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چالش ها و روندهای تأثيرگذار 
تحلیلبر فضای امنيتی رژيم صهيونيستی


دکتر وحيده احمدی*

مقدمه
فلس��طین  و  صهیونیس��تی  رژی��م  ب��رای 
اردیبهشت ماه، بس��تر رویداد تاریخی مهمی 
اس��ت که نه تنها ای��ن دو، بلکه خاورمیانه را 
کاماًل از خود متأثر کرد. روز تأس��یس رژیم 
صهیونیس��تی ک��ه ای��ن رژیم با عن��وان روز 
استقالل آن را جش��ن می گیرد، نه تنها برای 
فلس��طینی ها روز نکبت را ب��ه ارمغان آورد 
بلکه ب��ذر مق��اوم و قدرتمندی از آش��وب 
و بحران را در منطقه کاش��ت. اس��رائیل در 
م��اه گذش��ته در حال��ی جش��ن های ملی و 
مذهب��ی خود را برگ��زار کرد ک��ه توافق با 
طرف فلس��طینی، همچنان با شکست همراه 
اس��ت. تش��کیالت خودگردان فلسطین که 
ب��ا مذاک��رات پی درپی در س��ال های اخیر، 
نتوانست گره کور تأسیس دولت فلسطین با 

مرزهای مش��خص را بگش��اید، چندی اس��ت به مجامع و طرف های 
بین المللی چش��م امید دوخته است تا اسرائیل را وادار به عقب نشینی 
از کرانه باختری و توقف شهرک نش��ینی نماید. مسئله ای که اگرچه 
انتقاد به سیاس��ت های رژیم صهیونیس��تی را در فضای بین المللی در 
پی داش��ته اما تا کنون در عرصه عملی نتیجه ملموس��ی به بار نیاورده 
اس��ت. شکست در مذاکرات تشکیالت و صهیونیست ها و نیز بی ثمر 
بودن سیاست های بین المللی در حالی است که ناامنی ها ی داخلی در 
سرزمین های اش��غالی که از ماه ها قبل با عنوان »انتفاضه و یا عملیات 
چاقو« از آن نام برده می ش��ود، برای اسرائیل به مثابه مجوز در اعمال 
فش��ارهای بیش��تر به بهانه مقابله ب��ا حرکات تروریس��تی عمل کرده 
که این خود موجب ش��هادت و زخمی ش��دن تعداد قابل توجهی از 
فلسطینی ها شده است. ضمن اینکه تحرکات یهودیان افراط گرا برای 
عبادت در مس��جداالقصی و ورود ب��ه اماکن مقدس، فضای موجود 
را ملتهب تر نموده اس��ت. در ای��ن میان اوضاع آش��فته خاورمیانه و 
نبرد حزب اهلل و ایران در جبهه س��وریه، ش��هادت شخصیت های مهم 
مقاومت، تعمیق ش��کاف های کش��ورهای عربی به ویژه عربستان با 

رژیم صهیونیستی مراسم سالروز تأسیس خود را در حالی برگزار کرد که فلسطینی ها با بزرگداشت روز نکبت، 
اعتراض�ات خ�ود را از روند موجود یک بار دیگر اظهار داش�تند. در همین حال عملیات موس�وم به انتفاضه چاقو 
گرچه به صورت نامنظم، همچنان در س�رزمین های اش�غالی، تداوم دارد و هیچ گونه پیش�رفتی در مناسبات داخلی 
این رژیم با فلسطین روی نداده است. در این میان فرانسه تالش می کند با برگزاری گردهمایی بین المللی اعالمیه 
اصولی را تصویب نماید که به واسطه آن طرف اسرائیلی و فلسطینی به میز مذاکرات بازگردند. رژیم صهیونیستی 
به این طرح پاس�خ منفی داده اس�ت و سرمس�ت از وضعیت آش�فته منطقه، انتخابات آمریکا را به عنوان پیروزی 
قریب الوقوع خود، نظاره می کند. این نوشتار با توجه به تحوالت اخیر، به ارزیابی فضای امنیتی رژیم صهیونیستی 
که در حوزه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار است، خواهد پرداخت و روندهای داخلی، منطقه ای و 

بین المللی به ویژه تأثیر انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا بر این رژیم را تبیین و بررسی می کند.

اشاره:

* عضو هیئت  علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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چالش ها و روندهای تأثيرگذار بر فضای 
امنيتی رژيم صهيونيستی

ایران و در مقابل نزدیکی این کش��ور به اسرائیل، موجب شده است 
امنی��ت فضای پیرامونی بی��ش از هر زمان دیگری ب��رای این رژیم، 
افزایش یابد. این در حالی است که گروه های مقاومت فلسطین که تا 
پیش از بحران س��وریه، از هماهنگی و وحدت رویه نسبی برخوردار 
بودند، در شرایط کنونی سیاست های متناقضی را در پیش گرفته اند. 
در این میان حماس به عنوان مهمترین جنبش مقاومت اسالمی، هنور 
نتوانس��ته است از سردرگمی ناشی از رویدادهای چند سال اخیر اعم 
از سقوط اخوان المسلمین در مصر و پیامدهای جنگ 51 روزه به در 
آمده و اوضاع سیاس��ی و نظامی نوار غزه را در دس��ت بگیرد. ضمن 
اینک��ه ابه��ام و تردید در مناس��بات حماس و ایران ب��ه عنوان محور 
مقاومت، به دلیل سیاس��ت های شاخه سیاس��ی این جنبش، همچنان 
پابرجاست و به شکاف میان شاخه نظامی و شاخه سیاسی این جنبش 

کشیده شده است. 

