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پیشگفتار

قطعا یکی از ویژگی های بارز کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، تحوالت سریع 
کارآمدی و حتی صحِت تحلیل های  و درهم تنیده آنان است. چنین امری، امکان 
نقطه ای و محدود را بسیار بعید می سازد، لذا تالش برای اتخاذ زاویه ی دیدی گسترده 
کشورها از یک سو و شبکه ای دیدن تحوالت آن ها در چارچوب معادالت  از تحوالت 
و  عینی تر  را  تحلیل  که  است  ضروری  امری  دیگر،  سوی  از  بین المللی  و  منطقه ای 

پیش بینی های نزدیک به واقع را دقیق تر خواهد ساخت.

اندیشکده راهبردی تبیین با فهم چنین ضرورتی، هم چون گزارش های ساالنه از برخی 
گزارش های تحلیلی  از رویدادها و روندهای  کشورها در سال 94، این بار هم تدوین 
کشورهای مهم پیرامونی ایران در سال 1395 را در دستور کار قرار داد تا بتواند خدمتی به 
جامعه تحلیل گران منطقه ای و سیاست خارجی و به ویژه تحلیل گران نسل سوم انقالب 

اسالمی عرضه دارد. امید که مقبول افتد.

اندیشکده راهبردی تبیین
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مقدمه

سال 95 در حالی گذشت که رژیم صهیونیستی شاهد تغییراتی در کابینه خود بود. اضافه 
شدن لیبرمن رئیس حزب »اسرائیل، خانه ما« به کابینه نتانیاهو، امکان جنگ جدید را 
افزایش داد؛ اما برخالف پیش بینی ها سال گذشته بدون جنگ چهارم نوار غزه به پایان 

رسید.

کاهش مهاجرت  از قدرت،  کنار زدن نتانیاهو  افزایش فشارها برای  انتفاضه،  تداوم 
یهودیان به سرزمین های اشغالی برای نخستین بار طی 10 سال اخیر و تکیه رژیم 
صهیونیستی بر کرسی ریاست کمیته حقوقی سازمان ملل از مهم ترین تحوالت تأثیرگذار 
بر روی رژیم صهیونیستی در سال 1395 بود. هم چنین تغییر دولت در آمریکا، تصویب 
قطعنامه 2334، تصویب بسته حمایتی نظامی ده ساله آمریکا و مطرح شدن طرح های 
گذشته  صلح سیسی و فرانسه از مهم ترین تحوالت بین المللی مرتبط با رژیم در سال 
بود. در کل می توان سال 95 را سالی مهم و تأثیرگذار برای رژیم صهیونیستی دانست. 
تحوالتی که سود و زیان آن تا سال ها بر سیاست های رژیم صهیونیستی عیان خواهد بود 

و شکل دهنده سیاست های تل آویو در سال پیش رو خواهد بود.
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1. تحوالت سیاست داخلی

1-1. انتخاب لیبرمن و افراطی تر شدن کابینه نتانیاهو
کابینه نتانیاهو از سمت خود  در ماه های ابتدای سال 95، یعلون وزیر جنگ 
استعفا نمود. یعلون پس از استعفای خود انتقادهای شدیدی علیه نتانیاهو انجام داد. 
او نفوذ تندروها در حزب لیکود، افراطی گرایی و نژادپرستی در ارتش رژیم صهیونیستی را 
برای آینده رژیم صهیونیستی نگران کننده خواند. با استعفای یعلون، نتانیاهو با لیبرمن 

رئیس حزب »اسرائیل خانه ما« ائتالف نمود. 

