابل، مشروعیت

 یجاد شرایط بهینه برای ارتش. در صورت وقوع جنگ نهایی، ا -

بنابراین با حضور مجدد بِنی گانتص در سمت وزارت دفاع، روی کار آمدن جو بایدن در ایاالت متحده 

توان ادامه )با رویکردی دیپلماتیک(، فشار احزاب تندرو خارج از ائتالف و آغاز بحران سیاسی در لبنان، می

 ان و رژیم صهیونیستی را متصور بود.های پراکنده بین ایریا حتی گسترش تنش

 ایب( احیای توافق هسته

بر مبنیای با ایران، به اسرائیل اطمینان کافی توافق هسته»بنیامین نتانیاهو این موضع را اتخاذ کرد که 

وی همچنین معتقد بود که این توافق موارد مهم  .«ای را نخواهد دادعدم دستیابی ایران به سالح هسته

های کلی در سراسر طیفطوربهشود. این دیدگاه ی مانند حمایت ایران از متحدانش را شامل نمیدیگر

های دفاعی و امنیتی رژیم صهیونیستی با اتهام به ایران سیاسی در این رژیم مشترک است و بیشتر دستگاه

هنگامی  2015انیاهو در سال نت .کنندای، از آن پشتیبانی میدر مورد تالش برای دستیابی به سالح هسته

از برجام و آغاز  2018 مهحال انعقاد بود، با آن مخالفت کرد و از خروج ترامپ در ماه  که توافق برجام در

وزیر جدید رژیم نخست .های اصلی اقتصادی ایران استقبال کردهای ایاالت متحده در بخشمجدد تحریم

ای از جانب ایاالت هارات مکرری با بازگشت به توافق هستهصهیونیستی نیز به مانند سَلَف خود، در اظ

ای تمدید توافق هسته »در کِنسِت اظهار داشت: گیری یأرمتحده به مخالفت پرداخت. نَفتالی بِنِت پیش از 

ای دست یابد و آزادی عمل کامل خود را دهد ایران به سالح هستهاسرائیل اجازه نمی... یک اشتباه است

 2.«واهد کردحفظ خ

ای های آمریکا برای احیای توافق هستهوی همچنین متعهد شد تا موضع نتانیاهو را در قبال تالش

تفاوت بِنِت با نتانیاهو در قبال برجام عدم اتخاذ موضع انفعالی در برابر برجام است، درواقع  .ایران حفظ کند

را اتخاذ کرده بود، بِنِت سعی  ی قهرآمیزموضعبرخالف نتانیاهو که در زمان ریاست جمهوری اوباما 

رئیس سازمان امکان مطالبات امنیتی رژیم را در توافق تحمیل کند. حدِتاکند تا با گفتگو با بایدن می

                                                 

1. Eisenkot, Gadi & Siboni, Gabi (2019), “The Campaign Between Wars: How Israel Rethought Its 

Strategy to Counter Iran’s Malign Regional Influence”, The Washington Institute for Near East Policy 

2. https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-bennett-says-resuming-iran-nuclear-

deal-would-be-mistake-in-knesset-address-1.9901319 
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اعالم داشت:  2021، در سخنرانی تصدی پُست و در هنگام توافقات وین در سال 1موساد، داوید بارنیا

تقویت  ]ای ایرانپرونده هسته[تنها احساس انزوای ما را در مورد این مسئلهها توافق احتمالی با ابرقدرت»

 ای خود ادامه دهد، در برابر تمام نیروی موساد قرار خواهد گرفت ...کند ... اگر ایران به برنامه هستهمی

های ورالعمل، مقامات فعال در آن و همچنین کسانی که دستمختلف برنامههای لفهؤمموساد به خوبی از 

 2.«دهند آگاه بودعملیاتی را به آنها می

را در جهت خرابکاری هایی اقدامدهند که موساد گران این احتمال را میبا سخنان داوید بارنیا، تحلیل

ای ایران )همچون گذشته( با هدف کارشکنی در مذاکرات احیای برجام تدارک هستهسیسات أتدر داخل 

و  دیپلماسیکار گرفتن همزمان دو ابزار هرسد که دولت جدید رژیم صهیونیستی با بنظر میبهبیند. 