عالوه بر اوضاع داخلی و منطقه ای، اسرائیل در ماه های پیش رو با 
یک��ی دیگر از مهمترین تحوالت در فضای بین المللی مواجه خواهد 
ش��د؛ انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا و بدرقه یکی از رؤس��ای 
جمهور این کش��ور که در دوره وی روابط کاخ س��فید و تل آویو به 
پایین ترین حد خود رسید، یکی از خوشایندترین رویدادهای فراروی 

اس��رائیل به ش��مار می آید. از همین رو این 
رژیم بدون توجه به هش��دارهای بین المللی، 
نظار ه گ��ر لحظ��ات آخ��ر حض��ور باراک 
اوبام��ا در کاخ س��فید و چش��م انتظار ورود 
رئیس جمهور جدید و در پی آن ازسرگیری 
روابط تنگاتنگ تل آویو و واش��نگتن است. 
با توجه به محورهای مذکور، نوشتار حاضر 
ت��الش دارد ت��ا مهمترین مس��ائل مربوط به 
رژیم صهیونیستی و فلس��طین در چارچوب 
امنیت جمهوری اس��المی ایران و چشم انداز 
آن در ماه ه��ای پیش رو را تبیین نماید. برای 
این هدف پاس��خ به سه س��ؤال زیر ضروری 

است:
- اوض��اع داخلی رژیم صهیونیس��تی و 
فلس��طین در ش��رایط کنونی، چه تأثیری بر 

امنیت این رژیم داشته است؟
- مناسبات رژیم صهیونیستی با بازیگران 
منطق��ه ای و بین الملل��ی چگون��ه ب��ه پی��ش 

می رود؟
- انتخابات آمریکا چه تأثیری بر فضای 

امنیتی رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت؟

اوضاع داخلی سرزمين های اشغالی
س��یر تح��والت در عرصه داخلی اس��رائیل 
و فلس��طین اع��م از مناس��بات ای��ن رژیم با 
تش��کیالت خودگردان، روند آشتی فتح و 
حم��اس و مقابله صهیونیس��ت ها با عملیات 
فردی و گروهی فلسطینی ها در ماه گذشته، 
اگرچ��ه در قال��ب روندهای پیش��ین تداوم 
داشت اما با فراز و نش��یب هایی مواجه شد. 
به رغم ادع��ای مقامات رژیم صهیونیس��تی 
مبن��ی بر مه��ار عملیات ف��ردی در قدس و 
ش��هرک های اس��رائیلی، انفجار اتوبوس��ی 
در بیت المق��دس که در پ��ی آن در حدود 
21 شهرک نش��ین زخم��ی ش��دند، حاکی 

 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 
بدرقه یکی از رؤسای جمهور این کشور 

که در دوره وی روابط کاخ سفید و 
تل آویو به پایین ترین حد خود رسید، 

یکی از خوشایندترین رویدادهای فراروی 
اسرائیل به شمار می آید.
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از تمایل فلس��طینی ها برای ادام��ه اقدامات 
فردی و گروهی خارج سازمانی بود. با اینکه 
گروه ه��ای مقاومت اع��م از حماس، جهاد 
اس��المی، جنبش صابرین و سایر گروه های 
مقاومت فلس��طینی عملیات مذکور را تأیید 
کردند اما هیچ کدام مسئولیت آن را بر عهده 
نگرفتند. از این رو این رویداد به عنوان یک 
عملیات فردی، گروهی و غیرس��ازماندهی 
ش��ده ش��ناخته ش��د؛ موضوعی که ش��اید 
بتوان آن را مش��خصه اصل��ی عملیات های 
موس��وم به انتفاضه چاقو در س��ال گذش��ته 
دانس��ت. اگرچه می توان این احتمال را در 
نظر گرف��ت که حماس و س��ایر گروه های 
فلسطینی، عملیات های انجام شده را از دور 
برنامه ریزی، مدیریت و نظارت می کنند اما 
ب��ه دلیل بی��م از واکنش نظامی اس��رائیل به 
ویژه علیه نوار غزه که با مش��کالت عدیده 
معیشتی، اقتصادی، درمانی و رفاهی مواجه 
اس��ت، آن را اعالم نمی کنند. ب��ا این حال 
ب��ه نظر می رس��د تعمیم این ف��رض بر تمام 
انجام ش��ده، موجب می ش��ود  عملیات های 
فضایی ک��ه اکنون ب��ر فلس��طینی ها حاکم 
اس��ت از تحلی��ل و تبیین روش��ن بازبماند. 
رویگردان��ی اس��رائیل از پذی��رش مرزهای 
فلس��طین ب��ه عن��وان حداقل خواس��ته های 
تش��کیالت خودگردان و شکست سیاست 
سازش در مقابل این رژیم از سویی و ناتوانی 
گروه ه��ای مقاوم��ت از رویارویی نظامی و 
تقبل دوب��اره هزینه های انس��انی و مالی در 
صورت حمل��ه نظامی اس��رائیل -که نمونه 
ب��ارز آن در انفعال حم��اس در مقابل حمله 
چندین باره جنگنده های اسرائیلی علیه نوار 
غزه در ماه گذش��ته به بهان��ه راکت پراکنی 
و کش��ف تونل در مرزهای نوار غزه ، نمود 
داشت،- از س��وی دیگر موجب شده است 