اضافه شدن حزب لیبرمن به کابینه نتانیاهو، ۶ صندلی به ائتالف کابینه نتانیاهو 
افزوده و به ۶۷ کرسی از 120 کرسی رسید. این اتفاق ضمن افراطی تر و راست گراتر نمودن 
کابینه، قدرت نتانیاهو را برای اجرای تصمیمات خویش افزایش داد. به طور خالصه 
کابینه جدید وی  می توان این اتفاق را تثبیت قدرت نتانیاهو در اولین سال تشکیل 
دانست. به نظر می رسد نتانیاهو بقاء دولت خود را در اتخاذ رویکردی افراط گرایانه تر و 

کابینه ای تهاجمی تر می داند.1

ــکده  ــتی«، اندیش ــم صهیونیس ــگ رژی ــر جن ــوان وزی ــن به عن ــاب لیبرم ــی انتخ ــی و بین الملل ــای داخل ــی، »پیامده ــن فایض ــد محس 1  محم
ــر: ــد زی ــی در پیون ــل بازیاب ــرداد 1395، قاب ــخ 10 خ ــده در تاری ــر ش ــن، منتش ــردی تبیی راهب

http://tabyincenter.ir/11343
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1-2. کاهش مهاجرت به سرزمین های اشغالی
طبق آمار منتشر شده از سوی آژانس مهاجرت رژیم صهیونیستی، مهاجرت به 
سرزمین های اشغالی در سال 201۶ با کاهش روبرو بوده است. نمودار زیر که مرکز مهاجرت 
و جذب رژیم صهیونیستی منتشر نموده است، به خوبی نشان می دهد که طی سال های 
200۸ تا 2015، مهاجرت به سرزمین های اشغالی هیچ گاه کاهش نداشته است، بلکه در 

سال 2014 با رشد زیادی هم همراه بوده است.

اما سؤالی که باید به آن پاسخ داد، چرایی کاهش مهاجرت در سال 201۶ است؟ 
مارک آیزنبرگ، مسئول موسسه ای تحت عنوان کوالیتا )Qualita( که کار جذب یهودیان 
فرانسوی را انجام می دهد در خصوص کاهش مهاجرت یهودیان فرانسوی در سال 201۶ 
در مقایسه با رکورد سال 2015 معتقد است که دلیل اصلی این اتفاق مشکالت اقتصادی 
رژیم صهیونیستی، عدم یافتن شغل مناسب از سوی مهاجران و هم چنین مشکالت 

دیگری چون زبان عبری است.
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که تغییر مبدأ مهاجرت از آمریکا  کاهش مهاجرت به خوبی نشان می دهد   این 
کراین و فرانسه در سال های 2015 و 2014،  کشورهایی خاص چون برزیل، ا و اروپا به 
ناشی از مشکالت این کشورها بوده است و اکنون با کمرنگ شدن علت مهاجرت، احتمااًل 
شاهد تداوم کاهش مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی خواهیم بود؛ مگر آنکه 
رژیم صهیونیستی بتواند نظر یهودیان کشورهای آمریکایی التین و اوراسیا را بیش از پیش 

جلب نماید. 

رژیم  گیران  تصمیم  برای  یهودیان  مهاجرت  در  اهمیت  حائز  نکات  دیگر  از 
صهیونیستی، جذب یهودیانی است که مشتاق به سکونت در قدس اشغالی، شهرک ها و 
شهرهای نزدیک به کرانه باختری اند. آمار نشان می دهد یهودیان فرانسه و آمریکا بیش 

از دیگر یهودیان مهاجر این اشتیاق سردمداران تل آویو را برآورده می سازند.2

2. تحوالت سیاست خارجی و بین المللی

2-1. تکیه رژیم صهیونیستی بر کرسی ریاست کمیته حقوقی سازمان ملل

کمیته  25 خرداد 95 دانی دانون نماینده رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس 
حقوقی سازمان ملل که به کمیته ششم مشهور است، برگزیده شد. اتفاقی که با واکنش 
بسیاری از کشورها و دیگر جنبش های اسالمی همراه بود. ریاست کمیته ششم حقوقی 
سازمان ملل به صورت چرخشی، از مناطق جغرافیایی تقسیم بندی شده انتخاب می شود. 

در این دوره رئیس باید از سوی نامزدهای کشورهای اروپای غربی انتخاب می گردید.