ای ایران خواهد هماهنگ شده با ایاالت متحده علیه ایران به موضوع فعالیت هسته خرابکارانهِ هایاقدام

دن به مواد هفته تا رسی 10اساس بیان داشته است که ایران تنها بی هایاتهامپرداخت. بِنی گانتص در 

ساخت سالح اتمی فاصله دارد. وی همچنین بیان داشت که باید فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و حتی 

رفته باید این انتظار را داشت که این رژیم همروی 3کار گرفت.هطور همزمان ببهاقدام نظامی علیه ایران را 

با آن به رویکرد م أتواالت متحده ادامه داده و خرابکارانه خود با هماهنگی ای هایاقدامهمچون گذشته به 

 تری در قبال مذاکرات احیای برجام مبادرت ورزد. فعال

 

 بندیجمع

ازجمله  احزاب حاضر در دولت نَفتالی بِِنت با وجود اشتراکِ نظر در مخالفتِ با نتانیاهو در بسیاری از موارد

چشمگیر دارند.  هایاختالفر کرانه باختری با یکدیگر سازی ددر نوع نگاه به حل مسئله فلسطین و شهرک

همساز  توان گفت که احزاب حاضر در ائتالف در زمینه رابطه دین و دولت از دیدگاهی نسبتاا با تساهل می

وکار در شَبات، توجه به حقوق ونقل عمومی و کسببرخوردارند. این احزاب در مسائلی چون آزادی حمل

ری از یهودیان اولترا ارتدکس، تغییرِ کیش و ازدواج مدنی دیدگاهی مشابه دارند؛ همجنسگراها، سربازگی

اما چالش این ائتالف در زمینه مسائل مربوط به دین و دولت با احزاب خارج از ائتالف است. احزابی چون 

لف روند که مخاشمار میبهاحزاب ارتدکس ازجمله  صهیونیسم مذهبی، شاس و یهودیتِ متحِد توراتی

کرسی در  30دیگر حزب لیکود با داشتن سوییازدیدگاه سکوالریستی احزاب حاضر در ائتالف هستند. 

اُپوزیسیونی قدرتمند، ائتالف را به چالش خواهد کشید و رهبر اُپوزیسیون، عطش فراوانی عنوان بهکنِسِت 

زا انگیز و اختالفالف، مسائل مناقشهرسد احزاب داخل در ائتنظر میبهبرای بازگشت به قدرت دارد. بنابراین 

                                                 

1. David Barnea 

2. https://www.nytimes.com/2021/06/13/world/middleeast/iran-nuclear-us.html 

3. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/gantz-says-iran-only-around-10-weeks-away-from-

weapons-grade-nuclear-material/ 
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میان خود را رها کرده و به مسائل زیرساختی و اقتصادی تمایل بیشتری نشان دهند. همچنین با توجه به 

سازی در کرانه باختری، دولت یک دولت فلسطینی و شهرکسیس أتیا عدم سیس أتاختالف دیدگاه در 

هرگونه مانور بر این مسائل چراکه  تمایلی نخواهد داشت، جدید نسبت به آغاز یک رویکرد جدید و جدی

 سیاست سکوالریستی دولت جدیدهمچنین با توجه به  1موجبات فروپاشی ائتالف را فراهم خواهد کرد.

ها بین های اشغالی، درگیرینسبت به مسائل مختلف اجتماعی، این احتمال وجود دارد که داخل سرزمین

 دیان سکوالر افزایش یابد. و دیگر یهو 2هاخَریدی

توان تحده میمالمللی و باالخص در مورد روابط بین رژیم صهیونیستی با اعراب و ایاالت در بُعد بین

اخل های اشغالی، درست دزلزله سیاسی در سرزمین به احتمال زیاد،»به این گزاره دست یافت که 

 رژیمسازی روابط بین اعراب و روژه عادیدیگر پعبارتبه .«مرزهای این رژیم متوقف خواهد شد

گیرنده آن شناخت. تصمیمعنوان بهتوان نتانیاهو را مدت بوده که حتی نمییک راهبرد بلند صهیونیستی

وابط بین ایاالت ربنابراین پروژه مذکور با توجه به سفر الپید به امارات به روند خود ادامه خواهد داد. 