که نوعی س��رخوردگی از تحرکات س��ازمانی در میان فلسطینی ها 
ب��ه وجود آید. عالوه بر این اعمال فش��ارهای اس��رائیل بر س��اکنان 
فلسطینی بیت المقدس همچون اعمال محدودیت برای نمازگزاران، 
افزایش بازداش��ت های خودسرانه به ویژه در جشن ها و مناسبت های 
مذهبی و یهودی که مورد اخیر آن در آس��تانه برگزاری جشن  فطیر 
در م��اه گذش��ته روی داد و تحریک و ی��ورش گروه های تندروی 
یهودی موس��وم به »هیکل المزعوم« به مسجداالقصی، سرخوردگی 
فلس��طینی ها از ش��رایط موجود را دوچندان کرده اس��ت. از این رو 
تمای��ل ب��ه عملیات های ف��ردی و گروه��ی به صورت مس��تقالنه، 
در فلس��طین در ح��ال افزای��ش اس��ت. اگرچ��ه این ف��رض، نافی 
هماهنگی ه��ای احتمالی بین فرد و یا گروه��ی که عملیات را انجام 
می دهد با س��ازمان های مقاومت نیس��ت اما به نظر می رس��د بیش از 
آنکه گروه های مقاومت به صورت سازماندهی ش��ده عملیات را به 
پی��ش برند، نقش مح��رک و حامی روانی را ایف��ا می کنند. در این 
میان مواضع تش��کیالت خودگردان نیز به شکل گیری چنین فضایی 
کمک کرده است. اگرچه پیروزی حماس در انتخابات دانشجویی 
در اواس��ط اردیبهش��ت در دانش��گاه برزیت، که از پایگاه های مهم 
جنبش فتح بوده اس��ت، نش��ان از تنزل جایگاه سازمان آزادی بخش 
فلس��طین و انتقاد به سیاس��ت های آن دارد اما تحرکات تش��کیالت 
خودگردان تأثیر مهمی در فضای کنونی فلس��طین برجای گذاش��ته 
است. تالش مقامات تش��کیالت برای تحرکات بین المللی با هدف 
اعمال فش��ار بر اس��رائیل و اصرار به دخالت طرف ه��ای بین المللی 
در مناقش��ه فلسطین، موجب شده اس��ت که اعتبار اسرائیل به عنوان 
طرف خواس��تار سازش بیش از پیش در بین فلسطینی ها ساقط شود. 
در این میان تجلیل و احترام تش��کیالت به ش��هدای فلسطینی که در 
عملیات های فردی ش��رکت می کنند و همچنی��ن انتقادهای محمود 
عباس به سیاس��ت های اس��رائیل در محافل داخلی و بین المللی، این 
مس��ئله را که تش��کیالت خودگردان نیز امیدی به س��ازش با طرف 
اس��رائیلی ندارد، بیش از پیش به اثبات رس��انیده است. درخواست 
تش��کیالت خودگردان برای توق��ف همکاری های امنیتی در مناطق 
زیر س��یطره خود)منطقه الف(، ابالغ تصمیم مبتنی بر درج »کش��ور 
فلسطین« بر گذرنامه های فلسطینی ها و در مقابل لفاظی های اسرائیلی 
ب��رای تصویب طرح پیوس��تن کران��ه باختری به اس��رائیل در آینده 
نزدی��ک، هیچ گونه امیدی برای بازگش��ت به میز مذاکره و انعطاف 
اسرائیل در مقابل کف مطالبات فلسطینی باقی نگذاشته است. از این 
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رو به نظر می رس��د بستر انگیزشی مناس��بی برای تداوم عملیات های 
فردی و گروهی همچون گذش��ته –اگرچه به صورت غیرپیوس��ته و 
گاه و بیگاه- خارج از فضای س��ازمانی در فلسطین ایجاد شده است 
ک��ه بازیگران عم��ده آن نوجوان��ان و جوانان س��رخورده از فضای 

موجود هستند. 

مناس�بات اس�رائيل و فلس�طين ب�ا بازيگ�ران منطق�ه ای و 
بين المللی

یکی از مس��ائلی که اس��رائیل هم��واره درفض��ای بین المللی بر آن 
تأکید داش��ته، بازتاب تنش این رژیم با فلسطین به عنوان یک مسئله 
داخلی، بوده اس��ت. با وجود تالش های اس��رائیل ب��رای پیش بردن 
مباحث اقتصادی و دیپلماتیک مس��تقل از مس��ئله فلس��طین با جهان 
خارج، پس از توقف مذاکرات س��ال 2014 و تصمیم محمود عباس 
رئیس تش��کیالت خودگردان برای اس��تفاده از ابزارهای بین المللی 
با دو هدف اعمال فش��ار بر اس��رائیل و ارتقای جای��گاه فرامنطقه ای 
فلسطین، دیپلماسی مستقالنه اسرائیل در رابطه با کشورها و نهادهای 
فرامنطقه ای، دستخوش تأثیرات بس��یار شد. ارتقای جایگاه فلسطین 
در س��ازمان ملل به عنوان عضو ناظ��ر، تصمیم عباس برای عضویت 
در س��ازمان های بین المللی، خش��م کاخ س��فید از تل آوی��و به دلیل 
س��نگ اندازی های اسرائیل در روند سازش از جمله خلف وعده این 
رژی��م در مقابل توافقات اولیه مذاکرات، جن��گ 51 روزه و تأکید 
برخ��ی مقامات اروپایی بر نبود توازن در جنگ اس��رائیل با نوار غزه 
و حمالت سنگین این رژیم در مقابل غیرنظامیان و سپس آغاز موج 
شناسایی فلسطین به عنوان کشور مستقل در میان کشورها و سازمان ها 
و همچنین گس��ترش جنبش تحریم، بایکوت و سرمایه برداری علیه 
اس��رائیل در دو سال اخیر موجب شد روابط اس��رائیل با کشورهای 
فرامنطقه ای تحت الش��عاع مستقیم قضیه فلس��طین قرار گیرد. اگرچه 
این روند را نمی توان کلی و تام دانس��ت زیرا اقتصاد پیش��رفته رژیم 
صهیونیس��تی در کن��ار جای��گاه البی ه��ای یهودی در کش��ورهای 
مختلف، موجب می ش��ود که این امر حالت نسبی و تقریبی خود را 
هم��واره حفظ کند. موافقت ناتو با گش��ایش دفتر نمایندگی دائمی 
اس��رائیل در مقر آن در بروکس��ل طی ماه گذشته از جمله نمودهای 
این مسئله است. با وجود این به نظر می رسد در حال حاضر دیپلماسی 
اس��رائیل متأثر از موضوعات مربوط به فلسطین از جمله بازگشت به 
مذاکرات س��ازش، توقف شهرک س��ازی و پذیرش مرزهای 1967 