ــر  ــن، منتش ــردی تبیی ــکده راهب ــا« اندیش ــا و چالش ه ــغالی، فرآینده ــرزمین های اش ــه س ــان ب ــرت یهودی ــی، »مهاج ــن فایض ــد محس 2  محم
ــر: ــد زی ــی در پیون ــل بازیاب ــن 1395، قاب ــخ 9 بهم ــده در تاری ش

http://tabyincenter.ir/16690
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گروه  کشورهای اروپای غربی برای انتخاب نامزد مورد نظر خود ابتدا در درون   
کشورهای اروپای غربی با یک رأی گیری، رژیم صهیونیستی را به لیست کشورهای اروپای 
غربی افزودند و سپس این رژیم را به عنوان تنها نامزد این گروه برای ریاست کمیته ششم 
معرفی نمودند. در جلسه رأی گیری، سازمان همکاری اسالمی، اتحادیه عرب، سوریه و 

جمهوری اسالمی ایران در مخالفت با نامزدی رژیم صهیونیستی سخنرانی کردند.

گیری به صورت مخفی انجام شد اما روزنامه القدس العربی چاپ   با آنکه رأی 
لندن فاش نمود دست کم 4 کشور عربی به ریاست رژیم صهیونیستی رأی مثبت داده اند. 
آنچه به کمیته ششم، اهمیتی بیش از تدوین و توسعه حقوق بین الملل می بخشد، رابطه 
آن با شورای حقوق بشر است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در سازوکار خود با بررسی 
وضعیت انسانی و حقوقی در کشورها، وظیفه جلوگیری از نقض حقوق بشر را بر عهده دارد 

که در صورت عدم اقناع، پرونده را به کمیته ششم ارجاع خواهد داد.

به نظر می رسد انتخاب مهندسی شده رژیم صهیونیستی به ریاست کمیته ششم 
که عبارت اند از: تشدید فشار حقوق بشری علیه  اهدافی خاص را پیگیری می نماید 
جمهوری اسالمی، تداوم حساسیت زدایی در عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیستی، زمینه سازی نقش آفرینی رژیم صهیونیستی در بحران سوریه، شکل دهی 
به نظم جدید منطقه ای و مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی در جامعه بین المللی.3

3  محمــد محســن فایضــی، »فرصت هــای پیــش روی رژیــم صهیونیســتی در کمیتــه ششــم مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد«، 
اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشــر شــده در تاریــخ 5 تیــر 1395، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/11353
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2-2. قطعنامه 2334، شکستی تلخ برای رژیم صهیونیستی
سوم دی 1395 )23 دسامبر 201۶( قطعنامه ای علیه شهرک سازی های رژیم 
صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل با رأی ممتنع آمریکا و 14 رأی مثبت دیگر 
اعضای این شورا به تصویب رسید. پیش نویس این قطعنامه از سوی مصر یکی از 
اعضای غیر دائم شورا ارائه شد اما تنها ساعاتی قبل از رأی گیری پس از تماس ترامپ با 

سیسی، مصر از ارائه این طرح برای رأی گیری عقب نشینی کرد.

پس از عقب نشینی مصر، 4 کشور نیوزلند، ونزوئال، مالزی و سنگال از اعضای 
که در تاریخ به  گیری پیش نویس قطعنامه شدند. اقدامی  غیر دائم، خواستار رأی 
اسم 4 کشوری ثبت شد که پس از عقب نشینی و تسلیم شدن سیسی در مقابل فشار 

صهیونیست ها، حمایت واقعی خود را از فلسطین نشان دادند.

کابینه وی به تصویب قطعنامه داشتند. دفتر  شدیدترین واکنش را نتانیاهو و 
کرد: »اسرائیل هرگز به مفاد این  نتانیاهو در بیانیه ای شدیداللحن علیه آمریکا تصریح 
قطعنامه پایبند نخواهد بود. ما برای خنثی کردن این قطعنامه به کمک های متحدانمان 
و دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا امید بسته ایم. آمریکا نتوانست از اسرائیل در 
برابر این تبانی محافظت کند، بلکه حتی در پشت پرده با آن همدستی کرد.« نتانیاهو در 
اقدامی انتقام جویانه که نشان از عصبانیت وی از شکستی دیگر در عرصه دیپلماسی بود، 
دستور توقف کمک های مالی رژیم صهیونیستی به نهادهای سازمان ملل را صادر کرد و 

سفرای تمام کشورهای رای دهنده را فراخواند.