 مگیریشتوان گفت که تغییر چنیز گرچه از ماه عسل خود خارج شده اما می متحده و رژیم صهیونیستی

شری در بخواه ترامپ مالحظاتِ حقوقِ نخواهد یافت، هرچند دولت دمکرات بایدن بیش از دولت جمهوری

سازی در رکدر نظر خواهد گرفت. دولت بایدن مخالف ادامه شه -ظاهر بهحتی  -غزه و کرانه باختری را 

داند. با توجه به کشوری مُخِل می-یافتِن به یک راهکار دو رانه باختری است و این اقدام را در دستک

ا از کرانه باختری، افزایش فشاره Cسازی و حتی الحاق بخش چون و چرای بِنِت از شهرکحمایت بی

امنیت توسط  طعنامه شورایدولت بایدن به بِنِت در مورد این مسائل دور از ذهن نیست. تجربه عدم وتو ق

کند. یمبینی را تقویت سازی در کرانه باختری این پیشدولت دمکرات اوباما در مورد محکومیت شهرک

د داران یهودی، قدرت کنشگری البی آیپک و پیونعلت وجود نفوذ ساختاری سرمایهبهرفته همروی

های خود در د است که دولت بایدن در حمایتها با مسیحیت ایوانجلیست، بعیایدئولوژیک صهیونیست

 . دکنایجاد ثری ؤمهای سیاسی و اقتصادی از رژیم صهیونیستی تغییر زمینه

های دولت بِنِت در قبال مسائل مربوط به ایران به دو موضوع احیای توافق برجام و سیاست سیاست

را در صدر مسائل سیاست خارجی و  ای ایران گره خورده است. رژیم صهیونیستی مسئله ایرانمنطقه

با موضوع مواجهه دولت جدید با ایران و جبهه مقاومت، این رژیم رابطهدرامنیتی خود قرار داده است. 

را به مانند گذشته و حتی با رفتارِ تهاجمیِ بیشتر ادامه خواهد داد.  «هامبارزه بین جنگ»استراتژی 

و  «یک تهدید وجودیعنوان بهتلقی ایران »ز دو فاکتور مهمِ، اثر أمترفتار این رژیم تا حدود زیادی 

                                                 

شتن . 1 شترک عربی با دا ست م صرار اینچهار لی شت. درواقع هرگونه ا سیار مهمی را در پایداری ائتالف خواهد دا سی نقش ب  کر

  رو خواهد شد.هبر ترک ائتالف روبمبنییا تصمیمات ماجراجویانه آن، با تهدید منصور عباس سازی شهرکرژیم بر سر ادامه 

به تلفظ عبری . 2 یا  نام دیگر חרדים או חרדית()ها َخریدیَحریدی، ِحرادی و  تدکس ،  یا اولترا ار یادگرای افراطی  یان بن یهود

 است. 
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دیگر رژیم صهیونیستی عبارتبهاست.  «خروج نیروهای نظامی ایاالت متحده از منطقه»همچنین 

شاهد انفعال نسبی ایاالت متحده در منطقه بوده و خود را در مواجهه با ایران تنها یافته است. این رژیم 

، به منافع متحدان جمهوری «هامبارزه بین جنگ»تر در قالب استراتژی تهاجمی هایاماقدکند با سعی می

تر ای ایران به نسبت موضع نتانیاهو فعالاسالمی در منطقه ضربه وارد کند. مواجهه بِنِت با موضوع هسته

یم صهیونیستی از قبل بوده و سعی خواهد کرد تا هماهنگی و همکاری بیشتری را در جهت کسب امنیت رژ

 هاییاقدامگران، این احتمال وجود دارد تا رژیم صهیونیستی با ایاالت متحده داشته باشد به گفته تحلیل

ا ایران را ترغیب به پذیرش توافق مورد نظر آنها ی ،را در راستای کارشکنی در توافقات وین انجام داده تا

در ایران به  را تروریستی و خرابکارانه آینده خود ایهاقدام زمینه توجیهبا شکست مذاکرات وین نماید یا 

 فراهم کند.« ایمقابله با ایران هسته»بهانه 
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