به عن��وان مرزهای دولت فلس��طین اس��ت. 
بارزتری��ن نمود این تأثیرپذی��ری در ابتکار 
عمل فرانس��ه در جریان اس��ت که محمود 
عب��اس از آن ب��ه عن��وان مکانیس��می برای 
عملیاتی س��اختن طرح دودولتی اس��تقبال و 
در روزهای اخیر اعالم کرد که 20 کش��ور 
اروپای��ی و غیراروپای��ی که برخ��ی از آنها 
عضو دائمی شورای امنیت هستند، آمادگی 
خود را برای ش��رکت در کنفرانس پاریس 
که قرار اس��ت در تابس��تان امس��ال برگزار 
ش��ود، اع��الم کرده ان��د. اگ��ر ادعایی که 
هم اکنون در مورد هدف و دس��تور کار این 
کنفرانس مطرح اس��ت، جنبه عملی به خود 
بگیرد و مرزهای 1967 و تبادل اراضی، در 
قالب یک اعالمیه اص��ول بین المللی، مورد 
توافق قرار گرفته شود به نظر می رسد فصل 
جدیدی از فش��ارهای بین الملل��ی در مورد 
مس��ئله فلسطین بر اسرائیل آغاز خواهد شد. 
به ویژه آنکه فرانس��ه در واکن��ش به امتناع 
اس��رائیل در پذیرش این طرح، اعالم کرده 
است که در صورت به بن بست رسیدن طرح 
مورد نظر، کش��ور فلس��طین را به رس��میت 
خواهد ش��ناخت. رجوع به ش��ورای امنیت 
و درخواس��ت ص��دور قطعنام��ه در قب��ال 
فعالیت های شهرک س��ازی اس��رائیل گزینه 
دیگری اس��ت که تش��کیالت به رغم اعالم 
آمادگی برای این اق��دام، در حال حاضر با 
ممانعت فرانسه و س��ایر کشورهای اروپایی 
مواجه ش��ده و به امید حمایت و همس��ویی 
بیش��تر اروپا فعال از آن دست کشیده است. 
این در حالی اس��ت که نتانیاهو طرح فرانسه 
را »راه حل تحمیلی« خوانده و مدعی است 
ک��ه تنها در ش��رایطی ب��ه میز مذاک��رات با 
فلسطین بازخواهد گشت که طرف فلسطینی 
هیچ گونه پیش ش��رطی را قائل نشود. موضع 

چالش ها و روندهای تأثيرگذار بر فضای 
امنيتی رژيم صهيونيستی
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اسرائیل به ویژه در مورد شهرک ها به تنش  
در روابط برلین و همچنی��ن پارلمان بریتانیا 
با تل آویو نیز انجامیده اس��ت. به رغم انکار 
هر گونه تغییر سیاس��ت و یا تنش از س��وی 
مقامات آلمان، اما ش��واهد نشان می دهد که 
انتقادات آنگال مرکل صدراعظم این کشور 
به روند شهرک س��ازی، ب��ه تنش در روابط 
این کش��ور با رژیم صهیونیس��تی دامن زده 
اس��ت. این مس��ئله در حال حاضر در حزب 
کارگر انگلیس با قوت بیش��تری در جریان 
اس��ت و موجب مخالفت های گس��ترده از 
س��وی اس��رائیل و البی ه��ای صهیونیس��تی 
علیه پارلمان این کش��ور ش��ده است. مورد 
خط��اب ق��رار دادن حماس و ح��زب اهلل با 
عنوان »دوس��تان ما« از سوی جرمی کوربین 
رهب��ر ح��زب کارگ��ر و ت��داوم اظهارات 
ضدصهیونیس��تی، اس��حاق هرتزوگ رهبر 
حزب کارگر و رهبر اپوزیس��یون اس��رائیل 
را وادار ب��ه نوش��تن نام��ه ای در اعتراض به 
روند مذکور و دع��وت رهبر حزب کارگر 
انگلیس برای دی��دار از این رژیم به منظور 

درک »واقعیت های موجود« کرد.  
ب��ر خالف رون��د تقریب��اً چالش برانگیز 
روابط اس��رائیل با اروپا، این رژیم در تالش 
است با توجه به شرایط موجود، روابط خود 
را با کش��ورهای منطقه ب��ا آرامش و گام به 
گام به پیش  برد. بر این اس��اس ماه گذش��ته 
س��خنگوی دفت��ر ریاس��ت جمهوری ترکیه 
از امضای پیمان عادی س��ازی مناس��بات این 
کشور و اسرائیل خبر داد. ضمن اینکه ترکیه 
که تا کنون با ایجاد دفتر دائمی اس��رائیل در 
نات��و مخالفت کرده ب��ود، از مخالفت با این 
تصمیم عقب نش��ینی کرد و با این اقدام نشان 
داد ک��ه روابط آن��کارا و تل آوی��و در حال 
بهبود اس��ت. در این میان خبرهایی مبتنی بر 

ادامه روابط پنهانی رژیم صهیونیس��تی و عربستان همچنان در جریان 
اس��ت. در ماه گذشته منابع خبری غیررسمی اسرائیل از دیدار رئیس 
س��ازمان اطالعات عربستان و یکی از مقامات ارشد امنیتی این رژیم 
در ماه های آینده خبر داد. این در حالی است که برخی منابع داخلی 
نیز افش��ای سندهایی مبنی بر تفاهم همکاری امنیتی تل آویو و ریاض 
در دو س��ال گذش��ته را بازتاب دادند. صرف نظر از تردیداتی که در 
صح��ت این ادعا وجود دارد، آنچه بدیهی اس��ت ش��تاب در روابط 
ریاض و تل آویو است؛ موضوعی که به نظر می رسد کند و محتاطانه 

اما پایدار و تأثیرگذار در حال پیشروی است.  

س��فر نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی به مس��کو و دی��دار با 
رئیس جمهور روس��یه به عنوان س��ومین دیدار در هف��ت ماه اخیر، 
یکی دیگر از مس��ائلی بود که در ماه گذشته حاشیه هایی را به دنبال 
داش��ت. دفتر نخس��ت وزیری اس��رائیل؛ ادامه هماهنگی های نظامی 
تل آویو و مس��کو در س��وریه، مذاکرات بین المللی کنونی در ژنو و 
نگرانی اس��رائیل از احتمال انتقال جنگ افزار پیشرفته ساخت روسیه 
به ایران و حزب اهلل را اهداف این سفر اعالم کرد. با وجود این سفیر 
روس��یه در اسرائیل، منظور اصلی این س��فر را انتقال پیغام نتانیاهو از 