مفاد قطعنامه نشان می دهد که این قطعنامه بر تشکیل دو دولت بر محوریت 
تشکیل دولت فلسطینی به مرکزیت قدس شرقی تمرکز دارد. در بند نخست قطعنامه 
کید می شود که شهرک های اسرائیلی در اراضی اشغالی سال 19۶۷  آمده است: »بار دیگر تأ
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از جمله قدس شرقی به موجب حقوق بین الملل کاماًل غیرقانونی و مانعی اساسی بر سر 
راه تحقق راهکار تشکیل دو کشور و تحقق صلحی عادالنه و دائمی خواهد بود.« از دیگر 
نکات مهم در قطعنامه، سخن گفتن از طرح صلح عربی و حمایت از تالش و ابتکارهای 
طرح صلح فرانسه، کمیته چهارجانبه و هم چنین نقش آفرینی مصری ها و روس هاست. 
لذا شاید بتوان گفت از منظر حقوقی فرانسوی ها به یکی از اهداف خود یعنی مطرح کردن 
و تصویب طرح صلح خود در شورای امنیت، رسیده اند.4 این قطعنامه هرچند در عرصه 
میدانی هیچ تاثیر و بازدارندگی ای ندارد، اما شکست دیپلماتیک و سیاسی برای تل آویو 

بود.

ــا اوبامــا همچنــان از جدی تریــن حامیــان رژیــم صهیونیســتی اســت؟«، اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشــر  4  محمــد محســن فایضــی، »آی
شــده در تاریــخ ۶ دی 1395، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/15653

در یک سال گذشته طرح های صلح برای حل مسئله فلسطین دوباره 
در رسانه ها و اظهارنظر سیاست مداران مطرح  شد. وضعیت خاص و 
سرنوشت ساز منطقه، نزدیکی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، 
وضعیت خاص نتانیاهو در سیاست داخلی رژیم صهیونیستی، رو به 
تضعیف بودن جایگاه قدرت و مشروعیت محمود عباس در افکار 
عمومی فلسطین و تالش برخی بازیگران منطقه ای برای افزایش 
از اصلی ترین عوامل  را می توان  آسیا  و نقش خود در غرب  جایگاه 
مطرح شدن طرح های صلح و تالش برای آغاز گفتگو میان تشکیالت 

خودگردان و دولت نتانیاهو طی سال گذشته دانست. 
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کنش رژیم صهیونیستی ح های صلح و وا 2-3. طر
در یک سال گذشته طرح های صلح برای حل مسئله فلسطین دوباره در رسانه ها 
و اظهارنظر سیاست مداران مطرح  شد. وضعیت خاص و سرنوشت ساز منطقه، نزدیکی 
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، وضعیت خاص نتانیاهو در سیاست داخلی رژیم 
صهیونیستی، رو به تضعیف بودن جایگاه قدرت و مشروعیت محمود عباس در افکار 
عمومی فلسطین و تالش برخی بازیگران منطقه ای برای افزایش جایگاه و نقش خود در 
غرب آسیا را می توان از اصلی ترین عوامل مطرح شدن طرح های صلح و تالش برای آغاز 

گفتگو میان تشکیالت خودگردان و دولت نتانیاهو طی سال گذشته دانست. 

طرح های مطرح شده طی یک سال گذشته شامل طرح صلح عربی، طرح صلح 
فرانسه و طرح صلح سیسی رئیس جمهور مصر است. طرح صلح عربی به دلیل مطرح 
بودن آن از سال 2002 و مورد توجه قرار داشتن آن از سوی برخی کشورهای عربی خصوصًا 
عربستان سعودی مورد بررسی زیادی قرار گرفته؛ اما طرح های صلح فرانسه و سیسی کمتر 

کاوی قرار گرفته است. مورد وا

طرح صلح فرانسه بنا به گفته مارک آیرولت وزیر خارجه فرانسه بسیار به طرح صلح 
عربی نزدیک است. فرآیند طرح فرانسه به گونه ای است که ابتدا، وزرای خارجه 20 کشور 
و مسئوالنی از اتحادیه اروپا و سازمان ملل بدون حضور طرفین مناقشه یعنی فلسطین 
و رژیم صهیونیستی در نشستی به بررسی این طرح خواهند پرداخت. آنگاه در ادامه با 
حضور طرفین یعنی نمایندگان فلسطین و رژیم ادامه خواهد یافت. نشست نخست این 
طرح در حالی در نیمه خرداد 95 برگزار شد که با مخالفت شدید رژیم صهیونیستی همراه 
بود؛ زیرا نتانیاهو معتقد بود برای صلح باید میان فلسطینیان و این رژیم گفتگوی مستقیم 

انجام گیرد. طرح صلح فرانسه تفاوت هایی با طرح صلح عربی دارد.
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که در طرح فرانسه به صراحت سخن از »احترام به   یکی از تفاوت ها این است 
حاکمیت کشور فلسطینی عاری از سالح« به میان آمده است.

صهیونیست ها  برای  بزرگ  امتیاز  یک  سالح،  بدون  فلسطینی  دولت  ایجاد 
رژیم  پذیرش  چون  موضوعاتی  فرانسه  صلح  طرح  در  همچنین  می شود.  محسوب 
صهیونیستی به عنوان یک کشور یهودی، تأمین نیازهای امنیتی، تدوین معیارهایی 
توسط هر دو طرف برای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی و مبارزه با تروریسم )مقاومت( 
کنار اتخاذ تدابیر  مطرح شده است. پذیرش رژیم صهیونیستی با »هویت یهودی« در 

امنیتی و سرکوب مقاومت غزه از دیگر امتیازات این طرح برای صهیونیست ها است.5

طرح سیسی از دیگر طرح های مورد توجه و بیان شده طی چند ماه اخیر است. 
طرحی که نتانیاهو علنًا در اظهار نظری در تماس تلفنی خود با جان کری درباره آن گفت: 

»طرح عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر را به طرح فرانسه ترجیح می دهم. 

ــده در  ــر ش ــن، منتش ــردی تبیی ــکده راهب ــدس«، اندیش ــه ق ــش روی انتفاض ــدات پی ــه و تهدی ــح فرانس ــرح صل ــی، »ط ــن فایض ــد محس 5  محم
ــر: ــد زی ــی در پیون ــل بازیاب ــت 1395، قاب ــخ 15 اردیبهش تاری

http://tabyincenter.ir/11337

در طرح صلح فرانسه موضوعاتی چون پذیرش رژیم صهیونیستی 
تدوین  امنیتی،  نیازهای  تأمین  یهودی،  کشور  یک  به عنوان 
معیارهایی توسط هر دو طرف برای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی 
رژیم  پذیرش  است.  شده  مطرح  )مقاومت(  تروریسم  با  مبارزه  و 
صهیونیستی با »هویت یهودی« در کنار اتخاذ تدابیر امنیتی و سرکوب 

مقاومت غزه از دیگر امتیازات این طرح برای صهیونیست ها است.



11/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

به عقیده من مشارکت دادن کشورهایی که از منطقه فاصله دارند )طرح فرانسه(، 
در روند صلح بی فایده است بلکه بایستی کشورهای منطقه در این امر مشارکت داشته 
باشند و من به روند صلحی تمایل دارم که طی آن کشورهای منطقه برای پیشبرد روند 
کرات بین اسرائیل و فلسطینیان اقدام کنند.« برخی  عادی سازی روابط با اسرائیل و مذا
سایت های عربی طی گزارش هایی طرح پیشنهادی سیسی به تل آویو را بسیار متفاوت 
از طرح صلح عربی می دانند. بر اساس طرح سیسی برای حل دو موضوع اختالفی یعنی 
کرانه باختری و بازگشت آوارگان راه حل های عجیبی پیشنهاد شده است. بر اساس این 
طرح تمام کرانه باختری، بخشی از کشور فلسطین نخواهد بود و دولت فلسطینی شامل 
بخشی از صحرای سینا، صحرای نقب و نوار غزه خواهد بود. هم چنین بخش هایی 
از کرانه باختری )به جز شهرک ها( در قالب یک دولت خودمختار در اختیار فلسطینیان 
خواهد بود. بر اساس گزارش سایت »نیوز 1«، این طرح نخستین بار از سوی ژنرال گیورا 
آیالند رئیس شورای امنیتی داخلی رژیم صهیونیستی و پژوهشگر مرکز امنیت داخلی رژیم 