بر خالف روند تقریباً چالش برانگیز 
روابط اسرائیل با اروپا، این رژیم در 

تالش است با توجه به شرایط موجود، 
روابط خود را با کشورهای منطقه با 

آرامش و گام به گام به پیش  برد.
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طری��ق کرملین به ایران، حزب اهلل و س��وریه مبنی بر خط قرمز بودن 
بلندی های جوالن برای این رژیم، دانس��ت. نتانیاهو پیش از س��فر به 
روس��یه نیز بلندی های جوالن را س��رزمین دائمی اسرائیل توصیف 
ک��رده بود که با مخالفت ها و اعتراض��ات مختلف بین المللی مواجه 
ش��د. عالوه بر اهمیت بلندی های جوالن در این س��فر برای مقامات 
صهیونیس��تی، به نظر می رس��د برخی محورهای دیگ��ر نیز در مورد 
هماهنگی های نظامی مورد توافق قرار گرفته اس��ت چون نتانیاهو با 
ابراز خرسندی از این س��فر، تداوم همکاری ها و رایزنی های امنیتی 
طرفی��ن به ویژه در مورد س��وریه برای جلوگی��ری از »درگیری های 
ناخواس��ته و س��وء تفاهمات« را یکی از نتایج به دست آمده دانست. 
برخی منابع اعالم کرده اند که احتمال سقوط جنگنده های اسرائیلی 
در آس��مان س��وریه به صورت اشتباهی توسط روس��یه که تا کنون 
چندبار در آس��تانه وقوع بوده، از دغدغه  های اسرائیل بوده است که 
در این دیدار مورد توجه قرار گرفت. عملیات جنگنده های اسرائیلی 
در آس��مان سوریه  به نقل از نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف 
»نابودی محموله های حامل جنگ افزار برای حزب اهلل لبنان«، انجام 
می شود؛ مس��ئله ای که اس��رائیل تا کنون چندین بار ورود به حریم 
هوایی سوریه و بمباران برخی مناطق آن را با این بهانه، توجیه کرده 
است. هچنین خودداری روس��یه از تحویل سامانه های موشکی اس 
300 ب��ه ایران یکی دیگر از اهداف تل آوی��و بود که مورد موافقت 

روسیه قرار نگرفت.
 

تأثير انتخابات آمريکا بر رژيم صهيونيستی
 یک��ی دیگ��ر از موضوع��ات مهم��ی ک��ه در ح��ال حاض��ر رژیم 
صهیونیس��تی با آن مواجه اس��ت، فضای انتخاباتی آمریکا و جایگاه 
ای��ن رژیم در وعده ه��ای انتخاباتی نامزدها از یک س��و و تأثیر این 
انتخابات بر معادالت و مناس��بات سیاس��ی تل آویو و واش��نگتن از 
سوی دیگر اس��ت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی در 
جریان اس��ت که اسرائیل در هر ش��رایطی برنده آن خواهد بود و با 
آس��ودگی خاطر روند رقابتی کنونی را نظاره می کند. بدیهی است 
ک��ه با وجود تنش های کاخ س��فید و تل آویو به ویژه در مورد ایران 
و توافق هس��ته ای که بر خالف خواست اسرائیل به سرانجام رسید، 
جایگزینی باراک اوباما با هرکدام از نامزدهای فعلی جمهوریخواه و 
دموکرات، برای اسرائیل برگ برنده ارزشمندی به شمار می رود که 
مدت هاست برای آن، لحظه شماری می کند. از این رو رویدادها در 

آمریکا در حال حاضر کاماًل به نفع اسرائیل 
در جریان اس��ت. اما س��ؤال اینجاس��ت که 
ک��دام یک از نامزدها برای اس��رائیل گزینه 
برت��ر بوده و این رژیم به س��مت کدام یک 

گرایش دارد؟ 
برای پاس��خ ب��ه س��ؤال فوق بای��د دید 
وعده ه��ای  در  جایگاه��ی  چ��ه  اس��رائیل 
انتخابات��ی نامزده��ای پی��روز دارد. هیالری 
کلینت��ون از ح��زب دموک��رات و دونال��د 
ترامپ از ح��زب جمهوری خواه، نامزدهایی 
ک��ه از رقب��ای درون حزب��ی خ��ود پیش��ی 
گرفته ان��د، هر دو حمای��ت قاطع خود را در 
س��خنرانی های مختلف از جمله س��خنرانی 
در س��ازمان صهیونیس��تی بزرگ آیپک در 
دو م��اه اخیر، اع��الم کرده ان��د. ترامپ در 
یک��ی از مصاحبه های خود در ماه گذش��ته، 
نخس��ت وزیر اس��رائیل را »یک پسر خیلی 
خوب« توصیف کرد و ضمن انتقاد ش��دید 
از تواف��ق هس��ته ای، آن را ب��رای اس��رائیل 
»زیان ب��ار در ح��د فاجع��ه« خوان��د. مواضع 
مخالف ترامپ علیه سیاس��ت اوباما در قبال 
ایران مبن��ی بر اینک��ه »سیاس��ت های اوباما 
موجب ش��د ایران به یک ق��درت منطقه ای 
مبدل ش��ود«، »اوباما به اس��رائیل پشت کرد 
و مهربان��ی با ای��ران را برگزید«، »سیاس��ت 
خارجی در دوره اوبام��ا، فاجعه تمام عیار و 
بدون آینده نگری و بی هدف بوده اس��ت« و 
حمایت از سیاس��ت های رژیم صهیونیس��تی 
در قبال فلسطین از جمله حمایت از پیشروی 
اس��رائیل در شهرک س��ازی، انتقال سفارت 
آمریکا به بیت المقدس به عنوان پایتخت این 
رژیم، مخالفت با جنبش بایکوت، تحریم و 
س��رمایه برداری)بی دی اس( و بسیاری دیگر 
از مواضعی ک��ه ترامپ در کارزار انتخاباتی 
خ��ود مورد تأکی��د قرار می دهد، همس��و با 

چالش ها و روندهای تأثيرگذار بر فضای 
امنيتی رژيم صهيونيستی
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منافع اس��رائیل بوده است. در مقابل کلینتون 
نی��ز حمایت قاطع از اس��رائیل و تالش برای 
نزدیک��ی روابط واش��نگتن و کاخ س��فید و 
بازگردان��دن ای��ن روابط به ده��ه 1990 که 
وی در مقام همس��ر رئیس جمهور آمریکا از 
اسرائیل دیدار کرده بود، مخالفت با جنبش 
بی دی اس و... را مطرح و وعده داده اس��ت 
که ش��خصاً به صورت مس��تقیم تعهد ایران 
ب��ه تواف��ق هس��ته ای را دنبال کن��د. وی در 
س��خنرانی خود در کنفرانس آیپک، ضمن 
افتخار به س��هم خ��ود در اعم��ال تحریم ها 
علی��ه ای��ران، ته��ران را تهدید واش��نگتن و 
تل آوی��و خواند اما در مقاب��ل تالش کرد از 
مزایای توافق هسته ای دفاع کند ضمن اینکه 
این مس��ئله را ک��ه آمریکا بای��د چارچوب 
دیپلماتیک و قانونی برای بازگشت تحریم ها 
علی��ه ایران در صورت نی��از را حفظ نماید، 
مورد تأکید قرار داد. بدین س��ان کلینتون بر 
خالف ترامپ که لغو توافق هس��ته ای را در 
برنامه های خود تبلیغ می کند، نفس برجام را 
به زیر س��ؤال نبرده اما به صهیونیست ها تعهد 
داده اس��ت که تالش های الزم برای اعمال 
فش��ار به منظور پایبندی ایران به توافق را در 
دستور کار قرار دهد. اگرچه در نگاه اول به 
نظر می رسد که ش��دت و عمق دیدگاه های 
حمایت گرانه ترام��پ، وی را به گزینه برتر 
اس��رائیل برای ریاس��ت جمه��وری آمریکا 
تبدیل کرده اما ش��واهد گویای آن است که 
رژیم صهیونیستی به سمت کلینتون به عنوان 
گزینه مطلوب گرایش دارد. دالیل زیر این 
ادعا را به صورت شفاف تری نشان می دهد:

- اس��رائیل، کلینت��ون را گزین��ه پیروز در 
کارزار انتخاباتی آمری��کا می داند و از این رو 
تالش می کند در گام نخس��ت، حمایت از وی 
را در دس��تور کار ق��رار داده و خ��ود را برای 

کاخ نشینی وی آماده کند. اظهارات و تحلیل های کارشناسان و مقاماتی 
همچون سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا که ریاست جمهوری کلینتون را 
قطعی می دانند، تکلیف اسرائیل را نیز تا حدود زیادی تعیین کرده است.

- اگرچه ترامپ تالش دارد قاطعیت و تندروی بیش��تری نس��بت 
به س��ایر کاندیداها در قبال مس��ائل مربوط به اس��رائیل از خود نشان 
دهد اما همین تندروی و ادبیات سیاسی وی خوشایند صهیونیست ها 
و یهودیان آمریکا قرار نگرفته اس��ت. بر اس��اس یکی از تحلیل هایی 
که به تازگی در مورد جایگاه ترامپ در میان یهودیان آمریکا منتشر 
شد، س��خنان نژادپرستانه و ضدیت با مسلمانان و وعده هایی همچون 
بستن مساجد و اخراج مسلمانان از آمریکا، موجب دلسردی یهودیان 
این کش��ور و حتی رژیم صهیونیستی از وی شده است. جی استریت 
یکی از سازمان های صهیونیستی که خود را »سازمان حامی اسرائیل و 
صلح«، معرفی می کند، می نویسد: »ما در انتخابات ریاست جمهوری 
قبلی آمری��کا هیچ گونه موضعی اتخاذ نکرده ای��م اما مواضع دونالد 
ترامپ به قدری عجیب و مغایر با ارزش های ما اس��ت که ما را وادار 

به موضع گیری کرده است.« 
- اس��رائیل اعتماد و اطمینان بیش��تری نس��بت به عملکرد و آینده 
سیاس��ی کلینت��ون دارد. وی س��ابقه طوالن��ی مدت��ی در حمایت از 

اگرچه ترامپ تالش دارد قاطعیت 
و تندروی بیشتری نسبت به سایر 

کاندیداها در قبال مسائل مربوط به 
اسرائیل از خود نشان دهد اما همین 

تندروی و ادبیات سیاسی وی خوشایند 
صهیونیست ها و یهودیان آمریکا قرار 

نگرفته است.
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یهودیان و اسرائیل داش��ته و قاطعیت وی در حمایت اسرائیل عملی تر 
و معقوالنه تر بوده اس��ت در حالی که ترامپ برای اسرائیل و یهودیان 

ش��خصیت قابل اعتمادی نیس��ت. لیلیان پینکاس رئیس آیپک پس از 
س��خنرانی ترامپ در این س��ازمان، ب��ا انتقاد از رویک��رد وی، آن  را 
تفرقه افکنانه و موجب ش��کاف در میان یهودیان دانست. انتقاد رئیس 
آیپک از س��خنرانی آتش��ین ترامپ و اظه��ارات وی در مورد اوباما با 
تأکید بر اینکه مسند ریاس��ت جمهوری آمریکا یک نهاد قابل احترام 
برای یهودیان اس��ت و نباید به منظور ارتقای جایگاه ش��خصی، به آن 
بی احترامی کرد، گویای بدبینی و بی اعتمادی نس��بت به ترامپ نسبت 
به رقیب دموکرات وی است. مروری اجمالی به ادبیاتی که رسانه های 
اس��رائیلی مانند رادیو اسرائیل و یا سازمان های صهیونیستی در آمریکا 
در م��ورد نامزد حزب جمهوری خواه به کار می برند، این مس��ئله را به 

خوبی بازتاب می دهد. 
- در گزارشی که در مورد نقاط قوت و ضعف ترامپ و کلینتون در 
قبال یهودیان و اسرائیل منتشر شده است، از عالقه ترامپ به چاپلوسی و 
تملق به عنوان نقطه ضعف وی سخن به میان آمده و اینکه نبود پایبندی 
در س��خنان وی به گونه ای بوده است که تا کنون دو بار صلیب نازی ها 
در صفحه ش��خصی او  قرار گرفته و البته، بالفاصله حذف ش��ده است. 