صهیونیستی )INSS( در سال 2010 مطرح شده است.۶

۶  محمــد محســن فایضــی، »واکاوی طــرح صلــح سیســی بــرای حــل مســئله فلســطین«، اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشــر شــده در تاریــخ 
30 مــرداد 1395، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/12817/

خروج حماس و جهاد اسالمی از انزوا، افزایش نارضایتی از محمود 
پیروزی  و  اسرا  اعتصاب  شهرداری ها،  انتخابات  تعلیق  و  عباس 
اراده های آنان بر صهیونیست ها و ظهور نسل پسا اسلو در میان جوانان 

فلسطینی از مهم ترین تبعات انتفاضه در  فلسطین است.
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3. تحوالت امنیتی-نظامی

3-1- تداوم انتفاضه سوم فلسطین
10 مهر سال 1394 پس از انجام عملیات شهادت طلبانه از سوی مهند حلبی 
نوجوان فلسطینی در قدس، معادالت فلسطین دچار تغییراتی شد. تغییراتی که ابتدا یک 
خیزش یا خشم نفرت نامیده می شد اما با گذشت زمان از مخالفت با »انتفاضه« نامیدن 
این تحوالت کاسته شد. با گذشت یک سال  و نیم از انتفاضه فلسطینیان،  حدود 300  
فلسطینی به شهادت رسیده اند. سهم سال 95، نزدیک به یک سوم شهدای انتفاضه 
است. کاهش شهدای انتفاضه در سال 95 نسبت به شش ماهه دوم سال 94 را می توان 
همکاری امنیتی شدید نیروهای تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی دانست. شاید 
بتوان انفجار اتوبوسی در قدس اشغالی در ابتدای اردیبهشت ماه 95 را آغاز مرحله ای 
جدید در انتفاضه دانست. پس از عملیات انفجار اتوبوس در قدس اشغالی که حماس 
مسئولیت آن را رسمًا بر عهده گرفت، بسیاری از صهیونیست ها از خطر مسلحانه شدن 
انتفاضه خبر دادند. اوج گیری انتفاضه و اضافه شدن رویکرد مسلحانه موجب شد باری 
دیگر عملیات ها افزایش یابد و شاهد به شهادت رسیدن حدود ۶0 فلسطینی دیگر از 
اردیبهشت ماه تا سال روز انتفاضه در هفته نخست مهرماه باشیم. همچنین در دی ماه 

شاهد یک عملیات مسلحانه دیگر بودیم که حدود ۸ صهیونیست کشته شدند.

 انتفاضه طی یک سال و نیم گذشته پیامدهایی با خود به همراه داشته است. 
تعلیق  و  عباس  محمود  از  نارضایتی  افزایش  انزوا،  از  اسالمی  جهاد  و  حماس  خروج 
انتخابات شهرداری ها، اعتصاب اسرا و پیروزی اراده های آنان بر صهیونیست ها و ظهور 
نسل پسا اسلو در میان جوانان فلسطینی از مهم ترین تبعات انتفاضه در  فلسطین است. 
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به طور کلی می توان انتفاضه در سال 95 را انتفاضه ای مسلحانه نامید که تداوم 
آن امید را به جوانان فلسطینی باالخص در کرانه باختری و الخلیل )قلب انتفاضه( تزریق 

نموده است.۷

3-2. تصویب بسته حمایتی ده ساله آمریکا
یکی دیگر از اتفاقات مهم در سال 95 برای رژیم صهیونیستی، تصویب بسته 
حمایتی جدید بود. بسته حمایت نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی برای 10 سال از 2019 
تا 202۸ در حالی در مهر 95 به تصویب رسید که بسیاری تحلیل گران با توجه به اختالفات 
اوباما و نتانیاهو معتقد بودند این توافق در دولت اوباما رخ نخواهد داد و نتانیاهو برای 
دریافت کمک مورد نظر خود تا انتخاب رئیس جمهور آتی آمریکا صبر خواهد نمود. بسته 
حمایت ده ساله پیشین که در سال 201۸ به اتمام خواهد رسید، ساالنه 3٫1 میلیارد دالر 
بود؛ اما بر اساس بسته جدید، آمریکا ساالنه 3٫۸ میلیارد دالر در سال به رژیم صهیونیستی 

کمک خواهد کرد.