در مقابل نقاط ضعف کلینتون قابل اغماض تر 
اس��ت؛ نبود روابط دوس��تانه میان کلینتون و 
نتانیاهو، تأیید س��خنان همسر یاسر عرفات در 
مورد مس��مومیت کودکان فلس��طینی توسط 
اس��رائیل و وفاداری وی به اوباما نقاط ضعفی 
بوده اس��ت که برای وی برشمرده اند. روابط 
نتانیاه��و و کلینت��ون اگرچه جای��گاه چندانی 
ب��رای یهودیان و حامیان یهودی وی ندارد اما 
برخی از مخالفان با اش��اره ب��ه بحث و جدال 
تلفن��ی وی ب��ا نتانیاه��و در مورد نقش��ه های 
ساخت وس��از در قدس شرقی در سال 2010، 
اب��راز نگران��ی کرده اند. مت ب��روک رئیس 
ائت��الف یهودیان جمهوری خواه می نویس��د: 
»ریاس��ت جمهوری کلینتون سومین دوره از 
ریاس��ت جمهوری اوباما خواهد ب��ود. تأیید 
مغرورانه وی در مورد اینکه 45 دقیقه بر س��ر 
نخست  وزیر اس��رائیل فریاد زده است را باید 
نش��انه ای برای نگرانی دانس��ت.« با وجود این 
می ت��وان گفت صهیونیس��ت ها، مواضع نامزد 
جمهوری خواه در مورد اسرائیل و یهودیان را 
بیش��تر یک تملق در برابر یهودیان می دانند و 
بر این باورند که کار کردن با وی امر آس��انی 
نخواهد بود در حالی که کلینتون را صادق تر 
دانسته و به گسترش همکاری با وی امیدوارتر 
هستند. استیو گراسمن رئیس پیشین آیپک به 
عنوان یک��ی از حامیان کلینت��ون در این باره 
می گوید: »وفاداری وی به اوباما آشکار است 
ام��ا وی از تنش ه��ای دوره اوباما با اس��رائیل 

اجتناب خواهد کرد.«
 اگرچه ش��واهد و قرینه های بس��یاری بر 
اینک��ه اس��رائیل، کلینت��ون را گزینه مطلوب 
می دان��د، وج��ود دارد اما این ام��ر به معنای 
یکدستی در گرایشات یهودیان آمریکا و نیز 
س��ازمان های صهیونیستی فعال در این کشور 
نیس��ت. در حال حاضر س��ازمان صهیونیست 

چالش ها و روندهای تأثيرگذار بر فضای 
امنيتی رژيم صهيونيستی

 اگرچه شواهد و قرینه های بسیاری 
بر اینکه اسرائیل، کلینتون را گزینه 
مطلوب می داند، وجود دارد اما این 
امر به معنای یکدستی در گرایشات 
یهودیان آمریکا و نیز سازمان های 

صهیونیستی فعال در این کشور نیست.
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آمری��کا ک��ه دارای گرایش��ات تندوران��ه و 
افراط��ی بوده و انتق��اد از تیم اوبام��ا به یکی 
از سیاس��ت های ثابت وی تبدیل ش��ده بود، 
طرفداری از ترامپ را در سیاس��ت های خود 
گنجانده است. نکته مهم آنکه به نظر می رسد 
سازمان ها و البی های صهیونیستی همان گونه 
که جی اس��تریت در سیاست های خود بر آن 
اذع��ان دارد، ت��الش می کنن��د ت��ا جایی که 
ممکن اس��ت به صورت مستقیم از کاندیدای 
خاصی حمایت نکنند اگرچه برخی انتقادات 
از مواض��ع ترامپ نش��ان می دهد که کلینتون 
در میان س��ازمان های صهیونیستی آمریکا از 
جایگاه باالت��ری برخوردار اس��ت. با وجود 
ای��ن ترامپ نی��ز در جامعه یهودی��ان آمریکا 
طرف��داران خاص خود را داراس��ت. فعالیت 
ائتالف یهودی��ان جمهوری خواه در حمایت 
از وی، به ویژه با موضع سرمایه داران یهودی 
همچ��ون ش��لدن آدلس��ون1، ک��ه ترامپ را 
»گزینه خوب برای اسرائیل« دانسته و حمایت 
مالی از وی را ب��ه عنوان یک جمهوری خواه 
وعده داده اس��ت، نش��ان می ده��د برخی از 
طیف ه��ای یه��ودی در آمری��کا ترام��پ را 
بر کلینت��ون ترجیح می دهند. ای��ن در حالی 
اس��ت که اکثریت س��رمایه داران یهودی که 
تا کنون در مورد حمای��ت از نامزدها موضع 
گرفته ان��د، از جمل��ه حائیم س��ابان2 کلینتون 
را ش��خص دریافت کنن��ده کمک های خود 
دانس��ته اند. نکته دیگری ک��ه در تبیین رفتار 
رأی دهن��دگان یه��ودی باید م��ورد نظر قرار 
داد، اولوی��ت جای��گاه دموکرات ها نس��بت 
یهودی��ان  می��ان  در  جمهوری خواه��ان  ب��ه 
آمریکاس��ت. جدول زیر نش��ان می دهد که 
یهودیان همواره رأی باالتری به دموکرات ها 

در انتخابات آمریکا داده اند.
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روزنامه گاردین در گزارش��ی که در این مورد منتشر کرده است 
دلی��ل گرایش باالی یهودی��ان آمریکا به دموکرات ه��ا را ایدئولوژی 
لیب��رال و جایگاه ارزش ه��ای بنیادین این ایدئول��وژی در هویت آنها 
دانس��ته اس��ت. امری که موجب ش��ده اس��ت جمهوریخواهان به رغم 
تالش برای حمایت از اس��رائیل، همواره در مصاف با دموکرات ها در 
میان یهودیان بازنده باش��ند. مهم آنکه بر اس��اس یک پژوهش که در 
س��ال 2013 در مؤسس��ه پیو صورت گرفت تنها 43 درصد از یهودیان 
آمری��کا، محافظت از اس��رائیل را به عنوان بخش��ی ضروری از هویت 

خود می دانند.