در حالی بسته حمایتی ده  ساله به میزان 3۸ میلیارد دالر )ساالنه 3٫۸ میلیارد 
دالر( میان توماس شانون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی و یاکوب ناجل رئیس 
شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی امضا شد که بسیاری از منتقدان نتانیاهو این رقم 
را پایین دانسته و این را نتیجه رفتارهای نتانیاهو در قبال اوباما و تیره نمودن روابط 

فی مابین دانسته اند.

ــفند  ــخ 3 اس ــده در تاری ــن، منتشرش ــردی تبیی ــکده راهب ــا« اندیش ــا و پیامده ــطین؛ فرآینده ــوم فلس ــه س ــی »انتفاض ــن فایض ــد محس ۷  محم
ــر: ــد زی ــی در پیون ــل بازیاب 1395، قاب

http://tabyincenter.ir/17598
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 یوزی آراد مشاور امنیتی سابق نتانیاهو پس از به امضا رسیدن بسته در سخنانی 
به تناسب  یافته،  افزایش  نظامی  کمک های  بسته  گر  ا تصورات،  »برخالف  گفت: 
قیمت های تسلیحات نیز افزایش یافته است؛ بنابراین 3٫۸ میلیارد دالری که اسرائیل 
که در طول دوره ده  کمتری از 3٫1 میلیارد دالری دارد  کرد ارزش  ساالنه دریافت خواهد 
ساله قبلی خود دریافت کرده بود و نتانیاهو در این زمینه قمار کرد. اسرائیل در این زمینه 
نه تنها در زمینه دریافت سالح و کمک های مالی بیشتر، بلکه در از دست دادن فرصتی 

برای دستیابی به امتیازات بزرگ دیپلماتیک نیز شکست خورد.«

 نتانیاهو در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت: »توافق 3۸ میلیارد دالری کمک 
که آمریکا تاکنون در تاریخش به  مالی با آمریکا بزرگ ترین توافقنامه کمک مالی است 
یک کشور اختصاص داده است. می خواهم این مسئله را به طور شفاف روشن کنم، به 
ما کمک مالی بیشتری پیشنهاد نمی شد. نه حتی یک دالر بیشتر. به ما فناوری خاصی 

ارائه نمی شد.«۸

ــده در  ــر ش ــن، منتش ــردی تبیی ــکده راهب ــتی«، اندیش ــم صهیونیس ــه رژی ــکا ب ــی آمری ــک نظام ــته کم ــی، »واکاوی بس ــن فایض ــد محس ۸  محم
ــر: ــد زی ــی در پیون ــل بازیاب ــر 1395، قاب ــخ 24 مه تاری

http://tabyincenter.ir/12845

که  سال 95 برای نتانیاهو سالی سرنوشت ساز خواهد بود. باید دید 
آیا موضوع انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی، تداوم 
انتفاضه سوم و همچنین موضوع نوار غزه و تونل ها و جنگ احتمالی، 
زمینه ساز  یا  داشت  خواهند  نگه  قدرت  پای  همچنان  را  نتانیاهو 
برکناری وی پس چند سال چنبره اش بر قدرت )یعنی از سال 2009 

تاکنون( خواهد شد؟
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4. دورنمای رژیم صهیونیستی در سال 96

4-1. تداوم جنگ قدرت و تالش نتانیاهو برای بقا 
دو ماه پایانی سال 95، فشارها علیه نتانیاهو به شدت افزایش یافت و به نظر 
می رسد در سال 9۶ هم بیش از پیش ادامه یابد. شاید بتوان تشدید این فشارها را بسیار 
تحت تأثیر پیروزی ترامپ در انتخابات و سپس مستقر شدنش در کاخ سفید دانست. 
یکی از اصلی ترین انتقادات علیه نتانیاهو، حول بحث شهرک سازی ها و به تبع آن انزوای 

تل آویو در نظام بین الملل و تیره شدن روابط با آمریکا در دوران اوباما بود.

گفتارهای ترامپ چه در دوران رقابت انتخاباتی و چه در زمان  برخی رفتارها و 
کاخ سفید، مخالفین راست گرای نتانیاهو و چپ گرایان رژیم صهیونیستی را  استقرار در 
که با گذشت زمان، نتانیاهو با آسودگی و قدرت توان  به این جمع بندی رسانده است 
بیشتری سیاست های مدنظر خویش از جمله شهرک سازی را در پیش خواهد گرفت و لذا 
ساقط نمودن دولت وی در آینده امری دست  نیافتنی تر از وضعیت کنونی خواهد بود. از 
این رو مخالفین نتانیاهو در ماه های پایانی سال 95، باالخص با نزدیک شدن به مراسم 

تحلیف ترامپ، فشارها را بر نتانیاهو برای سرنگونی وی افزایش دادند.

یکی از اتهامات نتانیاهو خرید زیردریایی های جدید توسط رژیم صهیونیستی از 
آلمان است. بازجویی از همسر وی و همچنین پرونده هدایای خارجی سه پرونده فساد 
که قطعًا در سال آتی می تواند پاشنه آشیل نتانیاهو شود. این  اقتصادی نتانیاهوست 
پرونده ها موجب شده است یعلون) وزیر جنگ پیشین کابینه( رسمًا از آمادگی خود برای 
کسب نخست وزیری خبر داده و همچنین آوی دیختر رئیس پیشین دستگاه اطالعاتی و 
امنیتی رژیم صهیونیستی )شاباک( و عضو کنست را به صورت رسمی برای ریاست حزب 

لیکود اعالم آمادگی نماید.
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که آیا موضوع  سال 95 برای نتانیاهو سالی سرنوشت ساز خواهد بود. باید دید 
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی، تداوم انتفاضه سوم و همچنین موضوع 
نوار غزه و تونل ها و جنگ احتمالی، نتانیاهو را همچنان پای قدرت نگه خواهند داشت 
یا زمینه ساز برکناری وی پس چند سال چنبره اش بر قدرت )یعنی از سال 2009 تاکنون( 

خواهد شد؟

4-2. رژیم صهیونیستی به دنبال تأثیرگذاری بر سیاست منطقه ای 
ترامپ 

سال 9۶ به دلیل رسیدن پرونده های منطقه ای به مرحله سیاسی و به تبع آن 
تالش کشورها برای رقم خوردن نظم منطقه ای مطلوبشان، سالی بسیار حائز اهمیت 
خواهد بود. آینده سیاسی سوریه و به تبع آن وضعیت جوالن و جنوب سوریه برای 
رژیم صهیونیستی بسیار مهم است. سخنان ماه های اخیر سران رژیم صهیونیستی در 
خصوص وضعیت جوالن و حضور نیروهای ایران و حزب اهلل در جنوب سوریه در آینده، 
به خوبی نشان می دهد که تل آویو تالش خود را برای نقش آفرینی در نظم آتی سوریه و 

شکل دهی وضعیت مطلوب خود آغاز نموده است.

سیاست و راهبردهایی مانند نزدیکی و عادی سازی روابط با اعراب، ایجاد یک 
پیمان منطقه ای علیه ایران و مقاومت، ترغیب ترامپ برای نقش آفرینی بیشتر آمریکا 
در منطقه و دادن امتیاز به روس ها برای همراهی با تل آویو را می توان در سال 9۶  به طور 
متداوم از صهیونیست ها شاهد بود. رژیم صهیونیستی به خوبی درک کرده که وضعیت 
کنونی بسیار حیاتی است و نظم منطقه ای جدید، شکل دهنده  وضعیت رژیم جعلی در 

سال های پیش رو خواهد بود. 
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اندیشکده راهبردی تبیین هم چون سال 94، تالش کرده است تا 
تحوالت مهم کشورهای منطقه در سال 95 را به صورت تحلیلی، 
مرور و دورنمای احتمالی سال 9۶ را بیان نماید. امید است این 

گزارش ها در فهم تحوالت کشورهای منطقه مفید واقع شود.