نتيجه گيری
فضای امنیتی رژیم صهیونیس��تی را باید در سه بعد، مورد ارزیابی قرار 

داد:
بعد داخلی؛ در حال حاضر اس��رائیل در بعد داخلی با چالش هایی 
دست به گریبان اس��ت. گرایش فلس��طینی ها به عملیات های فردی و 
غیرسازماندهی ش��ده، موجب ناامنی در ش��هرک ها و نیز بیت المقدس 
شده است. این امر ش��دت عمل نظامیان اسرائیل را افزایش داده است 
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چالش ها و روندهای تأثيرگذار بر فضای 
امنيتی رژيم صهيونيستی

که خود دو پیامد را برای صهیونیس��ت ها موجب شده است: نخست 
اینکه تندروی نظامی اس��رائیل به تدریج ش��کاف در ساختار سیاسی 
این رژیم را تعمیق می بخش��د. اعتراض یائیر گوالن معاون ستاد کل 
ارت��ش مبنی بر اینکه اس��رائیل ب��ا افراط گرایی اقدام��ات نازی ها را 
یادآوری می کند و همچنین اس��تعفای وزیر جنگ این رژیم و انتقاد 
از سیاست های نتانیاهو، نمونه های روشنی از این روند بود. این موارد 
نشان می دهد که جامعه اسرائیلی اعم از نظامیان و غیرنظامیان  ناامنی 
موجود را نتیجه سیاس��ت های حزب حاکم و شکس��ت در توافق  با 
طرف فلسطینی می دانند. از این رو به نظر می رسد این امر در صورت 
تداوم تأثیر قابل مالحظه ای در جایگاه حزب لیکود داشته باشد. دوم، 
رویگردانی اسرائیل از خواست جامعه بین المللی برای عقب نشینی از 
مرزهای 1967 و انعطاف ناپذیری در قبال مطالبات طرف فلس��طینی، 
هجمه ه��ای دیپلماتیک علیه این رژیم به ویژه از س��وی اروپائیان را 
افزای��ش داده اس��ت. با وجود این اس��رائیل در مع��ادالت مربوط به 
گروه های مقاومت تا حدودی آس��وده خاطر اس��ت. با اینکه حماس 
در موارد متعدد از نزدیکی روابط با ایران س��خن گفته اس��ت اما این 
رژی��م بر این امر واقف اس��ت که روابط جمهوری اس��المی ایران با 
این جنبش به دلی��ل مواضع مغایر با سیاس��ت های جبهه مقاومت در 
درون ش��اخه سیاسی حماس، همچنان تیره و تار است. اگرچه شاخه 
نظامی این جنبش در تالش است این روابط را مانند سابق احیا نماید 
اما رهبران سیاس��ی همچون خالد مش��عل و اسماعیل هنیه همچنان بر 
مواض��ع خود اصرار دارند که بنابر اخبار منتش��ر ش��ده این امر حتی 
موجب ش��کاف میان دو ش��اخه مذکور ش��ده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که ضعف نظامی، نبود سیاس��ت های مشخص، تفرقه گروهی 
و وابس��تگی به حماس، جهاد اسالمی را که بیشتر مورد اعتماد ایران 
اس��ت، در عمل ناتوان ساخته است. پس از سفر رمضان عبداهلل رهبر 
جنبش جهاد اس��المی به ایران احتمال داده می شد که جهاد اسالمی 
سیاست های منسجم تری از جمله همبستگی گروه های مقاومت را در 
ن��وار غزه اعمال کند و در پی آن جنبش صابرین و جهاد با یکدیگر 
یک موضع و سیاست واحد را به پیش برند اما اظهارات این گروه ها 
نش��ان داد که ش��کاف های موجود، عمیق تر از آن است که بتوان به 
اتحاد آنها امیدوار بود که این خود تأثیر عملکرد گروه های مقاومت 

را کاهش می دهد. 
بع��د منطقه ای؛ رژیم صهیونیس��تی در بعد منطق��ه ای، موفق ترین 
فض��ای امنیتی خود را در چند دهه اخیر س��پری می کند. مش��غولیت 
ایران و حزب اهلل در جبهه س��وریه و عراق، برگ برنده این رژیم در 

بس��تر منطقه ای اس��ت. در این میان اسرائیل 
ت��الش دارد با هماهنگی با روس��یه، خطوط 
قرم��زی که برای خود ترس��یم کرده اس��ت 
را حف��ظ کن��د. ممانعت از انتقال س��الح به 
حزب اهلل لبنان و حفظ بلندی های جوالن در 
حال حاضر به صورت نس��بی در کنترل این 
رژیم اس��ت ضمن آنکه اسرائیل با سفرهای 
پی درپ��ی ب��ه مس��کو از یک س��و و اعالم 
بلندی های جوالن به عنوان س��رزمین متعلق 
به خود، می کوشد این کنترل را تثبیت  کند. 
این در حالی است که مناسبات با کشورهای 
عربی نیز در بهتری��ن حالت خود قرار دارد. 
به موازات روابط خصمانه عربستان با ایران، 
تل آویو مالطفت بیش��تری از س��وی ریاض 
دیده اس��ت ب��ه گونه ای که حتی س��خن از 
سفیر افتخاری سعودی ها در اسرائیل به میان 

آمده است. 
بع��د بین الملل��ی؛ اس��رائیل در رابط��ه با 
فضای فرامنطقه ای با تنش هایی روبه رو است 
که تالش می کن��د آنها را حل و فصل کند. 
مواضع انتقادی اتحادیه اروپا، س��ازمان ملل 
و کش��ورهای اروپایی نسبت به سیاست های 
اس��رائیل در قبال فلسطین مهمترین جنبه های 
این تنش اس��ت. ب��ا این ح��ال همانطور که 
گفته شد روابط اقتصادی و قدرت البی های 
یه��ودی مناف��ذ اطمینان بخ��ش تنفس رژیم 
صهیونیستی در این فضای تنش آلود هستند. 
در ای��ن می��ان روابط با آمری��کا نیز در حال 
رسیدن به فصل تازه ای از مناسبات است. در 
ماه گذشته اکثریت نمایندگان سنا در نامه ای 
به اوباما خواستار افزایش کمک های دفاعی 
و تسلیحاتی به اسرائیل به بیش از سه میلیارد 
دالر شدند. این در حالی است که انتخابات 
و رقبای پیروز نوید پربار بودن این فصل تازه 

را برای صهیونیست ها می دهند.


